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ملخص: 
ُيَعُدّ �صلح احلديبية من اأهم الأحداث ال�صيا�صية املف�صلية التي 
من  الباحث  اأراد  لذا  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  حياة  يف  جرت 
ومنطقها  النبوية  ال�صيا�صة  الفل�صفة  اإىل  الو�صول  احلدث  هذا  خالل 
الت�رشيعي، واملوازين التي كان عليه ال�صالة وال�صالم يزن بها ال�صاأن 
ال�صيا�صي، وبيان دور الوحي يف ذلك كله، وقد ق�صم الباحث البحث 
اإىل ثالثة مباحث،  خ�ص�ص الأول منها للحديث عن الوحي والجتهاد 
التي  ال�صيا�صية  املرحلة  عن  للحديث  والثاين  احلديبية،  �صلح  يف 
ال�صوابط  للحديث عن  الثالث فجعله  اأما  احلديبية،  فيها �صلح  وقع 

امل�صتنبطة من هذا ال�صلح، ثم كانت خامتة البحث وتو�صياته.
الكلمات املفتاحية، احلديبية، �صلح احلديبية، هدنة احلديبية، 

الوحي والجتهاد يف احلديبية.

The Treaty of Hudaibiyah

Revelation  and  Political Diligence

Abestract:

 The Treaty of Hudaibiyah is considered one of the 
most important political events that took place in 
the life of Prophet Muhammad, peace be upon him.  
Accordingly, the researcher  used this great event as 
an access to the philosophy of the prophet in politics 
and his legislative logic, and the methods the prophet 
used to  weigh   political affairs. Moreover, the 
researcher also aimed to show the role of revelation 
in this matter. Thus, the researcher divided the paper 
into three sections. The first section is allocated to 
discuss revelation and diligence in the Treaty of 
Hudaibiyah. The second one is allocated to explore 
the political phase and context in which Treaty of 
Hudaibiyah  occurred, and the third phase is allocated  
to discuss some regulations that derived from this Solh 
(Treaty, Truce). The researcher ends the paper with 
conclusions and recommendations. 

Keywords: Hudaibiyah, Treaty of Hudaibiyah, 
truce, revelation and diligence in the Treaty of 
Hudaibiyah

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الأمني، 

وبعد...
النظام  يف  للت�رشيع  الأول  امل�صدر  هو  الكرمي  القراآن  فاإن 
الإ�صالمي، وهو يف الوقت ذاته املوّجه الأول للعقلية الإ�صالمية يف 
منط تفكريها واإبداعها، لأنه كالم -اهلل عز- وجل املنزه واملتعايل 
عن الزمان واملكان. ثم اإن ال�صنة النبوية ال�رشيفة هي امل�صدر الثاين 
يف الت�رشيع والتوجيه والإر�صاد، وهي النموذج الإ�صالمي التطبيقي 

املتكامل يف كل املجالت، عقائديًا وت�رشيعيًا وتربويًا و�صيا�صيًا.
فهو  والن�صبية،  بالتغرّي  يّت�صم  جانب  هو  ال�صيا�صي  واجلانب 
الأحداث، ون�صبي؛ لأنه مرتبط  الزمان واملكان وتوايل  متغري لتغري 
هذا  كان  ولهذا  مت�صعبة،  اأبعاد  وذات  متعددة  جوانب  ذات  مب�صائل 
الأنظار  لأن  �صائكة؛  الإ�صالمية  احلياة  جوانب  اأكرث  من  اجلانب 
ووزن  الواحد  احلدث  تو�صيف  يف  تختلف  �صك-  دون   - والأفهام 

م�صاحله ومفا�صده.

أهداف البحث وأهميته
وال�صنة النبوية باعتبارها النموذج التطبيقي العملي للنظرية 
اإىل  البحث-  اأهمية  الإ�صالمية حتتاج منا - وهنا تكمن  ال�صيا�صية 
تدقيق النظر و�صرب اأغوار الأحداث التي مّر بها �صخ�ص النبي الكرمي 
عليه ال�صالة وال�صالم مبراحلها الزمنية املختلفة ؛ وذلك للو�صول اإىل 
فل�صفة ال�صيا�صة النبوية ومنطقها الت�رشيعي، وال�صوابط احلاكمة لها، 
واملوازين التي كان عليه ال�صالة وال�صالم يزن بها ال�صاأن ال�صيا�صي، 
اأو ما ميكن اأن نطلق عليه ال�صلك الناظم لطريقة التفكري النبوي يف 
الأمور ال�صيا�صية، وكذلك اإبراز اأثر الظروف املختلفة يف اتخاذ القرار 

ال�صيا�صي، وبيان دور الوحي يف ذلك كله.

أسئلة البحث
لذا فاإن البحث يطرح الأ�سئلة الآتية:

ما دور الوحي يف �صلح احلديبية؟ ◄
كيف كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  يعالج مع �صحابته  ◄

الكرام الأمور ال�صيا�صية؟
وال�صالم  ◄ ال�صالة  عليه  بها  يزن  كان  التي  املوازين  ما 

الأمور ال�صيا�صية واأبرزها �صلح احلديبية؟
كيف اأثرت الظروف واملراحل املختلفة التي مّر بها عليه  ◄

وتقديره  ال�صيا�صي  اجتهاده  يف  و�صعفًا-  قوة   - وال�صالم  ال�صالة 
للموقف؟

أسباب اختيار البحث
اأحداث  من  ومف�صليًا  مهمًا  حدثًا  باعتباره  احلديبية  �صلح 
ال�صرية النبوية املطهرة، هو خري ما ميكن اأن يو�صلنا اإىل ما ن�صعى 
اإليه. هذا بالإ�صافة اإىل اأن هذا ال�صلح مع اأهميته البالغة يف جمال 
ال�صيا�صة ال�رشعية اإل اأنه مل ينل - ح�صب اطالع الباحث- ما ي�صتحق 
من نظر ودرا�صات متخ�ص�صة يف اجلوانب ال�رشعية املختلفة ب�صكل 
عام، ويف اجلانب الأ�صويل ب�صكل خا�ص، وهذا ما اأراد الباحث فعله. 
هذا مع مالحظة اأن الباحث مل يجد -بحدود اطالعه-درا�صة قدمية 

اأو حديثة تتعلق ب�صلب هذا املو�صوع.

الدراسات السابقة
احلديبية،  �صلح  لدرا�صة  اأُفردتا  درا�صتني  الباحث  وجد  قد 
�صيا�صاتها  النزاع،  تفادي  ا�صرتاتيجية  بعنوان:  بحث  وهي  الأوىل، 
ار�صيد  اأحمد  حممود  ملوؤلفها  منوذجًا.  احلديبية  �صلح  وتكتيكاتها، 
من�صور يف جملة درا�صات اجلامعة الأردنية، علوم ال�رشيعة والقانون، 
املجلد 42، العدد3 لعام 2015. وقد ركزت هذه الدرا�صة على منهج 
وتكتيكاته.  با�صرتاتيجياته  التفاو�صي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
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وهذه الدرا�صة بعيدة عن �صلب مو�صوعنا. اأما الدرا�صة الثانية فكانت 
كتابًا بعنوان )�صلح احلديبية واأبعاده ال�صيا�صية املعا�رشة( ملوؤلفه 
واملفاهيم  الأبعاد  عن  فيه  حتدث  الفيتوري،  ال�صادق  احلكيم  عبد 
والعرتاف  وامل�صاحلة  احلوار  كمبداأ  احلديبية  �صلح  يف  ال�صيا�صية 
�صلب  عن  بعيدة  ك�صابقتها  الدرا�صة  وهذه  وغريها،  املتبادل 

مو�صوعنا، فهي مل تتطرق ل�صلب مو�صوعنا.

