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 :الممخص
وآلػو صػى  ا  اىيػو )االخبػرر واالعاػرؿ واالامػرؿ التػت تػرتبط بزمػرف النبػت  النبوية تمثؿ السيرة 

تراثػػو الثفػػرعت عفػػط بػػؿ واف تػػدويف السػػيرة النبويػػة ال يختصػػر  عػػت و ػػظ ، منػػذ والدتػػو وتػػ  وعرتػػووسػػىـ  
ددَ    َ َ ددَ     :  بػػو ولػػزـو اتبراػػو لفولػػو تاػػرل برالقتػػدا   َةددِح َُلك ََ َلُ دد ك ِسددِ َاُلدد ِأ ْل وموضػػوع  ،َلَقدد ك َاددل

أن ػس التػت ىػت مػف ضػمف  تػرب تػرريي الخمػيس عػت اوػواؿ بوثت ىذا ىو توفيػؽ الػواح وػزوة الخنػدؽ 
االوؿ وتضمف البوث قسميف ، موضوع البوث دراسة وتوفيؽتنرولت ، ن يس عت السيرة النبوية المطيرة
مػني   نتوالثػر، ومؤل رتػواالوؿ منػو التاريػؼ برلمصػنؼ ة مبروػث ثالثػمنو الفسـ الدراست والذي تضمف 

امػػر الفسػػـ الثػػرنت عتضػػمف توفيػػؽ ، منيجػػت عػػت توفيػػؽ الػػنص الثرلػػثوالمبوػػث المصػػنؼ عػػت ال تػػرب 
 النص.

  .ن يس، الخميس، أن سوزوة الخندؽ، )ال ىمرت الم تروية: 
The date of Thursday in the conditions of Anfs Nafis 

(Trench Battle) 
Written by: Sheikh Hussain Muhammad bin Al-Hassan Al-Diyar Bakri, 

(966 A.H. - 1559 A.D) 
Assist. Prof.  QAIS    ABED    ISMAIL   

Directorate  General of Education in Diyala  Governorate 
\ Al – Meqdadiyah  

Abstract: 
 The Biography of the Prophet represents the news, actions and deeds 
that are related to the time of the Prophet (peace and blessings of God be 
upon him and his family) from his birth until his death, Codification of the 
Prophet’s biography is not limited to preserving his cultural heritage only, but 
also to imitating him and the necessity to follow the saying of the Most High 
(You had a good example in the Messenger of God.), And the subject of my 
research is the investigation of the tablets of the Battle of the Trench, which 
are included in the book History of Thursday in the conditions of Anfs Nafis 
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in the purified biography of the Prophet, I dealt with the subject of the 
research study and investigation, and the research included two sections, the 
first of which was the academic section, which included three sections, the 
first of which was the definition of the work and its writings, The second is 
the methodology of the author in the book, and the third topic is 
methodological in verifying the text. As for the second section, it includes the 
realization of the text . 
Keywords: (Battle of the Trench, Thursday, Anfs, Nafis). 

 :  المقدمة
سػػػيدنر الومػػػد   رب الاػػػرلميف والصػػػالة والسػػػالـ اىػػػ  خػػػرتـ االنبيػػػر  والمرسػػػىيف 

 . اىيو وسىـ صى  ا  )مومد 
وبيػػػػرف اخالقػػػػو صػػػػى  ا  اىيػػػػو وسػػػػىـ  ة النبويػػػػة ىػػػػت دراسػػػػة ويػػػػرة النبػػػػت )السػػػػير 

ومف جػر  باػدىـ مػف ، عت ويرة الصوربةوألىمية السيرة النبوية ، وص رتو واوواؿ اصره
ع ػرف زيػف الاربػديف بػف ، عأنيـ  رنوا يتواصػوف بتاىميػر وتاىيميػر ألبنػر يـالصرلح  ىؼالس

صػػى  ا  اىيػػو )  نػػر ناىػػـ م ػػرزي رسػػوؿ ا اىييمػػر السػػالـ  يفػػوؿ: ) اىػػت بػػف الوسػػيف
وقرؿ مومد بف ساد :  رف ابػت ياىمنػر م ػرزي رسػوؿ ،  مر ناىـ السورة مف الفرآفوسىـ  

لػذا . عػال تضػياوىر  ىػذه مػرثر آبػر  ـيػر بنػت يفػوؿ: و وسػرايره صى  ا  اىيو وسىـ  ) ا 
صػػى  ا  ) ودراسػة ويػػرة الرسػوؿتصػػنيؼ و االمػػة اف تن ػر لجمػ   مػف وجػب اىػ  عريػػؽ

وسػػيرة الوبيػػب المصػػط  ) صػػى  ا  بيػػرف ال تػػرب ضػػيات االمػػو وآال عفػػد اىيػػو وسػػىـ  
 اىيو وسىـ  

ؼ عييػػر وال تربػػة انيػػر يوالتػػرلومػػف ىنػػر  ػػرف اىتمػػرـ الاىمػػر  االوا ػػؿ بجمػػ  السػػيرة 
المؤل ػػػرت ال ثيػػػرة  امػػػف وػػػوادث وماػػرنت ودال ػػػؿ وخصػػػر ص عػػػدونو بيػػػر  مػػػر يتصػػػؿوب ػػؿ 

ومػف مت ػرد يػر يز رمػف جػرم  لووادثيػر وم عة الشػري ة ر السي ليذهيـ  تربرت اسرليبواختى ت 
اضرؼ اليير ال ضر ؿ والشمر ؿ والػدال ؿ ومػنيـ مػف  تبيػر شػارا لىم رزي عفط ومنيـ مف 

لػديرر ب ػري رومػو اوىػذا مػر عاىػو المصػنؼ  يمزيو البوصيري ومنيـ مف جم   ػؿ ذلػؾ 
  وب ضؿ ا  استطات مف الوصوؿ اى  ان س ن يسالخميس عت اوواؿ ) عت  تربوا  
 المخطوط وانرؿ شرؽ توفيؽ وزوة الخندؽ ىذا
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ت تنرولػت عيػو سػالفسػـ  الدراعػت قسػميف، االوؿ  واقتضت طبياة البوث اف ي وف 
 توفيؽ النص التوفيؽ ودراسة ال ترب والفسـ الثرنت   بمؤلؼ ال ترب ومنيالتاريؼ 

 ة مبروث ىت: ثالث والفسـ الدراست اشتمؿ اى  مفدمة 
 رلمؤلؼ ومؤل رتو بالمبوث االوؿ: التاريؼ 

 المبوث الثرلث منيجت عت توفيؽ النص ، عت ال تربالمبوث الثرنت: مني  المصنؼ 
 الفسـ الثرنت: توفيؽ النص 

ير مػف خػالؿ ياستخىصت مجمواة مف النتر   التت توصىت الوعت خرتمة البوث 
 .بفر مة المصردر والمراج  التت أخذت منير ىير تذييثـ قمت ب، لىمورورة السربفةدراستت 
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 التعريف بالمصنف:  المبحث االول:القسم االول 

ماػرلـ ببذلتػو عػت البوػث اػف المصػردر التػت تػدلت الذي الوثيث برلروـ مف الجيد 
روبػة البروػث  ال تسػرالفىيؿ مف الماىومرت التت ت ػرد  نزرالويرة المصنؼ، عىـ اجد اال 

 .وألتشب  عيـ الفررئ 
 اسمه ونسبه : 

البربػػرنت الب ػػدادي، )تىػػو الفرضػػت وسػػيف بػػف مومػػد بػػف الوسػػف الػػديرر ب ػػري المػػرل 
 :1٩٥٧،  ورلػػػػة  )٢/٢٥٦ :1٩٧٩الزر ىػػػػت، )  1/٨٩٧: 1٩٧٦سػػػػر يس، )  1/91٩دوف تػػػػرريي: 

اػػو عيػػو وترب ، 1/٢ :ػىػػ1٢٨9الػػديرر ب ػػري، ) سػػو عػػت مفدمػػة  تربػػوبن ذ ػػره مػػر وىػػو  ، ٤/٤٧
 :1٩٩٢وػػػرجت خىي ػػػة، )سػػػفجػػػده الويػػػذ ر اسػػػـ امػػػر وػػػرجت خىي ػػػة عىػػػـ ، اوىػػػب المػػػؤرخيف

1/٧٢٥ . 
وىػػػت بػػػالد  بيػػػرة ،  11١ :ىػػػػ1٤11السػػػيوطت، )والػػػديرر ب ػػػري نسػػػبة الػػػ  ديػػػرر ب ػػػر

بػػالد الجبػػؿ المطػػؿ اىػػ  ر مػػر وػػرب دجىػػة الػػ  دىوػػو واسػػاة تنسػػب الػػ  ب ػػر بػػف وا ػػؿ 
 .   99١/ ٤ :٢١١٨يرقوت الوموي، )ال  دجىةنصيبيف 

 عيو نسبو ال  االمرـ مرلؾ رومو ا  .امر المرل ت   
دينػػة المنػػورة، وتػػول  الفضػػر  عػػت م ػػة مالمصػػنؼ الفضػػر  عػػت المنرصػػبو: تػػول  

 ورلػػػػة، )  ٢/٢٥٦: 1٩٧٩الزر ىػػػػت، )  1/٧٥٢: 1٩٩٢وػػػػرجت خىي ػػػػة، )سػػػػ ف عييػػػػر و الم رمػػػػة 
1٤/٤٧ :٩٥٧  . 

 المبحث الثاني: مؤلفاته 
 وىت:، ذ رىر المؤرخوفلىمصنؼ ثالث  تب 

دوف الب ػدادي، )البربرنت   1/٧٢٥: 1٩٩٢ورجت خىي ة، )الخميس عت اوواؿ ان س الن يس  1)
: 1٩٥٧/  ورلػػػػػػػػػػة )  ٢/٢٥٦: 1٩٧٩الزر ىػػػػػػػػػت، ) 1/٨٩٧: 1٩٧٦سػػػػػػػػػر يس، )  1/91٩تػػػػػػػػػرريي: 

 الخرص ب زوة الخندؽ وىو ال ترب موضوع البوث وقد نىت شرؼ توفيؽ الجز  ،  ٤/٤٧
وىػػو ضػػمف مجمواػػة مخطوطػػة منيػػر ، رسػػرلة عػػت ال ابػػة الماظمػػة والمسػػجد الوػػراـ  ٢)

 . ٢/٢٥٦: 1٩٧٩الزر ىت،   )1/٨٩٧: 1٩٧٦سر يس، )نسخو بدار ال تب المصرية
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وػػرجت )اىػػ  المػػذاىب االرباػػة لػػدا االوتيػػرج والوػػرج النت راػػو بيػػراىميػػة المنرسػػؾ   9)
،  ٤/٤٧: 1٩٥٧/  ورلػػػػػة )   1/91٩دوف تػػػػػرريي: الب ػػػػػدادي، )البربػػػػػرنت   1/٢١9: 1٩٩٢خىي ػػػػػة، 

 نسخو منير بدار ال تب المصرية. وىت مخطوطة 
وصف  :  ويتضمن اوال. : منهج المصنف في الكتاب ثالثالمبحث ال
 المخطوط 

والثرنيػػػة النسػػػخة عػػػت توفيفػػػت اىػػػ  نسػػػختيف اوػػػدىمر نسػػػخو مخطوطػػػة  تداتمػػػا
 يأتت بيرنرت النسختيف. المطبواة وعيمر 

 
 الماتمدة )أ .

 1٢1٢.رقـ المخطوطة 1

 فردريةالم تبة الالمخطوطة :  دية . ار٢

 ورقة  ٦٢٨. ادد اوراؽ المخطوطة : 9

 سطرا 91الواودة : . ادد االسطر عت الص وة ٤

  ىمة  1٩ -1٦السطر الواود :  ادد  ىمرت. ٥

  النسخة واضوةورلتير : . ٦

 الخط : خط نسي ماترد . ٧

 ـ1٦١1-ػ ى1١1١األوؿ ربي   1٦. ترريي نسخير : ٨

 . ٤/1٤٢: 1٩٧٤رؤوؼ، ).اسـ نرسخير : مجيوؿ٩

 .)ح( النسخة

صػػػر بمالوىبيػػػة عػػػت المطباػػػة وىػػػت النسػػػخة المطبواػػػة وقػػػد طباػػػت ىػػػذه النسػػػخة 
، ـ 1٨٨٥ -ػىػ19١٢وطبايػر سػنة ـ ، واايػد تصػويرىر 1٨٦٧-ػىػ1٢٨9) بجزأيف سػنة

ثػػـ صػػدر ، ـ1٩٧١سػػنة  تصػػوير ال تػػرب وطباػػو وااػػردت مؤسسػػة شػػابرف عػػت بيػػروت 
وىػذه الطباػرت جميايػر ، خىوا مف ترريي الطبػ مصورا ايضر اف دار صردر عت بيروت 
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المخطوطة وبيف وقرت  بيرة بيف النسخة عر وليس ىنرؾ مف مصورة اى  الطباة االول  
 النسخة المطبواة. 

 ثانيا: منهج المصنف رحمه اهلل في الكتاب 

والتػػت   وسػػىـوآلػػو صػػى  ا  اىيػػو ) ارا  المصػػنؼ رومػػو ا  تبيػػرف سػػيرة المصػػط    1)
أل ثػػػر المصػػػنؼ مسػػػتوابة ومػػػف ىنػػػر جػػػر ت السػػيرة التػػػت  تبيػػػر ، ىػػت  ثيػػػرة ال وا ػػػد

، سالـ ثػـ والدتػو صػى  ا  اىيػو وسػىـاالمف قبؿ وقد بدأىر ،  رعية، شرعية، ووادثير
  . رلو برلتجررة وزواجو تواشامو و  رلو جده و  رلة امو  ةووعر، ورضراتو

مػف ويػر  التػت وردت عػت وردثػو ماينػة  اآلرا  يػدرج جميػ  رومو ا  رف المصنؼ   ٢(
الو ػػـ اىييػػر بػػأف يػػذ ر الروايػػة ترر ػػر منوػػ  مػػف سػػبفو مػػف المػػؤرخيف متخػػذا تػػرجيح 
ت  تبيـ ع واويف اورديرووف انيـ ابرأوا ذمتيـ لىذمة ويث   لىاىـ وابراامرنة لىفررئ  

 . ؿ الروايرت 

 لىووادث ثـ يذ ر الم رزي واودة تىو االخرا. رف يرتب الت رصيؿ المختى ة  وان  9)

وذلؾ مف  اف موق  ال زوة و ذلؾ ذ ر االمر ف ورلبر مر يذ ر الت رصيؿ الج راعية   ٤)
 ال   تب المارجـ والفواميس.خالؿ االشررة 

وزاىػػر النبػػت صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ بن سػػو واسػػمر  الػػذيف قػػرـ بترتيػػب ال ػػزوات التػػت   ٥)
وػزوة الخنػدؽ انػدمر اسػتخىؼ اىييػر ابػف اـ م تػـو  مػر عػت ( المدينػة استخى يـ عت 

.  

