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عنوان اخلطبة

قصة ادلقداد واألعنز من سرية خري الربية صلى اهلل عليو
وسلم

عناصر اخلطبة

ٔ/أمهية مدارسة السرية النبوية ٕ/تفاصيل قصة ادلقداد
واألعنز ٖ/دروس وعرب مستفادة من القصة.

الشيخ

عبداهلل الطريف

عدد الصفحات ٔٔ
اخلطبة األوىل:
ُ ِ ِ
وعصاه ،وأشهد أال إلو
ومذل َمن خال َفو َ
احلمد هلل ُمعز َمن أطاعو واتقاهُ ،
إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو صلى اهلل عليو
وعلى آلو وأصحابو ومن واله وسلم تسليماً كثرياً.
فقال( :يَا أَيُّ َها
عباده ادلؤمنني دعوًة صرحيةً َ
أما بعد :فلقد دعا اهللُ للتقوى َ
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو َوَل تَ ُموتُ َّن إَِّل َوأَنْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن)[آل
ين َ
الذ َ
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ِ
ٍ ِ
حق تقواه
ابن مسعود َرض َي اللَّوُ َعْنوُ تقوى اهلل َ
عمران ،]ٕٔٓ:وفَ َّسَر ُ
ذكر فال يُنسى ،ويُ ْش َكَر فال يُ ْك َفر.
َ
فقال :ىي أن يُ َ
طاع فال يُعصى ،ويُ َ
أيها اإلخوة :من مجيل ما ينبغي أن يتداولو الناس ويقرؤنو مبجالسهم سرية
حبيبهم -صلى اهلل عليو وسلم-؛ دلا ذلا أثر بزيادة زلبتو واالقتداء بو.
وقد يظن بعض الناس أن السرية غزوات فقط .وىذا غري صحيح؛ فسريتو
صلى اهلل عليو وسلم -كذلك مليئة بالعَِرب ففيها قصص اجتماعية وآياتومعجزات نبوية ومشائل نبوية وقصص يرويها النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
عمن قبلنا؛ تُ ْذكِي فينا ِمهَم العطاء والبذل والفداء.
َّ
ومن طريف القصص قصة ادلقداد َ -ر ِض َي اهللُ َعنوُ -واألعنز ،وقد روى
أمحد وابن أيب شيبة يف
القصةَ
مسلم يف صحيحو والرتمذي يف سننو و ُ
ٌ
مسنديهماَ ،ع ِن الْ ِم ْق َد ِاد بْ ِن َع ْم ٍرو َ -ر ِض َي اهللُ َعنوُ -ادللقب ابن األسود
وىو صحايب جليل من ممن شهد يدراً وادلشاىد كلها ،وقد َّ
ث فَ َق َال -
حد َ
َر ِض َي اهللُ َعنوُ:-
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"أَقْ ب ْلت أَنَا و ِ
احب ِ
اْلَ ْه ِد- ،اْلوع
ص ُارنَا ِم َن ْ
ت أْ
ان ِِلَ ،وقَ ْد َذ َىبَ ْ
َْسَاعُنَا َوأَبْ َ
َ ُ ََ
ص َ
ض أَنْ ُف َسنَا َعلَى
وادلشقة واْلوع يُؤثّر على ْسع اإلنسان وبصره -فَ َج َع ْلنَا نَ ْع ِر ُ
ِ ِ ِ
َح ٌد ِمْن ُه ْم يَ ْقبَ لُنَا- ،
أْ
سأَ
َص َحاب َر ُسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-فَلَْي َ

ألن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا ُمقلّني ليس عندىم شيء يواسون
بو ،وىذا يبني الشدة اليت كان عليها أصحاب زلمد -صلى اهلل عليو
وسلم ،-والفقر الذي عاينوه والقوه.-

