
 المحاضرة الحادية عشرة 

 غزوة بدر الكبرى 
كانت هناك قافلة لقريش أفلتت من النبي صّلى هللا عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، 
ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم طلحة بن عبيد هللا 

خبرها، فوصال إلى الحوراء، ومكثا حتى مر بهما وسعيد بن زيد إلى الشمال، ليقوما باكتشاف 
 أبو سفيان بالقافلة، فأسرعا إلى المدينة، وأخبرا رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم بالخبر.

كانت القافلة مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، ألف بعير موقرة باألموال، ال تقل عن 
  نحو أربعين رجال.خمسين ألف دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إال

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة، وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد المشركين 
لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة، لذلك أعلن رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم في المسلمين قائال: 

 هذه قافلة قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل هللا ينفلكموها.
لم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك األمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا و 

هذا االصطدام العنيف في بدر، ولذلك تخلف  -بدل القافلة -االنتداب أنه سيصطدم بجيش مكة
كثير من الصحابة في المدينة، وهم يحسبون أن مضي رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم في هذا 

يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. الوجه لن  

 مبلغ قوة الجيش اإلسالمي وتوزيع القيادات:
، أو 313واستعد رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم للخروج ومعه ثالثمائة وبضعة عشر رجال )

من  170ألوس و من ا 61من المهاجرين، و  86أو  83أو  82رجال( ،  317، 314
الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفاال بليغا، وال اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إال 
فرسان، فرس للزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن األسود الكندي، وكان معهم سبعون بعيرا 

لم وعلّي ومرثد بن ليعتقب الرجالن والثالثة على بعير واحد، وكان رسول هللا صّلى هللا عليه وس
 أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا.



واستخلف على المدينة وعلى الصالة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رّد أبا لبابة بن عبد 
 المنذز، واستعمله على المدينة.

 ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض.
يشه إلى كتيبتين:وقسم ج  

كتيبة المهاجرين، وأعطى علمها علي بن أبي طالب. -1  
كتيبة األنصار، وأعطى علمها سعد بن معاذ. -2  

وكانا هما الفارسين  -وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو
صعصعة، وظلت القيادة وجعل على الساقة قيس بن أبي  -الوحيدين في الجيش كما أسلفنا

 العامة في يده صّلى هللا عليه وسلم كقائد أعلى للجيش.

 النذير في مكة 
استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة، مستصرخا لقريش بالنفير إلى قافلتهم، 

وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة،  -صّلى هللا عليه وسلم -ليمنعوه من محمد
لوادي واقفا على بعيره، وقد جدع أنفه، وحول رحله، وشق قميصه، وهو يقول: يا فصرخ ببطن ا

معشر قريش، اللطيمة، اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ال 
 أرى أن تدركوها، الغوث الغوث.

 أهل مكة يتجهزون للغزو:
كقافلة ابن الحضرمي؟ كال، وهللا  فتحفز الناس سراعا، وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون 

ليعلمن غير ذلك، فكانوا بين رجلين، إما خارج، وإما باعث مكانه رجال، وأوعبوا في الخروج، 
فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجال كان له عليه دين، وحشدوا 

 بني عدي، فلم يخرج من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إال
 منهم أحد.

 قوام الجيش المكي:



وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثالثمائة مقاتل في بداية سيره، وكان معه مائة فرس وستمائة 
درع، وجمال كثيرة ال يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام، وكان 

نوا ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا من القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش، فكا
 اإلبل.

 
ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة 

والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف، فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم، ولكن 
فقال  -سيد بني كنانة -جعشم المدلجيحينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن 

 لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه.
وَن َعْن َسِبيِل َّللاَِّ، وأقبلوا كما  وحينئذ خرجوا من ديارهم، كما قال هللا: َبَطرًا َوِرئاَء النَّاِس َوَيُصدُّ

، َوَغَدْوا « حادون هللا ويحادون رسولهبحدهم وحديدهم، ي» -قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم
َعلى َحْرٍد قاِدِريَن، وعلى حمية وغضب وحنق على رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم وأصحابه، 

 ال جتراء هؤالء على قوافلهم.
 أفلتت القافلة  وأرسل ابو سفيان لقريش ان القافلة قد نجت فارجعوا .. 

جوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالر 
وغطرسة قائال: وهللا ال نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثالثا فننحر الجزور، ونطعم الطعام، 

 ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فال يزالون يهابوننا أبدا.
ريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرةولكن على رغم أبي جهل أشار األخنس بن ش  

 
ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجىء عقد رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم مجلسا عسكريا 

استشاريا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه، وقادته. وحينئذ 
، وهم الذين قال هللا فيهم َكما َأْخَرَجَك َربَُّك تزعزع قلوب فريق من الناس، وخافوا اللقاء الدامي



( ُيجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ َبْعَد ما َتَبيََّن َكَأنَّما 5قًا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َلكاِرُهوَن )ِمْن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َوِإنَّ َفِري
بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام ُيساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم َيْنُظُروَن وأما قادة الجيش؛ فقام أبو 

يا رسول هللا، امض لما أراك »عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 
هللا فنحن معك، وهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتال إنا 

فو الذي بعثك بالحق لو سرت ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون، 
.فقال له رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم « بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه

 خيرا ودعا له به.
وهؤالء القادة الثالثة كانوا من المهاجرين، وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول هللا صّلى هللا 

نهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، وألن ثقل المعركة عليه وسلم أن يعرف رأي قادة األنصار، أل
سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم، فقال بعد 

وإنما يريد األنصار، وفطن إلى ذلك « أشيروا علّي أيها الناس»سماع كالم هؤالء القادة الثالثة: 
ذ، فقال:وهللا، لكأنك تريدنا يا رسول هللا؟ قال: أجل.قائد األنصار وحامل لوائهم سعد بن معا  

فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا »قال: 
ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول هللا لما أردت فو الذي بعثك بالحق لو 

لف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخ
عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل هللا يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا 

« .على بركة هللا  
فسر رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن هللا 

ين، وهللا لكأني اآلن أنظر إلى مصارع القوم.تعالى قد وعدني إحدى الطائفت  

 الجيش اإلسالمي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية:
وتحرك رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم بجيشه، ليسبق المشركين إلى ماء بدر، ويحول بينهم 
 وبين االستيالء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير



 عسكري وقال:
يا رسول هللا، أرأيت هذا المنزل، أمنزال أنزلكه هللا، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو 

الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال: يا رسول هللا، فإن هذا ليس 
ما  -أي نخرب -ّورفننزله ونغ -قريش -بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم

وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا، فنمأله ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب وال يشربون، فقال 
 رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي.

فنهض رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم بالجيش، حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه 
ض، وغّوروا ما عداها من القلب.شطر الليل، ثم صنعوا الحيا  

 مقر القيادة:
وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم 

يا »أن يبني المسلمون مقرا لقيادته، استعدادا للطوارىء، وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: 
ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا هللا  نبي هللا أال نبني لك عريشا تكون فيه،

وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت األخرى جلست على ركائبك، فلحقت بمن 
وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي هللا ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك 

« .يناصحونك، ويجاهدون معكتلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك هللا بهم،   
فأثنى عليه رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على 

 تلك مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال، ويشرف على ساحة المعركة.
ى هللا كما تم انتخاب فرقة من شباب األنصار بقيادة سعد بن معاذ، يحرسون رسول هللا صلّ 

 عليه وسلم حول مقر قيادته.

وراح رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم يجأر إلى هللا تعالى بالدعاء مساء ليلة الجمعة لسبع عشرة 
ه قريش قد أقبلت بخيالئها وفخرها تحاّدك وتكّذب اللهم هذ»مضت من شهر رمضان ويقول: 

وظل يناشد هللا متضرعا وخاشعا  « ..رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة 



وهو يبسط كفيه إلى السماء حتى أشفق عليه أبو بكر رضي هللا عنه، فالتزمه من ورائه وقال 
وأقبل المسلمون أيضا « . يا رسول هللا! أبشر فو الذي نفسي بيده لينجزن هللا لك ما وعدك»له: 

« .3»يستنصرون هللا ويستغيثونه ويخلصون له في الضراعة   
ي صبيحة يوم الجمعة لسنتين خلتا من الهجرة بدأ القتال بين المشركين والمسلمين، وأخذ وف

، ثم « شاهت الوجوه»الّنبي صّلى هللا عليه وسلم حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: 
لى نفحهم بها فلم يبق فيهم رجل إال امتألت عيناه منها، وأّيد هللا المسلمين بالمالئكة يقاتلون إ

، وانحسر القتال عن نصر كبير للمسلمين، وقتل في تلك الموقعة سبعون من « 4»جانبهم 
 صناديد المشركين، وأسر سبعون، واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجال.

