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الشباب
ممخص الخطبة

 -1أىمية دور الشباب في بناء األمة ونيضتيا -2 .مقارنة بين اىتمامات شباب الماضي وشباب
الحاضر -3 .ماذا قدم أسالفنا األوائل من شباب األمة اإلسالمية لدينيم؟ وماذا قدم شبابنا اليوم
لدينيم؟  -4صور من مآسي المسممين.

-------------------------

الخطبة األولى

وبعد :من المعموم لدى الخاص والعام والقريب والبعيد أن الشباب ىم عماد األمم بعد اهلل عز وجل،

وىم الذين تقوم عمى أكتافيم نيضة البالد ،وتعمق عمييم اآلمال بعد اهلل في القيام باألمة من كبوتيا

ونيضة األمة وصحوتيا.

الشباب ـ أييا المؤمنون ـ ىم الذين قاموا بدعوة اإلسالم ،وأيد اهلل بيم ىذا الدين ،فقَّيض لرسولو
وع ّزروه ونصروه .لقد كان من السابقين األولين في اإلسالم عمي بن
مجموعة من الشباب قاموا بو َ
أبي طالب ،وسعد بن أبي وقاص ،والزبير بن العوام ،وطمحة بن عبيد اهلل ،وعبد اهلل بن مسعود،

وخّباب بن األرت ،وسعيد بن زيد ،وعبد اهلل بن مظعون رضي اهلل عنيم ،وغيرىم كثير من الشباب
َ
الذين نصر اهلل دينو بيم.
أييا المسممون ،الشباب قوة بين ضعفين :ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة ،مرحمة الشباب ىي

تمك المرحمة التي تكون ما بين سن الخامسة عشرة واألربعين ،تمك الفترة من العمر التي يبدأ فييا

النضج الفكري والجسدي حتى يكتمل عند سن األربعين سنة ،ذلك السن الذي ىو سن اكتمال
ِ
ين َس َنةً [األحقاف ،]15:ولذلك بعث اهلل رسولو عمى
الرجولة ،قال تعالىَ :حتَّى ِإ َذا َبمَ َغ أَ ُش َّدهُ َوَبمَ َغ أ َْرَبع َ
رأس أربعين سنة.
واآلن ـ عباد اهلل ـ تعالوا بنا ننظر في حال شبابنا اليوم وحال شباب المسممين في السابق ،ما ىي يا
ترى اىتمامات شبابنا اليوم؟ وما ىي اىتمامات شباب المسممين في عصور ِ
الع َّزة؟ ما ىي طريقة

تفكير شبابنا اليوم؟ وما ىي طريقة تفكير شباب المسممين في عصور ِ
الع َّزة؟ كيف يقضي شبابنا
اليوم أوقاتيم؟ وكيف كان شباب المسممين يقضون أوقاتيم في عصور ِ
الع َّزة؟ ماذا قدم شباب

المسممين اليوم لدينيم؟ وماذا قدم شباب المسممين لدينيم في عصور ِ
الع َّزة؟ واألسئمة كثيرة ،ويكفي ما
ُذ ِكر لعل اهلل أن ينفع بو ويصمح أحوالنا.
حائر بماذا أبدأ؟ وماذا أذكر؟ وماذا
أييا المسممون ،عند الحديث عن اىتمامات شبابنا اليوم أجدني ًا
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أدع؟ فاىتمامات الشباب اليوم كثيرة ،وطموحاتيم ال حدود ليا ،وىمميم في أعمى عميين ،ولعمكم

تظنون أني أسخر بيذا الكالم ،ال واهلل ،بل ىي الحقيقة ،لكن تمك االىتمامات وذلك الطموح وتمك

اليمم كميا أرضية دنيوية سفمية .يقول تعالى في مثل ىذا العمو الذي ىو عمو أرضي ال يسمو وال
يرتفع بصاحبو ،بل عمى العكس يسفل بصاحبو وينحط بو ،يقول جل شأنو :وِا َّن ِفرَعو َن لَع ٍ
ال ِفي
َ ْ ْ َ
ِ
األ َْر ِ
ين [يونس .]33:فيو عال لكن في األرض ،وىكذا كثير من الشباب
ض َوِاَّنوُ َلم َن اْل ُم ْس ِرِف َ
والشابات اليوم ،كثيرة اىتماماتيم ،عالية ىمميم ،عظيمة طموحاتيم ،لكن أين؟ في األرض ،وفي

األرض فقط.

