مواقف وعبر من حياة أولي العزم من الرسل  -عليهم السالم -
التعريف بأولي العزم :
ّ
س ِل"(األحقاف ، )35:
وقوة تح ّمل
المشاق في سبيل الدّعوة إلى هللا  ،قال فيهم تعالى "فَا ْ
ص ِب ْر َك َما َ
هم أكثر الرسل تميّزا بعظيم ال ّ
الر ُ
ص َب َر أُولُو ا ْل َع ْز ِم ِم َن ُّ
صبر ّ
وعددهم خمسة  :نوح  ،وإبراهيم  ،وموسى  ،وعيسى  ،ومحمد عليهم الصالة والسالم.
من أولي العزم
من الرسل

أوال:
نــوح
عليه السالم

السندات الشرعية

وح أَنَّهُ لَ ْن يُ ْؤ ِم َن ِم ْن قَ ْو ِمكَ إِال َّ
َوأ ُ ِ
وح َ
ي إِلَى نُ ٍ
س بِ َما كَانُوا يَفْعَلُو َن
َم ْن قَ ْد آ َم َن فَال ت َ ْبتَئِ ْ
صنَ ْع ا ْلفُ ْلكَ ِبأ َ ْعيُنِنَا َو َوحْ ِينَا َوال
(َ )36وا ْ
ِين َ
اط ْبنِي فِي الَّذ َ
ظلَ ُموا ِإنَّ ُه ْم ُم ْغ َرقُو َن
ت ُ َخ ِ
صن َ ُع ا ْلفُ ْلكَ َوكُلَّ َما َم َّر عَلَ ْي ِه َم ََل ٌ ِم ْن
(َ )37وي َ ْ
س َخ ُروا ِمنَّا فَ ِإنَّا
س ِخ ُروا ِم ْنهُ قَا َل ِإ ْن ت َ ْ
قَ ْو ِم ِه َ
ف
س َخ ُر ِم ْنكُ ْم َك َما ت َ ْ
نَ ْ
س َخ ُرو َن ( )38فَ َ
س ْو َ
علَ ْي ِه
اب يُ ْخ ِزي ِه َويَ ِح ُّل َ
ت َ ْعلَ ُمو َن َم ْن يَأْتِي ِه َ
عذَ ٌ
ار
َ
عذَ ٌ
اب ُم ِقي ٌم (َ )39حتَّى إِذَا جَا َء أ َ ْم ُرنَا َوفَ َ
ور ق ُ ْلنَا احْ ِم ْل فِيهَا ِم ْن ك ٍُل َز ْو َجي ِْن اثْنَي ِْن
التَّنُّ ُ
ق عَلَ ْي ِه ا ْلقَ ْو ُل َو َم ْن آ َم َن
سبَ َ
َوأ َ ْهلَكَ إِال َّ َم ْن َ
ار َكبُوا
َو َما آ َم َن َمعَه ُ إِال َّ قَ ِلي ٌل (َ )40وقَا َل ْ
سا َها إِنَّ َربِي
س ِم َّ ِ
فِيهَا بِ ِا ْ
َّللا َمجْ َراهَا َو ُم ْر َ
ي تَ ِ
لَغَفُ ٌ
ور َر ِحي ٌم (َ )41و ِه َ
جْري بِ ِه ْم فِي َم ْوجٍ
ح ا ْبنَه ُ َوكَا َن فِي َم ْع ِز ٍل يَا
كَا ْل ِجبَا ِل َونَادَى نُو ٌ
ارك َْب َمعَنَا َوال تَك ُْن َم َع ا ْلكَافِ ِر َ
ين ()42
ي ْ
بُنَ َّ
اء قَا َل
سآ ِوي إِلَى َجبَ ٍل يَعْ ِص ُمنِي ِم ْن ا ْل َم ِ
قَا َل َ
َّللا إِال َّ َم ْن َر ِح َم
َاص َم ا ْليَ ْو َم ِم ْن أ َ ْم ِر َّ ِ
ال ع ِ
ج فَكَا َن ِم ْن ا ْل ُم ْغ َر ِقينَ ()43
َوحَا َل بَ ْينَ ُه َما ا ْل َم ْو ُ

