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ھدي النبي علیھ الصالة والسالم في الصدق مع هللا ومع النفس ومع الغیر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ھدي النبي علیھ الصالة والسالم في الصدق مع هللا ومع النفس ومع  - 03الدرس :  - إتحاف المسلم 
  الغیر .

1998 -07-20  

  الحمد � رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین. 

  قصة الصحابي الجلیل كعب بن مالك :

أیھا األخوة الكرام, في قصة سیدنا كعب بن مالك ـ رضي هللا عنھ ـ الذي تخلف عن غزوة تبوك, والذي  

  أنزل هللا في حقھ قرآناً:

وا أَْن فُُسُھْم َوَظنُّ ﴿ َوَعلَى الثََّالثَِة الَِّذیَن ُخلِّفُوا َحتَّى إَِذا َضاقَْت َعلَْیِھُم اْألَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَْیِھْم أَنْ 

ِحیُم ﴾ اُب الرَّ َ ُھَو التَّوَّ ِ إِالَّ إِلَْیِھ ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم ِلیَتُوبُوا إِنَّ �َّ   َال َمْلَجأَ ِمَن �َّ

  ]118[سورة التوبة اآلیة:

لقصة ھذا الصحابي مغزى عمیقاً, ال شك أنكم تعلمون ھذه القصة, ولكن سأقف عند فقرة صغیرة منھا؛  

  غزاھا:ھي لبھا وم

لما قفل النبي ـ علیھ الصالة والسالم ـ عائداً من غزوة تبوك, ووصل إلى المدینة, جاءه المنافقون,  

واعتذروا لھ واحداً واحداً بعذر بلیغ, النبي ـ علیھ الصالة والسالم ـ قَبِل معذرتھم, واستغفر لھم, وانتھى 

توجھ النبي ـ علیھ الصالة والسالم ـ قافالً من  كل شيء ـ دققوا في التوحید ـ أما ھذا الصحابي, یقول: قد

تبوك, حضرني بثي ـ أي حزني ـ فطفقت أتذكر الكذب, وأقول: بّم أخرج من سخطھ غداً؟ وأستعین على 

ذلك بكل ذي رأي من أھلي, فلما قیل: إن رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ قد أظل قادماً, زاح عني 

منھ بشيء, فأجمعت صدقھ ـ قرر أن یكون صادقاً ـ وصبّح رسول هللا  الباطل, حتى عرفت أني لن أنجو

قادماً, وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد, فركع فیھ ركعتین, ثم جلس للناس, فلما فعل ذلك: جاءه 

المخلفون, فطفقوا یعتذرون إلیھ, ویحلفون لھ, وكانوا بضعة وثمانین رجالً, فقبل منھم عالنیتھم, وبایعھم, 

غفر لھم, ووكل سرائرھم إلى هللا, حتى جئت, فلما سلمت تبسم تبُسم المغضب, ثم قال: تعال, فجئت واست

أمشي حتى جلست بین یدیھ, فقال لي: ما خلفك! ألم تكن قد ابتعت ظھراً ـ أي جمالً ـ؟ قلت: یا رسول 

ر, لقد أعطیت جدالً هللا! إني وهللا لو جلست عند غیرك من أھل الدنیا, لرأیت أني سأخرج من سخطھ بعذ

ـ یسمونھا قدرة خاصة, قوة إقناع, عنده قوة إقناع یقنع الناس بھا ـ لو جلست عند غیرك من أھل الدنیا, 
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لرأیت أني سأخرج من سخطھ بعذر, لقد أعطیت جدالً, ولكني وهللا لقد علمت لئن حدَّثتك الیوم حدیَث 

ولئن حدثتك حدیث ِصْدق تَجُد علّي فیھ، إني  كذٍب ترضى بھ عني، لیوشكّن هللا أن یُْسِخَطك علّي،

  ألرجو فیھ عفَو هللا.

ً هللا عز وجل سیسخطھ علیھ, فنحن   أي ھذا الصحابي الجلیل لو أرضى النبي بلسانھ ولم یكن صادقا

عندما نصل إلى ھذا المستوى من التوحید حلت كل مشكالتنا, رأى أن رضاء النبي دون أن یرضي هللا 

   لن ینجیھ .

