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تقديم

األنبياِء  أرشِف  عَل  الُم  والسَّ الُة  والصَّ العاملنَي،  ربِّ  هلل  احلمُد 
بعد:  أما  ِعنَي.  أْجَ وَصْحبِِه  آلِِه  وعَل  ٍد  ُممَّ وإماِمنا  نبِيِّنا  وامُلرَسلني، 
أعظِم  يف  حدثت  قصة  إليك  أُسوَق  أن  الكريَم  القارَئ  أخي  ين  فيرسُّ

اِتا رسائَل فهي: جمتمع وأروع جيل عَرفُه التاريخ، حتِمُل يف طيَّ

رسالٌة إىل َمن ُيعاين ِمن اضطراباٍت نفسية!..

رسالٌة إىل َمن َيُمرُّ بأَزَماٍت!..
رسالٌة إىل َمن ُيعاين ِمن متاعب وَشدائَِد.

لألخطاء  يطاِن  الشَّ استثامر  من  اخلالُص  يكون  كيَف  تصُف  رسالٌة 
والكبوات.
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وتبنيِّ سبيل النَّجاِة ِمن استغالل األعداء لبعض األحداث التي َيُمرُّ 
هبا املؤمن.

عل  الثَّباُت  يكون  وكيَف  والُوُضوح  ْدِق  الصِّ عاقبَة  تِصُف  رسالة 
املبادئ؟ 

ُر من االلتفات  إىل املثبِّطات. رسالٌة حتذِّ
رسالٌة تعني عل الثَّباِت عل الَقرار الصائب.

ْون الَعوائَق؟ ّباِقني ُتبني هلم َكْيَف َيتَخطَّ رسالٌة إىل السَّ
رسالٌة إىل اْلـُمتقاِعسنَي عن الَعَمِل.

ْكِب بالتَّسويِف والتَّأجيل. ٍف َعن الرَّ رسالٌة إىل ُكلِّ ُمَتخلِّ
رسالٌة َتْدُعو إىل انتِهاز الُفَرص، وَتْرِك الَعْجِز والَكَسل.

َتْبنِي ُحبَّ اْلـُمباَدرة واْلـُمسابقة! رسالٌة 
رسالٌة تطرد األْحَزان. 

ُنوب بَِحاجز التَّوبة.  رسالٌة تقطع ِسْلِسلة الذُّ
ة! ُعود إىل الِقمَّ لَّة للصُّ رسالٌة يف كيفيَّة استثامر الَكْبوِة واهلْفَوة والزَّ

ِّ وأسبابِِه. رسالٌة يف َقْطِع عاَلئِِق الرشَّ
رسالٌة يف التََّعايل عَل َأْهل الباطِل وُمَساَوَماِتِم وُعُروضهم.

َظِر وُعْمق التَّْفكرِي وَجْودِة التِّْخِطيط!! رسالٌة تبني أمهية بعد النَّ
رسالٌة   يف ِقياَس ُرُدود األفعال!

َتَمٍع بَأْكَمِلِه ِمن أْجل نجاح َشْخص منُهم!! ِكي َفْرحَة جُمْ رسالٌة حَتْ

َوَقَعْت  الَّتي  العظيمة  التَّْجِربة  يف  تْأتيَك  وغرُيها  سائِل  الرَّ هذه  كلُّ 
إىل  السابقني  وأْنقاُه وأفَضِلِه، وقد خاَض معاناتا أحد  جُمتَمٍع  أْطَهِر  يف 
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ولسانِِه،  بيِدِه  اْلـُمجاِهُد  ابُّ  الشَّ اِعُر  الشَّ حياضه  عن  الذابني  اإلسالم 
شاعُر احلْرب!! 

وقد أسلمت دوٌس فَرًقا من قوله)1(:

َلَقاَلْت َنَطَقْت  َوَلْو  َها  )2(ُنَخرّيُ َثقيَفا  أو  دوًسا  قواِطُعُهنَّ 

إنَُّه كعب  َينَتِسُب إىل قبيلٍة من أْعَرق قبائِل األنصاِر، ِمن َخْزَرِجها، 
بن  َغْنم  بن  بن سواد  بن كعب  الَقنْي  بن  أيب كعب عمرو  بن  مالك  بن 

كعب بن سلمة األنصارّي، اخلزرجّي..2

َر لنا َكْعب بُن مالٍك ريض اهلُل عنه جتِربَتُه وُمعاناَتُه يف ُأْسُلوٍب  لَقد سطَّ
ُفُصوهِلَا،  القصة وَبنْيَ  َثنايا  نفَسَك يف  َتنَسى  اٍذ، جيعلك  َأخَّ َقَصِصٍّ ماتٍِع 

ِة العظيمة والتَّْجِربة النَّاجحِة. وَتسَتْمتُع بقراءة هذه القصَّ

اِهر  يف،الطَّ ِ َة لَتِعيَش يف أجواِء اْلـُمْجَتَمع النَّبِويِّ الرشَّ فُدوَنَك الِقصَّ
اْلـُمَتَألِّق امليضء)3(. ِقّي،  النَّ

د. حييى بن إبراهيم اليحيى
yiy55555@gmail.com

أخرجه ابن أيب الدنيا يف اإلرشاف عل منازل األرشاف )ص301( بإسناده عن ابن   )1(
سريين، وانظر: سري أعالم النبالء )525/2(. 

2 )2( بيت من الوافر، من قصيدة مطلعها:

ْمَنا الّسُيوفا  اَمَة ُكلَّ َرْيٍب       وخيَب ثمَّ َأْجَ            َقَضْيَنا ِمْن ِتَ
سائِل اّلتي حَتتوهيا؛ فال ُأِحبُّ أن َتُرَّ عل القارئ الكريم  َة نظًرا لكْثَرة الرَّ عُت القصَّ قطَّ  )3(
ة إلْبَراِز رسائِل وفوائِد ُكلِّ  ُت تْقطيَع نصِّ الِقصَّ رسالٌة ُدوَن أن ينتبَه هلا؛ لذلَك اخَتْ

َمقطٍع مْنها، وستجدها كاملة يف آخر الكتاب.

تقديم
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ِبر الوالَدين بركة

ْيُث،  َثَنا اللَّ َيى ْبُن ُبَكرْيٍ، َحدَّ َثَنا حَيْ روى البخاريُّ يف صحيحه قال: َحدَّ
ْبِن  َكْعِب  ْبِن  اهلل  َعْبِد  ْبِن  ِن  ْحَ َعْبِد الرَّ َعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعْن  ُعَقْيٍل،  َعْن 
َمالٍِك َأنَّ َعْبَد اهلل ْبَن َكْعِب ْبِن َمالٍِك َوَكاَن َقائَِد َكْعٍب ِمْن َبنِيِه ِحنَي َعِمَي 

ِة َتُبوَك. َف َعْن ِقصَّ لَّ ُث ِحنَي َتَ دِّ َقاَل: َسِمْعُت َكْعَب ْبَن َمالٍِك حُيَ

1- إّن ظاهرَة ُبُروز اأُلَس العلمية يف املدينة النبوية وغرِيها ناجتٌة عن 
نجاح التبية؛ فعبُد الرحن َيروي عن أبيه عبِد اهلل، وعبُد اهلل يروي القصَة 
عن أبيه كعب!؛ ولقد برزت يف تارخينا ُأَسٌ كاملٌة نبغْت يف العلِم والعمِل، 
ُهْم  مثُل: آِل املنكدِر ممٍد وعمَر، وآِل عقبَة: إبراهيَم وموسى وممٍد، ُكلُّ
وعبِد  احلكيِم  وعبِد  إسحاَق  فروَة:  أيب  بِن  اهللِ  عبِد  وآِل  ثوَن،  مدِّ فقهاُء 



لنا  األعل ويونَس وصالٍح، وأيب احلسِن، وإبراهيَم، وعبِدالغّفار، ولو تأمَّ
حالَة كثرٍي من أهل العلم والدعوِة يف زماننا لوجدنا انفصاًما وخَلاًل كبرًيا 
هات، ولعّل ذلك راجٌع يف  اهلَِمم والتوجُّ ُأَسهم، وتباُيًنا يف  بينهم وبني 

جانٍب كبرٍي منه إىل ضعف املخالطة املؤثِّرة بينهم وبني ُأَسهم.

2- من ُحسن التبية إفساُح املجال لألبناء خلدمة والدهم؛ فمع وجوِد 
اخلَدم والعبيد عند الصحابة نجد أّن كعًبا جعل قيادَتُه البنه عبِداهلل، فقاِرْن 
أبنائهم!،  وجود  مع  والسائقني  اخلَدم  عل  يعتمدون  َمن  وبني  هذا  بني 

فَيحِرموهنم من االستفادة من خباتم، ومن أْجِر الّب.

3- من فضائِل الّب والصلة واملالزمِة لألب أن حَيَظى االبُن بنصيٍب 
اهلل من  العظيمة عبُد  القصَة  العلم واألدب، وهلذا روى هذه  وافٍر من 
بفوائَد  تعود  اآلباء  َعِمي، فمصاحبُة  أبيه حني  قائَد  لكونه  إخوانه؛  بني 
الّتجاِرب واخلبات من  َأْخِذ  ُتتيح هلم فرصَة  عظيمٍة عل األبناء حيُث 
أّن  كام  وُسهولة،  بُيرْس  احلياة  ِغامر  خوض  ذلك عل  فُيساعُدهم  آبائهم 
مصاحبَة اآلباء ُتتيُح هلم تصويَب أخطاِء أبنائهم وإرشاَدهم إىل األحسن 
عل  حلرصهم  جُياملوهنم؛  وال  أبناَءهم  ُيصاِرحون  اآلباء  ألّن  دائام؛ 
مصاحلهم، فإذا كان املسِلُم مأموًرا بَوْعي التاريخ املايض فإّن االستفادَة 

من جَتاِرِب املعارصين َأْوىل:

وَمن رَوى أخباَر َمن قد مَض     أضاَف أعامرًا إىل ُعمــــِره

4- مَع كْثَرِة اخلَدم والعبيد يف ذلك الوقت مل يتك هلم أبناُء كعٍب 
خدمَة والدهم، وهذا دليٌل عل َوْعي األوالد، وُعْمِق التبية، وكوِن 
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بِر الوالَدين بركُة

أبنائه  تربية  يف  األُب  تِعب  فإذا  ثقتِِهم،  وملَّ  لَبنِيهم،  ُقدوًة  اآلباء 
أحسن  َمن  أجر  ُيضيع  ال  اهلل  فإّن  قلوهبم  يف  به  والثقَة  ُه  ُحبَّ وغرَس 

عماًل، قال تعاىل: نثگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
هم إّياه. ڱ  ڱ  ڱ  ںمث)1(، وسيجد أثَر تربيته هلم يف بِرِّ

وكتب  هبا،  يتأّدب  املدينة  إىل  ُعمَر  ابَنُه  مرواَن  بن  العزيز  عبُد  َبعث 
يوًما عن  فأبطأ  الصلواِت،  ُيلِزمه  فكان  يتعاهُده،  َكْيسان  بن  إىل صالِح 
قال:  ُتسّكن شعري،  لتي  ُمَرجِّ كانت  حَبَسك؟ قال:  ما  فقال:  الصالة، 
الّصالة؟! فكتب إىل عبِد  ُتؤثَرُه عل  بلغ منك حبُّك تسكنَي شعرك أن 
ْمه حتى َحَلق  العزيز يذكر ذلك، فبعث إليه عبُد العزيز رسواًل، فلم ُيكلِّ

شعَره)2(. 

عل  ِحْرِصهم  وشّدِة  اجلامعة،  بصالة  اهتاممهم  ِعَظم  إىل  انظر 
ه  َف من أمواٍل بسبب تعديل خطإٍ واحد َنُعدُّ تربية الولد، وَكم رُصِ
اليوَم سهاًل، لقد كلَّف هذا اخلطُأ رحلَة رجلني من املدينة إىل مرص، 
الشيُخ  يتساهِل  ومل  شهرين،  عل  تزيُد  ملدة  املدينة،  إىل  مرص  ومن 
إىل  ولِده  خطَأ  الوالُد  َيِكِل  ومل  أبيه،  عن  نيابًة  الولد  تأديَب  ويتولَّ 
ناه درًسا ال َينساه، وبعد ذلك ماذا كان عمُر  الّشيخ، بل أرادا أن ُيلقِّ
بن عبد العزيز؟! قال بعُض السلف: ملا َحِفظوا اهلل َحفظهم اهلل يف 

أوالدهم.

)1(  سورة الكهف: 30.
)2(  املعرفة والتاريخ )316/1(.
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ونَقَلها  كعب،  مناقب  من  فالقصُة  لألبناء؛  رشٌف  اآلباء  رشُف   -5
آبائهم،  طريق  سلوك  عن  وا  ُيقرصِّ أن  هبم  َيليق  فال  هلم،  تربيًة  لألبناء 

قال لبيد:

َك َتديَك الُقروُن اأَلوائُِل )1(  َفإِن َأنَت مَل َينفْعَك علُمك َفاْنَتِسْب    َلَعلَّ

فهذا  إليه،  باالنتساب  األبناُء  َيفتِخر  أعل  َمَثاًل  يكون  أن  لألب  فينبغي 
من أعظِم احلوافِز عل سلوك سبيل املعايل، فتبقى مآثُر اآلباء يف األبناء.

ويف قصة َعمِرو بن سعيد بن العاص عبٌة، ملّا مات أبوه قال له معاويُة 
: يا غالُم، إىل َمن أوىص بك أبوك؟ قال: إّن أيب مل ُيوِص يب ولكنه 
، قال: بم أوىص إليك؟ قال: أوىص إيلَّ أن ال َيفِقد إخواُنُه إال  أوىص إيلَّ

شخَصُه)2(.

)1(  بيت من الطويل، من قصيدة مطلعها:
ـَحٌب َفُيقض َأم َضالٌل َوباِطُل         َأال َتسَأالِن املَرَء ماذا حُياِوُل       َأن

)1(  البيان والتبيني )ص167(، وأنباء نجباء األبناء )ص134(.
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َغ للتقاُعس عن عَمِل الخير ال ُمسوِّ

يِف  إاِلَّ  َغَزاَها  َغْزَوٍة  يِف  اهللِ   َرُسوِل  َعْن  ْف  لَّ َأَتَ »مَلْ  َكْعٌب:  َقاَل 
َف  لَّ َتَ َأَحًدا  ُيَعاتِْب  َومَلْ  َبْدٍر  ْفُت يِف َغْزَوِة  لَّ َتَ ُكْنُت  َتُبوَك، َغرْيَ َأينِّ  َغْزَوِة 
َع اهلُل َبْيَنُهْم َوَبنْيَ  َعْنَها، إِنَّاَم َخَرَج َرُسوُل اهللِِ  ُيِريُد ِعرَي ُقَرْيٍش َحتَّى َجَ
اْلَعَقَبِة  َلْيَلَة  اهللِِ   َرُسوِل  َمَع  َشِهْدُت  َوَلَقْد  ِميَعاٍد،  َغرْيِ  َعَل  ِهْم  َعُدوِّ
َكاَنْت  َوإِْن  َبْدٍر  َمْشَهَد  ا  هِبَ يِل  َأنَّ  ُأِحبُّ  َوَما  اإِلْساَلِم،  َعَل  َتَواَثْقَنا  ِحنَي 
َبْدٌر َأْذَكَر يِف النَّاِس ِمْنَها. َكاَن ِمْن َخَبِي: َأينِّ مَلْ َأُكْن َقطُّ َأْقَوى َواَل َأْيرَسَ 
َراِحَلَتاِن  َقْبَلُه  ِعْنِدي  اْجَتَمَعْت  َما  َواهللِِ  اْلَغَزاِة  تِْلَك  يِف  َعْنُه  ْفُت  لَّ َتَ ِحنَي 

ْعُتُهاَم يِف تِْلَك اْلَغْزَوِة«. َقطُّ َحتَّى َجَ

ابُن القّيم: »فيه جواُز إخباِر الرجل عن تفريطه وتقصريه يف  1- قال 
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من  ذلك  ويف  أمُره،  إليه  آل  وما  ذلك،  سبب  وعن  ورسوله،  اهلل  طاعة 
التحذيِر والنصيحِة وبياِن طُرق اخلري والرشِّ وما يتّتُب عليها ما هو من 

أهمِّ األمور«)1(.

ُلهم لالعتاف بأخطائهم،  لقد كان عند السلف من الشجاعة ما يؤهِّ
يتوبوا،  إما ألهنم مل  يتنّكرون لعيوهبم وأخطائهم؛  اليوم  الناس  وبعُض 
أو مل يستفيدوا منها، وبعُضهم إذا استفاد َقرَص الفائدَة عل نفسه، فنقول 
هلذا: إن مل تكن عندك ُجرأُة االعتاف، أو رأيَت أنه جُيّر إىل مفسدٍة أكَب 

؛ لينتفع غرُيك وتكِسَب األجر. فاذكِر الفائدة وال ُتَسمِّ

2- من األمور املهمة معرفُة قيمة األعامل، واألحداث، واألحوال: 
»َوَما ُأِحبُّ أّن يل هبا َمْشَهَد بدٍر... إلخ«.

ومن آثاِر اجلهل هبذه احلقيقة اهتامُم بعِض الناس باملفضول من األعامل 
األهمَّ  ُز  تيِّ موازيَن  بغرِي  العاّمة،  به  يقوُم  ما  عل  كاحلرص  الفاضل،  وَتْرِك 
، وهنا تظهر أمهيُة فقه األولويات واملوازنة. قال ابُن القّيم: »ليس  من امُلهمِّ
الديُن بمجّرد ترك املحّرمات الظاهرة، بل بالقياِم مع ذلك باألوامر املحبوبة 
وأما  الناس،  فيه عموُم  بام شاركهم  إال  منها  َيعبأون  الدّيانني ال  وأكثُر  هلل، 
اجلهاُد واألمُر باملعروف والنهُي عن املنكر، والنصيحُة هلل ورسوله وعباِده، 
وُنرصُة اهلل ورسوله ودينِه وكتابِه، فهذه الواجباُت ال َتُطر بباهلم فضاًل عن 
إىل  وأمقُتهم  ديًنا  الناس  وأقلُّ  يفعلوها،  أن  عن  وفضاًل  فعلها،  يريدوا  أن 
اهلل َمن َتَرك هذه الواجباِت، وإن َزِهد يف الدنيا جيِعها، وقلَّ أن ترى منهم 

زاد املعاد )501/3(.   )1(
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َغ للتقاُعس عن عَمِل اخلري ال ُمسوِّ

ُره هلل وَيغضُب حلرماته، وَيبُذل ِعرَضه يف نرصة دينه،  َمرُّ وجُهه وُيمعِّ من حَيْ
وأصحاُب الكبائِر أحسُن حااًل عند اهلل من هؤالء«)1(.

3- ذكر اخلطأ الذي يستفيد منه األبناء أمٌر ممود، مع أن املتعاَرف 
املعاذير،  واختالُق  االعتاف،  وعدُم  اللجاجُة  الناس  عامة  لدى  عليه 

وهذا من َضعف الشخصية، وعدِم الثقة بالنفس.

يف  عنه«  فُت  َتلَّ حنَي  أيرَسَ  وال  أقوى  قطُّ  أُكن  »مل  كعب:  قال   -4
ِر جيع األسباب له عندما َتلَّف ردٌّ عل املتقاعسني  حديثه عن غناُه وتوفُّ
ر بعض  توفُّ الدعوة عل  أو  العلم  م  الصالَح كَتعلُّ العمَل  قون  ُيعلِّ الذين 
ِ األحوال، وانفتاِح الرزق، فيظنون أّن هذا هو العائُق  احلاجات، وتيرسُّ
ر له كلُّ يشء، ومع ذلك مل َيلحق باجليش،  الوحيد هلم؛ فكعٌب  توفَّ
احلَة وَبَكوا حينام مل جيدوا ما حيمُلهم  وقد سأل آخرون رسوَل اهلل  الرَّ
ل متاَعُه عل ظهره وحَلِق برسول  عليه، وأبو ذرٍّ ملا قعدت به راحلُته َحَ

. اهلل 

بَّاق ال يتخّلف عن املشاركة يف أعامل الِبّ واخلري، وال َيْرَض  5- السَّ
أعطى  تلَّف  وإن  األخطاء،  ُتقِعُدُه  وال  العقباِت،  ى  يتخطَّ بل  ون،  بالدُّ
اٌع دائام، وهذا شأُن صاحب البصرية َيستفيد من  فه، فهو نفَّ درًسا يف تلُّ

كل حدٍث يُمرُّ به يف بناء نفسه وتزكيتِها.

رؤيتها؛  وعدُم  الصاحلة  أعامله  نسياُن  اإلنسان  ِمن كامل بصرية   -6
، ومل يقل: كنُت وكنُت،  ها مَع َرُسول اهلل  فكعٌب مل َيذُكر مشاهَدُه كلَّ

عدة الصابرين )ص 121(.   )1(
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وفعلُت  قاتلُت  قد  وأنا  واملسلمني،  اإلسالم  عن  بِشعري  ونافحُت 
وفعلت!. قال ابُن القّيم: »فإن اهلل إذا أراد بعبٍد خرًيا سَلَب رؤيَة أعاملِه 
يزال  ذنبه، فال  برؤية  قلبه، واإلخباَر هبا من لسانه، وَشَغَلُه  ِمن  احلسنة 
ُنْصَب عينيه حتى يدخل اجلنة، فإّن ما ُتقبِّل من األعامل ُرِفَع من القلب 

رؤيُته ومن اللسان ِذكُره«)1(.
عليه  اهلل  نَِعَم  وَينسى  بأعامله  ح  التمدُّ ُيكثِر من  اليوَم  الناس  وبعُض 
فيها، وقد ضُعَف عن ُشكِرها، كَمن يقول: حَجْجُت كذا مّرة، وشاركُت 
بكذا وكذا من أعامل اخلري، واأَلْوىل أن ينسى أعامَلُه الصاحلَة، كام قال 
يشٌء  َيضيُع  ال  بأنه  كفيٌل  فأنا  حسناتِكم  َتُعّدوا  »ال   : مسعود  ابن 

منها، ولكن َأحُصوا سيئاتُِكم«)2(.

7- ما الَم رسوُل  أحًدا ممن تلَّف عن غزوة بدٍر؛ لكون الّنفري 
ا، وبعُض الناس اليوم ُينِحي بالالئمة عل أبنائه أو إخوانه عند  ليس عامًّ
ْد  ِفهم عن أداء عمٍل يريُده مع أنه مل يأُمْرهم به أو يعِزْم عليهم، أو حيدِّ تلُّ

شخًصا بعينه يقوُم به، فيغطي فشَلُه  بالّلْوم.
8- ينبغي ترُك اللوم بعد فوات األوان فيام ال ُيمكن تداُرُكه؛ فالنبيُّ 

ب عل أحٍد أو ُيؤِسْفه عل عدم مشاركته يف بدر.  مل يثرِّ

طريق اهلجرتني )ص270(.  )1(
انظر: سنن الدارمي )79/1(.  )2(
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لكّل حالٍة ما يناسُبها

بَِغرْيَِها،  ى  َورَّ إاِلَّ  َغْزَوًة  ُيِريُد  اهللِ   َرُسوُل  َيُكْن  »َومَلْ  َكْعٌب:  َقاَل 
َحتَّى َكاَنْت تِْلَك اْلَغْزَوُة، َغَزاَها َرُسوُل اهللِ  يِف َحرٍّ َشِديٍد، َواْسَتْقَبَل 
ُأْهَبَة  ُبوا  لَِيَتَأهَّ َأْمَرُهْم  ا َكثرًِيا، َفَجلَّ لِْلُمْسِلِمنَي  َبِعيًدا َوَمَفاًزا َوَعُدوًّ َسَفًرا 

ُهْم بَِوْجِهِه الَِّذي ُيِريُد«. َغْزِوِهْم، َفَأْخَبَ

ز«)1(. 1- قال ابُن القّيم: »ومنها أّن الّست والِكتامن إذا تضّمن مفسدًة مل جَيُ

والبعض َيكُتم قضاياه اخلاّصَة التي حيتاج فيها إىل إعانٍة  سواٌء كانت 
أو  ليستفتَيه  أمَرُه عل عاملٍ  َعَرض  أو صحية، وسواٌء  اجتامعية،  القضية 

زاد املعاد )501/3(.  )1(
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لرُيشَده أو صديٍق لينَصَحه أو طبيٍب ليعاجَله، مع أّن هذه األموَر تتأّثر 
بام ُيْكَتم من املعلومات.

