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 ؼزوُة أحدٍ  -44

 اخلطبي إوغ

ُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َؽالَ َهوِدَي  ـَ  ِإنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َؽالَ ُمِضلَّ 

ُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  ـَ يَك  َه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ َذِ ـَ ُه، َوَأْشَفُد َأْن َٓ إِ ُه.ـَ ـُ    ًدا َطْبُدُه َوَرُسو

 أمو بعد. 

ؽوتؼوا الِلَ طبوَد الِلِ، واطؾؿوا أن أبرَز خصوئِص وسامِت هذه إمِي ادبورؿِي أهناو أماُي 

جفوٍد وجموهدٍة، ؽؼد بعٌ الِل ؽقفو خوتَم أكبقوئه وآخاَر رساؾه، وأماره بادطوة اــاوس 

ًي، وؾتوِل من خوـَف أمَره، ؽعن ابن  طؿَر ريض الِل طـه ؾول: ؾول رساول الِل  ىلاذ ؿوؽَّ

وِف، حتى ُيعبَد اهللُ وحَده ال رشيَك له، »الِل طؾقه  وسؾم :  ُبعثُت بني َيَدِي الساعِة بالسَّ

غاُر عذ من خالَف أمري  . «وُجعَل ِرْزقي حتَت ظلِّ ُرحمي، وُجعَل الذلُّ والصِّ

ؾم  بوجلفوِد حقَّ اـؼقوِم، ؽجوهَد يف الِلِ حاقَّ جفاوِده، وؾد ؾوم كبقُّـو  ىلذ الِل طؾقه  وس

بوـؼؾِى واجلـوِن، واـدطوة واـبقوِن، واـسقِف واـسـوِن، ؽؽوكاً حقوُتاه موؾوؽاًي طاذ 

اجلفوِد يف سبقِل الِلِ؛ وهلذا ؿوَن أرؽَع اـعودع ذؿارًا، وأطظَؿفام طـاَد الِلِ ؾادرًا، وؾاد 

ؿثرًا من ادعورِك، ؽلىلقَى  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم   خوَض بـػِسه  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم 

 يف بعِضفو، ثم ؿوكً اـعوؾبُي هلم. ، وأىلقَى أىلحوُبُه 

كادوِج عاتوا لظـلَّ هبوُم اللوـِل   هُم العصبُة ادثذ ولوال جراُحُهمُ 
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 أولئك أتبـاُع النبيِّ وحـزُبه

 ولوالهُم كـاىت ظالمًا بيهلها
0 

 مسلم  ولوالهم ما كان يف األرض

 ولكـن ُهُم  فوها بـدوٌر  وأىجمُ 
0 

يِن خَر ؾقوٍم.   ؽصؾواُت الِلِ طؾقه وطذ أىلحوبِه، اـذين ؾوموا بوـدِّ

 أَيو ادممـون.

إن من ادعورِك اـتي خوَضفو اــبيُّ  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  بـػِساه ؼازوَة أحاٍد، اـتاي 

حداٍث ؿباوٍر ودروٍس وطاٍز طظاوٍم، ؽفاي ؽقَّوضاٌي بوـعظاوِت اـغاوا ، ؿوكً ُماًل ٕ

وادواطِظ اـؼقِّؿِي، أكزل الِل ؽقفو آيوٍت صوآً، وإـقؽم أَيو اإلخوُة طرضًو موجزًا رسيعًو 

 ٕحداِث هذه اـواؾعِي:

أي: بعد تؾك اهلزيؿاِي  ؛ؾد ؿوكً هذه اـغزوُة يف شوال، من اـسـِي اـثوـثِي من اهلجرةِ 

، اـتي ْلؼً بودػؿع يوَم بدٍر، يوَم اـػرؾوِن، يوَم اـتؼى اجلؿعاوِن، ؽؾام َيِؼارَّ 
ِ
اــؽراء

ـؼريٍش ؾراٌر بعد تؾك اــوزـاِي، ؽؾاام اساتدارت اـساـُي خرجاً ؾاريٌش وحؾػوُؤهاو، 

واكضمَّ إـقفم ؿلُّ كوؾٍم طذ اإلسالِم وأهؾِه، ؽخرج اـثوئرون يف طدٍد يرباو طاذ ثالثاِي 

ٍل، ؽوىلؾوا مشورَف ادديـِي، ؾريبًو من َجبِل ُأُحد، ؽوستشوَر اــبيُّ  ىلاذ الِل آِٓف مؼوت

