رسالة إىل الشباب قلب األمة النابض ودمها املتدفق وعصب حياهتا
األمة ،فثروة األمم ليست يف الذهب األبيض وال يف الذهب األسود ،وإمنا يف
الشباب هم من أعظم ثروات ّ
اإلنسان فهو أغلى من كل شيء ،وأعظم ما يكون اإلنسان يف مرحلة الشباب؛ ألن مرحلة الشباب هي مرحلة
القوة والعطاء ،وقد أثىن هللا سبحانه وتعاىل على هؤالء الفتية الذين آمنوا برهبم ،فزادهم رهبم هدى ،فهم مجاعة
من الشباب آمنوا ابهلل فثبّتهم على الدين وزادهم يقينا.
ومن املعلوم أن الشباب يف كل ّأمة هم قلبها النابض ،ودمها املتدفّق ،وعصب حياهتا ،وعنوان تق ّدمها،
وأمل مستقبلها ،وحبر علمها الفيّاض ،فهم أصحاب اهلِ َم ِم العالية والنفوس الطاهرة الزكية؛ لذلك فقد أوىل
اإلسالم عناية كبرية لشرحية الشباب ،حيث كانوا أسرع شرائح اجملتمع استجابة للدعوة اإلسالمية ،فقد دخلوا
يف دين هللا أفواجا وهم يف سن الشباب ،فقد روى الطرباين أن أاب بكر الصديق دخل اإلسالم وعمره 37
سنة ،وعمر بن اخلطاب  26سنة ،وعثمان بن عفان  20سنة ،وعلي بن أيب طالب  8سنوات ،وعبد الرمحن
بن عوف كان يف حدود الثالثي ،وأبو عبيدة بن اجلراح  27سنة ،والزبري بن العوام  16سنة ،وطلحة بن عبيد
هللا  11عاما ،وسعد بن أيب وقاص  17سنة ،وعبد هللا بن مسعود  14سنة ،واألرقم بن أيب األرقم  12سنة،
وسعيد بن زيد  19سنة ،وجعفر بن أيب طالب  18عاما ،وصهيب الرومي كان عمره دون العشرين ،وزيد بن
اثبت كان دون العشرين ،وخباب بن األرت كان عمره  20سنة ،وعامر بن فهرية  23عاما ،ومصعب بن
عمري  24عاما ،واملقداد بن األسود  24سنة.
خترجوا من مدرسة
والشباب هم عماد األمة اإلسالمية ومبعث قوهتا وحضارهتا ،وهؤالء الصحابة الكرام ّ
دار األرقم بن أيب األرقم وهنلوا من توجيهات الرسول عليه الصالة والسالم .لذلك فقد حرص نبينا ﷺ على
العناية ابلشباب وإعدادهم إعدادا جيدا ،والشباب هم من وقفوا مع رسول هللا ﷺ يف تبليغ دعوته ،ونصر هللا
هبم الدين وأَيَّ َد هبم احلق ،فالشباب هم الذين محلوا راية اإلسالم عالية خ ّفاقة ورفعوا لواء احلق ،حيث تولّوا
الدفاع عن دولة اإلسالم ،وهذا على سبيل املثال الصحايب اجلليل أسامة بن زيد الذي قاد جيشا فيه كبار
الصحابة وكان عمره وقتذاك  18عاما.
لتصب يف حقل البشرية اخلصيب ،وإذا كان الشباب
فالشباب هم السواعد اليت تُ َف ِّجر األرض خريا،
َّ
خملصا مؤمنا فإنه حيقق لنفسه الفوز يف الدنيا والفالح يف اآلخرة ،ومن هنا كان للشباب دور الرايدة والقيادة يف
السبق ،وهذا هو البطل حممد الفاتح حمقق بشرى النب
اتريخ اإلسالم املشرق ،ففي ميدان الفتوحات كان هلم َّ
ﷺ ،فقد ظل حلم فتح مدينة القسطنطينية (مدينة إسالم بول واليت ُحرف امسها إىل إسطنبول اآلن برتكيا)
يداعب خيال الفاحتي املسلمي مثانية قرون كاملة ،وجرت حماوالت عديدة لفتحها لكنها مل تتم وذلك منذ

