
 

 مرويات أحداث

 في الصحيحينغزوة الخندق 
 

د. أحمد بن عايش بن عبداللطيف                      

 البدر الحسيني
 كلية التربية إلعداد المعلمات بجامعة القصيم     

 
لقد ُعنيت كتب السنة النبوية بتدوين أحدداث السديرة النبويدةي حيد     

هتمددداا واللدددمو  بحسدددب جدددزن من دددا. ودنوعدددت دا دددرة اا سددديرة النبدددي 

ث فددي دصدنيف كتابددإي وحيدد     الدزمن المتددا  محدددود فددي  شدرو  المحددد ف
مثدده هددلا الملتقددا المبددارو حددو  غددزوة الخندقيلددلا أحببددت أ  أشددارو فددي 

بحدد  مختصددر حددو  مرويددات أحددداث غددزوة الخندددق فددي الصددحيحيني 

لمكانت مدددا فدددي الصدددحةي واإلمددداا البخدددارج سدددما كتابدددإ  الجدددام  المسدددند 

واسدم الجدام    1 وسدننإ وأيامدإ  صحيح المختصر من أمور رسو  هللا ال

يد  علا من جإ اللامه ألمور الدين. وقا :  جعلتإ حجدة فيمدا بيندي وبدين 

. وقددد أفددرد للم ددابج كتابددا  لانددا ي ولكنددإ لددم يقتصددر عليددإ  فربمددا  2 هللا 
وجدددت حددديثا  عددن  حدددت ال ددزوات فددي كتدداأ النكددا  مددث  يأو فددي كتدداأ 

ولعه من أوس  الكتب األلدرت فيدإ التدي   3 الص ةي أوالتفسيري أو غيرها 

شددداركت فدددي أحدددداث السددديرة: كتددداأ الج ددداد والسددديري وكتددداأ مناقدددب 

 . األنصاري وكتاأ فضا ه أنحاأ النبي 

  وعلا العمواي ف  يكاد يخلدو كتداأ فدي ندحيح البخدارج مدن  كدر 
السيرة عند البخدارجي يدرت  حادثة من أحداث السيرةي والمتأمه في أحداث

أنددإ اعتمددد علددا جمدد  مددن الددرواة... وممددن أكثددر الروايددة عددن م عددروة بددن 

 . 4 الزبيري وابن ش اأ الزهرج... كما نقه مرويات أبي  سحاق السبيعي 
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أوا : دسدددددددمية 

 زوةـــ ـــال

ولقدأفاد البخارج من نقده لمتو  األحادي  في درديبإ ألحداث السديرة 

ديددب مددا نددح عنددده. كمددا النبويددة والم ابجيحيدد  سدداق الم ددابج علددا در
 . 1 سيتضح  لك عند ك منا عن داريخ غزوة األحزاأ

أما اإلماا مسلم فقا  عن نحيحإ  ماوضعت شيئا  في هلا المسدند  ا 

ي وردبإ علا األبواأ لكنإ لم يلكر فيإ دراجم األبواأ لدئ  يدزداد  2 بحجة 

جيدددي  حجددم الكتاأيلددلا  كرهددا العلمدداني وقددد التلفددت دعبيددراد م فبعضدد ا

وبعض ا ليس بجيدي  لا أ  جدان اإلمداا الندووج فلدر  الصدحيح وحدرص 

 . 3 علا التعبير عن األبواأ بعبارات دليق ب ا في موا ن ا

ومرويات أحداث السيرة النبويدة عندد مسدلم أغلب دا فدي كتدب ث ثدة هدي: 

ي وكتدداأ رضددي هللا عددن مكتدداأ الج دداد والسدديري وكتدداأ فضددا ه الصددحابة 

ا العمدددوا فأحدددداث السددديرة فدددي مسدددلم ليسدددت كحجم دددا فدددي الفضدددا ه.  وعلددد

البخارجي به أقهي وم  هلا فقدد ينفدرد مسدلم بدلكر أحدداث ا دوجدد أند   فدي 

 . 4 البخارج 

 مية ال زوةي وداريخ وقوع ادس
 

ندددإل اإلمددداا البخدددارج علدددا ااسدددمين المعدددروفين 

 . 5 لل زوة فقا : غزوة الخندق وهي األحزاأ

بن حجر سدبب هدادين التسدميتين وقد وضَّح الحافظ ا

بقولدإ: فأمددا دسددميت ا الخندددقي فنجدده الخندددق الددلج حفددر 

ي وكددا  الددلج أشددار بددللك سددلما  فيمددا  كددر حددو  المدينددة بددأمر النبددي 

أنددحاأ الم ددابج مددن م أبددو معلددر... وأمددا دسددميت ا األحددزاأ ف جتمددا  

من  وا ف الملركين علا حرأ المسلمين وهم قريش وغطفا  والي ود و

ددددبع مي وقدددد أندددز  هللا سدددبحانإ ودعدددالا فدددي هدددله القصدددة نددددر سدددورة 

   6 األحزاأ.اهـ.
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ثانيدددا : مددداورد 

 اـخ ـفي داري

وقد عكس اإلمداا البخدارج الوضد  اإلشدارج الدلج ألمدح  ليدإ القدر   

المجيدي فقدا  فدي الترجمدة ل دا: بداأ غدزوة الخنددق وهدي األحدزاأي وفدي 
البخدارج ـدـ ننيعإ هلا  يثار لتقديم الوسا ه علدا المقاندد... ولعده اإلمداا 

رحمددإ هللا ـ   ومدددن ألدددل بطريقتدددإ  ثدددر دقدددديم الوسددديلة الجديددددة  اهتمامدددا  

بالوسا ه المحدثةي  يمان  منإ  لا أ  دطور الحروأ في حياة األمم والددو  

يتطلب هله الوسا ه المتجددةي باعتبارها سببا  من أسباأ األهبة وااستعداد 

   1 هـ.الدفاعي المفاجئ للعدوي فيدهلإ ويلهلإ. ا
 

التلددف أهدده الم ددابج والسددير وأهدده الحدددي  فددي 

 داريخ ال زوة. 
فلهب موسدا بدن عقبدة فدي م ابيدإ أن دا كاندت فدي 

شوا  سنة أرب . و لا هلا  هب البخدارج فدي ندحيحإي حيد   ندإ اقتصدر 

 –علا قو  موسا ولم يلكر غيرهي قا  الحافظ ابن حجر: وما  المصدنف 

قبددةي وقددواه بمددا ألرجددإ أو  أحاديدد   لددا قددو  موسددا بددن ع-أج البخددارج

الباأ من قو  ابن عمر أنإ ُعرض يوا أحدد وهدو ابدن أربد  علدرةي ويدوا 

الخندق وهو ابن لمس علرةي فيكو  بين ما سنة واحدةي وأُحدد كاندت سدنة 

 . 3 وبقولإ قا  مالك  2 ث ثي فتكو  الخندق سنة أرب . اهـ.
ن العراقددي فقددا : قددا  الصددادق عرجددو : وأيددد هددلا القددو  ولددي الدددي

األحزاأ  كانت سنة أرب .  قا  الزرقاني في دعليه –المل ور أ   الخندق 

قددو  العراقددي: لمزيددد  دقددا  القددا لين بددللكي كيددف وهددم: موسددا بددن عقبددةي 

ومالددكي والبخددارج. قددا  الزرقدداني: وقددد نددحح هددلا القددو  النددووج فددي 

 الروضة.

حنددا هدددلا القددو  فقددددمنا  قددا  الصددادق عرجدددو  معقبددا : ومدددن ثددم رجَّ

 األحددزاأ  وحددديث ا ووقا ع ددا علددا غددزوة المريسددي  وهددي غددزوة بنددي 

 . 4 المصطلق التي كانت في السنة الخامسة.اهـ.
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ب ـبددددددددددــــس

  فــخــال

و هدددب جم دددور العلمدددان علدددا أن دددا كاندددت سدددنة لمدددسي مدددن م ابدددن 

ي وعروة بن الزبيري وقتادةي والبي قيي وغيدر واحدد  2 ي والواقدج 1  سحاق
 . 3 ا  من العلمان سلفا  وللف

وما  ابن حجر  ليإي وقا  معقبا  علا التيار البخارج: وا حجدة فيدإ 

أو    ا ثبت أن ا كانت سنة لمسي احتما  أ  يكو  ابن عمر في أُحد فدي 

علدرةي  ةمسداما  عن في الرابعة علرةي وكا  فدي األحدزاأ قدد اسدتكمه الخ

أ  أبدا سدفيا  قدا   : ويؤيد قو  ابن  سحاقي 4 وب لا أجاأ البي قي. قا  الحافظ

مدن  للمسلمين لما رج  مدن أحدد: موعددكم العداا المقبده ببددري فخدر  النبدي 

السنة المقبلة  لا بدري فتألر مجين أبي سدفيا   دلدك السدنة للُجددأ الدلج كدا  

حينئلي وقا  لقومإ:  نما يصلح ال زو في سنة الخصبي فرجعوا بعد أ  ونلوا 

  سحاق وغيره من أهه الم ابج.اهـ.  لا عسفا  أو دون اي  كر  لك ابن

قدا  اللدديخ محمددد الصدادق عرجددو : ولدديس فيمددا ادعداه ابددن حجددر دأييددد 

بادر للخرو   لا  لقــو  ابن  سحاق ومن دبعإ في ملهبإي احتما  أ  النبي 

بـــدر الموعد في مطل  العداا ليظ در القدوة والسدرعة  لدا الوفدان بالوعددي لدئ  

ن الضعف والت رأ من لقان عدوهم في الموعدي ولما يظن الملركو  بالمسلمي

ي وبلد  أبدا سدفيا  لم يحضر أبو سفيا  برجالدإ المحداربيني رجد  رسدو  هللا 

 فأللددإ العدزة بداإلثمي وجعده يتأهدب لم قداة رسدو  هللا  نني  رسو  هللا 

ووافق  لك منإ مواق  ال در والفجور من الي ود اللين  هبوا  لا مكة لتحريض 

ي وكدددا   لدددك وسدددط سدددنة أربددد  أو فدددي يش علدددا حدددرأ رسدددو  هللا قدددر

 . 5  لرها.اهـ.
 

