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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 مبدأ الشورى يف غزوة بدر

 5102َٗلَ٘  3 :فٖ خشٗذٓ أخجبس الخل٘ح تبسٗخ الٌشش

 ثملن: الذوتَس صوشٗب خٌدٖ

 

فٖ غضٍٓ ثذس، ٍخذ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ًفسِ فٖ هَلف 
ٍثٌْ٘ن ٗحتبج فِ٘ ئلى استشبسٓ أصحبثِ ٍخبصٔ األًصبس ألى هب ثٌِ٘ 

هي ػَْد ئًوب تتؼلك فمط ثبلذفبع ػي الٌجٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن 
داخل الوذٌٗٔ ٍحوبٗتِ ثْب ٍلن ٗحذث لط أى اشتشوَا فٖ إٔ هي 
السشاٗب السبثمٔ. أهب ٍلذ خشج هي الوذٌٗٔ فمذ تغ٘ش الوَلف، ٍهي ثن 
ثذأ الٌجٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن َٗخِ حذٗثِ ئلى الوسلو٘ي طبلجّب 

 .َستْن، ٍوبى ٗؼٌٖ ثصفٔ خبصٔ األًصبسسأْٗن ٍهش

فمبم أثَثىش الصذٗك سظٖ اهلل ػٌِ فمبل ٍأحسي، ثن لبم ػوش ثي 
الخطبة سظٖ اهلل ػٌِ فمبل ٍأحسي، ثن لبم الومذاد ثي ػوشٍ فمبل: ٗب 
سسَل اهلل، اهط لوب أهشن اهلل فٌحي هؼه، ٍاهلل ال ًمَل له ووب لبل 

ٍَسَثُّهَ فَمَبتِال ئًَِّب َّبٌَُّب لَبػِذٍُىَ(،  ثٌَ ئسشائ٘ل لوَسى )فَبرَّْتِ أًَتَ
الزٕ ثؼثه  ٍلىي ارّت أًت ٍسثه فمبتال ئًب هؼىوب همبتلَى، فَ

 أٍ ال٘وي ألصى فٖ هَظغ ٍَّ –ثبلحك لَ سشت ثٌب ئلى ثشن الغوبد 
 سسَل لِ فمبل ًجلغِ، حتى دًٍِ هي هؼه لدبلذًب – الحجشٔ هذٌٗٔ

 .ٍدػب لِ خ٘شًا ٍسلن ػلِ٘ اهلل صلى اهلل
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ٍلفت ًظش سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن أى ّإالء خو٘ؼّب هي 
الوْبخشٗي، ٍَّ ئًوب ٗشٗذ استدالء هَلف األًصبس، فمبل هشٓ أخشى: 

 .«أش٘شٍا ػلٖ أْٗب الٌبس»

ففْوت األًصبس أًِ ٗؼٌْ٘ن، فٌْط سؼذ ثي هؼبر صبحت ساٗتْن 
ل سؼذ: لذ آهٌب ثه ؟ لبل: أخل، فمب ٍلبل: ٗب سسَل اهلل لىأًه تشٗذًب

ٍصذلٌبن ٍشْذًب أى هب خئت ثِ َّ الحك ٍأػطٌ٘بن ػلى رله 
ػَْدًب ٍهَاث٘مٌب ػلى السوغ ٍالطبػٔ، فبهط ٗب سسَل اهلل لوب أسدت 
فٌحي هؼه، فَ الزٕ ثؼثه ثبلحك لَ استؼشظت ثٌب ّزا الجحش فخعتِ 

ا، لخعٌبُ هؼه هب تخلف هٌب سخل ٍاحذ، ٍهب ًىشُ أى تلمى ثٌب ػذًٍب غذّ
ئًب لصجش فٖ الحشة، صذق ػٌذ اللمبء، لؼل اهلل ٗشٗه هٌب هب تمش ثِ 

 .ػٌ٘ه فسش ثٌب ػلى ثشؤ اهلل

ٗمَل الشإٍ، فسش سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثمَل سؼذ 
ًٍشطِ رله، ثن لبل: س٘شٍا ٍأثششٍا فاى اهلل لذ ٍػذًٖ ئحذى 

 .الطبئفت٘ي ٍاهلل لىأًٖ أًظش ئلى هصبسع المَم

 .تمشس أهش الوؼشؤٍّىزا 

لن ٗشتدل سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن أهشُ، ٍلن ٗمشس أهش الوؼشؤ 
لَحذُ، ػلى الشغن هي أًِ ًجٖ هشسل، وبى هي الووىي أى ٗأهش ف٘طبع، 
ٍئًوب أخز ثوجذأ الشَسى التٖ تؼذ أحذى أّن الشوبئض ٍالوجبدب التٖ خبء 

 .ثْب اإلسالم

ِ٘ ٍسلن ثزله، ٍئًوب ٍثؼذ أى ٍلن ٗىتف سسَل اهلل صلى اهلل ػل
حصل ػلى هب ٗشٗذ هي تأو٘ذ هي الوسلو٘ي ثشغجتْن فٖ الومبتلٔ، فٖ 
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تله اللحظٔ الذل٘مٔ الحبسؤ ػلن ّزا المبئذ الفز الزٕ ٗشؼش ثوَاطي 
العؼف الجششٕ أى ّزا الد٘ش ٗحتبج اٙى ئلى هب ٗشفغ هي هؼٌَٗبتِ، 

ثَظغ ثزسٓ الٌصش  صغ٘شٓ تحفضّن، ٍرله« تحف٘ضٗٔ»فأسسل ثشسبلٔ 
فٖ ػملْن الجبطي ٍصسع فٖ ًفَسْن الشؼَس ثبلٌصش، هي خالل أًِ 

، ّزُ الدولٔ الصغ٘شٓ الجس٘طٔ سثوب وبى لْب «هصبسع المَم»أشبس ئلى 
تأث٘ش ئٗدبثٖ ػلى الد٘ش اإلسالهٖ الصغ٘ش الؼذد، فبًتششت الدولٔ 

ى ووب تٌتشش الٌبس فٖ الْش٘ن ث٘ي أفشاد الد٘ش الوسلن، فمذ وب
ثبلفؼل ٗحتبج ئلى ّزا التحف٘ض، فتوىي صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن هي 

 .استخذام الصَسٓ اإلٗدبث٘ٔ ٍأٍحى ئلى الٌبس أًْن هٌتصشٍى ال هحبل

ٍٗمَل الشإٍ ئًِ فٖ الَ٘م السبثك لَ٘م ثذس هشى صلى اهلل ػلِ٘ 
ٍسلن فٖ أسض الوؼشؤ ٍخؼل ُٗشٕ خٌَدُ هصبسع سؤٍس الوششو٘ي 

 – ثبألسض ٗذُ ٍٍظغ –ؼل ٗش٘ش ث٘ذُ: ّزا هصشع فالى ٍاحذّا ٍاحذّا، ٍخ
 هٌْن أحذ تؼذى فوب اهلل، شبء ئى – فالى هصشع ٍّزا فالى، هصشع ٍّزا

! هب أخطأٍا الحذٍد  ثبلحك ثؼثِ الزٕ فَ»: ػوش ٍلبل. ئشبستِ هَظغ
 .«التٖ حذ سسَل اهلل

 

 

 

 


