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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 الدروس املستفادة من غزوة بدر الكربىعشر:  الدرس السابع
 
 .هذا اليوم املبارك السابع عشر من رمضان وقعت غزوة بدر الكربى يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان مثل يف 

 الفائدة :عم ذه الغزوة حىت تهلجز و وقبل أن نذكر الدروس املستفادة من الغزوة نقف سريعاً مع م
هاي غازوة وقعات يف الساابع عشار مان رمضاان يف العاام و  ؛  غزوة بدر )وُتسمى أيضاً غزوة بدر الكربى وبدر القتاا  وياوم الفرقاان  هي

 م  بني املسلمني بقيادة رساو  اسسا م دمادق وقبيلاي قاري  ومان حالفااا مان العار  بقياادة624مارس  13الثاين من اهلجرة )املوافق 
 و بن هشام املخزومي القرشي. عمر  أبو جال

وقد ُُسيت هبذا االسم نسبًي إىل منطقي بدر اليت وقعت املعركاي فياااق وبادر ب ار   كٍي من معارك اسس م الفاصليقوتُعد غزوُة بدر أوَ  معر 
 تقع بني مكي واملديني املنورة.مشاورة  

الشاام إىل مكاي يقودهاا أباو سافيان بان حار ق ولكان أمت سافيان  كان بدأت املعركي مبحاولي املسلمني اعرتاَض عرٍي لقريٍ  متوجاٍي مان 
 من الفرار متلقافليق وأرسل رسواًل إىل قري  يطلب عوهنم وجندهتمق فاستجابت قري   وخرجت لقتا  املسلمني. 

  قاري  ألاَف رجاٍل معاام كان عدُد املسلمني يف غزوة بدر ث مثائي وبضعي عشر رجً ق معام فَاَرسان وسابعون الاً ق وكاان تعاداُد جاي
 م تا فرسق أي كانوا يشك ِّلون ث ثي أضعاف جي  املسلمني من حيث العدد تقريباً. 

وانتااات غاازوة باادر متنتسااار املساالمني علااى قااري  وقتاال قائاادهم عماارو باان هشااامق وكااان عاادد ماان قُتاال ماان قااري  يف غاازوة باادر ساابعني 
؛  من املاااجرين ومثانياي مان اانسااريُقتل منام سوى أربعي عشر رجً ق ستي منام رجً  وأُسر منام سبعون آخرونق أما املسلمون فلم 

 واستشار الرسو  أصحابه يف شأن ااسرى؛ فأشار أبوبكر متلفداء؛ وعمر متلقتل ؛ ونز  القرآن موافقا لرأي عمر . 
َ َلَعلوُكاااَم وناااز  قولاااه تعااااىل:  َولَ ؛ أايم يف بااادر مث عاااادوا إىل املديناااي ن ث ثااايمث مكاااث املسااالمو  ُ ب بَاااَدٍر َوأَناااُتَم أَّ لواااي  فَااااتاوُقواَ ابِّ َقاااَد َنَسااارَُكُم ابِّ

 .  123آ  عمران: َتَشُكُروَن{ )
 خوضاات عاان غاازوة باادر عاادة نتااائب  فعااٍي متلنساابي للمساالمنيق مناااا أهناام أصاابحوا ماااابني يف املدينااي ومااا جاورهاااق وأصااب  لاادولتام  

 ائم املعاركق وبذلك حتسِّن حاُ  املسلمني املاديِّ واالقتساديِّ واملعنويِّ.مسدر  جديد  للدخل وهو غن
 

 وهبذه املناسبي ؛ نقف مع الدروس املستفادة من غزوة بدر الكربى لنطبقاا على أرض الواقع ؛ وهذه الدروس تتمثل فيما يلى :
 
 التوكل على هللا مع األخذ ابألسباب: -1
 
ااَن     النساارق قااا  تعاااىل: ن التوكاال علااى   ماان أعااام أسااباإ َااُذَلُكَم َفَمااَن ََّا الوااذ ي يَاَنُساارُُكَم م  َُ ُ فَاا  َغال ااَب َلُكااَم َوإ َن  إ َن يَاَنُساارَُكَم ابو

