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 غزوة األحزاب .. دروس وعرب

 اخلطبة األوىل

ِِ َّ  إن احلهد هلل، حنهده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل  ن  ررور أنفسنا ون  يياات أعهاننا، ن  هدِده  هلل ل ا ُن
ِل َّ ل ا ىادَي نو، وأردد أن ال إنو إال  هلل وحده ال ررهك نو، وأردد أن زلهًدا عبده وريونو، صل ى  نو، ون  هُِ

  هلل عليو وعلى آنو وأصحابو ويل م تسليًها كثريًا.

 أنا بعد:

 انتقوى؛ لتقوى  هلل نوُر انبصائر، وهبا حتيا انقلوُب وانِهائر. حق   -عباد  هلل  -لاتقوا  هلل 

 أهدا ادلسلهون:

صلى  هلل عليو  -اصطفى  هلل نعباده دهًنا قوميًا، ووعَد بإظداره ونصر عباده، وزُىوق انباط َّ وأعوانو، ويريُة اننيب 
صلى  هلل عليو ويلم  -اَص ن  علِم يرية اننيب زاخرٌة باحِلَكم وانِعظات، نلياٌة بادِلَح  واالبت اءات، وال نن -ويلم 

 يف ردائِده. -

كها نُعل م انسورة ن    -صلى  هلل عليو ويلم  -: "كنا نُعل م نغاِزَي ريول  هلل -رمحو  هلل  -قال زهُ  انعابده  
 انقرآن".

يت يورٌة باِسدا، وأنَر ادلؤننني أن هتذك روا نعه  -َة  هلل عليدم ليدا يف ك َّ حنٍي، قال و هلل قص  يف كتابو غزوًة سُِّ
 .[9: األحزاب] َعَلْيُكمْ  اّلل ِ  نِْعَهةَ  اذُْكُروا آَنُنوا ان ِذه َ  َأه َُّدا هَايف نطلِعدا:  -يبحانو 

رضي  هلل  -يف ك َّ يفٍر نو هتذك ُر نعهَة  هلل يف تلك انغزوة؛ قال اب  عهر  -صلى  هلل عليو ويلم  -وكان اننيب 
ُ  -أي: رجَع  -إذا قَف ََّ  -صلى  هلل عليو ويلم  -: كان اننيب -عندها  ن  انغزو أو احلجِّ أو انُعهرة، هبدُأ لُيكربِّ

ال إنو إال  هلل وحده ال ررهك نو، نو ادللُك، ونو احلهُد، وىو على ك َّ ريء قدهر، آهِبون »ث اَث نراٍر مث هقول: 
 ؛ نتفق عليو.« هلل وعَده، ونصَر عبَده، وىزَم األحزاَب وحده تائِبون عاِبدون ياِجدون، نربِّنا حاِندون، صدقَ 

 -عليو انص اة وانس ام  -تذكُّر ىذه اننعهة ُين ًة نك َّ حاجٍّ أو ُنعتهٍر؛ كان  -صلى  هلل عليو ويلم  -وجع َّ اننيب 
ك َّ ريء قدهر، ال إنو إال ال إنو إال  هلل وحده ال ررهك نو، نو ادللُك، ونو احلهُد، وىو على  »إذا رِقَي انصفا قال: 

 ؛ رواه نسلم.« هلل وحده، أجنَز وعَده، ونصَر عبَده، وىزَم األحزاَب وحده
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وكانت غزوًة عصيبًة سُليفًة، يف نياٍل راتيٍة ن  انسنة اخلانسة ن  اذلجرة، حر َض هدوُد بين اننِري يف خيرب كفاَر 
ووعُدوىم اننصَر واإلعانة، لتحز بُوا وانِم  إنيدم غَطَفان ، -صلى  هلل عليو ويلم  -قرهٍش يف نكة على قتال اننيب 

 ن  ادلشرق.

دبسريِىم أنَر ادلُسلهني حبفر خندٍق حول ادلدهنة، لانتثَ ُلوا أنَره وحَفروا  -صلى  هلل عليو ويلم  -للها ِسع اننيب 
حاذَلم دعا  -صلى  هلل عليو ويلم  -ونقُلوا انرتاَب على ظدورىم، وىم يف حال نَصٍب وبرٍد وجوٍع. ودلا رأى اننيب 

 نلُهداجره  واألنصار بانربكة وادلغفرة وانص اح.

