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Kقّدِ ا 

ُ
  مة

ِهللا احلمد رب العاملنيالةُ، والص والسالم ـ  وعلىه األمنيِ، على رسول هآل، 
  .ه أمجعنيوصحبِ

 يب؛ فإنَّ النا بعدأصحابِه  ����أم احلرصِ على تزكية ص أشدأفضـلَ   ����حر
معلِّمهم، ومـربيهم، وقـدوتهم،    ����تزكية، وتوجيهِهم أحسن توجيه؛ فهو 

 وإمامهم؛ فكان هلذه التزكية والتربية أثر عظيم يف ختريجِ ذلكم اجليلِ الربـاينِّ 
الفريد!  

 يبى وزكَّى النالَّيت رب ن املواقفه ����ومفيها أصحاب :   خلُّـفـن تموقفُه م
موقف حاسم  ����عن غزوة تبوك؛ فقد كان للنيب  ����كعبِ بنِ مالك وصاحبيه 

 لَّتجتربلنا منه ع ظاتوع وفوائد ذَابع.  
ـ وألمهِّية هذه القصة وغزارة فوائ ، هادها، عزمت على مجعِ ما تيسر يل من

  .ورتبتها حسب ورودها يف القصة؛ لعلَّ منتفعا ينتفع، ومستفيدا يستفيد منها
نص وقد اعتمدت  ةالقص حيحنيِ«يف الواردها من »الصجتخر همافقطْ، ثُم ،

ازٍ للصحايب اجلليلِ كعبِ بـنِ مالـك   ثُم بينت غريب ألفاظها، ثُم ترمجت بإجي
����ةاملُنتقاةَ من القص الفوائد ذكرت ثُم ،.  

 يف استنباط رتهذه الوقد س   بفائـدة رتياقِ، فكُلَّما مـرعلى الس فوائد
ذكَرتها، ثُم أنقلُ من القصة املقطع الَّذي تدلُّ عليـه الفائـدةُ يف الغالـبِ؛    

  .سهلَ االستفادةُ منهاتاستنباطها؛ وذلك حتى موضعِ دةُ مع فاجتمعت الفائ
  ما كتبه احلافظُ ابـن من ذهين، راجعت الفوائد فراغي من استنباط وبعد

عن هذه القصـة، وكـذلك    »فتحِ الباري«يف كتابِه  -رمحه اُهللا تعاىل-حجرٍ 
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 وويالن ه لصحيحِ«يف  -رمحه اُهللا تعاىل-اإلماماإلمامِ مسلمٍ شرح« فأضفت ،
الدرر الَّيت بـني يـديك يف هـذه     عت هذهمفاجت ؛من الفوائد ما فاتين إيراده

سالةالر.  
لـو  إذْ وأما منهجي يف استنباط الفوائد؛ فيقوم على االختصارِ يف الغالبِ، 

! مـن الفائـدة   أَفَضت يف بيان كلِّ فائدة لَطال املقام، وضعفت االسـتفادةُ 
واملقصود اإلشارةُ للفائدة ال اإلطناب فيها، وللقارئِ الكرميِ بعد ذلك البحثُ 

  .عن تفاصيلِ الفائدة يف مظانها
هداية السالك إىل فوائد قصة كعـبِ بـنِ   «وقد وسمت هذا الرسالةَ بـ 

 مالك����«لسلةسالةُ هي األوىل من هذه السها  ، وهذه الرعتبوسي ،املباركة-
  .سالسلُ أخرى -بإذن اِهللا تعاىل
اهلدايةَ والتسديد، والعـونَ والتيسـري، واإلخـالص    يل ولكم أسألُ اَهللا 

ه على كلِّ شيٍء قدير؛ إنوفيقوالت.  
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  :احلديثِ  ص

قال اإلمام بن دحماِهللا م أبو عبد  يف  -رمحه اُهللا تعـاىل -إمساعيلَ البخاري
حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ، عن عقَيلٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، : »صحيحه«

عن عبد الرحمنِ بنِ عبد اِهللا بنِ كَعبِ بنِ مالك، أَنَّ عبد اِهللا بن كَعـبِ بـنِ   
 كالم-يمع نيح نِيهب نبٍ مكَع دكَانَ قَائقَالَ -و :  ـكالم نب بكَع تعمس
���� بقَالَ كَع ،وكبت ةصق نع لَّفخت نيثُ حدحولِ اِهللا : يسر نع لَّفخأَت لَم
نت تخلَّفْت في غَزوة بدرٍ، في غَزوة غَزاها إِلَّا في غَزوة تبوك، غَير أَني كُ ����

يرِيد عري قُريشٍ حتى  ����ولَم يعاتب أَحدا تخلَّف عنها، إِنما خرج رسولُ اِهللا 
 ����جمع اُهللا بينهم وبين عدوهم علَى غَيرِ ميعاد، ولَقَد شهِدت مع رسولِ اِهللا 

ةَ الْعقَبة حني تواثَقْنا علَى الْإِسلَامِ، وما أُحب أَنَّ لي بِها مشهد بـدرٍ، وإِنْ  لَيلَ
  .كَانت بدر أَذْكَر في الناسِ منها

 ا أَيسر حني تخلَّفْت عنه يف تلْكأَني لَم أَكُن قَطُّ أَقْوى ولَ: كَانَ من خبرِي
 ةوزالْغ]اةزا يف ]الْغمهتعمى جتقَطُّ، ح انلَتاحر لَهي قَبدنع تعمتا اجم اللَّهو ،

يرِيد غَزوةً إِلَّا ورى بِغيرِها، حتى كَانت  ����تلْك الْغزوة، ولَم يكُن رسولُ اِهللا 
سا راهةُ غَزوزالْغ لْكا   ����ولُ اِهللا تفَـازما ويدعا بفَرلَ سقْبتاسو ،يددش ريف ح

 هِهجبِو مهربفَأَخ ،موِهةَ غَزبوا أُهبأَهتي؛ لمهرأَم نيملسلْملَّى لا، فَجريا كَثودعو
-ولَا يجمعهم كتاب حافظٌ  كَثري، ����الَّذي يرِيد، والْمسلمونَ مع رسولِ اِهللا 

رِيدانَ: ييوالد- با : قَالَ كَعم فَى لَهخيأَنْ س إِلَّا ظَن بيغتأَنْ ي رِيدلٌ يجا رفَم
  .لَم ينزِلْ فيه وحي اِهللا
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اللُ، وتجهز رسولُ تلْك الْغزوةَ حني طَابت الثِّمار والظِّ ����وغَزا رسولُ اِهللا 
والْمسلمونَ معه، فَطَفقْت أَغْدو لكَي أَتجهز معهم فَأَرجِع ولَم أَقْـضِ   ����اِهللا 

  .أَنا قَادر علَيه: شيئًا، فَأَقُولُ في نفِْسي
 ����أَصـبح رسـولُ اِهللا   فَلَم يزلْ يتمادى بِي حتى اشتد بِالناسِ الْجِـد، فَ 
ئًا، فَقُلْتيازِي شهج نأَقْضِ م لَمو هعونَ مملسالْمو :   مٍ أَوـوبِي هـدعب زهجأَت

مقُهأَلْح نِ ثُميموي.  
 توغَـد ئًا، ثُميأَقْضِ ش لَمو تعجفَر ،زهجأَتلُوا لأَنْ فَص دعب تودفَغ   ثُـم

رجعت ولَم أَقْضِ شيئًا، فَلَم يزلْ بِي حتى أَسرعوا وتفَارطَ الْغزو، وهممت أَنْ 
كيل ذَل رقَدي فَلَم ،لْتنِي فَعتلَيو ،مرِكَهلَ فَأُدحتأَر.  

فَطُفْـت فـيهِم؛    ���� فَكُنت إِذَا خرجت يف الناسِ بعد خروجِ رسـولِ اهللاِ 
 ناُهللا م ذَرع نملًا مجر أَو ،فَاقالن هلَيا عوصمغلًا مجى إِلَّا ري لَا أَرنِي أَننزأَح

  !الضعفَاِء
حتى بلَغَ تبوك، فَقَالَ وهو جالس فـي الْقَـومِ    ����ولَم يذْكُرنِي رسولُ اِهللا 

وكب؟«: بِتبلَ كَعا فَعةَ» مملنِي سب نلٌ مجفَقَالَ ر : اهدرب هسبولَ اِهللا، حسا ري
هطْفي عف هظَرنلٍ! وبج ناذُ بعفَقَالَ م :ا قُلْتم ـا  ! بِئْسولَ اِهللا، مسا ري اللَّهو

  .���� فَسكَت رسولُ اِهللا. علمنا علَيه إِلَّا خيرا
كالم نب بقَالَ كَع :  قْـتطَفي، ومنِي هرضلًا؛ حقَاف هجوت هنِي أَنلَغا بفَلَم
واستعنت علَى ذَلـك  ! بِماذَا أَخرج من سخطه غَدا؟: أَتذَكَّر الْكَذب، وأَقُولُ

قَد أَظَلَّ قَادما؛ زاح عني  ����إِنَّ رسولَ اِهللا : بِكُلِّ ذي رأْىٍ من أَهلي، فَلَما قيلَ
قَهدص تعمفَأَج ،بكَذ يهٍء فيا بِشدأَب هنم جرأَخ ي لَنأَن فْترعلُ، واطالْب.  
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فَيركَع  قَادما، وكَانَ إِذَا قَدم من سفَرٍ بدأَ بِالْمسجِد ����وأَصبح رسولُ اِهللا 
  .فيه ركْعتينِ، ثُم جلَس للناسِ

فَلَما فَعلَ ذَلك؛ جاَءه الْمخلَّفُونَ فَطَفقُوا يعتذرونَ إِلَيه ويحلفُونَ لَه، وكَانوا 
عهم، واسـتغفَر  علَانِيتهم، وباي ����بِضعةً وثَمانِني رجلًا، فَقَبِلَ منهم رسولُ اِهللا 

  .لَهم، ووكَلَ سرائرهم إِلَى اِهللا
فَجِئْت . »تعالَ«: فَجِئْته، فَلَما سلَّمت علَيه؛ تبسم تبسم الْمغضبِ، ثُم قَالَ

قَـد ابتعـت    أَلَم تكُـن ؛ ما خلَّفَك«: أَمشي حتى جلَست بين يديه، فَقَالَ يل
بلَى، إِني واللَّه لَو جلَست عند غَيرِك من أَهلِ الدنيا؛ لَرأَيت : فَقُلْت» !ظَهرك؟

  ـتملع لَقَد اللَّهي ونلَكلًا، ودج يتطأُع لَقَدذْرٍ، وبِع هطخس نم جرأَخأَنْ س
الْي كثْتدح نلَئ   طَكـخساُهللا أَنْ ي ـكَنوشي؛ لَينع ى بِهضربٍ تيثَ كَذدح مو

علَي، ولَئن حدثْتك حديثَ صدقٍ تجِد علَي فيه؛ إِني لَأَرجو فيه عفْو اِهللا، لَـا  
وال أَيسـر منـي حـني    واللَّه ما كَانَ لي من عذْرٍ، واللَّه ما كُنت قَطُّ أَقْوى 

كنع لَّفْتخولُ اِهللا . تساُهللا «: ����فَقَالَ ر يقْضى يتح فَقُم ،قدص ذَا فَقَدا هأَم
يكف«.  

واللَّه ما علمنـاك  : فَقُمت، وثَار رِجالٌ من بنِي سلمةَ فَاتبعونِي، فَقَالُوا لي
بأَذْن تولِ اِهللا كُنسإِلَى ر تذَرتكُونَ اعأَنْ لَا ت تزجع لَقَدذَا، ولَ ها قَببذَن ت

 ����بِما اعتذَر إِلَيه الْمتخلِّفُونَ، قَد كَانَ كَافيك ذَنبك استغفَار رسـولِ اِهللا   ����
لَك .تدى أَرتونِي حبنؤالُوا يا زم اللَّهفِْسي فَون فَأُكَذِّب جِعأَنْ أَر!  

ملَه قُلْت ؟ قَالُوا: ثُمدي أَحعذَا مه يلْ لَقه : ،ا قُلْتثْلَ مقَالَا م لَانجر ،معن
يلَ لَكا قثْلُ ما مميلَ لَهفَق .ا؟ قَالُوا: فَقُلْتمه نم : ،رِيمبِيعِ الْعالر نةُ باررم
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هويفاقةَ الْويأُم نـا  . لَالُ بيهِما، فردا بهِدش نِ قَديحالنِ صلَيجي روا لفَذَكَر
  .أُسوةٌ، فَمضيت حني ذَكَروهما لي

الْمسلمني عن كَلَامنا أَيها الثَّلَاثَةُ من بينِ من تخلَّـف   ����ونهى رسولُ اِهللا 
ي عالَّت يا هفَم ،ضفِْسي اَألري نف تكَّرنى تتا، حوا لَنريغتو ،اسا الننبنت؛ فَاجهن

رِفأَع!  
فَلَبِثْنا علَى ذَلك خمِسني لَيلَةً، فَأَما صاحباي فَاستكَانا وقَعـدا يف بيوتهِمـا   

كُنت أَشب الْقَومِ وأَجلَدهم، فَكُنت أَخرج فَأَشهد الصلَاةَ مع يبكيان، وأَما أَنا فَ
فَأُسلِّم  ����الْمسلمني، وأَطُوف يف اَألسواقِ، ولَا يكَلِّمنِي أَحد، وآتي رسولَ اِهللا 

فَأَقُولُ يف ن ،لَاةالص دعب ِسهلجيف م وهو ،هلَيفِْسيع :   دبِـر هيـفَتش كرلْ حه
ي أَم لَا؟ ثُم أُصلِّي قَرِيبا منه فَأُسارِقُه النظَر، فَإِذَا أَقْبلْت علَى صلَاتي السلَامِ علَ

  !أَقْبلَ إِلَي، وإِذَا الْتفَت نحوه أَعرض عني
م كذَل لَيى إِذَا طَالَ عتح   ارجِـد ترـوسى تتح تيشاسِ؛ مالن ةفْوج ن

فَسلَّمت علَيه، فَواللَّه ما  -وهو ابن عمي، وأَحب الناسِ إِلَي-حائط أَبِي قَتادةَ 
لَامالس لَيع در !فَقُلْت :بِاللَّه كدشةَ، أَنادا قَتا أَبي :لْ تاَهللا   ه ـبنِـي أُحلَمع

اُهللا : ورسولَه؟ فَسكَت، فَعدت لَه فَنشدته فَسكَت، فَعدت لَه فَنشدته، فَقَـالَ 
لَمأَع ولُهسرو .ارالْجِد تروسى تتح تلَّيوتو ،اينيع تفَفَاض.  

لْمدينة، إِذَا نبطي من أَنباط أَهلِ الشأْمِ، ممـن  فَبينا أَنا أَمشي بِسوقِ ا: قَالَ
من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالك؟ فَطَفق الناس : قَدم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدينة، يقُولُ

كلم نا مابتك إِلَي فَعاَءنِي دى إِذَا جتح ،ونَ لَهريشي  يـهانَ، فَإِذَا فـا  : (غَسأَم
بعد؛ فَإِنه قَد بلَغنِي أَنَّ صاحبك قَد جفَاك، ولَم يجعلْك اُهللا بِدارِ هـوان ولَـا   
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كاسوا نبِن ق؛ فَالْحةعيضا). مهأْتا قَرلَم لَاِء: فَقُلْتالْب نا مضذَا أَيهو !مميفَت ت
  .بِها التنور فَسجرته بِها

يأْتينِي،  ����حتى إِذَا مضت أَربعونَ لَيلَةً من الْخمِسني، إِذَا رسولُ رسولِ اِهللا 
أُطَلِّقُهـا، أَم مـاذَا   : فَقُلْت. يأْمرك أَنْ تعتزِلَ امرأَتك ����إِنَّ رسولَ اِهللا : فَقَالَ

ا: لُ؟ قَالَأَفْعهبقْرلَا تا وزِلْهتلِ اعلَا، ب .  فَقُلْـت ،كثْلَ ذَلم يباحلَ إِلَى صسأَرو
  .الْحقي بِأَهلك فَتكُونِي عندهم، حتى يقْضي اُهللا يف هذَا اَألمرِ: لامرأَتي

بقَالَ كَع :ينِ أُملَالِ بأَةُ هرام اَءتولَ اِهللا  ����ةَ فَجسر���� ـا  : ، فَقَالَـتي
رسولَ اِهللا، إِنَّ هلَالَ بن أُميةَ شيخ ضائع لَيس لَه خادم، فَهلْ تكْره أَنْ أَخدمه؟ 

ه ما واللَّ! إِنه واللَّه ما بِه حركَةٌ إِلَى شيٍء: ، قَالَت»لَا، ولَكن لَا يقْربك«: قَالَ
  .زالَ يبكي منذُ كَانَ من أَمرِه ما كَانَ إِلَى يومه هذَا

في امرأَتـك، كَمـا أَذنَ    ����لَوِ استأْذَنت رسولَ اِهللا : فَقَالَ لي بعض أَهلي
همدخةَ أَنْ تينِ أُملَالِ به أَةرامل .فَقُلْت :تلَا أَس اللَّهـولَ اِهللا  وسا ريهنُ فأْذ���� ،

  إِذَا استأْذَنته فيها، وأَنا رجلٌ شاب؟ ����وما يدرِينِي ما يقُولُ رسولُ اِهللا 
فَلَبِثْت بعد ذَلك عشر لَيالٍ، حتى كَملَت لَنا خمسونَ لَيلَةً من حنيِ نهـى  

نا، فَلَما صلَّيت صلَاةَ الْفَجرِ صبح خمِسني لَيلَةً، وأَنـا  عن كَلَام ����رسولُ اِهللا 
 اقَتض اُهللا، قَد ي ذَكَرالِ الَّتلَى الْحع سالا جا أَننيا، فَبنوتيب نم تيرِ بلَى ظَهع

تعم؛ ستبحا ربِم ضاَألر لَيع اقَتضفِْسي، ون لَيفَـى   عارِخٍ أَوص توص
هتولَى صلْعٍ بِأَعلِ سبلَى جع :رشأَب ،كالم نب با كَعا، : قَالَ. ياجِدس تررفَخ

بِتوبة اِهللا علَينا حني صلَّى صلَاةَ  ����وعرفْت أَنْ قَد جاَء فَرج، وآذَنَ رسولُ اِهللا 
ناس يبشروننا، وذَهب قبلَ صاحبي مبشرونَ، وركَض إِلَـي  الْفَجرِ، فَذَهب ال

  عـرأَس توكَانَ الصلِ، وبلَى الْجفَى عفَأَو لَمأَس ناعٍ مى سعسا، وسلٌ فَرجر
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نِي؛ نرشبي هتوص تعمي ساَءنِي الَّذا جسِ، فَلَمالْفَر نم    ،يبثَـو لَـه ـتعز
فَكَسوته إِياهما بِبشراه، واللَّه ما أَملك غَيرهما يومئـذ، واسـتعرت ثَـوبينِ    

فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجـا يهنـونِي    ����فَلَبِستهما، وانطَلَقْت إِلَى رسولِ اِهللا 
ي ،ةبوقُولُونَبِالت :كلَيةُ اِهللا عبوت نِكهتل.  

بولُ اِهللا : قَالَ كَعسفَإِذَا ر ،جِدسالْم لْتخى دتح����  ،اسالن لَهوح سالج
  إِلَـي ا قَامم اللَّهانِي، ونهنِي وافَحى صتوِلُ حرهاِهللا ي ديبع نةُ بطَلْح إِلَي فَقَام

ةَرطَلْحا لاهسلَا أَنو ،هرغَي اجِرِينهالْم نلٌ مج.  
بولِ اِهللا : قَالَ كَعسلَى رع تلَّما سـولُ اِهللا  ����فَلَمس؛ قَالَ ر���� -  ـوهو

: قَالَ. »أَبشر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك«: يبرق وجهه من السرورِ
اِهللا؟ قَالَ: قُلْت دنع نم ولَ اِهللا، أَمسا ري كدنع ناهللاِ «: أَم ـدنع نلْ ملَا، ب« ،

إِذَا سر استنار وجهه حتى كَأَنه قطْعةُ قَمرٍ، وكُنا نعـرِف   ����وكَانَ رسولُ اِهللا 
يب تلَسا جفَلَم ،هنم كذَلقُلْت هيدي ن : علخي أَنْ أَنتبوت نولَ اِهللا، إِنَّ مسا ري

أَمِسك علَيـك  «: ����قَالَ رسولُ اِهللا . من مالي صدقَةً إِلَى اِهللا وإِلَى رسولِ اِهللا
لَك ريخ و؛ فَهكالم ضعب« .ي بِ: قُلْتي الَّذمهس ِسكي أُمفَإِنفَقُلْت ،ربيا : خي

رسولَ اِهللا، إِنَّ اَهللا إِنما نجانِي بِالصدقِ، وإِنَّ من توبتي أَنْ لَا أُحدثَ إِلَّا صدقًا 
يتقا بذُ . منم يثدقِ الْحدي صاُهللا ف لَاهأَب نيملسالْم نا مدأَح لَما أَعم اللَّهفَو

ولِ اِهللا ذَكَرسرل كذَل ت����   ـكذَل تذُ ذَكَرنم تدمعا تلَانِي، ما أَبمم نسأَح
  .إِلَى يومي هذَا كَذبا، وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اُهللا فيما بقيت ����لرسولِ اِهللا 

 هولسلَى رلَ اُهللا عزأَنجسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج����: ����و 
 مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس
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 ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل مقجكمقجكمقجكمقجك حقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخف جفحفجفحفجفحفجفحف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع
 منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل
 ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ييٰذييٰذييٰذييٰذ ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن
 ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ََََُُُُِِِِّّّّّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ
  .]١١٩- ١١٧: التوبة[ ����يئيئيئيئ

أَعظَم يف  -بعد أَنْ هدانِي للْإِسلَامِ- فَواللَّه ما أَنعم اُهللا علَي من نِعمة قَطُّ 
فْسي مولِ اِهللا نسري لقدص ن����  ينالَّذ لَكا هكَم كلفَأَه ،هتأَنْ لَا أَكُونَ كَذَب

كَذَبوا؛ فَإِنَّ اَهللا قَالَ للَّذين كَذَبوا حني أَنزلَ الْوحي شر ما قَالَ لأَحد، فَقَالَ 
 ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ����: تبارك وتعالَى
  يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت يبرتيبرتيبرتيبرت ىبىبىبىب مبنبمبنبمبنبمبنب زبزبزبزب يئربيئربيئربيئرب

 يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف يثىفيثىفيثىفيثىف ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث
  .]٩٦- ٩٥: التوبة[ ����    ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك

بولُ : قَالَ كَعسر مهنقَبِلَ م ينالَّذ كرِ أُولَئأَم نا الثَّلَاثَةُ عها أَيلَّفْنخا تكُنو
أَمرنا حتى  ����اِهللا  حني حلَفُوا لَه، فَبايعهم واستغفَر لَهم، وأَرجأَ رسولُ ����اِهللا 

، ولَـيسς∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ω Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏Σā ����   ����: قَضى اُهللا فيه، فَبِذَلك قَالَ اُهللا
 نما عنرأَم هاؤجإِرا وانإِي يفُهلخت وا هموِ، إِنزنِ الْغا علِّفْنا خماُهللا م ي ذَكَرالَّذ

حهنفَقَبِلَ م ،هإِلَي ذَرتاعو لَه لَف.  
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  :احلديثِ  ختريج

حديث كعبِ بنِ مالـك  : أخرجه اإلمام البخاري يف كتابِ املغازي، بابِ
 ، رقـم )فـتح  - ٨/٤٥٢( ���� ς∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ω Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏Σā ����: ����وقولِ اِهللا 

حديث توبة كعـبِ  : بِ التوبة، بابِ، وأخرجه اإلمام مسلم يف كتا)٤٤١٨(
  .، وهذا لفظُ اإلمامِ البخاري)٢٧٦٩( رقم )٤/٢١٢٠(بنِ مالك وصاحبيه 

  

���� ���� ����  
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ُ
  � مالكٍ  بنِ  كعبِ  ترمجة

بنِ القَينِ بنِ كعبِ بـنِ   -عمرو: وامسه-هو كعب بن مالك بنِ أيب كعبٍ 
نِ سعد بنِ علي بنِ أسد بنِ سارِدةَ بنِ يزيد سواد بنِ غَنمِ بنِ كعبِ بنِ سلمةَ ب

لَميالس بنِ اخلزرجِ األنصاري مشاِهللا، وقيل]بفتحتنيِ[ بنِ ج ى أبا عبدكني ، :
  .ليلى بنت زيد بنِ ثَعلَبةَ، من بين سلمةَ أيضا: وأُمه. أبو عبد الرمحنِ

ين كانوا يردونَ األذى عنه، وكان الَّذ ����أحد شعراِء رسولِ اِهللا  ����كان 
  .قد غلَب عليه يف اجلاهلية أمر الشعرِ وعرِف به، ثُم أسلَم وشهِد العقَبةَ

املدينةَ؛ آخى بينه وبني طلحةَ بنِ عبيد اِهللا، حني  ����لَما قَدم على رسولِ اِهللا 
  .آخى بني املهاجرين واألنصارِ

 مل يشهد���� خلَّـف  بدره ت؛ فإنكلَّها حاشا تبوك ا واملشاهددهِد أُحا، وش
 ς∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ω Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏Σā ����: عنها، وهو أحد الثَّالثة الَّذين قال اُهللا تعاىل فيهم

υϖΠς�ΩšυϖΠς�ΩšυϖΠς�ΩšυϖΠς�Ωš …ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ… πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂ Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅… †Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄ πŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂Ω ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ ψΣψΣψΣψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…Σ♥Σ⊃⇓Κς…Σ♥Σ⊃⇓Κς…Σ♥Σ⊃⇓Κς… Νϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡Ω ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ‚Πς�‚Πς�‚Πς�‚Πς� 

ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… :‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ… ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ… ΘΩψΡ’ΘΩψΡ’ΘΩψΡ’ΘΩψΡ’ ð‡†ΩΤ�ð‡†ΩΤ�ð‡†ΩΤ�ð‡†ΩΤ� ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ &Νϖ…ΣΤŠΣ�Ω∼Ψ√&Νϖ…ΣΤŠΣ�Ω∼Ψ√&Νϖ…ΣΤŠΣ�Ω∼Ψ√&Νϖ…ΣΤŠΣ�Ω∼Ψ√ ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ 〉‡…ΘΩΠς�√≅…〉‡…ΘΩΠς�√≅…〉‡…ΘΩΠς�√≅…〉‡…ΘΩΠς�√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅… وهم���� ، :
، تخلَّفوا عـن غـزوة   ����كعب بن مالك، وهاللُ بن أُميةَ، ومرارةُ بن الربِيعِ 

هم، وغفَر هلم، ونزل القرآنُ يف شأنِهمتبوكفتاب اُهللا عليهم، وعذَر ،.  
 كعب لَبِس دويف يومِ أُح����  يبلَأْمةَ الن����  يبالـن وكانت صفراَء، ولَبِس ،

����  مالك بن كعب رِحه، فجا ����لَأْمتحرج رعش أحد.  
 سريين بن دحمكان شع: (-رمحه اُهللا تعاىل-قال مراُء املسلمني : انَ بنحس

 مالك بن واحةَ، وكعبر اِهللا بن وعبد ،فُهم    ����ثابتخـوي فكـان كعـب ،

ةِ كعبِ بنِ مالكٍ 
َّ
الِك إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 ١٦                              �هداية

                              

احلرب، وعبد اِهللا يعيرهم بالكفرِ، وكان حسانُ يقبِلُ على األنسابِ، فبلَغين أنَّ 
 قًا من قولِ كعبِ بنِ مالكفَر ما أسلَمتا إنسود����:  

نا ميرٍ قَضتهامةَ كُلَّ ووفَا... ن تينا السدأَغم ثُم ،ربيوخ  
 لَقالَت ها ولو نطَقترخين ...سود نهعيفًاقَواطا أو ثَق  

  ).خذُوا ألنفِسكم، ال يرتِلُ بكم ما نزل بثَقيف: فلما بلَغ دوسا؛ قالوا
سنةَ مخسـني،   -رضي اُهللا عنهما- يف زمنِ معاويةَ بنِ أيب سفيانَ ����توفِّي 

وهو ابن سبعٍ وسبعني، وكان قد عمـي وذهـب   . سنةَ ثالث ومخسني: وقيل
  .)١(بصره يف آخرِ عمرِه

  

���� ���� ����  

                                                 

، )٧٤٤٨(رقـم   ٥/٤٥٦» اإلصـابة يف متييـز الصـحابة   «: ����ترمجتـه   من مصادرِ )١(
  ).٢٢٣١(رقم  ٢/٣٨١» االستيعاب يف معرفة األصحاب«
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ُ
  :احلديثِ  غريب

. تفاعلٌ منه: والتواثُق. تحالَفْنا وتعاهدنا: مبثلَّثة وقاف؛ أي: »تواثَقْنا«* 
يثاق؛ أيال: واملنـا علـى    : عهدعبايـا تلَم نا على بعضٍ امليثاقذ بعضأخ
  .)١(اإلسالمِ

 *»فَازبعيدةً صحراَء: »ام   جـاةمارِ واملاِء؛ تفاؤلًا من الفوزِ بالنعن الع
  .منها

  .)٢(أوضح: باجليمِ، وتشديد اللَّامِ؛ أي: »فجلَّى«* 
ما يحتـاج  : ة، وسكون اهلاِء؛ أياُألهبةُ بضم اهلمز: »أُهبةَ غَزوِهم«* 

  .)٣(إليه يف السفرِ واحلربِ
 *»وزطَ الغفار؛ أي: »وتلةق: بالفاِء والطَّاِء املُهم٤(فات وسب(.  
 *»وصماملَغ« :لةاملُهم ادوالص ،مةهو املطعونُ عليـه يف  : بالغنيِ املُعج

  .)٥(دينِه املُتهم بالنفاقِ
 *»نؤوينيب« :أْنِيبوالت ،دةوحم ثُم ،ثقيلة ـوبيخِ   : بنوناملُبالَغـةُ يف الت

عنيف٦(والت(.  
                                                 

  .٥/٣٢٦» النهاية يف غريب احلديث«، و١٠/٣٧١» لسان العرب« )١(
  .٣/٩٤١» النهاية يف غريب احلديث«، و٥/٣٩٢» لسان العرب« )٢(
  .١/٨٠٣» النهاية يف غريب احلديث« )٣(
  .٧٧ص» القاموس احمليط«، و١/٢١٧» لسان العرب« )٤(
  .٨/٤٥٨» فتح الباري«، و٧/٦١» لسان العرب« )٥(
  .١/٢١٦» لسان العرب« )٦(
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 *»ظَر؛ أي: »فأُسارِقُه النمةاملُعج والقاف ،لةنيِ املُهمإليه يف : بالس أنظر
فْية١(خ(.  
 *»رتوسى تارِ: »حتالد ورس ٢(أي علَوت(.  
 *»بإذا نيو : »طاملاِء واستخراجِه؛ وهم فلَّاح طُ نسبةٌ إىل استنباطبالن
  .)٣(نصراينٌّ ����وهذا النبطي الَّذي جاء لكعبٍ . العجمِ
 *»كاسون« :ن املُواساةم ،لةنيِ املُهموكسرِ الس ،ونالن ٤(بضم(.  
 *»متميفت« :دت٥(أي قص(.  
  .)٦(ف واطَّلَعأي أشر: »فأَوفَى«* 
  .)٧(أوقدته: بسنيٍ مهملة، وجيمٍ؛ أي: »فسجرته«* 

  

���� ���� ����  

                                                 

  .٨/٤٦١» فتح الباري« )١(
  .٢/١٠٣٠» النهاية يف غريب احلديث«، و٤/٣٨٤» لسان العرب« )٢(
  .٨/٤٦٢» فتح الباري« )٣(
  .املصدر السابق )٤(
  .٨/٤٦٢» فتح الباري«، و١٢/٢٢» لسان العرب« )٥(
  .٥/٤٦٩» النهاية يف غريب احلديث«، و١٥/٣٩٨» لسان العرب« )٦(
  .٨/٤٦٢» فتح الباري« )٧(
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ْ
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 ن الِق مِ  تقاة
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  ةِ ص
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ُ
  الفوائد

ُ
 امل

ْ
 ن

ُ
 من الِق  تقاة

َّ
  :ةِ ص

١- ةنةُ ثابتةٌ بالكتابِ، والسهذه القص.  
 ����: يف سورة التوبة بقوله تعاىل -سبحانه-فأما الكتاب؛ فقد ذكَرها اُهللا 

ς∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ω ΨΨ ΨΨ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏Σā υϖΠς�ΩšυϖΠς�ΩšυϖΠς�ΩšυϖΠς�Ωš …ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ… πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂ Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅… †Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄ 

πŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂Ω ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς… Νϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡Ω ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ‚Πς�‚Πς�‚Πς�‚Πς� ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… :‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ… ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ… ���� ]وبة١١٨: الت[.  
ةُ؛ فقد جاءت يف أصحنا السكتابِ اِهللا وأم صحيحِ اإلمامِ «: الكتبِ بعد

يف غريِمها مـن كتـبِ   »صحيحِ اإلمامِ مسلمٍ«، و»البخاري دتكما ور ،
ةنالس.  
٢-    البخـاري دها اإلمـامةُ أوريف  -رمحـه اُهللا تعـاىل  -هذه القص

 ؛ فالقصةُ يف-عليه اِهللا ةُرمح-يف كتابِ املغازي، وهذا من فقهِه  »صحيحه«
بابِ اجلهاد، وخطورة التخلُّف عنه، وخاصةً إذا استنفَر اإلمام الشرعي له 

اسالن.  
رمحـه  -أوردها اإلمام مسلم يف كتابِ التوبة، وهذا أيضا من فقهِه  -٣

؛ فقد تجلَّى فيها صدق التوبة واإلنابة، والصرب عليها، فمع شدة -اُهللا تعاىل
ِء الَّذي تضعف معه النفوس، وتخور القُوى؛ كـان صـدق التوبـة    البال

 …Πς�ΩšΠς�ΩšΠς�ΩšΠς�Ωš …ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ ����: ����واإلنابة، وقد ظهر ذلك يف التعبريِ القرآينِّ كما يف قولِ اِهللا 

πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂πŒΩΤ∈†Ω∂ Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅…〉≥⁄ΚΚς‚≅… †Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ†Ω∧ΨŠ πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄πŒΩ‰ΣšΩ⁄ πŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂ΩπŒΩΤ∈†Ω∂Ω ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ψΞ∼ς∏Ω∅ ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς… Νϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡ΩΝϖ…ΘΣΤ⇒ςℵ≡Ω ⇐Κς⇐Κς⇐Κς⇐Κς………… ‚Πς�‚Πς�‚Πς�‚Πς� ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ςΚ†Ω•<∏Ω∨ 

Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… :‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ…:‚Πς�ΜΞ… ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ…ΨΤ∼ς√ΜΞ… ���� ]وبةن اُهللا ]١١٨: التم  -جلَّ جاللُه-، فهنا بيما أصا ظَمع
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من الشدة والكَربِ، ومع هذا كانت التوبةُ عندهم حاضرةً، والندم معهم 
  .مستمرا

ا عربةٌ للمعتبِرين، وعظةٌ مشروعيةُ إيراد قصصِ التائبني؛ ففي ذكرِه -٤
من ذكرِ القصصِ يف كتابِه ألمهِّيتها وقُوة  ����للمتعظني؛ ولذلك أكثَر اُهللا 

  مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمفخفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع    ����: وعظها، يقولُ اُهللا تعاىل

 هلهلهلهل ململململ خلخلخلخل  حلحلحلحل جلجلجلجل مكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك
  .]١١١: يوسف[ ����مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم

اش أحداثَها، وتنقَّل بني أفضلُ من يورِد القصةَ هو صاحبها الَّذي ع -٥
ها أبلغَ وأجنعوأثر ،وأوثق نه تكونُ أصدقها؛ فمفصول.  

 الفائدةِ 
ُ
 تعـاىل-من قولِ عبـدِ اِهللا بـنِ كعـبٍ : مورد

ُ
سـمعت  ( :-رمحـه اهللا

 كالم نب بكَع���� وكبت ةصق نع لَّفخت نيثُ حدحي.(  
د مبا أنعم اُهللا عليه من النعمِ، شريطةَ أن يأمن جواز أن يتحدثَ العب -٦

على نفِسه الفتنةَ من الغرورِ والتكبرِ، والتزكية والتفاخرِ، أو مـن العـنيِ   
 ���� ⊆ΘΩ∨Κς…Ω†ΘΩ∨Κς…Ω†ΘΩ∨Κς…Ω†ΘΩ∨Κς…Ω Ψ◊Ω∧⊕Ψ⇒ΨΤŠΨ◊Ω∧⊕Ψ⇒ΨΤŠΨ◊Ω∧⊕Ψ⇒ΨΤŠΨ◊Ω∧⊕Ψ⇒ΨΤŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ π�ΠΨŸΩ™ΩΤ⊇π�ΠΨŸΩ™ΩΤ⊇π�ΠΨŸΩ™ΩΤ⊇π�ΠΨŸΩ™ΩΤ† ����: ����واحلسد؛ وقد دلَّ لذلك قولُ اِهللا 

  .]١١: الضحى[
نفِسه شيئًا من ذلك؛ فليس من احلكمة إظهـاره أو  أما إذا خشي على 

  .التحدثُ به
 الفائدةِ 

ُ
فـي   ����لَم أَتخلَّف عن رسـولِ اِهللا  ( :����من قولِ كعـبٍ : مورد

وكبت ةوي غَزا إِلَّا فاهغَز ةوغَز.(  
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 ����علـى مشـاركة الرسـولِ     ����حرص الصحابة  :ومنها أيضا -٧
  .����اجلهاد يف سبيلِ اِهللا : يف كلِّ أعماله، ومن أعظمها وأَجلِّهاومتابعته 

عدم تشبعِ العبد مبا مل يعطَ؛ فال ميدح نفسه بشيٍء ليس فيه، وال  -٨
ا، فهذه الفا وكذبورثنِي عليها زيع ،اإلميان إلَّا من ضعيف لةُ ال تصدر

وقد حذَّر ! املُسابِقِ إىل رضاهم ومراءاتهمالراغبِ يف ثناِء الناسِ ومدحهم، 
 يبورٍ«: من ذلك، فقال ����النز يبطَ كلَابِسِ ثَوعمبا مل ي عبش؛ أي)١(»املُت :

املُتزين مبا ليس عنده يتكَثَّر بذلك، فيجعلُ يف نفِسه ما ليس فيها، وهلا ما 
ليسا له، محله على ذلك أن  ليس معها؛ فحالُه كحالِ البسِ ثوبٍ بل ثوبنيِ

يتزين ويتفاخر ما كذبا وزورا، وتانا وغرورا؛ مدعيا أنهما له، وليسا 
 مخمخمخمخ جخجخجخجخمحمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج  ����: عن تزكية النفسِ فقال ����له، ولذلك ى اُهللا 

  .؛ ألنه يفضي إىل تعظيمها واالغترارِ ا]٣٢: النجم[ ���� خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس
 الفائدةِ 

ُ
غَير أَني كُنت تخلَّفْت في غَزوة بدرٍ، ( :����من قولِ كعبٍ : مورد

  ).يرِيد عري قُريشٍ ����ولَم يعاتب أَحدا تخلَّف عنها، إِنما خرج رسولُ اِهللا 
يـوم أن كانـت    ����إباحةُ الغنائمِ هلذه اُألمة؛ فقد أَحلَّها اُهللا لنبيه  -٩
حره من خصائصن قبلَه، فهي مه  ����مةً على متا، وكانت ُألم صالَّيت اخت

، »أُعطيت خمسا لَم يعطَهن أَحد من اَألنبِياِء قَبلـي «: ����يقولُ . من بعده
  .)٢(»وأُحلَّت لي الْغنائم«: وذكَر منها

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٥٢١٩( ومسلم ،)أيب بكرٍ رضي اُهللا عنهما) ٥٧٠٧ عن أمساَء بنت.  
)٢(  أخرجه البخاري)٤٣٨( ومسلم ،)اِهللا رضي اُهللا عنهما) ١١٩١ عن جابرِ بنِ عبد.  
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 الفائدةِ 
ُ
يرِيد عـري   ����رج رسولُ اِهللا إِنما خ( :����من قـولِ كعـبٍ : مورد

  ).قُريشٍ
مشروعيةُ مباغَتة العدو املُحارِبِ، واإلغارة عليه، وليس ذلك من  -١٠

الغدرِ واالعتداِء، إنما هو من اجلهاد واحلُنكة العسكرية؛ ولـذلك يقـولُ   
 يبةٌ«: ����النعدخ برله؛ فال  ، فكلُّ ما فيه إثخانٌ يف)١(»الْح رحود ،العدو

  .بأس بفعله
 الفائدةِ 

ُ
يرِيد عـري   ����إِنما خرج رسولُ اِهللا ( :����من قـولِ كعـبٍ : مورد

اديعرِ ملَى غَيع مهودع نيبو مهنياُهللا ب عمى جتشٍ حيقُر.(  
وجعل السنن الكونيـةَ  إذا أراد اُهللا أمرا هيأ أسبابه،  :ومنها أيضا -١١

    Σ⊗ÿΨŸΩΤŠΣ⊗ÿΨŸΩΤŠΣ⊗ÿΨŸΩΤŠΣ⊗ÿΨŸΩΤŠ ����: ����تسري لتحقيقه؛ فقَدره نافذٌ، وأمره بعد الكاف والنون، يقولُ 
γ‹.ΩðΗΤ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩðΗΤ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩðΗΤ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩðΗΤ∧ΘΩ♥√≅…    γ∃≥⁄ΚΚς‚≅…Ωγ∃≥⁄ΚΚς‚≅…Ωγ∃≥⁄ΚΚς‚≅…Ωγ∃≥⁄ΚΚς‚≅…Ω    …ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω…ς′ΞΜ…Ω    υϖΩ∝ς∈υϖΩ∝ς∈υϖΩ∝ς∈υϖΩ∝ς∈    …_≤∨ςΚ……_≤∨ςΚ……_≤∨ςΚ……_≤∨ςΚ…    †Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇†Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇†Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇†Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇    ΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿ    ΙΣΤς√ΙΣΤς√ΙΣΤς√ΙΣΤς√    ⇑Ρ⇑Ρ⇑Ρ⇑Ρ    Σ⇐Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇Σ⇐Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇Σ⇐Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇Σ⇐Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇    ���� ]ــرة : البق

١١٧[.  
١٢- والت عاهدةُ التينِمشروعيالد على نصرة عاقد.  

 الفائدةِ 
ُ
لَيلَـةَ   ����ولَقَد شهِدت مع رسولِ اِهللا ( :����من قولِ كعبٍ : مورد

  ).الْعقَبة حني تواثَقْنا علَى الْإِسلَامِ، وما أُحب أَنَّ لي بِها مشهد بدرٍ
أعظمِ القُربِ الَّـيت   من افضلُ نصرة اإلسالمِ، وأنه :ومنها أيضا -١٣

 ΥφΩ≤Σ±⇒Ω∼ς√ΩΥφΩ≤Σ±⇒Ω∼ς√ΩΥφΩ≤Σ±⇒Ω∼ς√ΩΥφΩ≤Σ±⇒Ω∼ς√Ω ����: ����قال . ويرجو ثوابها عنده ����يتقرب ا العبد إىل اِهللا 

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٣٠٣٠( ومسلم ،)اِهللا رضي اُهللا عنهما) ٤٦٣٧ عن جابرِ بنِ عبد.  
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ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨ ,Ι%ΣΣ≤Σ±⇒ΩΤÿ,Ι%ΣΣ≤Σ±⇒ΩΤÿ,Ι%ΣΣ≤Σ±⇒ΩΤÿ,Ι%ΣΣ≤Σ±⇒ΩΤÿ ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… ΘδΞΩ⊆ς√ΘδΞΩ⊆ς√ΘδΞΩ⊆ς√ΘδΞΩ⊆ς√ ε∞ε∞ε∞ε∞ÿΞ∞Ω∅ÿΞ∞Ω∅ÿΞ∞Ω∅ÿΞ∞Ω∅ ���� ]وقـال ]٤٠: احلج ، :���� †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ… Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ�Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ�Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ�Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ� ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… ¬Σ{⌠≤〉±⇒Ω¬Σ{⌠≤〉±⇒Ω¬Σ{⌠≤〉±⇒Ω¬Σ{⌠≤〉±⇒Ωÿÿÿÿ πŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩπŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩ ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ…      ���� ]ــد حم٨: م[ .
  على نصـرة عاهدوالت عاقدل فيها الته حصبسببِ أن ليلةُ العقبة زتيوقد م
اإلسالمِ، فليلةُ العقبة كانت سببا يف فُشو اإلسالمِ، ومنها نشأ مشهد بـدرٍ  

: ����ك قـال كعـب   وغريه، لكنها ليست بأفضلَ من غزوة بدرٍ؛ ولـذل 
  .)١()لَبدر ����ولَعمرِي إنَّ أشرف مشاهد رسولِ اِهللا (

حسنات اإلنسان وسابقته مهما كانت، ال تعصـمه   :ومنها أيضا -١٤
من اخلطأ، وال متنع من معاتبته أو معاقَبته عليه، وإنْ كانت حمسوبةً له؛ إلَّا 

 ،من املعاقبة ارععةَ ما استثناه الشلْتحاطبِ بنِ أيب ب ةـا   ����كما يف قصلَم
 يباملشركني وإخبارِهم بغزوِ الن هلـم،   ����حصل منه ما حصل من مراسلة

 عمر بضه قد خان اَهللا ورسولَه واملـؤمنني؛  : وقال ����فغيا رسولَ اِهللا، إن
نِي فَلعفدرِبأَض عرٍ«: ����فقال . قَهندلِ بأَه نم سقال» ؟أَلَي لَّ اَهللا «: ثُملَع

: أَو[ اعملُوا ما شئْتم؛ فَقَد وجبت لَكُم الْجنـةُ : اطَّلَع إِلَى أَهلِ بدرٍ، فَقَالَ
لَكُم تغَفَر فَقَد[« . عينا عمر عتوقال ����فدم) :٢()اُهللا ورسولُه أعلم( .
 يبفهنا جعل الن����  ه من حضورِ غزوةسابقتبدرٍ مانعةً له من العقوبة.  