ُنونَ   [.160]آ  عمران:  {بَاَعد ه  َوَعَلى ابو  فَاَليَاتَاوَكوَل اَلُمَؤم 
م مقاباال عاادوهم إال أهناام توكلااوا علااى  ق وقاااتلوا فنساارهم  ق وهااذا مااا حساال يف غاازوة باادرق فاالن السااحابي علااى قلااي عااددهم وعُاادده

ُ ب َبَدٍر َوأَنَاُتَم أَّ لوي  فَاتاوُقوا ابوَ َلَعلوُكَم َتَشُكُروَن  قا  تعاىل:   [.123]آ  عمران:  {َوَلَقَد َنَسرَُكَم ابو
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 نه وتعااىل يعطاي دائماا الفرصاي للجااد البشاري يف صانع القارارساني مان سانن   يف الكاون وهاي أن   سابحايف هاذه الغازوة جند  كما
ق وهاااذا أمااار ملحاااوأل يف قساااس اانبيااااء الساااابقنيق فماااث  سمااار   سااابحانه وتعااااىل موساااى علياااه السااا م فيقاااو  وااخاااذ متاسااابا 

حركاي موساىق واامار مثلاه )واضر  بعساك البحر  فاذا جاد وعمال أمار باه موساى ماع أن   تعااىل قاادر علاى أن يفات  البحار دون 
اذَا  النوَخلَاي  ُتَسااق َل َعَلَياك  ُرجَبًاا َجن ي اا:   يوجااه إىل مارع عليااا السا م عناد ؛اضااا؛ فيقاو    تعااىل هلاا  . )مارع:  { َوُهازِّ ي إ لََياك  ِ  

ظروفاا نفسايي عايمايق لكان حكماي  ؛ فاهلل سبحانه وتعاىل قادر على إجعام هذه املسكيني اليت خرجت من ؛اض عسري وتعاي   25
   تعاىل اقتضت أن تعطي دائما الفرصي للجاد البشريق واامثلي كثرية يف قسس القرآن.

ويف غاازوة باادرق كااان هللامكااان   تعاااىل أن ينساار نبيااه دماادا صاالى   عليااه وساالم وان ينساار املساالمني دون حاار  ودون هااذه الفاا ق 
كاك وهذا التدافع واقتضاته ساني الساراا باني اااري والشارق مث سر النسار مان عناد   لنسارة أوليااءه لكن حكمي   أوجبت هذا االحت

 الساحلني.
 
 صدق الصحابة يف مواالهتم للمؤمنني، ومعاداهتم للكافرين -2
 
قرابتاه مناهق وَهامِّ أباو بكار وقد ظار َّلك يف غزوة بدرق عندما قتل عمر بن ااطا  خاله العاص بن هشام بن املغريةق ومل يلتفات إىل  

بقتال ابنااه عبااد الاارلنق وقتاال لاازة وعلااي وعبيادة باان احلااارو أبناااء عمااام عتبااي وشاايبي والولياد باان عتباايق وَّلااك يف املبااار ةق قااا  تعاااىل: 
َ َوَرُسااوَلُه وَ    اار  ياُااَواداوَن َمااَن َحااادو ابو بو  َواَليَاااَوم  اُخ  نُااوَن مت  ااُد قَاَوماااً يُاَؤم  ااريهََتَُم أَُولَ  ااَك ال َتَ  لَااَو َكااانُوا آمَتَءُهااَم أََو أَبَانَاااَءُهَم أََو إ َخااَواهَنَُم أََو َعش 

ااَن حَتَت َاااا اَاهَنَاااُر َخا ُلُاَم َجنواااٍت ََتَاار ي م  َنااُه َويُااَدخ  ََاااَن َوأَيوااَدُهَم ب ااُروٍو م  ُاَم َكتَااَب يف  قُالُااوهب  َم اس  ُ َعااناَ ااَي ابو َوَرُضااوا َعَنااُه أَُولَ  ااَك ل ااد يَن ف يَاااا َرض 
َزَ  ابو  ُهَم اَلُمَفل ُحوَن  َزُ  اللِّاه  َأال إ نو ح   [.22]اجملادلي:  {ح 

 
 
