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

……………………………………………...
فجاءهم،وال احترام القانون،كان العرب قبائل متفرّقة متناحرة ال تعرف معىن النّظام
ومجعهم حتي رايية احليقّ إخيوة،النّيب صلى هلل لىهلو لملى وساسهم برفق حىت طييّعهم
وععل منيهم اليدّعاة،وأنشأ هبم كيانا سياسيا يعيشون يف ظلّه ويلتزمون بقوانينيه،متحابّني
- وأرسل منهم سفراء إىل ملوك العامل فاهتزّ عرش فارس والرّوم،والقضاة والقادة والسياسيّني
 فجمعوا مجوعهم لكسر هذه القوّة اجلديدة اليت أحدث أكيرب- أعظم أمرباطوريات عصره
.انقالب يف تاريخ البشرية
كان الرّسول صلى هلل لىهلو لملى يرسيي دعيائم،ويف خضمّ هذه الظروف الصّعبة
وهذه السياسة اخلارعية اليت تتبنّاها،السّياسة اخلارعية للدّولة اليت أقامها يف املدينة بكفاءة عالية
على،كلّ دولة يف التعبري عن مواقفها من القضايا اخلارعية قد تبىن عالقتها مع الدّول اجملياورة
ويف بعض األحيان،وعقد العهود وإبرام االتفاقيات،حسن اجلوار والتعاون يف القضايا املشتركة
وقد كان،وقد تسوء األمور فتصل إىل اخلصومة واحلرب،تسودها الربودة أو اجلفاء والقطيعة
ّحيث تيدل، منظومة السياسية اخلارعية حاضرة يف اخلط السياسي للرّسول صى هلل لىهو لملى
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احللول اليت قدّمها للمشكالت اليت اعترض طريق الدعوة،وبناء الدولة اإلسيالمية،على أنّيه
صى هلل لىهلو لملى يتمتّع حبنكة سياسية بليغة فاق هبا أرباب السياسة وأساطينها،ويظهر ذلي
واضحا من خالل استقراء األحداث يف سريته،واليت كشف يف إحدى حمطاهتا عن سياسيته
االستباقية يف توفري احللول والبدائل،حيث مهّدت عالقته احلسنة بالنّجاشي إىل أن حتتضن أرض
احلبشة اهلجرة األوىل للمسلمني الفارّين من اضطهاد املشركني،كما أنّه اختار الوق املناسب
الذي كان بني صلح احلديبية وفتح مكّة،وانتقى من بني أصحابه من يعرف اللّغيات العامليية
وأرسلهم مندوبني عنه للملوك ورؤساء القبائل،برسائل مكتوبة وشفوية،وخاطب كلّ واحيد
منهم بأسلوب يليق به.
ووظّف املصاهرة أحسن توظيف،فصاهر القبائل العربية واليهود،واألقباط،واختصر
بذل وقتا طويال لالتصال بأولئ األقوام،وكسب أنصارا كثريين إىل دعوته.
ويف اجلبهة الدّاخلية سعى دوما إىل حلّ املشكالت،وتنمية اجملتمع،والقضاء على
املشاريع التخريبية اليت يدبّرها أخطر أعدائه من املنافقني الذين أخربه اهلل تعاىل عن خطورهتم
فقالُ ":همُ الْ َعدُوُّ فَا ْحذَ ْر ُهمْ قَاَتلَ ُهمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ".1
وكان سياسته معهم تقوم عليى قبيول عالنيتيهم،وتفويض سيرائرهم إىل اهلل
تعاىل،والسّعي لتبصريهم باحلقّ الذي عاءهم به،وكان حييذّر مين النّفياق،ويبيّن صيفات
املنافقني،وجياهدهم بالعلم واحلجّة ويصاحبهم باملعروف حرصا منه على وحدة الصيفّ،وقد
استشارهم يف اخلروج يف غزوة أحد،لكنّه مل يولّ منافقا على املسيلمني أبدا،وعنيدما بيىن
املنافقون مسجد الضّرار للتفريق بني املؤمنني،وتشتي كلمتهم وإبطال ألفتهم ،واملساس بأمن
دولة اإلسالم،والتعدّي على مصلحة اجملتمع،عاء ردّ الرّسول قويّا ورادعا فهدم املسجد اليذي
أرادوا به إضرار اجملتمع املسلم،ووضع حدّا ملخطّطاهتم العدوانية من غري أن ميسّ أحدا منيهم
بسوء،فكان حكيما يف سياسته اليت انتصر هبا عليهم وغيّر هبا جمرى التاريخ يقيول الكاتيب
الفرنسي مارسيل بوازار يف مؤلّفه":إنسانية اإلسالم":ومل يكن حممّد على الصّيعيد التياريي
مبشّرا بدين وحسب،بل كان كذل مؤسّس سياسة غيّرت جمرى التاريخ،وأثّرت يف تطيوّر
انتشار اإلسالم فيما بعد على أوسع نطاق"،2وهذه بعض مظاهر سياسته الرّحيمة:
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كان النّيب الدّاعية اليتواىن حلظة يف فضح الشّرك وأضراره يف كلّ مكان،وينتهز فرص
مواسم احلجّ ليلتقي النّاس ويدعوهم إىل مافيه خريهم وسعادهتم يف اليدّارين،والوثنيّون وراءه
يصدّون النّاس عن احلقّ الذي يدعوهم إليه ويؤذونه،يقول ابن سعد يف طبقاته:كان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يوايف املوسم كلّ عام،يتبع احلاجّ يف منازهلم يف املواسم بعكيا....وأبو
