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غزوة احلديبية

بسم هللا الرمحن الرحيم
توطئة:
كلَّماَّقرأتَّيفَّسريةَّرسولَّهللاََّّوأمعنتَّالنظرَّيفَّأحداثهاَّتعظمَّ
يفَّعيينَّشخصيةَّالرسولََّّيفَّكلَّموقفََّّ.
حننناَّا بَّدصننددَّا نندغزَّعنناَّي ن وةَّا دغ ي نةَّ،وقنندَّدرسننناحناَّوحننناَّ
أطفالََّّ،وكنتَّأعجبَّيفَّنفسيَّوأانَّيفَّمثلَّسنكَّايَّدينََّّانشنَّاَّطنر ََّّ
العننودَّ،دسننياَّاردرابَّدصخصننيةَّالرسننولََّّوالَّسننيماَّيفَّأثنننااَّك ادننةَّ
دنودَّاملعاحنندةَّ،وكن تَّوسن أ َّأننتَّابَّشنااَّهللاَّايَّدنينََّّ،ووقفنتَّعلن َّ
دنودَّمعاحنندةَّلنلاَّا دغ ينةَّ،فأننتَّأقنولَّمنلَّال سنليمَّسَّورسنول َّابََّّ
ماَّفعل َّالرسولََّّحننوَّا ن ََّّ،ولأناَّ َّأكناَّأسن وعبَّحننلاَّال نند َّمناَّ
جااَّاىلَّرسولَّهللاََّّمسلماَّدعدَّعقدَّالصلاَّفيجنبَّعلن َّاملسنلم َّ
أبَّغننرودوإَّاىلَّالأفننارَّ،ومنناَّارتنندََّّمنناَّاملسننلم َّو ن َّ لأف نارَّفلنني َّ
عليهمَّأبَّغردوإَّ.وكابَّعمنرََّّ َّغوافن َّيفَّال داغنةَّعلن َّحننلاَّالصنر َّ،
عظمةَّحنلاَّالنبَّالأرميَّودعدَّنظنرإَّ،وعرفنتَّ
ولأاَّدعدَّدراس َّت َّيلَّ
ِّ
الفرقَّد َّرأغ ََّّود َّرأ َّعمرََّّ.
يفَّ
فوهللاَّلوَّوضعتَّاألن يااَّواملرسلوبَّكلَّهمَّيفَّكفنةََّّورسنولَّهللاََّّ َّ
كفةََّّلرجحهمَّرسولَّهللاََّّ.
وكلماَّتعم َّاملسلمَّيفَّدراسةَّالسريةَّالن وغنةَّالصنرغفةَّوفهمهناَّت جلن َّ
ل َّعظمةَّالرسولََّّأكثرَّفأكثرََّّ.
وق نندَّأن ن لَّهللاَّتع نناىلَّس ننورةَّالفن ن اَّ«حن ننلاَّالفن ن اَّامل ننلكورَّحن ننوَّل ننلاَّ
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ا دغ يةَّ»َّولللكَّفهيَّي وةَّا دغ يةَّأوَّين وةَّالفن اَّ.فمناَّحننلإَّال ن وةَّ
اليتَّغنصبَّفيهاَّق الََّّ،وقدَّمساحناَّهللاَّتعاىلَّف حاََّّم يناَّ؟َّ.
املقاييس اإلميانية:

يفَّاملقنناغي َّال صنرغةَّأبََّّالفن اَّغعننينَّالفن اَّالعسننأر َّ؛َّمعركننةََّّوق ننالََّّ
ودمااََّّوجراحََّّ..
أماَّيفَّاملقاغي َّارميانينةَّفننرهَّحننناَّأبََّّاألمنرَّات لنفَّ،ابََّّالفن اَّحننناَّ
الَّغعينَّاملعركةَّ،والَّعسأرغةَّ،والَّق الَّ،ف اََّّوالَّق ال؟َّنعمََّّ.
توطيد حدود الدولة اإلسالمية:

يفَّالسنننةَّالسادسننةَّأغ نناََّّتننراَّالرسننولََّّغرغنندَّمأننةَّاملأرمننةَّغرغنندَّ
العمرةَّالَّغرغدَّحرََّّ،وهللإَّالعمرةَّأكثرَّماَّمعنَََّّّ.
من الناحية الدينية:

