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  املقدمة
       من أطاعه واتقاه، ومذلّ من خـالف أمـره          احلمد هللا م عز

وعصاه، قاهر اجلبابرة وكاسر األكاسرة، ال يذل من وااله وال يعز 
من عاداه، ينصر من نصره ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه، أمحده          

أشـهد أن   سبحانه وأشكره محدا وشكرا ميآلن أرضه ومسـاه، و        
سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله وخريته من خلقه ومـصطفاه،          
صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعني ولكل          

  .من نصره ووااله
ٰيأَيها ٱلَِّذين ءامنواْ ٱتقُواْ ٱللَّه حق تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم            ﴿

  .]١٠٢: عمرانآل[ ﴾ مسِلمونَ
ٰيأَيها ٱلناس ٱتقُواْ ربكُم ٱلَِّذى خلَقَكُم من نفْـٍس ٰوِحـدٍة           ﴿

           قُواْ ٱللَّـهٱتاء وِنساالً كَِثرياً وا ِرجمهثَّ ِمنبا وهجوا زهِمن لَقخو
 كُملَيكَانَ ع ِإنَّ ٱللَّه امحٱَألراءلُونَ ِبِه وسِقيباًٱلَِّذى ت١:النساء[ ﴾ ر[.  
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  وبعد 
حني  ينظر املرء نظرةً  لواقعنا ، ويقارنه مباضينا يتحـسر ،           

يتحسر يوم يِجد البون شاسعا و الفرق عظيما ، يتحسر يوم يرى 
  .تلك األمة و قد كانت قائدة و إذا ا قد أصبحت تابعة

وي والسرية  املنهج النب إىل  األمة اليوم حباجة ماسة إىل أن تعود        
علم منها اآلداب   تتو، النبوية ألخذ الدروس والعرب النريات املباركات     

الرفيعة، واألخالق احلميدة، والعقائد السليمة، والعبادة الصحيحة، ومسو        
وطلب الـشهادة   ، األخالق، وطهارة القلب، وحب اجلهاد يف سبيل اهللا       

كمـا   rي النيب   كنا نعلَّم مغاز  «: يف سبيله؛ وهلذا قال علي بن احلسن      
يف علم املغازي علم اآلخـرة      «: وقال الزهري » نعلَّم السورة من القرآن   

  . )١(»والدنيا
 كـان أيب  «: وقال إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص        

يعدها علينا ويقول هذه مآثر آبائكم       rيعلمنا مغازي رسول اهللا     
  . )٢( »فال تضيعوا ذكرها

                                                
 لبنان ، مكتبة –م مكتبة املعارف ٢/١٩٧٨ط) ٣/٢٤٢(دار املعرفة، / ط) ٢٥٧، ٣/٢٥٦(البن كثري: البداية والنهاية ) 1(

  .  الرياض-النصر
  ). ٢/٢٤٢(البداية والنهاية : انظر) 2(
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  ضلَّ قَوم لَيس يدرونَ اخلَــبر*** لِعبر  قرءوا التاِريخ ِإذْ فيه اا
غزوات النيب  :(وها حنط وإياكم يف بداية هذه السلسلة املباركة       

  .)املصطفى دروس وعرب
وفيها حاولت الغوص يف بطون كتب السرية النبوية القدمية         

 بال إطالة وال  rواملعاصرة الستلهام الدروس والعرب من غزواته      
ر الروايات واآلثار واألحاديث لتكـون سـهلة        إسهاب يف ذك  

  .     للقارئ الكرميالفائدة
وأسال اهللا الكرمي الوهاب العزيز التواب أن ينفع ذا العمل             

وأن جيعله لوجهه خالصاً ولعباده نافعا وأن جيعلـه يف ميـزان            
  .حسنايت يوم ألقاه إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  أمير بن محمد المدري
  عمران- اليمن        

Almadari_1@hotmail.com 
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  غزوة بدر الكربى
  أول حمطة نقفها وإياكم يف هذه السلسلة املباركة مع غـزوة       

 وسوف نلقي الضوء على بعض الدروس والعـرب         ،بدر الكربى   
املسلمون منها الزاد يف مقارعة األعـداء        حول هذه الغزوة ليأخذ   

تداعى فيه األكلة   اخلصوم، يف هذا الوقت العصيب الذيومنازلة
 ،لغزو بالدنا، وتدنيس أرضنا، وب خرياتنا، على ر من الدماء

وتالل من الضحايا واألشالء، متجاوزين بذلك كـل املواثيـق          
 .متجردين من كل معاين اإلنسانية واألعراف الدولية، بل

عرض مقـدماا  يطالع أنباء موقعة بدر، ويست  املسلم عندما   
رتلة خاصة، ويدرك أن التـاريخ أودع       م هلا   يشعر أن ونتائجها؛  

يف فصوهلا سرا تكتنفه اهليبة، وجعل من أدوار القتال فيها موعظةً 
خالدةً ال تفتأ تتجدد ذكراها ما بقي يف الدنيا قتال بني احلـق             

  .والباطل، وصراع بني الظالم والنور
يف عبادة اهللا على    الفاصلة   وقعةإا امل : غزوة بدر الكربى  `

ويشعر قائد املعركة ـذه     ! هذه األرض هل ستبقى أم ستفىن؟     
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ستقبل القبلـة،   ماحلقيقة احلامسة فيلجأ إىل اهللا مستنجزا وعده،        
اللهم آتين ما وعدتين، اللهم أجنـز يل مـا          :" يده يهتف    اًداوم

 فلـن   وعدتين، اللهم إن تهِلك هذه العصابة من أهل اإلسالم        
، وما يزال يهتف بربه مادا يديه حـىت سـقط           تعبد يف األرض  

        ـعم اجلَمهزا؛ سـيرداؤه عن منكبيه، وحىت نزل الوحي مطمئن
  .ويولُّونَ الدبر
موقعة تكون اخلصومة فيها يف اهللا،       :غزوة بدر الكربى  `

ويكون القتال فيها بدايةً لسلسلة من املعارك، حيتدم الرتاع فيها          
بني احلق والباطل، هذه السلسلة من املعـارك الـيت خاضـها            

 يف فارس والروم ال حتسب الصلة بينـها         - من بعد  –املسلمون  
وبني بدر مقطوعة؛ إا صلة النسب بني األصل ونتائجه؛ فكان          
أول سيف شِهر يف بدر إيذانا بابتداء النضال املسلح بني احلـق            

  .تهاوالباطل، كلما انتهت معركة قامت أخ
هي أعظم غزوات اإلسالم فضالً وشرفًا       :غزوة بدر الكربى  `

 :لألسباب التالية
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ألا أول غزوة كان هلا أثرها يف إظهار قوة اإلسالم، فكانت : أوالً
  . بدَء الطريق ونقطة االنطالق يف انتشار اإلسالم

ألا رمست اخلط الفاصل بني احلق والباطـل، فكانـت          : وثانيا
 واملادي واملفاصلة التامة بني اإلسالم والكفر، وفيها الفرقان النفسي

جتسدت هذه املعاين، فعاشها الصحابة واقعا ماديا وحقيقة نفسية،         
وفيها اوت قيم اجلاهلية، فالتقى االبن مقاتالً ألبيه وأخيه واألخ          

  .مواجهة ألخيه
لقبيلة  ألن احملرك هلا هو اإلميان باهللا وحده، ال العصبية وال ا         :وثالثًا

وال األحقاد والضغائن وال الثأر، وفيها جتلت صور رائعـة مـن            
  .اإلميان باهللا وصفاء العقيدة وحب هذا الدين

بنت التصور اإلسالمي لعوامـل النـصر       : غزوة بدر الكربى  `
واهلزمية بطريقة عملية واقعية، وقررت أن النصر ليس بالعـدد وال        

 ال يقف أمامه قوة العباد،      بالعدة، وإمنا مبقدار االتصال باهللا الذي     
ليوقن املسلمون يف عصورهم املختلفة أم ميلكون يف كل زمـان           
ومكان القدرة للتغلب على أعدائهم مهما كانوا هم مـن القلـة            
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وعدوهم من الكثرة، شريطة أن تتحقق فـيهم عوامـل النـصر            
 . احلقيقية

ناشئة تعد ميالداً ثانياً لقوٍة ناهضة ودولٍة  :غزوة بدر الكربى`
للمسلمني، ظنتها قريش ال تقوى على مطاولة أو جماولة، لكـن    

ن للـدين يف النفـوس،      نصر اهللا للمسلمني يف هذه الغزوة مكَّ      
  .ولإلسالم يف جزيرة العرب، بل العامل كله

كانت إيقافًا ملد الشرِك على ظهر األرض        :غزوة بدر الكربى  `
 بدر، لقد خرج    وتقليم أظافره واإلطاحِة بكل رؤوسه ودفنهم يف      

ارجع قد جنت التجارة، ارجع ال داعي       : أبو جهل وقال له الناس    
ال، وأقسم بالالت والعزى أنه لن يرجع، : لالشتباك مع حممد فقال  

حىت يِرد بدر فيقيم فيها ثالثًا، ماذا يصنع؟ ينحر ويذبح ويشرب           
ويغين ويعزف وتسمع الدنيا مبسريته، فال جيرؤ حممد وال غريه أن           

وال تكُونوا كَالَِّذين   ﴿: عرض هلم مرة أخرى، ولذلك يقول اهللا      يت
 اللَّهِبيِل اللَِّه وس نونَ عدصياِس وِرئَاَء النا وطَرب اِرِهمِدي وا ِمنجرخ
      قَالَ ال غَاِلبو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيِإذْ زِحيطٌ  ولُونَ ممعا يِبم 

لَكُم اري جِإناِس والن ِمن موالْي ٤٨، ٤٧: األنفال[﴾ لَكُم[.  
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أوقفت التطاول على رسـل اهللا وعلـى         :غزوة بدر الكربى  `
منهج اهللا وعلى دين اهللا، ولذلك القرآن الكرمي يقول للمـسلمني           

 ]٧: األنفال[ ﴾وتودونَ أَنَّ غَير ذَاِت الشوكَِة تكُونُ لَكُم ﴿: ألهل بدر 
تريدون التجارة واهللا يريد أمرا آخر، أمرا كبريا، أمرا عظيما، أمرا           

ويِريد اللَّه أَن يِحـق     ﴿هو بداية للبشرية، للحياة احلقيقية للبشرية       
          لَواِطلَ وِطلَ الببيو احلَق ِحقِلي الكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم احلَق

  . ]٨-٧: األنفال[ ﴾كَِره املُجِرمونَ
ليست كتابا يقرأ وال حماضرة تقال، بدر       : غزوة بدر الكربى  `

جة على كل مسلم على ظهر ينبغي على املسلم أن يعيشها وهي ح
األرض، أنَّ النصر منه قريب لو آمن باهللا حقًا، وأنه ال يهودية وال           

تصم املـسلمون بـاهللا     نصرانية وال شيوعية، كل هؤالء عندما يع      
يصبحون هباء ويصبحون هواء، ونفخة واحدة ال تبقـي منـهم           

 وصـدقوا   - تبارك وتعاىل  -أحدا، حني أقبل أهل بدر على املوىل      
وجتردوا وأخلصوا وطرحوا الدنيا وراءهم، ووضعوا يف أنفـسهم         
أمرا واحدا؛ أن تكون كلمة اهللا هي العليا وما عـداها الـسفلى             
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لَم تقْتلُوهم ولَِكن اللَّه قَتلَهم وما رميت ِإذْ        فَ﴿:  هلم عندها قال اهللا  
   .]١٧: األنفال[ ﴾رميت ولَِكن اللَّه رمى

 فُِرضت على املـسلمني فرضـا،       اليت :غزوة بدر الكربى  `
وفُوِجئوا على غري استعداد بتحدي صناديد قريش وأبطاهلا هلم؛         

 املوقف مبا   r قَبول هذا التحدي، وواجه النيب    ومل يكن بد من     
؛ إذ  ..يتطلبه من إميان وثقة، غري أن كثريا من املسلمني تـساءل          

كَما أَخرجـك   ﴿! كيف يواجه هذا العدو الذي مل يستعد له؟       
 كاِدلُونجونَ يلَكَاِره املُؤِمنني ِإنَّ فَِريقًا ِمنو باحلَق ِتكيب ِمن كبر

. ﴾ احلَق بعدما تبين كَأَنما يساقُونَ إىل املَوِت وهم ينظُـرونَ   ِفي
  ]٦-٥: األنفال[

ك اليت كانت بعد أن بلغ املسلمني حتـر        :غزوة بدر الكربى  `
لقريش يقودها  ) ١(قافلة جتارية كبرية من الشام حتمل أمواالً عظيمة       

، )٢( وأربعـني رجـال    أبو سفيان ويقوم على حراستها بني ثالثني      
 جلمـع املعلومـات عـن    )٣(بسبس بن عمروr فأرسل الرسول 

                                                
موسوعة نضرة النعـيم يف مكـارم       :  ألف دينار، انظر   ٥٠قدرت قيمة البضائع اليت حتملها القافلة حبوايل        ) 1(

  ). ١/٢٨٦(أخالق الرسول الكرمي 
  ). ١٠٧(جوامع السرية البن حزم ص) 2(
  . االسم يف صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحفًا إىل بسيسة وصححه ابن حجرورد ) 3(

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

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


  
 ١٤  

 rالقافلة، فلما عاد بسبس باخلرب الـيقني، نـدب رسـول اهللا             
هذه عري قـريش فيهـا أمـواهلم        «: أصحابه للخروج وقال هلم   

، وكان خروجه من املدينة     )١(»فاخرجوا إليها لعل اهللا ينفلكموها    
من شهر رمضان املبارك من الـسنة الثانيـة         يف اليوم الثاين عشر     

من املدينة مل يكن يف  r للهجرة، ومن املؤكد أنه حني خروجه 
وكانت احلالة بني املسلمني ، نيته قتال، وإمنا كان قصده عري قريش  

وكفار مكة حالة حرب، ويف حالة احلرب تكون أموال العـدو           
ألمـوال  ودماؤهم مباحة، فكيف إذا علمنا أن جزًءا من هـذه ا          

املوجودة يف القوافل القرشية كانت للمهاجرين املسلمني من أهل         
  .)٢(مكة قد استوىل عليها املشركون ظلما وعدوانا

 
كان عدد املسلمني فيها ثالمثائة وتـسعة        :غزوة بدر الكربى  `

 أحـد  األوس ومـن  ومثانون ستة املهاجرين من،)٣(عشرة رجال 
 عـن  األوس عـدد  قل وإمنا وسبعون مائة اخلزرج ومن وستون
 اللقـاء  عند وأصرب شوكة وأقوى منهم أشد كانوا وإن ، اخلزرج

                                                
  . بسند صحيح إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٢/٦١(ابن هشام السرية ) 1(
  ). ١/٤٣(حممد آل عابد . حديث القرآن عن غزوات الرسول، د:  انظر) 2(
  ). ١٢/٨٤(مسلم، شرح النووي ) 3(
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 يف حني جعلهم البخـاري      ، املدينة عوايل يف كانت منازهلم ألن
، يف حني ذكرت املـصادر أمسـاء        . )١(»بضعة عشر وثالمثائة  «

 وكانت قوات املسلمني    )٢(،ثالمثائة وأربعني من الصحابة البدريني    
ثل القدرة العسكرية القصوى للدولة اإلسالمية، ذلك       يف بدر ال مت   

أم إمنا خرجوا العتراض قافلة واحتوائها، ومل يكونوا يعلمون أم 
سوف يواجهون قوات قريش وأحالفها جمتمعة للحرب، واليت بلغ         

 معهم مائتا فرس يقودوا إىل جانـب مجـاهلم،          )٣(تعدادها ألفًا 
 rغـنني جـاء الـنيب       ومعهم القيان يضربون بالـدفوف، وي     

، يف حني مل يكن مع القوات اإلسالمية من اخليل إال           )٤(وأصحابه
  . )٥(فرسان، وكان معهم سبعون بعريا يتعاقبون ركوا

 أربعة يومئذ املسلمني منفيها   استشهداليت  :غزوة بدر الكربى  `
 مـن  واثنان ، اخلزرج من وستة املهاجرين من ستة : رجال عشر

   .شوال يف واألسرى  بدر شأن من r اهللا سولر وفرغ ، األوس
  :باألرقام غزوة بدر الكربى`

 ٣١٤: عدد املسلمني

                                                
   ).٢٩٢-٧/٢٩٠(فتح الباري ) 1(
  .  وكذلك الطبقات، وخليفة بن خياط) ٣/٣١٤(البداية والنهاية ) 2(
  ). ٣/٢٦٠(البداية والنهاية ) ٤(  ). ١٢/٨٤(مسلم، بشرح النووي ) 3(
  

  . ١٠٨، جوامع السري، ص)٦/٦٩(، جممع الزوائد )١/٤١١(املسند ) 5(
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 ١٦  

  تقريبا١٠٠٠: عدد املشركني
 ١٤: شهداء املسلمني
  أسريا وعامتهم من القـادة ٧٠ قتيالً، و٧٠: قتلى املشركني

 .والزعماء والصناديد
 .املسلمون مل يكن معهم سوى فرسني: العتاد

 فرس عليها مائـة درع، سـوى دروع يف         ١٠٠ :املشركون
  .ناقة ٧٠٠املشاة، و
 تاريخ يف نوعها من األوىل الغزوة هي : غزوة بدر الكربى`

 يف الشرك أنف غومر وأهله، اإلسالم فيها اهللا أعز واليت اإلسالم،
 برجاهلا املعركة هذه خضم يف قريش قذفت أن بعد اهلزمية أوحال

 خرجـوا،  ألم حنورهم، يف كيدهم جعل اهللا ولكن وصناديدها،
   .حليفهم فيها والشيطان نفوسهم، ميأل والغرور
 سـبحانه  اهللا أراد هي الغزوة الـيت    :غزوة بدر الكربى    `
 سـري  خط يف وفرقاناً والباطل، احلق بني فرقاناً تكون أن وتعاىل
  .اإلنساين التاريخ سري خط يف فرقاناً ثَم ومن اإلسالمي، التاريخ
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 سـبحانه  اهللا أراد هي الغزوة الـيت    : الكربى   غزوة بدر `
 وأن اهلزمية، وعوامل النصر عواملمنها   املؤمنون يتعلم أن وتعاىل

 وأمـام  املعركة ميدان يف وهو وجل، عز اهللا من مباشرة يأخذوها
  .مشاهدها
 اهللا نعـم فيها   جتلت هي الغزوة اليت   :غزوة بدر الكربى    `

   . واملطر واملالئكة  بالنعاساملؤمنني عباده على تعاىل
 اإلميان روح هافي ىجتل اليت هي الغزوة :غزوة بدر الكربى   `

 قبـل  مـن  الدقيق والتخطيط اإلعداد ومبدأ تعاىل هللا واإلخالص
  .الغزوة هلذه وأصحابه r الرسول

 األخذ مبدأفيها  ىجتل اليت هي الغزوة :غزوة بدر الكربى   ` 
  .يشواجل القائد بني الشورى ومبدأ باألسباب

  
هذه غزوة بدٍر الكربى إمجاالً وإليك أخي القارئ  الـدروس           

  .والعرب من هذه الغزوة بالتفصيل واهللا املوفق وعليه التكالن
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 ١٨  

  
  

  الدروس والعرب من غزوة بدٍر الكربى
  

 
  

 :وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم-١
 :حني نودي على اجلهاد وعد اهللا املؤمنني هذا الوعد     

﴿ِإذْ يوا لَكُمهِن أَنيى الطَّاِئفَتدِإح اللَّه كُمِعد   ـرونَ أَنَّ غَيدوتو
كُونُ لَكُمكَِة توا متيل .. ]٧: األنفال[ ﴾ذَاِت الشوالنفس البشرية دائم

ولو كـان يف الراحـة    إىل الراحة والدعة وتتوقى املشقة والضرر،
كني وهذا مـا حكـاه      اخلسران ويف الضرر واملشقة النصر والتم     

علَيكُم الِْقتالُ  كُِتب﴿ :يف هذا الوعد ويتأكد يف قوله تعاىل القرآن،
وهئًا ويوا شهكْرسى أَنْ تعو لَكُم هكُر وهى أَنْ  وسعو لَكُم ريخ

اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شِحبو تلَمعال ت متأَنو لَمع٢١٦ :البقرة[﴾ نَي.[   

 يف هذه اآلية عدة حكم وأسرار ومصاحل للعبد، فإن العبد إذا
علم أن املكروه قد يأيت باحملبوب واحملبوب قد يأيت بـاملكروه، مل            

املضرة من جانب املسرة، ومل ييأس أن تأتيه املسرة  يأمن أن توافيه
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ما ال بالعواقب، فإن اهللا يعلم منها  من جانب املضرة؛ لعدم علمه
الواقعة، فلرب أمـر   ال تكرهوا امللمات: قال احلسن. يعلمه العبد

 تكرهه فيه جناتك، ولرب أمر حتبه فيه عطبك، وأنشد أبو سعيد
 :الضرير

 وبدا املكروه فيه خفي احملبوب منه     جر أمرا ترتضيه رب أمر تتقيه 

  : "ومن كالم احلكماء
  "رب مسرة هي الداء، ومرض وهو الشفاء

 :قال ما ك
 لك بني أنياب النوائب             كم نعمة مطوية 

 من حيث ترتقب املصائب      ومسرة قد أقبلت        
 دهرك فاألمور هلا عواقب     فاصرب على حدثان 

 ولكل خالصة شوائب     ولكل كرب فرجة
ما يف اجلهاد  من اهللا إجياب، واملعىن عسى أن تكرهوا) عسى (و

 خري لكم يف أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمـون         من املشقة، وهو  
ومن مات مات شهيدا، وعسى أن حتبوا الدعة وترك  وتؤجرون،

وتذلون ويذهب أمركم، مث  القتال، وهو شر لكم يف أنكم تغلبون
يف  وهذا صحيح ال غبار عليه، كما اتفـق : "يقول القرطيب معقِّبا
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 ٢٠  

 القتال، وأكثـروا مـن   بالد األندلس، تركوا اجلهاد، وجبنوا عن    
وأسر وقَتل وسىب   ! العدو على البالد، وأي بالد؟     الفرار، فاستوىل 

ذلك مبـا قـدمت أيـدينا       ! راجعون واسترق، فإنا هللا وإنا إليه    
 .!"وكسبته

 هذا الذي قاله اإلمام القرطيب على األندلس نقوله حنـن عـن   
ليـار  فلسطني، وقد انتزعها بضعة ماليني من يهود، من أيدي م          

وقعودهم عن القتال، وإخالدهم إىل  مسلم؛ وذلك لتركهم اجلهاد،
إىل الـنفس   األرض، وإتباعهم الشهوات؛ إذ اجلهاد والقتال كريه

وبغيض إىل القلب، بينما الترف والشهوات وزينة األرض حمبوبة         
ويهواها القلب، وغابت عنهم حقيقة هذه اآلية، فـال   إىل النفس

 .العظيم  العليحول وال قوة إال باهللا
ِبكَِلماِتِه ويقْطَع داِبر الْكَاِفِرين  ِليِحق  ِليِحق الْحق ﴿ ويف بدر

  .]٧ :األنفال[  ﴾الْباِطلَ ولَو كَِره الْمجِرمونَ الْحق ويبِطلَ
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  :البتار قوة اإلميان هي السالح -٢

وا هذا املوقف   فما الذي محل هؤالء األصحاب على أن يقف       
مع أن جذوة املعركة وجوانبها املادية؛ لتجعل أشد الناس تفاؤالً          

  ينظر إىل آثارها من خالل غيوم سود؟
إنه اإلميان باهللا الذي يضع أمر اهللا ورسـوله يف جانـب،            
والدنيا كلها يف جانب آخر، وإنه التسليم هللا ورسوله مهما حذَّر 

    ت ظواهر األشياء، وإجـادل يف أن        العقل، وا الثقة اليت ال ت
املوت يف اهللا شرف، ال يقل عن شرف النصر علـى النـاس،             
وهيهات ملن حيمل هذه املبادئ أن يِذلَّ أو يهزم، أو يكون بعيدا           

  .عن تأييد اهللا ونصره
وهكذا جرفت موجة اإلميان كافة عوامل التردد، وجاءت        

وت يقطع رقـاب    الساعة الرهيبة ودار القتال، ومشى ملَك امل      
الكفار، وتنجست الرمال بدماء الطائفة اليت آذت اهللا ورسوله،         
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 ٢٢  

ووِطئَت أقدام املسلمني حدودا وجباها طاملـا اسـتنكرت أن          
  .تسجد هللا رب العاملني

وال تسيء يا : يقول شاهد عيان أليب هلب يصف له ما كان
ـ            نـا يقتلونا؛ عماه ما كان إال أن لقيناهم فمنحنـاهم أكتافَن

لقينا رجاالً ال يتلقاهم شيء، وال يقوم       .. ويأمروننا كيف شاءوا  
فَلَم تقْتلُوهم ولَِكـن    ﴿  : هلم شيء، وصدق اهللا العظيم إذ يقول      

 هِمن املُؤِمنني ِليبِليى وماَهللا ر لَِكنو تيمِإذْ ر تيما رمو ملَهاَهللا قَت
ذَِلكُـم وأَنَّ اَهللا مـوِهن كَيـِد    *  سِميع عليمبالًء حسنا إنَّ اهللاَ   

١٨ـ١٧: األنفال[﴾الكَاِفِرين[. 