صلى  هلل عليو  -: "رأهُت اننيب -رضي  هلل عنو  -هنق َُّ نعدم انرتاَب. قال انرباُء  -عليو انص اة وانس ام  -وكان 
 ه انبخاري.هنق َُّ ن  تراب اخلندق حىت واَرى عينِّ انغُباُر جلدَة بطنو"؛ روا -ويلم 

هنِزُل اخلندق وهأخُذ ادِلعوَل ليِرهُبا،  -صلى  هلل عليو ويلم  -وإذا عَرَضت نلصحابة صخرٌة ردهدٌة كان اننيب 
 وأمت وا حفَره يف نصف ردٍر، وأصاَب انناَس جوٌع ردهٌد.

صلى  -اءوا اننيب ، لج-أي: صخرٌة  -ذنك احلاَل بقوِنو: "عرَضت ُكدهٌة ردهدٌة  -رضي  هلل عنو  -وصَف جابٌر 
أي:  -مث قاَم وبطُنو نعصوٌب حبجٍر «. أنا ناِزل»لقانوا: ىذه ُكدهٌة عَرَضت يف اخلندق، لقال:  - هلل عليو ويلم 

 . قال: ونِبثنا ث اثَة أهاٍم ال نذوُق ذواقًا"؛ رواه انبخاري.-ن  اجلوع 

ريًاا نا كان يف ذنك  -صلى  هلل عليو ويلم  -إىل انرأتِو لقال: رأهُت باننيب  -رضي  هلل عنو  -وذىَب جابٌر 
، لذبَح جابٌر راًة وطحَ  -صلى  هلل عليو ويلم  -صرٌب؛ أي: مل أيتِطع أن أصرِبَ على نا راىدتُّو ن  جوع اننيب 

وبَصَق يف  -صلى  هلل عليو ويلم  -نيأُك ََّ، لأَتى اننيبُّ  -صلى  هلل عليو ويلم  -صاًعا ن  رعرٍي، ودعا اننيب  
 ، وبَصَق يف انَعجني، لبارَك  هلل يف انطعام، لأك ََّ ننو أنُف رج ٍَّ.-أي: انِقْدر انذي ليو انل حم  -نرُبنة ا

قال انراوي: "لأُقِسُم باهلل! نقد أَكلوا حىت ترَكوه واحنَرلوا، وإن بُرنَتنا نتِغطُّ كها ىي، وإن عِجيَننا نُيخبَ ُز كها ىو"؛ 
 رواه انبخاري.

رؤولًا رحيًها بأصحابِو، "كان هكِسُر ذلم اخلُبَز وجيع َُّ عليدم انل حَم وهُقّرِبُو  - هلل عليو ويلم  صلى -وكان اننيب 
 إنيدم. للم هَزْل هكِسُر اخلُبَز وهغِرُف ذلم حىت رِبعوا"؛ رواه انبخاري.

: -يبحانو  -ال وأقبَلت األحزاُب ن  هدود وُنشركني ن  ك َّ صوٍب وحدٍب إىل ادلدهنة يف عشرة آالف ُنقات ٍَّ، ق
 .[01: األحزاب] ِنْنُكمْ  َأْيَف ََّ  َوِن ْ  لَ ْوِقُكمْ  ِن ْ  َجاُءوُكمْ  ِإذْ 
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يف ث اثِة آالٍف ن  ادلُسلهني، واخلندُق بيندم وبني ادلُشرِكني، وحاَصروا  -صلى  هلل عليو ويلم  -وخرَج ريوُل  هلل 
بال، وقُِت َّ يف ىذا انرْنِي ث اثٌة ن  ادلُشرِكني، وايُتشِدد يت ٌة ن  ادلُسلهني ردًرا، ومل هك  بيندم قتاٌل وإمنا تراُرٌق باننِّ 

 .-رضي  هلل عنو  -ادلُسلهني، نندم: يعد ب  نعاذ 

، إلعانِتدم  ونع ِحصار األحزاب نلهدهنة ايتعاَن ُكف اُر قرهش بيدود بين انن ِري، وكانوا يف جنوِب ادلدهنة انشرقيِّ
 .-صلى  هلل عليو ويلم  -زلهٍد  على قت َّ ابِ  عهِّدم نبيِّنا

 وىذا ن  إدبار انعق َّ أن جيهَع انرج َُّ األباِعَد نقتال عشريتو وقوِنو!

