بسم هللا الرحمن الرحيم
القاسم بن محمد بن أبي بكر
قيمة النسب في اإلسالم:
أيها اإلخوة المؤمنون ،مع سعير البعاب ين رنعوان هللا ب عاله أعيهم أ م عين ،والبعاب

اليعوم عو الماسعم بعن

محمد بن أب بكر الصديق ،حفي ُد سيدنا الصديق.
ذا الباب ُّ ال أيل م الم دَ من أطرافه كأها ،فأبوه محمد بن أب بكر الصديق رن هللا نه،
ُبوج به المؤمن ،أمعا نن لعم يكعن نعام نيمعان فعَ ليمع َة لعه نطَلعا ،وأكبعر
وبالمناسبة أيها اإلخوة النسب باج ي َّ
دليل لوله ب اله:
ب
َت َّب ْت َيدَا أَبِي لَ َه ٍ
ب َو َت َّ
[سورة المسد]

أبو لهب ُّم النب  ،والدليل الثان لول النب صأه هللا أيه و سأم:
سلمان منا آل البيت
وسأمان فارس ،
ولوله صأه هللا أيه و سأم :
نعم العبد صهيب
ولوله صأه هللا أيه و سأم :
أنا ج ُّد كل تقي و لو كان عبدا حبشيا
ذه حميمة ،النسب ال ُي ب ُّد به ،وال يُفبخر به ،وال ليمة له نال نذا اء ب د اإليمان:
لال النب صأه هللا أيه و سأم:
يا فاطمة بنت محمد ،يا عباس عم رسول هللا أنقذا نفسيكما من النار ،أنا ال أغني عنكما من هللا شيئا ،ال
يأتيني الناس بأعمالهم ،وتأتوني بأنسابكم ،من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه
ببعوج بعه ،لعذلم ال ينبيع أن نصعي أبعدا إلنسعان
أما نذا كان نام نيمان ،وأنت من أسعرة رعريفة ،عذا بعاج َّ
مبأبس بم صية ي َّد

أنه ابن فَن ،و ُّده فَن ،ومن ذه األسرة الكريمة ،ذا كَم ال يمدم ،وال يؤخر

نسبه:
أبوه محمد بن أب بكر الصديق ،وأمُّه ُ
بنت كسعر يدد عرد ،آخعر مأعوم الفعرس ،والدبعه بنعت مأعم ،و مَّبعه
ائرة بنت أب بكر،