العبا
معاشر المسممين ،عندما تسفل االىتمامات وتنحط اليمم يغدو غاية ما يتمناه الشاب أن يكون ً

مغنيا ذا حنجرة رنانة تعشقو الجماىير ،أو ممثالً بارًعا تظير صوره عمى
ًا
مشيور لكرة القدم ،أو ً
ال عند
شاشات التمفاز ،ويغدو غاية ما تتمناه الفتاة مثل ذلك أو قر ًيبا منو .وعندما ترتقي اليمم قمي ً

أمور مباحة إال أن الخطأ ليس في مجرد
ميندسا .وىذه وان كانت ًا
طبيبا أو
البعض يتمنى أن يكون ً
ً
تمنييا ،وانما الخطأ عندما تنحصر اليمم في ذلك فقط ،أو أن تجعل ىذه األمور المباحة أولويات
تقدم عمى الدين ومتطمباتو .ومن الخطأ أن تتمنى الدنيا ألجل الدنيا ،والعاقل من تمنى الدنيا ألجل

اآلخرة.

واستمع اآلن ـ أخي الكريم ـ إلى أمنيات بعض أصحاب رسول اهلل  ،روى الحاكم في المستدرك عن

ذىبا أنفقو
عمر بن الخطاب أنو قال ألصحابو :تمنوا ،فقال بعضيم :أتمنى لو أن ىذه الدار ممموءة ً
وجوىر فأنفقو في سبيل اهلل
ًا
برجدا
في سبيل اهلل وأتصدق ،وقال رجل :أتمنى لو أنيا ممموءة ز ً
وأتصدق ،ثم قال عمر :تمنوا ،فقالوا :ما ندري يا أمير المؤمنين ،فقال عمر :أتمنى لو أنيا ممموءة

رجاالً مثل أبي عبيدة بن الجراح.

ال وىو من الدنيا لكن تمناه ليصل بو
فتأمل ـ رعاك اهلل ـ في أمانييم ،ولماذا تمنوىا؟ تمنى بعضيم ما ً
إلى اآلخرة ،ال كما يتمنى بعض الشباب اليوم أن يكون من التجار أصحاب الماليين ،لكن لماذا؟
ألجل االستمتاع بالمال ،وليشتري ما يشاء من أثاث ومتاع ،وليحصل عمى ما يشاء من شيواتو.

ثم استمع بعد ذلك إلى ما رواه مسمم في صحيحو لشاب كان يخدم النبي  ،ثم أراد النبي أن يكافئو،

فأمره أن يطمب ويتمنى ما يشاء ،فيا ترى ماذا كانت أمنيتو؟ وماذا كان طمبو؟ عن أبي سممة قال:

حدثني ربيعة بن كعب األسممي قال :كنت أبيت مع رسول اهلل آلتيو بوضوئو وحاجتو فقال لي:

((سل)) ،فقمت :أسألك مرافقتك في الجنة ،فقالَ (( :أوغير ذلك؟)) قمت :ىو ذاك ،قال(( :فأعني عمى
نفسك بكثرة السجود)).
فال إلو إال اهلل ،ماذا تمنى؟! وتصور لو أن أحد الشباب عرض عميو عرض مشابو ماذا سيتمنى؟ بل

إن الخيِّر فينا سيتمنى الجنة فقط ،وىذا ما يخطر عمى البال عندما تسمع الحديث ،لكن ربيعة كان
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طموحا ذا ىمة عالية ،فشتان بين ىمة ربيعة وىمة كثير من شبابنا اليوم ،شتان بين الثرى والثريا.
ً
وم َغ ِّر ِب
سارت ُم َش ِّرقَة وسرت ُم َغ ِّرًبا…شتان بين ُم َش ِّرق ُ

ىذا ـ إخوة اإليمان ـ عن األماني ،فماذا عن االىتمامات عند شبابنا اليوم ىداىم اهلل؟ إنيا اىتمامات

دنيوية تعمقت بتوافو األمور ،فما بين ميتم بالكرة قد تعمق فكره وقمبو بيا ،ينام عمى التشجيع ويصحو

عمى التشجيع ،إن ربح الفريق الذي يشجعو فرح وغنى ورقص ،بل ويخرج األفواج من الشباب إلى

الشوارع ليحدثوا الفوضى ويعطموا السير ،ويقوم بعضيم بالرقص كالنساء في الطرقات ،ثم يذىبون

إلى الشواطئ إلكمال ما تبقى لدييم من رقص وغناء .وان ىزم فريقيم الذي يشجعونو حزنوا ووجموا
وح ِمل إلى المستشفى .ىذا بخالف ضياع األوقات
وربما بكى بعضيم ،بل ربما أغمي عمى البعض ُ
في مشاىدة المباريات ،وتضييع الصموات عند الكثير منيم ،وضياع المال في تذاكر دخول

المالعب ،وفي شراء األعالم وقطع القماش وتوزيع اليدايا عند الفوز ،وغير ذلك من المفاسد والباليا

التي تحل بسبب ىذه الكرة .وأمر الكرة يطول الكالم فيو وتطول الشكوى منو .واهلل المستعان.

