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 ملدمة امكتاب

وِر  ِ ِمْن ُُشُ تَْغِفُرُه، َوهَُؼوُذ ِِبّلِله تَِؼينُُو ، َووَس ْ َمُدُه ، َووَس ْ ، ََنْ ِ اِمنَا، َمْن ََيِْدِه ٕاْن امَْحْمُد ّلِِله ئَاِت َأْْعَ ِّ نَا ، َوِمْن َسي َأهُْفس ِ

ُ ، َوْحَدُه ال َُشِيمَ  ال اّلِله
ِ
ََلَ ا

ِ
، َوَمْن يُْضِلْل ، فاَل َىاِدَي ََلُ ، َوَأْشيَُد َأْن ال ا ُ ،فاَل ُمِضله ََلُ ، َوَأْشيَُد َأنه اّلِله  ََلُ

. ًدا َغْبُدُه َوَرُسوَُلُ  ُمَحمه

اله َوَأهُُْتْ ُمْسِلُموَن )ََي َأَُيَ  :﴿
ِ
َ َحقه تُلَاِتِو َواَل تَُموتُنه ا هُلوا اّلِله يَن أَٓمنُوا ات ِ  [201]أٓل ْعران:  ﴾(201ا اَّله

ا َوبَثه ِمْْنُمَ  :﴿ ي َخلَلَُُكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْْنَا َزْوََجَ ِ هُُكُ اَّله هُلوا َرب هُلوا ا رِ ََي َأَُيَا امنهاُس ات َجااًل َنِثرًيا َوِوَساًء َوات

َ ََكَن ػَلَْيُُكْ َرِكيًبا ) نه اّلِله
ِ
ي تََساَءمُوَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم ا ِ َ اَّله  [.2]امنساء:  ﴾(2اّلِله

َ َوكُومُوا كَْواًل َسِديًدا ) :﴿ هُلوا اّلِله يَن أَٓمنُوا ات ِ امَُُكْ 00ََي َأَُيَا اَّله َ  ( يُْصِلْح مَُُكْ َأْْعَ َويَْغِفْر مَُُكْ ُذهُوبَُُكْ َوَمْن يُِطعِ اّلِله

 [.02 - 00]أْلحزاب:  ﴾ (02َوَرُسوََلُ فَلَْد فَاَز فَْوًزا َغِظميًا )

 ٔأما بؼد :

دٍ  ِ ، َوَأْحَسَن امْيَْدِي َىْدُي ُمَحمه نه َأْصَدَق امَْحِديِث ِنتَاُب اّلِله
ِ
ُمْحَدجٍَة ِبْدػٌَة  ، َوَُشُ أْلُموِر ُمْحَدََثُُتَا، َوُكُ  ا

 ، َوُكُ ِبْدػٍَة َضاَلََلٌ، َوُكُ َضاَلََلٍ ِِف امنهاِر .

 

 أحداث صلح احلديبية :
ُهَما َحِديَث َصاِحِبِو، قَااَل: َخرََج  َعِن ادلِْسَوِر ْبِن ََمَْرَمَة، َوَمْرَواَف، ُيَصدُّْؽ ُكلُّ َواِحٍد ِمنػْ

ِإفَّ َخاِلَد : »َزَمَن احلَُديِْبَيِة َحَّتَّ ِإَذا َكانُوا بِبَػْعِض الطَّرِيِق، قَاَؿ النَِّبُّ  َرُسوُؿ اللَِّو  
فَػَو اللَِّو َما َشَعَر ِِبِْم « ْبَن الَولِيِد بِاْلَغِميِم ِف َخْيٍل لُِقَرْيٍش طَِليَعٌة، َفُخُذوا َذاَت الَيِميِ 

َحَّتَّ   ْيِش، فَاْنطََلَق يَػرُْكُض َنِذيًرا لُِقَرْيٍش، َوَساَر النَِّبُّ َخاِلٌد َحَّتَّ ِإَذا ُىْم بَِقتَػَرِة الَ 
َها بَػرََكْت بِِو رَاِحَلُتُو، فَػَقاَؿ النَّاُس: َحْل َحْل  ِإَذا َكاَف بِالثَِّنيَِّة الَِِّت يُػْهَبُط َعَلْيِهْم ِمنػْ

َما َخََلَْت : » ْصَواُء، فَػَقاَؿ النَِِّبُّ فََأحلَّْت، فَػَقاُلوا: َخََلَْت الَقْصَواُء، َخََلَْت القَ 
َوالَِّذي نَػْفِسي » ، ُُثَّ قَاَؿ: «الَقْصَواُء، َوَما َذاَؾ ذَلَا ِِبُُلٍق، َوَلِكْن َحَبَسَها َحاِبُس الِفيلِ 

، ُُثَّ َزَجَرَىا «اَىابَِيِدِه، اَل َيْسأَُلوِن ُخطًَّة يُػَعظُّْموَف ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّو ِإالَّ َأْعطَْيتُػُهْم ِإيَّ 
َاِء، يَػَتبَػرَُّضُو 

ُهْم َحَّتَّ نَػَزَؿ بِأَْقَصى احُلَديِْبَيِة َعَلى ََثٍَد قَِليِل ادل فَػَوثَػَبْت، قَاَؿ: فَػَعَدَؿ َعنػْ
الَعَطُش،  النَّاُس تَػبَػرًُّضا، فَػَلْم يُػَلبّْْثُو النَّاُس َحَّتَّ نَػَزُحوُه َوُشِكَي ِإََل َرُسوِؿ اللَِّو 

نْػتَػزََع َسْهًما ِمْن ِكَنانَِتِو، ُُثَّ أََمَرُىْم َأْف ََيَْعُلوُه ِفيِو، فَػَو اللَِّو َما زَاَؿ َيَِيُش ذَلُْم بِالرّْيّْ فَا
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َنَما ُىْم َكَذِلَك ِإْذ َجاَء بَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء اخلُزَاِعيُّ ِف نَػَفٍر ِمْن  َحَّتَّ َصَدُروا َعْنُو، فَػبَػيػْ
، فَػَقاَؿ: ِإِنّْ 1ِمْن َأْىِل ِِتَاَمَة )*( اَعَة، وََكانُوا َعْيَبَة ُنْصِح َرُسوِؿ اللَِّو قَػْوِمِو ِمْن ُخزَ 

تَػرَْكُت َكْعَب ْبَن ُلَؤيٍّ، َوَعاِمَر ْبَن ُلَؤيٍّ نَػَزُلوا أَْعَداَد ِمَياِه احُلَديِْبَيِة، َوَمَعُهُم الُعوُذ 
طَاِفيُل، َوُىْم 

َ
: " ِإنَّا َلَْ َنَِْئ ُمَقاتُِلوَؾ َوَصادُّوَؾ َعِن البَػْيِت، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ادل

ُهُم احَلْرُب، َوَأَضرَّْت ِِبِْم، فَِإْف  َنا ُمْعَتِمرِيَن، َوِإفَّ قُػَرْيًشا َقْد َنََِكتػْ لِِقَتاِؿ َأَحٍد، َوَلِكنَّا ِجئػْ
ًة، َوُِيَلُّوا  بَػْيِِن َوبَػْيَ النَّاِس، فَِإْف َأْظَهْر: فَِإْف َشاُءوا َأْف َيْدُخُلوا َشاُءوا َماَدْدتُػُهْم ُمدَّ

ِفيَما َدَخَل ِفيِو النَّاُس فَػَعُلوا، َوِإالَّ فَػَقْد ََجُّوا، َوِإْف ُىْم أَبَػْوا، فَػَو الَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه 
َفرَِد َسالَِفِِت  ، َولَيُػْنِفَذفَّ اللَُّو أَْمَرُه "، فَػَقاَؿ بَُدْيٌل: ََلُقَاتَِلنػَُّهْم َعَلى أَْمرِي َىَذا َحَّتَّ تَػنػْ

َناُكْم ِمْن َىَذا  َسأُبَػلُّْغُهْم َما تَػُقوُؿ، قَاَؿ: فَاْنطََلَق َحَّتَّ أََتى قُػَرْيًشا، قَاَؿ: ِإنَّا َقْد ِجئػْ
ْعَناُه يَػُقوُؿ قَػْواًل، فَِإْف ِشْئُتْم َأْف نَػْعِرَضُو َعَلْيُكْم فػَ  َعْلَنا، فَػَقاَؿ ُسَفَهاُؤُىْم: الَ الرَُّجِل َوَسَِ

ْعَتُو يَػُقوُؿ، قَاَؿ:  ُهْم: َىاِت َما َسَِ َحاَجَة لََنا َأْف ُُتِْبَنَا َعْنُو ِبَشْيٍء، َوقَاَؿ َذُوو الرَّْأِي ِمنػْ
ثَػُهْم ِبَا قَاَؿ النَِّبُّ  ْعُتُو يَػُقوُؿ َكَذا وََكَذا، َفَحدَّ ـَ ُعْرَوُة ْبُن َمسْ  َسَِ ُعوٍد ، فَػَقاَؿ: ، فَػَقا

، أََلْسُتْم بِالَواِلِد؟ قَاُلوا: بَػَلى، قَاَؿ: َأَوَلْسُت بِالَوَلِد؟ قَالُوا: بَػَلى، قَاَؿ: فَػَهْل  َأْي قَػْوـِ
َفْرُت َأْىَل ُعَكاَظ، فَػَلمَّا بَػلَُّحوا  تَػتَِّهُموِن؟ قَاُلوا: اَل، قَاَؿ: أََلْسُتْم تَػْعَلُموَف َأِنّْ اْستَػنػْ

ْئُتُكْم بَِأْىِلي َوَوَلِدي َوَمْن َأطَاَعِِن؟ قَاُلوا: بَػَلى، قَاَؿ: فَِإفَّ َىَذا َقْد َعَرَض َلُكْم َعَليَّ جِ 
، فَػَقاَؿ ُخطََّة ُرْشٍد، اقْػبَػُلوَىا َوَدُعوِن آتِيِو، قَاُلوا: اْئِتِو، فَأَتَاُه، َفَجَعَل ُيَكلُّْم النَِِّبَّ 

