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، وهو أحد الثالثة الذين ُخلفوا يف غزوة -رضي هللا عنه وأرضاه  -اشتمل حديث كعب بن مالك 
، وتاب هللا -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -فيهم ما أنزل، وابتُلوا مبا ابتلوا به  تبوك، وأنزل هللا 

عب! ، ملا نزلت توبة كعب، وأشرف الرجل على سلع فنادى: أبشر يا كعليهم وقَبِّل توبتهم 
. وقصته يف الصحيح، وهي من أعظم القصص عربة وعظة للمسلم، وما إىل رسول هللا  فخرج 

رضوان هللا  -من أحد يتأمل قصة الثالثة الذين خلفوا، بل ما من مسلم يتأمل قصص الصحابة 
كلها إال وجد فيها من العرب واآليات والعظات الشيء الكثري. جعلنا هللا وإياكم من   -عليهم 

.  -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -نتفعني هبم، واملؤتسني هبم، واملقتفني آلثارهم، احملشورين يف زمرهتم امل
كانوا قوًما على الصدق واألمانة، وكانوا أبعد ما يكونون عن اخليانة والغش والكذب، ورفع هللا 

 فصدق هللا أقدارهم بالصدق، فهذا الصحايب ومن معه من الثالثة الذين خلفوا: صدقوا مع هللا
. وعلم كعب معهم، وأبوا أن يكذبوا، وأبوا أن يغريوا، وأبوا أن يبدلوا، ووقفوا بني يدي رسول هللا 

وجاءه باألميان املغلظة قال:  أنه لو كذب على رسول هللا  -كما جاءت الرواية يف الصحيح   -
هو يرى بعينه، ويسمع "ما كان ينفعين ذلك بشيء، ولعلمت أن هللا سيفضحين" إميان وتصديق! و 

، وحيلفون له األميان الفاجرة أهنم ضعفاء، وأهنم بأذنه املنافقني وهم يقفون بني يدي رسول هللا 
، ولكن هذا الصحايب أىب إال أن يصدق، وما ضر معذورون، وأهنم.. وأهنم..! فَقبِّل منهم النيب 

 اآلخرة، وإذا رأى ضررًا يف صدقه: الصدق صاحبه أبًدا، مل يضر الصدق صاحبه ال يف الدنيا وال يف
رمحهم  -فليعلم أنه إذا كذب ليبتلينه هللا بسوء العاقبة يف الدنيا واآلخرة، ومن هنا قال بعض السلف 

: "يا بين، اصدق حيث تظن أن الصدق يضرك؛ فإنه ال يضرك بل ينفعك. وال تكذب إذا -هللا 
  ننت أن الكذب ينفعك؛ فإنه سيضرك".

قال: قلت: يا رسول هللا، إن من توبيت أن أخنلع من  عن كعب بن مالك  - 495] 
: ) أمسك عليك بعض مالك؛ فهو مايل؛ صدقة إىل هللا وإىل رسوله. فقال رسول هللا 

 خري لك ( [.
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وقعد بني يديه  مع ربه، وجاء إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -حايب فصدق هذا الص
، فسأله عن ختلفه، وهل له من عذر؟ فصدق يف قوله أنه ما له من قعود الصادق املراقب لربه 

إال أن صرفه حىت يقضي هللا يف أمره. والقصة طويلة ومشهورة،  عذر، وما كان من رسول هللا 
أىب إال أن ينجيه بصدقه، وأن يريه حسن العاقبة يف استقامة  -تعاىل  -: أن هللا فالشاهد من هذا

" من فوق سبع مساوات على هذا الصحايب ومن صدق معه، قوله وقلبه، فنزلت التوبة "توبة هللا 
وبقيت توبته قرآنًا تتلى إىل يوم القيامة؛ ألنه صدق مع هللا فصدق هللا معه، وهذه عاقبة أهل 

أن هللا يبوئهم مبوأ الصدق يف الدنيا قبل اآلخرة. فلما نزلت توبته صعد الرجل على اجلبل،  الصدق:
قد بلغ به األمر مبلغه: ضاقت به األرض مبا رحبت، وضاقت به نفسه اليت بني  وكان كعب 

زكاهم من فوق سبع مساوات بقوله:  جنبيه، وأصبح يف ضيقه ومهه وغمه وكربه، ولكن هللا 

ملا  نوا أيقنوا، ومن هنا يقول بعض   ژڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ   ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺژ
العلماء: الفرج ال يأيت إال عند اليقني، وكل من صرب يف الشدائد والفنت واألهوال سيأيت يف آخر 
مرحلة يزلزل فيها، ويرى أنه قد بلغ الروح احللقوم، ويزعزع: فيأىب إال أن يثبت ويصدق مع ربه، وإذا 

من حيث ال حيتسب ملا أيقن. ومن هنا: كل من أسلم واستسلم هلل جاء هللا له بالفرج  بالفرج يأتيه

فجاء الفرج من هللا   ژ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
 فهم ملا صدقوا وبلغوا هذا املبلغ بعد أربعني يوًما وهم يف الشدة والكرب، وصور هللا البالء الذي .

