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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
دن بداهلل   ونعدوذُ  ونسدتفف ُره، ونسدتهدهه ونسدتعيُنه نحمدُده هلل، الحمدَ  إن   دنا شدرور   م  دد   َمدن   أعَمالندا، وسدياات   أنُفس   ّللا ُ  َيه 

تَددد   َفُهددوَ  ددل ل   َوَمددن   ال ُمه  دددَ  َفَلددن   ُهض  ا، َول يًّددا َلددهُ  َتج  ددد، ش   نبي نددا أن   وأشددهد لدده، شددري َ  ال وحددده هللاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ُمر 
ا  الُمشدر كون، كر ه ولو كل  ه الدين على لُيظهره الَحق    ودين   بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصفيُّه ورسوُله، عبُده محمد،

لين، الُفر    وأصحاب ه الطاه رين، الطي  ب ين بيته آل وعلى عليه وسالُمه رب  ي فصلواتُ   درب هدم علدى سدار ومن الُمحج 
اإلهمان، فقد تفكرت في حالنا وما نحن عليده، تفكدرت فيمدا هجدر   إخوة بعدُ  أم ا …الدين يوم إلى ب ُهداهم واهتدى

هم، تفك ددرت فددي هددذه الحددرب النفسددية التددي ُتشددنُّ علددى المسددلمين فددي هددذه  علددى ألُسددن الندداس وُيتبدداَدُر إلددى أسددماع 
ة فعدددل مدددؤمنيهم واسدددتعداداتهم، وفدددي رد   رة، ونظدددرت فدددي كدددالم عددددو  هم وتهديداتدده، وفدددي رد  ق المحدددر  ة فعدددل المندداط 

عدددن موقدددف   -صدددل ى هللا عليددده وسددل م-منددافقيهم وتخدددذيل هم ِورجددداف هم، نظددرت فدددي حالندددا وبح دد  فدددي سددديرة النبددي   
وصدددحبه الك دددرام يدددوم  -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م-مشدددابه، فمدددا رأيددد  حالدددة، قريبدددة لحالتندددا ممابلدددة، لهدددا كحالدددة النبدددي  

 لله جرة.الخندق، يوم غزوة األحزاب، في السنة الخام سة  

دا قدد جمعد  معهدا  -صدل ى هللا عليده وسدل م-يومها، بل ف  االسدتخبارات العسدكرية اإلسدالمي ة رسدوَل هللا  بدأن  قريش،
بعدددب قبائدددل العدددرب ) قدددرينو وغطفدددان وبندددو سدددليم وغيدددرهم ...( يريددددون غدددزو المسدددلمين فدددي ُعقدددر  دار هدددم، فدددي 

رة مدن سديطرة الكفدار  هدا فدي مدينتهم، فدي بقعدتهم المحدر  والمشدركين، وقدد أرادوا وأد مشدروع  الدولدة اإلسدالمي ة بوأد 
 مهدها.

بدذل ، وقدد كدان لرسدول هللا اسدتخباراتو  -صدل ى هللا عليده وسدل م-فبل ف  االستخبارات العسدكرية اإلسدالمي ة النبدي  
ُد العدو وتراق ُبه  صدل ى -وتتب دع تحركات ده لتبل  دل النبدي  صدلواُت رب  دي وسدالمه عليده، فلدم هكدن شدأن اسدتخباراته تترص 

ا... فشددأن اسددتخبارات  -هللا عليدده وسددل م ددلطة، ال أبددد، تتبُّددَع المخددال فين والمعاروددين والددذ  يتحدددبون عددن رأس السُّ
ا للتصد  للع  دو   في كل   لحظة.القائد الصالح متابعُة األعداء، ليكون جيشه ُمستعد،

فما كان منه إال  أن بدأ بمشاورة خيرة أصحابه من أهدل  النظدر  والدرأ ،  -صل ى هللا عليه وسل م-بلل الخبر للنبي   
ي بحفر  خندق  حول المدينة من حيُث ُيتوق دُع قددوم العددو، أشدار عليده سدلمان الفارسدي  فأشار عليه سلمان الفارس 
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 -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م- تعهددددها، إن مدددا كدددان الدددروم والُفدددرُس هعهددددونها، فأعَجبددد  النبدددي  بفكدددرة  لدددم تُكدددن  العدددَربُ 
، حفددروا  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-والصددحابة، وبدددأ االسددتعداد وبدددأ حفددُر الخندددق، وحَفددَر الصددحابة وحَفددَر النبددي  

ا من جهة توقُّع  قدوم  األعداء، وأنهوا حفره قب  ل قدومهم.خندقا طويال، عريض،

قتددال، وكتائددا الوفددرق  عليدده المحددار س، ورت ددَا ُنقدداَط الر  بدداط، -صددل ى هللا عليدده وسددل م-تددم  الخنددَدق، وووددع النبددي 
 لمقاومة، حتى همنع المشركين من تخطي الخندق تح  أ  ظرف.ا

ددل فددي  ددار،شددوال فدداذا بطليعددة جددين المشددركين تص  جددرة  وصددل  جيددو  الكف  ، آالف مقاتددل عشددرة سددنَة خمددل  لله 
فداذا بهددم يتفداجؤون بهددذا الخنددق، ومددع ذلد  لددم يد ن الخندددُق عدزيمتهم، حدداولوا اختددراق  إلدى حدددود المديندة المنددورة

الخنددددق، حددداولوا تجددداو  الخنددددق، قددداَم بعدددُب صدددناديدهم بقطدددع الخنددددق  ووصدددلوا إلدددى الطدددرف ا خدددر فناوَشدددهُم 
، وردوهدددم علدددى أعقدددابهم خدددائبين، فمدددا نفدددع التحصدددينات أي هدددا المسدددلمون، وقددداتلهُم المسدددلمون، وداَفَعهدددم المسدددلمون 

 السادة إذا لم يوجد خلف التحصينات  رجالو صابرون بابتون مراب طوَن مؤمنوَن ال هكلُّون وال َهملُّون.

م النبدي  ه، خلدف الخنددق نقداَط الربداط  بخيدرة المجاهددين لمدا نفدع الخنددق وحددَ  -صدل ى هللا عليده وسدل م-لو لم ُينظ  
 والستطاع العدو تجاو ه.

بدددأت المناوشددات والمعددار ل مددن علددى جددانبي الخندددق منددذ اليددوم األول، يرمددي المسددلمون الكفددار ويرمددي الكفدداُر 
ه  ، وقدددد ذَكددَر اإلمدددام أحمددد فدددي ُمسدددند  دددا كددام ال، المسددلمين، وأحياندددا تطددول المناوشدددات، أحيانددا تسدددتم رُّ المعددار ل يوم،

شداء، ، أن  الصحابة الكوالشافعي دا ألن هجمعدوا الُظهدر والعصدَر والمفدر َب والع  رام فدي غدزوة األحدزاب اودروا أه ام،
ة المعددارل وقددد  ددد  لددم هجدددوا دقيقددة ، هصددلون فيهددا الفريضددة أو أن هجمعددوا فيهددا الظهددر والعصددر... تخي لددوا معددي ش 

: دعدا -صل ى هللا عليه وسدل م-أن  رسول هللا في البخار  طال  كل هذا الوق ، و  دا قدائال، ََ " علدى األعدداء يوم، َمأل
ألْمُ   اَبألِم الشه َِ ألاِة اْلُوْسألَطى َحتهألى  ألَلُلوَنا َعألِا الصه ََ ُ َعَلْيِهْم ُبُيوَتَهْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا َكَمألا  ... ال ُمتدنف ل بددقائق "َّللاه

 هصلي فيها المسلمون!!