أبََّّديتَّهللاَّا رامَّحنوَّق لنةَّاملسنلم َّ،فهنمَّغرغندوبَّالنَّسنكَّوال ع ندَّ،
اذاََّّفالَّحي ََّّللمصرك َّأبَّمينعواَّاملسلم َّماَّالولولَّعل َّق ل همَّ..
من الناحية العسكرية:
تع نندََّّحن ننلإَّال ن ن وةَّمن نناورةََّّس ننلميةَّ؛َّاذَّغص نناحندَّالأف ننارَّيفَّمأ ننةَّق ننوةََّّ
اسالميةََّّوالَّغس طيعوبَّأبَّميدواَّاليهمَّأغدغهمَّأبذهَّ.
من الناحية السياسية:

أبََّّحنننلاَّا ننينَّحيمننيَّنظام ناَّسياسننيَّاَّل ن َّدول ن َّوحاض نرت َّوأراضنني َّ
ونظام َّالندغينََّّوالعسنأر ََّّوالسياسنيََّّواألتالقنيََّّوا نار ََّّ،واعناا َّ
الأفارَّهبلإَّالدولةَّذاتَّالنظامَّاخلاصَّ.
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من الناحية اجلغرافية:
اع ناا َّالأف ننارَّهب ننلإَّالدول ننةَّو نندودحناَّالسياس ننيةَّوا رافي ننةَّعلن ن َّ
أرضَّا غرةَّالعرديةَّ.
وحنلإَّا ملةَّأش َّماَّغسم َّاليومَّ لعرضَّالسنلميَّوامل نادرةَّل نأم َّ
حنندودَّالدولننةَّمنناَّأ ََِّّّطننار ََّّميأنناَّأبَّغقننلَّ،فهننلإَّالعمننرةَّتالننةََّّهلنناَّ
معنننََّّتنناصََّّمنناَّد ن َّعمرات ن َّاألردننلَّيفَّحيات ن ََّّ،قنندَّتفننوقَّا ننر َّ
املسلحةَّاملأصوفةَّأمهيةََّّيفَّكثريََّّماَّي وات َّالسادقةََّّ.
إىل بيت هللا احلرام:

واس ن نفرَّ–َّالرسننولََّّ-العننر َّومنناَّحول ن َّمنناَّأحنننلَّال نواد َّمنناَّ
األع نرا َّليخرج نواَّمع ن َّوحنننوَّ صننيَّأبَّت صنندهَّل ن َّق نرغنَّ ننر َّأوَّ
غص نندوإَّع نناَّدي ننتَّهللاَّا نرامَّ،فأدط ننأَّعلي ن َّكث ننريََّّم نناَّاألع نرا َّ،وت ننراَّ
رس ننولَّهللاََّّمب نناَّمع ن َّم نناَّامله نناجرغاَّواألنص ننارَّ،وم نناَّ ن َّدن ن َّم نناَّ
العننر َّ،وسنناقَّمع ن َّاهلنند َّ،وأحننرمَّ لعمننرةَّليننأماَّالنننا َّمنناَّحرد ن َّ،
ائراَّهللاَّال يتَّومعظماََّّل ََّّ.
وليعلمواَّأن َّامناَّتراَّز َّ
وك ننابَّاهلن نند َّس ن ن ع َّددنن ننةََّّوك ننابَّجن ننادرَّد نناَّع نندَّهللاَّغق ننول َّكن نناَّ
ألحا َّا دغ يةَّأردلَّعصرةَّم ةََّّ.
اي ويح قريش لقد أكلتهم احلرب:
حىتَّاذاَّكابَّدعسفابَّلقي َّدصرَّداَّسنفيابَّالأعنبََّّفقنال َّايَّرسنولَّ
هللاَّ،حنلإَّقرغنََّّقدَّمسعنتَّمبسنريبَّ،فخرجنواَّمعهنمَّالعنوذَّاملطافينلَّ،قندَّ
ل سن نواَّجل ننودَّالنَّم ننرَّ،وق نندَّن لن نواَّد ننل َّط ننوهََّّغعاحن نندوبَّهللاَّالَّت نندتلهاَّ
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عل ننيهمَّأد ننداََّّ،وحن ننلاَّتال نندَّد نناَّالولي نندَّيفَّت ننيلهمَّق نندَّق نندَّموحناَّيفَّكن نَّراعَّ
ال مننيمَّ.فقننالَّرسننولَّهللاَّ«َّ اي ويححح قححريش لقححد أكلححتهم احلححرب

