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العاملني، أنزل القرآن يف ليلة الفرقان، للهدى والبيان، والـذكر            هللا رب  احلمد
    وأشرك حلقه اخلزى والـذل  ق حاز اجلنان، ومن كذّب به  والتبيان، فمن آمن به وصد

  .واخلسران
داه، ويقيم به للحق ا وينصره على من ع من أطاعه، يعز،وأشهد أن ال إله إال اهللا   

 اهللا وأشهد أن سيدنا حممداً نـيب   .دولة وللدين قومة، ولإلسالم صولة، وللقرآن جولة      
 أقام به امللّة العوجاء، ونشر به الشريعة السمحاء، فهدى به بعـد ضـاللة،               ،ورسوله

به بعد فاقة ومجع به بعد فرقة، وأغىن،ة به بعد ذلَّوعلّم به بعد جهالة، وأعز .  
 الذي فرق اهللا به بني احلـق        ،وبارك على سيدنا وموالنا حممد      وسلم اللهم صلِّ 

  وكان هو احلق الذي قال فيه اهللا       ، وهدم به دولة الباطل    ، فأقام به دولة احلق    ،والباطل
 ..))اإلسـراء اإلسـراء --٨١٨١(( } وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًـا          { :سبحانه وتعاىل 

 وأتباعه الذين نـصرهم اهللا علـى   ، وأصحابه العظام  ،وعلى آله الكرام  صلى اهللا عليه    
 وأصـبحوا   ، وشريعة احلق  ، حىت أحيوا يف مملكتهم ويف عاملهم دولة اإلسالم        ،أنفسهم

أمـا  . ( آمني ،وأحلقنا م على خري    رضى اهللا عنهم  . أجنماً ظاهرة مضيئة يف أفق النبوة     
  ) بعد

 ملـاذا كانـت     ،سؤال جيول خبـاطر كـثري منـا       هناك  : ا إخواين ويا أحبايب   في
 ،فتح مكـة  و،غزوة بدر مثل االنتصارات اإلسالمية الكربى يف شهر رمضان بالذات؟      

  !ومعركة العاشر من رمضان؟، عركة عني جالوت وم، األندلسخولدو
 ،اتيحاً يف كتابـه    له مف  عز وجل   انتصار املسلمني يف أي معركة، وضع اهللا        سر إنَّ

  وال بالتكتيكات فقط، وإمنـا     ، وال بالعدد وال باخلُطط    ،جعل النصر ليس بالقوة   : أوهلا
    ..))ألنفالألنفالاا--١٠١٠(( }وما النصر إِالَّ من عند اللّه  {: عز وجل قال كما

                                     
  .م٦/٥/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٨ رمضان ٢٠ غربية -كانت هذه اخلطبة مبسجد سيدي عيسى الشهاوي باجلميزة مركز السنطة  ١
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٢(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ، ولذلك ورد يف أخبار غزوة بـدر       عز وجل  فالنصر يف البداية والنهاية من اهللا     
 أخذ بيده حفنـة  صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا - حمور حديثنا ىف هذه اخلطبة       الىت هى 

أصـابت كـل     ف ).شاهت الوجـوه  ( : قائالً ،ألعداء ورمى ا يف وجوه ا     ،من التراب 
ومـا رميـت إِذْ رميـت        {:  تعاىله  لوق ىف ذلك ىف      ىف ذلك؟ السر   فما السر مشرك،  

  ..))ألنفالألنفالاا--١٧١٧(( } ولَـكن اللّه رمى

بقتلـه  فـافتخر    ،أخذت بعضهم نشوة النصر    ملا –ولذا قال للمسلمني الحقاً     
فَلَم تقْتلُوهم ولَـكن اللّه قَتلَهم      { : هلم معلّماً ومؤدباً    تعاىل قال -لصناديد أهل الكفر  

م بـالقوة،  كالذي أمدهو   اهللافأنتم أمسكتم بالسيوف وضربتم، ولكن   . ))ألنفالألنفالاا--١٧١٧ ( (}
  . فقتلتهمإىل رقاب األعداءها وأوصل

وأَعدواْ  {:  لناعز وجـل قول اهللا لكن هذا ال يناىف ، وعز وجل فالنصر بداية من اهللا 
              كُموـدعو اللّـه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم م٦٠٦٠(( } لَه--