المحداوالت، وتشدتد شراسدة المقاومدة مدن الصدحابة الكدرام تطول المعدار ل، وتك ُدر المناوشدات، وتزيدد مدن األعدداء 
... 
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والمسددلمون محاصددرون فددي  يددومو ويومددان، أسددبوعو وأسددبوعان، طددال الح صدداُر علددى المسددلمين، حتددى قددارب الشددهر
 بألألا أبطألألب  ي  َيألألحُ المدينددة  يدددفعون عدددو هم، والعدددو ال هكددلُّ وال َهمددل، فدداذا برجددل  مددن شددياطين اليهددود  و عمددائهم، 

دن كا أشددهم ن مع المشركين يومها، فاذا به وقد خطرت بباله فكرةو شديطاني ة، وهدو مدن ُدهداة اليهدود و عمدائهم وم 
ا،  ا وغددالًّ وحسددد، ر يهددود بنددي قريظددة، وهددم مددن يهددود المدينددة، هسددتوطنون فددي الجنددوب الشددرقي   مددن كفددر،ا وحقددد، تددذك 

رة، وكان بينهم وبين النبي     عهدو ومي اق... -هللا عليه وسل مصل ى -المدينة المنو 

لكدي هفتحدوا البداب الجندوبي  -صل ى هللا عليده وسدل م-خَطر ببال ُحَيي أن هستز َل هؤالء وأن يدفعهم للفدر  بالنبي   
م -صدل ى هللا عليده وسدل م-للمدينة أمام أعدداء النبدي  بدن أسدد،  والتقدى بدزعيم بندي قريظدة كعدا  ، فدذها ُحَيدي إلديه 

الددددهر، جاتددد  بقدددرين علدددى قادتهدددا وسدددادتها، وبفطفدددان علدددى قادتهدددا  بعدددز   إندددي قدددد جاتددد  هدددا كعدددا : لددده  فقدددال
ا ومن معهوسادتها، وقد عاهدوني وعاقدوني على أن ال يرجعوا حتى نستأص    ."ل محمد،

اني لددم أر ي، فددعني ومددا أندا عليده فدَيدالدددهر، ويحد  هدا حُ  ل   جاتندي هللاهللا بدذُ " لقدد :  فدي األمدر  بددم  قدالكعداو نظدر 
 ."من محمد إال صدق،ا ووفاء، 

ُلده وُيحداوُره وُيدزي  ن األمدَر لده، حتدى وافقده وعدَزم كعدا علدى الفددر  بدالنبي    صدل ى هللا عليده -فال  ال ُحَيدي بده هجاد 
التحالف مع المشدركين لتنفيدذ مدا ، اتفَق شيطان بني قريظة مع شيطان بني النضير، وروي كعاو وقرر -وسل م

ا ومدن معده"ذكدره حيدي:  رة مددن .. ."ال نبدرح حتدى نستأصدل محمدد، لسدان حدالهم: " ننتهدي مدن هدذه المنطقدة الُمحدر 
  .سيطرة المشركين، وينتهي المسلمون المجاه دون، وينتهي مشروعهم"

دددار، كشدددأن أن هقات ددد، بدددل فقددد  بددداب للمشدددركين لددددخول المديندددةالبفدددتح  لدددم هقدددب  التحدددالف ل بندددو قريظدددة مدددع الكف 
ق للعدددو بدددل  ددن الخوندددة  والعمددالء وك يددر  مدددن الفصددائل العميلدددة فددي بورتنددا، لدددم تكتفددي بتسددليم المنددداط  ع م  الضددفاد 

 ووعوا يدهم بيد الكفار هطعنون المؤمنين في ظهورهم.

دن أعدداء النبدي  أن  -أيُّهدا السدادة –، ولكدم -صدل ى هللا عليده وسدل م-هكذا اتفق يهدود بندي قريظدة مدع المشدركين م 
مقات ددل مددن دخددول  المدينددة وأن هكددون معهددم تمكددن عشددرة آالف تتخي لددوا عظدديم الكار بددة وهددول المصدديبة، فيمددا لددو 

بنا هللا عددنهم  اليهددود ليسددتحلوا دمدداء المسددلمين وليسددتبيحوا بيضددتهم غدددر،ا، هددؤالء اليهددود الفددادرون، قددومو ُغددُدر حددد 
 [.100]البقرة: ((ُكلهَما َعاَهُدوا َعْهًدا َنَبَذُه َفِريٌق ِمْنُهْم َبْل َأْكَثُرُهْم اَل ُيْؤِمُنونَ َأَو فقال تعالى: ))
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فبلَفُه الخبُر قبدل  -صل ى هللا عليه وسل م-رات اإلسالمية أوصل  الخبر فور حدوبه للنبي المخابلم ا تم  االتفاق، 
 .انتشاره

داو علدى كدل    المؤمنين فدي كدل    مدان  ومكدان، شدأنُ  هذا شأن مدن يهمُّهدم حماهدة وطدنهم ومشدروعهم ودولدت هم، واج 
ُيبل  دددل مسدددلم  إن خب دددَر خبدددر،ا عدددن مكدددر األعدددداء، أو إن ظدددن  أو غلدددَا علدددى ظن  ددده  عمالدددُة شدددخ   مدددا، واجددداو أن 

ا، تشدد ُّ بعم ددة عندده فددور،ا، أ  شددخ   تظددنُّ فيدده سددوء، التدده، تشدد ُّ بتشددبيحه وبتأييددده وبأن دده مشددروُع الجهددات المختص 
 طعن  في ظهر  المجاهدين، واجاو علي  أن تبل  ل عنه فور،ا لكي ُيتعاَمَل معه التعاُمَل الصحيح.

ددر، وبلددل الخبددر للنبددي، فكيددف  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-المخددابراُت اإلسددالمي ة بل فدد  النبددي  بددالخبر  قبددل أن ينتش 
الحكيم في م  ل هذه الحاالت، ُهشديُع الخبدر بدين النداسف! هُفد ُّ فدي َعُضدد  النداسف! تأتيده الرسدائل  يتصر ف القائد

ُف بين الناسف! بالتأكيد ال و ال و ال.  المجهولة التي ال يدر  من أين فينُشرها وُيرج 

ل األمدددر أراد النبددديُّ  دددي الخبدددر مدددن خيدددرة أن يتأك دددد مدددن الخبدددر، فشدددك ل لجنددد -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م-أو  ة، لتقص  
يألرهمفيهم الصحابة الكرام،  ، وقدال لهدم أمدر،ا فدي غاهدة سعد با معاذ  وسعد با عبادة  وعبألد   بألا رواحألة ِو

ألألااألهميدة قدال:  ا ف عددال، ]أ  إن كدانو  "اْنَطِلُقألألوا َحتهألألى َتْنُوألُروا َأَحألألَق َمألا َبَلَلَنألألا َعألألْا َهألُؤاَلِأ اْلَقألألْوِم َأْم اَلح َفألألِ ْن َكألاَن َحق 
]أ  أعطدوني رسدالة مشدف رة مرم دزة أفهمهدا لكدي  َفاْلَحُنوا ِلي َلْحًنا َأْعِرُفُه َواَل َتُفت وا ِفي َأْعَضألاِد النهألاِ،  غدروا بندا[

 وي بتوا[.]لكي هطمان  الناس  َوِإْن َكاُنوا َعَلى اْلَوَفاِأ َفاْجَهُروا ِبِه ِللنهاِ،". ال ينتشر الخوف والذعر بين الناس[

صدل ى هللا - ذهب  المجموعة إلى بني قريظدة، ولمدا تكلمدوا معهدم جهدر يهدود بندي قريظدة بالسدوء، وسدبوا الرسدول
 .وقالوا: ما رسول  ح ال عهد بيننا وبيا محمد وال عقد-عليه وسل م