قا  البي قي في الدا ه: وقد بعم بعض أهه التواريخ 

قدا المدينة في ش ر ربيد  األو ي فلدم يعدد وا مدا  أ  النبي 

بقي من دلك السنةي و نما عد وا مبدأ التاريخ من المحرا من 

 . 6 السنة القابلة.اهـ.
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ر ـبددددددــ: ن أوا  

علددددا  النبددددي 

ملددددددقة العمدددددده 

م ـل عزا ددددـللحدددد

 إـــابـــحــأن

 . 1 ا  الحافظ: وعلا  لك جرت يعقوأ بن سفيا  في داريخإ.اهـ.ق

قادده  قا  البي قي: االت ف بيدن م فدي الحقيقدةي و لدك أل  رسدو  هللا 

يوا بدر لسنة ونصف من مقدمإ المدينة في شد ر رمضدا ي ثدم قادده يدوا أحدد 

مدن السدنة القابلدة لسدنتين ونصدف مدن مقدمدإ المديندة فدي شدوا ي ثدم قادده يددوا 

الخندق  بعد أحدد بسدنتين علدا رأر أربد  سدنين ونصدف مدن مقدمدإ المديندةي 

فمن قا  سنة أربد : أراد بعدد أربد  سدنين وقبده بلدوس الخمدسي ومدن قدا  سدنة 

 . 2 لمس أراد بعد الدلو  في السنة الخامسة وقبه انقضا  اي وهللا أعلم.
 

 

 حفر الخندقونحابتإ الكراا في  الج ود الكبيرة التي بلل ا رسو  هللا 
 

أرو  األمثلة في التواض ي  وهلا  ضرأ النبي 

لمجتمعإ المسدلم  رشح من غي  النبوة في قيادة النبي 

فددي الج دداد إلعدد ن كلمددة هللا وهددو أكددرا للددق هللا علددا 

هللاي... يلددارو أنددحابإ وجنددد كتا بددإ فددي حمدده دددراأ 

. فقدد ألدر   3 الخندق حتا يوارج التدراأ جلدد بطندإ  

ُ تََ ر)أندإ قدا :  عن البران بدن عدابأ  البخارج رَر  ُ رََأيْت
ر رطَتََتََ رَطْننِتِ رراَّللِه َاب  َاَبرَوَقْدرَواَرىرالتُّتر ق ل رالُّتر َمراأَلْحَزاِبريَتنتْ َْ يَت

ريَتق َ  ر ََ َْار:َوه  َََلَت ر َُ َنَر،تَتَديْتَنَهْرارَأنْت تيهَتْ ََ قْتَنَرَوار نَتَر،َوارَتَصتده تِيََن عرَلَيَتْ َُ ر ْْ ََْنزَِل روَرر،فَت ُْ ثَتب ِت
َنَ َنَر،اأَلْقَداَمرِإْنراقَتَتْ ارَلَيَتْ َْ َنَر،ِإنهراأل ََلرَقْدرطَتَغ َن عرَأطَتَتْ  . 4 (ِإَذارَأرَاد وارِفتتْ

َمراخلندقرينقتلرَننتَرالتُّتابروهتَريقتَ :رر)رأيُرالنيبرقا :   5 وفي رواية ي
َََراْهَتَديْتَنَ َْاراَّلله ر رَل َنَر،َواَّللِه ََيهَتْ َ ْمَنَرَوار نَتَر،َوار ِيََن عرَلَيَتْ َُ ر ْْ راأَلقْتَداَمرِإْنرر،َفََْنزَِل ُْ َوثَتب ِت

َنَ َنَر،اقَتَتْ ارَلَيَتْ َْ َنَر،َواْلم ْشرِك ََنرَقْدرطَتَغ َن عرَأطَتَتْ  .(ِإَذارَأرَاد وارِفتتْ
نَتَريَتْرفَته رِ َتَر)قدا  فدي  لرهدا   1 وفي رواية ألدرت نَتَرَأطَتَتْ نَت عرَأطَتَتْ ِإَذارَأرَاد وارِفتتْ

َت  ر َْ ََ). 
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ثانيددددا : ج ددددود 

الصدددحابة فدددي 

 حفر الخندق

ر)عن س ه بن سعد الساعدج قولإ:   2 ألر  أيضا  و ُ َِ راَّللِه َََهرَر ر رك نَه
رِطَنَرفَتَقَ َر َاَبرَوََي رر ق ل رالُّتر رنَتنتْ  ْ رَوََنْ رََيِْفر  ََ راآلراليهه مهرارَلََْشرِإار:ِفراخْلَْنَدِقرَوه  ْةرِخرَرَلَْش 

  .(ةرْرْنَصَِررَواْلم َهَِجرَرلَرفََْغِفْررلر،
فدي الحفدري بده  الصدحابة بالملداركة العامدة لرسدو  هللا ولم يكتدف 

 ن ددم كددانوا يلجددأو   ليددإ فددي اللدددا د والعقبددات التددي دددواج  م أثنددان حفددر 

 المبادرة  لا مساعدد م.   الخندقي فيجدو  منإ 

رك ْديَت  ر)أنإ قدا :  فقد روت البخارج عن جابر  ُْ ت َْ َمراخْلَْنتَدِقرََنِْفتر رفَتَنَر َْ ريَتت ِإَّنه
ََيهىراَّلله رَلَيَِْ رشَر َُيهَمروآل رِديَدة رَفَجَء وارالنهيبهر رِفراخْلَْنتَدْق،رفقَت رَو ُْ َْ َارَهِذهرك ْديَ رَلَر فَتَقَل 
َمرَوَطْنن تتت  ر:ر رُث هرقَتَت رَفَََختتتَذرالنهتتتيبررررَأََّنرََّنِز   َمرانَتتتذ وق رَذَواقعتَت رَثَّيثَتتَ رَأوه ََجتتتَررَولَِباْتنَتتَت رَِ ب  ََْنص تَت
رَأْهَََلرَأْورَأْهَََم(وآل رىراَّلله رَلَيَِْ رََيهر بَع َُيهَمراْلِمْنَََ رَفَضَرَبرفَتَنََدرَكاَِ  . 3 َو

في حفر الخندقي األثر البارب في سرعة  لقد كا  لملاركة النبي 

 نجاب الخندقي في مدة وجيزةي ا دزيد علدا المددة التدي يحتاج دا جديش 

لا العمه أنجزوا متطلبات لطة الدفا  يسير من مكة  لا المدينةي وهم ب 

عن المدينة المنورة قبه ونو  جحافده األحدزاأ ال ابيدة ممدا كدا  لدإ 
األثر البارب في كبح جماح م وعودد م مندحريني بعد دأييدد هللا سدبحانإ 

 .لرسولإ 

 

كا  الصحابة الكراا رضوا  هللا علي م يعملو  

لدزمن بجد واجت داد فدي حفدر الخنددق وهدم يسدابقو  ا
نجدداب الم مددة قبدده ونددو  جحافدده األحددزاأي وقددد إل

ارهمي دسدددداو دددد وا جميعددددا  فددددي الحفددددري سددددادد مي ودجَّ

ال مي ومزارع همي وعملوا بللك للدة احتياج م ووعمَّ

ر) لك فيقو :  ي ويصور لنا أنس إل راَّللِه   َ  ُ اررَخَرَجرَر َذ تِِ ِقرَف َد ََلراخْلَْن ِإ
َر رََيِْفتتر َصتت ْن َِجر وَنرَواأَل َهتت م  َمي تتََنراْل ْن ريَت َتتد  ِب تْمرَل رَع ت ْْ يَتتْمرَيي تت رفَت َة ِرَد رَر اَة ر وَنرِِفرَغتتَد
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ثالثدددددا : ندددددبر 

 ي ـبددددددددددــنـال

إ ـابتدددددددـحـون

الكددددراا علددددا 

الجو  والبدرد 

نان حفدددددر ـأثددددد

 دقــنــخــال

َ َر َِعرَق رالنهَصِبرَواْْل  ْْ َِ ر َرِ ِْم ََ َرَرَأىر َيمه رفَت َكرَع ْم ِل رر:َذ َْش  ََْشرَلت َنت راْل نه مهرِإ اليهه 
رِللَرر،ْْرةْراآلِخرَر ْر ِف َْغ َِجرَرَف َهت م  رَواْل َِر َصت ت  :ر.ةْرْن تَ رَل َِب َارجِ  َل  َقت َاررفَت ن ت يَت رَر َْ ي رالهتِذ  ْ ََنْت
ا َد ا،ُم َمه َد َط َرَأ ََن ِق َرَط ََ ر َِد  . 1 (َلَيىراْلَِْه

ر)حيددد  يقدددو :  ويعضدددده حددددي  سددد ه  راَّللِه تتتَ    ُ ررَجتتََءََّنرَر رََنِْفتتتر   ْ َوََنْتت
َاَبرَلَيىرَأْكَتَ ق ل رالُّتر راخْلَْندَر)ي وعند مسلم بلفظ  2 (َّنَرداخْلَْنَدَقرَونَتنتْ رََنِْفر   ْ ق تل رَوََنْ َقرَونَتنتْ

َاَبرَلَيىرَأْكَتَِفَنَ  . 3 (الُّتر

ف لا  الحديثا  ينق   لنا نورة را عة في الت حم بين القا د ورعيتإ 

 في الدفا  عن حياض دولة اإلس ا األولا.

لم دكن أجدوان حفدر الخنددق مواديدةي فقدد كدا  الجدو 

باردا ي والمجاعة قد أنابت المدينة في  لك الوقتي فكا  

َختَرَجرالنهتيبرر) ا الجيش قلي  ي وغير متوفري قدا  أندس  عا
وفي  4 (ْنَصَر رََيِْفر وَنراخْلَْنَدقَرِرَدَةرَواْلم َهَِجر وَنرَواألَرِفرَغَداَةررَرر .

