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ِّ
مقدمة
احلمد هلل العلي القدير ،والصالة والسالم على البشري النذير وصحبه
وأتباعه ما أورق الزهر وفاح العبري.
أما بعد فهذه أوراق عنواهنا «وقفات مع سورة التوبة» حتدثت فيها عن

اجلهاد وغزوة تبوك «العسرة» ومواقف املؤمنني واملنافقني عن اجلهاد
ودروس وعرب من خالل بعض آايت هذه السورة العظيمة.
كل ذلك إبجياز شديد فليس املقام مقام إسهاب ،وأشكر املوىل جلت
أخريا ،وما عملي إًل بضاعة
قدرته على توفيقه وامتنانه وتيسريه ا
أوًل و ا
مزجاة وجهد املقل ،ولكن عسى هللا أن جيعله مباركا خملصا .وقدمياا قيل:
فالغيث

خالصا لك نفعه
ال ترج شيئًا
ً
وصلَّى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلَّم.

ال

خيلو

من

العيث
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متهيد

اجلهاد وحكمة ومشروعيته

أ -اجلهاد يف سبيل هللا
أيضا ..هو يف اللغة :حماربة األعداء وهو املبالغة واستفراغ
ويسمى :القتال ا
ما يف الوسع والطاقة من قول أو فعل( )1وجهد طلب حىت وصل إىل
الغاية وبلغ املشقة( )2أما القتل يف اللغة فهو اإلماتة(.)3
وأما تعريف اجلهاد يف الشرع :فهو قتال الكفار إلعالء كلمة هللا واملعاونة
على ذلك( )4وقد يطلق اجلهاد يف النصوص الشرعية على غري قتال كما
قال « :اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا» .احلديث( )5ولكنه عند
اإلطالق يراد به قتال الكفار إلعالء كلمة هللا تعاىل(.)6

( )1لسان العرب (.)709-708/1
( )2املعجم الوسيط (.)143/1
( )3القتال يف اإلسالم (.)11
( )4أمهية اجلهاد ص  ،116القتال يف اإلسالم  ،13فتح الباري (.)3/6
( )5رواه أمحد وابن حبان وسنده جيد قاله األرنؤوط يف حتقيقه لزاد املعاد (.)6/3
( )6أمهية اجلهاد ص  ،117زاد املعاد ( )11/3لالستزادة.
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ِّ
ب َعلَْي ُك ُم
ب-
حكم اجلهاد :فرض كفاية لقوله تعاىلُ { :كت َ
يل َِّ
ال} )1( .وقولهَ { :وقَاتِّلُوا ِّيف َسبِّ ِّ
اّلل} )2(.وقولهَ { :وَما َكا َن
ال ِّْقتَ ُ
ال ُْم ْؤِّمنُو َن لِّيَ ِّنف ُروا َكافَةً} )3(.وبعض العلماء يقسم اجلهاد إىل قسمني:

جهاد الطلب واًلبتداء وهو تطلب الكفار يف عقر دراهم
-1
ودعوهتم إىل اإلسالم وقتاهلم إذا مل يقبلوا اخلضوع حلكم اإلسالم وحكم
هذا فرض على جمموع املسلمني.
عموما حىت
-2
جهاد الدفاع وحكمه :فرض عني على املسلمني ا
()4
يندفع شر األعداء وهذا إبامجاع علماء اإلسالم.
ج-
-1
-2
-3
-4

مراحل القتال التشريعية:
حمرما على املسلمني.
كونه يف مبدأ األمر ا
مأذوًن به فقط من غري إجياب.
كونه ا
كونه واجباا على من قاتل املسلمني.
فرضا على املسلمني على عموم الكفار.
كونه ا
()5

( )1سورة البقرة ،اآلية .216
( )2سورة البقرة ،اآلية .190
( )3سورة التوبة ،اآلية .122
( )4منار السبيل ( )383/1أمهية اجلهاد  134وما بعدها زاد املعاد (.)12/2
( )5أمهية اجلهاد  136وما بعدها.
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د -مكانة اجلهاد يف اإلسالم :اجلهاد يف اإلسالم عبادة عظيمة ،من
أجرا ومثوبة كيف ًل وبسببه تقوية ركائز
أفضل القرابت إىل هللا وأكثرها ا
الدعوة اإلسالمية ،وينشط أهلها وتتعمق يف األرض جذورها ،وهو الذي
جيعل أعداء احلق خيضعون لسلطان هللا فيرتكون املسلمني يؤدون عبادهتم
()1
ويقيمون دولتهم وينشطون يف دعوة اآلخرين إىل هللا ورسوله.
ومما يدل على مكانته وأمهيته هذه اآلايت واألحاديث:
ِّ
ِّ
قال تبارك وتقدس{ :إِّ َن َ
س ُه ْم
-1
اّللَ ا ْشتَ َرى م َن ال ُْم ْؤمنِّ َ
ني أَن ُف َ
يل َِّ
َوأ َْم َوا ََلُ ْم ِِّبَ َن ََلُ ُم ا ْجلَنَةَ يُ َقاتِّلُو َن ِّيف َسبِّ ِّ
اّلل فَ يَ ْقتُ لُو َن َويُ ْقتَ لُو َن َو ْع ًدا
آن ومن أَو ََف بِّعه ِّدهِّ ِّمن َِّ
َعلَْي ِّه َح ًّقا ِّيف الت َْوَراةِّ َو ِّ
اإل ِّجن ِّ
اّلل
يل َوالْ ُق ْر ِّ َ َ ْ ْ َ ْ
َ
ِّ
يم} (.)2
استَ ْب ِّش ُروا بِّبَ ْي ِّع ُك ُم الَ ِّذي ََبيَ ْعتُ ْم بِّ ِّه َوذَلِّ َ
فَ ْ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ

َدلُّ ُكم علَى ِّتَارةٍ
َ ِّ
-2
ين آ ََمنُوا َه ْل أ ُ ْ َ
َ
وقال تعاىلََ { :ي أَيُّ َها الذ َ
يل َِّ
ِّ
ِّ
ّلل ورسولِّ ِّه و ُتَ ِّ
نجي ُكم ِّمن ع َذ ٍ ِّ
اه ُدو َن ِّيف َسبِّ ِّ
اّلل
تُ ِّ ْ ْ َ
اب أَل ٍيم * تُ ْؤمنُو َن َِّب َ َ َ ُ َ
ِِّب َْم َوالِّ ُك ْم َوأَن ُف ِّس ُك ْم ذَلِّ ُك ْم َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِّ ْن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن * يَغْ ِّف ْر لَ ُك ْم
ِّ
ٍ
ِّ ِّ
ساكِّ َن طَيِّبَةً ِّيف
ذُنُوبَ ُك ْم َويُ ْدخ ْل ُك ْم َجنَات َتْ ِّري م ْن َتْت َها اََنْ َه ُ
ار َوَم َ

ِّ
جن ِّ
يم}.
َات َع ْد ٍن ذَلِّ َ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ

()3

( )1القتال يف اإلسالم ص .45
( )2سورة التوبة ،اآلية.111 :
( )3سورة الصف ،اآلايت.12 ،10 :
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َ ِّ
آمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َد ِّم ْن ُك ْم َع ْن ِّدينِّ ِّه
-3
ين َ
وقال تعاىلََ { :ي أَيُّ َها الذ َ
اّلل بَِّقوٍم ُُِّيبُّ هم و ُُِّيبُّونَه أ َِّذلَ ٍة علَى الْم ْؤِّمنِّني أ ِّ
َع َزةٍ َعلَى
س ْو َ
َ
ُْ َ ُ
ُ َ
ف ََيِِّْت َُ ْ
فَ َ
()1
يل َِّ
الْ َكافِّ ِّرين ُُي ِّ
اه ُدو َن ِّيف َسبِّ ِّ
اّلل َوال َخيَافُو َن ل َْوَمةَ الئٍِّم}.
َ َ

-4
-5

وقال « :إن أبواب اجلنة تت ظالل السيوف».

()2

وقال « :من مات ومل يغز ،ومل ُيدث نفسه بغزو مات

على شعبة من نفاق».

()3

-6

وقال « :رَبط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه ،وإن

مات جرى عليه عمله الذي كان يعلمه وأجرى عليه رزقه ،وأمن

الفتَان».
-5

()4

أهداف اجلهاد وغايته:

()5

ه -للجهاد أهداف وغاَيت عديدة أمساها:
تعبيد الناس هلل وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إىل
-1
العبودية لرب العباد وإزالة الطواغيت كلها من األرض ألن خضوع البشر
للبشر وتقدمي أنواع العبادة هلم إفساد لألجيال املتعاقبة على مر العصور
وتعاقب الدهور كيف ًل وهللا تبارك
( )1سورة املائدة ،اآلية.54 :
( )2رواه مسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه مسلم.
( )5أمهية اجلهاد ص  158وما بعدها.
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الدين َِِّّ
ِّ
ِّ
ّلل فَِّإ ِّن
وتقدس يقولَ { :وقَاتِّلُ ُ
وه ْم َح ََّت ال تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ َويَ ُكو َن ُ

ِّ
ني}.
انتَ َه ْوا فَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَال ِّم َ
الشرك وًل يعبد إًل هللا وحده فريتفع البالء عن عباد هللا من األرض وهو
الفتنة.
()1

فبمقاتلة املشركني يزول

رد اعتداء املعتدين على املسلمني لقوله جل وعزَ { :وقَاتِّلُوا
-2
يل َِّ َ ِّ
ِّيف َسبِّ ِّ
ين يُ َقاتِّلُونَ ُك ْم َوال تَ ْعتَ ُدوا إِّ َن َ
ب
اّللَ ال ُُِّي ُّ
اّلل الذ َ
()2
ِّ
ين}.
الْ ُم ْعتَد َ
إزالة الفتنة عن الناس ليسرى يف قلوهبم النور اخلالد من غري ما
-3
عائق ،والفتنة ثالثة أنواع:
أ -التعذيب ومضايقة املسلمني لريتدوا عن دينهم.
ب -األنظمة والقوانني الشركية والفساد الذي تسببه يف شىت جماًلت
احلياة.
ج -فتنة الكفار أنفسهم لغريهم مبا يقيمونه من مناهج تفسد فطر
الناس وعقوهلم.

