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Abstract:
The Arab’s tribes were diverse and were scattered all
over Arabia. They were alien to any system, were unfamiliar of
any rules and regulations. When the prophet PBUH came to
them, He gently handled them, made them lenient, gathered them
at the one true platform and eventually he was succeeded in
uplifting them into the bondage of brotherhood. He guided them
towards the political structure so that they can live under its
shadow and follow its rules and regulations. He trained amongst
them Preachers, judges, leaders and politicians. He sent his
messengers to all the rulers of the worlds. These messengers
were able to shake the Persians and Roman thrones which were
considered the greatest empires of that time. They all got united
against this newly arising force which later brought the greatest
revolution in the history of humankind.
The solutions presented by the Prophet PBUH while
confronting the challenges in spreading his message, enjoy the
political wit, which is considered far better than the wit of
political scholars and political tycoons. His ability of prior
reading of the incidents, uncovers his huge potential in his prior
dealing of the matters and suggesting its solutions and
substitutes. His policies played a vital role in establishing the
prior relations with Njashi, and later to facilitate the Muslims
during their first immigration towards Abyssinia from the cruelty
of the idolaters. Moreover, He chose the best time for the Treaty
of Hudaybiyyah and Conquest of Mecca. He chose among his
companions the one who knew the International languages and
sent them as his Ambassadors to the rulers and tribal chiefs
along with his written or verbal messages. He addressed the
each with the method appropriate to him and suited him the best.
He made best use of alliance, as he alienated the Arab tribes,
from Jews and the others. In this way he was able to take a huge
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time to concentrate on those nations and was able to make a lot
of allies.
In his internal policy matters, he always tried to solve
his problems, developing the society and to sabotage the
malicious intentions which were planned by hypocrites, who
were considered as his most dangerous enemies.
His policy towards them was to admit apparently and
leaving their unrevealed intentions to ALLAH. He treated them
well, because he was anxious on preserving the freedom of all
and the unity among his companions. When their maliciou s
intentions started turning to become a threat to the security of
Islam and started harming the interests of the society, He had
not reply them strongly and dissuasively. He demolished the
Mosque through which they were planning to harm the Muslim
community. Moreover, he drew a line to their plans of
aggression without harming anyone. He was very witty in his
policies through which he was able to defeat them in the end. In
this way he was able to change the course of the whole history
on mankind. In this research we will try to deal with his moral
wit which is considered the main characteristic of his policy.

……………………………………………...
متفرقة متناحرة ال تعرف معىن النّظام،وال احرتام القانون،فجاءهم النّيب
كان العرب قبائل ّ
طيعهم،ومجعهم حتت رايتة احل ّتق إختوة متاابّني،وأنشت متم
صلى هللا عليه وسلم وساسهم برفق حىت ّ
كي ت تتاي سياس ت تتيا يعيش ت تتون يف لّ ت تته ويلتزم ت تتون بقوانين ت تته،و عل م ت تتنهم الت ت ت ّدعاة والقض ت تتاة والق ت تتادة
تاهتز عتترف فتارا والت ّتروم  -أعظتتم أمرباطتتور
وا
لسياسيني،وأرستل متتنهم ستتفراء إىل ملتو العتتام فت ّ
ّ
القوة اجلديدة اليت أحدث أكرب انقالب يف اتريخ البشرية.
عصره  -فجمعوا مجوعهم لكسر هذه ّ
السياستة
خضم هذه الظروف ّ
الصعبة،كان ّالرسول صلى هللا عليه وسلم يرسي دعتائم ّ
ويف ّ
اخلار ية لل ّدولة اليت أقامها يف املدينة بكفاءة عالية،وهذه السياستة اخلار يتة التيت تتبّناهتا ك ّتل دولتة
يف التعبري عن مواقفها من القضا اخلار ية قد تبىن عالقتها مت الت ّدول اوتاورة،على حستن اجلتوار
والتعاون يف القضا املشرتكة،وعقد العهود وإبرام االتفاقيا ،ويف بعض األحيان تسودها الربودة أو
اجلفتتاء والقعيعة،وق تتد تس تتوء األم تتور فتص تتل إىل اخلص تتومة واحلرب،وق تتد كان ت منظوم تتة السياس تتية
تدل احللتول التيت قت ّدمها
للرستول صللى هللا عليله وسللم ،حيتث ت ّ
اخلار يتة حارترة يف اخلتل السياستي ّ
يتمت
للمشكال اليت اعرتر طريق الدعوة،وبناء الدولة اإلسالمية،على أنّه صلى هللا عليه وسلم ّ

