
 غزوة بدر الكربى

 الشيخ عبدالرمحن بن حبنكة امليداين
 املصدر: الصيام ورمضان يف السنة والقرآن

 مقاالت للكاتب
 مقاالت ذات صلة

 هجري  2/9/1429 -ميالدي  01/09/2008 اتريخ اإلضافة:
       218زايرة: 

 
 اتريخ هذه الغزوة:

وقعت هذه الغزوة يف السابع عشر من شهر رمضان املبارك، مَن السنة الثانية للهجرة، وهي السَّنة اليت فرض هللا فيها 
  صيام رمضان، وكانت هذه الغزوة بعد اهلجرة بسبعة عشر شهًرا.على املسلمني

 
فشهر رمضان شهر َبْدء القتال الفعلي الكبري ضد الُكفر، وهو شهر بدء اجلهاد القتايل املَُؤزَّر، وبدء الُبطُوالت 

 اإلسالميَّة الُعظَمى.
  

- 1 - 
 عطاء النَّصر

ين املَُؤزَّر لرسوله واملُؤمننَي معه، دون أن يكوَن كانت نتائج هذه الَغْزوة الَعِظيمة الدَّفعة األ وىل ِمن عطاءات النَّصر الرََّّبَّ
 لديهم الوسائل وال القدرات املادية الكتساب النَّصر.

 
نيَّة، َمكَّن هللا هبا إميان املؤمننَي، وأعطاهم  هبا لقد كاَن انتصاُر املسلمنَي على عدوهم يف هذه املعركة مبثابِة معجزة رَّبَّ

 دلياًل مادايا مشهوًدا على أنَّ النَّصَر بيد هللا، يُعطيه َمن يشاء.
 

 َصلَّى هللا عليه وَسلَّم. -وكان حتقق النَّصر املَُؤزر تنفيًذا لَوْعد سابق، َوَعَدُه هللاُ رسوَله 
 

داث غزوة بدر وعظاهتا، وقد أَّبَن هللا هذا الوعد بقوله يف سورة "األنفال"، وهي السورة اليت تَ َعرََّضت ألهم أح
نيَّة املَُتعلقة َّبلقتال والغنائم: } َا َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغرْيَ َذاِت الشَّوَْكِة والتَّوجيهات الرََّّبَّ َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللَُّ ِإْحَدى الطَّائَِفَتنْيِ َأَّنَّ

{ ِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن * ِلُيِحقَّ اْْلَقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ َتُكوُن َلُكْم َوُيرِيُد اَّللَُّ َأْن ُيُِقَّ اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِ 
 [.8، 7]األنفال: 

مها العري اْلاملة لتجارة قريش مَن الشام، أو النَّفري القادمون من َمكَّة لنجدة العري ومقاتلة َمن  إحدى الطَّائفتني:
 يعرتضها.

 
دَّ أن يكوَن هذا الوعد قد حصل قبل أن تفلَت العري مَن املسلمني الذين خرجوا لطلبها واعرتاضها وأخذها وال بُ 
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غنيمًة سهلًة، ولكنَّ هللا قد َحقََّق الظَّفر َّبالنتصار على النَّفري، وأَّبَن الغايَة من ذلَك، وهَي أن ُُيقَّ اْلقَّ بكلماته 
 ويقطع دابر الكافرين.
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 اب الداعيةاألسب

 :ترجع الدَّواعي الدَّافعة إىل إقامة معارك قتاليَّة اقتصاديَّة وبشريَّة بنَي املسلمنَي يف املدينة ومشركي َمكَّة إىل عدَّة أسباب
أنَّ ُمشركي مكة َأجْلَُؤوا املهاجريَن منها إىل املدينة أبنواع مَن الضُّغوط واأَلَذى واملَُضايقات املادية  السبب األول:

 واملعنويَّة، وألوان مَن اْلرب الباردة إىل ترك بلدهم ومساكنهم فيها وأمواهلم.
وهذا األمر قد َجَعل املهاجريَن يعانوَن من ضائقات اقتصاديَّة كثرية، رغم مواساة األنصار هلم، ومشاطرهتم هلم يف 

 أمواهلم.
 

املسلمني، ليعيدوهم إىل الكفر بعد أن هداهُم هللا إىل االضطهاد الدِ يين الذي ماَرَسُه مشركو َمكَّة ضد  السبب الثاين:
اإلميان، فقد حاولوا فتنتهم يف دينهم مبختلف الوسائل االضطهاديَّة، وَّبْلرب االقتصاديَّة حَّتَّ أجلؤوهم إىل اهلجرة 

 والفرار بدينهم، وترك أمواهلم ومساكنهم يف َمكَّة ينهبها املشركوَن.
ين.ويُ َعربَّ عن هذا السبب َّبلف  تنة يف الدِ 

 
لسجنه أو قَ ْتله، األمر الذي أحرجه فأخرجه  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -َمْكر ُمشرِكي َمكَّة َّبلرَّسول  السبب الثالث:

 من َمكَّة بلده مهاجًرا إىل املدينة.
 

مَن املشركني ال مَن أنَّ حالة اْلرب قائمٌة بنَي املسلمنَي يف املدينة ومشركي قريش، وهي أبسباب  السبب الرابع:
 املُسلمنَي.

 -إغارة "كرز بن جابر أحد بين حمارب بن فهر"، على سرح املسلمنَي يف املدينة، وخروج الرَّسول  ومن أمثلة ذلك:
 يف طلبه، فيما يدعى بغزوة بدر األوىل. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم 

 
ة ومشركيها على قتال الرسول واملسلمنَي، وهتديدهم حماوالت حتريض مشركي قريش ملَُنافقي املدين السبب اخلامس:

م سيغزوَّنم جبميع الَعَرب.  أبَّنَّ
: أنَّ ُكفَّار قريش كتبوا إىل عبدهللا بن ُأََب  وغريه من -كما قال ابن حجر يف "الفتح"   -روى ابن َمْرَدَوْيه إبسناد صحيح 

وأصحابه، ويَ تَ َوعَّدوَّنم أبَّنم سيغزوَّنم  -ى هللا عليه وَسلَّم َصلَّ  -ُمشركي أهل يثرب قبل بدر يهددوَّنم إبيوائهم النَّيب 
 جبميع العرب.

فقال هلم:  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فهمَّ عبدهللا بن ُأََب بن سلول وَمن معه من قومه بقتال املسلمني، فأاتهم النَّيب 
 ((.))ما كادكم أحد مبثل ما كادتكم قريش، يريدون أن يلقوا أبسكم بينكم
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عوا ذلك عرفوا اْلق فتَ َفرَّقوا.  فَ َلمَّا َسَِ
 

َ القرآن األسباب املربرة لقيام حرب بني املسلمني ومشركي َمكَّة يباده هبا املسلموَن:  وقد َبنيَّ
 - َعزَّ َوَجلَّ  -إليها، جند قول هللا  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ففي سورة "البقرة" أول سورة نزلت بعد هجرة الرَّسول 

ت ُ ُُيَاِطب املؤمننَي: } ُلوُهْم َحْيُث َوَقاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوال تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن * َواق ْ
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلقَ  ْتِل َواَل تُ َقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َحَّتَّ يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ

تُ ُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِيَن * َفِإِن انْ تَ َهْوا َفِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم * َوَقا َنٌة َوَيُكونَ َفِإْن َقاتَ ُلوُكْم َفاق ْ  تُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ
تَ َهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ  يُن َّلِلَِّ َفِإِن ان ْ  [.193 - 190{ ]البقرة: الدِ 

 أي: حيث قدرمت على أخذهم والظفر هبم. {؛َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ }
 
ينتهزون أيَّة  فقد دلَّ هذا النَّص على أنَّ ُمشركي مكة معلنون حرًَّب مستمرة على املسلمني يف املدينة، وهم - 1

َوَقاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل للمسلمني: } -َعزَّ َوَجلَّ  -ُفرَصة مالئمة لإليقاع هبم، لذلك قال هللا 
 {.تَ ْعَتُدوا

 يربر للمسلمني مبادهة مشركي مكة َّبلقتال. وهذا أول سبب:
 
مكة أخرجوا ُمسلميها من بلدهم ومساكنهم وأمواهلم، فاملقاصَّة تقتضي  َوَدلَّ هذا النَّص على أنَّ ُمشركي - 2

تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث للمسلمني: } -َعزَّ َوَجلَّ  -معاملتهم َّبملثل، لذلك قال هللا  َواق ْ
 {.َأْخَرُجوُكمْ 

 مشركي َمكَّة َّبلقتال. الذي ُيرَبر للمسلمني مبادهة وهذا هو السبب الثاين
 
َوَدلَّ إخراج املسلمني من َمكَّة مع حالة اْلرب القائمة بينهم وبني ُمشركيها أنَّ غرض املشركني فتنة الذين آمنوا  - 3

عن دينهم، وَلمَّا كانت الفتنة عن دين هللا اْلق تستتبع سخط هللا وعذابه اخلالد، كانت أشد مَن القتل حتًما، فهَي من  
ملربرات اليت توجب على الذين آمنوا أن ُيَدافعوا عن دينهم، ويقاتلوا َمن يريد َّبإلكراه أن يفتنهم عنه، ما كربى ا

 استطاعوا إىل ذلك سبياًل.
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ يف النَّص: } -َعزَّ َوَجلَّ  -لذلَك قال هللا   {.َواْلِفت ْ

يُن َّلِلَِّ َفِإِن انْ تَ َهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ َوَقاِتُلوُهْم َحَّتَّ اَل تَ وقال فيه أيًضا: } َنٌة َوَيُكوَن الدِ   {.ُكوَن ِفت ْ
أي: وقاتلوهم حَّت ينقطع الكافروَن عن فتنة املسلمني يف دينهم انقطاًعا اتماا، وحَّت يكون أمر الدِ ين مرتوًكا هلل، ال 

{ ]البقرة: اَل ِإْكَراَه يف الدِ ينِ الذي جيب أن يسوَد الناس مجيًعا هو أنه: }يتدخل الناس يف شأنِه إبكراه، واملبدأ 
256.] 

 الذي ُيرَبِ ر للمسلمني مبادهة مشركي َمكَّة َّبلقتال. وفتنة املشركني للمسلمني يف دينهم هي السبب الثالث
 عمومها األسباب اخلمسة اليت فصلتها آنًفا.هذه األسباب الثالثة اليت ذََكَرها هذا النص من سورة البقرة، قد اْحتَ َوت ب
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ومع ذلَك فقد جاء بيان السَّبب املتعلق َّبلرَّسول خاصَّة يف نص خاص ٍّ جاء يف سورة "األنفال" اليت نزلت مبناسبة 
الَِّذيَن َكَفُروا  : }َوِإْذ مَيُْكُر ِبكَ -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فيها خطاًَّب لرسوله  -َعزَّ َوَجلَّ  -غزوة بدر، فقال هللا 

 [.30لِيُ ْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو ُُيْرُِجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّللَُّ َواَّللَُّ َخرْيُ اْلَماِكرِيَن{ ]األنفال: 
 أي: ليحبسوك ويسجنوك. :ليثبتوك

وا قد َدبَّروا من قتل، أو أي: ليحرجوك مبحاوالت اْلبس أو القتل حَّت خترج على خالف هواهم وما كان: أو ُيرجوك
أنَّ إرادة اإلخراج قد كانت لدى بعضهم فيكون العطف ب "أو" على معىن توزيع املرادات الثالثة على أقسام منهم، 

 وإن استَقرَّ الرأي الغالب بعد ذلك على تدبري قتله مجاعياا، وتوزيع دمه بني القبائل.
مقاتلتهم السرتجاع اْلق ومنع الفتنة يف الدين، واعرتاض قوافلهم، هذه األسباب تربر معاملة مشركي مكة َّبملثل، و 

 ومصادرة أمواهلم.
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 املسلمني إىل اخلروج - َصلَّى هللا عليه وَسلَّم -دعوة الرسول 

كان ال بد من انتهاز الفرص لالنتقام من مشركي مكة، وكسر شوكتهم، وحتطيم صلفهم وكربايئهم، وإيقاف عدواَّنم 
أبنَّ قافلة جتارية لقريش بقيادة أَب سفيان  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -سلمني وفتنتهم يف دينهم، فعلم الرسول على امل

بن حرب، متجهة إىل الشام من مكة، ُيميها حنو أربعني رجاًل، فندب املهاجرين العرتاضها ومصادرهتا بتخيري دون 
" مئتان منهم. وخرج هبم 200املهاجرين األولني، وقيل: " " مائة ومخسون منَ 150إلزام، فانتدب هلذا األمر "

َصلَّى هللا  -يف أواخر مجادى األوىل مَن السنة الثانية للهجرة، وعقد فيها الرسول  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -الرسول 
 اللواء لعمه محزة بن عبداملطلب األسد اهلامشي املغوار. -عليه وَسلَّم 

 
عريًا يعتقبوَّنا، لكن القافلة كانت قد سبقتهم ومضت يف طريقها إىل الشام منذ أايم، ووصلوا وكانوا على ثالثني ب

ُبع"، وشاء هللا أن تفلت منهم القافلة، وأن يدخر للمسلمني ما هو خري.  "الُعَشرْية من بطن يَ ن ْ
 

ة بعث من أصحابه: "طلحة بن َّبقرتاب موعد عودهتا بتجارهتا الكبري  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وملا َسع الرسول 
َصلَّى هللا  -عبدهللا"، و"سعيد بن زيد"، يرتصدان قدومها على الطريق، فلما مرت القافلة هبما أسرعا وأبلغا الرسول 

خرب مقدمها، عندئذ ندب الرسول املسلمنَي ندًَّب دون إلزام كي ُيرجوا ملصادرهتا، وكانت قافلة عظيمة،  -عليه وَسلَّم 
 من قريش رجااًل ونساًء مل يساهم فيها بنصيب حسب استطاعته. مل يبق أحد

 
قالوا: وكان فيها قرابة ألف بعري، وهي حمملة أبنواع السلع التجارية، اليت تبلغ قيمة شرائها حنًوا من مخسني ألف 

 دينار.
 

