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غزوة ذات الرقاع
تاريخ الخطبة7102/4/72 :
أما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرميَ  :وإِن نَ َكثُوا أَْيَانَ ُهم ِمن بَع ِد َعه ِد ِهم َوطَ َعنُوا ِيف
ِ ِ
ِِ
ك بِاْلِك َم ِة َوال َمو ِعََِة
َّهم َل أَْيَا َن ََلُم لَ َعلَّ ُهم يَنتَ ُهو َن ويقول سبحانه  :ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
دين ُكم فَ َقاتلُوا أَئ َّمةَ ال ُكف ِر إِن ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ين .وروى الشيخان( :أن
اْلَ َسنَ ِة َو َجادَلُم بِالَِّت ه َي أَح َس ُن إِ َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَعلَ ُم ِِبَن َ
ض َّل َعن َسبيله َوُه َو أَعلَ ُم بال ُمهتَد َ
فصف طائفة معه وطائفة يف وجاه العدو ،فصلى بالت معه
رسول  صلى بالصحابة يوم ذات الرقاع صالة اخلوفَّ ،
ركعة ،مث تبت قائما ،وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا فصفوا وجاه العدو ،وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة الت
بقيت من صالته مث ثبت جالساً وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم) وروى جابر بن عبد اهلل  أن النيب  يف عودته من
هذه الغزوة أدركت الصحابة وقت القيلولة وهم متعبون ،فنزل يف مكان كثري الشجر وتفرق الصحابة بني األشجار
ليستَلوا هبا ،ونزل النيب  حتت شجرة ظليلة خصوا هبا النيب  ،فجاء رجل أعرايب من املشركني وسيف النيب 
معلق بالشجرة فاخرتطه فقال للنيب  وقد انتبه من نومه :ختافين؟ قال :ل قال :فمن ْينعك مين؟ قال :اهلل ،فسقط
السيف من يده ،فأخذه النيب  وقال :من ْينعك؟ قال :كن خري آخذ .قال :تشهد أن ل إله إل اهلل وأين رسول اهلل؟
قال :أعاهدك على أن ل أقاتلك ول أكون مع قوم يقاتلونك ،فخلى رسول اهلل  سبيله ،فجاء إىل قومه فقال:
جئتكم من عند خري الناس .
مشاهد تستحق الوقوف عندها والتأمل هبا ،خرج النيب  ملعاقبة اخلونة الغادرين الذين قتلوا القراء السبعني ،خرج
ود َّ يف قلبهم اخلوف ،فتفرقوا مع أهنم أكثر
إليهم إىل قبائلهم وأماكنهم ،وملا وصل النيب  إىل منازَلم فزعوا وخافوا َّ
من املسلمني بكثري ،ومل جير قتال فيما بينهم وبني املشركني ،وخالل هذه الغزوة صلى النيب  بأصحابه صالة اخلوف
الت ورد يف بياهنا قول اهلل تعاىل :وإِ َذا ُكن ِ
ك َوليَأ ُخ ُذوا أَسلِ َحتَ ُهم
ت ََلُ ُم َّ
الص َال َة فَلتَ ُقم طَائَِفة ِمن ُهم َم َع َ
ت في ِهم فَأَقَم َ
َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين
صلُّوا َم َع َ
صلُّوا فَليُ َ
فَِإ َذا َس َج ُدوا فَليَ ُكونُوا من َوَرائ ُكم َولتَأت طَائ َفة أُخَرى َمل يُ َ
ك َوليَأ ُخ ُذوا حذ َرُهم َوأَسل َحتَ ُهم َوَّد الذ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
اح َعلَي ُكم إِن َكا َن بِ ُكم أَذًى ِمن َمطَر
َك َف ُروا لَو تَغ ُفلُو َن َعن أَسل َحت ُكم َوأَمت َعت ُكم فَيَميلُو َن َعلَي ُكم َمي لَةً َواح َدةً َوَل ُجنَ َ
أَو ُكنتم مرضى أَن تَضعوا أَسلِحت ُكم وخ ُذوا ِحذرُكم إِ َّن اللَّه أ ِ ِ
ين َع َذابًا ُم ِهينًا هذه اآلية تشري إىل أمهية
ُ َ َ
َ َ
ََ َ ُ
َُ
َع َّد لل َكاف ِر َ
َ
الصالة ولو يف ساحة القتال ،ولحَوا اآليات كيف كررت وجو َّ محل السالح وأخذ اْلذر ،فال يتشدقن أحد علينا
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ويقول حىت يف ساحة املعركة؟! يف ساحة املعركة الناس أحوج للصالة من أي فرصة أخرى أو جمال آخر ،فهم على
شفري املوت ولقاء اهلل  ،وهم أحوج ما يكونون إىل تأييد اهلل  ، فلذلك كان إِ َذا لَِقيتُم فِئَةً فَاث بُتُوا َواذ ُك ُروا اللَّ َه
َكثِ ًريا لَ َعلَّ ُكم تُفلِ ُحو َن عامالن الثبات واللتجاء إىل اهلل  ،مها سبب النصر وتأييد اهلل  وهذه آية يف كتا َّ اهلل
تؤكد أن ميدان املعركة ل ينبغي أن نغفل فيه ركن ديننا األساس أل وهو الصالة ،ساحة القتال أشد ضرورة ألداء الصالة
فيها ،ألن اإلنسان فيها قد بلقى وجه اهلل  بني ساعة وأخرى ،وألهنم أشد حاجة إىل تأييد اهلل تعاىل ونصره.