هلب وراءه يقول :التطيعوه فإنّه صاىبء كاذب فريدّون على رسول اهلل أقبح ردّ ويؤذونه".3
وبعد إحدى عشرة سنة من بزوغ نور الدّعوة اإلسالمية،وصربه صلى اهلل عليه وسلم
على املكاره وكلّ أنواع األذى وصموده يف وعه التحدّيات اليت تعترض طريقه،وبينما هو يف
العقبة،وكعادته يف كلّ موسم يعرض دعوته على النّاس،لقي نفرا من اخلزرج من أهل املدينية
فدعاهم إىل اإلسالم فاستجابوا له ووعدوه باللّقاء يف املوسم املقبل،وكان هؤالء النّفر فاحتية
خري وهبم انتشر اإلسالم يف املدينة مثّ رععوا إىل مكّة بعد عام وعددهم اثناعشر رعال،والتقوا
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة األوىل فعن عبادة بن الصّام _ وكيان
شهد بدرا وهو أحد النّقباء ليلة العقبة أنّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وحوله عصيابة
من أصحابه":بايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيئا والتسرقوا والتزنوا والتقتليوا أوالدكيم
والتأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم وأرعلكم والتعصوا يف معروف،فمن وفّى منكم فيأعره
على اهلل ومن أصاب من ذل شيئا فعوقب يف الدّنيا فهو كفّارة له،ومن أصاب من ذل شيئا
ّمث ستره اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه،فبايعناه على ذل ".4
وأرسل الرّسول مع هؤالء النّفر الصّحايب اجلليل مصعب بن عمري _ إىل املدينة
ليفقّههم يف الدّين ويعرّف النّاس بدين اإلسالم،فكان أوّل سفري يف اإلسالم،وقد بذل عهدا
كبريا يف توضيح معامل الرّسالة اجلديدة،وقدم بعد عام إىل النّيب يف مكّة وكان معه بضعة
وسبعون رعال من بينهم امرأتان فبايعوا الرّسول بيعة العقبة الثّانية متخفّني عن عيون قريش يف
عنح الدّعى بعد مضي من اللّيل ثلثه فأمرهم النّيب أن يعيّنوا منهم نقباء عليهم،وكان هذه
البيعة عقدا سياسيا اشتمل على تأسيس دولة اإلسالم يف املدينة،كما نصّ عليه بنوده التالية:
 1ي اإلميان باإلسالم واالنتماء الكامل إليه.
 2ي تعيني نقباء ليتولّوا اإلشراف على سري األمور.
 3ي هجرة الرّسول وأصحابه إىل املدينة.
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 4ي التعهّد باحتضان الدّعوة اإلسالمية والدّفاع عنها.
 5ي التعهّد حبماية الرّسول ومنعه ممّا مينعون منه أنفسهم ونساءهم وأمواهلم.
فلمّا انته البيعة أمرهم الرّسول صلى اهلل عليه وسلم أن يرععوا إىل رحاهلم،فأبدوا
استعدادهم لقتال املشركني إذا طلع النّهار،لكنّه صلى اهلل عليه وسلم مل يأذن هلم مبواعهة
الوثنيّني بالسّالح،لعلمه أنّ هؤالء املبايعني بعيدون عن محاية قومهم،ويف أرض غري
أرضهم،وعددهم قليل اليسمح هلم بالوقوف يف وعه كلّ تل اجلموع املشركة،وقال هلم":مل
نؤمر بذل ،ولكن ارععوا إىل رحالكم".5
بعد أن متّ البيعة الثّانية اشتدّ أذى املشركني باملسلمني،فشكوا حاهلم للرّسول صلى
اهلل عليه وسلم فأذن هلم باهلجرة إىل املدينة،فاستقبلهم إخواهنم من األوس واخلزرج خري
استقبال،وبقي هو وحيدا يف مكّة بني أعدائه ليس معه سوى أيب بكر وعليّ رضي اهلل
عنهما،وقلّة من املؤمنني حبسهم العذر،ومل يهاعر حتّى أذن له ربّه واطمأنّ على وصول
أصحابه إىل املدينة ساملني.
الترفع عن االستغالل:
استاء مشركو مكّة من هجرة املسلمني إىل املدينة،فضيّقوا عليهم اخلناق،وقعدوا هلم
كلّ مرصد وخافوا أن يهاعر النّيب صلى اهلل عليه وسلم فيشكّل حلفا قويّا يهدّدهم،فرمسوا
خطّة خبيثة يريقون فيها دما بريئا عاء رمحة هلم،وينصرون حجارة صمّاء شقي هبا البشريّة
حينا من الدّهر،ومل يبق بني مستقبل اإلنسانية الزّاهر واالستمرار يف نومها العميق إالّ ليلة
واحدة،فاختاروا من كلّ قبيلة شابّا قويّا يضربون النّيب ضربة رعل واحد فيتفرّق دمه يف
القبائل،لكنّ رمحة اهلل باإلنسانية أبطل مكرهم،وباء خمطّط الوثنيّة بالفشل الذّريع.
يف هذه اللّيلة العصيبة اليت اليفكّر املرء فيها إالّ يف نفسه،كان الرّسول الرّحيم يأمر
عليّارضي اهلل عنه أن يتأخّر حتّى يردّ الودائع اليت كان يضعها املشركون عنده،إنّه رحيم بالنّاس
ال يريد أن يؤخّر أماناهتم عنده فيشقّ عليهم،ولو فعل لكان معذورا ومل يلق عتابا.
