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Abstract
Purpose: The research aims to determine the method that the Prophet PBUH envisaged using
in his dealings with young people and the secret of his success in reconciling the impulsive and
enthusiastic nature of this population with the need for them to be given good direction, education,
guidance and community benefit. Furthermore, it seeks to examine the feasibility of using such an
approach today during the Islamic call and in using this approach in advocacy practice. The root of
any authentic Islamic discourse is a correct prophetic model, which constitutes a major basis in the
search for the ideal method for addressing youth issues, including helping them become well established and employed in the service of religion and the nation.
Methodology: This research relied on an inductive approach to trace the hadiths and actions of the
Prophet and his advocacy practices to identify a general approach to advocacy. It also used an the
analytical approach to address the division of the content of the Prophet’s advocacy to help formulate
an accurate and comprehensive conception of the Prophet’s work.
Findings: the results of this research indicate that it is important to converse with young people to
discover their talents and use them to reconcile youths’ enthusiasm and drive with their capabilities,
helping them become well established. The research also focused on finding an equation for achieving a balance among the aspects of a young person’s personality and reconciling the source of his
or her energy with the areas such energy can be applied. Through the research, it became clear to
us that this requires accurately describing the reality youths face and a deep understanding of their
needs and problems while actively seeking solutions to them.
Originality: In our study, we did not find any previous research that dealt with this topic independently through study and analysis, with the exception of some short articles published on the Internet, each of which dealt with only a portion of the topic. Thus, we tried to take note of the various
aspects of the problem and trace its history through the Sunnah books.
Keywords: Prophetic Approach; Youth; Capacities; Guidance; Reform
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المقدمة
()1
فهم
يستوجب عىل الباحثني
وأسس تنميته ،وهو ما
ُ
أهم ّ
واملهتمني ً
ّ
مقومات املجتمعات ُ
تعدّ فئة الشباب أحد ّ
ِ
خدمة اإلسالم والوطن،
همة يف املجتمع ،والعمل عىل استثامر طاقاهتا يف
عمي ًقا
ً
وتشخيصا دقي ًقا لواقع هذه الفئة ا ُمل ّ

ِ
واحلرص عىل حتصينها من براثن االنحراف األخالقي والفكري ،فإذا ُس ّخرت اجلهود لتحقيق هذه األهداف النّبيلة
نرصا ً
وترسيخها يف عقول الشباب س ُي ْث ِم ُر ذلك ً
فاعل يف
قوي الشخص ّية،
ً
مو ًحا ّ
جيل ُمتامسكًا َط ُ
حريصا عىل أن يكون ُع ً

حتمل مسؤول ّياته جتاه األ ّمة.
فعم
ّ
قادرا عىل ّ
بحب اإلسالم والوطنً ،
املجتمعُ ،م ً
ُ ِ
َغ ْ َي ّ
أن موضوع ّ
السؤال اآليت :ما ُسبل التّوفيق بني
الشباب ُك ّلام ُط ِرح غال ًبا ما
يقرتن ذكْره بتلك اجلدل ّية القائمة عىل ّ
َف ْورة ّ
املرجوة منه؟
وحتمسه ،وبني حتقيق هذه األهداف
ّ
الشباب واندفاعه ّ

السرية النبو ّية العطرة ِ
جيدُ جوا ًبا ضاف ًيا هلذا السؤال ،وبيانًا شاف ًيا هلذا اإلشكال .و ُيالحظ كذلك
واملتأ ّمل يف وقائع ّ

الدّ ور املحوري ّ
للشباب يف عهد الن ُّبوة ،و ُمشاركتهم الفاعلة يف ترسيخ عقيدة التوحيد ،وتبليغ أركان اإلسالم ،وإقامة
وقي ِ
ِ
شعائره ،ون ْ ِ
مه النّبيلة ،ومبادئه الفاضلة ،و ُم ُث ِله ال ُعليا .وهو ما يدعو الباحث اليوم إىل دراسة
السمحةَ ،
َش أخالقه ّ
ص ِح احلضارة اإلسالم ّية التي أش ّعت عىل العامل لِ ِعدّ ة
منهج النبي ﷺ يف التّعامل مع الشباب ،وإبراز دورهم يف بناء َ ْ
ُق ُرون .وهو ما سأتناوله يف هذا البحث.
وقد دفعني للكتابة يف هذا املوضوع واختياره للبحث والدراسة ِعدّ ُة أسباب منها:
ِ
ِ
ِ
وحسن توجيهها.
 -رضورة َف ْهم قضايا الشباب
وتشخيص واقعهم واكتشاف مواهبِهم ُ
 -البحث يف وقائع السرية النبوية العطرة ،ودراس ُة أحداثها بعمق الستخراج ِ
العرب والدّ روس التي تنف ُعنا اليوم يف
ُ
ّ
ً
ً
وتنزيل.
وحتليل
واقعنا املعارص وتُساهم يف معاجلة قضايا األ ّمة َف ْه ًم

أيضا رغبتي يف دراسة السرية النبو ّية والبحث فيها؛ لتمتني التكوين العلمي ،وتقوية املهارات البحث ّية،
 -ومن األسباب ً
وتوسيعها.

فإن مل أجد مؤ ّل ًفا ُمستق ّ
ال تناول هذا املوضوع
وبالنّظر يف الدراسات السابقة ـ كام أسلفت يف أصالة البحث ـ ّ
ٍ
بالدّ راسة والتّحليل ،ما عدا بعض املقاالت املنشورة عىل الشبكة ،تناول ّ
واحد منها ُجز ًءا ِمن املوضوع ،نذكر منها
كل
ً
مثل؛ مقال بعنوان «وصايا رسول اهلل ﷺ للشباب» لطالب بن عمر الكثريي ،وهو منشور عىل الشبكة يف موقع األلوكة،

لك ّن صاح َبه مل ِ
وحسن صياغة األفكار
يعتن فيه بقواعد البحث العلمي األكاديمي ،كتوثيق املعلومة من مصادرهاُ ،
ِ
تعم ٍق يف
وحتليلها ،كام أنّه مل يتناول املنهج النبوي يف التعامل مع الشباب ،بل اكتفى بذكْر بعض الوصايا فقط ،دون ّ

الشاب هو الذي مل يتجاوز الثالثني ،وقيل األربعني وقيل اخلمسني .والقول الثاين هو ا ُملختار يف هذا
((( اختُلف يف حتديد س ّن الشباب عىل أقوال؛ فقيل
ّ
البحث ّ
أن مرحلة الشباب تبدأ من س ّن البلوغ إىل س ّن األربعني .تليها مرحلة النضج إىل حدود اخلمسني.
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التواب؛ وهوْ ،
وإن أشار إىل
الرشح والتحليل .وكذا مقال بعنوان «اهلَدْ ي النبوي يف التعامل مع الشباب» ليارس عبد ّ

التوسع ،ومل يقم بتحليل ّ
كل النامذج التي ذكرها ،واكتفى بالتعليق عىل
جيب فيه
يتوسع فيام ُ
ّ
بعض القضايا ،غري أنّه مل ّ

همة ،كالرجوع إىل كتب رشوح احلديث والسرية وتراجم الصحابة وغريها من
بعضها فقط ،كام أغفل جوانب أخرى ُم ّ
ووجدت كذلك ً
ّ
مقال آخر بعنوان «املنهج الرتبوي النبوي يف التعامل مع الشباب» ،لرائقة ال ُعمري،
مظان البحث.
ُ

اعتنت فيه باجلانب الرتبوي دون غريه.

مت هذا البحث إىل ثالثة مطالب وهي:
قس ُ
وقد ّ

والزواج)
األول :املعاجلة النبو ّية لقضايا الشباب (قضيتي الرتبية والتعليمّ ،
املطلب ّ
1 -الرتبية والتعليم

2 -قض ّية الزواج

املطلب الثاين :املعاجلة النبو ّية لقضايا الشباب (قض ّية العمل)
املطلب الثالث :التّوجيه النّبوي لقضايا الشباب

ثم اخلامتة واالستنتاجات.
ّ
المعالجة النبو ّية لقضايا ّ
الشباب (قضيتي التربية والتعليم والزواج)
المطلب ّ
األولُ :
ّ
هم ًة ملعاجلة هذه املسائل وتوجيهها ،وهذه
إن حتديد قضايا الشباب ومعرفة اهتامماهتم وطموحاهتم ُيعدّ خطوة ُم ّ

دائم مطمح ّ
ختتلف باختالف األمكنة واألزمنة ـ غري ّ
القضايا ـ ْ
جل الشباب ،ويشكّل أهم
وإن كانت
ُ
أن بعضها يبقى ً
صعوبات وعراقيل أمام حتقيق هذه
كثريا ما تعرتض الشباب
مشاغلهّ ،
ٌ
كالتبية والتّعليم ،والعملّ ،
والزواج .وهلذا ً

املطامح ونيل هذه املطالب .وسنحاول يف هذا املطلب البحث يف وقائع السرية النبو ّية ،ومعرفة الطريقة التي سلكها

رسول اهلل ﷺ يف معاجلة هذه القضايا.

ّ
السرية النبوية ـ وال س ّيام يف بدايات الدعوة ونزول الوحي ـ ُيالحظ التفاف ّ
الشباب حول رسول
إن املتأ ّم َل يف وقائع ّ
ٍ
أسباب ،منها؛ انبثاق ٍ
أمل لتحقيق ما يطمحون إليه ،بعدما انسدّ ت أمامهم اآلفاق ،ووجدُ وا
اهلل ﷺ ،ويعود ذلك لعدّ ة

اقتصادي ٍ
الغني ثرا ًء
اجتامعي ظاملٍ ،قائ ٍم عىل اإلقصاء والتّمييز والتّفرقة وال ُعنرص ّية ،ونظا ٍم
أن ُف َس ُهم يف نظا ٍم
قاهر يزيدُ
ّ
ّ
ّ
ِ
ه َم ُهم،
فقرا ،فهذه احلالة التي كان عليها العرب يف اجلاهل ّية حطمت أحالمهم ،وأضع َف ْت آماهلمّ ،
وقو َضت َ
والفقري ً
ِ
ِ
ب
وقتلت طموحاهتم .و ّملا جاء رسول اهلل ﷺ باهلُدى
ودين ّ
ْ
أح َيا فيهم ُح ّ
احلق نب ًّيا ُمرشدً ا و ُمر ّب ًيا و ُمع ّل ًم و ُمصل ًحا؛ ْ
وشح َذ
احلياة ،و َق ّوى فيهم جذوة اإليامن باهلل ؛ حتّى رسى يف عروقهم ،وأعاد بناء الثقة يف إمكان ّياهتم وقدُ راهتم،
َ
ِ
ه َم ُهم لالنخراط يف مرحلة اإلصالح والبِناء ،والبذل والعطاء ،فنالوا بذلك رشف تبليغ الدعوة ،ومحل الرسالة ،وبناء
َ

األُ ّمة.
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لقد أعاد النبي ﷺ لفئة الشباب األمل يف احلياة الكريمة ،فرشح اهلل صدورهم بام جاء به ِمن مبادئ ِ
وق َيم إنسانية
َ َ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل
كالعدالة واحلر ّية واملساواة بني الناس .يقول َ  :يا َأ ُّ َيا الن ُ
لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اللَِّ َأ ْت َقاك ُْم[ احلجرات ،]13 :وقال  يف إحدى خطبه« :يا ّأيا النّاس ،أال ّ
إن ر ّبكُم واحدٌ ،

ّ
لعجمي عىل عريب ،وال أمحر عىل أسود ،وال أسود عىل أمحرّ ،إل
عجمي ،وال
يب عىل
وإن أباكم واحدٌ  ،أالَ ال َف ْض َل لعر ّ
ّ
ّ

بالتقوى»(.)1

ٍ
تفاضل
ؤس ُس إلقامة جمتم ٍع
إنّه
ُ
خطاب جديدٌ
عادل ال ُ
ٌ
هيدف إىل إصالح املجتمع؛ عقيد ًة ونظا ًما وعالقات ،و ُي ّ
لوب ٍ
بني أفراده إالّ بالتّقوى ،ولقد ب َع َث ْت هذه املعاين اإلنسان ّية التي نادى هبا اإلسالم منذ ظهوره األمل يف ُق ِ
كثري ِمن

ِ
ٌ
ّ
حقوق وعليه
باعتبارهم ُجز ًءا ِمن املجتمع ل ُه
أمامهم األ ُفق ،وها هو الدّ ي ُن اجلديد ُيعيد هلم مكانت َُهم
الشباب الذين انسدّ
ُ
واجبات ،و ُيساهم يف إجياد احللول ملشاغلهم وقضاياهم.
ٌ

بغض
وقد
ُ
أهم انشغاالهتمّ ،
هيتم هبا الشباب اهتام ًما بال ًغا ،وتُعدّ من ّ
تناولت يف هذا البحث بعض القضايا التي ّ
وإن النّاظر ً
النّظر عن ِصلة باقي فئات املجتمع هباّ .
تي العمل والزواج جيد ّأنام ِم ْن َأ ْوك َِد القضايا عند
مثل يف قض ّي ّ

الش ِ
ب ذلك؛ ّ
أن مرحل َة ّ
ّ
باب
هي يف مقدّ مة اهتامماهتم وانشغاالهتم ،وعىل رأس طموحاهتم وأهدافهم .وس َب ُ
الشبابْ ،بل َ
دقيق ٌة ،تستوجب ِرعاي ًة حثيث ًة ِ
وعناي ًة فائق ًة؛ لتوجيه محاسهم واندفاعهم التوجيه احلسن ،وإلجياد احللول امللبية حلاج ّياهتم
ُ
وتوهج شهواهتم .ف َف ْت ُة ّ
وترتسخ فيها مبادئ ُه التي
الشاب ذاتَه ،ويبني شخص ّيته،
ؤس ُس فيها
ورغباهتم
ّ
ّ
ّ
الشباب هي التي ُي ّ
عتمدً ا عليها ،ويف املثل املشهور «من َشب عىل ٍ
وينشأ يف ظِ ّلها ،ويقبِ ُل عىل احلياة متشبعا هبا وم ِ
ُ
شاب
يرت ّبى عليها،
يشء َ
َ ْ َّ
ُ ًّ
ُ
ُ
ْ
عليه».

