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غزوة اخلندق

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على ٍ
حممد رسول هللا وعلى
آله وصحبه ،وبعد:
فإنين أقدم اي أبناء اإلسالم غزوة األحزاب أو اخلندق ،وسببها أن
اليهود أرادوا أن يقتلوا الرسول  واملسلمني ،فقتلهم هللا تعاىل بعد أن
أمل .ث فتح هللا تعاىل مكة على
رد املشركني خائبني مل يتحقق هلم ٌ
يش وأسلم العرب ،وانطلقوا ينشرون اإلسالم
رسوله  ،وأسلمت قر ٌ
يف العامل حّت وصلت دولتهم م الصني ررقاا لىل األندل وفرنسا
غراًب ،وأصبحت الدولة اإلسالمية أقوى دو ٍلة يف العامل؛ ألن املسلمني
كانوا جماهدي يف سبيل هللا تعاىل.
***
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عشرة آالف سيف

بعد غزوة ٍ
أحد ،أراد اليهود أن يقتلوا كل املسلمني يف املدينة املنورة،
ولكنهم يعرفون أّنم  ا يستطيعون لل وحدهم ،للل له وف ٌد
منهم لىل مكة ،واجتمعوا بزعماء قر ٍ
يش وعلى رأسهم أبو سفيان،
جيشا ويتجه به لىل املدينة ليقضي على الرسول 
وأقنعوه أبن جيهز ا
واملسلمني ،فوافق أبو سفيان.
وله اليهود لىل قبيلة غطفان ،وقابلوا رئيسها عيينة ب حص ٍ ،
وعرضوا عليه مثلما عرضوا على أيب سفيان ،فوافق عيينة وطمع
ًبلغنائم.
اجتمع اجليشان وبلغ عددمها حوايل عشرة آ اف ٍ
مقاتل ،وتوجهوا لىل
املدينة املنورة ،وكان لل يف السنة اخلامسة للهجرة.
***
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سلمان الفارسي
انتشر خرب مسري األحزاب يف كل اجلزيرة العربية ،وراهد بعض
الصحابة سلمان الفارسي ميشي خارج املدينة املنورة بعد أن مسع
بالل :ما ل اي سلمان متشي وتنظر يف األرض بعد
اخلرب ،فقال له ٌ
أن مسعت خرب زحف األحزاب؟
قال سلمان :دعين أفكر اي بالل.
بالل :قل يل مبالا تفكر اي سلمان؟
قال ٌ
أجاب سلمان :لنين أفكر يف طر ٍ
يقة أمنع هبا وصول جيش املشركني
لىل املدينة املنورة.
بالل :هلل درك اي سلمان ،لن مثال املسلم اللي يستخدم
قال ٌ
لكاءه لينصر اإلسالم واملسلمني.
عودا،
صاح سلمان :هاهنا ،هاهنا .وأرار لىل األرض ،وكان ميس
ا
طويال.
فخط به على األرض خطا ا
بالل :لنين مل أفهم ريئا اي سلمان.
قال ٌ
قال سلمان :انظر لىل جهة الشرق أ ا ترى هله احلرة؟
بالل :نعم لنين أراها ،ومالا تعين هبلا السؤال؟.
أجاب ٌ
أجاب سلمان :أعين أن اخليل  ا تستطيع أن هتجم على املدينة املنورة
بالل
م جهة الشرق ،ألن صخور احلرة متنع تقدم اخليل .فأكمل ٌ
أيضا اي سلمان ،هله احلرة الغربية متنع صخورها تقدم
قول سلمان :و ا
اخليل.
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قال سلمان :ويف اجلهة اجلنوبية النخيل مينع تقدم اخليل .ل الا اي بالل
ها هنا يف اجلهة الشمالية م املدينة حيس أن حنفر اخلندق.
***
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حفر اخلندق

