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الخطبة الولى

لم تزل مكة تغلي نار الحقد في أرجائها ،ويتعالى لهب العدواة في جنباتها بعUUد الهزيمUة المخزيUUة فUي
بدر.
وهUUي تعالUUج الهمUUوم واللم علUى فقUUد أشUUرافها وصUUناديدها ،ومUUن ذلUUك الحيUUن وهUUي تعUUد العUUدة لخUUذ
الثأر ،واسترداد الكرامة ،والنيل من أعدائهم كما نالوا منهUم ،حUتى إن قريش`Uا كUانوا قUد منعUوا البكUاء
علUUى قتلهUUم ،ومنعUUوا السUUتعجال فUUي فUUداء السUUارى حUUتى ل يتفطUUن المسUUلمون إلUUى مUUدى مأسUUاتهم
وحزنهم ،واتفقت قريش على القيام بحرب شUاملة ضUد المسUلمين ،وأول مUا فعلUوه بهUذا الصUدد أنهUم
احتجUUزوا عيUUر أبUUا سUUفيان وقUUالوا لربابهUUا :يUUا معشUUر قريUUش ،إن محم Uد`ا قUUد وتركUUم وقتUUل خيUUاركم
فأعينونUا بهUذا المUال علUى حربUه ،لعلنUا أن نUدرك منUه ثUأ̀را فأجUابوا لUذلك فباعوهUا وكUانت ألUف بعيUر
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ولمUUا اسUUتدارت السUUنة كUUانت مكUUة قUUد اسUUتكملت عUUدتها واجتمUUع لهUUا ثلثUUة آلف مقاتUUل مUUن قريUUش
والحلفUاء والحUابيش وكUان فUي الجيUش ثلثUة آلف بعيUر ومائتUا فUرس وسUبعمائة درع ،وقUائدهم أبUا
سفيان ،وقائد الفرسان خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل.
ولمUUا تUUرك جيUUش المشUUركين بعUUث العبUUاس رضUUي ا عنUUه رسUUالة إلUUى رسUUول ا ضUUمنها جميUUع
تفاصيل الجيش ،ووصل جيش مكة إلى أحد فنزل قريب`ا من جبل أحد في مكان يقال له عينين فعسUUكر
هنUUاك يUUوم الجمعUUة السUUادس مUUن شUUهر شUUوال سUUنة ثلث مUUن الهجUUرة ،واستشUUار النUUبي أصUUحابه
وأخبرهم عن رؤيا رأها قال)) :إنUي قUد رأيUت وا خي̀Uرا ،رأيUت بق̀Uرا تذبUح ،ورأيUت فUي ذبUاب سUيفي
ثل `ما ،ورأيت أني أدخلت في درع حصينة(( ،وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون ،وتأول الثلمة فUUي
سUUيفه برجUUل يصUUاب مUUن أهUUل بيتUUه ،وتUUأول الUUدرع بالمدينUUة ،ورأى أل يخرجUUوا مUUن المدينUUة بUUل
يتحصUUنوا بهUUا ،فUUإن أقUUام المشUUركون أقUUاموا بشUUر مقUUام وبغيUUر جUUدوى ،وإن دخلUUوا المدينUUة قUUاتلهم
المسUلمون علUى أفUواه الزقUة ،والنسUاء مUن فUوق الUبيوت وكUان هUذا هUو الUرأي ،وأشUار جماعUة مUن
الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر بUالخروج إليهUم ،وألحUوا علUى رسUول ا وكUان فUي مقUدمتهم
حمزة بن عبد المطلب ،فاستقر الرأي على الخروج إليهم ،ودخل رسول ا بيته مUع صUاحبيه أبUي
بكر وعمر ،فألبساه وعمماه ،فتدجج بسلحه وظاهر بيUن درعيUن وتقلUد السUيف ،ونUدم النUاس كUأنهم
استكرهوا رسول ا فقالوا :يا رسول ا ،مUا كUان لنUا أن نخالفUك فاصUنع مUا شUئت ،إن أحببUت أن
تمكث بالمدينة فافعل ،فقال عليه الصUلة والسUلم)) :مUا ينبغUي لنUبي إذا لبUس لمتUه ـ أي درعUه ـ أن
يضUUعها حUUتى يحكUUم ا بينUUه وبيUUن عUUدوه(( فسUUار الجيUUش وكUUان قUUوامه ألUUف مقاتUUل فUUي مUUائة درع،