واىتمامات أخرى لمشباب ىداىم اهلل ،االىتمام بالمظير كالمباس والشعر ،وتمك قضية ـ واهلل ـ إن جاز

شيء منيا لمنساء فال يميق أن تكون محور اىتمام عند الشاب .فقد رأينا من يفعل بنفسو األفاعيل في

أياما كانت متابعة
شعره ولباسو ومشيتو،
ً
متابعا في ذلك أحدث الموضات كما يقولون ،ورحم اهلل ً
الموضة فييا قاصرة عمى النساء ،أما اليوم فقد أصبح كثير من الشباب يتابعون الموضات.

معاشر المؤمنين ،عار ـ واهلل ـ عمى رجل أن يكون ُج ّل اىتمامو بشعره ومالبسو وسيارتو .عار ـ واهلل ـ
عمى رجل أمتو تبتمى باحتالل أراضييا ومقدساتيا وقتل رجاليا ونسائيا وأطفاليا ،ثم ىو بعد ذلك ال

خارجا عن حدود الشريعة.
يموي عمى شيء ،وال يرى من الدنيا إال االىتمام بمظيره ،اىتماما
ً
عباد اهلل ،ىذا التنعم الزائد عن حده كان من األسباب في خروج جيل ال يصمح لتحمل أدنى

سببا في خروج جيل ليس من الرجال وال من النساء ،فيو مذبذب بين ذلك،
مسؤولية ،وكان بعد ذلك ً
ال إلى ىؤالء وال إلى ىؤالء.
معاشر الشباب ،جاء في اآلثار( :اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم) ،وروى البييقي في سننو عن أبي

عثمان النيدي قال :أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان( :أما بعد:

فاتزروا وانتعموا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويالت ،وعميكم بمباس أبيكم إسماعيل ،واياكم والتنعم وزي

نزوا).
العجم ،وعميكم بالشمس فإنيا حمام العرب ،وتمعددوا واخشوشنوا واخمولقوا وانزوا عمى الخيل ً

يوما ما فال
إخوة اإليمان ،إن التنعم والترف مفسد لممرء ومضعف لو ،وقد يضطر إلى عيش خشن ً
يطيقو ،بخالف من رّبى نفسو عمى عدم اإلكثار من الترفو والنعومة .بل وانو ينبغي عمى اإلنسان

أحيانا أن يدرب نفسو عمى العيش الخشن .روى أبو داود في سننو والنسائي من حديث عبد اهلل بن
ً
ائرا،
بريدة أن رجالً من أصحاب النبي رحل إلى فضالة بن عبيد وىو بمصر ،فقال :أما إني لم آتك ز ً
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ولكني سمعت أنا وأنت حديثًا من رسول اهلل رجوت أن يكون عندك منو عمم ،قال :ما ىو؟ قال :كذا
وكذا ،قال :فما لي أراك شعثًا وأنت أمير األرض؟! قال :إن رسول اهلل كان ينيانا عن كثير من

أحيانا.
حذاء ،قال :كان رسول اهلل يأمرنا أن نحتفي
اإلرفاه ،قال :فما لي ال أرى عميك
ً
ً
فانظروا ـ يا شباب اإلسالم ـ كيف يربي رسول اهلل أتباعو عمى الخشونة .فمئن كنت اليوم تمشي

غدا فماذا أنت فاعل؟! وان كنت اليوم ال تنام إال عمى
بنعال أو حذاء فخم طري فمعمك ال تجده ً
غدا ،وان كنت ال تنام في الحر إال بمكيف اليواء،
السرر الكبيرة والفرش الوثيرة فمعمك ال تجد ذلك ً
غدا ،فماذا أنت فاعل؟! وكيف ستنام بعد ذلك؟!
وال تنام في البرد إال بالمدفأة ،فمعمك ال تجد ذلك ً

معاشر الشباب ،إن ما يحصل اليوم من إرفاه وترفيو لمنفس زائد عن الحد جعمنا ننحرف عن المنيج

القويم ،فاتباع الموضة مثالً جعل شبابنا في عيدنا الفائت يخرجون عمينا بمبس قمصان حمراء أو
بنطال أحمر أو قبعة حمراء ،وحينما سألنا :ما ىذا؟! قالوا :الموضة ،وىم ال يدرون ما سر ىذه

الموضة في ىذه السنة ،لكنيم يقمدون فقط.