فقال  راقًيا،  فأتى  ثعلب،  ُه  عضَّ أعرابًيا  أّن  األخبار  طرائف  ومن 
ك؟ فقال: كلٌب، واستحى أن يقول: ثعلٌب!، فلام ابتدأ  الراقي: ما عضَّ

قية قال: واخِلط هبا شيًئا من ُرقية الثعالب)1(. بالرُّ

الذي  والنهج  األصُل  وهي  الكذب،  عن  مندوحٌة  املعاريض  يف   -2
الكذب،  يف  يفكر  ال  أن  للمسلم  فينبغي  غزواته،  يف  الرسول   اّتبعه 
الرضر يف  ق  والتورية عند حتقُّ باملعاريض  احلمُد- جاءت  فالرشيعُة -وهلل 

الّترصيح.

للمسلمنَي  »َفَجلَّ  ه  حقَّ األمر  إعطاُء  الناجحة  القيادة  َمزايا  من   -3
فاألمُر  يريد«؛  اّلذي  بوْجِهِه  فأخَبهم  َغْزِوهم،  ُأْهبة  ُبوا  لَيتأهَّ أْمَرهم 
ما  كيف  األموَر  نتك  أن  يكفي  وال  عظيم،  استعداٍد  إىل  حيتاج  العظيم 

ل. اّتفق ونقول: نتوكل عل اهلل؛ فإّن األخَذ باألسباب من التوكُّ

4- خمالفُة املعتاد عند احلاجة من احُلنكة: »ومل يكن رسوُل اهلل  ُيِريُد 
ى بغريها، حّتى كانت تلك الَغزوُة«، فال َينبغي أن َيلَزَم املرُء  َغْزَوًة إاّل َورَّ
حالًة واحدًة تتحّكم يف حياته دون حاجٍة تدعو إىل ذلك، كمن يقول: نحن 
كان  فإذا  خري!،  عل  ونحن  التغيري،  ُنريد  وما  احلال،  هذه  عل  ِسُنون  لنا 
القضايا، فكيف  جَيِدُّ هلم من  للناس من األحكام الرشعية بحسب ما  جِيدُّ 

بالعادات واألعامِل االجتهادية التي تتطّلب ُمالءمَة الزمان واملكان.

أخبار احلمقى واملغفلني )ص116(.  )1(
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المجتمع تربى على تحمل المسؤولية

َمُعُهْم  جَيْ َواَل  َكثرٌِي،  اهللِ   َرُسوِل  َمَع  »َوامْلُْسِلُموَن  َكْعٌب:  َقاَل 
َيَتَغيََّب إاِلَّ  َأْن  ُيِريُد  َفاَم َرُجٌل  يَواَن، َقاَل َكْعٌب:  ُيِريُد الدِّ ِكَتاٌب َحاِفٌظ، 
َظنَّ َأْن َسَيْخَفى َلُه َما مَلْ َيْنِزْل ِفيِه َوْحُي اهللِِ، َوَغَزا َرُسوُل اهللِِ  تِْلَك 
َز َرُسوُل اهللِِ  َوامْلُْسِلُموَن  هَّ اَلُل، َوجَتَ اَمُر َوالظِّ اْلَغْزَوَة ِحنَي َطاَبْت الثِّ

َمَعُه«.

ف: »واملسلمون  1- عدُم كتابة اجلند مع الكثرة ُفرصٌة للتغيُّب والتخلُّ
مع رسول اهلل  كثرٌي، وال جيمُعهم كتاب حافٌظ«.. ولكّن التبيَة النبوية 
أنتجت جمتمعا يفوق تصوراتنا، إذ مل يتغيَّب إال ثالثة!، وأّما الباقون فبني 

معذوٍر أو منافق.
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الضخمة  املجامع  حضور  عل  حَيِرصون  الذين  كثريون  الضعف  أهل 
تون عند العمل اجلاّد والتكاليف،  ون ويتفلَّ بحيث ُيَظّن هبم اخلري، وَيِقلُّ
وقَت  يّتِضح  ف  فالتخلُّ الفَزع،  عند  ون  وَيِقلُّ الّطَمع  عند  يكُثرون 
الشدائد، واملتقاعسون حتَتِق أوراُقهم يف تلك األوقات، ويندجمون مع 

السّباقني يف وقَت الرخاء:
ُهم      َوَلِكنَُّهم يف النائِباِت َقليُل )1( َفام َأكَثَر اإِلخواَن حنَي َتعدُّ

رجٌل  »فام  كعب:  قال  اهلل:  مراقبة  استشعاُر  األعامل  جليِل  من   -2
ينزْل فيه وْحُي اهلل«، وقال  أْن سَيْخَفى له ما مل  إاّل َظنَّ  يتغيََّب  يريُد أن 
جابر: »كنا نعزل والقرآن ينزل..«)2(، وقال عمر: »َخِشيُت أن َينِزل يفَّ 

قرآن«)3(.

تعاىل،  اهلل  بمراقبة  الناس  ربِط  أمهية  تتجل  النصوص  هذه  ويف   
َلق الثوب. َلق كام خَيْ وتعاهِدهم الفينَة بعد الفينة؛ فإن اإليامن خَيْ

كعب:  قال  األمور:  عظائم  عن  الُقعوُد  بالدنيا  ق  التعلُّ آثاِر  من   -3
معه،  واملسلمون  اهلل   رسول  َز  وجتهَّ الُل،  والظِّ الّثامُر  طابْت  »حني 
من  وكثرٌي  شيًئا«،  أْقِض  ومل  فأرِجُع  معهم  َز  أجَتهَّ لكْي  أْغُدو  فَطِفْقُت 
وأثِره-  نفِعِه  بعظيِم  علمه  -مع  املثمِر  اجلادِّ  العمل  من  يمنُعه  الناس 

ُصعوبُة التضحية باملال، أو اجلهد، أو املرتبة، أو األصحاب..

. )1( بيت من الطويل لعيل بن أيب طالب 
)2(  أخرجه البخاري )ح 5207(، ومسلم )ح 1440(.

)3(  صحيح البخاري )ح 4177(.
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املجتمع تربى عل حتمل املسؤولية

أفاضِل  ُيَعدُّ من  أثرت عل رجٍل  الظالل والثامر قد  فإذا كانِت   -4
للمسلم  َينبغي  وهلذا  بغرِيه؟!،  فكيَف  العقبة،  َشِهد  وممن  الّصحابة، 
-وال سيام الداعيُة إىل اهلل- احلذُر والّتَوّقي من ِمْصَيدِة الّدنيا التي ُتقِعُده 

عن اخلري وهو ال يشعر.

 حبُّ السالمِة َيْثني همَّ صاِحبه      عن املعايل وُيغِري املرَء بالَكســــِل
اًم يف اجلوِّ فاعتزِل)1( ا      يف األرِض أو سلَّ ـً ِْذ َنَفقــ       فإن جنحَت إليه فاتَّ

ُشكِرها  عن  بالنَِّعم  االشتغاُل  فيه  املتأصلِة  اإلنسان  طبيعة  ومن 
واالعتاِف هبا للُمنِعم، وهكذا كلُّ َمن خَلْت نفُسه من التزكية والتبية 
وباَرَزُه  ذكِرِه،  عن  وأعرض  بالنِّعم،  له  واملريَب  عليه  َل  املتفضِّ نيس 

ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   نثڭ    تعاىل:  قال  كام  باملعايص، 
ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ مث)2(.

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  زب  سبحانه:  وقال   
ۇ  ۇ  ڭ   ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ    ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 

ۆ       ۆرب)3(.

ُبلوِغ  أسباب  أعظِم  من  وامللذات  الشهوات  عل  التغلب   -5
اهلل   رسوُل  َز  َوجَتهَّ الُل،  والظِّ الثِّامُر  طابِت  »حني  الدرجات:  أعايل 
ُأْهبة  عل  أصبح  النفسية  األعذار  من  املرُء  خال  فإذا  معه«  واملسلمون 

)1(  البيتان من بحر البسيط، للحسني بن عيل الطغرائي، من الميته املشهورة بالمية العجم.
)2(   سورة اإلساء: 83.

)3(   سورة يونس: 12.
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وساِوِس  من  احلذُر  فينبغي  دينه؛  خدمة  يف  عمٍل  أليِّ  االستعداد 
ُم اليشَء القليل حتى  الشيطان فإنه َيَشمُّ القلوَب فينظُر ما حُتّب، فيضخِّ

يراه اإلنساُن عظياًم.
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 في التسويف تضييٌع للُفَرص

َز َمَعُهْم َفَأْرِجُع َومَلْ َأْقِض َشْيًئا  هَّ َقاَل َكْعٌب: »َفَطِفْقُت َأْغُدو لَِكْي َأجَتَ
بِالنَّاِس  اْشَتدَّ  َحتَّى  يِب  َيَتاَمَدى  َيَزْل  َفَلْم  َعَلْيِه،  َقاِدٌر  َأَنا  َنْفيِس:  يِف  َفَأُقوُل 
، َفَأْصَبَح َرُسوُل اهللِِ  َوامْلُْسِلُموَن َمَعُه َومَلْ َأْقِض ِمْن َجَهاِزي َشْيًئا،  اجْلِدُّ
َفَصُلوا  َأْن  َبْعَد  َفَغَدْوُت  ُقُهْم،  َأحْلَ ُثمَّ  َيْوَمنْيِ  َأْو  بَِيْوٍم  َبْعَدُه  ُز  هَّ َأجَتَ َفُقْلُت: 
َز َفَرَجْعُت َومَلْ َأْقِض َشْيًئا، ُثمَّ َغَدْوُت ُثمَّ َرَجْعُت َومَلْ َأْقِض َشْيًئا،  هَّ أَلجَتَ
ْمُت َأْن َأْرحَتَِل َفُأْدِرَكُهْم،  ُعوا َوَتَفاَرَط اْلَغْزُو، َومَهَ َفَلْم َيَزْل يِب َحتَّى َأْسَ

ْر يِل َذلَِك«. َوَلْيَتنِي َفَعْلُت َفَلْم ُيَقدَّ

األعامل  قيام  إىل  يًة  مؤدِّ وحَدها  ليست  واإلمكانات  القدرات   -1
إمكانات  من  أكثُر  كعٍب  فإمكانات  عالية،  ٌم  مِهَ َتصَحْبها  مل  ما  الكبرية 
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ف اخلروَج  كثرٍي من الصحابة، ومع ذلك مل خيُرج مع النبي   بل َسوَّ
حتى تفاَرط اجليش.

فاألعامُل الكبرية َتعتمد عل اهلمِم أكثَر من اعتامدها عل اإلمكانات، 
بل إّن اهلمَم ُتوِجُد اإلمكانات.

فرص  حتقيق  عن  االنقطاع  يف  سبٌب  والتأجيل  الّتسويُف   -2
ُز بعَدُه بيوٍم أو يومنِي ثّم أحلُقهم، فغَدْوُت بعد أن فَصُلوا  املسابقة: »أجَتهَّ
َز فرجْعُت ومل أْقِض شيًئا، ثّم غَدْوُت ُثّم رجْعُت ومل أْقِض شيًئا،  ألجَتهَّ
مُت أن أرحَتِل فُأدِرَكُهم«.  فلم َيَزْل يب حّتى أَسُعوا وتفاَرط الَغْزُو، ومَهَ

ُركم )سوف(«. قال احلسن الَبرصّي: »أحذِّ

ر األمر حتى َتشتدَّ  والتسويف جيعُلك دائام يف األزمات؛ ألنك ُتؤخِّ
احلاجُة إليه فتضطر إىل َعَمِله بأّي أسلوٍب كان!، وأسَوُأ حااًل ِمن ذلك 
وكثرٌي  وقته.  فواِت  أو  بالكلّية،  العمل  ترك  إىل  التسويُف  به  ي  ُيؤدِّ َمن 
-مثاًل-  هَيتمُّ  فال  ها،  حقَّ ُيعطيها  وال  واجباتِِه  هُيِمل  اليوَم  الناس  من 
تسليِمها،  وقَت  إال  العلمية  بالبحوث  وال  يوَمها،  إال  اجلمعة  بُخطبة 
وال بالّدروس إال يف يوِم إلقائها، وال بتبية األوالد إال عند املعاناِة من 

ُمشكالتم.

عل  َلُه  َحَ ما  والرغبة  واملعرفة  العلم  من  كعب   عند  كان   -3
قبَل  بالنبيِّ    حوق  اللُّ من  لتمّكَن  إرادُته  تكاَمَلْت  فلو  باجَلَهاز،  اهلّم 
العظيم  اخلري  من  ذلك  يف  وكان  ذلك،  فوَق  اهلل  َقَدَر  ولكّن  َيرجع،  أن 
عنه  اهلل  فريض  الكثري،  اليشُء  األمة  استفادتا  التي  الكبرية  والدروس 
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يف التسويف تضييٌع للُفَرص

وأرضاه. والعمُل السليم َيُمرُّ باملعرفة ثم اإلرادة ثم العزيمة، فإذا مل َتْقَو 
ق  حّتقَّ العنارص  هذه  تكاملت  فمتى  ..وهكذا،  اإلرادة  تعّطلت  العزيمة 

اهلدف بعد توفيق اهلل.

4- قال ابُن القّيم: »إّن الرجل إذا حرضت له فرصُة القربة والطاعِة 
تأخريها،  يف  والعجُز  إليها،  واملبادرِة  انتهازها،  يف  احلزم  كلُّ  فاحلزُم 
نه من أسباب حتصيلها؛  والتسويُف هبا، وال سّيام إذا مل َيثِْق بقدرته وتكُّ
ُيعاقُب  سبحانه  واهلل  َتثُبت،  قّلام  االنتقاض  سيعُة  واهلَمَم  العزائَم  فإّن 
وَل بني قلبه وإرادتِه؛ فال  حَيُ بأن  َينتِهْزه =  باًبا من اخلرِي فلم  له  َفَتَح  َمن 
َنُه بعُد ِمن إرادته؛ عقوبًة له، فمن مل يستجب هلل ورسوله إذا دعاه،  ُيَمكِّ

حال بينه وبني قلبه وإرادتِه، فال ُيْمِكُنه االستجابُة بعَد ذلك.

قال تعاىل: نثۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   
اهلل  بنّي  ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئمث)1(، وقد 

نثجئ  حئ  مئ  ىئ      يئ      جب  حب  خب   سبحانه هذا يف قوله: 
نثک   وقال:  ەئمث)3(.  ەئ   ائ   ائ   نثى    تعاىل:  وقال  مبمث)2(، 
ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱمث)4(، 

وهو كثري يف القرآن«)5(.

سورة األنفال: 24.  )1(
سورة األنعام: 110.  )2(

سورة الصف: 5.  )3(
سورة التوبة: 115.  )4(

زاد املعاد )501/3(.  )5(
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5- ال أحَد َيعِرف ما قّدر اهلل له، فال جيوُز ترُك العمل احتجاًجا بالقدر، 
القدرة عل تداُركه فللمرء أن يعبِّ  وأّما بعد فوات األمر وانقضائه وعدِم 
اإلنسان  احتجاُج  جيوز  ال  وكذلك   ، كعب  قال  كام  له،  ر  ُيَقدَّ مل  بأنه 

بالقدر عل ذنوبه ومعاصيه وتقاُعِسه عن اخلري والعمل الصالح.
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القلُب الحّي ال َيأَنس مع المتخاِذِلين

َقاَل َكْعٌب: »َفُكْنُت إَِذا َخَرْجُت يِف النَّاِس َبْعَد ُخُروِج َرُسوِل اهللِ  
َفاُق َأْو َرُجاًل  َفُطْفُت ِفيِهْم َأْحَزَننِي َأينِّ اَل َأَرى إاِلَّ َرُجاًل َمْغُموًصا َعَلْيِه النِّ

َعَفاِء«. مِمَّْن َعَذَر اهلُل ِمْن الضُّ

أن  يرَض  ال   - ضُعف  أو  أخطَأ  وإن   - العالية  اهلّمة  صاحُب   -1
عليه  مغموًصا  رجاًل  إاّل  أرى  ال  أيّن  »أحَزنني  املتخلِّفني:  مع  يكون 
ضُعف  إذا  دعوٍة  أو  أدٍب  أو  علٍم  إىل  ينتسب  من  وبعُض  النِّفاُق..«. 
يّتصفون بصفات  تكوين »جمموعات« ممن  إىل  وتلَّف عن اخلري سعى 
ل حتت ظروِف التسويغ إىل شخٍص  الضعف والتخيلِّ عن اخلري، فيتحوَّ

يعيش عل هامش احلياة.
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قد هّيُؤوك ألمٍر لو َفِطنت له    فاْربْأ بنفسك أن ترَعى مع اهلمل)1(

ينبغي أن يتحل  الّنفاق، فاملسلم  بأهِل  ِفراسة كعٍب معرفُته  2- من 
تعاىل:  قال  واملؤمن،  املنافِق  بني  التَّمييز  ُلُه  وِّ خُيَ الذي  والفهم  بالَوْعي 
البصرية  ومن  ڌمث)2(،  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   نثڇ  

معرفة حال الناس دون غفلة أو إفراط يف التَّصنيف.

من  صنفان  إال  يتخّلف  مل  إذ  النبوية؛  التبية  قّوُة  القصة  يف   -3
عفاء«. املجتمع: »مغموًصا عليه النِّفاُق أو رجاًل ممن َعَذَر اهلل من الضُّ

م  ع ألحوال املسلمني دوَن عمٍل أو مشاركٍة ال يقدِّ 4- احلزُن والتوجُّ
الناس مع القضية. فلو جلس  البيوت ال يزرع تعاُطَف  شيئا، والبكاء يف 
كعٌب حزينا يف بيته مل يتعاَطِف الناُس معه مثَل هذا التعاطِف الكبري. قال 
َ كثرٍي  املنَكر، أو تغريُّ الناس إذا رأى  ابُن تيمية: »وكثرٌي من  شيُخ اإلسالم 
من أحوال اإلسالم َجِزع وَكلَّ وناح كام ينوُح أهُل املصائب!، وهو منهيٌّ 
ل والثباِت عل دين اإلسالم، وأن  عن هذا، بل هو مأموٌر بالصب والتوكُّ
للتقوى،  العاقبة  اتقوا والذين ُهم مسنون، وأّن  الذين  بأّن اهلل مع  يؤمن 
لذنبه،  وليستغفر   ، حقٌّ اهلل  وعد  إّن  فليصب؛  بذنوبه  فهو  ُيصيبه  ما  وأّن 
وليسبح بحمد ربِّه بالعيش واإلبكار...« )3(، هذا احلزُن َيزيد فيه الشيطان، 

وُيشِعر صاحَبُه أّنه أدى شيًئا ّما فريَض به وَيقُعُد عن العمل. 

)1( البيت من بحر البسيط، للحسني بن عيل الطغرائي من الميته املشهورة بالمية العجم.
سورة األنعام: 55.  )2(

جمموع الفتاوى )295/18(.  )3(
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القلُب احلّي ال َيأَنس مع املتخاِذلنِي

الناس بعَد ُخروج رسوِل  إذا خرجُت يف  5- يقول كعٌب: »فكنُت 
اهلل  فُطفُت فيهم أحَزَنني«، قد يتخّلف اإلنسان عن عمِل خرٍي رغبًة 
يف توفري الراحة لنفسه، فيعاَقُب بفقداهنا إما باحلزن وضيِق الّصدر، أو 

غرِيمها من األعراض.

ما)1( رُت َأسَتبقي احَلياَة َفَلم َأِجد      لَِنفيس َحياًة ِمثَل َأن َأَتَقدَّ َتَأخَّ

 

)1(  بيت من الطويل، للحصني بن احلامم الَفزارّي.
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صاحب المواقف ُيفتَقد

َقاَل َكْعٌب: »َومَلْ َيْذُكْريِن َرُسوُل اهللِِ  َحتَّى َبَلَغ َتُبوَك، َفَقاَل َوُهَو 
َجالٌِس يِف اْلَقْوِم بَِتُبوَك: َما َفَعَل َكْعٌب؟ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َبنِي َسِلَمَة: َيا 
بِْئَس  َجَبٍل:  ْبُن  ُمَعاُذ  َفَقاَل  ِعْطِفِه،  يِف  َوَنَظُرُه  ُبْرَداُه  َحَبَسُه  اهللِ  َرُسوَل 
ا، َفَسَكَت َرُسوُل  َما َعِلْمَنا َعَلْيِه إاِلَّ َخرْيً َيا َرُسوَل اهللِِ  َما ُقْلَت، َواهللِِ 

.» اهللِ 

بالئِه،  وعظيِم  إيامنه،  صدق  عل  دليٌل  وُشهرُته  كعٍب  منزلُة   -1
والعمُل الصالح ُيْشِهُر صاحَبُه فُيفَتقُد!، بخالف من عمل لَيْشَتِهَر؛ فإنَّ 
َمن بحث عن الشهرة والذكر َبُعد عنه، ومن أعرض عنها أسعت إليه، 

َفة متعرض هلا بعد تعب وذلة. وقد حيصل عل الشهرة املزيَّ
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اسُمُه  ُنيِس  رّبام  بل  اسُمه،  غاب  َرْسُمه  غاب  إذا  الناس  بعُض   -2
الناس،  خيالطون  الذين  واملصلحون  والّدعاة  العلامُء  لكِن   ،! حيٌّ وهو 
منُذ  أمواًتا  كانوا  وإن  الناس  قلوِب  يف  أحياًء  َيْبَقون  مهوَمهم  وحَيِملون 

مئات السنني:

يا ُربَّ حيٍّ ُرخاُم القب مسكُنه     وُربَّ مْيٍت عل أقدامه انتصبا )1(

كلُّ  وكان  الصحابة،  كلَّ  عطِفها  ظالُل  َشَملت  النبوية  التبيُة   -3
اهلل   ورسوُل   ، اهلل  رسوِل  اهتامِم  من  نصيَبُه  يناُل  منهم  واحٍد 
جيٍش  بني  من  الواحَد  الشخَص  َيفتِقُد  وهلذا  وبأحواهلم،  هبم  عارٌف 
ٍة  كبري، وليس سؤاُل رسوِل اهلل  عن كعٍب حلاجته إليه؛ فليس يف قلَّ

. من العَدد؛ حيُث َحِظي بصحبته يف هذه الغزوة أصحابه 

عدًدا  إال  مبيهم  أو  طاّلهبم  من  َيعِرفون  ال  الفضل  أهل  من  كثرٌي 
األصحاب  د  َتفقُّ أن  مع  البقية،  يف  وَيزهدون  واالثنني،  الواحد  قلياًل 
العلمّي والتبوّي،  بنائهم  والتالميذ من أعظِم أسباب االرتقاء هبم يف 
وإن سأَل أحٌد من أهِل العلم عن تالميذه فغالًبا ما يكون عند احلاجة 
ال  اخلريّي  العمل  أو  العلم  جمالس  يف  املشتكني  بعَض  وجتد  إليه!، 

يعرفون الغائَب منهم!.