املشهد اآلخر هو :كيف تعامل النيب  مع ذلك املشرك الذي باغته وهو نائم ،فأخذ سيفه املعلق فوق رأسه واستله
وقال للنيب  :من ْينعك مين؟ سأله أولً :ختافين؟ قال :ل ،كيف خيافه واهلل سبحانه وتعاىل قد تعهد له أن ْينعه وأن
حيميه وأن يتوله ،وكيف خيافه وقلبه معلق باهلل  ،خياف من املخلوق وهو مع اخلالق!! ،مث سأله :من ْينعك مين؟
قال له :اهلل ،كلمة ارجتف َلا فؤاد ذلك األعرايب املشرك ،فسقط السيف من يده ،فحمله النيب  فسأله :من ْينعك؟
قال وهو يف حالة الضعف – وهو يستحق القتل فعالً  -قال :كن خري آخذ ،النيب  داعية أرسله اهلل رمحة للعاملني،
وهو صاحب رسالة يريد أن ينشر رسالته بني اخللق ،فهو ليس متشفياً ،وهو ل حيمل فكراً إرهابياً يكره الناس على ما
ل يقتنعون به ،ماذا قال له النيب ؟ أتشهد أن ل إله إل اهلل وأين رسول اهلل؟ قال :أعاهدك أل أقاتلك وأن ل أكون
مع أحد يقاتلك ،وهذا الكالم جرى مرة أخرى بني األعرايب والنيب  أمام الصحابة ،وخلى النيب  سبيله ،ليغدو
إىل قومه فيقول َلم :جئتكم من عند خري الناس ،أجل خري الناس الرمحة املهداة النيب الكرمي  الداعية بكلمته ،الداعية
بسلوكه ،الداعية ِبواقفه ،الداعية بأخالقه ،هذا هو إسالمنا الذي يتجسد يف أخالق النبوة ،لََقد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
ول
َُ
اللَّ ِه أُس َوة َح َسنَة هذا هو إسالمنا ،وليس إسالمنا ذلك الذي صنعته أمريكا لتشوه إسالمنا ،إسالمنا هذا املوقف الذي
نراه من النيب فكان رسالة حيملها هذا الرجل إىل قومه ليقول َلم جئتكم من عند خري الناس ،فكان يف هذا املوقف
فتحاً لقلو َّ أولئك الناس قبل أن تفتح بالدهم ،وتبشرياً َلم بعَمة رسالة اإلسالم الرمحة الت أرسلها اهلل للبشرية بدلً
من أن يكون موقفه تشفياً وانتقاماً.
من حقه ،بال شك ،يف مثل هذا املوقف أن يقتله ،ألنه جاء غادراً ،وأراد أن يقتل النيب  وبسيفه ،أما أولئك األدعياء
الذين جتدهم بوجوههم املنفرة وبسلوكهم الشرس وبأسلوهبم الفظ لكي يشوهوا رسالة اهلل  ،اجملازر الت ارتكبوها
باسم اإلسالم واإلسالم منهم براء ،الوحشية الت ْيارسوهنا ِبَاهرهم املنَ فَِّرة وشكلهم املوح ،،وسبق أن وصفهم النيب
 بالصورة الت اختذوها ألنفسهم ،تارخيهم صنعته الصهيونية ابتداء يف عهد سيدنا علي  نعم وراء نشطاهتم كانت
اليهودية ويهودية عبد اهلل بن سبأ ،مث جتلت اليوم يف تلك األدوات اجملرمة الت حتار َّ اإلسالم باسم اإلسالم ،لكنه
إسالم صنعته أمريكا لتحار َّ اإلسالم.
