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, وهـي بـالقرب مـن املدينـة, فنـدب      مكَّـة من الشام يف طريقهـا إىل  

مــن كــان حاضــًرا مــن الصــةابة للخــروج معــه, وخــرج    الرســول 

ــى عجــل دون اســتعداد, وكــان يصــةبه      ــم عل بضــعة عشــر   معه

وثالمثائة رجل أكثرهم راجلـة, لـيس معهـم سـوى فرسـان وسـبعون       

لعري ـــ القافلـة ـــ وأنهـم لـن يلقـوا       بعرًيا, كانوا يننون أنهم سيلقون ا

 ولذلك فإنهم م يكونوا مستعدين االستعداد الكامل.   اًلقتا

كان قائد قافلة قري  هو أبو سـفيان بـن حـرب, وكـان حـذًرا      

خائًفا على أموال القافلة الع معه, ولـذلك كـان يتةسـس األخبـار     

ــم أن الرســول      ــى وجــل مــن املســلمني, فعل ــه    عل ــد خــرج يف طلب ق

لعري الع معه, فغـري الطريـش الـع يسـلكها وسـار بـالعري بـالقرب        وا

مــن الســاحل يف طريــش م يكــن املســلمون يتوقعونــه, ويف الوقــت       

يســـتنفرها لتنقـــذ قافلتهـــا مـــن  مكَّـــةنفســـه كتـــب إىل قـــري  يف 

املســلمني, وخرجــت قــوات قــري  مســرعة لتنقــذ العــري بزعمهــا,        

عـه كبـار رجـاالت    )أبو جهل( احلكـم بـن هشـام, وخـرج م    سها يرتأ

قري  وشجعانها ورُو  الكفر واملعاندين هلل ورسوله مـن أهلـها,   

 مكَّــةجنــح أبــو ســفيان يف إنقــاذ العــري مــن املســلمني, واقــرتب مــن    

يـبلغهم بنجـاة    مكَّـة وأمن على قافلته, وأرسل منـدوًبا منـه إىل أهـل    

 .مكَّةالعري ويطلب منهم العودة إىل 



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

193 

ــر علـــ      ــري  أصـ ــيم قـ ــل زعـ ــا جهـ ــن أبـ ــ   لكـ ــدي والكـ ى التةـ

واخليالء, حيث أعلن أنه لن يرجـع حتـى يـرد مـاء بـدٍر وينةـر اإلبـل        

ويطعــم الطعــام, ويشــرب اخلمــر وتعــزم القيــان, وتســمع العــرب        

مبســريهم, فتكــون هيبــة هلــم طــول الــدهر, وبالفعــل واصــل جنــد    

مسريتهم إىل بدر هدفهم املنشود. مكَّة
 (87)

 

, ريهم, وكان بتةرك قري  فجمع الصةابة ليستش علم 

وهو املعصوم املسدد يستشـري أصـةابه دائًمـا ألمـرين هـامني, األول      

توحيد صفوم املسلمني وتطييب خواطرهم وهـو هـام خصوًصـا مـع     

األنصار يف هذه املرحلة وهم أهـل الـدار, األمـر الثـاني الوصـول إىل      

 القرار األصوب.

 هلــم:  ةابته املــرافقني لــه قــائالً   األمــر علــى  ــوع صــ    طــرح 

بكر  فيهم أبو ن)أشريوا علي أيها النا ( وتكلم  ع من املهاجري

الذي قـال: )يـا     , كان من املتكلمني املقداد بن عمرووعمر 

رسول اهلل واهلل ال نقول لك كما قالت بنو إسـرائيل ملوسـى: اذهـب    

أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقـاتال  

والــذي بعثــك بــاحلش لــو ســرت بنــا إىل بــرك    إنــا معكمــا مقــاتلون ف 

الغماد جلالدنا معك من دونه حتى تبلغه( فـدعا لـه الرسـول ثـم قـال      

                                                           

, السرية النبوية. 148, ص 15)فتح الباري(, ج  البخاريصةيح ( اننر: 87)

 .182, ص 2ابن هشام, ج 
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يريـد رأي األنصـار    وكان  ((أشريوا علي أيها النا ))مرة أخرى: 

