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 غزوة بدر  

 09/3/8102تاريخ الخطبة: 

 

ر ََّّالل هَََُّّنَصرَُكمَََُّّوَلَقد ََّّوتعاىلَّيفَّكتابهَّالكرمي:ََّّتباركاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّاملسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ َّالل هَََّّفَات  ُقواَّأَِذل ة َََّّوأَن  ُتم ََّّبَِبد 
ُكُرونَََّّلَعل ُكم َّ َدىَّالل هََُّّيَِعدُُكمَََُّّوِإذ ََّّ:َّ-بدرغزوةَّ–يقولَّسبحانهَّيفَّتفصيلَّهذهَّالغزوةَّوََََّّّتش  ََِّّإح  َّأَن  َهاَّالط ائَِفتَ ي 

ق ََُّّيُِق َََّّأن ََّّالل هَََُّّويُرِيدَََّّلُكم َََّّتُكونََّّالش و َكةَََِّّذاتَََّّغي  رَََّّأن َََّّوتَ َودُّونَََّّلُكم َّ ق ََّّلُِيِحق ََّّ*َّال َكاِفرِينَََّّداِبرَََّّويَ ق َطعَََِّّبَكِلَماتِهََِّّاْلَ  َّاْلَ 
رُِمونَََّّكرِهََََّّوَلو ََّّال َباِطلََََّّويُ ب ِطلََّ َتِغيُثونََِّّإذ ََّّ*َّال ُمج  َتَجابَََّّرب ُكم َََّّتس  ََّوَماَّ*َُّمر ِدِفيََّّال َمََلِئَكةََِِّّمنََّّبِأَل ف ََُُّّمِدُُّكم َََّّأّنَََّّلُكم ََّّفَاس 
َرىَِّإّل ََّّالل هَََُّّجَعَلهَُّ َّأََمَنة ََّّالن َُّعاسََّّيُ َغِشيُكمََُِّّإذ ََّّ*ََّحِكيم َََّّعزِيز ََّّالل هَََِّّإن ََّّالل هََِِّّعن دََِِّّمن ََِّّإّل ََّّالن ص رَََّّوَماَّقُ ُلوُبُكم ََِّّبهَََِّّولَِتط َمِئن ََُّّبش 

ِهبََِّّبهََِّّلُِيطَِهرَُكم َََّّماء ََّّالس َماءََِِّّمنَََّّعَلي ُكم َََّّويُ نَ ِزلََِّّمن هَُّ زَََّّعن ُكم َََّّويُذ  َق َدامَََّّبِهَََِّّويُ ثَِبتََّّقُ ُلوِبُكم َََّّعَلىََّولِيَ ر ِبطََّّالش ي طَانََّّرِج  َّ*َّاْل 
رِبُواَّالرُّع بَََّّكَفُرواَّال ِذينََّّقُ ُلوبََّّيفَََّّسأُل ِقيََّآَمُنواَّال ِذينََّّفَ ثَِبُتواََّمَعُكم َََّّأّنََّّال َمََلِئَكةََِِّّإىَلَََّّربُّكََّّيُوِحيَِّإذ َّ َع َناقََّّفَ و قََّّفَاض  َّاْل 

رِبُوا ُهم َََّّواض  َّ.َّبَ َنان ََُّّكل ََِّّمن  

للمجتمعَّاإلسَلميَّاجلديدَّوللدولةَّالنبويةََّّعرضناَّيفَّاْلسابيعَّاملاضيةَّللهجرةَّاملباركة،َّواْلسسَّاليتَّأرساهاَّالنيبَّ
متثلتَّببناءَّاملسجدَّواملؤاخاةَّبيَّاملسلمي،َّوبالوثيقةَّاليتَّهيَّمبثابةََّّ-هذهَّاْلسسَّ–الناشئةَّيفَّاملدينةَّاملنورة،َّواليتَّ

َّوُيددَّ َّمسلمي، َّوغري َّمسلمي َّمن َّالدولة َّتلك َّمواطين َّمجيع َّحقوق َُّيفظ َّدستور َّالناشئة، َّالدولة َّلتلك دستور
رةَّاستيَلءَّاملشركيَّمسؤولياهتمَّوحقوقهم،َّهجرةَّاملسلميَّمنَّمكةَّكانتَّبسبَّقهر َّوقمعَّوظلمَّوفتنة،َّأعقبَّاهلج

