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     تذكري اإلخوان بأحداث وانتصارات رمضان

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا اللطيف الرؤوف املَنان، الْغنِي القوي السلْطَان، احلَلـيمِ       
الكَرِمي الرحيم الرمحن، األولِ فال شيٍء قبلَه، االخرِ فـال شـيء            

   بعده، الظَاهرِ فال ش        الْمع ه، احمليطونًء دين فال شقَه، الباطء فوي
مبا يكونُ وما كان، يعز ويذلُ، ويفْقر ويغنِي، ويفعلُ مـا يـشاء             
حبكْمته كلَّ يوم هو يف شان، أرسى األرض باجلبالِ يف نواحيهـا،            

 علـى مجيـع     وأرسلَ السحاب الثِّقالَ مباٍء يحييها، وقَضى بالفناءِ      
ساكنِيها ليجزِي الذين أساؤوا بِما عملـوا ويجـزِي املُحـسنني     

  . باِإلحسان

      ابغةالس همه على نِعان، وأشكرساحل الكاملة ه على الصفاتدمأح
وبالشكرِ يزيد العطاء واالمتنان، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال     

لديان، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه املبعوثُ       شريك له املَلك ا   
           إىل اِإلنس واجلان، صلَّى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتـابعني

  . هلم بإحسان ما توالت األزمان، وسلَّم تسليماً
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 أحداث وقعت يف رمضان
)خالل فترة حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعوته(  

  
   -:لسالم على رسول اهللا، مث أما بعداحلمد هللا والصالة وا

  
مبا أننا اآلن يف شهر رمضان املبارك وهو شهر الفتوحات واألحداث اجلسام يف تارخينا              

   نذكر بعض األحداث واالنتصارات الىت وقعت ىف رمضان.. العظيم
    .. واآلن إىل األحداث

  
 يف املستدرك   -   رمحه اهللا  -أخرج احلاكم   .  إىل السماء  - عليه السالم    -رفع عيسى   * 
 رضـي اهللا    -من حديث حريث بن خمشي وذكر أن احلسن بن علي            ) ١٤٣ / ٣( 

قتل ليلة أنزل القـرآن، وليلـة       : (  خطب وذكر مناقب أبيه بعد مقتله، فقال       -عنه  
صححه احلـاكم   . ومعىن أسري أي رفع إىل السماء     . - عليه السالم    -أسري بعيسى   

    .وسكت عنه الذهيب
  
وبـدء الـدعوة    .. - صلى اهللا عليه وسلم      - و القرآن على الرسول      نزول الوحي * 

وجـاء  .. وكان ذلك يف يوم االثنني احلادي والعشرين من شهر رمـضان          .. اإلسالمية
البقـرة  [ }شهر رمضان الذي أنـزل فيـه القـرآن          { التصريح به يف اآلية الكرمية      

وانظر ..  االثنني فيه التصريح بيوم   ) ١١٦٢(ويف حديث عند مسلم برقم      ].. ١٨٥/
حيث قال ابن إسحاق إنه يف رمضان واستشهد بآيات          ) ٣٠٤/ ١( سرية ابن هشام    

 / ٤( والسنن الكربى للبيهقـي      ) ٢٩٩،  ٢٩٧/ ٥( قرآنية غري هذه، ومسند أمحد      
واختلف العلماء يف حتديد تاريخ ذلك اليوم، ورجح املباركفوري يف الرحيـق             ) ٢٩٣
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أنه اليوم احلادي والعشرون وهو ما مل يقل به غـريه           )  ٧٦-٧٥حاشية ص   ( املختوم،
  ..حسب علمي

 وذلك سنة عشر من املبعث      - صلى اهللا عليه وسلم      -هالك أيب طالب عم الرسول      * 
   ).١/٤٠٦(أنساب األشراف للبالذري : انظر.. بعد اخلروج من الشعب بزمن يسري

 يف السنة العاشرة من املبعث       وذلك أيضاً  - رضي اهللا عنها     -وفاة أم املؤمنني خدجية     * 
حاشية الدكتور قلعجـي علـى      : انظر.. وقبل اهلجرة بنحو ثالث سنني وهو املشهور      

    ..حيث ذكر معظم األقوال يف هذا األمر) ٢/٣٥٣(دالئل النبوة للبيهقي 
  
أما عن األحداث اليت وقعت يف شهر رمضان من السنة األوىل للهجرة، فهي إرسال              * 

