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 ( "ًثال الحنفامة بن أم  ث  " سالم إوسرٌة دمحم بن مسلمة إلى نجد  –رافع  ًممتل أب –فاة سعد بن معاذ و – لرٌظة ًبن ةغزو –الخندق  غزوة)

  هـ(5) شوال غزوة الخندق  : 

 بائهمآموطنهم وموطن  من المدٌنة لطردهم.  ← نتقام اليهودا -  : سببها* 

 ( الحاضر ! ًف جاء علٌهم المهاجرٌن، و ًالماض فًبائهم لبائل األوس والخزرج آ) جاءت على                            

 انة الدٌنٌة منهم بالدٌن الجدٌد نتزاع المكا.                                     

 :على غزو المدٌنة  أبو رافع " ( حمٌك  =  ً" سالم بن أب، النضٌر  ً= سٌد بن بن أخطب  ً  ٌ  ح  )تحريض زعماء اليهود  -                    

 وأنهم أولى بالحك منه ..".. بأن دٌنهم خٌر من دٌن دمحم "   ← لرٌش وحلفائهاتحرٌض .                          

  عام إذا تحمك لهم النصر على المسلمٌن بر لمدةخٌ لهم ثمارو  ←  لبائل غطفان.  تحرٌض                          

  سفٌان من الجنوب  ًأبالف مماتل بمٌادة خروج لرٌش وحلفائها بأربعة آ *                        

 الف مماتل من الشرقآخروج لبائل غطفان بستة و  *                       

 : المعركة خطة  *      

حدودد المدٌنة )  من المدٌنة ، ألنها  الجهة الوحٌدة المكشوفةمهاجمة المدٌنة إال من جهة الشمال  ٌمكنه . مثل هذا الجٌش الكبٌر ال  

ة ← : شرلًا ة ← والم ، غربًا حر   معاهدة " ( المنٌع + حصون ٌهود بنً لرٌظة " بٌنهم وبٌن النبً الدور المتالصمة كالسد ← االوبرة ، جنوبً  حر 

 .. إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندلنا علٌنا !!.."( كما أشار " سلمان الفارسً " ) حفر خندق شمال المدٌنة .   
 م 01-7م ، عرض  5-3عمك  كم ، 3بطول     

 م (س 01 وأ 51) الذراع = من الخندق  ل عشرة رجال حفر أربعٌن ذراًعال إلى ك  وك  .   

 حارثة ًبن)حصون ( آطام  ًف يجعل  النساء والذرار .  

 ا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع !( ) شدوأٌام شدٌدة البرودة مع للة الطعام  ا كامال فًستغرق حفر الخندق شهرً . ا  

 ثالث ضربات رأى فٌها للصخرة  ضربه –عترضت الحفر ا دٌة التًٌره الك  تكس :لنبوة أثناء حفر الخندق آٌات امن  .  
           طعام جابر بن عبد هللا ..تكثٌره  –الشام وفارس والٌمن ! مفاتٌح لصور                                            

   ..الخندق بٌنهم وبٌن األحزاب  جعلواتحصنوا بجبل سلع خلفهم ، و: آالف مماتل ثالثة   ←  جيش المسلمين *  

 
 مفاجأة جيش األحزاب بالخندق عند وصولهم المدينة :  * 

 ( اً شهرً ستمر الحصار حوال) ارارهم  إلى حصار المدٌنة مع عدم استعدادهم لذلن ضطا  -         

  :عن طرٌك ختراق الخندق محاوالت ا  -           

 لهم" بن طالب  علً"تصدى   ← ار بن الخطاب( رجهل وض   ًة بن أبم  كر  وع   د  محاوالت عمرو بن و   ) التحامه .                

 رشك المسلمٌن لهم بالنبل والسهام   ←) بإحالة التراب(  . بناء طرق علٌه                

  لرٌظة ًمحاوالت اختراق المدٌنة من ناحٌة بن  -          
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 : يقريظة لعهد النب ي* خيانة بن  

     مد األحزاب بالمؤن .     

