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 واالنتصارات واجلود الكرمرمضان شهر  خطبة بعنوان:
 م 2019 مايو 71 -هـ 4014 رمضان 12بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:  
 العنصر األول: رمضان شهر الكرم واجلود 

 العنصر الثاين : نصائح ولطائف ألهل الكرم واجلود يف رمضان
 ر االنتصاراترمضان شهالعنصر الثالث: 

 أما بعد:                                                     المقدمة:            
 صر األول: رمضان شهر الكرم واجلودالعن

نه شهر املواساة والرتاحم واجلود والكرم والتكافل بني املسلمني، حيث حّث اإلسالم على أب ميتاز شهر رمضانإن  عباد هللا :
: َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اجْلَُهِنِّ قَالَ فبعضهم مع بعض، وسدا حلاجة الفقراء واملساكني.  الصدقة يف هذا الشهر توثيقا لرابطة املسلمني

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ  ًئا :"قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله " )أخرجه  َمْن َفطهَر َصائًِما َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجرِِه َغْْيَ أَنهُه ََل يَ ن ُْقُص ِمْن َأْجِر الصهائِِم َشي ْ
 .الرتمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح(

 فقوله صلى هللا عليه وسلم "من فطّر صائما" أي أطعمه وسقاه عند إفطاره، وهذا فيه دعوة إىل اجلود والكرم واملواساة. 
َِ ، وََك  اَن َأْج  َوُد َم  ا   "وهل  ذا الس  فس نفس  ه  َيُك  وُن يف َرَمَض  اَن ِح  نَي يَ ْلَق  اُه ِجْ ِي  ُل ، َك  اَن َرُس  وُل اَّللِه ص  لى هللا علي  ه وس  لم َأْج  َوَد النه  ا

لَ  ٍة ِم  ْن َرَمَض  اَن فَ ُيَدارُِس  ُه اْلُق  ْرلَن ، فَ   َلَرُسوُل اَّللِه ص  لى هللا علي  ه وس  لم َأْج  وَ  )رواه  "ُد ِِبْْلَ  ْْيِ ِم  َن ال  رِّيِح اْلُمْرَس  َلِة وََك  اَن يَ ْلَق  اُه يف ُك  لِّ لَي ْ
 .الفخاري (

ويف ابتغ اء مرا اتهف فهن ه ك ان  -ع   وج ل  -كل ه     -ص لى هللا علي ه وس لم  -: "وكان جوده -هللا تعاىل رمحه  -قال ابن رجس 
يفذل املال إما لفقْي أو حمتاج، أو ينفقه يف سفيل هللا، أو يتألهُف ب ه عل ى اإلس الم َم ن يق وال اإلس الم .س المه... وك ان ي  ثر عل ى 

ن   ه املل   و  مث   ُل كس   رال وقيص   ر، ويع   يا يف نفس   ه ع   يا الفق   راء، في   أ  علي   ه الش   هُر نفس   ه وأهل   ه وأوَلده، فيعط   ع عط   اًء يع      ع
ٌ  م رة فش ك   -ص لى هللا علي ه وس لم  -يُوَقُد يف بيته انر، ورمبا رب   عل ى بطن ه احل  ر م ن اجل ون. وك ان ق د أ ه  والشهران َل س 

تها، فأمره ا أن تس تعني ِبلتس فيح والتكف ْي والتحمي د عن د إليه فاطمُة ما تلقى من خدمة الفي ، وطلف  منه خادًما يكفيها م نة بي
 ] ج ء من حديث أخرجه أمحد والفخاري[. ". َل أعطيك وأدن أهل الصفة تطوال بطوهنم من اجلون" نومها وقال: 