) ٢/٦( طبقات ابن سعد    : انظر. د املطلب و هي سرية سيف البحر      سرية محزة بن عب   
     ).٢/٢٨١( و سرية ابن هشام 

  
كانت غزوة   ) ١٧( و يف شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة و بالتحديد يف يوم             * 

    .انظر يف ذلك كتب السرية ولن أذكر هنا كتاباً بعينه. بدر الكربى
  
 –وأمية بن خلف والعاص بن هشام بن املغرية         ) عمرو بن هشام    ( مصرع أيب جهل    * 

 يف هذا الشهر يف غزوة بـدر        - رضي اهللا عنه     -خال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب       
    .فلم تنفعهم الالت والعزى، وقيل بعداً للقوم الظاملني.. وغيبوا يف القليب

  
ى اهللا عليـه     صل -و يف الشهر نفسه من السنة الثانية ماتت رقية بنت الرسول اهللا             * 

 ٨/٣٦( طبقات ابن سعد    : انظر. - رضي اهللا عنه     - زوج عثمان بن عفان      -وسلم  
     ).٢/١٧٧( والسري للذهيب ) ٤/٢٩٢(واالستيعاب ) 
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 صـلى  -و بعد عودته  ) ٢٥( و يف نفس الشهر من نفس السنة وبالتحديد يف يوم          * 
ت مروان اليت كانـت      من بدر مباشرة، كانت سرية قتل عصماء بن        -اهللا عليه وسلم    
 صلى  - وتعيب اإلسالم وحترض على النيب       - صلى اهللا عليه وسلم      -ممن يؤذي النيب    
وابن  ) ٣٧٩ – ٤/٣٧٧( سرية ابن هشام    .  وقالت يف ذلك شعراً    -اهللا عليه وسلم    

     ).٢/٢٧( سعد يف الطبقات 
  
ولدت فاطمة  ويف شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة وبالتحديد ليلة النصف منه            * 

تاريخ خليفة  . - رضي اهللا عنهما     - ابنها احلسن    - صلى اهللا عليه وسلم      -بنت النيب   
     ).١/١٤٠( وتاريخ بغداد  ) ٦٦ص ( 

  
 بزينب بنت   - صلى اهللا علية وسلم      -ويف نفس الشهر من نفس السنة تزوج النيب         * 

   ).٨/١١٥( د الطبقات الكربى البن سع: انظر.. خزمية بنت احلارث، أم املساكني

 -ويف السنة اخلامسة من اهلجرة نزلت براءة الطاهرة املطهرة أم املـؤمنني عائـشة               * 
 وعن أبيها من حديث اإلفك الذي امت فيه بعد منـصرفهم مـن              -رضي اهللا عنها    

غزوة بين املصطلق وهي غزوة املريسيع، حيث كانت هذه الغزوة يف شعبان، ويف قصة              
فاشتكيت حني قدمت شهراً والناس     : ( -رضي اهللا عنها     -اإلفك من حديث عائشة     

فالشاهد من هـذا    ) اخل  .. يفيضون يف قول أصحاب اإلفك وال أشعر بشيء من ذلك         
 ٩٢ – ٣/٩١( البدايـة والنهايـة     : انظـر . أن حديث اإلفك امتد إىل رمضان يقيناً      

     ).٤٤٠ – ٤٣٦ص ( والسرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ).
  
حيـث  .. اك خالف يف تاريخ سرية عبد اهللا بن عتيك لقتل سالم بن أيب احلقيق             وهن* 

الـسرايا  : انظـر . يذكر بعض املؤرخني أا كانت يف رمضان من الـسنة الـسادسة           
     ).١٧٥ – ١٧٤ص ( والبعوث النبوية حول املدينة ومكة 
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.  فـزارة  ويف رمضان من السنة السادسة للهجرة كانت سرية زيد بن حارثة إىل بين            * 

     ).٤/٣٥١( السرية النبوية البن هشام : انظر
  
إرسال سرية غالب بن عبد اهللا إىل امليفعة، وهي الغزوة اليت قَتلَ فيها أسامة بن زيد                * 
( البخاري مع الفتح بـرقم  : انظر.  رجالً بعد أن قال ال إله إال اهللا     - رضي اهللا عنه     -

وطبقات ابن   ) ٤/٢٤٨( والنهاية   والبداية ) ١٥٩،  ١٥٨( ومسلم برقم    ) ٦٨٧٢
     ).٢/١٩٩(سعد 

  
ومن األحداث أيضاً ما وقع يف أول شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وهـي               * 

