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االفتتاحية

االفتتاحـيـة
الم عىل سيدنا حممد وعىل آله
والس ُ
الحمدُ هلل رب العاملنيَّ ،
والصال ُة َّ

وصحبه ،و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلســامية والعمل اخلريي بديب -

إصدارها اجلديد « :إضــاءات من حياة األنبياء
إدارة ابلحــوث » أن تقدِّ م
َ

عليهم الصالة والسالم في شبابهم » ،جلمهور القراء وطلبة العلم والسادة
الباحثني واملتطلعني إىل املعرفـة.

وهــذا الكتاب هو إضاءات من ســر األنبياء يف شــباهبم ،متثل كل

إضاءة منها دعامة من دعائم السلوك األمثل ،وجانب ًا من جوانب شخصية
املسلم الكاملة.

نضع هذه اإلضاءات بني يدي الناشــئة والشــباب وغريهم ،وهم

يلتمســون نامذج القدوة ،لتكون معامل هداية هيتدون هبا ،ومعيار ًا يقيسون
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به القدوات الصاحلة النافعة من غريها ،ولعل شــبابنا أن جيدوا فيها أيض ًا

موجه ًا عملي ًا ملا قد يتعرضون له من مواقف يف حياهتم ،يقول اهلل تعاىل يف

حق األنبياء عليهم الصالة الســام ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﴾ [األنعام.]90 :

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـــدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة

آل مكتــوم  -حفظها اهلل تعاىل  ،-التي حتــب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا

ُ
الشيخ
صاحب السمو
اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها
ُ

رئيس جملس
حممدُ ُ
بن راشد بن ســعيد آل مكتومُ ،
نائب رئيس الدولةُ ،

حاكم ديب ،الذي ُيشــيد جمتمع املعرفة ،و َيرعى البحث العلمي،
الوزراء،
ُ
و ُيشجع أصحابه ُ
وط ّلبه.

راجني العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،

وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

ُ
مي
وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل ِّ
رب العاملــنَ ،
بي األ ِّ
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ
اخلا َت ِم ِ
حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

إدارة البحوث

تقديــــم
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني،

ورمحة اهلل للعاملني ســيدنا حممد وعىل إخوانه من النبيني واملرسلني،

وعىل آهلم وأصحاهبم أمجعني.
وبعد،

فإن من أعظم املؤثرات يف حياة الناس عامة ،ويف حياة الشــباب

خاصة :األســوة احلســنة ونامذج االقتداء .وقد اهتم القرآن الكريم

وهو يبني شخصية املسلم أن يرضب للشباب ولغريهم أمثلة القدوة
التــأس ،بجوار ما يوجهه إليهم مــن توجيهات ،وجعل اهلل
ونامذج
ِّ

عز وجل النمــوذج األكمل لالقتداء أنبياءه ورســله عليهم الصالة
والســام ،نموذج ًا كامــ ً
نموذج
ا يف الصلة باهلل والصلــة باخللق،
َ
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ِ
الشــخصية الكاملة التي عرفت غاي َة َخ ْلقها ورســالتها يف احلياة حق

نامذج فريد ًة يف تكميل النفس ،ونفع اخللق،
املعرفة ،فحملتها بكل قوةَ ،
والصرب عليهم
واحلــرص عليهم عامة وعىل أهليهم وذوهيــم خاصةَّ ،

مجيع ًا من أجل أعىل الغايات ،فحياهتم أكمل حياة ،وسريهتم أنقى سرية.

يقول اهلل تعاىل يف تنشــئة بعضهم ،وهو موســى عليه السالم:
﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [طــه ،]39 :وكلهم ُصنِ َع
عز َّ
حق يوسف عليه السالم:
وجل يف ِّ
عىل عني اهلل وعنايته  ..ويقول َّ
﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [يوسف:

 ،]22وكلهم أوتوا حكمة وعلــ ًا  ..بل منهم من أويت احلكمة صبي ًا،

حق حييى عليه الســام ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
كام قال اهلل يف ِّ
ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [مريم ،]12 :وكلهم عصمهم اهلل تعاىل عن كل
ما يشينهم قبل النبوة ،فض ً
ال عام بعدها.

يقول اإلمام الــرازي رمحه اهلل « :النبوة أعىل الدرجات البرشية،

الـم ْرضية »(((.
فال بد وأن تكون مسبوقة بالكامل يف العلم والسرية َ

((( تفسري الرازي  .584/24وينظر ما قاله املفرسون يف قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [ .البقرة.] 124 :

تقديــــم
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وقد ســ َّلط القرآن الكريــم الضوء عىل أعــال ومواقف كثرية
لألنبياء يف شــباهبم ،اختار اهلل تعــاىل أن ُي ْع ِلمنا هبا ،ومما جيب التأكيد
موق ٍ
كل ِ
عليه أن َّ
ف أو عمل من هذه املواقف واألعامل يؤسس جلانب
ٍ
لقيمة ينطلق منها ســلوكه ،ويقوم
من جوانب شــخصية املؤمن ،أو

عليها منهجه ،أو يؤخذ منه توجيه معني نحن يف حاجة إليه .

وقد ذكرت كتب السرية النبوية ودواوين السنة املطهرة جوانب

كثرية من حياة ســيدنا حممد ﷺ يف شــبابه ،وبعــض مواقفه وأعامله

وصفاته فيها.

وسوف نتناول  -إن شاء اهلل تعاىل  -تلك السرية النبوية الطاهرة

لســيدنا حممد ﷺ يف شبابه ،وتلك السرية املتوفرة لنا من حياة األنبياء
الصالة والسالم يف شــباهبم ،والتي ذكرها القرآن الكريم أو
عليهم ّ

أشار إليها ،أو جاءت يف الســنة املرشفة بأسانيد مقبولة ،وربام ذكرنا
طرف ًا من ســرهتم بعد النبوة ،نذكر ذلك ال عىل طريقة الرسد ،ولكن

ونركِّز غالب ًا عىل اجلوانب العملية ،وال نقصد
عىل سبيل اإلضاءاتَ ،
االســتيعاب ،هندف من وراء ذلك إىل التعــرف عىل النامذج الكاملة
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للحياة اإلنســانية يف تلك املرحلة خاصــة ،وإىل ا ْلتِامس معامل القدوة

الصاحلة ،وأخذ املوجهات العملية التي يبني هبا الشباب شخصياهتم.
أضع هــذه اإلضاءات بني أيدينا لتكون ســرة ننعم بمعرفتها،

ونحدث أنفسنا أن نكون عىل طريقها.

وأضعها بني يدي الناشــئة والشــباب خاصة وهم يبحثون عن

نامذج القدوة ويتلمسوهنا ،ليجعلوها معامل تيضء هلم الطريق ،ومعيار ًا
املشوشــات واألضواء
ومنطلق ًا قبل كل يشء ،ولئال يذهبوا بعيد ًا مع ِّ

اخلداعة التي تزين وتروج القيم الرديئة ،والقدوات الزائفة ،والنامذج

السيئة.

وسوف جيد الشباب يف سري أنبياء اهلل تعاىل إجابة أو توجيه ًا ألي

موقــف يتعرضون له يف حياهتم  ..أو أمــر يريدونه  ..وكفى باجلميع
رشف ًا أن يقرتب من هذه النامذج الكاملة املرضية من رب العاملني.

يقول اهلل تعــاىل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﴾

[األنعام.]90 :
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إضاءات من حياة سيدنا حممد ﷺ
يف شبابه
« اإلنسانية الكاملة »
ٍ
وحي
محل آخر
سيدنا حممد ﷺ ،هو رسول اهلل ،وخاتم النبينيَ ،

رب العاملني إىل اخللــقُ ،
ص بعموم رســالته لإلنس واجلن
وخ َّ
مــن ِّ

أمجعني ،هو دعوة أبيه إبراهيم ،وبرشى أخيه عيســى عليهام السالم،
بعثــه اهلل تعاىل بأعظم ثالث مهامت بنى هبا خري أمة أخرجت للناس،

فقال تعاىل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾

[اجلمعة.]2 :

سيدنا حممد ﷺ هو شــمس اهلداية التي أطلعها اهلل عىل الكون

بعد أن تالشت معاملها ،هو الذي وصفه ربه يف كتابه بأنه الرساج املنري،
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فقال﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [األحــزاب  ،]46 -45 :وخاطبه بقوله:

﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [الشورى ،]52 :وأعلمنا اهلل تعاىل

بــا يف قلبه من الرمحة ،واحلرص عىل هدايــة الناس واألخذ بأيدهيم

إىل طريق النجاة بكل وســيلة ،فقال عــز وجل ﴿ :ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [ .التوبة ،] 128 :وقال له ﴿ :ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الكهف:

 .]6أي مهلكها ،غام وأسفا عليهم ،فأي شفقة وأي رمحة حوامها قلب
هذا الرسول الكريم !

ســيدنا حممد ﷺ شــهد له رب العاملني باخللــق العظيم فقال:

﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [القلــم ،]4 :وارتضاه تعاىل نموذج ًا للكامل

اإلنســاين ،أســو ًة حســنة وقدوة كاملة ،فقــال ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾
[األحزاب.]21 :

شــب واهللُ تعاىل َيكْلؤه وحيفظه
أعدَّ ه اهلل تعاىل لرســالته ،فقد «
َّ

َ
ــغ ْ
وحيوطه مــن أقذار اجلاهلية ...حتى َب َل َ
أن كان رج ً
أفضل قومه
ال
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مروءة ،وأحســنَهم ُخ ُلقــ ًا ،وأكرمهم حســب ًا ،وأحســنهم جوار ًا،

وأعظمهم حل ًام ،وأصدقهم حديثــ ًا ،وأعظمهم أمانة ،وأبعدهم من

وتكرم ًا ،حتى ما اسمه
تنزها
ال ُفحش واألخالق التي تدنِّس الرجالُّ ،
ُّ
األمني ،لِا مجع اهلل فيه من األمور الصاحلة »((( .فال عجب
يف قومه إال
ُ
أن كان غريب ًا يف وسطهم بام متيز به من كامالت ،ال عجب أن كان حم ً
ال

لألنظار ،حمبوب ًا موقر ًا بينهم.

املبش
ســيدنا حممد ﷺ هو ُّ
أحب اخللق إىل اهلل ،ســيدُ ولد آدمُ َّ ،
بنبوته يف املأل األعىل قبل َخ ْل ِق آدم عليه الســام ،أكرم اخللق نســب ًا،
املحفوظ يف نفســه منذ طفولته من تســ ُّلط الشياطني عليه ،يقول ﷺ

عن نفســه « :إين عند اهلل مكتوب بخاتم النبيــن وإن آدم ملنجدل يف
طينته ،وســأخربكم بأول ذلك :دعوة أيب إبراهيم وبشــارة عيســى،

ورؤيا أمي التي رأت حني وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت هلا منه
قصور الشــام »((( .إشارة إىل أنه الرسول املنتظر ،والذي سينترش نور

((( السرية النبوية البن هشام .167/1

((( صحيح ابن حبان رقم  ،6404ومسند أمحد  . 128 ،127/4وقال اهليثمي
( « :)223/8رواه أمحد بأسانيد ،والبزار ،والطرباين بنحوه ،وأحد أسانيد
أمحد رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن سويد ،وقد وثقه ابن حبان».
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رسالته ونور هداه ،ويقول ﷺ « :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ،وبيدي
لواء احلمد وال فخر ،وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوائي،
وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر»(((.

ما أحوجنا وأحوج الشباب خاصة إىل معرفة أحواله ﷺ وسريته

يف شبابه قبل البعثة ،تلك الســرة الطاهر ُة احلافلة بجالئل األعامل،

ســر ُة النموذج الكامل للفطرة الزاكية واإلنســانية الراقية ،والنجم
الذي يشــع منفرد ًا يف وسط ظلامت ،سرية اإلنســان الذي ُي ِعدُّ ه اهلل
تعاىل خلتم النبوات.

وســوف نتناول بإذن اهلل تعاىل جوانب من حياته ﷺ يف شــبابه

نقتبس منها إضاءات:

تكون يف املقام األول :معامل يستيضء هبا شبابنا يف بناء شخصيتهم،

وتوجيه مسرية حياهتم.

ثم تزيدنا معرف ًة به ﷺ ،ويقين ًا بنبوته.
بســن ٍَّة عظيمة من ســنن اهلل تعاىل يف خلقه ،وهي سنة
تعر ُفنا ُ
ثم ِّ
اإلعداد للمهام ،والتي جيب أال نغفل عنها أبد ًا يف حياتنا.
((( ســنن الرتمذي رقم  ،3615وقال « :حديث حســن صحيح » .وأبو داود
ببعضه رقم .4675

سيدنا حممد ﷺ
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إضاءة أوىلُ :خ ُل ٌق عظيم:

ِم ْن جوامع صفاته ﷺ ُ
اخل ُلقية يف شــبابه قبل أن يوحى إليه ،هذه

«اخلصال الســت» التي جاءت عىل لسان الســيدة خدجية ريض اهلل
ِ
ش ،فواهلل ال ُيزيــك اهلل أبد ًا ،واهللِ إنك
عنها ،حيث قالت لــهَ « :أ ْب ْ
ِ
احلديثِ ْ َ ،
لت َِص ُ
َ
الرحم ،وت َْصدُ ُق
ــل
ــب املعدوم،
وتم ُل الك ََّل ،وتكس ُ
َ
َ
الضيف ،وتعني عىل نوائب احلق»(((.
و َت ْقري

قالت له الســيدة خدجية ذلــك وهي ُت َطمئنه عندمــا نزل عليه

الوحي أول مــرة ،وجاء ﷺ يرجف فؤاده ،فأخربها اخلَ َب ،وقال هلا:
ت عىل نفيس » ،فطمأنته بأنه ال يصيبه اهلل بمكروه لِا جعل
« لقد َخ ِش ْي ُ
فيه من مكارم األخالق وكريم الشامئل.

«ت ِم ُل الــك ََّل» :أي تنفق عىل الضعيف واليتيم ِّ
وكل من
ومعنى َ ْ

ُّ
يستقل بأمر نفسه ،وتعينهم عىل حاجاهتم.
ال

ِ
ــب املعدو َم» :يعني جتود بالــيء النادر ،وجتود باليشء
و« َتكْس ُ

الذي ال يوجد عند غريك ،ال جتد يف ذلك حرج ًا.
((( صحيح البخاري رقم  ،3ومسلم رقم .160
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احلق» :أي تقف مع املظلوم ،و َمن نزلت به
ــن عىل نَوائب ِّ
و« ُت ْع ُ

شدة من شدائد الدهر ،ال تتخىل عنه.

إحســانه ﷺ  -كــا د ّلت هذه الصفــات  -كان عامــ ًا  ..كان

لألقارب واألجانب  ..كان بامله وكان بنفســه  ..كان إحسان ًا عىل من
ُّ
ُّ
يســتقل بأمره  ..للمحتاج وغري املحتاج،
يســتقل بأمره وعىل من ال

وهذه الصفات الســت التــي وصفته هبا الســيدة خدجية -كام يقول

العلامء « -هي أصول األخالق الكريمة » ،هكذا كان ﷺ يف شبابه.

ومن جوامع صفاته ﷺ يف شبابه ما جاء عىل لسان عمه أيب طالب

حيث قال:

َ
وأ ْب َي َض ُي ْست َْســقى الغَما ُم بِ َو ْج ِه ِه
أل ِ
اليتامى ِع ْص َمــ ًة ل َ
ثِ َ
رام ِل
مــال
َ
ــا ُك ِم ْن ِ
اله َّ
آل هاشــ ٍم
َيلــو ُذ به ُ
فهــم ِعنده يف نِعم ٍ
ِ ِ (((
ــة و َفواضل
ُ َْ
ْ

((( هذان بيتان من قصيدة طويلة أليب طالب ،والبيت األول من رواية ابن عمر
يتمثل به عن أيب طالب ،كام يف صحيح البخاري رقم  ،963والبيتان روامها

الطرباين يف الدعاء رقم  ،2180والبيهقي يف الدالئل  141/6عن أنس بن

مالك عن عيل ريض اهلل عنه عن أبيه أيب طالب ،وأوردمها ابن هشــام يف=
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و«ثِمال اليتامــى» :أي ملجؤهم وعامدهم و ُم ْط ِع ُمهم ،وكافيهم

حاجاهتم.

ِ
و«ع ْصمة لألرامل» :أي مالذهــم يمنعهم من األذى والضياع

واحلاجة.

ُ
و«اهل ّلك» :مجع هالك ،وهو من اشــتدت به احلاجة ،حتى كاد

هيلك.

ف عنه ﷺ يف شــبابه ما جاء يف وصف جعفر
ومن جوامع ما ُع ِر َ

ابن أيب طالب ريض اهلل عنه له يف جملس النجايش ملك احلبشة ،حيث

قال « :أهيا امللك ،كنا قوم ًا أهل جاهليــة نعبد األصنام ،ونأكل امليتة
ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونــيء اجلوار ،يأكل القوي منا

الضعيف ،فكنّا عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوالً منا نعرف ن ََس َب ُه،
ِ
وصدْ قه ،وأمانته ،وعفافه »(((.
صحا عنده ،وقال احلافظ يف الفتح (:)495/2
= الســرة  ، 248/1وقد ّ

« إسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف ،لكنه يصلح للمتابعة ،وقد ذكره
ابن هشام يف زوائده يف السرية تعليق ًا عمن يثق به ».

((( مسند أمحد  ،202/1وقال اهليثمي يف املجمع  « : 27/6رواه أمحد ،ورجاله
رجال الصحيح غري إسحاق ،وقد رصح بالسامع ».
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سيدنا حممد ﷺ يف شبابه َأ ُّبر الشــباب عمالً ،وأعالهم مروءةً،
ٍ
قلوب
أصحاب
وأحســنهم ُخ ُلق ًا ،فلنكن كنب ّينا ﷺِ ،كرام ًا ،أبرار ًا ..
َ

رؤوفة رحيمة  ..ال نتخىل عن أقاربنا وذوي أرحامنا  ..ونعني الفقراء
وكل حمتاج  ..ونوايس َّ
واليتامــى واألرامل َّ
كل َمــ ْن نزلت به نازلة،
لنقرتب من أخالق نبينا ﷺ ما استطعنا.

إضاءة ثانية :فطر ُة التوحيد:
كان ﷺ يف شبابه مثاالً للفطرة التي فطر اهلل الناس عليها ،فطرة
ٍ
رشك ،فكانت األصنام أبغض يشء عنده ،ومل
التوحيد ،كان يف جمتمع

يأكل مما ُيذبح هلا  ..وال أقســم هبا ..وال شارك يف أعيادها التي ُت َع َّظم
الر ْشدَ  -كام آتى أباه
عراف أو كاهن ،قد آتاه اهلل ُّ
فيها ..وال ذهب إىل ّ

إبراهيم عليه الســام من قبل  ،-فام حتري قلبه يف معرفة خالقه الذي

يســتحق العبادة والتعظيم ،وما اجتهت نفسه ﷺ بفطرهتا إىل التعلق

وحدَ ه سبحانه وتعاىل ،وقد أعانه اهلل تعاىل حني شق صدره
بغريه ،بل َّ

الرشيف صغري ًا ونزع من قلبه َّ
حظ الشيطان وغسله بامء زمزم(((.

((( يقــول أبو نعيم األصفهاين يف ذلك يف كتابــه «دالئل النبوة  »610/1وهو
يوازن ما أويت األنبياء عليهم الســام مــن الفضائل واآليات بام أويت نبينا
ﷺ ،عند الكالم عىل إيتاء اهلل تعاىل حييى عليه السالم احلكم صبي ًا ،وأنه =
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 -يســأله َبحــرا الراهب عن أشــياء وهو يف رحلتــه مع عمه

أيب طالب إىل الشــام ،وهو ابن اثنتي عرشة سنة ،فيقول له « :يا غالم،
بحق الالت وال ُع َّزى إال ما أخربتني عام أسألك عنه  -وإنام قال
أسألك ِّ

له بحريا ذلك؛ ألنه ســمع قومه حيلفون هبام -فقال له رسول اهلل ﷺ:
أبغضت شيئ ًا ُّ
بغضهام »(((.
ال تسألني بالالت وال ُعزَّى شيئ ًا ،فواهلل ما
قط َ
ُ
 ويقول ﷺ للســيدة خدجية ريض اهلل عنها وقد تزوجها وهوالالت ،واهلل
َ
ابــن مخس وعرشين ســنة « :أي خدجية ،واهلل ال َأعبــدُ

ال أعبد ال ُعزّى أبد ًا » قال :فتقول خدجيةَ :خ ِّل
الالتَ ،خ ِّل ال ُع ّزى(((.
َ
أي ت ُِق ُّر ُه عىل ذلك.
= كان يواصل الصوم ويبكي من غري ذنب ،قال « :قد ُأعطي حممد أفضل
من هــذا؛ ألن حييى مل يكن يف عرص األوثــان واألصنام واجلاهلية وحممد
ﷺ كان يف عــر أوثان وجاهليــة فأويت الفهم واحلكــم صبي ًا بني عبدة
األوثان وحزب الشيطان فام رغب هلم يف صنم قط ،وال شهد معهم عيد ًا،
ومل يســمع منه قط كذب ،وكانوا يعدونه صدوق ًا أمين ًا حلي ًام رؤوف ًا رحي ًام،
وكان يواصل األسبوع صوم ًا فيقول :إين أظل عند ريب يطعمني ويسقيني
وكان ﷺ يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء .»...
((( سرية ابن هشام  ،166/1ودالئل النبوة أليب نعيم .168/1
((( رواه أمحــد  ، 362/5 ،222/4وقــال اهليثمي يف املجمــع (:)225/8
«رجاله رجال الصحيح».
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 -وهو يف رحلته التِّجارية إىل الشــام وهو ابن مخســة وعرشين

اح ِلف
عام ًا ،وقع خالف بينه وبني رجل باعه شيئ ًا ،فقال له الرجلْ :
فت هبام ّ
قطَ ،وإِ ِّن
بالالت وال ُع ّزى ،فقال له رســول اهلل ﷺَ « :ما َح َل ُ
ألَ ُم ُّر ُفأ ْع ِرض عنهام »(((.

يمس جســدُ ه أو
 -يطــوف ﷺ بالبيت قبل النبوة ويتحرى أال َّ

ثوبه تلك األصنام التي حوهلا ،ويأمــر زيد بن حارثة -خادمه الذي

أهدته له السيدة خدجية له ملا تزوجها ،وهو ابن مخس وعرشين سنة-
يأمره أن يتجنبهــا ،يقول زيد بن حارثــة« :كان صنامن من النُّحاس
يقال هلام :إســاف ونائلة يتمســح هبام املرشكــون إذا طافوا ،فطاف
متسحت به ،فقال رسول اهلل
مررت
وطفت معه ،فلام
رســول اهلل ﷺ
ُ
ُ
ُ

ألمسنَّه حتى أنظر ما
متســه» قال زيد :فطفنا فقلت يف نفيسَّ :
ﷺ« :ال ّ

يكون ،فمسحته ،فقال رسول اهلل ﷺ « :أمل ْ ُت ْن َه ؟! » قال زيد :فوالذي

أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما اســتلم صنــ ًا َق ّط حتى أكرمه اهلل تعاىل

بالذي أكرمه ،وأنزل عليه »(((.

((( الطبقات الكربى البن ســعد  ،124 ،104/1وأبــو نعيم يف دالئل النبوة
 ،172/1وابن عساكر .316/61 ،15/3
((( دالئــل النبوة للبيهقي  ،34/2ورواه أبو يعــى ( )170/13والطرباين يف
الكبري  ،87/5والنسائي يف الكربى ( ،)325/7مطوالً بسند حسن ويف=
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إضاءة ثالثة :مل ُيتَّهم بكذب َق ّط:

كان ﷺ يف شــبابه َعل ًام بني قومه يف الصدق ،مل جيربوا عليه كذب ًا
ُ
أقوالم،
َق ُّط ،حتى ُب ِع َث نبي ًا ،كان ذلك أمر ًا مس َّل ًام عندهم ،دلت عليه
ومنها قولتهم الشــهرية له ﷺ « :ما جربنا عليك كذب ًا » .وذلك حني

مجعهم ّأو َل ما َأ َمره اهلل تعاىل باجلهر بالدعوة ،فقال هلم « :أرأيتكم لو
ِ
أخربتُكــم أن خي ً
ــر عليكم ،أكنتم ُم َصدِّ ِق َّي؟»
ال بالوادي تريد أن تُغ َ
قالوا :نعم ،ما جربنا عليك إال صدق ًا»(((.
ويشــهد له بذلك أبو ســفيان بن حرب  -وهو من بني عمومة

النبي ﷺ  -قبل أن ُيسلم ،حني سأله هرقل ملك الروم عن رسول اهلل

ﷺ قائــاً« :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبــل أن يقول ما قال؟ فقال

ف عن رسول اهلل ﷺ من
أبو ســفيان :ال» .واستدل هذا امللك بام ُع ِر َ
الصدق يف مراحل حياته قبل النبوة مع أمور أخرى عىل كونه ﷺ نبي ًا،

حيث قال أليب سفيان « :وسألتك :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن
= بعض متنه نكارة .قال البوصــري يف إحتاف اخلرية ( « :)207/3رواه
أبو يعىل املوصيل وأمحد بن حنبل خمترص ًا والنسائي يف الكربى بسند رجاله
ثقات » .وحسن اهليثمي إسناده يف املجمع (.)148/9

((( صحيح البخاري رقم  ،4492ومسلم رقم .208
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الكذب عىل
ليذر
أن ال ،فقد َأ ْع ِر ُ
يقول ما قال ،فذكرتْ :
َ
ف أنه مل يكن َ

الناس ويكذب عىل اهلل »(((.

