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رمضان يف التاريخ

كان شهر رمضان عند املسلمني على مـر العصـور شـهر العبـادة
واإلخـــالص وعلـــى رأ

العبـــادة اجلهـــاد يف ســـبيل اهلل والتضـــةية

بالنفس يف هذا الشهر املبارك ,وقد شهد التاريخ اإلسالمي العديـد
من املعارك احلاية الع كانت دُرة يف جبينه شهدت أقصى أنـواع
التضةية يف الدفاع عن األمة ومحايتها مـن األعـداء وخدمـة الـدعوة
وسطــيم القــوى الــع سجبهــا عــن النــا

وســوم أســدث هنــا عــن

املعارك يف تاريخ املسلمني دون التعرض ملغـازي رسـول اهلل  حيـث
سيكون لبعضها موضع آخر بإذن اهلل.
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مــن أشــهر تلــك املعــارك فــتح األنــدلس ومعركــة عــني جــالوت,
وموقعــة شــقةب ,وحنــب أن نتــذكر تلــك األحــداث يف هــذا الشــهر
الكريم حيث شارك فيها رجال األمة املخلصني.
معركة وادي لكة (شذونة)  28رمضان 92هـ:
يف أواخـــر القـــرن األول اهلجـــري كـــان معنـــم ال بـــر يف مشـــال
أفريقيا قد دخلوا يف اإلسالم وبـدأوا يتطلعـون للفتـوح واملسـاهمة يف
نشر اإلسالم ومد سلطانه على من جياورهم من البالد وقـد تكـون
جي

قوامه سبعة آالم من ال بر وثالمثائة فقط مـن العـرب ,وقـد

أسندت قيادته إىل طارق بن زيـاد ,بـرمر مـن موسـى بـن نصـري والـي
إفريقيا من قبل اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك ,قامـت السـفن
اإلســالمية يف البةـــر األبـــيا املتوســـط بنقـــل اجلنـــد إىل األنـــدلس
وعادت أدراجها ,وبدأ طارق بن زياد يزحف جبنـده ويالقـي التعـاون
والرتحيب من قبل سكان األندلس الذين كانوا يفضلون املسـلمني
على احلكام من با جلدتهم ,ويف هذه األثنـاء أخـذ (لـذريش) ملـك
األسبان يعد العدة لوقف املسلمني وطردهم من األندلس ,وقد بعث
أحـد جواسيسـه ليتوغـل يف صــفوم املسـلمني ويرتيـه باألخبـار وبعــد
فــرتة عــاد إليــه وقــدم تقريـرًا قــال فيــه( :لقــد جــاءك مــن ال يريــد إال
املوت أو إصابة ما سـت قـدميك حطـوا يف السـهل مـوطنني أنفسـهم
على الثبات ليس هلم يف أرضنا مهرب وال سفن يتعلقون بها).
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انزعج (لذريش) من التقرير وعبر قواته ملقاومة املسلمني ,وكـان
قــوام جيشــه أربعــني ألــف مقاتــل يــا اضــطر طــارق بــن زيــاد لطلــب
النجــدة مــن موســى بــن النص ـري والــي إفريقيــا فرمــده خبمســة آالم
مقاتل فرصبح جي

املسلمني اثا عشر ألفًا مقابل أربعني ألفًـا مـن

األسبان الذين غرتهم أنفسهم واستعدادهم وكـانوا متركـدين مـن
تغلبهم لدرجة أنهم قد أعدوا مـا حيملـون عليـه مـن أسـرى املسـلمني
حيث كان مع لذريش عربات سمل األموال وهو علـى سـرير سملـه
ثــالث بغــالت مقرونــات وعليــه قبــة مكللــة بالــدر واليــاقوت ,وعلــى
جســمه حلــة لؤلــؤ ,ومعهــم عــدد مــن الــدواب ال سمــل غــري احلبــال
لكتــــف األســــرى املســــلمني إذ م يشــــكوا يف انتصــــارهم علــــى
املســـلمني وأســـرهم أو قتلـــهم ,حيـــث كـــان جـــي

