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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد واله الطيبني الطاهرين.

اإلسالم  نرش  أجل  من  النبيجياهد  كان  سنة  عرشة  ثالث  مدى  عىل 
وأحكامه يف مكة. إال انه مل جيد أرضاً خصبة إلنبات هذه البذرة ونموها، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى فقده ألهم نارصين له ومها عمه أبو طالب، وزوجه 
وبوصول  املنورة،  املدينة  إىل  باهلجرة  اإلهلي  األمر  كان  لذا   ،املؤمنني أم 
النبي األعظمإىل املدينة بدأت حقبة جديدة، أسس خالهلادولته دولة 
اإلسالم اخلالد. نعم، هاجر النبيواملسلمون تاركني أمواهلم وما يملكون 
يف مكة، فام كان من قريش إال أن صادرت هذه املمتلكات واستولت عليها. وبعد 
أن استقر النبييف دار هجرته، أخذ يؤسس دولته اإلسالمية ويعزز كياهنا 
حتى متيزت بعد السنة الثانية بمميزات عدة منها: أن النبي أخذ بالضغط 
عىل قريش وذلك من خالل إرسال الرسايا إىل خارج املدينة والتعرض للقوافل 
ومناورات  عسكريًا  استعراضًا  متثل  الرسايا  وهذه  لقريش،  التابعة  التجارية 
حربية هدفها إرسال رسالة إىل املرشكني، بأن املسلمني لدهيم القدرة والقابلية 
عىل املواجهة، كام أهنم قادرون عىل تغيري اخلارطة وميزان القوى يف املنطقة، وهلم 
بعث  النبيمن  هدف  يكن  مل  واعرتاضها.  قريش  جتارة  هتديد  عىل  القدرة 
الرسايا احلصول عىل األموال، بل كان اهلدف مجع املعلومات عن العدو ورصد 
قريش  املنطقة، وتشكيل ضغط عىل  فاعلة يف  قوة  املسلمني  أن  وبيان  حتركاته، 
بأن  قريش  وإعالم  هبم،  األذى  إحلاق  وعدم  واملسلمني  باإلسالم  لالعرتاف 
طريق جتارهتم أصبح يف متناول يده، وبالتايل استطاعته أن يشل اقتصاد قريش. 
كام أن من املميزات واألحداث العظيمة التي حدثت يف هذه السنة، والتي هلا أثر 
كبري يف حياة اإلسالم واملسلمني هي واقعة بدر الكبى، ويعّب عنها بالغزوة، 
يقودها  كان  التي  املعركة  به  ويراد  التاريخ  أهل  عليه  درج  مصطلح  والغزوة 
النبيبنفسه. مثل غزوة العشرية، التي كانت بقيادته، ووادع فيها بني 
مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثّم رجع إىل املدينة، ومل يلق كيدًا، وفيها كنّي 
هلا  يعني  بل  هبابنفسه  يشرتك  مل  التي  فهي  الرسية  أما  تراب.  عيلبأيب 
التي بعثهابقيادة محزة بن عبد املطلب وعقد له أول  القادة، كالرسية  أحد 

لواء عسكري، وغريها من الرسايا.
املبارك  رمضان  شهر  من  عرش  السابع  يف  الثانية،  السنة  :يف  بدر  غزوة  تاريخ 

كانت غزوة بدر الكبى بني املسلمني ومرشكي مكة، قرب بئر ماء تدعى )ماء 
الرسول  خرج  واملدينة،  مّكة  بني  تقريباً  املدينة  من  )160كم(  بعد  عىل  بدر( 
أصحاب  عدد  أصحابه،  من  رجاًل  عرش  وثالثة  ثالثامئة  األعظمومعه 
طالوت، وكان معهم من اإلبل سبعون بعريًا يتعاقبون عليها، اإلثنان والثالثة، 
قريش  وخرجت  املؤرخني،  بإمجاع  قطعًا  للمقداد  فرس  اخليل:  من  معه  وكان 