عهد الصحايب معاوية بن أىب سفيان ،كلهم كان يود أن يكون هو صاحب البشارة النبوية اليت بشر هبا النب
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ش» ،فمن هو صاحب
ش ذَلِ َ
ك ا ْْلَْي ُ
ﷺ بقوله« :لَتُ ْفتَ َح َّن الْ ُق ْسطَْنطينيَّةُ ،فَلَن ْع َم ْاألَمريُ أَمريَُهاَ ،ولَن ْع َم ا ْْلَْي ُ
شااب فتيّا يف العشرين من عمره ،ممتأل
تلك البشارة؟ إنه حممد الفاتح ابن السلطان العثماين مراد الثاين ،وكان ّ
محاسا وطموحا ،يفكر يف فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية .وسيطر هذا احللم على مشاعر
حممد الفاتح ،فأصبح ال يتحدث إال يف أمر الفتح ،وال أيذن ألحد ممن جيلس معه أن يتحدث يف موضوع غري
هذا املوضوع ،وبعد أن أمت السلطان حممد استعداداته زحف جبيشه البالغ  265ألف مقاتل من املشاة الفرسان
ومعهم املدافع الضخمة حت فرض حصاره حول القسطنطينية ،وبدأت املدافع العثمانية تطلق قذائفها على
أسوار املدينة احلصينة دون انقطاع ليال أو هنارا ،وكان السلطان يفاجئ عدوه من وقت آلخر خبطة جديدة يف
فنون القتال حت حتطمت أعصاب املدافعي عن املدينة واهنارت قواهم .ويف فجر يوم الثالاثء املوافق  20من
مجادى األوىل 827ه املوافق  29من أاير/مايو 1453م جنحت القوات العثمانية يف اقتحام األسوار،
وزحزحة املدافعي عنها بعد أن عجزوا عن الثبات ،واضطروا للهرب والفرار ،وفوجئ أهايل القسطنطينية أبعالم
العثمانيي ترفرف على األسوار ،وابجلنود تتدفق إىل داخل املدينة كالسيل املتدفق.
وبعد أن أمتت القوات العثمانية فتح املدينة دخل السلطان حممد الذي أطلق عليه من هذه اللحظة حممد
الفاتح ،على ظهر جواده يف موكب عظيم وخلفه وزراؤه وقادة جيشه وسط هتافات اجلنود اليت متأل املكان" :ما
شاء هللا ،ما شاء هللا ،حييا سلطاننا ،حييا سلطاننا".
ومضى موكب السلطان حت بلغ كنيسة آاي صوفيا حيث جتمع أهايل املدينة ،وما إن علموا بوصول
خروا ساجدين وراكعي ،ترتفع أصواهتم ابلبكاء والصراخ ال يعرفون مصريهم وماذا
السلطان حممد الفاتح حت ُّ

سيفعل معهم السلطان حممد الفاتح ،وملا وصل السلطان نزل عن فرسه ،وصلى ركعتي شكرا هلل على توفيقه له
ابلفتح ،مث توجه إىل أهايل املدينة ،وكانوا ال يزالون على هيئتهم وقال هلم :قفوا ،استقيموا ...فأان السلطان
حممد أقول لكم وجلميع إخوانكم ولكل املوجودين إنكم منذ اليوم يف أمان على حياتكم.
مث أمر السلطان حممد الفاتح بتحويل الكنيسة إىل مسجد ،وأذن فيه ابلصالة ألول مرة ،وال يزال يعرف
حت اآلن جبامع آاي صوفيا ،وقرر اختاذ القسطنطينية عاصمة لدولته ،وأطلق عليها اسم إسالم بول أي دار
اإلسالم ،مث حرفت بعد ذلك واشتهرت إبسطنبول.

وسلك السلطان مع أهايل املدينة سلوكا به رمحة وتسامح يتسم مع ما أيمران به اإلسالم ،فأمر جنوده
حبسن معاملة األسرى والرفق هبم ،وقام بنفسه بفداء عدد كبري من األسرى من ماله اخلاص ،ومسح بعودة الذين
غادروا املدينة أثناء احلصار إىل منازهلم .حقق حممد الفاتح هذا اإلجناز الكبري وهو يف الثالثة والعشرين من
عمره ،وكان هذا دليال على نبوغه العسكري املبكر ،واستحق بذلك بشارة النب ﷺ ملن يفتح هذه املدينة

العريقة .وبعد هذا اجته حممد الفاتح إىل استكمال فتوحاته يف بالد البلقان ،فتمكن من فتح بالد الصرب واملورة
ورومانيا وألبانيا وبالد البوسنة واهلرسك ،مث تطلعت أنظاره إىل أن يكون إمرباطورا على روما وأن جيمع فخرا
جديدا إىل جانب فتحه القسطنطينية.
وبقي اجلزء الثاين من حديث البشارة وهو فتح روما معقل الفاتيكان رومية ،فيما رواه احلاكم يف املستدرك
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«مدينَةُ ه َرق َ
صححه الذهب يف التلخيص ،واأللباين يف السلسلة الصحيحة .فهذه املدينة أيضا تنتظر الشباب التقي النقي
الذين نذروا حياهتم خالصة هلل تعاىل لنصرة هذا الدين العظيم على كل األداين سريا على هنج النب وصحبه
الكرام .ويكفي فخرا أن حيقق هللا هذا البشرى على أيديكم ،وهذا ابلطبع ال يتحقق يف ظل هذه األنظمة
العميلة الكرتونية اليت تدين ابلوالء للغرب الكافر ،وإمنا تتحقق يف ظل دولة مهمتها إعداد اجليوش لفتح البلدان
ال الستعمارها ،بل لنشر هذا الدين فيها ،حت يدخل الناس يف دين هللا أفواجا ،وهي دولة اخلالفة؛ نظام
احلكم الذي حدده رسولنا الكرمي ﷺ الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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