علمه:
وفوق ذا و ذام كان ًّ
بميا الما،
نهاية العلم التوحيد ،ونهاية العمل التقوى
ً
سوقة عشتم
وتعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم ،وإن كنتم وسطا سدتم ،وإن كنتم
أحيانا اإلنسان ير ر أنه ليس له أسرة رالية يفبخر بها ،وليس م ه رأس معال نعخم ي عيه بعه حيعاة نا معة،
باب ال أم مفبوح لكل الناس ،ننسان فمير ،ننسان ميمور ،فباب ال أم بإمكان كل ننسان أن يدخل منه ،ونذا دخل منه
بفوق،
َّ
أحد خأفاء بن أمية أراد أن يسأل الما أيَ ،ذا ال الم أسود الأون ،أفطس األنف ،مفأفل الر ر ،وكان من
كبار ال أماء ،ولف أح ُد أكبر خأفاء بن أمية بين يديه مبأدبا وسأله ،و ال الم ي يب ،فمعال الخأيفع ُة ألوالدهُ :
انظعر يعا
بن َّ نله ذلنا بين يديه،
رببة ال أم أ أه الربب ،أي
َ
أردت الدنيا فعليك بالعلم ،وإذا أردت اآلخرة فعليك بالعلم ،و إذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
إذا
ُ
أردت منه أن أيَّ ننسان يركو أنه غير م روف ،ميمور ،فمير ،ال حصل م د المال ،وال حصَّل
ذا الب أيق
بفو َ
لت ف ال أم بإمكانم أن بصل نله أ أعه مرببعة ،معثَ،
م دا ا بما يا م يَّنا ،نمول له :باب ال أم مفبوح لم ،نذا َّ
ب د أكبر رخصية أمام الطبيب مثل الطفل ،ماذا أف عل يعا دكبعور ،لعد يكعون الطبيعبُ مبفولعا ،لكنعه كعان فع األصعل
ًّ
البصاديا ،وأحيانعا
وبفوق ،فأكبر الرخصيات يسبفبونه ف رأن صحَّ بهم ،يسألون خبيرًّ ا
ميمورا ،ولما صار طبيباَّ ،
يُسبرار من ِل َبل أ أه مسبو  ،أحيانا خبير حمول يُسبرار ،والحميمة الذي يحم ال الَم ال أما ُء والرؤساء ،ف كعل
أنحاء ال الَم ال ي َبخذون لرارا نال ب د اسبرارات من ال أماء ،فال أم و األساس،
ففوق أن أمه بنت كسر  ،وأن أباه محمد بن أب بكر ،فوق ذا وذام كان الما ًّ
بميا.
الحميمة نام نمطة مهمة أيها اإلخوة ،أنت ننسان كائن ،بأكعل ،وبرعرب ،وبنعام ،وب معل ،وببعدوج ،وبن عب،
أيُّ مخأوق آخر له نفس الخصائص ،أيُّ مخأوق غير ننسان يأكل ،ويررب ،ويبدوج ،وي مل ،واإلنسعان نذا أليعه
ال أ َم معن حيابعه ،وأليعه طأعب ال أعم فمعد أليعه ننسعانيبه ،واإلنسعان نذا أليعه ال أعم ولعم يطأبعه فمعد عبط معن مسعبو
ننسانيبه نله مسبو آخر،
الذي يؤ ِّكد إنسانيتك علمك وأخالقك
بذكرون أحد الباب ين ،ليل نه :كان لصير المامة ،أسمر الأون ،مائل الكبف ،غائر ال ينين ،نابئ العو نبين،
أحنف الر ل ،ليس ر ٌء من لُبح المنظر نال و و ٌ
عب
عب غنِ َ
آخذ منه بنصيب ،وكان مع ذلعم سعيدَ لومعه ،نذا غنِ َ
ِ
لينببه مائة ألف سيف ،ال يسألونه فيما غنب ،وكان نذا أم أن الما َء يفسد مروءبه ما رربه ،فالذي يؤكد ننسانية
اإلنسان أمُه و أخَلُه ،وما سو ال أم و األخَق و وبمية المخأولات سيان.

مؤهالته:
الماسم بن محمد بن أب بكر أحد فمهاء المدينة السب ة ،وأفنل أ ل دمنه أما وأح ُّد م ذ نا ،وأر ُّد م ور ا،
فما لصَّة ذا الباب

ال أيل؟

نام سؤال صيير ،يا ُبر ح َّدة الذ ن أليست ًّ
بة من هللا دو ل؟ بة ،نال أن الذي أ رفه أن اإلنسعان نذا
كان مطأبُه اليا دا آباه هللاُ المدرات ال مأية و البيانيعة ،حيع بأبع

عذا الطأعب ال عال  ،فكع ُّل ننسعان ي طيعه هللا معن

اإلمكانات و المدرات ال امة والخاصة ما يبناسب م مطأبه الثمين ،نام رخص بنبه ك ُّل طموحابه ند الدواج،
بنبه كل طموحابه ند حيادة المال ،بنبه كل طموحابه نذا ح َّمق مكانة ا بما ية ،ليس له أ داف كبيرة أخروية،
ذا اإلنسان ي طيه هللا من اإلمكانات ما يبناسب م

ذه المطالب المبوان ة ،لكن ؤالء الذين أرادوا داية البرر

ي طيهم هللا نمكانات فكرية و مأية وبيانية بفوق ح َّد الخيال،
نبوبععه ومععن رسععالبه فهععو
لععذلم مععن خصععائص األنبيععاء الفطانععة ،والنبع ُّ أيععه الصععَة و السععَم ،د ونععا مععن َّ
رخصية َّ
فذة ،كان يفهم َّ
أدق األمور ،ويبصرَّ ف بحكمة ما ب د ا حكمة،
نشأته:
ذا الباب

ال أيل وُ لد ف أواخر خَفة ثمان بن فان ،ذا الطفل الصيير له لصة ،وال ُده ُين واليًّا أعه

مصر ،ولُبِل وال ُده ف مصر ،ف ُنمــل مرة ثانية نله المدينة ،ببدأ المص ُة حينما يبح َّد
لما لُبل أبع بمصعر عاء مع