َ ْصتَنه ر)رواية ألرت قدا  أندس  َِرفَت رالشهتِن ْْ ت َنرِمِتْلِءرَكفِ تِرَِ َْ يت ْؤتَتت
َْه ر ِنَخَ رتَ  َُ رَطِشَن  رِفرَع ْمرِبَِِهََلَ ر َِ م رِجَََع رَوِه َْ ِمرَواْلَق َْ َطْ َرَيَدْيراْلَق

َ ْنتتِ  رراْْلَْيتتِ رَوَعَتتَ ي ولددم يكددن الجددو  لانددا  بالصددحابة  5 (رِيتت  ر

 كمايوضح  لك جابر  الكرااي به شمه كللك رسو  هللا 

رالنتيبرحيدد  يقددو :  رحفتترراخلنتدقررأيتُت ي وفددي روايددة ألددرت  6 مخصتتَعرشتديداع(ر)ملَت

َمراَطْنن   رََنْروَر) ََجَررَولَِباْتنََرَثَّيثََ رَأوه رَِ  . 7 (رَنذ وق رَذَواقَعص َب 

لزوجت رجتَطرركيتِرهتذا،روأهتديرفتِنرالنتَ رر)قتَ روقا  في  لدر الحددي : 
 . 1 أََطتهمرجَل (
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زات ـجددددددــعــالم

النبويددددددة التددددددي 

ي ـت فددددـصلددددـح

 زوة الخندقـغ

ت ـفتيددددددددددـد :  أوا  

 الكدية اللديدة

َلَقتْدر)ومما يؤكد شدة البرد مدا جدان فدي حددي  حليفدة عندد مسدلم قدا : 
ُ َِ راَّللهِر َََهرَر َيَ راأَلْحَزابِررررََأيْتتت َنَر تْ  . 2 (َوَأَخَذتْتَنَررِي  رَشِديَدة رَوقت ر رر،لََ

الخندقي م  نحابتإ رضدوا   بمثه هلا الجو وقساودإي حفر النبي 

هللا علي م متجاوبين الصعوبات ومنتصرين علي اي فكا  ثمرة هلا الصبري 

ك فدي مبحد  نصرا  من هللا وفتحا  قريبا  وبلارة  للمسلميني كما سنوضح  لد

 انتصار المسلمين وهزيمة الملركين والي ود.

األساسدددية هدددي القدددر   الكدددريمي  معجددزة النبدددي 

)َتتََْراألنبَتتَءرإارألنتتِرَتتْراآلوهرَتتَرَايتت ر: حيدد  يقددو  
َعرأوحتتتَهر رإ  ،ر آَتتْرليَتت رالبشتتتر،روإاتتَركتتتَنرالتتذيرأوتَتتتت روحَتت

َمرالقَََ (  . 3 فَرجَرأنرأكَنرأكارهمراتطنَعري

الحددافظ: ومعنددا الحصددر فددي قولددإ:   نمددا كددا   قددا 

الدددلج أوديتدددإ : أ  القدددر   أعظدددم المعجدددزاتي وأفيددددهاي 

وأدوم اي اشتمالإ علا الدعوة والحجةي ودواا اانتفا   لدا  لدر الددهري فلمدا 

كا  اشين يقاربإي فض   عدن أ  يسداويإي كدا  مدا عدداه بالنسدبة  ليدإ كدأ  لدم 

زاددإ فيدإي وا أندإ لدم يدؤت مدن المعجدزات مدا وليس المراد حصر معج يق ...

 . 4 أودي من دقدمإ.اهـ.

ولما كا  الوض  في غدزوة الخنددق شدديدا ي حتدا    الخدوف 
  ژ ڈ ڈ  ڎ   ڎ    ڌ   ژبل  من م مبل ا  عظيما ي كما ونف م القر   الكريم: 

 ي وعلم هللا  ١١-١٠األحزاأ:  ژ ڱ ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ

عددة معجدزات  ندق الصحابة الكرااي أجرت علا يدج رسدولإ 

 دثبيتا  ل م ومن أهم ا:
 

ر)قدا :  ألر  البخارج عن جابر بدن عبددهللا  ِإَّنه
ََيهىراَّلله ر رك ْدَي  رَشِديَدة رَفَجَء وارالنهيبهر ُْ َْ َمراخْلَْنَدِقرََنِْفر رفَتَنَر َْ يَت
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 ثانيدددددا : دكثيدددددره 

الطعاا الدلج أعدده 

 دـدددـبـجدددابر بدددن ع

 إ ـلـال

َْتتِ ر َارَهتتوآلتت رَلَي تتيهَمرفَتَقتتَل  َُ رِفراخْلَْنتتَدِقرفَتَقتتَ َرَو ُْ تت َْ ُث هرقَتتََمرَوَطْنن تت  رر،َأََّنرََّنِز  رر:ِذِهرك ْديَتت  رَلَر
ََجرَر رَِ رَذَواقَعر،ََْنص َب  َمرَارَنذ وق  ََ َررَفَََخَذرالنهيبررر،َوَلِباْتَنَرَثَّيَثَ رَأوه َفَضتَرَبرفَتَنتََدرر،اْلِمْن

 . 1 الحدي  (َكِاَبعَرَأْهَََلرَأْورَأْهََمَر

ا  الحافظ:  ووق  عند أحمد والنسا ي فدي هدله القصدة بيدادة بدسدناد ق

حسن من حدي  البران بدن عدابأ... هللا أكبدر أعطيدت مفداديح اللدااي وهللا 

 . 2  ني ألبصر قصورها الحمر الساعة... الحدي  
 

فددي حدددي   روت اإلمدداا البخددارج عددن جددابر 

ََْر)ف ويه فيإ:  رَذ ُ ََ راَّللِه رَورَر  ُ َََلعَررََنَر  َََْم عرَلَنَرَوَطَحنْرق ْي
ََرر رَشتِن ْْ ت رَونَتَفتر ررَكتََنرِلْنتَدَّنَرَِ َُ رالنهتتيبرررَََنتكْررفَتتَتَنتََ رَأنْت ََ رَفَصتَ

ُ ر َنَهر ََ رِطي تمْرَْرفَتَقََ رَورَأْهَلراخْلَْنَدِقرِإنهرَجَِطرعارَقْدر رَهتَّيع ِه ،ررعارَفَح
ر راَّللِه   َ ُ رطت تْرََررفَتَقََ رَر ْه رارتت ْنتزِل  َتي ْمرَوارََتْبِتز نهرَلِجَتَني ْمرَحت ه

ر راَّللِه تتَ    ُ رَوَجتتتََءرَر  ُ رطِتتَكرَوطِتتتَكررَأِجتتَِءرَفِجْتتت ُْ رفَتَقَلَتت تتتَرأَِْ َْ را  ُ رِجْتتت يَتْقتتد م رالنهتتتََ رَحتت ه
رلَت  رَلِجَنعتَرفَتَبَصتَ رِفَتِ رَوَرَرَعرُث هرَلَمتَدرإِر ُْ رَفََْخَرَجت ُِ رالهتِذيرقت ْيت  ُ رَقْدرفَتَنْي  ُ ََلرطت ْرََِتنَتَرفَتق ْي

َهتتَ رطت تتْرََِتي ْمرَوارتت ْنزِلَ  ْْ تت ِنتتِرَواقْتتَدِحِرَِ ََ َوه تتْمرر،فَتَبَصتتَ رَوَرَرَعرُث هرقَتتََ رادْع رَختتَِطَزةعرفَتْيَتْخبِتتْزر
َار،َألْتتت  ر رتَترَك تتتَه رَواَْنََرف تتت َارَحتتت ه رَلَقتتتْدرَأَكي تتت َ ْقِستتتم رِرَّللِه َِرر،َف رَكَمتتتَرِهتتت َر َوِإنهرر،َوِإنهرطت ْرََتَتنَتتتَرلَتتتَتِغ

ََر رَكَمَره  ك ِيِرَهتَذارَوَأْهتِديرفَتِِنهر:ررقَََ ر)ي وباد في رواية ألرت  3 (َلِجَنَتَنَرَلَ ْخبَتز 
َطَتتتْه ْمرَجَََل  ر ََ َ رَأ  . 4 (النَه
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:  لباره أ   ثالثا  

عمددار بددن ياسددر 

 ة ـدقتلدددددإ الفئددددد

 الباغية

 رابعدددا :  لبددداره 

أن دددا  لدددر غدددزوة 

ة ـيددددددددددددددددـومــجـه

 نـيــركــلـللم

لبدر الزبيدر بددن 

 واا ـعدددددددددددددـــال

إ ـتددددددددددددـيـلـمـوع

ة ـ عيدددددـااستط

ي ـندددددددـو بـحددددددـن

 ةـــظـــريـــق

َأْختَرَِير)ألر  مسدلم عدن أبدي سدعيد الخددرج قدا : 
ره تت ْْ رتََتت تتََ راَّللِه  ُ رَأنهرَر تتأِ  َْ رَِ رَختت ََرقَتتََ رِلَنمهتتَرَرر رِحتتَ رَجَنتتَلرََيِْفتتر 

ر  ََهتتَ رتَتْقتت ي تتَكرِفتَتت  ر ِْ رطت تتْؤَ راطْتت تت  رَويَتق تتَ   َُ اخْلَْنتتَدَقرَوَجَنتتَلرََيَْستت  ررَْأ
 . 1 (َرِغََ  ر

مدن أوجدإ: أ  عمدار  قا  النووج: وفيإ معجزة ظاهرة لرسدو  هللا 
ن م يموت قتي  ي وأنإ يقتلإ مسلمو ي وأن م ب اةي وأ  الصحابة يتقادلو ي وأ

يكونو  فرقتين: باغية وغيرهاي وكه هلا وق  مثه فلدق الصدبحي ندلا هللا 

 . 2 علا رسولإي اللج ا ينطق عن ال وتي    هو  ا وحي يوحا.اهـ.
 

قددا :  ألددر  البخددارج عددن سددليما  بددن نددرد 

وفددي  (نَتْغتتز وه ْمرَواريَتْغتتز وَّن)يددوا األحددزاأ:  قددا  النبددي 

اآْلَنرأجيتِراألحتزابرلنت :رريقَ رحت ر) نُرالنيبررواية 
َِْهمْر،رنَتْغز وه ْمرَوَاريَتْغز وَّنَر َ رِإَل رَنِس  ْ  . 3 (ََنْ

قا  الحافظ: وفيإ  شارة  لا أن دم رجعدوا ب يدر  

قدا   لدك  ي و كدر الواقددج أندإ التيارهمي به بصن  هللا دعدالا لرسدولإ 

 ا بعددد أ  انصددرفواي و لددك لسددب  بقددين مددن  ج القعدددةي وفيددإ علددم مددن أعدد

اعتمر من السنة المقبلةي فصدَّدإ قريش عدن البيدتي ووقعدت  النبوةي فدنإ 

ال دنة بين م  لا أ  نقضوها فكا   لك سبب فتح مكةي فوق  األمر كما قدا  

.4 ا.هـ . 