( )1سورة البقرة ،اآلية .193
( )2سورة البقرة ،اآلية .190
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هذه األهداف مردودها عام على املسلمني وعلى غريهم ،ومثت أهداف
تعود على املسلمني أنفسهم أًل وهي:
متحيص املؤمنني أنفسهم من ذنوهبم ،وتطهريهم من خطاايهم.
أ-
تربية املؤمنني على الصرب والشجاعة والبذل والطاعة.
ب-
أما وقد رأينا هذه األهداف السامية والغاايت السامقة ،فإننا لنقف
متسائلني ابندهاش أين املغرضون وأعداء الدين من هذه األهداف ؟؟
«لقد جرت عادة اإلفرنج أن يعربوا عن كلمة اجلهاد ابحلرب املقدسة إذا

ثواب
أرادوا ترامجتها بلغاهتم ،وقد فسروها
منكرا وتفننوا فيه ،وألبسوها ا
ا
تفسريا ا
فضفاضا من املعاين املموهة حبيث إذا مسع البعض كلمة اجلهاد متثَّل صورة
ا
مواكب من اهلمج احملتشدة ،مصلتةا سيوفها ،متقد اة صدورها بنار التعصب
متطايرا من عيوهنا شرر الفتك والنهب ،عالية أصواهتا هبتاف:
والغضب،
ا
كافرا حىت متسك خبناقه وجتعله بني
هللا اكرب زاحفةا إىل األمام ما إن ترى ا
أمرين إما أن يقول ًل إله إًل هللا فينجو بنفسه وإما أن يضرب عنقه
فتشخب أوداجه دم ا.
وإن تعجب فعجب محالهتم وغاراهتم على شعوب آمنة وادعة ًل ذنب هلا
إًل أن أنعم هللا عليها مبعادن وكنوز وخريات
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يف أرضها( .»)1وبعد هذا كله يدعون إىل اإلنسانية والوطنية وإىل زمالة
األداين وإىل التعايش السلمي يف العامل وليمسخوا كل معلم جهادي يبقى
صغر أو كرب وهنا نقول مبلئ أفواهنا:
ٍ
أدعياء
أصحاهبا
بينات
والدعاوى إن مل يقيموا عليها
ولقد صدق فيهم قول القائل رمتىن بدائها وانسلت.
إن اإلسالم جتنب لفظة احلرب وغريها من الكلمات اليت تؤدي معىن
القتال يف اللغة العربية ،واستبدل هبا كلمة اجلهاد اليت تؤدي معىن بذل
اجلهد والسعي ،فلماذا استعاض هبا اإلسالم عن الكلمات القدمية الرائجة
َّ
إن ما ُجيزم به – وهللا أعلم – أبن سبب ذلك هو أن لفظة احلرب كانت
وًل تزال تطلق على القتال الذي يشب هليبه وتستعر ًنره بني الرجال أو
الشعوب ملآرب شخصية ليس فيه رائحة الفكرة أو اًلنتصار ملبدأ ،ومبا أن
القتال املشروع يف اإلسالم ليس من قبيل هذه احلروب مل يكن بد من ترك
لفظة احلرب ،فاإلسالم ًل يهمه اًلستيالء على املمالك وإمنا يهمه سعادة
()2
الشعوب ،واستعالء فكرته ،وتعميم منهاجه.
فالبداية كانت من التسمية ،فما أعظم هذا الدين عندما يقطع الطريق
على خصمه من أوله.

( )1اجلهاد يف سبيل هللا ص  1بتصرف.
( )2اجلهاد يف سبيل هللا الصفحات  12- 10بتصرف.
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إن اجلهاد اإلسالمي ليس جبهاد عدمي الغاية بل هو جهاد يف سبيل هللا،
جهاد يف هللا ،وهلل ،وابهللً ،ل شجاعة وًل محية وًل طلباا للمغنم بل هلدم
بنيان النظم املتناقضة ،واملناقضة ملبادئه وإلقامة الشرائع اإلسالمية مكاهنا،
«وقد متيز اجلهاد اإلسالمي أبنه يقف عند انتهاء سببه املوجب له إما
اختيارا له ،وإما بضمان
بقبول الدعوة والدخول يف اإلسالم ا
إمياًن به و ا
مصاحلة وأمان يفرضه عهد موثق ،يستوجب عدم الوقوف يف طريق الدعوة
وعدم اًلعتداء عليها ،وعلى القائمني هبا والداعني إليها».
مث إن إسالمنا العظيم وضع ضوابط أخرى للمقاتلني وقائدهم فقد َّبوب
العلماء يف مصنفاهتم أبو اااب يف هذه املوضوع( ، )1و َّأدب املقاتلني آبداب
عدة فأمرهم بطاعة القائد يف غري معصية ،وهناهم عن الغدر واملثلة والغلو
وقتل الصبية والنساء واملسلمني إىل آخر تلك اآلداب العظيمة اليت لو
ذهبنا نسوق النصوص فيها لطال بنا املقام فلو كان اجلهاد كما زعموا
وشوهوا ملا وضعت له هذه الضوابط ولكن { َوَم ْن يُ ِّرِّد َ
اّللُ

( )1انظر فتح الباري  ،183/6فقه السنة  147/3وما بعدها ،افرتاءات حول غاايت اجلهاد ص 34
وما بعدها حتت مبحث :مبادئ حتكم كيفية القتال اإلسالمي ،نيل األوطار ابب الدعوة قبل القتال ص
 34واألبواب بعده ص .349-345
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فِّ ْت ن ته فَ لَن متَْلِّ َ ِّ ِّ
اّلل َشي ئًا أُولَئِّ َ َ ِّ
ين َملْ يُ ِّرِّد َ
اّللُ أَ ْن يُطَ ِّه َر
ك لَهُ م َن َ ْ ْ
ََ ُ ْ
ك الذ َ
()1
قُلُوب هم ََلم ِّيف ُّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم}.
ي َوََلُ ْم ِّيف اآلخ َرة َع َذ ٌ
الدنْ يَا خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
َ ُ ْ ُْ
وعلى حد قول القائل:
الرمد إَيك أن ترى
فقل للعيون ُّ
سنا الشمس فاستغشي ظالم اللياليا
()2
خامتة متألقة لإلمام الشاطيب:
إن النفوس حمرتمة حمفوظة ،ومطلوبة اإلحياء حبيث إذا دار األمر بني
إحيائها وإتالف املال ،أو إتالفها وأحياء املال كان إحياؤها أوىل ،فإن
عارض إحياؤها إماتة الدين كان الدين أوىل ،وإن أدى إىل إماتتها كما
جاء يف جهاد الكفار ،وقتل املرتد ،وغري ذلك...

( )1سورة املائدة ،اآلية .41
( )2املوافقات للشاطيب ( )39/3كما يف القتال ص  ،45وانظر كتاب افرتاءات حول غاايت اجلهاد
للدكتور حممد نعيم ايسني؛ فهو قيم.
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الفصل اَول

خمتصر َحداث غزوة تبوك

أوال :سبب غزوة تبوك
ً
اختلف أهل السرية يف شبب هذه الغزوة ،فذكر ابن سعد
-1
وشيخه وغريه قالوا :بلغ املسلمني من األنباط الذين حيملون الزيت
امجوعا وأجلبت معهم
يقدمون به من الشام إىل املدينة أن الروم .امجعت ا
َخلخم وجذام وغريهم من متنصرة العرب ،وجاءت مقدمتهم إىل البلقاء
()1
فندب النيب  الناس إىل اخلروج إىل تبوك.
وروى الطرباين :من حديث عمران بن حصني قال :كانت
-2
النصارى نصارى العرب كتبت إىل هرقل إن هذا الرجل الذي خرج يدعي
النبوة هلك ،وأصابتهم سنون فهلكت أمواهلم ،فبعث رجل من عظمائهم
يقال له قباذ وجهز معه أربعني ألفا فبلغ النيب  ومل يكن للناس قوة وكان
عريا إىل الشام فقال اي رسول هللا هذه مئتا بعري أبقتاهبا
عثمان قد جهز ا

( )1فتح الباري ( ،)139/8من معني السرية ص  ،435التاريخ اإلسالمي (.)353/2
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وأحالسها ومئتا أوقية ،قال فسمعته يقول ًل يضر عثمان ما عمل
()1
بعدها.
وذكر أبو سعيد يف شرف املصطفى ،والبيهقي يف الدًلئل
-3
بسنده عن عبد الرمحن بن غرم إن اليهود قالوا اي أاب القاسم إن كنت
صادقاا فاحلق ابلشام فإهنا أرض احملشر وأرض األنبياء فغزا تبوك ًل يريد إًل
الشام فلما بلغ تبوك أنزل هللا تعاىل اآلايت من سورة بين
()2
ك ِّم َن اَ َْر ِّ
وك ِّم ْن َها}.
ض لِّيُ ْخ ِّر ُج َ
ادوا لَيَ ْستَ ِّف ُّزونَ َ
إسرائيل َ {:وإِّ ْن َك ُ

()3

وقال ابن كثري عزم رسول هللا  على قتال الروم ألهنم أقرب
-4
الناس إليه وأوىل الناس ابلدعوة إىل احلق لقرهبم إىل اإلسالم وأهله ،وقد
ِّ َ ِّ
َ ِّ
ين يَلُونَ ُك ْم ِّم َن الْ ُك َف ِّ
ار
ين َ
آمنُوا قَاتلُوا الذ َ
قال تعاىلََ { :ي أَيُّ َها الذ َ
()4
ِّ
َولْيَ ِّج ُدوا فِّي ُك ْم ِّغ ْلظَةً َوا ْعلَ ُموا أَ َن َ
ني}.
اّللَ َم َع ال ُْمتَق َ
قال صاحل الشامي :يبقى ما اعتمده ابن كثري هو السبب
-5
املعقول وهو الدعوة إىل هللا تعاىل( )5هذا وقد أطبق أهل العلم

( )1انظر فتح الباري (.)139/8
( )2انظر فتح الباري (.)140/8
( )3سورة اإلسراء ،اآلية  ،76قال الشوكاين قال ابن كثري :ويف هذا اإلسناد نظر ،فتح القدير
(.)249/3
( )4البداية والنهاية ( )3/5واآلية من سورة التوبة ،اآلية.123 :
( )5من معني السرية ص.435 :
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()1

على أن هذه الغزاة كانت يف شهر رجب من سنة تسع للهجرة.