في قليب بدر  -وفيهم عامة صناديدهم -وألقيت جثث المشركين الذين صرعوا في هذه الغزوة
يا »وسلم على ضفة البئر فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: وقام رسول هللا صّلى هللا عليه 

فالن ويا فالن بن فالن، أيسركم أنكم أطعتم هللا ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا رّبنا حّقا، فهل 
، « يا رسول هللا ما تكلم من أجساد ال أرواح لها؟»، فقال عمر: « وجدتم ما وعد رّبكم حقا؟

« والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»ى هللا عليه وسلم: فقال رسول هللا صلّ 
«5. »  

واستشار الّنبي صّلى هللا عليه وسلم أصحابه في أمر األسرى، فأشار عليه أبو بكر رضي هللا 
عنه أن يأخذ منهم فدية من المال تكون قوة للمسلمين ويتركهم عسى هللا أن يهديهم، وأشار 

رضي هللا عنه بقتلهم ألنهم أئمة الكفر وصناديده، ولكن الّنبي صّلى هللا عليه عمر بن الخطاب 
وسلم مال إلى ما رآه أبو بكر من الرحمة بهم وافتدائهم بالمال، وحكم فيهم بذلك. غير أن آيات 
من القرآن نزلت عتابا لرسول هللا صّلى هللا عليه وسلم في ذلك، وتأييدا للرأي الذي رآه عمر من 

م، وهي من قوله تعالى:قتله  
ا َغِنْمُتْم َحالاًل َطيِّباً   ما كاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اأْلَْرِض إلى قوله َفُكُلوا ِممَّ

«6»  



 
يدلنا السبب األول لغزوة بدر أن الدافع األصلي لخروج المسلمين مع رسول هللا صّلى هللا  -1

القتال والحرب، وإنما كان الدافع قصد اإلستيالء على عير قريش، هذه إرادة عليه وسلم لم يكن 
 البشر.

غير أن هللا أراد لعباده غنيمة أكبر، ونصرا أعظم، قال هللا تعالى: َوِإْذ َيِعُدُكُم َّللاَُّ ِإْحَدى 
ْوَكِة َتُكو  وَن َأنَّ َغْيَر ذاِت الشَّ ُن َلُكْم، َوُيِريُد َّللاَُّ َأْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكِلماِتِه الطَّاِئَفَتْيِن َأنَّها َلُكْم، َوَتَودُّ

[ .7َوَيْقَطَع داِبَر اْلكاِفِريَن ]اإلنفال   
التزام النبي صّلى هللا عليه وسلم بمبدأ التشاور مع أصحابه. -2  

فقد شاورهم في األمر الذي فوجئوا به بعد أن أفلت منهم العير، وشاورهم في تعيين موقع 
كة، وشاورهم في موضع العريش، والشورى واجبة في كل ما لم يثبت فيه نص ملزم من المعر 

 كتاب أو سنة.
جواز االستعانة بالعيون والمراقبين، ليكتشف المسلمون خطط أعدائهم وأحوالهم، ويجوز  -3

اتخاذ مختلف الوسائل لذلك، ولو استلزم ذلك تكتما أو نوعا من المخادعة أو التحايل، فالحرب 
دعة.خ  
أهمية التضرع هلل وشدة اإلستعانة به. --4  

لقد علمنا أن النبي صّلى هللا عليه وسلم كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم، حتى إنه كان 
، ولقد وقع األمر كما أخبر « هذا مصرع فالن»يشير الى أماكن متفرقة في األرض، ويقول: 

 صّلى هللا عليه وسلم.
لة الجمعة في العريش الذي أقيم له يجأر إلى هللا تعالى داعيا ومع ذلك رأيناه يقف طوال لي

ومتضرعا، باسطا كفيه إلى السماء يناشد هللا عز وجل أن يؤتيه نصره الذي وعد، حتى سقط 
 عنه رداؤه، وأشفق أبو بكر عليه.فلماذا كل هذه الضراعة؟.

صديقا منه للوعد الذي وعد إن اطمئنان النبي صّلى هللا عليه وسلم وإيمانه بالنصر إنما كان ت



 هللا به رسوله.
أما االستغراق في التضرع والدعاء، فتلك هي وظيفة العبودية التي خلق من أجلها اإلنسان، 

 وعلى اإلنسان أن ال يخرج عن طور العبودية مهما بلغ حاله.

