شباب الصحابة
القسم األول
« صـور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

2

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

 1439هـ  2018 -م
ISBN 978 - 9948 - 00 - 099 - 0

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

التدقيق اللغوي
شروق حممد سلمان

اإلخـراج الفين
حسـن عبد القادر العـزاني

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

3

شباب الصحابة
القسم األول

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »
بقلم
حممد سعد خلف اهلل الشحيمي
باحث أول بإدارة البحوث

4

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

5

افتتاحـية
رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل ِّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

أن تقدم إصدارها اجلديد« :صور من عناية النبي ﷺ بالشباب»،
للشــباب خاص ًة ،وجلمهور القراء من السادة الباحثني واملربني
واملتطلعني إىل املعرفة عامة.

يأيت هذا الكتاب ضمن سلسلة من عدة إصدارات بعنوان:

«شــباب الصحابة ريض اهلل عنهم» ،نعيش من خالهلا مع ِخ ِ
رية

شباب َ
ِ
ٍ
واب((( نالوا صحبة سيدنا رسول اهلل
شباب هذه األمة،
وش ّ
ﷺ؛ نتعرف عىل جوانب من ِس َ ِ
يهم يف شباهبم ،كيف سبقوا إىل

اإلسالم ،وكيف اعتنى رسول اهلل ﷺ هبم ،وصاغ شخصياهتم،

وكيف كانت شخصياهتم عىل َتن َُّو ِعها و َت َعدُّ ِد مواهبها.
شواب أي نسوة شابات.
(((
ّ

6

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

ونتعرف من خالهلا كذلك عىل نامذج من أخالقهم السامية
وآداهبــم الرفيعة وعبادهتم اخلالصة ،وصــدق عزائمهم ومجيل
صربهــم ،وعطائهم الواســع وإســهامهم الكبــر يف بناء أمة
اإلسالم ،ويف حتمل املسؤوليات العظام ،ووضع ال ّلبِنات األوىل
لبناء حضارة ر ّبانية أسدت أيادي بيضاء للبرشية.
تأيت هــذه اإلصــدارات يف إطار التعريف بفضل شــباب

الصحابة ريض اهلل عنهم ،ولتقدِّ م بني يدي شــبابنا ذكور ًا وإناث ًا

ُم ُث ً
ال كربى لالقتداء ،ترفع ِ َ
ه َم ُهم ،و ُت َع ِّرفهم بأمهية هذه املرحلة

ٍ
التي يعيشــوهنا ،وأهنا مرحلــة عطاءَ ،و ِجدٍّ
وإفادة واســتفادة،

ُ
ونفع ِ
مرحلة ُق ْر ٍ
خللق اهلل ،وأن الشــباب من اجلنسني
ب من اهللٍ ،
إذا ُو ِّفقــوا لالســتقامة كان منهم اخلري الكثــر والنفع العميم،

وكانــوا نعم العون لدينهم وأمتهم وأهلهــم ووطنهم .وتتناول
سن
هذه السلســلة فرتة شــباهبم ،من سن اخلامســة عرشة إىل ِّ
الثالثني ،وال تتجاوزها أو تنـزل عنها إال قلي ً
ال.
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وقد ُق ِّسمت هذه السلسلة إىل أربعة أقسام:
القسم األول :صور من عناية النبي ﷺ بالشباب.
والقسم الثاين :شباب سبقوا إىل اإلسالم.
والقســم الثالث :أعامل شباب الصحابة التي أسهموا هبا يف
بناء حضارة اإلسالم وصناعة تارخيه العظيم.
والقسم الرابع :صحابيات يف شباهبن.
وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتب العلــم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن سعيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشــجع

أصحابه و ُطالبه .
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راجني من العــي القدير أن ينفع هبــذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحــوث
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رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
احلمد هلل ِّ

ورمحة اهلل للعاملني سيدنا وموالنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
ِّ
َّ
وأجل املهام واألعــال التي ُبعث من أجلها
فإن من أعظم

وتعليمهــم وتربيتَهم بأقواله
رســول اهلل ﷺ تزكي َة أصحابــه،
َ

وأفعاله وأحواله ،يقــول اهلل تعاىل ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﴾ [آل عمران.]164 :
وجمتمــع الصحابــة رضــوان اهلل عليهم يف تكوينــه كبقية

الشباب فيه رشحي ًة كبرية من رشائحه ،وقد
ُــم ِّثل
ُ
املجتمعات ،يـ َ
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النبي ﷺ الرجال والنساء والشيوخ واألطفال والشباب
أعطى ُّ
َّ
وكل رشائح املجتمع ح َّقهم من االهتامم والرعاية والتوجيه.
وكان للشــباب من رســول اهلل ﷺ ٌّ
حظ أوفر واهتامم أكرب

من هذه العناية ،وهذا ح ُّظهــم وح ّقهم ،إذ هم الرشحية الكربى
يف املجتمع ،وهــم أعظم الروافد التي متد األمــة بعافيتها ،فهم
الطاقة والعزيمة والقوة واحليوية واألمل ،هم العطاء الواســع،
واحلــب اخلالص ،والعقل
والطموح العــايل ،والقلب الطاهر،
ُّ
املتّقد ،وهــم أوعية العلــم ومحلته ،هم رجــال احلارض الذين

ســ ُيصلحون و َي ْع ُمرون ،وشــيوخ املســتقبل الذين سيوجهون

ُوجه وت َُو َّظف ،وهكذا
وح َّق لكل هذه الطاقات أن ت َّ
ويقــودونُ ،

املرب ﷺ.
النبي ِّ
فعل ُّ

وحبه ورفقه
عاش ﷺ مع هؤالء الشباب ،فغمرهم بأنواره ُ

وشــجعهم،
ورمحته ،ع ّلمهــم ،وتر َّفق هبم ،وأ ّدهبم ،ودعا هلم،
َّ
ودهلم عىل احلكمة ّ
وحذرهم من االندفاع.

عاش رســول اهلل ﷺ معهم ،فاكتشف مواهبهم وصقلها،

احلب
ووجه طاقاهتم ،وأشعل فيهم عاطفة
ّ
واستخرج مكنوهناّ ،
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يف اهلل ،وأ ّلف بــن قلوهبم ،ووثق أوارص األخوة بينهم ،و َغ َر َس

مح َلهم مســؤولية إبالغ
فيهم مكارم األخالق،
واهلم َة العالية ،و ّ
َّ

ألني قلوب ًا
وبي أن الشباب ُ
الرســالة وأداء األمانة ،وأوىص هبمَ َّ ،
و َأ َر ُّق أفئدةً.

ُــوه عليهم
وحن ِّ
وكان ﷺ يف ُق ْربِــه مــن شــباب أصحابه ُ

بمنـــزلة الوالد ،يقول هلم ولغريهم« :إِنَّام َأنا لكم بِمن ِْز ِلة الو ِ
الد
َ
َ

ُأ َع ِّل ُمكُــم»((( .ويقــول لبعضهــم بني يدي بــرى أو توجيه:
«يا ُبن َّي»((( ونحوه من األلفاظ تقريب ًا هلم وحتبب ًا إليهم.

((( سنن أيب داود ،حديث رقم .8

((( قاهلا ألنس بن مالك ريض اهلل عنه مرار ًا ،ينظر صحيح مسلم ،حديث
شمس ريض اهلل عنه ،ينظر املعجم
رقم  .5674ولثابت بن قيس بن ّ

الكبري  ،73 /2حديث رقم  .1301وأليب هريرة ريض اهلل عنه ،ينظر

مســند أمحد  .332 /2وللمغرية بن شعبة «أي بني» ،وكذا جلابر بن

عبــد اهلل ريض اهلل عنهام .ينظر صحيح مســلم حديث رقم ،2152
وحلية األوليــاء  .155 /3و« ُأ َب ْينِ َّي» بالتصغري حتبب ًا ألغيلمة من بني

عبد املطلب .ينظر ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،1940والنســائي

.3064
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وكانوا رضوان اهلل عليهم حوله يف جملسه يف املسجد ،وخلفه

يف الصلوات ،ومعه يف األسفار ،والغزوات ،والتقى هبم يف بيته،
وطعموا معه ،و َقبِ َل رســول اهلل ﷺ دعوهتم ،وأكرمهم بزيارته

وص َب نفسه مع السابقني
هلم يف بيوهتم ،وبعيادته هلم إذا مرضواَ ،

األولني بمكة منهم.

هكذا كان الشــباب قريبني منه ﷺ ،و َع ْينُه عليهمُ ،فأ ْ ِ
شبت

َ
اإليــان ،وخالطتها حمبتُه،
قلوبــم هبذه الصحبة وهبــذه الرمحة
ُ

رب العاملني ،يقول
وتر َّقوا يف مراتبه ،وهتيؤوا من صغرهم لطاعة ِّ
البج ُّيل ريض اهلل عنه« :كنا مع النبي ﷺ ونحن
ُجندب بن عبد اهلل َ

فتيــان َحز ِ
َاو َر ٌة((( ،فتعلمنا اإليامن قبــل أن نتعلم القرآن ،فازددنا
به إيامن ًا»(((.

((( حزاورة :مجــع َح َز َّور ،وهو الغالم إذا اشــتد وقوي ،أو الذي قارب
البلوغ .ينظر الصحاح للجوهري ،ولسان العرب ،والنهاية يف غريب
احلديث واألثر (حزور).

((( سنن ابن ماجه ،حديث رقم  .61وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة
« :9 /1هذا إســناد صحيح رجاله ثقات .رواه البيهقي يف سننه من
طريق احلسني بن حريث عن وكيع به».
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وهو ﷺ يف كل ذلك يتابع أحوال هؤالء الشباب وينصحهم
ويوجههم ،ويســمع أسئلتهم وشــكاواهم ،وحيل مشكالهتم،
و ُيعــن حمتاجهم ،هذا فض ً
ال عــا رأوه منه ﷺ هم وغريهم من

رشيف األحوال واألخالق واألفعال ،وما سمعوه منه ﷺ ،وهو
أمر ال ُيدُّ  ،فال َغ ْرو أن تع ّلقوا بــه ﷺ تعلق ًا كبري ًا ،وأحبوه حمب ًة

اســتولت عىل قلوهبم ،فاســتكملوا هبا إيامهنم .يقول رسول اهلل
حــب إليه من والده وولده
ﷺ« :ال يؤمــن أحدكم حتى أكون َأ
َّ

والناس أمجعني»(((.

غيوا وجه التاريخ ،وصححوا
هــذه العناية صنعت رجاالً ّ

مســرته ،وال زالت آثارهم باقية يف األمة ســارية فيها جي ً
ال بعد
جيل إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
وهــذه العناية تضع لنــا منهج ًا وبيان ًا بمــدى أمهية العناية

بالشــباب ورعايتهم ،ومتثــل تكليف ًا بوجوب توفري الوســائل
((( صحيح البخاري ،رقم  ،15ومسلم .44
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للقيام هبذه الرعاية ومتابعة تنفيذها .وتضع كذلك أمام واضعي
برامج الرتبية ورعاية الشباب ،وخرباء املوارد البرشية بيان ًا عملي ًا
واضح ًا هلــذه الرعاية ،وتنبههــم إىل أن الرعاية البد وأن تكون
رعاية شــاملة ،كام كانت رعايته ﷺ لشباب أصحابه ،وأهنا جيب
أن تكون مبارشة ،وأهنا حتتاج إىل صرب وصدق.
هذه العناية تقول للجميع إن أهم العوامل تأثري ًا يف الشباب
بعد اســتقامة البيوت ،هي صحبة الصاحلــن واملصلحني ،هي
معايشة الشباب ومشــاركتهم ،وتعلقهم بنامذج صاحلة لالقتداء
ب أعينهم.
متأل قلوهبم وتكون ن ُْص َ
وبعد هــذه املقدمة ننتقل إىل مالمح هــذا املنهج النبوي يف
العناية بالشــباب ،نعيش بني رياض شــواهده وصــورهَ ،ننْ َع ُم
برسول اهلل ﷺ و َننْ َع ُم بأصحابه ريض اهلل تعاىل عنهم.
• • •
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عناية النيب ﷺ ّ
بالشباب
بالشباب من أصحابه َّ
شــملت عناية النبي ﷺ ّ
كل جوانب
حياهتــم ،فلم ُ
خيل جانب منها إال ولرســول اهلل ﷺ فيه توجيه،
وجهه ﷺ إليهم عامة إن كانت احلاجة إليه عامة ،أو إىل شخص
ّ

منهم بعينه أو إىل أفراد إن كان األمر خاص ًا ،أو املوقف الذي قيل
أو حدث فيه خاص ًا.
شملت هذه التوجيهات النبوية هلم ريض اهلل عنهم ما يتعلق
بعقيدهتم وعبادهتم ،ومنهج حياهتم الفكري والعميل ،فشملت
العالقة باهلل تعاىل ،وبالنفس وباألرسة وباملجتمع كافة ،شــملت
املعاملة مع اإلنسان وغري اإلنسان مما يعيش معهم عىل وجه هذه
األرض ،وأفاض ﷺ عليهم من واسع رمحته وعطائه.
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وســوف نتناول إن شــاء اهلل تعاىل هذه العناية وهذا املنهج

النبوي يف معاملة الشــباب وتوجيههم من خالل صور ومشاهد

ومواقف عديدة تبني هذا املنهج ،وشموله مجيع جوانب حياهتم

ريض اهلل عنهم.

فمن تلك الصور:
* وصيته ﷺ باغتنام الشباب:
النبي ﷺ الشــباب أصحابــه إىل أن مرحلتهم هذه
فقد ن ّبه ُّ
ٍ
مرحل ُة ٍ
وقوة جيــب أن تُغتنم ّ
وأل ت َُض َّي َع ،فقال ﷺ« :ا ْغتَن ِ ْم
طاقة
ٍ
َك َق ْب َل َس َق ِم َ
ك قبل َه َرمكَ ،و ِص َّحت َ
مخس ،شــبا َب َ
ك،
مخســ ًا َق ْب َل
َو ِغ َ
َك َق ْب َل َم ْوتِ َ
كَ ،و َح َيات َ
ك َق ْب َل ُشغْلِ َ
ناك َق ْب َل َف ْق ِر َكَ ،و َف َرا َغ َ
ك»(((.
وبي ﷺ للشباب من أصحابه ،ولشباب األمة مجيعهم ِع َظ َم
َّ َ

مسؤوليتهم ،وأهنم ســوف ُي ْسألون عن عمرهم مرتني ،مرة عن

خاصة ،ومرة عن عمرهم عامة ،فقــال ﷺ« :ال تزول
شــباهبم ّ

((( املســتدرك ،حديــث رقم  ،7846وشــعب اإليــان للبيهقي برقم

 ،10248وغريمهــا .وقال احلاكم« :عىل رشط الشــيخني» .ووافقه

الذهبي.
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ٍ
قدما َع ْب ٍد يوم القيامة حتى ُي َ
خصال :عن عمره فيام
سأل عن أرب ِع

أفناه ،وعن شبابه فيام أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه،
وعن ِع ْلمه ماذا عمل فيه»(((.
* توجيههم إىل صيانة أنفسهم:
النبي ﷺ الشباب من أصحابه إىل حفظ أنفسهم من
َّ
ووج َه ُّ

الس ُب ِل التي تُعني
الفتن وإىل َســدِّ أبواهبا ،بتقوى اهلل تعاىل ،واختاذ ُّ

معرش الشــباب من استطاع
عىل ذلك ،ومن ذلك قوله ﷺ« :يا
َ
وم ْن مل
الباء َة فليتزوج ،فإنه َأ َغ ُّض للبرص
ُ
وأحصن للفرجَ ،
منكم َ
اء»((( .أي وقاية.
يستطع فعليه بالصوم فإنه له ِو َج ٌ

ويف رواية أخرى عن عبد اهلل بن مسعود((( ريض اهلل عنه قال:
«خرج رسول اهلل ﷺ عىل فِ ْت َي ٍة ُع َّز ٍ
«م ْن كان منكم ذا َط ْو ٍل
اب فقالَ :
((( سنن الرتمذي ،حديث رقم  ،2416واملعجم الكبري  ،60/20واللفظ
له ،ومسند البزار رقم .1435

((( متفــق عليه ،صحيــح البخاري ،حديث رقم  ،4779ومســلم رقم
.1400

((( من السابقني إىل اإلسالم ،أسلم وهو يف نحو الثامنة عرشة من عمره.
ينظر سري أعالم النبالء .444/1
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فليتزوج ،فإنه َأ َغ ُّض للبرص َ
فالصو ُم له
وأ
وم ْن ال َّ
ُ
حصن للفرجَ ،

ِو َجاء»»((( .وال َّط ْو ُل هو :القدرة عىل املهر والنفقة(((.
* َر ْف ُع ِه ّمِتِهم:

الشــاب
ورفع ﷺ مهتَهم إىل العبادة والتقوى ،فأخربهم أن
َّ
الصالح يكون يف ظِ ِّل اهلل تعاىل يوم القيامة ،يوم ال ظِ َّل إال
التقي
َ
َّ
ِ
«ســ ْبع ٌة ُيظِ ُّل ُهم اهللُ يف ظِ ِّله يــو َم ال ظِ َّل إال ظِ ُّل ُه :إما ٌم
ظ ُّله ،فقالَ :
ِ
وشاب َ
ٌ
نشأ يف
عادل،
عبادة اهلل.(((»...
ٌّ
* احتواؤهم برمحته ﷺ:
يطلب
نفســه و َغ َل َبته شــهوتُه،
جاءه ﷺ
ُ
ٌّ
شــاب قد أتعبته ُ

طلبــ ًا غريب ًا ،هــو أن يأذن له رســول اهلل ﷺ بالزنــا ،فام طرده
((( مســند أمحد  ،58/1وسنن النســائي برقم  ،3206ومسند أيب يعىل،
حديث رقم  .5110وهذا لفــظ أيب يعىل .وعند أمحد« :عىل فِ ْت َي ٍة من
املهاجرين» .وسنده صحيح.