 
 االبتكار يف اخلُطط العسكرية: -3
 

ساافوف . لقااد ابتكاار الرسااو  صاالى   عليااه وساالم يف قتالااه مااع املشااركني يااوم باادر أساالومًت جديااًدا يف منا لااي ااعااداء يتمثاال يف ناااام ال
اااابا الوااااذ يَن يُاَقااااات ُلوَن يف  َسااااب يل ه  َصااااف ا َكااااَأهنوُ  َ سُ  { وهااااذا ااساااالو  أشااااار إليااااه القاااارآن الكاااارع يف قولااااه تعاااااىل:  إ نو ابو يَااااان  موَرُصااااوص  م بُاناَ

ق وهااو ااساالو  املعاااود بياانامق فعمااد الرسااو  صاالى  4]السااف:  عليااه وساالم إىل [. وقااد كاناات العاار  تقاتاال كساالو  الكاارِّ والفاارِّ
 ابتكار أسلو  السفوف.

بعد نزو  النيب صلى   عليه وسلم واملسلمني معه علاى أد  مااء بادر مان املشاركنيق اقارتو الساحا  اجلليال ساعد ومن صور االبتكار 
اد مان بنااء العاري  أماورق بن معاَّ على رسو    صلى   عليه وسلم بناء عري  له يكون مقرًا لقيادته وسمن فياه مان العادو. ويساتف
 مناا: ال بد أن يكون مكان القيادة مشرفًا على أرض املعركيق يتمكن القائد فيه من متابعي املعركي وإدارهتا. 

وملااا وصاال قريبًااا ماان باادر علاام مبسااري قااري ق فااأخرب أصاااحبه بااذلك ؛ وينبغااي االهتمااام  ياااة القائاادق وصااوهنا ماان التعاارض اى خطاار 
ماار ليكونااوا علااى بساارية ماان َّلااك. قااا  سااعد: وقااد آمنااا بااك اي رسااو    وصاادقناك وأعطيناااك عاااود  فااام   اي واستشااارهم يف اا
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رسو     ملا أمرتق فوالذي بعثاك متحلاق إن استعرضات بناا هاذا البحار فخضاته لنخوضانه معاكق وماا نكاره أن تلقاى العادو بناا غاًداق 
 .  يريك منا ما تقر به عينكق فسر بنا على بركي  و وا  لسرب  عند احلر ق صدق  عند اللقاءق لعل 

بدعي يف التااري  العساكري تويعترب اسبداا واالبتكار ميزة رائدة  
ُ
ا  هبا العسكريي اسس ميي يف املعارك. ومن أشار ااطل العسكريي امل

بتكااار جديااد مل تعاارف بااه ادق حااو  املدينااي وهااذا ساالمان الفارسااي يف غاازوة ااحاازا  ) ااناادق   ؛ وَّلااك  فاار ااناا للمساالمني ُخطِّااي
 العر  قبل !

 
 
 احلرص على رفع الروح املعنوية للجنود:  -4
 

ا َحار ِّض  اَلُماَؤم   ن نَي َعلَاى اَلق تَاا   كان صلى   عليه وسلم َسثا أصحابه علاى القتاا  وسرضاام علياه امتثاااًل لقولاه تعااىل:   اَي أَيااَااا النوايب 
اااائَاَتنَي  إ ن يَ  ۚ   ُاااَم قَااااَوم  الو يَاَفَقُاااااونَ  ۚ  ُكااان م ِّااانُكَم ع َشاااُروَن َصااااب ُروَن يَاَغل بُاااوا م  هنو { َوإ ن َيُكااان م ِّااانُكم م ِّائَااااي  يَاَغل بُاااوا أََلًفاااا م ِّاااَن الواااذ يَن َكَفاااُروا كَ 

ُقوُمااوا إ ىَل َجنوااٍي َعَرُضااَاا السوااَمَواُت »: [. ففااي َغاازَاة باادر الكااربى رفااع صاالى   عليااه وساالم الااروو املعنويااي اصااحابه قااائً  65]اانفااا :
 « . َواَاَرضُ 

ُحااار ؛ إَّ الااروو املعنويااي املرتفعااي ُ ثِّاال مساادرًا ماان مساااد
ر وىف اجملااا  العسااكري تلعااب الااروو املعنويااي دورًا متر ًا يف َصااَقل شخساايي امل