ً
أول :قض ّية الرتبية والتعليم

ص هلا ُجز ًءا ِمن وقته
بمعاجلتها،
وخص َ
ّ
ور ّبام كانت قض ّية الرتبية والتعليم القض ّية األوىل التي اعتنى النبي ﷺ ُ
ُ

وجهده أثناء الدّ عوة؛ ذلك ّ
أن ّ
وتوهج الشهوات
بالقوة واحلامس واالندفاع
الشباب يمر بمرحل ٌة َصعب ٌة يمتاز فيها
ّ
ّ
ُ
ور ّبام ِق ّل ُة الوعي أحيانًاّ .
حيتاج إىل الرتبية والتّوجيه والنّصح واإلرشاد؛ حتى ال تنرصف تلك الطاقات إىل
وكل ذلك
ُ
ُ
ما ال ُيريض اهلل  ،وهو ما كان رسول اهلل ﷺ يقوم به ،ال س ّيام يف بدايات الدّ عوة؛ حيث كان يتحدّ ُ
ث مع شباب مكّة
ُ
ّفاؤل بالغد
ويستمع إليهم ملعرفة مشاغلهم ،و ُيصغي إىل حاجاهتم واهتامماهتم،
ويبعث يف قلوهبم رسائل األمل والت ُ
األفضل الذي س َينا ُلون فيه ُمرا َد ُهم إذا آمنوا باهلل  واستعانوا به وتوكّلوا عليه ُسبحانه.

ولقد كان ﷺ رفي ًقا ّ
واملرب واملرشد الذي َ ْي َر ُعون
رحيم هبم ،قري ًبا منهم؛ حتى صار هلم يف مقام األب
بالشباب،
ّ
ً

((( أمحد بن حنبل الشيباين ،املسند (بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،هـ2001/م) ،ط،1 .ج ،38 .ص ،474 .رقم احلديث  .22489قال شعيب
األرناؤوط :إسناد ُه صحيح.
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إليه ُك ّلام ادهلمت اخلطوب واستعصت املسائل ،حتّى ّ
قيم عند رسول اهلل ﷺ األ ّيام وال ّليايل ذوات العدد
إن بعضهم كان ُي ُ
ِ
ثم يرجع إىل قومه ل ُيع ّلمهم و ُيف ّقههم؛ فقد أخرج البخاري عن مالك
يتع ّلم العقيدة واألحكام والعبادات واألخالقّ ،
النبي ﷺ ،ونح ُن َش َب َب ٌة ُمتقاربون( ،)1فأ َق ْمنَا ِعندَ ُه ِعرشين ليل ًةَ ،فظ ّن أنّا اشتقنا أهلنا ،وسأ َلنا
بن احلويرث  ،قال :أ َت ْينَا ّ

وص ّلوا كام رأيتموين
وهم و ُم ُر ُ
رحيم ،فقال« :ارج ُعوا إىل أهليكمَ ،ف َع ّل ُم ُ
وه ْمَ ،
عمن تر ْكنَا يف أهلنا ،فأخربنا ُه ،وكان رفي ًقا ً
ّ
ُأص ّل ،وإذا ح َ ِ
ربكُم»(.)2
َ
ضت ّ
الصالةُ ،فل ُي َؤ ّذ ْن لكُم أحدكُمُ ،ث ّم ل َي ُؤ ّمكُم َأ ْك ُ
َ َ
وا ُملستفاد من هذا احلديث؛ ّ
تناولت ِعدّ ة مسائل تتع ّلق بالرتبية
أن رسول اهلل  قد أقام هلم دور ًة تربو ّي ًة توجيه ّية،
ْ
ٍ
وهتدف إىل ترسيخ معاين اإليامنِ ،
وق َي ِم ُ
عالقة
األخ ّوة ،واالحرتام والتّكافل االجتامعي ،وإىل بناء
والعلم واألخالق،
ُ
الشباب؛ ُتك ِ
تواصل ّية مع ّ
فس ُح املجال للحوار والنقاش البنّاء ،و َت َق ّبل املعلومة،
ْس م ْن خالهلا احلواجز النفس ّية ،و ُي َ
َُ
َشها .وقد نجح ْت هذه الدّ ورة يف حتقيق أهدافها إىل حدّ ٍ
وحيصل اإليامن هبا ،والعمل عىل تطبيقها ون ْ ِ
بعيد ،حيث َأ ْف َض ْت
َ
تقرب رسول اهلل  مِن هؤالء ّ
الشباب بعدما استقبلهم يف بيته ملدّ ة عرشين ليل ًة كامل ًة ،وأك َْرم ِوفادهتم واستمع إليهم،
إىل ُّ
َ
َتبي ذلك؛
وأزال ُج ّل احلواجز معهم ،حتى
اكتسب ِخرب ًة يف معرفة احتياجاهتم ِم ْن دون أن يسألوه ،أو يطلبوها منه .ولت ّ َ
َ

ولو مل ْ ي ُك ْن قري ًبا منهم
تأ ّم ْل يف قول مالك بن احلويرث َ « فظ ّن أنّا اشتقنا أهلنا» ،فهذا الظ ّن من النبي ﷺ كان يف حم ّلهْ ،
اهر ِم ْن سِياق احلديث ّأنم قد أجابوه بِنَ َع ْمّ ،ملا تي ّقنوا ّ
إىل تلك الدرجة؛ ملا َ
أن
جمرد تّفكري هبذا الظ ّن ،وال ّظ ُ
كان فك َّر ّ
يلت ،وإالّ ملا كانت إجابتُهم له بِ َ
حتر ٍج ِمنه ﷺ ،وهلذا قال احلافظ ابن حجر:
احلواجز النّفس ّية التي كانت بينهم قد ُأ ِز ْ
ال ُّ
ٍ
حينئذ بقوله ارجعوا»(.)3
فأمر ُهم
«ف ُيحتمل أن يكونوا أجابوه بِنَعمَ ،
ٍ
أسلوب َم ِر ٍن معهاِ ،
ٍ
وهذا إِ ْد ٌ
الصالبة
ذكي ِمنْ ُه ﷺ بِ َضورة االهتامم هبذه الفئة ،واعتامد
رفي ٍق هبا ،بعيد عن ّ
راك ٌّ
ٍ
أح ُّبو ُه،
واخلشونة التي ُع ِر َ
نجح ﷺ يف َن ْي ِل مكانة مرموقة يف قلوهبمَ ،ف َ
ف هبا أغلب الكهول يف ذلك ال َع ْص ،وهلذا َ

بعض ُخصوص ّياهتِم ،بح ًثا عن احللول والنّصائح
وحتدّ ثوا إليه بمشاغلهم ،و َأ ْف َص ُحوا ل ُه عن ُمشكالهتم،
وأرسوا له َ
ّ
ٍ
النبي ﷺ أن
بيانات ها ّم ٍة عن هذه الفئة ،استطاع ِمن خالهلا
أثمر ذلك قاعد َة
ّ
السليمة .وقد َ
القويمة والتوجيهات ّ
ٍ
ويوجه ّ
ص واقعها ّ
ُي ّ
واحد منهم إىل ما ينفع اإلسالم واملسلمني ،ال س ّيام
كل
ليحل ُمشكالهتم ،ويكتشف مواهبهم،
ّ
شخ َ
ِ
رب ُز ذلك يف قوله
تعليم النّاس ونرش املعرفة وترسيخ القيم واملبادئ اإلنسانية النّبيلة واألخالق التي جاء هبا اإلسالم ،و َي ُ

وه ْم،
وهم»؛ أي ُعودوا إليهم وع ّلموهم رشائع اإلسالم ،وف ّقهوهم يف دينهم .ثم قال« :و ُم ُر ُ
«ارج ُعوا إىل أهليكمَ ،ف َع ّل ُم ُ

((( قوله َ
مجع شاب ،وقوله «متقاربون»؛ أي متقاربون يف الس ّن .قال احلافظ ابن حجر« :واملراد تقارهبم
«ش َب َبة»؛ أي جمموعة من الشباب والش ّبان وهي ُ
ّ
يف السن؛ ألن ذلك كان يف حال قدومهم»؛ انظر :أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،حتقيق حمب الدين اخلطيب
(بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ) ،ط ،1 .ج ،2 .ص.172 .
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم (بريوت :دار ابن كثري1407 ،هـ1987/م) ،ط ،3 .ج،8 .
ص ،9 .رقم احلديث .6008
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2 .ص.172 .
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وص ّلوا كام رأيتموين ُأص ّل ،وإذا ح َ ِ
ربكُم» ،وقد اقرتنت وص ّيته ﷺ
َ
َ
ضت ّ
الصالةُ ،فل ُي َؤ ّذ ْن لكُم أحدكُمُ ،ث ّم ل َي ُؤ ّمكُم َأ ْك ُ
َ َ
ٍ
ٍ
ربكم) ،وهي إشار ٌة منه ﷺ إىل رضورة
هلم بنرش العلم مع وص ّية تربو ّية تدعوهم إىل احرتام الكبري وتوقريه (وليؤ ّمكُم أك ُ

والتوسط يف األمور ُك ّل َها حتّى ال تأخذهم َف ْور ُة ّ
الشباب ومحاسه بالتجارس عىل األكابر.
االعتدال
ّ
أن هذه الدورة ِ
وبذلك ،يتّضح لنا إ ًذا؛ ّ
ور ّب ْت هؤالء الشباب عىل
العلمية ّ
التبو ّية التوجيه ّية قد َح ّق ْ
قت أهدافهاَ ،
الصدق مع اهلل واإلخالص له ،وعىل عدم التّفاخر واالعتداد بالنّفس ،وعىل التواضع مع النّاس ،وعىل غري ذلك ِم َن
ّ
املعاين اجلليلة واألخالق الراقية التي رسخها فيهم رسول اهلل ﷺ طول فرتة إقامتهم ِعنْدَ هِ .
وم ْن دالئل نجاح هذه
ُ
ُ
ّ
ّ
الصحايب اجلليل مالك بن احلويرث  عىل ِذك ِْر ّ
ب األمر برجوعهم،
الدّ ورة؛
الشوق إىل أهليهم ،عىل أنّه هو س َب ُ
اقتصار ّ
ُ
ِ
كس َب ٍ
أرشف وأنبل ،ولو كان ُم ّبا للت ُ
ّفاخر بام ليس ِعند ُه ألَ ْحسن
أسباب رجوعهم ،ر ْغ َم أنّه
ب ِمن
ُ
ومل يذكر التّعليم َ

الصدق مع اهلل والتواضع
ألنم تع ّلموا من رسول اهلل ﷺ ّ
استغالل هذا املوقف ملصلحته اخلاصة ،ولك ّن ذلك مل يقع؛ ّ
ُ
اكتسابم هلذه املعاين اجلليلة وخت ُّل ُقهم هبذه األخالق النّبيلة أوىل ثمرات تِلك الدورة
التفاخر ،فكان
والصاحة وعدم
ُُ
ّ
ِ
سبب
الصحايب عىل ِذكْر
أرشف عليها النبي ﷺ بنفسه .وهلذا قال احلافظ ابن حجر:
التبوية التعليم ّية التي
ّ
َ
«واقتصار ّ
ُ
األمر برجوعهم ،بأنّه ّ
الشوق إىل أهليهم دون َق ْص ِد التعليم ،هو ملا قام عنده ِمن القرينة الدّ الة عىل ذلك .ويمكن أن