الػػػ   تػػػب الػػػ   تػػػب السػػػير التػػػت اسػػػتارف بيػػػر عػػػت  تربػػػو ىػػػذا و ػػػذلؾ اشػػػرر  ثيػػػرا   ٦)
 الت رسير.

عػت  مػر ، بػذ ر السػيرة مفرونػة برلطػب النبػويربط المصنؼ رومو ا  عػت منيجيتػو   ٧)
وتوسػ  عػت ، عأصرب ا وىو ذارمبيرنو الشريرف اال وؿ اندمر اصرب سيـ ساد بف 

 المصنؼ.ساة اىـ ييف وعت امر نير ممر يدؿ اى  شرح الشرا

المتأخريف ال  الجمػ  بػيف المؤل ػرت اتجو المصنؼ شأنو شأف ال ثير مف المؤل يف    ٨)
 والروايرت عت  ترب واود لىسيرة.
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 :  ثالثا: منهجي في تحقيق النص
يجػػػػػػػػب اتبرايمػػػػػػػػر انػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػة لػػػػػػػػو طػػػػػػػػريفتيف ف التوفيػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذا الاصػػػػػػػػر إ

 : 9٤1 :٢١١٤ماروؼ، )المخطوطرت
وقػػد ، مجػػردا مػػف  ػػؿ تاىيػػؽاىػػ  اخػػراج الػػنص مصػػوور  راالقتصػػرىنػػرؾ مػػف يػػرا  -1

 مف الموففيف برتبرع ىذا ال ف .  رثرةاخذ  ثرة 
وقسػػػـ يػػػرا مػػػف الواجػػػب توضػػػيح الػػػنص بػػػرليوامش والتاىيفػػػرت واثبػػػرت االختالعػػػرت  -٢

نسبير لمر عيو ولـ يأخذ بيذا ال ف اال الفىة مف الموففيف ، عيوالوارد والتاريؼ برلمبيـ 
 الواورة والصاوبة ومر يوترج اليو مف وقت وجيد.مف 

عػػال ورجػػة باػػد ىػػذا ة اصػػورب الػػرأي االوؿ ىػػو اخػػراج الػػنص الصػػويح وجػػاف 
ال  المبيـ مف مف ترجمة لألاالـ الواردة عيو واالستشررة ال  اثفرلو برليوامش والتاىيفرت 

سػػػالمة الػػػنص اف وقػػػد عػػػرتيـ ، االصػػػطالورت واسػػػمر  البىػػػداف والمواضػػػ  ومػػػر الػػػ  ذلػػػؾ
الثرنيػػة اويرنػػر بأىميػػة ذلػػؾ اتبػػ  الطريفػػة وقػػد اثػػرت اف ، وصػػوتو ىػػو اتبػػرع ىػػذه الطريفػػة

السػػيرة ايػػدي النػػرس لمػػر تمثىػػو د لػػو مؤل ػػو وجاػػؿ ىػػذه ال ػػزوة بػػيف االػػنص  مػػر ار وإلخػػراج 
الػػنص برتبػػرع خطػػوات عصػػىتير النبويػػة مػػف م رنػػة عػػت ن ػػوس المسػػىميف وقمػػت بتوفيػػؽ 

 بش ؿ نفرط: 
 ط النص المنسوخ بضستطات او متأنية قربىت المنسوخ م  االصؿ مفربىة دقيفة  -1

 : ادة منيربأمور ضبط النص وقد انيت انرية برل ة  -٢
بػيف واف اضػ  اآليػرت الفرآنيػة قمت بتخري  اآليرت وضبطير برلشػ ؿ الفرآنية  اآليرت -أ

 قوسيف مزىريف.
 اصولير الترريخية.وارجراير ال  تخري  االورديث الواردة عت النص  -ب
 واالمر ف الواردة عت النص.التاريؼ برألاالـ  -ج
عت الػنص مػف  تػب الماػرجـ ال ريب مف االل رظ والمصطىورت التت وردت استخرج  -د

 .والى ة
ااتنيت انرية عر فة بترتيب النص ويث المصنؼ لـ يراات تنظػيـ الػنص  مػر ىػو  -ىػ 

لـ  مر االنتير  مف الرواية  دانمتاررؼ اىيو االف مف ويث بداية ال فرة او وض  نفطة 
 ال واصؿ بؿ سرد الروايرت سردا.ييتـ بوض  
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الػذي اخػذت منػو البوػث  نػت اداػـ مػر ااىػؽ  بػو برلمصػدر ورشػية  فت عتىيات دان -و
 المتف.اى   ئوت  ال اتخمـ الوواشت وتط  ثيرا عت تاىيفرتت  وجزو نت أ
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 تحقيق النص
برلخنػػػدؽ لو ػػػر النبػػػت وسػػػميت ، وقاػػػت وػػػزوة الخنػػػدؽ، )* وعػػػت شػػػواؿ ىػػػذه السػػػنة
جمػػ   - بػػرألوزابوسػػميت ، بإشػػررة مػػف سػػىمرف ال ررسػػتصػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ الخنػػدؽ 

طوا ؼ المشر يف اى  وػرب المسػىميف وىػـ قػريش ووط ػرف اي طر  ة الجتمرع  -وزب
عػػت ذلػػؾ وانػػزؿ ا  تاػػرل  ، وىػػـ الػػذيف سػػمرىـ ا  تاػػرل  بػػرألوزابوالييػػود ومػػف مايػػـ 

،  1/٢9٨دوف تػػػػػػرريي: الفسػػػػػػطالنت، )يػػػػػػةىدنال ػػػػػػذا عػػػػػػت المواىػػػػػػب ، صػػػػػػدر سػػػػػػورة االوػػػػػػزاب
 :)** موسػػػ  بػػػف افبػػػةعفػػػرؿ ، واختىػػػؼ عػػػت ترريخيػػػر،  ٢9٧/ ٢:ػىػػػ19٢٦السػػػميودي، )والوعػػػر

وصػووو النػووي عػت ، لاشػرة اشػير وخمسػة ايػرـوعػت نسػخة ،  رنت عت شواؿ سػنة اربػ 
اجيػػػب لمػػػر مػػػ  قولػػػو بػػػأف وػػػزوة بنػػػت قريظػػػة وىػػػو ،  1١/٢١٧: 1٩٩٨النػػػووي، )الروضػػػة

ة يروييػػػر وىػػػذه الروايػػػ،   9/٤١١: 1٩٨٨البييفػػػت، )سػػػيأتت مػػػف انيػػػر  رنػػػت افيػػػب الخنػػػدؽ
وقػػرؿ ابػػف اسػػورؽ : وػػزوة الخنػػدؽ عػػت شػػواؿ سػػنة خمػػس ، موسػػ  بػػف افبػػة اػػف الزىػػري

 وبيذا جـز ويره مف اىؿ الم رزي. ، 9/1٩٧: 1٩٩٥ابف ىشرـ، )

قرؿ ال  قوؿ موس  بف افبػة وقػواه بفػوؿ ابػف امػر : اف رسػوؿ ا  جرري بالوامر 
ارضو يوـ اود وىو ابف ارب  اشرة عىـ يجزه وارضو يـو الخندؽ صى  ا  اىيو وسىـ 

واوػد  رنػت سػنة ثػالث عت ػوف عي وف بينيمر سػنة واوػدة،  ، رزهجاشرة عأوىو ابف خمس 
 . 9/٤٤: 1٩٩٨البخرري، )الخندؽ سنة ارب 

اف ي ػػوف ابػػف الوتمػػرؿ عيػػو بينيمػػر اذا ثبػػت لنػػر انيػػر  رنػػت سػػنة خمػػس ة وجػػوال 
و ػرف عػت االوػزاب اسػت مؿ الخمػس ، اشػرعت أود  رف اوؿ مػر طاػف عػت الراباػة امر 

 . 9/٤١١ :1٩٨٨البييفت، )اشرة وبيذا اجرب البييفت

                                                           
)*(
 مف اليجرة . ةاي السنة الخرمس  

)**(
 رف مف موالت اؿ ، ـ ٧٥٨-ىػ1٤1بف ابت ايرش ابو مومد الفرشت )ت  االمرـ موس  بف افبة  

الزبير وتتىمذ اى  يد اروة بف الزبير ومومد بف مسىـ بف شيرب الزىري و رف بصيرا برلم رزي 
، ابف الامرد الونبىت)  ٦/11٤: ىػ1٤19الذىبت، )  ٤11:ىػ19٩٧الاص ري، . )النبوية 
1٢: ٩٧٨/1٩1  
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  99٢/ 1 دوف تػػػرريي:ابػػػف ت ػػػري بػػػردي، )المشػػػيور اراقػػػتوقػػػرؿ الشػػػيي ولػػػت الػػػديف ال 
المواىػػػػب عػػػػت  ػػػػذا ، : انيػػػػر عػػػػت السػػػػنة الراباػػػػة مػػػػف اليجػػػػرة ٢٤٩ دوف تػػػػرريي: السػػػػيوطت، )

 . 1/٢9٨دوف ترريي: الفسطالنت، )الدنية

اف رسػػػوؿ ا  صػػػى  ا  اىيػػػو وسػػػىـ لمػػػر أجىػػػ  ييػػػود بنػػػت قػػػرؿ اصػػػورب السػػػير: 
وباػػض ، وسػػ ف  ػػؿ قػػـو مػػنيـ عػػت نرويػػة، ت رقػػوا عػػت الػػبالد، النظيػػر مػػف وػػوالت المدينػػة

ابػت ابػت الوفيػؽ، و نرنػة بػف الربيػ  بػف وأبػو راعػ  سػالـ بػف ، بف أخطػب ويتمنيـ وىـ 
بػػف  ويػتاشػراعيـ مثػؿ عخػػرج ن ػر مػف  يـ اسػتوطنوا خيبػر، تػرباالوفيػؽ النضػريوف ومػف 

 وووذة، ال رسؽوابت ارمر ، أخطب، و نرنة بف الربي ، وسالـ بف ابت الوفيؽ النضرييف
قريػػب مػػف اشػػريف عػػت رىػػط مػػف بنػػت النظيػػر، ورىػػط مػػف بنػػت وا ػػؿ بػػف قػػيس الػػوا ىييف 

اىػػ  رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ وتػػ  قػػد قػػدموا رجػػال، وىػػـ الػػذيف وزبػػوا االوػػزاب 
ال  ورب رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وداوىـ ، وأستنصروىـ عرست ووىـ،  ة اى  قريشم

ان ػـ اىػؿ ال تػرب والاىػـ بمػر  نػر نختىػؼ عيػو ليػـ قػريش : يػر ماشػر الييػود وسىـ، عفرلت 
وانػتـ اولػ  ، بػؿ ديػن ـ خيػر مػف دينػوأديننػر خيػر أـ دينػوا قػرلوا ، عأخبرونػر، ومومػد فنو

ََ  عيـ الذيف انزؿ عييـ : ، منوبرلوؽ  ِ  ُد  ُتُدْ  َِِبد ِمل ِ دَ  ْلكِ  َدلِؤ َُدوك َََل ك تَدَر ِإلَد  ْلةدِيََ  َُ
ددَ َ ِ ددَ  ْلةددِيََ  َ َ  ُددْ  َلددِم ِ   َك ََ ِِ ددُوَ  ََ  ُْ ددُر ََ َةددِيََ  َا ََ ِل ََدُق لُدد  َُ  َِ  ُِ َُْلاةددل ُلَئِددَ   *بِللكِجمكددِ   َُ

َةدُح سَدََد ك تَ  َكَعِ  ْل ََُ  ك ََد َةُح  َكدِ  سَدِ ِاْ َ   *ِجدَ  لَدُح َِِبد ِرْ ْلةِيََ  َلَع َدُهُ  ْل ُْ ََمك َلُهد ك َِِبد    ِ دَ  ْلك
ََ َِِق ددِرْ  ََ ْل ةددل تُدد  َِِح سَدَقدد ك َ تَد دك َددل َ َأ  *َُدوك دد َةددُح ِ دد ك َس ك َُُ  ْل ََ َىََدد  َ ددل َ تَددل ََ ْل ةددل ُ ددُ ُ ََمك ََحك

َكِ ددل َىِ   َُ ك ُ  ََُ تَد دك َددل ددَ   َْ َُْلكِح ك َِ َ  ْلكِ  َددلَؤ  ددل ِإبدكددَرْ ُه ك َ دد ك َ دد ة  *ِْ ِ دد دك َُ ُه ك َ دد ك َ َ ددَ  بِددِح  دد دك ِْ َس
ََ  ِبَجَه ةَ  َلِع ِرْ  ََُا   . ٥٥-٥1)سورة النسر :  َى كُح 

ونشػطوا ممػر داػوىـ اليػو مػف عىمر قرلوا ذلؾ لفريش سرىـ مر قرلوا، وطربت قىػوبيـ 
ثػػـ ، واسػػتادوا لػػووأجماػػوا اىػػ  ذلػػؾ ، ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ  عأجػػربوىـوػػرب رسػػوؿ 

ب ػتح ال ػيف الماجمػة - وػيالفوت  جرؤا وط رف بف قيس ت اول ؾ الييود مف م ة خرج
: قػيس بػػف  ٢٥9/ ٢ :٢١١٥ال يػروز آبػػردي، )وعػػت الفػرموس -اسػـ قبيىػة سػػميت برسػـ جػدىـ

ال  ورب رسػوؿ ا  انتي  عداوىـ ، ابو الفبيىة واسمو اليرس بف مضربرل تح  -ايالف 
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تػرباوىـ اىػ  صى  ا  اىيو وسىـ واخبروىـ بأنيـ سي ونوف مايػـ اىيػو، واف قريشػر قػد 
وجاىت ييود ل ط رف توريضر اىػ  الخػروج نصػؼ ، مايـاىيو واجتماوا  أوأجماو ، ذلؾ

بػف وصػف قػرؿ لاينيػو ، مػرةعزامػوا اف الوػررث بػف اػوؼ اخػر بنػت ، تمر خيبر  ػؿ اػرـ
وخىػو ، ىػذا الرجػؿمف وط رف : يػر قػوـ أطياػونت وداػوا قتػرؿ بف وذي ة بف بدر ولفومو 
مػر ألوقطػ  اانػرقيـ الطمػ  ون ػذوا ، ت ىػب اىػييـ الشػيطرف، بينو وبػيف اػدوه مػف الاػرب

، ، و تبوا ال  وى ر يـ مف بنت اسػدوسىـوآلو اينية اى  قترؿ رسوؿ ا  صى  ا  اىيو 
و تبػػت ، وىمػػر الوىي ػػرف اسػػد ووط ػػرف، االسػػدي عػػيمف تباػػو مػػف بنػػت اسػػدعأقبػػؿ طىيوػػة 

