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غزوات الرسول ]
 يف شهر رجب 

احلمد لله، والصالة والسالم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه 
وسلم، أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم ألنفسنا أعمااًل 
���ض وجوهن���ا يوم نلقى الله:) َي���ْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن ِاالاَّ َمْن أََتى  ُتَبيِّ
َه ِبَقْلٍب َس���ِليٍم� )س���ورة الش���عراء(، ثم اعلموا أن احلق والباطل في  اللاَّ
خ���الف دائم، وصراع مس���تمر، إلى أن يرث الل���ه األرض ومن عليها، كل 
ب، فمنذ َبَزَغ جنم هذا الدين وأعداؤه  ذلك ليميز الله اخلبيث من الطيِّ
ِه  يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون:}ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللاَّ
���ُه ُمِتمُّ ُن���وِرِه َوَلْو َك���ِرَه اْلَكاِفُروَن{)س���ورة الصف(،  حاول  ِبأَْفَواِهِه���ْم َواللاَّ
أعداء هذا الدين القضاء عليه في عهد النبي ]  فما أفلحوا، وحاولوا 
ف���ي عهد اخللفاء الراش���دين فما أفلحوا، ثم ف���ي العصور امُلَتأَخرة إلى 
وقتن���ا هذا وهم يحاولون دائبني، بالعنف والصراع امُلس���لح تارة، وباملكر 
واخلداع واخلطط واملؤامرات تارة أخرى، ولسنا مجازفني عندما نقول 
وُكْم َعْن ِديِنُكْم  ى َيُردُّ ذل���ك ؛ فالله يقول :}...َواَل َيَزاُل���وَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتاَّ
ِإِن اْس���َتَطاُعوا...{ )س���ورة البق���رة( ويقول س���بحانه:}َوَلْن َتْرَضى َعْنَك 

َتُهْم.{)سورة البقرة( .  ِبَع ِملاَّ ى َتتاَّ َصاَرى َحتاَّ اْلَيُهوُد َواَل الناَّ
هذه شهادة الله على أعدائنا مبا يريدونه منا، وأَُي شهادة أعظم من 
ش���هادة الله وأصدق. والتاريخ في ماضيه وحاضره يش���هد بذلك، لكن 

نا محمد ] . ِة نبيِّ كنا بكتابنا وُسناَّ ى لهم أن يفلحوا ما متساَّ أناَّ

في الس���نة التاس���عة للهجرة في شهر رجب األغر، 
في  غزوة العس���رة التي تساقط فيها املنافقون، وثبت 
فيه���ا املؤمن���ون، وَذلاَّ فيه���ا الكافرون. ما الس���بب وما 
األحداث؟ ما آيات النبوة فيها؟ ما الدروس املستفادة؟ 
إليكموه���ا فاعتبروا مبا فيها. بلغ النبي ]  أن الروم 
تتجم���ع حلربه ولتهديد الدولة اإلس���المية في ذلك 
الوق���ت، يري���دون مبادرته باحل���رب قب���ل أن يبادرهم، 
لكون���ه ق���د أذاقهم مرارة غ���زوة مؤتة الت���ي جلبوا لها 
مائتْي ألف، ولم يتمكنوا من إبادة ثالثة آالف مقاتل، 

بل وال هزميتهم، فيا لله.
غزوة تبوك

تع���د غ���زوة تب���وك م���ن أه���م الغ���زوات ف���ي تاريخ 
اإلس���الم على املس���توى اخلارج���ي والداخلي للدولة 
اإلس���المية الوليدة. فتم فيها ال���ردع لدولة عظمى 
ف���ي ذلك الوقت، كما متاَّ فيها الكش���ف عن العناصر 
املنافق���ة املثبطة للمؤمنني وكش���فهم وفضحهم في 

قرآٍن ُيتلى إلى يوم الدين. 
فت���م بعده���ا اس���تقرار الدول���ة وبس���ط هيبته���ا 

الأمن والإميان

د. ماأمون اأحمد حممد النور�
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ومكانتها على مختلف املستويات. 
وكما يقول الشاعر:

اقرأوا التاريخ إذ فيه الع��بر 
  ضل قوم ليس يدرون اخل�بر
فنح���ن ح���ني نتدارس س���يرة املصطف���ى ]  إمنا 
يك���ون للعبرة واالتع���اظ واالقتداء ونح���اول هنا أن 
نق���ف بعض الوقف���ات مع غزوة تبوك إلس���تخالص 