َّيب -صلى اهلل عليو وسلم -فَانْطَلَ َق بِنَا إِ َىل أ َْىلِ ِو- ،وىكذا كان -
فَأَتَ ْي نَا النِ َّ
صلى اهلل عليو وسلم -يفعل ،إذا أتاه رجل جائع ومل يوجد من يطعمو،
يذىب بو إىل أىلو -فَِإذَا ثََالثَةُ أ َْعنُ ٍز ،فَ َق َال النَِّيب -صلى اهلل عليو وسلم:-
احتَلِبُوا َى َذا اللَّبَ َن بَ ْي نَ نَا" ،ويف رواية :فقال ِل" :يا مقداد! َجزأ ألبانها
" ْ
ِ
ب ُكل
ب فَيَ ْشَر ُ
بيننا أرباعا"؛ فكنت أجزؤه بيننا أرباعاً ،قَ َال :فَ ُكنَّا ََْنتَل ُ
صيبو ،ونَرفَع لِلنَِّيب -صلى اهلل عليو وسلم -نَ ِ
ِ ٍ ِ ِ
صيبَوُ ،قَ َال:
إنْ َسان منَّا نَ َ ُ َ ْ ُ
ِ
ِ ِ
ظ نَائِ ًماَ ،ويُ ْس ِم ُع الْيَ ْقظَا َنُ ،ثَّ يَأِْت
يما َال يُوقِ ُ
فَيَجيءُ م َن اللَّْي ِل فَيُ َسل ُم تَ ْسل ً
ِ
صليُ ،ثَّ يَأِْت َشَرابَوُ فَيَ ْشَربُوُ.
الْ َم ْسج َد فَيُ َ
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قَ َال :فَأَتَ ِان الشَّيطَا ُن َذات لَي لَ ٍة وقَ ْد َش ِربت نَ ِ
ص ِييب ،فَ َق َالُ :زلَ َّم ٌد يَأِْت
ُْ
ْ
َ ْ َ
ِِ
ص ِ
ِ
ِ
اْلُْر َع ِة فَا ْشَربْ َها،
اجةٌ إِ َىل َى ِذهِ ْ
ْاألَنْ َ
يب عْن َد ُى ْم َما بو َح َ
ص َار فَيُْتح ُفونَوَُ ،ويُ ُ
ت ِيف بَطِِْن،
قَ َالَ :ما َز َال يَُزي ُن ِِل َح َّّت أَتَ ْيتُ َها فَ َش ِربْتُ َها ،فَلَ َّما أَ ْن َو َغلَ ْ
ت أَنَّوُ لَْي ِ
ِ
كَ ،ما
َّم ِِن الشَّْيطَا ُن ،فَ َق َالَ :وْحيَ َ
َو َعَرفْ ُ
يل ،قَ َال :نَد َ
س إلَْي َها َسب ٌ
َ
ِ
ٍ ِ
ك
ت أَ
ك فَتَ ْهل ُ
اب ُزلَ َّمد ،فَيَجيءُ فَ َال ََِي ُدهُ فَيَ ْدعُو َعلَْي َ
َش ِربْ َ
صنَ ْع َ
َ
ت َشَر َ
اك و ِ
ك.
آخَرتُ َ
ب ُدنْيَ َ َ
فَتَ ْذ َى ُ
ٍ
ِ
ض ْعتُ َها َعلَى قَ َد َم َّي َخَر َج َرأْ ِسيَ ،وإِ َذا
صوف إِ َذا َو َ
قالَ :و َعلَ َّي َمشْلَةٌ م ْن ُ
ِ
اي- ،أي :أن الذي عنده كساءٌ يتغطَّى
َو َ
ض ْعتُ َها َعلَى َرأْسي َخَر َج قَ َد َم َ
ويلتف بو قصريٌ ال يكفي ،وىذا من فقره -رضي اهلل عنوَ -و َج َع َل َال ََِييئُِِن
النَّوم .وأ ََّما ِ
ت- ،أي أنو ىو الذي أجرم
صنَ ْع ُ
اي فَنَ َاما َوَملْ يَ ْ
صنَ َعا َما َ
ُْ َ َ
صاحبَ َ
وأذنب ،وأخذ شربة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أما مها فلم يفعال ما
فعل.-
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قَ َال :فَ َجاءَ النَِّيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-فَ َسلَّ َم َك َما َكا َن يُ َسل ُمُ ،ثَّ أَتَى
