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كون يف سريا ويشرت مكَّةمعه, واليهود على رأسهم يدورون يف 

زعمائها,
(98)

واملنافقون يف املدينة يعدون قري  وننونهم باملساعدة  

األموال يبذلون أمواهلم  لإن قدموا الست صال حممد ومن معه, وأه

ــذلك, ومت     ــادي لـ ــداد املـ ــه, واإلعـ ــن معـ ــد ومـ ــال حممـ ــبيل قتـ  يف سـ

استعداد قري  ومن حالفها من قبائل تهامة وغريهم وتوجـه جيشـها   

 نسائه يقصدون املدينة. اورجاله وعبيده, وبعإلديده 

مـن عيونـه يف    يف هذه األثناء كانت األخبار ترتي لرسول اهلل 

 عن سرك القوم. مكَّة

ــول   ــع الرسـ ــه,      ـ ــر كعادتـ ــارهم يف األمـ ــلمني واستشـ املسـ

واختلفت آرائهم, فمنهم من رأى اخلروج للقاء األعداء خارج املدينـة  

مــــن رأى البقــــاء يف املدينــــة, وقتــــال وكــــانوا األكثريــــة, ومــــنهم 

املشركني من داخلها إنهم دخوهلـا, وكـان أصـةاب الـرأي القائـل      

 باخلروج للقاء القوم من شجعان املسلمني أكثـروا علـى الرسـول    

سـتعد للقتـال,   افدخل داره ثم خرج إليهم وقد لبس درعه وسالحه و

ول اهلل باخلروج وقـالوا: يـا رسـ    فندم الذين أكثروا على الرسول 

مــا  قعــد. فقــال راســتكرهناك وم يكــن لنــا ذلــك فــإن شــ ت ف  

                                                           

ــة ( اننــر: 98) ــةالســرية الن. 301, البــن إســةاق, ص  الســرية النبوي , ابــن بوي

 . 60, ص 3هشام, ج 
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ينبغي لن  إذا لبس المته أن يضعها حتى يقاتل.
(99)

 

وكانت قري  قد نزلت إحدى األودية بالقرب من املدينة فخـرج  

ومعه ألف مـن أهـل املدينـة, ويف الطريـش إىل أحـد رجـع         الرسول 

ومعـه ثلـث اجلـي  خـاذلني      زعيم املنافقني عبد اهلل بن أبـي سـلول,  

ــول اهلل  ــا ذاك إال أللرسـ ــا  , ومـ ــرى البقـ ــان يـ ــن أبـــي كـ ء يف ن ابـ

 .  , وثبت املؤمنون مع رسول اهللاملدينة

ومــن معــه مــن املــؤمنني,   كانــت ُأحــد هــي منــزل رســول اهلل   

املوقـع بنفسـه وننـم صـفوم املسـلمني فيـه حيـث         اختار الرسـول  

ــم,   جعــل مركــز اجلــي  يف الشــعب, وجعــل ج    ــل ُأحــد مــن خلفه ب

صغرًيا أمام القوم وعـني فيـه مخسـني مـن الرمـاة وأمـر        وأختار جباًل

علــيهم عبــد اهلل بــن جــبري وأوصــاهم أن يثبتــوا يف مكــانهم حتــى        

يرتيهم أمر الرسـول وأن ينضـةوا املشـركني عـن املسـلمني بالنبـل,       

حتى ال يرتوا املسلمني من اخللف, وأوصـاهم بالثبـات مهمـا كانـت     

 .املعركة وانتنار أوامر الرسول نتيجة 

واختـار الرســول مصــعب بــن عمـري حلمــل لــواء املســلمني, وصــف   

أصــةابه ا اهــدين معــه, وذكــرهم مبوعــود اهلل مــن    الرســول 

                                                           

السـرية النبويـة يف ضـوء    . 303, ابـن إسـةاق, ص   السرية النبويـة ( اننر: 99)

 . 381, مهدي رزق اهلل, ص املصادر األصلية
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ــ ــغار إىل    ةاجلنـ ــم رد بعـــا الصـ ــاء, ثـ ــد اللقـ ــات عنـ ــ  والثبـ , والصـ