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هنا لبد أن يستوقفين هذا املشهد ألقول :كم ُخدع الناس يف بداية الفتنة عندما لبست مسوحاً إسالمية ابتداءً من

التكبري وانتهاءً عند اللواذ بأبوا َّ املساجد ،إىل غري ذلك من أساليب ما ينبغي أن ُندع هبا ،يومها أوضح الذين يعرفون
ما وراء األكمة وخلفيات األمور أن هذا التصرف األرعن ل عالقة له باإلسالم ،وإىل اليوم جتد أن بعض منتسيب العلم
ممن سار يف خط هذه الفتنة يصف بدايات الفتنة بأهنا بدايات إسالمية؛ ألنه كان أداة غبية يف هذا املركب العفن ،وها
حنن حنصد نتائج تلك الفتنة العمياء ،ونرى آثارها يف بالدنا؛ يف تشرد أبناء املدن والقرى ،يف حالة الكراهية الت سادت
أبناء جمتمعنا ،يف هذه األوضاع الصعبة الت نعاين منها .ولألسف ل يزال البعض من طريف النقيض ينسب إىل اإلسالم
جرائم هذه اْلالة الت نرى ،هم ينتسبون ادعاءً وبعض أغبياء املسلمني أو األدوات الت استعملت منهم ينسبون ذلك
إىل اإلسالم ،فهل من معترب؟ وهل من متعظ؟
أيها املسلمون ما ينبغي أن منر غافلني عن ليلة النصف من شعبان الت ينَر اهلل فيها إىل خلقه فيغفر للناس كلهم إل
ملشرك أو مشاحن ،لحَوا كيف استثىن النيب  من مغفرة اهلل  فريقني ،املشرك الكافر املنكر لدين اهلل ،
والفريق الثاين الذي امتأل قلبه حقداً وغيَاً وكراهيةً ألخيه املسلم ،مها فريق واحد لألسف ،اهلل تعاىل يقول :إَِّمنَا
ِ
ِ
َخ َوي ُكم فريق من الناس يقولون :أفسدوا فيما بينكم ،اهلل تعاىل يقول ( َولَ تَنَ َازعُوا
ال ُمؤمنُو َن إِخ َوة فَأَصل ُحوا بَ َ
ني أ َ
فَتَ ف َشلُوا) :وهم ينادون أن تنازعوا وختاصموا ،وزين َلم الشيطان ما كانوا يعملون .نعم إن اهلل تعاىل يقول :إِ َّن الشَّيطَا َن
ي ن زغُ ب ي نَ هم إِ َّن الشَّيطَا َن َكا َن لِ ِْلنس ِ
ان َع ُد ًّوا ُمبِينًا أي يفسد العالقة فيما بينكم ،الذين نشروا الكراهية يف أوساط
ََ َ ُ
َ
جمتمعنا؛ هم أدوات فاسدة سيئة متارس دور الشيطان يف إفساد جمتمعنا ،حنن ينبغي أن نطهر قلوبنا من الكراهية من
اْلقد من الكرب من اْلسد من الغل ،وأن ل تنطوي قلوبنا إل على حمبة اآلخرين ول سيما أهل اإلْيان منهم ،حنن
حنب كل الناس من خالل حمبتنا اَلداية َلم ،ولكننا نص املؤمنني باحملبة ألن قلوهبم قد انطوت على حمبة اهلل فكيف
تنطوي قلوبنا على كراهيتهم.
أريد أن أؤكد أن فضيلة هذه الليلة ينبغي أن نستثمرها لنكون ممن يغفر اهلل تعاىل َلم ،لكننا نقبل على هذه الليلة
بقلو َّ عامرة ِبحبة اهلل وحمبة املؤمنني ،ل تنطوي على حقد ،ل تنطوي على غل ،ل تنطوي على حسد ،ل تنطوي
على كرب ل تنطوي على كراهية إلنسان مؤمن بل تفيض حمبة للمؤمنني ،وحرصاً على ما فيه سالمتهم ،طبعاً إذا كانت
األيام البيض مسنون أن نصومها فنحن يف األيام البيض الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر ،فال يتشدقن أولئك
الذين يصدون عن سبيل اهلل بقوَلم هذه بدعة ،البدعة هم ،البدعة يف ضاللهتم ،أما ما ندعو الناس إليه من حسن
الستفادة من هذا اليوم ،فهو أمر من السنة ،بل هو العمود الفقري لديننا ،نرغب أن نقيم ليلها ،ألسنا مدعوين أن
نكون من املستغفرين باألسحار ،أن نتهجد أن نتعبد ،فماذا يف أن جنعل هذه الليايل املباركة الت ينَر اهلل فيها إىل
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خلقه فيقول :قد غفرت لكم!! أنكون يف تلك اْلالة سادرين يف الغفلة ،منصرفني إىل َلونا أم نكون مقبلني على اهلل
ليقبل علينا ِبغفرته وعفوه؟ يأىب جند الشيطان إل أن يصدوا عن سبيل اهلل ،وحنن نأىب أن نستجيب لضالَلم ونقول:
بل ينبغي أن نص ليلة القدر واأليام البيض وهذه الليايل املباركة باإلقبال على اهلل تعاىل لنكون ممن مشلتهم مغفرة اهلل
تعاىل وعفوه.
أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا ممن مشلتهم مغفرة اهلل تعاىل يف هذه األيام املباركة ،وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون
أحسنه.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العَيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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