 مواقف بطولية لبعض الصحابة
 

لقد أحكم الملركو  والي ود الطوق علدا المديندة 
 لدك القدر   المنورة في غدزوة األحدزاأي كمدا وندف 

    ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژالكددريم حيدد  يقددو  سددبحانإ ودعددالا: 

                                                
  .18/40الفتن وأشرا  الساعة  ي مسلم بالنووج  1 

  41-18/40ووج علا مسلم  الن  2 

  .4110و 4109باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي   يالم ابجي نحيح البخارج  3 

  .27-26مادحقق من ا وما يتحقق للندوج  ص    . دار الس ا. وقار  نبونات الرسو  7/506فتح البارج    4 
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لبددددر حليفددددة بددددن 

 ا  ـمددددددددددددددددـــيـال

ودلولددددددددإ بددددددددين 

ن  ـيددددددددددددددــركـالمل

األحدددددزاأ ليدددددأدي 

 ة لبرهمـبحقيق

قالت السيدة عا لة رضي هللا عن ا:   كا   او   ١٠األحزاأ:   ژ گ گ گ  ک ک ک

 و لك أ  ي ود است لوا قدوا األحزاأ لحرأ رسو  هللا   1 يوا الخندق  

ة أراد أ  يتثبددت هددله اإلشدداع فددأعلنوا نقددض الع دددي فعندددما بل ددت النبددي 

مِر): من اي فقا   َْ رَيَْتََِنَرِبَتَرِراْلَقت ْْ َْ رر؟ََ مِرر.َأَّنَرر:فَتَقتََ رالتزرَط َْ رَيَْتَِنَتَرِبَتَرِراْلَقت ْْ ََت ر؟ُث هرقَتََ ر
َْ ر مِرر.َأَّنَرر:فَتَقتتََ رالتتزرَط َْ رَيَْتَِنَتتَرِبَتتَرِراْلَقتت ْْ ََتت َْ رر؟ُث هرقَتتََ ر ِإنهرِلي تتلِ رنَتتيبَ رر:َأََّنرُث هرقَتتَ َرر:فَتَقتتََ رالتتزرَط

اِروهعر َْ ررَحََ اِريهرالزرَط  . 2 (َوِإنهرَحََ

ورضددي هللا  وقددد ألددر  البخددارج فددي كتدداأ فضددا ه أنددحاأ النبددي 

تَيَمَ ر)عن مي عن عبدهللا بن الزبير قا :  َُ ْ رَأِير رَأََّنرَول َمر رطْت  ُ َمراأَلْحَزاِبرج ِنْي َْ ريَت  ُ ك ْن
ِءرفَتَنرَتتْره ر رِفرالنِ َستَت رفَتَيمهتَت ََتترهَتْ ِرَأْورثَتتَّي ع رِإََلرطَتتِأرقت َرْيرَتتَ ر ْتَِيتت   تتِ رَُ َِْرَليَتتىرفَتَرُِ َذارَأََّنرِرلتتزرَط رفَتتِِ

راَّللهِر   َ ت  ُ َنرَر َ رَكَت رنَتَنتْمرقََت  ُ َ رَأَوَهتْلررََأيْتتَتِأرَورط تَأهرقت ْيت رقََت ررََأيْتت تَكرََتْتَِيت   ُِ رَورَأطَت  ُ رقت ْي  ُ ررََجْن
رر ْْ ََتت َ ر رقَتَت راَّللِه   َ تت  ُ رَلَتتَهرِ رَر  ُ ررََجْنتت رفَتَيمهتَت  ُ َْتَِِأرِبَتتَرِِهْمرفََْننََيْقتت رَيَِْهرطَتتِأرقت َرْيرَتتَ رفَتََتت

ْيِ رفَتَقََ رِفَداَعرَأِيرَوأ َِ ِ ََ  . 3 (َأطَت

ي حيد  يدلهب وحدده فدي ف لا موقف بطدولي مدن الزبيدر بدن العدواا 

 لبرهم  لا رسو  هللا  م مة استخبارية ضمن نفوف العدو ليأدي بحقيقة

 إبمنحد وقلبإ واثق باهلل عزوجده أندإ حاميدإ ومؤيدده. فيلدرفإ رسدو  هللا 

وساا  الحوارج ي ويفديدإ بأبيدإ وأمدإ. وكدا  ل دا أثدر  يجدابي عندد الزبيدري 

 حتا  نإ حد ث ب لا ابنإ عبدهللا.
 

لقد كا  لطو  الحصار أثر في  ضعاف معنويدات 

  والعوانددف اللدددديدة األحددزاأي وكدددلا ل بددوأ الريدددا

البددداردة التدددي أرسدددل ا هللا سدددبحانإ ودعدددالا وقدددد وردت 

ألبدار هدله البطدوات فددي حددي  ندحيح يقدو  راويددإ: 

                                                
  والج اد 4113  الم ابج  4103  باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي يالم ابج ينحيح البخارج  1 

  .3719باأ فضه الطليعة. وفضا ه الزبير  

بداأ هده يبعد  الطليعدة وحدده -41  ي 2846ي  دبداأ فضده الطليعدة  حد40ألرجإ البخارج فدي الج دادي  2 

باأ مناقب الزبير -13ي   وفي فضا ه أنحاأ النبي 2997باأ السير وحده  حدي 135-   2847 حدي 

  وفدي 4113بداأ غدزوة الخنددق وهدي األحدزاأ  حددي   -  وفي الم ابج3720و 3719حدي بن العواا  

   جميع م عن جابر بن عبدهللا.7261الزبير  ليعة وحده  حدي  باأ بع  النبي  –ألبار اآلحاد 

  .3720باأ مناقب الزبير بن العواا  حدي ي  فضا ه أنحاأ النبي ي نحيح البخارج  3 
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لبددر سددعد بددن 

  معا  و نابتإ

 

نْدَ ُحلَْيفَةَ   ف  :فَقَاَ  َرُجه   يكُنَّا عف فَقَداَ   يقَادَْلُت َمعَإُ َوأَبْلَْيدتُ  لَْو أَْدَرْكُت َرسُوَ  َّللاَّ

ف  ؟عَُه  َلفكَ أَْنَت كُْنَت دَفْ  :ُحلَْيفَةُ  َوأََللَدْنَا  يلَيْلَةَ األَْحَزاأف  لَقَْد َرأَيْتُنَا َمَ  َرسُو ف َّللاَّ

يدَة  َوقُر   يح  شَدف ف  يرف َمر) :فَقَداَ  َرُسدوُ  َّللاَّ َْ ريَتت ََِنِت ِمرَجَنيَت  راَّلله ر َْ َأاررَج تل رَيَْتَِتِأرِبَتَرِراْلَقت
ََ ِر بْ  يفََسكَتْنَا (اْلِقَََ نَّا أََحدد  فَلَْم يُجف ر) :ثُدمَّ قَدا َ  يإُ مف ِمرَجَنيَت  راَّلله رََِنِت َْ رِبَتَرِراْلَقت َأاررَج تل رَيَْتَِنََت

ََ ِر َمراْلِقَََ َْ نَّدا أََحدد   يفََسكَتْنَا (يَت ْبدإُ مف ِمرَجَنيَت  راَّلله ر) :ثُدمَّ قَدا َ  يفَلَْم يُجف َْ رِبَتَرِراْلَقت َأاررَج تل رَيَْتَِنََت
َمراْلِقََر َْ نَّا أََحد   يفََسكَتْنَا (َََ ِرََِنِريَت ْبإُ مف مِرر،ق ْمرَورح َذيْتَف  ر) :فَقَا َ  .فَلَْم يُجف َْ َْتِنََرِبََرِراْلَقت فَلَدْم  (َف

ي ْد بُدًّا  فْ  دَعَانفي بفاْسمف ِهر) :قَا َ  يأَْ  أَقُواَ  يأَجف ِمرَوارتَتْذَلْره ْمرَليَت َْ َِْتِأرِبَتَرِراْلَقت  (اْذَهتْبرفَت
ددا َولَّ  هف فَلَمَّ ْندددف ددْن عف دداات َحتَّددا أَدَْيددتُُ مْ  يْيددُت مف ددي ففددي َحمَّ فََرأَْيددُت أَبَددا  يَجعَْلددُت كَأَنََّمددا أَْملف

يَدإُ  يُسفْيَاَ  يَْصلفي َظْ َرهُ بفالنَّارف  ا ففي كَبفددف اْلقَدْورف فَدأََرْدُت أَْ  أَْرمف  يفََوَضْعُت َسْ م 

ف  فََرَجْعدُت  يَولَدْو َرَميْتُدإُ ألََندبْتُإُ   هُْم عَلَديَّ َوا دَدلَْعرْ   فَلََكْرُت قَْوَ  َرسُو ف َّللاَّ

ث ي ففي مف دااف ـْ َوأَنَا أَْملف دا أَدَيْتُدإُ فَأَْلبَْردُدإُ بفَخبَدرف اْلقَدْواف َوفََرْغدتُ  يهف الَْحمَّ ْرُت  يفَلَمَّ قُدرف

ف  ْن فَْضهف عَبَاَنةت كَانَدْت عَلَْيدإف يَُصدل في ففي فَأَلْبَسَنفي َرسُوُ  َّللاَّ دا  يَ دامف فَلَدْم أََبْ  نَا فم 

دا أَْندبَْحُت قَداَ   يَحتَّا أَْندبَْحتُ  ن ر): فَلَمَّ َََت َْ وهدلا الحددي  مدن مفاريدد  (ق تْمرَورنَت

 . 1 مسلمي    انفرد بإي ولم يخرجإ البخارج في نحيحإ
 

ومدددن أحدددداث ال دددزوة التدددي وردت فدددي األحاديددد  

َلددةَ عَددْن َعا ف ي فالصددحيحة حادثددة  نددابة سددعد بددن معددا  

َمراخْلَْنتتَدقِر) :قَالَددتْ  َْ تتْند ريَتتت َُ تتََبر َِ َه ررجتتل رَتتْرق تتريَشري قتتَ رلتت رأ  ،رََ
تتَه َْتتِ رر،ِفراأَلْكَحتتلِررِحبتتَن رطتتْرالَنرِقتت ،ررََ تتيهىراَّلله رَلَي ََ َفَضتتَرَبرالنهتتيبرر

رَقرِيتبَروآل ر ْْ ت ََده رَِ َتن ت يهَمرَخََْم عرِفراْلَمْستِجِدرلَِ َُ ُ تَ ر رفَتَيمتر.َو َْتِ رَررََجتهرر ََتيهىراَّلله رَلَي
يهمَروآل ر َُ رواْغتستَل،رفتَاَته رِجريتل رليَت رالستَّيم روهتَريتنفْ ررَو ََ َهرالسَّي َْ َِْراخلَندْقرَو