اثنيًا :بعض الشواهد على مفاجأة الرسول لألعداء:
عن الصعب بن جثامة أن رسول هللا  سئل عن أهل الدار – أي املنزل
– من املشركون يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال« :هم

منهم».
()3
ليال.
قال أمحد وإسحاقً :ل أبس أن يبيَّت العدو ا
وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النيب  أغار على بين
املصطلق وهم غارون وسىب ذريتهم وأصاب يومئذ جويرية رضي هللا
()4
عنها.
وهذا وقد نقل ابن بطال أنه اتفق اجلميع على املنع من القصد إىل قتل
النساء والولدان ،أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل
امجيعا من اًلنتفاع إما برق أو ابلفداء فيمن جيوز
الكفار وملا يف استبقائهم ا
()5
أن يُفادى به.
()2

( )1فتح الباري ( ،)139/8زاد املعاد (.)526/3
( )2رواه الشيخان.
( )3نيل األوطار ( )260/7وانظر فقه السنة (.)166-165/3
( )4رواه الشيخان.
( )5نيل األوطار (.)262-261/7
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اثلثًا :خمتصر َحداث الغزوة :
عزم الرسول  على قتال الروم ألهنم أقرب الناس إليه وأوىل الناس
ابلدعوة إىل احلق لقرهبم إىل اإلسالم وأهله ،كان هذا يف السنة التاسعة من
اهلجرة ،وكان ذلك يف زمان عسرة من الناس .وجدب من البالد ،وحني
طابت الثمار والناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم ،فجلَّى للناس أمرها
ودعا من حوله من أحياء األعراب للخروج فاجتمع معه بشر كثري،
وختلف آخرون بغري عذر من املنافقني واملقصرين فالمهم هللا سبحانه أشد
اللوم ،وبعث خزاايهم أشد البعثرة ،وألن املسري طويل واحلر شديد ،واحلال
رقيق ،والظهر قليل ،فلم يكن هناك بد من استحثاث املوسرين على جتهيز
اجليش ،فأتى الصديق بكل ماله ،وأتى الفاروق بشطر ماله ،وأتى عثمان
أيضا أنفق العباس  ،وطلحة وعبد
مبال كثري َّ
وجهز ثالمثائة بعري للجيش ،ا
الرمحن بن عوف رضي هللا عنهم أامجعني ،ومع هذا كله فقد ضاق الظهر
ابملسلمني فجاء سبعة نفر للرسول  يريدون منه أن حيملهم ،لبعد الشقة
فاعتذر  فتولوا مغرورقة أعينهم ابلدموع فلما اطلع هللا على صدق
نواايهم ،رزقهم املطااي اليت تُقلهم ،فخرجوا معه  .وكان  قد طلب
يدا
ظهرا اخلري مر ا
من بعض من تظاهر ابإلسالم اخلروج للغزاة فامتنعوا ُم ا
قائال :أذن يل وًل تفتين فليس يل صرب
التخذيل والفرار ا
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على النساء اللوايت وصفهن كيت وكيت ،فقبل النيب  ذلك ،بل
وتغاضى عمن سخروا من نفقات املؤمنني الصادقني يف جتهيز اجليش،
وتغاضى كذلك عن املثبطني واملخذلني على ما سيأيت تفصيله.
ماخرا عباب الفيايف والقفار وكان العشرة
بعد ذلك خرج  جبيشه اجلرار ا
سوس ،وخنالة
من الرجال يتعاقبون على بعري واحد ،وكان زادهم متر م َّ
شعري سنخة ،ومع ذلك مضوا بيقني وصدق ما شهد التاريخ مثلهما ،ومل
يزل اجليش يغد السري بني الظمأ واملخمصة والنَّصب حىت وصل تبوكا،
أثرا على حد قول القائل:
فلم جيد للروم ا
قوم إذا اخلطب دوى يف مرابعهم
انرا
أشداقه
يقذف
وسار
ً
قالوا يل والردى تغلي مراجله
إعصارا
إن كنت رُيًا فقد القيت
ً

ولكن ثبتت هيبة اإلسالم يف األرض ،على الرغم من عدم حصول القتال
فلم يلبث أمراء قبائل جنوب الشام أن جاؤوا للرسول  معاهدين
ومذعنني لدفع اجلزية وبذلك َّأمن املسلمون حدود اجلزيرة الشمالية،
عائدا
وأرهبوا كل رعشيش حياول النيل من الدولة الفتية .مث قفل اجليش ا
إىل داير
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اهلجرة الطيبة( )1وقبل وصوله  إىل املدينة أوحى هللا تعاىل إىل نبيه عن
كفرا وتفري اقا للجماعة عن مسجد
مسجد الضرار الذي بناه املنافقون ا
قباء ،وضر اارا ألهنم أرادوا مضاهاة مسجد قباء ،فأمر  بتحريق مسجد
الضرار وعُصم  من القيام والصالة فيه ،وعلى مشارف املدينة استقبل
النساء والصبيان والوًلئد جيش النصرة قائلني:
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع
واجته  إىل السمجد وأتى املعُ َذرون واملتخلفون فطفقوا يعتذرون وحيلفون
فقبل منهم  عالنيتهم واستغفر هلم ووكل سرائرهم إىل هللا ،وأىب الثالثة
األطهار األبرار أن يكذبوا على حبيبهم حممد  خوفاا من َمثُالت هللا
جل وعز ،فعاتبهم وأمر مبقاطعتهم حىت ضاقت عليهم األرض َبر َحبها مث
ضاقت األمور وضاقت ،فلما استحكمت حلقاهتا فرجت ونزلت توبتهم
()2
ومغفرة هللا هلم يف قرآن يتلى إىل أن يرفع من الصدور والسطور.

يوما ،انظر من معني السرية  438املعسكر يف تبوك.
( )1بعد أن مكث هناك
معسكرا بضعة عشر ا
ا
( )2انظر البداية والنهاية ( ،)13 -3 /5السرية النبوية للندوى  ،320 -307سرية ابن هشام /4
 ،166 -155التاريخ اإلسالمي ( )363 -353 /3وغريها من كتب السري والتاريخ.
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الفصل الثاين

مواقف املؤمنني
إن اإلميان ليس ابلتحلي وًل ابلتمين بل فهو ابلبذل واجلود والعطاء ،وهو
حبث عن الكمال ًل يعرف الكالل ،وًل تقبل من امرئ دعوى إميانه حىت
يثبت ذلك ابلرباهني القاطعات.
ٍ
حَّت يصدق ما يقول فعال
رجل حالوة قوله
ال ترض من
وإليك أيها احلبيب مناذج من أفعال الرعيل األول تُثبت صدق إمياهنم ،وًل
غرو ،فهم الذين سطروا أمساءهم يف س خفر اخللود حبروف من نور يوم أن
واطأت أفعاهلم أقواهلم.
أوال :موقف املؤمنني من اإلنفاق لتجهيز جيش العسرة:
ً

عن أيب مسعود  قال« :ملا أُمران َبلصدقة كنا نتحامل  -أي ُيمل

بعضنا لبعض َبَجرة -فجاء أبو عقيل بنصف صاع ،وجاء إنسان
ِبكثر منه ....احلديث».
ولك أن تعجب من هذه النفوس املؤمنة اليت تسلك كل
()1

( )1رواه الشيخان.
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يسريا من أجل بذله يف
السبل من أجل احلصول على املال وإن كان ا
سبيل هللا فكم من عمل يسري عظمته النية ،وكم من عمل عظيم صغَّرته
الطوية.
وأخرج ابن أيب حامت من حديث أنس وغريه أن عبد الرمحن بن عوف
()1
أحضر مثانية آًلف درهم ،قال ابن حجر :وهذا أصح الطرق فيه.
رجال أتى بناقة حسنة امجيلة فألقى
وأخرج ابن جرير الطربي وغريه أن ا
()2
خبطامها عند رسول هللا .
وعن عبد الرمحن بن ُمسرة قال :جاء عثمان  أبلف دينار يف ثوبه

فصبها يف حجر النيب  فجعل النيب  يقلبها بيده ويقول« :ما ض َر
()3
ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مر ًارا».
******
اثنيًا :موقف املؤمنني البكائني:

َ ِّ
ْت ال
ين إِّ َذا َما أَتَ ْو َك لِّتَ ْح ِّملَ ُه ْم قُل َ
قال تبارك وتقدسَ { :وال َعلَى الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َج ُد ما أ ِّْ
يض ِّم َن ال َد ْم ِّع
َْحلُ ُك ْم َعلَْيه تَ َولَوا َوأَ ْعيُ نُ ُه ْم تَف ُ
أ َ

( )1فتح الباري (.)423 /8
( )2جامع البيان ( 389 /14األثر .)17015
( )3رواه أمحد والرتمذي وحسنه قال األرنؤوط :إسناده حسن /انظر حاشية شرح السنة (.)110 /14
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()1

هذه صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة يف اجلهاد واألمل الصادق للحرمان من
نعمة أدائه ،فبمثل هذه الروح انتصر اإلسالم ،ومبثلها عزت كلمته فلننظر
أين حنن من هؤًلء؟ ولننظر أين ُروحنا من تلك العُصبة مث لنطلب النصر
()2
والعزة إن استشعرًن من أنفسنا بعض هذه املشاعر.
يروي لنا هذه الصورة أبو موسى األشعري  فيقول :أرسلين أصحايب
إىل رسول هللا  أسأله احلمالن هلم إىل تبوك ،فقلت اي رسول هللا 
أصحايب أرسلوين إليك لتحملهم! فقال« :وهللا ال أْحلكم على شيء»
ووافقته وهو غضبان وًل أشعر ،ورجعت حزيناا من منع النيب  وأخربت
أصحايب ،فلم ألبث إًل سويعةا إذ مسعت بالًلا ينادي أي عبد هللا بن قيس
فأجبته فقال :أجب رسول هللا يدعوك فلما أتيته قال« :خذ هذين

القرينني لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق هبن إىل

أصحابك» فقال :إن هللا أو قال إن رسول هللا  حيملكم على هؤًلء
فأركبوهن فانطلقت إليهم هبن ..احلديث(.)3

( )1سورة التوبة ،اآلية.92 :
( )2يف ظالل القرآن ( )1686 -1685 /3بتصرف.
( )3انظر فتح الباري (.)138 /8
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فانظر إىل حال تلك النخبة كيف حزنوا وفاضت أعينهم ابلدموع ملا مل
سبيال إىل املعركة على الرغم من أن هللا عذرهم ومل جيعل عليهم
جيدوا ا
سبيال وأعجب ممن متكن من الغزو وامتلك الظهر ولكن ثبطه هللا فجلس
ا
مسرورا حيسب أنه على شيء.
ا

إذا اشتبهت دموع يف خدود
فأما من بكى فيذوب وجدا

تبني
َ َن

من بكى نمن
به من التقوى

تباكى
حرا ًكا

******
اثلثًا :أانس تلكؤوا مث حلقوا َبلركب:
ليس خباف أن كل بداية صعبة ،وصعوبة البداايت ختتلف ابختالف الناس
صعُبت عليها البداية ،بداية اًلنطالق مع جيش العُسرة،
وأمامنا فئة مؤمنة َ
ولكنها سرعان ما تداركت نفسها وعرفت خطأها فركضت إىل هللا وحلقت
ابلركب ولسان حاهلا يقول:
ليس

أن

نرى

أخطاءان

عيبًا
قال ابن هشام( :)1أبو خيثمة وعمري بن وهب يلحقان ابلرسول  مث إن
أايما إىل أهله يف يوم حار
أاب خثيمة رجع بعد أن سار رسول هللا  ا
وبردات له فيه ماءا،
فوجد امرأتني له قد أعدات عريشني هلما يف حائطهَّ ،
طعاما فقال ملا
وهيأات له ا

