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 غزوُة تبوك   -74

 اخلطبة األوىل 

ؾِؾح َفالَ  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح َهاِدَي  ِإنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُلُف. يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِلَّ الِل َوحح    َلُف، َوَأصح

 أما بعد.

 فقا أَيا ادممـقن.

ه هبا الؼرآُن العظقُؿ غزوَة تبقك،  إن مـ غزواِت الـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  التل كقَّ

ز الِلُ فقفا بني ادممـني الصادقني وبني ادـافؼني الؽاذبني، فنن تؾؽ الغزوُة التل مقَّ 

ون لؼتاِل ادسؾؿني، بعدما  الـبلَّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  بؾغف أن الروَم الـصارى يُعدُّ

َِشققا باكتصاراِت الـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يف جزيرِة العرِب، بعد فتِح مؽَة، فؾؿ 

ا مـ التفقُِّم مهؿ، واالشتعداِد لؼتامِهؿ مع صدِة يَر الـبلُّ  صذ الِل  ظؾقف  وشؾؿ  بدا

ِة وققِة العدو وضقِب الثِّامِر  ؼَّ الققِت، مـ جدٍب وحرٍّ وقؾِة ادقارد، وُبعِد الشُّ

والظالِل؛ فاشتـػَر الـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ادممـني دالقاِة العدوِّ واخلروِج إلقف، 

 صفِر رجٍب مـ السـِة التاشعة لؾفجرة، فؼال  صذ الِل ظؾقف  واإلظداِد لذلؽ يف

ز جوش  العرسِة، فله اجلنة» وشؾؿ :  . «من جهَّ

فتؿقزت ادقاقُػ، وبدا ما ضقتف الصدوُر، وجتؾت ضقايا الـػقِس، وبؾقت الرسائُر، 
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، فلما ادـافؼقن، فنهنؿ دا أظؾـ الـبلُّ  صذ الِل فظفر مؽـقُن الضامئر، واكؼسؿ الـاُس 

ظؾقف  وشؾؿ  وجفتف أكف مـطؾؼ إىل تبقَك قالقا ألهِؾ اإليامن: أحتسبقن جالَد بـل 

كني  -أي: الروم؛-األصػر  كؼتاِل العرِب بعِضفؿ بعضًا؟!، والِل لؽلكَّا بؽؿ غدًا، مؼرَّ

؛ تثبقطًا وإرجافًا، والِل غالب ظذ أمره، يف اْلبال، ويؼقلقن لؾـاس: ال تـػروا يف اْلرِّ 

 ولؽـ أكثر الـاس ال يعؾؿقن.

الـػاق، جاءت ضائػٌة إىل الـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ   رِ ومـ هذا ادعسؽِر معسؽ 

يؾتؿسقن لؾؼعقِد أظذارًا باردة، تـبئ ظـ ضعِػ اإليامِن يف قؾقهبؿ وققِة الـػاق، وكان 

ـُ ققس، أحُد ادـافؼني، حقث قال دا مـ تؾؽ األظذاِر الؽاذبِة ما ا ظتذر بف اجلَدُّ ب

ُظرض ظؾقف اخلروج: يا رشقَل الِل، ائذن يل وال َتػتـِّل، فقالِلِ، لؼد ظِرف ققمل أكف ما 

 مـِّل، وإين أخشك إن رأيت كساَء بـل األصػر 
ِ
بًا بالـساء أي: ؛-مـ رجٍؾ، أصدَّ ُظجح

بف الِلُ تعاىل و -الروم ـح َيُؼقُل أال أصز، فؽذَّ فضَحف، فؼال شبحاكف وتعاىل: ﴿َوِمـحُفؿح َم

﴾ ـَ َؽافِِري ِػتحـَِة َشَؼُطقا َوإِنَّ َجَفـََّؿ دَُِحقَطٌة بِالح تِـِّل َأال يِف الح َذنح يِل َوال َتػح  .ائح

أما أهُؾ التؼقى واإليامن، فتسابؼقا يف الطاظِة واإلحساِن، فجاهدوا بلمقامهؿ 

بـ ظػان ريض الِل ظـف بثالثامئِة بعٍر جمفزٍة، وجاء بامٍل كثٍر مـ  وأكػِسفؿ، فجاء ظثامنُ 

الذهِب، فصبَّف يف حجِر الـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، فؼال الـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  

 . «ما عىل عثامن  ما عِمل  بعد  الوومِ » وشؾؿ :
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صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ :   وجاء أبق بؽر ريض الِل ظـف باملِف كؾِّف، فؼال لف رشقل الِل

