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 الكماؿ هلل عز كجل ،فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اػبطأ ،فما ظهر لكم منصواب فمن اهلل كحده ،كما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا كالشيطاف ،كنستغفر اهلل..
كاهلل اؼبوفق ؼبا حيب كيرضل.
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بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعُت.
نحمد اهلل عز كجل ضبدا كثَتا طيبا مباركا كبمده على نعمو العظيمة كآالءه اعبسمية أف أرسل إلينا الرسوؿ كأنزؿ عليو الكتاب
فبلغو صلى اهلل عليو كسلم ،كمر صلى اهلل عليو كسلم ىو كصحابتو الكراـ باألمور العظاـ ،مر باالختبارات كاالبتالءات ،خرج من
داره إىل مهجره طريدا دخل الغار كقد تآلب عليو العدك ككاف كاثقا بربو معتمدا عليو طاردا للخوؼ مطمئنا بو ،لو من اؼبقامات
الشريفة صلى اهلل عليو كسلم ما نشهد بو كنشهد على أنو رسوؿ من عند رب العاؼبُت.
كمن ىذه اؼبقامات كاؼبواقف اليت مر هبا رسولنا الكرًن غزكة تبوؾ اليت أتى اػبرب عنها يف سورة التوبة كأكؿ اؼبقاـ فيها ىذه
اآليات اليت ظبعناىا.
سنبدأ أكال يف ببياف ىذه اآلية األكىل ،بياف كالـ
نتك ػ ػ ػمل عن نفس
الشيخ حوؿ ىذه اآلية األكىل مث ػ ػ
اآلمات نفهم
الغزكة أكال كبعد ذلك ما ييت ٌسػ ػ ػ ر من ػ ػ ػ
معناىا.
يقوؿ الشيخ السعدم رضبو اهلل:
اعلم أف ؾػثَتا من ىذه السورة الكردية نزلت يف غزكة
اؼبسلميػف إىل
ػػ
تبوؾ إذ ندب النيب صلى اهلل عليو كسلم
اؿركـ ككاف الوقت حار كالزاد قليل كاؼبعيشة عسرة فحصل من بعض اؼبسلمُت من التثاقل ما أكجب أف يعاتبهم اهلل تعاىل
ػغػ ػزك ػ ػ
عليو كيستنهضهم.
كىنا كبتاج أف نعرؼ ىذه األجواء اليت أحاطت هبذه الغزكة ككيف ظهر فيها من معجزات النيب الكرًن كمن أحوالو كمن إدياف
اؼبؤمنُت ما كاف حيتاج إىل اطالع كنشر كبياف كأتت ىذه اآليات الكردية فيها خرب عن تلك األخبار ك أتى يف األحاديث الصحيحة
أيضا أخبار عن ىذه الغزكة العظيمة.
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ىذه الغزكة العظيمة اليت ندب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إليها اؼبسلمُت كانت يف شهر رجب يف السنة التاسعة ،قبل فتح
مكة ،كفيها أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بعث بسرية مؤتة اليت كقع ؽبا ما كقع كعاد منها اؼبسلمُت ساؼبُت بعد أف قيتل األربعة
الذين كالىم النيب صلى اهلل عليو كسلم على اعبيش مث قادىم خالد بن الوليد رضي اهلل عنو ،كأعادىم ساؼبُت.
كانت ىذه مؤتة السرية اؼبقدمة كمؤتة سببها أهنم قتلوا رسوؿ اهلل كىذا يف كل دين كشرع كعقيدة أىل األرض يعترب خطيئة أف
يقتلوا رسوؿ أحد ،إمنا عليو البالغ مث يًتكونو.
بعد ىذه السرية الركماف أعدكا عدة ؼبواجهة اؼبسلمُت كعلى أهنم سيدخلوف ؽبم اؼبدينة فأعدكا غبرب اؼبسلمُت جيشا قوامو
أربعوف ألف ،كأتت األخبار للنيب صلى اهلل عليو كسلم بأهنم صبعوا يف ذلك قبائل العرب اليت يف الشاـ ،كأعطوا قيادة اعبيش لعظيم
من عظماء الركـ.
كاف ىذا يف زمن بالنسبة ألىل اؼبدينة كأىل جزيرة العرب زمن حر قيظ شديد "قيظ" ىذه الكلمة يقوؽبا عمر رضي اهلل عنو
كىي كافية يف إدخاؿ اؼبشاعر يف نفوسنا ،أنو كيف كاف قيظ شديد ككاف يف زمن جدب ككاف يف زمن مل زبرج الثمار بعد ،كاف
قحط كبالء كعسر كجدب كقلة يف الظهر كاعبو كاف شديد اغبرارة ألف ىذا كاف كقت نضوج الثمار ،كاقًتاب موعد حصادىا،
كأيضا العدك ييعترب بعيد الطريق كعرة اؼبسافة طويلة ،كاؼبسلمُت ليس معهم من اؼبؤكنة مايكفيهم.
كمع ذلك رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم أف ىذا األمر حيتاج شدة ،حيتاج إىل حسم

 ،فلو ترؾ الركماف يأتوف إىل ديار

اؼبسلمُت الستيعظم شأهنم كعباسوا خالؿ الديار ،كمركا على القرل قبل أف يدخلوا اؼبدينة فجمعوا معهم األعراب اعبهاؿ كأتوا

اؼبدينة فكاف اؼبنافقُت ،فكاف البد من موقف يظهر فيو اإلدياف ،يظهر بو الثقة بالرضبن سبحانو كتعاىل.
فما كاف من النيب الكرًن صلى اهلل عليو كسلم إال أف ندب أصحابو للقتاؿ ،فجاءت ىذه اآليات:

}يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ما لَ ُكم إِذَا قِيل لَ ُكم ِ
يل اللَّ ِو اثَّاقَـلْتُم إِلَى ْاْلَر ِ ِ
انف ُروا فِي َسبِ ِ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْـيَا ِم َن ْاْل ِخ َرةِ فَ َما
َ َ
ض أ ََرضيتُم بِال َ
ْ
ْ
َ َ َ ْ
َ ُ
ِ ِِ ِ
متَاعُ الْحياةِ ُّ ِ
يل { التوبة 38 :فالصحابة بشر كيطرأ عليهم ما يطرأ على اػبلق  ،فهم كقع يف نفوسهم ما يقع
ََ
َ
الدنْـيَا في ْاْلخ َرة إ ََّّل قَل ٌ
عادة يف نفوس اػبلق من حساب األمور كىذا الشأف كما سيتبُت مل يكن لكل اؼبسلمُت ،إمنا قاـ اؼبسلموف الصادقوف كأىل
اإلدياف بالتسابق يف ذبهيز اعبيش أنفق كل مؤمن صادؽ ما لديو.
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كيف ىذه الغزكة جاء عثماف رضي اهلل عنو صاحب اغبياء الذم يستحي من اهلل كتستحي منو اؼبالئكة ،أتى رضي اهلل عنو دبئيت
بعَت بأقتاهبا كأحالسها كأنفقها يف سبيل اهلل مع مئيت أكقية من الفضة كألف دينار من الذىب.
ىذا شيء عظيم ،ألف دينار من الذىب! فنشرىا يف حجر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقلبها النيب صلى اهلل عليو كسلم
كقاؿ( :ما ضر عثماف ما عمل بعد اليوـ).
كأنتم تعلموف أنو ما عمل بعد ذاؾ اليوـ إال كل خَت ،بل ما عمل من أف أسلم إال كل خَت رضي اهلل عنو كأرضى صبيع
أصحابو الكراـ.
فزاد عثماف يف صدقتو بعدىا حىت بلغت تسعمائة بعَت كمئة فرس ،يعٍت ابتدأ دبئتُت مث انتهى إىل تسعمائة بعَت كمئة فرس.
كجاء عبد الرضبن بن عوؼ دبئيت أكقية من الفضة ،كجاء أبو بكر رضي اهلل عنو دبالو كلو ،كجاء عمر بنصف مالو ،كجاء
العباس و
دباؿ كثَت ،تتابعت صدقات القوـ كحىت أف النساء أخرجن أقراطهن كخواسبهن كأخرجن كل ماديلكن يف سبيل اهلل ،كأنتم
تقرؤكف يف التوبة فتجدكف اؼبنافقُت يلمزكف اؼبطوعُت من اؼبؤمنُت:
}الَّ ِذين يـل ِْمزو َن الْمطَّّْو ِعين ِمن الْم ْؤِمنِين فِي َّ ِ َّ ِ
ين ََّل يَ ِج ُدو َن إََِّّل ُج ْه َد ُى ْم فَـيَ ْس َخ ُرو َن ِم ْنـ ُه ْم َس ِخ َر اللَّوُ ِم ْنـ ُه ْم
ََ ُ
ُ
الص َدقَات َوالذ َ
َ َ ُ َ
ولَهم َع َذ ِ
يم { التوبة 79 :ألف كاف ىناؾ من يأيت كيتصدؽ حببات التمر اليت ديلكها ،فكانوا يقولوف اهلل غٍت عن ىذه اغببات،
ٌ
اب أَل ٌ
َ ُْ
كيأيت رجل فييعطي اغببات الكثَتة من التمر فيقولوف عنو ىذا يمرائي!

فجهز النيب صلى اهلل عليو كسلم اعبيش كأتى ىنا دكر اؼبنافقُت ،كم عاىن

اإلسالـ من النفاؽ كالزاؿ يعاين كسيأتينا الدرس

العظيم يف إدياف اؼبؤمنُت كيف نفاؽ اؼبنافقُت ،بعد أف يتبُت لنا ؾبمل الغزكة.
ذبهز اؼبسلموف كخرجوا كترؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم ؿبمد بن مسلمة على اؼبدينة كخلٌف على أىلو علي بن أيب طالب،
فأتى اؼبنافقُت يقولوف ييريد أف يتخفف من علي فجعلو يف اؼبدينة .فلما ظبع علي ىذا كمن األصل علي رضي اهلل عنو ؼبا قاؿ لو

النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يببقى مع النساء من أىلو ،فرأل أف ذلك يضر نفسو  ،كيف تًتكٍت معهم؟ ! مث أرضاه النيب صلى اهلل
عليو كسلم فخرج ،فعاد اؼبنافقُت يقولوف ىذا الكالـ ،يقولوف إمنا أراد أف يتخفف منو فلبس علي بن أيب طالب كخرج الحقا
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بالنيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم( :أال ترضى أف تكوف مٍت دبنزلة ىاركف دبوسى إال أف ال نيب
بعدم).
بقي اؼبنافقوف يتكلموف يبثوف الدعايا كاألراجيف كيقولوف أف ىذه الغزكة إمنا ىي ـباطرة كيعتذر منهم من يعتذر كخيرج من
خيرج بإرادة اإلرجاؼ ،كىم خائفوف على نفسهم من القتل كاألسر بسبب ما يعرفوف من قوة الركـ كمن كثرهتم فأخذكا يثبطوف
اؼبسلمُت يوىنوف عزائمهم؛ كؽبذا كقع ؽبؤالء األصحاب الكراـ ،يعٍت القوـ انقسموا إىل قسمُت:
 .1قسم سارع.
 .2كقسم حصل لو التثاقل ،التثاقل ىذا بسبب من؟ بسبب ىؤالء اؼبنافقُت ،كانوا يوىنوف عزائم اؼبسلمُت يبثوف بينهم
اػبوؼ ،يقولوف ؽبم غدا سنراكم مقيدين يف سالسل الركـ نسمع أخباركم بأنكم أسرل عند الركـ ،كبقوا يقولوف ؽبم
أربسبوف أف جالد بٍت األصفر كقتاؿ العرب بعضهم بعض ،كظلوا يرجفوا فيهم؛ كلذا أنزؿ اهلل عز كجل:
َخ ْذنَا أ َْمرنَا ِمن قَـ ْبل ويـتَـولَّوا و ُىم فَ ِرحو َن * قُل لَن ي ِ
كم ِ
ِ
}إِ ْن تُ ِ
صيبَـنَا إَِّل َما
ص ْب َ
صيبَةٌ يَـ ُقولُوا قَ ْد أ َ
ْ ُْ
َ ْ ُ ََ َ ْ َ ْ ُ
س ْؤ ُى ْم َوإِ ْن تُص ْب َ ُ
سنَةٌ تَ ُ
ك َح َ
َ تَ َ اللَّوُ لَنَا ُى َو َم ْوَّلنَا َو َعلَى اللَّ ِو فَـلْيَتَـ َوَّ ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن { سورة التوبة 51-50 :فهم ىذه مصيبتهم كل زماف إف تصبك حسنة تسؤىم
ادوُ ْم إََِّّل
كإف تصبهم مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل  ،كقد قاؿ اهلل عز كجل فيهم كما تقرؤكف } :لَ ْو َخ َر ُجوا فِي ُكم َّما َز ُ
ضعوا ِخ ََللَ ُكم يـ ْبـغُونَ ُكم ال ِْف ْتـنَةَ وفِي ُكم س َّماعُو َن لَ ُهم واللَّوُ َعلِ ِ َّ ِ ِ
ين { التوبة.47:
َخبَ ااَّل َوَْل َْو َ ُ
َ ْ َ
َْ
ٌ
َْ
يم بالظالم َ
ُ
يف ىذه الغزكة باف الصادؽ من الكاذب ،أتى اعبد بن قيس كما ىو معركؼ كىذا كاف منافقا ،اعتذر عن اللحاؽ جبيش
ول ائْ َذن لّْي َوََّل تَـ ْفتِنّْي أ َََّل فِي ال ِْف ْتـنَ ِة
اإلسالـ خبشية أف تفتنو نساء بٍت األصفر كما يقوؿ ،كقاؿ اهلل فيوَ } :وِم ْنـ ُهم َّمن يَـ ُق ُ
س َقطُوا وإِ َّن جهن ِ ِ ِ
ين { التوبة.49 :
َ
َّم لَ ُمحيطَةٌ بالْ َكاف ِر َ
َ ََ َ
الذم خرج مع النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يستهزئ بالصحابة الكراـ يقوؿ :ما رأينا مثل قراءنا ىؤالء أرغب بطونا كأكذب
يعتركف من النيب صلى اهلل عليو كسلم كما ىو معلوـ.
ألسنة كأجنب عند اللقاء ،كأتوا ذ
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بعضهم أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم تع ٌذر باغبر كرضي للنيب صلى اهلل عليو كسلم اغبر كمل يرضو لنفسو كقاؿ اهلل عز كجل:
ِ ِِ ِ
ول اللَّ ِو وَ ِرىوا أَن يج ِ
ف ر ُس ِ
اى ُدوا بِأ َْم َوالِ ِه ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو َوقَالُوا ََّل تَ ِنف ُروا فِي
َ ُ
َُ
}فَر َ
ِح ال ُْم َخلَّ ُفو َن ب َم ْق َعدى ْم خ ََل َ َ
َّم أَ َ ُّد َح ِّرا لَّ ْو َ انُوا يَـ ْف َق ُهو َن{ التوبة.81 :
ال َ
ْح ّْر قُ ْل نَ ُ
ار َج َهن َ
اهلل عز كجل قاؿ يف اآليات اليت قرأناىا {لو ان عرضا قريبا وسفرا قاصدا } ،يعٍت لو كاف اؼبسافة للركـ قريبة {َّلتبعوك
ولكن} االختبار ىنا أنو {بعدت عليهم الشقة } ،مسافة طويلة وسيحلفون باهلل كذبا كنفاقا {لو استطعنا لخرجنا معكم }
يهلكوف أنفسهم هبذه األدياف الكاذبة يهلكون {أنفسهم واهلل يعلم أنهم لكاذبون}.
{ولو أرادوا الخروج ْلعدوا لو عد ة} ،فالمهم اهلل على قعودىم مع القاعدين كالعجزة  ،كالمهم على عدـ اؼبشاركة ،معركؼ
أف ىناؾ ثالثة من الصحابة كقع ؽبم ذاؾ البالء ككانوا صادقُت اعتذركا إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم بصدؽ ،كىم الثالثة الذين
يخلفوا تيًركوا كخربىم مشهور.
كبن نفكر اآلف يف الدرس الذم سفخرج بو من الغزكة درس اإلدياف ،اؼبسلمُت ؼبا خرجوا ىذه الغزكة كاف كل شبانية عشر رجال
يتعاقبوف بعَت كاحدا كمل يكفيهم األكل كال اؼبؤكنة حىت أكلوا أكراؽ الشجر ! لكن حصل فيها يف ىذه الغزكة ماحصل من شواىد
اإلدياف ،يأتينا الكالـ عنها إف شاء اهلل تفصيال.
،

الذم نراه أيضا منهم امتثاؿ األمر كقوة التسليم ،استسلموا ؼبا أمرىم النيب صلى اهلل عليو كسلم باػبركج كاستنفرىم نفركا
أمرىم باإلنفاؽ أنفقوا ،بل ىؤالء الصحابة الكراـ ؼبا جاعوا كعطشوا يف الطريق كقع ؽبم العطش مركا على ديار شبود الذين أنزؿ اهلل
عليهم العذاب ،كجدكا آبارىم فاستسقى الصحابة من آبار الوادم كقاموا بتعبئة اؼباء ،ؼبا رآىم النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ؽبم

ال تشربوا من مائىا كال تتوضؤكا منها للصالة كما كاف من عجُت عجنتموه فاعلفوه اإلبل ،كال تأكلوا منو شيئا كال تدخلوا مساكن
الذين ظلموا أنفسهم .قيل ؽبم ىذا الكالـ كىم يف حاؿ العطش كاعبوع ! ككاف ديكن ألحد أف يتأكؿ كيقوؿ اآلف كبن يف ضيق ال
أبس أف نشرب من مشرب القوـ الذين غضب اهلل عليهم ،لكنهم سكبوا اؼباء كأعلفوا ما عجنوا للدكاب ،فحصل ؽبم ماحصل من
اؼبعجزات ،فإهنم ؼبا بلغوا من العطش ما بلغوا فأصبح الرجل ينحر إبلو كيشرب ما