بألف مقاتل حتمل أحقادها وكبياءها، فجاءت ونزلت قرب ماء بدر.. 
حتليل  :- لقد كان ال بد للمسلمني من االستفادة من حق الدفاع عن النفس 
يف مقابل املكيني، الذين كانوا يفتنون املسلمني عن دينهم، ويصدون عن سبيل 
والفكر،  الرأي،  حرية  يمتلك  أن  أجل  من  يقاتل  أن  أحد:  كل  حق  ومن  اهلل، 
مرصًا  اآلخر  الطرف  يكون  حني  سيام  وال  اهلل،  إىل  الدعوة  وحرية  والعقيدة، 
اإلنساين،  السلوك  أنامط  عن  اخلارجة  األساليب  وكافة  العنف،  استعامل  عىل 
عىل  حيصل  أن  يريد  وإنام  فيه،  الدخول  عىل  أحدًا  جيب  أن  يريد  ال  فاإلسالم 
أعدائه،  عىل  ينترص  حني  وحتى  املوقف،  ويف  االعتقاد،  ويف  الرأي  يف  احلرية 
إال  اإلسالم  اعتناق  ليس  خيارات،  عدة  عليهم  ينترص  من  أمام  يضع  فإنه 
وإرادته،  وحريته،  رغبته،  بملء  يعتنقه  اإلسالم  يعتنق  من  وكان  منها،  واحدًا 
ومن دون أي ضغط من قبل املسلمني، ولقد اعتنقت كثري من البلدان اإلسالم 
الفتح اإلسالمي. ولكن ذلك ال يعني  انتظار  بمجرد اطالعها عليه، من دون 
اعتداء،  أو  اضطهاد،  أي  أمام  األيدي  مكتويف  واملسلمون  اإلسالم  يقف  أن 
الذين  اآلخرين،  وإلرادات  للضغوط  خيضعوا  وأن  ضدهم،  يامرس  ظلم  أو 
لن يرضوا إال بالقضاء عىل اإلسالم واملسلمني هنائيًا. كام أن ذلك ال يعني أن 
ال يعد املسلمون ألعدائهم ما استطاعوا من قوة، ومن رباط اخليل يرهبون به 
التفكري  إليه، ويطالبون بحرية  يدعون  الذي  اهلل وعدوهم، ألن اإلسالم  عدو 
والنظر فيه، ليس جمرد طقوس فردية، وتزكية نفسية، وإنام هو نظام عام شامل 
يريد أن يقود عملية تغيري شاملة عىل مستوى العامل بأرسه، األمر الذي حيّتم أن 
تتوفر احلامية الكاملة هلذا اإلسالم، الذي ال بد أن يصطدم بأصحاب األطامع، 
ورغباهتم.  مصاحلهم  من  بوحي  الناس  حيكمون  الذين  وباجلبارين  واألهواء، 
نعم، ال بد من احلامية الكافية وال بد من استعامل أسلوب القوة إذا مل يمكن تأمني 
حرية الفكر، والرأي، والعقيدة إال بذلك، وليوجد من ثم اجلو واملناخ املناسب 

لتطبيق اجلانب الترشيعي لإلسالم.

هلم،  اهلل  جعله  الذي  حقهم  من  انطالقًا  يقاتلون  فإنام  قاتلوا،  إذا  فاملسلمون 
ومن أجل ذلك احلق يف سبيله، وطلبًا له، عىل حد تعبري الرسول األكرميف 
قوله لعيل، ومحزة وعبيدة: )فاطلبوا بحقكم الذي جعله اهلل لكم( ؟، وكام 
َعىَل  اهللَ  َوإِنَّ  ُظِلُموا  ُْم  بَِأهنَّ ُيَقاَتُلوَن  ِذيَن  لِلَّ ﴿أِذَن  يقول:  حيث  تعاىل  اهلل  قرره 
 ﴾ اهللَ نَا  َربُّ َيُقوُلوا  َأن  إاِل  َحقٍّ  بَِغرْيِ  ِدَياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  ِذيَن  الَّ َلَقِديٌر،  ِهْم  َنرْصِ
قد  غريهم  كون  صورة  يف  هو  إنام  للمسلمني  بالقتال  فاإلذن  احلج:39و40. 