طؾقه  وسؾم  أىلحوَبه يوَم اجلؿعي يف اخلروِج، ؽخرج إـقفم بـحِو أـِف مؼوتٍل، ؽام ـبٌ 

 اـعْسؽِر، ورجَع إغ ادديـِي، ؽتعبَّل رساوُل 
ٌِ رأُس اــػوق طبُد الِلِ بُن ُأيبِّ أن اكخذل بثؾ

  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  ـؾؼتوِل، وطبَّل من ؿون معه مان اـصاحوبِي ورتَّاى اجلاقَش، الِل

ؽجعَل طبَد الِلِ بَن جبٍر ريض الِل طـه طذ اـرموِة، وؿوكوا مخسع رجااًل، وؾاول هلام: 

امحوا ضفوَركو، وأَمَرهم أن يثُبتوا مؽوهَنم، ؽؽوكً اـدوـُي أوَل اــفاوِر ـؾؿساؾؿع طاذ 
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وِر، ؽوهنزَم أطداُء الِلِ ورسوـِه ووـوا مدبرين، حتى اكتفاوا إغ كساوِئفم، ؽؾاام رأى  اـُؽػَّ

اـرموُة هزيؿَي ادػؿع، وكرَص ادممـع، وَٓحً اـغـوئُم، ثوَر يف كػوِس بعِضفم حاىُّ 

اـدكقو، ؽغودروا مواؾَعفم، يبغون اـغـوئَم وإسالَب، وترؿوا مراؿَزهم اـتاي أمارهم 

رهم أماُرهم  رسوُل الِلِ  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  بحػظفو، وؾوـوا: يو ؾوُم، اـغـقؿَي، ؽذؿَّ

طفَد رسوِل الِل  ىلذ الِل طؾقاه  وساؾم  ؽؾام يساؿعوا، وضـاوا أن ـاقس ـؾؿػاؿع 

رجعٌي، ؽلخؾوا اـثغَر، َؽَؽرَّ ؽرسوُن ؾريٍش دو رأْوا اـثَّغاَر خوـقاًو، ؽلحاوصوا بودساؾؿع، 

اُي ـصاوـِ   وأتوهم من حقٌ مل حيتسبوا، ؽورتبؽً ىلػوُف ادسؾؿع، واكؼؾباً اـؽػَّ

 َؾْدرًا، ؽُؼتَل سبعون 
ٍ
ادػؿع، وتؾك إيوُم كداوهلو بَع اــوِس، ؾد جعَل الِلُ ـؽلِّ رء

، مـفم محزُة، طمُّ رسوِل الِل  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  وأسُد الِلِ ورسوـِه من اـصحوبِي 

ؾؿون ـذـك أشدَّ اْلزِن، حتى ؾول ؿعُى بُن موـاٍك  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم ، ؽحزن ادس

 ريض الِل طـه : 

 بكت عونـي وحـ َّ  ـا بكاهـا 

ــالوا ــداَة ق ــِه ق ــِد ا ل ــذ أِ  ع

 أصــوا ادســلمون بــه  وعــاً 
0 

ــُل    ومــا يغنــي البكــاُا وال العوي

ــُل  ـــُل ال تو ــم الرُج ــزُة، كاك  أمح

 ()هناك وقد أصـوَا بـه الرِـوُل 

0 

واشتدَّ اخلطُى طذ ادسؾؿع يف تؾاك ادعرؿاِي، وخؾاَص ادػاؿون إغ رساوِل الِل  

وا رأَسه، وؿرسوا َربوطقَته،  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  يريدون ؾتَؾه، ؽجرحوا وجَفه، وشجُّ

                                 



almosleh.com 

 
4 

ه، وساؼَط يف حػارٍة مان اْلَُػاِر اـتاي  ورَمْوه بوْلجورِة، وحرصوه حتى وؾع طذ ِشؼِّ

ُق، وكشبً حؾؼتون من ِحَؾِق ادِْغػاِر يف وجِفاه  ىلاذ الِل طؾقاه  حػَرهو أبو طؿر اـػوس

وسؾم ، ؽوكتزَطفام أبو طبقدة حتى سؼطً ثـقتوه، وحوول ادػاؿون ؾتاَل رساوِل الِلِ  

ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  ، ؽحوَل دوكه كػٌر ؾؾقٌل من ادسؾؿع، ُؾتِؾوا مجقعًو، ثام جوـاَدهم 