بعض الدروس املستفادة منها.
ملاذا سميت بغزوة العسرة؟

لقد مرت غزوة تبوك والتي وقعت في شهر رجب 
من الس���نة التاس���عة للهجرة بالكثير م���ن الصعاب 
الت���ي جعلت املؤرخني يطلقون عليها غزوة العس���رة 
ال���الزم  وم���ن ه���ذه الصعوب���ات، صعوب���ة التموي���ل 
لتجهي���ز اجلي���ش، وقد حثاَّ الرس���ول ]  املس���لمني 
للتبرع لتجهيز اجليش وحضهم على ذلك، وتسابق 
املس���لمون ف���ي اجلهاد بأموالهم، فها هو س���يدنا أبو 
بك���ر الصديق [ يأتي بكل ماله، وس���يدنا عمر بن 
اخلط���اب [ يأتي بنصف ماله، وتب���ارى القوم في 
التب���رع ف���ي ص���ورة ُتظهر م���ا في قلوبه���م من إميان 
راس���خ ونفوس س���خية، ولم ينفق أح���د أعظم نفقة 
ز ثلث  م���ن ذي النوري���ن عثم���ان بن عفان ال���ذي جهاَّ
ه: »ما  اجلي���ش وحده، حت���ى قال النبي ]  ف���ي حقِّ
ض���ر عثم���ان ما عمل بع���د اليوم« قالها م���راًرا.  كما 
مثلت شدة احلر والشمس احملرقة وقلة املاء صعوبة 
أخ���رى، حي���ث كان يؤدي إلى عس���ر املس���ير ومش���قة 
ر القرآن لنا ه���ذا األمر: }َوَقاُلوا  االنتق���ال، وقد صواَّ
ا{.. كما  َم أََش���دُّ َحّرً ���رِّ ُقْل َناُر َجَهناَّ اَل َتنِف���ُروا ِفي احْلَ
أن ثماره���م ق���د أينعت وحان وقت قطافها ما س���بب 
عبئ���ًا آخر عليهم. في حني مثلت طول املس���افة من 
املدين���ة إل���ى تب���وك والتي تبل���غ أكثر من تس���عمائة 
كيلومت���ر، والرحل���ة تس���تغرق ش���هًرا ذهاًب���ا وإياًب���ا  
صعوبة ال ميكن إغفالها. ولو أضفنا لها ش���دة بأس 
الع���دو، فالعدو هو ال���روم إحدى القوتني العظميني 
ف���ي العالم آن���ذاك، فأعدادهم عظيمة، وأس���لحتهم 
كثيرة، وجيوش���هم جرارة، لعلمنا مدى الش���دة التي 

عانى منها املس���لمون ومدى الصعوبة التي واجهوها. ولعل الدرس 
املس���تفاد هنا أن���ه ومع هذه العقبات، فقد س���ارع املس���لمون بقيادة 
النب���ي ]  بالتجه���ز واخلروج والتب���رع بأموالهم لس���د العجز في 

التمويل، إمياًنا منهم بقدسية الغاية وربانية الهدف. 
ويكف���ي أن نعل���م أنه لطول املس���افة حتتم أن يك���ون اجليش من 
الفرسان وراكبي اإلبل، وبعد التجهز خرج الرسول ]  يقود جيًشا 
قوامه أكثر من 30 ألًفا من املس���لمني ما بني 10 آالف فارس وبقية 

اجليش يتعاقب كل ثالثة على بعير واحد.
خريطة املجتمع امل�سلم قبل الغزوة

لقد عانى الصف اإلس���المي قبل اخلروج م���ن إرجاف املنافقني 
ومحاولته���م الدنيئ���ة تثبي���ط هم���ة املس���لمني وش���ق صفه���م وبذر 
الوه���ن في قلوبهم، ولكن هيه���ات أن يتحقق ذلك في صف ارتبط 
بخالق���ه وإرتضى برس���وله وآم���ن بعقيدته، ففِش���لت كل محاوالت 
أه���ل النف���اق والزيغ وكانت الغزوة فرص���ة عظيمة لتميز األمة في 

مبادئها ولتمايزها في صفها، فأصبح املجتمع كاآلتي:
1- أهل الس���بق واإلميان من املهاجري���ن واألنصار الذين تباروا في 
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اخلروج للغزو والتبرع لتجهيز إخوانهم الذين ال ميلكون النفقة.
2 - أهل اإلميان الذين قصرت بهم النفقة لفقرهم فلم يس���تطيعوا اخلروج 
ِذيَن ِإَذا َما أََتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل أَِجُد َما أَْحِمُلُكْم َعَلْيِه  وهم البكاؤون }... الاَّ

ْمِع{. ْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الداَّ َتَولاَّ
3 - أهل إميان، ولكن أبطأت بهم النية عن رس���ول الله ]  حتى تخلفوا عن 

اخلروج من غير شٍك وال إرتياٍب منهم.
4 - املنافق���ون أه���ل الزيغ والضالل الذين تعاونوا مع العدو وجتسس���وا على 
أهل اإلميان، وقد رجع أكثرهم من الغزو وإعتذر بعضهم عن اخلروج مخافة 
الفتن���ة كما زعم، وخروج البعض منهم محاولني اس���تغالل الفرص إلغتيال 
النب���ي ] .وهذه الغزوة مليئة بال���دروس والعبر التي نحتاج إليها في طريق 
دعوتنا إلى الله ونس���تخلص منها بعض هذه العبر عس���ى الله أن ينفعنا بها 

ويتقبلها خالصة لوجهه الكرمي:
1( اجلهاد باملال: كانت غزوة تبوك أروع مثل على اجلهاد باملال وبذله رخيًصا 
ف���ي س���بيل الله، ولق���د ضرب الصحابة رض���وان الله عليه���م أروع األمثلة في 
اجله���اد بامل���ال وإنفاقه لوجه الل���ه وحده، وألن الصدقة بره���ان لإلميان فقد 
بدأت مظاهر اإلبتالء واإلمتحان تظِهر سوءات املنافقني، ويتجلى بها صدق 
الصادق���ني وإمي���ان املؤمن���ني، فلق���د اس���تجاب املؤمن���ون لنداء رس���ولهم ] ، 
وضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع األمثلة في بذلهم وعطائهم، فهذا 
عثم���ان بن عفان [ ج���اء بثالثمائة بعير بأحالس���ها وأقتابها وبألف دينار 
إس���ترخصها [ وبذله���ا عندما المس���ت أذن���اه صيحات رس���ول الله ]  في 
ز جيش العس���رة فله اجلنة، من جهز جيش العس���رة فله  الصحابة: »َمن جهاَّ
ي  من مهر، فطاملا في س���بيل دخولها ركعوا، ولطلبها  اجلنة«، وأعظم به  ورباَّ
دعوا وتضرعوا، حتى أكبر رس���ول الله ]  ما فعل عثمان [ فقال: »ما ضراَّ 

