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غزوة أحد

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة

معركة ٍ
أحد ،معركة الدَّرس البليغ الذي تعلمه املسلمون من هذه املعركة
العظيمة.
نعم لقد رجع املنافق ابن ٍ
سلول إىل املدينة املنورة ومعه رفاقه املنافقون،
لكن ذلك مل يؤثر بسري املعركة ،فلقد
وكانوا يشكلون ثلث اجليش ،و َّ
انتصر املسلمون يف بداية هذه املعركة ،ولكن ملا خالف الرماة أمر النَّب
َّ
 بنزوهلم من على جبل ٍ
أحد حلَّت الكارثة ابملسلمني.
حّت
فيا أبناء اإلسالم جيب أن نطيع هللا ورسوله وأويل األمر منَّا؛ َّ
وحّت جينبنا اهلزائم يف املعارك احلربيَّة القادمة مع أعداء هللا
ينصران هللاَّ ،
تعاىل.
***
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زحف املشركني إىل املدينة املنورة

كان املشركون يف مكة غاضبني الهنزامم يف معركة بد ٍر ،فأرادوا أن
خيال وسيوفاا
يثأروا لقتالهم؛ لذلك مجعوا ا
كثريا ،واشرتوا به ا
ماال ا
كل ما حيتاجونه للحربَّ ،
جيشا بلغ عدده
ورماحا
ودروعا و َّ
وشكلوا ا
ا
ا
حوايل ثالثة آالف ٍ
املنورة.
مقاتل ،وساروا إىل املدينة َّ
وشاركت مع هذا اجليش بعض النساء املشركات ،وكان أبو سفيان
القائد العام جليش املشركني.
***
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النب  إىل جبل أحد
زحف ي

وملا مسع النب  جبيش املشركني استشار أصحابه ،ثَّ لبس درعه
َّ
جيشا يعد حوايل ألف ٍ
رجل ،ومل يبتعد هذا
وأخذ سيفه وخرج يقود ا
حّت رجعه املنافق عبد هللا بن أِّ
قليال َّ
املنورة إال ا
اجليش عن املدينة َّ
بن ٍ
سلول ،ورجع معه رفاقه املنافقون.
حّت وصل إىل جبل ٍ
أحد ،فععل جيشه ثالثة
واتبع النب  طريقه َّ
ٍ
أقسام:
أمريا عليها.
( )1امليمنة :وجعل الزبري بن َّ
العوام ا

أمريا عليها.
( )2امليسرة :وجعل املقداد بن األسود ا
( )3القلب :وفيه النب  وهو القائد األعلى.

وصف املشركون جيشهم مقابل جيش املسلمني ،فكان خالد بن
َّ
الوليد مقابل الزبري ،وصفوان بن أميَّة مقابل املقداد ،وأبو سفيان
مقابل النب .
وأمر النب  مخسني راميا أن يكونوا على جبل ٍ
أحد لريدوا خيل
ا
املشركني ابلسهام ،وأوصاهم أالَّ ينزلوا من على اجلبل سواء انتصر
املسلمون أم مل ينتصروا ،و َّ
مرةٍ.
أكد هلم هذه الوصيَّة أكثر من َّ
***
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مصارع قريش