( )1السرية النبوية (.)161 -160 /4

عيبنا

اَكرب

أن

نبقى

نُعاب
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تذكر أن أحبابه يعانون شظف املسري قال :وهللا ًل أدخل عريش
إحداكما حىت أحلق برسول هللا  فهيئا يل ز اادا ففعلتا ،مث خرج يف طلب
رسول هللا .
فأدرك عمري بن وهب يف الطريق يطلب رسول هللا  فرتافقا حىت إذا دنوا
من تبوك قال أبو خيثمة لعمري :إن يل ذنباا ،فال عليك أن ختلَّف عين
حىت آتى رسول هللا  ففعل حىت إذا دًن من رسول هللا  وهو ًنزل يف

تبوك قال الناس :هذا ركب على الطريق مقبل ،فقال رسول هللا « :كن

أَب خيثمة» ،فقالوا  :اي رسول هللا  ،هو وهللا أبو خيثمة فلما أًنخ أقبل

فسلم على رسول هللا  فقال له رسول هللا « :أوىل لك – أي الويل

لكَ -ي أَب خيثمة» مث أخرب رسول هللا  اخلرب فقال له رسول هللا 
()1
خريا ودعا له.
ا
وهذا هو الصحايب اجلليل :أبو ذر ختلف وأبطأ به بعريه ،فأخذ متاعه
فحمله على ظهره  مث خرج يتبع أثر رسول هللا  ماشياا ونزل رسول
هللا  يف بعض منازل له ،فنظر ًنظر من املسلمني فقال :اي رسول هللا:
إن هذا الرجل ميشي على الطريق وحده ،فقال رسول هللا « :كن أَب

ذر» ،فلما أتمل القوم قالوا :اي رسول هللا  ،هو وهللا أبو ذر ،فقال رسول

هللا « :رحم هللا أَب ذر ،ميشي وحده ،وميوت وحده،

( )1خمتصر سرية الرسول  ،232يف ظالل القرآن (.)1725 /3
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()1

******

ابعا :موقف الثالثة الذين خلفوا:
رً
كعب بن مالك وصاحباه يتخلفون عن ركب رسول هللا  يف ساعة
العسرة فقد أدركهم الضعف البشري الذي ُحيبب إليهم الظل والراحة
فيؤثروهنا على احلر والشدة والسفر الطويل والكد الناصب.
إهنا ثقلة األرض ،ثقلة الدعة والراحة واًلستقرار ،اليت قد تتسبب وتلقى
ابإلنسان يف ُهوة سحيقة من الندم واألمل والصراع احملتدم.
ومرارة وهالل من السابقني األولني ومل يكن التخلف من
كان كعب ُ
عادهتم ولكنها الثقلة والشغف ،ولذلك يقول كعب :فطفقت أغدو لكي
صلُوا ومل يزل
أجتهز معهم ،فأرجع ومل أقض شيئاا ومل يزل يتمادى يب حىت فَ َ
يب حىت أسرعوا وتفارط الغزو ومهمت أن ارحتل فأدركهم وليتين فعلت فلم
يُ َّ
قدر يل ذلك فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج الرسول  فطفت
رجال ممن عذر هللا
رجال
مغموصا عليه يف النفاق ،أو ا
أحزنين أًل أجد إًل ا
ا
من الضعفاء ...فلما بلغين أن رسول

( )1خمتصر سرية الرسول  ،233يف ظالل القرآن ( )1725 /3من معني السرية الصفحات-437 :
.438
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عائدا حضرين مهي وطفقت أتذكر الكذب فلما قيل إن
هللا  قفل ا
رسول هللا  قد أظل زاح عين الباطل فأامجعت صدقه فلما قدم جاء
املخلفون يعتذرون فقبل عالنيتهم ووكل سرائرهم إىل هللا فقال يل ما

خلفك؟ فقلت :وهللا ما كنت قط أقوى وًل أيسر مين حني ختلفت عنك
قل نظريه يف اتريخ اجملتمعات
 وامتحن هللا إميانه وصاحبيهامتحاًن َّ
ا
البشرية اليت تقوم على أساس اإلميان والعقيدة واحلب والعاطفة ذلك أن
الرسول  هنى عن كالمهم ،فاجتنبهم الناس حىت تنكرت يف نفوسهم
األرض فما هي اليت يعرفوهنا ولبثوا على ذلك مخسني ليلة ،وكل ذلك مل
يؤثر يف رابطة احلب والوًلء اليت كانت تربطهم ابلقائد األول حيث يقول
كعب:
آتى رسول هللا  وهو يف جملسه بعد الصالة ،وأقول يف نفسي هل حرك
شفتيه برد السالم أو ًل؟ مث أصلي قريباا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على
علي وإذا التفت حنوه أعرض عين.
صاليت أقبل َّ
فتنكرت له الدنيا وأعرض عنه من كانت له دالة عليه ،حىت أقرب قريب
له وتعدى األمر ذلك إىل أزواج هؤًلء الثالثة فأمروا أن يعتزلوهن واستكان
قبل ذلك ُمرارة وهالل وجلسا يبكيان يف بيتهما وجاءت أدق مرحلة من
مراحل امتحان احلب والوفاء حيث جاء رسول ملك غسان خبطاب
لكعب وفيه( :بلغين أن صاحبك قد جفاك ومل ُيعلك هللا بدار
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هوان وال مضيعة فاحلق بنا) ،فكانت تلك الثالثة األاثيف إًل أن الغرية
اثرت واحلنان هاج فوىل وجهه شطر التنور وسجر اخلطاب.
وملا مت ما أراده هللا من متحيص النفر الثالثة وختليد ذكرهم يف القرآن وإقامة
الرباهني على قوة إمياهنم وحسن إسالمهم وقد اعتصروا كل اًلعتصار،
أفرج عنهم وأنزل توبتهم من فوق سبع مسوات ومل يفردهم ابلتوبة لئال
مهد لتوبتهم ابلتوبة على سيد األنبياء واملهاجرين واألنصار
يستوحشوا بل َّ
()1
ب َ
اّللُ َعلَى
فعا ملكانتهم .فقال{ :لََق ْد ََت َ
وجربا خلواطرهم ور ا
تكرمياا هلم ا
اج ِّرين واََنص ِّ َ ِّ
ِّ
اع ِّة الْعُ ْس َرةِّ ِّم ْن بَ ْع ِّد َما
النِّ ِّ
ين اتَبَ عُوهُ ِّيف َس َ
َيب َوال ُْم َه َ َ َ
ار الذ َ
َكاد ي ِّزي ُغ قُلُوب فَ ِّر ٍيق ِّم ْن هم مثَُ ََتب علَي ِّهم إِّنَه ِّهبِّم رء ٌ ِّ
يم *
ُ
َ َ
وف َرح ٌ
ُْ
َ َ ْ ْ ُ ْ َُ
ِّ َ ِّ
ت
ض ِِّبَا َر ُحبَ ْ
ضاقَ ْ
ين ُخلِّ ُفوا َح ََّت إِّذَا َ
ت َعلَْي ِّه ُم اَ َْر ُ
َو َعلَى الثَالثَة الذ َ
ت علَي ِّهم أَن ُفسهم وظَنُّوا أَ ْن ال ملْجأَ ِّمن َِّ
ِّ
ب
َو َ
اّلل إَِّال إِّل َْيه مثَُ ََت َ
ضاقَ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ
َ َ َ

ِّ
َعلَْي ِّه ْم لِّيَ تُوبُوا إِّ َن َ
يم}.
اّللَ ُه َو الت َ
َو ُ
اب ال َرح ُ

()2

******

( )1فتح الباري ( )145 -143 /8ابقتباس ،السرية النبوية للندوى ص  218 -214بتصرف،
الظالل ( ،)1733 -1732 /3وانظر سرية ابن هشام ( )179 -173 /4زاد املعاد (.)552 /3
( )2سورة التوبة ،اآليتان.118 /117 :
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الفصل الثالث

تعريف النفاق
جحرا
النفاق مأخوذ من ًَنف َقاء الريبوع وهو ابب جحره ،فالريبوع حيفر له ا
خمرجا آخر
مث يسد اببه برتابه ويسمى هذا املدخل القاصعاء مث حيفر له ا
حىت إذا بقى من الرتاب قشرة رقيقة تركها حىت ًل يعرف مكان هذا
املخرج ،ويسمى هذا املخرج النافقاء.
وقيل إنه مأخوذ من النفق وهو السرب يف األرض الذي يسترت فيهُ ،مسى
املنافق بذلك ألن املنافق يسرت كفره.
وأكثر علماء اللغة على القول األول ،وهو الراجح ألن النفق ليس فيه
إظهار شيء وإبطال شيء آخر كما هو احلال يف النفاق وكونه مأخوذاا
من النافقاء ابعتبار أن املنافق يُظهر خالف ما يُضمر أقرب منه كونه
مأخوذاا من النفق ابعتبار أنه خيرج من غري الوجه الذي دخل فيه ألن
الذي يتحقق فيه الشبه الكامل بني النافقاء والنفاق هو إظهار شيء
دخوًل حقيقياا
وإخفاء شيء آخر إضافة إىل املنافق مل يدخل يف اإلسالم ا
()1
حىت خيرج منه.

( )1لسان العرب ( ،)4509 -4508 /6املعجم الوسيط ( ،)942 /2املنافقون يف القرآن الكرمي ص
 13بتصرف.