ري قريش، فيها أمواهلم، املسلمني للخروج إليها قال هلم: ))هذه ع -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وحني ندب الرسول 
 .[1]فاخرجوا إليها، لعل هللا يُنفلكُموها(( 
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َصلَّى  -هللا فانتدَب مَن املَُهاجريَن واألنصار َمن خفَّ لألمر وَنشط له، ومل يظن اآلخرون الذين مل ُيرجوا أن رسول 
 سيلقى مع مشركي قريش حرًَّب، أعدُّوا هلا جيًشا مستكماًل ملا يلزم من عددٍّ وعدة ومؤن. -هللا عليه وَسلَّم 

 
" أو 314" ثالمثائة وثالثة عشر رجاًل، أو حنو ذلك: "313وكان عدد املسلمني الذين انتدبوا هلذا اللقاء "

 ح مسلم" عن عمر بن اخلطاب."، والعدد األخري جاء يف "صحي319" أو "317"
 "، والباقي من املهاجرين.61"، ومن األوس "170وكان فيهم من اخلزرج "

وكان معهم سبعون بعريًا وفرسان فقط، أما أحدمها فللزبري بن العوام، وأما اآلخر فللمقداد بن عمرو، وكان يقال له: 
 املقداد بن األسود.

يوَم االثنني لثمان ليال خلون من  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -قيادة رسول هللا وخرج املنتدبون من املهاجرين واألنصار ب
 شهر رمضان، ودفع الرسول اللواَء العام ملصعب بن عمري وكان لواء أبيض.

 
 وقسم اجليش إىل كتيبتني:

 كتيبة املهاجرين، ودفع رايتها لعلي بن أَب طالب، وكانت سوداء يقال هلا: العقاب.  - 1
 تيبة األنصار، ودفع رايتها لسعد بن معاذ، وكانت سوداء أيًضا.وك - 2

وجعل على قيادة امليمنة الزبري بن العوام، وجعل على قيادة امليسرة املقداد بن عمرو، ومها الفارسان الوحيدان يف 
 اجليش.

لبعري الواحد، وكان نصيب ولقلة الرواحل صار املسلمون يتناوبون الركوب، فيتعاقب الرجالن والثالثة واألربعة على ا
على مجلٍّ  [2]أن يتعاقب الركوب مع "علي بن أَب طالب" و"مرثد الغنوي"  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -الرسول 

 فقال هلما: ))ما أنتما أبقوى مين، وال أان أبغىن عن األجر منكما((. واحد، فقاال: اي رسول هللا، حنن منشي عنك.
 

هبذا املثل الكامل للقائد العادل اْلكيم الرحيم، الذي ال ُيؤِثر نفَسه  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -لقد أعطى الرسول 
يَقبل إيثارًا ميكن أن يفسره  على جنده مبزية لنفسه أو جسده، وال يعفي نفَسه من عمل عام يشارك فيه جنوده، وال

 سائُر اجلند َّبلتخصص والتميز.
 

 هكذا فلتكن القيادة، وهكذا فليكن القادة.
 

مبن معه من املسلمني بدرًا؛ ألنه مكان صاحل لرتصد عري قريش القادمة من  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وقصد الرسول 
 فنزل َّبلقوم، وجعل يتحسس أخبار َمقِدم العري. الشام يف طريقها إىل مكة، حَّت كان قريًبا من بدر،

 
وبلغ أَّب سفيان قائَد قافلة قريش أن حممًدا واملسلمني معه يرتصدون القافلة؛ ملصادرهتا واالستيالء عليها، منذ خروجه 

 هبا إىل الشام يف أوائل اخلريف، فأخذ حذره عند العودة هبا من الشام.
 

جي هبا القافلة، ويبتعد هبا عن املواطن اليت ُيتمل أن تكون مواطن ترصد، ويدعو واستطاع أبو سفيان أن يدبر خطة ين
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 هبا قريًشا ْلماية القافلة وإنقاذها قبل فوات األوان.
 

 وقد اشتمل تدبريه على أمرين فيهما حذر ودهاء:
حممًدا وجيًشا من أنه استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، فبعثه مسرًعا إىل مكة، ُيرب قريًشا أبن  األمر األول:

 املسلمني قد خرجوا ملصادرة القافلة، ويطلب منهم اخلروج ْلماية قافلتهم وإنقاذها.
أنه ملا أحس بقرب جيش املسلمني من قافلته احنرف هبا، وغريَّ طريقه، ومشى يف ساحل البحر، اترًكا  األمر الثاين:

 وأسرع يف املسري وجنا َّبلقافلة.مكاَن بدرٍّ على يساره، وكانت بدر حمل جتمع جيش املسلمني، 
 

يوم بدر دعا للذين خرجوا معه ربَّه أن ُيملهم ويكسوهم ويشبعهم، ففتح  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ملا خرج الرسول 
 هللا له واستجاب دعاءه.

 
در يف ثالمثائة ومخسة خرج يوم ب -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -روى أبو داود إبسناد حسن عن عبدهللا بن عمرو أن النيب 

عشر، وقال: ))اللهم إَّنم حفاة فامحلهم، اللهم إَّنم عراة فاكسهم، اللهم إَّنم جياع فأشبعهم(( ففتح هللا له، فانقلبوا 
 وما منهم رجل إال رجع جبمل أو مجلني، واكتسوا، وشبعوا.
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 حتسُّس املرتصِ د، وحتسُّس اْلذر
"بسبس بن عمرو" و"عدي بن أَب الزغباء" يتحسسان األخبار، ومضيا حَّت خرج من املسلمني رجالن، مها:  -1

نزال بدرًا، فأانخا إىل تل قريب من املاء، مث أخذا شناا هلما "زقاا َّبلًيا" يستقيان فيه، فسمعا جاريتني من جواري القوم 
 النازلني على املاء، ُتطالب إحدامها األخرى حبق هلا عندها، وختاصمها يف ذلك.

قالت اليت عليها اْلق: إمنا أتيت العري غًدا أو بعد غد، "تعين عري قريش" فأعمل هلم، مث أقضيك الذي لك. وكان ف
جمدي بن عمرو اجلهين على املاء، فقال هلا: صدقِت، مث أصلح بينهما، فتلقف املتحسِ سان من املسلمني "بسبس 

 فأخرباه مبا َسعا. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ل هللا وعدي" ما َسعاه، وركبا بعرييهما، وانطلقا حَّت أتيا رسو 
 
وأقبل أبو سفيان بن حرب قائد عري قريش، وتقدم العري حذرًا، حَّت ورد املاء نفسه، فقال جملدي بن عمرو: هل  -2

 شن هلما، فقال: ما رأيت أحًدا أنكره، إال أنين قد رأيت راكبني قد أانخا إىل هذا التل، مث استقيا يف أحسست أحًدا؟
مث انطلقا. فأتى أبو سفيان مناَخهما، فأخذ من أبعار بعرييهما، ففتَّه فإذا فيه نوى التمر، فقال: هذه وهللا عالئف 

يثرب. فرجع إىل أصحابه سريًعا، فضرب وجَه عريِه عن الطريق، فأخذ هبا إىل جهة ساحل البحر، وترك بدرًا بيسار، 
 يعثر املسلمون على أثر لعري قريش.وانطلق مسرًعا، وجنا َّبلعري، ومل 

 
بنفسه، ومعه أبو بكر يتحسس األخبار، حَّت وقف على شيخ من  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فركب الرسول  -3

العرب يقال له: "سفيان الضمري"، فسأله الرسول عن قريش، وعن حممد وأصحابه، وما بلغه عنهم؟ فقال الشيخ: ال 
: إذا أخربتنا أخربانك. قال الشيخ: أذاك -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -أنتما؟ فقال رسول هللا  أخربكما حَّت خترباين ممن
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 بذاك؟ قال: نعم.
قال الشيخ: فإنه بلغين أن حممًدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخربين، فهم اليوم مبكان كذا 

 وأصحابه الذين خرجوا معه. -عليه وَسلَّم َصلَّى هللا  -وكذا، للمكان الذي به رسول هللا 
وبلغين أن قريًشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخربين صدقين، فهم اليوم مبكان كذا وكذا، للمكان الذي به 

 قريش.
 فلما فرغ من خربه قال: ممن أنتما؟

 ع أَب بكر.: حنن ِمن ماء، مث انصرف عنه م-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال رسول هللا 
 فجعل األعراَب الشيخ يقول: ما ِمن ماء؟ أِمْن ماء العراق؟ 

 إىل أصحابه. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ورجع رسول هللا 
 
بعث نفًرا من أصحابه إىل ماء بدر يتحسسون له األخبار، فيهم  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فلما أمسى رسول هللا  -4

زبري بن العوام" و"سعد بن أَب وقاص"، فوجدوا عند ماء بدر راويًة "وهي اإلبل اليت يستقى "علي بن أَب طالب" و"ال
عليها املاء" لقريش، فيها "أسلم" غالم بين اْلجاج، و"عريض أبو يسار" غالم بين العاص بن سعيد، فأتوا هبما، 

 قائم يصلي؟ -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فسألومها ورسول هللا 
 سقاة قريش، بعثوان نسقيهم من املاء. فقاال: حنن

فَكرِه القوم خربمها، ورجوا أن يكوان ألَب سفيان، فضربومها، فلما أذلقومها "أي: َّبلغوا يف ضرهبما" قاال: حنن ألَب 
 سفيان، فرتكومها.
ا، وإذا كذَّبكم وسجد سجدتَ ْيه، مث سلم وقال: ))إذا صدقاكم ضربتمومه -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وركع رسول هللا 

 تركتمومها، صدقا وهللا، إَّنما لقريش((.
 مث قال الرسول هلما: ))أخرباين عن قريش؟((.

 قاال: هم وهللا وراء هذا الكثيب الذي ترى َّبلعدوة القصوى.
 فقال هلما: ))كم القوم؟((.

 قاال: كثري.
 قال: ))ما عدهتم؟((.

 قاال: ال ندري.
 قال: ))كم ينحرون كل يوم؟((.

 : يوًما تسًعا، ويوًما عشًرا.قاال
 : ))القوم فيما بني التسعمائة واأللف((.-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال الرسول 

 مث قال هلما: ))فَمن فيهم من أشراف قريش؟((.
قاال: "عتبة بن ربيعة" و"شيبة بن ربيعة" و"أبو البخرتي بن هشام" و"حكيم بن حزام" و"نوفل بن خويلد" و"اْلارث 

بن عامر بن نوفل" و"طعيمة بن عدي بن نوفل" و"النضر بن اْلارث" و"زمعة بن األسود" و"أبو جهل بن هشام" 
 و"أمية بن خلف" و"نبيه ومنبه ابنا اْلجاج" و"سهيل بن عمرو" و"عمرو بن عبد ُود".
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 يكم أفالَذ كبدها((.على الناس فقال: ))هذه مكة قد ألقْت إل -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فأقبل رسول هللا 
 

واملسلمون معه أن قافلة العري أفلتت، وأَّنم إن أرادوا لقاء عدوهم، فإنه  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وحتقق الرسول 
مالقون حرًَّب مع جيش قريش، وأَّنم سيواجهون النفري، بعد أن جنت منهم العرُي، وكان هذا خالف ما كانوا يَودون 

َا َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغرْيَ َذاِت الشَّوَْكِة له يف سورة "األنفال": }وهو ما ذَكره هللا بقو  َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللَُّ ِإْحَدى الطَّائَِفَتنْيِ َأَّنَّ
{ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ  َتُكوُن َلُكْم َوُيرِيُد اَّللَُّ َأْن ُيُِقَّ اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن * ِلُيِحقَّ اْْلَقَّ 

 [.8، 7]األنفال: 
 

فأَّبن هللا هبذا أَّنم كانوا يودون الظفر َّبلقافلة غري ذات الشوكة، لكن هللا يريد شيًئا آخر، هو أن ُيظِفر املؤمنني القلة 
ينصر هبا أولياءه على أعدائه، ويقطع هبا َّبالنتصار على جيش قريش، كامَل العدد والعدة؛ لُيحق اْلق بكلماته اليت 

دابر الكافرين يف هذه املعركة اليت تقوم يف بدر بني املسلمني القلة ومشركي مكة، ولتكون مقدمة إلحقاق اْلق كله 
الذي بعث به حممًدا نبيَّه ورسوله للناس أمجعني، وإبطال الباطل كله الذي ينصره اجملرمون كل اجملرمني يف األرض، ولو  

 كرهوا ذلك وقاوموه بكل ما يستطيعون من قوة وحيلة.
 

{ بعد قوله يف لُِيِحقَّ اْْلَقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ : }-َعزَّ َوَجلَّ  -وللداللة على هذا املعىن الثاين قال هللا 
 اتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن{.اآلية السابقة: }َوُيرِيُد اَّللَُّ َأْن ُيُِقَّ اْْلَقَّ ِبَكِلمَ 
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 [3]رؤاي عاتكة بنت عبداملطلب يف مكة 
ريش رسالة أَب سفيان ورأت عاتكة بنت عبداملطلب، قبل قدوم ضمضم بن عمرو الغفاري مكَة بثالث ليالٍّ إلبالغ ق

إليهم يف شأن العري، رؤاي أفزعتها، فبعثت إىل أخيها العباس بن عبداملطلب، فقالت له: اي أخي، وهللا لقد رأيت الليلة 
رؤاي أفظعتين "أي: جعلتين أشهر أبن أمًرا فظيًعا شنيًعا خطريًا سيحدث ألهل مكة"، وختوفُت أن يدخل على قومك 

 م عين ما أحدِ ثك به.منها شرٌّ ومصيبة، فاكت
 فقال هلا العباس: وما رأيِت؟

قالت: رأيت راكًبا أقبل على بعري له، حَّت وقف َّبألبطح، مث صرخ أبعلى صوته: أال انفروا اي لُغُدر ملصارعكم يف 
 ثالث.
 : أي: اي أهل غدر، وُغُدر بضم الغني والدال مجع غدور.اي لغدر

 قالت: فأرى الناس اجتمعوا إليه.
املسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعريُه على ظهر الكعبة، مث صرخ مبثلها: أال انفروا اي لغدر  مث دخل

 ملصارعكم يف ثالث.
 مث مثل به بعريه على رأس أَب قبيس "هو جبل أَب قبيس املشِرف على اْلرم املكي من جهة الصفا" فصرخ مبثلها.

حَّت إذا كانت أبسفل اجلبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة، وال دار مث أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت هتوي، 
 إال دخلْتها منها فلقٌة. 
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 قال العباس: وهللا إن هذه لرؤاي، وأنِت فاكتميها، وال َتذُكريها ألحد.
 مث خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديًقا، فذكرها له، واستكتمه إايها.