 لوغى.التفوق العسكريق والسمود أمام املشاقِّ اليت ت قى اجملاهد يف ساحي ا
ومن صور التعب ي املعنويي أنه صالى   علياه وسالم كاان يبشارهم بقتال صاناديد املشاركنيق و ايدة هلام يف الساكيني واالجم ناان كاان سادد 

 .. وقد أثرت هذه التعب ي املعنويي يف نفوس أصحابه رضوان   عليام والذين جاءوا من بعدهم هللاحسان مكان قتلى كل واحد منام
 
 
 الدعاء أحد األسلحة الفّتاكة يف مواجهة األعداء: -5 
 

َتاحاايق رجااع إىل عريشااه الااذى بُاا  لااه ومعااه صاااحبه أبااو بكاارق 
ُ
ملااا ناِّاام صاالى   عليااه وساالم صاافوف جيشااهق وأخااذ بكاال ااساابا  امل

اَز م ماا وعادت . » وسعد بن معاَّ على مت  العري  حلراسته وهو شاهر سيفهق واَته صلى   عليه وسالم إىل الادعاء قاائً : اللاامو َأجن 
 [.مسلم]« اللامو آت  ما وعدت ق اللامو إن هَتل ك هذه العسابُي من أهل  اسس م  ال تُعبُد يف اارض

عار الذِّ لاي  وحنن نعلم أن الدعاء َمط يوُي َما ني ااطرق وحقيقته: إظااار االفتَقاار إلياهق والتاربا  مان احلاو  والقاوةق وهاو ُساي العبوديايق واستشا
الااادعاء هاااو »البشااارييق وفياااه معااا  الثنااااء علاااى   تعااااىلق وإضاااافي اجلاااودق والكااارم إلياااه؛ ولاااذلك قاااا  رساااو    صااالى   علياااه وسااالم: 

 «.العبادة
لااه  : وكاام أقااام الاادعاء أالااك وأ ا  أالااك! فاا  ينبغااي للطائفااي املؤمنااي إعااا  الاادعاء؛ فشااأنه عااايمق وأمااره جساايم. يقااو  ااطااا  ر 
ن احلااو  ومعاا  الاادعاء اسااتدعاء العبااد ربوااه عاازو وجاال العنايااَيق واسااتمداُده منااه املعوناايق وحقيقتااه إظاااار االفتقااار إىل   تعاااىلق والتااربِّ  ماا

 .والقوةق وهو ُسي العبوديي واستشعاُر الذلي البشريويق وفيه مع  الثناء على   عزو وجلق وإضافي اجلود والكرم إليهو
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 دوام سنة التدافع بني احلق والباطل -6 
 

ال شك أنِّ من أهم وأخطر سنن   تعاىل يف الع قي باني النااس هاو التادافع باني احلاق والباجالق والساراا باني اسَاان والكفار. ومتلتاام 
َلمي واامان االجتماعي مع ااعداء يف مقابل التنا   ع ن ثوابت اسس م هام واعاونق يبحثاون عان فالذين َيَسَعَون سقامي التعاي  السِّ 

 سرا . أمل يسمع هؤالء الرويبضي قو  ابن جوريون: وحنن قوم ال حنيا إال بعدوو؟!
وقاد ورد َّكار سااني التادافع يف موضااعني مان كتااا    تعااىل؛ فأمااا املوضاع ااو  فبعاد قسااي املنا لاي بااني جاالوت وجااالوتق قاا  تعاااىل: 

[. أمِّاا املوضااع 251 النوااَس بَاَعَضااُام ب ابَاَعٍ  لوَفَساَدت  اَاََرُض َولَااالك نو اللوااَه َُّو َفَضااٍل َعلَاى اَلَعااَلم نَي{  ]البقاارة مان اُيااي: َولَاَواَل َدفَاُع اللواااه  
ُاا د َِّمَت َصااَوام ُع َوب يَااع  َوَصااَلَوات  الثاااين فعنااد اسَّن متجلااااد وبيااان مشااروعيتهق قااا  ساابحانه:   َولَااَواَل َدفَااُع اللواااه  النواااَس بَاَعَضااُام ب اابَاَعٍ  هلو

ُد يَُذَكُر ف يَاا اَسُم اللواه  َكث ريًا{ ]احلب من اُيي:  [.40َوَمَساج 
 فسني التدافع بني احلق والباجل قائمي إىل يوم القيامي .