لُِبَدْيٍل، فَػَقاَؿ ُعْرَوُة ِعْنَد َذِلَك: َأْي ُُمَمَُّد أَرَأَْيَت ِإِف اْسَتْأَصْلَت ََنًْوا ِمْن قَػْولِِو  النَِِّبُّ 
َلَك، َوِإْف َتُكِن اَُلْخَرى،  أَْمَر قَػْوِمَك، َىْل َسَِْعَت بَِأَحٍد ِمَن الَعَرِب اْجَتاَح أَْىَلُو قَػبػْ

ابًا ِمَن النَّاِس َخِليًقا َأْف يَِفرُّوا َوَيَدُعوَؾ، فَػَقاَؿ فَِإِنّْ َواللَِّو ََلََرى ُوُجوًىا، َوِإِنّْ ََلََرى َأْوشَ 
ِت، َأََنُْن نَِفرُّ َعْنُو َوَنَدُعُو؟ ،فَػَقاَؿ: َمْن َذا؟  يُق: اْمُصْص بَِبْظِر الَّلَّ َلُو أَبُو َبْكٍر الصّْدّْ

                                                 
 ؛ أي: موضع-بفتح العي ادلهملة وسكوف ادلثناة التحتية وبادلوحدة-(:   -)*()وكانوا َعْيبَة نصِح رسوؿ اهلل   - 1

 ِسرِّْه وأمانتو؛ كعيبة الثياب الِت يوضع فيها ادلتاع.
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اَنْت َلَك ِعْنِدي َلَْ َأْجزَِؾ ِِبَا قَاُلوا: أَبُو َبْكٍر، قَاَؿ: أََما َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، َلْواَل َيٌد كَ 
ِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة ََلََجْبُتَك، قَاَؿ: َوَجَعَل يَُكلُّْم النَِِّبَّ 

ُ
، َفُكلََّما َتَكلََّم َأَخَذ بِِلْحَيِتِو، َوادل

َوى ُعْرَوُة بَِيِدِه ِإََل ، َوَمَعُو السَّْيُف َوَعَلْيِو ادلِْغَفُر، َفُكلََّما َأىْ  قَاِئٌم َعَلى رَْأِس النَِّبّْ 
 َضَرَب َيَدُه بِنَػْعِل السَّْيِف، َوقَاَؿ َلُو: َأخّْْر َيَدَؾ َعْن حِلَْيِة َرُسوِؿ اللَِّو  حِلَْيِة النَِّبّْ 

ِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة، فَػَقاَؿ: َأْي ُغَدُر، أَ 
ُ
َلْسُت ، فَػَرَفَع ُعْرَوُة رَْأَسُو، فَػَقاَؿ: َمْن َىَذا؟ قَاُلوا: ادل

ِغريَُة َصِحَب قَػْوًما ِِف الَاِىِليَِّة فَػَقتَػَلُهْم، َوَأَخَذ أَْمَواذَلُْم، ُُثَّ 
ُ
َأْسَعى ِف َغْدرَِتَك؟ وََكاَف ادل

اَؿ فَػَلْسُت ِمْنُو ِف َشْيءٍ : »َجاَء فََأْسَلَم، فَػَقاَؿ النَِّبُّ 
َ
ـَ فَأَقْػَبُل، َوأَمَّا ادل ، «أَمَّا اإِلْسََّل

نَػْيِو، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما تَػَنخََّم َرُسوُؿ اللَِّو  فَّ ُعْرَوَة َجَعَل يَػْرُمُق َأْصَحاَب النَِّبّْ ُُثَّ إِ  بَِعيػْ
  ُهْم، َفَدَلَك ِِبَا َوْجَهُو َوِجْلَدُه، َوِإَذا أََمَرُىْم ُُنَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت ِف َكفّْ َرُجٍل ِمنػْ

تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقَتِتُلوَف َعَلى َوُضوئِِو، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْصَواتَػُهْم ابْػَتَدُروا أَْمَرُه، َوِإَذا 
 ، ِعْنَدُه، َوَما ُيُِدُّوَف إِلَْيِو النََّظَر تَػْعِظيًما َلُو، فَػَرَجَع ُعْرَوُة ِإََل َأْصَحابِِو، فَػَقاَؿ: َأْي قَػْوـِ

ُلوِؾ، وَ 
ُ
، َواللَِّو ِإْف َواللَِّو َلَقْد َوَفْدُت َعَلى ادل َوَفْدُت َعَلى قَػْيَصَر، وَِكْسَرى، َوالنََّجاِشيّْ

ُُمَمًَّدا، َواللَِّو ِإْف تَػَنخََّم  رَأَْيُت َمِلًكا َقطُّ يُػَعظُّْمُو َأْصَحابُُو َما يُػَعظُّْم َأْصَحاُب ُُمَمٍَّد 
ُهْم، َفَدَلَك ِِبَا َوْجَهُو َوِجْلَدُه، َوِإَذا أََمَرُىْم ابْػَتَدُروا  ُُنَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت ِف َكفّْ َرُجٍل ِمنػْ

أَْمَرُه، َوِإَذا تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقَتِتُلوَف َعَلى َوُضوئِِو، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْصَواتَػُهْم ِعْنَدُه، َوَما 
ُخطََّة ُرْشٍد فَاقْػبَػُلوَىا، فَػَقاَؿ َرُجٌل  ُيُِدُّوَف إِلَْيِو النََّظَر تَػْعِظيًما َلُو، َوِإنَُّو َقْد َعَرَض َعَلْيُكمْ 

َوَأْصَحابِِو، قَاَؿ  ِمْن َبِِن ِكَنانََة: َدُعوِن آتِيِو، فَػَقاُلوا: اْئِتِو، فَػَلمَّا َأْشَرَؼ َعَلى النَِّبّْ 
فَػُبِعَثْت « وُ َىَذا ُفََّلٌف، َوُىَو ِمْن قَػْوـٍ يُػَعظُّْموَف الُبْدَف، فَابْػَعثُوَىا لَ : » َرُسوُؿ اللَِّو 

َلُو، َواْستَػْقبَػَلُو النَّاُس يُػَلبُّوَف، فَػَلمَّا رََأى َذِلَك قَاَؿ: ُسْبَحاَف اللَِّو، َما يَػْنَبِغي ذِلَُؤاَلِء َأْف 
ُيَصدُّوا َعِن البَػْيِت، فَػَلمَّا َرَجَع ِإََل َأْصَحابِِو، قَاَؿ: رَأَْيُت الُبْدَف َقْد قُػلَّْدْت َوُأْشِعَرْت، 

ُهْم يُػَقاُؿ َلُو ِمْكَرُز ْبُن َحْفٍص، فَػَقاَؿ: َفمَ  ـَ َرُجٌل ِمنػْ ا أََرى َأْف ُيَصدُّوا َعِن البَػْيِت، فَػَقا
َىَذا ِمْكَرٌز، َوُىَو : »َدُعوِن آتِيِو، فَػَقاُلوا: اْئِتِو، فَػَلمَّا َأْشَرَؼ َعَلْيِهْم، قَاَؿ النَِّبُّ 

َنَما ُىَو ُيَكلُّْمُو ِإْذ َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو،  ِِبَّ ، َفَجَعَل يَُكلُّْم النَّ «َرُجٌل فَاِجرٌ  ، فَػبَػيػْ
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 قَاَؿ َمْعَمٌر: فََأْخبَػَرِن أَيُّوُب، َعْن ِعْكرَِمَة أَنَُّو َلمَّا َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو، قَاَؿ النَِّبُّ 
الزُّْىرِيُّ ِف َحِديِثِو: َفَجاَء ُسَهْيُل ْبُن  قَاَؿ َمْعَمٌر: قَاؿَ « َلَقْد َسُهَل َلُكْم ِمْن أَْمرُِكمْ : »

َنُكْم ِكَتابًا َفَدَعا النَِّبُّ  نَػَنا َوبَػيػْ الَكاِتَب، فَػَقاَؿ النَِِّبُّ  َعْمرٍو فَػَقاَؿ: َىاِت اْكُتْب بَػيػْ
« : َِما أَْدرِي َما ُىَو  ، قَاَؿ ُسَهْيٌل: أَمَّا الرَّْْحَُن، فَػَو اللَّوِ «ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيم

ْسِلُموَف: َواللَِّو اَل َنْكتُبُػَها ِإالَّ 
ُ
َوَلِكِن اْكُتْب بِاَسَِْك اللَُّهمَّ َكَما ُكْنَت َتْكُتُب، فَػَقاَؿ ادل

َىَذا َما »ُُثَّ قَاَؿ: « اْكُتْب بِاَسَِْك اللَُّهمَّ : »ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، فَػَقاَؿ النَِّبُّ 
، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َواللَِّو َلْو ُكنَّا نَػْعَلُم أَنََّك َرُسوُؿ اللَِّو َما «قَاَضى َعَلْيِو ُُمَمٌَّد َرُسوُؿ اللَّوِ 

: َصَدْدنَاَؾ َعِن البَػْيِت، َوالَ قَاتَػْلَناَؾ، َوَلِكِن اْكُتْب ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو، فَػَقاَؿ النَِّبُّ 
بْػُتُموِن، اْكُتْب ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ َواللَِّو ِإِنّْ » قَاَؿ الزُّْىرِيُّ:  -« َلَرُسوُؿ اللَِّو، َوِإْف َكذَّ

 -« اَل َيْسأَُلوِن ُخطًَّة يُػَعظُّْموَف ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّو ِإالَّ َأْعطَْيتُػُهْم ِإيَّاَىا»َوَذِلَك لَِقْولِِو: 
نَػَنا َوبَػْيَ البَػْيِت، فَػَنُطوَؼ بِوِ َعلَ : » فَػَقاَؿ َلُو النَِّبُّ  ، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: «ى َأْف ُُتَلُّوا بَػيػْ

