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 دروس عظيمة من يوم أ  
 
 دح

ْككم ُ  ِإن}احلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه العزيزز     َلكمز ك  َغاِلز َ  َفَلزا  اللَّزهُ  َينُصز

ُْكم ك الَِّذي َذا َفَمن َيخكُذْلكم ك َوِإن وَأشزدُد  ، {اْلُمؤكِمُنوَن َفْلَيَتَوكَِّل اللَِّه َوَعَلى َبعكِدِه ِمن َينُص

ََ َلزُه، وأََشزددُ   أنك اَل إلَه ِإالَّ اهللم وحزَدُه ال   ورسزوله،   َعبزُده  ُمَحّمزداا  وابيَّنزا  سزيَداا  أنَّ َشزْي

وصحِبِه، وَمنك َتزِبَعُد ك بححازانإ إَلزى يزوِل الزدِّيِن،       وعَلى آِلِه ،اللَُّد َّ َصلِّ وسلِّ ك وباِرْك عَليِه

 وبعد 

مشززْكو مكززس خززْ  حيزز   ؛فززحن يززول أمُحززد مززن اظيززال العييمززس يف تززاري  املاززلمني

العتزدا  علزى املدينزس    لثالثزس آال  مقاتزل   حنزو  بلز    د  الزذي بعدتد  وعتزاهم ، وييشز  

رهًّا علزى مززهتد  الكز      ، واملازلمني  )صزلى اهلل عليزه وسزل    (قتال الزن   املنورة، و

خزْ  إلزيد  الزن     و، قبل أن ينتشْ ازوره يف ربزوا اظر   يول بدر، ولياتأصلوا اإلسالل 

علزى مشزار  املدينزس     ،دُحز عنزد يبزل أم  ن، وكان اللقزا   و)صلى اهلل عليه وسل ( واملالم

 .املنورة

وسزل ( وعلزى   كزان يزول أمُحزد مزن أشزد اظيزال علزى رسزول اهلل )صزلى اهلل عليزه           لقد 

 واملتأمل يف مذا اليول جيد أاه ملي  بالدروس والع ، مندا    املالمني،

فقزد يعزل ابينزا    ، منزه  خطزورة ارزْو  علزى املدزال ا زدهة     و القائة  أهمية طاعةة  

علزى يبزل يعيزننيي املزقززابل لزبززل أمحززد، وأمَّزْ         مخاني رامياا)صلى اهلل عليه وسل ( 

بكزِل، َلزا   ا اْلَخيكزَل ِبالنَّ اهلل بن ُيبري )رضي اهلل عنه(، وقزال لزه  )ااكَحزعك َعنَّز     اا عبَدعليد  سيَد

ََ(، وقزال للْمز   ََ، َلا ُاؤكَتَينَّ ِمنك ِقَبِل اة  َيْأُتوَاَنا ِمنك َخْلِفَنا، ِإنك َكاَاتك َلَنا َأوك َعَليكَنا َفاثكُبتك َمَكاَا

ُْ فَ   َُْحزوا َمَكزاَاكم ك َمزَذا َحتَّزى أمركِسزَل ِإَلزيككم ك، َوِإنك َرَأيكُتُموَازا         )ِإنك َرَأيكُتُموَاا َتخكَطفمَنزا الطَّيكز َلزا َتبك

َُْحوا َمَكزاَاكم ك َمزَذا َحتَّزى أمركِسزَل ِإَلزيككم ك(      اسزتلل خالزد بزن    ف ،َمَزمكَنا اْلَقوكَل َوَوطئكَناُم ك َفَلا َتبك

مزْ القائزد )صزلى اهلل    خمالفزس بعزا الْمزاة ظ    -ومل يكزن أسزل    -الوليد )رضي اهلل عنزه(  

 .وأغاروا على ييش املالمني ،فااطلق مع جمموعس من املشْكني عليه وسل (،
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 ِإن}حيز  يقزول تعزا       ، واصزطفا  أمزل الشزداهة،    متحيص أهل الثبةا     ومنها

