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 غزوُة األحزاِب  -54

 اخلطبة األوػ 

  أما بعد.

ؾِلح ؾَ  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضلَّ َفُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح الَ َهاِدَي  ِإنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُفُه. يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ َذِ َفُد َأنح الَ إَِفَه إاِلَّ الِل َوحح    َفُه، َوَأصح

ثدًا   ثذ الِل ظؾقثه  وشثؾم  بثغ يثَدِي افسثاظِة  ؾقا أَيا ادممـون! إن الِلَ َبَعثَث ُمؿَّ

قِف، حتى يُ  ؾجاهَد   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  يف الِلِ حقَّ  عبَد الِلُ وحَده ال ذيك فه،بافسَّ

جفاِده، بافؼؾِب واجِلـاِن وافدظوِة وافبقثاِن وافسثقِف وافسثـاِن، ؾؽاكثت حقاُكثه ـؾ فثا 

موؿوؾًة ظذ افدظوِة إػ الِل، واجلفاِد يف شبقِل الِل، ؾؽان   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  بثلفك 

، ؾؼاكل   ثذ الِل ظؾقثه  وشثؾم  وؿوكثل، أرؾَع افـاِس ذـرًا، وأظظَؿفم ظـد الِلِ ؿدراً 

وأ اَب وُأ ثقَب مـثه، هثو وأ ثحاُبه ر  الِل ظثـفم، ؾؽثان جفثاُدهم، وـاكثت 

 دماُؤهم مشاظَل كوٍر وهدايٍة، أخرج الِلُ هبا ـثرًا من افـاِس من افظؾامِت إػ افـوِر. 

 هم افعصبُة ادثذ وفوال جثراُحُفمُ 

 وفثثوالُهم ـاكثثت طالمثثًا ألهؾِفثثا
0 

 فظثثلَّ هبثثقُم افؾقثثِل ـثثادوِج ظاكِقثثا 

 وفؽثثنح هثثم ؾقفثثا ُبثثُدوٌر و أكُجثثمُ 
0 

 أَيا ادممـون.

إن مثثن ادعثثارِك افتثثي خاَسثثفا رشثثوُل الِلِ   ثثذ الِل ظؾقثثه  وشثثؾم  بـػِسثثِه ؽثث وَة 

َقت باشثِم كؾثك افغث وِة، األح اِب، افتي ؿصَّ الِلُ كعاػ  كبََّلها يف ـتابِه، يف شورِة ُشثؿي
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وهي شورُة األح اِب، أطفَر الِلُ شبحاكه وكعاػ ؾقفا من ظظقِم ؿدركِه، وبديِع  ـِعه، 

وفطقِف ؾعؾِه وكرِصه ألوفقاِئه، وخلالكِه ألظداِئه، ما كطقُب به ؿؾوُب ادممـغ ادتؼغ، 

يف صثفِر صثواٍل جثاقت ؿثريٌو، ومثن معفثا مثن ؾػي افسـِة اخلامسثِة مثن ارجثرِة 

مح ِمثنح  ـُ األح اِب، ظذ افصػِة افتي ذـَرها الِل كعاػ يف ـتابِه، حقثُث ؿثالإِإِذح َجثاُقو

َػَل ِمـحُؽم﴾ ِؿُؽمح َوِمنح َأشح ؛َؾوح
 

دثا رأوا اكتصثاَر  -ظؾقفم فعـثة الِل-وذفك أن افقفوَد 

 ظذ اإلشالِم بافؽؾقِة، ؾاكتؼوا ادؼـغ ظذ أهِل اإليامِن يوَم أُ 
ِ
حٍد، ضِؿُعوا يف افؼضاق

ُسوهنم ظذ ؽ ِو رشوِل الِل   ذ الِل ظؾقثه  وشثؾم  ويمفُبثوهنم   افعرِب، حيري
ِ
يف أحقاق