  لصدق ینجي اإلنسان من كل مشكلة یقع بھا :ا

  اآلن: أشخاص كثیرون؛ إذا أرضى شخصاً تعتقد أن مشكلتھ حلت, مشكلتك مع هللا: 

تِِھ ِمْن بَْعٍض، فََمْن قََضْیُت لَھُ بَِحّقِ أَِخیِھ َشْیئًا بِقَْوِلِھ فَِإنَّ  قِْطعَةً  َما أَْقَطُع لَھُ (( .....َولَعَلَّ بَْعَضكُْم أَْلَحُن بُِحجَّ

  ِمْن النَّاِر فََال یَأُْخْذَھا ))

  [ البخاري ومسلم عن أم سلمة]

  و إني ألرجو فیھ عفَو هللا. 

ً مع   ً مع هللا, وصادقا یا رسول هللا! وهللا ما كان لي من عذر، طبیعة الصدق اإلنسان إذا كان صادقا

ً مع اآلخرین, ولم یكذب أبداً؛ ھذه القضیة تنجیھ من   كل مشكلة, وعندما یكذب انتھى . نفسھ, وصادقا

المؤمن قد یغلب, لكن ال یكذب؛ ألن الكذب خبث ـ لیس الكذب شھوة یغلب بھا ـ قبل قلیل قَبِل عذر  

ثمانین رجالً, وعندما قال: أما ھذا فقد صدق أي ھؤالء جمیعا كاذبون، فالنبي ـ علیھ الصالة والسالم ـ 

  وقَبِل عالنیتھم, ووكل سرائرھم إلى هللا.أوتي فطنة, وأوتي فراسة, فقبل معذرتھم, 

ھذه القصة على طولھا النقطة الدقیقة فیھا: لئن حدَّثتك الیوم حدیَث كذٍب ترضى بھ عني، لیوشكّن هللا  

  أن یُْسِخَطك علّي، ولئن حدثتك حدیث ِصْدق تَجُد علّي فیھ، إني ألرجو فیھ عفَو هللا.

معھ أحداً, یرى أنھ إن أرضى هللا یرضى عنھ كل شيء, وإذا  فاإلنسان عندما یرى هللا وحده, ال یرى 

  أغضب هللا یغضب عنھ كل شيء, وعالقتھ مع هللا عز وجل.

عندما تنفى صفة الكذب في حیاتنا, تحل كل مشكالتنا, فاإلنسان عالقتھ مع هللا, والحدیث الذي نثرتھ  

  قبل قلیل:

تِ  ِھ ِمْن بَْعٍض، فََمْن قََضْیُت لَھُ بَِحّقِ أَِخیِھ َشْیئًا بِقَْوِلِھ فَِإنََّما أَْقَطُع لَھُ قِْطعَةً (( .....َولَعَلَّ بَْعَضكُْم أَْلَحُن بُِحجَّ

  ِمْن النَّاِر فََال یَأُْخْذَھا ))

  [ البخاري ومسلم عن أم سلمة]
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ً ـ رضي هللا عنھ ـ تولى هللا تربیتھ, فالنبي ـ علیھ الصالة والسالم ـ أم  ر بمقاطعتھ عندما كان صادقا

خمسین یوماً, واإلنسان اجتماعي؛ لو كان في مجتمع مسلم صادق إنسان منحرف, أو مقصر, أو كاذب, 

و ابتعد الناس عنھ لھذه المعصیة, تصبح الحیاة االجتماعیة راقیة جداً, اآلن إنسان یرتكب المعاصي 

   كلھا, والموبقات كلھا, فإذا دخل إلى مجلس معزز, مكرم, محترم.

