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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 االستفادة من القدرات الشابة

 8102ًََٗ٘  82: فٖ جشٗذٓ أخجبس الخل٘ج تبسٗخ الٌطش

 صمشٗب خٌجٖ متَسذالثقلن: 

 

هب قبم ثِ سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن هي االستفبدٓ هي ضجبة 
 ٗعشف الزٕ الوحٌل للقبئذ هعشثًب ٗعذّ – آًزاك قشٗص –األهٔ العشث٘ٔ 

 ٍٗوني األهن، ثْب تستٌْط أى ٗوني التٖ األهٔ سٍح ّن الطجبة اى
ٍالقلَة  العقَل على ساى الزٕ الشمبم إصالٔ فٖ هٌْن االستفبدٓ

ٍالٌفَس، فْٖ الوشحلٔ التٖ ٗتوتع فْ٘ب اإلًسبى ثنبهل قَاُ 
 ٍآثبء الغذ، سجبل – ٗقبل موب –الجسذٗٔ ٍالفنشٗٔ ٍالٌفس٘ٔ، فْن 

 تؤٍل ٍإلْ٘ن القبدهٔ، األج٘بل تشث٘ٔ هْؤ تقع ٍعلْ٘ن الوستقجل،
 .هجبالتْب جو٘ع فٖ األهٔ ق٘بدٓ

هلل عٌِ ٍَّ اثي فأسسل الصحبثٖ الجل٘ل هصعت ثي عو٘ش سظٖ ا
العطشٗي مأٍل سف٘ش لإلسالم إلى الوذٌٗٔ الوٌَسٓ ثعذ ث٘عٔ العقجٔ 
األٍلى ل٘علن األًصبس أصَل اإلسالم ٍٗقشأ علْ٘ن هي القشآى هب ٗحفظ، 

 .حتى لقت ثبلقبسئ

ٍلن تني هْؤ هصعت هي السَْلٔ ثونبى ٍإًوب رّت ل٘حَل م٘بى 
ٌَسٓ التٖ ستنَى الوحعي الو الوذٌٗٔ إلى – الوطشمٔ الوذٌٗٔ –ٗثشة 

األٍل لذٍلٔ اإلسالم، فْزا ٗعٌٖ أى ٗذخل اإلسالم قلَة أّل الوذٌٗٔ 
قجل ثَ٘تْب ٍطشقبتْب، هْؤ ٍلني اخت٘بس سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ 
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ٍسلن لوصعت مبى هَفقًب، فقذ تحَلت ٗثشة إلى الوذٌٗٔ الوٌَسٓ. 
 ؟ لوبرا هصعت ثي عو٘ش

ثجت قَٓ عضهِ ٍإٗوبًِ أهبم قسبٍٓ ألى ّزا الصحبثٖ استطبع أى ٗ
أّلِ ٍأهِّ ٍعط٘شتِ، فَْ هحٌل فٖ الحذٗث ٍالذعَٓ إلى اهلل، 

 .ثبإلظبفٔ إلى سوبحٔ ٍجِْ ٍخلقِ

أسبهٔ ثي صٗذ؛ اسن لطبة آخش لوع فٖ سوبء اإلسالم، حبسة فٖ 
صفَف الوسلو٘ي ٍَّ لن ٗتجبٍص الخوس عطشٓ سٌٔ، ٍمبى ٗجبّذ 

هؤتٔ عٌذهب استطْذ ٍالذُ صٗذ ثي فٖ صفَف الوسلو٘ي فٖ غضٍٓ 
حبسثٔ، ٍالُ سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن ق٘بدٓ الجَ٘ش اإلساله٘ٔ 
ٍَّ لن ٗتجبٍص العطشٗي هي العوش إال ثقل٘ل، على الشغن هي اعتشاض 
العذٗذ هي الصحبثٔ، ٍعٌذهب علن صلى اهلل علِ٘ ٍسلن ثوَقف 

اهلل علِ٘ ٍسلن  الصحبثٔ ٍَّ على فشاش الوشض قبم سسَل اهلل صلى
إى تطعٌَا فٖ إهبستِ فقذ مٌتن تطعٌَى فٖ إهبسٓ أثِ٘ هي »فقبل: 

قجل، ٍأٗن اهلل إى مبى لخل٘قًب لإلهبسٓ، ٍإى مبى لوي أحت الٌبس إلٖ َّ، ٍإى 
 .«ّزا لوي أحت الٌبس إلٖ َّ ثعذُ

ٍغ٘شّوب النث٘ش، فْزا الصذٗق سظٖ اهلل عٌِ لن ٗتجبٍص السبثعٔ 
ش سظٖ اهلل عٌِ لن ٗتجبٍص السبثعٔ ٍالعطشٗي، ٍالثالث٘ي، ٍّزا عو

ٍّزا عثوبى سظٖ اهلل عٌِ لن ٗتجبٍص الشاثعٔ ٍالثالث٘ي، ٍعلٖ سظٖ 
اهلل عٌِ لن ٗني ٗجبٍص العبضشٓ، ٍمزلل ثق٘ٔ العطشٓ سظٖ اهلل عٌْن: 
طلحٔ ثي عج٘ذ اهلل لن ٗتجبٍص الشاثعٔ عطشٓ، ٍالضث٘ش ثي العَام لن 

ذ ثي أثٖ ٍقبظ لن ٗتجبٍص السبثعٔ ٗتجبٍص السبدسٔ عطشٓ، ٍسع
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عطشٓ، ٍسع٘ذ ثي صٗذ لن ٗتجبٍص الخبهسٔ عطشٓ، ٍأثَ عج٘ذٓ لن 
 .ٗتجبٍص السبثعٔ ٍالعطشٗي، ٍعجذ الشحوي ثي عَف لن ٗتجبٍص الثالث٘ي

إرى، أهٔ قبهت على عقَل ًٍفس٘بت ضبثٔ استطبعت فٖ صهي ق٘بسٖ 
 .أى تغ٘ش ٍاقعب ه٘تب إلى ح٘بٓ جذٗذٓ

اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن أى ٗحتعي ّزُ الفئٔ ٍأى  استطبع سسَل
 .ٗستَعجْب ٍٗلْوْب ٍٗوٌحْب الثقٔ لتقَد األهٔ هي ثعذُ

 