(من سورة هود)

مواقف من حياته
موقف سيدنا نوح  -عليه السالم  -مع ابنه :
1ـ ظل نوح  -عليه السالم -يدعو قومه (950

عاما).
 2ـ آمن بدعوته ثالثة من أوالده (سام وحام
ويافث ) وقليل من قومه حوالي  80رجال
الرابع (كنعان) .
وامرأة ،وكفر بدعوته ابنه ّ
 3ـ نادى نوح ابنه ليركب معهم سفينة النجاة
َو َال يكون م َع ْال َكا ِف ِرينَ عبدة األصنام فيغـرق ..
صن
فر ّد االبن الكافر بـأنه سيلجأ إلى جبل يتح َّ
به من ّ
الطوفان  ،فقال نوح  :لن يحميك شيء
من عذاب هللا  ..وحال الموج المرتفع بين نوح
وابنه  ،فكان من المغرقين.

العبر من هذه المواقف

 -1تقديم حب هللا وطاعته على حب الولـد .
 2ـ كراهـية الحزن واألسى على ما يقوم به
أهل الباطل والشر.
 -3بيان سنة البشر الظلمة في االستهزاء
والسخرية بأهل الحق ودعاته.
 -4الولد غير الصالح قد يخرج من أصالب
صالحين ولو كانوا أنبياء .
ال ّ
 -5نداء نوح – عليه السالم  -على ابنه
الكافر (يا بني) مظهر من مظاهر رحمة
الوالد بولده.
 -6الهداية بيد هللا،وإنك ال تهدي من أحببت .
 -7الكريم عند هللا هو الـتـقي .
 -8تقرير مبدإ تحمل كل إنسان مسؤولية
عمله.
 -9بيان صدق وعـد هللا رسلـه.
 -10اإليمان ينجي  ،والكـفر يهلـك.
 -11عقوق الوالدين كثيرا ما يسبب الهالك
في الدنيا والعذاب في اآلخرة.

من أولي العزم
من الرسـل

السندات الشرعية

َو ْ
َان ِصدِيقا ً
ب ِإب َْرا ِهي َم ِإنَّهُ ك َ
اذك ُْر ِفي ا ْل ِكتَا ِ
ت ِل َم تَ ْعبُ ُد َما
نَ ِبيا ً (ِ )41إ ْذ قَا َل أل َ ِبي ِه يَا أَ َب ِ
شيْئا ً
ع ْنكَ َ
ْص ُر َوال يُ ْغنِي َ
ال يَ ْ
س َم ُع َوال يُب ِ

ثـانـيا :
إبراهـيم
عليه السالم

ت ِإنِي قَ ْد َجا َءنِي ِم ْن ا ْل ِع ْل ِم َما
( )42يَا أَبَ ِ
س ِويا ً ()43
لَ ْم يَأْتِكَ فَاتَّ ِب ْعنِي أَ ْه ِدكَ ِص َراطا ً َ

مواقف من حياته
موقف سيدنا إبراهيم  -عليه السالم  -مع أبيه آزر :

 -1عـ ّز على إبراهيم  -عليه السالم -
أن يرى أباه آزر يعبد األصنام  ،فدعاه إلى
تركها وتوحيد هللا واإليمان به  ،كي ينجو
ويسعد.

العبر من هذه المواقف

 -1يكون للمرء حسن ثناء بين الناس ؛ لما
يقدم من جميل وما يورث من أثر.
 -2الدعوة إلى هللا تبدأ بأقرب الناس.
 -3وجوب التأدّب مع الوالدين ،حتّى ولو كان
كافرين.