                                                 

)١ (نفِسها، لكن ةيف    جاءت هذه اللَّفظةُ يف القص اإلمـامِ أمحـد ه «ها جاءت عنـددسـنم «
  .، وغريِمها)٣١٠٢(» سننِه«، والترمذي يف ٦/٣٨٧
)٢(  أخرجه البخاري)بنِ أيب طالبٍ ) ٣٩٨٣ عن علي����.  
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١٥- قَفضيلةُ أهلِ بدرٍ والع رتقروأنَّ هلما ميزةً على غريِمها، وهذا م ،بة
 حابةالص يلُ منهم ����عندالكرامِ والن حابةاجلراءةُ على الص لتما حصوإن ،

الَ من ، وهذا نقص عظيم يف الدينِ؛ أنْ ين����ممن ال يعرف فضلَهم وقدرهم 
نالُ منهم إلَّا ناقص الدينِ واملروءة؛ فكيف ينالُ ، وال ي����الصحابة الكرامِ 

 يبن زكَّاهم اُهللا يف كتابِه، وامتدحهم النه؟ ����ممتنأ علـى   ! يف سن جتـرفم
مقامهم بالثَّلْبِ فهذا عالمةُ سوٍء ظاهرة، بل إنَّ اجلراءةَ عليهم بالسب قد 

ؤدةَتن؛ لتكذيبِه القرآنَ والسها إىل الكفرِ واخلروجِ من امللَّةي بفاعل!  
 الفائدةِ 

ُ
  ).وإِنْ كَانت بدر أَذْكَر يف الناسِ منها( :����من قولِ كعبٍ : مورد
أن يقـولَ  : من التجرد الَّذي حنتاج إليه، وخاصةً يف هذا الزمنِ -١٦

ى نفِسه، ويكونَ قولُه احلق بدون زيـادة وال نقصـان؛   العبد احلق ولو عل
وهذه مرتلةٌ رفيعةٌ ال يبلغها إلَّا من وفَّقه اُهللا تعاىل، ولذلك أمـر اُهللا أهـلَ   
اإلميان أن يكونوا قوامني بالقسط شهداَء ِهللا باحلق ولو على أنفِسهم؛ يقولُ 

ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ    Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…    ΝΝ† ����: ����اُهللا  ΝΝ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫…Σ⇒Ω∨…ƒ∫…Σ⇒Ω∨…ƒ∫…Σ⇒Ω∨…ƒ∫    Ν…ΣΤ⇓ΡΝ…ΣΤ⇓ΡΝ…ΣΤ⇓ΡΝ…ΣΤ⇓Ρ    Ω⇐κΨ∨.ΘΩΩΤ∈Ω⇐κΨ∨.ΘΩΩΤ∈Ω⇐κΨ∨.ΘΩΩΤ∈Ω⇐κΨ∨.ΘΩΩΤ∈    Ψ÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠΨ÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠΨ÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠΨ÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ    ƒ∫:…ƒŸΩΣ→ƒ∫:…ƒŸΩΣ→ƒ∫:…ƒŸΩΣ→ƒ∫:…ƒŸΩΣ→    ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√    ς√Ως√Ως√Ως√Ω    υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅    
¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς…¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς…¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς…¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ���� ]ساء١٣٥: الن[.  

 الفائدةِ 
ُ
ا أَيسـر حـني   لَم أَكُن قَطُّ أَقْوى ولَ( :����من قـولِ كعـبٍ : مورد

ةوزالْغ لْكيف ت هنع لَّفْتخت.(  
 تعاىل، ومع هذا فعلى املسلمِ احلذر من اإلكثارِ جواز احللف باِهللا -١٧

فقـال    ����؛ ولذلك أمر اُهللا من احللف ،األميـان حبفـظ :���� Νϖ…Ρℵ≠ΤΤΩ⊃Τš≅…ΩΝϖ…Ρℵ≠ΤΤΩ⊃Τš≅…ΩΝϖ…Ρℵ≠ΤΤΩ⊃Τš≅…ΩΝϖ…Ρℵ≠ΤΤΩ⊃Τš≅…Ω    
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&⌠¬Ρ∇Ω⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς…&⌠¬Ρ∇Ω⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς…&⌠¬Ρ∇Ω⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς…&⌠¬Ρ∇Ω⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς…    ���� ]اسٍ ]٨٩: املائدةعب رضي اُهللا عنهما-؛ قال ابن-) : ال : يريـد
  .)١()تحلفوا

 من احللف رِيناُهللا املُكْث ه وذَمبقول���� :    ����     ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω    ⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ�    ΘΩΡΘΩΡΘΩΡΘΩΡ    ξ∩Πς„Ωšξ∩Πς„Ωšξ∩Πς„Ωšξ∩Πς„Ωš    ]⇐κΞΘΩ∨]⇐κΞΘΩ∨]⇐κΞΘΩ∨]⇐κΞΘΩ∨     ���� 
  .، وهذا ذم له يقتضي كراهةَ فعله]١٠: القلم[

  :وقد كانت العرب يف اجلاهلية تتمادح بقلَّة األميان، حتى قال قائلُهم(
 ينِهميا حافظٌ لقليلُ اَألالي ...ترةُ بيمنه اَألل رت٢()وإنْ بد(.  

خير «: ����قال رسولُ اِهللا : قال ����عن ابنِ مسعود  »الصحيحنيِ«ويف 
   ـبِقست امجِيُء أَقْـوي ثُم ،مهلُوني ينالَّذ ثُم ،مهلُوني ينالَّذ نِي، ثُماسِ قَرالن

هتادهش هينميو ،هينمي مهدةُ أَحاده٣(»ش(.  
أي يكثرون اَأليمانَ يف كـلِّ  : (-رمحه اُهللا تعاىل-حاوي قال اإلمام الطَّ

شيٍء حتى يصري هلم عادةً، فيحلف أحدهم حيثُ ال يراد منه اليمني، ومن 
ستحلَف٤()قبلِ أن ي(.  

 الفائدةِ 
ُ
واللَّه ما اجتمعت عندي قَبلَـه راحلَتـان   ( :���� همن قولِـ: مورد

  ).قَطُّ

                                                 

  ).٤٧٥(» فتح ايد شرح كتاب التوحيد« )١(
)٢( »٣/٩٧» تفسري القرطيب.  
)٣(  البخاري)٦٦٥٨( ومسلم ،)٢٥٣٣.(  
  .١١/٦٦٣» فتح الباري« )٤(
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أن يقولَ القائلُ كالما يقصـد بـه   : از التورية للحاجة، وهيجو -١٨
شيئًا آخر امعمنه الس شيئًا ويفهم .ن ذلكوم : ةما جاء يف قص أيب  هجـرة

؛ فقد كان أبو بكـرٍ تـاجرا   ةللمدين ���� مع رسولِ اِهللا ����بكرٍ الصديقِ 
روف، فكلُّ من يلقامها ويسألُ ينذاك شاب غري معح ���� معروفًا، ونيب اِهللا
يبـبيلَ : (، يقولُ له���� أبا بكرٍ عن النيين السهدجلُ يهذا الر(  ـبحسفي ،

  .)١(احلاسب أنه إنما يعين الطَّريق، وإنما يعين سبيلَ اخلريِ
 الفائدةِ 

ُ
ا ورى يرِيد غَزوةً إِلَّ ����ولَم يكُن رسولُ اِهللا ( :���� همن قوِل : مورد

  ).بِغيرِها
يتمتع ا، فهو  ����احلُنكةُ العسكريةُ الَّيت كان النيب  :ومنها أيضا -١٩

يوري ألجلِ أن ال يصلَ اخلرب إىل العدو فيأخذَ أُهبته واستعداده؛ بل كـان  
  .ا يريدوه، وينالَ منه مدحتى يباغت ع ����حيافظُ على أسرارِ سيرِ جيشه 

مونه ويخبِرونه خدأنَّ للعدو بني املسلمني جواسيس ي :ومنها أيضا -٢٠
  الظَّاهرِ؛ ولذلك جيـب من العدو ةعلى اُألم بأخبارِ املسلمني، وهم أخطر

  .احلذر والتحذير منهم
٢١ -  يبيه النالقما كان ي ظَموعناٍء يف سبيلِ  ����ع ةه من شدوأصحاب

نصرة دينِ اِهللا، وتبليغه للناسِ، وحفظ بيضة املسلمني؛ فبهذا يعلم العاملون 
لدينِ اِهللا يف أي ميدان أنَّ نصرةَ الدينِ وتبليغه وحفظَ بيضته ليس باألمرِ 

بل ال بد معها من البذلِ والتضحية، والصربِ واملصابرة؛ يقولُ  ؛اهلينِ السهلِ

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٣٩١١.(  
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 خفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف مغمغمغمغ  جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ ����: ����اُهللا 

  .]٢٠٠: آل عمران[ ����حقحقحقحق مفمفمفمف
 الفائدةِ 

ُ
حتى كَانت تلْك الْغزوةُ غَزاها رسـولُ اِهللا  ( :���� همن قوِل : مورد

  ).يف حر شديد، واستقْبلَ سفَرا بعيدا ومفَازا وعدوا كَثريا ����
العرب تسمي الصحراَء مفَازةً، التفاؤلُ يف األمساِء، ف :ومنها أيضا -٢٢

واألعمى بصريا، والسقيم سليما؛ وهذا من الفألِ احلسنِ، كما ثبت ذلك 
الْكَلمـةُ الْحسـنةُ، الْكَلمـةُ    «: ، فإنه كان يعجِبه الفألُ، وهـو ����عنه 

  .)١(»الطَّيبةُ
، وبيـان  ����إىل اِهللا  أمهِّيةُ بيان عوارضِ طريقِ السالك يف السريِ -٢٣

، وجعلهم على بصرية من أمرِهم؛ وذلـك  لألتباعِصعوبته وعظَمِ خماطرِه 
واملعنوي يساحل واالستعداد بةاُأله ألخذ.  

 الفائدةِ 
ُ
فَجلَّى للْمسلمني أَمرهم؛ ليتـأَهبوا أُهبـةَ   ( :���� همن قولِـ: مورد

هربفَأَخ ،موِهغَزرِيدي يالَّذ هِهجبِو م.(  
ر إمام املسلمني الناس للجهاد؛ كان واجبا عليهم وجوبا إذا استنفَ -٢٤

جلَّى أمر هذه الغزوة، ودعا أصحابه ألخـذ اُألهبـة    ����عينيا، فالرسولُ 
للخروجِ فيها، وهذه احلالةُ األوىل  ����واالستعداد، فيكونُ هذا استنفارا منه 

رضي -ن حاالت وجوبِ اجلهاد على األعيان، دلَّ هلا حديثُ ابنِ عباسٍ م

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٥٧٥٦( ومسلم ،)٥٩٣٣ ( عن أنسِ بنِ مالك����.  



ةِ كعبِ بنِ مالكٍ هدا                       ٣١
َّ
الكِ إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 �ية

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

ال هجرةَ، ولَكن جِهاد ونِيـةٌ، وإِذَا  «: ����قال رسولُ اِهللا : قال -اُهللا عنهما
  .)١(»استنفرتم فَانفروا
ين على أهلِ إذا حضر العدو بلدا من بلْدان املسلمني؛ تع: واحلالةُ الثَّانيةُ

البالد قتالُه وطرده منها، ويلزم املسلمني أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز 
: أهلُه عن إخراجِ العدو، ويبدأُ الوجوب باألقربِ فاألقربِ؛ قال تعاىل

 ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل����
  .]١٢٣: التوبة[ ����     جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحنجنجنجنجن يميميميم

ف القتالَ، والتقى الزحفان، إذا حضر املسلم املكلَّ: واحلالةُ الثَّالثةُ
 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ† ����: ����وتقابل الصفَّان؛ كان اجلهاد يف حقِّه واجبا عينيا؛ يقولُ اُهللا 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ϖΝ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ϖΝ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ϖΝ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ… ψΣ�∼Ψ⊆ς√ψΣ�∼Ψ⊆ς√ψΣ�∼Ψ⊆ς√ψΣ�∼Ψ⊆ς√ _◊φΤΤΤΤΛΨ⊇_◊φΤΤΤΤΛΨ⊇_◊φΤΤΤΤΛΨ⊇_◊φΤΤΤΤΛΨ⊇ Ν…Σ�Σ‰Τ<’≅†ΩΤ⊇Ν…Σ�Σ‰Τ<’≅†ΩΤ⊇Ν…Σ�Σ‰Τ<’≅†ΩΤ⊇Ν…Σ�Σ‰Τ<’≅†ΩΤ⊇ Ν…Σ≤Σ{<′≅…ΩΝ…Σ≤Σ{<′≅…ΩΝ…Σ≤Σ{<′≅…ΩΝ…Σ≤Σ{<′≅…Ω ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘Ω{…_⁄κΨ‘Ω{…_⁄κΨ‘Ω{…_⁄κΨ‘Ω{ ¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ςΠ√¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ςΠ√¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ςΠ√¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ςΠ√ 

φΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ�φΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ�φΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ�φΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ� ���� ]ويقولُ سبحانه]٤٥: فالاألن ، :����     †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ… 

〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√〉ψΣ�∼Ψ⊆ς√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ςΝ…Σ≤Ω⊃ς †_Τ⊃šΩƒ†_Τ⊃šΩƒ†_Τ⊃šΩƒ†_Τ⊃šΩƒ ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ΠΡ√ΩΣΤ�Σ¬Σ∑ΠΡ√ΩΣΤ�Σ¬Σ∑ΠΡ√ΩΣΤ�Σ¬Σ∑ΠΡ√ΩΣΤ� Ω⁄†φΤΤΤΤŠ�ςΚ‚≅…Ω⁄†φΤΤΤΤŠ�ςΚ‚≅…Ω⁄†φΤΤΤΤŠ�ςΚ‚≅…Ω⁄†φΤΤΤΤŠ�ςΚ‚≅…     ⇑Ω∨Ω (15)⇑Ω∨Ω (15)⇑Ω∨Ω (15)⇑Ω∨Ω (15) ¬ΞΠΨ√ΩΣÿ¬ΞΠΨ√ΩΣÿ¬ΞΠΨ√ΩΣÿ¬ΞΠΨ√ΩΣÿ ξϒΜΩ∨ΩÿξϒΜΩ∨ΩÿξϒΜΩ∨ΩÿξϒΜΩ∨Ωÿ 

,ΙΣΩ≤ΤΣŠΣ�,ΙΣΩ≤ΤΣŠΣ�,ΙΣΩ≤ΤΣŠΣ�,ΙΣΩ≤ΤΣŠΣ� ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… †_ΤΤ⊇ΘΞ≤φΤΤΤ™ΩΤ�Σ∨†_ΤΤ⊇ΘΞ≤φΤΤΤ™ΩΤ�Σ∨†_ΤΤ⊇ΘΞ≤φΤΤΤ™ΩΤ�Σ∨†_ΤΤ⊇ΘΞ≤φΤΤΤ™ΩΤ�Σ∨ ]†Ω�Ψ⊆ΠΨ√]†Ω�Ψ⊆ΠΨ√]†Ω�Ψ⊆ΠΨ√]†Ω�Ψ⊆ΠΨ√ ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ… …ΖƒΘΨκΤΤΩ™Ω…ΖƒΘΨκΤΤΩ™Ω…ΖƒΘΨκΤΤΩ™Ω…ΖƒΘΨκΤΤΩ™ΩΤ�Σ∨Τ�Σ∨Τ�Σ∨Τ�Σ∨ υ√ΞΜ…υ√ΞΜ…υ√ΞΜ…υ√ΞΜ… ξ◊ΩΤΛΨ⊇ξ◊ΩΤΛΨ⊇ξ◊ΩΤΛΨ⊇ξ◊ΩΤΛΨ⊇ ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ ƒ∫:†ΩΤŠƒ∫:†ΩΤŠƒ∫:†ΩΤŠƒ∫:†ΩΤŠ ξ̂ Ω∝Ω⊕ΨŠξ̂ Ω∝Ω⊕ΨŠξ̂ Ω∝Ω⊕ΨŠξ̂ Ω∝Ω⊕ΨŠ φ⇔ΨΘ∨φ⇔ΨΘ∨φ⇔ΨΘ∨φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… 

ΣΗΤΩΚ<†Ω∨ΩΣΗΤΩΚ<†Ω∨ΩΣΗΤΩΚ<†Ω∨ΩΣΗΤΩΚ<†Ω∨Ω ∃Σ¬Πς⇒ΤΩΩ–∃Σ¬Πς⇒ΤΩΩ–∃Σ¬Πς⇒ΤΩΩ–∃Σ¬Πς⇒ΤΩΩ– ð♦ΛΨΤŠΩð♦ΛΨΤŠΩð♦ΛΨΤŠΩð♦ΛΨΤŠΩ Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅…Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅…Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅…Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… ���� ]وا «: ����، ويقولُ ]١٦-١٥: األنفالنِبتاج
وبِقَاتالْم عب؟ قال : قَالُوا. »السنا همولَ اِهللا، وسا روذكَر منها- ي- :

»لِّي يوالتوفحالز م٢(»و(.  
                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٢٦٣١( ومسلم ،)١٨٦٤.(  
)٢(  أخرجه البخاري)٢٦١٥( ومسلم ،)عن أيب هريرةَ ) ١٤٥����.  
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 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
فَجلَّى للْمسـلمني أَمـرهم؛ ليتـأَهبوا أُهبـةَ     ( :���� هقول

موِهغَز.(  
وجوب اإلعداد للجهاد، وأخذ احلَيطة يف ذلك؛  :ومنها أيضا - ٢٥

ΘΣŸΤΤΨ∅ςΚ…Ω…ΘΣŸΤΤΨ∅ςΚ…Ω…ΘΣŸΤΤΨ∅ςΚ…Ω…ΘΣŸΤΤΨ∅ςΚ…Ω ¬Σς√¬Σς√¬Σς√¬Σς√ †ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨ ψΣ�Τ⊕ς≠ΩΤ�♠≅…ψΣ�Τ⊕ς≠ΩΤ�♠≅…ψΣ�Τ⊕ς≠ΩΤ�♠≅…ψΣ�Τ⊕ς≠ΩΤ�♠≅… ⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨ ω〈Θω〈Θω〈Θω〈Θ… ����: يقولُ اهللا تعاىل ΩΣΤ∈ΩΣΤ∈ΩΣΤ∈ΩΣΤ∈ ⇔Ψ∨Ω⇔Ψ∨Ω⇔Ψ∨Ω⇔Ψ∨Ω γ•†ΩΤŠΘΨ⁄γ•†ΩΤŠΘΨ⁄γ•†ΩΤŠΘΨ⁄γ•†ΩΤŠΘΨ⁄ Ξ∼Ω�<√≅…Ξ∼Ω�<√≅…Ξ∼Ω�<√≅…Ξ∼Ω�<√≅… 

φΣ‰Ψ∑⌠≤ΣΤ�φΣ‰Ψ∑⌠≤ΣΤ�φΣ‰Ψ∑⌠≤ΣΤ�φΣ‰Ψ∑⌠≤ΣΤ� −ΨΨŠ−ΨΨŠ−ΨΨŠ−ΨΨŠ ΘΩΣŸΩ∅ΘΩΣŸΩ∅ΘΩΣŸΩ∅ΘΩΣŸΩ∅ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… ¬Σ{ΘΩΣŸΩ∅Ω¬Σ{ΘΩΣŸΩ∅Ω¬Σ{ΘΩΣŸΩ∅Ω¬Σ{ΘΩΣŸΩ∅Ω ���� ]٦٠: األنفال[.  
يف السر والعلنِ؛ فهـذه   ����تربيةُ األتباعِ على املراقبة الدائمة ِهللا  -٢٦

طريقةٌ شرعيةٌ، وهدي نبوي، وتربيةٌ إسالميةٌ، ا تحلُّ كثري من أمـراضِ  
؛ فإنَّ ذلـك  ����ما يستشعر العبد مراقبةَ اِهللا ُألمة صغريِها وكبريِها، فعندا

حيملُه على خشيته وتعظيمِ أمرِه ويِه، فيصلُح أمر العبد وحالُه، وبصالحه 
  .تصلُح اُألمةُ

 الفائدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
سيخفَى لَه فَما رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيب إِلَّا ظَن أَنْ ( :���� هقول

  ).ما لَم ينزِلْ فيه وحي اِهللا
على القائد واملُربي أن يكونَ قدوةً ألتباعه يف كلِّ عملٍ؛ فهـذا   -٢٧

 ةرِيحابةُ  ����رسولُ البفكان الص ،العظيمة هم يف هذه الغزوةمقدتا  ����يعبت
هلا أثر بـالغٌ يف املـدعو،    له يف ذلك، وكان له األثر الكبري فيهم، فالقدوةُ

  والعلمِ؛ بل حباجـة الوعظ لكثرة منِ وغريِه ليسوا حباجةيف هذا الز اسفالن
ماسة للقدوة الصاحلة واُألسوة احلسنة، فاجلانب السلوكي العملي أوقع يف 

  .نالنفسِ وأكثر طمأنينةً وتأثريا من القولِ يف كثريٍ من األحيا
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  ).تلْك الْغزوةَ ����وغَزا رسولُ اِهللا ( :���� هقول



ةِ كعبِ بنِ مالكٍ هدا                       ٣٣
َّ
الكِ إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 �ية

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

على ما تحبه النفس وواه، وهذه  ����تقدمي ما يحبه اُهللا ورسولُه  - ٢٨
 ةمتامِ احملب ه، فبعدِهللا ورسول ةامالت ةكمالِ احملب إلَّا بعد لُها العبدصاملرتلةُ ال ي

، فيحصلُ للعبد ���� ميلك العبد تقدمي أي أمرٍ على أمرِ اِهللا وأمرِ رسوله ال
 مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ ����: ����بعد ذلك التسليم التام؛ يقولُ اُهللا 

 معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص

  .]٦٥: النساء[ ����جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ
 الفائـدةِ 

ُ
ـ: مورد

ُ
ابـت  تلْك الْغزوةَ حني طَ ����وغَزا رسولُ اِهللا ( :���� هقول

  ).الثِّمار والظِّالَلُ
عظَم التضحية الَّيت كان يقدمها أصحاب رسولِ اِهللا  :ومنها أيضا -٢٩

؛ فها هم يعدون للمعركة بكُـلِّ جِـد   ����خلدمة دينِهم ونصرة نبيهم  ����
واجتهاد، مع علمهم ما ينتظرهم من هليبِ الصحراِء وعطشها وجوعهـا،  

عواألرضِ، وها وب وأملِ الفراقِ لألهلِ واألوالد ،بأسِ العدو ةوقُو ،قَّةالش د
لُّهافارِهم يها وظوطاب مثر ،نتيها وازلَّتهم وقد أخذت حقون أرض!  