الصدق  -أهيا الشــباب  -هو أظهر صفة يف املرســلني ،وأظهر

صفة ينشئهم اهلل تعاىل عليها ،وقد كان رسول اهلل ﷺ يف مجيع مراحل

وعلم أعالمها.
حياته إما َم هذه الصفة،
َ

ورسوخ هذه الصفة يف شخصّ ،
يدل عىل قوة نفسه ،حيث يقول

كلمة احلق وال يبايل باخللق ،ال خياف لومهم أو رد َة فعلهم،

ّ
ويدل عىل رشف نفسه حيث ال يرىض أن ُي ْؤ َث َر عنه ما يعيبها،

ّ
ويدل عىل طمأنينتها كام قال ﷺ « :الصدق طمأنينة »(((.

تلك  -أهيا الشباب َ -س ِ
ــج َّي ُة رسول اهلل ﷺ ،فلنكن عىل منهج
وه ْزلنا  ..مع
نبينا ﷺ ،صادقني يف حديثنــا  ..ويف وعدنا  ..يف ِجدِّ نا َ

القريب والبعيد  ..مع العدو والصديق  ..فلنمتلئ صدق ًا حتى يكون

الصدق شعار ًا لنا.

((( صحيح البخاري رقم  ،7ومسلم رقم .1773
((( سنن الرتمذي رقم .2518
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إضاءة رابعة :هذا األمني رضيناه:
هكذا وصفه قومه الكفار وهو يف شبابه ،هكذا عربوا عن مكانته

حل َجر األســود إىل
األدبيــة بينهم ،جاء ذلك يف قصة إعادهتم وضع ا َ

مكانــه ،عندما انتهوا من بناء الكعبــة ،واختلفت القبائل فيمن يضع
احلجر مكانه حتى كادوا يقتتلون ،وظلوا خمتلفني أربع ليال أو مخس ًا،

ثم اجتمعوا يف املســجد وتشــاوروا وتناصفوا ،فعرض عليهم أحد

ٍ
داخل من باب
يكِّموا يف ذلك َّأول
ربهم ســن ًا أن ُ َ
عقالئهم ،وكان أك َ
ُ
رسول اهلل ﷺ َّأول داخل.
املسجد ،فارتضوا ذلك ،وشاء اهلل أن يكون

يقول أهل الســر « :إن أبا أمية بن املغرية بــن عبد اهلل بن عمر
ٍ
عامئذ أســ َّن قريش كلها  -قال :يا معرش قريش،
ابن خمزوم  -وكان

اجعلوا بينكم فيام ختتلفون فيه أول من يدخل من باب هذا املســجد

يقيض بينكم فيه ،ففعلوا .فكان أول داخل عليهم رسول اهلل ﷺ ،فلام

رأوه قالوا :هذا األمني ،رضينا ،هذا حممد ،فلام انتهى إليهم وأخربوه
إيل ثوب ًاُ ،فأيت به ،فأخذ الرك َن فوضعه فيه بيده،
اخلرب ،قــال ﷺَ :ه ُل ّم َّ

ثم قال :لتأخــذ كل قبيلة بناحية من الثوب ،ثم ارفعوه مجيع ًا ففعلوا،
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حتــى إذا بلغوا به موضعه ،وضعه هو بيــده ،ثم بنى عليه»((( .وهبذا

ُح َّلت املشكلة ،كان ذلك ورســول اهلل ابن مخس وثالثني سنة وقيل

ابن مخس وعرشين ،يقول عــي بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف ذلك:

« ورسول اهلل ﷺ يومئذ ٌ
رجل شاب.(((» ...

سيدنا حممد ﷺ يف شــبابه ،األمني ،الذي ال َيظلم وال حيايب وال

يفسد ،موفور العقل الذي ُي ْط َ
مأ ُّن إليه وإىل حكمه(((.

سيدنا حممد ﷺ يف شبابه ،حكيم يف تدبري األمورَ ،ح َس ُن الرأي،
((( السرية البن هشــام  ،182/1واملســتدرك  ،628/1وصححه ،ودالئل

النبــوة أليب نعيــم  .176/1وينظر إحتاف اخلرية  ،53 ،52/3والســرة

النبوية أليب احلســن النــدوي ص  ،111وفقه الســرة للبوطي ص ،59

والرحيق املختوم ص .68
((( شعب اإليامن للبيهقي ( ، )452/5واألحاديث املختارة ( ،)63/2وأورد
البوصريي حديث عــي يف بناء البيت خمترص ًا يف إحتــاف اخلرية ،52/3
وقــال « :رواه ابن أيب شــيبة» .وأورده مطــوالً يف  ،35 /3وقال « :رواه
احلارث ،ورواه أبوداود الطياليس ،وإســحاق بن راهويــه ،والبيهقي يف
الكربى » .وصحح احلافظ إسناده يف الفتح (.)408/6
الربيع بن خثيــم قال « :كان يتُحاكم إىل
((( أخرج ابن ســعد يف الطبقات عن ّ
رسول اهلل ﷺ يف اجلاهل َّية قبل اإلسالم ».
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َي ُف ُّض املشــكالت واملنازعات بكل سالســة -وهكذا كان يف حياته
كلها -ويقي بحسن رأيه قريش ًا نزاع ًا حيقن به دماءهم.

سيدنا حممد ﷺ يف شبابه ،خيصه اهلل بأعظم مكرمة من بني قومه،

وهي أن يضع هو احلجر بيده يف مكانه من البيت ،والذي كانت تتنازع

عليه القبائل.

هكذا  -أهيا الشــباب ُ -ي ْط َم َأ ُّن لكل أمــن وترتضيه النفوس،

فكونوا كذلك ُيطمأن إليكم.

وهكذا  -أهيا الشــباب أيض ًا  -يوفق اهلل أحبابه َ
أهل االستقامة

الضر عن غريهم ،و ُت ْق َض عىل أيدهيم أشــدُّ حاجات الناس،
لدرء َّ َ

فكونوا كذلك يوفقكم اهلل لذلك.

وس ْع ٌي و َع َم ٌل:
إضاءة خامسةِ :جدٌّ َ
نشأ ﷺ حم ّب ًا للعمل وللحياة اجلادة ،فام ْ
أحس ﷺ يف نفسه قدرة
أن َّ

عىل الكســب -،وهو يف آخر صباه وأول شبابه -حتى خرج يسعى
ِ
ب
لكســب رزقه ،ومل يقعد معتمد ًا عىل كفالة عمه له ،وهكذا صاح ُ
ٍ
كل ٍ
ِّ
كريمة ،فعمل برعي الغنم ،وهو عمل ُم ْج ِهدٌ يستغرق النهار
نفس
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كله ،وجزء ًا من الليل ،وربام استغرق أيام ًا وليايل متواصل ًة ،رعى الغنم
ألهل مكــة يف مقابل أجر معني ،ثم َع ِم َل بالتجارة يف ماله ويف أموال

الناس ،يقول ﷺ « :ما بعث اهلل نبي ًا إال رعى الغنم » ،فقال أصحابه:

وأنت؟ فقال « :نعم ،كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة »(((.
َ

هذا ما ْاس َت ْق َب َل رسول اهلل ﷺ به شبابه ،يعمل ولو كان عم ً
ال شاق ًا.
وهكذا الرجال  -أهيا الشباب  -ال يقعدون عن العمل الرشيف ولو
كان شاق ًا ،ال يأنفون أن يعملوا ُأ َجراء ولو كانوا ذوي حسب ونسب.
وهكذا الرجال ال يرضون ألنفسهم أن يكونوا عالة عىل غريهم

طاملا كانوا أصحاء أسوياء.

ٍ
لرجل هو أكــرم اخللق عليه ،ارتىض
وهذا مــا ارتضاه اهلل تعاىل

ٍ
وعمل ،ولو شــاء اهلل ألعدَّ له من أسباب
له أن تكون حياته حيا َة َكدٍّ

الرفاهية وهو يف مقتبــل حياته ما يغنيه عن ذلــك « ،ولكن احلكمة
اإلهلية تقتيض منا أن نعلم أن خري مال املرء ما اكتسبه ب َكدِّ يمينه ،ولقا َء
ما يقدمه من اخلدمة ملجتمعه وبني جنسه »(((.

((( صحيح البخاري رقم  .2143والقرياط جزء يسري من الدينار أو الدرهم.
((( فقه السرية النبوية للبوطي ص .50
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ولو تتبعنا أحوال األنبياء عليهم الســام يف شباهبم لوجدناهم

كذلك.

يقول النبي ﷺ « :ما أكل أحد طعام ًا قط ،خري ًا من أن يأكل من

عمل يده ،وإن نبي اهلل داود عليه الســام ،كان يأكل من عمل يده »،

أي :من كسبه.

وقال رســول اهلل ﷺ  -كام ســبق « :-ما بعث اهلل نبي ًا إال رعى

الغنم » ،ويف الصحيح أن رسول اهلل ﷺ قال « :كان زكرياء نجار ًا »(((.
وقــد روي عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ،أنه قال لرجل

جالس عنده وهو حيدث أصحابــه « :ادن مني فأحدثك عن األنبياء

حراث ًا،
املذكوريــن يف كتــاب اهلل ،أحدثك عــن آدم أنه كان عبــد ًا ّ

نجار ًا ،وأحدثك عن إدريس أنه كان
وأحدثك عن نوح أنه كان عبد ًا ّ

زراد ًا ،وأحدثك عن
عبد ًا خ ّياط ًا ،وأحدثك عن داود أنــه كان عبد ًا ّ

زراع ًا،
موسى أنه كان عبد ًا راعي ًا ،وأحدثك عن إبراهيم أنه كان عبد ًا ّ
وأحدثك عن صالح أنه كان عبد ًا تاجر ًا ،وأحدثك عن ســليامن أنه

كان عبدا آتاه اهلل امللك .(((» ...
((( صحيح مسلم ،رقم .2379

((( املستدرك للحاكم .596 /2
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الشــباب إىل أن يكون ِ
اجلدُّ منهج ًا يف حياتنا،
وأحوج
أحوجنا
فام
َ
َ
َ

َ
ونصون كرامتنا ،ما
أنفسنا وأه َلنا،
إىل أن نتعلم ،ونكدّ ونعمل ،ونكفي َ

أكر َم أن نقدم خري ًا ننفع به الناس ،حتى ولو مل نكن حمتاجني إىل املال.

عمل أو ضيق ٍ
وما أحوجنا إىل عدم التضجر من شدة ٍ
حال ،فاهلل

قادر عىل أن يبدل الضيق فرج ًا ،ولنا يف نبينا ﷺ األسو ُة احلسنة.
ٌ

إضاءة سادسة :تربية وإعداد:
فيتيح له ذلك ألوان ًا من
يرعى رســول اهلل ﷺ الغنم يف شــبابه ُ

الرتبية النفســية من الصرب والتحمل ،إذ يرعى حيوان ًا بطبيعته بطي َء

امليش واألكل ،يرعاه من طلوع الشــمس إىل غروهباُ ،يدَ ِّربه اهلل تعاىل

بذلك عىل تربية البرش ..و ُتن َّمى فيه ملك ُة التواضع بخدمته هلا بنفسه،

والقيام بحراســتها ،والنوم بقرهبا  ..وتنمى فيه ملك ُة الرفق والرمحة
بعنايته بالضعيف واملريض والكسري منها.

وتنمى فيه ﷺ ملكتا الصرب ومجع الناس عىل اختالف طبائعهم

بالصرب عىل مجع الغنــم التي يرعاها بعد تفرقها مــع كثرة عددها ..
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ويعتاد ﷺ اختيار األصلح للنّاس باختياره للمرعى الصالح ملاشــيته
وجتنب املرعى اخلبيث  ..وتُصقل فيه الشــجاعة ،ألنه بطبيعة احلال

سيواجه وحوش ًا تتعرض ملاشيته.

ســيدنا حممد ﷺ يف شــبابه يرعى الغنم ،فكان أنسب مليله عن

احليــاة الصاخبة اجلوفــاء ،إىل الصحراء اهلادئة ،أنســب إىل تأمله يف

الوجود لي ً
ال وسحر ًا وهنار ًا.

هكــذا أهلمه اهلل هذا العمل ،وأهلم األنبيا َء قبله لتنمى فيهم تلك

التمرن برعي هذه الغنم عىل ما يكلفونه من
امللكات ،وليحصــل هلم ُّ

القيام بأمر أمتهم((( .. ،ولتكون بمثابة خلوة هي أنسب لتأملهم ،وهي
سبب من أسباب صفاء نفوسهم ،يقول النبي ﷺ « :ما بعث اهلل نبي ًا إال
ٌ

رعى الغنم »(((.

إهنا ســنة اإلعداد التي جيب أال نغفل عنها إن أردنا النجاح فيام نحن

مقدمون عليه ،فسبحان َمن أعدَّ نبيه ﷺ ملا سيكلفه به من عظائم املهامت.
((( ينظــر فتح البــاري  ،441/4وحممد رســول اهلل ﷺ لعرجون ،177/1
والسرية النبوية للصاليب ص .55
((( سبق خترجيه.
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إضاءة سابعة :شهامة ومروءة:

من األمور التــي دعت النبي ﷺ إىل اخلــروج إىل العمل مبكر ًا

 -غري ما سبق -رغبته ﷺ يف مساعدة عمه أيب طالب.

كان أبو طالب  -مع رشفه يف قومه  -مق ً
ال يف الرزق صاحب عيال،

فبذل ﷺ ُو ْس َع ُه  -وهو يف آخر مرحلة صباه  -يف رفع ما يمكنه رفعه من

مؤنة العيش عن عمــه والتخفيف عنه « وربام كانت الفائدة التي جينيها

من وراء عمله الذي اختاره اهلل له ،فائدة قليلة غري ذات أمهية بالنســبة
لعمه أيب طالب ،ولكنَّه عىل ٍّ
رفيع عن الشــكر ،و َب ْذ ِل
تعبري
أخالقي ٌ
ٌّ
كل ٌ
الو ْسع ،وشهامة الطبع ،وبِ ِّر املعاملة»((( .هكذا كان ﷺ.
ُ
ومن مواقف ختفيــف النبي ﷺ عن عمه أيب طالــب أيض ًا قبل

عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،وذلك أن قريش ًا
النبوة ،كفالتُه له ابنَه َّ
أصابتهم أزمة شديدة ،وكان أبو طالب يف ٍ
عيال كثري ،فقال رسول اهلل
ﷺ لعمــه العباس  -وكان من أيرس بني هاشــم  « : -يا أبا الفضل،

الناس ما ترى من هذه
إن أخاك أبا طالب كثري العيــال ،وقد أصاب َ
نخفف عنه من عياله ،آخــذ من بنيه رج ً
ْ
ال
األزمــة ،فان َطلِ ْق بنا إليــه

((( فقه السرية النبوية للبوطي ص .50
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وتأخذ أنت رج ً
ال فنكفلهام عنه ،فقال العباس :نعم ،فانطلقا حتى أتيا

أبا طالب ،فقاال :إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشــف
عن الناس ما هم فيه ،فقال هلام أبو طالب :إذا تركتام يل َعقي ً
ال فاصنعا

فضمه إليه ،وأخذ العباس جعفر ًا
ما شئتام ،فأخذ رسول اهلل ﷺ عل ّي ًا ّ

عيل مع رســول اهلل ﷺ حتى بعثه اهلل نبيا فاتبعه
ّ
فضمه إليه ،فلم يزل ٌّ

وصدّ قه.(((»...

ِ
مرهفة،
وهكذا  -أهيا الشــباب  -ينبغــي أن تكون مشــاع ُرنا َ

ال متب ِّلــدة  ..نفعــل ما تقتضيه املــروءة  ..ونر ّد املعــروف ألهله ما
استطعنا ،كام كان رسول اهلل ﷺ يف شبابه.

إضاءة ثامنة :نزاهة من ضالالت وأقذار اجلاهلية:
كان النبــي ﷺ يف شــبابه ال يميل إىل ما متيل إليــه نفوس أكثر

شــباب قومه من العبث واللهو غري الــريء ،قد حفظه اهلل تعاىل من
ِّ
كل انحراف ينجرف إليه الشــباب  -هكذا كان -وملا حدَّ َث ْت ُه نفسه أن
ً
مرسال .ودالئل النبوة للبيهقي ،161/2
((( املستدرك  ،666/3عن جماهد بن جرب
والسرية النبوية البن هشام  ، 229/1والسرية النبوية البن كثري .429/1
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ــم َر معهم يف بعض هلوهم ،حفظه اهلل تعاىل فحال بينه وبني ذلك،
َي ْس ُ
إذ هو ال يتناسب مع جالل ما ُي َعدُّ له(((.

فعن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ

ٍ
بقبيح مما َ ُي ُّم به أهل اجلاهلية إال مرتني من الدهر،
مهمت
يقول « :ما
ُ

كلتامهــا عصمني اهلل منهام ،قلت ليل ًة لفتى كان معي من قريش بأعىل
ِ
ــم َر هذه الليلة
ص يل غنمي حتى َأ ْس ُ
مكة يف غنم ألهلنــا نرعاهاَ :أ ْب ْ
بمكة كام َي ْس ُم ُر الفتيان .قال :نعم ،فخرجت ،فلام جئت أدنى دار ٍمن

ُدور مكة سمعت غنا ًء وصوت دفوف ومزامري ،قلت :ما هذا؟ قالوا:

ٌ
فالن تزوج فالنــ ًة ،لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش ،فلهوت

بذلــك الغناء ،وبذلك الصوت حتى غلبتني َع ْيني فنمت ،فام أيقظني
فعلت؟ فأخربتُه،
مس الشــمس ،فرجعت إىل صاحبي ،فقال :ما
َ
إال ُّ

ثم فعلت ليل ًة أخرى مثل ذلك ،فخرجت ،فسمعت مثل ذلك ،فقيل
يل ُ
مثل ما قيل يل ،فسمعت كام سمعت ،حتى غلبتني عيني ،فام أيقظني

إال َم ُّس الشمس ،ثم رجعت إىل صاحبي ،فقال يل :ما فعلت؟ فقلت:
((( يقول القرطبي يف تفســره (  « : )13 /6إنــه مل يتدنس قبل النبوة بحرام -
ثبت ذلك تواتر ًا ».
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مهمت بعدمها بسوء مما
ما فعلت شيئ ًا .قال رسول اهلل ﷺ :فواهلل ،ما
ُ
يعمله أهل اجلاهلية ،حتى أكرمني اهلل بنبوته »(((.

هكذا ينبغي لكل شاب أن يتحفظ من املشاركة فيام ُي َعدُّ فسق ًا أو

ينتقص من دينه أو مروءته ،حتى ولو َك ُث َرت الدواعي واألســباب،

حتى ولــو كان يف جمتمع يغلب عليه هذا األمــر ،ينبغي أن نتنزه عن

ذلك.

وهكذا  -أيض ًا  -حيفظ اهلل تعاىل أولياءه  ..وجينِّبهم بلطفه ما قد

شينهم ،فاحفظ اهلل حيفظك  ..احفظ اهلل جتده جتاهك.
َي ُ

يقــول ﷺ البن عباس ريض اهلل عنهــا « :يا غالم ،إين أعلمك

كلامت :احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك .(((» ...

((( رواه ابن حيان يف صحيحه  ،169/14وهذا لفظه ،واحلاكم يف املســتدرك

( )273/4وصححه عىل رشط مسلم ،ووافقه الذهبي .ورواه ابن إسحاق
يف سريته ( .)80-79/1وعزاه البوصريي يف إحتاف اخلرية ( )55/7وابن
حجر يف املطالب العالية ( )208/17إىل مسند إسحاق بن راهويه ،وقاال:

« حديث حسن متصل ورجاله ثقات» .ورواه البزار يف مسنده ()240/2
خمترص ًا ،وقال اهليثمي يف املجمع ( « : )226/8رجاله ثقات».

((( سنن الرتمذي ،رقم  ،2156وقال الرتمذي « :حديث حسن صحيح ».
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إضاءة تاسعة :ال َص ْبوة وال َس ْفهة:

ســيدنا حممد ﷺ يف شبابه م َث ُل ِ
الع َّفةَ ،أ ْم ُ
لك الشباب لنفسه ،نشأ
َ

يف جمتمع جاهيل ،يلهو فيه الشــباب ويقعون يف طامات ،وتتربج فيه

النساء تربج اجلاهلية ،فإذا هو املحفوظ مل ُت ْعرف له صبوة إىل النساء،

ص عليه جهالة أو هفوة ،عىل ما كان يتمتع به من قوة وشباب،
ُح َ
ومل ت ْ

العباس ب َن عبد املطلب
وفتوة ومجال((( ،يسأل أحدُ أحبار هيود ال َي َم ِن
َ

عن رسول اهلل ﷺ قبل النبوة ،فيقول « :ن ََشدْ َ
تك ،هل كان البن أخيك

َص ْب َوة أو َس ْف َه ٌة؟ قلت :ال وإله عبد املطلب ،وال ك ََذ َب وال خان ،وإنه
كان اسمه عند قريش األمني »(((.

((( ينظر السرية عىل ضوء القرآن والسنة ،أليب شهبة (.)662/2

((( أخرجه إســاعيل بن حممد األصبهاين «قوام الســنة» يف دالئل النبوة ص
( )204عن عبد اهلل بن عباس عن أبيه .وعزاه ابن كثري يف الســرة النبوية
( )312/1إىل أيب نعيم ،وكذا السيوطي يف اخلصائص الكربى ()166/1
وقال ابن كثري « :وهذا ســياق حســن عليه البهاء والنور وضياء الصدق،

وإن كان يف رجاله من هو متكلم فيه ،واهلل أعلم».

قال ابن دحية« :وهو موصوف به يف الكتب السابقة» .سبل اهلدى والرشاد

.490/1
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إضاءة عارشة :الطاهر والطاهرة:
يظل هذا الشــاب الكريم ،حتى ســن اخلامسة والعرشين دون
َسى هبا ،ولو شــاء وهو
زواج ،ودون أن تكــون له َأ َمــ ٌة (عبدة) َيت َ َّ

احلسيب النسيب لوجد الزوجة ،ولو شــاء لوجد الكثري من اإلماء،

ولكن أمر الشهوة مل يكن يشــغله رغم كامل شبابه وقوته ،ويدبر اهلل
ٍ
ٍ
تعاىل له أمر زواجــه ،فيختار له امرأة َب َّرة نقي ًة ذات ٍ
ومجال
ومال
عقل
ون ََس ٍ
ب ،يتقدم إليها للزواج ســاد ٌة من قريش فرتفضهم ،يقول أهل
الســ َي ِر يف حق خدجية ريض اهلل عنها « :وكانت حينئذ أوســط نساء
ِّ
قريش نسب ًا ،وأعظمهن رشف ًا ،وأكثرهن ماالً ،كل قومها كان حريص ًا
عىل الزواج منها لو يقدر عليه »(((.

ترى هذه الفاضلة ُح ْســن ُخ ُل ِق هذا الشاب الذي مل يكن ذا مال

كثري ،ترى َح َســ َبه وع ّفته وأمانته ومروءتــه ،وما كان عليه من معايل
األمــور ،وما حكاه هلا غالمها ميرسة من حســن صحبته ،وعجائب
حدثــت له ﷺ ،كإظالل الغامم له ،وما قاله الراهب يف حقه بالشــام

ملا رآه ،فرتغب هي يف الزواج منــه ،ملا يريد اهلل تعاىل هلا من الكرامة،
فرتسل إليه من ُي َل ِّم ُح له بذلك ،ويتم الزواج املبارك.

((( سبل اهلدى والرشاد املقدمة ص ( ،)9وينظر السرية النبوية البن هشام (.)173/1
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يتزوج رسول اهلل ﷺ وهو يف اخلامسة والعرشين- ،قبل أن تنزل

ذات عيال ،ســبق هلا الزواج
عليه النبوة  -امرأة يف ســ ِّن األربعنيَ ،

مرتني ،تزوجها لرشفهــا ونبلها ،حيث « كانت تســمى يف اجلاهلية
بالطاهرة ،وبسيدة نساء قريش »((( ،فكانت زوجة وأم ًا ونعم العون

له ﷺ .

ولو كانت الشــهوة أو املتعة اجلسدية مها اللذان يشغالنه ﷺ يف
شــبابه ،لتزوج بفتاة صغرية بِك ٍْر أو أصغر منه ســن ًا كام يفعل أقرانه،
بخمس عرش َة ســنةَّ ،
إن
ولكنه مل يفعل ،بل تزوج بامرأة َتك ُْبه ســنًّا
َ

له نظر ًة أخرى أعىل من املتعة اجلســدية ،إنه ينظر إىل الفضائل وكامل
اخللق أوالً ،وهذه املتع التي هي حظ لإلنســان تأيت تبع ًا ،وظلت معه

السيدة خدجية ريض اهلل عنها زوجة وحيدة مخس ًا وعرشين سنةَّ ،
ظل

النبي ﷺ مكتفي ًا هبا مســرحي ًا إليها ،مطمئنــ ًا بصحبتها ،فلم يتزوج
ُّ

عليها أو جيمع معها حتى ولو أم ًة ،إىل أن ماتت وهو يف س ِّن اخلمسني،
وهي عجوز يف سن اخلامسة والستني(((.

هكذا كان ﷺ يف شــبابه ،عفيف ًا  ..ال َّ
حظ للشيطان فيه  ..حتركه
((( ينظر الروض األنف (.)157/2

((( ينظر فقه السرية للبوطي ص ( ،)53وفقه السرية للغزايل ص (.)436
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الفضائل ال الشهوات ،وزواجه بالسيدة خدجية ،وسريته قبل الزواج،
أدل ٍ
وســرته معها ،وبعد وفاهتا ُّ
دليل يرد عــى أعدائه الذين يرمونه

بعكس ذلك.

وهكذا  -أيض ًا  -خيتار اهلل تعاىل لنبيه ﷺ ،وخيتار ألوليائهُّ .
وكل

من كان عىل طريق االســتقامة -أهيا الشباب -كان عىل طريق العون

مــن اهلل  ..كل من كان عىل طريق االســتقامة ييرس اهلل تعاىل له أمره،
ويوفقه حلسن االختيار ،شاب ًا كان أو شابة.

