
 المحاضرة الثانية عشر

 غزوة أحد

 أواًل: أسباب الغزوة:

 كانت أسباب غزوة أحد متعددة منها؛ الديني، واالجتماعي، واالقتصادي والسياسي.

سبب الديني: -أ  

فقد أخبر المولى عز وجل أن المشركين ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل هللا،  
وإقامة العقبات أمام الدعوة االسالمية، ومنع الناس في الدخول في االسالم والسعي 

للقضاء على االسالم والمسلمين ودولتهم النائشة قال تعالى: }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن 
ِ َفَسُيْنِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َأْمَواَلُهمْ  وا َعْن َسِبيِل َّللاَّ  ِلَيُصدُّ

 َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُروَن{

سبب اجتماعي: -ب  
كان للهزيمة الكبيرة في بدر، وقتل السادة واالشراف من قريش وقعًا كبيرًا من الخزي  

والعار الذي لحق بهم، وجعلهم يشعرون بالمذلة والهزيمة ولذلك بذلوا قصارى جهدهم 
في غسل هذه الذلة والمهانة التي لصقت بهم ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب 

  .فور عودتهم من بدر -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

وعبد هللا بن أبي  وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب،
 ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة.

  سبب اقتصادي: -ج



كانت حركة السرايا التي تقوم بها الدولة االسالمية قد أثرت على اقتصاد قريش 
وفرضت عليهم حصارًا اقتصاديًا قويًا، وكان االقتصاد المكي قائمًا على رحلتي الشتاء 

الى اليمن وتحمل إليها بضائع الشام ومحاصيلها، ورحلة  والصيف، رحلة الشتاء
الصيف الى الشام تحمل إليها محاصيل اليمن وبضائعها، وقطع أحد جناحي هاتين 

الرحلتين ضر للجناح اآلخر، ألن تجارتهم الى الشام قائمة على سلع اليمن، وتجارتهم 
(1الى اليمن قائمة على سلع الشام)  

سبب سياسي: -د  

سيادة قريش في االنهيار بعد غزوة بدر، وتزعزع مركزها بين القبائل  فقد أخذت
بوصفها زعيمة لها، فالبد من رد االعتبار والحفاظ على زعامتها مهما كلفها األمر من 

جهود ومال وضحايا، هذه أهم األسباب التي جعلت قريش تبادر الى المواجهة 
.العسكرية ضد الدولة االسالمية بالمدينة  

يش قريش وقيادته:قوام ج  

ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثالثة 
آالف مقاتل من قريش والحلفاء واألحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم 

النساء، حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، 
وة خمس عشرة امرأة.وكان عدد هذه النس  

وكان سالح النقليات في هذا الجيش ثالثة آالف بعير، ومن سالح الفرسان مائتا 
جنبوها طول الطريق، وكان من سالح الوقاية سبعمائة درع.« 1»فرس   

وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، 
ما اللواء فكان إلى بني عبد الدار.يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أ  



 االستخبارات النبوية تكشف حركة العدو:

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك 
هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صّلى هللا عليه وسلم، ضمنها 

 جميع تفاصيل الجيش.

إبالغ الرسالة، وجّد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة وأسرع رسول العباس ب
في ثالثة أيام، وسلم الرسالة  -التي تبلغ مسافتها إلى خمسمائة كيلو مترا -والمدينة

 إلى النبي صّلى هللا عليه وسلم وهو في مسجد قباء.

اد قرأ الرسالة على النبي صّلى هللا عليه وسلم أبّي بن كعب، فأمره بالكتمان، وع
 مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين واألنصار.

 المجلس االستشاري ألخذ خطة الدفاع:

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر، حتى الخبر األخير عن 
معسكره، وحينئذ عقد رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، 

الرأي الختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها، قال: إني قد رأيت وهللا خيرا، تبادل فيه 
رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، 
وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل 

 بيته، وتأول الدرع بالمدينة.

رأيه إلى صحابته أن ال يخرجوا من المدينة، وأن يتحضوا بها، فإن أقام ثم قدم 
المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم 

المسلمون على أفواه األزقة، والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو الرأي. ووافقه 
وكان قد حضر المجلس  -المنافقينرأس  -على هذا الرأي عبد هللا بن أبي بن سلول



بصفته أحد زعماء الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن ألجل أن هذا هو 
الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون 

أمام المسلمين،  -ألول مرة -أن يعلم بذلك أحد، وشاء هللا أن يفتضح هو وأصحابه
ف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في وينكش

 أحرج ساعتهم على األفاعي التي كانت تتحرك تحت مالبسهم وأكمامهم.