منهج البحث
للو�صول بالبحث اإىل الغايات املرجّوة منه، فقد َعَمد الباحث 
ال�صتنباطّي  املنهجني  من  ُم�صتفيداً  الو�صفّي  املنهج  ا�صتخدام  اإىل 
وال�صتقرائّي. ثم اإن الباحث قد رجع يف امل�صاألة اإىل مظاّنها الأ�صلية 
من املراجع املتعلقة بالبحث ككتب الأ�صول وال�صنة وال�صرية، وخرج 
قاله  ما  على  بناء  عليها  وحكم  مظانها،  من  احلديثية  الن�صو�ص 

علماء التخريج حيث ُوجد.
الأول  خ�ص�ص  مباحث،  ثالثة  اإىل  البحث  الباحث  ق�صم  ولقد 
منها للحديث عن الوحي والجتهاد يف �صلح احلديبية وبيان الآراء 
يف ذلك ومناق�صتها، اأما املبحث الثاين فقد جعله للحديث عن املرحلة 
ال�صيا�صية التي وقع فيها �صلح احلديبية، اأما املبحث الثالث والأخري 
فقد خ�ص�صه للحديث عن ال�صوابط امل�صتنبطة من �صلح احلديبية، ثم 

كانت اخلامتة التي ت�صمنت اأهم نتائج البحث وتو�صياته.

املبحث األول: صلح احلديبية وحي أم اجتهاد؟
ثنايا  يف  الأفا�صل  علماوؤنا  �صّطره  فيما  النظر  خالل  من 
تكييفهم  يف  متفقني  غري  اأنهم  نرى  احلديبية)1(  �صلح  وحيثيات 
عن  اأكان  احلديبية  �صلح  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  لت�رشف 
طريق الوحي اأم باجتهاد)2( وتقدير منه عليه ال�صالة وال�صالم. ولهم 

يف ذلك قولن كما ياأتي:
القول الأول: ذهب بع�ص العلماء اإىل اأن ت�رشفه �صلى اهلل  ♦

عليه و�صلم كان وحيًا اإلهيًا، وممن قال بذلك، الأئمة ابن بطال وابن 
تيمية وابن حجر والعيني. وقد جاء ت�رشيحهم بذلك تعليقًا على قول 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عند مراجعة عمر ر�صي اهلل عنه له بقوله: 

يِه()3(. )اإِنيِّ َر�ُسوُل اللهَِّ، َوَل�ْسُت اأَْع�سِ
بوحى  اأفعله  )اإمنا  احلديث:  على  معلقًا  بطال  ابن  قال  فقد 
من اهلل()4(. وقال ابن تيمية: )َفَبنيهََّ اأَنهَُّه َر�ُصوُل اهللهَِّ، َيْفَعُل َما اأََمَرُه ِبِه 
يِه()5(. وقال  ْخرَبَ اأَنهَُّه ُيِطيُعُه َل َيْع�صِ ُمْر�ِصُلُه، َل َيْفَعُل ِمْن ِتْلَقاِء َنْف�ِصِه َواأَ
لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم مَلْ َيْفَعْل من َذِلك �َصْيئا  ابن حجر: )َظاِهٌر يِف اأَنهَُّه �صَ
ا اأفعل َهَذا من اأجل َما اأطلعني اهلل  اإِلهَّ ِباْلَوْحي()6(. وقال العيني: )اإِمنهََّ
ا ُهَو ِبَوْحي( َعَلْيِه من حب�ص النهَّاقة، َواإِينيِّ ل�صت اأفعل َذِلك براأيي َواإِمنهََّ

.)7(

القول الثان: ذهب بع�ص العلماء اإىل اأن ت�رشفه �صلى اهلل  ♦
بذلك،  قال  للموقف، وممن  وتقديراً  ونظراً  اجتهاداً  و�صلم كان  عليه 

ال�صافعي واملاوردي وال�رشخ�صي.
فقد قال ال�صافعي يف كتابه الأم حتت عنوان )املهادنة على 
لهَّى  اهللهَِّ -�صَ َر�ُصوِل  ِمْن  َنَظًرا  ُقَرْي�ٍص  ُهْدَنُة  )َوَكاَنْت  للم�صلمني(:  النظر 
َجْمِع  ِة  َكرْثَ ِمْن  ْفُت  اللهََّذْيِن َو�صَ ِلاْلأَْمَرْيِن  ِلْلُم�ْصِلِمنَي  َو�َصلهََّم -  َعَلْيِه  اهللهَُّ 
اَلَح َر�ُصوُل  ِقَتاِلِه()8(. وقال املاوردي: )َوَقْد �صَ ِهْم َوَجديِِّهْم َعَلى  َعُدويِّ
َمْن  ِبَرديِّ  َوَحَكَم  َدْيِبَيِة  احْلُ َعاَم  ُقَرْي�ًصا  َو�َصلهَّم َ -  َعَلْيِه  اهللهَُّ  لهَّى  اهللهَِّ -�صَ

ِمَن  اأَ�ْصَلَم  ِفيَمْن  ُحْكَمُه  َتَعاىَل  اهللهَُّ  َفَردهَّ  َوِن�َصاِئِهْم  ِرَجاِلِهْم  ِمْن  اأَ�ْصَلَم 
َفَدلهَّ  ُم�ْصِلَمًة  ُمَعْيٍط  اأَِبي  ْبِن  ُعْقَبَة  ِبْنُت  ُكْلُثوٍم  اأُمُّ  َجاَءْت  ِحنَي  النيِّ�َصاِء 
َعَلى اأَنهَُّه َحَكَم يِف َذِلَك ِباْجِتَهاِدِه()9(. وقال ال�رشخ�صي: )َوِلأَنهَّ َر�ُصوَل 
ْن  َدْيِبَيِة َعَلى اأَ اَلَح اأَْهَل َمكهََّة َعاَم احْلُ لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم - �صَ اهللهَِّ - �صَ
ْرَب َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم َع�رْشَ �ِصِننَي َفَكاَن َذِلَك َنَظًرا ِلْلُم�ْصِلِمنَي  ...  َع احْلَ َو�صَ

�ْصِلِمنَي اأَوهًَّل()10(. َب َناِظًرا، َوِمْن النهََّظِر ِحْفُظ ُقوهَِّة امْلُ َوِلأَنهَّ اْلإَِماَم ُن�صيِّ
الراأيني يف هذه امل�ساألة،  اأ�سحاب  العلماء من  هذا ما ذكره 