وقفات مع سورة التوبة

32
()1

هذا يف اللغة ،أما يف اًلصطالح فهو :إظهار اإلسالم ،وإبطان الكفر.
ملاذا مل يظهر يف مكة وظهر يف املدينة ؟
أمورا عدة ،منها:
لو تساءلنا عن بواعث النفاق لوجدًنها ا
اعتقاد الكفر وكراهية اإلسالم.
-1
وجود املنافق حتت سيطرة حكومة إسالمية.
-2
ضعفه عن مواجهة هذه احلكومة بعقيدته اليت يضمرها.
-3
ويف مكة مل تكن سيطرة للحكومة اإلسالمية بل ابألصح مل تكن هناك
حكومة إسالمية فيحتاج املخالف الضعيف إىل معاداهتا ،ولكن ملا
تكونت هذه احلكومة يف املدينة وعجز ضعاف النفوس عن التصريح
سبيال يف ظالل تلك احلكومة القوية أًل وهو
مبعتقداهتم آثروا أن يسلكوا ا
سبيل النفاق .ريثما يتيسر هلم القضاء على اإلسالم أو التصريح بكفرهم
()2
وكراهيتهم أو التخلص من هيمنة هذه احلكومة القوية.
******

( )1اجلامع ألحكام القرآن ( ،)137/1املنافقون يف القرآن الكرمي ص  14اللسان (.)4509/6
( )2انظر لزام ا املنافقون يف القرآن الكرمي ص .19
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مَّت ظهر النفاق
ظهر النفاق ملا ظهرت لإلسالم هيمنة وسيطرة على جمرايت الساحة
وًلسيما بعد معركة بدر.
عموما:
موقفه ً 
عموما ابملداراة والقول اللني واحلذر من
متيز موقفه  مع املنافقني
ا
مكرهم ،والقبول ألعذارهم وحنو ذلك من املواقف فمن القول اللني قوله
ِّ ِّ
صر ٍ
ِّ
ب يَ ْه ِّدي َم ْن يَ َ ِّ
اط
هلمَّ { :لل الْ َم ْش ِّر ُق َوال َْمغْ ِّر ُ
شاءُ إ َىل َ

ُم ْستَ ِّق ٍيم} )1(.ملا قال السفهاء ومنهم املنافقنيَ { :ما َوََلُ ْم َع ْن قِّ ْب لَتِّ ِّه ُم

الَِِّت َكانُوا َعلَْي َها}

()2

ض َع ْن ُه ْم َو ِّعظ ُْه ْم
ومن اإلعراض واملداراة أمر هللا تعاىل له يف آية{ :فَأَ ْع ِّر ْ

َوقُ ْل ََلُ ْم ِّيف أَن ُف ِّس ِّه ْم قَ ْوًال بَلِّيغًا}

()3

وموقفه من عبد هللا بن أُيب بن

َع ُّز ِّم ْن َها
سلول عندما قال{ :لَئِّ ْن َر َج ْعنَا إِّ َىل ال َْم ِّدينَ ِّة لَيُ ْخ ِّر َج َن اَ َ

اََ َذل} )4( .ومن قبول األعذار ما حصل يف غزوة تبوك عندما جاء

( )1سورة البقرة ،اآلية.142 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.142 :
( )3سورة النساء ،اآلية.63 :
( )4سورة املنافقون ،اآلية.8 :
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املخلفون يعتذرون له عن التخلف فقبل عالنيتهم ووكل سرائرهم إىل هللا
()1
واستغفر هلم.
ومن احلذر من مكرهم قوله تبارك وتقدس لنبيه  عن املنافقنيُ { :ه ُم

اح َذ ْرُه ْم}.
ال َْع ُد ُّو فَ ْ

()2

******

أوال :موقف املنافقني من اإلنفاق يف تهيز جيش العسرة:
ً
روى الشيخان من حديث أيب مسعود البدري أنه قال :ملا أُمرًن ابلصدقة
كنا نتحامل ،فجاء أبو عقيل بنصف صاع ،وجاء إنسان أبكثر منه،
فقال املنافقون :إن هللا لغىن عن صدقة هذا ،وما فعل اآلخر هذا إًل رائء.

()3

وهذا عبد الرمحن بن عوف ملا أتى ببعض ماله قالوا :وهللا ًل يعطي عبد
()4
الرمحن عطيته إًل رايء.
فأنزل تعاىل براءة األصحاب األطهار ونعى على هؤًلء املنافقني وسخر
منهم كما سخروا من املؤمنني ألهنم مل يسلم

( )1كما تقدم ذكره.
( )2سورة املنافقون ،اآلية.4 :
( )3رواه الشيخان.
( )4الطربي ( 383/14األثر  )17004وتفسري القرآن العظيم (.)127/4
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كثريا وًل صاحب القليل ألنه يبذل
من جترحيهم صاحب الكثري ألنه يبذل ا
القليل!! .ذلك وهم قاعدون متخلفون منقبضوا األيدي شحيحوا األنفس
ًل ينفقون إًل رايء ،وًل يدركون من بواعث النفوس إًل مثل هذا الباعث
()1
الصغري احلقري.
وحدثنا تعاىل وتبارك عن صنف آخر من املنافقني وهم الذين يتخذون
نفقاهتم غرامة وخسارة ،وينتظر أن تقع ابملؤمنني احلوادث واآلفات ،ومل
يعلموا أهنا منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم( ، )2قال تعاىل وتنزه عنهم:

ِّ
ِّ
{ َوِّم َن اََ ْعر ِّ
ص بِّ ُك ُم ال َد َوائَِّر َعلَْي ِّه ْم
اب َم ْن يَتَخ ُذ َما يُنف ُق َمغْ َرًما َويَتَ َربَ ُ
َ
()3
دائِّرةُ ال َ ِّ
اّلل َِّمس ِّ
يم}.
س ْوء َو َُ ٌ
يع َعل ٌ
َ َ
******

اثنيًا :موقفهم من املشاركة يف الغزوة :
كان موقف املنافقني سيئاا للغاية حيث َّ
خذلوا وثبَّطوا اجلماعة املؤمنة
حيث كانوا يقولون ًل تنفروا يف احلر وحنوها من العبارات املخذلة ،وقال
أحد زعمائهم أئذن يل وًل تفتين.
قابل ابن هشام :وقال قوم من املنافقني بعضهم لبعض ًل تنفروا يف احلر،
زهادة يف اجلهاد وشك ا يف احلق وإرجاف ا

( )1الظالل (.)1681/3
( )2تفسري القرآن العظيم (.)141/4
( )3سورة التوبة ،اآلية.98 :
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برسول هللا  )1(فهؤًلء هم منوذج لضعف اهلمة وطراوة اإلرادة ،وكثريون
هم الذين يشفقون من املتاعب ،ويُؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح
الكرمي فيتساقطون إعياءا خلف الصفوف اجلادة الزاحفة العارفة بتكاليف

()2
َم أَ َش ُّد َح ًّرا ل َْو
الدعوات لذلك رد هللا عليهم متهكم ا {:قُ ْل َان ُر َج َهن َ
ِّ
ِّ
ريا َج َزاءً ِِّبَا َكانُوا
َكانُوا يَ ْف َق ُهو َن * فَ لْيَ ْ
ض َح ُكوا قَل ًيال َولْيَ ْب ُكوا َكث ً
()3
يَ ْك ِّسبُو َن}.
وكذلك اجلد بن قيس ملا قال له  هل لك يف جالد بين األصفر؟ فقال
اي رسول هللا أو أتذن يل وًل تفتين فإين أخشى إن رأيت نساء بين األصفر
أًل أصرب؟
وتردوا هبذا القول يف هاوية الفتنة أبوسع معانيها
أًل فليعلموا أهنم سقطوا َّ
ًل يف شيء آخر من شبهاهتا أو مشاهباهتا من حيث يزعمون اتقاء
()4
التعرض لشبهة نوع من أنواعها ،وهو اإلمث ابلنظر إىل امجال نساء الروم.
وح َّق لقائل أن يقول بعد أن يرى أفعاهلم املشينة:
ُ

شره
فلو كان منه اخلري إذ كان ُّ
يوما مع ال َ
شر
عتي ًدا ضربت اخلري ً

( )1السرية النبوية (.)156/4
( )2يف ظالل القرآن (.)1682/3
( )3سورة التوبة ،اآليتان.82/81 :
( )4تفسري القرآن احلكيم (.)477/10
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ولو كان ال خري وال شر عنده
رضيت لعمري َبلكفاف مع
عنده
خري
وال
شر
ولكنه
وليس على شر إذا طال من صرب
******

37

اَجر
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الفصل الرابع

اآلاثر الِت ترتبت على هذه الغزوة

أوال :آاثرها على املؤمنني
ً
ظهور اًلسرتاتيجية العسكرية املتفوقة للقائد الكبري حممد 
-1
وذلك من جوانب عدة:
تصرحيه ابلغزوة اليت يقصدها للمسلمني ،ليتأهبوا كل األهبة
أ-
فالشقة بعيدة ،واحلالة شديدة.
مر بداير مثود مل ينس  أن يرقق األرواح لتستثمر نعمة
ب-
عندما َّ
اإلميان بتذكريهم مبصارع قوم صاحل ملا عصوا وتعنتوا على نبيهم عليه
الصالة والسالم .
ختلصا من احلر الشديد.
ج-
اجتياز للمراحل ا
ليال ا
بقاء الرسول  بتبوك بعد انسحاب جيش الروم إلرهاب
د-
العدو أكثر وأكثر وإرعاهبم ،ولرفع معنوايت املسلمني أكثر وأكثر
وإعزازهم.
إظهار قوة املسلمني للعرب املتنصرة واملسلمني
-2
()1

( )1الرسول القائد ( ،)418-417القبائل العربية يف بالد الشام (.)145-132
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ألن الغزوة واكبت إسرتاتيجية إخضاع الشام ًلسيما وأهنا متتاز مبوقع مهم
وألمهيتها دينياا حيث ورد يف فضلها أحاديث ،ولصالت الوشاجة ،بني
قبائل اجلزيرة وقبائل الشام ولغناها ابلثروات اإلقتصادية بشكل عام.
إقامة عالقات وصلح مع قبائل جنوب الشام اليت كانت
-3
مقدمات إلسالم هذه القبائل بل ولفتح الشام كله ،فتقاطرت الوفود يف
عام مسى :عام الوفود بعد غزوة تبوك مباشرة فجاء وفد بين عامر بن
الطفيل وإربد بن قيس وأقبل وفد بين سعد بن بكر إبمرة ضمام ابن ثعلبة،
()1
وأقبل وفد بين عبد القيس إبمرة اجلارود وغريها من الوفود.
أتمني طرق املواصالت للجيش املسلم.
-4
تسوية األوضاع ما بني املدينة والشام لضمان عدم عداء
-5
القبائل واحلواضر يف مشال احلجاز للدولة اإلسالمية عن طريق ربط سكان
هذه املناطق ابملواثيق والعهود وكتب األمان إن مل يكونوا اعتنقوا اإلسالم.
انتصار اإلميان والرغبات الصادقة على كل العوائق والعقبات
-6
()2
النفسية واإلقتصادية.

