
 االنتصارات شهر رمضان
 

كصاارات ٓ رب    ؿػقه فاك  أول ؾزوة  ي اسإلمام   وؿقه فان اقػص  رمضان شفر آ      

األعظم ؿص  مؽة   وؿقه فان اكصاار ادسؾؿػ  ي عػ جاقوت   وؿقه أعظم اكصاارات 

 عرصكا احلدبث كرص اقعارش من رمضان   وقـا  ي ذقك وـػات : 

 من ادظؾومػ ؾؿسصضعػػق( وجل عز) اهلل أذن أن بعد بدر ؾزوة مع : األوىلالوقفة      

 : وتعاؼ لبحاكه ؿؼال   أكػسفم عن بداؿعوا أن( ولؾم عؾقه اهلل صذ) حمؿد لقدكا أصحاب

 من (  ؿـرصهم93: )احلج "جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل "

 جه ين ىن ": لبحاكه ؿؼال   مسصضعػػ أذقة فاكوا أن بعد وأعزهم   وـؾة ضعف
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جييه  ىه مه
 ىب نب مب زب  ربيئ  ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب
 )آل "زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

  ي أقؼى اقذي وهو   ثبصفم اقذي وهو   ادمائؽة أكزل اقذي   ؿفو(321 ـ329: عؿران

 ىق يف ىف يث ىث نث " : لبحاكه بؼول حقث   اقرع  افػرو اقذبن ـؾوب
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق
    .(32: )األكػال"ٰى ين ىن نن من

ادؽفػ قوٓ تثبق  اهلل  من اقؽثرة هذه وهتزم تؼصل أن ادسؾؿػ من اقؼؾة هلذه فان ؿام       

وكرصه إباهم عذ ادؽفػ قبغقفم وظؾؿفم وطغقاهنم   ذقك أن   )عز وجل( قؾؿسؾؿػ 

ًٓ بربد الصئاال شل ؿة حمؿد )صذ اهلل جقش ادؽفػ هو اقذي خرج إؼ اددبـة مصجًزا خمصا

عؾقه ولؾم( وأصحابه   وفان أهل اددبـة ـد بابعوا رلول اهلل )صذ اهلل عؾقه ولؾم( عذ 

محابصه داخل اددبـة مما حيؿون مـه أكػسفم وأزواجفم وأبـاءهم   واقـبي )صذ اهلل عؾقه 

َا اقـَّاُس ":  ولؾم( بؼول ربن ؿلحسـوا   وفؾام تؽؾم ؿصؽؾم مجاعة من ادفاج "َأِشُروا َعَغَّ َأُّيه



اَل ُ َلْعُد  "أشروا عغ أُّيا اقـاس":  بؼول اقـبي )صذ اهلل عؾقه ولؾم(واحد مـفم  ـَ   حصى 

ـَاك    اهللَقَؽَلّكك ُتِربُدَكا َبا َرُلوَل  اهللْبُن ُمَعاٍذ : وَ  ـْ اَل : َؿَؼْد آَمـّا بِك َوَصّد ـَ اَل : َأَجْل    ـَ ؟ 

ئَْ  بِِه ُهَو احْلَّق   َوَأْعَطقْـَاك َعَذ َذقَِك ُعُفوَدَكا َوَمَواثِقَؼـَا   َعَذ اقّسْؿِع َوَشِفْدَكا َأّن َما جِ 

دَِا َأَرْدَت َؿـَْحُن َمَعك   َؿَوَاّقِذي َبَعثَك بِاحْلَّق َقْو اْلَصْعَرْضَ   اهللَواقّطاَعِة   َؿاْمِض َبا َرُلوَل 

اُه َمَعك   َما ََتَّؾَف ِمـّا َرُجٌل َواِحٌد  َوَما َكْؽَرُه َأْن َتْؾَؼى بِـَا َعُدّوَكا ْضـَ خلا َهَذا اْقبَْحَر َؿُخْضصَُه بِـَ 

  َؾًدا   إّكا َقُاُزٌ  ِي 
ِ
ُبِربك ِمـّا َما َتَؼّر بِِه َعقْـُك   َؿِِسْ بِـَا َعَذ  اهلل  َقَعّل احْلَْرِب ُصُدٌق  ِي اقّؾَؼاء

اَم ادِْْؼدَ  اهللَبَرَفِة  ـَ  اهللَؿـَْحُن َمَعك   وَ  اهللاْمِض دَِا َأَراك  اهللاُد ْبُن َعْؿٍرو َؿَؼاَل:  َبا َرُلوَل   ُثّم 

اِئقَل دُِوَلى :  اَقْ  َبـُو إْْسَ ـَ اِعُدوَن  "َٓ َكُؼوُل َقك َفاَم  ـَ  "اْذَهْ  َأْكَ  َوَرّبَك َؿَؼاتمَِا إّكا َهُفـَا 