أعَرُف  ألهنم  عنه؛  بالسؤال  كعب  قوَم  اهلل   رسوُل  َخّص   -4
فينبغي  عمومته.  أبناء  من  ومعاٌذ  سِلمة،  بني  من  فكعٌب  به،  الناس 
عن  ُبْعًدا  معرفًة  به  وأكثُرهم  إليه  الناس  أقرُب  الرجل  عن  ُيسأَل  أن 

)1(  بيت من البسيط، منسوٌب لنزار قباين.
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صاحب املواقف يفقد

للوصول  وتسهياًل  للوقت،  وحفًظا  الرجل،  يف  للقالة  وقطًعا  الغيبة، 
إىل املقصود.

منه،  نال  قومه  من  رجاًل  أّن  لولده  فذكر  وأهْبَم،  كعٌب  عنيَّ   -5
حتى  اسَمُه  وأخفى  غرِيهم،  إىل  والظنون  األفكار  تذهب  ال  حتى 
حيسن  فإنه  فعله؛  جلميل  ُمعاٍذ  باسم  ح  ورصَّ عليه،  الصدوَر  ُيوِغر  ال 
عن  حتدثَت  إذا  وأما  ألصحاهبا،  تنُسبها  أن  احلسنات  عن  حتدْثَت  إذا 
األخطاِء فأهْبِْم؛ إذ املقصوُد هو التنبيُه عل اخلطإ، ومن معايل األخالق 
وإظهاُر  الذاّم  فإهباُم  فيه،  ظلمك  أمٌر  منه  صدر  إذا  األخ  عن  الصفُح 
املناقب، ومل  السنة ذكُر  السنة، وهلذا اشتهر عند أهل  املادح سمٌة أهِل 
والتعديل.  اجلرح  كُتب  مثل  الدين،  خدمة  حال  يف  إال  املثالب  ُتذَكر 
اجتهاِد  عل  يغلب  بام  الّرجل  يف  الّطعن  جواُز  »ومنها  القّيم:  ابُن  قال 
احلديث  أهل  طعُن  هذا  ومن  ورسوله،  اهلل  عن  ذبًّا  أو  حّيًة،  الطاعن 
السنة  الرواة، ومن هذا طعُن وَرثة األنبياء وأهِل  فيه ِمن  فيمن طعنوا 
يف أهل األهواء والبدع هلل ال حلظوظهم وأغراضهم«)1(. وهذا الرجُل 
ِصه، وإنام حله عل هذا  الطاعن يف كعب من قومه فال يّتهم بإرادِة تنقُّ

ُه لكعٍب وَغريُتُه هلل. ُحبُّ

جواُز  »ومنها  كعب:   حديث  من  ُيفاد  ما  ذاكرًا  القّيم  ابُن  قال   -6
الردِّ عل الطاعن إذا غلب عل ظنِّ الراّد أنه َوِهم وَغِلط، كام قال ُمعاٌذ 
للذي طَعن يف كعب: بئس ما قلَت، واهلل يا رسوَل اهلل ما علمنا عليه إال 

زاد املعاد )501/3(.  )1(
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خرًيا، ومل ُينكر رسوُل اهلل  عل واحد منهام«)1(. و يف هذا بياُن أمهية 
الذّب عن ِعْرِض املسلم.

زاد املعاد )501/3(.  )1(
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التأّني في اّتخاذ القرارات َسداد

ي،  مَهِّ يِن  َحرَضَ َقاِفاًل  َه  َتَوجَّ ُه  َأنَّ َبَلَغنِي  »َفَلامَّ  َمالٍِك:  ْبُن  َكْعُب  َقاَل 
ُر اْلَكِذَب َوَأُقوُل: باَِمَذا َأْخُرُج ِمْن َسَخِطِه َغًدا، َواْسَتَعْنُت  َوَطِفْقُت َأَتَذكَّ
َعَل َذلَِك بُِكلِّ ِذي َرْأٍي ِمْن َأْهيِل، َفَلامَّ ِقيَل: إِنَّ َرُسوَل اهللِ  َقْد َأَظلَّ 
ٍء ِفيِه َكِذٌب،  َقاِدًما َزاَح َعنِّي اْلَباِطُل، َوَعَرْفُت َأينِّ َلْن َأْخُرَج ِمْنُه َأَبًدا بيَِشْ

ْعُت ِصْدَقُه، َوَأْصَبَح َرُسوُل اهللِ  َقاِدًما«. َفَأْجَ

1- ينبغي للمرء أاّل يّتِخَذ قرارًا حاَل اخلوف؛ ألّن الشيطان يستغل 
يكذَب  أن  عليه  الشيطاُن  ألقى  وهنا  امُلْرِدية.  باقتاحاته  احلاَل  هذه 

ماِواًل أن يستِغّل ضعَفه.
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ومثُله الفرُح والغَضب الشديدان، كاحلزِن الشديد، وقد خدع الشيطاُن 
إليهم  فأوَحى  لوفاِة علامئهم،  نوٍح يف عبادتم لألصنام، حني حِزنوا  قوَم 
ل  سوَّ اجليُل  ذلك  انقرض  فلام  هبم،  ويّتعظوا  ليتذّكروهم  ُيصّوروهم  أن 

للجيل التايل عبادَتم.

إىل  يتباَدر  ما  أّوُل  إذا وقع يف خطإٍ  الناس  كثريًا من  واقعنا جتُد  ويف 
ذهنه وُيلقي الشيطاُن عل لسانه هو الكذب.

الشيطان  املؤمَن من مكايد  عبَدُه  اهلل عل عبده حايُته  ِمن فضِل   -2
ودسائسه، فهذا الصحايّب كاد الشيطاُن أن ُيوِقَعه لوال أن َتدارَكه الرحن 
َض له، أو َيْشَمَت بأهِل  برحته وال َينبغي للمرِء أن يتمّنى البالَء أو يتعرَّ

البالء؛ ألّنه ال َيدِري ما ُيقَض له أَيصِبُ أم َيفتتِن؟، نثٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃمث)1(.

الدنيا  يف  تقصرِيهم  عل  القاعدون  يتحرسَّ  األعامل  انتهاِء  بعد   -3
واآلخرة، هذا ممن ُوِجَد يف قلبه إيامن، وأما غرُيهم فام جُلْرٍح بمّيٍت إيالم.

يعمُل  من  رأيَت  »إذا  السلف:  بعض  قال  ا،  أخواِتَ جتلب  املعصيُة   -4
السيئَة فاعلم أّن هلا أخواٍت، وَمن يعمل احلسنة فاعلم أّن هلا أخوات«)2(، 
وحاه  منها  وقاه  اهلل  أّن  لوال  الكذب  معصية  يف  َيقع  أن  كاد  كعٌب  وهكذا 
بفضِلِه وبام قّدم من صالح، وهلذا َينبغي قطُع سلسلة الذنوب بحاجِز التوبة 

الكبار. واحلسنات 

سورة النور: 21.  )1(
تفسري النسفي )247/1(.  )2(
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التأيّن يف اّتاذ القرارات سداد

االستبداد  وعدُم  واستشارُتم،  الرأي  أهِل  معرفُة  ينبغي  مما   -5
آراَء  رأيه  إىل  ُيضيف  أن  العاقل  حّق  »ِمن  البلغاء:  بعُض  قال  بالرأي، 
الُعقالء، وجيمَع إىل عقِلِه عقوَل احلكامء؛ فالرأُي الفذُّ ربام زّل، والعقل 

الفرُد ربام ضّل«)1(.

يتصّور  وبعُضهم  االستشارة،  يف  ر  ُيفكِّ ال  اليوَم  الناس  من  وكثرٌي 
أّن االستشارة نقص!، مع أهنا من  الكامل وَرجاحة العقل، وكلام كان 
استقلَّ  عقُلُه  ضُعف  وكلام  استشارة،  أكثَر  كان  رشًدا  أكثَر  اإلنساُن 
برأيه، ومل يطإِ األرَض أحٌد أرشَد من رسول اهلل  وكان أكثَر الناس 
اخللفاء  من  نبيها   بعد  عقاًل  أرجَح  األمُة  َتعِرف  ومل  استشارًة، 

الراشدين وكانوا ُيكثِرون من االستشارة.

الباطل،  عنه  وأزاَح  وّفَقه  أْن  مالك  بِن  بكعِب  اهلل  رحة  من   -6
أعظِم  فمن  بالكذب،  اهلل   رسوِل  ُسْخط  من  ينجو  ال  أنه  َفُه  وعرَّ
»هاُنوا عل  املعايص:  أهل  قال احلسن يف  املعايص،  النجاُة من  األرباح 

ُهم«. اهلل فَعَصْوه، ولو أحّبُهم لرِحَ

وبعُض الناس اليوم ال ُيفّكرون يف هذه النعمة الكبرية التي ينعم 
قّلام  وهلذا  املعايص،  ترك  إىل  َقُهم  فُيوفِّ عباده  ِمن  شاء  من  عل  هبا  اهلل 
تسمُع من الناس َمن يقول: هنيئا لفالن نجا من الربا، أو َتَرك املعصية 

الفالنية، وإّنام التهنئة بِرْبِح األموال أّيًا كان طريُقها.

أجَر  ُيضيع  الرحة؛ ألّن اهلل ال  أسباب  الصاحلات من  الباقياُت   -7

أدب الدنيا والّدين ص 273.  )1(
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َمن أحَسَن عماًل، وُحسن اخلاتة حيتاج إىل كثرِة األعامل الصاحلة، فلعلَّ 
مه من اخلري، وخدمِة اإلسالم. من أسباب نجاة كعٍب ما قدَّ

عل  وَينِكصون  فُيفَتنون  كثريين،  عل  الفتُن  ُتعَرض  املقابل  ويف 
موا من اخلري واحلسنات ما يكون سبًبا حلفظهم. أعقاهبم؛ ألهنم مل يقدِّ
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 اختالُق األعذاِر سالُح المتخاِذِلين

ِفيِه  َكُع  َفرَيْ بِامْلَْسِجِد  َبَدَأ  َسَفٍر  ِمْن  َقِدَم  إَِذا  »َوَكاَن  َكْعٌب:  َقاَل 
َفَطِفُقوا  ُفوَن  امْلَُخلَّ َجاَءُه  َذلَِك  َفَعَل  َفَلامَّ  لِلنَّاِس،  َجَلَس  ُثمَّ  َرْكَعَتنْيِ 
ِمْنُهْم  َفَقبَِل  َرُجاًل،  َوَثاَمننَِي  بِْضَعًة  َوَكاُنوا  َلُه  ِلُفوَن  َوحَيْ إَِلْيِه  َيْعَتِذُروَن 
إىَِل  ائَِرُهْم  َوَوَكَل َسَ ْم  هَلُ َواْسَتْغَفَر  َوَباَيَعُهْم  َعاَلنَِيَتُهْم  َرُسوُل اهللِ  

اهللِِ«.

وِعَظِم  الصالة  أمهّية  عل  دليٌل  عمٍل  كلِّ  عل  الصالِة  تقديُم   -1
وعظيِم  مكانته  جلليِل  بياٌن  باملسجد  وبدُؤه   ، اهلل  رسول  عند  شأهِنا 
البلد  إىل  الوصول  حاَل  بالطاعة  والبدُء  األمة،  لدى  وموقِعه  مركِزه 

شكٌر هلل تعاىل.  



40

وقد جتد من يتخّلُف عن صالة الفريضة يف املسجد حنَي ُوصولِه إىل 
بلِده بُحجة الّتَعب من السفر!.

2- ينبغي ألهِل العامل أن َيعِذُروه، وال يطلبوا منه ما ُيطَلب من عاّمة 
الناس؛ ألن العامَل ليس هلم وحَدُهم، بل مصالُح الناس متعلقٌة به، ويف 

مساعدتم له ووقوِفِهم معه مشاركٌة له يف َأجِره.

يف  النظُر  سَفٍر  من  رجوعه  عند  واألمرِي  الربايّن  للعامل  ينبغي   -3
مصالِح الناس، والُبوُز هلم يف مكاٍن عاّم؛ فالرسوُل  أوُل ما بدأ به 

املسجُد، ثّم جلس للناس، ومل َيذهب إىل أيٍّ من بيوته.

ص وقًتا معلوًما جيلُس  فالذي ينبغي للعامل والداعي إىل اهلل أن خُيصِّ
فيه لعاّمة الناس.

وشّدُة  بعرٍي  عل  سفٌر   : للرسول   الشاقَة  الرحلَة  هذه  تَدبَّْر   -4
، وُبعُد مسافٍة، ومع ذلك مل يأُخْذ  راحًة، وكان هذا دأَبُه  منُذ  حرٍّ
العزيز  بُن عبِد  هَنِْجه، قال عمُر  َدْيَدُن َمن سار عل  البعثِة، وهكذا كان 
غَت لنا؟!، قال: »وأين الفراُغ،  لبعِض أصحابه الُقدماء ملا قالوا: لو تفرَّ

ذَهب الفراُغ، فال فراَغ إال عند اهلل«)1(.

فاملؤِمُن العامل هلل راحُته وفراُغُه خلوٌة بربه.

5- أهُل النفاق ذنُبُهم أعظُم من املعاَتبة، فإذا صَلح أمُر أهل اإليامن مل 
ُهم كيُد املنافقني: نثى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئمث)2(.  يرضَّ

الطبقات الكبى )397/5(.  )1(
سورة آل عمران: 120.  )2(
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اختالُق األعذاِر سالُح املتخاِذلنِي

األعذاُر  الصالح  والعمل  اخلري  مشاهد  عن  املتخّلفني  سالُح   -6
املدُعومة باأليامن، فلكلِّ تقصرٍي عذٌر.

النّيات  يف  الّدخوِل  وعدُم  بالّظاهر،  الناس  أخُذ  الواجُب   -7
بظواهِر  َحَكَم  النبيَّ    أّن  إال  َينِزُل  كان  الوحَي  أّن  فمَع  واملقاصد؛ 

املنافقني.

وإنك َلتعَجُب اليوَم من ُمسارعة بعِض الّناِس إىل الّطْعن يف مقاصد 
الناس ونياتم!.

8- يف قلة املتخّلفني عن الغزوة مَع دواعي التخّلِف داللٌة عل ِعَظِم 
ف عن اثنني من األلف تقريًبا ، من  التبية النبوية ؛ إذ مل َتِزْد نسبُة التخلُّ

جيع القادِرين عل اجلهاد من أفراد األمة!.

كم من الناس حيرُضُ مياديَن اخلري والدعوِة واألمِر باملعروف والنهي 
عن املنكر؟
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الّتِبعاُت على َقْدِر اإلمكانات

َقاَل:  ُثمَّ  امْلُْغَضِب،  َم  َتَبسُّ َم  َتَبسَّ َعَلْيِه  ْمُت  َفَلامَّ َسلَّ َقاَل َكْعٌب: »َفِجْئُتُه 
َأمَلْ  َفَك؟  َخلَّ َما  يِل:  َفَقاَل  َيَدْيِه،  َبنْيَ  َجَلْسُت  َحتَّى  َأْميِش  َفِجْئُت  َتَعاَل، 
َتُكْن َقِد اْبَتْعَت َظْهَرَك؟ َفُقْلُت: َبَل، إيِنِّ َواهللِ َلْو َجَلْسُت ِعْنَد َغرْيَِك ِمْن 
َجَداًل،  ُأْعِطيُت  َوَلَقْد  بُِعْذٍر،  َسَخِطِه  ِمْن  َسَأْخُرُج  َأْن  َلَرَأْيُت  ْنَيا  الدُّ َأْهِل 
ْثُتَك اْلَيْوَم َحِديَث َكِذٍب َتْرَض بِِه َعنِّي  َوَلِكنِّي َواهللِ َلَقْد َعِلْمُت َلئِْن َحدَّ
َعيَلَّ  جَتُِد  ِصْدٍق  َحِديَث  ْثُتَك  َحدَّ َوَلئِْن   ، َعيَلَّ ُيْسِخَطَك  َأْن  اهللُ  َلُيوِشَكنَّ 
ِفيِه إيِنِّ أَلْرُجو ِفيِه َعْفَو اهللِِ، اَل َواهللِ َما َكاَن يِل ِمْن ُعْذٍر، َواهللِ َما ُكْنُت َقطُّ 
ا َهَذا  ْفُت َعْنَك، َفَقاَل َرُسوُل اهللِِ   :  َأمَّ لَّ َأْقَوى َواَل َأْيرَسَ ِمنِّي ِحنَي َتَ

َفَقْد َصَدَق، َفُقْم َحتَّى َيْقيِضَ اهلُل ِفيَك«.
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1- منزلُة اإلنسان وأسبقيُتُه ال تنُع من معاتبته.

هدي  من  خلَّفك؟«. وكان  »ما  املخطئ:  استفهاُم  العالِج  أّوُل   -2
النبي  مع من أخطأ أن يبدأ باالستفهاِم كام قال حلاِطٍب: »يا حاطُب 

يا معنا؟()2(. ما هذا؟«)1(، وقال للّرجَلنِي: )مامنعكام أن ُتصلِّ

ابتعَت  تكن  »أمل  اإلمكانات:  َقْدِر  عل  والّتبِعات  املحاسبة   -3
قال  آخر…  يشٌء  العلامء  وعل  يشٌء  العامة  عل  فالواجُب  ظهرك؟«، 

تعاىل: نثہ  ہ  ہ  ھمث)3(، وقال تعاىل: نثۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
ال  عليهم  وهي  اآليات  هبذه  يستدلُّون  الناس  من  وكثرٌي  ۈمث)4(، 
والقدرات، وبذُل كّل الوسع  الطاقات  استنفاُد جيع  باآلية  فاملراد  هلم؛ 

يف عمل الطاعات وفعِل اخلريات.

أعطيت  »ولقد  املقام:  ُيناسب  ما  إمكاناته  من  كعٌب  أظهَر   -4
يتمدح  الناس  وبعض  املناسبة،  لعدِم  شاعٌر؛  أنه  يذُكر  فلم  جدالً«؛ 

ببعض الصفات يف مقام ال يناسبها.

إذا  كاف  غرُي  ظاهًرا  اهلل    سول  الرَّ إرضاَء  أنَّ  كعٌب  عَرَف   -5
واملنافقون  وعال،  جل  اهلل  إرضاء  عل  حَرَص  فقد  عنه،  اهلل  يرض  مل 

. أخرجه البخاري )ح 3007(، ومسلم )ح 2494(، عن عيلٍّ   )1(
بن  يزيد  عن  وغريمها،   ،)575 )ح  داود   وأبو   ،)17474 )ح  احد   اإلمام  أخرجه   )2(

. األسود العامرّي 
سورة التغابن: 17.  )3(
سورة البقرة: 286.  )4(
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الّتبِعاُت عل َقْدِر اإلمكانات

حَرُصوا عل االعتذار إىل رسول اهلل   كي يرض عنهم، ففاز كعٌب 
وخرس املنافقون:نثڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  
البدع  أهل  من  الغالة  وبعُض  ڳمث)1(.  گ    گ   گ   گ   ک  
تكفي،  النبّي    مبَة  أّن  ويزُعمون  ورسوَله    تعاىل  اهلل  َيعُصون 
الناس  وبعض   . ورسوَله   اهلَل  أسخطوا  قد  أهنم  غدًا  فسيعلمون 
ُيبايل  وال  تعاىل  اهلل  ُيريض  ما  ويّطِرُح  به،  وَيعمل  الناُس  ُيريُد  ما  يرُقب 
أجِل  فمن  لبس  فإن  الناس،  أجل  من  الكثرِيين  حياُة  أصبَحْت  حتى   ،

الناس!، وإن َرِكب أو سَكن فمن أجل الناس!..

النجاة  أسباِب  أعظِم  من  وصفاته  اهلل  بأسامء  اإليامن  حتقيُق   -6
ْثُتَك َحِديَث  َوَلئِْن َحدَّ  ، َأْن ُيْسِخَطَك َعيلََّ وقَت الشدائد: »َلُيوِشَكنَّ اهلل 
عملًيا  كعٌب  استفاَد  فقد  اهلل«،  َعْفَو  ِفيِه  أَلْرُجو  إيِنِّ  ِفيِه  َعيلََّ  جتَُِد  ِصْدٍق 
اليوَم  الناس  لتِجُد كثريًا من  جّل وعال، وإّنك  اهلل  بصفات  معرفته  من 
وال  يراُه  اهلل  أّن  يعلم  نظرية،  علمّية  معرفٌة  وصفاته  اهلل  بأسامء  معرفُته 
َينتهي عن معاصيه!، ويعلُم أن اهلل يسمُعه وال حيفظ لساَنُه عام ُيْغِضُب 

ربَُّه!.

َما  َواهلل  ُعْذٍر،  ِمْن  يلِ  َكاَن  َما  َواهلل  اَل   « ذكِر خطئه:  يف  خيترص  7- مل 
ْفُت َعْنَك«، مع أّنه يقُف بني يدي  لَّ ُكْنُت َقطُّ َأْقَوى َواَل َأْيرسََ ِمنِّي ِحنَي تََ
االعتاف، بل  يف  واضًحا  كان  إليه، فقد  إنساٍن، وأحبِّ شخص  أعظِم 
»ما  له:  الشيطان  َيصوَغها  أن  ُيمكن  التي  األعذاِر  جيَع  نفسه  عل  قطع 

سورة التوبة: 96.  )1(
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كان يل من عذٍر«، والبعُض قد يتوّقف عن قوِل كلمة حقٍّ حياًء من كبري 
أو عظيم!.

أنه  بمعنى  ز(  ألجتهَّ أغُدو  زلُت  )ما  واملعاذير:  باحِلَيِل  ْق  يتعلَّ مل   -8
باله شأُن الغزوة، وأنه  َيِغْب عن  َز ومل  حيُاوُل التجهُّ يعتِذْر بكونه كان  مل 

دائام جيُاهد نفَسُه عل ذلك.

ليس  بام  يعتذروا  أن  وطاعة  خرٍي  عمِل  عن  ِفني  املتخلِّ بعِض  وشأُن 
أفعل،  أن  نّيتي  يف  وكان  نفيس،  يف  األمُر  كان  حاولُت،  فيقول:  عذرا، 

ف عن العمل!. وأنا معُكم بقلبي.. وَيعتب هذا ُعذًرا يف التخلُّ

يعني  واضًحا  مفّصاًل  باخلطإ  االعتاف  يف  والوضوح  الّصدُق   -9
لضعِف  تغطيٌة  هو  واالعتذاُر  ُت  والتفلُّ بالنفس،  والثقَة  الشجاعَة 
توفرٌي  باحلّق  االعتاف  ففي  غات؛  واملسوِّ األعذاِر  باختالق  الّشخصية 
بتضييع  خسارٌة   واملجادلة  اإلنكار  ويف  حبة،  والصُّ والفكِر  للوقت 
الوقت وَشْغل الفكر بالكذب والبحِث عن املعاذير، واعتذارك بام يعلم 

أصحابك خالفه يسبب فساد الوداد وفقد األحباب.

نفسه:  يف  دار  ما  حّتى  األمر  ُمالَبسات  بكلِّ  اعتف  فكعٌب  
َب نفيس«، وهذا ِسٌّ بينه وبني نفسه، ومع  »حتى أردُت أن أرجع فُأَكذِّ

ِث بنعمة اهلل عليه. ذلك كَشَفُه إلفادة اآلَخرين والتَّحدُّ

اهرة؟،  الظَّ باألخطاء  نعِتف  ال  باُلنا  فام  به،  باح  نفٍس  حديُث  هذا 
أبناَءنا وُنوِصل إليهم ُخالصَة جتاِربِنا إذا مل تكن لدينا مثُل  وكيف ُنريبِّ 

هذه الشجاعة؟.
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الّتبِعاُت عل َقْدِر اإلمكانات

ف عن اجلهاد والغزِو الواجِب شأٌن كبرٌي، وخطُرُه  10- شأُن التخلُّ
بل  ُحكامً،  فيه  ُيصِدر  مل  اهلل    رسوَل  إّن  حتى  شديد،  وأمُره  عظيٌم، 
البِِّ واخلري  أعامِل  عن  ف  التخلُّ ُخُطورة  بياُن  وفيه  اهلل،  ُحْكَم  فيه  انتظر 

ۀ   ۀ   ڻ   نث  تعاىل:  اهلل  لقول  املخطئ  بفهمه  البعض  وحيتج 
ہ  ہمث، مع أنه لو قرأ ما قبَلها وما بعَدها َلَعِلم َمن هو الذي ليس 

عليه لوٌم وال سبيٌل.

