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  املقدمة

 على والسالم والصالة القهار، املتني اجلبار، القوي هللا احلمد     
 من تبعهم ومن األطهار، وصحبه آله وعلى األخيار، األنبياء سيد

  بعد،،، أما األبرار، الصاحلني
أَيها ٱلناس ٱتقُواْ ربكُم ٱلَِّذى خلَقَكُم من نفٍْس ٰوِحدٍة ٰي﴿

نهما ِرجاالً كَِثرياً وِنساء وٱتقُواْ ٱللَّه وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِم
 ﴾ ٱلَِّذى تساءلُونَ ِبِه وٱَألرحام ِإنَّ ٱللَّه كَانَ علَيكُم رِقيباً

  .]1:النساء[
  وبعد 
حديثُ حتبه النفوس   ^احلديث عن سرية املصطفى فإن 

غاف املؤمنة، وتأنس به قلوب باإلميان مطمئنة، فحبه يف ش
األفئدة مغروس، وتوقريه مشربة به النفوس، بأيب هو وأمي 

^  .  
 يدرس هي موضوع شيق إن سرية النيب قبل أن تكون علماً      

 النيب هو أحب اخللق إىل حمبب إىل النفوس، وما ذلك إال ألنَّ
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 من سريته ازداد له حبا قلوب املؤمنني، فكلما قرأ املؤمن شيئاً
قائه، فهو أجود الناس وأشجعهم وأحلمهم وشوقًا إىل رؤيته ول

وأمجلهم، وال شك أن يف مغازي النيب من الفوائد والعرب وترقيق 
إال . القلوب وربطها باهللا تعاىل ما ال يوجد إال يف القرآن الكرمي

أن املالحظ أن أكثر الناس أعرضوا عن دراسة سريته ومغازيه، 
زادت الغفلة كما أعرضوا عن القرآن وهجروه، وهلذا السبب 

ت حمبة اهللا وحمبة رسوله يف قلوب الناس، حىت بني املسلمني وقلَّ
ظهر ذلك جليا يف ترك االنصياع ألوامر اهللا ويف اإلعراض عن 

 .سنة املصطفى 
      احلاجة إىل تعليم أبنائنا ونسائنا بل وحنن اليوم يف أمس 

من حشى يف أدمغتنا  عما ي، عوضاً ^وأنفسنا سرية النيب 
تقديس للكرة وتقدير للفن اهلابط وكل ما يسخط اهللا وال 

لعجز عن  ^يرضيه، ولو أن أحدنا سئل عن مقدار حمبته للنيب 
وصف مشاعره، ولكن افته على الدنيا وتعامله بالربا وأكله 
أموال الناس بالباطل واونه يف الصالة وعدم اهتمامه بدين أبنائه 

 كل ذلك يكذب زعمه حمبة النيب ، وبناته واونه يف حدود اهللا
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وإنه من املؤسف أن ترى جهل الناس بسرية نبيهم وسرية 
  . إال من رحم اهللاأصحابه رضوان اهللا عليهم

 القرآن ويتدبر ايد، املاضي صفحات املرء بقلِّي يوم      
 جيد يوم يتحسر املاضي، بذلك ويقارنه لواقعنا ينظر مث الكرمي،
 اليت األمة تلك يرى يوم يتحسر عظيما، لفرقوا شاسعا البون

 را شرع عن ابتعدت حينما تابعة أصبحت وقد قائدة، كانت
 ايد، املاضي إىل سريعاً عوداً أمحد، والعود فعودا نبيها، وج

 لسرية عودا العاثر، احلاضر هذا يف والعرب الدروس منه لنستلهم
 مصلح عن التاريخ يؤرخ ومل كدعوته، دعوة العامل يطرق مل من

 وحنن أحرانا وما منه، أكرم داعية عن أذن تسمع ومل منه، أعظم
 أيام من يوما نعيش كي الزمنية املدة تتجاوز أن العصيبة األيام يف

  . والدروس العرب لنأخذ ، حممد
  :السلسلة املباركة يف هذه وإياكم ال زلناومن هذا الباب 

  ).غزوات النبي المصطفى دروس وعبر(
  )غزوة تبوك دروس وعبر (ثامنة الوقفة  الومع
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   وأسال اهللا الكرمي الوهاب العزيز التواب أن ينفع ذا العمل 
وأن جيعله لوجهه خالصاً ولعباده نافعا وأن جيعله يف ميزان 

  .حسنايت يوم ألقاه إنه ويل ذلك والقادر عليه 
  أمير بن محمد المدري

  عمران-اليمن         
Almadari_1@hotmail.com 
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  تبوكغزوة 
 تبوكغزوة :  

 عزم ولذلك ؛ هو استجابة طبيعية لفريضة اجلهادهاسبباليت 
 أقرب الناس إليه، وأوىل ألم قتال الروم؛ على ^رسول اهللا 

:  تعاىلقال ,الناس بالدعوة إىل احلق لقرم إىل اإلسالم وأهله
 وِليِجدواِذين آمنوا قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر  الَّأَيها يا﴿

ِقنيتالْم عوا أَنَّ اَهللا ملَماعِغلْظَةً و 1( ].123: التوبة[ ﴾ ِفيكُم(   
 ما ذكره املؤرخون بأن سبب اخلروج هو عزم الروم مينع وال

 للخروج افز يكون هذا حاأنعلى غزو املسلمني يف عقر دارهم 
اإليهم، ألن أصل اخلروج كان وارد .  

اهل ^ اهللا رسول خرجهي الغزوة اليت : غزوة تبوك 
 العودة من حصار بعد )2( من العام التاسع اهلجريرجبيف 

  .)3(الطائف بنحو ستة أشهر
 تبوكغزوة :  

                                                
  ). 5/3(البداية والنهاية : انظر) 1(
 السيرة النبوية في ضـوء المـصادر        ,)542 -14/540(تفسير الطبري   : انظر) 2(

  . 614 صاألصلية،
  ). 16/237(فتح الباري : انظر) 3(
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 الغزوة باسم غزوة تبوك، نسبة إىل مكان هو هذه اشتهرت    
 وأصل هذه اإلسالمي،تهى إليها اجليش عني تبوك، اليت ان

 فقد روي بسنده إىل معاذ أن ,التسمية جاء يف صحيح مسلم
 تبوك، إن شاء اهللا عني استأتون غد«: قال ^رسول اهللا 

وإنكم لن تأتوها حىت يضحى النهار، فمن جاءها منكم فال 
  .)1(»آيتميس من مائها شيئا حىت 

  
 تبوكغزوة:    
 لشدة ما القى املسلمون فيها زوة العسرة  أيضاً غمسيت لقد   

 بعيدة، واملسافةمن الضنك، فقد كان اجلو شديد احلرارة، 
اهدين لقلة املؤونة وقلة الدواب اليت حتمل اوالسفر شاقإىل ا 

أرض املعركة، وقلة املاء يف هذا السفر الطويل واحلر الشديد، 
  .)2(يه املال الذي جيهز به اجليش وينفق علقلةوكذلك 
 تبوكغزوة :  

                                                
  . 706رقم ) 4/1784(صحيح مسلم ) 1(
  . 83الصراع مع الصليبيين ألبي فارس، ص: انظر) 2(
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 يف –رمحه اهللا– ذكره الزرقاين , الفاضحة: ثالث هوهلا اسم   
 ذا االسم ألن هذه ومسيت )1(»شرح املواهب اللدنية«كتابه 

 وهتكت أستارهم، ,الغزوة كشفت عن حقيقة املنافقني
 العدائية املاكرة، وأحقادهم الدفينة، أساليبهموفضحت 

 رسول اهللا حبقم البشعة  وجرائمه,ونفوسهم اخلبيثة
  .)2(واملسلمني
 تبوكغزوة :  

هذه الغزوة يف مثل هذا الزمن الذي تشابكت        نقف مع 
بأمة اإلسالم حلقات من احملن، وتقاذفتها أمواج من الفنت، 
وصيح م من كلّ جانب وتداعى عليهم األكلة، جيمل احلديث 

املتالحقة اليت عن هذه الغزوة يف مثل هذه األوضاع العاملية 
تكرس لدى املسلمني مجيعا كل يوم أن رزق هذه األمة وعزها 
حتت ظل رحمها وجهادها، وذلتها وصغارها يف تركها جلهاد 

  .أعدائها وإخالدها لشهواا ودنياها
غزوة تبوك :  

                                                
ــر) 4(  ). 3/62(شرح المواهب اللدنية : انظر) 1( ــع  : انظ ــصرع م ال

  . 84الصليبيين، ص
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 مىت األمة، هلذه والقوة العزة كتب اهللا أنَّاليت من رسائلها        
 يف تقف الناشئة اإلسالم دولة هي فها وأخلصت، صدقت ما

 ولَينصرنَّ ﴿عليه وتنصره فتهزمه املادية بقواه كله الكفر وجه
ن اللَّهم هرنص40:احلج[﴾ ي[.  
غزوة تبوك :  
 رجال قلوب يف العقيدة نمتكُّ أن العظيمة اليت من دروسها    

 ما مىت األمة أن اهللا وقضى وعتاد، سالح كل من أقوى اإلسالم
 اإلهانات ثنايا يف تقلبت إال بغريها، وتعلقت عقيدا عن حادث

  .نبيها وسنة را كتاب إىل ترجع حىت والنكسات، والنكبات
غزوة تبوك :  

 صفوف خالل من إال تسلل ما العدو أن       من دروسها 
 إال األمة هذه يف والتفرقة الضعف يكن ومل واملرجفني، املنافقني
 لَو ﴿السوداء، والقلوب امللتوية الكاملس أصحاب قبل من

 ِخلَالَكُم والَوضعواْ خباالً ِإالَّ زادوكُم ما ِفيكُم خرجواْ
كُمونغبةَ ينالِْفت ِفيكُمونَ واعمس م47:التوبة[ ﴾لَه[.  

  
  : غزوة تبوك
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 احلدث ذلكم معها ذُِكر ذُِكرت مىت إا الغزوة اليت       
 إنه ليلة، مخسني أحداثه مع وتقلبت املدينة عاشته الذي ،العظيم
 الربيع بن ومرارة مالك بن كعب خلفوا، الذين الثالثة خرب

 ومسع وشاهدها رآها كمن احلادثة يصف وال أمية، بن وهالل
  .وأحزاا آالمها وجترع عاشها، بل أحداثها
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  الدروس والعبر من غزوة بدرٍ الكبرى
  

  :يز اهللا الخبيث من الطيبليم- 1
للتأهب يف وقت عسر وحر  ^لقد كانت دعوة الرسول 

فأما املؤمنون الصادقون ،فقد سارعوا إىل  وموسم جلين الثمار،
شقة وال حرمان، وأما املنافقون، مبتلبيتهم للرسول غري عابئني 

فقد ختلفوا ، واخذوا يعتذرون بشىت األعذار، وهكذا يتبني 
نافقني يف أيام الشدائد ، وينكشف أمر األدعياء من امل املخلصون
م احملن ، وقد قال ااألدعياء يف أي شدائد ، وينكشف أمرليف أيام ا
يتركُوا أنْ يقُولوا آمنا  أحِسب الناس أنْ. آمل  ﴿ : اهللا تعاىل

لمن اُهللا الِذين ِمن قَبِلِهم ، فَليع وهم ال يفْتنونَ ، ولَقَد فَتنا
نلمعليقُوا ودص الِذين 2ـ1: العنكبوت[ ﴾ الكَاِذِبني [  

وإمنا تقوم الدعوات ، و تنهض األمم بتطوير صفوفها من     
واملخادعني وال يثبت للشدة إال كل صادقة العزمية ،  املنافقني

كثرياً ما عوق الضعاف واملخادعون  خملص النية ، ثابت املبدأ ،
النصر ، أو   يف األمة ، وحالوا بينها وبنياإلصالحوات سري دع

ص جيش العسرة يف غزوة تبوك لأخروها ولو إىل حني ، ولقد خت
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بفضل افتضاح أمرهم ، وانكشاف ضعف  من أمثال هؤالء
متحد  إميام ، وخور عزائمهم ، وإن جيشاً متراض الصف ،

ولو ميان ، صادق العهد ، أجدى لألمة ـ الكلمة ، قوي اإل
الكتساب النصر من جيش كثري  كان قليل العدد ـ وأدعى

ِفئٍَة قَلِيلٍة  كم من ﴿العدد ، متفاوت الفكرة والقوة والثبات 
اِبرينالص عةً ِبإذِْن اِهللا ، واُهللا مِفئَةً كِثري ت249:البقرة [﴾  غَلب [  

  : يصنع العجائباإليمان-2
إىل البذل واإلنفـاق     مسارعة املوسرين من الصحابة      يف إن

 املؤمنني من مسارعة إىل فعل    نفوسدليال على ما يفعله اإلميان يف       
 كل أمـة    إليه مما حتتاج    , ومقاومة ألهواء النفس وغرائزها    ,اخلري

لضمان النصر على أعدائها، وخري ما يفعله املصلحون وزعمـاء          
  . )1(ا كرميا الدين يف نفوس الناس غرسغرسالنهضات هو 

أمتنا اليوم اشد احلاجة إليه ، فاألعداء كثـر ،           ا جند وهذا م  
 ثقيلة ، واملعركة رهيبة ،والعدو قـوي مـاكر ، فـال             واألعباء

 نستطيع التغلب عليه إال مبزيد مـن التـضحيات يف األمـوال   
واألنفس واألهواء والشهوات وال حيق ذلك إال الدين الصحيح         

                                                
  . 161 للسباعي، ص,السيرة النبوية دروس وعبر: انظر) 1(
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ساب األنفـاق   يريب النفوس على احت    املفهوم على حقيقته الذي   
يثب ااهدين  والتعب يف سبيل األمة جهاداً يثيب اهللا عليه كما

  .يف ميادين النضال
 يطلبـون أن  ^جاؤوا إىل رسول اهللا  ويف قصة الذين       

 ،ملهم عليـه   مل جيد ما حيهألن د ، فردهمايأخذهم معه إىل اجله
من شـرف   فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً على حرمام

  ، يف هذه القصة اليت حكاهـا اهللا يف         ^اجلهاد مع رسول اهللا     
ع األمثلة على صنع اإلميـان للمعجـزات ، فطبيعـة          روكتابه أ 

اإلخطار ، وابتعاده عن احلروب ،  اإلنسان أن يفرح لنجاته من
  . رغبة يف اجلهادولكن هؤالء املؤمنني الصادقني بكوا 

  :أمة الجهاد-3
 وجماهـدة  جهاد أمة األمة هذه أنمن دروس هذه الغزوة           
 الذلـة  عليهـا  ضربت اجلهاد تركت ما وحىت ومصابرة، وصرب

 فإذا جهاد، يف جهاداً ^ النيب حياة رأينا فقد ولذلك واملسكنة،
 مث املنـافقني  ومقاومة جهاد إىل رجع املشركني جهاد من فرغ
  .الروم جهاد
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 فـي هـذه الغـزوة وحـرص المـؤمنين           اإلنفاق -4
  :ادعلى الجه
 يف هذه الغـزوة     اإلنفاق على   الصحابة ^ اهللا   رسول حث

 منلبعدها، وكثرة املشركني فيها، ووعد املنفقني باألجر العظيم         
 صـاحب   وكان عثمـان     ,اهللا، فأنفق كل حسب مقدرته    

 الرمحن بن   عبد فهذا ,)1( الغزوة هذه يف اإلنفاق يف     علَّى املُ دحالِق
 وهو ^شهدت النيب   : الحباب حيدثنا عن نفقة عثمان حيث ق      

يا رسول  : حيث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال        
 مائة بعري بأحالسها وأقتاا يف سبيل اهللا، مث حض على           علي ,اهللا

 مائتا بعري  علي,يا رسول اهللا :  فقال عفان،اجليش فقام عثمان بن     
مان  اجليش فقام عث   علىبأحالسها وأقتاا يف سبيل اهللا، مث حض        

مثائـة بعـري بأحالسـها     ثال علي,يا رسول اهللا  : بن عفان فقال  
 يف سبيل اهللا، فأنا رأيت رسول اهللا يرتل عن املنرب وهـو             وأقتاا

 ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل          عثمانما على   : يقول
:  عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنهما قـال         وعن )2( بعد هذه 

ينار يف ثوبه حني جهز     د بألف ^لنيب  جاء عثمان بن عفان إىل ا     
                                                

  . 615ألصلية، صالسيرة النبوية في ضوء المصادر ا: انظر) 1(
  . 3700رقم ) 626، 5/625(سنن الترمذي، مناقب ) 2(
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 بيـده   يقبلـها  ^ النيب   فجعل:  العسرة، قال  جيش ^النيب  
-ايرددها مـرار  -ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم         «: ويقول

«)1( .  
 فقد تصدق بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر          عمر وأما

أمرنـا  :  حيث قال  ذلك وهذا الفاروق حيدثنا بنفسه عن       ,بذلك
 : فقلت, ماال عنديذلك أن نتصدق، فوافق  يوما ^هللا  رسول ا 

      فقـال  فجئت بنصف مايل،     ا،اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم 
وأتـى  : مثله، قال : قلت» ؟ألهلكما أبقيت   «: ^رسول اهللا   

ما أبقيت  «: ^ رسول اهللا    له ما عنده، فقال     بكل أبو بكر   
سـابقك إىل   ال أ : أبقيت هلم اهللا ورسوله، قلت    : قال» ألهلك؟
  . )2(شيء أبدا

 عبد الرمحن بن عوف أنفق ألفي درهـم وهـي           أن وروى
  . )3(نصف أمواله لتجهيز جيش العسرة

 الصحابة نفقات عظيمة، كالعباس بن عبـد        لبعض وكانت
 وعاصم بـن    مسلمة،املطلب، وطلحة بن عبيد اهللا، وحممد بن        

                                                
  ). 5/63(مسند أحمد ) 1(
  . 1678رقم ) 313، 2/312(سنن أبي داود، الزكاة ) 2(
  . 616السيرة في ضوء المصادر األصلية، ص: انظر) 3(
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  . )1(عدي رضي اهللا عنهم
 واسـتطاع أغنيـاء   ,سـيلة  املسلمون أن املـال و  يفهم وهكذا

 الـدين، يدفعونـه عـن    هذاالصحابة أن يربهنوا أن ماهلم يف خدمة  
طواعية ورغبة، وإن تاريخ األغنياء املسلمني تـاريخ مـشرف؛ ألن           

 وكما  , املال يف يد الرجال ال تاريخ الرجال حتت سيطرة املال          تاريخ
ن  فكذلك هو باملال، وإن الذين ربـوا علـى أ          بالنفس،كان اجلهاد   

  . )2( يف سبيل اهللا تعاىلأمواهلميقدموا أنفسهم، ون عليهم 
رضي اهللا عن صحابة رسول اهللا وجزاهم اهللا خـريا عـن            

  :األمة، وهم كما قال ابن القيم رمحه اهللا
  مـسلم ولـوالهم مـا كـان يف األرض         *** أولئك أتبـاع النيب وحزبــه      

ـ   *** ولوالهم كادت متيـد بأهلهــا          هــم ادها ولكـن رواسـيها وأوتـ
  وأجنــم ولكنـهم فيهــا بــدور       *** ولوالهم كانت ظالما بأهلها     

مواقف مؤثرة وصور معربة من البـذل والعطـاء واجلهـاد              
انِفروا ِخفَافًا وِثقَـاالً    ﴿: والفداء، كل هذا استجابة لنداء رم     

       خ ِبيِل اللَِّه ذَِلكُمِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُمووا ِبأَماِهدجو   لَكُـم ري
                                                

ــر) 1(  ). 3/391(مغازي الواقدي، : انظر) 1( ــسيرة، : انظ ــين ال مع
  . 449ص
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مـن  «: ، وطمعا يف موعود نبيهم    ]41:التوبـة [ ﴾ِإنْ كُنتم تعلَمونَ  
   .»جهز جيش العسرة فله اجلنة

والذي ال إله حق غريه، إن لفي ذلك عربة أي عربة، إنـه                   
مىت صدق املسلمون مع رم ووحدوا صفهم وبذلوا وسـعهم          
  .غنــيهم وفقريهــم فــإن اهللا ناصــرهم وبــاحلق مؤيــدهم

وأين البخالء بأمواهلم والشحيحون بيسري أرزاقهم عـن حمبـة          
ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفْـِسِه    ﴿: ولكن! ؟ ^رسول اهللا   

ــراءُ  ــتم الْفُقَـ ــي وأَنـ ــه الْغِنـ ــد[ ﴾واللَّـ   .]38:حممـ
  

  : وحب الجهاداإلخالص -5
 ؛اء املسلمني جهدهم من النفقة علـى اسـتحي        فقراء مقد 

 فقد جاء أبو عقيل     املنافقني،ضوا لسخرية وغمز وملز     ولذلك تعر 
 اهللاإن  :  وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوها قائلني      ,بنصف صاع متر  

: لغين عن صدقة هذا، وما فعل هذا اآلخر إال رياء، فرتلت اآلية           
﴿ ونَ الَِّذينلِْمزي ِعنيطَّوقَاالْمدِفي الص ِمِننيؤالْم ِمن  الَِّذينِت و

  . ]79: التوبة[ )1( ﴾  جهدهمِإالَّالَ يِجدونَ 
                                                

  .616السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص: انظر) 1(
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بن عوف هذا إال رياء، فكانوا يتـهمون        ا ى أعط ما: وقالوا
  . )1(الفقراءاألغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة 

 ال ميلكون نفقة اخلروج     ألم ؛ الفقراء من املؤمنني   حزن لقد
د البكائني صلى مـن الليـل        زيد أح  بن لَبة ع فهذا ,إىل اجلهاد 