( )1التاريخ اإلسالمي ص .366-364
( )2من معني السرية ص .446
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لفت نظر املسلمني إىل مشولية هذا الدين لكل األجناس
******

اثنيًا :آاثرها على املنافقني:
هتك أستارهم وظهور عوارهم ،وإبراز صفاهتم املشينة لتبقى
-1
لألجيال املتعاقبة لتحذر منها وذلك مثل:
استغالل الفرص املناسبة للطعن يف دعاة اإلسالم وتشويه
أ-
مسعتهم.
استغالل الفرص إلاثرة الشبهات حول اإلسالم ليزعزعوا إميان
ب-
املؤمنني.
جـً -ل يهمهم إًل مصاحلهم الذاتية والنجاة من كل مكروه.
د -أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف.
هـ -يقبضون أيديهم ويلمزون املؤمنني ويسخرون منهم.
وعلى حد عبارة صاحل الشامي :إن املنافقني ليسوا عناصر سلبية فحسب!
ولكنهم إجيابيون يف سلبيتهم فهم ًل يسامهون يف شيء بل يثبطون
()1
اآلخرين عن كل شيء.
******

( )1التاريخ اإلسالمي ص .366-364
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اثلثًا :آاثرها على الروم:
مل تقم للروم قائمة بعد هذه الغزوة إذ أهنا تعد الضربة الثانية
-1
بعد الضربة األوىل يف غزوة مؤتة عالوة على أن انسحاب جيش الروم يعد
وإخنناسا من قوة كانت تُعد ضاربة وكربى.
هزمية
ا
أيقن الفرس وغريهم من األعداء األلداء بقوة هذا الدين ،وأنه
-2
سيستمر يف جراينه على ظهر البسيطة دون توقف بل بتوقد.
******
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الفصل اخلامس

دروس وعرب من اآلَيت
مما ينبغي التنبه له أن سورة التوبة حتدثت إبسهاب عن هذه املعركة مما مل
حيدث من قبل وًل من بعد هبذا الزخم الكبري من اآلايت الكرميات وهذا
اكرب دليل على أمهية هذه الغزاة غزاة العُ َسرية ،وعلى ما واكبها من
أحداث.

قال تبارك ومتجدَ{ :ي أَيُّها الَ ِّذين آمنُوا ما لَ ُكم إِّذَا قِّيل لَ ُكم ِّ
انف ُروا ِّيف
َ َ
َ َ َ ْ
َ ُ
ِّ
ضيتم َِّب ْحلياةِّ ُّ ِّ
يل َِّ
اّلل َاثقَ لْتُم إِّ َىل اََر ِّ ِّ
َسبِّ ِّ
الدنْ يَا م َن اآلخ َرةِّ فَ َما َمتَاعُ
ض أ ََر ُ ْ ََ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ا ْحلَيَاةِّ ُّ
يما
الدنْ يَا ِّيف اآلخ َرة إَِّال قَليلٌ * إَِّال تَنف ُروا يُ َعذبْ ُك ْم َع َذ ًاَب أَل ً
ض ُّروهُ َش ْي ئًا َو َ
اّللُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِّد ٌير * إَِّال
َويَ ْستَ ْب ِّد ْل قَ ْوًما غَْي َرُك ْم َوال تَ ُ
َ ِّ
ين َك َف ُروا َاثِّين اثْ نَ ْ ِّ
ص َرهُ َ
ني إِّ ْذ ُُهَا ِّيف
نص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ
تَ ُ
اّللُ إِّ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الذ َ
َ
ول لِّص ِّ
الْغَ ِّ
َنز َل َ
احبِّ ِّه ال َتْ َز ْن إِّ َن َ
اّللُ َس ِّكينَ تَهُ َعلَْي ِّه
اّللَ َم َعنَا فَأ َ
ار إِّ ْذ يَ ُق ُ َ
الس ْفلَى وَكلِّمةُ َِّ
ِّ َ ِّ
ِّ ٍ
اّلل ِّه َي
ين َك َف ُروا ُّ َ َ
َوأَيَ َدهُ ِبُنُود َملْ تَ َرْو َها َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
ِّ
الْعُلْيَا َو َ
يم }.)1(.
اّللُ َع ِّز ٌيز َحك ٌ

( )1سورة التوبة ،اآلايت.40/38 :
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هداية اآلَيت:
حث وعتاب واستحثاث للمؤمنني للنفري للجهاد ألن هذا مقتضى اإلميان
واليقني والتخلص من قيود وثُقلة األرض ،وعدم الرضا مبتاع الدنيا الزائل.
أيضا هو مقتضى العقل ،فو هللا ما آثر الدنيا على اآلخرة من وقر
فهذا ا
اإلميان يف قلبه .وًل من جزل رأيه وًل من عُد يف أويل األلباب.
ومن مل يفعل فما أطاع هللا ،وما نصر الدين وًل أعان إخوانه املسلمني
على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم .وميحق دينهم فحقيق على من
أليما ،وأًل يقام له وزن ،فإن اًلستعالء على ثُقلة
ختلف أن يعذب ا
عذااب ا
األرض وعلى ضعف الناس إثبات للوجود اإلنساين الكرمي فهو حياة
ابملعىن العلوي للحياة.
ويضرب هللا هلم املثل من الواقع التارخيي الذي يعلمونه على نصرة هللا
ورسوله  بال عون منهم وًل وًلء فالنصر من عند هللا يؤتيه من يشاء.

()1

ضا قَ ِّريبا وس َفرا قَ ِّ
اص ًدا

قال تبارك ومتجد{ :ل َْو َكا َن َع َر ً
ً ََ ً
الش َقةُ وسيحلِّ ُفو َن َِّب َِّ
وك ول ِّ
ّلل ل ِّ
استَطَ ْعنَا
َك ْن بَعُ َد ْ
ت َعلَْي ِّه ُم ُّ َ َ َ ْ
َو ْ
التَبَ عُ َ َ
ِّ
اّلل ي ْعلَم إِّنَهم لَ َك ِّ
اذبُو َن}.
س ُه ْم َو َُ َ ُ ُ ْ
َخلََر ْجنَا َم َع ُك ْم يُ ْهل ُكو َن أَن ُف َ

()2

( )1الظالل ( )1656 -1655 /3تفسري كالم املنان ( )234 -232 /3اجلامع ألحكام القرآن
(.)93 -90 /8
( )2سورة التوبة ،اآلية.42 :
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هداية اآلَيت:
من هذه اآلية وما بعدها يبدأ احلديث عن طوائف ضعفت وأضعفت
الصف وآثروا حب السالمة على الدار اآلخرة.
حدثنا تبارك وتعاىل عن صفاهتم املشينة العديدة ،ومنها :أن األمر لو كان
أمر عرض قريب من األعراض الدانية ،وأمر سفر قصري األمد مأمون
العاقبة ًلتبعوك ولكنها الشقة البعيدة اليت تتقاصر دوهنا اهلمم الضعيفة
والقلوب اهلزيلة ،بل ومع احللف الكاذب املفضي إىل هالكهم حقيقة وإن
كان منجاة يف هذه الدنيا.
وًل غرو فاملؤمن ابهلل واليوم اآلخر ًل يتلكأ يف اًلستجابة للنداء واهليعة
تباعا ألمره تعاىل وابتغاءا ملرضاته ،فإن الطريق إىل هللا واضحة ًل ختطئ وًل
ا ا
يبقى يف ريب مرتدد إًل املرضى.

َع ُّدوا لَهُ عُ َدةً ول ِّ
ادوا ْ
* مث يقول تعاىل عنهمَ { :ول َْو أ ََر ُ
َك ْن َك ِّرهَ
وج ََ َ
اخلُُر َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
َ ِّ
ين}.
يل اقْعُ ُدوا َم َع الْ َقاعد َ
اّللُ انْب َعاثَ ُه ْم فَ ثَبَطَ ُه ْم َوق َ
نقصا،
خرجوا فيكم اي معشر املؤمنني اجملاهدين ما زادوكم إًل خباًلا أي ا
وألوضعوا خاللكم ولسعوا يف الفتنة وفرقوا بني امجاعاتكم املتآلفة ،يبغونكم
الفتنة أي حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم ملا تشبعت قلوهبم
ابلنفاق والضالل والدليل على ذلكم قوله
()1

( )1سورة التوبة ،اآلية.46 :

ملاذا ألهنم لو
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ك م ِّ
ِّ
تعاىل{ :إِّ ْن تُ ِّ
صيبَةٌ يَ ُقولُوا قَ ْد
ص ْب َ
س ْؤ ُه ْم َوإِّ ْن تُص ْب َ ُ
سنَةٌ تَ ُ
ك َح َ
أَ َخ ْذ َان أ َْم َرَان ِّم ْن قَ ْبلُ َويَتَ َولَوا َو ُه ْم فَ ِّر ُحو َن}.

()1

أي مبصيبتك وبعد مشاركتهم إايك اي حممد ،ألن نفس املعصوم  قد

حتزن لذلك قال تعاىل مسليا إايه آمرا أن يقول هلم{ :قُل لَن ي ِّ
صيبَ نَا إَِّال
ْ ُْ
ا
ا

الان وعلَى َِّ
ب َ
اّلل فَ لْيَ تَ َوَك ِّل ال ُْم ْؤِّمنُو َن} )2( .والتوكل
اّللُ لَنَا ُه َو َم ْو َ َ َ
َما َكتَ َ

هو اًلعتماد ،واملوىل هو الناصر ،وما يصيبنا هو ما ُكتب لنا يف اللوح
احملفوظ فموتوا بغيظكم أيها املنافقون واعلموا أنكم تنتظرون بنا ما تظنونه
سوءا وهو غاية ما نتمناه إذ َّ
إن السوء عندكم هو النصر أو الشهادة ولكننا
حنن ننتظر أن يصيبكم هللا بعذاب مساوي ًل سبب لنا فيه أو أبيدينا أبن

يسلطنا عليكم فنقتلكم شر تقتيل وهذا هو قوله جل وعز{ :قُ ْل َه ْل
ني وََْنن نَتَ ربَص بِّ ُكم أَ ْن ي ِّ
صيبَ ُك ُم َ
تَربَ ُ
اّللُ
صو َن بِّنَا إَِّال إِّ ْح َدى ا ْحلُ ْسنَ يَ ْ ِّ َ ُ َ ُ ْ ُ
()3
بِّع َذ ٍ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
صو َن}.
صوا إِّ َان َم َع ُك ْم ُمتَ َربِّ ُ
اب م ْن ع ْنده أ َْو ِِّبَيْدينَا فَ تَ َربَ ُ
َ
وذكر تعاىل جانب اإلنفاق الذي كانوا غاية يف السلبية فيه فقال تبارك
ِّ
َن يُتَ َقبَ َل ِّم ْن ُك ْم إِّنَ ُك ْم
وتقدس{ :قُ ْل أَنف ُقوا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًها ل ْ

( )1سورة التوبة ،اآلية.50 :
( )2سورة التوبة ،اآلية.51 :
( )3سورة التوبة ،اآلية.52 :
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ِّ ِّ
ني}.
ُكنتُ ْم قَ ْوًما فَاسق َ
()2
امتاز هبا هذا الصنف املرذول.
()1