 
 النصر من عند هللا:-7
 

بااذلك يف قولااه:  َوَمااا َجَعلَااُه اللواااُه إ الو ُبَشااَرىل َلُكااَم َول َتَطَماا  نو  تعاااىل  إنو حقيقااي النساار يف غاازاة باادر كاناات ماان   تعاااىلق وقااد حكاام 
اَن ع ناد  اللوااه  اَلَعز ياز  احلََك ايم { ]آ  عماران:َوَما النوَساُر إ الو  ۚ  قُاُلوبُُكم ب ه   َ قَااتَاَلُاَم َوَماا َرَمَياَت إ ََّ  وقاا :  [.126 م  فَالَاَم تَاَقتُالُاوُهَم َوَلك انو ابو

ياع  َعل ايم   َ ُسَ  َناُه بَاَ ًء َحَساًنا إ نو ابو ن نَي م  َ َرَمى َول يُاَبل اَي اَلُماَؤم  وقاد قيِّاد   تعااىل النسار بقولاه:  َوَعاَد  ؛ 17اانفاا :  ) {َرَمَيَت َوَلك نو ابو
َات  لََيَسَتَخل َفناوُاَم يف   ُلوا السواحل  نُكَم َوَعم  َم َولَُيَمك َِّننو هَلَُم د ينَاُاُم الوذ ي اَرَتَضىل هَلُاَم اللواُه الوذ يَن آَمُنوا م   اَاََرض  َكَما اَسَتَخَلَف الوذ يَن م ن قَاَبل ا 

َم أََمًنا  لَناوُام م ِّن بَاَعد  َخَوف ا  ً ا  ۚ  َولَيُاَبد ِّ ل َك فَُأولَال  َك هُ  ۚ  يَاَعُبُدوَن   اَل ُيَشر ُكوَن    َشياَ ُقونَ َوَمن َكَفَر بَاَعَد ََّل  [.55{ ]النور:ُم اَلَفاس 
يوجااه  -صاالى   عليااه وساالم-طاعااي   ورسااولهق واالبتعاااد عاان املعاصااي وتاارك التنااا ا ماان أعااام أساابا  النساارق ولااذلك كااان الناايب ف

وناهوق أصاحابه كن ال يفعلاوا أماراً حاىت ُاربوه باذلكق كماا يف حاديث عماري بان احلماام: وال يقادمن أحادكم إىل شايء حاىت أكاون أ  د
 ق وينفذوهنا بكل دقي.-صلى   عليه وسلم-وكان السحابي َتثلون أوامر النيب 

فاالَّا انتساار الكفاارق وكااان للكااافرين السوااَولي والدولااي والغلبااي علااى املااؤمننيق يف بعاا  اا منااي أو اامكنااي؛ فااذلك لتخلااف ساابب النساار 
مااروا بااه لعلااام يرجعااونق ويكااون هااذا اباات ء و حيًسااا للمااؤمننيق وإماااااًل وشاارجه؛ فيُاَعاقااب   املااؤمنني علااى تفااريطام يف دياانام ومااا أ

 واستدراًجا للكافرين.
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فقاد كااان النايب صاالى   علياه وساالم َساثا شااعراء املساالمني علاى القيااام باواجبام يف الاادفاا عان املساالمني وإخافاي ااعااداء بشااعرهم؛ إَّ  
ف  آخرينق وُيشعل احلرو  الضاريي ويُطف اا.كان الشعر َث  ل احلم ت اسع ميي املؤثرة يف دنيا العر ق فريفع أقواًما ُو

َرسالي مان  
ُ
وال شك أن لإلع م دور يف إحداو النكايي يف ااعاداء. وال باد للسافِّ  اسسا مي أن ياُاَوجِّ ن نفساه علاى تلقاي الساواعق امل

 حدر بن معاويي الُعَكلى:إع م ااعداءق م َسَداقًا لقو  ج



  (5 ) 