م طن رسول الِل  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم ، ومحاى أباو صؾحُي  ريض الِل طـه ، حتى ردَّه

دجوكي رسوَل الِل  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  بظفِره، ؽؽون اــَّْبُل يؼُع طذ ضفاِر أيب دجوكاَي  

قطوُن  بلطذ ىلاوتِه:  -طدوُّ الِلِ ورسوـِه-ريض الِل طـه ، وهو ٓ يتحرُك، ورَصَخ اـشَّ

 !"إن حممدًا قد قتل"

ؽوؼتمَّ ادسؾؿون ـذـك ؼاما شديدًا، حتى أـؼى بعُض ادسؾؿع اـسالَح، ؽؿرَّ أكُس بُن 

 ،اــرِض  ريض الِل طـه طذ بعِض همٓء، ؽؼول: مو تـتظرون؟ ؽؼوـوا: ُؾتاَل رساوُل الِلِ

ؽؼول: مو تصـعون يف اْلقوِة بعَده؟ ؾوماوا، ؽؿوتاوا طاذ ماو ماوَت، ثام إكاه اساتؼبَل 

 طـه  ، وـؼي يف صريِؼه سعَد بَن معاوٍذ ريض الِل طـاه، ؽؼاول: واهاًو ادػؿع ريض الِل

ـريِ  اجلـِي، يو سعُد، إين ٕجُد رحَيفو من دوِن أحٍد، ؽؼوتَل حتاى ُؾتاَل ريض الِل طـاه، 

 وُوجد به سبعون رضبًي. 

ؽلؾبل رسوُل الِل  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  كحو ادسؾؿع، ؽصوح سعُد بن معاوٍذ  ريض 

طـه بلطذ ىلوتِه: يو معَػا ادساؾؿع، أبػاوا، هاذا رساوُل الِل  ىلاذ الِل طؾقاه  الِل 

وسؾم  ، ؽلشور إـقه اــبيُّ  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم أن اسؽً، واجتؿَع إـقاه ادساؾؿون، 

وهنضوا معه إغ اـشعِى، ؽلراَد رسوُل الِلِ  ىلاذ الِل طؾقاه  وساؾم  أن يعؾاو ىلاخرًة 
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، ؽجؾَس صؾحُي حتته حتاى ىلاعَد رساوُل الِلِ  ىلاذ الِل طؾقاه  هـوك، ؽؾم يستطْع دو به

، «أوَجـَا للحـُة  »وسؾم  طذ ضفاِره، ؽؼاول رساوُل الِل  ىلاذ الِل طؾقاه  وساؾم : 

وحوكً اـصالُة وهم طذ هذه اْلاوِل، ف ىلاذ رساوُل الِلِ  ىلاذ الِل طؾقاه  وساؾم  

ؿالُّ ؽرياٍق إغ معساؽِره،  بلىلحوبِه جوـسًو، وؾد أىلاوَب اإلطقاوُء اـػاريؼع، ؽوكحاوزَ 

حقاِل، ؽؾاام دكاو اـرحقاُل أذَف أباو  ورؿبً ؾريٌش اإلبَل، وجـبً اخلقَل ممذكًي بوـرَّ

سػقون ورصَخ بلطذ ىلوتِه: أؽقؽم ُمؿٌد؟ ؽؾم جيقبوه. ؽؼول: أؽقؽم اباُن أيب ؾحوؽاي؟ 

او هامٓء ؽؼا د ؽؾم جيقبوه. ؽؼول: أؽقؽم طؿاُر باُن اخلطاوب؟ ؽؾام جيقباوه. ؽؼاول: أمَّ

ؿػقُتؿوهم، ؽؾم يؿؾك طؿُر كػَسه أن ؾول: يو طدَو الِل، إن اـذين ذؿرهتم أحقاوٌء، وؾاد 

مل آمار  -أي: متثقل؛-أبؼى الِلُ ـك مو يسوؤك، ؽؼول أبو سػقون: ؾد ؿون يف اـؼوِم ُمْثؾٌي 

أٓ ؽؼاول رساوُل الِلِ  ىلاذ الِل طؾقاه  وساؾم  : ،هبو ومل تُسْمين، ثم ؾاول: ُاْطاُل ُهَبال 

ى  ى، وٓ ُطزَّ ، ثم ؾول: ــو اـُعزَّ جتقبوكه؟  ؽؼوـوا: مو كؼوُل؟ ؾول: ؾوـوا: الِلُ أطذ وأَجلُّ

ـؽم، ؽؼول: أٓ جتقبوكه؟ ؾوـوا: مو كؼوُل؟ ؾاول: ؾوـاوا: الِلُ موٓكاو، وٓ ماوغ ـؽام. 