األســـبان أقـــوى

تننيمًــا وأكثــر عــدة واســتعدادًا ,وأعلــم مــنهم بــاألرض ومســلكها
وأقرب إىل مصادر التموين وكانت كل العوامل املادية يف صاحله.
مـــع اجليشـــان يف وادي "لكـــه" قـــرب "شـــذونه" جنـــوب غـــرب
األنــدلس وبــدأت املعركــة يف يــوم األحــد  28رمضــان ســنة 92هـــ
واستمرت مثانية أيام أبلى املسـلمون فيهـا بـالءًا حسـنًا وقـدموا فيهـا
ثالثة آالم شهيدًا أي قرابة  %25من اجلي

وص وا وصابروا حتى

كان النصر حليف املسلمني واختفى ملك األسبان وم يعثر له على
أثر وتفرقت جيوشه.
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اإلســالمي يف هــذه املعركــة يتفــوق بقــوة العقيــدة

وحب املوت وطلب الشهادة والتماسك والثبات وإعداد ما اسـتطاعوا
من قوة مادية وهذه الصفات تغلبت علـى القـوى املاديـة الـع كانـت
يف اهرهـــا يف صـــاجل األســـبان ,وكـــان مـــن نتيجـــة املعركـــة أن
أصبح الطريش سالكًا للمسلمني لفتح بقية األندلس ونشـر اإلسـالم
فيها ,واملالحد أن املسلمني كـانوا جيـدون التعـاون والتشـجيع مـن
أهــل الــبالد األصــليني مــن األســبان ضــد حكــامهم األصــليني ملــا
يعلمونه من عدل اإلسـالم وياحـة املسـلمني وهلل در طـارق بـن زيـاد
وهو نثل تلك اجلموع قائالً:
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا
إذا حنن أدركنا الذي كان أجدرًا
معركة عني جالوت رمضان 658هـ:
كان الصليبيون يعيثون فسادًا يف بالد الشام منذ غزوهم هلـا يف
أواخر القرن اخلامس اهلجري ,ثم سقطت بغداد يف يد املغـول علـى
يد قائدهم السفاح هوالكو سنة 656هـ وواصـلوا زحفهـم إىل بـالد
الشام ومتكنوا من االستيالء على معنم مدنه سنة656هـ إىل سنة
658هـــ وعــاثوا فيهــا فســادًا وبــدأوا خيططــون للــهجوم منهــا علــى
مصـر ,وكتــب قائـدهم إىل ســلطان املمالـك يف مصــر سـيف الــدين
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قطز مهددًا ومتوعدًا وكان يا قال( :اسلموا إلينا أمركم قبل أن
ينكشــف الغطــاء وتنــدموا ويعــود علــيكم اخلطــر ,فــنةن ال نــرحم
مــن بكــى وال نــرق م شــكى وقــد يعــتم إننــا قــد فتةنــا الــبالد
وطهرنا األرض من الفساد ,وقتلنا معنم العباد ,فعليكم باهلرب,
وعلينــا الطلــب ,فــري أرض تــرويكم ,وأي طريــش تنجــيكم ,وأي
بــالد سم ـيكم ,فمــا لكــم مــن ســيوفنا خــالص وال مــن رماحنــا
منـــاص ,فخيولنـــا ســـوابش ,وســـهامنا خـــوارق وســـيوفنا صـــواعش,
وقلوبنا كاجلبال ,وعددنا كالرمال )..إىل آخر الرسالة.
وقـــد عقـــد الســـلطان قطـــز اجتماعًـــا لألمـــراء والعلمـــاء لبةـــث
القضية واختاذ موقف موحد من العدو الداهم ,واستقر الرأي علـى
مقابلــة التهديــد باالســتعداد للةــرب واجلهــاد ,وأخــذ الســلطان يعــد
األمــوال والســالح للمعركــة وأراد أن يفــرض ضــرائب جديــدة علــى
ســـكان مصـــر بغـــرض اجلهـــاد فوقـــف رجـــال الـــدين والعلمـــاء مـــن
السلطان موقفًا شجاعًا ,وكان علـى رأسـهم العـز بـن عبـد السـالم
حيث عارضوه يف فـرض الضـرائب واشـرتطوا عليـه أوالً إحضـار مـا
عنده وعند القواد األمـراء مـن أمـوال وحلـي وسويلـها إىل نقـود فـإن
م تكفي جاز له أن يفرض علـى الرعيـة وإن م يبـدأ بنفسـه فـال,
امتثل قطز لرأي العلماء وكان حاكمًا عادالً ,م يبدأ جبمع املـال
من الرعية إال بعد أن أخرج ما عنده وما عند األمراء اآلخرين.
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وأخ ـذ الســلطان قطــز يف اســتنهاض أمــراء املماليــك واجلنــد يف
اخلروج للجهاد فوجـد تكاسـالً وتـرخرًا عـن الرغبـة يف اجلهـاد مـن
بعــا أمــراء املماليــك ,فخــاطبهم قــائالً( :يــا أمــراء املســلمني لكــم
زمان تركلون أموال بيت املال وأنـتم للغـزاة كـارهون ,وأنـا متوجـه
فمــن اختــار اجلهــاد يصــةبا ومــن م يرغــب ذلــك فلريجــع إىل بيتــه
فإن اهلل مطلع عليه ,وخطي ة املسلمني يف رقاب املترخرين).
خــرج الســلطان قطــز جبــي