  من الصادق یدخل ضمن العنایة اإللھیة :المؤ

المجتمع إذا ترك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر, ینتھي كلیاً: "....فقال: قم حتى یقضي هللا فیك,  

عجزت أال تكون فقمت, وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني, فقالوا: وهللا, ما علمناك أذنبت ذنباً قبل, لقد 

اعتذرت إلى رسول هللا بما اعتذر منھ المخلفون, قال: فو هللا! فما زالوا یؤنبوني حتى أردت أن أرجع 

إلى رسول هللا, فأكذب نفسي, ثم قلت لھم: ھل لقي معي ھذا أحد؟ قالوا: نعم, لقیھ معك رجالن, قاال مثل 

ي, وھالل بن أمیة الواقفي, فذكروا لي رجلین ما قلت, قال: قلت: من ھما؟ قال: مرارة بن ربیعة العامر

صالحین, قد شھدا بدراً، فیھما أسوة, قال: فمضیت حتى ذكروھما لي قال: ونھى النبي ـ صلى هللا علیھ 

  وسلم ـ عن كالمنا من بین من تخلف عنا"

ضمن  معنى ھذا أن هللا تعالى ما أمر النبي أن یقاطع المنافق ، أما ھذا المؤمن ألنھ صادق دخل 

  المعالجة, معنى ذلك أن هللا عز وجل إذا عالج اإلنسان فھذا اإلنسان فیھ خیر.

ھذا الصحابي الذي تخلف, وكان صادقاً, أمر أن یقاطع خمسین یوماً, أما ھؤالء ما أمر النبي أن  

لمة, یقاطعھم؛ أیھما أفضل عند هللا؟ ھذا أفضل بملیون مرة, ھؤالء كذبوا, وتواقحوا, وما قال النبي ك

  قال: أما ھذا فقد صدق, أما الصادق فتولى هللا معالجتھ.

نقطة جدیدة: أنا ممكن أن أكون ببحبوحة, وال یوجد عندي مشكلة, ومقیم على المعصیة, یأتي إنسان  

یرتكب معصیة صغیرة جداً تساق لھ كل الشدائد, معنى ھذا أن الخاضع للمعالجة أفضل بكثیر ألنھ یوجد 

  ا الذي ال یخضع للمعالجة میئوس من شفائھ, فأنت أفضل ألف مرة عند هللا .أمل من شفائھ, أم

إذا هللا عز وجل ساق لك بعض المشكالت, ولم یسقھا لغیرك, ال تقل: أنا ماذا فعلت؟ أنت فیك خیر,  

   أنت بالعنایة المشددة, فكل إنسان فیھ أمل بالشفاء التام تساق لھ الشدائد كلھا حتى ینجو .

  یس بالمال وال بالدنیا :السرور ل

آخر القصة: لما أنزل هللا عز وجل التوبة علیھم, قال: سلّمت على رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ  

فقال وھو متألق الوجھ من السرور: أبشر بخیر یوم مّر علیك منذ ولدتك أمك, قال: فقلت: أمن عندك یا 

 عز وجل, وكان رسول هللا إذا سّر, استنار وجھھ, حتى رسول هللا أم من عند هللا؟ قال: بل من عند هللا

  كأن وجھھ قطعة قمر".
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المعنى: أن السرور لیس بالمال, وال بالدنیا, عندما تاب هللا عز وجل على ھذا الصحابي, أشرق وجھ  

زائلة, یجب أال النبي, فاإلنسان الصالح یفرح لك بالتوبة, یفرح لك بقبول هللا عز وجل, أما ھذه الدنیا 

  تفرح للدنیا, قال تعالى:

َ َال یُِحبُّ اْلفَِرِحیَن﴾   ﴿ َال تَْفَرْح إِنَّ �َّ

  ]76[سورة القصص اآلیة:

حینما تفرح بالدنیا دلیل قصور تفكیر باإلنسان, قال: "فلما جلست بین یدیھ, قلت: یا رسول هللا! إن من  

   سولھ".توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى هللا وإلى ر

  الصدق مفتاح النجاة :

ھناك نقطة دقیقة: إذا كان ھناك من یودك من المؤمنین ألنك مستقیم, ھذه نعمة كبیرة, لكن عندما یكشف  

اإلنسان أو یخرق ستر هللا للمؤمنین الصادقین, یبتعدون عنھ, إذا أنت التقیت بمؤمن, وودك مودة كبیرة, 