و ن نفسه ،يمول:

بعد العرحمن بعن أبع بكعر فعاحبمأن أنعا وأخبع الصعييرة ،ومنعه بنعا نلعه

المدينة ،ذه المصة اآلن محور ا أثر البربية ف رخصية اإلنسان ،فمعا نن بأينا عا حبعه ب ثعت نلينعا مَّبع

ائرعة

رن هللا نها
هللا أيها اإلخوة المرأة نذا لامت بوا بابها خير ليام بصن الر ا َل ،بَحظ األرخاص النا حين ف حيعابهم
و ِ
أحد أكبر أسباب ن احابهم بأموا بربية يدة حينما كانوا صيارا ،والبربية البيبية لها أثر كبير دا ف مسبمبأه ،الذي
نعده أوالد ،فععأكبر ثعروة ،وأ ظععم مععل ،وأكبعر سع ادة أن بصُعبَّ كع َّل ا بمامععم أعيهم ،حبععه يبربَّعوا بربيععة اليععة،
اسم وا ذا الكَم ،وأنا أ ن ما ألول بركل دليق ،لو وصأت نله أ أه مسعبو معال ف فع ال عالم ،لعو وصعأت نلعه
أكبر ح م معن المعوة فع ال عالم ،ومأكعت دمعام العدنيا ،لعو وصعأت نلعه أكبعر مرببعة دينيعة فع ال عالم ،فصعرت عالم
َ
لرميت به ،اإلنسان يرمه برماء أوالده ،واآلباء الرباب عذه الحميمعة ال يأبفبعون
ال أماء ،ولم يكن اب ُنم أه راكأبم
نليها ،أما حينما يكبر أوالد م ،وينحرفون ي نُّون أعه أنعامأهم نعدما ،بربيعة األوالد أ ع ُّل معل يف أعه اإلنسعان فع
حيابه ،بربية األوالد اسبمرار لحيابم من ب دم.
اآلن سنَحظ ماذا ف أت ذه ال م ُة ال أيأة السيدة ائرة ،لال :فحمأبنا من مندل منا نله بيبهعا ،وربَّبنعا فع
رأيت والد ًّة لط ،وال والدا أكثر منها ًّ
ُ
برا ،وال أوفر منها رفمة ،كانت بط من بيديها ،وال بأكعل م نعا،
ح ـر ا ،فما
حنعو المرنع ات أعه الفطعيم ،بيسعل أ سعادنا،
فإذا بم من ط امنا ر ٌء أكأبه ،السيدة ائرة ،وكانت بحنو أينا َّ

األبيض الناص َ من الثياب ،و كانت ال بفبأ بحنُّنا أعه الخيعر ،وبمرسعنا بف أعه ،وبنهانعا
وبمرط ر ورنا ،وبأبسنا
َ
ن الرر ،وبحمأنا أه بركه ،ولد دأبت أه بأميننا ما نطيمه من كباب هللا ب اله ،وبروي لنا ما ن مأعه معن حعدي
رسول هللا ،وكانت بديدنا ًّ
برا ونبحافا ف ال يدين ،فإذا كانت ري ُة رفة حأمت ل رع ري ،وغسعأبن أنعا وأخبع ،
فإذا أصبحنا ألبسبنا ال ديدَ  ،و ب ثت بنا نله المس د النبوي لنؤدي صعَة ال يعد ،فعإذا ُعدنا منعه م بنع أنعا وأخبع
ونحَّ ت بين أيدينا ،ذه السيدة ائرة.
يا أيها اإلخوة الكرام ،يمول أيه الصَة و السَم يخاطب امرا ًّة يمول:
اعلَمي أيتها المرأة ،و أعِلمي من دونكِ من النساء أن حسنَ تب ُّعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل هللا
فععالمرأة الصععالحة أوالد ععا رععهادابها ،لععد برلععه المععرأةُ الصععالح ُة نلععه أ أععه مرببععة بحسععن ر ايبهععا لدو هععا
وأوالد ا،
صأَّه َّ
هللاُ َ أَ ْي ِه َو َسأَّ َم:
لال رسول هللا َ
اس َت َفادَ ا ْلم ْؤمِن َب ْعدَ َت ْق َوى َّ
س َّر ْتهَ ،وإِنْ
اع ْتهَ ،وإِنْ َن َظ َر إِلَ ْي َها َ
صال َِح ٍة ،إِنْ أَ َم َرهَا أَ َط َ
هللاِ َخ ْي ًرا لَه مِنْ َز ْو َج ٍة َ
َما ْ
ص َح ْته فِي َن ْفسِ َها َو َمالِ ِه
اب َع ْن َها َن َ
س َم َعلَ ْي َها أَ َب َّر ْتهَ ،وإِنْ َغ َ
أَ ْق َ
[رواه ابن ماجه]