 يد ألبيه عتبة، ففشا اْلديُث مبكة، حَّت حتدثت به قريش يف أنديتها.فذكرها الول
قال العباس: فغدوت ألطوف َّبلبيت، وأبو جهل بن هشام يف رهط من قريش قعود يتحدثون برؤاي عاتكة، فلما رآين 

قال يل أبو أبو جهل قال: اي أَّب الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبْل إلينا، فلما فرغُت أقبلت حَّت جلست معهم، ف
 جهل:

 اي بين عبداملطلب، مَّت حدثت فيكم هذه النبية؟
 قال: قلت: وما ذاك؟ 

 قال: تلك الرؤاي اليت رأت عاتكة. 
 قال: فقلت: وما رأت؟

قال: اي بين عبداملطلب، أما رضيتم أن يتنبَّأ رجالكم، حَّت تتنبأ نساؤكم؟! قد زعمت عاتكة يف رؤايها أنه قال: انفروا 
رتبص بكم هذه الثالث، فإن يك حقاا ما تقول، فسيكون، وإن متِض الثالث ومل يكن من ذلك شيء، يف ثالث، فسن

 نكتْب عليكم كتاًَّب أنكم أكذب أهل بيت يف العرب.
 قال العباس: فوهللا ما كان مين إليه كبري، إال أين جحدُت ذلك، وأنكرت أن تكون رأت شيًئا، مث تفرقنا.

من بين عبداملطلب إال أتتين، فقالت: أقررمت هلذا الفاسق اخلبيث أن يقع يف رجالكم، مث قد فلما أمسيت مل تبَق امرأة 
 تناول النساء وأنت تسمع، مث مل يكن منك َغرْيٌ "أي تغري وإنكار" لشيء مما َسعَت!!

 ينكنه.قال العباس: فقلت: قد وهللا فعلت، ما كان مين إليه من كبري، وامي هللا ألتعرضن له، فإن عاد ألكف
 قال: فغدوت يف اليوم الثالث من رؤاي عاتكة، وأان حديد مغضب، أرى أين قد فاتين منه أمٌر أحب أن أدركه منه.
فدخلت املسجد فرأيته، فوهللا إين ألمشي حنوه أتعرضه؛ ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجاًل خفيًفا، حديد 

 الوجه، حديد اللسان، حديد النظر.
 ب املسجد يشتد، فقلت يف نفسي: ما له لعنه هللا، أكل هذا فَ َرق مين أن أشامته؟!إذ خرج حنو َّب

 وإذا هو قد َسع ما مل أَسع: صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو يصرخ ببطن الوادي، واقًفا على بعريه.
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 ضمضم بن عمرو الغفاري وإيصاله رسالة أَب سفيان إىل قريش

رسالَة أَب سفيان إىل قريش، وركب بعريَه مسرًعا إىل مكة، فلما وصل مكة جدع أنَف محل ضمضم بن عمرو الغفاري 
 بعريِه، وحوَّل رحَله، وشقَّ قميصة، وأخذ يصرخ ببطن الوادي:

 اي معشر قريش، اللطيمَة.
 ة جتارة وأمواالً.تطلق اللطيمة ويراد منها العري احململة بُ راا وطيًبا وحنو ذلك، وال يقال للعري لطيمة ما مل تكن حممل

 مث قال: أموالكم مع أَب سفيان قد َعَرض هلا حممٌد يف أصحابه، ال أرى أنكم تستطيعون إدراكها، الغوَث الغوث.
 مشركو مكة يتجهزون للخروج إلنقاذ أمواهلم وُيرجون

بني رجلني: إما خارج ملا َسع مشركو مكة رسالَة أَب سفيان على لسان ضمضم جتهزوا للحرب ِسراًعا، وأوعبوا، وكانوا 
 بنفسه يف النفري، وإما َّبعث مكانه رجالً.
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 مل يتخلف من أشراف قريش أحٌد إال أَّب هلب بن عبداملطلب، فإنه بعث مكانه العاصي بن هشام بن املغرية.
بني وحاول "أمية بن خلف" أن يتخلف، وكان شيًخا جسيًما ثقياًل، فأاته "عقبة بن أَب معيط" وهو جالس يف املسجد 

ظهراين قومه، مبجمرة ُيملها، فيها انر وعود يتبخر به، حَّت وضعها بني يديه، مث قال: اي أَّب علي، استجمر؛ فإمنا أنت 
 من النساء.

 قال له: قبحك هللا، وقبح ما جئت به!
 مث جتهز وخرج مع الناس.

 رج منهم رجل واحد.ومل يَبَق من قريش بطٌن إال نَ َفَر منه انٌس، َّبستثناء بين عدي بن كعب، مل ُي
 

خرجت قريش يف أكثر من ألف مقاتل بقيادة أَب جهل بن هشام، وكانوا جمهزين بكل ما استطاعوا من عدة للقتال 
ومؤن ووسائل ترف وهلوٍّ، ومعهم اخلمور واملغنيات واملعازف، ويف نفوسهم الصلف والكرب والبطر، والرغبة مبراءاة 

 هلم اهليبُة يف نفوس العرب.الناس قوهَتم ومكانتهم، حَّت تدوَم 
َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوا وقد وصف هللا حالَة قريش هذه للمؤمنني، إذ يعظهم بقوله هلم يف سورة "األنفال": }

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِداَيِرِهْم َبَطًرا َوِرََئَء النَّاِس فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُُيُكْم َواْصرِبُوا ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن * َواَل َتُكونُوا َكالَّ 
 [.47، 46{ ]األنفال: َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َواَّللَُّ مِبَا يَ ْعَمُلوَن حمُِيطٌ 

 : فتضعفوا. والفشل يف اللغة: الضعف والكسل والتخاذل.{فَ تَ ْفَشُلوا}
 غلبة، والقوة، والنصرة.{: الريح الدولة، والَوَتْذَهَب ِرُُيُكمْ }
 : الَبَطر هو الطُّغيان َّبلنِ عمة، وكراهية الشَّيء من غري أن يستحقَّ الكراهية، وفعُله: َبِطر يَبَطر، كَفرِح يَفَرح.{َبَطًرا}

 
وساَر جيش قريش إىل جهة بدر على الطريق الذي ُيتمل أن يعرتَض املسلمون فيه قافلتهم، ومروا يف طريقهم على 

لغفاريني، فبعث "ُخفاف الغفاري" أو أبوه "َأمْيَاء الغفاري" إىل قريش حني َمرُّوا مبنازله ابًنا له ُيمل هلم ذَّبئح قد منازل ا
 أهداها هلم.

 وقال هلم: إن أحببتم أن مندكم بسالح ورجال فعلنا.
ا نقاِتل الناس فما بنا من ضعف فأرسلوا إليه مع ابنه: أن َوَصَلْتك رَِحٌم قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنَّا إمنَّ 

 فما ألحد َّبهلل من طاقة. -كما يزعم حممد   -عنهم، ولئن كنا إمنا نقاتل هللا 
 

واتبع جيش ُمشركي قريش مسريهم حَّت نزلوا قرب بدر، وكان منزهلم َّبلعدوة القصوى من الوادي وراء كثيب الرمل، 
 قرب إىل املدينة إىل جهة منزل املسلمني.أما اآلَّبر إىل ماء بدر فتقع يف العدوة الدُّنيا األ

وَلمَّا رأى أبو سفيان أنه قد جنا َّبلعري وأوصلها إىل مأمنها، أرسل إىل قريش يقول هلم: إنكم إمنا خرجتم لتمنعوا عريكم 
 ورجالكم وأموالكم، فقد جناها هللا فارجعوا.

وكان بدر موَسًا من مواسم العرب  - نرد بدرًا فقال أبو جهل بن هشام قائد جيش قريش يومئذٍّ: وهللا ال نرجع، حَّت
، [4]فنقيم عليه ثالًًث، فننحر اجلزر ونطعم الطعام، ونسقي اخلمر، وتعزف علينا القيان -جيتمع هلم به سوق كل عام 

 ب ومبسريان ومجعنا، فال يزالوَن يهاُبونَ َنا أبًدا بعدها، فامضوا.وتسمع بنا العر 
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وقال األخنس بن شريق الث ََّقفي لبين زهرة إذ كان حليًفا هلم: اي بين زُهرة، قد جَنَّى هللا لكم أموالكم، وَخلَّص لكم 
نه ال حاجة لكم أبن خترجوا يف صاحبكم "خمرمة بن نوفل"؛ وإمنا نفرمت لتمنعوه وماله، فاجعلوا يل جبنها وارجعوا، فإ

 غري منفعة، ال ما يقول هذا، يعين: أَّب جهل.
 

فرجعوا فلم يشهد معركَة بدر زهريٌّ واحد، لقد أطاعوه وكان فيهم ُمطاًعا، وملا جرى لقريش ما جرى بعُد يف بدر 
 اغتبطت بنو زهرة برأي األخنس، فلم يزل فيهم معظًَّما مطاًعا.

 
 -وإن خرجتم معنا  -ن أَب طالب وبني بعض قريش، فقالوا له: وهللا لقد عَرفنا اي بين هاشم وجرى حوار بني طالب ب

 أن هواكم ملع حممد، فرجع طالب إىل مكة مع َمن رجع ومل يشهد بدرًا.
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 لقاء على غري ميعاد
أن تتجه  -يش من عجيب التالقي الذي رَسه القضاء والقدر، والذي مت دون تواعد بني املسلمني ومشركي قر 

 املسرياتن املؤمنة والكافرة تِلقاء مكان بدر.
 

هذه خارجة من املدينة قصدها مصادرة العري، ال مواجهة النفري، وتلك قصدها جندة القافلة اليت جنت فعاًل بتحويل 
 خط املسري، ليقضي هللا أمًرا كان مفعوالً.

 
آلخر، حَّت كان كل منهما قريًبا من ماء بدر، هذه املؤمنة يف واستمرت املسرياتن تتقارَّبن دون أن يعلم كلٌّ منهما َّب

الُعدوة الدنيا من جهة املدينة، والدنيا إىل ماء بدر، وهذه الكافرة يف العدوة القصوى عن ماء بدر إىل جهة مكة، 
 لمني.وركب العري قد انشمر إىل أسفل، مبتعًدا عن املسلمني إىل جهة مكة، ظافًرا َّبلنجاة من طالبيه املس

 
نْ َيا َوُهْم َِّبْلُعْدَوِة يف سورة "األنفال" ُياطب املؤمنني: } -َعزَّ َوَجلَّ  -ويف بيان ذلك قال هللا  ُتْم َِّبْلُعْدَوِة الدُّ ِإْذ أَن ْ

اَّللَُّ َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تَ َواَعْدمُتْ اَلْختَ َلْفُتْم يف اْلِميَعاِد َوَلِكْن لِيَ ْقِضَي 
 [.42{ ]األنفال: َعْن بَ يِ َنةٍّ َوَُيََْي َمْن َحيَّ َعْن بَ يِ َنةٍّ َوِإنَّ اَّللََّ َلَسِميٌع َعِليمٌ 

 : هي من الوادي شاطُئه وطرفه، وهي املكان املرتفع، وجتمع على: "ِعَداء" و"َعَداَيت".{الُعْدَوة}
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 يستشري أصحابه -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -الرسول 
إبفالت القافلة وجناهتا، وخبروج جيش قريش ليتصدَّى للرسول وَمن معه ِمن  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -َعِلم رسول هللا 

ذين خرجوا معه املسلمني، فرأى حبكمته القيادية العظيمة أن ال يبت أبمر االصطدام اْلرَب مع قريش، حَّت يستشري ال
ِمن املسلمني، وقد كان خروجهم ملصادرة الِعري، ال ملقاتلة النفري القادمني من مكة بِكرْبهم وخيالئهم، وعددهم 

قد َوَعَده إحدى الطائفتني َّبلظفر هبا أو عليها، وإذ قد أفلتت طائفة العري، فقد  -َعزَّ َوَجلَّ  -وعدهتم، رغم أن هللا 
 منه طائفُة النفري. تعنيَّ أن الوعد مقصودٌ 
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إنه َلموقف حمرج للقائد، ولكنَّ عْرَض األمر على مجهور القوم، واستشارهَتم فيه هو السبيل اْلكيم للخالص منه، 
 وإلقاء تبعته ومسؤولياته على الذين سيتحملون أبنفسهم أعباَء القتال وما يستتبعه.

 
لذين خرجوا معه، وَعَرَض عليهم املوقَف العام الذي هم فيه، املسلمني ا -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فجمع الرسول 

وأَّبن هلم أن العري اليت خرجوا إليها قد أفلتْت، وأَّنم اآلن يف مواجهة جيش مستعد ٍّ للقتال، وقال هلم: ))أشريوا عليَّ 
 أيها الناس((.

 
 -جهة العدو ومقاتلته، إذا رأى الرسوُل فقال وأحَسَن القوَل، وأعلن االستعداد ملوا -رضي هللا عنه  -فقام أبو بكر 

 ذلك. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم 
 فقال وأحسن القول، وأعلن االستعداد الكامل لتنفيذ ما أراه هللا. -رضي هللا عنه  -مث قام عمُر 

قالت بنو  مث قام املقداد بن عمرو فقال: "اي رسول هللا، امِض ملا أراك هللُا، فنحن معك، وهللا ال نقول لك كما
[؛ ولكن: اذهْب أنت وربك فقاتال إان 24إسرائيل ملوسى: }َفاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فَ َقاِتاَل ِإانَّ َهاُهَنا َقاِعُدوَن{ ]املائدة: 

 معكما مقاتلون، فوالذي بعثك َّبْلق لو سرت بنا إىل ِبْرك الِغَماد، جلالدان معك َمن دونه حَّت تبلغه".
 خريًا، ودعا له خبري. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال له رسول هللا 

 موضع بناحية اليمن، وقيل: هو أقصى حجر، وهو موضع كان يصعب الوصول إليه يومئذ. :برك الغماد
 رضي هللا عنهم. -وأبو بكر وعمر واملقداد كلهم من املهاجرين 

 
ش قريش، ورأوا أَّنم ال ِقَبل هلم مبواجهة عدوِ هم، وكرِه فريق من املؤمنني الذين خرجوا مع الرسول يومئذٍّ مقاتلَة جي

َصلَّى  -وأَّنم متورطون يف معركة انتحارية، فكأَّنم ُيساقون إىل املوت وهم ينظرون، وجعل بعضهم جيادل رسوَل هللا 
 هلم اْلقُّ يف قضية عدم التكافؤ بني الفريقني، وقد أعلمهم الرسوُل بوعد هللا له َّبلنصر، فتبنيَّ  -هللا عليه وَسلَّم 

 مبقتضى إمياَّنم َّبهلل وبصدق الرسول، لكن فارق القوة املادية أقلق نفوَسهم، وأزاغ أبصاَرهم.
 

