


 
 

  بدر موقع معركةالخصائص الطبيعية ل
 وأثرها في أحداث الغزوة

 
 
 
 
 

 محمود بن إبراهيم الدوعان د
 
 :المقدمة
 ، (3) وبددر الاايةد  ،  (2) وبدر األولى ،  (1) الموعددر بالفتح والسكون، وتسمى ب
، مدا  مشدهورمورد كويها  ىمعيى واحد. وال تعود شهرة بدر إل ىؤول إلت أسمائهاوكل 

يمددا  و أليهددا محطدد  تومددم لمعظددل القوامددل القادمدد  مددن الشددال يحددو ال زةددرة العربةدد ،أ وا 
 مومع  بدر المشهورة التي حدات مي السابع عشر  ىتعود شهرتها إل

                                                           

ذ ةعددكل ا  إحددا الطدائفتةن أيهدا لكدل، وتدودون أن تةدر ذات الشدوك  هذا االسل مأخوذ من مولد  تعدالى   (1) : "وا 
 .7تكون لكل " األيفال اآلة  

 
ادر إ -  -له رة، حةدث خدرج الرسدول ا بعد اآلخرة من السي  الااية  امادبدر األولى: حدات مي شهر    (2)

وادي سدفوان بدالقرم مدن  ىحتدى ولدموا إلد  م موع  من المشركةن تارت عمى مواشي المدةيد ، وتعقدبهل
 (.115هد، 1388المدةي  ولل ةحدث متال )باشمةل،  ىبدر ال عاد إل

 
مددي ةددول ال معدد  السددابع عشددر مددن شددهر رم ددان المبددار ،  الاايةدد سددي  بدددر الاايةدد : المعركدد  التددي حدددات مددي ال ( 3)

مددن المدةيدد  ب ةشدد  مددي ةددول األربعددا  الاددامن مددن شدددهر  -  -ل، حةددث خددرج اليبددي 624مددارس  15الموامدد  
 يدد أ(. وذكددر العةاشددي 123، هددد1388رم ددان المبددار  مت هددا لددوم بدددر )باشددمةل، 


مددي ةددول االايددةن خددرج  

، 13خدددذ بدددةن المدةيددد  وبددددر أربعددد  أةدددال )أم دددان المبدددار  مدددي السدددي  الاايةددد  لمه دددرة، و الاالدددث عشدددر مدددن شدددهر ر 
 (.78هد،1441) العةاشي،  (16 ،14،15
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مشركي مك  المياه دةن  و بةن المسممةن لسي  الااية  لمه رةا مي من رم ان
  (1) .لهذه الدعوة

المحةطددددد  بددددأرض المعركددددد  ومعرمددددد   الطبةعةددددد  واهرالظددددالظدددددروم و إن دراسدددد  
دددطبوترامةتهدددا أَلَ  مدددن مبدددل العسدددكرةةن والقدددادة واالسدددتفادة ميددد   ل ةمكدددن اسدددت  ل هدددمر م 

 -  -الرسددول  إحاطد وعمدى سدبةل الماددال: إن  الحددرم. مبدل الدددخول مدي الممةدزةن
هل مدي تدومةر سدأمدد مبدل بدد  القتدال، بددر  ىالمعرك  و  رامةتها عيد ولدول  إلدرض بأ

دوة اليدزول عيدد الع د ومدن ذلد  ، القتدالالمسممةن مدي ات ساعدت مي تر ةح كف  معطة
اللدحابي الحبدام بدن الميدذر،  أخدذاا بمشدورةأديى ما  مدن القدول  ىالديةا، والولول إل

المعركدد ، بحةددث ةكددون ظهددره سدداح  بيددا  العددرةش عمددى أرض مرتفعدد  ومشددرم  عمددى و 
 مدددن المعدددار  ان كاةدددرا أبدددت التدددارة  . ومدددد أاقتددداللمشدددمس حتدددى ةسدددهل عمةددد  متابعددد  ال

مدد  تةددرت مددن م رةددات األمددور مددي هممددي يتائ هددا ظددروم   رامةدد  طبةعةدد   تحكمددت
   (2) .تم  المعار  وبشكل ماةر

 

 : الدراسة أهدف
 بدر. ومع معرك التعرةم بالخلائص الطبةعة  لم -1
عها  ددددددلددددددبعض موامددددددع المعركدددددد ، وتحدةددددددد موا تلددددددحةح المفدددددداهةل الخاطئدددددد   -2

 سم المظاهر الت ارةسة  بالميطق .اللحةح  ح
ولددددددحابت  الكددددددرال مددددددن  -  -تحمةددددددل مدددددددا اسددددددتفادة اليبددددددي الملددددددطفى   -3

المظدداهر الطبةعةدد  ألرض المعركدد ، وتسددخةر ذلدد  لخدمدد  المقدداتمةن المسددممةن 
 لمفوز بالمعرك .

 : منهج الدراسة
 واهرالتحمةمددي القددائل عمددى ولددم الظدداتبددع مددي هددذه الدراسدد  المدديه  الولددفي 

التددي مددال بهددا ، دة عمددى الزةددارة المةدايةدد  بةعةدد  المو ددودة بميطقدد  الدراسدد ، والمعتمددالط
وكددان الهدددم مددن الزةددارة عمددل مسددح  هددد،13/1/1426، ةددول الا اددا  الباحددث لمميطقدد 

                                                           

 .54هد، 1449، يالرحةم (1)

 .117هد، 1444الفرا،  (2)
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عركد (. والومدوم الطبةعة  الوامع  مي مدةي  بددر )مومدع الم واهرستط عي شامل لمظا
دوة القلدوا، ع ددوة الدديةا والآن الكدرةل مادل الع دالقدر التدي ذكدرت مدي  واهرعمى أبرز الظد

لممسددممةن مددي ومددا ةحددةط بهددا مددن م مددح  ةومورمولو ةدد  سدداعدت مددي تحقةدد  اليلددر 
مددن بددالمومع معركدد  بدددر، والتعددرم عمددى أرض المعركدد ، وسددؤال أهددل الخبددرة والدراةدد  

المتددواراةن  بالميطقدد أهددل بدددر، وأخددذ المعمومدد  اللددحةح  مددن أمددواه الر ددال القدداطيةن 
وسدؤالهل حتدى اآلن،  -  - ىبعد  ةل ميذ عهد الملدطف عن  د و ة ا  اأخبارها أبا 

 )حدةددد موامعهدا باسدتخدال  هددازالطبةعةد  مدي الميطقد ، وت واهررز الظددعدن مسدمةات أبد
GPS سددددددتخدال الخددددددرائط الطبوترامةددددددد  اتحدةددددددد الموامددددددع العددددددالمي، كمدددددددا تددددددل  ( يظددددددال

 طبوترامة  الميطق  وتسمةاتها مع الوامع. لميطق  بدر لمطابق  1/54.444
 
 

 :الفمكي والجغرافي موقع بدر
 23ً   48ًَ  17و ا  23ً   44ًَ  44ًا  عدرض   تدي:  تقع بددر عمدى دائر الموقع الفمكي
شددددمال إيهددددا تقددددع أي  1شددددرماا  38ً   49ًَ  44و ا  38ً   46ًَ  34طددددول ا  يشددددماالا وخطدددد

 (  ز اا من الدر  . 13)  دمدار السرطان مباشرة ب
المممكد  العربةد  السدعودة  عيدد  ي مدن ربدال ز  التقع بدر مي وسط الجغرافي: الموقع 

مكدددد  المكرمدددد   اتةيعمددددى رأس مامددددث، تماددددل ماعدتدددد  مدددددأمدددددال سمسددددم   بددددال الح دددداز، 
  ا كددة 254والمدةيدد  الميددورة. حةددث تقددع مكدد  مددي  يوبهددا الشددرمي، وتبعددد عيهددا حددوالي 

ةحددها مدن  هد  و  ،كدة ا  154مي وتبعدد عيهدا شمالها الشر ،  والمدةي  الميورة مي اتقرةبا 
    (.1 تقرةباا )الشكلكة ا  34ةبعد عيها حوالي و ، ال رم البحر األحمر

 
 التكوين الجيولوجي:

وةو دددد بهدددا سدددت  ،الحمدددرا  بو ددد  عددداللدددخور تتبدددع بددددر  ةولو ةدددا م موعددد  
 متكدددون -3متكددون الفددرع  -2متكددون بدددر  -1م موعددات لددخرة  تتماددل مددي التدددالي: 

