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 غزوة أحد
 عناصر الخطبة:

 وأسبابها الغزوةوقت 

 الترتيب للغزوة

 أحداث الغزوة

 الفوائد من الغزوة

 التفصيل

 وقت الغزوة:

ٜؿشزُِٝهؼص ؿضٝز "أقذ" ك٢ شٜش شٞجٍ ٖٓ جُغ٘س جُػحُػس 
(ٔ)

. 

 .-سظ٢ هللا ػ٘ٚ-ػ٠ِ جُٔذ٣٘س ػرذ هللا ذٖ أّ ٌٓطّٞ   ملسو هيلع هللا ىلصجعطخِق جُ٘ر٢ 

 ٌُٔحٕ جُز١ قذغص ك٤ٚ.ٝٛٞ جأقذ ؾرَ ٗغرس جُـضٝز ئ٠ُ 

 أسباب الغزوة:

 ًحٗص أعرحخ ؿضٝز أقذ ٓطؼذدز ٜٓ٘ح: جالؾطٔحػ٢، ٝجالهطصحد١، ٝجُغ٤حع٢.

ذذس، ٝهطَ جُغحدز ٝج٧ششجف ٖٓ ؿضٝز ًحٕ ُِٜض٣ٔس جٌُر٤شز ك٢ اىغجت االجزَبػٜ:  -1

أٝهلٞج جُؼ٤ش جُط٢ ٗؿص  ٞج ئ٠ُ ٌٓسسؾؼٝٓشجسز ػ٘ذ جٌُػ٤ش٣ٖ ْٜٓ٘، ُزج ُٔح هش٣ش ٝهغ ًر٤ش 

، كٔش٠ ػرذ هللا ذٖ سذ٤ؼس، ملسو هيلع هللا ىلصٜٓ٘ح ؾ٤شح ُوطحٍ سعٍٞ هللا ذحُطؿحسز هر٤َ جُـضٝز إٔ ٣ؿٜضٝج 

لٞجٕ ذٖ أ٤ٓس ك٢ ٝػٌشٓس ذٖ أذ٢ ؾَٜ، ٝجُكحسظ ذٖ ٛشحّ، ٝق٣ٞطد ذٖ ػرذ جُؼضٟ، ٝص

سؾحٍ ٖٓٔ أص٤د آذحؤْٛ ٝأذ٘حؤْٛ ٝئخٞجْٜٗ ٣ّٞ ذذس، كٌِٔٞج أذح عل٤حٕ ٖٝٓ ًحٗص ُٚ ك٢ ضِي 

جُؼ٤ش ضؿحسز ٖٓ هش٣ش، كوحُٞج: ئٕ ٓكٔذًج هذ ٝضشًْ، ٝهطَ خ٤حسًْ، كأػ٤٘ٞٗح ذٜزج جُٔحٍ ػ٠ِ 

ؾحخ ئ٠ُ رُي. قشذٚ، ُؼِ٘ح ٗذسى ٓ٘ٚ غأسٗح ذٖٔ أصحخ ٜٓ٘ح، كوحٍ أذٞ عل٤حٕ: أٗح أٍٝ ٖٓ أ
(ٕ)

 

هذ أغشش ػ٠ِ جهطصحد ٔغِٕٔٞ وّٞ ذٜح ج٣ًُحٗص قشًس جُغشج٣ح جُط٢ اىغجت االقزصبدٛ:  - 2

أغحس ؿعرْٜ ُخٞكْٜ ػ٠ِ ضؿحسضْٜ ٝٓؼحشْٜ، هش٣ش ٝكشظص ػ٤ِْٜ قصحًسج جهطصحد٣ًح ه٣ًٞح، 

ح ػ٠ِ سقِط٢ جُشطحء ٝجُص٤ق، سقِس جُشطحء ئ٠ُ ج٤ُٖٔ ٝضكَٔ ًْٛٝحٕ جهطصحد ًٔ ئ٤ُٜح ذعحتغ  هحت

ٝذعحتؼٜح جُشحّ ٝٓكحص٤ِٜح، ٝسقِس جُص٤ق ئ٠ُ جُشحّ ضكَٔ ئ٤ُٜح ٓكحص٤َ ج٤ُٖٔ
(ٖ)

. 

كوذ أخزش ع٤حدز هش٣ش ك٢ جال٤ٜٗحس ذؼذ ؿضٝز ذذس، ٝضضػضع اىغجت اىغٞبعٜ:  - 3

ٓشًضٛح ذ٤ٖ جُورحتَ ذٞصلٜح صػ٤ٔس ُٜح، كال ذذ ٖٓ سد جالػطرحس ٝجُكلحظ ػ٠ِ صػحٓطٜح ٜٓٔح 

 ٖٓ ؾٜٞد ٝٓحٍ ٝضعك٤حش.ج٧ٓش  ًِلٜح

 الترتيب للغزوة
                                            

 (. 1ٖٔ/1ٔ( ػٔذز جُوحس١ )ٔ)

 (. 6ٙ/ٖ( جُغ٤شز جُ٘ر٣ٞس الذٖ ٛشحّ )ٕ)

 (. 6ٙ/ ٖ( جُغ٤شز جُ٘ر٣ٞس الذٖ ٛشحّ )ٖ)
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 :  ٍِ ٍنخ إىٚ اىَذْٝخ: ٌٖخشٗجاعزؼذاد قشٝش ٗأٗالا

َسأَطَ  َٝ ح،  َٜ ِِ ػْ ِٔ ْْ ٣َُصحذُٞج ذِ ِص٤رٍَس َُ ُٔ أُِص٤رُٞج ذِ َٝ ُ أَْشَشجَف هَُش٣ٍْش ذِرَْذٍس،  ََ جَّللَّ ح هَطَ َّٔ  هحٍ جذٖ جُو٤ْ: َُ

 َٝ ٣ِن،  ِٞ زِ جُغَّ َٝ ِذ٣َِ٘س ك٢ِ َؿْض َٔ ُْ َؾحَء ئ٠َُِ أَْغَشجِف ج َٝ  ، ْْ ِٛ ًَحذِِش َٛحِخ أَ زَ ُِ ُٖ َقْشٍخ  َٕ ْذ ْْ أَذُٞ ُعْل٤َح ِٜ ْْ ك٤ِ َُ  َْ ََ٘٣

 ِ ٍِ جَّللَّ ، أََخزَ ٣َُإُُِّد َػ٠َِ َسُعٞ ِٚ ح ك٢ِ َْٗلِغ ْٖ ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ِٓ َغ هَِش٣رًح  َٔ َٞع، كََؿ ُٔ ُُْؿ ُغ ج َٔ ٣َْؿ َٝ  ، َٖ ٤ ِٔ ِِ ْغ ُٔ ُْ َػ٠َِ ج َٝ
 ُٓ ٤َُُِكح َٝ ٝج،  ُِثاَلَّ ٣َِلشُّ  ْْ ِٜ َؾحُءٝج ذَِِ٘غحتِ َٝ ج٧ََْقحذ٤ِِش،  َٝ ُُْكَِلَحِء،  ج َٝ ْٖ هَُش٣ٍْش،  ِٓ َّْ غاََلغَِس آاَلٍف  ، غُ َّٖ ُٜ ْ٘ ٞج َػ

َُِي ك٢ِ شَ  رَ َٝ  ، ِٖ ٍُ َُُٚ: َػ٤َْ٘٤ْ ٍٕ ٣ُوَح ح ٌَ َٔ َِ أُُقٍذ ذِ ْٖ َؾرَ ِٓ ٍَ هَِش٣رًح  ِذ٣َِ٘س. كَََ٘ض َٔ ُْ َٞ ج ْْ َْٗك ِٜ ََ ذِ َٖ جُغََِّ٘س أَْهرَ ِٓ  ٍٍ ج َّٞ

ُِػَِس.  جُػَّح
(ٗ)

 

ا: ٗص٘ه األّجبء ىيْجٜ ثزحشك قشٝش ٍِٗ ٍؼٌٖ:  ثبّٞب

٣ٌطد ذأخرحس جُٔشش٤ًٖ  -سظ٢ هللا ػ٘ٚ-هحٍ جذٖ ػرذ جُرش: ًٝحٕ جُؼرحط ذٖ ػرذ جُٔطِد 

ملسو هيلع هللا ىلص  ، ًٝحٕ جُٔغِٕٔٞ ٣طوٕٞٝ ذٚ ذٌٔس، ًٝحٕ ٣كد إٔ ٣وذّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصئ٠ُ سعٍٞ هللا 

: إٔ ٓوحٓي ك٢ ٌٓس خ٤ش( ملسو هيلع هللا ىلصكٌطد ئ٤ُٚ سعٍٞ هللا 
(٘)

. 

 ألصحبثٔ: -ملسو هيلع هللا ىلص-ثبىثاب: ٍشبٗسرٔ 

ح َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ُٖ َػرَّحٍط َسِظ٠َ جَّللَّ ٍَ جْذ ِ : هَح ٍَ جَّللَّ َٕ َسُعٞ ًُٞ ْشِش ُٔ ُْ ح َؾحَء ج َّٔ ْٕ ملسو هيلع هللا ىلص َُ َٕ َسأ٣ُُْٚ أَ ح ًَ َّ أُُقٍذ  ْٞ َ٣

 ٍَ ذُٝج ذَْذًسج: ضَْخُشُؼ ذَِ٘ح ٣َح َسُعٞ ِٜ ٌُُٞٗٞج َش َ٣ ْْ ٍَ َُُٚ َٗحٌط َُ ح كَوَح َٜ ْْ ك٤ِ ُٜ ِذ٣َِ٘س ك٤َُوَحضَِِ َٔ ُْ َْ ذِح ِ ٣ُِو٤ ْْ جَّللَّ ِٜ  ئ٤َُِْ

ِٚ َقط٠َّ َُرَِظ  ح َصجُُٞج ذِ َٔ َُ ذَْذٍس كَ ْٛ ح أََصحَخ أَ َٓ ُْلَِع٤َِِس  َٖ ج ِٓ ْٕ ٣ُِص٤رُٞج  ج أَ ْٞ َسَؾ َٝ ْْ ذِأُُقٍذ  ُٜ َّْ ُٗوَحضُِِ أَدَجضَُٚ غُ

ُٟ َسأ٣ُْيَ 
أْ ْْ كَحُشَّ ِ أَهِ ٍَ جَّللَّ هَحُُٞج: ٣َح َسُعٞ َٝ ٞج  ُٓ ِ . َِٗذ ٍُ جَّللَّ ٍَ َسُعٞ َٓ ملسو هيلع هللا ىلصكَوَح ْٕ ٣ََعَغ : )) َ َُِ٘ر٠ٍِّ أ  ٠ ـِ ْ٘رَ ح ٣َ