كان اجملتمع املدين خليطا من العرب واليهود،والعرب أوس وخزرج قبيلتان بينهما
عداوة وثارات قدمية وكلّ واحدة منهما حالف قبيلة من اليهود،فجاء النّيب صلى اهلل عليه
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وسلم فمق العصبيّة وأزال ماكان بينهما من أحقاد وضغائن ووحّد بينهما،وععل والءمها هلل
ولرسوله وللمؤمنني ومسّاهم األنصار ّمث آخى بينهم وبني إخواهنم املهاعرين،ومل تكن هذه
األخوّة شعارا بل حقيقة قائمة على احملبّة والعدل واملساواة والتعاون حتّى أضح آصرة
األخوّة أقوى من رابطة الدّم ومسة من مسات اجملتمع اجلديد بعد أن تطهّرت قلوهبم من العداوة
والبغضاء وأشرق بالرّمحة اليت غاب عنها زمنا طويال،فصار األنصاري يضمّ إليه املهاعري
ويعامله كما يعامل أفراد أسرته وكأنّه حلمة من نسبه،وأصبحوا يتوارثون فيما بينهم واستمرّ
حقّ التوارث إىل غزوة بدر وبعدها نسخ احلكم ورعع كلّ واحد إىل قرابته.6
إنّ السياسة احلكيمة اليت اتّبعها النّيب صلى اهلل عليه وسلم يف إزالة العداوة والبغضاء
وصون الدّماء اليت كان تراق ألتفه األسباب وتستمرّ عقودا من الزّمن،ومؤاخاته بني أعداء
األمس ورفقه يف سياسة رعيته مظهر من مظاهر الرّمحة يف شخصيته السّياسية.
كتب النّيب صلى اهلل عليه وسلم وثيقة بني املسلمني والعرب املشركني واليهود ينظّم
فيها شؤون احلياة يف ظلّ الدّولة اجلديدة،وقد كان مواد هذه الصّحيفة التاريية متثّل للدّولة
النّاشئة أفضل دستور عرفه اإلنسان وكان النّيب صلى اهلل عليه وسلم السّياسي الذي مل ولن
تعرف البشرية أرحم منه أبدا،يقول هارون ماركوس:كان حممّد زعيماً سياسياً بأمسى معاين
الزّعامة السّياسية من معىن وسيادة،هذه كان تتجلّى يف أروع املظاهر اليت عرفها بين
اإلنسان،وخليق يب وأنا يف صدد الكالم عن الزّعامة السياسية،أن أدحض فرية وأردّ هبتانا
اليزاالن عالقني يف أذهان قاصري العقول الذين الميلكون ذرّة من حصافة الرأي وتل الفرية
وذل البهتان مها ما يردّده أولئ األغبياء الذين يزعمون أن العالقة بني الدّين والسياسة وأن
الرابطة تربط أحدمها باآلخر،إنّ من اخلطأ أن يظنّ ظانّ هذا"،7وهذه بعض مظاهر الرّمحة اليت
متثّل يف بنود هذه الصّحيفة:
1ي مل تترك الوثيقة النّاس سائبني اليعرفون املرععية اليت ترأسهم وتفصل يف قضاياهم،بل
أراحتهم من عناء احلرية واالختالف،فحددّهتا يف شخصية الرّسول صلى اهلل عليه
وسلم فهو الرّئيس األعلى للدّولة وكلّ السّلطات بيده،ونصّ الوثيقة يقول":وإنّكم
مهما اختلفتم فيه من شيء،فإنّ مردّه إىل اهلل عزّ وعل وإىل حممّد صلّى اهلل عليه
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وسلّم"،"...وإنّه ماكان بني أهل هذه الصّحيفة من حدث أو اشتجار ياف
فساده،فإنّ مردّه إىل اهلل عزّ وعل وإىل حممّد رسول اهلل"....
إذابة كلّ الفوارق بني املسلمني يف إطار اإلسالم،فال تفاضل بني النّاس يف األلوان
واألشكال واأللسنة بل االنتماء كامال لإلسالم،وبذل متكّن صلى اهلل عليه وسلم من
نقل املسلمني من نظام القبيلة إىل نظام الدّولة وهذا ما نصّ عليه البند األوّل"املسلمون
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم وعاهد معهم أمّة واحدة من دون الّناس...
".
التعاون بني املوقّعني على الوثيقة يف دفع الديّات ملن قتل خطأ وعلى ف ّ األسرى
ومساعدة الذين غلبتهم الدّيون والذين مل يستطيعوا إعالة أسرهم،وبذل يكون
التكافل االعتماعي من أكرب مظاهر اجملتمع اجلديد،ففي الوثيقة"يتعاقلون بينهم وهم
يفدون عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني"،"...وإنّ املؤمنني اليتركون مفرحا
بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل." ...
العدالة واحلفا .على النّظام،وذل باالبتعاد عن اجلور والفساد ونصرة املظلوم وعدم
إيواء احملدث واألخذ على يد الظّامل ولو كان من أقرب املقربني،تقول الوثيقة":وإنّ
املؤمنني املتّقني على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إمث أو عدوان أو فساد بني
املؤمنني،وإنّ أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد أحدهم."..
مشاركة مجيع الفرق اليت وافق على الوثيقة يف محاية أمن الدّولة والدّفاع عنها من
كلّ خطر يتهدّدها واالستجابة لدعوة الصّلح"وأنّ بينهم النّصر على من دهم
يثرب،وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه فإنّهم يصاحلونه ويلبسونه" ..
تقرير حريّة االعتقاد ومبدأ املواطنة،فلكلّ طائفة أن حتتفظ بدينها فال إكراه يف
الدّين،وعلى دولة اإلسالم أن حتمي مجيع املواطنني الذين صاروا يف رعايتها
السياسية"وإنّ يهود بين عوف(وبين النّجار وبين احلارث وغريهم) أمّة مع
املؤمنني،لليهود دينهم وللمسلمني دينهم،مواليهم وأنفسهم إالّ من ظلم وأمث" "..وإنّ
النّصر للمظلوم ...وإنّ يثرب حرام عوفها ألهل هذه الصّحيفة،وإنّ اجلار كالنّفس
غري مضارّ وال آمث،وإنّه الجتار حرمة إالّ بإذن أهلها.8"...