((( تنظر حاشية السندي عىل النسائي  ،57/6حديث رقم .3206

((( متفــق عليه ،صحيح البخــاري برقم  ،1423وهذا لفظه ،ومســلم
رقم .1031
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ــره ،بــل تل َّطف بــه ليعالج ما يف نفســه،
ﷺ وال َنَــره وال َق َه َ

ثم دعا له.

يروي ذلك أبو ُأمامة ُصدَ ي بــن َع ْجالن((( ريض اهلل عنه،

َ
يقولَّ :
رسول اهلل ﷺ ،فقال :يا رسول اهلل،
«إن غالم ًا شــاب ًا أتى

ْ
ائذن يل يف الزنا،
الناس وقالواَ « :م ْه(((» ،فقال رســول اهلل
فصاح ُ
َ

ِ
ــروه((( ،ا ْد ُن» ،فدنــا حتى جلس بني يدي رســول اهلل
ﷺ« :أق ُّ

ﷺ ،فقــال له رســول اهلل ﷺُ :
«أت ُّبه ألُ ِّم َ
ك؟» قــال :ال ،قال:
«وكذلك النــاس ال ُيبونه ألمهاهتمَ ،أ ُ ِ
ت ُّبــه البنتك؟» قال :ال،

قال« :وكذلك الناس ال حي ُّبونه لِ َبناهتم ،أحتبه ألختك؟» قال :ال،

قــال« :وكذلك الناس ال ُيبونه ألخواهتمَ ،أ ُ ِ
ت ُّبه لعمتك؟» قال:
ُّ
((( من الشــباب :قيل كان ابن ( ،)30وقيل )20( :ســنة عند وفاة النبي
ﷺ ،وقيل غــر ذلك .ينظر جامع األصــول  ،520/12واإلصابة

 ،420/3وهتذيب األسامء واللغات .176 /2
ف عن الكالم ،واسكت.
((( أي :ا ْك ُف ْ

((( أي :اتركوه.
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لعمهتــمُ ،أت ُّبه خلالتك؟»
ال ،قــال« :وكذلك الناس ال ُي ُّبونهّ ،

قــال :ال ،قال« :وكذلــك الناس ال حيبونــه خلاالهتم» ،فوضع

«اللهم َك ِّف ْر َذ ْن َبه ،و َط ِّه ْر
رســول اهلل ﷺ يده عىل صدره ،وقال:
َ
وح ِّص ْن َف ْر َجــه»(((« .فلم يكن بعد ذلــك الفتى يلتفت
َق ْل َبــهَ ،

إىل يشء»(((.

* ِر ْف ُقه ﷺ بهم:
النبــي ﷺ فت َع ّلمــوا منه ،ثم
شــباب أتوا
وهــؤالء مجاع ٌة
ٌ
َّ

النبــي ﷺ اشــتياقهم إىل زوجاهتمَ ،ف َر َفــق هبم ،يقول
ف
ــر َ
ُّ
َع َ

النبي ﷺ ونحن َشــ َب َب ٌة
حل َو ْي ِرث ريض اهلل عنه« :أتينا َّ
مالك بن ا ُ

متقاربــون((( ،فأقمنا عنده عرشين ليل ًة ،وكان رســول اهلل ﷺ

رفيق ًا ،فلام ظ َّن أنّا قد اشــتهينا أه َلنا  -أو قد ْاش َت ْقنا َ -
عمن
سأ َلنَا ّ

((( مســند أمحد  ،256/5واملعجم الكبري ،حديث رقم ،7759 ،7679

وهذا لفظ الطــراين .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد « :129/1رواه
أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح».

((( كذا يف رواية مسند أمحد.

((( أي :شباب متقاربون يف السن.
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تركنا بعدنــا فأخربناه ،قال« :ارجعوا إىل أهليكم ،فأقيموا فيهم،
وع ِّلموهم.(((»»...
* دعاؤه ﷺ هلم:
دعا رســول اهلل ﷺ لكثــر منهم ،وظهرت بــركات هذه
الدعوات املباركات عليهم.
دعــا رســول اهلل ﷺ ألنس بــن مالــك((( ريض اهلل عنه،
وكان خيدم النبــي ﷺ ،فعن أنس عن أمه أم ُســليم أهنا قالت:

«يا رســول اهلل خادمك أنس ا ْد ُع اهللَ له ،فقال« :اللهم أكْثِر ما َله،
وو َلده ،وبارك له فيام أعطيتَه»((( .يقول أنس ريض اهلل عنه بعد أن

((( متفــق عليــه ،صحيــح البخــاري حديــث رقم  ،6819ومســلم
رقم .674

النبي ﷺ
((( من الشــباب :كان ريض اهلل عنه ابن ( )10ســنني حني قدم ُّ
املدينة ،تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،148/12وهتذيب األســاء

واللغات  ،139/1وسري أعالم النبالء .148/5

((( صحيــح البخــاري ،حديث رقم  ،1881ومســلم رقــم ،2480
وهذا لفظه.
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لكثري ،وإن ولدي وولد ولدي ل َيتَعا ُّد َ
ون عىل
َب« :فواهلل إن مايل
كَِ
ٌ

نحو املائة اليوم»(((.

ودعا لعيل بــن أيب طالــب((( ريض اهلل عنه مــرار ًا ،يقول

ُ
رسول اهلل ﷺ
ريض اهلل عنه« :ما َر َمدْ ُت وال َصدَ عت منذ َم َسح
وجهي و َت َف َل يف عيني يوم خيرب حني أعطاين الراية»(((.

لســ َلم َة ِ
بن األكوع((( ريض اهلل عنه -وكان من شباب
ودعا َ
الصحابة -يقول ريض اهلل عنه« :أردفني رســول اهلل ﷺ ِمرار ًا،

ومســح رأيس ِمرار ًا ،واســتغفر يل ولذريتي عــد َد ما بيدي من
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2481

((( من الشباب :أسلم ريض اهلل عنه وهو ابن ( )10سنني عىل الصحيح،
وهو أول من أسلم من الصبيان ،واختلف يف كونه أول من أسلم بعد
السيدة خدجية ريض اهلل عنها .ينظر اإلصابة .564/4

((( مسند أيب يعىل ،حديث رقم .593

((( من الشــباب :كان ريض اهلل عنه حني هاجــر النبي ﷺ إىل املدينة ابن
نحو ( )16سنة .تنظر ترمجته يف معرفة الصحابة أليب نعيم ،1339/3
وجامع األصول  ،445/12وسري أعالم النبالء  ،324/5واإلصابة

.151/3
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األصابع»((( .وملا أصيبت ســاقه يوم خيرب َن َف َث عليها رسول اهلل

ﷺ فربئــت .يقول ريض اهلل عنه« :فأتيــت النبي ﷺ ،فنفث فيه

ثالث َن َفثات ،فام اشتكيتُها حتى الساعة»(((.

ودعا أليب قتادة األنصاري((( ريض اهلل عنه ،فارس رسول اهلل

ﷺ األنيق ،فقال«« :اللهم بارك له يف شعره و َب َشه ،وقال :أفلح

ووجهك يا رســول اهلل»(((.
وجهك» .قــال أبو قتادة« :فقلت:
ُ
ُ

مخس
«فــات أبو قتــادة وهو ابن ســبعني ســنة ،وكأنــه ابن َ
عرش َة سنة»(((.

((( املعجم الكبري ،حديث رقم  ،6267وتاريخ دمشق ،100/22 ،وقال

اهليثمي يف املجمع « :363/9رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح
غري عيل بن يزيد بن أيب حكيمة ،وهو ثقة».

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3969

((( من الشــباب :كان ريض اهلل عنه عند اهلجــرة النبوية ابن نحو ()16
ســنة ،فقد تويف ســنة ( )54من اهلجرة ،وهو ابن ( )70سنة ،تنظر
ترمجته يف جامع األصول .284/12

((( املســتدرك ،حديث رقم  ،6032وتاريخ دمشــق ،146 ،76 ،وسري
أعالم النبالء .394/3

((( سري أعالم النبالء .394/3
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ودعا لعمرو بــن ُح َريث((( ريض اهلل عنــه ،وأعطاه .يقول

شاب فدعا يل
َعمرو« :ا ْن َطلق يب أيب إىل رسول اهلل ﷺ وأنا غال ٌم ٌّ

ٍ
َّ
بقوس ،ثم قال« :أال
وخط يل دار ًا باملدينة
بالربكة ومسح رأيس،
أزيدك؟»»((( .فهكذا نال عمرو بركة الدعاء ،ثم أكرمه املصطفى

ﷺ بأن أعطــاه أرض ًا ليبني عليها داره ،وحدَّ د هذه األرض بيده
الرشيفة ،وعرض عليه ْ
أحب أن يزيده.
إن َّ

ودعــا أليب هريــرة((( ريض اهلل عنه مرار ًا :منهــا دعاؤه أن

حي ّببــه اهللُ هو وأمــه للمؤمنني .يقول أبو هريــرة ريض اهلل عنه:
ي ِّب َبنِى أنا وأمي إىل عباده املؤمنني
«قلت :يا رسول اهلل ،ا ْد ُع اهلل أن ُ َ
وي ّببهــم إلينا ،قال :فقال رســول اهلل ﷺ« :اللهم َح ّبب ُعبيدك
ُ

((( مــن الصبيان :قال ابن األثري« :قيل :قبــض النبي ﷺ وله اثنتا عرشة
سنة» .جامع األصول .614/12

((( السنن الكربى للبيهقي ،حديث رقم  ،12145وسنن أيب داود بنحوه،
رقم .3060

((( من الشــباب :هاجر ريض اهلل عنه من اليمن إىل النبي ﷺ ُم ْس ِل ًام (سنة
 7هـ) ،وهو ابن ( )27سنة تقريب ًا .ينظر الطبقات الكربى ،328/4
وترمجته يف سري أعالم النبالء  ،626/2واإلصابة .444/7
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وأمــه إىل عبادك املؤمنني ،وح ّبب إليهم
هذا  -يعني أبا هريرة َّ -
املؤمنني» .فام ُخ ِل َق مؤم ٌن يسمع يب وال يراين إال أح ّبني»((( .ودعا

له أال ينسى ما سمع منه ،فام نيس بعدها(((.

ودعا جلابر بن عبد اهلل((( بالربكة يف ثمر نخله فقىض منه دين ًا

كبــر ًا كان عىل والده وبقي له منه كثــر ،يقول جابر بن عبد اهلل

فعرضت عىل ُغرمائه أن
ريض اهلل عنهام« :تُــويف أيب وعليه دي ٌن،
ُ

النبي ﷺ
ّمر بام عليه فأ َبو ْا ومل َيرو ْا أن فيه وفا ًء ،فأتيت َّ
يأخذوا الت َ
(((
ْت
فذكرت ذلك له فقــال« :إِ َذا َجدَ ْد َت ُه َف َو َض ْعتَــ ُه ِف امل ِ ْر َب ِد آ َذن َ
ُ
َ
رســول اهلل ﷺ» .فجاء ومعه أبو بكــر وعمر فجلس عليه ودعا
تركت أحد ًا له عىل
بالربكــة ،ثم قال« :ا ْد ُع غرماءك فأوفِهم» .فام
ُ
ش َو ْسق ًاَ :س ْب َع ٌة َع ْج َو ٌة َو ِس َّت ٌة
أيب دي ٌن إال قضيتُه ،و َف َض َل َث َل َث َة َع َ َ
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2491

((( ينظر القسم الثالث« :رواد حضارة وصناع تاريخ» .ص.52

((( من الشــباب :كان ريض اهلل عنه ابن ( )16سنة عند هجرة النبي ﷺ،
وعىل قول آخر ( )20ســنة .ينظر جامع األصول  ،255/12وسري

أعالم النبالء  ،187/5واإلصابة .434/1

أعلمت.
و«آذنت»:
((( «املربد» :موضع التمر الذي جيمع فيه.
َ
َ
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َل ْو ٌن((( أو ِســ َّت ٌة َع ْج َو ٌة َو َســ ْب َع ٌة َل ْو ٌنَ ،ف َوا َف ْي ُت مع رسول اهلل ﷺ

فذكرت ذلك له فضحك ،فقــال« :ائت أبا بكر وعمر
املغــرب
ُ
َ

فأخربمها» .فقاال :لقد علمنا إذ صنع رســول اهلل ﷺ ما صنع أن

سيكون ذلك»(((.

ودعا حلنظل َة ِ
بن ِح ْذ َي ٍم ريض اهلل عنهام ومسح عليه ،فلحقته

بركــة ذلك ،فقــد روى َّ
الذيال بــن ُعبيد بن حنظلــة عن جده
حنظلة بن ِح ْذ َيم ريض اهلل عنه أنه وفد مع أبيه وجده إىل رسول اهلل

النبي ﷺ فقال :إن
ﷺ ،قال حنظلة« :فدنا يب [ -يعني أباه] -إىل ِّ
ِ
ـــحى ودون ذلكّ ،
وإن ذا أصغرهم فادع اهلل له،
يل َبنِ َ
ني ذوي ل ً

فيك .أو ُبورك فيه» .قال ٌ
َف َم َســح رأســ َه وقال« :بارك اهللُ َ
ذيال:

وجهــ ُه أو بالبهيمة
الو ِار ِم ُ
فلقــد رأيت حنظل َة ُيؤتى باإلنســان َ
ِ
الضع فيتفل عىل يديه ويقول :بسم اهلل ،ويضع يده عىل
الوارمة َّ ْ
((( «لون» :نوع من التمر ،وهو عند أهل املدينة :كل متر ليس بعجوة.

ويف روايــة« :فكلتهم حتــى أوفيتهم الذي هلم ،وبقــي متري كأنه مل

ينقص منه يشء» .البخاري ،حديث رقم .2020

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .2562
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كف رسول اهلل ﷺ ،فيمسحه عليه...
رأسه ويقول :عىل موضع ِّ
فيذهب الورم»(((.