ْْ سَ  ُٜ َُ ٍَ ح هَح َّٔ ِٓ  َٕ ح ًَ َٝ  : ٍَ ُٙ ((. هَح ِ ّٝ َٖ َػذُ ذ٤َْ َٝ ُ ذ٤ََُْ٘ٚ  َْ جَّللَّ ٌُ ح َقط٠َّ ٣َْك َٜ ْٕ َُرَِغ ِ أَدَجضَُٚ ذَْؼذَ أَ ٍُ جَّللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ُعٞ

ِْرََظ ج٧َدَجزَ: ))ئ٠ِِّٗ َسأ٣َُْص أ٠َِّٗ ك٠ِ ِدْسعٍ  َ٣ ْٕ ََ أَ ثٍِز هَْر َٓ ْٞ ْرًشح ٣َ ًَ ْشِدٌف  ُٓ أ٠َِّٗ  َٝ ِذ٣َ٘سَ  َٔ ُْ ح ج َٜ طُ ُْ َّٝ َ َقِص٤ٍَ٘س كَأ

َسأ٣َُْص ذَوَ  َٝ  ْْ ٌُ ُْطُُٚ كاَلًّ ك٤ِ َّٝ َ ََّ َكأ ُْلَوَحِس كُ َّٕ َع٤ِْل٠ رَج ج َسأ٣َُْص أَ َٝ ٌَط٤ِرَِس،  ُْ ًَْرَش ج ُْطُُٚ  َّٝ َ ُ كَأ جَّللَّ َٝ ًشج ضُْزذَُف كَرَوٌَش 

ُ َخ٤ٌْش(( جَّللَّ َٝ َخ٤ٌْش كَرَوٌَش 
(6)

. 

 اثؼاب: خشٗج جٞش اىَغيَِٞ إىٚ أحذ:س

جخطحس جُطش٣ن جُٔ٘حعد جُز١ ٣غٌِٚ قط٠ ٣صَ ئ٠ُ أسض جُٔؼشًس، ٝال ٣شٟ ج٧ػذجء ملسو هيلع هللا ىلص غْ ئٗٚ 

٧صكحذٚ: ))ٖٓ سؾَ ٣خشؼ ذ٘ح ػ٠ِ جُوّٞ ٖٓ غش٣ن ال ٣ٔش ذ٘ح ػ٤ِْٜ(( ملسو هيلع هللا ىلص ؾ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ، كوحٍ 

جعطؼذجدٙ هحتال: أٗح ٣ح سعٍٞ هللا، ك٘لز ذٚ ك٢ قشز ذ٢٘ قحسغس  -سظ٢ هللا ػ٘ٚ-كأذذٟ أذٞ خ٤ػٔس 

، كِٔح -ًٝحٕ سؾالً ٓ٘حكوًح ظش٣ش جُرصش-ٝذ٤ٖ أٓٞجُْٜ، قط٠ عِي ذٚ ك٢ ٓحٍ ُشذؼ٢ ذٖ ه٤ظ٢ 

ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ، هحّ ٣كػٞ ك٢ ٝؾْٜٞٛ جُطشجخ، ٝٛٞ ٣وٍٞ: ئٕ ً٘ص ملسو هيلع هللا ىلص أقظ ذشعٍٞ هللا 

ٝهذ رًش أٗٚ أخز قل٘س ٖٓ ضشجخ ذ٤ذٙ، غْ هحٍ: ٝهللا ُٞ . حتط٢سعٍٞ هللا كال أقَ ُي إٔ ضذخَ ق

                                            
 ( ج٧قحذ٤ش: ٖٓ جؾطٔغ ئ٠ُ جُؼشخ ٝجٗعْ ئ٤ُْٜ. 1ٖٔ/ٖ( صجد جُٔؼحد )ٗ)

 (. 6ٕٔ/ ٕ( جالعط٤ؼحخ ك٢ ٓؼشكس ج٧صكحخ )٘)

 ( ٝقغ٘ٚ. ٕٖٙٙٔ( جُر٤ٜو٢ جُغٖ٘ جٌُرشٟ ذطصشف )ٙ)
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أػِْ أ٢ٗ ال أص٤د ذٜح ؿ٤شى ٣ح دمحم، ُعشذص ذٜح ٝؾٜي، كحذطذسٙ جُوّٞ ٤ُوطِٞٙ، كوحٍ ُْٜ: ال ضوطِٞٙ، 

كٜزج ج٧ػ٠ٔ أػ٠ٔ جُوِد أػ٠ٔ جُرصش
(1)

. 

ذحالقط٤حغحش ك٢ ػ٠ِ ج٧خز ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ قشصٚ  ٤َذ٤ٖ ج٧شؿحس ٝجُرغحض٤ٖ دُملسو هيلع هللا ىلص ٝك٢ ٓشٝسٙ 

 أغ٘حء ع٤شٙ ُِـضٝز.

 اثِ عي٘ه ثثيث اىجٞش:ػجذ هللا ثِ أثٜ خبٍغاب: اّغحبة اىَْبفق 

 ك٢ أُق سؾَ ٖٓ أصكحذٚ، قط٠ ئرج ًحٗٞج ذحُشٞغ ذ٤ٖملسو هيلع هللا ىلص هحٍ جُضٛش١: خشؼ سعٍٞ هللا 

أقذ ٝجُٔذ٣٘س، جٗخضٍ ػْٜ٘ ػرذ هللا ذٖ أذ٢ّ جذٖ عٍِٞ ذػِع جُ٘حط ٝهحٍ: أغحػْٜ كخشؼ 

َّ ٗوطَ أٗلغ٘ح ٜٛ٘ح أ٣ٜح جُ٘حط! ! كشؾغ ذٖٔ جضرؼٚ ٖٓ جُ٘حط ٖٓ  ٝػصح٢ٗ! ٝهللا ٓح ٗذس١ ػال

هٞٓٚ ٖٓ أَٛ جُ٘لحم ٝأَٛ جُش٣ْد، ٝجضرؼْٜ ػرذ هللا ذٖ ػٔشٝ ذٖ قشجّ أخٞ ذ٢٘ عِٔس ٣وٍٞ: ٣ح 

ْٛ! كوحُٞج: ُٞ ٗؼِْ أٌْٗ ضوحضِٕٞ ّٝ ًّشًْ هللا إٔ ضخزُٞج ٗر٤ٌْ ٝهٌْٞٓ ػ٘ذٓح قعش ٖٓ ػذ  هّٞ، أر

ٓح أعِٔ٘حًْ، ٌُٝ٘ح ال ٗشٟ إٔ ٣ٌٕٞ هطحٍ! كِٔح جعطؼصٞج ػ٤ِٚ ٝأذٞج ئال جالٗصشجف ػْٜ٘، هحٍ: 

ملسو هيلع هللا ىلص. أذؼذًَْ هللا أػذجء هللا! كغ٤ُـ٢٘ هللا ػٌْ٘! ٝٓع٠ سعٍٞ هللا 
(6)

 

ُِ هللاِ ٝك٤ْٜ ٗضٍ هٍٞ هللا ضؼح٠ُ: ) ُِ فَجِِئْر ؼَب َْ ًَ اْىزَقَٚ اْىَج ْ٘ َٝ ٌْ ب أََصبثَُن ٍَ َٗ َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ٌَ اْى ِىَْٞؼَي َٗ 

ٌُ قِ  ْ٘ َّْؼيَ ِٗ اْدفَؼُ٘ا قَبىُ٘ا ىَ ا قَبِريُ٘ا فِٜ َعجِِٞو هللاِ أَ ْ٘ ٌْ رَؼَبىَ ُٖ قَِٞو َى َٗ َِ َّبفَقُ٘ا  ٌَ اىَِّزٝ ِىَْٞؼيَ َٗ ٌْ زَبالا الَّرَّجَْؼَْبُم

 َ٘ َُ ِثؤَْف ُِ َٝقُ٘ىُ٘ ب ََ ٌْ ِىإِلٝ ُٖ ْْ ٍِ ئٍِز أَْقَشُة  ٍَ ْ٘ َٝ ٌْ ِىْيُنْفِش  ب ُٕ ََ ٌُ ثِ هللاُ أَْػيَ َٗ  ٌْ ِٖ َْٞظ فِٜ قُيُ٘ثِ ب ىَ ٍَّ  ٌ ِٖ ِٕ ا

 َُ ٘ َُ  [.1ٙٔ، ٙٙٔ( ]آٍ ػٔشجٕ: َْٝنزُ

 عبدعاب: رغيٌٞ هللا ىجْٜ عيَخ، ٗثْٜ حبسثخ:

ْٖ َؾحذِشٍ  ٍّ  َػ ِٖ َقَشج ِٖ َػرِذ هللاِ ذ ْص  -سظ٢ هللا ػٜ٘ٔح- ذ َّٔ َٛ ِٙ ج٣٥َسُ ك٤َِ٘ح: }ئِْر  ِز َٛ : ََٗضَُْص  ٍَ هَح

ُ ٣َوُ  جَّللَّ َٝ  ، ٍْ ِْ٘ض ْْ ضَ ح َُ َٜ ح أُِقدُّ أََّٗ َٓ َٝ ذ٢َِ٘ َقحِسغَسَ،  َٝ سَ،  َٔ ِِ ْٕ ضَْلَشالَ{ ذ٢َِ٘ َع ْْ أَ ٌُ ْ٘ ِٓ  ِٕ ُ َغحتِلَطَح جَّللَّ َٝ { : ٍُ ٞ

ح{ ]آٍ ػٔشجٕ:  َٔ ُٜ ُّ٤ ُِ َٕٕٝٔ]
(9)

. 