املدينة.
(100)

 

ويف جهـــة املشـــركني قـــام زعـــيمهم أبـــو ســـفيان بتعب ـــة جنـــده,  

انوا قرابة ثالثة آالم مقاتل أكثر من ثالثة أضعام املسـلمني,  وك

وقسمهم, وجعل على امليمنة خالد بن الوليد, وأخذ املفوهـون مـنهم   

حيرضون النا  على القتال, وتكلمت النساء وذكر نهم مبـن قتـل   

بــدأت املعركــة وقــد أخــذ كــل    ,مــن أهلــهم يف بــدر العــام املاضــي  

كــان معــه فقــال مــن يرخــذ هــذا    ســيًفا  موقعــه وأخــرج الرســول  

يا رسول اهلل  :وقال إلقه, فقام إليه أبو دجانة ياك بن خرشه 

: أن تضــرب بــه هــام املشــركني حتــى يــنةا,  ومــا حقــه, فقــال 

فرخــذه أبــو دجانــة, وأخــرج مــن جيبــه عصــابة محــراء فربطهــا علــى  

: إن هــذه مشــية يبغضــها اهلل   رأســه وأخــذ خيتــل بالســيف فقــال  

وطن, وبــدأت املعركــة ومحــى القتــال,  يف مثــل هــذا املــورســوله إال

كمــا قاتــل  قتــال األبطــال, دجانــة بســيف رســول اهلل وقاتــل أبــو 

بشجاعة ال ننري هلا وقاتل غريهم مـن شـجعان املسـلمني,     محزة 

ــى الحــت اهلزنــة يف صــفوم املشــ     ــدأ النصــر واضــًةا   حت ركني وب

ــبعهم ا, ووىل املشــركون مــن امليــ  للمــؤمنني ــون  دان وت ملســلمون يقتل

                                                           

ــر: 100) ــة ( اننـ ــرية النبويـ ــةاق, ص  السـ ــن إسـ ـــ  303, ابـ ــازي .308ــ , املغـ

 . 221, ص 1الواقدي, ج



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

207 

فلمـا رأى الرمـاة ذلـك مـن     , منهم, وأخذ املسـلمون جيمعـون الغنـائم   

, وحـاول عبـد اهلل بـن جـبري أن     على اجلبل سركـوا مـن أمـاكنهم   

, ولكـنهم عصـوا   ا إيـاهم بـرمر الرسـول   ننعهم من املغادرة مـذكرً 

وانصرفوا وم يثبت معه إال نفر يسري دون العشرة.
 (101)

 

ومعـه  اعـة مـن فرسـان قـري  يرقبـون       كان خالـد بـن الوليـد    

املوقـف عــن كثــب, فلمــا رأى الرمـاة قلــة ال يســتطيعون منــع اخليــل   

محــل علــيهم, فقتلــهم وقائــدهم, ثــم نــزل بالفرســان إىل املســلمني,  

وهم مكشوفون فرتوهم من اخللـف, ورجـع جنـد قـري  مبسـاعدة      

ــال وأصــبح يف صــاجل مشــركي قــري       الفرســان وتغــري مســري القت

شخصًيا ليقتلوه, وتبـارى    ولوا أن يصلوا إىل رسول اهلل الذين حا

وقاتل قتال  يف ذلك شجعانهم, ويف نفس الوقت صمد رسول اهلل 

األبطال وقتل بيده ُأبّي بـن خلـف الـذي كـان معانـًدا وحريًصـا علـى        

أن  قتل الرسول, ويردد: حممد ال جنوت إن جنا فرفا الرسـول  

إلربـة أصـابته    ه حيـث واجهـه   أحـد مـن الصـةابة غـري     أليـه يبادر 

وقــع يف أحــد احلفــر فشــج   إصــابة مــات منهــا فيمــا بعــد, ثــم إنــه  

رأسه وكسرت رباعيته وشقت شفته, وصمد نفر من الصةابة مـع  

ــول اهلل  ــدفا  رســـ ــتماتوا يف الـــ ــة    عواســـ ــو طلةـــ ــنهم أبـــ ــه مـــ عنـــ