                                                           
 .54.444/ 1، الخرةط  الطبوترامة  لبدر (GPS)ستخدال با أخذ اإلحدااةات ) الزةارة المةداية ، 1
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. وةسدود ميطقد  1متكدون اللدفرا  -6ال رابد  متكون  -5تكون الخرما  م -4الحسةية  
خال  مي المياط  الشمالة  والشرمة  من المدةيد ، وةتألفدان  (،بدر والفرع) ابدر متكوي

المتوسدط والقاعددي،  ىاكةدم مختمفد  تتددرج مدن الحام دي إلدمن طفوح بركاية  ذات تر 
  ال يوبةددد  و دددد م موعددد  لدددخور سدددمران مدددي الياحةدددوالح دددر الرممدددي والرخدددال. كمدددا ت

يوبةد  مدن بددر ب دوار كاةدم ولخور ال ابرو مدي الميطقد  ال  ،الشرمة  من مدةي  بدر
 وبعددضلددخور ال رايةددت  التددي تتكددون مددنكمددا تظهددر اللددخور الحام ددة   ،العقيقددل

مختمفدد  مددا بددةن الحام ددي والقاعدددي مددي ال هدد  الشددرمة  مددن بدددر. وتسددود اللددخور ال
   2لخور اليارة  البركاية  وكذل  الرسوبة  مي أ زا  عدةدة ومتفرم  من مدةي  بدرال

 

 الخصائص الطبيعية لبدر:
الخلددائص  (1مسددمةن رئةسددةن همددا:  ىمسددل الباحددث الخلددائص الطبةعةدد  لبدددر إلدد   

مادل مدي تتو ( الخلدائص الطبوترامةد : 2المطر، والرةاح. و شمل: الحرارة، تالمياخة : و 
. الكابدددددان الرممةددددد و  والسدددددهول، وبطدددددون األودةددددد ، ال بدددددال،ر دددددة  مادددددل: األشدددددكال األ
عةددون، والودةدد ، األ الممامدد  مدديالمائةدد   وارد، والمددعمددى أرض المعركدد  التربدد  وتوزةعددات

 بار. اآلو 
 

                                                           
 (45هد، 1418ايي، ) ةم 1
 الزةارة المةداية (. ؛46) ةمايي،  2
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 الخصائص المناخية: -1
هددي ميطقدد  . و  ا، معتدلدد  البددرودة شددتاا ميطقدد  بدددر شدددةدة الحددرارة لددةفا : الحرررارة

. وهدي 1مئوةد   22عدن السيوي در   الحرارة متوسط قل مةها ةعال، حةث ال  حارة بو  
كمدا أيهدا  -مدن الدر د  اا  دز  13شمال المدار بحوالي  –مرةب   دا من مدار السرطان 
                                                           

 هد(1449) أطمس المياخ بالمممك  العربة  السعودة ،  1
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ميخف دد  بددةن أمدددال ال بددال وتحددم بهددا المرتفعددات مددن  مةددع   تقددع مددي ميطقدد  حو ددة
وةلددداحم  ، ً  مئوةددد 45 ىإلددد لدددلحتدددى ت اترتفدددع بهدددا در دددات الحدددرارة لدددةفا  هاتهدددا، 

ات البحرةددد  وذلدد  لبعددددها عددن المددؤار ايخفددداض الرطوبدد  اليسددبة  ارتفدداع در دد  الحددرارة 
كمددا ةزةددد مددن ارتفدداع در دد  الحددرارة هبددوم الرةدداح الشددمالة  والشددمالة  . رلمبحددر األحمدد

 ةاةر ال بار واألترب  مةها. ال ربة  القادم  من مياط  لحراوة   ام  مما 
مةها حدوالي السيوي وةمال متوسط التسامط  ،مطار بدر ممةم  ومحدودة: أالمطر

السددددم  اللددددحراوة  شدددددةدة ال فددددام حةددددث ةقددددل  ى بدددددرهددددةمن عمددددة، و  1(ممددددل. 41.4) 
. وهددي يددادرة التسددامط خدد ل أشددهر اللددةم، ومددد ةسددقط ممددل 54عددن  السدديوي التسددامط

ارهدا تأخدذ . وأمط2ممما تحدث مي هدذا اليطدا ا تحت ظروم مياخة  شاذة المطر لةفا 
مددد وعدددل االيتظددال مددي ملددول السددقوط. و  تتمةددز بالعشددوائة اللددب   اللددحراوة  حةددث 

مدي أشدهر اللدةم ومدي ومدت لدل ةكدن يدزول  التدي حدداتيزل المطر مي لةمد  المعركد  
التددي ةتددأار بهددا ميدداخ شددمال  ميخف ددات. وتخ ددع بدددر ألمطددار ال3مةدد  االمطددر معتددادا 

الشدددددتا  والربةدددددع والمرتبطددددد  بميخف دددددات البحدددددر  ووسدددددط وشدددددر  المممكددددد  مدددددي ملدددددمي
 المتوسط.

تربة  مي ملدل اللدةم، شمالة  و  ت اهات الرةاح مي بدر بو   عالا: الرياح
ت اهدات ارةاحهدا مدع  ت اهداتوتتطداب  ا ،شمالة  تربة  مي ملل الشتا  ىوشمالة  إل
ا مدةيد  بددر دورا المحمةد  مدي . وتمعدم الرةداح 4ةيبدعي المدةي  الميورة ومحامظد  الرةاح م

ميخف د ،   ةث إن المدةيد  تقدع مدي ميطقد  حو دةح ؛واهرمي تشكةل بعض الظ ابارزا 
، مدي يمدط مرةدد ابهدا مدن  مةدع  هاتهدا تقرةبادبةن مرتفعات  بمةد ، وكابدان رممةد  تحدةط 

عيدد أمددال  -الممةدز  ربما ال ةو د مي معظل أ زا  محامظ  بددر.  كمدا أن و دع بددر
المدؤارات الشدتوة  القادمد  مدن ميداط  ولدول ةحمةهدا مدن  - هدا بال الح از ومي ظم

 ال  ط المرتفع السةبةري مي الشمال والشمال الشرمي من الميطق . 
 

                                                           
 (18هد، 1415 ،)األحمدي 1
 ل(2444-ل1966) زارة الزراع لو  اليشرة الهةدرولو ة ) 2
 (89هد، 1413) آل عابد،  3

 (69هد، 1419المممك   )أطمس 4
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 الخصائص الطبوغرافية لبدر: -2
 امتددرا  (114)وعمددى ارتفدداع ةبمدد   ،الحددوام ال ربةدد  ل بددال الح ددازتقددع بدددر عمددى 

يخفدداض ن  مةددع  هاتهددا، مددع االالمرتفعددات مددمددو  مسددتوا سددطح البحددر. وتحددم بهددا 
حدددوض  شدددكل. وةشدددب  سدددهمها األوسدددط اه المرتفعدددات كممدددا ات هيدددا تربادددالتددددرة ي لهدددذ

يحددار وةت د  مةهدا اال ،(يخفض مدن األرض بدةن المرتفعدات المحةطد اوهو ما ) مسنالب  
وادي . وةمدددر بهدددا (2بو ددد  عدددال مدددن الشدددمال والشدددر  يحدددو ال يدددوم ال ربدددي )الشدددكل 

أكبدر  وهو مدن ،   زئها الشمالي الشرمي، والشر ، وال يوم الشرميةمن ياحاللفرا  
يحددددو ال يددددوم ال ربددددي حةددددث ةلددددم مددددي البحددددر  امت هادددد ،أودةتهددددا ومعالمهددددا الطبةعةدددد 

 األحمر.
 