( سرية ابن هشام    : أنظر تفاصيل هذه السرية يف    . إرسال سرية أيب قتادة إىل بطن إضم      
     ).٢/١٣٣( وابن سعد يف الطبقات  ) ٣٦٤ – ٤/٣٦٣

  
وكان خروج النيب   ..  اليت وقعت يف السنة الثامنة للهجرة، فتح مكة        ومن األحداث * 
 من املدينة يف عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلـة            - صلى اهللا عليه وسلم      -

  ..انظر تفاصيل الفتح يف كتب السري. خلت منه

 هلدم العـزى يف نفـس       - رضي اهللا عنه     -و أيضاً إرسال سرية خالد بن الوليد         •
و  ). ٢/١٤٥( طبقات ابن سعد    : انظر. ليال بقني من شهر رمضان    السنة خلمس   

     ).٢٨٢ -٢٧٩ص( السرايا والبعوث 
  
: انظـر . وسرية سعد بن زيد األشهلي إىل مناة وذلك لست بقني من رمـضان            * 

 ٢٨٩ – ٢٨٥ص  ( و السرايا والبعوث     ) ١٤٧ -٢/١٤٦(طبقات ابن سعد    
.(    
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.  إىل سواع، صنم هذيل فهـدمها      -ه   رضي اهللا عن   -وسرية عمرو بن العاص     * 

    ).١٤٦/ ٢(طبقات ابن سعد : انظر

  
 من غزوة تبوك، وكان ذلك يف السنة التاسعة         - صلى اهللا عليه وسلم      -عودة النيب   * 

 إىل تبـوك يف رجـب،       - صلى اهللا عليه وسـلم       -من اهلجرة، حيث كان خروجه      
اً يف تبوك، والبواقي قـضاها      واستغرقت هذه الغزوة مخسني يوماً أقام منها عشرين يوم        

     ).٤٠١ص ( انظر الرحيق املختوم . يف الطريق جيئة وذهاباً
  
 يف العام التاسع معلـنني      - صلى اهللا عليه وسلم      -قدوم وفد ثقيف على رسول اهللا       * 

     ).٤/٢٤٩(وسرية ابن هشام  ). ٩٢-٣/٩١( البداية والنهاية : إسالمهم، انظر
  
. تام وكان ذلك يف رمضان من السنة التاسعة للـهجرة         قدوم رسول ملوك محري بك    * 

     ).٣١٣ -٤/٣١١(و سرية ابن هشام  ) ٥/٨٦( انظر البداية والنهاية 
  
 وإسـالمه يف    - صلى اهللا عليه وسلم      -قدوم جرير بن عبد اهللا البجلي على النيب         * 

شـبة  وتاريخ املدينـة البـن       ) ٢/٢٢٠( اإلصابة  : انظر. رمضان من السنة العاشرة   
)٣١٣ -٢/٣١١.(     
  

إىل هنا نكون قد أتينا على أهم األحداث اليت وقعت يف شهر رمضان املبارك خـالل                
وقد صام عليه الـسالم تـسع       ..  ودعوته - صلى اهللا عليه وسلم      -فترة حياة النيب    

رمضانات، ألن صيام رمضان فرض يف شعبان يف السنة الثانية من اهلجرة، وتويف النيب              
    . يف شهر ربيع األول يف سنة إحدى عشرة من اهلجرة-ليه وسلم  صلى اهللا ع-
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  انتصاراتنا يف رمضان
  

    ونستعينه له حنمدهل إنَّ احلمد           ,  ونعوذُ باِهللا من شرورِ أنفـسنا       , ونستغفره ,
 أنَّ  وأشهد. ومن يضلل فال هادي له      , من يهده اُهللا فال مضلَ له     , ومن سيئات أعمالنا    

يا أَيهـا الَّـذين     .(( ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله              
يا ) .(( ١٠٢:آل عمران )) (آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ           

    الَّذ كُمبقُوا رات اسا النهـا           أَيمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خ
)) رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً               

يـصلح لَكُـم    *  اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سـديداً        يا أَيها الَّذين آمنوا   ) . ((١:النساء(
)) أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسـولَه فَقَـد فَـاز فَـوزاً عظيمـاً        

    ) .٧١-٧٠:األحزاب(
صلى اهللا  ( دي حممد وخري اهلدي ه  , فإن أصدق احلديث كتاب اهللا      :          أما بعد   

وكـلَّ  , وكلَّ بدعة ضاللة    , وكلَّ حمدثة بدعة    , وشر األمورِ محدثاتها    ) عليه وسلم   
   .ضاللة يف النار 