عثمان ما عمل بعد اليوم«.
  وج���اء أب���و بكر مبال���ه كله وكان أربع���ة آالف درهم، وجاء عم���ر بنصف ماله، 
وج���اء عب���د الرحمن بن عوف بنصف ماله وأنفق ألف���ي درهم، وجاء العباس 
مباٍل كثير، وتتابع الناس بصدقاتهم بعد ذلك، ورأى فقراء املسلمني ما بذل 
أغنياؤهم فاش���تاقوا إلى أن يبذلوا ويدفعوا، ما اعتذروا بفقرهم، وما تذرعوا 
بضعفهم، بل قدموا جهدهم من النفقة على استحياء، فهذا أبو عقيل يأتي 
بنصف صاع من متر. وهناك آخرون قد بلغوا من الفقِر غايته، فهم ضعفاء 
ال ميلكون ش���يًئا، ولكنهم بذلوا ما بأيديهم، وقدموا ما بوس���عهم، فهذا ُعلبة 
ب���ن زي���د ب���ن حارثة ل���م يجد ما يتص���دق به فرفع يدي���ه إلى رب���ه والله يعلم 
صدقه���ا، فق���ال: »الله���م إنه ليس عندي م���ال أتصدق به، الله���م إني أتصدق 
بعرض���ي عل���ى َمن ناله من خلقك«، فعندما جاء الصباح أمر رس���ول الله ]  
منادًيا ينادي: »أين املتصدق بعرضه البارحة؟« فقام ُعلبة فقال الرسول ]: 

»إن الل���ه قد قبل صدقتك«.  وجاءت النس���اء 
مبا قدرن علي���ه من صدقاٍت وحليٍّ وخالخل 
وقروط وخوامت، وألقينه بني يدي رسول الله 
] ، آث���روا جن���ة عرضها الس���موات واألرض 
عل���ى جتمله���ن وحتليهن.  ويأتي س���بعة من 
صحاب���ِة رس���ول الل���ه ]  م���ن بينه���م ُعلب���ة 
اآلن���ف ذك���ره ليطلبوا من رس���ول الله ]  ما 
يركب���ون عليه معه في ه���ذه الغزوة، فال يجد 
م���ا يحملهم عليه، فيتولون وأعينهم تفيض 
م���ن الدم���ع حزًن���ا أن ال يجدوا م���ا ينفقون، 
ِذيَن  فيه���م قال الله قرآًن���ا يتلى: }َوال َعَلى الاَّ
ِإَذا َما أََتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت ال أَِجُد َما أَْحِمُلُكْم 
ْمِع َحَزًنا  وا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمْن الداَّ َعَلْي���ِه َتَولاَّ

أاَلاَّ َيِجُدوا َما ُينِفُقوَن{ )التوبة: 92(.
وهذه حال  املؤمن الصادق في إس���تجابته 
لدع���وة الل���ه ورس���وله، وه���ذا هو حال���ه وقت 
الش���دة، فيظه���ر طيب معدنه وُي���ري الله عزاَّ 
وجل من نفس���ه خيًرا.. لقد ضرب الصحابة 
من أنفس���هم أروع األمثلة في البذل في هذه 
الغزوة وأعطوا لألمِة درًس���ا بليًغا في اجلهاد 
بامل���ال وبذله في س���بيل الله واالنصياع التام 

ألوامر الله ورسوله وهكذا يجب أن نكون.
2( خط���ورة املنافق���ني: لق���د أوضح���ت ه���ذه 
الغ���زوة خط���ورة املنافق���ني على األم���ِة وعلى 
الص���ف، فهاه���م يش���قون الصفاَّ بإش���اعتهم 
ُروح الوه���ن والضع���ف والتخ���اذل ف���ي وق���ٍت 
أش���د ما يكون الصف إحتياًج���ا فيه للوحدة 
والتكات���ف.. فمنهم َمن يق���ول »ال تنفروا في 
احل���ر«.. }وقال���وا ال تنفروا في احل���ر قل نار 
جهنم أشد حرًا لو كانوا يفقهون{، وبعضهم 
واملنفق���ني  املتصدق���ني  م���ن  يلم���ز ويس���خر 
ِعنَي ِمْن  وِّ ِذيَن َيْلِم���ُزوَن امْلُطاَّ عل���ى اجليش }الاَّ
ِذي���َن ال َيِجُدوَن  َدَق���اِت َوالاَّ امْلُْؤِمِن���نَي ِف���ي الصاَّ
���ُه  ِإالاَّ ُجْهَدُه���ْم َفَيْس���َخُروَن ِمْنُه���ْم َس���ِخَر اللاَّ
ِمْنُه���ْم َوَلُه���ْم َعَذاٌب أَِلي���ٌم{، ومنهم َمن يقول 
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ائذن ل���ي وال تفتن���ي.. }َوِمْنُهْم 
ي  َم���ْن َيُق���وُل اْئَذْن ِل���ي َوال َتْفِتنِّ
َوِإناَّ  َس���َقُطوا  اْلِفْتَن���ِة  ِف���ي  أاَل 
ِباْلَكاِفِري���َن  يَط���ٌة  ِ حمَلُ ���َم  َجَهناَّ
م���ن  ومنه���م  )التوب���ة(،   })49(
ِذيَن  بني مس���جًدا ضراًرا.. } َوالاَّ
َخ���ُذوا َمْس���ِجًدا ِض���َراًرا َوُكْفًرا  اتاَّ
َوَتْفِريًق���ا َبنْيَ امْلُْؤِمِن���نَي َوِإْرَصاًدا 
ِم���ْن  َوَرُس���وَلُه  ���َه  مِلَ���ْن َح���اَرَب اللاَّ
َقْب���ُل..{ ب���ل ومنه���م َم���ن حاول 
���ا  ���وْا مِبَ قت���ل النب���ي ]   }َوَهمُّ
هن���ا  وس���نقف  َيَناُل���وا{..  َل���ْم 
عل���ى حدث���ني فقط مم���ا فعله 
خطورته���م  لتبي���ان  املنافق���ون 