ودعا لعبد اهلل بن عامر بــن ك َُريز القريش وهو غالم ،وكان

النبي ﷺ ،وتفل يف فمه من ريقه الرشيف وأخرب أنه مرزوق
يشبه َّ

مبــارك ،فكانت له فيــا بعد معرفة بالســقي ومواضع املياه من

األرض ،وكثرت بســاتينه ،وكانت له آبار كثرية ،وهو الذي َش َّق

هنر البرصة ،وأول من عمل الســقايات بعرفة((( ،فعن حنظلة بن
قيس «أن عبد اهلل بن عامــر بن كُريز ُأيت به النبي ﷺ وهو صغري

فقال« :هذا شــبهنا» ،وجعل رســول اهلل ﷺ يتفل عليه ويعوذه

النبي ﷺ« :إنه
فجعل عبد اهلل َيت ََس ّوغ َ
ريق رســول اهلل ﷺ فقال ُّ
َمل ْس ِق ٌّي» ،فكان ال يعالج أرض ًا إال ظهر له املا ُء.(((»...
((( مسند أمحد  ،67/5ومعجم الطرباين الكبري ،رقم  ،3501واألوسط،
رقم  ،2896وهذا لفظ أمحد .وقــال اهليثمي يف املجمع« :رواه أمحد
ورجاله ثقات» .وتنظر ترمجة حنظلة يف اإلصابة .133/ 2

((( تنظر ترمجته يف االســتيعاب  ،239/3وأســد الغابة  ،293/3وسري
أعالم النبالء  ،14/5وهتذيب التهذيب .239/5

((( املســتدرك ،حديث رقم  .6697وتاريخ دمشــق ،253 ،252/29
وتنظر ترمجته يف االستيعاب.
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ودعا ﷺ أليب موسى األشعري ريض اهلل عنه((( أن يغفر اهلل

له ذنبه ويدخله يوم القيامة مدخ ً
ال كري ًام(((.

ودعا لســعد ابن َح ْبتَة األنصاري بالربكة ومسح عىل رأسه،

ودعا له يوم اخلندق بأن يســعد اهلل جدّ ه- ،يعني حظه -ومسح

كذلك عىل رأسه(((.

ودعا ﷺ لكثري من الشــباب والفتيان والصبيان((( غري من

عيل(((،
ذكرنا كسيدي شباب أهل اجلنة احلســن واحلسني ابني ٍّ
((( من الشــباب :كانت ِســنُّه عند وفاة النبي ﷺ نحو ( )28سنة .ينظر
جامع األصول  582/12وسري أعالم النبالء .398/2

((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم  ،4068ومسلم .2498

((( تنظر ترمجتــه يف الطبقات الكربى  ،52/6واالســتيعاب ،584/2

وأسد الغابة  ،187/2واإلصابة  ،48/3يف سعد بن بجري ،وهو ممن
است ُْص ِغر يوم أحد ،وشهد اخلندق .وهو جد أيب يوسف القايض.
((( ينظر مســند أمحد  ،379/6حديث ســليامن بن عمرو بن األحوص
األزدي عن أمه.

((( قال ابن األثري يف احلســن ريض اهلل عنه« :ولد يف النصف من شــهر
أصح ما قيل يف والدته» .جامع
رمضان ســنة ثالث من اهلجرة وهو ُّ
األصول  .293/12وينظر سري أعالم النبالء .241/5
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وعبــد اهلل بــن عبــاس((( ،وحممد بــن حاطب اجلمحــي(((،
وعبد اهلل بــن جعفر بــن أيب طالب((( ،ودعا للســائب بن يزيد
=

وولد احلســن بن عيل ريض اهلل عنهام يف شعبان سنة ( )4من اهلجرة.

ينظر جامع األصول  ،294/12وسري أعالم النبالء .274 /12

((( ينظر القســم الثالــث ،من هذه اإلصــدارات «رواد حضارة وصناع

تاريخ» ،ص.56
ِ
النبي ﷺ ( )13ســنة .تنظر
وقد كانت ســنُّه ريض اهلل عنه عن وفاة ُّ
ترمجته يف جامــع األصول  ،577/12وهتذيب األســاء واللغات،
وسري أعالم النبالء  ،330/5واإلصابة .140/4

((( قال اإلمام النووي يف هتذيب األســاء واللغات« :ولد بأرض احلبشة
يف اهلجــرة ،...وأرضعته أســاء بنت عميس بلبــن ابنها عبد اهلل بن
جعفر» .فهام متقاربان يف الســن ،فلعل مولده كان يف الســنة األوىل
من اهلجرة النبوية ،واهلل أعلم .ينظر ســر أعــام النبالء ،431 /5
واإلصابة .9/6

((( ينظر القسم الثالث ،ص.127

وقد ولد ريض اهلل عنه باحلبشة ،وهو أول مولود للمسلمني هبا ،وكان
مولده يف العام األول للهجرة النبوية؛ إذ كانت وفاته سنة ( )80وهو

ابن ( )90ســنة .وأورد الذهبي عن مصعب الزبريي أن عبد اهلل بن

جعفر بايع النبي ﷺ هو وعبد اهلل بن الزبري ،ومها ابنا ســبع ســنني.
ينظر سري أعالم النبالء  ،458 ،454/5وجامع األصول .567/12
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الكندي((( ريض اهلل عنهم مجيع ًا.
وهكذا أحبهم رسول اهلل ﷺ ،وغمرهم بدعائه كام أمره اهلل

تعاىل ،فكانت صلواته ودعواته سكن ًا هلم وبركة عليهم .مما نعلم

منه حاجة الشــباب إىل مزيد الدعاء من اآلباء والصاحلني ومن
سائر املؤمنني.

* َحُّثهم على طلب العلم وتعليمه:
ب العل ِم فريض ٌة عىل ِّ
كل
سمعوا رســول اهلل ﷺ يقولَ « :ط َل ُ

(((
«م ْن َســ َل َ
علام
مســلم»  ،وسمعوه يقولَ :
ك طريق ًا يلتمس فيه ً
(((
«م ْن ُي ِرد اهللُ به
ّ
ســهل اهلل له به طريق ًا إىل اجلنة»  ،وقو َلــه ﷺَ :

قاسم واهلل ُيعطي»(((.
خري ًا ُيف ّقهه يف الدين ،وإنام أنا
ٌ

((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم  .1759 ،3347 ،187وقد ولد
ريض اهلل عنه يف الســنة الثانية من اهلجــرة .وحرض حجة الوداع مع

أبيه ،وهو ابن سبع سنني .ينظر جامع األصول .434/12

((( سنن ابن ماجه ،حديث رقم .224

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .2699

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،71ومسلم ،حديث رقم .1037
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وكام ح ّثهم ﷺ عىل طلب العلم ح ّثهم عىل تعليمه واالستمرار

َّ
وحث كذلك املتعلم أن ُي ْقبِ َل عىل َم ْن
يف ذلك حتى يشيع بينهم،

ُيع ِّل ُمــه ،فعن عبد الرمحن بن َأ ْب َزى((( ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ

قــال«« :ما ُ
بال أقــوا ٍم ال ُي َف ِّقهون جرياهنــم؟! وال ُيع ِّلموهنم؟!
وال ُيف ّطنوهنــم؟! وال َيأمروهنم؟! وال َينهوهنم؟! ،وما ُ
بال أقوا ٍم

ال َيتع ّلمون من جرياهنم؟! وال َيتف ّقهون؟! وال َيتف ّطنون؟!.(((»...

((( تنظر ترمجته يف اإلصابة  ،282/4وذكر ابن حجر أن اجلمهور عىل أنه
صحايب ،وترمجه يف الصحابة ابن األثري يف جامع األصول .585/12

((( معرفة الصحابة أليب نعيم  ،36 /1عن الطرباين ،وعزاه إىل الطرباين يف

الكبري املنــذري يف الرتغيب والرتهيب ،حديث رقم  ،204واهليثمي

يف املجمــع  ،199/1وأورد اهليثمي اخلــاف يف أحد رجاله فقال:

«رواه الطرباين يف الكبري وفيه بكري بــن معروف ،قال البخاري :ارم

بــه .ووثقه أمحد يف رواية وضعفه يف أخــرى .وقال ابن عدي :أرجو

أنه ال بأس به» .وذكر الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة يف كتابه «الرسول
املعلــم ﷺ» (ص  )17أنه َح َســ ٌن أو ما يقاربه عــى قاعدة املنذري

يف الرتغيب والرتهيــب .وذكر ابن حجــر ( )22/1يف ترمجة أبزى
والد عبد الرمحن أن ابن الســكن عزاه إىل البخاري يف الوحدان عن

أبزى ،وقال ابن الســكن« :إســناده صالح» .ورواه ابن عســاكر=  
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فنشــطوا ريض اهلل عنهم يف طلب العلم وع ّظموه وتسابقوا فيه،
وع ّلموه ونرشوه وفتح هلم املعطي ســبحانه وتعاىل أبواب الفهم

واالستنباط ،فكان منهم العلامء عىل اختالف درجاهتم((( ،وشاع
فيهم العلم الذي قســمه الرســول ﷺ بينهم بالسواء ،فلم يكن
حكر ًا عىل فئة دون فئة ،وال لقبائل أو أصول دون غريها ،كام كان

فيمن سبقهم من األمم.
وســمعوا رســول اهلل ﷺ أيض ًا يقول« :ن ََّض اهللُ ً
امرأ َس ِمع

حامل ٍ
ِ
فقه إىل َم ْن هو أفق ُه،
منّا حديث ًا َف َح ِف َظه حتى يب ِّلغَــ ُهَ ،ف ُر َّب

ورب حامــل ٍ
نـضـــر اهلل :الدعاء له
فقه ليس بفقيه»((( .ومعنى َّ
ُ َّ
حل َفظ ُة املتقنون
بالنضارة وهي النعمــة والبهجة .فكان منهــم ا َ

=  من طريق ابن مندة بســنده عن أبزى يف تاريخ دمشــق .58/32
وينظر خترجيه يف الدر املنثور  .125/2واهلل تعاىل أعلم.

((( ينظر القسم الثالث من هذه اإلصدارات ،وهو بعنوان« :رواد حضارة

وصنــاع تاريخ» .مبحث «محلة العلم الرشيــف» ،ومبحث «معلمو

اإلسالم».

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  ،3660والرتمذي .2656
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حلديث رسول اهلل ﷺ ،الذين نقلوه إلينا كام قاله ﷺ ،حيمل َهدْ َيه
وخ ُل َقه ،وبيانه ألصول هذا الدين ِّ
ُ
وكل ما هيم املسلم.

تعليمهم القراءة والكتابة:
*
ُ

اهتم النبي ﷺ بتعليم الشباب والصبيان القراءة والكتابة(((،

الص ّفة التي بمســجده ﷺ -وهي مــكان ُم َظ َّل ٌل يف آخر
وكانت ُّ
املســجد -بمثابة املدرسة ،فيها معلمو القرآن والقراءة والكتابة،

ومن هؤالء املعلمني ُع َبــادة بن الصامت((( ريض اهلل عنه ،يقول
ِ
آن َوا ْلكِتَا َب َة»(((- .وكان
ُعبادةَ « :ع َّل ْم ُ
الص َّف ِة ا ْل ُق ْر َ
ت نَاس ًا م ْن َأ ْه ِل ُّ
الصفة شــباب ًا -ومن املعلمني« :عبد اهلل بن ســعيد بن
أكثر أهل ّ

العاص الذي أمره رسول اهلل ﷺ أن يعلم الناس الكتابة باملدينة،

وكان كاتب ًا حمسن ًا»(((.

((( ينظر الرتاتيب اإلدارية يف احلكومة النبوية للكتاين .108/1

((( بايع ريض اهلل عنه بيعة العقبة األوىل ،وكان ابن نحو ( )37سنة .ينظر
جامع األصول .561/12

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  ،3416وابن ماجه  ،2157ومسند أمحد
.315/5

((( االســتيعاب  .930/3وينظــر اإلصابة  ،89/2ترمجــة احلكم بن
سعيد بن العاص.
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ِ
وم ْن ُف َر ِ
ص التعلم التــي نالوها ما كان بعد غزوة بدر ،فقد

كان من أراد أن يفدي نفســه مــن َأ ْسى هذه الغزوة ومل يكن ذا
مال أن يعلم عرشة من أبناء املسلمني الكتابة.

َ
ناس من األرسى يوم
قال ابن عباس ريض اهلل عنهام:
«كان ٌ

بدر مل يكن هلم فدا ٌء ،فجعل رســول اهلل ﷺ فدا َءهم أن يعلموا

أوالد األنصار الكتابة .(((»...وقال الشعبي« :كان فداء ُأسارى

يوم بدر أربعني أوقية ،فمن مل يكن عنده َأ َم َر ُه أن يع ِّلم عرش ًة من
املسلمني الكتابة»(((.

ومــن رواد التعليــم األوائل يف املســجد النبــوي باملدينة

 كــا يقول الدكتور أكــرم ضياء العمري  :-ســعد بن الربيعاخلزرجي ،وبشــر بن سعد بن ثعلبة وأبان بن سعيد بن العاص

ريض اهلل عنهم(((.

((( مســند أمحد  ،247/1واملســتدرك ،حديث رقم  ،2621وصححه
احلاكم ووافقه الذهبي.

((( األموال البن زنجويه ،ص .310

((( ينظر عرص اخلالفة الراشدة للعمري ،ص .293
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القراء والكاتبون ،بعد أن كانوا
ــر باملدينة ّ
وبذلك ونحوه َك ُث َ

قلــة معدودين« ،حتى إنه بلــغ عدد ُكتّاب النّبــي ﷺ َو ْحدَ هم
حوايل مخســن كاتب ًا»((( من الشباب وغريهمً ،
فضال عن غريهم

من ال ُكتّاب ،وفتح عليهم هذا التعلم خري ًا كثري ًا.
* وصيته ﷺ بطلبة العلم منهم:

وكان رســول اهلل ﷺ ُيك ِْر ُم َطلب َة العلــم ويويص هبم ،فقد

روى أبو ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن رســول اهلل ﷺ أنه

قال« :ســيأتيكم أقوام يطلبون العلم ،فإذا رأيتموهم فقولوا هلم:
مرحب ًا مرحب ًا بوصية رســول اهلل ﷺ ،وا ْقنُوهم»((( .ومعنى قوله

«اقنوهم» ،أي :ع ِّلموهم.

وقد قــام الصحابة رضوان اهلل عليهم هبــذه الوصية ،فهذا

أبو ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنــه الذي روى هــذا احلديث
فريحب هبم
طالب العلم -وكانوا شــباب ًا-
الســابق ُي ْقبِ ُل عليه
ُ
ُّ

((( ينظر السابق.

((( ســنن ابن ماجه ،حديث رقم  ،247وهو حديث حســن .وكذا برقم
 ،249والرتمذي رقم  ،2651 ،2650بإسناد ضعيف.
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قائــاً« :مرحبــ ًا بوصية رســول اهلل ﷺ ،كان رســول اهلل ﷺ
يوصينا بكم»(((.

وروى البيهقــي عن أيب هــارون ال َع ْبدي عن أيب ســعيد

اخلــدري ريض اهلل عنه« :أنه كان إذا رأى الشــباب قال :مرحب ًا

بوصية رســول اهلل ﷺ ،أوصانا رسول اهلل ﷺ أن ن َُو ِّسع لكم يف

املجلــس ،وأن نُفهمكم احلديث ،فإنكم خلوفنا ،وأهل احلديث

شككت
الشاب يقول له :يا ابن أخي ،إذا
بعدنا .وكان ُيقبل عىل
َ
ِّ
يف ٍ
فإنك ْ
تستيقنَ ،
أحب
إن
يشء فسلني حتى
ْ
تنرصف عىل اليقني ُّ
َ
ِّ
الشك»(((.
تنرصف عىل
إ َّيل من أن
َ

العامل والساعي على رزقه منهم:
* بيانه ﷺ َف ْض َل
ِ

كان ذلك رد ًا عىل تعليق بعض الصحابة حني رأوا شاب ًا قوي ًا

فبي النبي
يرعى غن ًام ،فتمنوا أن لو كانت هذه القوه يف سبيل اهللَ َّ ،

ﷺ اتساع مفهوم اجلهاد يف سبيل اهلل.