ثر غ ْيه ف م ع ش دة حاجت ه ص لى هللا علي ه وس لمف وم ع  ل ك ي    ومن فرط جوده وكرمه صلى هللا علي ه وس لم أن ه ك ان َل ي رد س ائالً 
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِب ُْ  ه َصلهى اَّلله ُ َعْنُه ، " َأنه اْمرَأًَة َجاَءِت النهٌِ َدٍة َمْنُسوَجٍة ِفيَه ا َحاِش يَ تُ َها ، أَتَ ْدُروَن َم ا على نفسه! ف فَ َعْن َسْهٍل َرِاَع اَّلله

ُ َعَلْي ِه َوَس لهَم حُمَْتاًج ا  اْلُ َْدُة ؟ ، قَاُلوا : الشهْمَلُة ، قَاَل : نَ َع ْم ، قَالَ ْ  : ى َص لهى اَّلله َنَس ْ تُ َها بِيَ ِدي َفِ ْئ ُ  ِكَْكُس وََكَها ، َفَأَخ َذَها النه ٌِ
َ  ا ِإزَارُُه َفَحسه  نَ َها فُ  اَلن  ، فَ َق  اَل : اْكُس  ِنيَها َم  ا َأْحَس  نَ َها ؟ ، قَ  اَل :  نَ  ا َوِإهنه َه  ا ، َفَخ  رََج إِلَي ْ ُ اْلَق  ْوُم َم  ا أَ إِلَي ْ ى َص  لهى اَّلله ْحَس  ْنَ  لَِفَس  َها النه  ٌِ
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َه   ا ، ُهه َس   أَْلَتُه َوَعِلْم   َ  أَنه   ُه ََل يَ    ُردى ، قَ   اَل : ِإّ ِ َواَّللِه َم   ا َس   أَ  َ   ا َس   أَْلُتُه لَِتُك   وَن َكَف   ِن ؟ " ، قَ   اَل َعَلْي   ِه َوَس   لهَم حُمَْتاًج   ا إِلَي ْ ْلُتُه ِكَْلَفَس   ُه ِإاه
 .ْ  َكَفَنُه ." ) الفخاري (َسْهل  : َفَكانَ 

إن جود وك رم الن ٌ ص لى هللا علي ه وس لم يف رمض ان لي دل دَلل ة واا حة عل ى فض ل وعا م اإلنف اش والص دقات يف ش هر رمض انف 
مل  ا ي  رال م  ن عا  يم ث  واد وأج  ر الص  دقة والك  رم واجل  ودف ق  ال  فوياه  ر  ل  ك جلي  اً يف ت  ن املي    الرج  ون لل  دنيا م  رة أخ  رال للتص  دش

نَ   اُكْم ِم   ْن قَ ْف   ِل َأْن َاِْ َ َأَح   دَُكُم اْلَم   ْوُت فَ يَ ُق   وَل َردِّ لَ   ْوََل َأخه   ْرَتِن ِإىَل تع   اىل:   َأَج   ٍل َقرِي   ٍس َفَأصه   دهَش َوَأُك   ْن ِم   َن }َوأَْنِفُق   وا ِم   ْن َم   ا َرَزق ْ
املي   ما ذكر كص وم!! ق ال أه ل العل م :  ( فهن ا ق ال املي  : )َفَأصه دهَش( ول يق ل كعتم ر أو كص لع أو10الصه احِلِنَي  )املن افقون:

 .أثرها بعد موته"لعايم ما رأى من إَل الصدقة 
ُ َعَلْي ِه َوَس لهَم قَ الَ ف َع ْن َأِي ُهَريْ  َرةَ فامل من الكيس الفطن هو الذي يدخر صدقته لتنفع ه يف ُأخ راه ف ف  يَ ُقوُل :"َأنه َرُس وَل اَّللِه َص لهى اَّلله

َ ا لَ ُه ِم ْن َمالِ ِه ثَ اَل   و  !!ِل اْلَعْفُد َماِل َما َوَم ا ِس َوال َ لِ َك فَ ُه َو َ اِه س  َوَ رُِك ُه  فَأْو أَْعطَ ى فَ اق َْتَ   فَأْو لَ ِفَس فَ أَبْ َلى فَم ا َأَك َل فَ أَْفَ   :ِإاه
 َِ  " ) مسلم (.لِلنها