قد أثبَته يف كتابه؛ ليبقى  -َعزَّ َوَجلَّ  -ولئن سكتْت رواايُت السرية عن ِذكر حال هذا الفريق من املؤمنني، فإن هللا 
موا أن فريًقا من أهل بدر قد حصل منهم كراهيُة لقاء العدو، وجمادلُة الرسول مثاًل ملن أييت بعدهم من املؤمنني، وليعل

َكَما يف سورة "األنفال" خطاًَّب لرسوله: } -َعزَّ َوَجلَّ  -يف لقائهم، فكأَّنم يساقون إىل املوت وهم ينظرون، فقال هللا 
َا ُيَساُقوَن ِإىَل َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمْن بَ ْيِتَك َِّبْْلَقِ  َوِإنَّ َفرِيًقا ِمَن الْ  َ َكَأمنَّ ُمْؤِمِننَي َلَكاِرُهوَن * جُيَاِدُلوَنَك يف اْْلَقِ  بَ ْعَدَما تَ َبنيَّ

 [.6، 5{ ]األنفال: اْلَمْوِت َوُهْم يَ ْنُظُرونَ 
 

ا أن يسمع من األنصار، بعد أن َسع أقوال كبار املهاجرين، فقال مشعرً  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ويريد الرسول 
 بتكرير طلب املشورة عن مراده: ))أشريوا عليَّ أيها الناس((.

هبذا اخلطاِب األنصاَر؛ ألن عددهم هو العدد األكثر يف الذين خرجوا معه إىل بدر، وألن األنصار  وإمنا يريد الرسول
صلَت إلينا فأنت يف ذمتنا، حني َّبيعوه َّبلعقبة قالوا: اي رسول هللا، إانَّ ُبرآء من ذمامك حَّت تصل إىل دايران، فإذا و 

 مننعك مما مننع منه أبناءان ونساءان.
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يتخوف أالَّ تكون األنصار ترى عليها نصره، إال ممَّن دمهه َّبملدينة من  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فكان رسول هللا 
 عدوه، وأن ليس عليهم أن يسري هبم إىل عدو خارج دايرهم.

 ى هللا عليه وَسلَّم، قال له سعد بن معاذ: "وهللا لكأنك تريدان اي رسول هللا!".َصلَّ  -فلما قال ذلك رسول هللا 
 قال: ))أجل((.

قال سعد: "قد آمنا بك وصدَّقناك، وشهْدان أن ما جئت به هو اْلق، وأعطيناك على ذلك عهوَدان ومواثيقنا على 
ثك َّبْلق، لو استعرضَت بنا هذا البحَر، السمع والطاعة، فامِض اي رسول هللا ملا أردت، فنحن معك، فوالذي بع

فخضته، خلضناه معك، ما ختلَّف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوَّان غًدا، إان َلُصرُب يف اْلرب، ُصُدق يف 
 اللقاء، لعل هللا يريك منا ما تقر به عينك، فِسْر بنا على بركة هللا".

هل اللغة: الصرب نقيض اجلزع، صرب يصرب صربًا، فهو صابر وصبَّار، : أي لصابرون يف اْلرب، قال ألصرب يف اْلرب
 وصبري وصبور، واألنثى صبور أيًضا بغري هاء، ومجعه ُصرُب.

صدق يف اللقاء: أي ًثبتون صامدون، وهو مجع، مفرده َصْدق، بفتح الصاد وسكون الدال، والصَّْدق هو الثْبت يف 
 اللقاء، واجلمع صدق.

 َصلَّى هللا عليه وَسلَّم، وسرَّْته، ونشطته. -طبها سعد، أثلجت قلَب الرسول إَّنا خطبة رائعة خ
: ))سريوا، وأبشروا؛ فإن هللا تعاىل قد وعدين إحدى الطائفتني، وهللا لكأين -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -مث قال الرسول 

 اآلن أنظر إىل مصارع القوم((.
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 ليلة العزم على القتال
من عزم أصحابه الذين خرجوا معه للعري، على االستجابة ملواجهة عدوهم،  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ول استوثق الرس

 رغم كثرة عددهم وعدهتم، ثقًة بوعد هللا هلم َّبلنصر، وابتغاء مرضاته، وطلًبا جلنته، ورغبة يف االستشهاد يف سبيله.
 ادي، حيث املكان الصاحل عسكرايا للقاء العدو يف معركة قتالية.فعزم على االرحتال هبم، والنزول عند ماء بدر يف الو 

وَّبت املسلمون ينتظرون أمَر الرسول هلم َّبالرحتال، وقد رأوا أَّنم مواجهون جيَش قريش ال حمالة، فألقى هللا عليهم 
ألعصاهبم، إال أَّنم كانوا يف قلة النعاس، َأَمَنًة منه؛ حَّت ال يكون التفكري يف القتال مقلًقا هلم، مضِعًفا لقواهم، شاداا 

 من املاء.
فباتوا ليلتهم انئمني، مستغرقني يف نومهم، منقطعني عن كل تفكري مبا هم عليه قادمون، وما هم له مالقون؛ ليالقوا  

عدوهم وهم بكامل قواهم اجلسدية، وكان هذا معونًة من هللا هلم، حَّت أصبح كثري منهم يف حالة جنابة؛ دلياًل على 
 َّنم َّبتوا ونفوُسهم مطمئنٌة، فارغة مما يقلقها.أ

وأصبحوا حباجة شديدة إىل املاء، ظماء، ويريدون أن يتطهروا للصالة َّبالغتسال من اجلنابة أو َّبلوضوء، فوسوس 
الشيطان لبعضهم: إنكم تزعمون أنكم أولياء هللا، ومعكم رسوله، وأنتم ال جتدون ماًء تتطهرون به لصالتكم، وال ماًء 

 تشربونه؟!
فبعث هللا مطًرا من السماء، حَّت سال الوادي، فشربوا، وتطهروا، وملؤوا منه أسقيَتهم، وكان من معونة هللا هلم يف هذا 

 املطر، أْن كان سبًبا ألمرين:
إذا أن األرض تلبَّدت َّبملاء من جهتهم؛ إذ كان الوادي من جهتهم دهًسا "أي: ليًنا بني الرتاب والرمل،  األمر األول:

 أصابه املاء تلبد".
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فسهل ذلك هلم اْلركة، وثبت به أقدامهم؛ حَّت ال تغوص يف الرمل والرتاب اللني، ويسر هلم االنتقال إىل ماء بدر 
 بسرعة.

أن اْلال كان على عكس ذلك َّبلنسبة إىل جيش قريش؛ فقد استوحلت األرض من جهتهم َّبألمطار،  األمر الثاين:
 ، واالنتقال إىل ماء بدر.فعاقتهم عن التحرك السريع

ِإْذ يُ َغشِ يُكُم الن َُّعاَس يف سورة "األنفال": } -َعزَّ َوَجلَّ  -وامنتَّ هللا على املسلمني يف معركة بدر َّبلنُّعاس وَّبملطر، فقال 
رَُكْم بِِه َوُيْذِهَب َعْنُكمْ  رِْجَز الشَّْيطَاِن َوِلرَيِْبَط َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَ بِ َت بِِه  َأَمَنًة ِمْنُه َويُ نَ زِ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِ 

 [.11{ ]األنفال: اأْلَْقَدامَ 
 فكان النعاس؛ إللقاء األمن يف نفوسهم، وصرف القلق عنهم. -1
 وكان مطر السماء الذي أنزله هللا: -2

ًرا ملن كان حباجة إىل الطهارة للصالة. -أ  مطهِ 
 لشيطان، واملراد من الرجز هنا: أقذاره ووساوسه.وُمذِهًبا رجَز ا -ب
 ومقوايا لقلوهبم، ورابطًا عليها برَّبط الثقة َّبهلل، وأبنه مؤيدهم. -ج 
 ومثبًتا ألقدامهم على األرض اليت لبَّدها هلم. -د
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 ارحتال الرسول َّبملسلمني شطر ماء بدر

ملسلمني جتاه ماء بدر؛ ليكونوا عند املاء يشربون منه كلما احتاجوا وأذَّن املنادي َّبلنهوض واالرحتال، وارحتل الرسول َّب
 إليه، وليكونوا حيث املكان الصاحل لقتال العدو.

 دينة من بطن الوادي."اآلَّبر" ببدر يف العدوة الدنيا إىل امل [5]وكانت الُقُلب
وسار جيش املسلمني، وحط الرسول رحاله عند أدىن ماء من بدر، وحط املسلمون رحاهلم يف هذا املنزل، وكان ذلك 

 عشاء من ليلة اجلمعة السابع عشر من شهر رمضان.
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 مبنزل آخر - َصلَّى هللا عليه وَسلَّم -اْلَُباب بن املنذر يشري على الرسول 
باب بن املنذر بن اجلموح، وكان صاحب رأي حصيف، وخربة يف اْلرب، فقال: "اي رسول هللا، أرأيت هذا فأقبل اْل

 املنزل؟ أمنزاًل أنزلكه هللا، ليس لنا أن نتقدمه، وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واْلرب واملكيدة؟".
 كيدة((.: ))بل هو الرأي واْلرب وامل-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال رسول هللا 

فقال اْلباب: "فإن هذا ليس مبنزل، فاَّنض َّبلناس حَّت أنيت أدىن ماء من القوم، فننزله، مث نغوِ ر "أي: ندفن ونطمس" 
 ما وراءه من القلب "اآلَّبر"، مث نبين عليه حوًضا، فنملؤه ماء، مث نقاتل القوم، فنشرب وال يشربون".

 ))لقد أشرَت َّبلرأي((.: -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -قال رسول هللا 
وَمن معه من الناس، فسار حَّت إذا أتى أدىن ماء من القوم نزل عليه، مث  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فنهض رسول هللا 

أمر َّبلقلب "اآلَّبر" األخرى فُغوِ رْت "ُطمست"، وبىن حوًضا على القليب الذي نزل عليه، فُملئ ماء، مث قذفوا فيه 
 د املسلمني، وكان هذا العمل لياًل.اآلنية؛ ليشرب جن
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وأعطى الرسول هبذا مثَل القائد اْلكيم، الذي ال يستكرب عن قبول مشورة جاءت على خالف ما كان قد رأى ونفذ، 
ما دام الوقت صاْلًا للتغيري إىل ما هو أحسن، وال يكرب عنده أن يرى أحُد جنوده أحسَن من رأيه، ويتبع الرأي 

 األحسن.
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 بن معاذ يشري ببناء عريش للرسول سعد
فقال: اي نيب هللا، أاَل نَبين لك عريًشا، تكون فيه، ونعد  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وأقبل سعد بن معاذ إىل رسول هللا 

 عندك ركائَبك، مث نلقى عدوَّان، فإن أعزَّان هللا وأظهران على عدوان، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت األخرى، جلستَ 
على ركائبك، فلحقَت مَبن وراءان، فقد ختلَّف عنك أقواٌم، اي نيب هللا، ما حنن أبشدَّ لك حباا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى 

 حرًَّب ما ختلَّفوا عنك، مَينعك هللا هبم، يناصحونك، وجياهدون معك؟!
 خريًا، ودعا له خبري. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فأثىن عليه رسول هللا 

عريٌش، وفق مشورة سعد بن معاذ، فكان فيه، وهو مبثابة "غرفة القيادة"  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ُبين لرسول هللا مث 
 أو "غرفة العمليات" و"اإلدارة اْلربية" يف املصطلحات اْلديثة.

 ْلراسته، ليس معه غريه فيه. -رضي هللا عنه  -وكان مع الرسول يف العريش أبو بكر 
 -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -بن معاذ متوشًحا سيفه يف نَفر من األنصار، على َّبب العريش، ُيرسون الرسول وقف سعد 

 حَّت ال يدنو أحد من العريش.
مستشهًدا مبا كان من أَب بكر  -رضي هللا عنه  -بشجاعة أَب بكر  -رضي هللا عنه  -وقد أشاد علي بن أَب طالب 

 بدر. يف قصة حراسة الرسول يف عريش
 خطب الناس فقال: "اي أيها الناس، من أشجع الناس"؟ -رضي هللا عنه  -أن علياا  [6]جاء يف مسند البزار

 قالوا: أنت اي أمري املؤمنني.
 -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -منه، ولكن هو أبو بكر، إان جعلنا للنيب  [7]انتصفت فقال: "أما إين ما َّبرزت أحًدا إال 

ملشركني، فوهللا ما دان منا لئال يهوي إليه أحد من ا -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -عريًشا، فقلنا: من يكون مع رسول هللا 
 ال يهوي إليه أحد إال أهوى إليه". -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -أحد إال أبو بكر، شاهر َّبلسيف على رسول هللا 
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 ارحتال جيش قريش يف اجتاه ماء بدر 

 هتا.وارحتلت قريش حني أصبحت متجهة شطر ماء بدر، وأقبلت بكربها وخيالئها وفخرها وعددها وعد
 وصعدت الكثيب الفاصل، مث صوبت منه إىل الوادي حنو قلب ماء بدر.

تصوب مقبلة حنو الوادي، قال: ))اللهم هذه قريش قد أقبلت  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فلما رآها رسول هللا 
 خبيالئها، وفخرها، حتادك، وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتين، اللهم أحنهم الغداة((.

 نهم الغداة: أي: اجعل هالكهم وقت الغداة، واْلني يف اللغة هو اهلالك.أح
عتبة بن ربيعة يف القوم على مجل له أمحر، فقال: ))إن يكن يف أحد من  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ورأى رسول هللا 

 القوم خري فعند صاحب اجلمل األمحر، إن يطيعوه يرشدوا((.
 اه معسكر املسلمني:نزول جيش قريش يف الوادي جت
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فلما هبطوا إىل الوادي نزلوا منزاًل مواِجًها ملنزل جيش املسلمني، وأقبل نفر منهم لريدوا املاء، فلم جيدوا غري حوض 
 املسلمني، فأقبلوا ليشربوا منه.

 ))دعوهم(( فشربوا. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فأراد املسلمون منعهم، فقال هلم رسول هللا 
أمر هؤالء الشاربني أنه ما شرب من اْلوض رجل منهم يومئذ إال قتل، َّبستثناء حكيم بن حزام، فإنه مل  فكان من

 يقتل، مث أسلم بعد ذلك، فحسن إسالمه.
 لقد علم هللا أن يف قلبه خريًا فحماه من القتل ليسلم فيما بعد.