يف كرشها من اؼباء كيضعها على كبده من

اغبرارة!
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يصف لنا عمر رضي اهلل عنو ىذا اغبدث .
اس قى ى ً
ً ً
اػبىطَّب ً
ىع ًن ابٍ ًن ىعبَّب و
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم
يل لًعي ىمىر بٍ ًن ٍ
اب :ىح ِّدثٍػنىا ىع ٍن ىشأٍ ًف الٍعي ٍسىرةً ،فىػ ىق ى
اؿ عي ىم ير " :ىخىر ٍجنىا ىم ىع ىر يسوؿ اللَّبو ى
اؿ :ق ى
و ًو
ً
ًً
ً
ش ىش ًدي هد ىح َّبىت ظىنىػنَّبا أ َّب
س
إً ىىل تىػبي ى
ىصابػىنىا فيو ىعطى ه
وؾ ًيف قىػٍيظ ىشديد ،فىػنىػىزلٍنىا ىمٍن ًزال أ ى
ىف ًرقىابػىنىا ىستىػٍنػ ىقط يع ىح َّبىت أى ٍف ىكا ىف أ ى
ىح يدنىا يى ٍذ ىى ي
ب يػىٍلتىم ي
ً
ً
ىف ىرقىػبىتىوي تىػٍنػ ىق ًط يع ،ىك ىح َّبىت أ َّب
اػبىال فىال يػى ٍرًج يع ىح َّبىت يىظي َّبن أ َّب
اؿ أىبيو بى ٍك ور
ٍ
ضعيوي ىعلىى بىطٍنً ًو! فىػ ىق ى
ىف َّب
الر يج ىل لىيىػٍن ىح ير بىع ىَتهي فىػيىػ ٍعص ير فىػ ٍرثىوي فىػيى ٍشىربيوي ىكيى ى
النَّبيب صلَّبى اللَّبو علىي ًو كسلَّبم(( :أ يً
الصدِّيق :يا رس ى ً
ب ىذ ىاؾ يىا أىبىا بى ٍك ور؟))
ُّدع ًاء ىخٍيػنرا فى ٍادعي لىنىا ،فىػ ىق ى
ىرب ُّد
وؿ اللَّبو ،إً َّبف اللَّبوى قى ٍد ىع َّبوىد ىؾ ًيف الد ى
اؿ ً ُّد ى
ِّ ي ى ى ي
ي ىٍ ىى ى
وؿ اللَّب ًو صلَّبى اللَّبو علىي ًو كسلَّبم ي ىدي ًو فىػلىم يػرًجعها ح َّبىت مالى ً
ت فى ىملىئيوا ىما ىم ىع يه ٍم،
اؿ :فىػىرفى ىع ىر يس ي
اؿ :نػى ىع ٍم ،قى ى
قى ى
ت َّب
ت! يمثَّب ىس ىكبى ٍ
الس ىماءي فىأىطىلَّب ٍ
ى
ي ى ٍ ى ى ى ى ٍ ٍ يٍ ٍ ى ى ى
يمثَّب ذىىبػنىا نػىٍنظير فىػلىم ىًقب ٍدىا جاكز ً
ت الٍ ىع ٍس ىكىر" .
ي ٍ ى ى ىى
ىٍ
فقط على مقدار العسكر ،كىذه آية عظيمة آراىا اهلل عزكجل الصحابة الكراـ.
كمثلو حيكي لنا أبو ىريرة رضي اهلل عنو كأبو سعيد اػبدرم كيف كاف اعبوع.
عن أًىيب ىريػرىة أىك عن أًىيب سعً و
وؾ أىصاب النَّباس ىؾباعةه قىاليوا :يا رس ى ً ً
ت لىنىا
يد ىش َّب
ش قى ى
اؿ :لى َّبما ىكا ىف ىغ ٍزىكةي تىػبي ى ى ى ى ى ى
وؿ اللَّبو لى ٍو أىذنٍ ى
ك ٍاأل ٍىع ىم ي
ى ٍ ي ىٍى ٍ ى ٍ
ى ىي
ى
اؿ :يا رس ى ً
اؿ رس ي ً
ً
ت
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم :افٍػ ىعليوا .قى ى
وؿ اللَّبو ،إً ٍف فىػ ىع ٍل ى
وؿ اللَّبو ى
اؿ :فى ىجاءى عي ىم ير فىػ ىق ى ى ى ي
فىػنى ىح ٍرنىا نػى ىواض ىحنىا فىأى ىك ٍلنىا ىك َّباد ىىنَّبا .فىػ ىق ى ى ي
ً
ًً
ك.
قى َّبل الظَّب ٍه ير ،ىكلى ًك ٍن ٍادعي يه ٍم بًىف ٍ
ض ًل أ ٍىزىكادى ٍم ،يمثَّب ٍادعي اللَّبوى ىؽبي ٍم ىعلىٍيػ ىها بًالٍبىػىرىك ًة لى ىع َّبل اللَّبوى أى ٍف ىٍ ىع ىل ًيف ىذل ى
ننظر ؼبوقف أبو بكر كموقف عمر كنقوؿ سبحاف اهلل من قوة اإلدياف بأنو رسوؿ اهلل كانوا يقًتحوف عليو ىذا االقًتاح .كانوا
يأتوف فيقولوف لو لو دعوت لنا لو دعوت للطعاـ بالربكة ،فهم شديدم اإلدياف ،كيعرفوف أف ق صلى اهلل عليو كسلم لو فعل كصل
الناس إىل مرادىم.
اؿ رس ي ً
ف
الر يج يل ىً يءي بً ىك ِّ
ض ًل أ ٍىزىك ًاد ًى ٍم .قى ى
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم :نػى ىع ٍم ،قى ى
اؿ :فى ىج ىع ىل َّب
اؿ :فى ىد ىعا بًنًطى وع فىػبى ىسطىوي ،يمثَّب ىد ىعا بًىف ٍ
وؿ اللَّبو ى
فىػ ىق ى ى ي
اؿ :ىكىً يءي ٍاآل ىخ ير بً ىك ٍسىرةو.
اؿ :ىكىً يءي ٍاآل ىخ ير بً ىك ِّ
ف سبىٍور .قى ى
ذيىرةو .قى ى
ىذه ماذا تكوف يف اعبيش العظيم؟!