ْقِبِل، َفَكَتَب، 
ُ
َواللَِّو اَل تَػَتَحدَُّث الَعَرُب أَنَّا ُأِخْذنَا ُضْغطًَة، َوَلِكْن َذِلَك ِمَن الَعاـِ ادل

َنا، قَاَؿ  فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َوَعَلى أَنَُّو اَل يَْأتِيَك ِمنَّا َرُجلٌ  َوِإْف َكاَف َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدتَُو ِإلَيػْ
َنَما ُىْم َكَذِلَك  ْشرِِكَي َوَقْد َجاَء ُمْسِلًما؟ فَػبَػيػْ

ُ
ْسِلُموَف: ُسْبَحاَف اللَِّو، َكْيَف يُػَردُّ ِإََل ادل

ُ
ادل

ِه، َوَقْد َخرََج ِمْن َأْسَفِل َمكََّة ِإْذ َدَخَل أَبُو َجْنَدِؿ ْبُن ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو يَػْرُسُف ِف قُػُيودِ 
ْسِلِمَي، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َىَذا يَا ُُمَمَُّد أَوَُّؿ َما أُقَاِضيَك 

ُ
َحَّتَّ َرَمى بِنَػْفِسِو بَػْيَ أَْظُهِر ادل
: فَػَو اللَِّو ِإًذا ، قَاؿَ «ِإنَّا ََلْ نَػْقِض الِكَتاَب بَػْعدُ : » َعَلْيِو َأْف تَػُردَُّه ِإََلَّ، فَػَقاَؿ النَِِّبُّ 

، قَاَؿ: َما أَنَا ِبُِجيزِِه َلَك، «فََأِجْزُه َل : »َلَْ ُأَصاحِلَْك َعَلى َشْيٍء أََبًدا، قَاَؿ النَِّبُّ 
، قَاَؿ: َما أَنَا بَِفاِعٍل، قَاَؿ ِمْكَرٌز: َبْل َقْد َأَجْزنَاُه َلَك، قَاَؿ أَبُو «بَػَلى فَافْػَعلْ »قَاَؿ: 

ْشرِِكَي َوَقْد ِجْئُت ُمْسِلًما، َأالَ تَػَرْوَف َما َقْد  َجْنَدٍؿ: َأيْ 
ُ
ْسِلِمَي، أَُردُّ ِإََل ادل

ُ
َمْعَشَر ادل

َلِقيُت؟ وََكاَف َقْد ُعذَّْب َعَذابًا َشِديًدا ِِف اللَِّو، قَاَؿ: فَػَقاَؿ ُعَمُر ْبُن اخَلطَّاِب: فَأَتَػْيُت 
، «بَػَلى»اللَِّو َحقِّا، قَاَؿ:  فَػُقْلُت: أََلْسَت َنِبَّ  َنِبَّ اللَِّو  ، قُػْلُت: أََلْسَنا َعَلى احَلقّْ

، قُػْلُت: فَِلَم نُػْعِطي الدَّنِيََّة ِِف ِديِنَنا ِإًذا؟ ، قَاَؿ: «بَػَلى»َوَعُدوُّنَا َعَلى الَباِطِل، قَاَؿ: 
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ثُػَنا أَنَّا ، قُػْلُت: َأَولَ «ِإِنّْ َرُسوُؿ اللَِّو، َوَلْسُت َأْعِصيِو، َوُىَو نَاِصرِي» ْيَس ُكْنَت ُُتَدّْ
، قَاَؿ: قُػْلُت: اَل، «بَػَلى، فََأْخبَػْرُتَك أَنَّا نَْأتِيِو الَعاـَ »َسَنْأِت البَػْيَت فَػَنطُوُؼ بِِو؟ قَاَؿ: 

َىَذا ، قَاَؿ: فَأَتَػْيُت أَبَا َبْكٍر فَػُقْلُت: يَا أَبَا َبْكٍر أَلَْيَس «فَِإنََّك آتِيِو َوُمطَّوٌّْؼ بِوِ »قَاَؿ: 
َنِبَّ اللَِّو َحقِّا؟ قَاَؿ: بَػَلى، قُػْلُت: أََلْسَنا َعَلى احَلقّْ َوَعُدوُّنَا َعَلى الَباِطِل؟ قَاَؿ: بَػَلى، 

، َولَْيَس  قُػْلُت: فَِلَم نُػْعِطي الدَّنِيََّة ِف ِديِنَنا ِإًذا؟ قَاَؿ: أَيػَُّها الرَُّجُل ِإنَُّو َلَرُسوُؿ اللَِّو 
، قُػْلُت: أَلَْيَس َكاَف يَػْعِصي رَبَّوُ  ، َوُىَو نَاِصرُُه، فَاْسَتْمِسْك بَِغْرزِِه، فَػَو اللَِّو ِإنَُّو َعَلى احَلقّْ

ـَ؟ قُػْلُت:  ثُػَنا أَنَّا َسَنْأِت البَػْيَت َوَنُطوُؼ بِِو؟ قَاَؿ: بَػَلى، أَفََأْخبَػَرَؾ أَنََّك تَْأتِيِو الَعا ُُيَدّْ
: فَػَعِمْلُت ِلَذِلَك -قَاَؿ الزُّْىرِيُّ: قَاَؿ ُعَمُر  -طَّوٌّْؼ بِِو، اَل، قَاَؿ: فَِإنََّك آتِيِو َومُ 

ُقوُموا »َِلَْصَحابِِو:  َأْعَمااًل، قَاَؿ: فَػَلمَّا فَػرََغ ِمْن َقِضيَِّة الِكَتاِب، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
ُهْم َرجُ «فَاَْنَُروا ُُثَّ اْحِلُقوا ـَ ِمنػْ ٌل َحَّتَّ قَاَؿ َذِلَك َثََّلَث َمرَّاٍت، ، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما قَا

ْـّ َسَلَمَة، َفذََكَر ذَلَا َما َلِقَي ِمَن النَّاِس، فَػَقاَلْت  ُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأ فَػَلمَّا َلَْ يَػُقْم ِمنػْ
ُـّ َسَلَمَة: يَا َنِِبَّ اللَِّو، َأُتُِبُّ َذِلَك، اْخرُْج ُُثَّ اَل ُتَكلّْْم َأَحًدا ِمنػُْهمْ  َكِلَمًة، َحَّتَّ تَػْنَحَر   ُأ

ُهْم َحَّتَّ فَػَعَل َذِلَك ََنََر  بُْدَنَك، َوَتْدُعَو َحالَِقَك فَػَيْحِلَقَك، َفَخرََج فَػَلْم ُيَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ
بَػْعًضا  بُْدنَُو، َوَدَعا َحالَِقُو َفَحَلَقُو، فَػَلمَّا رََأْوا َذِلَك قَاُموا، فَػَنَحُروا َوَجَعَل بَػْعُضُهْم َُيِْلقُ 
يَا  :﴿ َحَّتَّ َكاَد بَػْعُضُهْم يَػْقُتُل بَػْعًضا َغمِّا، ُُثَّ َجاَءُه ِنْسَوٌة ُمْؤِمَناٌت فَأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاََل 

ْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُىنَّ 
ُ
[ َحَّتَّ 11]ادلمتحنة:  ﴾أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم ادل

لَكَواِفِر َفطَلََّق ُعَمُر يَػْوَمِئٍذ اْمَرأَتَػْيِ، َكانَػَتا َلُو ِف الشّْْرِؾ فَػتَػَزوََّج ِإْحَداُُهَا بَػَلَغ بِِعَصِم ا
ِديَنِة،  ُمَعاِويَُة ْبُن َأِب ُسْفَياَف، َواَُلْخَرى َصْفَواُف ْبُن أَُميََّة، ُُثَّ َرَجَع النَِّبُّ 

َ
ِإََل ادل

ْن قُػَرْيٍش َوُىَو ُمْسِلٌم، فََأْرَسُلوا ِف طََلِبِو َرُجَلْيِ، فَػَقاُلوا: الَعْهَد َفَجاَءُه أَبُو َبِصرٍي َرُجٌل مِ 
َفِة، فَػنَػَزُلوا يَْأُكُلوفَ   الَِّذي َجَعْلَت لََنا، َفَدفَػَعُو ِإََل الرَُّجَلْيِ، َفَخَرَجا بِِو َحَّتَّ بَػَلَغا َذا احلَُليػْ

َفَك َىَذا يَا ُفََّلُف  ِمْن ََتٍْر ذَلُْم، فَػَقاَؿ أَبُو َبِصريٍ  َِلََحِد الرَُّجَلْيِ: َواللَِّو ِإِنّْ ََلََرى َسيػْ
 َجيًّْدا، فَاْستَػلَُّو اآلَخُر، فَػَقاَؿ: َأَجْل، َواللَِّو ِإنَُّو َلَيٌّْد، َلَقْد َجرَّْبُت بِِو، ُُثَّ َجرَّْبُت، فَػَقاؿَ 

ِمْنُو، َفَضَربَُو َحَّتَّ بَػَرَد، َوفَػرَّ اآلَخُر َحَّتَّ أََتى  أَبُو َبِصرٍي: أَِرِن أَْنظُْر إِلَْيِو، فََأْمَكَنوُ 
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ْسِجَد يَػْعُدو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َ
ِديَنَة، َفَدَخَل ادل

َ
« َلَقْد رََأى َىَذا ُذْعًرا»ِحَي َرآُه:  ادل

َمْقُتوٌؿ، َفَجاَء أَبُو َبِصرٍي قَاَؿ: قُِتَل َواللَِّو َصاِحِب َوِإِنّْ لَ  فَػَلمَّا انْػتَػَهى ِإََل النَِّبّْ 
ُهْم،  فَػَقاَؿ: يَا َنِبَّ اللَِّو، َقْد َواللَِّو َأْوََف اللَُّو ِذمََّتَك، َقْد َرَدْدَتِِن ِإلَْيِهْم، ُُثَّ َأَْنَاِن اللَّوُ  ِمنػْ

