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 لرمحن الرحيمابسم هللا 

 تقديم
نـن هدـد  هللا نسنـذ  هللهلل نـن وـرنن سسرسـ  ، ، نسسـيفرر  احلمد هلل حنمـد  نسسـيني          
ضــل لــ ، ننــن هضــدل فــم هــ  أ لــ ، نسوــدد سه ال شلــ  شال هللا نحــد  ال وــره  لــ ، فــم ن

سه حممداً عبد  ننسذل ، صدى هللا عدي  نعدى آل  نصحب  نسدم تسديم ً كثـااً، سنـ  سودد ن 
  -بند:

ىل سبيد  شهلللدعذة  )صدى هللا عدي  نسدم(فإه هللا سبح س  نتن ىل سنر سبي  حممدًا        
ُيْم فـََن ِقُبذْا ِبِْثِل َن  }:ملذعظة احلس ة كم  يف قذل  سبح س  نتن ىلهللحلكمة نا َنِشْه َع قـَبـْ

ُيم ِبِ  َنلَِئن َصََبُُْتْ ََلَُذ َخْاٌ ل ِدصَّ ِبرهنَ  ننرفة سفضل األوي ء أبفضل ناحلكمة هي  ،(1)  {ُعذِقبـْ
 س فإه احلكمة يف . نعدى هذا األس(3)، نهي سهضً  شص بة احلق هلللندم نالندل(2)الندذم

ة ال يب نقد جتدت حكمالدعذة شىل هللا سبح س  هي سدذكد  أبحسن الطرق نسعدَل . 
يف نذاقف كثاة، ن د  ن  هذ ظ هر، نن د  ن  هذ خمف الدعذهة  )صدى هللا عدي  نسدم(

)نضي هللا  ل ، ننن تد  املذاقف الدعذهة اليت مل تظدر احلكمة فيد  لبنض صح بي  
احلكمة الدعذهة يف هذا  . نحم نلة لبي ه سنج (4)داهة األنر )صدح احلدهبية(يف ب (مع د

  .(فقه الدعوة يف صلح احلديبيةالصدح اخرتت هذا البحث املذسذم بـ )

 أمهية املوضوع 
نلــذل  ف ــد  ــ   سمهيــة كــَبات يف  نهــو الــدعذة ا ســمنية، هبيــة ح احلددشه لصــ       

                                                
 . 125سذنة ال حل، اآلهة (   1)
 ن  ة ]حكم[ .  12/141ن، لس ه النرب ذ ابن ن ظ(  2)
 .  249ص  [كمح]ال رآه، ن  ة  الراغب األصرد ين، املرر ات يف غرهب ( 3)

 . الصدح نن (م)نضي هللا ع دسيأيت شهض ح هذا شه و ء هللا ع د احلدهث عن نذقف الصح بة  ( 4)
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نالريح املرا  ه    ،(5) {ِشَّنَّ فـََيْحَ   َلَ  فـَْيح ً نُِّبي  ً } : ً ب ذل هللا سبح س  نتن ىل فيح ً نبي 
ــــــــــة،  ــــــــــ فرــــــــــهــــــــــذ احلدهبي ــــــــــ ( ي البخــــــــــ نأ عــــــــــن سس    )نضــــــــــي هللا ع 

⬧⧫⬧⬧ ⬧ ⬧⬧   قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل :
نقـد   ،تندنه سسيم الرـيح فـيح نكـة)): ق ل )نضي هللا ع  (في  سهض ً عن الَباء ن  .(6)احلدهبية

نـ  ك ـ  )) :نقـ ل جـ بر.(7)((نحنن سند الريح بينة الرضذاه هذم احلدهبيـة ، ه فيح نكة فيح ً ك
كـ ه هـذ السـبب املب وـر يف فـيح نكـة، نكـ ه ف ـد   .(8) ((سند فـيح نكـة شال هـذم احلدهبيـة

حــمس  ــي النــ م الي ســ  الــذأ يف  خــذل ال ــ س يف  هــن هللا سفذاجــ ً، فــيح نكــة ســبب ً 
 ،نفذائــد  امليظــ هرة ،مثراتــ  البــ هرةن )) :قــ ل ال ــذنأ يف الصــدح. (9) هدــي الرــيح عــ م الذفــذ 

.  (10)((ن خـذل ال ـ س يف  هـن هللا سفذاجـ  ،ماليت ك ست ع قبيد  فيح نكة نشسمم سهدد  كدد
يف هـــذا الصـــدح الـــذأ   )صـــدى هللا عديـــ  نســـدم(فمنرفـــة احلكمـــة الدعذهـــة لرســـذل هللا 

يف مثـ ن الصـدح  -شه وـ ء هللا تنـ ىل-يت بي هنـ  ك ست لـ  تدـ  ال يـ ئل البـ هرة الـيت سـيأ
 سنر ندم. 

 مشكلة البحث 
ة نــــن هــــن نشــــكدة البحــــث بنــــدم ش ناا كثــــا نــــن ال ــــ س احلكمــــة الدعذ كمــــت       

الصدح، كيـف ال نقـد خريـت يف بداهـة األنـر عدـى كبـ ن الصـح بة كنمـر بـن ا طـ ب 

                                                
 (  سذنة الريح اآلهة األنىل . 5)
 . 4172اجل ن  الصحيح، كي ب  املف زأ، حدهث نقم (  6)
 . 4150اجل ن  الصحيح، كي ب املف زأ، حدهث نقم (  7)
. ن ابــن كثــا، ترســا ال ــرآه 16/173. نال ــر،يب، اجلــ ن  ألحكــ م ال ــرآه  26/70طــَبأ، جــ ن  البيــ ه ال(  8)

 . 4/182النظيم 
 .  2/559اسظر : ابن هش م، الساة ال بذهة (  9)
  12/140ورح صحيح نسدم (  10)
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  .(11))نضي هللا ع  (
 منهج البحث 

يف هــــذا البحــــث هــــذ املــــ دل االســــي رائي ال ــــ ئم عدــــى اســــي راء املــــ دل املســــيخدم     
  .ال صذص الذان ة يف الصدح، ننن مث حتديدد  نا رنج ن د  هلللر   الدعذأ

 م البحث يتقس
نخ  ـــــة ، عدـــــى ال حـــــذ سنبنـــــة نب حـــــث ه  ســـــم البحـــــث شىل ن دنـــــة ن ديـــــد ن        
 -:الي يل

 ن دنة 
  ديد 

 سسب ب الصدح املبحث األنل :
 كي بة الصدح نب ذ    بحث الث ين : امل

 يف ب ذ  الصدح املصدحة الدعذهة : لث املبحث الث 
  الصدح الدعذهة مث ن  راب  :املبحث ال

 ا   ة
 نراج  البحث 

 الردرس 

                                                
 لصدح . نن ا (م)نضي هللا ع دنذقف الصح بة  ننر ع د احلدهث عاسظر الكمم عدى هذا األ(  11)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

 تمهيد
ت ذعت نذاقـف ال ـيب )صـدى هللا عديـ  نسـدم( الدعذهـة نـ  بـل حـرب نسـدم، نصـدح        

الدعذهـة الـيت كـ ه َلـ  األلـر الكبـا نال يياـة البـ هرة )صـدح  ف، ننن تد  املذاقـ(12)د  سةنن 
 ،فيحســـن قبـــل الشـــرنمل يف صـــدب املذضـــذمل شل ـــ ء الضـــذء عدـــى نكـــ ه الصـــدح .احلدهبيـــة(

  .ودد احلدهبيةنعد  نن  ،نندت  ،نزن س 
 مكان الصلح 

نه ــــ ل )صــــدح  ،نقــــد  ــــي  ــــ  ،املكــــ ه الــــذأ جــــرات فيــــ  الصــــدح هــــذ )احلَُدْهِبيــــة(       
بضــم احلــ ء نفــيح الــدال ن ء ســ ك ة نهللء )احلدهبيــة(  :دهبيــة(. قــ ل احلمــذأ يف ننامــ احل

فــرنأ عــن  ،ننــ دم نــن خرردــ  ،فمــ دم نــن وــد ه  ،نذحــدة نكســذنة ن ء اخيدرــذا فيدــ 
نسخطــأ  ،نراســةنختريــف اجلِ ، الصــذاب تشــدهد احلدهبيــة :سســ  قــ ل (نضــي هللا ع ــ )الشــ فني 

 .نسهـل النــراق وررذهنــ  ،سهـل املده ــة هث دذهنــ  ،صــذابٌ  كـلٌ   :نقيــل ،نـن ســل عدـى ختريردــ 
 ،وــارة حــدهللء صــفرت، نقيــل:  يــت ببئــر ه ــ ا ،نهــي قرهــة نيذســطة ليســت هلللكبــاة

نبنـض . نبي دـ  نبـل املده ـة تسـ  نراحـل ،نبـل احلدهبيـة  ننكـة نرحدـة. ن ي املك ه   
  (13).بيتنبنضد  يف احلرم نهذ سبند احلل نن ال ،احلدهبية يف احلل

فــإه جــات نا أ ف ،مــة ستيــت املذضــ  الــذأ نقــ ل ابــن بديدــد يف نصــف احلدهبيــة:        
  (14)لشميسي" نك ه ه  ل ل  يف الانن ال دمي احلدهبية.اه  ل ل  اليذم "

                                                
قـ ل ابـن قدانـة : ن نـ  ة ]هـده[ ( .  13/434هي املص حلة بند احلرب.)ابن ن ظذن، لس ه النرب  :اَلُْدسَة(  12)

نتســـمى ند  ســـة  ،بنـــذب نبفـــا عـــذب ،عدـــى تـــرا ال يـــ ل نـــدة نننـــهل اَلدســـة سه هن ـــد ألهـــل احلـــرب ع ـــداً 
 .( 5/573قدانة سهض ً  ، ناسظر الك يف البن 13/154)املفين  ن ل  ج ئا ،ننذا عة ننن هدة

. نابــــن حاــــر، فــــيح البــــ نأ  2/60. ناسظــــر : ال ــــذنأ، وــــرح صــــحيح نســــدم  2/229نناــــم البدــــداه  ( 13)
 ( . 1364)ال  هرة،  1ط.  2/384ننام ن  اسينام نسبذ عبيد األسدلسي،  .5/334

  . 2/138صحيح األخب ن عم  يف بم  النرب نن اآلاثن (  14)
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)صـدى هللا نق ل عييق البم أ: هذ املكـ ه الـذأ سسـبت شليـ  شحـدات غـانات ال ـيب        
كيًم( عدـى الطرهـق شىل جـدة، نقـد تفـا ا دـ  22ند )بت   غرب نكة عدى عدي  نسدم( 

ألســـ  ه ـــ ل : سه نجــــمً هـــدعى الشميســـي حرـــر بئــــراً ه ـــ ا ففدـــب ا ــــ  شىل "الشميســـي" 
عديدــــــ ، نهللل ــــــرب ن دــــــ  نــــــن الفــــــرب سق نــــــة سن ســــــة الن صــــــمة حــــــدائق تنــــــرف بـــــــ"حدائق 

  (15)احلدهبية".
ت ـ  يف ال  حيـة الفربيـة نـن نكـة، نق ل ح فظ احلكمي: سف  ت ال  ذل سه احلدهبيـة        

لكــــن الذاقــــ  سه احلدهبيــــة ال حتــــ  أ نكــــة نــــن اجلدــــة الفربيــــة، بــــل ت حــــرف عدــــى جدــــة 
  (16)الشم ل.

  هزمان
ــــ         ك ســــت احلدهبيــــة يف الســــ ة الس  ســــة نــــن اَلاــــرة، نقــــد حكــــى ا  ــــ مل عدــــى  ل

املســـدمذه سه  نقـــد س ـــ ))ف ـــد قـــ ل ال ـــذنأ:  .نالنيـــين ،نابـــن حاـــر ،نابـــن كثـــا ،ال ـــذنأ
  .(17)((احلدهبية ك ست س ة ست نن اَلارة يف  أ ال ندة

  .(18)((ك ست يف  أ ال ندة س ة ست بم خمف)) :نق ل ابن كثا
  .(19)((ست بم خمف ةك ست احلدهبية س )) :نق ل ابن حار
نكـ ه خرنجـ  نـن املده ـة هـذم ا ل ـل َلـمل  أ ال نـدة سـ ة سـت بـم )) :نسن  النيين ف  ل

       .(20)((خمف

                                                
 .  530سسب حرب، ص (  15)
  .  19نرن ت غانة احلدهبية، ص(  16)
 . حت يق حممذ  نطرحي.   7/72 اجملمذمل(  17)
 .4/164البداهة نال د هة (  18)
 . 4/90تدخيل احلبا (  19)
 .    14/6عمدة ال  نأ  ( 20)
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 .(22). نال نسي د ل  يف  ل (21)ك ست يف الس ة ا  نسة  :  ف  لدهبنقد وذ ابن ال
ننـــن حيـــث الشـــدر ف ـــد ك ســـت يف وـــدر  أ ال نـــدة، نهـــ  هـــدل عدـــى  لـــ  نـــ  ننا      

)صـدى حي م  سـئل، كـم اعيمـر ال ـيب  )نضي هللا ع  (البخ نأ نن حدهث سس  بن ن ل  
 ((... أ ال نــدة حيــث صــد  املشــركذه عمــرة احلدهبيــة يف ،سنبــ )) :؟ قــ لهللا عديــ  نســدم(

 .(23)احلدهث
كمــ  تبــل يف كــمم  عدــى سهنــ  يف  أ ال نــدة،  ا  ــ مل نقــد حكــى ابــن كثــا نالنيــين        

  .كل ن دم  املي دم
  (24)نقد نن  برنا ت مل تثبت سهن  ك ست يف وذال.       
)صـدى هللا عديـ  نسـذل هللا نخرج )) ل ل، ق ل الذاقدأ نسن  اليذم ف د ك ه يف هذم ا       
  .(25)((نن املده ة هذم ا ل ل َلمل  أ ال ندة نسدم(

  .(26)((ن ل  هذم ا ل ل ،ننكب ناحدي  ال صذاء نخرج)) :نق ل ابن سند
  .(27)((هذم ا ل ل  )صدى هللا عدي  نسدم(نخرج )) :نق ل ال سطمين

نمل سن )) :نقـ ل الشـيو حـ فظ احلكمـي .لنيين يف كمن  املي ـدمنحكى ا   مل عدى  ل  ا
  .(28)((يف كيب املف زأ سن غاه  سحداً هذكر خمف  ل 

    عدد أهل احلديبية 

                                                
 . 2/609حدائق األسذان ننط ل  األسران (  21)
 .  28ح فظ احلكمي، نرن ت غانة احلدهبية ص (  22)
 .  1778  الصحيح، كي ب النمرة، اجل ن(  23)
 .  33-30اسظر : ح فظ احلكمي، نرن ت غانة احلدهبية ص(  24)
 .  2/573نف زأ الذاقدأ  ( 25)

 .  2/95الطب  ت الكَبات (  26)
 .  1/489املذاهب الددسية (  27)
 . 33نرن ت غانة احلدهبية ص (  28)
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ك ـ  سنبـ  )) :)نضـي هللا ع ـ (ج ء يف صحيح البخ نأ نن حدهث الـَباء بـن عـ زب        
 ـد البخـ نأ نغـا ، نقـد سوـ ن عنينـد ة كمـ  جـ ء عـد  آخـر يف ننا ت   ،(29)((عشرة ن ئـة

نيف نناهـة زهـا ع ـ   ،عن الَباء ك   سنبـ  عشـرة ن ئـة :حيث ق لالريح، د  ابن حار يف يلش
ننقـ  يف حـدهث جـ بر الـذأ بنـد  نـن ،رهـق سـ مل بـن  ،سن سكثر ،نسنبنم ئة سهنم ك سذا سلر ً 

 :ن املســيبننــن ،رهــق قيــ  ة قدــت لســنيد بــ ،سيب اجلنــد ع ــ  سهنــم كــ سذا مــ  عشــرة ن ئــة
حـدلين جــ بر سهنــم كــ سذا مــ   :ف ــ ل ســنيد ،بدفـين عــن جــ بر سهنــم كــ سذا سنبـ  عشــرة ن ئــة

ننن ،رهـق عبـد هللا  ،نسنبنم ئة ننن ،رهق عمرن بن  ه  ن عن ج بر ك سذا سلر ً  ،عشرة ن ئة
بن سيب ويبة نن حدهث جمم  بن ح نلـة كـ سذا  ع د ننق  ،نلممث ئة بن سيب سنىف ك سذا سلر ً ا

فمـن قـ ل  ،ناجلم  بل هذا االخيمف سهنم ك سذا سكثر نن سلف نسنبنم ئة. سلر  نمسم ئة
نهؤهـد  قذلـ  يف الرناهـة الث لثــة  ،لفـ  سنسنبنم ئـة  ننـن قـ ل سلرـ ً  ،نمسـم ئة جـَب الكسـر سلرـ ً 

نسنـ  البيد ـي  ،ناعيمـد عدـى هـذا اجلمـ  ال ـذنأ .نسنبنم ئـة سن سكثـر نن حدهث الـَباء سلرـ ً 
نسنــ  قــذل عبــد هللا بــن سيب سنىف سلرــ  نلممث ئــة فــيمكن محدــ  عدــى نــ  .. .ىل الرتجــيحشفمــ ل 

نالـــا  ة نـــن الث ـــة  ،نا،دـــ  غـــا  عدـــى ز  ة َّنس مل هطدـــ  هـــذ عدـــيدم ،هيح ـــق هـــذ عديـــ 
نالاائـد تمح ـذا  ـم بنـد  ،سن النـد  الـذأ  كـر   دـة نـن ابيـدس ا ـرنج نـن املده ـة ،ن بذلة
 كر  هذ عد  امل  تدة نالـا  ة عديدـ  نـن األتبـ مل نـن ا ـدم نال سـ ء  سن الند  الذأ ، ل 

 ،بن شسح ق شهنم ك سذا سبنم ئة فدـم هذافـق عديـ انسن  قذل  .نالصبي ه الذهن مل هبدفذا احلدم
نهذا  ،نك سذا حنرنا سبنل بدسة "حنرَّن البدسة عن عشرة" :نن قذل ج بر ألس  ق ل  اسي ب ، ً 

نهللا  ...نــــ  سه بنضــــدم مل هكــــن سحــــرم سصــــمً  ،البــــدهه حــــرنا غــــا ال هــــدل عدــــى سهنــــم مل 
  .(30)سعدم
 مدته 

                                                
 .  4150اجل ن  الصحيح، كي ب املف زأ، حدهث نقم  ( 29)

 .  7/440فيح الب نأ (  30)
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يف نناهــة  دنلكــن جــ ء اليحدهــ ،حتدهــد لدمــدة (31)مل أيت يف نناهــة البخــ نأ املطذلــة       
نقــ ل  :رـي تدخــيل احلبـافسقـذال سهــل الندـم عـن هــذ  املـدة،  تابـن شسـح ق، نقــد اخيدرـ

نننات يف الــدالئل  .ابـن شسـح قكمـ  ننا    ،ك سـت عشـر سـ لناحملرـذ  سه املـدة   :البيد ـي
 :نقـ ل .فك ه الصدح بي   نبل قرهش س يل بن ع بة نعرنة يف آخر احلدهثاعن نذسى 

نسنـ  سصـل الصـدح فكـ ه عدـى  ،نهـذ صـحيح ،هذ حممذل عدى سه املدة نقنت هـذا ال ـدن
بن عمر سهن  ك ست سنبـ  اق ل نننا  ع صم النمرأ عن عبد هللا بن  ه  ن عن  .عشر س ل

  (32).نع صم ضنر  البخ نأ نغا  ،س ل
 ،بن شسح ق سس  ندة الصـدح هـذ املنيمـداهذا ال دن الذأ  كر  )) :نق ل ابن حار       