 جيومورفولوجية أرض المعركة:
ةطددد  بدددأرض المحمدددح ال ةومورمولو ةددد  لعدددل أهدددل المظددداهر الت ارةسدددة  والم  

 :   تة اآل ظواهرالمعرك  تتمال مي ال
ميطقددد  سدددهمة  ميخف ددد  ةمتدددد محورهدددا مدددن الشدددمال يحدددو  بددددر:سدددهل  -1

، مددن العدددوة الددديةا مددي الشددمال اكةمددومترات تقرةبادد يال يددوم بطددول امدداي
كةمومترات مدن   العدوة القلوا مي ال يوم. وبعرض حوالي خمس ىإل
. وهدددو سدددهل ممتدددد اشدددرما   يوبةددد لحتدددى اللددددم  ا ا بدددل األلدددفر تربادددال

وبةات الفة ددة  الميقولدد  مددن إرسددابات الددزمن الرابددع، يقمددت الرسدد  ت طةدد
بواسددددط  الم دددداري المائةدددد  أو التعرةدددد  الرةحةدددد  اليشددددط  مددددي الميطقدددد  ) 

 (.1ال دول 
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 التي ساعدت  لمواقع والمواضع( أهم ا1الجدول )
 في تحقيق النصر بمعركة بدر

 الفمكي الموقع الظاهرة              
 مةددد  المعركددد () المكددان الدددذي  ددرت  سددهل بددددر

 وةقع بةن العرةش ومقبرة الشهدا .
  47ًَ   35شماالا    ا    23ً    46ًَ  28ًا 

 شرماا  38ً  
ميد     العرةش ) المو دع الدذي أشدرم  مو ع

- -  وةماددل الحامدد  المعركدد (أرض عمددى ،
 الشرمة  لوادي الخ شبي.

 38ً    47ًَ  36شماالا    ا    23ً   46ًَ  31ًا 
 اا شرم

 و ددعشددمال شددر  م امتددرا عشددرون  عددةن بدددر )
العدددددددرةش ( والتدددددددي كايدددددددت عاممددددددد  حتدددددددى عدددددددال 

 هد.1441
  47ًَ   37شماالا    ا   23ً    46ًَ   32ًا 

 شرماا  38ً  
أرض شددددددددر  و يددددددددوم ةمددددددددر ) وادي اللددددددددفرا  

 ممةدددداه التقمةدةدددد لملدددددر أهددددل ، وةماددددل المعركدددد 
 (.ببدر

  47ًَ   46شماالا    ا   23ً    46ًَ   17ًا 
 شرماا  38ً  

 ألددددمقبدددرة الشدددهدا  ) تحدددوي شدددهدا  بددددر و ددع م
وتقع عمى ال دف   دون عبةدة بن الحارث(. 13

شددددددب ي وعيددددددد أمدددددددال ال بددددددل ال ربةدددددد  لددددددوادي الخ 
 عن بطن الوادي. األلفر بعةداا

 38ً    47ًَ   22شماالا    ا   23ً   46ًَ  19ًا 
 شرماا 

لدى  دواره مدن  هد  ال درم  بدل ا  كاةم الحيان و 
بدددددددر )  بدددددددل  الم ئكدددددد  أو كمدددددددا ةسددددددمة  أهدددددددل

يةا، معسددددكر دوة الددددد  الممددددص( وهمددددا ةمددددا ن الع دددد
 المسممةن. ةش 

  46ًَ   34شماالا    ا   23ً    47ًَ   54ًا 
 شرماا  38ً  

ةمدددر وسدددط أرض المعركددد  حتدددى وادي الخشدددبي 
  ةلم مي وادي اللفرا .

 38ً   46ًَ  54ًا    شماالا  23ً   48ًَ  17ًا 
 شرماا 

أرض ال يددددددددوم مددددددددن  ىوةقددددددددع إلدددددددد لَةددددددددم  ةَ وادي 
عسددددددددددكر  ددددددددددةش موبددددددددددالقرم ميدددددددددد   ،المعركدددددددددد 
 . المشركةن

  38ً    48ًَ   24شماالا   ا   23ً    45ًَ  43ًا 
 شرماا 

بددةن  يددوم أرض المعركدد  كاةددم العقيقددل وةقددع 
 .الع دوة الق لواوةمال  ،و بل كراش لةَ م  ةَ وادي 

  48ًَ   44شماالا   ا   23ً    44ًَ   44ًا 
 شرماا   38ً  

  49ًَ   44شماالا   ا   23ً    44ًَ   44ًا   بل كراش، ةمال الحد ال يوبي لميطق  بدر. 
 شرماا   38ً  

 در.اعتمادًا عمى الزيارة الميدانية لب * الجدول من عمل الباحث
الا اددددا  عمددددى الزةددددارة المةدايةدددد  التددددي مددددال بهددددا الباحددددث ةددددول    لبدددددر وتحدةددددد مسددددمةاتها، بيددددا * موامددددع وموا ددددع أهددددل الظددددواهر الطبةعةدددد

(. ومدد مدال  GPSباسدتخدال  هداز تحدةدد الموامدع العدالمي )  لظواهررلد إحدااةات هذه اومد تل ل. 21/2/2445الموام   13/1/1426
 الموظم بإدارة اإلرشاد والتو ة  بإدارة التعمةل بمحامظ  بدر.-بالتعرةم بمسمةات هذه الموامع األستاذ حمود بن حمةد الشرةم 



 9 

(، وال يوبةدد   ومددن أبرزهددا: سمسددم   بددال اللدددم  ) الشددمالة المرتفعررات الجبميررة: -2
 رحمدددد  )وةسددددمى  بددددل الم ئكدددد  أو  بددددل بددددل األلددددفر،  بددددل القائمدددد ،  بددددل ال

 (. 3الممص(،  بل الدمةق ،  بل كراش ) الشكل 
رتفدداع اوةبمدد   ،الشددمال الشددرمي والشددر  مددن بدددر ى:  بددال مرتفعدد  تقددع إلددجبررال الصرردمة

)       ا( متددرا 437)  يوبةدد ، واللدددم  الا( متددرا 514لة  ) اللدددم  الشددما
 (.  خرةط  بدر

وهددو تددل مددن اللددخور تكسدددو  ،، تددرم مقبددرة الشددهدا تددرم بدددر : وةقددعجبررل افصررفر
لددددفرار األلددددفر ال وس ددددمي ،الرمددددال الميقولدددد  بفعددددل مددددوا الرةدددداح وايبدددد  

 .امترا  (244)وةبم  ارتفاع  حوالي  ،و ه  المقابل لبدر بالرمال
م كاةدددم الحيدددان وهدددو ر ) بدددل الم ئكددد  أو  بدددل الممدددص(: وةقدددع مدددي تددد جبرررل الرحمرررة

وةفلدددم  عددن الكاةدددم خددط السددةر ال دةدددد الددذي ةددددخل  ،م لدد  لمكاةددم
وهدددو تدددل مدددن اللدددخور تكسدددوه  ،  بددددر مدددن ال هددد  الشدددمالة  ال ربةددد مدةيددد

وةطمد   ،المحيدان مدي االرتفداع تقرةباد وهدو مسداو   ،الرمال مي معظل أ زائ 
   لبدر(.اسل  بل الممةص ) الزةارة المةداية اعمة  أهل بدر أحةايا 

مدددي وسدددط وهدددو تدددل متوسدددط االرتفددداع، ةقدددع  ،حيدددان: وةقدددع  يدددوم شدددر  الجبرررل القائمرررة
 .  امترا  (124)رتفاع  حوالي اوةبم   ،م را وادي الخشبي

لد :جبل الدقيقرة وةبمد  الشدر  مدن كاةدم العقيقدل،  ىةقدع مدي  يدوم شدر  مدةيد  بددر، وا 
 .امترا  (395)رتفاع  ا

وميد   ،يقدلخمدم كاةدم العق وةقدع مدي  يدوم بددر ،. وهو  بل كبةر االرتفاعجبل كراش
وةبمد  ارتفاعد   ،زلت مرةش مةما بةي  وبةن العقيقدلومد ي ،لةَ م  ةسةل وادي ةَ 

 .    امترا  (799)حوالي 
عمدى تدل مرتفدع مدن اللدخور ةشدرم  - -العرةش لميبي الملدطفى  ييَ : ب  العريش

رتفاعدددد  اوهددددو تددددل لدددد ةر ةبمدددد   ،مةدددد  المعركدددد  عمددددى سددددهل بدددددر الددددذي ومعددددت
ومد (. 1، لورة عشرات األمتار عن أرض المعرك  ) الزةارة المةداية  لمباحث

مددي اإلشددرام عمددى المعركدد ،   أعطددى هددذا االرتفدداع مةددزة لميبددي الملددطفى
ومتابعددد  سدددةر القتدددال مةهدددا، وتو ةددد  الم اهددددةن مدددن المسدددممةن مدددي سدددد ا دددرات 

 القتال وتقوة  يقاط ال عم بةن لفوم المسممةن.
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 عمى المعرك   مي مو ع العرةش الذي أشرم مي  اليبي أمةل( مس د العرةش والذي 1) لورة 

 ) اللورة بات اه  يوم شر ( تلوةر الباحث. 
المةداه مةمدا ةقدرم  وةو د ب وار هذا التل عةن بدر والتي كايدت عاممد  وومةدرة  