 ومل  فيـه، اللهم إنك قد أمرت باجلهاد، ورغبت       : وبكى، وقال 
جتعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإين أتصدق على كـل            

 فأخربه الـنيب    , ا يف جسد أو عرض     أصابينمسلم بكل مظلمة    
  . )2( قد غفر لهأنه ^

 القصة وما جرى فيها آيات من اإلخالص وحـب    هذه ويف
 وفيها من لطـف     ,اآلفاقوبث دعوته يف      لنصرة دين اهللا   اجلهاد

ــام     ــشون يف حي ــذين يعي ــؤمنني ال ــضعفاء امل   اهللا ب
  . )3(عيشة عملية
عنـدما  :...  بن األسقع نتركه حيدثنا عن قصته      واثلة وهذا

 إىل أهلي فأقبلت وقد     خرجتنادى رسول اهللا يف غزوة تبوك،       

                                                
  . 617، صهنفس المصدر )1(
 التاريخي،وردت من طرق ضعيفة ولها شاهد صحيح وهي بالجملة تصلح للشاهد ) 2(

  . 235المجتمع المدني للعمري، ص: انظر
  ). 4/443(محمد رسول اهللا، صادق عرجون، : انظر) 3(
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أال مـن  : ة أنادي خرج أول صحابة رسول اهللا فطفقت يف املدين       
لنا سـهمه   :  فإذا شيخ من األنصار، فقال     ؟ سهمه له  رجالً حيمل

نعم، قال فسر على    :  وطعامه معنا؟ فقلت   عقبة، )1(على أن حنمله  
 ،)2( علينـا  اهللابركة اهللا، فخرجت مع خري صاحب حىت أفـاء          

 حىت أتيته فخرج، فقعد على حقيبة       فسقتهن ،)3( قالئص فأصابين
سـقهن  : قـال  مث   ,سقهن مـدبرات  :  قال من حقائب إبله، مث   

 إمنا هي غنيمتـك     ,اما أرى قالئصك إال كرام    : مقبالت، فقال 
خذ قالئصك يا ابن أخي فغري سـهمك        :  شرطت لك، قال   اليت
  . )4( أردنا

 واثلة يف بداية األمر عن غنيمتـه ليكـسب          تنازل وهكذا
  االغنيمة األخروية، أجر تنـازل   و لقائه، جيده عند اهللا يوم      ا وثواب

األنصاري عن قسم كبري من راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته          
  .  مقابل سهم آخر هو األجر والثوابالطعامويقدم له 
 تنبع من اتمع الذي ترىب على كتاب اهللا وسنة          مفاهيم إا

 وحتمل نفس الربيق، متمم     اإلضاءةرسوله، هلا نفس اخلاصية يف      
                                                

  . أي بالتعاقب: عقبة) 1(
  . الجندلن واثلة بن األسقع أحد أفراد سرية خالد بن الوليد في دومة كا) 2(
  . إبل: قالئص) 3(
  . 453، معين السيرة، ص6188جامع األصول رقم : انظر) 4(
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  . )1( اآلخرهابعضها لبعض
 يتقدمهم أبو موسى األشعري يطلبون من       شعريوناأل وجاء

 فلم  , من اخلروج للجهاد   ليتمكنوا حيملهم على إبل     أن ^النيب  
جيد ما حيملهم عليه حىت مضى بعض الوقت فحصل هلم علـى            

  . )2( من اإلبلثالثة
 بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم املرض أو النفقـة         األمر وبلغ

 مـن القعـود     الجهاد وحترج  ل اعن اخلروج إىل حد البكاء شوقً     
 الضعفَاِء والَ علَى الْمرضى     علَى لَيس ﴿:  قرآن فيهمحىت نزل   

 ينِفقُونَ حـرج إذا نـصحوا ِهللا        ماوالَ علَى الَِّذين الَ يِجدونَ      
     ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسرِمنو     ِحـيمر اُهللا غَفُورِبيٍل وس   

 قُلْت الَ أَِجد ما أَحِملُكُم      ِلتحِملَهمى الَِّذين إذا ما أَتوك      والَ علَ 
 تِفيض ِمن الدمِع حزنـا أَالَّ يِجـدوا مـا     وأَعينهمعلَيِه تولَّوا   

  . ]92-91: التوبة[ ﴾ ينِفقُونَ
 مؤثرة للرغبة الصحيحة يف اجلهاد علـى عهـد          صورة إا

 من أمل إذا ما حالـت       اإلميان، وما كان حيسه صادقو      رسول اهللا 

                                                
  . 453معين السيرة، ص: انظر) 1(
  . 236المجتمع المدني، ص: انظر) 2(
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      وكـان هـؤالء     م،ظروفهم املادية بينهم وبني القيام بواجبـا 
ـ            املعوزون  ا وغريهم ممن عذر اهللا ملرض أو كرب سـن أو غريمه

 الذين عناهم رسـول اهللا      وهم )1(يسريون بقلوم مع ااهدين   
 قطعتم  وال امسري سرمت   ما ا أقوام باملدينةإن  «:  قال عندما ^
يا رسول اهللا، وهم باملدينة؟ قال     : قالوا»  كانوا معكم  إال اوادي :

  . )2(»العذروهم باملدينة حبسهم «
جواز التصريح لجهة الغزو إذا لم تقتضِ     -6

  :سترهالمصلحة 
 )3( مقاتل ألف حيشد ثالثني    أن ^ رسول اهللا    استطاع لقد
 ،العربية األخـرى   املهاجرين واألنصار وأهل مكة والقبائل       من
 هدفـه   -غزواته غري عادته يف     على- ^ أعلن رسول اهللا     ولقد

ووجهته يف القتال، إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بين األصـفر            
 وال ,)4( بأن هديه يف معظم غزواته أن يوري فيها        علما ,)الروم(

 على سرية احلركة ومباغتة ا حفاظً ,يصرح دفه ووجهته وقصده   

                                                
  . 618السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص: انظر) 1(
  . 4423 البخاري، كتاب المغازي، رقم )2(
  .97ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 3، 2، 1(
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  . )1(العدو
 بعض العلماء ذا الفعل على جواز التـصريح         استدل وقد

 هذه  يف ^ وقد صرح    ستره،جلهة الغزو إذا مل تقتِض املصلحة       
 باجلهة اليت يريد غزوها وجلى هـذا        - غري العادة  على- الغزوة

  :  منها,األمر للمسلمني ألسباب
 أن الـسري    يدرك ^ املسافة، فقد كان رسول اهللا       بعد -1

 التحـرك سـيتم يف      ألن صعبا؛ اأمر الروم يعد    بالدإىل  
 - بـد منطقة صحراوية ممتدة قليلة املاء والنبـات، وال         

 ووسائل النقل للمجاهدين قبل     املؤنة من إكمال    -حينئذ
 حىت ال يؤدي نقـص هـذه األمـور إىل           ؛بدء احلركة 

  .  يف حتقيق اهلدف املنشوداإلخفاق
ـ      , عدد الروم  كثرة -2 ب  باإلضافة إىل أن مواجهتهم تتطل

اإعداد عن األعـداء    طبيعته فهم عدو خيتلف يف      ا، خاص 
 كـثرية،  قبل، فأسـلحتهم  من ^الذين واجههم النيب   

  . )2( وقدرم القتالية فائقة,ودرايتهم باحلرب كبرية
                                                

  
  ).5/4(البداية والنهاية : انظر) 5. (398الرسول القائد، ص: انظر) 2(
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 , ظروفه ى الزمان، وذلك لكي يقف كل امرئ عل       شدة -3
 ملن يعـول    الطويلويعد النفقة الالزمة له يف هذا السفر        

  . )1(وراءه
 مل يعد جمال للكتمان يف هذا الوقت، حيث مل يبـق          أنه -4

 تستدعي هـذا    خطرهايف جزيرة العرب قوة معادية هلا       
احلشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب املـوالني        

  .)2( ودومة اجلندل والعقبةتبوكهلم يف منطقة 
 عند رسـم    املرونة األخذ مببدأ    لنا ^ رسول اهللا    شرع لقد

، ومراعاة املصلحة العامـة يف حـاليت الكتمـان          اخلطط احلربية 
  . )3( ذلك من مقتضيات األحوالويعرف ,والتصريح
 , املسلمون جبهة الغزوة سارعوا إىل اخلروج إليهـا        علم وملا

من جهز جيش العـسرة   «:  النفقة قائال  على ^وحث الرسول   
  . )4(»فله اجلنة

  
                                                

  
  . 57غزوة تبوك، محمد أحمد باشميل ص: انظر) 2(
  . 510 ص،القيادة في عهد الرسول : انظر) 3(
  ). 4/243(، باب مناقب عثمان مناقبالبخاري، كتاب ال) 4(
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  : والعبر منها الغفاريذرقصة أبي -7
 فجعـل  سـائرا،  ^ مث مضى رسول اهللا  : إسحاق ابن قال

يا رسـول اهللا، ختلـف فـالن،        :  فيقولون الرجل،يتخلف عنه   
وإن   تعاىل بكم،  اهللاقه  حدعوه، فإن يك فيه خري فسيل     «: فيقول

يا رسول اهللا،   : ، حىت قيل  »يك غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه      
 فإن يك فيـه     ,دعوه«: فقال.  أبو ذر، وأبطأ به بعريه     ختلفقد  
اهللا   فسيلحقه اهللا بكم، وإن يك غري ذلك فقد أراحكـم          خري
 ذر على بعريه، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعـه          أبو )1(موتلو» منه

 ماشـيا،  ^ اهللا   رسـول فحمله على ظهره، مث خرج يتبع أثر        
:  منازله، فنظر ناظر من املسلمني فقال      بعضونزل رسول اهللا يف     

 وحده، فقـال    الطريقيا رسول اهللا، إن هذا الرجل ميشي على         
يـا  :  تأمله القوم قـالوا    فلما )2(»كن أبا ذر  «: ^رسول اهللا   

رحـم  «: ^ أبو ذر، فقال رسول اهللا       -واهللا–رسول اهللا، هو    
 ,)3(»اهللا أبا ذر، ميشي وحده، وميوت وحده، ويبعث وحـده         

 مث حدثت بعـض األمـور       , عصر عثمان  وجاء ، الزمان ومضى
                                                

  . تمهل: تلوم على بعيره) 1(
  . ذر أرجو اهللا أن تكون أبا ؛ أي األمر ومعناه الدعاءهلفظ: كن أبا ذر) 2(
  ). 4/178(السيرة النبوية البن هشام : انظر) 3(
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روسحضره املـوت أوصـى امرأتـه        افلمة،  ذ أبو ذر إىل الرب    ي 
 علـى إذا مت فاغسالين وكفناين مث امحالين فـضعاين        : وغالمه

 فلما  .هذا أبو ذر  :  فأول ركب ميرون بكم فقولوا     ,قارعة الطريق 
 ركب فما علموا به حـىت كـادت         فطلعمات فعلوا به كذلك     

  ركائبهم تطأ سريره، فإذا ابن مـسعود يف رهـط مـن أهـل              
جنازة أيب ذر، فاستهل ابن مسعود      :  فقيل ؟ما هذا :  فقال الكوفة،

  :يبكي، فقال
 وحـده،  اهللا أبا ذر، ميشي      رحمي«: ^ اهللاصدق رسول   

، فرتل فوليـه بنفـسه حـىت        »وميوت وحده، ويبعث وحده   
  .)1(دفنه

  : وعرب منهادروس هذه القصة ويف
 الـصعوبات   مـن   تعرض له أبو ذر الغفـاري        ما -1

واه بالصرب عليها، لقد بذل      اليت جناه اهللا منها وق     واملخاطر
  اأبو ذر جهد حيمل متاعه وهو يف املشي على قدميه   ا كبري 

 ينـال  لكي   ؛واملسلمني ^على ظهره حىت حلق بالنيب      

                                                
  ). 4/178 (السيرة النبوية البن هشام: انظر) 1(
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  . )1(شرف اجلهاد يف سبيل اهللا
 وحده، وميوت ميشيرحم اهللا أبا ذر، «: ^ قوله  ويف -2

وضـوح  -، داللـة واضـحة      »وحده، ويبعث وحده  
 ؛^ نبوة الرسول    صدق على   - النهار الشمس يف رابعة  

 علـى  تقع مث تقع بعد اإلخبار يدل        ال اإلخبار بأمور    إذ
 الوسيلة وهذه ،^معجزة وتكرمي من اهللا هلذا الرسول       

  . )2(من إثبات النبوة كثرية يف السرية النبوية الشريفة
 وقوة  أن يف القصة داللة على علم ابن مسعود          كما -3

 ملا حفظ، حيث تذكر بعد سـنوات        استحضارهذاكرته وسرعة   
 أيب ذر يف    أمـر  سيئول إليه    عما ^عديدة حديث رسول اهللا     

  .))3آخر حياته 
  : والدروس منها خيثمةأبيقصة -8

 إن أبا خيثمة رجع بعـد أن سـار          مث:...  إسحاق ابن قال
 امرأتني لـه يف     فوجد ، حار يوم إىل أهله يف     اأيام ^رسول اهللا   

                                                
  ). 8/114(اريخ اإلسالمي للحميدي ، الت129الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 1(
  . 129الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 2(
  ). 8/114(التاريخ اإلسالمي : انظر) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 رشت كل واحدة منهما عريشها،      قد )1(عريشني هلما يف حائطه   
       فلما دخل قام علـى      ,اوبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعام 

رسول اهللا  :  العريش، فنظر إىل امرأتيه، وما صنعتا له، فقال        باب
 واحلر، وأبو خيثمة يف ظل بارد، وطعام        والريح )2( الضح يف ^
:  قـال   بالنصف، مث  هذا ما   !؟ وامرأة حسناء يف ماله مقيم     ,مهيأ

 ،^ اهللا   برسول حىت أحلق    منكما ةواهللا ال أدخل عريش واحد    
  مث خرج يف طلب     فارحتله، )3(ناضحه م ففعلتا مث قد   ا،فهيئا يل زاد 
 وقد كان أدرك أبا     تبوك، أدركه حني نزل     حىت ^رسول اهللا   

خيثمة عمري بن وهب اجلمحي يف الطريق، يطلب رسـول اهللا           
بوك، قال أبو خيثمة لعمري بـن        فترافقا، حىت إذا دنوا من ت      ،^

 عليك أن ختلف عين حىت آيت رسول اهللا         فال ا، ذنب يلإن  : وهب
 نازل بتبـوك،    وهو ^ رسول اهللا    من ففعل حىت إذا دنا      ،^
: ^هذا راكب على الطريق مقبل، فقال رسول اهللا         :  الناس قال

 أبو خيثمة، -واهللا– هو   ,يا رسول اهللا  : فقالوا ,»كن أبا خيثمة  «
 له رسـول اهللا     فقال ^أناخ أقبل فسلم على رسول اهللا       فلما  

                                                
  . أي في الشمس: الضح) 6(  . أي بستانه: حائطه) 1(
  
  . أي جمله: هناضح) 3(
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 اخلرب، ^ أخرب رسول اهللا    مث ,»خيثمةيا أبا    )1(أوىل لك «: ^
  . )2(خبري ودعا له ا،خري ^ اهللا رسولفقال له 
 وامسه مالك   ,اوقال أبو خيثمة يف ذلك شعر     :  هشام ابن قال
  : بن قيس
   وأكرمـا   كانت أعف   اليت أتيت    نافقوا  الدين رأيت الناس يف     ملا

   حمرما  أغش أكتسب إمثا ومل     فلم    حملمـد  ي باليمىن يـد   وبايعت
ـ  )5(صفايا  العـريش   يف )3( خضيبا تركت يـسرها قـد     اكرام 

ــت ــك وكن ــافق إذا ش  حيـث   شطره الدين نفسي    إىل  املن

  : وعرب منهادروس هذه القصة ويف
  : ضمري حيصاحباملسلم  -1
 املاء البارد   من أعدت له زوجتاه     ما  أبو خيثمة    رأى فقد

                                                
البدايــة والنهايــة : انظــر) 2(  . جدر بكأ) 1(

)5/8 .(  
  
  . جماعة النخل: صرمة) 4(. مخضوبة وهي المرأة: خضيبا) 3(
  
  . أخذ في اإلرطاب فاسود: تحمما) 6. (كثيرة الثمر: صفايا) 5(
  
  
  ).5/8(البداية والنهاية : انظر) 8(انقادت  : أسمحت) 8(
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 هو  وما ^ فتذكر رسول اهللا     ,والطعام مع الظل املربد واإلقامة    
 فأبصر وتذكر وتـيقظ     ,فيه من التعرض للشمس والريح واحلر     

 نفسه، مث عزم على اخلروج، وخـرج وحـده         وحاسبضمريه  
 ولعله  , وهب اجلمحي  بن التقى بعمري    يقطع الفيايف والقفار حىت   

كان قادما من مكة، فهذه الصورة تبني لنا مثال من سلوك املتقني           
 متر عليهم حلظات ضعف يعودون بعدها أقوى إميانا ممـا           الذين

 ويف بيان ذلك يقـول      , أنفسهم وراجعواكانوا عليه إذا تذكروا     
 طَـاِئف مـن     مسهم الَِّذين اتقَوا إذا     ِإنَّ ﴿: اهللا تبارك وتعاىل  

   ].201: األعراف[ ﴾ الشيطَاِن تذَكَّروا فَِإذَا هم مبِصرونَ
 وخرج لعله يدرك ما فاته، وظـل يـشعر     سريعاً تذكر وقد

 تبوك وحصل على رضـاه      يف ^بالذنب حىت وصل إىل النيب      
  . )1(وسروره
  : بأصحابه ومبعادمالرسولمعرفة  -2
هذا راكـب   : أصحابه قال له    نماحي ^ الرسول   قول إن

:  فلما اقترب وعرفوه قالوا    ,»كن أبا خيثمة  «: على الطريق مقبل  
 أبو خيثمة، يدل على معرفة رسـول        -واهللا– هو   , اهللا رسوليا  

                                                
  ). 112، 8/111(التاريخ اإلسالمي، : انظر) 1(
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 مبعادن رجاله، يعرف املستجيب     أعرفهم وأنه   بأصحابه ^اهللا  
 بـسرعة   قدمه ت إىل ربه إذ زل    نيبمن غريه، ويعرف التائب امل    

، ومعرفة خصال الرجال ومعادم تدل علـى معرفـة          رجوعه
 فاحصة نتيجة التعامل واالحتكـاك يف       مستوعبةواسعة، وخربة   

 يـسمع منـهم     اجلميع،احلياة املختلفة، فقد كان خيالط       ميادين
  . )1(ويسمعهم ويسريون معه، وجياهدون حتت رايته

   : وصربه ونفاذ عزميتهخيثمةحزم أيب  -3
 يلحق برسول   أن ي اختذه أبو خيثمة      القرار الذ  هذا تأمل

قليلة ال املضنية، يف هذه الصحراء      الرحلة يف هذه    وحده، ^ اهللا
 ونفذه بدقـة،    احلازماملاء ذات احلر الالفح، لقد اختذ هذا القرار         

  . )2(فدل على قوة عزميته وعنفوان إرادته وعلى جلده وصربه
  : للجندي له أثرهالقائدعتاب  -4

 بذنبه، يطرح السالح على رسـول       عترفاً خيثمة م  أبو وصل
 حتمل يف طياـا اللـوم والتأنيـب         معاتبة ^ ,فعاتبه ^اهللا  

» خيثمـة أوىل لك يا أبا    «: ^ اهللا إذ قال له رسول      ,والتهديد
                                                

  . 133الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 1(
  . 134، 133، صالمصدر نفسه) 2(
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  .  دنوت من اهللكة:فهي كلمة فيها معىن التهديد، ومعناها
 ال شك فيه أن هذا الكالم كان له وقعـه يف نفـس              مما إنه
  .  من الذنبارتكب، إذ أوقفه على حقيقة ما اجلندي
 نبوي كرمي يف تعليم القادة عدم السكوت علـى          منهج وهذا

 بغريهـم، بـل     الضررأخطاء اجلنود؛ ألن ذلك يضرهم ويلحق       
 ,عليهم أن يسعوا إىل تصويب اخلطأ وحماسبة مرتكبه وتقوميـه         

  .)1( معلمني ومرشدين ومربنينيكونووبذلك 
  :قوة الحق ال بد له من -9

 حترسـه  قوة من له بد ال احلق أندروس هذه املعركة     ومن     
  .قوة بال حق يكفي ال أعداءه، وترهب
  وخطاب جانب منه الن وقد…يجب لَم ِبمكة دهرا املصطفى دعا
  وأنابوا واستسلموا أسلموا له…مسلّط بالكف والسيف دعا فلما

  :العقيدة أقوى سالح-10
 يف العقيدة متكن أن: الغزوة هذه من العظيمة الدروس ومن     
 أن اهللا وقضى وعتاد، سالح كل من أقوى اإلسالم رجال قلوب
 ثنايـا  يف بتتقلَّ بغريها قتوتعلَّ عقيدا عن غَفلَت ما مىت األمة

                                                
  . 134، صدر نفسهالمص) 1(
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 وسنة را كتاب إىل ترجع حىت والنكسات، والنكبات اإلهانات
 من إال لصحيحةا العقيدة عن البعد كل بعيدة اليوم واألمة. نبيها
  .اهللا رحم

 علـى  دعوم يف يركزوا أن واملربني واملصلحني الدعاة فعلى
 يغتـروا  ال وأن وتطبيقًـا،  وعمالً وشرحا درسا التوحيد مسألة
 إذا إال فالح وال صالح فال املسألة، هذه يف خيالفهم ممن بغريهم
  .العقيدة هذه وأصول معامل هلم واتضحت الناس عقائد صحت

 عنــد مــروره لجــيشل ^ اهللا رســولصــايا و -11
  :بحجر ثمود

 تبـوك  كـان يف غـزوة       ملا : كبشة األنصاري    أبو قال
تسارع الناس إىل أهل احلجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول          

فأتيت رسول  : قال» الصالة جامعة «:  يف الناس  فنادى ^اهللا  
ما تدخلون على قوم    «:  ممسك بعريه، وهو يقول    وهو ^اهللا  

نعجب منهم يا رسول    :  رجل منهم  فناداه» ؟ عليهم غضب اهللا 
 أنفسكم  منأفال أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل       «: اهللا، قال 

ينبئكم مبا كان قبلكم وما هو كـائن بعـدكم، فاسـتقيموا            
ا، وسيأيت قوم    ال يعبأ بعذابكم شيئً    وجلوسددوا، فإن اهللا عز     
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  ابن عمـر رضـي اهللا      وقال. )1(»اال يدفعون عن أنفسهم شيئً    
 مثود، احلجـر،    أرض ^إن الناس نزلوا مع رسول اهللا       : عنهما
 أن ^ من بئرها، واعتجنوا به، فـأمرهم رسـول اهللا           واستقوا

 من بئرها، وأن يعلفوا اإلبل العجني، وأمرهم        استقوايهريقوا ما   
 رسـول اهللا    وقال )2( الناقة تردهاأن يستقوا من البئر اليت كانت       

ظلمـوا أنفـسهم، إال أن       الـذين    مساكنال تدخلوا   «: ^
 )3(زجـر مث  »  أن يصيبكم مثل ما أصام     تكونوا باكني حذراً  

 منهج نبوي كرمي يف توجيه رسول       وهذا ,)4( حىت خلفها  فأسرع
 بديار مثود، وأن يتذكروا ا غضب       االعتبار إىل   صحابته ^اهللا  

 عن مـواطن العظـة      يغفلوااهللا على الذين كذبوا رسوله، وأال       
 بشيءسة، وأطالهلا القدمية، واهم عن االنتفاع       برسومها الدار 

مما يف ربوعها، حىت املاء لكيال تفوت بذلك العـربة، وختـف            
 , وبالتباكي، حتقيقا للتأثر بعذاب اهللا     بالبكاء،املوعظة، بل أمرهم    

   الـسابقني،   بآثـار ولو أم مـروا ـا كمـا منـر حنـن             

                                                
البخاري، كتاب األنبياء، رقم ) 2(  ). 21/195(الفتح الرباني : انظر) 1(

3379.  
   