حػَس، ٝجُلشَ:  َٔ ذ٢٘ َقحِسغَس، جُطَّحتِلَس: جَُْؿ َٝ س  َٔ جُُْؿْرٖ ٝجُخٞس. هحٍ جذٖ جُؿٞص١: ٛٔح ذ٘ٞ عَِ
(ٔٓ)

 

 ىَ٘اجٖخ مفبس ٍنخ: ملسو هيلع هللا ىلصخطخ اىشع٘ه 

خطس ٓكٌٔس ُٔٞجؾٜس جُٔشش٤ًٖ ٖٓ هش٣ش، ق٤ع جخطحس جُٔٞهغ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝظغ جُشعٍٞ  -1

جُٔ٘حعد، ٝجٗطخد ٖٓ ٣صِف ُِوطحٍ، ٝسد ٖٓ ُْ ٣ٌٖ صحًُكح، ٝجخطحس خٔغ٤ٖ ْٜٓ٘ ُِشٓح٣س، 

جُؿ٤ش ئ٠ُ غالظ ًطحتد، ٝأػط٠ جُِٞجء ٧قذ أكشجد جٌُط٤رس، ٝشذد جُٞص٤س ػ٤ِْٜ، ٝهحّ ذطوغ٤ْ 

 ٝٛزٙ جٌُطحتد ٢ٛ:

 .-سظ٢ هللا ػ٘ٚ-ًط٤رس جُٜٔحؾش٣ٖ، ٝأػط٠ ُٞجءٛح ٓصؼد ذٖ ػ٤ٔش  -

 .-سظ٢ هللا ػ٘ٚ-ًط٤رس ج٧ٝط ٖٓ ج٧ٗصحس، ٝأػط٠ ُٞجءٛح أع٤ذ ذٖ قع٤ش  -
                                            

 (. 1ٖ/ٖذٖ ٛشحّ )( جٗظش: جُغ٤شز جُ٘ر٣ٞس ال1)

 (، جُشٞجغ: جعْ قحتػ، أ١ ذغطحٕ، ذ٤ٖ جُٔذ٣٘س ٝأقذ. 1ٖٙ/1( ضلغ٤ش جُطرش١ )6)

 (. ٕ٘ٓ٘(، ٝٓغِْ )ٔ٘ٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١ )9)

 (. 9ٕٕٔ_6ٖ/ٖ( ًشق جُٔشٌَ ٖٓ قذ٣ع جُصك٤ك٤ٖ )ٓٔ)
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-سظ٢ هللا ػ٘ٚ-س ًط٤رس جُخضسؼ ٖٓ ج٧ٗصحس، ٝأػط٠ ُٞجءٛح جُكرحخ ذٖ جُٔ٘ز -
(ٔٔ)

. 

 :ٗظغ اىشٍبحٗرغ٘ٝخ اىصف٘ف ٗرْظٌٞ اىجٞش  -2

ِٖ جُرََشجِء  أَْؾََِظ جَُّ٘ر٢ُِّ -سظ٢ هللا ػ٘ٚ-َػ َٝ ثٍِز،  َٓ ْٞ َ٣ َٖ ٤ ًِ ْشِش ُٔ : َُِو٤َ٘ح جُ ٍَ حزِ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-، هَح َٓ َٖ جُشُّ ِٓ َؾ٤ًْشح 

ْْ كاَلَ  ِٜ ْشَٗح َػ٤َِْ َٜ َٞٗح َظ ُٔ ْٕ َسأ٣َْطُ : ))الَ ضَْرَشُقٞج، ئِ ٍَ هَح َٝ  ،ِ ْْ َػْرذَ جَّللَّ ِٜ َش َػ٤َِْ َّٓ أَ َٝ 

ُشٝج َػ٤ََِْ٘ح كاَلَ ضُِؼ٤َُ٘ٞٗح(( َٜ ْْ َظ ُٛ ٞ ُٔ ْٕ َسأ٣َْطُ ئِ َٝ ضَْرَشُقٞج، 
(ٕٔ)

 

ٝٝؾْٜٞٛ ئ٠ُ جُٔذ٣٘س، ٝجٗطو٠ خٔغ٤ٖ ٖٓ ٝٝظؼْٜ كٞم ؾرَ ػ٤٘٤ٖ جُٔوحذَ ُؿرَ أقذ،  

جُشٓحز ضكص ئٓشز ػرذ هللا ذٖ ؾر٤ش
(ٖٔ)

٤ٔ٘غ جُطلحف ؾ٤ش جُٔشش٤ًٖ قٍٞ ؾ٤ش ُٝرُي  

 ٝعٟٞ جُصلٞف. جُٔغ٤ِٖٔ

٤ٌغ  ِٔ ُ َع جَّللَّ َٝ  ٍِ ِوطَح ِْ ُِ وَحِػذَ  َٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُب جُ ِ ّٞ َِِي ضُرَ ْٛ ْٖ أَ ِٓ َش  ْٝ ئِْر َؿذَ َٝ ِ ضَؼَح٠َُ: } ٍِ جَّللَّ ٌْ{هح ٤ِِ َػ
(ٔٗ)

هحٍ  

ًٌَشج.  ؼَْغ ُٓ َٝ َصحفَّ  َٓ  ْْ ُٜ َِّخزُ َُ أَذٞ ُػر٤َْذَزَ: أ١َْ ضَط
(ٔ٘)

 

 أحداث الغزوة

 أٗالا: ثذء اىقزبه:

ك٢ ذذج٣س جُوطحٍ قحٍٝ أذٞ عل٤حٕ إٔ ٣ٞؾذ ششًخح ٝضصذًػح ك٢ ؾرٜس جُٔغ٤ِٖٔ جُٔطٔحعٌس، 

كأسعَ ئ٠ُ ج٧ٗصحس ٣وٍٞ: )خِٞج ذ٤٘٘ح ٝذ٤ٖ جذٖ ػٔ٘ح، ك٘٘صشف ػٌْ٘، كال قحؾس ذ٘ح ئ٠ُ هطحٍ( 

كشدٝج ػ٤ِٚ ذٔح ٣ٌشٙ. 
(ٔٙ)

 

 اىَجبسصح:

 ثِ ػثَبُ: ثِ أثٜ غبىت ىطيحخ ٍجبسصح ػيٜ

جءخشؼ غِكس ذٖ  رحسصز ٓشجًسج كِْ ٣خشؼ ئ٤ُٚ أقذ كوحٍ:  ػػٔحٕ ًٝحٕ ذ٤ذٙ ُٞ جُٔشش٤ًٖ، ٝغِد جُٔ

٣ح أصكحخ دمحم ئٌْٗ ضضػٕٔٞ إٔ هللا ضؼح٠ُ ٣ؼؿِ٘ح ذغ٤ٞكٌْ ئ٠ُ جُ٘حس، ٣ٝؼؿٌِْ ذغ٤ٞك٘ح ئ٠ُ جُؿ٘س، كَٜ 

 -غحُد  أقذ ٌْٓ٘ ٣ؼؿ٢ِ٘ ذغ٤لٚ ئ٠ُ جُ٘حس أٝ أػؿِٚ ذغ٤ل٢ ئ٠ُ جُؿ٘س؟ كخشؼ ئ٤ُٚ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ئ٤ُٚ

: ٝجُز١ ٗلغ٢ ذ٤ذٙ ال أكحسهي قط٠ ٣ؼؿِي هللا ذغ٤ل٢ -سظ٢ هللا ػ٘ٚ  -كوحٍ ُٚ ػ٢ِ  -سظ٢ هللا ػ٘ٚ 

ئ٠ُ جُ٘حس ٝأ ٣ؼؿ٢ِ٘ ذغ٤لي ئ٠ُ جُؿ٘س، كعشذٚ ػ٢ِ كوطغ سؾِٚ، كٞهغ ػ٠ِ ج٧سض كحٌٗشلص ػٞسضٚ، 

ٍ هللا، ٝهحٍ ُؼ٢ِ ذؼط كوحٍ: ٣ح جذٖ ػ٢ٔ، أٗشذى هللا ٝجُشقْ كشؾغ ػ٘ٚ ُْٝ ٣ؿٜض ػ٤ِٚ، كٌرش سعٞ

.أصكحذٚ: أكال أؾٜضش ػ٤ِٚ؟ هحٍ: ئٕ جذٖ ػ٢ٔ ٗحشذ٢ٗ جُشقْ ق٤ٖ جٌٗشلص ػٞسضٚ كحعطك٤٤ص ٓ٘ٚ
(ٔ1)

 

 

                                            
 (. ٕٕٕ، ٕٕٔ/ ٔ( جٗظش: ٓـحص١ جُٞجهذ١ )ٔٔ)

 (ٖٗٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)ٕٔ)

 (16ٕ/ ٕجإلصحذس )( جٗظش: ٖٔ)

 [ٕٔٔ( ]آٍ ػٔشجٕ: ٗٔ)

 (6ٕٓ/6( كطف جُرحس١)٘ٔ)

 (. ٕٓٔ/ ٔ( ئٓطحع ج٧عٔحع ُِٔوش٣ض١ )ٙٔ)

 (. 6ٕٔ/ 1(، ضلغ٤ش جُطرش١ )96ٗ، 91ٗ/ ٕ( جُغ٤شز جُكِر٤س )1ٔ)
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 ٍجبسصح حَضح ىغجبع:

: ٣َح ِعرَحُع، ٍَ ِِِد، كَوَح طَّ ُٔ ُٖ َػْرِذ جُ َضزُ ْذ ْٔ ِٚ َق : كََخَشَؼ ئ٤َُِْ ٍَ رَحِسٍص؟ هَح ُٓ  ْٖ ِٓ  َْ َٛ  : ٍَ ٣َح  َخَشَؼ ِعرَحٌع كَوَح

َسُعَُُٞٚ  َٝ  َ ؼَِس جُرُُظِٞس، أَضَُكحدُّ جَّللَّ وَّطِ ُٓ حٍس  َٔ ْٗ ِّّ أَ ُ َٖ أ ِٚ،-ملسو هيلع هللا ىلص-جْذ َّْ َشذَّ َػ٤َِْ : غُ ٍَ ِظ  ؟ هَح ْٓ َ أ ًَ  َٕ ح ٌَ كَ

ِٛدِ  جُزَّج
(ٔ6)

. 