بمػف  االاػورعأقبػؿ ابػو ، استمدادا ليػـقريش ال  رجرؿ مف بنت سىيـ بينيـ وبينيـ ارورـ 
 ، امػدادىـى رؤىـ مف بنت ساد اف يػرتوا الػ  لوتباو مف سىيـ مدد لفريش ثـ  تبت الييود 

، عػػػرس والػػػؼ بايػػػر ثمر ػػػةوعػػػييـ ثال، رجػػػؿ ؼيرف جػػػيش قػػػريش ارباػػػة االسػػػ  عجمػػػ  ابػػػو
عخػرج ابػو  ، ودعاوه ال  اثمرف بف طىوة بف ابت طىوة مف بنػت ابػد الػداروافدوا لوا  

أجربيـ مف الفبر ؿ مف بنت سىيـ واسىـ ولوؽ بيـ مف ، س يرف بفريش ونزلوا مر الظيراف
وتجماػت  توزبػتررو عػت جمػ   بيػر وتػ  صع، ونزارة ووط رفواشج  وبنت مرة و نرنة 

وليػػذا   ، 9/1٩٨: 1٩٩٥ابػػف ىشػػرـ، )بأسػػرنيدهرجػػؿ اىػػ  مػػر ذ ػػره ابػػف اسػػورؽ اشػػرة االؼ 
وقيػؿ  ػرف المسػىموف ، و ػرف المسػىموف ثالثػة االؼ، وػزوة االوػزاب  ) ىذه ال زوة تسم
انػػػو  ػػػرف مػػػ  :  9/٦٢ :1٩٦١ابػػػف سػػػاد، )وذ ػػػر ابػػػف سػػػاد، والمشػػػر وف ارباػػػة االؼال ػػػر 

،  1/٢9٩دوف تػػرريي: الفسػػطالنت، ) ػػذا عػػت المواىػػب الىدنيػػةالمسػػىميف سػػتة وثالثػػوف عرسػػر، 
نسب صروب المواىب ىذا ال الـ ال  ابف ساد ولـ أجػده عػت طبفػرت ابػف سػاد عػت وقد 

بنػت قريظػة باػد وزوة الخندؽ ول نت وجدتو اندمر وزا رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسػىـ  
 . الخندؽ مبرشرة

وسػػررت وط ػػرف وقر ػػدىـ اينيػػة بػػف ، عسػررت قػػريش وقر ػػدىـ ابػػو سػػ يرف بػػف وػػرب
المػري عػت بنػت اػوؼ بػف ابػت وررثػة  والوػررث بػف ، بف وذي ة بف بدر بػف عػزارةوص  

بػف بػف وػالؿ بػف اشػج  وماد بف جىية بف نػويرة بػف طريػؼ بػف شػومة بػف ابػدا  ، مرة
عأمػػدىـ  دوهموت رمػػؿ ليػػـ ولمػػف اسػػت، و مػػف اشػػج مػػف قومػػريػػث بػػف وط ػػرف عػػيمف ترباػػو 

بيػػـ النبػػت  رسػػوؿ ا  صػػى  ا  عىمػػر سػػم  ، جمػػ  اظػػيـ ىػػـ الػػذيف سػػمرىـ ا  االوػػزاب
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 :1٩٩٧ابػػػف  ثيػػػر، )الخنػػػدؽ اىػػػ  المدينػػػةاىيػػػو وسػػػىـ وبمػػػر اجماػػػوا لػػػو مػػػف االمػػػر وػػػزب 
و ػػػػرف الػػػػذي اشػػػػرر اىػػػػ  رسػػػػوؿ ا  صػػػػى  ا  اىيػػػػو وسػػػػىـ برلخنػػػػدؽ سػػػػىمرف  ،  1٢/٦

وىػو يوم ػذ ال ررست، و رف اوؿ مشيد شيده سىمرف م  رسػوؿ ا  صػى  ا  اىيػو وسػىـ 
رسػػػوؿ ا  عابػػػ  ، خنػػػدقنر اىينػػػرب ػػػررس اذا ووصػػػرنر  نػػػر  نػػػراوقػػػرؿ : يررسػػػوؿ ا  ، وػػػر

ودعػػ  لػػوا  ، ـواسػػتخىؼ اىػػ  المدينػػة ابػػد ا  بػػف اـ م تػػو ، صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ جيشػػو
ال  ساد بف ابػردة، عخػرج مػف المدينػة عػت د بف وررثة ولوا  االنصرر زيالميرجريف ال  

، صػػوربو ورد الػػ  المدينػػة مػػف استصػػ ره مػػف اوالد الصػػوربةأواػػرض ثالثػػة االؼ رجػػؿ 
وزيػػد بػػف ثربػػت وابػػت سػػايد الخػػدري واذف لباضػػيـ عػػت الخػػروج مثػػؿ ابػػد ا  بػػف امػػر 

عطىػب النبػت صػى  ا  اىيػو وسػىـ ، ابنر  خمس اشػرة سػنةوالبرا  بف ارزب وىـ يوم ذ 
 ػػػرف اوػػػد :  1/911 :ػىػػػ19٢٦السػػػميودي، )رعػػػوعػػػت خالصػػػة الو ، لىخنػػػدؽموضػػػار صػػػرلور 

، منيػػػرالاػػػدو مشػػػتب ة برلبنيػػػرف والنخيػػػؿ ال يػػػتم ف جػػػرنبت المدينػػػة اػػػورة وسػػػر ر جوانبيػػػر 
 :ىػػ1٤١9الب ػري، )الم شػوؼ لىخنػدؽ وجاػؿ ماسػ ره توػت جبػؿ سػى عأخترر ذلؾ الجرنب 

وجاػػػؿ المسػػػىموف ظيػػػورىـ الػػػ  جبػػػؿ سػػػى ، ،  9٨٩/ ٤ :٢١١٨يػػػرقوت الومػػػوي، )  ٧٤٧/9
مسػجد ال ػتح والخنػدؽ بينػو وبػيف وضربت لو قبة مف أديـ اومػر اىػ  الفػرف عػت موضػ  

وعػػت ، ارباػػيف ذرااػرشػرة ل ػػؿ ا عفطػ  ، ثػـ قسػػمو، عخػػط اوال موضػ  الخنػػدؽالمشػر يف، 
 عرسػػػػتارر مػػػػف ييػػػػود بنػػػػت قريظػػػػة لو ػػػػر الخنػػػػدؽ ، رجػػػػرؿ اشػػػػرة اذرعروايػػػػة ل ػػػػؿ اشػػػػرة 

و رنػػػت بيػػػنيـ وبػػػيف النبػػػت ، وويػػػر ذلػػػؾوالفػػػدـو  والمسػػػورة  الماػػروؿ وال ػػػؤوس والم رتػػػؿ 
وعت ، ميردنة ومارىدة وىـ ي رىوف مسير قريش ال  المدينةمومد صى  ا  اىيو وسىـ 

: ػىػ19٢٦السػميودي، )و جميػ  المسػىميف وىػـ يوم ػذ ثالثػة االؼ يػوامػؿ عخالصة الوعر : 
1/911 . 

واالنصػػػػرر يو ػػػػروف الخنػػػػدؽ وػػػػوؿ المدينػػػػة قػػػػرؿ: جاػػػػؿ الميػػػػرجريف ، واػػػػف انػػػػس
يامػػػػؿ عيػػػػو مػػػػػ  و ػػػػرف النبػػػػت صػػػػى  ا  اىيػػػػػو وسػػػػىـ ، متػػػػػونيـ  التػػػػراب اىػػػػ وينفىػػػػوف 
 نػػػر مػػػ  رسػػػوؿ ا  قػػػرؿ: ، واػػػف سػػػيؿ سػػػاد،  ٥/19٨، ٤/91: 1٩٩٨البخػػػرري، )اصػػػوربو

وعت رواية :  رف  . 9/٤٤: 1٩٩٨البخرري، )التراب اى  ا ترعنرومنيـ يو روف ونجف ننفؿ 
: 1٩٩٨البخػػرري، )النبػػت صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ ينفػػؿ التػػراب وتػػ  وارا التػػراب جىػػدة بطنػػو
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. و رف  ثير الشار . وعت رواية  9/٤٧: 1٩٩٨البخرري، )وعت رواية: شار صدره . ٤٧/9
يفػوؿ او يرتجػز ب ىمػرت ابػف وىػو ، بطنػووت  اومر او اوبر  يـو الخندؽ: ينفؿ التراب 

  :وعت رواية ، تدينرأى رواوة : وا  لوال ا  مر
 المهممممممممممممم لمممممممممممموال ممممممممممممما ا تممممممممممممدينا

 سممممممممممممممممكينة عمينمممممممممممممممما نفمممممممممممممممم نزل
 وا عمينممممممممماغمممممممممان االولمممممممممى قمممممممممد ب

 

 وال تصمممممممممممممممممممدقنا وال صممممممممممممممممممممينا 
 وثبممممممممممممت االقممممممممممممدام ان القينمممممممممممما
 اذا ارادو فتنمممممممممممممممممممممممة  بينممممممممممممممممممممممما

 

ح: ، دوف تػػررييمسػػىـ، )  9/٤٧: 1٩٩٨البخػػرري، )الشػػيخرفرواه ، ابينػػر أبينػػرصػػوتو  ورعػػ  بيػػر
1٨١9 . 
يو ػػر وػػيف ، وسػػىـ قػػرؿ لامػػرروآلػػو اػػف ابػػت قػػردة اف رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو و 
رواه مسػػىـ ، ؤس ابػػف سػػمية تفتىػػؾ ال  ػػة البرويػػةبػػويفػػوؿ : ، عجاػػؿ يمسػػح رأسػػو، الخنػػدؽ

 . ٢٩1٦ح: ، دوف تررييمسىـ، )
وتػػ  اف االصػػورب ، واػػرـ مجراػػة، زمػػرف اسػػرة أف عػػت ػػوروي اف و ػػر الخنػػدؽ 

ولبثػوا ثالثػة ، الػذي بيػـ مػف الجػوع رنوا يشدوف عت بطونيـ الوجر مف الجيد والضػاؼ 
 .رقال يذوقوف ذوا  ايرـ

ورعانػر اػف ، واف ابت طىيوة: ش ونر ال  رسوؿ ا  صػى  ا  اىيػو وسػىـ الجػوع
اػف وجػريف . ذ ػره عرع  رسػوؿ ا  صػى  ا  اىيػو وسػىـ اػف بطنػو ، اف وجر بطوننر

قيػػؿ الوجػػر يػػدع  الجػػوع .واػػف أنػػس :  . ٢١٩ دوف تػرريي: الترمػػذي، )الترمػذي عػػت الشػػمر ؿ
عػػػػرذا الميػػػػرجروف واالنصػػػػرر الػػػػ  الخنػػػػدؽ  وسػػػػىـوآلػػػػو خػػػػرج رسػػػػوؿ ا  صػػػػى  ا  اىيػػػػو 
عىمػر رأا مػر بيػـ ، يامىػوف ذلػؾ ليػـولػـ ي ػف ليػـ ابيػد ، يو روف الخندؽ عت وػداة بػرردة

عبػػػػػػررؾ عػػػػػػت االنصػػػػػػرر ، االخيػػػػػػر اآلخػػػػػػرةالخيػػػػػػر قػػػػػػرؿ : الىيػػػػػػـ ، مػػػػػػف النصػػػػػػب والجػػػػػػوع
 عفرلوا مجيبيف لو: . 9/٤٥: 1٩٩٨البخرري، )والميرجرة
 ما بقينا ابدا عمى الجهاد         نحن الذين بايعوا محمدا              

قػػد وقػػ  انػػػد وعػػت المواىػػب الىدنيػػة: ، عو ػػروا الخنػػدؽ وعروػػوا منػػو باػػد سػػتة ايػػرـ
وانػػو الواقػػدي ، يومػػرانيػػـ اقػػرموا عػػت امػػؿ الخنػػدؽ قريبػػر مػػف اشػػريف ، موسػػ  بػػف افبػػة
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البػف  اليػدي النبػويوعػت ، لىنػووي خمسػة اشػر يومػروعػت الروضػة ، ارباػر واشػريف يومػر
 . 1/٢٤1دوف ترريي: الفسطالنت، )أقرموا شيرا ، الفيـ

اف يو ػػروا مػػف موضػػ   ػػرف اػػيف لىميػػرجريف وسػػىـ وآلػػو روي انػػو صػػى  ا  اىيػػو 
وتورج ، لألنصرر اف يو روا مف موض   ذا ال  موض   ذاوايف ،  ذا ال  موض   ذا

و ػرف سػىمرف عريػؽ قػرلوا سػىمرف منػر ونوػف اوػؽ بػو، ال ريفرف عػت سػىمرف ال ررسػت، و ػؿ 
، ال ػػريفيف ةفرلػػمالنبػػت صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ عىمػػر سػػم  ، رجػػال قويػػر يوسػػف و ػػر الخنػػدؽ
ابػػػف )  9/٤١١ :1٩٨٨البييفػػػت، )  9/٢١٨: 1٩٩٥ابػػػف ىشػػرـ، )قػػرؿ: سػػػىمرف منػػػر اىػػؿ البيػػػت 

وروي انػو  ػرف روي انو  رف يامؿ عت و ر الخندؽ امؿ الػرجىيف  ، ٦/٢٦ :1٩٩٧ ثير، 
بػػف مفػػرف المزنػػت وسػػتة مػػف االنصػػرر عػػت النامػػرف و ووذي ػػة بػػف اػػوؼ وسػػىمرف  وامػػر 

و تػػرب ذبػػرب   ػػراب -ارضػػت ليػػـ توػػت ذبػػرب عو ػػروا وتػػ  اذا  ػػرنوا ، ارباػػيف ذرااػػر
وىػػو الجبػػؿ ، المدينػػة بجيرنػػةذبػػرب جبػػؿ :  ٢/٦١٩ :ىػػػ1٤١9الب ػػري، ) قػػرؿ الب ػػري -رفتػػل 

: اخػػرج ا  مػػف بطػػف الخنػػدؽ وعػػت روايػػة، يضػػر  أالػػذي اىيػػو مسػػجد الرايػػة واسػػمو ذونػػرب 
وىػػػت بضػػػـ ال ػػػرؼ وتفػػػديـ الػػػداؿ صػػػخرة بيضػػػر ، وعػػػت المواىػػػب الىدنيػػػة :  ديػػػة شػػػديدة 

 . 1/٢٤1دوف ترريي: الفسطالنت، )الصىبةالفطاة  -يةتالتوالميمىة اى  المثنرة 
بط يػع، عأخبروا رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ بذلؾ وىو ضررب اىيو قبػة تر يػة

مػر  ر مػيػذوقوف ذواقػر  يػرـ الأولبثػوا ثالثػة ، وبطنػو ماصػوب بوجػرم  سىمرف الخنػدؽ، 
عرخػذ الماػوؿ مػف سػىمرف عضػربير بػو ضػربة صػداير وبػرؽ التساة اىػ  شػ ير الخنػدؽ و 

