
أوجد . الحمدهللا الذي تمت كلمته وعمت نعمته وجمت حكمته وجرى بما كان وما يكون قلمه     بسم اهللا الرحمن الرحيم   م2009بتمبر ــ س04   هـ1430 رمضان 14  إبراهيم جــابر: الشيخ  غزوة بدر الكبرى 1  م والعبادة والتقرب إلى اهللا عز وجّل فإنه كذلك رمضان شهر الصوإخوة اإلسالم ، إذا كان شهر   أما بعد    وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسول رفع به عماد الدين ، ورفع ذكره في عليين ، صلى اهللا عليه   . ال شريك له أعز اإلسالم والمسلمين وأذلّل الشرك والمشركين وأشهد أن ال إله إال اهللا  .األنام من العدم وجعل الضياء والظلم وجعل اللوح والقلم على صدر البشرية واإلمة رمضان سيظل نجما ساطعا في سماء الوجود ، ووسام شرف وإن النصر مع الصبر ، وإن مع العسر يسراً، وإن يوم السابع عشر من . شهر النصر والصبر ـٰتَلُون ِبَأنَّهم{: باصبر حتى نزلت أول آية في قتال المشركين ، وهي قوله تعالىيداً وصبر فلى ذلك واحتسب ، وأمر أصحابه لقد أوذي النبي صلى اهللا عليه وسلم إيذاء شد    .المؤمنة ۡ ُأِذن ِللَِّذين يقَ ـِٰرِهم ِبغَيِر حقٍّ.  لَقَِدير ۡ وِإن ٱللَّه علَٰى نَصِرِهمۚ ظُِلمواْ واْ ِمن ِديُأخِرج نَا   ِإالٱلَِّذينبقُولُواْ رَأن ي لَوۗ ٱللَّهو ۡعضب ٱللَِّه ٱلنَّاس فعلَا دعٍضهت۟م ِببمدلَّه ۡوٲ صعِبيو ِ۟معلَوصذ۟تٌٲ وي ـِٰجد سميها ُ ِفآ� و فأجاب قوم وثقل آخرون ظـنّــاً منهم . ألصحابه إن اهللا أذن لي باإلستيالء على تلك األموال  الرسول باألمر ، ولما بلغه خبر العير المقبلة من الشّام لقريش في صحبة أبي سفيان قال فصدع     .40ـ39: 22 }قَِوى عِزيزِإن ٱللَّه لَ  ولَينصرن ٱللَّه من ينصرهًآ
	�ام ٱللَِّه اس اً فليركب جاهز) أي فرسه(من كان ظهره ": وقال. أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  لم يرد حرباً ومعهم . وكان معه ثالثمائة وثالثة عشر رجال . من رمضان من السنة الثانية من الهجرة وخرج النبي صلى اهللا عليه وسلم لثالث ليال خلوف . ولم ينتظر من كان ظهره غائبا " . معنا ها كل بونوكان معه سبعون بعيرا يعتق. فرس للزبير العوام ، وفرس للمقداد بن األسود : فرسان إركب نمشي عنك يا "زميالن يقوالن له لنبي صلى اهللا عليه وسلم وكان ل. ثالثة على بعير  وما أنا بأغنى عن , ما أنتما بأقوى على المشي مني {: فيقول صلى اهللا عليه وسلم" . رسول اهللا وخرجت .  نحو الساحل ولما علم أبو سفيان بخروج النبي وأصحابه لطلب األموال أخذ طريقه    .} األجر منكما ۡ وِإذ{: قال اهللا تعالى. وكانوا تسعمائة وخمسين رجال . قريش بخيلها ورجلها لحماية أموالهم 



ـِٰتِه لحقَّٱ ويِريد ٱللَّه َأن يِحقَّ ۡ تَكُون لَكُموكِة وتَودون َأن غَير ذَاِت ٱلشَّۡ لَكُمنّهاِ َأ��	�ٓيِعدكُم ٱللَّه ِإحدى ٱلطَّا 2  ِبكَِلم  ـِٰفِرين ـِٰطَل ولَو)7(ويقطَع داِبر ٱلكَ بِطَل ٱلبيقَّ وِحقَّ ٱلحِلي ۡ ونجِرمٱلم كُمِۡإذ )8( كَِرهبر تَستَِغيثُون ۡ ابكُم ِبَألٍف لكم فَٱستَجِمدـَٰ۟أنِّى م والتقى  . 8ـ7: 8} ِدِفينِۡكَِة مرٕ من ٱلملَ فقام القداد بن .  