 وإذا كان اهللا قد أمر بإعداد ما نستطيع من قـوة ملواجهـة  
األعداء؛ فإن أعظم القوة اإلميان الصادق باهللا، وعدونا ال خيـشى          

ح األسلحة اليت بأيدينا، ولكنه خيشى من سـال  يف ميدان املعركة
السالح الـذي ال يقهـر    اإلميان الذي يستمد قوته من اهللا؛ ألنه

 واليقني الذي ال يغلب، وال أدلَّ على ذلك يف عصرنا احلاضر من
تسخري األعداء كل قواهم الغتيال الشيخ أمحد ياسني، وهو القعيد  

ومن قبله يتآمر العامل على اغتيـال اإلمـام    الذي ال حيمل طلقةً،
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وليس لذلك من سبب   األعزل من أي سالح،- رمحهما اهللا-البنا
إال اخلوف من خمازن أسلحة اإلميان، فاملـصلحون املخلـصون          

الصادقون حيملون بني جنبام مصانع إميان تبث إنتاجها  والدعاة
كل جبان رعديد، فـإذا بـه يف    يف قلوب من حوهلم، وميدون به

اليائسني  وبامليدان أسد هصور، كما يبعث اإلميان باألمل يف قل
القانطني، فيتوجهون ملالقاة العدو، وكلهم يقني أن نصر اهللا آٍت،          

لَكُـم وِإنْ   ِإنْ ينصركُم اللَّه فَال غَاِلب﴿ :التمكني هلم قريب وأن
اللَّـِه فَلْيتوكَّـلْ    يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم ِمن بعِدِه وعلَى

 ]١٦٠آل عمران[ ﴾الْمؤِمنونَ 
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 :املؤمنني قوة الترابط بني  -٣

فيما بينهم  وبعد قوة اإلميان تأيت قوة الترابط بني املؤمنني واحملبة
: والتآلف بني قلوم، وهذه منةٌ من اهللا ومن أعظم أسرار النـصر         

 وأَلَّف بين وِبالْمؤِمِنني  هو الَِّذي أَيدك ِبنصِرِه ﴿ :اهللا تعاىل يقول
اَألرِض جِميعا ما أَلَّفْت بين قُلُوِبِهم ولَِكن  قُلُوِبِهم لَو أَنفَقْت ما ِفي

أَلَّف اللَّه ِكيمح ِزيزع هِإن مهني٦٣-٦٢:األنفال [﴾ب[  
 العظيمة النصر أسباب من أن فعلمنا الكربى، بدر غزوة أمام وقفنا
 العـدد  مـن  قلة يف النيب أصحاب كان ترامحها،و القلوب تآلف

 مترامحني كانوا واملودة، والصفاء احملبة بينهم كانت ولكن والعدة،
 إلـه  ال: شعارهم متآزرين، متناصرين متكاتفني متآلفني متعاطفني

 وهـم  أغناهم من سبحان أذالء، وهم أعزهم من فسبحان اهللا إال
  .وضعاء وهم رفعهم من سبحان فقراء،
 نـصر  إىل سبيل والتآزر والتناصر والتكاتف والتعاطف لفالتآ

 اإلسالم أهل وجدت فإن والصاحلني، األخيار لعزة طريق املؤمنني،
 وجـدم  وإن حلـيفهم،  النـصر  أن فاعلم مترامحني متعاطفني
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 واحلزبيـات  اجلماعات مزقتهم إن متناحرين، متباعدين متقاطعني
  .أهله بني اإلسالم على فادمع والشعارات والرايات

 العـصبيات  فيهـا  تالشـت  أنه بدر معركة مسات أبرز من إن
 أو لقبيلـة  ينتصرون املسلمون يكن فلم اجلاهلية، وعبية والقبليات

 ويواجهـون  وأهلـه  اإلسالم ينصرون كانوا بل جنسية، أو لون
 وجد إن خالفات من بينهم عما النظر بغض اهللا أعداء املشركني

 كَفَروا والَِّذين اللَِّه سِبيِل ِفي يقَاِتلُونَ آمنوا الَِّذين ﴿خالفات، بينهم
 يف املسلم حال هو وهذا. ]٧٦:النساء[﴾  الطَّاغُوِت سِبيِل ِفي يقَاِتلُونَ

 ألـسنتهم  اختلفت ولو املسلمني إخوانه ينصر وزمان، مكان كل
 يـوم  فاملسلمون وامللة، والعقيدة الدين ينصر بذلك ألنه وألوام؛

 العقيدة إذ للمساومات؛ جمال فال أباه، واالبن أخاه األخ قاتل ربد
 يف الصحابة النيب استشار ولقد. التنازالت وال املساومات تقبل ال

 فتمكِّن أعناقهم، فنضرب متكّنا أن أرى: له عمر فقال بدر، أسرى
 نـسييب  فـالن  مـن  ومتكّني عنقه، فيضرب عقيل أخيه من عليا

 ففعل، الفدية يقبل أن الرسول على بكر أبو وأشار عنقه، فأضرب
 حتـى  أسرى لَه يكُونَ أَنْ ِلنِبي كَانَ ما﴿  : قوله تعاىل اهللا فأنزل
ثِْخنِض ِفي ي٦٧:األنفال[﴾  اَألر[.  
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 -ولقد كنت: "وما أحسن بيان هذا املعىن يف قول اإلمام البنا   
م لن تغلَبوا أبدا من إنك: " أقول لإلخوان يف كل مناسبة -وال زلت 

ضعف وسائلكم، وال من كثرة خصومكم،  قلة عددكم، وال من
مجيعـا مـا    وال من تألُّب األعداء عليكم، ولو جتمع أهل األرض

استطاعوا أن ينالوا منكم، إال ما كتب اهللا عليكم، ولكنكم تغلبون 
الغلب، وتفقدون كل ما يتصل بالنصر والظفر بـسبب إذا           أشد

أعمالكم، أو إذا تفرقت كلمتكم،  لوبكم، ومل يصلح اهللافسدت ق
إىل  أما ما دمتم على قلب رجل واحد متجه.. واختلفت آراؤكم

اهللا تبارك وتعاىل، آخذ يف سبيل طاعته، سائر ج مرضاته، فـال            
حتزنوا أبدا، وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتـركم   نوا أبدا وال

 ."أعمالكم
 بدر يف سورة األنفال يؤيد هذا املعـىن؛         واحلديث عن غزوة   

اَألنفَالُ  يسأَلُونك عن اَألنفَاِل قُلْ﴿ :يقول يف صدر السورة حيث
وا ذَاتِلحأَصو قُوا اللَّهوِل فَاتسالرِللَِّه و  ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو ِنكُميب

 ِمِننيؤم م١:األنفال[﴾ِإنْ كُنت [.  
ذات البني وتوحيد الصف، ورفع الرتاع واخلـصومة   الحفإص

ولوازمه، والتفرق والتنـازع   بني املؤمنني من أوىل مقومات النصر
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ورسولَه وال  وأَِطيعوا اللَّه﴿.. من أعظم مسببات الضعف والفشل
 ﴾اِبِريناللَّه مع الص تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب ِرحيكُم واصِبروا ِإنَّ

 .]٤٢:األنفال[
  
 :األعداء الثبات وذكر اهللا عند لقاء -٤

يف احلديث عن غزوة بدر، والتعقيب عليها يف سورة األنفـال          
ِفئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا  يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم﴿ :اهللا تعاىل يقول

أمر اهللا تعاىل بالثبات عنـد       ]٤٥:األنفال[ ﴾اللَّه كَِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ   
مبارزم، فال يفـروا وال ينكلـوا وال    قتال األعداء والصرب على

ينسوه، بل يستغيثوا به     جيبنوا، وأن يذكروا اهللا يف تلك احلال وال       
 ويتوكلوا عليه أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم؛ قال

ربنا أَفِْرغْ علَينـا   الُوت وجنوِدِه قَالُواولَما برزوا ِلج﴿ :اهللا تعاىل
، ]٢٥٠:البقـرة  [﴾ الْقَوِم الْكَاِفِرين صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى

ذُنوبنا  وما كَانَ قَولَهم ِإالَّ أَنْ قَالُوا ربنا اغِْفر لَنا﴿ :وقال اهللا تعاىل
 ﴾علَى الْقَوِم الْكَـاِفِرين   ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا وانصرناوِإسرافَنا 

  ]١٤٧ :آل عمران[
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 ٢٨  

  :الشورى بني القائد اجلند -٥

     ملا بلغ النيبr         جناةُ القافلة وإصرار زعماء مكة على قتـال
وأبدى بعـض   ، أصحابه يف األمر   rاستشار رسول اهللا     rالنيب  

تياحهم ملسألة املواجهة احلربية مع قريش، حيث       الصحابة عدم ار  
إم مل يتوقعوا املواجهة ومل يستعدوا هلا، وحاولوا إقناع الرسول          

r بوجهة نظرهم.  
 وقد أمجع قادة املهاجرين على تأييد فكرة التقـدم ملالقـاة           

 وكان للمقداد بن األسود موقف متميز، فقد قال عبـد      )١(،العدو
ت من املقداد بن األسود مـشهدا ألن        شهد: tاهللا بن مسعود    

وهو يـدعو    rأتى النيب   : )٢(أكون صاحبه أحب إيل مما عدلَ به      
قَالُوا يـا    ﴿: ال نقول كما قال قوم موسى     : على املشركني فقال  

موسى ِإنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا ِفيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال            
 اها هونَِإنا قَاِعدولكن نقاتل عن ميينـك وعـن   ]٢٤: املائـدة [  ﴾ن ،
أشرق وجهـه    rفرأيت الرسول   . وبني يديك وخلفك  ، مشالك
يا رسول اهللا، ال نقول لـك       :  قال املقداد  )٤(:، ويف رواية  )٣(وسره

فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال ِإنـا      ( : كما قالت بنو إسرائيل ملوسى    
                                                

  ). ١/٢٨٨(موسوعة نضرة النعيم : انظر) 1(
شهد، وأنه كان لو خري بني أن يكون صاحبه وبني أن حيصل له ما يقابل ذلـك                 املبالغة يف عظمة ذلك امل    ) 2(

  . لكان حصوله أحب إليه
  ). ٨/٢٧٣(البخاري، كتاب التفسري ) ٦(  ). ٧/٢٨٧(البخاري، كتاب املغازي ) 3(
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ولكن امِض وحنن معك، فكأنه سرى عن رسول        )  دونَهاهنا قَاعِ 
  . rاهللا 

أشريوا علـي أيهـا     «:  فقال rوبعد ذلك عاد رسول اهللا      
، وكان إمنا يقصد األنصار؛ ألم غالبية جنده، وألن بيعة          »الناس

 rالعقبة الثانية مل تكن يف ظاهرها ملزمة هلم حبمايـة الرسـول             
 سعد بن معاذ، وهو حامل لواء       خارج املدينة، وقد أدرك الصحايب    

واهللا لكأنـك   «: من ذلك فنهض قائالً    rاألنصار، مقصد النيب    
لقـد آمنـا بـك    : (قال. »أجل«: rتريدنا يا رسول اهللا؟ قال   

وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك           
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول اهللا ملـا           

والذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته         أردت، ف 
خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنـا             
عدونا غدا، إنا لصرب يف احلرب، صدق عند اللقاء، ولعل اهللا يريك 

من مقالة  rسر النيب . )١()منا ما تقر به عينك فسر على بركة اهللا     
سريوا وأبشروا فإن اهللا    «:  rل  سعد بن معاذ، ونشطه ذلك فقا     

تعاىل قد وعدين إحدى الطائفتني، واهللا لكأين أنظر إىل مـصارع           
  . )٢(» القوم

                                                
  ). ١٧٧٩(رقم ) ٣/١٤٠٤(مسلم ) 1(
  ). ٣٦٩٨(رقم ) ٥/٢٥٩(بإسناد صحيح،  املسند ) ٣/٢٦٢(البداية والنهاية : انظر) 2(
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 ٣٠  

وملهبة ملـشاعر    rكانت كلمات سعد مشجعة لرسول اهللا       
  . الصحابة فقد رفعت معنويات الصحابة وشجعتهم على القتال

على استشارة أصحابه يف الغزوات يـدل        rإن حرص النيب    
تأكيد أمهية الشورى يف احلروب بالذات؛ ذلك ألن احلروب         على  

  . )١(تقرر مصري األمم، فإما إىل العلياء، وإما حتت الغرباء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  . ٣٧غزوة بدر الكربى أليب فارس، ص: انظر) 1(
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 : استكشاف قوة األعداء -٦
بنفـسه؛ حيـث     باستكشاف قوة األعـداء - r -قام النيب

صحب أبا بكر، وجتوال حول معسكر مكة، فوجدا شيخا مـن           
 -عن قريش وعن حممـد وأصـحابه   r اهللا رسولالعرب فسأله 

 ولكن الشيخ قال ال أخربكما -التكتم سأل عن اجليشني زيادةً يف
إذا أخربتنـا  " - r حىت خترباين ممن أنتما؟ فقال له رسـول اهللا 

فإنـه  : قال الشيخ .."نعم" :أو ذاك بذاك؟ قال: قال ،"أخربناك
فإن كان صدق حممدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا،  بلغين أن

 للمكان الذي به جيش -وكذا الذي أخربين فهو اليوم مبكان كذا
صدق   وبلغين أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان-املدينة

 للمكان الذي به جيش     -الذي أخربين فهم اليوم مبكان كذا وكذا      
 .مكة

 :-rممن أنتما؟ فقال له رسـول اهللا : وملا فرغ من خربه قال
الشيخ يتفوه، ما من مـاء؟   مث انصرف عنه وبقي، "حنن من ماء"

 !أمن ماء العراق؟
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 ٣٢  

 مث أرسل ثالثة من قادة املهاجرين، علي بن أيب طالب والـزبري      
بن العوام وسعد بن أيب وقاص، يف نفر من الصحابة إىل ماء بـدر      

جليش مكة، فألقوا عليهم القبض وجاءوا       فوجدوا غلمانا يستقون  
حنن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم : الوافق يصلي،  rم والرسول

حنن أليب سفيان،  :من املاء، فكره القوم خربهم فضربوهم، فقالوا
إن " :وقـال   rوحنن يف العري، فأمسكوا عنهم، فسلم رسول اهللا
أقبل عليهم  مث ،"!صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبوكم تركتموهم؟

رون يوما  يسأهلم، فأخربوه أن قريشا خلف هذا الكثيب وأم ينح        
 :- r ويوما تسعا، وأعلموه مبن خرج من مكة، فقـال  عشرا

 هذه مكة قد ألقـت : "، وقال"القوم ما بني األلف والتسعمائة"
   ) (1)"إليكم أفالذ كبدها

حرصه على معرفة جـيش العـدو        rكان من هدي النيب     
والوقوف على أهدافه ومقاصده؛ وألن ذلك يعينه علـى رسـم           

فقد كانت أساليبه يف    ، ناسبة اته وصد عدوانه   اخلطط احلربية امل  
 rغزوة بدر يف مجع املعلومات تارة بنفسه وأخرى بغريه، وكان           

يطبق مبدأ الكتمان يف حروبه، فقد أرشد القرآن الكرمي املسلمني          
                                                

  .٧٧/ إمتاع األمساع) 1
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وِإذَا جاَءهم أَمر مـن األمـِن أَِو      : ( إىل أمهية هذا املبدأ قال تعاىل     
اعوا ِبِه ولَو ردوه إىل الرسوِل وِإلَى أُوِلي األمِر ِمـنهم           الْخوِف أَذَ 

           ـهتمحرو كُملَـيلُ اِهللا عالَ فَضلَوو مهِمن هِبطُوننتسي الَِّذين هِلملَع
  ]٨٣: النساء[  )الَتبعتم الشيطَانَ ِإالَّ قَِليالً

 
   
 :السماء نداملسلم الصادق موصول جب -٧

 إن املسلم يف مواجهته للباطل حيشد ما استطاع من قـوة، وال        
يدخر يف ذلك وسعا، مث هو بعد ذلك ال يرهب قوة األعداء، وإن             

وعتادا؛ ألنه على يقني من أنه ليس يف امليـدان   كانت تفوقه عددا
يعلمها إال هو، ويف بدر يتجلى  وحده، وإمنا معه جند اهللا الذي ال

الكثـرة   يف مواقف عدة؛ حيث تنتصر القلة املؤمنة علـى ذلك 
املشركة وذلك بفضل ما سخر اهللا للمسلمني من جند الـسماء           

 :منها واألرض واليت كان
ومن  r حني استغاث الرسول: املالئكة مدد من السماء -أ

تـستِغيثُونَ ربكُـم    ذْ﴿ِإ :معه من املؤمنني برم أمدهم باملالئكة
 ﴾الْمالِئكَـِة مـرِدِفني    ب لَكُم أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمـن فَاستجا
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 ٣٤  

بعدة املشركني، وبـذلك   ، واملتأمل يرى أن عدة املالئكة]٩:األنفال[
ومـا  ﴿ :يتحقق ما أخرب به اهللا من البشرى والطمأنينة للمؤمنني

م وما النصر ِإالَّ ِمن ِعنـِد  قُلُوبكُ جعلَه اللَّه ِإالَّ بشرى وِلتطْمِئن ِبِه
ِزيزع اللَِّه ِإنَّ اللَّه  ِكيم١٠:األنفال[ ﴾ح[. 

 قبل املعركة كان املسلمون يف حالة مـن         :النوم واملطر  -ب 
واإلعياء واخلوف حيتاجون معها إىل قسط من الراحة قبـل   التعب

وإعداد كانت يف حاجة إىل جتهيز  املواجهة، كما أن ساحة املعركة
املقابل يعوق حركـة   مبا ميكِّن املسلمني من احلركة يف امليدان ويف

ِإذْ يغشيكُم النعاس ﴿ ..املشركني؛ فأنزل اهللا عليهم النعاس واملطر
علَيكُم ِمن السماِء ماًء ِليطَهركُم ِبِه ويذِْهب عنكُم  أَمنةً ِمنه وينزلُ

زِرج الشامِبِه اَألقْد تثَبيو لَى قُلُوِبكُمِبطَ عرِليطَاِن و١١:األنفال[ ﴾ ي[.  
 ويف امتنان اهللا عليهم بالنوم يف هذه الليلـة : يقول املاوردي

 :وجهان
 .الغد أن قواهم باالستراحة على القتال من: أحدمها
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 ناألم:  أن أمنهم بزوال الرعب من قلوم، كما يقال:الثاين
ما كان فينـا  :  قال-t -، وعن علي(1) مِنيم، واخلوف مسِهر

نائم إال رسول  فارس يوم بدر غري املقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إال
، وعن عـروة بـن    (2)"يصلي حتت الشجرة حىت أصبح  rاهللا

بعث اهللا السماء وكان الوادي دهسا، وأصاب  : قال-t -الزبري
ها ما لبد األرض ومل مينعهم املـسري،  من وأصحابه r رسول اهللا

، وروي أم (3) معه وأصاب قريشا ما مل يقدروا على أن يرحتلوا
وظمأ، وأن الشيطان ألقى يف قلـوم احلـزن،    كانوا على جنابة

أولياء اهللا، وتصلون جمنـبني   أتزعمون أن فيكم نبيا، وأنكم: وقال
مـاًء؛   ليهم الـوادي فأنزل اهللا من السماء ماًء فسال ع! حمدثني؟

  . فشرب املسلمون وتطهروا وثبت أقدامهم وذهبت وسوسته
 إن سالح الرعب من أقوى األسـلحة        :سالح الرعب  -ج 

ا الغلبة على األعداء، وهذا الـسالح إذا سـرى يف    اليت يتحقق
وال يغين عنه ال عدد وال عتاد،  أقوى اجليوش وأعتاها، فإنه ينهار
                                                

  ٢٣٧/ ٧:  القرطيب )1
  ٣١٠/ ٣: الدر املنثور ) 2
  ٣١١/ ٣: الدر املنثور) 3
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إىل القلب  خزائنه إال من يقدر على الوصولوهذا السالح ال ميلك 
 :الذي هو حملّ التثبيت واخلوف واهللع، وتأمل قول رب القلوب

﴿كُمعي مالِئكَِة أَنِإلَى الْم كبوِحي رأُلِْقي  ِإذْ يوا سنآم وا الَِّذينتفَثَب
بعوا الركَفَر اَأل ِفي قُلُوِب الَِّذين قوا فَوِربوا  فَاضـِرباضاِق ونع

 .]١٢:األنفال[ ﴾ِمنهم كُلَّ بناٍن 
اإلسـالمية النـصر    وخصائص األمة  r ومن خصائص نبينا

 : قال-r -بالرعب مسرية شهر؛ فعن جابر بن عبد اهللا أن النيب
مـسرية   نصرت بالرعـب : أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي"

ا رجل من أمـيت     شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأمي      
وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلـي،   أدركته الصالة فليصل،

خاصة وبعثت إىل  وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه
  .)١() "الناس كافة

إن الرعب سالح يفتك باملشركني والكافرين قبل املواجهـة،    
الرعـب ِبمـا    اسنلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَـرو ﴿ :اهللا تعاىل قال

، ويف حق يهود    ]١٥١: آل عمران [﴾أَشركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا      
                                                

  ١/٣٣٥: فتح الباري)  1
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قُلُوِبِهم الرعب يخِربونَ بيـوتهم ِبأَيـِديِهم    وقَذَف ِفي﴿ :يقول
ويف حـق   ،]٢: احلـشر [ ﴾الْمؤِمِنني فَاعتِبروا يا أُوِلي اَألبصار وأَيِدي

تقْتلُونَ وتأِْسـرونَ   وقَذَف ِفي قُلُوِبِهم الرعب فَِريقًا﴿ :األحزاب
سـالح ينفـذ إىل أعمـاق     ؛ فسالح الرعب]٢٦: األحزاب[﴾فَِريقًا

 القلوب، فيسلب من أصحاا العقلَ واحلس، وجيعلها يف حالة من
واللَّـه ال    كَسبواال يقِْدرونَ علَى شيٍء ِمما﴿ الذهول والال وعي

الْكَاِفِرين مِدي الْقَوه٢٦٤:البقرة[ ﴾ي[ . 
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 ٣٨  

 :اهللا من حيارب اإلسالم إمنا حيارب -٨
 إن الذين ينصبون لواء احلرب والعداء على اإلسالم واملسلمني

إمنا يعلنون احلرب على اهللا، ومن يعلن احلرب على اهللا لن تقوم له            
ده وعتاده، والعجيب أن قريشا كانت تعلـم  عد قائمة مهما كان

 ﴿ :فقد جاء يف تفسريقوله تعاىل    ذلك، وهذه الواقعة تؤكد ذلك؛      
والَ تكُونوا كَالَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاَء الناِس ويصدونَ 

عند القرطيب  . ]٤٧: األنفال [﴾ عن سِبيِل اِهللا واُهللا ِبما يعملُونَ مِحيطٌ      
يعين أبا جهل وأصحابه اخلارجني يوم بـدر        «: أن املقصود باآلية  

خرجوا بالقيان واملغنيات واملعـازف، فلمـا وردوا        ، لنصرة العري 
وكان صديقا أليب جهل، دايا إليه      ، اجلحفة بعث خفاف الكناين   

إن شئت أمددتك بالرجـال، وإن شـئت        : مع ابن عم له، وقال    
إنا كنـا   : ما خف من قومي، فقال أبو جهل      أمددتك بنفسي مع    

نقاتل اهللا كما يزعم حممد، فواهللا ما لنا باهللا من طاقة، وإن كنـا              
نقاتل الناس فواهللا إن بنا على الناس لقوة، واهللا ال نرجع عن قتال             
حممد حىت نرد بدرا فنشرب فيها اخلمور، وتعزف علينا القيـان،           

ق من أسواقهم، حـىت     فإن بدرا موسم من مواسم العرب، وسو      
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تسمع العرب مبخرجنا؛ فتهابنا آخر األبد، فوردوا بدرا، ولكـن          
 .)١(»جرى ما جرى من هالكهم

  
 :بدر ترسم طريق النصر  يوم-r -خطبة النيب-٩

 -r -كل هذه املعاين السابقة وغريها جتدها يف خطبة الـنيب         
 فـإين : أما بعـد " :يوم بدر؛ حيث محد اهللا وأثىن عليه، مث قال

فإن اهللا  أحثكم على ما حثكم اهللا عليه، وأاكم عما اكم عنه،
عظيم شأنه، يأمر باحلق وحيب الصدق، ويعطي على اخلري أهلـه           

عنده، به يذكرون وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم  على منازهلم
إال ما ابتغي به وجهه، وإن الصرب  مبرتل احلق ال يقبل اهللا فيه أحد

بـه مـن الغـم،     ا يفرج اهللا به اهلم، وينجييف مواطن البأس مم
وتدركون النجاة يف اآلخرة، فيكم نيب اهللا حيـذركم ويـأمركم،     

اليوم أن يطلع اهللا عز وجل على شيء من أمركم ميقتكم  فاستحيوا
 ﴾أَنفُـسكُم  لَمقْت اللَِّه أَكْبر ِمن مقِْتكُم﴿ :عليه، فإن اهللا يقول

  ].١٠غافر[

                                                
  ). ٥/٤٣١(املسند ) ٢(  ). ٨/٢٥(تفسري القرطيب : انظر) 1(
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 ٤٠  

وأراكم من آياته، وأعزكم  الذي أمركم به من كتابهانظروا  
ربكم يف  به بعد ذلة؛ فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم، وأبلوا

هذه املواطن أمرا تستوجبوا الذي وعدكم به من رمحته ومغفرته؛          
وقوله صدق، وعقابه شديد، وإمنا أنا وأنتم بـاهللا   فإن وعده حق،

وبه اعتصمنا، وعليه توكلنا وإليه  ا،احلي القيوم، إليه أجلأنا ظهورن
 ).١ "(وللمسلمني املصري، يغفر اهللا يل

  
  : مروءة ووفاء - ١٠

البختري وفاًء ملا قدم لـه مـن          عن قتل أيب   -- rى النيب     
وكان ال  معروف وهو مبكة؛ ألنه كان كف القوم عنه وهو مبكة،

فة يؤذيه وال يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام يف نقض صحي           
أبا البختري قُتل؛ حيث إن اذر بن زياد لقيه يف  املقاطعة، ولكن

يا أبا البختـري  : سويا فقال اذر املعركة مع صاحب له يقاتالن
: فقـال ! وزميلي؟: قتلك، فقال  قد انا عن-r -إن رسول اهللا

 إال -r - واهللا ما حنن بتاركي زميلك ما أمرنا رسـول اهللا .. ال

                                                
  ٨١: إمتاع األمساع)  1
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تتحدث  ال واهللا إذن ألموتن أنا وهو مجيعا، ال: بك وحدك؛ فقال
عين نساء مكة أين تركت زميلي حرصا على احلياة؛ فقـال أبـو        

  :اذر وأىب إال القتال، يرجتز تري حني نازلهحالب
 سبيله حىت ميوت أو يرى     لن يسلم ابن حرة زميله

 ).(1فاقتتال، فقتله اذر إىل قتله

  :و على أخوة النسبأخوة اإلميان تعل -١١
مل لواء املسلمني، وكان أخوه أبـو       كان مصعب بن عمري حا    

عزيز بن عمري يف صف املشركني، مث وقع أسـريا يف يـد أحـد         
شد يدك به فـإن أمـه ذات        : األنصار، فقال مصعب لألنصاري   

إنه : يا أخي هذه وصيتك يب؟ فقال مصعب: متاع، فقال أبو عزيز  
إنه أخـي   : ليس جمرد كلمات  أخي دونك، تلك كانت حقائق و     

فـإذا  ، إا القيم املطروحة لتقوم اإلنسانية على أساسها  ، )٢(دونك
)٣( وهي الرباط االجتماعيالعقيدة هي آصرة النسب والقرابة 

 

                                                
  ١٩٧/ ٢: هشام ابنسرية ) 1
  . ٢١٣معني السرية، ص: انظر) ٢(  ). ٣/٣٠٧(البداية والنهاية : انظر) 2(
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 ٤٢  

 فرابطة اإلميان أعلى الروابط وأبقاها، وتعلو على روابط الدم 
  .والنسب واألرض

 
  :سيف عكاشة واملعجزة-١٢
أن سيف عكَّاشة بن حمـصن      : م يف زاد املعاد   وذكر ابن القي   

دونـك  «: جذال من حطب، فقال    rانقطع يومئذ، فأعطاه النيب     
فلما أخذه عكاشة وهزه، عاد يف يده سيفًا طويالً شـديدا           » هذا

. )١(أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حىت قتل يف الردة أيام أيب بكر            
ئت عيين، فبصق   رميت بسهم يوم بدر، ففق    : وقال رفاعة بن رافع   

  . )٢(ودعا يل، فما آذاين منها شيء rفيها رسول اهللا 
وما ينبغي ألحد أن يزعم أن املعجزات   : قال الدكتور أبو شهبة   

احلسية ال ضرورة إليها بعد القرآن، فها هي قد بـدت آثارهـا             
واضحة جلية يف إسالم البعض، وتقوية يقني البعض اآلخر، وإثبات 

د أخرب مبغيبات انتفى يف العلم ـا كـل          أنه نيب يوحى إليه، فق    
احتمال إال أنه خرب السماء، وغري خفي ما حيدثه من انقالب عود            

                                                
  . وذكر احملقق أن ابن إسحاق ذكرها من غري سند) ٣/١٨٦(زاد املعاد : انظر) 1(
  . واألثر فيه خالف بني التصحيح والتضعيف) ٣/١٨٦(زاد املعاد : انظر) 2(
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أو عرجون يف يد صاحبه سيفا بتارا يف إميانه وتقوية يقينه، وجهاده 
به جهادا ال يعرف التردد أو اخلور، وحرصه البالغ على أن خيوض          

 مثالً وذكرى يف األولـني    املعارك بسيف خرقت به العادة وصار       

  .)١(واآلخرين

   :حقيقة النصر من اهللا تعاىل -١٣
إن حقيقة النصر يف بدر كانت من اهللا تعاىل قال سبحانه فقد            
بني سبحانه وتعاىل أن النصر ال يكون إال من عند اهللا تعـاىل يف              

بكُم ِبِه ومـا    وما جعلَه اُهللا ِإالَّ بشرى لَكُم وِلتطْمِئن قُلُو        ﴿: قوله
 وقولـه   ،]١٢٦: آل عمـران  [  ﴾ النصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اِهللا الْعِزيِز الْحِكيمِ      

وما جعلَه اُهللا ِإالَّ بشرى وِلتطْمِئن ِبِه قُلُوبكُم وما النـصر      : ( تعاىل
ِكيمح ِزيزِد اِهللا ِإنَّ اَهللا عِعن ١٠: لاألنفا[  ﴾ِإالَّ ِمن[ .  