يقول املستشرق الرّوماين كونستانس:وقد حوى هذا الدسيتور اثينني ونيسيني
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بندا،كلّها من رأي رسول اهلل،نيسة وعشرون منها خاصّة بأمور املسلمني،وسبعة وعشيرون
مرتبطة بالعالقة بني املسلمني وأصحاب األديان األخرى،والسيّما اليهود وعبدة األوثان،وقيد
دوّن هذا الدّستور بشكل يسمح ألصحاب األديان األخرى بالعيش مع املسلمني حبريّة،وهلم أن
يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم ومن غري أن يتضايق أحد الفرقاء،وضع هذا الدّستور يف السّنة
األوىل للهجرة أي عام  ، 623ولكن يف حال مهامجة املدينة من قبل عدوّ عليهم أن يتّحدوا
جملاهبته وطرده".9
إنّ هذه الوثيقة اليت قرّرت حريّة االعتقاد ومبدأ املواطنة والتكافل االعتماعي وحفظ
النّفس وصيانة األموال ونصرة املظلوم وحترمي اجلرائم واستتباب األمن،أليس رمحة باإلنسانية
كلّها ؟ أال ميكن أن نعترب اليوم الذي كتب فيه هذه الوثيقة قبل نيسة عشر قرنا،ميالدا حقيقيّا
حلقوق اإلنسان ؟
ولقد كان هلذه الرّمحة صدى كبريا يف القبائل العربية املشركة اجملاورة للمدينة،فرغب
يف الدّخول حت الرّعاية السّياسية للدّولة اإلسالمية كي تتمتّع حبمايتها،يقول مونتجمري
وات:وكان املشكلة األوىل هي استتباب السّلم بني خمتلف قبائل املدينة،وكان مشكلة
ليس يف املدينة فقط بل يف كلّ شبه اجلزيرة العربية،ولي ّما جنح حممّد يف إقامة "السّلم
اإلسالمي"يف املدينة مع القبائل اجملاورة،أرادت قبائل أخرى أن تستفيد من النّظام اجلديد،ومل
يعارض حممّد من عهة امتداد نظام السّالمة الذي أقامه إذا كان الترتيبات التفصيلية
مرضية،فإنّ امتداده يؤدّي إىل قدر كبري من السّالمة،ختيّل حممّد نفسه يتوسّع باألمّة
اإلسالمية،أي مجاعة الذين يعتنقون اإلسالم أو يؤمنون باهلل دون اعتناق اإلسالم وقد احتموا به
أو برسوله".10
خرج النّيب صلى اهلل عليه وسلم من املدينة مع أصحابه الكرام من غري سالح قاصدا
مكّة للعمرة،ولكنّ قريشا منعته من الدّخول،فثارت ثائرة أصحابه وأشاروا عليه بدخوهلا
بالقوّة،وحماربة القوم الذين أخرعوهم من ديارهم بغري حقّ وصادروا كلّ ممتلكاهتم،ولو فعلوا
ذل ملا كانوا ظاملني،ولكن الرّسول صلى اهلل عليه وسلم مل يكن أخا ثأر وانتقام إنّه رمحة
للعاملني،فآثر السّالم على احلرب خشية أن يهل قومه على الكفر فيخسرون الدّنيا
واآلخرة،لقد كان هبم رحيما يريد هلم اخلري،يريد لعقوهلم أن تتحرّر من أوهامها وأباطيلها يريد
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هلم أن يدركوا أنّ احلجارة اليت يعبدوها ال تنفع وال تضرّ حتّى ينبذوها،كان حريصا على
هدايتهم وهم حريصون على موته،ومل مينعه كلّ ذل من اإلسراع إىل قبول الصّلح مع أنّه
كان جمحفا يف حقّ املسلمني،وكان موافقته عليه تدلّ على مايتمتّع به من بعد النّظر،وما
يتزنه قلبه من رمحة وشفقة بالنّاس وليس خوفا من قريش بل هي اليت دبّ إليها اخلوف واهللع
من بيعة الرّضوان وظنّ أنّ املسلمني سيهامجوهنا تنفيذا ألوامر الرّسول صلى اهلل عليه وسلم
،ألنّهم يعلمون علم اليقني أنّ املسلمني اليالفون له أمرا،وأنّه يتمتّع بقدرة فائقة يف إدارة
احلروب،وقد عرّبوا ذل معه ورأوا تفوّقه عليهم وإحلاقه اهلزمية هبم وهلذا سارعوا إىل إطالق
سراح عثمان رضي اهلل عنه بعد أن احتجزوه ومحّلوه رسالة إىل النّيب صلى اهلل عليه وسلم
يبدون فيها استعدادهم إلرسال وفد للحوار.
وهاهي وثيقة صلح احلديبية حفظ املواقف الرّحيمة للرّسول صلى اهلل عليه وسلم
وحبّه للسّالم،فقد عاء يف بنودها:
 1ي أن تضع احلرب أوزارها بني املسلمني وقريش عشر سنوات.
 2ي يعود املسلمون إىل املدينة من غري عمرة،ويسمح هلم بدخول مكّة يف العام املقبل بعد
أن خترج هلم قريش منها ملدّة ثالثة أيّام،ويدخلوها من غري سالح إالّ السّيوف يف
أغمادها،ومع مايف هذا الشّرط من إعحاف وعدوان،فقد قبله الرّسول الرّحيم حتّى
يتحقّق السّالم.
 3ي من أراد أن ينضمّ إىل عهد حممّد من غري قريش انضمّ إليه،ومن أراد أن ينضمّ إىل عهد
قريش انضمّ إليه.