لباحددث آيددذا  وشددرم ميهددا، وهددي ومددد ومددم عمةهددا ا ،خمددت  مددن ا ادد  عقددود
هددذه  ايدددارتومددد  ،ةددع الميدداط  الزراعةدد  المحةطدد  بهدداعذبدد  تدمدد  تسددقي  م

 ومد بيي ب وارها مس د العرةش.     ،العةن وألبح ال أار لها اآلن
تظهر الكابان الرممة  مدي مدةيد  بددر وبلدورة وا دح   الكثبان الرممية: -1

كاةددم العقيقددل مددي و مال، هددي: كاةددم الحيددان مددي الشدد ،موامددع  مددي ا ادد
 ال يوم، والكابان الرممة  عمى  يبات ال بل األلفر مي ال رم.
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معيداه  والتشددةد،دوة الديةا(: الحيان بفتح الحدا  )الع   انكثيب الحن   –أ          
وهدددو كاةدددم رممدددي كبةدددر كأيددد   .1ذو الرحمددد  أو الدددذي ةلددددر اللدددوت الحدددزةن

مدددوز بددددر أو دَم  :ل بددددر مادددل  أخدددرا ةعدددرم بهدددا عيدددد أهددد بدددل. ولددد  أسدددما
 (يةادوة الددد  أيددتل بالع دد الددد يةا )إذ  دوة قددرآن الكددرةل باسددل الع دد. ومددد ذكددر مددي ال2عمددي
ال دددرم بطددول كةمدددومتر  ىان كاةدددم رممددي ممتددد مدددن الشددر  إلددي دد. والح42 /األيفددال

ت ذةدد  م موعدد   (2 ة، )لددور عددن سددطح األرض امتددرا  سددبعةنحددوالي   وارتفاعدد
و بدددل  ادوة الدددديةا شدددرما   الخمفةددد . وةقدددع الحيدددان مدددا بدددةن الع دددمدددن الكابدددان الرممةددد

الممتدددد  هةمادددل محدددور  مسدددتعرض ل دددرم. وهددوالم ئكدد  )أو  بدددل الممدددص( مدددي ا
ورمالد   ،رةداح الشدمالة  والشدمالة  ال ربةد ت داه الاترم زاوة  مائمد  عمدى -شر 

 وا ددميقول  بفعل م رسوبة عبارة عن مفتتات 

 
)اليظر بات اه  ان وةمال الع دوة الد يةا وعيده عسكر  ةش المسممةن عيد مدومهل من المدةي ( كاةم الحي2)لورة    

 الشمال( تلوةر الباحث.
 
 

                                                           
 عيسرر ر ذيرري    رراكا  حبيسررا عين رراكثشررا عانرريق لش رر  ص أ رري صرر    رراع عيوثشررا ل عقررر أ  ررع  رر   ل  رر  رأ رر    ارر    صرر  صررا ي ذكررا عياشي رر   ع 1

.   اع عيصر   لش ري  بر   جرين   رع اا ري عيا ري  يا ري  عيوثشرا حبشر  (11-11   اع عانني يف  اض يشييل عألسب ع ) عياشي   ةسمعونسويق   ر أهنم 
 .ني  ص ر ص ني   بشهي   يان

 )الزةارة المةداية  لبدر( 2
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التعرة  الرةحة  اليشط  خال  مي ملل اللةم. ولمكاةدم ممد  وزاوةد  سدقوط 
ً  32تقدددر بحددوالي 

وةقددع أمددال الكاةددم ميطقدد  سددهمة  ممتدددة تقدددر مسدداحتها  ، 1
رتددددبط اومددددد  ، ار السدددمل، والسددددمر، والطمددددح، ت طةهددددا أشدددد2 كددددل  بحدددوالي خمسدددد

 (.3من ياحة  الشر  ) الشكل  ادوة الديةا ألي  متلل بها تماما الحيان بالع  
هدد  لددوا(: وهددو كاةددم رممددي مددي ال دوة الق  ) الع دد كثيررب العقنقررل –م 

داوهدو أمدل  العقيقدلسدل اال يوبة  من بددر، وةطمد  عمةد    ايبسداطا ا، وأكادر ارتفاعا
 خمسدددةنحدددوالي  وارتفاعددد ( متدددر 744طولددد  حدددوالي )ةبمددد   ان،مدددن كاةدددم الحيددد

، تحفدد  طفددوح بركايةدد  ماعدةدد  مددن  هدد  الشددر ، كمددا ةو ددد خمفدد    2اتقرةبادد امتددرا 
 ندددبعض اآلكامات م

 
  

 
  ( كاةم العقيقل وةظهر مي مقدم  اللورة  ز  من وادي َةم َةل ومي يهاةتها  بل كراش3)لورة 

 تلوةر الباحث. (ه ال يوماليظر بات ا)
                                                           

 الزةارة المةداية  لبدر( ) 1
 (3، لورة ) الزةارة المةداية  لبدر 2



 14 

 
اللخور الرسوبة . وهو الكاةم الذي عسكر عيده  ةش المشركةن، وذكر مدي 

 ،. وال بددل الددذي خمفدد  ةعددرم باسددل  بددل كددراشالددو دوة الق  القددرآن الكددرةل بالع دد
ل، وهدددو أحدددد َةدددم  بدددوادي ةَ  ةادددا  وادي أدمدددان والدددذي ةعدددرم تارةخوةمدددر بدددالقرم ميددد

 روامد وادي اللفرا .     
مةهددا  أيددواع التربدد : ةمكددن تقسددةل أرض بدددر حسددم توزةددع أرض المعركررة بررةتر  -2

عدددة أمسددال، حسددم مددا تددل تدوةيدد  مددن مبددل الباحددث خدد ل الزةددارة المةدايةدد   ىإلدد
 كما ةمي: ي، وه هد1426، شهر محرل بدر ومع معرك لم

:  وهددو ميطقدد  ميخف دد  ت طةهددا رسددوبةات ميقولدد  مددن إرسددابات الددزمن سررهل برردر -أ
والرةحةدد  وهددى رسددوبةات مختمطدد  يقمددت بواسددط  عوامددل التعرةدد  المائةدد   الرابددع،

 .اليشط  مي الميطق 
: معظدددل ترباتهدددا رممةددد  متدر ددد  مدددن الرمدددل اليددداعل الجهرررة اللرررمالية مرررن بررردر   ب_ 

مددن  االخشددن، مخموطدد  برواسددم طمةةدد  وطةيةدد . وت طددي  ددز ا إلددى والمتوسددط 
 دز  مدن  بدل  د د أمدال كاةدم الحيدانالسدهل الممتد د دوة الدديةاالميطق  مادل: الع د

الم ئكدددد  ) الممددددص(. أر ددددها سددددهمة  ممتدددددة ذات ايحدددددار لطةددددم ةتدددددرج مددددن 
 .1الشمال يحو ال يوم

حلدددوة  ميقولددد  بفعدددل مدددوا  -: ت طةهدددا رواسدددم رممةددد الجهرررة اللررررقية لبررردر  -ج 
 المفتتدداتكمددا ةو ددد بهددا رواسددم خشددي  مددن  ،المائةدد  والرةحةدد التعرةدد  عوامددل 
 ا لو ود البروزات اللخرة  بالميطق .والمتحول  يظرا  اليارة 

: رواسددم رممةدد  وحلددوة  ميقولدد  ت طددي معظددل أ ددزا  الجهررة الجنوبيررة لبرردر   -د 
ميطقدد  أدمددان والعالددد، وأ ددزا  مددن بطددون األودةدد  التددي تمددر بالميطقدد ، ماددل 

مةةد  ل. كما تو د الرواسم الرممة  والطةَ م  وادي اللفرا ، ووادي ذمران ووادي ةَ 
 والطةية  عمى حوام هذه األودة  ومي ملاطبها ال ايبة .

رواسددم حلددوة  وتربددات و وت طةدد    مةددد لددخرة   الجهررة الغربيررة مررن برردر: –هررر 
وةهددةمن عمددى بعددض أ ددزا  هددذه الميطقدد  مفتتددات رممةدد  خشددي   ،رممةدد  ميقولدد 

                                                           
 ( 54.444/ 1) الخرةط  الطبوترامة  لبدر   1
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تظهدددر بو دددوح عمدددى أو ددد  ال بدددل األلدددفر أو عيدددد ميطقددد  أمددددال ال بدددال مدددي 
 .     1هدا  بدرترم ش

أو وادي  شدبي  وادي الخ  و للدفرا ، : أهل أودة  بدر هي: وادي االموارد المائية  -3
وادي الدمةقددددددد  أو وادي و ، (انَمدددددددوادي أد   ال )وةسدددددددمى محمةاددددددَةدددددددم  وادي ةَ و  ؛بدددددددر

 العقيقل(.