وؽطػثاُن وؽُرهثا مثن ؿبائثل  ظؾقه، ويِعُدوهنم بادمازرِة وافـرِص، ؾاشتجابت ؿريٌو 

ار ظؼُة آالِف مؼاكل، يريدون أن ُيطػِئوا افعرب رم، ؾؽان من واىف اخلـدَق من افؽػ

كوَر الِل بلشقاؾِفم، والِلُ يتم  كوَره وفو ـره افؽاؾرون، ؾؾام شثؿَع رشثوُل الِلِ   ثذ الِل 

ظؾقه  وشؾم  بؿسِرِهم إفقه اشتشاَر أ حاَبه، ؾلصاَر ظؾقثه شثؾامُن افػثارد ر  الِل 

ديـِة، ؾلمَر افـبي    ذ الِل ظؾقثه  وشثؾم  ظـه بحػِر اخلـدِق، فقحوَل بغ افعدوي وبغ اد

فم افـبي    ذ الِل ظؾقثه   ـَ بحػِر اخلـدِق صاميَل ادديـة، ؾبادَر ادسؾؿون إػ ذفك، وصار

 وشؾم  بـػِسه يف اْلػِر، ؾؽان يـؼُل افساَب يوِم اخلـدق، حتى اؽزَّ بطـُه، وهو يؼولإ 

 والِلِ فثثثثوال الِلُ مثثثثا اهتثثثثديـا

 ؾثثثثثلكِ َفنح شثثثثثؽقـًة ظؾقـثثثثثا    
0 

قحـا  ـا وال  ثثثثثثثؾَّ ؿح  وال كصثثثثثثثدَّ

 ()وثبيثثثثت األؿثثثثداَم إن الؿقـثثثثا
0 
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وؿد ـان أَيا ادممـون يف حػِر افـبيي   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  هلا اخلـدَق، مثن آيثاِت 

كِه، وظالماِت رشافتِه، ما ازداد هبا ادممـون إيامكًا، ؾؿن ذفكإ  كبوَّ

َة ـان ؾقفا من افـََّصِب واجلُوِع مامل يؽثن يف ؽِرهثا، ؾاشثتؿع إػ مثا أن هله افغ و 

ــا يثوَم اخلـثدِق »ذـره جابٌر  ر  الِل ظـه  من كبلِ كؾك افغ وِة، ؿال  ر  الِل ظـه إ 

ديٌة صديدٌة، ؾلخزوا هبا افـبيَّ   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  ؾؼالإ أكثا كثازٌل، ثثم  ـُ ؾعرست 

جٍر من صدِة اجلوِع، ؾلخل افـبي    ذ الِل ظؾقه  وشؾم  ادِعَوَل ؿام وبطـُه معصوٌب بح

َقَل، ؾؼؾتإ يا رشوَل الِل، ائلن يل إػ افبقثِت   ؾؼؾثت  ؾرضَب يف افُؽدية ؾعاد ـثقبًا أهح

المرأيتإ رأيُت بافـبيي   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  صقئًا ما ـثان يل يف ذفثك  ثٌز، ؾعـثدك 

ؾثلبحت  -وهي افصثغُر مثن ادِعث ِ -صعٍر، وظـاٌق  رٌق  ؾؼافتإ ظـدي  اٌع من

افعـاَق، وضحـت افشعَر، حتى جعؾـا افؾحَم بافؼدِر، ؾجئثُت افـبثيَّ   ثذ الِل ظؾقثه  

وشؾم  ؾؼؾتإ يا رشوَل الِلِ، ُضَعقيٌم يل، ؾُؼم أكت يارشوَل الِلِ، ورجٌل أو رجالن ؿالإ 

افـبي    ذ الِل ظؾقه  وشؾم  ادفثاجرين ـم هو   ؾلـرُت فه، ؾؼالإ ـثٌر ضقيٌب، ؾدظا 

واألكصاَر، وؿالإ ادخؾوا وال ك امحوا، ؾجعَل يؽََسُ من هلا اخلبِ ، وجيعُل ؾقثه صثقئًا 