يف هاتني اآليتني تأكيد على أن النصر ال يكون إال من عند اهللا 
ليس النصر إال مـن عنـد اهللا دون غـريه،           : واملعىن، عز وجل 

احلكـيم  : أي) احلكيم(و، )٢(ذو العزة اليت ال ترام    : أي) العزيز(و
فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهالكهـم           

                                                
  ). ٢/١٧٨(شهبة السرية النبوية أليب : انظر) 1(
  ). ١/٤١١(تفسري ابن كثري : انظر) 2(

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

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


  
 ٤٤  

  . )١( وتعاىلحبوله وقوته سبحانه
تعليم املؤمنني االعتماد علـى اهللا      : ويستفاد من هاتني اآليتني   

وحده، وتفويض أمورهم إليه مع التأكيد على أن النصر إمنا هو من 
وليس من املالئكة أو غريهم، فاألسباب جيب أن        ، عند اهللا وحده  

يأخذ ا املسلمون، لكن جيب أن ال يغتـروا ـا، وأن يكـون              
 خالق األسباب حىت ميدهم اهللا بنصره وتوفيقه، مث         اعتمادهم على 

بني سبحانه مظاهر فضله على املؤمنني، وأن النصر الذي كان يف           
املشركني بالتراب يوم بدر   rبدر، وقتلهم املشركني، ورمي النيب      

وذه اآلية  . إمنا كان يف احلقيقة بتوفيق اهللا أوالً وبفضله ومعونته        
: قال تعاىل ، مني ويعلمهم االعتماد عليه   الكرمية يريب القرآن املسل   

فَلَم تقْتلُوهم ولَِكن اَهللا قَتلَهم وما رميت ِإذْ رميت ولَِكـن اَهللا             ﴿
         ِليمع ِميعا ِإنَّ اَهللا سنسالًء حب هِمن ِمِننيؤالْم ِليبِليى وماألنفال[  ﴾ ر :

ىل أن النصر كان من عنده، وضح بعض وملا بين سبحانه وتعا . ]١٧
ِليقْطَع طَرفًا مـن الَّـِذين       ﴿: احلكم من ذلك النصر، قال تعاىل     
    اِئِبنيوا خنقَِلبفَي مهكِْبتي وا أَوكَفَر         ٌء أَوـيِر شاألم ِمن لَك سلَي

   ].١٢٨، ١٢٧: ل عمرانآ[ ﴾يتوب علَيِهم أَو يعذِّبهم فَِإنهم ظَاِلمونَ 
وأمر سبحانه وتعاىل املؤمنني أن يتذكروا دائما تلك النعمـة          

                                                
 -١/٩٧ (rنقالً عن حديث القرآن الكرمي عـن غـزوات الرسـول    ) ٢/٣٠٢(تفسري ابن كثري   : انظر) 1(

١٠٥ .(  
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العظيمة؛ نعمة النصر يف بدر، وال ينسوا من أذهام كيف كانت           
واذْكُـروا ِإذْ أَنـتم قَِليـلٌ        ﴿: قال تعـاىل  ، حالتهم قبل النصر  

كُم النـاس فَـآواكُم     مستضعفُونَ ِفي اَألرِض تخافُونَ أَن يتخطَّفَ     
: األنفـال [ )وأَيدكُم ِبنصِرِه ورزقَكُم من الطَّيباِت لَعلَّكُم تشكُرونَ         

٢٦.[   
   :يوم الفرقان -١٤

وهلذه التسمية أمهية عظيمـة يف      ، سمي يوم بدر يوم الفرقان    
حياة املسلمني، وقد حتدث األستاذ سيد قطب عـن وصـف اهللا         

واعلَموا أَنمـا    ﴿: وم بدر بأنه يوم الفرقان يف قوله تعاىل       تعاىل لي 
غَِنمتم من شيٍء فَأَنَّ ِهللا خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتـامى           
والْمساِكِني وابِن السِبيِل ِإن كُنتم آمنتم ِباِهللا وما أَنزلْنا علَى عبِدنا           

ويٍء قَِديريلَى كُلِّ شاُهللا عاِن وعمقَى الْجالْت موقَاِن يالْفُر األنفال[  ﴾م :

كانت غزوة بدر، اليت بدأت وانتـهت بتـدبري اهللا           : فقال. ]٤١
فرقانا بني احلق والباطل، كمـا يقـول       ، وتوجيهه وقيادته ومدده  

. أعمق كثريا املفسرون إمجاالً، وفرقانا مبعىن أمشل وأدق وأوسع و       
ولكنه احلق األصيل الـذي     .. كانت فرقانا بني احلق والباطل فعالً     

قامت عليه السماوات واألرض، وقامت عليـه فطـرة األحيـاء         
احلق الذي يتمثل يف تفـرد اهللا سـبحانه باأللوهيـة           .. واألشياء

والسلطان والتدبري والتقدير، ويف عبودية الكون كله مسائه وأرضه،   
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 ٤٦  

، ئه، هلذه األلوهية املتفردة، وهلذا السلطان املتوحـد       أشيائه وأحيا 
والباطل الزائف  ، وهلذا التدبري وهذا التقدير بال معقب وال شريك       

الطارئ الذي كان يعم وجه األرض إذ ذاك، ويغشي على ذلـك            
احلق األصيل، ويقيم يف األرض طواغيت تتصرف يف حياة عباد اهللا 

واألحياء، فهذا الفرقان الكبري    وأهواء تصرف أمر احلياة     ، مبا تشاء 
الذي مت يوم بدر، حيث فرق بني ذلك احلق الكبري، وهذا الباطل            

  . الطاغي، وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان
لقد كانت فرقانا بني احلق والباطل ذا املـدلول الـشامل           
الواسع الدقيق العميق، على أبعاد وآماد، كانت فرقانا بني هـذا           

باطل يف أعماق الضمري؛ فرقانا بني الوحدانية اردة        احلق وهذا ال  
ويف اخللق والسلوك، ويف    ، املطلقة بكل شعبها يف الضمري والشعور     

العبادة والعبودية، وبني الشرك يف كل صوره اليت تشمل عبوديـة           
الضمري لغري اهللا من األشخاص، واألهـواء والقـيم واألوضـاع       

ا بني هذا احلق وهذا الباطل يف       وكانت فرقان ، والتقاليد والعادات 
كذلك فرقانا بني العبودية الواقعيـة لألشـخاص،        ، الواقع الظاهر 

واألهواء، وللقيم واألوضاع والـشرائع والقـوانني وللتقاليـد         
وبني الرجوع يف هذا كله هللا الواحد الذي ال إله غريه،           ، والعادات

فارتفعت وال متسلط سواه، وال حاكم دونه، وال مشرع إال إياه،           
اهلامات ال تنحين لغري اهللا، وتساوت الـرؤوس فـال ختـضع إال       
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حلاكميته وشرعه، وحتررت القطعان البشرية اليت كانت مستعبدة        
  . للطغاة

عهد : وكانت فرقانا بني عهدين يف تاريخ احلركة اإلسالمية        
املصابرة والصرب والتجمع واالنتظار، وعهد القوة واحلركة واملبادأة       

ومنـهجا  ، ع، واإلسالم بوصفه تصويرا جديدا للحيـاة      واالندفا
جديدا للوجود اإلنساين، ونظاما جديدا للمجتمع، وشكالً جديدا        
للدولة، بوصفه إعالنا عاما لتحرير اإلنـسان يف األرض بتقريـر           

ومطاردة الطواغيت اليت تغتـصب     ، ألوهية اهللا وحده وحاكميته   
  . )١(ألوهيته

ا فلقد كانت بدر فرقانا بني احلق والباطل        وأخري: إىل أن قال  
وِإذْ  ﴿: مبدلول آخر، ذلك املدلول الذي يوحي به قول اهللا تعاىل         

يِعدكُم اُهللا ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُـم وتـودونَ أَنَّ غَيـر ذَاِت     
       احلَق ِحقاُهللا أَن ي ِريديو كُونُ لَكُمكَِة توالش    اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم 

ونَ          الْكَاِفِرينِرمجالْم كَِره لَواِطلَ وِطلَ الْببيو قالْح ِحقلقد . ﴾ِلي
كان الذين خرجوا للمعركة من املسلمني إمنا خرجوا يريدون عري          
أيب سفيان واغتنام القافلة، فأراد اهللا هلم غري ما أرادوا، أراد هلم أن           

، وأن يالقوا نفري    )غري ذات الشوكة  (ت منهم قافلة أيب سفيان      تفل
وأن تكون معركة وقتاالً وقتالً وأسرا،      ، )ذات الشوكة (أيب جهل   

                                                
  ). ١٥٢٢، ٣/١٥٢١(يف ظالل القرآن : انظر) 1(
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 ٤٨  

إنـه  : وال تكون قافلة وغنيمة ورحلة مرحية، وقد قال اهللا سبحانه         
 وكانت هذه إشارة لتقرير  )ِليِحق الْحق ويبِطلَ الْباِطلَ( صنع هذا  

يف اتمـع   -قة كبرية، إن احلق ال حيق وإن الباطل ال يبطل           حقي
 مبجرد البيان النظري للحق والباطل، وال مبجرد االعتقاد -اإلنساين

وإن الباطل ال   ، النظري بأن هذا حق وهذا باطلٌ، إن احلق ال حيق         
وال يذهب من دنيا الناس، إال بأن يتحطم سلطان الباطـل        ، يبطل

وذلك ال يتم إال بأن يغلـب جنـد احلـق           ويعلو سلطان احلق،    
ويظهروا ويهزم جند الباطل ويندحروا، فهذا الدين منهج حركي         

  . واقعي، ال جمرد نظرية للمعرفة واجلدل، أي رد االعتقاد السليب
ولقد حق احلق وبطل الباطل باملوقعة، وكان هـذا النـصر           

ر الذي أشار إليه    العملي فرقانا واقعيا بني احلق والباطل ذا االعتبا       
قول اهللا تعاىل يف معرض بيان إرادته سبحانه من وراء املعركـة،            

من بيته باحلق، ومن وراء إفـالت        rومن وراء إخراج الرسول     
ولقد كـان   . ولقاء الفئة ذات الشوكة   ) غري ذات الشوكة  (القافلة  

هذا كله فرقانا بني منهج هذا الدين ذاته، تتضح به طبيعة هـذا              
وإنه لفرقان ندرك به    .. قيقته يف حس املسلمني أنفسهم    املنهج وح 

اليوم ضرورته، حينما ننظر إىل ما أصاب مفهومات هذا الدين من          
متيع يف نفوس من يسمون أنفسهم مسلمني، حىت ليصل هذا التميع 
إىل مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إىل هـذا الـدين،            
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: األنفال[  ﴾  يوم الْتقَى الْجمعانِ   يوم الْفُرقَانِ  ﴿ :وهكذا كان يوم بدر   

ذه املدلوالت املنوعة الشاملة العميقة، واهللا على كل شيء         . ]٤١
قدير، ويف هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء، مثل ال جيادل             

مثل من الواقع املشهود، الذي ال      .. فيه جمادل، وال مياري فيه ممارٍ     
  .)١(وأن اهللا على كل شيء قدير. سبيل إىل تفسريه إال بقدرة اهللا

  :الوالء والرباء من فقه اإلميان -١٥
، رمست غزوة بدر ألجيال األمة صورا مشرقة يف الوالء والرباء    

وجعلت خطًا فاصالً بني احلق والباطل، فكانت الفرقان النفـسي          
واملادي واملفاصلة التامة بني اإلسالم والكفر، وفيها جتسدت هذه         

ها الصحابة واقعا ماديا وحقيقة نفسية، وفيها اوت        فعاش، املعاين
  : القيم اجلاهلية، فالتقى االبن بأبيه واألخ بأخيه

 كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة يف صف املـسلمني،            -١
وكان أبوه عتبة وأخوه الوليد وعمـه شـيبة يف صـف            

  . املشركني، وقد قتلوا مجيعا يف املبارزة األوىل
وكان ابنـه   .. ر الصديق يف صف املسلمني     كان أبو بك   -٢

  . عبد الرمحن يف صف املشركني
 كان مصعب بن عمري حامل لواء املسلمني، وكان أخوه          -٣

                                                
  ). ١٥٢٤، ٣/١٥٢٣(يف ظالل القرآن : انظر) 1(
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 ٥٠  

أبو عزيز بن عمري يف صف املشركني، مث وقع أسريا يف يد            
شد يدك به فإن    : أحد األنصار، فقال مصعب لألنصاري    

يتك يب؟  يا أخي هذه وص   : أمه ذات متاع، فقال أبو عزيز     
إنه أخي دونك، تلك كانت حقائق وليس       : فقال مصعب 
إا القـيم املطروحـة     ، )١(إنه أخي دونك  : جمرد كلمات 

فإذا العقيدة هـي آصـرة      ، لتقوم اإلنسانية على أساسها   
  . )٢(النسب والقرابة وهي الرباط االجتماعي

وهذا يعـين أن  ) أَحد، أَحد( كان شعار املسلمني يف بدر      -٤
 يف سبيل عقيدة تتمثل بالعبودية لإلله الواحد، فـال          القتال

وال الثأر هو   ، وال األحقاد والضغائن  ، العصبية وال القبلية  
  . الباعث واحملرك، ولكنه اإلميان باهللا وحده

ومن هذا املنطلق كانت صور اإلميان خمتلفة املظاهر واحدة يف          
هـاجر  ومن هذا الفقه حينمـا      ، ولإلميان فقه عظيم  ، )٣(مضموا

إىل املدينة، هاجر إليها كل من استطاع ذلك مـن           rرسول اهللا   
، املسلمني يف مكة، وحبس من كان مضطهدا ومل يستطع ذلـك          
: فلما كان يوم بدر كان بعض هؤالء يف صف املشركني منـهم           

عبد اهللا بن سهيل بن عمرو، واحلارث بن زمعة بن األسود، وأبو            

                                                
  . ٢١٣معني السرية، ص: انظر) ٢(  ). ٣/٣٠٧(البداية والنهاية : انظر) 1(
  

  .٢١٧معني السرية، ص: انظر) ٤(  . ٢١٧املصدر نفسه، ص) 3(
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 بن املغرية وعلي بن أمية بن       قيس بن الفاكه، وأبو قيس بن الوليد      
  .خلف، والعاص بن منبه

فأما عبد اهللا بن سهيل بن عمرو فقد احناز من صف املشركني 
فشهد املعركة، وكان أحد الصحابة الذين نالوا        rإىل رسول اهللا    

  . )١(هذا الشرف العظيم
وأما اآلخرون فلم يفعلوا ذلك، وشهدوا املعركة يف صـف          

 فقتلوا حتت راية الكفر، فـرتل يف        )٢(يعااملشركني وقد أصيبوا مج   
ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالَِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُـِسِهم        ﴿: حقهم قوله تعاىل  

            كُـنت ِض قَالُوا أَلَمِفي اَألر ِفنيعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا ِفيم
    وا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاِهللا و ضأَر      ـاَءتسو منهج ماهأْوم ا فَأُولَِئك

   ].٩٧: النساء[  ﴾مِصريا
كان قوم من املسلمني أقاموا مبكة، وكـانوا        : قال ابن عباس  

فأصيب ، يستخفون باإلسالم، فأخرجهم املشركون يوم بدر معهم    
كان أصحابنا هؤالء مسلمني، وأكرهوا     : فقال املسلمون ، بعضهم

 إـم مل    )ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالَِئكَـةُ      ( : على اخلروج، فرتلت  
يعذروا إذ كانت إمكانات االنتقال إىل صف املؤمنني متوافرة، ومل        
يكن الفاصل كبريا بني الصفني، ولن يعدموا لو أرادوا الفرصة يف           

                                                
   

  ). ٢/٢٥٣(السرية النبوية البن هشام : انظر) 2(
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 ٥٢  

  . )١(كما فعل عبد اهللا بن سهيل rاالنتقال إىل رسول اهللا 
 عن صدقه وقوته، ومن مستلزماته      إن لإلميان مستلزمات تعرب   

فإذا كان كذلك كان ألصحابه ، استعالؤه على كل القيم مما سواه
األثر الفعال، والقوة الفاعلة يف بناء احلق واخلري الذي أراده اهللا، إن  
اإلميان يصبغ السلوك، فإذا به يشع من خالل احلركة واجلهد، ومن 

 واالنفعال؛ ولذا مل    خالل الكلمة واالبتسامة، ومن خالل السمت     
يعذر الذين كانوا يف صف املشركني؛ ألن اإلميان الذي ادعوه مل           

  . )٢(توجد له مستلزمات فلم يؤت مثاره
وهلذا الفهم العميق لفقه اإلميان ضرب الصحابة الكرام يف بدر        
مثالً عليا لصدق اإلميان، اليت تدل على أم آثـروا رضـاء اهللا             

والولد واألهل والعشرية، فال يعجب     على حب الوالد     rورسوله  
: املسلم من ثناء اهللا تعاىل على هذه املواقف الصادقة يف قوله تعاىل           

الَ تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباِهللا والْيوِم اَآلِخِر يوادونَ من حـاد اَهللا             ﴿
       ِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو    مهتـِشريع أَو مهانو

أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم اِإلميانَ وأَيدهم ِبروٍح منه ويدِخلُهم جناٍت 
           هنوا عضرو مهناُهللا ع ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارها األنِتهحِري ِمن تجت

باِهللا أَالَ ِإنَّ ِحز بِحز ونَ أُولَِئكفِْلحالْم مادلة[ ﴾ اِهللا ه٢٢: ا[ .  

                                                
  . ٢١٨معني السرية، ص: انظر) ٢(  . ٢١٧معني السرية، ص: انظر) 1(
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  :املعجزات اليت ظهرت يف بدر وما حوهلا-١٦
يف بـدر    rمن املعجزات اليت ظهرت على يدي رسول اهللا         

إخباره عن بعض املغيبات، ومن املعلوم أن علم الغيب خمتص باهللا           
ية من  تعاىل وحده، وقد أضافه اهللا تعاىل إىل نفسه الكرمية يف غري آ           

قُل الَّ يعلَم من ِفي السماواِت واَألرِض  ﴿: كتابه العزيز، قال تعاىل
: وقال تعاىل . ]٦٥: النمل[  ﴾ الْغيب ِإالَّ اُهللا وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ      

بر والْبحِر  وِعنده مفَاِتح الْغيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي الْ          ( 
وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُمـاِت اَألرِض والَ     

  . ]٥٩: األنعام[ ﴾رطٍْب والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني 
ومن املعلوم أن األنبياء عليهم الصالة والـسالم ال يعلمـون           

قُـل الَّ    ﴿: ء منه، فقد قال تعاىل    الغيب وال اطالع هلم على شي     
أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اِهللا والَ أَعلَم الْغيب والَ أَقُولُ لَكُم ِإنـي             
             ـِصريالْبى ومِوي األعتسلْ يقُلْ ه ى ِإلَيوحا يِإالَّ م ِبعِإنْ أَت لَكم

كما جاءت األدلة تدل على أن اهللا       و،  ]٥٠: األنعـام [ ﴾أَفَالَ تتفَكَّرونَ   
تبارك وتعاىل قد اختص مبعرفة علم الغيب، وأنه استأثر بـه دون            
خلقه، جاءت أدلة تفيد أن اهللا تعاىل استثىن من خلقه من ارتضاه            

، من الرسل فأودعهم، ما شاء اهللا من غيبه بطريق الوحي إلـيهم           
مـا   ﴿: ىلوجعله معجزة هلم، وداللة صادقة على نبوم، قال تعا        

             ِبيثَ ِمـنالْخ ِميزى يتِه حلَيع متا أَنلَى مع ِمِننيؤالْم ذَركَانَ اُهللا ِلي
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 ٥٤  

الطّيِب وما كَانَ اُهللا ِليطِْلعكُم علَى الْغيِب ولَِكن اَهللا يجتِبي ِمـن            
نوا وتتقُوا فَلَكُم أَجـر     رسِلِه من يشاُء فَآِمنوا ِباِهللا ورسِلِه وِإن تؤمِ       

عاِلم الْغيِب فَالَ يظِْهر علَى      ﴿: وقال تعاىل ]. ١٧٩: آل عمران  [﴾عِظيم  
ِإالَّ مِن ارتضى ِمن رسوٍل فَِإنه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن   غَيِبِه أَحدا

لك أن ما وقع علـى      فنخلص من ذ  . ]٢٧،  ٢٦: اجلن[  ﴾ خلِْفِه رصدا 
، من األخبار باملغيبات فبوحي من اهللا تعـاىل     rلسان رسول اهللا    

 للداللة على ثبـوت نبوتـه     rوهو إعالم اهللا عز وجل لرسوله       
باطالع اهللا له علـى     rوقد اشتهر وانتشر أمره     ، وصحة رسالته 

وكان ألحداث غزوة بدر نصيب من تلك املعجزات        . )١(املغيبات
  : الغيبية منها

  :مقتل أمية بن خلف -١
انطلق سـعد بـن معـاذ       :  قال tفعن عبد اهللا بن مسعود      

فرتل على أمية بن خلف أيب صفوان، وكان أمية إذا          : معتمرا، قال 
أال : انطلق إىل الشام فمر باملدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد          

تنظر حىت إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينما          
من هذا الذي يطوف بالكعبة،     : إذا أبو جهل، فقال   سعد يطوف   

تطوف بالكعبة آمنا وقـد     : أنا سعد، فقال أبو جهل    : فقال سعد 
                                                

النهاية : ا وتنازعا، انظر  تالوم: تالحيا) ٢(  ). ١/٤٥٣(موسوعة نضرة النعيم : انظر) 1(
)٤/٢٤٣ .(  
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فقال أميـة   ،  بينهما )١(فتالحيا، نعم: آويتم حممدا وأصحابه؟ فقال   
مث . ال ترفع صوتك على أيب احلكم فإنه سيد أهل الوادي          : لسعد

بيت ألقطعـن متجـرك     واهللا لئن منعتين أن أطوف بال     : قال سعد 
ال ترفع صوتك، وجعـل     : فجعل أمية يقول لسعد   : بالشام، قال 

  rفإين مسعـت حممـدا      . دعنا عنك : ميسكه فغضب سعد فقال   
واهللا ما يكذب حممد  : قال. نعم: إياي؟ قال : يزعم أنه قاتلك، قال   

أما تعلمني ما قـال يل أخـي        : إذا حدث، فرجع إىل امرأته فقال     
زعم أنه مسع حممدا يزعم أنه قاتلي،       :  قال؟ قال  وما: اليثريب؟ قالت 

فلما خرجوا إىل بـدر جـاء       : فواهللا ما يكذب حممد، قال    : قالت
أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثـريب؟        : قالت له امرأته  ، الصريخ

إنك من أشراف الوادي،    : فأراد أال خيرج، فقال له أبو جهل      : قال
  . )٢(له اهللافسر يوما أو يومني، فسار معهم يومني فقت

  :مصارع الطغاة -٢
كنا مع عمر بني مكة واملدينـة       :  قال tفعن أنس بن مالك     

 فرأيته وليس أحـد     )٣(فتراءينا اهلالل، وكنت رجال حديد البصر     
أما تـراه؟ فجعـل   : يزعم أنه رآه غريي، قال فجعلت أقول لعمر  

سأراه وأنا مستلٍق على فراشـي،      : يقول عمر : يقول ال يراه، قال   

                                                
  

  ). ٦/٣٦٣٢(الفتح : البخاري ز انظر) 2(
  ). ٢٨٧٣(مسلم رقم ) ٢(  . أي نافذ: حديد البصر) 3(
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 ٥٦  

كان يرينا    rإن رسول اهللا    : شأ حيدثنا عن أهل بدر، فقال     مث أن 
هذا مصرع فالن غدا، إن شاء      «: مصارع أهل بدر باألمس يقول    

فوالذي بعثه باحلق ما أخطأوا احلدود الـيت       : فقال عمر : قال» اهللا
  . )١(  rحد رسول اهللا 

وإعالم ، إخبار العباس بن عبد املطلب باملال الذي دفنه        -٣
   :هب باحلديث الذي حدث بينه وبني صفوانعمري بن و

من عمـه دفـع الفـداء،     rومن ذلك ملا طلب رسول اهللا    
أين املال  «: ما ذاك عندي يا رسول اهللا، فقال له       : وأجابه العباس 

إن أصبت يف سفري هذا،  :  فقلت هلا  الذي دفنته أنت وأم الفضل؟    
واهللا يـا  : ل، قا»فهذا املال الذي دفنته لبين الفضل وعبد اهللا وقثم     

رسول اهللا، إين ألعلم أنك رسول اهللا، إن هذا األمر ما علمه أحد             
وما حدث به عمري بن وهب ملـا جـاء          . غريي وغري أم الفضل   

 باتفاق مع صفوان بن      rمتظاهرا بفداء ابنه، وهو يريد قتل النيب        
أمية، فقد أنبأه نبأ املؤامرة، فكانت سـببا يف إسـالمه وصـدق           

  .)٢(إميانه
رميت بسهم يوم بدر، ففقئت عـيين،       : وقال رفاعة بن رافع   

  . )٣(ودعا يل، فما آذاين منها شيء rفبصق فيها رسول اهللا 
                                                

  