على األمة.
أ( مسجد الضرار: بنى املنافقون 
باملدينة مسجًدا ليجتمعوا فيه 
ويتآمروا على اإِلسالم واإِلضرار 
كلمته���م،  وتفري���ق  باملس���لمني 
وق���د زعم���وا أنه���م بنوه توس���عة 
الس���بيل  وإلب���ن  للمس���لمني 
والضعف���اء والعاجزين، وطلبوا 
من الرس���ول ]  أن يصلي فيه، 
ليخدع���وا الناس به���ذا العمل. 
بعد عودة الرسول ]  من تبوك 
ه���ماَّ أن ُيصلي في هذا املس���جد، 
ولكن الل���ه تعالى نهاه عِن ذلك 
وكش���ف نواي���ا ومك���ر املنافق���ني 
َخُذوا َمْسِجًدا  ِذيَن اتاَّ وقال: }َوالاَّ
َب���نْيَ  َوَتْفِريًق���ا  َوُكْف���ًرا  ِض���َراًرا 
َه  امْلُْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا مِلَْن َحاَرَب اللاَّ
َوَرُس���وَلُه ِمْن َقْب���ُل َوَلَيْحِلُفناَّ ِإْن 
ُه َيْش���َهُد  ى َواللاَّ ْس���نَ أََرْدَنا ِإالاَّ احْلُ
ُهْم َلَكاِذُبوَن )107( ال َتُقْم ِفيِه  ِإناَّ
ْقَوى  َس َعَلى التاَّ أََبًدا مَلَْس���ِجٌد ُأسِّ

ِريَن  هِّ ُه ُيِحبُّ امْلُطاَّ ُروا َواللاَّ ���وَن أَْن َيَتَطهاَّ ِل َي���ْوٍم أََحقُّ أَْن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّ ِم���ْن أَواَّ
)108({ )التوب���ة(، وبه���ذا كش���ف الله زيف وك���ذب املنافقني، ثم قام املس���لمون بهدم 

وإحراق هذا املسجد.
ب( محاول���ة اغتي���ال النبي ] : في طريق العودة م���ن تبوك، وعند عقبة حاول اثنا 
عشر رجاًل من املنافقني الفتك بالنبي ] ، وذلك أنه حينما كان مير بتلك العقبة 
كان مع���ه عم���ار يقود زمام ناقته، وحذيفة بن اليمان يس���وقها، وأخ���ذ الناس ببطن 
ال���وادي، فانته���ز أولئ���ك املنافق���ون هذه الفرصة، فبينما رس���ول الل���ه ]  وصاحباه 
يس���يران إذ س���معوا وكزة القوم من ورائهم، قد غش���وه وهم ملتثمون، فبعث حذيفة 
فض���رب وج���وه رواحلهم مِبْحَجن كان معه، فأرعبهم الله، فأس���رعوا في الفرار حتى 
حلقوا بالقوم، وأخبر رس���ول الله ]  بأس���مائهم، ومبا هموا به، فلذلك كان حذيفة 
ا َلْم  وْا مِبَ يس���مي بصاحب س����ر رس���ول الله ] ، وفي ذلك يقول الله  تعالى :  }َوَهمُّ

َيَناُلوا{ )   التوبة :  74 (.
ف���ني: كانت هذه الغ���زوة  لظروفها اخلاصة بها   3( عدل���ه ]  ف���ي التعام���ل مع امُلَخلاَّ
إختباًرا ش���ديًدا من الله، إمتاز به املؤمنون من غيرهم، كما هي س���نته عز وجل في 
َى  ا َكاَن الّلُه ِلَيَذَر امْلُْؤِمِننَي َعَلى ما أَنُتْم َعَلْيِه َحتاَّ مث���ل ه���ذه املواطن، حيث يقول :   } ماَّ
���ِب {    )آل عم���ران :  179(   فقد خرج لهذه الغ���زوة كل َمن كان  يِّ ِبي���َث ِم���َن الطاَّ ي���َز اخْلَ مَيِ
ف  مؤمًن���ا صادًق���ا، حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرج���ل، فكان الرجل إذا تخلاَّ
وذكروه لرسول الله ]  قال لهم : » دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن 
يك���ن غير ذلك فق���د أراحكم منه« )رواه احلاكم في مس���تدركه(، فلم يتخلف إال من 
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حبسهم العذر، أو الذين كذبوا الله ورسوله من املنافقني، الذين قعدوا بعد أن استأذنوا 
للقع���ود كذًب���ا، أو قعدوا ولم يس���تأذنوا رأًس���ا.. نع���م كان هناك ثالثة نف���ر من املؤمنني 

فوا من غير مبرر، وهم الذين أبالهم الله، ثم تاب عليهم. الصادقني تخلاَّ
أ�سناف املتخلفون كانوا ثالثة ا