 م بدر".فكان حكيم بن حزام إذا اجتهد يف ميينه قال: "ال، والذي جناين من يو 
مث منع املسلمون املشركني من ورود اْلوض، فأقبل األسود بن عبداألسد املخزومي، وكان رجاًل شرًسا سيء اخللق، 

 فقال: "أعاهد هللا ألشربن من حوضهم، أو ألهدمنَّه، أو ألموتنَّ دونه".
برت قدمه بنصف ساقه، فطارت فلما دان من اْلوض، خرج إليه محزة بن عبداملطلب، فلما التقيا ضربه محزة بسيفه، ف

 وهلا طنني.
فوقع على ظهره تشَخب رجله دًما، مث حَبا إىل اْلوض حَّت اقتحم فيه، يريد أن َيرَبَّ ميينه، وأتبعه محزة فضربه حَّت  

 قتله يف اْلوض.
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 عمري بن وهب اجلمحي يطوف حول معسكر املسلمني ليتعرف مقدار قوهتم
 نزله، رأوا أن يبعثوا من يستطلع هلم، لُيقدِ ر هلم بنظره عدد املسلمني وعدهتم.ملا اطمأن جيش قريش يف م

 فبعثوا عمري بن وهب اجلمحي، وقالوا له: احرز "أي: قدِ ر" لنا أصحاب حممد.
فاستجال عمري بفرسه حول العسكر، مث رجع إليهم فقال: "ثالمثائة رجل، يزيدون قلياًل أو ينقصون، ولكن أمهلوين 

 ظر أِللقوم كمني أو مَدد".حَّت أن
اي  -فانطلق على فرسه يف الوادي حَّت أبَعد، فلم ير شيًئا، فرجع إليهم فقال: "ما وجدت شيًئا، ولكين قد رأيت 

البالاي حتمل املنااي، نواضح يثرب حتمل املوت الناقع، قوم ليس معهم منعة وال ملجأ إال سيوفهم،  -معشر قريش 
منهم، حَّت يقتل رجاًل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خري العيش بعد ذلك؟ فَرْوا  وهللا ما أرى أن يقتل رجل

 رأَيكم".
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 آراء تطرح بني املشركني للكفِ  عن مقاتلة املسلمني
ملا َسع حكيم بن حزام ما قاله عمري بن وهب اجلمحي مشى بني القوم حماوالً صرف الناس عن حماربة املسلمني، فأتى 

عتبة بن ربيعة فقال له: اي أَّب الوليد، إنك كبري قريش وسيدها، واملطاع فيها، هل لك إىل أن ال تزال تذكر فيها خبري 
 إىل آخر الدهر؟

 قال: وما ذاك، اي حكيم؟
 : ترجع َّبلناس.قال

قال: قد فعلت، فأت ابن اْلنظلية "يعين أَّب جهل، واْلنظلية أمه"؛ فإين ال أخشى أن يشجر "أي: يثري الشجار 
واخلصام" أمر الناس غريه، وتعهد عتبة أبن يتحمل دية عمرو بن اْلضرمي الذي قتله املسلمون، وما أصيب من ماله، 

 .[8]ألخيه عامر بن اْلضرمي حليفه 
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مث قام عتبة بن ربيعة خطيًبا، فقال: "اي معشر قريش، إنكم، وهللا، ما تصنعون أبن تلقوا حممًدا وأصحابه شيًئا، وهللا إن 
تل ابن عمه، أو ابن خاله، أو رجاًل من عشريته، فارجعوا أصبتموه ال يزال الرجل ينظر يف وجه رجل يكره النظر إليه، ق

وخلوا بني حممد وبني سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردمت، وإن كان غري ذلك ألفاكم ومل تعرضوا منه ما 
 تريدون".

هيئها، قال حكيم بن حزام: "فانطلقت حَّت جئت أَّب جهل، فوجدته قد نثل )= أخرج( ِدرًعا له من جراهبا، فهو ي
 فقلت له: اي أَّب اْلكم، إن عتبة أرسلين إليك بكذا وكذا للذي قال".

ملن عدا  حني رأى حممًدا وأصحابه، "أي: جنب، والسْحر الرئة، وهذه العبارة تقال [9]فقال: "انتفخ وهللا سْحره 
 طوره وجاوزه قدره".

كال، وهللا ال نرجع حَّت ُيكم هللا بيننا وبني حممد، ما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن حممًدا وأصحابه أكلة جزور، 
 وفيهم ابنه فقد ختوفكم عليه".

حليف عتبة يقول له: هذا حليفك يريد أن يرجع َّبلناس، وقد رأيت  [10]مث بعث أبو جهل إىل عامر بن اْلضرمي 
 أثرك بعينك، فقم فانشد خفرتك "أي: اطلب من قريش الوفاء بعهدهم لكم"، ومقتَل أخيك.

قوم، واجتمعوا على ما هم فقام عامر بن اْلضرمي فاكتشف مث صرخ: واعمراه، واعمراه، فحمَيت اْلرب، واشتد ال
 عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة.

مث التمس عتبة بيضة يلبسها يف رأسه، وهي خوذة اْلرب، فما وجد بيضة يدخل رأسه فيها لعظم هامته، فلما رأى 
 ذلك تعمم بربد له على رأسه معتجًرا.
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 التهيؤ للمواجهة

 يعدل صفوفهم بقدح )سهم( كان يف يده. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وأقبل رسول هللا  واصطف املسلمون،
 وكان ذلك يوم اجلمعة، السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من اهلجرة.

فرآه  برجل من املسلمني اَسه: سواد بن غزية، حليف بين عدي بن النجار، -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ومرَّ الرسول 
 متقدًما على الصف، فطعن يف بطنه َّبلقدح، وقال له: ))استِو، اي سواد((.

 فقال: اي رسول هللا، أوجعتين، وقد بعثك هللا َّبْلق والعدل، فأقدين "أي: دعين أقتص منك".
 طنه.عن بطنه، وقال له: ))استقد(( فأقبل سواد فاعتنقه فقبل ب -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فكشف رسول هللا 
 : ))ما محلك على هذا، اي سواد؟((.-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال له رسول هللا 

 قال: اي رسول هللا، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميسَّ جلدي جلدك.
 خبري. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فدعا له رسول هللا 

 ريش فدخله، ومعه فيه أبو بكر الصديق، ليس معه فيه غريه.وملا أمت الرسول تعديل الصفوف، رجع إىل الع
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 َّني الرسول املسلمني عن قتل بعض أفراد من جيش قريش
ما تعرفه القيادة وختطط له وتدبره ال يعرفه عامة الناس وأفراد اجلند؛ فقد يكون يف جيش العدو أهل والء للقائد 

و، ليزودوه َّبألخبار، وليخذلوا عنه ما استطاعوا، وليس من مصلحة وألتباعه، أو عيون له استبقاهم يف صف العد
 القيادة أن تفصح عن حقيقتهم لئال يتسرَّب األمر إىل العدو فتفسد اخلطة، ويصيب أهل الوالء من العدو بالء.
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اخلري أن وقد يكون يف صف العدو من له سابقة خري، وال شر منه وميكن أن يكون عنصًرا مفيًدا يف املستقبل، فمن 
 تصنع له محاية مكافأة على ما كان منه من خري.

 املسلمني يوم بدر عن قتل بعض أفراد يف جيش قريش. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -هلذا ولنحوه َّنى الرسول 
قال ألصحابه يوم بدر: ))إين عرفت أن  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقد روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن النيب 

جااًل من بين هاشم وغريهم قد أخرجوا كرًها ال حاجة هلم بقتالنا، فمن لقي منكم أحًدا من بين هاشم فال يقتله، ومن ر 
لقي أَّب البخرتي بن هشام بن اْلارث بن أسد فال يقتله "واَسه: العاص"، ومن لقي العباس بن عبداملطلب، عم رسول 

 فإنه إمنا خرج مستكرًها((. فال يقتله، -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -هللا 
موىل رسول  -قد هاجر يوم هاجر وهو راضٍّ عن عمه العباس، قال أبو رافع  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وكان الرسول 

: كنت غالًما للعباس، وكان اإلسالم قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس، وأسلَمت أم -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -هللا 
 لْمُت، وكان العباس يكتم إسالمه.الفضل، وأس

وبنو هاشم آزروه ونصروه وحتملوا من أجله مقاطعة قريش هلم، واحنصروا يف الشعب من أجله ثالثة أعوام، حَّت 
 جهدوا وأكلوا ورق الشجر.

يؤذيه، وهو مبكة، وكان ال  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وكان أبو البخرتي العاص بن هاشم أكف القوم عن رسول هللا 
 وال يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام يف نقض الصحيفة اليت كتبت قريش على بين هاشم وبين املطلب.

عن قتل هؤالء النفر، وغاب عن بعضهم أن ما تعرفه القيادة  -صلى هللا عليه وسلم  -وَسع املسلمون َّني الرسول 
 وال تريد أن تفصح عنه ال يعرفه عامَّة الناس.

حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آَّبءان وأبناءان وإخواننا وعشريتنا ونرتك العباس، وهللا لئن لقيته ألجلمنَّه  فقال أبو 
 السيف".

فقال لعمر بن اخلطاب: ))اي أَّب حفص، أيضرب وجه عمِ   -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فبلغت هذه الكلمة رسول هللا 
 َّبلسيف((. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -رسول هللا 

 قال عمر: اي رسول هللا، دعين فألضرب عنقه َّبلسَّْيف، فوهللا لقد انفق، فأََب رسول هللا، وغفر له ما بدر منه.
 أبَب حفص. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وقال عمر: وهللا، إنه ألول يوم كناين فيه رسول هللا 

ما أان آبمن من تلك الكلمة اليت قلت يومئذ، وال أزال منها وتراجع أبو حذيفة عن مقالته، واتب منها، وكان يقول: 
 خائًفا، إالَّ أن تكفرها عين الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيًدا.

 وأما أبو البخرتي العاص بن هشام فقد لقيه من املسلمني يف املعركة اجملذر بن زايد البلوي حليف األنصار.
 َّناان عن قتلك. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال اجملذر ألَب البخرتي: إن رسول هللا 

وكان مع أَب البخرتي زميل له "أي: يركب معه على بعري واحد" قد خرج معه من مكة، وهو جنادة بن مليحة بنت 
 زهري من بين ليث.

 فقال أبو البخرتي: وزميلي؟
 إال بك وحدك. -لَّى هللا عليه وَسلَّم صَ  -فقال له اجملذر: ال وهللا، ما حنن بتاركي زميلك، ما أمران رسول هللا 

فقال أبو البخرتي: ال وهللا، إذن ألموتن أان وهو مجيًعا، ال تتحدث عين نساء مكة أين تركت زميلي حرًصا على 
 اْلياة.

 وانزله اجملذر وقاتله حَّت قتله.
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ق، لقد جهدت عليه أن يستأسر فقال: "والذي بعثك َّبْل -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -مث إن اجملذر أتى رسول هللا 
 فآتيك به، فأَب إالَّ أن يقاتلين، فقاتلته، فقتلته".
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 بدء القتال

 مث بدأ القتال َّبملبارزة، وفق التقليد املتبع يف اْلروب القدمية؛ فخرج من صفوف جيش قريش ثالثة:
 عتبة بن ربيعة متوسطًا. - 1
 وأخوه شيبة بن ربيعة. - 2
 يد بن عتبة بن ربيعة، "عن ميني عتبة ومشاله".وابنه الول - 3

 فدعا عتبة إىل املبارزة.
 فخرج إليهم ثالثة فتية من األنصار، هم: 

 عوف بن اْلارث. - 1
 ومعوذ بن اْلارث، "وأمهما عفراء". - 2
 ورجل يقال: هو عبدهللا بن رواحة. - 3

 فقال القرشيون: من أنتم؟
 فقالوا: رهط من األنصار.

 لنا بكم من حاجة. قالوا: ما
 وقال عتبة حني انتَسبوا: أكفاء كرام، إمنا يزيد قومنا.

 مث انَدى مناِدي قريش: اي حممد، أخرج إلينا أكفاءان من قومنا.
 : ))قم، اي عبيدة بن اْلارث، وقم، اي محزة، وقم، اي علي((.-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال رسول هللا 

 ال طالبوا املبارزة من قريش: من أنتم؟ فلما قاموا ودنوا منهم، ق 
 قال عبيدة: عبيدة.
 وقال محزة: محزة.
 وقال علي: علي.

 قالوا: نعم، أكفاء كرام.
 عتبَة بن ربيعة. -وكان أسن القوم  -فبارز عبيدُة 

 وَّبرز محزة شيبة بن ربيعة.
 وَّبرز عليٌّ الوليَد بن عتبة.

فلم ميهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتني، كالمها  فأما محزة فلم ميهل شيبة أن قتله. وأما علي
أثبت صاحبه جبراحة مل يقم معها، وكر محزة وعلي أبسياِفِهما على عتبة فذففا عليه "أي: أمتا قتله"، واحتمال عبيدة 

 عني إىل املدينة.ونقاله إىل أصحابه، وقد قطعت رجله، ومات بعد حنو أربعة أايم واملسلمون يف طريقهم راج
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 التحام القتال
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 -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -مث تزاحف اجليشان، ودان بعضهم من بعض وقاد الرسول املعركة بنفسه، وأمر رسول هللا 
أصحابه أن ال ُيملوا على عدوهم حَّت أيمرهم، وأن يصدوا هجمات املشركني وهم مرابطون يف مواقفهم، وأن 

 إن أحاطوا هبم. ينضحوهم َّبلنبل
 فقال الرسول هلم: ))إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم َّبلنبل(( أي: إن أحاطوا بكم، فارموهم َّبلنبال.

 وكان شعار املسلمني يوم بدر: أَحد، أَحد.
 ورُِمي "مهجع" موىل عمر بن اخلطاب بسهم فقتل، فكان أول قتيل من املسلمني يف بدر.

 بسهم فأصاب حنره، فقتله. -وهو يشرب من اْلوض  -ين عدي بن النجار ورمي "حارثة بن سراقة" أحد ب
إىل أصحابه فحرضهم على قتال عدوهم بصدق وصرب وشجاعة، فقال  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وأقبل رسول هللا 

هللا اجلنة، قوموا إىل  هلم: ))والذي نفسي بيده، ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابًرا حمتسًبا، مقباًل غري مدبر إال أدخله
 جنة عرضها السماوات واألرض((.