هل أبقوت ألهلك شوئًا؟ فأجاب أبو بكر ريض اهلل عنه: أبقوت هلم اهلل  ورسول ه  صىل 

 . اهلل علوه  وسلم 

وجاء ظؿر ريض الِل ظـف بـصػ مالف، وتسابؼ ادممـقن يف بذل الؽثر والؼؾقؾ، كؾٌّ 

 ظف.حسب ضاقتف واشتطاظتف، ومـ خؾت يده مـ ادال مل يبخؾ بدمق

ت قؾقهُبؿ، وجػَّت أيدَيؿ، واكطؾؼت ألسـُتفؿ يف أهِؾ  أما ادـافؼقن الؽاذبقن، فشحَّ

ـُ باداِل الؽثِر قالقا: ما أراَد هذا إال  اإليامِن مهزاُ ً ودزًا، ُشخريًة وضعـًا، فنذا جاء ادمم

ـُ بالؼؾقِؾ قالقا: إن الِلَ لغـلٌّ ظـ صدقِة  همالء، قال الِلُ الػخَر والرياَء، وإذا جاء ادمم

ـَ ال  ِذي َدَقاِت َوالَّ ِمـنَِي يِف الصَّ ـَ ادحُمح ِظنَي ِم ـَ َيؾحِؿُزوَن ادحُطَّقِّ ِذي تعاىل يف ادـافؼني: ﴿الَّ

َخُروَن ِمـحُفؿح َشِخَر الِلَُّ ِمـحُفؿح َومَهُؿح َظَذاٌب َألِقٌؿ﴾ َدُهؿح َفَقسح ُدوَن إاِلَّ ُجفح
وهؽذا ، ََيِ

ـٍ إالا وال ذمٍة. ُهؿ يف كؾِّ زمانٍ   ومؽاٍن، ال يرقبقن يف ممم

ققا لؾخروِج مع رشقِل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، لؽـَّفؿ مل َيدوا  ثؿ إن أققامًا تشقَّ

، فجاؤوا إىل الـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ   ما حيؿؾفؿ يف هذا السػِر البعقِد الشاقِّ

قح  ا مـ ظـد رشقِل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، لقحِؿَؾفؿ، فؾؿ َيدح ما حيؿُؾفؿ ظؾقف، تقلَّ

مِع؛ حَزكًا أال َيدوا ما يـػؼقن.  وأظقـُفؿ تػقُض مـ الدَّ

 هذا وهؿ معذورون ظـَد الِلِ ورشقلِف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  !! 
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 أَيا الـاس.

خَرَج رشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  وادممـقن يف حرٍّ صديٍد، وكرٍب ظظقٍؿ؛ 

، وكنًة لديـِف ورشقلِف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وفِرَ  ادخؾَّػقن مـ ادـافؼني ضاظًة لِل

بؿؼعِدهؿ ِخالَف رشقِل الِل ، وكرهقا أن َياهدوا يف شبقِؾ الِلِ بلمقامِهؿ وأكػِسفؿ، 

وكان ممـ ختؾَّػ أوالً أبق خقثؿَة، فجاء ذاَت يقٍم إىل بقتِف بعد خروِج الـبلِّ  صذ الِل 

شؾؿ  وأصحابِف، جاَء وقد هقَّل لف أهُؾف ضعامًا، وطالا باردًا، فاشتقؼظ قؾُبف، ظؾقف  و

وقال لـػسف معاتبًا: أبق خقثؿة يف طؾٍّ بارٍد، وضعاٍم مفقٍَّئ، وامرأٍة حسـاَء، يف مالِف 

؟ والِلُ ما هذا  يِح واْلرِّ مؼقٍؿ، ورشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يف الشؿِس والرِّ

ف، وِْلؼ برشقل الِل  صذ ؾَ فلظدَّ رح -أي: ما هذا بالعدِل وال اإلكصاِف ؛- بالـََّصػ

الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وقد كزَل يف تبقَك، فؾام أقبَؾ ظؾقفؿ أبق خقثؿة، قال الـاس: هذا 

:كـ أبا خقثؿَة، راكٌب ظذ الطريؼ مؼبٌؾ، فؼال رشقل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  

فؼالقا: يا رشقل الِل، هق والِل أبق خقثؿَة! فجاء إىل رشقِل الِلِ، وأخزه اخلَز، فؼال لف 

 رشقل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  خرًا ودظا لف. 

 أَيا ادسؾؿقن..