كى ىذا ٍ ً
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم ًهبى ىذا اللَّب ٍف ًظ إًال ىع ٍن يع ىمىر ًهبى ىذا ا ًإل ٍسنى ًاد
اغبىد ي
يث ال نػى ٍعلى يموي يػيٍرىكل ىع ًن ً ِّ
ىى
النَّبيب ى
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ً
ك ىش ٍيءه يى ًسَته.
اجتى ىم ىع ىعلىى النِّطى ًع ًم ٍن ىذل ى
ىح َّبىت ٍ
قاؿ أبو ىريرة" :فحزرتو فإذا ىو قدر قبضة العنز" ،يعٍت قدره فما يأيت أكثر من ىذا قبضة العنز.
اؿ :فى ىدعا رس ي ً
ىخ يذكا ًيف أ ٍىك ًعيىتً ًه ٍم ،ىح َّبىت ىما تىػىريكوا
اؿ :يخ يذكا ًيف أ ٍىك ًعيىتً يك ٍم .قى ى
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم ىعلىٍي ًو بًالٍبىػىرىك ًة ،يمثَّب قى ى
اؿ :فىأ ى
وؿ اللَّبو ى
قى ى ى ى ي
ً
اؿ رس ي ً
ًيف الٍ ىع ٍس ىك ًر ًك ىعاءن إًَّبال ىملىئيوهي! قى ى
ت فى ٍ
ضلى ٍ
اؿ :فىأى ىكليوا ىح َّبىت ىشبًعيوا ،ىكفى ى
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّب ىم(( :أى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى
وؿ اللَّبو ى
ضلىةه .فىػ ىق ى ى ي
وؿ اللَّب ًو ىال يػىٍل ىقى اللَّبوى هبًً ىما ىعٍب هد ىغٍيػر ىش ٍّك
اعبى ًنَّبة)) .
ب ىع ٍن ٍ
إًَّبال اللَّبوي ىكأ ِّ
ىين ىر يس ي
اؾ فىػيي ٍح ىج ى
ى
ككبن نشهد أفق صلى اهلل عليو كسلم رسوؿ من عند اهلل آمن بو ىؤالء الكراـ ،كبلغوا مابلغوا من درجات عند رهبم بصدقهم
كصدؽ توكلهم على اهلل.
ككما يقوؿ اغبسن البصرم يصف العيسرل :فمضوا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم على صدقهم كيقينهم رضي اهلل عنهم.
فكاف جزاءىم أف تاب اهلل تعاىل عليهم ،حيث مل تردىم العسرة اليت أحاطت هبم من كل جانب عن اػبركج يف سبيل اهلل .
َّ ِ
ِ
ِ
ككبن نقوؿ كاف جزاءىم أف تاب اهلل عليهم .قاؿ تعاىل { :لََّقد تَّ َ َّ
ين اتَّـبَـعُوهُ فِي
ين َو ْاْل َ
َنصا ِر الذ َ
اب اللوُ َعلَى النَّب ّْي َوال ُْم َهاج ِر َ
ساع ِة الْعسرةِ ِمن بـع ِد ما َ اد ي ِزي ُغ قُـلُوب فَ ِر ٍيق ّْم ْنـهم ثُ َّم تَاب علَي ِهم إِنَّو بِ ِهم رء ٌ ِ
يم } التوبة.117 :
ُ
َْ َ َ َ
وف َّرح ٌ
ُْ
َ َ ْ ْ ُ ْ َُ
َ َ ُ َْ
كبن مؤمنُت بذلك كيعٍت ماحصل يف تلك الغزكة من أحداث ككيف أف النيب صلى اهلل عليو كسلم سار يف كقت كاف نفس
الوقت امتحاف فكما ظبعنا يف أكؿ الكالـ أنو خرج إىل تبوؾ يف رجب يف ذاؾ الوقت الذم كاف فيها شدة القيظ كاستمرت الغزكة
طبسُت يوما من العيسرة كاؼبشقة ،ثالثوف يوما منها مسَت كطريق ،كعشركف يوما أقامها يف تبوؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم.
كمن العجائب يف الغزكة أف الركـ جبنوا عن منازلة النيب صلى اهلل عليو كسلم ،الركـ ؼبا ظبعوا إقباؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
ىربوا ،فنصره اهلل عز كجل هبذا الشأف نصره بالرعب.
اغبقيقة الذم يتأمل يف جيش العسرة مبدأه كمنتهاه يعلم أف اإلدياف باهلل ىو القوة اغبقيقة اليت منلكها ،يعٍت ىذه قلة زاد كقلة
ظهر كبعد مسافة كشدة حر ،لكن الصحابة الكراـ بعوف اهلل كصلوا إىل تبوؾ ،كحاصركا العدك ،فمعلوـ أف ىذا إدياف؛ ألف جيش
ركاه مسلم يف صحيحو.
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النيب صلى اهلل عليو كسلم األضعف يف القوة يثبت كيتقدـ كاعبيش األقول يف القوة يرتعب كيتأخر.

فالرعب الذم قذفو اهلل يف

قلوب الكافرين يف مقابل ما قذفو اهلل يف قلوب اؼبؤمنُت من اليقُت  ،ييفهم أف اإلدياف ىو مبدأ كل شيء ،كىذه الغزكة ظهر فيها قوة
اإلدياف كظهر فيها قوة اليقُت من الصحابة الكراـ ككيف أهنم يسَتكف يف جيش العسرة كيصلوف إىل الركـ فيسلمهم اهلل كيًتاجع

أىل الركـ كديتنعوف عن قتاؿ اؼبسلمُت.
حصل يف الغزكة أمور كثَتة يف ذاؾ اؼبسَت فبا يدؿ على صدؽ ىذا الرسوؿ الكرًن ،من ذلك أف منافق من اؼبنافقُت استغل
حدث كىو ضياع ناقة النيب صلى اهلل عليو كسلم يف بث التشكيك يف صدؽ رسالة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ للصحابة
الكراـ أليس ؿبمد يزعم أنو نيب؟ كخيربكم عن خرب السماء كىو ال يدرم أين ناقتو؟ ككاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف صبع مع
أصحابو كال يدرم عن ما قالو اؼبنافق  ،فقاؿ كما أخرجو الطربم قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(( :أف رجال قاؿ ىذا ؿبمد خيربكم
أنو نيب كيزعم أنو خيربكم بأمر السماء كىو اليدرم أين ناقتو كإين كاهلل ما أعلم إال ماعلمٍت اهلل كقد دلٍت اهلل عليها )).
كيف ىذا شأف عظيم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم يؤكد مبدأ الرسالة ،كأنو ال يتكلم من عنده إمنا ال يعلم إال ما ييعلُّدمو اهلل .مث

قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم (( :كقد دلٍت اهلل عليها )) أم الناقة (( .كىي يف ىذا الوادم يف شعب كذا ككذا قد حبستها شجرة
بزمامها)) ،فانطلقوا كأتوا للنيب صلى اهلل عليو كسلم هبا.
كىذا فبا يدؿ على صدؽ رسالتو صلى اهلل عليو كسلم كحقيقتها  ،فإنو ال يعلم إال ماعلمو ربو كال يقوؿ إال ما قاؿ لو ربو ،كقد
هتب عليهم كأمرىم بعقل ركاحلهم ،فهبٌت الريح كأمرىم أال يتحركوا
ثبت أيضا يف صحيح مسلم أنو أخربىم بأف ريح شديدة ٌ