عليو  -، وكانوا نع األحزاِب على حرِبو -صلى  هلل عليو ويلم  -لنَقَض هدوُد بين ُقرهظَة انعدَد نع ريول  هلل 
 ر اخلوُف نع اجلُوع وانبَ ْرد.، لِاَق اخلَْطُب، وارتد  احلاُل، وظد-انص اة وانس ام 

، وعُظم انب اُء، [01: األحزاب] احْلََناِجرَ  اْنُقُلوبُ  َوبَ َلَغتِ  اأْلَْبَصارُ  زَاَغتِ  َوِإذْ ع  وصِفدم:  -يبحانو  -قال 
: األحزاب] َرِدهًدا زِْنَزااًل  َوزُْنزُِنوا اْنُهْؤِنُنونَ  ابْ ُتِليَ  ُىَناِنكَ : -يبحانو  -وظدر اننفاُق، وياَءت انظُُّنون، قال 

00]. 

أال رُج ٌَّ هأتيين خبرَب انقوِم جعَلو  هلل نعي : »-صلى  هلل عليو ويلم  -: "قال اننيب -رضي  هلل عنو  -قال ُحذهفُة 
«. أال رُج ٌَّ هأتينا خبرَب انقوِم جعَلو  هلل نعي هوم انقيانة؟»قال: لسَكتنا للم جيُِْبو نن ا أحٌد. مث قال: «. هوم انقيانة؟

قال: لسَكتنا للم «. أال رُج ٌَّ هأتينا خبرَب انقوِم جعَلو  هلل نعي هوم انقيانة؟»قال: لسَكتنا للم جيُِْبو نن ا أحٌد. مث قال: 
. قال: للم أِجد بُدًّا إذ دعاين «ُقم ها ُحذهفة، لأتِنا خبرب انقوم»جيُِْبو نن ا أحٌد ن  أج َّ اخلوف واجلوع وانبَ ْرد، لقال: 

 باِسي أن أقوم"؛ رواه نسلم.

وانقطََعت األيباُب انظاىرُة نلنصر، ل ا عَدَد وال ُعد ة، وانعدوُّ بقدر ادلُسلِهني نر اٍت ُنتعدِّدة، وزُليٌط هبم ن  ك َّ 
 جانٍب.

كني انذه  حوذَلم، وجاءوا دبجهوعدم إىل ادلدهنة : "حتز َب على ادلُسلهني عان ُة ادلُشِر -رمحو  هلل  -قال ريُخ اإلي ام 
 نيستأِصلوا ادلُؤننني، وكان عُدوًّا ردهَد انعداوة نو متك   ن  ادلُؤننني نكانت ِنكاهُتو ليدم أعظَم اننِّكاهات".

ُرىم وهِعُدىم بنصر  هلل، لقانوا:  -صلى  هلل عليو ويلم  -وريوُل  هلل  ُ انصحابَة وهُبشِّ  اّلل ُ  َوَعَدنَا َنا َىَذاُهصربِّ
 .[22: األحزاب] َوَتْسِليًها ِإميَانًا ِإال   زَاَدُىمْ  َوَنا َوَرُيونُوُ  اّلل ُ  َوَصَدقَ  َوَرُيونُوُ 
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 ، وانثباُت نصٌر، وتوك ُلوا على  هلل وأحَسنوا انظ   بو.-رضي  هلل عندم  -لثَبَت انصحابُة 

ألحزاب نصَر  هلل ليدا عبَده، وأعز  ليدا ُجنَده بغري قتاٍل؛ ب َّ بثباِت : "غزوُة ا-رمحو  هلل  -قال ريُخ اإلي ام 
 ادلؤننني بإزاء عدوِّىم".

نة نلن صر، قال عبد  هلل  -صلى  هلل عليو ويلم  -وجلَأ اننيب  إىل ربِّو وتِر ع إنيو ُنتويِّ ًا بعُلوِّه تعاىل وُقدرتِو ادلُتِهِّ
انلدم ُننِزل »على األحزاب لقال:  -صلى  هلل عليو ويلم  -ا ريوُل  هلل : دع-رضي  هلل عنو  -ب  أيب َأوََف 

 ؛ نتفق عليو.«انكتاب، يرهَع احلساب، اىزِِم األحزاَب، انلدم اىزِندم وزنزذلم

هُكِثُر حاَل ِحصارىم ن  كلهة انتوحيد،  -صلى  هلل عليو ويلم  -ونا انفَرَجت انُكروُب إال بانتوحيد، وكان اننيب 
ال إنو إال  هلل وحده، أعز  »هقول:  -صلى  هلل عليو ويلم  -: كان ريوُل  هلل -رضي  هلل عنو  -بو ىرهرة قال أ