يكون َعرف ذلك بترصيح القول منه ﷺ ،وإن كان سبب تعليمهم قومهم أرشف يف حقهم ،لكنّه أخرب بالواقع ومل يتز ّين
ّ
احلظ الكامل يف الدين ،وهو أهل ّي ُة التعليم ،كام قال
صادف َش ْو ُق ُهم إىل أهلهم
بام ليس فيهم ،و ّملا كانت نِ ّيت ُُهم صادق ًة
َ

اإلمام أمحد :يف احلرص عىل طلب احلديث ّ
السن
حظ وافق ح ّقا .قوله :و»ليؤ ّمكُم أكربكُم» ظاهره تقديم األكرب بكثري ّ
وقليله»(.)1

ِ
وتربيته ْم عىل األخالق الفاضلة أنّه كان ُي ْش ِع ُرهم ِبر ْفعة
ومن أسباب نجاح النبي ﷺ يف التعامل مع الشباب
ِ
()2
ثم ع ّل َم ُه دُعا ًء يقوله عقب الصالة؛ فقد أخرج
مكانتهم عنْدَ ُه ،كام فعل مع معاذ بن جبل ، الذي أعرب له عن ُح ّبه ّ
أن النبي ﷺ أخذ بيده يوما ،ثم قال« :يا معاذ ّإن ِ
أمحد عن معاذ بن جبلّ 
ألح ّبك» .فقال له معاذ :بأيب أنت وأمي
ً
يا رسول اهلل وأنا أحبك .قال« :أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل صالة أن تقول :اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك»(.)3

ٍ
ّ
جديد يتع ّل ُق بقضية الرتبية
وناجحا؛ من خالل تقدي ٍم َط ْر ٍح
إن املرتسم لتعامل النبي ﷺ مع الشباب سيكون ُم ّوف ًقا
ً

((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2 .ص.172 .
((( اختُلف يف ع ُُمره؛ فقيل إنه عاش سب ًعا وعرشين سنة ،وقيل اثنتني وثالثني ،وقيل سب ًعا وثالثني ،وقال ابن حجر« :عاش أرب ًعا وثالثني سنة ،وقيل
غري ذلك»؛ انظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود (بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ) ،ط ،1 .ج،6 .
ص.109 .
((( أمحد ،رقم احلديث  ،22119وقال شعيب األرناؤوط :إسناد ُه صحيح ،ج ،36 .ص.429 .
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والتعليم ،يقوم عىل عنارص رئيسية ،وهي:

واإلنصات إليهم ،ومعرفة مشاغلهم ،وك َْس احلواجز النفس ّية معهم؛ لتشخيص واقعهم
1االقرتاب من الشباب،ُ
ِ
بد ّقة.

2السعي احلثيث إىل تربيتهم عىل أخالق اإلسالم ،وتطهري ذواهتم من األنان ّية ،و ُمساعدهتم عىل بناء شخص ّية ُمتامسكة،تسعى إىل ا ُملسامهة يف بناء األ ّمة حسب إمكاناهتا و ُقدراهتا.

للراحة بسبب اشتياقهم ألهلهم ،حتى ال
ربز يف إعطائهم ُعطل ًة ّ
3اعتامد وسائل تقن ّية بيداغوج ّية يف الرتبية والتعليم ،ت ُهمة ت ِ
ُرب ُز مدى اقرتاب النبي ﷺ من الشباب ،وإدراكه الحتياجاهتم.
يضجروا ويم ّلوا ،وهذه نُقطة ُم ّ

لقد أدرك النبي ﷺ رضورة االعتناء بمرحلة الشباب؛ لكوهنا فرتة الطاقة واإلنتاج والعطاء ،وهي أفضل مراحل
حياة اإلنسان وأنشطها ،وهلذا قالّ :
ليعجب ِمن ّ
والعجب ُهنا؛ فيه دالل ٌة عىل الرضا
ليست ل ُه َصبوةٌ»(.)1
الشاب
«إن اهلل
ْ
ُ
ُ
ِ
ثواب ّ
عظيم ،وهو
الشاب الذي نشأ يف عبادة اهلل
من اهلل ﷺ عن الشاب الذي ال يميل إىل اهلوى واملغريات ،وهلذا كان ُ
ً
راجه ِضمن السبعة الذين «يظ ّلهم اهلل يف ظ ّله يوم ال ّ
ظل إالّ ظ ّل ُه»(.)2
إ ْد ُ
جيل م ِ
ص ألقول؛ ّ
تامسكًا ُمتش ّب ًعا بمبادئ اإلسالم
إن هذا األسلوب
ّ
وأخ ُل ُ
أثمر ً ُ
النبوي القويم يف تربيته للشباب َ
وم ُث ِل ِه العليا ِ
وق َي ِم ِه النّبيلة وأخالقه احلسنة ،معتمدً ا عىل ذاتهُ ،متوك ًّل عىل ربه يف طلب رزقه.
ُ
ُ
ثان ًيا :قض ّية الزواج

إن الزواج يف اإلسالم منظومة متكاملةِ ،
ّ
األخوة بني أفراد املجتمع واملسامهة
ف إىل بناء األرسة ،وتقوية أوارص
هتد ُ
ّ

وح ّث الشباب عليه ،وهنى
ب اإلسالم فيهَ ،
يف التنمية االجتامعية واالقتصادية للوطن والبناء احلضاري لأل ّمة ،وهلذا ر ّغ َ

ٍ
تربوي قوي ٍم يف
منهج
خيص بالشباب بدرجة أوىل؛ فقد اعتمد رسول اهلل ﷺ عىل
ّ
عن التبت ُِّل .وملا كان هذا املوضوع مما ّ
تشغل َب َال ٍ
كثري منهمِ ،
ُ
وحرص ﷺ يف معاجلتها؛ ُمستندً ا إىل العنارص التالية:
التعامل مع هذه القض ّية التي
1الرتغيب يف الزواج؛ بوصفه ّاحلل األنجع التّقاء الفتن ،وبناء األرسة.

النهي عن التبتُّل؛ ألنه ُيشك ُّل ُم ً
للنمو االجتامعي والبناء احلضاري.
عرقل
ّ
ُ 2ٍ
واإلطناب فسيكون يف غري هذا املوضع.
بيشء من اإلجياز؛ ُمرا َعا ًة لقواعد النّرش ،وأ ّما التّفصيل
وسأتناول هذين العنرصين
ُ

 -1الرتغيب يف الزواج بوصفه ّ
احلل األنجع التّقاء الفتن وبناء األرسة:

ُي ّص ُن الزواج املسلم من الوقوع يف الفواحش ،ملسامهته يف احلدّ من انتشار االنحراف واجلريمة وغريها من الظواهر

((( أمحد ،رقم احلديث  .17371وقال شعيب األرناؤوط :حس ٌن لغريه ،ج ،28 .ص.600 .
((( البخاري ،كتاب احلدود ،باب فضل من ترك الفواحش ،رقم احلديث  ،6806ج ،8 .ص.163 .
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ً
تستوجب ًّ
ّ
تتوه ُج فيها ّ
عاجل لكبح مجاحها وضبطها
حل
الشهوات؛ فهي
االجتامعية السلب ّية.
وألن مرحلة الشباب ّ
ُ
ص النبي ﷺ عىل ُمعاجلة هذه القض ّية
وتوجيهها ،حتّى ال تُؤ ّدي إىل الوقوع يف ّ
الزنا واالنغامس يف الشهوات ،وهلذا َح ِر َ

ِ
من خالل ّ
ٍ
وفهمه
منهج يدُ ّل عىل تشخيصه الدّ قيق لواقع الشباب
حث الشباب عىل الزواج وترغيبهم فيه؛ استنا ًدا إىل

العميق ملتط ّلبات مرحلتهم ،فعن علقمة ،قال :كنت مع عبد اهلل  ،فلقيه عثامن  بمنًى ،فقال :يا أبا عبد الرمحن ّ
إن يل

بكرا ،تذكّرك ما كنت تعهد؟ فلام رأى عبد اهلل
إليك حاج ًة ،فخلوا ،فقال عثامن :هل لك يا أبا عبد الرمحن يف أن ن َُز ّو َجك ً

أن ليس له حاجة إىل هذا أشار إيل ،فقال :يا علقمة ،فانتهيت إليه وهو يقول :أما لئن قلت ذلك ،لقد قال لنا النبي ﷺ:
ِ
ِ
بالصوم ،فإ ّن ُه ل ُه ِو َجا ٌء»(.)1
َطاع ِمنْكُم الباءة
يستَط ْع فعل ْيه ّ
ّ
«يا معرش الشباب َم ِن است َ
فليتزوج ،و َم ْن مل ْ

دخلت مع علقمة ،واألسود عىل عبد اهلل  ،فقال عبد اهلل ُ :كنّا مع النبي ﷺ
وعن عبد الرمحن بن يزيد ،قال:
ُ

أغض لل َب َ ِ
ص و َأ ْح َص ُن
ش َبا ًبا ال نجدُ شي ًئا ،فقال لنا رسول اهلل ﷺ« :يا معرش الشباب ،من استطاع الباءة
فليتزوج ،فإنّه ُّ
ّ
ِ
بالص ْو ِم ،فإ ّن ُه ل ُه ِو َجا ٌء»(.)2
لل َف ْر ِج ،و َم ْن مل َي ْستَط ْع فعليهِ ّ
ويف حديث علقمة ٌ
دليل عىل َف ْه ِم النبي ﷺ لواقع الشباب ،وإ ْدراكه التّام ّ
ألدق خصوص ّياهتم ،فقد َع ِل َم احتياجاهتم
وعرف متطل ّباهتم ورغبتهم يف قضاء الوطر وحتصني النّفس واتّقاء الفتن ،وهلذا قال ابن مسعود(« : )3ال ن ِ
َجدُ شي ًئا»

يستطيع ويقدر .وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل استحباب
حينها قدّ َم النبي ﷺ العالج الناجع ملشكلتهم وهو الزواج ملن
ُ

الزواج للقادر ،قال ابن بطال« :ذهب مجاعة الفقهاء إىل ّ
ب فيه»( .)4وقال النووي« :ويف هذا
أن النكاح
مندوب إليه ُم َر ّغ ٌ
ٌ
جممع عليه ،لكنّه عندنا وعند العلامء كافة أمر ندب ال
احلديث األ ْم ُر بالنّكاح َلِن استطاعه ،وتاقت إليه نفسه ،وهذا
ٌ
إجياب»( .)5وقال ابن دقيق العيد« :وفيه ٌ
دليل عىل أنه ال يؤمر به إال القادر عىل ذلك»(.)6

وقد ُروي عن أمحدّ :
«أن النكاح واجب .اختاره أبو بكر؛ لظاهر هذه النصوص ،فظاهر املذهب أنه ال جيب إال

عىل من خياف برتكه مواقعة املحظور ،فيلزمه النكاح؛ ألنه جيب عليه اجتناب املحظور ،وطريقه النكاح .وال جيب عىل
غريه»(.)7

((( البخاري ،كتاب النكاح ،باب قول النبي ﷺ من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،رقم احلديث  ،5065ج ،7 .ص.3 .
((( البخاري ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم ،رقم احلديث  ،5066ج ،7 .ص.3 .
((( تويف سنة 32هـ ،وع َ
عمره ،واهلل أعلم؛ وانظر :حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  ،سري أعالم النبالء،
َاش َ 63سنَ ًة .فيكون إسالمه يف العرشة الثانية من ُ
حتقيق شعيب األرناؤوط (بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م) ،ط ،3 .ج ،1 .ص.499 .
((( عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال ،رشح صحيح البخاري ،حتقيق يارس بن إبراهيم (الرياض :مكتبة الرشد1423 ،هـ2003/م) ،ط ،2 .ج.
 ،7ص.162 .
((( النووي حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،حتقيق فريق من الباحثني (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،هـ) ،ط،2 .
ج ،9 .ص.173 .
((( حممد بن عيل بن دقيق العيد ،إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام (مرص :مطبعة السنة املحمدية) ،ج ،2 .ص.168 .
((( موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،الكايف (بريوت :دار الكتب العلمية1414 ،هـ1994/م) ،ط ،3: . ،1 .ص.4 .