ل عضد كفددر   أ  غددرو . "وقدارة عضدلو "وقدالوا:  -صدل ى هللا عليده وسدل م- هللا إلى رسول مسرعينرجع الصحابة ف
 أن بني قريظة غدروا بالمسلمين. -صل ى هللا عليه وسل م-، ففهم النبي وقارة بالصحابة عند ماء الرجيع

)لي  كل  ما ُعِرَف وُسِمَع ُيقال  وال كل  مألا ُيقألال حضألر أهلأله  وال )هكذا أيها السادة هكون شأن الرجل الحكيم، 
مُة التي ُتعَرُف أو ُتسمع ليل بالضدرورة أن تقدال، ومدا هقدال ال ُهقدال أمدام كدل الكل كل  ما حضَر أهله آن أوانه((

 .الناس وفي كل   األوقات
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ا لهدذا الخبدر -صدل ى هللا عليده وسدل م- نبدي  حدزن ال،  -صدل ى هللا عليده وسدل م-اغدتم  النبدي  حتدى أن ده  ،حزن،دا شدديد،
 رفع رأسه فجدأة وقدال للمسدلمين بصدوت عدال: ما لب َث أن بما في األمر، ر، فك   مومكث طويال،  غطى رأسه بال وب

ِ َوَنْصرِِه". ُ َأْكَبُر  َأْبِشُروا َيا َمْعَشِر اْلُمْسِلِميَا ِبَفْتِح َّللاه  "َّللاه

دُروا ح، يرفدع معنويدات  جندوده، هقدول: "َأب ش  ة، شدأن القائدد النداج  ، ّللا  " ب َفدت ح   الحظوا في هدذه الحالدة، وفدي هدذه الشدد 
ولكدن  اليهدوَد جداهروا بدذل  ، ، النداسبدأن ال ُهشداَع الخبدر وأن ال ُيدذاع بدين  -صدل ى هللا عليده وسدل م-ويأُمر النبدي 

كمددة  أرادهددا هللا، انتشددر الخبددر بددين صددفوف  ددر بددين صددفوف  المسددلمين لح  ددر،ا، فدداذا بددالخبر ينتش  فلددم هُعددد  األمددُر س 
ا، انتشددر الخبددر بددين صددفوف المسددلمين ليددزداد الددذين آمنددوا إهمان،ددا، ولكددي المسددلمين ليميددَز هللُا الخبيددَث مددن الطي  دد

َا ويتراَجع المنافقون، )وفي  ماننا انتشر الخبر بين صفوف المسلمين فمنهم من أعدد  واسدتعد  و اَد  يهرب وينسح 
َق أخدرى(، انتشدر الخبدر بدين المسدلمين ل حكمدة  أرادهدا  دق بتركيدا وبمنداط  وهندا ُ لدز ل النداس هللا، بباتا ومنهم من لح 

دا:  ألِم اأَلْبَصألاُر َوَبَلَلألِم الُقُلألوُب الَحَنألاِجَر َوَتُون أل))  لزال عظيم، َِ وَن ِإْذ َجاُأوُكْم ِمْا َفْوِقُكْم َوِمْا َأْسألَفَل ِمألْنُكْم َوِإْذ َاا
ِديًداِباهلِل الو ُنوَنا * ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُمْؤِمُنوَن َوُاْلِزُلوا ِاْلَزااًل   [.11، 10]األحزاب: ((ََ

هميدددُز هللا بهدددا الخبيدددَث مدددن  ال بدددد منهدددا قبدددل النصدددر خطيدددرة مرحلدددةو  ، هدددذا التمحدددي ، هدددذه المرحلدددةالزلدددزال هدددذا
ألا )). ..قريدا إن شداء هللابعدده النصر  ى الزلزال فاعلم أن  ، ولكن إذا أتالطي  ا َأْم َحِسألْبُتْم َأْن َتألْدُبُلوا الَجنهألَة َوَلمه

ُسأل رهاُأ َوُاْلِزُلوا َحتهألى َيُقألوَل الره ْتُهُم الَبْأَساُأ َوالضه وُل َوالهألِذيَا َآَمُنألوا َمَعألُه َمَتألى َيْأِتُكْم َمَثُل الهِذيَا َبَلْوا ِمْا َقْبِلُكْم َمسه
دن هللا تعدالى، فمدا صدحا و أنبياءو وأولياءو  [.214 : ]البقرة ((َنْصُر ِ  َأاَل ِإنه َنْصَر ِ  َقِريبٌ  األنبيداء   لز لدوا امتحان،دا م 

 دونهم!! هم بالكم بمن

دَح المنداف قون،  ا، تمدايز النداس، فبدان المؤمندون، وُفض  َوِإْذ َيُقألوُل الُمَنألاِفُقوَن َوالهألِذيَا ِفألألي ))أتدى الزلدزال  لدزاال، شدديد،
ُُِرورً   [.12]األحزاب:(( اُقُلوِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا ُ  َوَرُسوُلُه ِإاله 

كدان محمدد هعددنا ": ا داد الش  في صدورهم، وبدأ سوء الظن   بداهلل  وبرسدول ه هطفدوا إلدى السدطح حتدى قدال قدائلهم
 ."أن نأكل كنو  كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم ال هأمن على نفسه أن يذها إلى الفائ 

 َتُكوُنألألوا ))َأْيَنَمألألا، يتخيلددون بددأن هم سدديهربون مددن المددوت، فددي التسددرب مددن الصددف بددداوابددالهروب بدددأ المنددافقون 
 [.78: ]النساء ُمَشيهَدة (( ُبُروج   ِفي ُكْنُتمْ  َوَلوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرْكُكمُ 
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َ ِمألْا  *َوَلْو ُدِبَلْم َعَلْيِهْم ِمْا َأْقَطاِرَها ُثمه ُسِئُلوا اْلِفْتَنَة ََلَتْوَها َوَما َتَلبهُثوا ِبَها ِإاله َيِسيًرا )) َوَلَقألْد َكألاُنوا َعاَهألُدوا َّللاه
ِ َمْسُئواًل َقْبُل اَل ُيَول وَن اأْلَْدَباَر وَ   [.15-14]األحزاب:(( َكاَن َعْهُد َّللاه

يدَز هللا ك يرو من الناس في  من  الرخاء، في  من الرباط  البار د، ُهعاه دون هللَا ال يولُّون األدبار، فيدأتي الزلدزال لَيم  
َن الطي  ا،  دُ  َوَكانَ الخبيَث م  ُاوال،  ّللا    َعه   ...َمس 

 َيْعِصألُمُكمْ  الهألِذ  َذا َماْ  ُقلْ  (16) َقِليًا  ِإاله  ُتَمتهُعونَ  اَل  َوِإًذا اْلَقْتلِ  َأوِ  اْلَمْوتِ  ِماَ  َفَرْرُتمْ  ِإنْ  اْلِفَرارُ  َيْنَفَعُكمُ  َلاْ  ))ُقلْ 
 (((17) َنِصيًرا َواَل  َوِلي ا َّللاهِ  ُدونِ  ِماْ  َلُهمْ  َيِجُدونَ  َواَل  َرْحَمةً  ِبُكمْ  َأَرادَ  َأوْ  ُسوًأا ِبُكمْ  َأَرادَ  ِإنْ  َّللاهِ  ِماَ 

ا ... وُحكدمف!  انو أرضو ليل فيها موتف! هدل هندال أرضو لديل هلل عليهدا ُسدلط إلى أين ستف رف! هل هنال ال أبدد،
 َوِإْذ َقاَلْم َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا َأْهألَل َيْثألِرَب اَل ُمَقألاَم َلُكألْم َفألاْرِجُعوا َوَيْسألَتْأِذُن َفِريألٌق ِمألْنُهُم النهِبأليه )) ولكن ُه شأُن المنافقين.
دة  [.13]األحدزاب:  ((َنا َعْوَرٌة َوَمألا ِهألَي ِبَعألْوَرة  ِإْن ُيِريألُدوَن ِإاله ِفألَراًراَيُقوُلوَن ِإنه ُبُيوتَ  يريددون الفدراَر أو االستسدالم بحج 

 بيوتهم!!!