ِ
ِِ
صلَّىُ ،ثَّ أَتَى َشَرابَوُ فَ َك َش َ
ف َعْنوُ ،فَلَ ْم ََِي ْد فيو َشْيئًا ،فَ َرفَ َع َرأْ َسوُ
الْ َم ْسج َد فَ َ
إِ َىل َّ ِ
ِ
الله َّم ،أَط ِْع ْم َم ْن
تْ :اْل َن يَ ْدعُو َعلَ َّي فَأ َْىل ُ
ك ،فَ َق َالُ " :
الس َماء ،فَ ُق ْل ُ
َس ِق من أ ْ ِ
ِ
َّملَ ِة فَ َش َد ْدتُ َها َعلَ َّي،
َس َقاني" ،قَ َال :فَ َع َم ْد ُ
أَط َْع َمنيَ ،وأ ْ َ ْ
ت إِ َىل الش ْ
أي أنو اغتنم الدعوة َّوتبدل خوفو رجاء بعد ْساع الدعوة؛ ألن دعوة النيب
ت
ت َّ
َخ ْذ ُ
الش ْفَرَة -السكني -فَانْطَلَ ْق ُ
صلى اهلل عليو وسلم -مستجابةَ -وأ ََْسَن ،فَأَ ْذ ََبها لِرس ِ
ِ
ول اهللِ -صلى اهلل عليو
إ َىل ْاأل َْعنُ ِز أ ُ
َُ َ ُ
َجس ُه َّن أَيَّتُ ُه َّن أ ْ ُ
ِ ِ
ِ ِ
َّل ُكل ُه َّن -مملوءة ضروعهن باللنب.-
وسلم ،-فَإذَا ى َي َحافلَةٌَ ،وإذَا ُى َّن ُحف ٌ
ت إِ َىل إِنَ ٍاء ِْل ِل ُزلَ َّم ٍد -صلى اهلل عليو وسلمَ -ما َكانُوا يَطْ َمعُو َن أَ ْن
فَ َع َم ْد ُ
ِ ِِ
الر ْغ َوةُ- ،ىي زبد اللنب الذي يعلوه
ت فِ ِيو َح َّّت َعلَْتوُ َّ
َْحيتَلبُوا فيو ،قَ َال :فَ َحلَْب ُ
ِ
ت إِ َىل رس ِ
ول اهللِ -صلى اهلل عليو وسلم ،-فَ َق َال:
بعد احللب -فَجْئ ُ
َُ
ِ
اد"؟.
"أَ َش ِربْ تُ ْم َش َرابَ ُك ُم اللَّْي لَةَ يَا م ْق َد ُ
قَ َال :قُ ْلت :يا رس َ ِ
ب- ،مل َيب بل ىرب من اْلواب وعرض
ول اهلل ،ا ْشَر ْ
ُ َ َُ
ت :يَا
بُ ،ثَّ نَ َاولَِِن ،فَ ُق ْل ُ
الشرب عليو -صلى اهلل عليو وسلم --فَ َش ِر َ
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ِ
رس َ ِ
ت ،فَلَ َّما
َخ ْذ ُ
ت َما بَق َي فَ َش ِربْ ُ
ول اهلل ،ا ْشَر ْ
بُ ،ثَّ نَ َاولَِِن ،فَأ َ
ب ،فَ َش ِر َ
َُ
َن النَِّيب -صلى اهلل عليو وسلم -قَ ْد رِوي وأَصبت د ْعوتَوِ ،
ْت
َ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ
ت أ َّ َّ
ضحك ُ
َعَرفْ ُ
ِ
يت إِ َىل ْاأل َْر ِ
ض.
َح َّّت أُلْق ُ
قَ َال :فَ َق َال النَِّيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-إِح َدى سوءاتِ َ ِ
اد" -
ك يَا م ْق َد ُ
ْ
َْ
أي أنك فعلت سوأة من الفعالت فما ىي؟ ،فهذه الضحكة ما وراءىا إال
فعلةً فعلتها وسوءةً أقدمت عليها ،فما ىي؟.-
ِ
قَ َال قُ ْلت :يا رس َ ِ
ت َك َذا ،فَ َق َال
ول اهللَ ،كا َن م ْن أ َْم ِري َك َذا َوَك َذا َوفَ َع ْل ُ
ُ َ َُ
ت َى ِذهِ إَِّل ر ْحمة ِمن ِ
الل"- ،أي
النَِّيب -صلى اهلل عليو وسلمَ " :-ما َكانَ ْ
َ َ َ