133

المنهج النبوي في التعامل مع الشباب وقضاياه  -دراسة تحليلية

محمد بن راشد المري

وقال ابن قدامة« :وأمجع املسلمون عىل أن النكاح مرشوع .واختلف أصحابنا يف وجوبه؛ فاملشهور يف املذهب أنه

ليس بواجب ،إال أن خياف أحد عىل نفسه الوقوع يف حمظور برتكه ،فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء»(.)1

ثم ّ
توهج الشهوات
إن املتأ ّمل يف احلديث ُيالحظ ختصيص النبي ﷺ طائفة الشباب هبذا اخلطاب ،وذلك بسبب ّ
ّ

الشباب باملخاطبة؛ ّ
ألن الغالب ُق ّوة ّ
خص ّ
الشهوة فيهم ،بخالف
لدهيم ورضورة ضبطها وتوجيهها؛ قال العراقي« :وإنام ّ

أيضا»( .)2وقال ابن حجرَ :
ص ّ
الشباب باخلطاب؛ ألن
رب إذا وجد يف حق هؤالء ً
«خ ّ
الشيوخ والكهول ،لك ّن املعنى معت ٌ
خ ِ
الغالب وجود ُقوة الدّ اعي فيهم إىل النّكاح بِ ِ
الف ّ
الشيوخ»(.)3
ّ
ومن املعلوم ّ
وإنجاب األوالد وإكثار النّسل ،وهو
أن ِمن مقاصد الزواج يف الرشيعة اإلسالمية؛ مقصد بناء األرسة
ُ
ما يتباهى به رسول اهلل ﷺ أمام األمم يوم القيامة؛ فعن معقل بن يسار ،قال :جاء ٌ
أصبت
رجل إىل النبي ﷺ ،فقالّ :إن
ُ
ٍ
ٍ
«تز ّو ُجوا
وإنا ال ت َِلدُ ،
امرأة ذات
أفأتزو ُج َها؟ قال« :ال»ُ ،ث ّم أتَا ُه الثانية فنَها ُهُ ،ث ّم أتا ُه الثالثة ،فقالَ :
ّ
حسب ومجالّ ،
الو ُلو َد فإِ ّن ُمكَاثِ ٌر بِكُم األُ َم َم»( .)4وعن أنس بن مالك ،قال :كان رسول اهلل ﷺ يأمر بالباءة ،وينهى عن التبتّل
الو ُدو َد َ
َ
الولود؛ فإين
مكاثر األنبياء بكم يوم القيامة»(.)5
«تزوجوا الو ُدود َ
هن ًيا شديدً ا ،ويقولّ :
ٌ

كام أكّد النبي ﷺ ّ
مضار،
بالزوجة ،واجتناب الوحدة ،وما قد يرتتّب عنها ِمن
أيضا األُن ُْس ّ
أن من فوائد الزواج ً
ّ
والسكينة واالستمتاع واملح ّبة والوفاء فتكون له حينها خري
فبِالزواج َي ْأ ُ
بالسعادة ّ
نس الزوج بزوجته ويسك ُن إليها لينْ َع َم ّ

وخري
تاع،
متاع احلياة الدُّ نيا؛ ويف «صحيح مسلم» من حديث عبد اهلل بن عمر  ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :الدُّ نيا َم ٌ
ُ
ست َ
ْك،
متا ِع الدّ نيا؛ املرأة الصاحلة»( .)6وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل :
«خري النّساء التي إذا ْ
نظر َت إليها َ ّ
ُ
وإذا أ َم ْر َتا أطاعت َْك ،وإذا ِغ ْب َت َعنْها حَفِ َظت َْك يف َن ْف ِس َها و َماهلا»(.)7
((( موفق الدين بن قدامة املقديس ،املغني (القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ،هـ1968/م) ،ج ،7 .ص.4 .
((( زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،طرح التثريب يف رشح التقريب ،حتقيق فريق من املحققني (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،ط،1 .
ج ،7 .ص.3 .
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،9 .ص.108 .
((( أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين ،السنن ،كتاب النكاح ،باب يف تزويج األبكار (دمشق :دار الفكر) ،ج ،3ص ،395 .رقم احلديث
 .2050وأمحد بن شعيب النسائي ،السنن ،كتاب النكاح ،باب كراهية تزويج العقيم ،حتقيق شعيب األرناؤوط (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،1 .
ٌ
صحيح؛ وانظر :األلباين حممد نارص الدين ،آداب الزفاف يف
حديث
1421هـ2001/م) ج ،6 .ص ،65 .رقم احلديث  .3227وقال األلباين:
ٌ
السنة املطهرة (ع َّمن :املكتبة اإلسالمية1409 ،هـ1989/م) ،ط ،1 .ص.132 .
صحيح لغريه ،ج ،20 .ص.63 .
((( أمحد ،رقم احلديث  ،12613وقال شعيب األرناؤوط:
ٌ
حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت :دار إحياء
((( مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة ،حتقيق ّ
التاث العريب) ،ج ،2 .ص ،1090رقم احلديث .1467
ّ
((( أبو داود سليامن بن داود الطياليس ،املسند ،حتقيق حممد بن عبد املحسن الرتكي (القاهرة :دار هجر ،ط1419 ،1 .هـ 1999م) ،ج ،4 .ص.
املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1429 ،هـ2009/م) ط ،1 .ج ،15 .ص.
 ،87رقم احلديث 2444؛ أبو بكر أمحد بن عمرو البزّ ار ،املسند (املدينة ّ
 ،175رقم احلديث  .8537والنسائي ،السنن الكربى ،حتقيق شعيب األرناؤوط (بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،هـ2001/م) ،ط ،1 .ج،8 .
ص ،184 .رقم احلديث  .8912كلهم من ٍ
طرق عن أيب معرش عن املقربي عن أيب هريرة به .وهذا إسنا ٌد حس ٌن؛ ألجل َضعف أيب معرش ،لكن له
ُقويه؛ وانظر :حممد نارص الدين األلباين  ،سلسلة األحاديث الصحيحة (الرياض :مكتبة املعارف1995 ،م) ،ط ،1 .ج ،4 .ص،453 .
شواهد ت ّ
رقم .1838
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حتريضه عىل الزواج باأل ْبكَار ،وهو ما يدُ ّل عىل
ومن أساليب النبي  يف ترغيب الشباب وح ّثهم عىل الزواج؛
ُ
معرفته بوسائل إقناعهم وعىل ُقدرته الفائقة  يف خماطبة العقول ومراعاة األجساد م ًعا ،ال س ّيام ت َْر ِك ُيز ُه عىل بعض
أنفس ُهم لسامعها ِم ْن ِ ّف النبي ،
وترتاح قلوهبم َله أكثر حينام جيدُ
ُ
ّ
الصفات التي يستحسنُها الشباب يف النّساء ،ف َت ْط ُر ُب ُ

ال بِكْرا ت ِ
هلم ُح ً
جابر َ )1(ث ّي ًبا قال له النبي « :ه ّ
ُالع ُب َها
لول جذر ّية ملشكالهتم ِوفق ما َش َع ُه اهلل  ،وهلذا ّملا ّ
تزوج ٌ
ً
ِ
()2
حيرض ّ
الزواج ِمن خالل توجيههم وإرشادهم
الشباب عىل نكاح ذوات الدّ ين؛ ترغي ًبا هلم يف ّ
و ُتالَع ُبك»  .كام كان ّ 
الا ،وحلسبِها ،وجلم ِلاِ ،
إىل حس ِن اختيار الزوجة؛ فعن أيب هريرة  ،عن النبي  قالُ « :تنْكَح ا َملرأة ألربعٍَ :مل ِ
ولدينِها،
َْ
ُ
َ
َ
ُ ْ
فا ْظ ِفر بِ َذ ِ
ات الدّ ين ،ت َِر َب ْت َيدَ اك»(.)3
ْ

للنمو االجتامعي والبناء احلضاري:
النهي عن التبتُّل املعرقل
-2
ّ
ُ

مضاره عىل األمة من مجيع املجاالت
لقد هنى رسول اهلل  عن التبتّل و َن ّف َر النّاس منه ال س ّيام الشباب ،وذلك لتعدّ د
ّ

وهترم السكان ونقص اليد العاملة ،وهو ما تُعاين منه الدول
للنمو الديمغرايف؛ ألنه
فهو هتديدٌ
ٌ
ّ
سبب النقطاع النّسل ّ

تأثري يف املجال االقتصادي عىل
الغربية اليوم التي
ْ
أفرطت يف سياسة التنظيم العائيل ،أو سياسة الطفل الواحد ،وهلذا ٌ

املجتمع .وهلذا ِ
ص النبي  عىل إقناع الشباب وترغيبهم يف الزواج ،وإبعاد فكرة التبت ِّل عنهم الس ّيام بعد تبنّي بعض
حر َ
ط إىل ب ٍ
املتصوفة هلا؛ فعن أنس بن مالك  ،)4(قال :جاء ثالث ُة ره ٍ
يوت أزواج النبي  ،يسألون عن ِع َبا َد ِة النبي ،
َ ْ
ّ
ُ
فلام ُأ ْخ ِبوا ،كأنم َت َقا ُّلوها ،فقالوا :وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد ُغ ِفر له ما تقدّ م ِمن ِ
ذنبه وما ّ
تأخر ،قال أحدُ ُهم :أ ّما أنَا
ُ
ُّْ
ُ

ُ
فإن ُأ ّ
أتزو ُج أبدً ا ،فجاء رسول
صل الليل أبدً ا ،وقال آخر :أنا أصو ُم الدّ هر وال ُأ ْفطِ ْر ،وقال آخر :أنا
ّ
أعتزل النّساء فال ّ

اهلل  إليهم ،فقال« :أنتم الذين ُقلت ُْم كذا وكذا ،أ َما واهلل إين ْ
ألخ َشاك ُْم هلل وأ ْت َقاك ُْم ل ُه ،لكنّي أصو ُم وأفطر ،و ُأ ّ
صل
وأر ُق
د،وأتزو ُج النّساءَ ،ف َم ْن َر ِغب َع ْن ُسنّتِي َف َل ْي َس ِمنّي»( .)5ويف «الصحيحني» عن سعد عن أيب وقاص  قال :أراد
ّ
عثامن بن مظعون أن يتبتَّل ،فن ََها ُه رسول اهلل ﷺَ ،و َل ْو َج َاز ذلك ْ
تص ْينا»(.)6
الخ َ

((( تويف سنة 74هـ وعاش  94سن ًة ،ما يعني ّ
أن إسالمه كان دون بلوغه الثالثني؛ وانظر :ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،1 .ص.547 .
((( البخاري ،كتاب النكاح ،باب تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة ،رقم احلديث  ،5247ج ،7 .ص .39 .ومسلم ،كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح
ذات الدين ،ج ،2 .ص ،1087 .احلديث رقم .1466
((( البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين ،رقم احلديث  ،5090ج ،7 .ص .7 .ومسلم ،كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدين،
ج ،2 .ص ،1086 .رقم احلديث .1466
((( تويف سنة 93هـ ،وله  99سنة ،وقيل  103سنني ،ما يعني أنّه أسلم دون بلوغه العرشين؛ وانظر :ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،1 .ص.277 .
((( البخاري ،كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح ،رقم احلديث  ،5063ج ،7 .ص .2 .ومسلم ،كتاب الرضاع ،باب استحباب النكاح ملن تاقت
نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم ،ج ،2 .ص ،1020 .رقم احلديث .1401
((( البخاري ،كتاب النكاح ،باب ما يكْره ِمن التبتّل ِ
واخلصاء ،رقم احلديث  ،5074-5073ج ،7 .ص .4 .ومسلم ،كتاب الرضاع ،باب استحباب
ُ ُ
النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم ،رقم احلديث  .1402واللفظ له.
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أن التبتّل ال ُي ّص ُن النّاشئة من االنزالق يف متاهات االنحراف والفساد األخالقي؛ ألنه ٌّ
كام ّ
عر ٌض
حل َه ٌّش ُم ّ
أي حلظة ،فهو ال ُيمكن أن ُيشكّل ضامنة للشباب من الوقوع يف الزنا ،وهلذا هنى عنه اإلسالم .ولقد ِ
ص
حر َ
لالهنيار يف ّ
ٍ
حلول أخرى نافعة للحدّ من ظواهر االنحراف واجلرائم األخالق ّية املرتتّبة عن شيوع الفاحشة ،وهلذا
النبي  عىل إجياد
دعا الشباب إىل الزواج ور ّغ َب ُهم فيه وح ّثهم عليه؛ باعتباره ِح ْصنًا مني ًعا ُيافظ عىل طهارة القلب وصفاء الصدّ ر ونقاوة
()1
للمتَحا ّبني ِم ْث َل النّكاح»( ،)2وذلك إيامنًا منه
السيرة؛ فعن ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مل ُي َر ُ
ّ
أن ّ
ّ 
الغراء ،وت َُو ّج َه ِوفق أحكامها وآداهبا.
كل عالقة ال ُبدّ أن ختضع لضوابط ّ
الشيعة ّ

ٍ
واملعلوم ّ
كثريا من الشباب قد ُ
ُقوي فيه امليل إىل الفواحش ،وقد تعامل ﷺ
يدخل يف عالقات غري مرشوعة ت ّ
أن ً