((( املســتدرك ،حديث رقم  ،298وقال« :هذا حديث صحيح ثابت».
وقال الذهبي« :عىل رشط مسلم».

((( شعب اإليامن للبيهقي ،حديث رقم .1741
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يقول أنس بن مالك رىض اهلل عنه :غزونا مع رسول اهلل ﷺ

ٌ
نشيط يســوق ُغنَيم ًة له فقلنا :لو كان شباب
شاب
فمر بنا ٌّ
تبوك ًا َّ
هذا ونشاطه يف سبيل اهلل كان خري ًا له منها ،فانتهى قولنا حتى بلغ

«أما إنه
رســول اهلل ﷺ فقال« :ما قلتم؟» .قلنا :كذا وكذا .قالَ :

إن كان يســعى عىل والديه أو أحدمها فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان
ْ
يســعى عىل ٍ
وإن كان يسعى عىل
عيال يكفيهم فهو يف سبيل اهللْ ،
«وإن
نفسه فهو يف سبيل اهلل ع َّز وجل»((( .وزاد يف رواية أخرىْ :

رياء وتفاخر ًا فهو يف سبيل الشيطان»((( .فهذا تصحيح
كان خرج ً

للمفاهيم ،وبيان لفضل العمل.

((( الســنن الكربى للبيهقي ،حديث رقم  ،16158وهو حديث حسن،
له شــواهد من حديث أيب هريرة عند إسحاق بن راهويه يف مسنده،
برقم  ،350والطرباين يف األوســط ،برقم  ،4214والبيهقي ،25/2
ومن حديث ابــن عمر عند البيهقي  ،479/7واألوســط للطرباين

 ،284/4وكذا عن كعب بن ُع ْجرة .ينظر املجمع .325/4

((( هــذه رواية كعب بن ُعجــرة ريض اهلل عنه ،وقــد رواها الطرباين يف

الكبري  ،129/19واألوســط ،برقم  .6835قال اهليثمي يف املجمع

« : 325/4رواه الطرباين يف الثالثة ورجال الكبري رجال الصحيح».
وكذا قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب .42/3
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* ترغيبهم يف العمران:
النبي ﷺ أصحابه من الشــباب وغريهم يف عامرة
ور َّغــب ُّ

األرض ،واالســتفادة مــن مواردها وخرياهتا ،باســتصالحها

وزرعها وحفر اآلبار فيها وإجراء العيون ،والبناء ومتهيد الطرق
وي ّسن عيشهم ،من غري احتكار ملوارد
بام يلبي حاجات الناسُ ،
أو إرادة مباهاة أو ُع ُل ٍّو يف األرض.

ر ّغبهــم ﷺ يف ذلك حني ّبي هلم عظيم ثواب هذا اإلعامر،

فقد روى ذلــك جابر بن عبــد اهلل ريض اهلل عنهام  -وهو أحد
«م ْن أحيا أرض ًا ميتة فله فيها أجر،
الشباب  -عن النبي ﷺ قالَ :

وما أكلت العافي ُة فهو له صدقة»((( .والعافية هي الطري واحليوان.
وروى أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،وهو أحد الشباب عنه
ﷺ قال« :ما ِم ْن مســلم َيغ ِْر ُس َغ ْرســ ًا أو يزرع زرع ًا فيأكل منه

طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة»(((.

((( مسند أمحد  ،304/3وسنن الدارمي ،حديث رقم .2607
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .2195
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وكذا ر ّغبهم رســول اهلل ﷺ يف العمران ودعاهم إليه حني
قال هلــم مبين ًا أحق ّي َة َت َ ُّل ِك األرايض ملن يســتصلحها ويعمرها:
ــن أحيا أرض ًا ميتــة فهي له»((( .بل أقطــع بعضهم األرايض
«م ْ
َ

لزراعتها ولبناء الدور فيها ،وأقطعهم اآلبار(((.

وبي رســول اهلل ﷺ هلم ولغريهم أن هــذا اإلحياء وهذا
ّ

العمران إذا أريد به طاعــة اهلل ،فهو من مجلة األعامل التي جيري

ثواهبا عىل املؤمن بعد وفاته ،فقد روى أحدهم -وهو أبو هريرة
املؤمن ِمن
لحق
ريض اهلل عنه -عن رســول اهلل ﷺ قال« :إِ َّن ِمّا َي ُ
َ
َع َملِه وحســناتِه بعد موته ِعل ًام ع َّل َمه ون ََشه ،وولد ًا صاحل ًا تركه،
ور َثه ،أو مســجد ًا بناه ،أو بيت ًا البن السبيل بناه ،أو هنر ًا
ومصحف ًا َّ

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  .3073ونحوه يف صحيح البخاري ،برقم
.2210

((( ينظر السنن الكربى للبيهقي ،إقطاع الناس الدور باملدينة عن حييى بن
جعدة  ،145/6واملعجم الكبري ،حديث  10534عن ابن مسعود.

وينظر يف إقطاع املهاجرين واألنصار ،صحيح البخاري ،حديث رقم

 .2247ومســند أيب يعىل ،حديث رقــم  .3649كالمها عن أنس.
وينظر إقطاع آبار بني النضري يف الطبقات الكربى .58/2
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َأ ْجــراه ،أو صدق ًة أخرجها من ماله يف صحته وحياته ،يلحقه من
بعد موته»(((.

وأكثر من ذلك أنه دعاهم أن يقوموا هبذا العمران حتى ولو

ت ََص ّوروا أنه لن يستفيد منه أحد ،يقول ﷺ فيام يرويه عنه أنس بن
مالك ريض اهلل عنــه أيض ًا« :إن قامت الســاعة ويف يد أحدكم
َفســيلة ،فإن اســتطاع أن ال تقوم حتى يغرســها فليغرسها»(((.
والفسيلة :النخلة الصغرية.

((( سنن ابن ماجه ،حديث رقم  .242واللفظ له ،وصحيح ابن خزيمة،
حســنه املنذري يف الرتغيــب والرتهيب ،حديث
برقــم  .242وقد ّ
رقم  .423 ،123وقــد روي نحوه خمترص ًا عــن أيب أمامة مرفوع ًا

عنــد أمحد  ،260/5والطــراين يف الكبــر « :208/8أربعة جتري

عليهــم أجورهم بعد املوت .»...وهو صحيــح لغريه ،قال املنذري
مفرق ًا من حديث
يف الرتغيــب والرتهيب  ...« :69/1وهو صحيح ّ
غري واحد من الصحابة ريض اهلل عنهم» .اهـ .وروي نحوه عن أنس
ريض اهلل عنه مرفوعا بإسناد ضعيف عند البزار ،والبيهقي يف شعب

اإليامن برقم « :3449ســبعة جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه.»...
وينظر جممع الزوائد .203/1

((( األدب املفرد ،حديث رقم  ،479ومسند الطياليس ،رقم .2181
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وهبذا وغريه َّ
بث فيهم رسول اهلل ﷺ روح اإلجيابية العالية،
واحلرص عىل النفع بكل ما اســتطاعواُ ،ق ْرب ًة هلل تعاىل ،فحرصوا

عىل العمران بضوابطه الرشعية ،وكانوا أمة نافعة ،فأحيوا موات
األرض ،واختــذوا املزارع ،ووقفوا منهــا األوقاف لنفع الناس،
وخطــوا املدن اجلديدة فيام بعد ،واســتفادوا من علوم وخربات
أصحاب البالد التي فتحوها فيام يعينهم عىل ذلك.
* تنشيطهم واملسابقة بينهم:
وكان ﷺ ُيســابِ ُق بني أصحابه ،يروي نافع عن عبد اهلل بن

عمــر ريض اهلل عنهام  -وكان من الشــباب املتســابقني « :-أن
ِ
ِ
بني
رســول اهلل ﷺ
حل ْفياء(((،
َ
ســابق َ
اخليل التي ُأ ْضم َر ْت من ا َ

و َأ َمدُ هــا((( َثنِ َّي ُة الوداعِ ،وســابق بني اخليل التــي مل ت َُض َّم ْر من
((( معنى ُأ ْض ِم َر ْت :أي ُع ِل َف ْت و ُأ ِعدّ ت للسبق واحلرب .واحلفياء موضع
بقرب املدينة ،وكان بني ثنية الوداع واحل ْف ِ
ياء مخســة أميال أو ســتة،
َ
وقيل سبعة أميال .ينظر تعليق البغا عىل هذا احلديث.

((( أي املكان الذي ينتهي إليه السباق.
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ال َّثنِ َّي ِة إىل مســجد بني ُز َر ْي ٍقَّ .
وأن عبــد اهلل بن عمر((( كان فيمن

سابق هبا»(((.

ِ
النبي ﷺ َســ َلم ُة بن األكوع((( ريض اهلل
وتسابق يف حرضة ِّ

عنه ،عَدْ و ًا عىل األقدام ،مع أحد العدائني حني طلب املســابقة،

يقول ســلمة« :قلت :يا رســول اهلل بأيب وأمي ذرين فألســابق

(((
الرجل قال« :إن
فســ َبقه َســ َلم ُة ،وكان َس َل َم ُة ِمن
َ
شــئت» »َ .

شباب الصحابة.

((( من الشــباب :ولد ريض اهلل عنه سنة ثالث من البعثة النبوية ،وأسلم
مع أبيه بمكة صغري ًا ،وشهد اخلندق وهو ابن مخس عرشة سنة .ينظر
جامع األصول  ،579/12واإلصابة  .181/4وصحيح البخاري

حديث رقم .3871 ،2521

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،2714 ،410ومسلم ،رقم .1870

((( من الشــباب :كان ريض اهلل عنه عند اهلجــرة النبوية ابن نحو ()16
سنة ،ألنه تويف سنة ( )74وهو ابن ( )80سنة .تنظر ترمجته يف معرفة

الصحابــة  ،1339/3وجامع األصول  ،445/12وســر أعالم
النبالء  ،324/5واإلصابة .151/3

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1807
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* تنمية قدراتهم وتكليفهم باألعمال:

ِ
ٍ
بأعامل
قدراتم وص َقــل مواهبهم ،وك ّلفهم
النبي ﷺ
ن ََّمى ُّ

محلهم مســؤوليات كثرية ،وفتح هلم أبواب ًا جديدة يتســابقون
و ّ

فيها ،ويتأهلون من خالهلا للقيادة ،ويكتســبون منها اخلربات،
وهلذا حديث واسع يأيت يف القسم الثالث من هذه اإلصدارات،
وهو بعنوان« :رواد حضارة وصنّاع تاريخ».

* إكرامُهم بالركوب َخ ْلفه:

ومــن مظاهر ُق ْر ِ
ب الشــباب من رســول اهلل ﷺ ،أهنم إذا
الدواب معهم ربام كان نصيب أحدَ هم أن
كانوا يف َس َف ٍر ،و َق َّل ْت
ُّ

ف بالركوب خلف رســول اهلل ﷺ ،وربام َو َجدَ أحدهم يف
ش َ
َي ْ ُ

مــكان بعيد فحمله خلفه إىل املدينــة ،أو خرج معه يف قضاء أمر
من األمور ،وكم من وصايا تلقوها ودعوات فازوا هبا وهم معه
ﷺ ،يقول أحدهم ،وهو سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه« :غزونا
مع رسول اهلل ﷺ ...فأردفني رسول اهلل ﷺ وراءه عىل ال َع ْض َباء،

فأقبلت إىل املدينة»(((.
((( السابق.
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وقد أردف أسام َة بن زيد((( ريض اهلل عنهام خلفه باملدينة كثري ًا

وعام فتح مكة ويف احلج ،يقول عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام:

النبي ﷺ عام الفتح وهو مردف أســامة عىل القصواء»(((،
«أقبل ُّ
ويقول عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام« :أفاض رسول اهلل ﷺ

من عرف َة وعليه السكين ُة وردي ُفه أسامة»(((.

وقــال عبد اهلل بن جعفــر بن أيب طالــب ريض اهلل عنهام:

فأرس إ َّيل حديث ًا ال أحدِّ ُ
ث
«أردفني رسول اهلل ﷺ َ
ذات يو ٍم خ ْل َفه َّ
به أحد ًا من الناس»((( .وأردف معاذ بن جبل ريض اهلل عنه خلفه

مــرار ًا ،وأردف َّ ِ
ــويد ريض اهلل عنــه((( ،وغريهم،
الشيد بن ُس َ
((( من الشــباب :كان ريض اهلل عنه عند وفاة النبي ﷺ ابن ( )20ســنة،

وقيل ( )18ســنة .ينظر ســر أعالم النبــاء  ،500/2والطبقات
الكربى  ،249/2وجامع األصول  ،139/12واإلصابة .49/1

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .4139

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،1469وسنن أيب داود ،حديث رقم
.1922

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2429 ،342

((( كام يف صحيح مسلم حني أنشده من شعر أمية بن أيب الصلت ،حديث
رقم .2255

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

45

حل ّنو
وهكــذا كانوا قريبني منــه ﷺ و َت َل ّقوا عنه ،وتع ّلمــوا منه ا ُ

واأللفة والتواضع.

* ُ
أكله ﷺ معهم وسقايتهم بيده:
تناو ُلم الطعــا َم معه مجاع ًة أو
ومن مظاهر قرهبــم منه ﷺ ُ

ُفــرادى يف بيته ،ويف أســفاره ،وبيوت أصحابه ويف املناســبات

الكثــرة ،وقــد ُروي عنهم ذلك كثــر ًا ،يقول زيــد بن ثابت
ريض اهلل عنه« :تســحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إىل الصالة.(((»...

ويقول جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهامُ « :أتينا  -ومعنا رسول اهلل

ﷺ  -بطعام فأكلنا ،ثم قمنا إىل الصالة.(((»...
وكانوا رضــوان اهلل عليهــم إذا أكلوا مع رســول اهلل ﷺ
ال يمدون أيدهيم حتى يبدأ ﷺ ،يقول جابر بن عبد اهلل ريض اهلل
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،1821ومسلم .1097

((( ســنن أيب داود ،حديــث رقــم  ،191ورشح معاين اآلثــار،365 ،
وهذا لفظه.
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عنهام« :كنّا إذا أكلنا مع رسول اهلل ﷺ طعام ًا ال نبدأ حتى يكون
رسول اهلل ﷺ هو يبدأ»(((.

ُ
رسول اهلل ﷺ َ
الص ّفة ،و َط ِع َم معهم -وكان
وكم أطعم
أهل ُّ

الص ّفة شــباب ًا -يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه« :خرج
أكثر أهل ُّ
الص ّفة،
رسول اهلل ﷺ ،ليلة فقال« :ا ْد ُع يل أصحايب» ،يعني أهل ُّ

ال َر ُج ً
فجعلت أتبعهم َر ُج ً
ال فأوقظهم حتى مجعتهم ،فجئنا باب
ُ
ِ
يع
رسول اهلل ﷺ فأســتاذنّا فأذن لنا ،فوضع لنا َص ْح َف ًة فيها َصن ٌ
من َش ِع ٍري وضع عليها يده ،وقال« :خذوا باسم اهلل» .فأكلنا منها
ما شئنا ،قال :ثم رفعنا أيدينا.(((»...

وربام رشبوا من يده ﷺ الطاهرة ،يقول أبو قتادة األنصاري

ُ
رســول اهلل ﷺ ،فقال
صب
وهو يف ســفر من األســفار« :ثم ّ

يل :ارشب ،فقلــت :ال أرشب حتــى تــرب يا رســول اهلل،
((( املستدرك ،حديث رقم  ،7092وصححه ،ووافقه الذهبي.

((( مصنــف ابن أيب شــيبة ،حديث رقــم  ،31711والطبقات الكربى
.256/1
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فرشبت ورشب
قال« :إن ســاقي القــوم آخرهم رشب ًا» ،قــال:
ُ

رسول اهلل ﷺ»(((.