أن يكسب قلـوبهم وال    الرسول فهم أهل الدار, األكثرية ويريد

م, خصوًصا وهو يتصرم إال بقناعة منهم سافد على الصف املسل

وجنــده مــن املهــاجرين واألنصــار, وبــني       لأول لقــاء بــني الرســو  

ــادر ســـعد   ــاذ اقـــري  ورُو  الكفـــر فيهـــا, فبـ ــول:  بـــن معـ يقـ

لكرنــك تريــدنا يــا رســول اهلل, وذكــر أنهــم علــى عهــده وقــال: يــا    

رســول اهلل امــا ملــا أردت فوالــذي بعثــك بــاحلش لــو استعرضــت بنــا  

ا ختلف منا رجل واحد, وما نكره البةر فخضته خلضناه معك, م

أن تلقى بنا عدونا وإنا لص  يف احلرب, صدق عند اللقـاء لعـل اهلل   

يريك منا ما تقر به عينيك, فسر على بركة اهلل.
 (88)

 

ــول  ــر رسـ ــار,    سـ ــاجرين واألنصـ ــه وللمهـ ــا لـ ــعد ودعـ ــول سـ بقـ

 واطم ن إىل موقف جنده من اللقاء.

سـريوا وابشـروا فـإن     فسار وسـار معـه الصـةابة, وهـو يقـول هلـم      

َوِإْذ  :لقولـه تعـاىل   ااهلل قد وعدني إحدى الطـائفتني وذلـك مصـداقً   

ــا َلُكــمْ   ــائمَفتمْيِن َأن َه ــُه ِإْحــَدى الطَّ ــُدُكُم الّل , ( ]األنفــال 7اآليــة ) َيعم

                                                           

ــن هشــام, ج  الســرية النبويــة ( اننــر: 88) , الســرية النبويــة . 615, ص 2, اب

, يف ضوء املصادر األصـلية  ةالنبويالسرية . 359, ص 2أكرم الُعمري, ج 

 . 341مهدي رزق اهلل, ص 
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وسار الرسول ومن معه با اه بدر, وهم موقنون أنهم سينالون عـري  

 قري  أو جيشها.

وهو يتةسس األخبار عـن األعـداء, وعلـم     نزل الرسول قرب بدر

أن القـــوم مـــا بـــني التســـعمائة إىل األلـــف وعلـــم مـــن يف   الرســـول 

قـد ألقـت إلـيكم     مكَّةهذه )) :من صناديد قري  فقال   اجلي

ومن معه أن املواجهـة سـتكون      وتيقن الرسول ((أفالذ أكبادها

 تتهم.وفرسانها, وأن العري قد فا مكَّةمع ذات الشوكة شجعان 

: قد كان نزول املسلمني  إىل الن    جاء احلباب بن املنذر

يعــرض عليــه رأًيــا   علــى أدنــى مــاء لبــدر فقــال بــردب مــع الرســول 

نزلكـه اهلل أم هــو الــرأي  أصـائًبا: يــا رسـول اهلل أرأيــت هـذا املنــزل    

: بــل هــو الــرأي واحلــرب واملكيــدة,  واحلــرب واملكيــدة؟ فقــال 

فــإن هــذا لــيس مبنــزل, فــانها بالنــا  حتــى  فقــال: يــا رســول اهلل 

ترتي أدنى ماء مـن القـوم فتنزلـه ثـم نغـور مـا وراءه مـن القلـب ونـبا          

, عليه حوًضا ومنلؤه ماء فنشرب وال يشـربون. فـدعا لـه الرسـول     

وقــال: لقــد أشــرت بــالرأي, 
 (89)

 وكــان هــذا املوقــف مــن القائــد    

إىل املوقــف  در  عنــيم يف اســتماع القائــد إىل رأي جنــده للوصــول  

                                                           

الســرية النبويــة يف . 620, ص 2, ابــن هشــام, ج الســرية النبويــة( اننــر: 89)

 . 345, مهدي رزق اهلل, ص ضوء املصادر األصلية
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األسلم, واختاذ األسباب الدنيوية واملادية مع التوكل على اهلل وهو 

 .األسا  يف كل سركاته 

خيــ  مبصــرع عــدد مــن زعمــاء قــري , بــل     وكــان الرســول 

األمـاكن الــع ســوم يصـرعون فيهــا, يــا زاد    وُيـري الصــةابة  

 مــن يقيــنهم بنصــر اهلل هلــم, وبنــى الصــةابة عــري  لرســول اهلل  

خيلـــو فيـــه بعـــا الوقـــت للـــدعاء والصـــالة, مـــع بقائـــه يف مقدمـــة   

 الصفوم يف القتال فقد كان أشجع الشجعان.