إضاءة حادية َع ْشة :شجاعة وسباحة ورماية:
 ملا بلغ رســول اهلل ﷺ أربع َع ْشة أو مخس َع ْشة سنة ،وقيلعرشيــن اندلعت حرب ِ
الف َجار بني قريش ومن معها من كنانة ،وبني
ُ

ست مرات ،كل
قبيلة قيس من هوازن ،واستمرت أعوام ًا التقوا فيها َّ
ٍ
بعض أيامها ،أخرجه أعاممه،
مرة تُسمى يوم ًا ،وشهد رسول اهلل ﷺ َ

فــكان يرد النَّبل إىل أعاممه إذا رماهم العدو به ،ويف بعضها كان يرمي
ْت ُأ َن ِّب ُ
ــل َع َلى َأ ْع َم ِامي»(((،
بالســهام محاية ألعاممه ،يقول ﷺُ « :كن ُ

((( الســرة النبوية البن هشــام ( ،)170/1وينظر الســرة النبوية عىل ضوء
القرآن والسنة (.)214/1
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وروي أنه قال « :قد حرضته مع عمومتي ،ورميت فيه بأســهم ،وما

أحب أين مل أكن فعلت»(((.
ُّ

ِ
الصغر كام تعلم الرماية،
 -ويتعلم النبي ﷺ الســباح َة يف ســ ِّن ِّ

يروي ذلك ابن ســعد يف الطبقات عن رســول اهلل ﷺ ،ويذكر معها

أمور ًا أخرى من لطائف ما وقع لــه ﷺ يف رحلته مع أمه إىل املدينة،

يقــول « :قالوا :وكان رســول اهلل ﷺ مع أمه آمنــة بنت وهب ،فلام
ست ســنني ،خرجت به إىل أخواله بني عدي بن النجار باملدينة،
بلغ َّ

تزورهم به ،ومعه أم أيمن حتضنه ،وهم عىل بعريين ،فنزلت به يف دار

النابغة فأقامت به عندهم شــهر ًا ،وكان رســول اهلل ﷺ ،يذكر أمور ًا
دي بــن النجار عرفه،
ــر إىل ُأ ُط ِم بني َع ّ
كانــت يف مقامه ذلك ،ملا َن َظ َ

ْت ُأالعب أنيس َة جاري ًة من األنصار عىل هذا األُطم ،وكنت
وقالُ :كن ُ

نطي طائر ًا كان يقع عليه .ونظر إىل الدار فقال:
مع غلامن من أخوايلّ ،

نزلت يب أمي ،ويف هــذه الدار قرب أيب عبد اهلل بن عبد املطلب،
ها هنا ْ
وأحسنت العو َم يف بئر بني عدي بن النجار»(((.
ُ

((( الطبقــات الكــرى  ،102/1عن حكيم بن حزام من روايــة الواقدي ،وينظر
السرية النبوية البن هشام ،والسرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة (.)213/1
((( الطبقات الكربى البن سعد ( ،)94/1وسبل اهلدى والرشاد ،مجاع أبواب
هديه ﷺ ،الباب التاسع عرش يف عومه ،)369/8( ،وفيه أخبار أخرى.
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النبي ﷺ يف صغره عىل العوم يف املاء.
مترن ُّ
هكذا َّ
وهكذا مترن عىل القتال منذ ريعان شبابه ،وعرف ظروف احلرب،

وحتمل شدَّ هتا ومشاقها ،وأدى حق أهله يف الرد عنهم من غري اعتداء.
َّ
ويف إخراج أعاممه له ﷺ فيها وهو ابن أربعة عرش أو مخسة عرش

عام ًا دليل عىل متتعه ﷺ بالشجاعة منذ الصغر.

إضاءة ثانية َع ْشة :تاجر أمني ورشيك كريم:

ِ
ِ
ِ
 كان النبي ﷺ يف شبابه مث ًاملاهر األمني،
الصادق
للتاجر
ال أعىل
وهــو وإن مل ُيعرف بالتجارة مهنة خالصة لهِ ،م ْث َل ٍ
كثري من أهل مكة،

وش ِ
ولكنه عمل فيها فربع كشــأنه ﷺ يف كل أمر يدخل فيهُ ،
ــهدَ له

فيها بذلك ،ولصدقه وأمانته َع َر َض ْت عليه الســيدة خدجية وهو ابن

َ
وبارك اهللُ يف تلك التجارة،
مخس وعرشين ســنة أن يتاجر بامهلا َف َقبِ َل

وتضاعف املال الذي خرج به رسول اهلل ﷺ .

يقول أصحاب الســر « :كانت خدجية امرأة تاجرة ذات رشف

ومال ،تســتأجر الرجال يف ماهلا تضارهبم إيــاه بيشء جتعله هلم منه.
فلام بلغها عن رســول اهلل ﷺ ما بلغها من صدق حديثه ِ
وع َظ ِم أمانته
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وكــرم أخالقه بعثت إليه وعرضت عليه أن خيرج يف ماهلا إىل الشــام
تاجر ًا ،وتعطيه أفضل ما كانــت تعطي غريه من التجار ،مع غالم هلا
يقال لهَ :م ْي َسة ،فقبله منها وخرج يف ماهلا ومعه غالمها ميرسة حتى

ُ
رسول اهلل ﷺ سلعتَه التي خرج هبا ،واشرتى ما
قدم الشام ،...ثم باع
أراد أن يشــري ،ثم أقبل قاف ً
ال إىل مكة ،ومعه ميرسة ...فلام قدم مكة

فأضعف أو قريب ًا»(((.
عىل خدجية بامهلا ،باعت ما جاء به،
َ

 -ويشهد له ﷺ رشيكه الســائب بن أيب السائب ريض اهلل عنه

الذي كان يشــارك النبي ﷺ يف التجارة قبل اإلســام ،يشهد له بأنه
كان نِ ْع َم الرشيك لرشيكه.
يقول الســائب بن أيب الســائب للنبي ﷺ ،وهــو يفتخر بتلك
ِ
ُ
كنت
ــم
الرشاكة « :بــأيب أنت وأمي:
الرشيكَ ،
َ
كنــت رشيكي فن ْع َ
فاضال ً
ً
سهال يف رشكتك.
ال تُداري ،وال ُتاري »((( .أي كنت

حق عن ح ِّقه
ومعنى «ال تُداري» :أي ال تشاغب لتدفع
صاحب ٍّ
َ

أو تنتقص منه ،وال تتعب رشيكك بل تتفق معه بيرس وسامحة.

((( السرية النبوية البن هشام ( ،)172/1ودالئل النبوة للبيهقي (.)66/2

((( سنن أيب داود رقم  ،4836وابن ماجه .2287
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«وال ُتاري» :يعنــي ال تكابر يف قبول حق ،وال جتادل يف باطل،

وإنام فيام فيه منفعة.

وهكذا  -أهيا الشباب  -تكون الربكة مع الصدق واألمانة ،فاهلل

ثالت الرشيكني ما مل خين أحدمها اآلخر ،وكلام توفر الصدق واألمانة

يف تاجــر أو عامل كان حم ً
ال لثقة الناس  ..ولرغبتهم يف العمل معه ..

فالناس يبحثون عن الصادق األمني.

النبي ﷺ يف رشكته قبل النبوة،
وهكذا أيض ًا وصف السائب ُخ ُل َق ِّ

وصفه بالســاحة  ..واحلرص عىل مصلحة التجارة  ..وبالوضوح يف
املعاملة  ..وأنه كان خري الرشيك لرشيكه  ..وهذا ما ينبغي أن يكون

عليه الرشكاء فيام بينهم ،ومع من يتعامل معهم.

قال ﷺ « :خري األصحاب خريهم لصاحبه .(((» ...

ٌ
وبناء:
حتالف
إضاءة ثالثة عرشة:
ٌ

ُ
رســول اهلل ﷺ يف شــبابه خري ًا إال بــادر إليه ،ومن
 ما َو َجدَذلك مشــاركته ﷺ وهو ابن عرشين ســنة ،يف ِح ْل ٍ
ــف هو أفضل ما
((( سنن الرتمذي رقم  ،1944واألدب املفرد رقم  ،115ومسند أمحد .167/2
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لف س ِ
حتالف عليــه فضالء مكة يف اجلاهلية ،بل كان أكرم ِح ٍ
ــم َع به
ُ
َ
وأشفــه يف العرب((( ،حتالفوا أال جيدوا بمكــة مظلوم ًا من أهلها أو
ََ

غريهم من ســائر الناس إال قاموا معه حتى تــرد إليه مظلمته ،يقول
ﷺ « :لقد شــهدت يف دار عبد اهلل بن ُجدْ عــان ِح ْلف ًا لو ُدعيت به يف

َ
ألجبت ،حتالفوا أن يردوا
اإلســام
ُ
الفضول عىل أهلها ،وال ُي َع َّز ظامل ٌ
عىل مظلوم »(((.
وعن عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه ،قال :قال رســول اهلل
ﷺ « :شــهدت ِح ْل َ
أن
أحب َّ
ين مع ُعمومتي وأنا غالم ،فام ُّ
الم َط َّيبِ َ
ف ُ

ح َر النَّ َعم ،وأين أنكثه»((( ،وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال :قال
يل ُ ْ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وســلم « :ما شهدت حلف ًا لقريش إال
((( ينظر السرية النبوية البن كثري .258/1

((( رواه احلميدي بسند صحيح عن حممد وعبد الرمحن ابني أيب بكر الصديق،
كام يف الســرة النبوية البن كثري ( ،)258/1وصححه ابن امللقن يف البدر
املنري (.)325/7

((( مســند أمحد ( ،)193/1والبــزار ( ،)213/ 3وأيب يعــى (، )157/2
وصحيــح ابن حبان ( ، )216/10وقال اهليثمي يف املجمع (: )172/ 8

« رواه أمحد وأبو يعىل والبزار ،ورجال حديث عبد الرمحن بن عوف رجال
الصحيح».
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َ
ــر النَّ َعم وأين كنت نقضته »(((.
المط َّيبين ،وما ُّ
أحب أن يل ُ ْ
ح َ
حلــف ُ

فعىل كثرة أحالفهم مل يشــهد هلم رســول اهلل ﷺ قبل اإلسالم سوى
هذا احللف ،ملا فيه من الفضيلة واخلري.

وهكذا  -أهيا الشــباب ُ -ي ِ
ظهر رسول اهلل ﷺ اعتزازه باملشاركة
يف تعزيز مبدأِ العدل قبل بعثتــه بعقدين من الزمن ،إذ القيم اإلجيابية

تستحق اإلشــادة هبا حتى لو صدرت من أهل اجلاهلية((( ،فام أعدل

ديننا وما أرقى إنسانيته.

ُ
رسول اهلل ﷺ قومه بناء الكعبة ،وهو ابن مخس وثالثني
 -شارك

ســنة((( ،فكان ينقل احلجارة عــى كتفيه ،روى البخاري ومســلم

يف صحيحيهــا عن جابــر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهــا قال «ملا ُبنيت
وعباس ينقالن احلجارة ،فقال عباس للنبي
النبي ﷺ
ٌ
الكعبــة ،ذهب ُّ

ﷺ :اجعل إزارك عىل رقبتك يقيك مــن احلجارةَ ،ف َخ َّر إىل األرض
َو َط َم َح ْت عيناه إىل الســاء ،ثم أفاق ،فقال « :إزاري إزاري » َف َشــدَّ

((( دالئل النبوة للبيهقي ( ،)38 -37/2وصحيح ابن حبان (.)216/10

((( ينظر السرية النبوية الصحيحة للعمري (.)112/1
((( ينظر فتح الباري (.)441/3

44

إضاءات من حياة األنبياء عليهم الصالة والسالم يف شبابهم

(((
ضمه العباس إىل
عليــه إزاره» « .ويف حديث آخر :أنه ملا ســقطّ ،

نفسه ،وسأله عن شأنه ،فأخربه أنه نودي من السامء :أن اشدد عليك

إزارك يا حممد ،قال :وإنه ألول ما نودي»(((.

وهكذا ينبغي للشــباب أن يتفاعلوا مع جمتمعاهتم ،فيشــاركوا

يف بناء اآلثــار واملآثر اخلالدة  ..ويشــاركوا يف رد املظامل إىل أهلها ..
ويبادروا بإعــزاز كل ٍ
احلــق  ..ويعتزوا بذلك ،كام كان
قيمة من ِق َي ِم
ِّ

رسولنا ﷺ يف شبابه.

ِ
ِ
الشباب يف األعامل
مشاركة
ومن الفوائد  -أيض ًا  : -أن محاســ َة

ال ينبغي أن جتعلهم يقعون فيام ال يرضاه هلم رهبم  ..أو ما ال يليق هبم،

حتى لــو تومهوا فيه مصلحة ،فقد نودي النبــي ﷺ -قبل أن يوحى

إليه -ملا خلــع إزاره ووضعه عىل كتفه ليخفــف عنه محل احلجارة،

نودي« :أن اشــدد عليك إزارك» لئال تبدو عورتك ،فنحن نشــارك
ونتفاعل مع األحداث ومع اآلخرين ،ولكننا يف الوقت نفسه ال نتعدى

أو نخالف.

((( صحيح البخاري رقم  ،3617ومسلم رقم .340
((( الروض األنف للسهييل (.)146/2
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ختام اإلضاءات
تلكم هي الرتبية الربانية
حيــاة رســول اهلل ﷺ يف شــبابه  -كــا رأيتم  -حيــاة مفعمة
ٍ
ســعد
بالتجارب ،هكذا أراد اهلل ،وهكذا َأعَدّ ه « ،عاش يف بادية بني

فتع ّلم الفصاحة  ..وبارش خشــونة العيــش  ..ورعى الغنم ،وعارش

الرعــاة  ..وعاش حياة اخلــاء ،هدوأها وشــدهتا  ..وعرف طبيعة
البوادي ،كام عــرف طبيعة احلرض .وســمع كالم األحبار والرهبان

والكهان ،وسافر للمدينة وللشــام  ..وباع واشرتى  ..وقابل أشتات ًا
ّ

من الناس  ..وســمع ألوان ًا عديدة من األفكار واملذاهب واألديان ..
ورأى يف مكــة بعض احلنفاء ينكرون عىل العــرب ما هم فيه ِم ْن ُب ْع ٍد
عن دين إبراهيم عليه الســام  ..لقد عاش ﷺ حيــاة عملية ممتلئة
باحلوادث واالجتاهات »(((.

((( السرية النبوية والدعوة يف العهد املكي ص ( ،)300بترصف.
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صابر عىل اليتم
صابر ُمصابِ ٌر:
سيدنا حممد ﷺ يف مراحل تربيته،
ٌ
ٌ

ُمصابر له ،فلم ينتقص اليتم منه شــيئ ًا بل كان عنوان ًا لكامله  ..فكان
ِ
الرجل َ
َ
كامل الرجولة َّ ..
الشــباب قلب ًا ،وأكثرهم رأفة وعطف ًا..
أرق

صابر عىل ضيق العيش وهو يف حضانــة عمه وبعده ،مل يتطرق ُّ
الذل
ٌ

إىل نفسه .يســعى جاد ًا لكســب رزقه ،وحني أتاه املال مل يمسكه بل
ِ
جاد به ي ِص ُل ِ
ــب املعدوم  ..و َي ْقري
الرح َم  ..وحيمل الك ََّل  ..و َيكْس ُ
َ َ
َّ

الضيف  ..ويعني عــى نوائب احلق ،وهذا هو الزهد بمعناه اإلجيايب،
َ

نفس قد
وهو صابر عىل استمســاكه بالفضائل يف وســط الرذائل ،له ٌ

تسامت عىل كل ذلك(((.

ُ
املخالط لقومه،
ســيدنا حممد ﷺ يف شــبابه القائم بالواجبات،

املعتزل للمفاسد واملنكرات ،مجع بني املخالطة واالعتزال.

سيدنا حممد ﷺ يف شبابه وقبل بعثته ُ
كامل الشجاعة  ..بعيد عن

أي هتور  ..ال هياب املخالفة يف احلقِّ ،فقريش كانت تســجد للصنم،
ِّ
وحممد عليه الصالة والســام مل يسجد لصنم َق ُّط ،وكان جيابه بذلك

قريشــ ًا ،وال يبايل  ..وكانــوا حيلفون بالالت والعــزى وغريمها من
((( ينظر خاتم النبيني أليب زهرة (.)217/1
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ف هبا ،فيقول إنه يكرهها ..
حل ِل َ
آهلتهم ،وكان هو َي ُر ُّد َم ْن يطلب منه ا َ

قوي اإليامن بام يعتقد ويؤمن((( ،وهو
وما يكون ذلك إال من شجاع ِّ

وأمــا بعد البعثة فقد
يف كل ذلــك ال جيهل وال يفحش عىل اخللق!! ّ

وغي أديان ًا باطلة ،وقاتل «وحرض املواقف الصعبة،
واجه الشــدائد َّ
ُ
ثابت ال يربح  ..و ُم ْق ٌبل ال ُيدْ بِر
و َف َّر الكُام ُة
غري َم َّر ٍة ،وهو ٌ
األبطال عنه َ
ِ
وحفظت عنه
وال يتزحزح  ..وما من شجا ٍع إال وقد ُأحصيت له َف َّرةٌُ ،

جولة سواه عليه الصالة والسالم»(((.

ســيدنا حممد ﷺ يف شبابه ،شــخصية إنســانية معجزة ،حيث

جتمعت فيها الفضائل التي تفرقت يف غريه ،ومعجزة إنســانية ،حيث

تكافــأت فيها هذه الفضائل ،فجاءت متوازنة مل تغلب فيه فضيلة عىل
فضيلة أخرى َ ..ت َ َّثلت واقع ًا يف فرتة معرتك الشباب ،ألهنا نبعت من

جل َّم ُة
أطهر وأصفى فطرة  ..معجزة إنســانية حيث َت َ َّثلــت فضائله ا َ

واقعــ ًا يف بيئة ال يمكن أن تنتج هذا أبد ًا  ..وهذا من عناية اهلل تعاىل به

وعصمته وتكميله له ﷺ .

((( خاتم النبيني أليب زهرة بترصف (.)229/1

((( الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،للقايض عياض (.)236/1
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يقول الشيخ حممد الصادق عرجون رمحه اهلل تعاىل يف كتابه املاتع
ب ُه ِم ْث ُل شــجاعته ،وشجاعتُه ِمثل كرمه،
« حممد رسول اهلل »َ « :ف َص ْ ُ
وحلمــه مثل رمحته ،ورمحتُه مثل مروءته ،وهكذا
وكر ُمه ِمثل حلمه،
ُ
ال جتــد له خلق ًا يف موضعه من احلياة يزيد أو ينقص عىل خلق آخر يف

موضع منها ،ومن هنا كان ِجاع أمره عند قومه (األمني) ،وهذا اسم
أصدق ٍ
َ
متثيل...
قي
ُي َم ّث ُل
َ
التكافؤ اخلُ ُل َّ

هــذا التكافؤ ُ ِ
ــي يف وجوده الواقعي يف شــباب حممد ﷺ
اخل ُلق ُّ

معجزة اإلنسان يف احلياة ،ألن الشــباب معرتك الغرائز ،وهي خمتلفة

ض ٌب من املحاالت
األغراض والغايات،
ُ
التكافؤ اخلُلقي يف الشباب َ ْ

متعارف احلياة ،فإذا ح ّققه الوجود الواقعي يف شباب حممد ﷺ كان
يف
َ
وجوده معجز َة اإلنسان يف احلياة »(((.

وبعد ،فهكذا كان ﷺ يف شبابه « ،الشخصية اإلنسانية الكاملة،

الشــخصية اإلنســانية املعجزة » ،وصدق اهلل إذ يقول ﴿ :ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﴾[ .األنعام.] 124 :

ولنعلم أن ما ذكرناه من تلك اإلضاءات ،وتلك السرية العطرة
((( حممد رسول اهلل (.)211/1
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لنبينا ﷺ يف شــبابه هو حديث عن « حممد اإلنسان » الذي ُصنِ َع عىل

عني اهلل تعاىل ،ونفى عنه كل ما يشــينه ،أو يشوش من قريب أو بعيد

عىل قبول رســالته ،ولنعلم أيض ًا ،أن هذا احلديث ما هو إال قطرات
من بحر كامالته ﷺ ،فقد مجع اهلل تعاىل فيه ﷺ بعد النبوة ما تفرق من

كامالت األنبياء عليهم الصالة الســام ،وزاد بأن اختصه بخصائص
ومزايا مل يشاركه فيها أحد منهم ،وهذا له حديث آخر .

فال عجب أن كان ﷺ ســ ِّيدَ األولني واآلخرين ،وخات ََم النبيني

نبي بعدَ ه ،وإما َمهم أمجعني ،قدَّ مه جربيل عليه الســام فصىل هبم
فال َّ

مجيع ًا ليلة املعــراج فكان إعالن ًا بإمامته هلم وســيادته ،و ُأخذ عليهم
العهدُ أمجعــن أن يتبعوه ،فام كان يســعهم إال اتباعه ﷺ إن ُب ِع َث يف
حياهتم ،يقــول تعــاىل ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾[ .آل عمران.] 81 :
ثم هو ﷺ يوم القيامة صاحب لواء احلمد ،وصاحب الشــفاعة
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العظمى لفصل القضاء بني الناس يــوم القيامة ،وهي املقام املحمود
الذي حيمده فيه األولون واآلخــرون بام فيهم األنبياء عليهم الصالة

والسالم أمجعني.

وتلكــم اإلضاءات  -أهيا الشــباب -البد أن نجعلها نرباســ ًا

نســتيضء هبا يف حياتنا ،ومعامل لتكوين شــخصياتنا ،وصىل اهلل تعاىل

وسلم عىل من جعله اهلل تعاىل رسوالً للعاملني ،وقدو ًة للمتقني.

51
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إضاءات من حياة
سيدنا إبراهيم عليه السالم
يف شبابه
ســيدنا إبراهيم عليه الســام كان أ َّم ًة يف اخلــرات وحدَ ُه ،كام

قال تعــاىل﴿:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [النحل،]120 :
جعله اهلل للنــاس إمام ًا للهدى وقدو ًة إىل يوم القيامة ،واختذه خليالً،

والكتاب يف
واخلُّلة هي أعــى درجات صفاء املحبة ،وجعــل النبو َة
َ

ذريته من بعده ،وجعل له ِّ
الح َســ َن بني النّاس يف الدنيا ،ثم هو
كر َ
الذ َ

يوم القيامة إمام للصاحلني ،قال تعاىل ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [النحــل ،]122 :ويقول تعاىل ﴿ :ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﴾ أي ذكر ًا حسن ًا فيهم ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﴾ [الصافات.]110-108 :
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األواه احلليــم آتاه اهلل رشــدَ ُه صغري ًا ،كام
النبي الكريــم ّ
هــذا ُّ

قــال ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾(((،

فتى شــاب ،فكان آي ًة من آيات اهلل تعاىل يف ُخ ُلقه
آتاه اهلل رشده وهو ً
ودعوته وصربه وتسليمه املطلق هلل تعاىل ،ويف إنابته وعزمه.

حياة ســيدنا إبراهيم عليه الســام يف شــبابه وفيام بعده مليئة

الر ْشــد ،وســوف نقتبس
بالدروس والفوائــد العظيمةُ ،ت َ ِّث ُل قم َة ُّ

إضاءات من شبابه عليه السالم نحللها لنستخرج معامل نستيضء هبا،
ويستيضء هبا شبابنا.

((( قال جماهد يف قوله تعــاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ « :هديناه
صغــر ًا » .وقال الفراءِ « :م ْن َق ْب ِل النبوة ،أي و َّفقناه للنظر واالســتدالل،
لما َج َّن عليه الليل فرأى النجم والشــمس والقمــر » .وقال ابن كثري يف
ّ

قولــه تعــاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾:
« هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره :اإلنكار عىل قومه يف عبادة األصنام
من دون اهلل عز وجل» .وذكــر القرطبي أن هذا قول أكثر املفرسين .ينظر
تفسري الطربي ،وابن كثري ،والقرطبي (سورة األنبياء .)52-51

وينظر تفسري قوله تعاىل ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾.
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إضاءة أوىل :موعظة حسنة وبِ ٌّر وأدب:
سيدنا إبراهيم عليه السالم يف شــبابه َم َث ٌل ُيتذى يف سلوكه مع

اخلري ودعاهم إليه :أبوه ،فمســؤوليته
وبره بهَّ ،
أبيه ِّ
فأو ُل من أراد هبم َ

جتاهه أوىل وألزم.

وقد كان عليه الســام ُي َقــدِّ ُم بني يدي دعوتــه ألبيه لعبادة اهلل

ِ
تعــاىل عبارةَ( :يا أبت) التي تدل عىل توقريه له ٍ
وحرصه وخوفه
كأب
وختم دعوتــه ألبيه بأنه سيســتغفر له ويدعو اهلل له عســى
عليــه،
َ

أن هيديــه رغم أن أبــاه كان يتهدده ويتوعده ،يقــول تعاىل يف ذلك:
﴿ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾
[مريم .]47 -46
الب ِ
واحل ْل ُم
وهذا الشعور باملسؤولية جتاه أقرب الناس إليه ،وهذا ِ ُّ

ٌ
الر ِّد عىل من َج ِه َلُ ،خ ُل ٌق
وسلوك َو ُر ْشدٌ
وســعة الصدر ،واألدب يف َّ
َ

السالم من صغره ،وهو َم ْع َل ٌم للشباب.
أوتيه إبراهيم عليه ّ
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إضاءة ثانية :ت َل ّط ٌ ِ
رص عىل األهل ووضوح حجة:
ف وح ٌ
وســيدنا إبراهيم عليه السالم يف شــبابه قدوة يف تلطفه يف دعوة
ِ
وأقطعها يف إقامة
قومه وتنبيههم إىل فساد معتقداهتم بأوضح الوسائل
احلجة ،ويظهر ذلك يف مواقف كثرية ،منها:

 -حتريك عقوهلم وإيقاظ فطرهتــم ،ليتنبهوا إىل بطالن عبادهتم

أحق
للكواكب ،فقــد نبههم أن منهــا الكبري ومنها الصغــر ،فأهيا ُّ
بالعبادة؟! ونبههم أهنا مجيع ًا تغيب وتأفلَ ،ف َم ْن يمســك الســاوات

واألرض عندمــا تغيب وتأفــل؟! وكيف ُي ْع َبدُ مــن يغيب ويأفل؟!