 ں ژبلغوه باحلس واملعىن، والظاهر والباطن، وهذا من أبلغ ما يكون يف تصوير حال اإلنسان 

 ڀ ڀ ژهذا الضيق الظاهر   ژ ڀ ڀ     پ پ پ ژ  ژ  ڻ      ڻ ڻ

من الناس من تضيق عليه األرض مبا رحبت لكن ما تضيق عليه نفسه، فتجده فقريًا   ژ ٺ
والناس حتتقره وتذله، ولكنه من أعز الناس، وأشرف الناس، وأكثرهم طمأنينة وقوة وشكيمة، وال 

. لكن هؤالء يزيده إعراض الناس إال ثباتًا، وال يزيده تضييق الناس إال سعة؛ ألن قلبه مليء باهلل 
ندهم ذنب واستشعار باخلطأ، فاجتمع عليهم ضيق الظاهر: فالناس ال تكلمهم، حىت الزوجة أُمر ع
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باعتزاهلا، وخرج إىل جاره فناداه فلم يكلمه! فضاقت عليه األرض مبا رحبت بالناس، وضاقت عليهم 
م ، وال خاب رجاؤهم يف أرحم الرامحني من هو أرحم هبأنفسهم، لكن ما خاب رجاؤهم يف هللا 

من نفسهم اليت بني جنبيهم، أرحم بالعبد من نفسه اليت بني جنبيه! ما خاب  نه فنزلت التوبة من 
على الصحابة من  -صلوات هللا وسالمه عليه  -، وتال اآليات بعد صالة الفجر على رسول هللا 

يعلن صدقه، ويقول احلق  قد وقف بني يدي النيب  بعد صالة الفجر، يف الوقت الذي كان 
، ومشله برمحته، فصعد الرجل على سلع وقال: "أبشر  وال يقول إال الصدق: فصدق هللا معه 

كعب! لقد تاب هللا عليك" فبلغه اخلرب، ومل جيد ما يلبس حىت استعار ثوبًا من جاره! وانطلق إىل 
صدقه، ولكي يسمع كالم  ؛ لكي يسمع البشرى، لكي يسمع بأذنه ويرى بعينه عواقبرسول هللا 

وهو أرحم الرامحني،  -سبحانه  -هللا وهو يزكيه من فوق سبع مساوات، ويبشره برمحته وعفوه ولطفه 
، فقال له: ) أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك! (. نعم، فجاء وجلس بني يدي النيب 

ما  -بأيب وأمي  -لنعمة املسداة ، الرمحة املهداة، واهذا اليوم السعيد وهو جيلس بني يدي النيب 
إال بفضل هللا مث بالصدق، ومن هنا: جيد املسلم هذه العربة العظيمة حينما جعل هللا  جلسه 

هذه الكلمات الطيبات: يا  العاقبة لكعب، وكان من فرحه بتوبة هللا عليه: أنه قال لرسول هللا 
ـي لـة هللا عــوبــن تــإن م ]مايل صدقة هلل  ومحدي هلل: أن أخنلع من رسول هللا، إن من شكري هلل 

وقفة تتأمل فيها هذه األمة اليت اصطفاها  ] أن أخنلع من مايل [يعين: أن أشكره على توبته علي  [
حينما كانت الدنيا حقرية ال تساوي شيًئا! من شدة فرحه  -عليه الصالة والسالم  -لنبيه  هللا 

! فرح بالتوبة، وهذا يدل على كمال رج من الدنيا كلها هلل ولرسوله بتوبة هللا عليه قال: أريد أن أخ
اإلميان وكمال التوحيد، فهم األمة اليت مل جيعل هللا الدنيا أكرب مهها، وال مبلغ علمها، وال غاية 

خيلعه كما خيلع الثوب!  [ إن من توبة هللا علي أن أخنلع من مايل ،يا رسول هللا ]رغبتها وسؤهلا. 
ما شغله من االشتغال  ال مزرعة، وال أرض، وال عقار، وال مال! والذي شغله عن رسول هللا 

عليه بأن  ، ومن فرحه بتوبة هللا عليه: أن يشكر نعمة هللا باملال، ومن هنا: جعل من توبته هلل 
اب هللا عليه، ومع هذا أراد أن خيرج من ماله، فانظر كيف كانت اآلخرة غايتهم ورغبتهم: فقد ت
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يشكر هللا على هذه التوبة، فأراد أن خيرج من هذه الدنيا كلها! رضي هللا عنهم وأرضاهم، وجعل 
خري ما جزى صحًبا عن  أعايل الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن نبينا وعن أمة حممد 

الذين زكاهم هللا من فوق سبع  -ونِّعم القوم  -، فهم القوم -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -صحبته 
مساوات. أال شاهت وجوه من انتقصهم، وشاهت وجوه من ذمهم، فنسأل هللا بعزته وجالله أن 
يكبته يف الدنيا واآلخرة. فهؤالء الصحب، هذه النماذج الكرمية، وهذه اآليات العظيمة اليت جعلها 