ْك    َيمكَااككم ك ْك    اْلَقزوكلَ  َمز َّ  َفَقزدك  َقز ََ  مِّثكلمزهُ  َقز  اللَّزهُ  َوِلزَيعكَل َ  النَّزاسِ  َبزيكنَ  ُازَداِولمَدا  اَظيَّزالُ  َوِتْلز

 آَمُنزواْ  الَّزِذينَ  اللَّزهُ  اليَّزاِلِمنَيوَوِلُيَمحِّ َ  ُيِحز    اَل َواللَّزهُ  ُشزَدَدا   ِمنكم ك َوَيتَِّخَذ آَمُنوْا الَِّذيَن

ِْيَنوَألك  َوَيمكَحزقَ   ِمززنكم ك َياَمزُدواْ  الَّزِذينَ  اللَّززُه َيعكَلز ِ  َلمَّزا َو اْلَجنَّزسَ  َتززدكُخلموْا َأن َحِازبكُت ك  اْلَكزاِف

ِْيَن َوَيعكَلَ   َوِلزَيعكَل َ  اللَّزهِ  َفِبزِحذكنِ  اْلَجمكَعزانِ  اْلَتَقزى  َيزوكلَ  َأَصزاَبكم ك  َوَمزا }  تعا  ، ويقول{الصَّاِب

 َلزوك  َقزالموا  اهكَفُعزوا  َأِو اللَّزهِ  َسِبيِل ِفي َقاِتلموا َتَعاَلوكا َلُد ك َوِقيَل َااَفقموا الَِّذيَن َوِلَيعكَلَ و  اْلُمؤكِمِننَي

ِْ ُم ك لَّاتََّبعكَناكم ك ِقَتاًلا َاعكَلُ  َْبُ  َيوكَمِئٍذ ِلْلكمْف  ِفزي  َلزيك َ  مَّزا  ِبزَأْفَواِمِد   َيقمولمزونَ  ِلْلِحَهزانِ  ِمزنكُد ك  َأْقز

 .{َيْكُتُموَن ِبَما َأعكَلُ  َواللَُّه قملموِبِد ك

* * * 

 سززيداا واملْسززلني، اظابيززا  خززام علززى والاززالل والصززالة العززاملني، رب هلل احلمززد

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،(وسل  عليه اهلل صلى)حممد 

، واالسزتعداه للتحزحيس   اإلميةا  اةا    د ُحز املاتفاهة من يزول أم  إن من أم  الدروس

 َكزِثري   ِربِّي زونَ  َمَعزهُ  َقاَتزلَ  اَِّبزي   مِّزن  َوَكزَأيِّن }يف سبيله، حي  يقول احلق سبحااه وتعزا    

ِْينَ  ُيِحز    َواللَّزهُ  اسكزَتَكاُاواْ  َوَمزا  َضزُعفمواْ  َوَمزا  اللَّزهِ  َسزِبيلِ  ِفي َأَصاَبُد ك ِلَما َوَمُنوْا َفَما ، {الصَّزاِب

وقد ضْب أروا اظمثلس يف ذلَ سيُداا أا  بزن النحزْ )رضزي اهلل عنزه( حزني مزْ علزى        

 َعَليكزهِ  اللَّزهُ  )َصزلَّى  عند ( وقد ألقوا أسلحتد  ملا أشيع أن الن بعا الصحابس )رضي اهلل 

ََ  َأعكَتزِذرُ  ِإاِّي قمتل، فااطلق قائال  اللَُّد َّ َوَسلََّ (  - َأصكزَحاَبهُ  َيعكِنزي   - َمزُؤاَل ِ  َصزَنعَ  ِممَّزا  ِإَليكز

َْأم ََ َوَأبك ِِْكنَي، وقز   َيعكِنزي  - َمزُؤاَل ِ  َصزَنعَ  ِممَّا ِإَليك  بعزده   باحليزاة  تصزنعون  ال هلز   مزا  املمشكز