المرتبد  الرابعد . وةعتبدر مددن  يمدن األودةد  الفحدول، وهددو مدن ذو  :وادي الصرفرا   -أ
لح از، ميابع  العمةدا مدن  بدال ورمدان، وعسدار، والفقدارة والفقدرة مدي أكبر أودة  ا

ا مع مةل يحدو ال يدوم ال ربدي. ةظهدر عمدى طدول وةت    يوبا  ،شمال شر  بدر
 ،( األرض )الخددرزم ددراه العةددون الكاةددرة، خالدد  مددي الميدداط  الميخف دد  مددن 

وةلدم بدةن  بدال عسدار والمسدة ةد،  -لدر الوادي - بالسدارة وةسمى أع ه 
 .         2مي البحر عيد مةيا  ال ار، ول  دلتا واسع 

 
 
 
 
 

                                                           
 (4)الشكل    (، 4، لورة ) الزةارة المةداية  لبدر 1
 (154هد، 1444) الب دي،  2
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ي وةرا مي الخمم  ز  من ال بل شهدا  بدر عمى ال ف  الةميى لوادي الخ شب  حوض ( مو ع 4)لورة 

   األلفر
 ) اليظر بات اه ال رم( تلوةر الباحث.

 روامددو أحدد يحدو بددر. وهد -  -وهو الذي مر ميد  اليبدي  :الخلبي وادي   -ب
ل الطبقدددان شدددمال وادي اللدددفرا ، مدددن ذوي المرتبددد  األولدددى. وةيبدددع مدددن  بدددل أ

شددر  كاةددم الحيددان،  -ادوة الددديةحتددى ةمددر بددالقرم مددن الع دد ابدددر، وةسددةر  يوبادد
عيدددد محطددد   ال  بدددل القائمددد ، ادددل ةمدددتحل مدددرة أخدددر مدددرعةن حدددو  ىادددل ةيقسدددل إلددد

هل بدر، وةمر بدالقرم كهربا  بدر، ال ةسةر بات اه ال يوم حتى ةلم مي س
    2يد حي أدمان.، ال ةمتقي بوادي اللفرا  ع  1من مبور شهدا  بدر

دوة القلوا من الدوادي، خمدم بن إسحا : يزلت مرةش بالع  امال  :لي  م  وادي ي   –ج    
ل، وبددةن بدددر وبددةن العقيقددل الكاةددم الددذي خمفدد  َةددم  العقيقددل وبطددن الددوادي وهددو ةَ 

ا والعقيقدددل  ايدددم مدددن وادي ةمةدددل ممدددا ةمدددي مكددد ، لدددو دوة الق  . والع ددد  3مدددرةش
وةيبددددع مددددن  بددددل . 4 ل ممددددا ةمددددي المدةيدددد َةددددم  دوة الددددديةا  ايددددم مددددن وادي ةَ والع دددد

                                                           
 (14، ده1441، )العةاشي 1

 (3823-12خرةط  بدر  ؛ة  لبدرالمةداي )الزةارة 2
 (231) البكري،  3

 (211   ر1412) عيبالدي   4
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وةطمدددد  عمددددى هددددذا  يددددوم العقيقددددل.  ، وةقددددعا( متددددرا 768)وارتفاعدددد   ،المعتددددرض
 كاةدم العقيقدل المشدهور مدي ىوادي العقيقل يسب  إل :محمة  مال أسما الوادي 

  الخةددم أو لمحددي الددذي ةقددع عمددى  ددفام ىوادي أدمددان يسددب  إلدد الميطقدد ، أو
 بدددل الدمةقددد  شدددر   ىلمدةيددد ، أو وادي الدمةقددد  يسدددب  إلدددالدددوادي ممدددا ةمدددي اهدددذا 

 .1العقيقل
 :  سالح الما 

  -الرسدول مدن المدا ، ويدزل  اش بالقرم من العددوة القلدوا مرةباديزلت مرة
 مظمد بعةدة،  الرسول والما  مسام  عن الما ، وبةن اةا بعةدا يدوة الد  عيد الع   -

  وأ يددم بع ددهل ممددل ة دددوا مدداا  ،ةنعطددش و ددة  شدددةدالمسددممون وألددابهل 
ا  يزل مددددأ  مةهددددا األمدددددال، لة تسددددموا، وكايددددت األرض تحددددت أر مهددددل لةيدددد  تسددددة

ت واب ددالشددةطان  زوطهددرهل المددا  وأذهددم ا  عدديهل ر ددالمطددر متمبدددت األرض 
وةبدادروا حركوا حتى ةيزلوا ما  بددر ةتالمسممةن أن أمر رسول ا  ال . 2األمدال

سددتة   المسددممةن عمددى ملددادر المددا  الةدد ، وكددان إالمشددركةن مبددل أن ةلددموا 
تحقةدد  اليلددر مددي معركدد  بدددر، ل -  -أول عمددل عسددكري ةقددول بدد  اليبددي 

ددان و ددود المددا  خمددم المسددممةن مدديحهل ر حةددث إ معيوةدد  عالةدد  مددي كسددم  وحا
ددددد ا  خمفهددددل والعددددددو أمددددامهل، بةيمدددداالمددددد يبقددددو  المعركدددد ،  مدددددن  ونالمشددددرك لَ ر  ح 
 الملددادر المائةدد  ذاتاللددحراوة  ال امدد  المددا  مددي هددذه البةئدد   ىالولددول إلدد

ن أعددددادهل كبةدددرة واحتةا ددداتهل إ، ممدددا زاد مدددن معايددداة المشدددركةن حةدددث القمةمددد 
 ةمكن أن تكون أكار من حر  . -ال أايا  القتمي خال  -لمما  

الدديةا،  دوةمدد يدزل عمدى أديدى مدا  ببددر باليسدب  لمع د -  - وكدان رسدول ا 
بدددام بدددن الميدددذر بدددن ال مدددوح، وبقةددد  اآلبدددار بةددديهل وبدددةن المشدددركةن، متقددددل الح  

ومدددال: ةدددا  -  -، مسدددأل اليبدددي  3بهدددام  عمدددل ودراةددد  بدددأرض بددددر وم   اوكدددان ذ
تدأخر عيد   يزلكد  ا  لدةس ليدا أن يتقددل أو يأأرةت الميدزل أميدزل ! "رسول ا  

بدل هدو الدرأي والحدرم والمكةددة،  : -مقال  "أل هو الرأي والحرم والمكةدة 
أديدى مدا  مدن    يهض بالياس حتى تدأتي امبام: إن هذا لةس بميزل مقال الح  
ددد       م ادددل يبيدددي م دددزلددد  وي دددور مدددا ورا يدددا مدددن الق  ييالقدددول م ا ميشدددرم وال حو ا

                                                           
 (6   5  ص رة )عيز يرة عملش عجشة يب ر 1
 (117)مييين   2
 (83 ر  1415)قطا   3
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 -  -رسددول ا   سددارم. 1ي"لقددد أشددرت بددالرأ:  -اليبددي  ةشددربون، مقددال
 أمرم ما  ىباللحاب  إل

 

 
( بطن وادي َةم َةل مبل التقائ  بوادي اللفرا ، إلى ةسار اللورة كاةم العقيقل ) 5)لورة 

 اليظر بات اه  يوم ترم( تلوةر الباحث.
 