َع َذِلَك َعَرَؼ أَنَُّو فَػَلمَّا َسَِ « َوْيُل أُمِّْو ِمْسَعَر َحْرٍب، َلْو َكاَف لَُو َأَحدٌ : »قَاَؿ النَِّبُّ 
ُهْم أَبُو َجْنَدِؿ ْبُن  َفِلُت ِمنػْ َسيَػُردُُّه ِإلَْيِهْم، َفَخرََج َحَّتَّ أََتى ِسيَف الَبْحِر ، قَاَؿ: َويَػنػْ
ُسَهْيٍل، فَػَلِحَق بَِأِب َبِصرٍي، َفَجَعَل اَل َِيْرُُج ِمْن قُػرَْيٍش َرُجٌل َقْد َأْسَلَم ِإالَّ حلََِق بَِأِب 

ُهْم ِعَصابٌَة، فَػَو اللَِّو َما َيْسَمُعوَف بِِعرٍي َخَرَجْت لُِقرَْيٍش ِإََل بَ  ِصرٍي، َحَّتَّ اْجَتَمَعْت ِمنػْ
 الشَّأْـِ ِإالَّ اْعتَػَرُضوا ذَلَا، فَػَقتَػُلوُىْم َوَأَخُذوا أَْمَواذَلُْم، فََأْرَسَلْت قُػَرْيٌش ِإََل النَِّبّْ 

ِإلَْيِهْم، فَأَنْػَزَؿ  ِحِم، َلمَّا أَْرَسَل، َفَمْن أَتَاُه فَػُهَو آِمٌن، فََأْرَسَل النَِّبُّ تُػَناِشُدُه بِاللَِّو َوالرَّ 
ُهْم بَِبْطِن َمكََّة ِمْن بَػْعِد َأْف :﴿اللَُّو تَػَعاََل  َوُىَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَػُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعنػْ

يََّة الَاِىِليَّةِ :﴿َحَّتَّ بَػَلَغ [ 42]الفتح:  ﴾َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهمْ  [ 42]الفتح:  ﴾احَلِميََّة ْحَِ
يَّتُػُهْم أَنػَُّهْم َلَْ يُِقرُّوا أَنَُّو َنِِبُّ اللَِّو، وَََلْ يُِقرُّوا بِِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَّ  ِحيِم، َوَحالُوا وََكاَنْت ْحَِ

نَػُهْم َوبَػْيَ البَػْيِت، قَاَؿ أَبُو َعْبدِ  : اَلَرُب، تَػَزيػَُّلوا: ََتَيػَُّزوا، َوَْحَْيُت  بَػيػْ اللَِّو: " َمَعرٌَّة الُعرُّ
الَقْوـَ: َمنَػْعتُػُهْم ِْحَايًَة، َوَأْْحَْيُت احِلَمى: َجَعْلُتُو ِْحًى اَل يُْدَخُل، َوَأْْحَْيُت احَلِديَد 

  4َوَأْْحَْيُت الرَُّجَل: ِإَذا أَْغَضْبَتُو ِإْْحَاًء " .
 بعض الدروس والعبر النبوية من صلح الحديبية :ونقف على 

ِإفَّ َخاِلَد ْبَن الَولِيِد بِاْلَغِميِم ِِف َخْيٍل لُِقَرْيٍش طَِليَعٌة، َفُخُذوا َذاَت : »إخباره  -1
َنِذيًرا  فَػَو اللَِّو َما َشَعَر ِِبِْم َخاِلٌد َحَّتَّ ِإَذا ُىْم بَِقتَػَرِة الَْيِش، فَاْنطََلَق يَػرُْكضُ « الَيِميِ 

َها ". وفيو من بياف  لُِقَرْيٍش، َوَساَر النَِّبُّ  َحَّتَّ ِإَذا َكاَف بِالثَِّنيَِّة الَِِّت يُػْهَبُط َعَلْيِهْم ِمنػْ

                                                 
؛ أي: موضع -بفتح العي ادلهملة وسكوف ادلثناة التحتية وبادلوحدة-(:   -)*()وكانوا َعْيبَة نصِح رسوؿ اهلل  - 4

 ِسرِّْه وأمانتو؛ كعيبة الثياب الِت يوضع فيها ادلتاع.
 اَلوَل.-( الناشر: دار النوادر، سوريا2/124)مصابيح الامع" بدر الدين الدََّماِميِن-"

 (.2434(،وابن حباف)14511(،وأْحد)4371البخاري)
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صدؽ نبوتو بإخباره لصحابتو بأمر خالد بن الوليد وىو مع قريش قبل إسَّلمو ، 
 حبالو ومكانو ، وىو أمر يغيب عنهم .  وىو بيانو 

عن ناقتو القصواء عندما قاؿ صحابتو عنها: َخََلَْت الَقْصَواُء، َخََلَْت   دفاعو-4
َما َخََلَْت الَقْصَواُء، َوَما َذاَؾ ذَلَا ِِبُُلٍق، َوَلِكْن َحَبَسَها : »الَقْصَواُء، فَػَقاَؿ النَِّبُّ 

 «.َحاِبُس الِفيلِ 
ُخطًَّة يُػَعظُّْموَف ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّو ِإالَّ  َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، الَ َيْسأَُلوِن »قولو :  -7

 «.َأْعطَْيتُػُهْم ِإيَّاَىا
 زجره للقصواء فوثبت . -2
بسهاـ من كنانتو ُث أمرىم أف َيعلوه ِف البئر الذي نفذ  انتزاع رسوؿ اهلل -5

 ". ماؤه، فَػَو اللَِّو َما زَاَؿ َيَِيُش ذَلُْم بِالرّْيّْ ،َحَّتَّ َصَدُروا َعْنوُ 
 وثبوت بركتو . وىذا أيًضا من دالئل نبوتو 

ُهَما، قَاَؿ: َعِطَش النَّاُس يَػْوـَ احُلَديْبَِيِة َوالنَِّبُّ   وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعنػْ
قَاُلوا: لَْيَس ِعْنَدنَا « َما َلُكْم؟»بَػْيَ َيَدْيِو رِْكَوٌة فَػتَػَوضََّأ، َفَجِهَش النَّاُس ََنَْوُه، فَػَقاَؿ: 

اُء يَػثُوُر بَػْيَ 
َ
 َماٌء نَػتَػَوضَّأُ َوالَ َنْشَرُب ِإالَّ َما بَػْيَ َيَدْيَك، فَػَوَضَع َيَدُه ِف الرّْْكَوِة، َفَجَعَل ادل

ِمائََة أَْلٍف  َأَصابِِعِو، َكَأْمثَاِؿ الُعُيوِف، َفَشرِبْػَنا َوتَػَوضَّْأنَا قُػْلُت: َكْم ُكْنُتْم؟ قَاَؿ: َلْو ُكنَّا
 7َلَكَفانَا، ُكنَّا ََخَْس َعْشَرَة ِمائًَة .

 2وِف رواية ، قَاَؿ: أَْلًفا َوأَْرَبَع ِمائٍَة .
قولو لُبَدْيُل ْبُن َوْرقَاَء اخلَُزاِعيُّ ِف نَػَفٍر ِمْن قَػْوِمِو ِمْن ُخَزاَعَة وكانوا َعْيبَة نصِح  -2 

دلا جاءه ، وقاؿ لو:" ِإِنّْ تَػرَْكُت َكْعَب -نتو: أي: موضع ِسرِّْه وأما-  -رسوؿ اهلل 
طَاِفيُل، َوُىْم 

َ
ْبَن ُلَؤيٍّ، َوَعاِمَر ْبَن ُلَؤيٍّ نَػَزُلوا أَْعَداَد ِمَياِه احُلَديِْبَيِة، َوَمَعُهُم الُعوُذ ادل

َنا ُمْعَتِمرِيَن، َوِإفَّ ُمَقاتُِلوَؾ َوَصادُّوَؾ َعِن البَػْيِت :" ِإنَّا َلَْ َنَِْئ لِِقَتاِؿ َأَحٍد، َوَلِكنَّ  ا ِجئػْ
                                                 

 (.2524(،وابن حباف)12544(،وأْحد)1452) - 34( ،ومسلم7532البخاري)  - 7
 (.12771(،وأْحد)1452) - 32(،ومسلم 5275البخاري)- 2
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ًة، َوُِيَلُّوا بَػْيِِن َوبَػْيَ  ُهُم احَلْرُب، َوَأَضرَّْت ِِبِْم، فَِإْف َشاُءوا َماَدْدتُػُهْم ُمدَّ قُػَرْيًشا َقْد َنََِكتػْ
ِإالَّ فَػَقْد النَّاِس، فَِإْف َأْظَهْر: فَِإْف َشاُءوا َأْف َيْدُخُلوا ِفيَما َدَخَل ِفيِو النَّاُس فَػَعُلوا، وَ 

َفرَِد  ََجُّوا، َوِإْف ُىْم أَبَػْوا، فَػَو الَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه ََلُقَاتَِلنػَُّهْم َعَلى أَْمرِي َىَذا َحَّتَّ تَػنػْ
 َسالَِفِِت، َولَيُػْنِفَذفَّ اللَُّو أَْمَرُه " 

ببيانو لقريش من أف احلرب أَنكتهم ليقع ذلك موضعو ِف  وفيو من حكمة النِب 
باعتزازه بأنو ال يهي ذلم مهما كانوا  ، ومن شجاعتو  م ، وفيو بياف النِب قلوِب

أف يبلغهم بأَنم إف َل يقبلوا  ما عرضو عليهم  ، ليقاتلنهم عليو حَّت وإف بقى 
وحده ، وإصراره على قتاذلم ، وثقتو بربو  ، بقولو ذلم :" ولينفذف اهلل أمره " وفيو 

 توعدىم باالنتقاـ . 
عرض ذلم ِبطة رشد بعد ما  عروة بن مسعود لقومو بأف رسوؿ اهلل  اعرتاؼ-3

اَلوَل على لساف بديل ،وأمرىم أف يقبلوىا وأف يأذنوا لو أف  َسع مقالة النِب 
 يأتيو ، بقولو ذلم : فَِإفَّ َىَذا َقْد َعَرَض َلُكْم ُخطََّة ُرْشٍد، اقْػبَػُلوَىا َوَدُعوِن آتِيِو .