ل: ٓ َجوٌل، ؽلجوبه طؿُر ريض الِل طـه ؽؼاوؽؼول أبو سػقون: يوٌم بقوِم بدٍر، واْلرُب ِس 

 سواَء، ؾتالكو يف اجلـِي، وؾتالؿم يف اــوِر. 

 أَيو اإلخوة ادممـون.

هذه دحٌي موجزٌة رسيعٌي، استعرضـو ؽقفو صرؽًو من أحداِث تؾك اـوؾعِي، اـتاي ؿاون 

 مـاه، وؾاد حػظْتاه ؿتاُى 
ٍ
 وادحـِي واـػرِح وإملِ، مو وؾػاتم طاذ رء

ِ
ؽقفو من اـبالء

َر، وذؿره الِلُ تعو ه اـسِّ ـَ غ يف ؿتوبِه يف سورِة آِل طؿاران، ؾاول الِل تعاوغ بوصباًو رساو
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َْطَؾاْوَن إِْن ُؿـْاُتْم ﴿اـؽريَم، واـصحوبَي اـذين ؿوكوا معه:  ْٕ َزُكوا َوَأْكُتُم ا َوٓ هَتِـُوا َوٓ حَتْ

ِى إغ آخِر تؾك أيوِت، اـتي ؾصَّ الِلُ ؽقفو مو كزَل بودسؾؿع، مان اــََّصا ُمْمِمـَِع﴾

تِفم.   واـَوىَلِى، ؽجزاهم الِل طـَّو خَر مو جزى ؾومًو طن أمِّ

 سالٌم مان اـارمحِن يف ؿالِّ ساوطٍي 

اه   ـؽل امارٍئ ماـفم ساالٌم هصُّ
0 

 ورْوٌح ورحياااوٌن وؽضاااٌل وأكُعااامُ  

 يبؾِّغاااااه إوه إـقاااااه وياااااـِعمُ  
0 
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 اخلطبي اـثوكقي

 أمو بعد. 

 ؽقو أَيو ادممـون.

إن هذه اـوؾعَي ؼزوُة أحٍد، ؽؿع مو وؾَع ؽقفو من اـؽوارِث واــََّؽبوِت، ومو َحَوته من 

ُؽْم َبْل ُهَو َخاْرٌ  ـَ ًا  َسُبوُه َذّ ه تعوغ: ﴿ٓ حَتْ ـُ اــوازِل وإزموِت، إٓ أكه يصدُق ؽقفو ؾو

ُؽْم ﴾ ؽننَّ هذه اـوؾعَي ؽقفو من اـدروِس واـعاِز واداواطِظ واِْلؽاِم رٌء ؿثاٌر،  ،ـَ

ذؿره الِل تعوغ يف ؿتوبِه، طـد ذؿِر هذه اـغزوِة، يف ساورِة آل طؿاران، وإـاقؽم بعاُض 

 هذه اـدروس:

ؽؿن تؾك اـعِز واـدروِس يف ؼزوِة أحٍد: ذـك اـدرُس اـذي جتُده ضاوهرًا يف مجقاِع 

وِة وأحداثِفو، أٓ وهو آبتالُء، ؽنن ابتالَء الِلِ تعاوغ ـؾؿاممـع ُساـٌَّي ؽصوِل هذه اـغز

موضقٌي وراسخٌي، ؽقه من اـػوائِد واِْلَؽِم مو ٓ حيصُل بوـعوؽقِي وإمِن، ؽعذ رؼاِم أن 

اـبالَء يف هذه اـغزوِة ؿون مريرًا ؾوسقًو، إٓ أن الِل طوتَى بعَض من استـؽَر ذـك، ؽؼول 

اِذيَن َجوَهاُدوا ِماـُْؽْم َوَيْعَؾاَم تعوغ: ﴿أَ  َـّ ْم َحِسْبُتْم َأْن َتاْدُخُؾوا اجْلَـَّاَي َودََّاو َيْعَؾاِم الِلَُّ ا