: اللــهم هــذه  وصــلت قــري  قبــل املعركــة, فلمــا أقبلــت قــال    

قد أقبلت خبيلها وفخرها سادك وتكذب رسولك فنصـرك    قري

 الذي وعدتا, اللهم احنهم الغداة.

ا قـومهم عـن احلـرب ويقنعـوهم     حاول بعا حلماء قري  أن يثنـو 

ــالرجوع إىل  ــةب ــر      مكَّ ــاء الكف ــه مــن زعم ــل وأمثال ــا جه , لكــن أب

ابهــة ليقضــي اهلل أمــًرا افســدوا علــيهم واقنعــوا قــري  بالعنــاد وا  

.كان مفعواًل
 (90)

 

بات املسلمون ليلة بدر وهم يدعون اهلل ويتضـرعون إليـه بالنصـر    

يهم فكـانوا هـادئني   والفوز علـى األعـداء, وأنـزل اهلل سـكينته علـ     

                                                           

, 1, الواقـدي, ج  املغـازي . 622, ص 2, ابـن هشـام, ج   السرية النبويـة ( 90)

 .63ص
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ِإْذ ُيَغشِّيُكُم النكَعـاَ   وأصابهم النعا , ويف ذلك يقول اهلل تعاىل: 

َأَمَنــًة مِّْنــُه َوُيَنــزُِّل َعَلــْيُكم مِّــن الس ــَماء َمــاء لُِّيَطهِّــَرُكم بمــهم َوُيــْذهمَب   

 َماأَلقالـَدا َعنُكْم ِرْجَز الش ـْيَطاِن َولمَيـْربمَط َعَلـى ُقُلـوبمُكْم َوُيَثبِّـَت بمـهم       

تلـك الليلـة سـهران يبكـي      وكـان الرسـول     [.( ]األنفـال 11)اآلية

اهلل بالدعاء أن ينصر املؤمنني. ويتضرع إىل
 (91)

 

أما مشركو قري  فقد باتوا يركلون ويشـربون اخلمـر وتعـزم    

هلم القيان, ويفاخرون بقوتهم وما أوتوا من املاديات, ويصرون علـى  

  ورسوله.كفرهم وشركهم ومعاندتهم هلل

, ويف صبيةة يـوم املعركـة صـلى املسـلمون خلـف رسـول اهلل       

 وبعد الصالة خطبهم وحضهم على القتال والص . 

بنفســــه علــــى تننــــيم صــــفوم املســــلمني      م الرســــول فيقــــو

ــم   ــا قــــال هلــ ــوم )): وتــــوجيههم, وكــــان يــ إن اكتــــنفكم القــ

يعجبـه الرمـي وحيـث عليـه,      وكان  ((نضةوهم عنكم بالنبلرف

يسوي الصفوم إذا بسواد بن غزية قـد نـد مـن     نما رسول اهلل وبي

سـواد,  م كان يف يده ويقول له: استوي يـا  بسه الصف فيسوسه 

 فيقول: أوجعـتا يـا رسـول اهلل فـدعا اقتـد منـك فيكشـف لـه         

, فيقـول  عن بطنه الشريف ليقتد لنفسه, فيقبل بطن رسول اهلل 

                                                           

 . 254, ص 15)فتح الباري(, ج  يصةيح البخار( اننر: 91)
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فيقـول: يـا رسـول اهلل قـد     له الرسول ما محلك علـى هـذا يـا سـواد؟     

حضــر مــا تــرى فــرردت أن يكــون آخــر العهــد بــك أن نــس جلــدي     

.جلدك فدعا له 
(92)

 

القتـــال, ورجـــع الرســـول إىل  ءوانتنـــر القـــوم أمـــر الرســـول ببـــد

اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم ال تعبد ))ربه:  أخذ يدعوالعري  و