ثبّٞاب: اىزحبً اىجٞشبُ ٗاشزذاد اىقزبه، ٗششع سع٘ه هللا ٝشحز فٜ ٌَٕ أصحبثٔ ٗٝؼَو 

 ػيٚ سفغ ٍؼْ٘ٝبرٌٖ ٗأخز عٞفاب، ٗقبه: ))ٍِ ٝؤخز ٍْٜ ٕزا؟ ((

ٍَ هللاِ  َّٕ َسُعٞ ْٖ أٍََٗظ، أَ َُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َػ ًُ  ، ْْ ُٜ َٛزَج؟ كَرََغُطٞج أ٣َِْذ٣َ  ٢ِّ٘ ِٓ ْٖ ٣َأُْخزُ  َٓ  : ٍَ َّ أُُقٍذ كَوَح ْٞ أََخزَ َع٤ْلًح ٣َ

 ُٖ حُى ْذ َٔ ٍَ ِع ُّ. كَوَح ْٞ َو ُْ َْ ج ٍَ كَأَْقَؿ ؟ هَح ِٚ ْٖ ٣َأُْخزُُٙ ذَِكوِّ َٔ : كَ ٍَ : أََٗح، أََٗح، هَح ٍُ ْْ ٣َوُٞ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍٕ َْٗغح  َخَشَشسَ أَذُٞ ئِ

.  دَُؾحَٗسَ: أََٗح َٖ ٤ ًِ ْشِش ُٔ ُْ َّ ج َٛح  ِٚ : كَأََخزَُٙ كَلَََِن ذِ ٍَ . هَح ِٚ آُخزُُٙ ذَِكوِّ
(ٔ9)

 

َشجَء، ٝ ْٔ َْ ذِِؼَصحذٍَس َق َّ أُُقٍذ أَْػَِ ْٞ َّٕ أَذَح دَُؾحَٗسَ ٣َ ِٖ َخَشَشسَ، أَ حِى ْذ َٔ ِٖ ِع ُِِذ ْذ ِٖ َخح ػٖ َػْرِذ هللاِ ْذ

ٍُ هللاِ  ِٚ َسُعٞ ح هللاُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-كَََ٘ظَش ئ٤َُِْ َٜ ُع ـِ ْش٤َسٌ ٣ُْر ِٓ ح  َٜ : ))ئَِّٗ ٍَ ، كَوَح ِٖ ل٤َّْ َٖ جُصَّ ِٚ ذ٤َْ ْش٤َطِ ِٓ ٌٍ ك٢ِ  ْخطَح ُٓ  َٞ ُٛ َٝ
ِظغِ(( ْٞ َٔ ُْ َٛزَج ج ئِالَّ ك٢ِ 

(ٕٓ)
 

َُِِّ٘ر٢ِِّ ٝ  ٌَ ٍَ َسُؾ : هَح ٍَ ح، هَح َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ِ َسِظ٢َ جَّللَّ َٖ َػْرِذ جَّللَّ ُِْص  -ملسو هيلع هللا ىلص-ػٖ َؾحذَِش ْذ ْٕ هُطِ َّ أُُقٍذ أََسأ٣ََْص ئِ ْٞ َ٣

)) ََ ََ َقط٠َّ هُطِ َّْ هَحضَ ِٙ، غُ َشجٍش ك٢ِ ٣َِذ َٔ ُْو٠َ ضَ َ : ))ك٢ِ جَُؿَِّ٘س كَأ ٍَ َٖ أََٗح؟ هَح كَأ٣َْ
(ٕٔ)

 

 ثبىثاب: ث٘ادس االّزصبس ىيَغيَِٞ:

ْٖ َػحتَِشسَ  ، كَ ’َػ َٕ ًُٞ ْشِش ُٔ َّ جُ ُِٛض َّ أُُقٍذ  ْٞ َ٣ َٕ ح ًَ ح  َّٔ : أ١َْ ، هَحَُْص: " ُ ِٚ ِ َػ٤َِْ ٤ُِِظ َُْؼَ٘سُ جَّللَّ َصَشَل ئِْذ

 . ْْ ُٛ أُْخَشج َٝ  ٢َ ِٛ ْْ كَحْؾطََِذَْش  ُٛ ، كََشَؾؼَْص أُٝالَ ْْ ًُ ِ أُْخَشج ِػرَحدَ جَّللَّ
(ٕٕ)

 

ِ َسأ٣َُْص جُِّ٘غَ ٝ جَّللَّ َٝ : كَأََٗح  ٍَ ، هَح ْْ ُٛ ٞ ُٓ َض َٜ : كَ ٍَ ُظ هَح ح، ٣َُكذِّ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ َٖ َػحِصٍخ َسِظ٢َ جَّللَّ حَء ػٖ جُرََشجَء ْذ

 . َّٖ ُٜ ، َسجكِؼَحٍش غ٤َِحذَ َّٖ ُٜ هُ ُٞ أَْع َٝ  َّٖ ُٜ ، هَْذ ذَذَْش َخالَِخُِ َٕ ٣َْشطَِذْد
(ٕٖ)

 

 ملسو هيلع هللا ىلص:ساثؼاب: ٍخبىفخ اىشٍبح ألٍش اىشع٘ه 

سَ ػٖ  َٔ ِٖ ُؾر٤ٍَْش: جُـ٤َِ٘ ِ ْذ ٍَ أَْصَكحُخ َػْرِذ جَّللَّ : كَوَح ٍَ ُظ هَح ح، ٣َُكذِّ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ َٖ َػحِصٍخ َسِظ٢َ جَّللَّ  جُرََشجَء ْذ

 ٍَ ح هَح َٓ  ْْ ُٖ ُؾر٤ٍَْش: أََِٗغ٤طُ ِ ْذ ٍَ َػْرذُ جَّللَّ ؟ كَوَح َٕ ْ٘طَِظُشٝ ح ضَ َٔ ْْ كَ ٌُ َش أَْصَكحذُ َٜ سَ، َظ َٔ ِّ جُـ٤َِ٘ ْٞ ٌُ أ١َْ هَ َُ  ٍُ ْْ َسُعٞ

 ِ ، كَأَهْ -ملسو هيلع هللا ىلص-جَّللَّ ْْ ُٜ ُٛ ُؾٞ ُٝ ْْ ُصِشكَْص  ُٛ ْٞ َ ح أَض َّٔ ِس، كََِ َٔ َٖ جُـ٤َِ٘ ِٓ  َّٖ َّٖ جَُّ٘حَط، كََُِِ٘ص٤رَ ِ ََُ٘أْض٤َِ جَّللَّ َٝ رَُِٞج ؟ هَحُُٞج: 

 َٓ ْْ ٣َْرَن  ، كََِ ْْ ُٛ ٍُ ك٢ِ أُْخَشج ُعٞ ُْ جُشَّ ُٛ ، كَزَجَى ئِْر ٣َْذُػٞ َٖ ٤ ِٓ ِض َٜ ْ٘ َؿ٤ُْش جغ٢َْْ٘ َػَشَش َسُؾاًل،  -ملسو هيلع هللا ىلص-َغ جَُّ٘ر٢ِِّ ُٓ

 . َٖ َّ٘ح َعْرِؼ٤ ِٓ كَأََصحذُٞج 
(ٕٗ)

 

                                            
 (1ٕٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)6ٔ)

 (ٖٙٗٙ( سٝجٙ ٓغِْ)9ٔ)

 (6ٓ٘ٙ( سٝجٙ جُطرشج٢ٗ ك٢ جُٔؼؿْ جٌُر٤ش)ٕٓ)

 (699ٔ(، ٝٓغِْ) ك٢ جإلٓحسز ذحخ غرٞش جُؿ٘س ُِش٤ٜذ سهْ ٙٗٓٗجُرخحس١)( سٝجٙ ٕٔ)

 (٘ٙٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)ٕٕ)

 (9ٖٖٓ( سٝجٙ جُرخحس١)ٖٕ)

 (9ٖٖٓ( سٝجٙ جُرخحس١)ٕٗ)
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 خبٍغاب: قزو ثؼط اىصحبثخ ػيٚ أٝذٛ ثؼعٌٖ:

كِٔح أخَ جُشٓحز ضِي جُخِس جُط٢ ًحٗٞج ك٤ٜح، دخِص جُخ٤َ ٖٓ رُي جُٔٞهغ ػ٠ِ أصكحخ جُ٘ر٢  

 ذؼعْٜ ذؼًعح، ٝجُطرغٞج ٝهطَ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ٗحط ًػ٤شكعشخ  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ْٖ َػحتَِشسَ  : ’َػ ٍَ ِ أَذ٢ِ أَذ٢ِ، هَح : أ١َْ ِػرَحدَ جَّللَّ ٍَ ، كَوَح ِٕ ح َٔ ِٚ ج٤َُ َٞ ذِأَذ٤ِ ُٛ ، هَحَُْص: كَرَُصَش ُقز٣َْلَسُ كَاِرَج 

ٍَ ُقز٣َْلَسُ: ٣َ  ح جْقطََؿُضٝج َقط٠َّ هَطَُُِٞٙ، كَوَح َٓ  ِ جَّللَّ َٞ ح َصجَُْص ك٢ِ هَحَُْص: كَ َٓ  ِ جَّللَّ َٞ زُ: كَ َٝ ٍَ ُػْش ْْ " هَح ٌُ َُ  ُ ـِْلُش جَّللَّ

" ََّ َؾ َٝ ِ َػضَّ  ُقز٣َْلَسَ ذَِو٤َّسُ َخ٤ٍْش، َقط٠َّ َُِكَن ذِحَّللَّ
(ٕ٘)

 

 عبدعاب: مثشح اىقزيٚ:

٤ذًج أََػضَّ  ِٜ ػََش َش ًْ ْٖ أَْق٤َحِء جُؼََشِخ أَ ِٓ ُْ َق٤ًّح  ح َْٗؼَِ َٓ  : ٍَ ْٖ هَطَحدَزَ، هَح ٍَ َػ َْٗصحِس هَح َٖ ج٧َ ِٓ ِس  َٓ َّ جُِو٤َح ْٞ َ٣

)) َٕ َّ أُُقٍذ َعْرؼُٞ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ََ ُ " هُطِ ٍُِي أََّٗٚ ح َٓ  ُٖ َقذَّغََ٘ح أََُٗظ ْذ َٝ هَطَحدَزُ: 
(ٕٙ)

 

ثِٞغِ:  ِِ اىشَّ قزو َعْؼِذ ْث
(ٕ1)

 

ٍُ هللاِ  ٍَ َسُعٞ ُّ أُُقٍذ. هَح ْٞ َ٣ َٕ ح ًَ ح  َّٔ َُ : ٍَ ِٖ َعِؼ٤ٍذ؛ هَح ْٖ ٣َْك٠َ٤ ْذ ِٖ ملسو هيلع هللا ىلص: َػ ْٖ ٣َأْض٢ِ٘٤ِ ذَِخرَِش َعْؼِذ ْذ َٓ ((

َْٗصحِس١ِّ(( َ ذ٤ِغِ ج٧ْ ٍَ َُُٚ  جُشَّ ُْوَط٠َِْ. كَوَح َٖ ج َُ ٣َُطُٞف ذ٤َْ ُؾ ََٛد جُشَّ ٍَ هللاِ. كَزَ : أََٗح، ٣َح َسُعٞ ٌَ ٍَ َسُؾ كَوَح

ٍُ هللاِ ئَُِ  : ذَؼَػ٢َِ٘ َسُعٞ َُ ُؾ ٍَ جُشَّ ح َشأَُْٗي؟ كَوَح َٓ ذ٤ِغِ:  ُٖ جُشَّ ِٚ، َعْؼذُ ْذ َْٛد ئ٤َُِْ : كَحْر ٍَ ٤َْي، ٥ِض٤َُِٚ ذَِخرَِشَى. هَح