الحياة البرزخية لألموات. -5  
عمر بن الخطاب، عندما وقف النبي في الحوار الذي جرى بين النبي صّلى هللا عليه وسلم و 

صّلى هللا عليه وسلم على فم القليب ينادي قتلى المشركين، دليل واضح على أن للميت حياة 
روحية خاصة به، ال ندري حقيقتها وكيفيتها. وأن أرواح الموتى تظل حائمة حول أجسادهم، 

 ومن هنا يتصور معنى عذاب القبر ونعيمه.
هو التسليم، ولو لم نعرف حقيقتها، ما دام قد ثبت ذلك بدليل صحيح. وطريق اإليمان بذلك إنما  

مسألة األسرى. -6  
وهذه الواقعة دلتنا على أن النبي صّلى هللا عليه وسلم من حقه أن يجتهد، وله ذلك، وإلى هذا 

 ذهب جمهور علماء األصول.
د غير أن الخطأ وإذا صح أن يجتهد صح منه بناء على ذلك أن يصيب أو يخطىء في االجتها

ال يستمر، بل ال بد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على 
 أن اجتهاده صّلى هللا عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق في علم هللا تعالى.

 بصفة الكتمان في عامة غزواته، فعن كعب بن -صلى هللا عليه وسلم  -وقد تحلى رسول هللا 
قلما يريد غزوة إال  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: )كان رسول هللا  -رضي هللا عنه  -مالك 

( وفي غزوة بدر ظهر هذا الخلق الكريم في اآلتي:1وّرى بغيرها...( )  
الشيخ الذي لقيه في بدر عن محمد وجيشه، وعن قريش  -صلى هللا عليه وسلم  -سؤاله  -1

 وجيشها.
 -في إجابته على سؤال الشيخ )ممن أنتما؟ بقوله  -ى هللا عليه وسلم صل -تورية الرسول  -2

 -: )نحن من ماء(. وهو جواب يقتضيه المقام، فقد اراد به الرسول -صلى هللا عليه وسلم 



كتمان أخبار جيش المسلمين عن قريش. -صلى هللا عليه وسلم   
صلى  -مايتمتع به رسول هللا وهو دليل على  -أيضاً  -وفي انصرافه فور استجوابه كتمان  -3

من الحكمة، فلو أنه أجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده لكان هذا سببًا في طلب  -هللا عليه وسلم 
( .2)من ماء( ) -صلى هللا عليه وسلم  -الشيخ بيان المقصود من قوله   

 رضي هللا-بقطع األجراس من اإلبل يوم بدر، فعن عائشة  -صلى هللا عليه وسلم  -أمره  -4
أمر باألجراس أن تقطع من أعناق اإلبل يوم  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -عنها
( .3بدر )  

خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج الى بدر،  -صلى هللا عليه وسلم  -كتمانه  -5
: )...إن لنا ِطلبة فمن كان ظهره حاضرًا فليركب -صلى هللا عليه وسلم  -حيث قال 

( .4ا.....( )معن  
وقد استدل االمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية في الحرب وأن اليبين القائد الجهة 

( .5التي يقصدها لئال يشيع هذا الخبر فيحذرهم العدو )  

 -في ثالثة أيام في بدر، فعن أنس رضي هللا عنه قال:)أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ومكث 
( ولعل الحكمة 3كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالثة ليال...() -صلى هللا عليه وسلم 

 في ذلك
تصفية الموقف بالقضاء على أية حركة من المقاومة اليائسة التي يحتمل أن يقوم بها فلول -1

 المنهزمين الفاّرين هربًا إلى الجبال.
ن شهداء المسلمين في دفن من استشهد من جند هللا مما التكاد التخلو منه معركة، فقد دف-2

( .1أرض المعركة ولم يرد مايشير إلى الصالة عليهم، ولم يدفن أحد منهم خارج بدر )  
جمع الغنائم وحفظها، وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ حتى تؤدي كاملة الى -3

بني مستحقيها، وقد أسندت أنفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبدهللا بن كعب األنصاري، أحد 
( .2مازن )  



إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها، بعد الجهد النفسي والبدني المضني الذي بذله -4
 أفراده في ميدان المعركة

مواراة جيف قتلى األعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم، والتعرف عليهم وعلى مكانتهم -5
لموت، لإلجهاز على من ترى في حشودهم وعلى من بقي منهم مصروعًا بجراحه لم يدركه ا

قيادة جيش اإلسالم المصلحة في القضاء عليه إتقاء شره في المستقبل، كالذي كان في أمر 
 الفاسق أبي جهل فرعون هذه األمة، والذي كان في شأن رأس الكفر أمية بن خلف

 