وبينما كان املسلمون مهمومني يفكرون يف طر ٍ
يقة يوقفون هبا زحف
جيش املشركني لليهم ،دخل سلمان على النب  وقال :السالم
عليكم ورمحه هللا وبركاته .رد النب  التحية أبحس منها ،ث قال
مسلم وأريد أن أرارك
رجل أعجمي لكنين ٌ
سلما ُن :اي رسول هللا ،لن ٌ
املسلمني مهومهم لنصرة اإلسالم ،اي رسول هللا ،كنا للا هامجنا العدو
حفران حول مدينتنا خندقاا ،وعندما يراه األعداء  ا يستطيعون أن
يصلوا للينا ،فيعودون خائبني ،ولنين أقرتح أن حنفر اخلندق م اجلهة
الشمالية للمدينة؛ ألّنا املنفل الوحيد لدخول املشركني ،وأان خبريٌ
حبفر اخلنادق.
وافق النب  على حفر اخلندق وقال« :سلما ُن منا آل البيت»
وخصص لكل عشرة ٍ
اعا ،ورارك النب 
رجال أن حيفروا أربعني لر ا
أصحابه حفر اخلندق بيديه الشريفتني ،وانتهى املسلمون م حفر
اخلندق يف ستة ٍ
أايم.
***
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على شواطئ اخلندق
وحينما تقدم املشركون لىل املدينة املنورة كانوا يظنون أّنم سيقتلون
الرسول  وكل املسلمني ،وقال هلم اليهود :جي أ ا يبقى على وجه
مسلم واح ٌد .ولك عناية هللا أكرب م كيد اليهود واملشركني..
األرض ٌ
هللا سبحانه هو اللي أهلم سلمان حفر اخلندق ،وملا رآه املشركون
تعجبوا وغضبوا وقالوا :كيف نصل لىل املسلمني لنقتلهم؟ ث نصبوا
خيامهم وعسكروا أمام اخلندق ،واملسلمون يف اجلهة املقابلة حيرسون
املدينة م غدر اليهود واملنافقني ،وبدأ احلرب ًبلرتارق ًبلنبال بني
املعسكري .
وكان بني النب  وبني اليهود عه ٌد أن يدافع اليهود ع املدينة مع
النب  للا هامجها األعداء ،ولك اليهود مل يدافعوا ع املدينة ،ومل
يقدموا أي مساعدةٍ للمسلمني حينما جاء جيش املشركني.
وملا نقض اليهود العهد ارتد البالء على املسلمني ،وأصبحوا هم
جهة ،واملشركون يف ٍ
وحدهم يف ٍ
جهة أخرى يساعدهم اليهود
واملنافقون.
***
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عمرا
علي يقتل ً
وكان املسلمون يف معسكرهم ،واألعداء حييطون هبم م كل جان ٍ ،
هائج يريد لغراق جزيرةٍ صغريةٍ ،ولك عناية هللا ساعد
كبح ٍر ٍ
املسلمني حينما فكر بعض فرسان قر ٍ
يش ًبجتياز اخلندق ،يتقدمهم
عمرو ب ٍ
ود العامري ،وقد عرفنا أنه جرح يف معركة بد ٍر ،ومل يشرتك
مع املشركني يف غزوة ٍ
أحد ،ولكنه اررتك معهم يف غزوة اخلندق؛
لينتقم م املسلمني ،فقفز هو وابنه وبعض فرسان قر ٍ
يش ،واجتازوا
اخلندق لىل معسكر املسلمني ،وكان خالد ب الوليد بني فرسان
املشركني ،ولكنه مل يقفز مع الفرسان؛ ألنه أدرك أن معركتهم مع
املسلمني يف هله احملاولة خاسرةٌ.
عمرو وصاح :هل م مبارٍز؟ وكان البطل محزة
وملا قفز الفرسان تقدم ٌ
ب عبد املطل رضي هللا عنه قد استشهد يف معركة ٍ
أحد ،فربز البطل
علي ب أيب طال ٍ رضي هللا عنه وضرب عمرا ًبلسيف ضربةا رقت
خوله عمرٍو احلديدية ،وفلقت رأسه فلقتني ،وقتل ابنه معه وقتل
فارس ا اثلث ا .وملا رأى لل بقية الفرسان ،فروا م املعركة كالغز ان.
***