بدأهم به، باإلضافة إىل كوهنم قد أخرجوا من ديارهم.
ما هو احلق الذي جعله اهلل للمسلمني :احلق الذي أشار إليه النبيهو 
حق حرية الرأي والعقيدة، وحق الدفاع عن دين اهلل، وعن النفس، ورّد البغي 
والعدوان يف مقابل القرشيني الذين عذبوهم، وأخرجوهم من ديارهم، وسلبوا 
وخالصة  البغي؟!.  أقبح  عليهم  وبغوا  قتلوا،  من  منهم  وقتلوا  بل  أمواهلم، 
األمر: أهنم يريدون أن يعيشوا أحرارًا، وأن يدافعوا عن دين اهلل يف مقابل من 
يريد االستمرار يف االنحراف والتعدي. وللمظلوم حق يف أن يطالب بإنصافه 
من ظامله، والباغي عليه، نعم، قريش أرادت إطفاء نور اهلل، وأرصت عىل حرب 

املسلمني وإذالهلم.
العشرية  غزوة  يف  املسلمون  طلبها  التي  العري  أن  :وذلك  الغزوة  مقدمات 
وكانت  بعودهتا،  علم  حتى  النبييرتقبها،  ظل  الشام،  إىل  منهم  وأفلتت 
بقيادة أيب سفيان، ومعه بني ثالثني إىل سبعني راكبًا. وفيها أموال قريش، حتى 
قيل: إن فيها ما قيمته مخسون ألف دينار، يف ذلك الوقت الذي كان فيه للامل قيمة 
كبرية، فندب رسول اهللاملسلمني للخروج إليها، يقول عدد من املؤرخني: 
النبيكثري من أصحابه، وكرهوا خروجه، وكان يف ذلك كالم  وأبطأ عن 
كثري واختالف. وختلف بعضهم، كعثامن بن عفان الذي ختلف عن بدر يف مجلة 
من كرهوا اخلروج مع النبي. ويؤيد ذلك عدة أمور منها: أن عبد الرمحن 
بن عوف -وهو اخو عثامن باملؤاخاة- قد عرّيه بالتخلف عن بدر، فقد ذكروا أن 
عبد الرمحن لقي الوليد بن عقبة، فقال له الوليد: ما يل أراك قد جفوت عثامن؟ 
فقال له عبد الرمحن: أبلغه أين مل أفر يوم عينني -يوم أحد - ومل أختلف يوم بدر. 
ونالحظ أن مؤرخي السلطة رووا أن عثامن اعتذر عن ختلفه يوم بدر بتمريضه 
رقية )مسند أمحد، ج 1، ص 68 وراجع ص75(. لكن احلقيقة غري ذلك وهي 
فأمره  أمه،  النبيلتمريض  مع  اخلروج  عن  تأخر  آخر  صحايب  هناك  أن 

النبيباملقام معها، وهو أبو امامة بن ثعلبة، وقد رضب له النبيبأجره 
وسهمه. )راجع االستيعاب البن عبد الباملتوىف463، ج4، ص1601(. وقد 
حكى اهلل تعاىل يف كتابه الكريم كراهة البعض للخروج، فقال: ﴿َكاَم َأْخَرَجَك 
َن امْلُْؤِمننَِي َلَكاِرُهوَن جُيَاِدُلوَنَك يِف احْلَقِّ َبْعَدَما  َربَُّك ِمن َبْيتَِك بِاحْلَقِّ َوإِنَّ َفِريقًا مِّ
اَم ُيَساُقوَن إىَِل امْلَْوِت َوُهْم َينُظُروَن﴾ )األنفال: 5 و 6(. نعم لقد كرهوا  َ َكَأنَّ َتَبنيَّ

ذلك لعلمهم بأن قريشًا لن تسكت عىل أمر خطري كهذا.
عرف  أن  بعد  الساحل  نحو  واجته  طريقه  سفيان  أبو  :غرّي  ينجو  سفيان  أبو 
بمسري املسلمني لالستيالء عىل القافلة، وأرسل إىل قريش من خيبهم بتعرض 
النبيلقافلتهم، فجاءهم النذير ينادهيم: يا آل غالب، يا آل غالب، اللطيمة، 
اللطيمة،  العري العري، أدركوا، وما أراكم تدركون، إن حممدًا والصباة من أهل 
يثرب قد خرجوا يتعرضون لعريكم، فتهيأوا للخروج، وما بقي أحد من عظامء 
داره، وخرج  لتجهيز اجليش، وقالوا: من مل خيرج هندم  ماالً  إال أخرج  قريش 
الدفوف. يرضبون  القيان  معهم  وأخرجوا  املطلب...،  عبد  بن  العباس  معهم 