فقد بادر جماعة من فضالء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبي 
ى قال قائلهم: يا رسول هللا، صّلى هللا عليه وسلم بالخروج، وألحوا عليه في ذلك، حت

كنا نتمنى هذا اليوم وندعوا هللا، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا، ال 
 يرون أنا جبّنا عنهم.

وكان في مقدمة هؤالء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول هللا صّلى هللا 
قد قال للنبي صّلى هللا ف -الذي كان قد أروى فرند سيفه في معركة بدر -عليه وسلم

عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب ال أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج 
«1»المدينة   

 كان رأي من يرى الخروج الى خارج المدينة مبني على أمور منها:

صلى هللا  -أن األنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الثانية على نصرة الرسول  -1
فكان أغلبهم يرى أن المكوث داخل المدينة تقاعس عن الوفاء بهذا ، -عليه وسلم 

 العهد.

أن األقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق من األنصار في الدفاع عن  -2
 المدينة ومهاجمة قريش وصدها عن زروع األنصار.



في أن الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحرقون شوقًا من أجل مالقاة األعداء طمعًا  -3
 حصول الشهادة في سبيل هللا.

أن األكثرين كانوا يرون أن في محاصرة قريش للمدينة ظفرًا يجب أال تحلم به،  -4
كما توقعوا أن وقت الحصار سيطول أمده فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤن 

(.1عنهم)  

ي:أما من وجهة نظر من يرى البقاء في المدينة فهو مبني على التخطيط الحربي اآلت  

أن جيش مكة لم يكن موحد العناصر وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمنًا  -1
 طوياًل إذ البد من ظهور الخالف بينهم إن عاجاًل أو آجاًل.

أن مهاجمة المدن الُمصممة على الدفاع عن حياضها وقالعها وبيضتها أمر بعيد  -2
وقد كان يوم أحد متشابهًا.المنال وخصوصًا إذا تشابه السالح عن كال الجيشيين،   

أن المدافعين إذا كانوا بين أهليهم فإنهم يستبسلون في الدفاع عن أبنائهم  -3
 وحماية نسائهم وبناتهم وأعراضهم.

مشاركة النساء واألبناء في القتال وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. -4  

ر وغيرها استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف األعداء مثل األحجا -5
(2وتكون إصابة المهاجمين في متناولهم)  

 توزيع الجيش

 وقسم النبي صّلى هللا عليه وسلم جيشه إلى ثالث كتائب:

( كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري.1)  

( كتيبة األوس من األنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير.2)  



لواءها الحباب بن المنذر.( كتيبة الخزرج من األنصار، وأعطى 3)  

 

 قوام الجيش

، وقيل لم « 2»وكان الجيش متألفا من ألف مقاتل، فيهم مائة دارع وخمسون فارسا 
يكن من الفرسان أحد، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصالة بمن بقي في 

صّلى  المدينة، وأذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان أمام النبي
 هللا عليه وسلم بعدوان دارعين.

 تمرد عبد هللا بن أبي وأصحابه:

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر، وكان بمقربة جدا 
من العدو فقد كان يراهم ويرونه، وهناك تمرد عبد هللا بن أبي المنافق، فانسحب بنحو 

ندري عالم نقتل أنفسنا؟ ومتظاهرا باالحتجاج  قائال: ما -ثالثمائة مقاتل -ثلث العسكر
 بأن الرسول صّلى هللا عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره.

وال شك أن سبب هذا االنعزال لم يكن هو ما آبداه هذا المنافق من رفض رسول هللا 
صّلى هللا عليه وسلم رأيه، وإال لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان 

كان هذا هو السبب ال نعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه  معنى. بل لو
أن يحدث البلبلة واالضطراب في  -في ذلك الظرف الدقيق -الرئيسي من هذا التمرد

جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي 
ما يتشجع العدو، وتعلو صّلى هللا عليه وسلم، وتنهار معنويات من يبقى معه، بين

همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صّلى هللا عليه 



وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق 
 وأصحابه.