القك, ھذه نعمة كبیرة, أما إذا إنسان ودوه أھل الدنیا المنحرفین, واحترمك, وقّدر علمك, واستقامتك, وأخ

فھذه المودة ال قیمة لھا, فقال علیھ الصالة والسالم: "أمسك علیك بعض مالك, فھو خیر لك, قال: فقلت: 

فإني أمسك سھمي الذي بخیبر, قال: وقلت: یا رسول هللا! إنما أنجاني هللا بالصدق, وإن من توبتي أال 

إال صدقاً ما بقیت ـ أي سبب نجاتھ الصدق ـ قال: فو هللا, ما علمت أن أحداً أباله هللا في صدق  أحدث

الحدیث, منذ ذكرت لرسول هللا ذلك إلى یومي ھذا, أحسن مما أبالني هللا, وهللا ما تعمدت كذبة, منذ قلت 

  ت", قال: فأنزل هللا قولھ تعالى:ذلك لرسول هللا إلى یومي ھذا, وإني ألرجو هللا أن یحفظني هللا فیما بقی

ُ َعلَى النَّبِّيِ َواْلُمَھاِجِریَن َواْألَْنَصاِر الَِّذیَن اتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرِة ِمْن بَ  ْعِد َما َكاَد یَِزیُغ ﴿ لَقَْد تَاَب �َّ

  یٌم ﴾قُلُوُب فَِریٍق ِمْنُھْم ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم إِنَّھُ بِِھْم َرُءوٌف َرحِ 

  ]117[سورة التوبة اآلیة:

فُُسُھْم َوَظنُّوا أَْن ﴿ َوَعلَى الثََّالثَِة الَِّذیَن ُخلِّفُوا َحتَّى إَِذا َضاقَْت َعلَْیِھُم اْألَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَْیِھْم أَنْ 

ِ إِالَّ إِلَْیِھ ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم ِلیَتُوبُوا  ِحیُم ﴾َال َمْلَجأَ ِمَن �َّ اُب الرَّ َ ُھَو التَّوَّ   إِنَّ �َّ

  ]118[سورة التوبة اآلیة:

  من كان صادقاً وتواله هللا بالمعالجة فھذا وسام شرف لھ ال وصمة عار في حقھ :

اِدقِیَن﴾ َ َوُكونُوا َمَع الصَّ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ

  ]119[سورة التوبة اآلیة:
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"وهللا ما أنعم هللا علّي من نعمة قط, بعد إذ ھداني لإلسالم أعظم في نفسي من صدقي لرسول  قال كعب: 

هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ أال أكون كذبتھ, فأھلك مما أھلك الذین كذبوا، إن هللا قال للذین كذبوا حین 

  أنزل الوحي شّر ما قال ألحد":

ِ لَكُْم إَِذا انْ  قَلَْبتُْم إِلَْیِھْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُھْم فَأَْعِرُضوا َعْنُھْم إِنَُّھْم ِرْجٌس َوَمأَْواھُْم َجَھنَُّم َجَزاًء ﴿ َسیَْحِلفُوَن بِا�َّ

َ َال یَْرَضى َعِن    اِسِقیَن ﴾اْلقَْوِم اْلفَ بَِما َكانُوا یَْكِسبُوَن یَْحِلفُوَن لَكُْم ِلتَْرَضْوا َعْنُھْم فَِإْن تَْرَضْوا َعْنُھْم فَِإنَّ �َّ

  ]96-95[سورة التوبة اآلیات :

أیھا األخوة: القصة كلھا مفتاح للصدق, قال لھ: ال یوجد عذر لتخلفي عنك، فا� عز وجل أدخلھ في  

العنایة اإللھیة المباشرة, ونجاه بھذا الصدق, وكان من المؤمنین الكبار, فإذا كان اإلنسان صادقاً, وهللا 

وسام شرف لھ, ال وصمة عار في حقھ, وصمة العار أن تحلف كذباً, وأن  تواله بالمعالجة؛ لیكن ھذا

  یمقتك هللا عز وجل.

   

 