  . المساكن ومعناه ساقها سوقا شديدا حتى خلفها أي جاوز ,أي زجر ناقته: زجر) 3(
  . 3381البخاري، كتاب األنبياء، رقم ) 4(
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ت ودالئـل   لتعرضوا لسخط اهللا، فإن الغابرين شهدوا املعجـزا       
 العجائب، لكن قست قلوم فاستهانوا ا، وحق        وعاينواالنبوة،  

 به يستهزئون من نقمـة اهللا       كانواعليهم العذاب، وحاق م ما      
  . وغضبه
 عز وجل ما قص علينا من أنباء األمم اخلالية، إال لكي            اهللا إن

 فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم اليت نزل       واالعتبار،نأخذ منها العظة    
 وجـب أن تكـون      األليم،ها سخط املوىل عز وجل وعذابه       في

–املوعظة أشد، واالعتبار أعمق، واخلوف من سـخط املـوىل        
 وهلذا تسجى النيب صلوات اهللا وسالمه عليه بثوبه أبلغ، -سبحانه

 وقال )1( واستحث خطا راحلته   املسخوطةملا مر بالديار امللعونة     
أن أنفـسهم إال     الذين ظلموا    مساكنال تدخلوا   «: ألصحابه

  .)2 (» ما أصاميصيبكم أن حذرا, تكونوا باكني
 ي عبــــــــد اهللا ذ الــــــــصحابي وفــــــــاة -12

  :  )3(البجادين
 وأنا مع الليل،قمت من جوف    :  اهللا بن مسعود     عبد قال

                                                
  . 480صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  .الكساء الغليظ الجافي: البجاد) 7. (3381البخاري، كتاب األنبياء رقم ) 2(
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فرأيت شعلة مـن نـار يف    : قال غزوة تبوك،    يف ^رسول اهللا   
ـ     : ناحية العسكر، قال    ^ اهللاول  فاتبعتها، أنظر إليها، فإذا رس

 اهللا ذو البجادين املزين قد مات، وإذا        عبد بكر وعمر، وإذا     وأبو
 حضرته، وأبو بكر وعمر     يف ^هم قد حفروا له، ورسول اهللا       

 فدلياه إليه، فلمـا     »أخاكما أدنيا إيلَّ «: يدليانه إليه، وهو يقول   
»  عنه، فارض عنه   االلهم إين أمسيت راضي   «: ، قال ههيأه بشق 

يا ليتين  :  قال عبد اهللا بن مسعود     :) ابن مسعود  الراوي عن  (قال
  . )1(كنت صاحب احلفرة

 إىل كان ينازع    ألنه ؛وإمنا مسي ذا البجادين   :  هشام ابن قال
 ذلك يضيقون عليه، حىت تركوه يف جباد        مناإلسالم فيمنعه قومه    

 كان قريبا   فلما ,^ فهرب منهم إىل رسول اهللا       ,ليس عليه غريه  
 أتـى   مث، فاتزر بواحد واشتمل بـاآلخر،       منه، شق جباده باثنني   

  .)2( لذلكالبجادين،ذو :  لهفقيل ^رسول اهللا 
  :  وحكم وفوائد منهادروس هذه القصة ويف
  :ا أحياء وأمواتجلنوده ^ النيب كرميت -1

                                                
  . 598صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ). 4/182(السيرة النبوية البن هشام : انظر) 2(
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 على ^ مع ذي البجادين يدل على حرص النيب       الفعل فهذا
سهم للجهاد   يف حالة الوفاة؛ ألم قدموا أنف      حىتتكرمي أصحابه   

 فكانـت تلـك   ميلكـون، يف سبيل اهللا تاركني وراءهم أعز ما      
 يتـرك  من مظاهر تكرميهم يف الدنيا، حيـث مل          االرعاية مظهر 

 لكي يكون   ؛جثثهم تتناوشها الذئاب وغريها من دواب األرض      
 تـدفع غريهـم إىل االستبـسال        اليتهذا التكرمي من األسباب     
 املبـدأ مل  هذاجلدير بالذكر أن  ومن ا  ,واإلقدام يف ميادين اجلهاد   

جيد من يدعو إىل تطبيقه إال يف العصر احلديث، وذا ميكـن أن        
ا مل  ون جنده تعد سبقا عسكري    ئ رعاية القائد املسلم لش    إن: يقال

 إال بعد قرون طويلة، من بـزوغ  الوضعيةتعرفه النظم والدساتري   
  . )1(اإلسالم
ة، لن جتد يف تاريخ      من الرب والتكرمي فريدة يتيم     صورة فهذه

 إىل هذا املـستوى، إىل حيـث    ويتواضعامللوك واحلكام من يرب     
 مث يلتمس له    األخري،يوسد احلاكم فردا من رعيته بيده يف مثواه         

املرضاة من رب العاملني، أما هو فقد أعلن أنه أمـسى راضـيا             
  . )2(عنه

                                                
  . 299صالمدخل إلى العقيدة واالستراتيجية العسكرية اإلسالمية : انظر) 1(
  . 472 النبوي في المدينة، صصور وعبر من الجهاد: انظر) 2(
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  : والغبطة مشروعة يف اخلري, الليليفجواز الدفن  -2
 أن يعجـل  والسنة،  البجادين ليالًذا ^ رسول اهللا   ندف فقد

ن الغبطة وهي أن تتمىن حصول اخلري لـك  أيف دفن امليت، كما   
 وهذا عكس احلسد، إذ احلسد      , من إخوانك  لغريككما حصل   

 كما تـرى، أمـا      شر واحلسد كله    ,متىن زوال النعمة عن غريك    
  بن مـسعود  قول عبد اهللا   تأمل ,)1(الغبطة فال تكون إال يف اخلري     

      البجـادين  يف حـق ذي      يقول ^ حينما مسع رسول اهللا: 
»    فقال ابن مسعود  » ا فارض عنه  اللهم إين أمسيت عنه راضي :

 كلمة كل مؤمن آمن بـاهللا       إا )2( اللحد صاحبيا ليتين كنت    
 ميادين فقد عرفوا أين تكون      ,واليوم اآلخر، ووقف موقفه ذاك    

  .)3(التنافس

                                                
ــسيرة : انظــر) 2( . 164، 163الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 1( صــحيح ال

  . 598النبوية، ص
  
  . 452معين السيرة، ص: انظر) 3(
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  : غزوة تبوك منالمنافقين موقف -13
 يف جتهيـز    اإلنفاق ودعا إىل    النفري ^ الرسول   أعلن عندما

ال : هذه الغزوة، أخذ املنافقون يف تثبيط مهم الناس قائلني هلـم          
 الْمخلَّفُـونَ   فَـِرح  ﴿:  يف احلر، فأنزل اهللا تعاىل فـيهم       تنفروا

ِدِهمقْعوا        ِبماِهدجوا أَن يكَِرهوِل اِهللا وسر ـ  ِخالَف  أَمواِلِهمِب
 قُلْ نار جهنم    الْحروأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اِهللا وقَالُوا الَ تنِفروا ِفي         

 ولْيبكُـوا   قَِلـيالً فَلْيضحكُوا    أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ    
  . ]82-81: التوبة[ ﴾ كَِثريا جزاًء ِبما كَانوا يكِْسبونَ

:  للجد بن قيس   لتبوك، يف جهازه    وهو ^ اهللا   لرسو وقال
يا رسول  :  فقال »؟ األصفر  بين  هل لك العام يف جالد     ,يا جد «

 يل وال تفتين؟ فواهللا لقد عرف قومي أنه ما من رجل            أوتأذناهللا  
 إن رأيت نساء بين األصـفر       أخشى بالنساء مين وإين     اأشد عجب 

» ذنت لك قد أ «: وقال ^أال أصرب، فأعرض عنه رسول اهللا       
 تفِْتني أَالَ ِفي    والَ من يقُولُ ائْذَن لِّي      وِمنهم﴿: ففيه نزلت اآلية  

 ].49: التوبـة [ ﴾ ِبالْكَـاِفِرين الِْفتنِة سقَطُوا وِإنَّ جهنم لَمِحيطَـةٌ      
 كاذبة ليـأذن هلـم      ا أعذار مبدين ^ النيبوذهب بعضهم إىل    

 اُهللا عنك ِلم أَِذنت عفَا ﴿: قوله فعاتبه اهللا ب   , فأذن هلم  بالتخلف،
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ملَهالْكَاِذِبني لَمعتقُوا ودص الَِّذين لَك نيبتى يت43: التوبة[ ﴾  ح .[  

 سويلم  بيت منهم جيتمعون يف     ا ناس أن ^ اهللا   رسول وبلغ
 فأرسل إليهم مـن     ،^اليهودي يثبطون الناس عن رسول اهللا       

  . )1( عليهم بيت سويلمأحرق
 على مراقبة املسلمني الدقيقة ومعرفتهم بـأحوال        يدل وهذا

 املـسلمني يقظـة تراقـب       عيوناملنافقني واليهود، فقد كانت     
 كـانوا حتركات اليهود واملنافقني، واجتماعام وأوكارهم، بل       

   م وما يدور فيها من      أسرارهم يطلعون فيها على أدقواجتماعا 
 األسـباب   ق واختال , التثبيط  وابتكار أساليب  , املؤامرات حبك

 للقتال، وقد كـان عـالج       اخلروجالكاذبة إلقناع الناس بعدم     
 حبـرق رسول اهللا لدعاة الفتنة وأوكارها حازما حامسا، إذ أمر          

 ,البيت على من فيه من املنافقني، وأرسل من أصحابه من ينفذه          
ول يف كل ئ نبوي كرمي يتعلم منه كل مس  منهج وهذا   ,ونفذ حبزم 

 لـشائعات  ا ومراكـز مكان كيف يقف من دعاة الفتنة       زمان و 
 التردد  ألن ؛املضللة اليت تلحق الضرر باألفراد واتمعات والدول      

 إىل اخلطـر وينـذر   واألمـان  األمن األمور يعرض  هذهيف مثل   
                                                

  . 618السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص: انظر) 1(
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  .)1(بزواهلا
 القرآن الكرمي عن موقف املنافقني قبـل الغـزوة     حتدث لقد

 القرآن الكرمي عن موقف     ثحدي ومما جاء من     ,وأثناءها وبعدها 
 عـن املنافقني قبل غزوة تبوك ما يتضمن استئذام، وختلفهـم          

 وقد حتدث ,بن سلول ا  ممن ختلف عبد اهللا بن أيب      وكان ،اخلروج
 قَاِصدا  وسفَرا كَانَ عرضا قَِريبا     لَو ﴿: القرآن عنهم فقال تعاىل   

    الش ِهملَيع تدعلَِكن بو وكعبِلفُونَ قَّةُ  الَّتحـيسِبـاِهللا لَـِو     و 
 واُهللا يعلَـم ِإنهـم    أَنفُـسهم استطَعنا لَخرجنا معكُم يهِلكُونَ     

 موقـف   -سبحانه وتعـاىل  -فقد بني   . ]42: التوبـة [ ﴾ لَكَاِذبونَ
 وشدا، وأنه لو كـان      املسافةاملنافقني وأم ختلفوا بسبب بعد      

 إلي مالذي دعو    ونعيمهـا  من أعراض الـدنيا      اه يا حممد عرض 
 ختلفـوا ومل    ولكنـهم  ،وكان السفر سهال التبعوك يف اخلروج     

 فاآلية تشرح وتوضح مالبسات موقفهم قبل اخلـروج         ,خيرجوا
 مـا  -سـبحانه – مث حكـى  ,املوقفإىل الغزوة، وأسباب هذا   

 ﴿ :سيقوله هؤالء املنافقون بعد عودة املؤمنني من هذه الغـزوة         
سِلفُونَوحِباِهللا ي        مهفُـسِلكُونَ أَنهي كُمعا منجرا لَخنطَعتلَِو اس 

                                                
  . 121ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 1(
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 هذه اآلية قبل رجوعه     نزول كان. ﴾  ِإنهم لَكَاِذبونَ  يعلَمواُهللا  
 اكـذب - هؤالء املنافقون باهللا     وسيحلف: واملعىن.  تبوك من ^

أن خنرج معكـم     - املؤمنون أيها-لو استطعنا   :  قائلني -اوزور
 إالللجهاد يف تبوك خلرجنا، فإننا مل نتخلف عن اخلروج معكم           

مضطرين فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة الـيت محلتنـا علـى            
  . )1(التخلف
 واُهللا يعلَـم ِإنهـم     أَنفُسهم يهِلكُونَ ﴿: -سبحانه- وقوله
أي -هم  أي حيلفون مهلكني أنفس   :  عاشور ابن قال. ﴾ لَكَاِذبونَ

 على األضرار  ويطلق - الفناء واملوت  : واهللك ,موقعينها يف اهللك  
ميان باأل اجلسمية وهو املناسب هنا أي يتسببون يف ضر أنفسهم        

 ويف هذه اآلية داللـة      , وهو ضر الدنيا وعذاب اآلخرة     الكاذبة
  . )2( يفضي إىل اهلالكالفاجرةعلى أن تعمد اليمني 

 اُهللا عنـك  عفَا ﴿: بقوله ^دا  اهللا تعاىل نبينا حمم  عاتب مث
 أَِذنت ِلمملَهلَمعتقُوا ودص الَِّذين لَك نيبتى يتح  الْكَاِذِبني ﴾ .  

                                                
  ). 2/647(لكريم حديث القرآن ا: انظر) 1(
  ). 10/209( التنوير  وتفسير التحرير: انظر) 2(
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اسـتأذنوا  :  هذه اآلية يف أناس قـالوا      نزلت: )1(جماهد قال
 مل يـأذن لكـم      وإن فاقعـدوا،  أذن لكم    فإن ,^رسول اهللا   
بن ا نافقني، منهم عبد اهللا بن أيب     وهؤالء هم فريق من امل     ,فاقعدوا
 ا واجلد بن قيس، ورفاعة بن التـابوت، وكـانوا تـسع    سلول،
  . )2( كاذبةبأعذار واعتذروا وثالثني

 -سـبحانه - عتاب لطيف من اللطيف اخلبري       الكرمية واآلية
 التوقف عن اإلذن إىل اجنـالء       وهو , ترك األوىل  على ^حلبيبه  

 الَّـِذين   يستأِْذنك الَ ﴿: ل تعاىل  قا مث )3(األمر وانكشاف احلال  
 ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم واُهللا    يجاِهدوايؤِمنونَ ِباِهللا والْيوِم اَآلِخِر أَن      

 ِقنيتِبالْم ِليمع    امِإنكأِْذنتسِم      يوالْيونَ ِباِهللا وِمنؤالَ ي الَِّذين 
  ]. 45-44: التوبة[﴾ لُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ قُوارتابتاَآلِخِر 

 أول ما نزل يف التفرقة بني املنافقني واملؤمنني يف          اآليات هذه
 أنه ليس من شأن املؤمنني باهللا واليوم        -سبحانه– فبني ،)4(القتال

 من صفات   هذا وإمنا اهللا،   سبيل وترك اجلهاد يف     ئذاناآلخر االست 
                                                

  والتنـوير  التحريـر  :انظر) 2(  ). 2/360(تفسير ابن كثير : انظر) 1(
)10/210 .(  

  
  ).647/ 2(حديث القرآن الكريم : انظر) 3(
  ). 2/361(تفسير ابن كثير : انظر) 5). (4/127(تفسير المراغي : انظر) 4(
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 -سـبحانه – وصـفهم    ,ني الذين يستأذنون من غري عذر     املنافق
شكت يف صحة ما جئتـهم      : أي ﴾  قُلُوبهم وارتابت ﴿ :بقوله

يتحريون يقدمون  : أي ﴾  ِفي ريِبِهم يترددونَ   فَهم ﴿به، وقوله   
  . )1(رجال ويؤخرون أخرى وليست هلم قدم ثابتة يف شيء

يز بـني   يعداد هلا مناسبة للتم    غزوة تبوك منذ بداية اإل     كانت لقد
 يعـد   ومل ، فيها احلواجز بني الطـرفني     وضحتاملؤمنني واملنافقني،   

 بـل أصـبحت     , أو جماملتـهم   املنافقنيهناك أي جمال للتستر على      
 تهم أمراجما ة الرسـول     يف بعد أن عملوا كل ما       ا ملحا وسعهم 
 اهللا تعاىل   أعلنهلذي   املسلمني عن االستجابة للنفري ا     تثبيطوالدعوة، و 

 الكرمي، بل وأصبح الكشف عـن    القرآن نزل به    والذي ^ورسوله  
انفاق املنافقني، وإيقافهم عند حدهم واجب2(ا شرعي(.  