األول: ه���م الضعف���اء والفقراء ممن أقعده���م املرض أو النفقة عن اخل���روج إلى تبوك 
ِذيَن اَل َيِجُدوَن َما  َعَفاء َواَل َعَلى امْلَْرَضى َواَل َعَلى الاَّ ْيَس َعَلى الضُّ وهؤالء معذورون.. } لاَّ
ُينِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوْا ِلّلِه َوَرُسوِلهِ { )   التوبة :  91 ( . وقال فيهم رسول الله حني دنا من 
املدينة :  » إن باملدينة رجااًل ما س���رمت َمِس���يًرا، وال قطعتم وادًيا إال كانوا معكم، حبسهم 

الُعْذُر« ، ق�الوا :  يا رسول الله، وه��م باملدينة ؟  قال :   « وهم باملدينة«.. )رواه البخاري(.
الثان���ي: مؤمن���ون صادقون تخلف���وا بدون ع���ذٍر وإعترفوا بذلك وه���م: )كعب بن مالك  
هالل بن أمية  مرارة بن الربيع(  وقد أمر الرسول ]  الناس مبقاطعتهم، وقد ضاقت 
عليهم األرض مبا رحبت، وبعد خمس���ني يوًما تاب الله عليهم ونزل فيهم قوله تعالى: 
ا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم  ى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهْم اأَلْرُض مِبَ ُفوا َحتاَّ ِذيَن ُخلِّ الَثِة الاَّ }َوَعَلى الثاَّ
اُب  واَّ َه ُهَو التاَّ ِه ِإالاَّ ِإَلْيِه ُثماَّ َت���اَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا ِإناَّ اللاَّ ���وا أَْن ال َمْلَجأَ ِمْن اللاَّ أَنُفُس���ُهْم َوَظنُّ

ِحيُم { )التوبة 118(. الراَّ
الثالث: املنافقون الذين تخلفوا بدون عذر صادق وقد قبل منهم الرسول ]  عالنيتهم 
ووكل س���رائرهم إل���ى الل���ه. وملا دخل رس���ول الل���ه ]  املدينة بدأ باملس���جد، فصلى فيه 
ركعت���ني، ث���م جلس للناس، فأما املنافقون  وهم بضعة وثمانون رجاًل، فجاءوا يعتذرون 
بأنواع شتى من األعذار، وطفقوا يحلفون له، فقبل منهم عالنيتهم، وبايعهم، واستغفر 

له���م، ووكل س���رائرهم إلى الله.. 
فيعاتب���ه ربه بقوله تعالى: }َعَفا 
ى  ���ُه َعْن���َك ِل���َم أَِذنَت َلُه���ْم َحتاَّ اللاَّ
ِذي���نَ َصَدُقوا َوَتْعَلَم  َ َلَك الاَّ َيَتَبنياَّ
اْلَكاِذِبنَي{ )التوبة 43(. جند أنه 
فني  ل���م يتعام���ل  ]    م���ع امُلَخلاَّ
معامل���ًة واح���دًة ولكن���ه تعام���ل 
م���ع كلِّ حال���ٍة م���ع م���ا يناس���بها 
وما يتناس���ب وطبيعة مرتكبها.. 
فاملؤمنني بخالف املنافقني، ففي 
حني جنده  ]   يتعامل مبنتهى 
املنافق���ني  م���ع  والش���دة  احل���زم 
جنده يتعامل بأس���لوب مختلف 
م���ع املؤمنني؛ فنج���ده يعفو عن 
بعضهم ويرجئ اآلخر ألمر الله 
ليقضي فيهم، وهو ما حدث مع 
ف���وا.. وه���ذا  الثالث���ة الذي���ن ُخلِّ
درٌس من املصطفى عليه الصالة 
والس���الم للقادة في فنِّ التعامل 
مع الناس ومعاملة كل واحد مبا 
يناسب فعله ومبا يناسب وضعه 
وطبيعت���ه، وال يت���رك األمر على 
عواهنه ويعامل اجلميع معاملة 
واحدة، كما ال ميكن إغفال فضل 
الس���بق واألعم���ال الصاحلة في 
تقييمنا ألخطاِء اآلخرين حتى 

وإن كانت غير مبررة.
جه���اد  أم���ة  األم���ة  ه���ذه  أن   )4
ومصاب���رة:  وصب���ر  ومجاه���دة، 
وكت���ب الل���ه الع���زة والق���وة لهذه 
األمة، متى ما صدقت وأخلصت، 
فها هي دولة اإلس���الم الناش���ئة، 
تقف ف���ي وجه الكفر كل���ه بقواه 
املادي���ة فتهزمه، وتنتص���ر عليه: 
���ُه َم���ْن َيْنُص���ُرُه{  }َوَلَيْنُص���َرناَّ اللاَّ
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)احلج: 40(.
5( أس���لوب الع���دو في اس���تمالة الصفوف املنافقة: ولم يك���ن الضعف والتفرقة في 
ه���ذه األم���ة، إال م���ن ِقَبل أصحاب املس���الك امللتوية: }َل���ْو َخَرُجوا ِفيُكْم َم���ا َزاُدوُكْم 
اُعوَن َلُهْم{؛ لذلك يجب  ِإالاَّ َخَب���ااًل َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم َس���ماَّ
احل���ذر م���ن املنافق���ني وليبحث كل منا في نفس���ه لئال يكون فيه خصل���ة من نفاٍق 
تكون بذرة تنبت وتترعرع في داخله وهو ال يدري، وقد تؤتى األمة من ِقبله في يوٍم 
م���ن األي���ام، لذلك كان من توجيه املصطفى ألصحابه الدعاء »اللهم إني أعوذ بك 