ى َصلهى اَّللهُ : َعْن َعاِئَشةَ و   ُْم َ ََبُوا َشاًة فَ َقاَل النهٌِ َه ا :"َعَلْي ِه َوَس لهمَ  َأهنه َه ا ِإَله َكِتُفَه ا :قَالَ  ْ  ؟َم ا بَِق َع ِمن ْ بَِق َع ُكلىَه ا :"قَ اَل  .َم ا بَِق َع ِمن ْ
 ")الرتمذي(.َغْْيَ َكِتِفَها

وتص  دقوا ع  ن م  و كم ف  هن م  و كم يتمن  ون الرج  ون لل  دنيا ليتص  دقوا ف م  ن الص  دقة ف  هن امل   من ي  وم القيام  ة يف    ل ص  دقته أكثرواف   
هن هللا جي   ي املتص  دقنيف ول  و عل  م املتص  دش ح  ّ  العل  م ف   تص  دقواف يعمل  وا ص  احلاً فحقق  وا هل  م أمني  تهم وع  ودوا أبن  اءكم عل  ى  ل  كو 

 وتصور أن صدقته تقع يف ) يد هللا ( قفل يد الفقْي ، لكان  لّذة املعطع .. أك  من لذة اآلخذ ..!
ََ اكغنياء َباجة إخواهنم الفقراء فيسدوا حإن من معا  الصياِم العايمِة: إح أيها املسلمون:  .اجتهم، وجيودوا عليهمسا

سئل أحد السلف: "لَ شرن الصيام"؟ قال:"ليذوش الغ ن طع م اجل ونف ف ال ينس ى اجل ائع". ل ذا ك ان كث ْي م ن الس لف يواس ون م ن  
إَل م ع املس اكني ف ه ا م نعهم أهل ُه عن ه ل يص وم وَل يفط ر  -راع هللا عنهم ا  -كان ابن عمر و   إفطارهم، أو ي ثرون به وجيوعون.

وكان إ ا جاَءه سائل  وهو على طعامه أخذ نصيفه من الطع ام، وق ام فأعط اه الس ائل، فْيج ع وق د أك َل أهل ه م ا  فيتعاه تلك الليلة
 بقع يف اجلفنةف فُيصفَح صائًما ول اكل شيًئا.

ِاع بني يديه عند فطوره فسمع س ائالً يق ول: "م ن يق رل املل ّع ال ويّف واشتهى أحد الصاحلني من السلف طعاًما، وكان صائًما، فو 
 الغن"؟ فقال: "عفُده املعدُم من احلسنات". فقام فأخذ الصحفة فخرج هبا إليه وِبت طاوًًي!  

 وجاء سائل  إىل اإلمام أمحد فدفع إليه رغيفني، كان يُعدمها لفطره، ه طوال وأصفح صائًما.
 َ ما أجودها وما أكرمها وما أسخاها! وما أشد إيثارها! وما أعام رغفتها فيما عند موَلها!فلله درى تلك النفو 

ص لى هللا علي ه وس لم  -: "ُأِحسى للرجِل ال ًيدَة ِبجلود يف شهر رمضان اقتداًء برس ول هللا -رمحه هللا تعاىل  -الشافعع  اإلمام قال 
 [.لطائف املعارف ]. نهم ِبلصوم والصالة عن مكاسفهم"م وحلاجة الناَ فيه إىل مصاحلهم، ولتشاغل كثْيٍ  -

