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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 الرأي اآلخر يف غزوة بدر

 5112َٗلَ٘  1 :فٖ جشٗذٓ أخثاس الخل٘ج تاسٗخ الٌشش

 تقلن: د. صمشٗا خٌجٖ

 

لِ٘ ٍسلن تذسًا، ًٍضل تْا. فقال الحثاب تي تلغ سسَل اهلل صلى اهلل ع
الوٌزس: ٗا سسَل، أسأٗت ّزا الوٌضل أًضلنِ اهلل ل٘س لٌا أى ًقذهِ، ٍال 

 ؟ ًتأخش عٌِ أم َّ الشإٔ ٍالحشب ٍالون٘ذٓ

 .«تل َّ الشإٔ ٍالحشب ٍالون٘ذٓ»قال صلى اهلل علِ٘ ٍسلن 

فقال: ٗا سسَل اهلل، فئى ّزا ل٘س توٌضل؛ فاًْض تالٌاس حتى ًأتٖ 
أدًى هاء هي القَم، فٌٌضلِ، ثن تغَس ها ٍساءُ هي القلة ثن ًثٌٖ علِ٘ 

 .حَضًا، فٌولؤُ هاء، ثن ًقاتل القَم، فٌششب ٍال ٗششتَى

 .«لقذ أششت تالشإٔ»فقال سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن: 

 علِ٘ ٍسلن ٍهي ههِ هي الٌاس، فااس فٌْض سسَل اهلل صلى اهلل
حتى إرا أتى أدًى هاء هي القَم ًضل علِ٘، ثن أهش تالقلة فغَست، ٍتٌى 
حَضًا على القلة الزٕ ًضل فولب تالواء، ٍّنزا اهتلل الوالوَى 

 .هَاقع الواء. أ. ّـ

ٍإى ماًت غضٍٓ تذس تْا النث٘ش هي الهثش ٍالقصص ٍالحناٗات، إال أى 
ش٘ش إلى الهذٗذ هي الوهاًٖ الٌث٘لٔ التٖ ماى سسَل اهلل ّزُ الحناٗٔ ت

 :صلى اهلل علِ٘ ٍسلن ٗخطْا ألهتِ، ٍهٌْا
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ّزا التقاسب النث٘ش الزٕ ماى ت٘ي سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘  .1
ٍسلن ٍصحاتتِ، ح٘ث ماى ٗحادثْن ٍٗحادثًَِ هي غ٘ش أتَاب 
هغلقٔ أٍ حشس أٍ حَاجض، فناًَا تثااطٔ ٗجلاَى ههِ 

 .ها ٗشٗذٍى ٍٗقَلَى
حشٗٔ الشإٔ ماًت هنفَلٔ للجو٘ع، فلن ٗخف ّزا الصحاتٖ هي  .2

إتذاء سأِٗ حتى إى ماى ّزا الشإٔ ٗخالف فِ٘ سسَل اهلل صلى اهلل 
 .علِ٘ ٍسلن، فقال ها ٗشاُ صاةثًا

تأدب الصحاتٔ هع اهلل عض ٍجل ٍهع سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘  .3
، ٍإًوا استأرى ٍسلن، فلن ٗقل لِ إًل أخطأت أٍ ها شاتِ رلل

 .ٍتأمذ أًْا فنشٓ هي األفناس عٌذّا قال ها ٗشاُ صَاتًا
هثذأ الشَسى هي الوثادا التٖ ٍضهْا اإلسالم، شاء هي شاء  .4

ٍأتى هي أتى، ٍلنٌْا أسلَب ساقٍ فٖ التهاهل هع األفناس ٍالشإٔ 
اٙخش، فالجو٘ع ٗفنش ٍالجو٘ع ٗشى، لزلل فٖ ظل ّزا الوثذأ 

 .ها ٗشاُ هٌاسثًا ٗوني للجو٘ع أى ٗثذٕ
لن تأخز سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن الهضٓ تاإلثن، فن٘ف  .5

ٗخاطثِ ّزا اإلًااى ٌٍٗصحِ أهام الٌاس ٍَّ الٌثٖ الوشسل، 
ٍإًوا أقش صلى اهلل علِ٘ ٍسلن تصَاب فنشٓ الصحاتٖ سضٖ اهلل 

 .عٌِ ٍأهش الج٘ش تالتحشك تالتنت٘ل الزٕ سآُ صاحة الفنشٓ

عٌذ طشح ّزُ الفنشٓ ٍإًوا أشاس سهذ تي ههار ٍلن ٗتَقف األهش 
شثِ الخ٘ؤ  -توشَسٓ أخشى فقال: ٗا ًثٖ اهلل أال ًثٌٖ لل عشٗشًا 

 سماةثل عٌذك ًٍهذ فِ٘ تنَى –ٗاتظل تْا، ٍماى هي جشٗذ الٌخل 
 أحثثٌا ها رلل ماى عذًٍا على ٍأظْشًا اهلل أعضًا فئى عذًٍا، ًلقى ثن
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ةثل فلحقت توي ٍساءًا، فقذ تخلف سما علٖ جلات األخشى ماًت ٍإى
عٌل أقَام ٗا ًثٖ اهلل ها ًحي تأشذ لل حثًا هٌْن ٍلَ ظٌَا أًل تلقى 
حشتًا ها تخلفَا عٌل، ٗوٌهل اهلل تْن ٌٗاصحًَل ٍٗجاّذٍى ههل، 
فأثٌى علِ٘ سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن ٍدعا لِ تخ٘ش ٍتٌى 

 .الهشٗش فَق تل هششف على ه٘ذاى الوهشمٔ

جل٘لٔ أقشّا صلى اهلل علِ٘ ٍسلن فٖ ّزُ الغضٍٓ الهظ٘ؤ،  هثادا
غضٍٓ تذس النثشى التٖ ثثت فْ٘ا اهلل سثحاًِ ٍتهالى اإلسالم ٍسفع 

 .شأًِ، ٍإلى حناٗٔ أخشى

 

 