من أن أشرك بك شيًئا أعلمه وأستغفرك ملا ال أعلمه«.
وا  6( ال يش���ترط فيه���ا تكاف���ؤ القوى في مواجه���ة األعداء: يكفي املؤمن���ني أن يعدُّ
أنفس���هم مبا إس���تطاعوا من قوة، ثم يثقوا بالله، ويتعلقوا ب���ه، ويثبتوا، ويصبروا، 
وعنده���ا ُينص���روا بإذنه وحوله وقوته، فها هو س���لفهم ابن رواح���ة يقول: »والله ما 
نقات���ل الن���اس بَعدٍد، وال ُع���دد، و ما نقاتلهم إال بهذا الدين ال���ذي أكرمنا الله به«، 
فف���ي معظ���م الغ���زوات واملعارك اإلس���المية الكبرى ل���م ينتصر املس���لمون عن قوٍة 
ظاه���رٍة عل���ى الع���دو بقدر ما كان���وا ينتصرون بق���وِة قربهم من الل���ه وطاعتهم له، 
ولذلك كانت من وصاياهم لبعضهم »أننا ال نخشى عدونا بقدر ما نخشى ذنوبنا«.
7( اإليجابي���ة والتغل���ب على العوائق: لقد نفر الصحاب���ة في إجابة داعي الله  كلٌّ 
على حس���ب طاقته ووس���عه  ونضرب هنا بعض األمثلة ممن تعاملوا بإيجابيٍة مع 
املوقف، ومنهم موقف علي بن أبي طالب  [  بأمِر رس���ول الله ]  اس���تخلفه في 
املدينة على النس���اِء والصبيان، ولكن لم يطق صبًرا فلحق برس���ول الله ]  وأمره 
رسول الله بالرجوِع وقال له: »أما ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون من موسى؟! 

غير أنه ال نبي بعدي«.
 وف���ي التغلب عل���ى العوائق يأتي 
مث���ل أب���ي ذر حيث يبطئ ب���ه بعيره، 
فيأخذ متاع���ه ويحمله على ظهره، 
ويلحق برس���ول الله ]  ولم يستبح 
لنفس���ه الع���ذَر للتخلِف عن رس���وِل 
الله ]. وهذا أبو خيثمة األنصاري 
يصارع نفس���ه بني البق���اِء واخلروج، 
فيدخ���ل بس���تاًنا ل���ه وق���د ُرش باملاء 
وزوجه فيه، فيقول: ما هذا بإنصاٍف، 
رس���ول الله ]  في السموِم واحلروِر 
وأب���و خيثم���ة ف���ي الظ���ل والنعيم!! 
فلح���ق برس���ول الل���ه ] ، فف���رح به 
ودع���ا له.. وهذا املوق���ف ُيبنيِّ لنا أن 
الصحابة كانوا يقاومون ويجاهدون 
أنفس���هم وأهواءهم لتس���لك طريق 
احلق وأنهم مناذج بشرية ُتعاني مما 
ُنعاني منه نحن في هذا العصر ولم 
يكونوا معصومني، لذا يسهل علينا 

االقتداء بهم وإتباعهم.  
8( تنوع وس���ائل أع���داء الله: فأعداء 
م���ن  يط���ورون  العص���ور  عب���ر  الل���ه 
وسائلهم حملاربة اإلسالم ويحاولون 
إيج���اد ثغرة ينف���ذون منه���ا للصفِّ 
املس���لم إلختراقه وإضعاف���ه، فنجد 
هن���ا أنه���م أرس���لوا لكعب ب���ن مالك 
[  ، ي���وم أم���ر النب���ي ]  بهج���ره 
أرس���لوا إلي���ه يقول���ون ل���ه: بلغنا أن 
صاحب���ك جفاك، ول���م يجعلك الله 
بداِر ه���وان وال مضيع���ة، فاحْلْق بنا 
ُنواِسك، لكناَّ كعًبا املؤمن علم أناَّ هذا 
َم التن���ور، فأوقده  من اإلبت���الء، فيماَّ
بالرس���الة.. }َوَما َكْي���ُد اْلَكاِفِريَن ِإالاَّ 

ِفي َضالٍل{.
وهذا هو ديدن أعداء اإلسالم في 
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الغابر واحلاضر، في كل زمان ومكان، يتحسس���ون األنباء 
ويترص���دون، ويتربصون باإلس���الم وأهل���ه، وكم من أقدام 
���ت!، وكم من أرجل في مثل هذه األحوال  ف���ي مثل هذا ذلاَّ
رها، وكم في  مها التنور وس���جاَّ ق���د انزلقت!، أما كعب فيماَّ
األم���ة م���ن أمث���ال كعب! ق���اوم وثبت عل���ى مبدئ���ه ودينه 

ابتغاَء وجه الله.
د  9( تأيي���د الل���ه لنبيه ]  باملعجزات: ف���ي هذه الغزوة أياَّ
الل���ه س���بحانه وتعالى نبي���ه بكثيٍر من املعج���زات، تثبيًتا 
للمؤمن���ني وتخفيًف���ا ملصابهم وملا القوه في ه���ذه الغزوة 

