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PERANG BADAR
 17TH Ramadan
PEMBUKAAN PERTEMPURAN ATAS BADR: 
        Peningkatan penganiayaan kepada Nabi Muhammad, pujian dan saw, dan para pengikutnya telah membuatnya perlu bagi mereka untuk bermigrasi dari Mekah ke Madinah tercinta, di mana mereka mereka telah menawarkan dukungan dan kebebasan beribadah. Namun, migrasi mereka belum terlakna secara massal melainkan sudah tersebar di periode waktu untuk menghindari perhatian langsung dari Koraysh.
        Ketika para migran tiba di Madinah mereka memiliki sangat sedikit harta, sehingga dalam semangat sejati Islam, orang-orang percaya di Madinah, menyambut mereka ke dalam rumah mereka dan berbagi macam dan segala sesuatu yang mereka miliki berbagi dengan mereka. Nabi memberi nama mereka yang bermigrasi dengan "Muhajir" dan orang-orang yang menyambut mereka "Ansar", atau penolong. Sebagian besar migran telah kehilangan mata pencahariannya di Mekkah dan kekayaan apa pun yang mereka mungkin pernah memiliki, baik telah dijarah oleh Koraysh, digunakan untuk mempertahankan satu sama lain atau untuk melepaskan membebaskan budak dari perbudakan mereka.
       Sebelum Islam datang ke Madinah, penduduk Madinah terdiri dari tiga kelompok orang, yaitu orang-orang Arab musyrik dari suku Aws dan Khazraj - di antara mereka adalah beberapa mualaf yang telah berjanji setia kepada Nabi sebelum kedatangannya dan bertanggung jawab untuk mengundang dia untuk bermigrasi ke Madinah - dan orang-orang Yahudi.
         Orang-orang Yahudi menunggu kedatangan seorang nabi baru, yang  disebutkan dalam buku-buku mereka bahwa seorang nabi baru akan muncul dari kota terdekat, dan masing-masing suku berharap bahwa suku mereka sendiri akan bercita-cita untuk kehormatan seperti itu, dan itu untuk alasan bahwa pendahulu mereka sudah migrasi ke Saudi. Namun, karena mereka berada pada minoritas mereka menemukan hal itu terjadi dalam kepentingan terbaik mereka untuk bersekutu dengan orang-orang musyrik karena mereka dianggap untuk menjadi kejahatan yang diperlukan untuk bertahan hidup.
         Dengan kedatangan kaum muslimin di Madinah sekarang ada empat kelompok yang mencakup jumlah yang semakin meningkat dari orang yang bertobat dari suku Aws dan Khazraj. Namun, di antara mereka yang mengaku sebagai Muslim dari suku ini adalah beberapa, yang, meskipun mereka mengakui kualitas kepemimpinan dalam Nabibersama-sama dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyatukan suku-suku sekali bermusuhan, tidak begitu berkomitmen. Untuk orang-orang ini, kehadiran Nabi adalah fakta pahit kehidupan, karena mereka menyaksikan pengaruh mereka sendiri berkurang dalam suku mereka. Dalam rangka mempertahankan berdiri suku mereka, mereka menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnyadan mengenakan penampilan luar konversi karena mereka pikir itu lebih menguntungkan dalam jangka panjang harus dilihat sebagai Muslim. Orang-orang seperti itu kemudian disebut sebagai "orang munafik".
          Adapun orang-orang Yahudi dan Arab yang tetap berada di luar bingkai Islam, aliansi, yang diberikan mereka banyak manfaat, disusun dan disepakati bersama tanpa paksaan. Sebagai imbalannya janji diberikan bahwa mereka tidak akan bantuan atau menghasut orang-orang kafir terhadap Nabi dan para pengikutnya.
        Benih-benih kerusuhan di antara orang-orang munafik dan orang-orang di luar kelompok Islam kuat. Untuk masing-masing pihak baik tersembunyi kebencian suku atau ras sendiri, dan sehingga tidak mengherankan bahwa ada arus yang mendasari konstan permusuhan yang tak dapat dijelaskan.
 Kafilah Mekah:
        Sampai saat ini umat Islam telah menahan diri dari segala bentuk pembalasan terhadap Koraysh. Ini bukan karena mereka menjadi lemah hati tapi bahwa mereka menunggu sebuah Wahyu yang akan memberi mereka izin untuk membela diri. Namun, mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi sebagai Allah menurunkan ayat-ayatyang mengizinkan mereka untuk mengangkat senjata melawan musuh.
        Ketika berita bahwa pimpinan Koraysh, Abu Sufyan, dan kafilah Mekah-nya - yang termasuk anggota dari masing-masing cabang dari suku Koraysh - telah memulai perjalanan mereka kembali dari Suriah sarat dengan barang dagangan, Nabi, pujian dan damai besertanya dia, yang disebut Muslim bersama-sama dan memberitahu merekadari niatnya untuk menyerang kafilah.
        Serangan itu akan di balas dendam untuk tidak hanya harta benda dijarah mereka di Mekah, tetapi serangan Koraysh lebih baru dan serangan pada properti Muslim yang terletak di pinggiran kota. Serangan itu juga akan mengirim agresor pesan lain, yang, bahwa untuk sekarang mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkandengan ketika hak-hak mereka yang terancam. Untuk tidak peduli seberapa baik kebijakan yang mengubah pipi dalam kasus individu mungkin, mantra bunuh diri bagi keberadaan sebuah komunitas.
     Tak lama setelah Nabi, pujian dan saw, telah mengumumkan niatnya, ia mengirim Thalhah dan Sa'id bin Zaid untuk mengintai rute kafilah pantai dekat desa Hawra - jarak sekitar seratus mil dari Medina. Pada Hawra, Thalhah dan Sa'id bertemu dengan ramahkepala suku dari Juhaynah yang menawarkan mereka perlindungan dan menyembunyikan mereka di rumah sampai memiliki kafilah Abu Sufyan lewat.
KOMPLOTAN DARI BERSEKUTU: 
          Meskipun aliansi mereka, orang-orang munafik dan pemimpin dari orang-orang di luar kelompok Islam berkomplot melawan Nabi dan mengirim kabar kepada Abu Sufyan mengingatkan dia tentang serangan yang akan datang. Setelah sampai kabar itu dia begitu khawatir bahwa dia menyewa Damdam, putra Amr Al Ghifari untuk mempercepat ke Mekkah untukberkumpul dan mendapat dukungan dari Koraysh dengan pesan bahwa mereka harus segera bergabung dengannya membela harta mereka karena takut serangan itu akan segera terjadi.
BERITA MENCAPAI MECCA DARI Penggerebekan yang akan datang: 
        Damdam tidak menyayangkan untanya saat ia melaju ke Mekah pada kecepatan yang berbahaya. Untuk menarik perhatian segera, segera setelah ia sampai di lembah Mekah, dia dimutilasi unta yang buruk dengan menggorok telinga dan memotong hidung, maka, ia
        berbalik pelana mundur, merobek bajunya dan berteriak berita di bagian atas suaranya saat memasuki Kota.  Itu tidak lama sebelum peringatan telah mencapai setiap sektor Mekah. Mekah tahu bahwa kafilah penuh muatan dan bahwa masing-masing suku Koraysh memiliki salah satu dari mereka sendiri yang menyertainya.
        Segera, Abu Jahl, salah satu penganiaya terkemuka umat Islam, yang disebut kepala suku Koraysh, prajurit, dan dalam kenyataannya semua orang mampu mempersiapkan diri dan bertemu di Bait dari Ka'bah. Utbah, putra Rab'ia diangkat sebagai Panglima, dan Koraysh tentara gabungan tampaktangguh, ada tidak kurang dari 950 tentara bersenjata, 700 unta dan 3 kuda dengan lebih dari ketentuan yang memadai.
        Suku Adi, namun memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam pertempuran yang akan datang dan tetap di belakang. Dua orang lain juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama, yaitu Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf dari  Al-As mengaku sangat berhutang kepada Abu Lahab, karena ia berutang empat ribu dirham dan tidak bisa menemukan cara untuk membayarnya kembali. Dengan pemikiran Abu Lahab menyerukan Al-As dan mengatakan kepadanya bahwa jika ia mengambil tempatnya dalam pertempuran ia akan siap untuk membatalkan utangnya. Al-As diterima dan bergabung dengan yang lain dalam persiapan merekauntuk pertempuran.
