
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

صىل اهلل عليه  اهلل عليه وسلم يف القرآن وأثني عليهم النبي    صىل   اهلل  رسول ة  صحاب  أثني اهلل عز وجل عىل 

ِن وسلم: )) ُ النَّاِس َقرر ِذيَن َيُلوََنُمر  َخْير ِذيَن َيُلوََنُمر ُثمَّ الَّ  ((ُثمَّ الَّ

وسنقف اليوم مع رجل من الرعيل األول، باع الدنيا كلها ألجل اهلل فخلد اهلل اسمه إىل أن يرث األرض 

 ومن عليها. 

اْلرَُزِني )   إنه ِن  بَِجاَدير الر ُذو  اهللِ  اسمه َعبرُد  ما  العزيعبد    ( وكان  ولد حت إ،  أبوه  ىن  عمه،  مات  له  اهلل   فسخر 

يعطيه ما يريد،  و  يعامله كولدهونظر إليه نظرة الوالد لولده،  فكان ي له ولد،  ومل يكن    ، وكان عمه غنيالْيعاه

رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم    ة مولده كان قبيل بعثفدث بمكة،  ي مما    ء بيشوْلا شب الغالم مل يكن يدري  

حتى دنا وقت اهلجرة النبوية  اهلل عليه وسلم بدعوته كان الغالم رضيعا،    بيسْي، فلام صدع رسول اهلل صيل

الكريم وصحابته الرسول  الثالثة عرش من عمره، فكان يسمع أخبار  العزى قد قارب  وسمع   ،فكان عبد 

  لم يستطيع أن يملك مشاعره فأسلم ريض اهلل عنه، ومل يستطع أن يعلن ف،  بعض تعاليم اإلسالم وعقائده

 إسالمه ليعيش غربة اليتم والدين! 

راكب فيقول له: ماذا رأيت من حممد رسول اليسمع من الناس بلهفة وشوق، يمر به  خيرج و  كل يومكان  ف

ال أستطيع أن أعيش    ليقول  تغيل بني ضلوعه  الشوق  جعل نار   مااهلل وما حدثك؟ حتي حصل له من العلم  

 .بني هؤالء الذين يعبدون صنام وشجرا وكوكبا

نتظرتك أن تسلم وتؤمن بمحمد صيل اهلل عليه وسلم فلم تفعل، وْلا  ا: يا عامه إن  له   قال ف فخرج إيل عمه  

طال يب األمر يا عامه استأذنتك اآلن يف أن أسلم وأعلن للناس إسالمي، فلام سمع عمه ذلك غضب وهدد، 

 ! يدثونه هبدوء وشدةونه ونادي أهله إن عبد العزي يريد أن يصبأ عن ديننا، فال زال الناس يكلمو

حتي قال له عمه: سوف أخذ منك كل ما أعطيتك، فام اضطرب وما الن بل كان ثابتا كاجلبال الروايس،  

حتي جرده من مالبسه، وميش يف الطريق عريانا كام ولدته أمه، فدخل عيل أمه عريانا،    ء يشفأخذ منه كل  

 لتف به وانطلق إيل رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم، ، فا(ستارة- كساء)فلام رأته رقت له، وأعطته بجادا 



 

 

 

فبينام هو يف الطريق استحيا أن يدخل عيل رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم بثوب كهيئة الكفن، فشق البجاد   

عيل   فأقبل  أرجله،  فسرت  باآلخر  والتف  كتفه  عيل  شيئا  وجعل  بجادين،  جعله  شطرين  ودخل   اْلدينةإيل 

العشاء فلام دخل سأل عن رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم قالوا له: خيرج إليك يف  اْلسجد وكان بعد صالة  

العزيأالصباح   عبد  فبات  الصبح  صالة  من  ي  لرؤية   مشتاق  وهو  الدنيا،  أن  فكان    ألجله،  ترك  أمله 

 . تصافح عينه وجه رسول اهلل فقط

نتظر خروج رسول اهلل صيل اهلل عليه  وْلا أذن بالل ريض اهلل عنه خرج، فقام عبد العزي وقف عند احلجرة ي