من صعاب من بدايتها لنهايتها. 
ومن املعجزات التي ش���هدتها الغزوة: إمطار الس���حاب 
ببرك���ة دعائ���ه: خ���رج املس���لمون للغ���زو ف���ي ج���وٍّ ش���ديد 
احل���رارة، ولم يكن معهم ما يكف���ي من املاء، مما أّدى إلى 
ش���عورهم بالعطش الش���ديد، فانطلقوا يبحثون عن املاء 
من حولهم، لكنهم لم يجدوا له أثًرا، فاضطراَّ كثيٌر منهم 
إل���ى ذبح راحلته وعصر أحش���ائها إلس���تخراج املاء الذي 
بداخله���ا، فلم���ا رأى أبو بكر الصّدي���ق [ حال املؤمنني 
دك  أسرع إلى النبي ]  وقال: »رسول الله، إن الله قد عواَّ
ف���ي الدع���اء خي���ًرا، فادع لن���ا »، فقال له: »أحت���ب ذلك؟«، 
قال: »نعم«، فرفع النبي ]  يده إلى الس���ماء، فما كاد أن 
ع الس���حاب من كلِّ م���كاٍن وأظلمت  يرجعهم���ا حتى جتماَّ
الدني���ا، ث���م هط���ل مط���ٌر غزي���ٌر، فارت���وى الناس وس���قوا 
أنعامه���م، وُملئ���ت األوعية الت���ي كانت معه���م، وملا غادروا 
امل���كان وج���دوا أن تل���ك الس���حب لم جت���اوز معس���كرهم، 
والقّص���ة رواه���ا اب���ن خزمية ف���ي صحيحه. وتكثي���ر املاء 
ف���ي تب���وك: في طريق الذه���اب أخبر النب���ي  ] من معه 
أنه���م س���يصلون إلى عني ماٍء في تب���وك، وطلب منهم أن 
���وها، فلما وصلوا إلى تلك  يتركوه���ا على حالها وال ميسُّ
العني أس���رع إليها رج���الن واغترفا منه���ا، فنقص ماؤها، 
ومل���ا عل���م النب���ي ]  غض���ب م���ن فعلهم���ا، ث���م طلب من 
الصحاب���ة أن يأتوه من ماء تل���ك العني، فغرفوا بأيديهم 
ع لديهم ش���يء يس���ير، فأخذه رسول الله  قلياًل حتى جتماَّ
]  وغس���ل به يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فس���الت مباء 
غزير حتى إرتوى الناس، والتفت النبي ]  إلى معاذ بن 
جب���ل [ وقال: »يوش���ك يا معاذ إن طال���ت بك حياة أن 

ت���رى ما ها هنا ق���د ُملئ جناًنا« رواه مس���لم، وكانت معجزًة 
ل تلك املنطقة القاحلة  عظيم���ًة تنّب���أ فيها النبي ]  بتحوِّ
ق ما أخبر  إلى بساتني خضراء خالل فترٍة وجيزة، وقد حتقاَّ
عن���ه  ] ، وص���ارت منطق���ة تبوك معروفًة بوفرِة أش���جارها 
وكثرِة ثمارها. وتكثي���ر الطعام: أصاب الناس املجاعة نظًرا 
لقل���ة ال���زاد، وبعد املكان، فاس���تأذن بع���ض الصحابة النبي 
]  ف���ي ذب���ح اإلب���ل واألكل منها، فأذن له���م، فجاء عمر بن 
اب  [  إلى النبي ]  وبنياَّ له أن ذلك سيتسّبب في  اخلطاَّ
قّلِة الرواحل، واقترح عليه أن يأمر الناس بجمِع ما لديهم 
م���ن طعاٍم قليٍل، ث���م الدعاء له بالبركة، ف���كان الرجل يأتي 
بك���فِّ التمر، وآخُر يأتي بالكس���رة، وثال���ٌث بكفِّ الذرة، حتى 
اجتمع ش���يٌء يس���ير، ودعا النبي ]  أن ُيبارك الله لهم في 
طعامه���م، فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في املعس���كر 
وع���اًء إال إمت���أل، وأكل���وا حت���ى ش���بعوا وبقيت زي���ادة، فقال 
النب���ي ] : »أش���هد أن ال إل���ه إال الل���ه، وأني رس���ول الله، ال 
يلقى الله بهما عبد غير شاكٍّ فيهما إال دخل اجلنة« )رواه 
مس���لم(. والتنّبؤ بحال ملك كندة: حينما وصل املس���لمون 
إل���ى تب���وك لم يج���دوا فيها أث���ًرا جليوش ال���روم أو القبائل 
املوالية لها، فبعث النبي ]  خالد بن الوليد [ إلى دومة 
ه س���يجد زعيمها أكي���در بن عبد امللك  اجلن���دل، وأخبره بأناَّ
وهو يصيد البقر، وفي تلك الليلة وقف أكيدر وزوجته على 
س���طح القصر، فإذا بالبقر تقترب من القصر حتى المست 
ب أكيدر مما رآه وق���ال المرأته: »هل  أبواب���ه بقرونه���ا، فتعجاَّ
أ فرس���ه،  رأي���ت مثل هذا قط؟« قال���ت: »ال والله«، فنزل وهياَّ
ثم خرج للصيد بصحبِة أفراٍد من أهل بيته، فرآه خالد بن 
الوليد  [  وقام مبالحقته، حتى استطاع أن يأسره، وقدم 
ى س���بيله. ب���ه عل���ى النبي ] ، فصاحل���ه على اجلزية، وخلاَّ
واخب���اره بالريح الش���ديدة: أخبر رس���ول الل���ه ]  في تبوك 
ع���ن هبوب ري���ٍح ش���ديدة، وطلب م���ن الناس أخ���ذ احليطة 
واحلذر حتى ال ُتصيبهم بأذى، وأمرهم بربط الدوابِّ وعدم 
اخل���روج في ذلك الوقت، وملا حلاَّ اللي���ل جاءت الريح، فقام 
رجٌل من املس���لمني م���ن مكانه، فحملته الري���ح حتى ألقته 
بجب���ل طيء، رواه مس���لم. وإخباره عن م���وت أبي ذر: كان أبو 
ر عن اجليش في غزوة تبوك، ثم  ذرٍّ الغف���اري [ مّمن تأخاَّ
���ا رآه النبي ]  مقب���اًل نحو اجليش  حل���ق ب���ه بع���د ذلك، وملاَّ
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ميش���ي وح���ده ق���ال: »رح���م الله أب���ا ذر، 
ميش���ي وح���ده، ومي���وت وح���ده، وُيبعث 
وح���ده«، ومض���ت س���نني طويل���ة حت���ى 
ان  [ ،  ج���اءت خالف���ة عثمان ب���ن عفاَّ
فانتقل أب���و ذر [ للعيش في منطقة 
»الرب���ذة«، وعندما حض���ره املوت أوصى 
امرأت���ه وغالم���ه أن يقوم���وا بتغس���يله 
وتكفين���ه ووضع���ه في طريِق املس���لمني 
عس���ى أن مي���راَّ ب���ه َم���ن يق���وم بدفن���ه، 
فأقب���ل عب���د الله ب���ن مس���عود [ في 
جماع���ٍة من أهل الكوف���ة، وما أن عرفه 
حتى بكى وتذك���ر النبوءة وقال: »صدق 
ى دفنه بنفسه.  رس���ول الله ] «، ثم تولاَّ
ودعاؤه لرواحل املسلمني وتنبؤه بركوب 
الغ���زوة  ه���ذه  ف���ي  للس���فن:  أصحاب���ه 
باإلجه���اد  املس���لمني  رواح���ل  ُأصيب���ت 
والّتعب، فشكا الصحابة ذلك إلى النبي 