       Adapun Umayyah, dia tua dan agak gemuk sehingga ia memutuskan untuk tidak pergi. Namun, kehormatannya ditantang oleh UKBA, putra Abu Mu'ayt yang berbaris ke arahnya saat ia duduk di dekat Ka'bah dengan kapal kayu terbakar wangi dan menghina dia berkata:. "Parfum diri dengan ini Anda milik dengan itu perempuan! "Marah. Umayyya bangkit mengatakan" Semoga Allah mengutuk kamu dan apa yang kamu bawa! "dan berkuda untuk bergabung dengan orang lain yang sudah berangkat untuk melawan Nabi. Sementara itu Abu Sufyan kekuatan berbaris kafilahnya siang hari dan malam di sepanjang jalur pantai berharap untuk menghindari konfrontasi.
 Itu dengan keengganan bahwa suku Hasyim dan Muththalib, yang terkait erat dengan Nabi, pujian dan saw, bergabung dengan Koraysh. Thalib mengambil komando kedua suku dan Abbas dan Hakim, keponakan Lady Khadijah, dari suku Asad menemani mereka.
 TAHAP PERTAMA DARI TINDAKAN NABI:
         Sementara di Madinah, Nabi, pujian dan saw, dan para pengikutnya mempersiapkan diri untuk pawai. Nabi memutuskan itu dalam kepentingan terbaik mereka untuk tidak menunggu kembalinya Sa'id dan Talha dan menunjuk dua pembawa standar, salah satu dari Ansar dan satu lagi dari Muhajir.
       Dengan pengecualian dari delapan Muslim, yang untuk alasan yang sah tetap di Madinah, dan orang-orang munafik, Nabi bersama-sama dengan Muhajir dan Ansar - yang jumlahnya adalah 305 tetapi, berangkat mencari Abu Sufyan dan kafilah pada hari Sabtu, 12 Ramadhan . Antara mereka mereka hanya tujuh puluh dua gunung- 70 unta dan 2 kuda - yang mereka bergantian untuk naik. Meskipun tentara Nabi itu kecil, buruk dilengkapi dan memiliki kurang dari ketentuan yang memadai karena keadaan mereka berkurang, semangat mereka tinggi, percaya pada Allah dan Rasul-Nya.
       Di antara mereka yang tetap tinggal adalah Othman, suami dari putri Nabi Lady Rukiyah. Lady Rukiyah telah diambil sakit parah dan sehingga Nabi memerintahkan dia untuk tetap di sisinya. Dalam ketidakhadirannya Nabi, pujian dan saw, ditunjuk Amru bin Umm Macktum untuk bertindak sebagaiImam Madinah, sebagai loyalitas orang-orang munafik dan orang-orang di luar kelompok Islam tidak bisa diandalkan.
PAHLAWAN MUDA: 
       Tak lama setelah umat Islam berangkat dari Madinah, Nabi memanggil pasukannya untuk berhenti agar ia bisa meninjau mereka. Ia menemukan bahwa dalam kecemasan mereka untuk memberikan dukungan mereka, beberapa anak-anak telah bergabung barisan mereka. Meskipun ia tersentuh oleh kesediaan mereka untuk berjuang bersama, dia mengatakan kepada merekabahwa mereka harus kembali ke rumah sebagai medan perang tidak ada tempat untuk anak-anak begitu muda.
        Di antara mereka diberitahu untuk kembali adalah Umair bin Abi Wakkas. Dia begitu kecewa bahwa ia rusak dan menangis begitu dalam bahwa Nabi mengalah ke arahnya dan memungkinkan dia untuk menemani mereka. Umair sangat gembira, kering air matanya dan Sa'ad, kakaknya, tergantung pedang di lehernya.
        Nabi memberi perintah untuk melanjutkan dan sehingga mereka terus perjalanan mereka ke selatan dan kemudian berbalik menuju ke arah Badr yang terletak lebih bawah pantai dari Hawra. Tujuannya Nabi adalah mencapai Badr sebelum Abu Sufyan dan mencegat dia di sana. Sementara itu, Nabi menyuruh duasekutu-sekutunya dari suku Badui Juhaynah, yang akrab dengan daerah, untuk mencari kafilah dan membawanya berita sementara mereka beristirahat dari kerasnya pawai.
       Di luar Badr terletak sebuah sumur air di kaki bukit, dan setelah mencapai itu, suku dari Juhaynah turun untuk mengisi kantong air mereka dan membiarkan mereka minum unta. Di sumur mereka menemukan dua gadis mengambil air dan saat mereka mengangkat air salah satu gadis itu terdengar mengatakan kepada yang lain: "kafilah akan tiba baik besok atau lusa, saya akan bekerja untuk mereka dan kemudian saya akan dapat membayar Anda uang yang saya berutang. "Itu adalah berita pramuka telah berharap untuk. Mereka tidak membuang waktu dan naik di semua tergesa-gesa kembali ke perkemahan Nabi, tapi yang naik hari berkendara, untuk menceritakan berita itu.
 Abu Sufyan DI BAIK DARI BADR:
         Sementara itu, Abu Sufyan telah berkuda di sebelum kafilah, tidak diragukan lagi untuk memastikan bahwa itu aman bagi kafilah untuk melanjutkan. Ada rute lain ke Mekah tapi satu yang melewati Badr adalah cepat, dan ia ingin mencapai Mekah secepat mungkin.
        Abu Sufyan mencapai sumur hanya dalam waktu singkat setelah pramuka telah meninggalkan dan menemukan seorang warga mengambil air. Abu Sufyan bertanya apakah dia telah melihat orang asing baru-baru ini, dimana penduduk desa tersebut mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya orang asing yang pernah dilihatnya dua orang yang telah datang bukit dan berhenti untuk menimba air.
        Ketika Abu Sufyan belajar dari dua orang yang meninggalkan apa-apa untuk kesempatan dan melirik diam-diam sekitar untuk beberapa kotoran unta. Medina, atau Yatsrib sebagai kota telah sampai baru-baru ini disebut, terkenal untuk tanggal gemuk dan itu lebih dari mungkin bahwa jika unta berasal dari Medina kotorannya akan berisipotongan tanggal tercerna serat dan beberapa biji kurma. Dia mengikuti jejak kembali ke atas bukit, menemukan sepotong kotoran dan diperiksa dengan cepat. Saat ia memecahkan kotoran tersebut dalam setengah adrenalin berpacu saat matanya jatuh pada beberapa biji kurma dan tanggal tercerna, dan berteriak: "! Demi Allah, itu adalah makanan dari Yahrib"Ketakutan terburuk diteguhkan sehingga ia segera kembali ke kafilah berkemah lebih lanjut ke pantai.
KEMBALI DARI PENGINTAIAN: 
          Kemudian pada hari itu, para pengintai dari Juhaynah telah kembali kepada Nabi, pujian dan saw, dan mengatakan kepadanya bahwa kedatangan kafilah itu sudah dekat di Badr. Itu kabar baik bagi mereka pikir diri mereka memiliki tangan atas dan akan mampu mengatasi musuh mereka dalam serangan mendadak.
Pernyataan Dari Muhajirin Dan Ansar:
        Harapan kaum muslimin yang tinggi tetapi segera setelah berita tiba bahwa tentara besar Koraysh telah berangkat dari Mekah untuk mendukung Abu Sufyan. Contoh Nabi selalu pelajaran bagi pengikutnya sehingga menghormati dia menyerukan kepada Muhajir dan Ansar dan meminta mereka untuk menyatakan pendapat mereka apakah atau tidakmereka harus maju.
       Abu Bakr dan Omar mewakili Muhajir dan Omar bertindak sebagai juru bicara mereka. Omar mengatakan kepada Nabi bahwa mereka satu suara untuk maju. Kemudian, salah satu pendatang terbaru, Mikad, dari suku Zuhrah berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, melakukan apa pun yang Allah telah mengarahkan Kami tidak akan seperti.anak-anak Israel yang berkata kepada Musa: "Pergilah dengan Tuhanmu dan melawan." Kami akan bertarung dengan Anda ke kanan, ke kiri, di depan dan di belakang. "Ketika Nabi, pujian dan saw, mendengar kata-kata ini, wajahnya bersinar tahu benar kekuatan iman Muhajir itu.