)بحار األنوار املجليس ج(19 ص216.
بدر  بقرب  كان  فلام  رجاًل،  عرش  وثالثة  مائة  ثالث  اهلليف  رسول  وخرج 
أخذ عينًا للقوم فأخبه بقريش، فأمر بحبسهم، فحسبوا، فعلم مرشكو قريش، 
أرصوا  العري  بنجاة  علموا  أن  بعد  إهنم  حيث  مسريهم،  عىل  وندموا  ففزعوا، 
كان  الذي  ربيعة،  بن  عتبة  اعرتف  وقد  العرب.  لتهاهبم  بدر  إىل  املجيء  عىل 
بغيًا منهم  بعد نجاة عريهم كان  بأن مسريهم   :النبي أبو حذيفة مع  ولده 
وعدوانًا، وبذلت حماولة لالتفاق عىل الرجوع، لكن أبا جهل أبى ذلك، وقال: 
ال، والالت والعزى، حتى نقحم عليهم بيثرب، ونأخذهم أسارى، فندخلهم 
مكة، وتتسامع العرب بذلك، وال يقوم بيننا وبني متجرنا أحد نكرهه. فخاطب 
النبيقريشًا قائاًل: )يا معرش قريش إيّن أكره أن أبدأكم، فخلـّوين والعرب 

وارجعوا(.
حرب  بأن  النبييرصح  أن  هي:  هنا  اهلامة  :واملالحظة  احلرب  أهداف 
تعاىل،  اهلل  لعبادة  التمكني  بدر حرب مصريية، وأن هدفه من هذه احلرب هو 
وليس عبادة الذات، أو املال، أو اجلنس، أو اجلاه، أو السلطان، وال غري ذلك. 
اهلل  أنزل  ولذلك  واالنتقام،  اإلبادة  ال  واإلصالح  اهلداية  احلرب  هدف  إّن 
ِميُع  ُه ُهَو السَّ إِنَّ ْل َعىَل اهللَِّ  ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكَّ ﴿َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ تعاىل عىل نبيه، 
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اْلَعِليُم﴾)األنفال:61(. أما هدف املرشكني، فهم أنفسهم قد أفصحوا عنه، وهو 
لكي هتاهبم العرب، وأن ال يكون بينهم وبني متجرهم أحد يكرهونه.وشتان ما 

بني اهلدفني، وكذلك ما بني نتائج احلرب.
النيبيطلب املشورة :ملا كان املسلمون قرب بدر، وعرفوا بجمع قريش، 
أو  النبيأصحابه يف احلرب،  وجميئها، خافوا وجزعوا من ذلك، فاستشار 
طلب العري، فقام أبو بكر، فقال: يا رسول اهلل، إهنا قريش وخيالؤها، ما آمنت 
له رسول  فقال  منذ عزت، ومل خترج عىل هيئة احلرب،  منذ كفرت، وما ذلت 
اهلل: إجلس، فجلس، فقال: أشريوا عيل، فقام عمر، فقال مثل مقالة 
أيب بكر، فأمره النبيباجللوس، فجلس. ثم قام املقداد فقال: يا رسول اهلل، 
إهنا قريش وخيالؤها، وقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به حق من 
عند اهلل، واهلل لو أمرتنا: أن نخوض مجر الغضا -الغضا شجر من األثل خشبه 
قالت  ما  لك  نقول  وال  معك،  خلضناه  اهلراس  وشوك  اخلشب-،  أصلب  من 
َقاِعُدوَن﴾)املائدة:  َهاُهنَا  ا  إِنَّ َفَقاتاِل  َوَربَُّك  َأنَت  ﴿َفاْذَهْب  ملوسى:  إرسائيل  بنو 
24(. ولكنا نقول: اذهب أنت وربك؛ فقاتال، إنا معكم مقاتلون. واهلل لنقاتلن 
ولو  معك،  خلضناه  بحرًا  خضت  ولو  يديك،  بني  ومن  وشاملك،  يمينك  عن 
 ،بنا برك الغامد -يعني مدينة احلبشة- لتبعناك. فأرشق وجه النبي ذهبت 
ودعا له، ورس لذلك، وهبذه الكلمة غرّي املوقف وأعطى املقاتلني عزمًا وإقدامًا، 
الناس منهم، وألنه  أكثر  يريد األنصار، ألن  ثم قال: أشريوا عيل - وإنام 
ال  عدو،  دمهه  إن  املدينة،  يف  نرصته  عليهم  أن  يرون:  يكونوا  أن  خيشى  كان 
كأنك  اهلل،  رسول  يا  وأمي  أنت  بأيب  فقال:  معاذ  بن  سعد  فقام  خارجها،  يف 
قال:  بغريه؟  أمرت  قد  أمر  عىل  خرجت  قد  فلعلك  فقال:  نعم.  أردتنا؟فقال: 
وشهدنا  وصدقناك،  بك  آمنا  قد  إنا  اهلل،  رسول  يا  وأمي  أنت  بأيب  قال:  نعم. 
أن ما جئت به حق من عند اهلل، فمرنا بام شئت. إىل أن قال: واهلل، لو أمرتنا أن 
نخوض هذا البحر خلضناه معك، ولعل اهلل يريك ما تقر به عينك، فرس بنا عىل 
وعده  قد  تعاىل  اهلل  بأن  وأخبهم  باملسري،  وأمرهم   ،النبي فرُسّ  اهلل،  بركة 
الطائفتني، ولن خيلف اهلل وعده، ثم قال: واهلل، لكأين أنظر إىل مرصع  إحدى 
املتوىف207.  )الواقدي،  الخ..  وشيبة  ربيعة،  بن  وعتبة  هشام،  بن  جهل  أيب 
املغازي ج 1 ص 48(. وسار حتى نزل بدرًا. وهكذا أصحاب املواقف ُيعرفون 
املقداد وسعد من جهة  الشيخني من جهة، وموقف  املحك، فمن موقف  عند 