: بخ بخ، أفما بيين وبني أن أدخل اجلنة إال أن -ويف يده مترات أيكلهن  -فقال عمري بن اْلمام، أخو بين سلمة 
 يقتلين هؤالء؟

 .[11]مث قذف التمرات من يده، وأخذ سيفه، وقاتل القوم حَّت قتل 
وقال "عوف بن اْلارث": اي رسول هللا، ما ُيضِحك الرب من عبده؟ "أي: ما يرضيه من عبده غاية الرضى"، قال: 

 ))غمسه يده يف العدو حاسًرا(( فنزع عوف درًعا عليه فقذفها، مث أخذ سيفه فقاتل القوم حَّت قتل.
إىل العريش ومعه أبو بكر الصديق، ليس معه فيه غريه، وقام سعد بن  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -انصرف الرسول و 

 على َّبب العريش. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -معاذ مع كتيبة اْلراسة ُيرس رسول هللا 
، ويقول فيما يقول: ))اللهم إن هتلك هذه يناشد ربه ما وعده من النصر -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وجعل رسول هللا 

 العصابة اليوم ال تعبد، اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم أبًدا((.
وَّبلغ الرسول يف االبتهال ومد يديه إىل السماء، حَّت سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يقول: اي بين هللا، بعض 

ل هللا، أْلْحَت على ربك، وأخذ رداءه فألقاه على مناشدتك ربك، فإن هللا منجز لك ما وعدك، حسبك، اي رسو 
 منكبيه، مث التزمه من ورائه.

خفقة وهو يف العريش "أي: انم نومة يسرية" مث انتبه، فقال: ))أبشر، اي  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وخفق رسول هللا 
 ع((، أي: الغَبار.أَّب بكر، أاتك نصر هللا، هذا جربيل آخذ بعنان فرس يقوده، على ثناايه النق

 والَتَحم اجلْيشان، واشتد القتال، ومِحي الوِطيس، واندفع أصحاب الرسول ببسالة منقطعة النظري.
 وقال أبو جهل يدعو هللا: اللهم أقطعنا للرحم، وآاتان مبا ال يعرف فأِحنه الغداة "أي: فأهلكه الغداة".

ِإْن َتْستَ ْفِتُحوا  بشأنه وبشأن أمثاله قوله يف سورة األنفال: }فاستجاب هللا دعاءه فكان مع قتلى املشركني، وأنزل هللا
ُتُكمْ  تَ ُهوا فَ ُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوِإْن تَ ُعوُدوا نَ ُعْد َوَلْن تُ ْغيِنَ َعْنُكْم ِفئ َ ًئا َوَلْو َكثُ َرْت َوَأنَّ اَّللََّ َمَع  فَ َقْد َجاءَُكُم اْلَفْتُح َوِإْن تَ ن ْ َشي ْ

 [.19نفال: { ]األاْلُمْؤِمِننيَ 
فأخذ حفنة من اْلصباء، فاستقبل قريًشا هبا، مث قال: ))شاهت الوجوه((،  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وأقبل رسول هللا 

مث نفحهم هبا، واصابتهم اْلصباء بتقدير هللا، وقال الرسول ألصحابه: ))شدوا((، واستحر القتل يف املشركني، وأنزل 
ألنفال: }فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َوَلِكنَّ اَّللََّ قَ تَ َلُهْم َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ رََمى َوِليُ ْبِلَي هللا يف ذلك قوله يف سورة ا
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يٌع َعِليٌم{ ]األنفال:  [، أي: وما أصبت من رمية إذ رميت، ولكن هللا هو 17اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َباَلًء َحَسًنا ِإنَّ اَّللََّ َسَِ
 أصاب. الذي

يف القتال؛ فقد روى اإلمام أمحد بسنده عن علي قال: "لقد رأيتنا يوم  -صلى هللا عليه وسلم  -وشارك رسول هللا 
 وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ أبًسا". -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -بدر، وحنن نلوذ برسول هللا 

خرج من العريش يوم بدر، وهو يِثب  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ول هللا وروى البخاري بسنده عن ابن عباس، أن رس
 [.46، 45{ ]القمر: َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّبُ َر * َبِل السَّاَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ يف الدرع، ويقول: }

ملالئكة، وذكرت سورة األنفال أن عددهم كان ألًفا، ليلقوا الرعب واستجاب هللا لرسوله استغاثته، فأمد املسلمني َّب
أبعدادهم يف قلوب املشركني، وليثبتوا املؤمنني، وليطمئنوا قلوهبم، وأما ما كان من املالئكة من قتال فإمنا كان قتااًل 

 حمدوًدا جداا، ويف حدود قوى املقاتلني من الناس، ال بقوى مالئكية.
ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأين ِ مُمِدُُّكْم أِبَْلفٍّ ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي * َوَما َجلَّ يف سورة األنفال: }قال هللا َعزَّ وَ 

[، 10، 9{ ]األنفال اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  َجَعَلُه اَّللَُّ ِإالَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ بِِه قُ ُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ِإنَّ 
 و"مردفني، أي: متالحقني يتبع بعضهم بعًضا".

وا الرُّْعَب ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإىَل اْلَماَلِئَكِة َأين ِ َمَعُكْم فَ ثَ بِ ُتوا الَِّذيَن َآَمُنوا َسأُْلِقي يف قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفرُ وقال فيها أيًضا: }
ُْم َشاقُّوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقِق اَّللََّ َفاْضرِبُوا ف َ  ُهْم ُكلَّ بَ َنانٍّ * َذِلَك أبََِّنَّ  َوَرُسوَلُه َفِإنَّ اَّللََّ َشِديُد ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرُِبوا ِمن ْ

 [.14، 12{ ]األنفال: اْلِعَقاِب * َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّارِ 
وثبت يف صحيح األحاديث ما يدل على أن بعض املالئكة قد قاتل يوم بدر مع املؤمنني، تثبيًتا لقلوهبم، مقاتلة 

 مشاهبة لقتال الناس.
فقد روى مسلم يف صحيحه عن ابن عباس قال: "بينما رجل من املسلمني يشتد يف أثر رجل من املشركني أمامه، إذ 

يقول: أقدم حيزوم "اسم فرس هذا امللك"، فنظر إىل املشرك أمامه، فخر  َسع ضربة َّبلسوط فوقه، وصوت الفارس
 مستلقًيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أمجع.

فقال: ))صَدْقت، ذلك من مدد السماء  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فجاء األنصاري فحدَّث بذلك رسول هللا 
 قتلوا يومئذ سبعني، وأسروا سبعني.. إىل آخر اْلديث".الثالثة((، ف
 أي: ضرب أنفه، فكان على األنف أثر من الضرب. خطم أنفه:

فاخضر ذلك أمجع: أي: ظهر على أنفه ووجهه من أثر الضربة خضرة ضاربة إىل السواد، وهذه حتدث من جتمُّع الدم 
 حتت اجللد، بسبب نزيف األوعية الدموية.

"عمرو املازين": إين ألتبع رجاًل من املشركني ألضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت  وقال أبو داود
 أنه قد قتله غريي. 

وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: "مل تضرب املالئكة يف يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون عدًدا ومدًدا ال 
 يضربون".

مقتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وكروا على املسلمني   وكان املشركون قد استشاطوا غضًبا بعد
كرة رجل واحد، واحتدم القتال، وبدأ االضطراب والفشل يف صفوف املشركني، واستبسل املسلمون يف مالحقتهم، 

وكتب هللا النصر وأخذت مجوع املشركني يف الفرار، وركب املسلمون ظهورهم أيسرون ويقتلون، حَّت متت اهلزمية، 
 ألوليائه على أهل الشرك، وكان يوم بدر يوم الفرقان.
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وجاء رجل من األنصار َّبلعباس بن عبداملطلب أسريًا فقال العباس: إن هذا، وهللا، ما أسرين، لقد أسرين رجل أجلح 
 من أحسن الناس وجًها على فرس أبلق، وما أراه يف القوم.

 ل هللا.فقال األنصاري: أان أسرته، اي رسو 
 فقال الرسول له: ))اسكت، فقد أيدك هللا مبلك كرمي((.

 -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وروى الطربي بسنده عن علي قال: ))نزل جربيل يف ألف من املالئكة، عن ميَمنة النيب 
 وأان فيها((. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وفيها أبو بكر، ونزل ميكائيل يف ألف من املالئكة، عن ميسرة النيب 

- 20 -   
 أحداث يوم بدر

ظهر إبليس للمشركني يوم بدر مع جند من الشياطني، ومعه رايته، وقد جاء إبليس يف صورة "سراقة بن مالك  - 1
بن جعشم املدجلي"، وكان من أشراف بين كنانة، وجاء جند إبليس من الشياطني معه يف صورة انس، يقول سراقة 

ة، وجعل إبليس املتمثل بصورة سراقة يشجعهم على قتال املسلمني، ويقول هلم: إين مع قومي  عنهم: إَّنم رجال كنان
 كنانة جار لكم.

روى الطرباين بسنده عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر، يف جند من الشياطني، معه رايته، يف صورة رجل من 
 بين مدجل، يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم.

 شركني: ال غالب لكم اليوم من الناس، وإين جاٌر لكم.فقال الشيطان للم
قبضة من الرتاب، فرمى هبا يف وجوه املشركني، فولوا  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فلما اصطف الناس، أخذ رسول هللا 

 مدِبرين.
 مدبًرا هو وشيعته.وأقبل جربيل إىل إبليس، فلما رآه، وكانت يده يف يد رجل من املشركني، انتزع إبليس يده، فوىل 

 فقال الرجل: اي سراقة، تزعم أنك لنا جار؟
 قال: "إين أرى ما ال ترون، إين أخاف هللا، وهللا شديد العقاب"، وذلك حني رأى املالئكة.

ْوَم ِمَن النَّاِس َوِإين ِ َجاٌر َلُكْم وأنزل هللا قوله يف سورة األنفال: }َوِإْذ زَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َوَقاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اْلي َ 
َتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيِه َوَقاَل ِإين ِ َبِريٌء ِمْنُكْم ِإين ِ َأَرى َما اَل تَ َرْوَن ِإين ِ  َأَخاُف اَّللََّ َواَّللَُّ َشِديُد اْلِعَقاِب{ فَ َلمَّا تَ َراَءِت اْلِفئ َ

 ارًَّب، يقال: نكص ينُكص وينِكص نكوًصا.[، ونكص: رجع القهقري على قفاه ه48]األنفال: 
ملا بدأت صفوف جيش قريش تضطرب، أقبل أبو جهل يستحث قومه ويشجعهم، ويقول هلم: ال يهزمنكم  - 2

كم، فإنه كان على ميعاد من حممد، وال يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإَّنم قد عجلوا، فوالالت  ُخذالن سراقة إايَّ
 نقرَّنم َّبْلبال.والعزى ال نرجع حَّت 

 وال ألفني رجاًل منكم قتل منهم رجاًل، ولكن خذوهم أخًذا حَّت نعر ِفهم بسوء صنيعهم.
 وتصدَّعت صفوف املشركني، وبقي حول أَب جهل عصابة من قومه حتِميه.

يان حديِثي مث انفَرَجت عنه العصابة، ورآه املسلمون جيول على فرسه، وأدركه القضاء والقدر، على يدي اثنني من الفت
 السِ ن.

 يقول عبدالرمحن بن عوف: إين لفي الصَّف يوم بدر، إذ التفت، فإذا عن مييين وعن يساري فتَيان حديثَا السن.
 فكأين مل آمن مبكاَّنما، إذ قال يل أحدمها ِسراا من صاحبه: اي عم، أرين أَّب جهل.

 فقلت: اي ابن أخي، فما تصنع به؟
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والذي نفسي بيده، ال يفارق سوادي سواده، حَّت ميوت  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  - قال: أخرِبت أنه يسب رسول هللا
 األعَجل منا.

 قال عبدالرمحن بن عوف: فتعجَّبت لذلك.
 قال: وغمزين اآلخر، فقال يل مثلها، فلم أنشب أن نظرت إىل أَب جهل جيول يف الناس.

 فقلت: أال تراين؟ هذا صاحبكما الذي تسأالين عنه.
فقال هلما: ))أيكما  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ابتدراه بسيفهما، فضرَّبه حَّت قتاله، مث انصرفا إىل رسول هللا ف

 قتله؟((.
 فقال كل واحد منهما: أان قتلته.

 قال: ))هل مسحتما سيفيكما؟((.
 فقاال: ال.

 ا قتله((.إىل السيفني فقال: ))كالكم -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فنظر رسول هللا 
أما الفتيان اللذان قتاله فهما األنصاراين: "معاذ بن عمرو بن اجلموح" و"معاذ بن عفراء"، ويف رواية: "معوذ بن 

 عفراء" بدل معاذ بن عمرو.
بسلب أَب جهل ملعاذ بن عمرو  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -أما معاذ بن عفراء فقد استشهد يف بدر، فقضى رسول هللا 

 ح.بن اجلمو 
 وروى البخاري عن عبدهللا بن مسعود، أنه أتى أَّب جهل وبه رمق يوم بدر.

 من رجل قتلتموه"؟! [12]فقال أبو جهل: "هل أعمد 
 يوم بدر: ))من ينظر ما فعل أبو جهل((؟ -عليه وَسلَّم  َصلَّى هللا -وروى البخاري عن أنس قال: قال النيب 

 فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حَّت برد، فأخذ بلحيته، فقال: أنت؟ أَّب جهل "أي: اي أَّب جهل".
 قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟

ل: ))أدركت أَّب جهل يوم بدر صريًعا، فقلت: أي وجاء يف رواية عمرو بن ميمون عند الطرباين عن ابن مسعود قا
 عدو هللا، قد أخزاك هللا؟

 قال: ومبا أخزاين، من رجل قتله قومه"؟!
 وجاء يف حديث ابن عباس، عن ابن إسحاق واْلاكم:

قال ابن مسعود: فوجدته آبخر رمق، فوضعت رجلي على عنقه، فقلت: أخزاك هللا، اي عدو هللا؟ قال: ومبا أخزاين، 
 أعمد من رجل قتلتموه؟! هل

، لقد استكرب أن يقتله زارع.  وروي أن أَّب جهل قال: لو غري أكار قتلين، أي: لو غري زارعٍّ
وروى ابن إسحاق عن معاذ بن عمرو بن اجلموح، قال: َسعت القوم يقولون: أبو اْلكم ال ُيلص إليه، وكان يف مثل 

 من قومه". أي: قد أحاط به من ُيميه -اْلرجة "= الشجر امللف 
قال معاذ: فلما َسعتها جعلته من شأين، فصمدت حنوه، فلما أمكنين محلت عليه، فضربته ضربة أطنت قدمه "أي: 
أطارهتا وهلا طنني" بنصف ساقه، فوهللا ما شبهتها حني طاحت إال َّبلنواة تطيح من حتت مرضخة النوى حني يضرب 

 هبا.
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ي، فتعلقت جبلدة من جنيب، وأجهضين القتال عنه، فلقد قاتلت عامة قال: وضربين ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يد
 يومي وإين ألسحبها خلفي، فلما آذتين وضعت عليها قدمي، مث متطيت هبا عليها حَّت طرحتها.