وَحضِ  َٓ ِْٗلزَْش  ُ أ٢َِّٗ هَْذ أ َٝ ْ٘ط٢َْ  َػْشَشزَ َغْؼَ٘سً.  ُْ٘ص غِ أَْخرِْشُٙ أ٢َِّٗ هَْذ ُغِؼ َٝ  . َّ ٢ِّ٘ جُغَّالَ ِٓ أَْخرِْش كَحْهَشتُْٚ  َٝ  .٢ِِ

ْٕ هُطِ  ْ٘ذَ هللاِ، ئِ ْْ ِػ ُٜ ُ الَ ُػْزَس َُ َي أََّٗٚ َٓ ْٞ ٍُ هللاِ هَ . ملسو هيلع هللا ىلصََ َسُعٞ ْْ َق٢ٌّ ُٜ ْ٘ ِٓ جِقذٌ  َٝ َٝ  ،
(ٕ6)

 

 أّظ ثِ اىْعش:

ْٖ أٍََٗظ  ِ  -سظ٢ هللا ػ٘ٚ-َػ ٍِ جَُّ٘ر٢ِّ ٍِ هِطَح َّٝ ْٖ أَ : ِؿْرُص َػ ٍَ ْٖ ذَْذٍس، كَوَح ُٚ َؿحَخ َػ َّٔ َّٕ َػ ص٠ِ هللا -أَ

َغ جَُّ٘ر٢ِِّ -ػ٤ِٚ ٝعِْ َٓ  ُ ذ٢َِٗ جَّللَّ َٜ ْٖ أَْش َّ جَُّ٘حُط،  -ملسو هيلع هللا ىلص-، َُثِ ِض ُٜ َّ أُُقٍذ، كَ ْٞ ح أُِؾذُّ، كََِِو٢َ ٣َ َٓ  ُ َّٖ جَّللَّ ٤َََُش٣َ

ح ؾَ  َّٔ ِٓ ُ ئ٤ََُِْي  أَْذَشأ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ِِ ْغ ُٔ َُٛإالَِء، ٣َْؼ٢ِ٘ جُ ح َصََ٘غ  َّٔ ِٓ َّْ ئ٢ِِّٗ أَْػطَِزُس ئ٤ََُِْي  ُٜ : ))جَُِّ ٍَ ِٚ كَوَح حَء ذِ

ِٚ كَ  َّ ذَِغ٤ِْل (( كَطَوَذَّ َٕ ًُٞ ْشِش ُٔ َٕ أُُقٍذ، جُ َٖ ٣َح َعْؼذُ، ئ٢ِِّٗ أَِؾذُ ِس٣َف جَُؿَِّ٘س دُٝ : أ٣َْ ٍَ ؼَحٍر، كَوَح ُٓ  َٖ َِِو٢َ َعْؼذَ ْذ

ْٖ َغْؼَ٘سٍ  ِٓ  َٕ حُٗٞ َٔ غَ َٝ ِٚ ذِْعٌغ  ذِ َٝ  ، ِٚ ْٝ ذِرََ٘حِٗ ٍس أَ َٓ ح ُػِشَف َقط٠َّ َػَشكَطُْٚ أُْخطُُٚ ذَِشح َٔ ، َك ََ َع٠ كَوُطِ َٔ  كَ

 ْٜ ٤ٍَس ذَِغ ْٓ َس َٝ َظْشذٍَس  َٝ . ٍْ
(ٕ9)

 

 قزو حْظيخ ثِ أثٜ ػبٍش:

ح  َّٔ أَذُٞ عل٤حٕ ذٖ قشخ، كََِ َٝ  َٞ ُٛ ُْطَو٠َ  ٍش ج ِٓ ُٖ أَذ٢ِ َػح َْ٘ظَِسُ ْذ َٕ َق ح ًَ  : ٍَ ذ٤َِْش، هَح ِٖ جُضُّ ِ ْذ ػٖ َػْرِذ جَّللَّ

ِد، كَؼاََلُٙ َشذَّجدٌ ذِحُغ٤َِّْق َقط٠َّ هَطََِ  َٞ ُٖ ج٧َْْع َْ٘ظَِسُ َسآُٙ َشذَّجدُ ْذ ، جْعطَْؼاَلُٙ َق َٕ َُ أَذَح ُعْل٤َح ًَحدَ ٣َْوطُ هَْذ  َٝ  ،ُٚ

                                            
 (٘ٙٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)ٕ٘)

 (16ٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)ٕٙ)

: َؾحَءْش 9ٕٕٓ( سٟٝ جُطشٓز١)1ٕ) ٍَ ِ هَح ِٖ َػرِْذ جَّللَّ ْٖ َؾحذِِش ْذ ِٚ (: َػ ُ َػ٤َِْ ِ َص٠َِّ جَّللَّ ٍِ جَّللَّ ْٖ َعْؼٍذ ئ٠َُِ َسعُٞ ِٓ ح  َٜ ذ٤ِغِ ذِحْذَ٘ط٤َْ ِٖ جُشَّ َشأَزُ َعْؼِذ ْذ ْٓ ج

َّ أُُقٍذ شَ  ْٞ ؼََي ٣َ َٓ ح  َٔ ُٛ ََ أَذُٞ ذ٤ِغِ، هُطِ ِٖ جُشَّ ِٕ جْذَ٘طَح عَؼِْذ ْذ َٛحضَح  ،ِ ٍَ جَّللَّ َْ، كَوَحَُْص: ٣َح َسعُٞ عََِّ ٤ذًج. قغ٘ٚ ج٧ُرح٢َٗٝ ِٜ 

 (. ٗ٘ٗ( سٝجٙ ٓحُي ك٢ جُٔٞغأ)6ٕ)

 (6ٗٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)9ٕ)
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 ِ ٍُ جَّللَّ ٍَ َسُعٞ ٌَسُ، كََغُِٞج َصحِقرَطَُٚ"، كَوَحَُْص: َخَشَؼ -ملسو هيلع هللا ىلص-كَوَح اَلتِ َٔ ُْ ُُِٚ ج َْ٘ظَِسَ ضُـَّغِ ْْ َق ٌُ َّٕ َصحِقرَ : "ئِ

 ِ ٍُ جَّللَّ ٍَ َسُعٞ حتِؼَسَ، كَوَح َٜ ُْ َغ ج ِٔ ح َع َّٔ َٞ ُؾٌُ٘د َُ ُٛ ٌَسُ"-ملسو هيلع هللا ىلص-َٝ اَلتِ َٔ ُْ : "كَزَجَى هَْذ َؿغََِّطُْٚ ج
(ٖٓ)

 

 ، ٗحَضح ثِ ػجذ اىَطيت ٗأٍشَٕب ٍؼيً٘ ٍشٖ٘س.ٍصؼت ثِ ػَٞش ٗاعزشٖذ

 : فشاس ثؼط اىَغيَِٞ:ثؼبعب

ِ ضَؼَح٠َُ: } ب هَحٍ جَّللَّ ََ ُِ إَِّّ ؼَب َْ ًَ اىزَقَٚ اىَج ْ٘ َٝ  ٌْ ُن ْْ ٍِ ا  ْ٘ ىَّ َ٘ َِ رَ َُّ اىَِّزٝ ب إِ ٍَ ُُ ثِجَْؼِط  َْٞطب ٌُ اىشَّ ُٖ اْعزََضىَّ

 ٌٌ َ َغفٌُ٘س َحِيٞ َُّ اَّللَّ ٌْ إِ ُٖ ْْ ُ َػ ىَقَْذ َػفَب اَّللَّ َٗ  [٘٘ٔ{ ]آٍ ػٔشجٕ: َمَغجُ٘ا 

ب ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ: } ًَّ ٌْ َغ ٌْ فَؤَثَبثَُن ٌْ فِٜ أُْخَشاُم ُعُ٘ه َْٝذُػُ٘م اىشَّ َٗ َُ َػيَٚ أََحٍذ  ٗ ُ٘ الَ رَْي َٗ  َُ إِْر رُْصِؼذُٗ

 ٌٍّ َُ  ثِغَ يُ٘ ََ ب رَْؼ ََ ُ َخجٌِٞش ثِ اَّللَّ َٗ  ٌْ ب أََصبثَُن ٍَ الَ  َٗ  ٌْ ب َفبرَُن ٍَ ْٞالَ رَْحَضُّ٘ا َػيَٚ   ["ٖ٘ٔ{ ]آٍ ػٔشجٕ: ِىَن

 " ٍَ ح، هَح َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ َٖ َػحِصٍخ َسِظ٢َ جَّللَّ ُّٜ ػٖ جُرََشجَء ْذ ًَ أُُحٍذ َػجْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َجؼََو اىَّْجِ ْ٘ َٝ بىَِخ  جَّ ذَ َػيَٚ اىشَّ

 ٌْ ُٕ ُعُ٘ه فِٜ أُْخَشا ٌُ اىشَّ ُٕ َِ فَزَاَك: إِْر َْٝذُػ٘ ٞ ٍِ ِض َٖ ْْ ٍُ أَْقجَيُ٘ا  َٗ ٍْٞش،  َِ ُججَ ِ ْث " اَّللَّ
(ٖٔ)

 

ٝسأٟ خحُذ ذٖ ج٤ُُٞذ ًٝحٕ ػ٠ِ خ٤حُس جُٔشش٤ًٖ جُلشصس عحٗكس ٤ُوّٞ ذحالُطلحف قٍٞ 

ُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ، ُٝٔح سأٟ جُٔششًٕٞ رُي ػحدٝج ئ٠ُ جُوطَ ٖٓ ؾذ٣ذ، ٝأقحغٞج ذح

ؾٜط٤ٖ، ٝكوذ جُٔغِٕٔٞ ٓٞجهؼْٜ ج٠ُٝ٧. 
(ٖٕ)

 

َّٜ ثبٍْب ب أََصبَة اىَّْجِ ٍَ ًَ أُُحٍذ: -ملسو هيلع هللا ىلص-:  ْ٘ َٝ َِ اىِجَشاحِ  ٍِ 

ٌْ قَْشٌح هحٍ ضؼح٠ُ: } َغْغُن َْ َٝ ُْ ، إِ َِ ِْٞ ٍِ ْؤ ٍُ  ٌْ زُ ْْ ُْ ُم َُ ِإ ْ٘ ٌُ األَْػيَ ّْزُ أَ َٗ الَ رَْحَضُّ٘ا  َٗ ُْ٘ا  ِٖ الَ رَ فَقَْذ َٗ