بنو  -وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان
أن تفشال، ولكن هللا توالهما، فثبتنا بعد  -األوس، وبنو سلمة من الخزرجحارثة من 

ما سرى فيهما االضطراب وهمتا بالرجوع واالنسحاب، وعنهما يقول هللا تعالى: ِإْذ َهمَّْت 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن ) ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ َوِليُُّهما َوَعَلى َّللاَّ ( .122: 3طاِئَفتاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشال َوَّللاَّ  

تذكير هؤالء المنافقين بواجبهم في  -والد جابر بن عبد هللا -وحاول عبد هللا بن حرام
هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع، ويقول تعالوا قاتلوا في 

سبيل هللا أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد هللا بن 
ال: أبعدكم هللا، أعداء هللا، فسيغني هللا عنكم نبيه.حرام قائ  

وفي هؤالء المنافقين يقول هللا تعالى: َوِلَيْعَلَم الَِّذيَن ناَفُقوا َوِقيَل َلُهْم َتعاَلْوا قاِتُلوا ِفي 
ِ َأِو اْدَفُعوا قاُلوا َلْو َنْعَلُم  َمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلْْلِيماِن ِقتااًل اَلتََّبْعناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيوْ َسِبيِل َّللاَّ

ُ َأْعَلُم ِبما َيْكُتُموَن ) ( .167: 3َيُقوُلوَن ِبَأْفواِهِهْم ما َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َوَّللاَّ  

 خطة الدفاع:

وهناك عبأ رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم جيشه، وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخب 
قوامها خمسون مقاتال، وأعطى قيادتها لعبد هللا بن منهم فصيلة من الرماة الماهرين، 

جبير بن النعمان األنصاري األوسي البدري، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على 
جنوب شرق معسكر  -وعرف فيما بعد بجبل الرماة -الضفة الجنوبية من وادي قناة

 المسلمين، على بعد حوالي مائة وخمسين مترا من مقر الجيش اإلسالمي.



الهدف من ذلك هو ما أبداه رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم في كلماته التي ألقاها و 
انضح الخيل عنا بالنبل، ال يأتون من خلفنا، إن »إلى هؤالء الرماة فقد قال لقائدهم: 

احموا »ثم قال للرماة: « . 1« »كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك ال نؤتين من قبلك
، « « 2»تل فال تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فال تشركونا ظهورنا، فإن رأيتمونا نق

إن رأيتمونا تخطفنا الطير فال تبرحوا مكانكم هذا حتى »وفي رواية البخاري أنه قال: 
« .3»أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، فال تبرحوا حتى أرسل إليكم   

امر العسكرية الشديدة سد رسول هللا وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه األو 
صّلى هللا عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من 

 ورائها إلى صفوف المسلمين، ويقوموا بحركات االلتفاف وعملية التطويق.

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن 
عوام، يسانده المقداد بن األسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان ال

خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين 
 ورجاالتهم المشهورين بالنجدة والبسالة، والذين يوزنون باآلالف.

النبي صّلى هللا عليه  ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا، تتجلى فيها عبقرية قيادة
وأنه ال يمكن ألي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق  -وسلم العسكرية
فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة، مع أنه نزل فيه بعد  -وأحكم من هذا

حين يحتدم  -العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره
وحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش اإلسالمي، واختار بسد الثلمة ال -القتال

وال يلتجىء إلى  -إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين -لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به
الفرار، حتى يتعرض للوقوع في قبضة األعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك 

ه، وألجأ أعداءه إلى خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتالل معسكره وتقدموا إلي



قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن 
كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم اإلفالت من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة 

للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه 
 الشجعان البارزين.

هـ. 3بت السابع من شهر شوال سنة ذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السوهك  

من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأقبل »وأمسك الّنبي صّلى هللا عليه وسلم بسيف فقال: 
 أبو دجانة قائال:

أنا آخذه بحقه، فأعطاه إياه، فأخرج أبو دجانة عصابة حمراء فعصب بها رأسه )وكان 
كان يريد أن يقاتل حتى الموت( ، ثم راح يتبختر بين الصفوف. ذلك شأنه عند ما 

 فقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم:

ثم أعطى رسول هللا صّلى « . 22« »إنها لمشية يبغضها هللا إال في مثل هذا الموطن
هللا عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمير رضي هللا عنه. وكان الذي يقود ميمنة 

الوليد، وميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. المشركين خالد بن  

فاقتتل الناس، وحميت الحرب، وراح المسلمون يحسون المشركين في اندفاع مذهل، 
وكان في مقدمة المبارزين والمقاتلين أبو دجانة، وحمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن 

 عمير.