٣٠-  من العبادات ؛ فكثريفسِ للعبادةالن يئة على واالجتهاد احلرص
عبد قبلَ إتيانِها؛ فالصالةُ مثلًا يتهيـأُ هلـا بالطَّهـارة،    يشرع أن يتهيأَ هلا ال

بالس ياموالصح ةً لإلتياندستعم فسورِ وغريِه، فإذا جاءت العبادةُ كانت الن
  .ا، غري مستثقلة هلا

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  ).والْمسلمونَ معه ����وتجهز رسولُ اِهللا ( :���� هقول
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خطورةُ التسويف، وأنه يفِسد على العبد أمـر دينِـه ودنيـاه؛     -٣١
ترك الطَّاعة : فالتسويف من أعظمِ جنود إبليس، إذْ إنه يسبب أربعةَ أمراضٍ

والكسلَ فيها، وترك التوبة وتأخريها، واحلرص على الدنيا واالشتغالَ ا، 
  !رةوقسوةَ القلبِ ونسيانَ اآلخ

 الفائدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
فَطَفقْت أَغْدو لكَي أَتجهز معهم فَأَرجِع ولَـم  ( :���� هقول

فَلَم يزلْ يتمادى بِـي حتـى   . أَنا قَادر علَيه: أَقْضِ شيئًا، فَأَقُولُ في نفِْسي
مسلمونَ معه ولَم أَقْضِ مـن  والْ ����اشتد بِالناسِ الْجِد، فَأَصبح رسولُ اِهللا 

ئًا، فَقُلْتيازِي شهج :مقُهأَلْح نِ ثُميموي مٍ أَووبِي هدعب زهجأَت . دعب تودفَغ
   لَـمو ـتعجر ثُم توغَد ئًا، ثُميأَقْضِ ش لَمو تعجفَر ،زهجأَتلُوا لأَنْ فَص

  ).شيئًا، فَلَم يزلْ بِي حتى أَسرعوا وتفَارطَ الْغزو أَقْضِ
احلذر من حديث النفسِ األمارة بالسوِء؛ فإنَّ تتبـع   :ومنها أيضا -٣٢

حديثها يورد اإلنسانَ موارد اهلَلَكة، ولذلك أُمر العبد أن يستعيذَ باِهللا من 
يا رسولَ اِهللا، مرين : ����؛ يقولُ أبو بكرٍ الصديق شر نفِسه صباحا ومساًء

وإذا أمسيت إذا أصبحت نأقولُه قُـل «: قال. بكلمات :   فـاطر ـماللَّه
 دهيكَه، أَشلكُلِّ شيٍء وم بر ،هادةواألرضِ، عاملَ الغيبِ والش ماواتالس

 رن شم وذُ بكأَع ،إلَّا أنت هأنْ ال إلهكروش يطانالش رفِْسي، وش١(»ن(.  
٣٣-   ،ها بعزمٍ وجِـدألدائ ويسابق ،للطَّاعات على املسلمِ أن يسارع

  .وحيرص على سد اخلللِ وإدراك ما فات

                                                 

)١(  ١/٩أخرجه أمحد وأبو داود ،)٥٠٦٩(وا ، رمذيلت)٣٣٩٢.(  
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 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  ).وهممت أَنْ أَرتحلَ فَأُدرِكَهم( :���� هقول

صلُ باإلنسـان إىل معـايل األمـورِ،    اهلمةُ العاليةُ ت :ومنها أيضا -٣٤
وضدها اهلمةُ الدنِيئةُ جتعلُ اإلنسانَ يف أحرجِ املواقف وأصـعبِها، وأقـلِّ   

النفـوس  : (-رمحـه اُهللا تعـاىل  -املراتبِ وأدناها؛ يقولُ اإلمام ابن القيمِ 
بةً، والنفوس الشريفةُ ال ترضى من األشياِء إلَّا بأعالها وأفضلها وأمحدها عاق

  !)١()الدنيئةُ حتوم حولَ الدناءات، وتقع عليها كما يقع الذُّباب على األقذارِ
٣٥-   ـيبرِ يكونُ يف املصائبِ ال يف املعائبِ، فإذا أُصبالقَد االحتجاج

العبد مبصيبة فيجوز له أن حيتج بالقدرِ عليها، أما االحتجاج بالقدرِ علـى  
: -رمحـه اُهللا تعـاىل  -بِ واملعاصي فال؛ قال شيخ اإلسالمِ ابن تيميةَ الذُّنو

وليس ألحد أن حيتج بالقدرِ على الذَّنبِ باتفاقِ املسلمني وسائرِ أهلِ امللَلِ (
  أن يفعلَ ما خيطـر وسائرِ العقالِء؛ فإنَّ هذا لو كان مقبولًا َألمكَن كلَّ أحد

أخذ األموالِ، وسائرِ أنـواعِ الفسـاد يف األرضِ،   من قتلِ النفوسِ، و: له
ونفس املُحتج بالقدرِ إذا اعتدي عليه، واحـتج املُعتـدي   ! وحيتج بالقدرِ

لْ منه، بل يتناقضقببالقدرِ؛ مل ي !ه؛    ناقُوتالقولِ يـدلُّ علـى فسـاد ض
  .)٢()فاالحتجاج بالقدرِ معلوم الفساد يف بدائه العقولِ

أنه لـو  : الذُّنوبِ واملعاصيبطالن االحتجاجِ بالقدرِ على ومما يدلُّ على 
كان االحتجاج به صحيحا؛ لَما كان هناك فائدةٌ من بعثة الرسلِ وإنـزالِ  

                                                 

  .١٧٧ص» الفوائد« )١(
  .٨/١٧٩» جمموع الفتاوى« )٢(

ةِ كعبِ بنِ مالكٍ 
َّ
الِك إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 ٣٦                              �هداية

                              

، مبا أنَّ كلَّ إنسان جمبور على فعله، ولَكان للعباد حجةٌ على ربهم؛ الكتبِ
أمرتنـا  : يف عدمِ إجابتهم الرسلَ بقـولهم  ����لى اِهللا حيثُ سيحتجونَ ع

واُهللا ! باإلميان، وأَجبرتنا على الكفرِ؛ فكيف تحاسبنا على ما أجبرتنا عليه؟
 يبيبيبيب ىبىبىبىب ����: -عليهم السـالم -يقول مبينا احلكمةَ من بعثة الرسلِ 

 ىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنثمثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت  متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت
ففي اآلية داللةٌ ظاهرةٌ على بطـالن االحتجـاجِ    ،]١٦٥: النساء[ ����  يفيفيفيف
  .بالقدرِ

أنه لو كان االحتجـاج بـه   : ومن أَوجه بطالن االحتجاجِ بالقدرِ أيضا
، ���� هبهبهبهب مبمبمبمب هئهئهئهئ مئمئمئمئ ����: صحيحا؛ لَاحتج به أهلُ النـارِ عنـدما سـئلوا   

 هيهيهيهي هنميهنميهنميهنمي هشلكمكملمنهشلكمكملمنهشلكمكملمنهشلكمكملمن هسمشهسمشهسمشهسمش مسمسمسمس هتمثهثهتمثهثهتمثهثهتمثهث��������    : فأجابوا

يغىس ����َّـُّـَّـُّـَّـُّـَّـُّـ يغىسِّـىطيطىعيعىغ يغىسِّـىطيطىعيعىغ يغىسِّـىطيطىعيعىغ ، فلـو  ]٤٦-٤٢: املُدثِّر[ ���� ِّـىطيطىعيعىغ
أجبرنا اُهللا علـى فعـلِ   : كان االحتجاج بالقدرِ صحيحا؛ لقال أهلُ النارِ

  .عاقَبنا عليه مالكفرِ، ثُ
هذه بعض أَوجه الرد على تلك احلُجة الداحضة، والواجب على املسلمِ 

 وأمرِ ألَّا ينساق وراَء هذه األعذارِ، وأن يكونَ حالُه عند مساعِ أمرِ اِهللا
 معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض جضحضخضجضحضخضجضحضخضجضحضخض����: كمن وصفَهم اُهللا بقوله ����رسوله 

مقمق جفحفخفمفحقجفحفخفمفحقجفحفخفمفحقجفحفخفمفحق مغمغمغمغ جغجغجغجغ  ����خكخكخكخك جكحكجكحكجكحكجكحكمقمق
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إذا سمع أحدهم أمر اِهللا  ����، فكذلك كان حالُ الصحابة ]٥١: النور[
  .ورسوله؛ امتثَل وأذعن

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  ).فَلَم يقَدر لي ذَلك( :���� هقول

طَّاعات، ولَوم النفسِ عليها يدلُّ على صحة التحسر على ترك ال -٣٦
القلبِ، وأنَّ اخلري موجود يف العبد، وحيتاج فقط للبحـث عـن أسـبابِ    

للطَّاعات املسارعة.  
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
فَكُنت إِذَا خرجت يف الناسِ بعد خروجِ رسولِ ( :���� هقول

  ).ننِي أَني لَا أَرى إِلَّا رجلًا مغموصا علَيه النفَاقفَطُفْت فيهِم؛ أَحز ����اِهللا 
أزهد الناسِ يف الطَّاعات والقُربات هم أهلُ النفاقِ،  :ومنها أيضا - ٣٧

الَّذين يلْقُونَ املعاذير كذبا وزورا، فإذا أُرغموا على الطَّاعات أو أُحرِجوا 
: سالَى، يراؤونَ الناس، كما قال اُهللا تعاىل عنهمعليها؛ جاؤوا إليها وهم كُ

 متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ����
  .]١٤٢: النساء[ ����ىثىثىثىث  نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت

 الفائدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
أَحزننِي أَني لَا أَرى إِلَّا رجلًا مغموصـا علَيـه   ( :���� هقول

فَاقالن.(  
: لواجبِ للجهاد يف سبيلهمن الَّذين عذَرهم اُهللا عن اخلروجِ ا - ٣٨

الضعفاُء من الرجالِ، والنساُء، والصبيانُ، وهذا عذر شرعي يرفع عنهم 
 …≅/Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω� Ω⇐ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ⊆ΣΤ�Ω⇐ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ⊆ΣΤ�Ω⇐ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ⊆ΣΤ�Ω⇐ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ⊆ΣΤ� ℑℑℑℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ† ����: ����وجوب اجلهاد؛ يقولُ اُهللا 

Ω⇐κΨ⊃Ω⊕π∝ΩΤ�♥Σ∧<√≅…ΩΩ⇐κΨ⊃Ω⊕π∝ΩΤ�♥Σ∧<√≅…ΩΩ⇐κΨ⊃Ω⊕π∝ΩΤ�♥Σ∧<√≅…ΩΩ⇐κΨ⊃Ω⊕π∝ΩΤ�♥Σ∧<√≅…Ω Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ Ξ†Ω–ΘΞ≤√≅…Ξ†Ω–ΘΞ≤√≅…Ξ†Ω–ΘΞ≤√≅…Ξ†Ω–ΘΞ≤√≅… Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅…ΩΨ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅…ΩΨ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅…ΩΨ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅…Ω Ξ⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅Ξ⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅Ξ⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅Ξ⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅…Ω…Ω…Ω…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆ΩÿΩ⇐ΣΤ√Σ⊆Ωÿ :†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄:†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄:†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄:†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ †ΩΤ⇒–Ξ≤πΤΤāΚς…†ΩΤ⇒–Ξ≤πΤΤāΚς…†ΩΤ⇒–Ξ≤πΤΤāΚς…†ΩΤ⇒–Ξ≤πΤΤāΚς… 
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⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ΨΨϒΗΤΩ∑ΨΨϒΗΤΩ∑ΨΨϒΗΤΩ∑ΨΨϒΗΤΩ∑ Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅…Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅…Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅…Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅… γψΨ√†ϑðℵ≠√≅…γψΨ√†ϑðℵ≠√≅…γψΨ√†ϑðℵ≠√≅…γψΨ√†ϑðℵ≠√≅… †ΩΣΤ∏∑ςΚ…†ΩΣΤ∏∑ςΚ…†ΩΣΤ∏∑ςΚ…†ΩΣΤ∏∑ςΚ… Ω⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…Ω †ΩΤ⇒Πς√†ΩΤ⇒Πς√†ΩΤ⇒Πς√†ΩΤ⇒Πς√ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠⇓ΣŸΠς√ð∠⇓ΣŸΠς√ð∠⇓ΣŸΠς√ð∠⇓ΣŸΠς√ †⊥ΤΘ∼Ψ√Ω†⊥ΤΘ∼Ψ√Ω†⊥ΤΘ∼Ψ√Ω†⊥ΤΘ∼Ψ√Ω Ω⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…ΩΩ⊕–≅…Ω †ΩΤ⇒Πς√†ΩΤ⇒Πς√†ΩΤ⇒Πς√†ΩΤ⇒Πς√ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ 

ð∠⇓ΣŸΠς√ð∠⇓ΣŸΠς√ð∠⇓ΣŸΠς√ð∠⇓ΣŸΠς√ …[⁄κΨ±ΩΤ⇓…[⁄κΨ±ΩΤ⇓…[⁄κΨ±ΩΤ⇓…[⁄κΨ±ΩΤ⇓ ���� ]ساء٧٥: الن[.  
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  ).عذَر اُهللا من الضعفَاِءأَو رجلًا ممن ( :���� هقول

على القادة واملُربني أن جيالسوا الناس، ويخالطوهم، ويسألوا عن  -٣٩
  .يجالس أصحابه، ويحدثُهم، ويسألُ عن أحوالهم ����أحوالهم؛ فهذا نبينا 

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  ).فَقَالَ وهو جالس في الْقَومِ بِتبوك( :هقول

٤٠-  يبالن فقُّدـه   ����تألصحابِه، وسؤالُه عنهم؛ وهذا يدلُّ على حرص
����  يبأن يقتدوا بالن نيواملُرب عاةم؛ فعلى الد هعليهم واهتمام����  فقُّديف ت

  .حالِ املَدعوين، واالهتمامِ م
 الفائدةِ 

ُ
ـ: مورد

ُ
مـا فَعـلَ   «: تبـوك فَقَالَ وهو جالس في الْقَومِ بِ( :هقول

  ).»كَعب؟
على املسلمِ أن ال جيعلَ نفسه يف مواطنِ التهمِ؛ فهذا الرجلُ لَمـا   -٤١

أنه ليس من أهلِ األعذارِ؛ اتهمه بالتخلُّف والتعلُّقِ  ����علم من حالِ كعبٍ 
  !بالدنيا

 الفائـدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
يا رسولَ اِهللا، حبسـه  : لمةَفَقَالَ رجلٌ من بنِي س( :هقول

هطْفي عف هظَرنو اهدرب.(  
عدم إساءة الظَّن بالناسِ، وإلصاقِ التهمِ م بدون  :ومنها أيضا - ٤٢

قد أمر بالتثبت  ����بينة وال برهان، وال معرفة ملُالبسات األمورِ؛ فإنَّ اَهللا 
 ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن����: والتبينِ، فقال



ةِ كعبِ بنِ مالكٍ هدا                       ٣٩
َّ
الكِ إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 �ية

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

، وأمر ]٦: احلجرات[ ����ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي
 خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل����: باجتنابِ كثريٍ من الظَّن فقال

إياكُم والظَّن؛ فإنَّ الظَّن «: ����، وقال ]٦: احلجرات[ ����جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم مممممممم
احلديث ١(»أَكْذَب(.  

نوبِ، كما خطورةُ الغيبة، وأنها كبريةٌ من كبائرِ الذُّ :ومنها أيضا -٤٣
 ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىهمهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن����: ����قال اُهللا 
، فشبهها ]١٢: احلجرات[ ��������ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰرٰذٰذٰذٰذ يييييييي

؛ فهـي مذْهبـةُ   ����وقد بين خطرها رسولُ اِهللا ! اُهللا بأكلِ حلمِ املسلمِ ميتا
احلسنات وهادمةُ املُجتمعات؛ فعلى املسلمِ أن يستشعر خطرها فيحـذَرها  

  .ثَم ينكرها، وينكر على فاعلها وجيتنبها، ومن
الرد والذَّب عن أعراضِ املسلمني، وهذا العمـلُ اجلليـلُ مـن     -٤٤

مـن رد عـن   «: ����أسبابِ رد اِهللا النار عن وجه العبد يوم القيامة؛ يقولُ 
القيامة يوم اراُهللا عن وجهِه الن دضِ أخيه؛ رر٢(»ع(.  

 
ُ
عاذٍ  قولِ من : الفائدةِ مورد

ُ
واِهللا يا رسولَ اِهللا، مـا  ! بِئْس ما قُلْت( :���� م

  ).علمنا علَيه إِلَّا خيرا

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٥١٤٣( ومسلم ،)عن أيب هريرةَ ) ٦٧٠١����.  
)٢(  ٦/٤٤٩أخرجه أمحد رمذيوالت ،)رداِء ) ١٩٣١عن أيب الد����.  

ةِ كعبِ بنِ مالكٍ 
َّ
الِك إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 ٤٠                              �هداية

                              

٤٥-    ـةظرِ يف عامبل بـالن ،واحد على شخصٍ من موقف حكَمال ي
مواقفه ومجيعِ تصرفاته؛ حتى يكونَ احلكم صحيحا، والقـولُ فيـه حقـا    

  .اوصدقً
 الفائدةِ 

ُ
واِهللا يا رسولَ اِهللا، ما علمنا علَيه إِلَّـا  ( :���� ِمن قولِ معاذٍ : مورد

  ).خيرا
إحسانُ الظَّن باملسلمني، وهو األصلُ؛ ألنَّ سـرائر   :ومنها أيضا -٤٦

ينة ، فمن رغب يف راحة نفِسه وطُمأْنِ����الناسِ وبواطنهم ال يعلمها إلَّا اُهللا 
قلبِه؛ فعليه بإحسان الظَّن بالناسِ، فبه يسلَم من أذى اخلواطرِ املُقلقة، الَّيت 

  .تؤذي نفسه وتكدر صفو عيشه
٤٧-  يبالن بنِ جبلٍ  ����قد يكونُ سكوت ا ملعاذإقرار����  ه ال يعلمبأن

والنقـاشِ إذا   إلَّا خريا، أو قد يكونُ إغالقًا لبابِ اجلـدلِ  ����عن كعبٍ 
 جلِ مقالٌ، وقولُ معاذكانت املصلحةُ تقتضيه؛ فقد يكونُ للر����   ،حـق

 يببابِ اجلدالِ ����فأراد الن إغالق.  
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  ).����فَسكَت رسولُ اِهللا ( :���� هقول

إنَّ النظر يف العواقبِ يقي اإلنسانَ الوقوع يف كثريٍ من األخطـاِء   -٤٨
ية والدنيوية؛ فلو نظر القاتلُ يف عاقبة القتلِ، وأنه سوف يقتلُ؛ لَمـا  الدين

ه ذاكم على فعله  أقديـد تدا امت؛ لَمرقةالس يف عاقبة ارقوإذا نظر الس ،
  !إليها



ةِ كعبِ بنِ مالكٍ هدا                       ٤١
َّ
الكِ إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 �ية

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

 الفائدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
مـي،  فَلَما بلَغنِي أَنه توجه قَافلًا؛ حضـرنِي ه ( :���� هقول

  !).بِماذَا أَخرج من سخطه غَدا؟: وطَفقْت أَتذَكَّر الْكَذب، وأَقُولُ
أنَّ الشيطانَ ال يزالُ باملسلمِ حتى يوقعه يف املعصـية   :ومنها أيضا -٤٩

 √ΞΩ‘Ω∧ςΞΩ‘Ω∧ςΞΩ‘Ω∧ςΞΩ‘Ω∧ς Ξ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅…Ξ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅…Ξ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅…Ξ⇑ΗΤς≠∼Πς↑√≅… <′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ… Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈ Ξ⇑ΗΤΞ⇑ΗΤΞ⇑ΗΤΞ⇑ΗΤΩ♥⇓γπ„Ψ√Ω♥⇓γπ„Ψ√Ω♥⇓γπ„Ψ√Ω♥⇓γπ„Ψ ����: والكفرِ، ثُم يتخلَّى عنه؛ قال تعـاىل 

⌠≤Σ⊃{≅…⌠≤Σ⊃{≅…⌠≤Σ⊃{≅…⌠≤Σ⊃{≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Ω≤Ω⊃ςΩ≤Ω⊃ςΩ≤Ω⊃ςΩ≤Ω⊃ς Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈ ΨΤΠ⇓ΜΞ…ΨΤΠ⇓ΜΞ…ΨΤΠ⇓ΜΞ…ΨΤΠ⇓ΜΞ… χ∫ϖΞ≤ΩΤŠχ∫ϖΞ≤ΩΤŠχ∫ϖΞ≤ΩΤŠχ∫ϖΞ≤ΩΤŠ ð∠⇒ΘΨ∨ð∠⇒ΘΨ∨ð∠⇒ΘΨ∨ð∠⇒ΘΨ∨ ⌡ΠΨΤ⇓ΜΞ…⌡ΠΨΤ⇓ΜΞ…⌡ΠΨΤ⇓ΜΞ…⌡ΠΨΤ⇓ΜΞ… 〉∩†ΩāςΚ…〉∩†ΩāςΚ…〉∩†ΩāςΚ…〉∩†ΩāςΚ… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… ϑð‡Ω⁄ϑð‡Ω⁄ϑð‡Ω⁄ϑð‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√ ≅≅ ≅≅ ���� 
  .]١٦: احلشر[

أنَّ الشيطانَ والنفس يوسوِسان لإلنسان باملعصـية؛   :ومنها أيضا -٥٠
يف اخلطأ، فيلجِئُه الشـيطانُ إىل  ألجلِ السالمة الدنيوية، فقد يقع اإلنسانُ 

الكذبِ أو احليلِ حتى يسلَم من العتابِ أو العقابِ؛ وهذا حمض الزلـلِ،  
فعلى املسلمِ أن يستمسك بالصدقِ فإنه له منجاةٌ، كما سيأيت مـن حـالِ   

  .����كعبٍ 
ؤمتَنـا  بشرط أن يكونَ املُستشـار م  ؛أمهِّيةُ الشورى يف اإلسالمِ -٥١

ا، ذا رأيٍ رشيدناصح.  
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  ).واستعنت علَى ذَلك بِكُلِّ ذي رأْىٍ من أَهلي( :���� هقول

٥٢-  ،جاةٌ للعبدنم دقدقِ يف كلِّ األحوالِ؛ فالصعلى قولِ الص العزم
ه محيدةٌ، وأُمعاقبت ه، لكننـا  وإنْ ناله شيٌء من األذى يف سبيليف هـذا  -ت

  .حباجة إىل قولِ صادقٍ، وصدقِ ناصحٍ -الزمنِ خاصةً

ةِ كعبِ بنِ مالكٍ 
َّ
الِك إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 ٤٢                              �هداية

                              

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
قَد أَظَـلَّ قَادمـا؛    ����إِنَّ رسولَ اِهللا : فَلَما قيلَ( :���� هقول

    ،بكَـذ يـهٍء فـيا بِشدأَب هنم جرأَخ ي لَنأَن فْترعلُ، واطي الْبنع احز
مفَأَجقَهدص تع.(  

لقد أَرى اُهللا كعبا احلق فزاح عنه الباطلُ، فمن أعظمِ  :ومنها أيضا -٥٣
التوفيقِ للعبد أن يرِيه اُهللا احلق حقا ويرزقَه اتباعه، والباطلَ باطلًا ويرزقَـه  

: ن قـولِ اجتنابه، وأن ال جيعلَه ملتبِسا عليه فيضلَّ؛ فعلى العبد أن يكثر م
اللَّهم أَرِين احلق حقا وارزقْين اتباعه، وأَرِين الباطلَ باطلًا وارزقْين اجتنابه، (

  ).وال جتعلْه ملتبِسا علي فأَضلَّ
السنةُ للقادمِ من سفرٍ أن يبدأَ مبسجد محلَّتـه، فيصـلِّي فيـه     -٥٤

  !وهذه من السننِ املهجورةركعتنيِ، ثُم يذهب إىل أهله بعد ذلك، 
 الفائدةِ 

ُ
ـ: مورد

ُ
وكَانَ إِذَا قَدم من سفَرٍ بدأَ بِالْمسجِد فَيركَـع  ( :���� هقول

  ).فيه ركْعتينِ
يستحب لمن كان ذا مكانة عند الناسِ أن جيلس هلم حالَ قدومه  -٥٥

فقَّدتسلِّموا عليه، ويى يمن سفرِه؛ حت    ـةراعاةُ املصـاحلِ العامحالَهم؛ فم
ةمةٌ على املصاحلِ اخلاصقدم.  