 4ي من ذهب من املسلمني إىل املشركني فليس عليهم ردّه،ومن عاء منهم إىل املسلمني
توعّب ردّه.11
وهذا يعين أنّ كلّ من التحق بالنّيب صلى اهلل عليه وسلم من قريش مؤمنا بيه لزميه
إرعاعه إليهم،ومن ذهب من املسلمني إىل قريش فليس عليهم أن يردّوه إليه،وهذا البند اعتربه
أصحابه الكرام ظلما كبريا وأحسّوا باملهانة واملذلّة فجاؤوه رعاء أن يتراعع عن القبول فقالوا
له:سبحان اهلل كيف تردّ إليهم من عاءنا مسلما واليردّون إلينا من عياءهم مرتيدّا ؟فقيال
الرّسول صلى اهلل عليه وسلم  :من ذهب منّا إليهم أبعده اهلل ومن عاءنا منهم فرددناه إلييهم
فسيجعل اهلل له فرعا وخمرعا"،12وقد روى البخاري هذه احلادثة بسنده عَينْ َأبِيي وائيل
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قال":كنّا بصفّني فقام سهل بن حنيف فقال أيّها النّاس اتّهموا أنفسكم فإنّا كنّا مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يوم احلديبية ولو نرى قتاال لقاتلنا،فجاء عمر بن اخلطّاب فقال يارسيول
اهلل ألسنا على احلقّ وهم على الباطل،فقال بلى،فقال أليس قتالنا يف اجلنّة وقتالهم يف النّار،قال
بلى قال فعالم نعطي الدّنيّة يف ديننا أنرعع وملا حيكم اهلل بيننا وبينهم،فقال يا ابن اخلطّاب إنّي
رسول اهلل ولن يضيّعين اهلل أبدا،فانطلق عمر إىل أيب بكر فقال له مثل ما قال للنّيب صيلى اهلل
عليه وسلم ،فقال إنّه رسول اهلل ولن يضيّعه اهلل أبدا،فنَزل سورة الفتح فقرأهيا رسيول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم على عمر إىل آخرها،فقيال عمير يارسيول اهلل أوفيتح هيو قيال
نعم"،13فطاب نفسه ورعع".14
ورغم تعنّ املشركني وعتوّهم فقد كان الرّسول القائد حليما حكيما يف التعامل
معهم،ووافق على مجيع شروطهم اليت أغاظ املسلمني وأشعرهتم بالضّيم والدّنية يف دينهم
وأفقدهتم السّيطرة على نفوسهم،وعند تدوين بنود االتفاق أصرّ الوثنيّون على عدم كتابة
البسملة وكلمة حممّد رسول اهلل واستبداهلما بي"بامس اللّهم" ومبحمّد بن عبد اهلل"،فوافق
الرّسول القائد على مطلبهم وكان معهم مسحا يتخطّى كلّ العقبات اليت تقف يف طريق اهلدنة
ومتنع من حتقيق السّالم،كي تكون هناك فرصة أكرب إلنقاذهم من الضّالل الذي أعمى
بصائرهم،ولوكان رعل انتقام متعطّشا للدّماء النتهزها فرصة إللغاء الصّلح وشنّ عليهم حربا
الهوادة فيها،وخاصّة أنّ أصحابه على أمتّ االستعداد وقبلوا شروط الصّلح على مضض،حتّى أنّ
عليّا رضي اهلل عنه أىب أن ميسح كلمة رسول اهلل فتقدّم النّيب إليه وقال له أرين مكاهنا فمسحها
بنفسه،روى مسلم بسنده عن أيب إسحق قال مسع الرباء بن عازب يقول كتب عليّ بن أيب
طالب الصّلح بني النّيب صلى اهلل عليه وسلم وبني املشركني يوم احلديبية،فكتب هذا ما كاتب
عليه حممّد رسول اهلل،فقالوا ال تكتب رسول اهلل فلو نعلم أنّ رسول اهلل مل نقاتل ،فقال النّيب
صلى اهلل عليه وسلم لعليّ احمه،فقال ما أنا بالذي أحماه،فمحاه النّيب صلى اهلل عليه وسلم
بيده،قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكّة فيقيموا هبا ثالثا وال يدخلها بسالح إالّ عُلُّبان
السّالح،قل أليب إسحق وما عُلُّبان السّالح،قال القراب وما فيه".15
وكان هذا الصّلح من خري الرّمحات اليت نزل بالنّاس،فقد أمنوا فيه على أرواحهم
وأمواهلم،وسك منطق القوّة واإلكراه،وحلّ حملّهما منطق العقل واحلوار،وأنص بعضهم إىل
بعض من غري ضجر وال عدوان ووعد النّاس يف الصّلح فرصة مناسبة لِألْمِ عراحهم
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واالستراحة من متاعب احلروب اليت آملتهم فوصلوا أرحامهم وأقبل النّاس على اإلسالم
وازدادت أعداد املسلمني،قال ابن هشام:يقول الزّهريّ":فما فتح يف اإلسالم فتح قبله كان
أعظم منه إنّما كان القتال حيث التقى النّاس،فلمّا كان اهلدنة ووضع احلرب وآمن النّاس
بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة فلم يكلّم أحد باإلسالم يعقل شيئا
إالّدخل فيه ولقد دخل تين السّنتني مثل من كان يف اإلسالم قبل ذل أو أكثر"
قال ابن هشام:والدّليل على قول الزّهري أنّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج اىل
احلديبيّة يف ألف وأربعمائة يف قول عابر بن عبداهللّ ،مث خرج عام فتح مكّة بعد ذل بسنتني يف
عشرة آالف ".16
فهل يصحّ بعد هذه السّياسة احلكيمة واملعاملة الرّحيمة أن يقال إنّ الرّسول صيلى اهلل علييه
وسلم كان عدوّا للسّالم ومل ينشر دعوته إالّ بالسّيف؟فهل كان السّيف بيده يضعه على رقاب
املشركني حتّى يؤمنوا به أم هم الذين كانوا يالحقونه بسيوفهم يف كلّ مكان ومينعونيه مين
التحدّث إىل النّاس ودعوهتم؟ وهل كان يضطهد النّاس ويعذّهبم ليعتنقوا اإلسالم أم خصيومه
هم الذين يعذّبون أتباعه ليتخلّوا عن دينهم؟.