فدي درعدا ومدا حولهدا علدى مدا كدان معهدم مدن ك يدر سدالح  وعتداد، الذ  سل م مساحات كبيدرة أحمد العودة الخائن 
تده بخيانتده  واليوم هو ومن معه غددوا هقداتلون فدي صدفوف المحتلدين الدروس... هدذا أحمدد العدودة مداذا كاند  حج 

م لم ا قيل له ها قليل الشرف ها قليل الناموس ها خائنف كان جوابه: " أنا لس  بخائن، أنا فعلد  ذلد  لكدي ال تندا
سدنوات  [.13]األحدزاب:  ((ِفألَراًرا ِإاله  ُيِريألُدونَ  ِإنْ  ِبَعألْوَرة   ِهأليَ  َوَمألا َعألْوَرةٌ  ُبُيوَتَنألا ِإنه  ))َيُقوُلألونَ نسواننا تحد  الزيتدون!!" 

ددفنا  ونحددن فددي حلددا ُنقصددف والبناهددات تنددزل الواحدددة تلددو األخددرى والندداس بابتدده بفضددل هللا، هنددا فددي قرانددا كددم ُقص 
ددا ويومددان، وشددهر،ا وشددهران،  وخددرُج أهلونددا إلددى الكددروم وندداموا تحدد  الزيتددونف ألن تنددام نسدداانا تحدد  الزيتددون يوم،

دددن أن يبيتدددوا ري مدددا ينتهدددي القصدددف ونحدددن بدددابتون مرابطدددون صدددامدون، خيدددرو  تحددد  أسدددُقف الدددذل   والهدددوان   لهدددم م 
ُح نسااهم.والعار، هُ   عتقُل شبابُهم وُتفض 

 ِإاله  ُيِريألألُدونَ  ِإنْ  ِبَعألألْوَرة   ِهألأليَ  َوَمألألا َعألألْوَرةٌ  ُبُيوَتَنألألا ِإنه  ))َيُقوُلألألونَ هددذا شددأن المنددافقين والخونددة فددي كددل    مددان  ومكددان، 
  [.13]األحزاب:  ((ِفَراًرا
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بدددأ هددذا الزلددزال ينُخددُل الندداس، هميددُز هللا بدده الخبيددَث مددن  ى مددن الشددوائا،نق دد، والحمددد هلل، يُ ينالمسددلمصددف بدددأ 
أخدددذ باألسدددباب فأرسدددل ف رقدددة،  -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م-الطيدددا، هظهدددُر المؤمندددون، وُيفَضدددُح المندددافقون، والنبدددي 

 مين.عسكرية رابط  في المدينة  بقرب  بني قريظة حماهة، لظهر المسل

ددا وقددرار،ا هحي  ددُد بدده بعددب األعددداء، فعندددما  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-بدددأ النبدديُّ  هفك  ددُر فددي حددل، يريددد أن يتخددذ موقف،
دُل السدفيه فقد  هدو مدن هسدتعد  عليده الجميدع  يتكالا األعداء فعلى الحكيم أن هسدعى لكدي ُهحي  دَد بعَضدهم، الجاه 

بيان إذا ولُّوا اإلمارة استعدوا عليهم الناس دفعة، واحدة،دفعة، واحدة، نعوُذ باهلل م ن إمارة الص     بيان، فأولا  الص 

قدد أصدبح الحصدار ا ن مدن قدرين وغطفدان واليهدود مداذا فباح ،دا عدن حدل،  -صل ى هللا عليده وسدل م-فك ر النبي 
دأف مدع قدرين أم يتوجا على المسلمين بداهة، ف  هدذا التحدالف، فكيدف يدتم ذلد  األمدرف ومدع أ  جهدة نبد نفعلف

 مع اليهود أم مع غطفانف

، كمدا أن   -صدل ى هللا عليده وسدل م-أم ا قرين فهم أصل المشك لة، وهم من جمعوا القبائدل وأتدوا بهدا لحدرب النبدي 
داءهم ُمسَتحك م   وهم لم هأتوا ألجل  المال، فهؤالء ما م ن أمل  م ن فتح  حوار  معهم. -سنين طويلة وقتلى ُكُ ر-ع 

 فال أمن وال فائدة ُترجى من االتفاق معهم، فمن بقي إذنف!!وأم ا اليهود فقومو ُغُدر، ولو عاهدوا هفدرون، 

ل مع النبي  جدااوا  -صدل ى هللا عليده وسدل م-بقي غطفان، وهم قبيلة كان  بجوار المدينة، وليل لهم عداءو متأص  
-ييددهم باعطدائهم بعدَب مدا هطمعدون بده، فأرسدل النبدي طمعا بالمدال وبالفنيمدة وبالسدلطة، فهدؤالء قدد هسدُهل تح

ا مددع ابنددين مددن  عمدداء  -صددل ى هللا عليدده وسددل م ددر  ي،ا سددريع، : عيينألألة بألألا حصألألا  غطفددانإلددى غطفددان وعقددد لقدداء، س 
 .والحارث با عوف

ان علددى اسددتقر الطرفددوجددادلهم، يريددد أن هكددف  شددر هم عددن المسددلمين، ف -صددل ى هللا عليدده وسددل م-حدداورهم النبددي 
  الحظددوا أيهددا إعطدداء غطفددان بلددث بمددار المدينددة لسددنة كاملددة علددى أن تعددود غطفددان وتتددرل حصددار المسددلمين

ل   السدددادة الحكمدددة النبويدددة، والخبدددرة القياده دددة، هحيُّدددد بعدددب األعدددداء ولدددو دفدددع لهدددم، ري مدددا ينتهدددي مدددن العددددو األو 
 واألخطر، وبعدها يلتف  لل اني، ولكل   حادث  حديث.
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بمدار  المديندة لمددة عدم  كامدل علدى أن يرجعدوا عدن حصدار  نعطديُكم بُلدث  -صل ى هللا عليده وسدل م-لهم النبي قال 
عل ددق التوقيددع عليهددا علددى مشدداورته  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-الُمسددلمين، وكتبددوا فددي ذلدد  صددحيفة،، ولكددن  النبددي 

ُر مدن معده،  ا بدل هشداو  ُذ قراَرُه منفدر د، ألصحابه، فهذا شأن القائد الصالح، له مجللو استشار و من الخبراء، ال يتخ 
صددل ى هللا -فاستشددار النبددي لزعمدداء األنصددار، لزعمدداء األوس  والخددزرج،  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-فأرسددل النبددي 

فهدم سدكان المدينددة األوس والخدزرج،  اسديد -رودي هللا عنهمدا – سألعد بألا معألاذ وسألعد بألا عبألادة -عليده وسدل م
بمفاووداته  -صل ى هللا عليه وسل م-، أخبرهم النبي وهم أصحاُب ال مار وهم جيران غطفان وأخبر الناس بحالها

لهدم ُبُلددَث بمدار المدينددة  لفطفدان وبأندده وصدل معدده ألن هكفدوا حصددارهم )وكدان مضددى عليده قرابددة شدهر( علددى أن  
 لعام.