طي أعادكا
طي ! ىذه الركاية يف مسلم  ،كيف ركاية خارج الصحيح أف أىل ٌ
كىبت الريح  ،فتحرؾ رجل فحملتو الريح إىل جباؿ ٌ
الرجل للنيب صلى اهلل عليو كسلم.
الشاىد أف طبسُت يوما من العسرة كاؼبشقة ظهر فيها من آثار اإلدياف ما ظهر ،ظهر فيها حقيقة أىل النفاؽ قد أجلبوا خبيلهم
كرجلهم يف بث الشكوؾ كاختالؽ األكاذيب كالتعدم على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كالتعدم على الذات اإلؽبية كاإلرجاؼ
للمؤمنُت كاإلرضاء ؼبن حارب اهلل كرسولو ،إهنم ييرضوف من حارب اهلل كرسولو ،كحيبوف أف يبثوا يف اؼبسلمُت شعور اليأس
كاإلحباط ،يحيبوا أف حيركوا يف نفوس اؼبسلمُت استبطاء نصر اهلل.
سَتة ابن ىشاـ.
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ككاف من فضل اهلل عز كجل أنو ماترؾ رسولو كاؼبنافقُت ـبتلطُت باؼبؤمنُت ،إمنا أتت ىذه الغزكة ثبٌت اهلل فيها قلوب اؼبؤمنُت

على اغبق كفضح مكر اؼبنافقُت.

كإف من األحداث العجيبة يف عودة النيب صلى اهلل عليو كسلم أهنم أرادكا ؼبا رأكا أف شأنو ارتفع كأف ىذا معناه أنو البد أف
يكوف شأنو غالب ،يعٍت ينتظركف أف يذىب شأنو كأف ينطفي جذكة نار اإلسالـ.
فمن األحداث العجيبة أهنم كالنيب صلى اهلل عليو كسلم سائر عائد إىل اؼبدينة سبالؤ كا صباعة من اؼبنافقُت على قتلو! فكاف النيب
كعرؼ النيب صلى اهلل
صلى اهلل عليو كسلم سائر ىو كحذيفة رضي اهلل عنو ،فأتوه أرادكا أف ينقضوا عليو ففضحهم اهلل كرد شرىم َّب
كعرؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم حذيفة من ىم ،فكاف حذيفة ىو أمُت سر النيب صلى اهلل عليو كسلم.
عليو كسلم من ىمَّ ،ب
فإىل ىذه الدرجة يكوف بغض ىؤالء اؼبنافقُت كعدـ رضاىم أبدا عن اؼبسلمُت كال عن أحواؽبم.
على كل حاؿ اهلل عز كجل خيربنا أف ىذه العيسرة اليت مرت على اؼبسلمُت فيها تثبيت إلدياهنم ،كفيها رفع لشأهنم ،كأنو الزاؿ

اؼبسلمُت يعانوا من عسرة يف كل زماف ،عظيمة كانت أك يسَتة.

بالنسبة للمشقة اليت عاشها األصحاب ال شيء ،اليساكم عشر معشار مشقة تبوؾ  ،لكن البد أف سبر على العبد مشاؽ،
فتحملوا ،ذىبت
كانظر هناية اؼبشقة ،يف تبوؾ جيش العسرة ،حضر العسرة من حضر كزبلف عنها من زبلف ،الكراـ أكرمهم اهلل ٌ
العسرة كبقي األجر ،كدنيئي النفس بقي عليهم الوزر ،طبعا من اؼبخلفُت إال من تاب.

كلييعلم أف صاحب الطاعة سينسى اؼبشقة اليت غبقتو من الطاعة ،كما أف اؼبقصر سينسى الراحة اليت خلد إليها ،كسيمضوا

كحفت النار بالشهوات.
صبيعا ،يبقى األجر للمسرعُت كالوزر على اؼبتخلفُت ،كاعبنة يحفت باؼبكاره ي

فمن تي ٌقن هبذا سارع إىل رب العاؼبُت ،سارع ؼبتابعة النيب الكرًن ،من تي ٌقن هبذا  ،تي ٌقن أف القوة من اهلل .
كيف ىذا قبل أف نًتؾ ىذه الغزكة العظيمة نذكر ما أخرجو اإلماـ أضبد من حديث فيضالة بن عبيد رضي اهلل عنو ،فضالة رضي
اهلل عنو صحايب حضر مع النيب صلى اهلل عليو كسلم جيش العسرة مث ؼبا غزك الشاـ كغزك قربص يف البحر أيضا غزا ،فاظبع منو
ماذا يقوؿ عن الغزكة.
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ً
و
يدا فى ىش ىك ٍوا
م ىكا ىف يػى يق ي
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم ىغ ٍزىكىة تىػبي ى
صا ًر َّب
وؾ فى ىج ىه ىد بًالظَّب ٍه ًر ىج ٍه ندا ىشد ن
عن فى ى
وؿ :ىغىزٍكنىا ىم ىع ً ِّ
النَّبيب ى
ضالىةى بٍ ىن عيبىػٍيد ٍاألىنٍ ى
اعبى ٍه ًد.
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم ىما بًظى ٍه ًرًى ٍم ًم ٍن ٍ
إً ىىل ً ِّ
النَّبيب ى
ىم تسعة يتناكبوف على راحلة كاحدة كأجهدت الراحلة ،فاشتكوا للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ما بظهورىم من جهد
فىػتىح َّب ًً ً
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّب ىم فً ًيو.
ُت هب ٍم ىمضي نقا فى ىس ىار ً ُّد
ى ى
النَّبيب ى
يعٍت مكاف ضيق سبر الراحلة بعد الراحلة ؛ ألف الطريق عسر بُت اؼبدينة كالشاـ الذم أرادكا أف يسَتكا فيو .
ً ً َّب ً
النَّباس ىعلىٍي ًو بًظى ٍه ًرًى ٍم
فىػ ىق ى
اؿ :يمُّدركا ب ٍسم اللو فى ىمَّبر ي
يعٍت يقوؿ باسم اهلل على ظهور الدكاب .
ً
ك إًن ى ً
فىجعل يػٍنػ يفخ بًظىه ًرًىم اللَّبه َّبم ًٍ
م كالضَّبعً ً
الرطٍ ً
ب ىكالٍيىابً ً
س ًيف الٍبىػِّر ىكالٍبى ٍح ًر.
يف ىك ىعلىى َّب
اضب ٍل ىعلىٍيػ ىها ًيف ىسبًيل ى
ىى ى ى ي ٍ ٍ ي
َّبك ىٍربم يل ىعلىى الٍ ىق ًو ِّ ى
ً
ت تػينىا ًزعينىا أى ًزَّبمتىػ ىها
قى ى
اؿ -فضالة :-فى ىما بػىلى ٍغنىا الٍ ىمدينىةى ىح َّبىت ىج ىعلى ٍ
يعٍت ذبرم تنازعنا على أزمتها اليت ديسكوهنا هبا .
ًً
ً
م كالضَّبعً ً
الرطٍ ً
ب ىكالٍيىابً ً
س؟
يف فى ىما بى ي
قى ى
اؿ َّب
اؿ فى ى
ضالىةي :ىىذه ىد ٍع ىوةي ً ِّ
النَّبيب ى
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّب ىم ىعلىى الٍ ىق ًو ِّ ى
يعٍت فهم القوم كالضعيف ،الدابة القوية كالدابة الضعيفة باسم اهلل عليها كنفخ يف ظهرىا فأصبحوا كلهم أقوياء ،لكن الرطب
كاليابس؟
ً
ً
صلَّبى اللَّبوي ىعلىٍي ًو
ت ُّد
ت ىد ٍع ىوىة ً ِّ
الس يف ىن ًيف الٍبى ٍح ًر ىكىما يى ٍد يخ يل ف ىيها ىعىرفٍ ي
س ًيف الٍبى ٍح ًر فىػلى َّبما ىرأىيٍ ي
النَّبيب ى
فىػلى َّبما قىد ٍمنىا الش ى
َّباـ ىغىزٍكنىا ىغ ٍزىكىة قيػٍبػ ير ى
ىك ىسلَّب ىم.
كم يف موقف العسرة ىذا من مسائل عظيمة؟!