أي ندامها يد ،ب بن بمظهر ا لدو ها ،ال لأطريق،
و نام رواية لأحدي
وإذا نظرت سرتك
ما لال :نليها ،أي نذا نظرت نله األوالد ،مر َّببين ف المأبس والهيئة ،ر ور م مهندمة ،ثيابهم نظيفة ،نظرت
نله المطبخ نظيفة ،ونله غرفة النوم مرببة،
وإذا نظرت سرتك
أي نذا لامــت المرأة بحق دو ها و أوالد ا فه م رسول هللا ف ال نة ،لال أيه الصَة و السَم:
أيما امرأة قعدت على بيت أوالدها فهي معي في الجنة
ُّ
بهد سرير ابنها بيسرا ا ،وبهد ال الم بيمنا ا ،المرأة نذا رفعت ربَّهعا ،و رفعت مهمَّبهعا فع
ذه المرأة الب
الحياة فهذا ر ء ال يُم َّدر بثمن ،لذلم أكبر وا ب م ُْأ ًّمعه أعه كا أعم اب عا َه أوالدم أن بحسعن اخبيعار أمهعم ،لبعل أن
بخطب ُ َّد لأمأيون ،ذه أ ُّم أوالدم ،ذه سوف برب أوالدم ،أخَلها ،و أمهعا ،واسعبمامبها ،و فبهعا ،وأمانبهعا ،و
صدلها ،وبربيبها ،ومسبوا ا اال بما  ،ومسبوا ا الثماف  ،ر ء خطير ًّدا.
وف ذات يوم ألبسبنا ثيابا بينًّ ا ،ثم أ أسبن

أه نحد ركببيها ،وأ أست أخب

أه ركببها األخر ،

الطفل ال ينسه ،الطفل الصيير ال ينسعه اإلكعرام ،و ال ينسعه الحنعان ،وال طعف ،والر ايعة ،ط امعه معؤمَّن،
ولباسه مؤمَّن ،نذا مرض بسر ة نحكمه ،لباسه ف الرباء يعدة ،بميعه البعرد ،غرفبعه نظيفعة ،عذا يُيعرس م عه ،أي
حينما بخرج المرأة من بيبها ،وبهمل أوالد ا فمد خانت أمانة هللا،

بد الرحمن ،فأما دخل أيها حيَّبه ،ثم بكأمت ،الماسم بن محمعد وأخبعه أعه يسعرا ا،

وكانت لد د ت م

ُ
رأيعت مبكأمعا
بد الرحمن ،فأما دخل أيها حمدت هللاَ دو ل ،وأثنت أيه بما عو أ أُعه ،فمعا

ود ت أخا ا م
ُّ
ذب منها بيانا،
لط من ر ل أو امرأة لبأها وال ب د ا
أفصح منها لسانا ،وال أ َ
َ

إلي،
ثم قالت :أي أخي إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين منك ،وضممتهما َّ
يبدو أن أخا ا ندما أخذت منه أخ ُبعه عذين الصعبيين بعألَّم فعأ رض نهعا ،فأمعا ا بنعت بهمعا ال نايعة الفائمعة،
وأصبحا ف سنف يكفيان نفسيهما د ت أخا ا،
إلي ،و وهللاِ ما
وقالت :أي أخي إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين منك ،و ضممتهما َّ
فعلت ذلك تطاوال عليك ،وال سوء ظنّ بك ،وا ِّتهاما لك بالتقصيير فيي ح ِّقهميا ،ولكنيك رجيل ذو نسياء ،عنيدك عيدة
زوجات ،وهما صبيان صغيران ال يقومان بأمر نفسيهما ،فخشيت أن يرى نساؤك منهما ما يستقذرنه ،فال يطيبن
بهما نفسا ،ووجدت أني ُّ
أحق منهن بالقيام على أمرهما في هذه الحال ،وهيا هميا اآلن قيد شي َّبا ،وأصيبحا قيادرين
على القيام بأمر نفسيهما ،فخذهما ،وض َّمهما إليك،
أي حينما كانعا يحبا عان نلعه بنظيعف ور ايعة ،آثعرت السعيدة ائرعة أن بأخعذ الطفأعين نليهعا ،فأمعا صعارا فع
مسبو يمومان بأمر نفسيهما،
قالت ألخيها :خذهما ،طِ ب بهما نفسا،
فأخذنا م