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  ).للناسِ ����ثُم جلَس ( :���� هقول

إذا فعل ما يعاب عليه أن يبين مراده مـن فعلـه، أو    املرِءعلى  -٥٦
  .يعتذر عنه بصدقٍ
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 الفائدةِ 
ُ
ف ع ���� هقوِل ِمن : مورد

َّ
ن ختل

َّ
فَطَفقُوا يعتذرونَ إِلَيه ( :ن الغـزوةِ عم

فُونَ لَهلحيو.(  
أنَّ كثرةَ احللف بالكذبِ من صفات املنافقني؛ لقوله  :ومنها أيضا -٥٧

أَربع من كُن فيه؛ كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن؛ «: ����
إذا ائْتمن خـان، وإذا حـدث   : يدعهاكانت فيه خصلةٌ من النفاقِ حتى 

  .)١(»كذَب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
٥٨-  ساُء عليهِنساِء، فالنجالِ دونَ النعلى الر واجب رعيالش اجلهاد

  املـؤمنني ت ذلك عن أُموالعمرةُ، كما ثب ال قتالَ فيه؛ أَلَا وهو احلج جهاد
  .)٢( عنهاعائشةَ رضي اُهللا
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  ).وكَانوا بِضعةً وثَمانِني رجلًا( :���� هقول

قبولُ معاذيرِ املنافقني وحنوِهم باألخذ بالظَّاهرِ، ما مل يترتب علـى   -٥٩
ذلك مفسدةٌ، وهذا يبين لنا كيفيةَ التعاملِ مع املنـافقني، وأنَّ األصـلَ يف   

األخذُ بالظَّاهرِ، دونَ الدخولِ إىل نِياتهم، ما مل تدلَّ القرائن : التعاملِ معهم
على فساد تصرفاتهم وأحوالهم، فإذا ظهر ما يدلُّ على نفاقهم فكُلُّ منكَرٍ 

  .ينكَر حبسبِه
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  ).����فَقَبِلَ منهم رسولُ اِهللا ( :���� هقول

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٣٤( ومسلم ،)١٠٦.(  
)٢(  ٦/١٦٥أخرجه أمحدماجه  ، وابن)٢٩٠١.(  

ةِ كعبِ بنِ مالكٍ 
َّ
الِك إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 ٤٤                              �هداية

                              

أن يعاملوا بظـواهرِهم، وتوكَـلَ   : مع الناسِ األصلُ يف التعاملِ -٦٠
ولقد جاء يف قصة ذي الثُّدية ما يدلُّ على ذلك؛ فقد . ����سرائرهم إىل اِهللا 

يـا  : ����واتهمه، فقال خالد بن الوليد  ����اعترض على قسمة رسولِ اِهللا 
، قـال  »ن يكونَ يصـلِّي ال، لعلَّه أ«: قال! رسولَ اِهللا، أَلَا أَضرِب عنقَه؟

لٍّ يقولُ بلسانِه ما ليس يف قلبِه: خالدصن مقال رسـولُ اِهللا  ! وكم م���� :
  .)١(»إني مل أُومر أن أَنقُب قلوب الناسِ، وال أَشق بطُونهم«

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  ).علَانِيتهم ����فَقَبِلَ منهم رسولُ اِهللا ( :���� هقول

من االفتراِء والكذبِ = التدخلُ يف النيات واتهامها  :يضاومنها أ -٦١
مل يأمرنا بالتعاملِ مع البواطنِ والنيات، بل  -سبحانه وتعاىل-والظُّلمِ، واُهللا 

  .جلَّ وعال أمرنا مبعاملة الظَّواهرِ، وأما النيات والبواطن فتوكَلُ إىل العاملِ ا
احلاكم يف حكْمه، أو القاضي يف قضائه على الناس، ليس هلما إلَّا  -٦٢

الظَّاهر، وأما البواطن فليس هلما عليها سبيلٌ، ما مل تكن هناك بينةٌ تبينهـا،  
  .أو قرينةٌ يستدلُّ ا عليها

 الفائـدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
رائرهم إِلَـى  بايعهم، واستغفَر لَهم، ووكَلَ س( :���� هقول

  ).اِهللا
من السهلِ اخلروج من غضبِ البشرِ باملعاذيرِ، أمـا   :ومنها أيضا -٦٣

فال يخرج من غضبِه إلَّا بالصدقِ يف القولِ والعمـلِ، وصـالحِ    				اُهللا 
  .الظَّاهرِ والباطنِ

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٤٣٥١( ومسلم ،)٢٥٠٠ ( رياخلُد عن أيب سعيد����.  
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٦٤-    أو بعـضِ حركـات ،وبعضِ اإلشارات ،استعمالُ تعابريِ الوجه
أسلوب نبوي نافع، فليس كلُّ العـالجِ  = لعالجِ بعضِ األخطاِء  اجلوارحِ

يكونُ بالكالمِ أو التأنيبِ أو الضربِ، فقد يكونُ العالج بـاإلعراضِ، أو  
  .بإشارة، أو حنوِ ذلك

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
فَجِئْته، فَلَما سـلَّمت علَيـه؛ تبسـم تبسـم     ( :���� هقول

  ).الْمغضبِ
التبسم يف األصلِ هو تعبري عن الفرحِ والسـرورِ،   :ومنها أيضا -٦٥

 يببِ، فهنا النعجا عن الغضبِ، أو عن التبه أحيان رعبقد ي لكن����   ـمبست
  .تبسم املُغضبِ

٦٦- بكاملِ وجهِـك، وال  : من آدابِ احملادثة ثُكحدن يأن تستقبلَ م
  .ه يمنةً أو يسرةًتلتفت عن

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  ).فَجِئْت أَمشي حتى جلَست بين يديه( :���� هقول

٦٧- حةواملُصار حةن آدابِ املُناصاسِ، إلَّا : ممن الن لْوةأن تكونَ يف خ
 مالك بن ذلك؛ فهذا كعب املصلحةُ غري ضتإذا اقت����   ييـد جلَس بني

  .يعلمون تخلُّفَه عن الغزوة ����وكان حبضرة الصحابة؛ ألنهم  ���� رسولِ اِهللا
 الفائدةِ 

ُ
ـ: مورد

ُ
مـا  «: حتى جلَست بـين يديـه، فَقَـالَ يل   ( :���� هقول

  !).خلَّفَك؟
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منـهج نبـوي مـع    = االستيضاح، واملصارحةُ، وعدم التعجلِ  -٦٨
، فباالستيضاحِ يظهر لإلنسان حقيقةُ األمرِ، املخالف، دونَ تعنيف أو جتريحٍ

اإلشكاالت لُّ مجيعحت وباملصارحة.  
 الفائـدةِ 

ُ
ـ: مورد

ُ
أَلَم تكُن قَـد ابتعـت   ؛ ما خلَّفَك«: فَقَالَ يل( :���� هقول

  ).»!ظَهرك؟
احملاسبةُ على األخطاِء من املُربي لمن حتت يده مـن   :ومنها أيضا -٦٩

طريقةٌ نافعةٌ لتصحيحِ مسارِهم، ومعاجلة أخطـائهم، وـذيبِ   = ربين املُ
  .سلوكهم
٧٠-  اإلنسانُ ما يريد نبيي ؤالِ، ثُما على قدرِ الساإلجابةُ تكونُ دائم

  .إلَّا إذا اقتضت املصلحةُ خالف ذلك ؛بعد ذلك
 الفائدةِ 

ُ
  ).بلَى: فَقُلْت( :���� هقوِل من : مورد
إنَّ استقطاع احلقوقِ واخللوص من اخللـقِ باحلُجـة واجلـدلِ     -٧١

العبد ؛ ولذلك يقولُ  ؛الكاذبِ، ال ينفعنيا واآلخرةه يف الدرضا يبل هو مم
���� :»  كم أن يكونَ أَحلَـنمون إيلَّ، ولعلَّ بعضصختكم توإن ،رشما أنا بإن

أَمسع، فمن قضيت له حبق أخيه شيئًا؛ فـال   حبجته من بعضٍ، فأَقضي حنو ما
  .)١(»يأخذْه، فإنما أَقطَع له قطعةً من النارِ

 الفائدةِ 
ُ
  ).ولَقَد أُعطيت جدلًا( :���� هقوِل من : مورد

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٢٥٣٤( ومسلم ،)لَمةَ رضي اُهللا عنها) ١٧١٣س عن أُم.  
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أنَّ حسن املنطقِ، وقُوةَ اإلقناعِ مما ينعم اُهللا به علـى   :ومنها أيضا -٧٢
ما تصرف فيه هذه النعمةُ يف الدعوة إىل مسديها واملُتفضلِ ا  العبد، فأَولَى

†: ∨Ω∨Ω⌠⇑Ω∨Ω⌠⇑Ω∨Ω⌠⇑Ω∨Ω Σ⇑Ω♥šΚς…Σ⇑Ω♥šΚς…Σ⇑Ω♥šΚς…Σ⇑Ω♥šΚς… ‚�⌠ΩΤ∈‚�⌠ΩΤ∈‚�⌠ΩΤ∈‚�⌠ΩΤ∈ ⇑ΘΩ∧ΨΘ∨⇑ΘΩ∧ΨΘ∨⇑ΘΩ∧ΨΘ∨⇑ΘΩ∧ΨΘ⇑⌠ ����: سبحانه؛ قال تعاىل Ω∅Ω�:†Ω∅Ω�:†Ω∅Ω�:†Ω∅Ω� ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ…ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… ΩΨ∧Ω∅ΩΩΨ∧Ω∅ΩΩΨ∧Ω∅ΩΩΨ∧Ω∅Ω †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″†_™Ψ∏ΗΤΤΩ″†_™Ψ∏ΗΤΤΩ″†_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ 

Ω†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈Ω Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ…Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ…Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ…Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… ���� ]لَت٣٣: فُص[.  
؛ سخطَ اُهللا عليه، وأسخط ����بسخط اِهللا من طلب رضا الناسِ  -٧٣

رِضاَء اِهللا بسخط الناسِ؛ كفاه اُهللا مؤنةَ  مستالْ منِ«: ����عليه الناس؛ يقولُ 
، )١(»رِضاَء الناسِ بسخط اِهللا؛ وكَلَـه اُهللا إىل النـاسِ   مستالْ الناسِ، ومنِ

  .من طلبِ رضا الناسِ يف سخط اِهللا فعلى املسلمِ أن يحذَر أشد احلذرِ
 الفائدةِ 

ُ
لَكني واِهللا لَقَد علمت لَئن حدثْتك الْيـوم  ( :���� هقوِلـمن : مورد

    نلَـئو ،لَـيع طَكـخساُهللا أَنْ ي كَنوشي؛ لَينع ى بِهضربٍ تيثَ كَذدح
ع جِدقٍ تديثَ صدح كثْتداِهللاح فْوع يهو فجي لَأَر؛ إِنيهف لَي.(  

٧٤-  جاِء، فاخلوفوالر اخلوف بني رِه إىل اِهللا تعاىل يتقلَّبييف س العبد
  ـدعبما يف مساِء الت ه يطريللطَّائرِ، لكن سبةجاُء للمؤمنِ كاجلَناحنيِ بالنوالر

افؤِ والتوازن بني اخلوف والرجـاِء؛ حتـى   وال بد من حتقيقِ التك 				لربه 
   ؛ إذْ إنَّ تغليـبعيمِ يف اآلخـرةبالن نيا، ويفوزحياةُ املؤمنِ يف الد تستقيم
اخلوف دونَ حاجة إليه يفضي إىل القُنوط، كما أنَّ تغليـب الرجـاِء دونَ   

فريطي إىل التي إىل األمنِ املُؤدفضإليه ي االعتدالِ يف ذلك أن حاجة وحد ،

                                                 

عن ) ٢٤١٤(، والترمذي ٤٤٠ص» املُنتخبِ يف مسنده«أخرجه عبد بن حميد كما يف  )١(
  .ي اُهللا عنهاعائشةَ رض
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  احلاجـة جاِء عندالر جانب غلَّبإليه، وي احلاجة عند اخلوف جانب غلَّبي
فاملرُء عند كثرة العصيان مع شدة اخلوف حيتاج إىل تغليبِ الرجـاِء   ؛إليه

ـ   بِ على اخلوف، أما العصيانُ مع األمنِ فصاحبه حباجة إىل تغليـبِ جان
  .اخلوف على جانبِ الرجاِء

السـلف اسـتحبوا أن يقـوي يف    : (-رمحه اُهللا تعاىل-يقولُ ابن القيمِ 
الصحة جناح اخلوف على جناحِ الرجاِء، وعند اخلروجِ من الدنيا يقـوي  

جاِء على جناحِ اخلوفالر ١()جناح(.  
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  ).ي لَأَرجو فيه عفْو اِهللاإِن( :���� هقول

أعظم ما يطلبه العبد من ربه ويرجوه هـو عفـوه،    :ومنها أيضا -٧٥
 يبه النعلِّمن ذلك ����وهذا ما كان يه، ومه لعائشةَ : لصحابترضي -تعليم

العفو؛  اللَّهم إنك عفُو، تحب«: أن تقولَ إذا أدركت ليلةَ القدرِ -اُهللا عنها
  .)٢(»فَاعف عني

٧٦-  يبتزكيةُ الن����  لكعبِ بنِ مالك����.  
 الفائدةِ 

ُ
 : مورد

ُ
  .»أَما هذَا فَقَد صدق« :���� هقول

بشر ال يملك لنفِسه نفعا وال ضرا، ويتلقَّى أوامـره   ����الرسولُ  -٧٧
 مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن  حنحنحنحن جنجنجنجن ��������: عنه 				؛ يقولُ اُهللا ����ونواهيه من ربه 

  .]٤-٣: النجم[ ���� يهيهيهيه ىهىهىهىه

                                                 

  .١/٥١٧مدارج السالكني « )١(
)٢(  ٦/١٧١أخرجه أمحد رمذيوالت ،)٣٥١٣( ماجه وابن ،)٣٨٥٠.(  



ةِ كعبِ بنِ مالكٍ هدا                       ٤٩
َّ
الكِ إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 �ية

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

 الفائدةِ 
ُ
 : مورد

ُ
  .»فقُم حتى يقضي اُهللا فيك« :���� هقول

  .جواز مدحِ املرِء مبا فيه من خريٍ يف وجهِه، إذا أُمن عليه الفتنةُ -٧٨
 الفائدةِ 

ُ
واللَّه ما علمناك كُنت أَذْنبت ( :لـه ���� قومِ كعـبٍ  قولِ ِمن : مورد

  ).بلَ هذَاذَنبا قَ
عدم االستهانة بالذُّنوبِ، ولو كان ذنبا واحدا؛ فإنَّ  :ومنها أيضا -٧٩

 لَكةُ العبدالذُّنوبِ قد يكونُ ه فيه -والعياذُ باِهللا-بعض.  
على املسلمِ أن ال جيالس من يزين له املعصيةَ، أو من يـزين لـه    -٨٠

قريبٍ؛ فإن ا يف اإلضاللِ واإلغواِء، الباطلَ، ولو كان أقربه قد يكونُ سبب
  .ويعظُم اخلطر إذا كان صاحب بدعة وداعيا إليها

 الفائدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
فَواللَّه ما زالُوا يؤنبونِي حتى أَردت أَنْ أَرجِـع  ( :���� هقول

  !).فَأُكَذِّب نفِْسي
نني من أعظمِ ما يعني العبد التأسي بالصاحلني، وسلوك سبيلِ املؤم -٨١

  .، والبعد عن سبيلِ ارمني����على الثَّبات على دينِ اِهللا 
 الفائـدةِ 

ُ
ـ: مورد

ُ
فَذَكَروا لي رجلَينِ صالحينِ قَد شهِدا بـدرا،  ( :���� هقول

  ).فيهِما أُسوةٌ
ستقيمِ، وأنه قـد  إذا تيقَّن العبد أنه على طريقِ احلق والصراط امل -٨٢

ةوالعوارضِ األرضي وارفللص وال يلتفت ق؛ فعليه أن ميضيسب.  
 الفائدةِ 

ُ
  ).فَمضيت حني ذَكَروهما لي( :���� هقوِل من : مورد
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اهلجر أسلوب نبوي وتربوي نـاجع، فيسـتخدم إذا اقتضـته     -٨٣
  .املصلحةُ، وليس على اإلطالقِ

 الفائـدةِ 
ُ
ـ: مورد

ُ
الْمسلمني عن كَلَامنا أَيها  ����ونهى رسولُ اِهللا ( :���� هقول

هنع لَّفخت ننِ ميب نالثَّلَاثَةُ م.(  
٨٤-   أكثـر بِي املعاصي الظَّاهرةرتكأهلِ البدعِ، وم رانجةُ همشروعي

 يب؛ فهذا النةشرعي إذا كان ملصلحة ر  ����من ثالثهج  مالـك بن كعب
   ـا إذا مل يكـنوأم ،ةشرعي كان ملصلحة لكن ،من ثالث ه أكثريبوصاح

ثالث فوق اهلجر فال جيوز ةشرعي ملصلحة.  
 الفائـدةِ 

ُ
الْمسلمني عن كَلَامنا  ����ونهى رسولُ اِهللا ( :���� هقولِـمِـن : مورد

  ).أَيها الثَّلَاثَةُ
٨٥- الكالمِ  :اومنها أيض ةً-أنَّ تركخاص- فاملخال مع ،   لـه األثـر

البالغُ يف تقوميِ سلوكه، وعالجِ خطئه؛ ألنَّ الكالم أعظم وسيلة للتواصلِ، 
ثالبالغُ يف املُتحد تلك الوسيلةُ كان هلا األثر عتفإذا قُط.  

٨٦ -  حابةةُ ألمرِ اِهللا  ����استجابةُ الصامه وأم ����التفما إنْ ����رِ رسول ،
جرِ هؤالِء الثَّالثة حتى استجابوا لذلك استجابةً  ����سمعوا أمر رسولِ اِهللا 

، فقد بلَغوا أعلى املنازلِ بسببِ ����تامةً، وهذه من أعظمِ صفاتهم 
استجابتهم ِهللا ولرسوله وتسليمهم التام هلما، والشواهد يف السرية كثريةٌ 

 ����استجابتهم ألمرِ اِهللا : ن ذلكال ميكن حصرها يف هذا املوضعِ، ومجدا 
يف ترك اخلمرِ، مع أنهم اعتادوا عليه سنني، ومع ذلك ملَّا سمعوا أمر اِهللا 
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: ����تعاىل هلم بتركها كانت االستجابةُ عندهم حاضرةً، فعندما أنزل اُهللا 
 مكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف����

مناديه أن  ����، أمر النيب ]٩٠: ائدةامل[ ���� ململململ خلخلخلخل حلحلحلحل جلجلجلجل
ةكُوها بالكُلِّيوا عنها وترى أَقلَعوه حتعمها، فما إنْ سبتحرمي ينادي.  

 مالك بن القومِ يف مرتلِ أيب طلحةَ، وكـان  : ����يقولُ أنس ساقي كنت
أَلَا إنَّ اخلمر قد «: مناديا ينادي ����مخرهم يومئذ الفَضيخ، فأمر رسولُ اِهللا 

متررِقْها: فقال يل أبو طلحةَ: ، قال»حفأَه جهـا،  . اخرقترفه جتفخر
املدينة كَكيف س تهم . )١(فجرلْ سرعةَ استجابتفتأم����!  

