
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

الشهور، فكام أن    العام وتاج    قد أودع شهر رمضان الكثري من األرسار التي جعلت هذا الشهر املبارك شامة   

شهر  فإن  الكثرية،  والعبادات  واإلطعام  والصدقة  القرآن  وقراءة  والقيام  الصيام  شهر  هو  رمضان  شهر 

 .زة والكرامةرمضان أيًضا هو شهر االنتصارات والع

لألمة اإلسالمية، حني أضاء وحُي السامء ظلامت األرض، فكان رمضان    جعل اهلل شهر رمضان شهر ميالد

 .رساالتال  ا استقبلت به البرشية خري رسل اهلل وآخر  عهًدا جديدً 

التي    العظام   املعارك قد وقعت فيه العديد من  فومن فضائل هذا الشهر العظيم أن اهلل قد جعله شهر النرص؛  

 .ثلت حتوالً كبرًيا يف حياة األمة م

وإىل العني التي تسيل دمًعا  ، وينفطر كمًدا عىل نكبات املسلمني،  اهلل   فإىل القلب الذي يفكر خاشًعا بني يدي

واملواقف الكربى يف   هذه املشاهد    أنقلمن خشية اهلل، ودًما عىل أحوال املسلمني ومآسيهم، إىل هؤالء مجيًعا  

 .ارمعاين االنتص

   .بدر، يف العام الثاين من اهلجرة يف معركةالفرقان يوم التقى اجلمعان،  أول هذه االنتصارات كانت يوم  -

اهلجرة  - من  الثامن  العام  من  رمضان  وسلم    تحت  ف  ويف  عليه  اهلل  الرسول صىل  بقيادة  الصحابة  جيوش 

منزلته  املرشكون  استغل  طاملا  التي  الرشك،  عاصمة  سقوط  وأعلنوا  ضد  مكة،  التحريض  يف  وفضلها  ا 

، فكان  قيام الدولة اإلسالمية  صىل اهلل عليه وسلم   فيهالن  عجديدة يف حياة األمة، أ    اإلسالم، لتبدأ مرحلة  

املرشكني  له  لقاء  أوُل  بدريف    مع  املرشكني  وآخرُ   ،معركة  مع  له  مكة  لقاء  فتح  اهلل  ،يف  بتدبري  ذلك    ، كل 

 وحلكمة يراها سبحانه.  

يعلم مدى   ناوكلاخلندق،    واحفرفسة كان استعداد املسلمني لغزوة األحزاب  السنة اخلام  ويف رمضان من-

 وظروف الطقس.  ،حرارة الشمس من     ،يف تلك البالداملشقة 

معركة    - حصلت  اهلجرة  من  عرشة  الثالثة  السنة  الفرس    (البويب)ويف  أنف  املسلمون  فيها  مرغ  التي 

 ، وكان املسلمون بقيادة املثنى بن حارثة الشيباين، قال ابن   اً  الف من تسعني  كثرُ تل للفرس ابالرتاب حيث قُ 



 

 

 

 ألهل العراق، كالريموك ألهل الشام.  ( البويب)معركة  :كثري 

جرة- لله  عرشة  الرابعة  السنة  من  رمضان  )  ويف  القادسيَّةكانت  املسلمني    (معركة  بني  الفاصلة  املعركة 

، وسيقت خلطاب وانترص املسلمون انتصاًرا عظياًم عمر بن ا  يف خالفة  والفرس، بقيادة سعد بن أيب وقاص 

 بنات كرسى وكنوزه لرتمى بني يدي عمر بن اخلطاب. 

ًقا باألمة إىل العاملية؛ حيث وثب فيه املسلمون وثبتهم الكربى إىل قلب أوروبا ومحلوا  ورمض- ان كان منطل 

جزير املسلمون  ففتح  النرصاين،  العامل  قلب  إىل  التوحيد  )رايات  سنة  رودوس  ثمهـ53ة  أكرب    (.  وثبوا 

معركة   يف  األندلس  وفتحوا  لكة }وثباهتم  سنة    {وادي  األوروبية    92الشهرية  القارة  غرب  وأصبح  هـ، 

 مسلاًم يرتدد األذان يف جنباته.  

)و  - الثاين من رمضان سنة  أو، وكانت بني  114يف  تور  معركة  أيًضا  بواتييه وتسمى  معركة  هـ(، وقعت 

غافقي من جهة، وقوات الفرنجة والبورغنديني بقيادة شارل مارتل من  بقيادة عبد الرمحن الجيش املسلمني

 جهة أخرى. 

)و  - سنة  رمضان  من  التاسع  املتوسط  هـ(،212يف  البحر  جزر  أكرب  املسلمون جزيرة صقلية  بقيادة   فتح 

الفرات   بن  أسد  املحدث  معركةالفقيه  بالطة    يف  خ لسهل  بعد  عىل  املسلمون  من يصبح  فقط  أميال  سة 

 .ا؛ حيث مقر النرصانية العاملية إيطالي

قاد املعتصم جيًشا جراًرا أوله من منابت الزيتون وآخره عىل أبواب عمورية،  هـ(  223)ويف رمضان سنة  -

يف فارس، هجم بامئة ألف صليبي عىل حدود   باحلروب  ني بعد أن جترب طاغية الروم واستغل انشغال املسلم

اإلسالمية يفالدولة  )زبطرة(  بأهل  وأوقع  واستاق ،  والصغري،  الكبري  فقتل  مروعة،  مذبحة  األناضول   