ماذا تعرف من انتـصاراتنا يف رمـضان؟ ومـا نـوع هـذه              : أما بعد أيها الصائم     
   يف رمضان؟االنتصارات؟ وماذا بقي لنا من عربة ؟ وما هي االنتصارات املتجددةُ

وإذا كان رمضان شهر التقوى والصيام، وشهر الصرب وتالوة         :         إخوة اإلسالم   
 غري ذلك من مزايا وفـضائل شـهر الـصيام،           القرآن، وشهر النفقة واإلحسان، إىل    

فرمضان كذلك شهر االنتصار، وانتصاراتنا يف رمضان يف أكثر من جمال، ال حتد بزمان              
وال خيص ا أجيالُ دون أجيال، وليست قصراً على االنتصارات العسكرية، بل مثـة              
 -االنتصارات من نوع آخر، ففي شهر رمضان ينتصر الصائم على دواعي الـشهوة              

 إذ تصوم البطون عن األكل والـشراب، وإن كانـت حـالالً،             -وإن كانت مباحة    
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وتصوم الفروج عن الشهوة وإن كانت غري ملومة مع األزواج أو ما ملكت األميـان،               
    .من طلوع الفجر إىل غروب الشمس 

  
 -         وينتصر الصائم على الشهوة احملرمة كشرب الدخان، أو ما يدخل يف بابـه              

 كاملخدرات واملسكرات وحنوها، فثمة نفر من املـسلمني بلـوا ـذه             -وأعظم  بل  
 - ولو على األقل يف ار رمضان      -األدواء املهلكة، لكنهم يف شهر الصيام يهجروا        

وهم خليقون جرها على الدوام، وعسى اهللا أن جيعل من شهر الصيام فرصةً هلم على               
    .الشهوة اليت تورث الذلة واملهانةالتوبة النصوح واالنتصار على دواعي 

  
والصائم املوفق واحلافظ لصيامه ينتصر على شهوة النظـر         :           أيها الصائمون   

احملرمة، وشهوة السمع اآلمثة، هذا يف السمع والبصر، ويف اللسان ينتـصر الـصائم              
الفحش احلافظ لصيامه على آفات اللسان من الغيبة والنميمة، واللغو وقول الزور، و           

    .واآلثام ورديء الكالم
وينتصر الصائمون املوفقون على دواعي الشهوة اخلفية من حـب الريـاء            : عباد اهللا   

والسمعة، والصيام يدرب على اإلخالص، وبالصيام يقوى جانـب املراقبـة هللا، إذ ال          
 رقيب على الصائم إال اهللا يف صيامه وحفظ أمانته، ومن هنا قال صلى اهللا عليه وسلم               

 )) : بِهذَن نم مقَدا تم لَه را غُفابستاحا وانانَ إِميضمر امص نم. ((  

 على مكر الشيطان    -يف رمضان -وينتصر مجاهري من املسلمني     :           إخوة اإلميان   
وتوهينه وإغوائه يف التكاسل عن الصالة مجاعةً مع املسلمني، ويف شهود صالة الفجـر      

    . طاملا أضاعوها أو أخروها عن وقتهااليت
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            ويف رمضان تكتظُّ املساجد باملصلني وعسى اهللا أن جيعل من رمضان فرصةً            
لرياجع املفرطون أنفسهم ويتوبوا إىل بارئهم ويشكروه على نعمة الـصحة واألمـن             

فَخلَف من بعدهم خلْف    : ((والفراغ، وخيرجوا من دائرة اخلُلوف الذين قال اهللا فيهم        
إِال من تـاب وآمـن وعمـلَ    * أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَياً   

    ).٦٠-٥٩:مرمي)) (صالحاً فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ وال يظْلَمونَ شيئاً

  
    وها هو باب التوبة ي             فتح على مصراعيه يا أخا اإلسالم فال يضيق بك البـاب

   وإن كان واسعاً؟
كما ينتصر الصائمون على الشح واألثرة والبخل واألنانية، ففـي رمـضان تكثـر              

 أكثر مـن    - يف رمضان  -الصدقات واإلحسانُ للفقراء واحملتاجني ، وحيس املسلمون        
وم وحيسنون إليهم، واملؤملُ واملرجتى     غريه حبوائج إخوام املسلمني هنا وهناك، فيصل      

    .أن ميتد هذا اإلحسان واإلنفاق بعد رمضان
وحني نعد انتصاراتنا املعنوية يف رمضان، فإن كلَّ طاعة يتقرب ا إىل            : أيها املسلمون   