}َوَم ا تُ َق دُِّموا ِكَنْ ُفِس ُكْم ِم ْن َخ ْْيٍ وَِ ُدوُه ِعْن َد هللِا ُه َو َخ ْْيًا  ففأين اكغنياء واملوسرون؟! ش هر اجل ود دونك م ف  ودوا ج اد هللا عل يكم
 .[ 20َوأَْعَاَم َأْجرًا  ]امل مل: 
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 ولطائف ألهل الكرم واجلود يف رمضانالعنصر الثاين : نصائح 
 :موأخراك ميف دنياك مف تنفعكرمضان صدقات يف عدة نصائح وفوائد  أهل الكرم واجلود إِلأرسل  أحبيت يف هللا:

ََِع   َرُس ول هللا ص لى هللاف َ  النصيحة األوىل: أسرعوا ابلصدقات فهي وقاية من النار:   َع ن ع دي ب ن َح اَِ َرِا ع هللا َعن ُه قَ اَل 
فَيْنار أشأم ِمْنُه  ففَيْنار أمين ِمْنُه َفاَل يرال ِإَله َما قدم فَما ِمْنُكم من أحد ِإَله سيكلمه هللا لَْيَس بَينه َوبَينه ترمجان :"َعَلْيِه َوسلم يَ ُقول

 .ُقوا النهار َوَلو بش  َتَْرة ." ) متف  عليه (فَات ه  ففَيْنار َبني َيَدْيِه َفاَل يرال ِإَله النهار تِْلَقاء َوجهه فَفاَل يرال ِإَله َما قدم
 فوفيه دليل على قفول الصدقة ولو قل  ، وق د قي دت يف احل ديث ِبلكس س الطي س  فقال ابن ح ر :" فيه احلث على الصدقة  

 .وفيه دليل على قرد النار من أهل املوقف." ) فتح الفاري (
كثْي من الناَ يان أن الصدقة ت نقص امل الف وه ذا نف يكم ص لى هللا علي ه وس لم ف النصيحة الثانية : أن الصدقة ال تنقص املال:

ََِ َع َرُس وَل َل يقسم على شئ فهو صادش مصدشف ومع  لك جاء عند هذا احلديث فأقسم أتكيداً ف ف َعن أي كفشَة اكا اريِّ أَنه ُه 
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لهَم يَ ُق  وُل: " ثَ  اَل   أُ  ْقِس  ُم َعلَ  ْيِهنه َوُأَح  دُِّثُكْم َح  ِديثًا فَ  اْحَفاُوُه. َفَأمه  ا اله  ِذي أُْقِس  ُم َعلَ  ْيِهنه: فَِهنه  ُه َم  ا نَ َق  َص َم  اُل اَّللِه َص  لهى اَّلله

ُ هِبَ     ا ِع       ا َوََل فَ      َتَح َعْف     د   َه     ا ِإَله زَاَدُه اَّلله ُ َعَلْي     ِه َِبَد َِبَد مَ َعْف     ٍد ِم     ْن َص     َدَقٍة َوََل  ُلِ     َم َعْف     د  َمْاِلَم     ًة َص     َ َ َعَلي ْ ْس     أََلٍة ِإَله فَ      َتَح اَّلله
 ك   روا في   ه " « : م   ا نقص     ص   دقة م   ن م   ال»ق   ال الن   ووي رمح   ه هللا: (. أمح   د والرتم   ذي وق   ال ح   ديث حس   ن ص   حيح .)فَ ْق   ٍر ."

ّس والع  ادة، وجه  ني: أح  دمها: معن  اه أن  ه يف  ار  في  ه وي  دفع عن  ه املض  رّات، فين     نق  ص الص  ورة ِبل ك  ة اْلفيّ  ة، و ه  ذا م  در  ِبحل  
 ) شرح النووي (. "والثا : أنه وإن نقص  صورته، كان يف الثواد املرّتس عليه ج  لنقصه، وزًيدة إىل أاعاف كثْية.

