
 قصة كعب بن مالك
 من روائع األدب اإلسالمي في عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم

 
فقال: تبوك، غزوة في وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن مالك بن كعب                 تخّلف
غزوة في إال قط غزاها غزوة في وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن أتخّلف                 لم
خرج إنما عنه. تخّلف أحٌد یعاتـَب ولم بدر، غزوة في تخّلفت قد أني غیر                تبوك،
علیها (اإلبل قریش ِعیر یریدون والمسلمون وسلم، علیه اهللا صلى اهللا             رسول
شهدُت ولقد میعاد. غیر على عدوهم وبین بینهم تعالى اهللا جمع حتى              أحمالها)،
وما اإلسالم. على تواثقنا حین العقبة، لیلة وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول               مع

  أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكَر في الناس منها.
 

غزوة في وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن تخلفُت حین خبري من               وكان
تلك في عنه تخلفُت حین مني یساًرا) (أكثر أیسر وال أقوى قّط أكن لم أني                 تبوك
یكن ولم الغزوة، تلك في جمعُتهما حتى قط راحلتین قبلها جمعُت ما واهللا               الغزوة.
كانت حتى بغیرها، (أوهَم) ى ورَّ إال غزوة یرید وسلم علیه اهللا صلى اهللا               رسول
سفًرا واستقبل شدید. حّر في وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فغزاها الغزوة،               تلك
للمسلمین فجّلى كثیًرا، عدًدا واستقبل الماء)، قلیلة طویلة (بریة ومفاًزا            بعیًدا
رسول مع والمسلمون یرید، الذي بوجههم فأخبرهم غزوهم. أهبة لیتأهبوا            أمرهم،
یتغّیب أن یرید رجل فقلَّ كعب: قال حافظ. (دیوان) كتاب یجمعهم وال كثیر،               اهللا

 إال ظّن أن ذلك سیخفى به، ما لم ینزل فیه وحي من اهللا.
 

الثمار طابت حین الغزوة تلك وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول             وغزا
وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول فتجّهز (أمیل). أْصَعر إلیها فأنا             والظالل،
وأقول ِشیئـًا، أقض ولم فأرجع معه، أتجّهز لكي أغدو، وطفقُت معه،              والمسلمون
بالناس استمرَّ حتى بي یتمادى یزل فلم أردُت. إذا ذلك على قادر أنا نفسي:                في
غادًیا، وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فأصبح السفر)، في (االجتهاد             الجّد
ِ أقض ولم فرجعُت غدوُت ثم شیئـًا، جهازي من أقِض ولم معه،              والمسلمون
الغزو، فات) المعنى: (لعل وتفارط أسرعوا، حتى بي یتمادى یزل فلم             شیئـًا.
إذا فطفقُت لي، ذلك یقدَّر لم ثم فعلُت! لیتني فیا فأدركهم، أرتحل أن               فهممُت
أرى ال أني یحزنني وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول خروج بعد الناس في                خرجت



من تعالى اهللا عذر ممن رجًال أو النفاق، في علیه مغموًصا رجًال إال أسوة،                لي
 الضعفاء!

 
في جالس وهو فقال تبوك، بلغ حتى وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول یذكرني                 ولم
حبسه اهللا رسول یا َسِلمة: بني من رجل فقال مالك؟ بن كعب فعل ما بتبوك:                 القوم
قلت! ما بئس عنه: اهللا رضي جبل بن معاذ له فقال ِعطفیه! في والنظر                ُبرداه
علیه اهللا صلى اهللا رسول فسكت خیًرا، إال علیه علمنا ما اهللا رسول یا                واهللا
السراب، به یزول البیاض) (یلبس ُمْبیـًِضا رجًال رأى ذلك على هو فبینا              وسلم.
خیثمة أبو هو فإذا خیثمة، أبا كْن وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول               فقال

  األنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر، حین لمزه المنافقون.
 

تبوك، من قافًال توّجه قد وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن بلغني فلّما كعب:                 قال
وأستعین غًدا، سخطه من أخرج بَم وأقول: الكذب أتذّكر فطفقُت بثي،             حضرني
قد وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إن قیل فلما أهلي؟ من رأي ذي بكل ذلك                  على
فأجمعُت أبًدا، بشيء منه أنُج لم أني عرفُت حتى الباطل، عني زاح قادًما،               أظلَّ

 صدقه.
 