وهنا ل بّد من مالحظة اأمور، منها:
على  ♦ احلديبية  �صلح  يف  تكلموا  الذين  العلماء  اإن  اأولً: 

كرثتهم -حيث ل يكاد كتاب من كتب ال�صنن و�رشوحها اأو كتاب يف 
الفقه اأو ال�صرية يخلو من التطرق ل�صلح احلديبية- اإل اأننا مع ذلك مل 
نر منهم من بنّي وجهة نظره يف ت�رشف النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

هذا هل كان وحيًا اأم اجتهاداً وتقديراً اإل عدداً قلياًل جداً.
اأدلوا بدلوهم يف  ♦ الذين  العلماء  القّلة من  اإن هوؤلء  ثانياً: 

�صواء  قولهم،  على  الأدلة  لنا  يذكروا  مل  راأيهم  وبينوا  امل�صاألة  هذه 
اأم  بوحي  كان  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ت�رشفه  اأن  اإىل  ذهبوا  الذين 
باجتهاد وتقدير. ولهذا، كان ول بّد اأن نبداأ با�ستنطاق هوؤلء العلماء 
باأدلة  فريق  لكل  ون�ستدل  املذكورين  القولني  اأحد  اإىل  مالوا  الذين 

اأعتقد اأنها الباعث على ما قالوا، وذلك كما ياأتي:
اأولً: ال�صتدلل لأ�صحاب الراأي الأول القائلني باأن ت�رشفه  ♦

لهم  ال�ستدلل  وميكن  الوحي.  �صلى اهلل عليه و�صلم كان عن طريق 
بالتايل:
الدليل الأول: الروؤيا التي راآها النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  �

باأنه يدخل امل�صجد احلرام، ومعلوم اأن روؤيا الأنبياء حق وهي �صكل 
اأ�صحاب  كان  )وقد  اأحمد  الإمام  م�صند  يف  جاء  الوحي.  اأ�صكال  من 
الفتح  يف  ي�صكون  ل  وهم  خرجوا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 

لروؤيا راآها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم()11(.
الدليل الثان: اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وهو يف طريقه  �

اإىل مكة مّلا بلغ مكانًا قريبًا من احلديبية بركت به راحلته » َفَقاَل 
َواُء، َفَقاَل  َواُء، َخاَلأَْت الَق�صْ النهَّا�ُص: َحْل َحْل َفاأَحَلهَّْت، َفَقاُلوا: َخاَلأَْت الَق�صْ
َواُء، َوَما َذاَك َلَها ِبُخُلٍق،  لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم: )َما َخاَلأَْت الَق�صْ النهَِّبيُّ �صَ
َوَلِكْن َحَب�َصَها َحاِب�ُص الِفيِل()12(. ومعلوم اأن حاب�ص الفيل هو اأمر اهلل، 

فالأمر اإذن وحي اإلهي لي�ص مرتوكًا للتقدير والجتهاد الب�رشي.
الدليل الثالث: قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لعمر ر�صي  �

يِه( اأَْع�صِ َوَل�ْصُت  اهللهَِّ،  َر�ُصوُل  )اإِينيِّ  ال�صلح:  اأمر  راجعه يف  مّلا  اهلل عنه 
َوَلْن  اهلِل  َر�ُصوُل  )اإِينيِّ  البخاري، ويف رواية م�صلم  )13( كما يف رواية 

ييَِّعِني اهلُل اأََبًدا()14(. فظاهر الأمر اإذن اإلهي، والنبي �صلى اهلل عليه  ُي�صَ
و�صلم ماأمور به.

باأن  ♦ القائلني  الثاين  الراأي  لأ�صحاب  ال�صتدلل  ثانياً: 
ت�رشفه �صلى اهلل عليه و�صلم كان عن طريق الجتهاد والنظر. وميكن 

ال�ستدلل لهم بالتايل:
اأحداث  � يف  ال�صورى  من  حدث  ما  كرثة  الأول:  الدليل 

احلديبية، وذلك منذ بداية خروجه �صلى اهلل عليه و�صلم وال�صحابة 
ر�صي اهلل عنهم من املدينة املنورة حتى اأفوله راجعًا عليه ال�صالة 
َحًدا  اأَ ْيُت  َراأَ )َما  اأبو هريرة ر�صي اهلل عنه:  اإليها. حتى قال  وال�صالم 
لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم()15(. ومعلوم  َحاِبِه ِمَن النهَِّبييِّ �صَ �صْ اأَْكرَثَ َم�ُصوَرًة ِلأَ
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اأن ال�صورى ل تكون يف اأمر موحى به، اإذ »ل حتل امل�صورة مع قيام 
الوحي()16(.

اهلل  � ر�صي  ال�صحابة  من  كثري  معار�صة  الثان:  الدليل 
عمر  راأ�صهم  وعلى  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  للنبي  ومراجعتهم  عنهم 
وعلي وقيادات من الأن�صار، واإعرابهم عن عدم رغبتهم يف ال�صلح 
اأن امل�صاألة  اأو يف بع�ص جزئياته، ولو كانوا ر�صي اهلل عنهم يرون 
ر�صاهم  عدم  اأبدوا  اأو  ناق�صوا  اأو  عار�صوا  عز وجل ملا  اهلل  من  اأمر 
-وحا�صا لهم ذلك- فهم الذين بايعوا النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قبل 
عقده ال�صلح بفرتة وجيزة جداً حتت ال�صجرة على املوت اأو ال�صرب)17( 
اأنزل اهلل  الذين  اأُ�صيع خرب مقتل عثمان ر�صي اهلل عنه، وهم  عندما 
َت  وؤِْمِننَي اإِْذ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ َي اهللهَُّ َعِن امْلُ عز وجل فيهم قوله: )َلَقْد َر�صِ
َفْتًحا  َواأََثاَبُهْم  َعَلْيِهْم  ال�صهَِّكيَنَة  َفاأَْنَزَل  ُقُلوِبِهْم  يِف  َما  َفَعِلَم  ال�صهََّجَرِة 
َقِريًبا()18(. فهم اإذن فعلوا ذلك لأنهم كانوا يرون اأن الأمر اأمر �صورى 

فيه اإبداء لالآراء وتقليب لوجهات النظر.
لكال  الباحث-  نظر  به - من وجهة  ال�صتدلل  هذا ما ميكن 
الفريقني، ول بّد من مناق�صة الراأيني حتى تت�صح ال�صورة ب�صكل جلي.
القول  اأ�صحاب  راأي  اإىل  البّتة  مييل  ل  الباحث  فاإن  وبداية، 
الأول الذين قالوا، اإن ت�رشف النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  احلديبية 
ويف  جلي.  قاطع  نحو  على  الوحي  به  جاء  �رشفًا  اإلهيًا  اأمراً  كان 
املقابل فاإنه ل مييل اإىل راأي من قال باأن �صلح احلديبية كان نظراً 
واجتهاداً حم�صًا من النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، ل دخل للوحي فيه.