وتػ  ل ػرف مصػبرور عػت بيػت   -يانػت المدينػة  -أضر  منير مر بيف ال بيتير منير برؽ 
ثػػـ ضػػربير ، و بػػر المسػػىموف، ت بيػػرة عػػتحع بػػر رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ ، مظىػػـ
 ع بػػر رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ ، ال بيتيػػر مػػر بػػيفبػػرؽ منيػػر بػػرؽ اضػػر  ع، الثرنيػػة

وبرؽ منير برؽ أضر  مر بيف ال ، ثـ ضربير الثرلثة ع سرىر بر المسىموف، و ، ت بيرة عتح
عأخذ بيد سىمرف بيتير ع بر رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ ت بيرة عتح، و بر المسىموف، 

رسوؿ ا  لفد رأيت شي ر مر رأيت مثىو قط عألت ػت  يرورق ، قرؿ سىمرف: بأبت انت وأمت 
ناػػـ يػػر وؿ سػػىمرف قػػرلوا: فػػعفػػرؿ: أرأيػػتـ مػػر ي، رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ الػػ  الفػػوـ

رسػػوؿ ا ، قػػرؿ: ضػػربت ضػػربتت االولػػ ، عبػػرؽ الػػذي رأيػػتـ اضػػر ت لػػت منيػػر عصػػور 
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ثػـ ، أمتػت ظػرىرة اىييػروأخبرنت جبريؿ اف ،  أنير انيرب ال الب، ا ف  سرا الويرة ومد
الفصػػور الومػػر مػػف أرض ضػػربت ضػػربتت الثرنيػػة عبػػرؽ الػػذي رأيػػتـ اضػػر ت لػػت منيػػر 

،  أنير أنيرب ال الب عأخبرنت جبريؿ أف امتت ظرىرة اىيير، ثـ ضػربتير ضػربتت ، الرـو
وأخبرنػػػت عبػػػرؽ الػػػذي رأيػػػتـ اضػػػر ت لػػػت قصػػػور صػػػنار ،  أنيػػػر أنيػػػرب ال ػػػالب، الثرلثػػػة 

مواػػد رىرة اىييػػر، عأبشػػروا عرستبشػػروا المسػػىموف، وقػػرلوا : الومػػد   جبريػػؿ اف أمتػػت ظػػ
مافب بف قشػير : اال تاجبػوف عفرؿ المنرعفوف منيـ، ، ، وادنر النصر باد الوصرؽصد

ومػدا ف الويػرة،  قصػورويخبر ـ انو يبصػر مػف يثػرب ، البرطؿمف مومد يمني ـ وياد ـ 
  مػػف ال ػػرؽ ال تسػػتطياوف اف تبػػرزواوانيػػر ت ػػتح ل ػػـ، وانػػتـ انمػػر تو ػػروف الخنػػدؽ ،  سػػرا

 ، 1/٢٤1دوف تػػػػػرريي: الفسػػػػػطالنت، )  ٦/٢9١ :1٩٩٧ابػػػػػف  ثيػػػػػر، )  9/9٤١: 1٩٨٨البييفػػػػػت، )

َةدُح  عنزؿ الفرآف:  ََُىدَ َِل ْل َُْلةدِيََ  ِسدِ ُُدَُد ِبِه ك َ دَر   َ دل   ََ ُْ َدلِسُق  ِإاك ََدُقد ُأ ْلك ََُاُلد لُُح ِإ ة َُ
ُاِْ َكددِ   وانػػزؿ تاػػرل  عػػت ىػػذه الفصػػة:  ، 1٢)سػػورة األوػػزاب:  ُِددُر ُْ َةُهدد ة َ للِددَ  ْلك ُُددِ  ْل

ُِ بِ َددِ َ   تُددِيُأ َ دد ك َتَوددل َُ  ُِ تُِعددُل َ دد ك َتَوددل َُ  ُِ دد ك َتَوددل ْة َكددَ  ِ  ُْ تَد كددلُِك ْلك َُ  ُِ َكددَ  َ دد ك َتَوددل ُْ تِِ ْلك تُدددوك
َُِ َر    ٍِ ِك ِةَ  َىََ  ُا ِّ َش ُر ِإ  ػ:ىػ1٤٢١الفالات، ) وعت اال ت ر  . ٢٦)سورة آؿ امراف:  ْلكَخ دك

عػػت باػػض الخنػػدؽ  ديػػة عشػػ وىر الػػ  رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو : اشػػتد اىػػييـ  ٤٢٤/1
ثػػـ نضػػح ذلػػؾ ، اف يػػداو بػػوثػػـ داػػر بمػػر شػػر  ا  ، عت ػػؿ عيػػوعػػدار بأنػػر  مػػف مػػر  وسػػىـ 
وتػػ  اػػردت  تلػػنيرالعيفػػوؿ مػػف وضػػر : عوالػػذي باثػػو بػػرلوؽ ، اىػػ  تىػػؾ ال ديػػةالمػػر  

 مسورة وال عأسر. مر ترد رل ثيب 
ولمػػر عػػرغ رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ مػػف الخنػػدؽ أقبىػػت قػػريش وتػػ  نزلػػت 

ومػػػف ؼ مػػػف أوربيشػػيـ، آالعػػػت اشػػرة بمجتمػػ  السػػػيوؿ مػػف رومػػػة بػػيف الجػػػرؼ وربراػػة 
وقر ػػدىـ تػػربايـ مػػف بنػػت  نرنػػة واىػػؿ تيرمػػة، واقبىػػت وط ػػرف ومػػف تػػربايـ مػػف اىػػؿ نجػػد 

 :٢١١١ت، ييىالسػ)اوػد ببػرب نامػرفاضػو  الػ  جرنػب اينية بف وصف وت  نزلوا بذنب 
ف اينيػػة بػػف وصػػف عػػت وط ػػرف قػػد أ :. وعػػت خالصػػة الوعػػر : اػػف ابػػت اسػػورؽ ٦/٢١٢

: تيذيب ابف ىشرـ . وعت  99٩/ ٢:ػى19٢٦السميودي، ) ببرب نامرفجرنب اود نزلوا ال  
مػ  ىػو وناب بجرنػب اوػد يصػ دوا -برلضػـ واػيف ميمىػة-ونامرف  بنام  اند نزوليـ 

 .  9/٢١٩ :٢١١١ت، ييىالس) ال ريةعت  
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عػػت ثالثػػة االؼ رجػػؿ مػػف المسػػىميف يػػـو وخػػرج رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ 
عضػرب ىنػػرؾ  الػػ  سػى ظيػورىـ مػف ذي الفاػدة وتػػ  جاىػوا  مضػػيفلثمػرف ليػرؿ االثنػيف 

ولػػوا  ، بينػػو وبػػيف المشػػر يف و ػػرف لػػوا  الميػػرجريف بيػػد زيػػد بػػف وررثػػةاسػػ ره والخنػػدؽ 
بيد ساد بػف ابػردة و ػرف شػارر اصػورب رسػوؿ ا  صػى  ا  اىيػو وسػىـ يػـو االنصرر 

 . 9/٢١٩ :٢١١١ت، ييىالس)ـ ال ينصروف ،  ذا عت سيرة ابف ىشرـو)الخندؽ وقريظة 
يباػػػث الوػػػرس الػػػ  المدينػػػة خوعػػػر اىػػػ  و ػػػرف رسػػػوؿ ا  صػػػى  ا  اىيػػػو وسػػػىـ 

. وخػرج  1/٢٤٢دوف تػرريي: الفسػطالنت، )  ذا عػت المواىػب الىدنيػة، مف بنت قريظةالذراري 
 اػػب بػػف اسػػد مػػف ابػػت سػػ يرف، وتػػ  اتػػ   تمػػرست بػػف أخطػػب النضػػري برلويػػا   واػػد

اىػ  الفرظت، و رف  اب قد وادع رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ اى  قومػو وارىػدىـ 
قردتيػر ج تؾ بفػريش اىػ  ، باز الدىر وببور طرـعفرؿ لو : ير  اب ويوؾ ج تؾ ، ذلؾ

اف ال يبروػػػػوا وتػػػػ  وسػػػػردتير وب ط ػػػػرف اىػػػػ  قردتيػػػػر وسػػػػردتير قػػػػد ارىػػػػدونت وارقػػػػدونت 
ج تنت بذؿ الدىر بجيرـ ىراؽ مػر ه عفرؿ لو  اب بف اسد: ، يستأصىوا مومدا ومف ماو

مومػد اال وعػر ا لػيس عيػو شػت ، عػدانت ومومػدا ومػر انػر اىيػو عىػـ ار مػف وبراد وببرؽ 
ي تؿ عت الذروة وال ررب وت  سػمح لػو اىػ  اف ااطػره ت بف اخطب ويوصدقر عىـ يزؿ 

أضػؿ ماػؾ عػت مف ا  وميثرقر ل ف رجاػت قػريش ووط ػرف ولػـ يصػيبوا مومػدا اف ايدا 
ممػػر  ػػرف اىيػػو عيمػػر بينػػو  اػػب ايػػده وبػػرئ ض عػػنف، مػػر أصػػربؾوصػػنؾ وتػػ  يصػػيبنت 

 . 9/٢1١: 1٩٩٥ابف ىشرـ، )و وسىـوبيف رسوؿ ا  صى  ا  اىي
قػػرؿ : وسػػبنر ، والمسػػىميفالػػ  رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ الخبػػر عىمػػر انتيػػ  

ساد بػف ماػرذ اوػد بنػت ابػد االسػيؿ وىػو ا  وناـ الو يؿ، وباث صى  ا  اىيو وسىـ 
رج ومايمػػر ز ة وىػػو يوم ػػذ سػػيد الخػػدسػػراوسػػاد بػػف ابػػردة اوػػد بنػػت ، يوم ػػذ سػػيد االوس

بػػف جبيػػر اخػػو بنػػت امػػرو بػػف اػػوؼ ليارعػػوا  تاخػػو الوػػررث وخػػواابػػد ا  بػػف رواوػػة 
أقبؿ ساد بػف ابػردة ثـ ، انيـ مر بى يـعخرجوا وت  أتوىـ عوجدوىـ اى  أخبث ، الخبر

: ا وقػػػرلو ، عػػػأخبروه  وسػػػاد بػػػف ماػػػرذ ومػػػف مايمػػػر الػػػ  رسػػػوؿ ا  صػػػى  ا  اىيػػػو وسػػػىـ
: عفػػرؿ رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ ، الرجيػػ  بأصػػورب  ىمراضػػؿ والفػػررة اي   ػػدر 
ر نفػػػض ايػػػد بنػػػت بػػػولمػػػر مشػػػر بػػػيف المسػػػىميف خ، ماشػػػر المسػػػىميف ا  ا بػػػر ابشػػػروا يػػػر
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 -جػػر تيـ جنػػود عبينمػػر ىػػـ اىػػ  ذلػػؾ اذ ، اشػػتد الخػػوؼ واظػػـ انػػد ذلػػؾ الػػبال قريظػػة 
زىػػر  اثنػػت اشػػر  و ػػرنوا، قريظػػة والنضػػيروىػػـ قػػريش ووط ػػرف وييػػود  -يانػػت االوػػزاب 

عجػػر  بنػػو أسػػد وط ػػرف وعػػزارة .  ٤/٢٢٦:ىػػػ1٤1٨البيضػػروي، )  ػػذا عػػت أنػػوار التنزيػػؿ، أل ػػر
، واينية بػف وصػف ال ػزاريبف اوؼ  ثمف جية المدينة وقر دىـ ورر والييود مف عوقيـ 

. وقػػرؿ ابػػف مػػف جرنػػب اسػػ ؿ الػػوادي وقر ػػدىـ أبػػو سػػ يرف بػػف وػػرب وجػػر  قػػريش و نرنػػة 
 ػذا ، ومػف اسػ ؿ مػنيـ قػريش ووط ػرف، مػف عػوقيـ بنػو قريظػةابرس:  رف الذيف جػرؤىـ 

ومػػف ىيبػػة  ثػػرتيـ وشػػدة شػػو تيـ رابػػت قىػػوب  . ٢/٢9٧:ػىػػ19٢٦السػػميودي، ) عػػت الوعػػر
، وعػػت اال ت ػػر  : وتػػ  ظػػف المؤمنػػوف  ػػؿ ظػػف، ابصػػررىـضػػا ر  اىػػؿ االسػػالـ وزاوػػت 

ووت  قرؿ قر ؿ منيـ:  رف مومد يادنر اف نمىؾ  نوز ، مف باض المنرعفيفونجـ الن رؽ 
 مػر قػرؿ تاػرل : ، واودنر اليوـ ال يأمف اى  ن سو اف يذىب ال  ال ػر ط،  سرا وقيصر

  َدِ  ْلكُقَُد ُؤ ْلكَح َدلِجَر ََ بَد َُ َبكَبدلُا  ِإاك اََِْدِ  ْبك َُ َََ  ِ د كُ  ك  د َُِ  ك ََلك ُُِ  ك  ُُا ك ِ  ك سَد ك ُِ ِإاك َجل
َل  َةِح ْل ُُ ِ  ََ بِلل َُاُلكلِلُدْ  اِلكدَلِْ  َشدِ َِ ْ  *ََُت ُُ    ََ   ُ ِ ُْوك َِ ْلك َِ َ لِلَ  ْبدكُ  َُ :1١)سػورة األوػزاب-

تاجبػػوا منػػو اذ لػػـ ي ػػف ، االاػػراب شػػ ير الخنػػدؽ ورأوه ػػت االوػػزاب وجنػػود . عىمػػر بى 11
اىػػػػ  الخنػػػػدؽ وورصػػػػروا بظػػػػرىر المدينػػػػة  عأقػػػػرموا، أمػػػػر الخنػػػػدؽ متاررعػػػػر بػػػػيف الاػػػػرب

واشريف أو سباة واشريف يومر. وعػت اال ت ػر  : وأقػرـ اىيػو المسىميف اشريف أو أرباة 
وػرب اال الرمػػت . ولػػـ ي ػف بيػػنيـ  ٢/٤٢٤، دوف تػرريي: ال الاػػت)المشػر وف قريبػر مػػف شػير

واستارف بنو قريظة مف قريش ليبيتوا المدينة، عاىـ بػو النبػت صػى  ا   برلنبؿ والوصرر.
ثمر ػػة رجػػؿ عػػت ثالوزيػػد بػػف وررثػػة ، عباػػث سػػىمة بػػف االسػػىـ عػػت مػػر تت رجػػؿاىيػػو وسػػىـ 

الصػوربة عػت  رف ابرد بف بشػر مػ  جمػ  مػف  .وت  ورسوا وصوف المدينة وموالتير 
ايرـ المورصرة يورسوف خيمة رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ  ػؿ ليىػة و ػرف المشػر وف 