 . بن مسعود الذي كلما تكلم أخذ بلحيتو على عروة  حلمو  -4
وىذا ما كاف عليو النِب  طواؿ حياتو مع ادلشركي وادلنافقي وغريىم من جفاة 

 اَلعراب.
َها، أَنػََّها قَاَلْت:  بَػْيَ أَْمَرْيِن ِإالَّ  َما ُخيػَّْر َرُسوُؿ اللَِّو »فَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َما َلَْ َيُكْن ِإَْثًا، فَِإْف َكاَف ِإَْثًا َكاَف أَبْػَعَد النَّاِس ِمْنُو، َوَما انْػتَػَقَم َرُسوُؿ  َأَخَذ أَْيَسَرُُهَا،
 5« .لِنَػْفِسِو ِإالَّ َأْف تُػْنتَػَهَك ُحْرَمُة اللَِّو، فَػيَػْنَتِقَم لِلَِّو ِِبَا اللَِّو 

لِنَػْفِسِو ِإالَّ َأْف تُػْنتَػَهَك  ِو والشاىد قوذلا رضي اهلل عنها :" َوَما انْػتَػَقَم َرُسوُؿ اللَّ  
 «.ُحْرَمُة اللَِّو، فَػيَػْنَتِقَم لِلَِّو ِِبَا

                                                 
 (.3037) - 77(،ومسلم0653البخاري) - 5
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قبولو إلسَّلـ ادلغرية بن شعبة ، وَل يقبل منو مالو الذي أخذه بغدره لصحبة من  -5
ـَ فَأَقْػَبُل، »لو بعد أف جاءه ليسلم :  قومو  فقتلهم وأخذه ، لقولو  أَمَّا اإِلْسََّل
اَؿ فَػَلْسُت ِمْنُو ِِف َشْيءٍ 

َ
 «.  َوأَمَّا ادل

َلف يدع صحابتو بأف يدلكوا بنخامتو وجوىهم وجلدوىم ، وإذا  حكمتو  -11
توضأ تسابقوا على أثر وضوئو ، بل كادوا يقتتلوف عليو ، وىو الذي كاف ال يقبل 

ه معو ، مثل قياَنم لو ، لريى سهيل بأـ منهم أقل من ذلك ويكرىو من أف يفعلو 
عينيو ىذا ادلشهد ، يقولو رضي اهلل عنو ،  ُُثَّ ِإفَّ ُعْرَوَة َجَعَل يَػْرُمُق َأْصَحاَب النَِّبّْ 

  نَػْيِو، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما تَػَنخََّم َرُسوُؿ اللَِّو ُُنَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت ِِف َكفّْ َرُجٍل  بَِعيػْ
ُهمْ  ، َفَدَلَك ِِبَا َوْجَهُو َوِجْلَدُه، َوِإَذا أََمَرُىْم ابْػَتَدُروا أَْمَرُه، َوِإَذا تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقَتِتُلوَف ِمنػْ

َعَلى َوُضوئِِو، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْصَواتَػُهْم ِعْنَدُه، َوَما ُيُِدُّوَف إِلَْيِو النََّظَر تَػْعِظيًما َلُو، 
ُلوِؾ، َوَوَفْدُت  فَػَرَجَع ُعْرَوةُ 

ُ
، َواللَِّو َلَقْد َوَفْدُت َعَلى ادل ِإََل َأْصَحابِِو، فَػَقاَؿ: َأْي قَػْوـِ

، َواللَِّو ِإْف رَأَْيُت َمِلًكا َقطُّ يُػَعظُّْمُو َأْصَحابُُو َما  َعَلى قَػْيَصَر، وَِكْسَرى، َوالنََّجاِشيّْ
ِو ِإْف تَػَنخََّم ُُنَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت ِِف َكفّْ َرُجٍل ُُمَمًَّدا، َواللَّ  يُػَعظُّْم َأْصَحاُب ُُمَمٍَّد 

ُهْم، َفَدَلَك ِِبَا َوْجَهُو َوِجْلَدُه، َوِإَذا أََمَرُىْم ابْػَتَدُروا أَْمَرُه، َوِإَذا تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقَتِتُلوفَ   ِمنػْ
، َوَما ُيُِدُّوَف إِلَْيِو النََّظَر تَػْعِظيًما َلُو، َعَلى َوُضوئِِو، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْصَواتَػُهْم ِعْنَدهُ 

 َوِإنَُّو َقْد َعَرَض َعَلْيُكْم ُخطََّة ُرْشٍد فَاقْػبَػُلوَىا.
 وذلك َلمرين :

َلف يرى عروة بن مسعود ذلك ، ليعلم حاؿ الصحبة  اَلمر اَلوؿ : حكمتو 
إياه ، لتصل ىذه  ومن حبهم وتوقريىم  وافتداؤىم الكراـ الرجاؿ مع رسوؿ اهلل 

: فَِإِنّْ َواللَِّو ََلََرى ُوُجوًىا، َوِإِنّْ الرسالة  لو ، الذي قاؿ قبلها بيسري  لرسوؿ اهلل 
 ََلََرى َأْوَشابًا ِمَن النَّاِس َخِليًقا َأْف يَِفرُّوا َوَيَدُعوَؾ .  
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داء والثانية : ليقـو عروة بن مسعود بنقل ىذا ادلشهد برمتو من حب وتوقري وافت
ليقـو بتبليغو لقومو ، ليقع تأثريه عليهم ، فيقبلوا  الصحابة الكراـ لرسوؿ اهلل 

 بادلصاحلة ، وىذا ما حدث بالفعل.
دلا  وبعد أف رأى أيًضا دفاع أِب بكر الصديق وادلغرية بن شعبة عن رسوؿ اهلل 

َأْي ُُمَمَُّد أَرَأَْيَت ِإِف اْسَتْأَصْلَت أَْمَر قَػْوِمَك، َىْل َسَِْعَت بَِأَحٍد ِمَن الَعَرِب قاؿ لو: 
َلَك، َوِإْف َتُكِن اَُلْخَرى ، فَِإِنّْ َواللَِّو ََلََرى ُوُجوًىا، َوِإِنّْ ََلََرى َأْوَشابًا  اْجَتاَح أَْىَلُو قَػبػْ

يُق: اْمُصْص بَِبْظِر ِمَن النَّاِس َخِليًقا َأْف يَِفرُّوا  َوَيَدُعوَؾ، فَػَقاَؿ َلُو أَبُو َبْكٍر الصّْدّْ
ِت، َأََنُْن نَِفرُّ َعْنُو َوَنَدُعُو؟ ،فَػَقاَؿ: َمْن َذا؟ قَاُلوا: أَبُو َبْكٍر، قَاَؿ: أََما َوالَِّذي  الَّلَّ

َجْبُتَك، قَاَؿ: َوَجَعَل ُيَكلُّْم نَػْفِسي بَِيِدِه، َلْواَل يٌَد َكاَنْت َلَك ِعْنِدي َلَْ َأْجزَِؾ ِِبَا ََلَ 
ِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة قَاِئٌم َعَلى رَْأِس النَِّبّْ النَِِّبَّ 

ُ
،  ، َفُكلََّما َتَكلََّم َأَخَذ بِِلْحَيِتِو، َوادل

َضَرَب َيَدُه  ِبّْ َوَمَعُو السَّْيُف َوَعَلْيِو ادلِْغَفُر، َفُكلََّما أَْىَوى ُعْرَوُة بَِيِدِه ِإََل حِلَْيِة النَّ 
 .بِنَػْعِل السَّْيِف، َوقَاَؿ َلُو: َأخّْْر َيَدَؾ َعْن حِلَْيِة َرُسوِؿ اللَِّو 

وِف ىذا من الفقو بإظهار القوة لَلعداء ، ليقع موقعو ِف نفوسهم من اخلوؼ 
والزع ، وىذا ما حدث عندما أراد العمرة للعاـ ادلقبل من صلح احلديبية ىو 

رىم بأف يرملوا ِف اَلشواط الثَّلث اَلوَل للطواؼ ، بعدما ُتدث وأصحابو، أم
ـَ  ُهَما، قَاَؿ: َقِد ادلشركي عن وىنهم من ْحى يثرب ،فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ـُ َعَلْيُكْم َوْفٌد َوَىنَػُهْم ُْحَّ  َرُسوُؿ اللَِّو  ْشرُِكوَف: ِإنَُّو يَػْقَد
ُ
ى يَػْثِرَب، َوَأْصَحابُُو، فَػَقاَؿ ادل

َأْف يَػْرُمُلوا اََلْشَواَط الثََّّلَثََة، َوَأْف َّيُْشوا َما بَػْيَ الرُّْكنَػْيِ، وَلَْ َّيْنَػْعُو َأْف  َوأََمَرُىُم النَِّبُّ »
ـَ النَّ « يَْأُمَرُىْم، َأْف يَػْرُمُلوا اََلْشَواَط ُكلََّها ِإالَّ اإِلبْػَقاُء َعَلْيِهمْ  لَِعاِمِو  ِِبُّ وقَاَؿ: َلمَّا َقِد

ْشرُِكوَف ِمْن ِقَبِل قُػَعْيِقَعاَف . « اْرُمُلوا»الَِّذي اْسَتْأَمَن، قَاَؿ: 
ُ
ُْشرُِكوَف قُػوَّتَػُهْم، َوادل

لِيَػَرى ادل
2 

                                                 
 (.6355) - 363( ،ومسلم6365البخاري) - 2
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 صلح الحديبية                                                                                      دروس وعبر نبوية 