والذي مييل اإليه الباحث ويرجحه هو اأن �صلح احلديبية كان 
اجتهاداً  لي�ص  لكنه  و�صلم،  اهلل عليه  النبي �صلى  من  واجتهاداً  نظراً 
حم�صًا بل كانت فيه اإ�صارات للوحي لي�ص اأكرث)19(، لكن اإهمال هذه 
الإ�صارات وعدم اعتبارها فيه جمافاة حلقائق ثابتة ووا�صحة، وهذه 

الإ�صارات ُتعّد اإ�صاءات وموّجهات يف الطريق.
 وهذا - ما كان من اإ�صارات الوحي- مل يكن اأمراً ا�صتثنائيًا يف 
احلديبية، فقد كانت هذه الإ�صارات يف كثري من املراحل واملحطات 
التي مرت بها دعوة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، ولن�رشب على ذلك 
حادثة مهمة من حوادث ال�صرية املطهرة وهي حادثة الهجرة، حيث 
اإنه عليه ال�صالة وال�صالم -كما هو معلوم- قد اأخذ بالأ�صباب املادية 
اإليها العقل الب�رشي، حتى مل يرتك و�صيلة من  والتدابري التي يهدي 
الو�صائل اإل اأخذ بها ول فكرة من الأفكار اإل اعتد بها، ولذا ل يخالف 
اأحد اأن الهجرة كانت بتخطيط نبوي دقيق. اإل اإنه بالرغم من ذلك مل 

تخل رحلة الهجرة النبوية من اإ�سارات الوحي، منها:
مّلا كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم هو واأبو بكر يف غار . 1

ثور، وامل�رشكون يبحثون عنه يف كل مكان حتى و�صلوا الغار، و�صمع 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم و�صاحبه اأقدام امل�رشكني حتى قال اأبو 
َنا(، َفَقاَل: )َما َظنَُّك َيا اأََبا  َت َقَدَمْيِه َلأَْب�رَشَ بكر: )َلْو اأَنهَّ اأََحَدُهْم َنَظَر حَتْ
ال�صالة  عليه  بقوله  �صبيهًا  هذا  األي�ص  َثاِلُثُهَما()20(.  اهللهَُّ  ِباْثَننْيِ  َبْكٍر 

ييَِّعِني اهلُل اأََبًدا()21(. وال�صالم يف احلديبية: )اإِينيِّ َر�ُصوُل اهلِل َوَلْن ُي�صَ
مّلا و�صل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم املدينة راكبًا ناقته . 2

يقول  وهو  عنده  النزول  عليه  يعر�ص  املدينة  اأهل  من  واحد  وكل 
لهم: )خلوا �صبيلها فاإنها ماأمورة( حتى بركت ناقته على مربد)22( 
عليه  بقوله  �صبيهًا  هذا  األي�ص  النجار)23(.  بني  من  يتيمني  لغالمني 
ال�صالة وال�صالم يف احلديبية مّلا قالوا: خالأت الق�صواء )َما َخاَلأَْت)24( 

َواُء، َوَما َذاَك َلَها ِبُخُلٍق، َوَلِكْن َحَب�َصَها َحاِب�ُص الِفيِل()25(. الَق�صْ
عن  احلدث  هذا  ُتخرج  ل  الهجرة  يف  هذه  الوحي  فاإ�صارات 
اأن تكون حيثياته واأحداثه بتخطيط وتقدير ب�رشي من النبي �صلى 
الوحي  فاإ�صارات  احلديبية،  �صلح  يف  ذاته  واحلال  و�صلم،  عليه  اهلل 
اأن  من  تخرجه  ل  ولكنها  وا�صحة  بادية  وهي  قطعًا  فيه  موجودة 

يكون اجتهاداً ونظراً من النبي عليه ال�صالة وال�صالم.
ومما يوؤكد هذا، كرثة تطبيق ال�سورى يف احلديبية منذ خروج 
اإليها، ومما  املدينة حتى عودته  و�سلم من  الل عليه  النبي �سلى 

نقلته لنا منها كتب ال�سنة وال�سرية:
مكة . 1 اإىل  طريقه  يف  وهو  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اإن 

حيث و�صل غدير الأ�صطاط)26( قبل اأن ي�صل احلديبية )اأََتاُه َعْيُنُه)27(، 
َقاَل: اإِنهَّ ُقَرْي�ًصا َجَمُعوا َلَك ُجُموًعا، َوَقْد َجَمُعوا َلَك الأََحاِبي�َص)28(، َوُهْم 
ادُّوَك َعِن الَبْيِت، َوَماِنُعوَك، َفَقاَل: )اأَ�ِصرُيوا اأَيَُّها النهَّا�ُص  ُمَقاِتُلوَك، َو�صَ
اأَْن  ُيِريُدوَن  الهَِّذيَن  َلِء  َهوؤُ َوَذَراِرييِّ  ِعَياِلِهْم  ىَل  اإِ اأَِميَل  اأَْن  اأََتَرْوَن  َعَليهَّ، 
ُتوَنا َكاَن اهللهَُّ َعزهَّ َوَجلهَّ َقْد َقَطَع َعْيًنا ِمَن  َياأْ دُّوَنا َعِن الَبْيِت، َفاإِْن  َي�صُ
اهللهَِّ،  َر�ُصوَل  َيا  َبْكٍر:  اأَُبو  َقاَل  ُروِبنَي(،  حَمْ َتَرْكَناُهْم  َواإِلهَّ  ِكنَي،  امُل�رْشِ
َفَتَوجهَّْه  اأََحٍد،  َحْرَب  َوَل  اأََحٍد،  َقْتَل  ُتِريُد  َل  الَبْيِت،  ِلَهَذا  َعاِمًدا  َخَرْجَت 
وا َعَلى ا�ْصِم اهللهَِّ()29(. فها هو  دهََّنا َعْنُه َقاَتْلَناُه. َقاَل: )اْم�صُ َلُه، َفَمْن �صَ
عليه ال�صالة وال�صالم ي�صت�صريهم يف النق�صا�ص على حلفاء قري�ص 
متى  بقتالهم  بكر  اأبي  براأي  ياأخذ  ثم  الآثم،  التحالف  هذا  لتفتيت 

�صدوهم عن البيت فقط.
اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بعد اأن نزل باحلديبية اأحب . 2

اأن يبعث اإىل قري�ص �صفرياً يخربهم باأنه عليه ال�صالة وال�صالم مل ياأت 
للقتال واإمنا جاء للعمرة، فدعا عمر ليبعثه يف هذه املهمة، فاعتذر 
مبكة  له  لي�ص  ولأنه  نف�صه  على  ياأمنهم  ل  لكونه  عنه  اهلل  ر�صي 
ال�صالة وال�صالم  النبي عليه  واأ�صار على  اأحد من بني كعب يحميه، 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم م�صورة  باإر�صال عثمان بن عفان فقبل 

عمر واأر�صل عثمان.)30(
ال�صلح مع . 3 وال�صالم من عقد  ال�صالة  النبي عليه  ملا فرغ 