  : الحرم األشهر في القتال جواز-14
 خروجه كان إن احلرام الشهر يف القتال جواز ومن الدروس 

 آخر أمر هنا ها ولكن إسحاق ابن قاله ما على حمفوظاً رجب يف
 خبـالف  احلرام الشهر حيرمون يكونوا مل الكتاب أهل أن وهو

                                                
  
    ). 1/389(ة النعيم رضن: انظر) 2(
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 فيه القتال حترمي نسخ يف أن تقدم وقد حترمه كانت فإا العرب
   .الفريقني حجج وذكرنا قولني
  :  التي حدثت في الغزوةالمعجزاتبعض -15

  :  غزوة تبوك معجزات منهايف ظهرت
  :ء نبيه بالسقيا السحاب لدعايرسلاهللا تعاىل  -1
 وال مـاء هلـم،      الناس مثود، أصبح    حجر ^ النيب   جاز ملا
 ربـه،  ^ رسـول اهللا     فدعا ,^ إىل رسول اهللا     ذلك فشكوا

 -سبحانه وتعـاىل  - فأرسل اهللا    لمني،واستسقى ملن معه من املس    
 فأمطرت حىت ارتوى الناس، واحتملوا حاجتهم من املاء،         سحابة

هل كان النـاس    :  بن لبيد  دحملموفتحدث ابن إسحاق عمن قال      
 من  يعرفهلنعم واهللا، إن كان الرجل      : يعرفون النفاق فيهم؟ قال   

أخيه، ومن أبيه، ومن عمه، ويف عشريته، مث يلبس بعضهم بعضا           
لقد أخربين رجال من قـومي، عـن        :  حممود قالعلى ذلك، مث    

 ^ رسول اهللا    معرجل من املنافقني معروف نفاقه، كان يسري        
 أمر الناس باحلجر ما كـان، ودعـا         منا كان    سار، فلم  حيث

 السحابة، فأمطرت حـىت     اهللا دعا، فأرسل    حني ^رسول اهللا   
 هـذا  هل بعـد  !وحيك: أقبلنا عليه ونقول: ارتوى الناس، قالوا 
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  . )1(سحابة مارة: الشيء؟ قال
  :^ اهللا رسولخرب ناقة  -2
 ضـلت  يف طريقه إىل تبوك،      سائرا ^ رسول اهللا    كان ملا
 مـن   رجل ^ فخرج أصحابه يف طلبها وعند رسول اهللا         ناقته،

 عم  و وه ا، بدري بيا وكان عق  ,عمارة بن حزم  :  له يقالأصحابه،  
 , حزم، وكان يف رحله زيد بن اللصيت القينقاعي        بنبين عمرو   
  . اوكان منافقً

 بن اللصيت وهو يف رحل عمارة، وعمـارة عنـد         زيد قال
يب؟ وخيربكم عن خـرب      ن أنهأليس حممد يزعم    : ^رسول اهللا   

  السماء، وهو ال يدري أين ناقته؟ 
هـذا  :  قال رجالإن  «:  عنده وعمارة ^ اهللا   رسول فقال

 خيربكم أنه نيب، ويزعم أنه خيربكم بأمر السماء          يزعم أنه  حممد
 وإين واهللا ما أعلم إال ما علمين اهللا،         ناقته؟وهو ال يدري أين     

 يف شـعب كـذا      ي،الوادوقد دلين اهللا عليها، وهي يف هذا        
فانطلقوا حىت تأتوين ـا،     » وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها    

                                                
 النبـوي، ، صور وعبر من الجهـاد       )4/176(السيرة النبوية البن هشام     : انظر) 1(

  . 473ص
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واهللا : وا ا، فرجع عمارة بن حزم إىل رحله، فقال        ء فجا فذهبوا
 قائـل  عن مقالـة     آنفا ^ اهللا   رسوللعجب من شيء حدثناه     

أخربه اهللا عنه بكذا وكذا، للذي قال زيد بن اللصيت، فقـال            
زيد : ^ ومل حيضر رسول اهللا      ة،عماررجل ممن كان يف رحل      

 فأقبل عمارة على زيد، جيأ يف       , املقالة قبل أن تأيت    هذهواهللا قال   
 اهللا، إن يف رحلي لداهية، وما       عباد إيلَّ: يقول) يطعنه فيه (عنقه  

 رحلي فال تصحبين، قال ابـن       من )1(أشعر، اخرج أي عدو اهللا    
 بعضل   تاب بعد ذلك، وقا    افزعم بعض الناس أن زيد    : إسحاق
  . )2(مل يزل متهما بشر حىت هلك: الناس

  : ريح شديدة والتحذير منهابوباإلخبار  -3
ـ  بأن يف تبوك    أصحابه ^ اهللا   رسول أخرب شـديدة  ا رحي 

 وأمرهم بأن حيتاطوا ألنفسهم ودوام فال خيرجوا حىت         ,ستهب
 دوام حىت ال تؤذى، وحتقق ما أخرب بـه          ولريبطواال تؤذيهم،   
 ومحلت من قام فيهـا إىل       الشديدة الريح   فهبت ,^رسول اهللا   
 روى مسلم يف صحيحه بإسناده إىل أيب محيد         فقد )3(مكان بعيد 

                                                
  ). 4/177(، السيرة النبوية البن هشام 100إعالم النبوة للماوردي، ص: انظر) 1(
ــر) 3(  ). 4/177(السيرة النبوية البن هشام : انظر) 2( ــصر: انظ ــع اال ع م
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سـتهب  : ^ اهللا   رسولوانطلقنا حىت قدمنا تبوك فقال      : قال
 حىت ألقتـه  لريح فقام رجل فحملته ا   ريح شديدة،  الليلةعليكم  
  . )1(جببل طيئ

عقبا على هـذا     يف شرحه على صحيح مسلم م      النووي قال
 ^خباره  إ من   الظاهرةهذا احلديث فيه هذه املعجزة      : احلديث
  . )2( من القيام وقت الريحالضرر وخوف باملغيب
 تبوك واإلخبار مبا ستكون عليه مـن        عنيتكثري ماء    -4
  :خصب
إنكم ستأتون  «: ^ رسول اهللا    قال : بن جبل    معاذ قال

 يـضحى  حـىت     وإنكم لن تأتوها   ,غدا إن شاء اهللا عني تبوك     
» النهار، فمن جاءها منكم فال ميس من مائها شيئا حـىت آيت           

 )4(تبض ,)3( رجالن، والعني مثل الشراك    إليهافجئناها وقد سبقنا    
هل مسـستما مـن     «: ^ا رسول اهللا    م من ماء، فسأهل   بشيء
 اهللا هلما ما شاء     وقال ^نعم، فسبهما النيب    : قاال» ؟ شيئا مائها

                                                
  . 1543، مختصر مسلم رقم )15/42(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
  ). 15/42(شرح النووي على صحيح مسلم ) 2(
  . هو سير النعل ومعناه ماء قليل جدا: الشراك) 3(
  . بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد ومعناه تسيل: تبض) 4(
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 حىت اجتمع يف    هم من العني قليال قليالً    أن يقول، مث غرفوا بأيدي    
 فيهـا  أعـاده  مث   ,ه يديه ووجه  فيه ^ اهللاوغسل رسول   ,شيء

  . )1(فجرت العني مباء منهمر حىت استقى الناس
يوشك يا معاذ إن    «:  بن جبل  ملعاذ ^ رسول اهللا    قال وقد

ـ           لقـد  ,)2 (»اطالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنان 
ادي الذي كانت فيه العني منطقة جرداء       كانت منطقة تبوك والو   

 ^ على يد رسـوله      أجرى -عز وجل - اهللا   ولكن ،لقلة املاء 
 حىت أصبح يسيل بغزارة، ومل يكن هذا آتيا         املاء تكثري هذا    بركة

 سيـستمر   بأنـه  ^لسد حاجة اجليش، بل أخرب رسـول اهللا         
 ولقـد  ،وستكون هناك جنان وبساتني مملوءة باألشجار املثمرة      

 مـا  و الـزمن،  فترة قليلة من     بعد ^ الرسول   بها أخرب   حتقق م 
زالت تبوك حىت اليوم متتاز جبناا وبساتينها وخنيلها ومتورهـا،          

 نبوة الرسول وتشهد بأن الرسـول ال يـتكلم إال           قبصدتنطق  
  . )3( ينبئ بشيء إال ويتحققوال , وال خيرب إال حقا,اصدقً

                                                
  . 1530 مختصر مسلم رقم ,)15/41(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
الصراع مع  : انظر) 2(  ). 21/196(صحيح مسلم بشرح النووي، الفتح الرباني)2(
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  :الطعامتكثري  -5
 أصـاب   تبوك كانت غزوة    ملا : سعيد اخلدري    أبو قال

 لـو أذنـت لنـا فنحرنـا         ,يا رسول اهللا  : الناس جماعة، فقالوا  
، »افعلوا«: ^ وأدمنا، فقال هلم رسول اهللا       فأكلنا )1(نواضحنا

 ولكن )2(هر إم إن فعلوا قل الظَّ     ,يا رسول اهللا  : فقالفجاء عمر   
ادعهم بفضل أزوادهم، مث ادع هلم بالربكة، لعل اهللا جيعـل يف            

 مث دعاهم بفـضل     فبسطه، )3( بنطع ^ اهللاذلك، فدعا رسول    
أزوادهم فجعل الرجل جييء بكف الذرة، واآلخر بكف التمـر،    

 بالكسرة حىت اجتمع على النطع يف ذلك شيء يسري، مث           واآلخر
فأخذوا من  » خذوا يف أوعيتكم  «: هلمدعا عليه بالربكة، مث قال      

 وأكلوا حىت وه،مأل  أوعيتهم حىت ما تركوا من املعسكر وعاء إال       
أشهد أن ال   «: ^شبعوا، وفضلت منه فضلة، فقال رسول اهللا        

  غـري شـاك     ما عبد   ال يلقى اهللاَ   , اهللا وأين رسول اهللا    إالإله  
  . )4(»فتحجب عنه اجلنة

                                                
  . جمع ناضح وهي اإلبل التي يسقى عليها: نواضحنا) 1(
بساط من : النطع) 5(              . ما يحمل عليه من اإلبل: الظهر) 2(

  . الجلد
  
  ). 198 -21/196(الفتح الرباني ) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 52  

 املعجزات والكرامات اليت أظهرها اهللا علـى يـد      بعض هذه
 ,لته صدق نبوته ورسـا    على غزوة تبوك تدل     يف ^رسول اهللا   

  .)1(وتدل على رفعة مرتلته وتكرميه عند ربه
  :النفير لزمهم الجيش اإلمام استنفر إذا-16

 النفري لزمهم اجليش استنفر إذا اإلمام أن ومن الدروس والعرب  
 الـنفري  وجوب يف يشترط وال بإذنه إال التخلف ألحد جيز ومل
 واحد كل لزم اجليش استنفر مىت بل بعينه منهم واحد كل تعيني
 فيهـا  يـصري  اليت الثالثة املواضع أحد وهذا معه اخلروج منهم
 إذا والثالث . البلد العدو حضر إذا : والثاين . عني فرض اجلهاد
   .الصفني بني حضر
  :خطر االستهزاء بالدين والصالحين-17

  :-رضي اهللا عنهما- بن عمر اهللاقال عبد 
 قرائنـا  ما رأينا مثل: ا يف غزوة تبوك يف جملس يوم  رجل قال

 ألسنة، وال أجـنب عنـد       أكذب وال   ,هؤالء، ال أرغب بطونا   
  ألخـربنَّ  , ولكنك منافق  ,كذبت: اللقاء، فقال رجل يف الس    

قـال  .  القرآن ونزل ^ اهللا ذلك رسول    فبلغ ,^ اهللا   رسول
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 رسـول اهللا واحلجـارة      ناقة )1(فأنا رأيته متعلقا حبقب   :  اهللا عبد
 إمنا كنا خنـوض ونلعـب،       يا رسول اهللا  :  يقول وهو ،)2(تنكبه

  . » ورسوله كنتم تستهزئون؟وآياتهأباهللا «: يقول ^والرسول 
 غزوتـه إىل    يف ^بينما رسـول اهللا     :  قتادة قال  رواية ويف

يرجو هذا الرجـل أن     :  يديه أناس من املنافقني فقالوا     وبنيتبوك  
فأطلع اهللا نبيه   ..  هيهات هيهات  وحصوا؟تفتح له قصور الشام     

، فأتاهم  »احبسوا هؤالء الركب  «: ^ فقال نيب اهللا     على ذلك 
 اهللا فـيهم مـا    فـأنزل : قلتم كذا وقلتم كـذا، قـالوا      : فقال

 الْمنـاِفقُونَ أَن تنـزلَ      يحذَر ﴿:  اهللا تعاىل  فأنزل ,)3(تسمعون
خِرج  ِبما ِفي قُلُوِبِهم قُِل استهِزئُوا ِإنَّ اَهللا م    تنبئُهمعلَيِهم سورةٌ   

 ونلْعبولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخوض         تحذَرونَما  
  ]. 65-64: التوبة[ ﴾ قُلْ أَِباِهللا وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ

 وآياِتِه ورسـوِلِه كُنـتم      أَِباِهللا قُلْ ﴿:  قوله يف واالستفهام
هتسإنكارياستفهام ﴾ ِزئُونَت  .  

                                                
  . حبل يشد به الرحل في بطن البعير: الحقب) 1(
  . تصيبه وتؤذيه: الحجارة تنكبه) 2(
تفــسير المراغــي : انظـر ) 2(  ). 4/230(الدر المنثور للسيوطي، : انظر) 3(

)4/153 .(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 54  

أمل جتـدوا مـا     : اا ومنكر  يا حممد هلؤالء موخب    قل: واملعىن
 سـوى  -تزعمـون كمـا  -تستهزئون به يف مزاحكم ولعبكم   

فرائض اهللا وأحكامه وآياته ورسوله الـذي جـاء هلـدايتكم           
   ! إىل النور؟الظلماتوإخراجكم من 

 الكفـر   هم هذا أدى م إىل    ء أن استهزا  -سبحانه- بني مث
 ِإمياِنكُم ِإن نعف عن طَاِئفٍَة      بعد تعتِذروا قَد كَفَرتم     الَ ﴿: فقال

   ].66: التوبة[ ﴾  كَانوا مجِرِمنيِبأَنهممنكُم نعذِّب طَاِئفَةً 
أي ال تذكروا هذا العذر لدفع هذا اجلرم، ألن         : اآلية ومعىن

 فاعتذاركم  , ينبغي أن يكون   العب  اإلقدام على الكفر ألجل الل    
   .)1(عذر أقبح من ذنب:  فهو كما يقال,إقرار بذنبكم
 عن طَاِئفٍَة منكُم نعذِّب طَاِئفَةً ِبـأَنهم        نعف ِإن ﴿: وقوله

 وإنابتـهم إن نعف عن بعضكم لتوبتهم      : أي  ﴾مجِرِمنيكَانوا  
 إلجـرامهم ا آخـر     نعذب بعض  -كمخشن بن محري  -إىل رم   

  . )2(وإصرارهم عليه
  : واملؤمنني وحماولة اغتيال رسول اهللالرسول إيذاء -ب

                                                
  
  ). 4/153 ( نفسهالمصدر) 2(
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 ِباِهللا  يحِلفُونَ( ﴿:  يف هؤالء املنافقني قول اهللا تعاىل      نزل وقد
 قَالُوا كَِلمةَ الْكُفِْر وكَفَروا بعد ِإسالَِمِهم وهموا        ولَقَدما قَالُوا   

 فَـضِلِه   ِمن وما نقَموا ِإالَّ أَنْ أَغْناهم اُهللا ورسولُه          لَم ينالُوا  ِبما
 اُهللا عذَابا أَِليما ِفي يعذِّبهمفَِإن يتوبوا يك خيرا لَّهم وِإن يتولَّوا     

   ما لَهمِة واَآلِخرا وينِصٍريِفيالدالَ نو ِليِض ِمن والتوبـة [﴾  اَألر :

74[ .  
 من املنـافقني    إن نفراً :  ابن كثري أن الضحاك قال     ذكر وقد

 يف غزوة تبوك يف بعض الليـايل يف         وهو ^مهوا بالفتك بالنيب    
 ,)1( نزلت فيهم هذه اآلية    رجال وكانوا بضعة عشر     ,حال السري 

خرج املنافقون مع رسول اهللا     :  رواية الواحدي عن الضحاك    ويف
ضهم إىل بعض سبوا رسول اهللا       خال بع  إذا تبوك، فكانوا    إىل ^
 فنقل ما قـالوا حذيفـة إىل        الدين، وطعنوا يف    ,وأصحابه ^

 ما هـذا    ,يا أهل النفاق  «: اهللا هلم رسول    فقال ^رسول اهللا   
 اهللا  فأنزلفحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك،       » الذي بلغين عنكم؟  

2(ا هلمهذه اآلية إكذاب( .  

                                                
  ). 2/372(تفسير ابن كثير ) 1(
  . 251باب النزول للواحدي، صأس: انظر) 2(
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أم ما قالوا تلك الكلمة     حيلفون باهللا   :  لآلية اإلمجايل واملعىن
 ويثبت أم قد قالوا كلمة الكفر       يكذماليت نسبت إليهم، واهللا     

 ألنه ال ينبغـي     الكلمة ومل يذكر القرآن هذه      .اليت رويت عنهم  
  .)1 (...)ذكرها

  :بالمال الجهاد وجوب-18
 كما باملال اجلهاد وجوب الدروس كما يقول بن القيم ومن   

 الصواب وهي أمحد عن الروايتني إحدى وهذا بالنفس جيب
 أهم  األمر شقيق باملال باجلهاد األمر فإن فيه ريب ال الذي
 قال كما اجلهادين أحد أنه ريب وال بالنفس اجلهاد من وآكد
 كما عليه القادر على فيجب غزا فقد غازيا جهز من ^ النيب
 وال ببذله إال بالبدن اجلهاد يتم وال بالبدن القادر على جيب
 عليه وجب العدد يكثر أن يقدر مل فإن والعدد بالعدد إال تصرين
 بالبدن العاجز على باملال احلج وجب وإذا والعدة باملال ميد أن

   .وأحرى أوىل باملال اجلهاد فوجوب
  
  

                                                
  ). 2/665(حديث القرآن الكريم : انظر) 1(
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ضرار دروس وعبـر وفوائـد   الـ  قصة مـسجد    وفي
  : منها

  :واحدةالكفر ملة -أ -19
من اإلسالم ومن    هذا يف موقف أيب عامر الراهب        تبني وقد
 هلزمية املشركني يف بدر،     وتأمل إذ غضب غضبا شديدا،      ؛املسلمني

 وتوجه إىل عاصمة الشرك مكـة حيـث         ,فأعلن عداءه للرسول  
 وخرج مقاتال معهم يف أحد، وحاول       , على قتال املسلمني   أهلها

:  اهللا تعـاىل عنـدما قـال       وصدق )1(تفتيت الصف اإلسالمي  
﴿الَِّذينو  عوا بٍض ِإالَّ      كَفَرعاُء بِليأَو مهضلُوهفْعةٌ ِفي    تنِفت كُنت 

كَِبري ادفَسِض و73: األنفال[ ﴾ اَألر[ .  
  : على المسلمينالتدليسحاولة م)ب( -02

 أن يضفوا الشرعية على هذا البنـاء وأنـه          املنافقون حاول
 ولكن ال حقيقة هلـا يف       الظاهر،مسجد بنوه ألسباب مقنعة يف      

 يف  الصالة ^س أصحاا، فقد جاءوا يطلبون من الرسول        نفو
 فيه،  بالصالة^هذا البناء ليكون مسجدا قد باركه رسول اهللا         

                                                
  .179ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 1(
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 وهـذا فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم يف حتقيق أهـدافهم،           
  . )1(أسلوب ماكر خبيث قد ينطلي على كثري من الناس

 وهــــو أرحــــم حافظًــــافــــاهللا خيــــر )ج( -21
  :الراحمين

 فقـد  ؛^ ليالحظ مدى العناية اإلهلية بـالنيب        احثالب إن
 على أسرار هؤالء املنافقني وما أرادوه من        -وجلعز  -أطلعه اهللا   

 ملا أدرك رسول اهللا     لرسولهتأسيس هذا املسجد، فلوال إعالم اهللا       
 بـل حقيقة نواياهم، ولصلى يف البناء فأضفى عليه الشرعية وأق        

 حيدث فيه، وبذلك    ىصل ^ رسول اهللا    ألنالناس يصلون فيه    
االختالط بني املنافقني وضعاف املسلمني فينفردون ـم وقـد          

  . )2(شائعاتيؤثرون عليهم بال
  : الحاسمالنبويالعالج )د( -22
 الضرار هو   مسجد األمر دم    من ^ قام به الرسول     ما إن
، وهذا منهج نبوي كرمي سنه لقـادة األمـة يف            األمثل التصرف

 منه اإلضـرار باملـسلمني وتفريـق        ديراالقضاء على أي عمل     
                                                

  . 181، صالمصدر نفسه) 4، 1(
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 منه، وإمنـا  والتخفيفكلمتهم، فالداء العضال ال يعاجل بتسكينه       
يعاجل حبسمه وإزالة آثاره، حىت ال يتجدد ظهوره بصورة أخرى،          

 الثمار العملية، اليت ملسها املسلمون على إثر تطبيق األمـر           وإن
ها رسول اهللا    على أن هذه املنهجية اليت ج      لتدلناالنبوي احلازم   

 هي الطريقة املثلى لقمع حركة النفاق     ,اخلبيث هذا املكر    مع ^
 يتالشى شيئا فشيئا   ذلكيف اتمع املسلم، فقد أصبح أمرهم بعد        

 عدد  إال األعلى   بالرفيق ^حىت مل يبق منهم بعد حلاق الرسول        
ـ قليل، ومل يعرف عنهم بعد تدمري مـسجد          ضرار أن قـاموا  ال

 بنتـائج العمـل بعـد       لعلمهـم  نفـسه    بأعمال ختدم اهلدف  
  . )1(انكشافهم
  :ضرارال مسجد بحكمما يلحق ) ه( -23
 ما يلحق مبسجد الضرار يف احلكـم، فهـذه     املفسرون ذكر

  : بعض أقواهلم
وقيل كل مسجد بين مباهاة أو رياء       :...  الزخمشري قال -أ

 فهـو  , أو مبال غري طيباهللا،ومسعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه  

                                                
  ). 2/310(تفسير الزمخشري : انظر) 2). (8/130(التاريخ اإلسالمي : انظر) 1(
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  . )1(سجد الضرارالحق مب
:  عبد الكرمي زيدان على قول الزخمشري فقال       الدكتور علق

 كمـا هـدم مـسجد       فيهدم،ولكن هل يلحق مبسجد الضرار      
 ال  دمـه؟  ^الضرار الذي بناه املنافقون يف املدينة وأمر النيب         

 وإمنا ميكن أن يقال إن املسجد الـذي بـىن هلـذه             ,أرى ذلك 
جهة عـدم ابتنائـه علـى        يلحق مبسجد الضرار من      األغراض

  . )2(تعاىلالتقوى، واإلخالص الكامل هللا 
وكل مسجد بين   : قال علماؤنا :  القرطيب يف تفسريه   قال -ب

 مسجد الضرار ال جتوز     حكمعلى ضرار أو رياء ومسعة فهو يف        
  . )3(الصالة فيه

هذا املـسجد مـسجد     :  سيد قطب يف تفسريه    وقال -ج
 لإلسـالم   مكيـدة  ^  الضرار الذي اختذ على عهد رسول اهللا      

 يف  يتخـذ  ؛واملسلمني، هذا املسجد ما يزال يتخذ يف صور شىت        
صورة نشاط ظاهره اإلسـالم وباطنـه لـسحق اإلسـالم أو            

                                                
  
تفــسير القرطبــي : انظــر) 4(  ). 2/504(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(

)8/254.(  
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 ترفع الفتة الـدين عليهـا       أوضاعتخذ يف صورة    يو... تشويهه
تخـذ يف صـورة     يلتتترس وراءها، وهي ترمي هذا الـدين، و       

 عـن اإلسـالم،      وتنظيمات وكتب وحبوث تتحدث    تشكيالت
 وميحق، فتخدرهم هذه    ذبحيلتخدر القلقني الذين يرون اإلسالم      

التشكيالت وتلك الكتب مبا توحيه هلم من أن اإلسالم خبـري،           
  . )1( ال داعي للخوف أو القلق عليههوأن

 مــا يلحــق بالمــسجد لمعرفــةقاعــدة )و( -24
  : الضرار
 يف  كل ما يتخذ ممـا هـو      :  عبد الكرمي زيدان   الدكتور قال

 غري مشروع، فهو    غرضظاهره مشروع، ويريد متخذوه حتقيق      
 وإذا ,)2(ملحق باملسجد الضرار، ألنه حيمل روحـه وعناصـره        

كل ما كان ظاهره مـشروعا      : أردنا اإلجياز قلنا يف هذه القاعدة     
  . )3( باملؤمنني فهو ملحق باملسجد الضراراإلضرارويريد متخذوه 

نطاق مسجد الضرار وما     هذه القاعدة خيرج من      على وبناء
 مشاهد الـشرك، ومـن    منيلحق به، ما ذكره اإلمام ابن القيم        

                                                
  ). 1711، 3/1710(في ظالل القرآن ) 1(
  ).2/507(نفسهالمصدر ) 3، 2(  ). 2/506(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(
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أماكن املعاصي والفسوق كاحلانات وبيوت اخلمر واملنكـرات        
 هذه املنكرات ظاهرها غري مشروع فال تلحق به         ألن ذلك؛وحنو  

ا  منكرات ظاهر  باعتبارهاوإن استحقت اإلزالة كمسجد الضرار      
1(اوباطن( .  