كل ما يف إمكاناتكم من قوة جهزوها، وتدربوا عليها، واستعدوا هلا، لكـن            ف  ..))ألنفـال ألنفـال اا
 أسلحة يف القتال    عز وجل  ، ألن هللا  عز وجل  البد مع القوة من استمداد النصر من عند اهللا        

حتقق النصر ال يعطيها إال لعباده املؤمنني، وقد أشار إليها مجمالً سـيدنا عمـر بـن                 
 - أرسله إىل سيدنا سعد بن أيب وقاص يف غزوه لبالد فارس          يف كتابه الذي     -اخلطاب  

عـز وجـل  {{: وكان مما قاله له فيه  
وجل عز.  وجـل عـز


{{   وهذا هو املفتاح الكرمي الثـاين

  ،للنصر
ومن أول  .عز وجل ، جاءنا النصر من عند اهللا     هفإذا أقمنا حدود اهللا وطبقنا شرائع     

 صـلى اهللا   وهذا سالح قال فيه.قذف الرعب يف قلوب األعداءما يأتى به النصر من اهللا     
  . {{٢{{: عليه وسلم

الروم جهز أكثر من مخسمائة ألـف، وأعلـن أنـه           ملك  أن   ىبالنفعندما علم   
                                     

  .متفق عليه من حديث أيب هريرة ٢
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٣(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وخرج من املدينة يف وقـت       ، ثالثني ألفاً  صلى اهللا عليه وسلم   ز  ، جه يب هذا الن  قسيتوجه حمل 
اء إىل قيصر الـروم     ومبجرد خروجه من املدينة طارت األنب     ،  صيف كان شديد احلرارة   

 فما كان من قيـصر   - ما يزيد عن األلف كيلومتر    ما   وبينه - صلى اهللا عليه وسلم    هخبروج
 رعبـاً  ،الروم إال أن ترك بالد الشام كلها وذهب إىل عاصمة ملكه يف القـسطنطينية            

   .صلى اهللا عليه وسلموفزعاً من رسول اهللا 
من الـروم   لم جيد    ف -ال اجلزيرة   يف مش  - حىت بلغ تبوك     صلى اهللا عليه وسلم   فسار  

 بـه   عـز وجـل     فالسالح األعظم الذي نصر اهللا     .جنداً وال جيشاً وال أحداً يف مقابلته      
  . ))احلشراحلشر--٢٢(( } وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب { .املسلمني يف كل حروم يف شهر رمضان

 مضان بالذات؟ ملاذا كان النصر حليف أهل اإلميان يف شهر ر         و :إخواىن املؤمنني 
 و {{٣{{:  صلى اهللا عليه وسلم فقد قال،ألن شهر رمضان شهر الصرب    

}}{وجل يقول اهللا ا شأن الصرب بالنصر؟   فم. ٤ عز: }  نكُمكُن مإِن ي
   .))ألنفالألنفالاا--٦٥٦٥ ( (}م مئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُ

ب طاقات أعضاء اإلنـسان      ركَّ عز وجل   احلق  جند ،وبفحص هذه الظاهرة علمياً   
ياة الطبيعية، وادخر باقي الطاقـات      احلمجيعاً على أن يقوم جزء يسري منها بالعمل يف          

   .لمؤمن الصابر يف الوقت املناسبتتفجرلحىت 
تقوى  ف،اً تعمل ببعض طاقاا، وعند االستثارة تعمل بكل طاقاا    فالعضالت مجيع 

 وحىت  ، تعمل عملها الطبيعي   ، وكذا طاقات اجلهاز العصيب    .عشرة أمثال طاقاا األوىل   
ية والكبد تعمل بعشر طاقاا، وعند الطوارئ تراها وقد زاد إنتاجهـا إىل             لكلْاخاليا  

   .عشرة أمثاهلا
بـصربه  ألنـه    فرحاً مستبشراً،    -د الطوارئ النفسية  عن -فترى املؤمن الصابر    
إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن          {  تزداد طاقة إنتاجه والنتيجة   

  ..))نفالنفالألألاا--٦٥٦٥(( } منكُم مئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا من الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ

 ،كيميائيـة  وهى مـادة  -ندروفني األقد مت يف السنني األخرية اكتشاف مادة      و
                                     

 .رواه أمحد يف مسنده والدارمي يف سننه والسيوطي يف الفتح الكبري عن رجل من بين سليم ٣
٤ t 
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٤(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مادة تزداد يف دم اإلنسان وهى تفرزها خاليا املخ، خاصة القشرة العليا من فصي املخ،   
هـى  كلما زاد صربه على اآلالم املختلفة، وكلما زادت إرادته يف إجناز عمل خاص، و       

وهـو  ه  قف األمل، وعلى زيادة التحمل، وعلى استقرار طاقات       تعني اإلنسان على و   الىت  
فاملؤمن تكون قوته يف وقت الشدة عشرة أضـعاف          ولذا   .يواجه الصعوبات واملخاطر  

 وهـذا  قوته العادية ألنه تدرع بدرع الصرب، ودرع الصرب ال يكون إال ألهل اإلميـان           
.حاهلم اجللى ىف شهر الصرب شهر رمضان

يوم السابع عشر   ىف ال حنتفي هذه األيام بذكرى غزوة بدر       حنن  و: إخواىن املؤمنني 
 هما من الليايل اليت اختصها اهللا، فيف العشرين من رمضان وفتح مكة    ،من شهر رمضان  

، عـز وجـل    ولذلك فقد حرص سلفنا الصاحل على إحيائها يف طاعة اهللا  ، بالفضل عز وجل 
وكذلك ألما من الليـايل   ،زاز احلقإع بح والفرح بالنصر والفر  ،لنصراألا من ليايل    

دهم هم وأي فأعز،ى فيها اهللا حلبيبه ومصطفاه وألصحابه من املهاجرين واألنصاراليت جتلَّ 
قهمهم ووفَّوأمد.   

 مبدد من التوفيق اإلهلي الذي حظى به         ليحظوا ،لتوفيق حييون هذه الليايل   فأهل ا 
هم عندما استغاثوا به فانتصروا على ن اهللا أمدأل، صلى اهللا عليه وسـلم   أصحاب رسول اهللا    

  .أعدائهم
  يقول فيه رسول اهللا    ، مالزم لنا  معنا عدو أيها املؤمنون واملؤمنات،    وحنن كذلك   

ومن أجل أن . ٰٰ{{{{: صلى اهللا عليه وسلم
فإن مل ميدنا   ،  سبحانه وتعاىل  تاج إىل إمداد ومعونة من اهللا     ينتصر اإلنسان على هذا العدو حي     

 بل رمبا قهرتنا    ،اهللا مبعونة من عنده أو مدد من لدنه ما استطعنا أن نتغلب على أنفسنا             
  . أنفسنا ويف ذلك هالكنا والعياذ باهللا

 حييون هذه الليلة ضـارعني إىل رب        ، املتقون  الدين  وأئمة ،فأهل اهللا السابقون  
 ومن أنوار   ، ومن أسرار الفتوة   ،هم من حبار النبوة    وأن ميد  ، أن يرزقهم التوفيق   ،نيالعامل

 ما به يستطيعون أن ينتصروا يف هذه احلياة على أنفسهم بفضل اهللا وتوفيـق            ،األلوهية
  .اهللا

                                     
  الْعسكري عن سعيد بن أَيب هالل٥
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٥(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وقد وصلوا إىل ميـدان      صلى اهللا عليه وسلم   ففي ليلة بدر كان أصحاب رسول اهللا        
ني ملقابلة التجارة اليت كان فيها أبو سفيان وعمرو بن العـاص             وكانوا خارج  -املعركة

 وكانت هذه التجارة يف طريقها من بالد الشام وا مكاسب ،وأربعون رجالً من قريش  
وأخرب رسول اهللا وأعلمه أن أبـا سـفيان        عليه السالم  فرتل سيدنا جربيل     ،ومغامن كثرية 

 ، ومعهـم مـال وفـري     ،ن رجالً وبع أر اوعمرو بن العاص آتني من بالد الشام ومعهم       
اغتـصبوه  ويغنمكم هذا املال مقابل املال الـذي         لعز وج فاخرجوا فرمبا يعوضكم اهللا     

  .منكم يف مكة
 ة ومعه عدد قليل حوايل ثالث مائة وثالث عشر    صلى اهللا عليه وسلم   فخرج الرسول   