وهــذا غالم يف جملــس النبــي ﷺ يناوله الــراب بيده،
النبي
ويســتأذنه ،فعن ســهل بن ســعد ريض اهلل عنه قالُ « :أ ِ َ
ت ُّ

أصغر القوم ،واألشياخ
فرشب منه ،وعن يمينه غال ٌم
ﷺ بِ َقدَ ٍح
َ
ُ

عن يســاره ،فقال« :يا ُغالم أتأذن يل أن أعطيه األشياخ؟» .قال:
كنت ألوثر بفضيل منك أحد ًا يا رســول اهلل فأعطاه إياه»(((.
ما ُ

أي أع َطــى الغالم بقية رشابه ليرشبه ،وهكــذا كان للغالم ح ُّقه
وتقديره واعتباره يف جملسه ﷺ .والغالم النبيه الذي أدرك بركة

فضل رشاب النبي ﷺ هو عبــد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام.

وقيل هو أخوه الفضل بن العباس ريض اهلل عنهام(((.
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .681

((( صحيــح البخاري ،حديث رقم  ،2237 ،2224وغريمها ،ومســلم
.2237

((( ينظر فتح الباري .31/5

وكان الفضل ريض اهلل عنه شــاب ًا يف حجة الــوداع ،تويف يف طاعون
عمواس بالشام ســنة ( )18من اهلجرة وله بضع وعرشون سنة=  ،
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ُ
عيادة مرضاهم:
*
وكان رســول اهلل ﷺ يعــود مرضاهم ،فهــم أصحابه كام
أن الكبــار أصحابه ،يقول زيد بن أرقــم ريض اهلل عنه« :عادين
رســول اهلل ﷺ من َو َجــ ٍع كان بعيني»((( ،وعاد ﷺ أبا ســعيد
َّ
اخلدري ريض اهلل عنه
وصل عنده(((.

ــر ُض فيعوده ﷺ
وهذا جابر بــن عبد اهلل األنصــاري َي ْم َ

«مرضت فأتاين رســول اهلل
ليطمئن عليه ويدعو له .يقول جابر:
ُ

ِ
عيل
عيل ،فتوضأ ثم َّ
صب َّ
ﷺ وأبو بكر يعوداين ماشينيُ ،فأ ْغم َي َّ
=  وقيــل ،)21( :وكان أســ َّن أبنــاء العبــاس ريض اهلل عنه .ينظر

الطبقات الكربى  ،54/4وجامع األصول  ،771/12وسري أعالم

النبالء  ،284/1واإلصابة .375/5

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  ،3102واملستدرك .1265

((( ينظر املعجم الكبري ،حديث رقم  ،1094وترمجته يف اإلصابة .79/3
وكان أبو ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه يوم ُأحد ابن ( )14أو ()13
ســنة .ينظر جوامع الســرة البن حزم ص  ،159وجامع األصول
 ،438 /12وسري أعالم النبالء .164/5
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قلت :يا رســول اهلل كيف أقيض يف مايل؟
ِم ْن َو ُضوئــه َفأ َف ْق ُتُ ،

عيل شــيئ ًا حتى نزلت آية املرياث ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
فلم ير َّد َّ

ﭔ ﭕ ﭖ﴾»((( [ .النساء.] 176 :

ــره ﷺ ،فعن
ويعــود أحدَ َهم وهو يف مــرض موته ،و ُي َب ِّ ُ

شــاب
أنس بن مالــك ريض اهلل عنه« :أن النبي ﷺ دخل عىل
ٍّ

ف َِ
وهو يف املوت ،فقالَ « :ك ْي َ
تدُ َك؟» قال :واهلل يا رسول اهلل إين

يت َِم َع ِ
ان
أرجو اهلل وإين أخاف ذنويب ،فقال رســول اهلل ﷺ« :ال َ ْ

قلــب ٍ
ِ
عبد يف ِ
املوطِ ِن إال أعطــاه اهللُ ما يرجو وآمنه
يف
مثل هــذا ْ

مما خياف»»(((.

بــن الــراء األنصــاري ريض اهلل عنه وهو
ويعــود طلح َة َ

أبــر الناس وكان ﷺ رســول
ُم
غمــى عليــه ،وكان طلحة من ِّ
ً
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،4230ومسلم .1616

وحســنه .وابــن ماجه ،4261
((( ســنن الرتمذي ،حديث رقم ّ ،983
وصحــح
واألحاديــث املختــارة للضيــاء املقــديس،1587 ،
ّ

الضياء إسناده.
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حيبه ،يقول ابن عبد الرب« :وكان لقي رســول اهلل ﷺ وهو غالم
فجعل يلصق برســول اهلل ﷺ و ُي َق ّبل قدميه ويقــولُ :م ْرين بام

ُ
رســول اهلل ﷺ
فس
َ
أحببت يا رســول اهلل فال أعيص لك أمر ًاّ ُ ،

و ُأعجــب به ،ثم مرض ومات ،فصىل رســول اهلل ﷺ عىل قربه
ودعا له»(((.
املحب لرسول اهلل ﷺ ملا عاده الرسول أخرب
وهذا الشــاب
ُّ

أهلــه أنه ال يراه إال م ّيت ًا من ليلته ،وطلــب منهم أنه إن أفاق أن

ُي ْع ِلمــوه ليعوده مرة ثانية« ،فأفاق طلحــة يف جوف الليل فقال:
ما عــادين رســول اهلل ﷺ؟ قالوا :بىل فأخربوه بــا قال ،فقال:

ال ترسلوا إليه يف هذه الساعة فتلسعه دابة أو يصيبه يشء ،ولكن
إذا أصبحتم فاقرؤوه مني السال َم وقولوا له فليستغفر يل ،ثم ُقبِ َض
َ
فلام ّ
ســأل عنه فأخــروه بموته وما قال،
الصبح
النبي ﷺ
َ
صل ُّ

ُ
رسول اهلل ﷺ يده ثم قال« :اللهم القه وهو يضحك إليك
فرفع

((( االستيعاب  ،763 /2وينظر أسد الغابة .463-464 /2
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وأنت تضحك إليه»»((( .فتلك حمبة رسول اهلل ﷺ ألحد شباب

أصحابه ،وتلك املحبة الصادقة من هذا الشاب لرسول اهلل ﷺ.
* ُ
زيارته ﷺ هلم:

وأكرمهم رســول اهلل ﷺ بقبول دعوهتم((( وبزيارته هلم يف

ـــر ِّب احلريص
الـم َ
بيوهتم زيارة األب املكــرم ألبنائه ،واملعلم ُ
عىل طالبــه ،يقول عبــد اهلل بن عمرو بن العــاص((( ريض اهلل

((( املعجــم الكبري ،حديث رقــم  ،3554واألوســط  .8163وجامع

األصول  .540 /12قال اهليثمي يف املجمع « :56/3رواه الطرباين

يف الكبري وإســناده حســن» .وقــال يف « :352/9رواه الطرباين يف
األوســط وقد روى أبو داود بعض هذا احلديث وسكت عليه ،فهو
حسن إن شــاء اهلل» .وتنظر زيارة النبي ﷺ له وصالته عليه يف سنن

أيب داود عن حصني بن وحوح ريض اهلل عنه ،حديث رقم .3159

((( قبــل دعوة جابر بن عبــد اهلل ريض اهلل عنهام وغــره للطعام ،كام يف
صحيح البخاري ،حديث رقم  ،2905ومسلم .2039

((( من الشــباب :أدرك ريض اهلل عنه مع النبي ﷺ باملدينة ثالث ســنني،
وكانت هجرته بعد سنة سبع ،وتويف سنة ( ،)63وقيل ( ،)65وتويف
وهو ابن ( )72ســنة .ينظر ســر أعالم النبــاء  ،86/5واإلصابة

.192/4
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ِ
عيل ،فألقيت
عنهام« :إن رســول اهلل ﷺ ُذك َر لــه صومي فدخل َّ
يف فجلس عــى األرض،
ــوها لِ ٌ
لــه وســاد ًة مــن َأ َد ٍم((( َح ْش ُ
وصارت الوســادة بيني وبينه ،فقال« :أما يكفيك من كل شهر

ثالثة أيام».(((»...

ُ
تزوجيهم و َد ْف ُع املهور عنهم:
*
وكام َّ
زوج كثري ًا منهم،
حث النبي ﷺ الشــباب عىل الزواج َّ

فمنهم من خطب له فقط ،ومنهم من خطب له وأعانه عىل مهره،

زوج أسامة بن زيد ،و َم ْعن بن يزيد ،وربيعة بن
أو دفعه عنه ،فقد ّ

كعب األسلمي ،وشباب ًا من أهله ﷺ ،وغريهم.

يقول َم ْع ُن بن يزيد الســلمي -وكان هــو وأبوه وجده من

عيل
الصحابة« :-بايعت رسول اهلل ﷺ أنا وأيب وجدي ،وخطب َّ
فأنكحني ،وخاصمت إليه ،وكان أيب يزيدُ أخرج دنانري يتصدق

فجئت فأخذهتا ،فأتيته هبا
هبا ،فوضعها عند رجل يف املســجد،
ُ
((( األدم :اجللد املدبوغ.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،5921 ،1879ومسلم .1159
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فقال :واهلل ما َ
أردت ،فخاصمته إىل رســول اهلل ﷺ ،فقال:
إياك
ُ

«لك ما
نويت يــا يزيد ،ولك ما أخذت يا َم ْعن»»((( .ويف رواية:
َ
«فأنكحني
وأمهر َعنِّي»(((.
َ

وجــاءه الفضــل بن العبــاس وعبد املطلب بــن ربيعة بن

احلارث بن عبد املطلب((( ريض اهلل عنهام ،ومها شــابان من أبناء
الســ ِّن،
عمومته ﷺ فقاال« :يا رســول اهلل قد بلغنا ما ترى من ِّ

وأوص ُلهم،
أبــر الناس
َ
وأحببنا أن نتزوج ،وأنت يا رســول اهلل ُّ

وليس عند أبوينا ما يصدّ قان عنّا فاســتعملنا يا رســول اهلل عىل
الصدقات»((( .أي :اســتعملنا عىل مجع الــزكاة من القبائل كام

حصال من وراء هذا العمل
تستعمل الناس .وإنام ســأال ذلك ل ُي ّ
((( صحيح البخاري ،برقم .1356

((( قــال ابن األثري يف جامع األصــول « :472/6وزاد رزين بعد قوله:
«وأمهر َعنِّي».
«فأنكحني» :
َ

((( ينظر يف شــبابه يف عهد النبي ﷺ ترمجته يف الطبقات الكربى -57/4

 .85وفيه قــول ربيعة بن احلارث والعباس بــن عبد املطلب فيهام:
«واهلل لو بعثنا هذين الغالمني ...إىل رســول اهلل ﷺ» .وتنظر ترمجته
يف اإلصابة .380/4

((( صحيح مسلم ،رقم  ،1072وسنن أيب داود ،رقم  ،2985وهذا لفظه.
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فزوجهام،
ما يتزوجان به ،فســعى رســول اهلل ﷺ يف زواجهام ّ
ِ
صــد ْق عنهام من ُ
اخلمس
وقــال ألحد أمنائه عىل املــالُ « :ق ْم َفأ
كذا وكذا»(((.

وأما ربيعة بن كعب ريض اهلل عنه فقد دعاه النبي ﷺ للزواج

وخطب له ،ودفع عنه املهر ،وأعطاه كبش ًا لوليمة ُعرسه وحرض

وليمته ،وقصته من أمجل القصص التي تبني ُحنو رسول اهلل ﷺ

وشفقته بالشباب ومدى قربه منهم ورعايته هلم.

يقول ربيعة بن كعب األسلمي ريض اهلل عنه« :كنت أخدم

النبي ﷺ فقال ذات يوم(((« :يــا ربيعة أال تتزوج؟» قال :قلت:
َّ
أحب أن يشغلني
يا رســول اهلل ،واهلل ما عندي ما ُيقيم امرأ ًة وما ُّ

عن خدمتك يشء ،ثم قال يل يومــ ًا آخر« :يا ربيعة أال تتزوج؟»
ُ
رســول اهلل
فقلت له مثل ذلــك ،قال :ثم قلت يف نفيس :واهلل َل

((( صحيح مسلم ،رقم  ،1072وسنن أيب داود ،رقم  ،2985وهذا لفظه.

((( تنظــر ترمجتــه يف الطبقــات الكــرى  ،313/4وجامــع األصول

 .385/12وتنظــر خدمتــه لرســول اهلل ﷺ يف شــبابه ،من رواية

جابر بن سمرة ريض اهلل عنه ص 57من الكتاب.
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أعلم بام ي ِ
صلحنــي من أمر دنياي وآخريت منّــي ،واهلل لئن قال
ُ ُ

يل رســول اهلل ﷺ الثالث َة ألقول ّن نعم ،فقال يل الثالثة« :يا ربيعة

ُ
رسول اهلل ما شاء.
ليصنع
أال تزوج؟» قال :قلت:
ْ

فقال« :انطلِ ْق إىل آل ٍ
فالن ٍ
ُ
رسول اهلل
ناس من األنصار فقل:

أرســلني يقرأ الســا َم ويأمركم أن تزوجوين فالنــة» ،فأتيتهم
فقلت :إن رســول اهلل ﷺ يأمركم أن تزوجــوين فالنة ،فقالوا:
ِ
ِ
ُ
رسول
رســول اهلل ،واهلل ال يرجع
برســول اهلل وبرسول
مرحب ًا

ِ
فزوجوين وأكرموين.
رسول اهلل اليوم إال بحاجته ،قالّ :

فأتيت رســول اهلل ﷺ فــرآين كئيب ًا حزين ًا فقــال« :ما لك

يا ربيعــة؟» قلت :يا رســول اهلل ،أتيت قوم ًا كرامــ ًا فأكرموين

وزوجــوين وليس عنــدي ما أســوق ،فقال رســول اهلل ﷺ:
ّ
«يا بريدة((( األســلمي امجع يل يف وزن ٍ
نواة من ذهب» فجمع يل
ُ
فيها فقال« :انطلِق هبذا إليهم» فأتيتهم فقبلوا ذلك منّي وفرحوا.

مر به النبي ﷺ وهو يف طريق
((( ابن احلصيب ،أسلم ريض اهلل عنه حني ّ
هجرته إىل املدينة ،وقيل قبل بدر .ينظر ســر أعالم النبالء ،411/3
واإلصابة .286/1
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فأتيت رســول اهلل ﷺ فرآين كئيب ًا فقال« :ما لك يا ربيعة؟»

قلت :يا رســول اهلل ،أتيت قوم ًا كرام ًا فقبلوا ذلك منّي وفرحوا

وليس عندي مــا ُأومل ،قال« :يا ُبريدة امجعــوا له يف ثمن كبش»

فجمعوا يل يف ثمن كبــش عظيم ثم قال« :ائت عائشــة((( فقل

هلا :يقــول لك رســول اهلل :ادفعي إليــه ذاك الطعــام» فأتيتها
َ
دونك املِكْتل ،واهلل ما عندنا غريه .قال :فأخذته وأتيت
فقالت:

رســول اهلل ﷺ فقال« :انطلِق هبذا إليهــم َف ْل ُي ْصلِح هذا عندهم
خبز ًا ،و ْل ُين ِْضج هــذا عندهم حل ًام» فأتيتهم بــه فقالوا :أ ّما اخلبز

فانطلقت بالكبش إىل
فنحن َنكْفيكُمــوه واكفونا أنتم اللحــم،
ُ

فأوملت
أنــاس من أصحايب فتعاونّا عليه ففرغنا منه وانطلقت به
ُ
َ
رسول اهلل ﷺ فأجابني»(((.
فدعوت
ُ

((( أم املؤمنــن ريض اهلل عنهاُ :ولدت يف اإلســام يف العــام الرابع أو
اخلامس من البعثة ،وتويف رســول اهلل ﷺ وهي ابنة ( )18سنة .ينظر

سري أعالم النبالء  ،114/3واإلصابة .16/8

((( مســند أيب داود الطيالــي ،برقــم  ،1269ومســند أمحد ،58/4
والطرباين يف الكبري  .59/5وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :257/4

«رواه أمحد ،والطرباين ،وفيه مبارك بن فضالة ،وحديثه حسن ،وبقية
رجال أمحد رجال الصحيح».
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*وْ
َع ُدهم باخلري وداللتهم على طريقه:
وهذا الشــاب الكريم ربيعة بن كعب األســلمي ريض اهلل
زوجــه النبي ﷺ ،يتمنّى كام كان رفيق ًا لرســوله ﷺ
عنه الذي ّ
يف الدنيــا أن يكــون رفيقه يف اآلخــرة .يقــول ريض اهلل عنه:

أبيــت مع رســول اهلل ﷺ فأتيتُــ ُه َبوضوئــه وحاجتِه.
ُنت
ُ
«ك ُ
«س ْ
ُ
ــل» .فقلت:
أســألك مراف َقتَــك يف اجلنة((( .قال:
فقال يلَ :

َ
ــو َذ َ
اك .قالَ « :ف َأ ِعنِّي عىل َن ْف ِس َ
ــر َذلِ َ
ــك
ــك؟» .قلتُ :ه َ
«أ َو َغ ْ َ
بِ َك ْثر ِة السج ِ
ود»(((.
َ ُّ ُ

فهذه من أكرب أماين ربيعة ريض اهلل عنه التي مل يســأل غريها
أو ُي َقدِّ م عليها شيئ ًا يف هذه اللحظة املباركة من حلظات اإلجابة،

وهكذا كان حبهم لرسول اهلل ﷺ.