ان ك َ
ش ْي َط َ
ش ْي َط َ
َان
ان إِ َّن ال َّ
ت ال تَ ْعبُ ْد ال َّ
يَا أَبَ ِ
 - 2لم يستجب آزر البنه إبراهيم  ،بل كان ردّه  - 4بيان الفرق بين ما يخرج من فم المؤمن
اف
عليه بعبارات مليئة بالغلظة والفظاظة والوعيد الموحد من طيب القول وسالمة اللفظ ولـين
َصيا ً ( )44يَا أَبَ ِ
ت إِنِي أ َ َخ ُ
لرحْ َم ِن ع ِ
ِل َّ
والتهديد بالطرد والرجم بالحجارة.
الجانب والكالم  ،وبين ما يخرج من فم
الرحْ َم ِن فَتَك َ
ُون
سكَ َ
أَ ْن يَ َم َّ
عذَ ٌ
اب ِم ْن َّ
الكافر المشرك من سوء القول وقبح اللفظ
ش ْي َ
ِلل َّ
ب أَ ْنتَ ع َْن  3ـ كان إبراهيم يخاطب أباه بألطف العبارات وقسوة الجانب وفظاظة الكالم.
ان َو ِليا ً ()45قَا َل أَ َرا ِغ ٌ
ط ِ
رغم كفره وعناده  ،وأكثر من ذلك أخبره بأنّه
آ ِل َهتِي يَا إِبْرا ِهي ُم لَئِ ْن لَ ْم تَنتَ ِه أل َ ْر ُج َمنَّكَ
 - 5الصراع بين الحق والباطل قديم وممتـد .
سوف يدعو هللا له بالهداية والتوبة والمغفرة .
ع َل ْيكَ
سال ٌم َ
َوا ْه ُج ْر ِني َم ِليا ً (َ )46قا َل َ
 -6كان سيدنا إبراهيم  -عليه السالم -
ستَ ْغ ِف ُر لَكَ َربِي ِإنَّهُ ك َ
َان بِي َح ِفيا ً ()47
سأ َ ْ
َ
صاحب ح ّجة وإقناع وقوة صبر.
َوأَ ْعتَ ِزلُ ُك ْم َو َما تَ ْدع َ
َّللا َوأَ ْدعُو
ُون َّ ِ
ُون ِم ْن د ِ
 -7مشروعية المتاركة والموادعة وهو أن
سى أَال َّ أَك َ
ش ِقيا ً ()48
َاء َر ِبي َ
َر ِبي َ
ُون بِ ُدع ِ
ع َ
يقال للسيئ من الناس سالم عليك وهو ال
(من سورة مريم)
يريد بذلك تحيته ولكن تركه وما هو فيه.
 -8مشروعية الهجرة وبيان فضلها  ،وهجرة
إبراهيم هذه أول هجرة كانت في األرض.

من أولي العزم
من الرسل

ثالثا:
مـوسى
عليه السالم

السندات الشرعية

مواقف من حياته

من مواقف سيدنا موسى  -عليه السالم : -
َولَ َّما تَ َو َّجهَ تِ ْلقَا َء َم ْديَ َن قَا َل َ
ع َ
سى َر ِبي أَ ْن لما وصل موسى عليه السالم ماء "مدين"
س ِبي ِل ()22
س َوا َء ال َّ
َي ْه ِد َي ِني َ
وجد عليه جماعة من الناس يسقون
َولَ َّما َو َر َد َما َء َم ْديَ َن َو َج َد َعلَ ْي ِه أ ُ َّمةً ِم ْن مواشيهم  ،ووجد من دون تلك الجماعة
سق ُ َ
ون َو َو َج َد ِم ْن دُونِ ِه ْم ا ْم َرأتَي ِْن امرأتين منفردتين عن الناس  ،تحبسان
اس يَ ْ
النَّ ِ
َان قَا َل َما َخ ْطبُ ُك َما قَالَتَا ال نَ ْس ِقي َحتَّى غنمهما عن الماء ؛ لعجزهما وضعفهما
تَذُود ِ
ش ْي ٌ
عن مزاحمة الرجال  ،وتنتظران حتى
ير ()23
الرعَا ُء َوأَبُونَا َ
يُ ْ
خ َك ِب ٌ
صد َِر ِ
صدُر عنه مواشي الناس  ،ثم تسقيان
ب تَ ْ
سقَى لَ ُه َما ث ُ َّم تَ َولَّى إِلَى ِ
فَ َ
الظ ِل فَقَا َل َر ِ
ماشيتهما  ،فلما رآهما موسى  -عليه السالم
ِإنِي ِل َما أَ َ
ير ()24
ي ِم ْن َخي ٍْر فَ ِق ٌ
نز ْلتَ ِإلَ َّ
 َّرق لهما  ،ثم قال  :ما شأنكما ؟ قالتا  :ال
اء
شي َ
ستِحْ َي ٍ
علَى ا ْ
فَ َجا َءتْهُ ِإحْ دَاهُ َما ت َ ْم ِ
نستطيع مزاحمة الرجال  ،وال نسقي حتى
عوكَ ِليَجْ ِزيَكَ أَجْ َر َما
قَالَتْ إِ َّن أَبِي يَ ْد ُ
َص يسقي الناس  ،وأبونا شيخ كبير  ،ال
ص َ
علَ ْي ِه ا ْلقَص َ
سقَيْتَ لَنَا فَلَ َّما َجا َءهُ َوقَ َّ
َ
يستطيع أن يسقي ماشيته ؛ لضعفه وكبره.
ف نَ َج ْوتَ ِم ْن ا ْلقَ ْو ِم ال َّ
ظا ِل ِم َ
ين
قَا َل ال تَ َخ ْ
( )25قَالَتْ إِحْ دَاهُ َما يَا أَبَ ِت ا ْستَأْ ِج ْرهُ إِ َّن فسقى موسى للمرأتين ماشيتهما  ،ثم تولى
َخي َْر َم ْن ا ْستَأْ َج ْرتَ ا ْلقَ ِو ُّي األ َ ِمي ُن ( )26إلى ظل شجرة فاستظ َّل بها وقال  :رب
(من سورة القصص)