معهـم   ولذلك كانت األسلحة الـيت       ،رجالً، ومل يعرفوا أم خرجوا من أجل احلرب       
ولذلك كـان كـل ثالثـة    ، ن مجالًومن اجلمال سبع  من اخليول و  ثالثة  ، ومعهم   قليلة

 نفسه كان يتناوب مع اثنني      صلى اهللا عليه وسلم    حىت رسول اهللا     ،يتناوبون على مجل واحد   
 ، يا رسول اهللا عليك أن تركب وحنن أقوى على املشي          : وعندما قالوا له   ،من أصحابه 

{{:  صلى اهللا عليه وسلم    فقال
{{    وعلمنا كيف يكـون     ، فضرب لنا املثل يف القدوة     ، يعين أريد األجر مثلكم 

  .قائد اجليش نفسه شريكاً جلنده
 إال أنه شاءت إرادة اهللا أن       ، والعدد كان قليالً   ،ورغم أن األسلحة كانت قليلة    

    واألربـاح   ،رج ال يريـد إال الغنيمـة واألمـوال         الذي خ  لَّيكون القتال، مع أن ج 
ر الطريق وجنـا     وعندما علم أبو سفيان خبروج املسلمني غي       .واملكاسب اليت بالتجارة  

هم بأن جتارم معرضـة     ملع ولكنه كان قد أرسل رسوالً إىل أهل مكة ي         ،بكل من معه  
 ومعهـم   ،ائة فرس  فخرجوا يف تسعمائة ومخسون فارساً ومعهم م       ،لسوء ليخرجوا إليه  

 وخرجـوا واسـتعدوا حلمايـة    ، وأموال كثرية وأسلحة وفرية  ،من اجلمال عدد كثري   
 ويف نفس الوقت كانوا موتورين ألن الرسول خرج من بينهم ومل يستطيعوا أن        .جتارم

 فخرج بإذن اهللا مـن      -  مع أم كانوا قد دبروا خطة حمكمة لقتله        ،يصنعوا معه شيئاً  
  .يدون االنتقام فكانوا ير- بينهم

ومسي بدر ألن    -فالتقى اجليشان عند ماء بدر، وصل الكفار أوالً عند ماء بدر            
 فعندما نزل الكفار أوالً نزلوا جبوار البئر وجعلوه -  ومياهه عذبة ،هناك بئر يسمى بدر   
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٦(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . وال يغتسلون وال حيصلون منه على ماء       ،خلفهم ومحوه حىت ال يشرب منه املسلمون      
 وكانوا قد قطعوا أربعـة أيـام يف    ، وأصحابه صلى اهللا عليه وسـلم    رسول  وعندما وصل ال  

ونتيجة للتعب   -والطريق يف الصحراء     - وكان اجلو حاراً     ،الطريق سرياً على األقدام   
   .الشديد حدثت آيات عظيمة من آيات اهللا من أجل أن تثبتهم يف هذه الليلة

 صلى اهللا عليه وسلم    ونتيجة للتعب والكفار جبوارهم قسمهم الرسول        ،كانوا متعبني 
 وجمموعة تنام الثلث الثـاين      ، جمموعة تنام الثلث األول من الليل      :إىل ثالث جمموعات  

  . من الليل وجمموعة تنام الثلث األخري ،من الليل
 موعة اليت تتوىل حراسة اجليش وأقاموا له خي       وبعدما قسمـة  م اجليش وقفت ا

وشاءت إرادة اهللا للجميـع أن    ،  عز وجـل   صغرية يف مؤخرة اجليش أخذ يصلي فيها هللا       
 حـىت الـذين كـانوا    ، ومن طول السفر والسري على األقدام      ،يناموا من شدة التعب   

 ومل يقعـوا    ،موكلني باحلراسة ناموا ومعهم سيوفهم وهم واقفون يف أماكن حراستهم         
 فغشاهم اهللا ،ىت أن سيدنا رسول اهللا نام يف سجوده       ح .عز وجـل   على األرض بقدرة اهللا   

 . ومن دوريـات الكفـار     ، وحرستهم مالئكة السماء من عيون الكفار      ،بالنعاس مجيعاً 
إِذْ يغـشيكُم    {:  وهذه كانت أول آية من آيات اهللا اليت ذكرت يف سورة األنفـال            