ٍ
حمارب يف
كانت راية املشركني مع طلحة كبش الكتيبة ،وهو أقوى
يش بعد عمرو بن ٍ
قر ٍ
ود العامري الذي جرح يف غزوة بد ٍر ،وكانت
جراحه طريةا حينما وقعت غزوة ٍ
أحد ،لذلك مل يشرتك يف القتال.
بدأت قريش حرهبا ابملبارزةَّ ،
فتقدم طلحة وهو يصيح ابجليش
الرسول  بطل معركة
اإلسالمي :هل من مبارٍز؟ وكان على ميني َّ
بد ٍر أسد هللا ورسوله عمه محزة ،وعلى يساره البطل علي ،وكان طلحة
بسيفه الالمع يصول وجيولَّ ،
فتقدم البطل علي ومعه سيفه ذو الفقار،
واثر الغبار ومها يتبارزان َّ
كأهنما أسدان عظيمان ،إالَّ َّ
أن بطل اإلسالم
كان األقوى حيث ضرب خصمه املشرك َّ
ابلسيف؛ فصاح صيحةا
عظيمةا ومات.
فكّب املسلمون تكبرية النَّصر ،وفزعت قريش وصارت سالفة تولول
َّ
على زوجها طلحة وتبكي وتنوح ،وصارت تنتف شعرها..
َّ
تقدم عثمان ومحل راية املشركني ،وأراد أن يثأر لشقيقه طلحه ،وكان
القوةَّ ،
ابلسيف ضربةا فصلت
مثله يف َّ
فتقدم البطل محزة إليه وضربه َّ
بعيدا كأنَّه الكرة.
رأسه عن جسده؛ فتدحرج ا
فكّب املسلمون ومحل لواء املشركني شقيق آخر لطلحة ،فرماه سعد بن
أِّ وق ٍ
اص بسه ٍم فقتله.
***
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هجوم املسلمني على املشركني
أمر النب  الزبري أن يهعم على خيل املشركني ،وكان خالد بن
الوليد قائد اخليل ،وكان عددها مائيت ٍ
فرس ..وكان مع املسلمني فرس
واحد .هعم الزبري هعمةا تراجع هلا املشركون ورمى عاصم مسافع بن
طلحة بسه ٍم فقتله وهو حيمل الراية ،فتناوهلا أخوه احلرث بن طلحة.
ثَّ أمر النب  املقداد أن يهعم بكتيبته على صفوان فهعم ،ورمى
عاصم احلرث وهو حيمل الراية فقتله.
محل الراية كالب بن طلحة فقتل ،وهزم صفوان ،وهزمت معه كتيبته.
ثَّ هعم النب  على أِّ سفيان ،وقتل املسلمون يف هذا اهلعوم
وفر من املعركة
اجلالس بن طلحة وهو حيمل الراية ،فخاف أبو سفيان َّ
وتبعه من كان معه من املشركني.
***
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االلتحام العام

الشمس ،ونظَّم
ثَّ عاد كل من اجليشني إىل أماكنه ،قبل أن تشرق َّ
ٍ
جديد ،وكان املشركون يدوسون على جثث قتالهم وهم
صفوفه من
ال يشعرون ،وعاد املسلمون كاألسود ،واستعدوا إىل ٍ
هعوم ٍ
جديد.
كان على جبل ٍ
أحد مخسون رامياا ،وأمريهم هو عبد هللا بن جب ٍري،
فلما اقرتتب منهم اخليل رموهم ابلسهام؛ فانصبَّت عليهم كاملطر،
َّ
كثريا من املشركني
فقتل منهم من قتلَّ ،
وفر الباقون ،وقتل املسلمون ا
الذين كانوا حيملون الراية ،ويدافعون عنها.
وملا اشتدت احلرب هعمت اخليل على جبل ٍ
أحد مراة اثنيةا َّ
فصدهتا
َّ
السهام ،وتدحرج بعض اخليل من أعلى اجلبل ،فقتل الفرس والفارس.
وصار أبو سفيان حيمس جيشه ،فهعمت اخليل مرةا اثلثةا على جبل
ٍ
أحد؛ فنزلت مهزومةا بعد أن قتل منهم بعض فرساهنم وهو يصيح:
لكن اجلميع كانوا يسابقون الريح مهزومني بعد أن تركوا
أنقذوين .و َّ
قتيال من أبطاهلم.
وراءهم سبعني ا
وكان بني املسلمني رجل شعاع بطل امسه قزمان ،وكان رامياا بقوسه
ال تكاد ختطئ سهامه اهلدف ،فقتل من املشركني بضعة عشر ،ثَّ
جرح جر ٍ
سهما وصار
احات كثرياة ،فلم َّ
يتحمل أمل اجلراح ،فأخذ ا
يطعن به نفسه ،وبينما هو يلفظ أنفاسه األخرية قال له رجل :هل
قاتلت لنصر دين هللا؟
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حّت يقال عن إنَّن
دفاعا عن قومي َّ
فقال قزمان :ال ،ولكن قاتلت ا
شعاع .ومات.
نقل خّب قزمان إىل النب  فقال« :هو يف النار».

