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 (8األسرية واالجتماعية )صلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 يف بيت عبد املطلب

 2018مايو  24نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

كما جاءت في  –يقول محمد الصوياني في كتابة السيرة النبوية 
 األحاديث الصحيحة:

إليه، بعد رحيل آمنة، امتدت يد جده عبد المطلب تفيض حنانًا 
حمله إلى بيته حيث تربى في كنفه، في كنف هذا الرجل الكريم 
الطباع، صاحب الشرف وساقي الحجيج، فكانت أولى خطواته في 
درب الرجولة، شب محمد اليتيم يتحمل المسؤولية، وكأن اليتم 
علمه أن الحياة ال تستحق شيئًا، لكن لها جمااًل ال ينال إال بالكفاح، 

لب وهو يرى الرجولة تشع من إهابه، فلم يرسله لقد أحبه عبد المط
في حاجة إال جاء بها، ولم يأمره بأمر إال قام بتنفيذه على الوجه 
األكمل. إال في يوم من أيام الحج، حيث األصابع تشير إلى عبد 
المطلب ساقي الحجيج وزعيم قريش وسليل األنبياء، لكن عبد 

و بيت اهلل ال المطلب وسط الزحام مشغول، مذهول يهرول نح
يلوى على شيء، وما أن أصبح بجوار الكعبة حتى رفع عقيرته يناجي 

 ربه

 يا رب رده واصطنع عندي يدًا  ربي رد إليّ راكبي محمدًا
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شاهده أحد الحجاج الذين ال يعرفونه إال بما تحمله الرواحل من 
كانت أخبار، لم يكن قد رآه من قبل، وال يعرف من هو، لكن حالته 

 لتساؤل، فقال ذلك الغريب لمن حوله:تثير ا

من هذا ؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم، ذهب إبل له فأرسل ابن 
إال جاء بها، وقد احتبس  طابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة ق

عليه، فما برحت حتى جاء محمد، وجاء باإلبل، فقال عبد المطلب 
 ي أبدًا.لمحمد: يا بني لقد حزنت عليك حزنًا، ال تفارقن

لم يفارق هذا الصغير جده، ولم تكن أيامهما كلها رخاء وسعة، 
 [سنون لم ينزل فيها المطر]فقد تتابعت على قريش سنون جدبة 

وهذا يعني أن الجلد أصبح جافًا وكأنه لم يتم ] الجلد أقلحت
، وبات الناس في شظف [جعلته لينًا]العظم وأرقت  [االهتمام به

 انتهى. ي زرع، كثير الحصى محاصر بالجبال.من العيش، بواد غير ذ

 –وفي مجالس الرجال والزعماء الذي كان عبد المطلب واحد منهم 
ها مع اربما في دار الندوة أو بضع مجالس األخرى التي كان يغش

كان كيف صلى اهلل عليه وسلم يسمع  كان –جده عبد المطلب 
 ويتاجرون،يتحدث الرجال وكيف يتناقشون، وكيف يبيعون 

وكيف يفكرون وما اهتماماتهم وما احتياجاتهم، ومما يخافون 
وما يحبون وما يكرهون وكل ما يتعلق بأمور الرجال، وبدأت هذه 

، وكان ويستشعرها صلى اهلل عليه وسلماألمور تمتزج بشخصيته 
بعقله الفطري الذي وهبه له اهلل سبحانه وتعالى يخزن كل تلك 
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تالي فإنه استطاع أن يستفيد منها في دعوته األمور ويحللها، وبال
 .صلى اهلل عليه وسلم

التي على الرغم من الفترة القصيرة  صلى اهلل عليه وسلمواستطاع 
أن يندمج في عالم الرجال والزعماء، حتى إنه يذكر قضاها مع جده 

المطلب فراش في  عبدجده يوضع لكان إنه في سيرة ابن هشام 
يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، ظل الكعبة، فكان بنوه 

يجلس عليه أحد من بنيه إجالال له؛ قال: فكان رسول اهلل ولم يكن 
أي طفل في مرحلة ] صلى اهلل عليه وسلم يأتي وهو غالم جفر

، حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول [النمو
ا؛ ثم إن له لشأنًاهلل  عبدالمطلب، إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني، فو

يجلسه معه على الفراش، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه 
 .يصنع

يتحول إلى منزله عمه أبي لسدل الستار على جده، أومرة أخرى 
من ذلك الطفل أو الغالم الصغير إلى مرحلة خاللها طالب، ويتحول 

العمل واالعتماد على الشباب ومرحلة الجد والنضج والرغبة في 
صلى اهلل فسافر مع عمه عندما بلغ الثانية عشر من عمره  النفس،

إلى الشام في أول رحلة له للتجارة وإن لم يكن يتاجر  عليه وسلم
 آنذاك ولكنه كان يريد أن يعرف ويستكشف ما يدور حوله. 

، وكانت هذه مكةبرعي الغنم ألهل  صلى اهلل عليه وسلموقام 
إذ كان يعتمد على  سلمصلى اهلل عليه والمرحلة مهمة في حياته 

ويشير البوطي في نفسه في الرزق ولم يعتمد على عمه في الحياة، 
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كتابه فقه السيرة إلى ثالثة دالالت هامة الشتغاله في رعي الغنم، 
 وسنحاول هنا أن نشير إليها باختصار، وهي كالتالي:

الذوق الرفيع واإلحساس الدقيق اللذان جمل اهلل تعالى بهما  .1
، فقد كان عمه يحوطه بالعناية هلل عليه وسلمصلى انبيه 

التامة، وكان له في الحنو والشفقة كاألب الشفوق، ولكنه 
ما إن آنس في نفسه القدرة على  صلى اهلل عليه وسلم

الكسب حتى أقبل يكتسب، ويجهد جهده لرفع بعض ما 
 يمكن رفعه من مؤونة اإلنفاق عن عمه.

صلى للنبي لقد كان سهالً على اهلل سبحانه وتعالى أن يهيئ  .2
من أسباب الرفاهية  –وهو في صدر حياته  – اهلل عليه وسلم

ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية األغنام سعيًا 
وراء قوته، ولكنه تعالى يريد أن يعلمنا نحن البشر إن خير مال 

ل ما أصابه اإلنسان اإلنسان ما أكتسبه بكد يمينه وشر الما
 وهو مستلق على ظهره.

إن صاحب أي دعوة، لن تقوم لدعوته أي قيمة في المجتمع إن  .3
 كان كسبه ورزقه من عطايا الناس وصدقاتهم.

طبعًا هذا باإلضافة إلى أن رعي الغنم كانت تخرجه من أجواء مدينة 
مكة المكرمة ليعيش ساعات في الخلو والتفكير والتأمل، وكذلك 

السويعات تساعده على مراقبة الغنم واالهتمام بها  تلك كانت
وفي بعض األحيان مجاراتها والسير وراءها، كل هذه األمور تمتزج 

 المستقبلية. صلى اهلل عليه وسلمبشخصيته 
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 ونواصل غدًا.
 

 

 

 

 

 