ي ِمن أي خير
إني مفتقر إلى ما تسوقه إل َّ
كان  ،كالطعام .وكان قد اشتد به الجوع.
فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما
تسير إليه في حياء  ،قالت  :إن أبي
يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا .

العبر من هذه المواقف

 -1زينة المرأة حياؤها  ،فال يأتي من الحياء
إال بالخير .
 -2بيان مروءة وعفة موسى في سقيه
للمرأتين .
 -3المسلم ال يتوانى في مد يد العون لك ّل
محتاج .
 -4الكيّس من استغل ما وهبه هللا من قوة
وعلم في مساعدة الضّعفاء.
 -5بيان أن الكفاءة شرط في العمل وال
أفضل من القوة وهي القدرة البدنية والعلمية
واألمانة.

من أولي العزم
من الرسل

رابـعا :
عـيسى
عليه السالم

السندات الشرعية

ْف نُك َِل ُم َم ْن ك َ
َان فِي
َارتْ ِإلَ ْي ِه قَالُوا َكي َ
َفأَش َ
َّللا آتَانِي
ص ِبيا ً (َ )29قا َل ِإنِي َ
ع ْب ُد َّ ِ
ا ْل َم ْه ِد َ

مواقف من حياته

موقف سيدنا عيسى  -عليه السالم -وهو يتكلم في
المهد :
 /1ولد المسيح  -عليه السالم  -من غـير أب.

 /2عادت مريم -عليها السالم  -إلى قومها بعد
اركا ً مخاضها إلى قومها وهي تحمل مولودها .
ا ْل ِكتَ َ
اب َو َجعَلَنِي نَ ِبيا ً (َ )30و َجعَلَنِي ُمبَ َ

أَي َْن َما كُنتُ َوأَ ْوصَانِي بِالصَّال ِة َو َّ
الزكَا ِة َما  /3تعجب القوم من ذلك  ،و شكك البعض في عفتها
واتهموها بالمعصية  ،فأومأت إليهم أنها صائمة عن
د ُْمتُ َحيا ً (َ )31وبَرا ً ِب َوا ِل َدتِي َولَ ْم يَجْ َع ْلنِي
الكالم ،وأشارت إلى رضيعها ؛ ليخبرهم الخبر
وينبئهم بالحق ؛ألنها أ ُعلمت أنه يتكلم .
ي يَ ْو َم
س َال ُم َ
َجبَّارا ً َ
ش ِقيا ً (َ )32وال َّ
علَ َّ

العبر من هذه المواقف

 -1كان ميالد عيسى -عليه السالم  -من دون
أب معجزة تدل على قدرة هللا وعظمته.
 - 2آية نطق عيسى في المهد كانت تبرئة
لشرف أمه،وإخبارا بما أواله هللا من الكماالت .
 - 3تقرير أن عيسى عبد هللا ورسوله  ،وليس
كما قال اليهود  ،وال قالت النصارى.
 - 4وجوب بر الوالدين باإلحسان بهما
وطاعتهما وكف األذى عنهما.