                                                           
 (34م  1968)عيسحير   1
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رةن مطاع الترب  المكون من الطةن وال  ، وةظهر سم لةَ م  ( ال ف  ال يوبة  لوادي ةَ 6)لورة 

 والرمل ) اليظر بات اه  يوم شر (.
مائها، وبيدى  ىم مطمرت وتعذر الولول إلم  مر بالق  ال أ ،من القول ميزلوا عمة 

. ومدددي هددذه الحالددد  ةقدددم 1المسددممون الحدددوض وممدد  بالمدددا  ومدددذمت مةدد  اآليةددد 
، وبدددددذل  أةقدددددن  والمدددددا ، مةقددددداتمون وخطدددددوطهل مأمويددددد المسدددددممون بدددددةن مدددددرةش
 هون المشدددركةن بسددد ح العطددددش وهدددو سددد ح ماتددددل ال المسدددممون بدددأيهل سددددةوا
متدرح عمدةهل اهذا المومع  ىمون إلةن ولل المسم. وح2ةمكن لممحارم مقاومت 

لإلشددرام عمدددى  - -لميبدددي  ال مةددل سدددعد بددن معددداذ بيددا  عددرةش اللددحابي
و لمحفددددداظ عمدددددى  ،أرض المعركددددد ، وتو ةددددد  المسدددددممةن لخدددددوض تمدددددار القتدددددال

بدالقرم مدن عمدى تدل مرتفدع لد  العدرةش  يَ ي دومدد ب    م  القائد مدن كدل مكدروه،س
 .    3العرةش مهودي ما  بدر بأي  بالقرم منحوض الما . ومد ذكر الس

: وهى العةن المشهورة مي مدةي  بدر، والتي كايدت عاممد  حتدى ومدت مرةدم ) عين بدر
المدزارع القرةبد  ، ةيلدرم ميهدا المدا  يحدو وكايت تيةد  بالمةداه ، (1) هد(1441
 ةنعشدددر  حدددواليمسددد د العدددرةش  هدددذه العدددةن تبعدددد عدددنو  ،حدددارة األشدددرام مدددي

                                                           
 (114  )مييين 1
 (113 ر  1413) حنا    2
 (1126 ر  911) عيس ه دي   3
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متددراا
و ددد ت، وذكددر أة ددا أيدد  (ومددا  الومددا)ومددد ذكرهددا السددمهودي مددي كتابدد   .1
 .   2بدرخرا ولكن ال ةعرم مكايها مي عةن أ

 ةمددةن وشددمال،طددول امتددداد وادي اللددفرا  عددن هيددا  العدةددد مددن اآلبددار عمددى  :  اآلبار
شدددبي بدددوادي اللدددفرا  )وهدددو مومدددع المعركددد (،وعيدددد التقدددا  واد ةو دددد العدةدددد مدددن  ي الخ 

يحددار العدال يحدو ال يدوم، ل  المدا  تبعداَ  ةيلدرم إلةهداأليها ميطق  ميخف    ،اآلبار
د3)الشدكل  اليبددي  عمدى تو ةد   المعركدد  بيدا ا  أايدا  ورت  (. ومدد طمدرت هددذه اآلبدار أو ت 

-  -  (2) زاد تممدح مةاههدا تةر أيد الةول، ما زال عام ا حتى بعض  هذه اآلبار و 
اآلبددار  هددذه بعددضمةدداه ن أأبعدداد كبةددرة. ومددد ذكددر العةاشددي  ىإلدد هاوايخف ددت مياسددةب ،

 . 3المرارة شدةدة
___________________ 

الشرةم حمود بن حمةد آل يامي وهو من أشرام بدر ، ومد رام  الباحدث أايدا  الزةدارة المةدايةد  حسم إمادة  (1)
 هد.13/1/1426مي 

محامظ بدر الشدة  مبدار  بدن حمدود آل يدامي ، والدذي أمداد بدأن معظدل مةداه آبدار بددر مالحد  وتةدر لدالح    (2)
 هد( .13/1/1426لمشرم ، ولكن استخدامها لمزراع  ) الزةارة المةداية  لبدر مي 

 
مس د ، ( عةن بدر بالقرم من مس د العرةش مي مو ع ةقال ل  العطن بحارة األشرام7)لورة 

 رةش عمى ةمةن اللورة ) اليظر بات اه الشر ( تلوةر الباحث.الع
                                                           

 (5 ر  ص رة يب) عيز يرة عملش عجشة  1
 (1126  )عيس ه دي  2

 .(14)عياشي     3
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القرم مددن سداح  المعركد ، ومةدد  :  هددو أحدد اآلبدار المطوةدد  المو دودة بدقميرب الملرركين
ل الرسدول عيدد م ادرتد  ها( متة ا، ومد ياد 24متمى المشركةن وعددهل )  يألق

م تةدر معدروم الةدول، ولكدن ةدسمائهل وأسما  آبائهل. وهذا القمأألرض بدر ب
ومددد ةكددون  يددوم مسدد د العددرةش مددي  ،يدد  مرةددم مددن أرض المعركدد أةعتقددد 

الطددرم ال يددوبي مددن سدداح  القتددال، حةددث ذكددر ذلدد  البكددري بقولدد : "والقمةددم 
وهو ما ةيطب  عمدى ،  1المدةي " ىل إلةَ م  يةا من بطن ةَ دوة الد  ببدر هو مي الع  

 .    2اما ذكرياه آيفا 
 
 
 
 
 :خالصةال

ا ودراسد  طبةعتهد ،بددرلمومع معركد  الوموم عمى الخلائص الطبةعة   ف ية
 - ىيبددددي الملددددطفحقةقدددد  بدددداهرة، وهددددي أن ال ىالولددددول إلددددإلددددى  ال ةومورمولو ةدددد ، 

 - أ معددةن مددةهلعتعددالى ا   وانر دد -الكددرال ولددحابت   لددموات ربددي وسدد م  عمةدد 
سددتفادة مددوا كةددم ةمكددن االض تمارهددا، كمددا عر أرض المعركدد  مبددل خددو  ا ةدددا  اسددو در مددد 

. ومدد امةداه، وتةرهدالملدادر  وأسدهول، ال وأمرتفعدات، ال سوا  من مظاهرها الطبةعة 
ومعرمدد  ودراةدد  بددأرض تمدد  الميطقدد   - عددز و ددل -كددان ذلدد  بعياةدد  وتومةدد  مددن ا  

ًَ " :  ذةن كان ةقول لهل اليبي الملطفىالكرال، وال  بامن مبل اللح  ي  لأشةروا َع
بددام بددن الميددذر مددي مددا  بدددر. وكددان وأخددذ بمشددورة اللددحابي ال مةددل الح   ،"سأةهددا اليددا
  رة مدن ألدحاب  مدي مع عظةل مدره ورمع  مكايت  وهو المؤةد من ا  ةطمم المشو

لقددد المعركدد . مددي ا ددع التددي تحقدد  مددرص اليلددر والفددوز ختةددار المو اتحدةددد الموامددع و 
وهددو  -بام لكددي ةعمددل ألددحاب  ةأخددذ باألسدد -تلددال  بربدد  ارتددل  -  -كدان اليبددي 

                                                           
(231  )عيبواي 1

 
 ) عيز يرة عملش عجشة يب ر( 2
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كايدت  سوا عوامل المقومات و المن  حق  لهل اليلربأن ةأخذوا بكل ما ة -دوة لهل الق  
 طبةعة  أل بشرة . 

 ،ةددول القةامدد  ىلددتمددى إت آةدداتةل هددذه الموا ددع الطبةعةدد  بومددد خمددد القددرآن الكددر 
يدزال المطدر لةابدت دوة الق  يةا والع  دوة الد  حةث ذكر الع    وهدى عوامدلاألمددال  بد لوا، وا 

ذةن تفومدوا عمدى الدعمى الفئ  الباتة  من المشركةن  مي تعزةز يلر المؤميةن ساعدت
 .دوالعد ةالمسممةن مي العد
التو ةدد  مددن اليبددي القائددد  ي:الدددروس المسددتفادة مددن تددزوة بدددر هدد إن مددن أهددل

، بددأن ةدددرس الخلددائص كددل مائددد مسددمل ىإلدد -لددموات ربددي وسدد م  عمةدد   -القدددوة 
إ دام   ،سداح  القتدال ىدراسد   ةددة مبدل أن ةدزج ب يدوده إلدو  رامة  المكان ة  لطبةعا
مبددل خددوض ) وأشددكال السددطح مةهددا( مددرا ة أرض المعركدد  ومعرمدد  مورمولو ةتهددا  ىإلدد

 تمار الحرم.
لددور لمممددار إن التقدددل الهائددل مددي اآللدد  الحربةدد ، وتددومر التقيةدد  الحدةادد  مددن   
عار عددن بعددد، وتطددور عمددول الحاسددوم، وتعدددد برام دد  ستشددلددطياعة ، ولددور االاال

ةمكدددن أن ةفةدددد العسدددكرةةن والقدددادة المحددداربةن مدددي التعدددرم عمدددى كاةدددر مدددن  ،المختمفددد 
يلدر ولكن كل ما تقدل ال ةمكدن أن ةحقد  ال ،هر الطبةعة  المو ودة مي الميطق الظوا