 وقد عاش هذا البدري بعد ذلك حَّت كان زمان عثمان.
 بينهما من حوار: وروي أن أَّب جهل قال لعبدهللا بن مسعود بعد أن وصل إليه وجرى ما جرى

 أخربين ملن الدائرة اليوم؟
 قال ابن مسعود: هلل ورسوله.

 .[13]ووضع ابن مسعود رجله على عنق أَب جهل، فقال له: "لقد ارتقيت مرتقى صعًبا اي رويِعي الغنم" 
فقال: اي رسول هللا، هذا رأس  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  - احتز ابن مسعود رأس أَب جهل، وجاء به إىل رسول هللا مث

 عدو هللا أَب جهل.
َصلَّى هللا  -فقال: آهلل الذي ال إله إال هو؟ آهلل الذي ال إله إال هو؟ آهلل الذي ال إله إال هو؟ وكانت ميني رسول هللا 

 .-عليه وَسلَّم 
: ))هللا أكرب، اْلمد هلل الذي صدق وعده، ونصر -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -مث ألقى برأسه إليه، فقال رسول هللا 

 عبده، وهزم األحزاب وحده، انطلق أرنيه((.
 قال ابن مسعود: فانطلقنا فأريته إايه، فقال: هذا فرعون هذه األمة.

قال حني رأى أَّب جهل صريًعا: ))اْلمد  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -نيب ويف رواية يونس عن عبدالرمحن بن عوف، أن ال
 هلل الذي أعز اإلسالم وأهله((؛ ثالًًث.

وحدَّث أن عبدالرمحن بن عوف يوم بدر، وقد دارت الدائرة على قريش، ومعه دروع قد استلبها، فهو ُيملها،  - 3
 أمية يف مكة صديًقا لعبدالرمحن بن عوف. مر أبمية بن خلف وابنه علي بن أمية آخذ بيده، وكان

فنادى أمية عبدالرمحن َّبَسه اجلاهلي: "اي عبد عمرو" فلم جيبه، فقال له: اي عبد اإلله "االسم الذي اصطلحا عليه 
 بعد أن أسلم عبدالرمحن".

 فأجابه: نعم.
 قال أمية: هل لك يف، فأان خري لك من هذه األدراع اليت معك؟

، أما لكم حاجة يف اللنب؟ )يدعوه إىل أن أيسره، ليحمي نفسه من أن يقتله غريه من املسلمني، ما رأيت كاليوم قط
ويفتدي نفسه إببل كثرية اللنب، تكون ثروة البن عوف الذي أسره(، قال عبدالرمحن بن عوف: نعم، وطرح األدراع 

 .-ى هللا عليه وَسلَّم َصلَّ  -اليت استلبها، وأخذ أمية وابنه ميشي هبما أسريين إىل رسول هللا 
 وسأل أمية بن خلف عبدالرمحن: من منكم الرجل املعلم بريشة النعامة يف صدره؟

 قال عبدالرمحن: ذاك محزة بن عبداملطلب.
 قال أمية: ذاك الذي فعل بنا األفاعيل.

 اًل مبكة.قال عبدالرمحن بن عوف: فوهللا إين ألقودمها، إذ رآه بالل معي، وكان أمية هو الذي يعذب بال
 فقال بالل: رأس الكفر أمية بن خلف؟! ال جنوُت إن جنا.

 قلت: أي بالل، أسريي.
 قال: ال جنوُت إن جنا.

 قلت: أتسَمع، اي ابن السوداء؟
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 قال: ال جنْوت إن جَنَا، مث صرح أبعلى صوته: اي أنصار هللا، رأس الكفر أميَّة بن خلف، ال جنوُت إن جنا.
 يف مثل املسكة )املسكة = السوار أو اخللخال، أي: حَّت أحدقوا بنا وجعلوان يف حلقة من فأحاطوا به حَّتَّ جعلوان

 الناس كالسوار(، وأان أذب عنه.
 قال عبدالرمحن: فأخلف رجل السيف "أي: سله"، فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما َسعت مثلها قط.

 ك شيًئا، فهربومها "أي: قطعومها أبسيافهم" حَّت فرغوا منهما.فقلت: انج بنفسك وال جناَء بك، فوهللا، ما أغين عن
 فكان عبدالرمحن بن عوف يقول بعد ذلك: يرحم هللا بالاًل، ذهَبت أدراعي، وفجعين أبسرييَّ.

ومر عمر بن اخلطاب بسعيد بن العاص، فقال له: إين أراك كأن يف نفسك شيًئا، أراك تظن أين قتلت أَّبك، إين  - 4
  أعتذر إليك من قتله، ولكين قتلت خايل العاص بن هشام بن املغرية.لو قتلته مل

 فأما أبوك فإين مررت به وهو يبحث حبث الثور بروقه "أي: بقرنه" فِحْدت عنه، وقصد له ابن عمه علي فقتله.
 قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن حمصن األسدي، يوم بدر بسيفه حَّت انقطع يف يده. - 5

فأعطاه جذاًل من حطب "أي: أصل شجرة ذهبت عنه الفروع" فقال له:  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم - فأتى رسول هللا
 ))قاتل هبذا، اي عكاشة((.
 هزه فعاد سيًفا يف يده طويل القامة، شديد املنت، أبيض اْلديدة. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فلما أخذه من رسول هللا 

 لى املسلمني.فقاتل به حَّت فتح هللا تعاىل ع
حَّت  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -"، مث مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع رسول هللا العونوكان ذلك السيف يسمى "

 قتل يف حروب الردة، قتله طليحة بن خويلد األسدي.
 اي خبيث؟ واندى أبو بكر الصديق يوم بدر ابنه عبدالرمحن، وهو يومئذ مع املشركني، فقال له: أين مايل، - 6

 فقال عبدالرمحن:

ب وب َْْْشكةْ َْغي رْ ْيَب قَْْلَمْ  ت لْ ْوََصار مْ ْْْْْْْْوَيَع  يب ْْضاَللَْْيَق   الش  

 الشكة هي السالح. شكة:
 اليعبوب الفرس الكثري اجلري. ويعبوب:
 الصارم السيف القاطع. وصارم:

يف  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ول هللا وملا وضع املسلمون أيديهم على أهل الشرك أيسرون منهم، وكان رس - 7
يف وجه سعد  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -العريش، وسعد بن معاذ قائم على َّببه ُيرسه متوشًحا سيفه، رأى رسول هللا 

 الكراهية ملا يصنع الناس، فقال له: ))وهللا لكأنك، اي سعد، تكره ما يصنع القوم؟((.
ل هللا، كانت أول وقعة أوقعها هللا أبهل الشرك، فكان اإلثخان يف القتل أبهل الشرك قال سعد: أجل، وهللا، اي رسو 
 أحب إيل من استبقاء الرجال. 

وأنزل هللا بشأن أسرى بدر مبيًنا أن اختاذ األسرى مل ُين حينه بعد، ووجه اللوم على ذلك، فقال َعزَّ َوَجلَّ يف سورة 
 ُكوَن َلُه َأْسَرى َحَّتَّ يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض ُترِيُدوَن َعَرَض الدُّنْ َيا َواَّللَُّ ُيرِيُد اآْلَِخَرَة َواَّللَُّ َعزِيزٌ األنفال: }َما َكاَن لَِنيب ٍّ َأْن يَ 

 [.68َحِكيٌم{ ]األنفال: 
 حَّت يثخن: أي: حَّت تكون له قوة قوية غالبة، وقواعد ًثبتة راسخة.
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فرآه أسريًا يشد يده أحد األنصار، فقال مصعب لألنصاري:  ومر مصعب بن عمري أبخيه أَب عزيز بن عمري، - 8
 شد يديك به، فإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منك.

 فقال أبو عزيز ألخيه مصعب: أهذه وصاتك َب؟! 
 فقال له مصعب: إنه أخي دونك.

 مبيًنا له أن أخوة اإلسالم أقوى من أخوة النسب.
َقِليب الذي قذفت فيه أجساد طائفة من قتلى املشركني، فنظر الرسول أخذ جَسد عتبة بن ربيعة ليقذف يف ال - 9
يف وجه ابنه أَب حذيفة، فإذا فيه حزن وكآبة، فقال له: ))اي أَّب حذيفة، لعلك قد دخلك  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -

 من شأن أبيك شيء((؟ 
نت أعرف يف أَب رأاًي وحلًما وفضاًل، فكنت فقال: ال وهللا اي رسول هللا، ما شككت يف أَب وال مصرعه، ولكنين ك

أرجو أن يهديه ذلك إىل اإلسالم، فلما رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، 
 خبري، وقال له خريًا. -صلى هللا عليه وسلم  -أحزنين ذلك، فدعا له رسول هللا 
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 حصاد املعركة

 لعظيم الباهر للقلة املؤمنة على الكثرة الكافرة املستكربة، وقتل يف هذه املعركة صناديد قريش.حقق هللا النصر ا - 1
 كان حصاد قتلى املشركني سبعني رجاًل، وأسر منهم سبعون أسريًا.   - 2
 واستشهد من املسلمني فيها أربعَة عَشَر رجاًل: ستة من املهاجرين، ومثانية من األنصار. - 3
 من املشركني مذعورين خائفني؛ حيث وجدوا مفراا، ال يلوون على شيء، واجتهوا شطر مكة خزااي وفر َمن فرَّ  - 4

 أذالء.
 واجتمعت للمسلمني من عدوهم غنائم وأسالب كثرية. - 5
بنقل قتلى املشركني يف مصارعهم، ودفن جيفهم، ومواراة أجسادهم يف  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وأمر الرسول  - 6
ن األرض، بعد أن وقف على القتلى، وقال: ))بئس العشرية كنتم لنبيكم، كذبتموين وصدقين الناس، وخذلتموين َّبط

 ونصرين الناس، وأخرجتُموين وآواين الناس((.
أمر يوم بدر أبربعة وعشرين رجاًل من صناديد  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وروى البخاري عن أَب طلحة: "أن نيب هللا 

. [14]فقذفوا يف طوي ٍّ قريش،   من أطواء بدر، خبيثٍّ خمبثٍّ
وكان إذا ظَهر على قوم أقام َّبلعرصة ثالث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، مث مشى 

فجعل يناديهم أبَسائهم  [15]ه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إال لبعض حاجته، حَّت قام على شفة الركي واتَّبع
تم هللا ورسوله؟ فإان وجدان ما وعدان ربنا حقاا، وأَساء آَّبئهم: ))اي فالن بن فالن، واي فالن بن فالن، أيسرُّكم أنكم أطع

 فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاا((؟
 قال: فقال عمر: اي رسول هللا، ما تكلِ م من أجساد ال أرواح هلا؟

 : ))والذي نفس حممد بيده، ما أنتم أبَسَع ملا أقول منهم((.-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال رسول هللا 
من طريق ًثبت عن أنس أن الرسول اندى عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف وأَّب  وعند أمحد ومسلم

ِإنََّك جهل بن هشام، فسمع عمر صوته فقال: اي رسول هللا، أتناديهم بعد ثالث، وهل يسمعون؟ ويقول هللا تعاىل: }
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أنتم أبَسع ملا أقول منهم، لكن ال يستطيعون أن [، فقال: ))والذي نفسي بيده، ما 80{ ]النمل: اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى
 جييبوا((.

َّبلقتلى أن يطرحوا يف الَقِليب طرحوا فيه، إال ما كان  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وعن عائشة قالت: ملا أمر رسول هللا 
ْلمه فأقروه، والقوا عليه ما غيبه من  [16]من أمية بن خلف، فإنه انتفخ يف درعه فمألها، فذهبوا ليحركوه، فتزايل 

 الرتاب واْلجارة.
- 22 -   

 وصول األنباء إىل املدينة ومكة
 البشائر: -أواًل 

حارثة، بشريين يبشران أهل املدينة بنصر عبدهللا بن رواحة، وزيد بن  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -أرسل رسول هللا 
 املسلمني على جيش قريش.

قد قتل، فلما رأى أحد املنافقني زيد بن حارثة  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وكان اليهود واملنافقون قد أرجفوا أبن النيب 
يدري ما يقول من الرعب، وجاء فالا راكًبا انقة رسول هللا القصواء، قال: قتل حممَّد، وهذه انقته نعرفها، وهذا زيد ال 

 "أي: منهزًما".
وبلَّغ الرسوالن نبأ النصر املبني، والظفر العظيم، فأحاط هبما املسلمون، يسمعون منهما أنباء النصر، وعمَّت الفرحة، 

 واهتزت أرجاء املدينة هتلياًل وتكبريًا.
والغازين معه، وهتنئتهم مبا أكرمهم هللا به  -عليه وَسلَّم  َصلَّى هللا -وانطلق مأل منهم إىل طريق الستقبال رسول هللا 

 من نصر على عدوهم.
 جبيشه قافاًل إىل املدينة، ومعه األسرى. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وسار الرسول 

وحني وصل إىل الصفراء أمر بقتل "النضر بن اْلارث"، وكان حامل لواء املشركني يوم بدر، ومن عتاة جمرميهم، 
 فضرب عنَقه علي بن أَب طالب.