          Kemudian Sa'ad bin Mu'adz Ansar berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, kami percaya Anda dan kami percaya apa yang telah Anda dibawa ke kami, dan kami bersaksi bahwa apa yang Anda telah membawa adalah kebenaran . Kami telah memberikan sumpah kami untuk mendengar dan taat, melakukan apapun yang Anda inginkan, kami dengan Anda. Demi Dia yang memilikimengirim Anda dengan kebenaran, jika Anda meminta kami untuk menyeberangi laut dan perjalanan ke Abysinnia, kami akan melakukan hal yang sama. Kami tidak benci untuk bertemu musuh kita besok, kami telah berjuang sebelumnya dan bisa dipercaya dalam pertempuran. Insya Allah, kami akan keberanian menyegarkan mata Anda, sehingga membawa kita dengan berkat dari Allah! "
         Ada sukacita besar, Ansar dan Muhajir bersatu dalam tekad mereka, namun hanya hitungan beberapa tahun sebelum ini unifikasi seperti latar belakang suku tersebut beragam akan pernah terpikirkan.
        Nabi, bersama-sama dengan pasukan kecilnya sahabat berbaris menuju Badr. Kurang dari satu hari perjalanan ke Badr, Nabi menyerukan berhenti dan ia dan Abu Bakr naik untuk sementara waktu sampai mereka menemukan sebuah Badui tua. Abu Bakr meminta Badui apakah dia punya berita, tapi Badui itu liciksebuah diminta untuk partai mana yang mereka milik, bahwa Muhammad atau dari Koraysh. Abu Bakar mengatakan kepada orang bahwa jika ia menceritakan keberadaan masing-masing pihak dia akan mengatakan kepadanya dari mana mereka datang.
       Badui tua tahu benar jalan gurun dan mengatakan kepadanya bahwa menurut pendapatnya, sebagai pihak Muhammad telah meninggalkan Yatsrib pada tanggal 12 Ramadhan, mereka harus sekarang telah mencapai seperti dan tempat seperti itu - estimasinya benar - dan bahwa Koraysh harus sangat dekat tempat di mana mereka berdiri.Lalu orang itu bertanya Abu Bakr di mana dia dan rekannya berasal dari, Abu Bakar tidak mampu untuk percaya orang tua ini sehingga dia menjawab dengan teka-teki cerdas mengatakan bahwa ia berasal dari "Ma", yang dalam bahasa Arab air, sebagai manusia adalah terdiri dari air. Badui puas, dia berasumsi bahwa ia disebutke Irak karena dua sungai tersebut.
       Nabi dan Abu Bakr kembali ke perkemahan mereka dan ketika malam tiba, ia mengirim Ali, Zubair dan Sa'ad bersama-sama dengan rekan mereka ke sumur dan mengatakan kepada mereka untuk mencari tahu apakah ada orang di sana punya kabar musuh mereka, atau, jika kekuatan baik telah menarik air dari sumur.
TAHANAN PERTAMA:
        Ketika mereka sampai di sumur mereka menemukan dua orang dari Koraysh mengisi wadah mereka dengan air dan memuat mereka ke punggung unta mereka. Salah seorang pria adalah seorang budak milik anak-anak Al Hajjaj, yang lain adalah Arid Abu Yasar dari anak-anak dari Al-As. Dengan diam-diam, Ali, Zubair, Sa'addan yang lain mengalahkan mereka dan membawa mereka kembali ke Nabi sebagai tawanan.
           Setelah mereka kembali ke kamp mereka menemukan Nabi diduduki dalam doanya dan ketika mereka menunggunya kerumunan berkumpul dan mulai mempertanyakan para tahanan. Para tahanan mengatakan bahwa mereka hanya Koraysh air-laki, dimana inkuisitor mereka mulai memukuli mereka berharap bahwa mereka telah berbohong danberasal dari kafilah. Ini menjadi jelas pada air-pria yang penculik mereka ingin mendengar mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Abu Sufyan sehingga mereka mencabut klaim pertama mereka dan mengatakan kepada mereka apa yang ingin mereka dengar.
        Setelah Nabi, pujian dan saw, menyimpulkan doanya, ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak seharusnya diperlakukan tahanan mereka sedemikian rupa dan memberitahu mereka bahwa tahanan dari Koraysh dan bukan dari kafilah Abu Sufyan.
        Ketika Nabi bertanya kepada tahanan mana Koraysh berkemah, mereka mengatakan kepadanya, tanpa paksaan, menunjuk ke bukit Akankal dan mengatakan kepadanya bahwa kamp mereka berbaring di lereng di sisi lain. Dia meminta ukuran tentara, tapi orang-orang tidak dapat memperkirakan jumlah mereka tetapi mengatakan ada banyak.Maka Nabi, pujian dan saw, bertanya berapa banyak unta yang disembelih setiap hari untuk memberi makan mereka dan diberitahu sembilan atau sepuluh. Dari Nabi menyimpulkan bahwa jumlah mereka harus berada dalam jangkauan sembilan ratus hingga seribu. Lalu, ia meminta para tahanan untuk nama-nama pemimpin mereka danmengetahui bahwa saudara Utbah dan Shayba berada di antara mereka, bersama dengan Abu Jahal, Hakim, Nufail, Al Harits bin Amir, Tu'mayma, Al Nadr, Zama'a, Umayyah, Nabi, Munabbih, Suhayl, dan Amr, anak Abdu Wudd. Ketika Nabi mendengar hal ini ia berpaling kepada pengikutnya dan berkata: "Mekah telah dilemparkanAnda potongan hatinya! "Dari ini mereka mengerti bahwa mereka akan berperang melawan musuh-musuh utama mereka.
SATU PERASAAN KESELAMATAN:
        Ketika Abu Sufyan menemukan biji kurma di kotoran unta ia memutuskan untuk mengambil rute yang lebih panjang ke Mekah merasa yakin bahwa dengan berbuat demikian kafilah akan melarikan diri serangan. Merasa rasa aman ia mengirim kabar kepada rekan-rekan kepala suku Koraysh berkata: "Kau datang untuk menyelamatkan kafilah, suku Andadan barang dagangan Anda, tetapi Allah telah membebaskan kita, oleh karena itu kembali "Ketika Abu Jahal mendengar kata-kata ini ia berseru:". Demi Allah, kami tidak akan kembali sampai kita telah ke Badr! Di sana, kita akan menghabiskan tiga hari berpesta, menyembelih unta, minum anggur dan gadis-gadis akan menghibur kita. Ketika suku-sukuSaudi mendengar dari kita mereka selanjutnya akan terus kita tinggi dalam diri mereka! "
 Thalib, AL AKHNAS DAN SUKU DARI Zuhra:
         Ketika Al Aknas, anak Sharik, sekutu suku Zuhra belajar niat Abu Jahl, ia berkata kepada sekutu-sekutunya: "Allah telah menyelamatkan Anda, properti Anda dan suku Anda Makhrama, putra Nufail, satu-satunya alasan untuk. Kehadiran Anda di sini adalah untuk melindungi mereka, kau harus diisi dengan pengecut, biarkansisa menyalahkan saya. Tidak ada gunanya pergi berperang dengan orang ini tanpa keuntungan sebagai Abu Jahal ingin kita lakukan. "Suku Zuhra mengindahkan kata-kata Al Akhnas 'an bersama-sama mereka kembali ke Mekah.
        Thalib bin Abu Thalib, paman Nabi, telah enggan naik keluar dengan Koraysh membenci pemikiran melawan keponakannya sehingga ia memohon berkata: "Ya Allah, itu bukan keinginan saya untuk bergabung dengan Koraysh dalam perang, tetapi jika itu terjadi, biarkan aku dijarah dan tidak penjarah, dan menjadiyang kalah, bukan pemenang. "Ada beberapa orang lain dari Koraysh yang merasakan hal yang sama seperti Thalib sehingga mereka pergi ke dia dan bersama-sama mereka kembali ke Mekah.