علىَّأموالَّهؤّلءَّاملهاجرينَّوبيوهتم؛َّفقدَّخرجواَّمنَّمكةَّوليسَّمعهمَّشيءَّإّلَّدينهمَّوإمياهنم،َّضحواَّبكلَّشيءَّ
َّأعداءَّحماربي،َّويفَّاْلربَّّلَّحرمةَّملال،َّوّلَّحرمةَّلدم،َّّلَّحرمةَّملالَّ حفاظ اَّعلىَّدينهمَّوإمياهنم،َّاملشركونَّكانوا

ّلعرتاضَّقافلةَّكانَّيقودهاَّأبوََّّ-الصحابةَّالكرامَّوّلسيماَّاملهاجرينَّمنهمَّنيبَّالعدوَّوّلَّلدمه،ََّّلذلك؛َّندبَّال
،َّ«هذهَّعريَّقريشَّفيهاَّأموالهَّفاخرجواَّإليهاَّلعلَّاهللَّينفلكموها»سفيانَّقافلةَّكبريةَّيتاجرَّفيهاَّبأموالَّقريش،َّوقال:َّ

مَّنَّشاء،َّتثاقلَّبعضهمَّْلهن َّبقيَّمََّنَّشاءَّوَّفانتدبَّالناس،َّإّلَّأنَّاخلروجَّإىلَّقافلةَّّلَّيستحقَّخروجَّاْلمة،َّفخرجَّمََّ
َّملَّيكونواَّيتصورونَّأهن َّ وإاماَّّلعرتاضَّقافلة،َّوكانَّعددَّهؤّلءَّاملسلميَّّلَّيتجاوزَّثَلمثئةََّّ؛مَّإاماَّرخرجونَّْلرب َّأصَل 

،َّسَلحهمَّبسيطَّأَُّوأرب َّملواجهةَّقافلةَّّلَّملقابلةَّجيش،َّورابطواَّقربَّماءَّبدرَّعلىَّالطعةَّعشرَّرجَل  ريقَّبيَّمكةَّعد 
أيبَّجهلََّّنَّيستنجدَّبقريش،َّفثارتَّثائرة،َّفاختذَّطريق اَّأخرىَّوأرسلَّمََّروشعرَّأبوَّسفيانَّباْلمَّدينةَّطريقَّالشام،وامل

أنَّّلموجبَّخلروجهمَّفقدَّجنتَّأرسلَّإليهمَّمدججيَّبالسَلح،َّومل اَّجنتَّقافلةَّأيبَّسفيانََّّف َّلدَّجيش اَّقوامهَّأوجر َّ
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َّلكن َّ َّفنقيمَّثَلث اََّّالقافلةَّوهمَّعلىَّمقربةَّمنَّمكة، َّ)واهللَّّلَّنعودَّحىتَّنردَّبدر ا َّقال: َّجهلَّبطغيانهَّواستكباره أبا
فَلَّتزالَّالعربَّتسمعَّبناَّوهتابَّجانبنا(،َّإذ اَّمضىََّّ-املغنيات-َّفننحرَّاجلزورَّونشربَّاخلمورَّوتعزفَّعليناَّالقيان

َّفني اَّهناكَّيثبتَّبهَّسطوتهَّوكربياءهَّوطغيانه،َّالنيبَّ كماَّأشرناَََّّّ–يهَّاآليةَّتعدهَّبالنصرَّنزلتَّعلَّإىلَّبدرَّليقيمَّحفَل 
َّ َّالقرآنية َّباآلية َدىَّالل هََُّّيَِعدُُكمَََُّّوِإذ َّقبلَّقليل ََِّّإح  َّهمَََّّلُكم ََّّأَن  َهاَّالط ائَِفتَ ي  َّطائفتي، َّعن َّاْلديثَّيدور َّبدأ هنا

خرجواَّملواجهةَّقافلةَّوإذَّيدورَّاْلديثَّعنَّنصر َّسواءَّقابلواَّالقافلةَّأوَّقابلواَّاجليش،َّوالنفسَّتواقةَّإىلَّالربحَّالذيَّّلَّ
َرََّذاِتَّالش و َكِةََّتُكوُنََّلُكم َّيؤديَّإىلَّتضحياتَّ ََّغي   فوزَّبتلكَّالقافلةَّولوَّأنَّاْلمرَّكانَّقدَّانتهىَّإىلَّالََّوتَ َودُّوَنََّأن 