ب ُد الرحمن ،ونمَّنا نله بيبه ،بيد أن اليَم البكري ظع َّل م أَّعق المأعب ببيعت مَّبعه أم المعؤمنين

رنوان هللا أيها.
ًّ
أوالدا ،يا نخواننا الولد والطفل الصيير ي ب أن يرن الحنان م حأيب أمه ،ب عد اآلن موالعف
الذي يرب
ف ال الم لاسية دا ،بسبيرب ،عل ب أعم معا السعبب؟ سعبون بالمائعة معن أطفعال ال عالَم اليربع معا رعرب حنعان األم
نطَلا ،وال حنان األب ،وال ر ء ي عوض عن األم ،فالعذي يرنع مع حأيعب أمعه ال طعف والحنعان يصعبح ننسعانا
رحيما ،ال ي َّبخذ لرارًّ ا لاسيا دا ،اآلن ف ال الَم أ مال ن رامية فعوق حعد الخيعال ،والسعبب عذه بصعدر عن لأعوب
ليس فيها الرحمة نطَلا ،والرحمة أساسا يأخذ ا اإلنسانُ م حأيب أمه.
أيها اإلخوة ،يمول ذا الباب ُّ ال أيل:
ُ
لأت ذات يوم ل مب

ائرة رن هللا نها :يا َّمب اكرِ ف ل

عن لبعر النبع صعأه هللا أيعه وسعأم ولبعر

صاحبيه ،فإن أريد أن أرا ما،
وكانت المبورُ الثَثة ما دالت داخل بيبها ،ولد َّ
غطبها بما يسبر ا ن ال ين ،فكرفت ل

ن ثَثة لبور ،ال

مررفة و ال واطئة ،لد مهدت بصيار الحصه الحمر ،مما كان ف باحة المس د،
ُ
فمأت :أين لبرُ رسول هللا صأه هللا أيه وسأم؟
ْ
فبعادرت فمسعح ْبهما حبعه ال أرا معا،
فأرارت بيد ا ،ولالت :ذا ،ثعم بحع َّدرت أعه خع َّديها دم بعان كبيربعان،
وكان لبرُ النب صأه هللا أيه وسأم مم َّدما أه لبر صاحبيه،

فمأت :وأين لبر دي أب بكر؟
لالت :و ذا ،وكان مدفونا ند رأس النب صأه هللا أيه وسأم،
ُ
فمأت :و ذا لبرُ مر؟
لالت :ن م ،وكان رأسُ مر رنوان هللا أيه ند خصر دي لريبا من ر ل النب

أيه الصَة و السَم.

تعلمه وتعليمه:
ولما ربَّ الفبه البكري كان لد حفظ كباب هللا ب اله ،وأخذ ن مبه ائرة من حدي رسول هللا صعأه هللا
أيه وسأم ما راء له أن يأخذ ،ثم ألبل أه الحرم النبوي الرريف ،وانمط نله حأمات ال أم الب كانت بنبرعر فع
كل ركن من أركانه ،فرو

ن أب

ريرة رن هللا نه ،و ن بد هللا بن مر ،و ن بد هللا بن باس ،و ن

بد هللا بن الدبير ،و بد هللا بن خبَّاب ،وراف بن خعدي  ،وأسعأم معوله معر بعن الخطعاب ،وغيعر م وغيعر م ،أي
بأ َّمه ال أ َم ن كبار ال أماء ف