01

غزوة اخلندق

نعيم بن مسعود

كان مقتل عمرو ب ٍ
ود العامري نصرا عظيما للمسلمني ،فلم يعودوا
يفكرون بقتال املسلمني يف معسكرهم.
رجال م سادا
وقد م هللا على املسلمني مرةا اثنيةا لل هدى ا
ٍ
مسعود ،فجاء لىل النب  وقال:
املشركني لىل اإلسالم وهو نعيم ب
اي رسول هللا ،أرهد أن  ا لله ل ا هللا وأن حممدا رسول هللا ،وقال :اي
رسول هللا ،أريد أن أساعد املسلمني .فلم يقلل النب  م رأنه؛ مل
يقل له :أنت رجل واح ٌد ومالا يفعل الواحد أمام عشرة آ اف ٍ
مشرك
ٌ
نعيم
وآ اف اليهود واملنافقني؟ ..ولّنا قال له« :خلل عنا» فكتم ٌ
لسالمه ع قومه ،واستطاع مبعونة هللا تعاىل أن ميزق احللف بني
املشركني واليهود إبخالصه هلل ورسوله ،ث بلكائه وواسع حيلته.
***
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وارحتل األحزاب
وبعد أن م هللا على املسلمني بتمزيق احللف بني املشركني وبني
اليهود ،م هللا عليهم ًبلنصر حيث أرسل رحيا عاصفةا على املشركني
اقتلعت خيامهم ،ومأل أعينهم ًبلرمال ،فنادى أبو سفيان ًبلرحيل
لىل مكة ،فارحتل األحزاب كلهم بعد أن ظلوا رهرا أمام اخلندق.
ويف الطريق صاح عيينة رئي غطفان :لن خدعتين اي أًب سفيان
حني قلت يل :سنغنم الغنائم ،فأي هله الغنائم؟ لن رأس سيكون
غنيمةا يل .وبدأ بينهما اجلدال ،وانتشر الشر بني قر ٍ
يش وغطفان،
كل منهما أ ا يتعاون
وكاد احلرب تقع بينهما ،ث افرتقا وقد صمم ٌ
مع اآلخر ،بل يرتبص به ليوقع به األلى.
أما املسلمون فقد عادوا لىل أهليهم آمنني فرحني بنصر هللا تعاىل.
***
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وجاءت تصفية احلساب اي بين قريظة
ويف اليوم اللي عاد فيه الرسول  لىل املدينة املنورة نزل عليه جربيل
عليه السالم يقول :لن رب أيمرك أن تسري لىل بين قريظة .فأمر النب
 جيشه أن يسري لىل بين قريظة ،وهم اللي جاءوا ًبألحزاب
ونقضوا العهد مع النب  ،فحاصرهم املسلمون ث استسلم يهود بين
قريظة كلهم ،فقتلت رجاهلم ،واقتسم املسلمون أرضهم وأمواهلم.
وهكلا نصر هللا رسوله ودينه ،وخلص العامل م غدر اليهود وم
ررورهم.
وبعد غزوة األحزاب مل يعد املشركون يهامجون املسلمني ،بل صار
جيوش املسلمني هتاجم املشركني لىل أن فتح هللا مكة املكرمة ،وحطم
املسلمون األصنام ،فأسلمت قبائل العرب ،وصاروا يدخلون يف دي
هللا أفواجا ،ث محلوا راية اإلسالم لىل العامل ررقا حّت وصلوا لىل
لندونيسيا والصني ،ولىل العامل غرًبا حّت وصلوا لىل األندل وبعض
أراضي فرنسا.
فيا أبناء اإلسالم جي أن جناهد يف سبيل هللا تعاىل لنشر اإلسالم يف
العامل م جديد.
***