 المسلمٌن  ن المدٌنة كانت آمنة لبل مجًءأ، و حصار المدٌنة ًفصورة المسلمٌن بأنهم السبب تشوٌه .      

 (  !! رةعضل والما)بخٌانتهم  فً إخبار النبً همتعرٌضخٌانتهم وك من للتحم من الصحابة ونفر" السعدٌن " ًإرسال النب .       

 ( بنصر هللا له !  ٌمٌنهمدى  )لمسلمٌن .." اأبشروا ٌا معشر  " ًوتعلٌك النب المعنوٌة  ٌضعفوا من روح الناسحتى ال             

 ل المنافمٌن(خذ –الٌهود  غدر –األحزاب حصار ): أحرج موقف وقفه المسلمون *    

       ًبنو لرٌظة خلفهم بالمدٌنة ولد نمضوا عهدهم مع النب.      جٌش األحزاب أمامهم .            

 .. لرٌظة من غٌر منعة ًبٌنهم وبٌن بنفً حصن" بنً حارثة"  هم ؤذرارٌهم ونسا.            

 : تحرٌض المنافمٌن بعضهم لبعض على الفرار .            

 .. " أمن أحدنا على نفسه أن ٌذهب إلى الغائط ٌدمحما ٌعدنا كنوز كسرى ولٌصر وال  إن".. ،!! "   فلننصرف إلٌها..ن بٌوتنا عورة إ "..             
  ً  ل  ت  ب  ٱ ن  نال  ه   ا  ون ن  الظ   الل  ب   ون  ن  ظ  وت   ر  اج  ن الح   لوب  الم   ت  لغ  وب   ار  ص  األب   ت  اغ  ز   إذ  و   م  نك  م   ل  ف  أس   ن  م  و   م  ك  ول  ن ف  م   م ك  واؤ  ج   " إذ  فنزل لوله تعالى            
 " دًٌداش   االً ز  ل  ز   وا  ل  لز  ز  و   ون  ن  ؤم  الم              

 الخروج من المأزق :*    

 ) رفض األنصار !! ( دٌنة لتنصرف ثمار الم 0\3 غطفان بإعطائهمستمالة لبائل محاولة ا  .            

 لرٌظة ًللولٌعة بن لرٌش وبن( ًالغطفان)ٌم بن مسعود ع  خطة ن    .            

 ان " ناحٌة األحزاب لٌنظر ماذا ٌفعل الموم م  ة بن الٌ  ٌف  ذ  " ح   يإرسال النب .            

 األحزاب وزلزلهم "م ل الكتاب ، سرٌع الحساب ، اهزنز  هم م  " الل ًدعاء النب  -      التضرع إلى هللا : .            

 " .. من روعاتنادعاء المسلمٌن " اللهم استر عوراتنا وآ  -        

با وأ  " ن  ( تهب من الغرب رٌح با = ) رٌح الص  الرٌح  - جند هللا :   ←مدد السماء    .              بور" هلكت عاد بالز  صرت بالصَّ

 .. لتلعت الخٌام ، وأطفأت النٌران ، وكفأت المدورا                                                       

 وا للرحٌلفً للوبهم الرعب فتهٌؤ ألموالم تروها(  ا) جنودالمالئكة  -        

 ،من لرٌش أو األحزاب فأٌمنوا أنهم مؤٌدون بعناٌة هللا  اأحدً والمسلمون فلم ٌجدوا ( ) ًأصبح النب  *   

 " ، ثم هلل وأصحابه " ال إله إال إلٌهم  .. نحن نسٌرزوناإلٌهم لائال " اآلن نغزوهم وال ٌغ ًالنب فنظر             

 بعده .." فال شًء، وهزم األحزاب وحده ،  وأعز جنده  ، ، ونصر عبده هللا وحده صدق وعده             

 خسائر المعركة :*     

 لتحام اثنان لتال بالسٌف أثناء محاولة ا) بٌنهم واحد أو  لتل ستة من المسلمٌن والمشركٌن أثناء التراشك بالنبل.                