املســلمني مــن مصــر يف أوائــل شــهر

رمضان سنة  658هـ وانضـمت إليـه بعـا أجنـاد الشـام وتوجـه بهـم
إىل فلســطني ,وكــان أمامــه عــدوين التتــار والصــليبيون ,واضــطر
قطــز أن يتصـــل بالصــليبني ويهـــددهم ويطلـــب مــنهم الوقـــوم علـــى
احلياد ,فقبلوا ذلك.
التقى املسلمون بقيادة سيف الدين قطز مع التتار بقيادة كتوبغا
يف عــني جــالوت ودارت معركــة حاميــة استبســل فيهــا الفريقــان,
واهتز جي

املسلمني وكاد أن يهزم وعند ذلك نزل السلطان قطـز

من فرسه ورمى خوذته وأخـذ يقـود اجلـي

بنفسـه ويصـيح صـيةته

املشهورة (وا اسالماه ..وا اسالماه ..وا اسالماه) وكان يردد :يا اهلل
أنصر عبدك قطز ,وكان مثاالً نادرًا للشجاعة وسرعان مـا التفـت
حولـه القــوات اإلسـالمية ومحلــوا مـن جديــد علـى التتــار ,فــرزالوهم
عن مواقعهم وقتل قائدهم (كتوبغا) وكان النصر حليف املسـلمني
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وعند اجنالء املعركة نزل السلطان قطز ــ رمحـه اهلل ـــ عـن فرسـه
ومرل وجهه على األرض تواضعًا هلل وصلى ركعع شكر هلل ,ويف
نهايـــة املعركـــة أُحضـــر اخلونـــة يـــن قـــاتلوا يف صـــف التتـــار مـــن
املسلمني وأمر قطز بقتلهم جزاء خيـانتهم ألمـتهم )80(,وكانـت هـذه
الواقعــة هــي أول هزنــة حقيقيــة للمغــول ,حطمــت عقــدة كانــت
شــائعة بــرن املغــول قــوم ال يهزمــون وأتاحــت للمســلمني الفرصــة لــرد
أنفاسهم والتغلب على املغول ,حتى انتشر اإلسالم بينهم فيما بعد.
موقعة شقةب رمضان 702هـ:
ويف أواخر شهر شعبان سنة ( )702للهجرة تقدمت

وع التتـار

يف بالد الشـام وواصـلت زحفهـا حتـى اقرتبـت مـن دمشـش ,ويف هـذه
األثناء كان التتار ينهـرون أنهـم قـد دخلـوا يف اإلسـالم وكـان قـد
تفشى بينهم حقيقة ,إال أنهـم م يتوقفـوا عـن الغـزو واالعتـداء علـى
غريهــم مــن املســلمني ,وقــد تــردد النــا

يف قتــاهلم وهــم ينهــرون

اإلســالم ,فكــان لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ــــ رمحــه اهلل ـ ــ موقفًــا
واضةًا ,حيث دعا النا