SUMUR-SUMUR DARI YALYAL: 
        Nabi, pujian dan saw, memerintahkan para pengikutnya untuk membongkar tenda dan berbaris ke sumur dekat Badar sebelum musuh mereka punya kesempatan untuk mencapai itu. Ketika mereka mulai berbaris hujan mulai turun dan mereka bersyukur kepada Allah untuk itu berisi baik berkat dan pemurnian-Nya.
        Ketika mereka tiba di pasir lembut Yalyal mereka menemukan bahwa hujan telah membuat perusahaan dan sehingga mereka menyeberangi lembah dengan mudah tak terduga. Hujan membantu umat Islam, bagaimanapun, itu adalah penghalang bagi tentara Koraysh karena mereka harus memanjat bukit Akankal yang tergeletak di sisi berlawanan dari lembah dari Badr.
       Ketika Nabi, pujian dan saw, mencapai salah satu dari banyak sumur di daerah yang disebutnya untuk berhenti. Hubab bin Al Mundzir, seorang Ansar, mendekati dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ini tempat yang Allah telah memberitahukan kepada kamu dari mana kita seharusnya tidak maju atau mundur, atau,apakah itu masalah pendapat;? strategi perang "jawab Nabi bahwa itu hanya masalah pendapat, dimana Hubab mengatakan bahwa itu menurutnya bukan tempat terbaik untuk membangun diri Hubab menyarankan Nabi bahwa akan. lebih baik untuk berbaris di salah satu sumur yang lebih besar, lebih dekat ke Koraysh, dan bahwa setelah mereka telah berada sendiri, untuk mengirim pengintai untuk mencari sumur yang tersisa dan plug mereka sehingga Koraysh akan kehilangan air. Dia juga menyarankan Nabi bahwa mereka harus menggali rtempat berisi air dari sumur mereka. Itu saran suara dan Nabi disetujuirencana, dan jadi ketika mereka mencapai lebih baik tidak ada waktu yang terbuang dalam melaksanakan rencana Hubab itu.
      Sa'ad bin Mu'adz prihatin untuk keselamatan Nabi sehingga ia pergi ke dia berkata:. "Wahai Rasulullah, mari kita mendirikan tempat berlindung bagi Anda dan menjaga unta Anda dalam kesiapan sebelahnya Jika Allah memberi kita kekuatan ketika kita bertemu musuh kita akan menang, tetapi jika tidak ditulis, Anda bisa naik kembali ke Madinah dan bergabung dengan mereka yang kita tinggalkan, karena mereka mencintai Anda sebanyak yang kita lakukan dan tidak akan tetap tinggal jika mereka tahu bahwa ada akan menjadi pertempuran. Allah akan melindungi Anda dan mereka akan dewan Anda dengan baik dan berjuang di sisi Anda. Nabi, pujian dan saw, mengucapkan terima kasihdia untuk perhatian nya, memujinya dan memohon restu pada Sa'ad, dan tempat penampungan dibangun dari daun palem.
KEMACETAN SEBELUM PERANG: 
       Itu adalah malam Jumat, 17 Ramadhan dan sebagai orang percaya diri untuk menetap malam, Allah di rahmat-Nya, diturunkan kepada mereka yang diberkati, damai tidur. Keesokan harinya ketika mereka terbangun untuk menawarkan doa-doa mereka mereka merasa benar-benar segar dan siap untuk menghadapi musuh mereka. Sementara itu, di kubu lain, tentara Koraysh dengan 950 laki-laki mereka dilengkapi dengan baik diaduk dan membuat jalan mereka dengan unta mereka ke puncak bukit Akankal.
        Pada saat Koraysh mencapai puncak bukit matahari telah bangkit dan mereka terlihat oleh Nabi. Setelah melihat tentara, Nabi, pujian dan saw, memohon berkata:. "Ya Allah, yang Koraysh di sini Dalam arogansi mereka datang, menentang Anda dan Pembawa Pesan. O Tuhan, berikan kepada kita bantuan Anda yang telah Engkau janjikan. Ya Tuhan, hancurkan mereka hari ini. "
        Tidak lama setelah itu, Nabi, pujian dan saw, kebetulan melihat Utbah bin Rab'ia naik unta merah dan berkata kepada para sahabatnya: "Jika ada yang baik dengan salah satu dari mereka, maka akan dengan orang ini naik unta merah. Jika mereka taat kepada-Nya mereka akan mengambil jalan yang benar. "
        Koraysh juga memiliki pandangan dari orang-orang percaya dan terkejut menemukan bahwa mereka begitu sedikit, dan berpikir mungkin mungkin ada kekuatan lain yang tersembunyi di suatu tempat ke belakang.
        Ketika mereka sampai di lembah, Koraysh melanda kamp dan dikirim Umair menunggang kuda untuk memperkirakan jumlah mereka dan melihat apakah ada bala bantuan tersembunyi. Ketika Umair kembali dia menyatakan: "Hai orang Koraysh, saya telah melihat unta yang membawa kematian laki-laki ini memiliki pertahanan tidak atau berlindung Mereka memiliki..hanya pedang mereka, namun, saya tidak berpikir bahwa salah satu dari mereka akan dibunuh kecuali dia telah dibunuh pertama salah satu dari kami. Bahkan jika masing-masing pihak adalah untuk membunuh yang lain, satu untuk satu, apa gunanya akan ditinggalkan dalam hidup kita, apa yang akan Anda lakukan? "
        Setelah mendengar Umair, Hakim, dari suku Asad, keponakan Siti Khadijah langsung pergi ke Utbah, ayah dari Waleed dengan orang-orang Abdu Syams. Utbah telah setuju untuk bergabung dengan Koraysh melawan orang-orang percaya karena kerabat yang sudah meninggal, saudara Amir Al Hadrami, tewas di Nakhlah selama Sucibulan. Ketika Hakim menemukan Utbah ia mencoba membujuknya untuk tidak mengambil bagian dalam pertempuran mengatakan: "Anda adalah manusia terbesar, penguasa dari Koraysh, dan orang yang dipatuhi Apakah Anda ingin orang untuk mengingat Anda dengan pujian untuk semua waktu.? " Utbah bertanya: "Bagaimana mungkin?" "Memimpin pria Anda kembali, permintaan Koraysh dari Muhammad tidak lebih dari darah untuk darah Hadrami yang adalah sekutu Anda, "jawab Hakim.
       Kata Hakim mengajukan banding ke Utbah, ia setuju dan mendesaknya untuk berbicara dengan Abu Jahl yang telah selama bertahun-tahun menentang Nabi dan paling cemas di antara mereka untuk berperang melawan dia.
       Utbah mengumpulkan anak buahnya berkumpul dan berkata:. "Pria dari Koraysh, Anda akan mendapatkan apa-apa dengan memerangi Muhammad dan para sahabatnya Jika Anda mengalahkan mereka, setiap orang di antara kamu akan selama dia tinggal melihat dispisingly pada orang lain yang telah dibunuh baik nya paman, sepupu atau sanak. Oleh karena itu, berpaling dan meninggalkanMuhammad ke seluruh bangsa Arab, Jika mereka membunuhnya, Anda memiliki keinginan Anda. Di sisi lain, jika mereka tidak melakukannya, Anda akan menunjukkan pengendalian diri ke arahnya. "
        Ketika Hakim mencapai Abu Jahal ia menemukan dia meminyaki mantelnya surat dan menyampaikan pesan. Abu Jahal itu marah, ia sudah lama ditunggu pertemuan ini dan ditujukan pasukannya berkata: ". Demi Allah, kami tidak akan surut, sampai diputuskan antara kami dan Muhammad" Kemudian di depan tentara yang ia sebut Utbahpengecut, takut mati untuk dirinya sendiri dan anaknya Abu Hudzaifah yang adalah seorang Muslim.