ف
النبي ﷺ و ِ َ
ي ّ
((( ويف رواية عن جابر بن ســمرة قال :كان ٌّ
شاب خيدم َّ
يف حوائجه فقال« :ســلني حاجتك» .املعجم الكبري ،برقم ،2029
وينظر جممع الزوائد .294/2

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .489
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* ُ
تلقينهم وصايا عظمى:
ول َّقنهم رســول اهلل ﷺ أصوالً عظيمــة يف الرتبية ال َع َقد ّية

والنفسية ،فمن ذلك قوله ﷺ خماطب ًا عبد اهلل بن عباس ريض اهلل

عنهام ،وهو راكب خلفه -خياطب فيه كل الناشــئة« :-يا غال ُم،
ٍ
ي َف ْظ َ
إين ُأ َع ِّل ُم َ
اح َفظ اهللَ جتده جتاهك،
كْ ،
ــك كلامتْ :
اح َفظ اهللَ َ ْ

أن األم َة
استعنت
سألت فاسأل اهللَ ،وإذا
إذا
َ
َ
فاستعن باهلل ،واعلم ّ
ْ

لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل

يرضوك إال بيشء قد
يرضوك بيشء مل ّ
لك ،ولو اجتمعوا عىل أن ّ
ِ
الص ُح ُ
ف»(((.
كتبه اهلل عليكُ ،رف َعت األقال ُم وج َّفت ُّ
ويقــول معاذ بن جبــل ريض اهلل عنه  -وكان من شــباب

النبي ﷺ ليس بيني وبينه إال ُم َؤ ِّخر ُة
الصحابة((( « :-كنت ِر ْد َ
ف ِّ
((( سنن الرتمذي ،حديث رقم .2516

((( أســلم ريض اهلل عنه وهو ابن ( )18سنةَ ،
وش ِهد بدر ًا وله ( )20سنة،
أو ( ،)21وتويف رســول اهلل ﷺ وهو ابن نحو ( )28ســنة أو ()29
وقيل أقل من ذلك .تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،853/12وسري

أعالم النبالء .392/1
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الر ْح ِل((( ،فقــال« :يا معاذ بن جبل» .قلت :لبيك رســول اهلل
َّ

وس ْعدَ ْيك .ثم سار ساعة ثم قال« :يا معاذ بن جبل» .قلت :لبيك
َ
َ
وسعديك .ثم سار ساعة ثم قال« :يا معاذ بن جبل».
رسول اهلل َ

َ
حق اهلل
قلت :لبيك
وســعديك .قال« :هل تدري ما ُّ
رسول اهلل َ

حق اهلل
«فإن َّ
عىل العباد؟» .قال :قلت اهلل ورســوله أعلم .قالّ :
عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئ ًا» .ثم سار ساع ًة ثم قال:
َ
رسول اهلل وسعديك .قال« :هل
«يا معاذ بن جبل» .قلت :لبيك

حــق العباد عىل اهلل إذا فعلوا ذلــك؟» .قال :قلت اهلل
تدرى ما
ُّ
ورسوله أعلم .قال« :أن ال ُي َع ِّذهبم»(((.
وأخــذ ﷺ ِّ
مخس
بكف أيب هريرة ريض اهلل عنــه يعدُّ عليها َ

وصايــا يوصيه أن يعمل هب َّن ،فقــال« :يا أبا هريــرة ك ُْن ِ
ورع ًا

ِ
وأحب للناس
أشــكر الناس.
تكن
َّ
تكن َأ ْع َبدَ الناس .وكن َقنع ًا ْ
َ
الر ْح ِل :هو العود الذي يكون خلف الراكب.
((( ُم َؤ ِّخر ُة َّ

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،2701وصحيح مسلم ،رقم .30
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ِ
تكن
وار َم ْن َج َاو َر َك ْ
تكن مؤمن ًا .وأحس ْ
ب لنفســك ْ
ما ُت ُّ
ــن ِج َ

مســل ًامَ .
َ
الضحك فإن كثر َة الضحك ُتيت القلب»((( .ويف
وأ ِق َّل
وارض بام قســم اهلل لك
روايــة« :اتّق املحار َم تكن أعبدَ الناسْ ،

ومســلام :أي كامل
تكــن أغنى النــاس»((( .ومعنى تكن مؤمن ًا
ً
اإليامن واإلسالم.
ووصاه
ووضــع ﷺ يــده عىل كتــف عبد اهلل بــن ُعمــر ّ
أيض ًا وصيــة عظيمــة جامعة للخــر ،يقول عبــد اهلل« :أخذ

َ
غريب
كأنك
ِــمن ِْكبي ،فقال« :ك ُْن يف الدنيــا
ٌ
رســول اهلل ﷺ بـ َ
ب عينيه ،فعاش
عابر ســبيل»»((( .فكانت هذه الوصيــ ُة ن ُْص َ
أو ُ

دنياه آلخرته.
((( ســنن ابن ماجه ،حديث رقم  ،4217وقــال البوصريي يف مصباح
الزجاجة« :هذا إسناد حسن» .ورواه الرتمذي ،برقم  ،2305وأمحد

.310/2

((( هي رواية أمحد والرتمذي.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .6053
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* ُ
تلقينهم الدعوات واألذكار:
يقول الرباء بن عازب ريض اهلل عنه  -وهو أحد الشباب((( -

ٍ
إن النبــي ﷺ قال لهَ :
««أال ُأ َع ِّل َ
ت إىل
مك
كلــات تقوهلا إذا َأ َو ْي َ

ِ
فِ
َ
َ
أصبحت
وإن
ت ِم ْن
َ
ليلتك ِم َّ
فإن ِم َّ
ــر ِةْ ،
راشــكْ ،
ت عىل الف ْط َ

أســلمت نفيس َ
إليك،
اللهم
أصبت خري ًا .تقول:
أصبحت وقد
ُ
َ
َ
َّ

ووجهــت وجهي َ
ور ْه َب ًة
وفو
ُ
ُ
إليكّ ،
ضــت أمري إليكَ ،ر ْغ َبــ ًة َ
إليك ،ال َم ْل َ
ْجى َ
وأجلأت َظهري َ
منك إال إليك،
إليك،
ُ
جأ وال َمن َ

َ
َ
أرســلت» .قال الرباء:
وبنبيك الذي
ْزلت
آمنت
َ
بكتابك الذي َأن َ
ُ
فقلت :وبرســولك الذي أرسلت ،قال :ف َط َع َن بيده يف صدري،
ثم قال« :وبنب ّيك الذي
أرسلت»»(((.
َ

((( شــهد ريض اهلل عنه اخلندق وهو ابن ( )15ســنة ،وقيل شهد أحد ًا

وكان ابــن ( .)15تنظر ترمجته يف اإلصابة  ،278/1وأســد الغابة،

وجامع األصــول  ،208/12وفتح الباري  ،291/7وســرة ابن

هشام « 12/4من أجازهم الرسول ﷺ وهم يف اخلامسة عرشة».

((( صحيح مســلم ،حديث رقم  ،2710وسنن الرتمذي ،رقم،3504
وهذا لفظه.
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ويأخذ رســول اهلل ﷺ بِي ِ
ــد معاذ بن جبــل ريض اهلل عنه،
َ

ف ُي َع ِّل ُمه ويوصيه ،و ُي َقدِّ ُم قبــل وصيته ما يفرحه به ،وجيعله يزيد

من إقبالــه عليه ﷺ .يقول معاذ بن جبــل ريض اهلل عنه« :أخذ
يك ،قال« :إين ُأ ِح ُّب َ
قلت :ل َّب َ
ك»،
النبي ﷺ فقال« :يا معاذ»ُ ،
بيدي ُّ

ٍ
قلت :وأنا واهلل أحبك ،قــال« :أال ُأ َع ِّل ُم َ
كلامت تقوهلا يف ُد ُب ِر
ك
ُ
ِّ
قلت :نعم ،قــال« :قل :اللهم َأ ِعنِّي عىل ذكرك،
كل صالتك؟» ُ
وح ْس ِن عبادتك»»(((.
وشكركُ ،

عثامن بن أيب العاص
الثقفي
الشاب
تعليمه
ومن ذلك أيض ًا
َ
َّ
َّ
ُ

(((

ريض اهلل عنه بعدما أســلم أدعي ًة أذهب اهلل هبا ما وجد من َو َج ٍع
((( صحيــح البخــاري ،حديث رقــم  ،5791ومســلم  ،1669وهذا
لفظ مسلم.

((( أسلم ريض اهلل عنه يف العام التاسع من اهلجرة ،حني قدم وفد قومه عىل
رسول اهلل ﷺ ،وكانت ِسنُّه إذ ذاك تسع ًا وعرشين أو ثامين وعرشين
ســنة .تنظر ترمجته يف الطبقات الكــرى  ،508/5وجامع األصول
 ،596/12وســر أعــام النبــاء  ،329/3واإلصابة .451/4
وينظر يف وفد ثقيف الفصول يف السرية ص .214

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

63

وأذى ،فقد روى مســلم وغريه عن عثامن بــن أيب العاص« :أنه
النبي ﷺ ،قال عثامن :ويب َو َج ٌع قد كاد ُيلكني ،قال :فقال
أتــى ّ
ٍ
مرات ،وقل :أعوذ بعزَّة اهلل
سبع
رسول اهلل ﷺ« :امسحه بيمينك َ
عز ّ
وجل
رش ما أجد» .قال:
ُ
ففعلت ذلك فأذهب اهلل ّ
وقدرته من ّ
آمر به أهيل وغريهم»(((.
ما كان يب ،فلم أزل ُ

وي َع ِّلمــه ﷺ أيض ًا كيف يتغلب عىل الوسوســة التي جيدها
يف صالتــه ،حني أتاه مــن الطائف يشــتكي ذلك لــه ،فقال:
«يا رسول اهلل ،إن الشــيطان قد َح َال بيني وبني صاليت وقراءيت
شيطان ُيقال له ِخن ِْز ٌب،
عيل .فقال رسول اهلل ﷺ« :ذاك
ٌ
ُيل ّب ُســها ّ

فتعوذ بــاهلل منه وات ُف ْل عىل يســارك ثالث ًا» .قال:
فإذا أحسســتَه ّ

ففعلت ذلك فأذهبه اهلل عنّي»(((.
((( صحيح مسلم ،رقم  2202بنحوه ،واملوطأ ،رقم  ،1686وسنن أيب
داود ،رقم  ،3891والرتمذي ،رقم  ،2080وهذا لفظهم.

((( صحيح مسلم ،رقم .2203
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ووصاهــم ،ول ّقنهم األدعية
فهكذا ّقرهبــم ﷺ ،وع ّلمهم ّ

الصاحلة التي حتفظهم وتقوي عقيدهتم وترســخ إيامهنم ،وتشيع
ّ
يف نفوسهم السكينة والطمأنينة والسالم(((.

* إرشا ُدهم إىل وجوب إكرام الكبار وتوقريهم ،وبيانه لربكتهم:

ومــن ذلــك أن ثالثــة جــاؤوا يرتافعون إىل رســول اهلل

ٍ
قتيــل هلــم ،فبدأ بالكالم منهــم أصغرهم ،فــر َّد ُه النبي
ﷺ يف

ﷺ إىل مــا ينبغي أن يكــون ،وهو أن يقدم الكبــر يف الكالم،
يقــول راوي احلديــث « :فتكلم عبــد الرمحــن((( يف أمر أخيه

ُــر» أو قال:
وهو أصغر منهــم ،فقال رســول ﷺ« :ك ِّ ْ
َب ،ا ْلك ْ َ

«ليبدأ األكرب»(((.

وروى مجاعــة مــن شــباب الصحابــة عنــه ﷺ قولــه

يف توقــر الكبــر« :ليــس منــا من مل يرحــم صغرينــا ويوقر
((( ينظر أسس الرتبية اإلسالمية يف الســنة النبوية ،للدكتور عبد احلميد
الصيد الزنتاين ،ص .198

((( تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،589/12واإلصابة .123/4
((( األدب املفرد ،حديث رقم .359
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كبرينا»((( .وروى ابن عباس ريض اهلل عنه ،عن النبي ﷺ قوله:
«الربكة مع أكابركم»((( .أي الصاحلني الكبار ممن هلم خربة باألمور،
فهــؤالء حيرص عىل جمالســتهم ،واالقتداء هبم ،واستشــارهتم
يف األمور.
وحني أراد العــرون شــاب ًا الذين قدموا عــى النبي ﷺ
ليتعلمــوا منه أن يعودوا إىل بالدهم بعد أن أقاموا عنده ﷺ نفس

ِ
املدة ،وتساووا فيام أخذوا منه ﷺ من العلم ،أوصاهم أن يؤمهم
أكربهم ،فقال« :فــإذا حرضت الصالة فليــؤذن لكم أحدُ كم،
أكربكم»(((.
وليؤمكم ُ
((( سنن الرتمذي ،حديث رقم  ،1921 ،1919ومسند أمحد ،257/1

واألدب املفــرد  .358وقــال الرتمــذي يف حديــث عبــد اهلل بن

عمــرو« :حديث حممد بن إســحاق عن عمرو بن شــعيب حديث
حسن صحيح».

((( املســتدرك ،حديث رقم  .210وقال الذهبي« :عىل رشط البخاري».
وصحيح ابن حبان .559

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،602ومسلم .674
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* تقوميُهم وتوجيههم إىل الصواب:
وكان رســول اهلل ﷺ إذا رأى عليهــم أمــر ًا ال يليق هبم،
أرشــدهم إىل تصحيحــه ،فحــن رأى رســول اهلل ﷺ عــى
عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنــه ثوب ًا مصبوغ ًا ب َل ٍ
ون

ال يليق بالرجال وإنام هو أليق بالنســاء ،أو ببهرجة الكفار َن َّب َه ُه
إىل ذلك ،وأمره أال يل َبسه ،فعن عبد اهلل بن عمرو «أن رسول اهلل

ﷺ رأى عليه ثوبــن ُم َع ْص َف َر ْي ِن((( ،فقال« :إن هذه الثياب ثياب
الكفار ،فال تلبسها»»(((.