 !! ًألنه لم ٌجر لتال حمٌمالخندق (                      

 ( )= شرٌان كبٌر بالذراعاألكحل  ً" فسعد بن معاذ "  إصابة  .               
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 حول الغزوة :*   

 غزوة الخندق لم تكن معركة خسائر بل كانت معركة أعصاب  -        

 أصبح للمسلمٌن بالمدٌنة ألنها أفادت أنه  ًلتارٌخ اإلسالما ًالمعارن ف غزوة الخندق كانت من أحسم -         

 فً جاءت بها  ًة أكبر من تلن التمجتمع ها ألن العرب لم تكن تماتل بموةهزٌمت ةلوسهٌمكن ب لوة ال           

 ( نتصروا فٌه على الفرسا يذي لار"  والذ واحدة " ٌوممرة المتال إال  ًلم ٌعرف العرب التجمع فملحوظة : ) الغزوة !!  هذه           

   : اا صعبً متحانً غزوة الخندق كانت ا -        

 رتٌابهماوبشكهم  ←أهل النفاق  فٌه أخفكثبتهم هللا بالصدق  .  ←  أهل اإلٌمان نجح فٌه.                  

 بغٌظهم بدون نصر وال غنٌمة ←أهل الشرن  هرد هللا فٌ.                

 (ب )بنمضهم العهد مع النب  ← فشل فٌه ٌهود المدٌنة.                   

 ق والٌمٌن والثبات على لادم ال محالة بالصدفنصر هللا ،  شتد البالءالكرب وامهما عظم  -          

  بات عند الفتن (صدق اإلٌمان = الث)دٌن هللا            

 المتال .. حتى ٌومنا هذا  شتران فًالتحرٌض دون االحرب المسلمٌن على  فًدأب الٌهود  -       

 الصمود أمام العدو  ، بل لد ٌكون فً والمضاء علٌه لتال العدو انى دائمً ٌع النصر ال -        

 !!..   ًوالثبات على الدٌن والمبدأ ، وهللا ٌموم بالبال           

 ل سورة األحزاب تتحدث عن الغزوة نزو  -        

 

  قريظة يبنغزوة : 

 عظمى( خٌانة =)ولت الحرب  ًٌهود عهدهم مع النبنمض ال.   : سببها* 

 فدعوه وعدوه"[ وهبمولهم "إن لم تنصر ًً بن أخطب لحرب النبٌستنكار بعضهم دعوة حا] بدلٌل              

 : لرٌظة وأصحابه إلى الخروج لبنً بًبدعوة جبرٌل الن .                     

 " لرٌظة العصر إال فً بنً ن  صلٌ   ٌ   فال ا" من كان سامعًا مطٌعً                                

 نكشاف األحزاب عن المدٌنة لبل أن ٌستعد الٌهودالمباغتة بالحصار بمجرد ا - :قريظة  * حصار بني            

 (س فار 31الف مماتل + آ 3جٌش المسلمٌن ) -                              

 للوبهم مما أدى إلى : ٌدب فًجعل الرعب  اٌومً  05ستمرار الحصار لمدة ا -                                 

 النبى   رفض   ←من المدٌنة كما خرج بنو النضٌر   أن ٌخرجوا بنسائهم وذرارٌهم ًإرسالهم إلى النب.              