وأصبحواَّملاَّكانتَّلهَّتلكَّالقيمةَّيفَّتاريخَّالسريةَّالنبويةَّويفَّتاريخَّهذهَّاْلمة،َّإّلَّأنَّاهللَّقدرَّأمراَّآخر،َّجنتَّالقافلةَّ
َّمدجج،َّهناَّالنيبَّ َّيفوقَّعددهمَّبأكثرَّمنَّثَلثةَّأضعاف،َّجيشَّمسلح  َّكماَّأمرهَّاهللَّعز َََّّّوجه اَّلوجهَّأمامَّجيش 

رَِّقالَّسبحانهََّّوجل َّ َم  َّيفَّاْل  نَ ُهم َّووصفَّطبيعةَّمنهجَّهذهَّاْلمةَََّّوَشاِور ُهم  َُّشوَرىَّبَ ي   ُرُهم  ،َّشاورَّالصحابةََّوأَم 
َّالنيبََّّ؛الكرام َّطاعة َّعازميَّعلى َّمقررين َّفأحسنوا َّاملهاجرون َّتضحياتَّفتحدث َّمن َّذلك َّكلف مَّوأهن ََّّ،مهما

مَّاْلنصارَّوقالواَّله:َّ)ياَّرسولَّاهللَّلقدَّآمناَّبكَّتكل َّمستعدونَّملواجهةَّاجليشَّمادامواَّواثقيَّبتأييدَّاهللَّونصره،َّمثَّ
منَّأحدَّأصحابهَّمَلئمةَّملواجهةَّاملشركي،َّوكانتََّّواختذَّمواقعَّبإشارة ََّّقناكَّفامضيَّملاَّأمركَّاهلل(َّتوجهَّالنيبَّوصد َّ

رَّأنَّرختاَّللنيبََّّوهذاَّمنَّخصائصَّاخلطةَّالعسكريةَّ،أنَّيفرضَّعلىَّعدوهَّمكانَّوزمانَّاملعركةَّسياسةَّالنيبَّ
قالََّّاملكانَّومكثَّينتظرَّطغاةَّقريشَّوصناديدها،َّالنيبََّّرخوضَّفيهاَّمعركتهَّمعَّأعدائه،َّفهيأالزمانَّواملكانَّالذيَّ

النصر،َّويرىَّكيفَّسيسقطَّأبوَّجهلَّهوَّواثقَّمنََّّيعينَّ«اهللَّلكأّنَّأرىَّاآلنَّمصارعَّالقوموَّ»ْلصحابهَّآنذاك:َّ
هنا،َّوعتبةَّوشيبةَّابينَّربيعةَّهنا،َّواآلخرَّهناك،َّقدَّعلمَّأينَّسيسقطَّكلَّواحدَّمنَّطغاةَّقريش،َّفلذاتَّأكبادَّقريشَّ

لكنَّ،َّ«كأنينَّأرىَّمصارعَّالقومَّأمامَّعيين»أصحابهَّبالنصرَّوقال:ََّّبش رَّالنيبََّّوطغاهتاَّجاؤواَّملواجهةَّالنيبَّ
وأصحابهَّتلكَّالليةَّباّللتجاءَّإىلَّاهللََّّانتظارَّالنصرَّأنَّينزلَّمنَّالسماء؛َّبلَّأمضىَّالنيبَّذلكَّّلَّيعينَّالتقاعسَّوَّ

اللهمَّنصركَّالذيَّوعدتين،َّ»،َّ«اللهمَّإنَّهتلكَّهذهَّالعصابةَّاليومَّفلنَّتعبدَّيفَّاْلرض»والتضرعَّإليهَّواإلخَلصَّله،َّ
ياَّرسولَّاهللَّب..َّمناشدتكَّقالَّله:ََّّ)أبوَّبكرَّرضيَّاهللَّعنهَّفَّحىتَّأشفقَّعليهَّسيدنا،َّ«اللهمَّنصركَّالذيَّوعدتين

َّالنيبَّ َّلكن َّعز ََّّلربك(، َّاهلل َّإىل َّكفيه َّرفع َّإىل َّوأقبلََّّوجل ََّّمنصرف ا َّبالنصر، َّودينه َّأصحابه َّيؤيد َّأن َّإليه ضارع ا
َلئهم،َّويفَّصبيحةَّيومَّاجلمعةَّمنَّشهرَّرمضانَّيفََّّالسنةَّالثانية،َّبعدَّسنتيَّمنَّاهلجرةَّبدأتَّاملشركونَّخبيلهمَّوخي