وليعمم ىؤالء أن سر ذلك ىو أن عيد النصارى المسمى بعيد الميالد وعيد رأس السنة قد وافق ىذه

السنة قربو من عيدنا ،وعند النصارى أن في عيد الميالد المسمى (بالكرسمس) يأتي ما يسمونو

ثوبا أحمر ،ولذلك فيم ـ أعني النصارى ـ يمبسون قبعات حمراء في احتفاالتيم.
بالبابا نويل وىو يمبس ً
وىكذا قمدىم شبابنا في مسألة دينية واحتفال من احتفاالتيم الدينية ،وىو تشبو محرم كما تعممون ،بل

محرما؛ ألنو قد ورد النيي عن لبس األحمر
ولو لم يكن ذلك المباس األحمر تشبيًا بالنصارى لكان
ً
الم َياثِر الحمر
الخالص كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال :نيانا النبي عن َ
القسِّي أنواع من الثياب ،ومن ىنا قال بعض أىل العمم بحرمة لبس األحمر
الم َياثِر و َ
وَ
القسِّي .و َ

الخالص.

عباد اهلل ،ىذه ىي اىتمامات كثير من الشباب اليوم وطريقة تفكيرىم ،فنسأل اهلل جل وعال أن يردىم
ردا جميالً ،وأن يصمحيم ويجعميم درًعا لإلسالم والمسممين.
إلى الحق ً
-------------------------

الخطبة الثانية

معاشر الشباب ،تعالوا بنا ننظر ماذا قدم أسالفنا األوائل من شباب األمة اإلسالمية لدينيم ،وماذا

قدم شبابنا اليوم لدينيم.

إخوة اإليمان ،عندما تعمو اليمم وتسمو االىتمامات يقود شاب في الثامنة عشرة من عمره جي ًشا

يقاتل بو الروم ،فيو أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي اهلل عنيم أجمعين .ولم تكن تمك أول مرة

أمير في سرية من السرايا،
يقود فييا الشاب أسامة بن زيد جي ًشا ،بل سبق لو قبل ذلك أن كان ًا
أمر
سميت سرية الحرقات من جيينة .ولم يكن أسامة بن زيد الشاب الوحيد الذي قاد جي ًشا ،فمقد َّ
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رسول اهلل كذلك عمي بن أبي طالب وىو شاب عمى جيش ،كما روى ذلك أصحاب الحديث

كالبخاري والترمذي.

لقد كان الشباب يتسابقون إلى االلتحاق بجيش رسول اهلل لمقتال ضد الكافرين أعداء اإلسالم ،حتى

الصغار الذين دون الخامسة عشرة ،وكان في كل غزوة يستعرض الجيش فيرد الصغار ،لذا نجد في
كثير قوليم" :استُ ِ
صغر فالن في غزوة كذا" .فحفظت لنا كتب السير أنو في غزوة بدر
السيرة ًا
استُ ِ
صغر البراء بن عازب ورافع بن خديج رضي اهلل عنيما ،وقيل :عرابة بن أوس وأسيد بن ظيير
بن رافع وسعد بن جبير .وفي غزوة أحد استُ ِ
صغر أبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت وزيد بن األرقم.
وكان عمير بن أبي وقاص في بدر يتوارى لئال يراه النبي  ،فمما رآه رده فبكى وأجازه.

أمر لو داللتو التي
وان األمر ـ إخوة اإليمان ـ لم يقف عند مجرد المشاركة في القتال ،وان كان ذلك ًا
ينبغي أن تبقى في الذىن ،فمقد تعدى األمر إلى مواقف بطولية لمشباب أثناء القتال في المعارك
وغيرىا ،حفظيا لنا التاريخ يطول المقام بذكرىا .واقرؤوا إن شئتم في سيرة سممة بن األكوع ،وفي

سيرة معاذ ومعوذ ابني عفراء الم َذين قتال فرعون ىذه األمة أبا جيل ،واقرؤوا سيرة البراء بن عازب
وغيرىم كثير.