بدأ سفر، من قدم إذا وكان قادًما، وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول               وأصبح
المخلـَّفون جاءه ذلك فعل فلما للناس. جلس ثم ركعتین، فیه فركع             بالمسجد،
عالنیتهم منهم فقبل رجًال، وثمانین بضعة وكانوا له. ویحلفون إلیه،            یعتذرون
سلُّمت فلما جئُت. حتى تعالى، اهللا إلى سرائرهم ووكل لهم، واستغفر             وبایعهم
لي: فقال یدیه، بین جلسُت حتى أمشي فجئُت تعاَل، قال: ثم المغَضب، م تبسُّ م               تبسَّ
جلسُت لو اهللا، رسول یا قلُت: (راحلتك)؟ ظهرَك ابتعَت قد تكن ألم خلـَّفك؟               ما
جدًال، أعطیُت لقد بعذر. سخطه من سأخرج أني لرأیُت الدنیا أهل من غیرك               عند
اهللا لیوشكنَّ عني به ترضى كذٍب حدیث الیوم حدثتك لئن علمُت لقد واهللا               ولكني
اهللا عقبى فیه ألرجو إني فیه عليَّ تجد صدٍق حدیث حدثتك وإن . عليَّ               یسخطك
حین مني أیسر وال أقوى قط كنت ما واهللا عذر، من لي كان ما واهللا وجل.                  عز
حتى فقْم صدق، فقد هذا أما وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول فقال عنك.                تخلفُت

 یقضي اهللا فیك.
 

قبل ذنًبا أذنبَت علمناك ما واهللا لي: فقالوا فاتبعوني سِلمة بني من رجال               وسار
بما وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إلى اعتذرَت تكون ال أن في عجزَت لقد                 هذا،



وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول استغفاُر ذنَبك كافیك كان فقد المخلـَّفون، به               اعتذر
اهللا صلى اهللا رسول إلى أرجع أن أردُت حتى یؤّنبونني زالوا ما فواهللا قال:                لك.
لقیه نعم قالوا: أحد؟ من معي هذا لقي هل لهم: قلُت ثم نفسي. فأكذب وسلم                 علیه
قالوا: هما؟ من قلت: لك. قیل ما مثل لهما وقیل قلت، ما مثل قاال رجالن،                 معك
رجلین لي فذكروا قال: الواقفي. أمیة بن وهالل العْمري، الربیع بن             مرارة

 صالحین قد شهدا بدًرا، فیهما أسوة. قال: فمضیُت حین ذكروهما لي.
 

من الثالثة) (نحن الثالثة أّیها كالمنا عن وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول               ونهى
في لي تنكرْت حتى لنا، تغّیروا قال: أو الناس، فاجتنبنا قال: عنه. تخّلف من                بین
فأما لیلة! خمسین ذلك على فلبثنا أعرف. التي باألرض هي فما األرُض،              نفسي
وأجلَدهم، القوم أشبَّ فكنُت أنا وأما یبكیان! بیوتهما في وقعدا فاستكانا             صاحباي
  فكنُت أخرج فأشهد الصالة مع المسلمین، وأطوف في األسواق، وال یكّلمني أحد!

 
الصالة، بعد مجلسه في وهو علیه، فأسّلم وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول               وآتي
وأسارقه منه، قریًبا أصلي ثم ال؟ أم السالم بردِّ شفتیه ك حرَّ هل نفسي: في                فأقول
إذا حتى عني، أعرض نحوه التفتُّ وإذا إلي، نظر صالتي على أقبلُت فإذا               النظر،
أبي (بستان) حائط جدار تسورُت حتى مشیُت المسلمین، جفوة من علي ذلك              طال
السالم! علّي ردَّ ما فواهللا علیه، فسلمُت إلي، الناس وأحبُّ عّمي ابُن وهو               قتادة،
علیه اهللا صلى ورسوله اهللا أِحبُّ تعلمني هل باهللا، أنشدك قتادة أبا یا له:                فقلُت

 وسلم، فسكَت فعدتُّ فناشدُته، فسكَت فعدتُّ فناشدُته، فقال: اهللا ورسوله وأعلم.
 

إذا المدینة، سوق في أمشي أنا فبینا الجدار، تسورُت حتى وتولیُت عیناي              ففاضْت
على یدلُّ َمن یقول: بالمدینة یبیعه بالطعام قدم ممن الشام، أهل نبط من               نبطيٌّ
مِلك من كتاًبا إلّي فدفع جاءني حتى إلي، له یشیرون الناس فطفق مالك؟ بن                كعب
جفاك، قد صاحبك أن بلغنا قد فإنه بعد أما فیه: فإذا فقرأته كاتًبا، وكنُت                غسان،
وهذه قرأتها: حین فقلُت نواِسك، بنا فالحْق مضَیعة، وال هوان بدار اهللا یجعلك               ولم
من أربعون مضْت إذا حتى فسجرُتها، التّنور بها فتیممُت البالء! من             أیًضا
یأتیني وسلم علیه اهللا صلى اهللا ِ رسول رسوُل إذا الوحُي، واستلبث              الخمسین،
أطّلقها فقلُت: امرأتك! تعتزل أن یأمرك وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إن               فقال:

  أم ماذا أفعل؟ فقال: ال بل اعتزْلها فال تقربنَّها، وأرسل إلى صاحبيَّ بمثل ذلك.
 