بـن ع ئـذ يف اننق  يف نفـ زأ  .نسخرج  احل كم نن حدهث عدي سرس  ،بن سندانب  جام 
نجيمـ  بي دمـ   ،نذسـى بـن ع بـة ع ـد نكـذا نقـ  ،بن عب س نغا  سسـ  كـ ه سـ يلاحدهث 

بن ع ئذ نغا  انالذأ  كر   ،هي املدة اليت نق  الصدح عديد  ابن شسح قأبه الذأ ق ل  
نسنـ  نـ  نقـ  يف   ...هي املدة الـيت اسيدـى سنـر الصـدح فيدـ  حـمس نقـ  س ضـ  عدـى هـد قـرهش

ة بـــن عمـــر سه نـــدابـــن عـــدأ ننســـيدنا احلـــ كم ناألنســـث لدطـــَباين نـــن حـــدهث اك نـــل 
 .(33)((لدصحيحالصدح ك ست سنب  س ل فدذ ن  ضنف شس     ن كر خم لف 

  

                                                
 .  2732، 2731اجل ن  الصحيح، كي ب الشرنط، حيث نقم (  31)
 . 3/388. ناسظر سصب الراهة  4/130تدخيل احلبا   ( 32)

 .   5/343فيح الب نأ  ( 33)
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 المبحث األول 

 اب الصلح بأس
ىل ســبب ا ــرنج شىل شقبــل احلــدهث عــن الســبب املب وــر لدصــدح البــد نــن ا وــ نة        

هــ  ال ــيب آىل سه  لــ  كــ ه بســبب ن   ن سهــل الندــم شاحلدهبيــة سصــًم، فد ــد  هــب بنــض 
ن لـ  سســ  نسات سسـ  نسصـح ب   خدــذا البيـت احلــرام نحدـق بنضــدم  ،عديـ  نســدم()صـدى هللا 

   .نقصر البنض
 ،(37)، نالانقــــــ ين(36)نامل رهـــــاأ ،(35)نالين ـــــذيب ،(34)نهـــــن  هـــــب شىل  لـــــ  الذاقــــــدأ       

  .نغاهم (38)نالشيو حممد بن عبدالذه ب
ُ لَ } :كم   نج بنض املرسرهن عدى جنل سبب سانل قذل  تن ىل         َ ْد َصَدَق اَّللَّ

صِ رِهَن َنُسذَلُ  الرُّْ َ  هلِلحلَْقِ  لََيْدُخُدنَّ اْلَمْسِاَد احْلَرَاَم ِشه َو ء اَّللَُّ آِنِ َل حُمَدِ ِ َل ُنُ نَسُكْم َنُن َ 
ر   املش ن هي تد  ال( 39) {اَل خَتَ فُذَه فـََنِدَم َن  ملَْ تـَْنَدُمذا َفَاَنَل ِنن ُ نِه َ ِلَ  فـَْيحً  َقرِهب ً 

صدى هللا عدي  )ق ل َلم ال يب  :ق لعن ابن زهد يف ترسا  ننات ابن جرهر  ف د ،شليد 
فدم   ،املساد احلرام حمد ل ن نسكم نن صرهن سيدخدذه شين قد نسهت سسكم )) :(نسدم

 :ف  ل هللا ؟سهن ن    :ف  لذا ، ل سال هللحلدهبية نمل هدخل  ل  الن م ،نن امل  ف ذه يف 
  .(40)(((نن صرهن ال خت فذه)ف رس حمس بدغ  (د صدق هللا نسذل  الر   هللحلقل )

                                                
 . 2/572نف زأ الذاقدأ (  34)
 .  2/54 نهو الين ذيب (  35)
  .  1/274 شني مل األ  مل(  36)
 .  3/170نق ين عدى املذاهب الددسيةورح الا    (37)
 .  261ص خميصر ساة الرسذل )صدى هللا عدي  نسدم( (  38)
 .  27سذنة الريح، اآلهة (  39)
 . 26/107ج ن  البي ه (  40)
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سســـ  هطـــذف )صـــدى هللا عديـــ  نســـدم(  نسات نســـذل هللا :قيـــ  ة قـــ لسهضـــ ً عـــن  أننن        
حـمس  .فصدق هللا ن    ف  ل ليدخدن املساد احلرام شه وـ ء هللا آن ـل ،هلللبيت نسصح ب 

ر   ك ست قبل ا رنج( نـ  نن  ع ـد البخـ نأ ال)سه الرسأ ا نهؤهد هذ .(41)(ال خت فذه)بدغ 
نـن حــدبث املســذن بــن خمرنــة ننــرناه، سه عمــر بــن ا طــ ب )نضــي هللا ع ــ ( قــ ل لرســذل 

 ت حتدل   سَّن س أيت البيـت ف طـذف سلست ك :هللا )صدى هللا عدي  نسدم( مل  جرات الصدح
عديـــ  فـــإه كــ ه قبـــل ا ــرنج، ن   فظـــ هر ســؤال عمـــر )نضــي هللا ع ـــ ( سه احلـــدهث (42)((بــ ؟

 عدى سلر الر  . ا رنج ك ه 
 بــــن شســــح ق كــــ ه الصــــح بة ال هشـــكذه يف الرــــيح لــــر   نآهــــ  نســــذل هللاايف نناهـــة ن      

ــــ  نســــدم( ــــ  سنــــر عظــــيم حــــمس كــــ  نا  ،)صــــدى هللا عدي فدمــــ  نسنا الصــــدح  خددــــم نــــن  ل
 ا رنج. الر   ك ست قبل . نعدي  فإه (43)هددكذه
كــ ه نسات يف ن  نــ  قبــل سه هنيمــر )صــدى هللا عديــ  نســدم(   سه ال ــيب))د الذاقــدأ نع ــ      

  .(44)((سس   خل هذ نسصح ب  البيت، فدم  نسنا أتخا  ل  وق عديدم
كـــ ه نســـذل هللا صـــدى هللا عديـــ  نآلـــ  نســـدم قـــد نسات يف امل ـــ م سســـ    :نقـــ ل ابـــن كثـــا       

فدمـ  سـ ننا عـ م احلدهبيـة  ،ذ هللملده ـةفـأخَب سصـح ب  بـذل  نهـ ، خل نكة ن، ف هلللبيت
     .(45). مل هش    عة ن دم سه هذ  الر   تيرسر هذا الن م

ىل احلدهبيـة، كمـ  ننات ابـن جرهـر شنه  ا نن  هب شىل سه الر   ك سـت بنـد ا ـرنج       
سنأ هللحلدهبية سسـ  هـدخل نكـة نسصـح ب  حمد ـل  )): ق ل (الر   هللحلق)عن جم هد يف قذل  

                                                
 .  26/107الطَبأ، ج ن  البي ه (  41)
 .  2732-2731اجل ن  الصحيح، كي ب الشرنط، حدهث نقم (  42)
 .  5/346ناسظر بن حار، فيح الب نأ .  2/318بذهة الساة ال  ابن هش م،( 43)
 .  5/346ابن حار، فيح الب نأ (  44)
 . 4/201ابن كثا، ترسا ال رآه النظيم (  45)
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نعدــى هــذا  .(46)((ف ــ ل سصــح ب  حــل حنــر هللحلدهبيــة سهــن ن   حممــد صــدى هللا عديــ  نســدم
  .ال ذل فم تكذه الر   سبب ً يف ا رنج

ىل اجلم  بل ال ذلل، هللعيبـ ن الـر   هللحلدهبيـة ن   اثسيـة، شن هب بنض سهل الندم        
 ــي يف الــدالئل عــن جم هــد دنالبي ،نعبــد بــن محيــد ،نسنــ  نــ  ننا  الرــر يب ))قــ ل الانقــ ين: 

.. فدـي ن   نآهـ  .نهـذ هللحلدهبيـة سسـ  هـدخل نكـة)صـدى هللا عديـ  نسـدم(  سنأ ال ـيب :ق ل
  .(47)((هصح جندد  سبب ً  رنج  نن املده ة فم ،هللحلدهبية تبشااً ل  نن هللا اثسي ً 

ننـن حذلـ    ،النـرب اسـي ررعدـى ا ـرنج نسذل هللا )صـدى هللا عديـ  نسـدم( نمل  عام       
نهـذ وشـى نـن قـرهش سه هنرضـذا لـ   ـرب  ،ليخرجذا نن  ،هل البذا أ نن األعرابسنن 

)صــدى هللا عديــ   فأبطــأ عديــ  كثــا نــن األعــراب نخــرج نســذل هللا ،هصــدن  عــن البيــت نس
نسـ ق ننـ  اَلـدأ ليـأنن  ،ِبن نن  نن املد جرهن ناألسص ن ننن حلق ب  نن النربنسدم( 

  .(48) َلذا البيت نننظم ً  نليندم ال  س سس  شمن  خرج زائراً  ،حرب ال  س نن 
ملـ   )صدى هللا عدي  نسدم(سه ال يب ))عن املسذن بن خمرنة ننرناه نيف حدهث البخ نأ     

  .(49)((ستى  ا احلديرة قدد اَلدأ نسونر  نسحرم ن د  بنمرة
صـدى ) نسـ ن ال ـيب ،(50)ن خااعـةلـ  نـ نـث عي ـ ً كم  ج ء يف الرناهة سرسد  سسـ  قـد ب        

                                                
 ،ىل جم هــدشنقــ ل الشــيو حــ فظ احلكمــي :  ســ د هــذا احلــدهث حســن  .26/107الطــَبأ، جــ ن  البيــ ه   (46)

 ( .23لك   نرسل )نرن ت غانة احلدهبية،  ص 
 . 2/170ورح الانق ين عدى املذاهب الددسية (  47)
 .  2/308الساة ال بذهة  ،ابن هش م(  48)
 . 4179اجل ن  الصحيح، كي ب املف زأ، حدهث نقم (  49)
قبيدة نن األز ، نن ال حط سية، نهـم ب ـذ عمـرن بـن نبينـة، ك سـت ن ـ زَلم أبحنـ ء نكـة يف نـر الظدـراه، ك سـت (  50)

 . 1/338قرهش . )عمر كح لة، ننام قب ئل النرب َلم نالهة البيت قبل 
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ـــ  قـــ ل ،(51)األوـــط ط حـــمس كـــ ه بفـــدهر (هللا عديـــ  نســـدم  نـــذا لـــ   شه قرهشـــ ً )) :س   عي 
. فـدل ((نهـم ن ـ تدذا نصـ  نا عـن البيـت ننـ سنذا ،(52)نقد  نذا لـ  األحـ بيش  ذع ً 

كــل هــذا نهــذ ال   ،)صــدى هللا عديــ  نســدم(هللا نســذل  لــ  عدــى وــدة خــذف قــرهش نــن 
حرهللً، شمن  ج ء ننظم ً لدبيـت الـذأ هـم هنظمذسـ ، نسظدـر هـذ  ال يـة َلـم ِبـ  فندـ  نـن  هرهد
 حرام نسذق اَلدأ.ا 

جـــرت بـــل خـــرنج سحـــدااثً  (53)تصـــذن ل ـــ  نناهـــة البخـــ نأ املطذلـــة لفـــانة احلدهبيـــةكمـــ        
ننــن  لــ  شنســ َل    لــد بــن نبــل ســديل بــن عمــرن،  )صــدى هللا عديــ  نســدم(نســذل هللا 

بــذل  ف ـــ ل حمـــذناً  )صـــدى هللا عديــ  نســـدم(ال ــيب  ل، نل ــد عدـــمماملســـد ىليــد عي ـــ ً عدــالذ 
فخــذنا  ات اليمــل  ،يف خيــل ل ــرهش ،دينــة (54)شه خ لــد بــن الذليــد هلللفمــيم)) :صــح ب أل

 . ((ل رهش ف سطدق هركض سذهراً  ،اجليش (55)ن  ونر  م خ لد حمس ش ا هم ب رتة فذهللا
)صــدى هللا عديـــ  ،ر ــت ترســـل الرســل لرســـذل هللا دــى سرســـد  خ فــت قـــرهش عنملــ         
نالــذأ سرســي بيــد  ال هســألذين  )): قــ ل قــد  )صــدى هللا عديــ  نســدم(نكــ ه ال ــيب  .نســدم(

                                                
ناالوـط ط بشـل ننامـة ن،ـ ئل ندمديـل  ،نغدهر برـيح الفـل املنامـة ،غدهر االوط ط قرهب نن عسر ه ( 51)

ننقــ  يف بنــض سســو سيب  ن هلللظــ ء املنامــة  ، ــ  وــث نهــذ ج ســب الــذا أ كــذا جــام بــ  صــ حب املشــ نق
 ( . 5/333ابن حار، فيح الب نأ ). فيدم 

  ،نب ذ احل نث بن عبد ن  ة بـن ك  سـة نب ـذ املصـطدق نـن خااعـة ،(  األح بيش هم ب ذ اَلذه بن خامية بن ندنكة52)
 ــذا بــذل  ليحبشــدم سأ  :نقيــل ،حتــت جبــل ه ــ ل لــ  احلبشــي سســرل نكــة :قيــل ،كــ سذا حتــ لرذا نــ  قــرهش

هـق عبـد الناهـا بـن سيب اثبـت سه ابيـداء نننات الرـ كدي نـن ،ر  ،ناحلب وة اجلم عة ،ناليحبش اليام  ،جتمندم
 ( 5/334. )ابن حار، فيح الب نأ حدردم ن  قرهش ك ه عدى هد قصي بن كمب

 .  2732-2731اجل ن  الصحيح، كي ب الشرنط، حدهث نقم (  53)
يم ه ـ  الَفِميم هذ الكأل األخضر حتت الي ب ، ق ل ابن حار : هذ غا كرامل الفميم الذان  يف الصي م، نالفم(  54)

. نابـــن حاـــر، فـــيح البـــ نأ  4/214هــذ قرهـــب نـــن نكـــ ه بـــل نابـــغ ناجلحرـــة . )احلمـــذأ، نناـــم البدـــداه 
5/335 .) 

 سأ غَبة .  ( 55)
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  .((خطة هنظمذه فيد  حرن ت هللا شال سعطييدم ش ه 
 نكـ سذا ،بـدهل بـن ننقـ ء ا ااعـي يف سرـر نـن قذنـ  نـن خااعـةنل نسـذل جـ ء سنك ه        

شين تركـت كنــب  :ف ــ ل ،نـن سهــل ة نـة (56)(صـدى هللا عديــ  نسـدم)عيبـة سصـح نســذل هللا 
نهـم  ،(59)ننندـم النـذ  املط فيـل ،نيـ   احلدهبيـة (58)سالذا سعـدا  (57)نع نر بن لؤأ ،بن لؤأ

شَّن مل جنــل ل يــ ل  :(صــدى هللا عديـ  نســدم)ف ــ ل نســذل هللا  ،ن ـ تدذا نصــ  نا عــن البيـت
فــإه وــ ءنا  ،احلــرب نسضــرت  ــم (60)قــد هنكــيدم نشه قرهشــ ً  ،نيمــرهننلك ــ  جئ ــ  ن ،سحــد

فـإه سظدـر فـإه وـ ءنا سه هـدخدذا فيمـ   خـل فيـ   ،ندة نودذا بيين نبـل ال ـ س (61)ن   ةم
نشه هم سبذا فذالذأ سرسي بيد  ألق تد دم عدى سنرأ هـذا  ،(62)نشال ف د  ذا ،ال  س فندذا

 . ف  ل بدهل سأبدفدم ن  ت ذل .ر نلي رذه هللا سن ،حمس ت رر  س لريت
ال  ناملســـدمل نسهنـــم )صـــدى هللا عديـــ  نســـدم(هللا  ليبـــل نـــن هـــذا احلـــذان قـــذة نســـذ ف       
هلللسـدم  )صـدى هللا عديـ  نسـدم(اجيمنـذا حلـر م، نقـد نغـبدم الرسـذل  لـذن  ،األعداءو فذه 

  .دحرب ناليضحية يف سبيل هللا شىل سقصى حدلنسبدات اسيندا   الي م 

                                                
ناألن سـة عدـى  )صـدى هللا عديـ  نسـدم(النيبة ن  هذض  في  الثي ب حلرظد ، سأ سهنم نذضـ  ال صـح لرسـذل هللا  ( 56)

 ( .5/337سر . )ابن حار، فيح الب نأ 

( 5/338اقيصر عدى  كر هذهن لكذه قرهش الـذهن يف نكـة س ـ  ترجـ  سسسـ  م شليدمـ  . )املرجـ  السـ بق  ( 57)
. 

 ( . 5/338اأَلعدا  هلللريح هذ    ِعد  ، نهذ امل ء الذأ ال اس ط مل ل  . )ابن حار، فيح الب نأ  ( 58)

لــيت نندــ  س،ر َلــ ، ناملــرا  سهنــم خرجــذا نندــم نهــي ال  قــة  ات الدــط، ناملط فيــل األندــ ت ا ،النــذ   ــ  ع ئــذ ( 59)
نال هرجنــذا حــمس مي نــذ ، سن كــهل بــذل  عــن ال ســ ء نندــن األ،رــ ل،  ،لييــان نا أبلب هنــ  ،هلل بــل  نات األلبــ ه

ناملـــرا  سهنـــم خرجـــذا نندـــم ب ســـ ئدم نسنال هـــم  نا ة ،ـــذل امل ـــ م، نليكـــذه س عـــى شىل عـــدم الرـــران . )املرجـــ  
 ( .5/338الس بق 

 ( .5/338سأ سبدفت فيدم حمس سضنريدم، شن  سضنرت قذةم، سن سضنرت سنذاَلم . )املرج  الس بق  ( 60)

 ( .5/338سأ جندت بيين نبي دم ندة برتا احلرب بي    نبي دم فيد  . )املرج  الس بق (  61)
 ( .5/338سأ اسرتاحذا. )املرج  الس بق (  62)
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ا  ذ ف لسرد ء سعرضـذا ع دـ ، نمل هرغبـ ،هدم يف وأهن ساخيدف ن  لة  قرهش ً الرسدفت مل  بَ       
 )صــــدى هللا عديــــ  نســــدم(ذل نــــ  اقرتحــــ  نســــذل هللا بــــ  عدــــ ، سنــــ  ع م هــــم، فرغبــــذهم ب 

  .هذهب نسذل آخرسه فدام  ،سم املذقف يف هذ  املرةعديدم. نمل يُ 
ذل بــــرة عــــرنة بــــن نســــنذ   نهــــذ هــــن سوــــ ن عدــــيدم ب نكــــ ه الرســــذل يف هــــذ  املــــ       

 (صـدى هللا عديـ  نسـدم)ال ـيب لـ  ف ـ ل  (صـدى هللا عديـ  نسـدم)فانل هكدم ال يب النرب  
صـح بة يف نهـذ الطنـن  ،ىل سمح آخرشجلأ عرنة بن نسنذ  . شال سه نن قذل  لبدهل حنذاً 

 ،شين نهللا ألنات نجذهـ ً )) :للير ـد الث ـة فـيدم، حيـث قـ  )صدى هللا عدي  نسـدم(نسذل هللا 
سه النــــ  ة نننــــهل  لــــ   .((سه هرــــرنا نهــــدعذا خدي ــــ ً  ،نــــن ال ــــ س ً( 63) سوــــذاهللً  نشين ألنات

خبـــمف نــن كـــ ه نــن قبيدـــة ناحـــدة  ،جــرت سه اجليـــذع اجملمنــة ال هـــؤنن عددــ  الرـــران
ننــــ   نات عــــرنة سه نــــذ ة ا ســـمم سعظــــم نــــن نــــذ ة  ،فـــإهنم أيسرــــذه الرــــران يف النـــ  ة