هنةً منأَم اسعاألنفالاألنفال--١١١١(( } الن((.  
 - وعادة عندما يكون اإلنسان متعباً أو ينام يف جو بارد حيـتلم            -ح  ويف الصبا 

 كيف تكونوا أولياء : فوسوس هلم الشيطان وقال    ،فأصبح كثري منهم وقد أصابته جنابة     
 وحتسبون أنكم على احلق وال تستطيعون الوضوء أو الـصالة؟    ، وفيكم رسول اهللا   ،هللا

 - ه كما قلنا قبل ذلك مـع الكفـار        وامليا -كم ذه الكيفية    ءوكيف تقابلون أعدا  
وينزلُ علَيكُم من السماء ماء لِّيطَهركُم       {:  فحدثت اآلية العظيمة الثانية من آيات اهللا      

          اماَألقْد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالش زرِج نكُمع بذْهيو األنفالاألنفال--١١١١(( } بِه ( (
 .  

 فاغتسلوا وتوضـأوا    ،ليتطهروا به : أوالً: فرتل املاء من أجل هذه األمور الثالثة      
 أكثر مما  وأصبح عندهم ماٌء، وقاموا ببناء أحواض فامتألت باملاء،مهِبِريف قمنه وأخذوا 

 وهي الوسوسة اليت وسوس ـا       - ليذهب عنكم رجس الشيطان   :  ثانياً ،عند الكفار 
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٧(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وقـوى   ،ذهبت ف –  رمبا كانت تتسبب يف ضعف عزميتهم       واليت ،الشيطان يف نفوسهم  
  .اإلميان ألم علموا أن عناية اهللا معهم

  انُـــم أَنهلُّ كُفاوخاملَ فَما       نهوني عكتظَ الحةُاينا العوإذَ
 واألقدام كانـت    ، أن األرض كانت رملية    : ثالثاً ،فطاملا معهم عناية اهللا يطمئنوا    

 وهذه كانت . فرتل املطر وجعل األرض ملبدة ال تغوص فيها األقدام     ،الرمالتغوص يف   
أما املكان الذي فيه الكفار فقد نـزل        . هللا يف املكان الذي فيه املسلمون     آية من آيات ا   

 ال يستطيع الواحد منهم أن يتحـرك        - وحالً –فيه مطر كثري فأصبحت األرض طيناً       
  . وبدأت املعركة يف الصباح،هذه عناية اهللا للمؤمنني و. وتغوص أقدامه يف الطني،فيها

 ميدان القتال ومعه كبـار قـادة        صلى اهللا عليه وسلم   وقبل املعركة تفقد رسول اهللا      
 هنا سيقتل : فيقول،د بيده الشريفة األماكن اليت يقْتل فيها صناديد الكفر    وحد ،اجليش

 فحدد األماكن اليت يقتل .فالنهنا سيقتل أمية بن خلف، هنا سيقتل فالن و       ،  أبو جهل 
ده  مكـان حـد     أن كلَّ  - بعد املعركة  - وقد كان من عظيم قدرة اهللا        .فيها الكفار 

   .صلى اهللا عليه وسلم كما قال رسول اهللا ،رسول اهللا لقتل رجل وجدوه يف نفس املكان
اعطين : ( لسيدنا علي  صلى اهللا عليه وسلم   وعندما اصطفت الصفوف قال رسول اهللا       

ماذا تفعل هذه احلفنة . نيفوضعه يف كفه ورمى به الكافر ) رضفنة من احلصى من األ    ح
 ،ى التسعمائة واخلمـسني مجيعـاً      لكن احلصى غطَّ   !! الكبري؟ دمن احلصى يف هذا العد    

ومـا   { :عز وجـل    ويف ذلك يقول   ، من أجل أن يثبت اهللا املؤمنني      ،وأصام يف أعينهم  
  . . ))األنفالاألنفال--١٧١٧(( } ـكن اللّه رمىرميت إِذْ رميت ولَ

وكان من  -فسيدنا عكاشة ، وبدأت املعركة ويف أثنائها توالت املعجزات النبوية 
 فذهب إىل رسول اهللا ومل يكن معه   ، سيفه رِسارب حىت كُ  حي  ظلَّ - أصحاب رسول اهللا  