األوَس والخدزرج فهدم أصدحاب ال مدار وهدم أهدل المدال وهدم سدكان المديندة،  -صدل ى هللا عليده وسدل م-هسأل النبديُّ 
دددمتَ  وبأن دد  حددرُّ التصددرُّف، تتصددر ف فددي أمددالل  ا بددأن  أمددالل الندداس  تحدد  خ  ددا أو أميددر،ا ال هعنددي أبددد، فكوُنددَ  مل ك،

ا لنا وهو الذ  لو أَمَر، لقالوا سم عنا وأطعندا  -صل ى هللا عليه وسل م-، ولهذا شاورهم النبي الناس كما تشاء معل  م،
د.  دون تردُّ

   أهألألو رسألألول "يألألاالحكمددة: بمنتهددى هقددول سددعد بددن معدداذ تفك ددر الصددحابة الكددرام فددي األمددر بهدددوء  وروي ددة، ِوذا ب
  ح")أ  سياسًة( لنا َيأ تصنُعه أم به  العمل ما لنا بد ال به   أمرك َيأٌ  أم فنصنعه  ُتحب ه أمرٌ 

ءو  َبل  : " -صل ى هللا عليه وسل م- هللا رسول لهم قالف َنُعهُ  َشي  ، َأص  َنعُ  َما هللَاّللا    َلُكم  َن  ي إ ال   َذل  َ  َأص   ال َعدَربَ  َرَأي د ُ  أل 
س   َعن   َرَمت ُكم   َدة ، َقو  ، ُكل    م ن   َوَكاَلُبوُكم   َواح  تُ  َجان ا  درَ  َأن   َفَأَرد  دن   َعدن ُكم   َأك س  م   م  َكت ه   هدا: معداذ بدن سدعد فقدال". َشدو 
 منهدا هدأكلوا أن هطمعدون  ال وهدم نعرفده، وال هللا نعبدد ال األوبدان وعبدادة باهلل الشرل مع وهؤالء كنا قد هللا، رسول

ددا أو قددرى  إال واحدددة بمددرة)أ  مددن المدينددة(  ددا، أو بيع،  نعطدديهم وبدده بدد  ندداوأعز   باإلسددالم، هللا كرمندداأ أفحينمددا فيض،
 .وبينهم بيننا هللا هحكم وحتى السيف إال نعطيهم ال هللاهللا حاجة، من بهذا لنا ما ف أموالنافي  الدني ة

 بدن سدعد فأمسد  ".َوَذالَ  َأن د َ : "لده وقدالبكدالم سدعد مدع أنده خالفده،  -صل ى هللا عليه وسدل م-فأعجا رسول هللا 
 .علينا ليجهدوا: قال بم الكتاب، من فيها ما فمحا بالصحيفة معاذ



 17من  10الصفحة  (الضفادع)إدلب واألحزاب وبنو قريظة  :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

دَيُكم، االستشدار   همجلسد بدرأ  وأعلمهدم غطفدان،  عماء -صل ى هللا عليه وسل م- هللا رسول وراسل ، بأنندا لدن ُنعط 
نددا العدددو، فمددر ة تلددو مددر ة سدديطمع ويزيددد،  ددا أن يبتز  ددا بفيددر ابتددزا  أم  بدداب االبتددزا  متددى ُفددت َح ال ُهفلددق، ُنعطددي إكرام،

 على ُبُلث  ال مار، وغدا قد هكون على أك ر من ذل . -صل ى هللا عليه وسل م-اليوم عاهدوا النبي  

ددف حقيقددة إهماندده هوكددأن هللا أراد أن هختبددر صدددق ،معدداذبددن  سددعدَ  بددتالءُ ويددأتي اال ، وكددأن  هللا تعددالى أراد أن هكش 
 : بسدهم فدي  فأصدياَ   وبيألنهم" بيننألا   يحكألم وحتألى السألي  إال نعطأليهم ال و  "وبباته، وهدو الدذ  قدال للنبدي 

ه سعد  إصابته خطيرة، وكانفه وكان  كت   "اللهُهألمه ِإنهألَك َتْعَلألُم : تعدالى قدائال،  يددعو هللاوهو مصابو يتطبُا في ف راش 
ألْعَم َأنهُه َلْيَ  َأَحًدا َأَحب  ِإَليه َأْن ُأَجاِهُدُهْم ِفيِك ِمْا َقْوم  َكذهُبوا َرُسوَلَك َوَأْبَرُجألوُه  اللهُهألمه َفأل ِ  َْ نهِني َأُظألا  َأنهألَك َقألْد َو

ألْعَم اْلَحْرَب َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َفِ ْن َكاَن َبقِ  َْ ْيٌأ  َفَأْبِقِني َلُهْم َحتهألى ُأَجاِهألَدُهْم ِفيألِك  َوِإْن ُكْنألَم َو ََ َي ِمْا َحْرِب ُقَرْيش  
 ]أ  افُجر علي  ُجرحي وارُ قني شهادة، في سبيل [. اْلَحْرَب َفاْفُجْرَها َواْجَعْل َمْوَتِتي ِفيَها".

فلددم ينفدد   عنهددا حتددى تفلفددل فيهددا واسددتحكم منهددا فلددم هعددد الحظددوا أيهددا السددادة هددذا اإلهمددان الددذ  عدداَنَق القلددوب، 
ددَن األنصددار، كددان شدداب، فددي  ، هددذا سددعدو روددي هللا عندده هسددأل هللا الشددهادة وهددو سدديدو مددن سددادات األوس م  يهتددزُّ

 السابعة وال البين من ُعُمر ه يومها، هكذا كان حال أمراء المسلمين المؤمنين، وهكذا كان بباتهم.

اللهدم "هقولدون: في ذال الحال على بباتهم وصبرهم ال ينقطعون عن الددعاء والتضدرُّع هلل تعدالى وكان المسلمون 
"الل ُهألألمه ُمْنألألِزَل اْلِكَتألألاِب : ك  ددر الدددعاء قددائال، هُ  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-النبددي  . وكددان "اسددتر عوراتنددا، وآمددن روعاتنددا

  اْهِزْمُهْم َوَاْلِزْلُهْم".َسِريَع اْلِحَساِب اْهِزِم اأْلَْحَزاَب  اللهُهمه 

َزابَ أَساب  اه ز م  اللُُّهم  ُمن ز َل ال ك َتاب  َسر يَع ال ح   ُهم  َوَ ل ز ل ُهم  ، الل هُ الكفر  عن ا ح   ها رب  العالمين. م  اه ز م 

استعد  الصحابة الكدراُم وأخدذوا باألسدباب قبدل المعركدة، بدم  صدبروا علدى حصدار  طويدل، وناوشدوا ودافعدوا عددو هم 
ددن هللا، أتدد  جنددوُد الددرحمن  ددن هللا، كددان الفددتُح م  ولددم يروددوا الدني ددة فددي ديددنهم، صددبروا وصددابروا، فكددان المدددد م 

دين.   فمن كان الُجند ُّ األول غير المتوق عف! تنُصر عباده الموح  
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ا يومهددا، وكددان مددن غطفددان، فدداذا  –روددي هللا عندده وأرودداه  – بددن مسددعود يمَ َعددنُ كددان  الجنددد  األول كددان مشددرك،
ددفاَف قلبدده وقدد  المعركددة، فأسددَلم ُنعدديم،  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-فتسددل ل ووصددل إلددى النبددي    باإلهمددان  يالمددل ش 

 ."ها رسول هللا، إني قد أسلم  ِون قومي لم هعلموا باسالمي، فمرني ما شا ه، قال: "ُمعل ن،ا إسالم

وشأن صحابته الك رام، فر حوا وابتهجوا ونشروا فيديو بانشدقاق  ُنعديم  -صل ى هللا عليه وسل م-فما كان شأن النبي  
اف! كدال   دا، أمدره النبدي  بن مسعودف!! وهو رجلو واحد، وما فائدُة أن يزيَد الجديُن واحدد، هللاهللا، بدل علدى العكدل تمام،

"ِإنهَمألا َأْنألَم َرُجألٌل َواِحألٌد  َفَخألذِهْل َعنهألا َمألا اْسألَتَطْعَم  َفألِ نه : لدهقدال و أن يتكدت م علدى الخبدر  -صل ى هللا عليده وسدل م-
 اْلَحْرَب ُبْدَعٌة".