إىل قتاهلم قائالً :حتى لو كانوا مسلمني

فإنهم من جنس اخلوارج الـذين خرجـوا علـى علـي ومعاويـة .وسـدث
ال يعيبـون علـى املسـلمني مـا هـم فيـه مـن املعاصـي والنلـم
عنهم قائ ً
( )1اننـــر تفصـــيالت املعرفـــة يف :البدايـــة والنهايـــة ,البـــن كـــثري ,ج ,13
ص .226السلوك ,للمغريزي ,ج  ,1ص .429
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وهـم مبــا هــم أعنـم منــه برضــعام مضــاعفة وكـان ــــ رمحـه اهلل ــــ
يقــول للنــا  :إذا رأيتمــوني يف ذلــك اجلانــب وعلــى رأســي املصــةف
فـــاقتلوني فشـــجع بـــذلك النـــا  ,وقويـــت عـــزائمهم علـــى حماربـــة
املعتـــدين مـــن التتـــار ,وأخـــذ شـــيخ اإلســـالم ـــــ رمحـــه اهلل ـــــ يـــزور
املعســكرات ويشــجع النــا

علــى القتــال ويزيــل مــا يف أنفســهم مــن

شــبهة قتــال هــؤالء ويــبني هلــم أنهــم معتــدين وجيــب ردهــم حتــى لــو
كــانوا مســلمني ,وكــان النــا

يف دمشــش ومــا جاورهــا يف حــال

اضــطراب ال يــدرون مــا يقــع ,ويف آخــر أيــام شــهر شــعبان وصــلت
اجليــوح املصــرية إىل قــرب دمشــش وعلــى رأســها الســلطان الناصــر
حممد بن قالوون واجتمعت مع اجليـوح الشـامية لقتـال التتـار وقـد
طلب السلطان قالوون من شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ينضم معه إىل
اجليوح املصرية ,فقال الشيخ تشجيعًا ألهل الشام :السنة أن يقـف
الرجــل ســت رايــة قومــه ,وحنــن مــن جــي

الشــام ال نقــف إال معهــم

وحرض السلطان على القتال وبشـره بالنصـر ,ودخـل شـهر رمضـان
واملعركة م تبدأ بعد ويف يوم املعركة أفتى ابن تيمية ــ رمحـه اهلل
ــــ النــا

بــالفطر مــدة قتــاهلم وأفطــر هــو بنفســه وكــان يــدور علــى

األجنـــاد واألمـــراء فيركـــل مـــن شـــيء معـــه يف يـــده ,ويعلمهـــم أن
إفطارهم أقوى على القتال وأفضل فيفطر النا .
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وقد جرت املعركة واشرتك فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية وكان
على فرسه يصول وجيول مثاالً للعلماء الفرسان يف وقت واحد يثبـت
قلوب من حوله برقواله وأفعاله ,وقد كان السلطان قالوون بنفسه
من شجعان الرجال يف املعركـة حيـث حـرص يف ذلـك املوقـف علـى
النصــر أو الشــهادة وأمــر جبــواده فقيــده حتــى ال يهــرب وال سدثــه
نفسه باهلرب ,وقد صدق العلماء والقادة واجلند فانتصر معسـكر
املسلمني من أهل الشـام ومصـر علـى التتـار يف هـذه املعركـة وذلـك
يــوم ( )4رمضــان ,ويــا يلفــت الننــر يف هــذه األحــداث أن مدينــة
دمشش كانت قريبة من مكـان املعركـة ,وبالتـالي كانـت تصـلها
تقارير عسكرية ريية يف كل ساعة تقريبًا تبل يف جـامع دمشـش
على مسامع النا

عن مسرية املعركة وتطلب منهم الدعاء بالنصر

للمســــلمني ,وهــــذه البيانــــات هــــي شــــبيهة بالبيانــــات العســــكرية
احلديثـة ,ويــا ذكـر منهــا( :فلمــا كـان بعــد النهـر قــرأت بطاقــة
باجلــامع تتضــمن أن الســاعة الثانيــة مــن نهــار الســبت هــذا اجتمعــت
اجليوح الشامية واملصرية مع السلطان يف مرج الصفر وفيهـا طلـب
الـــدعاء مـــن النـــا

واألمـــر إلفـــد قلعـــة دمشـــش والتةـــرز علـــى

()81

األسوار).

( )1ملزيد من التفصـيالت عـن موقعـة شـقةب ,اننـر :البدايـة والنهايـة ,البـن
كثري ,ج  11ص  ,23حوداث سنة 702هـ.
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