مدددإذا  ،قدددا مدددي الم ، ولدددد   خدددالص   ، وةقدددةن  لددداد    المدددؤزر إن لدددل ةكدددن هيدددا  إةمدددان  
 –الملدطفى  سدول ر وهدذا مدا تحقد  لم. هذه مدع تمد  تحقد  اليلدر بدإذن ا  تمعت ا
  مدن ا   ةددةتأبمدي معركد  بددر  رالمؤز مي الفتح المبةن واليلر  –ولحب  الكرال

ل يددت  أَ  إذ   وا  ر  ذك ددا  ) وَ       عددز و ددل رتددل  ددعفهل وممدد  عددددهل التددي ذكددرهل بهددا مددائ ا: 
دددديَ ل ب  دك  أَةددددواكل و مددددآ اس  ل الي ددددفك  طَ تخَ ن َةددددأَ  ونَ ام  َخددددتَ  األرض   ون مددددي  ف   ددددعَ مستَ  ل  مة ددددمَ   ه  ر  ل 

   .1(نَ رو  شك  ل تَ ك  مَ عَ لَ  بات  ةَ الط   نَ ل م  ك  مَ زَ ورَ 
 
 
 
 

                                                           
 (26)عألجاي / 1
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 الخاتمة:
بعدض مدي تدزوة بددر بعدد إرادة مدع بع دها  عا دت القدوا الطبةعةد  والبشدرة ت

 د  قَددلَ " وَ   مددي يلددرة المسددممةن حةددث مددال تعددالى:  مباشددراا  وكايددت سددبباا  -عددز و ددل-ا  
 ، مقدد كددان هيدا  ارتبدداط واةدد  1"رونَ شددك  كددل تَ م  عَ لَ  ا َ  قوا  تَ مداَ  ذلدد   ل أَ ت  ي دوأَ  در  َبددب   ا    ل  رك  َلديَ 

بط العيلدددر ارتددد ال األر دددة  مدددي تدددزوة بددددر. حةدددثبدددةن الخلدددائص المياخةددد  واألشدددك
 شدددركةن عدددن الولدددول إلدددى المدددا ، ومدددد"در ددد  الحدددرارة" مدددع ح دددم الملميددداخي األول ا

كايدددت المعركددد  مدددي أةدددال  اللدددةم الحدددارة، حةدددث اسدددتفاد المسدددممون مدددن بيدددا  الحدددوض 
م مددددي  ايددددم م ددددوتددددأمةن المددددا  لممقدددداتمةن المسددددممةن، وردل وت ددددوةر المةدددداه مددددي بقةدددد  الق  

مددن  المشددركةن، ممددا كددان لدد  األاددر البددةن مددي ملددل المعركدد . كمددا اسددتفاد اليبددي 
الاددايي " الرةدداح" حةددث أخددذ حفيدد  مددن التددرام ورمددى بهددا مددي ات دداه  لميدداخياالعيلددر 

                                                           
 (123)آ  ع اعق/  1
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 1يةيددالسددةد الرد مشددر  إال ألددابتها. ومددد أشددار قددول لتحممهددا الرةدداح ممددا تركددت عةيدديال
ن رمي حفي  الترام )بالةد الشدرةف ( كدان مدن مو دع العدرةش حةدث ةشدرم عمدى أ إلى

شدرمة  تهدم مدي اللدباح البدداكر(  أرض المعركد ، ومدد يقمدت رةداح اللدبا ) وهددى رةداح
و ددوه القددول. ومددي  مألددامَ  ذرات الرمددال إلددى حةددث ةتمركددز المشددركون مددي  يددوم بدددر

. كمدا اسدتفاد المسدممون 2مدى(رَ  ا َ  ن  ولك د مةدتَ ذ  رَ إ   ةدتَ مَ رَ  اَ مولد  تعدالى: ) وَمديزل  ذل 
ركدد ، لميدداخي الاالددث "المطددر"، حةددث ارتددبط هطولدد  مددع تربدد  أرض المعلعيلددر امددن ا

مألددددبحت ال هدددد  التددددي تمركددددز مةهددددا المسددددممون شددددمال أرض المعركدددد  وتربتهددددا رممةدددد  
حلددددوة  متماسددددك  األ ددددزا  بعددددد هطددددول المطددددر، أمددددا ال هدددد  ال يوبةدددد  حةددددث تمركددددز 

متربتهددا طةيةدد  طمةةدد  عمةقدد ، مألددبحت لز دد  أعامددت حركدد  المشددركةن مددي  نالمشددركو 
دار العددال لمميطقدد  مددن الشددمال إلددى كمددا سدداعد االيحدد،  3الكددر والفددر عمددى سدداح  القتددال

عيددد التقدددا  وادي  ال يددوم عمددى ت مددع المةدداه مددي ال هدد  ال يوبةدد  مددن أرض المعركدد 
 َةم َةل بوادي اللفرا ، مما زاد من لعوب  حرك  المشركةن،

دددةك  مَدددل عَ ز  ياددد: ) وة  -عدددز و دددل-ن الكدددرةل بقدددول ا  آعدددزز ذلددد  القدددر  ومدددد   نَ ل م 
ددة   ا ل  اَ َمدد    اَ مَ الَسدد     ب دد تَ ةاب ددل وَ ك  ب  مددو  م   مددىَ عَ  طَ ةددرب  ل  وَ  ان  ةطَ الَشدد  ددزَ ل ر  يك  َعدد مَ ه  ةددذ  و      ل ب ددك  رَ طه 
 .(6يظر اللورة ا(.) 11ال( )األيفال/ دَ مَ األَ 
مدن بيدا  العدرةش مدي كشدم  مةدع م رةدات أمدور الحدرم،  ماد اليبي كما أ  

سددهل  مقدددتددال رام المباشددر عمددى سددةر القاإلشدد أمددور ميهددا: حةددث اسددتفاد مددن ذلدد  مددي
ال عيدما تددعو الحا د  إلدى ذلد . المتابع  واليزول لممشارك  مي القتعمو المومع عمة  

ورأا عتبدد  بددن ربةعدد    ددةش المشددركةن حددةن تددرا ا ال معددان -  -وكددذل  رؤةتدد  
 مدددل عمدددى  مدددل أحمدددر مقدددال: " إن ةكدددن مدددي أحدددد مدددن القدددول خةدددر، معيدددد لددداحم ال

حدةن رمدى و دوه مومع  مدي بدام العدرةش  أة اا   األحمر، إن ةطةعوه ةرشدوا. ومن ذل
مددن  مدداد الملددطفى كمددا أ . القددول بحفيدد  مددن التددرام ويقمتهددا الرةدداح حةددث أراد

  بددددر مدددي مو دددع دمدددن شدددهدا الميطقددد ، حدددةن حدددرص عمةددد  السددد ل عمدددى طبوترامةددد 
                                                           

  ر. 15/2/1426ي يء  ر عيسش    سف عياد ين  عح  كبير  ؤرخ    ر  يف عيز يرة عيثيجشة يف 1
   

 (17)عألجاي /  2
 (77 ؛ أ   خ شل 54)أ   ليرس   3
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رض المعركد ، وعيدد أمددال ال بدل األلدفر ) مدي ال هد  ال ربةد  مدن مرتفع، بعةداا عن أ
(، حةدددث اختدددار لهدددل مكايادددا مياسدددباا بعةدددداا عدددن بطدددن الدددوادي، 4المعركددد ، لدددورة  أرض

 خوماا عمةهل من أن ةكشم السةل مبورهل. 
دددم مةعهددا كايددت عددام ا ويتة دد  لددذل  مددإن الخلددائص الطبةعةدد  والبشددرة   ا هما

ا لمفئدددد  المؤميدددد  مددددي األخددددذ بزمددددال القتددددال والق ددددا  عمددددى رؤوس الكفددددر ا موةاددددومسدددداعدا 
ا سددهمت وسدداعدت مددي تحقةدد  اليلددر المددؤزر مددي بدددر الكبددرا، وسددببا أ، كمددا وال دد ل

معال دد  الكاةددر مددن الق دداةا التددي يت ددت عددن هددذا  التددي تولددتمددي يددزول سددورة األيفددال 
 .  1يتلاراال

مدا ةددرة  ": -  -ا  عن أهدل بددر حةدث مدال مدةهل رسدول ا   ير لقد و 
 .  2.شئتل مقد تفرت لكل" اعمموا ما" :طمع عمى أهل بدر مقالالعل ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            المراجع
 القرآن الكرةل -1