وبِِريَن﴾ ، ؽؿن ضنَّ أن اجلـََّي حتصُل ـه بلبخِس إَثامِن، وأضاعِف إَطاامِل ؽؼاد اـصَّ

ُمه اـعبُد يف  هذه اـدكقو، به يتؿقَّاُز إوـقاوُء أخطَل اْلسوَب، إذ ٓ بدَّ ـؾجـِي من مفٍر يؼدِّ

، ؽوـبالُء يؿقز اـصودَق من اـؽوذِب، وادممَن من ادـوؽِق، واـبالُء يؽشاف 
ِ
من إدطقوء
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 طن معودِن اـرجوِل، ؿام ؾول إول: 

َي من َصِدي ي         جزى اهللُ الشدائَد كلَّ خرٍ   عرَفُت هبا َعُدوِّ

اــوزـِي، أبدى ادـوؽؼون رؤوَسفم، وتؽؾَّؿوا باام ؿاوكوا ؽنن الِلَ دو ابتذ ادسؾؿع هبذه 

يؽتؿون، وضفرَت ببلهُتم، وطود تؾوحُيفم ترصحيًو، واكؼسم اــوُس يف هذه اـغازوِة إغ 

ؿوؽٍر ومممٍن ومـوؽٍق، وطارف ادممـاون أن هلام طادوًا يف أكػِسافم، ؽاامَز الِلُ باذـك 

قِِّى، ؾول الِل تعوغ:﴿َمو  ٌَ من اـطَّ َؿوَن الِلَُّ ـَِقَذَر ادُْْمِمـَِع َطَذ َمو َأْكاُتْم َطَؾْقاِه َحتَّاى اخلبق

قِِّى﴾ ٌَ ِمَن اـطَّ ، ؽعرف ادممـون يف هذه اـغزوِة ضاعَػفم، وهباو طرؽاوا  َيِؿقَز اخْلَبِق

هبم هبو، وُمََّص ؾؾوهَبم، وجعؾفو سببًو ـبؾوِغ مـوز ودرجاوٍت ٍ، ؾها  َل أطداَءهم، وهذَّ

ت طـفو أطامهُلم، ؽوختَذ مـفم شافداَء، ؿتاى هلام أطاذ يف سوبِق حؽؿِ  ه أهنو هلم، َؾرُصَ

بام حدَث يف هاذه اـغازوِة، مان -هقََّل  ادـوزِل، ورؽَعفم أطذ اـدرجوِت، ؿام أن الِل 

 الِلِ تعوغ، وأحبوبِه وأىلاػقوِئه
ِ
هقَّاَل باذـك أسابوَب ُماِق  -اـبغيِّ واـعدواِن طذ أوـقوء

إذا أراَد أن َيؾَك أطداَءه ؾقََّض هلام إسابوَب، اـتاي يساتحؼون هباو  أطداِئه، ؽنن الِلَ

بغاُقفم وصغقاوهُنم  -بعاد اـؽػاِر باولِل-اهلالَك وادحَق، ومن أطظاِم هاذه إسابوب 

ُفم يف ُموربتِفم وؾتوهِلم، واـتسؾُُّط طؾقفم، ؿام ؾول الِل  ومبوـغُتفم يف أذى أوـقوئه، وتػـُـّ

، ؽنذا طتو أطاداُء الِلِ «من آكى يل ولوًّا ف د آكىُته باحلرب»: تعوغ يف اْلديٌ اـؼدد

طذ أوـقوِئه وحزبِه، ؽنن ذـك من أموراِت وطالموِت ُؾرِب ُمِق الِلِ هلم، ؾول الِل تعوغ: 
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وُم ُكَداِوهُلَو َبْعَ  َيَّ ْٕ َؼْوَم َؾْرٌح ِمْثُؾُه َوتِْؾَك ا ـْ اــَّوِس َوـِاَقْعَؾَم  ﴿إِْن َيْؿَسْسُؽْم َؾْرٌح َؽَؼْد َمسَّ ا

اِذينَ  َـّ َص الِلَُّ ا اىُّ اـظَّاودَِِع و َوـِاُقَؿحِّ
ِذيَن آَمـُوا َوَيتَِّخَذ ِمـُْؽْم ُشَفَداَء َوالِلَُّ ٓ حُيِ َـّ  الِلَُّ ا

َؽوؽِِريَن﴾ ـْ اوِر وأشاقوِطفم آَمـُوا َوَيْؿَحَق ا ، ومو تشفُده إمُي اـقوَم، من تساؾُِّط اـُؽػَّ

لِلِ وأوـقوِئه، مو هو إٓ إحدى طالموِت ُؾاْرِب ُماِق الِلِ هلامٓء ادعَتاِدين، طذ حزِب ا

 ؽوْلؿُد لِلِ اْلؽقِم اـعؾقِم اخلبر. 