 ؛ رواه انبخاري.«ُجنَده، ونصَر عبَده، وغلَب األحزاَب وحده، ل ا ريء بعده

 -ود بتخذه َِّ نُعيم ب  نسعود لأنَقى  هلُل انرُّعَب يف قلوِب ادلُشرِكني، وأنزَل نصَره وخانَف بني كلهة ُقرهٍش وانيدُ 
دم، ُنِِهره  انكيَد بيندم، بعد أن كانوا ُنتحّزِبني ضد  ادلُسلهني. -رضي  هلل عنو  ِِ  بيندم، وعاُدوا حانِقني على بع

ليو انس ام ع -مث عذ هَبم  هلل برهٍح ردهدٍة باِردٍة، للم هُقر  ذلم قرار، ومل تُوَقد ذلم نار، وأنزَل  هلل ن ائكًة ليدم جربه َُّ 
 .[9: األحزاب] تَ َرْوَىا ملَْ  َوُجُنوًدا ِرحًيا َعَلْيِدمْ  لََأْرَيْلَنا: -يبحانو  -ألَزَعْتدم وقط َعت قلوهَبم، قال  -

ًرا هَ َناُنوا ملَْ  ِبَغْيِظِدمْ  َكَفُروا ان ِذه َ  اّلل ُ  َوَرد  لتفر ُقوا ع  ادلدهنة وىم بشرِّ خيبٍة وخسراٍن،   اْنُهْؤِنِننيَ  اّلل ُ  ىوََكفَ  َخي ْ
 .[25: األحزاب] اْنِقَتالَ 

 ؛ رواه انبخاري.«اآلن نغُزوىم وال هغُزونَنا: »-عليو انص اة وانس ام  -وقال 

 يف  َنُكمْ  َكانَ  َنَقدْ لكانت آخر غزوٍة هُقِب َُّ ليدا ادلُشرِكون على دهار ادلُسِلهني، وأنزَل  هلل يف رأِن ىذه انغزوة: 
 .[20: األحزاب] َكِثريًا اّلل َ  َوذََكرَ  اآْلِخرَ  َواْنيَ ْومَ  اّلل َ  هَ ْرُجو َكانَ  ِنَه ْ  َحَسَنةٌ  ُأْيَوةٌ  اّلل ِ  َرُيولِ 

ي باننيب -رمحو  هلل  -قال اب  كثري  هوم األحزاِب يف صربِه وُنصابَ َرتو  -صلى  هلل عليو ويلم  -: "أُِنَر انناُس بانتأيِّ
 انِتظاره انفَرَج ن  ربِّو".وُنرابطَِتو ورُلاىَدتو و 

 وبعد، أهدا ادلسلهون:
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 اَل  انن اسِ  َأْكثَ رَ  َوَنِك    َأْنرِهِ  َعَلى َغاِنبٌ  َواّلل ُ أََب  هلل إال أن هُِتم  نورَه، إن ُحوِرَب دهُنو ارتد ، وإن ُتِرك انتد ، 
 .[20: هويف] هَ ْعَلُهونَ 

األلذاذ، ونا وص ََّ ن  وص ََّ إىل انغاهات احملهودة واننداهات انفاِضلة إال وانشدائُد ُتظِدُر نناِصَع انرجال ونعاِدن 
 على جسِر ادِلحَنة واالبِت اء.

: "لاهلُل جيع َُّ ىذه ادلن ة اجلسيَهة نبدًأ نك َّ ِننحٍة كرميٍة،وأياًيا إلقانة اندعوة -رمحو  هلل  -قال ريُخ اإلي ام 
 اننبوهة انَقومية".

نْ َيا احْلََياةِ  يف  آَنُنوا َوان ِذه َ  ُرُيَلَنا نَنَ ْنُصرُ  ِإن ارجيم: أعوذ باهلل ن  انشيطان ان : غالر] اأْلَْرَدادُ  هَ ُقومُ  َوهَ ْومَ  اندُّ
50]. 