                                                           

 (95، ل2441)حمةد،  1
 (1941حدةث رمل، )لحةح مسمل،  2
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 بردر الكبرر : يروم التقرى الفرقران  يروم التقرىهدد(، 1442 )، أبو خمةل، شدومي -2
 ، دار الفكر، دمش ، سورةا.1، ط الجمعان

فري ظرالل السريرة النبويرة: غرزوة هدد(، 1442أبو مارس، محمد عبد القدادر، )  -3
 ، دار الفرمان لميشر والتوزةع، عمان، األردن.1 ، طالكبر  بدر

معمومرات لربعض سرجالت السريول بمنطقرة هدد(، 1415األحمدي، مهد سالل، ) -4
(، وزارة الزراعد ، المدةرةد  3، سمسدم  األبحداث الهةدرولو ةد ، )المنرورة المدينة

 العام  لمزراع  والمةاه بميطق  المدةي  الميورة، مسل الهةدرولو ةا.
، 5،  دددز  2هدددد(، لدددحةح مسدددمل، مددد  1413الحسدددةن مسدددمل، ) وأبدددالح ددداج،   -5

موسرروعة السررنة ، مددن م ددائل أهددل بدددر ، 36كتددام م ددائل اللددحاب ، بددام 
 ، تحقة  محمد مؤاد عبد البامي، شعبان مورت.2، ط الستة ولروحها الكتب

حرررديث القرررران الكرررريم عرررن هدددد(، 1413آل عابدددد، أبدددو بددددر محمدددد زكرةدددا، )  -6
 ، دار ال رم اإلس مي، بةروت، لبيان.1 ، طالرسول  غزوات

، مطبعددد  دار 4ط  غرررزوة بررردر الكبرررر  هدددد(، 1388باشدددمةل، احمدددد محمدددد، )  -7
 الكتم، بةروت، لبيان.

 معجم ما استعجم من أسما  الربالدهد(، 487لبكري، عبةد ا  عبد العزةز، ) ا -8
هددددد، مطبعدددد  1364، 1، ط، ال ددددز  األول، تحقةدددد  ملددددطفى السددددقاوالمواضررررع

 التألةم والتر م ، القاهرة. ل ي 
، ال ددز  األول 1، طمعجررم معرالم الحجررازهدد(، 1444الدب دي، عدات  تةددث، )  -9

  وال ز  الخامس، دار مك  لميشر والتوزةع، مك  المكرم .
معجرررم المعرررالم الجغرافيرررة فررري السررريرة هدددد(، 1442، )الدددب دي، عدددات  تةدددث  -14

  .مك  المكرم ، دار مك  لميشر والتوزةع،1، طالنبوية
، دار 1، ط  موسررروعة غرررزوات الرسرررولل(، 2441حمةدددد، محمدددود شددداكر، )  -11

 أسام  لميشر والتوزةع، عمان، األردن.
هدددد(، عوامدددل اليلدددر مدددي مومعددد  بددددر الكبدددرا، 1413حيفدددي، محمدددد ر دددا ، )  -12

 (.143-144، ) 54، الم مد 543، العدد، المنهل مجمة
، الم مدددد األول، معجرررم البمررردانهدددد (، 626الحمدددوي، شدددهام الددددةن ةددداموت، )  -13

 هد، دار لادر، بةروت، لبيان. 1414تحقة  مرةد عبد العزةز ال يدي، 
دارة الممرررك عبرررد بددددر،  ىهدددد(، الطرةددد  اليبدددوي إلددد1449ان، ) الرحةمدددي، سدددمةم -14

 (.64-22، العدد الاالث، السي  الرابع  عشرة، ) العزيز
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: معرر محمررد رسررول ال والررذين ل (، 1968السددحار، عبددد الحمةددد  ددودة، )   -15
 ، دار ملر لمطباع ، ملر.12، ال ز  بدر غزوة

ال ددز  وفررا  الوفررا برخبررار دار المصررطفى  هددد(، 911السدمهودي، يددور الدددةن، ) -16
، مطبعدددد  1هددددد(، ط1374الاالدددث، تحقةدددد  محمدددد محددددي الددددةن عبددددد الحمةدددد، )

 السعادة، ملر.
 ، اليددادي األدبدديغررزوة برردر الكبررر هددد(، 1441العةاشددي، إبددراهةل الشددرةم، )   -17

 بالمدةي  الميورة.
 دراسرات تراريا الجزيررةهد(،   رامة  مومعد  بددر: 1444الفرا، ط  عامان، )   -18

، مسدددل التدددارة  ومسدددل اآلادددار والمتددداحم، كمةددد  اآلدام،  امعددد  الممددد  العربيرررة
 (.134-117سعود، الرةاض، ) 

ممخددددددص ، اليشددددددرة الهةدرولو ةدددددد المممكدددددد  العربةدددددد  السددددددعودة ، وزارة الزراعدددددد ،  -19
  ل(. 2444 -1966، )الشهري لميطق  المدةي  الميورة األمطار

، دار الدددددعوة لمطبددددع واليشددددر، 1، ط غررررزوة برررردرهددددد(، 1445مطددددم، سددددةد، )  -24
 اإلسكيدرة ، ملر.

، ط غررزوة برردر الكبررر : المدينررة والغررزوةهددد(، 1418ةمددايي، محمددد عبددده، )   -21
 ، دار القبم  لماقام  اإلس مة ،  دة. 2

الا ادا  مدال بهدا الباحدث لمحامظد  بددر، والتدي تمدت ةدول الزةارة المةداية  التدي   -22
يطقددد ، الطبةعةددد  مدددي الم واهروذلددد  لمومدددوم عمدددى أهدددل الظددد هدددد؛13/1/1426

ةم بمسدددددمةات هدددددذه الموامدددددع ومدددددد مدددددال بدددددالتعر  .وتحدةدددددد موامعهدددددا، ومسدددددمةاتها
األستاذ حمود بدن حمةدد الشدرةم، الموظدم بدإدارة اإلرشداد والتو ةد ،  واهروالظ

 تعمةل بمحامظ  بدر. بإدارة ال
، أحدددد كبدددار مدددؤرخي بددددر، لقدددا  شخلدددي مدددي يةيدددلقدددا  مدددع السدددةد ةوسدددم الرد -23

 هد. 15/2/1426الزةارة الااية  لبدر مي 
 

 
 افطالس

أطمرس المنرراخ فري المممكررة العربيررة المممكد  العربةد  السدعودة ، وزارة الزراعدد ،  -1
 هد(، الرةاض.1449، ) السعودية
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، ) الخريطررررررة العامررررررة لمتربررررررةوزارة الزراعدددددد ،  ،المممكدددددد  العربةدددددد  السددددددعودة   -2
 ل(، الرةاض.1986

أطمررررس المممكررررة العربيررررة ، وزارة التعمددددةل العددددالي، المممكدددد  العربةدددد  السددددعودة   -3
 ، الرةاض.1هد(، ط 1419) ، السعودية

 

 الخرائط
المممكددددد  العربةددددد  السدددددعودة ، وزارة البتدددددرول والادددددروة المعديةددددد ، إدارة المسددددداح   -1

، لوحد  رمدل )  54.444/  1خرةط  طبوترامة ، مقةداس  " بدرلوحة "ال وة ، 
 ل.1984، الرةاض،  3823 -11

المممكددددد  العربةددددد  السدددددعودة ، وزارة البتدددددرول والادددددروة المعديةددددد ، إدارة المسددددداح   -2
،  54.444/  1"، خرةطددد  طبوترامةددد ، مقةددداس لوحرررة جبرررل كرررراش" ال وةددد ، 

 ل.1984، الرةاض،  3823 -12لوح  رمل )  
كددددد  العربةددددد  السدددددعودة ، وزارة البتدددددرول والادددددروة المعديةددددد ، إدارة المسددددداح  الممم -3

، لوحد  رمدل  54.444/  1" خرةط  طبوترامة ، مقةاس الرايس لوحة" ال وة ،
 ل. 1984، الرةاض، 13-3823

المممكدددد  العربةدددد  السددددعودة ، وزارة البتددددرول والاددددروة المعديةدددد ، إدارة المسدددداح    -4
، لوحد  رمدل  54.444/  1رةط  طبوترامة ، مقةاس " خلوحة الغزالنال وة ، "

 ل. 1984، الرةاض، 14-3823
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