أخرجو أضبد كصححو ابن ًحبَّباف
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 ىناؾ ظبعنا كيف تظلهم سحابة فتسكب عليهم اؼباء!
 كظبعنا كيف يأتوف بفضل أزكادىم كيدعو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عليها بالربكة فتكفي جيشا! فيقوؿ الرسوؿ
أشهد أف ال إلو إال اهلل كأين رسوؿ اهلل.

 يشكك الرجل يف نبوة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيأتيو اػبرب كتعود لو ناقتو!
هتب عليهم ،كيرشدىم كيف الطريق!
 يخيرب صلى اهلل عليو كسلم بريح شديدة ٌ

 يستسقي الناس عند عُت يف تبوؾ عُت صغَتة كأهنا تبيض اؼباء قليال قليال ،فيغسل كجهو صلى اهلل عليو كسلم فيها
فتجرم ماء كثَت فيستسقي القوـ!
كل ىذا على مرأل كمسمع من اؼبنافقُت كال زاؿ اغبقد يف قلوهبم على النيب الكرًن!
على كل حاؿ ىذه العطايا العظيمة إمنا ىي من عند رب العاؼبُت ،كلذا قاؿ اهلل عز كجل مبينا أف النصرة من عنده ،يعٍت بعدما
قاؿ{ :يا أَيُّـها الَّ ِذين آمنُوا ما لَ ُكم إِ َذا قِيل لَ ُكم ِ
يل اللَّ ِو اثَّاقَـلْتُ ْم إِلَى ْاْل َْر ِ
انف ُروا فِي َسبِ ِ
ض } عرفنا أف ىذا كاف شأف بعضهم
َ َ
َ َ َ ْ
َ ُ
رد اهلل شرىم عنا_ الزالوا يف كل زماف يث ٌقلوف اؼبؤمنُت .يقوؿ اهلل عز كجل{ :أَر ِ
ضيتُم
كبسبب اؼبنافقُت ،كال زالوا يف كل زماف _ ٌ
َ
ي
ِ ِِ ِ
بِال ِ
الدنْـيا ِمن ْاْل ِخرةِ فَما متَاعُ الْحياةِ ُّ ِ
يل} ستًتكوه كراءكم كستلحقوف بربكم.
ََ
َ
َ َ َ
ْحيَاة ُّ َ َ
الدنْـيَا في ْاْلخ َرة إ ََّّل قَل ٌ
ِ
ِ
يما َويَ ْستَْب ِد ْل قَـ ْواما َْيـ َرُ ْم َوََّل تَ ُ ُّروهُ َ ْياا َواللَّوُ َعلَ ٰىى ُ ّْل َ ْي ٍء قَ ِد ٌير}
مث يقوؿ ؽبم{ :إََِّّل تَنف ُروا يـُ َع ّْذبْ ُك ْم َع َذاباا أَل ا
اختبار لكم إف قبحتم كاف لكم ،كإذا مل تنجوا عدمت على أعقابكم كاهلل على كل شيء قدير ،ليس حباجة إىل أف تنصركه أك

ىو

تنصركا نبيو.
ول لِص ِ
ِ
َّ ِ
ِ
نصروهُ فَـ َق ْد نَ َ َّ ِ
ِ
احبِ ِو ََّل تَ ْح َز ْن
ين َ َف ُروا ثَان َي اثْـنَـ ْي ِن إِ ْذ ُى َما في الْغَا ِر إِ ْذ يَـ ُق ُ َ
ص َرهُ اللوُ إ ْذ أَ ْخ َر َجوُ الذ َ
كلذا قاؿ ؽبم{ :إ ََّّل تَ ُ ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ٍ َّ
ين َ َف ُروا ُّ
الس ْفلَ ٰىى َوَ ل َمةُ اللَّ ِو ى َي الْعُلْيَا َواللَّوُ
إِ َّن اللَّوَ َم َعنَا فَأ َ
َنز َل اللوُ َسكينَتَوُ َعلَْيو َوأَيَّ َدهُ ب ُجنُود ل ْم تَـ َرْو َىا َو َج َع َل َ ل َمةَ الذ َ
ِ
ي
نص ُرهُ إِ َّن اللَّوَ لََق ِو ّّ
نص َر َّن اللَّوُ َمن يَ ُ
يم} التوبة 40 :اؼبعٌت أف اهلل عز كجل ليس حباجة أحد ،بل ىو الذم ينصركم { َولَيَ ُ
َع ِز ٌيز َحك ٌ
ِِ
ين} الركـ.47:
َع ِز ٌيز} اغبج .40:ككما قاؿ سبحانو كتعاىل يف سورة الركـ َ { :وَ ا َن َح ِّقا َعلَْيـنَا نَ ْ
ص ُر ال ُْم ْؤمن َ
َّ ِ
نص ُروا اللَّوَ
آمنُوا إِن تَ ُ
ين َ
فال يظن ظاف أنو ىو الذم ينصر اهلل! بل ىو الذم ينصر اػبلق ،كإذا فهمت آية ؿبمد { يَا أَيـُّ َها الذ َ