, وسهل بن حنيف, ومنهم مصعب بن عمري حامل لـواء  نصارياأل

علــي بــن أبــي   م, ومــنهشــهد بــني يــدي الــن   املســلمني الــذي است

                                                           

 . 305, ابن إسةاق, ص السرية النبوية( اننر: 101)
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طالــب وأبــو دجانــة وســعد بــن أبــي وقــاص بــل وأم عمــارة رضــي اهلل    

, ففـت   عنهم أ عني, وأشاع املشركون أنهم قتلـوا رسـول اهلل   

نـس بـن النضـر فقـال: مـا      أذلك يف عضـد املسـلمني فقـام الصـةابي     

ة يـا جيلسكم, قالوا قتل حممـد رسـول اهلل قـال فمـا تصـنعون باحل     

ثم استقبل القوم  عليه رسول اهلل بعده قوموا فموتوا على ما مات 

فوجد به يوم ذ سبعني طعنة فما عرفه إال أختـه   فقاتل حتى قتل 

ببنانه.
 (102)

 

وصـل عـددهم إىل    واستشهد  اعة مـن أصـةاب رسـول اهلل    

قتلـه غـالم   الـذي  , منهم عمـه محـزة بـن عبـد املطلـب      السبعني رجاًل

بـــن الربيـــع, ومصـــعب بـــن عمـــري,  دوســـع ,حشـــييـــدعى و حبشـــي

اهلل بن جة  وحننلة الغسيل وغريهم. وعبد
(103)

 

لتجر الرسول ومن معه إىل الشعب, وعال أبو سفيان اجلبل على إ

, فقـــال: اللـــهم ال ينبغـــي هلـــم أن يعلونـــا فقاتـــل عمـــر بـــن  رســـول 

اخلطاب وبعا الصةابة ورموهم باحلجـارة حتـى أنزلـوهم , فقـال     

أيف  : يبــوه, ثــم قــال :  ال أيف القــوم حممــد؟ فقــال   :أبــو ســفيان

أيف القوم عمر بن اخلطاب ؟ ثـم قـال    :القوم ابن أبي قةافة؟ ثم قال

                                                           

, تــــاريخ الطــــ ي.  309, ابــــن اســـةش, ص  الســــرية النبويـــة ( اننـــر:  102)

 . 18,ص3ج

سـبل اهلـدى   . 239, ص 15(, ج فـتح البـاري  )صـةيح البخـاري  ( اننر: 103)

 . 322, ص 4, الشامي, ج والرشاد
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ــم         ــاء ألجــابوا فل ــو كــانوا أحي ــوا, ول ــد قتل ــو ســفيان: إن هــؤالء ق أب

يتمالك عمر بن اخلطاب نفسه فقال: كذبت يا عدو اهلل أبقـى اهلل  

قـالوا   أجيبـوه :  : ُأعل هبل فقـال  لك ما خيزيك ثم قال أبو سفيان

ما نقول. قال: قولوا اهلل أعلـى وأجـل, فقـال أبـو سـفيان: لنـا الُعـزى        

: قولــوا  : أجيبـوه قــالوا مـا نقـول, قـال     وال ُعـزى لكـم, فقـال    

اهلل موالنا وال موىل لكم, قال أبو سفيان: يوم بيوم بـدر, قـالوا: ال   

, ثــم قــال أبــو ســفيان:    ســواء قتالنــا يف اجلنــة وقــتالكم يف النــار    

موعدكم بدر العام القادم.
 (104)

 

د أن هلـك مـنهم أربعـة وعشـرون     رض املعركة بعأغادرت قري  

ــياًل ــلى  ,, وداوى املســـلمون جرحـــاهم وفـــيهم رســـول اهلل  قتـ وصـ

ومـن معـه إىل    املسلمون على الشهداء ودفنوهم, ثم رجع الرسـول  

رسـول اهلل وذرفــت  املدينـة ودخلوهـا والنسـاء تبكـي القتلـى, فتـرثر       

حــذًرا, فخشــى مــن عــودة قــري  فخــرج يف اليــوم    عينــاه وكــان 

: ال  التالي لطلب العدو وإرهابه حتى ال يعودوا إىل املدينـة, وقـال   

خيــرج معنــا إال مــن حضــر بــاألمس,
(105)