واسUUتعرض عليUUه السUUلم جيشUUه ورد مUUن كUUان صUUغي̀را منهUUم كعبUUد ا بUUن عمUUر وأسUUامة بUUن زيUUد
وغيرهما ،وأجاز رافع بن خديج؛ لنه كان مUاه̀را فUي رمايUة النبUل وسUمرة بUن جنUدب حيUث قUال :أنUا
أيضا.
أقوى من رافع فأمرهما أن يتصارعا أمامه فصرع سمرة راف `عا فأجازه `
وأدركهUUم المسUUلمون فUUي مكUUان يقUUال لUUه الشUUيخان فبUUاتوا ليلتهUUم وقبUUل طلUUوع الفجUUر بقليUUل والجيUUش
السلمي قد قرب من عدوه حUتى أضUحوا يرونUه ويراهUم ،تمUرد عبUد ا بUن أبUي المنUافق ،فانسUحب
بنحو ثلث العسكر ثلثمائة مقاتUل قUائل`" :مUا نUدري علم نقتUل أنفسUنا" ،وكUاد أن يحUدث الضUطراب
في الجيش السلمي بعد انسحاب المنافق ومن معه ،فليس يسي̀را على النفUوس الضUUعيفة أن يخسUر
الجيش ثلثه ،وهم قاب قوسين أو أدنى من قتال العدو ،وتبعهم عبد ا بUن حUرام والUد جUابر بUن عبUد
ا وهو يقول" :تعUالوا قUاتلوا فUي سUبيل ا أو ادفعUوا" ،قUالوا" :لUو نعلUم أنكUم تقUاتلون لUم نرجUع"
فقال عبد ا :أبعدكم ا ،أعداء ا فسيغني ا عنكم نبيه lولmيp lعلl lم ٱلm jذين lنlافlقkو pا lوقmي lل لk lهp Uم تl lعUالp lو pا

يل j
ب mم pن kهp Uم لmلي lم rـm Uن
ٱل mأm lو ٱ pدفk lعو pا قlالkو pا لp lو نp lعلk lم قmتlال` لjتjبp lعنr lـ kك pم kه pم لp mل kك pف mر يp lو lمئŽ mذ أp lقl Uر k
قlاتmلkو pا فmى l
سب m m
س فmى قkلkوبm mه pم lو j
ٱل kأp lعلk lم بl mما يp lكتk kمون] lآل عمUUران ..[167 :وسUUار النUUبي
يlقkولkون lبmأ p lف rو mه mهم jما لp lي l

بمن بقي معه من الجيش حتى نزل الشعب من جبل أحد ،فعسكر بجيشUه مسUتقبل` المدينUة وجUاعل`
ظهUره إلUى هضUاب جبUل أحUد ،وهنUاك عبUأ جيشUه وهيUأهم صUفوف`ا للقتUال ،واختUار فصUيلة مUن الرمUاة
الماهرين قوامهما خمسون مقاتل` وجعل قائدهم عبد ا بن جبير بن النعمان وأمرهم بUالتمركز علUى
جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي مناة ،وهو ما يعرف اليوم بجبل الرماة .وقال لهم كمUا روى
البخاري)) :إن رأيتمونا تخطفنا الطير فل تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ،وإن رأيتمونا هزمنUUا
القوم ووطأناهم فل تبرحوا حتى أرسل إليكم((.
وحض النبي جيشه على القتل فجرد سيف`ا بات̀را ونادى بأصحابه)) :مUن يأخUذ هUذا السUيف بحقUه((
فقام أبو دجانه فقال :وما حقه يا رسول ا ،قال)) :أن تضرب بUUه وجUUوه العUUدو حUUتى ينحنUUي(( قUUال:
أنا آخذه بحقه يا رسول ا ،فأعطاه إياه .وكان أبو دجانة رجل` شUUجاع`ا يعتصUUب بعصUUابة حمUUراء إذا
اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت ،فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلUUك العصUUابة وجعUUل
يتبختر بين الصفين وحينئذ قال رسول ا )) :إنها لمشية يبغضها ا إل في هذا الموطن((.
وقام النسوة من قريش يطفن بصفوف المشركين ،ويضربن الدفوف ،ويقلن:
إن تقبلوا نعانق