طب  ماذا فعل الرسول؟ أحضر عوداً من احل       ، ألن كل واحد معه سيف فقط      ،احتياطي
ك عود احلطـب     فتعجب سيدنا عكاشة وحر    . اضرب ذا العود   :وأعطاه له وقال له   

 وظل حيارب ـذا  ، وكأنه خارج من املصنع،بشدة فوجده سيفاً عظيماً مصقوالً المعاً    
  .السيف طوال عمره حىت مات
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٨(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وهو حيارب ضربه عكرمة بن أيب       -  وهو رجل من األنصار    - ومعاذ بن عفراء  
 فأخذ من صلى اهللا عليه وسلم    فذهب إىل رسول اهللا      ،ى كتفه فقطع ذراعه   جهل بالسيف عل  

ال بإذن  ريقه الشريف ووضعه على مكان اجلُرح وأعاد الذراع إىل مكانه فشفى يف احل            
 وال ، سبحان اهللا العظيم مل حيتج رسول اهللا إىل خياطة وال بنج. وكأنه مل يصبه ضرر،اهللا

 ، مـع أن العظـم تكـسر       ، جراح وال غري ذلك     وال طبيب  ،أدوية وال طبيب ختدير   
  !!وتقطعت الشرايني واألوردة

 وقد عرب عن ذلك     ، ألا كانت معركة فاصلة    ، ألهل بدر  عز وجل  ولكنه تأييد اهللا  
{{: رسول اهللا يف بداية املعركة حيث قـال       


{{.  

 فكان البد من النصر     ،أي إنه إذا ازم هؤالء املؤمنون فسوف ينتهي هذا الدين         
   .والتأييد هلم

   ومن ضمنها أن املسلمني رأوا املشركني       ، هلا وال حصر هلا    وظهرت آيات ال حد 
وحيكي عن ذلك سيدنا عبد اهللا بـن        !! ئة ومخسون  مع أم تسعما   ،عدداً صغرياً جداً  

 !ال بل إم مائة :  كنت أقول ملن جبواري هل هؤالء سبعون رجالً؟ قال         :مسعود فيقول 
 اً وكذلك الكفار رأوا أصحاب رسول اهللا عدد       .وذلك حىت تكون بينهم الثقة واليقني     

هذه آية من آيات     وكانت   ، وإذا جاء الغرور جاءت اهلزمية     ، من أجل أن يغتروا    اًصغري
) ) نفالنفالاألاأل--٤٤٤٤(( }وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليالً ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم            {:  اهللا

  . وهذه أيضاً من أسباب النصر،، حىت يثبت املسلمون ويغتر الكافرون
 أرسل اهللا املالئكة؟ ألن    وكذلك من إمدادات اهللا يف املعركة نزول املالئكة، ملاذا        

 حىت أنه جاء قبل املعركة من أجـل         ،يف هذه املعركة قام الشيطان بتجنيد كل أعوانه       
 وكان زعـيم    !تشجيع الكفار يف صورة رجل من عظماء العرب امسه سراقة بن مالك           

 فعندما رأوا سراقة قـالوا      ! أنا معكم ومجيع قبيليت معكم     :قبيلة كبرية وقال للمشركني   
 الكفـار   ناسـاً جـاءوا إيل     أن أ  ن رأوا وءت لنا إمدادت من العرب، واملسلم     لقد جا 

   !!ة املشركنير طاملا أن العرب جاءوا ملساعد ال نقد: فقالوا،عاونتهممل
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )٩(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - ولذلك عندما نزلـت املالئكـة   ،فأرسل اهللا املالئكة لتمنع الشيطان وأعوانه     
 ،د رجل من زعماء الكفار    أن الشيطان كان موجوداً ويده يف ي       -تروي كتب التاريخ    
 ، فناداه هذا الرجـل    ، ومبجرد نزول املالئكة جرى مسرعاً بعيداً      ،وكان يتحدث معه  

، ولكنه خـاف     ))احلشراحلشر--١٦١٦(( }إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمني       { : إبليس اللعني   فقال له 
   .يطان وأعوانه فكان نزول املالئكة محاية للمؤمنني من الش.من املالئكة حىت ال حترقه

 ومبعونة  ، أي بشرى هلم يبشروهم بنصر اهللا      ،هذا أوالً، وثانياً اطمئناناً للمسلمني    
 } آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم       {    ::ناهللا وبتوفيق اهللا لعباده املؤمنين    