الزنا؛ فعن أيب أمامة  قالّ :
إن
قصة الشاب الذي طلب منه الرتخيص له يف ّ
مع هذه احلالة بحكمة النبوةُ ،
يربز يف ّ

فزجرو ُه ،وقالواَ :م ْهَ .م ْه .فقال« :ا ْد ُن ْه ،فدَ نا
النبي  فقال :يا رسول اهلل ،ائذن يل بالزنا ،فأقبل القوم عليه
ُ
فتًى َشا ًّبا أتى ّ
ِمنْ ُه قريبًا» .قال :فجلس قال« :أحت ّب ُه ألمك؟ «قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال« :وال الناس حيبونه ألمهاهتم»
ناتم» قال« :أ َفت ِ
قال« :أفتحبه البنتك؟» قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس حي ّبونه ل َب ِ
ُح ّب ُه

ألختك؟» قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال« :وال الناس حيبونه ألخواهتم» قال« :أفتح ّبه لعمتك؟» قال :ال واهلل،

لعمهتم» قال« :أفتح ّبه خلالتك؟» قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال« :وال
جعلني اهلل فداءك .قال« :وال الناس حيبونه ّ
ِ
وح ّص ْن َف ْر َج ُه» قال :فلم ي ُك ْن َب ْعدُ
فو َض َع َيدَ ُه عليه ،وقال« :اللهم ا ْغف ْر َذ ْن َب ُه ،و َط ّه ْر َق ْل َب ُهَ ،
الناس حي ّبونه خلاالهتم» .قالَ :

يلتفت إىل يشء»(.)3
ذلك الفتى
ُ

اللي الذي ّ
وأجلسه بجانبه
توخاه النبي ﷺ يف ُمعاجلة هذه احلالة؛ حيث ّقر َب الشاب إليه ْ
واملالحظ ُهنا األسلوب ّ

ْ
تقزز الشاب؛ فاقتنع وابتعد.
الزنا ،بعدما أبان له بشاعته حتّى ّ
ثم حتدّ ث معه وأقنعه برتك ّ
وأش َع َره بالراحةّ ،

واخلالصة ّ
أن قض ّية الزواج عمو ًما ،وما يتبعها من قضايا فرع ّية؛ كتحصني الشباب ،وضبط العالقات اجلنسية

املتوهج لدى الشبابّ .
يستوجب العناية هبذه القض ّية،
كل ذلك
وحسن توجيه اجلانب الشهواين
ّ
ُ
بضوابط الرشعُ ،
ِ
والرفق
وحسن التعامل معها؛ حتى ُ
واإلحاطة هبذه الفئة من املجتمعُ ،
تسهل معاجلتُها .ويتط ّلب ذلك شي ًئا م َن احلكمة ّ
وال ّلني ،واهلل أعلم.

((( تويف سنة 68هـ وعاش  71سن ًة .وأسلم دون العرشين؛ وانظر :ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،4 .ص.131 .

((( حممد بن يزيد بن ماجه القزويني ،السنن ،أبواب النكاح ،باب ما جاء يف فضل النكاح ،حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرون (بريوت :مؤسسة
وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،2 .ص،196 .
الرسالة1430 ،هـ2009/م) ،ط،1 .ج ،3 .ص ،54 .رقم احلديث .1847
ّ

رقم .624

صحيح ،ج ،36 .ص.454 .
((( أمحد ،رقم احلديث  ،22211وقال شعيب األرناؤوط :إسناد ُه
ٌ
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المطلب الثاني :المُعالجة النبو ّية لقضايا ّ
الشباب (قض ّية العمل)
ّ
ُؤرق ّ
الشباب املسلم اليوم هي البحث عن عمل ،وبذل اجلهود لتحصيل الوظائف التي
لعل من أبرز القضايا التي ت ّ

السعي واألخذ
طموح
يطمح إليها؛ لتحقيق ما يرنوا إليه من الرفاهة واحلياة الكريمة ،وهو
ٌ
ٌ
ُ
مرشوع إذا ما تق ّيدَ بضوابط ّ

باألسباب وعدم التّواكل مع االستعانة باهلل  والتوكّل عليه ُسبحانه ،وعدم االنجرار وراء مسالك غري مرشوعة
وجنْي املال ،وهلذا ْأوىل رسول اهلل ﷺ هذه القض ّية ِعناي ًة فائق ًة ،ال س ّيام بعدما وجد عد ًدا ِم َن الشباب
لتحصيل الوظائف َ
قض ليله مع هناره
يتسك ُّع يف شوارع مكّة ال عمل له وال مكانة له يف املجتمع وال
ُ
يلتفت النّاس إليه ،ووجد كذلك من ُي ّ
يف رشب اخلمر ومعاقرة النّساء م ِ
نغم ًسا يف ّ
أسريا لشهواته ال طموح له وال أحالم َف ْض ًل ،عن اهتاممه بام ينفعه
ُ
ُ
ملذاته ً
وينفع الناس.

ص عىل العناية بفئة الشباب وترسيخ
الغراءَ ،ح ِر َ
وملا جاء رسول اهلل  بعقيدة التوحيد اخلالص ،ورشيعة اإلسالم ّ

مقومات التنمية االجتامعية واالقتصاد ّية
قو ًما أساس ّيا من ّ
ثقافة العمل واإلنتاج والبذل والعطاء فيهم؛ حتى يكونوا ُم ّ

يتبي لنا هذا املسلك القويم الذي ّ
توخاه النبي  يف إقناع الشباب برضورة
السرية النبو ّية ّ ُ
لأل ّمة .وك ّلام نظرنا يف وقائع ّ
استثامر قوته ومحاسه يف خدمة اإلسالم والوطنِ .
ِ
دالئل نجاح هذا املنهج النبوي ما أخرجه البخاري ومسلم عن
ومن
ّ
أيب سعيد اخلدري ّ :
ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل ﷺ ،فأعطاهم ،ثم سألوه ،فأعطاهم ،ثم سألوه ،فأعطاهم،
إن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ستغن ُي ْغنِ ِه اهلل ومن
ف ُي ِع ّف ُه اهلل ،و َمن َي
يس َت ْع ِف ْ
حتى نفدَ ما عند ُه ،فقال« :ما يكون عندي م ْن َخ ْ ٍي ف َل ْن َأ ّدخ َر ُه َعنْك ُْم ،و َمن ْ
ِ
ِ
الصرب»(.)1
وأو َس َع من ّ
خريا ْ
ب ُه اهلل ،وما ُأ ْعط َي َ
يتصب ُي َص ّ ْ
ّ
أحدٌ عطا ًء ً
ِ
ِ
لقد كان النبي ﷺ يطوف عىل ّ
قوي فيهم مبدأ االعتامد عىل
الشباب،
وجيلس معهم ،ويستم ُع إليهم ،و َيع ُظ ُهم ،و ُي ّ
ُ
ّ
رسخ فيهم ثقافة العمل واإلنتاج ،وهو ما ُي ِرب ُز ِح ْر َص ُه الشديد  عىل إعداد
الذات ،و ُير ّبيهم عىل التع ُّفف عن املسألة ،و ُي ّ

ٍ
كبريا
جيل ُمفع ٍم بمعاين البذل والعطاء ،و ُي ّ ُ
بي جهوده املبذولة يف سبيل حتقيق هذا اهلدف النّبيل الذي َخ ّص َ
ص له ُجز ًءا ً
من وقته .و ُيستفاد من هذا احلديث ما ييل:

رب الناس يف موضوع الرزق ِ
يور ُ
ّ 1ويرسخ
السائل الثقة بالنفس
أن االستغناء عن الناس واالعتامد عىل ّ
ّ
ث يف قلب ّ
عظيم يف اآلخرة؛ قال ابن ب ّطال« :وفيه :احلض عىل االستغناء عن الناس
فيه معاين الصرب والتوكّل لينال ثوا ًبا
ً
ُ
أفضل ما أعطيه املؤمن ،ولذلك اجلزاء عليه غري مقدر ،وال
الصرب
بالصرب ،والتوكل عىل اهلل ،وانتظار رزق اهلل ،وأن ّ
حمدود»(.)2

((( البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة ،رقم احلديث  ،1469ج ،2 .ص .123-122 .ومسلم بن احلجاج النيسابوري ،كتاب
الزكاة ،باب فضل التعفف والصرب ،ج ،2 .ص ،729 .رقم احلديث .1053
((( ابن بطال ،ج ،3 .ص.505-504 .
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ّ 2والتصب عىل ضيق العيش يورث يف قلب السائل الغنى والقناعة والرضا؛ قال احلافظ زكريا
أن التع ُّفف عن املسألة
ُّ
عم ال ينبغي( .يع ّفه اهلل) أي:
يستعف» بفاء واحدة مشددة ،أي :من يطلب العفة :وهو
األنصاري« :ومن
ّ
ّ
الكف ّ
ِ
الصرب عىل ضيق العيش ،وغريه
يرزقه الع ّفة عن ذلك( .ومن يستغن) أي :يظهر الغنى( .ومن يتصرب) أي :يتك ّلف ّ
من مكاره الدنيا»(.)1

ّ 3مهمة ورضور ّية إلقناع السائل باالعتامد عىل نفسه
أن ّ
احلض عىل التع ّفف عن املسألة واستجداء الناس ُخطوة ّ
ٍ
ٍ
يف طلب الرزق وبناء شخص ّية متوازنة لِ َع ْي ِ
كريمة؛ قال احلافظ ابن حجر« :وفيه احلض عىل التع ّفف عن
حياة
ش

والتنز ُه عنها ،ولو امتهن املرء نفسه يف طلب الرزق ،وارتكب املش ّقة يف ذلك ،ولوال قبح املسألة يف نظر
املسألة،
ّ
الرشع مل يفضل ذلك عليها ،وذلك ملا يدخل عىل السائل من ُذ ّل السؤالِ ،
ومن ُذ ّل الر ّد إذا مل ُي َ
عط ،وملا يدخل عىل
ّ
إن أعطى ّ
املسؤول من الضيق يف ماله ْ
كل سائل»(.)2

ّ
السهل ،ال س ّيام مع الشباب،
السائل بالعدول عن سؤاله للناس ،وترسيخ ثقافة العمل لديه ليس باألمر ّ
إن إقناع ّ
ِ
الرفق والرمحة هبم ُيساعد عىل إيصال املعلومة وتبليغ
ويتط ّل ُ
ب ذلك حكْم ًة يف التعامل معهم وأسلو ًبا َم ِرنًا يقوم عىل ّ
املعنى املطلوبُ ،يضاف إليها إرسال ُشحنة من معاين الو ّد واملح ّبة واالحرتام والتقدير هلم ،وهو ما ُيفرز أجواء مالئمة

لتبادل األفكار و ُمناقشتها وإقناعهم بام جيب عليهم .وهو املنهج الذي سلكه النبي ﷺ يف تعامله مع الشباب يف قض ّية