  ). ٢/١٧٨(السرية النبوية أليب شهبة : انظر) 2(
  . واألثر فيه خالف بني التصحيح والتضعيف) ٣/١٨٦(زاد املعاد : انظر) 3(
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وما ينبغـي ألحـد أن يـزعم أن         : قال الدكتور أبو شهبة   
املعجزات احلسية ال ضرورة إليها بعد القرآن، فها هي قد بـدت            

 البعض اآلخر،   آثارها واضحة جلية يف إسالم البعض، وتقوية يقني       
وإثبات أنه نيب يوحى إليه، فقد أخرب مبغيبات انتفى يف العلم ـا             
كل احتمال إال أنه خرب السماء، وغري خفي ما حيدثه من انقالب            
عود أو عرجون يف يد صاحبه سيفا بتارا يف إميانه وتقوية يقينـه،             
 وجهاده به جهادا ال يعرف التردد أو اخلور، وحرصه البالغ على          

أن خيوض املعارك بسيف خرقت به العادة وصار مثالً وذكرى يف           
  . )١(األولني واآلخرين

  :حكم االستعانة باملشرك -١٧
 أراد مـشرك أن     -يف األحداث اليت سبقتها   -     يف غزوة بدر    

 املوافقة على قبولـه      rوطلب من النيب    ، يلحق جبيش املسلمني  
ارجـع فلـن    «: rل  معهم، واالشتراك فيما هم ذاهبون إليه فقا      

 فاحلديث يبني أن القاعـدة واألصـل عـدم          )٢(»أستعني مبشرك 
االستعانة بغري املسلم يف األمور العامة، وهلذه القاعدة استثناء، وهو 

حتقق املصلحة، أو : جواز االستعانة بغري املسلم بشروط معينة وهي

                                                
  ). ٢/١٧٨(وية أليب شهبة السرية النب: انظر) 1(
  ). ٢/٣٥٥(السرية النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 2(
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 ٥٨  

رجحاا ذه االستعانة، وأال يكون ذلك على حساب الـدعوة          
ا، وأن يتحقق الوثوق الكايف مبن يستعان به، وأن يكـون           ومعانيه

تابعا للقيادة اإلسالمية، ال متبوعا، ومقودا فيها ال قائدا هلا، وأال           
مثار شبهة ألفراد املسلمني، وأن تكون هناك . تكون هذه االستعانة

حاجة حقيقية هلذه االستعانة ومبن يستعان به، فإذا حتققت هـذه           
ستعانة على وجه االستثناء، وإذا مل تتحقق مل        الشروط جازت اال  

اشتراك  rويف ضوء هذا األصل رفض رسول اهللا        . جتز االستعانة 
املشرك مع املسلمني يف مسريهم إىل عري قريش إذ ال حاجـة بـه      

باملشرك  rويف ضوء االستثناء وحتقق شروطه استعان النيب       ، أصالً
بو بكر يف هجرما    وأ rعبد اهللا بن أريقط الذي استأجره النيب        

وهكذا على هذا االستثناء    .. إىل املدينة؛ ليدهلما على الطريق إليها     
محاية عمه أيب طالب له، كما قبل جوار أو     rوحتقق شروطه قبل    

إجارة املطعم بن عدي له عند رجوعه عليه الصالة والسالم مـن            
الطائف، وكذلك قبول الصحابة الكرام جوار من أجارهم مـن          

وضـبط هـذه    . )١(ليدفع هؤالء األذى عمن أجاروهم    املشركني  

                                                
  ). ١٤٥، ٢/١٤٤(املستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
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القاعدة مع فهم شروط االستثناء يف واقع احلياة حيتاج إىل فقه دقيق 
  .وإميان عميق

  
  :النصر مع الصرب-١٨

 ضـاقت  فمـا  الفرج مفتاح الصرب أن أخذنا بدر يوم ِعبر من  
  .اخلري مفتاح الصرب صرب، من على األمور
 خـري  الصرب عاقبة وأن يسرا، العسر مع أن بدر غزوة من أخذنا

 ورسول اهللا حبيب صرب. ]١٢٧:النحل[﴾  باهللا إال صربك وما واصرب﴿
 ويأتوكم وتتقوا تصربوا إن بلى ﴿حزبه اهللا ونصر عينه اهللا فأقر اهللا
 قد اهللا عباد من عبدا وجدت فإن ].١٢٥:عمران آل[ ﴾   هذا فورهم من

 فبـشره  هللا، صابرا وجهه نصبو اهللا من والباليا احملن عليه صبت
 ولقـد  اخلري، عواقبه الصرب أن علمنا ، اهللا من واملآل العاقبة حبسن
 مـن  أفضل عطاء عبد أعطي ما: ((يقول إذ اهلدى رسول صدق
 مهومهـا  تتبـدد  وبالـصرب  الدنيا، ضيق يتوسع بالصرب)). الصرب

 وتطمـئن  النفـوس  وترتـاح  العيش يطيب وأحزاا، وغمومها
  )بالصرب عيشنا ألذ وجدنا: (قال إذ وأرضاه عمر صدقو القلوب،
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 ٦٠  

  
   :سر االنتصار-١٩
هو السر وراء انتصار املسلمني الفريـد،       " اإلسالم"واحلق أن       

وهو ما تكشف عنه املقارنة بني حال العرب قبل اإلسالم وحاهلم           
كان من بـني مظـاهره أن       " حتول عظيم "بعده، فقد حدث هلم     

املثىن بـن   "ري يف موازين القوى، وها هو       املسلم أصبح له وزن كب    
يصف الفرق بني املقاتل العريب يف اجلاهلية وهذا        " حارثة الشيباين 

قد قاتلت العرب والعجم اجلاهلية : "املقاتل ذاته بعد اإلسالم فيقول
واإلسالم، واهللا ملائة من العجم يف اجلاهلية كانوا أشد علي مـن            

عرب أشد علي من ألف مـن       ألف من العرب، وملائة اليوم من ال      
  . العجم

 يف قتاله دفاعا عن الدين حيـارب عربـا          - r -وقد كان النيب    
بعرب، بل قرشيني بقرشيني، فال ميكن أن تكون هناك مزايا لدى           
طرف دون طرف يف القوة والـشجاعة، فالـسر وراء انتـصار            
املسلمني هو أن اإلسالم وجه نزعات العرب يف نفوسهم إىل غاية           

رفعت أقدارهم، وهي إعالء كلمة اهللا، وإعزاز راية دينه،         عظمى  
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وما يدخل يف مفهوم كلمة سبيل اهللا من قيم فاضلة وقضايا عادلة            
وأهداف نبيلة، وكان اإلسالم حريصا على أن يزود املسلمني بتلك 

حـساب  "الدوافع اليت متأل نفوسهم محية واستبساالً، وهلذا كان         
 ويف ميزان القوى مقدرا مبا يف قلبه من         يف احلرب " املقاتل ااهد   

عقيدة وإميان، ورمبا يف نفسه من مبادئ يحارب عنها، وأسـباب          
  . تدعوه إىل خوض هذه احلرب

يا أَيها النِبـي حـرِض      ﴿: - تعاىل   -وهذا ما جنده يف قول اهللا       
ِبرونَ يغِلبوا ِمائَتيِن الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن منكُم ِعشرونَ صا      

وِإن يكُن منكُم مائَةٌ يغِلبوا أَلْفًا من الَِّذين كَفَروا ِبـأَنهم قَـوم الَّ       
 وذلك ألن الذين كفروا قد خلت نفوسهم        ،]٦٥: األنفال[﴾    يفْقَهونَ

الذي " حرموا الفقه "من املبادئ الكرمية والدوافع الصادقة، ولذلك       
كان من شأنه أن يبصرهم باملبادئ اليت يقاتلون عليها، واملثل اليت           
يدافعون عنها، ومن حرم هذا الفقه يف جمال احلرب، فقد تعرى من 

  . كل سالح يدافع به، وكانت عاقبته اهلزمية والبوار
وقد برز ذلك يف أول مواجهة بني املسلمني والكفار يف غزوة بدر            

، بينما كـان    "إعالء كلمة اهللا  "  الكربى، إذ كان هدف املسلمني    
واهللا ال  : "هدف املشركني ما عبر عنه قول زعـيمهم أيب جهـل          
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 ٦٢  

نرجع حىت نِرد بدرا، فنقيم عليه ثالثًا ننحر اجلزور ونطعم الطعام،         
ونسقي اخلمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب ومبـسرينا   

  . ومجعنا، فال يزالون يهابوننا أبدا بعدها
إذا ما تأملنا موقف املسلمني، فإننا جند اإلسالم يرته املقاتل عن           ف 

دوافع املفاخرة أو حب الظهور أو الرغبة يف الثناء، فهو ال يستحق         
اجلنة وال جيد رحيها إال إذا كان جهاده خالصا من أجـل إعـالء     

 عن الرجل يقاتـل للمغـنم    - r -كلمة اهللا، فقد سئل الرسول    
 والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سـبيل         والرجل يقاتل للذكر  

  ". من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا"اهللا؟ فقال 
خرج فارس ملثم فقتل فارسا من العـدو        : قال احلسن بن الربيع    

كان قد نال من املسلمني، فكرب له املسلمون، وعـاد ودخـل يف     
ته باهللا أن يرفع لثامه،     غمار الناس ومل يعرفه أحد فتتبعته حىت سأل       

فعرفته وقلت أخفيت نفسك من هذا الفتح العظيم الذي يسره اهللا           
  ". الذي فعلت له، ال خيفى عليه عملي"فقال ! على يديك
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   :صفات املنصورين-٢٠
املؤمنون الذين ضمن اهللا هلم النصر وأخرب أن هلم الغلبـة وال                

 يف أوائل سـورة     -اىل   تع -سلطان للكافرين عليهم، ذكرهم اهللا      
 مبينا صفة املؤمنني املنـصورين يف       - تعاىل   -األنفال، حيث قال    

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذَا ذُِكر اُهللا وِجلَت قُلُوبهم        ﴿: الدنيا واآلخرة 
الَِّذين * لُونَوِإذَا تِليت علَيِهم آياته زادتهم ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّ        

أُولَِئك هم الْمؤِمنونَ حقا    * يِقيمونَ الصالَةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ    
كَِرمي قِرزةٌ وِفرغمو ِهمبر دِعن اتجرد م٤- ٢: األنفال[﴾  لَّه[ .  

" مـا دامـوا   "فهؤالء هم املنصورون والسعداء يف الدنيا واآلخرة        
متصفني ذه الصفات اخلمس اليت وصفهم اهللا ا، أما إذا حادوا           
عن دينهم وعدلوا عن كتاب رم، عند ذلك يتخلى اهللا عنـهم            

﴾  ِإنَّ اَهللا الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم         ﴿: وعن نصرهم 
ـ    : "-r -، ويقول الرسول    ]١١: الرعـد [ ى ال زلتم منـصورين عل

أعدائكم ما دمتم متمسكني بسنيت، فإن خرجتم عن سنيت سـلَّط           
، وقد "اهللا عليكم من ال خيافكم وال يرمحكم حىت تعودوا إىل سنيت       

: -t - لسعد بـن أيب وقـاص      -t -قال عمر بن اخلطاب     
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 ٦٤  

وآمرك ومن معك من األجناد أن تكونوا أشد احتراسـا مـن            "
يه من عـدوه،  املعاصي من عدوكم، فإن ذنوب اجليش أخوف عل  

  ". وإمنا ينتصر املسلمون مبعصية عدوهم هللا
   

   :نصر اهللا سنة ماضية-٢١
نصر اهللا للمؤمنني سنة ماضية يشهد ـا سـجل التـاريخ                

اإلسالمي يف عهد النبوة ويف فتوح اإلسالم ومعارك املسلمني ضد          
  . الصليبيني واملغول وغريمها

أخربوين ويلكم من   : ادتهولقد سأل اإلمرباطور البيزنطي هرقل ق       
فأنتم أكثـر أم    ..هؤالء القوم الذين تلقوم؟ أليسوا بشرا مثلكم؟      

حنن أكثر منهم أضعافًا، وما لقيناهم يف موطن إال وحنن : هم؟ قالوا
فقام .. ويلكم فما بالكم تنهزمون إذا لقيتموهم؟     : قال.أكثر منهم 

جـل أن   من أ : شيخ من احلاضرين جييب عن سؤاله فكان مما قال        
القوم يقومون الليل ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويـأمرون       
باملعروف وينهون عن املنكر، وال يظلمون أحدا ويتناصفون فيما         

  . !! بينهم، إذا محلنا عليهم صربوا، وإذا محلوا علينا مل يكذبوا
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وتلك وقفةٌ ينبغي أن تقفَها األمةُ كلها، وهي يف حال انكسارها    
؛ لتستمد من تارخيها نورا يبدد ظالم حاضرها، ورشدا         وتراجعها

ملن ضلَّ منها عن طريقه، وهدى للسائرين يف ضاللة، واخلـابطني      
خبطَ عشواء؛ حىت ال نبدو كأننا أمةٌ ال تاريخ هلا تفيد منـه، وال              
جذور هلا تستعصم ا، على أن وقائع يوم بدر مل تكن جمرد تاريخ     

نت قرآنا يتلى إىل قيام الساعة، ومواقف نبوية        ينبغي تدبره، بل كا   
 .مركوزة يف ضمري أمتنا ووعيها

إن شعوبنا املسحوقة قهرا وعسفًا، وطغيانا وعجزا، يف حاجة إىل          
ولَقَد نـصركُم  ﴿: أن تتدبر قولَ ربنا عن اجلماعة املؤمنة يوم بدر        

، ]١٢٣: آل عمـران  [ ﴾  لَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ  اللَّه ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّةٌ فَاتقُوا ال     
وقوله عن أصحاب الدعوات على امتداد تاريخ الصراع بني احلق          

كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه واللَّـه مـع            (والباطل  
اِبِرينأن النصر من عنـد اهللا       ]٢٤٩: البقرة[  ﴾الص ه،   ، وتدركوحـد 

مينحه من نصر دينه وأعز دعوته، وأعد عدته، وأجاد التوكلَ عليه،  
ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم     ﴿.. بغري نظر إىل قلٍة أو كثرةٍ     

أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة مرِدِفني، وما جعلَه اللَّه إالَّ بشرى           
              ِزيـزع ِد اللَِّه ِإنَّ اللَّـهِعن إالَّ ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتو
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 ٦٦  

ِكيمِإلَـى      ﴿: -وقوله تعاىل   ،  ]١٠-٩: األنفال[﴾    ح ـكبوِحي رِإذْ ي
     أُلِْقي ِفي قُلُـوِب الَّـِذينوا سنآم وا الَِّذينتفَثَب كُمعي مالِئكَِة أَنالْم 

 ﴾ كَفَروا الرعب فَاضِربوا فَوق األعناِق واضِربوا ِمنهم كُلَّ بنـانٍ         
فَلَم تقْتلُوهم ولَِكن اللَّه قَتلَهم ومـا       ﴿: - تعاىل    وقوله ]١٢: األنفـال [

 هِمن ِمِننيؤالْم ِليبِليى ومر اللَّه لَِكنو تيمِإذْ ر تيما ِإنَّ رنسالًء حب
ِليمع ِميعس ١٧: األنفال[﴾  اللَّه[.  

يا أهلَنا يف فلسطني    ، أيها ااهدون املستضعفون يف أقطار األرض     
والعراق وأفغانستان وكشمري والشيشان وغريها، يا من استبيحت        
أوطانهم، واحتلَّت بالدهم، وانتهكـت حرمـاتهم، وِديـست         

  هم، ال يكادمثلما        مقدسات ذه اآليات القرآنية الكرمية أحد يشعر 
تشعرون أنتم ا، وقد أحسستم عزة اإلسالم رغم قهر أعدائكم،          
وختاذل املنافقني عنكم، وخيانات املارقني لكم، ورأيتم من تباشري         
النصر وآيات الرمحن وكرمي لطفه وعزيز تأييده ما عِميـت عـن       

وال ﴿  .. واخلائرين والعـاجزين  إدراكه عيونُ القاعدين واملثبطني     
ِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَواألع متأَنوا ونزحال توا وِهن١٣٩: آل عمران[﴾  ت[ .  

إن جهادكم ليس عدوانا على أحد، وال إرهابا كمـا يرجـف            
املرِجفون، بل أنتم من اعتدى عليه ارمون، وأرادوا هلم اخلَسف          
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يكم القتال فرضا، فال بديلَ لكم عنه، وهـو         واهلوان، وفُرض عل  
.. كريه إىل أنفسكم، وكذلك كان شأنُ أسـالفكم يـوم بـدر      

﴿     وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر وهالُ والِْقت كُملَيع كُِتب
         اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شِحبى أَنْ تسعو لَكُم ريال    خ متأَنو لَمعي 

  . ]٢١٦: البقرة[﴾  تعلَمونَ
وهم إمنا خرجوا السترداد بعض أمـواهلم الـيت سـلبها منـهم            
املشركون، ففاتتهم العري، ووجدوا أنفسهم يف مواجهـة الـنفري          

خرجوا ِمن ِديـاِرِهم    وجحافل الشرك يف غروره وعجبه، وقد ﴿      
   اِس وِرئَاَء النا وطَرلُـونَ     بمعـا يِبم اللَّـهِبيِل اللَِّه وس نونَ عدصي

  . ]٤٧: األنفال[﴾  مِحيطٌ
 حني فرض عليكم اجلهـاد     -فكونوا على ثقة أن اختيار اِهللا لكم       

 خري من اختياركم ألنفسكم، وقد كنـتم يف   -ورد عاديةَ الظاملني  
خطُّوا أـى   بالدكم آمنني، وكذلك كان اختيار اهللا ألهل بدر لي        

كَما أَخرجك ربك ِمن بيِتك ِبـالْحق       ﴿.. نصر يف تاريخ اإلسالم   
وِإنَّ فَِريقًا ِمن الْمؤِمِنني لَكَاِرهونَ، يجاِدلُونك ِفي الْحق بعد مـا           

        ِعدِإذْ يونَ، وظُرني مهِت وواقُونَ ِإلَى الْمسا يمكَأَن نيبت   اللَّـه كُم
ِإحدى الطَّاِئفَتيِن أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذَاِت الشوكَِة تكُـونُ           
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 ٦٨  

          الْكَـاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم قالْح ِحقأَنْ ي اللَّه ِريديو لَكُم  ﴾
  .]٧-٥: األنفال[
  :النصر مثرة اإلخالص-٢٢ 

 النصر على أهل بدر من القلة املؤمنة بعد أن اطلـع  لقد نزل       
 عليهم فرأى يف قلوم اإلخالص، ويف نفوسـهم         - تعاىل   -اهللا  

 وحـده، وملَّـا التقـى    - تعاىل   -العزم، وقد حرروا والءهم هللا      
اجلمعان كان القول الفصل آلصرة اإلميان وأُخوة اإلسالم، الـيت          

م، أما قبل اللقـاء فكـان   استعلت على أواصر القرىب وروابط الد 
االستعداد اجلازم والرؤيةُ الصافيةُ والطاعةُ البصريةُ للقيادِة املؤمنـِة         

لقد : " وهو يشاورهم-r -ااهدة، وقد قال سعد بن معاذ للنيب     
فامض يا رسول اهللا ملا أردت، فنحن معك،        .. آمنا بك وصدقناك  

 خلـضناه   فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا البحر فخـضته        
معك، وما ختلَّف منا واحد، وما نكره أن تلقَى بنا عدونا غدا، إنا          
لصبر يف احلرب، صدق عند اللقاء، لعلَّ اهللا يريك منا ما تقر بـه              

  .. ". عينك
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 فكانت يف مقدمة -r - املتمثلة يف رسول اهللا -أما القيادة املؤمنة
لقـد  : "-t -صفوف ااهدين، حىت قال علي بن أيب طالـب       

 وهو أقربنـا مـن      - r -رأيتنا يوم بدر وحنن نلوذ برسول اهللا      
  ". العدو

   
  :توحد القيادة والشعب-٢٣ 

إن أمتنا اليوم يف أمس احلاجة إىل أن تستلهم روح بدر، تلك       
اليت توحدت فيها رؤية القيادة واألمة، واتسقت مسارام فكانت         

دا، وإن درس الشورى واحترام إرادة      مسارا واحدا، وعمالً متوح   
األمة ِملن أبرز دروس بدر اليت ننظر إليها بعد أكثر من أربعة عشر             
قرنا يف إجالل، وننظر إىل واقعنا الراهن بعد هذه القرون يف حسرة 

  .. !! وأسف
 أصحابه يف أمر حماربة العدو الـرابض        - r -لقد شاور الرسول  

 أحدهم وهو احلباب بن املنذر أن       على مقربٍة منهم، وقَِبلَ مشورة    
يغير موضع اجليش إىل مكان آخر يتحكم يف مياه منطقة القتـال،    

  .  على رأيه، وهو جد سعيد-r -فنـزل النيب
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 ٧٠  

 وصحابته مقتصرةً علـى     -r -ومل تكن الشورى يف حياة النيب     
أمور احلكم وقضايا السياسة، بل كانت خلقًا عاما، تربى عليـه           

 الفريد، واستمسك به، وإن النصر يف تارخينا لـشديد          ذلك اجليل 
االرتباط باحلرية السياسية، كما أن اهلزميـة والنكـوص قـرين           
االستبداد والقهر، وهل ضاعت القدس وسيناء واجلوالن وغريها        

م إال يف أجواء القهـر الـسياسي، حـني استأسـد           ١٩٦٧عام  
حني جد األمر   احلاكمون على شعوم، وكانوا بغاثًا أمام العدو،        

، وهـل احتـل     )ويف احلروب نعامة  .. أسد علي .. (وحان القتال 
 العراق يف نكبة داميـة إال يف ظـل          - ومن حالفهم  -األمريكان

  ! استبداد حاكمها وطغيانه؟
وبقي على الشعوب أن تدفع مثن هذا وذاك من كرامتها ودمـاء             

و أخذت  أبنائها، وهو مثن فادح ثقيل ما كانت ستدفع معشاره ل         
على أيدي ظامليها، واضطَّرم إىل لزوم اجلـادة، وأعـادم إىل           
الصواب، وأفاقتهم من نشوة احلكم وغرور السلطان، وأوقفتـهم         

 إن  - حمض أجـراء   -على حقيقة أمرهم أم أُجراُء عند شعوم        
أحسنوا بقَوا، وإن أساءوا عِزلوا، ورِحم اهللا أبا بكر الصديق حني           
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إين ولِّيت عليكم ولست خبِريكم، فإن أحسنت       : "عبهقال خماطبا ش  
  ". فأعينوين وإن أسأت فقوموين

   
٢٤-يف القعودال ع ذر:  

           قُوا حباهدين يوم بدر مل يا ملتخاذل  إن اجةً لقاعد، وال عذر
حيتج بقلة ذات اليد، وعظم إمكانات العدو وقدراته، فواجهـوا          

بثالث مرات، ومل يكن يف جيش املـسلمني        جيشا يفوقُهم عددا    
سوى سبعني بعريا يعتقبوا، فريكب البعري الواحد الثالثةُ واألربعةُ         

 يف  - r -منهم، واحدا تلو اآلخر، وكانوا كما وصفهم الـنيب        
اللهم إم حفاةٌ فامحلهم، عالـةٌ فأغنـهم، جيـاع          : "دعائه ربه 
  . لكل ذلك، وكان يف مقدورهم القعود  "..فأطعمهم

وألم خيوضون معركةً مل يتحسبوا هلا، إذ خرجوا لِعري قـريش،           
.. وبقي منهم عدد صاحل باملدينة لو يعلم قتاالً خلف إىل مشاركتهم

لكنهم حني فُِرض عليهم القتال، ورأوا أنه ال بد منه وقد سارت            
هم، أدركوا أنه ال ملجأَ من اهللا إال إليه، فاستغاثوا رب.. إليهم قريش
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.. وأحسنوا اللجوَء إليه، وفروا من حوهلم وقوم إىل حوله وقوته         
﴿لَكُم ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتس٩: األنفال[﴾  ِإذْ ت[ .  

لقـد  : "وقد روى اإلمام أمحد بسنده عن علي بن أيب طالب قوله          
 حتت شجرة يـصلي  -r -رأيتنا وما فينا إال نائم، إال رسول اهللا 

يا حي  : وهو يكِثر من قول   .. حىت أصبح، وذلك ليلةَ بدر    ويبكي  
  .. ". ويكررها وهو ساجد.. يا قيوم

   
  :الدعاء ومقاطعة العدو-٢٥

ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمدكُم        ﴿: قال تعاىل 
ِدِفنيرالِئكَِة مالْم نِبأَلٍْف م ﴾    

شه، وأصدر أوامره هلم وحرضهم على   صفوف جي  rملا نظم   
، tالقتال، رجع إىل العريش الذي بين له ومعه صاحبه أبو بكر            

وسعد بن معاذ على باب العريش حلراسته وهو شاهر سيفه، واجته         
إىل ربه يدعوه ويناشده النصر الذي وعده ويقول يف  rرسول اهللا 

 العصابة من  اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم إن لك هذه        «: دعائه
يـدعو   r، ومـا زال     »أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أبـدا       

ويستغيث حىت سقط رداؤه، فأخذه أبو بكر ورده على منكبيـه           
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يا رسول اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما          : وهو يقول 
ذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب    ِإ ﴿: فأنزل اهللا عز وجل   ، )١(وعدك

قال النيب   :  ويف رواية ابن عباس قال       ﴾ لَكُمr  اللهم «: يوم بدر
فأخذ أبو بكـر    » أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت مل تعبد       

سيهزم الْجمع   ﴿: وهو يقول  rحسبك اهللا، فخرج    : بيده فقال 
ربلُّونَ الدوي٢( ﴾ و( .  