ورمىَّهباَّقريش ا،َّحفنةَّمنَّاْلصباءَّرميَّهباَّجيشَّاملشركيََّّدأتَّحبصبةَّمنَّاْلصباءَّأمسكَّهباَّالنيبَّاملعركة،َّب
ةَّالوطيسَّحتولتَّتلكَّاْلفنةَّإىلَّغبارَّميألَّاْلفقَّوميألَّأعيَّاملشركي،َّوبدأتَّاملعركةَّحامي،َّ«شاهتَّالوجوه»وقال:َّ

ََّّ؛سبعونَّجيفةَّمنَّجيفَّاملشركيَّليسقطَّحتتَّنعالَّاملسلمي يفَّمقدمتهمَّأبوَّجهلَّوصناديدَّالشرك،َّأقامَّحفَل 
كانَُّيب،َّوّلَّشكَّأنَّزعيقهَّوهوَّيَلقيَّوجهَّربهَّبطغيانهَّوعربدته؛َّكانَّمَلئم اَّللحفلَّالذيَّكانَّيريدَََّّّلكماَّمَلئم
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َّواستشهدَّمنَّأصحابَّ َّمنَّاملشركي، َّوسقطَّيفَّأيديَّاملسلميَّسبعونَّأسري ا َّقريشَّاآلخرون، َّهوَّوطغاة إقامته،
،َّهمَّشهداءَّبدرَّالذينَّكانواَّطليعةَّاجلهادَّوالصربَّواملصابرة،َّنعمَّانتصرَّاملسلمونَّيفَّغزوةََّّرسولَّاهللَّ ستةَّعشرَّصحابي اَّجليَل 

َّبدر.

اْلديثَّعنهاَّإنََّّتَُّّهذاَّاملشهدَُّيتاجَّإىلَّتأمَلت،َّقدَّّلَّيتسعَّالوقتَّإلعطائهاَّحقهاَّإّلَّأنينَّأريدَّأنَّأقفَّعندَّنقاطَّصغريةَّوأَُّ
َّشاءَّاهللَّيفَّأسبوعَّقادم.

فرضَّاملعركةَّعلىَّاْلمةَّدونَّاختيارَّمنهاَّبرأيَّمنَّعصبةَّاَّأنَّتَُّمََّبل:َّوأمرهمَّشورىَّبينهمَّأََّّلَّاستبدادَّيفَّالدولةَّاإلسَلمية؛ََّّأوهلا:
َّاْلمرَّليسَّمنَّطبيعةَّاجملتمعَّاإلسَلمي،َّأبوَّالغضنفرَّوأبوَّفَلنَّوأبوَّفَلنَّأمساؤهمَّالكىن،َّهذهَّ غامضةَّّلَّنعلمَّمنَّهي؛َّفهذا

َّالواحدة،َّميضيَّاملسلمونَّكلهمَّبالشورىَّبالوضوحَّالغموضيةَّليستَّمنَّطب َّوالعزمية َّبلَّالوضوحَّواملشاورة يعةَّاجملتمعَّاإلسَلمي؛
مبعرفةَّمسارهمَّوطريقهمَّوقيادهتم،َّأماَّهذاَّالذيَّنسمعَّبهَّفليسَّمنَّاإلسَلمَّبشيء،َّهذاَّمنَّاجلاهليةَّاجلديدة،َّهؤّلءَّهمَّاخلوارجَّ

َّاجلدد.

كانتَّأقوىَّاستعدادَّتزودواَََّّّوجل ََّّوالصحابةَّاستعدواَّمباَّميلكونَّمنَّوسائلَّوثقتهمَّباهللَّعز َّاْلمرَّاآلخر:َّأنَّشرطَّالنصرَّاّلستعدادَّ
َِّفَئة َّفَاث  ُبُتواََّواذ ُكُرواَّالل َهََّكِثري اَّبه ،َّوجل ََّّينَّعلىَّثقةَّباهللَّعز َّن،َّالثباتَّوالصمودَّوالقرارَّالراسخَّالذيَّبَُّهذانَّمهاَّالسَلحاَِّإَذاََّلِقيُتم 