 الفائدةِ 
ُ
  ).فَاجتنبنا الناس وتغيروا لَنا( :���� هقوِل ِمن : مورد
، ومع هذا ����ي أصاب كعب بن مالك وصاحبيه عظَم البالِء الَّذ -٨٧

نيخوعلى املبادئِ راس ،حتِسبنيم البالِء كانوا صابرين.  
 الفائدةِ 

ُ
حتى تنكَّرت في نفِْسي اَألرض، فَما هـي  ( :���� هقوِلـِمن : مورد

رِفي أَعلَةً! الَّتلَي ِسنيمخ كلَى ذَلا عفَلَبِثْن.(  
قد يبتلي عبده ليعلم صدقَه وثباته علـى   ����أنَّ اَهللا  :نها أيضاوم -٨٨

  مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختختحتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب ����: األمرِ؛ يقـولُ اُهللا تعـاىل  

  .]٣: العنكبوت[ ����ججحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٢٤٦٤( ومسلم ،)٥٢٤٦.(  

ةِ كعبِ بنِ مالكٍ 
َّ
الِك إىل فوائدِ ِقص
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أنَّ البالَء قد يطولُ بالعبد، فال يظُن بربه إلَّا خـريا؛   :ومنها أيضا -٨٩
ما يزالُ الـبالُء بـاملؤمنِ   «: ����يقول  فإنَّ الصرب على البالِء عاقبته محيدةٌ؛

  .)١(»واملؤمنة يف نفِسه وولده وماله، حتى يلقَى اَهللا وما عليه خطيئةٌ
املصائب كفَّارات جزما، سـواٌء  : (-رمحه اُهللا تعاىل-قال اإلمام القرايفُّ 

،كفريضا عظُم التا الر ناقتر إن ضا أم ال، لكنا الر ن٢()وإلَّا قَلَّ اقتر(.  
أنه مهما طال البالُء فال بد له من اية، فعلى العبد  :ومنها أيضا -٩٠

طَ وييأسقن؛ألَّا ي   ا، وبعـدسرالعسرِ ي أنَّ بعد ويعتقد ،وحيتسب بل يصرب
  .الضيقِ فرجا

٩١- لَنحما؛ فال يمن أصحابِه وإخوانِه جفوةً وصدود د العبده إذا وج
جلَّ -ذلك على ترك احلقوقِ والواجبات؛ فإنَّ احلقوق والواجبات حق ِهللا 

  .، فال تعطَّلُ ألجلِ جفوة أو صدود-وعال
 الفائدةِ 

ُ
فَكُنت أَخرج فَأَشهد الصلَاةَ مع الْمسلمني، ( :���� هقوِل ِمن : مورد

فَأُسلِّم علَيه،  ����أَحد، وآتي رسولَ اِهللا وأَطُوف يف اَألسواقِ، ولَا يكَلِّمنِي 
لَاةالص دعب ِسهلجيف م وهو.(  

مهما حيصلُ بني الناسِ من ظلمٍ وعدوان، وسـبابٍ   :ومنها أيضا -٩٢
 ،ةجح إمهالُها بأي فال جيوز ،ةُ املسلمنيواإلسالمِ وأُخ ه يبقى حقوشتمٍ؛ فإن

املسلمِ أن يأيتَ مبا أوجبه اُهللا عليه تجاه إخوانِه املسلمني من احلقـوقِ   فعلى
                                                 

)١(  رمذيأخرجه الت)(، وقال)٢٣٩٩ :  صـحيح حه األلبـاينُّ يف   )حديثٌ حسـنوصـح ،
»حيحةالص لسلة٢٢٨٠(رقم  ٥/٣٤٩» الس.(  
  .١١/٢٤٢» فتح الباري« )٢(
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العامة هلم، وأما ما كان لعذرٍ أو مصلحة شرعية فيقدر اهلجـر بقـدرِه،   
  .ويكونُ تقديره من عاملٍ عارف مبصلحته

٩٣- ؛ ال يقدحالةيف الص ظرِ، وااللتفاتها،   إنَّ مسارقةَ النتيف صـح
ه ينقُلكن يبها؛ لقولِ النل عن ذلك ����صئـه   «: ملَّا سسلختي هو اخـتالس

العبد ن صالةيطانُ م١(»الش(.  
أما االلتفات يف الصالة للحاجة؛ فال حرج فيه، وال ينقُصـها؛ ويـدلُّ   

 سهلِ بنِ سعد ب إىل بين  ����أنَّ رسولَ اِهللا  ����لذلك ما جاء من حديثذه
عمرِو بنِ عوف ليصلح بينهم، فحانت الصالةُ، فجاء املُؤذِّنُ إىل أيب بكـرٍ  

 ����فصلَّى أبو بكرٍ، فجاء رسولُ اِهللا . نعم: للناسِ فأُقيم؟ قال يأَتصلِّ: فقال
 اسفصفَّق الن ،فى وقَف يف الصحت لَّصخفت ،الةيف الص اسوكـان  -والن

فلَما أكثَر الناس التصفيق؛ التفَـت فـرأى    -أبو بكرٍ ال يلتفت يف صالته
، فرفَع أبـو  »امكُثْ مكانك«أن  ����، فأشار إليه رسولُ اِهللا ����رسولَ اِهللا 

من ذلـك، ثُـم    ����يديه، فحمد اَهللا على ما أمره به رسولُ اِهللا  ����بكرٍ 
  .)٢(فصلَّى ���� الصف، وتقدم رسولُ اِهللا استأخر أبو بكرٍ حتى استوى يف

وأما االلتفات بالرأسِ للتعوذ باِهللا من الشيطان الرجيمِ عند الوسوسـة؛  
أنه أتـى إىل   ����فإنه مسنونٌ؛ دلَّ لذلك ما جاء عن عثمانَ بنِ أيب العاصي 

 يبيطانَ ق: فقال ����النصـاليت    يا رسولَ اِهللا، إنَّ الش د حال بـيين وبـني

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٧٥١ (املؤمنني أُم عائشةَ رضي اُهللا عنها من حديث.  
)٢(  أخرجه البخاري)٦٨٤( ومسلم ،)٤٢١.(  
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لَيها عسلَبقـالُ لـه   «: ����فقال رسـولُ اِهللا  ! وقراءيت يشـيطانٌ ي ذاك :
)زِبنخ(لْ على يفاتذْ باِهللا منه، ووعه؛ فتستفإذا أَحس ،قال»ثالثًا سارِك ، :

  .)١(ففعلت ذلك، فأَذهبه اُهللا عني
 الفائدةِ 

ُ
  ).أُصلِّي قَرِيبا منه، فَأُسارِقُه النظَر ثُم( :���� هقوِل ِمن : مورد
ال بد للداعية من احلزمِ يف التعاملِ مع املَـدعوين، وخاصـةً يف    -٩٤

 يب؛ فهذا النةكعبٍ  ����القضايا اهلام كان يتعاملُ مع����  حبزمٍ، فكان كعب
 هيفَتإىل ش ال ����ينظرالس دبر كته هل حترأن ـن   ����مِ أم ال، معم مل يكن

يف هجـرِ كعـبٍ    ����طَبعه مثلُ هذا التعاملِ، لكنِ اسـتجابةً ألمـرِ اِهللا   
  .وصاحبيه؛ بغيةَ تربيتهم، وتربية اُألمة ذا املوقف من بعدهم

 الفائدةِ 
ُ
ـ  ����آتي رسولَ اِهللا ( :���� هقولِـِمـن : مورد هو ،هلَيع لِّميف فَأُس و

ي أَم هلْ حرك شفَتيه بِرد السلَامِ علَ: مجلِسه بعد الصلَاة، فَأَقُولُ يف نفِْسي
ظَرالن ارِقُهفَأُس هنا ملِّي قَرِيبأُص لَا؟ ثُم.(  

٩٥-   نيواملُـرب ينوعباملَـد ي أن يهتمواملُرب اعيةهم، ، على الدويـرمح 
وخاصةً يف فترة التربية، الَّيت هي فترةُ اإلعـداد الـديين    ؛ويتفقَّد أحوالَهم

 يب؛ فهذا النربويوالثَّقايفِّ والت����   فَـته التعلى صالت ل كعبكان إذا أقب
  .، فإذا أقبل عليه كعب أعرض عنهمتفقدا له ����إليه 

 الفائدةِ 
ُ
ا أَقْبلْت علَى صلَاتي أَقْبـلَ إِلَـي، وإِذَا   إِذَ( :���� هقولِـِمن : مورد

  ).الْتفَت نحوه أَعرض عني

                                                 

)١ ( أخرجه مسلم)٢٢٠٣.(  
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إنَّ من لوازمِ التربية أن يقسو املُربي على من يحب ويرحم مـن   -٩٦
  :)١(املُربين، وصدق القائلُ

  س أحيانا على من يرحمفَلْيقْ... فقَسا ليزدجِروا، ومن يك راحما 
 يبفهذا الن����  ه لكعبِ بنِ مالكتحمب ض عنه، وكان ����معه أعرإلَّا أن ،

ربيةه، وهذا من أساليبِ التا معحازم.  
 الفائدةِ 

ُ
  ).وإِذَا الْتفَت نحوه؛ أَعرض عني( :���� هقوِل ِمن : مورد
وصديقه بغريِ إذنِه، ومن غريِ البابِ، جواز دخولِ املرِء دار جارِه  -٩٧

، فإذا ختلَّـف هـذان   ����إذا تيقَّن رِضاه، وأَمن أن ترى عينه ما حرم اُهللا 
  .الشرطان حرم النظر، فضلًا عن الدخولِ

 الفائدةِ 
ُ
حتى تسورت جِدار حائط أَبِي قَتادةَ، وهو ( :���� هقولِـِمن : مورد

ع ناباسِ إِلَيالن بأَحي، وم.(  
العافيةَ؛ فإنَّ العبد ما أُوتي عطاًء أعظم  ����اإلكثار من سؤالِ اِهللا  -٩٨

من العافية وأوسع : ،يف الولد والعافية ،يف البدن ينِ، والعافيةيف الد العافية
وقد كان الـنيب  . الِءوالعافية يف املالِ، والعافية يف الزوجة، والعافية من الب

����  اسه العبي عموصي����   عبـد بن اسبسؤالِ اِهللا العافيةَ؛ فقد جاء العب
يا رسولَ اِهللا، علِّمين شيئًا أسـألُه اَهللا  : فقال ����إىل رسولِ اِهللا  ����املُطَّلبِ 

لَ يا رسـو : فمكَثت أياما، ثُم جئت فقلت. »سلِ اَهللا العافيةَ«: قال. ����

                                                 

 األصـفهاينِّ  داود بنِ دحمملُ »الزهرة«كتاب : ينظَر. املعروف ، الشاعرمتَّامٍ الطَّائيأبو هو  )١(
٢/٦٧٧ ت السامر٣/٢٠٠ »امديوان أيب متَّ«، وائي امت عز.  
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يا عباس، يا عم رسولِ اِهللا، سلِ اَهللا «: فقال يل. اِهللا، علِّمين شيئًا أسألُه اَهللا
نيا واآلخرةما ينبغـي علـى   )١(»العافيةَ يف الد ن أهمفسؤالُ اِهللا العافيةَ م ،

؛ فإنَّ العبد إذا عوفي يف دينِه ودنياه كـان مـن   ����املسلمِ طلبه من ربه 
ِء يف الدنيا واآلخرة، فيحيِيه اُهللا يف الدنيا حياةً طيبةً، ويجازِيـه يف  السعدا

ةباجلن اآلخرة.  
 ر حائطًـا أليب   ����هذا كعبه تسوى إنا، حتا عظيمبلَغبلَغ به البالُء م

، وأخذ يسألُه عن صدقِ إميانِه وإسالمه، مع أنه كان يف عافية من ����قتادةَ 
  .لعبد ال يعلم هل يثبت عند البالِء أم ال، فالعافيةُ ال مثيلَ هلاذلك، وا

 يبنيا، كان النينِ والدسؤالِ اِهللا العافيةَ يف الد ةهؤالِء  ����وألمهِّي ال يدع
اللَّهم إني أَسأَلُك العافيةَ «: الدعوات حني يمِسي وحني يصبِح، فكان يقولُ

واآلخرة، اللَّهم إني أسألُك العفو والعافيةَ يف ديين ودنياي وأهلي  يف الدنيا
ومايل، اللَّهم استر عوريت، وآمن روعاتي، اللَّهم احفَظْين من بنيِ يدي ومن 
خلْفي وعن مييين وعن شمايل ومن فوقي، وأعوذُ بعظَمتك أن أُغْتالَ مـن  

  .)٢(»حتيت

                                                 

)١(  ١/٢٠٩أخرجه أمحد رمذيوالت ،)حه األلباينُّ يف )٣٥١٤وصح ،»حيحةالص لسلةالس «
)١٥٢٣.(  
)٢(  ٢/٢٥أخرجه أمحد وأبو داود ،)٥٠٧٦( ماجه وابن ،)٣٨٧١.(  
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فعلى املسلمِ أن يكثر من سؤالِ اِهللا العافيةَ، فإذا ابتلي فعليـه بالصـربِ   
أيها الناس، ال تتمنوا لقاَء العدو، وسلُوا اَهللا العافيةَ، «: ����والثَّبات؛ يقولُ 

  .)١(»فإذا لَقيتموهم فَاصبِروا
ذلك أمر ال يطيقُه، وقد يكونُ سببا  ولْيحذَرِ املسلم من متني البالِء؛ ألنَّ

رجلًا من املسـلمني قـد    ����لذَهابِ دينِه، أو ضعفه؛ فقد عاد رسولُ اِهللا 
هل كنت تدعو بشيٍء، «: ����خفَت فصار مثلَ الفَرخِ، فقال له رسولُ اِهللا 

 اللَّهم ما كنـت معـاقيب بـه يف   : نعم، كنت أقولُ: قال» أو تسألُه إياه؟
-ال تطيقُه ! سبحانَ اِهللا«: ����فقال رسولُ اِهللا . اآلخرة؛ فعجلْه يل يف الدنيا

اللَّهم آتنا يف الدنيا حسنةً، ويف اآلخرة حسنةً، : أفال قلت -ال تستطيعه: أو
  .)٢(فدعا اَهللا له، فشفاه: قال »!وقنا عذاب النارِ؟

 الفائدةِ 
ُ
إِذَا طَالَ علَي ذَلك من جفْوة الناسِ،  حتى( :���� هقولِـِمـن : مورد

وهو ابن عمـي، وأَحـب   -مشيت حتى تسورت جِدار حائط أَبِي قَتادةَ 
اسِ إِلَيالن- لَامالس لَيع دا رم اللَّهفَو ،هلَيع تلَّمفَس !ةَ،: فَقُلْتادا قَتا أَبي 

بِاللَّه كدشأَن :  هتـدشفَن لَه تدفَع ،كَت؟ فَسولَهسراَهللا و بنِي أُحلَمعلْ ته
فَفَاضـت عينـاي،   . اُهللا ورسولُه أَعلَم: فَسكَت، فَعدت لَه فَنشدته، فَقَالَ

ارالْجِد تروسى تتح تلَّيوتو.(  

                                                 

  .���� عن عبد اِهللا بنِ أيب أَوفَى) ٤٦٤٠(، ومسلم )٢٩٦٥(جه البخاري أخر )١(
)٢(  أخرجه مسلم)٧٠١١ (عن أنسِ بنِ مالك ����.  
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فهمفي ا سبقمم :ا من البالِء عظيمما أصاب كعب! فيستحأن  للمسلمِ ب
يكثـ   ، فإذا وقع عليه الـبالءُ العافيةَتعاىل  اِهللا من سؤالِ ر ربِفعليـه بالص ،

  .باتالثَّ اِهللا وسؤالِ
إذا سأل املسلم أخاه عن شيٍء يعلمه فيه؛ فلـه أن   :ومنها أيضا -٩٩

إميانِه أو إسالمه، إلَّا أن يرى أنَّ من املصلحة كتمه يجِيبه، ولو كان ذلك يف 
أو نقصان ه من غريِ زيادةمبا يعلم جِيبعنه، وعلى املسؤولِ أن ي.  

١٠٠- أهلِ اإلميان من أعظمِ صفات : فيه؛ فمع ضغيف اِهللا، والب احلُب
إلَّا أن ،ةوواُألخ ةكعبٍ وأيب قتادةَ من احملب ما بني يبجـرِه   ����ه ملَّا أمر الن

وصاحبيه؛ كانت االستجابةُ واجبةً، فصار يف التعاملِ معهم والٌء وبـراٌء،  
  !، بل سكت عنه ومل يجِبه����فلم يكلِّم أبو قتادةَ كعبا 

 الفائدةِ 
ُ
وهو -حتى تسورت جِدار حائط أَبِي قَتادةَ ( :���� هقوِل ِمن : مورد

اباسِ إِلَيالن بأَحي، ومع ن-  ـلَامالس لَيع دا رم اللَّهفَو ،هلَيع تلَّمفَس !
فَقُلْت :بِاللَّه كدشةَ، أَنادا قَتا أَبي : ،كَت؟ فَسولَهسراَهللا و بنِي أُحلَمعلْ ته

تدفَع ،كَتفَس هتدشفَن لَه تدفَقَالَ فَع ،هتدشفَن لَه :لَمأَع ولُهسراُهللا و.(  
من الصحابة  ����االستجابةُ التامةُ ألمرِ رسولِ اِهللا  :ومنها أيضا -١٠١

، ����الكرامِ، فعندما أمرهم جرِ هؤالِء الثَّالثة استجابوا مباشـرةً ألمـرِه   
وله، ويعلـم أنَّ طاعـةَ   فيجب على املسلمِ أن يستجيب ألمرِ اِهللا وأمرِ رس

  ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ����: من طاعة اِهللا؛ يقولُ اُهللا تعـاىل  ����رسولِ اِهللا 

 :آل عمران[ ����مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ
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هذه اآليـةُ  : (يف تفسريِ هذه اآلية -رمحه اُهللا تعاىل-يقولُ ابن كثريٍ  .]٣١
الطَّريقـة  الكرميةُ حاكمةٌ على كلِّ من ادعى حمبةَ اِهللا، وليس هـو علـى   

 دياملُحم رعالش بِعتى ييف دعواه يف نفسِ األمرِ، حت ه كاذب؛ فإنةدياملُحم
  .)١()والدين النبوي يف مجيعِ أقواله وأحواله

١٠٢-     ـى لـو مل يكـنالذَّهابِ إىل األسواقِ، واملشيِ فيها حت جواز
، ، وأمـاكنِ الفـتنِ  ����ألراضي إىل اِهللا حلاجة، مع العلمِ أنها من أبغضِ ا

 ����أنَّ رسـولَ اِهللا   ����فيحذَر املسلم منها؛ فقد جاء من حديث أيب هريرةَ 
  .)٢(»أَحب البالد إىل اِهللا مساجدها، وأَبغض البالد إىل اِهللا أسواقُها«: قال

 الفائدةِ 
ُ
  ...).نة فبينا أنا أَمشي بسوقِ املدي( :���� هقوِل ِمن : مورد
األصلُ يف التعاملِ مع الكُفَّارِ يف البيعِ والشراِء اجلـواز؛ فقـد    -١٠٣

 يبل النفقد اشترى رسولُ اِهللا  ����تعام ،اليهود ـا   ����معطعام من يهودي
  .)٣(بنِسيئة ورهنه درعه

باملسـلمني؛  إلَّا إذا علم أنَّ الكافر يستعني ذه املعامالت على اإلضرارِ 
  الحِ هلم لقتالِ املسلمني به، أو بيـعالس ا، ومن ذلك بيعحرام ه يصبحفإن

يتهم االستيالُء علـى أراضـي املسـلمني،    الدورِ واألراضي، واحلالُ أنَّ نِ
وحتويلُها إىل أرضٍ هلم، وكذا إنْ كان قصد املشـترى بشـراِء الـدارِ أو    

نوعٍ كبيعِ اخلمرِ أو اخلرتيـرِ، أو ختصيصـها   األرضِ استخدامها يف أمرٍ مم
                                                 

  .ط دار طَيبة ٢/٣٢» تفسري ابن كثري« )١(
)٢(  أخرجه مسلم)٦٧١.(  
)٣(  أخرجه البخاري)٢٠٩٦( ومسلم ،)عائشةَ رضي اُهللا عنه) ٤١٩٨ املؤمنني اعن أُم.  
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فإنه جيوز للمسلمِ بيع الدورِ واألراضي ، وباجلملة. لتناولها فيها، وحنوِ هذا
  .لغريِ املسلمني، لكن بشرط ألَّا يترتب على ذلك مفسدةٌ

 الفائدةِ 
ُ
شأْمِ، ممن قَـدم  إِذَا نبطي من أَنباط أَهلِ ال( :���� هقوِل ِمن : مورد

ةيندبِالْم هبِيعامِ يبِالطَّع.(  
جواز دخولِ غريِ املسلمني جزيرةَ العربِ للحاجة،  :ومنها أيضا -١٠٤

ال «: ����وإلَّا فاألصلُ أن ال يبقى يف جزيرة العربِ غري دينِ اإلسالمِ؛ لقوله 
قبـلَ موتـه بـإخراجِ     ����نيب ، وقد أمر ال)١(»يبقَين دينان بأرضِ العربِ

؛ مما يدلُّ علـى  )٢(»أَخرِجوا املشركني من جزيرة العربِ«: املشركني بقوله
  .أنه ال مكانَ هلم فيها

جواز أكلِ طعامِ الكُفَّارِ الَّذي أحلَّه اُهللا لنا، وأما ما  :ومنها أيضا -١٠٥
لَّه اُهللا لنا من اللُّحومِ الَّيت حرحـالبِ  مل يمها اُهللا علينا؛ كلحمِ اخلرتيرِ والك

: ����وغريِها، أو مما مل يذكَرِ اسم اِهللا عليه؛ فإنه يحرم علينا أكلُه، يقولُ اُهللا 
 مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخمحمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج ����

  .]٥: املائدة[ ���� حضحضحضحضجضجضجضجض
لِ إنَّ أعداَء اِهللا من الكُفَّارِ واملنافقني ال يأْلُونَ جهدا يف اسـتغال  -١٠٦

الفُرصِ يف حربِ اإلسالمِ واملسلمني والنيلِ منهم، فهذا ملك غَسانَ يستغلُّ 

                                                 

  .٦/١٣٥» السننِ الكربى«، والبيهقي يف )١٥٨٣(» املُوطَّأ«أخرجه مالك يف  )١(
)٢(  أخرجه البخاري)٣٠٥٣( ومسلم ،)٤٣١٩.(  
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 يبرانَ النجه؛ إلكرامـه    ����وأصحابِه لكعـبٍ   ����هفيـدعوه إىل بلـد ،
  !واالستفادة منه

 الفائدةِ 
ُ
حتى إِذَا جاَءنِي دفَع إِلَي كتابا من ملـك  ( :���� هقولِـِمـن : مورد

أَما بعد؛ فَإِنه قَد بلَغنِي أَنَّ صاحبك قَد جفَـاك، ولَـم   : "سانَ، فَإِذَا فيهغَ
كاسوا نبِن ق؛ فَالْحةعيضلَا مو انوارِ هاُهللا بِد لْكعجي.("  