حيث فضح هللا أستارهم وقرر القواعد اليت

ص َدقَ ِّ
ات فَِّإ ْن أُ ْعطُوا
* قال تبارك ومتجدَ { :وِّم ْن ُه ْم َم ْن يَل ِّْم ُز َك ِّيف ال َ
ضوا َما
ضوا َوإِّ ْن َملْ يُ ْعطَ ْوا ِّم ْن َها إِّذَا ُه ْم يَ ْس َخطُو َن * َول َْو أَنَ ُه ْم َر ُ
ِّم ْن َها َر ُ
اّللُ َسيُ ْؤتِّينَا َ
اّللُ َوَر ُسولُهُ َوقَالُوا َح ْسبُ نَا َ
آَت ُه ُم َ
ضلِّ ِّه َوَر ُسولُهُ إِّ َان
اّللُ ِّم ْن فَ ْ
َ
()3
اّلل ر ِّ
ِّ
اغبُو َن }.
إِّ َىل َ َ

هداية اآلَيت:
يقول تعاىل لنبيه :من املنافقني اي حممد من يعيب عدالتك يف توزيع
الصدقات ،مدعياا أنك حتايب يف قسمتها وهم ًل يقولون ذلك غضباا
للعدل وًل غريةا على الدين إمنا يقولونه هلم حلساب ذواهتم وأطماعهم
ومصاحلهم الشخصية ،واي ليتهم علموا أهنم لو رضوا مبا قسمت هلم
خريا هلم
وقنعت نفوسهم ورجوا منَ َن هللا وآًلءه ،وتذكروا يوم املعاد لكان ا
()4
وأقوم ولكن أضلهم هللا بكفرهم فال يفقهون شيئاا.
والعجيب أن إيذاءهم لصاحب الرسالة اخلالدة ًل يقف عند حد بل هذا
فريق منهم يقولون عنه :هو أُذُن أي ًل يبالون

( )1سورة التوبة ،اآلية.53 :
( )2تفسري كالم املنان ( )247 -243 /3الظالل (.)1665 -1662 /3
( )3سورة التوبة ،اآلايت.59 /58 :
( )4يف ظالل القرآن (.)1667 /3
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مبا يقولون من األذية للنيب  ويقولون إذا بلغه عنا بعض ذلك جئنا
نعتذر إليه فيقبل منَّا ألنه يقبل كل شيء يقال له ًل مييز بني الصادق
اضا
والكاذب ،وما درى املساكني أنه يعرض عنهم ويقبل أعذارهم إعر ا
عنهم خلبث طواايهم ،وألنه ُجبل على التسامح والعفو ودفع السيئة
()1
ابحلسنة  عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون.
ِّ
ورةٌ تُنَ بِّئُ ُه ْم ِِّبَا
قال تبارك ومتجدَُْ { :ي َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َن أَ ْن تُنَ َز َل َعلَْي ِّه ْم ُس َ

ِّيف قُلُ ِِّّ
استَ ْه ِّزئُوا إِّ َن َ
ِّج َما َتْ َذ ُرو َن}.
وهب ْم قُ ِّل ْ
اّللَ ُخمْر ٌ

()2

هداية اآلَيت:
يثري ويبعثر ويفضح تبارك وتعاىل ما أكنته تلك الصدور الكاحلة السقيمة،
فما زال هللا يقول :ومنهم ،ومنهم ،ويذكر أوصافهم إًل أنه مل يعني
أشخاصهم لفائدتني:
السرت على عباده.
-1
أن هللا ستري حيب َّ
الذم على من اتصف بذلك الوصف إًل أنه مل يفضح بل مل
-2
أن َّ
يعني أشخاصهم وغريهم إىل يوم القيامة.
فيقول تعاىل عن حاهلم ما تقدم قبل قليل ،حبيث تصبح أسرارهم
وفضائحهم مكشوفة حىت تكون عالنية لعباده وليكونوا عربةا للمعتربين.

( )1تفسري كالم املنان ()356 -355 /3
( )2سورة التوبة ،اآلية .64
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فاستمروا على ما أنتم عليه من اًلستهزاء والسخرية فاهلل خمرج ما حتذرون
وقد وىف تعاىل بوعده فأنزل تعاىل هذه السورة فهتك أستارهم ،فمن
فضائحهم كرههم هلذه الشريعة الغراء وكفرهم هبا ،واستهزاءهم ابهلل وبرسوله
وابملؤمنني ،وأمرهم ابملنكر وهنيهم عن املعروف على كل حال أسالفهم
الذين استمتعوا بنصيبهم الفاين .ولذلك أمر تعاىل نبيه جبهاد الكفار
()1
واملنافقني أبن يُغلظ عليهم مث بني تعاىل أن مأواهم جهنم وبئس املصري.

ِّ
قال تبارك وتقدس{ :الَ ِّذين ي ل ِّْمزو َن الْمطَ ِّو ِّع ِّ
ني

ني م َن ال ُْم ْؤمنِّ َ
َ
َ َ ُ
ُ
ِّيف ال َ ِّ َ ِّ
ين ال َُِّي ُدو َن إَِّال ُج ْه َد ُه ْم فَ يَ ْس َخ ُرو َن ِّم ْن ُه ْم َس ِّخ َر َ
اّللُ
ص َدقَات َوالذ َ
()2
ِّم ْن هم وََلم ع َذ ِّ
يم}.
ُ ْ َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
هداية اآلَيت:
أيضا من خمازي املنافقني فكانوا –قبحهم هللاً -ل يدعون شيئاا من
وهذا ا
األمور يرون هلم مقاًلا فيها إًل قالوا وطعنوا بغياا وعدو ااًن ،فلمزوا املكثر َّ
أبن
قصده بنفقته الرايء والسمعة وقالوا للمقل الفقري إن هللا غين عن صدقة
وساخرا منهم .إًل أنه هول جسيم
فاضحا هلم
هذا فأنزل تعاىل هذه اآلية
ا
ا

( )1تفسري كالم املنان ( )258 /3الظالل (.)1673 /3
( )2سورة التوبة ،اآلية.79 :
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()1

ول َِّ
ِّ ِّ ِّ
الف ر ُس ِّ
اّلل
*قال تبارك وتقدس{ :فَر َ
ِّح ال ُْم َخلَ ُفو َن ِِّبَْق َعده ْم خ َ َ
يل َِّ
وَك ِّرهوا أَ ْن ُُي ِّ
اه ُدوا ِِّب َْم َو ِّاَلِّ ْم َوأَن ُف ِّس ِّه ْم ِّيف َسبِّ ِّ
اّلل َوقَالُوا ال تَ ِّنف ُروا ِّيف
َ ُ
َ
ض َح ُكوا قَلِّ ًيال
َم أَ َش ُّد َح ًّرا ل َْو َكانُوا يَ ْف َق ُهو َن * فَ لْيَ ْ
ا ْحلَ ِّر قُ ْل َان ُر َج َهن َ
()2
ِّ
اء ِِّبَا َكانُوا يَ ْك ِّسبُو َن}.
ريا َج َز ً
َولْيَ ْب ُكوا َكث ً
هداية اآلَيت:
وهذا قدر زائد على جمرد التخلف ،فإن التخلف حمرم ،وزايدة رضا بفعل
املعصية وتبجح به ،فازداد األمر سوءا على سوء.
إهنا املهانة واإلخالد إىل األرض ،والتحلل من التكاليف ،فقارن بني حاهلم
وحال أولئك املؤمنني الذين ختلفوا مبدئياا بعذر فتقطعت قلوهبم حزاًن
دمعا ،إنه طراز آخر ،وعملة ًندرة يقول الناظر إليها:
وفاضت عيوهنم ا

يل

ِبثل

سريك

املدلل

متشي

روي ًدا

وتي

يف

إن الذي ًل يكابد عقبات الكفاح ،وًل يعاجل الشدائد ويلتذ ابجلراح لطري
اإلرادة ،ابئس املصري ،مثل هذا الصنف املسكني الذي آثر الراحة
املسرتخية ،واإلخالد البليد فأين هم؟ وكيف هبم يف حر ًنر جهنم وهي
حرا من ذلك
أشد ا

( )1تفسري كالم املنان ( )271 /3الظالل (.)1681 /3
( )2سورة التوبة ،اآلايت.82 /81 :

اَول

وقفات مع سورة التوبة

51

أمدا من ُش َقة الطريق إىل تبوك؟
املناخ ،وأطول ا
كثريا ألن اجلزاء من جنس العمل ،على أن
إذن فليضحكوا ا
قليال وليبكوا ا
هذا الصنف ليس أبهل أن ينال شرف اجلهاد على األعداء ألنه عدو يف
أبدا ولن
ذاته ،فإن رجعت إليهم اي حممد  فقل هلم :لن خترجوا معي ا
عدوا إنكم رضيتم ابلقعود أول مرة فاقعدوا مع اخلالفني ألن
تقاتلوا معي ا
الصف الذي يتخلله الضعاف املسرتخون ًل يصمد ألنه خيذلونه يف ساعة
الشدة فيخذلون معهم من مل يكن على شاكلتهم ،كما ورد يف اآلية التالية
لآلية املذكورة يف األول(.)1
ِّ
ِّ
ّلل وج ِّ
قال تبارك وتنزهَ { :وإِّذَا أ ِّ
اه ُدوا

ُنزل ْ
ورةٌ أَ ْن آمنُوا َِّب َ َ َ
َت ُس َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين *
استَأْذَنَ َ
َم َع َر ُسوله ْ
ك أ ُْولُوا الطَ ْول م ْن ُه ْم َوقَالُوا ذَ ْرَان نَ ُك ْن َم َع الْ َقاعد َ
ف وطُبِّع َعلَى قُلُ ِّ
ضوا ِِّبَ ْن ي ُكونُوا مع ْ ِّ ِّ
وهبِّ ْم فَ ُه ْم ال يَ ْف َق ُهو َن *
َر ُ
اخلََوال َ َ
ََ
َ
َك ِّن ال َرس ُ َ ِّ
ل ِّ
ك ََلُ ُم
اه ُدوا ِِّب َْم َو ِّاَلِّ ْم َوأَن ُف ِّس ِّه ْم َوأ ُْولَئِّ َ
آمنُوا َم َعهُ َج َ
ين َ
ُ
ول َوالذ َ
ِّ
اّلل ََلُم جن ٍ
َات َتْ ِّري ِّم ْن َتْتِّ َها
ْ
ات َوأ ُْولَئِّ َ
اخلَْي َر ُ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن * أ َ
َع َد َُ ْ َ

ِّ
اََنْ هار َخالِّ ِّد ِّ
يم }.
يها ذَلِّ َ
ين ف َ
َُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ

()2

هداية اآلَيت:
صوراتن وطبيعتان ،صورة وطبيعة اإلميان والقوة .وصورة النفاق والضعف
وطبيعته..
( )1الظالل ( ،)1683 -1682 /3تفسري كالم املنان ()275 -274 /3
( )2سورة التوبة ،اآلايت.89 /86 :
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إذا أُنزلت سورة أتمر ابجلهاد جاء أولوا الغىن واألموال الذين ًل عذر هلم
ًل ليُقدموا ويتقدموا بل ليخذلوا ويتكاسلوا ويطلبوا القعود مع النساء دون
استشعار للذلة واهلوان وًل عجب فالقلوب مطبوع عليها وخمتوم فهي ًل
تفقه مصاحلها.
وانظر إىل الطراز املتألق يف مشوخ ،إىل الذين جاهدوا أبمواهلم وأنفسهم بال
تكاسل وًل اخنذال وهنضوا بتكاليف العقيدة وعملوا للعزة اليت ًل تنال
ابلقعود فنالوها يف الدنيا وًنلوا السعادة السرمدية ملا آثروها على السعادة
َّ
()1
األبدية ،جنات تلك هي أوصافها.
موقف البكائني:
يصور لنا مدى الرغبة احلقة يف إراقة الدماء من أجل إعالء كلمة هللا ،فهم
ًل جيدون الرواحل اليت حتملهم إىل أرض املعركة فإذا ُحرموا شرف اجلهاد
دموعا ألهنم ًل جيدون ما ينفقون.
أتملت نفوسهم حىت إن عيوهنم لتنفيض ا
فهؤًلء وأمثاهلم ًل حرج عليهم وإذا سقط احلرج عنهم عاد األمر إىل أصله
وهو أن من نوى اخلري واقرتن بنيته اجلازمة سعى يف ما يقدر عليه مث مل
()2
يقدر فإنه يُ َّنزل منزلة الفاعل التام.