مبعوث قري�ص قال لأ�صحابه: )ُقوُموا َفاْنَحُروا ُثمهَّ اْحِلُقوا( ... : َفَواهللهَِّ 
َما َقاَم ِمْنُهْم َرُجٌل َحتهَّى َقاَل َذِلَك َثاَلَث َمرهَّاٍت، َفَلمهَّا مَلْ َيُقْم ِمْنُهْم اأََحٌد 
َدَخَل َعَلى اأُميِّ �َصَلَمَة، َفَذَكَر َلَها َما َلِقَي ِمَن النهَّا�ِص، َفَقاَلْت اأُمُّ �َصَلَمَة: َيا 
َتْنَحَر  َحتهَّى  َكِلَمًة،  ِمْنُهْم  اأََحًدا  ُتَكليِّْم  َل  ُثمهَّ  اْخُرْج  َذِلَك،  بُّ  اأَحُتِ َنِبيهَّ اهللهَِّ، 
َحتهَّى  ِمْنُهْم  اأََحًدا  ُيَكليِّْم  َفَلْم  َفَخَرَج  َفَيْحِلَقَك،  َحاِلَقَك  َوَتْدُعَو  ُبْدَنَك)31(، 
َفَعَل َذِلَك َنَحَر ُبْدَنُه، َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه، َفَلمهَّا َراأَْوا َذِلَك َقاُموا، َفَنَحُروا 
ا( َغمًّ ا  َبْع�صً َيْقُتُل  ُهْم  َبْع�صُ َكاَد  َحتهَّى  ا  َبْع�صً َيْحِلُق  ُهْم  َبْع�صُ َوَجَعَل 

وياأخذ  �صلمة  اأم  ي�صت�صري زوجه  وال�صالم  ال�صالة  فها هو عليه   .)32(

مب�صورتها. فمالزمته عليه ال�صالة وال�صالم لل�صورى فيه دللة على 
اأن الأمر اجتهادي ولي�ص وحيًا اإلهيًا.

وبنّي  ناقته،  بركت  ملا  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  اإن  ثم 
لل�صحابة اأنها ما خالأت ولكن حب�صها حاب�ص الفيل -وهذه من اأقوى 
اإ�صارات الوحي- قال عليه ال�صالة وال�صالم: )َوالهَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه، لَ 
اإِيهَّاَها()33(.  اأَْعَطْيُتُهْم  اإِلهَّ  اللهَِّ  ُحرَُماِت  ِفيَها  ُموَن  ُيَعظيِّ ُخطهًَّة  ُلوِن  َي�ْساأَ
ومما ُيالحظ هنا اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ا�صرتط لقبول ال�صلح 
مع قري�ص اأن يكون فيه تعظيم حلرمات اهلل، ومبفهوم املخالفة هذا 
يعنى اأن عر�ص قري�ص ل�صلح لي�ص فيه تعظيم حلرمات اهلل لن يقبله 
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عليه ال�صالة وال�صالم.
اأمره  قد  الوحي  باأن  ي�رشح  مل  وال�صالم  ال�صالة  عليه  اإنه  ثم 
ال�صالة  له عليه  بال�صلح ما كان  اأمر  قد  الوحي  بال�صلح، ولو كان 
هو  وها  ذلك-.  يفعل  اأن  -وحا�صاه  �رشط  اأي  ي�صرتط  اأن  وال�صالم 
عليه ال�صالم يف موقف تاٍل، مّلا بلغه اأن مبعوثه اإىل قري�ص -عثمان 
بن عفان- قد ُقتل قال: )َلِئْن َكاُنوا َقَتُلوُه َلأَُناِجَزنهَُّهْم)34(()35(، ويف 
ُح َحتهَّى ُنَناِجَز اْلَقْوَم()36(. ثم اأعلن عليه ال�صالة وال�صالم  رواية )َل َنرْبَ
لهَّى  �رشاحة اأن الوحي قد اأمر بذلك حيث )َناَدى ُمَناِدي َر�ُصوِل اهلِل �صَ
لهَّى اهلُل  َنَزَل َعَلى َر�ُصوِل اهلِل �صَ َقْد  اْلُقُد�ِص  اإِنهَّ ُروَح  اأََل  َعَلْيِه َو�َصلهََّم  اهلُل 
لذا  َفَبايُعوا()37(.  اهلِل  ا�ْصِم  َعَلى  َفاْخُرُجوا  ِباْلَبْيَعِة،  َفاأََمَر  َو�َصلهََّم  َعَلْيِه 
هذه  مبثل  متعلقًا  وكان  ما  باأمر  الوحي  جاء  اإذا  اإنه  القول،  ميكن 
واأما  املالأ.  على  ذلك  يعلن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  فاإن  الأمور 
قوله اإين ر�صول اهلل ول�صت اأع�صيه اأو لن ي�صيعني، فهذا لي�ص �رشيحًا 
يف اأن الوحي قد اأمره باأمر ما، بل ميكن حمله على معنى: اأنني ل�صت 
اأع�صيه فيما اأفعل، ولن ي�صيعني فيما راأيته من م�صلحة عقد ال�صلح 

واإبرامه.
واحلال ذاته يف مراجعة ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم للنبي عليه 
ال�صالة وال�صالم، فعمر ر�صي اهلل عنه بعد اأن مت ال�صلح جاء اإىل النبي 
اأََل�ْصَنا َعَلى احَلقيِّ َوُهْم  �صلى اهلل عليه و�صلم يقول له: )َيا َر�ُصوَل اهللهَِّ، 
َوَقْتاَلُهْم  اجَلنهَِّة  يِف  َقْتاَلَنا  اأََلْي�َص  َفَقاَل:   . )َبَلى(  َفَقاَل:  الَباِطِل؟  َعَلى 
اأََنْرِجُع  ِديِنَنا،  يِف  الدهَِّنيهََّة  ُنْعِطي  َفَعاَلَم  َقاَل:  )َبَلى(،  َقاَل:  النهَّاِر؟  يِف 
َومَلهَّا َيْحُكِم اهللهَُّ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم؟ ... َفَنَزَلْت �ُصوَرُة الَفْتِح َفَقَراأََها َر�ُصوُل اهللهَِّ 
لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم َعَلى ُعَمَر اإِىَل اآِخِرَها، َفَقاَل ُعَمُر: َيا َر�ُصوَل اهللهَِّ،  �صَ

اأََوَفْتٌح ُهَو؟ َقاَل: )َنَعْم()38(، وعند م�صلم )فطابت نف�صه ورجع()39(.
وكذا حال علي ر�صي اهلل عنه عندما كتب بنود ال�صلح، ومنها 
مهَُّد ْبُن َعْبِد  مهَُّد ْبُن َعْبِد اهللهَِّ، َفَقاَل: )اأََنا َواهللهَِّ حُمَ ى َعَلْيِه حُمَ )َهَذا َما َقا�صَ
: )اْمَح  اهللهَِّ، َواأََنا َواهللهَِّ َر�ُصوُل اهللهَِّ( َقاَل: َوَكاَن َل َيْكُتُب، َقاَل: َفَقاَل ِلَعِليٍّ
اُه اأََبًدا، َقاَل: )َفاأَِرِنيِه(، َقاَل: َفاأََراُه  : َواهللهَِّ َل اأَحْمَ َر�ُصوَل اهللهَِّ )َفَقاَل َعِليٌّ

لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم ِبَيِدِه()40(. اإِيهَّاُه َفَمَحاُه النهَِّبيُّ �صَ
وهذه بع�ص قيادات الأن�صار ر�صي اهلل عنها كان لها املوقف 
ذاته، فقد جاء يف �صرية الواقدي اأن اأ�صيد بن ح�صري و�صعد بن عبادة 
ّمٍد َر�ُصوِل اهلِل،  ْم�َصَكاَها َوَقاَل: َل َتْكُتْب اإّل حُمَ قد )اأََخَذا ِبَيِد اْلَكاِتِب َفاأَ
َواإِّل َفال�ّصْيُف َبْيَنَنا! َعاَلَم ُنْعِطي َهِذِه الّدِنّيَة يِف ِديِنَنا؟ َفَجَعَل َر�ُصوُل 

ُهْم َوُيوِمُئ ِبَيِدِه اإَلْيِهْم: اُ�ْصُكُتوا!()41(. لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم َيْخِف�صُ اهلِل �صَ
وهذا حال كثري من امل�صلمني، حيث اإنهم واإن مل يراجعوا النبي 
اأنهم كرهوا وامتع�صوا من بع�ص �رشوط  اإل  وال�صالم،  ال�صالة  عليه 
ال�صلح وخ�صو�صًا يف �رشط رّد من ياأتي من مكة اإىل النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم من امل�صلمني، حيث قال �صهيل بن عمرو: )َل َياأِْتيَك ِمنهَّا 
َبى  لهَّ َرَدْدَتُه اإَِلْيَنا، َوَخلهَّْيَت َبْيَنَنا َوَبْيَنُه، َواأَ ْن َكاَن َعَلى ِديِنَك اإِ اأََحٌد، َواإِ
لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم اإِلهَّ َعَلى َذِلَك، َفَكِرَه  َي َر�ُصوَل اهللهَِّ �صَ �ُصَهْيٌل اأَْن ُيَقا�صِ

وا، َفَتَكلهَُّموا ِفيه()42(. امُلوؤِْمُنوَن َذِلَك َوامهََّع�صُ
اهلل  للنبي �صلى  ال�صحابة  مراجعة  اأن  نو�صح  اأن  بّد  ل  وهنا 
وكالم  الأن�صار  من  وقيادات  وعلي  عمر  راأ�صهم  وعلى  و�صلم  عليه 
اإن  الطبيعي؛ حيث  �صياقه  ُيفهم يف  اأن  بّد  امل�صلمني وامتعا�صهم ل 
ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم هم �صفوة اأمة حممد عليه ال�صالة وال�صالم، 
َعَلى  َحَمَلُهْم  الهَِّذي  )اأَنهَّ  �صك  اأدنى  ن�صك  ول  خرياً،  اإل  فيهم  ُيًظن  ول 

بهَُّتُهْم اأَْن َيْظَهَر اْلإِمَياُن َعَلى  َذِلَك ُحبُّ اهللهَِّ َوَر�ُصوِلِه، َوُبْغ�ُص اْلُكفهَّاِر َوحَمَ
ِمْن  ْيٌم  ٌة َو�صَ ا�صَ مَياِن َغ�صَ اْلإِ اأَْهِل  َعَلى  َدَخَل  َقْد  َيُكوَن  َل  َواأَْن  اْلُكْفِر، 
اإَِلْيِهْم ِمْن  اأََحب  اُموا َهَذا ال�صهَّْيَم  اأَنهَّ ِقَتاَلُهْم ِلَئالهَّ ُي�صَ ْوا  اأَْهِل اْلُكْفِر. َوَراأَ
ِفيَها()43(. هذا من جانب،  َما  ال�صهَّْيِم  ِمَن  ِفيَها  الهَِّتي  ِة  احَلَ �صَ امْلُ َهِذِه 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قد رّبى �صحابته  فاإن  اآخر  ومن جانب 
وطرح  وتقليبها  الآراء  تبادل  عنوانه  والذي  ال�صورى،  منهج  على 
وجهات النظر املختلفة للو�صول اإىل الراأي الأ�صوب، يقول ابن تيمية 
عن تعامله عليه ال�صالة وال�صالم مع ال�صحابة: )وقد كان يفعل الأمر 
في�صاألونه: هل هو بوحي فيجب طاعته؟ اأو هو راأي ميكن معار�صته 
اآخر، فيقبل منهم  براأي  الراأي  اأ�صلح منه؟ وي�صريون عليه يف  براأي 
ويوافقهم()44(.  ثم اإذا ما اتُّخذ القرار مل يكن منهم ر�صي اهلل عنهم 
َحاُبُه  اأَ�صْ َكاَن  )َوَقْد  املفاتيح  مرقاة  يف  جاء  املطلق،  اللتزام  اإل 
ُيَراِجُعوَنُه يِف َبْع�ِص اْلأُُموِر َقْبَل اأَْن َيْجِزَم ِفيَها ِبَتَحتٍُّم، َكَما َراَجُعوُه 
اَلِف َويِف ِكَتاِب ال�صُّْلِح َبْيَنُه َوَبنْيَ ُقَرْي�ٍص، َفاأَمهَّا  َدْيِبَيِة يِف اخْلِ َيْوَم احْلُ

ْمَر َعِزمَيٍة، َفاَل ُيَراِجُعُه ِفيِه اأََحٌد ِمْنُهْم()45(. اإَِذا اأََمَر ِبال�صهَّْيِء اأَ
هكذا ُتفهم مراجعة ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم للنبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم يف احلديبية ويف غريها، واأي فهم اآخر فيه ملز لهم فال 
ال�صحة، كيف ل وهم -اأهل احلديبية- وجه له، ول ن�صيب له من 

كانوا قد بايعوا -قبل عقد ال�صلح بوقت وجيز-النبي �صلى اهلل عليه 
و�صلم على املوت اأو ال�صرب )46( واأن ل يفروا)47( عندما اأمرهم الوحي 
)اأَْنُتْم  اآنذاك:  وال�صالم  ال�صالة  عليه  عنهم  قال  الذين  وهم  بالبيعة. 
َخرْيُ اأَْهِل الأَْر�ِص()48(. وقال اأي�صًا: )َل َيْدُخُل النهَّاَر، اإِْن �َصاَء اهلُل، ِمْن 
َتَها()49(. وقال اأي�صًا: )َوُكلُُّكْم  َحٌد، الهَِّذيَن َباَيُعوا حَتْ َحاِب ال�صهََّجَرِة اأَ اأَ�صْ

َمِل اْلأَْحَمِر()50(. اِحَب اجْلَ َمْغُفوٌر َلُه، اإِلهَّ �صَ
واخلال�صة اأن �صلح احلديبية واإن مل يخل من اإ�صارات الوحي، 
النبي �صلى اهلل  اجتهاديًا من  اأمراً  اأنه ب�رشوطه وتفا�صيله كان  اإل 
عليه و�صلم، وت�رشفه هذا كان ب�صفته اإمامًا وقائداً للم�صلمني، فهو 
الناظر يف �صوؤونهم املقّدر للم�صلحة يف اأمورهم. وُيفهم من تطبيقه 
لل�صورى مرات عدة يف احلديبية ومراجعة ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم 
له مرات عدة اأي�صًا يف هذا ال�صياق ولي�ص خارجًا عنه، ومل يكن ذلك 
منهم اإل لأنهم فهموا اأن الأمر اجتهادي وراجع اإىل التقدير الب�رشي.