وهذا درس رباين مهم لكل قائد أو حاكم أو زعـيم أو فـرد يف        
تجرد من النفس وحظها، واخللـوص واللجـوء هللا وحـده،           ال

ويبقى . والسجود واجلثي بني يدي اهللا سبحانه؛ لكي يرتل نصره        
مشهد نبيه، وقد سقط رداؤه عن كتفه وهو ماد يديه يـستغيث            

يبقى هذا املشهد حمفورا بقلبه ووجدانه، حياول تنفيذه يف مثل ، باهللا
ن، حيث تناط به املـسئولية      هذه الساعات، ويف مثل هذه املواط     

  ).٣(وتلقى عليه أعباء القيادة
حنن أحوج ما نكون اليوم إىل أن نتأسى برسـولنا         .. يا قومنا      

وصحبه يف متاِم التوكل على اهللا، وحسِن الدعاء بني يديه، ودواِم           

                                                
  ). ٣/٣٨٤(مسلم، كتاب اجلهاد، باب اإلمداد باملالئكة ببدر : انظر) 1(
  ).٣٩٥٣(رقم ) ٥/٦(البخاري، كتاب املغازي، باب قصة بدر ) 2(
  ).٣/٣٦(لتربية القيادية ا: انظر) 3(
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االستغاثة به؛ حىت يتنـزل علينا نصره، ويرتفع عنا بالؤه، وحنن          
إىل إدراك دور كل منا يف دعم اجلهـاد ونـصرة           يف حاجة أيضا    

دعاَء الصاحلني .. بالدعاء هلم: إخوانه يف ساحات الشرف واالبتالء
املوقنني باإلجابة، ومبقاطعة منتجات العدو، وإضعاف اقتـصاده،        

 يرى فينـا  - عز وجل -وشلِّ يده عن مقدراتنا وثرواتنا؛ لعل اهللا    
  . ومتكينهخريا وصدقًا فينـِزلَ علينا نصره 

أُِذنَ ِللَّـِذين   ﴿.. إنك مسيع قريـب   .. اللهم نصرك الذي وعدتنا    
يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم لَقَِدير، الَِّذين أُخِرجوا          

     فْعال دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإالَّ أَنْ ي قِر حيِبغ اِرِهمِدي ِمن  ـاساللَِّه الن 
بعضهم ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها 

            ِزيـزع لَقَـِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَِّه كَِثري ماس ﴾
  ].٤٠:احلج[

  :الرضا بقضاء اهللا تعاىل وقدره-٢٦
ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال        ﴿:تعاىلقال     

، ] ٢٢: احلديـد [﴾ يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهللا يسري   
 ، عن عبـد  ]٤٩: القمر[﴾إنا كل شيء خلقناه بقدر    ﴿: وقال سبحانه 
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إن اهللا كتـب    : ( قال  rاهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا         
سماوات واألرض خبمسني ألـف     مقادير اخلالئق قبل أن خيلق ال     

  . ١)سنة
ويتضح الرضا بالقضاء والقدر جليا يف سبب الغزوة، عن كعب بن 

يف غزوة غزاهـا إال يف       rمل أختلف عن رسول اهللا      : (مالك قال 
غزوة تبوك، غري أين ختلفت عن غزوة بدر، ومل يعاتب أحد ختلف            

 يريد عري قريش حـىت مجـع اهللا        rعنها، وإمنا خرج رسول اهللا      
   ٢).بينهم على غري ميعاد سابق

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب ﴿: قال تعاىل 
أسفل منكم ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد ولكن ليقضي اهللا أمرا    
كان مفعوال ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة وإن             

   .]٤٢: األنفال[﴾ اهللا لسميع عليم

                                                
 ]٢٦٥٣مسلم [)  1

 ]٣٩٥١البخاري حديث [)  2
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 ٧٦  

ومجيع الصحابة الذين خرجوا معه للقاء عـري         r فرضي الرسول 
ــريش    ــيش ق ــائهم جب ــن لق ــدره اهللا م ــا ق ــريش مب   .ق

  :االستشارة من أسباب النصر -٢٧
استشارة أهل التقوى من أهل العلم بالدين وأهل اخلربة               إن   

يف أمور الدنيا من أسباب النصر وصالح أحوال اتمع املـسلم           
أصحابه من املهاجرين    rشار النيب   ويتضح ذلك جليا عندما است    

 rواألنصار يف لقاء جيش املشركني، ولقد استجاب الرسـول          
جبيشه ليـسبق    rملشورة احلباب بن املنذر عندما حترك الرسول        

املشركني إىل ماء بدر وحيول بينهم وبني االستيالء عليه، فرتل أدىن  
 اهللا،  يـا رسـول   : ماء من مياه بدر، فقام احلباب بن املنذر وقال        

أرأيت هذا املرتل أمرتل أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه 
بل هو احلـرب والـرأي      : أم هو احلرب والرأي واملكيدة ؟ قال      

يا رسول اهللا، فإن هذا ليس مبرتل فاض بالناس         : واملكيدة، فقال 
ماء من القوم مث نغور ما وراءه من القلب         ) أقرب(حىت تأيت أدىن    

عليه حوضا فنملؤه ماء مث نقاتـل القـوم، فنـشرب وال            مث نبين   
، فنهض  )لقد أشرت علي بالرأي   : ( rيشربون، فقال رسول اهللا     
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وسار معه الصحابة حىت نزل باملكان الذي أشار به          rرسول اهللا   
.احلباب بن املنذر

١
   

أصحابه مكنت   rإن هذه احلرية اليت ربى عليها رسول اهللا         
من عقول مجيع أهل الرأي السديد واملنطق       جمتمعهم من االستفادة    

الرشيد، فالقائد فيهم ينجح جناحا باهرا، وإن كان حديث السن؛          
أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر       ، ألنه مل يكن يفكر برأيه ارد     

ملصاحلها اخلاصة قبل أن تنظر ملصلحة املسلمني العامة، وإمنا يفكر          
 له الرأي السديد من أقلـهم       بآراء مجيع أفراد جنده، وقد حيصل     

مسعة وأبعدهم مرتلة من ذلك القائد؛ ألنه ليس هناك ما حيول بني            
  . )٢(أي فرد منهم والوصول برأيه إىل قائد جيشه

ونلحظ عظمة التربية النبوية اليت سرت يف شخص احلباب بن          
فتقدم دون أن يطلـب      rاملنذر، فجعلته يتأدب أمام رسول اهللا       

رأيه، ليعرض اخلطة اليت لديه، لكن هذا مت بعد الـسؤال العظـيم     
يا رسول اهللا، أرأيت هذا املرتل .  rالذي قدمه بني يدي الرسول 

أمرتال أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه، أم هو الرأي             
واحلرب واملكيدة؟ إن هذا السؤال ليشي بعظمة هـذا اجلـوهر           

قيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومىت يتكلم بني يدي قائده،           ال
                                                

 ] ١٠ ص٢ الطبقات البن سعد ج-٢٢٤ ص٢السرية النبوية البن هشام ج[)  1
  ). ٤/١١٠(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) 2(
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 ٧٨  

فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا املرتل، فألن يقدم فتقطـع            
عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة واحدة، وإن كـان الـرأي             

  . البشري فلديه خطة جديدة كاملة باستراتيجية جديدة
 وأصول إبداء   إن هذه النفسية الرفيعة، عرفت أصول املشورة،      

الرأي، وأدركت مفهوم السمع والطاعـة، ومفهـوم املناقـشة،          
ومفهوم عرض الرأي املعارض لرأي سيد ولد آدم، عليه الـصالة           

  . والسالم
وتبدو عظمة القيادة النبوية يف استماعها للخطة اجلديدة، وتـبين          
اخلطة اجلديدة املطروحة من جندي من جنودها أو قائـد مـن             

  .)١(قوادها
  :عند الصحابة  rعلو مرتلة النيب -٢٨

، فقـد   yمرتلة رفيعة يف قلوب أصحابه       rلقد كان للنيب         
كانوا على أمت استعداد للتضحية بأنفسهم وأوالدهم وأمواهلم من         

، ويتضح ذلك جليا يف قول سعد بـن          rأجل الدفاع عن النيب     
 يا نيب اهللا، أال نبين لك عريشا تكون فيه، ونعـد عنـدك      «: معاذ

ركائبك مث نلقي عدونا، فإن أعزنا اهللا وأظهرنا على عدونا، كان           

                                                
  ). ٣/٢١(التربية القيادية : انظر) 1(
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ذلك ما أحببنا، وإن كانت األخرى، جلست علـى ركائبـك،           
فلحقت مبن وراءنا من قومنا، فقد ختلف عنك أقوام يا نيب اهللا، ما             
حنن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا مـا ختلفـوا              

فأثىن عليه  . » وجياهدون معك  عنك، مينعك اهللا م، يناصحونك    
عريـشا   rخريا، ودعا له خبري، مث بين لرسول اهللا          rرسول اهللا   

١.فكان فيه
   

  
  :األعداء وجوب احلذر من  -٢٩

  أعدائنا حـىت ال نؤاخـذ علـى غـرة               جيب أن حنذر من     
جيب علينا مجع املعلومات اليت تساعدنا على التعرف على أحوال          

  م وحتركام حىت ال يباغتونا، فيحدث ما ال حتمـد         أعدائنا وقو
علي بـن أيب     rعقباه، ويتضح ذلك جليا عندما بعث الرسول        

طالب، والزبري بن العوام، وسعد بن أيب وقـاص، يف نفـر مـن            
أصحابه إىل ماء بدر يلتمسون له اخلرب فأصابوا رجلني من قريش           

نهما واستطاع أن حيصل م rلسقي املاء، فأتوا ما إىل رسول اهللا 
                                                

  ]٢٢٥ ص٢سرية ابن هشام ج[)  1
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 ٨٠  

ــوم  ــريش وق ــدد ق ــن ع ــة ع ــات مهم ــى معلوم    ١.عل
  :النصر من عند اهللا العزيز احلكيم -٣٠

جيب علينا اإلميان بأن النصر إمنا يكون من عند اهللا وحده مع       
وجوب األخذ باألسباب ولو كانت قليلة، ويتضح ذلـك جليـا      
عندما نعقد مقارنة بني قوة جيش املسلمني وقـوة املـشركني يف        

 بدر، حيث كان عدد املسلمني ثالمثائة وبضعة عشر، وعدد          غزوة
املشركني تسعمائة ومخسني رجال، وكان مع املسلمني سـبعون         

ومعـه   rبعريا يعتقبوا، كل ثالثة على بعري، فكان رسول اهللا          
اثنان من الصحابة يعتقبون بعريا واحدا، وكان مع املسلمني فرسان 

اين للمقداد بن األسود، وكان مع فقط أحدمها للزبري بن العوام والث
املسلمني ستون درعا، بينما كان للمشركني أكثر من سـبعمائة          

   ٢.بعري، ومعهم مائتا فرس، وستمائة درع

فإذا نظرنا إىل األسباب املادية وجدنا تفوق املشركني، ولكن       
جيب علينا أن نؤمن أننا ال نعتمد يف حربنا مع أعداء اإلسالم على             

                                                
  ]١٠ ص٢سعد جالطبقات البن [)  1

  ]٢٦٠، ٢٥٩ ص٣البداية والنهاية البن كثري ج[)  2
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عدد واألسلحة، ولكننا نعتمد أوال وأخريا على قوة إمياننـا   كثرة ال 
باهللا تعاىل وحده، وأنه هو احلافظ هلذا الدين وإن كانـت قوتنـا       

وما النصر إال من عند اهللا العزيـز        ﴿: املادية قليلة، قال اهللا تعاىل    
كم من فئة قليلة غلبـت      ﴿:  ، وقال تعاىل   ]١٢٦: آل عمران [﴾  احلكيم

 ، وتتجلى نصرة ]٢٤٩: البقرة[﴾  واهللا مع الصابرينفئة كثرية بإذن اهللا
اهللا ألهل اإلميان يف غزوة بدر برتول املطر عليهم وإلقاء النعـاس            
عليهم وتثبيتهم عند القتال وإلقاء الرعب يف قلـوب املـشركني           

  .ونــزول املالئكــة وقتــاهلم يف صــف املــسلمني    
  :طاعة اهللا والدعاء من أسباب النصر -٣١

ــدعاء  احملف       ــالص يف ال ــات واإلخ ــى الطاع ــة عل   افظ
من أعظم أسباب النصر على األعداء كان ذلك عنـدما دخـل            

 rعريشه ومعه أبو بكر الصديق، فأخذ الرسول  rرسول اهللا 
اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم آتين مـا       : يناشد ربه بالدعاء قائالً   

 تعبد يف   وعدتين، اللهم إن لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال         
فما زال يهتف لربه مادا يديه مستقبالً القبلة حىت سقط           . األرض

رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه مث            
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 ٨٢  

يا نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما          : التزمه وقال 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم     ﴿: وعدك، فأنزل اهللا عز وجل    

 ، فأمـده اهللا  ]٩: األنفـال [﴾ بألف من املالئكة مـردفني    أين ممدكم   
  . باملالئكة

فمىت نصرنا اهللا بطاعته واجتناب نواهيه  وحتكيم شرعة جاء النصر 
  :قال تعاىل،املبني والتمكني 

    ﴿ ي    امأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينهكُا أَي م
  ]٧:حممد[﴾

  :وقال جل شأنه
﴿ عود       ساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين اللَّه م ِفي  تهِلفَنخ

اَألرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي          
خوِفِهم أَمناً يعبدونِني ال يشِركُونَ     ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد      

  ]٥٥:النور[﴾ ِبي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
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  :وال تنازعوا فتفشلوا-٣٢
ويتضح ذلك عندما اختلف الصحابة يف غنائم غزوة بدر فقال      

:  كانوا يقاتلون املشركني   الذين مجعوا الغنائم هي لنا، وقال الذين      
هي لنا، فلما اشـتد  : rهي لنا، وقال الذين كانوا حيرسون النيب     
يسألونك عن األنفال ﴿ :اخلالف يف هذا األمر نزل قول اهللا تعاىل       

قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا          
  ] ١: األنفال[﴾ اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني

سـألت عبـادة بـن      : أمحد عن أيب أمامة الباهلي قال     روى      
فينا معشر أصحاب بدر نزلت حـني       : الصامت عن األنفال، قال   

اختلفنا يف النفل وساءت فيه أخالقنا فانتزعه اهللا من أيدينا وجعله           
-بني املسلمني عن بواء   rفقسمه رسول اهللا   rإىل رسول اهللا 

١يقول على السواء
  

تالف والتنازع يف أمر ما أن نرد التنازع إىل         فيجب علينا عند االخ   
لنقف على احلكم الـشرعي يف       rكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله      

فإن تنازعتم يف شـيء فـردوه إىل اهللا         ﴿: هذا األمر، قال تعاىل   
                                                

  ]٤١٠ ص٣٧مسند أمحد ج: حديث حسن لغريه[)  1
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 ٨٤  

والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحـسن           
   .]٥٩: النساء[﴾ تأويل

  
  : لى غريهم من الصحابةعلو مرتلة أهل بدر ع -٣٣

إن الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر هم الذين اصطفاهم اهللا               
على غريهم من املؤمنني وذلك ألن غزوة بدر كانت هي املفتاح           
لوصول اإلسالم إىل البشرية مجعاء، وأصحاب بدر هم النجـوم          
املضيئة يف التاريخ اإلسالمي حىت أصبح يقـال للواحـد منـهم            

كفى ذا الوصف شرفا وتعظيما له يف حياة الناس،         ، و »البدري«
وكفى به أجرا وإحسانا عند اهللا تعاىل، وهذا فضل اهللا يؤتيه مـن    

  .يشاء من عباده املؤمنني
وذلك يف قصة حاطب بن ايب بلتعة عندما -عن علي بن أيب طالب 

إليهم وأخـرب    rأرسل كتابا إىل أهل مكة خيربهم خبروج النيب         
 -بذلك، وهم عمر بن اخلطاب أن يقتل حاطبا  rالوحي الرسول   

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

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


لعل اهللا اطلع على أهل بـدر فقـال         : (قال rإال أن رسول اهللا     
  . ١)اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة، أو فقد غفرت لكم

وكـان  -وروى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه              
مـا  (: فقـال  rجاء جربيل إىل النيب     :  قال -أبوه من أهل بدر   

من أفضل املسلمني أو كلمة حنوها،      : تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال     
  .٢)وكذلك من شهد بدرا من املالئكة: قال
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ]٣٤٩٤، ومسلم ح٣٩٨٠البخاري ح[)  1

  ] ٣٩٩٢البخاري ح[)  2
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 ٨٦  

  :اإلسالم واألسرى-٣٤ 
إىل املدينة فرق األسرى بني أصحابه، وقـال         r   ملا رجع   

 وذه التوصية النبوية الكرمية ظهـر       )١(»استوصوا م خريا  «: هلم
ويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينا ويِتيما      : ( هللا تعاىل حتقيق قول ا  

 فهذا أبو عزيز بن عمري أخو مصعب بن عمري ].٨: اإلنسان[  ﴾وأَِسريا
كنت يف األسرى يوم بدر، فقال رسول اهللا        : حيدثنا عما رأى قال   

r :»  اوكنت يف نفر من األنـصار      »استوصوا باألسارى خري ، ،
ا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر، وأطعموين البـر          فكانو

  . )٢( rلوصية رسول اهللا 
كنت يف رهـط مـن   : وهذا أبو العاص بن الربيع حيدثنا قال  

األنصار جزاهم اهللا خريا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروين بـاخلبز    
حىت إن الرجـل    ، واخلبز معهم قليل، والتمر زادهم    ، وأكلوا التمر 

لتقع يف يده كسرة فيدفعها إيلَّ، وكان الوليد بن الوليد بن املغرية            
  . )٣(يقول مثل ذلك ويزيد، وكانوا حيملوننا وميشون

كان هذا اخللق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الكرمي يف ثنائه           
أصحابه فاختذوه خلقًا، وكان هلم      rعلى املؤمنني، وذكر به النيب      

                                                   

  . رواه الطرباين يف الصغري والكبري وإسناده حسن: وقال) ٦/٨٦(جممع الزوائد ) 2(
  ). ١/١١٩(قدي املغازي للوا: انظر) 3(
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جمموعة من أشراف األسرى وأفاضـلهم      قد أثر يف إسراع     ، طبيعة
بعيد وصول األسرى إىل ، إىل اإلسالم، فأسلم أبو عزيز عقيب بدر

وأسلم معه الـسائب بـن      ، rوتنفيذ وصية رسول اهللا     ، املدينة
 بعد أن فدى نفسه، فقد سرت دعوة اإلسالم إىل قلوم،           )١(عبيد

 وطهرت نفوسهم، وعاد األسرى إىل بالدهم وأهليهم يتحـدثون        
ومكارم أخالقه، وعن حمبته ومساحته، وعن دعوتـه         rعن حممد   

  .)٢(وما فيها من الرب والتقوى واإلصالح واخلري
 إن هذه املعاملة الكرمية لألسرى شاهد على مسو اإلسالم يف اال         
األخالقي، حيث نال أعداء اإلسالم يف معاملة الـصحابة أعلـى           

  .)٣( اإليثاردرجات مكارم األخالق، اليت تتمثل يف خلق
 أال تسمع الدنيا ذه الصورة الكرمية ملعاملـة األسـرى يف  

اإلسالم، بعد ما مسعت ما كان وما يكون يف سجن أيب غريـب،        
بل ويف سجون معظم دول العامل،  وما كان يف سجن جوانتانامو

مـة، ومل   وليس ألسرى، وإمنا ألحرار أبرياء مل تثبت عليهم أي
ان الذي كرمه اهللا بـل حـق احليـاة         حيرموهم من حقوق اإلنس   

                                                
  ). ٣/٤٧٤(حممد رسول اهللا، عرجون : انظر) ٦، 1(
  

  ). ١٧٦، ٤/١٧٥(التاريخ اإلسالمي : انظر) 3(
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 ٨٨  

حرم السجني منه، ومنهم من قضى حنبه حتـت   املكفول للحيوان
وما حتركـت أي   التعذيب، ومنهم من ينتظر، ومسعت م الدنيا،

 .قوة لفك قيدهم أو إطالق سراحهم
  

  :اإلسالم يهتم بالعلم -٣٥
 جليا إن اإلسالم دائما يدعو إىل العلم، ويظهر هذا االهتمام             

يف غزوة بدر عندما شرع املسلمون يف قبول فداء األسارى مقابل           
 األسـرى أربعة أو ثالثة آالف درهم، ومن مل يكن عنده مال من     

عـشرة مـن     rوكان حيسن القراءة والكتابة دفع إليه الرسول        
غلمان املدينة يعلمهم الكتابة، فإذا أجادوها مت إطالق سيب هـذا           

  . 1tزيد بن ثابت    : لكتابة ذه الطريقة  األسري، وكان ممن تعلم ا    
هذه الطريقة النبوية املباركة يف فداء األسارى كانت طريقة غـري           

  .مسبوقة قبل ذلك
  كان ناس من األسارى يوم بدر ليس هلم فداء،         : قال ابن عباس

؛ )٢(فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة      rفجعل رسول اهللا    
                                                

 ]١٦ ص٢الطبقات الكربى البن سعد ج[) 1
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 غلمان املدينة القـراءة والكتابـة،       وبذلك شرع األسرى يعلمون   
 rوقبول النيب   . )١(وكل من يعلم عشرة من الغلمان يفدي نفسه       

تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء يف ذلك الوقت الذي كانوا فيه           
بأشد احلاجة إىل املال يرينا مسو اإلسـالم يف نظرتـه إىل العلـم              

 كان أول مـا     واملعرفة، وإزالة األمية، وليس هذا بعجيب من دين       
خلَـقr    اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَـق   ﴿: نزل من كتابه الكرمي   

-١: العلق[  ﴾الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم  اقْرأْ وربك األكْرم  اِإلنسانَ ِمن علَقٍ 

واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة يف الترغيب يف العلـم          . ]٤
   ذا العمل اجلليل يعترب النيب      وبيان مرتلة العلماء، وr    أول مـن

وضع حجر األساس يف إزالة األمية وإشاعة القراءة والكتابة، وأن          
  .)٢(السبق يف هذا لإلسالم

  
  
  
 

                                                
     ). ٣/٧٤(التربية القيادية : انظر) 1(
  ).١٦٥، ٢/١٦٤(السرية النبوية أليب شهبة : انظر) ٤(
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 ٩٠  

  :الشيطان خيذل أتباعه -٣٦
إن الشيطان دائما باملرصاد لإلنسان يزين له املعصية حىت إذا               

ة بدر، قال عبد اهللا  وقع فيها تركه وتربأ منه، ويتضح ذلك يف غزو        
ملا كان يوم بدر سار إبليس برعيتـه وجنـوده مـن            : بن عباس 

 يف قلوب املشركني أن أحدا لن يغلبكم وإين جار          وألقىاملشركني  
لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إىل مداد املالئكة نكص على عقبه      

فعلى املسلم العاقـل أن   .١إين أرى ما ال ترون    : ورجع مدبرا وقال  
الشيطان خيذل من أطاعـه يف أي وقـت ويف أي مكـان،            يعلم  

كمثل الشيطان  ﴿: وصدق اهللا العظيم حيث يقول يف كتابه العزيز       
إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إين بريء منك إين أخاف اهللا             

   .]١٦: احلشر [﴾رب العاملني
وقال الشيطان ملا قضي    ﴿: وقال سبحانه عن الشيطان يوم القيامة     

اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان يل         األمر إن   
عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فـال تلومـوين            

                                                
  ] ١٠٠ ص٧تفسري ابن كثري جـ[)  1
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ولوموا أنفسكم ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخي إين كفرت مبا           
   .]٢٢: إبراهيم[﴾ أشركتمون من قبل إن الظاملني هلم عذاب أليم

  
  :rاألسوة احلسنة  -٣٧

ــد     ــا حممـ ــسنة  rنبينـ ــدوة احلـ ــو القـ   هـ
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كـان           ﴿: قال تعاىل 

  .﴾ يرجــو اهللا واليــوم اآلخــر وذكــر اهللا كــثري    
يف غـزوة    rولقد جتلت هذه القدوة احلسنة يف كثري من مواقفه          

  : بدر الكربى، وسوف نـذكر بعـضا مـن هـذه املواقـف            
  
 كل ثالثة علـى     كنا يوم بدر  «:  عن عبد اهللا بن مسعود قال      -١

 rبعري، كان أبو لبابة وعلي بن أيب طالب زميلـي رسـول اهللا              
) جاء دوره يف السري على قدميه     (أي   rوكانت عقبة رسول اهللا     

ما أنتما بأقوى مين، وال أنا بأغىن       : فقال. حنن منشي عنك  : فقاال
  . ١»عن األجر منكما

أن رجاال من األنصار اسـتأذنوا      t عن أنس بن مالك      -٢

                                                
 ] ١٧ ص٧مسند أمحد جـ: حديث حسن[)  1
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 ٩٢  

أي عم  -ائذن لنا فلنترك البن أختنا عباس       : فقالوا rل اهللا   رسو
  . ١)واهللا ال تذرون منه درهم: ( فداءه، قال-rالنيب 

احلكمة «:  تعليقا على هذا احلديث-رمحه اهللا-قال ابن حجر   
يف ذلك أنه خشي أن يكون يف ذلك حماباة له لكونه عمه ال لكونه   

  . » قريبهم من ناحية النساء فقط
والرضا جبميع   rحثنا اهللا تعاىل على االقتداء بنينا حممد        ولقد  

فال وربك ال يؤمنون حىت     ﴿: أحكامه، وحذرنا خمالفته، قال تعاىل    
حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت 

   .]٦٥: النساء[﴾ ويسلموا تسليم
إمنا كان قول املـؤمنني إذا دعـوا إىل اهللا          ﴿: وقال سبحانه 

ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنـا وأولئـك هـم            
  ] .٥١: النور[﴾ املفلحون

  
وما آتاكم الرسول فخذوه وما ـاكم عنـه         ﴿: وقال جل شأنه  

وما كان ملؤمن وال مؤمنـة إذا     ﴿: وقال تعاىل  . ]٧: احلشر[﴾  فانتهو
قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص            

  .﴾  وله فقد ضل ضالال مبنياهللا ورس
                                                

  ]٣٧٥ ص٧فتح الباري جـ[)  1
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فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم       ﴿: وقال سبحانه 
]٦٣: النور[﴾ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

 
 

  :الكتمان وأمهيته يف احلروب -٣٨
بصفة الكتمان يف عامة غزواته، فعن   r وقد حتلى رسول اهللا     

ال يريد غزوة إ   rومل يكن رسول اهللا     : ( قال tكعب بن مالك    
 ويف غزوة بدر ظهر هذا اخللق الكـرمي يف          )١(...). ورى بغريها 

  : اآليت
الشيخ الذي لقيه يف بدر عن حممد وجيـشه،          r سؤاله   -١

  . وعن قريش وجيشها
يف إجابته عن سؤال الشيخ ممن أنتما؟        r تورية الرسول    -٢
وهو جواب يقتضيه املقام، فقد أراد به       » حنن من ماء  «: rبقوله  
r  أخبار جيش املسلمني عن قريشكتمان .  