عػػرف شػػجارف الصػػوربة ، يم ػػنيـ مػػف ابػػور الخنػػدؽلػػـ ل ػػف ا  تاػػرل  ، يتنػػروبوف الوػػرب
برلنبػرؿ واالوجػرر . و ػرف النبػت صػى  ا  اىيػو وسػىـ بن سػو عػت الىيػرلت  رنوا يمناػونيـ 
انيػر قرلػت :  ػرف النبػت صػى  ا  اىيػو ، واػف اـ سػىمة. ض  الخنػدؽ يورس باض موا

و يفػػوؿ : ىػػؤال  توسػػىـ ذات ليىػػة مػػف ليػػرلت الخنػػدؽ يصػػىت عػػت خيمػػة عخػػرج عنظػػر عسػػما
ر ػب المشػػر يف يوومػػوف وػػوؿ الخنػدؽ عػػأمر ابػػرد بػػف بشػر ومػػف ماػػو اف يوومػػوا وػػوؿ 
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ذىب ابػػرد واصػػوربو وتػػ  ثػػـ قػػرؿ : الىيػػـ ادعػػ  انػػر شػػرىـ وانصػػرنر اىػػييـ عػػ، الخنػػدؽ
عروا ابر س يرف م  جم  مف المشر يف قد اقتوموا بمضيؽ مػف ، انتيوا ال  ش ير الخندؽ

عرارنيـ واصوربو ورموا المشر يف ، الخندؽ وقوـ مف المسىميف يرمونيـ برلنبؿ و الوجر
عرج  ابرد واصوربو ال  النبت صى  ا  اىيو وسىـ وىو يصىت عىمر ، وت  ولو ىرربيف

ومػػر اسػػتيفظ ، قرلػػت : قػػرـ رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ وتػػ  ن ػػي، رغ اخبػػروه بػػذلؾعػػ
قرلػػت اـ سػػىمة :  نػػت مػػ  ، عخػػرج وصػػى  ال جػػر مػػ  الجمراػػة، وتػػ  اذف بػػالؿ ال جػػر

  و خيبػػر و الوديبيػػة يسػػيرسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ عػػت وػػزوات اديػػدة مثػػؿ المر 
وة مػف تىػؾ ال ػزوات شػديدة اىػ  النبػت صػى  ولـ ت ػف وػز ، وعتح م ة وونيف و الطر ؼ
واصرب المسىميف جراوػرت ، شفة  ثيرةملفد اصربو تاب و ، ا  اىيو وسىـ مثؿ الخندؽ

روا انػو لمػر اشػتد الػبال   ، ٢/٤٦٧: 1٩٨٩الواقػدي، ) ثيرة و رف الزمرف زمرف برد و اسرة
المدينة وت  يرجاػر زارة ثىث ثمرر عالنبت صى  ا  اىيو وسىـ اف ياطت وط رف و  اأر 

و الوػررث بػف اػوؼ وىمػر قر ػدا ، زاري ػانو ويخذال قريشر عباث ال  اينيو بف وصف ال
ف مايمػػر انػػو واػػػف بمػػط ليمػػر ثىػػث ثمػػرر المدينػػة اىػػ  اف يرجاػػر ر وشػػ، عػػزارة ووط ػػرف

ضػػة عػػت الصػػىح وتػػ   تسػػبوا ال تػػرب ولػػـ تفػػ  الشػػيردة وال او اصػػوربو عجػػرا بينيمػػر المر 
زاري قػد مػد رجىػو بػيف  ػا اينيػة بػف وصػف الر عػرأي  اسػيد بػف وضػوجػر، ازيمة الصىح

عرقبؿ اى  اينية وقػرؿ : يػر اػيف ، يدي رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ واىـ مر جر  لو
عوا  لوال مجىس رسوؿ ، اتمد رجىؾ بيف يدي رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ )* اليجرس

عفرؿ : يػر ، بوجيو ال  النبت صى  ا  اىيو وسىـثـ اقبؿ ، ا  الن ذت جنبؾ بيذا الرمح
 او امػػرا  توبػػو عرصػػن  مػػر، ىػػذا شػػي ر امػػرؾ ا  بػػو البػػد مػػف امػػؿ بػػورسػػوؿ ا  اف  ػػرف 

ناطػػييـ اال السػػيؼ وتػػ   ػػرنوا  واف  ػػرف ويػػر ذلػػؾ عػػوا  مػػر، نفػػوؿ عيػػو شػػي ر   شػػ ت مػػر
ي ر عػدار سػاد بػف ماػرذ عس ت النبت صى  ا  اىيو وسىـ ولـ يفؿ شػ، يطاموف منر شي ر

ضػير عفػرال : يػر رسػوؿ ا  وبف ابردة عرستشررىمر عيو عفرال مثؿ مر قرؿ اسيد بػف وساد 
وا  مػر اصػن  ذلػؾ ، قرؿ : بؿ شت  اصناو ل ػـ، اشت  امرؾ ا  بو اـ امر تصناو لنر

                                                           
)*(
  1/٥٨١ :٢١١٥ال يروز آبردي، )اليجرس : ولد الثاىب او الفرد .    



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
30 

ر ساال انت رايت الارب قد رمت ـ اف قوس واودة و ريدو ـ مف  ؿ جرنب عرردت اف ا 
فػػـو اىػ  شػػرؾ العفػػرؿ سػاد بػف ماػػرذ : يررسػوؿ ا  قػد  نػػر نوػف وىػؤال  ، اػن ـ شػو تيـ

 ىوا منػر ثمػرة االقػرب او وىـ اليطاموف اف يأ، وابردة االوثرف النارؼ ا  والنابده، بر 
وا  الناطػػييـ اال السػػيؼ ، عوػػيف ا رمنػػر ا  برالسػػالـ واازنػػر بػػؾ ناطػػييـ اموالنػػر، بياػػر

عتنػروؿ ، رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسػىـ:  عأنػت وذلػؾعفرؿ ،  بيننر وبينيـوت  يو ـ ا 
ابػػػف ىشػػػرـ، )ليجتيػػػدوا اىينػػػر ثػػػـ قػػػرؿ: ، عػػػت ال تػػػرب ومػػػزؽ ال تػػػرب عموػػػر، سػػػاد الصػػػوي ة

رجػػػػ  ع.  ٦/٤١ :1٩٩٧ابػػػػف  ثيػػػػر، )  ٤11-9/٤1١: 1٩٨٨البييفػػػػت، )  ٢١٧-٢/٢١٦: 1٩٩٥
واىمػر اف ال يػدليـ اىػ  المدينػة ، خرسػريفر بيف خػاينية بف وصػف والوػررث بػف اػوؼ 

لمػػر رأوا مػف اخػػالص االنصػرر وان ػػرقيـ مػ  رسػػوؿ ا  صػى  ا  اىيػػو بوجػو مػػف الوجػوه 
 . ور وتزلزؿ أمرىمر عتعت  ؿدخو وسىـ 

اخػو بنػت اػرمر د و  مػنيـ امػرو بػف ابػد، شػجارنيـو  وروا اف عوارس مػف قػريش
، ونوعػؿ بػف ابػد ا ، وىػب المخزوميػرفوىبيرة بػف ابػت ، بف ابت جيؿوا رمة ، بف لؤي

اخػػو بنػػت موػػررب  قػػد تىبسػػوا يومػػر لىفتػػرؿ وخرجػػوا اىػػ  ومػػرداس ، وضػػرار بػػف الخطػػرب
عسػػتاىموف اليػػـو مػػف ، يػػر بنػػت  نرنػػةوقػػرلوا تييػػؤا لىوػػرب ، ومػػروا اىػػ  بنػػت  نرنػػة، خػػيىيـ
وا اىػ  وق ػوالجػيش اىػ  اثػرىـ وتػ  ، تانػؽ بيػـ خػيىيـنوػو الخنػدؽ ثػـ أقبىػوا ، ال رسرف
لم يػػدة مػػر  رنػػت الاػػرب ت يػػدىر ثػػـ قصػػدوا م رنػػر عىمػػر رأوه، قػػرلوا: وا  اف ىػػذه ، الخنػػدؽ
، روهابػالنرويػة الضػيفة ععيو مف تىؾ  عرقتومتيوليـ خمف نواوت الخندؽ عضربوا ضيفر 

 يرف وخرلد بف الوليد وعوج مف وسى ، وأبو سبيف الخندؽ عت السبخة عجرلت بيـ خيوليـ 
 ود  عفػػرؿ امػػروا بػػف ابػػد، قػػريش و نرنػػة ووط ػػرف  ػػرنوا مصػػط يف اىػػ  الخنػػدؽ سػػر رؤ 

، اوػػت  الػػ  ابورنػػر نابػػر ايضػػرقػػرؿ أبػػو سػػ يرف : اف ، ألبػػت سػػ يرف : مػػر ل ػػـ ال تابػػروف
 بػػػألؼو ػػػرنوا يادونػػػو ، وشػػػجارف الاػػػربو ػػػرف امػػػرو بػػػف ابػػػدود مػػػف مشػػػرىير االبطػػػرؿ 

 ػرف يػوـ الخنػدؽ خػرج وقد قرتؿ يوـ بدر وت  أثبتتو الجراوة عىـ يشيد أوػد، عىمػر ، رجؿ
عجرؿ وطىب المبررزة واالصورب سر توف  أنمر اى  رؤوسيـ الطيػر ، ماىمر ليرا م رنو

: اف امػرو بػػف  ٦/٤٢٥، دوف تػرريي: ال الاػت)وعػت اال ت ػر ، ألنيػـ  ػرنوا ياىمػوف شػجراتو
، عفرؿ انر لػو يررسػوؿ ا ،   برلوديدناىت وىو مفقرـ ، زهابدود لمر نردا يطىب مف يبرر 
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ويفػوؿ : انػػر لػو يررسػػوؿ ، ؿ تػػوبيخيـاػوج، ثػـ نػػردا امػرو، عفػرؿ لػو : اجىػػس انػو امػػرو
 نردا الثرلثة وقرؿ: ثـ ، ا ، عفرؿ لو: اجىس انو امرو

 حمممممممممممت ممممممممممممن النمممممممممممدابحولقمممممممممممد 
 ووقفممممممممممممت اذ جممممممممممممبن الم ممممممممممممج 
 وكمممممممممممممممممممذا انمممممممممممممممممممي لمممممممممممممممممممم ازل

 الفتمممممممممممممىان ال مممممممممممممجاعة فمممممممممممممي 
 

 يجمعكمممممممممم  مممممممممل ممممممممممن مبمممممممممارز 
 وقفممممممممممممممة الرجممممممممممممممل المنمممممممممممممماجز

 الهزا مممممممممممممزمتسمممممممممممممرعا نحمممممممممممممو 
 ائمممممممممزغر والجمممممممممود ممممممممممن خيمممممممممر ال

 

عفػرؿ : واف  ػرف امػرا ، رسػوؿ ا ، عفػرؿ : انػو امػرو عفرؿ : انػر لػو يػر، عفرـ اىت
 عأذف لو رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ عمش  اليو اىت وىو يفوؿ: 

 ال تعجممممممممممممممممممن فقمممممممممممممممممد اتممممممممممممممممماك
 بصمممممممممممممممممممممممممممميرةذو نيممممممممممممممممممممممممممممة و 

 انمممممممممممممممممي الرجممممممممممممممممموا  ن  قممممممممممممممممميم
 مممممممممممممممممممن ضممممممممممممممممممربة نجمممممممممممممممممم  

 

 مجيمممممممب صممممممموتك  يمممممممر عممممممماجز 
 والصممممممممدق منجممممممممي كممممممممل فممممممممائز
 عميممممممممممممممك نائحممممممممممممممة الجنممممممممممممممائز

 الهزائممممممممزيبقممممممممي ذكر مممممممما عنممممممممد 
 

قػرؿ : انػر اىػت ، ف ابػد منػرؼبػقػرؿ : ا، قػرؿ : انػر اىػت، امرو : مػف انػتعفرؿ  
سػف منػػؾ عػأنت ا ػػره اف أ ىػػوابػػف اخػت مػف اامرمػػؾ مػف يػر قػرؿ: ويػػرؾ ، بػف ابػت طرلػػب
سػي و  ؿ سػو ع ضػب ونػزؿ ، اف اىريػؽ ذلػؾ مر ا ػرهل نت وا   : عفرؿ اىت، اىريؽ دمؾ

عفػػرؿ لػػو ، ويفػػرؿ: انػػو  ػػرف اىػػ  عرسػػو، ثػػـ أقبػػؿ نوػػو اىػػت م ضػػبر،  أنػػو شػػاىة مػػف نػػرر
، ثـ اقبؿ نوػوه، عنزؿ اف عرسو، اى  عرسؾا ول ف انزؿ مات ت يؼ اقرتىؾ واناىت : 

وأصػػػرب رأسػػػو ، عضػػػربو امػػػرو عييػػػر عفػػػدىر وأثبػػػت عييػػػر السػػػيؼ، بدرقتػػػو عأسػػػتفبىو اىػػػت
رسػوؿ ا  صػى  ا   سػم اى  وبؿ الارتؽ عسفط وثػرر الاجػرج، و وضربو اىت ، جوعش

: 1٩٨٨البييفػت، )  ٢1١-9/٢١٩: 1٩٩٥ابػف ىشػرـ، )اىيو وسىـ الت بير عارؼ اف اىير قتىػو
 . ٦/٤٥ :1٩٩٧ابف  ثير، )  ٦/٢11 :٢١١١ت، ييىالس)  ٤9٥/9

وىػو ، وىبيػرة بػف ابػت وىػب اىػ  اىػت، : تـ ومؿ ضرار بػف الخطػربوعت رواية 
وباػد ذلػؾ سػ ؿ اػف سػبب ، وجو اىػت ولػ  ىرربػرإل  عأمر ضرار عىمر نظر ، أقبؿ الييمر

وأمر ىبيرة عثبت عت مفرتىتو وت  أصربو ، يرينت صورتوقرؿ: خيؿ اليت اف الموت ، عراره
ا  وػػيف ال ػػرار وأقػػتوـ الخنػػدؽ نوعػػؿ بػػف ابػػد ، وىػػرباثػػر السػػيؼ عانػػد ذلػػؾ الفػػ  دراػػو 
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، : يػػر ماشػػر الاػػرب قتىػػو اوسػػف مػػف ىػػذهعصػػرخ ، عرمػػره المسػػىموف برلوجػػررة، عسػػفط عيػػو
منبػو بػف اثمػرف وجرح مف ال  رر يوم ػذ ، عفطاو نص يفعنزؿ اليو اىت عضربو برلسيؼ 

 . 9/٤9٦: 1٩٨٨البييفت، )منو بم ة يـ عمرت ساصربو 
عفػرؿ رسػوؿ ا  صػى  ، ي ػة نوعػؿ بػرلثمفج: طىػب المشػر وف مارلـ التنزيؿ  وعت 

. وروي  1/٢٨٤ :1٩٩٧الب ػػوي، ) خبيػػث اآليػػة، عأنػػو خبيػػث الجي ػػةا  اىيػػو وسػػىـ: خػػذوه 
عىمػر رأتػو ويػر ، عجػر ت أخػت امػرو وتػ  قرمػت اىيػو، اف اىير لمر قتؿ امػرا لػـ يسػىبو

قػرلوا: اىػت بػف ابػت ، ثػـ سػألت اػف قرتىػو،  ػريـ ػو    قرلػت : مػر قتىػو اال، سىبومسىوب 
 عأنشأت ىذيف البيتيف: ، طرلب 

 لمممو كمممان قاتمممل عممممرو  يمممر قاتممممه
 لكممممممن قاتمممممممه مممممممن ال يعمممممماب بممممممه

 

 لكنمممممت ابكمممممي عميمممممه  خمممممر االبمممممد 
 ممن كمان يمدعي قمديما بيضمة البمممد

 

  9/٢9٩: 1٩٨٨البييفت، ) 
مف جمي  وروي اف ال  رر عت ذلؾ اليـو أوعت يـو آخر ات فوا وشراوا عت الفترؿ  

اليـو وت  عرتت صالة الظير والاصػر والم ػرب اػف النبػت  عفرتىوا سر رجوانب الخندؽ 
أمػػر برإلقرمػػة ل ػػؿ صػػالة وقضػػوىر، وعػػت واصػػوربو، وباػػد ذلػػؾ صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ. 