ُو ِلدتُّ َويَ ْو َم أ َ ُموتُ َويَ ْو َم أ ُ ْبعَ ُ
ث َحيًّا()33
 - 5تقرير التوحيد على لسانه عليه السالم.
َٰ
ق الَّذِي فِي ِه
ذَ ِلكَ ِعي َ
سى ا ْب ُن َم ْريَ َم قَ ْو َل ا ْل َح ِ
ّلِل أَن يَت َّ ِخذَ ِمن ولَ ٍد  /5أنطق هللا رضيعها ،فأجابهم بما أخبره هللا عنه في  - 6استحالة اتخاذ هللا الولد الذي يقول للشيء
ون(َ )34ما ك َ
يَ ْمتَ ُر َ
َان ِ َّ ِ
َ
/4ردوا عليها مستخفين بها منكرين عليها متعجبين
منها { :كيف نكلم من كان في المهد صبيا ً ؟ }.

س ْب َحانَهُ ۚ ِإذَا قَ َ
ض َٰى أَ ْم ًرا فَ ِإنَّ َما َيقُو ُل لَهُ كُن
ُ
فَ َيكُونُ ()35
(من سورة مريم)

قوله{ :قال إني عبد هللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا ً
وجعلني مباركا ً أينما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما
دمت حيا ً وبرا ً بوالدتي ولم يجعلني جبارا ً شقيا ً } .

وأخبرهم أنه عليه السالم أي األمان التام يوم ولد فلم
يقربه شيطان ويوم يموت فال يفتن قبره ويوم يبعث
حيا ً فال يحزنه الفزع األكبر  ،ويكون من اآلمنيـن
السعداء في دار السالم .
وأخبرهم عليه السالم أنه عبد هلل وليس ابنا له وال
بإله مع هللا  ،وأخبرهم أن هللا هو ربه وربهم فليعبدوه
جميعا ً بما شرع لهم وال يعبدون معه غيره ،وأعلمهم
أن هذا االعتقاد الحق والعبادة بما شرع هللا هو
الطريق المفضي بسالكه إلى السعادة ومن تنكب عنه
وسلك طريق الشرك والضالل أفضى به إلى الخسران.

كـن فيكون.

 - 7من اتقى هللا  ،وهبه أسباب النجاة.
 - 8اإلخبار بما عليه النصارى من خالف في
شأن عيسى عليه السالم.
 - 9بيان سبب الحسرة يوم القيامة وهو الكفر
باهلل والشرك به.

من أولي العزم من
الرسل

خامسا :
محـمد
صلى هللا عليه
وسلم

السندات الشرعية

َّللاُ إِ ْذ أَ ْخ َر َجهُ
" إِالَّ تَن ُ
ص ُروهُ فَقَ ْد نَص ََرهُ َّ
الَّذ َ
ي اثْنَي ِْن ِإ ْذ هُ َما فِي ا ْلغَ ِار
ِين َكفَ ُروا ثَانِ َ
َّللا َم َعنَا
ِإ ْذ َيقُو ُل ِلص ِ
َاح ِب ِه ال تَحْ َز ْن ِإ َّن َّ َ
فَأ َ َ
علَ ْي ِه َوأَيَّ َدهُ بِ ُجنُو ٍد لَ ْم
س ِكينَتَهُ َ
َّللاُ َ
نز َل َّ
تَ َر ْو َها َو َجعَ َل َك ِل َمةَ الَّذ َ
س ْفلَى
ِين َكفَ ُروا ال ُّ
َّللاُ ع َِز ٌ
يز َح ِكي ٌم "
َو َك ِل َمةُ َّ ِ
ي ا ْلعُ ْليَا َو َّ
َّللا ِه َ
(التوبة)40:

مواقف من حياته

العبر من هذه المواقف

موقف لخاتم النبيين محمد  -عليه الصالة السالم  -1 :-وجوب نصرة رسول هللا  -صلى هللا عليه
 - 1أعلنت قريش حالة الطوارئ وانتشر مطاردوها وسلم  -في دينه وفي سنته.
يسعى كل منهم للقبض على رسول هللا وصاحبه ؛ من  -2شرف أبي بكر الصديق وبيان فضله.
أجل الحصول على جائزة كبيرة .
 -3إن طريق الدعوة إلى هللا شاق و محفوف
 - 2وصل بعض المطاردين حتى وقفوا على باب غار
بالمكاره  ،ولكن من صبر وثبت  ،انتصر.
ثور الذي اختبأ فيه رسول هللا وصاحبه أبو بكر.
4ـ وإذا أراد هللا نصر المؤمنين خـرق القوانين .
 -3لما رآهم أبو بكر قال  " :يا رسول هللا لو أن
 5ـ لقد كان صلى هللا عليه وسلم متوكالا على
أحدهم نظر تحت قدميه ألبصرنا " .
ربّه واثقا ا بنصره  ،ومع ذلك اتخذ األسباب
 - 4فقال له صلى هللا عليه وسلم  " :يا أبا بكر ما
ظنك باثنين هللا ثالثهما  ،ال تحزن إن هللا معنا "
(بنصره وتأييده) .
 - 5أنزل هللا الطمأنينة في قلب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  ،وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر
وهم المالئكة.

(إخفاء الخروج ،إعداد الراحلة ،االختباء بغار ثور. )...

اإلسالم يعلو وال يعلى عليه.
6ـ ِ

عن أبي هريرة  ":أن أَع َْرابِي َبا َل ِفي

َ َ  -1منع النبي أصحابه من التّعرض لألعرابي ؛ 1ـ وجوب الرفق بالجاهل في التعليم .
الناس ِليَقَعُوا به ،فقا َل
س ِج ِد  ،فَثار إليه
ال َم ْ
ُ
ّ
2ـ الحكمة واللين شرطان أساسيان للدّعوة إلى هللا.
لكي ال يقطع بوله  ،فتصاب ص ّحته بضرر.
هللا  -صلى هللا عليه وسلم : -
لهم رسول ُّ
3ـ دفع أعظم الضررين عند التعارض بارتكاب
َ
علَى بَ ْو ِل ِه ذنُوبًا ً ِم ْن
" َدعُوهُ َ ،وأَه ِريقُوا َ
أخفهما.
اء  ،فَ ِإنَّ َما بُ ِعثْت ُ ْم
اء أو سَجْ ال من َم ٍ
َم ٍ
 -2برهن النب ّ
ي  -عليه الصالة والسالم  -على  -4ال ب ّد من الحفاظ على نظافة بيوت هللا .

س ِر َ
س ِر َ
ين "
ين َولَ ْم ت ُ ْب َعثُوا ُم َع ِ
ُم َي ِ
(رواه البخاري)

حلمه ولينه ورحمته في هذا الموقف.

أقـتدي ب ُهدي أولي العزم :
تعرض أولو العزم من الرسل لمواقف صعبة وتحديات عظيمة ،استطاعوا تجاوزها بفضل قوة إيمانهم باهلل وتوكلهم عليه ،ويقينهم بنصره الذي وعدهم به.
وفي حياتنا مواقف تواجهنا قد تكون قوية  ،علينا أن نقاومها  ،وال يمكن أن نتغلب عليها إال باإليمان بربنا وباليقين في قدرته  ،ومن ذلك :
المرض المزمن  ،والفقر  ،واالبتالء بالمكروه  ..وغير ذلك من صعوبات الحياة .
سرا ويرزقنا من حيث ال نحتسب .
فإذا اعتقدنا حقيقة في هللا وتوكلنا عليه حق التوكل  ،وأخذنا األسباب  ،فإن هللا سيقلب ُ
عسرنا يُ ً
إعداد األستاذ :عثمان صفيـر