ا خلددف خطددوط العدددو ينكددأ فدديهم أك ددر مددن ، وال قيمددة لزيادتددهرجددلو واحدددو ال يزيددد عدددد الجددين ، ولكددن  رُجددال، واحددد،
وأعداده مدن حيدُث جداَء ُمخفي،دا إسدالمه ليعمدَل  -صل ى هللا عليده وسدل م-فأرسله النبي  ماات الرجال في مواجهتهم، 

ا م ن سادات غطفان، حكيم،ا  كي،ا، يذها إلدى يهدود بندي قر  قدال يظدة، فخلَف خطوط  العدو، فاذا بُنعيم وكان سي  د،
[ لهددم: قددد عددرفتم ود  إهدداكم وخاصددة مددا بينددي وبيددنكم. قددالوا: صدددق . قددال: ددحو ددا ليسددوا  ]فددان  ي لكددم ناص  إن قريش،

ددا قددد جدداءوا  مدد لكم، البلددد بلدددكم، فيدده أمددوالكم ونسددااكم وأبنددااكم، وال تقدددرون أن تتحملددوا مندده إلددى غيددره، ِون قريش،
بلدددهم وأمددوالهم ونسددااهم بفيددره، فددان أصددابوا فرصددة انتهزوهددا، لحددرب محمددد وأصددحابه، وقددد ظدداهرتموهم عليدده، و 

ا، فانتقم منكم ]أ  إن فشلوا[ ِوال  .لحقوا ببالدهم وتركوكم هللامحمد،

. قدالوا: لقدد مدن رجدالهم يمف قال: ال تقاتلوا معهم حتى هعطوكم رهائنعَ قالوا: وما العمل ها نُ تأب ر اليهود بكالمه، ف
 أشرت بالرأ .

إن مباشددرة،، وقددال لهددم: تعلمددون ود  لكددم ونصددحي لكددم. قددالوا: نعددم. فقددال: وغطفددان إلددى قددرين  يمُ َعددبددم ذهددا نُ 
يهود قد ندموا على ما كان منهم ما نقض عهد محمد  وأصحابه  وإنهم قد راسلوه أنهم يأبذون منكم رهائا 

  .يدفعونها إليه  ثم يوالونه عليكم  ف ن سألوكم رهائا فا تعطوهم

شددعر اليهددود بددالقلق، وكددذل  بددالقلق  وغطفددان ودب  القلددق فددي قلددوب الكددافرين، فشددعرت قددرينو  هنددا دب  الخددوفو 
   فانهضألوا بنألا حتألى والُخأل راعُ إنا لسألنا بألأرض مقألام  وقألد هلألك الِكأل: "رسالة سريعة إلى اليهدودفأرسل  قرين 
وبَقدَدر  هللا كدان اليدوم  أ  لنا شهرو في حصدارنا لمحمدد وكدادت المدؤن تنفدد فقومدوا لحدرب محمدد، ."نناجز محمدا
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اليهددود بالسددب    فاعتل دديددوم َسددب ، واليهددود ال هفعلددون شدديا،ا يددوم السددب ، )وقددد ُسددم  َي سددبت،ا ألن هددم هسددبتون فيدده( 
، فبع دوا إلدى اليهدود، "يمَعدصددقكم هللاهللا نُ "قالد  قدرين وغطفدان: ف، ن"قاتل معكم حتى تبع وا إلينا رهائال ن"وقالوا: 
،ا إن ددد"وقدددالوا:  ا ]أ  ال ُنعطددديكم رهدددائن[ هللاهللا ال نرسدددل إلددديكم أحدددد، فقالددد  اليهدددود:  "،فانهضدددوا معندددا ننددداجز محمدددد،

وبددأوا  ،"، فدب  الخ الف بينهم، دب  الخ الف بدين اليهدود  والُمشدركين، وأوقدع هللا الخدالف بيدنهميمعَ صدقكم هللاهللا نُ "
نون بعضهم، فاذا بالُجند    ال اني مدن جندود  الدرحمن فداذا بدريح  صرصدر  عاتيدة، ريدحو هدأتي ُنصدرة، للمدؤمنين،  هخو  

لم تترل لهم خيمة إال واقتلعتها، ولدم تتدرل ق ددر،ا إال قلبتده، ولدم  ،على معسكر الكافرين رودة تهاُّ شديدة قاسية الب
دالف، فندادوا: التترل نار،ا إال أطفأتها،  دن خ  رحيدل الرحدل... فدب  الرعُا في قلوب هم علدى مدا بيدنهم وبدين اليهدود  م 

 فارتحلوا ولم هحق  قوا شيا،ا من أهدافهم، ارتدوا على أدبارهم خائبين.

ددل الدريح قبددل شدهرف! أكددان  نعدم أيهدا األحب ددة، أتدى نصددر هللا، وأتدى الفددتح مدن هللا... أكدان هللا عدداجز،ا عدن أن يرس 
  .هللا عاجز،ا عن ذل ف! ال هللاهللا، ولكن ها ُسننو سن ها هللا في هذا الكون 

ا، رأى مدنهم اسدتجابة، وطاعدة، ألمدر هللا، رأى مدنهم الصدبَر والمصدابرَة وال بدات  رأى من المسلمين تجهُّز،ا واسدتعداد،
ألا ))َوَكألانَ والتضحية واإلهمان، فكان حق،ا على هللا نصدُر المدؤمنين،  وأتد  . [47]الدروم: اْلُمألْؤِمِنيَا(( َنْصألرُ  َعَلْيَنألا َحق 

ُف الرُّعددا فددي قلددوب الكددافرين،  مددع الددريح مالئكددة الددرحمن  َتألألْأَلُمونَ  َتُكوُنألألوا ِإنْ  اْلَقألألْوِم اْبِتَلألألاأِ  ِفألألي َتِهُنألألوا ))َواَل تقددذ 
ل  إن ُكندد  [.104]النسدداء: ((...َيْرُجألألونَ  اَل  َمألألا َّللاهِ  ِمألألاَ  َوَتْرُجألألونَ  َتألألْأَلُمونَ  َكَمألألا َيألألْأَلُمونَ  َفألألِ نهُهمْ  تشددُعر بددالخوف فعدددوُّ

ا هشعر بالرعا والخوف،  َيا َأي َها الهِذيَا َآَمُنألوا اْذُكألُروا ِنْعَمألَة ِ  َعَلألْيُكْم ِإْذ َجألاَأْتُكْم ُجُنألوٌد َفَأْرَسألْلَنا َعَلألْيِهْم ))أهض،
 [9]األحزاب:  ((ِريًحا َوُجُنوًدا َلْم َتَرْوَها َوَكاَن ُ  ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيًرا

دإلدى معسدكر الكُ   تسأللهَل حذيفألة بألا اليمألان -صدل ى هللا عليده وسدل م-تم نصر هللا وأرسدل رسدول هللا  هسدتطل ُع ار ف 
ددُر النبددي  بهددذا النصددر  وهددذا  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-خبدر القددوم، فددرأى فدديهم الُرعددا والخددوف والرحيددل، فددأتى ُيبش  