رآه  فلام  وجهه  إيل  فنظر  الباب  ففتح  يضطرب  العزي  وعبد  وسلم  عليه  اهلل  صيل  الرسول  فخرج  وسلم، 

إيل   فخرج  الناس،   الصالةبكي،  القرآن  وصف  بقراءة  العزي    وبدأ  عبد  يموت،  حتى  ارجتف  أن  لام  فكاد 

، من اجلديد فيواسيه و يالطفه، ةويرس  ةأن يقلب برصه يف الناس، ينظر يمن   تهانتهي من الصالة كان من عاد

ومن القديم فيطمئن عيل حالة، فلف ببرصه صيل اهلل عليه وسلم عيل الناس، فوقع برصه عيل هذا الشاب  

عبد أنا  قال:  اسمك؟  ما  أنت  من  وقال:  بل    فدعاه  فقال:  اْلزيني،  عبداهلل،  أالعزي  يف  ثم  نت  أنت  قال: 

 .عبداهلل ذي البجادين اسم اطلق عليه  هافلام حكا سأله عن قصته افتنا يا عبداهلل، ثم ضي

 منها:  فتح اهلل لعبد اهلل أبوابا جعلت رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم يدفنه بيده

ِن َعاِمٍر، َأنَّ  ف ، واالستغفار ذكر اهلل عز وجل ، فكان كثْي الذكر هلل عز وجل والدعاء منها - َبَة بر َعنر ُعقر

ِن:  بَِجاَدير َر اهللِ    ))َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَليرِه َوَسلََّم َقاَل: لَِرُجٍل ُيَقاُل َلُه ُذو الر ثُِر ِذكر ُه َكاَن ُيكر اٌه َوَذلَِك َأنَّ ُه َأوَّ إِنَّ

  
ِ
َعاء آِن َوالدي ُقرر  ((. بِالر

َرِع َقاَل:   َدر ِن األر ِض َحاَجتِِه، َقاَل: َفَرآِن،  َعِن ابر ُرُس النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليرِه َوَسلََّم َذاَت َليرَلٍة، َفَخَرَج لَِبعر ُكنرُت َأحر

عَ  اهللُ  النَّبِيي َصىلَّ  َفَقاَل  آِن،  ُقرر بِالر َهُر  ََير ُيَصيلي  َرُجٍل  َعىَل  َنا  َفَمَررر نَا،  َفانرَطَلقر بَِيِدي،  َوَس َفَأَخَذ  َأنر َليرِه  لََّم: »َعَسى 

آِن، َقاَل: َفَرَفَض َيِدي، ُثمَّ َقاَل: إِ  ُقرر َهُر بِالر نَُّكمر َلنر َتنَاُلوا َهَذا  َيُكوَن ُمَرائًِيا« َقاَل: ُقلرُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ، ُيَصيلي ََير

َر بِاْلرَُغاَلَبةِ  َمر ُرُسهُ .  األر َنا َعىَل َرُجٍل ُيَصيلي  َقاَل: ُثمَّ َخَرَج َذاَت َليرَلٍة، َوَأَنا َأحر ِض َحاَجتِِه، َفَأَخَذ بَِيِدي، َفَمَررر  لَِبعر

إِنَّ  »َكالَّ  َوَسلََّم:  َعَليرِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيي  َفَقاَل  ُمَرائًِيا،  َيُكوَن  َأنر  َعَسى  َفُقلرُت:  َقاَل:  آِن،  ُقرر َقاَل: بِالر اٌب«  َأوَّ ُه 

ُت، َفإَِذا ُهَو َعبرُد اهللَِّ بَِجاَديرنِ َفنََظرر  .((  ُذو الر

 



 

 

 

مل يرتك غزوة من غزوات الرسول صيل اهلل عليه وسلم إال شهدها كتفه يف كتف رسول اهلل صيل اهلل عليه -

 .وسلم بكل ما أويت من قوة 

من   وكان  مجيعا،  الناس  خرج  تبوك  غزوة  يف  البجادين،  ذي  عبداهلل  حياة  فيه  ختم  الذي  اليوم  كان  حتي 

ا  ذو  عبداهلل  القرآن بينهم  يتلو  وهو  خرج  عليه   لبجادين  اهلل  صيل  اهلل  رسول  إيل  فذهب  الشهادة،  ويتمني 