َر اآلياِت من سورة التوبة بقوله: نثک  ک  گ   فاهلُل تعاىل صدَّ
گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھمث)1(.

احلرج،  َيناهلُم  تعاىل-  اهلل  َذَكر  أّن غرَي هؤالء -الذين  ومفهوُم اآلية 
أعذاَرهم  أّن  والفقري- مع  واملِريض  عيف  الضَّ احلرَج عن  اهلل  َينف  ومل 
وا ما عليهم مما ال ُيؤثِّر فيه  ظاهرٌة وليست باختيارهم - إال بعد أن ُيَؤدُّ
الضعُف واملَرُض والفقُر، مثل بذِل الّرأي واملشورة، والنُّصح، وتقديِم 

للمسلمني. والتَّجاِرب  اخلبات 

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   نثھ   بعدها:  التي  اآلية  يف  تعاىل  قال  ثم 
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ  

ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېمث)2(، وهذا الفريُق الرابُع ممن ُرفع 

عنهم احلرُج، وهم الذين مل جيدوا الراحلَة من أجل املشاركة يف اجلهاد 

سورة التوبة: 91.  )1(

سورة التوبة: 92.  )2(
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وبذلوا أسباَب احلصول عليها حتى املسألة وهي أشقُّ شئ عليهم، وملَّا 
لِهم مل يفرحوا ويقولوا: قد  اعتذر إليهم الرسول  بعدم ُقدرته عل حَْ
َمن  وجود  وعدِم  القدرة  عدم  عل  وَبَكوا  َحِزنوا  بل  علينا،  الذي  ينا  أدَّ

ُيساعدهم عل املشاركة يف اخلري.

فهؤالء ُهم املحسنون الذين ليس عليهم سبيل، أما القادُر واملستطيُع 
ه فهذا ليس من املحسنني. والذي خيُِلُّ بعمله أو ال ُيكِمُلُه وال ُيتِمُّ

واهلَوى  الرأِي  عن  ال  الرّشع،  عن  يكوُن  إّنام  األحكاِم  َأْخُذ   -11
ا َهَذا َفَقْد َصَدَق َفُقْم َحتَّى َيْقيِضَ اهلُل ِفيَك«، وخيطئ  والبيئة والناس: »َأمَّ
جوِع إىل  بعُض الناس يف إصداِر أحكام يف املواقِف واحلوادث ُدون الرُّ
مصلحٌة!،  هذه  بأس،  ال  يقول:  َمن  فتجُد  املسألة،  يف  والبحِث  الرشع 
أو: هذه رضورٌة!، أو: كلُّ الناس َيفعُل هذا!، وإّنام الذي حيدد املصلحَة 
هو الرشُع ال األذواق، وبعُض الناس َيقُع يف اإلثم وهو ال َيشُعر، فيقول 
مثاًل: لو كان يل أمٌر ملنعُت كذا، وَلفعلُت كذا، مما يكون فيه تضييٌق عل 
املسلمني، وهو مل َيعِرْض رأَيُه عل الرّشع، و َيتَحرَّ ما يريض اهلل ، فبدَل 
الِوْزَر يف موِطٍن كان يف  ُل  يتَحمَّ املسؤولية  العافية من  اهلَل عل  َمَد  حَيْ أن 

غنًى عنه. 
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ُف األثقال ي بالّصالحين ُيخفِّ التأسِّ

َفَقاُلوا  َبُعويِن  َفاتَّ َسِلَمَة،  َبنِي  ِمْن  ِرَجاٌل  َوَثاَر  »َفُقْمُت  َكْعٌب:  َقاَل 
َأْن اَل  َوَلَقْد َعَجْزَت  َقْبَل َهَذا،  َذْنًبا  َأْذَنْبَت  ُكْنَت  َعِلْمَناَك  َما  يِل: َواهللِ 
َقْد َكاَن  ُفوَن،  امْلَُتَخلِّ إَِلْيِه  اْعَتَذَر  باَِم  اْعَتَذْرَت إىَِل َرُسوِل اهللِ   َتُكوَن 
ُيَؤنُِّبويِن  َزاُلوا  َما  َفَواهللِِ  َلَك،  اهللِِ   َرُسوِل  اْستِْغَفاُر  َذْنَبَك  َكاِفَيَك 
َهَذا  َلِقَي  َهْل  ْم:  هَلُ ُقْلُت  ُثمَّ  َنْفيِس،  َب  َفُأَكذِّ َأْرِجَع  َأْن  َأَرْدُت  َحتَّى 
َما  ِمْثُل  اَم  هَلُ َفِقيَل  ُقْلَت،  َما  ِمْثَل  َقااَل  َنَعْم، َرُجاَلِن  َقاُلوا:  َأَحٌد؟  َمِعي 
بِيِع اْلَعْمِريُّ َوِهاَلُل ْبُن  ا؟ َقاُلوا: ُمَراَرُة ْبُن الرَّ ِقيَل َلَك، َفُقْلُت: َمْن مُهَ
نْيِ َقْد َشِهَدا َبْدًرا ِفيِهاَم ُأْسَوٌة،  ، َفَذَكُروا يِل َرُجَلنْيِ َصاحِلَ َة اْلَواِقِفيُّ ُأَميَّ

ا يِل«. َفَمَضْيُت ِحنَي َذَكُرومُهَ
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تساهَل  وَمن  الّذنب،  بُخطورة  َمعِرفُتُه  ُجل  الرَّ ِفْقِه  ِمن   -1
»َتْرُك  ُسفيان:  قال  التوبَة،  بسببه  حُيَرُم  قد  التوبة  اتِّكاال عل  نب  بالذَّ
ُثّم  الّذنَب  أفَعُل  بعُضهم:  يقول  الّتوبة«)1(،  طَلِب  من  أْيرَسُ  الّذنب 
ُتقبل  للتوبة!، وقد ال  ُق  ُتوفَّ فقد ال  ُيدِريك؟  أستغفُر وأتوب!، وما 
توَبُتك إن ُتبَت!. ويقوُل بعُضهم: دعا يل الشيُخ فالن!، أو: استغَفَر 
َيَر استغفاَر رسول اهلل  يمُحو عنه ذنَبُه  يل اإلمام!، فهذا كعٌب مل 
إذا كَذَب عليه؛ مع أّن استغفاَر رسول اهلل  أعظُم استغفار، وهذا 
القلوب  منزلته   يف  اهلل   وتعظيِمه، وعلوِّ  من إجالِل رسول 
َيضُعف  ومل  حّجة.  استغفاُره  وُيتَّخَذ  عليه  ُيكَذُب  فال  والنفوس، 
اتِّكااًل عل  نفَسه  َب  ليُعوَد وُيكذِّ قيام قومه معه وَضغِطهم عليه  مع 

استغفاِر رسول اهلل  .

2- وفيها ِعَظُم تأثرِي األقاِرب واجللساء وقّوة ضغِطهم عل مفاهيِم 
ُيراِجع مباِدَئُه  اإلنسان، لذلك جيُب عل املسلم أن خيتار ُجلساَءُه، وأن 
للخري  تارٍك  من  فكم  الواقع،  َضْغط  حتت  يتاَجَع  ال  حتى  َلها  ويؤصِّ

بسبب هذا التاجع.

واإلصالح  الدعوة  أعباء  حتمل  ومشقة  املصيبة  أمل  خيفف  مما   -3
أنه  يتذكر  أن  عمٌل  عليه  شقَّ  ملن  فينبغي  الصاحلني؛  بمشاركة  التأّس 
باإلمام  األمُر  اشّتد  ملّا  كثري، وهلذا  بتاُجعه خلٌق  يضُعف  قد  إذ  أسَوة؛ 
أحَد وطلب منه بعُض مبِّيه أن جُييَب يف الفتنة، قال له أحد: انُظر َمن 

حلية األولياء )24/7(.  )1(
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ُف األثقال التأسِّ بالّصاحلني خُيفِّ

ينتظروَن  والّدفاتر  املحابُر  مَعُهم  كبريًة  أعدادًا  فوجد  القرص،  خارَج 
جواَب اإلماِم أحد!.

 َوَلوال َكثَرُة الباكنَي َحولــي     َعل إِخواهِنِم َلَقَتلُت َنفيس
َوما َيبكوَن ِمثَل َأخي َوَلِكن      ُأَعّزي الَنفَس َعنُه بِالَتَأس)1(

التأسِّ بالّصاحلني بعد َمعرفة حاهِلم: »فَذَكُروا يل رُجلني صاحلنِي«، 
فينبغي للمسلم أن ينُظر َمن َيقتدي به وَيصُدر عنه يف العلم والعمل، ال 

أن يأخذ ديَنه من كل جهة!.

، من قصيدة ترثي هبا  من بحر الوافر، للشاعرة تارض بنت عمرو الشهرية باخلنساء   )1(
أخاها.
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التربية النبوّية كاملة

اَلَثُة  الثَّ ا  َ َأهيُّ َكاَلِمَنا  َعْن  امْلُْسِلِمنَي  اهللِ   َرُسوُل  »َوهَنَى  َكْعٌب:  َقاَل 
يِف  َرْت  َتَنكَّ َحتَّى  َلَنا  وا  ُ َوَتَغريَّ النَّاُس  َفاْجَتَنَبَنا  َعْنُه،  َف  لَّ َتَ َمْن  َبنْيِ  ِمْن 
ا  َفَأمَّ َلْيَلًة،  ِسنَي  َخْ َذلَِك  َعَل  َفَلبِْثَنا  َأْعِرُف،  تِي  الَّ ِهَي  َفاَم  اأَلْرُض  َنْفيِس 
َأَشبَّ  َفُكْنُت  َأَنا  ا  َوَأمَّ َيْبِكَياِن،  ُبُيوِتاَِم  يِف  َوَقَعَدا  َفاْسَتَكاَنا  َصاِحَباَي 
َوَأُطوُف  امْلُْسِلِمنَي  َمَع  اَلَة  الصَّ َفَأْشَهُد  َأْخُرُج  َفُكْنُت  َوَأْجَلَدُهْم،  اْلَقْوِم 
ُم َعَلْيِه َوُهَو يِف  ُمنِي َأَحٌد، َوآِت َرُسوَل اهللِِ  َفُأَسلِّ يِف اأَلْسَواِق َواَل ُيَكلِّ
اَلِم َعيَلَّ َأْم  َك َشَفَتْيِه بَِردِّ السَّ اَلِة، َفَأُقوُل يِف َنْفيِس َهْل َحرَّ ِلِسِه َبْعَد الصَّ جَمْ
َظَر، َفإَِذا َأْقَبْلُت َعَل َصاَلِت َأْقَبَل إيَِلَّ  اَل؟ ُثمَّ ُأَصيلِّ َقِريًبا ِمْنُه َفُأَساِرُقُه النَّ

َوإَِذا اْلَتَفتُّ َنْحَوُه َأْعَرَض َعنِّي«.
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ُذنوبه،  بسبب  ُتصيُبه  التي  بالُعقوبات  َيرض  أن  للمسلم  َينبغي   -1
ل والّصب، ويعلم أّن عاقبَتها إىل خري؛  وَيكتسب منها ُدروًسا يف التحمُّ
ومن بعد النظر أن ال هيتم  لألذى احلاصل اآلن، وإنام ينظر إىل املصلحة 

قة من ذلك. الكبرية املتحقِّ

دون  ر  الرّضَ أو  بالّنفع  األشياء  عل  احلكم  َيستعِجل  النَظر  وقصرُي 
النظر يف العواقب ومآالت األمور.

رشوُطه  توفَّرت  إذا  إليه  احلاجة  عند  يكون  اهلْجِر  استعامُل   -2
القّيم:  ابُن  قال  العقوبات.  أعظم  من  وُهو  موانُعه،  وانتفت 
الَعْتَب،  َيستوِجب  ما  فعل  ملن  واملطاع  والعامل  اإلمام  »ِهْجراُن 
الشفاء  ُحُصول  عن  َيضُعف  ال  بحيث  له؛  دواًء  ِهْجراُنه  ويكون 
تأديُبُه  املراُد  إِذ  فُيهِلَكه«)1(؛  عليه  والكيفّية  الَكمّية  يف  َيِزيد  وال  به، 
منه  املراُد  فاهلجر  الّنكاية.  ال  اهلدايُة  الرّشع  ومقصوُد  تعذيُبه،  ال 
اإلصالُح ال العداوُة والُكْره، فإذا هَجْرَت شخًصا فينبغي أن يكون 
يف قلبك رحٌة له وشفقٌة عليه؛ فالنبي  مع هجِره ومقاطعته كعبًا 
نَظَر  إليه  نَظَر  صالته  عل  أقَبَل  إذا  كان  بل  وجه،  كل  من  هيُجْرُه  مل 

رحٍة وشفقة.

أّنه  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  ذَكر  لقد  التوبة:  َقُبوَل  تسبُِق  قد  املعاناُة   -3
َيتصّور  الناس  فبعُض  گمث)2(،  گ   گ   ک   ک   ک           نثک  

زاد املعاد )506/3(.  )1(
سورة الشورى: 25.  )2(
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َتِفُّ  ذنَبه، وقد  وَينَسى  وَيَتسّل  فيطمئنُّ  اللحظة،  نفس  الَقبول يف  أّن 
عليه معاَوَدُته، وما من شكٍّ يف صدِق توبِة كعب وصاحبيه ومع ذلك 
وضاقت  شديًدا،  بالًء  ابُتُلوا  حتى  ليلة،  خسنَي  توبتهم  َقبوُل  ُأرِجَئ 
جاءهم  ثم  أنفُسهم،  عليهم  وضاقت  َرُحبت،  بام  األرُض  عليهم 
الفرج، فنحن بحاجٍة إىل التوبة التي تأُل َقْلَب صاحبها َنَدًما وشجًى، 
عل  وُهو  تعاىل  اهلل  يلَقى  حتى  اخلري  يف  واملنافسِة  الطاعة  إىل  فتدفُعه 

أحسِن حال.

فهذا ُعَمر بُن اخلطاب  ملّا راَجع رسوَل اهلل  يف ُصْلِح احُلَديبية، 
من  عقَدْيِن  بعد  ذنَبُه  َيذكر  هنا  وُعَمر  أعاماًل«)1(،  لذلك  »فعِمْلت  قال: 
َتْذُكُر  َرَقَبًة، َوَكاَنْت  َأْرَبِعنَي  َنْذِرَها  َأْعَتَقْت يِف  الّزَمان، وهذه عائشُة  

اَرَها)2(. َنْذَرَها َبْعَد َذلَِك َفَتْبِكي َحتَّى َتُبلَّ ُدُموُعَها ِخَ

من  القّمِة  هذه  إىل  وصلْت  كيف  النبوّية!  املدرسِة  أمُر  عجيٌب   -4
وعبيًدا،  وصبياًنا  ونساًء  رجااًل  األفراد  جيَع  الشاملة  املتكاملِة  التبية 
يأُمر  هَبْجِر ثالثِة أفراٍد من الّناس فيّتفُق اجلميُع عل مقاطعتِهم حتى 
ِزنزانة  يف  منهم  الواحُد  فيعيش  نساُؤهم،  وحتى  ومعارُفهم،  أقارهُبم 
إّن  البرشية؟!،  تاريخ  يف  الكبرِي  السجِن  هذا  بمثل  ُسِمع  هل  لة،  متجوِّ
هذه التبيَة القوّيَة ال حتتاج إىل نَفقاٍت وال إىل جهٍد أو َوْقٍت لكي ُيطبََّق 
ُد كلمٍة يف املسجد ُتصبُح واقًعا ملموًسا وأمًرا  قراٌر من قراراتا، فمجرَّ
املنشودة  الكبرية  ل حتقيَق األهداِف  ُيَسهِّ املجتمع  فُرِقيُّ  ملِزًما للجميع، 

صحيح البخاري )ح 2732(.  )1(

صحيح البخاري )ح 6073(.  )2(
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الّتكِلفة.. وراِقْب أيَّ قراٍر َيصُدر يف زماننا ولو كان صغرًيا َكْم  ل  وُيقلِّ
مع  املكّثفِة  اإلعالمية  واحلمالت  واجلهد  والوْقِت  األموال  من  حيتاُج 
من  املجتمع  ت  تفلُّ نسبُة  وكم  به؟،  ُيلَتَزَم  كي  وغرِيها  املالية  العقوبات 

هذا القرار؟ 

، بل حيُث تقتيض  5- اهلجر يف الُعُقوبات الرشعّية ليس له َحدٌّ ُمعنيَّ
الناتج  الّشخص  اهلْجِر  بخالف  للمهجور،  والّتبية  التأديِب  مصلحُة 

عن خالفاٍت فردّيٍة قارصة فال جيوُز أن يزيد عل ثالثِة أيام.

نوب عل القلوب احلّية!، جَلَس هذاِن املهجوراِن  6- هكذا تأثرُي الذُّ
يبكياِن ليس عل اهلجِر وال بسَبِب ُمقاطعة الناس هلام، ولكن خوًفا من 
ُذنوهبام وندًما عل ما َفَرَط منهام، ُسبحان اهلل! رجاٌل أبطاٌل ُشجعان أهُل 
التزكيُة  هَلي  هذه  إّن  لَعْمُرَك  األطفاُل!،  َيبِكي  كام  َيبُكون  وَحْرٍب  َغْزٍو 

املتكاملُة. للنفوس، والتبيُة 

ُعُمِره، ومل  َطَواَل  َيْبِك عل خطيئته وذنبِه  مل  َمن  وجتُد يف زمانِنا هذا 
َتدَمْع عيُنه عل تقصرِيه يف جانِب ربِّه وُظلمه نْفَسُه دمعًة واحدة!.

تزكية  عن  ُبعٌد  فيه  منهام  أشبَّ  بكونه  ألخوْيه  َكْعٍب  اعتذاُر   -7
النفس، ونقاٌء للنفس من داِء العظمة، والتامُس الُعذر لآلَخرين، وعدُم 

عود عل أكتاِف الناس. الصُّ

8- ينبِغي استغالُل َزَمن الّشباب؛ واستخالُص كلِّ خرٍي فيه قبَل أن 
تتعّطل تلك الطاقاُت أو حُيَرَم من استغالهلا؛ إذ يتحّمُل املرُء فيها ما ال 

ل يف غريها. َيتحمَّ
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أمهّية  يظهر  منهام،  بكونه أشبَّ  بينه وبني صاحَبْيه  تفريق كْعب   -9
ر يف التفريق بني نفسه  ،  وقليٌل من الناس َمن ُيفكِّ الّتفِريِق بني املختِلَفنْيِ
ما  والقدرات  الطاقات  من  عنده  أّن  مَع  الّطاعة،  عَمِل  يف  الناس  وبني 

َينبغي املنافسُة به يف ُسُبل اخلري والطاعات.

مّتزنٌة، متكاملة، واعية،  ، ونفُسه  تتغريَّ ثوابُت ال  املسلُم عنده   -10
وق  وق ال َيتغريَّ منه إال املوِقع، فأهُل السُّ واثقة؛ فهو يف املسجد ويف السُّ
بيِع جتارتم  واملنافسُة يف  بِضاعتِهم  تسويُق  ُهم  َيُغرَّ مل  املسجد،  أهُل  ُهم 

بمخالفِة أْمِر رسول اهلل   بتكليِم كْعِب بن مالك.

تعاُطِفهم مع غريه،  أكثُر من  َمن خيالطهم  الناس مع  تعاُطف   -11
وإن كانوا يف املصاب سواًء؛ فُكلُّ َمن اعتزل الناس يف ُمصابه أو َمَرِضه 
هم يف جمالسهم فإهّنم ُيشاركونه  َنِسَيُه الناس، أّما َمن جيتمُع معهم ويبارِشُ

يف قضّيته ويتعاطفون معه وإن كان املعتزُل أشدَّ ُمصاًبا ومرًضا منه.

كانت،  مهام  قضية  أّي  اشتهار  يف  اإلعالم  أمهيُة  القّصة  ويف   -12
األسواق،  إىل  بُخروجه  فني  املخلَّ عن  تّيز  كعٌب:  هنا  القضّية  فمحور 
القضّيُة كأهنا  فأصبحِت  الصب،  الناَس مع  الصالة، وخمالطتِِه  وُشهوِده 
قضيُة كعٍب، ولذلك ُنسبت القصُة إليه ومل ُتنَسب إىل صاحبيه مع أهنام 

يف األمر سواء، بل يكاد أن ُينَسى اسام صاحبيه  أجعني.

ُتشاِرَك اآلخرين يف اخلري ولو هَجُروك؛ فكعٌب  أن  املِهّم  13- من 
أدائها  يف  واألملِ  احلرِج  وجوِد  مع  جاعًة  الّصلوات  أداء  عن  يتخّلْف  مل 

معهم، ولو جَلس يف بيتِِه لَسُهل عليه اهلْجر.
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14- كان بإمكان كعٍب  أن خيُرَج إىل مزرعٍة أو إىل أيِّ ضاحيٍة 
اختاَر  ولكّنه  بالفرج،  اهلل  يأَذَن  حتى  فيها  وجَيلَس  املدينة  ضواحي  من 
يف  قّوًة  بذلك  فاكتَسَب  املبارش  اهلْجِر  مرارَة  َع  وجترَّ الناس  خمالطَة 
ل والصب كانت له زاًدا ملا بقي من ُعُمره يف التعاُمل مع األزمات  التحمُّ
نفَسه هبا،   َ أن يستفيَد من األحداث ويريبِّ املرء  الصعاب، فعل  ِل  وحتمُّ

وال يتَكها َتُرُّ دون فائدة، أو هيُرَب منها وخيتفي.

قال  أم ال؟«:  عيّل  السالم  بَردِّ  ك شفَتْيِه  كْعٍب: »هل حرَّ قوُل   -15
ابُن القّيم: »فيه دليٌل عل أّن الردَّ عل َمن َيستِحقُّ اهلْجَر غرُي واجب؛ إذ 
لو وجب الّردُّ مل يكن ُبدٌّ من إسامعه«. وفيه أيًضا ِعَظُم مّبِة رسول اهلل 
ع  ، فمع هذه العقوبِة واملقاطعة الشديدة يتطلَّ  يف قلوب أصحابه 
ِك شَفَتِي النبّي  جتاوًبا مع سالِمه عليه ولو بال صوت!،  كعٌب إىل حترُّ
من  ُمسلٍم  عل  ِحقًدا  أو  ُبغًضا  قلبه  يف  حَيمل  ال  أن  املسلم  عل  فينبغي 

أجل أمٍر وقع عليه.
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َقاَل َكْعٌب: »َحتَّى إَِذا َطاَل َعيَلَّ َذلَِك ِمْن َجْفَوِة النَّاِس َمَشْيُت َحتَّى 
 ، إيَِلَّ النَّاِس  َوَأَحبُّ  ي  َعمِّ اْبُن  َوُهَو  َقَتاَدَة،  َأيِب  َحائِِط  ِجَداَر  ْرُت  َتَسوَّ
َأْنُشُدَك  َقَتاَدَة،  َأَبا  َيا  َفُقْلُت:  اَلَم.  السَّ َعيَلَّ  َردَّ  َما  َفَواهللِِ  َعَلْيِه،  ْمُت  َفَسلَّ
َفَنَشْدُتُه،  َلُه  َفُعْدُت  َفَسَكَت،  َوَرُسوَلُه؟  اهللِ  ُأِحبُّ  َتْعَلُمنِي  َهْل  بِاهللِ، 
َفَسَكَت، َفُعْدُت َلُه َفَنَشْدُتُه، َفَقاَل: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَفاَضْت َعْيَناَي، 

ْرُت اجْلَِداَر«. ْيُت َحتَّى َتَسوَّ َوَتَولَّ

1- لقد اشتّد اخلطُب وَعُظم الكرُب عل كعِب بن مالك، حتى ذهب 
ًرا عليه حائَطُه يشكو إليه بثَّه وأحزاَنُه. ه وأحبِّ الناس إليه ُمتسوِّ إىل ابن عمِّ
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ُع)1( وال بدَّ من شْكَوى إىل ذي ُمروءٍة    ُيواسيك أو ُيْسليك أو َيتَوجَّ

فائدٌة  هلا  ي  التقِّ يف  ُبك  وُيرغِّ األمَل  فيك  َيزَرُع  َمن  إىل  فالّشْكَوى 
كبرية، أما الّشْكوى إىل غريه فرضرها أكُب من نفعها، بل كام قيل: »ما 

زدَت عل أن شَكْوَت من َيرُحك إىل َمن ال يرحك«.