 كعب بن أسد " لهم بواحدة من ثالث ، رفضت كلها :"  ٌٌر زعٌمهم تخ.              
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 كتبهم  ، أو  نسائهم ، بعد أن تبٌن لهم أنه نبً مرسل ، وأنه الذي ٌجدونه فًاإلسالم فٌأمنوا على دمائهم وأموالهم و ٌدخلوا فً* 
    خرهم ، أو فهم حتى ٌظفروا به أو ٌمتلوا عن آبسٌو م ثم ٌخرجوا على النبًهم وذرارٌهم بأٌدٌهٌمتلوا نساء* 
 المسلمٌن ٌأمنون عدم لتال الٌهود فً ذلن الٌوم ألن السبت على المسلمٌن ٌوم  ٌهجموا* 

 زلوا على حكم  النبًه ماذا سٌحل بهم لو نٌعلموا منل ، ا لهم ، لٌستشٌروهفً وكان حلٌ ، ة"بابرسل لهم " أبا ل  أن ٌ   ًبعثوا للنب  -

   ة أٌام وربطه لنفسه بسارٌة المسجد لمدة سبع شار بٌده إلى حلمه لاصدا الذبح ،أ بعدما خان النبً لبابة بأنه إحساس أبً  -
 )اسطوانة التوبة(.. حتى تاب هللا علٌه    

 عن الرجال .. ساء والذراريأٌدٌهم ، وفصل الن المٌود فً عتمال الرجال ووضع، فأمر باٌهود على حكم النبً نزول ال  -

الخزرج ، فمال  بأن ٌحسن النبً إلٌهم كما أحسن إلى بنً لٌنماع ، موالً ،  لكونهم موالٌهم لرٌظة ، فً بنًشفاعة األوس   -
( )مدة الحصار  على حمار ولد تولف نزف دمه اجرٌحً به  سعد بن معاذ " الذي جًء" ختاروا ، فلٌحكم فٌهم رجل منكم .. فا

 أجاهد من لوم نأ لوم أحب إلى   ه الفإن لها ، ا فأبمنًمن حرب لرٌش شٌئً  لد أبمٌت   ٌب : " اللهم إن كنت  أصبعد أن دعا هللا حٌن 
  ًمن بن ًعٌنً حتى تمر متنشهادة ، وال ت   ًل ت وضعت الحرب بٌننا وبٌنهم فاجعلهاوا رسولن وكذبوه ، وأخرجوه .. وإن كنآذ

 لرٌظة ..!! "

  "واتافٌهم حكم هللا من فوق سبع سملمد حكمت " ( )فمال م األموال س  وت م،  يلذرارا سبىت  ل الرجال ، ومت  م سعد بأن ٌ  حك  -

بن أخطب "  ً  ٌتل معهم "ح  ول   بعمائة ،وكانوا بٌن الستمائة والس ، ربت فٌها أعنالهمسوق المدٌنة ض   ًخنادق ففرت لهم ح    -
واحدة كانت  ةتلت معهم امرأان ، ول  لسٌدهم حٌن رجعت لرٌش وغطف وفاءً حصونهم  وكان لد دخل معهم فً ،النضٌر ًسٌد بن

 ، فمتلت به حا على أحد المسلمٌن فمتلته لد طرحت الر  

 * خسائر المسلمين :    

   األكحل ٌوم الخندق (  ا بسهم أصابه فً) متأثرً  "سعد بن معاذ "وفاة .              

  اهتز عرش الرحمن لموته      .   مستجاب الدعوة  . :  عند هللا* منزلة سعد بن معاذ :      

  وا األرض من لبلملن فً جنازته لم ٌطؤنزول سبعٌن ألف .                                        

  " .. لوموا إلى سٌدكم !           لوله  .:   ًعند النب*                       

 لرٌظ بٌنه وبٌن بنً للحكمختٌاره الموافمة على ا .                                       
 لن ق رسوسبٌلن وصد   جاهد فً" إن سعد لد له عند احتضاره   شهادة النبً .                                       

  لن أبا عمرو  ائهنٌ ، روًحا لت بهل روحه بخٌر ما تمب  ولضى الذى علٌه فتمب               
  أبا عمرو " لن  ئا.. هنٌ            

 (!! ملحوظة : أسلم " سعد بن معاذ "  وهو فً الثالثٌن من عمره وتوفً وهو فً السادسة والثالثٌن )                               

  ا من فوق الحصنبنً لرٌظة رحً  من" ألمت علٌه امرأة وٌد د بن س  ال  تل أثناء الحصار " خ  ل    .         

