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 غزوة بدر والنصر القادم

 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
َي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبده ورسولو، لو، ومن ُيضِلل فال ىاد

 صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فتقوى هللا تزيُد النَِّعم، وتدفُع النَِّقم. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلمون:

صلى هللا عليو وسلم  -، وبواِسطة النيب -صلى هللا عليو وسلم  -لدين معرفُة هللا ومعرفُة ديِنو ومعرفُة نبيِّو أصول ا
 .-صلى هللا عليو وسلم  -يعرُف العبُد ربَّو وديَنو، وسعادُة الدارَين ُمعلَّقٌة باتباع ىدِي النيب  -

َسو وأحبَّ جناهتا وسعادهَتا أن يعرَف من ىدِيو وسريتِو : "جيُب على كل من نصَح نف-رمحو هللا  -قال ابن القيم 
 وشأنِو ما خيُرُج بو عن اجلاِىلني بو، ويدُخُل بو يف ِعداد أتباعو وِشيعِتو وِحزِبو".

والناُس يف ىذا بني ُمستقلٍّ وُمستكِثٍر وحمروٍم، ويوُم اجلُمعة السابع عشر من شهر رمضان يف السنة الثانية من 
اللهم إن : »-عليو الصالة والسالم  -عظيٌم يف اإلسالم، مسَّاه هللا تعاىل "يوم الفرقان"، وقال عنو اذِلجرة يوٌم 

 ؛ رواه مسلم.«ال تُعَبد يف األرض -أي: اجلماعُة من أىل اإلسالم  -هتِلك ىذه الِعصابُة 

 : "وعلى ذلك اليوم ابُتِِنَ اإلسالم".-رمحو هللا  -قال القرطيبُّ 

من  -عليو السالم  -بنفِسو، ونزَل ألُف مَلٍك من السماء يقُدُمهم جربيُل  -صلى هللا عليو وسلم  -حضَره النيب 
أجِلو، من شِهد ذلك اليوم من ادلؤمنني فذنُبو مغفوٌر وحُمرٌَّم عليو النار، وكان يف أعاِل اجلِنان، ومن حضَره من 

َل على غريِه من أىل السماء. فيو ِعرٌب و  آيات .. ودروٌس وُمعِجزات.ادلالِئكة ُفضِّ
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ة وآَذوا صحابَتو، فهاَجروا إىل ادلدينة، ودلا  -صلى هللا عليو وسلم  -حارَبت ُقريٌش ديَن هللا وأخَرجوا نبيَّو  من مكَّ
 أن ِعريًا ُمقِبلًة من الشام ُصحبَة أيب ُسفيان حتِمُل أموااًل جزيلًة لُقريش ندبَ  -صلى هللا عليو وسلم  -بلَغ النيبَّ 

 أصحابَو للخروج إليها ليتنفَُّلوىا، وليعلَم ادلُشركون أن ادلُسلمني ليُسوا يف ضعٍف وىواٍن.

وخرج معو ثالمثائة وبضعة عشر رجاًل، ال يُريدون غزًوا، وإدنا الِعري، ودلا عِلم أبو ُسفيان خبروِجهم استصرَخ ُقريًشا 
 نجاتِو.بالنفرِي إليو، مث سلَك طريَق الساحِل وجنا، وأخربَىم ب

ولكن ُقريًشا خرَجت بساداهِتا ومل يتخلَّف من أشراِفهم أحٌد ِسوى أيب ذلٍب، وحَشدوا من حوذَلم من قبائِل العرِب 
 .[47: األنفال] النَّاسِ  َورِئَاءَ  َبَطًرا: -سبحانو  -إلباَدة ادلُسلمني، وخَرجوا كما قال 

، دلا عِلموا دبقَدم ُقريٍش لقتال النيب  خرُي صحبٍ  -صلى هللا عليو وسلم  -وصحابُة رسول هللا  صلى  -خلري نيبٍّ
 َأْنتَ  فَاْذَىبْ وقال: "ال نقوُل كما قال قوُم موسى:  -رضي هللا عنو  -قام ادِلقداُد بن األسود  -هللا عليو وسلم 

 عن مشاِلك وبني يديك وخلَفك".، ولكنا نُقاتُل عن ميينك و [24: ادلائدة] قَاِعُدونَ  َىاُىَنا ِإنَّا فَ َقاِتاَل  َورَبُّكَ 