 ((ِبَلألألْيِوِهْم َلألألألْم َيَنألألألاُلوا َبْيألألألًرا َوَكَفألألألى ُ  الُمألألْؤِمِنيَا الِقَتألألألاَل َوَكألألألاَن ُ  َقِوي ألألألا َعِزيألألألًزاَوَرده ُ  الهألألألِذيَا َكَفألألألُروا ))الفددتح، 
 [.25]األحزاب:
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دَر الُجدبَن والَخدَور، والهزيمددة  ددن هدم   الق تدال، أم دا أن ُتظه  در الصدبَر والتجلُّدَد واالسدتعداد للعددو هكفيد  ك يدر،ا م  أن ُتظه 
واسدديدفع العدددو لالجتدراء عليدد ، ولهددذا أمددر هللا باإلعدداد واالسددتعداد فقددال تعددالى: النفسدية، فهددذا   َمألألا َلُهألألمْ  ))َوَأِعألألد 
ُكمْ  َّللاهِ  َعُدوه  ِبهِ  ُتْرِهُبونَ  اْلَخْيلِ  ِرَباطِ  َوِماْ  ُقوهة   ِماْ  اْسَتَطْعُتمْ   [.60]األنفال: (( َوَعُدوه

اوا على حربكم، أمدا إذا  اون متى دب  الرعُا والخوُر في قلوبهم لم يتجر  رأوا مدنكم خوف،دا وخدَور،ا وهزيمدة، فسديتجر 
لُّونكم...  عليكم، وسُيذ 

وقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا ما حصل مع منم صدالح الُكف دار، كيدف ُهعتقدُل مدنهم المادات يومي،دا ) فدي الفوطدة 
الي ودرعدا ..( تعهدد الددروس لهدم بعددم نددزع سدالحهم فتركدوهم فددي ريدح حمد  الشددمالي وفدي ريدح حمد  الشددم

فجر دهم النظام من كل   شيء وأعَمل فيهم جنوده هعتق لون وُيهينون، وسدحا ك يدر،ا مدن شدباب المصدالحات ليرمدي 
وعدز وهدم يددفعون بهم على جبهدات الددواعن وليقتدل العشدرات والمادات مدنهم يومي،دا... ولدو مداتوا بشدرف وكرامدة  

رةف!!  عن أروهم وعروهم أما كان ذل   خير،ا لهم وأروى في الدنيا وا خ 

مدن دب   مدا جدرى مدعهذا  ،وهمار هان  أعأروهم و فهان  عليهم هذا الذ  تعرفون كان عاقبة من باعوا دينهم 
ددا علينددا  الخددور فددي نفوسددهم ددا علددى هللا أن ينُصددرهم، وكددان حق، فلددم هصددب روا، ولددو أن هددم صددابروا وصددبروا لكددان حق،

ي ))ُثمه نصُر المؤمنين،  ا َكَذِلكَ  آَمُنوا َوالهِذياَ  ُرُسَلَنا ُنَنجِه  [.103]يونل:اْلُمْؤِمِنيَا((  ُنْنجِ  َعَلْيَنا َحق 

ندددا بعظددديم ُقددددرت   مدددن القدددوم الكدددافرين،  ل اللهدددم نج   اللهدددم آمدددن روعات ندددا واسدددتر عورات ندددا وانصدددرنا اللهدددم علدددى عددددو 
نا... أقول ما تسمعون وأستففر هللا لي ولكم فاستففروه فيا فو  المستفف رين.  عدو  
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 الخطبة الثانية:

 َوَلَقألدْ )): البراهدا رب    وصدي ةُ  الوصداها خيدرُ  هللا، عبداد اصدطفى، الدذ  عبده على وسالم،ا وصالة،  وكفى، هلل الحمد
ْيَنا َ( اتهُقألوا َأنِ  َوِإيهاُكمْ  َقْبِلُكمْ  ِماْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الهِذياَ  َوصه  الع صدمة هللا فبتقدوى  هللا، عبداد هللا فداتقوا ،[131:النسداء] (َّللاه

 أم ا بعُد إخوة اإلهمان: …الم َحن من والسالمة الفتن، من

ة األحدزاب وقدد ارتددوا  بني قريظة لم تنته بعد،)الضفادع( ان كان  قصة األحزاب قد انته  فقصة ف انته  قص 
.  على أدبارهم خائبين، قلع هللا خيامهم، وقَلَا قدوَرهم، وفروا منهزمين ال يلوون على شيء 

 -صدل ى هللا عليده وسدل م- بعد شهر  من التعا، بعد شدهر  مدن الحصدار، بعدد شدهر  مدن التعدا، لدم يددخل النبدي
وصددحابته الكددرام فددرحين بالنصددر، عددادوا لكددي يرتدداحوا  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-طيلددة الشددهر بيتدده، رجددع النبدديُّ 

هضددع عندده  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-قلدديال بعددد حددرب  دامدد  شددهر،ا كددامال، ال سدداعة للراحددة فيدده... ولددم هَكددد النبدديُّ 
ويقددول لدده: وَوددعَ  السددالحف! ]أتظددنُّ أن العدددو هددو فقدد  هددأتي إليدده،  -عليدده السددالم–بيابدده ويفتسددل ِوذا بجبريددل 
دد بدد )إن دا(فف [ف!الذ  على الجبهدات أمامد  ، هقدول: هدا محمدد وَودعَ  السدالحف! فان دا لدم نضدع  السدالح. مدن هقص 

 جبريل والمالئكة.

. م  دددُرج  إ َلددددي ه    إلدددى بنددددي قريظددددة. جبريددددل فأشدددار : "َفددددَأي َنف" -صدددل ى هللا عليدددده وسدددل م- قدددال النبدددديف قدددال جبريددددل: اخ 
د ، َوَأق  دم  ُحُصدوَنُهم  دَا"وفي رواهة أن جبريل قدال: "َفدا ن  ي َسدائ رو َأَماَمدَ  ُأَ ل دز ُل ب ه  ُم الرُّع  ُف ف دي ُقُلدوب ه  -. فدأمر النبديُّ ذ 

 صحابته الكرام بالتحرُّل فور،ا إلى بني قريظة. -صل ى هللا عليه وسل م

تخيلوا ها إخدواني، شدهرو كامدل مدن المعدارل واإلرهداق والخدوف والرعدا، وبلفد  القلدوب الحنداجر، لدم هكدد بعددها 
 هأمرهم بالتحرُّل إلى بني قريظة!! -صل ى هللا عليه وسل م-الصحابة يرتاحون سويعات  قليلة، فاذا بالنبي 

ر الخددامل للعدددو بددين ظهرانينددا، ولددم نتفددر   لهددم نحددن لنددا سددنوات، والعمددالء والضددفادع والخونددة والعمددالء والطددابو 
 قليال على ما كان عندنا من أوقات سكون  وراحة!!!

ا علدى اإلسدراع فدي المسدير:   ال "جبريل قال: فاني سائرو أمام  إلى بني قريظة، والنبدي ندادى فدي صدحبه مشدجع،
 .فتحر ل الصحُا الكرام وحاصروا حصون بني قريظة، ]البخار  ومسلم[ ُقريوة" بني في ِإال العصرَ  أحد ُيَصلِهياه 
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ن بنو قريظة فدي حصدونهم، والصدحابة الكدرام مرهقدون مدن معركدة شدهر  كامدل، وتمضدي األهدام، أول يدوم،  تحص 
دا جديددة  دا وعشدرين يوم، بعدد شدهر معدارل قبلهدا -باني يدوم، أول أسدبوع، بداني أسدبوع، بقدي الصدحابة الكدرام خمس،

دددر  -عندددد الخنددددق ، بندددي قريظدددةفدددي نهاهدددة ذلددد  الحصدددار قدددذف هللا الرعدددا فدددي قلدددوب و ، يَن لبندددي ُقريظدددةمحاص 
 مددع أنهددم كددان بامكددانهم المطاولددة فددي الحصددار -صددل ى هللا عليدده وسددل م-فاستسددلموا وخضددعوا لحكددم رسددول هللا 

 ولكن  الَخَور دب  في نفوسهم، وظنوا أن  تحالفهم مع األوس في الجاهلية ينفعهم.، أك ر

واني، األنصددار فددي المدينددة قبيلتددان، األوس والخددزرج، كددانوا  مددن الجاهليددة، قبددل اإلسددالم، فددي قتددال وصددراع إخدد
 دائم، وحينها كان بنو قريظة حلفاء األوس ومواليهم.