 أبـو بكـر   وجبـواره   وم يـزل يـدعو   ((اللهم أجنـز لـي مـا وعـدتا    

حتى أشفش عليه فقـال لـه: يـا نـ  اهلل بعـا مناشـدتك ربـك, فرنـه         

منجز لك ما وعدك ثم أغفى إغفائه ثم قال: ابشر يا أبا بكر أتاك 

خـذ بعنــان فرسـه يقـوده فاستبشـر املســلمون     أنصـر اهلل هـذا ج يـل    

اجَلمُع  َسُيهَزُم تعاىل: وهو يقرأ قوله  الرسول بعد أن خرج إليهم

َبــــِل الس ــــاَعُة َموعمــــُدُهم َوالس ــــاَعُة َأدَهــــى      (45) لُّــــوَن الــــدكُبرَ َوُيَو

يشجع النا  على القتـال ويـذكرهم    وأخذ  ]القمٍر ,(46)َوَأمر 

باجلنـة ويبشــرهم بنـزول املالئكــة معهــم, ويف الوقـت نفســه أعــدت    

 قري  صفوفها واستعدت للقتال.

ا صــفوم وقــد حــاول أحــد القرشــيني الشــرب مــن املــاء ,رتًقــ      

املسلمني, فتصدى له محزة بن عبد املطلب فقتله,
(93)

ثم بدأت أول  

                                                           

 . 57, 56, ص 1, ج ي, الواقداملغازي( 92)

, 1, الواقـدي, ج  املغـازي . 624, ص 2, ابـن هشـام, ج   السرية النبويـة ( 93)

 . 68ص
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مبارزة يف املعركة بني عتبة بن ربيعة وابن أخيـه شـيبة وابنـه الوليـد     

بن عتبة من املشركني, وبني محزة بن عبد املطلـب وعلـي بـن أبـي     ا

ــهم مــن آل الــن        طالــب وعبيــدة بــن احلــارث مــن املســلمني وكل

ــك امل  ــت تل ــل املشــركني الثالثــة وجــرح واستشــهاد      وانته بــارزة مبقت

, ثـم الـتةم اجلمعـان وبـدأت املعركـة وأخـذ       عبيدة بـن احلـارث   

ــال شــاهت       الرســول  ــى القــوم وق ــة مــن احلصــباء ورماهــا عل حفن

الوجوه.
 (94)

يف مقدمـة   واشتد القتال بني الطرفني وكان الرسول  

لكـثري   , وكـان حيتمـون بـه    واالصفوم حتى أن الصةابة كـان 

مـــن الصـــةابة مواقـــف بطوليـــة يف هـــذه املعركـــة, والحـــت بشـــائر 

النصر للمسـلمني, وانهـزم املشـركون وقتـل صـناديدهم أمثـال أبـي        

خلــف وغريهــم بلــ  عــددهم ســبعون  جهــل وعتبــة بــن ربيعــة وأميــة بــن

رجــاًل 
(95)

ووىل األحيــاء مــنهم األدبــار منهــزمني ال يلــوون علــى شــيء    

عشر شهيًدا. واستشهد من املسلمني أربعة
 (96)

 

ثالثة أيام يف بدر بعد املعركـة,   أقام املسلمون مع رسول اهلل 

ــى         ــة عشــر شــهيًدا وأمــا قتل ــوا أربع ــذين بلغ ــا شــهدائهم ال ــوا فيه دفن
                                                           

 . 706, ص 2, ابن هشام, ج السرية النبوية( اننر: 94)

, السرية النبوية. 167, ص 15)فتح الباري(, ج صةيح البخاري( اننر: 95)

 . 82, ص 1, الواقدي, ج ملغازي. ا625, 642, ص 2هشام, ج  ابن

, 706, ص 2, ج الســرية النبويــة( اننـر: شــهداء بــدر عـن ابــن هشــام يف   96)
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: يـا  لقوا يف قليـب بـدر ووقـف علـيهم رسـول اهلل      أاملشركني فقد 

أهل القليب يا فالن يا فـالن... يـا أبـا جهـل هـل وجـدمت مـا وعـدكم         

ني قـــد وجـــدت مـــا وعـــدني ربـــي حًقـــا؟ فقـــال لـــه إحًقـــا؟ فـــ ربكـــم

ــم أجســاد ال روح هلــا ؟ قــال هلــ     ــا رســول اهلل: أتكل :  ماملســلمون ي

والذي نفس حممد بيده ما أنتم بريع ملا أقول منهم.
 (97)

 