بدر  أصحاب  كل  تفضيل  حول  أحاديث  من  زعموا  ما  زيف  يتضح  أخرى، 
عىل لسان الرسول الكريم. ويتضح هذا األمر أكثر عندما نالحظ رسور 
أننا  السليم، حتى  املنطق  املنسجم مع أهدافهومع  املقداد  النبيبكالم 
نجد أن من الصحابة من يتمنى أن يكون هو صاحب هذا املوقف، فقد ذكروا 
أن ابن مسعود قال عن موقف املقداد هذا: شهدت من املقداد مشهدًا ألن أكون 
اإلسالم،  تاريخ   ،748 املتوىف  الذهبي،  راجع  به،  عدل  مما  إيل  أحب  صاحبه 
ج2، ص81. كام أننا نالحظ أن املقداد وسعد بن معاذ مل يقدما بني يدي رسول 
اهللأمرًا، ومل يبديا رأيًا، وهذا لعمري هو األيامن بعينه، وغاية التسليم، وقمة 
الوعي، تطبيقًا لقوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا 
ُة ِمْن َأْمِرِهْم﴾)األحزاب: 36(. أما ما قاله اآلخران فاستحق  رَيَ َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ
اإلعراض من قبلهألنه كان ينطوي عىل عدم اإليامن، كام كان يتعارض مع 

أهداف النبيوما يرمي الوصول إليه. 
رأهيم،  بحاجة  يكن  النبيمل  أن  به  املسّلم  :من  االستشارة  ملاذا 
ولكنهاستشارهم ألهنم الذين سوف يتحملون أعباء احلرب، ويعانون من 
أنههيدف إىل كشف دخائل نفوسهم،  نتائجها، عىل خمتلف األصعدة، كام 
املنافق، والويل من العدو، وغريها من  ومتييز الشجاع من اجلبان، واملؤمن من 
األمور. كام أن هناك أمرًا آخرًا وهو أنه يبدو أن األنصار كانوا يرون: أن عليهم 
نرص النبييف دارهم، إن دمهه أمر، فيمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم. أما إذا 
كان هو نفسه املهاجم لغريه، أو كانت احلرب يف غري بلدهم، فال نرصة له عليهم، 
وذلك هو ظاهر ما تم االتفاق عليه يف بيعة العقبة التي كانت قبل اهلجرة. ويدل 
أنهكان خيشى أال تكون  بدر:  املؤرخني يرصحون يف غزوة  أن  عىل ذلك: 