ماذا عليهم لحو للحوا بيح وبحس سحاار العحرب »َّمثَّقنال َّ«محن جلح
خيرج بنا على طريق غري طريقهم اليت هم هبا ».
فقالَّرجلََّّماَّأسلم َّأانَّايَّرسولَّهللاَّ.فسلكَّهبمَّطرغقناََّّوعَّنراَّكثنريَّ
َّ،فلماَّترجواَّمن َّوقدَّش ََّّذلكَّعلن َّاملسنلم َّمثَّ
َّ
ا جارةَّد َّشعا َّ
لارواَّاىلَّأرضََّّسهلةََّّقالَّرسولَّهللاَّ«َّ قولوا نستغفر هللا ونتوب

إليح » فقننالواَّذلننكَّفقننال َّ«وهللا إهنححا لل حة الححيت عر ححت علححى بح
إسح حرااي فل ححم يقولوه ححا»َّق ننال َّاد نناَّس ننعد َّ َّ-غرمح ن َّهللاَّ-يفَّتفس ننريإَّ
«وقولن نواَّحط ننة»َّ،أ َّأبَّحي نناََّّع نننهمَّتط نناايحنمَّدسن ن اهلمَّاايإَّم فرتن ن ََّّ
فقالوا َّ«حنطةَّيفَّشعريةََّّ»َّاس ه ااَّمنهمَّلعنهمَّهللاَّ.
ف ننأمرَّرس ننولَّهللاََّّالن ننا َّفق ننال َّ«اس ححلكوا ذاي الي ححس »َّ.يفَّ

طرغ َّختراَّعل َّثنيةَّاملنرارَّمهن اَّا دغ ينةَّأسنفلَّمأنةََّّ،فسنلكَّا نينَّ
ذلننكَّالطرغن َّ،فلمنناَّرأتَّتيننلَّقنرغنََّّي ننارَّا ننينَّقنندَّتننالفواَّطنرغقهمَّ
رك واَّراجع َّاىلَّقرغنََّّ.
وتراَّرسولَّهللاََّّحىتَّاذاَّسنلكَّيفَّثنينةَّاملنرارَّدركنتَّانق ن َّفقنالَّ
النا َّتألتَّ.فقال َّ«ما لألي وما هحو احا قلحق ولكحن حبسحها

حابس الفي عن مكحة

تحدعوق قحريش اليحوم إىل ل حة يسحللون

فيهححا ةححلة الححرحم إ أع يححتهم إايهححا»َّمثَّقننالَّللنننا َّ«أنزلححوا»َّقينلَّ
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ل َّايَّرسولَّهللاَّماَّ لواد َّمااََّّننن لَّعلين َّ،فنأتراَّسنهماََّّمناَّكنان ن َّ،
فأعطاإَّرجالََّّماَّألنحاد َّوحننوَّانجينةَّدناَّجنند ََّّسنائ َّحنند َّرسنولَّ
هللاََّّفن لَّد َّيفَّقليبََّّف رزإَّيفَّجوف َّحىتَّفاضَّاملااََّّ.
وجااتَّجارغةََّّماَّاألنصارَّاىلَّال رَّ،وانجينةَّيفَّأسنفل َّمينألَّالندالاَّ
فقالت ََّّ

اي أيهح ح ح ح حا امل ح ح ح ححااح دل ح ح ح ححو دونك ح ح ح ححا

إق جأي ح ح ح ح ححت النح ح ح ح ح ححا
لريا أو ميجدونكا
يثنون ر

ذ

فللاهبا بقول :
قح ح ح ح ح ححد عل ح ح ح ح ح ححت لاجيح ح ح ح ح ححة مياني ح ح ح ح ح ح
وطنح ح ح ح ح ح ححة ذاي جشح ح ح ح ح ح ححا واهي ح ح ح ح ح ح ح

ح ح ح ح ح ححدونكا

أق أان املح ح ح ح ح ححااح وا ح ح ح ح ح ح انلي ح ح ح ح ح ح
طعنتهح ح ح ححا عنح ح ح ححد ةح ح ح ححدوج العادي ح ح ح ح