اهللا يف رمضان هي انتصار للحق وانتصار ألصحاب احلق، وإن كلَّ تائـب يعـود إىل                
 ويلتزم صراط اهللا املستقيم هو انتـصار للحـق وهـو معـدود يف               رشده يف رمضان  

انتصاراتنا يف رمضان، وإن كلَّ كسب يتحقق لإلسالم ودعوة مثمرة لغري املـسلمني              
للدخول يف اإلسالم تنشط يف رمضان هي انتصار للحق وهي يف دائرة انتـصاراتنا يف               

ن االنتصارات يف رمضان    رمضان، وفوق هذا وذاك فنحن قادرون على حتقيق مزيد م         
  .حني نتحرك وجنتهد ونخلص وال نكلّ وال منل

وإذا كانت هذه وأمثاهلا كثري من انتصاراتنا السلمية يف شهر          :           أيها املسلمون   
رمضان، فلنا انتصارات عسكريةٌ يف رمضان، هلل الكون هلا واستبشر هلـا جنـد اهللا               

ت شوكة الباطل واملبطلني، وسأكتفي اليـوم       وكرب، وأرغمت أنوف الكافرين، ومخد    
    .بوقفة يسرية عند منوذج واحد من هذه االنتصارات
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         أجل إن يوم الفرقان كان يف رمضان، وكانت وقعةُ بدرٍ ملحمةً عظمى انتصر             
فيها احلق على الباطل رغم فارق العدد والعدة، وشاء اهللا أن تقع املعركة علـى غـري            

سلمون هلا كارهون، ويودون أن غري ذات الشوكة تكون هلم، ولكن اهللا            ميعاد، بل وامل  
              احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحقق احلق كان يريد املعركة، ويريد اهللا أن حيق

   .ويبطل الباطل ولو كره ارمون 
 كيف  أن القوة املادية ليست وحدها ميزان املعركة،      : وتعلَّم املسلمون من معركة بدر      

ال واملؤمنون يقرءون يف كتاب رم أم إذا صدقوا وأخلصوا وأعدوا ما استطاعوا من              
قوة نصرهم اهللا على عدوهم وعذب اهللا الكافرين بأيديهم وتأملوا دقة التعبري يف قوله              

م ويشف صدور قَـومٍ     قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم ويخزِهم وينصركُم علَيهِ      : ((تعاىل
نِنيمؤ١٤:التوبة)) (م.(    

الرمضانية فرقاناً كما مساها اهللا بني احلـق والباطـل وبـني            ) بدرٍ(لقد كانت معركة    
التوحيد والشرك، وبني عهد الضعف واألمر بالصرب واالنتظار وكف األيدي، وبـني            

وح على أيدي املسلمني حـىت      عهد القوة واجلهاد يف سبيل اهللا، والذي استمر يف الفت         
  .وإن انتقل الرسول صلى اهللا عليه إىل الرفيق األعلى 

فرقاناً يف موازين عوامل النصر واهلزمية، فقد خرجت قـريش          ) بدر(          وكانت  
جتر أثواب الكرب واخليالء بطراً ورءاَء الناس ويصدون عن سبيل اهللا، واهللا مبا يعملون              

ت حىت تطامنت الكربياء، وأرغمت أنوف املأل من قريش مـا           حميط، وما هي إال حلظا    
بني قتيل وأسريٍ، وحني نتجاوز ما حصل أليب جهل ومن لقي مثل مصريه من صـناديد               

    .قريش من أصحاب القليب، ونلتفت إىل األسرى، وفيهم كرباء ومالٌء من قريش
عد حني ويف قصة              نقف كذلك على نوع من دروس بدر يف نصرة احلق ولو ب           

سهيل بن عمرو بن عبد مشس ما يؤكد ذلك، فقد وقع سهيلٌ ممثلُ قـريشٍ يف صـلح                  
احلديبية يف األسر يف معركة بدر، وقد كان أحد أشراف مكـة، وخطيـب قـريش                
املشهور، وكان خلُطبه أثر كبري يف حماربة املسلمني، وحني تقرر إطالق سـراحه مـن               

تقدم الفاروق عمر رضي اهللا عنه إىل رسول صلى اهللا عليه           األسر بعد دفع الفداء عنه،      
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انزع ثنييت سهيل حىت يدلع لسانه فال يقوم عليك خطيباً يف موضع أبداً،             : وسلم قائالً 
دعه، فعسى أن يقوم مقامـاً      : ((فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك وقال لعمر         