األنصار ترى عليهم نرصته إال ممن دمهه يف املدينة، وليس عليهم أن يسري هبم.
يف بدر :وسبق املرشكون إىل بدر، فنزلوا يف العدوة القصوى، يف جانب الوادي 
ْكُب  مما ييل مكة، حيث املاء، وكانت العري خلف املرشكني. قال تعاىل:     ﴿َوالرَّ
الدنيا، أي  العدوة  ِمنُْكْم﴾. وحمل نزوهلم كان صلبًا، ونزل املسلمون يف  َأْسَفَل 
تستقر  ال  رخوة،  األرض  وحيث  ماء،  ال  حيث  املدينة،  ييل  مما  الوادي  جانب 
عليها قدم، مما يعني أن منزل املسلمني كان من وجهة نظر عسكرية غري مناسب. 
املرشكني،  عىل  لياًل  املطر  وجاء  عدوهم،  عىل  ونرصهم  عباده  أيد  اهلل  ولكن 
يف  املاء  وجعلوا  صلبة،  وجعلها  فلبدها،  املسلمني،  وعىل  أرضهم،  فأوحلت 

بن  لعيل  وكان  مدّمرة،  طاحنة  رحاها  ودارت  املعركة  بدأت  وهكذا  احلياض. 
أيب طالبيف هذه املعركة دور فّعال وظهرت شجاعته املتمّيزة بني صفوف 
يف  املسلمني  مع  واشرتك  املرشكني،  قتىل  نصف  لوحده  قتل  حيث  املسلمني 
النصف اآلخر، وتدّخلت يد الغيب، وجاء اإلمداد املالئكي للنبّيفحقـّق 
 :وبمدده الغيبي. وعن أيب جعفر الباقراهلل النرص لإلسالم بسيف عيل

ملا نظر النبيإىل كثرة املرشكني، وقلة املسلمني، استقبل القبلة، وقال:
)اللهم أنجز يل ما وعدتني، اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد يف األرض(، 
ُكْم بَِأْلٍف ِمَن امْلَاَلِئَكِة  ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ مُمِدُّ فنزلت اآلية: ﴿إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ
ِعنِْد  ِمْن  إاِلَّ  النَّرْصُ  َوَما  ُقُلوُبُكْم  بِِه  َولَِتْطَمِئنَّ  ى  ُبرْشَ إاِلَّ  اهللَُّ  َجَعَلُه  َوَما  ُمْرِدفنَِي. 
النبي  سرية  من  الصحيح  راجع  و10(.   9 َحِكيٌم﴾)األنفال:  َعِزيٌز  اهللََّ  إِنَّ  اهللَِّ 
اخليبة  أذيال  جتّر  قريش  واندحرت  ج5.  العاميل،  مرتض  األعظمالسيد 
إّن  الباقون.  واهنزم  وأسري،  وجريح  قتيل  بني  عسكرها  تشتت  إذ  واخلرسان، 
وأذّل  معنوياهتم،  ورفع  واملسلمني،  اإلسالم  فيه  اهلل  أعّز  عظيم  يوم  بدر  يوم 
بيوم  القرآن  ساّمه  الذي  اليوم  وهو  الظاملني،  عروش  وهّز  واملرشكني،  الرشك 
اْلَتَقى  َيْوَم  اْلُفْرَقاِن  َيْوَم  َعْبِدَنا  َعىَل  َأنَزْلنَا  ﴿َوَما  الكريمة:  اآلية  يف  كام  الفرقان، 
اجْلَْمَعان﴾)األنفال: 41(. وكان  عدد القتىل من املرشكني سبعني رجال ً، وقد أ 
ً، وغنم املسلمون غنائم كثرية، واستشهد من املسلمني  رُس منهم سبعني رجال 

سبعة جماهدين.
أن النبيقد اشرتك يف حرب بدر بنفسه، وقاتل بنفسه قتاالً شديدًا، راجع 
مغازي الواقدي ج 1ص77، كام أهنم  يروون عن عيلأيضًا قوله: ملا كان 
يوم بدر اتقينا املرشكني برسول اهلل، فكان أشد الناس بأسًا، وما كان أحد 

أقرب إىل املرشكني منه. راجع  تاريخ الطبي ج 2 ص 135.
نكون  وأن  وأهله،  احلق  لنرصة  واجلميع  يوفقنا  أن  تعاىل  اهلل  نسال  اخلتام  ويف 
العاملني  إنه سميع جميب. واحلمد هلل رب   الثابتني عىل والية آل حممد من 

والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني حممد وآله الطيبني املعصومني.
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