  : في بالد المسلمينالضرار مساجد )ز(-25
 أعداء اإلسالم من املنافقني وامللحدين، واملبـشرين        يزال ال

)أماكن باسم العبادة وما هـي       يقيمون ,واملستعمرين) ريناملنص 
 يف  املـسلمني هلا، وإمنا املراد ا الطعن يف اإلسالم وتـشكيك          

 معتقدام وآدام، وكذلك يقيمون مـدارس باسـم الـدرس         
 إىل بث مسومهم بـني أبنـاء املـسلمني،          اوالتعليم ليتوصلوا   

 الثقافـة   باسموصرفهم عن دينهم، وكذلك يقيمون املنتديات       
 والقيم اخللقية   ,والغرض منها خلخلة العقيدة السليمة يف القلوب      

 ومستشفيات باسم احملافظة على الصحة واخلدمـة        النفوس،يف  
 املرضى والضعفاء وصـرفهم     علىاإلنسانية والغرض منها التأثري     

 يف  السيما- وقد اختذوا من البيئات اجلاهلة والفقرية        ,عن دينهم 
 ذريعة للتوصل إىل أغراضهم الدنيئة اليت ال يقرهـا        -بالد إفريقيا 

                                                
  ). 2/508(السيرة النبوية ألبي شهبة : انظر) 4(
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  . )1( وال قانونشرععقل وال 
 الضرار ليس حادثة يف اتمع اإلسـالمي األول         مسجد إن

 باختيـار األهـداف     اهل بل هي فكرة باقية، خيطط       ,وانقضت
 وخططها تـصب يف     ,العميقة، وختتار الوسائل الدقيقة لتنفيذها    

 على اإلسالم وأهله بالتشويه وقلب احلقائق، والتشكيك،        التآمر
 الناس عن دينهم وإشغاهلم مبا يـضرهم      إلبعادوزرع بذور الفنت    

  . )2(ويدمر مصريهم األخروي
  :جهده يبذل حتى بماله العاجز يعذر ال -26

 يبذل حىت يعذر ال مباله العاجز أن دروس هذه الغزوة    ومن      
 هؤالء عن احلرج نفى إمنا سبحانه اهللا فإن عجزه ويتحقق جهده

 مـا  أجد ال فقال ليحملهم ^ اهللا رسول أتوا أن بعد العاجزين
 العـاجز  فهـذا  اجلهاد من فام ملا يبكون فرجعوا عليه أمحلكم
   .عليه حرج ال الذي

  :من قصة المخلفين الثالثةدروس وعبر 

 الثالثة الذين خلفوا على لسان كعب بن مالك         قصة وردت
                                                

  
  . 182الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 2(
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 والتفسري بروايـات متقاربـة يف       واحلديث كتب السرية    يف 
 وكان صحيح   ,والتدريسألفاظها، ولقيت عناية فائقة يف الشرح       

  . )1(البخاري من أكثر الكتب دقة وتفصيال هلذه القصة
مل : قـال  بنفسه حيـث     ثناحيد  بن مالك    كعب ونترك

 غزوة تبـوك،    يف غزوة غزاها إال     يف ^أختلف عن رسول اهللا     
          ختلـف   اغري أين كنت ختلفت يف غزوة بدر، ومل يعاتب أحـد 

 قريش حىت مجـع اهللا      عري يريد ^ رسول اهللا    خرجعنها، إمنا   
بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد، ولقد شهدت مع رسول اهللا           

 تواثقنا على اإلسالم، وما أحب أن يل ا         حني )2( العقبة ليلة ^
 كـان مـن     منها،مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر يف الناس         

 أقوى وال أيسر حني ختلفت عنـه يف         -قط–خربي أين مل أكن     
 حـىت   -قط– اجتمعت عندي قبله راحلتان      ماتلك الغزاة، واهللا    

 غزوة إال   يريد ^ا يف تلك الغزوة، ومل يكن رسول اهللا         ممجعته
يف ^ى بغريها، حىت كانت تلك الغزوة غزاها رسـول اهللا       ور 

 فجلـى   ا، كثري ا وعدو ا، ومفاز ا بعيد ا واستقبل سفر  ,حر شديد 
 ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخربهم بوجهه الـذي        أمرهمللمسلمني  

                                                
  . 187الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 1(
  .  على اإلسالماألنصار الليلة التي بايع رسول اهللا : ليلة العقبة) 2(
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 وال جيمعهم كتـاب     كثري، ^يريد، واملسلمون مع رسول اهللا      
 أن يتغيـب    يريدرجل  فما  :  قال كعب  ,حافظ، يريدون الديوان  

  . إال ظن أن سيخفى له، ما مل يرتل فيه وحي اهللا
 الثمـار   طابـت  الغزوة حيـث     تلك ^ اهللا   رسول وغزا
 أغدو  فطفقت معه،   واملسلمون ^ وجتهز رسول اهللا     ,والظالل

أنـا  : ا، فأقول يف نفسي   لكي أجتهز معهم، فأرجع ومل أقِض شيئً      
بالناس اجلد، فأصـبح     يزل يتمادى يب حىت اشتد       فلمقادر عليه،   
ا،  من جهـازي شـيئً     ضقأ معه ومل    واملسلمون ^رسول اهللا   

أجتهز بعده بيوم أو يومني، مث أحلقهم، فغدوت بعـد أن           : فقلت
 ألجتهز، فرجعت ومل أقض شيئا، مث غدوت، مث رجعـت           فصلوا

 )1( وتفـارط الغـزو   أسـرعوا ومل أقض شيئا، فلم يزل يب حىت        
ين فعلت، فلم يقدر يل ذلـك،      وليت , أن أرحتل فأدركهم   ومهمت

 فطفت ^ رسول اهللا    خروجفكنت إذا خرجت يف الناس بعد       
 عليه النفاق أو رجال     ا مغموص  ال أرى إال رجالً    أينفيهم أحزنين   

 بلغ  حىت ^ ومل يذكرين رسول اهللا      الضعفاء،ممن عذر اهللا من     
فقال » ما فعل كعب؟«:  وهو جالس يف القوم بتبوك    فقالتبوك،  

                                                
  . تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا: تفارط الغزو) 1(
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 يف  ه حبـسه بـرداه، ونظـر      اهللايا رسول   :  سلمة رجل من بين  
 واهللا يا رسـول     ,بئس ما قلت  :  له معاذ بن جبل    فقال )1(عطفيه

     فبينما هـو  ,^ رسول اهللا   فسكتا،  اهللا ما علمنا عليه إال خري 
 رسول  فقال) 3( به السراب  يزول) 2( رأى رجال مبيضا   ذلكعلى  
اري، وهو   هو أبو خيثمة األنص    فإذا» كن أبا خيثمة  «: ^اهللا  

 قال كعب بـن     ,املنافقون) 4(الذي تصدق بصاع التمر حني ملزه     
 تبوك  من )5( توجه قافالً  قد ^فلما بلغين أن رسول اهللا      : مالك

مب أخرج مـن    :  أتذكر الكذب وأقول   فطفقت ،)6(حضرين بثي 
 فلما  أهلي،كل ذي رأي من     ب على ذلك    استعنتا؟ و سخطه غد 

 الباطل، عين )8(زاح )7(ادمل قا ظ أ قد ^إن رسول اهللا    : قيل يل 
       9( فأمجعـت صـدقه    ،احىت عرفت أين لن أجنو منه بشيء أبد (

 مـن سـفر بـدأ       قدم وكان إذا    قادما، ^ رسول اهللا    صبحأو

                                                
  .  وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه,أي جانبيه: والنظر في عطفيه) 1(
  . البس البياض: مبيضا) 2(
  . نسانيتحرك وينهض، والسراب ما يظهر لإل: يزول به السراب) 3(
  .اراجع: توجه قافال) 5. (عابوه واحتقروه: لمزه المنافقون) 4(
   
  . أقبل ودنا قدومه كأنه أبقى على ظله: امدأظل قا) 7. (حزني: حضرني بثي) 6(
  
  . عزمت على صدقه: أجمعت صدقه) 9. (أزال: زاح) 8(
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باملسجد فركع فيه ركعتني، مث جلس للناس، فلما فعـل ذلـك            
 فطفقوا يعتذرون إليه، وحيلفون له، وكانوا بضعة        املخلفونجاءه  

 وبـايعهم،  عالنيتهم، ^ اهللا   رسولل منهم    فقب ,ومثانني رجال 
واستغفر هلم، ووكل سرائرهم إىل اهللا، حىت جئت، فلما سلمت،    

 فجئت أمـشي حـىت      ,»تعال«:  مث قال  ,املغضبتبسم تبسم   
 ابتعـت   قـد ما خلفك؟ أمل تكن     «: جلست بني يديه، فقال يل    

 إين واهللا لو جلست عند غريك مـن         ,بلى: قلت:  قال »ظهرك؟
 أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت        لرأيت أهل الدنيا، 

 لقد علمت لئن حدثتك اليوم حـديث        -واهللا– ولكين )1(جدالً
سخطك علي، ولـئن   أن ي  اهللا )2(كذب ترضى به عين، ليوشكن    

    ألرجو فيـه عقـىب      إين )3( فيه حدثتك حديث صدق جتد علي 
 أقوى، -قط- ما كان يل عذر، واهللا ما كنت      -واهللا– ال, )4(اهللا

أما هذا  «: ^ اهللاوال أيسر مين حني ختلفت عنك، قال رسول         
 فقمت وثار رجال من     ,» فيك اهللا ي فقم حىت يقض   صدق،فقد  

 ذنبا  أذنبت  كنت واهللا ما علمناك  : بين سلمة فاتبعوين، فقالوا يل    
                                                

  . فصاحة وقوة في الكالم وبراعة: أعطيت جدال) 1(
   .ليسرعن: ليوشكن) 2(
)3 (تغضب:  فيهتجد علي .  
  . يعقبني خيرا ويثيبني عليه: إني ألرجو عقبى اهللا) 4(
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 مبا ^لقد عجزت أال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا     وقبل هذا،   
يك ذنبك، استغفار رسول    اعتذر به إليه املخلفون، فقد كان كاف      

 أردت أن أرجع    حىت )1( يؤنبونين مازالوا فواهللا   : قال لك، ^ اهللا
  .  نفسيبفأكذِّ ^إىل رسول اهللا 

نعـم،  : هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا   :  قلت هلم  مث: قال
 هلما مثل ما قيل لك،      فقيللقيه معك رجالن، قاال مثل ما قلت،        

 العمري، وهالل بن    الربيع مرارة بن : من مها؟ قالوا  : قلت: قال
 ا،بـدر فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا       : أمية الواقفي، قال  

 ^وى رسـول اهللا     .  حني ذكرومها يل   فمضيت. فيهما أسوة 
 . من بني من ختلـف عنـه       -أيها الثالثة -املسلمني عن كالمنا    

تغريوا لنا حىت تنكرت يل يف نفـسي األرض،         و الناس،   فاجتنبنا
 فلبثنا على ذلك مخسني ليلة، فأما       ,أعرف اليت   فما هي باألرض  

 يف بيوما يبكيان، وأما أنا فكنـت        وقعدا )2(صاحباي فاستكانا 
أشب  مـع    أخرج، فأشهد الـصالة    فكنت )3(هم القوم وأجلد 

، وأطوف يف األسواق وال يكلمين أحد، وآيت رسـول          املسلمني
                                                

  . نني أشد اللومويلوم: يؤنبونني) 1(
أي : أشب القوم وأجلـدهم    ) 2(  . خضعا: استكانا) 2(

  . أصغرهم سنا وأقواهم
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يف  بعد الـصالة، فـأقول       ه عليه، وهو يف جملس    فأسلم ^اهللا  
 السالم أم ال؟ مث أصلي قريبا منـه،         بردهل حرك شفتيه    : نفسي

 وإذا التفت حنوه ،إيلَّوأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صاليت نظر 
     مشيت حىت   ناس من جفوة ال   أعرض عين، حىت طال ذلك علي ،

 وأحب الناس   ,وهو ابن عمي  - حائط أيب قتادة،     جدارتسورت  
يا أبـا   :  فقلت له  السالم، علي فواهللا ما رد     , فسلمت عليه  -إيل
:  تعلم أين أحب اهللا ورسـوله؟ قـال        هل )1( أنشدك باهللا  ,قتادة

 اهللا: فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشـدته فقـال   
ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت حىت تسورت اجلـدار،         

) 2( إذا نبطي من نبط أهل الشام      املدينة، قفبينما أنا أمشي يف سو    

من يدل على كعـب بـن       :  قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول     ممن
ـ  له إيل، حىت جاءين فدفع إيلَّيشريون فطفق الناس  ؟مالك ا كتاب 

أما بعد فإنه قد    : فيهمن ملك غسان، وكنت كاتبا، فقرأته فإذا        
بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ومل جيعلك اهللا بـدار هـوان وال             

 وهذا أيضا من الـبالء     :رأا بنا نو فقلت حني ق     فاحلق )3(مضيعة

                                                
  . فالحو العجم: نبط أهل الشام) 4. (أسألك باهللا: أنشدك باهللا) 1(
  
  . قصدت: تيممت) 6. (يعني أنك لست بأرض يضيع فيها حقك: مضيعة) 3(
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  ليلة  حىت إذا مضت أربعون    به )2( التنور، فسجرا  ا )1(فتيممت
 يأتيين ^ رسول رسول اهللا   اإذ )3(من اخلمسني واستلبث الوحي   

: فقلـت  أن تعتزل امرأتـك،      يأمرك ^إن رسول اهللا    : فقال
:  بل اعتزهلا فال تقربنـها، قـال       ,ال:  قال أفعل؟أطلقها أم ماذا    

  . ل إىل صاحيب مبثل هذافأرس
احلقي بأهلك فكوين عنـدهم حـىت       :  المرأيت فقلت: قال

 هالل بـن أميـة      امرأةفجاءت  : يقضي اهللا يف هذا األمر، قال     
 إن هالل بن أميـة شـيخ        ,يا رسول اهللا  : رسول اهللا، فقالت له   

 ال  ولكـن  ،ال:  له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال       ليسضائع  
 زال ما به حركة إىل شيء، واهللا ما        -واهللا-إنه  : فقالت ,يقربنك

  فقال يل بعـض  . ما كان إىل يومه هذا     أمرهيبكي منذ كان من     
 امرأتك؟ فقد أذن المـرأة  يف ^لو استأذنت رسول اهللا    : أهلي

 فيها رسول اهللا    أستأذنال  : بن أمية أن ختدمه، قال فقلت     اهالل  
 وأنا  ها،في استأذنته   إذا ^ رسول اهللا    يقول يدريين ماذا    وما ^

 ليلة فكمل لنا مخسون     ،رجل شاب، قال فلبثت بذلك عشر ليالٍ      
                                                

  
  أبطأ: استلبث الوحي) 8. (أحرقتها: فسجرتها) 2(
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 جالس على احلال اليت ذكـر       اعلى ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أن      
 األرض مبا  نفسي وضاقت علي ضاقت علىقداهللا عز وجل منا،    

 بـأعلى   يقـول  )1(رحبت مسعت صوت صارخ أوىف على سلع      
 ا،فخـررت سـاجد   : قـال .  أبشر ,يا كعب بن مالك   : صوته

 اهللا  توبة ^ اهللا   رسول )2(فآذن:  قال ،فرجوعرفت أن قد جاء     
 فـذهب   , صلى صالة الفجر، فذهب الناس يبشروننا      حنيعلينا  

 وسعى ساع مـن  ا، فرسقبل صاحيب مبشرون وركض رجل إيلَّ 
 فلمـا  , وأوىف اجلبل فكان الصوت أسرع من الفرس   قبلي،أسلم  

 ا فكسوته إيامه   له ثويب  نزعت جاءين الذي مسعت صوته يبشرين    
ببشارته، واهللا ما أملك غريمهـا يومئـذ، واسـتعرت ثـوبني            

 الناس فوجا   فيتلقاين ^ اهللا   رسول )3(انطلقت أتأمم و فلبستهما،
ك توبة اهللا عليك حـىت      ألتهن:  بالتوبة ويقولون  ينيهنئون )4(فوجا

 يف املسجد، حولـه     جالس ^دخلت املسجد، فإذا رسول اهللا      
 واهللا  , وهنأين صافحين فقام طلحة بن عبيد اهللا يهرول حىت         الناس

فكان كعب ال ينـساها     : ما قام رجل من املهاجرين غريه، قال      
                                                

  .  جبل بالمدينة معروف:صعده وارتفع عليه، وسلع: أوفى على سلع) 1(
  أي قصد : أتأمم) 3(  . أي أعلمهم: فآذن الناس) 2(
  
  . أتصدق به: ماليأنخلع من ) 5(  . الفوج الجماعة: فوجا فوجا) 4(
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 وهو  قال ^فلما سلمت على رسول اهللا      :  كعب قال ,لطلحة
أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك       «:  السرور منيربق وجهه   

عنـد اهللا؟    اهللا أم مـن      رسولأمن عندك يا    : قلت: قال» أمك
  سـر  إذا ^وكان رسـول اهللا     »  بل من عند اهللا    ,ال«: فقال

فلما : وكنا نعرف ذلك قال   :  قطعة قمر قال   أنهاستنار وجهه ك  
) 1( إن من توبيت أن أخنلـع , يا رسول اهللا : يديه قلت  بنيجلست  

 فقال رسـول اهللا     ،^ مايل صدقة إىل اهللا وإىل رسول اهللا         من
: فقلت: قال»  خري لك   بعض مالك فهو    عليك أمسك«: ^

 إن اهللا ,يا رسول اهللا: وقلت:  قالخبيربفإين أمسك سهمي الذي   
 مـا  ا إال صـدقً   أحدثإمنا أجناين بالصدق، وإن من توبيت أال        

 يف  اهللا )2( من املـسلمني أبـاله     ا فواهللا ما علمت أن أحد     ,بقيت
 يومي هذا،   إىل ^صدق احلديث منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا        

ين اهللا به، واهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول           مما أبال  أحسن
 يومي هذا، وإين ألرجو أن حيفظين اهللا فيما بقـي،           إىل ^اهللا  
 اُهللا علَـى النِبـي      تـاب  لَقَـد  ﴿ : عز وجل  اهللافأنزل  : قال

    اِر الَِّذينصاَألنو اِجِرينهالْمووهعبِد      اتعِة ِمن برسِة الْعاعِفي س 
                                                

  
  . أنعم عليه: أباله اهللا) 2(
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م     ِزيغُ قُلُوبي فَِريٍقا كَاد        وفؤر ِبِهم هِإن ِهملَيع ابت ثُم مهنم 
ِحيملَى    رعالثَّالَثَِةو         ِهملَـيع ـاقَتى إذا ضتلِّفُوا حخ الَِّذين 

 وضاقَت علَيِهم أَنفُسهم وظَنوا أَن الَّ ملْجأَ        رحبتاَألرض ِبما   
 التـواب  ِإالَّ ِإلَيِه ثُم تاب علَيِهم ِليتوبـوا ِإنَّ اَهللا هـو      اِهللان  ِم

ِحيما ﴿: حىت بلغ ] 118-117: التوبة[﴾ الرقُوا     يوا اتنآم ا الَِّذينهأَي 
   ].119: التوبة[ ﴾  الصاِدِقنيمعاَهللا وكُونوا 

 بعـد إذ    -قط-من نعمة    ما أنعم اهللا علي      واهللا: كعب قال
ال أ ^ اهللا   رسـول هداين لإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي        

إن اهللا قال للذين    ف الذين كذبوا،    ك كما هل  فأهلكأكون كذبته   
:  ألحـد، قـال اهللا     قـال كذبوا اهللا حني أنزل الوحي شر ما        

هم  عـن  ِلتعِرضـوا  ِباِهللا لَكُم إذا انقَلَبتم ِإلَـيِهم        سيحِلفُونَ﴿
      ماهأْومو سِرج مهِإن مهنوا عِرضفَأَعمنهوا     جا كَـاناًء ِبمزج 

 فَِإن ترضوا عنهم فَـِإنَّ      عنهميحِلفُونَ لَكُم ِلترضوا      يكِْسبونَ
   ].96-95: التوبة[ ﴾ الْفَاِسِقنياَهللا الَ يرضى عِن الْقَوِم 

 عن أمر أولئك الذين     -أيها الثالثة -لفنا  خت كناو: كعب قال
 حلفوا له، فبايعهم واستغفر هلم،      حني ^قبل منهم رسول اهللا     

 فبذلك قـال اهللا  , حىت قضى اهللا فيه    أمرنا ^وأرجأ رسول اهللا    
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 حتـى إذا ضـاقَت      خلِّفُوا الثَّالَثَِة الَِّذين    وعلَى ﴿: عز وجل 
  بحا رِبم ضاَألر ِهملَيع اقَتضو تِهملَيوا أَن الَّ عظَنو مهفُسأَن 
 تاب علَيِهم ِليتوبوا ِإنَّ اَهللا هو التواب        ثُمملْجأَ ِمن اِهللا ِإالَّ ِإلَيِه      

  ِحيموليس الذي ذكر اهللا مما خلفنا عن الغزو،         ]118: التوبة[ ﴾الر 
 حلف له واعتـذر     عمن ،)1(رنا وإرجاؤه أم  إيانا،وإمنا هو ختليفه    
  .)2(إليه فقبل منه
  : دروس وعرب وفوائد كثرية نذكر منها   هذه القصةويف
 والبيــان الرائــع   الجميــل األســلوب    )أ(  -72

   :واألدب الرفيع
 صياغة هذا احلديث بأسلوب مجيل، وبيان رائـع،         متت لقد

 صـلح احلديبيـة     كحديثمع أمثاله   -وأدب رفيع، وإنه ليعترب   
 وليـت  , مناذج عالية لألدب العـريب الرفيـع   -ث اإلفك وحدي

 وضع املناهج الدراسية خيتارون هذه األحاديـث        علىالقائمني  
 امللكة األدبية والثـروة     نيوتكو ,وأمثاهلا لتنمية مدارك الطالب   

فلمـا  : احلديثاللغوية العالية، انظر مثال إىل قول كعب يف هذا          

                                                
  . تأخيره أمرنا: ه أمرناؤإرجا) 1(
  . 614، صحيح السيرة النبوية، ص4418البخاري، كتاب المغازي رقم ) 2(
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 وعرفت  ، الباطل عين  أظل قادما زاح   قد ^قيل إن رسول اهللا     
1( فأمجعت صدقه؛ا بشيء فيه كذبأين لن أخرج منه أبد( .  