َع ادفثاجرون واألكصثاُر، وبؼثي بؼقثٌة مثن ذفثك بِ من افؾحِم، ؾام زاَل ـلفك حتى ص

ِع هلا، وأهدي، ؾنن افـاَس أ ابتفم جماظةٌ  ـُ  . «افطعاِم، ؾؼالإ 

ومن اآلياِت أَيا ادممـون افتي طفرت يف حػِر هلا اخلـدِقإ ما أخرجه اإلماُم أمحثُد 
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 بن ظازٍب ر  الِل ظـه ؿالإ 
ِ
ِر »ظن افزاق أَمَركا رشوُل الِلِ   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  بحػح

رٌة يف مؽاٍن من اخلـدِق، ال كلخثل ؾقفثا ادعثاوُل، ؿثالإ  اخلـَدِق ؿالإ وظَرَض فـا َ خح

ها إػ رشوِل الِلِ   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  ؾجاَق رشوُل الِلِ   ذ الِل ظؾقه  وشثؾم  ؾ شَؽوح

، ؿال ظوفإ وأحسُبه ؿالإ وسَع ثوَبه، ثم هبَط إػ افصثخرِة، ؾلخثَل ادعثوَل ؾؼثالإ 

باشِم الِلِ، ؾرضَب رضبًة ؾؽَس ثؾَث اْلجِر، وؿالإ الِلُ أـز، ُأظطِقُت مػاكقَح افشثاِم، 

َر من مؽاين هلا، ثم ؿثالإ باشثِم الِلِ، ورضب أخثرى والِلِ  إين ألُبرُص ؿصوَرها اْلؿح

ؾؽََس ثُؾَث اْلجِر، ؾؼالإ الِلُ أـز أظطقت مػاكقَح ؾثارٍس، والِلِ إين ألُبرُصث ادثدائَن، 

وُأبرَص ؿرَصها األبقَض من مؽاين هلا، ثم ؿثالإ باشثم الِل، ورضَب رضبثًة أخثرى، 

الإ الِلُ أـز، ُأظطقثَت مػثاكقَح افثقؿِن، والِلِ إين ألُبرُصث أبثواَب ؾؼؾَع بؼقَة اْلجِر، ؾؼ

 . « ـعاَق من مؽاين هلا

ؾاشتبؼ بلفك ادممـون افصادؿون، وكبؾَبثَل افواهـثون ادركثابون، ؾؼثال افثلين يف 

 .  «َما َوَظَدَكا الِلَُّ َوَرُشوُفُه إاِلَّ ُؽُروًرا»ؿؾوهبم مرٌضإ 

افؽػِر حوَل ادديـِة، وسقَّؼوا ظؾقفا اخلـثاَق، اصثتدت اْلثاُل  ؾؾام اجتؿعت جحاؾُل 

بادسؾؿغ، وظُظَم ظؾقفم افؽرُب، وزاَد األمُر أن َيوَد بـي ؿريظَة كؼًضوا افعفَد افثلي 

بقـَفم وبَغ افـبيي   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  ، ؾضاَق األمُر بادسؾؿغ، ـام ؿثال الِل كعثاػإ 
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مح ِمنح  ـُ ﴾ ِإِذح َجاُقو ِؿُؽمح ﴾  إيعـي؛َؾوح َػَل ِمـحُؽمح َيود بـثي  إيعـي؛األح اب َِوِمنح َأشح

ـُوَكثا  َـَثاِجَر َوَكُظـ ثوَن بِثالِلَِّ افظ  ُؼُؾثوُب اْلح َبحَصثاُر َوَبَؾَغثِت افح  ؿريظة َِوإِذح َزاَؽِت األح

َ االً َصِديدًا﴾ ِ ُفوا ِزفح ِمـُوَن َوُزفح ُتِعَ ادحُمح  ومع صثدَّ  ،ُهـَافَِك ابح
ِ
ِة افؽثرِب وِظظثِم افثبالق

مازاد ادممـون ظذ أن ؿافواإ َِهَلا َما َوَظَدَكا الِلَُّ َوَرُشوُفُه َوَ ثَدَق الِلَُّ َوَرُشثوُفُه َوَمثا 

ؾِقاًم﴾ أما ادـاؾؼون ؾؼد ؿثافواإ ِ َمثا َوَظثَدَكا الِلَُّ َوَرُشثوُفُه إاِلَّ ، َزاَدُهمح إاِلَّ إِياَمكًا َوَكسح

  ُؽُروًرا﴾ .