اهلل  �صلى  النبي  مع  ح�صل  ما  اإليه،  ذهبنا  الذي  هذا  ويوؤكد 
عليه و�صلم عندما بلغه قول رجال من اأ�صحابه معلقني على ما كان 
د  البيت و�صُ ددنا عن  لقد �صُ ال�صلح بقولهم: ما هذا بفتح،  يف بنود 
اْلَفْتِح،  اأَْعَظُم  َهَذا  اْلَكاَلُم!  )ِبْئ�َص  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  فقال  هدينا 
ُكوَن اأَْن َيْدَفُعوُكْم ِبالرهَّاِح)51( َعْن ِباَلِدِهْم، َوَي�ْصاأَُلوَنُكُم  �رْشِ َي امْلُ َلَقْد َر�صِ
َوَقْد  َكِرُهوا  َما  ِمْنُكْم  َراأَْوا  َوَقْد  اْلأََماِن،  يِف  اإَِلْيُكْم  َوَيْرَغُبوَن  يهََّة،  اْلَق�صِ
َماأُْجوِريَن،  نَي  نَي َغامِنِ َوَردهَُّكْم �َصامِلِ َعَلْيِهْم،  َعزهَّ َوَجلهَّ-  اأَْظَفَرُكُم اهلُل- 
َحٍد،  ِعُدوَن َوَل َتْلُووَن َعَلى اأَ ْذ ُت�صْ َفَهَذا اأَْعَظُم اْلُفُتوِح، اأََن�ِصيُتْم َيْوَم اأُُحٍد اإِ
َواأََنا اأَْدُعوُكْم يِف اأُْخَراُكْم، اأََن�ِصيُتْم َيْوَم اْلأَْحَزاِب اإِْذ جاوؤُُكْم ِمْن َفْوِقُكْم 
ناِجَر َوَتُظنُّوَن  َوِمْن اأَ�ْصَفَل ِمْنُكْم، َواإِْذ زاَغِت اْلأَْب�صاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَ
اْلُفُتوِح،  اأَْعَظُم  َدَق اهلُل َوَر�ُصوُلُه، ُهَو  �ْصِلُموَن: �صَ امْلُ ِباهللهَِّ الظُُّنوَنا؟ َقاَل 
َعزهَّ  ِباهلِل-  اأَْعَلُم  َوَلأَْنَت  ِفيِه،  َفكهَّْرَت  ِفيَما  َفكهَّْرَنا  َما  اهلِل  َنِبيهَّ  َيا  واهلل 
ما  فاإذا  اْلَفْتِح()52(.  �ُصوَرَة  َوَجلهَّ  َعزهَّ  اهلُل  َواأَْنَزَل  ِمنهَّا،  َوِباْلأُُموِر  َوَجلهَّ، 
دققنا النظر يف قولهم بعدما بنّي لهم فوائد ال�صلح )ما فكرنا فيما 
النبي  اإىل تفكري  الأمر عائد  اأن  اأنهم قد فهموا  لنا  فكرت فيه( تبنّي 
عليه ال�صالة وال�صالم واجتهاده، اأ�صف اإىل ذلك قولهم: )ولأنت اأعلم 
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باهلل عز وجل وبالأمور منا( فكلمة )الأمور( ل اأراها تعني اإل اأمور 
الكالم ل  ال�صلح وتقديراته وموازناته مب�صاحله ومفا�صده، ف�صياق 

يخرج عن هذا النطاق.
ال�صالة  عليه  لت�رشفه  والفهم  الراأي  بهذا  الأخذ  واإن  هذا، 
�صلى  النبي  من  اجتهاداً  واعتباره  احلديبية،  �صلح  يف  وال�صالم 
القادة  ُيعطي  كله  هذا  الأمة،  مل�صلحة  منه  وتقديراً  و�صلم  عليه  اهلل 
اإ�صافيًا يف نظرتهم لفهم طريقة  ُبعداً  الربانيني  امل�صلمني والعلماء 
واملفا�صد  امل�صالح  بني  املوازنة  يف  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي 
هو  ما  بني  التمييز  موازين  فهم  وكذلك  الأمور،  ماآلت  يف  والنظر 
ا�صرتاتيجي ثابت وما هو مرحلي متغري، وبني ما ميكن الت�صاهل فيه 
وما يجب عدم امل�صا�ص فيه. هذا بالإ�صافة اإىل كون هذا الفهم ي�صلح 
اأن يكون دلياًل اأو قرينة موؤثرة يف م�صاألة الرتجيح بني الآراء الفقهية 
يف كثري من امل�صائل التي لها عالقة مبا�رشة يف ال�صيا�صة ال�رشعية.

املبحث الثاني: املرحلة السياسية اليت وقع فيها صلح 
احلديبية

معلوم اأنه ل بّد للقائد امل�صلم اأن يكون على اطالع تام وكاف 
باأحوال امل�صلمني واأحوال اأعدائهم من حيث القوة وال�صعف، ومعلوم 
اأي�صًا اأن اأي ت�رشف جتاه الأعداء �صلمًا اأو حربًا اأو مهادنة ل بّد اأن 
من  ال�صيا�صي  للواقع  الكاملة  املعرفة  اأ�صا�ص هذه  على  مبنيًا  يكون 
ال�رشيعة وغاياتها  التامة مبقا�صد  املعرفة  اآخر  جانب ومن جانب 
الواقع  على  ال�رشيعة  اأحكام  تنزيل  يتم  حتى  وذلك  ومراتبها؛ 
تنزياًل �صحيحًا و�صادقًا وحاذقًا يف اآن معًا، هذا واإن اجلهل باأحد 
ال�رشيعة  اإىل تطبيق خمالف لأحكام  تلقائيًا  يوؤدي  هذين اجلانبني 

ومناق�صًا ملقا�صدها.
وقراراته  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صرية  تاأملنا  لو  واإننا 
�صيا�صيًا  اتخذ قراراً  وال�صالم ما  ال�صالة  اأنه عليه  ال�صيا�صية لوجدنا 
وازنًا حلال  القرار  هذا  اتخاذه  عند  وال�صالم  ال�صالة  عليه  اإل وكان 
امل�صلمني وحال اأعدائهم، وناظراً للمرحلة التي مير بها، وم�صت�رشفًا 
لو�صع الأمة يف املرحلة التي تليها. و�صلح احلديبية باعتباره من 
اأهم القرارات ال�صيا�صية للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم لي�ص خارجًا عن 