وهو دليل على   ،  ويف انصرافه فور استجوابه كتمانٌ أيضا      -٣
من احلكمة، فلو أنه أجاب هذا الشيخ        rما يتمتع به رسول اهللا      

مث وقف عنده لكان هذا سببا يف طلب الشيخ بيان املقصود مـن             
                                                

  ). ٢/٢٢٨(سرية ابن هشام : انظر) ٣(  ) ٢/٢٩٤٧(البخاري ) 1(
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 ٩٤  

  . )١(»من ماء«: rقوله 
-بدر، فعن عائشة بقطع األجراس من اإلبل يوم  r أمره -٤

أمر باألجراس أن تقطع مـن       r أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنها  
  . )٢(أعناق اإلبل يوم بدر

خرب اجلهة اليت يقصدها عندما أراد اخلـروج         r كتمانه   -٥
إن لنا طلبةً فمن كان ظهره حاضرا       : (... rإىل بدر، حيث قال     

  . )٣(...)فلريكب معنا
حلديث على استحباب التورية وقد استدل اإلمام النووي ذا ا    

يف احلرب، وأن ال يبني القائد اجلهة اليت يقصدها لئال يشيع هـذا         
  . )٤(اخلرب فيحذرهم العدو

ونلحظ أن التربية األمنية يف املنهاج النبوي مستمرة منذ الفترة   
السرية، واجلهرية مبكة، ومل تنقطع مع بناء الدولة، وأصبحت تنمو         

  .rغزوات الرسول مع تطورها، وخصوصا يف 
  
  
  

                                                
  

  . ١٠٠مرويات غزوة بدر، أمحد حممد باوزير، ص: انظر) 2(
  ). ١٩٠١(رقم ) ٣/١٥١٠(مسلم، كتاب اإلمارة ) 3(
  ). ١٣/٤٥(شرح النووي لصحيح مسلم ) 4(
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   :بناء عريش القيادة-٣٩

واملسلمني معه على أدىن ماء بـدر مـن          rبعد نزول النيب    
بناء عريش له    rاملشركني، اقترح سعد بن معاذ على رسول اهللا         

يكون مقرا لقيادته ويأمن فيه من العدو، وكان مما قاله سـعد يف             
 فيه مث نلقى عدونا،     يا نيب اهللا أال نبين لك عريشا تكون       : (اقتراحه

فإن أعزنا اهللا وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت 
األخرى جلست على ركائبك فلحقت مبن وراءنا، فقد ختلـف          

يا نيب اهللا، ما حنن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك ، عنك أقوام 
تلقى حربا ما ختلفوا عنك، مينعـك اهللا ـم، ويناصـحونك،            

خريا ودعا له خبري، مث      rفأثىن عليه رسول اهللا     ) معكوجياهدون  
على تل مشرف على ساحة      rبىن املسلمون العريش لرسول اهللا      

وكانت ثلـة مـن شـباب       ، tالقتال، وكان معه فيه أبو بكر       
  . )١( rاألنصار بقيادة سعد بن معاذ حيرسون عريش رسول اهللا 

  :منها، ويستفاد من بناء العريش أمور
أن يكون مكان القيادة مشرفًا على أرض املعركة،         ال بد    -١

  . يتمكن القائد فيه من متابعة املعركة وإدارا

                                                
  .٦٦غزوة بدر الكربى، ص: انظر) ٢(  ). ٢/٢٣٣(سرية ابن هشام :  انظر)1(
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 ٩٦  

  .  ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنا بتوافر احلراسة الكافية له-٢
 ينبغي االهتمام حبياة القائد، وصوا من التعـرض ألي          -٣
  . خطر

عـوض   ينبغي أن يكون للقائد قوة احتياطيـة أخـرى ت     -٤
  . )١(اخلسائر اليت قد حتدث يف املعركة

  :من نعم اهللا على املسلمني قبل القتال  -٤٠
من املنن اليت من اهللا ا على عباده املؤمنني يوم بدر أنه أنزل             

قـال  ، عليهم النعاس واملطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم        
ه وينزلُ علَيكُم من السماِء ماًء ِإذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً من ﴿: تعاىل

          لَى قُلُـوِبكُمِبطَ عرِليطَاِن ويالش زِرج نكُمع ذِْهبيِبِه و كُمرطَهلِّي
  امِبِه األقْد تثَبيوكان هذا النعاس يف الليلة اليت : ( قال القرطيب   ﴾ و

ا كان بني أيـديهم  فكان النوم عجيبا مع م، كان القتال من غدها 
  ). من األمر املهم، وكأن اهللا ربط جأشهم

ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقـداد         :  قال tوعن علي   
 rعلى فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم، إال رسـول اهللا              

  .حتت شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح
  :  ويف امتنان اهللا عليهم بالنوم يف هذه الليلة وجهان
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  . أن قواهم باالستراحة على القتال من الغد: اأوهلم
األمن «: أن أمنهم بزوال الرعب من قلوم كما يقال       : الثاين

  . )١(»منيم، واخلوف مسِهر
وبني سبحانه وتعاىل أنه أكرم املؤمنني بإنزال املطر عليهم يف          

وذلك فضالً منه وكرما،    ، وقت مل يكن املعتاد فيه نزول األمطار      
  . د هذا اإلنزال إىل اهللا للتنبيه على أنه أكرمهم بهوإسنا

وقد علم بالعادة أن املؤمن يكاد يستقذر       : (قال اإلمام الرازي  
نفسه، إذ كان جنبا، ويغتم إذا مل يتمكن من االغتسال، ويضطرب 
قلبه ألجل هذا السبب فال جرم عد اهللا تعاىل وتقدس متكينهم من            

  . )٢(...)الطهارة من مجلة نعمه
 فقد روى ابن    )ويذِْهب عنكُم ِرجز الشيطَانِ    ﴿: وقوله تعاىل 

 -يعين حني سار إىل بدر    - rنزل النيب   : جرير عن ابن عباس قال    
 - أي كـثري جمتمعـة  -واملسلمون بينهم وبني املاء رملة دعـصة   

فأصاب املسلمني ضعف شديد، وألقى الشيطان يف قلوم الغيظ،         
مون أنكم أولياء اهللا وفيكم رسوله وقد غلبكم        فوسوس بينهم تزع  

املشركون على املاء، وأنتم تصلون جمنبني، فأمطر اهللا عليكم مطرا          
شديدا، فشرب املسلمون وتطهروا، وأذهب اهللا عنـهم رجـز           

                                                
ــرازي : انظــر) ٢(  ). ٧/٣٢٧(تفسري القرطيب : انظر) 1( ــسري الفخــر ال تف

)١٥/١٣٣ .(  
  

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

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


  
 ٩٨  

الشيطان، وثبت الرمل حني أصابه املطر، ومشي النـاس عليـه           
ه أنـزل علـى     فقد بني سبحانه أن   . )١(والدواب فساروا إىل القوم   

عباده املؤمنني املطر قبل املعركة فتطهروا به حسيا ومعنويا إذ ربط           
اهللا به على قلوم وثبت به أقدامهم، وذلك أن الناظر يف منطقـة             
بدر جيد يف املنطقة رماال متحركة ال زالت حىت اليوم ومن العسري            

ـ           ك املشي عليها، وهلا غبار كبري، فلما نزلت األمطار متاسكت تل
وكل ذلك كان نعمة    ، الرمال وسهل السري عليها، وانطفأ غبارها     

  .)٢(من اهللا على عباده
  : يف املعركةrاخلطة احملكمة للرسول - ٤١

يف قتاله مع املشركني يوم بـدر أسـلوبا           rابتكر الرسول   
جديدا يف مقاتلة أعداء اهللا تعاىل، مل يكن معروفًا من قبل حىت قاتل 

r  وهذا األسلوب أشار إليه القرآن الكرمي يف       ، )٣(بنظام الصفوف
ِإنَّ اَهللا يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفا كَأَنهم          ﴿: قوله تعاىل 

وصصرانٌ مين٤: الصف [ ﴾ب[ .  
أن يكون املقاتلون على هيئة صـفوف  : وصفة هذا األسلوب  

. قلة املقاتلني أو كثرموتقل هذه الصفوف أو تكثر تبعا ل، الصالة
وتكون الصفوف األوىل من أصحاب الرماح لـصد هجمـات          

                                                
  ). ٩/١٩٥(تفسري الطربي : انظر) 1(
  ). ١/٩١(حديث القرآن عن غزوات الرسول : انظر) 2(
  . ٤٠١الرشيد صحممد . القيادة العسكرية، د: انظر) 3(
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وتكون الصفوف اليت خلفها من أصـحاب النبـال،          ، الفرسان
لتسديدها من املهامجني على األعداء، وكان مـن فوائـد هـذا            

  : األسلوب يف غزوة بدر
 إرهاب األعداء وداللة على حسن وترتيب النظام عنـد          -١

  . املسلمني
قوة احتياطية عـاجل ـا        r جعل يف يد القائد األعلى       -٢

أو ضرب كمـٍني غـري   ، املواقف املفاجئة يف صد هجوم معاكس   
متوقع، واستفاد منه يف محاية األجنحة من خطر املشاة والفرسان،          
ويعد تطبيق هذا األسلوب ألول مرة يف غزوة بدر سبقًا عسكريا           

ية على غريها منذ أربعة عشر      متيزت به املدرسة العسكرية اإلسالم    
  . )١(قرنا من الزمان

كان يباغـت     rويظهر للباحث يف السرية النبوية أن النيب        
خصومه ببعض األساليب القتالية اجلديدة، وخاصة تلك الـيت مل          

يف يوم بدٍر،    rيعهدها العرب من قبل، على حنو ما قام به النيب           
  . وأُحٍد وغريمها

كرية، فإن هذه األساليب تـدعو إىل       ومن جهة النظرة العس   
وبراعته العسكرية؛ ألن التعليمـات      rاإلعجاب بشخصية النيب    

العسكرية اليت كان يصدرها خالل تطبيقه هلا، تطابق متاما األصول 
                                                

  . ١١٧، ١١٦، ١١١الرسول القائد، خطاب، ص: انظر) 1(
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 ١٠٠  

  . )١(احلديثة يف استخدام األسلحة
أسلوب الدفاع ومل يهاجم قـوة        rوتفصيل ذلك فقد اتبع     

تيكية اليت نفذها جنوده بكل دقـة       قريش، وكانت توجيهاته التك   
سببا يف زعزعة مركز العدو، وإضعاف نفسيته، وبـذلك حتقـق           

 إىل  ٣، بنسبة   )٢(النصر احلاسم بتوفيق اهللا على العدو برغم تفوقه       
يتصرف يف كل موقف حسب ما تـدعو إليـه           rفقد كان   ، ١

املصلحة؛ وذلك الختالف مقتضيات األحوال والظروف، وقـد        
يف اجلانب العسكري أسلوب القيادة التوجيهيـة    rطبق الرسول   

أما أخذه باألسلوب اإلقناعي يف غزوة بـدر        . يف مكاا الصحيح  
ال  rفقد جتلى يف ممارسة فقه االستشارة يف مواضع متعددة؛ ألنه           

أيضا ال   rيقود جنده مبقتضى السلطة، بل بالكفاءة والثقة، وهو         
ل على الرأي الذي يبدو     يستبد برأيه، بل يتبع مبدأ الشورى ويرت      

يف غزوة بدر أسلوب القيادة التوجيهية، فقـد     rصوابا، ومارس   
  : منها، جتلى يف أمور

الصحابة برمي األعداء إذا اقتربوا      rأمره  :  األمر األول  -١
إن دنا  «منهم؛ ألن الرمي يكون أقرب إىل اإلصابة يف هذه احلالة           

  . )٣(»القوم منكم فانضحوهم بالنبل
                                                

  . ١٢١املدخل إىل العقيدة واالستراتيجية العسكرية، حممد حمفوظ، ص) 1(
  ) ٢/١٥٤(أمحد أبو الشباب . مقومات النصر، د: انظر) 2(
  . ٢٣٩صحيح السرية النبوية برواية أخرى ونفس املعىن، ص) 3(
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عن سل السيوف إىل أن تتـداخل        rيه  : ر الثاين  األم -٢
  . )٢(»وال تسلوا السيوف حىت يغشوكم«) ١(الصفوف

 )٣(الصحابة باالقتصاد يف الرمـي     rأمره  :  األمر الثالث  -٣
  .)٤(»واستبقُوا نبلَكم«

وعندما تقارن هذه التعليمات احلربية باملبـادئ احلديثـة يف          
سباقًا إليها من غري عكـوف      كان   rالدفاع جتد أن رسول اهللا      

يرمي مـن    rعلى الدرس وال التحاق بالكليات احلربية، فالنيب        
وراء تعليماته اليت استعرضناها آنفا إىل حتقيق ما يعـرف حـديثًا        
بكبت النريان إىل اللحظة اليت يصبح فيها العدو يف املدى املـؤثر            

  . )٥( »واستبقوا نبلكم«: يف قوله rهلذه األسلحة، وهذا ما قصده 
  
  
  
  
  

                                                
  . ، أليب فارس٦٤، ٦٣لكربى، صغزوة بدر ا: انظر) 1(
  . ٢٣٩صحيح السرية النبوية، ص: انظر) 2(
  . ٦٤، ٦٣غزوة بدر الكربى، أليب فارس، ص: انظر) 3(
  . ٣٩٨٥، ٣٩٨٤البخاري، كتاب املغازي، باب من شهد بدرا، رقم ) ٦،4(
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 ١٠٢  

االستفادة من الظروف الطبيعيـة أثنـاء قتـال         -٤٢
  :األعداء

فرصة االستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال       rومل يهمل   
العدو، فقد كان يستفيد من كل الظروف يف ميـدان املعركـة            

قبل بدء القتال    rملصلحة جيشه، ومن األمثلة على ذلك ما فعله         
، ببدر قبل أن ترتل قـريش      rصبح  وأ: يوم بدر، يقول املقريزي   

فطلعت الشمس وهو يصفهم فاستقبل املغرب وجعل الـشمس          
  ) ١(. خلفه فاستقبلوا الشمس

؛ واستفادته حىت من rوهذا التصرف يدل على حسن تدبريه 
الظروف الطبيعية ملا حيقق املصلحة جليشه، وإمنا فعل ذلـك ألن           

 البصر فتقـل    )٢(الشمس إذا كانت يف وجه املقاتل تسبب له عشا        
يـوم بـدر     rوفيما فعله رسول اهللا     . )٣(مقاومته وجماته لعدوه  

إشارة إىل أن الظروف الطبيعية كالشمس والـريح والتـضاريس          
، اجلغرافية وغريها هلا تأثري عظيم على موازين القوى يف املعـارك          

وهي من األسباب اليت طلب اهللا منا األخذ ا لتحقيـق النـصر             
  . )٤(عايلوالصعود إىل امل

                                                
  . ٤٥٣القيادة العسكرية، ص: انظر) 1(
  . ر والدواب واإلبل والطريسوء البصر بالليل والنهار يكون يف النا) 2(
  ) ٧/١٧٥(حتفة األحوذي بشرح جمامع الترمذي :  انظر) 3(
  . ٤٥٤القيادة العسكرية، ص: انظر) 4(
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  :ما وقع لسواد بن غزية -٤٣
يف بدر يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون         rكان  

مستقيمة متراصة، وبيده سهم ال ريش له يعدل به الصف، فرأى           
يف  rرجالً امسه سواد بن غزية، وقد خرج من الصف فطعنـه            

يا رسول اهللا أوجعـتين،     : فقال» استِو يا سواد  «: بطنه، وقال له  
عـن   rبعثك اهللا باحلق والعدل فأقدين، فكشف رسول اهللا       وقد  

ما محلك علـى  «: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال  » استقد«: بطنه وقال 
يا رسول اهللا حضر ما ترى فأردت أن يكون         : قال» هذا يا سواد  

  .)١(آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك، فدعا له رسول اهللا خبري
  :منها،  أمورtويستفاد من قصة سواد 

  .  حرص اإلسالم على النظام-١
  . القود من نفسه rفقد أعطى رسول اهللا :  العدل املطلق-٢
  .  حب اجلندي لقائده-٣
  .  تذكر املوت والشهادة-٤
وهلـذا  ، مبارك، ومسه فيه بركـة     r جسد رسول اهللا     -٥

  . حرص عليها سواد
كشف عنـه    r بطن الرجل ليس بعورة بدليل أن النيب         -٦

                                                
  . ٢٣٦صحيح السرية النبوية، ص: انظر) 1(
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 ١٠٤  

  . )١(ا كشف عنهولو كان عورة مل
  

  :التعبئة املعنوية على القتال-٤٤
يريب أصحابه على أن يكونوا أصـحاب        r كان رسول اهللا    

إرادات قوية راسخة ثابتة ثبات الشم الرواسي، فـيمأل قلـوم           
شجاعة وجرأة وأمالً يف النصر على األعداء، وكـان يـسلك يف      

الترهيـب،  سبيل تكوين هذه اإلرادة القوية أسلوب الترغيـب و        
الترغيب يف أجر ااهدين الثابتني، والترهيب من التـويل يـوم           
الزحف، والفرار من ساحات الوغى، كما كان حيـدثهم عـن           
عوامل النصر وأسبابه ليأخذوا ا ويلتزموها، وحيذرهم من أسباب     

  . )٢(اهلزمية ليقلعوا عنها، وينأوا بأنفسهم عن االقتراب منها
 القتال وحيرضهم عليه امتثـاالً      حيث أصحابه على   rوكان  
يا أَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإن يكُن          ﴿: لقوله تعاىل 

منكُم ِعشرونَ صاِبرونَ يغِلبوا ِمائَتيِن وِإن يكُن منكُم مائَةٌ يغِلبـوا    
هوا ِبأَنكَفَر الَِّذين نونَأَلْفًا مفْقَهالَّ ي مقَو ٦٥: األنفال[  ﴾م[ .  

قوموا «: ألصحابه rويف غزوة بدر الكربى قال رسول اهللا        
فقال عمري بـن احلمـام      . »إىل جنة عرضها السماوات واألرض    

                                                
  . ٥٢غزوة بدر، أليب فارس، ص: انظر) 1(
  . ١٤٠املدرسة النبوية أليب فارس، ص: انظر) 2(
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يا رسول اهللا جنة عرضها الـسماوات واألرض؟        : tاألنصاري  
: rفقال رسول اهللا    ). كلمة تعجب (بٍخ بٍخ   : قال. »نعم«: قال

ال واهللا يا رسول اهللا، إال      : قال. »بٍخ بٍخ؟ : ما حيملك على قول   «
  . »فإنك من أهلها«: رجاء أن أكون من أهلها قال
فجعل يأكل منـه، مث  ) جعبة النشاب(فأخرج مترات من قرنه  

: لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة، قـال           : قال
  . )١( حىت قُتلفرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم

فرمى ما كان معه من التمر، وقاتل       : قال أنس : ويف رواية قال  
  : وهو يقول

  ركضا إىل اهللا بغـري زاد      
  

  إال التقى وعمـل املعـاد      
ــى    ــصرب يف اهللا عل وال

ــاد    اجلهــــــــ
  وكل زاد عرضة للنفـاد     

ـــرشاد    ــى والـــــرب والــ   غـــــري التقــ
التعبئة املعنوية أنه ومن صور  . )٢(فقاتل رمحه اهللا حىت استشهد 
r          كان يبشرهم بقتل صناديد املشركني، وزيادة هلم يف التطمني

 كما كان يبشر املؤمنني )٣(،كان حيدد مكان قتلى كل واحد منهم     
ووقف رسول اهللا   . »أبشر أبا بكر  «: بالنصر قبل بدء القتال فيقول    

                                                
  ). ١١٥٧(رقم ) ٢/٧٠(م للمنذري خمتصر صحيح مسل: انظر) 1(
  ). ٣/١٨٢(، زاد املعاد )١/٤٨٨(صفة الصفوة : انظر) 2(
  ) ٨/٢٠٢(جامع األصول : انظر) 3(
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 ١٠٦  

r    والذي نفس حممد بيده ال «: يقول للصحابة رضوان اهللا عليهم
تلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا مقبالً غري مدبر إال أدخله           يقا

  . )١(»اهللا اجلنة
وقد أثرت هذه التعبئة املعنوية يف نفوس أصحابه رضوان اهللا          

  . )٢(عليهم والذين جاءوا من بعدهم بإحسان
يطلب من املسلمني أن ال يتقدم أحد إىل شيء حىت           rوكان  

 rفـانطلق رسـول اهللا      . : (.. قال tيكون دونه، فعن أنس     
وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل بدر، وجاء املشركون، فقـال          

ال يقدمن أحد منكم إىل شـيء حـىت أكـون        «: rرسول اهللا   
قوموا إىل جنـة    «: r فدنا املشركون فقال رسول اهللا       )٣(»دونه

  .)٤(» عرضها السماوات واألرض
  
  
  
  

                                                
  ). ١/٢٣٩(سرية ابن هشام : انظر) 1(
  . ١٤٣املدرسة العسكرية أليب فارس، ص) 2(
  ). ١٩٠١(رقم ) ٣/١٥١٠(مسلم : انظر) 3(
  ). ١١٥٧(رقم ) ٢/٧٠(، املنذري، خمتصر صحيح مسلم: انظر) 4(
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  :العمل باألسباب وانتظار املدد الرباين -٤٥
وأَِعدوا ﴿ :من أساسيات العقيدة األخذ باألسباب كما أمر اهللا

الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللَّـِه   لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط
ِمن ِرينآخو كُمودعنِفقُوا  وا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت وِنِهمد

ٍءِمنيونَ  شظْلَمال ت متأَنو كُمِإلَي فوِبيِل اللَِّه ياألنفـال [   ﴾ِفي س: 

٦٠[  

 وبعد اإلعداد واألخذ باألسباب يكون املؤمن على يقني تام أن 
اهللا هو الفاعل احلقيقي، فإن شاء أمضى األسباب، وجعل قوـا           

  .وسلبها األثرالقائم ا، وإن شاء عطَّلها  املؤثرة أقوى من قوة
ربه يف العريش، واستغاث بـه خـرج مـن     rبعد أن دعا    

العريش فأخذ قبضة من التراب، وحصب ا وجـوه املـشركني           
أصحابه أن يصدقوا احلملـة      rمث أمر   » شاهت الوجوه «: وقال

إثرها ففعلوا، فأوصل اهللا تعاىل تلك احلصباء إىل أعني املـشركني           
؛ وهلذا قـال    )١(نها ما شغله عن حاله    فلم يبق أحد منهم إال ناله م      

، ]١٧: األنفـال [  ﴾ ولَِكن اَهللا رمى   وما رميت ِإذْ رميت    ﴿: اهللا تعاىل 
أن اهللا سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي، ونفى عنه         : ومعىن اآلية 

                                                
  ).٢/١٢٥(املستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
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 ١٠٨  

فالرمي يراد به احلذف واإليصال     ، اإليصال الذي مل حيصل برميته    
 rونلحظ أن الرسول . )١( ونفى عنه اإليصالفأثبت لنبيه احلذف،

أخذ باألسباب املادية واملعنوية وتوكل على اهللا، فكـان النـصر           
والتأييد من اهللا تعاىل، فقد اجتمع يف بدر األخذ باألسباب بالقدر           
املمكن مع التوفيق الرباين يف يئة مجيع أسباب النـصر متعاونـة            

قة والغيبية، ففي عامل األسباب     متكافئة مع التأييدات الربانية اخلار    
تشكل دراسة األرض والطقس ووجود القيادة والثقة ا والروح         
املعنوية لبنات أساسية يف صحة القرار العسكري، ولقد كانـت          
األرض لصاحل املسلمني، وكان الطقس مناسبا للمعركة، والقيادة        

 وبعض  الرفيعة موجودة والثقة ا كبرية، والروح املعنوية مرتفعة،       
وبعضها كان من   ، هذه املعاين كان من اهللا بشكل مباشر وتوفيقه       

أخذًا باألسباب املطلوبـة، فتـضافر األخـذ         rفعل رسول اهللا    
باألسباب مع توفيق اهللا وزيد على ذلك التأييدات الغيبية واخلارقة          

وذلك منوذج على ما يعطاه املسلمون بفضل اهللا إذا ، فكان ما كان
عند اجلند والقادة، ووجدت االستقامة على أمر ما صلحت النيات 

  . )٢(اهللا، وأخذ املسلمون باألسباب
  

                                                
  ). ٣/١٨٣(زاد املعاد : انظر) 1(
  ). ١/٤٧٤(األساس يف السنة وفقهها السرية النبوية : انظر) 2(

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

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


  
  
  

  :اية الطغاة-٤٦
  :مصرع أيب جهل بن هشام املخزومي -أ

بينما أنا واقف يف الصف يوم      : tقال عبد الرمحن بن عوف      
بدر، فنظرت عن مييين ومشايل، فإذا أنا بني غالمني من األنـصار            

 )٢(فغمـزين ، )١(ا، متنيت لو كنت بني أضلع منهما      حديثة أسنام 
نعم، ومـا   : قلت: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال      : أحدمها فقال 

، rأُخربت أنه يسب رسول اهللا      : حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال     
والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت           

  . قال يل مثلهافتعجبت لذلك، فغمزين اآلخر ف: األعجل منا، قال
 أن نظرت إىل أيب جهل جيول يف النـاس          )٣(فلم أنشب : قال

فابتدراه : أال تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه، قال      : فقلت
: فأخرباه، فقال  rبسيفيهما حىت قتاله، مث انصرفا إىل رسول اهللا         

هـل  «: أنا قتلته، فقـال   : فقال كل واحد منهما   » أيكما قتله؟ «
                                                

  . قرصين: غمزين) ٢(  . أقوى وأعظم وأشد:أضلع) 1(
  

  . ألبث: أنشب) 3(
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 ١١٠  

كالكما «: فنظر يف السيفني فقال   . ال: قاال» ؟مسحتما سيفيكما 
ـِه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح، وكانا معاذ بن         »قتله ، وقضى بسلَب

ويف حديث أنس قال رسول .) ١(عفراء ومعاذ بن عمرو بن اجلموح
فـانطلق ابـن    » من ينظر ما صنع أبو جهل؟     «: يوم بدر  rاهللا  

 فأخـذ بلحيتـه   )٢(ابنا عفراء حىت برد(مسعود فوجده قد ضرباه  
: وهل فوق رجل قتله قومه أو قـال       : أنت أبو جهل، قال   : فقال

أدركت أبا  :  قال tويف حديث عبد اهللا بن مسعود       ، )٣(قتلتموه  
: أي عدو اهللا قد أخزاك اهللا؟ قـال       : جهل يوم بدر صريعا، فقلت    

ومبا أخزاين؟ من رجل قتلتموه، ومعي سيف يل، فجعلت أضـربه       
ه سيف له جيد، فضربت يـده فوقـع         وال حيتك فيه شيء، ومع    

السيف من يده فأخذته، مث كشفت املغفر عن رأسـه، فـضربت    
» آهللا الذي ال إله إال هو؟     «: فأخربته فقال  rعنقه، مث أتيت النيب     

فانطلق فاستثبت فانطلقت وأنا : قال. اهللا الذي ال إله إال هو  : قلت
أسعى مثل الطائر، مث جئت وأنا أسعى مثـل الطـائر أضـحك             

فانطلقت معه فأريته، فلما    » انطلق«: rفقال رسول اهللا    . فأخربته
  . )٤(» هذا فرعون هذه األمة«: قال rوقف عليه 

                                                
  ). ٣٩٨٨(درا، رقم البخاري، كتاب املغازي، باب من شهد ب) 1(
  . قارب على املوت وكان يف الرتع األخري: برد) 2(
  ). ٣٩٦٣(البخاري، كتاب املغازي، باب قتل أيب جهل رقم ) 3(
  . ٢٤٢صحيح السرية النبوية، ص: انظر) 4(
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كان الدافع من حرص األنصاريني الشابني على قتل أيب جهل          
وهكذا تبلـغ حمبـة     ، rما مسعاه من أنه كان يسب رسول اهللا         

نتقام ممـن   بذل النفس يف سبيل اال     rشباب األنصار لرسول اهللا     
  . تعرض له باألذى

 وأيب جهل وهـو يف      tوما جرى بني عبد اهللا بن مسعود        
الرمق األخري من احلوار فيه عربة بليغة، فهذا الطاغية الذي كـان            
شديد األذى للمسلمني يف مكة قد وقع صريعا بني أيدي من كان            

ويشاء اهللا تعاىل أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من . يؤذيهم
ه هو أحد املستضعفني، ولقد كان أبو جهل مستكربا جبـارا    حيات