وطارت   ))وامعتصامه((،  فقالت:  رومي  كلب  لطمها  أن  بعد  صاحت  هاشمية  امرأة  إن  حتى  احلرائر، 

احلزينة مسامعه أرسع مهروالً يف قرصه وهو   فلام طرقت الرصخة  إيوان قرصه،  للخليفة وهو يف  األخبار 

بكل ما لديه من جيوش، وأقسم ليهدمن أعز مدينة عند الرومان، وقد كتب   وقد خرج،  النفري النفرييقول:  

م ماله: ثلًثا ألهله، وثلًثا للمجاهدين، وثلًثا ملنافع املسلمني، ومل هيدأ له بال حتى   وصيته ولبس كفنه، وقسَّ

 وهي أرشف مدن النصارى، وهي -أناخ بساحة عمورية بأكثر من مائة ألف جماهد ودخل عمورية 

 



 

 

 

هـ، فهدمها بالكلية، وتركها قاًعا صفصًفا، وأّدب  223يف السادس من رمضان سنة    -صمة الدينية هلمالعا 

                                                                                                                               .أعداء األمة 

) و  - سنة  رمضان  الزالقةوقعت  هـ(  479يف  املرابطني   :موق عة  جيش  بني  كانت  باألندلس  ع  موض  وهي 

قد   الفرنجة  قائد  وكان  الفرنجة،  املغرب، وجيش  األندلس من  إىل  الذي دخل  تاشفني  بن  يوسف  بقيادة 

تاشفني عىل ابن  له  فكتب  املسلمني،  فيه  د  يتهدَّ كتاًبا  كتابه:    كتب  يكون سرتاه)ظهر  املعركة  (الذي  وقاد   ،

        .ه، وكان يف الرابعة والثامنني من عمرهبنفس  

يوم  - بقيادة هـ584سنة    رمضان (26) ويف  املسلمون  األيويب انترص  الدين  الصليبيني   صالح  عىل 

 عاما.  90رهتم  بعد أن ظلت حتت سيط مدينة القدس وحرروا

هـ انترص املسلمون بقيادة سيف الدين قطز عىل جحافل 658ويف اخلامس والعرشين من رمضان سنة   - 

                              التتار وقضوا عىل أسطورة التتار اجليش الذي ال هيزم                               

 (170)نطاكية من الصليبيني بعد  أيف اسرتداد   س جح الظاهر بيربهـ( ن666( من رمضان عام)4ويف )   -

  .عاًما

فيها    والتي شاركهـ( كانت موقعة شقحب،  702ويف رمضان يوم السبت لألول من رمضان من عام )  -

للمسلمني فيها  الغلبة  وكانت  تيمية،  ابن  اإلسالم  وبرّشه ،  شيخ  القتال  عىل  السلطان  تيمية  ابن  وحّرض 

 . حتقيقًا ال تعليقاً  ( إن شاء اهلل) بالنرص، وجعل حيلف له باهلل

سنة    - رمضان  وأصبحت هـ  927يف   ، الرصب  عاصمة  بلجراد  القانوين  سليامن  بقيادة  العثامنيون  فتح 

مد تعدادها  بلجراد  بلغ  حتى  املساجد،  فيها  وانترشت  إسالمية،  بإحراقها  250ينة  الرصب  قام    مسجًدا 

   .مجيًعا بعد سقوط الدولة العثامنية

 .كادوا أن يفتحوها وينا فهـ وقف العثامنيون بامئتي ألف مقاتل عىل أبواب 1094 ويف رمضان 

حطم املسلمون األفغان أسطورة اجليش الرويس الذي كان يوصف بأنه أقوى    هـ1408يف رمضان سنة    -

ن من  ويف الثالث والعرشي-               ه عىل االنسحاب وهو جير أذيال اخليبة واهلزيمةوجيوش العامل، وأجرب

سنة   بقيادة   هـ528رمضان  الصليبني  جحافل  عىل  األندلس  رشق  جنوب  يف  إفراغة  مدينة  أهل  انترص 

 يغادر أسوار إفراغة حتى   أالسو املحارب، الذي مجع الرهبان والقساوسة وأقسم عىل اإلنجيل ألفون 



 

 

 

فق  راسًخا،  وإيامًنا  حديدية،  إرادة  قسمه صادف  ولكن  مجيًعا،  أهلها  ويذبح  املحارب يفتحها  ألفونسو  تل 

 .حتت أسوار إفراغة 

اإلسالم، ألمة  االنتصارات  شهر  هو  رمضان  شهر  كان  كيف  رأينا  حيققوا    هكذا  مل  األمة  سلف  ألن 

عز  اهلل  قال  كام  وشهواهتم،  وهواهم  أنفسهم  عىل  أوالً  االنتصار  حققوا  أن  بعد  إال  االنتصارات 

نَّ} :وجل ي 
د  ن ه  ين ا ل 

ُدوا ف  اه  ين  ج 
الَّذ  ني  و 

ن  س  إ نَّ اهللَّ  مل  ع  امل ُح  ن ا و   [69العنكبوت:  ] {ُهم  ُسُبل 

 ، انتصار عىل األحقاد واحلسد والكراهية وفساد ذات البنيفلنجعل هذا الشهر شهر 

الذنوب    عىل  انتصار  شهر  لنجعله  والغفلة،  والكسل  والعجز  األرحام  قطيعة  عىل  انتصار  شهر  لنجعله 

 .، عندها نصل إىل ما وصل إليه األولون، ونحقق مثل انتصاراهتم وأجمادهمواملعايص وتسويف التوبة 

 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