 .  استشدد وظل يقاتل حتى عليه، مات ما على فموتوا قوموا

ملزا   ؛طورة الشائعات اليت حذراا هيننا احلنيف مندا، ومزن مْوييدزا  ختتبني ومن منا 

َوَالَّزِذيَن  َلزِئنك َلز ك َينكَتزِه اْلُمَنزاِفقموَن     }، حي  يقول تعا   هلا من أثْ مدمْ على اجملتمعات
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َِْينَّزَ ِبِدز ك ُثز َّ ال ُيَجاِوُروَازَ ِفيَدزا إال َقِلزياًل         ْكِيفموَن ِفي اْلَمِديَنزِس َلُنلك َْ   َواْلُم ِفي قملموِبِد ك َم

 .{اَمْلُعوِانَي َأيكَنَما ُثِقفموا أمِخُذوا َوقمتِّلموا َتْقِتيًل

مدمزا كاازت العقبزات،    ، والعمزل علزى إعزاهة بنزا  الزذات       ع م اليأس واإلحباطومندا  

 َوَلزا  َتِدُنزوا  َوَلزا }  سزبحااه  فِمن اظمل يولد اظمل، وِمن ا نس تولد املنحس، حيز  يقزول  

 .{م ؤكِمِننَي كمنُت  ِإن اْلَأعكَلوكَن َوَأاُتُ  َتحكَزُاوا

ملل  املالمون يزْاحد  سزْيعا ، وملزا قيزل هلز  إن أبزا سزفيان قزد مجزع ييشزه           فقد 

حابه للخززْو  ،   باملدينززس ااتززدب الززن  )صززلى اهلل عليززه وسززل ( أصزز دوعززاه ليجدززز علززي

، وقزال )صزلى اهلل عليزه وسزل (     تنزز   الزالت فخْيوا معه إ  محْا  اظسد ويْاحد  

ذلززَ قززال مزا كززان   ْويد بززبززو سزفيان  ال خيزْ  معنززا إال مزن شززدد أحززداا ، فلمزا علزز  أ   

، ويف مزذا املوقزف يقزول    ليحدث إال مبده يديد من أصحابد  ، فااصزْ  هون قتزال   

 َفزَزاَهُم ك  َفاخكَشزوكُم ك  َلكمز ك  َيَمُعزوا  َقزدك  النَّزاسَ  ِإنَّ النَّاُس َلُدُ  َقاَل الَِّذيَن }احلق سبحااه   

 ُسزو    َيمكَااكزُد ك  َلز ك  َوَفحكزلإ  اللَّزهِ  ِمزنَ  ِبِنعكَمزسٍ  َفااكَقَلُبوا و اْلَوِكيُل َوِاعكَ  اللَُّه َحاكُبَنا َوَقالموا ِإَهاااا

 . {َعِيي إ َفحكلإ ُذو َواللَُّه اللَِّه ِرضكَواَن َواتََّبُعوا

حاززن اظهب مززع اهلل تعززا ، والثنززا  عليززه مبززا مززو أملززه،  مززن يززول أحززد كمززا اززتعل  

 )صزلى اهلل عليزه  ابينزا  فقزد قزال   الزبال  وا زن،    حتزى يف أوقزات   والتحْا إليه سبحااه

 ممزا  َفكزان  ،(َربِّزي  َعَلزى  أمثكِنزيَ  َحتَّزى  اسكزَتُووا )االاتدزا  مزن املعْكزس      بعزد ظصحابه ( وسل 

ََ اللُد َّ  )َقاَل  َمزاِهيَ  َوَلزا  َقَبحكزَت،  ِلَما َباِسَط َوَلا َبَاْطَت، ِلَما َقاِبَا َلا اللُد َّ كملُُّه، اْلَحمكُد َل

   (.َمَديكَت ِلَمنك ُمِحلَّ َوَلا َأضكَلْلَت، ِلَما
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