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قصة جلیبیب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة جلیبیب - 009القصة: 

2020 -10-20  

  قصة جلیبیب .

رجل من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، اسمھ ُجلیبیب، رجل فقیر معدوم، علیھ أسمال بالیة، جائع  

وال أثاث، البطن، حافي القدمین، مغمور النسب، ال جاه، وال مال، وال عشیرة، لیس لھ بیت یأوي إلیھ، 

وال متاع، یشرب من الحیاض العامة بكفیھ مع الواردین، وینام في المسجد، وسادتھ ذراعھ، وفراشھ 

األرض، في أقل من ھیك ؟ وكان في وجھھ دمامة، كمان ما في جمال اطالقاً ، لكنھ صاحب ذكر لربھ، 

لغزوات، ویكثر الجلوس وتالوة لكتاب مواله، ال یغیب عن الصف األول في كل الصلوات، وال في كل ا

عند النبي صلى هللا علیھ وسلم، یعني واحد في الطبقة الدنیا الدنیاالدنیا، ال شيء ، ال بیتاً، وال مأوى، وال 

  ثیاباً، وال طعاماً، وال شراباً، ال وسامة، قال لھ النبي الكریم صلى هللا علیھ وسلم ذات یوم :

  

  یا ُجلیبیب أال تتزوج؟

  فقال : یا رسول هللا ومن یزوجني؟ بیكون ما في عقل ،مین یزوجني ، فقال علیھ الصالة والسالم : 

  أنا أزوجك یا ُجلیبیب

ھكذا كان أصحاب النبي علیھ الصالة والسالم، لتعلموا من ھنا ھذه اللقطة من الصعب أن تصدق، لكن  

ھم أصحاب النبي، فالتفت ُجلیبیب إلى الرسول فقال: إذاً تجُدني كاسداً یا رسول هللا.. فقال الرسول 

  الكریم:
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  غیر أنك عند هللا لست بكاسد

  عند الناس كاسد عند هللا مالك كاسد، دخل شخص على النبي فقال لھ:  

  خبرني بھ جبریلأھالً بمن 

  قال لھ: أو مثلي؟! قال لھ: 

  نعم یا أخي، خامل في األرض علم في السماء

ً في السماء، ألن طاعة هللا بین یدیھ،   ً صغیراً بإمكانھ أن یكون علما وكل واحد منكم ولو كان شابا

من األنصار،  والطریق إلى هللا سالك، اطلب العلم واعمل بھ. قال لھ أنا أزوجكجاء في أحد األیام رجلٌ 

  قد توفي زوج ابنتھ، فجاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، یعرضھا علیھ لیتزوجھا، فقال لھ النبي:

  نعم

لما قال لھ نعم والد الفتاة اختل توازنھ من الفرح، صارت ابنتھ زوجة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم،  

  فقال صلى هللا علیھ وسلم:ولكن ال أتزوجھا أنا، فسألھ األب: لمن یا رسول هللا! 

 ً   أزوجھا ُجلیبیبا

   

  

ً ال جماالً، فقال ذلك الرجل: یا رسول  ً ال یملك شیئاً، ال یملك بیتا هللا تزوجھا لُجلیبیب؟ تصور إنسانا

ثم مضى إلى أمھا، وقال لھا: إن رسول هللا  -یرید أن یخرج من الموضوع - انتظر حتى أستأمر أمھا

صلى هللا علیھ وسلم یخطب إلیك ابنتك، قالت: نعم لرسول هللا، ومن یرد النبي صلى هللا علیھ وسلم.. 

لُجلیبیب !! قالت: لُجلیبیب؟! ال لعمر هللا، ال أزوج  فقال لھا: إنھ ال یریدھا لنفسھ، قالت: لمن؟ قال: یریدھا

ً وفالناً، فاغتم أبوھا لذلك، ثم قام لیأتي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فصاحت  ُجلیبیباً، وقد منعناھا فالنا

الفتاة من خدرھا، وقالت ألبویھا: من خطبني إلیكما؟؟ قال األب : خطبك رسول هللا.. قالت : أفتردان 

هللا أمره؟ أي ھل من المعقول أن یرد أمر النبي علیھ الصالة والسالم، ھكذا كان أصحاب على رسول 
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ُجلیبیب ال یوجد أدنى منھ في  -رسول هللا، ادفعاني إلى رسول هللا فإنھ لن یضیعني، البنت وافقت 

ول هللا شأنك ثم ذھب إلى النبي الكریم وقال: یا رس -المدینة، إنسان فقیر، یعیش بالطرقات، لیس لھ بیت 

ً ثم زوجھ إیاھا، ورفع النبي صلى هللا علیھ وسلم كفیھ  بھا... فدعا النبي، صلى هللا علیھ وسلم ُجلیبیبا

  الشریفتین، وقال:

  اللھم صب علیھما الخیر صباً، وال تجعل عیشھما كداً 

زوة، وخرج ثم لم یمض على زواجھما عدة أیام حتى خرج النبي صلى هللا علیھ وسلم مع أصحابھ في غ 

معھ ُجلیبیب، فلما انتھى القتال اجتمع الناس، وبدؤوا یتفقدون بعضھم بعضاً، فسألھم النبي صلى هللا علیھ 

  وسلم وقال:

  ھل تفقدون من أحد؟

ً وفالناً، ونسوا جلیبیباً، لیس لھ مكانة إطالقاً، فقال صلى هللا علیھ   قالوا: نعم یا رسول هللا نفقد فالنا

  وسلم:

  تقد ُجلیبیباً.. فقوموا فالتمسوا خبره،ولكنني أف

   

  

فقاموا وبحثوا عنھ في ساحة القتال، وطلبوه مع القتلى، ثم مشوا فوجدوه في مكان قریب، وقد استشھد، 

  وقف النبي صلى هللا علیھ وسلم أمام جسده المقطع، ثم قال:

  أنت مني وأنا منك،

  وا أن اإلسالم ألغى كل ھذه الفوارق، ال یوجد أقل منھ، قال:الحظ 

  أنت مني وأنا منك،

ثم تربع النبي صلى هللا علیھ وسلم جالساً بجانب ھذا الجسد، ثم حمل ھذا الجسد ووضعھ على ساعدیھ،  

عدي النبي وأمرھم أن یحفروا لھ قبراً.. قال أنس: فمكثنا وهللا نحفر القبر وُجلیبیب لیس لھ فراش غیر سا
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صلى هللا علیھ وسلم، فقال أنس: فعدنا إلى المدینة وما كادت تنتھي عدة زوجة جلیبیب حتى تسابق إلیھا 

  كبار الصحابة.

  ھذا ھو االمتحان . 

 