ت أَقْ َد َام ُك ْم } ؿبمد ،7 :اؼبقصود إف تنصركه يف أنفسكم يف اتباع األمر ينصركم كيثبت أقدامكم .فلييعلم أف اإلدياف
نص ْرُ ْم َويـُثَبّْ ْ
يَ ُ
كاليقُت مها سببا كصوؿ اإلنساف إىل ىذه اغبالة من الثبات كالبذؿ كىذه اغبالة من شدة ضبل النفس على طاعة اهلل ،كلييعلم أف كل
مًتكؾ يف سبيل اهلل ال شيء ،فال خيوفك الشيطاف بأم شيء تًتكو من أجل اهلل.

12

كيف نفس الوقت نقوؿ ما أشبو الليلة بالبارحة  ،كيد اؼبنافقُت الذين كل يوـ خيرجوف باسم ،يوـ اظبهم علمانيُت ،كيوـ اظبهم
ليرباليُت ،كيوـ اظبهم عقالنيُت ،كيوـ اظبهم متنورين ،ىذه قشرة كراءىا النفاؽ ،علًم من علًم كجهل من جهل ؛ ألنو الديكن أف
يكوف مؤمن ال يثق باهلل كال يؤمن بكماؿ صفاتو كقدرتو كعظمتو كال يؤمن حبكمتو! ال ديكن أف يكوف مؤمن يشكك يف دينو
كشرعو كيف صالح شرعو لكل زماف كمكاف ،ال ديكن ؼبؤمن أف يأيت إىل دين اهلل عز كجل كيثبط اؼبؤمنُت عن التمسك بو كخي ٌذؽبم
كيعظٌم أىل الباطل كالكفر! ىذا ليس من شأف اؼبؤمنُت.
أما أف يسموا الناس أنفسهم مسلمُت كمؤمنُت ألهنم نشؤ كا يف ديار اإلسالـ كعرفوا أركانو ،فهذا ما يصح كصفو! إمنا الوصف
ؼبن حقق الوصوفات ،فكونو جهل أف اؼبسلمُت اؼبؤمنُت يعظموف اهلل كيعظموف رسوؿ اهلل ،كأف اؼبؤمنُت اؼبسلمُت ديتثلوف ألمر اهلل
كأهنم ال يستهزؤكف بدين اهلل ،كال يقللوف من شرع اهلل ،كيوالوف اؼبؤمنُت كيبغضوف الكافرين .إذا ماعرؼ ىذا كلو! فهو من اإلسالـ
يف منحى بعيد.
أما كبن الذم نرجو أف نكوف فبن عرؼ صفات أىل اإلدياف كسبسك هبا فعلينا أف نعرؼ أف ىذه أياـ الشبهات كالشهوات،
أياـ العسرة ،أياـ زعزعة اإلدياف عند ضعفاء اإلدياف ،ىذه األياـ أجر اؼبتمسك بدينو يعادؿ أجر طبسُت من الصحابة مع فضلهم
كقوة إدياهنم.
كقد ثبت يف حديث أيب ثعلبة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو(( :فإف من كرائكم أيامان الصرب فيهن مثل قبض على اعبمر
للعامل فيهن مثل أجر طبسُت رجالن يعملوف مثل عملو)) .قاؿ :كزادين غَته :يا رسوؿ اهلل أجر طبسُت منهم؟ قاؿ(( :طبسُت
منكم)) .
كىذا ماىو إال من شدة البالء ،كقلة النصَت ،يف بعض ديار اؼبسلمُت اغبمد هلل النصَت موجود كالقوة موجودة كالناس يعظموف
أىل اإلدياف كيدفعوف أىل النفاؽ كالفسق لكن يف بعض ديار اؼبسلمُت كالكالـ عن ديار اؼبسلمُت كلها بل يف كثَت من ديار
اؼبسلمُت ،الرؤكس البارزة ىم رؤكس أىل النفاؽ ،كىم الذين يرجفوف يف إعالمهم ،كيطعنوف يف إسالمهم ،فما للمسلمُت إال أف
يصربكا على التمسك بالدين ماؽبم إال أف يتمسكوا بدينهم.
ركاه أبو داكد كالًتمذم كابن ماجة كقاؿ الًتمذم حسن غريب كركاه ابن حباف كصححو كركاه اغباكم كقاؿ صحيح اإلسناد كمل خيرجاه ككافقو الذىيب كذكره الشيخ األلباين شاىدان غبػديث
عتبة بن غزكاف.

13

أسأؿ اهلل أف ديسكنا صبيعا بالدين كيرضبنا كاؼبسلمُت ،كيرفع عن إخواننا الذين كقع عليهم األذل يف صبيع ديار اؼبسلمُت ،يف
الشاـ كيف بورما كيف غَتىا من ديار اؼبسلمُت ،ما ظهر من ذلك فعرفناه ،كما خفي كىو سبحانو كتعاىل عليم بالظواىر كاػبفايا،
رحيم خبلقو ،يبتليهم بالعسرة ؛ ليأيت من كرا ئق اليسرل ،كما تستقر النفوس إال بالبهجة جبواره يف جنات النعيم.
اللهم يسر علينا ىذا العسَت ،كأغبقنا بك صاغبُت ،كأخرجنا من عسرة الدنيا إىل يس ور يف يوـ الدين.
أسأؿ اهلل دبنو ككرمو أف يتقبل منا ،كأف يعيننا على الثبات كال حوؿ كال قوة إال باهلل.
سبحانك اللهم كحبمدؾ أشهد أف ال إال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتوب إليك.
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