العملُ ،
الزبري بن العوام
ي ّثهم عليه و ُير ّغبهم فيه بشتّى ال ّطرق؛ فقد أخرج البخاري عن ّ
حيث كان بني الفينة واألخرى َ ُ
 ،عن النبي  قالْ :
خري ل ُه ِم ْن
يت بِ ِح ْز َم ِة احل َطب عىل َظ ْه ِرهَ ،ف َيبي ُعهاَ ،ف َيك ّ
ُف اهلل هبا ْ
أحدُ كُم َح ْب َل ُهَ ،ف َي ْأ َ
«ألن َي ْأ ُخ َذ َ
وج َه ُه ٌ
أن رسول اهلل ﷺ قال« :والذي نفيس ِ
بيده ْ
أن َي ْس َأل النّاس َأ ْعطو ُه ،أو منَ ُعوه»( .)3وعن أيب هريرة ّ :
ْ
ألن ُ
يأخ َذ أحدُ كُم
ِ
ِ
خري ل ُه ِمن ْ
رج ًل ،ف َي ْسأ ُل ُه َأ ْعطا ُه ،أو منَ َع ُه»(.)4
ت ُ
أن َي ْأ ِ َ
َح ْب َل ُه ،ف َي ْحتَط َ
ب عىل َظ ْه ِره ٌ
ٌ
غليظ حلف به للدّ اللة عىل ِع َظ ِم القض ّية
قسم
واملالحظ يف حديث أيب هريرة قوله ﷺ «والذي نفيس بيده» وهو ٌ
السامع ،وهلذا قال العراقي« :فيه احللف لتقوية األمر وتأكيده»( .)5وقال
مهيتها والتّأكيد عليها يف نفس ّ
املطروحة وأ ّ
ِ
ِ ِِ
السامع»(.)6
احلافظ ابن حجر« :قوله والذي نفيس بيده؛ فيه ال َق َس ُم عىل ّ
الشء املقطوع بصدْ قه لتأكيده يف نفس ّ
((( زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري ،منحة الباري برشح صحيح البخاري ،حتقيق سليامن بن دريع العازمي (الرياض :مكتبة الرشد،
1426هـ2005/م) ،ط ،1 .ج ،3 .ص.560 .
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،3 .ص.336 .
((( البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة ،رقم احلديث  ،1471ج ،2 .ص.123 .
((( مالك بن أنس األص ُبحي ،املو ّطأ ،كتاب حسن اخللق ،باب ما جاء يف التعفف عن املسألة ،حتقيق حممد حممد تامر (القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية،
1426هـ 2005م) ط ،1 .ص ،522 .رقم احلديث  .1825والبخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة ،رقم احلديث  ،1469ج،2 .
ص .123-122 .ومسلم بن احلجاج النيسابوري ،كتاب الزكاة ،باب كراهة املسألة للناس ،ج ،2 .ص ،721 .رقم احلديث .1042
((( العراقي ،ج ،4 .ص.82 .
((( ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،3 .ص.336 .
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ِ
أيضا:
ومن فوائد هذا احلديث ً
ِ
ّ 1أمر ُمتعب ،وقد
السهلة واملتو ّفرة يف عرصه ،ومجع
ٌ
احلطب ٌ
أن النبي ﷺ إنّام ذكر مهنة االحتطاب؛ ألهنا من املهن ّ
يضطر إليه كثريون لكسب َع ْي ِش ِهم ،غري أنّه ْ
خري من سؤال النّاس ،وما يتب ُع ُه ِمن
ّ
وإن كان فيه يش ٌء من املش ّقة فهو ٌ
ٍ
ّ
رواية عند
فض َل النبي ﷺ مش ّقة االحتطاب عىل ُذ ّل السؤال؛ ْبل جاء يف
الذل واملهانة
خصوصا عند ر ّد طلبهم ،وهلذا ّ
ً
ِ ِ
خري ل ُه ِمن ْ
يعَل يف فِ ِيه ما َح ّر َم اهلل عليه»( .)1ويف هذا احلديث إشار ٌة
أمحد قوله َ
أن َ ْ
«وألَ ْن َي ْأ ُخذ تُرا ًبا ف َي ْج َع ُل ُه يف فيهٌ ،
عنصا ً
أن النبي ﷺ ُيريد من املسلم ْ
إىل ّ
اهلمة.
كريمّ ،
قوي الشخص ّية ،وعا َيل ّ
فاعل يف املجتمع ،عزيز النّفسً ،
أن يكون ُ ً

 2كراه ّية ُسؤال النّاس ّالسعي يف طلب الرزق دون اللجوء إىل
لكل من يمتلك طاق ًة للعمل واإلنتاج ويقدر عىل ّ
ِ
رب« :يف هذا احلديث كراهية السؤال ّ
السعي واالكتساب ،وفيه ذ ّم
لكل َم ْن فيه طاق ٌة عىل ّ
املسألة؛ قال ابن عبد ال ّ
ِ
ُ
حاح
والسعي والتحرف يف املعيشة ،وقد وردت
املسألة َ
أحاديث عن النبي ﷺ يف ذ ّم املسألة كثري ٌة ص ٌ
وحْدُ املعاجلة ّ
ف عىل معانيها»(.)2
وو َق َ
فيها شفا ٌء ملن تدّ َبرها َ

الرزق؛ ملا يف املسألة من ٍ
السائل واملسؤول؛ قال ابن
حرج عىل ّ
3-رضورة االعتامد عىل النفس يف كسب القوت وطلب ّ

والتنزه عنهاْ ،
وأن يمتهن املرء نفسه يف طلب الرزق
ب ّطال« :ويف حديث أيب هريرة :احلض عىل التع ُّفف عن املسألة
ُّ
وإن ركب املش ّقة يف ذلك ،وال يكون ِع ً
يدخل عىل السائل من ّ
ْ
يال عىل الناس وال ك ًَّل ،وذلك ملا ُ
الذل يف سؤاله ،ويف
ٍ
إن ُهو أعطى ّ
الر ّد إذا ُر ّد خائ ًبا ،وملا يدخل عىل املسؤول من الضيق يف مالِ ِهْ ،
سائل»(.)3
لكل

ّ 4أن العمل يف اإلسالم ُمقدّ ٌم عىل املسألة والبطالة ،ورضورة األخذ باألسباب لتحقيق ذلك؛ قال املناوي« :وهذا
والسبب عىل البطالة ،ومجهور املحققني كابن جرير وأتباعه عىل ّ
ٌّ
أن السبب ال
حث عىل التع ّفف ،وتفضيل الكسب ّ

السبب»(.)4
ُينايف التوكّل ،حيث كان االعتامد عىل اهلل ال عىل ّ
5وجتدُ ُر اإلشارة يف هذا السياق إىل ٍأن تأ ّثر الشباب بام حيدُ ُ
مهم له عالق ٌة بام نحن بصدده؛ وهو ّ
ث من وقائع أمامهم،
أمر ّ

ِ
ُساهم يف ترسيخ عدّ ة معاين لدهيم؛ ف َي ْس َعون جاهدين إىل
أهم الوسائل التي ت
ُ
أو بام يبلغهم من أحاديث نبو ّيةُ ،يعدّ م ْن ّ
وأخ ِذ ِ
ُ
ومثال ذلك سام ُع ُهم بام وقع مع حكيم بن ِحزام»(ْ ،)5
الع ْبة منه يف إطار
ِح ْفظها ،واالستفادة منها ،والعمل هبا،

ٌ
صحيح ،ج ،12 .ص.459 .
حديث
((( أمحد ،رقم احلديث  ،7490وقال شعيب األرناؤوط:
ٌ
((( يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي ،التمهيد لِا يف املو ّطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري
(الرباط :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1387 ،هـ) ،ط ،1 .ج ،18 .ص.321 .
((( ابن بطال ،ج ،3 .ص.505 .
((( عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي  ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري (القاهرة :املكتبة التجارية الكربى1356 ،هـ) ،ط ،1 .ج ،5 .ص.257 .
((( ال ُبدّ أن أشري ُهنا إىل ّ
أوردت حديثه عن العمل ُهنا؛ ألنّه انترش
أن حكي ًم  ال ُيعدّ من الشباب فقد عاش  120سنة ،وأسلم فوق اخلمسني ،ولكنّي
ُ
بني الناس ،ومنهم الشباب حتى يف عهد أيب بكر وعُمر ـ ريض اهلل عنهام ـ وقد ورد يف احلديث أهنام كانا ُيناديان الناس يف شأنه ،كام سيأيت بعد حني،
لكل من ِ
ويعني ذلك ّ
يقد ُر عىل العمل واإلنتاج و َب ْذل اجلهد يف سبيل ذلك،
أن تلك الكلامت النبو ّية الواردة يف احلديث قد صارت بعد ذلك قاعد ًة ّ َ ْ
وهو ما ينطبِ ُق عىل الشباب أكثر من غريهم ،واهلل أعلم.
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حترهيِ ْم هلَدْ ِي ِه ﷺ يف ّ
الزبري وسعيد بن املس ّيبّ ،
أن حكيم
كل املجاالت؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن ّ
ّ

ثم سألته ،فأعطاين ،ثم قال« :يا حكيمّ ،
إن
بن حزام  ،قال:
ُ
ثم سألته ،فأعطاينّ ،
سألت رسول اهلل ﷺ ،فأعطاينّ ،
س( ،)2مل يبارك له ِ
ِ
ِ
ور َك َله ِ
بإرشاف َن ْف ٍ
او ِة َن ْف ٍ
فيه ،و َم ْن َ
فيه ،وكان
أخذ ُه
ُ َ ُ
س ُب ِ ُ
ض ٌة ُح ْل َو ٌة(َ ،)1ف َم ْن َأ َخ َذ ُه بِ َس َخ َ
هذا املال َخ َ
ِ
ِ
السفىل» ،قال حكيم :فقلت :يا رسول اهلل ،والذي بعثك باحلق ال
كالذي يأكُل وال يشبع ،اليدُ ال ُع ْل َيا َخ ٌري من اليد ُّ
َأ ْر َز ُأ ( )3أحدً ا َب ْعدَ َك َش ْي ًئا حتّى ُأ ِ
أن َي ْق َب ْل ُه ِمن ُهُ ،ث ّم ّ
حكيم إىل العطاء ،فيأبى ْ
إن ُعمر
فار َق الدُّ نيا ،فكان أبو بكر  يدعو
ً
أن ي ْق َب َل ِمنه شي ًئا ،فقال ُعمرّ :إن ُأ ِ
َ د َعا ُه ل ُيعط َي ُه فأ َبى ْ
شهدك ُْم يا معرش املسلمني عىل حكيمّ ،أن أعرض عليه َح ّق ُه
ِ
الفيء ْ
فيأ َبى ْ
أن ُ
حكيم أحدً ا ِمن الناس بعد رسول اهلل ﷺ حتى تويف»(.)4
يأخ َذ ُه ،ف َل ْم َي ْر َز ْأ
ٌ
من هذا ْ
النبي ﷺ أن ُيعطِ َي ُه ً
وخالصة هذا احلديث ّ
ثم أعاد ال ّطلب مرة ثانية وثالثة فأعطاه
أن
مال فأ ْعطاهّ ،
حكيم  سأل ّ
ً

نص َح ُه وأمدّ ُه بجملة من القواعد التي ال ُبدّ له من فهمها والعمل هبا؛ حتى يتجاوز مرحلة السؤال إىل مرحلة
ثم َ
ﷺّ ،
بأسلوب ٍ
اإلنتاج والعطاء وحتقيق الكرامة والعيش ِ
ميلء بالر ّقة واحلنان ،مع ٍ
قدر ٍ
ٍ
ُ
كبري من
حيث خاطبه
بع ّزة و َأ َن َف ٍة،
إن هذا املال َخ ِض ٌة ُحلوة»؛ أي ّ
لش ْخ ِصه؛ «يا حكيم ّ
االحرتام والتقدير َ
أمر َس ْه ٌل واكتسابه بتلك السهولة
إن طلب املال ٌ
ٍ
باللذة التي ِ
لم ُه ﷺ ّ
تور ُ
والسعة ُيشعرك ّ
أن
ث فيك ُح ّ
ثم أ ْع َ
ب تكرار ال ّطلب فيكون حينئذ ـ كالذي يأك ُُل وال يشبع ـّ ،
ّ

ْ
والبذ ُل والعطاء والكدح يف سبيل ُلقمة
هذا املسلك ـ رغم سهولته ـ فإنّه ال يساعد املرء عىل بناء شخص ّي ٍة ِقوا ُمها العمل
ٍ
ٍ
فاعلة يف املجتمع هلا َقدْ ُرها ومكانتُها إالّ بالعمل وا ُملسامهة يف
تامسكة
العيش وحتقيق الكرامة ،فال سبيل لبناء شخص ّية ُم
سلك مسالك أخرى ِ
تور ُثه ُّ
نم ّو األ ّمة وازدهارها .فشتّان بني من َف ِق َه هذه املعاين اإلسالم ّية األصيلة وبني من َ
الذ ّل
حتقيق ُ

ٍ
قاعدة ذهب ّي ٍة
وض ِع
واملهانة.
فاألول جيتهدُ يف طلب ِرزقه بنفسه ،والثاين يتك ّف ُ
النبي ﷺ حديثه بِ ْ
ّ
ف النّاس ،وهلذا ختم ّ
ِ
السفىل» وهي وص ّية غالية حلكي ٍم وأمثاله برضورة االعتامد عىل ّ
الذات يف طلب الرزق
خري من اليد ُ
مفا ُدها «اليدُ ال ُعل َيا ٌ
حكيم  هذه املعاين واعتمد عىل
وعدم االتّكال عىل الصدقات وسؤال الناس واالستئناس بذلك .وبِنا ًء عىل ذلك َف ِه َم
ٌ

ُقدراته الذات ّية ومل ْ
يسال أحدً ا حتى بعد وفاة النبي ﷺ إىل أن فارق الدُّ نيا؛ ألنّه تي ّق َن أنّه ال ُبدّ من استبدال ال ّطلب باملبادة
ِ
السؤال إىل كرامة العطاء وبناء ّ
الذات ،وأ ْي َق َن كذلك أن ال ِع ّزة إالّ باالنتقال
واإلنتاج والثقة بالنفس ،واالرتقاء من ُذ ّل ّ