 02 

َىَذا »دلا جاءه رجل من بِن كنانة عن قريش أخِب الصحابة :"  حكمتو  -11
فَػُبِعَثْت َلُو، َواْستَػْقبَػَلُو النَّاُس « َف، فَابْػَعثُوَىا لَوُ ُفََّلٌف، َوُىَو ِمْن قَػْوـٍ يُػَعظُّْموَف الُبدْ 

 يُػَلبُّوَف، فَػَلمَّا رََأى َذِلَك قَاَؿ: ُسْبَحاَف اللَِّو، َما يَػْنَبِغي ذِلَُؤاَلِء َأْف ُيَصدُّوا َعِن البَػْيِت.
وصحابتو رضواف اهلل عليهم ، لكي يرى حقيقة ما جاء من أجلو رسوؿ اهلل 

َنا ُمْعَتِمرِيَن. بقولو"  ِإنَّا َلَْ َنَِْئ لِِقَتاِؿ َأَحٍد، َوَلِكنَّا ِجئػْ
ليشهد ذلك بنفسو من ىذا اَلمر ، ولذا قاؿ :" ُسْبَحاَف اللَِّو، َما يَػْنَبِغي ذِلَُؤاَلِء َأْف 

 ُيَصدُّوا َعِن البَػْيِت.
رَأَْيُت وإخبار قومو بذلك ، وىذا ما حدث أيًضا ، لقولو ذلم دلا رجع إليهم: : 

 الُبْدَف َقْد قُػلَّْدْت َوُأْشِعَرْت، َفَما أََرى َأْف ُيَصدُّوا َعِن البَػْيِت.
عندما أشرؼ عليهم مكرز بن حفص بأنو رجل فاجر ، بقولو  إخباره -14
« : ":.َىَذا ِمْكَرٌز، َوُىَو َرُجٌل فَاِجٌر 
َلُكْم ِمْن لََقْد َسُهَل »عند قدـو سهيل بن عمرو من قريش :  قولو  -17

 «.أَْمرُِكمْ 
، يَػتَػَفاَءُؿ َوال يَػَتطَيػَُّر،  وَعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ: "َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو 

 3َويُػْعِجُبُو االْسُم احلََْسُن" 
َكاَف يُػْعِجُبُو ِإَذا َخرََج حِلَاَجِتِو َأْف َيْسَمَع: يَا  وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، " َأفَّ النَِّبَّ 

 4رَاِشُد، يَا َنَِيُح ".
َكاَف اَل يَػَتطَيػَُّر ِمْن َشْيٍء، وََكاَف ِإَذا   وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن بُػرَْيَدَة، َعْن أَبِيِو: "َأفَّ النَِّبَّ 

ِو، فَِإَذا أَعْ  َجَبُو اَْسُُو َفرَِح بِِو َورُِئَي ِبْشُر َذِلَك ِِف َوْجِهِو، َوِإْف  بَػَعَث َعاِمًَّل َسَأَؿ َعِن اَسِْ

                                                 
 (.333(وصححو اَللباِن ِف " الصحيحة" )5445(،وابن حباف)4744صحيح :رواه أْحد) - 3
 ( وصححو اَللباِن.1212صحيح : رواه الرتمذي) - 4
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َها فَِإْف أَْعَجَبُو  َكرَِه اَْسَُو رُِئَي َكَراِىَيُة َذِلَك ِف َوْجِهِو، َوِإَذا َدَخَل قَػْريًَة َسَأَؿ َعِن اَسِْ
 5اَْسََها رُِئَي َكَراِىَيُة َذِلَك ِِف َوْجِهِو" اَْسَُها َفرَِح َورُِئَي ِبْشُر َذِلَك ِف َوْجِهِو، َوِإْف َكرَِه 

ِبوافقتهم بكتابة :" باَسك اللهم" بعد أف رفضوا كتابة :" بسم  حكمتو  -12
، وكتابة :" ُممد بن عبد اهلل ، اهلل الرْحن الرحيم " الِت أمَّلىا عليهم رسوؿ اهلل 

احلديبية ، وإخبارىم بدال من ُممد رسوؿ اهلل ،الِت أمَّله عليهم  ِف عقد صلح 
بْػُتُموِن، اْكُتْب ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ »بقولو :" :  « َواللَِّو ِإِنّْ َلَرُسوُؿ اللَِّو، َوِإْف َكذَّ

 يصدعهم ِبا.
وفيو أيًضا دليل بعدـ جواز تأخري البياف عند وقت احلاجة ، والثبات على احلق 

ا فيو  رجح ادلصلحة على ادلفسدة  حَّت وعدـ التأثر بزبد ادلبطلي ، والصِب على م
اَل َيْسأَُلوِن ُخطًَّة يُػَعظُّْموَف »ِف أحلك ادلواقف  ، وذلذا قَاَؿ الزُّْىرِيُّ: َوَذِلَك لَِقْولِِو: 

 «.ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّو ِإالَّ أَْعطَْيتُػُهْم ِإيَّاَىا
 سكينتو على رسولو وانظر إَل اخلري الذي تعقب ذلك ، بإنزاؿ اهلل سبحانو وتعاَل

  وعلى الذين آمنوا ، وألزمهم كلمة التقوى ،وىي تشمل  ىذه الواقعة ، وغريىا ،
وسائر صحابتو  رضواف اهلل عليهم ،وَلىل اإلّياف من بعدىم إَل  لرسوؿ اهلل 

يـو القيامة ،حاؿ صِبىم وثباِتم على احلق ، فإف اهلل تعاَل يتوَل الصاحلي  ، فعن 
، قَاَؿ: "أُِمْرُت َأْف أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ يَػُقوُلوا: اَل ِإَلَو ِإالَّ  َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  أِب ىريرة :

 اللَُّو، َفَمْن قَاَؿ: اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو، فَػَقْد َعَصَم ِمِنّْ نَػْفَسُو َوَماَلُو ِإالَّ حِبَقِّْو، َوِحَسابُُو َعَلى
ِإنػَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل ذَلُْم اَل ِإَلَو :﴿ِِف ِكَتابِِو، َفذََكَر قَػْوًما اْسَتْكبَػُروا، فَػَقاؿَ  اللَِّو، َوأَنْػَزَؿ اللَّوُ 

ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِِف قُػُلوِِبُِم :﴿[، َوقَاَؿ 75]الصافات:  ﴾ِإالَّ اللَُّو َيْسَتْكِبُوفَ 
يََّة اْلَاِىِليَِّة، فَأَنػْ  َزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى َرُسولِِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَي َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة احلَِْميََّة ْحَِ

                                                 
(وصححو اَللباِن ِف " 5443( ،وابن حباف)7541(،وأبو داود)44522صحيح : رواه أْحد) - 5
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َها 42]الفتح:  ﴾التػَّْقَوى [، َوِىَي: اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو، َوُُمَمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو"، اْسَتْكبَػَر َعنػْ
 11اْلُمْشرُِكوَف يَػْوـَ احلَُْديِْبَيِة .

فقتو لسهيل على أف ال يطوفوا بالبيت ىذا العاـ ، بعد أف ِبوا حكمتو  - 15
من سهيل أف قريش ُتلى بينهم وبي البيت ىذا العاـ ، بالرغم  أراد رسوؿ اهلل 
نَػَنا َعَلى َأْف ُُتَلُّوا : »من وقع ذلك على الصحابة  ، لقولو  من علم رسوؿ  بَػيػْ

، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َواللَِّو الَ تَػَتَحدَُّث الَعَرُب أَنَّا ُأِخْذنَا ُضْغطًَة، «َوبَػْيَ البَػْيِت، فَػَنُطوَؼ بِوِ 
ْقِبِل، َفَكَتَب.

ُ
 َوَلِكْن َذِلَك ِمَن الَعاـِ ادل

بعدـ تسليمو َلِب جندؿ بن سهيل بن عمرو الذي يِـب معو عقد  حكمتو -12
تسليمو لو  أثناء كتابة العقد، ِبا أملى عليو سهيل ،بأنو : َوَعَلى أَنَُّو  الصلح ، بعدـ

ْسِلُموَف: ُسْبَحاَف 
ُ
َنا، قَاَؿ ادل اَل يَْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل َوِإْف َكاَف َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدتَُو ِإلَيػْ

ْشرِِكَي َوَقْد َجاَء ُمْسِلًما؟
ُ
َنَما ُىْم َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل أَبُو  اللَِّو، َكْيَف يُػَردُّ ِإََل ادل فَػبَػيػْ

َجْنَدِؿ ْبُن ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو يَػْرُسُف ِف قُػُيوِدِه، َوَقْد َخرََج ِمْن َأْسَفِل َمكََّة َحَّتَّ َرَمى 
ْسِلِمَي، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َىَذا يَا ُُمَمَُّد َأوَُّؿ َما أُقَاِضيكَ 

ُ
َعَلْيِو َأْف  بِنَػْفِسِو بَػْيَ َأْظُهِر ادل

، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو ِإًذا ََلْ «ِإنَّا َلَْ نَػْقِض الِكَتاَب بَػْعدُ : »تَػُردَُّه ِإََلَّ، فَػَقاَؿ النَِّبُّ 
، قَاَؿ: َما أَنَا ِبُِجيزِِه َلَك، «فََأِجْزُه َل : »ُأَصاحِلَْك َعَلى َشْيٍء أََبًدا، قَاَؿ النَِّبُّ 

 ، قَاَؿ: َما أَنَا بَِفاِعٍل، قَاَؿ ِمْكَرٌز: َبْل َقْد َأَجْزنَاُه َلَك.«بَػَلى فَافْػَعلْ »قَاَؿ: 
وثقتو وحسن ظنو بربو من أنو سبحانو  سينصره ، بالتمكي لو  حكمتو  -13