يعِن: قوَلو  -أشرَق وجهو، وسرَّه  -صلى هللا عليو وسلم  -: "فرأيُت النيبَّ -رضي هللا عنو  -قال ابن مسعوٍد 
 "؛ رواه البخاري.-

البحَر ألخضناىا، ولو  -أي: اخليل  -: "لو أمرتَنا أن خُنيَضها -صلى هللا عليو وسلم  -وقالت األنصار للنيب 
 لفَعلنا". -أي: مدينة احلبشة  -إىل برِك الِغماد  -أي: نرُكَض هبا  -مرتَنا أن نضِرَب أكباَدىا أ

يدُعو ربَّو ويسألُو  -صلى هللا عليو وسلم  -ودلا دَنت ُقريٌش وعدُدىم بقدر ادلُسلمني ثالث مرات، باَت النيب 
ُيصِلُحو ويقول: يا  -رضي هللا عنو  -ِكبَ ْيو، وأبو بكٍر النصر، وابتهَل ابِتهااًل شديًدا. وكان رِداُؤه يسُقُط عن من

 رسوَل هللا! بعَض ُمناَشدِتك ربَّك؛ فإنو سُينِجُز لك ما وعَدك.

: "ولقد رأيُتنا -رضي هللا عنو  -ليلَتئٍذ؛ بل كان جيأُر إىل هللا. قال عليّّ  -صلى هللا عليو وسلم  -ومل يِبِت النيب 
 حتت الشجرة ُيصلِّي ويبِكي حىت أصَبح". -صلى هللا عليو وسلم  -رسوُل هللا وما ِفينا إال نائِم، إال 

ر صحابَتو بالنصر، وأخربَىم دبواِضع مصارِع ُرؤوس -صلى هللا عليو وسلم  -فاستجاَب هللا دعاَء نبيِّو  ، وبشَّ
 ادلُشركني.
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: -سبحانو  -كمٍة يُريُدىا هللا، كما قال وأقبَلت ُقريٌش بكتائِِبها إىل بدٍر، واجتمع اجليشان على غري ِميعاٍد حل
 .[42: األنفال] َمْفُعواًل  َكانَ  َأْمًرا اّللَُّ  لِيَ ْقِضيَ  َوَلِكنْ  اْلِميَعادِ  يف  اَلْختَ َلْفُتمْ  تَ َواَعْدتُْ  َوَلوْ 

يُكمُ  ِإذْ وألَقى هللا على ادلُؤمنني النُّعاَس أمانًا وطُمأنينًة ذلم،  َعاسَ  يُ َغشِّ  .[11: األنفال] ِمْنوُ  َنةً َأمَ  الن ُّ

 َوِإذْ وقلَّل هللا أعداد ادلُسلمني يف أعنُي ادلُشرِكني لئال يِفرُّوا، وقلَّل أعداَد ادلُشرِكني يف أعنُي ادلُسلمني لُيقِدموا، 
 .[44: األنفال] َمْفُعواًل  َكانَ  َأْمًرا اّللَُّ  لِيَ ْقِضيَ  َأْعيُِنِهمْ  يف  َويُ َقلُِّلُكمْ  َقِلياًل  َأْعُيِنُكمْ  يف  اْلتَ َقْيُتمْ  ِإذِ  يُرِيُكُموُىمْ 

: "حىت إين ألقوُل لرُجٍل إىل جنيب: أتراُىم سبعني؟ قال: أراىم مائة"، وىم -رضي هللا عنو  -قال ابن مسعوٍد 
 ُقرابة األلف.

 .[12: األنفال] الرُّْعبَ  اَكَفُرو  الَِّذينَ  قُ ُلوبِ  يف  َسأُْلِقيوألَقى هللا الرُّعَب واخلوَف يف قلوب ادلُشركني، 

 آَمُنوا الَِّذينَ  فَ ثَبُِّتوا َمَعُكمْ  َأيّنِ  اْلَماَلِئَكةِ  ِإىَل  رَبُّكَ  يُوِحي ِإذْ : -سبحانو  -وثبَّت ادلُؤمنني دبالئكٍة، كما قال 
 .[12: األنفال]

َي الَوطيُس، وبدَأ النصُر دباٍء ادلؤمنني على القتال، والتَقى اجلمعان ومحِ  -صلى هللا عليو وسلم  -وحرََّض النيب 
ر ادلُسلمني ظاىًرا وباطًنا، وثبَّت أقداَمو، وربَط على قلوهِبم، وأذىَب عنهم ختذيَل الشيطان، قال  : -سبحانو  -طهَّ

َماءِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  َويُ نَ زِّلُ  رَُكمْ  َماءً  السَّ ْيطَانِ  رِْجزَ  َعْنُكمْ  َويُْذِىبَ  ِبوِ  لُِيَطهِّ  ِبوِ  َويُ ثَبِّتَ  قُ ُلوِبُكمْ  َعَلى ْرِبطَ َولِي َ  الشَّ
 .[11: األنفال] اأْلَْقَدامَ 

 .[48: األنفال] َلُكمْ  َجارٌ  َوِإيّنِ  النَّاسِ  ِمنَ  اْليَ ْومَ  َلُكمُ  َغاِلبَ  اَل وحضَر الشيطاُن وقال للُمشركني: 

 .[48: األنفال] اّللََّ  َأَخافُ  ِإيّنِ  تَ َرْونَ  اَل  َما َأَرى ِإيّنِ ودلا رأى ادلالئكَة فرَّ وخذَل ادلُشرِكني وقال ذلم: 

: "لقد رأيتُنا يوم بدٍر -رضي هللا عنو  -بنفِسو قتااًل شديًدا، قال عليّّ  -صلى هللا عليو وسلم  -وقاتَل النيب 
، وكان من أشدِّ الناس يومئ -صلى هللا عليو وسلم  -وحنن نلوُذ برسوِل هللا   ٍذ بأًسا".وىو أقربُنا إىل العُدوِّ

صحابَتو بذلك، وقال ذلم:  -صلى هللا عليو وسلم  -يُقاِتُل يف ادلعركة، وأخرَب النيب  -عليو السالم  -ونزَل جربيُل 
 ؛ رواه البخاري.«ىذا جربيُل آِخٌذ برأِس فرِسو عليو أداُة احلرب»
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سبحانو  -بشارًة ذلم وتطميًنا لقلوهبم، قال  وقاتَل معو ألٌف من ادلالئكة، وأخرَب هللا ادلُؤمنني بِقتال ادلالِئكة معهم
 .[126: عمران آل] ِبوِ  قُ ُلوبُُكمْ  َولَِتْطَمِئنَّ  َلُكمْ  ُبْشَرى ِإالَّ  اّللَُّ  َجَعَلوُ  َوَما: -

: "بينما رجٌل من ادلسلمني يومئٍذ يشتدُّ يف أثِر رجٍل من ادلُشركني أماَمو إذ -رضي هللا عنهما  -قال ابن عباٍس 
وِط فوَقو وصوُت الفاِرس يقول: أقِدم حيُزوم، وىو اسُم فرس ادلَلك، فنظَر إىل ادلُشِرك أماَمو فخرَّ  مِسعَ  ضربًة بالسَّ

وط، فاخضرَّ ذلك أمجع".  ُمستلِقًيا، فنظَر إليو فإذا ىو قد ُخِطم أنُفو وُشقَّ وجُهو كضربة السَّ

ث بذلك رسوَل هللا  صدقَت، ذلك من مَدد السماء »فقال لو:  -يو وسلم صلى هللا عل -"فجاء األنصاريُّ فحدَّ
 ، فقتلوا يومئٍذ سبعني وأَسُروا سبعني"؛ رواه مسلم.«الثالثة

: "لقد رأيتُنا يوم بدٍر وإن أحَدنا لُيشرُي بسيِفو إىل رأِس ادلُشِرك فيقطُع رأَسو عن -رضي هللا عنو  -قال سهٌل 
 .[17: األنفال] قَ تَ َلُهمْ  اّللََّ  َوَلِكنَّ  تَ ْقتُ ُلوُىمْ  فَ َلمْ : -و سبحان -جَسده قبل أن يِصَل إليو السيف"، قال 

وا عن دين هللا، وقُِتل غريُىم ممن ال خرَي فيو  وقُتل يف ىذه الغزوة سبعون ُمشرًِكا، منهم ساداُت ُقريٍش الذين صدُّ
عاُف، فانتَشَر اإلسالُم   يف اآلفاِق بفضل هللا.بالكلية،وبعد مقَتل ساداهتم مل يبَق منهم إال الضِّ