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

البعد األخالقي يف سياسة الّرسول

255

حبنكة سياسية بليغة فاق ما أرابب السياسة وأستاطينها،ويظهر ذلتو وارتاا متن ختالل استتقراء
األح تتدا يف ست تريته،واليت كش تتف يف إح تتدي سعا تتا ع تتن سياس تتته االس تتتباقية يف ت تتوفري احلل تتول
مه تتد عالقت تته احلس تتنة ابلّنجاض تتي إىل أن حتتض تتن أر احلبش تتة اهلج ت ترة األوىل
والب تتدائل،حيث ّ
تارين متتن ارتعهاد املشتتركني،كما أنتّته اختتار الوق ت املناستتل التذ كتتان بتتني صتتل
للمستلمني الفت ّ
احلديبيتة وفتتت م ّكتتة،وانتقى متتن بتني أصتتاابه متتن يعتترف الّلغتا العامليتتة وأرستتلهم منتتدوبني عنتته
كل واحد منهم أبسلوب يليق به.
للملو ورؤساء القبائل،برسائل مكتوبة وضفوية،وخاطل ّ
وو ّف املصاهرة أحسن تو يف،فصاهر القبائل العربية واليهود،واألقباط،واختصر بذلو
وقتا طويال لالتصال أبولئو األقوام،وكسل أنصارا كثريين إىل دعوته.
حل املشكال ،وتنمية اوتم ،والقضاء على
ويف اجلبهة ال ّداخلية سعى دوما إىل ّ
املشاري التخريبية اليت يدبّرها أخعر أعدائه من املنافقني الذين أخربه هللا تعاىل عن خعور م
اح َذ ْرُه ْم قَاَتتلَ ُه ُم َاّللُ أ ََّن يتُ ْؤفَ ُكو َن" .1
فقالُ ":ه ُم الْ َع ُدو فَ ْ
السعي
وكان سياسته معهم تقوم على قبول عالنيتهم،وتفويض سرائرهم إىل هللا تعاىل،و ّ
تاق،ويبني صتفا املنافقني،وهاهتدهم ابلعلتم
ابحلق الذ اءهم بته،وكان ذت ّذر متن الّنف
ّ
لتبصريهم ّ
تف،وقد استشتتارهم يف اخلترو يف تتزوة
احلجتة ويصتاحبهم ابملعتتروف حرصتا منته علتتى وحتدة الص ّ
و ّ
الض ترار للتفريتتق ب تتني
أحد،لكّنتته م يت ّ
تول منافقتتا علتتى املستتلمني أبدا،وعن تتدما بتتىن املنتتافقون مستتجد ّ
املؤمنني،وتشتتتي كلمتتتهم وإبعتتال ألفتتتهم ،واملستتاا أبمتتن دولتتة اإلستتالم،والتع ّد علتتى مصتتلاة
اوتم  ،اء ّرد ّالرسول قوّ ورادعا فهدم املسجد الذ أرادوا به إررار اوتم املسلم،وور ح ّدا
ميس أحدا منهم بسوء،فكان حكيمتا يف سياستته التيت انتصتر متا
ملخ ّععا م العدوانية من ري أن ّ
علت تتيهم و ت ت ّتري مت تتا ت تتري التت تتاريخ يق ت ت تول الكاتت تتل الفرنست تتي مارست تتيل ب ت توا ار يف مؤلّفه":إنس ت تتانية
مؤس تس
سم تد علتتى ّ
الص تعيد الت تتارمي مب ّش ترا بتتدين وحس تتل،بل كتتان كتتذلو ّ
اإلستتالم":وم يكتتن ّ
تعور انتشار اإلسالم فيمتا بعتد علتى أوست نعتاق" ،2وهتذه
سياسة ّري ري التاريخ،وأثّر يف ّ
بعض مظاهر سياسته ّالرحيمة:
أتجيل املواجهة:
كتان الّنتتيب ال ّداعيتتة اليتتواّن حلظتتة يف فض ت ال ّشتتر وأرتراره يف كت ّتل مكتتان،وينتهز فتتر
الوثنيون وراءه يص ّدون
احلج ل يلتقي النّاا ويدعوهم إىل مافيه خريهم وسعاد م يف ال ّدارين،و ّ
مواسم ّ
احلق الذ يدعوهم إليه ويؤذونته ،يقول ابتن ستعد يف طبقاتته:كان رستول هللا صتلى هللا
الّناا عن ّ
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كل عام،يتب احلا ّ يف منا هلم يف املواسم بعكاظ...وأبو هلل وراءه يقول:
عليه وسلم يوايف املوسم ّ
فريدون على رسول هللا أقب ّرد ويؤذونه" .3
التعيعوه فإنّه صاىبء كاذب ّ
وبعتد إحتتدي عش ترة ستتنة متن بتتزون نتتور ال ت ّدعوة اإلسالمية،وصتربه صتتلى هللا عليتته وستتلم
علتتى املك تتاره وكت ّتل أن تواى األذي وص تتموده يف و تته التا ت ّد ال تتيت تعتترت طريق تته،وبينما ه تتو يف
العقبة،وكعادتتته يف ك ت ّتل موستتم يع تتر دعوت تته علتتى الّن تاا،لقي نف ترا م تتن اخل تتزر متتن أه تتل املدين تتة
فتدعاهم إىل اإلستالم فاستتجابوا لتته ووعتدوه ابللّقتاء يف املوستم املقبل،وكتتان هتؤالء الّنفتر فاحتتة ختتري
ومم انتشر اإلسالم يف املدينة ّمث ر عتوا إىل م ّكتة بعتد عتام وعتددهم اثناعشتر ر ال،والتقتوا برستول
الصتام _ وكتان ضتهد بتتدرا
هللا صتلى هللا عليته وستلم وابيعتوه بيعتة العقبتة األوىل فعتتن عبتادة بتن ّ
وهت تتو أحت تتد النّقب ت تتاء ليلت تتة العقبت تتة أ ّن رس ت تتول هللا صت تتلى هللا عليت تته وس تتلم ق تتال وحولت تته عص تتابة مت تتن
أصاابه":ابيعوين على أن ال تشركوا ابهلل ضيئا والتسرقوا والتزنوا والتقتلوا أوالدكتم والأتتتوا ببهتتان
وف منكم ف ره على هللا ومن أصاب من
تفرتونه بني أيديكم وأر لكم والتعصوا يف معروف،فمن ّ
ذلو ضيئا فعوقل يف ال ّدنيا فهو ك ّفارة له،ومن أصاب من ذلتو ضتيئا ّمث سترته هللا فهتو إىل هللا إن
ضاء عفا عنه وإن ضاء عاقبه،فبايعناه على ذلو" .4
الصاايب اجلليل مصعل بن عمري _ إىل املدينة ليف ّقههم
وأرسل ّالرسول م هؤالء النّفر ّ
ويعرف الّناا بدين اإلسالم ،فكان ّأول سفري يف اإلسالم،وقد بذل هدا كبريا يف
يف ال ّدين ّ
توري معام ّالرسالة اجلديدة،وقدم بعد عام إىل الّنيب يف م ّكة وكان معه بضعة وسبعون ر ال من
بينهم امرأاتن فبايعوا ّالرسول بيعة العقبة الثّانية متخ ّفني عن عيون قريش يف ن ال ّد ى بعد
يعي نوا منهم نقباء عليهم،وكان هذه البيعة عقدا سياسيا
مضي من الّليل ثلثه ف مرهم الّنيب أن ّ
نص عليه بنوده التالية:
اضتمل على أتسيس دولة اإلسالم يف املدينة،كما ّ
 1ت اإلميان ابإلسالم واالنتماء الكامل إليه.
 2ت تعيني نقباء ليتولّوا اإلضراف على سري األمور.
 3ت هجرة ّالرسول وأصاابه إىل املدينة.
التعهد ابحتضان ال ّدعوة اإلسالمية وال ّدفاى عنها.
4ت ّ
التعهد حبماية ّالرسول ومنعه مّا مينعون منه أنفسهم ونساءهم وأمواهلم.
5ت ّ
فلما انته البيعة أمرهم ّالرسول صلى هللا عليه وسلم أن ير عوا إىل رحاهلم،ف بدوا
ّ
الوثنيني
استعدادهم لقتال املشركني إذا طل الّنهار،لكّنه صلى هللا عليه وسلم م أيذن هلم مبوا هة ّ
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ابلسالح،لعلمه أ ّن هؤالء املبايعني بعيدون عن محاية قومهم،ويف أر ري أررهم،وعددهم قليل
ّ
كل تلو اجلموى املشركة،وقال هلم":م نؤمر بذلو،ولكن ار عوا إىل
اليسم هلم ابلوقوف يف و ه ّ
رحالكم" .5
حتمل املخاطر:
ّ
للرسول صلى هللا
بعد أن تّ البيعة الّثانية اضت ّد أذي املشركني ابملسلمني،فشكوا حاهلم ّ
عليه وسلم ف ذن هلم ابهلجرة إىل املدينة،فاستقبلهم إخواهنم من األوا واخلزر خري استقبال،وبقي
وعلي رري هللا عنهما،وقلّة من املؤمنني
هو وحيدا يف م ّكة بني أعدائه ليس معه سوي أيب بكر ّ
حىت أذن له ربّه واطم ّن على وصول أصاابه إىل املدينة ساملني.
حبسهم العذر،وم يها ر ّ
الرتف عن االستغالل:
كل
استاء مشركو م ّكة من هجرة املسلمني إىل املدينةّ ،
فضيقوا عليهم اخلناق،وقعدوا هلم ّ
مرصد وخافوا أن يها ر الّنيب صلى هللا عليه وسلم فيش ّكل حلفا قوّ يه ّددهم،فروموا خعّة خبيثة
صماء ضقي ما البشريّة حينا من ال ّدهر،وم
يريقون فيها دما بريئا اء رمحة هلم،وينصرون حجارة ّ
كل
يبق بني مستقبل اإلنسانية ّالزاهر واالستمرار يف نومها العميق إ ّال ليلة واحدة،فاختاروا من ّ
لكن رمحة هللا ابإلنسانية
فيتفرق دمه يف القبائلّ ،
قبيلة ّ
ضااب قوّ يضربون الّنيب رربة ر ل واحد ّ
الوثنية ابلفشل ال ّذري .
أبعل مكرهم،وابء خم ّعل ّ
يف هذه اللّيلة العصيبة اليت اليف ّكر املرء فيها إ ّال يف نفسه،كان ّالرسول ّالرحيم أيمر
يرد الودائ اليت كان يضعها املشركون عنده،إنّه رحيم ابلنّاا ال
حىت ّ
عليارري هللا عنه أن يت ّخر ّ
ّ
فيشق عليهم،ولو فعل لكان معذورا وم يلق عتااب.
يؤخر أماي م عنده ّ
يريد أن ّ
مجع الفرقاء:
كان اوتم املدين خليعا من العرب واليهود،والعرب أوا وخزر قبيلتان بينهما عداوة
كل واحدة منهما حالف قبيلة من اليهود،فجاء الّنيب صلى هللا عليه وسلم فمق
واثرا قدمية و ّ
ووحد بينهما،و عل والءمها هلل ولرسوله
العصبية وأ ال ماكان بينهما من أحقاد ورغائن ّ
ّ
األخوة ضعارا بل
وللمؤمنني وومّاهم األنصار مثّ آخى بينهم وبني إخواهنم املها رين،وم تكن هذه ّ
األخوة أقوي من رابعة ال ّدم
احملب ة والعدل واملساواة والتعاون ّ
حقيقة قائمة على ّ
حىت أرا آصرة ّ
ابلرمحة اليت
وومة من وما اوتم اجلديد بعد أن ّ
تعهر قلومم من العداوة والبغضاء وأضرق ّ
يضم إليه املها ر ويعامله كما يعامل أفراد أسرته وك نّه
اب عنها منا طويال،فصار األنصار
ّ
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حق التوار إىل زوة بدر وبعدها نسخ
استمر ّ
حلمة من نسبه ،وأصباوا يتوارثون فيما بينهم و ّ
كل واحد إىل قرابته .6
احلكم ور ّ
إ ّن السياسة احلكيمة اليت اّتبعها الّنيب صلى هللا عليه وسلم يف إ الة العداوة والبغضاء
وتستمر عقودا من ّالزمن،ومؤاخاته بني أعداء
وصون ال ّدماء اليت كان تراق ألتفه األسباب
ّ
السياسية.
األمس ورفقه يف سياسة رعيته مظهر من مظاهر ّالرمحة يف ضخصيته ّ

تنظيم العالقات:
كتل النّيب صلى هللا عليه وسلم وثيقة بني املسلمني والعرب املشركني واليهود ينظّم فيها
الصايفة التارمية تّثل لل ّدولة الّناضئة
ضؤون احلياة يف ّل ال ّدولة اجلديدة،وقد كان مواد هذه ّ
السياسي الذ م ولن تعرف البشرية
أفضل دستور عرفه اإلنسان وكان النّيب صلى هللا عليه وسلم ّ
السياسية من
أرحم منه أبدا،يقول هارون ماركوا:كان ّ
سمد عيماً سياسياً أبومى معاين ّالزعامة ّ
معىن وسيادة،هذه كان تتجلّ ى يف أروى املظاهر اليت عرفها بين اإلنسان،وخليق يب وأي يف صدد
أرد متاي اليزاالن عالقني يف أذهان قاصر العقول
الكالم عن ّالزعامة السياسية،أن أدحض فرية و ّ
يردده أولئو األ بياء
ذرة من حصافة الرأ وتلو الفرية وذلو البهتان مها ما ّ
الذين الميلكون ّ
الذين يزعمون أن العالقة بني ال ّدين والسياسة وأن الرابعة تربل أحدمها ابآلخر،إ ّن من اخلع أن
7
الصايفة:
يظن ا ّن هذا" ،وهذه بعض مظاهر ّالرمحة اليت تّثل يف بنود هذه ّ
ّ
م ترت الوثيقة الّناا سائبني اليعرفون املر عية اليت ترأسهم وتفصل يف قضا هم،بل
1ت
،فادد ا يف ضخصية ّالرسول صلى هللا عليه وسلم
أراحتهم من عناء احلرية واالختالف ّ
ونص الوثيقة يقول":وإنّكم مهما اختلفتم
السلعا بيدهّ ،
كل ّ
فهو ّالرئيس األعلى لل ّدولة و ّ
سمد صلّى هللا عليه وسلّم"،"...وإنّه
فيه من ضيء،فإ ّن ّ
مرده إىل هللا ّ
عز و ل وإىل ّ
عز
الصايفة من حد أو اضتجار ماف فساده،فإ ّن ّ
مرده إىل هللا ّ
ماكان بني أهل هذه ّ
سمد رسول هللا"....
و ل وإىل ّ
كل الفوارق بني املسلمني يف إطار اإلسالم،فال تفارل بني النّاا يف األلوان
2ت
إذابة ّ
واألضكال واأللسنة بل االنتماء كامال لإلسالم،وبذلو ت ّكن صلى هللا عليه وسلم من
األول"املسلمون
نص عليه البند ّ
نقل املسلمني من نظام القبيلة إىل نظام ال ّدولة وهذا ما ّ
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلاق مم و اهد معهم ّأمة واحدة من دون النّاا." ...
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فو األسري
 3ت التعاون بني املوقّعني على الوثيقة يف دف الد ّ ملن قتل خع وعلى ّ
ومساعدة الذين لبتهم ال ّديون والذين م يستعيعوا إعالة أسرهم ،وبذلو يكون التكافل
اال تماعي من أكرب مظاهر اوتم اجلديد،ففي الوثيقة"يتعاقلون بينهم وهم يفدون
عانيهم ابملعروف والقسل بني املؤمنني"،"...وإ ّن املؤمنني اليرتكون مفرحا بينهم أن يععوه
ابملعروف يف فداء أو عقل." ...
العدالة واحلفاظ على الّنظام ،وذلو ابالبتعاد عن اجلور والفساد ونصرة املظلوم وعدم
4ت
إيواء احملد واألخذ على يد ال ّظام ولو كان من أقرب املقربني،تقول الوثيقة":وإ ّن
املتقني على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة لم أو إمث أو عدوان أو فساد بني
املؤمنني ّ
املؤمنني،وإ ّن أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد أحدهم."..
كل
5ت
مشاركة مجي الفرق اليت وافق على الوثيقة يف محاية أمن ال ّدولة وال ّدفاى عنها من ّ
الصل "وأ ّن بينهم الّنصر على من دهم يثرب،وإذا دعوا
خعر يته ّددها واالستجابة لدعوة ّ
فإهنم يصاحلونه ويلبسونه" ..
إىل صل يصاحلونه ويلبسونه ّ
اطنة،فلكل طائفة أن حتتفظ بدينها فال إكراه يف
 6ت تقرير حريّة االعتقاد ومبدأ املو
ّ
ال ّد ين،وعلى دولة اإلسالم أن حتمي مجي املواطنني الذين صاروا يف رعايتها
السياسية"وإ ّن يهود بين عوف(وبين الّنجار وبين احلار و ريهم) ّأمة م املؤمنني،لليهود
دينهم وللمسلمني دينهم،مواليهم وأنفسهم إالّ من لم وأمث" "..وإ ّن الّنصر للمظلوم
مضار وال
الصايفة،وإ ّن اجلار كالنّفس ري
...وإ ّن يثرب حرام وفها ألهل هذه ّ
ّ
آمث،وإنّه الجتار حرمة إ ّال إبذن أهلها.8 "...
يقتول املستشترق ّالرومتاين كونستتانس :وقد حتوي هتذا الدستتور اثنتني وبستني بنتتدا،كلّها
خاصة أبمور املسلمني،وستبعة وعشترون مرتبعتة ابلعالقتة
من رأ رسول هللا،بسة وعشرون منها ّ
دون هتذا ال ّدستتتور
بتني املستلمني وأصتتااب األد ن األخري،والس ّتيما اليهتتود وعبتدة األواثن،وقتتد ّ
بشتكل يستتم ألصتتااب األد ن األختتري ابلعتتيش م ت املستتلمني حبريّتة،وهلم أن يقيم توا ضتتعائرهم
الستنة األوىل للهجترة أ
حسل ر بتهم ومن ري أن يتضايق أحتد الفرقاء،ورت هتذا ال ّدستتور يف ّ

عدو عليهم أن ّيتادوا وامته وطرده" .9
عام 623م ،ولكن يف حال مهامجة املدينة من قبل ّ
إ ّن هذه الوثيقة اليت ّقرر حريّة االعتقاد ومبدأ املواطنة والتكافل اال تماعي وحفظ
الّنفس وصيانة األموال ونصرة املظلوم وحترمي اجلرائم واستتباب األمن،أليس رمحة ابإلنسانية كّلها
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حقيقيا حلقوق
؟ أال ميكن أن نعترب اليوم الذ كتب فيه هذه الوثيقة قبل بسة عشر قري،ميالدا
ّ
اإلنسان ؟
ولقد كان هلذه ّالرمحة صدي كبريا يف القبائل العربية املشركة اواورة للمدينة،فر ب يف
السياسية لل ّدولة اإلسالمية كي تتمتّ حبمايتها،يقول مونتجمر
ال ّدخول حت
ّالرعاية ّ
السلم بني خمتلف قبائل املدينة،وكان مشكلة ليس
وا :وكان املشكلة األوىل هي استتباب ّ
"السلم اإلسالمي"يف املدينة
كل ضبه اجلزيرة العربية،ولت ّما جن ّ
سمد يف إقامة ّ
يف املدينة فقل بل يف ّ
سمد من هة
م القبائل اواورة،أراد قبائل أخري أن تستفيد من الّنظام اجلديد،وم يعار
ّ
يؤد إىل قدر
السالمة الذ أقامه إذا كان الرتتيبا التفصيلية مررية،فإ ّن امتداده ّ
امتداد نظام ّ
ابألمة اإلسالمية،أ مجاعة الذين يعتنقون اإلسالم أو
يتوس
الس
ّ
سمد نفسه ّ
المة،ختيل ّ
ّ
كبري من ّ
يؤمنون ابهلل دون اعتناق اإلسالم وقد احتموا به أو برسوله" .10
السالم على احلرب:
تقدمي ّ
خر النّيب صلى هللا عليه وسلم من املدينة م أصاابه الكرام من ري سالح قاصدا
لكن قريشا منعته من ال ّدخول،فثار اثئرة أصاابه وأضاروا عليه بدخوهلا
م ّكة للعمرة،و ّ
كل متلكا م،ولو فعلوا ذلو
ابلقوة،وساربة القوم الذين أخر وهم من د رهم بغري ّ
حق وصادروا ّ
ّ
ملا كانوا املني،ولكن ّالرسول صلى هللا عليه وسلم م يكن أخا أثر وانتقام إنّه رمحة للعاملني،فآثر
السالم على احلرب خشية أن يهلو قومه على الكفر فيخسرون ال ّدنيا واآلخرة،لقد كان مم
ّ
تتارر من أوهامها وأابطيلها يريد هلم أن يدركوا أ ّن احلجارة
رحيما يريد هلم اخلري،يريد لعقوهلم أن ّ
حىت ينبذوها ،كان حريصا على هدايتهم وهم حريصون على
تضر ّ
اليت يعبدوها ال تنف وال ّ
حق املسلمني،وكان
الصل م أنّه كان افا يف ّ
كل ذلو من اإلسراى إىل قبول ّ
موته،وم مينعه ّ
مايتمت به من بعد الّنظر،وما متزنه قلبه من رمحة وضفقة ابلّناا وليس
تدل على
موافقته عليه ّ
ّ
دب إليها اخلوف واهلل من بيعة ّالرروان و ّن أ ّن املسلمني
خوفا من قريش بل هي اليت ّ
،ألهنم يعلمون علم اليقني أ ّن املسلمني
سيهامجوهنا تنفيذا ألوامر ّالرسول صلى هللا عليه وسلم ّ
تفوقه عليهم
المالفون له أمرا،وأنّه ّ
يتمت بقدرة فائقة يف إدارة احلروب،وقد ّربوا ذلو معه ورأوا ّ
ومحلوه
وإحلاقه اهلزمية مم وهلذا سارعوا إىل إطالق سراح عثمان رري هللا عنه بعد أن احتجزوه ّ
رسالة إىل النّيب صلى هللا عليه وسلم يبدون فيها استعدادهم إلرسال وفد للاوار.
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وحبه
للرسول صلى هللا عليه وسلم ّ
وهاهي وثيقة صل احلديبية حفظ املواقف ّالرحيمة ّ
للسالم،فقد اء يف بنودها:
ّ
أن تض احلرب أو ارها بني املسلمني وقريش عشر سنوا .
1ت
يعود املسلمون إىل املدينة من ري عمرة،ويسم هلم بدخول م ّك ة يف العام املقبل بعد
2ت
السيوف يف
أن ختر هلم قريش منها مل ّدة ثالثة أ ّ م،ويدخلوها من ري سالح إ ّال ّ
حىت
أ مادها،وم مايف هذا ال ّشرط من إ ااف وعدوان،فقد قبله ّالرسول ّالرحيم ّ
السالم.
يتا ّقق ّ
ينضم إىل عهد
3ت
ينضم إىل عهد ّ
انضم إليه،ومن أراد أن ّ
سمد من ري قريش ّ
من أراد أن ّ
انضم إليه.
قريش ّ
من ذهل من املسلمني إىل املشركني فليس عليهم ّرده،ومن اء منهم إىل املسلمني
4ت
تو ّ ل ّرده .11
كل من التاق ابلّنيب صلى هللا عليه وسلم من قريش مؤمنا به لزمه إر اعه
وهذا يعين أ ّن ّ
تردوه إليه،وهتذا البنتتد اعتتربه أصتتاابه
إلتيهم ،ومن ذهتتل متن املستتلمني إىل قتريش فلتتيس علتيهم أن يت ّ
أحسوا ابملهانة واملذلّة فجاؤوه ر اء أن يرتا عن القبول فقالوا له:سباان هللا
الكرام لما كبريا و ّ
واليردون إلينتا متن تاءهم مرتت ّدا ؟فقتال ّالرستول صتلى هللا عليته
ترد إليهم من اءي مسلما ّ
كيف ّ
وستتلم  :م تتن ذهتتل مّن تا إلتتيهم أبع تتده هللا ومتتن تتاءي متتنهم ف تتردديه إلتتيهم فس تتيجعل هللا لتته فر تتا
وخمر ا" ،12وقد روي البخار هذه احلادثة بسنده َع ْتن أيَيب وائتل قال":كنّتا بصت ّفني فقتام ستهل بتن
حنيف فقال أيّها الّناا ا ّ موا أنفسكم فإ ّي كّنا م رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يتوم احلديبيتة
ول تتو ن تتري قت تتاال لقاتلنا،فج تتاء عم تتر ب تتن اخلعّت تاب فق تتال رس تتول هللا ألس تتنا عل تتى احل ت ّتق وه تتم عل تتى
الباطل،فقال بلى،فقال أليس قتالي يف اجلّنة وقتالهم يف الّنار،قال بلى قال فعالم نععي ال ّد ّنية يف
إين رس تتول هللا ول تتن يض ت ّتيعين هللا
دينن تتا أنر ت ت ومل تتا ذك تتم هللا بينن تتا وبينهم،فقت تتال اب تتن اخلعّ تاب ّ
أبدا،فانعلق عمر إىل أيب بكر فقال له مثل ما قال للنّيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال إنّه رسول هللا
ولتتن يضت ّتيعه هللا أب تتدا،فَنزل ستتورة الف تتت فقرأهتتا رستتول هللا ص تتلى هللا عليتته وس تتلم علتتى عم تتر إىل
آخرها،فقال عمر رسول هللا أوفت هو قال نعم" ،13فعاب نفسه ور " .14
وعتوهم فقد كان ّالرسول القائد حل يما حكيما يف التعامل
ور م تعّن املشركني ّ
ابلضيم وال ّدنية يف دينهم
معهم،ووافق على مجي ضروطهم اليت أ ا
املسلمني وأضعر م ّ
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الوثنيون على عدم كتابة البسملة
أصر ّ
السيعرة على نفوسهم،وعند تدوين بنود االتفاق ّ
وأفقد م ّ
مبامد بن عبد هللا"،فوافق ّالرسول القائد
سمد رسول هللا واستبداهلما بت"ابومو الّلهم" و ّ
وكلمة ّ
كل العقبا اليت تقف يف طريق اهلدنة وتن من حتقيق
على معلبهم وكان معهم وماا يتخعّى ّ
الضالل الذ أعمى بصائرهم،ولوكان ر ل
السالم،كي تكون هنا فرصة أكرب إلنقاذهم من ّ
ّ
وخاصة أ ّن
الصل
وضن عليهم حراب الهوادة فيهاّ ،
انتقام متع ّعشا لل ّدماء النتهزها فرصة إللغاء ّ
ّ
عليا رري هللا عنه أىب أن
الصل على
أصاابه على ّ
ّ
أمت االستعداد وقبلوا ضروط ّ
مضض،حىت أ ّن ّ
ميس كلمة رسول هللا فتق ّدم الّن يب إليه وقال له أرين مكاهنا فمساها بنفسه،روي مسلم بسنده
الصل بني الّنيب صلى
علي بن أيب طالل ّ
عن أيب إساق قال ومع الرباء بن عا ب يقول كتل ّ
سمد رسول هللا،فقالوا ال
هللا عليه وسلم وبني املشركني يوم احلديبية،فكتل هذا ما كاتل عليه ّ
لعلي
تكتل رسول هللا فلو نعلم أنّو رسول هللا م نقاتلو،فقال الّنيب صلى هللا عليه وسلم ّ
اسه،فقال ما أي ابلذ أساه،فمااه الّنيب صلى هللا عليه وسلم بيده،قال وكان فيما اضرتطوا أن
السالح،قل أليب إساق وما ُ لُّبان
يدخلوا م ّكة فيقيموا ما ثالاث وال يدخلها بسالح إ ّال ُ لُّبان ّ
السالح،قال القراب وما فيه" .15
ّ
الصل من خري ّالرمحا اليت نزل ابلنّاا،فقد أمنوا فيه على أرواحهم
وكان هذا ّ
حل سّلهما منعق العقل واحلوار،وأنص بعضهم إىل بعض
القوة واإلكراه،و ّ
وأمواهلم،وسك منعق ّ
الصل فرصة مناسبة ليألْيم راحهم واالسرتاحة من
من ري رجر وال عدوان وو د الّناا يف ّ
متاعل احلروب اليت آملتهم فوصلوا أرحامهم وأقبل النّاا على اإلسالم وا داد أعداد
املسلمني،قال ابن هشام:يقول ّالزهر ّ ":فما فت يف اإلسالم فت قبله كان أعظم منه إّنا كان
فلما كان اهلدنة وورع احلرب وآمن الّناا بعضهم بعضا والتقوا
القتال حيث التقى الّنااّ ،
فتفاوروا يف احلديث واملنا عة فلم يكّلم أحد ابإلسالم يعقل ضيئا إ ّالدخل فيه ولقد دخل تينو
السنتني مثل من كان يف اإلسالم قبل ذلو أو أكثر"
ّ
قال ابن هشام:وال ّدليل على قول ّالزهر أ ّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خر اىل
احلديبية يف ألف وأربعمائة يف قول ابر بن عبدهللاّ ،مث خر عام فت م ّكة بعد ذلو بسنتني يف
ّ
عشرة آالف " .16
السياستة احلكيمتة واملعاملتة ّالرحيمتة أن يقتال إ ّن ّالرستول صتلى هللا
فهتل يصت ّ بعتد هتذه ّ
الستتيف بيتتده يضتتعه علتتى
عليته وستتلم كتتان عت ّ
ابلس تيف؟فهل كتتان ّ
للس تالم وم ينشتتر دعوتتته إ ّال ّ
تدوا ّ
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رقتاب املشتركني ح ّتىت يؤمنتوا بتته أم هتم التذين كتانوا يالحقونته بستتيوفهم يف ك ّتل مكتان ومينعونته متتن
التا ّد إىل الّناا ودعو م؟ وهل كان يضتعهد الّنتاا ويعت ّذمم ليعتنقتوا اإلستالم أم خصتومه هتم
الذين يع ّذبون أتباعه ليتخلّوا عن دينهم؟.

الرمحاء:
تقدمي األكفاء ّ
لقد كان ّالرسول رحيما ابلّناا متار هلم أحسن األمراء إلدارة ضؤون ال ّدولتة وتتو ّ أمتور
ّالرعيتتة وينتقتتيهم كم تتا ينتقتتي أطايتتل التمر،وي تتداف عتتنهم أمتتام الّن تاا فيقول:هتتل أنتتتم اترك تتون
أمرائى،إنّا مثلكم ومثلهم كمثل ر ل اسرتعى إبال أو نما فرعاهاّ ،مث حتني ستقيها ف وردهتا حورتا
فشرع فيه فشرب صفوه وترك كدره فصفوه لكم وكدره عليهم" .17
لكل و يفة من
كل إنسان منزلته ومتار ّ
وكان يعرفهم أكثر من معرفتهم أبنفسهم،فينزل ّ
الص اايب اجلليل أبوذر الغفار يعلل من ّالرسول صلى هللا عليه وسلم أن يوّليه
يناسبها فهذا ّ
ذر ّمث قال له ":أابذر إنّو رعيف وإهنّا أمانة،وإهنّا يوم
إمارة،فضرب بيده على منكيب أيب ّ
القيامة خز وندامة إالّ من أخذها حب ّقها و ّأدي الذ عليه فيها " .18
عمالت تته واليت تترتكهم يست تتتغّلون الو يف تتة البت ت تزا ّالرعيت تتة وترويضت تتهم علت تتى
وك تتان ذاست تتل ّ
ورد مايهدي إليهم خلزينة ال ّدولة،وهناهم أن يش ّقوا على الّناا،وأمرهم ابلتيسري
،فارم ّالرضوة ّ
الفساد ّ
السياست تتة ّالرحيم تتة يف اتريت تتخ البش ت ترية،يقول الفيلست تتوف
الست تهولة و ّالرفق،فكت تتان خت تتري م تتن هنت تتج ّ
و ّ
الصاياة،وأصتتدق متن هنتتج
للسياستتة ال ّدينيتة ّ
اإلنكليتز هربتر سبنستتر:فدونكم ّ
سمتدا إنّته رمتز ّ
الصدق الرب ء،وما ال
اوسمة و ّ
منها ها املق ّدا يف البشرية كافّة،وم يكن ّ
سمد إالّ مثاال لألمانة ّ
يدأب حلياة ّأمته ليله هناره" .19
ويتكلّم املف ّكر البلجيكي هنر ماسيه عن الّنيب صلى هللا عليه وسلم فيقول:و ّأما مداركه
ابلرمحة اخلالصة واحلزم يف الرأ
فهي تّثل ضخصا يعتقد إبله واحد وبو ود حياة
ّ
أخري،ويتصف ّ
واالعتقاد ويضاف إليه أنّه ر ل حكومة وأحيايً ر ل سياسة وحرب،ولكّنه م يكن اثئراً بل كان
مساملا" .20
القرارات السليمة:
عم ه العباا بن عبد املعلل أبن ذبس أاب سفيان
حينما سار الّنيب إىل فت م ّكة،أمر ّ
تر أمامه،كيف جتمع حت راية التوحيد ،فيوقن
قبل إسالمه يف واد ريق حىت يري القبائل اليت ّ
بنصر اإلسالم،وكان أبوسفيان يقول عند مرور كل قبيلة " ما ولبين فالن " حىت أقبل كتيبة م
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ير مثلها قال من هذه ؟  ,قال هؤالء األنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية  ,فقال سعد بن
عبادة أاب سفيان اليوم يوم امللامة اليوم تستال الكعبة  ,فقال أبو سفيان عباا حبذا يوم
الذمار ,مث اء كتيبة وهي أقل الكتائل فيهم رسول هللا وأصاابه  ,وراية النيب صلى هللا
عليه وسلم م الزبري بن العوام  ,فلما مر رسول هللا  أبيب سفيان قال أم تعلم ما قال سعد بن
عبادة ؟ قال ما قال ؟ قال كذا وكذا فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم هللا فيه الكعبة ويوم
تكسى فيه الكعبة ".
لقد أثر كلمة سعد يف أيب سفيان أتثريا سلبيا،فاضتكاه إىل الرسول،وأدر النيب خعورة
املوقف،وعزم على عزل سعد من قيادة قبيلته خشية وقوى قتال م أيمر به،ولكن سعدا ليس كغريه
من النّاا،فقد كان سيد قومه قبل يء النّيب، ونزى الراية منه قرار خعري،وأخعر منه تعيني
كل ذلو قد يثري وعبة من القالقل ،تتقاعس فيها نفس سعد،أو يعرتيها احلقد
البديل،و ّ
واحلسد،وقد عاجل الرسول هذه املشكلة بسياسة حكيمة،ال تدى منفذا لوساوا الشيعان
والّناا والنفس،ف مر مناديه أن يناد يف اجليش للباث عن قيس بن سعد بن عبادة وسلمه
الراية،وهكذا نزع الراية من سعد،وذهب إىل ابنه،وهذا بال ضو سريريه،بل سيفرحه
كثريا،وبذلو راعى النيب نفسية سعد،وعاجل املوقف من مجي هاته،وقيس بن سعد بن عبادة
صاايب ليل،كان معروفا بكياسته وسكونه وعدم تسرعه حىت قيل عنه انه من أدهى
العرب،وتنسل له كلمة يقول فيها " :لوال اإلسالم ملكر مكراً ال تعيقه العرب " ..

إرضاء النّاقدين:
قسم ّالرسول نائم زوة حنني،أععى قريشا واملؤّلفة قلومم وتر األنصار،فتكّلم
حينما ّ
يف ذلو ر ال من األنصار وقالوا:يغفر هللا لرسول هللا يععي قريشا ويرتكنا،وسيوفنا تقعر من
فلما علم مبقالتهم أرسل إليهم فجمعهم ّمث خعل فيهم فقال":ما حديث بلغين
دمائهم! ّ
عنكم،فقال فقهاء األنصار ّأما رؤساؤي رسول هللا فلم يقولوا ضيئا،و ّأما يا مّنا حديثة أسناهنم
فقالوا يغفر هللا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يععي قريشا ويرتكنا وسيوفنا تقعر من
فإين أععي ر اال حديثي عهد بكفر أأتّلفهم أما تررون
دمائهم،فقال الّنيب صلى هللا عليه وسلم ّ
أن يذهل الّناا ابألموال وتذهبون ابلّنيب صلى هللا عليه وسلم إىل رحالكم،فوهللا ملا تنقلبون به
خري مّا ينقلبون به،قالوا رسول هللا قد ررينا فقال هلم النّيب صلى هللا عليه وسلم ستجدون أثرة
فإين على احلو " .21
حىت تلقوا هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ّ
ضديدة فاصربوا ّ
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سمتد أبتو ضتهبة علتى هتذه احلادثتة تعليقتا مجتيال فقال:فهتل ومعت يف
وقد علّق التدكتور ّ
الصت ت ت تراحة،و ّالرأفة
ابب االسرتر ت ت تتاء أروى م ت ت تتن ه ت ت تتذه اخلعب ت ت تتة البليغ ت ت تتة اجلامع ت ت تتة ب ت ت تتني احل ت ت ت ّتق و ّ
واالس تتتععاف؟وهل ومع ت يف دئ تتة الّنف تتوا العاتي تتة أو الّث تائرة مث تتل ه تتذه الكلم تتا ّالرق تتاق ال تتيت
تضرب على أواتر القلوب و ّز ال ّشعور وتستو على الو دان ؟ ومن أعجل العجل أنّو الجتد
مزوقتة دع ت إليهتا اواملتتة،أو عتتدة ابلوعتود الكاذبتتة واألمتتاين
فيهتا كلمتتة مداهنتة أوخمادعتتة أوكلمتتة ّ
السياس ت تتة وق ت ت ّتواد احلت ت تتروب و عم ت تتاء اإلص ت تتالح والس ت ت ّتيما يف العص ت تتر
ّ
الرباق ت تتة،كما يفع ت تتل ده ت تتاقني ّ
احل تتديث،ولكّنها الّنبت ت ّتوة ال تتيت تست تتمو ع تتن كت ت ّتل هت تتذا وأتىب إ ّال اإلذعت تتان للا ت ّتق واإلق ت ترار ابلفضت تتل
لذويه" .22
ابلصدق الذ أ لى به لألنصار و ه
ّإهنا كلمة صادقة من ّالرسول الذ الينعق إالّ ّ
عليهم،مث تغلغل حبديثه إىل أعماق نفوسهم وملس ضغاف
املصلاة اليت رعاها يف عمله وخفي
ّ
النبوة الذ تتَنتّزه عن معام الّنفس والتفعل إالّ ما
قلومم،فتارك عواطفهم وأدر القوم عظمة ّ
ّ
يرري هللا تعاىل وأ ّن ما قالوه إّنا هو من أ يز ال ّشيعان،فهدأ نفوسهم اليت نزل عليها حديث
الّنيب بردا وسالما.
فهرس
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

املصادر:
أمحد بن حنبل الشيباين  -املسند – مسند األحاديث مذيلة أبحكام ضعيل األرنؤوط عليها
 مؤسسة قرطبة – القاهرة.السرية النّبويّة – :طه عبد الرءوف سعد – دار اجليل – بريو
عبد امللو بن هشام ّ -
 1411هت,
الدار
سمد التوجني ت طّ - 1
كونستانس يور يو ت نظرة ديدة يف سرية رسول هللا ت ترمجة ّ
العربية للموسوعا ت 1983م.
ّ
مارسيل بوا ار ت إنسانية اإلسالم ت ترمجة عفيف دمشقية ت دار اآلداب ت بريو ت 1980م.
السنة  -ط - 1دار القلم  -دمشق
النبويّة يف روء القرآن و ّ
السرية ّ
سمد أبو ضهبة ّ -
1988م.
الر 1999م.
سمد بن إوماعيل البخار  -اجلام ّ
السالم ّ -
الصاي  -ط - 2دار ّ
سمد بن سعد ت العّبقا الكربي ت دار صادر ت بريو .
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النفائس
-8
الراضدة ت ط - 6دار ّ
السياسية للعهد ّ
النبو واخلالفة ّ
سمد محيد هللا ت موعة الواثئق ّ
ّ
ت بريو 1987م.
الر 2000م.
 - 9مسلم بن احلجا ت اجلام ّ
السالم ت ّ
الصاي ت ط - 2دار ّ
النشر ت
سمد يف املدينة ت ترمجة ضعبان بركا ت املكتبة العصرية للعّباعة و ّ
 _10مونتجمر وا ت ّ
1985م.
 - 11نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  -م الزوائد ومنب الفوائد  -دار الفكر -
بريو 1412هت.
 - 12هنر ماسيه ت اإلسالم ت منشورا عويدا ت بريو 1988م.

اهلوامش:
1ت
2ت
3ت
4ت
5

6ت

-

سورة املنافقون ت اآلية 4
مارسيل بوا ار ت إنسانية اإلسالم ت ترمجة عفيف دمشقية ت دار اآلداب ت بريو ت 1980م ت
37
سمد بن سعد ت العّبقا الكربي ت دار صادر ت بريو ت  200/1ت  201ت وانظر ابن هشام ت
النبويّة ت 423/1
السرية ّ
ّ
الصاي ت كتاب اإلميان ت ابب11ت  6ت رقم 18
البخار ت اجلام ّ
النبويّتة – :طته عبتد الترءوف ستعد – دار اجليتل – بتريو
السرية ّ
عبد امللو بن هشام ّ -
الصاابة
الرواية أخرها اإلمام أمحد  -املسند  -مسند املكثرين من ّ
 1411هت  - 447/1-و ّ
 مسند كعل بن مالو  -األحاديث مذيلة أبحكام ضعيل األرنؤوط عليها  -مؤسسة قرطبة القاهرة  - 460/3 -رقم  - 15836وعلّق عليه ضعيل األرنؤوط فقال":حديث قتوالصاي
وهذا إسناد حسن"  -وقال اهليثمي ":رواه أمحد والعّرباين بناوه ور ال أمحد ر ال ّ
الزوائد  -كتاب املغا  -ابب
ابلسماى"  -انظر اهليثمي  -م ّ
صرح ّ
ري ابن إسااق وقد ّ
ابتداء أمر األنصار وأمر البيعة على احلرب  - 49/6 -رقم 9881
َي
ي
ين
روي البخار بسنده عن ابن ّ
عباا رري هللا عنهما " َولكُ ٍّّل َ َعلْنَا َم َواي َ " قَ َال َوَرثَةً َ "،والذ َ
َعاقَ َد ْ أَْميَانُكُ ْم " ،قال كان املها رون ملا قدموا املدينة ير املها ر األنصار دون ذو رمحه
فلما نزل " َوليكُ ٍّّل َ َعلَْنا َم َواي َ " نَ َس َخ ْ َُمث
لألخوة اليت آخى ّ
النيب صلى هللا عليه وسلم بينهم ّ
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َي
النصتياة وقتد ذهتل املتريا ويوصتي لته " ت
الرفادة و ّ
ين َعاقَ َد ْ أَْميَانُكُ ْم "إالّ ّ
النصر و ّ
قَ َال " َوالذ َ
كتاب الكفالة ت ابب قول هللا عزو ل" والذين عاقد أميانكم فآتوهم نصيبهم" ت  366ت
رقم 2292
سمتد عنتد علمتاء الغترب) ت
نيب املستلمني (نقتال عتن كتتاب ّ
هارون ماركوا ت حياة ّ
سمد ّ
109
النفائس ت
الراضدة ت دار ّ
السياسية للعهد ّ
النبو واخلالفة ّ
د/سمد محيد هللا ت موعة الواثئق ّ
انظر ّ
بريو ت ط 6ت 1987م ت ( 59ت )62
العربيتة
سمتد التتوجني ت ال ّتدار ّ
كونستانس يور يو ت نظترة ديتدة يف سترية رستول هللا ت ترمجتة ّ
للموسوعا ت ط 1ت 1983م ت 192
النشتر ت
سمد يف املدينة ت ترمجتة ضتعبان بركتا ت املكتبتة العصترية للعّباعتة و ّ
مونتجمر وا ت ّ
1985م ت 217
السري ت ابب صل احلديبية ت ( 795ت
انظر اإلمام مسلم ت اجلام ّ
الصاي ت كتاب اجلهاد و ّ
 )796ت رقم 4632
الصتتاي ت كتتاب اجلهتتاد ت ابب صتل احلديبيتتة ت ( 795ت  )796ت رقتتم
مستلم ت اجلتام ّ
الصتل بتني الغرمتاء ت
الصتل ت ابب ّ
الصتاي ت كتتاب ّ
 4632ت وانظتر البختار ت اجلتام ّ
 443ت رقم 2709
الشروط يف اجلهاد واملصاحلة ت ( 447ت
الشروط ت ابب ّ
الصاي ت كتاب ّ
البخار ت اجلام ّ
 ) 450ت رقم ( 2731ت )2732
الصاي ت كتاب اجلهاد ت ابب صل احلديبية ت  796ت رقم4633
مسلم ت اجلام ّ
الصاي ت كتاب اجلهاد ت ابب صل احلديبية ت  795ت رقم  4629ت وانظر
مسلم ت اجلام ّ
الصل ت ابب كيف يكتل هذا ماصاحل فالن بن فالن  "..ت
الصاي ت كتاب ّ
البخار ت اجلام ّ
 440ت رقم (  2698ت )2699
النبويّة ت 321/2
السرية ّ
ابن هشام ت ّ
الستري ت ابب استتاقاق القاتتتل ت  776ت رقتتم
مستلم ت اجلتام ّ
الصتتاي ت كتتتاب اجلهتتاد و ّ
4570
الصتاي ت كتتاب اإلمتارة ت ابب كراهتة اإلمتتارة بغتري رترورة ت  819ت رقتتم
مستلم ت اجلتام ّ
4719
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هربر سبنسر ت أصول اال تماى ت 37
هنر ماسيه ت اإلسالم ت منشورا عويدا ت بريو 1988م ت 11
الصاي ت كتاب املغا ت ابب زوة العّائف ت  733ت رقم 4331
البخار ت اجلام ّ
السرية النّبويّة يف روء القرآن والسنّة ت دار القلم ت دمشق ت ط 1ت 1988م ت
سمد أبو ضهبة ت ّ
484/2

املصادر:
أمحد بن حنبل الشيباين  -املسند – مسند األحاديث مذيلة أبحكام ضعيل األرنؤوط عليها
 مؤسسة قرطبة – القاهرة.النبويّة – :طه عبتد الترءوف ستعد – دار اجليتل – بتريو
السرية ّ
عبد امللو بن هشام ّ -
 1411هت,
سمتد التتوجني ت ط - 1ال ّتدار
كونستانس يور يو ت نظرة ديدة يف سرية رسول هللا ت ترمجة ّ
العربية للموسوعا ت 1983م.
ّ
مارسيل بوا ار ت إنسانية اإلسالم ت ترمجة عفيف دمشقية ت دار اآلداب ت بريو ت 1980م.
النبويّتتة يف ر تتوء الق تترآن والس ت ّتنة  -ط - 1دار القل تتم  -دمش تتق
الس تترية ّ
سمتتد أب تتو ض تتهبة ّ -
1988م.
الر 1999م.
سمد بن إوماعيل البخار  -اجلام ّ
السالم ّ -
الصاي  -ط - 2دار ّ
سمد بن سعد ت العّبقا الكربي ت دار صادر ت بريو .
النفائس
الراضدة ت ط - 6دار ّ
السياسية للعهد ّ
النبو واخلالفة ّ
سمد محيد هللا ت موعة الواثئق ّ
ّ
ت بريو 1987م.
الر 2000م.
مسلم بن احلجا ت اجلام ّ
السالم ت ّ
الصاي ت ط - 2دار ّ
النشتر ت
سمد يف املدينة ت ترمجة ضعبان بركا ت املكتبة العصرية للعّباعتة و ّ
مونتجمر وا ت ّ
1985م.
ن ت تتور الت ت تتدين عل ت تتي بت ت تتن أيب بك ت تتر اهليثمت ت تتي  -مت ت ت الزوائت ت تتد ومنبت ت ت الفوائت ت تتد  -دار الفكت ت تتر -
بريو 1412هت.

 - 12هنر ماسيه ت اإلسالم ت منشورا عويدا ت بريو 1988م.