صــــدى هللا عديــــ  ) نقــــد ظدــــر لــــ   لـــ  نــــن نب لفــــة املســــدمل يف تنظـــيم ال ــــيب ،بـــةال را
 .(نسدم
بــــل  ،عــــن صــــح بي  )صــــدى هللا عديــــ  نســــدم(نمل يــــيل األنــــر سه هــــداف  نســــذل هللا        

انصـل بظـر )) :)نضـي هللا ع ـ (ف  ل ل  سبـذ بكـر الصـدهق  الصح بة حتدلذا عن سسرسدم،
بـل نسات عـرنة بـن نسـنذ   ،نمل ه ف األنر ع د هـذا احلـد ((سحنن سرر ع   نسدع  (64)المت

 ،نحرصــدم عديـــ  ،)صـــدى هللا عديــ  نســـدم(نســذل هللا ل  ئــد الـــدعذة وــدة حــب الصـــح بة 
صــدى هللا عديــ  )نــ  تــ خم نســذل هللا حــمس نــن نــ  اليــد، ناألبنــد نــن  لــ   ،نالـدف مل ع ــ 

                                                
 (.5/340بن حار، فيح الب نأ سأ سخم، ً . )انيف نناهة )سنهللو ً(  ( 63)

برـيح املذحـدة نسـكذه املنامـة قطنـة تب ـى بنـد ا يـ ه يف فـرج املـرسة نالـمت اسـم سحـد األصـ  م الـيت   :البظر(  64)
نك ســت عـ  ة النــرب الشـيم بــذل  لكــن بدرـظ األم فــأنا  سبـذ بكــر املب لفــة يف  ،ك سـت قــرهش نل يـف هنبــدنهن 

ابـن نمحد  عدى  لـ  نـ  سغضـب  بـ  نـن سسـبة املسـدمل شىل الرـران ) ،ن سب عرنة إبق نة نن ك ه هنبد ن  م س
 ( . 5/340حار، فيح الب نأ 
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نش ا سنـرهم ابيــدننا  ، نــة شال نقنـت يف كــف نجـل نــ دم فـدل   ــ  نجدـ  نجدــد خن (نسـدم
ننـــ   ،نش ا تكدـــم خرضـــذا سصـــذاةم ع ـــد  ،نش ا تذضـــأ كـــ  نا ه ييدـــذه عدـــى نضـــذئ  ،سنـــر 

 .ل  يدنه شلي  ال ظر تنظيم ً 
حــمس نجــ  شىل قذنــ  نقــ ل  ،كــل هــذ  املشــ هد نغاهــ  ساثنت الرعــب يف قدــب عــرنة        
 ،نكســرات نال ا وــي ننفــدت عدــى قيصــر ،نهللا ل ــد نفــدت عدــى املدــذا ،سأ قــذم))َلــم: 

)صـدى هللا عديـ  نسـدم(  قث هنظم  سصح ب  ن  هنظم سصح ب حممد ك ً ينهللا شه نسهت ند
 . (65)((حممداً 
نل د نسهت قذنً  ال هسدمذس  لشيء، )) :محد سه عرنة ق لسنج ء يف نس د ا ن م         

 م،نالشدرة يف سنس ،د ةنعرنة بن نسنذ  هذا ل  امل ال .(66)((فرنا نسهكم...
َنقَ لُذا َلْذاَل سـُا َِل َهَذا اْلُ ْرآُه َعَدى َنُجٍل نِ َن } املرا  هللآلهة :حمس ق ل بنض املرسرهن 

لذا فإه كمن  ال بدسه  ،(68)الذليد بن املفاة سن عرنة بن نسنذ  (((67) {اْلَ ْرهـََيْلِ َعِظيمٍ 
 هكذه ل  الذق  ا  ص يف سرذسدم. 

 )صدى هللا عديـ  نسـدم(هللا  لنرة اثسية ب بذل عرب نسذ  نسيياة لذل  فد د نغبدم       
  .يف هذ  املرة، ف حي ج شىل نسذل اثلثهض ً سسم عديدم. شال سه األنر مل يُ 

صـدى )فدمـ  سوـرف عدـى ال ـيب  ، (69)نـن بـين ك  سـة نجـمً نك ه الرسذل يف هذ  املـرة        
هذا فمه نهذ نن قذم )) (:  نسدمصدى هللا عدي)نسصح ب  ق ل نسذل هللا  (هللا عدي  نسدم

 :فدمـــ  نسات  لـــ  قـــ ل ،ناســـي بد  ال ـــ س هدبـــذه ((هنظمـــذه البـــده ف بنثذهـــ  لـــ  فبنثـــت لـــ 

                                                
 . 2732، 2731البخ نأ، اجل ن  الصحيح ، كي ب الشرنط، حدهث نقم (  65)
 .  4/324املس د (  66)
 .  31سذنة الاخرف، اآلهة (  67)
 .4/127بن كثا ترسا ال رآه النظيم، ا(  68)
 . 4/324احلدي  بن عد مة كم  ج ء يف نس دا ن م سمحد نهذ (  69)
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نسهــت  :فدمــ  نجــ  شىل سصــح ب  قــ ل .نــ  ه بفــي َلــؤالء سه هصــدنا عــن البيــت !ســبح ه هللا
ة  . نهكـذا ف ـد عـرف ق ئـد الـدعذ البده قد قددت نسونرت فم  سنات سه هصدنا عن البيت

مل حتسـم  -رة الث لثـةلدمـن -  ً قرهشـسه سي بل  ل  الرسذل ِب  في  ص حل الدعذة، شال كيف هُ 
  .ىل نسذل ناب شاألنر، ف حي جت 

ائيـ  فدمـ   :ف ـ لذا ، عـذين آتيـ  :ف ـ ل ،ف  م نجل ن دم ه  ل ل  نكـرز بـن حرـل         
فانـل  ((نجـل فـ جرنهـذ  ،هـذا نكـرز)) :(صـدى هللا عديـ  نسـدم)قـ ل ال ـيب  ،سورف عديدم
نهـــذ  ،ش  جـــ ء ســـديل بـــن عمـــرن ،فبي مـــ  هـــذ هكدمـــ  (صـــدى هللا عديـــ  نســـدم)هكدـــم ال ـــيب 

نهبـدن  .((ل ـد سـدل لكـم نـن سنـركم)) :(صـدى هللا عديـ  نسـدم)قـ ل ال ـيب  ،الرسذل ا  ن 
ن لـت شىل قبـذل الصـدح  ،ننـ  عدميـ  نـن قـذة املسـدمل ،لئ  الرسـل كددـمن سه قرهش ً بند س
ــــذأ عرضــــ ــــة األنــــر )صــــدى هللا عديــــ  نســــدم(  نســــذل هللا ال نل ــــد نن  يف بنــــض  .يف بداه

)صـدى هللا عديـ  الرنا ت سه قرهشـ ً ،دبـت نـن سـديل بـن عمـرن سه هـذهب شىل نسـذل هللا 
مل هيفـا نـن  )صدى هللا عديـ  نسـدم(. ننن اجلدهر  كر  سه نذقف ال يب (70)ليص حل  نسدم(

  .عرض  بند ن   عرفذا ن  عرفذان  دى سنل األنر، نقرهش هم الذهن سالذا ع
لرسذل هللا (م)نضي هللا ع دن  حصل نن بينة الصح بة  ،ىل  ل  كد شنهض ف       

سن )بينة  ،البينة اليت تسمى )بينة الرضذاه( تد  ،هذم احلدهبية )صدى هللا عدي  نسدم(
تن ىل ف د نصردم الب نأ سبح س  ن  ،  ورفً  خ ص ً دألهد تناليت ك س ،الشارة(

ننصردم نسذل هللا  .(71) {َسَنَنن هـَُ شَُّأ يف احْلِْدَيِة َنُهَذ يف ا َِْص ِم َغْاُ ُنِبلٍ }:ب ذل 
ج بر خا سهل األنب كم  ج ء يف الصحيحل نن حدهث  مأبهن )صدى هللا عدي  نسدم(

م هذ  (صدى هللا عدي  نسدم)ق ل ل   نسذل هللا  :ق ل (نضي هللا ع دم )بن عبد هللا 
نلذ ك ت سبصر اليذم ألنهيكم  ،نسنب  ن ئة نك   سلر ً  ،سسيم خا سهل األنب)) :احلدهبية

                                                
 ت ب ذ  الصدح . اسظر الرناهة ا  نسة نن ننا  ( 70)

 .  18سذنة الريح، اآلهة (  71)
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سن عدى الصَب يف نناهيل كممه  يف  ،نك ست البينة عدى املذت .(72)((نك ه الشارة
  .البخ نأ
نجنـل عدـى  لـ   ،ش اً فرسذل هللا )صدى هللا عدي  نسـدم( خـرج نسـ مل ً ال هرهـد حـرهللً       
نــ   لــ  حســب حســ ب  نسعــد سســ  نســذق اَلــدأ، شال  ،نــ ت ظــ هرة، نهــي ا حــرامعم

 ،سنا  الســـدم جــــ  اً  نفـــإه األعـــداء ال هـــؤنن وــــرهم، ف لســـدم ملـــ ،عدتـــ  لـــذ لانـــت احلــــرب
بيـــ  عدـــى ضـــرننة ا عـــدا   نيف هـــذا الصـــ ي  نـــن ق ئـــد الـــدعذة تسنا  احلـــرب.  نناحلـــرب ملـــ

نةمـل سـمحد  ننيمـدة يف  لـ   ،بان ندـ   تد ـي األنـةمفـلدحرب حمس يف نقـت السـدم. 
 عدى السدم. 

  

                                                
. ننسـدم، كيـ ب ا نـ نة، حـدهث  4154سخرج  البخـ نأ، اجلـ ن  الصـحيح، كيـ ب املفـ زأ، حـدهث نقـم (  72)

 .  1856نقم 
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  الثاني المبحث 

 كتابة الصلح وبنوده
 كيفية كتابة الصلح 

فدـم تكـن  ،بـة الصـدح شنغ نـ ً  نغمـت عدـى كيقـد سُ  –ناحل ل كذل   –ك ست قرهش         
سـديل  نهـذ ،)صـدى هللا عديـ  نسـدم(ا ـ ن  شىل نسـذل هللا الكي بة شال بند جميء الرسذل 

بـن عمـرن، نقـد سنسـدي  قـرهش ملــ  نست سسـ  البـد نـن ال ـانل عدــى نـ  سوـ ن بـ  عديدـ  حممــد ا
الصــدح كي بــة   تجـ ءت األح  هــث ال بذهــة نبي ــة كيـف جــر نل ــد  .)صـدى هللا عديــ  نســدم(

 .  نسديل بن عمرن )صدى هللا عدي  نسدم(بل نسذل هللا 
ملـ  جـ ء سـديل بـن عمـرن فإسـ   ،الصـدح نجـ ءت نناهـة البخـ نأ نرصـدة كيريـة كي بـة       

قــ ل الاهــرأ يف  :قــ ل ننمـر ،ل ــد ســدل لكـم نــن سنـركم (صـدى هللا عديــ  نسـدم)قـ ل ال ــيب 
صـدى ) فـدع  ال ـيب ،ه ت اكيب بي    نبي كم كيـ هللً  :ف  ل ،فا ء سديل بن عمرن :حدهث 

 .الــرمحن الــرحيمبســم هللا   (:صــدى هللا عديــ  نســدم)ف ــ ل ال ــيب  ،الك تــب( هللا عديــ  نســدم
كمــ  ك ــت   ،نلكــن اكيــب هلل ــ  الددــم ،سنــ  الــرمحن فــذهللا نــ  س نأ نــ  هــذ :قــ ل ســديل

صـدى هللا )ف  ل ال ـيب  ،نهللا ال سكيبد  شال بسم هللا الرمحن الرحيم :هذ ف  ل املسدم .تكيب
ف ــ ل  ،مث قــ ل هــذا نــ  ق ضــى عديــ  حممــد نســذل هللا .اكيــب هلل ــ  الددــم (:عديــ  نســدم

نلكـــن  ،نال ق تد ـــ ا ،نهللا لـــذ ك ـــ  سندـــم سســـ  نســـذل هللا نـــ  صـــد َّنا عـــن البيـــت :ســديل
نشه   ،نهللا شين لرســذل هللا :(صــدى هللا عديــ  نســدم)ف ــ ل ال ــيب  .بــن عبــد هللاااكيــب حممــد 
ال هســـألذسين خطــــة  :ن لــــ  ل ذلـــ  :قـــ ل الاهـــرأ .اكيـــب حممـــد بــــن عبـــد هللا ،كـــذبيمذين

عدـى  (صـدى هللا عديـ  نسـدم)ف ـ ل لـ  ال ـيب  .يـيدم ش هـ هنظمذه فيد  حرنـ ت هللا شال سعط
نهللا ال تيحــدث النــرب سَّن سخــذَّن : ف ــ ل ســديل ،سه ختدــذا بي  ــ  نبــل البيــت ف طــذف بــ 

نعدـى سسـ  ال أيتيـ  ن ـ  نجـل  :فكيـب ف ـ ل سـديل ،نلكن  ل  نـن النـ م امل بـل ،ضفطة
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كيـف هـر  شىل املشـركل   !هللا سـبح ه :قـ ل املسـدمذه. نشه ك ه عدى  ه   شال ن  تـ  شلي ـ 
  . (73)((...نقد ج ء نسدم ً 

)صـدى هللا هكذا ج ءت هذ  الرناهة نرصدة مل   ان يف كي بة الصدح بـل نسـذل هللا        
بنــض خترــى عدــى الدعذهــة الــيت  نســديل بــن عمــرن، نفيدــ  الكثــا نــن احلكــم عديــ  نســدم(

 . ال  س
عن بنض نـ  سنا    )صدى هللا عدي  نسدم(هللا  نل   سه سيس ءل هل ك ه ت  زل سذل       

نلـــذ كـــ ه كـــذل  نـــ  فندـــ  نســـذل هللا  ،غض ضـــة عدـــى املســـدمل؟ ال نهللا  نـــن الكي بـــة فيـــ
نــن نبـ  سـبح س  نتنــ ىل، نالـذأ ال ه طـق عــن هلللـذحي نهــذ املؤهـد  )صـدى هللا عديـ  نسـدم(
 . ىاَلذات شه شال نحي هذح

الدعذهـــة املدمـــة ناف دـــم يف هـــذ  األنـــذن لدمصـــدحة  (صـــدى هللا عديـــ  نســـدمشه ال ـــيب )     
)بســـم هللا الـــرمحن الـــرحيم( ن سنـــ   ،نـــ  سســـ  ال نرســـدة يف هـــذ  األنـــذن ،احل صـــدة هلللصـــدح

نلـــي  يف تـــرا ، فدـــي مل ختـــرج عـــن االبيـــداء هلللبســـمدة، فمن  مهـــ  ناحـــد (نهلل ـــ  الددـــم)
حممـد  :نكذا قذل  .ي  ل نصف هللا سبح س  نتن ىل يف هذا املذض  هلللرمحن الرحيم ن  ه ر

صـــدى هللا )نال يف تــرا نصـــر   ،(صـــدى هللا عديــ  نســـدم)نســذل هللا  بــن عبـــد هللا هــذ سهضـــ ً 
نشمن  املرسدة تكـذه لـذ ،دبـذا  .فم نرسدة فيم  ،دبذ  ،ه   هلللرس لة ن  ه ريد  (عدي  نسدم

  .(74)نحنذ  ل  ،ال يل نن تنظيم آَليدم سه هكيب ن 
النبــ نات املشــرتكة بــل الطــرفل اســيخدام يســن سســ  هضــ ً س  لــ  مث قــد هضــ ف شىل       

تدــ   )صــدى هللا عديــ  نســدم(ل، كمــ  غــا نســذل هللا منالــيت ال غض ضــة فيدــ  عدــى املســد
فإه نسذل هللا )صـدى هللا عديـ  نسـدم( سكـد  ،نهل املرا احلرص عدى حت يق املالنب نات، ن  

                                                
 .   2732، 2731ب الشرنط، حدهث نقم اجل ن  الصحيح،كي (   73)
 .  12/139اسظر: ال ذنأ، ورح صحيح نسدم (   74)
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يــ ب، شوــ نة شىل سه نــ   هــب شليــ  ال هفــا نــن اتصــ ف  هلللرســ لة لــذ مل هــدنه يف  لــ  الك
    .ح ي ة األنر ويئ ً 

ننـ  نناء  نـن احلكمـة الدعذهـة  )صـدى هللا عديـ  نسـدم(نهذا ا جراء نن نسـذل هللا        
مل هــدنكد  بنــض الصــح بة )نضــي هللا عــ دم(، نظ ــذا سه  لــ  ت ــ زالً ل ــرهش، نهــذا الــذأ 

)صــدى هللا حيــث قــ ل لرســذل هللا  ، ــذل ن  ليــ  عــ  عمــر بــن ا طــ ب )نضــي هللا ع ــ ( ه
سلســـ   عدـــى احلـــق نعـــدنَّن عدـــى  :قدـــت .بدـــى :قـــ ل ؟سلســـت ســـيب هللا ح ـــ ً )) :عديـــ  نســـدم(

سنلــي  ك ــت حتــدل   سَّن ســ أيت  ؟...فدــم سنطــي الدسيــة يف  ه  ــ  :قدــت .بدــى :قــ ل ؟الب ،ــل
 . ع  ( )نضي هللانق ل حنذاً نن  ل  أليب بكر الصدهق  ((؟البيت ف طذف ب 

 بنود الصلح 
الصدح ننا ت نيند ة ختيدف فيم  بي د  ز  ة نس ص ً نش ـ الً حتدهد ب ذ  ج ء يف         

نسأســـذق إب ه هللا  ،نترصـــيًم، نلك دـــ  يف جممددـــ  تنطـــي صـــذنة ملـــ   ان فيـــ  نـــن االترـــ ق
صـل شىل سامليرـق عديدـ ، ننـن مث  تن ىل بنض ً نن تد  الرنا ت اليت جـ ءت ليحدهـد الب ـذ 

 . دة الب ذ  يف  ل  الصدح
  :نىلالرناهة األ
 : قـ ل (نضـي هللا ع دمـ )الَباء بـن عـ زب حدهث نن ج ء يف صحيح البخ نأ  ن        

عدــى سه  ،املشـركل هـذم احلدهبيـة عدـى لملـة سوـي ء)صـدى هللا عديـ  نسـدم(  مث صـ حل ال ـيب))
نعدـى سه هـدخدد  نـن  ،سـدمل مل هـر ن ننـن س هـم نـن امل ،نن س   نن املشركل ن   شليدم

  .(76)((السمح السيف نال ذس نحنذ  (75)نال هدخدد  شال جبدب ه ،ق بل نه يم    لملة س م

                                                
ناجلدبــ ه بضـــم اجلــيم قـــ ل ال  ضـــي يف  ،جدبـــ ه الســـمح هــذ ال ـــراب ننــ  فيـــ  :ســـح ق الســبينيشقـــ ل سبــذ  ( 75)

ب  ابـن قييبـة نصـذ   ،دب ه بضم اجليم نالمم نتشـدهد البـ ء املذحـدة قـ ل نكـذا ننا  األكثـرنهضبط    جُ  :املش نق
نهـذ سلطـف  ،نمل هـذكر اثبـت سـذا  ،نكذا  كر  اَلرنات نصذب  هذ ناثبت ،سك ه الممنننا  بنضدم إب ،نغا 
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  :سيةالرناهة الث 
 سه نســذل هللا (نضــي هللا ع دمــ )بــن عمــر نــ  جــ ء يف صــحيح البخــ نأ سهضــ ً عــن ا       

 ،ف حــر هدهــ  ، ن قــرهش بي ــ  نبــل البيــتفحــ ل كرــ ،ً خــرج ننيمــرا)صــدى هللا عديــ  نســدم( 
شال  ،عديدم نال يمل سمح ً  ،نق ض هم عدى سه هنيمر الن م امل بل ،نحدق نسس  هللحلدهبية

 ،فــ عيمر نــن النــ م امل بــل فــدخدد  كمــ  كــ ه صــ حلدم ،نال ه ــيم  ــ  شال نــ  سحبــذا ،ً ســيذف 
   .(77)((سنرن  سه ورج فخرج فدم  سق م    لماثً 

  :ث لثةالالرناهة 
صـدى هللا ) نا مل نسـذل هللا :عـن الـَباء بـن عـ زب قـ لنسـ د ا نـ م سمحـد ن  ج ء يف       

)صـدى هللا عديـ   ال ـيبع ـد نـن س هـم نـن  :حلدهبية  عدـى لـمثااملشركل هذم  (عدي  نسدم
صــدى هللا عديــ  )ه جيــيء ال ــيب سنعدـى  ،ننــن ستـى شلي ــ  نــ دم ن ن  شلــيدم ،لــن هــر ن نسـدم( 
نال  ،ال لـــماثً شفيـــدخدذه نكـــة ننيمـــرهن فـــم ه يمـــذه  ،نـــن النـــ م امل بـــل نسصـــح ب ( منســـد

  .(78)((السيف نال ذس نحنذ  :ال جدب السمحش هدخدذه
  :رابنةالرناهة ال

بن شسح ق عن الاهرأ عـن عـرنة بـن الـابا ن  ج ء يف س ن سيب  ان  نن نناهة ا      
سهنــم اصــطدحذا عدــى نضــ  احلــرب عشــر  مث :عــن املســذن بــن خمرنــة ننــرناه بــن احلكــم

نسســــــ  ال شســــــمل نال  ،نعدــــــى سه بي  ــــــ  عيبــــــة نكرذفــــــة ،أينــــــن فــــــيدن ال ــــــ س ،ســــــ ل

                                                                                                                                
نهند ـ  يف الرحـل  ،الراكـب سـذ،  نس اتـ   نهطـرح فيـ ،هكذه نـن األ م هذضـ  فيـ  السـيف نفمـداً  ،نن اجلراب

 . (5/305أ ، نابن حار ، فيح الب ن 12/136)ال ذنأ، ورح صيح نسدم 

، كيــــ ب اجلدــــ   نالســــا،حدهث نقـــــم ننســــدم.  2700اجلــــ ن  الصــــحيح ، كيــــ ب الصــــدح، حــــدهث نقــــم (  76)
1783 .  