َٝزَّ  َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ ُ اىَِّزٝ ٌَ اَّللَّ ِىَْٞؼيَ َٗ َِ اىَّْبِط  ْٞ ب ثَ َٖ ىُ ِٗ ًُ ُّذَا ِرْيَل األََّٝب َٗ ثْئُُ  ٍِ ًَ قَْشٌح  ْ٘ ظَّ اىقَ ٍَ ٌْ ُن ْْ ٍِ ِخزَ 

 َِ َحَق اىَنبفِِشٝ َْ َٝ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ ُ اىَِّزٝ َص اَّللَّ ّحِ ََ ِىُٞ َٗ  ، َِ ٞ َِ ُ الَ ُِٝحتُّ اىظَّبِى اَّللَّ َٗ ذَاَء  َٖ ُْ ُش ٌْ أَ ًْ َحِغْجزُ ، أَ

 َّْ ََ ٌْ رَ زُ ْْ ىَقَْذ ُم َٗ  ، َِ بثِِشٝ ٌَ اىصَّ َْٝؼيَ َٗ  ٌْ ُن ْْ ٍِ َٕذُٗا  َِ َجب ُ اىَِّزٝ ٌُ اَّللَّ ب َْٝؼيَ ََّ ىَ َٗ ِْ رَْذُخيُ٘ا اىَجَّْخَ  ٍِ َد  ْ٘ ََ َُ اى ْ٘

 َُ ُْْظُشٗ ٌْ رَ زُ ّْ أَ َٗ  ُٓ٘ َُ ْٝزُ ُٓ فَقَْذ َسأَ ْ٘ ُْ رَْيقَ  [ٓٗٔ{ ]آٍ ػٔشجٕ: قَْجِو أَ

ٍَ ػَ  ْٜ ْٖ ُؾْشـِ جَُّ٘ر٢ِِّ -سظ٢ هللا ػ٘ٚ-ْٖ َع ََ َػ ُ ُعثِ : )) -ملسو هيلع هللا ىلص-: أََّٗٚ ٍَ َّ أُُقٍذ، كَوَح ْٞ َ٣ ِ ّٜ ْجُٔ اىَّْجِ َٗ -ُجِشَح 

ب ، -ملسو هيلع هللا ىلص َٖ ْٞ خُ َػيَ ََ ، فََنبَّْذ فَبِغ ِٔ َْٞعخُ َػيَٚ َسأِْع ِذ اىجَ ََ ُِٕش َٗ ُمِغَشْد َسثَبِػَٞزُُٔ،  َٗ ًَ ًُ، رَْغِغُو اىذَّ اىغَّالَ

ا َفؤَْحَشقَزُْٔ َحزَّٚ َصبَس  ًَ الَ َِٝضٝذُ إِالَّ َمثَْشحا، أََخزَْد َحِصٞشا َُّ اىذَّ ب َسأَْد أَ ََّ ِغُل، فَيَ َْ ُٝ ٌّٜ َػِي َٗ ٌَّ بداا، ثُ ٍَ َس

 ًُ َغَل اىذَّ َْ ((أَْىَضقَزُْٔ فَبْعزَ
(ٖٖ)

 

 ِّ طِوَح ْٗ هُُٞع جاِل ُٝ َٛزَج  ك٢ِ  َٝ ٤ََ٘حُُٞج هحٍ ج١ُٝٞ٘:  ُِ  ْْ ِٜ ُٚ َػ٤َِْ ُٓ َعاَل َٝ  ِ جُش جَّللَّ َٞ ْٗر٤َِحِء َصَِ َ جاِلْذطاَِلِء ذِح٧ْ َٝ
َْ أََّٗ  ٤ُُِْؼَِ َٝ ُْوَحِظ٢  ٍَ ج ْْ هَح ِٜ ج ذِ ْٞ ٣َطَأَعَّ َٝ  ْْ ُٜ ح أََصحذَ َٓ  ْْ ُٛ َؿ٤ُْش َٝ  ْْ ُٜ ُٔ َٓ ُ ُِطَْؼِشَف أ َٝ ََ ج٧َْْؾِش  َٖ َؾِض٣ ِٓ  ْْ ُٜ

ُٖ جُذُّ  َك ِٓ  ْْ ُٜ ُْرََشِش ضُِص٤رُ ُْرََششِ ج ِّ ج ح ٣َْطَشأُ َػ٠َِ أَْؾَغح َٓ  ْْ ِٜ ِٓ ٣َْطَشأُ َػ٠َِ أَْؾَغح َٝ ٤َح  ْٗ
(ٖٗ)

. 

                                            
 (، ٝٛٞ قذ٣ع صك٤ف، سؾحُٚ غوحش.  1ٕٓ٘( سٝجٙ جذٖ قرحٕ)ٖٓ)

 (1ٙٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)ٖٔ)

 (9ٙٔ/ٔ( جٗظش ذٜؿس جُٔكحكَ ٝذـ٤س ج٧ٓحغَ ٤ُك٠٤ ذٖ أذ٠ ذٌش جُؼحٓش١ جُكشظ٢ )ٕٖ)

 (19ٓٔ(، ٝٓغِْ)ذحخ ؿضٝز أقذ سهْ 9ٕٔٔ( سٝجٙ جُرخحس١)ٖٖ)

 (، جُشذحػ٤س: ئقذٟ ج٧ع٘حٕ ج٧سذؼس جُط٢ ضٌٕٞ ذ٤ٖ جُػ٤٘س ٝجُ٘حخ. 6ٗٔ/ٕٔ( ششـ صك٤ف ٓغِْ)ٖٗ)

 جُشؽ: ًغش ك٢ جُشأط. 
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 فٜ إػبدح شزبد اىجٞش: -ملسو هيلع هللا ىلص-خطخ اىشع٘ه 

ٔ ََ : َٗػَ ٍُ هَّحٍص، ٣َوُٞ َٝ َٖ أَذ٢ِ  ـ ػٖ َعْؼذَ ْذ
(ٖ٘)

ِّ كِذَجَى  -ملسو هيلع هللا ىلص-٢ُِ جَُّ٘ر٢ُِّ   ٍَ ))جْس َّ أُُقٍذ، كَوَح ْٞ َ٘حَٗطَُٚ ٣َ ًِ

))٢ ِّٓ ُ أ َٝ أَذ٢ِ 
(ٖٙ)

 

 ِ ٍُ جَّللَّ ٍَ َسُعٞ َِ كَوَح َُْؿرَ َٖ َصِؼذُٝج َػ٠َِ ج ٤ ًِ ْشِش ُٔ ُْ َّٕ ج ١ِّ ": أَ ِٞ َٓ ُ ـَحِص١ ج٧ْ َٓ ك٢ِ "  ْْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٝ ُٜ ُغؼذ " جْؾُْ٘ر

 ِٚ َ٘حَٗطِ ًِ  ْٖ ِٓ ح  ًٔ ْٜ َُِي غاََلغًح، كَأََخزَ عؼذ َع : رَ ٍَ ْقِذ١؟ كَوَح َٝ  ْْ ُٜ ٤ًََْق أَْؾُ٘رُ  : ٍَ . كَوَح ْْ ُٛ : جْسدُْد ٍُ ِٚ " ٣َوُٞ ٠ ذِ َٓ ، كََش

ِْطُُٚ  َ ِٚ آَخَش كَوَط ٤ُْص ذِ َٓ ٢ أَْػِشكُُٚ، كََش ِٔ ْٜ َّْ أََخزُْش َع : غُ ٍَ ِٚ آَخَش َسُؾاًل كَوَطََُِٚ، هَح ٤ُْص ذِ َٓ َّْ أََخزْضُُٚ أَْػِشكُُٚ، كََش ، غُ

ْ٘ذَ عؼذ  َٕ ِػ ٌَح َ٘حَٗط٢ِ، َك ًِ ِْطُُٚ ك٢ِ  رَحَسٌى، كََؿؼَ ُٓ  ٌْ ْٜ َٛزَج َع ُِْص:  ، كَوُ ْْ ِٜ ٌَحِٗ َٓ  ْٖ ِٓ َٜرَُطٞج  ِْطُُٚ، كَ َ حَش، كَوَط َٓ َقط٠َّ 

 . ِٚ ْ٘ذَ ذ٤َِ٘ َٕ ِػ ًَح  َّْ غُ
(ٖ1)

 

ٕ َّٕ ٍُِي، أَ ح َٓ  ِٖ ْٖ أََِٗظ ْذ ٍَ هللاِ  ـ َػ ْٖ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َسُعٞ ِٓ  ِٖ َسُؾ٤َِْ َٝ َْٗصحِس  َٖ ج٧َ ِٓ َّ أُُقٍذ ك٢ِ َعْرؼٍَس  ْٞ أُْكِشدَ ٣َ

َُْؿَِّ٘س، كَطَوَذَّ  َٞ َسك٤ِِو٢ ك٢ِ ج ُٛ  ْٝ َُْؿَّ٘سُ؟ ، أَ َُُٚ ج َٝ ْْ َػَّ٘ح  ُٛ ْٖ ٣َُشدُّ َٓ  : ٍَ وُُٞٙ، هَح ِٛ ح َس َّٔ َٖ هَُش٣ٍْش، كََِ ِٓ  ٌَ َّ َسُؾ
 َّْ ، غُ ََ ََ َقط٠َّ هُطِ َْٗصحِس، كَوَحضَ َٞ َسك٤ِِو٢ ك٢ِ  ج٧َ ُٛ  ْٝ َُْؿَّ٘سُ؟ ، أَ َُُٚ ج َٝ ْْ َػَّ٘ح  ُٛ ْٖ ٣َُشدُّ َٓ  : ٍَ وُُٞٙ أ٣ًَْعح، كَوَح ِٛ َس

ََ جُغَّْرؼَسُ، كَ  َُِي َقط٠َّ هُطِ ًَزَ  ٍْ ْْ ٣ََض ، كََِ ََ ََ َقط٠َّ هُطِ َْٗصحِس، كَوَحضَ َٖ ج٧َ ِٓ  ٌَ َّ َسُؾ َُْؿَِّ٘س، كَطَوَذَّ ٍُ ج ٍَ َسُعٞ وَح

َْٗصْلَ٘ح أَْصَكحذََ٘ح.  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللاِ  ح أَ َٓ  : ِٚ َُِصحِقر٤َْ
(ٖ6)

 