        Untuk menambah bahan bakar ke api, Abu Jahl dipanggil Amir, saudara yang dibunuh Amr dan menantangnya untuk tidak membiarkan kesempatan ini untuk membalaskan dendam kematian saudaranya tergelincir dari dia. Emosi berlari tinggi dan Amir dalam keadaan bencana yang besar merobek pakaiannya saat ia berteriak: "Celaka bagi Amr, celakalah bagi Amr," yang menghasut tentara untuk melawan. Kata Utbah telah jatuh di telinga tuli, tidak akan menghentikan mereka. Ketika ia mengetahui bahwa Abu Jahal telah menuduhnya pengecut kebanggaannya itu sangat menantang, jadi ia meninggalkan usahanya dan mencari pengaman, namun, ia tidak dapat menemukan satu yang cukup besar, sehingga ia luka sepotongkain di kepalanya untuk melindunginya - persiapan akhir untuk pertempuran yang saat ini sedang berjalan.
LEPASNYA ABDULLAH: 
         Abdullah bin Ummaya, adalah seorang Muslim, namun ayahnya, kepala suku Jummah, penyiksa dari Bilal, telah membawa tekanan untuk menanggung atas anaknya yang mencegah dia dari bergabung dengan Nabi, pujian dan saw, dan nya saudara ipar Abu Sabrah dan Abu Hudzaifah di Madinah. Ummayatelah memaksa anaknya untuk bergabung dengannya pawai menentang Nabi, namun, kesempatan untuk melarikan diri kepada Nabi baru saja hendak menampilkan diri sebagai ayahnya, dan setiap prajurit lainnya sibuk dengan persiapan mereka untuk pertempuran. Ketahui, Abdullah berhasil menyelinap pergi dan berjalan ke Camp Nabi dan saat ia menyapa Nabi sukacita besar tampak jelas pada wajah keduanya.
 WADUK:
       Beberapa waktu setelah Koraysh telah didirikan sendiri di kaki bukit, beberapa laki-laki mereka berani membuat jalan mereka ke reservoir dari orang-orang percaya, dan minum dari itu. Ketika orang-orang percaya melihat ini mereka menarik masalah tersebut kepada Nabi yang mengatakan kepada mereka untuk membiarkan mereka mengambil mengisi mereka.Dengan pengecualian dari Hakim, keponakan Siti Khadijah, semua yang minum airnya tewas kemudian pada hari itu.
 PERTEMPURAN DARI BADR:
         Sebagai Koraysh mulai maju, Nabi, pujian dan saw, yang disebut teman-temannya untuk membentuk barisan mereka, memuji Allah dan berbicara kepada mereka dengan kata-kata dorongan dan kepastian. Garis mereka kini lurus seperti panah dengan satu pengecualian, salah satu Ansar, Sawad, berdiri sedikit lebihmaju daripada yang lain, maka Nabi mendekatinya dan dengan lembut menusuk perut dengan panah. Sawad memanfaatkan kesempatan itu dan berkata: ".. Ya Rasulullah, Anda telah menyakiti saya Allah telah mengutus Anda dengan kebenaran dan keadilan, sehingga memberikan hak-hak saya" Atas hal ini Nabi menemukan hulu hati danSawad membungkuk dan menciumnya. Nabi bertanya apa yang mendorongnya untuk melakukan hal ini, dimana Sawad mengatakan: "Wahai Rasulullah, hal-hal yang seperti yang Anda lihat, dan jika ditulis, itu adalah keinginan saya bahwa saat-saat terakhir saya harus menghabiskan waktu dengan Anda - bahwa saya kulit telah menyentuh milikmu. " Setelah mendengar pernyataan ini bergerak,Nabi, pujian dan saw, berdoa kepada Allah meminta berkat atasnya.
         Tidak lama setelah itu, Nabi, pujian dan saw, mundur ke tempat penampungan dengan Abu Bakr dan berdoa kepada Allah untuk bantuan-Nya. Setelah doa itu, mengantuk singkat menyusul dia dan setelah bangun ia berkata kepada Abu Bakar: "Jadilah baik senang, Allah telah mengirimkan bantuan-Nya kepada Anda Gabriel adalah di sini dan di tangannya.adalah mengekang kuda yang dipimpinnya, dan dia bersenjata untuk pertempuran! "
        Koraysh tentara telah menarik lebih dekat dan Allah dalam rahmat-Nya membuat jumlah mereka tampak jauh lebih kecil daripada mereka kepada orang-orang percaya, sekarang mereka tapi jauh dari reservoir.
 Mengacu pada jumlah mereka Allah berfirman dalam Al-Quran:
 "Memang, ada tanda untuk Anda dalam dua tentara
 yang bertemu di medan perang.
 Salah satunya berjuang di jalan Allah,
 Lain percaya.
 Mereka (orang-orang beriman) melihat dengan mata mereka
 bahwa mereka adalah dua kali jumlah mereka sendiri.
 Tapi Allah memperkuat dengan bantuan-Nya siapa yang Dia kehendaki.
 Tentunya, dalam bahwa ada pelajaran bagi mereka yang memiliki mata. "
 Bab 3 ayat 13
 "Dan ketika Allah membuat mereka muncul untuk Anda
 dalam visi sebagai band kecil.
 Dia telah menunjukkan kepada Anda sebagai tentara yang besar,
 keberanian Anda akan gagal Anda
 dan Anda akan bertengkar atas urusan itu.
 Tapi Allah disimpan;
 Dia tahu pikiran di dada.
 Dan ketika Anda bertemu dengan mereka,
 Dia membuat setiap muncul untuk beberapa lainnya jumlahnya,
 bahwa Dia akan menyelesaikan apa yang telah Dia ditahbiskan.
 Untuk Allah akan segala sesuatu kembali.
 Orang yang beriman, ketika Anda bertemu tentara mereka
 berdiri teguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah,
 agar Anda menang.
 Taatilah Allah dan Rasul-Nya
 dan tidak sengketa dengan satu sama lain,
 jangan sampai Anda kehilangan keberanian dan tekad Anda melemah.
 Memiliki kesabaran - Allah beserta orang-orang yang sabar.
 Jangan seperti orang-orang yang meninggalkan rumah mereka
 gembira dengan penghinaan dan memamerkan kepada orang-orang.
 Mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah -
 tapi Allah memiliki pengetahuan tentang semua tindakan mereka.
 Dan ketika Setan membuat perbuatan busuk mereka
 adil kepada mereka, katanya:
 'Tidak ada orang yang akan menaklukkan Anda hari ini.
 Aku akan pelindung Anda.
 Tapi ketika dua tentara datang dalam melihat satu sama lain
 ia turun ke tumitnya mengatakan:
 "Saya menolak Anda, karena saya dapat melihat apa yang Anda tidak bisa.
 Aku takut kepada Allah. Hukumannya adalah keras. '
 Bab 8 ayat 43 - 48
        Al Aswad bin Abdul Asad dari suku Mackzum, dikenal karena kepribadian yang tidak menyenangkan itu, adalah orang pertama yang memulai permusuhan saat ia berteriak menantang: "Saya akan minum dari reservoir mereka, menghancurkannya atau meninggal sebelum mencapai itu! " Hamza bin Abdul Muttalib mengambil tantangandan sebagai dua terlibat dalam pertempuran Hamza memukulnya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kaki dan tulang keringnya diputus. Al Aswad bertekad untuk memenuhi sumpahnya dan merangkak menuju waduk ini, bagaimanapun, Hamza memukulnya lagi dan ia meninggal saat ia jatuh ke dalamnya.
        Utbah bin Rab'ia ditemani oleh saudaranya Shayba dan putranya Al Walid adalah berikutnya untuk menantang dan berteriak untuk satu-ke-satu pertempuran. Dari Ansar, tiga orang melangkah maju, mereka adalah saudara-saudara Auf, Mu'awwidh, anak-anak Harits dan lainnya, kemungkinan besar Abdullah bin Rawaha.Utbah bertanya siapa mereka, dan mereka menjawab: "Kami berasal dari Ansar" dimana Utbah berteriak: "urusan kami bukan dengan Anda, kami tahu bahwa Anda sama dengan kami dalam garis keturunan tapi kami berharap untuk melawan orang-orang berdiri sama dari suku kita sendiri!" Pada saat itu seseorang dari Koraysh berseru: "Muhammad, kirimmelawan kita sama dengan kami dari suku kita sendiri! "
       Nabi, pujian dan saw, dipanggil Ubayda bin Harits, Hamzah dan Ali untuk pergi keluar untuk bertemu musuh-musuh mereka. Saat mereka mendekat, Koraysh meminta mereka untuk mengidentifikasi diri. Setelah identifikasi mereka telah dibuat dikenal kepada mereka Koraysh diterima untuk melawan mereka.