أصحابه فوجد منهم إيمانا قوياً يختبروأقبل الرسول . لى ماء بدر الجمعان ع واهللا ما نقول لك كما قال بنو . يا رسول اهللا إمضي لما أمرك اهللا فنحن معك : "األسود وقال ولكن إذهب أنت وربك فقاتال ، إنا . إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتال إنّا ها هنا قاعدون  برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى . عكما مقاتلون م : فقال سعد بن معاذ. } أشيروا علي أيها الناس{: ثم قال النبي صلى اهللا عليه وسلم" . بلغهت وما أخذت . شئت ، وسالم ن شئت ، وعاد من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت ، وأعفنا ما شئت  يا رسول اهللا ، صل من شئت ، واقطع من: "فقال" . نعم: "فقال" . كأنّك تريدنا يا رسول اهللا" فوالذي بعثك بالحق لو خضت بنا . ألمرك  نتبع منا أحب إلينا مما تركت ، وما أمرت به فأمرنا نا لصبر في إ .  غداتلقى عدوناوما نكره أن . هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد  الماء وسبقهم المشركون إلى .  فيه أقدام الدواب )تغوص(تسوخ ونزل المسلمون على مكان     .نصرة من إيمان المؤمنين جـنّـة ومن خوفهم أمنة ومن ضعفهم قوة ومن قلتهم كثرة ومن صبرهم فجعل اهللا " . فسر بنا على بركة اهللا . ولعّل اهللا يريك ما تقر به عينك . ، صدق في اللقاء الحرب : ووسوس لهم الشيطان وقال . ثِْدح وبعضم مجنُباًوأصبح المسلمون بعضهم . فجعلوه ألنفسهم  وأزال عنهم وسوسة الشيطان ، . األرض تحت أقدامهم ، ووحل به األرض تحت أقدام المشركين اهللا النوم عليهم وأنزل مطراً فسال منه الوادي فشربوا ، وتوضؤا ، وسقوا أنعامهم وثبت اهللا به ه والمؤمنين فألقى ولكن أيد اهللا رسول" . ينظر أعدائكم إال أن يقطع العطش رقابكم فيتحكموا فيكمتزعمون أنكم على الحق وفيكم رسول اهللا وأنكم أولياء اهللا وقد سبقكم المشركون إلى الماء وما " ۟ ءِٓء مآ منه وينَزُل علَيكُم من ٱلسما۟ يغَشِّيكُم ٱلنُّعاس َأمنَةًِۡإذ{:  قال تعالى. وربط على قلوبهم  ـِٰن وِليرِۡهب عنكُمۡ ويذۦلِّيطَهركُم ِبِه اللهم هذه قريش قد {: وتوجه إليه لينصره قائالًوجعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو ربه  . 11: 8 }قدامَأل ويثَبتَ ِبِه ٱبكمِبطَ علَٰى قُلُوۡ ِرجز ٱلشَّيطَ اللهم إن تهلك  . وعدتني ، اللهم فنصرك الذي أقبلت بخيالئها وفخرها تحادك وتكذّب رسولك : وحرض النّاس على القتال وشجعهم عليه ، وقال. } هذه العصابة المؤمنة فلن تُعبد بعد اليوم ما حملك علي {: صلى اهللا عليه وسلم فقال له الرسول .ه وقبلبطن النبي صلى اهللا عليه وسلم  سواد فاعتنق  . }استقد ياسواد{: وقال بطنه نعصلى اهللا عليه وسلم ، فكشف الرسول نفسك  من أوجعتني يارسول اهللا وقد بعثك اهللا بالحق والعدل فأريد حقي: "فقال. } إستقم يا سواد{: وقالفمر بسواد بن غزيه وهو خارج من الصف فضربه النبي صلى اهللا عليه وسلم بقضيب في بطنه وأخذ يعدل الصفوف  . } به الهم وينجي به من الغمإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج اهللا{ . " د جلدكل جما تري فأردت أن أن يكون آخر العهد أن يمس يارسول اهللا قد حضر: "فقال. } هذا قال . } أقدامهم رعب قلوبهم وزلزلأ، اللهم  شاهت الوجوه{: بها في وجوه المشركين قائال ألقىالتراب و  حفنة من النبي صلى اهللا عليه وسلمخذوأ. بخيرالنبي صلى اهللا عليه وسلم فدعا له 