، جعل العلماء هذه اخنلع فجعل هلل يف مواقف الصحابة ينبغي للمسلم أن يتأملها. فلما  هللا 
مبثابة النذر، وقال بعض العلماء: إنه مستشري لرسول  -وهو مذهب طائفة من أهل العلم  -العبارة 
: -عليه الصالة والسالم  -، فقال وسائل له. واألول أقوى، فبني أنه قد نذر ماله كله هلل  هللا 
ولطف؛ ألن اإلنسان ال بد له من مال يصون  رمحة من هللا  عليك بعض مالك ( [) أمسك ] 

، فاألموال قيام للناس يف مصاحلهم به وجهه عن الناس، وال بد من مال يصلح به أمره بإذن هللا 
الدينية والدنيوية واألخروية، وأعظم ما تكون الشدة: حينما حيتاج اإلنسان إىل الناس. ركب قوم يف 

، فأصاب الناس الرعب حينما ماجت السفينة -رمحه هللا  -" سفينة ومعهم إبراهيم بن أدهم "العابد
فصرف عنهم الشدة والبالء، فقال بعض الركاب إلبراهيم: يا  وجاءهتم أمواج عاتية، مث جنى هللا 

: -رمحه هللا  -إبراهيم، أمل تر إىل هذه الشدة؟! أي: أال ترى هذا اهلول الذي رأيناه والشدة؟! فقال 
إىل الناس" الشدة: أن يريق اإلنسان ماء وجهه، وحيتاج وتضيق عليه الدنيا، فيأيت  "إمنا الشدة احلاجة

إىل أحد يعرض عليه. من الناس من يتمىن املوت وال يسأل، ومنهم من يتمىن أن ُتضرب رقبته وال 
يعرض كرامته بأن يسأل أحًدا حاجته من شدة األنفة! فهذه هي الشدة، فاملال يصون هللا به 

    مث قال:  ] ) أمسك عليك بعض مالك ( [: ، فقال النيب - بإذنه  -ن هذا اإلنسان ع
مل يقل: "كل مالك"؛ ألن الوسطية أن يكون عند اإلنسان مال، ولكن ال  ] ) بعض مالك ( [

 -أيًضا  -يكون هو غاية الرغبة وغاية السؤل، وإمنا يكون معونة له على مصاحل الدنيا، ومعونة له 
 خرة.على مصاحل اآل
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استدل هبذا احلديث طائفة من العلماء على أن من نذر أن يتصدق جبميع ماله: أنه خيرج بعض املال 
قال:       أنه خيرج الثلث؛ ألن النيب  -رمحهم هللا  -وليس كل املال، واختار طائفة من السلف 

قبل من أيب بكر  ) الثلث، والثلث كثري! (. واستشكل بعض العلماء يف هذا احلديث: أن النيب 
  أن خيرج من ماله، وقال له: ) ماذا أبقيت ألهلك؟ ( فقال: أبقيت هلم حب هللا ورسوله. رضي

منه أن خيرج من ماله، وقد أجيب بعدة أجوبة، منها: أن  هللا عنه وأرضاه، وكعب مل يقبل النيب 
رضوان هللا  -سبق الصحابة  يقني أيب بكر أعظم من يقني كعب. وهذا صحيح؛ ألن أبا بكر 

من أكمل األمة  ، ومن هنا: سبقهم بشيء وقر يف القلب وهو اليقني، وكان أبو بكر -عليهم 

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ژ. تأمل قوله تعاىل: يقيًنا بعد النيب 

 . ولكن أبا بكر مع النيب  ژ پ پ ژوهم يقولون:   ژ ٺ ٺ ٺ ڀ  ژ  ژ ٺ

  ژ ٺ ڀ ژ: -عليه السالم  -موسى  . ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ     ڭ ژ

فحينئذ: كانوا أضعف يقيًنا وكان   ژ پ پ ژألهنم خافوا من الناس وأخذوا بالظاهر، وقالوا: 

     ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژأبو بكر أكمل يقيًنا، فلما كان يقني أيب بكر وهو يف الغار 

ومل يقل له: "إن هللا معي وحدي"، ولكن كان   ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ
خرج من  يف املنزلة العظيمة. ومن أهل العلم من قال: إن كعًبا  يف يقينه وصدقه  أبوبكر 

فهو يف شدة الفرح بالتوبة،  ] إن من توبة هللا علي أن أخنلع من مايل [ماله يف شدة الفرح، فقال: 
وهو حال أيب بكر  -يق، حال يدعو إىل إمساك املال خرج وهو يف حال الشدة والض وأبا بكر 

يف حال  ، ويدعو إىل أن اإلنسان حيافظ على كل شيء؛ ألنه يف شدة وكرب ومواجهة! وكعب -
رضي هللا  -أكمل وأ هر  -أيًضا  -يف اليقني من هذا الوجه  فرح وسرور، وكان حال أيب بكر 

استدل به من ذكرنا من السلف أن من نوى أن خيرج . وأيًّا ما كان، فقد -عنهم وأرضاهم أمجعني 
         : -عليه الصالة والسالم  -من ماله كله: أنه ال خيرج من مجيع املال، وهذا  اهر من قوله 

 .] ) أمسك عليك بعض مالك ( [