لقد كان الرّسول رحيما بالنّاس يتار هلم أحسن األمراء إلدارة شؤون الدّولة وتو ّ
يل
أمور الرّعية وينتقيهم كما ينتقي أطايب التمر،ويدافع عنهم أمام النّاس فيقول:هل أنتم تاركون
يل أمرائى،إمنّا مثلكم ومثلهم كمثل رعل استرعى إبال أو غنما فرعاهاّ ،مث حتني سقيها فأوردها
حوضا فشرع فيه فشرب صفوه وترك كدره فصفوه لكم وكدره عليهم".17
وكان يعرفهم أكثر من معرفتهم بأنفسهم،فينزل كلّ إنسان منزلته ويتارلكلّ وظيفة
من يناسبها فهذا الصّحايب اجلليل أبوذر الغفاري يطلب من الرّسول صلى اهلل عليه وسلم أن
يولّيه إمارة،فضرب بيده على منكيب أيب ذرّ ّمث قال له":يا أباذر إنّ ضعيف وإهنّا أمانة،وإهنّا
يوم القيامة خزي وندامة إالّ من أخذها حبقّها وأدّى الذي عليه فيها ".18
وكان حياسب عمّاله واليتركهم يستغلّون الوظيفة البتزاز الرّعية وترويضيهم عليى
الفساد،فحرّم الرّشوة وردّ مايهدى إليهم خلزينة الدّولة،وهناهم أن يشقّوا على النّياس،وأمرهم
بالتيسري والسّهولة والرّفق،فكان خري من هنج السّياسة الرّحيمية يف تياريخ البشيرية،يقول
الفيلسوف اإلنكليزي هربيرت سبنسير:فدونكم حممّيدا إنّيه رميز للسّياسية الدّينيية
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الصّحيحة،وأصدق من هنج منهاعها املقدّس يف البشرية كافّة،ومل يكن حممّد إالّ مثاال لألمانية
اجملسّمة والصّدق الربيء،وما زال يدأب حلياة أمّته ليله هناره".19
ويتكلّم املفكّر البلجيكي هنري ماسيه عن النّيب صلى اهلل عليه وسلم فيقول:وأمّا
مداركه فهي متثّل شخصا يعتقد بإله واحد وبوعود حياة أخرى،ويتّصف بالرّمحة اخلالصة
واحلزم يف الرأي واالعتقاد ويضاف إليه أنّه رعل حكومة وأحياناً رعل سياسة وحرب،ولكنّه
مل يكن ثائراً بل كان مساملا".20
حينما سار النّيب إىل فتح مكّة،أمر عمّه العباس بن عبد املطلب بأن حيبس أبا سفيان
قبل إسالمه يف واد ضيق حىت يرى القبائل اليت مترّ أمامه،كيف جتمع حت راية التوحيد،
فيوقن بنصر اإلسالم،وكان أبوسفيان يقول عند مرور كل قبيلة " مايل ولبين فالن " حىت
أقبل كتيبة مل ير مثلها قال من هذه ؟  ،قال هؤالء األنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية ،
فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل الكعبة  ،فقال أبو سفيان يا
عباس حبذا يوم الذمار ،مث عاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول اهلل وأصحابه ،
وراية النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الزبري بن العوام  ،فلما مر رسول اهلل بأيب سفيان قال أمل
تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال ما قال ؟ قال كذا وكذا فقال كذب سعد ولكن هذا يوم
يعظم اهلل فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة ".
لقد أثرت كلمة سعد يف أيب سفيان تأثريا سلبيا،فاشتكاه إىل الرسول،وأدرك النيب
خطورة املوقف،وعزم على عزل سعد من قيادة قبيلته خشية وقوع قتال مل يأمر به،ولكن سعدا
ليس كغريه من النّاس،فقد كان سيد قومه قبل جميء النّيب،ونزع الراية منه قرار
خطري،وأخطر منه تعيني البديل،وكلّ ذل قد يثري زوعبة من القالقل ،تتقاعس فيها نفس
سعد،أو يعتريها احلقد واحلسد،وقد عاجل الرسول هذه املشكلة بسياسة حكيمة،ال تدع
منفذا لوساوس الشيطان والنّاس والنفس،فأمر مناديه أن ينادي يف اجليش للبحث عن قيس بن
سعد بن عبادة وسلمه الراية،وهكذا نزع الراية من سعد،وذهب إىل ابنه،وهذا بال ش
سريضيه،بل سيفرحه كثريا،وبذل راعى النيب نفسية سعد،وعاجل املوقف من مجيع
عهاته،وقيس بن سعد بن عبادة صحايب عليل،كان معروفا بكياسته وسكونه وعدم تسرعه
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حىت قيل عنه انه من أدهى العرب،وتنسب له كلمة يقول فيها " :لوال اإلسالم ملكرت مكراً ال
تطيقه العرب " ..