صره ،حبه غدا نماما م بهدا ،وأصبح من أ أم أ ل دمانه بالسعنة ،وكعان الر ع ُل

ال ُي ُّد ر َ ند م حبه يبمن السنة ،ألن السنة فيها ببيعان لأمعرآن الكعريم ،وربُّنعا دو عل حينمعا حفعظ كبابعه ،لعال
ال أماء :نن حفظ السنة من لوادم حفظ الكباب ،ألن السنة مبيَّنة لأكباب.
ولما اكبمل لهذا الراب البكري ال أ ُم صار م أما،
لالوا:
تعلَّموا قبل أن ترأسوا ،فإن ترأستم فلن تعلموا
فاإلنسان ف طور البناء الذاب مهمعا ا بهعد فع برسعيخ أمعه ،وفع بمكعين نفسعه معن الحمعائق الناصع ة مع
ٌ
ولعت طويعل حبعه أصعبح الماسع ُم بعن محمعد وابعن خالبعه سعالم نمعام
يمعض
أدلَّبها فهذا مما ي ينه أه ال طاء ،ولعم
ِ
سود ما الناسُ لِما كان يبحأَّيان به من البمه والورع ،ولعد بأعم معن مكانبهمعا فع النفعوس أن
المدينة الموثولين ،فمد َّ
بال ف رأن من رؤون المدينة نال برأيهما.
خأفا َء بن أمية ووالبهم كانوا ال يمط ون أمرا ذا ٍ
مساهمته في توسعة الحرم النبوي الشريف:
َ
بحميعق عذه األمنيـعـة
مرة الولي ُد بن بد المأم دم أه بوس ة الحرم النبوي الرريف ،ولم يكعن فع وسع ه
اليالية نال نذا دم المس دَ المديم من هابه األرب  ،و أدال بيعوت دو عات النبع صعأوات هللا أيعه ،ونعمَّهما نلعه
المس د ،و

ُّ
أمورٌ
برق أه الناس ،وال بطيب نفوسُهم بها ،فكبب نله مر بن بد ال ديد واليه أه المدينة

ُ
رأيت أن أوس مس دَ رسول هللا صأه هللا أيه و سأم ،حبه يصبح مائب ذراع ف معائب ذراع،
يمول :لمد
واربر ما فع نواحيعه معن البيعوت ،ولعدم المبأع َة نن لعدرت،
فا دِم درانه األرب ة ،وأدخل فيه ح َ ر دو ات النب ،
ِ
وننم بسبطي ذلم لمكان أخوالم آل الخطاب ،فإن أبه أيم أ ُل المدينة ذلم  -نذا لعم يمبأعوا  -فاسعب ن بالماسعم بعن

أثمعان بيعوبهم بسعخاء ،ونن لعم فع
محمد وسالم بن بد هللا بن مر ،وأرركهما م م ف األمر ،وادفع نلعه النعاس
َ
ذلم سأف صدق ،م مر بن الخطاب ،و ثمان بن فان الأذان و َّس ا المس د،
فد ا مرُ بن بد ال ديد الماسم بن محمعد وسعالم بعن بعد هللا وطائفعة معن و عوه أ عل المدينعة ،ولعرأ أعيهم
كباب أمير المؤمنين ،فسُرُّ وا بما دم أيه ،و بُّوا إلنفاذه ،فأما رأ أ ُل المدينة الم المدينة ونماميهعا الكبيعرين
َ
يبارران ف

دم المس د بأيديهما لاموا م هما لوم َة ر ل واحد،

أي لم يكن ف اإلمكان أبدا أن بنهدم ح رةُ النب وال ال دران األرب ة نن لعم يمبعل عذا البعاب