( )1الظالل ( ،)1685 -1684 /3تفسري كالم املنان (.)279 -278 /3
( )2الظالل ( ،)1685 /3تفسري كالم املنان ( )282 /3على تفصيل يف مسألة العجز انظره يف
املنتقى من فرائد الفوائد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص .13
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*قال هللا تعاىل وتقدس{ :يَ ْعتَ ِّذ ُرو َن إِّل َْي ُك ْم إِّذَا َر َج ْعتُ ْم إِّل َْي ِّه ْم قُ ْل ال
ِّ
اّللُ ِّم ْن أَ ْخبَ ِّ
ارُك ْم َو َسيَ َرى َ
َن نُ ْؤِّم َن لَ ُك ْم قَ ْد نَبَأ ََان َ
اّللُ َع َملَ ُك ْم
تَ ْعتَذ ُروا ل ْ
َوَر ُسولُهُ مثَُ تُ َردُّو َن إِّ َىل َع ِّامل الْغَْي ِّ
ب َوال َ
ادةِّ فَ يُ نَ بِّئُ ُك ْم ِِّبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن *
ش َه َ
سيحلِّ ُفو َن َِّب َِّ
ضوا َع ْن ُه ْم
ضوا َع ْن ُه ْم فَأَ ْع ِّر ُ
ّلل لَ ُك ْم إِّ َذا ان َقلَْب تُ ْم إِّل َْي ِّه ْم لِّتُ ْع ِّر ُ
ََ ْ
ِّ
اء ِِّبَا َكانُوا يَ ْك ِّسبُو َن * َُْيلِّ ُفو َن لَ ُك ْم
س َوَمأ َْو ُ
َم َج َز ً
اه ْم َج َهن ُ
إنَ ُه ْم ِّر ْج ٌ
ض ْوا َع ْن ُه ْم فَِّإ َن َ
ضى َع ِّن الْ َق ْوِّم
اّللَ ال يَ ْر َ
ض ْوا َع ْن ُه ْم فَِّإ ْن تَ ْر َ
لِّتَ ْر َ
()1
ِّ ِّ
ني}.
الْ َفاسق َ

هداية اآلَيت:
لص مبا سيكون من أمر هؤًلء
إنباء من هللا تعاىل لرسوله  وللمؤمنني اخلُ َّ
املنافقني من اًلعتذار واحللف الكاذب ليكون جواب املؤمنني ،وفروا
حقيقتكم،وقص علينا
معاذيركم ،لن نصدقكم ،فصادق القيل كشف لنا
َّ
دوافع خمازيكم ،فتجلَّت لنا ومل تعد مستوراة ،فاعلموا يف الدنيا ألن العمل
هو ميزان الصدق أما جمرد األقوال فال تدل على شيء مث َّ
أن مردكم إىل
()2
هللا فينبئكم مبا كنتم تعملون من خري وشر فيجازيكم بعدله أو بفضله.

( )1سورة التوبة ،اآلايت.96 /94 :
( )2الظالل ( ،)1695 /3السعدي (.)284 -283 /3
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أما الصنف الذي سيحلف لكيال توخبوهم أو ًل تقتلوهم ،فإهنم قذر
ورجس أبرواحهم فأعرضوا عنهم وامشئزوا من نتنهم َّ
فإن مأواهم جهنم جزاء
كسبهم أعماهلم اخلبيثة يف هذه الدار ،وحىت لو رضيتم عنهم َّ
فإن هللا ًل
يرضى عنهم ما داوموا فاسقني خارجني من ربقة الوًلء الصادق واإلذعان
()1
الواثق.
كفرا
مث حتدث تعاىل عن األعراب وهم سكان البوادي وأخرب أبهنم أشد ا
ونفاقاا من احلاضرة ألسباب عدة:
أهنم بعيدون عن فقه الشرائع ،وحدود هللا فهم جديرون بذلك
-1
خبالف احلاضرة فإهنم أقرب إىل فقه الشرائع واحلدود ومعرفتها.
أهنم جفاة الطبع ،ولذلك قال « :من سكن البادية جفا»
-2
( )2وعليه فإن احلاضرة فيهم من لطافة الطبع واًلنقياد للداعي ما ليس يف
البادية فهم جيالسون أهل اإلميان وخيالطوهنم أكثر من البادية ولذلك كانوا
أحرى للخري من البادية.
أهنم أحرص على األموال وأشح ولذلك يعد بعضهم اإلنفاق
-3
ونقصا بل وينتظر السوء حيل
يف سبيل هللا خسارة ا

( )1الظالل ( ،)1696 /3السعدي (.)285 -284 /3
( )2رواه الثالثة وصححه الرتمذي.
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ابملؤمنني َّ
وألن هللا جيازي كل بعمله ستكون النتيجة عليهم دائرة السوء.
رويدا
ولكن ا
فليس كل األعراب كذلك بل إن حال بعضهم كما قال األول:
له

يغريها
ال
بيض
خالئق
صرف الزمان كما ال يصدأ الذهب

فهذا الصنف يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،وعليه فهو سامل من الكفر والنفاق
وحيتسب نفقته يبتغي هبا وجه هللا وجيعلها وسيلة إىل دعاء الرسول 

وتربيكه عليهم وقال تعاىل ومتجد مبيناا لنفع صلوات الرسول { :أََال

إِّنَ َها قُ ْربَةٌ ََلُ ْم َسيُ ْد ِّخلُ ُه ُم َ
اّللُ ِّيف َر ْْحَتِّ ِّه} يف امجلة عباده الصاحلني ألنه
()1
غفور رحيم عفو كرمي.
ّلل والْي وِّم ِّ
ِّ
ِّ
*قال هللا جل وعزَ { :وِّم َن اََ ْعر ِّ
اآلخ ِّر
اب َم ْن يُ ْؤم ُن َِّب َ َ َ ْ
َ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ
اّلل وصلَو ِّ
ات ال َر ُس ِّ
ول أَال إِّنَ َها قُ ْربَةٌ ََلُ ْم
َويَتَخ ُذ َما يُنف ُق قُ ُرََبت عنْ َد َ َ َ َ
اّلل غَ ُف ِّ
ِّ ِّ
َسيُ ْد ِّخلُ ُه ُم َ
يم}.
اّللُ ِّيف َر ْْحَته إِّ َن ََ ٌ
ور َرح ٌ

()2

من هداية اآليتني:
تفضل هللا تعاىل ابلتوبة على النيب  واملهاجرين

( )1تفسري كالم املنان (.)287 -286 /3
( )2سورة التوبة ،اآلية.99 :
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واألنصار فغفر هلم الزًلت ورقاهم إىل أعلى الدرجات بسبب قيامهم
َ ِّ
اع ِّة الْعُ ْس َرة} -واي
ين اتَبَ عُوهُ ِّيف َس َ
ابألعمال الشاقات ولذا قال{ :الذ َ

ليت شعري كيف حال املنافقني واملخلفني يف املدينة وهذه اآلية تطرق
أمساعهم -فاستعانوا به تعاىل من بعد ما تقلَّبت بعض القلوب واستثقلت
قطع الدروب ولكن هو التثبيت السماوي ،مث اتب عليهم أي قبل توبتهم
ألنه رؤوف هبم.
عظيما
أيضا على الثالثة الذين خلفوا حىت إذا حزنوا ُحزاًن
واتب هللا ا
ا
وضاقت عليهم األرض على رحبها وسعتها ،وضاقت عليهم أنفسهم -أي
أاتهم الضيق والكرب من كل مكان وأغلقت كل السبل أمامهم وتيقنوا أنه
ًل ينجي من الشدائد وًل يلجأ إًل إىل العلي القدير فانقطع تعلقهم
ابلكون ومن سكنه – أذن يف توبتهم ووفقهم هلا لتقع منهم فيتوب عليهم
ألنَّه كثري التوبة والعفو والغفران عن الزًلت والنقصان ،عظيم الرمحة فما
وسهل
أجل منَـنَه حيث لطف بعباده وثبَّتهمَّ ،
أعظم هللا وما أكرم هللا وما َّ
هلم العبادة الشاقة وأعظم هلم مثوبتها ،واتب عليهم.)1( .

( )1تفسري كالم املنان ( ،)310 -308 /3وانظر فتح القدير (.)413 /2
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خامتة املطاف
يسريا
بعد أن عشنا يف هذه األفياء اإلميانية والرايض الرابنية وعرفنا شيئاا ا
يسريا عن غزوة العسرية ،ورأينا كيف يفعل
عن اجلهاد وغاايته ،وعرفنا شيئاا ا
اإلميان الصادق حيث يغذ السري بصاحبه إىل اجلود ابلروح واملال إن ضن
البخيل هبما ليحيا احلياة الكرمية إذ ًلبد هلا من ضريبة وبذل ورأينا ابملقابل
أحوال أهل النفاق والشقاق يُلبسون ،ورأينا آاثر الغزوة على املؤمنني وعلى
الكافرين واملنافقني والروم ،وختمنا املطاف ببعض الدروس واهلداايت اليت
تؤخذ من بعض تلك اآلايت البينات.
بعد ذلك كله...
نسأله تعاىل أن جيعلنا من املخلصني املخلَصني ،وأن يعيذًن من أحوال
يقر أعيننا بنصر اإلسالم واملسلمني.
النفاق واملنافقني وأن َّ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
وكتبه /عمر بن موسى احلافظ

ص .ب 55225 :ر .ب11534 :
الرَيض (حرسها هللا)
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