وجود من ينقُلُ أخبار املسلمني ألعدائهم، فكيف  :ومنها أيضا -١٠٧
 ملاملسلمني ع ن ينقلُ أخبارم إلَّا بوجود ةاخليالد ذه احلادثة َانغس ملك

لغريِهم؟ وهؤالء اجلواسيس يف اُألمة كُثُر؛ فينبغي احلذر منهم، وإذا مكَّـن  
  .اُهللا منهم فيقام حكم اِهللا فيهم

 أنَّ من أعظمِ أهداف أهـلِ الشـر اسـتقطاب    :ومنها أيضا -١٠٨
عاتتمواملُؤثِّرين يف ا ،الطَّاقات .   ـكللَى بذلك، فهـذا موأهلُ اخلريِ أَو

 كعبِ بنِ مالك استقطاب انَ يريدغس����    كـةبـه مـن احلُن زتميا يم؛ ل
  .والشجاعة وحسنِ الرأيِ

  .لكذ املسلمني، واستغاللُ بني قةربالفُ ارِفَّفرح الكُ :ومنها أيضا -١٠٩
على املؤمنِ أن يصرب على البالِء مهما اشتد، وأن يستعني بـاِهللا   -١١٠

على ت ه؛ فهذا كعبلحم����   ح امللـوكانَ، فأصبغس تأتيه رسالةٌ من ملك
يراسلونه، ومع ذلك يعد ذلك نوعا من البالِء، ويصرب على اللَّأْواِء، مع أنه 

����  ةدـه   يف زمنِ هجرٍ وشلكن ،نُ عليه هذا األمـرهوملَن ي وحباجة ،روض
  .����صبر واحتسب هذا يف ذات اِهللا 
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 الفائدةِ 
ُ
  !).وهذَا أَيضا من الْبلَاِء: فَقُلْت لَما قَرأْتها( :���� هقوِل ِمن : مورد
مـن   أمهِّيةُ العلمِ، والتبصرِ بالواقعِ، ومعرفة العدو :ومنها أيضا -١١١

لو مل يكن على علمٍ بغوائلِ األمورِ، ومكرِ ملـك   ����الصديقِ؛ فإنَّ كعبا 
غسانَ؛ لكانت هذه مزلَّةً للَّحاقِ به، وأن يصبح من حاشيته، وأهلِ الرأيِ 

  .لكن حرسه علمه، وحفظَه اُهللا من الفتنة! عنده
املُفاصـلةَ مـع   : دينِإنَّ من أعظمِ أسبابِ الثَّبات على هذا ال -١١٢

الباطلِ وأهله، فقد حيتاج العبد إىل قطعِ طُرقِ الشر الَّيت تفِسد عليه دينـه،  
  امللـك كتاب ك كعب؛ فلو ترأعظم إىل مفسدة رجهاونَ فيها قد يوإنَّ الت

ك سببا لتغيريِ معه لَوسوس إليه الشيطانُ أن ينظر فيه ويتأملَه؛ فقد يكونُ ذل
  .أحرقه، فقطع سبلَ الشر وحيلَ الشيطان، ففاصل الباطلَ ����رأيِه، لكنه 

 الفائدةِ 
ُ
  ).فَتيممت بِها التنور، فَسجرته بِها( :���� هقوِل ِمن : مورد
جواز إحراقِ ما فيه اسم اِهللا للمصـلحة؛ ففـي    :ومنها أيضا -١١٣
  ).بِدارِ هوان ولَا مضيعة اُهللالَم يجعلْك و: (الكتابِ

احلذر من إبقاِء دواعي الذَّنبِ ومثريات املعصـية   :ومنها أيضا -١١٤
بالقربِ من اإلنسان؛ فإنَّ ذلك مدعاةٌ للوقوعِ يف الذَّنبِ مرةً أخرى، فهذا 

 ى  ����كعبقِ من آثارِ ذلك الكتابِ شيئًا؛ حتبا مل يه أمرلَ له نفسسوال ت
  .قد يكونُ سببا لوقوعه يف الذَّنبِ

يف أحـرجِ   ����وأمـرِ رسـوله    ����سرعةُ االستجابة ألمرِ اِهللا  -١١٥
 ؛ فهذا كعبما هو فيه من البالِء- ����املواقف بـاعتزالِ   -مع يأتيه األمر
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مر بذلك لَكانَ هل يطلِّقُها؟ فلو أُ: أهله، فيسارع إىل االستجابة، بل يسألُ
  .من أسرعِ الناسِ استجابةً، فيؤمر باعتزالها دونَ طالقٍ

 الفائدةِ 
ُ
حتى إِذَا مضت أَربعونَ لَيلَةً من الْخمِسني، ( :���� هقوِلـِمن : مورد

تعتـزِلَ  يأْمرك أَنْ  ����إِنَّ رسولَ اِهللا : يأْتينِي، فَقَالَ ����إِذَا رسولُ رسولِ اِهللا 
كأَترام .لُ؟ قَالَ: فَقُلْتاذَا أَفْعم ا، أَما: أُطَلِّقُههبقْرلَا تا وزِلْهتلِ اعلَا، ب.(  

من ألفاظ الطَّالقِ غريِ ) الْحقي بأهلك: (المرأته ����قولُ كعبٍ  -١١٦
  .ينوِ به الطَّالقالصريحِ، فهو من ألفاظ الكناية، لكنه هنا ال يقع؛ ألنه مل 

وجوب خدمة املرأة زوجها باملعروف، وهذه املسألةُ من املسائلِ  -١١٧
الَّيت وقَع فيها اخلالف؛ فاجلمهور على اجلوازِ، وذهب احلنابلةُ وجمع مـن  
 نمدخي اتحابيقولُهم؛ فقد كانت الص أهلِ العلمِ إىل الوجوبِ، واألقرب

 ،نهريِ بـنِ  أزواجبها للزأيب بكرٍ عن خدمت بذلك أمساُء بنت رتكما أخب
 علي امِ، وكذا فاطمةُ يف خدمةاملسلمني ����العو فرلْ عزمها، ومل يوغري ،

على أنَّ الزوجةَ ختدم زوجها اخلدمةَ املُعتادةَ هلما يف إصالحِ الطَّعامِ والثِّيابِ 
وكذا يف سقْيِ الدواب وحلْبِهـا، ويف احلـرث    واألواين، وتنظيف الدورِ،

وحنوِه، كلٌّ مبا يناسبه؛ وهذا عرف جرى عليه العملُ من العهد النبوي إىل 
  .عهدنا هذا من غريِ نكريٍ

    ـبمـا ذلـك حسال ينبغي تكليفُها مبا فيه مشقَّةٌ وصعوبةٌ، وإن ولكن
وجتـب  : (-رمحه اُهللا تعاىل-مِ ابن تيميةَ القدرة والعادة؛ يقولُ شيخ اإلسال

: خدمةُ زوجِها باملعروف من مثْلها لمثْله، ويتنوع ذلك بتنـوعِ األحـوالِ  
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   ليسـت كخدمـة ةوخدمةُ القوي ،ةويالقُر ليست كخدمة ةويدفخدمةُ الب
وقـال   .)١()بن أيب شيبةَالضعيفة، وقاله اجلُوزجاينُّ من أصحابِنا وأبو بكرِ 

 ثَيمنيع ابن يخرمحه اُهللا تعاىل-الش-) :   هـا أن ختـدمملزه يأن حيحوالص
ها باملعروف٢()زوج(.  
 الفائدةِ 

ُ
  قولِ ِمن : مورد

َ
ـة

َّ
يا رسولَ اِهللا، إِنَّ هلَالَ ( :���� امرأةِ هاللِ بنِ ُأمي

لَه سلَي عائض خيةَ شيأُم ن؟ قَالَ بهمدأَنْ أَخ هكْرلْ تفَه ،مادخ :» نلَكلَا، و
كبقْرلَا ي«.(  
عدم التصريحِ بألفاظ اجلماعِ أدب قرآينٌّ ونبوي، فينبغي على  -١١٨

املسلمِ أن يستخدم الكنايات دونَ التصريحِ يف هذا البابِ، ويتأدب بأدبِ 
ةنوالس القرآن.  

 الفائدةِ مو
ُ
: ، قَالَت»لَا، ولَكن لَا يقْربك«( :المـرأةِ هـاللٍ  ����ه قوِل ِمن : رد

  ).إِنه واللَّه ما بِه حركَةٌ إِلَى شيٍء
١١٩- حيحةالص وبةالت دمِ على الذَّنبِ، وهذا : من شروطةُ النشد

 ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ  ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى����: دليلٌ على صدقِ التوبة؛ يقولُ اُهللا تعاىل
 ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ  مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ

  .]١٣٥: آل عمران[ ���� نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت  يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب

                                                 

  .٣٥٢ص» االختيارات«) ١(
  .١٢/٤٤١» الشرح املمتع« )٢(
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 الفائدةِ 
ُ
  قولِ ِمن : مورد

َ
ـة

َّ
واللَّه ما زالَ يبكي منذُ ( :���� امرأةِ هاللِ بنِ ُأمي

  ).كَانَ من أَمرِه ما كَانَ إِلَى يومه هذَا
يلةٌ للوقـوعِ يف  على املسلمِ أن يتجنب كلَّ ما هو سبب ووس -١٢٠

حذَّر من تتبعِ خطُوات الشيطان؛ ألنَّ  -سبحانه-احملذورِ؛ ولذلك فإنَّ اَهللا 
 م اُهللا، فهذا كعبفيما حر العبد عوقها يعبتت����  يببـاعتزالِ   ����ملَّا أمره الن

ي أهله؛ أرسلها إىل أهلها خشيةَ أن حيصلَ منه معها شيٌء، فهو شاب قـو 
  .كما بين

 الفائدةِ 
ُ
يف  ����استأذن الـنيب  : ما قال له بعض أهلهلَ ���� هقولِـِمن : مورد

وما يدرِينِي مـا  : (، فقال����امرأتك أن ختدمك، كما فعلت امرأةُ هاللٍ 
  ).إِذَا استأْذَنته فيها، وأَنا رجلٌ شاب؟ ����يقُولُ رسولُ اِهللا 

عوقب باهلجرِ؛ يعذَر يف التخلُّف عن صالة اجلماعة، فكعب  من -١٢١
����  يبالن مجاعةً مع لَواتالص ك بعضتر���� يبه النبعاتعلى ذلك ����، ومل ي.  

 الفائدةِ 
ُ
فَلَما صلَّيت صلَاةَ الْفَجرِ صبح خمِسـني  ( :���� هقوِلـِمـن : مورد

  ).ظَهرِ بيت من بيوتنا لَيلَةً، وأَنا علَى
١٢٢- شةُد باِهللا قِعلُّالت عند ؛األزمات مما يعني على تاملصائبِ لِحم 

والبليعن كعبٍ ����، يقولُ ات  وصـاحبيهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن ����: هي 
ــةالت[ ���� ََََّّّّ  ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذيييييييي ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي : وبــ

١١٨[.  
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 الفائدةِ 
ُ
أَنا جالس علَى الْحالِ الَّتي ذَكَـر اُهللا،   فَبينا( :���� هقوِل ِمن : مورد

تبحا ربِم ضاَألر لَيع اقَتضفِْسي، ون لَيع اقَتض قَد.(  
عظَم األجرِ مع عظَمِ البالِء، ويبتلَى املرُء على قدرِ  :ومنها أيضا -١٢٣

سخطَ فعليه السخطُ؛ يقولُ إميانِه؛ فإنْ صبر ورضي فله الرضا، وإنْ جزِع و
عظَم اجلزاِء مع عظَمِ البالِء، وإنَّ اَهللا إذا أَحب قوما ابتالهم؛ فمـن  «: ����

عـن أشـد    ����، وقد سئل )١(»رضي فله الرضا، ومن سخطَ فله السخطُ
  .)٢(»مثلُاألنبياُء، ثُم الصاحلون، ثُم اَألمثَلُ فاأل«: الناسِ بالًء، فقال

إنَّ اشتداد البالِء دليلٌ على قُربِ الفرجِ، وأشد ما يكونُ اللَّيلُ  -١٢٤
 ،يقِ إلَّا الفرجالض وال بعد ،رسرِ إلَّا اليسالع يلَ الفجرِ، وليس بعدظُلْمةً قُب

  :وصدق القائلُ
لَرا الفىت و يقضي نازلة اِهللا منه... ب ا، وعندعذَرجا املَخر  

  فُرِجت، وكان يظُنها ال تفرج... ضاقَت، فلما استحكَمت حلَقاتها 
 الفائدةِ 

ُ
فَبينا أَنا جالس علَى الْحالِ الَّتي ذَكَـر اُهللا،  ( :���� هقوِل ِمن : مورد

م؛ ستبحا ربِم ضاَألر لَيع اقَتضفِْسي، ون لَيع اقَتض قَد  تـوص تع
هتولَى صلْعٍ بِأَعلِ سبلَى جفَى عارِخٍ أَوص :رشأَب ،كالم نب با كَعي.(  

                                                 

)١(  رمذيأخرجه الت)٢٣٩٦( ماجه وابن ،)٤٠٣١ (عن أنسِ بنِ مالك ����.  
عن سـعد بـنِ أيب   ) ٤٠٢٣(، وابن ماجه )٢٣٩٨(، والترمذي ١/١٧٢أمحد  أخرجه )٢(

  .����وقَّاصٍ 
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سرورا تدخلُه علـى  : إنَّ من أُسسِ الرمحة واحملبة بني املسلمني -١٢٥
ا العبد بقرتبِ الَّيت ياملسلمِ، بل هو من أعظمِ القُر ـه   قلبِ أخيكإىل رب

  .يف تعامله مع املسلمني ����
 يباسِ أَ: فقال ����جاء رجلٌ إىل النالن ـ يا رسولَ اِهللا، أي إىل اِهللا، ح ب

أَحـب النـاسِ إىل اِهللا   «: ����ب إىل اِهللا؟ فقال رسولُ اِهللا حوأي األعمالِ أَ
ت األعمالِ إىل اِهللا سرور باسِ، وأَحهم للنلُـه علـى مسـلمٍ، أو    أَنفَعدخ

  .)١(»تكشف عنه كُربةً، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا
 الفائدةِ 

ُ
سمعت صوت صارِخٍ أَوفَى علَى جبلِ سلْعٍ ( :���� هقوِل ِمن : مورد

هتولَى صبِأَع :رشأَب ،كالم نب با كَعي.(  
١٢٦- الش ةُ سجودهامشروعيدجدمِ وتعحصولِ الن كرِ، وذلك عند.  

 الفائدةِ 
ُ
  ).فَخررت ساجِدا( :���� هقوِل ِمن : مورد
عدم اليأسِ من روحِ اِهللا؛ فإنَّ اليأس من أعظمِ أسبابِ البعد عن  -١٢٧
على لسان  - تعاىل- ، ومن أعظمِ األسبابِ لعدمِ التوبة؛ قال ����رمحة اِهللا 
 عليه -يعقوبالمالس-  يوسف ما أصابه من البالِء ما أصابه من فَقْد بعد

 ⁄ϑðΨ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿϑðΨ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿϑðΨ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿϑðΨ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ν…Σ‰Ω∑<′≅…Ν…Σ‰Ω∑<′≅…Ν…Σ‰Ω∑<′≅…Ν…Σ‰Ω∑<′≅… Ν…Σ♥ΥφΤΤ♥Ω™ΩΤ�ΩΤ⊇Ν…Σ♥ΥφΤΤ♥Ω™ΩΤ�ΩΤ⊇Ν…Σ♥ΥφΤΤ♥Ω™ΩΤ�ΩΤ⊇Ν…Σ♥ΥφΤΤ♥Ω™ΩΤ�ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∪Σ♠Σÿð∪Σ♠Σÿð∪Σ♠Σÿð∪Σ♠Σÿ Ψ∼ΨāςΚ…ΩΨ∼ΨāςΚ…ΩΨ∼ΨāςΚ…ΩΨ∼ΨāςΚ…Ω ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω Ν…Σ♥ΛΩΤΤΤΤÿΝ†Ω�Ν…Σ♥ΛΩΤΤΤΤÿΝ†Ω�Ν…Σ♥ΛΩΤΤΤΤÿΝ†Ω�Ν…Σ♥ΛΩΤΤΤΤÿΝ†Ω� ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Ξ—ΘΩ⁄Ξ—ΘΩ⁄Ξ—ΘΩ⁄Ξ—ΘΩ ����: وأخيه

ϑðΨ∃/≅…ϑðΨ∃/≅…ϑðΨ∃/≅…ϑðΨ∃/≅… ΙΣΠς⇓ΜΞ…ΙΣΠς⇓ΜΞ…ΙΣΠς⇓ΜΞ…ΙΣΠς⇓ΜΞ… ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω� 〉♦ΩΛΤΤΤΤÿΝ†Ωÿ〉♦ΩΛΤΤΤΤÿΝ†Ωÿ〉♦ΩΛΤΤΤΤÿΝ†Ωÿ〉♦ΩΛΤΤΤΤÿΝ†Ωÿ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Ξ—ΘΩ⁄Ξ—ΘΩ⁄Ξ—ΘΩ⁄Ξ—ΘΩ⁄ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… Σ⋅Ω⊆<√≅…Σ⋅Ω⊆<√≅…Σ⋅Ω⊆<√≅…Σ⋅Ω⊆<√≅… Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΩ⇐Σ≤Ψ⊃ΗΩ⇐Σ≤Ψ⊃ΗΩ⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Τς∇<√≅…Τς∇<√≅…Τς∇<√≅…     ���� ]٨٧: يوسف[.  
 الفائدةِ 

ُ
  ).وعرفْت أَنْ قَد جاَء فَرج( :���� هقوِل ِمن : مورد

                                                 

عن ابنِ عمر رضي اُهللا عنـهما، وصـححه   ) ٣/٢٠٩/٢(» الكبري«أخرجه الطَّرباينُّ يف  )١(
  ).٩٠٦(» السلسلة الصحيحة«األلباينُّ يف 
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صـوته، وال   أن خيفض اإلنسانُ: من آدابِ احلديث مع الناسِ -١٢٨
 فإذا حـدثت  .عليه اِهللا بتوبة كعبٍل رِاملُبش ةصقكما يف  ؛حلاجةيرفعه إلَّا 

 علـى قـدرِ   ك بالكالمِجهر ا، وليكنا خفيضك لطيفًصوت نكُيلْفَ؛ أحدا
فإنَّ ؛احلاجة اجلهر الزائد عن احلاجة ياملُ بأدبِ لُّختحدويدلُّث ، لَّعلى قة 

  .إليه ثتحدللم االحترامِ
 الفائدةِ 

ُ
سمعت صوت صارِخٍ أَوفَى علَى جبلِ سلْعٍ ( :���� هقوِل ِمن : مورد

  ).يا كَعب بن مالك: علَى صوتهبِأَ
١٢٩- إعطاِء املُبش فنقلُ اخلـربِ  استحباب ،ارالس ه اخلربرِ بِشارةً لنقل

 يباسِ، والنللن عِ املعروفنمن ص ارع إلـيكم    «: يقولُ ����السـن صـنوم
له حتى تروا أنكم قـد   معروفًا فكَافئُوه، فإنْ مل تجِدوا ما تكافئُونه فادعوا

  .)١(»كَافَأْتموه
 الفائـدةِ 

ُ
فَلَما جاَءنِي الَّذي سمعت صوته يبشرنِي؛ ( :���� هقولِـمِـن : مورد

اهرشا بِبماهإِي هتوفَكَس ،يبثَو لَه تعزن.(  
١٣٠- ةياليمنيِ بالن ختصيص.  

 الفائدةِ 
ُ
، مـع أنـه   )واللَّه ما أَملك غَيرهما يومئذ( :���� هقوِلـِمن : مورد

ه يريدق به، لكنمالًا فهو تصد ميلك :  ويليـق ،خلَعا ين الثِّيابِ وحنوِها ممم
  .بالتبشريِ

  .���� شدةُ فقرِ الصحابة :ومنها أيضا -١٣١

                                                 

)١(  أخرجه أبو داود)١٦٧٢.(  



ةِ كعبِ بنِ مالكٍ هدا                       ٦٩
َّ
الكِ إىل فوائدِ ِقص

َّ
 الس

ُ
 �ية

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

١٣٢- رآخ شخص يعط؛ وهي أن يةالعاري بـه،   استحباب شيئًا ينتفع
  .ويرده من غريِ مقابلٍ

 الفائدةِ 
ُ
  ).واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما( :���� هقوِل ِمن : مورد
استحباب التبشريِ والتهنئة ملَن جتددت له نعمـةٌ ظـاهرةٌ، أو    -١٣٣

  .اندفعت عنه كُربةٌ وحنو ذلك
 الفائدةِ 

ُ
الناس يبشـروننا، وذَهـب قبـلَ     فَذَهب( :���� هقوِل ِمن : مورد

  ).صاحبي مبشرونَ
  !مشروعيةُ التهنئة بالتوبة، وأي شيٍء أعظم من التوبة؟ -١٣٤

 الفائدةِ 
ُ
فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجا يهنونِي بِالتوبة، ( :���� هقولِـِمـن : مورد
  ).نِك توبةُ اِهللا علَيكلته: يقُولُونَ

استحباب اجتماعِ الناسِ عند إمامهم وكـبريِهم يف األمـورِ    -١٣٥
  .املُهِمة، من مشورة وحنوِها

 الفائدةِ 
ُ
 ����حتى دخلْت الْمسجِد، فَإِذَا رسولُ اِهللا ( :���� هقولِـِمـن : مورد

اسالن لَهوح سالج.(  
لقيامِ ملَن جتددت له نعمةٌ دينيةٌ أو دنيويةٌ لتهنئتـه  ال بأس من ا -١٣٦

 ابن قال اإلمام .من غريِ تعظيمٍغريِ ذلك، وبذلك، وكذلك القيام للسالمِ، 
  :أقسامٍ على ثالثة اخلِللد والقيام:(-تعاىل رمحه اُهللا- بازٍ

القسم لُاألو :أن يقوم عليه وهو جالس كما عظيمِللت ،ـ ت  العجـم  معظِّ
أن  � يب، وهلذا أمر النفهذا ال جيوز ؛� يبنه النها، كما بيها وعظماَءملوكَ
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ـ ه قُوا معصلُّا، أمرهم أن جيلسوا ويى م قاعدا صلَّجيلسوا ملَّ عـ ا، ولَود ا م
  .»هارؤساَء األعاجم معظِّوين كما تمعظِّأن ت مدتك«: قال؛ قاموا

اينلثَّا القسم :ه واقفًلغريِ أن يقومه أو خروجِا لدخوله من دون مقاب لـة 
صافَوال مبل ملُ ؛حةجرد فهذا أقلُّ ؛عظيمِالت أحواله أن وكـان  ه مكـروه ،
حابةُالص � ال يقومون للن؛إذا دخل عليهم � يب ـ ل ا يعلمـون مـن   م

ه لذلك كراهيت-الةُعليه الص والسالم.  
ه يف ه ليضعبيد أو يأخذَ، هحصافلي ا للقادمِلًقابِم أن يقوم: الثُالثَّ قسمال

مكان ،أو ليجله يف مكانِس؛ه ذلكه، أو ما أشب به، بل هو من  فهذا ال بأس
السن١()ة(.  