رب النّاس ،واالعتصام ،به والتوكّل عليه ُسبحانه.
من سؤال الناس إىل ُسؤال ّ

فيه وا َملي ِل إليه ِ
ضة حلوة؛ شبهه بالرغبة ِ
((( قال ابن حجر« :قوله َخ ِ
وح ْر ِ
املستلذةّ ،
ّ
مرغوب فيه عىل
فإن األخرض
ص النُّ ُفوس عليه بالفاكهة اخلرضاء
ٌ
ْ
َّ ُ ّ
ِ
اجتمعا َأشدّ » .ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،3 .ص.
مرغوب فيه عىل انفراده بالنّسبة للحامض،
حللو،
ُ
ٌ
فاإلعجاب هبِام إذا َ
انفراده بالنّسبة إىل اليابس وا ُ
.336
َ
((( أي بطمعٍ.
ُ
أموت» .انظر :احلسني بن حممود الشريازي ،املفاتيح يف رشح املصابيح ،حتقيق نور الدين طالب (بريوت:
أن
إىل
املرة
هذه
بعد
ا
أسأل
((( يعني« :ال
أحدً
َ
دار النوادر1433 ،هـ2012/م) ،ط ،1 .ج ،2 .ص.516 .
((( البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة ،رقم احلديث  ،1472ج ،2 .ص .123 .ومسلم بن احلجاج النيسابوري ،كتاب الزكاة ،باب
وأن اليد ال ُعليا هي املنفقة ّ
السفىل ّ
السفىل هي اآلخذة ،ج ،2 .ص ،717 .رقم احلديث.1035 :
وأن ُّ
خري من اليد ُّ
بيان أن اليد ال ُعليا ٌ
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ّ
وإن الناظر يف هذا احلديث يستنتج منه عدّ ة فوائد منها:

ٍ
أسلوب بلي ٍغ ال ُين ِّف ْر؛ قال امله ّلب« :وفيه:
1موعظة السائل إذا أكثر من السؤال ،واحلرص عىل إقناعه بذلك اعتام ًدا عىلالنبي ﷺ
السائل إذا أحلف ال بأس برده وختييبه وموعظته ،وأمره بالتعفف وترك احلرص عىل األخذ كام فعل ّ
أن ّ

ومَا ِ َبا حرص
باألنصار وبحكيم حني أحلفوا يف مسألته مرة بعد أخرى ،كلام أعطاهم سألوه ،فأنجح اهلل موعظته َ
حكيم ،فلم يرزأ أحدً ا بعده»(.)1

ّ 2أن القناعة واالكتفاء بام كتبه اهلل ُمقرتنان بالربكة يف طلب الرزق؛ قال ابن ب ّطال« :وقوله( :فمن أخذه بسخاوة
نفس بورك له فيه) يدل أن القناعة وطلب الكفاية واإلمجال يف الطلب مقرون بالربكة ،وأن من طلب املال بالرشه
واحلرص ،فلم يأخذه من حقه مل يبارك له فيه ،وعوقب بأن حرم بركة ما مجع»(.)2

بأسلوب ٍ
وقد ِ
ٍ
راق ،وكان املنهج الذي ّ
توخاه
ص النبي ﷺ يف تعامله مع حكيم بن حزام عىل تبليغ هذه املعاين
حر َ
ِ
قه ِ
ب ِر ْز ِ
وح ّث ُه عىل العمل وك َْس ِ
بيدهّ ،
يستجد َي
وأل
ﷺ يف معاجلة هذه القض ّية
زرع فيه الثقة بالنّفسَ ،
قويم ،حيث َ
ً
منهجا ً

ف ٍ
زيز الن ِ
كريم ذا مكانة رفيعة يف املجتمع.
َع ْط َ
أحد يف َط َلبِ ِه؛ ليكون بذلك َع َ
ّفس ً
المطلب الثالث :ال ّتوجيه ال ّنبوي لقضايا الشباب

بعدما رأينا بعض مرتكزات املنهج النبوي يف معاجلة بعض قضايا ّ
الشباب ،نتناول يف هذا املطلب ثمرة هذه املعاجلة،

الراقي الذي ّ
النبي ﷺ يف توجيه تلك القضايا ُك ّلها؛ خدم ًة للقض ّية الكربى للمسلمني،
توخا ُه ّ
ونتيجة هذا األسلوب ّ
وهي الدعوة إىل اهلل واملسامهة الف ّعالة يف تنمية األ ّمة وحتقيق َأ ْمنِ َها وازدهارها ،ويربز ذلك من خالل اكتشاف املواهب
وتوجيهها إىل البناء احلضاري.

وحسن تعامله معها من خالل توظيفها
فاملتأ ّمل يف وقائع السرية النبو ّية ُيالحظ تأ ّلقه ﷺ يف معاجلة قضايا الشباب ُ

وتوجيهها ،وقد أثمرت تلك اجللسات واحلوارات والنقاشات ،التي كان جيرهيا مع الشبابً ،
قوي الشخص ّية
جيل ّ

والنمو والتقدّ م.
هم البناء واإلصالح
ّ
ُمتامسكًا َط ً
موحا حيمل ّ

ٍ
ومنطلق إلنجاح قضايا
جمرد اهتاممات واحتياجات إىل داف ٍع
لقد نجح النبي ﷺ يف حتويل وجهة هذه القضايا من ّ
ِ
ه َم ُهم لتحقيق ّ
كل ما ُيساهم يف إعالء
أخرى أعىل شأنًا ،ترتبط مبارشة بمصري اإلسالم والوطن واأل ّمة ،وهو ما َش َح َذ َ

الغراء وتقدُّ م األ ّمة وازدهارها.
راية التوحيد ونرش الرشيعة ّ
ِ
وجهها بعد ذلك خلدمة اإلسالم
ولذلك ،كان النبي ﷺ يف جلساته مع الشباب
يكتش ُ
ف مواهبهم وطاقاهتم ل ُي ّ
ٍ
واملسلمني ،وكان ُيمع ُن النّظر فيهم؛ ل ُيحدّ د ّ
واحد منهم املجال الذي يمكن أن يربع فيه ،مع اعتبار اختالف
لكل
((( ابن بطال ،ج ،3 .ص.505 .
((( املرجع السابق نفسه.
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درجاهتم واهتامماهتم ،وسنتناول ،فيام ييل ،أمثل ًة عن ذلك:

فهذا ُمصعب بن عمري  ذاك الصحايب اجلليل الذي أسلم يف الرابعة والعرشين من عمره( ،)1وبعد ا ّطالع النبي

بمهمة عظيمة
ﷺ عىل ُقدراته يف احلوار وبراعته يف اإلقناع وأسلوبه احلسن يف خماطبة الناس ،أرسله إىل املدينة وك ّلفه
ّ

وهي مرافقة وفد العقبة هلدف البقاء يف املدينة إلقراء القرآن وتعليم رشائع اإلسالم واالشتغال بالدعوة إىل اهلل 
ٍ
ٍ
كثريا منهم باإلسالم؛ حتى صاروا يطلقون عليه «مقرئ
بقبول
باحلكمة واملوعظة احلسنة ،فتق ّبله الناس
حسن ،وأقنع ً
«فلم انرصف عنه القوم ،بعث رسول اهلل ﷺ معهم مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف
املدينة»؛ قال ابن إسحاقّ :

سمى املقرئ باملدينة:
يص ،وأ َم َر ُه أن يقرئهم القرآن ،ويعلمهم اإلسالم ،و ُي َف ّق ُ
ههم يف الدين ،فكان ُي ّ
بن عبد الدّ ار بن ُق ّ
ُمصعب .وكان منزله عىل أسعد بن زرارة بن عدس ،أيب أمامة»(.)2

وقال ابن سعد« :فبعث إليهم رسول اهلل ﷺ مصعب بن عمري فقدم فنزل عىل أسعد بن زرارة .وكان يأيت األنصار

يف ُدورهم وقبائلهم فيدعوهم إىل اإلسالم ويقرأ عليهم القرآن ،فيسلم الرجل والرجالن حتى ظهر اإلسالم وفشا يف
دور األنصار كلها والعوايل إال دورا من أوس اهلل .وهي خطمة ووائل وواقف .وكان مصعب ُي ْقرئهم القرآن ويع ّلمهم.

جم َع هبم مصعب بن عمري يف دار سعد بن خيثمة وهم اثنا
فكتب إىل رسول اهلل  -ﷺ  -يستأذنه أن ُ َ
ي ّم َع هبم .فأذن لهَ ،ف ّ

عرش ً
رجل ،وما ذبح هلم يومئذ إال شاة .فهو ّأول من مجع يف اإلسالم مجعة ...ثم خرج مصعب بن عمري من املدينة مع
السبعني الذين وافوا رسول اهلل  يف العقبة الثانية من حاج األوس واخلزرج ...فجعل خيرب رسول اهلل  عن األنصار

فس رسول اهلل  بك ُّل ما أخربه»(.)3
ورسعتهم إىل اإلسالم واستبطأهم رسول اهلل ّ ُ ،
أن مصعبا  قد قام باملهمة املوكولة إليه عىل أحسن ٍ
وجه ،وذلك بعدما اكتشف  موهبته يف اخلطابة
واملالحظ ّ ُ ً
ّ
ِ
مهمته،
وبراعته يف التبليغ مع كريم أخالقه وحالوة َمنْطقه ،وهو ما ساعده عىل ك َْسب قلوب الناس وساهم يف نجاحه يف ّ
اهم يف إرساء القواعد األوىل لبناء دولة اإلسالم يف املدينة املنورة.
وس َ
وكان نشي ًطا يف الدّ عوة إىل اهلل َ ،ف ّ
مهدَ الطريق َ
قوي احلفظ رسيع الفهم ،و ّملا رأى النبي  فيه نبو ًغا يف
وهذا زيد بن ثابت  ،أسلم يف احلادية عرشة( ،)4وكان ّ
حفظ ال ّلغات وتع ّل ِمها يف ٍ
ٍ
وجيز استثمر موهبته تلك يف خدمة اإلسالم؛ فعن خارجة بن زيدّ ،
أن أباه زيدً ا ،أخربه:
وقت

أنه ملا ِ
قدم النبي  املدينة ،قال زيدٌ ُ :ذ ِهب يب إىل النبي ﷺ ُفأ ْع ِجب يب ،فقالوا :يا رسول اهلل ،هذا غال ٌم من بني النجار،

فإن واهلل ما آمن
ب ذلك النبي ﷺ ،وقال« :يا زيد ،تع ّلم يل كتاب هيودّ ،
معه ممّا أنزل اهلل عليك بضع عرشة سورةَ ،فأ ْع َج َ
شهرا من اهلجرة وهو ابن أربعني سن ًة أو يزيد شيئًا»؛ وانظر :حممد بن سعد ،الطبقات الكربى،
((( قال ابن سعد« :قتل يوم أحد عىل رأس اثنني وثالثني ً
حتقيق حممد عبد القادر عطا (بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،هـ1990/م) ،ط ،1 .ج ،3 .ص.90 .
((( عبد امللك بن هشام ،السرية النبوية ،حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي (القاهرة :مكتبة البايب1375 ،هـ1955/م)،
ط ،2 .ج ،1 .ص.434 .
((( ابن سعد ،ج ،3 .ص.88 .
ً
((( قال الذهبي« :أسلم زيد وهو ابن إحدى عرشة سنة»؛ انظر :الذهبي ،ج ،2 .ص.428-427 .
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ُبهم إذا كت ُبوا إليه،
مرت يب مخس عرشة ليلة حتى حذق ُت ُه
ُ
هيود عىل كتايب» قال زيدٌ  :فتع ّل ُ
وكنت أقر ُأ ل ُه كت ُ
مت له كتاهبم ،ما ّ
وأجيب عن ُه إذا كتب»(.)1
ُ

ٍ
وا ُملستفاد ممّا سبق ّ
أن ّ
إحاطة بواقعه واالقرتاب منه والتواصل الدائم معه الكتشاف طاقاته ومواهبه
حيتاج إىل
الشاب ُ

ورضورة منحه الثقة ،وإعطائه فرصة اإلبداع بام يتناسب و ُقدراته وإمكانياته ،وهلذا ملا رأى النبي ﷺ َجدارة َز ْيد وبراعته
وهي كتابة الوحي فصار من أشهر َك َت َبتِ ِه.
ّ
همة أال َ
وقوة حافظته؛ ك ّلفه بعد ذلك بأرشف ُم ّ

و ّملا اجتمع النبي ﷺ باثني عرش نقي ًبا من األنصار وبايعوه بيعة العقبة األوىل كان أسعد بن زرارة  أحدهم آنذاك
رغم ِص َغ ِر ِسنّه( ،)2وكان قبل ذلك قد التقى بالنبي ﷺ؛ قال الذهبي« :قيل :إ ّن ُه لقي النبي ﷺ بمكة قبل العقبة األوىل
فلم قدموا املدينة ،تك ّلموا باإلسالم يف قومهم ،فلام كان العام املقبل خرج
بسنة ،مع مخسة نفر من اخلزرج ،فآمنوا بهّ .
رج ًل ،فهي العقبة األوىل ،فانرصفوا معهم»(.)3
منهم اثنا عرش ُ