ونفرش النمارق

أو تدبروا نفارق

فراق غير وافق

ولما تقارب الجمعان ،كان أول وقود المعركة حامل لواء المشUUركين طلحUUة بUUن أبUUي طلحUUة العبUUدري،
وكان من أشUUجع فرسUان قريUش ،خUرج وهUUو راكUب علUى جمUUل ،يUدعو إلUى المبUUارزة ،فUUأحجم النUاس
لفرط شجاعته ،ولكن تقدم إليه الزبير ،ولUUم يمهلUUه بUUل وثUUب إليUUه وثبUUة الليUUث ،حUUتى صUUار معUUه علUUى
جمله ،ثم اقتحم به الرض ،فألقاه عنه وذبحه بسيفه ،فكبر النبي وكبر المسUلمون ،وقUال :إن لكUل
نبي حواري`ا ،وحواريي الزبير.
ثم اندلعت نيران المعركUUة ،واشUUتد القتUUال ،وتعUUاقب علUى حمUUل لUUواء المشUUركين عشUUرة مUن بنUUي عبUUد
الدار كلما قkتUUل أحUUدهم حمUUل الرايUUة آخUUر ،إلUى أن سUUقطت الرايUUة علUى الرض ،لUUم يبUUق أحUUد يحملهUUا،
وانطلق المسلمون في كل نقاط المعركة كالسود ،وهم يرددون شعارهم )أمUUتي أمUUتي( .وعصUUب أبUUو
دجانة عصابته الحمراء ،وهو يقول:

أنا الذي عاهدني خليلي

ونحن بالسفح لدى النخيل

أن ل أقوم الدهر في الكيول

أضرب بسيف ا والرسول

فجعل ل يلقى أحد`ا إل قتله ،وكان في المشUUركين رجUUل شUUديد ل يUدع جري̀ح Uا للمسUUلمين إل قتلUه ،فUدنا
منه أبو دجانة فاختلفا ضربتين ،فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته ،فضUUربه أبUUو دجانUUة فقتلUUه،
قال وحشي قاتل حمزة ،كنت غل `م ا لجبير بUن مطعUUم فجعUل عتقUي فUي قتلUي حمUزة بUن عبUد المطلUب،
فجعلت أنظر إليه وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الورق ،يهUUد النUUاس هUد`ا ،فUUوا
إني لتهيأ له أريده فأستتر منه بشجرة أو حجUUر ليUUدنو منUUي ،حUUتى إذا دنUUى ،هUززت حربUUتي حUUتى إذا
رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه.
وهكUUUذا دارت رحUUUى الحUUUرب ،وظUUUل الجيUUUش السUUUلمي مسUUUيط̀را علUUUى الموقUUUف كلUUUه ،وفUUUر معسUUUكر
المشركين ،قال البراء بن عازب كما عند البخاري ،فلما لقيناهم هربوا ،وتبع المسلمون المشUUركين،
يضعون فيهم السلح ،وينتبهون الغنائم ،وبينمUUا كUUان الحUUال كUUذلك ،كUUان الرمUUاة فUUوق الجبUUل يرقبUUون
الموقف ،ويرون نصر ا يتنزل ،غلبت آثاره من حب الدنيا ،فقال بعضهم لبعض؛ الغنيمة ،الغنيمUUة،
ظهر أصحابكم ،فما تنتظرون ،فقال لهم قائدهم عبد ا بن جبير :أنسUUيتم مUا قUال لكUUم رسUول ا ؟
فقالوا :وا لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمUUة ،فنUUزل أربعUUون منهUUم والتحقUUوا بسUUواد الجيUUش ،ولUUم
يبق على جبل الرماة إل ابن جبير وتسعة معه ،عندها انتهز خالد بUUن الوليUUد هUUذه الفرصUUة ،فاسUUتدار