ختلص ه م ن ال دهخن ال ذي يص يفه م ن ج راء اللغ و، واحلل ف، والك ذد، والغفل ة فه ع  ك:أنَّ الصـدقة مطهـرمل ملالـالنصيحة الثالثة: 
 عليه وسلم يوصع الته ار بقوله: " ًي معش ر الت  ار، إنه ه ذا الفي ع  ض ره اللغ و واحلل ف فش وبوه ِبلص دقة فقد كان النهٌ صلى هللا

 ". ] أمحد والنسائع وابن ماجة[.
تص دش بني ة الش فاء ش فاه هللا ف ك ان مريض اً أو عن ده م ريضف  فم ن  أن الصـدقة شـءام مـن األمـراع العضـوية:النصيحة الرابعة: 

من مراه . ن هللاف فعن احلسن راع هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "داووا مرااكم ِبلص دقة ." ) أب و داود 
 يف املراسيل والط ا  والفيهقع(. 

، وق د عاجله ا أبن وان الع الج، وس أل يقول ابن شقي : َع  ابن املفار  وسأله رج ل: ع ن قرح ٍة خرج   يف ركفت ه من ذ س فع س نني
وميس ك عن ك ال دم، ففع ل اكطفاء فلم ينتفع به، فقال: ا هس فأحفر بئرًا يف مكان حاجة إىل املاء، فه  أرجو أن ينفع هنا  عني 

 فه ا أصابك مرل أو أحد من أهل بيتك فتصدش بنية الشفاء وستشفى . ن هللا تعاىل .ف  الرجل ف أ
ُ َعَلْي ِه   أن الصدقة تطءئ اخلطااي والـننو  واملعايـي:: النصيحة اخلامسة فَع ْن َكْع ِس ب ن ُعْ  َرَة، قَ اَل: قَ اَل َرُس وُل اَّللِه َص لهى اَّلله

 (. ي وصححه َوَسلهَم:"الصهْوُم ُجنهة ، َوالصهَدَقُة ُتْطِفعُء اْلَِْطيَئَة َكَما يُْطِفُئ اْلَماُء النهاَر".) أمحد والط ا  والرتمذ
وقول  ه:" والص  دقة تطف  ىء اْلطيئ  ة ف م  ن اإلطف  اء أي ت  ذهفها وتح  و أثره  اف أي: إ ا كان    متعلق  ة َب    هللا تع  اىل. وإ ا كان    م  ن 

 .حقوش العفاد فتدفع تلك احلسنة إىل خصمه عواا عن مالمته.") حتفة اكحو ي(
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ات والص   دقات يف ش   هر ال     واْل   ْياتف وَل فس   ارعوا إىل فع   ل اْل   ْي  النصـــيحة السادســـة: ال تســـتحقر يـــدقتك مهمـــا قلـــ  : 
 يستحقر أحدكم ما ينفقه حىت لو كان درمها ) جنيها واحدا ( فرد درهم سف  مائة ألف درهم.

ي ف َ ا  ًَي وَكَ  :فَ َق اَل رج ل .قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم:" س ف  ِدْرَه م مائَ ة أل ف ِدْرَه م :َعن أي ُهَريْ َرة َرِاع هللا َعنُه قَالَ ف 
ح دمهَا فَتص دش َرُسول هللا؟ قَاَل: رجل َلُه َمال كثْي َأخذ من عراه ماَئة ألف ِدْرَه م تص دش هبَ اف َورج ل لَ ْيَس لَ ُه ِإَله ِدْرمَهَ اِن َفأخ ذ أَ 

 .ِبِه." )النسائع وابن حفان واحلاكم وصححه(ف 
أخ  رج لخ ر درمه  ا واح دا م  ن درمه ني َل ميل  ك غْيمه ا طيف  ة هب  ا ف ه ا أخ  رج رج ل م  ن مال ه مائ  ة أل ف وتص  دش هب ا و  "ق ال الي  افعع :  