شػػ ؿ اػػف اربػػ  صػػىوات يػػوـ الخنػػدؽ عفضػػرىف ىـ اليدايػػة: اف النبػػت صػػى  ا  اىيػػو وسػػ
تىػػوا ت. وقيػػؿ أق 1/٧9 دوف تػػرريي:المروينػػرنت، )  مػػر رأيتمػػونت اصػػىتثػػـ قػػرؿ: صػػىوا ، مرتبػػة

عػت اليػـو الثرلػث وػيف شػ ىيـ الفتػرؿ  ريمس، ثالثة ايرـ قترال شديدا وت  وجز الىيؿ بينيـ
الخػػوؼ، وىػػو قولػػو  نػػزوؿ صػالةقبػػؿ وذلػؾ ، وقيػػؿ الظيػػر، صػػالة الاصػػر والم ػرباػف 
َك  :تارل  َك ِخ َملِِلسَِ  ُك اُاك الترمػذي: روي انػو وعت شمر ؿ  ، ٢9٩)سورة البفرة:  ُ  ك َسرَِجلِ  ََ

و ػرف الرجػؿ يفػوؿ:  ػذا ، و ػرف سػاد راميػر،  رف يوـ الخندؽ رجؿ مػف ال  ػرر ماػو تػرس
اىيػو وسػىـ عضوؾ النبت صػى  ا  ، برجىووانفىب و اشرؿ -برلترس ي طت جبيتو و ذا 

. قرلػػػت ار شػػػة:  نػػػر يػػػوـ الخنػػػدؽ عػػػت   1/19٩ دوف تػػػرريي: الترمػػػذي، )وتػػػ  بػػػدت نواجػػػذه
مانػػر عػػت  ماػػرذسػػاد بػػف ـ أبنػػت وررثػػة وىػػو مػػف أوػػرز وصػػوف المدينػػة و رنػػت وصػػف 
عمػر سػاد بػف ماػرذ واىيػو درع مفىػص قػد وذلؾ قبؿ اف يضرب اىينر الوجرب ، الوصف

 وىو يفوؿ:بة وعت يده ور ، خرجت منير ذرااو  ىير
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 اذا حان األجل ت هد الهيجا جمل                   ال ب س بالموت البث قمي  
دت أف دلػػو أـ سػػاد  يػػرأخػػرت عفىػػت ليػػر : وا  يػػر بنػػت الوػػؽ عفػػد وا  عفرلػػت امػػو: 

: عرمػ  سػاد قرلػت ،  رنت اسبغ ممر ىػت، وخ ػت اىيػو ويػث أصػرب ليػـ منػودرع ساد 
، يػبض دمػروزاموا انو لـ ينفط  مػف أوػد قػط األلػـ يػزؿ ، اال وؿيـ عفط  منو سيوم ذ ب

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت 
وىػػو والوػػر  الميمىػػة بينمػػر ال ػػرؼ سػػر نة اػػرؼ عػػت وسػػط الػػذراع اال وػػؿ ب ػػتح اليمػػزة -

الارقػة ابػف برف بف قيس وو رف الذي رمره   1/9٤٧ :٢١١٥ال يروز آبػردي، ) -ارؽ الويرة
ابػػف ) النػػررا  وجيػػؾ عػػت  ؽقػػرؿ سػػاد : اػػر ، ابػػف الارقػػةقػػرؿ: خػػذىر وأنػػر ، أصػػربو عىمػػر

وقػػػد ت ػػػتح  -بػػػرف ابػػػف الارقػػػةوو -  ٦/9٧٥ :٢١١١ت، ييىالسػػػ)  ٢1٢-9/٢11: 1٩٩٥ىشػػػرـ، 
 :٢١١٥ال يػػروز آبػػردي، ) ػػذا عػػت الفػػرموس، لفبػػت بيػػر لطيػػب ريويػػر-وىػػت امػػو قالبػػة الػػرا  

1/٢٧٢ . 
 ذا عػت ، سادا خ رجة بف ارصـ بف ويرفوقرؿ ابف ىشرـ : ويفرؿ اف الذي رم  

. قػػرؿ سػػاد: الىيػػـ اف  نػػت ابفيػػت مػػف وػػرب  9/٢1٢: 1٩٩٥ابػػف ىشػػرـ، ) سػػيرة ابػػف ىشػػرـ
رسػػولؾ و ػػذبوه عػػأبفنت ليػػر عرنػػو ال قػػـو اوػػب الػػت اف اجرىػػدىـ مػػف قػػـو آذوا قػػريش شػػي ر 

وال تمتنػت وتػ  تفػر ، لػت شػيردةواف  نت وضات الورب بيننر وببنيـ عرجاىو ، وأخرجوه
ولمػػر رجػػ  رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ مػػف ، اينػػت او قػػرؿ تشػػ ينت مػػف بنػػت قريظػػة

 . 9/91٢: 1٩٤٩بف ونبؿ، )اأمر بفية مف آدـ ضربت اى  ساد عت المسجدالخندؽ 
آتػػ  رسػػوؿ ا  صػػى  ا   بػػف مسػػاود بػػف اػػرمر االشػػجات ال ط ػػرنتناػػيـ  افثػػـ 

بمر  بإسالمت عمرنتقومت لـ ياىموا اسىمت واف  ير رسوؿ ا  انت قد اىيو وسىـ عفرؿ : 
انػر عخػذؿ ، عينػر رجػؿ واوػدعفػرؿ لػو رسػوؿ ا  صػى  ا  اىيػو وسػىـ: انمػر انػت  ، ش ت

عػت عخػرج ناػيـ وتػ  أتػ  بنػو قريظػة و ػرف ليػـ نػديمر ، خداةعأف الورب ، اف استطات
قػرلوا: ، مر بينػت وبيػن ـوخرصة ، عفرؿ ليـ: ير بنت قريظة قد ارعتـ ودي اير ـ، الجرىىية
قػػػد جػػػرؤا لوػػػرب مومػػػد وقػػػد عفػػػرؿ ليػػػـ: اف قريشػػػر ووط ػػػرف ، يـتانػػػدنر بمػػػ سػػػتصػػػدقت ل
البىػػد بىػػد ـ بػػو أمػػوال ـ واوالد ػػـ ، ليسػػوا  يي ػػت ـواف قريشػػر ووط ػػرف ، اىػػييـتموىـ ظػػرىر 

واف قريشػر ووط ػػرف امػػواليـ وابنػػر يـ ونسػػرؤىـ ، ويػػرهونسػرؤ ـ ال تفػػدروف اف توولػػوا الػػ  
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وخىػػػوا بيػػػن ـ وبػػػيف لوفػػػوا بػػػبالدىـ  واف  ػػػرف ويػػػر ذلػػػؾ ، اصػػػربوىراف رأوا نيػػػزة ، ب يػػػره
وتػ  تأخػذوا باػض عػال تفػرتىوا الفػـو ، ال ب ػـخػاف ال طرقة ل ـ بو والرجؿ ببىدتو ، الرجؿ

عفػرلوا: ، تنػرجزوهـ اى  اف يفرتىوا ما ػـ مومػدا وتػ  ل ثفة  بأيدي ـاشراعيـ رىنر ي ونوف 
عفرؿ البت س يرف بف وػرب ومػف ماػو ، ثـ خرج وت  أت  قريشر، صحنلفد اشرت برأي و 
وقػد بى نػت امػر ـ ودي ايػر ـ وعراقػت مومػدا : ير ماشر قػريش  قػد اػرعتمف رجرؿ قريش 

، ن اػػؿ قػػرلوا: ، مػػر أقػػوؿ ل ػػـاف ابى  مػػوه نصػػور ل ػػـ عػػر تموا اىػػت رأيػػت عيػػو وفػػر اىػػت 
وقػد ارسػىوا ، عيمر بينيـ وبيف مومدمر صناوا قرؿ: ااىموا اف ماشر ييود قد ندموا اى  

ؿ يرضيؾ اف نأخذ مف الفبيىتيف قريش ووط رف رجرال عي، اليو اف قد ندمنر اى  مر عاىنر
اىػػػ  مػػػف بفػػػت مػػػنيـ وتػػػ  ثػػػـ ن ػػػوف ماػػػؾ ، مػػػف اشػػػراعيـ عناطػػػي يـ عنضػػػرب اانػػػرقيـ

مػػن ـ رىنػػر مػػف باػػث الػػي ـ ييػػود يىتمسػػوف  عػػأف، عأرسػػؿ الػػييـ مومػػد أف ناػػـ، نستأصػػىيـ
يػػر ماشػػر ثػػـ خػػرج وتػػ  أتػػ  وط ػػرف، عفػػرؿ: ، رجػػرل ـ ال تػػدعاوا الػػييـ مػػن ـ رجػػال واوػػدا

قرؿ: ، صدقتقرلوا: ، يمونتتت  عال ارا ـ  وط رف انتـ اىىت واشيرتت واوب النرس الت
عىمػر  رنػت ، ثـ قرؿ ليـ مػر قػرؿ لفػريش ووػذرىـ مػر وػذرىـ بػوقرلوا: ن اؿ، ، عر تموا اىت

ا  لرسػولو صػى  ا  اىيػو وسػىـ  صػن ممػر     ػرفو ، سػنة خمػسليىة السبت مػف شػواؿ 
عػت ن ػر مػف  ا رمػة بػف ابػت جيػؿال  بنت قريظة وط رف  ورؤسر ابو س يرف  أرسؿانو 

لىفتػػرؿ عأوػػدوا ، الخػػؼ والوػػرعرىىػػؾ ، قػػريش ووط ػػرف، وقػػرلوا ليػػـ : انػػر لسػػنر بػػدار مفػػرـ
ال عأرسىوا الييـ اف اليـو يـو السبت وىػو يػـو ، وت  ننرجز مومدا ون رغ ممر بيننر وبينو

نػر عأصػربو مػرلـ يخػؼ اىػي ـ، وليامؿ عيو شت  و رف قد أودث عيو باض النرس ودثر، 
ثفػػة لنػػر وتػػ   بأيػػدينررجػػرل ـ ي ونػػوف ما ػػـ وتػػ  تاطونػػر رىنػػر مػػف مػػ  ذلػػؾ برلػػذي نفرتػػؿ 

عأننػػػر نخشػػػػ  ان ػػػـ اذا اشػػػػتد اىػػػي ـ الفتػػػػرؿ اسػػػراتـ السػػػػير الػػػ  بالد ػػػػـ ، مػػػػداومننػػػرجز 
الػػػييـ الرسػػػؿ وأخبػػػروىـ عىمػػػر رجاػػػت ، وتر تمونػػر والرجػػػؿ عػػػت بالدنػػػر عػػػال طرقػػػة لنػػػر بػػػذلؾ

ناػػيـ بػػف مسػػاود وػػدث ـ  اف الػػذي لػػت قػػريش ووط ػػرف:  وا و قريظػػة، قربرلػػذي قرلػػت بنػػ
عػػرف  نػػتـ ، مػػف رجرلنػػرلوػػؽ عأرسػػىوا الػػ  بنػػت قريظػػة انػػر وا  النػػدع  الػػي ـ رجػػال واوػػدا  

عفرلت بنو قريظة ويف انتيت الييـ الرجؿ واخبروىـ بيػذا ، تريدوف الفترؿ عأخرجوا وقرتىوا
عػػأف وجػػدوا ، الفػػـو اال الفتػػرؿمػػر يريػػد : اف الػػذي ذ ػػر ل ػػـ ناػػيـ بػػف مسػػاود لوػػؽ الخبػػر
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بيػػن ـ وبػػيف الرجػػؿ عػػت  تشػػمروا الػػ  بالدىػػـ وخىػػوعرصػػة انتيزوىػػر واف  ػػرف ويػػر ذلػػؾ 
عأبوا اىييـ ، رىنر ما ـ وت  تاطوف نفرتؿ وا  ال ، ال  قريش ووط رفعررسىوا ، بالد ـ

 . ٦/٢٢١ :٢١١١ت، ييىالس)  ٢1٧-9/٢1٥: 1٩٩٥ابف ىشرـ، )وخذؿ ا  بينيـ

: ذ ر موسػ   ٢/٢9٨:ػىػ19٢٦السميودي، )  ٦٢-٦/٥٨ :1٩٩٧ابف  ثير، )وعت الوعر 
عػدار اف قوة الوصرر  رنت اشػريف يومػر وتػ  اصػرب  ػؿ أمػرئ مػنيـ ال ػرب بف افبة 

بػػػػػف ابػػػػػد ا   ر ربجػػػػػرسػػػػػوؿ ا  صػػػػػى  ا  اىيػػػػػو وسػػػػػىـ عػػػػػت مسػػػػػجد األوػػػػػزاب.  واػػػػػف 
االنصػػػرري : اف النبػػػت صػػػى  ا  اىيػػػو وسػػػىـ داػػػر عػػػت مسػػػجد ال ػػػتح يػػػـو اإلثنػػػيف ويػػػـو 

الىيػػـ ، اىػػـز االوػػزابالىيػػـ منػػزؿ ال تػػرب سػػري  الوسػػرب عفػػرؿ:  الثالثػػر  ويػػـو األرباػػر 
عأسػػتجيب لػػو يػػـو  ، 91٤٥ح: ، دوف تػػررييمسػػىـ، )  9/٤٨: 1٩٩٨البخػػرري، ) اىػػزميـ وزلػػزليـ
:  9/9: 1٩٤٩بف ونبؿ، )اوعت مسند االمرـ اومد، الظير والاصرالصالتيف االربار  بيف 