  .  4252حدهث نقم املف زأ ، كي ب اجل ن  الصحيح،  (   77)
  4/302املس د (   78)
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 .(79)((..سغمل
... نسسـ  نـن سحـب )) :نناهة ابـن شسـح ق عـن الاهـرأ نج ء ع د ابن هش م نن       

سه هـــدخل يف ع ـــد حممـــد نعدـــد   خـــل فيـــ ، ننـــن سحـــب سه هـــدخل يف ع ـــد قـــرهش 
     .(80)(( خل في  نعدده 

 :الرناهة ا  نسة
بـن شسـح ق قـ ل حـدلين الاهـرأ عـن عـرنة انـن حـدهث  سـ ن البيد ـي ج ء يف        

فـدعت قـرهش  :بن الابا عن نرناه بن احلكم ناملسذن بن خمرنة يف قصة احلدهبية ق ل
نال هكــذسن يف صــدح  شال  ،ا هــب شىل هــذا الرجــل فصــ حل  :ف ــ لذا ،ســديل بــن عمــرن

فخــرج ســديل بــن عمــرن نــن  ،هــذا ال حتــدث النــرب سســ   خددــ  عدي ــ  ع ــذة  ع نــسه 
قــــد سنا  ال ــــذم  :قــــ ل ن ــــبمً   (صــــدى هللا عديــــ  نســــدم)فدمــــ  نآ  نســــذل هللا   ،ع ــــدهم

نســـدم  (صــدى هللا عديـــ )فدمـــ  اسيدــى شىل نســـذل هللا   .الصــدح حـــل بنثــذا هـــذا الرجــل
نسه  ،ض  احلرب بي دم  عشـر سـ لعدى سه تذ  ،الصدحجرات بي دم  ال ذل حمس نق  

حــمس ش ا كــ ه النــ م  ،نسه هرجــ  عــ دم عــ ندم  لــ  ،نــن ال ــ س بنضــدم نــن بنــضأي
نسســـ  ال هــــدخدد  شال بســــمح  ،فأقــــ م  ـــ  لــــماثً  ،امل بـــل قــــدند  خدـــذا بي ــــ  نبـــل نكــــة

ســ  سن  ،نسســ  نــن س َّن نــن سصــح ب  بفــا ش ه نليــ  مل ســر   عديــ  ،نالســيذف ،الراكــب
نسســــ  ال  ،نسه بي  ـــ  نبي ـــ  عيبــــة نكرذفـــة ،ن ـــ  بفــــا ش ه نليـــ  ن  تـــ  عدي ــــ نـــن س ا 

  (81)((شسمل نال شغمل
الب ـذ   املخي نة تشـمل  يـ  تالرنا   سه هذ شالت يف  ل  كثاة جداً نالرنا        

                                                
 . 2/532نحس   األلب ين، صحيح س ن سيب  ان  .  2766حدهث نقم اجلد  ، كي ب (    79)
 . 4/168يف البداهة نال د هة . نسنن   ابن كثا نن حدهث الاهرأ  2/317ابن هش م، الساة ال بذهة (  80)
  .  9/222الس ن الكَبات (   81)
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  .بل الطرفل اليت ُت االتر ق عديد 
 دــة الب ــذ  الــذانة يف الصــدح عدــى كــن الذصــذل شىل ميمل الــرنا ت الســ ب ة ذ نــن جممــ       

  -ال حذ نالي يل:
-  نهكــف بنضــدم عــن  ،أينــن فــيدن ال ــ س ،نضــ  احلــرب عشــر ســ ل

  .بنض
ننــن جــ ء قرهشــ ً نـــن  ،نــن ستــى حممــداً نــن قــرهش بفـــا ش ه نليــ  ن   عدــيدم  -2

  .حممد مل هر ن  عدي 

-  ش ا كــ ه النــ م امل بـــل نال هـــدخدذا نكــة.  ،هــذاسه هرجــ  عــ دم عــ ندم
  شال ذهنال هـــدخد منسهنـــ ، ـــ  لـــماثً  ذا سقـــ نن  ،فـــدخدذه نبـــل نكـــة  مدـــذا بيـــ دخ

 .يف ال رب بسمح الراكب نالسيذف
-  ننــن وــ ء سه هــدخل يف ع ــد  ،نــن وــ ء سه هــدخل يف ع ــد حممــد نعدــد   خــل

 . قرهش نعددهم  خل

- سه بي    عيبة نكرذفة 
-  ال شسمل نال شغمل .  

   :الصلح نم (م)رضي هللا عنهالصحابة موقف 
 :حيث ق لذا ،اليصرهح أبه املسدمل اسي كرنا الصدحج ء يف نناهة البخ نأ        

نك سذا عدى نسأ عمر يف  (82)((نسدم ً شىل املشركل نقد ج ء كيف هر    !سبح ه هللا))
بل   ،َلم مل هكن يف  ل  نذاف  ً )نضي هللا ع  (سه الصدهق الرناهة نظدر نن  ، ل 

 .(صدى هللا عدي  نسدم) نسذل هللاك ه قدب  عدى قدب 

                                                
 . 2732، 2731اجل ن  الصحيح، كي ب الشرنط حدهث نقم  ( 82)
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 :)صــدى هللا عديــ  نســدم(ب ذلــ  لرســذل هللا  )نضــي هللا ع ــ (ن ثــل نذقــف عمــر        
 ،بدى :ق ل ؟سلس   عدى احلق نعدنَّن عدى الب ،ل :قدت ،بدى :ق ل ؟سلست سيب هللا ح  ً ))

 ((؟ طــذف بــ سنلــي  ك ــت حتــدل   سَّن ســ أيت البيــت ف.. .فدــم سنطــي الدسيــة يف  ه  ــ  :قدــت
  .)نضي هللا ع  (نق ل حنذاً نن  ل  أليب بكر الصدهق 

 (نضـي هللا ع ـ )مل هكـن سـؤال عمـر  :قـ ل الندمـ ء ،الدسية ال  يصة ناحل لة ال  قصةن        
نظدـذن  ،عدـى ش الل الكرـ ن نحثـ ً  ،عديـ  يلكشف ن  خرـ بل ،دب ً  ،نكمن  املذكذن وك ً 

 . الل املبطدـلشن  ،نقذتـ  يف سصـرة الـدهن ،( ع ـ نضـي هللا)كم  عرف نـن خد ـ    ،ا سمم
فدـذ ( صـدى هللا عديـ  نسـدم) لنمـر ِبثـل جـذاب ال ـيب (نضي هللا ع  )نسن  جذاب سيب بكر 

ننســـذخ  يف كــــل  ،نز  ة عرف ســـ  ،نهللنمل عدمــــ  ،نـــن الـــدالئل الظـــ هرة عدــــى عظـــيم فضـــد 
  (83).(نضي هللا ع  )نز  ت  في  كد  عدى غا   ، ل 
نلســت  ،شين نســذل هللا)) :لنمــر ب ذلــ  )صــدى هللا عديــ  نســدم(نك ســت شج بــة ال ــيب        
 ؟قدـت سنلـي  ك ـت حتـدل   سَّن سـ أيت البيـت ف طـذف بـ . ق ل عمر: نهذ َّنصرأ ،سعصي 
 . (( ق ل قدت ال ق ل فإس  آتي  ننطذف ؟فأخَبت  سَّن أنتي  الن م ،بدى :ق ل

نفيــ   ،)صـدى هللا عديـ  نسـدم(ذاب نسـذل هللا نكـ ه جـذاب سيب بكـر لنمـر سظـا جـ        
صـدى هللا عديـ  )نسعـرفدم أبحـذال نسـذل هللا ، كـ ه سكمـل الصـح بةسهلل بكـر    اللة عدى سه

 (84)نجـ ء يف قصـة اَلاـرة. نسوـدهم نذاف ـة ألنـر هللا تنـ ىل ،نسعدمدم أبنـذن الـدهن ،(نسدم
)صـدى هللا  نسـذل هللا بن الدغ ة نصف سهلل بكر الصـدهق ب ظـا نـ  نصـرت بـ  خدجيـةاسه 

نغــا  ،نهنــل عدــى سذائــب احلــق ،نيمــل الكــل ،ســذاء نــن كذســ  هصــل الــرحمعديــ  نســدم( 
  (85) .نمل  ك ست صر ةم  نيش  ة نن االبيداء اسيمر  ل  شىل االسيد ء ، ل 

                                                
  . 12/141اسظر: ال ذنأ، ورح صحيح نسدم (   83)

 .  3905حدهث نقم  اجل ن  الصحيح ، كي ب امل  قب،(  84)
  .  5/346فيح الب نأ اسظر: ابن حار ، (   85)
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ملـ  اتضـحت لـ  املصـدحة الدعذهـة يف  لـ   )نضـي هللا ع ـ (ا ط ب  نلكن عمر بن      
ف ـد جـ ء يف  ،)صـدى هللا عديـ  نسـدم(سب سرسـ  عدـى نراجنـة نسـذل هللا الصدح سخذ ي 
املرا  ب  األعم ل الص حلة ليكرر ع ـ   ،((فنمدت لذل  سعم الً ))ذل عمر نناهة البخ نأ ق

نقـــد نن  عــن عمـــر اليصــرهح ِبـــرا   ب ذلـــ   ،نــ  نضـــى نــن اليذقـــف يف االنيثــ ل ابيـــداءً 
نــ  زلــت ستصــدق نسصــذم نسصــدي  :ه ــذلبــن شســح ق نكــ ه عمــر افرــي نناهــة  ،سعمــ الً 
نع ـد الذاقـدأ  .(86)خم فـة كمنـي الـذأ تكدمـت بـ  ،نن الـذأ صـ نت هذنئـذ ،نسعيق

. (87)نصـمت  هـراً  ،ً ل ـد سعي ـت بسـبب  لـ  نقـ هلل :بن عب س قـ ل عمـرانن حدهث 
تذقــــف ن ــــ  لي ــــف عدــــى احلكمــــة يف ال صــــة نــــ  حصــــل نــــن عمــــر  :قــــ ل الســــديدين 

شه كــ ه يف  ،قصــي  يف الصــمة عدــى عبــد هللا بــن سيب نسظــا  ،نت كشــف ع ــ  الشــبدة
نشمنــــ  عمــــل  ،نهــــي هــــذ  ال صــــة ،خبــــمف الث سيــــة ،األنىل مل هطــــ بق اجيدــــ    احلكــــم

 ،بــل هــذ نــأجذن ،فيــ  األعمــ ل املــذكذنة َلــذ  نشال فاميــ  نــ  صــدن ن ــ  كــ ه ننــذنناً 
 (88).ألس  جميدد في 

 :عمر يف هذا الصدحن قف سيب بكر نذ يف نهض ف شىل  ل  نن الرذائد الدعذهة        
قصة نهؤكد هذا اليك نل ن  ج ء يف  .اليك نل بل نج ل الدعذة، يف املذاقف ناآلناء

)نضي هللا حل ك ه سبذ بكر الصدهق  )نضي هللا ع  (اسيخمف عمر بن ا ط ب 
 : ع  عبد الرمحن بن عذف )نضي هللا ع  ( ف  لهسيشا ال  س يف عمر حل  ع  (

عن عمر. ف  ل: شس  سفضل نن نسه  في  نن نجل، شال سس  في  غدظة. ف  ل سخَبين 
سبذ بكر:  ل  ألس  هراين نقي  ً، نلذ سفضى األنر شلي  لرتا كثاًا ه  هذ عدي ، نقد 

                                                
 .  2/317ابن هش م ، الساة ال بذهة  ( 86)

 .  2/607الذاقدأ، املف زأ (  87)
 .  5/346ابن حار، فيح الب نأ  ( 88)
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نن ي  فك ت ش ا غضبت عدى نجل سناين الرض  ع  ، نش ا ل ت ل  سناين الشدة 
 (89)عدي .
يف  (م )نضي هللا ع دبل الشيخل سيب بكر نعمر  نهذا ه  هدل عدى اليذازه       

  سي سة األنة ن،رهق الدعذة. 
 

                                                
،  79/  2، الك نـل يف اليــ نهو . نابـن األلـا  353،  352/  2(   اسظـر : الطـَبأ ،  نهـو األنـم ناملدـذا 89)

 . 144. نالسيذ،ي ،  نهو ا در ء ص 80

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

  لث المبحث الثا
 المصلحة الدعوية في بنود الصلح 

 وقف احلرب :البند األول
جــ ء  كــر املــدة يف صــحيح البخــ نأ نــن غــا حتدهــد ل ــدنه ، نسنــ  اليحدهــد فاــ ء        

ال دن احملد  بنشـر سـ ل هـذ الـذأ نجحـ  كثـا  نهذانن نناهة ابن شسح ق بنشر س ل، 
  (90)كم  سبق بي س  .نن سهل الندم،  

أينــن فيدــ  ال ــ س ســ ل نضــ  احلــرب عشــر  )) :شســح قابــن الــذأ جــ ء يف نناهــة ن        
))(91). 

احلـرب  ملـ  عـرب عدـيدم تـرا )صدى هللا عدي  نسـدم(دهر  كر  سه ال يب ننن اجل       
 َلــم نــ  جي ذســ  نــن امل ــ ف  حــمس شنك سيــة اسيصــ نهم عديــ ، نــدة نغــبدم يف  لــ ، نبــل

 ((نشال ف ـد  ـذا ،فإه سظدر فإه و ءنا سه هدخدذا فيم   خل في  ال ـ س فندـذا))حل ق ل: 
 ،نودــذا بيـــين نبــل ال ــ س سأ نـــن كرــ ن النـــرب :نقذلـــ  :بــل  لــ  ابـــن حاــر ب ذلــ ن 

ر سَّن عدــى غــاهم فــإه وــ ءنا نشه سظدــ ،نالي ــدهر فــإه ظدــر غــاهم عدــي كرــ هم املؤســة
نهـذ برـيح اجلـيم  ،سأ اسـرتاحذا ،نشال فم ت  ضي نـدة الصـدح شال نقـد  ـذا ،س، عذين

ه مل هرندــذا قــ تدذا شن  :ابــن شســح قننقــ  يف نناهــة  .سأ قــذنا ،نتشــدهد املــيم املضــمذنة
 تنـ ىل لذعد هللا ،نشمن  ن   األنر ن  سس  ج زم أبه هللا تن ىل سي صر  نهظدر  ،ن م قذة

نَلــذ   ،نفــرب األنــر عدــى نــ  زعــم ا صــم ،لــ  بــذل  عدــى ،رهــق الي ــال نــ  ا صــم

                                                
 .  8ناج  ص  ( 90)

 ناج  ننا ت ب ذ  الصدح.(  91)
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لكـن نقـ  اليصـرهح بـ   ،نهـذ اليصـرهح بظدـذن غـا  عديـ  ،ال كية حـذف ال سـم األنل
 . (92) فإه سص بذين ك ه الذأ سنا نا :نلرظ  ،ابن شسح قيف نناهة 

داـأ نال هُ ،  ةامنية ليست هدف ً لـذه احلرب يف الدعذة ا سسن البد نن الندم        
شال بنــد عــدة نراحــل، نهــدل عدــى  لــ  نــ  نن  يف صــحيح نســدم نــن حــدهث شليدــ  

... نش ا ل يــت عــدنا )) :برهــدة عــن سبيــ  عــن نســذل هللا )صــدى هللا عديــ  نســدم( قــ ل
نــن املشــركل فــ  عدم شىل لــمث خصــ ل سن خــمل، فــأهيدن نــ  سجــ بذا ف قبــل نــ دم 

فإه سج بذا ف قبـل نـ دم نكـف عـ دم، مث ا عدـم  ، ا عدم شىل ا سممنكف ع دم، مث
شىل اليحــــذل نــــن  انهــــم شىل  ان املدــــ جرهن، نسخــــَبهم سهنــــم شه فندــــذا  لــــ  فددــــم نــــ  
لدمدــــ جرهن نعدــــيدم نــــ  عدــــى املدــــ جرهن، فــــإه سبــــذا سه هيحذلــــذا ن دــــ  فــــأخَبهم سهنــــم 

جيـــرأ عدـــى املـــؤن ل، نال هكذســـذه كـــأعراب املســـدمل جيـــرأ عدـــيدم حكـــم هللا الـــذأ 
وــيء، شال سه جي هــدنا نــ  املســدمل، فــإه هــم سبــذا  (93)هكــذه َلــم يف الف يمــة نالرــيء

فــإه هــم سجــ بذا ف قبــل نــ دم نكــف عــ دم، فــإه هــم سبــذا ف ســينن هللهلل  ،فســددم اجلاهــة
  .(94)((نق تددم 

  -:نتيمثل هذ  ا طذات هللملخطث اآليت

                                                
 .5/338  فيح الب نأ(  92)
( الف يمـة نـ  كســب  املسـدمذه نـن سنــذال املشـركل  ــرب، نسنـ  الرـيء نــ  هؤخـذ نــن النـدن نـن نــ ل ننيـ مل بفــا 93)

 ( . 12/446حرب . )اسظر : ابن ن ظذن، لس ه النرب 
 .  1731(  كي ب اجلد   نالسا، حدهث نقم 94)
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فمـن  لـ  نــ   ،نية نغـ  ت ع ليـة سـ  ً ا سـمنية سهـدافدعذة يف الـكمـ  سه لدحـرب         
 -:هدي
-  ــٌة } :نهــدل عدــى  لــ  قذلــ  ســبح س  ،ليكــذه الــدهن هلل  َ ــ تُِدذُهْم َحــمسَّ الَ َتُكــذَه ِفيـْ َنَق

هُن َّللِ ِ فَــِإِه اسيَـَدــذاْ فَــمَ ُعــْدَناَه ِشالَّ  سأ هكــذه  هــن  .(95) { َعَدــى الظَّــ لِِملَ َنَهُكــذَه الــدِ 
. نهـــدل عدـــى  لـــ  سهضـــ ً نـــ  نن  يف (96)هللا هـــذ الظـــ هر النـــ يل عدـــى ســـ ئر األ  ه

سنــرت )) :صــحيح البخــ نأ عــن ابــن عمــر سه نســذل هللا )صــدى هللا عديــ  نســدم( قــ ل
ذا نه يمـــــ ،سه سق تـــــل ال ـــــ س حـــــمس هشـــــددنا سه ال شلـــــ  شال هللا نسه حممـــــداً نســـــذل هللا

                                                
 .   193(  سذنة الب رة، اآلهة 95)
 .  1/228(  ابن كثا، ترسا ال رآه النظيم 96)

 اجلاهة

 ال ي ل

 الدعذة شىل اَلارة

 هكذسذه كأعراب املسدمل
 املسدمل

 الدعذة شىل ا سمم

 سج بذا

 اسج بذ

 سج بذا

 مل جييبذا مل جييبذا

 مل جييبذا

 هن هة بداهة
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شال  ــــق  ،فــــإ ا فندــــذا  لــــ  عصــــمذا نــــين  نــــ ءهم نسنــــذاَلم ،نهؤتــــذا الاكــــ ة ،الصـــمة
نكـذل  نـ  نن  يف صـحيح البخـ نأ نـن حـدهث  .(97)((نحس  م عدـى هللا ،ا سمم

 ،جــ ء نجــل شىل ال ــيب )صــدى هللا عديــ  نســدم( ف ــ ل:   نســذل هللا :قــ ل ،سيب نذســى
 ،نه  تــل محيــة. فرفــ  شليــ  نسســ  ، تــل غضــب ً نــ  ال يــ ل يف ســبيل هللا ؟ فــإه سحــدَّن ه 

نــن ق تـل ليكــذه كدمـة هللا هــي  )) :ننــ  نفـ  شليــ  نسسـ  شال سســ  كـ ه ق ئمــ  ف ـ ل :قـ ل
    .(98)((فدذ يف سبيل هللا عا نجل ،الندي 

َ ٌة } نهدل عدى  ل  قذل  سبح س : ،شزالة الري ة عن ال  س -2 َنقَ تُِدذُهْم َحمسَّ الَ َتُكذَه ِفيـْ
هُن َّللِ ِ فَــــِإِه اسيَـَدـــذاْ فَــــمَ ُعـــْدَناَه ِشالَّ َعَدــــى الظَـّــ لِِملَ نَ  نامل صــــذ  يف  ،(99) {َهُكـــذَه الـــدِ 

نهــــدخل فيدــــ  نــــ  مي نســــ  الكرــــ ن نــــن سوــــك ل الينــــذهب  ،الري ــــة الكرــــر سن الشــــرا
ـــــــى املســـــــدمل ـــــــ دم ،ناليضـــــــييق عد ـــــــ   .ليصـــــــدنهم عـــــــن  ه ـــــــى  لـــــــ  قذل نهـــــــدل عد

ـــ  َلُكـــْم الَ تُـ }ســـبح س : ـــ ِل َنال ِ َســـ ء َنَن ـــَن الر َِج ـــ تُِدذَه يف َســـِبيِل اَّلل ِ َناْلُمْسَيْضـــَنِرَل ِن  َ
َناْلِذلْــَداِه الَّـــِذهَن هـَُ ذلُـــذَه َنبَـَّ ـــ  َسْخرِْجَ ـــ  ِنـــْن َهــــِذِ  اْلَ ْرهَـــِة الظَّـــ ملِِ َسْهُدَدـــ  َناْجَنـــل لََّ ـــ  ِنـــن 

ـــ  ِنـــن لَّـــُدسَ  َسِصـــااً  ـــل لََّ  .  نهـــدخل يف الري ـــة سهضـــ ً نضـــ  (100) {لَّـــُدسَ  َنلِي ـــ ً َناْجَن
نهكــذه ال يـ ل يف هــذ  احلـ ل  زالــة  ،النذائـق الـيت حتــذل بـل ال ــ س نبـل  عــذة احلـق

 حمس تصل  عذة احلق شىل ال  س.  ،تد  النذائق
- َنقَــ تُِدذاْ } نهــدل عدــى  لـ  قذلــ  ســبح س : ،نن  اعيـداء املنيــدهن ،الـدف مل عــن املســدمل

َ الَ يُِبِ  اْلُمْنَيِدهنَ يف َسِبيِل اَّلل ِ     .(101) { الَِّذهَن هـَُ  تُِدذَسُكْم َنالَ تـَْنَيُدناْ ِشهَّ اَّلل 

                                                
 .   25(  كي ب ا مي ه، حدهث نقم 97)
 .   123(  كي ب الندم، حدهث نقم 98)
 .   193(  سذنة الب رة، اآلهة 99)
 .  75(  سذنة ال س ء، اآلهة 100)
 .  190(  سذنة الب رة، اآلهة 101)
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َ َعَدى َسْصرِِهْم َلَ ِدهرٌ }:قذل ن  ُْم ظُِدُمذا َنِشهَّ اَّللَّ  .(102) {سُِ َه لِدَِّذهَن هـَُ  تـَُدذَه أِبهنَّ

)صــدى هللا فــإه ال ــيب  ،الـدعذةنش ا ك سـت ه ــ ا فرصــة ليا ـب احلــرب ملصــدحة        
 )صدى هللا عدي  نسـدم(نقد بل نسذل هللا  ،هفي مد ، كم  يف هذا الصدح عدي  نسدم(

ناثسيـــ ً  ،سناًل حـــل خـــرج حمرنـــ ً نـــن املده ـــة ال هرهـــد قيـــ الً  ،نغبيـــ  يف البنـــد عـــن احلـــرب
نهللا ال هنطــــذين خطــــة )) :قــــ ل ،قيــــل لــــ  شه ال ـــ س قــــد  نــــذا لــــ  األحـــ بيشحي مـــ  
ن لـــ  شوـــ نة ن ـــ  عديـــ  الصـــمة نالســـمم شىل تـــرا  ((... حرنـــ ت هللا  فيدـــ  هنظمـــذه

 . ، نك ه يف تركد  نصدحةاحلرب لذ تركذه 
)صـدى هللا ف ـد نصـرد  ال ـيب  ،حـذل نصـف ا طـة ةنـذجا  نال بد ه   نن نقرـة       

ن لــ  هنــين تــرا ال يــ ل يف احلــرم،  ((حرنــ ت هللا هنظمــذه فيدــ  )) :ب ذلــ  عديــ  نســدم(
هـي نـن  دـة حرنـ ت هللا،  ((هسـألذسين فيدـ  صـدة الـرحم)) :ابن شسـح ق يف نناهة ننق 

هللحلرن ت حرنة احلرم نالشدر نا حرام، نيف الث لث سظر، ألهنـم لـذ عظمـذا  نقيل املرا 
ننــــهل تنظــــيم حرنــــ ت هللا يف هــــذ   :قــــ ل ا طــــ يبن  .ا حــــرام نــــ  صــــدن  عــــن البيــــت

 .(103)ناقة الدن ءشنالكف عن  ، ذح شىل املس ملةناجل ،ترا ال ي ل يف احلرم :ال صة
 ،قبذلــ  )صــدى هللا عديــ  نســدم(نســذل هللا هرهــد هــذا هــذ نصــف الصــدح الــذأ        

م لدح ــذق. سنــ  ضــظدــم نال هفيــ  هــذ الصــدح اجلــ   الــذأ يف ن رنــة لدطــرفل، نلــي  ن 
املصــ حل ت بيــ  ً، فــإه قــ  ة الــدعذة ننج َلــ  ال ه بدــذه تدــ   ذالً بــغــا  لــ  فدــي  ن 

  .ناسيخر ف   ذق املسدمل ،نجذن ،ظدمفيد  اليت هكذه 
يف ح لـة عـدم نغبـيدم هلللصـدح ال ـ ف   )صـدى هللا عديـ  نسـدم(نقـد بـل الرسـذل        

                                                
 .  39(  سذنة احلل، اآلهة 102)
 .   5/336اسظر : ابن حار، فيح الب نأ (  103)
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ق ضـنف نعـدم جـام، بـل طنهذ احلرب، نمل هبل َلم هذا ا ي ن نن ن  ،ا ي ن اآلخر
هـــم سبـــذا فذالـــذأ سرســـي بيـــد   نشه)) :نتـــدل عدـــى  لـــ  عب نتـــ  ،نـــن ن طـــق قـــذة نحـــام

نجــ ء يف هــذ  النبــ نة   .((ألقــ تد دم عدــى سنــرأ هــذا حــمس ت رــر  ســ لريت نلي رــذه هللا سنــر 
ل حــــمس  نؤكـــدات عـــدة، نهـــي ال ســــم، نســـذه اليذكيـــد يف نذضـــنل، نعــــدم تـــرا ال يـــ

نكـــهل بـــذل  عـــن  ،صـــرحة الن ـــقن)الســـ لرة( هـــي  .صـــر هللانشظدـــ ن الث ـــة ب املـــذت، 
سأ حــمس سنــذت  ،املــرا  املــذت :نقـ ل الــدان أ ،ال ييــل ت رــر  ن دنــة ع  ــ أله  ،ال يـل

نييمـــــل سه هكـــــذه سنا  سســـــ  ه  تـــــل حـــــمس ه رـــــر  نحـــــد  يف  ،يف قـــــَبأ نسب ـــــى ن رـــــر اً 
سأ  ،األعدـى سبـ  هللأل   عدـى (صـدى هللا عديـ  نسـدم)لند   :بن امل اانق ل  ،ن  تديدم

فكيـف ال  ،سه سق تل عن  ه   لـذ اسرـر ت ناحلذل ب  ن  ه يضي ،سه يل نن ال ذة هللهلل
 نسرــ   بصــ ئرهم يف سصــر  هــن هللا تنــ ىل ،سق تــل عــن  ه ــ  نــ  نجــذ  املســدمل نكثــرةم

(104).  
فرصـة ليذسـي  سطـ ق  )صـدى هللا عديـ  نسـدم(ل هللا ذ نيف نقف احلرب نجـد نسـ       
  .(105)الدعذهة شىل املدذا نغاهمف د بنث  دة نن الرس ئل  الدعذة،

حيـث خـرج بنـد حنـذ  ،ة سعـداء الـدعذة نـن اليدـذ دـملذاجكم  نجد سهض ً فرصة         
 نن ودرهن ف ث نن الصدح حمل نبة اليدذ  يف غانة خيَب. 

                                                
 .  5/339ابن حار، فيح الب نأ (  104)
 سيأيت  كر بنضد  يف الثم ن شه و ء هللا . (  105)
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من املشركني وعدم رد  )صلى هللا عليه وسلم( ا  رد من جاء حممد :البند الثاين
 من املسلمني  ا  قريشمن جاء 

ننـــن س هــــم نــــن  ،نــــن س   نــــن املشـــركل ن   شلــــيدم سهجـــ ء يف نناهــــة البخـــ نأ:        
  (106). املسدمل مل هر ن 

 صــ حلت ال ــيب سه قرهشــ ً  )نضــي هللا ع ــ ( نملســدم نــن حــدهث سســ  بــن ن لــ        
ننـــن جـــ ءكم ن ـــ   ،عدـــى سســـ  نـــن جـــ ء نـــ كم مل ســـر   عدـــيكم)صـــدى هللا عديـــ  نســـدم( 

ســ  نــن  هــب ن ــ  شلــيدم ش ،سنــم :قــ ل ؟  نســذل هللا سسكيــب هــذا :ف ــ لذا ،ن   ـذ  شلي ــ 
 .(107)نخمرج ً  ننن ج ء ن دم سيانل هللا ل  فرج ً  ،فأبند  هللا

نــن قــرهش بفــا ش ه نليــ  ن    عدــى سســ  نــن ستــى حممــداً  ابــن شســح قيف نناهــة  ن      
  (108).مل هر ن  عدي  هن هيب  حممداً  عديدم ننن ج ء قرهش ً 

ســبح ه )) :سـدمل، حـمس قــ ل املسـدمذه يف  لـ نكـ ه هـذا الب ـد وــ ق ً عدـى امل       
نســذل ن  نتطبي ــ ً َلــذا الشــرط  .(109)(( ء نســدم ً عدــى املشــركل نقــد جــكيــف هــر    !هللا
نمل أيتــ  سحــد  ،هذنئــذ سهلل ج ــدل شىل سبيــ  ســديل بــن عمــرن )صــدى هللا عديــ  نســدم(هللا 

  . (110) نن الرج ل يف تد  املدة شال ن  
، فدمـ  نعـذب بسـبب ا سـمم ،نن ـ  نـن اَلاـرة ،كـةج ـدل ِبنقد حب  سبذ        

سال تـرنه نـ   ،سن  شىل املشـركل نقـد جئـت نسـدم ً  ،سأ ننشـر املسـدملُن  سخذ ه   أ : 

                                                
 .ب ذ  الصدحناج  ننا ت  ( 106)

  .  1784، كي ب اجلد   نالسا، حدهث نقم صحيح نسدم(  107)
  ب ذ  الصدح ناج  ننا ت (  108)
  .  2732، 2731، كي ب الشرنط، حدهث نقم كم  يف نناهة البخ نأ (   109)
 .  5/344اسظر ابن حار، فيح الب نأ (  110)
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 ،  سهلل ج ـدلن،مأسـ  قـ ئًم :  )صـدى هللا عديـ  نسـدم(ف عيذن شليـ  الرسـذل  !قد ل يت
فذلـب عمـر نـ  سيب . جـ ً نخمر  ه هللا ج عل ل  فرجـ ً شن  ،َّن ال سفدنإف ،سصَب ناحيسب

 ،نشمن   م سحدهم كـدم كدـب ،فإمن  هم نشركذه ،صَب: اج دل ميشي شىل ج ب  نه ذل
 ،ه ــذل عمــر نجــذت سه أيخــذ  نــين فيضــرب بــ  سهلل  ،نهــدين ق ئمــة الســيف ن ــ  :قــ ل

أتنل الندمـ ء نـ  نقـ   :قـ ل ا طـ يب .نسرـذت ال ضـية ،أببيـ  -سأ خبـل-فضن الرجل 
هللح الي يــة لدمســدم ش ا خــ ف سه هللا قــد س سحــدمه  :نجدــل يف قصــة سيب ج ــدل عدــى

فدـم هكـن  ،ننخل ل  سه هيكدم هلللكرر ن  شضم ن ا مي ه شه مل ميك ـ  اليذنهـة ا،اَلم
أليب ج ــدل شىل اَلــما نــ  نجــذ   الســبيل شىل ا ــمص نــن املــذت  ن   شلــيدم شســمن ً 

 .هلللي ية
نشه  ،نالف لـــب سه سهلل  ال هبدـــغ بـــ  اَلـــما ، سســـ  شمنـــ  ن   شىل سبيـــ نالذجـــ  الثـــ ين       

نسنـ  نـ  وـ ف عديـ  نـن الري ـة فـإه  لـ   ،فدـ  ن دنحـة هلللي يـة سهضـ ً  ،عذب  سن سا  
 .(111)هبيدي ب  صَب عب    املؤن ل ،انيح ه نن هللا

ننـــن حلـــق بـــ  نـــن املســـدمل )نضـــي هللا  (112)سيب بصـــاكـــذل  نـــ  كـــ ه نـــن وـــأه ن         
ـــة البخـــ نأ كمـــ  نن  يف  ،عـــ دم( مث نجـــ  ال ـــيب )صـــدى هللا عديـــ  نســـدم( شىل املده ـــة )) :نناه

فاــ ء  سبــذ بصــا نجــل نــن قــرهش، نهــذ نســدم، فأنســدذا يف ،دبــ  نجدــل، ف ــ لذا: الندــد 
ف الـذا أيكدـذه نـن  ،الذأ جندت ل ـ ، فدفنـ  شىل الـرجدل، فخرجـ  بـ  حـمس بدفـ   ا احلديرـة

: نهللا شين ألنات ســـير  هـــذا   فـــمه جيـــداً،  ـــر َلـــم، ف ـــ ل: سبـــذ بصـــا ألحـــد الـــرجدل
ف ســيد  اآلخــر، ف ــ ل: سجــل نهللا شســ  جليــد، ل ــد جربــت بــ ، مث جربــت، ف ــ ل سبــذ بصــا: 

                                                
 .  5/344اسظر : ابن حار، فيح الب نأ (  111)
 ،عبيــد :نقيــل فيــ ث ــ ة، ملبــة بضــم املدمدــة نســكذه ايْ هــذ عُ  ،نجــل نــن قــرهش :(  برــيح املذحــدة نكســر املدمدــة112)

 حديـف بـين زهـرة ،بـن ج نهـة هللجلـيم الث رـياالصـحيح  بن سسيد بريح اَلماة عدـىا -نهذ نهم-ِبذحدة نصفر 
 ( .  5/348)ابن حار، فيح الب نأ 
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نفـر اآلخــر حــمس ستـى املده ــة، فــدخل  ،(113)سنين سسظـر شليــ ، فأنك ـ  ن ــ ، فضــرب  حـمس بــر 
د نسات هــذا  عــراً، ل ــ :املســاد هنــدن، ف ــ ل نســذل هللا )صــدى هللا عديــ  نســدم( حــل نآ 

ــــــ  نســــــدم( قــــــ ل: قُيــــــل نهللا صــــــ حيب نشين  ،(114)فدمــــــ  اسيدــــــى شىل ال ــــــيب )صــــــدى هللا عدي
، فاـــ ء سبـــذ بصـــا، ف ـــ ل:   ســـيب هللا، قـــد نهللا سنىف هللا  نيـــ ، قـــد ن  تـــين (115)مل يـــذل

ِنْسـَنر حــرب لــذ   ،شلـيدم، مث سجنــ ين هللا نـ دم، قــ ل ال ــيب )صـدى هللا عديــ  نسـدم(: نهــل سنــ 
ـــ  سحـــد ـــيدم، فخـــرج حـــمس ستـــى ســـيف  ،(116)كـــ ه ل فدمـــ   ـــ   لـــ  عـــرف سســـ  ســـا   شل

، ق ل: نه ردـت نـ دم سبـذ ج ـدل بـن سـديل، فدحـق أبيب بصـا، فانـل ال وـرج (117)البحر
نـــن قـــرهش نجـــل قـــد سســـدم شال حلـــق أبيب بصـــا، حـــمس اجيمنـــت نـــ دم عصـــ بة، فـــذهللا نـــ  

ف يدــــذهم نسخــــذنا سنــــذاَلم،  ،لشــــأم شال اعرتضــــذا َلــــ هســــمنذه بنــــا خرجــــت ل ــــرهش شىل ا
فأنســدت قــرهش شىل ال ــيب )صــدى هللا عديــ  نســدم( ت  وــد  هللهلل نالــرحم ملــ  سنســل فمــن س   

  .(118)((شليدم)صدى هللا عدي  نسدم(  فأنسل ال يب ،فدذ آنن
 ف لب ــــد يف لـــت هـــذ  الرناهـــة عدــــى نـــ حلق هللملشـــركل نـــن الضــــرن نـــن  لـــ  الب ـــد،       

حمس اضطرت قرهش بند  ل  سه تي  زل ع   ليسدم عدى نج َلـ  ، ح ي ي  سصر لدمسدمل
  نسنذاَل .

هــة سشــأة    جــة شىل الرجــ ل األقــذ ء يف شميــ هنم، فــإه اسه الدنلــة ا ســمنية يف بدن       
نهـر  شىل املشـركل يف  لـ  ابـيمء نانيحـ ه لـ  نـن هللا سـبح س   ،نن هسدم نن كر ن قرهش

                                                
 (  سأ ن ت .113)
 .  ((قيل ص حبكم ص حيب))(  نيف نناهة 114)
 (  ِبنهل شه مل   نذين . 115)
 حلرب لذ ك ه نن  نج ل هني ذس  . (  نصف ل  هلل قدام عدى ا116)
 ،نهـذ يـ  أ املده ـة شىل جدـة السـ حل ،نكـ ه ،رهـق سهـل نكـة ش ا قصـدنا الشـ م ،(  سيف البحر سأ س حد 117)

 ( . 5/350. )ابن حار، فيح الب نأ نهذ قرهب نن بم  بين سديم 
  .  2732، 2731(  اجل ن  الصحيح، كي ب الشرنط، حدهث نقم 118)
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 . ىل بصدق شمي س ، فإه نن صَب ناحيسب فإه هللا سبح س  نتن ىل سيانل ل  خمرج ً نتن
فإه  ل  هنـين سسـ   ،نسن  نن ج ء قرهش ً نن سصح ب حممد )صدى هللا عدي  نسدم(       

ناألنــة لــدعذة نسهددــ . انب ــ ء نثــل هــذا بــل املســدمل فيــ  ضــرن عدــى نرتــد عــن ا ســمم، 
)صــدى هللا عديــ  . فكــذه قــرهش ت ــبددم نال تــر هم عدــى حممــد لــي  َلــ  ح جــة يف املرتــدهن

  لي  في  سأ ضرن عدى املسدمل، بل في  سر  َلم. نسدم(
نسن  ال س ء فإه نسذل هللا )صدى هللا عدي  نسدم( مل هر هن شىل املشركل ت ريذاً ألنـر       

ُ َ  سَهُـَّد  الَِّذهَن آَنُ ذا ِشَ ا َج ءكُ } :نب  سبح س  نتن ىل ُم اْلُمْؤِن َـ ُت ُنَدـ ِجرَاٍت فَـ ْنَيِحُ ذُهنَّ اَّللَّ
ـُـْم نَ  ــ ِن اَل ُهــنَّ ِحــل  َلَّ اَل ُهــْم َسْعَدــُم إبِِميـَـ هِنِنَّ فَــِإْه َعِدْمُيُمــذُهنَّ ُنْؤِنَ ــ ٍت فَــَم تـَْرِجُنــذُهنَّ ِشىَل اْلُكرَّ

ــ َح َعدَــيْ  ُيُمــذُهنَّ ُسُجــذَنُهنَّ َناَل يَِدُّــذَه ََلـُـنَّ َنآتُــذُهم نَّــ  سَسَرُ ــذا َناَل ُجَ  ُكْم َسه تَ ِكُحــذُهنَّ ِشَ ا آتـَيـْ
ـَ ُكْم  ُِْسُكذا ِبِنَصِم اْلَكَذاِفِر َناْسأَلُذا َنـ  سَسَرْ ـُيْم َنْلَيْسـأَلُذا َنـ  سَسَرُ ـذا َ ِلُكـْم ُحْكـُم اَّللَِّ َيُْكـُم بَـ  يـْ

ُ َعِديٌم َحِكيمٌ   . (119) {َناَّللَّ

 )صــدى هللا عديــ  نســدم(ىل نســذل هللا شلــميت جــئن نؤن ــ ت ال ســ ء املؤن ــ ت ان        
 ،نـــن املؤن ـــ ت املـــذكذنات سنيمـــة ب ـــت بشـــرن  ،سم كدثـــذم ب ـــت ع بـــة هـــن خـــرجدن  نـــ

نعبـــدة ب ـــت عبـــد النـــاات بـــن  ،نبـــرنمل ب ـــت ع بـــة ،نســـبينة ب ـــت احلـــ نث األســـدمية 
  (120).نك ه هن خرج نن ال س ء يف تد  املدة ب ت محاة بن عبد املطدب ،سضدة

نــ  سندــم سه نالظــ هر سســ  مل هرتــد سحــد نــن ال ســ ء، نيف  لــ  ه ــذل ابــن حاــر:        
 . (121)نن املد جرات انتدت بند امي هن  سحداً 
 

                                                
 .  10يح ة، اآلهة (  سذنة املم119)
  .  5/348 اسظر : ابن حار، فيح الب نأ(  120)
 .   5/351الريح (  121)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 39 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 40 

 أتجيل العمرة إىل العام املقبل  :ثالثالبند ال
نال هنيمـر يف هـذا النـ م،  صدى هللا عدي  نسدمك ه نن ب ذ  الصدح )سه هرج  ال يب         
  .(122)هنيمر نن ق بل(نسه 

ة هذ ز نة البيت الـذأ ،ـ ل عدـدهم  ل د ك ه الداف  شىل خرنج املسدمل نن املده       
 ،)صـدى هللا عديـ  نسـدم(هللا  لنكـ ه  لـ  شلـر ن   نآهـ  نسـذ ب ، ناوـي قت سرذسـدم شليـ ، 

  .سصح ب  بذل  رفبش
نســذق اَلـــدأ،  ، حـــرامنهــي ا ،نكــ ه َلــذا ال صـــد نــن ز نة البيــت عمنـــة ظــ هرة       

ك ست تنظم البيت نن غـا شسـمم،   -نهللألخل قرهش-عدم ً أبه النرب يف  ل  الان ه 
نهــذا اليذجــ  هــذ نــ   نال تصــد ع ــ  سحــداً، ،م البيــتيفكــ ه حــرأ  ــ  سه تنــل عدــى تنظــ
شىل قذنـ  كم  نن  يف نناهة نسـ د ا نـ م سمحـد سسـ  نجـ  سو ن ب  احلدي  حل نسات البده،  

اَلـدأ يف قمئــد  قـد سكــل سن ن   :ال يــل صـد    ننشــر قـرهش قـد نسهــت نـ )): َلـمف ـ ل 
  .(123)((نن ،ذل احلب  عن حمد 

)صــدى هللا نك ســت النــذ ة نــن غــا ز نة البيــت سنــراً وــ ق ً عدــى صــح بة نســذل هللا        
 )صــدى هللالرســذل هللا  )نضــي هللا ع ــ (نهــدل عديــ  ن ذلــة عمــر بــن ا طــ ب  عديــ  نســدم(
)صـدى هللا عديـ  ال ـيب قـ ل . سنلي  ك ت حتدل   سَّن س أيت البيت ف طـذف بـ )):عدي  نسدم(

  .((فإس  آتي  ننطذف :ق ل ،ال :قدت :ق ل ؟فأخَبت  سَّن أنتي  الن م ،بدى :نسدم(
ك ســـت سرذســـدم تيشـــذق َلـــذا البيـــت نس اء   )نضـــي هللا ع ـــ (نال وــ  سه الصـــح بة        

يف ن  نـ  قبــل سه هنيمـر سســ   خـل هــذ )صــدى هللا عديـ  نســدم(  ال ـيبنسات النمـرة حيــث 

                                                
 . الصدح ننا ت ب ذ  ناج   ( 122)

 .  4/324املس د (  123)
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  .(124)فدم  نسنا أتخا  ل  وق عديدم ،نسصح ب  البيت
نــ  جــ ء يف نناهــة البخــ نأ:  م()نضــي هللا عــ دوــدة نغبــة الصــح بة   هــدل عدــى نهــ       

فـذهللا نـ   :قـ ل ،قذنذا فـ حنرنا مث احد ـذا :ألصح ب )صدى هللا عدي  نسدم(  ق ل نسذل هللا))
فدمـ  مل ه ـم نـ دم سحـد  خـل عدـى سم سـدمة  ،حمس ق ل  ل  لمث نرات ،ق م ن دم نجل

اخـرج مث ال تكدـم  ؟  سـيب هللا سحتـب  لـ  :ف  لـت سم سـدمة ،فذكر َلـ  نـ  ل ـي نـن ال ـ س
 فخــرج فدــم هكدــم سحــداً  .نتــدعذ ح ل ــ  فيحد ــ  ،نــ دم كدمــة حــمس ت حــر بــدس  سحــداً 

نجنـل  ،فدمـ  نسنا  لـ  قـ نذا ف حـرنا ،ن ع  ح ل ـ  فحد ـ  ،بدس ن دم حمس فنل  ل  حنر 
  .(125)((حمس ك   بنضدم ه يل بنض  غم ً  ،بنضدم يدق بنض ً 

كـأهنم تذقرـذا   :يف ت ريذ األنر ق ل ابـن حاـر (م)نضي هللا ع دنيف تذقف الصح بة        
 ،دح املــذكذنسن لرجـ ء ســانل الــذحي إببطـ ل الصــ ،الحيمـ ل سه هكــذه األنـر بــذل  لد ــدب

ألسـ  كـ ه  ،نسـذ  َلـم  لـ  ، ـ م سسـكدمسن ختصيص  هلل  ه بدخذَلم نكة  ل  الن م  
ف سـيفرقذا يف الركـر ملـ  حل دـم  ،م صـذنة احلـ لدنييمـل سه هكذسـذا سَلـي .زن ه نقـذمل ال سـو

ن  ظدذن قذةم ناقيدانهم يف اعي   هم عدى بدذ  غرضدم نقضـ ء  ،سسرسدمع د نن الذل 
 .سن سخــرنا االنيثــ ل العي ـ  هم سه األنــر املطدــق ال ه يضــي الرــذن ، دــر نالفدبــةسسـكدم هللل

 لـ  ألم  )صـدى هللا عديـ  نسـدم(نسـذل هللا   نوـك .نييمل جممذمل هذ  األنـذن جملمـذعدم
ابــن زا   ،نــ دم اً دسخــرج مث ال تكدــم سحــ ؟سحتــب  لــ  ،  ســيب هللا :ق لــت سم ســدمةســدمة. 
فـــإهنم قــــد  خددـــم سنــــر عظـــيم هــــ   ،ذل هللا ال تكدمدــــم  نســـ :ق لـــت سم ســــدمة :شســـح ق

نييمـل سهنـ  فدمـت  ،س خدت عدى سرس  نـن املشـ ة يف سنـر الصـدح ننجـذعدم بفـا فـيح
سنــرهم هللليحدــل )صــدى هللا عديــ  نســدم(  عــن الصــح بة سســ  احيمــل ع ــدهم سه هكــذه ال ــيب

 ،ميـــة يف حـــق سرســـ هلللنا  نسســـ  هــذ هســـيمر عدـــى ا حـــرام سخــذاً  ،هلللرخصـــة يف ح دـــم سخــذاً 

                                                
 .  5/346اسظر : ابن حار ، فيح الب نأ (  124)
 .  2732، 2731اجل ن  الصحيح ، كي ب الشرنط، حدهث نقم (  125)
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)صــــدى هللا عديــــ   نعــــرف ال ـــيب .فأوـــ نت عديــــ  سه هيحدـــل لي يرــــي عـــ دم هــــذا االحيمـــ ل
فدمــ  نسات الصــح بة  لــ  هلل ننا شىل فنــل نــ  سنــرهم  ،صــذاب نــ  سوــ نت بــ  فرندــ نســدم( 

 . (126)ش  مل هبق بند  ل  غ هة ت يظر ،ب 
الب ـد نـ  نشـ ي  عدـى ال رـذس،  بي ريـذ هـذا )صـدى هللا عديـ  نسـدم(اليام نسـذل هللا        

ف ذم تفدفـل يف قدـذ م حـب البيـت النييـق  ه ـ ً، ننـ دم نـن سلـف النـيش يف جـذان  هطـذف 
 . هل نكةسنن  ب  نمس و ء، ال هصد  ع   ص  ، نال مي ن  ع   ن س ، نهم املد جرنه

  بــــل رــــ ق جــــ  نا يف النــــ م املنجــــ  املســــدمذه نــــن  نه عمــــرة، نعدــــى حســــب االت       
فدمـــ  كـــ ه هـــذم  ،ناملشـــركذه هرقبـــذه الذضـــ  ،نب ـــذا فيدـــ  لملـــة س م ،، ن خدـــذا نكـــةل لـــذ

فــأنر  سه وـرج فـأخَب  بـذل  ف ــ ل  ،الث لـث قـ لذا لندـي هـذا آخــر هـذم نـن وـرط صـ حب 
 . سنم فخرج
نصــح بي  الكــرام سنىف ال ــ س  )صــدى هللا عديــ  نســدم(نالبــد سه سندــم سه نســذل هللا        

وــد ال ــ س  ــ  الياانــ ً، نال هنــين ســؤال املشــركل لندــي ا ــرنج سهنــم أتخــرنا عــن هللملذاليــق، نس
 فــإه قيــل كيــف سحذجــذهم شىل سه هطدبــذا )) :ت ريــذ  لــ ، نهبــل ال ــذنأ هــذا األنــر في ــذل

فــ جلذاب سه هــذا الطدــب كــ ه قبــل اس ضــ ء األ م الثملــة  ،نــ دم ا ــرنج نه ذنــذا هلللشــرط
اس ض ء الثملـة بند نسصح ب  عدى االنحت ل هللا عدي  نسدم(  )صدى نك ه عام ال يب ،بيسا

 ع ـــد فخرجـــذا ،ن،دبـــذا االنحتـــ ل قبـــل اس ضـــ ء الثملـــة بيســـا ،ف حيـــ ط الكرـــ ن ألسرســـدم
 .(127)((اس ض ئد  نف ء

، نال وــ  سه حتبدــ  ال رـذسالـيت شه الذفـ ء هلللندــذ  ناملذاليـق نــن األخـمق احلميــدة        
لشـرط، نخـرنجدم نــن البيـت النييـق نــ  حـبدم الشـدهد لــ ،نسح ييدم نفـ ء املسـدمل  ــذا ا

                                                
 .  5/347فيح الب نأ (  126)
 .  12/139ال ذنأ، ورح صحيح نسدم  ( 127)
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عدـى هـذا الصـدح  ةبـتاثن األخـرات املرت اآلشىل ب ، هرتا يف سرـذس املشـركل سلـراً ،يبـ ً هضـ ف 
خدـق  املسـدمل، ننـ  هيمينـذه بـ  نـن املب نا ه  جينل سنلئ  هنرفـذه قـدن ا سـمم ننك سـة

 .سبيل ننف ء هلللندذ  ناملذاليق
نهـذ )نال هــدخدذه  نيف اجل سـب الثـ ين نــن الب ـد هــذ ح لـة الســمح نقـت الــدخذل،        

نشمنــ  وــر،ذا هــذا لــذجدل سحــدمه  سه ال هظدــر ن ــ   :قــ ل الندمــ ء (128)شال جبدبــ ه الســمح
نالثـــــ ين سســـــ  شه عـــــرب في ـــــة سن حنذهـــــ  هكـــــذه يف االســـــيندا   . خـــــذل الفـــــ لبل ال ـــــ هرهن

 (129).هلللسمح صنذبة

عدـى هـذا اجل سـب نـن الشـرط، ن لـ   )صـدى هللا عديـ  نسـدم(نسـذل هللا  نافـق نقـد       
سه  خــذل نكــة عدــى احل لــة األخــرات لــي  َلــم فيــ  ح جــة، نليســذا سهــل خــيمء سن ترــ خر 
إبظدـ ن السـمح، فـإه ج ــذ  الـدعذة سهـل تذاضـ  ن ل هلل ســبح س  نتنـ ىل، نحـمس يف حــ ل 

ــــبم  فــــ حتل ن ــــ يصــــ خــــذَلم ال   حــــ ل امليذاضــــنل الشــــ كرهن هلل ســــبح س  رهن، فحــــ َلم ه 
ع ـــدن  فـــيح سعظـــم البدـــداه  )صـــدى هللا عديـــ  نســـدم(نتنـــ ىل، كمـــ  ك ســـت حـــ ل نســـذل هللا 

 .  (130))نكة(
ســـبب هـــذا الي ـــدهر سه  :الندمـــ ءنسنـــ  نـــن حيـــث نـــدة الب ـــ ء يف الثملـــة س م ف ـــ ل        

نهــذا سصــل يف سه الثملــة  ، ماملدــ جر نــن نكــة ال جيــذز لــ  سه ه ــيم  ــ  سكثــر نــن لملــة س
ناملــدة نلــذ ك ســت قصــاة .  (131) نسنــ  نــ  فذقدــ  فدــ  حكــم ا ق نــة ،لــي  َلــ  حكــم ا ق نــة

   فإهن  ك فية لدمسدمل أل اء ال س  الذأ ج  نا نن سجد  نهذ النمرة. 

                                                
  .  20سبق بي ه نن    ص (  128)
  . 12/136ال ذنأ ، ورح صحيح نسدم   (129)

 .  2/405اسظر : ابن هش م ، الساة ال بذهة  ( 130)

 .  12/136اسظر : ال ذنأ ، ورح صحيح نسدم (  131)
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 دخول القبائل األخرى يف احللف  :رابعالبند ال
ن سحــب سه هــدخل يف ع ــد حممــد نعدــد  نسســ  نــ :جــ ء يف نناهــة ابــن شســح ق       

 (132).ننن سحب سه هدخل يف ع د قرهش نعددهم  خل في  ، خل في 

نتذالبــت ب ــذ بكــر ف ــ لذا  ،حنــن يف ع ــد حممــد نعدــد  :فيذالبــت خااعــة ف ــ لذا        
نسسـ  ش ا كـ ه  ،حنن يف ع ـد قـرهش نعدـدهم نسسـ  ع نـ  هـذا فـم تـدخل نكـة عدي ـ 

 :ننـ  سـمح الراكـب فأقمـت  ـ  لـماثً  ،ديد  أبصح ب ع م ق بل خرج   ع   فدخ
 . (133)نال تدخدد  بفا  ،السيذف
نكرـ ن قــرهش نــن جدــة سخــرات، نسنــ   ،شه ،ـريف الصــدح مهــ  املســدمذه نــن جدــة       

 ت الـــدخذل يف ا ـــذا الصـــدح هللالخييـــ ن، فمـــن سن يدـــ  عمق تال ب ئـــل األخـــرات فك ســـ
  .قرهش فدد   ل حدف خذل يف املسدمل فدد   ل ، ننن سنا ت الدحدف 
اخييـــ ناً نمهـــ  خااعـــة الـــيت  خدـــت يف دـــف ه ـــ  قبيديـــل  خديـــ  يف هـــذا احل نجنـــد       

ع د حممد نعدد ، نب ذ بكر الـيت  خدـت يف ع ـد قـرهش نعدـده ، نهـ  ه ال بيديـ ه 
 . نة نالثأناالندنن  ء  نن قبل ويدمبي 

هـــذ الـــذأ محـــل كرـــ ن قـــرهش عدـــى  مث  خـــذل هـــ تل ال بيديـــل يف هـــذا احلدـــف       
ننات البيد ـــي عـــن نـــرناه بـــن احلكـــم ف ـــد  .فكـــ ه فـــيح نكـــة عدـــى شلـــر  ،س ـــض الندـــد

هـذم احلدهبيـة بي ـ   (صـدى هللا عديـ  نسـدم)كـ ه يف صـدح نسـذل هللا   :ناملسذن بن خمرنة قـ ال
ننـن وـ ء سه هـدخل يف  ،نبل قـرهش سسـ  نـن وـ ء سه هـدخل يف ع ـد حممـد نعدـد   خـل

 ،(صـــدى هللا عديـــ  نســـدم)فـــدخدت خااعـــة يف ع ـــد حممـــد  ،ش نعدـــدهم  خـــلع ـــد قـــره

                                                
  ت ب ذ  الصدح . اناج  نن  ( 132)

 .  5/344. نابن حار، فيح الب نأ  2/317 ابن هش م الساة ال بذهة(  133)
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مث  ،فمكثذا يف اَلدسة حنذ السبنة سن الثم سية عشرة ودراً  ،ن خدت ب ذ بكر يف ع د قرهش
شه بين بكر الذهن  خدذا يف ع د قرهش نلبذا عدى خااعة الذهن  خدـذا يف ع ـد نسـذل هللا 

هـذا  :نق لـت قـرهش ، م ه ـ ل لـ  الـذتا قرهـب نـن نكـةِبـ ء َلـ لـيمً ( صدى هللا عدي  نسدم)
نقـ تدذا خااعـة  ،فأع سذا بين بكر هلللسـمح نالكـرامل ،نال هراَّن سحد ،نن  هندم ب   حممد ،ليل

ىل شننكـــب عمـــرن بـــن ســـ مل  ،(صـــدى هللا عديـــ  نســـدم)عدـــى نســـذل هللا  (134)لدضـــفن ،نندـــم
 : فدم  قدم عدي  سسشد  ،ا َب   ل  وَب بند  (صدى هللا عدي  نسدم)نسذل هللا 

 دف سبي   نسبي  األتدداح   د حممداً ـالددم شين َّنو 
 نس ضذا نيث ق  املؤكدا  سخدرذا املذعدا  شه قرهش ً 

  اداً ـنس ف يدذَّن نكن ً    اداً ـهم بييذَّن هلللذتا ه
    اعيدس ف سصر نسذل هللا سصراً 

مث سنـــر  .  عمـــرن بـــن ســـ مل سصـــرت  (:صـــدى هللا عديـــ  نســـدم)ف ـــ ل نســـذل هللا           
. نيف عدـــى قـــرهش خـــَبهم حـــمس هبفـــيدم يف بم هـــم ينســـأل هللا سه هنمـــ ،ال ـــ س فيادـــانا

سمل هبدفــ  نــ   :قــ ل ؟سمل تكــن بي ــ  نبيــ دم نــدة ،  نســذل هللا :سه سهلل بكــر قــ ل لــ  :نناهــة
قــ ل  نفيــ  ف ــ ل سبــذ بكــر   نســذل هللا سنلــي  بي  ــ  نبيــ دم نــدة . ؟(135)صــ نذا ببــين كنــب

 .(136)مث  كر احلدهث .فأَّن غ زهدم ،نس ضذا الندد ،شهنم غدننا
مث البـــد سه سندـــم سه املســـدمل مل هطدبـــذا هـــذا الب ـــد، نـــن سجـــل سه هي ـــذنا عدـــى        

نسـذل ل  عدى ظ هر الرناهة هم سهل نكـة ف بددـ   قرهش مل  تديدم، شمن  الذأ عرب 

                                                
 .  6/2154الضفن ِبنهل احل د )اجلذهرأ، الصح ح، (  134)
 ابـــــــن سيب وـــــــيبة، املصـــــــ ف . ن 6/162اَليثمـــــــي، جممـــــــ  الانائـــــــد  . ناسظـــــــر: 9/233الســـــــ ن الكـــــــَبات (  135)

14/482  . 
 .  3/390سصب الراهة (  136)
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دم، نميكــــرنه نميكــــر هللا نهللا خــــا نك ســــت فيدــــ  هنــــ هي ،)صــــدى هللا عديــــ  نســــدم(هللا 
ف ـــد ظ ــذا سه  لــ  احلدــف فيــ  نصـــدحة  ،املــ كرهن. فــأ هم هللا نــن حيــث مل ييســبذا

   .فك ست في  هن هيدم ،َلم
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 عيبة مكفوفةأن بينهم  :البند اخلامس
  (137).نعدى سه بي    عيبة نكرذفة :ج ء نن ضمن ب ذ  الصدح       
َبــة ن         يف  نطــذ ً  سأ سنــراً ، يــ  الثيــ ب نكرذفــة سأ نشــدن ة ه ذعــةنــ  جينــل فالَنيـْ

نهــذ شوــ نة شىل تــرا املؤاخــذة ِبــ  ت ــدم بيــ دم احلــرب نغاهــ  ناحمل فظــة  ،صـدنن ســديمة
 . (138)عدى الندد الذأ نق  بي دم

سسـ  ع ـد نجـذ  عــدانة بـل ،ـ ئريل سه هـذ  احلـ ل ال ختدـذ نــن سه  ننـن املندـذم       
س  سه هكـذه عيبـ ً سن ةدهـداً سن نعيـداً ألررهق امل  بـل ِبـ  نـن وـهيحدث كل فرهق عن ا

 ى هللملصطدح املن صر هللحلرب الكمنية. مسن اسي   اً، نهذا هس
هلللكــمم ناليصــري ت.  ئ ً شال اسشــف الً ينهــذا ال ــذمل نــن الســدذا نِبــ  ال هفــين وــ       

ن غـاهم لـي  نذقرـ ً ه  هاهـد يف وـدة النـدانة بـل الطـرفل. ننذقـف املسـدمل نـهذ ن 
ىل هـذا الـدهن نآنـن بـ  سصـبح شبل هـذ حمكـذم  ـذا الـدهن، فمـن  عـي  ،عدناسي ً صرف ً 

 نلي ً. ننن صد ع   نع  ات سهد  سصبح عدناً.
احلــــرب ال هســــي يم شال بيذقــــف نتذقــــف احلــــرب النســــكرهة بــــل الطــــرفل بندــــد        

 سخرات.  ةحلرب نر نشاثنة ا ،س ض الندديف سبب ً تكذه الكمنية، حمس ال 
نهــذ سه َلــ  هــدف ً آخــر نــن  ،ىل  لــ  سنــر سهــم يف الــدعذة ا ســمنيةشنهضــ ف        

نهـذ سشـر الـدعذة هلللطره ـة السـدمية، فيذقـف احلــرب  ،نناء تذقـف احلـرب بـل الطـرفل
، نهبنــد ة نــن املــدعذهن نكــذل  الـدع ،ىل الــدع ةشالكمنيـة بيــ دم هــ  ه ـرب املــدعذهن 

 . ًً السي ب ل الدعذةأً  الطرفل، فيكذه اجلذ نديسسب ب ال ررة بل

                                                
 . ب ذ  الصدح ناج  ننا ت  ( 137)

 .  7/452عذه املنبذ  . نالنظيم سهلل أ،  5/333فيح الب نأ ابن حار، (  138)
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ىل هــذا األســدذب شمث ال س ســى سه املســدمل لــي  نــن ،بينــيدم سصــًم الداــذء        
ننـــن األ ب النـــ م َلـــذ  األنـــة  .شال يف حـــدن  نـــ  ت يضـــي  املصـــدحةنـــن املذاجدـــ ت. 

نن ك ه هـؤنن )) :)صدى هللا عدي  نسدم(املسدمة ن  نج  ب  سبيد  نق ئد نساة  حممد 
  .((ل خااً سن ليصمت يدهللهلل ناليذم اآلخر ف

بـــل تكــذه النمقـــة ال دبيـــة عدـــى  ،َلـــم نال هنــين الكـــف عـــن  لـــ  الــذالء ناحملبـــة       
ف حملبـــة نالــذالء لدمـــؤن ل، نالـــبفض  ،ح َلــ ، فدـــي نــن قبـــل املســدمل ن يـــدة بن يــدةم

 .نداء لدك فرهنالن 
َنسََ اٌه } :املشركل ب ذل  ننهللا سبح س  نتن ىل هلللَباءة نقد ج ء ا عمه نن        

ه نِ َن اَّللِ  َنَنُسذِلِ  ِشىَل ال َّ ِس هـَْذَم احلَْلِ  اأَلْكََبِ َسهَّ اَّلل َ بَرِأٌء نِ َن اْلُمْشرِِكَل َنَنُسذُلُ  َفإِ 
ُيْم َف ْعَدُمذْا سَسَّكُ  ُيْم فَـُدَذ َخْاٌ لَُّكْم َنِشه تـََذلَّيـْ ِر الَِّذهَن َكَرُرناْ تـُبـْ ْم َغْاُ ُنْنِااِأ اَّللِ  َنَبشِ 

الصدح، بل البد لاناَل  نن   نسه هذ  الَباءة ال تانل ِبار  .(139) {ِبَنَذاٍب سَلِيمٍ 
َفِإه َ بُذْا َنسََق ُنذْا الصََّمَة َنآتـَُذاْ } :  يف قذل  تن ىلمك  ،ا مي ه هللهلل نحد  ال وره  ل 

هِن َنسـَُرصِ ُل اآلَ ِت ِلَ ْذٍم هـَْنَدُمذهَ الاََّك َة َفِإْخذَ  ف ليذبة تكذه ه  هم  ،(140) {اُسُكْم يف الدِ 
    بدذازن  نن الصمة نالاك ة نحنذه .     هيف ا مي ه نه ذنذ  هعدي  نن الشرا، نهدخدذ 

                                                
 .  3سذنة اليذبة، اآلهة (  139)
 .  11سذنة اليذبة، اآلهة (  140)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 49 

 وال إغالل  ساللأنه ال إ :السادسالبند 
  (141).نسســ  ال شســمل نال شغــمل: بــن شســح قب ــذ  الصــدح نــن نناهــة ايف جــ ء        

ت ــذل  ،غــمل ا ي ســةنا  ،ســمل نــن الســدة نهــي الســرقةف   ،سأ ال ســرقة نال خي ســة
ناملـرا  سه أينـن بنضــدم  .غـل بفـا سلـف :سنـ  يف الف يمـة في ـ ل خـ ه،سغـل الرجـل سأ 

 ،ا ســــمل نــــن ســــل الســــيذف :نقيــــل .نجدــــراً  نــــن بنــــض يف سرذســــدم نسنــــذاَلم ســــراً 
  . (142)ن لب  الدننمل ننه   سبذ عبيدنا غمل ن

ه عن  ل  نـن غـا ن السرقة نا ي سة فإه املسدمل بنيد ننعدى املنهل األنل ن       
 عدد، ف د ج ء  ه دم يرم عديدم هذ  األنذن. 

، كم  يف قذل  د ناحلد عدى الس نقــرقة ج ء اليددهد نالذعيــفري الس      
َقُة َف ْقَطُنذْا سَْهِدهـَُدَم  َجَااء ِبَ  َكَسَب  َسَك اًل نِ َن اَّللِ  َناَّلل ُ َعاِهٌا َنالسَّ ِنُق َنالسَّ نِ }:تن ىل
  )143( {َحِكيمٌ 
 :، ننن  ل  قذل  تن ىلنيف ا ي سة ج ء ال دي الشدهد ع د  يف الكي ب نالس ة      

نقد  .(144){ذسُذاْ سََن ََّنِتُكْم َنسَسُيْم تـَْنَدُمذهَ َ  سَهُـَّد  الَِّذهَن آَنُ ذاْ اَل خَتُذسُذاْ اَّلل َ َنالرَُّسذَل َنختَُ }
ا ي سة نعدم األن سة نن صر ت قذم أيتذه بند  )صدى هللا عدي  نسدم(جنل ال يب 

صدى هللا عدي  )ق ل ال يب  :عمراه بن حصل نضي هللا ع دم  ق لفنن  ،صح بي 
نه ذننه نال  ،سيشددنهوذسذه نال هؤ  ذه نهشددنه نال ه شه بندكم قذن ً )) (:نسدم

                                                
 .الصدحناج  ننا ت ب ذ   ( 141)

 . 7/452. نعذه املنبذ  5/344ابن حار، فيح الب نأ (  142)
 .  38سذنة امل ئدة، اآلهة  ( 143)

  . 27سذنة األسر ل، اآلهة (  144)
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 )نضي هللا ع  (عن سيب هرهرة نيف حدهث آخر  .(145)((نهظدر فيدم السمن ،هرذه
نال ختن نن  ،س  األن سة شىل نن ائيم  )) :(صدى هللا عدي  نسدم)ق ل ال يب  :ق ل

   .(146)((خ س 
نالداعيــة بشــكل خــ ص ف ملسـدم نــن غــا عدــد جيـب سه هبينــد عــن هــذ  األنـذن،      

خــا البشــرهة،  )صــدى هللا عديــ  نســدم(فكيــف برســذل هللا د ال ــ س عــن  لــ ، هــذ سبنــ
  .فدم سكمل ال  س تطبي  ً َلذا الدهن ،نصح بي  الكرام خا األنة

  نـــ دم قـــهيذ  ن فدـــم الـــذهلشـــركامله صـــرف شىل د  ـــميكـــن ال ـــذل سه هـــذا الب ش اً        
  سه السـرقة نا ي ســة  خ صـة ش ا عدم ــ ،مددم، نال عـ  ات تــر عمهـن هنصــ  م لـ ، فــ

 . ك ست ف وية ع د بنضدم يف  ل  الان ه
م أين ـذه الكرـ ن دجدـيإه املسـدمل نـن ، ف عذهة كَباتش اً فدذا الب د في  نصدحة    

 أله ،نسنــــ  كرــــ ن قــــرهش فــــإه هــــذا الب ــــد لــــن هنطــــيدم وــــيئ ً جدهــــداً  ،يف هــــذا األنــــر
  .غا عددحمس نن ا سهل سرقة نال خي سة ذ ليساملسدمل يف األصل 

                                                
 .  2651سخرج  البخ نأ، اجل ن  الصحيح، كي ب الشد  ات، حدهث نقم  ( 145)

نقـ ل نق ل : هذا حدهث حسـن غرهـب . .  3/564، نالرتنذأ يف س    .  3/414 سخرج  األن م سمحد ( 146)
 .  3/805يف س    نسخرج  سبذ  ان  : صحيح .  2/19األلب ين يف صحيح س ن الرتنذأ 
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  الرابع المبحث 
  ح الدعوية ثمار الصل

 ،َلـم نيف الصـذنة الب ، ـة عـااً  ،لدمسـدمل يف الصذنة الظ هرة ضيم ً الصدح ك ه         
، نل ـد  ـ   هللا سـبح س  ك ه ِبث بـة ال صـر لددنلـة ا سـمنيةن  ننصدحة كَبات لددعذة،

ناملــرا  بــ  صــدح  ،سأ بي ــ ً ظــ هراً  :ثــا)شَّن فيح ــ  لــ  فيحــ ً نبي ــ ً( قــ ل ابــن ك ،تنــ ىل فيحــ ً 
نتكدـــم  ،ناجيمـــ  بنضـــدم بـــبنض ،نآنـــن ال ـــ س ،احلدهبيــة فإســـ  حصـــل بســـبب  خـــا جاهـــل

بشـكل سنسـ  بسـبب  ناسيشر ا سمم  .(147)ناسيشر الندم ال  ف  ا مي ه ،املؤنن ن  الك فر
 -:ين  هدالدعذهة هذا الصدح مث ن ننن سبرز  ،يف اجلاهرة النربية نن  حذَل 

-  صـــدح احلدهبية،فإســـ  ملـــ  كـــ ه الصـــدح مثـــ ن فـــيح نكـــة، هنـــد فـــيح نكـــة نـــن سهـــم
ىل نكـة نفيحدـ ، شملسـدمل انس ض  املشـركذه كـ ه  لـ  سـبب ً نب وـراً لـدخذل 

ألهنــ  ك ســـت نبــدس الرـــيح  ،املــرا  هلللرـــيح ه ــ  احلدهبيـــة :ابـــن حاــر يف الرـــيحل قــ 
 ،  ن ــ  األنــن ننفــ  احلــربملــ  ترتــب عدــى الصــدح الــذأ نقــ ،املبــل عدــى املســدمل

نـن  لـ  كمـ  نقـ   ،نالذصـذل شىل املده ـة ،ن كن نن وشـى الـدخذل يف ا سـمم
شىل    لــد بــن الذليــد نعمــرن بــن النــ ص نغامهــ  مث تبنــت األســب ب بنضــد  بنضــ ً 

مثراتـ  البـ هرة نفذائـد  امليظـ هرة الـيت ك سـت ننن نق ل ال ذنأ: .(148)سه كمل الريح
ن لـ   ،ن خذل ال  س يف  هن هللا سفذاجـ ً  م،نشسمم سهدد  كدد ،ع قبيد  فيح نكة

 نال تيظـــ هر ع ـــدهم سنـــذن ال ـــيب ،سهنـــم قبـــل الصـــدح مل هكذســـذا ويدطـــذه هللملســـدمل
فدمـ  حصـل  ،نال يدـذه ِبـن هندمدـم  ـ  نرصـدة ،كم  هي(  صدى هللا عدي  نسدم)

                                                
 . 4/183ظيم رسا ال رآه النت(  147)
 .  7/441فيح الب نأ (  148)
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 ،ملســدمذه شىل نكــةصـدح احلدهبيــة اخيدطــذا هللملســدمل نجـ ءنا شىل املده ــة ن هــب ا
ن نــذا نــ دم سحــذال ال ــيب  ،نغــاهم هــن هسي صــحذس  ،نحدــذا أبهددــم نسصــدق ئدم

نسعــــــمم سبذتــــــ   ،نرصــــــدة جبائي ةــــــ  ننناااتــــــ  الظــــــ هرة (صــــــدى هللا عديــــــ  نســــــدم)
فمــ   ،نــن  لــ  نعــ ه ذا أبسرســدم كثــااً  ،ن يــل ،ره يــ  ،نحســن ســات  ،امليظــ هرة

ــــت سرذســــدم شىل ا ميــــ ه حــــمس هلل  ن خدــــق نــــ دم شىل ا ســــمم قبــــل فــــيح نكــــة زل
فدمــ    ،شىل ا ســمم ناز ا  اآلخــرنه نــيمً  ،فأســدمذا بــل صــدح احلدهبيــة نفــيح نكــة

نك ســت النــرب يف  ،كــ ه هــذم الرــيح سســدمذا كددــم ملــ  كــ ه قــد  دــد َلــم نــن امليــل
سسـدمت النـرب يف  ،البذا أ ه يظرنه إبسمندم شسمم قرهش فدم  سسدمت قـرهش

 .(149) .البذا أ

نقــد نضــذا  كررهــق قــذأ تــَبم ننــ  املن هــدات.  ،اعــرتاف قــرهش ِبك ســة املســدمل -2
ــــة ،نــــ م  ــــذا الصــــدح سه هكرــــذا عــــ دم ع ــــد قــــ ل نجــــل  :قــــ ل نذســــى بــــن ع ب

)صـدى  ف ـ ل ال ـيب ،ل د صدنَّن عن البيـت ،ن  هذا بريح  :ن صرفدم نن احلدهبية
ه سه هـــدفنذكم عـــن قـــد نضـــي املشـــركذ  ،بـــل هـــذ سعظـــم الريـــذح :هللا عديـــ  نســـدم(
نقــد نسنا نــ كم نــ    ،ألنــ هنهرغبــذا شلــيكم يف ا ،نهســألذكم ال ضــية، بم هــم هلللــراح

 .(150)كرهذا
- نهـذ  احلــرنب اسـرتاحة املسـدمل نـن احلــرب، الـيت وـفديدم ناســيددكت قـذةم ،

نفيد  نن ا ـا الكثـا.  ،ذه كدد  ، عة هلل سبح س  نتن ىلماليت خ ضد  املسد
ناسـرتاحة املسـدمل  .تبن ةـ ، نَلـ  تك ليردـ  يف الـ ر  ناملـ لال سه احلرب َلـ  ش

فيــ  خــا َلــم ألنــذن سخــرات، لمســيندا  َلــ   -نلــذ ك ســت نجيــاة-ن دــ  يف فــرتة 

                                                
 . 12/128ورح صحيح نسدم  ( 149)

 .  16/173ال رآه، ال ر،يب  اجل ن  ألحك م(  150)
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  .يف حرنب ق  نة
- بذل اجلدد يف الدعذة شىل ا سمم يف ظل األنن نالسمم.  

- صـــرك ي  ،ترـــر  الرســـذل )صـــدى هللا عديـــ  نســـدم( ملخ ،بـــة قـــ  ة بنـــض الـــدنل، 
 .ن عـــــذةم شىل ا ســـــمم ،نسنـــــراء األعـــــراب ،نامل ـــــذق  ،نال ا وـــــي ،نكســـــرات

  -نن د  ن  هدي:
كي ب  شىل هرقل )عظيم الرنم(، الـذأ سنسـل بـ   حيـة بـن خديرـة الكدـيب )نضـي         

بســم هللا الــرمحن الــرحيم، نــن حممــد عبــد هللا ننســذل ، شىل هرقــل   ))هللا ع ــ ( ، جــ ء فيــ : 
م عدــى نــن اتبــ  اَلــدات، سنــ  بنــد: فــإين س عــذا بدع هــة ا ســمم، سســدم عظــيم الــرنم، ســم

قُـْل َ  َسْهـَل } ،(151)تسدم، هؤت  هللا سجرا نـرتل، فـإه تذلــيت فــإه عـديــ  شمث األنهســيل
َ َنالَ سُ  ـَ ُكْم َسالَّ سـَْنبُـَد ِشالَّ اَّلل  ْشـرَِا بِـِ  َوـْيئ ً َنالَ هـَيَِّخـَذ اْلِكَي ِب تـََن َلْذْا ِشىَل َكَدَمٍة َسَذاء بـَيـْ َـَ   َنبـَيـْ

 (153) .(((152) {بـَْنُضَ   بـَْنض ً سَْنهلَلهللً نِ ن ُ نِه اَّلل ِ فَِإه تـََذلَّْذاْ فـَُ ذلُذاْ اْوَدُدنْا أِبَّنَّ ُنْسِدُمذهَ 
نكي بـــــ  شىل كســـــرات )عظـــــيم فــــــ نس(، الـــــذأ سنســـــل بــــــ  عبـــــدهللا بـــــن حذافــــــة         

محن الـرحيم، نـن حممـد نسـذل هللا، شىل كسـرات عظــيم بسـم هللا الـر  ))السـدمي، نجـ ء فيـ : 
ف نس، سمم عدى نـن اتبـ  اَلـدات، نآنـن هللهلل ننسـذل ، نوـدد سه ال شلـ  شال هللا نحـد  ال 
وــره  لـــ ، نسه حممـــداً عبـــد  ننســـذل ، س عـــذا بدع هـــة هللا، فـــإين سَّن نســـذل هللا شىل ال ـــ س  

سسـدم تسـدم، فـإه سبيـت فـإه عديـ  لي ذن نن ك ه حي ً نيق ال ذل عدى الك فرهن،  ،ك فة
 . (154)((شمث اجملذس

                                                
 مل الذهن مل هسدمذا ت ديداً ل  .   ( امل صذ   م األتب151)
 .  64(  سذنة آل عمراه، اآلهة 152)
 .   7(  سخرج  البخ نأ، كي ب بدء الذحي، حدهث نقم 153)
 .  3/688ال يم، زا  املن   (  ابن 154)
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 )ند  احلبشة(، الذأ سنسل ب  عمرن بن سنية الضمرأ.  نكي ب  شىل ال ا وي
نكي ب  شىل امل ذق  )ند  نصر نا سك دنهة(، الذأ سنسل ب  ح ،ب ابـن سيب       

لـــيت بنـــث  ـــ  نســـذل هللا )صـــدى هللا عديـــ  بدينـــة، شىل غـــا  لـــ  نـــن الكيـــب الكثـــاة ا
 .(155)نسدم( شىل املدذا نغاهم، ناَلدف ن د   عذةم شىل هللا سبح س  نتن ىل

- س ح هــــذا الصـــــدح الررصـــــة لدمســـــدمل ناملشــــركل سه وـــــيدث بنضـــــدم بـــــبنض، 
فمـ  فـيح  :لاهـرأيف هـذا ه ـذل ان  .(156)فيطد  املشركذه عدـى حم سـن ا سـمم

 ،شمنــ  كــ ه ال يــ ل حيــث الي ــى ال ــ س ،  كــ ه سعظــم ن ــ يف ا ســمم فيحــ ً قبدــ
نالي ــــذا  ،ننضــــنت احلـــرب، نسِنــــن ال ـــ س بنضــــدم بنضـــ ً  ،فدمـــ  ك ســــت اَلدســـة

فير نضـــذا يف احلـــدهث نامل  زعـــة، فدـــم ُهكدـــم سحـــد يف ا ســـمم هن ـــل وـــيئ ً شال 
نل ــــد  خــــل يف تي ــــ  الســــ يل نثــــل نــــن كــــ ه يف ا ســــمم قبــــل  ، خــــل فيــــ 

 .(157) ل 
-   نهم  ،عدن آخر نن سعداء الدعذةالرسذل )صدى هللا عدي  نسدم( حمل نبة ترر

حيث خرج نسذل هللا )صدى هللا عدي  نسدم( بند حنذ نن ودرهن  ،اليدذ 
نغ م املسدمذه  ،)صدى هللا عدي  نسدم(فريحد  هللا عدى سبي  شىل غانة خيَب. 

َلَ ْد َنِضَي : } ىلغ  ئم كثاة يف هذ  الفانة، ق ل ابن حار: املرا  ب ذل  تن
اَّللَُّ َعِن اْلُمْؤِنِ َل ِشْ  هـَُب ِهُنذَسَ  حَتَْت الشََّاَرِة فَـَنِدَم َن  يف قـُُدذِ ِْم َفَأسَاَل 

ألهن  هي  ،فيح خيَب عدى الصحيح (158) {السَِّكيَ َة َعَدْيِدْم َنَساَثَ ُْم فَـْيحً  َقرِهب ً 

                                                
 نن  بنده  .  688/  3(  اسظر سصذص هذ  الكيب نغاه  ع د ابن ال يم، زا  املن   155)

 .   282-280(  اسظر : ال دنأ، الساة ال بذهة ص156)
 .   2/322(  ابن هش م الساة ال بذهة 157)
 .  18سذنة الريح ، اآلهة (  158)
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وددَّن  :جمم  بن ح نلة ق لنعن  ،اليت نقنت فيد  املف من الكثاة لدمسدمل
ع د   ناقر ً ( صدى هللا عدي  نسدم)فدم  اسصرف   نجدَّن نسذل هللا  ،احلدهبية

 ،اآلهة (شَّن فيح   ل  فيح  نبي  ) :نقد    ال  س قرس عديدم ،كرامل الفميم
شس  لريح  ،سأ نالذأ سرسي بيد  :ق ل ؟  نسذل هللا سن فيح هذ :ف  ل نجل

  .(159)سهل احلدهبية مث قسمت خيَب عدى

- نقــ ل ه ــذل الاهــرأ يف هــذا: ، ز  ة كبــاة از    عـد  املســدمل يف هــذ  الرــرتة
)صــدى هللا عديــ  نســدم(  ن لــ  سه ال ــيب ،الاهــرأ ل ــد كــ ه احلدهبيــة سعظــم الريــذح

 ،فدمــ  نقــ  الصــدح نشــى ال ــ س بنضــدم يف بنــض ،جــ ء شليدــ  يف سلــف نسنبنم ئــة
فمــ  نضــت تدــ   ،سنا  سحــد ا ســمم شال  كــن ن ــ  فمــ  ،نعدمــذا ن نــذا عــن هللا

 :. نه ـــذل سهضـــ ً (160)الســـ ي ه شال ناملســـدمذه قـــد جـــ ءنا شىل نكـــة يف عشـــرة آالف
. نقـ ل (161)نل د  خل يف تي   الس يل نثـل نـن كـ ه يف ا سـمم قبـل  لـ 

 .نالـدليل عدـى قــذل الاهـرأ سه نسـذل هللا )صـدى هللا عديـ  نســدم( :ابـن هشـ م
 -يف قذل ج بر بـن عبـدهللا  -ه ة شىل احلدهبية يف سلف نسنبنم ئة خرج نن املد

  .(162).مث خرج ع م فيح نكة بند  ل  بس يل يف عشرة آالف
 
 

                                                
نقــ ل األلبــ ين يف صــحيح ســ ن سيب  ان  .  3/413 يف ســ     سبــذ  ان ن .   3/420سخرجــ  ا نــ م سمحــد (  159)

، نناف ــ  نقــ ل : صــحيح ا ســ    نمل ورجــ    . 2/131يف املســيدنا  احلــ كمسخرجــ  ن : حســن .  2/586
 الذهيب . 

 . 16/173 ن  ألحك م ال رآه ال ر،يب، اجل ( 160)

 .   2/322(  ابن هش م الساة ال بذهة 161)
 س بق، املك ه سرس  .(  املرج  ال162)
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 الخاتمة
بنـــد البحــــث ناليأنـــل يف  لــــ  الصــــدح املبـــ نا )صــــدح احلدهبيـــة( الــــذأ جندــــ  هللا        

 )صــدى هللا عديــ  نســدم( ــيب ة الكمــســبح س  نتنــ ىل فيحــ ً َلــذ  األنــة س نك ــ  ج سبــ ً نــن ح
ــــداًء نــــن خرنجــــ  شالدعذهــــة يف تن ندــــ  نــــ  املشــــركل يف هــــذا الصــــدح، نتبــــل  ىل  لــــ  ابي

حيـث سـذات السـدم، ناسـيند لدحــرب يف حـ ل نقذعدـ . ننـرنناً هلللرسـ ئل الشــرذهة  ،ةيـاحلدهب
ل األلـر البـ لغ يف جنـل قـرهش تي ـ ز لـ  هـ  كـ ه  ،اليت نجدد  عدـى قـرهش قبـل بداهـة الصـدح

نكـذل  نـ  كـ ه نـن  .)صـدى هللا عديـ  نسـدم(نتطدب الصـدح نـ  نسـذل هللا  ،عن كَب ئد 
مل هذافـــق ات سل ـــ ء كي بـــة الصـــدح نـــن الي ـــ زل عـــن عبـــ ن  )صـــدى هللا عديـــ  نســـدم(نســـذل هللا 

هندم سه ت  زل  عن  ل  لي  في  غـط  )صدى هللا عدي  نسدم(املشركذه، نك ه ال يب   عديد
)صـدى ب   لـ  كدـ  نـن تدـ  الب ـذ  الـذان ة الـيت نافـق عديدـ  نسـذل هللا لدمسدمل، مث ن  ت

)نضي نع قبيد  احلميدة لإلسمم ناملسدمل، يف حل سه بنض صح بي   ،هللا عدي  نسدم(
بداهــة األنــر وــيء بســبب يف عدــى نكــ سيدم نجملــة قــدنهم  خــل يف سرذســدم  (مهللا عــ د

  .  ل  الصدح حل خريت عديدم احلكمة نن ننائ
 -:اليذج  ببنض اليذصي ت عدى ال حذ الي يلميكن ننن خمل هذا البحث        
-  صـدى هللا ة يف جذاسب خميدرة نن ساة ال ـيب هالينمق يف  ناسة احلكمة الدعذ(

  .عدي  نسدم(
 ن الصدح نن سهل احلكمة نال ظر البنيد. ذ االعي  ء هللخيي ن املر نضل يف سن -2

- دمــة، نالي ــ زل عــن االجيدـــ  ات ن املذ ذقل يف األنــاليســديم ل ــ  ة الــدعذة املذلــ
  .ناآلناء الشخصية يف هذ  املس ئل

-  ل ال ـ س عـن  لـ    ع د خر ء احلكمة يف شجراء ننـل نـن سنـذن الـدعذة نتسـ
   .يسن ب  ئد الدعذة جتدييد  نشهض حد   ق  مل ال  س   

-  اجلدـــــذ  الث ـــــة ب صـــــر هللا ســـــبح س  نتنـــــ ىل نعـــــدم االســـــينا ل يف جـــــين مثـــــ ن
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 الدعذهة. 
نيف ا ي م سسأل هللا سبح س  نتن ىل سه هرزق   الر   يف الدهن، ناحلكمـة يف الـدعذة،        

  .نا عدى سبي   حممد نعدى آل  نصحب  س نلنصدى هللا نسدم نهلل
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 مراجع البحث ومصادره
) ان شحيــ ء  1الك نــل يف اليــ نهو ، حت يــق نضــبث عدــي وــاأ ، ط، األثننرابننن  -1

 هـ(.1408اث ، بانت ، الرت 
 هـ( .1405)املكيب ا سمني ، بانت ،  5، طاإلمام أمحد، املسند -2
،سشــر )نطبنـة جل ــة اليـأليف نالرت ــة، ، شنيـ مل األ ـ مل أمحند بننن علني املقرينن   -3

 ال  هرة( .
 1، املذاهـــب الددسيـــة، حت يـــق صـــ حل سمحـــد الشـــ ني . طالقسننن الين أمحننند حممننند -4

 هـ( . 1412 )املكيب ا سمني، بانت،
)املكيــــــب ا ســــــمني، بــــــانت ،  1، ط، ، صــــــحيح ســــــ ن سيب  ان األلبنننننناين -5

 هـ( .1409
)املكيــــــب ا ســــــمني، بــــــانت ،  1، ط ، صــــــحيح ســــــ ن الرتنــــــذأاأللبنننننناين -6

 هـ( .1408
)املطبنــــة  1تــــرقيم حممــــد فــــؤا  عبــــد البــــ قي، طالبخــــ نأ، اجلــــ ن  الصــــحيح،  -7

  ( . 1400السدرية، ال  هرة ، 
، سشـر )نطبنـة السـ ة يح األخبـ ن عمـ  يف بـم  النـرب نـن اآلاثنبديدد، صحابن  -8

 هـ( . 1371احملمدهة، 

 ( 1356) ان املن نف، حيدن سهلل  ،  1البيد ي، الس ن الكَبات، ط -9

حت يــق نوــرح سمحــد حممــد وــ كر ، سشــر) ان شحيــ ء الــرتاث ، الرتنــذأ، الســ ن -10
 النريب( .

) ان الندــــــم  3، طحت يـــــق سمحــــــد عبـــــد الفرـــــذن عطـــــ ن اجلـــــذهرأ، الصـــــح ح،  -11
 هـ( .1404لدممهل، بانت ، 

 ح فظ احلكمي، نرن ت غانة احلدهبية ، )اجل ننة ا سمنية، املده ة امل ذنة( -12
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 املسيدنا عدى الصحيحل، سشر ) ان املنرفة ، بانت( .، احل كم -13
يح نتنديـــق ح، تـــرقيم حممـــد فـــؤا  عبـــد البـــ قي ، تصـــحاـــر ، فـــيح البـــ نأابـــن  -14

الناهــــا بــــن هللز ، سشر)ناســــة ش انات البحــــذث الندميــــة   حـــة الشــــيو عبــــد 
 نا في ء نالدعذة نا نو   ، الر ب( .

 حار النس مين، تدخيل احلبا )ال  هرة( ابن  -15
 ، سشر) ان ص  ن ، بانت( .نام البدداه ناحلمذأ،  -16
) ان احلـدهث ،  1شعـدا  نتنديـق عـات عبيـد الـدع س ، ط،  ان ، السـ نسبذ  -17

 . هـ(1388بانت ، 
الــدهب  الشــيب ين، حــدائق األســذان ننطــ ل  األســران، حت يــق عبــدهللا األسصــ نأ ابــن  -18

 )نطبنة حممد ه وم الكييب ،  نشق( 
الراغب األصـرد ين، املرـر ات يف غرهـب ال ـرآه، حت يـق : عـدَّنه صـرذاه  ان أ  -19

 هـ( . 1412) ان ال دم،  نشق، 1. ط

) نا الكيـــــب، بــــــانت،  1طالانقـــــ ين، وـــــرح الانقـــــ ين عدـــــى املذاهـــــب الددسيـــــة.  -20
 هـ( 1417

 ، سشر) ان احلدهث( .سصب الراهة، الاهدني ،  -21
 ، سشر) ان ص  ن ، بانت ( .سند، الطب  ت الكَباتابن  -22
، حت يــــق حممــــد سيب الرضــــل شبــــراهيم ، سشــــر ) ان الســــيذ،ي ،  نهــــو ا درــــ ء  -23

 الركر النريب ، ال  هرة ( .

)الدان السـدرية ،  2ناآلاثن، طالكي ب املص ف يف األح  هث ويبة، ابن سيب  -24
 هـ( .1399اَل د ، 

) ان الكيـــــــب الندميـــــــة ، بـــــــانت ،  1، طالطـــــــَبأ ،  نهـــــــو األنـــــــم ناملدـــــــذا  -25
 هـ(.1407
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 هـ( . 1373)احلديب، نصر،  2الطَبأ، ج ن  البي ه، ط -26
الطيب حممد مش  احلق النظيم سهلل أ، عذه املنبذ  ، ) ان الكيـ ب النـريب، سبذ  -27

 بانت( . 
 . (1364)ال  هرة،  1ينام، طاألسدلسي، ننام ن  اسالبكرأ يد عبسبذ  -28

 هـ( .1399) ان نكة، نكة املكرنة،  2عييق البم أ، سسب حرب، ط -29

 هـ( . 1412نؤسسة الرس لة، بانت،  )6ط ،عمر كح لة، ننام قب ئل النرب -30
وـرح صـحيح البخـ نأ ، سشـر) ان شحيـ ء الـرتاث النـريب النيين، عمدة ال ـ نأ  -31

   (.، بانت

ـــــــدهللا الرتكـــــــي، طابـــــــن  -32 ـــــــدكيذن عب ـــــــق ال )نزانة الشـــــــؤنه 2قدانـــــــة، الكـــــــ يف، حت ي
 هـ( . 1419ا سمنية، الر ب، 

قدانة، املفين، حت يق الدكيذن عبدهللا الرتكي نالدكيذن عبدالري ح حممد احلدذ، ابن  -33
 هـ(. 1417) ان عدم الكيب، الر ب، 2ط

 ( . 1413ن الكيب الندمية ، ، سشر ) اال ر،يب ، اجل ن  ألحك م ال رآه،  -34
 هـ(. 1402)نؤسسة الرس لة ، بانت ،  3، ط، زا  املن  ال يم ابن  -35
 هـ(.1402)نكيبة املن نف ، بانت ،  4، طكثا، البداهة نال د هةابن   -36
 ) ان الركر( . 1، طكثا، ترسا ال رآه النظيمابن   -37
 دم( . حممد بن عبدالذه ب، خميصر ساة الرسذل )صدى هللا عدي  نس -38
تــرقيم حممـــد فــؤا  عبــد البــ قي ، سشــر )ناســـة ش انات نســدم، صــحيح نســدم،  -39

 هـ( .1400البحذث الندمية نا في ء نالدعذة نا نو   ، الر ب ، 
  ، سشر) ان ص  ن، بانت( .ن ظذن، لس ه النربابن  -40
  هـ(.1408) ان الشرنق ، جدة ،  7، طال دنأ، الساة ال بذهة  -41
 (  . 1417) نا الركر، بانت، 1 يق حممذ  نطرحي.  طال ذنأ، اجملمذمل. حت -42
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) ان شحيــــ ء الــــرتاث النــــريب ، بــــانت ،  2ط، ال ــــذنأ، وــــرح صــــحيح نســــدم -43
 هـ(.1392

، حت يــق نضــبث نصــطرى الســ   نغــا  ، سشــر) ان هشــ م ، الســاة ال بذهــةابــن  -44
 املنرفة ، بانت( .

الندميــــة بــــانت ، جممــــ  الانائــــد نن بــــ  الرذائـــد، سشــــر) ان الكيــــب اَليثمـــي،  -45
 .  هـ(1408

 )ع مل الكيب(  ،الذاقدأ ، املف زأ -46
 هـ( 1412الين ذيب،  نهو الين ذيب، ) ان ص  ن، بانت،  -47
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