وذلك كام جاء يف قوله تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾[ .األنعام.]79-75 :
 -ومن ذلك أنه أراد أن ينبههم إىل عجز أصنامهم التي يتخذوهنا

سيدنا إبراهيم عليه السالم

55

آهلة ،وأن عبادهتم هلا هي من اجلهــل العظيم ،فاضطروا مع وضوح
احلجة إىل اإلقرار بعجز أصنامهــم وبخطئهم ،وذلك يف قوله تعاىل:
﴿ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ    ﭑ   ﭒ  ﭓ

ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ        ﭟ       

ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ       ﭪ  ﭫ  ﭬ  

ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  
ﭹ   ﭺ   ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ    ﭿ   ﮀ   ﮁ   ﮂ  

ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  
ﮍ   ﮎ   ﮏ    ﮐ   ﮑ   ﮒ   ﮓ   ﮔ   ﮕ   ﮖ   ﮗ   

ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ       ﮡ  ﮢ  
ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ ﴾[ .األنبياء:

.]67 -57

 وانظر ماذا حك ِاآليات يف إفحام إبراهيم عليه السالم للنمرود
َت
ُ
َ

بأقرص الطــرق ،يف قوله تعــاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [البقرة.]258 :
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دروس وموجهات للشباب من فعل سيدنا إبراهيم عليه السالم:
من هذه الدروس:
 -1أنه ينبغي لنا أن نجمع بني قوة العلم وقوة اإلرادة ،كام مجعهام

سيدنا إبراهيم عليه السالم.

 -2أن نحســن اســتخدام عقولنا فيام ينفع ،ونعلم أن العقول

نعم ٌة ،فال هندرها فيام ال ينفع.

 -3أن تكــون حجتنــا واضحة مفهومة للمخا َطب ،ســواء يف

الدعوة أو يف املناقشات عامة.

 -4أن نحرص عىل داللة الناس عىل اخلري مع التلطف ،واألخذ

بأيدهيم ما استطعنا ،وأن نعيد ذلك املرة بعد املرة.

 -5أن يتطلع ُّ
شاب أن يكون شخص ًا إجيابي ًا فاع ً
ال يف جمتمعه
كل ٍّ

بحســب قدراته التي أعطاه اهلل إياها ،فهكذا كان سيدنا إبراهيم عليه
السالم ،وأن ينمي الواحد منا قدراته باملزيد ،فهكذا شأن املتطلعني.

 -6أن نعلم أن املســؤولية متدرجةُ ،
فأول ما ُيسأل عنه اإلنسان

نفســه ،ولذلك جيب عليه أن يبدأ هبــا فيصلحها ،ثم ينتقل إىل أقرب
ُ
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النــاس إليه ويف الصدارة منهم أهل بيتــه ،فيعطيهم اهتامم ًا كبري ًا ،ثم
جريانه ،وهكذا.

 -7أن نعلم َّ
أن الذي يتصدّ ر لألمور العظام البد أن يكون راشد ًا

مؤه ً
السالم إال بعد أن آتاه اهلل
ال هلذا التصدُّ ر ،فام ت ََصدَّ ر
َّ
إبراهيم عليه ّ
ُ

رشده ،ففاقد اليشء ال يعطيه.

 -8أن نرتب أولوياتنا فنبدأ دائ ًام باألهم وبام تشــتد احلاجة إليه،

فال شك أن قوم ســيدنا إبراهيم عليه السالم كانت لدهيم انحرافات

غري الرشك باهلل ،ولكن بامذا بدأ عليه الســام؟ بدأ باألهم ،وكذلك

جيب علينا أن نبدأ باألهم وبام متس إليه احلاجة يف أعاملنا عامة.

 -9أن ننظر عند معاجلة املشكالت إىل أساسها ،ال إىل عوارضها،

فإذا أصلحنا األســاس ســهل إصالح ما بعده ،وهذا ما فعله سيدنا

إبراهيم ،أراد أن يصلح األساس ،وهذا هو الطريق يف كل ما يعرض

لنا من مشكالت حياتنا ،نصلح أساسها ،ونعالج أسباهبا.

أقرب الطرق إىل النّاس وأشــدَّ ها تأثري ًا هي
 -10أن نعلــم أن
َ

أوضحها ،وهذا من احلكمة ،وهذا ما فعله إبراهيم عليه السالم.
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 -11أن نعلم أن املعونة اإلهلية هي أعظم أسباب التوفيق.
 -12أن نعلم أننا لسنا مســؤولني عن حصول النجاح ،ولكننا

فوضنا األمر
مسؤولون عن السعي وعن املحاولة ،فإذا قمنا بام علينا َّ
بعد ذلك إىل اهلل تعاىل ،وهذه قاعدة عامة يف حياتنا ،فســيدنا إبراهيم

عليه الســام مل يستجب له قومه الذين نشــأ فيهم ،وإنام استجاب له

بعد ذلك أقوام آخرون.

ب
وثبات وجتديدُ عزمٍ:
ٌ
إضاءة ثالثةَ :ص ْ ٌ

فتــىَ ،م َث ٌل يف ثباته وصربه عىل
ثم إن إبراهيم عليه الســام وهو
ً

احلق حني أقدم قومه عىل تعذيبه بأشــد أنواع العذاب ،وهو التحريق

بالنار﴿ ،ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﴾ والســن ُن
ِ
وأحوال الناس تفيد أن االبتالء واملعوقات ال خيلو
اجلاريــة يف حياتنا
منها أحد يف مســرة حياتــه َق ِو َيت أم ضعفت ،وقد بلغت بســيدنا

إبراهيم ُأشدَّ ها ،وليس أنجح لنا جتاه االبتالء من الصرب والتوكل عىل
ٍ
متوثبة ،ال تعرف اليأس
اهلل تعاىل  ..وأن نواجه املعوقات بروح عالية
من رمحة اهلل  ..و َم ْر ِج ُع كل ذلك إىل قوة اإليامن والثقة يف اهلل تعاىل.
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عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال( « :حسبنا اهلل ونعم الوكيل)،
ِ
ــي يف النار ،وقاهلا حممد ﷺ حني
الســام حني ُألق َ
قاهلا إبراهيم عليه ّ

قالــوا ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ [آل عمران.(((» ]173 :

ثم إن نبي اهلل إبراهيم عليه السالم جدَّ َد العزم رغم هذه الصعاب

تعرض هلا ،وكانت له بعدها أعامل حافلة عظيمة مكللة بالنجاح،
التي َّ
فقد واصل املسرية يف مكان آخر ﴿ ،ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ ﴾

[الصافات ،]99 :وهكذا جيب أن نجدد العزم دائ ًام ،وأن نواصل السري
يب يف احلياة.
إىل اهلل ،والسري اإلجيا َّ

ِ
ٌ
واعتزال للمفاسد:
وص ْف ٌح،
إضاءة رابعةَ :أ ْو َب ٌة دائمة إىل اهلل وح ْل ٌم َ
 -ع َّل َل اهللُ تعاىل استغفار إبراهيم ألبيه بعلتني ،األوىل :أنه أواه،

يعني :كثري الترضع والدعــاء إىل اهلل ،والثانية :أنه حليم ،أي :صبور
عىل األذى ،كثري الصفح ،يقابله باإلحسان.

يقول اهلل تعــاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
((( صحيح البخاري حديث رقم .4287
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ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [التوبة ]114 :فهذه من صفاته عليه الســام يف

رب العاملني.
شبابه التي أ ْب َر َزها ُّ

إبراهيم عن قومه ،وبه أيض ًا راجع املالئك َة
 وهبذا احللم َص َف َحُ

يف إهالك قوم لوط عليه السالم ،يقول تعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﴾[ .هود.]76 -73 :

 -وأما اعتزاله املفاســدَ وأه َلها ،ففي قولــه بعد حواره مع أبيه:

﴿ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [مريم .]48 :
ِ
ِ
الش ..
ما أحوجنا إىل احل ْل ِم مع اخلَ ْلــق  ..وإىل اجتناب دواعي َّ ِّ
ِ
رب العاملني سبحانه وتعاىل.
األو َبة الدائمة إىل ِّ
وإىل ْ
هذا بعض ما كان يف شــباب ســيدنا إبراهيم عليه السالم ،هذا

بعض ما كان عند مــن وصفه اهلل تعاىل بأنه كان أمــة وإمام ًا ،وكلها

معامل ومنارات لكم أهيا الشباب.
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إضاءات أخرى مما بعد الشباب
وق ٍ
إضاءة أوىلُ :ج ْو ٌد وك ََر ٌم و َذ ٌ
عال:
كان إبراهيم عليه الســام من أجود الناس وأسخاهم ،فقد كان

الضيفان» وما كان هذا اجلود ليفجأه بعد أن كرب ،ولكنه
يعرف بـ «أيب ِّ

صفة متأصلة فيه منذ نشأته ،وقد زادت وترقت بالنبوة وبمقام اخلُ ّلة،

وقد ورد بســند صحيح عن أيب هريرة ريض اهلل عنه :أن إبراهيم عليه

السالم هو «أول من أضاف الضيفان»(((.

((( لعل املقصود أنه أول من جعل الضيافة حق ًا رشعي ًا للضيف - ،واهلل أعلم-

وقد كان إبراهيم عليه السالم أول من قام بأمور كثرية ،ومنها بعض خصال

الفطــرة ،واحلديث رواه الطرباين يف األوائل عــن أيب هريرة ،حديث رقم

( ، )10ورواه البخــاري يف األدب املفرد حديث رقم ( )1250والبيهقي
يف شــعب اإليامن ( )122/11موقوف ًا عىل ســعيد بن املسيب ،وصححه
البيهقي.
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ذكر القرآن قصة ضيف إبراهيم عليه السالم عد َة مرات ،مجعت

هذه القص ُة آداب ًا للضيافة ،ود ّل ْت عىل سخائه وجوده ،وهذا بياهنا:

فبعد أن استقبل عليه السالم ضيوفه ح ّياهم بأحس َن ِم ْن حتيتهم،

وهو ال يعرفهم ألهنم كانوا قوم ًا غرباء  ..ومل يســأهلم من أنتم؟ وإنام
ِ
ض هلم ضيافتهم  ..ثم
أرسع إىل أهله بعد أن أنزهلم بمكان الضيافة ل ُي ْح َ
إنّه مل ُي ْش ِع ْرهم بام فعل لئال يتحرجوا ،أو َي ُك ُّفوه عن ذلك..وأضافهم

طعام ًا كثري ًا وافر ًا من أجود الطعام وأطيبه :عج ً
ال ســمين ًا مشوي ًا ش ّي ًا
ناضج ًا عىل احلجارة  ..وأتى ســيدنا إبراهيم عليه السالم بالطعام إىل
جملسهم ومل ينقلهم إليه ،وهذا من متام اإلكرام  ..ثم دعاهم إىل الطعام

ولـم مل يأكلوا ال َط َفهم بغاية الرفق وهو يدعوهم مر ًة
بألطف كالم َّ ..

ثانية ،فقال « :أال تأكلون».

يقول تعــاىل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [هــود .]69 :ويقول تعاىل:

﴿ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [الذاريات.]27 -24 :
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وهذا هو كرم األنبياء عليهم الصالة الســام  ..وهكذا النفوس

الســخية  ..وهكذا تكون آداب الضيافة  ..ويكون الذوق العايل ،قال

ﷺ « :مــن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه »((( .كل ذلك
ٍ
من غري َت َك ُّل ٍ
مشقة.
ف أو

الص ْب ُعدَّ ُة النجاح ،والطاعة ُعدّ ة الفالح:
إضاءة ثانيةَّ :

ِ
أرض الكَلدانيني
ملا هاجر سيدنا إبراهيم عليه السالم من أرضه
عــز وجل عىل ِ
آمن به بعد ذلك ُ
الك َ ِب الذري َة
أهل الشــام ،ووهبه اهللُ َّ

وتعرض البتالءات أخرى هي
ور َف َع القواعــد من البيتَّ ،
الصاحلةَ ،

ٌ
إنسان يف حياته ،وأمره اهلل تعاىل بأوامر فأتى هبا
من أشد ما يتعرض له

عىل أحســن ما يكون التّامم ،وجعله اهلل َع َّز َّ
وجل للنّاس إمام ًا إىل يوم

القيامة ،يقول تعاىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﴾ [البقرة.]124 :

فالصرب هو أهم خصيصة للنجــاح يف الدنيا  ..صرب عىل التعلم

والتحصيل  ..وصرب عىل العمل وإمتامــه  ..وصرب عىل االبتالءات،
((( صحيح البخاري رقم  ،5672ومسلم رقم .47
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وتفادي املعوقات  ..والطاعة هلل تعاىل ولرسوله ﷺ يف الدنيا هي عُدَّ ة
الفالح يف الدنيا واآلخرة.

إضاءة ثالثة :رمحة ورقة قلب:
ومن معامل شــخصية ســيدنا إبراهيم عليه الســام التي أبرزهتا

اآليات :ر َّقتُه ،وحرصه عىل َو َلده وزوجه وذريته من بعده ،وح ُّبه هلم،

ورمحته هبم ،فقد دعا اهلل تعاىل هلم مرار ًا  ..وأوصاهم بأعظم وصايا،
روح
وهذا من حق الولد عىل والده ،وحق املسلم جتاه أهله  ..وتلك هي ُ
ِ
املحبة وروح املســؤولية اللتني جيب أن ت ْ ِ
إبراهيم
َسيا فينا  ..ومل ينس
ُ

صاحب القلب الرحيم أن يدعو للبلد الذي أســكن
الســام
ُ
عليه ُ
فيه أه َل ُه.

الســام هلم قولــه ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
 -فمن دعائه عليه ّ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ
ﮜ﴾ [إبراهيم.]37 :
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الســام لوالديه ولذريتــه وللمؤمنني قوله:
 -ومن دعائه عليه ّ

﴿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [إبراهيــم:

.]41 -40

الســام لذريته أن دعا اهلل هلم أن جيعلهم أئمة
 -ومن حمبته عليه ّ

يف اخلــر يقتدى هبم ،كــا جعله إمام ًا للناس يف ذلــك ،يقول تعاىل:

﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [البقرة.]124 :

 -ودعا عليه السالم هلم باســتمرار اهلداية فيهم ،بأن يبعث اهلل

فيهم رسوالً منهم يعلمهم ويزكيهم فقال﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﴾[ .البقرة.]129 :
 -وأوصاهم من بعده باالستمســاك بدين اهلل ،وبإسالم الوجه

هلل تعاىل ،كام أســلم هو وجهه هلل ،فقد قال تعاىل ﴿:ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾[ .البقرة.]132 -130 :
 -ودعا سيدنا إبراهيم عليه السالم للبلد الذي أسكن أهله فيه،

واختذوه وطن ًا هلــم ،بأن جيعله آمن ًا ،فقال ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾

[البقــرة ،]126 :ويف آيــة أخــرى ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾
[إبراهيم .]35 :ويف هذا استحباب الدعاء باخلري لألوطان.

قلب رحيم رقيق ،يفيض
قلب سيدنا إبراهيم عليه السالمٌ ،
فهذا ُ

ممتلئ حرص ًا عىل النّاس ،وأوهلم أه ُله ،واســم
ح ّب ًا ورمح ًة وخــر ًاٌ ،

رحيم) ،وقد جعل اهلل له من اسمه
(أب
(إبراهيم) عليه السالم معناه ٌ
ٌ

أعظم نصيب  ..يبتهل إىل اهلل أن يكرم أهله كام أكرمه  ..وأن يرعاهم
ِم ْن َب ْع ِد ِه  ..وأن جيعل بلدَ هم الذي يعيشون فيه بلد ًا آمن ًا.
يدع عىل قومه ،بل أشفق عليهم من العذاب،
 -ومن رمحته أنه مل ُ

وفــوض األمر فيهم إىل اهلل تعاىل ،فقــال ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [ .إبراهيم ،] 36 :فاســتجاب له اهلل ،فلم
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يعجل بالعذاب عىل من مل يتبعه ،ومتعهم اهلل قلي ً
ال يف احلياة الدنيا ،كام

أشــار إليه قوله تعاىل ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﴾[ .البقرة.]126 :

ويف تفويض ســيدنا إبراهيم عليه الســام أمرهم إىل اهلل تعاىل

درس من دروس األدب مــع اهلل  ..وفيه من الداللة عىل حلمه عليه
ٌ

الســام ورقة قلبه وشفقته عىل العصاة من الوقوع يف العذاب األليم

ما فيه .

حممد ﷺ :
وهكذا كان قلب نبينا سيدنا ّ
 ما أشــبهه ﷺ بأبيه إبراهيــمَ ،خلق ًا ُوخ ُلق ًا ،ما أشــبهه به يف

صفاته الظاهرة وصفاته الباطنة ،فام دعــا عىل قومه أيض ًا هبالك ،بل

كاد أن هيلكه اإلشــفاق عليهم ،قال تعــاىل ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [الكهــف ،]6 :وعن

أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قيل :يا رســول اهلل ،ادع عىل املرشكني،
ت رمح ًة »(((.
قال « :إين مل ُأ ْبعث ل ّعان ًا وإنام ُب ِع ْث ُ

((( صحيح مسلم ، 2599 ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام.
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 -وما أشفقه وأشــبهه ﷺ بأبيه إبراهيم عليه السالم حني يذكر

دعاءه ودعاء عيســى عليهام الســام ،فيدعو ربه ألمته فيعطيه اهلل ما

دعــا به ،فقد روى مســلم « :أن النبي ﷺ تال قــول اهلل عز و جل يف
إبراهيــم ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﴾...

اآلية [إبراهيم ،] 36 :وقال عيســى عليه الســام﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [املائدة ] 118:فرفع يديه
وقال :اللهم أمتي أمتي ،وبكى ،فقال اهلل عز وجل :يا جربيل ،اذهب
إىل حممد ،وربك أعلم ،فســله ما يبكيــك؟ فأتاه جربيل عليه الصالة

والسالم فســأله ،فأخربه رسول اهلل ﷺ بام قال ،وهو أعلم ،فقال اهلل:

يــا جربيــل ،اذهــب إىل حممــد ،فقــل :إنــا ســنرضيك يف أمتك
وال نسوؤك»(((.

 -أشــبه النّاس به يف الرمحة ،فقد ادخر دعوته املستجابة شفاعة

ألمته يوم القيامة ،فكان أرحــم النبيني بأممهم ،يقول ﷺ « :لكل نبي
دعوة مســتجابة ،فتعجل كل نبي دعوته ،وإين اختبأت دعويت شفاعة
ألمتي يوم القيامة ،فهي نائلة إن شــاء اهلل من مات من أمتي ال يرشك
باهلل شيئ ًا »(((.

((( صحيح مسلم ،رقم .202
((( صحيح مسلم ،رقم . 199
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 وأشــبه النّاس به عليه الســام يف دعائه لبلده ،فقد دعا ﷺللمدينــة ِ
بم ْث َل ما دعا بـــه إبراهيم عليه الســـام ملكة ،يقول ﷺ:

« اللهم ْ
بارك لنــا يف ثمرنا ،وبارك لنا يف مدينتنا ،وبارك لنا يف صاعنا،

وبارك لنا يف ُمدِّ نــا ،اللهم إن إبراهيم عبــدك وخليلك ونبيك ،وإين

عبــدك ونبيك ،وإنه دعاك ملكة ،وإين أدعــوك للمدينة بمثل ما دعاك

ملكة ومثله معه »(((.

 -وكام أشــبهه ﷺ يف شامئل عدة ،أشــبهه يف صفاته الظاهرة،

عيل
يقول ﷺ يف وصف مــن رأى من األنبياء ليلة اإلرساءُ « :ع ِر َض َّ
ض ٌب((( من الرجال كأنه من رجال شــنوءة،
األنبيــاء فإذا موســى َ ْ

ورأيت عيســى ابن مريم عليه الســام فإذا أقرب من رأيت به شبه ًا
عروة بن مســعود ،ورأيت إبراهيم صلوات اهلل عليه ،فإذا أقرب من
رأيت به شــبها صاحبكم  -يعني نفســه  .(((» ...ويف رواية أخرى:

« ورأيت إبراهيم صلوات اهلل عليه ،وأنا أشبه ولده به »(((.
((( صحيح مسلم ،رقم .1373

(((الرضب :اخلفيف اللحم املمشوق املستدق.
((( صحيح مسلم ،رقم .176

((( صحيح البخاري ،رقم  ،3254ومسلم رقم.178 ،
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األخيار يف القلوب واألحوال واألفعال،
وهكذا مشاهب ُة األخيار
َ

ومجيل اخلصال ..وما أكرم وأسعد من شاهبهم واقرتب من أحواهلم!

ما أكرم وأسعد من تشبه برسول اهلل وبأبيه إبراهيم عليهام الصالة

والسالمَ ،م ْن كان منا رحي ًام رقيق القلب ..ممتلئ ًا حمبة ألهله وذريته..

وحرص ًا عليهم ..من يعمل ملا فيه خريهم ..ويوصيهم بام يصلحهم..

ويدعو اهلل تعاىل هلم.

يقول النبي ﷺ « :وأهل اجلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط متصدق

مو َّفــق ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومســلم ،وعفيف

متعفف ذو عيال »(((.

ما أكرم وأسعد من تشــبه هبام فدعا اهلل لبالده ،ووطنه ،ومنازل

أحبابه أن تكون بالد أمن وأمان ..ورزق طيب ..وهداية وإيامن ..من

أشفق عىل املؤمنني ..واهتم بشأهنم ،وخاصة العصاة واملذنبني ..ودعا
اهلل هلم أمجعني ..وسأل اهلل تعاىل بصدق أن تدرك هدايته الكافرين..
فهكذا -أهيا الشباب -مشاهبة األخيار.
َفت ََش ّبهوا إِن َلم َتكُونوا ِمث َل ُهم

((( صحيح مسلم ،رقم .2865

ِ
الح
إِ َّن الت ََّش ّبه بِالكرا ِم َف ُ
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وبعد :فتلك إضاءات من حياة نبي اهلل إبراهيم عليه السالم ،الذي قال

اهلل تعاىل فيــه﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾[ .النحل.]122 -120 :
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سيدنا إمساعيل عليه السالم

إضاءات من حياة
سيدنا إمساعيل عليه السالم
يف شبابه
ُ
إســاعيل عليه الســام هو الولد الصالح ،والشــاب
ســيدنا

والنبي الصالــح ،والصالح كام يقــول العلامء هو أرشف
الصالــح،
ُّ

مقامات العباد((( ،يقول اهلل تعاىل عىل لســان إبراهيم عليه الســام:

﴿ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ    ﴾ [الصافات-100 :

والنبي املبارك ،يقول اهلل تعاىل يف حقه وحق
 ]101وهو الشاب املبارك
ُّ

أخيه إسحاق عليهام السالم﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [الصافات.]113 :

والصدق
والصرب ِّ
والب َّ
سيدنا إسامعيل عليه السالم َم َث ُل الطاعة ِ ِّ

يف الوعد ،وهو ال يزال يف صباه  ..و َم َث ُل القوة واملشــاركة يف األعامل
((( ينظر تفسري الرازي .345/26
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فتي مبنًى
حليم ..
حليم ونبي
شــاب
العظيمة يف شــبابه ..
ٌّ
ٌّ
شــاب ٌّ
ٌ
ٌ
ومعنًى ،أعجب ك َُّل من حوله  ..إنه نموذج فريد من الشباب.
وهذه إضاءات من شبابه عليه السالم:

ِ
ٌ
ب
وصدق يف الوعد:
إضاءة أوىل :ح ْل ٌم َ
وص ْ ٌ
من صفات ســيدنا إسامعيل عليه الســام يف شبابه التي حكاها

القــرآن الكريــم :احللم والصــر ،يقول تعــاىل ﴿ :ﯵ  ﯶ    

ﯷ ﴾ ،واحللم «اســم جيمع أصالــة الرأي ،ومــكارم األخالق،
والرمحة باملخلوق»(((.

وقد ظهر كامل حلم إســاعيل عليه السالم وهو ال يزال غالم ًا،

وذلك حني بادر دون تــردد إىل تنفيذ أمر اهلل تعاىل ألبيه بذبحه ،أول

مــا عرض عليه والده ذلك ،وظهر حلمــه يف عباراته البليغة التي ر َّد

هبا عىل أبيــه حينام أخربه بام رأى ،حيث قــال ﴿ :ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  

ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﴾ [الصافات.]102 :
((( التحرير والتنوير .149/23
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تأمــل قوله ﴿ :ﰊ﴾ جتد قربــ ًا وختفيف ًا ،وتأمــل قوله   ﴿ :ﰌ  

ﰍﰎ ﴾ جتد حث ًا منه ألبيه عىل االمتثال وعذر ًا له.

وتأمل قوله ﴿ :ﰓ  ﰔ  ﴾ جتد وعد ًا باالمتثال دون جزع أو

هلع ،وقوله ﴿ :ﰐ   ﰑ  ﰒ    ﴾ جتد استعانة ،وتعليق ًا عىل عون اهلل(((.

يقول اهلل عــز وجل يف حق إبراهيم عليه الســام﴿ :ﯵ  

ﯶ    ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  
ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  

ﰔ  ﴾ [الصافات.]102 -101 :

ِ
وأي صرب أوتيهام هذا الفتى ،جعاله يتحمل هذه البلية
فأي ح ْل ٍم ُّ
ُّ

العظيمة  ..ويســكن هبام قلبه ألمر ربه  ..وإذا كان كذلك «وهو غالم

فــا ظنكم به بعد بلوغه ،وما َن َع َت اهللُ نبيــ ًا باحللم غري إبراهيم وابنه
إسامعيل عليه السالم»(((.