 ِبُكلِّ صروِف الّدهِر قد ِعْشَت ِحْقَبًة *** وَقْد محلْتِِن بينها ُكلَّ ُُمْملِ 
ومن الغفلي انتاار اسنساف من ااعداء؛ إَّ كيف آمنكق وهاذا أثار فأساك؟! وال بُادِّ مان مواجااي ااساوم هللاعا م يستأصال شاأفتامق 

 ويُبيُد خضراءهم.
: يف  الَاَوَعر  يف  ب اَ د  اَلَعاَر   تَب يت انَيق و نه قد ورد يف سفر إشعياء إشارة إىل غز هذا ومن لطيف القو  أ َاي  ب َ د  اَلَعَر   ة بدر: وَوَحي  م َن ج 

َُبااز   ق اَي ُسااكواَن أََرض  تَاَيَماااَء. َوافُااوا اهَلَااار َ     ااَن اَي قَاَواف ااَل الاادادانينيق َهاااتُوا َماااًء ل ُم َقَاااة  اَلَعَطَشااان  ااَن أََمااام  الساااُيوف  قَااَد َهَربُااوا. م  َُم م  ه ق فَاال هنو
ق فَل نواُه هَكاَذا قَا ادوة  احَلَاَر   اَن أََماام  ش  ق َوم َن أََمام  اَلَقاَوس  اَلَمَشاُدوَدة ق َوم  اري  أََمام  السوَيف  اَلَمَسُلو   َ السوايِّ ُد: و يف  ُمادوة  َساَنٍي َكَساَني  اَاج  اَ  م 

يِّ  أََبطَا   َب   ق يَداَر تَق لاق َانو الرو و إ لَه إ َسرَائ يَل َقَد تَ يَاَفَ  كُ    .21َكلوَمو )إصحاو:لا ََمَد  ق يَداَرق َوبَق يوُي َعَدد  ق س 
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طر علاايام عنااد النااار يف قضاااايهم الكااربى الاايت قاماات علااى نبااه   املااؤمنني إىل حقيقااي هاماايق وهااي أن ال ملعلااوا حااب املااا  يساايفقااد 
أساااس النااارة الدينيااي وحاادهاق مامااا كاناات احلااا  والاااروفق ولااذا عااام   َتربااي ر يااي الغنااائم مااع احلاجااي والفقاارق واخاات فام فيااااق 

َ َوَأَصال ُحوا ََّاَت َيَسأَُلوَنَك َعاَن ااَنَاَفاا     ومسألي ااسرى بوسائل تربويي دقيقيق كما يف قوله تعاىل:   قُاَل ااَنَاَفااُ  ب و  َوالروُساو   فَااتاوُقوا ابو
ن نَي   [.1]اانفا :  {بَاَين ُكَم َوأَج يُعوا ابوَ َوَرُسوَلُه إ َن ُكنُتَم ُمَؤم 

َن يف  اَاَرض  تُر    وقولااه تعاااىل:  ِّ أََن َيُكااوَن لَااُه َأَسااَرى َحااىتو ياُااَثخ  نَاايب 
ُ َعز يااز  َحك اايم  َمااا َكاااَن ل  اارََة َوابو ُ يُر يااُد اُخ  نَاَيا َوابو  {يااُدوَن َعااَرَض الاادا

 [.67]اانفا : 
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غاازوة باادر قااد وقعاات يف رمضااان شااار السااوم والسااربق وهااذا تنبيااه لنااا اليعااا؛ إن هااذا الشااار العااايم هااو شااار النشااا  والعماال اجلاااد ف
نااه شااار اامااو  واجلااوا والعطاا ق أمااا يعتقااده الاابع  يف هااذا الزمااان  واملتواصاال وفرصااي اجلااااد املسااتمر وشااار االنتساااراتق بعكاا 

وشار قتل الوقت يف كل ما ال ينفع يف انتاار آَّان املغر  لقضاء الليل يف كل ما يضر من املأكوالت املختلفي ويف كل ماا يشاغل عان 
 اجني وااغاين الساقطي عرب القنوات الفضائيي.قيام الليل من السارات امل

 هذه دروس  عشرة  مستفادة  من غزوة بدر الكربى ؛ حرى بنا أن نطبقاا على أرض الواقع؛ حىت نكون أمي عمل واجتااد وتطبيق؛؛
 و  من وراء القسد وهو اهلادي إىل سواء السبيل؛؛؛
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