رالستَّيَ،رو رَتَرَوْتنت  ،راختر جرإلتَهم،رقتََ رالنتيبر َُ تن رالغ بتَررفقتَ :رقتدرْو َْ رَأُ رَت
َْتتِ ر تتيهىراَّلله رَلَي تتيهمَروآلتت رََ َُ ؟رفََشتتََررإَو َْ تتَ ر ر:رفَتتَي  ُ تتيهىراَّلله رَلرطتتأرق ريرتت .رفتتَاَته مرر ََ

َْتِ ر تيهمَروآلت رَلَي َُ َارليتىرح ْيِمت ،رفتردهراْليتمرإَلرُتنَد.رقتَ :رفتِيرأحيتم رفتَهمرأنررَو فَتَنزلت

                                                
  .3/1414ألرجإ مسلم    1 
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األشددددعار التددددي 

أوردهددددددددددددددددددددددا 
البخدددددارج فدددددي 

 غزوة األحزاأ

َاعم.رقتَ رهشتتَم :رفتتَخريرأيررت قتَتلَر املقَتيتت  ،روأنرت ستلرالنستتَء روالذرريتت ،روأنرت قَستَمرأَتت
رإ هرأنرأ جَهتَدهمرفَتَكرلْرلَئش رأنرُْنداعرقَ  :راليهمرإنَكرتنيمرأنت رلتَأرأحتد رأحتبه

راْلرَبرطََننَروطَتَنهم،ر َُ رأنَكرقدرَوْن ْر ََلَكروأخرجَه.راليهمهرفِيرأظ َارُر ط ََمركذه َْرق
ر َُ رَوْتن َُ فِنركَنرَطِقِرَْرحرِبرقريشرشِءرفَطقأرل رح رأجَهتَدهمرفَتك،روإنركنت

َتيترفَه َوِفراْلَمْستِجِدرترررررريَتتر ْله ْمررفَنفجرهرَتْرَلبهتِت .فيمَ.راْلربرفَفجْرهَرواجنلرَ
رَطِأرِغَفَرَر ْْ َِْهمْرر-َخََْم  رَِ َار،ِإارالدهم رَيِسَل رِإَل ََْم ِرر:فَتَقَل  ََتَرَهتَذارالهتِذيرَيَْتَِنَتَرر،َورَأْهَلراخلَْ

رِقَبِيي مْر ْْ َعَر؟َِ ْند ريَتْغذ ورج ْرح   رَد َُ َذار  .  ) 1َرهَرَنتْرَفَمََهرر،فَِِ
 

كددا  اللددعر حاضددرا  فددي غددزوة الخندددقي حيدد     

العددرأ ديددوان م اللددعري ولددلا كانددت األهددابي  واألرجدداب 

وندحابتإ الكدرااي  دترد بين الفينة واأللدرت بدين النبدي 
وقدد وردت أشددعار كثيددرة قيلددت فدي هددله ال ددزوةي ولكننددي 

 ملتزا بما ورد في الصحيحين فقط وهي:
 

  حدي  أنس عند البخارج: قا  النبي ما جان في  أوالً:
ممرْ  َُ ا  َّ َْ ْشممَي  ةَ اللَُّهمم َّ نَّ َّ اَليْممَي

 
رْ   َْرْصمممممارَّ ْوالَُمْهممممما َّ  ةَ فْممممماَغلََّر لََّ

يبفيَن لَإُ:   فَقَالُوا ُمجف

يْن بْمممايْيُ  مممْداً رَْحمممُن الَّمممبَّ  وا ُمْحمَّ

 

ْهادَّ ْما بْقَّينْا أْبْْدا  ْشلْى اَلجَّ
 ًً(2) 

 م يقولو :أن   3 وفي رواية ألرت 

مممْداً  رَْحمممنُ  يْن بْمممايْيُوا ُمْحمَّ  الَّمممبَّ

 

ََّ ْممما بْقَّينْمما أْبْممْداً   َسممم  ْشلْممى اسَّ

 وهو يجيب م: فيقو  النبي  

اللَُّهمممم َّ نَّرَّممممر ال ْ َيممممْر نَّال ْ َيممممُر 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرْ   ةَ ا  َّ

 

رْ   َك فَّي األَْرْصارَّ ْوالَُمْها َّ  ةَ فْبْارَّ

 دقو : : كانت األنصار يوا الخندق 1 وفي رواية ألرت
                                                

لنبي 1  ا لم ابجي باأ مرج   ا لبخارجي  ا ة    نحيح  لدا بندي قريظد من األحزاأ ومخرجإ  
   .4122ومحانردإ  ياهم  حدي  

باأ ي   وفي الج اد والسير4099باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي    الم ابج  ينحيح البخارج  2 

 ي وبداأ البيعدة فدي الحدرأ أا يفدروا  حددي  2835  ي وبداأ حفدر الخنددق  حددي2834التحريض علدا القتدا   حددي  

2961.  

  .4100باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي  يالم ابج  ينحيح البخارج   3 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 26 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

مممْداً  يْن بْمممايْيُوا ُمْحمَّ  رَْحمممُن الَّمممبَّ

 

ْهممادَّ ْممما ْحيَّينْمما أْبْممْداً    ْشلْممى اَلجَّ

 :فأجاب م  

 َُ َْ نَّال ْشمممممَي اللَُّهممممم َّ ال ْشمممممَي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرْ   ةَ ا  َّ

 

رْ   ََ األَْرْصمماْر ْواَلُمْهمما َّ  ةَ فْممكَْكرَّ

 :قا    2 وفي رواية  

مرْ   ةَ اللَُّه َّ نَّ َّ اَلْخَيمْر ْ َيمُر ا  َّ

 

رْ فْمم   ةَ اَغلََّر لَََّْرْصممارَّ ْواَلُمْهمما َّ

 فأجابوا: 

مممْداً  يْن بْمممايْيُوا ُمْحمَّ  رَْحمممُن الَّمممبَّ

 

ْهممادَّ ْممما بْقَّينْمما أْبْممْداً    ْشلْممى اَلجَّ

  

قدا  الحددافظ: وا أثددر للتقددديم والتددألير فيدإي ألنددإ يحمدده علددا أنددإ كددا  

  3 يقو    ا قالواي ويقولو    ا قا .اهـ.

ينقده التدراأ يدوا  قدا : كدا  النبدي  ي  البران ماجان في حدي ثارياً:

 :يقو   –الخندق حتا أغمر بطنإ أو اغبر بطنإ 

ُ ْمممممما اَا ْمممممْدَينْا َّ لْمممممَوال َّللاَّ  ْوَّللاَّ

 

 ْوال تْْصممممممممدَّاَلنْا ْوال ْامممممممملََّينْا 

ينْةً ْشلَْينْممممممما  لَْن ْسمممممممنَّ  فْمممممممكَْرزَّ

 

َْ نََّ  الالَْينْمممممما   ْوثْب َّممممممَق األاَْلممممممْدا

 ى الْممممَد بْاْممممَوا ْشلَْينْممممانَّ َّ اأَلُلْمممم 

 

 نَّذْا أْْراُدوا فَّ َنْمممممممممممةً أْبَْينْممممممممممما 

  4 .أَبَْينَا يأَبَْينَا :َوَرفََ  بفَ ا َنْودَإُ  

 :يقو    5 وفي رواية

 لْممممممَوال أَْرممممممْق ْممممممما اَا ْممممممْدَينْا

 

 ْوال تْْصممممممممدَّاَلنْا ْوال ْامممممممملََّينْا 

ينْةً ْشلَْينْممممممما  لَْن ْسمممممممنَّ  فْمممممممكَْرزَّ

 

َْ نََّ  الالَْينْمممممماْوثْب َّممممممَق األاَْلممممممدْ    ا

 نَّ َّ األُلْممممى الْممممَد بْاْممممَوا ْشلَْينْمممما 

 

 نَّذْا أْْراُدوا فَّ َنْمممممممممممةً أْبَْينْممممممممممما 

: فسمعتإ يردجز بكلمات ابن رواحةي وهو ينقده التدراأي  6 وفي رواية 

 يقو :

                                                                                                              
  .3796 أنلح األنصار والم اجرة   حدي   باأ دعان النبي  يمناقب األنصاري نحيح البخارج  1 
  .7201النار  حدي   باأ كيف يباي  اإلماا -األحكاا–نحيح البخارج   2 

    يبة.9/186فتح البارج    3 

  .4102باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي   -الم ابج–نحيح البخارج   4 

  .2837باأ حفر الخندق  حدي   -الج اد والسير–نحيح البخارج   5 

  .4106باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي   يالم ابج ينحيح البخارج  6 
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 اللَُّهمم َّ لْممَوال أَْرممْق ْممما اَا ْممْدَينْا

 

 ْوال تْْصممممممممدَّاَلنْا ْوال ْامممممممملََّينْا 

لْ   ينْةً ْشلَْينْمممممممافْمممممممكَْرزَّ  َن ْسمممممممنَّ

 

َْ نََّ  الالَْينْمممممما   ْوثْب َّممممممَق األاَْلممممممْدا

 نَّ َّ األُلْممممى الْممممَد بْاْممممَوا ْشلَْينْمممما 

 

 نَّذْا أْْراُدوا فَّ َنْمممممممممممةً أْبَْينْممممممممممما 

 قا : ثم يمد نود ا بآلرها. 

 : يردجز برجز عبدهللا: 1 وفي رواية ألرت

 اللَُّهمم َّ لْممَوال أَْرممْق ْممما اَا ْممْدَينْا

 

 ْصممممممممدَّاَلنْا ْوال ْامممممممملََّينْاْوال تْ  

ينْةً ْشلَْينْممممممما  لَْن ْسمممممممنَّ  فْمممممممكَْرزَّ

 

َْ نََّ  الالَْينْمممممما   ْوثْب َّممممممَق األاَْلممممممْدا

 نَّ َّ األَْشمممْداْق الْمممَد بْاْمممَوا ْشلَْينْممما 

 

 نَّذْا أْْراُدوا فَّ َنْمممممممممممةً أْبَْينْممممممممممما 

 يرف  ب ا نودإ. 