بسUUرعة خاطفUUة حUUتى وصUUل إلUUى مUUؤخرة الجيUUش السUUلمي ،فلUUم يلبUUث أن أبUUاد عبUUد ا بUUن جUUبير
وأصحابه ،ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه فعاد المنهزمون من جيش المسUUلمين
ورفعت امرأة يقال لها عمرة بنت علقمة الحارثية لواء المشركين فUUالتفوا حUUوله ،وأحيUUط المسUUلمون
من المام والخلف.
وكUUان النUUبي فUUي تسUUعة نفUUر مUUن أصUUحابه يرقUUب المسUUلمين ومطUUاردتهم المشUUركين إذ بUUوغت مUUن
الخلف بفرسان خالد بن الوليد فكان أمUامه طريقUان إمUا أن ينجUUو بنفسUUه ومUن معUه بسUرعة وإمUا أن
يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله فنادى بأعلى صوته :عباد ا ،فخلص إليه المشUUركون
قبل أن يصل إليه المسلمون ،وتزعزع الناس في معسكر المسلمين فلذ بعضهم بالفرار إلUUى المدينUUة
وصUUعد بعضUUهم جبUUل أحUUد ،ثUUم صUUاح صUUائح :إن محمUد`ا قUUد قتUUل ،فانهUUارت روح المUUؤمنين ،أو كUUادت
تنهار ،فتوقف من توقف عن القتال ،وألقى بعضهم السلح ،فمUUر بهUUؤلء أنUUس بUUن النضUUر فقUUال :مUUا
تنتظرون ،فقالوا :قتل رسول ا قال :ما تصنعون بالحيUاة بعUده ،قومUوا فموتUUوا علUى مUا مUات عليUه
رسول ا ،ثم قال :اللهم إنUUي أعتUUذر إليUUك ممUUا صUUنع هUUؤلء يعنUUي المسUUلمين ،وأبUUرأ إليUUك مUUن صUUنع
هؤلء يعني المشركين ،ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال :إلى أين يا أبا عمر ،فقال أنس :واه`ا لريUUح
الجنة يا سعد ،إني لجده دون أحد ،ثم مضى فقاتل حتى قتل فما عرفه أح — Uد إل أختUUه مUUن بنUUانه ،وبUUه
بضع وثمانون ما بين طعنة برمح ،وضربة بسيف ورميUUة بسUUهم ،ومUUر رجUUل مUUن المهUUاجرين برجUUل
من النصار وهو يتشحط في دمه ،فقال :يا فلن أشعرت أن محمد`ا قد قتUUل فقUUال النصUUاري :إن كUUان
محمد قد قتل قUUد بلUغ ،فقUUاتلوا عUUن دينكUUم .وبمثUUل هUUذه المواقUUف عUUادت الUروح إلUUى قلUUوب المUUؤمنين،
وطوق المشركون رسول ا ومن معه وكانوا تسعة فقتل سبعة منهم بعد قتال عنيف .ولم يبUUق معUUه
غير سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد ا.
فطمعوا في القضUاء علUى رسUول ا رمUاه عتبUة بUن أبUي وقUاص بالحجUارة فوقUع لشUقه ،وأصUيبت
رباعيته اليمنى السفلى ،وكلمت شفته السفلى ،وتقدم إليه عبد ا الزهري فشجه في جبهتUUه ،وجUUاء
عبد ا بن قمنة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكا لجلها أكثر من شUUهر ،وضUUربه بUUأبي
هو وأمي ضربة أخرى عنيفة حتى دخلت حلقتان من حلق المقفر في وجنته ،فقال عليه السلم وهو