ولدينو ،  برده على عمر بن اخلطاب دلا رأى من إجحاؼ قريش ،فقاؿ لو : أََلْسَت 
، َوَعُدوُّنَا َعَلى الَباِطِل، قَاَؿ: «بَػَلى»َنِبَّ اللَِّو َحقِّا، قَاَؿ:  ، قُػْلُت: أََلْسَنا َعَلى احَلقّْ

ِإِنّْ َرُسوُؿ اللَِّو، َوَلْسُت : »، قُػْلُت: فَِلَم نُػْعِطي الدَّنِيََّة ِِف ِديِنَنا ِإًذا؟ قَاَؿ «بَػَلى»
ثُػَنا أَنَّا سَ «َأْعِصيِو، َوُىَو نَاِصرِي َنْأِت البَػْيَت فَػَنطُوُؼ بِِو؟ ، قُػْلُت: َأَولَْيَس ُكْنَت ُُتَدّْ

                                                 
 (وأشار أنو متفق عليو.4/ 213( وصححو اَللباِن ِف" "الصحيحة" )414صحيح : رواه ابن حباف ) - 11
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فَِإنََّك آتِيِو َوُمطَّوٌّْؼ »، قَاَؿ: قُػْلُت: اَل، قَاَؿ: «بَػَلى، فََأْخبَػْرُتَك أَنَّا نَْأتِيِو الَعاـَ »قَاَؿ: 
 «.بِوِ 
 

بأخذه دلشاورة زوجتو أـ سلمة رضي اهلل عنها، بأف ينحر  حكمتو وتواضعو -14
متثلوا أمره ، بعد أف دعاىم لذلك ثَّلث مرات فلم بدنو ويدعو حالقو فيحلق لو في

ُقوُموا فَاَْنَُروا »َِلَْصَحابِِو:  يستجيبوا لو ، الستثقاذلم شروط قريش عليهم، لقولو 
ُهْم َرُجٌل َحَّتَّ قَاَؿ َذِلَك َثََّلَث َمرَّاٍت، فَػَلمَّا ََلْ «ُُثَّ اْحِلُقوا ـَ ِمنػْ ، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما قَا

ُـّ َسَلَمَة: يَػُقْم مِ  ْـّ َسَلَمَة، َفذََكَر ذَلَا َما َلِقَي ِمَن النَّاِس، فَػَقاَلْت ُأ ُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأ نػْ
ُهْم َكِلَمًة، َحَّتَّ تَػْنَحَر بُْدَنَك،  يَا َنِبَّ اللَِّو، َأُتُِبُّ َذِلَك، اْخرُْج ُُثَّ اَل ُتَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ

ُهْم َحَّتَّ فَػَعَل َذِلَك ََنََر بُْدنَُو، َوَتْدُعَو َحالَِقَك فَػيَ  ْحِلَقَك، َفَخرََج فَػَلْم ُيَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ
َوَدَعا َحالَِقُو َفَحَلَقُو، فَػَلمَّا رََأْوا َذِلَك قَاُموا، فَػَنَحُروا َوَجَعَل بَػْعُضُهْم َُيِْلُق بَػْعًضا َحَّتَّ  

 َكاَد بَػْعُضُهْم يَػْقُتُل بَػْعًضا َغمِّا.
 ادلؤمنات ادلهاجرات بعد امتحاَنن ، المتثالو َلمر ربو . دـ رده ع -15

ُهَما  َع َمْرَواَف، َوادلِْسَوَر ْبَن ََمَْرَمَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ وِف رواية عن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَػرْيِ، أَنَُّو َسَِ
ْيُل ْبُن َعْمرٍو يَػْوَمِئٍذ َكاَف ، قَاَؿ: َلمَّا َكاَتَب ُسهَ  ُِيِْبَاِف، َعْن َأْصَحاِب َرُسوِؿ اللَِّو 

، أَنَُّو ال يَْأتِيَك ِمنَّا َأَحٌد َوِإْف َكاَف َعَلى  ِفيَما اْشتَػَرَط ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َعَلى النَِّبّْ 
ْؤِمُنوَف َذِلَك َوامْ 

ُ
َنُو، َفَكرَِه ادل نَػَنا َوبَػيػْ َنا، َوَخلَّْيَت بَػيػْ تَػَعُضوا ِمْنُو َوَأََب ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدتَُو ِإلَيػْ

َعَلى َذِلَك، فَػَردَّ يَػْوَمِئٍذ أَبَا َجْنَدٍؿ ِإََل أَبِيِو ُسَهْيِل  َفَكاتَػَبُو النَِِّبُّ »ُسَهْيٌل ِإالَّ َذِلَك، 
ِة، َوِإْف َكاَف ُمْسِلمً  دَّ

ُ
، «اْبِن َعْمٍرو، وَََلْ يَْأتِِو َأَحٌد ِمَن الرَّْجاِؿ ِإالَّ َردَُّه ِف تِْلَك ادل

ُـّ ُكْلثُوـٍ بِْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيٍط ِمَّْن َخرََج ِإََل  ْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت، وََكاَنْت ُأ
ُ
َوَجاَءِت ادل
َأْف يُػْرِجَعَها ِإلَْيِهْم،  يَػْوَمِئٍذ، َوِىَي َعاِتٌق، َفَجاَء أَْىُلَها َيْسأَُلوَف النَِّبَّ  َرُسوِؿ اللَِّو 

ْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت، :﴿ْعَها إِلَْيِهْم، ِلَما أَنْػَزَؿ اللَُّو ِفيِهنَّ فَػَلْم يُػْرجِ 
ُ
ِإَذا َجاءَُكُم ادل
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 ﴾َوالَ ُىْم ُيَِلُّوَف ذَلُنَّ :﴿[ ِإََل قَػْولِِو 11]ادلمتحنة:  ﴾فَاْمَتِحُنوُىنَّ اللَُّو أَْعَلُم بِِإّيَاَِنِنَّ 
  11[.11]ادلمتحنة: 

 احلدث أنو كاف الباب وادلفتاح لفتح مكة :العِبة الرئيسية ِف ىذا  -41
من احلكم الباىرة من صلح احلديبية أنو كاف بابًا ومفتاًحا لفتح مكة ، وإف َل ينتبو 

ادلسلموف ذلذا ِف حينو، فذلك َلف ادلستقبل غائب عنهم، فقد اختلط ادلسلموف 
القرآف، وَل بالكفار ، بعد عقد الصلح ، وىم ِف أماف، ودعوىم إَل اهلل، وأَسعوىم 

ُيكلم أحد باإلسَّلـ يعقل شيًئا إال دخل فيو، ودخل ِف سنتي مثل من كاف ِف 
إَل احلديبية ِف ألف  اإلسَّلـ قبل ذلك بل أكثر .. فقد خرج رسوؿ اهلل  

وأربعمائة، ُث خرج عاـ فتح مكة بعد عامي ِف عشرة آالؼ، وىذا ما بشر بو 
دلدينة بعد عقد ادلعاىدة والصلح، حينما أصحابو أثناء رجوعو إَل ا رسوؿ اهلل 

 قاؿ: ) أنزلت عليَّ الليلة سورة ذلي أحب إَلَّ ِما طلعت عليو الشمس. ُث قرأ: 
(  قاؿ ابن مسعود ػ رضي اهلل عنو : " إنكم 1)الفتح: ﴾ِإنَّا فَػَتْحَنا َلَك فَػْتحاً ُمِبيناً :﴿

 . تعدوف الفتح فتح مكة، وَنن نعد الفتح صلح احلديبية " 
وَعِن البَػَراِء َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: تَػُعدُّوَف أَنْػُتُم الَفْتَح فَػْتَح َمكََّة، َوَقْد َكاَف فَػْتُح َمكََّة 

َعَة الرّْْضَواِف يَػْوـَ احُلَديِْبَيِة، ُكنَّا َمَع النَِّبّْ  أَْرَبَع َعْشَرَة  فَػْتًحا، َوََنُْن نَػُعدُّ الَفْتَح بَػيػْ
ُرْؾ ِفيَها َقْطَرًة، فَػبَػَلَغ َذِلَك النَِّبَّ ِمائًَة، وَ  ٌر، فَػنَػَزْحَناَىا فَػَلْم نَػتػْ فَأَتَاَىا،  احُلَديِْبَيُة بِئػْ

َدَعا بِِإنَاٍء ِمْن َماٍء فَػتَػَوضََّأ، ُُثَّ َمْضَمَض َوَدَعا ُُثَّ َصبَُّو ِفيَها، »َفَجَلَس َعَلى َشِفريَِىا ُُثَّ 
َر بَعِ  َنا ََنُْن َورَِكابَػَنافَػتَػرَْكَناَىا َغيػْ  14« .يٍد، ُُثَّ إِنػََّها َأْصَدرَتْػَنا َما ِشئػْ

 
 
  

                                                 
 (.4311البخاري) - 11
 (2411(،وابن حباف)2151البخاري) - 14
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 يـو احلديبية ثناؤه على صحابتو ومبايعتهم على أف ال يفروا : ومن مشائلو  -41
"أَنْػُتُم اْليَػْوـَ : َعْن َجاِبٍر، قَاَؿ: ُكنَّا يَػْوـَ احلَُْديِْبَيِة أَْلًفا َوأَْرَبَع ِمائٍَة، فَػَقاَؿ لََنا النَِِّبُّ 

ُر َأْىِل اَْلَْرِض"، وقَاَؿ َجاِبٌر: "َلْو ُكْنُت أُْبِصُر ََلَرَيْػُتُكْم َمْوِضَع الشََّجرَِة"  َخيػْ
17 

وِف رواية ، قَاَؿ: ُكنَّا يَػْوـَ احلَُْديِْبَيِة أَْلًفا َوأَْرَبَع ِمائًَة، فَػَبايَػْعَناُه َوُعَمُر آِخٌذ بَِيِدِه َُتَْت 
، وَلَْ نُػَبايِْعُو َعَلى اْلَمْوتِ »، َوِىَي ََسَُرٌة، َوقَاَؿ: الشََّجَرةِ   12«بَايَػْعَناُه َعَلى َأْف اَل نَِفرَّ