وهذا ُمعاذ بن جبل الذي قال له رســول اهلل ﷺ ِمرار ًا« :إين

أحبك» حني َّ
صل بقومه فأطال هبم القراءة حتى شــ ّقت عليهم،
أن تكون َفتّان ًا يا معا ُذ!
عنَّ َفه رسول اهلل ﷺ ،حيث قال له« :أتريدُ ْ

اســم ربك
الناس فاقرأ بالشــمس وضحاها .وســبحِ
إذا َأ َم ْ َ
ت َ
َ

ي ب ُع ْص ُفر .والعصفر صبغ أصفر اللون.
((( ُم َع ْص َفرين :أي َم ْص ُبو َغ ْ
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2077
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األعىل .واقرأ باســم ربك .والليل إذا يغشى»((( .فهكذا أمره أن

ــق عىل الناس ،فينفرهم
خيفف القراءة يف صالة اجلامعة ،لئال َي ُش ّ
من صالة اجلامعة ،وهذا معنى قوله ﷺ« :أتريد أن تكون فتان ًا».

وحني َبدَ َر ْت من الفضل بــن العباس ريض اهلل تعاىل عنهام

النبي ﷺ  -وكان الفضل شاب ًا
نظر ٌة إىل امرأة مجيلة جاءت تسأل َّ

ُ
مجي ً
رسول اهلل
حول
ال((( ،وكان ذلك يف احلج ،يوم الن َّْحر بمنى َّ -

عمك؟
العباس« :مل
عمه
لويت َ
َ
ُ
عنق ابن ِّ
ﷺ وجهه بيده ،فسأله ُّ

آمن
الشيطان عليهام»»(((.
َ
فلم ْ
قال« :رأيت شاب ًا وشاب ًة ْ

وحني طلــب بعض قريش من أســامة بن زيــد ريض اهلل
ِ
أحب الناس إىل رســول اهلل ﷺ  -أن يشــفع
عنهام  -وكان م ْن ِّ
عند رســول اهلل ﷺ يف ّأل يقيم احلدَّ عىل املــرأة املخزومية التي

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .465

((( تنظر رواية البخاري ،برقم  ،5874ومسلم برقم .1334

((( ســنن الرتمذي ،حديث رقم  ،885ومســند أمحــد .175 ،75/1
وهو يف صحيح البخــاري ،برقم  ،1755ومســلم ،برقم ،1334

كالمها بنحوه.
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رسقت ويكتفــي بدفع قومها الفداء ،وجاء أســامة ليشــفع مل
يقبل منه شــفاعته وأنكر عليه ذلك((( ،وقــال له  -كام تروي أم
املؤمنني الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها «« :-أتشفع يف حدٍّ من

حدود اهلل؟!» .فقال له أسامة :استغفر يل يا رسول اهلل»(((.

ثم ّبي رسول اهلل ﷺ للناس أهنم سواسية يف احلكم ،ال فرق

بني َس ّيد ذي وجاهة ومكانة وبني غريه يف ذلك ،وأن التفرقة بني
الناس يف احلكم واملحاباة فيه من أســباب فساد وهالك األمم،

تقول الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها يف ذلك« :ثم قام فخطب،
قال« :يا أهيــا الناس ،إنام َّ
ضل َمن َقبلكــم ،أهنم كانوا إذا رسق
الرشيف تركوه ،وإذا رسق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلدَّ »(((.

أمر َح َســ ٌن ،ولكن إذا كانت القضية
((( والشفاعة يف أصحاب الذنوب ٌ
ورفِ َع األمر إىل القايض أو الســلطان فال جتوز
فيها حدٌّ من حدود اهلل ُ
النبي ﷺ ذلك كام جاء يف إحدى روايات هذا
الشفاعة فيها ،وقد ّبي ُّ
احلديث ويف غــره .ينظر فتح الباري  .87/12وينظر االختالف يف

هذه املسألة ونحوها يف فتح الباري .95/12

((( صحيح مسلم ،برقم .1688

((( صحيح البخاري ،برقم .3288 ،6406
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وحني بالغ أبو مسعود عقبة بن عمرو األنصاري((( ريض اهلل

عنه  -وهو أحد الشــباب  -يف تأديب عبده ورآه رسول اهلل ﷺ

خوفه مما فعل ،يقول أبو مســعود البدري ريض اهلل عنه« :كنت
ّ

أرضب غالم ًا يل بالســوط فســمعت صوت ًا من خلفي« :ا ْع َلم

الصوت من الغضب ،قال :فلام دنا منّي
أبا مســعود» ،فلم أفهم
َ
ُ
رســول اهلل ﷺ ،فإذا هو يقول« :ا ْع َلم أبا مسعود ،ا ْع َلم أبا
إذ هو

َ
السوط من يدي ،فقال« :ا ْع َلم أبا مسعود
فألقيت
مسعود» ،قال:
ُ

أقدر عليك منك عىل هذا الغالم» ،قال :فقلت :ال أرضب
أن اهلل ُ

مملوك ًا بعده أبد ًا»((( .ويف رواية أخرى« :فقلت :يا رسول اهلل هو

«أما لو مل ْ
ملســتْك
النار أو َّ
تفعل َل َل َفحتْك ُ
حر لوجه اهلل ،فقــالَ :
ٌّ
النار»»((( .فهكــذا ذكّره النبي ﷺ بــاهلل ،وهكذا كانت رسعة
ُ
استجابة هذا الشاب ريض اهلل تعاىل عنه.

((( قال الذهبي« :كان ممن شهد بيعة العقبة ،وكان شاب ًا من أقران جابر يف
السن» .وهو أصغر من شهد بيعة العقبة الثانية .ينظر جامع األصول

 ،605/12وسري أعالم النبالء .432/3

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1659
((( السابق.
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وكم روى شــباب الصحابه ريض اهلل عنهم  -كابن عمر،

وابن عباس وأيب هريــرة ،وعبد اهلل بن عمرو ،وأنس بن مالك،

وأيب أمامة ،والسيدة عائشة ،وغريهم ريض اهلل عنهم مجيع ًا  -عن

رسول اهلل ﷺ يف الرمحة بالضعفاء من العبيد واإلماء ،وإكرامهم
وإعطائهم حقوقهم ،وكم رووا عنه ﷺ يف رمحة األرامل واأليتام

والصبيان ،والبنني والبنات ،وأصحــاب احلاجات ،ويف فضل

الرمحــة عامة((( ،وكــم رأوا منه ﷺ يف ذلك ،فــكان منهج ًا هلم
ومنهج ًا لألمة من بعدهم.

ومن التقويم ما يتعلق بمعاملــة البهائم واحليوانات ،ومن

أتعب مج ً
ال لــه يف العمل ومل يعطه
ذلــك أن أحد فتيان األنصار
َ

ح ّقه مــن الطعام والراحة ،فأمره النبي ﷺ أن يتقي اهلل فيه ،فعن
((( ينظر عىل ســبيل املثال ،كتــاب األدب املفرد لإلمــام البخاري ،من
أول« :باب فضل من يعول يتيــ ًا» ،إىل آخر «باب ُك ْن لليتيم كاألب

الرحيــم» ،من حديث رقــم  .140- 132ومن «بــاب العفو عن
اخلادم» ،إىل آخر« :باب يطعم العبد مما يأكل» ،من حديث رقم 163
 .199ومن أول« :باب يعطى الثمرة أصغر من حرض من الولدان»إىل آخر« :باب الطري يف القفص» ،من حديث رقم .384-362
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عــن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنهام قال  :أردفني رســول اهلل

ج ٌل
ﷺ خلفه ذات ...فدخل حائط ًا لرجــل من األنصار ،فإذا َ َ

(((
النبي ﷺ فمســح
النبي ﷺ َح ّن و َذ َر ْ
فلم رأى َّ
ّ
فت عيناه فأتاه ُّ

رب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟».
ِذ ْفراه((( َف َس َ
«م ْن ُّ
كت ،فقالَ :

فجاء فتى مــن األنصار فقــال :يل يا رســول اهلل .فقال« :أفال

إيل أنك
تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي م ّلكك اهللُ إياها ،فإنه شكى ّ

ُتيعه وتُدْ ئِبه»(((.

((( ذرفت عيناه :أي سال منها الدمع.
((( ِذ َفرى البعري :مؤخر رأســه ،وهو املوضــع الذي يعرق من قفاه .ويف
ِ
أصل أذنه ،ومها ِذ ْف َر َيان» .ينظر جامع األصول
النهاية« :ذ ْف َرى ال َبعري ْ
 ،526/4والنهاية .405/2

((( ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،2549ورواه مســلم يف صحيحه دون
قصة اجلمل ،برقم .342

وينظــر فيام رواه الشــباب منهم يف معاملة احليــوان حديث أنس يف
إعطاء الدواب ح ّقها من اخلصب يف األحاديث املختارة برقم .2118

وحديث ســمرة بن جندب وعبد اهلل بن جعفر ،وأنس وابن عباس
وابــن عمر وجابر مجيع ًا يف النهي عن اختــاذ ما فيه الروح غرض ًا عىل

الرتتيب يف مســند البزار حديث رقم  ،2254 ،4591وصحيح=  
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ومعنى تُدئبه :تُتعبه من كثرة ما تستعمله(((.
* التحذير من االندفاع والغلوِّ والتشدد يف ِّ
الدين:
ّ
حذرهــم النبــي ﷺ من ذلك حني أخرب ﷺ أنه ســيخرج
شباب ِغ ْلم ٌة يسيئون الفهم يف الدين ،وال هيتدون هبدي السابقني
ٌ
والراســخني يف العلم ،فيخرجون عن أصوله وقواعده ،وتغيب
ّ

عنهــم احلكمة ،وال ينفعهــم ما يظهر عليهم مــن االجتهاد يف
العبــادة ،فيزلون زالت كبــرة ويتهاونــون يف الدماء ،ويكون

منهم الرش املســتطري ،فقد قال ﷺ« :سيخرج يف آخر الزمان قوم
=  مســلم  .1959 ،1958 ،1957 ،1956وحديث ابن عباس يف

النهي عن التحريش بني البهائم يف سنن أيب داود  ،2562والرتمذي
 ،1708وغري ذلك.

وينظر يف املنهــج الراقي يف معاملة احليوان عامــة ورمحته ما جاء يف
عز ّ
وجل عند الركوب
صحيح ابن خزيمة من «باب األمر بتسمية اهلل َّ
وإباحة احلمل عىل اإلبل يف املســر قدر طاقتها» .إىل باب الزجر عن

رضب الدواب عىل الوجه وفيه ما دل عىل أن الرضب عىل غري الوجه
مباح» من حديث رقم  ،2551 -2543وغري ذلك.

((( جامع األصول .526/4
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ُ
سفهاء األحالم ،يقولون ِم ْن خري قول الربية(((،
أحداث األسنان
ُ

يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ،يمرقون من الدين كام يمرق

الرم ّيــة((( .(((»...ويف رواية أخــرى قال« :هم ُّرش
الســهم من َّ

اخل ْلق َ
واخلليقة»(((.

وبي رسول اهلل ﷺ أيض ًا أن هذه الطائفة ال تزال موجودة يف
َّ

األمة تقوى وتضعــف .ومنهم الذين خرجوا يف العصور األوىل
عيل:
عىل ســيدنا عيل بن أيب طالــب ريض اهلل عنه ،وفيهم يقول ٌّ

«إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :خيرج قوم من أمتي يقرؤون
قراءهتم بيشء ،وال صالتُكم إىل صالهتم
القرآن ليس قراءتُكم إىل َ
ٍ
صيامكم إىل صيامهم بيشء ،يقرؤون القرآن حيسبون
بيشء ،وال
ُ

((( أي من خري ما تقوله الربية ،أو هو القرآن والسنة.
الر ِم ّية :الصيد املرمي .ش ّبه رسع َة خروجهم من الدِّ ين برسعة خروج
((( َّ
الســهم الذي يصيب الصيد ،فيدخل فيه وينفــذ دون أن يتعلق منه

بيشء .ينظر رشح النووي عىل مسلم .159/7

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3415ومسلم .1066
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1067
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صالتــم تراق َيهم((( ،يمرقون من
أنــه هلم وهو عليهم ،ال جتاوز
ُ

الرمية .»(((»...وهكذا ّ
النبي
حذر ُّ
اإلسالم كام يمرق السهم من َّ

الشــباب من هؤالء ومن منهجهم ،ودعاهم ودعا األمة إىل عدم
َ
االغرتار بمظاهرهم.

و َب ْعدُ  ،فهكذا كانت عناية رسول اهلل ﷺ بالشباب ،وهكذا

عــاش معهم ،وتر ّفق هبــم وأخذ بأيدهيــم وع ّلمهم ونصحهم
َّ
وحذرهــم ،وزكّاهــم بقولــه ُ
وخ ُل ِقــه وفِ ْع ِله ،ومــأ حياهتم

وقلوهبم .وبعد هذه الســرة املباركة ،ننتقل إىل القسم الثاين من
هذه اإلصدارات ،نتعرف من خالله عــى طائفة من ُغ َر ِر و ُد َر ِر

الشباب السابقني إىل اإلسالم.

• • •

((( الرتقــوة :عظمة يف أعىل الصدر ،تصل ما بــن ثغرة النحر والكتف،
ومها ترقوتان من اجلانبني .واملقصود أن صالهتم ال تصعد وال تقبل.
ينظر رشح النووي عىل مسلم  ،159/7وجامع األصول .351/5

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1066
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبفضله ورمحته ُي َو َّف ُق

للخريات ،والصالة الســام عىل معلم اخلري ،وسيد السادات،

سيدنا حممد وعىل آله األطهار ،وأصحابه األخيار.

وبعد هــذه اجلولة املباركــة مع صور وشــواهد من عناية

النبي ﷺ ورعايته للشباب من أصحابه ،فقد تبينت لنا بوضوح
ِّ

أمور ،منها:

 -أن عنايته ﷺ بالشــباب شــملت مجيع جوانب حياهتم،

وتنوعت طرقها وأساليبها بام يتناسب وحال من يوجهه ويعلمه،
وهذا ينبهنــا إىل وجوب رعاية هذين اجلانبــن ،األول :جانب

الشــمول ،بام حيويه من أمور ثابتة هي حاجات ال تتغري ،وأمور
متغــرة ختتلف باختــاف العصور والبيئــات ،والثاين :جانب

األساليب والطرق املناسبة.

 -من حاجات الشــباب حاجتهم إىل التذكــر بأمهية فرتة

شباهبم ،وإىل صيانة أنفسهم وإىل املعونة عىل ذلكَ .ت َب ّي لنا ذلك
من وصية النبي ﷺ شباب أصحابه باغتنام فرتة شباهبم ،وبصيانة
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زوج ﷺ بعضهم ودفع املهور
أنفسهم بالزواج وبالتقوى ،وحني ّ

عنهم ،وأكرمهم بعطاياه.

 -من حاجات الشــباب أيض ًا حاجتهــم إىل رفع مهتهم يف

تبي لنا ذلك من رفع النبي
االستقامة والعبادة ،وإىل الدعاء هلمّ .
ﷺ مه َة شــباب أصحابه يف ذلك ببيانه هلم علو منـــزلة الشباب

الذين نشــؤوا يف عبادة اهلل ،وبدعائه ﷺ للكثري منهم ،وما ل ّقنه

ﷺ هلم من األذكار والدعوات والوصايا النافعة.

 -من حاجات الشــباب كذلك حاجتهم إىل املتابعة والرفق

وســعة الصدر واالحتواء ،والتحذير من الغلو واالندفاعَ .ت َب ّي
النبي ﷺ بأصحابه ،واحتواء َمن أســاء منهم
لنــا ذلك من ِر ْف ِق ِّ
بواسع شفقته ،واألخذ بأيدهيم ،ومتابعهم وتصحيح أخطائهم،
وحتذيرهم من الغلو يف الدين ،ومن ســوء الفهم الذي ســيقع

فيه بعض شــباب يأتون من بعدهم خيرجهم عن جادة الصواب
ورش مستطري.
عقيدة وعبادة ،وما يكون منهم من فتن ٍّ

 -من حاجات الشــباب حاجتهم إىل التشجيع عىل التثقف

والتعلم وتوفري الوســائل الالزمة لذلــك ،وإىل تنمية قدراهتم،
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كام فعل النبي ﷺ بالشــباب من أصحابه ،حني ح ّثهم عىل طلب

العلم ،ور ّغبهــم فيه ،ووفر لكثــر منهم فرصة تعلــم القراءة

والكتابــة ،وحني اكتشــف مواهبهــم ،وكلفهم بأعــال كبرية

ومسؤوليات.