ن أبي وقتل مصعب بن عمير دون الرسول صّلى هللا عليه وسلم فأخذ اللواء علي ب
طالب رضي هللا عنه، وما هو إال أن أنزل هللا نصره على المسلمين، فانكشف 

المشركون منهزمين ال يلوون على شيء ونساؤهم يدعون بالويل. وتبعهم المسلمون 
يقتلون ويغنمون. فتكلم الرماة الذين كانوا على الجبل في النزول، واختلفوا فيما بينهم، 



أن الحرب قد وضعت أوزارها، وراحوا يأخذون مع فنزل كثير منهم ظّنا منهم ب
 أصحابهم الغنائم، وثبت رئيسهم عبد هللا بن جبير مع عدد يسير قائال:

ال أجاوز أمر رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم. ونظر خالد بن الوليد إلى خالء الجبل 
ة فقتلوهم بالخيل وتبعه عكرمة، فحملوا على من بقي من الرما وقّلة أهله، فكّر راجعا

« .23»وأميرهم، وأخذوا يهجمون على المسلمين من الخلف   

وحينئذ انكشف المسلمون وداخلهم الرعب، وأخذ المسلمون يقتتلون على غير شعار 
أو هدى، وأوجع المشركون في المسلمين قتاال ذريعا، حتى خلص إلى رسول هللا صّلى 

بت رباعيته )الّسن المجاورة هللا عليه وسلم فرمي بالحجارة حتى رمي لشقه، وأصي
كيف يفلح »للّناب( وشّج في وجهه، وجعل الدم يسيل على وجهه فيمسحه وهو يقول: 

« قوم خضبوا وجه نبّيهم وهو يدعوهم إلى رّبهم؟  

وأثناء ذلك شاع في الناس أن رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم قد قتل، وكانت هذه 
ب بعض المسلمين، وهي التي جعلت ضعاف الشائعة من أشّد ما أدخل الرعب في قلو 

، وذهبوا يولون األدبار، « فما مقامنا هنا إذا كان قد قتل الرسول؟»اإليمان يقولون: 
بل ما فائدة حياتكم بعد رسول هللا صّلى هللا »وهي التي جعلت أنس بن النضر يقول: 

لهم إني أبرأ عليه وسلم، ثم أشار إلى بعض المنافقين وإلى ضعاف اإليمان قائال: ال
إليك مما يقول هؤالء، وأعتذر إليك مما يقول هؤالء، وانطلق فشّد بسيفه على 

« .25« »المشركين حتى قتل  

وتجّلى في هذه األثناء مظهر رائع للتضحية والفداء ممن كانوا حول رسول هللا صّلى 
ى هللا هللا عليه وسلم من الصحابة فراحوا يقدمون أرواحهم رخيصة دون رسول هللا صلّ 

 عليه وسلم حتى قتل معظمهم.

 



ثم إن الحرب هدأت بين الطرفين وانحسر المشركون منصرفين، وقد زهوا بالنصر الذي 
أحرزوه، وفزع الناس لقتالهم، وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب، واليمان، وأنس بن 

لم النضر، ومصعب بن عمير وعدد كبير غيرهم، وقد تأثر الّنبي صّلى هللا عليه وس
لمقتل عمه تأثرا كبيرا، وقد مّثل به فبقر بطنه وجدع أنفه وأذناه. وأخذ الّنبي صّلى هللا 

 عليه وسلم يجمع بين الرجلين من القتلى في ثوب واحد ثم يقول:

أنا »، فإذا أشير له إلى أحدهما قّدمه في اللحد، وقال: « أّيهما أكثر أخذا للقرآن؟»
« مر بدفنهم بدمائهم، ولم يصّل عليهم ولم يغسلواشهيد على هؤالء يوم القيامة. وأ

«27. »  