  : النجاةسفينةالصدق )ب( -82
 -رضـي اهللا عنـهم  - وهالل، ومـرارة   , كعب أدرك لقد

 وإن والصدقخطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق الصراحة   
-عرضهم ذلك للتعب واملضايقات، ولكن كان أملـهم بـاهللا         

 توبتهم مث يعودون إىل الصف اإلسالمي       يقبلا يف أن     كبري -تعاىل
 أمجل ختم رب العاملني توبته علـى        وما ,)2(أقوى مما كانوا عليه   

 اَهللا  اتقُـوا  أَيها الَِّذين آمنوا     يا ﴿: كعب ومن معه بقوله تعاىل    
اِدِقنيالص عوا مكُون119: التوبة[ ﴾ و[ .  

  :ي المجتمع وأثره فالتربويالهجر )ت( -29
 التربوي له منافعه العظيمة يف تربية اتمع املـسلم          اهلجر إن

 من التورط يف املخالفات اليت تكون       أفرادهعلى االستقامة ومنع    
 ألن من   احملرمات؛إما بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من          

 وقع يف شيء من ذلك سيكون مهجورا من مجيـع            إذا توقع أنه 
                                                

  ). 8/137(التاريخ اإلسالمي : انظر) 1(
  ). 8/138(التاريخ اإلسالمي : انظر) 2(
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  .  يفكر يف اإلقدام على ذلكن لفإنه ,أفراد اتمع
 عن البال أن تطبيق هذا احلكم جيب أن يـتم يف            يغيب وال

 العهد النبوي املدين، حيـث      يفالظروف املشاة حلياة املسلمني     
 الفتنـة  يف مع أمن الوقوع ,توجد الدولة املهيمنة واتمع القوي    

  . ملن طبق عليه هذا احلكم
جر الذي يكـون بـني       التربوي خيتلف عن اهل    اهلجر وهذا

 ديين، فاهلجر الديين    وذاك فهذا دنيوي    ,املسلمني على أمور الدنيا   
 مكروهمطلب شرعي يثاب عليه فاعله، أما اهلجر الدنيوي فإنه           

 رسـول اهللا    لقول )1(إال إذا زاد عن ثالثة أيام فإنه يكون حمرما        
 يلتقيـان  , لياٍل يهجر أخاه فوق ثالث  أنال حيل ملسلم    «: ^

 )2 (» وخريمها الذي يبدأ بالـسالم     ,هذا ويعرض هذا  فيعرض  
  .)3(» فهو كسفك دمهسنةمن هجر أخاه «: ^ ولقوله
   

 القيــادة فــي المجتمــع أوامــرتنفيــذ )ث( -03

                                                
  . 1984، ص2560 البر، رقم مسلم، كتاب) 3). (8/139 (المصدر نفسه) 1(
  
ــر) 5(  ). 4/220(مسند أحمد ) 3( ــصر: انظ ــع اال ع م

  .195الصليبيين، ص
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  :المسلم
 املسلم كله لتنفيذ أمر املقاطعة واهلجر الذي        اتمع استجاب

 مجيعا عن احلـديث مـع       وامتنعوا ^صدر من القائد األعلى     
 النـاس  فاجتنبنا:... فقال ووصف كعب لنا ذلك ,ثالثةهؤالء ال 

 ,وتغريوا لنا، حىت تنكرت يف نفسي األرض فما هي اليت أعرف          
 فاستكانا وقعدا يف بيوما يبكيان، وأما أنا فكنت         صاحبايفأما  

 فأشهد الصالة مع املسلمني   أخرج فكنت   ,أشب القوم وأجلدهم  
 أطلق كعـب    وقد... )1(وأطوف يف األسواق، وال يكلمين أحد     

 وناشده باهللا   ,السالم على ابن عمه أيب قتادة فلم يرد عليه السالم         
ورسوله؟ فسكت، مع أنه من أحب       اهللاهل تعلمين أحب    : امرار 

 الفكر بـني   موزعالناس إليه، لقد كان أبو قتادة يف هذا املوقف          
 ^إجابة رجل حبيب إليه عزيز عليه، وبني تنفيذ أمـر الـنيب             

 ولكن ليس هناك تردد بـني األمـرين،         , التربوي  اهلجر بتطبيق
 فظهـر  ^ إميان أيب قتادة هو تنفيذ أمر الـنيب  بهفالذي أوحى  

  . )2(سلوكهذلك على 
                                                

   
ــر) 2(  ). 8/140(التاريخ اإلسالمي : انظر) 2( ــع  : انظ ــصراع م ال

  . 196الصليبين، ص
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 االلتزام باألمر النبوي يف اهلجر التربوي ذروته حني         بلغ وقد
 الذين خلفوا باعتزال زوجام حـىت       الثالثة ^أمر رسول اهللا    

 واسـتأذنت  ، فالتزم اجلميع بذلك   ,مفعواليقضي اهللا أمرا كان     
 السن ال جيد مـن      يفوكان شيخا طاعنا    - هالل بن أمية     ةزوج
 فأذن هلا   ختدمه يأذن هلا أن     أن ^ فطلبت من الرسول     -خيدمه
  . )1( فالتزمت رضي اهللا عنها؛يقرا شريطة أال بذلك ^النيب 

  : هللا ورسولهالتامالوالء )ج( -13
صد ويستغل الفرصة الساحنة     الصلييب يراقب وير   العدو كان

 الفتنة بني املسلمني ليوهن     نارلكي ميزق اجلبهة الداخلية ويشعل      
 ولذلك استغل ملك غـسان فرصـة        ,البنيان ويقوض األركان  

 ^ رسـول اهللا     وعقوبة  املسلمني لكعب بن مالك      هجران
ـ          ,له  ,ا بأن يرسل سفريه لكعب برسالة خاصة منه إليه يغريه فيه

لغين أن صاحبك قد جفاك، ومل جيعلك اهللا بدار         قد ب : قولهتأمل  
 تعليق كعب على    فكان .)2(نواسكهوان وال مضيعة، فاحلق بنا      

وهذا من البالء أيضا، قد بلغ مين ما وقعت فيه أن           : هذه الرسالة 

                                                
  
  ). 1052، 3/1051(المغازي ) 4. (4418البخاري، كتاب المغازي، رقم ) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وهـذا  )1( رجال من أهل الشرك، مث أحـرق الرسـالة       يفَّ طمع
انـه  املوقف يدل على شدة والء كعب هللا ورسـوله وقـوة إمي           

 حمنة جديدة أقسى من األوىل، فال       أا فقد أدرك    ,وعظمة نفسه 
 وميزقه،  بالكتابيرضيه أن جييب ملك غسان بالسلب، أو يرمي         

ولكنه رمى به يف التنور ليصري رمادا، ويصري كل ما به دخانـا             
 اهلواء، وخرج الرجل من حمنته وهو أقوى مـا يكـون     يفيتبدد  

 , مـا يكـون أخالقـا      وأكرمإميانا، وأصفى ما يكون روحا،      
 مر كعب من فوق     لقد !)2(فيالعظمة هذه النفوس املؤمنة الكبرية    

   اهذا االختبار واالبتالء عزيز انزلقا بإسالمه، مل يتأثر به وال        قوي 
  . )3(فيه

  
  

 العبـد قيمـة دينيـة       علىتوبة اهللا   )ح( -32
  :يتطلع إليها الصادقون

                                                
  
فقه الـسيرة للبـوطي،     : انظر) 6). (2/517(ألبي شهبة   السيرة النبوية   : انظر) 2(

  . 307ص
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 80  

بة اهللا على هـؤالء      اآليات الكرمية اليت بينت تو     نزلت عندما
 ظهرت  , العظيمة عند املسلمني   األيامالثالثة كان ذلك اليوم من      

 استنار كأنـه قطعـة     حىت ^فيه الفرحة على وجه رسول اهللا       
 - عنـهم اهللارضي -قمر، وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة  

   م مبا تفضل       احىت صاروا يتلقون كعبا يهنئواهللا وصاحبيه أفواج 
 يربق من   ووجهه ^ وجاء كعب إىل النيب      ,توبةبه عليهم من ال   

أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولـدتك أمـك،         :  فقال له  السرور
  .  أعظم من الدخول يف اإلسالموأاوهذا يعين مقام التوبة 

 تعين عودة العبد إىل الدخول حتـت رضـوان اهللا           التوبة إن
ـ    املسلم،تعاىل الذي هو أعلى هدف ينشده        ى  وبالتايل فإنه حيظ

 يف الدنيا وتكرميه يف اآلخرة، لقد كانـت         -جل وعال -حبفظه  
اللذين ال ميلك يومئذ    - كعب عظيمة عرب عنها برتع ثوبيه        توبة
 نسيان كعب لطلحة بـن      وعدم )1(بشره وإهدائهما ملن    -غريمها
 كانت فرحة صـاحبيه     وكذلك )2( اهللا مصافحته ونئته له    يدعب

 وقد )3(خلرب إال ما جرى له    عظيمة غري أن كعبا مل يذكر يف هذا ا        
                                                

  ). 8/141(التاريخ اإلسالمي : انظر) 1(
التـاريخ اإلسـالمي    : انظر) 3(  ). 2/581(السيرة النبوية ألبي شهبة : انظر) 2(

)8/142 .(  
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وكان الذي بشر هالل بن أمية بتوبتـه        : جاء يف رواية الواقدي   
 إىل بين واقف فبشرته فسجد، قال       وخرجت: سعيد بن زيد قال   

  . )1(فما ظننته يرفع رأسه حىت خترج نفسه: سعيد
  هللا ا شـكر  العبادات  من تشرع أنواع )خ( -33

  :عند النعمة
 -سبحانه وتعـاىل  -وبة اهللا    كعب بن مالك بت    فرحة كانت

 يف  تفنن هـو  وقدتصورها مثل، ي وال ,عليه ال حتدها حدود   
  :  من العبادات منهاجبملةالتعبري عنها 

 كعب البشارة بتوبة اهللا عليه خر       مسع حينما: الشكرسجود   -أ
اساجد   فقد كـان مـن عـادة        - وتعاىل تبارك-ا هللا    من فوره شكر 

 كلمـا  -تعاىل-ا هللا   يسجدوا شكر  أن   -رضي اهللا عنهم  -الصحابة  
 وقد تعلمـوا ذلـك مـن    ,جتددت هلم نعمة أو انصرفت عنهم نقمة 

   )2( ^رسول اهللا 
 كعب ثوبيـه    نزع فقد : حيمل البشرى  الذيمكافأة   -ب

اللذين كان يلبسهما، فكسامها الذي مسع صوته بالبشرى، ومـا     
                                                

صور وعبـر مـن     : انظر) 5(  ). 3/1054(المغازي للواقدي ) 1(
  . 493الجهاد النبوي، ص
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 أن   غريمها، مث استعار ثوبني فلبسهما، وال شك       وقتئذكان ميلك   
 املبشر غنيا كـان لـه       كان فإن   ,هذا ضرب من اهلبة املشروعة    

هدية، وإن كان فقريا كان له صدقة، وكالمها إخـراج املـال            
  . )1( على إنزاله الفرج-تعاىل– هللا شكرا

 جعل كعب من توبته أن ينخلـع  فقد : التصدق باملال  -ج
بل  مل يتق  -معليه الصالة والسال  - لكنه   ,من ماله صدقة هللا تعاىل    

أمسك عليك بعض مالك،    «:  جبميع ماله، وقال له    التصدقمنه  
 املشورة بإمساك   فكانت وكأنه يستشريه بذلك،     ,»فهو خري لك  

 ثار اخلالف الفقهي فيمن نذر التصدق جبميع        وقد )2(بعض ماله 
 ومل يذهب كعب  الوفاء، والنذر واجب    ,ماله، والصدقة مستحبة  

 اهللاكل املال، فأشار رسول      وإمنا استشار يف الصدقة ب     ,إىل النذر 
  . ماله بإمساك بعض عليه ^

  
  

 أو منـافق  إال ^ عنه يتخلف يكن لم)د( -34
   :^ النبي خلفه من معذورأو

                                                
  . 202، الصراع مع الصليبيين، ص493نفس المصدر، ص) 1(
  . 493صور وعبر من الجهاد النبوي، ص: انظر) 2(
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 ثالثة رجال أحد إال ^ اهللا رسول عن يتخلف يكن مل نه  فإ 
 من أو األعذار أهل من رجل أو النفاق يف عليه مغموص إما
 . ملصلحة خلفه أو املدينة على واستعمله ^ اهللا رسول خلفه
 عنه ختلف من يهمل أن له ينبغي ال واملطاع اإلمام أن : ومنها
 ^ النيب فإن ويتوب الطاعة لرياجع يذكره بل األمور بعض يف

 املخلفني من سواه يذكر ومل ؟ كعب فعل ما : بتبوك قال
   .املنافقني للقوم وإمهاال ومراعاة له استصالحا

  :تهادااج الطعن جواز)ر( -53 
 وهـم  أنـه  الراد ظن على غلب إذا الطاعن على الرد جواز    

 يا واهللا قلت ما بئس كعب يف طعن للذي معاذ قال كما وغلط
 على ^ اهللا رسول ينكر ومل خريا إال عليه علمنا ما اهللا رسول
   . منهما واحد

  
  : بالظاهر الحكم)ز(-63 

 أظهر من عالنية يقبل كان ^ اهللا رسول أن : ومنها   
 حكم عليه وجيري اهللا إىل سريرته ويكل املنافقني من اإلسالم
   .سره من يعلم مل مبا يعاقبه وال الظاهر
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 حـدثا  أحدث من على السالم رد ترك)س( -37
:  

 له تأديبا حدثاً أحدث من على السالم رد واحلاكم اإلمام ترك   
 هسالم قابل بل كعب على رد أنه نقلي مل ^ فإنه لغريه وزجرا
   .املغضب بتبسم

  : الغضب تبسم )ش(-38 
 عن يكون كما الغضب عن يكون قد التبسم أن : ومنها    

 القلب دم انبساط يوجب منهما كال فإن والسرور التعجب
 عن فينشأ فيه الدم ثوران لسرعة الوجه محرة تظهر وهلذا وثورانه

 يغتر فال وتبسم ضحك يتبعه تعجب والغضب السرور ذلك
 كما املعتبة عند سيما وال وجهه يف عليه القادر حكبض املغتر
  : قيل

  .مبتسم الليث أن تظنن فال بارزة الليث نيوب رأيت إذا
  :أصحابه والمطاع اإلمام معاتبة جواز)ص( -39
 ويكـرم  عليه يعز ومن أصحابه واملطاع اإلمام معاتبة : ومنها   
 الناس ثرأك وقد عنه ختلف من سائر دون الثالثة عاتب فإنه عليه
 بعتـاب  فكيـف  به والسرور واستلذاذه األحبة عتاب مدح من
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 أحلـى  كان ما وهللا عليه املعتوب إىل اإلطالق على اخللق أحب
 الثالثـة  به نال ما وهللا فائدته وأجل مثرته أعظم وما العتاب ذلك
   .القبول وخلع الرضى وحالوة املسرات أنواع من

  :وصاحبيه لكعب اهللا توفيق)ط( -40
 الصدق من به جاءوا فيما وصاحبيه لكعب اهللا توفيق : ومنها   
 عاجلتهم فصلحت احلق بغري واعتذروا كذبوا حىت خيذهلم ومل

 بعض العاجلة يف تعبوا والصادقون الفساد كل عاقبتهم وفسدت
 هذا وعلى الفالح كل والفالح العاقبة صالح فأعقبهم التعب
 مرارات املبادي واتحال املبادي فمرارات واآلخرة الدنيا قامت
 دليل صدق فقد هذا أما لكعب ^ النيب وقول . العواقب يف

 ختصيص تقتضي قرينة قيام عند اللقب مبفهوم التمسك يف ظاهر
 حيكمان إذ وسليمان وداود ﴿ : تعاىل كقوله باحلكم املذكور

 شاهدين حلكمهم وكنا القوم غنم فيه نفشت إذ احلرث يف
 األرض يل جعلت ^ وقوله ] 79 و 78 ياءاألنب[ ﴾ سليمان ففهمناها
 صدق فقد هذا أما احلديث هذا يف وقوله طهورا وتربتها مسجدا
   .باحلكم ختصيصه قصد املتكلم أن السامع يشك ال مما وهذا
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 الثالثـــة هـــؤالء كـــالم عـــن ^ نهيـــه)ظ(-41
  :صدقهم على دليل لتأديبهم

 مـن  رسائ بني من الثالثة هؤالء كالم عن ^ النيب ي ويف  
 هجـر  فـأراد  البـاقني  وكذب صدقهم على دليل عنه ختلف

 أعظم فجرمهم املنافقون وأما الذنب هذا على وتأديبهم الصادقني
 النفاق مرض يف يعمل ال املرض هذا فدواء باهلجر يقابل أن من
 عقوبـات  يف بعبـاده  سبحانه الرب يفعل وهكذا فيه فائدة وال

 بـأدىن  عنده كرمي وهو هحيب الذي املؤمن عبده فيؤدب جرائمهم
 عينـه  مـن  سقط من وأما حذرا مستيقظا يزال فال وهفوة زلة
 ذنبـا  أحـدث  وكلما معاصيه وبني بينه خيلي فإنه عليه وهان

 يعلم وال عليه كرامته من ذلك أن يظن واملغرور نعمة له أحدث
 الـيت  والعقوبة الشديد العذاب به يريد وأنه اإلهانة عني ذلك أن
 خـريا  بعبد اهللا أراد إذا املشهور احلديث يف كما امعه عاقبة ال

 عقوبته عنه أمسك شرا بعبد أراد وإذا الدنيا يف عقوبته له عجل
  .بذنوبه القيامة يوم فريد الدنيا يف

ــشة التنكــر)ع( -42 ــل والوح ــى دلي ــاة عل  حي
  :القلب
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 هذا أعرف باليت هي فما األرض يل تنكرت حىت وقوله    
 الشجر ويف األرض يف واملهموم احلزينو اخلائف جيده التنكر
 أيضا وجيده الناس من حاله يعلم ال فيمن جيده حىت والنبات
 وولده زوجته خلق يف حىت جرمه حبسب العاصي املذنب
 ما حىت نفسه له فتتنكر أيضا نفسه يف وجيده ودابته وخادمه
 القلب حياة حسب وعلى القلب ميت هو من على إال خيفى
   .والوحشة التنكر هذا إدراك يكون
  إيالم مبيت جلرح وما
 أعظم النفاق ألهل كانا والوحشة التنكر هذا أن املعلوم ومن
 إذا القلب وهكذا به يشعرون يكونوا مل قلوم ملوت ولكن

 هذه جيد مل واإلجرام بالذنوب أمله واشتد مرضه استحكم
 أيس قد وأنه الشقاوة عالمة وهذه ا حيس ومل والتنكر الوحشة

 مع واهلم واخلوف شفاؤه األطباء وأعيا املرض هذا عافية نم
 األرض يف فما . الذنب من الرباءة مع والسرور واألمن الريبة

  مريب من أخوف األرض يف وال بريء من أشجع
 فإنه راجع مث به ابتلي إذا البصري املؤمن به ينتفع قد القدر وهذا
 يكن مل ولو راحلص تفوت عديدة وجوه من عظيما نفعا به ينتفع
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 به أخرب ما نفس وذوقه النبوة أعالم ذلك من استثماره إال منها
 الشر من ناله ما ويصري عنده ضروريا تصديقه فيصري الرسول
 ال اليت الذوقية النبوة صدق أدلة من بطاعاته اخلري ومن مبعاصيه
 الطريق هذه يف أن أخربك كمن وهذا االحتماالت إليها تتطرق
 فخالفته التفصيل على وكيت كيت خاوفوامل املعاطب من

 نفس يف صدقه تشهد فإنك به أخربك ما عني فرأيت وسلكتها
 من جتد ومل وحدها األمن طريق سلكت إذا وأما له خالفك