حينما قسّم الرّسول غنائم غزوة حنني،أعطى قريشا واملؤلّفة قلوهبم وترك
األنصار،فتكلّم يف ذل رعال من األنصار وقالوا:يغفر اهلل لرسول اهلل يعطي قريشا
ويتركنا،وسيوفنا تقطر من دمائهم! فلمّا علم مبقالتهم أرسل إليهم فجمعهم ّمث خطب فيهم
فقال":ما حديث بلغين عنكم،فقال فقهاء األنصار أمّا رؤساؤنا يارسول اهلل فلم يقولوا
شيئا،وأمّا ناس منّا حديثة أسناهنم فقالوا يغفر اهلل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعطي قريشا
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم،فقال النّيب صلى اهلل عليه وسلم فإنّي أعطي رعاال حديثي
عهد بكفر أتألّفهم أما ترضون أن يذهب النّاس باألموال وتذهبون بالنّيب صلى اهلل عليه وسلم
إىل رحالكم،فواهلل ملا تنقلبون به خري ّمما ينقلبون به،قالوا يارسول اهلل قد رضينا فقال هلم النّيب
صلى اهلل عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة فاصربوا حتّى تلقوا اهلل ورسوله صلى اهلل عليه
وسلم فإنّي على احلوض".21
وقد علّق الدكتور حممّد أبو شهبة على هذه احلادثة تعليقا مجيال فقال:فهل مسع يف
باب االسترضاء أروع من هذه اخلطبية البليغية اجلامعية بيني احليقّ والصّيراحة،والرّأفة
واالستعطاف؟وهل مسع يف هتدئة النّفوس العاتية أو الثّائرة مثل هذه الكلمات الرّقياق الييت
تضرب على أوتار القلوب وهتزّ الشّعور وتستويل على الوعدان ؟ ومن أعجب العجب أنّي
الجتد فيها كلمة مداهنة أوخمادعة أوكلمة مزوّقة دع إليها اجملاملة،أو عدة بالوعود الكاذبية
واألماين الربّاقة،كما يفعل دهاقني السّياسة وقوّاد احلروب وزعماء اإلصالح والسيّما يف العصر
احلديث،ولكنّها النّبوّة اليت تسمو عن كلّ هذا وتأىب إالّ اإلذعان للحيقّ واإلقيرار بالفضيل
لذويه".22
إنّها كلمة صادقة من الرّسول الذي الينطق إالّ بالصّدق الذي أعلى به لألنصار وعه
املصلحة اليت رعاها يف عمله وخفي عليهم،مثّ تغلغل حبديثه إىل أعماق نفوسهم وملس شغاف
قلوهبم،فتحرّك عواطفهم وأدرك القوم عظمة النبوّة الذي تتَنزّه عن مطامع النّفس والتفعل
إالّ ما يرضي اهلل تعاىل وأنّ ما قالوه إنّما هو من أزيز الشّيطان،فهدأت نفوسهم اليت نزل عليها
حديث النّيب بردا وسالما.
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 -1أمحد بن حنبل الشيباين  -املسند – مسند األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها
 مؤسسة قرطبة – القاهرة. -2عبد املل بن هشام -السّرية النّبويّة – ت:طه عبد الرءوف سعد – دار اجليل – بريوت
 1411هي،
 -3كونستانس عيورعيو ي نظرة عديدة يف سرية رسول اهلل ي ترمجة حممّد التوجني ي ط1
 الدّار العربيّة للموسوعات ي 1983م. -4مارسيل بوازار ي إنسانية اإلسالم ي ترمجة عفيف دمشقية ي دار اآلداب ي بريوت ي
1980م.
 -5حممد أبو شهبة  -السّرية النّبويّة يف ضوء القرآن والسنّة  -ط -1دار القلم  -دمشق
1988م.
 -6حممد بن إمساعيل البخاري  -اجلامع الصّحيح  -ط - 2دار السّالم  -الرّياض 1999م.
 -7حممد بن سعد ي الطّبقات الكربى ي دار صادر ي بريوت.
 -8حممّد محيد اهلل ي جمموعة الوثائق السّياسية للعهد النّبوي واخلالفة الرّاشدة ي ط - 6دار
النّفائس ي بريوت 1987م.
 -9مسلم بن احلجاج ي اجلامع الصّحيح ي ط - 2دار السّالم ي الرّياض 2000م.
 _10مونتجمري وات ي حممّد يف املدينة ي ترمجة شعبان بركات ي املكتبة العصرية للطّباعة
والنّشر ي 1985م.
 -11نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي -جممع الزوائد ومنبع الفوائد -دار الفكر-
بريوت1412هي.
 -12هنري ماسيه ي اإلسالم ي منشورات عويدات ي بريوت 1988م.