ان  اللهم  عليه وسلم عيل عضده وقال:  اهلل  النبي صيل  فربط  يا رسول اهلل،  بالشهادة  ادع يل  وسلم وقال 

اهلل عليه وسلم:   النبي صيل  قال  أردت،  ما  فقال ليس هذا  الكفار،  دمه عيل  إذا  إأحرم    خرجت غازياً نك 

 .فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد، فأقاموا بتبوك أياما ثم مات  ى فأخذتك احلم

نار   من  شعلة  فرأيت  قال:  تبوك  غزوة  يف  الليل  جوف  من  قمت  عنه  اهلل  ريض  مسعود  بن  اهلل  عبد  يقول 

َعبرِد ناحية العسكر قال: فاتبعتها انظر إليها،    ِ
َلَكَأني َأَرى َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَليرِه َوَسلََّم، َوُهَو يِف َقْبر َواهللِ 

ِن، َوأَ  بَِجاَدير نََدُه يِف حَلر اهللِ ِذي الر ِقبرَلِة َحتَّى َأسر نَِيا ِمنيي َأَخاُكاَم(( ، َفَأَخَذُه ِمنر ِقَبِل الر ٍر َوُعَمُر َيُقوُل: ))َأدر ِدِه، ُبو َبكر

َبَل   َتقر اسر نِِه  َدفر ِمنر  َفَرَغ  َفَلامَّ  َعَمَل،  الر ا  ُُهَ َوَوالَّ َوَسلََّم  َعَليرِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيي  َخَرَج  َيُقوُل: ُثمَّ  ِه  َيَدير َرافًِعا  ِقبرَلَة  الر

ُت   َوَلَوِددر ُتنِي  َرَأير َلَقدر  َفَواهللِ  َليراًل  َذلَِك  َوَكاَن  َعنرُه«  َض  َفارر َراِضًيا  َعنرُه  َسيرُت  َأمر إِني  َوَلَقدر  »اللُهمَّ  َمَكاَنُه،  َأني 

َة َسنَةً  َ َس َعرشر ُت َقبرَلُه بَِخمر َلمر  . َأسر

اهللِ   مع  َصَدَق  وال  من  يتغْيَّ  واألرض ال  الساموات  خلق  يوم  العزِة  ربي  َسنَّه  قانوٌن  هذا  ُمراده!  اهلل  أبَلَغُه 

اعة ل حتى قيام السَّ  !يتبدَّ

قدر   ُمكافاة َناية اخلدمة عىل  فكانت  اهلل ورسوله،  إال  ُيريُد  الدنيا كلها وراءه ال  تاركًا  البجادين  ذو  خرَج 

م يضُعُه يف قْبه بيديه وُيغلُِق ملفَّ قضيته بشهادة ودعاء: اللهم إن أمسيُت النية! النبيي صىلَّ اهلل عليه وسلَّ 

 !راضيًا عنه، فارَض عنه

وأبو بكر وعمر ُها اللذان ناواله للنبيي صىلَّ اهلل عليه وسلَّم، أي مكافأة هذه يا ذا البجادين أن تكون آخر  

 !ر وعمر؟ كاهلل عليه وسلَّم وأيب بالنبي صىلَّ ه األيدي التي تلمسك يف الدنيا أيدي

ذاتِِه  بحدي  فهذا  الطريق،  عىل  متوت  أن  اْلهم  تصل،  أن  اْلهم  ليس  وطويل،  وشاٌق  صعٌب  اهلل  إىل  الطريُق 

 !وصول

 



 

 

 

لن ُتسَأَل عن عموِم اْلُسلمني وإنام سُتسأل عن نفِسَك، عن عبادتَِك، عن ورِعَك وتقواَك، عن صدقاتَِك،  

، عن بيتَِك، عن بناتَِك وحجاهِبن، وعن أوالِدِك وصالِِتم، هذه هي قضيتك، وهذه وأخالِقَك ومعامالتَِك 

 ماَت عليه
ٍ
 !هي طريقك، وإنَّ من عاَش عىل يشء

 واحلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