مهم: أبو ُسفيان وعمُرو بن  وقدُر هللا ساِبٌق فيمن بِقَي من ادلُشرِكني يف بدٍر، فقد أسلَم منهم بشٌر كثرٌي، ويف ُمقدَّ
 .-رضي هللا عنهما  -العاِص 

 -لى هللا عليو وسلم ص -واستشَهَد أربعة عشر صحابيِّا أصابُوا أعلى اجلِنان. جاَءت أمُّ حارِثة بن ُسراقة إىل النيب 
ُثِن عن حارِثة؟ قال:  يا أمَّ حارِثة! إهنا ِجناٌن يف اجلنة، وإن ابَنِك أصاَب الِفردوس »وقالت: يا نيبَّ هللا! أال حُتدِّ

 ؛ رواه البخاري.«األعلى

بَحة الِقتال وال يف : "ويف ىذا تنبيٌو عظيٌم على فضِل أىِل بدٍر؛ فإن حارِثَة مل يُكن يف حب-رمحو هللا  -قال ابن كثرٍي 
حوَمة الوَغى؛ بل كان من النَّظَارة من بعيد، وإدنا أصابَو سهٌم غرٌب وىو يشرُب من احلوِض، ومع ىذا أصاَب هبذا 

 ادلوِقف الِفردوس. فما ظنُّك دبن كان واِقًفا يف حنر العدو؟".

 وبعد، أيها ادلسلمون:
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فاحلقُّ يدمغُو، والنصُر من عند هللا وإن ختلََّفت أسبابُو. فعلى العبد  فديُن هللا حقّّ وىو ناِصُره، والباطُل وإن تزخرفَ 
ك هبذا الدين، وأن ينُصَر ربَّو لينُصَره.  أن يتمسَّ

: عمران لآ] َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  اّللََّ  فَات َُّقوا َأِذلَّةٌ  َوَأنْ ُتمْ  بَِبْدرٍ  اّللَُّ  َنَصرَُكمُ  َوَلَقدْ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 
123]. 

بارك هللا ِل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعِن هللا وإياكم دبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقول ما تسَمعون، 
 وأستغفُر هللا ِل ولكم وجلميع ادلُسلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 

 

 اخلطبة الثانية

و على توفيِقِو وامِتنانِو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما احلمد هلل على إحسانو، والشكُر ل
 لشأنِو، وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابِو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها ادلسلمون:

جساد، وقاتَل إلعالئِو وبقائِو ووصوِلو إلينا رسٌل اإلسالُم وصَل إلينا بتضِحياٍت فاَضت ألجِلو أرواح، وُأصيَبت أ
يقون وُشهداُء ومالِئكة، وعلى مرِّ العصور بِقَي حمفوظًا كامالً يف أحكاِمو وتشريعاتِو، صاحلًا لكل زماٍن ومكاٍن.  وِصدِّ

 فواجٌب على كل عبٍد أن يتَِّبَعو وأن يفَرح بو، وأن ينُشره وينُصره.

ِإنَّ هللاَ َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يَا بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف حُمَكم التنزيل: مث اعلموا أن هللا أمرَكم 
 .[56: األحزاب] َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلقِّ وبو كانوا يعِدلون:  اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن
، وعن سائر الصحابِة أمجعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمني.  أيب بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ
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ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا ال بلد آِمًنا ُمطمئنِّا اللهم أِعزَّ اإلسالم وادلسلمني، وأِذلَّ الشرك وادلشركني، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد ادلسلمني.

نْ َيا يف  آتَِنا رَب ََّنا  .[201: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  الدُّ

َقى والعفاَف والِغىن يا ذا اجلالل واإلكرام.  اللهم إنا نسأُلك اذلُدى والت ُّ

واجَعل عمَلو يف ِرضاك، ووفِّق مجيَع والة أمور ادلسلمني للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك  اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك،
 يا رب العادلني.

 اللهم انصر ادلُجاىدين الذين جُياِىدون يف سبيِلك، اللهم ُكن ذلم وليِّا ونصريًا، وُمعيًنا وظهريًا.

 َرىم.اللهم أصِلح أحوال ادلسلمني يف كل مكان، اللهم ولِّ عليهم خيا

 اللهم من أرادنا أو أراد ادلسلمني أو أراد ديارَنا بسوٍء فأشِغلو يف نفِسو، واجعل كيَده يف حنره يا قويُّ يا عزيز.

 عباد هللا:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  يِ َواْلبَ غْ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[90: ]النحل

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.

 