نفسه صار صاحس الدرهم الواحد أفضل من صاحس مائة ألف درهم . وقال يف املطامح : فيه دليل عل ى أن الص دقة م ن القلي ل 
اين املقاص   د ف وال   درجات تتف   اين َبس   س تف     وي    ثرون عل   ى أنفس   هم ول   و ك   ان هب   م خصاص   ة} أنف   ع وأفض   ل منه   ا م   ن الكث   ْي : 

 .. )فيض القدير للمناوي("واكحوال واكعمال
، تن   ل ال ك   اتف وتس   ت اد من   ك  ف وس   ارن إىل الص   احلاتيف ش   هر الرمح   ات اْل   ْياتالص   دقات و إىل  -أيه   ا احلفي   س  –فف   ادر 

 ات !!!وتفرج لك الكرِبتف وتنل املراات من رد ال ًيتف وت ود ِبلطاعة لتفرح بلقاء رد اكرل والسماو  الدعواتف
 رمضان شهر االنتصاراتالعنصر الرابع: 

إن ش  هر رمض  ان ش  هر اَلنتص  ارات ف فم  ع م  رارة اجل  ون والعط  ا ف وش  دة التع  س والنص  س ف ترتف  ع درج  ة التق  وال   ف  عبــاد هللا: 
م يف ه  ذه احل  ال ويض  رن اجلن  ود واملق  اتلون إىل هللا ِبل  دعاء ف فيحقق  ون النص  ر عل  ى اكع  داء أبق  وال س  الح فع  ال وه  و ال  دعاء ف كهن  

فهذه غ وة بدر الك ال أعام املعار  واملواجهات يرت  حفيفنا صلى هللا علي ه وس لم الص فوف ويتوج ه إىل أقرد إىل هللا ع  وجل ف 
 ربه متضرعا مفتهال داعيا سائال واقفا على أعتابه َلئذا بفابه!!! 

، َوَأْص َحابُُه ثَ اَلُ  ِمائَ ٍة ْبُن اْلَْطهاِد، قَاَل: َلمها َكاَن يَ ْوُم َبْدرٍ  ُعَمرَ فعن   َناََر َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإىَل اْلُمْشرِِكنَي َوُهْم أَْلف 
لَ  َة، ُهه َم  ده َيَديْ  ِه، َف َ  ى هللِا َص  لهى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لهَم اْلِقف ْ ِِْ  ْ  ِل َم  ا َوَع  ْدَتِن، »تِ  ُف ِبَربِّ  ِه: َع  َل يَ هْ َوِتْس  َعَة َعَش  َر َرُج  اًل، فَاْس  تَ ْقَفَل نَ  ٌِ اللُه  مه َأ

ْس   اَلِم ََل تُ ْعفَ   ْد يف اْكَْرلِ  ، َفَم   ا زَاَل يَ ْهتِ   ُف ِبَربِّ   ِه، َم   اد ا َيَديْ   ِه «اللُه   مه لِت َم   ا َوَع   ْدَتِن، اللُه   مه ِإْن ُهْلِ   ْك َه   ِذِه اْلِعَص   ابََة ِم   ْن أَْه   ِل اإْلِ
َلةِ  ه  ، َحىته َسَقَ  رَِداُؤُه َعْن َمْنِكفَ ْيِه، فَ َأَ ُه أَبُ و َبْك ٍر َفَأَخ َذ رَِداَءُه، َفأَْلَق اُه َعلَ ى َمْنِكفَ ْي ِه، ُهه ُمْستَ ْقِفَل اْلِقف ْ اْلتَ َ َم ُه ِم ْن َورَائِ ِه، َوقَ اَل: ًَي نَ ٌِ

نْ َ َل هللاُ َع ه َوَجله: }ِإْ  َتْسَتِغيُثوَن َربهُكْم فَاْسَتَ اَد َلُكْم َأّ ِ ُُمِدىُكْم أِبَْلٍف هللِا، َكَفاَ  ُمَناَشَدُتَك َربهَك، فَِهنهُه َسيُ ْنِ ُ  َلَك َما َوَعَدَ ، َفأَ 
َنَم 9ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي  ] اكنفال:  ، قَ اَل: بَ ي ْ ٍَ َثِن ابْ ُن َعفه ا ا َرُج ل  ِم َن اْلُمْس ِلِمنَي [ َفَأَمدهُه هللاُ ِِبْلَماَلِئَك ِة، قَ اَل أَبُ و ُزَمْي ٍل: َفَح ده