ومــن معــه مــن ا اهــدين إىل املدينــة  وبعـد ذلــك عــاد الرســول  

دينــة بالســرور العنــيم  ســامًلا غامًنــا فاســتقبله املســلمون مــن أهــل امل  

, والنتصــار املســلمني هــذا النصــر املــبني, وقــد كــان     لســالمته 

قسم آخر من سكان املدينـة مغتـا ون مـن انتصـار املسـلمني حيـث       

كـان اليهــود واملنــافقني وبقايــا املشـركني يف املدينــة يكرهــون مــا   

أصــاب املســلمني مــن قــوة وعــزة ونصــر وقــد نزلــت بعــا اآليــات يف   

َكَما َأْخَرَجَك َربكَك ممـن َبْيتمـَك   ر ومنها قوله تعاىل: أحداث غزوة بد

ُيَجادمُلوَنَك فمي الالَةشِّ  (5)بمالالَةشِّ َوِإن  َفِريقًا مَِّن الالُمْؤممنمنَي َلَكاِرُهوَن 

ــْم َينُنــُروَن        ــْوتم َوُه ــى الالَم ــا ُيَســاُقوَن ِإَل ــي َن َكَرن َم ــَدَما َتَب َوِإْذ  (6)َبْع

ــهُ  ــُدُكُم الّل ــَر َذاتم    َيعم ــَودكوَن َأن  َغْي ــْم َوَت ــا َلُك ــائمَفتمْيِن َأن َه ــَدى الطَّ  ِإْح

الش ْوَكةم َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد الّلُه َأن ُيةمـش  احَلـش  بمَكلمَماتمـهم َوَيقالَطـَع     

لمُيةمـــش  الالَةـــش  َوُيْبطمـــَل الالَباطمـــَل َوَلـــْو َكـــِرَه       (7)َدابمـــَر الالَكـــافمِريَن  

                                                           

, الواقـدي,  املغـازي . 643, ص 2, ابـن هشـام, ج   السرية النبوية( اننر: 97)

 . 144, ص 1ج
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ِإْذ َتْسَتغميُثوَن َرب ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمممـدكُكم   (8)وَن الالُمْجِرُم

َوَما َجَعَلُه الّلُه ِإالَّ ُبْشَرى َولمَتطالَم من   (9)بمَرلالٍف مَِّن الالَمآلئمَكةم ُمْردمفمنَي 

 (10)يم  بمهم ُقُلوُبُكْم َوَما الن ْصُر ِإالَّ ممْن عمندم الّلهم ِإن  الّلَه َعِزيز  َحكم

ــاء        ــَماء َم ــن الس  ــْيُكم مِّ ــزُِّل َعَل ــُه َوُيَن ــًة مِّْن ــاَ  َأَمَن ــيُكُم النكَع ِإْذ ُيَغشِّ

لُِّيَطهَِّرُكم بمهم َوُيْذهمَب َعنُكْم ِرْجَز الش ْيَطاِن َولمَيْربمَط َعَلى ُقُلوبمُكْم 

ئمَكـةم َأنِّـي َمَعُكـْم    ِإْذ ُيوحمي َربكَك ِإَلـى الالَمآل  (11)َوُيَثبَِّت بمهم اأَلقالَداَم 

َفَثبُِّتواال الَّذميَن آَمُنواال َسُرلالقمي فمي ُقُلوبم الَّذميَن َكَفُرواال الر ْعَب َفاْضِرُبواال 

َذلمَك بمَرن ُهْم َش قُّواال الّلـَه   (12)َفْوَق اأَلْعَناِق َواْضِرُبواال ممْنُهْم ُكل  َبَناٍن 

ــَه َوَرسـُـ   (13)وَلُه َفــِإن  الّلــَه َشــدميُد الالعمَقــابم َوَرُســوَلُه َوَمــن ُيَشــاقمِش الّل

َيا َأيكَها الَّذميَن آَمُنواال  (14)َذلمُكْم َفُذوُقوُه َوَأن  لملالَكافمِريَن َعَذاَب الن اِر 

َوَمن ُيَولِِّهْم   (15)ِإَذا َلقميُتُم الَّذميَن َكَفُرواال َزْحفًا َفاَل ُتَولُّوُهُم اأَلْدَباَر 

َرُه ِإالَّ ُمَتَةرِّفًا لِّقمَتاٍل َأْو ُمَتَةيِّزًا ِإَلى فمَ ٍة َفَقْد َباء بمَغَضٍب مَِّن َيْوَم مٍذ ُدُب