 -من حاجات الشباب حاجتهم إىل التنشيط البدين والرتفيه

تبي
اهلــادف املفيد ،وإىل التنشــيط املعنوي الذي يرفــع اهلممّ .
لنا ذلك من تنشيط النبي ﷺ شــباب الصحابة بدني ًا ،واملسابقة
بينهم ،ورفع مهتهم بالثناء عىل إحساهنم ،والتعبري عن ح ّبه هلم،

وتقديره ألصحاب املواهب وأهل اهلمم العالية منهم.

 هذه الصحبــة املباركة ُت َب ِّي لنا أن أقــرب الطرق لرعايةالشــباب وإصالحهم هي القــرب منهم ومعايشــتهم من ِق َب ِل

العلامء الصاحلني والفضالء املربني ،مع رعاية آداب هذه الصحبة
وحقوقها ،كام فعل رسول اهلل ﷺ وفعل أصحابه ،فكانوا خلفه
يف الصلــوات ،وأكلوا معه ،وزارهم يف بيوهتم ،وعاد مرضاهم،

و َقبل دعوهتم ،ورافقوه يف أسفاره وغزواته ،وكام صحبوا الكبار،

الذين كانوا أيضــ ًا بمثابة امليزان وصــام األمان ،وكام صحب

78

شباب الصحابة

« صور من عناية النيبِّ ﷺ بالشباب »

هؤالء الشــباب بعضهم بعض ًا ،فانتفع بعضهم من بعض ،ورفع
بعضهم مهم بعض.
وبعد ،فهــذه بعض الفوائد التي أحببــت أن أختم هبا هذه

الرســالة ،وهذا َغ ْي ٌض من َف ْي ِ
ض عطاءات س ّيد املرسلني وقدوة

ِ
املتقنيِ ،
مرب ،اِملنّة ال ُعظمى
خري صاحب،
وخري معلم ،وخــر ٍّ

والرساج املنري﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [آل عمران:

.]164
فاللهم ِّ
صل وسلم عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني والتابعني

هلم بإحسان إىل يوم الدين ،وع ّلمنا من علمه وزكّنا هبديه ،وارزقنا
حمبته واتباعه وشفاعته ،وجازه عنا خري ما جازيت نب ّي ًا عن أمته،

وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
• • •
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 األدب املفرد للبخاري ،أيب عبد اهلل حممد بن إســاعيل بنإبراهيم بن املغرية البخاري ،ضبط وترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي،
طبعة دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط 1409 ،3هـ  1989 -م.
 االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البن عبــد الرب ،أيبعمر يوســف بن عبد اهلل بن حممد بن عبــد الرب بن عاصم النمري
القرطبي ،حتقيق :عيل حممد البجــاوي ،طبعة دار اجليل ،بريوت،
ط 1412 ،1هـ  1992 -م.
 أســد الغابة يف معرفة الصحابة البــن األثري ،عز الدين أيباحلســن عيل بن حممد الشيباين اجلزري ،طبعة ،دار الفكر ،بريوت،
 1409هـ  1989 -م.
 أســس الرتبيــة اإلســامية يف الســنة النبويــة ،للدكتورعبد احلميد الصيد الزنتــاين ،طبعة الدار العربيــة للكتاب ،ليبيا،
تونس ،ط.1993 ،2
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 -اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين ،أيب الفضل

شــهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق :عيل حممد
البجاوي ،طبعة دار اجليل ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ.

 -األموال البن زنجويه ،أيب أمحــد محيد بن خملد بن قتيبة بن

عبد اهلل اخلرســاين ،املعروف بابن زنجويه ،حتقيق :د .شاكر ذيب
فياض ،طبعة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،

السعودية ،ط 1406 ،1هـ  1986 -م.

 -تاريخ مدينة دمشــق ،لإلمام أيب القاسم عيل بن احلسن بن

هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن

غرامــة العمري ،طبعــة دار الفكر ،بــروت ،ط 1415 ،1هـ -
 1995م.

 -الرتاتيب اإلدارية والعامالت والصناعات واملتاجر واحلالة

العلمية التي كانت عىل عهد تأســيس املدنية اإلســامية يف املدينة
املنــورة العلية للكتــاين ،حممد َع ْبد احلَ ّي بن عبــد الكبري بن حممد

احلســني اإلدرييس ،حتقيق :عبد اهلل اخلالــدي ،طبعة دار األرقم،
بريوت ،ط .2دون تاريخ.
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 -الرتغيــب والرتهيب من احلديــث الرشيف للمنذري ،أيب

حممد عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ،حتقيق :إبراهيم شــمس
الدين ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1417 ،1هـ.

 -هتذيب األســاء واللغات للنــووي ،أيب زكريا حميي الدين

حييى بن رشف النووي ،طبعــة املطبعة املنريية ،تصوير دار الكتب
العلمية ،بريوت ،دون تاريخ.

 -جامع األصول يف أحاديث الرســول ،أليب السعادات جمد

الديــن املبارك بن حممد اجلــزري ابن األثري ،حتقيــق :عبد القادر
األرناؤوط ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط 1403 ،2هـ  1983 -م.
 -حاشية السندي عىل النســائي ،بعناية عبد الفتاح أبو غدة،

طبعة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط 1406 ،2هـ1986 -م.

 -حلية األولياء وطبقــات األصفياء ،لإلمام احلافظ أيب نعيم

األصفهانى ،مصورة دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،4هـ.
 -اخلصائص الكربى للســيوطي ،طبعة دار الكتب العلمية،

بريوت1405 ،هـ 1985 -م.
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 -الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي ،طبعة دار الفكر،

بريوت 1993 ،هـ.

 -دالئــل النبوة للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلســن البيهقي،

حتقيق :د .عبد املعطي قلعجي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت،
ودار الريان للرتاث ،القاهرة ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.

 -الرسول املعلم ﷺ وأســاليبه يف التعليم ،بقلم عبد الفتاح

أبو غدة ،بعناية ســلامن بن عبد الفتاح أبو غدة ،طبعة دار البشــائر
اإلسالمية ،ط 1429 ،4هـ  2008 -م.

 -ســنن الرتمذي ،أليب عيســى حممد بن عيسى بن َس ْورة بن

موســى بن الضحاك ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وآخــرون ،طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البــايب احللبي ،القاهرة،

ط 1395 ،2هـ  1975 -م.

 -ســنن الدارمي ،حتقيــق :فواز أمحد زمريل ،وخالد الســبع

العلم ،طبعة دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1407 ،1هـ.

 -سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،مصورة

املكتبة العرصية ،بريوت ،دون تاريخ.
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 -الســنن الكربى للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلســن بن عيل

البيهقــي ،مصــورة دار املعرفة ،بريوت1413 ،هـــ  1992 -م،

عن طبعة جملس دائرة املعارف النظاميــة ،اهلند ،حيدر آباد ،ط،1
1344هـ.

 -ســنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبــد الباقي ،طبعة دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1395 ،هـ  1975 -م.

 -سنن النســائي (املجتبى) ،لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي،

بعنايــة الشــيخ عبد الفتــاح أبو غــدة ،نرش مكتــب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،ط 1414 ،3هـ  1994 -م.

 -سري أعالم النبالء للذهبي ،أيب عبد اهلل شمس الدين حممد بن

أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،طبعة

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ  994 -م.

 -رشح صحيح مسلم ،للنووي املسمى املنهاج رشح صحيح

مســلم بن احلجاج ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،طبعة دار املعرفة،
بريوت ،ط 1414 ،1هـ  1994 -م.
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 -رشح معاين اآلثــار أليب جعفر الطحــاوي ،حتقيق :حممد

زهري النجار ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1399 ،1هـ.
 -شــعب اإليامن للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلســن بن عيل

البيهقي ،حتقيق أيب هاجر حممد الســعيد بسيوين ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.

 -الصحــاح؛ تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة للجوهري،

إسامعيل بن محاد اجلوهري ،طبعة دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،4
1990م.

 -صحيح البخاري ،بعناية :د .مصطفى ديب البغا ،طبعة دار

ابن كثري ،دمشق ،ط 1414 ،5هـ  1993 -م.

 -صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان (اإلحسان) ،ملحمد بن

حبان بن أمحد أيب حاتم التميمي البستي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،

طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414 ،2هـ 1993 -م.

 -صحيح ابن خزيمة ،أيب بكر حممد بن إســحاق بن خزيمة

السلمي النيســابوري ،حتقيق :د .حممد مصطفى األعظمي ،طبعة
املكتب اإلسالمي ،بريوت 1390 ،هـ  1970 -م.
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 -صحيح مســلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبــد الباقي ،طبعة دار

إحياء الكتــب العربية ،نــر دار الكتب العلميــة 1413 ،هـ -

 1992م.

 -الطبقــات الكــرى البن ســعد ،حممد بن ســعد بن منيع

اهلاشمي البرصي ،طبعة دار صادر -بريوت ،ط 1968 ،1م.

 -عرص اخلالفة الراشــدة  -حماولة لنقد الرواية التارخيية وفق

منهج املحدثني ،د .أكرم بن ضياء العمري ،طبعة مكتبة العبيكان،

اململكة العربية السعودية.

 -فتح البــاري رشح صحيح البخــاري ،للحافظ ابن حجر

العســقالين ،ترقيم حممد فؤاد عبــد الباقي ،وعنايــة حمب الدين
اخلطيب ،نرش دار الفكر ،عن الطبعة السلفية.

 -الفصول يف الســرة البن كثري ،حتقيق وتعليق :حممد العيد

اخلطراوي ،وحميي الدين مستو ،طبعة مؤسسة علوم القرآن ،ط،3

 1403هـ.

 -لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي،

طبعة دار صادر ،بريوت ،دون تاريخ.
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 -جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،أيب احلسن نور الدين

عيل بن أيب بكر بن ســليامن اهليثمي ،مصــورة دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط 1402 ،2هـ  1982 -م.

 -املســتدرك عىل الصحيحني للحاكــم ،أيب عبد اهلل احلاكم

حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه النيسابوري ،حتقيق :مصطفى

عبد القادر عطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ
 1990 -م.

 -مســند أيب داود الطيالــي ،حتقيق الدكتــور حممد بن عبد

املحسن الرتكي ،طبعة دار هجر ،مرص ،ط 1419 ،1هـ 1999 -م.
 -مســند اإلمام أمحد بن حنبــل ،مصورة مؤسســة قرطبة،

القاهرة ،عن الطبعة امليمنية ،بدون تاريخ.

 -مســند البزار (البحر الزخار) ،أليب بكر أمحد بن عمرو بن

عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار ،حتقيق:

حمفوظ الرمحن زين اهلل ،وغريه ،طبعة مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة
املنورة ،ط( ،1بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
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 مسند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق حسني سليم أسد ،طبعة داراملأمون للرتاث ،دمشق ،ط 1406 ،1هـ  1986 -م.
 مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابن ماجه ،لشــهاب الدينالبوصريي ،حتقيق :يوسف كامل احلوت ،طبعة دار اجلنان ،بريوت.
 املصنف البن أيب شــيبة ،أيب بكر عبــد اهلل بن حممد بن أيبشــيبة العبيس الكويف ،حتقيق :كامل يوســف احلوت ،طبعة مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط 1409 ،1هـ.
 املعجم األوســط للطرباين ،أيب القاسم سليامن بن أمحد بنأيــوب بن مطري اللخمي الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن
حممد ،وعبد املحســن بن إبراهيم احلســيني ،طبعة دار احلرمني،
القاهرة 1415 ،هـ.
 املعجــم الكبــر للطرباين ،أيب القاســم ســليامن بن أمحدالطرباين ،حتقيق :محدي عبد املجيد الســلفي ،طبعة مكتبة العلوم
واحلكم ،املوصل ،ط 1404 ،2هـ  1983 -م.
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 معرفــة الصحابة أليب نعيم األصبهــاين ،حتقيق :عادل بنيوسف العزازي ،طبعة دار الوطن للنرش ،الرياض ،ط1419 ،1هـ
  1998م. املوطأ لإلمام مالك بن أنس ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1406 ،هـ  1985 -م.
 النهايــة يف غريــب احلديث واألثر ،لإلمــام جمد الدين أيبالســعادات اجلزري ،حتقيق :حممود حممــد الطناحي ،طبعة املكتبة
العلمية ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م.
• • •
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قائمة أعالم شباب الصحابة رضي اهلل عنهم
العلم

الصفحة

أسامة بن زيد.

.68 ،67 ،52 ،44

أنس بن مالك.

،40 ،39 ،38 ،37 ،21 ،11
.71 ،70 ،49

الرباء بن عازب األنصاري.

.61

ثابت بن قيس بن ّ
شمس األنصاري.11 .
جابر بن سمرة السوائي.

.57 ،54

جابر بن عبد اهلل األنصاري.

،51 ،48 ،45 ،38 ،25 ،11
.71 ،69 ،67

ُجندب بن عبد اهلل البجيل.

.12

احلسن بن ع ّ
يل.

.28

احلسني بن ع ّ
يل.

.28

حنظلة بن ِح ْذ َيم.

.27 ،26
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ربيعة بن كعب األسلمي.

(.)57-52

زيد بن أرقم األنصاري.

.48

زيد بن ثابت.

.45

السائب بن يزيد الكندي.

.29

سلمة بن األكوع.

.43 ،42 ،22

َس ُمرة بن ُج ْندب الفزاري.

.71

سهل بن سعد األنصاري الساعدي.47 .
طلحة بن الرباء األنصاري.

.50 ،49

عبد الرمحن بن َأ ْبزَ ى.

.31

عبد الرمحن بن سهل األنصاري.

.64

عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب.

.71 ،44 ،29

الزبري.
عبد اهلل بن ُّ

.29

عبد اهلل بن عامر بن ُكريز القريش.

.27

عبد اهلل بن عباس.

65 ،58 ،47 ،44 ،34 ،29
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.72 ،71 ،70
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.

،70 ،60 ،44 ،42 ،41 ،37
.71

عبد اهلل بن َعمرو بن العاص.

.70 ،66 ،65 ،51 ،42

عبد اهلل بن مسعود.

.39 ،17

عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث.

.53

عثامن بن أيب العاص الثقفي.

.63 ،62

ع ّ
يل بن أيب طالب.

.73 ،22

َعمرو بن ُح َر ْيث.

.24

الفضل بن العباس.

.67 ،53 ،47

كعب بن ُعجرة ال َب َلوي.

.37

مالك بن ُ
احل َو ْي ِرث.

.20

حممد بن حاطب بن احلارث ُ
اجلمحي.29 .
معاذ بن جبل.

.66 ،62 ،59 ،58 ،44
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السلمي.
َم ْعن بن يزيد ُّ

.53 ،52

املغرية بن ُشعبة بن مسعود الثقفي.

.11

أبو ُأمامة ُصدَ ي بن َع ْجالن.

.70 ،40 ،19

أبو سعيد اخلدري.

.48 ،36 ،35

أبو قتادة احلارث بن ِر ْب ِعي.

.46 ،23

أبو مسعود عقبة بن عمرو.

.69

أبو موسى األشعري.

.28

أبو هريرة.

،46 ،39 ،37 ،25 ،24 ،11
.70 ،59

عائشة أم املؤمنني.

.70 ،68 ،56
•

•
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41

النبي ﷺ بالشباب
 -عناية ِّ

من صور تلك العناية

وصيته ﷺ باغتنام الشباب

توجيههم إىل صيانة أنفسهم

َر ْف ُع ِهّتِ ِهم

احتواؤهم برمحته ﷺ

ِر ْف ُقه ﷺ هبم
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ُ
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