بارك  هلل يل ونكم يف انقرآن انعظيم، ونفعين  هلل وإهاكم دبا ليو ن  اآلهاِت وانذكِر احلكيم، أقول نا تسَهعون، 
 يع ادلُسلهني ن  ك َّ ذنٍب، لايتغِفروه، إنو ىو انغفوُر انرحيُم.وأيتغفر  هلل يل ونكم وجله

 اخلطبة انثانية

 

احلهد هلل على إحسانو، وانشكُر نو على توليِقِو وانِتنانِو، وأردد أن ال إنو إال  هلل وحده ال ررهك نو تعظيًها نشأنِو، 
 وأصحابو ويل م تسليًها نزهًدا.وأردد أن نبي نا زلهًدا عبُده وريونُو، صل ى  هلل عليو وعلى آنو 

 أهدا ادلسلهون:

َا َعَلْيِدمْ  تَ ْعَج َّْ  َل َا إن تأخ ر انِتصاُر ادلُسلهني لاهللُ هقول ع  انُكف ار:  ا ذَلُمْ  نَ ُعدُّ  ِإمن   .[44: نرمي] َعدًّ

عندم وىزمية عدوِّىم، وأن  وإذا الَح ننصُر نلُهؤننني لعليدم أن هتذك روا ياِبَغ لِ َّ  هلل وإحسانو يف صرف األعداء
 انن اسَ  َورََأْهتَ ( 0) َواْنَفْتحُ  اّلل ِ  َنْصرُ  َجاءَ  ِإَذا: -عز وج َّ  -هُكِثروا ن  محد  هلل وتسبيِحو وايِتغفاره، قال 

 .[3 -0: اننصر] َواْيتَ ْغِفْرهُ  رَبِّكَ  حبَْهدِ  َلَسبِّحْ ( 2) َألْ َواًجا اّلل ِ  ِده ِ  يف  هَْدُخُلونَ 

ِإن   هلَل َوَن َاِئَكَتُو ُهَصلُّوَن َعَلى انن يبِّ هَا علهوا أن  هلل أنرَكم بانص اِة وانس اِم على نبيِّو، لقال يف زُلَكم انتنزه َّ: مث ا
 .[56: األحزاب] َأه َُّدا انِذْهَ  آَنُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَيلُِّهوا َتْسِلْيًها
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َِوا باحلق وبو كانوا هعِدنون: انلدم ص َِّّ ويلِّم وباِرك على نبيِّنا  زلهٍد، وارَض انلدم ع  خلفائو انرارده  انذه  ق
، وع  يائر انصحابِة أمجعني، وعن ا نعدم جُبوِدك وكرِنك ها أكرم األكرنني.  أيب بكٍر، وُعهر، وُعثهان، وعليٍّ

ر أعداء انده ، واجع َّ انلدم ىذا انبلد آِنًنا ُنطهانًّا  انلدم أِعز  اإلي ام وادلسلهني، وأِذل  انشرك وادلشركني، ودنِّ
 ويائر ب اد ادلسلهني.

 انلدم انُصر ن  نصَر انده ، واخُذل انلدم ن  خذَل عباَدك ادلُؤننني.

انلدم انُصر ادلُجاِىده  انذه  جُياِىدون يف يبيِلك، انلدم ُك  ذلم عونًا ونصريًا، وُنعيًنا وظدريًا، انلدم عجِّ َّ ذلم 
 ها قوي ها عزهز، انلدم وأِدر دوائَِر انس وء على عدوِّك وعدوِّىم.باننصر وانفَرج 

نْ َيا يف  آتَِنا رَب  َنا  .[210: انبقرة] انن ارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  اندُّ

لعه َِّ بكتابك، وحتكيِم ررعك ها انلدم ولِّق إناننا ذلُداك، واجَع َّ عهَلو يف ِرضاك، وولِّق مجيَع والة أنور ادلسلهني ن
 ذا اجل ال واإلكرام.

 عباد  هلل:

ْحَسانِ  بِاْنَعْدلِ  هَْأُنرُ  اّلل َ  ِإن   َدى اْنُقْرََب  ِذي َوِإهَتاءِ  َواإْلِ  َتذَك ُرونَ  َنَعل ُكمْ  هَِعُظُكمْ  َواْنبَ ْغيِ  َواْنُهْنَكرِ  اْنَفْحَشاءِ  َع ِ  َوهَ ن ْ
 .[91: ]اننح َّ

 نعظيم اجللي َّ هذكركم، واركروه على آالئو ونعهو هزِدكم، ونذكر  هلل أكرب، و هلل هعلم نا تصنعون.لاذكروا  هلل ا

 