خذوا  -أهيا الشــباب  -من حلم ســيدنا إسامعيل عليه السالم

وصربه منهج ًا :واحلليم يرتوى يف أموره وال يترسع  ..واحلليم حيسن
((( ينظر التحرير والتنوير .152/23
((( تفسري املراغي .72/23
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اســتخدام عقله ،ويميز بني النافع والضار  ..حكيم يف قوله وفعله ..

يرحم نفســه ،ويتحمل اخللق ،وال يتعجل عليهم بالعقوبة  ..احللم

قــوة نفس وقوة عقل وليس ضعف ًا ،ويكفــي أن اهلل وصف به صفوة

عباده ،وهكذا كان نبينا حممد ﷺ ،بل كانت الشدة ال تزيده إال حل ًام.
ِ
 وأما َو ْص ُبالصدق يف الوعد،
ف سيدنا إســاعيل عليه السالم

فقد كان صفة له بارزة يف صباه وشــبابه ومجيع مراحل حياته ،يقول

اهلل تعاىل مثني ًا عليه ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ٍ
صدق يف الوعد أكثر من وفائه بوعده
وأي
ﭫ ﭬ ﴾[ .مريمُّ .]54 :

ألبيه بالصرب عىل ذبحه !

وهذا الوفاء  -أهيا الشباب  -صفة من صفات املؤمن الصادق ..

وهو قيمة إنســانية كربى ،فكلام كان الشخص وفي ًا كان أه ً
ال للثقة ..

وهو أمــر رضوري لتقوية دعائم الثقة بني النــاس ،يقول النبي ﷺ:

ثك َ
« آيــة املنافق ثالث :إذا َحدَّ َ
َــذ َب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن

خان »(((.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،33ومسلم حديث رقم .55
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إن سيدنا إسامعيل عليه الســام كان نوعية فريدة من الشباب،

نوعية حتلت باملكارم ،ومل ترتدد يف طاعة اهلل ،فكونوا كذلك.

وأدب:
إضاءة ثانية :بِ ٌّر وطاع ٌة
ٌ
سيدنا إسامعيل يف شبابه كان نموذج ًا يف العالقة الراقية بني الولد

نموذج الرب والطاعة واألدب ،واإلضاءة الســابقة تفيد ذلك
ووالده،
َ

ملن تأملها.

وهذه مواقف أخرى:
 -من أدب هذا الشــاب الكريم مع أبيه إبراهيم عليه الســام،

وطاعته له أيضــ ًا باعتباره والــد ًا ،وباعتباره نبي ًا ،أنــه حينام زاره يف

شــبابه بعد أن تزوج ،ومل جيده ،وقد كان إسامعيل عليه السالم خرج
للصيد ،ورأى إبراهيم عليه الســام يف صفات زوجته أهنا تشــكو

وتتضجر وال تكرم الزائر ،وخــي أن يرسي حاهلا إىل ولده فيقع يف

مثــل حاهلا ،أو علم أنه ال خري يف عرشهتا ،فأمرها أن تبلغ إســاعيل

عليه السالم بكلامت فهم منها إسامعيل عليه السالم أنه يأمره بطالقها
فطلقها ،وتزوج بأخرى ،فزاره إبراهيم عليه الســام مره ثانية فوجد
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زوجته عىل خالف صفات زوجته األوىل ،فأمرها أن تبلغ إســاعيل

عليه الســام كلــات فهم منها ســيدنا إســاعيل رضــا إبراهيم
عليه الســام عنها ،وأنه يأمره بإبقائها ،فأبقاهــا زوجة له ،وهذا ِم ْن
معرفة ِ
لوالدهِ ،
الولد ِ
طاعة ِ
ِ
وم ْن ِ
الولد بشدَّ ة ِح ْر ِ
ص الوالد عليه.
ُح ْس ِن
روى البخــاري ذلك يف صحيحــه عن ابن عبــاس ريض اهلل

عنهام ،قال يف حق سيدنا إسامعيل عليه السالمَ « :
ب الغالم  -أي
وش َّ
إسامعيل عليه السالم  -وتعلم العربية منهم  -أي من قبيلة جرهم ،-

ب ،فلام أدرك زوجوه امرأة منهم ،وماتت
و َأ ْن َف َس ُهم و َأ ْع َج َب ُهم حني َش َّ

أم إسامعيل ،فجاء إبراهيم بعدما تزوج إســاعيل يطالع تركته ،فلم

جيد إسامعيل ،فسأل امرأته عنه فقالت :خرج يبتغي لنا ،ثم سأهلا عن
عيشــهم وهيئتهم ،فقالت نحن بِ َش ،نحن يف ِضي ٍق ِ
فشكت
وشــدَّ ٍة،
ْ
ْ
ٍّ
َي َع َت َب َة
إليه ،قال :فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه الســام ،وقويل له ُيغ ِّ ْ
بابه ،فلام جاء إســاعيل كأنه آنس شيئ ًا ،فقال :هل جاءكم من أحد؟

قالت :نعم ،جاءنا شــيخ كذا وكذا ،فســأ َلنا عنك فأخربته ،وسألني
كيف عيشــنا ،فأخربته أنا يف جه ٍد ِ
وشدَّ ٍة ،قال :فهل أوصاك بيشء؟
َ ْ

قالت :نعم ،أمرين أن أقرأ عليك الســام ،ويقــولَ :غ ِّ ْي عتب َة بابك،
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قال :ذاك أيب ،وقد أمرين أن أفارقك ،احلقي بأهلك ،فطلقها ،وتزوج

منهم أخرى.

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اهلل ،ثم أتاهم بعد فلم جيده ،فدخل

عىل امرأته فســأهلا عنه ،فقالت :خرج يبتغي لنــا ،قال :كيف أنتم؟
وســأهلا عن عيشــهم وهيئتهم ،فقالت :نحن بخري َو َســ َع ٍة ،وأثنت

عىل اهلل ،فقال :ما طعامكم؟ قالت اللحــم ،قال فام رشابكم؟ قالت
املاء .قال :اللهم بارك هلــم يف اللحم واملاء ،قال النبي ﷺ« :ومل يكن

ب ،ولو كان هلم دعــا هلم فيه» .قال :فهام ال خيلو عليهام
هلم يومئذ َح ٌّ

أحــد بغري مكة إال مل يوافقاه((( ،قال :فــإذا جاء زوجك فاقرئي عليه

وم ِريه ُي َث ِّبت َع َت َب َة بابه ،فلام جاء إسامعيل قال :هل أتاكم من
الســامُ ،
أحد؟ قالت :نعم ،أتانا شيخ حسن اهليئة ،وأثنت عليه ،فسألني عنك
ِ
فأوصاك بيشء؟
فأخربته ،فسألني كيف عيشنا فأخربته أنّا بخري ،قال:

((( قولــه « :فهــا ال خيلــو عليهام أحد بغري مكــة إال مل يوافقــاه » .معناه :أنه
«ال يعتمــد أحــد يف طعامه عىل اللحــم واملاء فقــط إال مل يوافقا مزاجه،

ويشــتكي بطنه ونحو ذلك ،أما يف مكة فــإن املداومة عىل أكلها ال حتدث
شــيئ ًا ،وهذا من بركة إبراهيم عليه السالم»( .تعليق د .البغا عىل صحيح
البخاري حديث رقم  ،2264وينظر فتح الباري .)405/6
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َ
عليك السال َم ،ويأمرك أن ُت َث ِّب َت َع َت َب َة بابِك ،قال:
قالت :نعم ،هو يقرأ
وأنت الع َتب ُة ،أمرين أن ُأم ِسك ِ
ِ
َك»(((.
ذاك أيب
َ َ
ْ
 -ومن أدب ســيدنا إسامعيل يف شــبابه مع أبيه إبراهيم عليهام

الســام  -أيض ًا -وح ِّبه له مــا جاء يف احلديث الســابق من وصف

استقبال إسامعيل لوالده إبراهيم عليه السالم ،وطاعته له باعتباره نبي ًا

وباعتباره والد ًا ،يقول عبد اهلل بــن عباس ريض اهلل عنهام « :ثم جاء
 أي إبراهيم عليه الســام -بعد ذلك ،وإسامعيل َي ْ ِبي َن ْب ًال له حتت

ٍ
فلما رآه قام إليه ،فصنعا كام يصنع الوالد بالولد
َد ْو َحة قريب ًا من زمزمّ ،

والولد بالوالد ،ثم قال :يا إسامعيل ،إن اهلل أمرين بأمر ،قال :فاصنع ما
أمرك ربك ،قال :وتعينني؟ قال :وأعينك».

فهذه  -أهيا الشباب  -إضاءات نبوية يف بِ ِّر الولد بوالده ،وإكرامه

له يف حضوره ويف غيبتــه ،ويف املبادرة إىل طاعته يف املعروف من غري

تردد ،كان املثل فيها هو سيدنا إسامعيل عليه السالم.

وهكذا جيــب أن يكون احرتامنــا وتوقرينا آلبائنــا وأمهاتنا ..

وطاعتنا هلام يف املعروف ،من غري مشقة أو تكليف ما ال يطاق.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم (.)3184
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وهكذا  -أيض ًا  -ينبغي أن يكون شــو ُقنا إىل الوالدين إن غابا،
واحتفاؤنــا هبام عند اللقاء ،وفِ ْع ُل ما يعرب عن ذلك ،كام َ
فعل ســيدنا
إســاعيل حني اســتقبل أباه عليهام الســام من ترحيب  ..ومعانقة
وجه ٍ
ومصافحة  ..وتقبيل ٍ
ويد  ..ونحو ذلك.

نموذج للمكارم:
إضاءة ثالثة:
ٌ

يقول عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام يف ُع ُل ِّو شــأن إســاعيل
ِ
وإعجاب من حوله به -كام ذكرنا يف احلديث
عليه الســام يف شبابه،

السابقَ « : -
ب الغال ُم وتع َّلم العربية منهم  -أي من قبيلة ُجرهم، -
وش َّ
وأ ْن َف َس ُهم َ
َ
ب ،فلام أدرك زوجوه امرأة منهم».
وأ ْع َج َب ُهم حني َش َّ
بلغت صفات إســاعيل ِ
اخل ْلقية واخلُ ُلقية يف شــبابه من النفاسة مبلغ ًا

جعلت من حوله يتنافسون يف الوصول إليه ،ويرغبون فيه ويف مصاهرته(((.

هكذا كان شاب ًا متأ ِّلق ًا َّ
حمل األنظار بحسن خلقه ،ورشف نفسه،

ومروءته وحلمه وعقله ،فكونوا كهذا الشــاب الكريم ما استطعتم،

وكفى بذلك رشف ًا.

وإذا كنتم كذلك فسوف تتيرس أموركم ويرغب الناس فيكم.
((( ينظر إرشاد الساري .355/5
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قو ٌة ومشارك ٌة يف األعامل العظيمة:
إضاءة رابعةّ :
سيدنا إسامعيل عليه السالم يف شبابه َم َث ٌل للمشاركة يف األعامل

العظيمة ،ولرتشيد القوة وحسن استخدامها ،ظهر ذلك يف مشاركته

ألبيه إبراهيم عليهام الســام يف بناء الكعبــة يقول عز وجل ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﴾ [البقرة ،]127 :وظهرت قوته أيض ًا يف طبيعة عمله وسعيه.
روى البخاري عن ابن عبــاس ريض اهلل عنهام يف قصة إبراهيم

وإســاعيل عليهام الســام أن إبراهيــم قال له يف إحــدى زياراته:
« يا إســاعيل ،إن اهلل أمرين بأمر ،قال :فاصنــع ما أمرك ربك ،قال:

وتعيننــي؟ قال :وأعينك ،قــال :فإن اهلل أمرين أن أبنــي ها هنا بيتا،
وأشــار إىل َأك ََم ٍة مرتفعة عىل ما حوهلا ،قال :فعند ذلك رفعا القواعد
من البيت ،فجعل إســاعيل يأيت باحلجارة وإبراهيــم يبني حتى إذا
ارتفع البناء جاء هبذا احلجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسامعيل

يناوله احلجارة »(((.

هذا  -أهيا الشباب  -نموذج و َم َث ٌل يف معرفة مواطن االستخدام
((( صحيح البخاري ،حديث رقم (.)3184
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األمثل للقوة ،تُســتخدم يف املشاركة البنّا َء ِة والتعمري  ..ال أن هتدر ..

أو تستخدم يف املعايص  ..أو التخريب.

وهذا َم َث ٌل لنــا يف ال َّت َط ُّل ِع إىل الترشف بإنجــاز األعامل العظيمة

الفائدة ،واملآثر اخلالدة.

وكام كان إســاعيل عليه السالم ُمعين ًا ألبيه عىل طاعة اهلل تعاىل،

فكــن أنت كذلك  ..وكام كان يد ًا له يعينه يف شــؤونه يف الدنيا ،فكن
كذلك مع أبيك ،يدك بيده.

ِ
بأرشف الوظائف:
إضاءة خامسة :قيا ٌم
أمر اهلل تعاىل سيدنا إسامعيل عليه السالم وهو يف شبابه أن يقوم عىل
أمــر البيت احلرامْ ،
فيخ ِلصه للتوحيد ،وحيفظه عام ال يليق به من األقذار

واألرجــاس واألوثان وكل مــا كان َمظِنَّة للرشك ،ويقــوم فيه بمهمة

الدعوة إىل اهلل تعاىل ،يقول اهلل عز وجل ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾[ .البقرة.]125 :

هذه مسؤولية كبرية حتملها إسامعيل عليه السالم وهو ال يزال يف

شبابه ،بعد أن بنى البيت مع أبيه إبراهيم عليه السالم.
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وهكذا ينبغي أن يكون الشــباب فاعلني ،متحملني ملسؤولياهتم

عــى أتم وجه  ..قائمني بام َع ِهدَ اهلل إليهم  -وما أكثر ما ُك ِّلفنا به ،وما

أكثر احلقوق علينا  -ومن أعظم هذه املســؤوليات حراسة الدين ..
وخدمة الطائعني.

إضاءة سادسة :شجاع ٌة وفروسي ٌة ورماي ٌة:
كان سيدنا إســاعيل عيه السالم يف شــبابه رامي ًا جميد ًا للرمي،

خيــرج إىل الصحاري للصيد يواجه خماطرهــا من أجل حتصيل رزقه
ورزق أهله ،ويصنع أدوات صيده بنفسه ،يقول ابن عباس ريض اهلل

عنهام « :وكان َع ْيش إســاعيل الصيد ،خيرج يتصيد»((( .وكان  -كام

جاء يف رواية أخرى « :-يرعى ماشــيته وخيرج ُم َتنَكِّبا قوســه فريمي

الصيد » (((.

ويف إجادتــه للرمــي يقول النبي ﷺ يف حقــه « :إن أباكم كان

النبي ﷺ عىل
رامي ًا » ،فعن ســلمة بن األكوع ريض اهلل عنه قالَ « :م َّر ُّ
((( رواية ابن جريج عن ابن عباس ،كام يف فتح الباري .404/6

((( رواية أيب اجلهم عن ابن عباس ،كام يف فتح الباري (.)404/6
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ٍ
نفر ِم ْن ( َأ ْســ َل َم) ينتضلون((( ،فقال النبي ﷺ « :ارموا بني إسامعيل،

فــإن أباكم كان راميــ ًا ،ارموا وأنا مع بني فالن» قال :فأمســك أحد

الفريقني بأيدهيم ،فقال رســول اهلل ﷺ« :ما لكم ال ترمون؟»  ،قالوا:
كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي ﷺ « :ارموا فأنا معكم كلكم»(((.
ويمر عليه أبوه عليه الســام يف إحــدى زياراته له وذلك حني

ُأ ِمر ببناء البيت فيجده « يربي َن ْب ً
ال له حتت َد ْوحة قريب ًا من زمزم »(((.
هكذا يصنع أدواته التي حيتاج إليها .والدوحة هي الشجرة الكبرية.

إنه شاب صاحب حرفة ،وحرفته تتناسب مع طبيعة املكان الذي
يعيش فيه ،يرعى الغنم ويصيد ويصنع أدوات صيده بنفســه ،شبابه
شباب ميل ٌء بالسعي والعمل.
ٌ
((( ينتضلون :أي يرمون بالسهام أهيم يصيب الغرض أرسع.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم (.)2743

ويف هذا احلديــث :احلث عىل الرمي ،ويدخل فيه تــدرب اجلندي عىل ما
حيتاج إليه يف القتال ،وفيه أيض ًا :االقتداء باآلباء يف األفعال املحمودة.

((( صحيح البخاري حديث رقم (.)3184
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إضاءة سابعة :قيا ٌم بمسؤوليات األهل واألرسة:
 -يسعى هذا الشــاب النبيل لتحصيل رزقه ورزق أهله ،فريعى

الغنم ويصيــد ،يكفي أهله ويكرم غــره ،يأتيه أبوه يــزوره مرار ًا،

ليطمئن عليه فال جيده فيســأل عنه زوجته فتقول يف كل مرة « :خرج
يبتغي لنا» .أي يطلب لنا الرزق.

فاألنبياء يف شباهبم وبعد شباهبم يقومون بمسؤولياهتم األرسية

واالجتامعيــة أتم قيام ،فلنكن كذلك ،قــال ﷺ« :كفى باملرء إث ًام أن

وت»((( .أيَ :م ْن َي ُعول.
يضيع َم ْن َي ُق ُ

 -ونجد رعاية أخرى أبرزها القــرآن الكريم واختارها لينقلها

إلينا لتكون معل ًام لنا ،إهنا ممارسة الرتبية والتوجيه ألهله ،وإدارة بيته،

فقــد أثنى اهلل تعــاىل عليه بقولــه﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ .ويدخل حتت هــذه اآلية تربيتهم عىل كل ما
يصلحهم.

هالً ،بل جينبهم ما استطاع
وهكذا جيب أال يرتك املسؤول أهله َ ْ
((( سنن أيب داود ،حديث رقم (.)1692
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َّ
كل ما يرضهم ،ويعرفهم بطريق رهبم ،وعينه دائ ًام عليهم ،يقول تعاىل:
﴿ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [طــه .]132 :ويقــول ﷺ :

« كلكم را ٍع وكلكم مسؤول عن رعيته »(((.

وبعد ،فهكذا كان ســيدنا إســاعيل عليه السالم يف شبابه ،شاب ًا
ِ
بار ًا  ..صابر ًا  ..صادق ًا يف الوعد ..
صاحل ًا متأ ِّلق ًا  ..ك ّله جدٌّ ونشاط ّ ..
طائع ًا هلل ،داعي ًا إىل توحيد اهلل ُ ..م َع ِّمر ًا يبتغي رضوان اهلل ..شجاع ًا،

قوي ًا  ..صاحب مهة عالية  ..منافســ ًا يف املكارم  ..مشارك ًا يف األعامل
العظيمــة والوظائف الرشيفــة  ..قائ ًام بحق أهلــه  ..نموذج ًا فريد ًا
من الشــباب ،فلنكن أهيا الشباب كسيدنا إســاعيل عليه السالم ما

استطعنا ،ولتكن تلك القيم إضاءات أمام أعيننا تنري لنا الطريق.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم ( ،)853ومسلم (.)1829
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سيدنا يوسف عليه السالم

إضاءات من حياة
سيدنا يوسف عليه السالم
يف شبابه
يقــول اهلل تعــاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوســف .]3 :هكــذا وصف اهلل تعاىل ســرة

يوســف عليه الســام بأهنا أحســن القصص ،وقال تعــاىل أيض ًا:
ِ
ب.
﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [يوسف ]7 :فكلها ع َ ٌ
ويقول نبينا ﷺ يف وصف ســيدنا يوسف عليه السالم ورشف

نســبه « :الكريم ،ابن الكريم ،ابن الكريم ،ابن الكريم يوســف بن
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم»(((.

((( صحيح البخاري ،رقم .3210
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سرية سيدنا يوســف عليه السالم  -أهيا الشــباب  -هي سرية

القدوة واألســوة للناس يف رســالته ،ويف مجيع مراحــل حياته وما

طرأ عليه فيهــا ،ولو أردنا أن نلتمس اســ ًا أو عنوان ًا هلا لســميناها

« ســرة اإلحســان » ،فال عجب أن ُجعت قصته يف سورة واحدة ..
وال عجب أن كانت أطول قصة يف كتــاب اهلل تعاىل مجعت يف مكان
واحد  ..وال عجب أن كانت تفصيالهتا دلي ً
ال عىل نبوة ســيدنا حممد

ﷺ  ،وأن هذا القرآن من عند اهلل ،يقول تعاىل﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ [يوســف:

.]102

ال عجب أن كانت قصة ســيدنا يوســف عليه الســام تسلية

لســيدنا حممد ﷺ من إيذاء قومه له ،وأن العاقبة ستكون له ،ستكون
ألهل اإلحسان -وهو ﷺ سيد أهل اإلحسان -وهي يف نفس الوقت
تسلية لكل حمسن مبتىل ،يقول اهلل تعاىل فيها ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ﴾ [يوسف.]56 :

وقد ذكر القرآن يف أحسن القصص إضاءات عظيمة من شباب

ســيدنا يوسف عليه الســام ،جيب أن يعرفها ُّ
كل شاب يريد القدوة
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احلســنة ،ذكر ابتالءات شديدة ،ومواقف تعرض هلا يف صباه وشبابه

ُت َع ِّر ُفنا كيف يكــون الترصف األمثل إن تعرضنا ملثلها ،إضاءات متثل

منهج ًا كام ً
ال للشــاب املستقيم ذي القلب الســليم واخللق القويم،
والعقل الفهيم ،وكيف يرفع اهلل قدره وينفع به خلقه.

إضاءة أوىل :بركات االستقامة:
سيدنا يوسف عليه السالم يف شبابه -وقبل أن يؤتى النبوةَ -م َث ُل

االستقامة التي تفتح لصاحبها أبواب العلم واحلكمة واملنح الربانية،

يقول اهلل عز وجل يف شأنه﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﴾ [يوسف.]٢٢ :

ونرى فيه ُســنَّ ًة من ســنن اهلل تعاىل ،وهي لطفــه تعاىل بأوليائه،

وتفرجيه عنهم ،فقد َث َّب َت اهللُ هذا الشاب الصالح وطمأنه بعد أن ألقاه

إخوته يف البئر بأنه ســيجعل له فرج ًا ،وسيعود إليه إخوته يف مستقبل
األيام ،وسيخربهم عندما يعودون إليه بام فعلوا به وهم ال يعلمون أنه

يوسف ،أو وهم ال يشــعرون هبذا اإلحياء من اهلل تعاىل ،يقول تعاىل:
﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾[.يوسف.]15 :
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وهكذا  -أهيا الشــباب  -يكون ختفيف اهلل وتثبيته للصاحلني ..

العــز والكرامة جزاء اســتقامتهم،
وتطييبــه لقلوهبــم  ..وإثابتهم
َّ
فاإلحسان جزاؤه اإلحسان.

ِ
وص ْب أمام ِ
املغريات:
إضاءة ثانية :ع َّف ٌة َ ٌ

وليس ببعيد عن علمنا ِع َّفة سيدنا يوسف عليه السالم يف شبابه،

وصربه عىل افتتان النســاء به واســتعصامه باهلل ،حيث قال لســيدته
صاحبة املنصب واجلامل حني دعته إىل الفاحشة -حيث ال يرامها أحد

إال اهلل ،وهو يعيش يف بيتهــا ،ويف غربة منقطع ًا عن أهله ﴿ :-ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [يوســف،]٢٣ :
وقالت هي عنه ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﴾ [يوسف.]٣٢ :

وهكذا ينبغي لكل شاب إذا تعرضت له املغريات -عىل اختالف

أنواعها -أن يكون له يف سيدنا يوســف عليه السالم أسوة حسنة ..
وهكذا ينجي اهلل كل من استعصم به عند الفتن واملحن.
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ف َن ْف ٍ
ووفاء:
س
ش ُ
ٌ
إضاءة ثالثةَ َ :

وهو عليه الســام َم َث ٌل ِّ
لكل صاحب نفــس رشيفة ،ال ترىض

لنفســها اخليانــة ،وال ر َّد اإلحســان واملعروف بالســوء والنكران،
فاخليانة لو مل تكن حرام ًا ،ملا كانت تليق بأصحاب األخالق السوية،

واألصول الكريمة ،قال يوســف عليه السالم ﴿ :ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [يوســف ،]٢٣ :وقال يف حق

عزيــز مرص بعد أن ظهــرت براءتــه ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﴾ [يوسف.]52 :

إضاءة رابعة :إيثار ما يريض اهلل واستعان ٌة باهلل:
وهو ٌ
مثل عميل يف أن الشاب إذا ُخ ِّ َي بني املعصية ِّ
والشدة ،اختار

الصرب عىل الشــدة بدل املعصية ،وإذا ُخ ِّي بني رضرين اختار أخفهام،
َ
فقد قال يوســف عليه الســام ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﴾ [يوسف.]٣٣ :

عز َّ
وجل يف كل شأنه ،وملا
استعان يوســف عليه الســام بربه َّ

أحدقــت به الفتن اســتغاث بربه قائــاً ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
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ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [يوسف.]34 -33 :

وهكذا ينبغي أن يكون الشاب دائم االستعانة باهلل ،وإن أحدقت

به الفتن كان أشد استعانة واستغاثة به تعاىل ،فاإلنسان دون معونة اهلل
عز وجل ضعيف ضعيف.