       Ubayda berjuang Utbah, Hamza berjuang Shayba, dan Ali Al Walid berjuang. Pertempuran antara Ali dan Al Walid, Hamza dan Shayba sudah berakhir cepat - baik Ali Hamza dan membunuh musuh-musuh mereka. Ubayda dan Utbah telah menyerang satu sama lain dua kali dan sekarang sudah Ubayda telah jatuh. Ketika Hamza Ali dan melihat apa yang terjadi pada merekapendamping mereka berbalik pada Utbah dimana ia tidak hidup untuk melihat malam. Dengan lembut, Hamza dan Ali membawa Ubayda kepada Nabi. Kakinya telah putus dan ia telah kehilangan sejumlah besar darah. Ketika ia melihat Nabi, pujian dan saw, ia menatapnya dan bertanya: "Ya Rasulullah? Allah, aku menjadi martir "" Memang kamu, "jawab Nabi, dan Ubayda senang Kemudian pada negara lemah Ubayda berkata:." Jika Abu Thalib masih hidup dia akan tahu bahwa kata-katanya: "Kami akan tidak memberinya sampai kita berbaring mati di sekelilingnya, tidak memikirkan perempuan dan anak-anak kita, "telah terpenuhidalam diriku. "
       Sebelum tentara maju pada satu sama lain, Nabi, pujian dan saw, memerintahkan para sahabatnya untuk tidak menyerang sampai ia memberi kata, dan dalam hal bahwa mereka mungkin menemukan diri mereka dikelilingi oleh musuh mereka untuk menjaga mereka di teluk dengan mandi panah atas kepala mereka. Dia juga mengatakanmereka bahwa di antara Koraysh adalah mereka yang terpaksa mengangkat senjata melawan mereka dan jika mereka kebetulan bertemu salah satu dari mereka mereka tidak harus membunuh mereka. Mereka adalah paman Nabi Abbas, anak-anak dari Hasyim dan Abdul Bakthtari. Abdul Bakhtari telah mendukung Nabi pada beberapa kesempatandan merupakan salah satu dari mereka yang bertanggung jawab untuk mengakhiri boikot terhadap Muslim di Mekah. Dia juga telah memihak Hakim atas soal tepung Lady Khadijah ketika ia memukul Abu Jahal tegas dengan rahang unta dalam pertarungan yang berlangsung.
           Sementara itu, adrenalin coursed cepat melalui pembuluh darah dari Koraysh dan kecemasan mereka untuk melanjutkan pertempuran dua panah ditembakkan. Yang pertama terjadi Mihja, yang orang bebas Omar yang menjadi orang percaya di samping menjadi pahlawan, maka panah kedua terbang di udara dan menusuk leherdari Haritha, anak Suraka dan cucu dari Al Najjar saat ia minum dari tempatnya.
        Saat pertempuran hendak dimulai, Nabi, pujian dan saw, mengambil segenggam kerikil kecil dan mengatakan melihat Koraysh: "Semoga wajah mereka akan dirusak," kemudian ia melemparkan kerikil ke arah mereka dan memerintahkan nya sahabat berkata: "Sekarang berdiri dan melanjutkan ke arah surga, yang lebar adalah bahwa langit dan bumi. "
         Ketika Umair bin Hamam, mendengar ia bertanya: "Wahai Rasulullah, adalah lebar surga bahwa langit dan bumi?" "Ya," jawabnya. Umair berseru: "Wah, wah!" dimana Nabi bertanya: "Apa yang telah mendorong Anda untuk mengatakan: 'baik, baik'" jawab Umair: "Wahai Rasulullah,. demi Allah, aku mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan harapan bahwa saya bisa menjadi penghuni surga "Mendengar itu Rasulullah, pujian dan saw, memberitahunya:" Kamu memang salah satu penghuninya ".
           Dengan kebahagiaan dalam hatinya ia mengambil beberapa tanggal dari tabung-Nya dan mulai makan, lalu berhenti berkata: "! Jika saya harus bertahan sampai saya selesai makan kurma ini, bahwa memang akan menjadi interval panjang" Jadi dia melemparkan tanggal yang tersisa, bergegas ke medan pertempuran dan berjuang dengan keberanian besar sampai ia menjadi pahlawan.
          Nabi, pujian dan saw, terinspirasi temannya berkata: "Demi Allah, orang yang memegang  jiwa Muhammad, tidak ada orang yang terbunuh hari ini, memerangi mereka dengan keberanian tak tergoyahkan - maju dan tidak mundur - bahwa Allah tidak akan menyebabkan masuk surga. " Janji Surga adalah hadiah terbaik yang pernah mereka bisa berharap untuk dan intensitas pertempuran meningkat.
       Sebagai Ukkashah, dari suku Jahsh, berjuang dengan gagah berani melawan orang-orang kafir, pedangnya patah sehingga ia kembali kepada Nabi dan meminta senjata lain. Alih-alih pedang, Nabi, pujian dan saw, memberinya tongkat kayu. Sebagai Ukkashah memegang itu keajaiban terjadi, klubitu berubah menjadi, panjang, pedang bersinar kuat dan ia melemparkan dirinya sekali lagi ke dalam panasnya pertempuran. Sejak saat itu, Ukkashah menggunakan pedang dalam setiap pertempuran dan menyebutnya "Al Awn", yang berarti "Bantuan".
 Balasan Abu Jahl, Abu'l HAKAM:
         Nabi, pujian dan saw, memerintahkan para sahabatnya untuk waspada untuk Abu Jahal. Mu'az bin Amr mendengar salah satu dari yang lain mengatakan bahwa Abu Jahal telah terlihat di suatu tempat di semak-semak, tetapi bahwa ia sulit dijangkau. Mu'az tidak tergoyahkan dan mulai mencari dia. Segerasetelah ia menemukan dia dan mereka terlibat satu sama lain dalam pertempuran sengit sampai Mu'az memukulnya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kaki Abu Jahl dan shin diiris off dan terbang di udara seolah-olah mereka telah biji kurma disambar alu. Ketika Ikrima, anak Abu Jahl melihat apa yang terjadi pada ayahnya ia berbalik pada Mu'az dan menghasilkan dia pukulan sehingga tangannya hampir sepenuhnya terputus dan digantung oleh sepotong lemas daging dimana Mu'az terus bertarung dengan tangannya yang lain. Ketika Nabi, pujian dan saw lihat kondisi tangan Mu'az, ia meniup beberapa salvia nya atasnya dimana nyatangan dikembalikan kepada diri kita sebelumnya. Mu'az kembali ke medan perang dan meninggal bertahun-tahun kemudian selama kekhalifahan Othman.
        Beberapa waktu kemudian, Mu'awwidh bin Afra menemukan Abu Jahl berbaring di semak-semak dan melihat bahwa ia masih hidup, sehingga ia memukul dia meninggalkan dia untuk mati. Mu'awwidh terus berjuang melawan Koraysh dan di antara mereka yang mati syahid pada hari itu.
KEMENANGAN: 
        Keganasan pertempuran terus untuk sebagian besar hari, maka Allah dalam rahmat-Nya menyebabkan tentara kecil orang percaya untuk menang. Setelah itu semua selesai, Nabi, pujian dan saw, memerintahkan para sahabatnya untuk mencari tubuh Abu Jahl, mengatakan kepada mereka bahwa ia memiliki bekas luka di atas lututnya yang akan mengidentifikasi dirinya.
        Abdullah bin Masood menemukannya dalam pergolakan kematian dan meletakkan kakinya di atas lehernya dan berkata: "Allah telah membuat Anda malu, Anda adalah musuh Allah" Sombong sampai tuntas, Abu Jahal menjawab:. "Bagaimana Dia membuat aku malu, apapun hanya seorang pria kamu bunuh.  Bagaimana melakukan pergi ke  pertempuran? "Abdullah mengatakan kepadanya bahwa ia telah mendukung Allah dan Rasul-Nya kemudian membunuhnya.