إحداث ىذا اللنب يف غري وقتو ،وخالف عادتو من فضل اهلل؛ فقد امتألت
ضروعهن خالل وقت قصري ،وىذا خالف ادلعتاد؛ فادلعتاد ال ميكن أن
متتلئ أثدائهن خالل وقت قصري.
ِ ِ ِ
ظ ِ
ِ
ِ
ت:
"أَفَ َل ُك ْن َ
ت آذَنْ تَني فَ نُوق َ َ
صاحبَ ْي نَا فَ يُصيبَان م ْن َها" ،قَ َال :فَ ُق ْل ُ
ِ
ك؛ ألن الربكة
ك بِ ْ
َصْبتُ َها َم َع َ
َوالَّذي بَ َعثَ َ
َصْبتَ َها َوأ َ
احلَقَ ،ما أُبَ ِاِل إِذَا أ َ
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َصابَ َها ِم َن
أصابتِن وكذلك أصابتِن دعوتك يا رسول اهللَ -ما أُبَ ِاِل َم ْن أ َ
الن ِ
َّاس ..صلوات ريب وسالمو عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثرياً.
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اخلطبة الثانية:
ِ ِ ِ ِ ِِ
احلَ ُ
مد هللِ َعلَى إِ ْح َسانِِو و ُ
كر لَوُ َعلَى تَوفيقو وامتنَانوَ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَوَ
الش ُ
يك لَو ،تَ ِ
عظيماً لِ َشانِِوَ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ،
إَِّال اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ ُ
ِ
ادلؤيَّ ُد بِربىانِ ِو ،صلَّى اللَّو علَي ِو وعلَى آلِِو وأ ِِ
يما َكثِراً.
ُ َْ ََ
َ ْ
ُ َُ
َ
َص َحابو َو َسلَّ َم تَ ْسل ً
أ ََما بَ ْع ُد :فإن امتثال العبد لتقوى اهلل -تعاىل -عنوان السعادة ..وعالمة
َّ ِ
آمنُوا إِ ْن تَتَّ ُقوا اللَّوَ يَ ْج َع ْل
ين َ
الفالح ..قال اهلل -تعاىل( :-يَا أَيُّ َها الذ َ
ض ِل
لَ ُك ْم فُ ْرقَانا َويُ َكف ْر َع ْن ُك ْم َسيئَاتِ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّوُ ذُو الْ َف ْ
ال َْع ِظ ِ
يم)[األنفال.]ٕ2:
ٍ
لشيء منها:
أيها اإلخوة :ىذه القصة تضمنت دروساً وعرباً كثريةً نشريُ
ففيها بركةُ دعوة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ومعجزةٌ ظاىرةٌ لو -صلى
ِ
ت
اهلل عليو وسلم ،-وىي أن ىذه األعنز كانت فارغة الضروع ،وقد ُحلبَ ْ
درت وامتألت مرة ثانية أكثر مما كان..
قبل وقت قصري ،فكيف َّ
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وىذا خالف العادة؛ فهذه آية من آيات اهلل أعطاىا نبيو -صلى اهلل عليو
ت َى ِذهِ إَِّل ر ْحمة ِمن ِ
الل" ،ويف رواية أنو
وسلم ،-وقصدىا بقولوَ " :ما َكانَ ْ
َ َ َ
اخلروج من احلول والقوة،
قالَ " :ى ِذهِ بَرَكة" ،ورد األم ِر هللِ قمةُ التسليم هللِ و ِ
وىكذا ينبغي للمؤمن إذا َّ
حقق إجنازاً ينبغي لو أن ينسبو هلل -تعاىل -إمياناً
وتسليماً وجترداً من احلول والقوة ،وىذا من شكر النعمة اليت أمرنا هبا.
العيش ِ
ِ
شظف ِ
وقلة ذات
وىذا القصة تبني لنا ما كان عليو الصحابة من
ِ
كرم نفسو
لمو و َ
سن ُخلق النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وح َ
اليد ..ث إن ُح َ
ظهرت جليةً يف ىذه القصة ،وكذلك إغضاؤه عن حقوقو ،فلم يقل :أين
نصييب ،بل سأل سؤاالً يوحي بعدم اللوم واالىتمام بأمرىم فقال" :أَ َش ِربْ تُ ْم
ِ
اد"؟
َش َرابَ ُك ُم اللَّْي لَةَ يَا م ْق َد ُ
ومن كرمي خلقو -صلى اهلل عليو وسلم -الذي ينبغي أن يتمثّلو ادلسلم
كل من يعمل لك خرياً سواء يف ادلاضي أو
الدعاءَ للمحسن واخلادم ،و َ
احلاضر ،وإن كان الدعاء دلن يصنع لك معرفاً يف ادلستقبل فهذا منتهى