َفَلــْم َتقالُتُلــوُهْم َوَلكمــن  الّلــَه  (16)الّلــهم َوَمــرالَواُه َجَهــن ُم َوبمــْ َس الالَمصمــرُي 

ْبلمَي الالُمْؤممنمنَي ممْنُه َبالء َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلكمن  الّلَه َرَمى َولمُي

َذلمُكــْم َوَأن  الّلــَه ُمــوهمُن َكْيــدم     (17)َحَســنًا ِإن  الّلــَه َســمميع  َعلمــيم     

ِإن َتْسَتفالتمُةواال َفَقْد َجاءُكُم الالَفْتُح َوِإن َتنَتُهواال َفُهـَو   (18)الالَكافمِريَن 

ــْو َخْيــر  لَُّكــْم َوِإن َتُعــوُدواال َنُعــْد َوَلــن ُتْغنمــ  َي َعــنُكْم فمَ ــُتُكْم َشــْيً ا َوَل

]سـورة األنفـاٍل .  ويقـول اهلل     (19)َكُثَرْت َوَأن  الّلـَه َمـَع الالُمـْؤممنمنَي    

سبةانه وتعاىل عن أحـداث هـذه الغـزوة يف موضـع آخـر مـن السـورة        
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 َلمــذمي َواْعَلُمــواال َأن َمــا َغنمْمــُتم مِّــن َشــْيٍء َفــَرن  لمّلــهم ُخُمَســُه َولملر ُســوِل و

الالُقْرَبى َوالالَيَتاَمى َوالالَمَساكمنِي َواْبِن الس بميِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم بمالّلهم َوَما 

َأنَزلالَنا َعَلى َعْبدمَنا َيْوَم الالُفْرَقاِن َيْوَم الالَتَقى الالَجْمَعاِن َوالّلـُه َعَلـى ُكـلِّ    

ــدمير    ــْيٍء َق ــدكْنَيا  (41)َش ــْدَوةم ال ــُتم بمالالُع ــَوى   ِإْذ َأن ــْدَوةم الالُقْص ــم بمالالُع َوُه

َوالر كالُب َأْسَفَل ممنُكْم َوَلْو َتَواَعدت ْم اَلْخَتَلفالـُتْم فمـي الالمميَعـادم َوَلكمـن     

لَِّيقالضمَي الّلُه َأْمرًا َكاَن َمفالُعواًل لَِّيْهلمَك َمْن َهَلَك َعن َبيَِّنٍة َوَيْةَيى َمـْن  

ِإْذ ُيِريَكُهُم الّلُه فمي َمَناممَك  (42)َسمميع  َعلميم  َحي  َعن َبيَِّنٍة َوِإن  الّلَه َل

َقلمياًل َوَلْو َأَراَكُهْم َكثمرًيا لََّفشملالُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم فمي اأَلْمِر َوَلكمـن  الّلـَه   

َوِإْذ ُيِريُكُمـوُهْم ِإذم الالَتَقْيـُتْم فمـي     (43)َسلََّم ِإن ُه َعلميم  بمَذاتم الصكُدوِر 

نمُكْم َقلمياًل َوُيَقلُِّلُكْم فمي َأْعُينمِهْم لمَيقالضمَي الّلُه َأْمًرا َكاَن َمفالُعواًل َأْعُي

وتواصـل بقيـة سـورة     ,]سورة األنفال  (44)َوِإَلى الّلهم ُتْرَجُع ااُلُموُر 

األنفال احلديث عن بعا القضـايا املتعلقـة باجلهـاد عموًمـا وبغـزوة      

تســمى ســورة اجلهــاد وداوم  بــدر خصوًصــا, وأصــبةت تلــك الســورة

ــل املعركــ      ــال قب ــا يف صــفوم القت ــى قراءته يف كــل  ةاملســلمون عل

غزوات الفتح, وخصوًصا يف عصر الراشدين حيـث كـانوا يعينـون    

القراء يف كل جي  ننًرا ألهمية تعلم وقـراءة هـذه السـور ملـا فيهـا      

ــاني اجلهــاد وقواعــده األساســية وموعــود اهلل للشــهداء مــن        ــن مع م

  الصابرين.املؤمنني
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