وصــل املســلمون إىل محــراء  

                                                           

ــر: 104) ــاري ( اننـ ــةيح البخـ ــاري ) صـ ــتح البـ ــرية . 227, ص 15(, ج فـ السـ

 .   313, ابن إسةاق, ص النبوية

, املغــازي. 253, ص 15 ج(, فــتح البــاري ) صــةيح البخــاري  ( اننــر:105)

 .103, ص 3, ابن هشام, ج السرية النبوية. 49, ص 1للواقدي, ج 
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األسد, علـى مسـرية مثانيـة أيـام مـن املدينـة, وبقـى فيهـا ثالثـة أيـام           

أخبــاره إىل قــري , وكــانوا قــد فكــروا بــالعودة للــهجوم   ووصــلت 

ــ ــك,        ىعل ــوا عــن ذل ــع الرســول هلــم تراجع ــة, فلمــا علمــوا بتتب املدين

ــالعودة إىل   ــةوأخــذوا يســرعون ب ــات مــن القــر  مكَّ ن آ. وقــد نزلــت آي

الكــريم تتةــدث عــن مــا جــرى علــى املســلمني يف أحــد ومنهــا قولــه   

ــدَ تعــاىل:  ــُه َوْع ــْد َصــَدَقُكُم الّل ــى ِإَذا َوَلَق ــهم َحت  ــوَنُهم بمِإْذنم  ُه ِإْذ َتُةسك

َفشملالُتْم َوَتَناَزْعُتْم فمي اأَلْمِر َوَعَصْيُتم مِّن َبْعـدم َمـا َأَراُكـم م ـا ُتةمبكـوَن      

ممنُكم م ن ُيِريُد الدكْنَيا َوممنُكم م ن ُيِريُد اآلخمَرَة ُثم  َصَرَفُكْم َعْنُهْم 

ِإْذ  (152)َفا َعنُكْم َوالّلُه ُذو َفْضٍل َعَلى الالُمْؤممنمنَي لمَيْبَتلمَيُكْم َوَلَقْد َع

ــْدُعوُكْم فمــي ُأْخــَراُكْم    ــُووَن َعَلــى أَحــٍد َوالر ُســوُل َي ُتْصــعمُدوَن َواَل َتلال

ْم َواَل َما َأَصاَبُكْم َفَرَثاَبُكْم ُغم ًا بمَغمٍّ لَِّكْياَل َتْةَزُنواال َعَلى َما َفاَتُك

ُثم  َأنَزَل َعَلْيُكم مِّـن َبْعـدم الالَغـمِّ َأَمَنـًة      (153)َوالّلُه َخبمري  بمَما َتْعَمُلوَن 

هم نكَعاًسا َيْغَشى َط ئمَفًة مِّنُكْم َوَط ئمَفة  َقْد َأَهم ْتُهْم َأنُفُسُهْم َيُننكوَن بمالّل

َغْيَر الالَةشِّ َ ن  الالَجاهملمي ةم َيُقوُلوَن َهل لََّنا ممـَن اأَلْمـِر ممـن َشـْيٍء ُقـْل ِإن       

اأَلْمَر ُكلَُّه لملَّهم ُيْخُفوَن فمي َأنُفسمِهم م ا اَل ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن 

ُكنـُتْم فمـي ُبُيـوتمُكْم َلَبـَرَز      َلَنا ممَن اأَلْمِر َشْيء  م ا ُقتملالَنا َهاُهَنا ُقل لَّـوْ 

ــي        ــا فم ــُه َم ــَي الّل ــاجمعمِهْم َولمَيْبَتلم ــى َمَض ــُل ِإَل ــْيِهُم الالَقْت ــَب َعَل ــذميَن ُكتم الَّ