 KEAJAIBAN SELAMA PERTEMPURAN:
        Sepanjang pertempuran angin terus menerus telah meledakkan melawan orang-orang kafir - Allah telah menjawab doa Nabi, teman-temannya tidak pernah ditinggal sendirian untuk melawan pertempuran.
 "Dan ketika Anda berdoa kepada Tuhan untuk bantuan,
 Dia menjawab:
 'Aku mengutus kamu membantu,
 seribu malaikat berturut-turut. '"
 Bab 8 ayat 9
 Langsung setelah pertempuran telah dimenangkan, Nabi, pujian dan saw, menerima Wahyu lain yang diinformasikan:
 "Itu bukan Anda, tapi Allah yang membunuh mereka.
 Itu bukan kamu yang melempar pada mereka,
 Allah melemparkan mereka
 sehingga Dia mungkin kaya pahala orang-orang percaya.
 Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui. "
 Bab 8 ayat 17
         Peristiwa-peristiwa ajaib terjadi terus-menerus sepanjang pertempuran. Banyak yang saat-saat orang-orang percaya dalam mengejar musuh mereka menemukan bahwa kepala musuh mereka akan terbang sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang mereka. Beberapa sahabat diberkati untuk menyaksikan malaikat berjuang keras bersamamereka dan melaporkan bahwa kuku kuda mereka naik tidak pernah menyentuh tanah.
       Sebagai orang percaya mencari sahabat mereka martir antara orang mati mereka melihat tidak biasa membakar tanda pada leher dan sendi-orang kafir yang terbunuh. Ketika mereka menyebutkan hal ini kepada Nabi, dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ketika Allah memerintahkan malaikat untuk membunuh orang-orang kafir mereka tidak tahu bagaimanauntuk membunuh manusia sehingga mereka bertanya kepada-Nya bagaimana mereka harus dibunuh. Allah mengatakan kepada mereka untuk memukul orang-orang kafir dengan pedang pada leher dan sendi mereka dan sehingga membakar tanda yang mereka berbicara adalah tanda yang ditinggalkan oleh pedang para malaikat.
       Kemudian, Nabi, pujian dan saw, berbicara tentang angin yang menemani mereka, memberitahu teman-temannya bahwa pertama telah dibawa oleh Malaikat Jibril bersama-sama dengan seribu malaikat. Yang kedua Angel Mik'ail dan seribu malaikat di sisi kanannya. Yang ketiga Angel Israfil dan seribu malaikat di sisi kirinya dan bahwa malaikat telah berjuang bersama orang-orang percaya mengenakan sorban putih dengan sepotong yang menjuntai dari belakang. Dia juga berbicara tentang tunggangan mereka dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa malaikat naik kuda belang-belang. Ini adalah satu-satunya pertempuran di mana para malaikat mengambilbagian.
 AWAN DARI MALAIKAT: 
       Satu bukan kelompok dari suku Ghifar kemudian mengatakan kepada ibn Abbas bahwa selama pertempuran ia dan sepupunya telah memposisikan diri di atas bukit yang menghadap ke medan pertempuran dengan maksud penjarahan setelah pertempuran usai. Ketika mereka melihat ke bawah pada pertempuran, awan putih mendekatibukit, dan di dalamnya mereka mendengar meringkik kuda dan suara yang mengatakan:. " Maju, Hayzum" Adapun sepupu pria itu, itu terlalu banyak untuk dia dan kepalanya meledak terbuka dan ia meninggal Narator sendiri, kata ibn Abbas bahwa ia juga hampir meninggal karena teror mutlak.
 Pahlawan:
       Empat belas orang percaya tewas hari itu, enam dari Muhajir dan delapan dari Ansar. Di antara barisan mereka adalah Umair, saudara muda dari Sa'ad yang memohon Nabi untuk membiarkan dia menemani mereka.
        Ketika tiba saatnya untuk mengubur para pahlawan, Nabi memerintahkan agar tubuh mereka tidak harus menerima cuci adat karena pada hari kiamat itu akan dihidupkan kembali dengan luka-luka mereka memancarkan dengan parfum musk.
 Kematian orang kafir:
       Adapun Koraysh, tujuh puluh orang kafir dibunuh, kebanyakan dari mereka adalah kepala suku mereka. Orang-orang kafir dikuburkan bersama dalam pit, seperti Nabi, pujian dan saw, nama masing-masing dan setiap satu dari mereka bersama-sama dengan garis keturunan mereka. Setelah pemakaman mereka Nabi berbicara kepada mereka menanyakan apakah merekatelah menemukan apa yang Allah telah berjanji kepada mereka untuk menjadi kenyataan, karena sesungguhnya ia tahu janji Allah untuk menjadi kenyataan. Ketika Omar mendengar Nabi, pujian dan saw, berbicara dengan orang mati, dia bertanya apakah orang mati bisa mendengar, dimana Nabi, pujian dan saw, menjawab bahwa mereka bisa mendengar sajaserta dia tapi mereka dicegah dari menjawab.
       Tujuh puluh orang kafir yang ditawan untuk siapa suku mereka membayar uang tebusan antara tiga atau empat ribu dirham. Adapun mereka yang tidak mampu membayar uang tebusan, mereka untungnya dirilis oleh Nabi, pujian dan saw, tanpa pembayaran.
 Pembalasan dendam DARI BILALYang Dianiaya:
        Di antara mereka yang ditawan adalah Ummaya, penganiaya terkenal miskin, Muslim yang kurang mampu. Sebelum Islam penculiknya, Abdu Amr, yang sejak itu menjadi seorang Muslim dan mengambil nama Abdul Rahman, telah menjadi sahabat Ummaya itu. Namun, Ummaya menolak untuk memanggilnya dengan nama baru, sebaliknya ia akanmemanggilnya Abdulillah, yang diterima Abdul Rahman.
        Setelah pertempuran, sementara Abdul Rahman berkumpul baja musuh sebagai rampasan perang, Abdul Rahman melihat Ummaya berdiri memegang tangan anaknya dan mendengar dia memanggil: "Abdu Amr", tapi dia mengabaikannya sampai dia memanggilnya Abdulillah ketika dia mengatakan: "Anda tidak akan membawa saya tahanan, saya lebih berharga daripada mereka! lapis mail "jawab Abdul Rahman:" Demi Allah, aku akan melakukannya, "dan melemparkan baju besi yang telah dikumpulkan.
         Abdul Rahman membawa mereka dengan tangan dan membawa mereka ke kamp-nya. Saat mereka berjalan, Ummaya meminta nama orang yang telah dipakai sebuah bulu burung unta di dadanya. Abdul Rahman menjawab bahwa itu adalah Hamza, dimana Ummaya berkomentar bahwa dialah yang telah merugikan Koraysh paling.
        Bilal, yang telah disiksa begitu sangat keras oleh Ummaya terjadi untuk menangkap melihat Abdul Rahman terkemuka tawanan ke kamp dan berteriak: "Ini adalah kafir besar, Ummaya bin Khalaf, mungkin saya tidak hidup selama dia hidup! " Abdul Rahman mengatakan: "Mereka adalah tawanan saya," tapi Bilal terusberteriak: "O pembantu Allah, kafir Ummaya besar, bin Khalaf, mungkin saya tidak hidup selama ia hidup!" Itu tidak lama sebelum orang-orang percaya berkumpul dan mengepung Abdul Rahman, Ummaya dan Ali, kemudian salah satu dari mereka melangkah maju dan memotong kaki Ali dan Ummaya berteriak dengan sekuat tenaga.Abdul Rahman mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk dirinya dan orang banyak membunuh penyiksa terkenal dan putranya.
 PENGOBATAN TAHANAN:
         Nabi memerintahkan bahwa meskipun para tahanan itu harus terikat mereka harus diperlakukan dengan baik dan diberi makan dengan makanan yang sama seperti penculik mereka.