ولقد كان كذلك شباب المسممين دعاة إلى اهلل ييدون الناس ،ويدلونيم عمى الخير .لقد كان الشاب

منيم يدخل اإلسالم فيتوجو مباشرة إلى بني قومو يدعوىم إلى اإلسالم .إن الكثير من الشباب اليوم

بحاجة إلى دعوة ىو بنفسو ،غافل عن ربو اله عن أمر دينو .والمؤسف أن المجتمع الذي حوليم ال

صغيرا ،فيعاممو
يساعد عمى النيوض بيم ،فكم من إنسان إذا حدثتو في شأن ابنو قال لك :ال زال
ً
كأنو طفل ،وقد كان َمن في مثل سنو يقاتل أعداء اإلسالم في الجيوش اإلسالمية .ويتجاوز بعضيم
قضية الصغر ليتعذر لك بأنو مراىق ،وتمك حجة يستبيح بيا الشباب فعل كثير من المنكرات اليوم،
وخاصة فيما يتعمق بالشيوات ،والسبب أنو يقال ليم :إن ىذه طبيعة فترة المراىقة ،وأنو ال بد من

المرور بيذه المرحمة من العمر وحدوث مثل ذلك فييا.

عباد اهلل ،إننا نضخم ىذه المسألة ونعطييا أكبر من حجميا؛ ألم يكن أصحاب محمد من الشباب

في سن الرابعة عشرة وما بعد ذلك كانوا رجاالً يعتمد عمييم في القتال وقيادة الجيوش والدعوة إلى اهلل
واإلمارة واإلمامة في الصالة؟! ألم يكونوا يمرون بتمك المرحمة من العمر؟!

ونشرد ونُطرد في
ونباد ُ
معاشر الشباب ،إنو ـ واهلل ـ ال يميق بنا أن نكون عمى ىذا الحال ونحن ُنقتل ُ
كل بقاع األرض ،ال يميق بشبابنا أن يكون ُج ّل اىتماماتيم شعورىم وتسريحاتيم وقصاتيم وفريق

الكرة الذي يشجعونو والمغني الفالني والمغنية الفالنية والممثل الفالني والممثمة الفالنية ،في حين

يقتل إخواننا ويشردون ،وتنتيك أعراض وتيدم ديار ،ونحن نميو ونمعب وكأن األمر ال يعنينا .لقد

سقطت األندلس وضاعت من أيدي المسممين عندما آل بيم الحال إلى مثل ىذا .فيال اتعظنا بغيرنا

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

أم أننا ال نتعظ إال بأنفسنا؟! نسأل اهلل العافية لنا ولكم ولجميع المسممين.

معاشر المسممين ،ماذا يحدث إلخواننا؟! فمنسمع ولنتعظ :دخل أحد الجنود النصارى عمى األم

المسممة في مطبخيا وكانت تعد الغداء ،ففتح إناء الطعام وقال :أليس لديكم لحم؟ قالت :ال ،فبادر

الجندي النصراني بوضع قطع من المحم في ذلك الوعاء وىو عمى النار ،كان ىذا المحم ىو أشالء
ابن ىذه المرأة الذي قطعت أوصالو أمام عينييا.

وصور أخرى عرضت في أحد المواقع اإلسالمية األندونيسية عمى الشبكة العنكبوتية ،عن المجازر

البشعة التي ارتكبت في حق مسممي جزر المموك ،رأيتيا ورآىا كثير من الناس في ىذا الموقع وفي

أماكن أخرى ،جرائم تقشعر ليا األبدان ،رؤوس مفصولة عن األجساد ،أطراف ممزقة ،بطون مبقورة

ومحشوة بالحجارةُ ،عمّق األطفال عمى األشجار وىم أحياء ،واستخدموىم أىدافًا لمتدريب عمييا
بالخناجر والبنادق .وكان يرفع بعضيم إلى اليواء ويتمقاىم النصارى عمى أسنة رماحيم التي تخترق

أجسادىم الغضة ،ىذا واقع حقيقي أييا الشباب .ونشر في عدد من المطبوعات العربية ،ونشرت

صور مروعة.
ًا
تحذير ألصحاب القموب الضعيفة من أن في الداخل
ًا
بعض المجالت
فيذا ـ يا أمة اإلسالم ـ غيض من فيض وقميل من كثير مما يحدث إلخواننا ،فكيف يميق بنا بعد ذلك

أن نعيش بيذا الشكل الذي نحيا بو؟! لعب وليو وغفمة .نسأل اهلل أن يردنا إلى الحق ًّ
ردا جميالً.