َع َاْربًَة ِِبلسهْوِط فَ ْوَقُه َوَصْوَت اْلَف  ََِ َِ يَ ُق وُل: أَْق ِدْم َحي ْ ُ وُم، فَ َناَ َر ِإىَل اْلُمْش رِِ  يَ ْوَمِئٍذ َيْشَتدى يف أَثَِر َرُجٍل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي أََماَمُه، ِإْ   اِر
فَاْخَض  ره َ لِ  َك َأمْجَ  ُع، َفَ   اَء اْكَْنَص  ارِيى، ف َر إِلَْي  ِه فَ  ِهَ ا ُه  َو قَ  ْد ُخِط  َم أَنْ ُف  ُه، َوُش   ه َوْجُه  ُه، َكَض  ْربَِة السه  ْوطِ أََماَم  ُه َفَخ  ره ُمْس  تَ ْلِقًيا، فَ َناَ  

"  ، فَ َقتَ لُ   وا يَ ْوَمئِ   ٍذ َس   ْفِعنيَ «الثهالِثَ   ةِ  َص   َدْقَ ، َ لِ   َك ِم   ْن َم   َدِد السه   َماءِ »َفَح   دهَ  بِ   َذِلَك َرُس   وَل هللِا َص   لهى هللاُ َعَلْي   ِه َوَس   لهَم، فَ َق   اَل: 
وحني رأال رسول هللا جند قريا قال: "اللهم هذه قريا قد أقفل  خبيالئها وفخرها، حت اد  وتك ذد رس ولك، الله م .  ) مسلم (

نتي    ة ال   دعاء  فك   ان النص   ر حلي   ف املس   لمنيف ه كث   رت الفتوح   ات يف رمض   ان (.الس   ْية النفوي   ة َلب   ن هش   ام ) أح   نهم الغ   داة" 
فف تح هللا لرس ولنا حمم د ف فع رمضان من السنة الثامن ة م ن اهل  رة ك ان ف تح مك ة واإلخالص والتقوال الذي َلزم ه َلء الفاحتنيف ف



  (5 ) 

القل   ود بن    ول الق   رلن يف رمض   ان، وف   تح ل   ه مك   ة التوحي   د ِبجله   اد يف رمض   ان، ويف ه   ذه الغ    وة انتص   ر  -ص   لى هللا علي   ه وس   لم-
 لقرلن، وفاز ح د الرمحن، ودحر الطغيان، وكسرت اكواثن، وخاد ح د الشيطان.اإلميان، وعال ا

الذي جلأ إىل هللا ه (.كان  معركة عني جالوت اليت أع  هللا فيها املسلمني بقيادة امللك املافر قط ، 658ويف رمضان أيضاً عام )
: "ومله   ا رأال عص   ائس التت   ار، ق   ال ل:م   راء واجلي   و : َل يق   ول اب   ن كث   ْي يف الفداي   ة والنهاي   ة يص   ف القائ   د قط    ِبل   دعاء والتض   رنف 

تق  اتلوهم ح  ىته ت   ول الش  مس وتف  عء الا  الل وه  س ال  رًيح، وي  دعو لن  ا اْلطف  اء يف ص  الهم". واس  ت اد هللا دع  اءه وه   م املغ  ول 
 إجرامه يف قتل املسلمني. ووقعوا بني يديه ما بني قتيل وجريح وأسْي، بل وقع بني يديه قائد املغول فقتله تنكيالً به، ج اء