وفد قريش:
فلم ن نناَّاطم ن ننأبََّّرس ن ننولَّهللاََّّأاتإَّد ن نندغلَّد ن نناَّورق ن ننااَّيفَّرج ن ننالََّّم ن نناَّ
ت اعننةَّ،فألمننوإَّوسننألوإَّمنناَّالننل َّجننااَّد ن َّ،فننات حنمَّأن ن َّ َّ تَّغرغنندَّ
ائراَّلل يتَّومعظماََّّ رم َّ،فرجعواَّاىلَّقرغنَّفقالوا ََّّ
حر َّ،وامناَّجااَّز َّ
ايَّمعصن ننرَّق ن نرغنََّّ،انأن ننمَّتعجلن ننوبَّعل ن ن َّ من نندََّّ،ابََّّ من ننداَّ َّ تَّ
َّوابَّ
لق نالََّّ،امنناَّجننااَّزائَّنراَّهلننلاَّال ينتَّ.فنامموإَّوج هننوإَّوكنلدوإَّوقننالوا َّ
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كابَّالَّغرغدَّق االََّّفوهللاَّالَّغدتلهاَّعليناَّعننوةَّأدنداََّّ،والَّحتند َّدنللكَّ
عننناَّالعننر َّ،ف عثنواَّالين َّا لنني َّسننيدَّاألحننادينَّوكننابَّودغعنناَّفلمنناَّرأهَّ
اهلنند َّغسننيلَّعلين َّمنناَّعننرضَّالنواد َّيفَّقالئنندإَّ،وقنندَّأكننلَّأو رإَّمنناَّ
ط نوالَّا ن َّعنناَّ ل ن َّ،رجننلَّاىلَّقنَّنرغنََّّو َّغصننلَّاىلَّرسننولَّهللاََّّ،
اعظامناَّملناَّرأهَّفقنالَّلقنرغنََّّذلنكَّفقنالواَّلن َّاجلن َّ،امنناَّأننتَّأعنرا ََّّ
الَّعلمَّلكَّ،ف بَّا لي َّوقال َّايَّمعصنرَّقنرغنََّّوهللاَّمناَّعلن َّحننلاَّ
حالفناكمَّ،أغصدََّّعاَّال يتَّماَّجااَّمعظماََّّل ؟ََّّ
والننل َّنف ن َّا لنني َّدينندإَّل ن خلَّاََّّد ن َّ منندََّّودن َّمنناَّجننااَّل ن َّ،أوَّ
ألنفربََّّ ألحادينَّنفرةَّرجلََّّواحدَََّّّ.
قالوا َّم َّ،كفََّّعناَّايَّحلي َّحىتَّأنتلَّألنفسناَّماَّنرض َّد َّ.
مثَّدعث نواَّاىلَّرس ننولَّهللاَّع ننروةَّد نناَّمس ننعودََّّالثقف ننيََّّ،فخ ننراَّح ننىتَّأ َّ
رس ننولَّهللاََّّفجل ن َّد ن َّغدغن ن َّمثَّق ننال َّايَّ م نندَّأ ع ننتَّأوَّش ننا َّ
النننا َّمثَّج ننتَّهبننمَّاىلَّدلنندبَّل أس نرحناَّهبننم؟َّا ناَّق نرغنََّّقنندَّترجننتَّ
معهاَّالعوذَّاملطافيلَّ،قدَّل سنواَّجلنودَّالنمنورَّ،غعاحنندوبَّهللاَّالَّتندتلهاَّ
عليهمَّعنوةَّأدداََّّ،واميَّهللاَّلأأينَّهب الاَّقدَّانأصفواَّيداَّ.
فقننالَّأدننوَّدأننرََّّالصنندغ ََّّ َّأحننناَّننأصننفَّعن ن َّايَّمنناَّتسننجدَّ
مد؟َّقال َّ«هذا ابن أيب ق افح »َّمثَّجعنلَّ
للصنم؟َّقال َّماَّحنلاَّايَّ ُ
غ ناولَّ يةَّرسولَّهللاََّّوحنوَّغألم َّوامل ريةَّدناَّشنع ةَّواقنفََّّ دغندَّ
حيمننيَّرسننولَّهللاََّّفجعننلَّغ ننر َّغنندإَّاذاَّم ن ََّّ يننةَّرسننولَّهللاََّّ
وغقول َّاكففَّغدبَّعاَّ يةَّرسولَّهللاََّّق لَّأبَّالَّتصلَّاليكََّّ.
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فأت إَّرسولَّهللاََّّأن َّالَّغرغدَّحر َّ.فقامَّماَّعندَّرسنولَّهللاََّّ
وقدَّرأهَّحبََّّألحاد َّل َّفقال َّايَّمعصرَّقرغنََّّاينَّقدَّج تَّكسنرهَّ
يفَّملأن ن َّوقيص ننرَّيفَّملأن ن َّوالنجاش ننيََّّيفَّملأن ن َّ،واينَّوهللاَّم نناَّرأغ ننتَّ
ملأ ن نناََّّيفَّقوم ن ن َّق ن نناََّّمث ن ننلَّ م ن نندََّّيفَّأل ن ننحاد َّ،ولق ن نندَّرأغ ن ننتَّقوم ن ناَّالَّ
غسلمون َّلصياََّّأدداَََّّّ.
عث ان يف مكة:

ودعاَّرسولَّهللاََّّعثمابَّداَّعفنابَّف عثن َّاىلَّأ َّسنفيابَّوأشنرا َّ
قرغنََّّ حنمَّأن َّ َّ تَّ ر ََّّ،وامنناَّجنااَّزائَّنراَّمعظمناََّّال ينتَّومعظمناََّّ
رم ن َّ،فخننراَّعثمننابَّاىلَّمأننةَّحننىتَّأت ن َّأ َّسننفيابَّوعظمننااَّق نرغنََّّ،
واح س َّقرغنََّّعندحناَّ،ف لغَّذلكَّرسولَّهللاََّّواملسلم َّأبَّعثمابَّ
قدَّق لََّّ.
فقننالَّ «َّ نح ح حححا ننححالز القححوم»َّ.ودعنناَّرسننولَّهللاََّّاىلَّ

ال يع ننةَّفأان ننتَّديع ننةَّالرضن نوابَّحت ننتَّالص ننجرةَّ،فأ ننابَّالن ننا َّغقول ننوب َّ
غعهمَّرسولَّهللاََّّعل َّاملوتَّ،مثَّت َّأبَّت َّق لَّعثمابَّ طلَََّّّ.
مثَّدعثننتَّق نرغنََّّسننهيلَّدنناَّعمننروََّّوقننالوا َّأئننتَّ مننداَّولننا َّوالَّ
غأنناَّيفَّلننلح َّاالَّأبَّغرجننلَّعننناَّعام ن َّحنننلاَّ.فلمنناَّر إَّرسننولَّهللاََّّ
مق الََّّقال« :قد أجاد القوم الصلح حس بعثوا هذا الرل ».
بنود املعاهدة:

-1

اهلدنةَّد َّالرسولََّّود َّقرغنََّّعصرَّسن َّ.

-2

منناَّأ َّمسننلماََّّمنناَّقنرغنََّّد ننريَّاذبَّولين َّردإَّعلننيهمَّ،ومنناَّ
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ارتدَّوجااَّاىلَّقرغنَّ َّغردوإ.
 -3ماَّأحبََّّأبَّغدتلَّيفَّعهدَّ مدََّّدتلَّفين َّ،ومناَّأحنبََّّ
أبَّغدتلَّيفَّعهدَّقرغنََّّدتلَّفي .
 -4أبَّغعودَّالرسولََّّحنلاَّالعامَّوأبَّغدتلهاَّالعامَّالقادمَّ.
فن نندتلتَّت اعن ننةَّيفَّحل ننفَّالرسن ننولََّّودتل ننتَّدأن ننرََّّيفَّحلن ننفَّ
املصرك َّ.
وديمناَّكابَّعليََّّغأ بَّالأ نا َّاذَّجنااَّأدنوَّجنندلَّادناَّسنهيلَّدناَّ
عم ننروََّّغوس ننفَّيفَّا دغ نندَّ،فلم نناَّرأهَّس ننهيلََّّادنن ن َّأ َّجن نندلََّّق ننامَّالين ن َّ
ف ننر َّوجهن َّوقننال َّايَّ مندَّقنندَّ ََّّعقنندَّالصننلاَّق ننلَّأبَّ تيننكَّحنننلاَّ

قال َّ«ةدقت»َّ.