 :وهو يقو    2 وفي رواية

ُ ْمممممما اَا ْمممممْدَينْا َّ لْمممممَوال َّللاَّ  ْوَّللاَّ

 

 

 ْوال ُاممممممممممَمنْا ْوال ْامممممممممملََّينْا 

ينْةً ْشلَْينْممممممما  لَْن ْسمممممممنَّ  فْمممممممكَْرزَّ

 

َْ نََّ  الالَْينْمممممما   ْوثْب َّممممممَق األاَْلممممممْدا

ُكوْ  الْممَد بْاْممَوا ْشلَْينْمما   ْواَلُمَشممرَّ

 

 نَّذْا أْْراُدوا فَّ َنْمممممممممممةً أْبَْينْممممممممممما 

ا نددمنا وا نددلينا  كددلا وقدد  مزحوفددا ي : قولددإ هنددا  و 3 قددا  الحددافظ  

مدن  ريدق شدعبة عدن أبدي  سدحاق   –أج في غزوة الخندق  –ودقدا هناو 

بلفظ:  وا دصدقنا  بد   وا نمنا  وبإ يحصده الدوب ي وهدو المحفدوظي 

 وهللا أعلم.اهـ.

 يقو :  4 وفي رواية 

 رَْحممنُ  لْممَوال أَْرممْق ْممما اَا ْممْدَينْا

 

  ْامممممممملََّينْاْوال تْْصممممممممدَّاَلنْا ْوال 

ينْةً ْشلَْينْممممممما  لَْن ْسمممممممنَّ  فْمممممممكَْرزَّ

 

الْممممَد بْاْممممَوا   أو المددد  نَّ َّ األُلْمممى  

 ْشلْيَنْممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 
 نَّذْا أْْراُدوا فَّ َنْمممممممممممةً أْبَْينْممممممممممما

 

  يرف  نودإ  نَّذْا أْْرادُوا فَّ َنْةً أْبْيَنْا 

 

 

                                                
  .3034باأ الرجز في الحرأ ورف  الصوت في حفر الخندق  حدي   يالج اد والسير يلبخارجنحيح ا  1 

[  حدددي   57:]الزمددر ژ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ژ[ 43:]األعددراف   ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ ژبدداأ  يالقدددري نددحيح البخددارج  2 

6620.  

    يبة.248- 15/247  يفتح البارج  3 

 . 7236و  الرجه: لوا هللا ما اهتدينا  حدي  باأ ق يالتمنيي نحيح البخارج  4 
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: وقولإ هنا  لوا أنت ما اهتدينا  وفي بعض ا  لدوا هللا   1 قا  الحافظ

هكددلا وقدد  بحددلف بعددض الجددزن األو  ويسددما  الَخددْرا  بالخددان المعجمددة 
والران الساكنةي ودقدا في  غزوة الخنددق  مدن وجدإ  لدر عدن شدعبة بلفدظ 

 وهللا لوا هللا ما اهتدينا  وهو موافق للفدظ الترجمدةي ومدن وجدإ  لدر عدن 

ب ا أبي  سحاق  الل م لوا أنت مدا اهتددينا  وفدي أو  هدلا الجدزن بيدادة سدب

ضددعيف وهددو  الخددزا  بددالزاجي ودقدددمت اإلشددارة  لددا هددلا فددي  كتدداأ 

 األدأ ي والرواية الوسطا سالمة من الَخْرا والخزا معا .

وقولإ هنا     األلا  وربما قا      المد  قدد ب دوا عليندا  ولدم يتدرددي 

و األلا  ب مزة مضموما  غير ممدودةي وال ا بعدها مفتوحةي وهي بمعنا 
 و نما يتز  بلفظ  اللين  فكأ  أحد الرواة  كرها بالمعنا.اهـ. اللين  

 :: فقا  رسو  هللا ماجان في حدي  س ه بن سعد  ثالثاً:

 َُ َْ نَّال ْشمممممَي اللَُّهممممم َّ ال ْشمممممَي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرْ   ةَ ا  َّ

 

يْن   رَّ فْمممممممممممممماَغلََّر لَّلَُمْهمممممممممممممما َّ

ْواألَْرْصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارَّ 
(2) 

 
  ابدن بطدا  : قولإ  الل م ا عيش  ا عديش اآللدرة  قدا 3 قا  الحافظ

ي ولو لم يكن من لفظدإي لدم يكدن هو قو  ابن رواحة. يعني دمثه بإ النبي 

شاعرا ي قا : و نما يسدما شداعرا ي مدن قصددهي وعلدم السدبب  بللك النبي 

والوددددي وجميدد  معانيددإ مددن الزحدداف ونحددو  لددكي كددلا قددا . وعلددم السددبب 

ديب دا الخليده بدن والودد  لا  لره..  نما دلقوه من العروض التدي التدر  در

أحمدي وقد كا  شعر الجاهليدة والمخضدرمين والطبقدة األولدا والثانيدة مدن 

شعران اإلس ا قبه أ  يصنعإ الخليهي كما قا  أبو العتاهيدة:  أندا أقددا مدن 

 العروض . يعني أنإ نظم اللعر قبه وضعإ.اهـ.

 :: فقا  رسو  هللا  4 وفي رواية

 َُ َْ نَّال ْشمممممَي  اللَُّهممممم َّ ال ْشمممممَي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرْ   ةَ ا  َّ

 

رْ  فْمماَغلَّرَ    ةَ لَََّْرْصممارَّ ْواَلُمْهمما َّ

 

                                                
   دار  يبة.85- 17/84  يفتح البارج  1 

  .4098باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  رقم  يالم ابجي نحيح البخارج  2 

  بدداأ التحددريض علددا القتددا . وفددي مناقددب 5/46   يبددة وفددي ال ددامش ابددن بطددا   9/185فددتح البددارج    3 

  .3797م  ق أنلح اانصار والم اجرة  حدي  ر النبي باأ دعان –األنصار 

  .6414باأ ما جان في الرقاقي وأ  ا عيش  ا عيش اآللرة  حدي   يالرقاقي نحيح البخارج  4 
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: قولإ  فاغفر ... و   األلفاظ المنقولة في  لكي بعض ا  1 قا  الحافظ

مددوبو ي وأكثرهددا غيددر مددوبو ي ويمكددن رده  لددا الددوب  بضددرأ مددن 

 الزحافي وهو غير مقصود  ليإ بالوب ي ف  يدله هو في اللعر.اهـ.

خارج في الم ابج ــ باأ غزوة ليبرــ عن سلمة بدن لقد ألر  البتيقيب: 

 لدا ليبدري فسدرنا لدي   فقدا  رجده مدن  قا : لرجنا مد  النبدي  األكو  

القوا لعامر: ياعامر أا دسمعنا من هني ا ددك؟ وكدا  عدامر رجد   شداعرا ي 

 فنز  يحدو بالقوا يقو :

 اللَُّهمم َّ لْممَوال أَْرممْق ْممما اَا ْممْدَينْا

 

 اَلنْا ْوال ْامممممممملََّينْاْوال تْْصممممممممدَّ  

 َينْممماقْ فْممماَغلََّر فَّمممْداًق لْمممْ  ْمممما اتْ  

 

َْ نََّ  الالَْينْمممممما   ْوثْب َّممممممَق األاَْلممممممْدا

ينْةً ْشلَْينْممممممما  ممممممميَْن ْسمممممممنَّ  ْوأَْلقَّ

 

َْ بَّنْممممما أْتَْينْممممما  مممممي  نَّرَّممممما نَّذْا اَّ

لُوا شْلَْينْا  يْاحَّ ْشوَّ  ْوبَّالص َّ

ف  رَهتَذارالسهتَت) فَقَدداَ  َرُسددوُ  َّللاَّ ْْ ر   :قَددالُوا (ِئ  رََتت يَتْرََح تت  ر)قَدداَ   بددن األكددو  َعددامف
ف لَْوا أَْمتَعْتَنَا بفإف  ي(اَّلله ر ْن اْلقَْواف َوَجبَْت يَا َرسُوَ  َّللاَّ  . 2 . الحدي قَاَ  َرُجه  مف

: قولإ  الل م لوا أنت ما اهتدينا  في هدلا القسدم بحداف  3 قا  الحافظ

في أولإي وأكثرها أربعة أحرفي  الخزا بمعجمتيني وهو بيادة سبب لفيف

وقد دقدا في الج اد من حدي  البران بن عابأي وأنإ من شدعر عبددهللا بدن 

رواحةي فيحتمه أ  يكو  هو وعامر دواردا علا ما دواردا مندإي بددليه مدا 

وق  لكه من ما مما ليس عند اآللري أو استعا  عامر ببعض مدا سدبقإ  ليدإ 

 ابن رواحة.اهـ.
 

ــزوة الخدـندق الـدـتبارا  ألندحاأ رسدو  لقد كـانت غ

 چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ژي حي  يقو  هللا سبحانإ: هللا 

  ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ چڇ چ

 ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے    ه إ ه ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
                                                

    يبة.14/494  يفتح البارج  1 

رجز باأ ما يجوب من اللعر وال ي  وفي األدأ4196باأ غزوة ليبر  حدي   يالم ابجي   نحيح البخارج2 

[ ومدن 103:وبدةت]الژ  ڻ ڻ ژبداأ قدو  هللا دبدارو ودعدالا ي   وهدي الددعوات6148والحدان وما يكدره  حددي  

   .6891  وفي الديات  حدي  6331لإل ألاه بالدعان دو  نفسإ  حدي  

 .  دار الس ا7/580فتح البارج    3 

فددي انتصددار 

 ي ـالنبدددددددددد
 والمسدددددلمين

ة ـزيمدددددددـوه

 زاأـــاألح
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 ژ  جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي  ی ی ىئ ىئ  ىئ          ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې    ې ې ۉ ۉۅ  ۅ ۋ   ۋ ٴۇ ۈ

 . ١٥ – ٩األحزاأ:  

ر المؤمنين بنعمة  ثم بعد  لك دأدي  يات ألرت في نفس السورة دلك ف

 جئ جئ جئ   جئ جئ جئ جئ جئ ژالنصر في غزوة الخندق حي  يقو  سبحانإ ودعالا: 

 ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  جئ جئ     جئ   جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ  جئ جئ

     ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ  ڇ   چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ         ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ

 . ٢٧ – ٢٢األحزاأ:   ژ ه ہ  ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

الكريم دصور لنا بداية المعركة ون ايت اي ودفضه  هكلا جانت  يات القر  
هللا سبحانإ ودعالا بالنصر للمسلميني وب زيمة الملركيني للا جانت أحادي  

البخارج درسم لنا معالم النصر في غزوة الخندقي حي  بدأ البخارج رحمإ هللا 

التي دعاها علا أهه األحزاأ الملركين بسبب حصارهم  بلكر أدعية النبي 

يوا األحزاأ  قا : دعا رسو  هللا  لمدينة المنورةي فعن عبدهللا بن أبي أوفا ل

راليهمراهزمراألحزاب،رعلا الملركين فقا :  )اليهمرَنز راليتَب،رُريهراْلسَب،
هم،روزلزعم(  . 1  اليهمراهَز