ت بِـَا إَؼ  َوَقؽِْن اْذَهْ  َأْكَ  َوَرّبك َؿَؼاتمَِا  إّكا َمَعُؽاَم ُمَؼاتُِؾوَن   َؿَوَاّقِذي َبَعَثك بِاحْلَّق َقْو ِْسْ

 َعَؾقِْه َوَلّؾَم( اهلل)َصّذ  اهللَؿَؼاَل َقُه َرُلوُل   بِْرِك اْقِغاَمِد ََلَاَقْدَكا َمَعك ِمْن ُدوكِِه َحصّى َتبُْؾَغُه 

ا   َوَدَعا َقُه   شام( .)اقسرة اقـبوبة ٓبن ه "َخْرً

 احلباب قه ـال ألصحابه مـزًٓ ( ولؾم عؾقه اهلل صذ) اقـبي اخصار عـدما:  الثانيةالوقفة      

ًٓ  ادَْـِْزَل  َهَذا َأَرَأْبَ   اهلل َرُلوَل  َبا:  ادُْـِْذرِ  ْبن َٓ  َكصََؼّدَمهُ  َأنْ  َقـَا َققَْس  اهلل َأْكَزَقَؽهُ  َأَمـِْز  َعـْهُ  َكَصَلّخرَ  َو

اَل  َوادَْؽِقَدُة؟ َواحْلَْرُب  اقّرْأُي  ُهوَ  َأمْ     َرُلوَل  َبا:  َؿَؼاَل  ؟ َوادَْؽِقَدةُ  َواحْلَْرُب  اقّرْأُي  ُهوَ  َبْل :  ـَ

  َأْدَكى َكْلِتَ  َحّصى بِاقـّاسِ  َؿاهْنَْض  بَِؿـِْزلٍ  َققَْس  َهَذا َؿنِنّ  اهلل
ٍ
 َما ُكَغّورُ  ُثمّ  َؿـَـِْزَقهُ    اْقَؼْومِ  ِمنْ  َماء

ُب  اْقَؼْومَ  ُكَؼاتُِل  ُثمّ    َماءً  َؿـَْؿَؾُمهُ  َحْوًضا َعَؾقْهِ  َكْبـِي ُثمّ  اْقُؼُؾِ    ِمنْ  هُ َوَراءَ  َٓ  َؿـَْؽَ ُبونَ  َو    َبْؽَ

َت  َقَؼدْ  ":  (َوَلّؾمَ  َعَؾقْهِ  اهلل َصّذ ) اهلل َرُلوُل  َؿَؼاَل   وذقك  (اَلامع اقاحق ) "بِاقّرْأِي  َأرَشْ

 .اسإلمام  ي اقشورى دبدأ إعماءً 

  مـعذ أن هذه اقغزوة فاك  فام كرى دؿاعقة بداؿع ادسؾؿون ؿقفا عن أكػسف

 إكام فان   وأعراضفم وأمواهلم ومدبـصفم   ؿؾم بؽن خروجفم قؾؼصال اعصداءً 

 قرد اقعدوان . 

 بـي من حؾػائفا مع وتبققصفا ـربش قغدر كصقجة جاءؼد ؿ   مؽة ؿص مع :  الثالثةالوقفة      

ًعا وـصؾوهم بؾقل بقصوهم حقث   (ولؾم عؾقه اهلل صذ) اهلل رلول حؾػاء زاعةخل بؽر  ُرفًّ



ًدا اقَقْوَم ُتْسصََحله    اقَقْوَم َبْوُم ادَْؾَحَؿةِ " : مؽة ؿص  بوم اقـاس أحد ـال دا ذقك ومع   وُلجَّ

 " اقؽعبة اهلل بعظم ماققو   ادرمحة بوم اققوم " ( :ولؾم عؾقه اهلل صذ) اقـبي ـال  " اقَؽْعَبةُ 

 ـاقوا ؟ بؽم ؿاعل أين تظـون ما مؽة أهل با ":  ادشفورة ـوقصه( ولؾم عؾقه اهلل صذ)وـال 

اقسرة ) "اقطؾؼاء ؿلكصم اذهبوا"( : ولؾم عؾقه اهلل صذ) ؿؼال   فربم أخ وابن   فربم أخ

  ( .اقـبوبة ٓبن هشام

 واقعرض األرض عن اقدؿاع بوم فانؿؼد    رمضان من اقعارش بوم : الرابعةالوقفة      

 دؿاعقة حرب هي إكام   عدواًكا أو بغقًا بوًما بؽن مل اسإلمام  ي اقؼصال إن:  كؼل أمل   واقؽرامة

 . واقوجود   واقعرض   األرض عن

أما اقـرص األفز واألعظم  ي هذا اقشفر اقؽربم ؿفو آكصاار عذ اقـػس وشفواهتا       

ا وعدوه اقذي بػ وجزوهتا وطغقا هنا   وـد ـاقوا : إن اسإكسان ٓ بسصطقع أن بواجه عدوًّ

 .عؾقه ؽم ؿقه   مصغؾ جـبقه ـاهر قه   مصح

 

 