] ، وملا اقتربوا من مضيق وقف النبي 
وا  ]  عل���ى بابه وأمر املس���لمني أن ميرُّ
م���ن أمام���ه، وجع���ل ينف���خ عل���ى ظهور 
الرواح���ل ويق���ول »اللهم أحم���ل عليها 
ف���ي س���بيلك، إن���ك حتمل عل���ى القوي 
والضعي���ف، وعل���ى الرط���ب والياب���س، 
في الب���ر والبحر«، فعاد النش���اط إليها 
وانطلقت مسرعًة، حتى وجد الصحابة 
صعوبًة في الس���يطرة عليها. وفي هذه 
الدع���وة أيًضا إخب���اٌر بأمر غيب���ّي، وهو 
اس���تخدام الصحابة للس���فن في الغزو 
واجله���اد، وق���د أش���ار فضالة ب���ن عبيد 
األنص���اري  [  إلى ذلك فقال: »فلما 
قدمن���ا الش���ام غزون���ا في البح���ر، فلما 
رأي���ت الس���فن وم���ا يدخل فيه���ا عرفت 

دعوة النبي ] « رواه أحمد.
 ولئن انتهت غ���زوة تبوك، فما انتهى 

وعبره���ا  دروس���ها  انته���ت  وم���ا  نوره���ا، 
ومواعظه���ا، ففي كل حديث منها قصة، 
وفي كل قصة عظة وعبرة، وفي كل ذكرى 
منه���ا موعظ���ة، هل يكفي س���رد أحاديث 
املاض���ي، والتغن���ي بالذك���ر الغاب���ر؟ هل 

يجزي هذا.
 وقد تش���ابكت بأمة اإلس���الم في هذه 
األعصار  حلقات م���ن احملن، وتقاذفتها 
أم���واج م���ن الف���ن، وصيح به���م من كل 
جان���ب، وتداع���ى عليه���م األكل���ة من كل 
ف���ج. الب���د أن نس���تفيد مما مض���ى، فيا 
أمة اإلس���الم ف���ي كل زمان وم���كان اتقوا 
ع���ن  وُذودوا  أمرك���م،  وأجمع���وا  الل���ه، 
دينك���م ومحارمك���م، ف���إن م���ن ال ي���ذود 
ع���ن دين���ه ومحارمه وال ينتص���ر لدينه، 
ذلي���ل حقي���ر، غي���ر حقي���ق بالع���زة ، بل 
ال حتل���و له احلي���اة، اصب���روا، وصابروا، 
أس���الفكم  ب���ه  متس���ك  ومب���ا  ورابط���وا، 
متس���كوا، جاهدوا كجهاده���م، و اصبروا 
كصبرهم، وتوكلوا على الله، وثقوا بالله 
واطمئنوا، و أبشروا، والعاقبة للمتقني: 
}َوَلَقْد َس���َبَقْت َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا امْلُْرَس���ِلنَي
ُهْم َلُه���ُم امْلَْنُصوُروَن�َوِإناَّ ُجْنَدَنا َلُهُم  �ِإناَّ

اْلَغاِلُبوَن{) الصافات(. 
ه���ذه بع���ض دروس م���ن ه���ذه الغزوة 
العظيم���ة، غيض من في���ض، وقطر من 
بحر، وكتب السيرة تفيض بذلك فاتقوا 
الله، وعوها، وطريق أسالفكم اسلكوها، 
عودوا فالعود أحمد،  اللهم أعز اإلسالم 
واملش���ركني،  الش���رك  وأذل  واملس���لمني، 
الله���م أصل���ح م���ن ف���ي صالح���ه صالح 
لإلس���الم وللمس���لمني، وأهِل���ْك م���ن في 

هالكه صالح لإلسالم واملسلمني.

�جامعة السودان � اخلرطوم. ■هذا اجلبل اسمه جبل شاروراء يقال ان بالل بن رباح أذن من فوقه في غزوة تبوك