جلني إىل خمالفِة أمِر رسوِل  2- مل ُتؤدِّ اخللوُة واملحبة والقرابُة بنَي الرَّ
املراقبِة ال  تعاىل، فصاحُب  اهلل  مراقبة  التبيِة عل  نتيجُة  ، وهذه  اهلل 

ُف يف اخلَلوات بام خيالُِفه يف اجلَلوات. يترصَّ

3- التاُجع حتَت َضْغِط الواقع )املجتمع، العادات، التقاليد، الزوجة 
واألوالد، األوهام واملخاوف..( من سامِت مرحلتنا -نحُن املعارِصين- 
أو  التاجع،  عل  فَيحِمَلُه  العظيم،  الضغُط  هذا  فيه  يؤّثْر  فلم  كعٌب  أما 

ْعن يف احُلكم، أو الّسعِي يف نقِضه واالنتصاِر بعشريته عل ذلك. الطَّ

هلل  ُحّبه  يف  ون  َيُشكُّ الناس  أّن  ظّن  عليه   اهلْجُر  طال  ملّا   -4
، وهذا يُدّل عل ُخُطورة اهلجر؛ ألّنه قد ُيفيض إىل َخَلٍل يف  ورسوله 
احلاِل عند  وِفْقُه  املصالِح  مراعاُة  َينبغي  فتنة، هلذا  الوقوِع يف  أو  اإليامن 
ه له  التنبُّ َينبغي  إجراء اهلجر، فدراسُة النفسّيات بَسْلبّياتا وإجيابّياتا مما 

حنَي التبية والتأديب.

5- قال ابُن القّيم: »ويف قول أيب قتادَة له: »اهلُل ورسوُله أعلم« دليٌل 
مه، فقال مثَل  عل أّن هذا ليس بخطاٍب وال كالٍم له، فلو حلف ال يكلِّ

بيت من الطويل، لبشار بن برد.  )1(
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هذا الكالِم جواًبا له مل حَينث، وال ِسّيام إذا مل يْنِو به مكاملَتُه، وهو الظاهُر 
من حال أيب قتادة«)1(.

وأحبُّ  عّمه  ابُن  له  َيِرقَّ  مل  ذلك  ومع  اجلدار،  ًرا  ُمتسوِّ خرج   -6
الناِس إليه أو ُيكلْمُه أو َيعتِذْر إليه، وليس هذا عن ِغلَظٍة وفظاظٍة وجوٍد 
 ، اهلل  تعظيِمهم ألمِر رسول  وإّنام هو من  العواطف -حاشاهم-،  يف 
فُهم   الّنْفس،  التي جَتيش يف  املشاعِر واألحاسيس  له عل  وتقديِمهم 

كام وصَفهم اهلل: نثپ  پ  پ       ڀ  ڀمث)2(.

اهلل  أمِر  عل  ُبها  فُيغلِّ بولِده،  الّرحة  تأخُذُه  اليوم  الناس  من  وكثرٌي   
شّدة  يف  الفجر  لصالِة  إيقاظه  عدِم  إىل  األمُر  به  َيِصُل  وقد   ، ورسولِه 
من  حدٍّ  إسقاِط  عل  احلِمّيُة  حتِمُله  قد  وبعُضهم  الّتَعب!،  عند  أو  البد 

حدود اهلل وَجَب عل أحٍد من قرابته.

زاد املعاد )507/3(.  )1(
سورة الفتح: 29.  )2(
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استعالء المؤمن بإيمانه

َأْهِل  َأْنَباِط  ِمْن  َنَبِطيٌّ  إَِذا  امْلَِديَنِة  بُِسوِق  َأْميِش  َأَنا  »َفَبْيَنا  َكْعٌب:  َقاَل 
ْبِن  َكْعِب  َعَل  َيُدلُّ  َمْن  َيُقوُل:  بِامْلَِديَنِة  َيبِيُعُه  َعاِم  بِالطَّ َقِدَم  مِمَّْن  ْأِم  الشَّ
َمالٍِك؟ َفَطِفَق النَّاُس ُيِشرُيوَن َلُه َحتَّى إَِذا َجاَءيِن َدَفَع إيَِلَّ ِكَتاًبا ِمْن َمِلِك 
َومَلْ  َجَفاَك،  َقْد  َصاِحَبَك  َأنَّ  َبَلَغنِي  َقْد  ُه  َفإِنَّ َبْعُد،  ا  َأمَّ ِفيِه:  َفإَِذا  اَن،  َغسَّ
ا:  ْق بَِنا ُنَواِسَك، َفُقْلُت مَلَّا َقَرْأُتَ َعْلَك اهلُل بَِداِر َهَواٍن َواَل َمْضَيَعٍة، َفاحْلَ جَيْ

ا«. وَر َفَسَجْرُتُه هِبَ نُّ ا التَّ ْمُت هِبَ َوَهَذا َأْيًضا ِمْن اْلَباَلِء َفَتَيمَّ

من  ابتالٌء  إليه  باملصرِي  له  غّساَن  َمِلك  ُمكاتبة  »ويف  القّيم:  ابُن  قال 
أّنه  للّصحابة  وإظهاٌر  ورسوله،  هلل  ومّبته  إليامنِِه  وامتحاٌن  تعاىل،  اهلل 
ليس ممن َضُعف إيامُنه هبْجِر النبّي  واملسلمني له، وال هو ممن حَتِمُله 
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ُمفارقة  عل  له  واملؤمنني  الرسوِل  ِهْجران  مع  وامللك  اجلاه  يف  الّرغبُة 
إيامنه، وِصدِقِه  ُقّوة  الّنفاق، وإظهاِر  له من  تِبئة اهللِ  ِمن  فيه  دينِِه، فهذا 
وجِبِه  به،  وُلْطفه  عليه،  اهلل  نعمِة  تام  من  هو  ما  وللمسلمني  لرسوله 
فهو  عليه؛  َينطِوي  وما  ُه،  وِسَّ الرُجل  ُلبَّ  ُيظِهُر  البالُء  وهذا  لكرِسه، 

كالِكرِي الذي خُيِرج اخلبيث من الّطيِّب«)1(.

بعد  وخاّصًة  كْعٍب،  عند  َأْوَجُه  الّصْدِر  وِضيُق  احلزُن  بَلغ  لقد   -1
رفيٍع  ُمستًوى  الَعْوُن من  ُثّم جاءه  إليه،  الناس  وأحبِّ  ابِن عمه  موقِف 
إاّل  اجلميع،  من  مهجوٌر  ُمستضَعف  ضعيٌف  وهو  امللوك-  -ُمستوى 
البِنيِة،  ضعيفِة  هّشٍة،  مدرسٍة  من  فرًدا  ُتواِجه  مل  العواطِف  دغدغة  أّن 
الّراشدة  النبوية  املدرسة  أفراِد  من  فرًدا  واجَهْت  بل  القناعة،  ُمهتّزة 
ُه من البالء! مَع أّن  ُه أو َيصُمْد أمامه فحْسُب، بل عدَّ املتكاملة، فلم َيُردَّ
اإليامن  أهِل  الَفرُق بني  يظَهُر  وُهنا  بَقّشة«،  يتَعلَّق  »الغريُق  يقول:  املَثَل 
إيامهنم، واملنافُقون  مع  إيامًنا  َيزداُدون  الشدائد، أولئك  يف  النِّفاق  وأهِل 
َيكِشُفون عام يف صدورهم وَيكرشِون عن أنياهبم؛ قال اهلل تعاىل واصًفا 

ں   نثڱ   األحزاب:  ِة غزوة  شدَّ يف  وموقَف املؤمنني  موقَف املنافقني 
ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہمث)2(، وقال 

يب    ىب   مب   خب   حب   جب     يئ   ىئ   مئ   نثحئ   املؤمنني:  عن 
جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      ىثمث)3(.

زاد املعاد )507/3(.  )1(
سورة األحزاب: 12.  )2(
سورة األحزاب: 22.  )3(
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استعالء املؤمن بإيامنه

َمم وَزْرع العمالء يف املجتمع اإلسالمي- 2- ماولُة الكفار رشاَء الذِّ
نٌة ُهنا، وهي دأهبُم يف  باستخداِم أساليِب اإلغراء؛ لتحقيق أهدافهم- بيِّ
ُكّل زمان، وكم ُخِدَع هبم من ُأناٍس! وَسَقط يف رشِاكهم من اجلهال !، 

راساِت للُكّفار. ُمون التقاريَر والدِّ وما أكثَر الُعمالَء يف زماننا ممن ُيقدِّ

ِقَبِل  من  اإلسالمّي  املجتمع  أحداث  متابعَة  أّن  نعَلَم  أن  َينبغي   -3
غرُي،  ال  اجتامعية  قضية  كعب  فقضّية  امللوك!،  ُمستوى  تقُع عل  الكفار 
أبناُء  ُمها  ُيقدِّ التي  االجتامعية  راسات  الدِّ ُخطورة  إىل  ُه  التنبُّ جِيُب  وهلذا 
الّدوائر،  بنا  تتبُص  التي  الكفار  بالِد  يف  علميٍة  رسائَل  يف  املسلمني 
أعامهلا  من  كثرًيا  عليها  تبني  بياناٍت  قاعدَة  البحوِث  تلك  من  فتعَمُل 
لدراسة  وجوالٍت  رحالت  ِمن  االستعامَر  سَبَق  ما  مثُل  وعالقاتا، 
ُس الكفاِر عل املسلمني  املجتمع؛ كام حصل من لورنس العرب. فتجسُّ
األعداء  إىل  االنتباُه  ينبغي  لذا  ينقِطع!،  مل  اآلن  وإىل  اإلسالم  بداية  من 
فيهم  فاألصُل  موظفني،  أو  خباَء  أو  اًرا  جتُّ هبا؛  روا  تصوَّ صورٍة  أيِّ  يف 
بائِِع  باسِم  دخل  الذي  غّسان  مِلِك  رسوِل  كمْثِل  س  والتجسُّ العداوُة 

طعام!.

وهلذا  غرِيها؛  من  أكثَر  الشاّبة  بالطاقات  تعُظم  الكّفاِر  عنايُة   -4
ُمستوى  رفُع  فينبغي  لصاحَبْيه!؛  ُيرِسل  ومل  لكعٍب  غّسان  مِلُك  أرسَل 
اجُلْمهوريات  بعض  يف  ُلوِحظ  األّمة. وقد  شباب  لدى  والَوْعي  التديُّن 
إنشاُء مراِكَز أمريكّية النتقاء األذكياء من شباب املسلمني وإرساهلم إىل 
أو  َقَتلوه  استغالَلُه  يستطيعوا  مل  عنَدهم، وَمن  بالبقاء  وإغرائِهم  أمريكا 

طوا عليه وسائَل الفساد من كلِّ جانب لتدمرِيِه. سلَّ
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5- املجتمُع اإلسالميُّ جمتمٌع ُريبِّ عل التعاُطِف والّتواّد، والتاُحِم 
ه، فأين هذا املجتمُع من حالِنا  والّتالُحم، والتعاُرف، فيعِرفون لكلٍّ حقَّ
حيِِّهم،  أهل  عن  فضالً  ِجرياهنَُم  يعِرفون  ال  مّنا  كثريًا  جتُد  إذ  اليوَم؟!؛ 
قوِل رسوهلم  َتبِعة  من  خيُرجون  خدمات؟، وكيف  هلم  مون  ُيقدِّ فكيف 

: »َمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فْلُيكِرم جاَرُه«)1(.

6- يف قول كْعٍب -كام يف بعض الروايات-: »بَلغ يب ما قد وَقْعُت 
وازِدراٌء  للكّفاِر  استصغاٌر   )2(» ك  الرشِّْ أهل  من  رُجٌل  يفَّ  َطِمَع  أن  فيه 
هلم، فقد استَوى لديه املِلُك والّرجل العادّي، وهذا يُدلُّ عل استعالئِِه 
بدينه  أعظُم  أّنه  َيشُعَر  أن  املسلم  عل  فيجُب  بدينه.  واعتزاِزه  بإيامنه 
كلِّ مسلٍم  الّدنيا، وجيُب عل  مناصِب  من  مَلُكوا  مهام  الكّفار  جيِع  من 
جيِع  من  قلبه  يف  أجلَّ  مهنًة  وأحقُرهم  منزلًة  املسلمني  أدنى  يكون  أن 

الكّفار.

املِلك  بكتاِب  َر  فسجَّ وأسبابه،  الرشِّ  عالئِق  بقطِع  كْعٌب  بادر   -7
كلِّ  من  يتخلَّص  أن  للتائب  فَينبغي  لُيطالَِعُه،  عنده  ُيْبِقِه  ومل  وَر،  الّتنُّ
الوسائل التي تربُِطه بامضيه الفاسِد من رسائَل وُصَور وهواتف.. إلخ.

ويبنيَِّ  عليه  لُيطِلَعُه  ؛  الرسول  إىل  بالكتاب  كْعٌب  يذهْب  مل   -8
املنَة  أّن  لعلِمه  عنه؛  استخداِمِه وَرقَة ضْغٍط لإلفراج  عن  مكانَتُه، فضالً 
، فقليٌل من الناس اليوَم َمن يشاهد ِمّنَة اهلل عليه هبدايته  هلل ورسوله 

. أخرجه البخاري )ح 6019( واللفظ له، ومسلم )ح 47(، عن أيب رُشيح العدوّي   )1(
املعجم الكبري للطباين )50/19(.  )2(
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والرشاب،  والطعام،  األمن،  يف  اهلل  نَِعم  عن  ُث  يتحدَّ حيُث  لإلسالم، 
ها وهي نعمُة اإلسالم التي  ها وأمهَّ باس، وينَسى أعظَم النِّعِم وأجلَّ واللِّ

ال َتعِدهلُا نعمٌة مهام بلَغْت .

استعالء املؤمن بإيامنه
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اشتداُد األْزمِة ِبشاَرٌة بالَفَرج

َرُسوُل  إِذا  ْمِسنَي  اخْلَ ِمْن  َلْيَلًة  َأْرَبُعوَن  َمَضْت  إَِذا  »َحتَّى  َكْعٌب:  َقاَل 
َرُسوِل اهللِِ  َيْأتِينِي، َفَقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهللِ  َيْأُمُرَك َأْن َتْعَتِزَل اْمَرَأَتَك، 
ا، َوَأْرَسَل إىَِل  ُقَها َأْم َماَذا َأْفَعُل؟ َقاَل: اَل َبِل اْعَتِزهْلَا َواَل َتْقَرهْبَ َفُقْلُت: ُأَطلِّ
ِقي بَِأْهِلِك َفَتُكويِن ِعْنَدُهْم َحتَّى  َصاِحَبيَّ ِمْثَل َذلَِك، َفُقْلُت الْمَرَأِت: احْلَ
َة َرُسوَل  َيْقيِضَ اهلُل يِف َهَذا اأَلْمِر. َقاَل َكْعٌب: َفَجاَءْت اْمَرَأُة ِهاَلِل ْبِن ُأَميَّ
َلُه  َلْيَس  َضائٌِع  َشْيٌخ  َة  ُأَميَّ ْبَن  ِهاَلَل  إِنَّ  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:   ، اهللِ 
ُه َواهللِ  َخاِدٌم، َفَهْل َتْكَرُه َأْن َأْخُدَمُه؟ َقاَل: اَل، َوَلِكْن اَل َيْقَرْبِك، َقاَلْت: إِنَّ
إىَِل  َكاَن  َما  َأْمِرِه  ِمْن  َكاَن  ُمْنُذ  َيْبِكي  َزاَل  َما  َواهللِِ  ٍء،  يَشْ إىَِل  َحَرَكٌة  بِِه  َما 
َيْوِمِه َهَذا، َفَقاَل يِل َبْعُض َأْهيِل: َلْو اْسَتْأَذْنَت َرُسوَل اهللِ   يِف اْمَرَأتَِك 
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ِفيَها  َأْسَتْأِذُن  اَل  َواهللِ  َفُقْلُت:  ُدَمُه،  َتْ َأْن  َة  ُأَميَّ ْبِن  ِهاَلِل  الْمَرَأِة  َأِذَن  َكاَم 
ِفيَها،  اْسَتْأَذْنُتُه  إَِذا  اهللِِ   َرُسوُل  َيُقوُل  َما  ُيْدِرينِي  َوَما   ، اهللِِ  َرُسوَل 
ُسوَن  َخْ َلَنا  َكَمَلْت  َحتَّى  َلَياٍل  َعرْشَ  َذلَِك  َبْعَد  َفَلبِْثُت   ، َشابٌّ َرُجٌل  َوَأَنا 

َلْيَلًة ِمْن ِحنَي هَنَى َرُسوُل اهللِِ   َعْن َكاَلِمَنا«.

1- مهام أتى املسلُم من عَمٍل وارتكب من خمالفٍة فإّنه تبَقى له قيمُته 
يف املجتمع املسلم،  وَتظلُّ ِصلُته به قائمًة؛ فمتابعُتُه ولو بالعقوبات فيها 
َداللٌة عل اهتامِم املجتمع به ومتابعتِهم لقضّيته، لقد أَمَر الّنبيُّ  كعًبا 
َد هلل سبحانه وتعاىل، ومن  أن َيقطع جيَع العالئق حتى من زوجتِه فتجرَّ
ُقه باهلل جّل وعال وقُرب  ام أيَِس من الَبرَش ازداَد تعلُّ املعلوم أّن املؤمن كلَّ

فَرُجه.

ها ال تفرُج)1( ضاقت فلام استحكمت حَلقاتا     ُفرجت وكنُت أظنُّ

2- قال ابُن القّيم: »يف أْمِر رسول اهلل  هلؤالء الثالثة أن َيعتِزلوا 
مات الفَرج والَفْتح،  نساَءُهم ملّا مَض عليهم أربعون ليلة كالبِشارِة بمقدِّ

من وجهني:

بنفِسه  ُمهم  يكلِّ كان ال  أن  بعد  إليهم  وإرساُله  أحُدمها: كالُمه هلم، 
وال برُسولِه.

الثاين: من ُخُصوصية أمِرهم باعتزاِل النساء، وفيه تنبيٌه وإرشاٌد هلم 
ْهو والّلّذة،  إىل اجِلدِّ واالجتهاد يف العبادة، وَشدِّ املئَزِر، واعتِزاِل ملِّ اللَّ

بيت من الكامل، لإلمام الشافعي رحه اهلل.  )1(
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اشتداُد األْزمِة بِشاَرٌة بالَفَرج

ِض عنه باإلقبال عل العبادة، ويف هذا إيذاٌن بُقْرب الَفَرج، وأنه  والتعوُّ
قد بقي من الَعْتِب أمٌر يسري«)1(.

3- قال ابُن القّيم: »ومن ِفْقه هذه القصة أّن زَمَن العبادات َينبغي 
وزمن  االعتكاف،  وزمن  اإلحرام،  زمن  مثل:  النساء،  ُب  جتنُّ فيه 
يام، فأراد النبيُّ  أن يكون آخُر هذه املدة ىف حقِّ هؤالء بمنزلة  الصِّ
رها عل العبادة، ومل يأُمْرهم بذلك من أوِل  أياِم اإلحرام والّصيام ىف توفُّ
املّدة رحًة هبم وشفقًة عليهم؛ إذ لعلهم َيضُعف صُبهم عن نسائهم يف 
طف هبم والرحِة أن ُأِمروا بذلك ىف آخِر املدة، كام  جيعها، فكان من اللُّ

ُيؤَمُر به احلاجُّ من حنِي حُيِرم، ال من حنِي َيعِزُم عل احلّج«)2(.

ُج يف العقوبة  ج يف العقوبة؛ فالتدرُّ 4- ويف أمِره باعتزاِل زوجته تدرُّ
ُيتيح  الُفَرَص وَيفتح اخليارات.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    نثٹ   تعاىل:  قال 
ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ     

چ            چ  چمث)3(.

الرضا  من  به  َيتمّتع  ما  مالٍك  بن  كْعِب  عل  اهلل  نَِعم  ِمن  إّن   -5
، فبمجّرد ما ُطِلب منه اعتزاُل الّزوجة عَرَض  والتسليم هلل ورسوله 

استِعداًدا أكَب وهو الّطالق!..

زاد املعاد )510/3(.  )1(

زاد املعاد )510/3(.  )2(
سورة النساء: 34.  )3(
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6- من أشدِّ العقوبات عل أصحاب القلوِب احلّية عقوبُة اهلْجر، 
وخاصًة يف املجتمعات املحاِفظة التي َيظهر فيها التواُصُل والتقاُرب.. 
الناس  بانتقاء أصحابِه وُجَلسائه، وِمن  ينَفُع مع َمن هيَتمُّ  وهذا اهلجُر 
هم َمن جُيالسون، بل املهمُّ  اليوَم من ال جُيِدي فيهم اهلجر؛ ألهنم ال هُيِمُّ

أن جَيُِدوا َمن يؤانسهم بَغضِّ النَظِر عن نوعه وُمستواه.

أعظِم  ِمن  منه  الفَرج  وانتظاُر  به  الّظّن  وُحْسُن  اهلل  يف  األمُل   -7
اهلُل يف هذا  ل االبتالء، كام قال كعٌب: »حّتى َيقيض  ما ُيعني عل حتمُّ

األمر«: نثڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿمث)1(.

أو  ُمصيبة،  ألي  ييأُس  منهم  كثرٌي  اليوم!،  الناس  يف  اليأَس  أَسَع  ما 
َمَرٍض يعِرُض له، أو انحراٍف وفساٍد يقع من ولِده، وهذا اليأُس ُيقِعد املرَء 
جتد  ولكنك  الّنجاح،   سبل  عن  وَيقطُعه  وتالفيها،  األسباِب  معرفة  عن 
أصحاب الفأِل أهَل اجتهاٍد وبحٍث عن الوسائل التي ُتوصل إىل النجاح.

الذنب  معرفُة  ويقظتِه  واستقامتِه  القلب  صالِح  عالمة  من   -8
واالقالُع عنه واستمراُر الندِم عليه، وهذا دليٌل عل تعظيِم اهلل وخوفه، 
الّذنب يف نفوس  أَثِر  فاستمراُر  أْخَوف،  منه  أعَرَف كان  باهلل  وَمن كان 
الصحابة إّنام هو من تعظيمهم هلل عّز وجّل: »وما زال َيبكي منُذ كان من 
م بعد ساعاٍت، هذا إن عرفوها،  َينَسْون ذنوهَبُ الناس من   أمِره«. ومن 
الواحُد منهم ذنَبُه بعد ُعقوٍد من السنني،  ر  يتذكَّ وكان السلُف الصالح 

قال ابُن ِسريين: »ملا ُسجنت تذّكرت ذنًبا عِملُته منذ أربعني سنة!«.