وقد قال رسول هللا « :من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو
يف سبيل هللا» وقزمان مل يقاتل لتكون كلمة هللا هي العليا؛ لذلك
استحق أن يكون يف النَّار.
َّ
ٍ
بقطيفة من القماش ،وكانت حوافر خيل املشركني
ثَّ غطَّوا قزمان
وأقدامهم تدوس عليه وهم يولون.
***
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نزل الرماة وحلت الكارثة
ملا اهنزمت قريش ،وابتعد جيشها عن ميدان املعركة شاهدهم الرماة
َّ
ٍ
املسلمون وهم على جبل أحد ،فقال واحد منهم :انظروا اي رجال،
لقد اهنزمت قريش.
وقال ٍ
اثن :انظروا ،لقد تركوا معسكرهم خالياا ليس له من حيميه..
وقال اثلث :انظروا إخواننا يغنمون من املعسكر..
وقال رابع :لو نزلنا وشاركناهم هذه الغنائم.
قال أمريهم :اتَّقوا هللا اي رجال ،لقد أوصاان رسول هللا  أن نثبت
على جبل ٍ
أحد..
وقال خامس :لقد انتهت املعركة وانتصران فلماذا نبقى يف أماكننا
وغريان يغنم من معسكر املشركني؟
قال أمريهم :لقد وصاان رسول هللا  أالَّ نرتك أماكننا سواء انتصر
املسلمون أم مل ينتصروا؛ فاتَّقوا هللا واثبتوا يف أماكنكم ،ال ينزل أحد
منكم..
وقال سادس :وهو ينزل من على جبل ٍ
أحد :ملاذا أيخذ غريان من
الغنائم وحنن ننظر أبعيننا وال نشاركهم فيها؟ وتبعه ٍ
اثن واثلث
ورابع.....
وأمريهم يصرخ فيهم اتَّقوا هللا أيها املسلمون ،احفظوا وصيَّة نبيكم.
نزل أكثر الرماة ومل يبق على جبل ٍ
ٍ
وتسعة من الرماة
أحد سوى أمريهم
معه.
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الصّب ،وملا رأى
كانت خيل املشركني تنتظر هذه الفرصة بفارغ َّ
َّ
الفرسان نزول الرماة طاروا خبيلهم إىل جبل ٍ
أحد ،ومل تستطع القلَّة
الباقية من الرماة الدفاع ،فوصلت إليهم اخليل وقتلوا أمري الرماة ومن
بقي معه.
وملا رأى ذلك أبو سفيان ،رجع جبيشه وهعموا على املسلمني ،وكان
َّ
ٍ
جبل أحد حيمي ظهور املسلمني ملا كان عليه الرماةَّ ،أما اآلن فقد
َّ
قتل الرماة ،وهعمت اخليل عليهم من خلفهم ،فقتل منهم سبعون
غدرا غالم حبشي امسه
ا
رجال ،بينهم محزة سيد الشهداء ،قتله ا
وحشي ،وأصيب النب  فعرح خده ،وكسرت سنه فحمله بعض
شعب يف جبل ٍ
الصحابة إىل ٍ
أحد.
َّ
ورجع املشركون إىل مكة بعد أن أدركوا أثرهم من املسلمنيَّ ،
وتفقد
عمه محزة
املسلمون قتالهم بعد انتهاء املعركة ،وملا رأى النب َّ 
شديدا ،وحزن معه املسلمون.
شهيدا حزن عليه حزاان ا
ا
***
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ندم املسلمني

الصحابة نتيعة هذه املعركة اخلاسرة عرفوا َّ
أن سبب انتصار
وملَّا رأى َّ
املشركني نزول الرماة من على جبل ٍ
أحد ،مع َّ
النب  أوصاهم يف
أن َّ
َّأول املعركة أال ينزلوا؛ لذلك ندموا على هذه املعصية ،ندموا ،وبكوا،
أبدا ،وأصبحوا حريصني على طاعة هللا
وعاهدوا هللا على أال يعصوه ا
ٍ
ميدان ،وقد جتلَّت هذه الطاعة رائعةا يف غزوة
ورسوله  يف كل
األحزاب أو اخلندق.
***