 11من 11

الله َّم ،أَط ِْع ْم َم ْن أَط َْع َمنِي،
الكرم ،ولذلك قال -صلى اهلل عليو وسلمُ " :-
َس َقانِي".
َس ِق َم ْن أ ْ
َوأ ْ
وفيو :أن اإلنسان إذا جاء إىل رلموعة ظاىرىم النوم ،ولكن حيتمل أن
ٍ
ٍ
بصوت متوسط
حينئذ أن يُسلّم
بعضهم ما ناموا بعد ،فإن طريقة السالم
ال يوقظ النائم ويسمع اليقظان حّت يرد السالم ،وىكذا فعل النيب -صلى
اهلل عليو وسلم.-
سول لإلنسان فِ ْعل ادلعصية ،فإذا أوقعو مبا يريد من
وفيو :أن الشيطان يُ ّ
ِ
َّموُ على فِ ْعلو إمعاناً بإضراره.
لباس الناسك ،ونَد َ
لبس َ
ادلخالفةَ ..
وفيو :أنو ينبغي للمسلم إذا حضره خري أال ينسى أصحابو وإخوانو وجريانو.
ت آ َذنْ تَنِي
فقد قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم -للمقداد" :أَفَ َل ُك ْن َ
ظ ِ
ِ
صيب ِ
ِ
ان ِم ْن َها".
فَ نُوق َ َ
صاحبَ ْي نَا فَ يُ َ

 11من 11

وأن ادلسلم إذا جاع وبلغ اْلوع بو غايتو؛ فلو عرض نفسو على َمن يطعمو
وال حرج يف ذلك.
وفيو :أن دعوة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -مستجابة ..ىذه بعض ما
تضمنتو ىذه القصة اللطيفة من الفوائد.
وبعد :كم من األثر اإلَيايب الذي َنسو يف أنفسنا بعد ْساع ىذا احلدث
من السرية العطرة ..أقول لعلو يكون حافزاً لنا ْلعل جزء من وقتنا لالطالع
على سرية حبيبنا -صلى اهلل عليو وسلم.-
نسأل اهلل -تعاىل -مبنّو وكرمو أن َيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون
أحسنو؛ إنو جواد كرمي.
وصلوا وسلموا...