 قريظة : * األحكام المستنبطة من غزوة بني    

جواز الخالف   -، تحكٌم صفٌن (  تحكٌم سعد بن معاذ) أمور المسلمٌن الهامة  تحكٌم فًجواز ال  - جواز لتال من نمض العهد مع المسلمٌن         
الموم  وعلٌة للصالحٌنجواز المٌام  - جواز لول سٌدنا " لوموا إلى سٌدكم .."  - " لرٌظة العصر إال فً بنً ٌصلٌن احدكم" ال األمور الظنٌة  فً

ه فً المسجد وأخذه للسٌدة فاطمة وتمبٌلها عند إلبالها علٌ لٌام النبً،  بن معاذ " .. لوموا إلى سٌدكم " أصحابه بمٌامهم لسعد أمر النبس)لهم  إكراًما
 (عطائها مكانه !! بٌدها وإ

 ألن الحدٌث جاء فً ( ) البخاري والترمذي تبوأ ممعده من النار "ٌفل اٌامً الناس ل  " من أحب أن ٌتمثل له   مع لوله ال ٌتنافىهذا ٌالحظ :             
ار السن له حدود شرعٌة إذا إكرام الفضالء وكب - طول جلوسه )كما كان ملون العجم !!( اولوف ٌموم الناس له وهو جالس وٌظلوا نمن ٌحب أ

 .. إلخ ( أوسجودهم على ركبهممجلسهم ،  شٌوخهم فً رٌدٌن إلىحبو بعض الممثل  ناها انملب األمر محرًماتجاوز
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  م بن أبً أبي رافعمقتل ًَّ ة بنت ح  فٌ  مٌك زوج السٌدة " ص  ح  أخو كنانة بن أبً ال)  :  مٌك(الح   ) س ال   ( بن أخطب " ٌ

ٌ  الٌهو . من أكابر مجرمً     بوا األحزاب ، مع ح   بالمال والمؤن.، ضد المسلمٌن وأعانوهم ً  بن أخطب د الذٌن حز 

ً  بن أخطب " سٌد بنً ملحوظة)      ٌ  (!م لعهده معه نهم بعد رجوع لرٌش واألحزاب وفاءً حص مع ٌهود بنً لرٌظة ، وكان لد دخل معهم فًالنضٌر " ل تل  : " ح 

 رجال من األوس أٌدي" كعب بن األشرف " على  كما لٌتل " رافع أبً" بمتل  ذان النبًستئً ارٌظة سارع رجال من الخزرج فل   ًبعد غزوة بن.     

 ساق " عبد هللا بن عتٌن"  أثناء المهمة ، ك سرت -ولتلوه  ) كان ٌتمن العبرٌة( تٌن " رجال من الخزرج على رأسهم " عبد هللا بن ع   ةخرج خمس.     

 . علٌها فعادت كما هً. ًح النبفمس       

 مدى عطف النبً وحنانه على أهله .. !!("  ثُمامة بن أُثال سالم "إسرية "دمحم بن مسلمة" إلى نجد ، و ( 
 

 البيت النبوى: 
 ( ً) إلبطال ظاهرة التبن" زٌنب بنت جحش  " زواجه بالسٌدة  -

 ( " زٌد بن حارثة " ًكانت زوجة ابنه بالتبن +( ) ًالزوجة الخامسة للنبكانت  ← هجوم المنافمٌن على هذا الزواج ملحوظة :  

 ل رٌظة  نت عمرو " من سباٌا بنًبـ " رٌحانة ب ٌهر   تس  -
 
   
 

 

 

 

 
 

 

 

    

 