بؾغ رشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  تبقَك بعد مصاظَب، ومشاقٍّ ظظقؿٍة، فؾؿ يؾَؼ 

ا، فنن الِلَ تعاىل ألؼك يف قؾقِب الروم فقفا كقد مع كثرِة ظدِدهؿ -ًا، ومل يقاجف ظدوا

هتؿ  الـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ،  -وُظدَّ
ِ
ـقا يف الشاِم، ومل خيرجقا لؾؼاء الرظَب، فتحصَّ

 وكػك الِلُ ادممـني الؼتاَل، وكان الِل ققيًا ظزيزًا.
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مـ معف مـصقريـ مميَّديـ، ويف رجقِظف  فرجع رشقُل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  و

تؿ مسرًا، وال "صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  قال ألصحابف:  إن يف ادديـَة أققامًا، ما ِِسح

. فؼالقا: يا رشقَل الِلِ، وهؿ بادديـِة؟ قال: وهؿ "قطعتؿ واِديًا إال كاكقا معؽؿ

 بادديـِة، حَبَسفؿ العذُر، وذلؽ فضؾ الِل يمتقف مـ يشاء. 

 ا ادممـقن..أَي

ودا دخؾ رشقل الِل ادديـَة، بدَأ بادسجِد ظذ ظادتِف، ف صذ فقف ركعتني، ثؿ جؾَس 

لؾـاِس، فجاء ادخؾػقن يعتذرون، فؼبؾ مـفؿ الرشقُل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  

ؾ ِسائَرهؿ إىل الِل.   ظالكقتفؿ، وبايعفؿ واشتغػَر مهؿ، ووكَّ

ت تقبُة الِلِ ظؾقفؿ أما كعُب بـ مالٍؽ وصاحباه ريض ا لِل ظـفؿ، وهؿ الذيـ تلخرَّ

 ومتحقٍص، ضاقت فقف 
ٍ
، فتاَب الِلُ ظؾقفؿ بعد بالء

ٍ
لصدِقفؿ، حقث مل يعتِذروا بمء

ظؾقفؿ األرُض بام رُحَبت، وضاقت ظؾقفؿ أكُػُسفؿ، وطـُّقا أال مؾجَل مـ الِلِ إال إلقف، 

د فَضَحفؿ الِلُ يف شقرِة التقبِة، فتاَب ظؾقفؿ وظػا ظـفؿ، أما ادـافؼقن الؽاذبقن فؼ

ِػرح مَهُؿح  َتغح ِػرح مَهُؿح إِنح َتسح َتغح ِػرح مَهُؿح َأوح ال َتسح َتغح وقال لرشقلِف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : ﴿اشح

ُؿح َكَػُروا بِالِلَِّ َوَرُشقلِِف َوالِلَُّ ال ََيح  ِػَر الِلَُّ مَهُؿح َذلَِؽ بَِلهنَّ ـح َيغح ًة َفَؾ َم َشبحِعنَي َمرَّ َؼقح ِدي الح

َػاِشِؼنَي﴾  ، كعقُذ بالِل مـ اخلذالن، وكسللف السالمة والػقز والرضقان. الح
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 اخلطبة الثاكقة 

 أما بعد.

 فاتؼقا الِل أَيا ادممـقن، فنكف مـ يتِؼ الِلَ َيعؾ لف مـ أمره يرسًا.

 أَيا ادسؾؿقن.

األوىل صقئًا مما جَرى يف هذه الغزوِة العظقؿِة، غزوِة تبقَك، لؼد شؿعتؿ يف اخلطبِة 

وقد َحَقتح هذه الغزوُة دروشًا ظديدًة، وِظزًا كثرًة، إال أن أبرَزها وأطفَرها: ما 

جؾَّتف شقرُة التقبة، واظتـت بف، أال وهق مققُػ ادـافؼني، فسقرُة التقبِة فَضَحت 

، فالـػاُق أَيا "الفاضحة"ؿ حتك شؿقت بسقرة ادـافؼني، وبقَّـت صػاهِتؿ وأفعامهَ 

ادممـقن مـ أخطِر ما حيارُب اإليامَن وأهَؾف؛ ولذلؽ قال الِل تعاىل لرشقلف بعد ذكر 

َفُؽقَن﴾ ُهؿح َقاَتَؾُفُؿ الِلَُّ َأكَّك ُيمح َذرح َعُدوُّ َفاحح  .صػاهتؿ: ﴿ ُهُؿ الح