1ي
2ي

سورة املنافقون ي اآلية 4
مارسيل بوازار ي إنسانية اإلسالم ي ترمجة عفيف دمشقية ي دار اآلداب ي بريوت ي
1980م ي ص37
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 3ي حممد بن سعد ي الطّبقات الكربى ي دار صادر ي بيريوت ي  200/1ي  201ي
وانظر ابن هشام ي السّرية النّبويّة ي 423/1
 4ي البخاري ي اجلامع الصّحيح ي كتاب اإلميان ي باب11ي ص  6ي رقم 18
 - 5عبد املل بن هشام -السّرية النّبويّة – ت:طه عبد الرءوف سعد – دار اجليل – بيريوت
 1411هي  - 447/1-والرّواية أخرها اإلمام أمحد  -املسند  -مسند املكثيرين مين
الصّحابة  -مسند كعب بن مال  -األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليهيا -
مؤسسة قرطبة  -القاهرة  - 460/3 -رقم  - 15836وعلّق عليه شعيب األرنيؤوط
فقال":حديث قوي وهذا إسناد حسن"  -وقال اهليثمي ":رواه أمحد والطّيرباين بنحيوه
ورعال أمحد رعال الصّحيح غري ابن إسحاق وقد صرّح بالسّماع"  -انظر اهليثمي  -جممع
الزّوائد  -كتاب املغازي  -باب ابتداء أمر األنصار وأمر البيعة على احليرب - 49/6 -
رقم 9881
6ي روى البخاري بسنده عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما "وَِلكُلٍّ عَعَلْنَا َموَاِليَ " قَيالَ وَرَثَيةً
َالذِينَ عَاَقدَتْ أَْيمَاُن ُكمْ " ،قال كان املهاعرون ملا قدموا املدينة يرث املهاعر األنصاري
"،و َّ
دون ذوي رمحه لألخوة اليت آخى النّيب صلى اهلل عليه وسلم بينهم فلمّا نزل "وَِلكُلٍّ عَعَلْنَا
َالذِينَ عَاَقدَتْ أَْيمَاُن ُكمْ "إالّ النّصر والرّفادة والنّصيحة وقد ذهب
خ ْ ثُمَّ قَالَ "و َّ
َموَاِليَ " نَسَ َ
املرياث ويوصي له "ي كتاب الكفالة ي باب قول اهلل عزوعل" والذين عاقدت أمييانكم
فآتوهم نصيبهم" ي ص  366ي رقم 2292
 7ي هارون ماركوس ي حياة حممّد نيبّ املسلمني (نقال عن كتاب حممّد عند علماء الغرب) ي
ص 109
 8ي انظر د/حممّد محيد اهلل ي جمموعة الوثائق السّياسية للعهد النّبوي واخلالفة الرّاشيدة ي دار
النّفائس ي بريوت ي ط 6ي 1987م ي ص ( 59ي )62
 9ي كونستانس عيورعيو ي نظرة عديدة يف سرية رسول اهلل ي ترمجة حممّد التوجني ي الدّار
العربيّة للموسوعات ي ط 1ي 1983م ي ص 192
 10ي مونتجمري وات ي حممّد يف املدينة ي ترمجة شعبان بركات ي املكتبة العصرية للطّباعية
والنّشر ي 1985م ي ص217
 11ي انظر اإلمام مسلم ي اجلامع الصّحيح ي كتاب اجلهاد والسّري ي باب صلح احلديبيية ي
ص ( 795ي  )796ي رقم 4632
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مسلم ي اجلامع الصّحيح ي كتاب اجلهاد ي باب صيلح احلديبيية ي ص ( 795ي
 )796ي رقم  4632ي وانظر البخاري ي اجلامع الصّحيح ي كتاب الصّلح ي باب
الصّلح بني الغرماء ي ص  443ي رقم 2709
البخاري ي ا جلامع الصّحيح ي كتاب الشّروط ي باب الشّروط يف اجلهاد واملصياحلة ي
ص ( 447ي  ) 450ي رقم ( 2731ي )2732
مسلم ي اجلامع الصّحيح ي كتاب اجلهاد ي بياب صيلح احلديبيية ي ص  796ي
رقم4633
مسلم ي اجلامع الصّحيح ي كتاب اجلهاد ي باب صلح احلديبية ي ص  795ي رقيم
 4629ي وانظر البخاري ي اجلامع الصّحيح ي كتاب الصّلح ي باب كيف يكتب هذا
ماصاحل فالن بن فالن  "..ي ص  440ي رقم (  2698ي )2699
ابن هشام ي السّرية النّبويّة ي 321/2
مسلم ي اجلامع الصّحيح ي كتاب اجلهاد والسّري ي باب استحقاق القاتل ي ص 776
ي رقم 4570
مسلم ي اجلامع الصّحيح ي كتاب اإلمارة ي باب كراهة اإلمارة بغري ضيرورة ي ص
 819ي رقم 4719
هربرت سبنسر ي أصول االعتماع ي ص 37
هنري ماسيه ي اإلسالم ي منشورات عويدات ي بريوت 1988م ي ص 11
البخاري ي اجلامع الصّحيح ي كتاب املغازي ي باب غزوة الطّائف ي ص  733ي رقم
4331
حممد أبو شهبة ي السّرية النّبويّة يف ضوء القرآن والسنّة ي دار القلم ي دمشق ي ط1ي
1988م ي 484/2

أمحد بن حنبل الشيباين  -املسند – مسند األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط
عليها  -مؤسسة قرطبة – القاهرة.
عبد املل بن هشام -السّرية النّبويّة – ت:طه عبد الرءوف سعد – دار اجلييل –
بريوت  1411هي،
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 -3كونستانس عيورعيو ي نظرة عديدة يف سرية رسول اهلل ي ترمجة حممّد التوجني ي
ط - 1الدّار العربيّة للموسوعات ي 1983م.
 -4مارسيل بوازار ي إنسانية اإلسالم ي ترمجة عفييف دمشيقية ي دار اآلداب ي
بريوت ي 1980م.
 -5حممد أبو شهبة  -السّرية النّبويّة يف ضوء القرآن والسنّة  -ط -1دار القلم  -دمشق
1988م.
 -6حممد بن إمساعيل البخاري  -اجلامع الصّحيح  -ط - 2دار السّيالم  -الرّيياض
1999م.
 -7حممد بن سعد ي الطّبقات الكربى ي دار صادر ي بريوت.
 -8حممّد محيد اهلل ي جمموعة الوثائق السّياسية للعهد النّبوي واخلالفة الرّاشدة ي ط- 6
دار النّفائس ي بريوت 1987م.
 -9مسلم بن احلجاج ي اجلامع الصّحيح ي ط - 2دار السّالم ي الرّياض 2000م.
 _10مونتجمري وات ي حممّد يف املدينة ي ترمجة شعبان بركات ي املكتبة العصيرية
للطّباعة والنّشر ي 1985م.
 -11نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي -جممع الزوائد ومنبيع الفوائيد -دار الفكير-
بريوت 1412هي.
 -12هنري ماسيه ي اإلسالم ي منشورات عويدات ي بريوت 1988م.