وذكر ابن إسحاق ّ
أن أسعد ومجاعة قد لقوا النبي ﷺ قبل العقبة األوىل ،قال« :فلام أراد اهلل عز وجل إظهار دينه،

وإعزاز نبيه ﷺ ،وإنجاز موعده له ،خرج رسول اهلل ﷺ يف املوسم الذي لقيه فيه النفر من األنصار ،فعرض نفسه عىل

خريا» .قال ابن
قبائل العرب ،كام كان يصنع يف كل موسم .فبينام هو عند العقبة ،لقي ره ًطا من اخلزرج أراد اهلل هبم ً

إسحاق« :فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ،عن أشياخ من قومه ،قالوا :ملا لقيهم رسول اهلل ﷺ ،قال هلم :من أنتم؟
قالوا :نفر من اخلزرج ،قالِ :أم ْن موايل هيود؟ قالوا :نعم ،قال :أفال جتلسون أكلمكم؟ قالوا :بىل .فجلسوا معه ،فدعاهم

إىل اهلل ﷺ ،وعرض عليهم اإلسالم ،وتال عليهم القرآن»(.)4

ِِ
والشاهدُ ُهنا ُهو ّ
أن ِر ْف َق النبي ﷺ هبؤالء ّ
ّ
معهم واحرتامه هلم وأدبه معهم أ ْث َم َر ارتياحهم
وحسن تعا ُمله ُ
الشباب ُ

ً
وصول إىل مبايعته يف العقبة األوىل ثم يف العقبة
ثم االقتناع باإلسالم واإليامن به،
له وقبول اجللوس معه واالستامع إليهّ ،
ٍ
ٍ
الثانية ،ويف ّ
متحم ًسا لإلسالم ُم ً
وإخالص ،قال جابر« :ف ُقمنا نُبايعه ،فأخذ بيده
بصدق
قبل عليه
كل ذلك كان أسعد 
ّ
السبعني»(.)5
أسعد بن زرارة ،وهو أصغر ّ

والرصانة مع مت ّيزه بمعارفه الواسعة بعلوم األنساب
وأ ّما املتأ ّمل يف شخص ّية أيب بكر الصدّ يق  فإنّه جيدُ فيها اهلدوء ّ

وتاريخ قبائل العرب فكان من النخبة املث ّقفة يف قريش ،وقد أسلم يف س ّن السابعة والثالثني(ّ ،)6ملا دعاه النبي  لذلك،
((( أمحد ،رقم احلديث  ،21618وقال شعيب األرناؤوط :إسناده حسن ،ج ،35 .ص.490 .
أصغر ِسنًّا منه»؛ انظر :ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،1 .ص.208 .
((( قال ابن حجر« :ومل يكُن يف النقباء
َ
((( الذهبي ،ج ،1 .ص.239 .
((( ابن هشام ،ج ،1 .ص.428 .
((( الذهبي ،ج ،1 .ص.247 .
((( قال ابن حجر« :وكانت وفاته يوم االثنني يف مجادى األوىل سنة ثالث عرشة من اهلجرة ،وهو ابن ثالث وستني سنة»؛ انظر :ابن حجر ،اإلصابة ،ج.
 ،4ص.150 .
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وسخر ّ
ّ
األول،
كل عائلته وماله وعالقاته يف خدمة اإلسالم ،وكان
فوافق ومل يرت ّدد ْبل
متحم ًسا للدعوة نشي ًطا منذ يومه ّ
ّ

وقد أسلم عىل يديه خلق.

بحامس ف ّي ٍ
ٍ
اض حتى
وأ ّما فاروق األ ّمة ُعمر بن اخل ّطاب  الذي أسلم يف س ّن السادسة والعرشين( ،)1وكان يمتاز

فتخرج من املدرسة النبو ّية ُمتش ّب ًعا بأخالق اإلسالم
ُع ِر َ
ف به ،فاعتنى به النبي ﷺ َ
وو ّج َه محاسه واندفاعه التّوجيه احلسن ّ
الردة ُي ُ
ناقش أبا بكر الصديق يف ُمقاتلة املرتدّ ين! وهو الذي اشتهر
وآدابه عاملا بأحكام رشيعته ومقاصدها حتى إنّه أ ّيام ّ

بقوله «دعني أرضب عنُقه يا رسول اهلل»( .)2وعن أيب هريرة  ،قال :ملا تويف رسول اهلل ﷺ وكان أبو بكر  ،وكفر من
كفر من العرب ،فقال عمر  :كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول اهلل ﷺُ « :أ ِم ْر ُت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله
()3
خري ٍ
دليل عىل نجاعة املنهج النبوي يف التعامل معه ،وهو ما جعل الصدّ يق ُ يويص به خليف ًة بعد ُه.
إال اهلل»  ،وهذا ُ

أن النبي ﷺ كان ُ ِ
هذا وجتدُ ُر اإلشارة إىل ّ
احلجة عىل اختياراته لألك ّفاء منهم،
يس ُن استثامر طاقات الشباب و ُيقيم ّ
ْ
حتى لو َل ِق َي َر ْف ًضا من بعض الصحابة؛ ّ
مبني عىل قدراهتم وكفاءاهتم ،متا ًما كام وقع مع أسامة بن زيد ؛
ألن اختياره ٌّ
فعن ابن عمر ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :أ ّم َر رسول اهلل ﷺ أُسامة عىل قو ٍم فطعنوا يف إمارته ،فقالْ :
«إن َت ْط َعنُوا يف إمارتِ ِه
ِ
ِ
أحب النّاس إ ّيلّ ،
إمارة أبيه ِم ْن قَ ْب ِل ِه ،وا ّي ُم اهلل لقد كان خلي ًقا لإلمارةْ ،
أحب
فقد َطعنْتُم يف
وإن هذا َل ْن ّ
وإن كان أبوه ملن ّ
ٍ
جيش لغزو ّ
النّاس إ ّيل بعدَ ُه»( .)4قال الذهبي« :استعمله النبي ﷺ عىل
الشام ،ويف اجليش ُعمر والكبار»(.)5
املهمة العظيمة ومل يتجاوز الثامنة عرش! قال الذهبيََّ « :لا َأ َّم َر ُه النَّبِ ُّي ﷺ َع َل َذلِ َك
قلت:
ُ
والعجيب أنّه ُك ّلف بتلك ّ
ِ
اجلَ ْي ِ
ش ،ك َ
ش َة َسنَ ًة»(.)6
َان ُع ُم ُر ُه َث َم َن َع ْ َ

ب اإلسالم
ونمى فيهم ُح ّ
لقد أدرك النبي ﷺ رضورة استثامر طاقات الشباب يف اخلري ،وح ّثهم عىل البذل والعطاءّ ،
واملسلمني ،ور ّباهم عىل ِخدْ ِ
متهام ،وتسخري ّ
كل قدراهتم وإمكانياهتم وطاقاهتم يف سبيل ذلك .وهلذا كان يذكّرهم باغتنام

وأن ّ
مرحلة الشبابّ ،
شاب س ُي ْس َأ ْل يوم القيامة عن «شبابه فيام أباله»( ،)7وح ّثهم كذلك عىل اغتنام هذه املرحلة قبل
كل ّ
ِ
ٍ
مخسَ :شبابك قبل
مخسا قبل
زواهلا؛ عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :قال رسول اهلل ﷺ ُ
لرج ٍل وهو يع ُظه« :اغتنم ً
َهر ِمكِ ،
وص ّحتك قبل س َق ِمك ،وغناءك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل َم ْوتِ َك»(.)8
َ
سبع وعرشون سن ًة»؛ انظر :الذهبي ،ج ،1 .ص.71 .
النبوة ،وله ٌ
((( قال الذهبي« :أسلم يف السنة السادسة من ّ
((( البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اجلاسوس ،رقم احلديث  ،3007ج ،4 .ص.59 .
((( البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رقم احلديث  ،1399ج ،2 .ص.105 .
((( البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة زيد بن حارثة ،رقم احلديث  ،4250ج ،5 .ص.141 .
((( الذهبي ،ج ،2 .ص.497 .
((( املرجع نفسه ،ج ،2 .ص.500 .
وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،2ص ،629رقم .946
((( البزار ،رقم احلديث  ،1435ج ،4 .ص،266 .
ّ
((( حممد بن عبد اهلل النيسابوري احلاكم  ،املستدرك عىل الصحيحني (بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ1990/م) ط ،1ج ،4 .ص ،341 .رقم
وصححه ،ووافقه الذهبي (يف التلخيص عىل هامش املستدرك).
احلديث .7846
ّ
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الخاتمة
قت يف إبراز املنهج النبوي يف التعامل مع قضايا
ويف ختام هذا البحث أمحدُ اهلل  عىل إمتامه ،وأرجو أن أكون قد ُو ّف ُ

حاولت من خالل تناول هذا املوضوع أن أقدّ م َط ْر ًحا إسالم ًّيا ُيمكن االستفادة منه يف عرصنا احلارض،
الشباب ،وقد
ُ

يب
قمت باختصار عدّ ة
ونظرا لضيق املقام؛ فقد ُ
جوانب فيه ،وخ ُلصت يف األخري إىل جمموعة من االستنتاجات التي ُت ُ
َ
ً

ُربز لنا معامل املنهج النّبوي يف التّوفيق بني َف ْورة ّ
وحتمسه ،وبني حتقيق
عن اإلشكال ّية الرئيس ّية للبحث وت ُ
الشباب واندفاعه ّ
مهها:
هذه األهداف
ّ
املرجوة منه ،ومن أ ّ

ّ 1رز لنا هذا البحث
إن ُحسن التواصل مع الشباب ُيساهم يف التوفيق بني اندفاعه ومحاسه ،وبني توجيه قدراته .وقد أ ْب َ

ّ
وحسن تأطريهم ،وتوجيههم؛ فمن أسباب
أن القدرة عىل االقرتاب من الشباب واحلديث معهم ُي
ساهم يف إقناعهمُ ،
ُ

بناؤ ُه لعالقة حم ّبة معهم ،سامهت يف ك ْ ِ
َس كل احلواجز النفس ّية ببينه وينهم؛ فأح ّبو ُه،
نجاح النبي ﷺ يف إقناع الشباب ُ
وجالسوه ،واستمعوا إليه ،وأ ْفصحوا له عن مشكالهتم ومشاغلهم ،واتبعوا توجيهاته ونصائحه.

2ال ُبدّ من إجياد ُمعادلة تُساعد عىل حتقيق توازن شخص ّية ّتبي
الشاب ،والتوفيق بني َف ْورته وبني استثامر طاقاته؛ وقد ّ
لنا من خالل هذا البحث؛ ّ
تشخيصا دقي ًقا لواقعه ،و َف ْه ًم عمي ًقا الحتياجاته و ُمشكالته ،مع السعي
ب
ً
أن ذلك يتط ّل ُ
احلثيث إلجياد احللول املناسبة هلا.

3-ومن النتائج الق ّيمة هلذا البحث؛ استثامر احلديث مع الشباب؛ الكتشاف مواهبهم التي قدْ ال يعلمون قيمتها،

وحسن استثامرها .ولقد كان
وتوظيف ذلك؛ يف سبيل التوفيق بني محاس
الشاب واندفاعه وبني اكتشاف ُقدراته ُ
ّ
ِ
يوجهها خلدمة اإلسالم واملسلمني،
النبي ﷺ أثناء جلوسه مع الشباب
يسكتش ُ
ثم ّ
ف مواهبهم ،وحيدّ د ُقدُ راهتمّ ،
ف طاقاهتم يف تنمية الوطن وبناء األ ّمة ،وهلذا كان الشباب الدّ عامة األساس ّية يف بناء احلضارة اإلسالمية.
ويو ّظ ُ

ّ 4وبرع يف توجيههم ونصحهم وإرشادهم ملا ينفع
إن النّاظر يف سرية النبي ﷺ ُيالحظ أنّه أحسن التعامل مع الشبابَ ،
اإلسالم واملسلمني .وقد َف ِر َح الشباب هبذا التّقدير النّبوي هلم ،وباإلحاطة املعنو ّية والتّشجيع والثقة يف ُقدراهتم
فزادهم ذلك َع ْز ًما عىل البذل والعطاء واإلنتاج واملسامهة يف خدمة الوطن ،وحتقيق تنميته وازدهاره.

أخرياّ ،
نظرا لدورها
أهم ّ
أن فئة الشباب تُعدّ عام َد املجتمعاتَ ،
وأسس تنميتها؛ ً
مقومات ُ
وعصبها ،وأحد ّ
5ومن النتائج ًوالنمو االجتامعي واالقتصادي والثقايف واحلضاري.
املحوري ،و ُمسامهتها الف ّعالة يف البناء
ُ
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