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 صور من حياة املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف صباه 
 
 
 رعيه الغنم والعرب من ذلك : 1

صلى هللا  -قال: "لقد رأيتنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا 
، وهو ممر األراك، ويقول: عليكم ابألسود منه،  -عليه وسلم  ر ِّ الظَّْهران َنمْين الكمباثم َبم

أطيمُب، فقلت: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نب ٍّ إال ورعاها؟ " أخرجه فإنه 
 اليخاري ومسلم يف صحيحيهما

رعى قال: )ما بعث هللا نبيًّا إال  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب هريرة، عن النب 
فقال أصحابه وأنت؟ فقال: )نعم كنت أرعى على قراريط ألهل مكة( أخرجه الغنم 

 صحيحه. البخاري يف
صلى هللا عليه  -وعن أيب سعيد اخلدري قال: افتخر أهل اإلبل والغنم عند رسول هللا 

 :-صلى هللا عليه وسلم  -، فقال رسول هللا -وسلم 
نمُة والوقاُر يف أهل الغنم(.  )الفمْخُر واخلُيمالُء يف أهل اإلبل، والسَّكِّي ْ

 
 من احلكم والعرب يف احلدث 

 اْلِّْكممُة يفِّ إِّْْلمامِّ اأْلمنْبِّيماءِّ مِّْن رمْعيِّ اْلغمنممِّ ق مْبلم لماء قال ابن حجر :"قال الع
ُُم التَّممرُُّن بِّرمْعيِّهما عملمى مما يُكملَُّفونمهُ مِّنم اْلقِّيمامِّ ِبِّمْمرِّ أُمَّتِّهِّْم  ةِّ أمْن َيمُْصلم ْلم الن ُّبُ وَّ

ُُم اْلِّْلمم  ُل ْلم ُوا عملمى ومألِّمنَّ يفِّ ُُممالمطمتِّهما مما َُيمص ِّ ُْم إِّذما صمَبم مَّنَّ ومالشَّفمقمةم ألِّ
رمْعيِّهما ومَجمْعِّهما ب مْعدم ت مفمرُّقِّهما يفِّ اْلممْرعمى ومن مْقلِّهما مِّْن ممْسرمحٍّ إَِّلم ممْسرمحٍّ ومدمْفعِّ 
دَّةم ت مفمرُّقِّهما فم طِّبماعمهما ومشِّ  عمُدو ِّهما مِّْن سمُبعٍّ ومغمْْيِّهِّ كمالسَّارِّقِّ ومعملُِّموا اْختِّالم

ةِّ أملُِّفوا مِّْن ذملِّكم الصََّْبم عملمى اأْلُمَّةِّ  هما إَِّلم اْلُمعماهمدم ممعم ضمْعفِّهما وماْحتِّيماجِّ
ُوا كمْسرمهما ومرمف مُقوا بِّضمعِّيفِّهما  فم طِّبماعمهما ومت مفماُوتم ُعُقوْلِّما فمجمَبم ومعمرمُفوا اْختِّالم

 لِّممشمقَّةِّ ذملِّكم أمْسهملم ممَِّّا لمْو ُكل ُِّفوا ومأمْحسمُنوا الت َّعماُهدم ْلمما ف ميمُكوُن َتمممُُّلُهمْ 



ُْم مِّنم التَّْدرِّيجِّ عملمى ذملِّكم بِّرمْعي  اْلقِّيمامم بِّذملِّكم مِّْن أموَّلِّ ومْهلمةٍّ لِّمما َيمُْصُل ْلم
 الغمنم

  على الرعي من طلوع الشمس إَل غروهبا، نظرا لبطء الغنم يف  الصْي
 والتحمل، وكذا تربية البشر.األكل، فيحتاج راعيها إَل الصَب 

  خدمة الغنم، واإلشراف على والدهتا، التواضع إذ طبيعة عمل الراعي
والقيام حبراستها والنوم ابلقرب منها، ورَبا أصابه ما أصابه من رذاذ بوْلا 
أو شيء من روثها فلم يتضجر من هذا، ومع املداومة واالستمرار يبعد 

(، وقد 3يف نفسه خلق التواضع )عن نفسه الكَب والكَبايء، ويرتكز 
ال »ورد يف صحيح مسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

فقال رجل: الرجل « يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كَب
إن هللا َجيل َيب اجلمال، الكَب »َيب أن يكون ثوبه حسًنا؟ فقال: 

 «بمطمُر اْلق وغمْمُط الناس
  لراعي االصطدام ابلوحوش املفرتسة، فال بد أن عمل االشجاعة فطبيعة

يكون على جانب كبْي من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش 
 .ومنعها من افرتاس أغنامه 

  إن الراعي يقوم َبقتضى عمله يف مساعدة الغنم إن هي الرمحة والعطف
مرضت أو ُكسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وأملها إَل العطف 

ا والتخفيف من آالمها، فمن يرحم اْليوان يكون أشد عليها وعالجه
رمحة ابإلنسان، وخباصة إذا كان رسواًل أرسله هللا تبارك وتعاَل لتعليم 

 .اإلنسان، وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده يف الدارين
  إن هللا قادر على أن يغين حممدا صلى حب الكسب من عرق اجلبني

وييسر له أسباب الرفاهية ويغنيه عن  رعي الغنم، هللا عليه وسلم عن
الكدح سعيا وراء القوت، ولكن هذه تربية له وألمته لألكل من كسب 

 اليد وعرق اجلبني 
 