ال أيعـل ،عو

لبل ،والبن باألمر ،فهدم بيده ذه ال دران ،حبه ألبل الناسُ أه ذا ال مل ال ظيم ف بوس ة المس د.
ِ
م الروم ب دم أمير المؤمنين ببوس ة المسع د أحعبَّ أن يصعان هم ،و يبمعرَّ ب بمعا يسعرُّ ه ،ب ع نليعه
لما أِم مأِ ُ
بمائة ألف مثمال من الذ ب ،وأرسل م ها مائة امل من أمهر الب َّنائين ف بَد الروم،
كيععف كععان لأمسععأمين رععأنٌ كبيععر ،أراد مأععم الععروم أن يبمععرَّ ب نلععه الخأيفععة بإرسععال ععذه الخبععرات الفنيععة م ع
ودود ال ما َل بأرب ين حِمَ من الفسيفساء ،فأرسل الولي ُد ذا كأَّه نله مر بن بد ال ديد ليسب ين به أه
ال مالَّ ،
البناء فأنفذه مرُ بمرورة الماسم بن محمد.
أدبه:
مرة نام أ راب دخل المس د
فمال :أيهما أ أم أنت أم سالم؟
فبراغل نه الماس ُم،
أ اد أيه السؤال،
فمال :سبحان هللا،
أ اده مرة ثالثة،
فمال له :ذام سالم يا بن أخ ي أس نام
نفسه ،و كره أن يمعول :عو أ أعم منع
هلل أبوه ،لمد كره أن يمول :أنا أ أم منه فيدك
َ
فمال :من ف الم أس؟ ِ
فيكذب ،و كان أ أ َم من سالم ،كانة نام أدب م.
ورعه:
مرة كان ف ِم ًّنه ،و الناسُ حوله مبحأمون يسألونه،
فيمول ف ب ض السؤال :ال أدري ،ال أ أم،
فأخذ م ال بُ ،

هللا ما ن أم ك َّل ما بسألون نه ،ولو أمناه ما كبمناه ،وال يح ُّل لنا أن نكبمه ،وألنْ ي عيه الر ع ُل
فمال لهم :و ِ
ا َ ب د أن ي رف َّ
حق هللا أيه خيرٌ له من أن يمول لر ء ال ي أم :أ أمه،
المصة مرهورة ،نمام دار اله رة ،اإلمام مالم اءه وف ٌد من األندلس م عه سعب وثَثعون سعؤاال ،الوفعد لطع
رهرين من السفر ،فأ اب ن ب ض األسئأة ،و ن الب ض اآلخر
لال :ال أدري،
ما ص َّدلوا ،اإلمام مالم ال يدري،
فمال لهم بأ أه صوبه :لولوا لمن ف الميرب اإلمام مالم ال يدري،
ونصف ال أم :ال أدري ،وكأمة ال أدري ال يمولها نال المبورع ،ذه وسام ررف ،أن بمول :ال أدري ،أمعا أن
بمول لكل ر ء :أدري م نه ذلم ال بدري ريئا،
لذلم يظ ُّل المر ُء الما ما طأب ال أ َم ،فإذا ظنَّ أنه لد أم فمد ِهل.
وفاته:
لصد مكع َة يريعد الحع َّ  ،وفيمعا عو فع ب عض طريمعه أبعاه اليمعينُ  ،فأمعا أحعسَّ
أباه اليمينُ و و ف سنف مبمدمةَ ،
باأل ل البفت نله ابنه ،ولال:
ُ
نذا أنا ُّ
كنت أصأ بها ،لميص  ،ونداري ،وردائ  ،فذلم كان كفنُ دم أب بكر ،ثم
مت فكفن بثياب الب
ُ
كنت ريئا،
سو أ َّ لحدي ،والحق بأ أم ،ونياكم أن بمفوا أه لبري ،وبمولوا :كان وكان ،فما
فالبوان ُ يبناسعب مع بأعوع أ أعه مرابعب ال أعم والبمعو  ،ودائمعا الرع ء الفعارع لعه صعوت كبيعر ،والرع ء
المأ ء صوبه خف ،
الخالصة:
فكان ذا الباب

ال أيل من أورع الباب ين ،ومن أرد م أما ،ولد أمنه حيابه بهذه الطريمة.

أر و هللا سبحانه وب اله أن بكون ذه السيرُ ن الباب ين األ ََّء با ثا لنا أه طأعب ال أعم ،و أعه البخأعق
بأخَق النب

أيه الصَة السَم ،كما ُ
لأت ف أول الدرس ،نذا َ
اإلنسان م ُد المال ،وفابه م ُد النسعب ،وفابعه
فات
َ

م ُد الرأن اال بما

 ،فبابُ ال أم مفبو ٌح لكل َمن فاببعه عذه األم عا ُد ،وبإمكانعه أن يصعل نلعه أ أعه المرابعب عن

طريق ال أم.
أخبم كأمب بهذا المول:
َ
َ
معا فعليك بالعلم.
أردت الدنيا فعليك بالعلم ،وإذا
إذا
أردت اآلخرة فعليك بالعلم ،وإذا أردتهما ً
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