 ّضٗه اىغنْٞخ ػيٚ ٍِ ثجذ فٜ اىغضٗح

ٌْ هحٍ ضؼح٠ُ: } ُٖ زْ ََّ َٕ َغبئِفَخٌ قَْذ أَ َٗ  ٌْ ُْْن ٍِ َْخا ُّؼَبعاب َْٝغَشٚ َغبئِفَخا  ٍَ ٌِّ أَ ِْ ثَْؼِذ اىغَ ٍِ  ٌْ ُن ْٞ َّْضَه َػيَ ٌَّ أَ ثُ

 ِ َُ ثِبَّللَّ ٌْ َُٝظُّْ٘ ُٖ ّْفُُغ ُ أَ َش ُمئَّ ٍْ َُّ األَ ٍء قُْو إِ ْٜ ِْ َش ٍِ ِش  ٍْ َِ األَ ٍِ َْٕو ىََْب   َُ ِيَِّٞخ َٝقُ٘ىُ٘ ِٕ َِّ اىَجب َْٞش اىَحّقِ َن  َغ

 ُٕ َٕب ب قُزِْيَْب  ٍَ ٌء  ْٜ ِش َش ٍْ َِ األَ ٍِ َُ ىََْب  ْ٘ َمب َُ ىَ َُ ىََل َٝقُ٘ىُ٘ ب الَ ُْٝجذُٗ ٍَ  ٌْ ِٖ ّْفُِغ َُ فِٜ أَ ِ ُْٝخفُ٘ ْ٘ َّلِلَّ َْب قُْو َى

ب فِٜ ُصذُٗمُ  ٍَ  ُ َٜ اَّللَّ ِىَْٞجزَِي َٗ  ٌْ ِٖ َعبِجِؼ ٍَ ٌُ اىقَزُْو إِىَٚ  ِٖ ْٞ َِ ُمزَِت َػيَ ٌْ ىَجََشَص اىَِّزٝ ٌْ فِٜ ثُُٞ٘رُِن ٌْ ْْزُ ِسُم

ٌٌ ثِزَاِد اىصُّذُٗسِ  ُ َػِيٞ اَّللَّ َٗ  ٌْ ب فِٜ قُيُ٘ثُِن ٍَ َص  ّحِ ََ ِىُٞ  [ٗ٘ٔ{ ]آٍ ػٔشجٕ: َٗ

 ُ َِْكسَ َسِظ٢َ جَّللَّ ْٖ أَذ٢ِ َغ : ))َػ ٍَ ح، هَح َٔ ُٜ ْ٘ ًَ أُُحٍذ َحزَّٚ َعقََػ َػ ْ٘ ِْ رَغَشَّبُٓ اىُّْؼَبُط َٝ ََ ُْْذ فِٞ ُم

َْٝغقُُػ فَآُخزُُٓ َٗ آُخزُُٓ  َٗ ا َْٝغقُُػ  َشاسا ٍِ ِْ َِٝذٛ  ٍِ ِْٞفٜ  ((َع
(ٖ9)

 

 ػْذ ّٖبٝخ اىَؼشمخ:

ـ ٝهلص َُٗغ٤ْرس ذ٘ص ًؼدٔ
(ٗٓ)

ذحُوٞط ٝأص٤رص ذحُغ٤ق ٝضش٢ٓ -ملسو هيلع هللا ىلص-ضزخ ػٖ سعٍٞ هللا  

ْٖ َِٗغحءِ  ِٓ ٤ٍِِػ  ُّّ َع ُ أ َٝ ُش: )) َٔ ٍَ ػٜ٘ح ُػ ٤ٍِِػ: هَح ُّّ َع ُ ٍَ  ذؿشجـ ًر٤شز، ٝٛزٙ أ ْٖ ذَح٣ََغ َسُعٞ َّٔ ِٓ َْٗصحِس،  ج٧َ

 ِ َّ أُُقٍذ. -ملسو هيلع هللا ىلص-جَّللَّ ْٞ ًَحَْٗص ضُْضكُِش ََُ٘ح جُِوَشَخ ٣َ ح  َٜ ((: كَاَِّٗ
(ٗٔ)

 
                                            

ح ٖٓ جُ٘رَ. ػٔذز جُوحس١)ٖ٘) َٜ ح ك٤ِ َٓ َ٘حَٗط٢ِ ئِرج جعطخشؾص  ًِ  (٘ٙٔ/1ٔ( ٗػِص 

 (٘٘ٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)ٖٙ)

 (11ٔ/ٖ( صجد جُٔؼحد)1ٖ)

 (ٗٙٙٗ( سٝجٙ ٓغِْ)6ٖ)

 (6ٙٓٗسٝجٙ جُرخحس١)( 9ٖ)

َْ ضُّٔشض جُٔشظ٠ ٓٗ) َعَِّ َٝ  ِٚ ( هحٍ جذٖ ػرذ جُرش: ًحٗص ٖٓ ًرحس ٗغحء جُصكحذس، ًٝحٗص ضـضٝ ًػ٤ًشج ٓغ جُ٘ر٢ َص٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ

 [6ٙ9ٖ، جُطوش٣د: 6ٖٓٔٔٔ]جُطزًشز:  ٝضذج١ٝ جُؿشق٠

 (66ٕٔ( سٝجٙ جُرخحس١)ٔٗ)
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ْٖ أٍََٗظ  ، أََسٟ -سظ٢ هللا ػ٘ٚ-َػ ِٕ َشضَح ِّٔ َش ُٔ ح َُ َٔ ُٜ ئَِّٗ َٝ  ، ٍْ َّّ ع٤َُِْ أُ َٝ ٌٍْش  َُوَْذ َسأ٣َُْص ػَحتِشَسَ ذَِْ٘ص أَذ٢ِ ذَ َٝ  : ٍَ ، هَح

 َِٗ٦َ ْٔ َ ِٕ كَط َّْ ضَْشِؾؼَح ، غُ ِّ ْٞ ِٙ جُوَ ج َٞ ِٚ ك٢ِ أَْك ح ضُلِْشؿَحِٗ َٔ ِٜ طُِٞٗ ُٓ ِٕ جُوَِشَخ ػ٠ََِ  ح ضُْ٘وَِضج َٔ ِٜ َّ عُٞهِ َّْ ضَِؿ٤ثَ َخذَ ِٕ َٜح، غُ ح

ح غاَلَ  َّٓ ئِ َٝ  ِٖ ض٤َْ شَّ َٓ ح  َّٓ ْٖ ٣َذ١َْ أَذ٢ِ غََِْكسَ ئِ ِٓ هََغ جُغ٤َُّْق  َٝ َُوَذْ  َٝ  ، ِّ ْٞ جِٙ جُوَ َٞ ِٚ ك٢ِ أَْك غًح. كَطُلِْشؿَحِٗ
(ٕٗ)

 

ٍٖ ػ٤ِٚ قط٠ ًػش ك٤ٚ -ملسو هيلع هللا ىلص-ـ  ٝضشط أذٞ دؾحٗس دٕٝ سعٍٞ هللا ٕ ذ٘لغٚ ٣وغ جُ٘رَ ك٢ ظٜشٙ ٝٛٞ ٓ٘ك

ك٢ ضِي جُِكظحش جُؼص٤رس أذٞ ذٌش ٝأذٞ ػر٤ذز، ٝهحّ أذٞ ػر٤ذز ذ٘ضع  -ملسو هيلع هللا ىلص-قٍٞ جُشعٍٞ  جُ٘رَ. ٝجُطقَّ 

٤ٖ، ق٤ع ذِـٞج هشجذس  -ملسو هيلع هللا ىلص- جُغ٤ٜٖٔ ٖٓ ٝؾٚ جُ٘ر٢ ذأع٘حٗٚ، غْ ضٞجسد ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ذطحٍ جُٔغِٔ

هطحدز ٝغحذص ذٖ جُذقذجـ، ٝعَٜ ذٖ ق٤٘ق، ٝػٔش ذٖ ْٜٓ٘ -ملسو هيلع هللا ىلص-جُػالغ٤ٖ ٣زٝدٕٝ ػٖ سعٍٞ هللا 

 جُخطحخ، ٝػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػٞف، ٝجُضذ٤ش ذٖ جُؼٞجّ.

أٓح هش٣ش كاٜٗح ٣ثغص ٖٓ ضكو٤ن ٗصش قحعْ ٝأؾٜذ سؾحُٜح ٖٓ غٍٞ جُٔؼشًس، ٖٝٓ ٝ

صٔٞد جُٔغ٤ِٖٔ ٝؾِذْٛ ٝخحصس ذؼذ إٔ جغٔأٗٞج ٝأٗضٍ هللا ػ٤ِْٜ ج٧ٓ٘س ٝجُصٔٞد كحُطلٞج 

 ؛ ُٝزُي ًلٞج ػٖ ٓطحسدز جُٔغ٤ِٖٔ ٝػٖ ٓكحُٝس جخطشجم هٞجضْٜ.ملسو هيلع هللا ىلص قٍٞ جُ٘ر٢

ذٌ غاَلََظ  َّٔ َك ُٓ  ِّ ْٞ : أَك٢ِ جُوَ َٕ ٍَ أَذُٞ ُعْل٤َح : هَح ٍَ ُظ هَح ح، ٣َُكذِّ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ َٖ َػحِصٍخ َسِظ٢َ جَّللَّ ػٖ جُرََشجَء ْذ

ُْ جَُّ٘ر٢ُِّ  ُٛ ح َٜ جٍش، كََ٘ شَّ ْٕ ٣ُِؿ٤رُُٞٙ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٓ : أَ ٍَ َّْ هَح جٍش، غُ شَّ َٓ ُٖ أَذ٢ِ هَُكحكَسَ؟ غاَلََظ  ِّ جْذ ْٞ : أَك٢ِ جُوَ ٍَ َّْ هَح غُ

َُٛإالَِء، َكوَْذ هُطُِِٞج، ح  َّٓ : أَ ٍَ ِٚ كَوَح َّْ َسَؾَغ ئ٠َُِ أَْصَكحذِ جٍش، غُ شَّ َٓ ُٖ جَُخطَّحِخ؟ غاَلََظ  ِّ جْذ ْٞ ََِي  أَك٢ِ جُوَ َٓ ح  َٔ كَ

ًَزَْذَص   : ٍَ ُش َْٗلَغُٚ، كَوَح َٔ ح ٣َُغُٞءَى، ُػ َٓ هَْذ ذَِو٢َ ََُي  َٝ  ، ْْ ُٜ ًُُِّ َٖ َػذَْدَش ٧ََْق٤َحٌء  َّٕ جَُِّز٣ ِ، ئِ َّٝ جَّللَّ ِ ٣َح َػذُ جَّللَّ َٝ