 اخلري من ناله مبا املخرب صدق شهد وإن فإنه شيئا املخاوف تلك
   .جممال يكون بتلك علمه فإن مفصال والظفر

 غيـر  الهجر يستحق من لىع السالم رد)غ( -43 
  : واجب
 بعـد  جملـسه  يف وهو عليه فأسلم ^ اهللا رسول وآيت وقوله
 دليل فيه ؟ ال أم علي السالم برد شفتيه حرك هل فأقول الصالة
 وجـب  لو إذ واجب غري اهلجر يستحق من على الرد أن على
   .إمساعه من بد يكن مل الرد
  : إذن غير من الصاحب دار دخول)ف( -44
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 قتادة أيب حائط جدار تسورت علي ذلك طال إذا حىت لهوقو  
 رضـاه  علم إذا وجاره صاحبه دار اإلنسان دخول على دليل فيه

   .يستأذنه مل وإن بذلك
ــتالء)ق( -46 ــب اهللا اب ــة لكع ــك بمكاتب  مل

  :له غسان
 تعاىل اهللا من ابتالء إليه باملصري له غسان ملك مكاتبة ويف 

 ممن ليس أنه للصحابة وإظهار ورسوله هللا وحمبته إلميانه وامتحان
 حتمله ممن هو وال له واملسلمني ^ النيب جر إميانه ضعف
 على له واملؤمنني الرسول هجران مع وامللك اجلاه يف الرغبة
 إميانه قوة وإظهار النفاق من له اهللا تربئة من فيه فهذا دينه مفارقة
 ولطفه عليه اهللا نعمة متام من هو ما وللمسلمني لرسوله وصدقه

  . وسره الرجل لب يظهر البالء وهذا لكسره وجربه به
   :الدين في المضرة منه يخشى ما إتالف)ك( -47
 ما إتالف إىل املبادرة فيه التنور بالصحيفة فتيممت وقوله   

 وال به ينتظر ال احلازم وأن الدين يف واملضرة الفساد منه خيشى
 منه خيشى الذي بوكالكتا ختمر إذا كالعصري وهذا يؤخره
   .وإعدامه إتالفه إىل املبادرة فاحلزم والشر الضرر
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 وكتابه ^ اهللا لرسول غسان عداوة)ل( -47
  : لهم ^

 حربا - الشام عرب ملوك وهم - ذاك إذ غسان وكانت
 ملا هذا وكان حملاربته خيوهلم ينعلون وكانوا ^ اهللا لرسول
 مشر أيب بن احلارث ملكهم إىل األسدي وهب بن شجاع بعث

 فانتهيت شجاع قال إليه معه وكتب اإلسالم إىل يدعوه الغساين
 واأللطاف األنزال بتهيئة مشغول وهو دمشق غوطة يف وهو إليه

 أو يومني بابه على فأقمت إيلياء إىل محص من جاء وهو لقيصر
 تصل ال فقال إليه ^ اهللا رسول رسول إين حلاجبه فقلت ثالثة
 امسه روميا وكان - حاجبه وجعل كذاو كذا يوم خيرج حىت إليه
 اهللا رسول عن أحدثه وكنت ^ اهللا رسول عن يسألين - مري
 قرأت إين ويقول البكاء عليه يغلب حىت فريق إليه يدعو وما ^

 فأخاف وأصدقه به أؤمن فأنا بعينه النيب هذا صفة فأجد اإلجنيل
 وخرج . ضيافيت وحيسن يكرمين وكان يقتلين أن احلارث من
 عليه يل فأذن رأسه على التاج فوضع فجلس يوما ارثاحل

 من قال به رمى مث فقرأه ^ اهللا رسول كتاب إليه فدفعت
 علي جئته باليمن كان ولو إليه سائر أنا وقال ملكي مين ينتزع
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 أخرب قال مث تنعل باخليول وأمر قام حىت تعرض تزل فلم بالناس
 عليه عزم وما خربي خيربه قيصر إىل وكتب ترى مبا صاحبك

 بإيلياء ووافين عنه واله إليه تعرب وال تسر ال أن قيصر إليه فكتب
 إىل خترج أن تريد مىت فقال دعاين كتابه جواب جاءه فلما

 حاجبه ووصلين ذهبا مثقال مبائة يل فأمر غدا : فقلت ؟ صاحبك
 السالم مين ^ اهللا رسول على اقرأ وقال وكسوة بنفقة

 حاجبه من وأقرأته " ملكه باد " فقال فأخربته ^] فقدمت
 ومات " صدق " ^ اهللا رسول فقال قال مبا وأخربته السالم

 غسان ملك أرسل املدة هذه ففي الفتح عام مشر أيب بن احلارث
 عن يرغب أن احلسىن سابقة له فأبت به اللحاق إىل كعبا يدعو

   .ودينه ^ اهللا رسول
  
  
  : الخير على الصحابة حرص)م( -48 

 كعبـا  ليبشرا سلع على والراقي الفرس صاحب تباقاس ويف   
 يف وتنافـسهم  إليه واستباقهم اخلري على القوم حرص على دليل
   .بعضا بعضهم مسرة
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 نعمـة  لـه  تجـددت  مـن  تهنئة استحباب)ن( -49
  : دينية

 والقيام دينية نعمة له جتددت من نئة استحباب على دليل وفيه  
 جتددت ملن جائز وهو مستحبة سنة فهذه ومصافحته أقبل إذا إليه
 وما اهللا أعطاك ما ليهنك له يقال أن األوىل وأن دنيوية نعمة له
 رـا  النعمـة  تولية فيه فإن الكالم هذا وحنو عليك به اهللا من

   .ا بالتهين ناهلا ملن والدعاء
  : األيام خير المسلم توبة يوم)ه( -50
 يوم وأفضلها طالقاإل على العبد أيام خري أن على دليل وفيه   
 مـر  يوم خبري أبشر ^ النيب لقول توبته اهللا وقبول اهللا إىل توبته

 خـريا  اليوم هذا يكون فكيف قيل فإن أمك ولدتك منذ عليك
 فيـوم  متامه ومن إسالمه ليوم مكمل هو قيل ؟ إسالمه يوم من

   .املستعان واهللا ومتامها كماهلا توبته ويوم سعادته بداية إسالمه
ــة ^ ســروره)و( -51 ــى اهللا بتوب ــين عل  المخلف

  : أمته على شفقته على دليل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وجهـه  واستنارة به وفرحه بذلك ^ اهللا رسول سرور ويف   
 والرمحة األمة على الشفقة كمال من فيه اهللا جعل ما على دليل
   .وصاحبيه كعب فرح من أعظم كان فرحه لعل حىت والرأفة م
 يلزمـه  لـم  ماله بكل الصدقة نذر من )ي(-53

  :جميعه إخراج
 خـري  فهو مالك بعض عليك أمسك ^ اهللا رسول وقول    
 إخـراج  يلزمـه  مل ماله بكل الصدقة نذر من أن على دليل لك
 يف الروايـة  اختلفت وقد بقية منه له يبقي أن له جيوز بل مجيعه
 عليـك  أمسك له قال ^ النيب أن  " الصحيحني " ففي ذلك
 يف اجتـهاده  إىل ووكله أطلق لب قدرا له يعني ومل مالك بعض
 وكفاية كفايته عن نقص ما فإن الصحيح هو وهذا الكفاية قدر
 الوفاء جيب فال طاعة يكون ال فنذره به التصدق له جيوز ال أهله
 أفضل به والصدقة فإخراجه وحاجته كفايته قدر على زاد وما به

 سـواء  املالية الواجبات أداء قياس هذا نذره إذا إخراجه فيجب
 الديون كأداء لآلدميني حقا أو واحلج كالكفارات هللا حقا كانت
 وآلة وكسوة وخادم مسكن من منه بد ال ما للمفلس نترك فإنا
 الغرماء حق ويكون احلرفة فقدت إن ملؤنته به يتجر ما أو حرفة
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 مبالـه  الصدقة نذر من أن على أمحد اإلمام نص وقد . بقي فيما
 هـذه  كعب قصة يف روي مبا ابهأصح له واحتج ثلثه أجزاه كله
 من أخرج أن ورسوله اهللا إىل توبيت من إن اهللا رسول يا قال أنه

 قال ؟ فنصفه : قلت " ال " قال صدقة ورسوله اهللا إىل كله مايل
 الذي سهمي أمسك فإين : قلت " نعم " قال فثلثه : قلت " ال" 
 قصة يف الصحيح فإن فيه ما هذا ثبوت ويف . داود أبو رواه خبيرب

 عـن  الزهري حديث من الصحيح أصحاب رواه ما هذه كعب
 مـن  مالك بعض عليك أمسك قال أنه عنه مالك بن كعب ولد
 وعنـه  ولده فإم غريهم من بالقصة أعلم وهم لقدره تعيني غري

   .نقلوها

 املباركة بعد هذه االطاللة مـع       ةونواصل دروس هذه الغزو   
  .لفني الثالثةملخا قصةدروس 

 الرعية من رجال سافر إذا اإلمام الفاستخ-53
  : بقي من على

 على الرعية من رجال - سافر إذا - اإلمام استخالف : ومنها   
 ااهدين من نائبه ويكون والذرية والنساء واملعذورين الضعفاء
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 أم ابن يستخلف ^ اهللا رسول وكان . هلم العون أكرب من ألنه
   .مرة عشرة بضع فاستخلفه مكتوم

 المنهج القرآني في الحـديث عـن        منعالم  م-54
   :غزوة تبوك

 اليت أنزهلا اهللا يف كتابه املتعلقة بغزوة العسرة هي          اآليات إن
 وقـد بـدأت   ,أطول ما نزل يف قتال املـسلمني وخـصومهم      

 ال  اهللاباستنهاض اهلمم لرد هجوم املسيحية، وإشـعارهم بـأن          
التراجع أمـام   يقبل ذرة تفريط يف محاية دينه ونصرة نبيه، وإن          

ـ      احلائلةالصعوبات    مزلقـة إىل الـردة      د دون قتال الـروم، يع
 الَِّذين آمنوا ما لَكُم إذا ِقيـلَ        أَيها يا ﴿:  تعاىل قال )1(والنفاق

 اثَّاقَلْتم إىل اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحيـاِة       اِهللالَكُم انِفروا ِفي سِبيِل     
   ا ِمنينِةالدِة ِإالَّ قَِليـلٌ         اَآلِخرا ِفي اَآلِخريناِة الديالْح اعتا مفَم 
   َّواِإالنِفرت        كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا وا أَِليمذَابع كُمذِّبعالَ يو 

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شاُهللا عئًا ويش وهرض39، 38: التوبة[﴾ ت.[   
ة يالحظ القارئ أن هلا معامل يف        يف سورة التوب   التأمل وعند

                                                
  . 404فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 1(
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  : عرضها لغزوة تبوك منها
ا، ومتيـزت   ا شديد  القرآن الكرمي من ختلف عتاب     عاتب -1

- حث على اخلروج فيها      اهللاغزوة تبوك عن سائر الغزوات بأن       
 كقوله  , واآليات الكرمية جاءت بذلك    -وعاتب من ختلف عنها   

جاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي    وِثقَاالً و  ِخفَافًا انِفروا ﴿: تعاىل
   ].41: التوبة[ ﴾  خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَذَِلكُمسِبيِل اِهللا 
 وقد كان تطبيقـا     , الغزوات النبوية ذه الغزوة    ختمت وقد

 الَِّذين آمنوا   أَيها يا ﴿: تعاىلعمليا لوضع النص القرآين يف قوله       
  . )1( موضع التنفيذ]123: التوبة[ ﴾ وا الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِرقَاِتلُ

 فـسماها اهللا    , القرآن الكرمي هذه الغزوة عن غريها      ميز -2
 اُهللا علَـى النِبـي      تاب لَقَد ﴿: تعاىل ساعة العسرة، قال تعاىل    
    اِر الَِّذينصاَألنو اِجِرينهالْمووهعبةِ  ِفي   اترسِة الْعاعالتوبة[ ﴾ س :

  .  فقد كانت غزوة عسرة مبعىن الكلمة]117
 معامل منهج القرآن يف عرضه هلذه الغزوة العظيمة أن      من -3

 الصحابة عندما جاء أحـدهم      فقراءاهللا رد على املنافقني ملزهم      
 هـذا، إن اهللا لغين عن صدقة      :  فقالوا ,بنصف صاع وتصدق به   

                                                
  ). 2/702(حديث القرآن الكريم : انظر) 1(
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 الْمطَّوِعني يلِْمزونَ   الَِّذين﴿: ، فرتلت اآلية  اءيوما فعل هذا إال ر    
 جهـدهم   ِإالَِّمن الْمؤِمِنني ِفي الصدقَاِت والَِّذين الَ يِجـدونَ         

 ذَابع ملَهو مهاُهللا ِمن ِخرس مهونَ ِمنرخسفَي79: التوبة[ ﴾ أَِليم .[  

الذين خرجوا مع رسول     القرآن الكرمي أن املؤمنني      بني -4
 قد كتـب اهللا هلـم       - ألفا الثالثني يزيد عن    وعددهم- ^اهللا  

 الَِّذين إذا مـا أَتـوك       علَى والَ ﴿:  تعاىل قال )1(األجر العظيم 
 علَيِه تولَّوا وأَعينهم تِفيض     أَحِملُكُمِلتحِملَهم قُلْت الَ أَِجد ما      

نزِع حمالد ِفقُونَأَالَّا ِمننا يوا مِجد92: التوبة[ ﴾  ي.[   
  : في هذه الغزوةالشورىممارسة -55

ـ  الـشورى  هذه الغزوة    يف ^ اهللا   رسول مارس ل ـِ وقب
 يق والفاروق يف بعض النوازل الـيت حـدثت يف          مشورة الصد

  : النوازلالغزوة ومن هذه 
 بكر الصديق يف الدعاء حـني تعـرض   أيب قبول مشورة  -أ
  :يش لعطش شديداجل

خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد فرتلنا       :  بن اخلطاب  عمر قال
                                                

  ). 2/703 (حديث القرآن الكريم: انظر) 1(
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 حـىت إن    , رقابنا ستنقطع  أنمرتال وأصابنا فيه عطش حىت ظننا       
 علـى الرجل لينحر بعريه فيعتصر فرثه فيشربه، مث جيعل ما بقى           

 إن اهللا قد عودك يف    ,يا رسول اهللا  : كبده، فقال أبو بكر الصديق    
نعم، فرفـع   : قال» ؟أحتب ذلك «:  اهللا، قال  عفادالدعاء خريا،   

وا ما   مث سكبت فمأل   فأظلتيديه فلم يردمها حىت حالت السماء       
   .)1(معهم، مث ذهبنا ننظر فلم جندها جاوزت العسكر

 بن اخلطاب يف ترك حنر اإلبل حني        عمر قبول مشورة    -ب
  :أصابت اجليش جماعة

 فاستأذنوا , العسرة جماعة أثناء سريهم إىل تبوك جيش أصابت
 جوعتهم، فلما أذن هلم النيب      يسدوا حنر إبلهم حىت     يف ^النيب  

 , مشورته يف هـذه املـسألة      فأبدى  ذلك جاءه عمر     يف ^
 وهم أحوج مـا     رواحلهمت  دوهي أن اجلند إن فعلوا ذلك نف      

 هلـذه   حـال   إليها يف هذا الطريق الطويل، مث ذكر         ونيكون
 فعمل  فيها،دعاء هلم بالربكة    مجع أزواد القوم مث ال    : املعضلة وهو 

 القوم عن بقية من هذا الطعام بعـد  صدر املشورة حىت   ذه ^
  . وا أوعيتهم منه وأكلوا حىت شبعواأن مأل

                                                
  . 1707 أخرجه ابن حبان، كتاب الجهاد، باب غزوة تبوك، رقم) 1(
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 ترك اجتياز حـدود الـشام       يف  عمر قبول مشورة    -ج
  :والعودة إىل املدينة

 أن الروم فروا    وجد منطقة تبوك    إىل ^ النيب   وصل عندما
سلمني، فاستشار أصحابه يف اجتياز حـدود       ا من جيش امل   خوفً
 إىل يرجع بـاجليش     بأن  عليه عمر بن اخلطاب      فأشار ,الشام

إن للروم مجوعا كثرية وليس ا أحـد        : املدينة وعلل رأيه بقوله   
 فإن القتال داخل    ؛ كانت مشورة مباركة   ولقدمن أهل اإلسالم،    

ـ  اتكتيكً إذ إنه يتطلب     ا، صعب ا يعد أمر  ومانبالد الر  ا ألن   خاص
 ,احلرب يف الصحراء ختتلف يف طبيعتها عن احلـرب يف املـدن           

 عدد الرومان يف الشام يقرب من مائتني ومخسني     أنباإلضافة إىل   
 يف حتصنه داخـل  الكبريا، وال شك يف أن جتمع هذا العدد    ـًألف

  . )1(املدن يعرض جيش املسلمني للخطر
ا الـسياسية   وئ ش ل الشورى يف حياة األمة يف ك      ممارسة إن

 منهج تربوي كرمي سـار عليـه       إخل... والعسكرية واالجتماعية 
  .  حياتهيف ^احلبيب املصطفى 

  
                                                

  . 177، 176 ص,غزوة تبوك، باشميل: انظر) 1(
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 وال العجــن وال الطــبخ وال الــشرب يجـوز  ال -56
  : ثمود آبار من الطهارة

 الطـبخ  وال شربه جيوز ال مثود بآبار الذي املاء أن : ومنها     
 ما إال البهائم يسقى أن وزوجي به الطهارة وال به العجني وال منه
 اهللا رسـول  زمن إىل باقية معلومة وكانت . الناقة بئر من كان
 يرد فال هذا وقتنا إىل قرن بعد قرنا ا الناس علم استمر مث ^

 آثار األرجاء واسعة البناء حمكمة مطوية وهي غريها بئرا الركوب
   .بغريها تشتبه ال بادية عليها العتق

   ..: السفر في الصالتين ينب الجمع جواز-57 
 وقد السفر يف الصالتني بني جيمع كان ^ النيب أن : ومنها    
 تقـدم  كمـا  معـاذ  حديث يف القصة هذه يف التقدمي مجع جاء

 يف عنـه  التقدمي مجع جيئ ومل أنكره ومن . احلديث علة وذكرنا
 مجع فإنه عرفة إىل دخوله قبل بعرفة مجع عنه وصح هذا إال سفر
 كما النسك ألجل ذلك فقيل الظهر وقت يف والعصر ظهرال بني
 الـشافعي  قاله كما الطويل السفر ألجل وقيل . حنيفة أبو قال

 إىل واتـصاله  بالوقوف اشتغاله وهو الشغل ألجل وقيل . وأمحد
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 مـن  مجاعة قول وهو للشغل جيمع أمحد قال . الشمس غروب
   .تقدم وقد واخللف السلف

  : بالرمل التيمم جواز-58
 قطعـوا  وأصحابه ^ النيب فإن بالرمل التيمم جواز : ومنها   

 شـك  بـال  ترابا معهم حيملوا ومل وتبوك املدينة بني اليت الرمال
 ^ اهللا رسـول  إىل العطـش  فيها شكوا معطشة مفاوز وتلك
 مما كله هذا نازلون فيها هم اليت باألرض يتيممون كانوا وقطعا

 الصالة أميت من رجال تأدرك فحيثما ^ قوله مع فيه شك ال
   .وطهوره مسجده فعنده
 دون الــــسفر فــــي الــــصالة قــــصر تــــرجيح-59

  : اإلقامة مدة تحديد
 ومل الصالة يقصر يوما عشرين بتبوك أقام ^ أنه : ومنها    
 ولكن ذلك من أكثر أقام إذا الصالة الرجل يقصر ال لألمة يقل

 عن خترج ال رالسف حال يف اإلقامة وهذه املدة هذه إقامته اتفقت
 وال مستوطن غري كان إذا قصرت أو طالت سواء السفر حكم
 واخللف السلف اختلف وقد . املوضع بذلك اإلقامة على عازم
 عباس ابن عن " البخاري صحيح " ففي كثريا اختالفا ذلك يف
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 يصلي عشرة تسع أسفاره بعض يف ^ اهللا رسول أقام قال
 على زدنا وإن ركعتني نصلي عشرة تسع أقمنا إذا فنحن ركعتني

 مبكة مقامه مدة أراد عباس ابن أن أمحد كالم وظاهر أمتمنا ذلك
 زمن عشرة مثان مبكة ^ اهللا رسول أقام قال فإنه الفتح زمن

 اليت إقامته وهذه املقام أمجع مث يكن ومل حنينا أراد ألنه الفتح
 بتبوك مقامه عباس ابن أراد بل غريه وقال . عباس ابن رواها
 يوما عشرين بتبوك ^ النيب أقام اهللا عبد بن جابر قال كما
 الرمحن عبد وقال " . مسنده " يف أمحد اإلمام رواه الصالة يقصر
 ليلة أربعني الشام قرى ببعض سعد مع أقمنا خمرمة بن املسور بن

 ستة بأذربيجان عمر ابن أقام نافع وقال . ونتمها سعد يقصرها
 وقال . الدخول وبني بينه لجالث حال وقد ركعتني يصلي أشهر

 يصلي سنتني بالشام  مالك بن أنس أقام اهللا عبيد بن حفص
   . املسافر صالة

 أشهر سبعة برامهرمز ^ اهللا رسول أصحاب أقام أنس وقال  
 مسرة بن الرمحن عبد مع أقمت احلسن وقال . الصالة يقصرون
 كانوا إبراهيم وقال . جيمع وال الصالة يقصر سنتني بكابل
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 فهذا . السنتني وسجستان ذلك من وأكثر السنة بالري يقيمون
   .الصواب وهو ترى كما وأصحابه ^ اهللا رسول هدي

  : العملي العنيفالتدريب -60
 إىل تبـوك فوائـد      بأصحابه ^ الرسول   خروج  يف كان
  :  منها,كثرية