ض النبي  علا الددعان علدا الملدركين  وقد كا  هناو سبب  لر حر 

ي و لددك أ  الصددحابة رضددوا  هللا علددي م حددين حبسددوه عددن ندد ة العصددر

دركوا فرضة في الخندق لم يوسعوها فكا  بعض الملركين قد نفددوا من دا 

بخيول م ثم حاولوا أ  يقتحموا علا المسلمين الخندق من اي فحصلت عندها 

مسددتنفرا  مدد   مناوشددات شددديدة اسددتمرت حتددا غربددت اللددمسي والنبددي 

قتحموا علي م الخندق حتا غربدت نحابتإ يصدو  فرسا  الملركين أ  ي

أيضدا ي كمدا  والصحابة عدن الصد ة فددعا علدي م  اللمسي فل ه النبي 

يدوا األحدزاأ وهدو  قا : قا  رسو  هللا  روت  لك علي بن أبي  الب 

                                                
وفدي  . 2933يمدة والزلزلدة  حددي  بداأ الددعان علدا الملدركين بال ز يالج اد والسير ي  نحيح البخارج1 

بداأ الددعان علدا الملدركين ي  . وفدي الددعوات4115باأ غزوة الخندق وهي األحدزاأ  حددي   يالم ابج

  .7489 حدي  [ 166:  ]النسان ژ  ڱ ڳ  ڳڳ ڳ ژباأ قو  هللا دعالا: ي  . وفي التوحيد6392 حدي  
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تنىرحت رغرطتُرقاعد علا فرضة من فرض الخنددق:  َّنرلتْرالصتَّيةرالَُ )شتغي
َرهمروطََهتم،رأورقبَر  . 1  رهمروطنَهنمرَّنراع(الشمأ،رَلر رقب

تنىرقا  يوا الخنددق:  : أ  النبي  2 وفي رواية  َّنرلتْرَتَّيةرالَُ )حبست
َافهمرَّنراع( َرهمروطََهتمرأورأج  .ح رغَطُرالشمأ،رَلر رقب

بدرسددا  الريددا  التددي اقتلعددت  وقددد اسددتجاأ هللا سددبحانإ دعددان نبيددإ 

ة ب مي كما جدان فدي ليام م وكفأت قدورهمي لكن ا لم دستأنه شأفت م رحم

)نصترهررلصتبَ،رقدا :  الحدي  عن ابن عبار رضي هللا عن ما عدن النبدي 
َر(  . 3  وأهييُرلَدررلدط

يتلكر هله النعمدة العظيمدة فدي  وبعد  لك النصر المؤبري بقي النبي 

كرهي كما جان في روايدات كثيدرة من دا مداروت عبددهللا بدن عمدر  دعا إي و ف

كددا    ا قفدده مددن ال ددزو أو الحدد  أو  و  هللا رضددي هللا عن مددا  أ  رسدد

)اإلت رإار روحتده،رارشتريكرلت ،رلت رالعمرة يبدأ فيكبر ث ث مراتي ثم يقدو : 
امليتتكرولتت راْلمتتد،روهتتَرليتتىركتتلرشتتِءرقتتدير،رآيبتتَنراتئبتتَنرلَطتتدونرُتتَجدونرلرطنتتَر

 . 4  حََدون،رَدقر رولده،رونصررلبده،روهزمراألحزابروحده(

بر:  رسدو  هللا عدن عبددهللا بدن أوفداي قدا وفدي روايدة  )اليهتمرَنتز راليتَت
هم( همروانصترَّنرليَت زمراألحتزاب،راهتَز قددا  الحدافظ ابدن حجددر .  5 وجتريرالستحَب،روهَت

قولإ  ثم قا : الل م منز  الكتاأ..الخ  أشار ب لا الدعان  لا وجدوه النصدر علدي مي 

وبمجددرج السددحاأ: ي  ١٤التوبددة:   ژ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژفبالكتدداأ:  لددا قولددإ دعددالا: 

                                                
ي  . وفي الم ابج2931كين بال زيمة والزلزلة  حدي  باأ الدعان علا الملري   البخارج في الج اد والسير1 

بدداأ الدددعان علددا الملددركين  حدددي  ي  . وفدي الدددعوات4111بداأ غددزوة الخندددق وهددي األحددزاأ  حدددي  

6392.  

  .4533[  حدي 238]البقرة :  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژنحيح البخارجي التفسير  البقرة  باأ   2 

بداأ مدا جدان فدي  يوفي بدن الخلدق . 1035حدي    )نصرهررلصتبَ(  باأ قو  النبيي ااستسقاني البخارج  3 

 . وفددي 3343حدددي    ژ  ۋ   ٴۇ ۈ ۈ ژبدداأ قددو  هللا دعددالا ي وفددي أحاديدد  األنبيددان. ژ ائ ائ ى ى ې  ې ې ې ژقولددإ دعددالا: 
  .4105باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي  ي الم ابج

 . وفدي الج دداد 1797مدن الحد  أو العمددرة أو ال دزو؟  حددي  بداأ مدا يقددو    ا رجد   يالعمدرةي   البخدارج4 

باأ غزوة الخندق وهي األحزاأ  حدي  ي  . وفي الم ابج2995والسير باأ التكبير   ا ع  شرفا   حدي  

   .6385باأ الدعان   ا أراد سفرا  أو رج   حدي  ي  . وفي الدعوات4116

 . 3025ان العدو  حدي  باأ ا يمنعوا لق يالج اد والسيري البخارج  5 
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 لدا القددرة الظدداهرة فدي دسددخير السدحاأ حيدد  يحدرو الددريح بملديئة هللا دعددالاي 

وحي  يستمر في مكانإ م  هبوأ الدريحي وحيد  دمطدر ددارة وألدرت ا دمطدري 
فأشار بحركتإ  لا  عانة المجاهدين في حدركت م فدي القتدا ي وبوقوفدإ  لدا  مسداو 

غنيمددة مددا مع ددم حيدد  ا يتفددق قددتل مي  وبدددنزا  المطددر  لددا أيدددج الكفددار عددن مي

وبعدمإ  لا هزيمت م حي  ا يحصده الظفدر بلدين مدن مي وكل دا أحدوا  ندالحة 

للمسددلمين. وأشددار ب ددابا األحددزاأ:  لددا التوسدده بالنعمددة السددابقةي و لددا دجديددد 

الددنعم التوكددهي واعتقدداد أ  هللا هددو المنفددرد بالفعدده. وفيددإ التنبيددإ علددا عظددم هددله 

الددث ثي فددد  بدددنزا  الكتدداأ حصددلت النعمددة األلرويددة وهددي اإلسدد اي وبدددجران 

السحاأ حصلت النعمدة الدنيويدة وهدي الدربقي وب زيمدة األحدزاأ حصده حفدظ 
النعمتدديني وكأندددإ قددا : الل دددم كمدددا أنعمددت بعظددديم النعمتددين األلرويدددة والدنيويدددة 

 . 1 وحفظت ماي فأبق ما.اهـ.

ب دله الواقعدةي بده انقلدب أيضدا  مدن مرحلدة  ولم يكن النصدر محصدورا  

الدفا  عن المدينة المنورةي  لدا مرحلدة ال جدوا علدا الملدركين فدي عقدر 

 ندحابتإ بأن دا  لدر دارهم في مكة والطا ف وغيرهما. حي  بلَّر النبي 

 يقو : سدمعت النبدي  غزوة للملركين كما روت  لك سليما  بن نرد 

وقدد  )اآلنرنغتزوهمرواريغتزوَّن،رَنتْرنستَرإلتَهم(يقو  حين أجلي األحزاأ عندإ: 

 .   2حقق هللا سبحانإ ودعالا هلاي فوق  األمر كما قا  

 

 .الحوادث ال ي ل  ي يرض لها ااحبا الصحيحين أوا :

لددددم يتعددددرض البخددددارج ومسددددلم لددددبعض األحددددداث 

الملكورة في كتب السنن والمسانيد وكلا فدي كتدب السديرة والم دابج ومدن 

 أهم ا:

هدو نداحب فكدرة حفدر  عدا النإل الصريح علا أ  سلما  الفارسدي -1

 الخندقي وأنإ كانت أو  ملاهده.

 عدا  كرهما أسباأ ال زوة نراحة ودور الي ود في دأليب الملركين.-2

 عدا  كرهما حادثة  س ا نعيم بن مسعود ودوره في دخليه الي ود.-3

                                                
 دار الس ا.ي   6/189 ي   الفتح 1 

  دار  يبة.ي   9/202  ي  فتح البارج2 

 ةـمـادـخـال
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نددور الددلج لددر  مددن عدددا  كرهمددا روايددة سددلما  الفارسددي ور يتددإ لل-4

 عندما ضرأ الكدية بالمعو  والبلارات الث ث. ضربات النبي 

 لعمرو بن ود. عدا  كرهما قصة قته علي -5

 عدا  كرهما بعض المعجزات ومن ا دكثير التمر القليه.-6

علا غطفا  المصدالحة علدا نصدف  عدا  كرهما قصة عرض النبي -7

 دمر المدينة علا أ  يرجعوا.

فيددإ لث ثددة أيدداا  رهمددا مسددجد الفددتح ومدداورد مددن دعددان النبددي عدددا  ك-8

ااثنين والث ثان واألربعاني واستجابة هللا سبحانإ الدعان يوا األربعداني 

وعمدده راوج الحدددي  ب ددلاي حيدد  كددا  جددابر يتحددرت يددوا األربعددان 

 فيلهب للدعان عند الملمات. 

 ليعة دخبره بنبأ  عندما أرسلت عدا  كرهما وفان لزاعة لرسو  هللا -9

دجم  قريش ل زوهي وكانوا عيبة رسو  هللا وأندحاأ سدرهي ايخفدو  

 عليإ شيئا  يتعلق بموقفإ وموقف أعدا إ  ا أعلموه بإ.

ندحبإ الكدراا فدي الخدرو  للملدركين  عدا  كرهما ملداورة النبدي -10

 األحزاأي و شارة سلما  بالخندق  مبدأ اللورت .

والي ودج اللج كا  يدور حو  الحصن اللج  عدا  كرهما قصة نفية-11

 كانوا فيإ ونزول ا بعمود فقتلتإ.