    ١)) حتمده
سلم فيما بعد سهيلٌ، وصدقت رؤيـة رسـول اهللا                    ومضت األيام سراعاً، وأ   

صلى اهللا عليه وسلم ، فحني ارتد من ارتد من العرب بعد موت النيب صلى اهللا عليـه                  
وسلم كان لسهيلُ موقف يحمد عليه، فقد بلغه أن بعض أهل مكةَ هم بالردة، وكان               

 تكونوا آخر النـاس     يا أهل مكة، ال   : ( سهيلُ سيداً مطاعاً فيهم، فوقف خطيباً وقال      
    ) .إسالماً وأوهلم ارتداداً ، واهللا من رابنا من أمره شيٌء ضربنا عنقه كائناً من كان

  .٢وخطبهم بنحو مـا خطـب الـصديق أهـل املدينـة             :             قال ابن حجر  
    .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم 

  

    اخلطبة الثانية
ال عدوان إال على الظاملني والعاقبة للمتقني، وأشهد أال                  احلمد هللا رب العاملني و    

  .إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

ليس احلديثُ عن معركة بدرٍ بالتفصيل وإال لطال الكالم ويف          :         أيها املسلمون   
تفي بعرض موقف   املعركة دروس وعرب تستحق الوقفة والنظر، ولكنين يف هذا املقام أك          

آخر يف صف املسلمني، بعد أن عرضت ملوقف يف صف املشركني وهو مؤشر علـى               
    .صدق املسلمني يف اجلهاد، وتنافسهم على الشهادة يف سبيل اهللا

               هما خيرجبن خيثمةُ بن احلارث ، وأبوه خيثمة رضي اهللا عنه اختلفا أي فهذا سعد       
إذ البد ألحـدمها  ! لم للمعركة، وأيهما يبقى مع النساء مع الرسول صلى اهللا عليه وس     

آثرين باخلروج  :  البنه مستخدماً حق األبوة      - وهو شيخ كبري   -أن يقيم، فقال األب     
        سعد ولكن رغبةً فيما عند     - ال عصياناً وال عقوقاً    -وأقم أنت مع النساء، فأىب الولد 

                                           
  ).٣/٣١١ا���ا�� وا������ ( 1
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    .إين ألرجو الشهادة يف وجهي هذا لو كان ذلك غري اجلنة آثرتك به، و: اهللا وقال 
فلم جيدا حالً إال أن يـستهما،  ) لبدر(         واشتد اخلالف بينهما كلُّ يريد اخلروج  

    ٣ فخرج فاستشهد يوم بدر- االبن-فخرج السهم لسعد 
         تأملوا يف هذه الصورة وقارنوا بينها وبني واحد من زعامات قريش وهو أبـو              

) صلى اهللا عليـه وسـلم       ( ف من اخلروج لبدر رغم عداوته للرسول      هلب الذي خا  
واملسلمني، ومل حيضر املعركة، وأناب عنه رجالً بثالثة آالف دينار، ولكـن اهللا قتلـه               
بآثار املعركة، فحني مسع بنتيجة املعركة وهزمية املشركني كان اخلـرب قاسـياً عليـه،               

    .اًإنه مات كمداً وغيظ: فأصابته احلمى، ويقال
    :وعموماً ففي معركة بدر عدةُ معامل ، من أمهها 

البد : أن الظلم له اية واملكر السيئ حييق بأهله، ومن مقولة زعماء قريش                     * 
أن نرد بدراً ونشرب اخلمور وتعزف علينا القيان وتعلم العرب أنا حنن الناس، وبـني               

    .عتربهذه الكربياء، وصرعاهم يف القليب عربةً ملن ا
أن النصر مع الصرب، وحني يصدق املسلمون ميدهم اهللا جبند من عنده، ومن تأمـل               * 

  :عوامل النصر اإلهلية يف بدر أدراك ذلك 

نزول املطر املثبت لألقـدام واملـذهب لرجـز         . املالئكة والتثبيت   . النعاس واألمنة   
).أمراً كان مفعوالً    تقليل املشركني يف أعني املسلمني والعكس ليقضي اهللا         . الشيطان  
    

أن الفارق الزمين بني العظمة واالستكبار والسقوط واإلندثار قصري، وبني معركة بدر            
    .وفتح مكة ست سنوات، وهي قليلة يف عمر الزمن واختالف القوى 

  .ذلك هو اإلسالم احلق ، وتلك هي اجلاهلية والباطل 
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