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  »»وال تهنواوال تهنوا««... ... 
  

  

ــك     ــّوة، ذال ــف و الق ــي الموق ــاثلهم ف و يم
 لكـرام ـ   rالنمـوذج مـن اصـحاب الرسـول     

رض ـ الذين حكي القـرآن قـّوة مـوقفهم و     
ــتعداداته و    ــاغوت و اس ــوي الط ــتهانتهم بق اس

ذلـك القـول و الموقـف الـذي         . وسائل مقاومته 
ــّد   ــسي و االرادّي ض ــر عــن التحــصين النف عّب

و الهزيمـة االرادّيـة و عـدم        الحرب النفـسّية    
التـأّثر بــأجواء المعـارك و المواجهــة الخاســرة   
التي كثيرًا ما تنـسحب علـي المواقـف أو تـؤثر            

 .علي الَثبات
ــضور و    ــة الح ــرآن لوح ــّور الق ــد ص  لق
الّتحرك و االنـدفاع فـي حمـراء االسـد، ُبعيـد        
الهزيمــة فــي معركــة أحــد، و الجــراح لمــا  

ــت   ــل مازال ــوافر الخي ــدمل، وح ــي أرض تن ف
المعركة منطبعة آثارهـا؛ صـّورها بقولـه فـي           

 :سورة آل عمران
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اّنه تجسيد رائع لالنتـصار علـي الـضعف و           
 .الهزيمة و تحويلها الي نصر و قّوة

 ذكر المفسرون فـي أسـباب نـزول هـاتين          
 :اآليتين ما يأتي

يان و أصـحابه مـن احـد         لّما انصرف ابوسف  
فبلغوا الروحـاء، نـدموا علـي انـصرافهم عـن           

ال محمــدًا قتلــتم : المـسلمين و تالمــوا، فقـالوا  
و ال الكواعب أردفـتم، قتلتمـوهم حّتـي اذا          
لـــم يبـــق مـــنهم اال الـــشريد، فـــارجعوا، 

 rفبلغ ذلـك الخبـر رسـول اهللا         . فاستأصلوهم
فأراد أن يرهـب العـدّو و يـريهم مـن نفـسه             

ــحاب ــروج   و أص ــحابه للخ ــدب أص ــّوة، فن ه ق
فيطلــب أبــي ســفيان و قــال اال عــصابة تــشدد 
ألمر اهللا تطلب عـدوها فاّنهـا انكـا للعـدو،و           
أبعد للـسمع، فانتـدب عـصابة مـنهم، مـع مـا           

بهم من القراح و الجـراح الـذي اصـابهم يـوم            
اال يخـرَجنَّ   :و نـادي منـادي رسـول اهللا       . احد

ج أحــد اال حــضر يومنــا بــاالمس و انمــا خــر
 ليرهـب العـدو؛ و ليـبلغهم اّنـه          rرسول اله   

خرج في طلبهم، فيظنـوا بـه قـّوة و ان الـذي             
أصابهم لـم يـوهنهم مـن عـدوهم فينـصرفوا،         
فخرج فـي سـبعين رجـال حّتـي بلـغ حمـراأ             

. االسد و هي من المدينـة علـي ثمانيـة أميـال           
ــسيرة   و ذكـــرابن هـــشام فـــي كتابـــه، الـ

ــة ــَث رســول اهللا :النبوّي ــن أrبع ــّي ب ــي  عل ب
طالب، فقـال اخـرج فـي آثـار القـوم، فـانظر             

ــدون  ــا يري ــصنعون و م ــاذا ي ــانوا ؛م ــان ك  ف
قــدجّنبوا الخيــل و امتطــوا االبــل، فــاّنهم     
يريدون المّكة، و ان ركبـوا الخيـل وسـاقوا          

والـذي نفـسي    . االبل، فانهم يريـدون المدينـة     
بيده لـئن أرادوهـا ألسـيرنَّ الـيهم فيهـا، ثـم             

خرجـت فـي آثـارهم      ف: قـال علـيّ   .ألناجزنَّهم
أنظرمــاذا يــصنعون؛ فجنَّبــوا الخيــل، و امتطــوا 

ــة   ــي مّك ــوا ال ــل و وجَّه ــل  . االب ــا دخ فلّم
يـا  : المدينة، نـزل جبرائيـل، فقـال   rرسول اهللا  
اّن اهللا عـــّز و جـــّل يـــأمرك أن rمحمـــد 

 تخـــرج، و ال يخـــرج معـــك اال مـــن بـــه
ــاتهم و    ــدون جراح ــاقبلوا يكم ــة، ف جراح

 :rلي علي نبّيه يداوونها، فانزل اهللا تعا
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فخرجوا علي مابهم مـن االلـم و الجـراح          
 و روي محمـد بـن   حتي بلغوا حمـراء االسـد،    

اسحاق بن يسار عن عبداهللا بـن خارجـة بـن           
زيد بن ثابت بـن أبـي الـسائب، مـولي عائـشة             

 rأنَّ رجـًال مـن أصـحاب النبـي         : بنت عثمـان  
: من بني عبد األسـهل، كـان شـهد أحـدا، قـال            