يف هذه الغزوِة الؽذَب، فنن الِلَ أال، وإن مـ أبرِز صػاِت ادـافؼني، وقبقِح صـِعفؿ 

ظديدٍة، مـفا هذه الغزوُة حقث قال ظـفؿ يف  تعاىل قد صِفَد ظؾقفؿ بف يف مقاضعَ 

ُػَسُفؿح  ـَا َمَعُؽؿح َُيحؾُِؽقَن َأكح ـَا خَلََرجح َتَطعح ؾُِػقَن بِالِلَِّ َلِق اشح اظتذاِرهؿ ظـ اخلروِج: ﴿َوَشَقحح

ُؿح َلَؽاذِ  َؾُؿ إهِنَّ  . ُبقَن﴾َوالِلَُّ َيعح

َلقح ومـ صػاهتؿ: إصاظُة الػساِد والرشِّ والػتـِة بني ادسؾؿني، قال الِل تعاىل: ﴿ 

َضُعقا ِخاَلَلُؽؿح  -أي: بخروجفؿ؛-َخَرُجقا فِقُؽؿح َما َزاُدوُكؿح  أي: ؛إاِلَّ َخَبااًل َوأَلَوح
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ِػتحـََة َوفِقُؽؿح َشامَّ  -ألِسظقا يف الػساِد بقـؽؿ ُظقَن مَهُؿح َوالِلَُّ َظؾِقٌؿ َيبحُغقَكُؽُؿ الح

ادنِِيَ   . ﴾بِالظَّ

ومـ صػاهتؿ: كراهُة اكتصار اْلؼ وأهؾف، وفرُحفؿ باكؽساِر الديـ ومحؾتف:   

َكا  ُهؿح َوإِنح ُتِصبحَؽ ُمِصقبٌَة َيُؼقُلقا َقدح َأَخذح ا ﴿إِنح ُتِصبحَؽ َحَسـٌَة َتُسمح قح ـح َقبحُؾ َوَيَتَقلَّ َرَكا ِم َأمح

ُهؿح َوإِنح ُتِصبحُؽؿح َشقِّئٌَة ، َوُهؿح َفِرُحقَن﴾ ُؽؿح َحَسـٌَة َتُسمح حَسسح وقال تعاىل: ﴿إِنح مَت

ق َؿُؾقَن ُُمِ ُكؿح َكقحُدُهؿح َصقحئًا إِنَّ الِلََّ باَِم َيعح وا َوَتتَُّؼقا ال َيُُضُّ ِزُ َرُحقا هِبَا َوإِنح َتصح  . ٌط﴾َيػح

ومـ صػاهتؿ: الؽػُر بالِلِ ورشقلف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، وإضاظُة الصؾقاِت 

بسكِفا والتؽاشِؾ ظـفا، وكراهقِة اإلكػاِق يف شبقِؾ الِل، قال الِل ظـفؿ: ﴿َوَما َمـََعُفؿح 

ُؿح َكَػُروا بِالِلَِّ َوبَِرُشقلِ  َبَؾ ِمـحُفؿح َكَػَؼاهُتُؿح إاِلَّ َأهنَّ الَة إاِلَّ َوُهؿح ُكَساىَل َأنح ُتؼح ِف َوال َيلحُتقَن الصَّ

 .َوال ُيـحِػُؼقَن إاِلَّ َوُهؿح َكاِرُهقَن﴾

ومـ صػات ادـافؼني: االشتفزاُء بالِلِ وديـِف ورشقلِف وادممـني، قال الِل تعاىل: ﴿ُقؾح 

َتِذرُ  ِزُئقَن.ال َتعح َتفح َد إِياَمكُِؽؿح ﴾َأبِالِلَِّ َوآَياتِِف َوَرُشقلِِف ُكـحُتؿح َتسح ُتؿح َبعح  . وا َقدح َكَػرح

 أَيا ادممـقن.
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هذا يشٌء يسٌر مـ صػاِت ادـافؼني، ذكره الِلُ تعاىل يف كتابِف، قرآكًا ُيتذ إىل يقِم 

الؼقامِة حتذيرًا لؾؿممـني وتـبِقفًا، فاحذُروهؿ وتـبَّفقا مهؿ، فنن معرفَة صػاهِتؿ تؼل 

هؿ وكق َدهؿ، والِلُ ال يصؾح ظؿَؾ ادػسديـ، وهق جؾَّ وظال مـ أهَؾ اإليامِن َشَّ

 .ورائفؿ ُمقٌط، وال حيقُؼ ادؽُر السقُئ إال بلهؾف

 

 