 الفائدةِ 
ُ
  .)فَقَام إِلَي طَلْحةُ بن عبيد اِهللا يهروِلُ( :���� هقوِل ِمن : مورد
١٣٧- ةٌ بال خالفنالقي، وهي سالت عند املصافحة استحباب.  

 الفائدةِ 
ُ
  ).حتى صافَحنِي وهنانِي( :���� هقوِل ِمن : مورد
عدم نسيان إحسان اخللقِ وفضائلِ الناسِ، وخاصةً من تربطُك  -١٣٨

قيامه لـه،   ����ةَ مل ينس لطلح ����؛ فهذا كعب���� م صلةُ اُألخوة يف اِهللا 
  .وفرحته مبا أنعم اُهللا به على كعبٍ من التوبة، ونئته بذلك

 الفائدةِ 
ُ
فَقَام إِلَي طَلْحةُ بن عبيد اِهللا يهروِلُ حتـى  ( :���� هقوِلـِمن : مورد

يره، ولَا أَنسـاها  صافَحنِي وهنانِي، واللَّه ما قَام إِلَي رجلٌ من الْمهاجِرِين غَ
  ).لطَلْحةَ

                                                 

  .٣٩٥-٤/٣٩٤ »يخ ابن بازاالت الشجمموع فتاوى ومق« (١)
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فن استغاللِ الفُرصِ؛ فعلى املسلمِ أن يستغلَّ كلَّ  :ومنها أيضا -١٣٩
   له، فهذا طلحةُ انتهز هذه الفرصةَ وكان من كعـبٍ مبرتلـة تسنح فرصة

عظيمة.  
 الفرح للمؤمنني مبا أنعم اُهللا عليهم به من النعمِ، واحلزنُ على ما -١٤٠

  .من صفات أهلِ اإلميان= أصام من املصائبِ 
 الفائدةِ 

ُ
؛ قَـالَ  ����فَلَما سلَّمت علَى رسـولِ اِهللا  ( :���� هقولِـِمـن : مورد

وشـفَقته   ����، فهذه رمحته )وهو يبرق وجهه من السرورِ- ����رسولُ اِهللا 
  .بأُمته، فيفرح لفرحهم، وحيزنُ حلزنِهم

  .أنه إذا سر استنار وجهه ����من صفاته  -١٤١
 الفائـدةِ 

ُ
إِذَا سر استنار وجهه  ����وكَانَ رسولُ اِهللا ( :���� هقولِـمِـن : مورد

  ).حتى كَأَنه قطْعةُ قَمرٍ
١٤٢- وبةيِ التيد بني ةُ تقدميِ أعمالِ البِرمشروعي.  

 الفائدةِ 
ُ
نَّ من توبتي أَنْ أَنخلع من مالي صدقَةً إِلَى إِ( :���� هقولِـِمن : مورد

  ).اِهللا وإِلَى رسولِ اِهللا
استحباب الصدقة شكرا ِهللا على النعمِ املتجددة،  :ومنها أيضا -١٤٣

  .وال سيما ما عظُم منها
  .على املسلمِ ألَّا يكلِّف نفسه ما ال طاقةَ هلا به -١٤٤
 
ُ
  قولِ ِمن : الفائدةِ  مورد

ِّ
بـي

َّ
أَمِسك علَيك بعض مالك؛ فَهو خير « :���� الن

لَك«.  
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١٤٥-  ي العبددره من الكبائرِ الَّيت قد توالعياذُ -خطورةُ الكذبِ، وأن
؛ قال اهللا ����الكذب على اِهللا وعلى رسوله : ، وإنَّ من أعظمِ الكذبِ-باِهللا

 ���� ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ ΥφΜΞΥφΜΞΥφΜΞΥφΜΞ………… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΣ≤ΩΤ�πΤ⊃ΩΤÿφΣ≤ΩΤ�πΤ⊃ΩΤÿφΣ≤ΩΤ�πΤ⊃ΩΤÿφΣ≤ΩΤ�πΤ⊃ΩΤÿ ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… ð‡Ψϒς∇<√≅…ð‡Ψϒς∇<√≅…ð‡Ψϒς∇<√≅…ð‡Ψϒς∇<√≅… ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω� φΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤÿφΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤÿφΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤÿφΣ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤÿ ����: تعاىل
  .]٦٩: يونس[

 الفائدةِ 
ُ
  ).إِنَّ اَهللا إِنما نجانِي بِالصدقِ( :���� هقوِل ِمن : مورد
أنه يستحب ملَن تاب بسببٍ من اخلريِ أن حيـافظَ   :ومنها أيضا -١٤٦

  .على ذلك السببِ
 الفا

ُ
أَنْ لَا أُحدثَ إِلَّا صدقًا مـا  : وإِنَّ من توبتي( :���� هقوِل ِمن : ئدةِ مورد

يتقب.(  
 قال .له؛ مل يلزمه إخراجه مجيعهمن نذَر أن يتصدق بكُلِّ ماأنَّ  -١٤٧

قدامةَ ابن ولو نذَ( :-تعاىل رمحه اُهللا- احلنبليـ  لِّبكُ دقةَر الص فلـه  ؛ همال
لُبثُ دقةُالص؛عليه ارةَوال كفَّ، هث لموِا ري عن النيب ���� بابـةَ ه قال أليب لُأن 
إنَّ: قال حني خنَأن أَ اِهللا ن توبيت يا رسولَملع اِهللا فقال رسـولُ  .ن مايلم 
���� :»يزِجثُلُالثُّ يك« ،ذا قال الزوهري وقال ربيعةُ .ومالك :يت صـدق 

  .)١()كاةلزا منه بقدرِ
 الفائدةِ 

ُ
إِنَّ من توبتي أَنْ أَنخلع من مالي صدقَةً إِلَى ( :���� هقولِـِمن : مورد

أَمِسك علَيك بعض مالك؛ فَهو «: ����قَالَ رسولُ اِهللا . اِهللا وإِلَى رسولِ اِهللا
لَك ريخ« .قُلْت :ي الَّذمهس ِسكي أُمفَإِنربيي بِخ.(  

                                                 

(١) »١١/٣٤٠ »رح الكبريالش.  
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أنه يستحب ملَن رأى من يريد أن يتصدق بكُـلِّ   :ومنها أيضا -١٤٨
ري عليه أن شأن ينهاه عن ذلك، وي: ماله، وخياف عليه ألَّا يصرب على ذلك

  .يبقي شيئًا له وألهله
بـده  عند حسنِ ظن ع ����إحسانُ الظَّن باِهللا، مع العملِ؛ فاُهللا  -١٤٩

؛ فحسـن  )١(»أنا عند ظن عبـدي يب : ����قال اُهللا «: ����املؤمنِ به؛ يقولُ 
الظَّن باِهللا تعاىل عبادةٌ قلبيةٌ جليلةٌ، ومل يفهمها حق فهمها كثري من الناسِ، 

من أمساٍء  -سبحانه وتعاىل-فإحسانُ الظَّن باِهللا تعاىل يعين اعتقاد ما يليق به 
 ����، واعتقاد ما تقتضيه من آثارٍ جليلة؛ كاعتقـاد أنَّ اَهللا  وصفات وأفعالٍ

يرحم عباده املُستحقِّني، ويعفو عنهم إنْ هم تابوا وأنابوا، ويقبـلُ منـهم   
احلكَم اجلليلةَ فيمـا قـدره    -تعاىل-طاعاتهم وعباداتهم، واعتقاد أنَّ له 

ىل ليس معه عملٌ؛ فهو خمطئٌ، ومل ومن ظن أنَّ حسن الظَّن باِهللا تعا .وقضاه
  .يفهم هذه العبادةَ على وجهِها الصحيحِ

وال يكونُ حسن الظَّن مع ترك الواجبات، وال مع فعلِ املعاصي، ومـن  
ظن ذلك فقد وقَع يف الغرورِ، والرجاِء املذمومِ، واإلرجاِء املبتدعِ، واألمنِ 

من مكرِ اِهللا، وكلُّها طَوام كهالوم!  
وقد تبين الفرق بني حسـنِ الظَّـن   : (-رمحه اُهللا تعاىل-قال ابن القيمِ 

والغرورِ، وأنَّ حسن الظَّن إنْ محل على العملِ، وحثَّ عليه، وساق إليـه؛  
   يف املعاصـي؛ فهـو غـرور ماكواال وإنْ دعا إىل البطالة ،فهو صحيح .

                                                 

)١(  أخرجه البخاري)٧٥٠٤( ومسلم ،)عن أيب هريرةَ ) ٧٠٠٥����.  
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، فمن كان رجاؤه هاديا له إىل الطَّاعة، زاجرا لـه  وحسن الظَّن هو الرجاُء
عن املعصية؛ فهو رجاٌء صحيح، ومن كانت بطالته رجاًء، ورجاؤه بطالـةً  

١()وتفريطًا؛ فهو املغرور(.  
فاألصلُ يف املسلمِ أن يكونَ دائما حسن الظَّن بربه تعاىل، وأكثـر مـا   

  :يف موضعنيِ -تعاىل-لظَّن بربه يتعين على املسلمِ حسن ا
: ����قال الـنيب  : قال ����عند قيامه بالطَّاعات؛ فعن أيب هريرةَ : األولُ

أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكَرين؛ فإنْ ذكَرين يف : قال اُهللا تعاىل«
ـ نفِسه ذكَرته يف نفسي، وإنْ ذكَرين يف مٍأل ذكَرته يف مٍأل هم، وإنْ  خريٍ من

ه باعا، يذراعا تقربت إل ه ذراعا، وإنْ تقرب إيلَّيبشربٍ تقربت إل تقرب إيلَّ
، فيالحظُ يف احلديث عالقةُ حسنِ الظَّـن  )٢(»وإنْ أتاين ميشي أتيته هرولةً

بالعملِ أوضح ما يكونُ، فقد أعقبه بالترغيبِ بذكْرِه جل وعال، والتقربِ 
دفَعـه ذلـك إىل إحسـان     -تعاىل-إليه بالطَّاعات؛ فمن حسن ظنه بربه 

 البصري رمحه اُهللا تعاىل-العملِ؛ قال احلسن-) :  ن الظَّـنأحس إنَّ املؤمن
  .)٣()بربه فأحسن العملَ، وإنَّ الفاجر أساء الظَّن بربه فأساء العملَ

                                                 

  .٣٩ص» الداء والدواء« )١(
)٢(  أخرجه البخاري)٧٤٠٥( ومسلم ،)عن أيب هريرةَ ) ٢٦٧٥����.  
  .٤٠٢ص» الزهد«رواه أمحد يف  )٣(
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-رِ املوت؛ فعن جابرِ بـنِ عبـد اِهللا   عند املصائبِ، وعند حضو: الثَّاين
ال يموتن «: قبلَ وفاته بثالث يقولُ ����مسعت النيب : قال -رضي اُهللا عنهما

باِهللا الظَّن حِسنكم إلَّا وهو ي١(»أحد(.  
 الفائدةِ 

ُ
  ).وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اُهللا فيما بقيت( :���� هقوِل ِمن : مورد
يف مجيعِ األعمالِ، وطلب العون منـه يف   ����االعتماد على اِهللا  -١٥٠

صالحها، والرباءةُ ِهللا من احلَولِ والقُوة؛ قال اُهللا تعاىل على لسـان نبيـه   

شعيبٍ 


 :���� †Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω ⌡Ψ⊆∼ΨΤ⊇⌠ΩΤ�⌡Ψ⊆∼ΨΤ⊇⌠ΩΤ�⌡Ψ⊆∼ΨΤ⊇⌠ΩΤ�⌡Ψ⊆∼ΨΤ⊇⌠ΩΤ� ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… Ψϑð&/≅†ΨŠΨϑð&/≅†ΨŠΨϑð&/≅†ΨŠΨϑð&/≅†ΨŠ Ψ∼Τς∏Ω∅Ψ∼Τς∏Ω∅Ψ∼Τς∏Ω∅Ψ∼Τς∏Ω∅ 〉Œ<∏ΤΠς{ΩΩΤ�〉Œ<∏ΤΠς{ΩΩΤ�〉Œ<∏ΤΠς{ΩΩΤ�〉Œ<∏ΤΠς{ΩΩΤ� ΨΤ∼Τς√ΜΞ…ΩΨΤ∼Τς√ΜΞ…ΩΨΤ∼Τς√ΜΞ…ΩΨΤ∼Τς√ΜΞ…Ω 〉̂ ∼Ψ⇓ΚΡ…〉̂ ∼Ψ⇓ΚΡ…〉̂ ∼Ψ⇓ΚΡ…〉̂ ∼Ψ⇓ΚΡ… ���� ]هود :

٨٨[.  
 الفائدةِ م

ُ
  ).وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اُهللا فيما بقيت( :���� هقوِل ِمن : ورد
 �ŸΩ⊆ςΠ√ŸΩ⊆ςΠ√ŸΩ⊆ςΠ√ŸΩ⊆ςΠ√ ð‡†ΠςΤ�ð‡†ΠςΤ�ð‡†ΠςΤ�ð‡†ΠςΤ ����: إنَّ هذه القصةَ كانت سببا لرتولِ قولِ اِهللا تعـاىل  -١٥١

ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ ΘΞΨ‰Πς⇒√≅…ΘΞΨ‰Πς⇒√≅…ΘΞΨ‰Πς⇒√≅…ΘΞΨ‰Πς⇒√≅… φ⇔ΤÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅…Ωφ⇔ΤÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅…Ωφ⇔ΤÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅…Ωφ⇔ΤÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅…Ω Ξ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…ΩΞ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…ΩΞ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…ΩΞ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…Ω φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ΣΣ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅…ΣΣ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅…ΣΣ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅…ΣΣ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅… ℑℑℑℑ Ψ◊Ω∅†Ω♠Ψ◊Ω∅†Ω♠Ψ◊Ω∅†Ω♠Ψ◊Ω∅†Ω♠ 

Ψ〈Ω≤π♥Σ⊕<√≅…Ψ〈Ω≤π♥Σ⊕<√≅…Ψ〈Ω≤π♥Σ⊕<√≅…Ψ〈Ω≤π♥Σ⊕<√≅… ?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠΨŸ⊕ΩΤŠ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω�†Ω{Ω�†Ω{Ω�†Ω{Ω�†Ω{ Σ⊗ÿΞ∞ΩΤÿΣ⊗ÿΞ∞ΩΤÿΣ⊗ÿΞ∞ΩΤÿΣ⊗ÿΞ∞ΩΤÿ 〉‡ΣΤ∏ΣΤ∈〉‡ΣΤ∏ΣΤ∈〉‡ΣΤ∏ΣΤ∈〉‡ΣΤ∏ΣΤ∈ ω⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ω⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ω⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ω⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ ψΣ⇒ΘΨ∨ψΣ⇒ΘΨ∨ψΣ⇒ΘΨ∨ψΣ⇒ΘΨ∨ ϑðψΡ’ϑðψΡ’ϑðψΡ’ϑðψΡ’ ð‡†ΤΩΤ�ð‡†ΤΩΤ�ð‡†ΤΩΤ�ð‡†ΤΩΤ� &ψΞ∼ς∏Ω∅&ψΞ∼ς∏Ω∅&ψΞ∼ς∏Ω∅&ψΞ∼ς∏Ω∅ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… 

ψΞΨŠψΞΨŠψΞΨŠψΞΨŠ χ∩Σ∫Ω⁄χ∩Σ∫Ω⁄χ∩Σ∫Ω⁄χ∩Σ∫Ω⁄ χψ∼ΨšΘΩ⁄χψ∼ΨšΘΩ⁄χψ∼ΨšΘΩ⁄χψ∼ΨšΘΩ⁄         ���� ـــهإىل قول :���� †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… 

Ν…Σ⇓Σ{ΩΝ…Σ⇓Σ{ΩΝ…Σ⇓Σ{ΩΝ…Σ⇓Σ{Ω Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨ φκΨ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅…φκΨ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅…φκΨ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅…φκΨ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅… ����،  مالك بن كما ذكر ذلك كعب����.  
نعمـةُ   -بعد نعمة اإلجياد-من أعظمِ ما مينت اُهللا به على عبده  -١٥٢

  ـركثزِقَها فعليه أن ين رينِ، وأنْ جعله اُهللا من املسلمني؛ فمهلذا الد اهلداية
ه عليها؛ ولذلك عليها، ثُم يلجأَ إىل اِهللا بصادقِ الدعاِء أن يثبت ����شكر اِهللا 

                                                 

  ).٢٨٧٧(م أخرجه مسل )١(
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 يبكان من أكثرِ دعاِء الن���� :»قليب على دينِك تالقلوبِ، ثب قلِّبيا م« ،
 أن يقولَ ����كان رسولُ اِهللا : قال ����فعن أنسِ بنِ مالك ركثي :» قلِّبيا م

ينِكقليب على د ت١(»القلوبِ، ثب(.  
 الفائدةِ 

ُ
بعد -نعم اُهللا علَي من نِعمة قَطُّ فَواللَّه ما أَ( :���� هقولِـمِـن : مورد

أَنْ لَا أَكُونَ  ����أَعظَم يف نفْسي من صدقي لرسولِ اِهللا  -أَنْ هدانِي للْإِسلَامِ
هتكَذَب.(  

١٥٣-  بكثرة ه، وال يغترولو كان وحد باحلق كعلى املسلمِ أن يتمس
ناجي كيف جنا، وال ينظر ملَن هلَك كيـف هلَـك؛   اهلالكني، ولْينظُر إىل ال
متسكوا بالصدقِ، يوم اعتذَر كثري ممن ختلَّف كذبا  ����فهذا كعب وصاحباه 

  .وزورا، وظن الناس جناتهم، فكانت العاقبةُ للمتقني
 الفائدةِ 

ُ
عن أَمـرِ أُولَئـك    وكُنا تخلَّفْنا أَيها الثَّلَاثَةُ( :���� هقوِل ِمن : مورد

  ).حني حلَفُوا لَه ����الَّذين قَبِلَ منهم رسولُ اِهللا 
 ���� ς∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ως∏Ω∅Ω Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅…Ψ◊Ω‘ΗΤΩΤ∏Πς‘√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏ΣāΝ…Σ⊃ΠΨ∏Σā ����: ����معىن التخلُّف يف قوله  -١٥٤

 كما قال كعب واملراد ،عن الغزوة خلُّفبه الت ي : (����ليس املرادالَّذ سلَي
ر اُهللا مما خلِّفْنا عنِ الْغزوِ، إِنما هو تخليفُه إِيانا وإِرجاؤه أَمرنا عمن ذَكَ

هنفَقَبِلَ م ،هإِلَي ذَرتاعو لَه لَفح.(  

                                                 

)١(  ٣/١١٢أخرجه أمحد رمذيوالت ،)عن ) ٦٩٢١(» صحيحِ مسلمٍ«، وأصلُه يف )٢١٤٠
  .���� عمرِو بنِ العاصي
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١٥٥-  هؤالِء الثَّالثة خلُّفيف  ����عن أمـرِ رسـولِ اِهللا    ����إذا كان ت
رى؛ فكيف مبن عمره كلُّه ختلُّف عن رسولِ غزوة واحدة فجرى هلم ما ج

  !وأوامرِه؟ ����اِهللا 
 هذه القصةُ كان العتاب فيها عن التخلُّف عن جهاد الطَّلـبِ  -١٥٦
ويف هذه األيامِ تسلَّط ! ، فكيف جبهاد الدفعِ الَّذي هو أوجب منه؟الواجبِ

ها، وجند من أهلِ اإلسالمِ من اليهود والنصارى على بالد املسلمني، واحتلُّو
   ن آتـاه اُهللا العلـمم أنَّ بعض فيه، بل جتد ويناقش ،نُ من أمرِ اجلهادهوي
يصدر الفتاوى الَّيت يتضرر ا أهلُ اجلهاد، فال هو بين احلـق، وال هـو   

الكفر  فأسألُ اَهللا أن ينصر دينه وأن خيذلَ! سكَت وكف شره عن ااهدين
 عاملني احلق قائلني ،لِّنيضوال م ضالِّني غري يندهتداةً موأهلَه، وأن جيعلَنا ه
به؛ إنه ويلُّ ذلك والقادر عليه، وصلَّى اُهللا على نبينا محمد وعلـى آلـه   

  .وصحبِه وسلَّم
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  اخلامتة
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 الـخــاِتـمــ
ُ
  ة

ويف اخلتامِ، أمحد اَهللا وحده على ما من به من هذه الفوائد الَّيت فتح ا، 
والثَّناُء احلسن كروالش ؛ فله احلمدكلمة فك ا استطعتولواله لَم.  

كما ال أدعي أنين استنبطت كلَّ ما يف القصة من الفوائد، لكن حسـيب  
أصبت فمن اِهللا املنان، وإنْ أخطَأت فمن نفسي  أنين اجتهدت يف ذلك؛ فإنْ

يطانوالش اجلهولة الظَّاملة.  

ـ كاتب محرِال ت، ع على هذه الفوائدلَن اطَّيا م :وأقـوُل	أخ!ـً ا	 ن ها م
النصيحةونفس ،ك ن العملِموغري ،ك مق اُهللاوفَّ؛ ن الفائدة اجلميع لا م
يحواويرضى ب ،ِهللا حلمد رب العاملني.  

كان اخلتام من هذه الفوائد احلسان  
يف ليلة اخلامس رمضانَ من شهرِ عشر  

 عدنانَ ولد دسي من هجرة وألف ئةموأربع وعشرين سبعة عامِ من
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فرِهاملُ سياتتوح  
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حمتويات رسالة  
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  فحةالص  ــوعاملوض
٥    .....................................................مةاملقد    

نص ٧    .............................................. احلديث  
١٤  ...................................................خريجالت  

  ١٥  ................................. ���� مالك بنِ كعبِ ةُترمج
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املُ الفوائدتقاةُن من القص٢٠  ...................................ة  
  ٧٨  .....................................................اخلامتةُ

فرِهس ياتتو٨٠  ..........................................املُح  
  

  العاملني رب ِهللا احلمدو
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