ْْ ضَُغإْ  َُ َٝ ح  َٜ ْش ذِ ُٓ ْْ آ ػَِْسً، َُ ُٓ  ِّ ْٞ َٕ ِك٢ جُوَ ْْ َعطَِؿذُٝ ٌُ ، ئَِّٗ ٌٍ جَُكْشُخ ِعَؿح َٝ ِّ ذَْذٍس،  ْٞ ٌّ ذ٤َِ ْٞ َ٣ : ٍَ َّْ هَح ٢ِٗ، غُ

ٍَ جَُّ٘ر٢ُِّ  أََخزَ  ، هَح َْ ُٛرَ  َُ ، أُْػ َْ ُٛرَ  َُ ح -ملسو هيلع هللا ىلص-٣َْشضَِؿُض: أُْػ َٓ  ،ِ ٍَ جَّللَّ : ))أاَلَ ضُِؿ٤رُٞج َُُٚ((، هَحُُٞج: ٣َح َسُعٞ

ٍَ ج ، كََوح ْْ ٌُ َُ ٟ الَ ُػضَّ َٝ  ٟ َّٕ ََُ٘ح جُؼُضَّ : ئِ ٍَ َُّ "، هَح أََؾ َٝ ُ أَْػ٠َِ  : " هُُُٞٞج: جَّللَّ ٍَ ؟ هَح ٍُ : -ملسو هيلع هللا ىلص-َُّ٘ر٢ُِّ َٗوُٞ

(( : ٍَ ؟ هَح ٍُ ح َٗوُٞ َٓ  ،ِ ٍَ جَّللَّ : هَحُُٞج: ٣َح َسُعٞ ٍَ ىَٚ ))أاَلَ ضُِؿ٤رُٞج َُُٚ؟ ((، هَح ْ٘ ٍَ الَ  َٗ الََّب،  ْ٘ ٍَ  ُ قُ٘ىُ٘ا اَّللَّ

 ٌْ ((ىَُن
(ٖٗ)

 

 الفوائد من الغزوة

رشفق اىقشاُ اىنشٌٝ ٕٗ٘ ٝؼقّت ػيٚ ٍب أصبة اىَغيَِٞ فٜ )أحذ( ػيٚ ػنظ ٍب ّضه فٜ 

 ٝبد، ٗال غشٗ؛ فحغبة اىَْزصش ػيٚ أخطبئٔ أشذّ ٍِ حغبة اىَْنغش.آثذس ٍِ 

ٌٌ )ك٢ جُٔشز ج٠ُٝ٧ هحٍ:  ُ َػِضٌٝض َحِنٞ اَّللَّ َٗ ِخَشحَ  ْٟ ُ ُِٝشٝذُ ا اَّللَّ َٗ ّْٞب  َُ َػَشَض اىذُّ ال ( ىَ 76رُِشٝذُٗ ْ٘

 ٌٌ ٌْ َػزاٌة َػِظٞ ٌْ فَِٞب أََخْزرُ غَُّن ََ ِ َعجََق ىَ َِ اَّللَّ ٍِ  ( ]ج٧ٗلحٍ[.6ٙ) ِمزبٌة 

ٌْ أٓح ك٢ أقذ كوحٍ ٌْ ِىَْٞجزَِيَُٞن ُٖ ْْ ٌْ َػ ٌَّ َصَشفَُن ِخَشحَ ثُ ْٟ ِْ ُِٝشٝذُ ا ٍَ  ٌْ ُن ْْ ٍِ َٗ ّْٞب  ِْ ُِٝشٝذُ اىذُّ ٍَ  ٌْ ُن ْْ ٍِ  :

ُ رُٗ اَّللَّ َٗ  ٌْ ُن ْْ ىَقَْذ َػفب َػ َٗ  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ  [.ٕ٘ٔ]جٍ ػٔشجٕ:  َفْعٍو َػيَٚ اْى

ًّش جُٔخطة  قغد جُٔخطث٤ٖ ٓح ُكوْٜ ٖٓ أٝظحس جُٜض٣ٔس، ٝك٢ جُوصحص جُؼحؾَ دسط ٣ز

 ذغٞء ٓح ٝهغ ك٤ٚ.

                                            
 (ٗٙٓٗ( سٝجٙ جُرخحس١)ٕٗ)

 (9ٖٖٓ( سٝجٙ جُرخحس١)ٖٗ)
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ئ٠ُ ٓضؼ جُؼطحخ جُشه٤ن ذحُذسط جُ٘حكغ ٝضط٤ٜش جُٔإ٤ٖ٘ٓ، قط٠ ال  ج٣٥حشٝهذ جضؿٜص 

 َّ ٍ جٌٗغحسْٛ ك٢ ج٤ُٔذجٕ ئ٠ُ ه٘ٞغ ٣ل ّٞ  هٞجْٛ، ٝقغشز ضشَ ئٗطحؾْٜ:٣طك

( َِ ثِٞ َنزِّ َُ َُ ػبقِجَخُ اْى َْٞف مب ُّْظشٗا َم ٌِ َفِغُٞشٗا فِٜ اأْلَْسِض فَب ٌْ ُعَْ ِْ قَْجِيُن ٍِ ( ٕزا 136قَْذ َخيَْذ 

( َِ زَِّقٞ َُ ِػَظخٌ ِىْي ْ٘ ٍَ َٗ ٙا  ُٕذ َٗ ٌُ ِىيَّْبِط  َُ 131ثَٞب ْ٘ ٌُ اأْلَْػيَ زُ ّْ أَ َٗ ال رَْحَضُّ٘ا  َٗ ُْ٘ا  ِٖ ال رَ َٗ  )  ٌْ ْْزُ ُْ ُم إِ

 َِ ِْٞ ٍِ ْؤ  ( ]جٍ ػٔشجٕ[.9ٖٔ)ٍُ

ًّشْٛ ذٔح ٗغٞج ٖٓ  غْ ٓع٠ جُٞق٢ ٣ؼِّْ جُٔغ٤ِٖٔ ٓح ؾِٜٞج ٖٓ عٖ٘ جُذ٣ٖ ٝجُك٤حز، أٝ ٣ز

ّٕ جُٔإٖٓ كال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ـطّش ذٚ، أٝ ٣كغد جُذ٤ٗح دجٗص  -ٜٓٔح ػظٔص ذحهلل صِطٚ -رُي، كر٤ّٖ أ

ّٖ هٞج٤ٜٗ٘ح جُػحذطس غٞع ٣ذ٣ٚ.  ُٚ، أٝ ٣ظ

، ًال؛ كحُكزس جُرحُؾ ٝجُؼَٔ جُذجتْ ٛٔح ػذضح جُٔغِْ ُرِٞؽ أٛذجكٚ جُٔشعٞٓس، ٣ّٝٞ ٣كغد ًال

ّٕ أٓؿحد جُذجس٣ٖ ض٘حٍ دٕٝ ذزٍ  ّٕ ش٤ثح ٜٓ٘ح ُٖ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ، ٝأ ّٕ ج٣٧حّ ًِٜح ًطرص ُٚ، ٝأ جُٔغِْ أ

 جُطٌح٤ُق جُرحٛظس، كوذ عحس ك٢ غش٣ن جُلشَ جُزس٣غ.

ٌْ قَْشٌح فَقَذْ  َْغَْغُن َٝ  ُْ َّبِط  إِ َِ اْى ْٞ ٖب َث ِٗىُ ُذا  ًُّ رِيَْل اأْلََّٝب َٗ ثْئُُ  ٍِ ًَ قَْشٌح  ْ٘ ٕ:  ٍَظَّ اىَْق ٍ: ))[، ٓٗٔ]ٍج ػٔشج ًْ ٝهح أَ

 َِ ٌَ اىصَّبثِِشٝ َٝؼْيَ َٗ  ٌْ ُْْن ٍِ ٗا  َذُ َِ جٕب ُ اىَِّزٝ ٌِ اَّللَّ َؼْيَ ََّبٝ  ىَ َٗ ٘ا اىَْجَّْخَ  ُْ رَذُْخيُ ٌْ أَ ُ ُ[.  ((َحِغجْز  ]اه ػَشا

 ُٞ ح٤ُس ذحُػّٖٔ جُطحكٚ، ْٝٛ ٣رذٕٝ جعطؼذجدْٛ ُِطعك٤س ٝٝأ ج٧ُرحخ ٣غطك٤ٕٞ إٔ ٣طِرٞج جُغِؼس جـُ

 ذأٗلغْٜ ُوحء ٓح ٣٘شذٕٝ؛ ذ٤ذ إٔ جالعطؼذجد أ٣حّ ج٧ٖٓ ٣ؿد أال ٣ضٍٝ أ٣ّحّ جُشٝع.

ٝهذ جعططشد جُّ٘ظْ جٌُش٣ْ ٣رّصش جُٔإ٤ٖ٘ٓ ذٔٞجغٖ جُؼرشز ك٤ٔح ٗحُْٜ، ٣ٝؼِّْٜٔ ٤ًق ٣طوٕٞ 

ورَ ٛزٙ جُٔحصم، ٣ٝ٘طٜض ٛزٙ جٌُرٞز جُؼحسظس ٤ُؼضٍ ػٖ ؾٔحػس جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ك٢ جُٔغط

 خحُطْٞٛ ػ٠ِ دخَ، ٝػحششْٝٛ ػ٠ِ ٗلحم.

ُٝثٖ أكحدش ٝهؼس )ذذس( ك٢ خزٍ جٌُحكش٣ٖ، ئٕ ٝهؼس )أقذ( أكحدش ٓػِٜح ك٢ كعف جُٔ٘حكو٤ٖ، 

 ٝسخ ظحسز ٗحكؼس، ٝسذٔح صّكص ج٧ؾغحّ ذحُؼَِ.

َّ ٓح ضشضّد ػ٠ِ ػص٤حٕ  ج٧ٝجٓش ك٢ ٛزٙ جُٔٞهؼس دسط ػ٤ٔن ٣طؼِّْ ٓ٘ٚ جُٔغِٕٔٞ ه٤ٔس ُٝؼ

جُطحػس، كحُؿٔحػس جُط٢ ال ٣كٌٜٔح أٓش ٝجقذ، أٝ جُط٢ ضـِد ػ٠ِ أكشجدٛح ٝغٞجتلٜح جُ٘ضػحش 

 جُلشد٣س جُ٘حكشز ال ض٘ؿف ك٢ صذجّ، ذَ ال ضشّشف ٗلغٜح ك٢ قشخ أٝ عالّ.

 والحمد هلل رب العالمين

 