َّدف َّالثالث: َّواحدَّمنَّالعمَلء؛َّعيناْلمر َّولكن ََّّإىلَّأنَّأقفَّعنه َّمَّيتزىيَّبزيَّاملسلمي، َّإىلَّبلدَََّّمنَّنه أجنيبَّوانطلقَّبنعيقهَّفر 
وأصحابهَّيفَّقليبَّبدر،َّهذاَّالعلجََّّهَّوتشويههَّلإلسَلمَّمنَّهناك،َّاملشركونَّالذينَّسقطواَّيفَّهذهَّاملعركة؛َّرماهمَّالنيبَّوصراخ

َّمسلمَّ يسميَّهذاَّالتصرفَّمقربةََّّ-تزىيَّبزيَّاملسلميَّولكنهَّرخلعهاَّأحياناَّويضعهاَّأحياناويلبسَّعمامةَّويَّ–الذيَّيسمىَّباسم 
!!َّهاتَّفأخربناَّماَّجثثَّاملشركيَّللفَلةَّلتتناوشهاَّالكَلبَّوالضواريَّأنَّيرتكَّالنيبَّتريدَّهلَّاك؟؟َّمجاعية،َّماذاَّتريدَّأيهاَّاْلف َّ

أنَّيفعلَّهوَّوأصحابه!!َّواراهمََّّإذاَّكانَّجيشَّاملشركيَّّلذَّبالفرارَّتارك اَّمنَّخلفهَّتلكَّاجلثث؛َّفماذاَّعلىَّالنيبََّّهوَّالدليل؟
َّالرجلَّْلنَّصديقهَّأباَّجهلَّملَّيوضعَّلهَّنصبَّتذكاريَّهناكَّوملَّيقمَّلهَّقربَّيرفعَّمنَّ يفَّقليبَّبدر،َّلكنهَّأسفَّمسكيَّهذا

بَّدينَّاهللَّويتهجمَّعلىَّشريعةَّاهللَّويتهجمَّعلىَّمفهومَّاجلهادَّكذَّانيا،َّيريدَّأنَّيَُّشأنه،َّهذاَّالذيَّأسفَّلهَّهذاَّالرجلَّاملقيمَّيفَّأمل
َّوهوَّمقيمَّيفَّأحضانَّأعدائناَّورخدمَّأهدافهمَّوأفكارهمَّاملعاديةَّملبادئنا.

،َّفهلَّوجدتَّماَّوعدكمَّربكمَّ»علىَّفمَّالقليبَّقالَّللمشركي:ََّّبقيَّمشهدَّبسيط؛َّنادىَّالنيبَّ إناَّوجدناَّماَّوعدناَّربناَّحق 
َّولََّفقالَّلهَّعمر:َّأختاطبَّأناسَّقدَُّجيََُّّ«حق ا يسمعوّنَّبأكثرَُّماَّ«َّياعمرَّواهللَّماَّأنتَّبأمسعَّيلَّمنهم»سمعونك؟؟َّفقال:َّيََّوفوا

ماَّأنتَّبأمسعَّيلَّ»َّتسمعينَّأنت،َّْلنَّحياةَّالربزخَّحتررتَّمنَّضعفَّاهليكلَّاجلسماّنَّإىلَّعاملَّهوَّأشدَّاتساع اَّوأقوىَّوضوح ا،
:َّياَّرسولَّاهللَّإناََّّبالنيبَّ،َّوإذاَّتوسلناَّاملشركيالسَلمَّعليكَّياَّرسولَّاهلل(َّاعرتضَّعليناَّبعضَّحننَّاليومَّإذاَّقلنا:َّ)،َّ«منهم

إذاَّخاطبناهََّّنتوجهَّبكَّإىلَّربكَّمسواَّذلكَِّشرك ا،َّأماَّهوَّيفَّاْلياةَّالربزخية؟؟َّمنَّعجبَّأنَّاملشركيَّيفَّالقليبَّيسمعونناَّوالنيبَّ
َّتكونَّخماطبتناَّلهَّشرك ا،َّهذاَّهوَّاجلهلَّبعينه.َّيفَّاْلياةَّالربزخية

أسألَّاهللَّأنَّيلهمناَّالسدادَّوالرشد،َّوأسألَّاهللَّأنَّجيمعَّكلمةَّأمتناَّعلىَّاهلدىَّواخلريَّوأنَّيؤيدَّاملسلميَّاليومَّبعودةَّراشدةَّإىلَّ
َّبإذنَّاهلل.َّردينهَّونصرَّمؤزَّ


