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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 التفاؤل يف غزوة اخلندق

 5102يَليَ  4 :في جشيذة أخثاس الخليج تاسيخ الٌطش

 د. صمشيا خٌجي تقلن:

 

ال يَجذ أتلغ هي قَل اهلل تؼالى ٍهَ يصف حال الوسلويي في غضٍة 
ٍسدتا في سَسة األحضاب،  ( التي00ٍ 01الخٌذق هي اآليتيي النشيوتيي )

ئر جاؤٍمن هي فَقنن ٍهي أسفل هٌنن ٍئر صاغت »ئر يقَل تؼالى 
األتصاس ٍتلغت القلَب الحٌاجش ٍتظٌَى تاهلل الظًٌَا * هٌالل اتتليَ 

، ميف ال ٍقذ حاصش هذيٌة سسَل اهلل «الوإهٌَى ٍصلضلَا صلضاالً ضذيذًا
اتل هطشك ليس صلى اهلل ػليه ٍسلن ها ال يقل ػي ػطشة آالف هق

رلل فحسة ٍئًوا هزا الؼذد قاتل للضيادة ٍرلل تخياًة اليهَد 
ٍالوٌافقيي ٍٍقَفهن في صف ٍاحذ هغ الوطشميي، ٍحتى تنتول 

يني يضيذ ػلى  لن –أفضل األحَال  في –الصَسة فاى ػذد الوسلويي 
ثالثة آالف فشد، هَصػيي ها تيي هي يحفش الخٌذق ٍهي يحشس في ًقاط 

فشق للقتال، ٍمتائة للوقاٍهة، هل يوني أى ًتصَس هارا الحشاسة، ٍ
 ؟ يجشى

الؼالن الوؼشٍف آًزاك جاء تنل غضه ٍغضيضه، ػذد مثيش هي القثائل 
الؼشتية ٍاليهَد ٍالوٌافقيي ٍهي يحالف قشيص، مل تلل الجيَش 
تحشمت لهذف ٍاحذ ٍهَ القضاء ػلى دٍلة اإلسالم ٍقتل سسَل اهلل 

اصش الوطشمَى الوذيٌة الوٌَسة هذة ثالثة صلى اهلل ػليه ٍسلن. ح
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أساتيغ قضاها الوسلوَى ها تيي الجَع ٍالخَف ٍالؼٌت، حتى موا 
، ًٍحي ًؼلن تالغة القشآى ٍأى النلوة «ٍصلضلَا صلضاالً ضذيذًا»قال تؼالى 

ال تنتة ئال ٍهي رات تؼثيش قَي ٍٍاضح للحذث، ًؼن صلضل الصحاتة 
 .جويؼهن

الوَقف، فاى سسَل اهلل صلى اهلل ػليه ٍسلن ٍػلى الشغن هي مل هزا 
لن يغشس التفاؤل ٍاألهل في ًفَس هزا الوجتوغ، تل جؼلهن 
يتفاءلَى ٍيشفغ هووهن، ٍينثش أهذافهن، فيجة أى يفهوَا أى 
حياتهن لي تتَقف ػٌذ هزا الحصاس تل سيٌتصشٍى ٍيحنوَى الؼالن 

 .قاطثة

سسَل اهلل صلى اهلل ػليه ػي الثشاء تي ػاصب، قال: لوا ماى حيي أهشًا 
ٍسلن تحفش الخٌذق، ٍػشضت لٌا في تؼض الخٌذق صخشة ػظيوة 
ضذيذة ال تأخز فيها الوؼاٍل. قال: فاضتنيٌا رلل ئلى الٌثي صلى اهلل 
ػليه ٍسلن، فجاء سسَل اهلل صلى اهلل ػليه ٍسلن، فلوا سآها ألقى 

ثها، ثَته، ٍأخز الوؼَل، فقال: تسن اهلل ثن ضشب ضشتة فنسش ثل
ٍقال: اهلل أمثش، أػطيت هفاتيح الطام، ٍاهلل ئًي ألتصش قصَسها الحوش 
الساػة، ثن ضشب الثاًية فقطغ ثلثًا آخش، فقال: اهلل أمثش، أػطيت 
هفاتيح فاسس، ٍاهلل ئًي ألتصش قصش الوذائي األتيض، ثن ضشب 
الثالثة، ٍقال: تسن اهلل فقطغ تقية الحجش، ٍقال: اهلل أمثش، أػطيت 

 .تيح اليوي، ٍاهلل ئًي ألتصش أتَاب صٌؼاء هي هناًي هزا الساػةهفا

 ؟ هل هٌاك تفاؤل أمثش هي هزا

 