 أَيا ادممـون.

أؿام ادؼـون ُمارصين رشوَل   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  صفرًا، ومل يؽثن بقثـفام ؿتثاٌل 

ُيلـُر، ألجِل ما حاَل الِلُ به من اخلـدِق بقـَفم وبَغ ادسثؾؿغ، ؾثلراد افـبثي    ثذ الِل 

افؽػثاَر، إال أن افصثحابَة ر  ظؾقه  وشؾم  دَّا ضاَل ظذ ادسؾؿغ اخلطحُب أن يصافَح 

ا ذفك، دَّا صاَوَرهم افـبي    ذ الِل ظؾقه  وشؾم .   الِل ظـفم أبوح

ؾؽان من بديِع فطِف الِل، وظاجِل ؾرِجه أن  ـَع فؾؿسؾؿغ أمرًا من ظـِده، خلَل به 

أن ُكعقم أظداَقه، وهَ َم مجوَظفم، وكرَص به أوفقاَقه، وأظ َّ ح َبه، ؾؽان مما هقَّل من ذفك 

بن مسعود ر  الِل ظـه ـان من ادؼـغ، ؾلشؾَم وجاَق فؾـبيي   ذ الِل ظؾقه  وشؾم  

ين بام صئَت، ؾؼال فه افـبي    ذ الِل ظؾقثه   ؾؼال فهإ يارشوَل الِلِ، إين ؿد أشؾؿُت، ؾُؿرح
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ْل عنَّا ما استطعَت، فإن احلررَب ُخدعر ٌ  فينا إنام أنت»وشؾم إ   ،«رجٌل واحٌد، فخذِّ

ؾلوؿَع  ر  الِل ظـه  اخلالَف بغ افقفوِد وحؾػاِئفم من ادؼـغ، ؾتخاذَل افػريؼثان، 

ؼاِق واخلالِف بقـفم.   وَبَدتح ظالماُت افشي

يِح،  وـان من ظظقِم ماهقَّله أيضًا ألمِة اإلشالِم أن أرشَل ظذ ادؼـغ ُجـدًا من افري

بت بـقاهَنم،  َستح خقاَمفم، وخرَّ ؾؾم َكَدعح رم ِؿدرًا إال ـػلكه، وال طـبًا إال ؿؾعتحثه، ؾؼوَّ

ظثَب واخلثوَف، ؾؾثام بؾثَم األمثُر مبؾَغثه  وأرشَل ظؾقفم ادالئؽَة ؾلفؼوا يف ؿؾثوهِبم افر 

َؼَ ُؿَريحٍو، إكؽم  ما أ بحتم بداِر مؼاٍم  -والِلِبؼريٍو،  اَح ؾقفم أبو شػقانإ يا َمعح

اَن الِلَُّ ـَ ِؼَتاَل َو ِمـَِغ افح َػى الِلَُّ ادحُمح ـَ ا َو ً ح َيـَاُفوا َخرح َػُروا بَِغقحظِِفمح مَل ـَ ِليَن  ا ِ َوَردَّ الِلَُّ افَّ  َؿِوي 

 . َظِ يً ا ﴾

 

                                 



almosleh.com 

 
7 

 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.  