إضاءة خامسةٌ :
وأثر ُخ ُل ٍق حسن:
أمل و َع َم ٌلُ ،

وسيدنا يوسف عليه الســام َم َث ٌل يف َص ْ ِبه عىل السجن وحتويله

إىل فرتة إجيابية ،فكان السج ُن له َخ ْلو ًة ودعو ًة إىل اهلل ملن كانوا معه يف
ِ
وغريمها ممن كانوا معه يف السجن،
الســجن ،وقد هدى اهلل به الف َت َي ْي َ
وح ْس َن ُ
شجعامها عىل
الخ ُل ِق اللذين ّ
بعد أن رأيا عليه ســيام الصالح ُ

ســؤاله واالطمئنان إليــه﴿ ،ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﴾ ...اآليات

[يوسف.]41-36:

يقول املفرسون يف ذلك « :كان إذا مرض إنسان يف السجن عاده

وسع له ،وإذا احتاج مجع له شيئ ًا،
وقام عليه ،وإذا ضاق عليه املجلس َّ
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وكان مع هذا جيتهد يف العبــادة ،ويقوم الليل كله للصالة .وقيل :إنه

ملا دخل السجن وجد فيه قوم ًا اشتد بالؤهم وانقطع رجاؤهم وطال
حزهنم ،فجعل يسليهم ويقول :أبرشوا واصربوا تؤجروا ،فيقولون:
بارك اهلل فيك يا فتى ،ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك! لقد بورك

لنا يف جوارك »(((.

وهكذا جيب  -أهيا الشباب  -أن ننظر إىل اجلانب اإلجيايب يف أي
ِمْن ٍَة فنحوهلا بالصرب والرضا واألمل يف اهلل إىل ِمن ٍَّة.
ُّ
مــأن إليهم ..
وهكذا  -أيضــ ًا ُ -يعرف أهل االســتقامة و ُي ْط

و ُي ْطلبون يف األوقات احلالكة  ..وينفع اهلل تعاىل هبم.

أدب مع اهلل:
إضاءة سادسةٌ :
ونتعلم من ســيدنا يوسف عله السالم أدب ًا آخر ،وهو أن ننسب

املواهب لواهبها سبحانه وتعاىل ،وذلك أنه قال للفتيني وهو جييبهام:

﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ْت َّن الشاب بعلمه وال بام أويت
ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﴾ [يوســف .]37 :فال َيغ َ َّ

((( تفسري البغوي ( ،)241/4وهو يف تفسري الطربي من قول الضحاك وقتادة.
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من أرزاق ومواهب ،بل حيمد اهلل وينسب الفضل دائ ًام إىل اهلل ،ال كام
قال قارون ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﴾ [القصص.]78 :

تأن وعد ُم َع َج َل ٍة:
إضاءة سابعةٍّ :
وهو عليه السالم َم َث ٌل يف تأنِّيه وعدم عجلته عندما بعث إليه امللك

ليخرج من السجن ملقابلته ،يقول اهلل يف ذلك ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [يوسف.]٥٠ :
فعل سيدنا يوسف عليه السالم ذلك حتى حي ِّقق امللك يف التهمة

النــاس ع َّفتَه وبراءته وتظهــر صفحتُه للناس
املنســوبة إليه ،ويعلم
ُ

ناصع ًة ،فيعيش بينهم مرفوع الرأس حمفوظ الكرامة ،وبالتايل يستطيع

أن ينفع الناس ويؤدي رسالته من غري معوقات.

فالتأين  -أهيا الشباب  -وعدم ال َع َجلة من صفات رشفاء النفوس،

أمر واجب عىل صاحبه ،والزم
ومن صفات العقالء ،وتربئ ُة السمعة ٌ

للدعاة واملصلحني وكل من يريد أن يؤدي رسالة عامة.
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وحتم ٌل للمسؤولية:
إضاءة ثامنة :ع ْل ٌم وأمان ٌة ّ
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وسيدنا يوسف عليه الســام َم َث ٌل يف ع ْل ِمه وأمانته اللذين ظهرا

يف ُحسن إدارته للشــؤون االقتصادية يف مرص ،وأيض ًا يف طلبه َ َت ُّم َل

مسؤولية أمر عظيم من مصالح الناس ،وهو يعلم شدة حاجة الناس
إىل علمه يف هذا األمر ،وهو إدارة أزمة السنوات العجاف التي ستمر

هبا البالد.

يقول اهلل عز وجــل ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [يوســف .]٥٥ - ٥٤ :أي حفيظ ملا استودعتني من
خزائن املال والطعام ،عليم بكيفية ترصيفه فيام يفيد وينفع.

يقول اهلل تعــاىل بعدها ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [يوسف.]57-56 :
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ب
وعفو عند املقدرة:
ٌ
إضاءة تاسعةَ :ص ْ ٌ

وســيدنا يوسف عليه السالم َم َث ٌل للشــباب يف صربه عىل فِراق

والده وأهله ووطنه.

و َم َث ٌل يف ك ََر ِم ُخ ُل ِقه الذي تَم َّث َ
ــل يف عفوه عن إخوته ،ويف كرمه

وحلمه وحفاوته هبم وبوالديه رغم ما أصابه من حسد إخوته ،حيث

قــال هلم بعد أن أكرمهم وهم ال يعرفونــه ،واعتذارهم إليه مما فعلوا

به بعــد أن عرفــوه ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [يوســف ،]٩٢ :ثم قال هلم﴿ :ﯦ

ﯧ ﯨ ﴾ [يوسف.]٩٣ :

وما علمنا أن يوسف عليه السالم انتقم لنفسه بعد أن خرج من

السجن الذي دخله ظل ًام ،وبعد أن مكنه اهلل تعاىل يف مرص ،وأصبحت
له الكلمة النافــذة والترصف املطلق فيام ُأ ِ
وك َل إليــه ،وما كان له أن
يفعل وهو املحســن الذي مل يفارقه اإلحســان يف ُيــره و ُعرسه ،يف

مجيع مراحل حياته  ..يف بيت العزيز فال خيانة  ..ويف الســجن رغم

شــدائده  ..ويف عمله حني تواله  ..ومع إخوتــه حني احتاجوا إليه،
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ابن الكريم ِ
فهو الكريم اب ُن الكريم ِ
يعقوب
يوســف بن
ابن الكريم،
ُ
َ
َ
إبراهيم عليهم السالم أمجعني.
إسحاق بن
ابن
َ

خامتة اإلضاءات :أقدار وألطاف:
يوسف عليه السالم رغم ما تعرض له من ابتالءات ،إال أنه كان

ُمتمتِّع ًا يف مجيع أطوار حياته بوالية اهلل تعاىل وألطافه ،وكفى اإلنسان

سعادة أن يتواله اهلل.

فحول وجهة إخوته من قتله إىل
توىل اهلل تعاىل يوسف عليه السالم َّ

التخلص منه بإلقائه يف البئر  ..وتواله اهلل تعاىل وهو يف البئر ،فأحوج
القافلة للامء  -ولوال ذلك ملات داخله  -فكان ســبب ًا يف إخراجه منه،

يقــول تعــاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [يوســف.. ]19 :

مــر عبد ًا مملوك ًا ،فأحوج اهلل
عزيز
وتواله اهلل تعاىل بعد أن اشــراه ُ
َ

عزيز مــر إىل الولــد ،ورأى العزيز فيه عالمات األدب والرشــد
والنجابــة ،فأكرم مثواه وعامله ٍ
كولد لــه ،يقول تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠ ﴾ [يوســف .. ]21 :ورأى يوســف عليه السالم كيف يترصف
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العزيز ومــن حوله يف إدارة البالد ،فتعلم منهــم ،فكان ذلك مقدمة

لتمكينه يف أرض مرص ..وتواله اهلل تعاىل وهو يف الســجن ،فأحوج
إليــه ملك مرص يف تأويل رؤياه  ..ثم أحوج إليه أهل مرص فكان عىل

خزائنها ،يقول تعاىل ﴿:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﴾ [يوسف.]55-54 :

تلك مواقف نستفيد منها أن الشدة ربام نزلت فأحاط هبا اللطف

اإلهلي فخففها ،وربام كانت شدة يف الظاهر ،ولكن وراءها من اخلري ما

وراءها ،يقول تعاىل ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [البقرة.. ]216 :
ونســتفيد منها أن اهلل إذا أراد شيئ ًا أمضاه  ..وأنه إذا توىل عبد ًا كفاه ..

وكفى بوالية اهلل تعاىل والية  ..وكفى باالســتقامة واإلحسان طريق ًا
إليها ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [األعراف.]56 :

وبعد  -أهيا الشــباب  ،-فهذا بعض ما عند ســيدنا يوسف يف

شــبابه ،ثم يف زمن رجولته ،أليســت هذه هي األمثلة العظيمة التي
جيب أن نجعلها مجيع ًا نرباســ ًا لالقتداء؟! وصدق اهلل تعاىل إذ يقول:

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﴾ [يوسف.]١١١ :
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إضاءات من حياة
سيدنا موسى عليه السالم
يف شبابه
سيدنا موســى عليه السالم هو أحد الرسل اخلمسة أويل العزم،
كليم اهلل ومصطفاه ،يقــول اهلل تعاىل عنه ﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﴾ [مريــم ،]51 :ويقــول ﴿ :ﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﴾ [األعــراف .]144 :ويقول يف تنشــئته﴿ :ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [البقرة ،]39 :وقد أضاء لنا القرآن الكريم

إضاءات من شباب موســى عليه السالم ،وما كان منه يف ُم ْقت ِ
َبل س ِّن
ٍ
ٍ
وشامئل ِّ
َ
راشد.
شاب
صفات
ح َل ْت هذه اإلضاءات
رجولتهَ َ ،
لكل ٍّ
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إضاءة أوىل :بركات االستقامة واإلحسان:
سيدنا موسى عليه السالم يف شــبابه َم َث ٌل لإلحسان ولالستقامة

اللذين يفتحان للشباب أبواب العلم واحلكمة واملنح الربانية.

واإلحســان :درجة عالية يف التقوى ويف شدة الصلة باهلل تعاىل،

يقــول اهلل عز وجل يف حقه قبــل أن يؤتى النبــوة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [القصص.]١٤ :
ُ
آتى اهلل تعاىل ســيدنا موسى عليه السالم ملا بلغ ُأشدَّ ه -
واألشدّ

كام قال العلامء هو ما بني الثامين عرشة ســنة إىل الثالثني(((  -آتاه اهلل
حكم ًة ،وهي اإلصابة يف القول والفعل ،وآتاه عل ًام ،أي فقه ًا يف الدين

وفهام ســلي ًام لألمور ،واهلل تعاىل يقول لنــا وجلميع عباده ﴿ :ﯸ

ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﴾ [البقرة ،]282 :ويقول ﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﴾ [البقــرة ،]195 :ويقــول ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﴾ [األعراف.]56 :

بركات اإلحســان مع اهلل تعاىل ومع اخللــق كانت واضحة عىل

هذا الشــاب الكريم ،ســيدنا موسى عليه الســام ﴿ ﮄ ﮅ
((( ذكره الفخر الرازي وغريه عن ابن عباس ،مفاتيح الغيب .583/24
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وسنَّ ٌة من سننه تعاىل ال تتخلف،
ﮆ ﴾ ،وهذا اجلزاء َوعْدٌ إهلي ُ
فلنحسن كام أمرنا اهلل ،ولنرتق يف سلم هذا الكامل َ
لننال من بركاته.

إضاءة ثانية :مروء ٌة وقو ٌة وأمان ٌة:
 -وســيدنا موسى عليه الســام يف شــبابه َم َث ٌل للمروءة و َم َث ٌل

َ
الرجل
لنجدة اآلخرين ،ومساعدة الضعفاء واملحتاجني ،فقد أغاث
ِ
عدوان َمــ ْن أراد أن يعتدي عليه،
اإلرسائييل الذي اســتغاث به ِم ْن
َّ
فلم يرتكه.

 -وظهرت مروءته وقوته ،حني سقى للفتاتني غنمهام دون أجر،

بعد أن كانتا تنتظران انتهاء رعاة الغنم من السقي لتسقيا من بقايا مياه

ســقيهم ،يقول اهلل عز وجل يف حق موسى عليه السالم﴿ :ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [القصص.]24-23 :
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 -وقوة سيدنا موسى عليه السالم ظهرت يف محله حجر البئر

(((

عند الســقي للفتاتني ،وقوته يف نزع املاء من البئر ،يقول النبي ﷺ يف
ِ
يم َس ْب ٌط »(((.
وأما موسى ،فآد ُم َجس ٌ
وصف موسى عليه السالمّ « :
 -وظهــرت أمانته يف تعامله مع إحــدى الفتاتني عندما جاءت

تدعوه ملقابلــة أبيها ،حيث غض برصه عنها ،وقال هلا« :اميش خلفي

وصفي يل الطريق»((( ،يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [القصص.]26 :

يذكــر عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام أن الفتاة ملا قالت ذلك،
ِ
يدريك ما قوتُــ ُه وما أمانته؟
أخذت أباهــا الغريةُ ،فقال هلــا « :وما

قوته ،فــا رأيت منه يف الدلو حني ســقى لنا ،مل أر رج ً
ال
قالــت :أما َّ

((( حجــر البئر ،هو حجر يغطى به البئــر ،ال يطيق رفعه إال مجاعة من الناس،
وقد كانت الفتاتان تسقيان من بقايا املاء التي يف األحواض ،بعد أن ينتهي

الرعاة .ينظر تفسري الطربي (سورة القصص .)212 ،211/18

((( صحيح البخاري ،حديث رقم (.)3255

ــمرة  .واجلَسيم :الطويل اجلســم ،القوي البنيان.
واآلد ُم :من يف لونه ُس ْ
والسبط :مسرتسل الشعر.

((( من حديث ابن عباس يف مصنف ابن أيب شيبة (.)334/6
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أقبلت إليه
إيل حني
ُ
أقوى يف ذلك الســقي منه ،وأما أمانته ،فإنه نظر َّ

َ
إيل
وشــخَ ْص ُ
فلم علم أين امرأ ٌة َّ
رأسه ومل يرف ْعه ومل ْ
صوب َ
ينظر َّ
ت لهّ ،
َ
الطريق ،فلم
رســالتك ،ثم قال :اميش خلفي ،وانعتي َيل
حتى ب َّلغُته
َ
س َي عن أبيها فصدَّ قها وظن به الذي
يفعل هذا األمر إال وهو أمنيَ ،ف ُ ِّ
قالت »((( .ثم َع َر َض عليه أن يستأجره.

والقوة واألمانة  -أهيا الشــباب  -صفتان ينبغي أن يتوفرا يف كل

من ُيســتخدم يف عمل ،قوة عليه  ..وقدرة عىل إدارة أمره  ..وأمانة يف

حفظه ورعايته.

والقوة واألمانة مع املــروءة وكرم النفس صفــات ملن ُي ْرتَىض

زوج ًا ،وكذا كان سيدنا موسى ،ولذلك عرض عليه أبو الفتاتني بعد
هذه الشهادة من املرأة أن يزوجه إحدى ابنتيه.

((( مســند أيب يعىل ( ،)10/5وهو حديث طويل يف قصة موسى عليه السالم،
صحح البوصريي إســناده يف إحتاف اخلــرة ( .)244/6وروى ابن أيب

شــيبة يف املصنف ( )334/6والبيهقي يف السنن الكربى ( )193/6عن
عمر بن اخلطاب يف هــذه القصة قال « :فقال هلا أبوهــا :ما علمك بقوته

وأمانتــه؟ فقالت :أما قوتــه ،فإنه رفع احلجر وحــده ،وال يطيق رفعه إال
عرشة ،وأما أمانته ،فقوله :اميش خلفي وصفي يل الطريق؛ ال تصف الريح

يل جسدك » .اهـ .واحلاكم بنحوه (.)441/2
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فكونوا أهيا الشــباب كسيدنا موســى عليه السالم يف املروءة ..

والقوة واألمانــة  ..ويف إغاثــة املحتاجني رجاالً ونســاء ،كبار ًا أو
صغار ًا  ..ولنتَّق اهلل يف النساء.

ون املحمود:
إضاءة ثالثة :ال َع ُ

َي ِعدُ موســى عليه السال ُم ر َّبه وهو يف شــبابه ،بعد أن اعتذر إىل

ر ِّبه من أمر تس َّبب فيه من غري قصد ،يعد ربه أال يستخدم ما أنعم اهلل
ِ
أي من املجرمني ،فيقول:
تعاىل بــه عليه من ن َع ٍم يف عون ومســاعدة ٍّ

﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [القصص.]17 :
هذه اآلية أهيا الشــباب متثل قاعد ًة من قواعد استخدام النِّ َعم ..

واملكان الذي جيب أن يكون فيه هذا االستخدام  ..وتنبه إىل أن النِّ َع َم

الش ،وهذه اإلضاءة شــديدة الصلة
تقتــي منّا فعل اخلري ،وتــرك َّ ِّ

باإلضاءة التي قبلها ،ولكن مــا الذي أنعم اهلل به عليه؟ لقد أنعم اهلل
عليه بالعلم ،واحلكمــة ،أنعم عليه باجلاه والعــز ،أنعم عليه بالقوة

البدنية ،وأنعم عليه بأن غفر له ما اعتذر إىل اهلل تعاىل منه.

فشــأن العلامء  -أهيا الشــباب  -أن يســتخدموا علومهم التي
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آتاهــم اهلل إ ّياهــا يف نفع عبــاده  ..وال يعينوا عىل باطــل  ..هذا هو
الواجب عليهم ،وأهل اخلربات كذلك.

والعز واجلــاه أن يضعوا
وشــأن األقوياء وأصحاب املناصب
ِّ

قوهتم هذه يف نُرصة احلق  ..ونفع ومســاعدة اخللق  ..ال يف االعتداء

حق  ..فهذا من شــكر نعمتهم،
أو القهر أو التخويف يف غري موقف ٍّ
وهذا هو األثر الذي حيب اهلل أن يراه عليهم.

شأن األخيار إذن أال يعينوا ظامل ًا يف ظلمه  ..وأال يقفوا بجانبه ..

وأال يعينوا عاصي ًا يف معصيته ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ﴾ .

يقــول القرطبي رمحه اهلل « :يروى عن النبــي ﷺأنه قالَ « :م ْن

َمشــى مع مظلوم ليعينه عىل مظلمته ،ث ّبت اهلل قدميه عىل الرصاط يوم
وم ْن مشى مع ظامل ليعينه عىل ظلمهّ ،
أزل
القيامة ،يوم تزل فيه األقدامَ ،
اهلل قدميه عىل الرصاط ،يوم تَدْ َحض فيه األقدام »(((.

وقال رســول اهلل ﷺ قالَ « :م ْن أعان عــى خصومة بظلمٍ ،أو
((( تفســر القرطبي  ،263 /13والطرف األول من احلديث رواه أبو نعيم يف
احللية ( ،)348/6والطرف الثاين رواه الطرباين واحلاكم بنحوه.
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يعني عىل ظلم مل يزل يف ســخط اهلل حتى ينزع »((( .ويف املقابل يقول
ِ
وم ْن
رســول اهلل ﷺ « :املسلم أخو املســلم ال يظلمه وال ُي ْســلمهَ ،
ومن َّفرج عن مســلم كربة
كان يف حاجــة أخيــه كان اهلل يف حاجتهَ ،
ســر مسلام سرته اهلل
وم ْن
َّفرج اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامةَ ،
َ

يوم القيامة »((( .فهذا عون حممود ،واآلخر عون مذموم.

وتص ُّو ٌن:
حياء َ
إضاءة رابعةٌ :
هذا الشاب القوي الكريم ،كان مع قوته شديد احلياء ،فهو  -كام

رأينا -يقابل حياء املرأة التي جاءته متيش عىل اســتحياء ،بحياء آخر،
فيأمرهــا أن متيش خلفه ،ال أن متيش أمامه كراهــة أن يبدُ َو منها يشء

فيقع نظره عليه.

((( سنن ابن ماجه ،رقم  ،2320واللفظ له ،وأيب داود ،رقم .3598 ،3597

كالمها عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،ورواه الطرباين بنحوه ،وقال اهليثمي
( « :)37/10رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاهلام رجال الصحيح

غري حممد بن منصور الطويس وهو ثقة » .وقال أبو حاتم يف علل احلديث:
« الصحيح :عن ابن عمر موقوف ًا » (.)183/2

((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،رقم  ،2310ومسلم ،رقم .2580
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الســام شديد احلياء كثري الت ََّص ُّون ،فكان إذا اغتسل
وكان عليه ّ
ٍ
خالء أو عند ٍ
هنر ابتعد كثري ًا عن العيون ،وإذا اغتســل قريب ًا
يف أرض
من الناس اســترت فال يكاد ُيرى من ِجلــده يشء ،وذلك عىل خالف

عادة قومه((( ،يقول النبي ﷺ ،ممتدح ًا أخاه موســى عليه الســام:
ِ
« إن موسى كان رج ً
استحياء
يشء
ً
ال َحيِ ّي ًا ســتِّري ًا ،ال ُي َرى من جلده ٌ
ِ
ُ
السرت والت ََّص ُّون.
والستِّري:
منه ، (((»...
املبالغ يف ِّ
واحلي ُّي :شديد احلياءِّ ،
فالقوة والفتــوة ال تتعارضــان مع احليــاء ،وال تتعارضان مع

ــون ،بل إن احليــاء والتصون كليهام من قــوة النفس ورشفها،
الت َّص ِّ
يقول النبي ﷺ « :احلياء شــعبة من اإليامن »((( ،ويقول « :احلياء كله

خري »(((.

((( إذ مل يكن كشــف العورة عند االغتسال يف هذا الوقت حمرم ًا عليهم ،خاصة
إذا كانــوا عند البحر أو النهر ،ففي صحيح مســلم عــن النبي ﷺ قال:

« كانت بنو إرسائيل يغتســلون عراة ،ينظر بعضهم إىل سوأة بعض .وكان

موسى عليه السالم يغتسل وحده » .حديث رقم (.)339

((( صحيح البخاري ،حديث رقم (.)3223

((( سنن النسائي ،حديث رقم ( ،)5006وابن ماجه ،حديث رقم (.)58
((( صحيح مسلم ،حديث رقم (.)37
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ٌ
وطلب للسالمة:
حفظ للنفس
إضاءة خامسة:
ٌ

ملا نصح س ِّيدَ نا موسى عليه الســام ٌ
أمني ،أخذ بنصيحته،
رجل ٌ

فقد أخربه أن قوم فرعون يتشاورون يف قتله جزاء قتله للرجل القبطي

 -وقد كان موســى عليه السالم قتله خطأ ،حيث دفعه بيده ليمنعه من

ظلــم من هو من قومه ،فوقع ميت ًا ،ومــا كان يتوقع أن دفعته هذه تبلغ
القتل ،وندم موسى عليه الســام عىل ذلك ،وكان ذلك قبل النبوة -
وهكذا أهل اإلحسان والسرية الطيبة ،ال يعدمون من ينصح هلم بصدق
عند املآزق والشدائد ،وهذه من املخارج التي ييرسها اهلل للمتقني.

ُ
الرجل األمني  -والذي كان أحد آل فرعون  -أمر موسى
أمر هذا

عليه الســام أن خيرج من مرص قبل أن يظفروا به حفاظ ًا عىل نفسه،

ففعل ســيدنا موســى ذلك يقول تعاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾
[القصص .]21-20 :وصفهم بالظلم ألهنم مرشكون ،وألهنم يريدون
َ
قتله قصاص ًا عن ٍ
اخلطأ يف القتل ال يقتيض
قتل خطأٍ ،وذلك ظلم ألن

اجلزاء بالقتل يف نظر العقل والرشع(((.
((( ينظر التحرير والتنوير .96/20
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وفيام حكى القرآن الكريم من فعل ســيدنا موسى عليه السالم

إرشاد من اهلل تعاىل إىل رضورة احلفاظ عىل النفس  ..وعدم تعريضها
لألخطار وللمجازفات املهلكة  ..وإرشــاد إىل اختاذ األسباب املتاحة
املرشوعة من أجل ذلك.

إضاءة سادسة :اصطفاء وابتالء:
 -إحسان موسى عليه السالم واصطفاؤه ،وما يدخره اهلل له من

النبوة مل يكن ليحــول بينه وبني االبتالء ونزول الشــدائد به ،وكيف

حيول بينه وبينها ،واألنبياء قدوة املؤمنني يف الصرب ..وكيف حيول بينه
وبينها ،واالبتالءات وسيلة من وسائل تربية اهلل لعباده !  ..كيف وهي

مصانع الرجال! يشــد اهلل هبا عزمهم  ..ويصقل هبا إيامهنم ،ويزيد يف

توكلهم ..ويكســبهم هبا اخلربات يف التدبري والتعامل ..وجيعلهم هبا
أقوى عىل مواجهة الصعاب  ..ويرفع هبا منزلتهم عنده وعند الناس.
خرج موسى عليه السالم من مرص خائف ًا يرتقب من يرصده أو

يطلبه من الذين يأمترون عىل قتله ولسانه يلهج بالدعاء ،يقول تعاىل:

﴿ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ [القصــص:

 .]21وهكــذا ينبغي لكل مكــروب أن يتوجــه إىل اهلل ليزيل كربه،

ويثبت فؤاده ...
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ٍ
ٍ
لسفر ..وناله ما
جتهيز
فار ًا من غري
خرج موســى عليه الســام ّ

ناله من الشــدائد ،يقول ابن عباس ريض اهلل عنهام واصف ًا حاله عليه
السالم « :سار موسى من مرص إىل مدين [ ،وبينه وبينها ثامين ليال ]،

ُ
وورق الشــجر ،وكان حاف ًيا ،فام وصل َمدْ َين
ليس له طعام إال ال َب ْق ُل
حتى ســقطت نعل قدمه .وجلس يف الظل وهو صفوة اهلل من خلقه،
وإن بطنه الصق بظهره من اجلوع ،وإن ُخرضة ال َب ْقل ُلتى من داخل
جوفه ،وإنه ملحتاج إىل ِش ِّق مترة ».