         Di antara para tawanan adalah Abu Aziz, saudara Mus'ab. Ketika Mus'ab melihat bahwa saudaranya telah ditangkap oleh Ansar ia menyarankan dia berkata: "! Bind dengan baik, ibunya kaya dan dia mungkin siap untuk membayar tebusan tampan baginya" Ketika Abu Aziz mendengar ucapan kakaknya ia berkata: "Saudaraku,? apakah ini cara Anda berbicara tentang saya kepada orang lain "jawab Mus'ab:". Dia adalah saudara saya di tempat Anda "Namun, banyak kejutan Abu Aziz Ansar memperlakukannya dengan baik dan akan memuji perlakuan yang adil penculiknya 'dari dia di tahun-tahun mendatang.
        Asumsi  Mus'abs terbukti benar. Kemudian, ketika ibunya mengetahui penangkapan anaknya dia menawarkan uang tebusan tampan tidak kurang dari 4.000 dirham untuk pembebasannya.
        Di antara tahanan lainnya beberapa anggota keluarga Nabi sendiri. Ada Suhayl, kepala Amir, sepupu dan mantan hukum saudara- Siti Swadah, istri Nabi. Paman Nabi, Abbas, juga telah ditangkap, namun, ia sangat cenderung Islam tetapi tidak belum dibuatitu dikenal karena banyak Koraysh berutang sejumlah besar uang dan ia takut mereka mungkin tidak membalasnya jika mereka menduga kecenderungan itu. Abdul As, suami terasing dari putri Nabi, Siti Zaynab, dan dua sepupunya Nufail dan Akil yang juga keponakan dari Abbas juga ditawan.
        Sebagai kegelapan malam tiba para sahabat duduk sendiri turun untuk tidur, namun Nabi tidak mampu untuk beristirahat, pikiran pamannya sedang terikat mengganggunya sehingga ia mengirim kabar baginya untuk mengikat.
        Para sahabat juga berhasil mengambil dua musuh yang paling memusuhi mereka - Nadr, dari suku Abd Ad-Dar dan UKBA, dari suku Shams tawanan. Nabi, pujian dan saw, merenungkan apakah akan membiarkan mereka hidup atau tidak, karena ia tahu bahwa jika mereka tetap hidup merekaakan tidak diragukan lagi melanjutkan permusuhan mereka terhadap dia dan para pengikutnya. Namun, ada kemungkinan bahwa peristiwa pertempuran telah berubah hati mereka dan menyebabkan mereka untuk merefleksikan dan masuk Islam. Dengan pemikiran ini, Nabi, pujian dan saw, memutuskan untuk mengamati sikap merekadan tindakan selama beberapa hari mendatang dan kemudian mengambil tindakan apa pun yang diperlukan. Sementara itu, Nabi mengirim Zayd dan Abdullah on terlebih dahulu ke Madinah dengan berita besar kemenangan mereka.
        Tiga hari sebelum mencapai Madinah, Nabi, pujian dan saw, menghentikan kafilah dan membagi tahanan dan rampasan perang antara pengikutnya, masing-masing pendamping menerima bagian yang sama.
 BERITA KEMENANGAN:
        Ketika Zaid dan Abdullah mencapai Medina berita kemenangan Nabi menyebar seperti api liar di seluruh kota dan ada ucapan syukur dan sukacita yang besar di kalangan umat Islam. Namun, orang-orang munafik, musyrik dan Yahudi dari suku Nadir, Krayzah dan Kaynuka yang sangat kecewa. Semua berharapuntuk menghancurkan Nabi, pujian dan saw, dan para sahabatnya, sehingga cara hidup mereka akan kembali sekali lagi untuk bagaimana telah sebelum kedatangannya di Madinah.
       Ka'b bin Ashraf telah lahir dari seorang ibu Yahudi dan musyrik Arab dari suku Tayy. Karena ibunya menjadi seorang Yahudi, orang-orang Yahudi menerima dia sebagai salah satu dari mereka sendiri ke suku Nadir. Ka'b adalah kaya dan dikenal sebagai penyair - status banyak dicari di Arab - dan lebih bertahun-tahun ia telah menjadi suku berpengaruh Nadir. Ketika pertama kali mendengar berita tentang kekalahan Koraysh dan begitu sangat banyak kepala suku yang telah disembelih, lidahnya langsung mengungkapkan pikiran terdalam sambil berseru: "Demi Allah, jika Muhammad telah dibunuh ini, bisa dalam perutbumi lebih baik daripada permukaannya! "Cemas, Ka'b mencari berita lebih lanjut untuk memastikan apakah atau tidak laporan ia pertama kali menerima adalah benar. Banyak nya semua orang cemas ia bertanya menegaskan laporan pertama sehingga ia berangkat ke Mekah untuk menghasut Koraysh untuk bangkit sekali lagi dan membalaskan dendam diri denganmemerangi Nabi di Yatsrib. Untuk menambah bahan bakar ke api yang terdiri sebuah puisi untuk menghormati kepala suku Koraysh meratap dan suku yang ia tahu akan berinteraksi pada emosi mereka.
 KEMATIAN LADY RUKIYAH:
        Meskipun itu adalah waktu untuk kegembiraan besar, itu juga merupakan waktu untuk kesedihan. Sesaat sebelum Nabi, pujian dan saw, telah meninggalkan Madinah, putrinya Siti Rukiyah telah diambil sakit parah. Penyakitnya sangat menyedihkan bahwa Nabi telah menginstruksikan suaminya, Othman, untuk tinggal padanyasisi dan tidak untuk menemaninya. Penyakit Lady Rukiyah terbukti terminal dan pada hari yang sama Zaid dan Abdullah membawa berita kemenangan yang mulia, Othman dan Osama dimakamkan Lady Rukiyah, semoga Allah senang dengan dia.
        Zayd berjalan ke rumah Afra untuk menyampaikan berita bahwa dua anaknya Auf dan Mu'awwidh telah berjuang dengan gagah berani dan bahwa keduanya telah martir. Itu memang kehilangan besar bagi Afra, tapi dalam hati dia tahu bahwa anaknya telah dihormati dengan kematian para pahlawan.
 Dari rumah Afra  Zayd mengunjungi ibu Haritha dan mengatakan betapa anaknya telah menjadi salah satu yang pertama yang akan terluka parah pada awal pertempuran. Beberapa hari setelah Nabi kembali ke Madinah, Afra pergi kepadanya dan bertanya:. "Wahai Rasulullah, ceritakan tentang Haritha Jika ia berada di surga saya bisa. menanggungnya dengan sabar, tapi jika tidak saya akan menangis "Rasulullah, pujian dan saw, menghiburnya dengan mengatakan:" Wahai Bunda Haritha, ada banyak jajaran di surga, dan anakmu telah mencapai taman tertinggi - Firdous Al A'la. "
         Ini adalah pertempuran pertama dalam Islam, telah banyak provokasi sebelum waktu ini, tetapi Nabi dan para sahabatnya menunggu dengan sabar untuk izin Allah untuk mengangkat senjata melawan orang-orang kafir.
  Drum:
          Cerita mencapai ibn Marzook bahwa orang-orang yang mengunjungi atau melewati tempat pemakaman orang-orang martir di Badr mendengar ketukan drum yang tak terlihat, mirip dengan kemegahan mereka yang menyertai raja. Ibn Marzook tidak yakin apakah cerita itu kenyataan, namun, satu tahun ketika ia pergi berziarah ia melewatidengan tempat pemakaman dan mendengar sendiri pemukulan drum. Ini bukan satu-satunya waktu dia mendengar drum, karena ia melewati jalan itu beberapa kali setelah itu dan setiap kali ia mendengar drum pemukulan.
         Ini mungkin tampak aneh bagi pembaca yang Ummaya dipanggil kutukan Allah atas UKBA karena mereka berdua musyrik. Namun, satu harus ingat bahwa berabad-abad sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah, juga mengajarkan orang Mekah bahwa mereka harus menyembah Allah saja. Namun, setelah kematian para nabi, iman melemah dan selama waktu Mekah dikembalikan sekali lagi untuk penyembahan berhala. Patung kini menempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah, Rumah Allah, dan menyembah-Nya bukan seperti itu anggapan orang musyrik bahwa berhala menengahi antaradiri mereka sendiri dan Allah, yang mereka anggap sebagai Tuhan terpencil. Mengingat Allah tidak jelas, namun, ketika datang ke tempat sumpah mereka sering akan menggunakan Nama-Nya.