ـِٰكن ٱللَّه قَتَلَهمۡ تَقتُلُوهمۡفَلَم{: تعالى 3  ـِٰكن ٱللَّه رمٰىۡ وما رميتَ ِإذۚ ۡ ولَ ِمِنين ۡى ٱلمؤ وِليبِلۚ  رميتَ ولَ يقتلني بخ بخ ، ما بيني وبين أن أدخل الجنّة إال أن "بأكلهن فقال عمير بن الحمام وبيده تمرات  .} محمد بيده ، ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبالً غير مدبر إال أدخله اهللا الجنّةوالذي نفس {: ثم قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم . 17: 8 ۟} ِإن ٱللَّه سِميع عِليمۚ ء حسنًآِمنه بلَا ۟ ٍرۡ نَصركُم ٱللَّه ِببدۡولَقَد{: قتل من المشركين سبعين وأسر سبعين وأنزل اهللا قولهو. المشركين ولم تغرب شمس يوم السابع عشر من رمضان حتى إنتهت المعركة بنصرة المسلمين وهزيمة      .  12: 8} ُ۟۟لَّ بنَاٍنڪ نهمِربواْ ِمقَ ٱَألعنَاِق وٱضۡقُلُوِب ٱلَِّذين كَفَرواْ ٱلرعب فَٱضِربواْ فَو سُألِقى ِفى ۚ  فَثَبتُواْ ٱلَِّذين ءامنُواْۡكُمِ َأنِّى مع���ال يوِحى ربك ِإلَى ٱلمِۡإذ{: فقال تعالى. للمؤمنين من المالئكة بشرى واشتدت المعركة ، وحمى الوطيس ، وعال الغبار ، وأنزل اهللا فوجا    .ثم ألقى التمرات من يده وقاتل حتى قتل " . هؤالء ـٍٰف ربكُم ۡ َأن يِمدكُمِۡمِنين َألَن يكِفيكُمۡ تَقُوُل ِللمؤۡ ِإذ)123(كُرون ۡ تَشۡ فَٱتَّقُواْ ٱللَّه لَعلَّكُمۖ ۟ َأِذلَّةٌۡوَأنتُم ـٰثَِة ءالَ ـٰذَا ِۡرِهمۡتُوكُم من فَوۡ ِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ ويأۚٓ  بلَٰى)124( منزِلين مالئكِة من ٱلِ۟بثَلَ م هـٍٰفۡكُمِۡددۡي ۡ  بشرٰى لَكُم وما جعلَه ٱللَّه ِإال)125(مسوِمين  مالئكِةٱل  من۟ ربكُم ِبخَمسِة ءالَ يا : "فقال سيدنا أبوبكر. ثم أخذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم يشاور أصحابه في أمر األسرى     .126ـ123: 3 } ِعنِد ٱللَِّه ٱلعِزيِز ٱلحِكيِمۡا ِمنلَ ِإصرم ِبِه وما ٱلنَّ قُلُوبكُمئنوِلتَط : وقال سيدنا الفاروق عمر" . رسول اهللا هم أهلك وبنو عمك وإخوانك ، أرى أن تأخذ منهم الفدية أرى أن تسلم كل واحد منهم إلى أحد أقاربه من .  وأخرجوك من بلدك يا رسول اهللا لقد آذوك" إن مثلك يا أبابكر كمثل إبراهيم {: فقال النبي عليه الصالة والسالم" . المسلمين فيضرب عنقه ۡ  رب لَا تَذَر۟وقَاَل نُوح{: وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السالم إذ قال. 36 :14 ۟} رِحيم۟غَفُور عصاِنى فَِإنَّك ۡ ومنۖ  ِمنِّىۥ ِنى فَِإنَّه فَمن تَِبعۖ ا من ٱلنَّاِس۟ن َأضلَلن كَِثيرهرب ِإنّ{: عليه السالم إذ قال ـِٰفِرين ديارا ۡعلَى ٱَألر ا َ۟فَّارڪا ۟اْ ِإلَّا فَاِجرٓلَا يِلدو يِضلُّواْ ِعبادك وۡهمۡ ِإنَّك ِإن تَذَر)26(ِض ِمن ٱلكَ ـِٰلِمين ِۡمِنين وٱلمؤِۡمنا وِللمؤِۡلدى وِلمن دخََل بيِتى مؤٲ ِلى وِلوۡ رب ٱغِفر)27( ـِٰت ولَا تَِزِد ٱلظَّ ِمنَ ارمعاتبا للنبي وأخذ النبي برأي أبي بكر الصديق ولكن نزل القرآن  . 28ـ26: 71 }}ۢاِإلَّا تَب ما كَان ِلنَِبى {:صلى اهللا عليه وسلم ، وكان عليه أن يأخذ برأي عمر رضي اهللا عنه ، فقال تعالي لَه كُونِفى ٱَألرۥ َأن ي ثِخنتَّٰى يٰى حِضۡۤ َأسر ۚٱَألِخر ِريدي ٱللَّها ونيٱلد ضرع ونةَ تُِريد ۗ ِزيزع ٱللَّهو ِكيم67 :8} ۟ح.  