يسلت الدم عن وجهه)) :كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا ربUUاعيته وهUUو يUUدعوهم إلUUى ا،
اللهم اغفر لقومي فإنهم ل يعلمون((.
واستبسل سعد وطلحة في الدفاع عUن رسUول ا فقUد نثUل رسUول ا كنUانته لسUعد بUن أبUي وقUاص
وقال :ارم فداك أبي وأمي ،وأما طلحة فقد قاتل حتى شلت يده ،وكان أبو بكر رضي ا عنه إذا ذكUUر
يUوم أحUد قUال :ذلUك اليUوم كلUه لطلحUة .وروى الترمUذي أن النUبي قUال فيUه يUومئذ)) :مUن ينظUر إلUى
شهيد يمشي على وجه الرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد ا((.
الخطبة الثانية

وخلل هذا الموقف العصيب تسارع المسلمون إلى رسول ا وأقاموا حUوله سUيا̀جا مUن أجسUادهم
وسلحهم وبالغوا في الدفاع عنه ،قام أبUUو طلحUUة علUى رسUUول ا يسUUور نفسUUه بيUUن يUUدي رسUUول ا
ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو ،وكان رامي`ا يرمي فكلما رمى أشرف رسول ا ليرى موضع
سهمه ،فيقول له أبو طلحUUة :بUUأبي أنUUت وأمUUي ل تشUUرف يصUUبك سUUهم مUUن سUUهام القUUوم ،نحUUري دون
نحرك ،وقام أبو دجانUة أمUUام رسUول ا عليUه السUلم فUترس عليUه ظهUره والنبUUل يقUع عليUه ،وهUو ل
يتحرك ،وامتص مالك بن سنان الUدم عUن وجنتUه وأنقUاه فقUال :مجUه .فقUال :وا Uل أمجUه أبUد`ا ،ثUم
أدبUUر يقاتUUل ،فقUUال النUUبي )) :مUUن أراد أن ينظUUر إلUUى رجUUل مUUن أهUUل الجنUUة فلينظUUر إلUUى هUUذا(( فقتUUل
شهيد`ا.
وقUاتلت أم عمUارة حUUول رسUول ا فضUربها ابUUن قمئه علUى عاتقهUUا ضUربة تركUت جر̀ح Uا أجUUوف،
وضربته فنجا بدرعه ،وبقيت تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جر̀حا.
وقال مصعب بن عمير وكان اللواء بيده فضربوه بيده اليمنى حتى قطعت ،فأخذ اللواء بيده اليسUUرى
فقطعUUت ،ثUUم بUرك علUUى صUدره وعنقUUه حUتى قتUل ،وقUام النUUبي فعرفUه كعUUب بUUن مالUUك فنUUادى بUأعلى
صوته :يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول ا  ،فأشUار إليUه أن اصUمت لئل يعUرف المشUركون
موضعه ،فلذ إليه المسلمون فأخذ بالنسحاب المنظUUم إلUUى شUUعب الجبUUل ،وأثنUUاء القتUUال كUUان النعUUاس
يأخذ المسلمين أمنة من ا ،وفي أثناء النسUحاب عرضUت لرسUول ا صUخرة مUن الجبUل فنهUض
إليهUUا ليعلوهUUا فلUUم يسUUتطع ،فجلUUس تحتUUه طلحUUة بيUUن عبيUUد ا فنهUUض حUUتى اسUUتوى عليهUUا وقUUال:
))أوجب طلحة(( أي الجنة.
ولمUUا تكامUUل تهيUUؤ المشUUركين للنصUUراف ،أشUUرف أبUUو سUUفيان علUUى الجبUUل فنUUادى :أفيكUUم محمUUد ،فلUUم
يجيبوه فقال :أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه ،فقال :أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه .فقال :أما
هؤلء فقد كفيتموهم ،فلم يملك عمر نفسه أن قال :يا عدو ا إن الذين ذكرتهم أحياء ،وقد أبقUUى ا
ما يسوءك.
ثUUم قUUال :اعUUل هبUUل ،فقUUال رسUUول ا )) :أل تجيبUUوه(( فقUUالوا :مUUا نقUUول؟ قUUال)) :قولUUوا :ا أعلUUى
وأجل((.
ثم قال :لنا العزى ول عزى لكم .فقال عليه السلم)) :أل تجيبونه(( قUUالوا :مUUا نقUUول :قUUال)) :قولUUوا:
ا مولنا ول مولى لكم(( ،ثم قال أبو سفيان :أنعمUUت فmعUUال يUUوم بيUUوم بUUدر ،والحUUرب سUUجال ،فأجUUاب
عمر وقال :ل سواء قتلنا في الجنة وقتلكم في النار.
وأمر عليه السلم أن ل يغسل الشهداء ،وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نUUزع الحديUUد والجلUUود ،وكUUان

يدفن الثنين والثلثة في القبر الواحد ويقدم أكثرهم أخ `ذا للقرآن.
وفقدوا نعش حنظلة ،فوجدوه في ناحية من الرض يقطر ما `ءا فأخبر الرسول عليUUه السUUلم أصUUحابه
أن الملئكة تغسله فسألوا امرأته فأخبرتهم أنه حديث عهد بعرس.
ولما رأى ما بحمزة اشتد حزنه ،قال ابن مسعود :ما رأينا رسول ا باكي`ا قط أشد مUن بكUائه علUى
حمزة وضعه في القبلة ،ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشج من البكاء ،أي شهق.
روى أحمد قال :لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول ا )) :استووا حتى أثني على
ربي عز وجل(( ،فصاروا خلفه فصفوف`ا فقال)) :اللهم لك الحمد كله ،اللهم ل قابض لما بسطت ،ول
باسط لما قبضت ،ول هادي لمن أضللت ،ول مضل لمن هديت ول معطي لما منعت ،ول مانع لما
أعطيت ،ول مقرب لما باعدت ،ول مبعد لما قربت :اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك
ورزقك ،اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي ل يحول ول يزول ،اللهم إني أسألك العون يوم العيلة،
والمن يوم الخوف ،اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا ،اللهم حبب إلينا اليمان
وزينه في قلوبنا ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعلنا من الراشدين ،اللهم توفنا مسلمين
وأحينا مسلمين ،وألحقنا بالصالحين غير خزايا ول مفتونين ،اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك
ويصدون عن سبيلك ،واجعل عليهم رجزك وعذابك ،اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق

