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 ملخصAbstract
احل��اك��م اجل�ي��د ه��و ال�ق��اع��دة األس��اس�ي��ة إلجي ��اد احلكومة
 وال�ن�بي صلى اهلل عليه وسلم ه��و ال�ق��دوة واملثل، اجل�ي��دةA good ruler is the basis of good governance,
and the Prophet of Islam is the example and
. األع �ل��ى ل�ل�ح��اك��م اإلس�ل�ام��ي اجل �ي��د ع�ل��ى م��ر ال�ع�ص��ورideal of the good Islamic ruler throughout the
 ومشكلة البحث تكمن يف كيفية اجل�م��ع ب�ين السلوكages. The problem of research lies in how to
 وإدارة، وال�ق�ي��ادة ال�واع�ي��ة، ال��دع��وي ال��رس��ايل اإلس�لام��يcombine Islamic missionary behavior, conscious
leadership, and management of political positions
 ويهدف. املواقف السياسية لتحقيق األه��داف املطلوبةto achieve the desired goals. The research aims
 ال�ب�ح��ث إىل إظ �ه��ار ت�ف��اع��ل س�ل��وك احل��اك��م امل�س�ل��م بنيto show the relationship in the behavior of the
 الدعوة والقيادة واإلدارة يف املواقف السياسية من خاللMuslim ruler between advocacy, leadership and
management in political positions through the
 دراس��ة صلح احلديبية لتقدمي النموذج القدوة عمليا يفstudy of the Treaty of Hudaibiyyah peace model
 وقد استخدم الباحث الطريقة التحليلية. زماننا املعاصرto provide a practical model for our time. The
 من خ�لال التنقيب يف كتب السرية النبوية واألحاديثresearcher uses the analytical method through
studying the Prophetic biographical books and
 وشروحها يف حتليل وبيان بعض مواقف ال��رس��ول صلىthe Hadiths in examining some of the positions
 ومن خالل. اهلل عليه وسلم وصحابته يف صلح احلديبيةof the Prophet and his companions in the Peace
 البحث يتبني أن السرية النبوية وخاصة املواقف يف صلحTreaty of Hudaibiyyah. The research finds that
many lessons of good behavior and governance
، احلديبية حافلة بالسلوك القومي ال�ق��دوة للحاكم اجليدcan be had from the Treaty of Hudaibiyyah.
وجي��در للباحثني أن يعتنيا بالبحث والتنقيب يف السرية
 ويرجوان الباحثان من خالل هذا البحث.والسنة النبوية
المقدمة
يعترب صلح احلديبية من أهم الوقائع السياسية يف السرية املتواضع أن يسهما يف تقدمي تصور ميثايل للحاكم اجليد
 املتكامل دعوياً وسياسياً وإداري �اً مقتدياً يف ذلك بالنيب، حيث فيه الدروس والعرب اليت ال تعد وال حتصى،النبوية
. وجناحا باهرا صلى اهلل عليه وسلم،كما يعترب مبثابة الفتح األعظم للمسلمني
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وأش�ير إىل ش��يء مهم هو أن رؤي��ا النيب صلى اهلل عليه
وسلم هي وحي من اهلل سبحانه وتعاىل ،فبعد نصر اهلل
سبحانه وتعاىل لنبيه وللمسلمني يف غزوة األحزاب ،دخل
يف نفوس املشركني الرعب ملا رأو نصر اهلل للمسلمني،
وما حدث هلم يف ذلك اليوم العسري.
فهذه العمرة يف رأي الباحث ه��ي م��ن االسرتاتيجيات
اهلامة يف التاريخ اإلس�لام��ي ،استفادة من ه��ذا النصر،
بالتهيؤ لفتح مكة وتأمني اجلبهة الداخلية مع اليهود يف
خيرب فور رجوعه صلى اهلل عليه وسلم من احلديبية.
وخرج املسلمون متجهني إىل مكة والسيوف يف ال ُقر ِ
ب ال
ْ
يريدون القتال وإمنا العمرة ،وذلك للرؤيا اليت رآها الرسول
صلى اهلل عليه وسلم فنفوسهم كانت مشتاقة إىل مكة
مل يدخلوها منذ فرتة طويلة بعد أن كانوا معتمرين إليها
كل عام.
قال اإلم��ام الواقدي (( :)al-Waqidi, 1989وخرج
أص �ح��اب رس� ��ول اهلل ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م م �ع��ه ،ال
يشكون يف الفتح ،للرؤيا اليت رأى رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،فخرجوا بغري سالح إال السيوف يف القرب،
وس ��اق ق��وم م��ن أص�ح��اب��ه اهل ��دي ،أه��ل ق ��وة -أب��و بكر
وعبد الرمحن بن عوف ،وعثمان بن عفان ،وطلحة بن
عبيد اهلل رضي اهلل عنهم -ساقوا هديا حىت وقف بذي
احلليفة ،وساق سعد بن عبادة بدنا).
واألمر باخلروج والسيوف يف القرب عبارة عن رسالة أمن
م��ن جديد بعد احل��روب املتتالية م��ع ق�ري��ش ،ورس��ال��ة أن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم إمن��ا ج��اء برسالة اإلس�لام
واألمن والسالم لكل العامل يف ظل اإلسالم.
وك ��ان يف ه ��ذا اخل� ��روج دون ع ��دة احل ��رب خ �ط��ورة على
املسلمني ،حيث ميكن أن يغري عليهم األعداء يف الطريق
ويقتلوهنم مجيعا وهم يف طريقهم إىل مكة ،وهذا ما دفع
عمر بن اخلطاب وسعد بن عبادة رضي اهلل عنهما أن
يبينا قلقهما على املسلمني كما حكى ذل��ك ال�واق��دي
( )al-Waqidi, 1989يف م�غ��ازي��ه (ف �ق��ال ع�م��ر بن
اخلطاب رضي اهلل عنه :أختشى يا رس��ول اهلل علينا من
أيب سفيان بن حرب وأصحابه ،ومل نأخذ للحرب عدهتا؟
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ما أدري ،ولست
أح��ب أمح��ل السالح معتمرا .وق��ال سعد بن عبادة :يا

لصاحل املسلمني يف العالقات السياسية مع غري املسلمني.
روى اب��ن ه�ش��ام ( )Ibn Hisham, 1955ع��ن ابن
إس�ح��اق ع��ن ال��زه��ري ق��ال ( :م��ا فتح يف اإلس�ل�ام فتح
قبله ك��ان أعظم منه (أي من صلح احلديبية) إمن��ا كان
القتال حيث التقى الناس ،فلما كانت اهلدنة ووضعت
احلرب ،وأمن الناس بعضهم بعضا ،والتقوا فتفاوضوا يف
احلديث واملنازعة ،فلم يكلّم أحد باإلسالم يعقل شيئا
إال دخ��ل ف�ي��ه ،ول�ق��د دخ��ل يف تينك السنتني مثل من
كان يف اإلسالم قبل ذلك أو أكثر) .وقال الشيخ حممد
ال�غ�زايل ( )al-Ghazali, 2006رمح��ه اهلل على جناح
الصلح ( :اتسع فيه نشاط املسلمني الثقايف والسياسي
والعسكري ،وجنحت دعايتهم يف تألف قبائل غفرية،
وإدخاهلا يف اإلسالم).
وك ��ان ال��رس��ول ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م يف ك��ل أح ��داث
ال �س�ي�رة ه��و احل��اك��م ال�ف�ي�ص��ل ل�ل�م�س�ل�م�ين ،وال � ��ذي ق��اد
مراحل الدعوة من أوهلا إىل آخرها بشخصيته احلكيمة،
وبالتأييد الرباين ،حىت مسي هذا الصلح بالفتح األعظم.
والباحث من خالل هذا البحث املتواضع سوف يقوم
بعرض لشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم الدعوية
والقيادية واإلدارية اليت علمنا إياها صلى اهلل عليه وسلم
يف واق�ع��ة عملية عاشها ال��رس��ول والصحابة رض �وان اهلل
عليهم أمجعني.
المبحث األول  :تاريخ صلح الحديبية واألحداث
قبل الصلح
المطلب األول  :رؤيا النبي صلى اهلل عليه وسلم
وخروجه للعمرة :
ج��اء يف كتب السري أن��ه صلى اهلل عليه وسلم رأى يف
منامه أنه دخل البيت احلرام معتمرا ورؤيا الرسول واألنبياء
حق كما نعلم ،فأمر الصحابة رضوان اهلل عليهم بالتهيؤ
للخروج للعمرة.
ذكر اإلمام الواقدي رمحه اهلل (:)al-Waqidi, 1989
(كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد رأى يف النوم أنه
دخل البيت ،وحلق رأسه ،وأخذ مفتاح البيت ،وعرف
مع املعرفني ،فاستنفر أصحابه إىل العمرة ،فأسرعوا وهتيئوا
للخروج).
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وذلك أواخر شوال ،فرمبا أنه كان يقصد السفر كان يف
ذي القعدة كذلك واهلل أعلم.
قال اإلمام الواقدي رمحه اهلل ):(al-Waqidi, 1989
(وق��دم عليه بسر بن سفيان الكعيب يف ليال بقيت من
شوال سنة ست ،فقدم مسلما على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم زائرا له ،وهو على الرجوع إىل أهله ،فقال له
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا بسر ،ال تربح حىت
خترج معنا فإنا إن شاء اهلل معتمرون).
املطلب الثالث  :عدد الذين خرجوا إىل مكة مع الرسول
صلى اهلل عليه وسلم :
وع��دده��م كما ج��اء يف كتب ال�س�يرة أل��ف وأربعمئة من
املهاجرين واألنصار :
ق��ال اب��ن هشام رمح��ه اهلل ):(Ibn Hisham, 1955
(فتبعه مجع كبري من املهاجرين واألنصار بلغ عددهم ألفاً
وأربع مائة تقريباً).
أم ��ا اإلم� ��ام ال �واق ��دي ) (al-Waqidi, 1989أش��ار
ب�ش��يء م��ن اخل�ل�اف والتفصيل( :وخ��رج معه املسلمون
س��ت عشرة م��ائ��ة ،وي�ق��ال أل��ف وأرب�ع�م��ائ��ة ،وي�ق��ال ألف
ومخسمائة ومخسة وعشرون رج�لاً ،خرج معه من أسلم
مائة رجل ،ويقال سبعون رجالً ،وخرج معه أربع نسوة:
أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأم عمارة ،وأم
منيع ،وأم عامر األشهلية).
والباحث مييل إىل ما أشار إليه ابن هشام -رمحه اهلل-
أن عددهم ألف وأربع مائة خرجوا مع الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،من بينهم نساء منهن أم سلمة أم املؤمنني
رضي اهلل عنها وأرضاها .وقال ابن هشام رمحه اهلل (Ibn
)( Hisham, 1955وك ��ان ج��اب��ر ب��ن عبد اهلل ،فيما
بلغين ،يقول :كنا أصحاب احلديبية أربع عشرة مائة).
المطلب الرابع  :أحداث قبل الصلح
أوال :خروج النبي والصحابة :
وخ��رج الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة رض�وان
اهلل عليهم أمجعني إىل مكة ال ي�ري��دون قتاالً وإمن��ا بيت
اهلل احلرام ،وال يشكون يف أهنم سوف يدخلوهنا حملقني
ومقصرين كما رأى ذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلم

رسول اهلل ،لو محلنا السالح معنا ،فإن رأينا من القوم ريبا
كنا معدين هلم! فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
لست أمحل السالح ،إمنا خرجت معتمرا).
مل حيمل النيب صلى اهلل عليه وسلم ال�س�لاح ألسباب
منها  :اح�ترام األشهر احل��رم ،والبيت احل �رام ،حيث أن
مكة يعظمها العرب ،وكانت هذه الرسالة لقبائل العرب
اجمل��اورة وغ�يره��ا ،كما ق��ال الدكتور أك��رم العمري (al-
( )Umari, 1983وق ��د ق�ص��د خب��روج��ه ال �ع �م��رة ،ويف
ذلك إظهار حلقيقة مشاعر املسلمني حنو البيت العتيق
وتعظيمهم ل��ه ،وإبطال لدعاية قريش املعادية ال�تي تريد
إظهارهم وكأهنم ال يعرتفون حبرمة الكعبة).
وقد أظهر الرسول صلى اهلل عليه وسلم موقفه من البيت
وتعظيمه ،كما أظهر للناس كافة أن املسلمني ال بد وأن
يكون هلم حق كغريهم يف أداء املناسك وزيارة هذا البيت
العتيق.
قال الشيخ صفي الرمحن املباركفوري(  (�al-Mubara
( )kfuri, 2006ومل��ا ت�ق��دم التطور يف اجل�زي��رة العربية
إىل ح��د ك�ب�ير ل�ص��احل امل�س�ل�م�ين ،أخ ��ذت ط�لائ��ع الفتح
األع �ظ��م وجن ��اح ال��دع��وة اإلس�لام �ي��ة ت �ب��دو ش�ي�ئ��ا فشيئا،
وبدأت التمهيدات إلقرار حق املسلمني يف أداء عبادهتم
يف املسجد احلرام ،الذي كان قد صد عنه املشركون منذ
ستة أعوام).
املطلب ال�ث��اين  :ت��اري��خ خ��روج ال��رس��ول صلى اهلل عليه
وسلم إىل مكة :
ذك��ر يف ك�ت��اب ال �س�يرة اب��ن ه�ش��ام (Ibn Hisham,
) 1955يف أمر احلديبية يف آخر سنة ست( ،ق��ال ابن
إسحاق  :مث أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملدينة
شهر رمضان وش �وال وخ��رج يف ذي القعدة معتمراً ،ال
يريد حرباً).
وكذلك ذكر ذلك يف طبقات ابن سعد (Al-zuhri,
) 2001أهن��ا ك��ان��ت يف ذي ال�ق�ع��دة ،وك��ذل��ك ال�واق��دي
رمح��ه اهلل ذك��ر أهن��ا كانت يف سنة س��ت ولكن مل يذكر
بالتحديد وقت اخلروج ،وإمنا ذكر أن الرسول صلى اهلل
عليه وسلم أم��ر بسر ب��ن أيب سفيان الكعيب بالذهاب
معه إىل العمرة عندما جاء مسلما وأراد الرجوع إىل أهله
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ك��ان أكثر م�ش��اورة ألصحابه م��ن رس��ول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،وكانت مشاورته أصحابه يف احلرب فقط.
قال :فقام املقداد بن عمرو فقال :يا رسول اهلل ،ال نقول
كما قالت بنو إسرائيل ملوسى :اذهب أنت وربك فقاتال
إنا هاهنا قاعدون ولكن :اذهب أنت وربك فقاتال إنا
معكم مقاتلون .واهلل ي��ا رس��ول اهلل ،ل��و س��رت إىل برك
الغماد (موضع وراء مكة خبمس ليال مما يلي البحر(ٍal-
) Bahgdadi, 1977لسرنا معك ما بقي منا رجل.
وتكلم أسيد ب��ن حضري ف�ق��ال :ي��ا رس��ول اهلل ،ن��رى أن
نصمد ملا خرجنا ل��ه ،فمن صدنا قاتلناه .فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :إنا مل خنرج لقتال أحد ،إمنا
خرجنا عمارا)).
وأشري اىل بعض الفوائد املهمة هنا :
•هذا ال شك تصرف حكيم منه صلى اهلل عليه وسلم
حيث اس�ت�ش��ار أص�ح��اب��ه ألن األم��ر يرتبط هب��م ،ويؤكد
ذلك على مشروعية الشورى يف اإلسالم الثابتة بالقرآن
والسنة.
•النية الصاحلة إذا توفرت يف النفس يستحسن فيها
اإلمت��ام مهما كانت العقبات ولكن بالوعي ودراس��ة كل
االحتماالت ،وعدم التهور.
•مشروعية القتال إذا ص��د ال�ع��دو ع��ن الطريق ،وحق
املؤمنني يف الدفاع عن أنفسهم ،ولو كانوا ال ينوون قتاال
أصال.
•العمرة إىل بيت اهلل احل �رام أم��ر عظيم يستحق شق
األنفس يف حتقيقها.
•موقف الصحابة رضوان اهلل عليهم يف طاعة الرسول
صلى اهلل عليه وسلم يبني أثر تربية الرسول هلم ،فهم على
مستوى عال من االلتزام والتضحية ،والضبط والطاعة،
فقد أشاروا إىل أن يستمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم
يف املسري ،وأهنم سينصرونه ولو كلفهم ذلك حياهتم.
ثالثا  :مواصلة السير واختيار الطريق البديل :
مث بعد امل�ش��ورة ب�ين ال��رس��ول وأص�ح��اب��ه ق��رر أن يواصلوا
امل�س�ير إىل اهل��دف ال��ذي ج��اؤوا م��ن أج�ل��ه ،وه��ذا درس
عظيم كيف كان الصحابة رضوان اهلل عليهم ال يشكون
يف أوامر الرسول ،فما دام أن هذا القرار شوري ال شك

يف منامه.
عث عيناً يتفقد أحوال أهل مكة ،ومشاورة
ثانيا  :بَ َ
أصحابه:
ويف طريقهم إىل مكة أرسل الرسول صلى اهلل عليه وسلم
عيناً ليتفقد أمر أهل مكة وقد مسعوا ال شك أمر الرسول
والصحابة وقدومهم إىل مكة معتمرين.
ق��ال اب��ن ه�ش��ام )( (Ibn Hisham, 1955وأرس ��ل
صلّى اهلل عليه وسلم وهو عند ذي احلليفة عينا له من
قبيلة خزاعة امسه بشر بن سفيان ليأتيه خبرب أهل مكة،
وس��ار النيب صلّى اهلل عليه وسلم حىت وص��ل إىل غدير
األشطاط ،فأتاه العني ال��ذي كان قد أرسله ،فقال له:
«إن قريشا مجعت لك مجوعا ،وقد مجعوا لك األحابيش،
وصادوك عن البيت ومانعوك ،فقال صلى
وهم مقاتلوك ّ
اهلل عليه وسلم ( :أش�يروا أيها الناس) فقال له أبو بكر
رضي اهلل عنه  :يا رسول اهلل ،خرجت عامدا هلذا البيت
ال تريد قتل أحد وال حرب أحد ،فتوجه له ،فمن ص ّدنا
عنه قاتلناه .ق��ال صلى اهلل عليه وسلم ( :ام�ض�وا على
اسم اهلل)).
وأما االمام الواقدي ) (al-Waqidi, 1989ذكر شيئا
م��ن التفصيل يف م �ش��اورة ال��رس��ول أص�ح��اب��ه جي��در ذك��ره
ألمهية ما ورد فيه من امل�واق��ف ،ق��ال( :فقال رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم للناس( :هذا خالد بن الوليد على
خيل املشركني بالغميم) ،مث قام رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف املسلمني فأثىن على اهلل مبا هو أهله ،مث قال:
(أم ��ا ب�ع��د ،فكيف ت ��رون ي��ا معشر املسلمني ىف ه��والء
الذين استنفروا إيل من أطاعهم ليصدونا عن املسجد
احل �رام؟ أت��رون أن منضي لوجهنا إىل البيت فمن صدنا
عنه قاتلناه ،أم ت��رون أن خنلف ه��ؤالء ال��ذي��ن استنفروا
لنا إىل أهليهم فنصيبهم؟ ف��إن اتبعونا اتبعنا منهم عنق
يقطعها اهلل ،وإن قعدوا قعدوا حمزونني موتورين!) فقام
أب��و بكر رض��ي اهلل عنه ف�ق��ال :اهلل ورس�ول��ه أع�ل��م! نرى
ي��ا رس��ول اهلل أن منضي لوجهنا فمن صدنا ع��ن البيت
ق��ات�ل�ن��اه .ف�ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس�ل��م( :ف��إن
خيل ق�ري��ش فيها خ��ال��د ب��ن ال�ول�ي��د ب��ال�غ�م�ي��م(امل�راد ك�راع
الغميم ه��و م��وض��ع ب�ين مكة وامل��دي�ن��ة (Ibnu Hajar
) .al-Asqalani, 2001فقال أبو هريرة  :فلم أر أحدا
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عدم الفرار) (، )Ibn Hajar al- Asqalani, 2001
ورأدفوا على الطعام ،يطعمون اجلزر من جاءهم ،يتقوون
هبم على حربكم� ،فََر رأيك! وحدثين سعيد بن مسلم بن
قمادين ،عن عثمان بن أيب سليمان ،قال :كانت قريش
قد توافدوا ومجعوا األموال يطعمون هبا من ضوى إليهم
م��ن األح��اب�ي��ش ،ف�ك��ان يطعم يف أرب�ع��ة أم�ك�ن��ة :ىف دار
الندوة جلماعتهم ،وكان صفوان بن أمية يطعم يف داره،
وك��ان سهيل بن عمرو يطعم يف داره ،وك��ان عكرمة بن
أيب جهل يطعم يف داره ،وكان حويطب بن عبد العزى
يطعم يف داره).
فأمره – بديل بن ورقاء  -الرسول صلى اهلل عليه وسلم
أن يذهب إىل قريش وخيربهم أن املسلمني جاءوا للعمرة
وليس لقتال أحد ،وجاءوا ساملني والسيوف يف القرب،
فذهب بديل إىل قريش وأخربهم باألمر.
قال ابن هشام رمحه اهلل (: )Ibn Hisham, 1955
(فقال الزهري يف حديثه :فلما اطمأن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أت��اه بديل ابن ورق��اء اخلزاعي ،يف رجال
من خزاعة ،فكلموه وسألوه :ما الذي جاء به؟ فأخربهم
أنه مل يأت يريد حربا ،وإمن��ا جاء زائ�را للبيت ،ومعظما
حلرمته ،مث قال هلم حنوا مما قال لبشر بن سفيان ،فرجعوا
إىل قريش فقالوا :يا معشر قريش ،إنكم تعجلون على
حم�م��د ،إن حم�م��دا مل ي��أت ل�ق�ت��ال ،وإمن��ا ج��اء زائ� �را ه��ذا
البيت).
خامسا  :صد قريش الرسول وأصحابه عن دخول
البيت وإرسال الرسل :
وبالطبع قريش يف موقفها العنيد جتاه الرسول واملسلمني
ن�ت�ي�ج��ة خ��وف�ه��م م��ن ك�ل�ام ال �ع��رب أهن ��م ض�ع�ف��اء مس�ح�وا
ألعدائهم – املسلمني – بدخول أرضهم ليفعلوا فيها
ما يشاءون.
ق��ال اب��ن هشام رمح��ه اهلل (:)Ibn Hisham, 1955
(وقالوا :وإن كان جاء وال يريد قتاال ،فو اهلل ال يدخلها
علينا عنوة أبدا ،وال حتدث بذلك عنا العرب).
وه ��ذا طبعا يعترب ض�غ��ط إع�لام��ي ش��دي��د م��ن املسلمني
على قريش حيث جعلوهم ب�ين أم�ري��ن كالمها ملصلحة
امل�س�ل�م�ين ،األول ال�س�م��اح للمسلمني ب��دخ��ول مكة،
وح�ي�ن�ه��ا س�ي�ت�ح��دث ال �ع��رب أن ق�ري�ش�اً خ �س��رت امل�ع��رك��ة

أن فيه اخلري ولو كان فيه اخلطورة.
ذك��ر اب��ن ه�ش��ام رمح��ه اهلل)(Ibn Hisham, 1955
حاكيا مواصلة السري ( :سار النّيب صلّى اهلل عليه وسلم
وأصحابه حىت إذا كانوا يف ثنية املرار وهي طريق يف اجلبل
تشرف على احلديبية بركت ب��ه راحلته ،فقال ال�ن��اس :
ح��ل ،حل (اس��م ص��وت كانوا ي��زج��رون به اجل�م��ال) فلم
تتحرك ،فقالوا :خألت القصواء ،فقال صلّى اهلل عليه
وس�ل��م :م��ا خ�ل�أت ،وم��ا ذاك هل��ا خب�ل��ق ،ول�ك��ن حبسها
حابس الفيل .مث زجرها فوثبت ،فعدل حىت نزل بأقصى
احلديبية على حفرية قليلة املاء).
وس�ل�ك�وا ط�ري�ق�اً آخ��ر غ�ير ال�ط�ري��ق ال�رئ�ي�س��ي ،ق��ال صفي
ال��رمح��ن امل �ب��ارك �ف��وري )(al-Mubarakfuri, 2006
(وسلك هبم ذات اليمني بني ظهري اخلمش يف طريق
ثنية املرار مهبط احلديبية من أسفل مكة).
ووص �ل �وا إىل احل��دي�ب�ي��ة مج�ي�ع�اً وال �ق �ص �واء ك��أهن��ا ه��ي ال�تي
اخ �ت��ارت امل�ك��ان لينزل فيها امل��ؤم�ن��ون ،وه��ذا ي��دل على
ترتيب رباين من اهلل سبحانه وتعاىل ،واحلديبية تعترب منزال
مناسباً حيث يتوفر فيها مصدر املاء ،وهي قريبة كذلك
من مكة املكرمة.
رابعا  :بديل بن ورقاء وسيط بين رسول اهلل وبين
قريش:
وب �ع��د أن اس �ت �ق��روا يف احل��دي �ب �ي��ة ج ��اء ن �ف��ر م ��ن خ �زاع��ة
ناصحاً الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأبلغوه بأمر قريش
واستعدادهم لقتال املسلمني وقد مجعوا اجلموع الكبرية.
قال اإلمام الواقدي رمحه اهلل (: )al-Waqidi, 1989
(ولقيه بديل بن ورقاء يف نفر من أصحابه فقال :يا حممد،
لقد اغرترت بقتال قومك جالبيب العرب ،واهلل ما أرى
معك أحدا له وجه ،مع أين أراكم قوماً ال سالح معكم!
ق ��ال أب ��و ب�ك��ر ال �ص��دي��ق -رض ��ي اهلل ع �ن��ه :-عضضت
بظر ال�ل�ات! ق��ال ب��دي��ل :أم��ا واهلل ل��وال ي��د ل��ك عندي
ألجبتك ،فو اهلل ما أهتم أنا وال قومي أال أكون أحب
أن يظهر حممد! إين رأي��ت قريشاً مقاتلتك عن ذراريها
وأم�واهل��ا ،قد خرجوا إىل بلدح (واد قبل مكة من جهة
املغرب) (ٍ)Shihabuddin al-Bahgdadi, 1977
فضربوا األبنية ،معهم العوذ املطافيل (امل�راد أهنم خرجوا
بنسائهم وأوالدهم إلرادة طول املقام وليكون أدعى إىل
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وجيعلهم ينتصرون برعب األع ��داء منهم ،ف��اض�ط��روا يف
آخر القصة إىل املصاحلة مع الرسول واقرار شوكة اإلسالم
واملسلمني يف املنطقة.
سادسا  :رسوال النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى أهل
مكة:
وبعدها بدأ دور الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف اِرسال
رس��ول إىل أه��ل مكة خيربهم مبا ج��اءوا ب��ه ،فأرسل أوال
خراش بن أمية اخلزاعي إىل قريش ،قال ابن هشام (Ibn
( )Hisham, 1955قال ابن إسحاق :وحدثين بعض
أه��ل ال�ع�ل��م :أن رس ��ول اهلل ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م دع��ا
خ �راش ب��ن أمية اخل�زاع��ي ،فبعثه إىل قريش مبكة ،ومحله
على بعري له يقال له الثعلب ،ليبلغ أشرافهم عما جاء له،
فعقروا مجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأرادوا قتله،
فمنعته األح��اب�ي��ش ،فخلوا سبيله ،ح�تى أت��ى رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم) .مث أرسل عثمان بن عفان رضي
اهلل عنه وأرضاه ،قال ابن هشام رمحه اهلل( (�Ibn Hish
( )am, 1955مث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل مكة،
فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ،فقال :يا رسول اهلل،
إين أخاف قريشا على نفسي ،وليس مبكة من بين عدي
بن كعب أحد مينعين ،وقد عرفت قريش عداويت إياها،
وغلظيت عليها ،ولكين أدل��ك على رج��ل أع��ز هب��ا مين،
عثمان بن عفان ،فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عثمان بن عفان ،فبعثه إىل أيب سفيان وأشراف قريش،
خيربهم أنه مل يأت حلرب ،وأنه إمنا جاء زائرا هلذا البيت،
ومعظما حلرمته) .قال ابن إسحاق (Ibn Hisham,
( :)1955فخرج عثمان إىل مكة ،فلقيه أبان بن سعيد
بن العاص حني دخل مكة ،أو قبل أن يدخلها ،فحمله
بني يديه ،مث أجاره حىت بلغ رسالة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،فانطلق عثمان حىت أتى أبا سفيان وعظماء
قريش ،فبلغهم عن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما
أرسله به ،فقالوا لعثمان حني فرغ من رسالة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم إليهم :إن شئت أن تطوف بالبيت
فطف ،فقال :ما كنت ألفعل حىت يطوف به رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم).
ويدل هذا على مشروعية التفاوض مع األعداء احلقيقيني

م��ع ع��دوه��م ال �ل��دود ،وه��ذا سيشعل غيظهم طبعا ألن
قريش تعترب رأس ال�ع��رب وحلفاؤهم كثري ،وثانيا إن مل
يسمحوا ب��دخ��ول املسلمني ف�ه��ذا أي�ض��ا ضغط عليهم،
ألهن��م ق��وم ع��رف�وا بالكرم وحسن اجل �وار وإك �رام الضيف
وخصوصا املعتمرين من العرب ،وها هو الرسول قد جاء
ومعه الصحابة والسيوف يف أغمادها حممولة يف الرقاب
معتمرين ال يريدون احلرب مع أهل مكة .فهذا ال شك
أن��ه ذك��اء وعبقرية من الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف
إصراره على دخول بيت اهلل قاصدا العمرة ليكون ضغطا
إعالميا عليهم.
مث أرسلت قريش بعد هذا مكرز بن حفص بن األخيف،
فأخربه الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثل ما أخرب لبديل
فرجع إىل قريش وأخربهم)Ibn Hisham, 1955( .
مث أرسلوا بعده احلليس بن علقمة وكان سيد األحابيش
اليت مجعتها قريش للقاء املسلمني فاستبشر ذلك الرسول
وأمر الصحابة أن يطلقوا اهلدي حىت يرى احلليس صدق
ما قيل على أن املسلمني إمنا جاءوا معتمرين ،وملا رأى
ذل��ك احلليس مل يذهب للرسول وإمن��ا رج��ع مباشرة إىل
قريش فأخربهم ص��دق اخل�بر أن املسلمني ج��اءوا ألداء
العمرة ،ولكن قريش ظلوا يف موقفهم العنيد وماضيهم
ال�ت�ل�ي��د وح�ق��ده��م ال �ل��دود ل�ل��رس��ول وامل�س�ل�م�ين ،وخ��اص��ة
املهاجرين ،فرفضوا فتعجب احلليس من أمرهم وص ّدهم
عمن جاء معظما له)Ibn Hisham, 1955( .
مث أرسلوا ع��روة بن مسعود الثقفي فجائهم بنفس اخلرب
الذي أخربهم به احلليس أن املسلمني باقون على عهدهم
األول)Ibn Hisham, 1955( .
وهكذا توالت الرسائل بني الرسول وأه��ل مكة ،طائفة
ج��اءت بطريق األم��ن وال�س�لام حيملون رس��ال��ة اإلس�لام
وال�س�لام ،وطائفة أب� ْ�و أن يقبلوا إال أن يتبعوا أه�واءه��م
ويُشفوا صدورهم من الغيظ .وهكذا الفئتني التقتا ،فئة
تدعوا إىل اخل�ير وفئة تص ّد وتدعوا إىل الشر ،و كالمها
يف ثبات ،أه��ل اإلمي��ان يف ثباهتم باملبدأ مبا وعدهم اهلل
من النصر واجلنة ،وأه��ل الباطل يف ثباهتم املؤقت على
الباطل ،بتمسكهم باهلوى ،وسيزول الباطل حتما وينتصر
احلق دوم��ا ،وهذا درس عظيم للدعاة إىل اهلل مهما قل
عددهم ،فالثبات على املبدأ واحلق خييف األعداء حتما،
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عنه أحد من املسلمني حضرها ،إال اجلد بن قيس أخو ل� �ل� �ض ��رورة ،وب� �ش ��رط وج � ��ود م �ص �ل �ح��ة ح�ق �ي �ق �ي��ة م�ع�ت�برة
بين سلمة ،فكان جابر بن عبد اهلل يقول :واهلل لكأين للمسلمني ،وهذه االسرتاتيجية جيب فهمها بعمق حىت
أنظر إليه الصقا بإبط ناقته .قد ضبأ إليها ،يسترت هبا من تعود بالنفع على اإلسالم واملسلمني.
الناس ،مث أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن الذي
ذكر من أمر عثمان باطل) )Ibn Hisham, 1955( .سابعا  :إشاعة مقتل عثمان رضي اهلل عنه وبيعة
وهكذا بايعوا النيب صلى اهلل عليه وسلم مجيعا إال واحدا ،الرضوان :
رمبا التخلف سببه األخطاء البشرية وضعف االلتزام أو وه��ذا احل��دث من األح��داث املهمة اليت من أجلها تغري
رمبا النفاق ،واليت ما زالت باقية عند البعض حىت اليوم .موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم األول وهو املفاوضات
واجلدير بالذكر أن قول مجيعهم بايعوا ،أي يدخل فيه مع قريش إىل الدخول يف احلرب معهم ،وهو أهنم مسعوا
رسول ِ
رسول اهلل إىل قريش عثمان بن عفان
ن �س��اؤه��م ال�ل�ايت خ��رج��ن م�ع�ه��م .وه ��ذا ي�ش�ير إىل تربية إشاعة بأن َ
ال��رس��ول امل��ؤث��رة يف نفوس الصحابة ،ال��ذي��ن واف�ق�وا على رضي اهلل عنه قد قتلته قريش.
اجلهاد والقتال وامل��وت يف سبيل اهلل ،وليس هذا يسريا ،وهكذا حني يكون الغدر واخليانة ،ال تصلح املفاوضات،
أن يضحي املرء بنفسه وبكل شيء يف سبيل اهلل سبحانه وحني يأىب األعداء إال السالح ،فإن املؤمنني مستعدون
وتعاىل طاعة ألمر الرسول ومشاركة مع الصف املسلم .لبذل الغايل والنفيس يف سبيل اإلسالم ،وهذا أيضا درس
عظيم للدعاة اليوم ،حيث إن اإلس�لام ال يعلم أتباعه
املفاوضة للتنازل ،وإمنا القرار على حسب املصاحل.
المبحث الثاني  :أحداث الصلح والتحليالت
وهذا ما حدث بالفعل عندما مسعوا اإلشاعة عن مقتل
المطلب األول  :المصالحة
مل��ا ان�ت�ه��ى ال��رس��ول م��ن امل�ب��اي�ع��ة مس�ع��ت ق�ري�ش��ا أح ��داث عثمان رضي اهلل عنه ،دعا الرسول صلى اهلل عليه وسلم
بيعة الرضوان فخافوا من ذلك فأرسلوا سهيل بن عمرو مجيع الصحابة للبيعة على القتال واملوت مجيعهم ،وهذا
الفعل ال حيتاج إىل تربير أو حبث عن األسباب فهي بينة
للمصاحلة مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
قال ابن هشام رمحه اهلل ( : )Ibn Hisham, 1955كوضوح الشمس يف رابعة النهار ،أال وهو أن قريشا قوم
(قال ابن إسحاق :قال الزهري :مث بعثت قريش سهيل ال يريدون تفاوضا ،وق��د قتلوا الرسول عثمان ،وك��ل ما
بن عمرو ،أخا بين عامر ابن لؤي ،إىل رسول اهلل صلى يف باهلم النيل من اإلسالم واملسلمني ،ولو جاءوا إليهم
اهلل عليه وسلم ،وقالوا له :ائت حممدا فصاحله ،وال يكن مساملني غري حماربني ،فال فائدة من التفاوض مع من ال
يف صلحه إال أن يرجع عنا عامه هذا ،فواهلل ال تتحدث يريد التفاوض وال صلح ملن ال يريد الصلح.
العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أب��دا .فأتاه سهيل بن ق��ال اب��ن ه�ش��ام رمح��ه اهلل يف أم��ر بيعة ال��رض �وان املباركة
عمرو ،فلما رآه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مقبال ،حت��ت الشجرة امل�ب��ارك��ة يف احلديبية امل�ك��ان امل�ب��ارك (ق��ال
قال :قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل .فلما ابن إسحاق :فحدثين عبد اهلل بن أيب بكر :أن رسول
انتهى سهيل ب��ن ع�م��رو إىل رس��ول اهلل صلى اهلل عليه اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال حني بلغه أن عثمان قد
وسلم تكلم فأطال ال�ك�لام ،وتراجعا ،مث ج��رى بينهما قتل :ال نربح حىت نناجز القوم ،فدعا رس��ول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم الناس إىل البيعة .فكانت بيعة الرضوان
الصلح).
وه��ا هنا أم��ر ه��ام وه��و مربط الفرس وه��و جل��وء األع��داء حتت الشجرة ،فكان الناس يقولون :بايعهم رس��ول اهلل
إىل الصلح مضطرين هلا بعد أن كانوا يف البداية استعدوا صلى اهلل عليه وسلم على امل��وت ،وك��ان جابر بن عبد
للقتال واملسلمني غري مستعدين ،وتغري األمر متاما ببيعة اهلل يقول :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يبايعنا
الرضوان ،وأصبح النصر للمسلمني من قبل أن يدخلوا يف على املوت ،ولكن بايعنا على أن ال نفر.
احلرب وال الصلح ،فقريش تنازلت عن كوهنا تريد احلرب ،فبايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس ،ومل يتخلف
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بالكعبة.
أوال  :كتب يف أول الصحيفة بامسك اللهم وهذا بعد أن
أمر الرسول بكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم ورفض سهيل
بن عمرو هذا .فأقر الرسول صلى اهلل عليه وسلم بكتابة
(ب��امس��ك اللهم) حيث إهن��ا نفس املعىن وال خ�لاف يف
الشرع اإلسالمي يف األصل.
ثانيا  :كتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهلل سهيل
بن عمرو ،وكان يف األول حممد رسول اهلل ،وملا رفضها
سهيل بن عمرو ،أقرها الرسول وطلب من سيدنا علي
ك��رم اهلل وج�ه��ه أن ميسح م��ا أم�ل�اه ل��ه ،وه��ذا أي�ض��ا يف
ظاهره خمالفة وت�ن��ازل كما رأى بعض الصحابة ،ولكن
األم��ر فيه تربير وم��ا ك��ان ال��رس��ول ليضيع املؤمنني .وهو
يف اصطالح املعاهدات الدولية للصلح ليس األمر املبين
على ما أق��ره ط��رف من األط �راف ولكن على ما أق��ر به
الطرفان وهذا ما فعله الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،كما
يقر بباطل فهذا امسه فعال ،وهذا ال شك ليس
أن النيب مل ّ
فيه تنازل وال دنية يف الدين ،وإمنا هو موقف حكيم من
رجل سياسي من الطراز األول.
ثالثا  :البند الثالث من الصلح هو ما نقوله يف املصطلح
احلاضر اهلدنة أو معاهدة السالم ،أي أن ال يعتدى طرف
على اآلخر وال يكون بينهما حرب ،وهذا ما اتفقوا عليه
ملدة عشر سنوات .وفيه االعرتاف بكيان اإلسالم ودولته
يف املنطقة كقوة كربى يعرتف هبا الطرف األكرب (قريش)
مع عدوها اللدود ،حيث كانت ال تعرتف باملسلمني من
قبل وعاملتهم معاملة األعداء اخلارجني .واهلدنة بشكلها
العام تدل على أهنا جائزة للمسلمني للحاجة أو الضرورة
مع اآلخر إذا توفرت املصلحة يف ذلك ،ولكن إىل أجل
معلوم ،وكانت هذه ال شك فرصة عظيمة للمسلمني يف
نشر اإلسالم إىل الغري وفرصة عظيمة للدعوة اإلسالمية
أن تنتشر بانتشار الدعاة إىل اهلل وقدوهتم يف املعاملة مع
الغري.
رابعا  :واملعاهدة جعلت مكة مكانا آمنا لكال الطرفني،
وهذا فيه منفعة جتارية للمسلمني بعد أن انقطعوا عنها،
وم�ك��ة أرض جت��اري��ة ي�ف��د إل�ي�ه��ا ال �ع��رب يف م��وس��م احل��ج
ليطوفوا بالبيت ويبيعوا وي�ش�تروا ،وه��ذا ف��وز مبني وفتح
عظيم لإلسالم واملسلمني.

وهذا ال شك انتصار عظيم لإلسالم واملسلمني.
المطلب الثاني  :بنود المصالحة
وهذه هي بنود املصاحلة كما نقلها حممد محيد اهلل اهلندي
(: )al-Hindi, 1986
ب��امس��ك ال�ل�ه� ّ�م .ه��ذا م��ا ص��احل عليه حم�م��د ب��ن ع�ب��د اهلل
سهيل بن عمرو.
• واصطلحا على وضع احلرب عن الناس عشر سنني
ويكف بعضهم عن بعض.
فيهن الناس
ّ
يأمن ّ
حاجا أو
• على أنه من قدم مكة من أصحاب حممد ّ
معتمرا أو يبتغي من فضل اهلل فهو آمن على دمه وماله،
ومن قدم املدينة من قريش جمتازا إىل مصر أو إىل الشام
يبتغي من فضل اهلل فهو آمن على دمه وماله ،على أنه
رده عليهم ،ومن
من أتى حممدا من قريش بغري إذن وليّه ّ
يردوه عليه.
جاء قريشا ممن مع حممد مل ّ
• وأ ّن بيننا عيبة مكفوفة.
• وأنه ال إسالل وال إغالل.
�ب أن ي��دخ��ل يف ع�ق��د حم�م��د وع�ه��ده
• وأن ��ه م��ن أح � ّ
�ب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم
دخله ،وم��ن أح� ّ
دخل فيه.
• وأنت ترجع عنّا عامك هذا ،فال تدخل علينا مكة.
• وأن ��ه إذا ك ��ان ع ��ام ق��اب��ل ،خ��رج�ن��ا ع�ن��ك فدخلتها
بأصحابك فأقمت هبا ثالثا.
• معك سالح الراكب السيوف يف القرب ،وال تدخلها
بغريها.
• أن ال خيرج من مكة أحد من أهلها إن أراد أن يتبعه.
• أن ال مينع أح��د م��ن أص�ح��اب��ه إن أراد ال�ب�ق��اء مبكة
واإلقامة فيها.
المطلب الثالث :شرح البنود واثبات أن هذا
الصلح ليس تنازال
هذا الصلح يعترب فتح عظيم كما أشرنا سابقا ،وهو أيضا
سر من أس �رار اهلل سبحانه وتعاىل للمؤمنني ،حيث مل
يروا حكمة اهلل فيه من أول األمر ،وشعروا بأنه تنازل من
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،حيث إنه صلى اهلل عليه
وسلم قال هلم إنه رأى يف املنام أنه دخل مكة وطاف
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سابعا  :ذكر يف البنود أن املسلمني مل يسمح هلم بالعمرة
هذا العام ،واهلدي الذي جاءوا به ال يتقدم من مكانه يف
احلديبية ،ويقضي املسلمون املناسك العام القادم .وهذا
الذي بينه الرسول صلى اهلل عليه وسلم من أنه مل يذكر
أنه سيدخل البيت يف ذلك العام حتديدا ،وإمنا ذكر أهنم
يدخلوهنا حتما ،وهذا هو الذي حدث حيث دخلوها
ساملني من غري اعتداء يف عمرة القضاء يف العام السابع
اهلجري ،مث تلى ذلك فتح مكة األعظم بعد عامني من
الصلح.
المبحث الثالث :السلوك الدعوي المستنبط من
األحداث
وهي كما يلي :
•ال ��دع ��وة إىل اهلل وان �ت �ش��ار اإلس�ل��ام وحت�ق�ي��ق م�ص��احل
امل�س�ل�م�ين ال�ش��رع�ي��ة ه��ي ال �واج ��ب األك �ب�ر ل�ل�ح��اك��م أو
للحكومة اإلس�لام�ي��ة ،وجي��ب السعي ال��دائ��ب لتحقيقه
مهما ك��ان الثمن ،وه��ذا م��ا فعله النيب صلى اهلل عليه
وسلم طوال حياته ،ويف صلح احلديبية خاصة.
•أمهية احلرب اإلعالمية ،فعندما قدم املسلمون إىل مكة
والسيوف يف ال�ق��رب ،شكل ذل��ك ضغطا على قريش،
كيف يتصرفون ،وما ال��ذي سوف يقوله العرب حينما
يسمعون أن قريشا اختذت موقفا مع احلجاج واملعتمرين
ومنعتهم ،وه��ذا أم��ر مهم جيب أن يدرسه ال��دع��اة إىل
اهلل،كيف يستطيعون االنتصار إعالميا على أعدائهم من
غري أن ينزفوا وال نقطة دم ،فاإلعالم سالح دعوي ،كما
أنه وسيلة دعوية لنشر اإلسالم.
•وك��ذل��ك ت�ت�م�ث��ل احل� ��رب اإلع�ل�ام �ي��ة ب��اخت��اذ امل �واق��ف
احلازمة ،ففي بيعة الرضوان حينما مسعت قريش باألمر
اشتد يف نفوسهم اخلوف ،وفكروا يف الصلح.
•مت�ث��ل بيعة ال��رض �وان ق�م��ة اإلل �ت �زام ال��دع��وي اإلمي ��اين،
والبذل يف سبيل اهلل ،إذ بايعوا على املوت يف سبيل اهلل،
على الرغم من عدم وجود سالح كايف للمعركة معهم،
فكانت طاعتهم للرسول وبيعتهم له سلوكا دعويا راقيا
من القائد الداعية وأصحابه الدعاة.
•تثبيت م�ع��اين اإلمي ��ان عمليا يف ق�ل��وب األت �ب��اع عند
إشتداد األمر( ،لن يضيعين اهلل)( ،سيجعل اهلل لك فرجا

وه��ذه م��ن احل�ك��م العالية ال�تي شكلت البعد السياسي
اإلس�ل�ام ��ي وص �ح �ح��ت ف �ه��م ال �ص �ح��اب��ة ح� ��ول احل ��رب
وال �س �ل��م ،فليست احل ��رب م��ن م�ق��اص��د اإلس�ل��ام ،وإمن��ا
مقاصد اإلسالم أن يسلم الناس لرب العاملني ،وأن يظهر
اإلسالم على الدين كله ،فالوسائل تابعة هلذه املقاصد،
فليس مقصدا مستقال لذاته كما يفهم البعض.
خامسا  :وه��ذا يف ظ��اه��ره اخل�س�ران ل�لإس�لام ولكن يف
باطنه رمحة ونصر للمسلمني حيث ذكر أن من ذهب
إىل قريش من أهل املدينة ال يرد إىل املدينة ،وهذا خري يف
كف أذى من ضعفاء القلوب واملنافقني الذين ذهبوا إىل
املدينة .وأن من ذهب إىل املسلمني من قريش يرد .وهذا
ال��ذي أشكل فطلب الرسول أن يستثىن منها أبو بصري
ال��ذي ج��اء إىل ال��رس��ول يف وق��ت ان�ع�ق��اد امل�ص��احل��ة وأىب
سهيل أىب إال أن يرد أبو البصري إليهم ،وهذا ابتالء من
اهلل للصحابة الذين أسلموا يف تلك الفرتة .فوافق وطلب
الرسول من أيب بصري أن يصرب وحيتسب فإن اهلل سيجعل
له خمرجا ال شك ،وال يضيع اهلل عباده املؤمنني الصادقني
إن كانوا صادقني يف صدقهم وإمياهنم .وصدق اهلل رسوله
صلى اهلل عليه وسلم ،فقد هرب أبو بصري وشكل قرب
مكة ق��وة عسكرية من اهل��ارب�ين املسلمني أمثاله ،حيث
إهنم ما عادوا إىل قريش وال هاجروا إىل املدينة ،فأقاموا
معسكرا قرب مكة يهاجم قبائل جتارة مكة ،ويأكلوا من
املغامن .حىت أرسلت قريش رسالة إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم تتنازل فيها عن الشرط ،وتطلب أن يذهب
أبو بصري وإخوانه املؤمنني إىل املدينة.
سادسا  :ومن فوائد الصلح أيضا مشاركة األعراب مع
ال �ط��رف�ين ،س� �واء دخ �ل �وا يف ح��زب رس ��ول اهلل أو ح��زب
قريش ،وكان الشرط أن ال يعتدى أحد على أحد ،وأن
يعترب االعتداء على احللفاء اعتداء على املعاهد األصلي
س �واء ق�ري��ش أو أه��ل امل��دي�ن��ة ،وب �ن��اء ع�ل��ى ه��ذا دخلت
خزاعة يف حلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ودخل
بنو بكر يف حلف قريش ،وعندما نقض هذا الشرط كان
فتح مكة.
وهكذا نرى دائما من وراء بعض التشريعات اليت شرعها
اهلل ورسوله ِحكم جيدر املؤمن أن يتدبرها ويتعلم منها،
وسواء أدركها أم مل يدركها.
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فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم بناء على املعلومات اليت وخم��رج��ا) ،واستخدام أسلوب ال�ق��دوة يف األم��ر الصعب
على االتباع كما حدث يف احللق والنحر ،إذ قام النيب
وصلت إليه من العيون.
•امل�ش��ورة قبل إخت��اذ ال �ق �رارات سلوك إداري أساسي ،بفعل ذل��ك ،بعد م�ش��ورة أم سلمة ،ف��اق�ت��دى ال�ن��اس به
الشراك املنفذين يف التفكري ،وملعرفة استعداداهتم للتنفيذ ،ونفذوا األمر.
وق ��د ظ�ه��ر ذل ��ك ج�ل�ي��ا يف اس �ت �ج��اب��ات ال�ص�ح��اب��ة حني
المبحث الرابع  :السلوك القيادي المستنبطة من
شاورهم النيب يف األمر.
•براعة إدارة أح��داث الصلح :حيث مل يكلف أحدا األحداث
على رفضه حمو رسول اهلل ومل يوخبه• ،القائد الفذ هو ال��ذي ي��رى األه��داف بعيدة امل��دى،
فوق طاقته فقبل من ّ
وإمن��ا حماها بنفسه صلى اهلل عليه وسلم ،كما كان يرد وتتضح يف ذهنه وضوح الشمس .وهذا ما فعله الرسول
على املعرتضني بروية وتفهيم ومل يوبخ أح��دا منهم ،ومل وه��و ي�ق��ود صلح احلديبية يعلم أن اهل��دف األمس��ى هو
يصر على بقاء أيب بصري فتفشل املفاوضات ،وإمنا ثبته انتصار لإلسالم وليس العمرة ذاهتا يف ذاك الوقت .وهلذا
وبشره لتحقيق املصلحة األكرب للمسلمني ،خاصة وأنه قبل منهم الصلح يف رأي الباحث.
•قضية تشاور الرسول مع أصحابه تضمنت الدروس
كان قد أهنى االتفاق.
املهمة يف القائد واحل��اك��م اجليد ،طاعة ألم��ر اهلل ،ومن
خ�لاهل��ا ي��رى ال�ق��ائ��د م��دى ط��اع��ة األت �ب��اع وث�ق�ت�ه��م فيه،
النتائج :
ومن خالل البحث توصل الباحث إىل النتائج اآلتية  :وتظهر قوهتم وثباهتم ،وكذلك ملا فيه من الربكة وملا فيه
•صلح احلديبية ملئ بالدروس الرتبوية للدعاة والقادة من اجتماع كلمة املسلمني ،وهذا ما فعله النيب صلى اهلل
واإلداريني جيدر بالباحثني أن جيتهدوا يف استخراج تلك عليه وسلم يف احلديبية.
كما قبل ال�ن�بي صلى اهلل عليه وس�ل��م م�ش��ورة أم سلمة
احلكم واملواعظ.
•شخصية ال��رس��ول ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م ش��ام�ل��ة ملا حني توقف املسلمون عن تنفيذ أم��ر النحر أمل��ا وحزنا،
حيتاجه ال��دع��اة وال�ق��ادة واحل�ك��ام واالداري�ي�ن واملصلحني فلم يتهمهم أو يوخبهم ،وإمنا حنر هو وحلق كقدوة فاتبعه
يف كل جوانب امل�ه��ارات والعلوم واألساليب املختلفة ،املؤمنون.
فتجب دراس��ة سريته بعناية واالقتداء به صلى اهلل عليه ق��درة القائد على التفريق بني امل�واق��ف املختلفة ،فحني
أشيع قتل عثمان بايع املسلمني على امل��وت ،وه��و فرد
وسلم.
•الصلح فيما ب�ين املسلمني وغ�يره��م أم��ر م�ش��روع إذا واحد ،لكن املوقف كبري وحيتاج إىل حسم وعزم ،بينما
دعت إليه احلاجة ويف حالة الضرورة ،شريطة عدم التنازل ملا أص��ر سهيل على إع��ادة أيب بصري قبِل النيب ،التزاما
باالتفاق الذي أبرم ،وحتقيقا للمصلحة العامة للصلح،
عن شيء من اإلسالم خاصة األصول والقواعد.
•احلاكم املسلم اجليد قدوة حسنة ألتباعه ،والتصرف مع تثبيت وتبشري أيب بصري.
احلكيم منه س��وف يزيد من ثقة األتباع فيه ،ورب��ط كل
شيء بدعوة اهلل ودينه فيه تذكري للجميع ،وإعانة على المبحث الخامس  :السلوك اإلداري المستنبطة من
األحداث
السري يف طريق اهلل.
•س�ي�رة ال �ن�بي ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م جي��ب أن ي�ك��ون •اِرسال العيون ومجع املعلومات الدقيقة سلوك إداري
أم��ام نصب عني ال�ق��ادة واحل�ك��ام يستشهدوا منها العرب هام قبل اختاذ أي قرارات ،وهذا ما فعله النيب صلى اهلل
عليه وسلم.
والعظات يف كل مكان وزمان.
•ص �ل ��ح احل ��دي �ب �ي ��ة أث� �ب ��ت أن اإلس� �ل� ��ام دي � ��ن ي�ه�ت��م •التخطيط خلط سري املسلمني للذهاب إىل مكة سلوك
باإلسرتاتيجيات واخلطط ،حيث نستفيد من الصلح أن إداري هام ،فبدون ختطيط ال تتحقق األهداف ،وهذا ما
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الرسول أمن ظهره من قريش حىت يتفرغ لرتبية األجيال
 ونشر الدعوة عامليا،املسلمة يف املدينة ومعاقبة يهود خيرب
.حيث أرسل الكتب إىل أمراء وملوك الدول اخلارجية
فالتفاعل مع الواقع وق �راءة األح��داث واهلدنة مع العدو
قاصدا التفرغ للعدو اآلخر من اإلسرتاتيجيات املهمة يف
.اإلسالم
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