ُصُدوِرُكْم َولمـُيَمة َص َمـا فمـي ُقُلـوبمُكْم َوالّلـُه َعلمـيم  بمـَذاتم الصكـُدوِر         

لَّــذميَن َتَولَّــْواال ممــنُكْم َيــْوَم الالَتَقــى الالَجْمَعــاِن ِإن َمــا اْســَتَزلَُّهُم  ِإن  ا(154)
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الش ْيَطاُن بمَبْعِا َما َكَسُبواال َوَلَقْد َعَفا الّلُه َعْنُهْم ِإن  الّلَه َغُفور  َحلميم  

(155) . آل عمران [  

ــم يقــول ســبةانه و    تعــاىل يف موضــع آخــر مــن الســورة نفســها:   ث

      َأَوَلم ا َأَصاَبْتُكم مكصميَبة  َقْد َأَصْبُتم مِّْثَلْيَها ُقلالـُتْم َأن ـى َهـَذا ُقـْل ُهـَو

َوَمــا  (165)ممــْن عمنــدم َأْنُفسمــُكْم ِإن  الّلــَه َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء َقــدمير         

 (166)ْم َيْوَم الالَتَقى الالَجْمَعاِن َفبمـِإْذِن الّلـهم َولمـَيْعَلَم الالُمـْؤممنمنَي     َأَصاَبُك

َولالَيْعَلَم الَّذميَن َناَفُقواال َوقميَل َلُهْم َتَعاَلْواال َقاتمُلواال فمي َسبميِل الّلهم َأِو اْدَفُعواال 

ــُم قم  ــْو َنْعَل ــاُلواال َل ــْنُهْم    َق ــَرُب مم ــٍذ َأقال ــِر َيْوَم م ــْم لملالُكفال ــاُكْم ُه ــااًل الَّت َبْعَن َت

ــا        ــُم بمَم ــُه َأْعَل ــوبمِهْم َوالّل ــي ُقُل ــْيَس فم ــا َل ــَرفالَواهمِهم م  ــوَن بم ــاِن َيُقوُل لمِ َن

َعُدواال َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقتمُلوا الَّذميَن َقاُلواال إِلْخَوانمِهْم َوَق (167)َيكالُتُموَن 

ُُوا َعــْن َأنُفسمــُكُم الالَمــْوَت ِإن ُكنــُتْم َصــادمقمنَي  َواَل  (168)ُقــْل َفــاْدَر

ُقوَن َتْةَسَبن  الَّذميَن ُقتمُلواال فمي َسبميِل الّلهم َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء عمنَد َربِِّهْم ُيْرَز

َفـِرحمنَي بمَمـا آَتـاُهُم الّلـُه ممــن َفْضـلمهم َوَيْسَتْبشمـُروَن بمالَّـذميَن َلــْم         (169)

ــوَن    ــْيِهْم َواَل ُهــْم َيْةَزُن ــْم َأالَّ َخــْوم  َعَل  (701)َيلالَةُقــواال بمِهــم مِّــْن َخلالفمِه

َيْسَتْبشمُروَن بمنمْعَمٍة مَِّن الّلهم َوَفْضـٍل َوَأن  الّلـَه اَل ُيضمـيُع َأْجـَر الالُمـْؤممنمنَي      

الَّذميَن اْسـَتَجاُبواال لمّلـهم َوالر ُسـوِل ممـن َبْعـدم َمـ  َأَصـاَبُهُم الالَقـْرُح          (171)

الَّذميَن َقاَل َلُهُم الن اُ   (172)ُهْم َوات َقواال َأْجر  َعنميم  لملَّذميَن َأْحَسُنواال ممْن

ِإن  الن اَ  َقْد َجَمُعواال َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإَنانًا َوَقاُلواال َحْسـُبَنا  

َفــانَقَلُبواال بمنمْعَمــٍة مِّــَن الّلــهم َوَفْضــٍل لَّــْم        (173)الّلــُه َونمْعــَم الالَوكميــُل   
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