فجاءت األمر. هذا في اهللا یقضي حتى عندهم فكوني بأهلك الحقي المرأتي:              فقلت
إن اهللا، رسول یا له: فقالْت وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أمیة بن هالل                 امرأة
ال ولكن ال، قال: أخدمه؟ أن تكره فهل خادم، له لیس ضائع، شیخ أمیة بن                 هالل
كان منذ یبكي زال ما وواهللا شيء، إلى حركة من به ما واهللا إنه فقالت:                 یقربنـَِّك،
صلى اهللا رسوَل استأذنَت لو أهلي: بعض لي فقال هذا! یومه إلى كان ما أمره                 من
ال فقلت: تخدمه؟ أن أمیة بن هالل المرأة أذن فقد امرأتك، في وسلم علیه                اهللا
اهللا رسول یقول ماذا یدریني وما وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول فیها               أستأذن

 صلى اهللا علیه وسلم إذا استأذنُته فیها، وأنا رجٌل شاّب؟!
 

ثم كالمنا. عن ُنهي حین من لیلة، خمسون لنا فكمل لیال، عشر بذلك فلبثُت                
جالس أنا فبینا بیوتنا، من بیت ظهر على لیلة، خمسین صباح الفجر صالة               صلیُت
األرض علي وضاقْت نفسي، علّي ضاقْت قد منا تعالى اهللا ذكر التي الحال               على
بأعلى یقول بالمدینة)، (جبل َسلـْع على أوفى صارخ، صوت سمعُت رحبْت،             بما
فآذن فَرج! جاء قد أنه وعرفُت ساجًدا، فخررُت أبشْر. مالك بَن كعُب یا               صوته:
صالة صلى حین علینا، وجل عز اهللا بتوبة وسلم علیه اهللا صلى اهللا               رسول
رجل إلّي وركض مبشرون، صاحبيَّ ِقبـََل فذهب یبّشروننا. الناس فذهب            الفجر،
من أسرع الصوت فكان الجبل، على وأوفى ِقبـَلي، أسلم من ساٍع وسعى              فرًسا،

 الفرس!
 

ببشراه، إیاه فكسوُتهما ، ثوبيَّ له نزعُت یبّشرني، صوته سمعت الذي جاءني              فلما
اهللا رسول أتأّمم وانطلقُت فلبسُتهما ثوبین، واستعرُت یومئٍذ. غیرهما أملك ما             واهللا
لي: ویقولون بالتوبة یهنئوني فوًجا، فوًجا الناس یتلقاني وسلم، علیه اهللا             صلى
وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فإذا المسجد، دخلُت حتى علیك، اهللا توبُة               لُتهنك
صافحني حتى یهرول عنه اهللا رضي اهللا عبید بن طلحة فقام الناس، حوله               جالس،

  وهنأني. واهللا ما قام رجل من المهاجرین غیره. فكان كعب ال ینساها لطلحة!
 

وجهه یبرق وهو قال، وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول على سلمُت فلما كعب:                قال
رسول یا عندك أِمن فقلُت: أمُّك! ولدتَك ُمْذ علیك مرَّ یوم بخیر أبشْر السرور:                من
اهللا صلى اهللا رسول وكان وجّل. عّز اهللا عند من بل ال قال: اهللا؟ عند من أم                   اهللا،
ذلك نعرف وكنا قمر! قطعُة وجهه كأن حتى وجهه، استنار ُسرَّ إذا وسلم               علیه
مالي من أنخلع أن توبتي من إن اهللا رسول یا قلت: یدیه بین جلسُت فلما                 منه.
علیك أمسْك وسلم: علیه اهللا صلى اهللا رسول فقال رسوله. وإلى اهللا إلى               صدقة



رسول یا وقلُت: بخیبر، الذي سهمي أمسك إني فقلُت: لك. خیٌر فهو مالك،               بعَض
ما صدقـًا إال أحّدث ال أن توبتي من وإّن بالصدق، أنجاني إّنما تعالى اهللا إّن                 اهللا
منذ الحدیث صدق في تعالى اهللا أباله المسلمین من أحًدا علمت ما فواهللا               بقیُت،
ما واهللا تعالى. اهللا أبالني مما أحسن وسلم علیه اهللا صلى اهللا لرسول ذلك                ذكرُت
وإني هذا. یومي إلى وسلم علیه اهللا صلى اهللا لرسول ذلك قلت منذ كذبة                تعمدُت
حدیث البخاري، (صحیح علیه) (متفق بقي فیما تعالى اهللا یحفظني أن             ألرجو
ص الصالحین ریاض ،17/87 التوبة كتاب مسلم، صحیح ،6/3 مالك بن             كعب

.(15  
*** 

شعراء ثالثة أحد كان األنصاري مالك بن كعب أن إلى هنا اإلشارة              وتجدر
بن وحسان رواحة، بن اهللا عبد هما: واآلخران وسلم، علیه اهللا صلى              للرسول

 ثابت.
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