 هله افغ وِة، افتي َحَوت آياٍت بقـًة، ؾؼد شؿعتم أَيا ادممـون كبَل هله افوؿعِة، وخزَ 

فا وأبرِزهاإ   ودروشًا ؿقؿًة، ؾدروُس هله افوؿعِة وِظُزها ـثرٌة، ؾسُلِصُر إػ أمهي

يداؾُع ظن افلين آمـوا، ـام ؿال جلَّ ذـُرهإ  ؾؿن أهمي دروِس هله افغ وِةإ أن الِلَ 

ِليَن آَمـُوا﴾ ثَم افـصثُر، يبثتع ِإِنَّ الِلََّ ُيَداؾُِع َظِن افَّ ثَم ادثوػ وكِعح ، ؾالِلُ شثبحاكه كِعح

َ أهُل ُمبَّتِه وأهُل ديـِه، ومتقث ت افصثػوُف  أوفقاَقه فقؿقَ  اخلبقَث من افطقيِب، ؾنذا كبغَّ

مَ  َقا َوَيوح كح ََقاِة افد  ِليَن آَمـُوا يِف اْلح َيُؼوُم  جاَقهم وظُده، ووؿَع خُزه ِإِكَّا َفـَـحرُصُ ُرُشَؾـَا َوافَّ

َفاُد﴾ َصح  . األح

 افـبيي   ذ الِل ظؾقثه  وشثؾم  وأ ثحابِه 
ِ
؛ ومن دروِس هله افغ وِةإ حسُن بالق

ره الِل كعاػ ظؾقفم، بؼؾوٍب ثابتٍة، وظث ائَم راشثخٍة، ؾؾثم  حقث إهنم  زوا ظذ ماؿدَّ

ت افؽروُب  هم اخلطوُب، بل ـاكوا ـؾام اصتدَّ هم افُؽروُب، ومل كؼِعدح ، وادرؿت كستػ َّ

 اخلطوُب، زادهم ذفك إيامكًا وكسؾقاًم.

َ اَب َؿاُفوا َهثَلا   َحح ِمـُوَن األح وكصديُق ذفك يف هله افغ وِة ؿوُفه كعاػإ َِودََّا َرأى ادحُمح

ؾِقاًم﴾  . َما َوَظَدَكا الِلَُّ َوَرُشوُفُه َوَ َدَق الِلَُّ َوَرُشوُفُه َوَما َزاَدُهمح إاِلَّ إِياَمكًا َوَكسح
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ومن دروِس هله افغ وِةإ أن ادممـغ إذا اجتفدوا يف افثدؾاِع ظثن ديثـِفم، وجفثاِد 

 رشوفِه   ذ الِل ظؾقه  وشؾم ، وؾعؾوا ؿصارى ضاؿتِفم يف كرِص الِلِ 
ِ
 الِلِ، وأظداق

ِ
أظداق

يؽرُمفم بعوٍن مـه وكليقٍد، ؾقصثـُع رثم وَيقيثيُق  -شبحاكه وكعاػ-ورشافتِه، ؾنن الِلَ 

ن أشباِب افغؾبِة وافـرِص، ويبعُث رم من جـوِد افع ي وافتؿؽثِغ، مثامل يؽثن رثم رم م

ؿـا  ُدهم بجـٍد من ظـِده، وما يعؾُم جـوَد ربيثك إال هثو، ؾثنذا  ثدَّ ظذ حساٍب، ويميي

ثكا ـقثُد افؽاِئثدين،  ـا بديـِـا، وافت مـا بـفِج كبقيـا يف ـلي أموِركا، ؾال يرض  إيامَكـا، ومتسؽَّ

 ال مؽُر اداـرين. و

ومن دروِس هله افغ وةإ صدُة ظداوِة افقفوِد فإلشالِم وأهؾِه، وأما كؼُضفم فؾعفثوِد 

وكؽُثفم فؾؿواثقِق، ؾفله من أخصي خصاِئِصفم ظذ مري افعصوِر، وـري افثدهوِر، ؿثال 

ـح  دًا َكَبَلُه َؾِريٌق ِمـحُفمح َبلح َأ اَم َظاَهُدوا َظفح ؾَّ ـُ ِمـُوَن﴾الِل كعاػإ َِأَو  . َثُرُهمح ال ُيمح

 

                                 