فقد جاء يف روايـة     . )١(حىت وهو صريع ويف آخر حلظات حياته      
: البن إسحاق أنه قال لعبد اهللا بن مسعود ملا أراد أن حيتز رأسـه             

  . )٢(لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم
ربات األبطـال   فاهللا تعاىل مل يعجل هلذا اخلبيث أيب جهل بض        

من أشبال األنصار، ولكنه أبقاه مصروعا يف حالـة مـن اإلدراك     
والوعي بعد أن أصابته ضربات أشفت به على اهلالك األبـدي،           
لرييه بعني بصره ما بلغه من املهانة والذل واخلذالن على يد مـن             

-كان يستضعفه ويؤذيه، ويضطهده مبكة من رجال الرعيل األول 

                                                
  ). ١٦٠ -٤/١٥٨(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) 1(
  ). ٢/٢٤٧(السرية النبوية البن هشام : انظر) 2(
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 ١١٢  

ة اإلميان وطهر العقيدة، والتعبد هللا بشرائعه، اليت        السابقني إىل مظلّ  
 فيعلو على صـدره،     t عبد اهللا بن مسعود      -أنزهلا رمحة للعاملني  

ويدوسه بقدميه، ويقبض على حليته حتقريا له، ويقرعه تقريعا يبلغ          
من نفسه جممع غروره واستكباره يف األرض، ويستل منه سـيفه           

 وميعن يف إغاظته بإخباره أن النـصر  إمعانا يف البطش به فيقتله به، 
عقد بناصية جند اهللا وكتيبة اإلسالم، وأن شنار اهلزمية النكـراء           
وعارها، وخزيها وخذالا قد رزئت به كتائب الغرور األجوف         

  . )١(...يف حشود النفري الذي قاده هذا الكفور اخلبيث
  :مصرع أمية بن خلف -ب

ة بن خلف كتابـا  كاتبت أمي: tقال عبد الرمحن بن عوف   
 مبكة وأحفظه يف صاغيته باملدينة، فلمـا    )٢(بأن حيفظين يف صاغييت   

ال أعرف الرمحن، كاتبين بامسك الذي كان    : قال) الرمحن(ذكرت  
  ). عبد عمرو(يف اجلاهلية، فكاتبته 

 حني نـام    )٣(فلما كان يف يوم بدر خرجت إىل جبل ألحرزه        
جملس من األنصار،   الناس، فأبصره بالل، فخرج حىت وقف على        

أمية بن خلف ال جنوت إن جنا أمية، فخرج معه فريق مـن            : فقال
األنصار يف آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفـت هلـم ابنـه      

                                                
  ). ٤٣٢، ٣/٤٣١(حممد رسول اهللا، صادق عرجون : انظر) 1(
  . صاغية الرجل ما مييل إليه، ويطلق على األهل واملال: الصاغية) 2(
  . طعنوه وأصابوه: جتللوه) ٢(  . أمحيه: أحرزه) 3(
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ألشغلهم، فقتلوه مث أبوا حىت يتبعونا، وكان رجالً ثقيالً، فلمـا            
ابرك، فربك، فألقيت عليـه نفـسي ألمنعـه،         : أدركونا قلت له  

يوف من حتيت حىت قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي         بالس )١(فتجللوه
وكان عبد الرمحن بن عوف يرينا ذلك األثـر يف ظهـر            ، بسيفه
  . )٢(قدمه

كان أميـة   :  قال tويف رواية أخرى لعبد الرمحن بن عوف        
بن خلف يل صديقًا مبكة، وكان امسي عبد عمرو فتسميت حني            

: كة فيقولأسلمت عبد الرمحن، وحنن مبكة، فكان يلقاين إذ حنن مب       
: قال. فأقول نعم : يا عبد عمرو أرغبت عن اسم مساك أبوك؟ قال        

فإين ال أعرف الرمحن، فاجعل بيين وبينك شيئًا أدعوك به، أمـا            
. أنت فال جتبين بامسك األول، وأما أنا فال أدعوك مبا ال أعـرف            

يا أبـا   : فقلت: وكان إذا دعاين يا عبد عمرو مل أجبه، قال        : قال
: قال. نعم: قلت: فأنت عبد اإلله، قال   : ئت، قال علي اجعل ما ش   

يا عبد اإلله فأجبته فأحتدث معه، حـىت  : فكنت إذا مررت به قال    
إذا كان يوم بدر، مررت به وهو واقف مع ابنه علي، وهو آخذ             

ومعي أدراع يل قد استلبتها، فأنا أمحلـها، فلمـا رآين     : بيده قال 
نعـم،  : د اإلله، فقلت  يا عب : يا عبد عمرو فلم أجبه، فقال     : قال
: هل لك يفَّ فأنا خري لك من هذه األدراع اليت معك؟ قـال            : قال

                                                
  

  ). ٢٣٠١(البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكَّل املسلم حربيا رقم ) 2(
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 ١١٤  

فطرحت األدراع من يدي، وأخذت بيده : نعم، ها هللا؟ قال   : قلت
ما رأيت كاليوم قط، أما لكـم حاجـة يف       : وبيد ابنه وهو يقول   

يريد باللنب أن من    : اللنب؟ مث خرجت أمشي ما، قال ابن هشام       
  . )١(ديت منه بإبل كثرية اللنبأسرين افت

  :ونلحظ من الروايات السابقة
 حينما رأى عدوه اللدود أمية بن خلف t ما جرى من بالل -١

الذي كان يسومه أقسى وأعنف أنواع العذاب يف مكة، فلما رآه           
ال :  أسريا صرخ بـأعلى صـوته  tيف يد عبد الرمحن بن عوف    

  . جنوت إن جنا
ي يف أعداء اهللا، والتـشفي مـن    إنه موقف من مواقف التشف    

كبار الكفرة الفجار ويف احلياة الدنيا نعمة يفـرج اهللا ـا عـن     
املكروبني من املؤمنني الذين ذاقوا الذل واهلوان على أيدي أولئك          

قَاِتلُوهم يعذِّبهم اُهللا ِبأَيِديكُم ويخِزِهم : ( قال تعاىل، الفجرة الطغاة
ويـذِْهب غَـيظَ      يِهم ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني    وينصركُم علَ 

        ِكيمح ِليماُهللا عاُء وشن يلَى ماُهللا ع وبتيو ١٤: التوبـة [  ﴾ قُلُوِبِهم ،

١٥ .[  

 إن فيما جرى ألمية بن خلف من قتل مفزع درسا بليغا            -٢
قـوم  للطغاة املتجربين، وعربة للمعتـربين، الـذين يغتـرون ب         

                                                
  . سنده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالقولني) ٢/٢٤٣(سرية ابن هشام : انظر) 1(
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وينخدعون جباههم ومكانتهم، فيعتدون على الضعفاء، ويسلبوم       
حقوقهم، فمآهلم إىل عاقبة سيئة ووخيمة يف اآلخرة، وقد ميكن اهللا    
للضعفاء منهم يف الدنيا قبل اآلخرة كما حدث ألمية بن خلـف            

ونِريد أَن نمن علَـى      ﴿: قال تعاىل ، )١(وأضرابه من طغاة الكفر   
الَِّذين       اِرِثنيالْو ملَهعجنةً وأَِئم ملَهعجنِض وِعفُوا ِفي اَألرضتاس  ﴾  

   ].٥: القصص[
يرحم اهللا بالال ذهبت    «:  ويف قول عبد الرمحن بن عوف      -٣

  مع ما جرى من بالل من معارضـة        ) ٢(»أدراعي وفجعين بأسريي
         م دليـل   وانتزاع األسريين من يده بقوة األنصار الذين استنجد

  . )٣(على قوة الرباط األخوي بني الصحابة الكرام
قيل ألم صفوان بنت أميـة  :  موقف ألم صفوان بنت أمية   -٤

هذا الـذي   : بعد إسالمها، وقد نظرت إىل احلباب بن املنذر مبكة        
دعونا من ذكر من قُتـل  : قطع رجل علي بن أمية يوم بدر، قالت    
حلباب بن املنذر، وأكرم اهللا على الشرك، قد أهان اهللا عليا بضربه ا      

احلباب بضربه عليا، قد كان على اإلسالم حني خرج من هاهنا،           
، وهذا املوقف يدل علـى قـوة إمياـا،          )٤(فقتل على غري ذلك   

                                                
  ). ١٥٣، ٤/١٥٢(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) 1(
  ) ٢/٢٤٤(سرية ابن هشام : انظر) 2(
  ).٤/١٥٣(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) 3(
    ).٤/١٥٤(نفس املصدر ) ٥، 4(
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 ١١٦  

ورسوخ يقينها حيث اتضحت هلا عقيدة الوالء والرباء، فأصبحت         
حتب املسلمني وإن كانوا من غري قبيلتها، وتكره الكـافرين وإن           

  . )١(وا من أبنائهاكان
قد كان على اإلسالم حني خرج من       «: وقوهلا على ابنها علي   
 تعين أنه كان ممن عرف عنهم اإلسالم        »ههنا فقتل على غري ذلك    

فلما التقى الـصفان    ، مبكة وخرجوا مع قومهم يوم بدر مكرهني      
فرتل ، )٢(قد غر هؤالء دينهم   : فتنوا حينما رأوا قلة املسلمني فقالوا     

ِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفـي قُلُـوِبِهم        ﴿: ل اهللا تعاىل  فيهم قو 
           ِكيمح ِزيزلَى اِهللا فَِإنَّ اَهللا عكَّلْ عوتن يمو مهالَِء ِدينؤه غَر ضرم 

  ]. ٤٩: األنفال[ ﴾
  :مصرع عبيدة بن سعيد بن العاص على يد الزبري -ج

يت يوم بدر عبيدة بن سعيد بـن  لق: tقال الزبري بن العوام    
 ال يرى منه إال عيناه، وهو يكىن أبـا ذات           )٣(العاص وهو مدجج  

أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعرتة فطعنته        : الكرش، فقال 
لقد وضعت  : (يف عينه فمات، قال هشام، فأُخربت أن الزبري قال        

  ). ارجلي عليه مث متطأت فكان اجلهد أن نزعتها، وقد انثىن طرفاه
فأعطاه، فلمـا قُـبض      rفسأله إياها رسول اهللا     : قال عروة 

                                                
  

المي للحميـدي   التاريخ اإلس : انظر) ٧(  ).١٠/٢١(تفسري الطربي : انظر) 2(
)٤/١٥٤.(  
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أخذها، مث طلبها أبو بكر فأعطاها، فلما قبض أبو          rرسول اهللا   
بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل            

  . )١(علي، فطلبها عبد اهللا بن الزبري، فكانت عنده حىت قُتل
 يف إصابة اهلدف، tالزبري بن العوام هذا اخلرب يصور لنا دقة (

حيث استطاع أن يضع احلربة يف عني ذلك الرجل مع ضيق ذلك            
وكونه قد وزع طاقته بني اهلجوم والدفاع، فلقد كانـت          ، املكان

إصابة ذلك الرجل بعيدة جدا لكونه قد محى جـسمه باحلديـد            
ته، الواقي، لكن الزبري استطاع إصابة إحدى عينيه، فكانت ا اي         

ولقد كانت اإلصابة شديدة العمق مما يدل علـى قـوة الـزبري             
  .)اجلسدية، إضافة إىل دقته ومهارته يف إصابة اهلدف

  :مصرع األسود املخزومي -د
وقد خرج األسود املخزومي، وكان رجالً      : قال ابن إسحاق  

أعاهد اهللا ألشربن مـن حوضـهم، أو        : شرسا سيئ اخللق فقال   
نه، فلما خرج، خرج إليه محزة بن عبـد         ألهدمنه، أو ألموتن دو   

 قدمه بنصف ساقه، وهو     )٢(املطلب، فلما التقيا ضربه محزة فأطن     
 رجله دما حنو أصحابه،     )٣(دون احلوض، فوقع على ظهره تشخب     

                                                
التاريخ اإلسالمي للحميـدي    : انظر) 2(  ).٣٩٩٨(صحيح البخاري، املغازي رقم : انظر) 1(

)٤/١٦٣.(  
  .تسيل بصوت: تشخب) ٤(  .أطار: أطن) 2(
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 ١١٨  

وأتبعه محزة  ، مث حبا إىل احلوض حىت اقتحم فيه، يريد أن يرب ميينه          
  . )١(فضربه حىت قتله يف احلوض

خلف عبد الرمحن بن عوف عن الرجـل        وقد سأل أمية بن     
ذاك محزة بـن    : املعلم بريشة نعامة يف صدره؟ فأجابه عبد الرمحن       

وهـذه  : )٢(ذاك الذي فعل بنا األفاعيـل     : عبد املطلب، قال أمية   
 قـد أثخـن يف    tشهادة من أحد زعماء الكفر، وهذا يعين أنه         

  . )٣(جيش األعداء قتالً وتشريدا
ملشركني بيد أسد اهللا تعاىل محزة      وكان هذا أول من قتل من ا      

فقد جاء هـذا اللئـيم الـشرس يتحـدى     ، tبن عبد املطلب    
املسلمني، فتصدى له بطل اإلسالم محزة، فقضى عليه ولقن أمثاله          

  . من احلاقدين املتكربين درسا يف الصميم
   :إا جنان كثرية -٤٧

أصيب حارثة بن سراقة يوم بدر وهو غالم :  قالtعن أنس   
يا رسول اهللا، قد عرفت مرتلـة       : فقالت rت أمه إىل النيب     فجاء

حارثة مين، فإن يكن يف اجلنة أصرب وأحتسب، وإن تكن األخرى           
وحيك أَوهبلِْت أَوجنة واحدة هي؟ إـا       «: ترى ما أصنع؟ فقال   

                                                
التاريخ اإلسالمي للحميـدي    : انظر) ٦(  ) ٢/٢٣٧(سرية ابن هشام : انظر) 1(

)٤/١٥١ .(  
  

  ). ٤/١٢١( املصدر السابق )٨(  ). ٤/١٥٢(املصدر نفسه ) 3(
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يا أم حارثة،   «:  ويف رواية  )١(»وإنه يف جنِة الفردوسِ   ، جنانٌ كثريةٌ 
  . )٢(» وإن ابنك أصاب الفردوس األعلىإا جنان يف اجلنة،

  :الشوق إىل اآلخرة-٤٨
حدثين عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن         :  قال ابن إسحاق  

يا رسول اهللا ما يضحك الرب من       :  قال )٣(مالك وهو ابن عفراء   
 فرتع درعا كانـت    )٤(»غمسة يده يف العدو حاسرا    «: عبده؟ قال 

  .)٥(لقوم حىت قُتلعليه فقذفها، مث أخذ سيفه فقاتل ا
إىل بدر وعرض عليه جيش بدر رد عمري         rوملا سار رسول اهللا     

بن أيب وقاص فبكى عمري فأجازه، فعقد عليه محائل سيفه، ولقد           
رأيـت  : فقال سعد  rكان عمري يتوارى حىت ال يراه رسول اهللا         

يوم بـدر    rأخي عمري بن أيب وقاص قبل أن يعرضنا رسول اهللا           
إين أخاف أن يراين رسـول      : لك يا أخي؟ قال   ما  : يتوارى فقلت 

                                                
  ). ٣٩٨٢(البخاري يف املغازي، باب فضل من شهد بدرا رقم ) 1(
  ). ١/٤٧٥(األساس يف السنة وفقهها السرية النبوية ) 2(
  . عفراء بنت عبيد بن ثعلبة شارك أوالدها السبعة يف غزوة بدر) 3(
 صـحيح الـسرية النبويـة،     : انظر) ٥(  . غري البس الدرع: حاسرا) 4(

  . ٢٤٥ص
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 ١٢٠  

فيستصغرين ويردين، وأنا أحب اخلروج لعل اهللا أن يرزقين          rاهللا  
  .، وقد استشهد بالفعل)١(الشهادة

وهذا اخلرب يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بـاآلخرة،          
وحرصهم على رضوان اهللا تعاىل؛ ولذلك انطلق عوف بن احلارث    

t   ر غري متدرع يثخن يف األعداء حىت أكرمه         كالسهم وهو حاس
اهللا بالشهادة، لقد تغريت مفاهيم اتمع اجلديد، وتعلق أفـراده          
باآلخرة، وأصبحوا حريصني على مرضاته بعد أن كان جل مههم          
أن تتحدث عنهم النساء عن بطوالم، ويرضى سيد القبيلة عنهم،      

  . )٢(وتنشد األشعار يف شجاعتهم
  :ة تتنافس من أجل اجلنةبيوت الصحاب -٤٩

: قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب    :  قال احلافظ ابن حجر   
استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم سعد فقال لـه        

يا أبت لو كان غـري اجلنـة   : يا بين آثرين اليوم، فقال سعد   : أبوه
فعلت، فخرج سعد إىل بدر فقُِتلَ ا، وقتل أبوه خيثمـة يـوم              

  . )٣(أحد
                                                

) ٣/١٨٨(واملـستدرك  ، )١/٢٩٤(، نقالً عن صفة الـصفوة،       ٣١٧السرية النبوية أليب فارس، ص    : انظر) 1(
  ). ٣/٣٥(واإلصابة 

رقـــم ) ٢٤، ٢/٢٣(اإلصـــابة ) 7(  ). ٢/٣١(التربية القيادية : انظر) 2(
)٣١١٨ .(  
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ذا اخلرب يعطي صورة مشرقة عن بيوتـات الـصحابة يف           وه
تنافسهم وتسابقهم على اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، فهذا سعد بن           
خيثمة ووالده ال يستطيعان اخلروج معا الحتياج أسرما وعملهما 
لبقاء أحدمها، فلم يتنازل أحدمها عن اخلروج رغبة يف نيل الشهادة    

هما، فكان اخلروج من نصيب سعد      حىت اضطروا إىل االقتراع بين    
، وكان االبن يف غاية األدب مع والده، ولكنه       -رضي اهللا عنهما  -

يا أبت لو كان    : (كان مشتاقًا إىل اجلنة فأجاب ذا اجلواب البليغ       
  . )١()غري اجلنة فعلت

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  ). ٤/٨٧(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) 1(
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 ١٢٢  

  :rحماولة اغتيال القائد -٥٠
جلس عمري بن وهب اجلمحـي مـع        : قال عروة بن الزبري   

وكـان  ، وان بن أمية يف اِحلجر، بعد مصاب أهل بدر بيسري         صف
  عمري بن وهب شيطانا من شياطني قريش، وممن كـان يـؤذي            

 وهو مبكة، وكان ابنه )١(وأصحابه، ويلقون منه عناء rرسول اهللا 
وهب بن عمري يف أسارى بدر، فذكر أصحاب القليب ومصام،          

: قال لـه عمـري    ). واهللا ما يف العيش بعدهم خري     : (فقال صفوان 
صدقت، أما واهللا لوال دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى 

 بعدي، لركبت إىل حممد حىت أقتله، فإن يل فيهم          )٢(عليهم الضيعة 
  . ابين أسري يف أيديهم، )٣(علة

علي دينك أنا أقـضيه     : فاغتنمها صفوان بن أمية فقال    : قال
قوا، ال يـسعين شـيء       ما ب  )٤(عنك، وعيالك مع عيايل أواسيهم    

: قـال . فاكتم علي شأين وشـأنك : ويعجز عنهم، فقال له عمري   
  . أفعل

مث أمر عمري بسيفه، فشحذ وسم، مث انطلق حىت قـدم           : قال
املدينة، فبينما عمر بن اخلطاب يف نفر من املسلمني يتحدثون عن           

                                                
  .التعب: عناء) ١(

  . السبب: العلة) ٣(    . الضياع والتشتت: لضيعةا) 2(
  

  . أقوم على أمرهم ومؤونتهم: أواسيهم) 4(
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يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم اهللا به، وما أراهم يف عدوهم، إذ            
مر إىل عمري بن وهب وقد أناخ راحلته على باب املسجد           نظر ع 

هذا الكلب عدو اهللا عمري بن وهب، مـا         : متوشحا سيفه، فقال  
مث . جاء إال لشر وهو الذي حرش بيننا، وحزرنا للقوم يوم بـدر           

يا نيب اهللا هذا عدو اهللا عمري       : فقال rدخل عمر على رسول اهللا      
: قـال » فأدخله عليr :» قال  .بن وهب قد جاء متوشحا سيفه     

 ا، وقال ملن    )٢(سيفه يف عنقه فلببه   ) ١(فأقبل عمر حىت أخذ حبمالة    
فاجلسوا عنده   rادخلوا على رسول اهللا     : كان معه من األنصار   

مث دخل به على    . واحذروا عليه من هذا اخلبيث، فإنه غري مأمون       
ه وعمر آخذ حبمالة سـيف     r، فلما رآه رسول اهللا      rرسول اهللا   
  . »أرسله يا عمر، ادنُ يا عمري«: يف عنقه قال

انعموا صباحا، وكانت حتية أهل اجلاهلية بينهم،       : فدنا مث قال  
أكرمنا اهللا بتحية خري من حتيتك يا عمري،        «: rفقال رسول اهللا    

   ).٣ (»بالسالم حتية أهل اجلنة
  . أما واهللا، يا حممد إن كنت ا حلديث عهد: فقال
جئت هلذا األسري الذي    : قال» ؟ء بك يا عمري   فما جا «: فقال

  . يف أيديكم فأحسنوا فيه
                                                

  .قيده: لببه) ٦(    . ما يربط به السيف على اجلسم: محالة السيف) 1(
   

  . ٢٥٩صحيح السرية النبوية، ص: انظر) 3(
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 ١٢٤  

قبحهـا اهللا مـن     : قال» ؟فما بال السيف يف عنقك    «: قال
اصدقين ما الذي جئْـت     «: قال!! وهل أغنت عنا شيئًا؟   ! سيوف

  . ما جئت إال لذلك: قال» به؟
بل قعدت أنت وصفوان بن أمية يف احلجر، فـذكرمتا          «: قال

لوال دين علي وعيالٌ عندي     : القليب من قريش، مث قلت    أصحاب  
خلرجت حىت أقتل حممدا، فتحمل لك صفوان بن أميـة بـدينك            

  . »وعيالك، على أن تقتلين له، واهللا حائل بينك وبني ذلك
أشهد أنك رسول اهللا، قد كنا يـا رسـول اهللا           : قال عمري 

عليك مـن   نكذبك مبا كنت تأتينا به من خرب السماء، وما يرتل           
الوحي، وهذا أمر مل حيضره إال أنا وصفوان، فواهللا إين ألعلم مـا        
أتاك به إال اهللا، فاحلمد هللا الذي هداين لإلسالم، وسـاقين هـذا             

فقهوا أخاكم «: rفقال رسول اهللا ، املساق، مث شهد شهادة احلق
  . »يف دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسريه ففعلوا

إين كنت جاهدا على إطفاء نـور اهللا،        يا رسول اهللا    : مث قال 
شديد األذى ملن كان على دين اهللا عز وجل، وأنا أحب أن تأذن             
يل فأقدم مكة فأدعوهم إىل اهللا وإىل رسوله، وإىل اإلسالم، لعل اهللا 

وإال آذيتهم يف دينهم كما كنـت أوذي أصـحابك يف     ، يهديهم
صفوان بن  فلحق مبكة وكان     rفأذن له رسول اهللا     : دينهم، قال 

أبشروا بوقعة تأتيكم اآلن    : أمية حني خرج عمري بن وهب، يقول      
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يف أيام، تنسيكم وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عن الركبـان،           
حىت قدم راكب فأخربه بإسالمه، فحلف أن ال يكلمه أبـدا، وال            

  .)١(»ينفعه بنفع أبدا
  :ويف هذه القصة دروس وعرب منها

 اجلسدية للـدعاة، فهـذا       حرص املشركني على التصفية    -١
، وهذا  rصفوان بن أمية وعمري بن وهب يتفقان على قتل النيب           

يرشدنا إىل أن أعداء الدعوة قد ال يكتفـون بـرفض الـدعوة،             
والتشويش عليها، وصد الناس عنها، بل يريدون اغتيال الـدعاة،          
وتدبري املؤامرات لقتلهم، وقد يستأجرون ارمني لتنفيـذ هـذا          

وقد يستغل األغنياء املترفون من أعداء الدعوة       . )٢(يسالغرض اخلس 
حاجة الفقراء وفقرهم فيوجهوم لقاء مبلغ من املال إىل خدمـة           
مآرم، وإن أدى ذلك إىل هالكهم، فها هو صفوان قد اسـتغل            

  . )٣(فقر عمري وقلة ذات يده ودينه لريسله إىل هالكه
، y لـصحابة   ظهور احلس األمين الرفيع الذي متيز به ا-٢

فقد انتبه عمر ابن اخلطاب يء عمري بن وهب وحـذَّر منـه،             
وأعلن أنه شيطان ما جاء إال لشر، فقد كان تارخيه معروفًا لـدى         

وهو الذي حرض علـى     ، عمر، فقد كان يؤذي املسلمني يف مكة      
                                                

  . ٢٦٠صحيح السرية النبوية، ص: انظر) 1(
  ). ٢/١٥٩(ن املستفاد من قصص القرآ: انظر) 2(
  . ٨٢غزوة بدر الكربى أليب فارس، ص: انظر) 3(
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 ١٢٦  

قتال املسلمني يف بدر، وعمل على مجع معلومات عن عـددهم؛           
، فمـن   rسباب حلماية الرسـول     ولذلك شرع عمر يف أخذ األ     

جهته فقد أمسك حبمالة سيف عمري الذي يف عنقه بشدة فعطلـه            
وأمر نفرا من  rعن إمكانية استخدام سيفه لالعتداء على الرسول 

  . rالصحابة حبراسة النيب 
أن يتعامـل    rفقد رفـض    ،  االعتزاز بتعاليم هذا الدين    -٣

أنعمـوا  :  قـال لـه  بتحية اجلاهلية، ومل يرد على حتية عمري حني   
صباحا، وأخربه بأنه ال حييي بتحية أهل اجلاهلية؛ ألن اهللا تعـاىل            

  . أكرم املسلمني بتحية أهل اجلنة
فقد أحسن إىل عمري، وجتاوز عنـه        r مسو أخالق النيب     -٤

بل أطلق ولده األسري بعد أن أسلم       ، )١(وعفا عنه مع أنه جاء ليقتله     
م يف دينه، وأقرئـوه القـرآن      فقهوا أخاك «: عمري وقال ألصحابه  

  . )٢(»وأطلقوا له أسريه
 قوة إميان عمري، فقد قرر أن يواجه مكة كلها باإلسالم، وقد            -٥

، وفعل، وواجه، وحتدى، وعاد أدراجـه إىل  rأذن له رسول اهللا    
املدينة، وأسلم على يديه ناس كثري، وكان حني تعـد الرجـال            

 أحد األربعـة     ممن يزن عنده ألف رجل، وكان      tيطرحه عمر   
                                                

  . ٨٣انظر غزوة بدر الكربى، ص) 1(
  . ٢٦٠صحيح السرية النبوية، ص: انظر) 2(
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 الـذين  -y-الذين أمد م أمري املؤمنني عمر، عمرو بن العاص        
  .)١(كان كلُّ واحد منهم بألف