وأخذ اليهود والمنافقون يظهرون الشماتة بالمسلمين، وراح عبد هللا بن أبي بن سلول 
، وأخذوا « لو أطعتمونا ما قتل منكم من قتل»يقول هو وأصحابه للمسلمين: 

 عليه وسلم، فأنزل يتساءلون عن النصر الذي كانوا يتوهمونه مع رسول هللا صّلى هللا
هللا تعالى آيات من سورة آل عمران تعليقا على إرجاف اليهود والمنافقين وبيانا لحكمة 

ما حصل في غزوة أحد، وهي تبدأ بقوله تعالى: َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك ُتَبوُِّئ اْلُمْؤِمِنيَن 
ُ َسِميٌع َعِليٌم إلى قوله تع ْخواِنِهْم َوَقَعُدوا َلْو َمقاِعَد ِلْلِقتاِل َوَّللاَّ الى: الَِّذيَن قاُلوا إلِ

 /3َأطاُعونا ما ُقِتُلوا، ُقْل َفاْدَرُؤا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقيَن ]آل عمران 
149- 168. ]  

وانصرف رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم من أحد مساء السبت، فبات تلك الليلة في 
أصحابه، وبات المسلمون يداوون جراحاتهم. فلما صلى رسول هللا صّلى المدينة هو و 

هللا عليه وسلم الصبح يوم األحد، أمر بالال أن ينادي أن رسول هللا صّلى هللا عليه 
وسلم يأمركم بطلب العدو، وال يخرج معنا إال من شهد القتال باألمس.. ودعا رسول 

ود لم يحل، فدفعه إلى علي بن أبي طالب هللا صّلى هللا عليه وسلم بلوائه وهو معق



رضي هللا عنه، وخرج القوم وهم ما بين مجروح وموهون، ومشجوج حتى عسكروا 
بحمراء األسد )مكان من المدينة على بعد عشرة أميال( فأوقد المسلمون هناك نيرانا 

 عظيمة، حتى ترى من المكان البعيد وتوهم كثرة أصحابها.

)وكان يومئذ من مشركي خزاعة( ثم تجاوزهم فمّر على ومّر بهم معبد الخزاعي 
المشركين ولهم زجل ومرح وزهو بالنصر الذي القوه في أحد، وهم يأتمرون بالرجوع 
إلى المدينة للقضاء على المسلمين، وصفوان بن أمية ينهاهم. فلما رأى أبو سفيان 

ما وراءك يا معبد؟ فقال:»معبدا قال:   

في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون ويحكم! إن محمدا قد خرج 
فأدخل هللا بذلك رعبا « .. عليكم تحّرقا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط؟

 عظيما في قلوب المشركين،

وهّبو مسرعين عائدين إلى مكة. وأقام الّنبي صّلى هللا عليه وسلم في حمراء األسد: 
« .28« »ثم رجع إلى المدينةاالثنين والثالثاء واألربعاء،   

لمالحقة المشركين في غزوة حمراء  -صلى هللا عليه وسلم  -كان خروج رسول هللا 
 األسد يهدف لتحقيق مجموعة من المقاصد المهمة منها:

أن اليكون آخر ماتنطوي عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحد هو الشعور  -1
 بالهزيمة.

أعدائهم متى نفضوا عنهم الضعف والفشل واستجابوا إعالمهم أن لهم الكرَّة على  -2
 لدعوة هللا ورسوله.

تجرئة الصحابة على قتال أعدائهم. -3  



إعالمهم أن ماأصابهم في ذلك اليوم إنما هو محنة وابتالء اقتضتها إرادة هللا،  -4
(.1وحكمته، وأنهم أقوياء وأن خصومهم الغاليين في الظاهر ضعفاء)  

إلى حمراء األسد إشارة نبوية إلى  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي كما أن في خروج 
صلى هللا  -أهمية استعمال الحرب النفسية للتأثير على معنويات الخصوم حيث خرج 

بجنوده إلى حمراء األسد ومكث فيها ثالثة أيام وأمر بإيقاد النيران  -عليه وسلم 
ها حتى ُخيِّل لقريش أن جيش فكانت تشاهد من مكان بعيد ومألت األرجاء بأنوار 

 المسلمين ذو عدد كبير الطاقة لهم به فانصرفوا وقد مأل الرعب أفئدتهم

 