سورة يوسف: 87.  )1(
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اشتداُد األْزمِة بِشاَرٌة بالَفَرج

وعظيَم  وقدَرُه  الّزوج  قيمَة  النبوة  زمن  يف  النساُء  وَعِت  لقد   -9
بخدمة  فقمن  وراحتِه،  وُأنِسه  الرجل  سكِن  مصَدُر  املرأة  وأّن   ، ه  حقِّ
ترَك  ُيتيح هلا  ُعذٍر  بأّي  ُترَسُّ  اليوَم  الّنساء  أزواجهن ورعايتِهم، وبعُض 

خدمِة زوجها!.

؛  10- القيادُة الناجحة التي َحِظي هبا جُمتمع الصحابة من الّنبّي 
امتدت إىل داخل البيوت، فجاءت املرأُة تستأِذُن يف خدمة زوِجها وهي 
يف بيته، وهذا من مظاِهِر املحّبِة احلقيقية لرسول اهلل  وتعظيِم أمره، 
مع املراقبة هلل جّل وعال، كام قالت تلك البنُت لوالدتا: »إن كان ُعَمُر 
الّدين وُشموله جيَع  يرانا«. وهذا من كامل هذا  ُعمَر  فإّن ربَّ  يرانا  ال 

نواحي احلياة جليَلها ودقيَقها.

11- ترّبى الصحابُة  عل الوضوح والبساطة، فال َيستُحون من 
منه مع  ُيستَحى  الذي  األمُر  اهلل  مهام كان  يذُكروه لرسول  أن  احلّق 
النبوّي  هِبم باألدب  احتفاِظهم بإجالِل رسول اهلل   واحتامه، وتأدُّ

يف التكنية عام ُيستَحى منه..

نجاًحا  نَجَح  قد  وصاحباه  كعٌب  دخله  الذي  املعنويَّ  جَن  السِّ إّن 
آثاِر  أَثٌر من  كبرًيا، ومل ُتسّجل فيه خمالفٌة واحدة ملدة خسني يوًما. وهذا 
أكَثَر  الزمِن ما  التي َشَملْت جيَع أفراد املجتمع، ويف هذا  النبوية  التبية 
من خُيالف ملجّرِد املخالفة... وكم ُيرَصف اليوم من الّطاقات والقدرات 
تطبيِق  أو  أْمٍن،  حتقيِق  أو  جريمٍة،  ماربة  عل  واألموال  واإلمكانات 
جزٌء منها  ف  رصُِ ،  ولو  املنشودُة  ُق األهداُف  الَتتحقَّ ذلك  نظام!، ومع 

يف تربيِة املجتمع وتوجيِهه لوّفْرنا كثرًيا ولَسُهل علينا حتقيُق أهداِفنا.
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االهتماُم بالَعواِقب من الرشد

 ، بِيُّ ٍء َأَهمُّ إيَِلَّ ِمْن َأْن َأُموَت َفاَل ُيَصيلِّ َعيَلَّ النَّ َقاَل َكْعٌب: »َوَما ِمْن يَشْ
ُمنِي  ُيَكلِّ َفاَل  امْلَْنِزَلِة،  بِتِْلَك  النَّاِس  ِمْن  َفَأُكوَن  اهللِِ   َرُسوُل  َيُموَت  َأْو 

.» َأَحٌد ِمْنُهْم َواَل ُيَصيلِّ َعيَلَّ

1- لقد خيَش كعٌب عل نفسه أن ُيفَتن إذا طال عليه اهلْجُر بعد وفاِة 
 ، الرسول  حياة  يف  غّسان  َمِلِك  لفتنِة  َض  َتعرَّ فقد   ، اهلل  رسوِل 
؟. فَينبغي  وهو َيطَمُع يف التوبة، فكيف يكون احلاُل بعد موت النبي 

للمسلم أن خياَف عل نفسه من الفتن، ويسأَل اهلَل الثباَت يف كلِّ حال.

مشاهدة  مثل:  ملواطنها  ض  فيتعرَّ بالفتن  يتساهُل  من  الناس  ومن 
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جمالِس  وحضوِر  والسياحة،  والقنوات،  اإلنتنت  يف  السيئة  املواقِع 
الشبهات والشهوات، وكلُّ هذا يؤدي إىل َضْعِف إيامنه أو االفتتان.

2- يظَهُر جلّيًا اهتامُم كعٍب  بالعواقب، وخوُفه من سوِء اخلاتة 
َم أو  يف هذه احلادثة املِلّمة، مع أّن األمَر ليس بيِده، فإِن اشتهى أن يكلِّ
حيادث أحًدا فلن يستطيع؛ ومن الّناس َمن ال ُيلِقي بااًل للعواقب فَيُعقُّ 
يأت  املوَت  أّن  وينَسى  الناس،  حلقوق  ُر  يتنكَّ أو  ُه،  َرِحَ يقطُع  أو  والديه 
ُفَجاءة؛ فقد يموُت هو أو يموُت صاحُبه، فيتمّنى أن لو كّلم ُفالًنا أو مل 

ه. ُه، أو وَصل رِحَ هَيُجره أو استسَمَحه حقَّ

3- اهتّم كعٌب باألذى املعنوّي اهتامًما كبرًيا: »…فأكون من الناس 
مني أحٌد وال ُيصيلِّ عيّل«!. ومن الناس من ال ُيبايل  بتلك املنزلة، فال يكلِّ
ماله  أو  بدنه  يف  ُأصيب  إذا  ولكن  شديد،  قبيٍح  كالٍم  من  إليه  َيِصل  بام 
ك ساكًنا إذا ُوصف باجلهل أو الُبخل، أو  َجِزع واحَتّد وغِضب، وال حيرِّ

الَغْدر واخليانة، أو املعصية فيصدق فيه قول القائل:
ما باُل دينِك ترض أن ُتدنِّسه    وثوُبك الدهَر مغسوٌل من الدنس)1(

4- ماذا َيرُجو كعٌب  من اخلري إذا اجَتنب رسوُل اهلل  الصالَة 
عليه: »...أن أموَت فال يصيلِّ عيّل«!. أصحاُب القلوب احلّية هيتمون ألمِر 
ون ألمر  دينِهم أكثَر من أمِر دنياهم، وأّما أصحاُب القلوب امليتة فال هَيتمُّ
حارِضهم فضاًل عن عاقبتهم، فتجُد أحَدهم ال ينظر َمن جُياوره ويساكُنه، 
أن  للمسلم  فينبغي  له،  ُيغسِّ أو  عليه  ُيصيلِّ  عمن  فضاًل  ُيصاهره،  َمن  بل 

يرَغَب يف صالة أهِل اخلري عليه ملا ُيرَجى من قبول دعائهم.

بيت من البسيط، أليب العتاهية.  )1(
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االهتامُم بالَعواِقب من الرشد

االحتامالِت  قّلب  إذ  ؛  كعٍب  عند  النَظِر  ُبْعُد  هذا  من  يتبنّي   -5
التي ُيمكن أن تَقَع عليه يف قضّيته، مَع إدراكه ما َيتتَّب عليها من نتائج.

6- لقد تقّرر يف نفوس الّصحابة  االلتزاُم التامُّ بأوامِر رسول اهلل 
العالقة،  التكاليف، ومهام كانت  ، وعدم اخلروِج عليها مهام كانِت 
، وهذه هي التبيُة الراشدة، واإليامُن الصادق،  ولو مات رسول اهلل 
العاملني،  ربِّ  هلل  احلقيقية  واملراقبُة   ، اهلل  لرسول  احلقيقيُّ  واحلبُّ 

ُمني أحد«. : »...فال يكلِّ وهلذا قال كعٌب 

َتبَقى  باألشخاص،  قًة  متعلِّ تكوُن  ما  كثرًيا  اليوَم  الناس  وتربيُة 
ببقائِِهم، وتذَهُب بَذهاهبم، فاألبناُء يكونون يف حياة أبيهم عل َقْدٍر من 
التعاُون واأُللفة، وبمجّرِد موِت األب خيتِلفون ويتنازعون، وهذا دليٌل 
عل َخَلٍل يف التبية، واألصُل أن ُيربِّيهم عل مراقبة اهلل، ال عل مراقبته 
موته. وبعُض  وبعد  نفوسهم يف حياته  الطيبة يف  املعاين  لتبَقى  وخوفه، 
بَموت  تنتهي  قد  الدعوّية  واجلامعاِت  اخلريية  واجلهاِت  اجلمعياِت 

ِسها. مؤسِّ
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األمة المسلمة كالجسد الواحد

اآلِخُر  ُلُث  الثُّ َبِقَي  ِحنَي  ِه   َنبِيِّ َعَل  َتْوَبَتَنا  اهلُل  »َفَأْنَزَل  َكْعٌب:  َقاَل 
يِف  ِسَنًة  ُمْ َسَلَمَة  ُأمُّ  َوَكاَنْت  َسَلَمَة،  ُأمِّ  ِعْنَد  اهللِِ   َوَرُسوُل  ْيِل  اللَّ ِمْن 
: َيا ُأمَّ َسَلَمَة، تِيَب َعَل َكْعٍب.  ًة يِف َأْمِري، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  َشْأيِن َمْعنِيَّ
َفَيْمَنُعوَنُكْم  النَّاُس،  ِطَمُكُم  حَيْ إًِذا  َقاَل:  ُه؟  َ َفُأَبرشِّ إَِلْيِه  ُأْرِسُل  َأَفاَل  َقاَلْت: 
ْيَلِة، َحتَّى إَِذا َصلَّ َرُسوُل اهللِ  َصاَلَة اْلَفْجِر آَذَن بَِتْوَبِة  ْوَم َسائَِر اللَّ النَّ

َعَلْيَنا«. اهللِِ 

بالتالُحم والتابط فأصَبحوا كاجلسد  النبّوة  اّتصف جمتمع  لقد   -1
بعينه  شخٍص  وقضيَة  ّلها،  حَيُ حتى  ُمشكلَتُه  َفْرد  ُمشكلَة  َيعتِبُ  الواحد، 
لت  َيقوَم هبا، قد ارتفعت عنهم األنانية واألَثرة، فلقد حتوَّ قضيَتُه حتى 
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التي  ُأّمة، والعقوبُة  قّصُة كعٍب وصاحَبْيه من قضّيٍة شخصية إىل قضيِة 
عل  ها  َحلَّ َينتِظُر  ه  كلُّ فاملجتمُع  ذلك  ومع  رشعية  عقوبٌة  فيهم  صَدَرت 
ُيذَكر  جتاُوًبا  اليوَم  جتد  ال  وقد  الناس«.  حَيِطَمكم  »إذًا  اجلمر:  من  أَحرَّ 

لقضايا شعوٍب مسلمٍة بأكملها حُتاَرُب وُتقَصُف وُتباد!.

أمُّ  ذي  ِهَي  فها   ، الّنبّي  بيوَت  حتى  البيوِت  كلَّ  قضّيُته  شَغَلت   -2
سلمَة َتعتني بأمِر كعِب بن مالك وحَتِرص عل املبادرة بتبشرِيِه، وَيظَهُر ِمن 
هذا ما كان عليه الّنساُء ِمن االهتامم بُأُمور املسلمني، والتفاُعِل مع قضاياهم 
باملوضات  االهتامُم  أّولّياتا  أّوُل  اليوَم  املسلمني  نساء  وبعُض  وأحداثِهم. 
َم اجلميع رجااًل ونساًء، صغاًرا وكباًرا،  والّطبخات.. مع أّن القرآن رَفَع مِهَ

وعّلقها بالعظامء فأوَجب اإلسالُم قراءَة: نثٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
مّرًة  َة  َعرْشَ َسْبَع  ُتتل  اآليَة  أّن هذه  بمعنى  ڦمث يف كلِّ ركعٍة،  ڤ    ڤ  
به طريَق وسبيَل  َيسُلك  أن  فيها  اهلَل  َيسأل  واملسلُم   ، األقلِّ يوٍم عل  كلِّ  يف 

األنبياء والّصديقني والشهداء، وُيبِعده عن طريق اليهود والنصارى.

أال  »قالت:  األوقات  تنظيِم  عل  ُبنَي  جمتمٌع  النبويُّ  املجتمُع   -3
الليل،  أّوَل  النوم  يف  اإلهلية  نن  السُّ موافقة  عل  فُريبِّ  إليه؟…«.  ُأرسُل 

والقياِم آخَرُه، واالنتشاِر يف النهار.

الّليل،   يف  وَينترِشُ  الّنهار،  يف  فيناُم  اآليَة  عَكس  َمن  الّناس  ومن 
د وقته، وضاع ُعمُره. فُأصيب بأمراٍض نفسية وعضوية، وتبدَّ

ًدا منها، فهِذه أمُّ سلمة  4- التعاُمل احلَسُن مَع املرأة ُيثِمُر َتعاُماًل جيِّ
-وإن كانت تنتظُر الفَرَج من اهلل يف قضية كعب- مل حَيِملها الفرُح بالتوبة 
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عل كعٍب عل املبادرِة بإرسال رسوٍل إليه بالبشارة، بل عَرضت األمَر 
، فأجاهبا: »إًذا، حَيِطَمكم الناس«، فهذا اجلواُب يمثُِّل  عل رسول اهلل 
مستوًى راقًيا يف التعامل مع الزوجة، كام أّن موقَفها حَيكي مستوًى عالًيا 

من الفهم واالحتام.

اأُلسة  قيَِّم  فتِجُد  اإلحساس!؛  يف  ًدا  تبلُّ املعارصة  التبيُة  وأفرزت 
بأمٍر رصيٍح َيصَحُبه رفُع صوٍت، ثم تديٌد ووعيد، ومع ذلك ال  يأُمُر 
فق باألهل؛ فهو  حريٌص  ُذ األمر!، ويف القصة أيًضا دليٌل عل الرِّ ينفَّ
الّنبّي  يف  إىل هْدِي  الناس، وانظر  حَيِطَمهم  أن  ُيريد  عل راحتهم ال 
الباَب  وفتح  ُرَويًدا،  وانَتَعل  ُرَويًدا،  ِرداَءُه  »فأَخَذ   : عائشَة  حديث 

فَخَرج، ثم أجاَفُه رويًدا«)1( أخرجه مسلم.

اّتاذ  إىل  أّدت  املجتمع  ِفْعل  لُرُدود  الّرسول   قياس  دّقُة   -5
إجراءاٍت مناِسبة هلا. ومن الدعاِة وطلبِة العلم واملربِّني َمن َيفَعُل األْمَر 
ثم يقول: ما كنُت أدري أنه سيحُدث بسبِبه ما حَدث... وهذا دليٌل عل 

ؤية، واجلهِل بأحوال املجتمع، وضعِف الّتخطيط. ِقرَصِ الرُّ

6- املسجُد ِمنٌب إعالمّي ُمِهّم، يشهُده كلُّ الناس، ال فرَق بني صالِة 
َأدَرَك  وقد  هم.  وعلوِّ وانتصاِرهم  هم  ِعزِّ سُّ  وهذا  والَفْجر،  هر  الظُّ
من  اخلوف  عن  اليهودية  الوزراء  رئيسُة  ُسئِلت  فلام  ؛  الرسَّ هذا  اليهوُد 
انتصاِر العرب قالت: )اطمئنوا إهّنم لن ينترُصوا علينا حتى يكوَن عَدُد 

املصلِّني يف صالِة الفجر مثَل عَدِدهم يف صالة اجلمعة(!.

صحيح مسلم )670/2(.  )1(
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ِسنَي َلْيَلًة َوَأَنا َعَل َظْهِر  ْيُت َصاَلَة اْلَفْجِر ُصْبَح َخْ َقاَل َكْعٌب: »َفَلامَّ َصلَّ
تِي َذَكَر اهلُل: َقْد َضاَقْت َعيَلَّ  اِل الَّ َبْيٍت ِمْن ُبُيوتَِنا، َفَبْيَنا َأَنا َجالٌِس َعَل احْلَ
َنْفيِس، َوَضاَقْت َعيَلَّ اأَلْرُض باَِم َرُحَبْت َسِمْعُت َصْوَت َصاِرٍخ َأْوىَف َعَل 
! َقاَل: َفَخَرْرُت َساِجًدا،  َجَبِل َسْلٍع بَِأْعَل َصْوتِِه: َيا َكْعُب ْبَن َمالٍِك، َأْبرِشْ
َوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرٌج، َوآَذَن َرُسوُل اهللِ  بَِتْوَبِة اهللِِ َعَلْيَنا ِحنَي َصلَّ 
وَن  ُ ُمَبرشِّ َصاِحَبيَّ  ِقَبَل  َوَذَهَب  وَنَنا،  ُ ُيَبرشِّ النَّاُس  َفَذَهَب  اْلَفْجِر،  َصاَلَة 
َبِل، َوَكاَن  َوَرَكَض إيَِلَّ َرُجٌل َفَرًسا، َوَسَعى َساٍع ِمْن َأْسَلَم َفَأْوىَف َعَل اجْلَ
يِن  ُ ُيَبرشِّ َصْوَتُه  َسِمْعُت  الَِّذي  َجاَءيِن  َفَلامَّ  اْلَفَرِس،  ِمْن  َع  َأْسَ ْوُت  الصَّ
َيْوَمئٍِذ،  ا  مُهَ َغرْيَ َأْمِلُك  َما  واهللِ،  اُه،  بُِبرْشَ ا  امُهَ إِيَّ َفَكَسْوُتُه  َثْويَبَّ  َلُه  َنَزْعُت 
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ايِن النَّاُس  ، َفَيَتَلقَّ َواْسَتَعْرُت َثْوَبنْيِ َفَلبِْسُتُهاَم، َواْنَطَلْقُت إىَِل َرُسوِل اهللِ 
ْوَبِة؛ َيُقوُلوَن: لَِتْهنَِك َتْوَبُة اهللِ َعَلْيَك، َقاَل َكْعٌب:  ويِن بِالتَّ نُّ َفْوًجا َفْوًجا هُيَ
َفَقاَم  النَّاُس،  َحْوَلُه  َجالٌِس  اهللِ   َرُسوُل  َفإَِذا  امْلَْسِجَد،  َدَخْلُت  َحتَّى 
ْرِوُل، َحتَّى َصاَفَحنِي َوَهنَّايِن، َواهللِ، َما َقاَم إيَِلَّ  هُيَ إيَِلَّ َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اهللِِ 

ُه، َواَل َأْنَساَها لَِطْلَحَة«. َرُجٌل ِمْن امْلَُهاِجِريَن َغرْيَ

وتساَبُقوا  وتساَرُعوا  كْعٍب   بتوبِة  ه  كلُّ املجتمُع  فِرح  لقد   -1
للّتبشري وبدا املجتمُع كأّنه يف صباح العيِد من الفرح والرسور بخالِص 
ساٍع…«.  وسعى  فرًسا  رُجل  إيّل  »ورَكض  ذنبهم:  َأْسِ  من  إخوِتم 
ال  وآَخُرون  ذنبه،  من  ُمسلٍم  لتوبِة  بااًل  ُيلِقي  ال  اليوم  الناس  وبعُض 
البالدِة  من  وعنَدُهم  هبا،  ُيبادرون  ال  أو  والتبشري،  بالتهنئة  ون  هَيتمُّ
اليوم،  التهنئُة  تلَزُم  ال  إّنه   َقْوِل  عل  حَيِمُلهم  ما  العاطِفّي  واجلفاف 
ُئه وال بْعَد سنة!. مع ما للتبشري من أَثٍر  وسأهنِّئه بعد أسبوٍع ، وقد ال هُينِّ

كبري يف املحّبة واملوّدة وصفاِء النفوس.

ور عل املسلم، فينبغي املنافسُة يف  2- حثَّ الرّشع عل إدخال الرسُّ
بَدَل أن  إذا فاز أخوُه املسلُم بيشٍء حَسَدُه  اليوم َمن  الناس  ذلك. ومن 

َيفَرَح له، ورّبام سَعى يف التنِغيص عليه.

3- تشابَكْت اهتامماُت جيع الصحابة فعاَيُشوا قضّية شخصية. ويف 
ّيات الذي نعيشه انَصبَّ اهتامُم أكثر الناس عل نفسه. زمن املادِّ

4- جبُل َسْلٍع مكاٌن للَبثِّ واإلرسال: )َوَسَعى َساٍع ِمْن َأْسَلَم َفَأْوىَف 
اخلرِي  صوِت  إيصاِل  أمهّية  فيه  َع...(،  َأْسَ ْوُت  الصَّ َوَكاَن  َبِل،  اجْلَ َعَل 

بأيِّ وسيلٍة مرشوعٍة موصلٍة إىل املقصود.
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5- بَلَغ اهلْجُر أوَجُه مع كعٍب ثم جاَءُه الفَرُج من اهلل العيّل األعل 
بالتوبِة عليه، فلم خيُرج عن َطْوِره أو يضطِرْب يف تعاُمِله مع الفَرح، 

ومثُل هذا احلدِث ال يصُمُد له إال ُعظامُء الّرجال.

وقد كُثر خطأ الناس يف التطبيقاِت للفرح يف هذه األيام؛ فمنهم 
إيذاء  يف  فَرُحه  يتسبَّب  من  ومنهم  الطبيعّي،  طوِره  عن  خيُرج  من 
جّل  اهلل  معايص  يف  ُره  يسخِّ من  ومنهم  اجلريان،  سّيام  وال  الناس 

وعال.

جالس  أنا  »فبينا  كْعٌب:  يقول  الكرب،  ة  شدَّ بعد  يأت  الفرُج   -6
عل احلال التي ذكر اهلل: قد ضاقت عيل نفيس وضاقت عيل األرُض بام 

رحبت سمعُت صوَت صارخ..«.

قال اهلل تعاىل: نثۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋمث)1(، فال يأَس 
ِت اخلطوب، وكام قيل: من الفرج مهام اشتّدِت الكروب وادهلمَّ

ي أزمُة َتنفِرجي        قد آَذَن ليُلك بالَبَلِج)2( اشَتدِّ

وقال اآلخر:

ها ال ُتفَرُج)3( ضاقْت فلام اسَتحَكَمْت حَلقاتا      ُفِرجت وكنُت َأظنُّ

سورة الرشح: 6-5.  )1(
بيت من املتدارك، ليوسف بن ممد التَّْوَزري املعروف بابن النحوي.  )2(

بيت من الكامل، لإلمام الشافعي رحه اهلل.  )3(
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َ اللطُف يف قوله تعاىل: نثژ  ژ  ڑمث)1( بأّنه إخفاُء  وقد ُفرسِّ
األموِر يف ُصَوِر أضدادها:

 اللطُف إخفاُء األموِر جاء يف     ُصَوِر االضداد كام ليوسِف

ه َتعــــــاىل ا ربُّ ُه ِرًقا لكي َينـــــــــاال      ُملًكا وعزًّ صريَّ

وقيل:

ال َتكَرِه املَكروَه ِعنَد ُنزولِـــِه    إِنَّ املَكاِرَه مَل َتَزل ُمَتبايَِنه
 

َكم نِعَمٍة مَل َتسَتِقلَّ بُِشكِرهــا     هللِ يف َطيِّ املَكاِرِه كاِمَنه)2(

األرُض  عليه  فتضيُق  املؤمن،  حياَة  ُر  تكدِّ واملخالفات  الذنوُب   -7
ًة وال راحًة يف ماٍل وال ولٍد،  مع َسَعتِها، وَتضيُق عليه نفُسه، فال جيد َلذَّ

وال َمسكٍن وال مرَكب.

ولسُت أرى السعادَة جَع ماٍل     ولكّن التقيَّ هو السعيُد)3(

8- مل ُيذِهل الفرُح كعًبا عن ُسجود الشكر، وهذا مما يُدلُّ عل ُقْربِه من 
اهلل جّل وعال، وفراِغ قلبه مّمن ِسواه، وعدِم انفصال العاطفِة عن العقل.

ناتٌج  النبويِّ  املجتمع  يف  والتفاُعل  والعملّية  القلبية  املشاركُة   -9
يشاِرك  أن  ُيمكن  الناس  من  وكثرٌي  لإلسالم..  العميّل  التطبيِق  عن 

سورة الشورى: 19.  )1(

. بيتان من الكامل منسوبان لعيل بن أيب طالب   )2(
بيت من الوافر، للنابغة الشيباين، من قصيدة مطلعها:  )3(

           َأَترِصُم َأم ُتواِصُلَك الَنجودُ           َوَليَس هَلا َوإِن َوَصَلتَك جوُد
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إلخوانه  املشاركة  يف  عمليًة  ُخطواٍت  يّتخُذ  َمن  منهم  قليٌل  لكن  بقلبه، 
َيعيش يف ُمشكلة  له  أًخا  َيعلم أن  جِتُد َمن  أفراحهم وأتراِحهم، وقد  يف 
ها، أو يعلُم أّن ظلاًم وقع عل أحِد  اجتامعية وال ُيفّكر يف املشاركة يف حلِّ

املسلمني فال َيسعى لرفعه.

10- يف احلديِث مرشوعيُة مكافأِة البشرِي يف حينه بال  تأخري، وهذا 
خ التعاُطف والتواّد والتاُحم يف القلوب. مما يرسِّ

11- استعارُة املالبِس مظهٌر للبساطة مع ُسموِّ النفس، بخالف َمن 
إهداَء  ويستهجُن  واحد،  بيٍت  يف  وُهم  أخيه  ثوِب  ُلبس  عن  َيستنِكف 

الثوِب أو العاممة أو احلذاء.

عل  يدل  وهذا  البشارة،  ِعَظِم  مع  أكَب  هدّيًة  املبرشِّ  يطُلِب  مل   -12
عن  الُغّمة  كشف  يف  ورغبًة  وسوًرا،  فَرًحا  ُه  َ برشَّ وإنام  هلا  تشوفه  عدم 

أخيه. 

13- الصحابُة  حيفظون ِوداَد موقٍف واحٍد وإن صُغر، فكْعٌب مل 
يتنّكر للمعروف، بل رأينا َمن  ينَس لطلحَة قياَمُه لتهنئته. وما أكَثَر َمن 
يقابُله باإلساءة، ولكن هذا ال َيمنع من ِفعِل املعروف؛ ألنه ال َينبغي أن 

ُيفعَل عل رشِط املكافأة، »إذا أحسنَت فانتِظِر اإلساءة«)1(.

األخالق والسري ص117.  )1(
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بالمؤمنين رؤوٌف رحيم

ْمُت َعَل َرُسوِل اهللِِ  َقاَل َرُسوُل اهللِِ  َوُهَو  »َقاَل َكْعٌب: َفَلامَّ َسلَّ
َك،  وِر: َأْبرِشْ بَِخرْيِ َيْوٍم َمرَّ َعَلْيَك ُمْنُذ َوَلَدْتَك ُأمُّ ُ ُق َوْجُهُه ِمْن الرسُّ َيْبُ
َبْل ِمْن  َأْم ِمْن ِعْنِد اهللِ؟ َقاَل: اَل،  َيا َرُسوَل اهللِِ  َأِمْن ِعْنِدَك  َقاَل: ُقْلُت: 
ِقْطَعُة  ُه  َكَأنَّ َحتَّى  َوْجُهُه  اْسَتَناَر  ُسَّ  إَِذا  اهللِِ   َرُسوُل  َوَكاَن  اهللِ،  ِعْنِد 
ا َنْعِرُف َذلَِك ِمْنُه، َفَلامَّ َجَلْسُت َبنْيَ َيَدْيِه ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِِ،  َقَمٍر، َوُكنَّ
َقاَل  اهللِ،  َرُسوِل  َوإىَِل  اهللِِ  إىَِل  َصَدَقًة  َمايِل  ِمْن  َأْنَخِلَع  َأْن  َتْوَبتِي  ِمْن  إِنَّ 
َفإِينِّ  ُقْلُت:  َلَك،  َخرْيٌ  َفُهَو  َمالَِك  َبْعَض  َعَلْيَك  َأْمِسْك   : اهللِِ  َرُسوُل 
ايِن  َنجَّ اَم  إِنَّ اهلَل  إِنَّ  اهللِِ  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:   ، بَِخْيَبَ الَِّذي  َسْهِمي  ُأْمِسُك 
َفَواهللِ  َبِقيُت،  َما  ِصْدًقا  إاِلَّ  َث  ُأَحدِّ اَل  َأْن  َتْوَبتِي  ِمْن  َوإِنَّ  ْدِق،  بِالصِّ
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َذَكْرُت  ُمْنُذ  ِديِث  احْلَ ِصْدِق  يِف  اهلُل  َأْباَلُه  امْلُْسِلِمنَي  ِمْن  َأَحًدا  َأْعَلُم  َما 
َذلَِك  َذَكْرُت  ُمْنُذ  ْدُت  َتَعمَّ َما  َأْباَليِن،  ا  مِمَّ َأْحَسَن  اهللِ   لَِرُسوِل  َذلَِك 
اهلُل  َفَظنِي  حَيْ َأْن  أَلْرُجو  َوإيِنِّ  َكِذًبا،  َهَذا  َيْوِمي  إىَِل  اهللِِ   لَِرُسوِل 

ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   نثۆ    : َرُسولِِه  َعَل  اهلُل  َوَأْنَزَل  َبِقيُت،  ِفياَم 
ۋ  ۋمث إىَِل َقْولِِه: نثڃ  ڃ   ڃمث، 
يِف  َأْعَظَم  لإِلْساَلِم  َهَدايِن  َأْن  َبْعَد  َقطُّ  نِْعَمٍة  ِمْن  َعيَلَّ  اهلُل  َأْنَعَم  َما  َفَواهللِِ 
َهَلَك  َكاَم  َفَأْهِلَك  َكَذْبُتُه  َأُكوَن  اَل  َأْن  لَِرُسوِل اهللِِ   ِمْن ِصْدِقي  َنْفيِس 
َقاَل  َما  اْلَوْحَي رَشَّ  َأْنَزَل  َكَذُبوا ِحنَي  ِذيَن  لِلَّ َقاَل  اهلَل  َفإِنَّ  َكَذُبوا،  ِذيَن  الَّ
أَلَحٍد؛ َفَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل: نثڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث إىَِل 
ا  َقْولِِه: نثک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳمث، َقاَل َكْعٌب: َوُكنَّ
ِذيَن َقبَِل ِمْنُهْم َرُسوُل اهللِِ  ِحنَي  اَلَثُة َعْن َأْمِر ُأوَلئَِك الَّ ا الثَّ َ ْفَنا َأهيُّ لَّ َتَ
َحتَّى  َأْمَرَنا  اهللِ   َرُسوُل  َوَأْرَجَأ  ْم،  هَلُ َواْسَتْغَفَر  َفَباَيَعُهْم  َلُه،  َحَلُفوا 
َوَلْيَس  ٻمث،  ٻ   ٻ   نثٱ   اهلُل:  َقاَل  َفبَِذلَِك  ِفيِه،  اهلُل  َقَض 
َأْمَرَنا  َوإِْرَجاُؤُه  اَنا  إِيَّ ِليُفُه  َتْ ُهَو  اَم  إِنَّ اْلَغْزِو  َعْن  ْفَنا  ُخلِّ مِمَّا  اهلُل  َذَكَر  الَِّذي 

ْن َحَلَف َلُه َواْعَتَذَر إَِلْيِه َفَقبَِل ِمْنُه«. َعمَّ

به  وفرِحِه  بذلك  اهلل   رسوِل  ُسوِر  »ويف  القّيم:  ابُن  قال   -1
واستنارِة وجِهه دليٌل عل ما جعل اهلل فيه من كامِل الّشفقة عل األّمة، 
كعٍب  فرِح  من  أعظَم  كان  فرَحُه  لعّل  حتى  والرأفة،  هبم  والرحِة 
يناُل  بام  يفَرَح  أن  املسلمني  ببعِض  الّرحُة  تبُلُغ  وقد  وصاحَبْيه«)1(. 

إخواُنه من اخلري أكثَر من فرِحهم ألنفسهم.

زاد املعاد )311/5(.  )1(
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به  اهلل  ومعرفُتهم  لرسول  الصحابة  متابعُة  الِقّصة  من  يتبنّيُ   -2
املصاِحُب  يكوَن  أن  ينبغي  وهكذا  وغرِيه.  سوٍر  من  أحوالِه  جيع  يف 
أهَل العلم والفضل، وكان عبُد الرحن بُن القاسم رحه اهلل يقول: كنُت 
آت مالكًا غَلسًا، فأسأُله عن مسألتني، ثالثة، أربعة، وكنُت أجُد منه يف 

ذلك الوقِت انرشاَح صدٍر، فكنُت آت كلَّ سَحٍر. 

أّنه  مع  بالُبرشى،  لكعٍب  يه  تلقِّ سول   الرَّ أخالِق  مكارِم  من   -3
ليس  اهلل   رسوِل  من  للُبرشى  كعٍب  وسامُع  وه،  لُيبرشِّ الناَس  آَذن 

كسامعه هلا من غريه.

ٍف عظيٍم من اهلل تعاىل عل لسان خرِي  4- لقد نال كعٌب ِوساَم رَشَ
، يعِدُل كلَّ عمٍل عِمَله كعٌب، أو كّل مشهٍد شِهَدُه  البية رسول اهلل 
تعاىل  اهلل  عند  منزلَتها  وأرفَع  التوبة  أعظَم شأَن  فام   ، اهلل  مع رسول 

. وعند رسوله 

5- إنفاُق املال من الشكِر العميّل عل النعمة ومن الصدِق يف التوبة، 
ڦ    نثڤ   تعاىل:  قال  النعمة،  دوام  وطلِب  البذل،  يف  والصدِق 
ڃمث)1(.  ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

يكاُد  التوبة  الذنوب وطلِب  ترك  للنعمة خاصة يف  ُشكًرا  املال  وإنفاُق 
ُيفَقد يف زماننا.

6- ِعَظُم الفرح، والُبرشى، وِوسام الرّشف الذي قّلده رسوُل هلل  
كعًبا مل َيمنِع الّنبيَّ  من الّنظر يف مصالح كعٍب املالية؛ فأَمَرُه باإلبقاء 

سورة إبراهيم: 7.  )1(
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عل بعِض ماله. ولذا َينبغي النُّصُح للمسلم والنظُر يف األصلح له، ولو 
بالعامل  فيحُسُن  اهلل.  سبيل  يف  ُينفقه  أن  يريد  الذي  مالِه  بعِض  إبقاء  يف 
دينِِهم،   يف  هلم  والّنصيحِة  الناس  نفع  عل  حَيِرَص  أن  العلم  وطالِب 

ودنياهم،  وال ينبغي أن يطَغى الفرُح فيقَع الرّضر.

ين من أعظِم النِّعم، ومن الناس من  7- النجاُة من اهلالك يف الدِّ
حة، واألمن، وينسى ما هو  َيقرُصُ النَِّعَم عل األكل، والرشب، والصِّ
الذنوب،  وترِك  الفتن  من  والنجاِة  للطاعة،  كالتوفيِق  منها:  أعظُم 
ق لطاعٍة عظيمة مل  فلو ُأهِديْت له سيارٌة لَبِقَي دهًرا فِرًحا، أما إذا ُوفِّ

َيظهر عليه مثُل ذلك الفرح، مع أّن اهلل يقول: نثک  گ    گ  گ   
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱمث)1(، وجاء عن عمَر  ملّا 
موالُه:  فقال  أماَمه  أكواًما  وُوضعت  وقيرص  كرسى  بُكنوز  جيء 
مما  »هذا  قال:  ثّم  اآليَة،  تال  ثّم  كَذْبَت،  قال:  أّنه  فلُيفَرح  هذا  بمثل 

جَيَمعون«)2(.

قه ملعرفِة حقائِق اأُلمور  8- إّن من أعظِم نَِعِم اهلل عل العبد أن ُيوفِّ
الّصالح  بالعمل  والرسوِر  هلا،  احلميدِة  العواقب  وإدراِك  وجِهها،  عل 
وإن كان شاّقًا عل النفس، قال كعٌب: »َفَواهلل ما َأْنَعَم اهلل عيلَّ من نِْعمٍة 
َأعَظَم يف نفيس من ِصدِقي لرسوِل اهلل   بعَد أن هداين لإلسالم  َقطُّ 
من  ولقيُت  خرًيا  فعلُت  يقول:  الناس  من  وكثرٌي  كذبُتُه«.  أكون  ال  أن 
اّدَخر  اهلل  لعّل  للعاقبة، وما يدريك؟  الّناس رًشا، ومثُل هذا مستعِجٌل 

سورة يونس: 58.  )1(
تفسري ابن أيب حاتم )1960/6(، تفسري ابن كثري )553/2(.  )2(
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لك خرًيا جتُدُه أحَوَج ما تكوُن إليه، إّما يف الدنيا أو اآلخرة، أو أّن اهلل 
قد دفع به عنك رّشًا عظياًم.

ُمنُذ  دُت  تَعمَّ »ما  النفس:  تربية  يف  اخلطإ  من  االستفادُة  ينبغي   -9
ذَكرُت ذلك لرسوِل اهلل  إىل يومي هذا كذًبا، وإين ألرجو أن حَيفظني 
االّتكال  وعدِم  اهلل،  عل  التاّم  االعتامِد  وجوِب  مع  َبِقيُت…«،  فيام  اهلل 
منها!،  َيستفيُد  وال  وتتكّرر  أخطاٍء  يف  اإلنسان  يقُع  وكم   ، النفس  عل 
الّنجاة  نشوُة  تأخُذه  ممن  وكم  غرِيه،  أخطاِء  من  االستفادِة  عن  فضاًل 

واالنتصاِر والنجاِح فينَسى فضَل اهلل عليه، وتأييَدُه له.

ما  »واهلل  وابتالء:  بُجهٍد  ناهلا  التي  دِق  الصِّ قيمَة  كْعٌب  عَرف   -10
أنعَم اهلل عيّل من نعمٍة قطُّ بعد أن هداين…«، ومن الناس من إذا َصَدق 

يف أمٍر ثم ناله بالٌء عَزم عل الكِذب مستقباًل!.

ُيبَذل فيه من ُجهٍد ومشّقة، وعناٍء  بَقْدر ما  11- ترتفع قيمُة اليشء 
وابتالء، وهلذا ارتفعت قيمُة الصدق عند كعٍب  أكثر من غريه.

احلول  من  والتبُؤ  لنفسه،  تزكيتِه  عدُم  كْعٍب  إيامن  كامِل  من   -12
والقّوة إال باهلل تعاىل: »وإين ألرجو أن حَيفَظني اهلل ِفياَم َبِقيُت«.
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الخاتمُة

املجتمع  يف  وإّياك  أبحرنا  حني  استمَتْعَت  لعلك  القارئ:  أخي 
التي  النقّيَة  األجواَء  تلك  ونعايُش  نراه،  كأّننا  الرّشيف  الطاهر  النبوّي 

. تعّطرْت بأنفاِس رسول اهلل 

ومما استفدناه من هذه اجلولة الشيقة:

هذه  بمثِل  نستمتَِع  كي  أنُفِسنا؛  إصالِح  عل  نعمَل  أن  َينبغي  أّنه   -
األجواء.

النموذج  وأهنا   ، الّنبيِّ  سريِة  عظمَة  َنستشعر  أن  جيب  أّنه   -
السعيدة. العميّل للحياة  التطبيقيُّ 
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ا يف بادئ  - لقد ملَْسنا جيعًا عاقبَة الّصدِق وأَثَرُه يف الّنرص، ولو َبدا ُمرًّ
خُلَق  َيلتِزم  حني  الصادق  مع  بأكمله  املجتمُع  َيتجاوب  وكيف  األمر، 

دق. الصِّ

من  والفوائد  الدروس  باستنباط  العنايِة  أمهيَة  أدركَت  لعّلك   -
النبوية. السرية 

ُم  ونتسَّ  ، نبيِّنا  سريَة  فيها  نتدارُس  كثريٍة  َجَلسات  إىل  نحتاُج   -
. طريَقه، ونستْلِهُم منها العظاِت والِعَبَ

َم عل سيِِّد األنبياء واملرسلني،  واحلمُد هلل ربِّ العاملني، وصّل اهلُل وَسلَّ
مّمِد بِن عبِد اهلل وعل آلِه وصحبِه.
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حديث كعب بن مالك

ْف َعْن َرُسوِل اهلل  يِف َغْزَوٍة  لَّ َعْن َكْعِب ْبِن َمالٍِك  قال: مَلْ َأَتَ
ْفُت يِف َغْزَوِة َبْدٍر َومَلْ ُيَعاتِْب  لَّ َغَزاَها إاِلَّ يِف َغْزَوِة َتُبوَك، َغرْيَ َأينِّ ُكْنُت َتَ
َع اهلُل  َف َعْنَها، إِنَّاَم َخَرَج َرُسوُل اهللِ  ُيِريُد ِعرَي ُقَرْيٍش َحتَّى َجَ لَّ َأَحًدا َتَ
ِهْم َعَل َغرْيِ ِميَعاٍد، َوَلَقْد َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهللِِ  َلْيَلَة  َبْيَنُهْم َوَبنْيَ َعُدوِّ
َوإِْن  َبْدٍر  َمْشَهَد  ا  هِبَ يِل  َأنَّ  ُأِحبُّ  َوَما  اإِلْساَلِم،  َعَل  َتَواَثْقَنا  ِحنَي  اْلَعَقَبِة 
َأْقَوى  َقطُّ  َأُكْن  مَلْ  َأينِّ  َخَبِي:  ِمْن  َكاَن  ِمْنَها.  النَّاِس  يِف  َأْذَكَر  َبْدٌر  َكاَنْت 
ْفُت َعْنُه يِف تِْلَك اْلَغَزاِة َو اهللِ َما اْجَتَمَعْت ِعْنِدي َقْبَلُه  لَّ َواَل َأْيرَسَ ِحنَي َتَ

ْعُتُهاَم يِف تِْلَك اْلَغْزَوِة. َراِحَلَتاِن َقطُّ َحتَّى َجَ

َكاَنْت  َحتَّى  بَِغرْيَِها،  ى  َورَّ إاِلَّ  َغْزَوًة  ُيِريُد  اهللِ   َرُسوُل  َيُكْن  َومَلْ 
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َبِعيًدا  تِْلَك اْلَغْزَوُة، َغَزاَها َرُسوُل اهللِ  يِف َحرٍّ َشِديٍد، َواْسَتْقَبَل َسَفًرا 
َغْزِوِهْم،  ُأْهَبَة  ُبوا  لَِيَتَأهَّ َأْمَرُهْم  لِْلُمْسِلِمنَي  َفَجلَّ  َكثرًِيا،  ا  َوَعُدوًّ َوَمَفاًزا 

ُهْم بَِوْجِهِه الَِّذي ُيِريُد. َفَأْخَبَ

َمُعُهْم ِكَتاٌب َحاِفٌظ، ُيِريُد  َوامْلُْسِلُموَن َمَع َرُسوِل اهللِ  َكثرٌِي، َواَل جَيْ
يَواَن، َقاَل َكْعٌب: َفاَم َرُجٌل ُيِريُد َأْن َيَتَغيََّب إاِلَّ َظنَّ َأْن َسَيْخَفى َلُه َما  الدِّ
اَمُر  مَلْ َيْنِزْل ِفيِه َوْحُي اهللِ، َوَغَزا َرُسوُل اهللِ  تِْلَك اْلَغْزَوَة ِحنَي َطاَبْت الثِّ

َز َرُسوُل اهللِ  َوامْلُْسِلُموَن َمَعُه. هَّ اَلُل، َوجَتَ َوالظِّ

يِف  َفَأُقوُل  َشْيًئا  َأْقِض  َومَلْ  َفَأْرِجُع  َمَعُهْم  َز  هَّ َأجَتَ لَِكْي  َأْغُدو  َفَطِفْقُت 
 ، اجْلِدُّ بِالنَّاِس  اْشَتدَّ  َحتَّى  يِب  َيَتاَمَدى  َيَزْل  َفَلْم  َعَلْيِه،  َقاِدٌر  َأَنا  َنْفيِس: 
َشْيًئا،  َجَهاِزي  ِمْن  َأْقِض  َومَلْ  َمَعُه  َوامْلُْسِلُموَن  اهللِِ   َرُسوُل  َفَأْصَبَح 
َفَصُلوا  َأْن  َبْعَد  َفَغَدْوُت  ُقُهْم،  َأحْلَ ُثمَّ  َيْوَمنْيِ  َأْو  بَِيْوٍم  َبْعَدُه  ُز  هَّ َأجَتَ َفُقْلُت: 
َز َفَرَجْعُت َومَلْ َأْقِض َشْيًئا، ُثمَّ َغَدْوُت ُثمَّ َرَجْعُت َومَلْ َأْقِض َشْيًئا،  هَّ أَلجَتَ
ْمُت َأْن َأْرحَتَِل َفُأْدِرَكُهْم،  ُعوا َوَتَفاَرَط اْلَغْزُو، َومَهَ َفَلْم َيَزْل يِب َحتَّى َأْسَ

ْر يِل َذلَِك. َوَلْيَتنِي َفَعْلُت َفَلْم ُيَقدَّ

َفُكْنُت إَِذا َخَرْجُت يِف النَّاِس َبْعَد ُخُروِج َرُسوِل اهللِ  َفُطْفُت ِفيِهْم 
َعَذَر  مِمَّْن  َرُجاًل  َأْو  َفاُق  النِّ َعَلْيِه  َمْغُموًصا  َرُجاًل  إاِلَّ  َأَرى  اَل  َأينِّ  َأْحَزَننِي 

َعَفاِء. اهلُل ِمْن الضُّ

يِف  َجالٌِس  َوُهَو  َفَقاَل  َتُبوَك،  َبَلَغ  َحتَّى  اهللِ   َرُسوُل  َيْذُكْريِن  َومَلْ 
اْلَقْوِم بَِتُبوَك: َما َفَعَل َكْعٌب؟ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َبنِي َسِلَمَة: َيا َرُسوَل اهللِ 
َحَبَسُه ُبْرَداُه َوَنَظُرُه يِف ِعْطِفِه، َفَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: بِْئَس َما ُقْلَت، َواهللِ 
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. ا، َفَسَكَت َرُسوُل اهللِ  َيا َرُسوَل اهللِ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه إاِلَّ َخرْيً

اْلَكِذَب  ُر  َأَتَذكَّ َوَطِفْقُت  ي،  مَهِّ يِن  َحرَضَ َقاِفاًل  َه  َتَوجَّ ُه  َأنَّ َبَلَغنِي  َفَلامَّ 
َوَأُقوُل: باَِمَذا َأْخُرُج ِمْن َسَخِطِه َغًدا، َواْسَتَعْنُت َعَل َذلَِك بُِكلِّ ِذي َرْأٍي 
ِمْن َأْهيِل، َفَلامَّ ِقيَل: إِنَّ َرُسوَل اهللِِ  َقْد َأَظلَّ َقاِدًما َزاَح َعنِّي اْلَباِطُل، 
ِصْدَقُه،  ْعُت  َفَأْجَ َكِذٌب،  ِفيِه  ٍء  بيَِشْ َأَبًدا  ِمْنُه  َأْخُرَج  َلْن  َأينِّ  َوَعَرْفُت 

َوَأْصَبَح َرُسوُل اهللِِ  َقاِدًما.