، من أهِل اـعؾِم واـدطوِة وأهاِل اخلاِر واـصاحوِة، أن يتؼاوا الِلَ 
ِ
وطذ ورثِي إكبقوء

روا إذا أىلاو هبم أذى، أو كازَل هبام ويصزوا، ؽنن أجَل الِلِ ؾريٌى، وطؾقفم أٓ يضاجُّ

َبنَّ َأَكو َوُرُسِظ إِنَّ الِلََّ َؾاِوي  َطِزياٌز﴾
َْؼؾِ َٕ ، وؾاد مؽروٌه، ؽنن الِل ؾد ؾول: ﴿َؿَتَى الِلَُّ 

 ىلدق اـؼوئل: 

ت األجساُم بالِعَللِ            لعلَّ ُعتَبك حمموٌد عواقُبه  .()وربام صحَّ

ت ُؿربُته، وتواـً أحداُثه، وؿُثاَرت وآبتالُء مفام صوـً مدُته، وامتدَّ وؾتُ  ه، واشتدَّ

 ضحويوه، ؽنن طوؾبَته أن يرتػع ويـؽِشَف، ؽنكه:

ىا جى يثُِا.           مهام دجا اللوُل فالتاريُخ أخَزَ  أن النَّهاَر بيحشاِا الدُّ

وا دو كزَل هبم، من ؿرٍب، أو حلَّ هبم من ُـّ  الِلِ أٓ َيِـوا، وٓ يِذ
ِ
ضقٍم،  ويـبغي ٕوـقوء

، وٓ يزيُؾفاو ضاعٌف  ؽنن اـعزَة لِلِ وـرسوـِه وـؾؿممـع، ٓ يرؽُعفو اكؽساوٌر طساؽري 
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 هاذه ادعرؿاِي: ﴿َوٓ هَتِـُاوا َوٓ 
ِ
آٍت، بل إمُر ؿام ؾول الِل تعوغ ٕوـقوِئه بعد اكؼضاوء

َْطَؾْوَن إِْن ُؿـُْتْم ُمْمِمـَِع﴾ ْٕ َزُكوا َوَأْكُتُم ا أىلوهبم إكام هو يف ذاِت الِل تعاوغ، ، ؽنن مو حَتْ

 ؽعؾقفم أن يتجؾَّدوا ٕطداِئفم واـشوِمتع هبم، ؿام ؾقل: 

هِر ال أتضْعضعُ  اِمتني أرهُيُم           َأِّنِّ لريِا الدَّ  ()وجتلَّدي للشَّ

ِي  ُسَل ومن معفم، ماع ىِلاحَّ  الِلِ أن يعؾؿوا أكه إذا ؿون اـبالُء يصقُى اـرُّ
ِ
وطذ أوـقوء

هِنم، وىلدِق بذهِلم، وطظاقِم جاوِهِفم طـاَد الِلِ تعاوغ، ؽنىلاوبُته دان دوهنام أوغ إيام

 وأحرى. 

 طوؾبِي ادعاو،، وُشاْمِمفو طاذ 
ِ
ُروِس اـؽزى يف هذه اـواِؾَعِي: َؿشُف ُسوء ومن اـدُّ

ى ذـك إغ ادجتؿِع، وٓ شاكَّ أن شامَم ادعصاقِي ساقٌب ؾباقٌ ،  من ؾوَرَؽفو، بل ويتعدَّ

هذا من ِخالِل مو َوؾَع من اـرموِة يف هذه اـغزوِة، ؽنهنم دو خوـػوا أمَر رساوِل  ويتضُ  

 الِل  ىلذ الِل طؾقه  وسؾم  طوؾَبفم الِلِ بام سؿعُتم يف اخلطبِي إوغ. 

وؿم ذَّ أكػِسـو، واهلوى واـشقطوَن.   وؾوكو الِلُ وإيَّ

 

 

                                 