كل هذا حيدث ألفضل أهل زمانه! وكم وقع لألنبياء من ذلك،
ت يف اهلل وما ُياف أحد ،ولقد أوذيت يف اهلل وما
يقول ﷺ « :لقد ُأ ِخ ْف ُ

عيل ثالثون من بني يــوم وليلة وما يل ولبالل
يــؤذى أحد ،ولقد أتت َّ

طعام يأكلــه ذو كبد إال يشء يواريه أبط بــال »((( .ويقول عتبة بن
غزوان ريض اهلل عنه « :لقد رأيتُني ســابع ســبعة مع رسول اهلل ﷺ

ما طعامنا إال ورق الشــجر حتى تقرحت أشــداقنا »((( .ويف رواية:
الح ْب َلة » ،وهي نوع من البقوليات.
« ورق ُ

((( سنن الرتمذي ،رقم  ،2472وابن ماجه رقم  ،151وابن حبان . 6560

((( صحيح مسلم ،رقم  ،2967ونحوه عند البخاري عن سعد بن أيب وقاص،
رقم . 5096
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 -االبتالء والشــدائد إذن ال يعنيان غضب اهلل تعاىل عىل عبده،

والظلم الذي قد يقع
وتعثر األعامل..
نقص املال ..وشــدة احلاجة..
ُ
ُ
ُ
عىل اإلنسان ،ال يعني إهانة اهلل لعبده.

 -االبتالء هو امتحان ،إن نجحنا فيه فهو خري ،وإن رســبنا فيه

فهو رش ..فاالبتالء ليس رش ًا ،ولكنه مقياس الختبار اخلري والرش.

 -االبتــاءات هلــا حكــم ومقاصــد عنــد اهلل تعــاىل ،فكم

َص َّح َح اهلل هبا مسرية أقوام ..ووســع هبا عىل أقوام ..ورفع هبا أقدار

أقوام يف الدنيا ويف اآلخرة ..وكم ع َّلم اهلل هبا أقوام ًا ..وكم أخرجت
من أولياء وصاحلني ..وكم صنعت من قادة ومصلحني . .وكم كانت
األنســب ألصحاهبا ،ولو رفعت أو حتولت لفســدت أحواهلم ،أو
نقصت درجاهتم ،فسبحان اهلل اللطيف احلكيم.

 -واالبتالءات لنــا معها آداب ،منها :أال نعرتض عىل قضاء اهلل

تعاىل فيها ..وأن نصرب عليها ..وأن ندبر كيف نتعامل معها ..ونستفيد

منها  ..وكيف نخرج من هذه احلالة إن كان هلا خمرج.
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إضاءة سابعة :أدب وشكر وافتقار:
سيدنا موسى عليه السالم ملا وصل إىل أرض مدين بعد أن خرج

مــن مرص خائف ًا طالب ًا من اهلل أن يؤويــه إىل مكان يأمن فيه ،وبعد أن

فعــل اخلري بالفتاتني ،يتســامى بإيامنه عىل ما هو فيه من شــدَّ ة احلال
جل ْه ِد واحلاجة إىل املأوى واملســكن واملطعم .فبعد أن أوى موسى
وا َ
عليه السالم إىل ظل الشجرة وبدأ يف الراحة ت ََذكّر نعم اهلل عليه  ،يقول
اهلل تعــاىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [القصص.]24 :

ت ََذكَّر موسى عليه الســام هبذه « النعمة نع ًام سابقة أسداها اهلل
إليه ؛ من نجاته من القتل ،وإيتائه احلكمة والعلم ،وختليصه من تَبِ َع ِة
َقت ِْل القبطــي ،وإيصاله إىل أرض معمورة بأمــة عظيمة بعد أن قطع

فيايف ومفازات ،تذكَّر مجيع ذلك وهو يف نعمة برد الظل والراحة من

التعب»((( .تذكَّر ذلك كله يف هذه احلالــة فخ َّفف عنه كثري ًا مما جيد،
وهلج بالشــكر هلل والثناء عليه ،وهذا شأن النفوس والقلوب املتعلقة

باهلل ،املطمئنة به ،ثم توجه إليه بالدعاء.

((( تفسري التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور (.)102/20
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رفع ســيدنا موسى عليه الســام حاجته إىل اهلل بكل أدب يليق
ٍ
ٍ
عارف بربه فلم يذكر مــا يريد ،مل حيدده ،ولكن نادى ربه فقط
بقلب

ٍ
فقري إىل
بأنه فقري حمتاج إىل فضله ،وكأنه يقول :يا رب أنا يف خري  ..وأنا ٌ

أدب يف الطلب ،فلنتعلمه منه عليه
فضلــك الذي َع َّودتني عليه  ..إنه ٌ

الســام  ،فإذا بالفرج يأتيه من غري تأخــر ﴿ ،ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾
[القصص.]25 :

هذه إضاءة  -أهيا الشــباب  -من شــباب ســيدنا موسى عليه

السالم يعلمنا ربنا من خالهلا آداب ًا  ..يعلمنا أن الضعيف عليه ْ
أن يتجه

إىل طلب املعونة مــن اهلل تعاىل  ..وحني يتجه إليه ويفوض األمر إليه

تعاىل فهو أقرب إىل أن يأتيه املدد منه تعاىل :بالواســطة ؛ بأن تتيرس له
األسباب وتُدَ َّبر له األمور  ..أو بغري واسطة ؛ فيفاجأ املفوض بالفرج،

فاهلل يقول يف حق نفسه تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﴾ [النمــل  .. ]62 :فإن كان العبد أهل اإلحســان مع اهلل كان
الفرج أقرب وأقرب ،فاهلل تعاىل يقول ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﴾ [األعراف.]56 :
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وجاء الفرج ملوسى عليه السالم أيض ًا ،بعد أن قدّ م اإلحسان إىل

الفتاتني ،وهبذا نعرف أن إعانة الضعيف باب عظيم للطف اللطيف،
فاإلحسان جزاؤه عند اهلل اإلحسان .

ويرشدنا ربنا أيض ًا إىل أن املؤمن وهو يف وسط الشدة جيب عليه

أن جيدد األمل بتذكر النعم  ..وأال يســمح لإلحباط أن يسيطر عليه،
كام فعل موسى عليه السالم  ..فاهلل موجود وهو ال يغيب عن عباده ..
واألمل يف فضله ال حدَّ له.

سن ُص ْح َب ٍة:
صب عىل العمل،
وح ُ
ووفاء ُ
ٌ
إضاءة ثامنةٌ ْ :

ال يف الصرب عىل َم ِّ
 كان عليه الســام يف شــبابه َم َث ًشاق العمل،

فقــد عمل أجري ًا يف رعي الغنم ،راضي ًا قانع ًا هبذا الذي أتيح له ،رغم

تنشــئته يف النعيم يف قصور فرعون .ثم إنه بعد النبوة َم َث ُل الصرب عىل
مواجهة جبابرة اخللق ،لدعوهتم وهدايتهم ،وهم فرعون وملؤه.

وما قيل يف ِح َك ِم ِ
رعي رســول اهلل ﷺ الغنــم ،يمكن أن يقال

كثري منه يف حق ســيدنا موســى عليه الســام ،بل إن سيدنا موسى
عليه الســام كانت يف طبيعته ِشــدَّ ٌة ِ
وحدّ ة ،فخفف هذا العمل من

طبيعته هذه.
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ِ
وح ِ
سن الصحبة
 -وكان عليه السالم يف شبابه َم َثل الوفاء بالعهدُ ،

ملــن كان يعمل عنده ،يظهر ذلك يف قصة الفتاتني الســابقتني وطلب

أبيهام منه ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [القصص:

أي
 .]٢٨ - ٢٧يقــول النبي ﷺ أليب ذر ريض اهلل عنه « :إذا ُســئِ َ
لتّ :

األجلني قىض موسى؟ فقلَ :خريمها وأمتهام وأبرمها »((( .فانظر كيف

أتم
صرب موسى عليه السالم هذه املدة الطويلة وفا ًء بالعهد ،وقد قىض َّ
األجلني وهو عرش سنني كرم ًا منه عليه السالم.
ما أحوج الشــباب إىل ال َّت َك ُّيف مع الظروف التي يوضعون فيها

واألحوال التي متر هبم كام تك َّيف سيدنا موسى مع حاله اجلديد!

ما أحــوج الشــباب إىل العمل والصرب عىل مشــاقه  ..والرضا

بــا توفر منه  ..والوفاء لصاحب العمل بحقه  ..وحســن العرشة ..
وحســن اهليثمي إسناده يف جممع الزوائد
((( املعجم الصغري للطرباين َّ ، 79/2

( ، )88/7وله شاهد عن ابن عباس مرفوع ًا يف مسند أيب يعىل ()279/4
وموقوف ًا يف صحيح البخاري ،حديث رقم (.)2538
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ومقابلة املعروف بمثله! هكذا يرضب موسى عليه السالم املثل لكل

شاب.

إضاءة تاسعة :تعاقد واضح كريم:
سيدنا موسى عليه السالم كان شــاب ًا يتمتع بشخصية واضحة،

مستقيمة يف شأهنا كله  ..يتعاقد مع رشيكه برشوط واضحة  ..ويعتذر

مسبق ًا  -وهو الفاضل الكريم  -عن أمر هو ُم َ َّ ٌي فيه إن مل يتمكن من
اإلتيان به  ..ويؤكد عىل تلك الــروطُّ ،
كل ذلك حتى تتم الرشاكة

عىل خري وجه  ..وهذا شــأن كل إنســان عاقل صاحب دين ،صادق

مع نفسه.

هذا املوقف السابق يبني لنا أن حتديد رشوط التعاقد ووضوحها

أمــر مطلوب لنجــاح الرشاكة  ..ولتقليــل النزاعــات  ..وأنه أمر
ال ُيستحيا منه.

ــن لنا هذا املوقف أيضــ ًا أن الرفق وحســن املعاملة أمران
و ُي َب ِّ

ــر ُض العمل
مطلوبان بني الــركاء  ..وأنه َي ْح ُســ ُن أن يتضم َن َع ْ

الترصيح هبام أو اإلشــارة إليهام  ..أال تــرى إىل قول الرجل الصالح

سيدنا موسى عليه السالم
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ملوســى عليــه الســام ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ أي ســتجد منــي حني تعارشين حســن

معاملة ،ووفاء لك بالعهد.

وضوح سيدنا موســى عليه السالم وحكمته يف التعاقد يظهر يف

قولــه ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [القصص ،]28 :يعني كالنا مطالب بالوفاء
بام َتعهدَ  ،وأنا ٍ
بــأي األجلني الثامنية أو العرشة ،فإن وفيت
موف لك
ِّ
َّ
بأحدمها فال أطالب بزيادة .فهذا وضــوح يف االتفاق  ..وإعذار من

موســى لنفســه إن مل يتمكن من أن يويف بالفضل ومها السنتان فوق
الثامنية  ..وهذا التحديد من َع ْق ِل اإلنســان ودينه وحرصه عىل نجاح

الرشاكة بعد أن ارتضاها.

إضاءة عارشة :رغبة يف مصاهرة الصاحلني:
هذا املوقف الســابق كام أن فيه استئجار الصالح األمني ،فيه أمر

آخر واضح ،وهــو الرغبة يف تزويج الصاحلني  ..فيه حســن اختيار
الوالــد البنته ،فالشــاب الصالح اخللوق اجلــاد ذو األصل الكريم
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ــرك  ..وفيه حكمة هذا الوالد الصالــح ورفعه احلرج عنه وعن
ال ُي ْ َ
ابنتيه وعن موسى عليه السالم الذي سيكون أجري ًا عنده مرتدد ًا عليه

احلرج يشء أكثر من أن يكون هذا
يف بيتــه ،ويف البيت بناته ،وال َيرفع َ
الشاب الصالح زوج ًا إلحدى ابنتيه.

ويف هــذا املوقف أيض ًا رغبة موســى عليه الســام يف مصاهرة
الصاحلــن ،فقد رأى اســتقامة هــذا البيت ،رأى صــاح الفتاتني
ِ
وجدَّ مها ومروءهتام ،وصالح والدمها ،فقبل هذا العرض الكريم ،وما

أنجح البيوت واألرس التي تؤســس عىل التقوى ،وتكون بني زوجني

يقدران املسؤولية!

يقــول اهلل تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾
[النور.]32 :
هكذا يدبر اهلل لعباده املحســنني ؛ عم ً
ومأوى،
ال رشيف ًا يكفيه،
ً

وزوجة صاحلة ،وصهر ًا كري ًام ،ومعيشة طيبة.

سيدنا موسى عليه السالم

121

شةَ :إكرا ٌم وتوسع ٌة يف اخلتام:
إضاءة حادية َع ْ َ

َ
األجل الذي عليه مع
أتم ســيدنا موسى عليه الســام
بعد أن َّ

والد زوجته عىل أحسن الوجوه ،وطلب العود َة إىل بلده ،يكافئه والد
ٍ
زوجته يف هناية مدة اخلدمة بأن يعطيه َّ
شــاة تُو َلدُ عىل خالف لون
كل

أمها ،ويبارك اهلل تعاىل ملوســى عليه السالم يف ذلك ،ويعيده إىل بلده
غني ًا ،ذا مال كثري ،وكان ذلك قبل النبوة.

نبي اهلل موسى عليه
لما دعا ُّ
فعن أنس بن مالك ريض اهلل قالّ « :
كل ٍ
الســام صاحبه إىل األجل الذي كان بينهام ،قال له صاحبهُّ :
شاة
ّ
َو َلدَ ْت عىل غري لوهنا َف َل َك ولدُ ها ،قالَ :ف َع َمدَ فوضع ِحباالً عىل املاء،
فولدت ك ُّله َّن ُب ْر ًقا إال شــا ًة
فجالت جولة
فلــا رأت احلبال َف ِز َع ْت،
ْ
ْ
(((
غنام اجتمع
واحدةً ،قال فذهب بأوالدهن ذلك العام »  .و ُبرق ًا :أي ً

فيها السواد والبياض.

وقد ذكر العلامء أن فعل موســى عليه الســام هذا كان بوحي

مــن اهلل تعاىل ،أي باإلهلام ،فلعله أن يكــون برؤية منامية ألنه مل يكن
((( مســند أيب يعىل ( ، )324 ،285/5وقــال اهليثمي يف املجمع (:)150/4
« رواه أبو يعىل ،ورجاله رجال الصحيح ».
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يف هــذا الوقت نبي ًا ،فقد ذكر القرطبي وغــره قالوا« :روى حييى بن
ســام أن صالح مدين جعل ملوسى َّ
كل َس ْ
ــخ َل ٍة توضع خالف لون
أمها ،فأوحى اهلل إىل موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خالف شبههن
كلهن»(((.

وهكذا  -أهيا الشــاب  -يكرم اهلل عباده املتقني ويدبر هلم ،يقول

اهلل تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﴾ [الطالق .]3-2 :فلنتق اهلل وسيكرمنا
اهلل ،فاهلل ال يضيع أولياءه.

ويف اخلتام :أليســت هذه املواقف التي خصها القرآن بالذكر أو

التي ذكرهتا الســنة املرشفة عن نبي اهلل موســى يف شــبابه تعد نامذج

متثل جوانب من مما ينبغي أن تكون عليها شــخصية الشاب املسلم،
وإضاءات هداية له يف حياته؟!

وصىل اهلل عىل هذا النبي الكليم الكريم.

((( تفسري القرطبي  ،276/13واملاوردي .249/4
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إضاءات من حياة
سيدنا داود عليه السالم
يف شبابه
سيدنا داود عليه الســام كان نبي ًا َم ِلك ًا ،أثنى اهلل تعاىل عليه بأنه
صاحب قوة َش ِ
العلم والعمل والعبادة والقيا َم بمســؤولياته،
ــم َل ْت
ُ
َ

رسيــع األوبة إىل اهلل تعاىل،
وبأنه كثري التســبيح والترضع والدعاء،
ُ
يقول اهلل تعاىل لنبيه ﷺ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﴾ [ص.]17 :

وأثنى اهلل تعاىل عىل كثرة تســبيحه وشــدَّ ِة إخالصــه و ُع ُذوبة

صوته ،حتى إن اجلبال والطري كانت تســتجيب لتسبيحه فرتدد معه
﴿ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ ﴾

[سبأ.]10 :

ِ
الصالة
ب
وروى البخاري ومسلم أن رسول اهلل ﷺ قالَ « :أ َح ُّ
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إىل اهلل صال ُة داودَ ،
ب الصيام إىل اهلل صيام داود ،كان ينام نصف
وأ َح ُّ
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ،وكان يصوم يوم ًا ويفطر يوم ًا ،وال َي ِف ُّر
إذا القى »(((.

سيدنا داود وولده ســليامن عليهام الســام كانا نبيني عظيمني

قوى اهلل ملكهــا ،وآتامها احلكمة ،فكان هلام أثر كبري يف حياة اليهود،
َّ
يف تنظيم شــؤوهنم ،ومعاجلة خللهم العقدي واالجتامعي ،وإشاعة

العدل فيهم.

وقد حكــى القرآن لنا إضاءات من شــباب ســيدنا داود عليه

السالم ،فلنقف عىل بعض تلك اإلضاءات:

جندي ِم ْقدَ ا ٌم ُم َصابر ،ورا ٍم ماهر:
إضاءة أوىل:
ٌّ

ســيدنا داود عليه الســام يف شــبابه َم َث ٌل للجندية  ..والقوة ..

واالنضباط  ..والصرب  ..والشــجاعة  ..أظهــر القرآن الكريم ذلك

حني َحكى قصة قتال امللك الصالــح طالوت ،الذي جعله اهلل ملك ًا

لبني إرسائيل يقاتلون معه أعداءهم الذين قهروهم وقتلوهم ،وكان
((( صحيح مسلم ،حديث رقم (.)1079
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قائد هؤالء األعداء جالوت ،وكان يف هذا اجليش ســيدنا داود عليه
النبوة .طلب هذا امللك اجلبار املبارزة فهابته
السالم قبل أن يؤتيه اهلل ّ

بنو إرسائيل ،فخرج إليه هذا الشباب املؤمن الواثق باهلل ليبارزه فرماه
طوحــه يف اهلواء فقتله به ،وكان داو ُد
داود بحجر يف مقالعه بعد أن َّ

عليه الســام رامي ًا يرمي احلجر باملقالع فال خيطئ الرمية ،وكان قبل

هذه احلــرب يعمل يف رعي الغنــم ،ثم صار بعدها قائــد ًا من قادة
جيــوش َم ِل ِك ِه طالوت((( ،يقــول عز وجل﴿ :ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﮯ ﴾ [البقر.]251 :
شــاب بكل شــجاعة يقاتل هذا
خيرج داود عليه الســام وهو
ٌّ

اجلبار ليدفع عدوانه عن الناس.

اإلنســان  -أهيا الشــباب  -وأكر َمه حني يتوكل عىل اهلل
ما أع َّز
َ

ويعتصم به  ..حني ال حيتقر نفسه ولو كان أمام أصحاب اجلربوت ..
((( ينظر قصــص األنبياء البــن كثــر ( ،)263 -262/2وقصص األنبياء
لعبــد الوهاب النجار ص ( ،)307 -305وينظر أيض ًا تفســر اآلية رقم
( )251من سورة البقرة يف تفسري الطربي.
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حني يكــون ِم ْقدام ًا يف املواقــف التي حتتاج إىل اإلقــدام! وهذه من
صفات اجلندي الكامل ،التي َم َّثلها سيدنا داود عليه السالم.

إضاءة ثانيةَ :ع ْو ٌن وإعزا ٌز ُ
وشك ٌْر:

ٍ
بأسباب
النرص عىل جالوت
ح ّق َق اهللُ تعاىل لِداو َد عليه الســام
َ
ٍ
يســرة ؛ هــي ِم ْقالع يوضع فيــه حجر  ..واختــاره اهلل من بني بني
إرسائيل لذلــك ،ومل يكن قبلها قائد ًا وال جندي ًا ،ولكنه كان عبد ًا هلل،

قوي القلب به تعاىلَ ،ر ّجاع ًا إليه ،قال اهلل يف حقه لســيدنا حممد عليه
َّ
الصــاة والســام ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﴾ وبه نعلم

أن اهلل يعيل قدر أوليائــه وأهل طاعته ،وجيري عىل أيدهيم النفع العام
للعباد.

وبــه نعلم  -أيض ًا  -أن عون اهلل تعاىل إذا َح َص َل لإلنســان ،فإنه

سيصل إىل مراده ،ولو كانت األسباب التي يمتلكها ضعيفة أو قليلة،
وهذا األمر يرسي يف مجيع جماالت احلياة ،فال ينبغي للضعيف إذن أن

ييأس ،طاملا اختذ األسباب و َت َق ّوى باهلل تعاىل.

وكلام تواضع اإلنســان  -أهيا الشباب  -هلل تعاىل رفعه اهلل ،يقول

الشيخ عبد الوهاب النجار رمحه اهلل « :إن انتصار داود عىل جالوت مل
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يغري من طباع داود عليه السالم ،ومل يذهب به مذهب أهل الكربياء،
بل مل يــزده هذا األمــر إال تواضعــ ًا ،وكان اهلل يرفعــه كلام تواضع
وشكر»(((.

ٍ
وقاض عادل:
قوي
إضاءة ثالثة :حاكم ُّ

القوي العادل ،فقد
للم ِل ِك
ِّ
وداود عليه الســام يف شــبابه َم َث ٌل َ

تزوج ابن َة طالوت ،وشارك يف احلكم « و َع ُظ َم داود عليه السالم عند

بني إرسائيل وأحبــوه ،ومالوا إليه أكثر من طالــوت »((( ،ثم انتقل
إليه امللك بعد طالــوت ،ثم أوحى اهلل إليه بعد ذلك وصار نبي ًا ،فقام
بشــؤون احلكم والقضاء أتم قيام وهو يف ُم ْق َت َب ِل رجولته ألن األنبياء

يوحــى إليهم عــى رأس األربعني عام ًا ،يقــول تعاىل ﴿ :ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾ ،ويقــول تعــاىل:
﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ ،واحلكمــة :هــي

النبوة ،وهي اإلصابة يف األمور ،و َف ْص ُل اخلطاب :هو البيان الشــايف
إذا تكلم ،والفصل بني احلق والباطل إذا قىض(((.

((( قصص األنبياء ص (.)316

((( هذا من قول السدي كام يف قصص األنبياء البن كثري (.)263/2
((( ينظر :تفسري اجلاللني ،والتحرير والتنوير.
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إضاءة رابعةَ :ملِ ٌ
ك ويأكل من عمل يده:

شاب ُ
يعمل فيأكل من كسبه وعمل
 ســيدنا داود عليه السالم ٌّيده  ..و َم ِل ٌك يعمل فيأكل من كسبه ومن عمل يده ،إنه يف كلتا احلالتني
يعتمد عىل نفسه بعد اهلل تعاىل ،فيأكل من كسب يده اختيار ًا منه عليه
السالم -وهو َم ْن هو -ألفضل طرق األكل وكفاية حاجات النفس،
وهو أن يكون من كســب اليد ،يقول ﷺ « :مــا أكل أحدٌ طعام ًا ُّ
قط

نبي اهلل داود عليه الســام كان
خــر ًا من أن يأكل من عمل يدهَّ ،
وإن َّ
يأكل من عمل يده »(((.

 -ســيدنا داود عليه السالم بعد أن صار نبي ًاُ ،ي ِلني اهللُ له احلديد

فكانت معجــزة له ،فيعمل يف مهنة احلدادةُ ،ي َشــك ُِّل للناس بيده من
احلديد ما حيتاجون إليه ،ويع ِّلمــه اهللُ تعاىل صناع َة الدروع من ِ
احل َل ِق
ُ
((( صحيح مسلم رقم .1966

يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري ( « :)382 /6ويف احلديث
فضل العمل باليد ،وتقديم ما يبارشه الشخص بنفسه عىل ما يبارشه بغريه،
واحلكمة يف ختصيص داود بالذكر أن اقتصاره يف أكله عىل ما يعمله بيده مل
يكن من احلاجة ألنه كان خليفــة يف األرض كام قال اهلل تعاىل ،وإنام ابتغى
األكل مــن طريق األفضل ،وهلذا أورد النبي ﷺ قصته يف مقام االحتجاج
هبا عىل ما قدمه من أن خري الكسب عمل اليد ».
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وكانت مــن قبل تصنع مــن الصفائح ،فصــارت بذلك أخف عىل

املقاتــل ،يقول اهلل تعاىل   ﴿ :ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  

ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  

ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﴾ [ســبأ ،]11-10 :ومعنى «سابغات»،
الس ِد» ،أي « :أتقن نســجه
أي :دروعــ ًا كوامل ،ومعنى « و َقدِّ ر يف َّ ْ
بحيث تتناسب حلقاته ،وتكون يف أكمل صورة ،وأقوى هيئة»(((.

يقول أحد أئمة التفسريَّ « :أو ُل من صنع الدروع ورسدها وح ّلقها

داود ،وكانت من قبل صفائح ،والدرع جيمع اخلفة واحلصانة »(((.

الســام من
هــذا بعض ما ع َّلــم اهللُ تعــاىل عبــده داود عليه ّ

الصناعات  ..وفنون العلم  ..وأمور الدين وسياســة امللك ،مما حيتاج
إليه الناس يف وقتــه ،وحيتاج إليه يف ملكه كام أشــار إليه قوله تعاىل:

﴿ ﮬ ﮭ ﮮﮯ   ﴾ [البقرة ،]251 :فام أوســع ما علمه اهلل تعاىل

إ ّياه سواء بالنبوة أو بتجارب السابقني وأخبارهم ،أو بام أودعه فيه من

مقومات شخصية!

كان هذا العلم  -أهيا الشــباب  -وهذه القوة وهذه احلكمة من
((( ينظر تفسري اجلاللني ،والتفسري الوسيط للقرآن الكريم ،للدكتور حممد سيد
طنطاوي (.)274/11
((( هو قتادة بن دعامة السدويس ،ينظر تفسري البغوي .335/5
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مقومات ودعائم ملكه العظيم الذي قال اهلل فيه ﴿ :ﭭ ﭮ   ﴾
[ص.]20 :

استطراد:

ي ُســن ِذكره  -أهيا الشــباب  -يف هذ املقــام أن ن َُذكِّر بأن
ومما َ ْ

َــح التعليم واإلهلام للبرشية ،فآدم عليه الســام أول
النبوة هي ُم ْف َتت ُ

املحدَ ثات ،من إنسان
معلم للبرش ،علمه اهلل أســاء كل ما خلق من ْ
وحيوان ودابــة ،وطري ،وغري ذلك ،وعرفه الكائنات التي تدل عليها

هذه األسامء ،ثم علمها أوالده ،وعلمها أوال ُد ُه َم ْن بعدَ هم ،وهكذا.