قػػد ، ىػػؿ مػػف شػػ   عتفولػػوقػػرؿ: قىنػػر يػػوـ الخنػػدؽ يررسػػوؿ ا  ، اػػف ابػػت سػػايد الخػػدري
عضػػرب ا  وجػػوه ، اسػػتر اوراتنػػر وآمػػف روارتنػػرقػػرؿ: ناػػـ الىيػػـ ، بى ػػت الفىػػوب الونػػرجر

 صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ، انػػو قػػرؿ:اػػف النبػػت ، بػػرلريح عيزمػػوىـ . واػػف ابػػف ابػػرساادا ػػو 
. عباث ا  اىييـ عت تىؾ  1/٢٢٨: 1٩٤٩بف ونبؿ، )انصرت برلابرد وأىى ت ارد برلدبور

وأرسػؿ اىػييـ جنػودا لػـ ، وس ت التراب عػت وجػوىيـ، عأوصرتيـالىيىة الثرنية ريور برردة 
وقطاػت اطنػرب ولػـ تفرتػؿ يوم ػذ، ول ػف قىاػت االوتػرد ، ال ػروىػـ المال  ػة و ػرنوا ، روىري

الخيػػؿ باضػػير عػػت باػػض و ثػػر وجرلػػت ، وا  ػػر ت الفػػدور، واط ػػأت النيػػراف، ال سػػرطيط
 وقذؼ ا  عت قىوبيـ الراب عأنيزموا مف وير قترؿ، ت بير المال  ة عت جوانب اس رىـ

 . 9/٦11 :1٩٩٧الب وي، )

صى  ا  اىيو رأيتنت ليىة االوزاب م  رسوؿ ا  انو قرؿ: لفد ، وروي اف وذي ة
عمػر قػرـ ، أدخىػو ا  الجنػة، عيأتينػر بخبػرىـوسىـ، عفرؿ: مف يفـو عيذىب ال  ىػؤال  الفػـو 

ثػـ الت ػت الينػر عفػرؿ ، رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسىـ ىويػر مػف الىيػؿثـ صى  ، منر رجؿ
عفػرؿ: مػػف ، صػػى  ىويػر مػػف الىيػؿ، ثػػـ الت ػت الينػػرثػـ ، ومػػر قػرـ رجػػؿ، عسػػ ف الفػوـ، مثىػو

عمػػر قػػرـ رجػػؿ مػػف ، رعيفػػت عػػت الجنػػةاىػػ  اف ي ػػوف عينظػػر لنػػر مػػر عاػػؿ الفػػـو رجػػؿ يفػػـو 
عىػـ ي ػف ، عفػرؿ: يػر وذي ػة، دارنتعىمر لـ يفـ اود ، شدة الخوؼ وشدة البرد وشدة الجوع
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جنبنػت واف ، عفىت: لبيؾ ير رسوؿ ا   عفمػت وتػ  أثبتػو ، د مف الفيرـ ويف دارنتبلت 
وال ، ىػػؤال  الفػػوـ وتػػ  تػػأتينت بخبػػرىـ ثػػـ قػػرؿ: أ ػػت، راسػػت ووجيػػت عمسػػحلتضػػطربرف 

ثـ قرؿ: الىيـ او ظو مف بيف ، اىت وعت رواية ال تذارىـ ، تودثف شي ر وت  ترج  الت
عأخػذت سػيمت وشػددت ، ومػف عوقػو ومػف توتػوومػف خى ػو واػف يمينػو واػف شػمرلو بديو 
د خىػػت عػػت عػػ عػػذىبت، ثػػـ انطىفػػت امشػػت نوػػوىـ  ػػأنت امشػػت عػػت ومػػرـ سػػالبتااىػػ  
عػال تفػر ليػـ قػدرا ، ت اؿ الػريح بيػـ مػر ت اػؿ، ا  اىيير ريور وجنود ا وقد أرسؿ ، الفوـ

عأخػذت ، ظيػره برلنػرر يصػىت او قرؿ  عرأيت ابر س يرف قرادا يصطىت ، وال نررا وال بنر ا
عػذ رت قػوؿ رسػوؿ ، ولػو رميتػو ألصػبتو، ارميوت عأردت اف سعوضاتو عت  بد قو سيمر 

عػػرودت ، :  ال توػػدثف شػػي ر وتػػ  ترجػػ  الػػت وال تػػذارىـ اىػػتا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ
، عفرؿ: ير ماشر قريش لينظر  ؿ أمػرئ مػف جىيسػو، عفرـ ابو س يرف ،تنترنعت  سيمت 

، عالف بػف عػالفقرؿ: انر ، تبيد الرجؿ الذي ال  جنبت عفىت: مف انعأخذت ، قرؿ وذي ة
لة أبرلمسػػ قػػرؿ وبػػدرتيـ ، انػػو عاػػؿ ذلػػؾ ممػػف اىػػ  جرنبيػػو يمينػػر ويسػػرراوذ ػػر ابػػف افبػػة 
يػػػر قػػػرـ وقػػػرؿ: ، عىمػػػر رأا ابػػػو سػػػ يرف مػػػر ت اػػػؿ الػػػريح وجنػػػود ا  بيػػػـ، خشػػػية اف ي طنػػػوا
واخى تنػػر بنػػو ، لفػػد ىىػػؾ ال ػػراع والخػػؼ، بػػدار مفػػرـ  أصػػبوتـ مػػران ػػـ وا  ماشػػر قػػريش 

، عػررتوىوا عػأنت مرتوػؿ، الػريح مػر تػروفولفينػر مػف ىػذه ، وبى نر انيـ الذي ن رىوقريظة 
عمر اطىفو اال عجىس اىيو ثـ ضربو عوثب بو اى  ثالث ، وىو مافوؿ وجمىثـ قرـ ال   

شػي ر وتػ  تػأتينت توػدث  ف الأ وىو قر ـ ولوال ايد رسوؿ ا  صى  ا  اىيو وسػىـ الػت  
 الػ  بالدىػر ولمر سػمات عػزارة ووط ػرف بمػر عاىػت قػريش انصػرعت ، ـيسثـ ش ت لفتىتو ب

. عىوؽ ابو س يرف ومف ماو بنيرية  9/٤١٦: 1٩٨٨البييفت، )  1٧٨٨ح: ، دوف تررييمسىـ، )
، ييـصػيرصورجاػت بنػو قريظػة عتوصػنوا عػت ، بػف وصػف ومػف ماػو بنجػداينية ولوؽ 

،  ػػػأنت امشػػػت عػػػت الومػػػرـقػػػرؿ وذي ػػػة : عرجاػػػت الػػػ  رسػػػوؿ ا  صػػػى  ا  اىيػػػو وسػػػىـ 
روبؾ اف صػ قػرلوا لػت: اخبػر، بػيضورأيت عت اثنر  الطريؽ اشػريف را بػر اىػييـ امػر ـ 

، قرؿ وذي ة: أتيت النبت صى  ا  اىيػو وسػىـ وىػو قػر ـ يصػىت ، جيش الادوا    رؾ 
عػت سػواد الىيػؿ عىمػر أخبرتػو  -يانػت أنيربػو-عضوؾ وت  بػدت نواجػذه ، عىمر سىـ أخبرتو

عأدنرنت النبت صى  ا  اىيو وسىـ وانر اند رجىيو وألف  اىت ، عذىب انت الرعر قررت 
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البسنت عت عضؿ ابر ة  رنػت اىيػو وعت رواية: ، ؽ صدري ببطف قدميوز طرؼ ثوبو وال
عأصػػبح ، قػػرؿ: قػػـ يرنؤمػػرف، عىمػػر أصػػبوت، عىػػـ أزؿ نر مػػر وتػػ  أصػػبوت، يصػػىت عييػػر

ح: ، دوف تػػررييمسػػىـ، )بوضػػرتو اوػػد مػػف الاسػػر ررسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ لػػيس 
1٧٨٨ . 

            لػػػػـ يستشػػػػيد مػػػػف المسػػػػىميف يػػػػوـ الخنػػػػدؽ إال أرباػػػػة او قػػػػرؿ مرلػػػػؾ: ، وعػػػػت الوعػػػػر
 .  ٢/٢9٨:ػى19٢٦السميودي، ) خمسة

: لػػػػػـ يستشػػػػػيد يػػػػػوـ الخنػػػػػدؽ مػػػػػف  ٢/٢٤٥: 1٩٩٥ابػػػػػف ىشػػػػػرـ، )وقػػػػػرؿ ابػػػػػف اسػػػػػورؽ
، اوس بػف اتيػؾإال ستة ن ػر مػف بنػت ابػد االشػيؿ سػاد بػف ماػرذ، وانػس بػف المسىميف 

، الط يػؿ بػف النامػرف ثػـ مػف بنػت سػىمة ومف بنػت جشػـ بػف الخػزرج ، وابد ا  بف سيؿ
وريػب بنػت النجػرر ثػـ مػف بنػت دينػرر  اػب بػف زيػد اصػربو سػيـ ومف ، ونمةوثاىبة بف 

قصػت : منبػو بػف اثمػرف   بػفمػف بنػت ابػد الػدار ، وقتؿ مف المشر يف ثالثة ن ر، فتىوع
بػػف ف بنػػت مخػػزـو مػػو أصػػربو سػػيـ عمػػرت منػػو بم ػػة بػػف ابيػػد بػػف السػػبرؽ بػػف ابػػد الػػدار 

ع ىػػب المسػػىموف عتػػورط عيػػو، عفتػػؿ أقػػتوـ الخنػػدؽ يفظػػة: نوعػػؿ بػػف ابػػد ا  بػػف الم يػػرة، 
عفػػرؿ ، دهسػػاف يبػػيايـ جده، وسػػأؿ المشػػر وف رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ سػػاىػػ  ج

بػػف ونبػػؿ، )ا ده وال ثمنػػو عخىػػ  بيػػنيـ وبينػػوسػػبج لسػػنر  ورجػػو صػػى  ا  اىيػػو وسػػىـ:  ال 
ده سػػػ: ااطػػػوا رسػػػوؿ ا  صػػػى  ا  اىيػػػو وسػػػىـ عػػػت جقػػػرؿ ابػػػف ىشػػػرـ  ، ٢٤٨/1: 1٩٤٩

 التنزيػؿ. وعػت ماػرلـ  ٢/٢٤٥: 1٩٩٥ابػف ىشػرـ، )رىـ عبمر بى نت اف الزىريداشرة االؼ 

:  خػػذوه رسػػوؿ ا عفػػرؿ ، نوعػػؿ بػػرلثمف: عطىػػب المشػػر وف جي ػػة  1/٢٧٥ :1٩٩٧الب ػػوي، )
بػف لػؤي ثػـ مػف بنػت مرلػؾ بػف ومف بنػت اػرمر ، مر   دقعأنو خبيث الجي ة خبيث الدية، و 

: 1٩٩٥ابػػف ىشػػرـ، )اىػػت بػػف ابػػت طرلػػب . قػػرؿ ابػػف ىشػػرـود قتىػػو  ؿ :امػػرو بػػف ابػػدوسػػ
قتػؿ اىػت بػف ابػت الزىػري، انػو قػرؿ: أبػف شػيرب انو ودث اػف ، : وودثنت الثفة ٢/٢٤٦

بيف ال ريفيف اف مرت   و و رف مف المنروشرت ؿ  بف امر وسامرو بف ود وابنو  طرلب 
عرسػػتأذنوا رسػػوؿ ا  صػػى  ا  اىيػػو والػػو  ، باػػض بنػػت امػػرو بػػف اػػوؼ مػػف اىػػؿ قبػػر 

 بالخطريـ واعفوا  ضرار بف يتعىمر خرجوا ال  الصورا  لدعف  م، ليـعأذف وسىـ يدعنوه 
عومىوا ، وجمراو مف المشر يف باثيـ ابو س يرف ليخترروا لو مف بنت قريظو اى  ابؿ لو
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عىمػػر رجاػػوا   ، اىػػ  باضػػير قموػػر واىػػ  باضػػيـ شػػايرا واىػػ  باضػػير تمػػرا وتينػػر لىاىػػؼ
 ، عنرىضػػـ المسػػىموف ووىبػػوىـ  واعفػػوا  الػػذيف  ػػرنوا يػػدعنوف ميػػتيـ، وبى ػػوا  سػػروة قبػػر 

وسػرؽ المسػىموف االبػؿ الػ  رسػوؿ ا   ، وجرح ضػرار جراوػرت ،عيػرب و ىػو واصػوربو
و ػػرف قػػد اقرمػػو ، الن فػػةصػػى  ا  اىيػػو والػػو وسػػىـ  ،و ػػرف المسػػىموف عػػت ذلػػؾ سػػاة مػػف 

وقيػػؿ اشػػريف ،وقيػػؿ سػػباة ، قيػػؿ أرباػػة واشػػريف  يومػػر  ، برلخنػػدؽ خمسػػة اشػػر يومػػر
صػػى  ا  اىيػػو والػػو وسػػىـ : لػػف ت ػػزو ـ  قػػرؿ وقيػػؿ قريبػػر مػػف شػػير  رمػػؿ. ، واشػػريف

و رف  ػذلؾ  ، ٥/1٤1: 1٩٩٨البخػرري، )  ٤/٢٦٢: 1٩٤٩بف ونبؿ، )اقريش باد ارم ـ ىذا 
لسػب  ليػرؿ ىـ مػف وػزوة الخنػدؽ يػـو االرباػر  صػى  ا  اىيػو وسػ ماجػزه. وانصػرؼعيو 

 . 1/٢٤٧دوف ترريي: الفسطالنت، )المواىب الىدنية   ذا عت، بفيف مف ذي الفادة
 :الخاتمة 

البوػػث يم ػػف اف نىخػػص أىػػـ االسػػتنترجرت التػػت تػػـ التوصػػؿ الييػػر مػػف عػػت ختػػرـ 
 خالؿ البوث:

النبت صى  ا  اىيو والػو وسػىـ  ةياد المصنؼ رومو ا  متأخرا عيمف  تب عت سير  .1
، اف لػـ ي ػف جميايػر وقد  اطى  وال ريب اى  ماظـ ال تب والمصن رت التػت سػبفتو

 .يرف بو توىذا جيد ال يس، اليير عت  تربو ىذاوقد أشرر 
اف االلػػواح الفىيىػػة التػػت قمػػت بتوفيفيػػر قػػد أضػػرعت الػػ  ال ثيػػر مػػف الماىومػػرت مػػف  .٢

خالؿ الرجػوع الػ   تػب الت رسػير وال فػو والسػير والم ػرزي ممػر  ػرف لػو االثػر ال بيػر 
 .عت شوذ  اليمـ والن وس

التارؼ اى  الماجزات التت وصىت لىرسوؿ ال ريـ صى  ا  اىيو والو وسىـ وىػذا  .9
 مثىمػػر والمسػػتفبىية األتيػػةمػػر وصػػؿ مػػف خػػالؿ ماجزاتػػو صػػى  ا  اىيػػو والػػو وسػػىـ 