َجَلَس  ُثمَّ  َرْكَعَتنْيِ  ِفيِه  َكُع  َفرَيْ بِامْلَْسِجِد  َبَدَأ  َسَفٍر  ِمْن  َقِدَم  إَِذا  َوَكاَن 
ِلُفوَن  َوحَيْ إَِلْيِه  َيْعَتِذُروَن  َفَطِفُقوا  ُفوَن  امْلَُخلَّ َجاَءُه  َذلَِك  َفَعَل  َفَلامَّ  لِلنَّاِس، 
َعاَلنَِيَتُهْم  اهللِِ   َرُسوُل  ِمْنُهْم  َفَقبَِل  َرُجاًل،  َوَثاَمننَِي  بِْضَعًة  َوَكاُنوا  َلُه 

ائَِرُهْم إىَِل اهللِِ. ْم َوَوَكَل َسَ َوَباَيَعُهْم َواْسَتْغَفَر هَلُ

َفِجْئُت  َتَعاَل،  َقاَل:  ُثمَّ  امْلُْغَضِب،  َم  َتَبسُّ َم  َتَبسَّ َعَلْيِه  ْمُت  َسلَّ َفَلامَّ  َفِجْئُتُه 
اْبَتْعَت  َقِد  َتُكْن  َأمَلْ  َفَك؟  َخلَّ َما  يِل:  َفَقاَل  َيَدْيِه،  َبنْيَ  َجَلْسُت  َحتَّى  َأْميِش 
ْنَيا َلَرَأْيُت  َلْو َجَلْسُت ِعْنَد َغرْيَِك ِمْن َأْهِل الدُّ َظْهَرَك؟ َفُقْلُت: َبَل، إيِنِّ َواهللِِ 
َأْن َسَأْخُرُج ِمْن َسَخِطِه بُِعْذٍر، َوَلَقْد ُأْعِطيُت َجَداًل، َوَلِكنِّي َواهللِِ َلَقْد َعِلْمُت 
َأْن ُيْسِخَطَك  َلُيوِشَكنَّ اهلل  اْلَيْوَم َحِديَث َكِذٍب َتْرَض بِِه َعنِّي  ْثُتَك  َلئِْن َحدَّ
ْثُتَك َحِديَث ِصْدٍق جَتُِد َعيَلَّ ِفيِه إيِنِّ أَلْرُجو ِفيِه َعْفَو اهللِِ، اَل  ، َوَلئِْن َحدَّ َعيَلَّ
ْفُت  لَّ َواهللِِ َما َكاَن يِل ِمْن ُعْذٍر، واهللِِ َما ُكْنُت َقطُّ َأْقَوى َواَل َأْيرَسَ ِمنِّي ِحنَي َتَ
ا َهَذا َفَقْد َصَدَق، َفُقْم َحتَّى َيْقيضَِ اهلُل ِفيَك. َعْنَك، َفَقاَل َرُسوُل اهللِِ  :  َأمَّ

: َواهللِِ َما َعِلْمَناَك  َبُعوينِ َفَقاُلوا يلِ َفُقْمُت َوَثاَر ِرَجاٌل ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َفاتَّ
ُكْنَت َأْذَنْبَت َذْنًبا َقْبَل َهَذا، َوَلَقْد َعَجْزَت َأْن اَل َتُكوَن اْعَتَذْرَت إىِلَ َرُسوِل 
َذْنَبَك اْستِْغَفاُر َرُسوِل  َقْد َكاَن َكاِفَيَك  ُفوَن،  املَُْتَخلِّ إَِلْيِه  اْعَتَذَر  باِمَ  اهللِ  



100

َب َنْفيسِ،  اهللِ  َلَك، َفَواهللِِ َما َزاُلوا ُيَؤنُِّبوينِ َحتَّى َأَرْدُت َأْن َأْرِجَع َفُأَكذِّ
ْم: َهْل َلِقَي َهَذا َمِعي َأَحٌد؟ َقاُلوا: َنَعْم، َرُجاَلِن َقااَل ِمْثَل َما  ُثمَّ ُقْلُت هلَُ
بِيِع  ا؟ َقاُلوا: ُمَراَرُة ْبُن الرَّ امَ ِمْثُل َما ِقيَل َلَك، َفُقْلُت: َمْن مهَُ ُقْلَت، َفِقيَل هلَُ
َقْد َشِهَدا  نيِْ  َرُجَلنيِْ َصاحلَِ يلِ  َفَذَكُروا   ، اْلَواِقِفيُّ َة  ُأَميَّ ْبُن  اْلَعْمِريُّ َوِهاَلُل 

ا يلِ. َبْدًرا ِفيِهامَ ُأْسَوٌة، َفَمَضْيُت ِحنَي َذَكُرومهَُ

َبُعوينِ َفَقاُلوا يلِ: واهللِ َما َعِلْمَناَك  َفُقْمُت َوَثاَر ِرَجاٌل ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َفاتَّ
ُكْنَت َأْذَنْبَت َذْنًبا َقْبَل َهَذا، َوَلَقْد َعَجْزَت َأْن اَل َتُكوَن اْعَتَذْرَت إىِلَ َرُسوِل 
َذْنَبَك اْستِْغَفاُر َرُسوِل  َقْد َكاَن َكاِفَيَك  ُفوَن،  املَُْتَخلِّ إَِلْيِه  اْعَتَذَر  باِمَ  اهللِِ  
َب َنْفيسِ،  اهللِِ  َلَك، َفَواهللِ َما َزاُلوا ُيَؤنُِّبوينِ َحتَّى َأَرْدُت َأْن َأْرِجَع َفُأَكذِّ
ْم: َهْل َلِقَي َهَذا َمِعي َأَحٌد؟ َقاُلوا: َنَعْم، َرُجاَلِن َقااَل ِمْثَل َما  ُثمَّ ُقْلُت هلَُ
بِيِع  ا؟ َقاُلوا: ُمَراَرُة ْبُن الرَّ امَ ِمْثُل َما ِقيَل َلَك، َفُقْلُت: َمْن مهَُ ُقْلَت، َفِقيَل هلَُ
َقْد َشِهَدا  نيِْ  َرُجَلنيِْ َصاحلَِ يلِ  َفَذَكُروا   ، اْلَواِقِفيُّ َة  ُأَميَّ ْبُن  اْلَعْمِريُّ َوِهاَلُل 

ا يلِ. َبْدًرا ِفيِهامَ ُأْسَوٌة، َفَمَضْيُت ِحنَي َذَكُرومهَُ

َف  لَّ اَلَثُة ِمْن َبنيِْ َمْن تََ ا الثَّ َوهنََى َرُسوُل اهللِِ  املُْْسِلِمنَي َعْن َكاَلِمَنا َأهيَُّ
ِهَي  َفامَ  اأَلْرُض  َنْفيسِ  َرْت يفِ  َتَنكَّ َحتَّى  َلَنا  وا  َوَتَغريَُّ النَّاُس  َفاْجَتَنَبَنا  َعْنُه، 
ا َصاِحَباَي َفاْسَتَكاَنا َوَقَعَدا  ِسنَي َلْيَلًة، َفَأمَّ تِي َأْعِرُف، َفَلبِْثَنا َعلَ َذلَِك خَْ الَّ
َأْخُرُج  َفُكْنُت  َوَأْجَلَدُهْم،  اْلَقْوِم  َفُكْنُت َأَشبَّ  َأَنا  ا  َوَأمَّ َيْبِكَياِن،  ُبُيوتاِِمَ  يفِ 
َأَحٌد،  ُمنِي  ُيَكلِّ َواَل  اأَلْسَواِق  يفِ  َوَأُطوُف  املُْْسِلِمنَي  َمَع  اَلَة  الصَّ َفَأْشَهُد 
يفِ  َفَأُقوُل  اَلِة،  الصَّ َبْعَد  ِلِسِه  جمَْ يفِ  َوُهَو  َعَلْيِه  ُم  َفُأَسلِّ اهللِِ   َرُسوَل  َوآتِ 
اَلِم َعيلََّ َأْم اَل؟ ُثمَّ ُأَصيلِّ َقِريًبا ِمْنُه َفُأَساِرُقُه  َك َشَفَتْيِه بَِردِّ السَّ َنْفيسِ َهْل َحرَّ

َظَر، َفإَِذا َأْقَبْلُت َعلَ َصاَلتِ َأْقَبَل إيِلََّ َوإَِذا اْلَتَفتُّ َنْحَوُه َأْعَرَض َعنِّي. النَّ
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ْرُت  َتَسوَّ َحتَّى  َمَشْيُت  النَّاِس  َجْفَوِة  ِمْن  َذلَِك  َعيلََّ  َطاَل  إَِذا  َحتَّى 
ْمُت  َفَسلَّ  ، إيِلََّ النَّاِس  َوَأَحبُّ  ي  َعمِّ اْبُن  َوُهَو  َقَتاَدَة،  َأيبِ  َحائِِط  ِجَداَر 
َهْل  باهللِِ،  َأْنُشُدَك  َقَتاَدَة،  َأَبا  َيا  َفُقْلُت:  اَلَم.  السَّ َعيلََّ  َردَّ  َما  َفَواهللِِ  َعَلْيِه، 
َفَسَكَت،  َفَنَشْدُتُه،  َلُه  َفُعْدُت  َفَسَكَت،  َوَرُسوَلُه؟  اهلَل  ُأِحبُّ  َتْعَلُمنِي 
ْيُت  َفُعْدُت َلُه َفَنَشْدُتُه، َفَقاَل: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَفاَضْت َعْيَناَي، َوَتَولَّ

ْرُت اجلَِْداَر. َحتَّى َتَسوَّ

ْأِم ممَِّْن َقِدَم  َأْهِل الشَّ َأْنَباِط  َنَبِطيٌّ ِمْن  بُِسوِق املَِْديَنِة إَِذا  َأْميشِ  َأَنا  َفَبْيَنا 
َعاِم َيبِيُعُه بِاملَِْديَنِة َيُقوُل: َمْن َيُدلُّ َعلَ َكْعِب ْبِن َمالٍِك؟ َفَطِفَق النَّاُس  بِالطَّ
ا  ِفيِه: َأمَّ َفإَِذا  اَن،  ِمْن َمِلِك َغسَّ َدَفَع إيِلََّ ِكَتاًبا  َجاَءينِ  إَِذا  َلُه َحتَّى  ُيِشرُيوَن 
َهَواٍن  بَِداِر  اهلُل  َعْلَك  جيَْ َوملَْ  َجَفاَك،  َقْد  َصاِحَبَك  َأنَّ  َبَلَغنِي  َقْد  ُه  َفإِنَّ َبْعُد، 
اْلَباَلِء  ِمْن  َأْيًضا  َوَهَذا  ا:  َقَرْأتَُ ملََّا  َفُقْلُت  ُنَواِسَك،  بَِنا  ْق  َفاحلَْ َمْضَيَعٍة،  َواَل 

ا. وَر َفَسَجْرُتُه هبَِ نُّ ا التَّ ْمُت هبَِ َفَتَيمَّ

اهللِِ  َرُسوِل  َرُسوُل  إِذا  ْمِسنَي  اخلَْ ِمْن  َلْيَلًة  َأْرَبُعوَن  َمَضْت  إَِذا  َحتَّى 
َفُقْلُت:  اْمَرَأَتَك،  َتْعَتِزَل  َأْن  َيْأُمُرَك  َرُسوَل اهللِ   إِنَّ  َفَقاَل:  َيْأتِينِي،   
ا، َوَأْرَسَل إىِلَ َصاِحَبيَّ  ُقَها َأْم َماَذا َأْفَعُل؟ َقاَل: اَل َبْل اْعَتِزهلَْا َواَل َتْقَرهبَْ ُأَطلِّ
ِقي بَِأْهِلِك َفَتُكوينِ ِعْنَدُهْم َحتَّى َيْقيضَِ اهللُ  ِمْثَل َذلَِك، َفُقْلُت الْمَرَأتِ: احلَْ
 ، َة َرُسوَل اهللِِ  ُأَميَّ ْبِن  اْمَرَأُة ِهاَلِل  َقاَل َكْعٌب: َفَجاَءْت  اأَلْمِر.  َهَذا  يفِ 
َة َشْيٌخ َضائٌِع َلْيَس َلُه َخاِدٌم، َفَهْل  َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ ِهاَلَل ْبَن ُأَميَّ
ُه َواهللِِ َما بِِه َحَرَكٌة  َتْكَرُه َأْن َأْخُدَمُه؟ َقاَل: اَل، َوَلِكْن اَل َيْقَرْبِك، َقاَلْت: إِنَّ
ٍء، َواهللِ َما َزاَل َيْبِكي ُمْنُذ َكاَن ِمْن َأْمِرِه َما َكاَن إىِلَ َيْوِمِه َهَذا، َفَقاَل  إىِلَ يشَْ
الْمَرَأِة  َأِذَن  َكامَ  اْمَرَأتَِك  يفِ  اهللِ   َرُسوَل  اْسَتْأَذْنَت  َلْو  َأْهيلِ:  َبْعُض  يلِ 
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 ، اهللِ  َرُسوَل  ِفيَها  َأْسَتْأِذُن  اَل  َواهللِِ  َفُقْلُت:  ُدَمُه،  تَْ َأْن  َة  ُأَميَّ ْبِن  ِهاَلِل 
 ، َوَما ُيْدِرينِي َما َيُقوُل َرُسوُل اهللِ  إَِذا اْسَتْأَذْنُتُه ِفيَها، َوَأَنا َرُجٌل َشابٌّ
هنََى  ِحنَي  ِمْن  َلْيَلًة  ُسوَن  خَْ َلَنا  َكَمَلْت  َحتَّى  َلَياٍل  َعرشَْ  َذلَِك  َبْعَد  َفَلبِْثُت 

َرُسوُل اهللِِ  َعْن َكاَلِمَنا.

َأْو   ، بِيُّ  النَّ َعيلََّ  ُيَصيلِّ  َفاَل  َأُموَت  َأْن  ِمْن  إيِلََّ  َأَهمُّ  ٍء  يشَْ ِمْن  َوَما 
ُمنِي َأَحٌد  َيُموَت َرُسوُل اهللِِ  َفَأُكوَن ِمْن النَّاِس بِتِْلَك املَْْنِزَلِة، َفاَل ُيَكلِّ

. ِمْنُهْم َواَل ُيَصيلِّ َعيلََّ

ْيِل  اللَّ ِمْن  اآلِخُر  ُلُث  الثُّ َبِقَي  ِحنَي  ِه   َنبِيِّ َعلَ  َتْوَبَتَنا  اهلُل  َفَأْنَزَل 
ًة  َمْعنِيَّ َشْأينِ  يفِ  ِسَنًة  مُْ َسَلَمَة  ُأمُّ  َوَكاَنْت  َسَلَمَة،  ُأمِّ  ِعْنَد  اهللِ   َوَرُسوُل 
: َيا ُأمَّ َسَلَمَة، تِيَب َعلَ َكْعٍب. َقاَلْت: َأَفاَل  يفِ َأْمِري، َفَقاَل َرُسوُل اهللِِ 
َسائَِر  ْوَم  النَّ َفَيْمَنُعوَنُكْم  النَّاُس،  ِطَمُكُم  حيَْ إًِذا  َقاَل:  ُه؟  َفُأَبرشَِّ إَِلْيِه  ُأْرِسُل 

َعَلْيَنا. ْيَلِة َحتَّى إَِذا َصلَّ َرُسوُل اهللِ  َصاَلَة اْلَفْجِر آَذَن بَِتْوَبِة اهللِ  اللَّ

ِمْن  َبْيٍت  َظْهِر  َعلَ  َوَأَنا  َلْيَلًة  ِسنَي  خَْ ُصْبَح  اْلَفْجِر  َصاَلَة  ْيُت  َصلَّ َفَلامَّ 
َنْفيسِ،  َقْد َضاَقْت َعيلََّ  اهلُل:  َذَكَر  تِي  الَّ اِل  احلَْ َعلَ  َجالٌِس  َأَنا  َفَبْيَنا  ُبُيوتَِنا، 
َوَضاَقْت َعيلََّ اأَلْرُض باِمَ َرُحَبْت َسِمْعُت َصْوَت َصاِرٍخ َأْوىفَ َعلَ َجَبِل 
َساِجًدا،  َفَخَرْرُت  َقاَل:   ! َأْبرشِْ َمالٍِك،  ْبَن  َكْعُب  َيا  َصْوتِِه:  بَِأْعلَ  َسْلٍع 
َوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرٌج، َوآَذَن َرُسوُل اهللِِ  بَِتْوَبِة اهللِ َعَلْيَنا ِحنَي َصلَّ 
وَن  ُمَبرشُِّ َصاِحَبيَّ  ِقَبَل  َوَذَهَب  وَنَنا،  ُيَبرشُِّ النَّاُس  َفَذَهَب  اْلَفْجِر،  َصاَلَة 
َبِل، َوَكاَن  َوَرَكَض إيِلََّ َرُجٌل َفَرًسا، َوَسَعى َساٍع ِمْن َأْسَلَم َفَأْوىفَ َعلَ اجلَْ
ينِ  ُيَبرشُِّ َصْوَتُه  َسِمْعُت  الَِّذي  َجاَءينِ  َفَلامَّ  اْلَفَرِس،  ِمْن  َع  َأسَْ ْوُت  الصَّ
َيْوَمئٍِذ،  ا  مهَُ َغريَْ َأْمِلُك  َما  َواهللِ،  اُه،  بُِبرشَْ ا  إِيَّامهَُ َفَكَسْوُتُه  َثْويبََّ  َلُه  َنَزْعُت 
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اينِ النَّاُس  ، َفَيَتَلقَّ َواْسَتَعْرُت َثْوَبنيِْ َفَلبِْسُتُهامَ، َواْنَطَلْقُت إىِلَ َرُسوِل اهللِ 
ْوَبِة؛ َيُقوُلوَن: لَِتْهنَِك َتْوَبُة اهللِِ َعَلْيَك، َقاَل َكْعٌب:  وينِ بِالتَّ نُّ َفْوًجا َفْوًجا هيَُ
َفَقاَم  النَّاُس،  َحْوَلُه  َجالٌِس  اهللِِ   َرُسوُل  َفإَِذا  املَْْسِجَد،  َدَخْلُت  َحتَّى 
ْرِوُل، َحتَّى َصاَفَحنِي َوَهنَّاينِ، َواهللِِ، َما َقاَم إيِلََّ  هيَُ إيِلََّ َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اهللِ 

ُه، َواَل َأْنَساَها لَِطْلَحَة. َرُجٌل ِمْن املَُْهاِجِريَن َغريَْ

ُق  َيبُْ َوُهَو  اهللِِ   َرُسوُل  َقاَل  اهللِ   َرُسوِل  َعلَ  ْمُت  َسلَّ َفَلامَّ 
َقاَل:  َك،  ُأمُّ َوَلَدْتَك  ُمْنُذ  َعَلْيَك  َمرَّ  َيْوٍم  بَِخريِْ  َأْبرشِْ  وِر:  الرسُُّ ِمْن  َوْجُهُه 
ِعْنِد  ِمْن  َبْل  اَل،  َقاَل:  اهللِ؟  ِعْنِد  ِمْن  َأْم  اهللِِ  َرُسوَل  َيا  ِعْنِدَك  َأِمْن  ُقْلُت: 
َقَمٍر،  ِقْطَعُة  ُه  َكَأنَّ َحتَّى  َوْجُهُه  اْسَتَناَر  سَُّ  إَِذا  اهللِِ   َرُسوُل  َوَكاَن  اهللِ، 
إِنَّ  اهللِِ،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َيَدْيِه  َبنيَْ  َجَلْسُت  َفَلامَّ  ِمْنُه،  َذلَِك  َنْعِرُف  ا  َوُكنَّ
ِمْن َتْوَبتِي َأْن َأْنَخِلَع ِمْن َمايلِ َصَدَقًة إىِلَ اهللِِ َوإىِلَ َرُسوِل اهللِ، َقاَل َرُسوُل 
ُأْمِسُك  َفإِينِّ  ُقْلُت:  َلَك،  َخريٌْ  َفُهَو  َمالَِك  َبْعَض  َعَلْيَك  َأْمِسْك   : اهللِِ 
ْدِق،  بِالصِّ اينِ  َنجَّ إِنَّامَ  اهلَل  إِنَّ  اهللِِ  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:   ، بَِخْيبََ الَِّذي  َسْهِمي 
َأَحًدا  َأْعَلُم  َما  َفَواهللِِ  َبِقيُت،  َما  ِصْدًقا  إاِلَّ  َث  ُأَحدِّ اَل  َأْن  َتْوَبتِي  ِمْن  َوإِنَّ 
اهللِ لَِرُسوِل  َذلَِك  َذَكْرُت  ُمْنُذ  ِديِث  احلَْ ِصْدِق  يفِ  اهلُل  َأْباَلُه  املُْْسِلِمنَي  ِمْن 
إىِلَ  اهللِِ   لَِرُسوِل  َذلَِك  َذَكْرُت  ُمْنُذ  ْدُت  َتَعمَّ َما  َأْباَلينِ،  ممَِّا  َأْحَسَن   
َفَظنِي اهلُل ِفيامَ َبِقيُت، َوَأْنَزَل اهلُل َعلَ  َيْوِمي َهَذا َكِذًبا، َوإيِنِّ أَلْرُجو َأْن حيَْ
: نثۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋمث  َرُسولِِه 
َأْنَعَم اهلُل َعيلََّ ِمْن نِْعَمٍة  َما  نثڃ  ڃ   ڃمث، َفَواهللِِ  َقْولِِه:  إىِلَ 
َقطُّ َبْعَد َأْن َهَداينِ لإِلْساَلِم َأْعَظَم يفِ َنْفيسِ ِمْن ِصْدِقي لَِرُسوِل اهللِِ  َأْن 
ِذيَن َكَذُبوا  ِذيَن َكَذُبوا، َفإِنَّ اهللَِ َقاَل لِلَّ اَل َأُكوَن َكَذْبُتُه َفَأْهِلَك َكامَ َهَلَك الَّ
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نثڄ     : َوَتَعاىلَ َتَباَرَك  َفَقاَل  أَلَحٍد؛  َقاَل  َما  رشََّ  اْلَوْحَي  َأْنَزَل  ِحنَي 
گ    گ   گ   گ   ک   نثک   َقْولِِه:  إىِلَ  ڃمث  ڄ   ڄ   ڄ  
ِذيَن  اَلَثُة َعْن َأْمِر ُأوَلئَِك الَّ ا الثَّ ْفَنا َأهيَُّ لَّ ا تََ ڳمث، َقاَل َكْعٌب: َوُكنَّ
ْم، َوَأْرَجَأ  َقبَِل ِمْنُهْم َرُسوُل اهللِِ  ِحنَي َحَلُفوا َلُه، َفَباَيَعُهْم َواْسَتْغَفَر هلَُ

ٻ   نثٱ   َقاَل اهلُل:  َفبَِذلَِك  ِفيِه،  اهلُل  َقضَ  َحتَّى  َأْمَرَنا  َرُسوُل اهللِِ  
ِليُفُه  ْفَنا َعْن اْلَغْزِو إِنَّامَ ُهَو تَْ ٻ  ٻمث، َوَلْيَس الَِّذي َذَكَر اهللُ ممَِّا ُخلِّ

ْن َحَلَف َلُه َواْعَتَذَر إَِلْيِه َفَقبَِل ِمْنُه«. اَنا َوإِْرَجاُؤُه َأْمَرَنا َعمَّ إِيَّ

]أخرجه البخاري ح4418، ومسلم ح2769[.
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