وكان قد توىلَّ  وحني وصل إىل عرق الظبية أمر بقتل "عقبة بن أَب َمِعيط"، وهو من عتاة مشركي قريش وجمرميها،
فألقى سال اجلزور على رأسه وهو يف الصالة، وحاول خنقه بردائه،  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -بنفسه إيذاء الرسول 

مبا كان منه حني اعرتض على قتله دون األسرى من قريش، وروي  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -النيب  وكاد يقتله، وذكره
 قال له: ))لست من قريش، هل أنت إال يهودي من أهل صفورية((؟ -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -أن النيب 

 فقتله عاصم بن ًثبت األنصاري، وقيل: علي بن أَب طالب.
حاء تلقاهم املستقبلون من املسلمني َّبلتهنئة والفرحة، فقال سلمة بن سالمة من البدريني: ما الذي وملا وصل إىل الرو 

 هتنؤوننا به؟ فوهللا إن لقينا إال عجائز صلًعا كالُبْدن.
 مث قال: ))اي ابن أخي، أولئك املأل((. -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فتبسم رسول هللا 

سول هللا، اْلمد هللا الذي أظفرك، وأقر عينك، وهللا اي رسول هللا، ما كان ختلُّفي عن بدر، وقال ُأَسيد بن ُحَضري: اي ر 
 وأان أظن أنك تلقى عدواا، ولكن ظننت أَّنا عري، ولو ظنَ ْنت أنه عدو ما ختلَّفت.

 : صَدْقت.-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال رسول هللا 
ه كل عدو له يف املدينة وما حوهلا، فأسلم َبَشر كثري من أهل املدينة، ويومئذ ودخل الرسول املدينة مظفًرا عزيًزا، وهاب

 دخل عبدهللا بن أَبِ  بن سلول وأصحابه يف اإلسالم منافقني.
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 َوْقع نبأ اهلزمية على أهل مكة: -ًثنًيا
 كان أوَّل من أخرب أهل مكة مبصاب قريش يف بدر "اْليسمان بن عبدهللا اخلزاعي".

 ملا وصل إىل مكة فاراا قالوا له: ما وراءك؟وذلك أنَّه 
قال: قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو اْلكم بن هشام، وأمية بن خلف، يف رجال من زعماء قريش َساهم، 

 وأخذ يعد أشراف قريش.
 فقال صفوان بن أمية وهو قاعد يف اْلجر: وهللا، إن يعقل هذا، "أي: قد فقد عقله" فاسألوه عين.

 فقالوا له: ما فعل صفوان بن أمية؟
 قال: هاهو ذا جالس يف اْلجر، وقد، وهللا، رأيت أَّبه وأخاه حني قتال.

 وقال أبو رافع: وكان أبو هلب قد ختلَّف عن بدر، فلما جاءه اخلرب كبته هللا وأخزاه.
أسلم العباس وكتم إسالمه، وكنت غالًما للعبَّاس، وكان اإلسالم قد دخلنا أهل البيت "أي: أهل بيت العباس"، ف

وأسلَمت أم الفضل، وأسلْمُت، ووجدان يف أنفسنا قوة وعزاا، وكنت رجاًل ضعيًفا أعمل األقداح، أحنتها يف حجرة 
 زمزم.

فوهللا، إين جلالس فيها أحنت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرَّان ما جاءان من اخلرب، إذ أقبل أبو هلب جير 
 حَّت جلس على طََنب اْلجرة، فكان ظهره إىل ظهري. رجليه بَشر ٍّ،

 فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن اْلارث بن عبداملطلب قد قدم.
 فقال أبو هلب: هلم إيلَّ، فعندك لعمري اخلرب.

 قال: فجلس إليه والناس قيام عليه.
 فقال أبو هلب: اي ابن أخي، أخربين: كيف كان أمر الناس؟

ما هو إالَّ أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقودوننا كيف شاؤوا، وأيسروننا كيف شاؤوا، وامي هللا، مع ذلك ما قال: 
 ملت الناس، لقينا رجااًل بيًضا على خيل بُ ْلق بني السماء واألرض، وهللا ما تليق "ما تبقى" شيًئا، وال يقوم هلا شيء.

 ، مث قلت: تلك، وهللا املالئكة.قال أبو رافع: فرفعت طََنب اْلجرة بيدي
فرفع أبو هلب يده فضرب هبا وجهي ضربة شديدة، وًثورتُه "أي: ثبتُّ له" فاحتملين، فضرب َب األرض، مث برك عليَّ 

 َيضرِبين، وُكْنت رجاًل ضعيًفا.
 منكرة، فقامت أم الفضل إىل عمود من عمد اْلجرة، فأخذته فضربته به ضربة فلعت "أي: شقت" يف رأسه شجَّةً 

 وقالت: أْسَتْضَعْفَتُه أْن غاَب َعْنُه َسيِ ُدُه؟
 فقام مولًيا ذلياًل، فوهللا، ما عاش إال سبع ليال حَّت رماه هللا َّبلعدسة، "وهي قرحة قاتلة كالطاعون" فقتلته.

 وانحت قريش على قتالهم، مث قالوا: ال تفعلوا فيبلغ حممًدا وأصحابه فيشمتوا بكم.
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 الغنائم
 واختلف املسلمون يف اقتسام الغنائم اليت غنموها يف بدر: 
فقال الشباب الذين اندفعوا يتعقَّبون فلول املشركني: حنن الذين حنَّْينا العدو عن الغنائم وهزمناهم، ولوالان ما  - 1

 أصاهبا ما أصاهبا.
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أن  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ول هللا وقال الَِّذين أحاطوا برسول هللا ينافحون عنه: حنن الذين خفنا على رس - 2
 ُيِصيب العدوُّ منه غرَّة، فاشتغلنا به عن مجع الغنائم.

 وقال الذين مجعوا الغنائم، حنن الذين استحوذان عليها، وليس ألحد فيها نصيب. - 3
 وسألوا رسول هللا بشأن الغنائم وكيفية تقسيمها:

أبن جتمع الغنائم حَّت ُيكم هللا فيها، فأنزل هللا قوله يف سورة األنفال:  -م َصلَّى هللا عليه وَسلَّ  -فأمر رسول هللا 
ُتْم َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل َفات َُّقوا اَّللََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأطِ } يُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِإْن ُكن ْ

 [.1األنفال: { ]ُمْؤِمِننيَ 
َتاَمى َواْلَمسَ وأنزل هللا فيها: } َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيءٍّ َفَأنَّ َّلِلَِّ مُخَُسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلي َ ِبيِل َواْعَلُموا َأمنَّ اِكنِي َواْبِن السَّ

ُتْم َِّبَّللَِّ َوَما أَنْ َزْلَنا َعَلى َعْبِداَن يَ ْومَ  ُتْم َآَمن ْ [، 41{ ]األنفال:  اْلُفْرَقاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمَعاِن َواَّللَُّ َعَلى ُكلِ  َشْيءٍّ َقِديرٌ ِإْن ُكن ْ
 ويوم الفرقان هو: يوم معركة بدر.

معه الغنائم واألنفال، وهو قافل جبيشه إىل املدينة، وجعل عليها عبدهللا بن   -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -واحتمل الرسول 
 كعب.

ج من مضيق الصفراء نزل على كثيب، وقسم هنالك الغنائم على املسلمني َّبلتساوي، بعد أن أخذ منها فلما خر 
 اخلمس، كما أمر هللا.

- 24 -  
 األسرى

املدينة، فرق األسارى بني أصحابه، وقال: استوصوا َّبألسارى خريًا، وعمل  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ملا بلغ الرسول 
 سول هبم.املسلمون بوصية الر 

 مث استشار الرسول أصحابه بشأَّنم:
فقال أبو بكر: اي رسول هللا، هؤالء بنو العم، والعشرية، واإلخوان، وإين أرى أن أتخذ منهم الفدية، فيكون ما  - 1

 أخذانه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم هللا فيكونوا لنا عضًدا.
 : ))ما ترى، اي ابن اخلطاب((؟-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال رسول هللا 

 -قريب لعمر  -فقال عمر بن اخلطاب: وهللا، ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن متكنين من فالن  - 2
 فأضرب عنقه.

 وأن متكن علياا من أخيه عقيل، فيضرب عنقه.
 وأن متكن محزة من فالن أخيه فيضرب عنقه.

 للمشركني، وهؤالء صناديدهم، وأئمتهم، وقادهتم.حَّت يعلم هللا أنه ليس يف قلوبنا هوادة 
انظر واداًي كثري اْلطب، فأدخلهم فيه، مث  –َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -وقال عبدهللا بن رواحة: اي رسول هللا  - 3

 أضرمه عليهم انرًا.
، والصحابة ما بني قائل برأي ومل يردَّ عليهم شيًئا، ومكث ساعة مث خرج -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فدخل رسول هللا 

 أَب بكر، وقائل برأي عمر، وقائل برأي ابن رواحة.
: ))إن هللا ليلني قلوب رجال فيه حَّت تكون ألنَي من اللِ ني، وإن هللا ليشُدد -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فقال رسول هللا 

أيَفَمْن تَِبَعيِن َفِإنَُّه ِمينِ  َوَمْن ، كمثل إبراهيم قال: }قلوب رجال فيه حَّت تكون أَشدَّ ِمن اْلجارة، وإن مثلك، اي أَّب بكر
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ُْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم َفِإنََّك أَْنَت [، وكمثل عيسى قال: }36{ ]إبراهيم: َعَصاين َفِإنََّك َغُفوٌر رَِحيمٌ  هْبُْم َفِإَّنَّ ِإْن تُ َعذِ 
مثلك، اي عمر، كمثل نوح قال: }َربِ  اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن [، وإن 118{ ]املائدة: اْلَعزِيُز اْْلَِكيمُ 
رًا{ ]نوح:  رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواهلِِْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوهِبِْم َفاَل يُ ْؤِمُنوا َحَّتَّ يَ َرُوا اْلَعَذاَب [، وكمثل موسى قال: }26َدايَّ

 اليوم عالة "أي: فقراء"، فال يفلنت أحد إال بفداء أو ضربة عنق((. [، أنتم88{ ]يونس: اأْلَِليمَ 
 فقال عبدهللا بن مسعود: إال سهيل بن بيضاء، فإين قد َسعته يذكر اإلسالم.

 .-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -فسكت النيب 
َصلَّى هللا  -قال النيب قال عبدهللا: فما رأيتين يف يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم، حَّت 

 : ))إال سهيل بن بيضاء(( فُسرِ ي عنه.-عليه وَسلَّم 
رأي الصديق ملا جبل عليه قلبه من الرأفة والرمحة، وقبل أخذ الفداء مقابل  -َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -ورجَّح النيب 

 إطالق األسرى.
 ا دون ذلك إىل ألف درهم.ومن كان له أو لذويه مال افتدى مبال: أبربعة آالف درهم فم

وقبل الرسول فداء بعض األسرى ممن كان ُيسن القراءة والكتابة، مقابل تعليمه عشرة غلمان من غلمان املسلمني 
 القراءة والكتابة.

 ومن الرسول على عدد من األسرى دون فداء.
دينة، وقد تعرضت يف هجرهتا ومن على ِخْتنه أَب العاص على أن ُيلي سبيل ابنته زينب، فخالها فهاجرت إىل امل

 ألحداث مزعجة مؤملة.
ووعد هللا األسرى الذين افتدوا أنفسهم َّبلتعويض عليهم إذا آمنوا واتبوا وأصلحوا ما يف قلوهبم حنو هللا ورسوله، 

تدوا وحذر الذين يريدون اخليانة بعد االفتداء، أبن هللا الذي أمكن منهم يف بدر قادر على أن ميكن منهم بعد أن يف
اَي أَي َُّها النَّيبُّ ُقْل ِلَمْن يف : }-َصلَّى هللا عليه وَسلَّم  -أنفسهم من األسر، فقال تعاىل يف سورة األنفال لرسوله حممد 

ْر َلُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيٌم * َوِإْن ُيرِيُدوا أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإْن يَ ْعَلِم اَّللَُّ يف قُ ُلوِبُكْم َخرْيًا يُ ْؤِتُكْم َخرْيًا ممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َويَ ْغفِ 
ُهْم َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ   [.71، 70{ ]األنفال: ِخَيانَ َتَك فَ َقْد َخانُوا اَّللََّ ِمْن قَ ْبُل َفَأْمَكَن ِمن ْ

 
 

 
  ينفلكموها: أي: جيعلها غنيمة سهلة لكم، فتصيبوَّنا نفاًل دون قتال شديد.   [1]
  ينة من الروحاء؛ ليكون على أهلها.كان بدل مرثد "أبو لبابة" يف أول الطريق قبل أن يرده الرسول إىل املد    [2]
  اقتباًسا من سرية ابن هشام.   [3]
 الِقَيان: اإلماء املغنِ َيات.   [4]
  الُقُلب: مجع قُ َليب، والُقَليب: البئر إىل املاء.   [5]
  .340 /3انظر: "حممد رسول هللا"، حملمد الصادق عرجون، طبعة دار القلم،    [6]
  يقال لغًة: انتصف منه إذا استوىف حقه منه كامالً.   [7]
  وكان ذلك يف سرِيَّة عبدهللا بن جحش.   [8]
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َمقالة أَب جهل فيه: "انتفخ وهللا سْحره"، قال: سيعلم مصفر اْسته من انتفخ سحره، أان أم هو،  ملا بلغت عتبة   [9]
  مصفر استه: أي: داهنها َّبلطيب، أي: اجلبان حمب الدعة، أو هي شتيمة أنه غميز الرجولة.

 هو أخو عمرو بن اْلضرمي املقتول يف سرية عبدهللا بن جحش.   [10]
هللا، إال رجاء أن أكون وروي أن الرسول قال له: ))ما ُيملك على قول: بخ بخ؟(( قال: ال وهللا اي رسول    [11]

  من أهلها، قال له: ))فإنك من أهلها((.
 جاء يف "لسان العرب"، البن منظور ما يلي يف تفسري مقالة أَب جهل "أعمد من سيد قتله قومه": أي:   [12]

أعجب، قال أبو عبيد: معناه هل زاد على سيد قتله قومه، هل كان إالَّ هذا، أي: إن هذا ليس بعار، ومراده بذلك 
أن يهون على نفسه ما حل به من اهلالك، وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه، وقال مشر: هذا استفهام، أي: أعجب 

 من رجل قتله قومه؟
 رجل قتلتموه؟وقال ابن هشام: ويقال: أعار على 

  وأتيت: "أعمد" يف اللغة مبعىن أعجب.
 كان ابن مسعود من رعاة الغنم يف مكة.    [13]
  طوي: البئر اليت طويت، واجلمع: أطواء.   [14]
  الركي: البئر.   [15]
  فتزايل ْلمه: أي تفرق ْلمه ومتزق.   [16]
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