وهندا أتددى األوس هستشدفعون لمددواليهم، هستشدفعون لبنددي قريظددة، عدن تواصددلهم مدع العدددو، وعدن محدداولتهم الفدددر 
تهم في ذل  أن هم قد عَزموا ولكن لم هفعلوا ولم يباشروا، ولم يتطور األمر معهم أك ر!! والخيانة، ولعل    حج 

ر هددؤالء الصددحابة  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-فمددا كددان قددول النبددي  ف أراد أن ُينف ددَذ فدديهم ُحكددم هللا، وأن هجبددر خددواط 
ددن ُكم  َأاَل ":  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-مددن األوس، فقددال لهددم النبددي  م  َرُجددلو م  ُكددَم ف دديه  َن َأن  َهح  َوددو   : بلددى.قددالوا ، ف"َتر 

".قال د  ب ن  ُمَعاذ   : "َفَذاَل إلى َسع 

، فدُأت ي بده محمدوال، علدى  إيتوني بسعد بن معاذ، الذ  أصيا بسدهم  خطيدر  فدي كتفده، وكدان فدي المشدفى هسدتطاُّ
: "قومدوا إلدى سدي  دكم" فقداموا إليده أنزلدوه وحملدوه، وكدان  -وسدل م صدل ى هللا عليده-داب ة، فلم ا وصل قال لهم النبدي 

ددا،   نافدددذ وحكمددي :قددال .حكمدد  علدددى نزلددوا قددد)بندددو قريظددة(  هددؤالء إن سددعد، هددا :قدددالوا أنزلددوه فلمددامصدداب،ا جريح،
 .نعم :قالوا فعليهم

صدل ى - هللا رسدول ناحيدة إلدى وأشدار بوجهده وأعدرض فهاهندا مدن وعلدى :قدال .نعدم :قالوا فالمسلمين وعلى :قال
ددا لدده إجددالال،  -هللا عليدده وسددل م  مددن وعلددى، )اسددتحى أن هقددول لدده وحكمددي نافددذو عليدد  هددا رسددول هللا فقددال: وتعظيم،

،" : -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م-( فقدددال لددده النبدددي  -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م-وأشدددار إلدددى جهدددة النبدددي  فهاهندددا  َنَعدددم 
صدل ى هللا - هللا رسدول فقدال .األموال(( وتقسم الذرية  وتسبى الرجال  لقتَ يُ  ))أن فديهم أحكم فاني :قال ".َوَعَلي  

 ".َسَمَوات   َسْبعِ  َفْوقِ  ِماْ  َّللاهِ  ِبُحْكِم ِفيِهمْ  َحَكْممَ  َلَقدْ " : -عليه وسل م
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الطددابور الخددامل الددذ  بيننددا، سددبع سددنوات، والددبعب يتددركهم ويتشددف ع لهددم، هددذا ابددن عشدديرتنا، وهددذا مددن قرابتنددا، 
لمددا ُأت ددَي بدده  -رودي هللا عندده –سددعد بددن معدداذ وهدذا مددن ودديعتنا، وهددذا ابدن عمنددا... تأخددذنا فددي هللا لومددة الئدم، 

 آن "لقألد: قدال عليده أك دروا فلما فيهم  فأحسن لي ،موا في أجمل سعد، ها: ليحكم في بني قريظة، قال له أقربااه
 .الئم" لومة   في تأبذه أال لسعد

قَتددل أبدداه يددوم  -روددي هللا عندده وأرودداه-أبددو عبيدددة بددن الجددراح الجهدداد ال ُهقددام سددنامه مددع خددوف لددوم الالئمددين، 
، يوم كان أبوه في صفوف  المشركين.  غزوة بدر 

 ُهقَتدددل أنحكدددم سدددعدو فدددي بندددي قريظدددة، ولدددم تأخدددذه فدددي هللا لومدددة الئدددم، حكدددم بُحكدددم هللا مدددن فدددوق سدددبع سدددماوات، 
ددا، قيددل كددانوا األمددوال وتقسددم الذريددة، وتسددبى الرجددال، ، فَنَفددَذ ُحكددم معدداذ، وجمددع رجددال بنددي قريظددة، وقتلددوا جميع،

 -صددل ى هللا عليدده وسددل م-هفدددروا بددالنبي   أربعماددة، وقيددل سددبعماة، ولكددن كددان مددن بددين اليهددود أندداس رفضددوا أن
ا، فأولاد  أطلقهدم النبدي  -ووقفوا بين اليهود علنا يوم غدروا فقالوا لهم: إن ا ُبرآُء من غدركم ال نقاتل معكم محم دد،

د روددي هللُا عندده  -صددل ى هللا عليدده وسددل م ، لددم هقتددل إلددى مددن غدددر بدده، وهنددا انفجددر ُجددرُح سددعد بددن معدداذ واسُتشدده 
ْحَمِا ِلَمألألْوِت : قددال -صددل ى هللا عليدده وسددل م-فددي الصددحيحين عددن جددابر أن رسددول هللا رودداه و وأ "اْهَتألألزه َعألألْرُل الألألره

." المفاووددات مددع غطفددان، وهددو ل مددا بلفدده مددن اإلهمددان وهددو الددذ  لددم يددرض الدني ددة فددي ديندده يددوم  َسألألْعِد ْبألألِا ُمَعألألاذ 
، اهتز  عر  الرحمن لموته، وُخت َمد  غدزوة األحدزاب، هللا  لومة الئمالذ  لم تأخذه في مواليه من بني قريظة في 

وهدذا  "اَلَن َنْلألُزوُهْم َواَل َيْلُزوَنألا  َنْحألُا َنِسأليُر ِإَلألْيِهْم". : -صدل ى هللا عليده وسدل م-النبدي قال  وغزوة بني قريظة و
دددع  مدددا كدددان، لدددم ُهفدددَز المسدددلمون فدددي دهدددارهم بعددددها، بدددل كدددانوا هدددم هفدددزون أعدددداء هم، أعدددز  هللُا نصدددرهم، وتوس 

ددع   مدددينُتهم، وانتصددر مشددروعهم، فتحددوا الددبالد، وفتحددوا قلددوب العبدداد، ودخددَل الندداس فددي ديددن  هللا أفواجددا، وتوس 
 دولُ  اإلسالم وبَلَف  ما بَلف .

ة، حكيناها بر من السياسدة النبوي دة الشدرعية،  هذا الذ  حكيناه أيُّها السادة ليس  ق ص  للتسلية، إن ما هي دروسو وع 
لكددي نسددتن  بهددا، ولددنعَلَم كيددف هكددون شددأن المسددلمين وحددالهم ومددوقفهم فددي م ددل هددذه األوودداع، وفددي م  ددل هددذه 

 الظروف.
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اللهدم  اهدزم أحدزاب الكفدر اللهم  آم ن روعات نا واسدُتر عورات ندا، اللهدم  ُمجدر  السدحاب ُمندز َل الكتداب هدا  َم األحدزاب، 
 وانُصرنا عليهم... إني داع  فأم  نوا.