ريحين، شهدت أحدًا، أنا و أخ لـي فرجعنـا جـ          
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 بـالخروج فـي     rفلّما أّذن مـؤّذن رسـول اهللا        

طلب العدو، قلنا ال تتفوتنـا غـزوة مـع رسـول      
، فواهللا ما لنـا دابـة نركبهـا و مـا لنـا اال              rاهللا  

ــا مــع رســول اهللا   ــل، فخرجن  و rجــريح ثقي
كنــت أيــسر جرحــًا مــن أخــي، فكنــت اذا  
ــي   ــة، حت ــة، و مــشي عقب ــه عقب غلــب حملت

لـي حمـراء االسـد، و       اrانتهينا مع رسـول اهللا      
ــة    ــافرهم عيب ــسلمهم و ك ــة ُم ــت خزاع كان

 بتهامـة، صـفتهم معـه ال يخـون          rرسول اهللا   
يــا : عنــه شــيئا و معبــد يومئــذ مــشرك، فقــال

 لقد عّز علينا ما اصـابك فـي قومـك و            rمحمد  
اصحابك، و لوددنا أّن اهللا كـان أعفـاك فـيهم،           

 حتـي لقـي   rثّم خرج مـن عنـد رسـول اهللا         
ــفيان و مـــ  ــا سـ ــاء و  أبـ ــه بالروحـ ن معـ

 وقـالوا قـد     rأجمعواالرجعة الي رسـول اهللا      
أصبنا حّد اصـحابه وقـادتهم و اشـرافهم، ثـّم           
ــا رأي    ــستأصلهم، فلمـ ــل أن نـ ــا قبـ رجعنـ

: مـا وراك يـا معبـد، قـال       : ابوسفيان معبدًا، قال  
 قـد خـرج فـي أصـحابه يطلـبكم      rمحمـد  

ــون     ــّط، يتحّرف ــه ق ــم آر مثل ــع ل ــي جم ف
جتمع عليـه مـن كـان       عليكم تحّرفًا، و قد ا    

ــي    ــدموا عل ــومكم، و ن ــي ي ــه ف ــف عن تخّل
صنيعهم و فيه مـن الحنـق علـيكم مـا لـم             

فأّنـا  : ويلـك مـا تقـول؟ قـال       : أر مثله قّط، قـال    
ــي    ــري نواص ــي ت ــل حت ــا دراك ترتح واهللا م

ــال ــل، ق ــا الكــرة  : الخي ــد أجمعن ــواهللا لق ف
فأنـا وهللا انهـاك عـن       : عليهم لنـستأصلهم، قـال    
نـي مـا رأيـت علـي أن      ذلك، فـواهللا لقـد حمل     

 : قلت أبياتًا من شعر، قال و ما قلَت؟ قال قلُت
 كادْت َنُهدُّ ِمن األصوات راحلتي
 اْذ ساَلِت االرُض باْلُجرِد األبابيِل

 َتردي ِبُاسد كرام ال َتناِبَلٍة
 عند اللقاء وال ُخْرٍق َمعازيِل

 فِظْلُت َعْدوًا أُظنُّ االرَض مائلًة
ر َمْخذول و قلُت وْيَل البِن لّما َسَمواِبرئيٍس غي

 حرٍب ِمن ِلقائكُم
 اذا تشَغْطَمَطِت البطحاُء بالخيِل
 اّني نذيٌر ألهل الُسُبل ضاِحَيًة

لكّل ذي ِارَبٍة منهم و َمعقول ِمن جيِش أحمَد 
 َلاوخش َتنابلة

 و ليس يوَصُف ما أثَبتُّ بالقيل
 

 َفَثني ذلك أبـا سـفيان و مـن معـه، و مـرَّ              
أيـن تريـدون؟    : بد قيس، فقـال   به ركب من ع   

فهـل أنـتم مبلغـون      : فقالوا نريد المدينة، قـال    
عّنـي محمــدًا رســالة أرســلكم بــه اليــه، و  

لكــم هــذه زبيبــا بُعكــاظ غــدا اذا  ُاحّمــل
وافيُتمــوه  : نعــم؛ قــال  : وافيتموهــا؟ قــالوا 

فـأخبروه أّنـا قـد أجمعنــا الـسير اليـه و الــي      
ــب      ــرَّ الراك ــتهم، فم ــستأصل بقي ــحابه لن أص

ــول اهللا بر ــد،   rسـ ــراء االسـ ــو بحمـ  و هـ
َحـسبنا  : فأخبروه بالذي قـال ابـو سـفيان؛ فقـال        

ثـّم انـصرف رسـول اهللا       ! اهللا و نعم الوكيـل    
r الــي المدينــة بعــد الثالثــة و قــد ظفــر فــي

 .وجهه
كان يـوم احـد يـوم بـالء         : قال ابن اسحاق  

و مصيبة و تمحـيص، اختبـراهللا بـه المـؤمنين،           
ــا   ــن ك ــافقين، مم ــه المن ــن ب ــر و مح ن ُيظه

االيمان بلـسانه، و هـو مـستخف بـالكفر فـي            
قلبــه، و يومــا أكــرم اهللا فيــه مــن أراد     

 . كرامته بالشهادة من أهل واليته
 

 دوم ـي                         
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