 

ثارياً: أا  اللوائد واألحناَ والدروس المس لادة من مرويات 

 أحداث غزوة الخندق في الصحيحين:

الحفر بنفسإ دحريضا  للمسلمين علدا العمده ليتأسدوا  في مباشرة النبي -1

 . 1 في  لك

اللددعر دنلدديطا  فددي العمددهي وبددللك جددرت عددادد م فددي فيددإ أ  فددي  نلددان -2

 . 1 الحرأي وأكثر ما يستعملو  في  لك الرجز
                                                

 . 7/105  يالفتح  1 
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 . 2 بلعر غيره فيإ جواب دمثه النبي -3

 . 3 وفيإ جواب رف  الصوت في عمه الطاعة لينلط نفسإ وغيره-4

في هلين الحديثين ]أنس وس ه بن سعد[  شارة  لا دحقير عديش الددنياي -5

 . 4 إ في ا من التكدير وسرعة الفنانلما يعرض ل

قا  ابن عبددالبر: ال ندان الممندو  مدا فيدإ دمطديطي و فسداد لدوب  اللدعر -6

  لبا  للطرأي ولروجا  من ملاهب العرأي و نما وردت فيإ.

بلدين مدن اللدعري و نلدادهي حاكيدا   وقد التلف في جواب دمثده النبدي -7

 . 5 عن غيرهي فالصحيح جوابه

هددو مددن السددج  المحمددودي  يتتبراألحتتزابروحتتده،رفتتَّيرشتتِءرطنتتده()وغقولددإ: -8

والفددرق بينددإ وبددين المددلمواي أ  المددلموا مددا يددأدي بتكلددف واسددتكراهي 

والمحمود ما جان بانسجاا وادفاقي ول لا قا  في مثه األو : أَسجُ  مثَه 

سج ف الك ا ؟ وكلا قا : كا  يكره السدج  فدي الددعاني ووقد  فدي كثيدر 

لمخا بددات مددا وقدد  مسددجوعا ي لكنددإ فددي غايددة اانسددجاا مددن األدعيددة وا

 . 6 الملعر بأنإ وق  ب ير قصد.اهـ.

عرض الجيش التبار أحوال م قبده مباشدرة القتدا ي للنظدر فدي هيئدت مي -9

 . 7 ودرديب منابل مي وغير  لك

استد  بقصة ابن عمر علا أ  من استكمه لمس علرة سدنة أجريدت -10

لددم يحددتلمي فيكلددف بالعبددادات و قامددة الحدددودي عليددإ أحكدداا البددال ين و   

ويسددتحق سدد م ال نيمددةي ويقتدده    كددا  حربيددا ي ويفددك عنددإ الحجددر    

                                                                                                              
 . يبةي   9/186  يالفتح  1 

 . 7/287  يالفتح  2 
 . 7/287  يالفتح  3 

 . يبةي   14/494  يالفتح  4 

  دار الس ا.ي   10/665  يالفتح  5 

 دار  يبة.ي   9/205  ي  الفتح6 

   .9/184  ي  الفتح7 
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أوندددس رشددددهي وغيدددر  لدددك مدددن األحكددداا. وقدددد عمددده بدددللك عمدددر بدددن 

 . 1 عبدالعزيزي وأقره عليإ راويإ ناف .اهـ.

التددي  قددا  ابددن المنيددر: مناسددبة  يددراد حدددي  أنددس وسدد ه مدد  حدددي  ابددن عبددار-11

دضددمنتإ الترجمددة: أ  النددار قددد غددبن كثيددر مددن م فددي الصددحة والفددراس إليثددارهم 

عديش الدددنيا علدا عدديش اآللدرةي فددأراد اإلشدارة  لددا أ  العديش الددلج اشدت لوا بددإ 

لددديس بلددديني بددده العددديش الدددلج شددد لوا عندددإ هدددو المطلدددوأي ومدددن فاددددإ ف دددو 

 . 2 الم بو 

هي وبدللك جدرت عدادد م فدي الحدرأي وفيإ أ  في  نلاد اللدعر دنلديطا  فدي العمد-12

 . 3 وأكثر ما يستعملو  في  لك الرجز

َراع(قولددإ -13 وهددو بضددم الم ملددة وسددكو  الددواوي قددا  الطبددرج:  )إنرجتتَطراعرقتتدرَتتنهرُتت

السددور ب يددر همددز: الصددني  مددن الطعددااي الددلج يدددعا  ليددإي وقيدده الطعدداا مطلقددا ي 

ني واألو  هددو المددراد هنددا. وهدو بالفارسدديةي وقيدده بالحبلدديةي وبددال مز بقيددة اللددي

قا  اإلسماعيلي: السور كلمدة فارسديةي قيده لدإ: ألديس هدو الفضدلة؟ قدا : لدم يكدن 

 هناو شين فضه  لك منإي  نما هو بالفارسيةي من أدا دعوة.

قددا  الحددافظ: وأشددار المصددنف  لددا ضددعف مدداورد مددن األحاديدد  الددواردة فددي 

ر بالفارسددية  وكحدددي   مددن دكلددم كراهيددة الكدد ا بالفارسددية كحدددي   كدد ا أهدده النددا

بالفارسدديةي بادت فددي لبثددإي ونقصددت مددن مروندددإ  ألرجددإ الحدداكم  فددي مسددتدركإ 

وسددنده واهتي وألددر  فيددإ أيضددا  عددن عمددر رفعددإ  مددن أحسددن العربيددةي فدد  يددتكلمن 

 . 4  بالفارسيةي فدنإ يورث النفاق  الحدي ي وسنده واهت أيضا  

إ دضددمر مددن الجددو ي فيخلددا علددا انحنددان وفا دددة ربددط الحجددر علددا الددبطن أندد-14

الصددلب  لددكي فددد ا وضدد  فوق ددا الحجددري وشددد  علي ددا العصددابةي اسددتقاا الظ ددري 

وقا  الكرماني: لعلإ لتسكين حرارة الجو   ببدرد الحجدري وألن دا حجدارة رقداقي 

                                                
  دار الس ا.ي   5/343  ي  الفتح1 

   .11/278  ي  الفتح2 
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   .6/221  ي  الفتح4 
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 36 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

قددر الدبطني دلدد األمعداني فد  يتحلده شدين ممدا فدي الدبطني فد  يحصده ضدعف 

 . 1 با د بسبب التحله

(قولددإ -15 قددا  ابددن بطددا : فددي هددلا الحدددي  دفضدديه بعددض المخلوقددات علددا  )نصتترهررلصتتَب

بعضي وفيإ  لبار المرن عن نفسدإ بمدا فضدلإ هللا بدإ علدا سدبيه التحددث بالنعمدة ا علدا 

 . 2  الفخري وفيإ اإللبار عن األمم الماضية و ه ك ا

اعتمددر فددي السددنة  أعدد ا النبددوةي فدنددإ قددا  الحددافظ: فيددإ علددم مددن  )نغتزوهمرواريغتتزوَّن(قولددإ -16

المقبلددةي فَصدددَّدإ قددريش عددن البيددتي ووقعددت ال دنددة بيددن مي  لددا أ  نقضددوهاي فكددا   لددك 

 .   3سبب فتح مكةي فوق  األمر كما قا  

َرهمرَّنراع(قولددإ -17 همرطَتتتَهتمروقبتت قدددا  الحدددافظ: وفدددي هدددلا الحددددي  جدددواب  )َتتتلر رليتَت

 . 4 لكالدعان علا الملركين بمثه  

  قدا  الحددافظ: فددي الحدددي : جدواب اسددتعما  التجسددس فددي  فار ممدا الزبيممرقولدإ  -18

الج ددادي وفيددإ منقبددة للزبيددر وقددوة قلبددإ ونددحة يقينإيوفيددإ جددواب سددفر الرجدده 

 . 5 وحدهي وأ  الن ي عن السفر وحده  نما هو حي  ا ددعو الحاجة  لا  لك

السددفري والخبددر ورد فددي قددا  ابددن المنيددر: السددير لمصددلحة الحددرأ ألددإل مددن 

السددفري فيؤلددل مددن حدددي  جددابر جددواب السددفر منفددردا  للضددرورة والمصددلحة التددي ا 

دنتظم  ا باانفرادي كدرسا  الجاسور والطليعةي والكراهة لمدا عددا  لدك ويحتمده أ  

دكدو  حالدة الجدواب مقيددة بالحاجدة عندد األمدني وحالدة المند  مقيددة بدالخوف حيدد  ا 

فددي كتددب الم ددابجي بعدد  كدده مددن: حليفددة ونعدديم بددن مسددعودي  ضددرورةي وقددد وقدد 

وعبدهللا بن أنيسي ولوات بدن جبيدري وعمدرو بدن أميدةي وسدالم بدن عميدري وبسبسدةي 

 . 6 في عدة موا ن وبعض ا في الصحيح
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 37 مرويات أحـداث غـزوة الخـندق في الصحـيحـين

 

 أهم المصادر والمراج 
 القر   الكريم

 .فتح البارج شر  نحيح البخارج وبأع ه نحيح البخارج.  .دار الس ا-1

 فتح البارج شر  نحيح البخارج وبأع ه نحيح البخارج.  ب  دار  يبة.-2

المجتمدددد  المدددددني فددددي ع ددددد النبددددوة  الج دددداد ضددددد الملددددركين  د.أكددددرا ضدددديان العمددددرج.   أولددددا -3

 هـ.1404

 . الدكتور محمد الصادق عرجو . . دار القلم.محمد رسو  هللا -4

 ن.  عدادي د.أحمد عوض أبو اللباأ.كتاأ الخبر اليقين في معجزات النبي األمي-5

نبددونة  دددأليف محمددد ولددي هللا الندددوج.  بدد   188. مددادحقق من ددا ومددا يتحقددق.  نبددونات الرسددو  -6

 دار الس ا.

سددبه ال ددددت والرشددداد فدددي سدديرة ليدددر العبددداد. للمددداا محمدددد بددن يوسدددف الصدددالحي اللدددامي. دوبيددد  -7

 هـ.1414مكتبة عبار أحمد الباب. مكة المكرمة.   أولا 

 المن ا  شر  نحيح مسلم بن الحجا  للماا النووج. دوبي  دار اافتان. الرياض.-8

 السيرة النبوية في الصحيحين  الع د المكي  د.سليما  العودة.-9

 السيرة النبوية ابن هلاا.-10

 م ابج الواقدج.-11

 البداية والن اية ابن كثير.  دار الريا .-12

  قي.دا ه النبوة للبي -13

 التاريخ ااس مي درور وعبر للدكتور عبدالعزيز الحميدج.-14
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