  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة. . ))حممدحممد--٧٧((
  
  :ثانيةاخلطبة ال

  احلمد هللا معز   وأشهد أن ال إله إال      . ألحبابه املستضعفني   لعباده املؤمنني، وناصر 
اللهم ،   الصادق الوعد األمني   ،عبده ورسوله اهللا القوي املتني، وأشهد أن سيدنا حممداً        

 وآلـه   ، والنصر املعهـود   ، وسلم وبارك على سيدنا حممد صاحب اللواء املعقود        صلِّ
   ..)أما بعد (. وكل من تبعهم خبري إىل يوم الوفود،لسجودوصحبه الركع ا

  ؟  ما أبرز مقومات النصر يف كتاب اهللا جلند اهللا:إخواين وأحبايب
         }ولَقَد نصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنـتم أَذلَّـةٌ          {: :  عدم الغرور وذلك لقول اهللا     :أوالً

   ..))آل عمرانآل عمران--١٢٣١٢٣((
يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيـتم فئَـةً          {: قوله جل شأنه  اخلطة الواضحة يف    : ثانياً

وأَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ      . فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ     
 عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِحي بذْهتوابِرِيناألنفالاألنفال--٢٦٢٦،،٢٥٢٥(( } الص((..  

 ،الثبـات :  مبنية على مخسة أسس    أساس النصر بالنسبة للمسلمني   فهذه اخلطة   
 أثناء القتال حىت ال يترك      رع اهللا صالة اخلوف    ولذلك ش  -  عن ذكر اهللا   ةغفلوعدم ال 

 ، لنا يف هذه املعركة سـالح الـدعاء         ورسول اهللا سن   ،الصالة قبل املعركة أو أثناءها    
 وجلس رسول اهللا يـدعو      ،فكان هناك من حيارب بالسالح وهناك من حيارب بالدعاء        
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شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )١٠(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يا رسـول اهللا كفـاك       : ويقول له سيدنا أبو بكر     ، من على أكتافه   عباءتهحىت نزلت   
 فـإين أرى    ، أبشر يا أبا بكـر     :فقال له .  لك ما وعدك    فإن اهللا منجز   ،مناشدتك ربك 

  .لقوم وإين أرى مصارع ا،جربيل ومعه املالئكة
 فااهـدون   ،ن بعد ذلك يف أي معركة من املعارك املهمة        ووكذلك كان املسلم  

 ، وكان لألزهر دور كبري يف هذا اال       ، والذين جيلسون يف املدينة يدعون اهللا      ،حياربون
وكان يف أي معركة من املعارك جيتمع العلماء يف األزهر يقرأون القـرآن وصـحيح               

 لقد انتصرنا بدعائكم    : وعندما يصل القائد يقول هلم     ،نهديالبخاري من أجل نصر اا    
  .وليس بأسلحتنا وقوتنا

  .هو طاعة اهللا ورسوله وإقامة شرعه: والثالث
  . هى إجتماع الكلمة و عدم الرتاع: والرابعة

  .هى الصرب كما سبق و بينا سره: واخلامسة
  .فيذها وظهورهافهذه هى اخلطة احملكمة، والىت كانت بدر مسرحاً متكامالً لتن

اللهم انصرنا على نفوسنا وعلى أهوائنا، وعلى شهواتنا وعلى أعدائنا، نـصراً            
  .مؤزراً يا خري الناصرين

اللهم ثبت أقدامنا على كتابك وسنة نبيك، وثبت أقدامنا عند لقـاء أعـدائنا              
ـ             د وأعدائك، وثبتنا عند مفارقة الدنيا، وفرحنا بلقائك، وثبتنا عند سؤال امللكني وعن

  .املوقف العظيم
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات، األحياء منهم واألموات، إنك          

  .مسيع قريب جميب الدعوات، يا رب العاملني
اللهم وفق والة أمورنا وحكام املسلمني أمجعني خلري العباد والبالد، ونشر دينك            

  . وشريعتك ىف كل واد
ر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربـى وينهـى عـنِ           إِنَّ اللّه يأْم   {: عباد اهللا 

  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


شهر رمضان وعيد الفطر:     غزوة بدر الكربى )١١(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . . اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
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