ه عػت و ػر الخنػدؽ ويػث صػىد عت وزوه الخندؽ اندمر ااترض صخره  بيروصؿ 
و والػو رسػوؿ ا  صػى  ا  اىيػلير عأنبرئ مير تتيشازالتير او  ف ا ة صوربجز الا

ر ومػ   ػؿ ضػربو ينباػث منيػر نػور يضػت  لػو يشػميوسىـ عضػربير ثػالث ضػربرت ع
 .مر سي توو المسىموف مف باده
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عػت  روايػةعػت وردثػو ماينػو واويرنػر يػرجح  المختى ػةوالروايػرت  اآلرا يدرج المصػنؼ  .٤
وينسػػبير الػػ   وردثػػةالعػػت  المختى ػػة واآلرا واويرنػػر يػػدرج  ػػؿ الروايػػرت  الوردثػػةتىػػؾ 

 .اف اخرا روايةقر ىير مف وير ترجيح 
ساة اىـ المصنؼ رومو ا  مف خالؿ موارده ال ثيرة والمتشباة عت مختىػؼ الاىػـو  .٥

عت  تربو ىذا و رنػت متنواػو مػر بػيف الت سػير وال فػو والسػير والتػرريي والى ػة والطػب 
 .والج راعير وويرىر

اف المصػػػنؼ  رومػػػو ا  قػػػد اتخػػػذ مػػػني   تػػػرب التػػػرريي ع ػػػرف يسػػػرد  ػػػؿ الروايػػػرت  .٦
التػرريي عػت سػرد الروايػرت  ماينػو دوف تموػيص متخػذا مػني   تػربلوردثو  المختى ة

 .مف وير الو ـ اىيير وتر ير لذوي االختصرص
 :المصادر والمراج 

 ، مسػػػػند اومػػػػد، ـ  ٨٥٥-ػىػػػػ٢٤1ت، )ابػػػػو ابػػػػد ا  الشػػػػيبرنتاومػػػػد  ،بػػػػف ونبػػػػؿا -1
، مصػر، دار الماػررؼ لىطبراػة والنشػر، شروو ووض  عيررسو اومػد مومػد شػر ر

 ـ.1٩٤٩-ػى19٦٨
ـ ، 1٩٢١-ػىػ19٩٩) اسمرايؿ بف مومد اميف بػف ميػر سػىيـ، البربرنت الب دادي  -٢

 .ب داد ، ىديو الارزعيف اسمر  المؤل يف واثرر المصن يف،  منشورات م تبو المثن 
صػويح ، ـ   ٨٧١ - ػىػ ٢٥٦ت ، )ف اسػمرايؿ مومد ب ابو ابد ا   ، البخرري -9

لبنرف ، بيروت ، دار ال تب الاىمية ، 1ط ، توفيؽ مومد اىت بيضوف ، البخرري
 ـ. 1٩٩٨ -ػى 1٤1٩، 

ماػرلـ التنزيػؿ عػت ت سػير الفػراف المسػم  ، ابو مومد الوسيف بف مساود  ، الب وي -٤
وففػػػػو واخػػػػرج اورديثػػػػو مومػػػػد ابػػػػد ا  النمػػػػر و اثمػػػػرف جماػػػػو  ، ت سػػػػير الب ػػػػوي

 ـ. 1٩٩٧ - ػى 1٤1٧، طيبو لىنشر والتوزي  ، دار ٤ط ، ضميريو
، ـ   1١٩٤ -ػىػػػػ ٤٨٧ت ، )ابػػػػو ابػػػػد ا  بػػػػف ابػػػػد الازيػػػػز االندلسػػػػت ، الب ػػػػري -٥

،  9ط ، توفيػػػؽ مصػػػط   السػػػفر ، ضػػػ تاجـ مػػػف اسػػػمر  الػػػبالد والمواأسػػػرمماجػػػـ 
 .ػى 1٤١9، لبنرف ، بيروت، ارلـ ال تب 
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 -ػىػػػ٦٨٥ت (ي نرصػػػر الػػػديف ابػػػو سػػػايد ابػػػد ا  بػػػف امػػػر الشػػػيراز  ، البيضػػػروي -٦
ط ، انوار التنزيؿ واسرار التأويؿ، توفيؽ مومد ابد الرومف المراشىت ـ ، 1٢٨٦

 .ػى1٤1٨، لبنرف ، بيروت ، ، دار اوير  التراث الاربت1
 -ػىػػػػػ٤٥٨)ت ، الخراسػػػػػرنتاومػػػػػد بػػػػػف الوسػػػػػيف بػػػػػف اىػػػػػت بػػػػػف موسػػػػػ  ، البييفػػػػػت -٧

دار ال تب الاىمية ، 1ط ، د. ابد الماطت قىاجت توفيؽ، النبوة دال ؿـ ، 1١٦٦
 ـ. 1٩٨٨ -ػى1٤١٨، بيروت ، 

الشػػمر ؿ ـ ، ٨٩٢ -ػىػػ ٢٧٩ت ) ايسػػ  السػػىمت ابػػو ايسػػ الترمػػذي، مومػػد بػػف  -٨
 المومدية، دار اوير  التراث الاربت، بيروت، لبنرف. 

المنيػؿ الصػرعت ـ  ، 1٤٧١ -ػىػ٨٧٤ت  (يوسؼ بػف  ابػد ا  ، ابف ت ري بردي -٩
 اليي ة المصرية لى ترب. ، أميف مومد  .توفيؽ د، والمستوعت باد الواعت

ـ  ،  شػػؼ الظنػػوف 1٦٥٧ -ػىػػ 1١٦٧ت ) بػػف ابػػدا مصػػط   ، وػػرجت خىي ػػة -1١
، بيى ػوورعاػت  برلتفريػرطبػ  بانريػة مومػد شػرؼ الػديف ، اف اسرمت ال تب وال نوف

 ـ. 1٩٩٢ -ػى1٤19دار ال تب الاىمية، بيروت، ، 1ط
ـ  ، تػػػرريي ٨٥٤ -ػىػػػ٢٤١خىي ػػػة بػػػف خيػػػرط الىيثػػػت الاصػػػ ري ،)ت ، ابػػػف خيػػػرط -11

بيػروت، ، مؤسسػة الرسػرلة، ٢ضػير  الامػري، ط خيرط، توفيػؽ د. ا ػـر خىي ة بف 
 ـ.19٩٧لبنرف، 

ـ  ، تػػػػرريي 1٥٥٩ -ػىػػػػ٩٦٦وسػػػػيف بػػػػف مومػػػػد بػػػػف الوسػػػػف،)ت ، الػػػػديرر ب ػػػػري -1٢
 .ػى1٢٨9عت اوواؿ ان س ن يس، مؤسسة شابرف، بيروت، الخميس 

اومػػػد بػػػف اثمػػػرف بػػػف قريمػػػرز،)ت ابػػػو ابػػػد ا  شػػػمس الػػػديف مومػػػد بػػػف ، الػػػذىبت -19
األرنػػرؤوط ومومػػد ناػػػيـ ـ ، سػػير ااػػالـ النػػبال ، توفيػػػؽ شػػايب 19٤٧ -ػىػػ٧٤٨

 . ػى1٤19، مؤسسة الرسرلة، بيروت، لبنرف، ٩ط ، وستقر اال
ـ ، الطبفػػػػرت ٨٤٥ -ػىػػػػ٢9١  الزىػػػػري،)ت يػػػػنممومػػػػد بػػػػف سػػػػاد بػػػػف ، ابػػػػف سػػػػاد -1٤

 ـ.1٩٦١ -ػى19٨١الفرىرة، مصر، ، ال برا، م تبة الخرنجت
ـ  ، خالصػػػة وعػػػر  1٥١٥ -ػىػػػ٩11نػػػور الػػػديف اىػػػت بػػػف اومػػػد،)ت ، السػػػميودي -1٥

 .ػى19٢٦، ، مصراآلداببأخبرر دار المصط  ، مطباة الوعر 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
23 

 ، ـ 11٨٥ - ػىػ٥٨1اومػد ابػو الفرسػـ )ت ابد الرومف بف ابدا  بػف ، السييىت -1٦
توفيػػػؽ امػػػر ابػػػد السػػػالـ ، السػػػيرة النبويػػػة البػػػف ىشػػػرـعػػػت شػػػرح  نػػػؼاالالػػػروض 

 ـ.٢١١١ -ػى1٤٢1، بيروت، لبنرف، ، دار اوير  التراث الاربت1السالمت،ط
 ـ  1٥١٥ -ػى٩11السيوطت، ابد الرومف بف ابت ب ر )ت 

، بيػػروت، دار ال تػػب الاىميػػة، اميػػراتز ريػػر ذيػؿ طبفػػرت الو ػػرظ، توفيػػؽ الشػػيي   -1٧
 لبنرف. 

مومػػد اومػػد ابػػد الازيػػز واخػػوه اشػػرؼ، لػػب االلبػػرب عػػت توريػػر االنسػػرب، توفيػػؽ  -1٨
 . ػى1٤11، ، دار ال تب الاىمية، بيروت1ط

ـ  ، شػػػذرات 1٦٧٨ -ػىػػػ1١٨٩ت ) ابػػػو ال ػػػالح ابػػػد الوػػػت، ابػػػف الامػػػرد الونبىػػػت -1٩
، االرنػػرؤوط ومومػػود االرنػػرؤوطالفػػردر  الػػذىب عػػت اخبػػرر مػػف ذىػػب، توفيػػؽ ابػػد 

 ـ. 1٩٧٨ -ػى1٤١٨، بيروت، دمشؽ، دار ابف  ثير
                             الطػػػػػػػرىر مجػػػػػػػد الػػػػػػػديف مومػػػػػػػد بػػػػػػػف يافػػػػػػػوب الشػػػػػػػيرازي،ال يػػػػػػػروز آبػػػػػػػردي، ابػػػػػػػو  -٢١

، ٨طالفرموس المويط، توفيؽ مومد نايـ الارقسوست، ـ  ، 1٤1٥ -ػى٨1٧)ت 
 ـ. ٢١١٥ -ػى1٤٢٦مؤسسة الرسرلة، بيروت، لبنرف، 

ب ر بف ابد المىػؾ الفسػطالنت،  ابػو الابػرس اومد بف مومد بف ابت ، الفسطالنت -٢1
المومديػػة، شػػروو واىػػؽ اىيػػو  نحالمواىػػب الىدنيػػة بػػرلمـ ، 1٥1٧ -ػىػػ٩٢9،)ت 

 ـ. 1٩٩٦ -ػى191٦لبنرف، مأموف بف موت الديف، دار ال تب الاىمية، بيروت، 

، الفرشػػت الدمشػػفتالوػػرعظ امػػرد الػػديف ابػػت ال ػػدا  إسػػمرايؿ بػػف امػػر ابػػف  ثيػػر،  -٢٢
البداية والنيرية، توفيؽ الد تور ابد ا  بف ابد الموسف ـ ، 19٧٢ -ػى٧٧٤ت )

 ـ.1٩٩٧ -ػى1٤1٨، دار اليجر لىطبراة والنشر، الفرىرة، مصر، 1ط، التر ت

 ، ـ 1٢9٧ -ػىػػػ٦9٤ابػػػو الربيػػػ  ،)ت ، الوميػػػريسػػػىيمرف بػػػف موسػػػ  ال الاػػػت،   -٢9
، اال ت ر  بمر تضمنو مػف م ػرزي رسػوؿ ا  صػى  ا  اىيػو وسػىـ والثالثػة الخى ػر 

 ال تب الاىمية، بيروت، لبنرف.، دار 1ط
توفيػؽ ، ـ ، صويح مسػىـ٨٧٥ -ػى٢٦1مسىـ بف الوجرج النيسربوري،)ت ، مسىـ -٢٤

 دار اوير  التراث الاربت، بيروت، لبنرف. ، تقمومد عؤاد ابد البر
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 -ػىػػػػػػ٥٩9برىػػػػػػرف الػػػػػػديف،)ت أبػػػػػػو الوسػػػػػػف اىػػػػػػت بػػػػػػف ابػػػػػػت ب ػػػػػػر ، الميروينػػػػػػرنت -٢٥
دار اويػر  التػراث ، ية عت شرح بداية المبتدئ، توفيؽ طالؿ يوسؼاـ ،اليد11٩٧

 الاربت، بيروت. 
 -ػىػػ٦٧٦ت )، النػووي، ابػو ز ريػر موػت الػديف يويػ  بػػف شػرؼ بػف مػري بػف وػزاـ -٢٦

، الم تػب 9زىيػر الشػرويش، طالطرلبيف وامػدة المتفػيف، توفيػؽ روضة ،  ـ1٢٧٧
 ـ 1٩٩٨ - ػى1٤1٢بيروت،  االسالمت،

السيرة النبويػة، ـ  ، ٨99 -ػى٢19ابو مومد ابد المىؾ بف ىشرـ،)ت ، ابف ىشرـ -٢٧
، مصػػػر، طنطػػر، لىتػػراث والنشػػر، دار الصػػػوربة 1ط، توفيػػؽ مجػػدي عتوػػت السػػيد

 ـ. 1٩٩٥ -ػى1٤1٦
توفيػػػػػؽ ، ـ ،الم ػػػػػرزي٨٢9 -ػىػػػػػ٢١٧)ت ، تمبػػػػػف امػػػػػر االسػػػػػىمومػػػػػد ، الواقػػػػػدي -٢٨

 ـ. 1٩٨٩ - ػى 1٤١٩لبنرف، بيروت، ، ، دار االاىمت9،طمررسدف جونسوف 
ماجػػـ  ، 1٢٢٨ - ػىػػ ٦٢٦يػػرقوت الومػػوي، شػػيرب الػػديف اومػػد ابػػت ابػػدا ،)ت  -٢٩

 ـ.٢١١٨ -ػى1٤٢٦، دار اوير  التراث الاربت، بيروت، لبنرف، 1البىداف ،ط
 ـ.٢١١٤دار ال رب االسالمت، ، 1عت توفيؽ النص، ط، بشرر اواد ماروؼ -9١
ـ ، 1٩٧٦-ػىػػػ19 9٦تالزر ىػػػت، خيػػػر الػػػديف بػػػف مومػػػود بػػػف مومػػػد الدمشػػػفت،) -91

 ـ.1٩٧٩، دار الاىـ لىمالييف:، بيروت، لبنرف، ٤ط، االاالـ
، ماجػـ المطبواػرت ـ 1٩9٢ -ػىػ19٥1موس  )ت  اليرف بفسر يس يوسؼ بف  -9٢

 ـ. 1٩٢٨- ػى19٤٦، الاربية والماربة، مطباة سر يس، مصر
، ماجػػػـ المػػػؤل يف، مطباػػػة الترقػػػت، ـ 1٩٨٦ -ػىػػػ1٤١٧امػػػر رضػػػر،)ت ،  ورلػػػة -99

 ـ. 1٩٥٧ -ػى19٧٦دمشؽ، 