وجعننلَّأدننوَّجننندلََّّغصنرأبَّأبعلن َّلننوت َّايَّمعصننرَّاملسننلم َّأردَّاىلَّ
املصرك َّغف نونينَّيفَّدغين؟َّ
وقفة بد منها:

لقنندَّش ن َّعل ن َّالصننحادةَّالأ نرامَّالعننودةَّق ننلَّأبَّغع مننرواَّكمنناَّش ن َّ
علننيهمَّال ننندَّالثنناينَّ،وزادإَّ ننياَّأ َّجننندلََّّ،فأننابَّعم نرَّغقننول َّايَّأ َّ
دأ ننرََّّأل نني َّدرسن ننولَّهللا؟َّق ننالَّأدن ننوَّدأن ننر َّدل ن ن َّ.قن ننالَّعم ننر َّأوَّلسن ننناَّ
ملسلم ؟َّقال َّدل َّ،قال َّأوَّليسواَّ ملصرك ؟َّ
قال َّدل َّ.قال َّفعالمَّنعطيَّالدنيةَّيفَّدغننا؟َّ
مثَّفهننمَّعمننرَّدعنندَّنظننرَّالرسننولََّّفقننال َّمنناَّزلننتَّألننومَّوأتصنندقَّ
وألليَّوأع َّماَّالل َّلنعتَّغوم لَّ.
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ابَّتوقننفَّا نر َّدن َّاملسننلم َّودن َّاملصننرك َّنصننرََّّرمبنناَّ َّغأنناَّيفَّ
ارس ننالمَّق لن ن َّنص ننرََّّمثلن ن َّ.أم نناَّاذاَّويلََّّمس ننلمَّمرت نندَّاَّف ننأ َّت ننريَّفين ن ؟َّ
فمصريإَّاىلَّجهنمَّابَّمناتَّعلن َّردتن َّ،أمناَّأدنوَّجنندلََّّفقندَّألنفَّفيمناَّ
دعدَّك ي ةَّاملسلم َّالفدائي َّألَّفواَّجيصَّاََّّكنابَّالَّغسنماَّلقافلنةََّّمصنركةََّّ
متننرََّّاالَّق لنواَّرجاهلنناَّوسننل وحناَّ،حننىتَّاضننطرتَّقنرغنََّّأبَّتناشنندَّالرسننولَّ
 َّلرحمَّأبَّغعفيهاَّماَّال ندَّالثاينَّحنلاََّّ.
وقدَّقالََّّيفَّأحنلَّا دغ يةَّ«أنتم لري أه األجض»َّ.

ا نمَّألننحا َّديعنةَّالرضنوابَّالنلغاََّّيفَّ أننمَّك ادن َّ.وهلننلاَّلنناََّّ
أبَّتسننم َّي ن وةَّا دغ يننةَّف ن اَّا دغ يننةَّو َّغأنناَّأعظننمَّمنهنناَّاالَّالف ن اَّ
األعظننمَّف ن اَّمأننةَّاملأرمننةَّ.وحنننرَّالرسننولََّّاهلنند َّدعنندماَّش ن ََّّعل ن َّ
الصحادةَّالأرامَّفنحرواَّوحل ََّّفحلقواََّّ.
وقدَّف اَّهللاَّأدوا َّارسالمَّعل َّمصارغعهاَّ،قالَّالَّحنر َّ َّفمناَّفن اَّ
يفَّارس ننالمَّف ن اََّّق ل ن َّك ننابَّأعظ ننمَّمن ن َّ،فلم نناَّكان ننتَّاهلدن ننةَّووض ننعتَّ
ا ننر َّأوزارحن نناَّوأم ناَّالن ننا َّكلَّه ننمَّدع ننهمَّدع ن ناَّفل ننمَّغألن نمَّأح نندََّّيفَّ
ارسننالمَّ-غعقننلَّشننيَّاَّ-االَّدتننلَّفي ن َّ.ولقنندَّدتننلَّيفَّسننن َّمثننلَّمن َّناَّ
كابَّدتلَّيفَّارسالمَّق لَّذلكَّأوَّأكثرََّّ.
فأغاَّالسياسيََّّاملسلمَّالل َّغعر َّكيفَّغفاوضَّاألعداا؟َّ