ابتداء التعليم كان من النبــوة ،كان من إهلام اهلل ووحيه ،وابتداء

العمران كان عــى أيدي األنبياء عليهم الصالة والســام ،فاألنبياء

جــاؤوا هلداية اخللق إىل حقــوق اهلل تعاىل ،وجــاؤوا أيض ًا معلمني

هيدون الناس إىل طرق التعامل األمثل مع الكون ،وكيفية اإلفادة منه،
فإدريس عليه السالم مث ً
ال -وهو أول نبي أرسل بعد آدم وقد ُب ِع َث يف

مرص -جاء أنه هو ّأول من خاط الثياب ،وكانوا قبله يلبسون اجللود،

وأول من َخ َّط بالقلم ،قال ابن األثري رمحه اهلل « :وكان خطاط ًا ،وهو
ّ

أول من خط بالقلم ،وأول من خاط الثياب ولبسها ،وأول من نظر يف

علم النجوم واحلساب » .كل ذلك بوحي اهلل وتوفيقه ،فكام محل عليه

سيدنا داود عليه السالم
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السالم قديام لواء التوحيد ،محل لواء العلم  ..والتعليم  ..واملدنية ..

والتحــر .فهم قد بدؤوا وعلموا وفتــح اهلل عىل الناس من خزائن

العلوم ما فتح.

َع ْو ٌد إىل س ِّيدنا داود عليه السالم:

طور صناع َة
هكذا أرشــد اهلل تعاىل داود عليه الســام ،وهكذا َّ

خمتار ،وهكذا أفاد الناس واعتمد يف كســبه عىل
الدروع ،وهو
نبــي ٌ
ٌّ

عمــل يده ،ال عىل كونه ملك ًا ،وهذا منهج ارتضاه ســيدنا داود عليه

السالم لنفسه.

أال ما أحسن أن يكون املرء عصامي ًا نافع ًا ،يعمل فينتج ويستغني
َ
يأخــذ أحدكم َح ْب َل ُه ،فيأيت بِ ُحز َْم ِة
بذلك عن النّاس! قال ﷺَ « :لَ ْن

َّ
خري له من أن يســأل
احلطب عىل ظهره ،فيبيعها،
فيكف اهللُ هبا وجهه ٌ

الناس أعطوه أو منعوه »(((.
َ

وقــد ُروي عن عمر بن اخلطــاب ريض اهلل تعاىل عنه قال « :إين

َ
الرجل ،فيعجبني ،فأقول :هل له حرفة ؟ فإن قالوا :ال؛ ســقط
ألرى
من عيني»(((.

((( صحيح البخاري رقم .1402

((( املجالسة وجواهر العلم (  ،)3005واملروءة أليب بكر املرزباين (.)23
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الدين والدنيا إذا اجتَمعا
ــن
َ
حس َ
ما َأ َ
َ
بالر ُج ِل
ُفر
َ
وأق َب َ
واإلفــاس َ
ــح الك َ

وبعد ،فهذه  -أهيا الشباب  -إضاءات من حياة سيدنا داود عليه

السالم يف شبابه وما كان منه يف ُم ْقتَبل س ِّن رجولته ،وهكذا ينبغي أن

يكون الشــاب موصوالً باهلل تعاىل  ..ذاكر ًا لــه  ..منيب ًا إليه  ..له حظ

وافر من العلم والنشــاط واملشاركة اجلادة  ..مبادر ًا إىل نفع النّاس ..
مبتكر ًا إن اســتطاع  ..شجاع ًا من غري هتور  ..صابر ًا  ..صاحب مهنة

تكفيه وتنفع غريه  ..مؤه ً
ال ملا يوكل إليه من مســؤوليات ومهام ،كام
حلكم والقيادة  ..قائ ًام بحقها أتم
أوكل إىل داود عليه السالم القضاء وا ُ

قيــام  ..ال تغره مكانته أو منصبه  ..يعتاد احلكمة يف ترصفاته وأقواله
واختياراته.

هذا النموذج املثايل نجده يف شباب سيدنا داود عليه السالم.
﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﴾ [األنعام.]90 :
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إضاءات من حياة
عيسى وحييى عليهما السالم
يف شبابهما
رب بالوالدين،
والرقة يف الطبع ،وال ِّ
أمثل ُة الزهد ،واإلنابة إىل اهللِّ ،

والسيادة يف العلم والتقوى والورع ِ
ِ
ِ
واحلكمة،
والقوة يف أخذ األمور،

والع ّفة وكبح مجاح النفس كانت متمثلة يف ســيدنا عيسى وابن خالته
حييى عليهام الســام ومها يف زمن الشباب والصبا ،كانا كذلك حتى
صارا َع َلمني فيها ُي ْقتَدى هبام ِم ْن َق ْب ِل أن يؤتَيا النبوة ،وكانا بذلك َّ
حمل
احرتام وتقدير ووجاهة يف قومهام.

وهكــذا كان حــال هذين الشــابني الكريمني ،قــدوة عظيمة
للشباب:
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حييى عليه السالم:
يقول اهلل عز وجل ليحيى عليه السالم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [مريم.]١٤-١٢ :
حييى عليه السالم ُي ْقبِ ُل بِ ِ
جدٍّ عىل تعلم التوراة صغري ًا  ..ويتمسك
ِ
ه ٌة
بالعمــل هبا صغري ًا  ..ويؤتى الفهم واإلقبال عىل اخلري صغري ًا ّ ..
عاليــة بإهلام وإعانة من اهلل تعاىل ليتحمل هبام األمانة ومرياث األنبياء
صغري ًا ،يقول العلامء يف تفسري قوله تعاىل « :وآتيناه احلكم صبي ًا» :أي

« الفهم والعلــم واجلد والعزم ،واإلقبال عىل اخلري ،واإلكباب عليه،
صغري َحدَ ُ
ث السن»(((.
واالجتهاد فيه وهو
ٌ

كان يف صباه وشــبابه ذا قلب رقيق عطــوف ،طاهر ًا من اآلثام،

مطيع ًا هلل تعاىل ،مراقب ًا له خيشاه وال يتعدى أمره أبد ًا ،وذاك قوله تعاىل:

ب والديه
﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﴾  ..وكــا يطيــع اهلل َي َ ُّ

﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ،مل يكــن جبــار ًا عليهام وقد
((( تفسري ابن كثري (.)216/5
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ولداه شــيخني كبريين  ..ومل يكــن جبار ًا عىل النّــاس وال متعاظ ًام

وال قاسي ًا ،ومل يعص الوالدين الكبريين ومل يعص اهلل تعاىل.

ويف آية أخــرى يقول تعــاىل لزكريا عليه الســام وهو يبرشه

بيحيى عليه الســام﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﴾ [آل عمران.]٣٩ :
هذه األوصاف السابقة هي عناوين التعريف والترشيف من اهلل

السالم  ..وهي عناوين ترشيف لكل من كان
تعاىل لسيدنا حييى عليه ّ
كذلك.

يقول سعيد بن جبري رمحه اهلل يف قوله تعاىل ﴿ :ﭲ ﭳ ﴾:

الســيد :الذي يطيع اهلل تعاىل وال يعصيه ،واحلَ ُصور :الذي ال يأيت
« َّ
(((
الس ّيد الذي يملك غضبه»(((.
النساء »  ،وقال أيض ًاَّ « :

ويقــول النبي ﷺ يف كامل ســيادة ســيدنا حييى وزكاتــه وتقواه:

 كــا يروي عنه عبد اهلل بن عمــرو ريض اهلل عنهام  « : -ال ينبغي ألحد((( الزهد والرقائق البن املبارك ،حديث رقم (.)1516
((( شعب اإليامن للبيهقي (.)46/11
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أن يقــول أنا خري من حييى بــن زكريا ،ما َه َّم بخطيئة  -أحســبه قال -

وال عملها»(((.

هكذا كان ســيدنا حييى يف حياته مل يعمل ســيئ ًة َق ُّط  ..بل مل هيم

هبا  ..وهبذا وباحلكمة التي آتاه اهلل تعاىل إياها صبي ًا ساد قومه  ..وكان

حمل احرتامهم ،وهــذه األمور وإن كانت عطاء من اهلل تعاىل ،فإهنا يف
نفس الوقت متثل قدوة عظيمة لنا ،نتمثلها ونتعلمها ونامرســها قدر

استطاعتنا.

عيسى عليه السالم:
وأ ّما عيســى عليه الســام فقد قال اهلل تعاىل يف حقه عىل لسانه

حني تكلم يف املهد ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [مريم:
 .]٣٢هكذا جعل عيســى عليه الســام من عناوين التعريف بنفسه
هذه الفضيلة الكربى ﴿ :ﮞ ﮟ﴾.

وقال عز وجل وهو يبرش به مريم عليها الســام﴿ :ﯮ ﯯ
((( مســند البزار ( ،)334/6وقال اهليثمي يف املجمــع ( « : )209/8رجاله
ثقات».
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ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [آل عمــران .]٤٥ :وقــال أيض ًا:

﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [آل عمران]٤٨ :

ال يزال يتدرج يف العلم النافع والتعلم حتى اصطفاه اهلل تعاىل بالنبوة

وآتاه اإلنجيل.

وبعــد ،فهذه  -أهيا الشباب  -هي صفات الرشف احلقيقية:

وح ْلم ِ
بر ورمحة بالوالديــن  ..علم نافع تتعلمونــه ِ ..
وحكمة
ٌ
ٌ
ٌّ

تتحلون هبام  ..وتقــوى تقربكم من ربكم  ..وع َّفة متنعكم من ذهاب
مروءتكم وضياع رشفكم ِ ..
وم ْل ٌ
ك لزمام أنفســكم  ..ومنزلة حمرتمة

بني الناس جتعل صاحبها قدوة لغريه .

وهي صفات رشيفة لزمت هذين النبيني ومها يف شباهبام ،عليهام

من اهلل الصالة والسالم.
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اخلامتــــة
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وبعد ،هذه اإلضاءات الرشيفة مــن حياة أنبياء اهلل تعاىل عليهم

النامذج
الصالة السالم يف شــباهبم ،فقد رأينا كيف كانوا وال يزالون
َ
الكامل َة للفرد الصالح ،واإلنسان الكامل ،واحلياة اجلادة ،رأينا كيف
ربم ليحملوا أعظم رسالة ،رســالة اهلداية والتزكية وتعليم
أعدَّ هم ُّ
كل إضاءة من تلك اإلضاءات ويمثل ُّ
احلكمة ،وكيف ُت ِّثل ُّ
كل ُخ ُل ٍق

أو َع َم ٍل أو موقف هلم جانب ًا من جوانب الشخصية الكاملة للمسلم،

و َم ْع َل ًام إن مل يكن يف مقدورنا أن نتمثله ،فإننا نستيضء هبديه.

وأنه مهام طلب الشــاب قدوة من رموز االقتداء يف احلارض أو يف

التاريخ الســابق ،يف جمتمعه أو خارج جمتمعه ،فإنه البد أن جيعل هذه
النامذج الرشيفة التي ارتضاها اهلل تعــاىل هي َ
املثل األعىل له ،البد أال

يذهب بعيد ًا عنها ،حتى َي ْر ُشــدَ  ،وحتى يعــرف ما خيتار ،وإال َّ
ضل،
فنسأل اهلل تعاىل اهلدى والرشاد.
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ورأينا كيف تعددت جوانب اخلري يف حياة األنبياء عليهم الصالة

والسالم يف شباهبم ،وأنه ما من جانب من جوانب اإلنسانية الراشدة
الكاملة ،إال كانوا القدوة فيه.

 إذا نظرنا إىل جانب تنشئتهم وتربية اهلل تعاىل هلم ،كانوا القدوة. -إذا نظرنــا إىل جانب اخلُ ُلق الكريم ،والرب واإلحســان كانوا

القدوة.

 -إذا نظرنا إىل األرحيية واحليــاة الطبيعية ،والبعد عن التكلف،

والذوق العايل واملشاعر املرهفة ،كانوا القدوة يف ذلك.

 -إذا نظرنا إىل جانب قوة العزيمة واإلرادة ،وحتمل املسؤوليات

العظام ،كانوا القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب اجلــد والعمل ،والقــوة واجللد ،كانوا

القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب التكيف الصحيح مــع الواقع ،واألخذ

بسنة اإلعداد ،والبعد عن العشوائية ،كانوا القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب املنهجية العلميــة ،وترتيب األولويات،
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وترتيب احلجج بكل سالسة ،ومناسبتها لكل موقف ،وملن يدعوهنم،

أو حياجوهنم ،وهو ما يعرف باحلكمة ،كانوا القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب تعدد املواهب واخلــرات وتوظيفها يف

حياهتم ،كانوا القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب نفــع اخللق ،واملبــادرة إىل ذلك ،كانوا

القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب إنجاز األعامل العظيمة وتشــييد املآثر،

واملشاركة يف إعزاز قيم احلق مهام كان الداعي إليها ،كانوا القدوة.

 -إذا نظرنا إىل جانب التحمــل والصرب عىل االبتالءات ،كانوا

القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب التــوكل عىل اهلل تعــاىل ،والرضا عنه،

واملسارعة يف تنفيذ أمره ،طاملا أمر ،كانوا القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانب العفة والتحفظ عن املفاســد الشــائعة،

وحرصهم عىل تنزيه ساحتهم عن كل ما يشينهم ،كانوا القدوة.
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 -إذا نظرنا إىل جانب االستقامة ،وأثرها يف فتح أبواب اخلريات

عىل صاحبها ،كانوا النموذج األمثل يف ذلك.

 -إذا نظرنا إىل الوضع األديب الرفيع هلم يف وســط قومهم ،حتى

ولو تغري قومهم عليهــم بعد النبوة فانتقصوهم ،كانوا القدوة يف هذا
املجال.

 -إذا نظرنا إىل اجلانب األرسي ،والقيام بحق األرسة وحســن

الصحبة هلم ،كانوا القدوة.

 -إذا نظرنا إىل جانب رجاحة العقل ،وتدبري األمور ،وحســن

الرأي ،كانوا القدوة.

 إذا نظرنا إىل جانب اجلندية ،والشجاعة األدبية ،كانوا القدوة. -إذا نظرنــا إىل صفــات العامل الصالــح ،واحلاكم والقايض

الصالــح ،والقائد الصالــح ،واملســؤول واإلداري الناجح ،كانوا
القدوة.

 -إذا نظرنــا إىل جانــب املنطلــق الصحيح يف احليــاة ،منطلق
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العبودية هلل ،وإىل الغايات الســامية هلا ،والوســائل الطاهرة لتحقيق
هذه الغايات ،كانوا القدوة يف ذلك.

 وإذا نظرنا إىل اإلنسانية الكاملة كانوا أتم نامذجها.يقول اهلل تعاىل﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ﴾.
وختامهم مسك اخلتام وصفوة األنام ،سيدنا حممد ﷺ.
هذه الصفات  -أهيا الشــباب -هي صفات األنبياء قبل بعثهم،

وبعده ،وهــم وإن كانت تربيتهم من اهلل تعــاىل ،فهم يف الوقت ذاته
قدوة لكل شــاب يريد أن يتخلق باخللق الطيب والصفات احلميدة،

لكل من يسعى إىل احلياة املثمرة يف كل مناحيها ،ملن يريد أن جيمع بني
خريي الدنيا واآلخرة ،لكل من يريد أن يكون من ك ََم َل ِة الرجال.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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قائمة املصادر واملراجع
1.1إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املســانيد العرشة ،للحافظ أمحد بن أيب بكر
البوصريي ،حتقيق دار املشــكاة للبحث العلمــي ،طبعة دار الوطن،
الرياض ،ط1420 ،1هـ  1999 -م.

2.2األدب املفــرد ،للبخاري ،حتقيق :حممد فؤاد عبــد الباقي ،طبعة :دار
البشائر اإلسالمية -بريوت ،ط 1409 ،3هـ  1989 -م.

3.3إرشاد الســاري لرشح صحيح البخاري ،للقسطالين ،طبعة املطبعة
الكربى األمريية ،مرص ،ط 1323 ،7هـ.

4.4األوائل للطرباين ،ســليامن بن أمحد ،حتقيق :حممد شــكور بن حممود
احلاجي أمرير ،طبعة مؤسسة الرســالة ،ودار الفرقان ،بريوت ،دون

طبعة وتاريخ.

5.5البحر الزخار املعروف بمســند البزار ،لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن
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عمرو بــن عبد اخلالق البزار ،حتقيق :حمفــوظ الرمحن زين اهلل ،طبعة
مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط 1409 ،1هـ  1988 -م.

6.6البدر املنري يف ختريــج األحاديث واآلثار الواقعــة يف الرشح الكبري،
لــراج الدين ابن امللقــن ،حتقيق مصطفى أبو الغيــط وعبد اهلل بن
ســليامن ويارس بن كامل ،طبعة دار اهلجرة للنرش والتوزيع ،الرياض،
ط 1425 ،1هـ  2004 -م.

7.7تفســر البغوي ،املسمى « :معامل التنزيل يف تفســر القرآن » ،ملحيي
الســنة أيب حممد احلسني بن مســعود البغوي ،حققه وخرج أحاديثه:
حممد عبد اهلل النمر ،وعثامن مجعة ضمريية ،وســليامن مسلم احلرش،
طبعة دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط 1417 ،4هـ  1997 -م.

8.8تفســر التحرير والتنوير ،ملحمــد الطاهر ابن عاشــور ،طبعة الدار
التونسية للنرش ،دون تاريخ.

9.9تفســر اجلاللني ،جالل الدين حممد بن أمحــد املحيل ،وجالل الدين
عبد الرمحن بن أيب بكر الســيوطي ،طبعة دار احلديث ،القاهرة ،ط،1

دون تاريخ.

1010تفســر الطربي ،املســمى« :جامع البيان عن تأويــل آي القرآن»،
أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتك ،طبعة عامل الكتب ،الرياض ،ط1424 ،1هـ  2003 -م.
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1111تفسري القرطبي « :املسمى اجلامع ألحكام القرآن» ،طبعة دار الفكر،
بريوت ،ط 1407 ،1هـ  1987 -م.

1212تفسري ابن كثري ،املسمى« :تفسري القرآن العظيم» ،للحافظ أيب الفداء
إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ،حتقيق :سامي بن حممد
سالمة ،طبعة دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ  1999 -م.

1313تفســر املاوردي ،املســمى « :النكت والعيون» أليب احلســن عيل بن
حممد بــن حممد بن حبيــب البرصي البغــدادي ،حتقيق :الســيد بن

عبد املقصود بن عبد الرحيم ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.

1414خاتم النبيني صىل اهلل عليه وآله وســلم ،ملحمد بن أمحد بن مصطفى
ابن أمحــد املعروف بأيب زهــرة ،طبعة دار الفكر العــريب ،القاهرة،
 1425هـ.

1515اخلصائص الكربى ،جلالل الدين السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر،
طبعة :دار الكتب العلمية ،بريوت ،دون تاريخ.

1616الدعاء للطرباين ،أيب القاســم ســليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط 1413 ،1هـ.

1717دالئل النبوة للبيهقــي ،حتقيق :د .عبد املعطــي قلعجي ،طبعة دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ  1985 -م.
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1818دالئــل النبوة أليب نعيــم األصبهاين ،حتقيق :د .حممــد رواس قلعه جي،
وعبد الرب عباس ،طبعة دار النفائس ،بريوت ،ط 1406 ،2هـ 1986 -م.

1919الرحيق املختوم ،بحث يف السرية النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة
والســام ،لصفي الرمحن املباركفوري ،طبعــة دار الوفاء ،مجهورية
مرص العربية ،املنصورة ،ط  1430 /2هـ 2009 -م.

2020الروض األنف يف رشح الســرة النبوية البن هشــام ،أليب القاسم
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد الســهييل ،حتقيق :عمر عبد السالم
الســامي ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط 1421 ،1هـ
 2000 -م.

2121ســبل اهلدى والرشاد ،يف ســرة خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم
نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد ،ملحمد بن يوســف الصاحلي
الشــامي ،حتقيق وتعليق :الشــيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ

عيل حممد معوض ،طبعــة :دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط،1
 1414هـ  1993 -م.

2222سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،طبعة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احللبي ،القاهرة ،ط 1395 ،2هـ 1975 -م.

2323سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،طبعة دار الفكر ،بريوت.
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2424الســنن الكربى للنســائي ،حتقيق :حســن عبد املنعم شلبي ،طبعة
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.

2525ســنن ابن ماجه ،طبعة دار إحياء الكتب العربيــة ،القاهرة ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي.

2626سرية ابن إسحاق (كتاب الســر واملغازي) ،ملحمد بن إسحاق بن
يسار ،حتقيق :سهيل زكار ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط1398 ،1هـ
1978 -م.

2727السرية النبوية أليب احلســن الندوي ،طبعة دار ابن كثري ،دمشق ،ط
 1425 ، 12هـ.

2828الســرة النبوية الصحيحة ،حماولة لتطبيق قواعــد املحدثني يف نقد
مرويات الســرة النبوية ،للدكتور أكرم ضياء العمري ،طبعة مكتبة
العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط 1415 ،6هـ  1994 -م.

2929الســرة النبوية عرض ووقائع وحتليل أحداث ،للدكتور عىل حممد
الصاليب ،طبعة دار املعرفة ،ط 1432 ،11هـ  2011 -م.

3030الســرة النبوية عىل ضوء القرآن والسنة ،ملحمد بن حممد بن سويلم
أبو ُشهبة ،طبعة دار القلم ،دمشق ،ط 1427 ،8هـ.

3131الســرة النبوية البن كثــر (من البداية والنهايــة) حتقيق :مصطفى
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عبد الواحد ،طبعة :دار املعرفــة للطباعة والنرش والتوزيع بريوت،
1395هـ  1976 -م.

3232السرية النبوية البن هشام األنصاري ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد،
طبعة رشكة الطباعة الفنية املتحدة ،القاهرة .دون تاريخ.

3333الســرة النبوية والدعوة يف العهد املكي ،ألمحد أمحد غلوش ،طبعة
مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1هـ  2003 -م.

3434شــعب اإليامن ،للبيهقي ،حتقيــق :الدكتور عبد العــي عبد احلميد
حامد ،طبعة مكتبة الرشــد للنرش والتوزيــع بالرياض بالتعاون مع
الدار السلفية ببومباي باهلند ،ط 1423 ،1هـ  2003 -م.

3535الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،للقايض عياض ،طبعة دار الفيحاء،
عامن ،ط 1407 ،2هـ.

3636صحيح البخاري ،بعناية مصطفى ديب البغــا ،طبعة دار ابن كثري،
دمشق ،ط 1414 ،5هـ  1993 -م.

3737صحيــح ابن حبان (اإلحســان) حتقيق :شــعيب األرنؤوط ،طبعة
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1408 ،1هـ  1988 -م.

3838صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار إحياء الكتب
العربية ،نرش دار الكتب العلمية 1413 ،هـ  1992 -م.
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3939الطبقات الكربى البن سعد ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،طبعة دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1410 ،1هـ  1990 -م.

4040فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين ،ترقيم:
حممد فؤاد عبــد الباقي ،وتصحيح :حمب الديــن اخلطيب ،مصورة

مكتبة الفيحاء ،دمشق ،عن الطبعة السلفية.

4141فقه السرية ،للشــيخ حممد الغزايل الســقا ،طبعة دار القلم ،دمشق،
خرج أحاديثه :حممد نارص الدين األلباين ،ط 1427 ،1هـ.

4242فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة ،للدكتور حممد
ســعيد رمضان البوطي ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،ط 1412 ،11هـ
 1991 -م.

4343قصص األنبيــاء ،أليب الفداء إســاعيل بن عمر بــن كثري ،حتقيق:
مصطفى عبد الواحد ،طبعــة مطبعة دار التأليــف ،القاهرة ،ط،1
 1388هـ  1968 -م.

4444كتــاب دالئل النبوة ،إلســاعيل بن حممد بن الفضــل األصبهاين،
أبو القاسم ،امللقب بقوام السنة ،حتقيق :حممد حممد احلداد ،طبعة دار
طيبة ،الرياض ،ط 1409 ،1هـ.

4545حممد رســول اهلل ﷺ ،منهج ورسالة وبحث وحتقيق ،ملحمد الصادق
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إبراهيم عرجون ،طبعة دار القلم ،دمشق ،ط 1415 ،2هـ 1995 -م.
4646جممع الزوائد ومنبــع الفوائد ،للحافظ نور الديــن عيل بن أيب بكر
اهليثمي ،نرش دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1402 ،2هـ - 1982م.

4747املســتدرك عىل الصحيحني ،للحاكم ،حتقيــق :مصطفى عبد القادر
عطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1411 ،1هـ 1990 -م.

4848مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،مصورة مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،عن
الطبعة امليمنية ،دون تاريخ.

4949مســند إســحاق بن راهويه ،حتقيق :د .عبد الغفــور بن عبد احلق
البلويش ،طبعة مكتبــة اإليامن ،املدينة املنــورة ،ط 1412 ،1هـ -

 1991م.

5050مسند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،طبعة دار املأمون
للرتاث ،دمشق ط1404 ،1هـ  1984 -م.

5151املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية ،البن حجر العسقالين ،طبعة
دار العاصمة ،ودار الغيث ،الســعودية ،حتقيق :عدة باحثني بجامعة

اإلمام حممد بن سعود ،ط 1419 ،1هـ.
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