  :إمداد اهللا للمسلمني باملالئكة -٥١
ثبت من نصوص القرآن الكرمي والـسنة النبويـة املطهـرة،           
ومرويات عدد من الصحابة البدريني؛ أن اهللا تعاىل ألقى يف قلوب           

ِإذْ يوِحي ربك إىل الْمالِئكَـِة   ﴿: قال تعاىل، لرعبالذين كفروا ا 
 بعوا الركَفَر أُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذينوا سنآم وا الَِّذينتفَثَب كُمعي مأَن

وقال . ]١٢: األنفال[  ﴾فَاضِربوا فَوق األعناِق واضِربوا ِمنهم كُلَّ بناٍن
د نصركُم اُهللا ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّـةٌ فَـاتقُوا اَهللا لَعلَّكُـم        ولَقَ: ( تعاىل

ِإذْ تقُولُ ِللْمؤِمِنني أَلَن يكِْفيكُم أَن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَثَِة           تشكُرونَ
   رتَِلنيالَِئكَِة مالْم نآالٍَف م      يقُوا وتتوا وِبرصلَى ِإن تـن   بوكُم مأْت

        ِمنيوسالَِئكَِة مالْم نِة آالٍَف مسمِبخ كُمبر كُمِددمذَا يه ِرِهمفَو  
وما جعلَه اُهللا ِإالَّ بشرى لَكُم وِلتطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما النـصر ِإالَّ             

  . ﴾ِمن ِعنِد اِهللا الْعِزيِز الْحِكيِم
لبخاري ومسلم وأمحد بن حنبل وغريهم عددا مـن         وأورد ا 

األحاديث الصحيحة اليت تشري إىل مشاركة املالئكة يف معركـة          

                                                
  ). ٣/٧٣(التربية القيادية، : انظر) 1(
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 ١٢٨  

   .)١(بدر، وقيامهم بضرب املشركني وقتلهم
بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد : ( قالtفعن ابن عباس 

يف إثر رجل من املشركني أمامه، إذ مسع ضربة بالـسوط فوقـه،             
 فنظر إىل املشرك أمامـه      )٢(.أقدم حيزوم : رس يقول وصوت الفا 

، وشق وجهه كضربة    )٣(فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو خِطم أنفه       
السوط فاخضر ذلك أمجع، فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول         

ومن حديث  ) ٤(»ذلك مدد من السماء الثالثة    ، صدقت«: اهللا فقال 
: قال يوم بـدر  rلنيب إن ا: ابن عباس رضي اهللا عنهما أيضا قال      

ومن حديث  . )٥(»هذا جربيل آخذ برأس فرسه عليه أداة احلرب       «
فجاء رجل مـن األنـصار قـصري    : ( قالtعلي بن أيب طالب  

يا رسول اهللا إن هذا     : بالعباس بن عبد املطلب أسريا، فقال العباس      
 من أحسن الناس وجها     )٦(لقد أسرين رجل أجلح   ، واهللا ما أسرين  
أنا أسرته يا   :  ما أراه يف القوم، فقال األنصاري      )٧(قعلى فرس أبل  

ومـن  . )٨(»اسكت فقد أيدك اهللا مبلك كرمي     «رسول اهللا، فقال    
إين ألتبع رجـال مـن املـشركني    : (حديث أيب داود املازين قال    

                                                
  ). ١/٢٩١(موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي : انظر) 1(
  األثر على األنف : اخلطم: خطم) 2(  . يركبه امللكاسم الفرس الذي : حيزوم) 2(
  

  ). ١٧٦٣(اجلهاد، باب اإلمداد باملالئكة رقم -مسلم ) 4(
  ). ٣٩٩٥(املغازي، باب فضل من شهد بدرا، رقم -البخاري ) 5(
  .ارتفع التحجيل إىل فخذيه: األبلق) ٦(  .الذي احنسر شعره على جانيب رأسه: األجلح) 6(
  

  . ٢٤٧نفس املصدر، ص) ٨(  . ٢٤٧لسرية النبوية، صصحيح ا: انظر) 8(
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ألضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنـه قتلـه              
  . )١()غريي

باملالئكة أمر قطعي ثابت ال شك   إن إمداد اهللا تعاىل للمؤمنني      
فيه، وأن احلكمة من هذا اإلمداد حتصيل ما يكون سببا النتـصار      
املسلمني، وهذا ما حصل برتول املالئكة، فقد قاموا بكل ما ميكن           

من بشارم بالنصر، ومن تثبيتهم     : أن يكون سببا لنصر املسلمني    
نـشاط يف   مبا ألقوه يف قلوم من بواعث األمل يف نـصرهم، وال          

قتاهلم، ومبا أظهروه هلم من أم معانون من اهللا تعاىل، وأيضا مبـا          
قام به بعضهم من االشتراك الفعلي يف القتال، وال شك أن هـذا             
االشتراك الفعلي يف القتال قوى قلوم وثبتهم يف القتال، وهذا ما           

  . )٢(دلت عليه اآليات وصرحت به األحاديث النبوية
 احلكمة يف إمداد املسلمني باملالئكة مع       ما: وقد يسأل سائل  

أن واحدا من املالئكة كجربيل عليه السالم قادر بتوفيق اهللا على           
  إبادة الكفار؟ 

لقـد  : وقد أجاب األستاذ عبد الكرمي زيدان على ذلك فقال        
مضت سنة اهللا بتدافع احلق وأهله مع الباطل وأهله، وأن الغلبـة            

ة واالنتصار، وأن هذا التدافع يقع يف       تكون وفقًا لسنن اهللا يف الغلب     
احلق والباطل، ومن مثـرات التمـسك       : األصل بني أهل اجلانبني   

                                                
  

  ). ١٣٢، ٢/١٣١(املستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(
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 ١٣٠  

باحلق والقيام مبتطلباته أن حيصلوا على عون وتأييد من اهللا تعاىل،           
بأشكال وأنواع متعددة من التأييد والعون، ولكن تبقى املدافعـة          

 نتيجة هـذا التـدافع      والتدافع جيريان وفقًا لسنن اهللا فيهما، ويف      
فاجلهة األقوى بكل معاين القول الالزمة للغلبة هي اليت تغلـب،           
فاإلمداد باملالئكة هو بعض مثرات إميان تلك العصبة ااهدة، ذلك 
اإلمداد الذي حتقق به ما يستلزم الغلبة على العدو، ولكن بقيـت            
 الغلبة موقوفة على ما قدمه أولئك املؤمنون يف قتـال ومباشـرة           

ألعمال القتال، وتعرضهم للقتل، وصمودهم وثبام يف احلـرب،       
واستدامة توكلهم على اهللا، واعتمادهم عليه، وثقتهم به، وهـذه          
معاٍن جعلها اهللا حسب سننه يف احلياة أسبابا للغلبة والنصر، مـع            
األسباب األخرى املادية، مثل العدة والعدد واالستعداد للحـرب         

وهلذا فإن اإلسالم يـدعو املـسلمني إىل أن         . إخل... وتعلم فنونه 
يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل وقتـال املـبطلني، وأن يهيئـوا           
األسباب املادية واإلميانية للغلبة واالنتصار، وبأيديهم إن شـاء اهللا     

:           قـال تعـاىل   ، )١(تعاىل ينال املبطلون ما يستحقونه من العقاب      
﴿  مهذِّبعي مِف  قَاِتلُوهشيو ِهملَيع كُمرصنيو ِزِهمخيو ِديكُماُهللا ِبأَي 

  ِمِننيؤٍم مقَو وردـن          صلَى ماُهللا ع وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو
ِكيمح ِليماُهللا عاُء وش١٥، ١٤: التوبة[  ﴾ي[ .  

                                                
  ) ١٣٢، ٢/١٣١(املستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
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ىل إن نزول املالئكة عليهم السالم من الـسماوات العلـى إ          
  . األرض لنصر املؤمنني حدث عظيم

إنه قوة عظمى، وثبات راسخ للمؤمنني حينما يوقنون بـأم          
ليسوا وحدهم يف امليدان، وأم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا          

فإم أهل ملدد السماء، وهذا الشعور يعطيهم جـرأة يف          ، موانعه
د التكـافؤ   مقابلة األعداء، وإن كان ذلك على سبيل املغامرة، لبع        

املادي بني جيش الكفار الكبري عددا القوي إعدادا وجيش املؤمنني    
  .القليل عددا الضعيف إعدادا

وهو يف نفس الوقت عامل قوي يف حتطيم معنويـة الكفـار            
وزعزعة يقينهم، وذلك حينما يشيع يف صفوفهم احتمال تكـرار          

قدروا قوة  نزول املالئكة الذين شاهدهم بعضهم عيانا، إم مهما         
املسلمني وعددهم فإنه سيبقى يف وجدام رعب مزلـزل مـن           
احتمال مشاركة قوى غري منظورة ال يعلمون عددها وال يقدرون          
مدى قوا، وقد رافق هذا الشعور املؤمنني يف كل حروم الـيت            

، يف العهد النبوي، ويف عهد اخللفاء الراشدين yخاضها الصحابة  
بعد ذلك فكان عامالً قويا يف انتصارام       كما رافق بعض املؤمنني     

  . )١(املتكررة احلامسة مع أعدائهم
  

                                                
  ). ٤/١٤٥(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) 1(
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 ١٣٢  

  :بعد النصر وخماطبة أهل القليب -٥٢
وكـان  ، انتهت معركة بدر بانتصار املسلمني على املشركني      

قتلى املشركني سبعني رجال، وأسر منهم سبعون، وكان أكثرهم         
 أربعة عـشر    من قادة قريش وزعمائهم، واستشهد من املسلمني      
وملا مت الفتح   ، رجال، منهم ستة من املهاجرين، ومثانية من األنصار       

عبد اهللا بن رواحة وزيد بن حارثـة         rوازم املشركون أرسل    
  .)١(ليبشرا املسلمني يف املدينة بنصر اهللا للمسلمني وهزمية املشركني

 rإنـه   : ( قال tيف بدر ثالثة أيام، فعن أنس        r ومكث  
 ولعـل   )٢(...) على قوم أقام بالعرصة ثالث ليـال       كان إذا ظهر  

  : احلكمة يف ذلك
 تصفية املوقف بالقضاء على أية حركة من املقاومة اليائسة -١

  . اليت حيتمل أن يقوم ا فلول املنهزمني الفارين هربا إىل اجلبال
 دفن من استشهد من جند اهللا مما ال تكـاد ختلـو منـه     -٢

سلمني يف أرض املعركة، ومل يرد مـا        معركة، فقد دفن شهداء امل    
  . )٣(يشري إىل الصالة عليهم، ومل يدفن أحد منهم خارج بدر

                                                
ـ     : انظر) ٢(  ) ٢/١٣٣(املستفاد من قصص القرآن : انظر) 1( ة، صـحيح الـسرية النبوي

  . ٢٥٠ص
  

حممد رسـول اهللا، صـادق      : انظر) ٤(  ) ١/٢٩١(موسوعة نضرة النعيم : انظر) 3(
  ) ٣/٤٥٣(عرجون 
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 مجع الغنائم وحفظها، وإسناد أمرها إىل من يقوم ـذا           -٣
احلفظ حىت تؤدى كاملة إىل مستحقيها، وقد أسـندت أنفـال           
وغنائم بدر إىل ابن احلارث عبد اهللا بن كعب األنصاري، أحد بين  

  . )١(نماز
 إعطاء اجليش الظافر فرصة يستروح فيها، بعـد اجلهـد           -٤

النفسي والبدين املضين الذي بذله أفراده يف ميدان املعركة، ويضمد 
فيها جراح جمروحيه، ويذكر نعم اهللا عليه فيما أفاء اهللا عليه مـن             
النصر املؤزر الذي مل يكن داين القطوف، سهل املنال، ويتـذاكر           

ما كان من أحداث ومفاجآت يف املوقعة، مما كان  أفراده ومجاعاته   
له أثر فعال يف استجالب النصر، وما كان من فالن يف شـجاعته           
وفدائيته وجرأته على اقتحام املضائق وتفريج األزمـات، ومـا          

والتـدبري  ، تكشفت عنه املعركة من دروس عملية يف الكر والفر        
واستذكار أوامر احملكم الذي أخذ به العدو، وما يف ذلك من عرب،         

القيادة العليا وموقفها يف رسم اخلطط، ومـشاركتها الفعليـة يف           
تنفيذها، ليكون من كل ذلك ضياء ميشون يف نوره يف وقـائعهم            
املستقبلية، وجيعلون منه دعائم حليام يف اجلهاد الصبور املظفـر          

  . بالنصر املبني
  مواراة جيف قتلى األعداء الذين انفرجت املعركة عـن         -٥
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 ١٣٤  

وعلى مـن   ، قتلهم، والتعرف عليهم وعلى مكانتهم يف حشودهم      
بقي منهم مصروعا جبراحه مل يدركه املوت، لإلجهاز على مـن           
ترى قيادة جيش اإلسالم املصلحة يف القضاء عليه اتقاء شـره يف            

كالذي كان من أمر الفاسق أيب جهل فرعـون هـذه           ، املستقبل
ة بن خلف وأضراما،    األمة، والذي كان يف شأن رأس الكفر أمي       

 مـن   )١(بإلقاء هؤالء األخباث يف رِكـيr      وقد أمر رسول اهللا     
وقد ورد ، )٣(مث وقف على شفة الركي، بدر خبيث مخبث  ) ٢(قُلُب
بئس عشرية النيب كنتم لنبيكم،     «: وقف على القتلى فقال    rأنه  

كذبتموين وصدقين النـاس، وخـذلتموين ونـصرين النـاس،          
  . )٤(»ين الناسوأخرجتموين وآوا

مث أمر م، فسحبوا إىل قليب من قلب بدر فطرحوا فيـه، مث             
يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويـا          «: وقف عليهم فقال  

فالن، ويا فالن، هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقًا فإين وجـدت       
مـا  ! يا رسول اهللا  :  فقال عمر بن اخلطاب    »ما وعدين ريب حقًا   

والذي نفسي بيده ما أنـتم      «: يفوا؟ فقال ختاطب من أقوام قد ج    
قـال  . )٥(» بأمسع ملا أقول منهم، ولكنهم ال يستطيعون اجلواب       

                                                
  . أبيار ومفرده بئر: قلب) ٦(  . حافة البئر: ركي) 1(
  

  ). ٣/٤٥٤(صادق عرجون ، حممد رسول اهللا: انظر) 3(
  ). ٣/١٨٧(زاد املعاد ) 4(
  . على كفار قريشr، باب دعاء النيب يف املغازي) ٧/٢٣٤(أخرجه البخاري ) 5(
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أحياهم اهللا حىت أمسعهم قوله، توبيخا، وتصغريا، ونقمـة،         : قتادة
  . )١(وحسرة، وندما

  :احلياة الربزخية لألموات-٥٣
 :وقف على القتلى فقال    rأنه  احلديث السابق الذي ورد فيه      

بئس عشرية النيب كنتم لنبيكم، كذبتموين وصـدقين النـاس،          «
  . )٢(»وخذلتموين ونصرين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس

مث أمر م، فسحبوا إىل قليب من قلب بدر فطرحوا فيـه، مث             
يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويـا          «: وقف عليهم فقال  

كم حقًا فإين وجـدت  فالن، ويا فالن، هل وجدمت ما وعدكم رب     
  » ما وعدين ريب حقًا

لقتلى قريش بينت أمرا عظيما، وهـو        rإن مناداة الرسول    
أم بدأوا حياة جديدة، هي حياة الربزخ اخلاصة، وهـم فيهـا            
يسمعون كالم األحياء، غري أم ال جييبون وال يتكلمون، واإلميان          

بـه ثابتـان يف     ذه احلياة من عقائد املسلمني، ونعيم القرب وعذا       
إما يعـذبان   «: مر بقربين وقال   rصحيح األحاديث، حىت إنه     

وذكر أن سبب تعذيبهما النم بني الناس، ، )٣(»وما يعذبان يف كبري  

                                                
  ). ١/٤٧٩( السرية النبوية -األساس يف السنة ) 1(
  ). ٣/١٨٧(زاد املعاد ) 2(
  . ٢١٨رواه البخاري رقم ) 3(
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 ١٣٦  

وال بد من التسليم ـذه احلقـائق        . )١(وعدم االسترتاه من البول   
الغيبية، بعد أن حتدث عنها الصادق املصدوق، وقطع ا القـرآن           

النار يعرضونَ علَيها     ﴿: قال تعاىل ، تعذيب آل فرعون  الكرمي يف   
 ﴾ غُدوا وعِشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدِخلُوا آلَ ِفرعونَ أَشد الْعذَابِ         

والَ تحـسبن    ﴿: وأما الشهداء فقد قال اهللا تعاىل فيهم      . ]٤٦: غافر[
آل [ ﴾  اِهللا أَمواتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ       الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيلِ   

  . ]١٦٩: عمران
  

فهذا غيض من فيض ودرس من مدرسة بدر الكـربى          .. وبعد
على املسلمني أن يقفوا أمامها وقفة إجـالل وتقـدير،    اليت جيب

اإلميانية يف مواجهة احلق مع الباطل،  لينظروا من خالهلا إىل املعايري
واملستـضعفة يف   كيف أن الفئة املؤمنة القليلة العدد والعتـاد، و

األرض كيف أا حني أخلصت لرا، وجتردت لعقيدا، واخنلعت   
 أعزها، وسخر هلـا  - عز وجل-األهواء والشهوات، فإن اهللا من

فتحقق هلا النصر الذي وعـد اهللا بـه    جنود السموات واألرض،
الْمرسـِلني    قَد سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدناولَ﴿ :عباده يف حمكم الترتيل

                                                
  . ٦٤حممد فوزي فضل اهللا، ص. صور وعرب من اجلهاد النبوي يف املدينة، د: انظر) 1(
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-١٧٣:الـصافات [  ﴾لَهم الْغاِلبونَ ِإنهم لَهم الْمنصورونَ  وِإنَّ جندنا
١٧١[ 

واكتب لنا  ،اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يارب العاملني         
إنك ويل ذلـك  ،الشهادة يف سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل        

  .لقادر عليه وا
  .هذا وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آبه وصحبه وسلم 

  أمير بن محمد المدري
  عمران–اليمن 

Almadari_1@hotmail.com   
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 ١٣٨  

  
  

  :املراجع 
عبد العزيـز احلميـدي، دار      . التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب، د    -١

  .الدعوة، اإلسكندرية
ى الـسباعي، املكتـب     مـصطف . السرية النبوية دروس وعرب، د     -٢

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة التاسعة، 
  .السرية النبوية، أليب حممد بن عبد امللك بن هشام، دار الفكر -٣
على حممـد   .د،السرية النبوية عرض حقائق وحتليل أحداث        -٤

 .األوىلالصاليب الطبعة 
الطبعـة األوىل   أكـرم العمـري،     . السرية النبوية الصحيحة، د    -٥

  .م، مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة١٩٩٢/ هـ١٤١٢
الدكتور مهدي رزق   :السرية النبوية يف ضوء املصادر األصيلة     -٦

  . ه مكتبة امللك فيصل١٤١٢-١اهللا أمحد ط
الدكتور عبد العزيز بن عبد اهللا      : السرية النبوية مواقف وعرب      -٧
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  . دار الدعوة ٢احلميدي ط
، دار القلـم، الطبعـة   r  ة العسكرية يف عهد الرسـول القياد-٨ 

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠األوىل، 
 تفسري القرطيب، أليب عبد اهللا القرطيب، دار إحياء التراث العـريب،    -٩

  .م١٩٦٥بريوت، لبنان، 
مشس الدين الـذهيب، مؤسـسة الرسـالة،        : سري أعالم النبالء   -١٠

  . هـ١٤٠٣الطبعة األوىل، 
حممـد  . د: هاد النبوي يف املدينـة، تـأليف  صور وعرب من اجل    -١١

فوزي فيض اهللا، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعـة           
  . م١٩٩٦ -هـ١٤١٩األوىل، 

صحيح السرية النبوية، إبراهيم العلي، دار النفـائس، الطبعـة           -١٢
  . م١٩٩٨-هـ ١٤٠٨الثالثة، 

ر، الطبعـة   الفك خاري، حممد إمساعيل البخاري، دار    صحيح الب  -١٣
  . م١٩٩١ -هـ ١٤١١األوىل، 

  عمرو خالد : على خطى احلبيب  -١٤
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 ١٤٠  

الدكتور حممد سعيد رمضان البـوطي      :فقه السرية النبوية     -١٧
  م١٩٩١ ١١ط

من معني السرية، صاحل أمحد الشامي، املكتـب اإلسـالمي،           -١٨
  . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 

 معهـد البحـوث العلميـة       فقه السرية النبوية، منري الغضبان،     -١٩
  . وإحياء التراث مكة املكرمة

شرح النووي على صحيح مـسلم لإلمـام النـووي املتـوىف         -٢٠
 القـاهرة عـام     – طبع املطبعـة املـصرية ومكتبتـها         -هـ  ٦٧٦

  . هـ١٣٤٧
دار الريـان   .  أبو الفداء ابن كثري الدمـشقي      والنهاية، البداية-٢١  

  . للتراث
  .حلامسة، حممود خطاب الكربى ابدر غزوة -٢٢   
 الكربى، حممد أبو فارس، دار الفرقـان، الطبعـة         بدر غزوة-٢٣    

  . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢األوىل، 
 الكربى، حممد أمحد بامشيل، طبعـة دار الفكـر،          بدر غزوة -٢٤   
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  هـ١٣٩٤الطبعة السادسة، سنة 
 ابن حجر العـسقالين، دار املعرفـة، بـريوت،       الباري، فتح-٢٥   

  . لبنان
 يف التفسري باملأثور، اإلمام السيوطي، الناشر حممد        املنثور الدر -٢٦ 

  . لبنانأمني دمج، بريوت، 
 :حققـه  يف هدي خري العباد، أبو عبد اهللا ابن القـيم            املعاد زاد-٢٧

هــ، دار   ١٣٩٩شعيب األرناؤوط وعبد القادر، الطبعـة األوىل،        
  . الرسالة

حممد أبـو شـهبة، دار       يف ضوء القرآن والسنة،      النبوية السرية-٢٨
  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 

 القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة التاسـعة،         ظالل يف -٢٩
  . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

 قصص القرآن للدعوة والدعاة، عبد الكرمي زيدان،        من املستفاد-٣٠
  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 سعد الكربى، حممد بن سعد الزهري، دار صادر،         نبا طبقات -٣١
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 ١٤٢  

  . م١٩٥٧ -هـ١٣٧٦ودار بريوت للطباعة والنشر، 
هـ، حتقيـق  ٢٠٧ حممد عمر بن واقد املتويف    للواقدي، املغازي -٣٢

 الطبعـة الثالثـة،     بـريوت، مارسدن جونس، عـامل الكتـب،       . د
  م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

 دار  ،ليه وسـلم   يف عهد الرسول صلى اهللا ع      العسكرية القيادة -٣٣
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ األوىل، الطبعةالقلم، 

 مبا للرسول مـن األبنـاء واألمـوال واحلفـدة       األمساع إمتاع -٣٤
 صححه وشرحه حممود حممد شاكر،      املقريزي،واملتاع، للشيخ أمحد    

  . م١٩٤١مطبعة جلنة التأليف والترمجة بالقاهرة 
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  فهرس المحتويات
  ٥............................................المقدمة  

  ٨....................................بدر الكبرىغزوة 
  ١٨. .............بدر الكبرىالدروس والعبر من غزوة 

١- ١٨... ..........لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر  
  ٢١.....................قوة اإليمان هي السالح البتار-٢
  ٢٤........................ن المؤمنين قوة الترابط بي-٣
  ٢٧.....  .........................الثبات وذكر اهللا -٤
  ٢٨..................... ...الشورى بين القائد والجند-٥
  ٣٢............................استكشاف قوة األعداء-٦
  ٣٣................ المسلم الصادق موصول بالسماء -٧
  ٣٨....... ..........ارب اإلسالم يحارب اهللا من يح -٨
  ٣٩.................. ...خطبة الرسول ترسم النصر -٩
  ٤٠.....................................مروءة ووفاء-١٠
  ٤١..............أخوة اإليمان أعلى من أخوة النسب -١١
  ٤٢.. .......................سيف عكاشة والمعجزة-١٢
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 ١٤٤  

  ٤٣.....................قة النصر من اهللا تعالىحقي-١٣
  ٤٥... ................................يوم الفرقان-١٤
  ٤٩......................الوالء والبراء من اإليمان-١٥
  ٥٢............. ...............المعجزات في بدر-١٦
  ٥٧........................حكم االستعانة بالمشرك-١٧
  ٥٩..............................النصر مع الصبر-١٨
  ٦٠.......................... .....االنتصارسر  -١٩
  ٦٣............................صفات المنصورين-٢٠
  ٦٤..........................نصر اهللا سنة ماضية-٢١
  ٦٨.........................النصر ثمرة اإلخالص-٢٢
  ٦٩.......................يادة مع الشعبتوحد الق -٢٣
  ٧١............................ال عذر في القعود -٢٤
  ٧٢........................الدعاء ومقاطعة العدو -٢٥
  ٧٤.......................الرضا بقضاء اهللا وقدره-٢٦
  ٧٦..................االستشارة من أسباب النصر-٢٧
  ٧٨... ........................rبيعلو منزلة الن-٢٨
  ٧٩....................وجوب الحذر من األعداء -٢٩
  ٨٠...........................النصر من عند اهللا -٣٠
  ٨١.............الطاعة والدعاء من أسباب النصر-٣١
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  ٨٣..........................وال تنازعوا فتفشلوا-٣٢
  ٨٤...........................علو منزلة أهل بدر-٣٣
  ٨٦.............................اإلسالم واألسرى-٣٤
  ٨٨........................العلم يدعو إلى اإلسالم -٣٥
  ٨٩.........................أتباعه الشيطان يخذل -٣٦
  ٩١...............................rاألسوة الحسنة-٣٧
  ٩٣...............................الكتمان وأهميته -٣٨
  ٩٥............................بناء عريش القيادة -٣٩
  ٩٦...........من نعم اهللا على المسلمين قبل القتال-٤٠
  ٩٨.....................  rالخطة المحكمة للنبي -٤١
  ١٠٢..............االستفادة من الظروف الطبيعية -٤٢
  ١٠٣.......................ما وقع لسواد بن غزية-٤٣
  ١٠٤.........................التعبئة المعنوية للقتال-٤٤
  ١٠٧................................العمل باألسباب-٤٥
  ١٠٩.......  ..........................نهاية الطغاة-٤٦
  ١١٨..............................إنها جنان كثيرة -٤٧
  ١١٩............................آلخرةالشوق إلى ا -٤٨
  ١٢٠.............................تنافس على الجنة -٤٩
  ١٢٢.......................... محاولة اغتيال القائد-٥٠
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 ١٤٦  

  ١٢٦............................إمداد اهللا بالمالئكة -٥١
  ١٣١.......................... مخاطبة أهل القليب-٥٢
  ١٣٤.....................حياة البرزخية لألموات ال-٥٣

  ١٣٨...........................................المراجع 
  ١٤٣...........................................الفهرس 
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