ِف ِذي الَقْعَدِة، فََأََب َأْىُل َمكََّة  وَعِن البَػَراِء َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َلمَّا اْعَتَمَر النَِِّبُّ 
، فَػَلمَّا َكَتُبوا َأْف َيَدُعوُه َيْدُخُل َمكََّة،  َحَّتَّ قَاَضاُىْم َعَلى َأْف يُِقيَم ِِبَا َثَّلَثََة أَيَّاـٍ

الِكَتاَب، َكَتُبوا: َىَذا َما قَاَضى َعَلْيِو ُُمَمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو، قَاُلوا: الَ نُِقرُّ َلَك ِِبََذا، َلْو 
أَنَا »ِكْن أَْنَت ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو، فَػَقاَؿ نَػْعَلُم أَنََّك َرُسوُؿ اللَِّو َما َمنَػْعَناَؾ َشْيًئا، َولَ 

، ُُثَّ قَاَؿ: لَِعِليّْ ْبِن َأِب طَاِلٍب َرِضَي اللَُّو َعْنُو: «َرُسوُؿ اللَِّو، َوأَنَا ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ 
، َولَْيَس  ، فََأَخَذ َرُسوُؿ اللَِّو ، قَاَؿ َعِليّّ: الَ َواللَِّو اَل َأُْمُوَؾ أََبًدا«اْمُح َرُسوَؿ اللَّوِ »

ُُيِْسُن َيْكُتُب، َفَكَتَب: َىَذا َما قَاَضى َعَلْيِو ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو، اَل يُْدِخُل َمكََّة 
بَػَعُو، َوَأْف السََّّْلَح ِإالَّ السَّْيَف ِف الِقَراِب، َوَأْف الَ َِيْرَُج ِمْن أَْىِلَها بَِأَحٍد ِإْف أَرَاَد َأْف يَػتْ 

اَل َّيَْنَع ِمْن َأْصَحابِِو َأَحًدا، ِإْف أَرَاَد َأْف يُِقيَم ِِبَا. فَػَلمَّا َدَخَلَها َوَمَضى اََلَجُل أَتَػْوا 
، فَػَتِبَعْتُو  َعِليِّا، فَػَقاُلوا: ُقْل ِلَصاِحِبَك: اْخرُْج َعنَّا، فَػَقْد َمَضى اََلَجُل، َفَخرََج النَِّبُّ 

َها ابْػَنُة ْحَْ  َزَة، تُػَناِدي يَا َعمّْ يَا َعمّْ، فَػتَػَناَوذَلَا َعِليّّ فََأَخَذ بَِيِدَىا، َوقَاَؿ لَِفاِطَمَة َعَليػْ
َها، فَاْخَتَصَم ِفيَها َعِليّّ َوزَْيٌد َوَجْعَفٌر، قَاَؿ َعِليّّ: أَنَا  ـُ: ُدوَنِك ابْػَنَة َعمِّْك َْحََلتػْ السَََّّل

َعمّْي، َوقَاَؿ َجْعَفٌر: ابْػَنُة َعمّْي َوَخالَتُػَها َُتِِْت، َوقَاَؿ زَْيٌد: ابْػَنُة َأَخْذتُػَها، َوِىَي بِْنُت 
ْـّ »خِلَالَِتَها، َوقَاَؿ:  َأِخي. فَػَقَضى ِِبَا النَِّبُّ  : « اخلَاَلُة ِبَْنزَِلِة اَُل أَْنَت »َوقَاَؿ لَِعِليٍّ

                                                 
 (.1452) - 31(،ومسلم 2152البخاري ) - 17
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أَْنَت َأُخونَا »، َوقَاَؿ لَِزْيٍد: «َت َخْلِقي َوُخُلِقيَأْشبَػهْ »َوقَاَؿ ِلَْعَفٍر: « ِمِنّْ َوأَنَا ِمْنكَ 
  15«.ِإنػََّها ابْػَنُة َأِخي ِمَن الرََّضاَعةِ »، َوقَاَؿ َعِليّّ: َأاَل تَػتَػَزوَُّج بِْنَت َْحَْزَة؟ قَاَؿ: «َوَمْوالَنَا

 ِف العسر واليسر، وادلنشط  وادلكره : درس وجوب طاعة النِب  -44
وبعض  -رضي اهلل عنو  -واالنقياد والتسليم َلمره ، فعمر  النِب   وفيو : وجوب طاعة

الصحابة كرىوا ما رأوا ِف شروطو من الظلم واإلجحاؼ بادلسلمي، لكنهم ندموا على ذلك، 
وظلت تلك احلادثة درًسا ذلم فيما استقبلوا من حياِتم ، فكاف سهل بن حنيف رضي اهلل 

ُموا الرَّْأيَ : »عنو ،يقوؿ ، فَػَلَقْد رَأَيْػُتِِن يَػْوـَ َأِب َجْنَدٍؿ َوَلْو َأْسَتِطيُع َأْف أَُردَّ َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو اِتَِّ
  ََّأْسَهْلَن أَْمَرُه َلَرَدْدُت، َواللَُّو َوَرُسولُُو أَْعَلُم، َوَما َوَضْعَنا َأْسَيافَػَنا َعَلى َعَواتِِقَنا َِلَْمٍر يُػْفِظُعَنا ِإال 

َنا ُخْصٌم َما َنْدرِي َكْيَف بَِنا ِإََل أَمْ  َها ُخْصًما ِإالَّ انْػَفَجَر َعَليػْ ٍر نَػْعرِفُُو قَػْبَل َىَذا اََلْمِر، َما َنُسدُّ ِمنػْ
 12 «.نَْأِت َلوُ 

زمنا طويًَّل متخوفًا أف ينزؿ اهلل بو عقابا دلا قالو يـو  -رضي اهلل عنو -وبقي عمر 
احلديبية، وكاف يقوؿ: فما زلت أصـو وأتصدؽ وأعتق من الذي صنعت، َمافة  

كَّلمي الذي تكلمت بو يومئذ ، وىو القائل ػ رضي اهلل عنو ػ بعد ذلك وىو يقبل 
، َواهلِل، ِإِنّْ ََلُقَػبػُّْلَك، َوِإِنّْ َأْعَلُم أَنََّك َحَجٌر، َوأَنََّك اَل َتُضرُّ َواَل تَػنػَْفعُ احلجر اَلسود : 

فتعلم الصحابة من صلح 13قَػبػََّلَك َما قَػبػَّْلُتَك". َوَلْواَل َأِنّْ رَأَْيُت َرُسوَؿ اهلِل 
واالنقياد َلمره وإف خالف ذلك العقوؿ والنفوس،  احلديبية وجوب طاعة النِب 

الصَّلح ادلتضمن لسعادة الدنيا واآلخرة، وإف قصر العقل عن   ففي طاعتو ػ 
ره .وليكن لنا ىذا درًسا صافًيا لنمتثل الثبات والصِب واحلكمة إدراؾ غايتو وعاقبة أم

ِف كل أحوالنا من العسر واليسر ،وادلنشط وادلكره ،  َلف ىذا ما بايع عليو صحابة 
َعَلى السَّْمِع  فَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَاَؿ: : "بَايَػْعَنا َرُسوَؿ اهلِل عليو ،  النِب 
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َنا، َوَعَلى َأْف اَل نُػَنازَِع َوالطَّاَعِة ِِف ا ْلُعْسِر َواْلُيْسِر، َواْلَمْنَشِط َواْلَمْكَرِه، َوَعَلى أَثَػَرٍة َعَليػْ
 14اَْلَْمَر َأْىَلُو، َوَعَلى َأْف نَػُقوَؿ بِاحلَْقّْ أَيْػَنَما ُكنَّا، اَل َُنَاُؼ ِف اهلِل َلْوَمَة اَلِئٍم" . 

من بعد وفاتو كما كانت ِف حياتو  وتبقى ىذا ادلبايعة سارية لرسوؿ اهلل 
للصحابة رضواف اهلل عليهم ِف أعناقنا إَل يـو القيامة حَّت يقضى اهلل أمًرا كاف 

 مفعواًل.
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْف  :﴿ولنعلم من قوؿ اهلل تعاَل لنا  َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخيػْ

 (412)البقر: ﴾ُتُِبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرّّ َلُكْم َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموفَ 
وليكن لنا ىذا درًسا إّيانًيا  ، لكي نرضي بقضاء اهلل وقدره ونصِب على ذلك ، 

ٌر َوَأْوَسُع ِمَن :" َوَمْن َيْصِبْ ُيَصبػّْْرُه اهللُ، َوَما أُْعِطَي َأَحٌد ِمْن َعطَاٍء َخيػْ  لقولو 
 15الصَِّْبِ" .

فهو سبحانو وتعاَل الذي بيده مقاليد كل شيء ، وىو سبحانو وتعاَل على كِل 
َشْيٍء قدير ، لو يشاء النتصر منهم ، ولكن ليقع االختبار ، ويفوز اَلخيار وِيسر 

ُهْم َوَلِكنْ :﴿اَلشرار ، لقولو تعاَل  ُلَو بَػْعَضُكْم بِبَػْعٍض  َوَلْو َيَشاُء اللَُّو اَلنْػَتَصَر ِمنػْ لَِيبػْ
 (2()ُممد:2َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اللَِّو فَػَلْن ُيِضلَّ أَْعَماذَلُْم )

لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيػَّْنٍة َوَُيََْي َمْن َحيَّ َعْن بَػيػَّْنٍة َوِإفَّ اللََّو َلَسِميٌع  :﴿ولقولو تعاَل 
 (24( ")اَلنفاؿ:24َعِليٌم )

 ولنعلم أف العاقبة للمتقي ِف الدنيا واآلخرة ، ولو كره أعداء الدين أَجعي .
 مت حبمد اهلل وتوفيقو

 الباحث ِف القرآف والسنة 
 أخوكم ِف اهلل/صَّلح عامر 
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