: "إنه ه بلغ ن أنه العف د أق  رد وُما يدّل على أنه النصر ُيستن ل ِبلدعاء ما قاله أسد بن عفدهللا القسري أمْي خراسان يف قتال ه للف َر
عاء، ففعلوا، هه رفع وا ما يكون إىل هللا إ ا واع جفهته  ، وإّ ِ انزل ووااع جفهيت، فادعوا هللا، واس دوا لربكم، وأخلصوا له الد

 رؤوسهم، وهم َل يشكىون يف الفتح".
وهكذا ك ان عقف ة ب ن انف ع يف غ وات ه يف ف تح ب الد املغ رد وغْيه ا، فق د ك ان مس ت اد ال دعوة، وك ان يتوج ه إىل هللا ِبل دعاء عن د 

  له النصر املفني.الشرون يف معاركه، ويصادم العدو يف ش اعة مذهلة، كما  كره عنه أهل السْي، هه يكتس هللا
ويق   ول القاا   ع اب   ن ش   دهاد: "وك   ان ص   الح ال   دين إ ا َ   ع أنه الع   دو ق   د داه   م املس   لمني خ   ره إىل اكرل س   اجًدا  ، داعيً   ا هب   ذا 
الدعاء: اللهم قد انقطع  أسفاي اكراية يف نصرة دينك، ول يف  إَل اإلخالد إليك، واَلعتصام َبفلك، واَلعتماد على فضلك، 

حسٌ ونعم الوكيل" ويقول: "ورأيته ساجًدا ودموعه تتقاطر على شيفته هه على س هادته، وَل أَع ما يقول، ول ي نقض  ل ك  أن 
بدعاء اْلطفاء على  اً سيما أوقات صالة اجلمعة ت كَلاليوم إَلّ واتيه أخفار النصر على اكعداء، وكان أبًدا يقصد بوقفاته اجلمع، 

 ن  أقرد إىل اَلست ابة".املنابر، فرمبا كا
م م ع الكي ان الص هيو  عن ا بفعي دف فكان   كلم ة هللا أك   هللا 1973وليس حرد العاشر من رمض انف الس ادَ م ن أكت وبر ع ام 

 أك  مدوية ت ل ل صفوف العدوف وه  أرل املعركةف حىت كان النصر حليف املسلمنيفففففف 
و وح ده يع   م ن يش اء وي ذل م ن يش اء، وينص ر م ن يش اء، بي ده اْل ْي وه و عل ى ك ل ه َلء القوم الش عان عرفوا أن هللا معه م وه 

ش  عء ق  دير، وأن املل  ك ل  ه وح  ده يهف  ه مل  ن يش  اء، ومينع  ه وين ع  ه ُم  ن يش  اء، فل   أوا إلي  ه وح  ده واعتم  دوا علي  ه وس  ألوه أن ينص  رهم 
 من ه َلء ؟!فاست اد هلم ملا رأال صدقهم وإخالصهم، ومّكن هلم وأع هم ونصرهم...فأين حنن 

)ِبد يف ال دعاء  وقد ب وهد اإلم ام الرتم ذي يف جامع ه ارتفاطاً وثيقاً مع اجملاهدين يف أرل املعركة، اً هلذا كان الدعاء يف الغ و مرتفط
الله م أن   " إ ا غ ا( وأورد حتته ما رواه أنس بن مالك   راع هللا عنه   ق ال: ك ان رس ول هللا   ص لهى هللا علي ه وس لهم   إ ا غ  ا ق ال:

 الرتمذي(. )عضدي وأن  نصْيي وبك أقاتل" 
 اللهم انصر اإلسالم وأعز املسلمني ؛ وأعل بءضلك كلمة احلق والدين ؛ اللهم أعط منءقاً خلءاً ؛ وأعط ممسكاً تلءاً .

 الدعاء،،،،،،،                                             وأقم الصالة،،،،،
 سالميةكتبه : خادم الدعوة اإل

 د / خالد بدير بدوي