 طويلـة يف  مـسافة  ^ عنيفا، فقطع ـم     تدريبا تدريبهم
 ,ت حرارة الـصيف الالهـب      جوية صعبة حيث كان    ظروف

 يعانون منـها، فقـد      كانواباإلضافة إىل الظروف املعيشية اليت      
 هناك قلة يف املاء حىت كادوا يهلكون من شدة العطـش،            تكان

 يف أن هـذه  شـك  هناك قلة يف الزاد والظهر وال      ت كان وأيضا
  .  إال األقوياء من الرجاليتحملهاألمور تعد تدريبا عنيفا ال 

تعمـل  : رس يقول األستاذ حممود شيت خطاب    الد هذا ويف
 كاجتيـاز   , عنيفـا  تدريبااجليوش احلديثة على تدريب جنودها      

مواقع وعراقيل صعبة جدا، وقطع مسافات طويلة يف ظـروف          
 وحرمان من الطعام واملاء بعض الوقت، وذلـك         خمتلفة،جوية  

 احملتمل مصادفتها يف املواقفإلعداد هؤالء اجلنود لتحمل أصعب    
رب، لقد حتمل جيش العسرة مشقات ال تقل صـعوبة عـن         احل
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 -إن مل تكن أصعب منها بكثري     - هذا التدريب العنيف     مشقات
 وقطعوا مسافات طويلة    , مثارها نضجلقد تركوا املدينة يف موسم      

 والعطش وحتملوا اجلوع    ,اشاقة يف صحراء اجلزيرة العربية صيفً     
  . مدة طويلة
مني، كان غرض الرسول     تبوك تدريب عنيف للمسل    غزوة إن

 محاية حرية نشر اإلسالم خارج      رسالة إعدادهم لتحمل    منه ^
 غـزوات  آخـر فقد كانت هذه الغزوة     ... شبه اجلزيرة العربية  

 جنـوده قبـل أن      فاءة إىل ك  االطمئنان من   فالبد ,^الرسول  
 ساعد هـذا التـدريب العملـي        وقد )1(يلحق بالرفيق األعلى  

 الفـرس موا بفتح بالد الشام وبالد      الصحابة يف عصر اخللفاء فقا    
 وساعدهم على ذلـك لياقتـهم       , وثقتهم خبالقهم  ,بقوة إميام 

 العملية الستخدام السيوف والرمـاح      ومعرفتهمالبدنية العالية،   
  .وأنواع األسلحة يف زمام

  : المنافقين قتل ^ تركه-61
 الـصريح  الكفـر  عنهم بلغه وقد املنافقني قتل تركه : ومنها   
 حلفـوا  ألم التوبة أظهر إذا الزنديق يقتل ال قال من به تجفاح

                                                
  . 282، 281الرسول القائد، ص: انظر) 1(
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 توبـة  فهو إنكارا يكن مل إذا وهذا قالوا ما أم ^ اهللا لرسول
 أن فـشهد  بالردة  شهد ومن وغريهم أصحابنا قال وقد وإقالع

 بعد عنه شيء عن يكشف مل اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال
 يقبل مل ومن . جحدها كفاه ردةال جحد إذا الفقهاء بعض وقال
 ال ^ اهللا ورسـول  بينة عليهم تقم مل هؤالء قال الزنديق توبة
 مل قـوهلم  عنهم ^ اهللا رسول بلغ والذي بعلمه عليهم حيكم
 شهد كما فقط واحد عليهم به شهد بل البينة نصاب إياه يبلغهم
 إمنا أيضا غريه وكذلك أيب بن اهللا عبد على وحده  أرقم بن زيد
 بـن  اهللا عبد نفاق فإن نظر اجلواب هذا ويف . واحد عليه هدش
 ^ النيب عن كاملتواترة جدا كثرية كانت النفاق يف وأقواله أيب

 وقد ونلعب خنوض كنا إمنا وقال بلسانه أقر وبعضهم وأصحابه
 ^ والنيب . تعدل مل إنك بقوله وجهه يف اخلوارج بعض واجهه
 ال قـال  بـل  بينة عليهم قامت ام يقل مل ؟ تقتلهم أال له قيل ملا

  .أصحابه يقتل حممدا أن الناس يتحدث
 الـنيب  حياة يف قتلهم ترك يف كان أنه إذن الصحيح اجلوابو
 ومجـع  ^ اهللا رسول على القلوب تأليف تتضمن مصلحة ^
 غربـة  يف بعد واإلسالم تنفري قتلهم يف وكان عليه الناس كلمة
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 ملا شيء وأترك اسالن تأليف على شيء أحرص ^ اهللا ورسول
 حياته حبال خيتص كان أمر وهذا طاعته يف الدخول عن ينفرهم

 قـصة  يف بقوله حكمه يف عليه طعن من قتل ترك وكذلك ^
 هـذه  إن بقوله قسمه ويف . عمتك ابن كان أن وخصمه الزبري
 ترك ] 498 ص [ له اآلخر وقول . اهللا وجه ا أريد ما لقسمة
 هـذه  ولتقريـر  بد وال استيفاؤه معليه يتعني بل حقه استيفاء
   .واإلشارة التنبيه والغرض آخر موضع املسائل

  :العذر حبسه من ثواب-62
 قطعتم وال مسريا سرمت ما أقواما باملدينة إن ^ قوله : ومنها   
 فهذا بأبدام معهم أم اجلهال من طائفة معكم كانوا إال واديا
 حبـسهم  باملدينـة  وهم قال ؟ باملدينة وهم له قالوا ألم حمال
 مـن  وهذا بأشباحهم اهلجرة وبدار بأرواحهم معه وكانوا العذر
 واللـسان  القلـب  وهي األربع مراتبه أحد وهو بالقلب اجلهاد
 بألـسنتكم  املـشركني  جاهـدوا  احلديث ويف . والبدن واملال

  وأموالكم وقلوبكم
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  : وهدمها المعصية أمكنة تحريق -63
 فيهـا  ورسـوله  اهللا يعصى اليت املعصية أمكنة حتريق : ومنها  

 دمـه  وأمر الضرار مسجد ^ اهللا رسول حرق كما وهدمها
 ضرارا بناؤه كان ملا فيه اهللا اسم ويذكر فيه يصلى مسجد وهو

 شـأنه  هـذا  مكان وكل للمنافقني ومأوى املؤمنني بني وتفريقا
 صـورته  بتغيري وإما وحتريق دم إما تعطيله اإلمام على فواجب

 الـضرار  مـسجد  شأن هذا كان وإذا . له وضع عما إخراجهو
 مـن  أندادا فيها من اختاذ إىل سدنتها تدعو اليت الشرك فمشاهد
 والفـسوق  املعاصي حمال وكذلك وأوجب باهلدم أحق اهللا دون

 عمر حرق وقد . املنكرات وأرباب اخلمارين وبيوت كاحلانات
 رويشد حانوت قوحر اخلمر فيها يباع بكماهلا قرية اخلطاب بن

 عن فيه احتجب ملا عليه سعد قصر وحرق فويسقا ومساه الثقفي
 حـضور  تـاركي  بيـوت  بتحريق ^ اهللا رسول وهم الرعية
 أخرب كما عليهم جتب ال الذين والذرية النساء  واجلمعة اجلماعة
   .ذلك عن هو
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  : به فرحا للقادم الشعر إنشاد جواز-64
 مل مـا  بـه  وسرورا فرحا لقادمل الشعر إنشاد جواز : ومنها    
 غنـاء  يكـن  ومل وعود وشبابة كمزمار هلو من حمرم معه يكن

 وتعلـق  أحد حيرمه ال فهذا اهللا حرم وما الفواحش رقية يتضمن
 اخلمـر  شـرب  يستحل من كتعلق به الفسقي السماع أرباب
 يـسكر  ال الذي العصري وشرب العنب أكل على قياسا املسكر
 البيـع  إمنا : قالوا الذين قياس تشبه اليت القياسات من هذا وحنو
   .الربا مثل

  
  : الغزوةنتائجأهم -65
  :  للباحث أن يالحظ أهم نتائج هذه الغزوة وهيميكن -أ

مـسلمهم  -ا   هيبة الروم من نفوس العرب مجيع      إسقاط -1
 يف حس العرب ال     كانت ألن قوة الروم     -وكافرهم على السواء  

فزعوا من ذكر الروم وغـزوهم،  تقاوم، وال تغلب، ومن مث فقد   
كانت مؤكدة  ) مؤتة( اليت حلقت باملسلمني يف غزوة       اهلزميةولعل  

 جاهليته من أن الروم قـوة ال        يفعلى ما ترسخ يف ذهن العريب       
 إلزاحة هذه اهلزمية النفسية     العام من هذا النفري     بدتقهر، فكان ال    
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  . من نفوس العرب
 وحيدة يف املنطقـة      قوة الدولة اإلسالمية كقوة    إظهار -2

 ليس بـدافع    -حينذاك– عاملياقادرة على حتدي القوى العظمى      
 بدافععصيب أو عرقي، أو حتقيق أطماع زعامات معاصرة، وإمنا          

 حيث تدعو اإلنسانية إىل حترير نفسها من عبودية العباد          ؛حتريري
 حققت هذه الغزوة الغرض املرجو      ولقد العباد،إىل عبودية رب    

 آثروا الفرار  الذينمن عدم االشتباك احلريب مع الروم       منها بالرغم   
مشاال فحققوا انتصارا للمسلمني دون قتال، حيث أخلوا مواقعهم     

 اإلسالمية، وترتب على ذلك خضوع النـصرانية الـيت          للدولة
 مثل إمارة دومة اجلنـدل،      الرومكانت متت بصلة الوالء لدولة      

 وكتـب  ,)ج العقبـة  مدينة العقبة حاليا على خلي    (وإمارة إيلة   
 )1(هلم ومـا علـيهم      ما حيدد وبينهم كتابا    بينه ^رسول اهللا   
 القبائل العربية الشامية األخرى اليت مل ختضع للسيطرة         وأصبحت

 بشدة للتأثري اإلسالمي، وبدأ الكـثري      تتعرضاإلسالمية يف تبوك    
 االسـتمرار يف  جدوىمن هذه القبائل يراجع موقفه ويقارن بني   

 اإلسالميةلة البيزنطية أو حتويل هذا الوالء إىل الدولة         الوالء للدو 
                                                

  . 209 للشجاع، ص, الراشدةةدراسات في عهد النبوة والخالف: انظر) 1(
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الناشئة، ويعد ما حدث يف تبوك نقطة البداية العمليـة للفـتح            
 كانت هناك حماوالت قبلها ولكنها      وإن )1( الشام لبالداإلسالمي  

 الغزوة مبثابة   هذه فقد كانت    ,مل تكن يف قوة التأثري كغزوة تبوك      
 واليت واصلها خلفاء ،لة لفتح البلداناملؤشر لبداية عمليات متواص

 قبـل  ^ هذا أن الرسول     يؤكد بعده، ومما    من ^ اهللا   رسول
 أسامة بن زيد بن حارثة ليكـون رأس         بقيادةموته جهز جيشا    

 هـذا   ضـم حربة موجهة صوب الروم، وطليعة جليش الفتح،        
 مل يقم مبهمتـه إال بعـد        ولكنه ، صحابة رسول اهللا   لَّاجليش ج 

 هذا فقد حقق اهلدف املطلـوب منـه كمـا           عوم ,^وفاته  
  .  اهللا عند احلديث يف سرية الصديق بإذن )2(سيأيت
 املثلـى   واخلطوات األوىل   األسس ^ رسول اهللا    وضع لقد

  . لفتح بالد الشام والفتوحات اإلسالمية
 حيث, ^ اجلزيرة العربية حتت حكم الرسول       توحيد -3
 اإلسـالمية   والدعوة ^ من الرسول    العربية موقف القبائل    تأثر

 كـل   فبادر وغزوة تبوك،    , متداخلة كفتح مكة، وخيرب    مبؤثرات

                                                
  . 102المسلمون والروم في عصر النبوة، عبد الرحمن أحمد، ص: انظر) 1(
  . 209دراسات في عهد النبوة، للشجاع، ص: انظر) 2(
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 امتد سلطان املسلمني إىل خطوط التماس       أن بعد   بإسالمهمقوم  
 اجلنوبية على أن يدفعوا     األطرافمع الروم مث مصاحلة جنران يف       

  الشاملة إىل اعتناق   املبادرةاجلزية، فلم يعد أمام القبائل العربية إال        
 لكثرةاإلسالم وااللتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة؛ ونظرا        

وفود القبائل العربية اليت قدمت إىل املدينة من أحنـاء اجلزيـرة            
 إسالمها هـي    لتعلن غزوة تبوك    من ^ النيب   عودةالعربية بعد   
 فقد مسي العام التاسع للهجرة يف املصادر اإلسالمية         ,ومن وراءها 

  . )1( الوفودبعام
 ^ املباركة ينتهي احلديث عن غزوات الـنيب       الغزوة هوذ

 كانت حياته املباركة غنية بالدروس والعرب    فقد قادها بنفسه،    اليت
 بالدروس والعرب   ومليئة ,)2(املقبلةاليت تترىب عليها أمته يف أجياهلا       

  . يف تربية األمة وإقامة الدولة اليت حتكم بشرع اهللا
  
  
  
  

                                                
  ). 396، 1/395(رة النعيم ضن: انظر) 1(
  ). 4/460(محمد رسول اهللا، صادق عرجون، : انظر) 2(
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  أخيراً
 احلـق  يكـون  أن اقتضت اهللا حكمة أن قنيالي علم اعلموا   

 األرض اهللا يرث أن إىل مستمر وصراع دائم، خالف يف والباطل
 بـزغ  فمذ الطيب، من اخلبيث اهللا ليميز ذلك كل عليها، ومن
 ومنـافقني  ومـشركني  ونصارى يهود من وأعداؤه الدين هذا

ـ  يِريدونَ ﴿يستطيعون، ما بكل عليه، القضاء حياولون  واِْليطِْفئُ
وراللَِّه ن ِبأَفْواِهِهم اللَّهو ِتمـوِرهِ  من  لَـوو  ونَ  كَـِرهالْكَـاِفر 
 أن هلم أىن بذلك يشهد وحاضره ماضيه يف والتاريخ ،]8:الصف[﴾

   .حممد نبينا وسنة بكتابنا متسكنا ما يفلحوا
واكتب لنا ,اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يارب العاملني         

إنك ويل ذلك   ,سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل       الشهادة يف   
  .والقادر عليه 

  .هذا وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آبه وصحبه وسلم 
  أمير بن محمد المدري

  عمران–اليمن 
Almadari_1@hotmail.com   
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  .السرية النبوية، أليب حممد بن عبد امللك بن هشام، دار الفكر -3
على حممـد   .د,السرية النبوية عرض حقائق وحتليل أحداث        -4

 .األوىلالصاليب الطبعة 
أكـرم العمـري، الطبعـة األوىل       . النبوية الصحيحة، د  السرية   -5

  .م، مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة1992/ هـ1412
الدكتور مهدي رزق   :السرية النبوية يف ضوء املصادر األصيلة     -6

  . ه مكتبة امللك فيصل1412-1اهللا أمحد ط
الدكتور عبد العزيز بن عبد اهللا      : السرية النبوية مواقف وعرب      -7

  . دار الدعوة 2احلميدي ط
، دار القلـم، الطبعـة     القيادة العسكرية يف عهد الرسـول -8 

  .م1990 -هـ1410األوىل، 
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 تفسري القرطيب، أليب عبد اهللا القرطيب، دار إحياء التراث العريب،           -9
  .م1965بريوت، لبنان، 

مشس الدين الـذهيب، مؤسـسة الرسـالة،     : سري أعالم النبالء   -10
  . هـ1403وىل، الطبعة األ

حممـد  . د: صور وعرب من اجلهاد النبوي يف املدينة، تـأليف         -11
فوزي فيض اهللا، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعـة           

  . م1996 -هـ1419األوىل، 
صحيح السرية النبوية، إبراهيم العلي، دار النفـائس، الطبعـة           -12

  . م1998-هـ 1408الثالثة، 
الفكر، الطبعـة   ي، حممد إمساعيل البخاري، دار  صحيح البخار  -13

  . م1991 -هـ 1411األوىل، 
  عمرو خالد : على خطى احلبيب  -14
الدكتور حممد سعيد رمضان البـوطي      :فقه السرية النبوية     -17
  م1991 11ط

من معني السرية، صاحل أمحد الشامي، املكتـب اإلسـالمي،           -18
  . م1992 -هـ1413الطبعة الثانية، 
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فقه السرية النبوية، منري الغضبان، معهد البحـوث العلميـة           -19
  . وإحياء التراث مكة املكرمة

شرح النووي على صحيح مسلم لإلمـام النـووي املتـوىف            -20
 القـاهرة عـام   – طبع املطبعـة املـصرية ومكتبتـها     -هـ  676

  . هـ1347
دار الريـان   .  أبو الفداء ابن كثري الدمـشقي      والنهاية، البداية-21  

  . للتراث
 ابن حجر العسقالين، دار املعرفـة، بـريوت،         الباري، فتح-22   
  . لبنان

 يف التفسري باملأثور، اإلمام السيوطي، الناشر حممد        املنثور الدر -23 
  . لبنانأمني دمج، بريوت، 

 :حققـه  يف هدي خري العباد، أبو عبد اهللا ابن القـيم        املعاد زاد-24
هــ، دار   1399الطبعـة األوىل،    شعيب األرناؤوط وعبد القادر،     

  . الرسالة
 يف ضوء القرآن والسنة، حممد أبـو شـهبة، دار           النبوية السرية-25

  . م1996 -هـ 1417القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 
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 القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة التاسـعة،         ظالل يف -26
  . م1980 -هـ1400

 عبـد الكـرمي      قصص القرآن للدعوة والـدعاة،     من املستفاد-27
  . م1997 -هـ1418زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 سعد الكربى، حممد بن سعد الزهري، دار صادر،         بنا طبقات -28
  . م1957 -هـ1376ودار بريوت للطباعة والنشر، 

هــ،  207 حممد عمر بن واقـد املتـويف         للواقدي، املغازي -29
 الطبعـة الثالثـة،     ،بريوتمارسدن جونس، عامل الكتب،     . حتقيق د 
  م1984 -هـ1404

 الطبعـة  دار القلـم،     ،^ يف عهد الرسول     العسكرية القيادة -30
  .م1990 -هـ1410األوىل، 

د شـيت خطـاب، دار مكتبـة احليـاة          و حمم القائد، الرسول-31
 . م1960 النهضة بغداد الطبعة الثانية، ومكتبة

ار البـشري،   الصليبني، حممد عبد القادر أبو فارس، د    مع الصراع-32
  . م1999 -هـ1419طنطا، طبعة عام 

 عبدهـ، حتقيق   606 البن األثري  املتوىف سنة       األصول، جامع-33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  . هـ1392القادر األرناؤوط، طبع مكتبة احللواين سوريا، عام 
حممـد  . د:  من اجلهاد النبوي يف املدينة، تـأليف       وعرب صور-34

ية، بريوت، الطبعة    الدار الشام  دمشق،فوزي فيض اهللا، دار القلم،      
  . م1996 -هـ1419األوىل، 

  .  حممد أمحد بامشيل، دار الفكر، بريوتتبوك، غزوة-35
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  8.....................................تبوكغزوة 
  13. ................تبوكالدروس والعرب من غزوة 

  13... ............ليميز اهللا اخلبيث من الطيب -1
  14......................اإلميان يصنع العجائب-2
  15............... ..................أمة اجلهاد-3
 يف هــذه الغــزوة وحــرص املــؤمنني علــى  اإلنفــاق-4

  16.........................................اجلهاد
  19....................وحب اجلهاد اإلخالص -5
  جواز التـصريح جلهـة الغـزو إذا مل تقـتِض املـصلحة       -6
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  26............. والعرب منها الغفاريذرقصة أيب  -7
  28............... والدروس منها خيثمةأيبقصة  -8
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 عنـد مـروره حبجـر       لجـيش ل ^ اهللا   رسول وصايا   -11
  34..............................................مثود
  ....... .36 البجاديني عبد اهللا ذالصحايب وفاة -12
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  46......... اليت حدثت يف الغزوةاملعجزات بعض -15
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  58....................... احلاسمالنبويالعالج )د(-22
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 120  

  63....... ..جهده يبذل حىت مباله العاجز يعذر  ال-26
  دروس وعرب من قصة املخلفني الثالثة

  74... والبيان الرائع واألدب الرفيعلاجلمياألسلوب ) أ(-27
  75... ................... النجاةسفينةالصدق )ب(-28
  75............. وأثره يف اتمعالتربوياهلجر )ت( -29
  77........ القيادة يف اتمع املسلمأوامرتنفيذ )ث(-30
  78.................... هللا ورسولهالتامالوالء )ج(-31
 العبـد قيمـة دينيـة يتطلـع إليهـا           علىاهللا  توبة  )ح(-32

  80..........................................الصادقون
 عنــد  هللا شــكرالعبـادات   مــنتـشرع أنــواع ) خ-33
  81.............................................النعمة
 مـن  معـذورأو  أو منافق إال ^ عنه يتخلف يكن مل)د(-34
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  85......أصحابه طاعوامل اإلمام معاتبة جواز)ص(-39
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  86................................  ........صدقهم
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.................................................88  
  89.........إذن غري من الصاحب دار دخول)ف(-44
ــتالء)ق(-45 ــب اهللا اب ــة لكع ــك مبكاتب ــسان مل  غ
  89................................................له
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 شفقته على دليل املخلفني على اهللا بتوبة ^ سروره)و( -51
  93...................................أمته على
 إخـراج  يلزمـه  مل مالـه  بكل الصدقة نذر من )ي(- -52
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