نطاق ما ذكرنا.
وللربهنة على ما نقول، ولزيادة اإي�صاح هذه امل�صاألة املهمة 
�صنعمل على مقارنة القرارات ال�صيا�صية للنبي عليه ال�صالة وال�صالم 
التي اتخذها يف ثالثة مواقف خمتلفة يف ثالث مراحل خمتلفة؛ وذلك 
حال  تغري  ب�صبب  القرارات  هذه  بني  الدقيقة  الفوارق  نالحظ  حتى 
امل�صلمني مقارنة بحال اأعدائهم من حيث القوة وال�صعف، ومراعاة 
املرحلية،  الآنية  حاجاتها  حيث  من  الأمة  بها  متر  التي  للمرحلة 
وم�صت�رشفًا لو�صع الأمة ومكانتها واإمكانياتها يف املراحل الالحقة.
بقيادة  الإ�صالمية  للدولة  الزمنية  الفرتة  تق�صيم  ميكن  ولذا، 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل ثالث مراحل كالتايل: املرحلة الأوىل: 
الدولة  اإقامة  بدايتها مع  ال�صعف، وكانت  ت�صميتها مبرحلة  وميكن 
الثانية:  املرحلة  الأحزاب.  غزوة  انتهاء  مع  ونهايتها  الإ�صالمية، 
وال�صعف-  القوة  بني  -ما  الو�صطى  باملرحلة  ت�صميتها  وميكن 
قري�ص  بنق�ص  ونهايتها  الأحزاب  غزوة  انتهاء  مع  بدايتها  وكانت 
ل�صلح احلديبية. املرحلة الثالثة والأخرية: وميكن ت�صميتها مبرحلة 
ونهايتها  احلديبية  �صلح  قري�ص  بنق�ص  بدايتها  وكانت  القوة، 

بانتقال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل الرفيق الأعلى. ولناأخذ لكل 
للنبي  ال�صيا�صي  املوقف  يف  ولندقق  ميثلها،  �صيا�صيًا  حدثًا  مرحلة 
عليه ال�صالة وال�صالم يف هذه الأحداث الثالثة ونربز الفوارق بينها، 
عليه  اتخاذه  يف  املرحلة  تاأثري  كيفية  على  خاللها  من  لنتعرف 
ال�صالة وال�صالم القرار. و�صنمّثل اأوًل للمرحلة الأوىل -ال�صعف- ثم 
املرحلة الأخرية -القوة- ثم املرحلة املتو�صطة والتي تتعلق ب�صلح 

احلديبية وهو مو�صوع بحثنا.

املرحلة األوىل: مرحلة الضعف

هو  املرحلة  هذه  ميثل  الذي  الأبرز  التفاو�صي  احلدث  ولعل 
تفاو�صه عليه ال�صالة وال�صالم يف اأثناء غزوة اخلندق ال�صنة اخلام�صة 
الأمر بامل�صلمني بعد  ا�صتد  اأنه ملا  للهجرة مع قبيلة غطفان، وذلك 
قبيلة  و�صلم  عليه  اهلل  راو�ص �صلى  العهد معهم،  قريظة  بني  نق�ص 
غطفان على ثلث ثمار املدينة مقابل رجوعها عن حرب امل�صلمني، ثم 
عر�ص الأمر على �صيدي الأن�صار �صعد بن معاذ و�صعد بن عبادة ر�صي 
اهلل تعاىل عنهما قبل توقيعه والإ�صهاد عليه، فقال له: )َيا َر�ُصوَل اهللهَِّ، 
َمَرَك اهللهَُّ ِبِه، َل ُبدهَّ َلَنا ِمْن اْلَعَمِل ِبِه، اأَْم  َنُعُه، اأَْم �َصْيًئا اأَ اأَْمًرا ُنِحبُُّه َفَن�صْ
َنُع َذِلَك اإلهَّ  َنُعُه َلُكْم، َواهلَلهَِّ َما اأَ�صْ َنُعُه َلَنا؟ َقاَل: َبْل �َصْيٌء اأَ�صْ �َصْيًئا َت�صْ
ُكليِّ  ِمْن  َوَكاَلُبوُكْم   َواِحَدٍة،  َقْو�ٍص  َعْن  َرَمْتُكْم  َقْد  اْلَعَرَب  َراأَْيُت  ِلأَنهَِّني 
ْك�رِشَ َعْنُكْم ِمْن �َصْوَكِتِهْم اإىَل اأَْمٍر َما، َفَقاَل َلُه �َصْعُد  َجاِنٍب، َفاأََرْدُت اأَْن اأَ
ِك باهللهَّ  ْ ْبُن ُمَعاٍذ: َيا َر�ُصوَل اهللهَِّ، َقْد ُكنهَّا َنْحُن َوَهوؤَُلِء اْلَقْوُم َعَلى ال�رشيِّ
َياأُْكُلوا  اأَْن  َيْطَمُعوَن  َل  َوُهْم  َنْعِرُفُه،  َوَل  َنْعُبُد اهللهََّ  َل  اْلأَْوَثاِن،  َوِعَباَدِة 
َلُه  َوَهَداَنا  ِباْلإِ�ْصاَلِم  اهللهَُّ  اأَْكَرْمَنا  اأََفِحنَي  َبْيًعا،  اأَْو  ِقًرى  اإلهَّ  َرًة  مَتْ ِمْنَها 
َواأََعزهََّنا ِبَك َوِبِه، ُنْعِطيِهْم اأَْمَواَلَنا! )َواهلَلهَِّ( َما َلَنا ِبَهَذا ِمْن َحاَجٍة، َواهلَلهَِّ َل 
لهَّى  ُنْعِطيِهْم اإلهَّ ال�صهَّْيَف َحتهَّى َيْحُكَم اهللهَُّ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم، َقاَل َر�ُصوُل اهللهَِّ �صَ
اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم: َفاأَْنَت َوَذاَك. َفَتَناَوَل �َصْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ال�صهَِّحيَفَة، َفَمَحا 

َما ِفيَها ِمْن اْلِكَتاِب، ُثمهَّ َقاَل: ِلَيْجَهُدوا َعَلْيَنا()53(.
وميكن اأن ن�ستخل�ص من هذه احلادثة ال�سيا�سية اأمرين مهمني 

هما:
من  ♦ هي  البحتة،  ال�صيا�صية  الأمور  هذه  مثل  اإن  الأول: 

امل�صائل ال�صورية بامتياز، ولذا ميكن و�صع القاعدة التالية )الأ�صل 
�صورية  اأنها  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  للنبي  ال�صيا�صية  الت�رشفات  يف 
اإذا جاء دليل بخالف ذلك(. وهذه القاعدة معتمدة على احلالت  اإل 
ال�صنة  كتب  يف  الواردة  ال�صيا�صية  الأمور  يف  جداً  الكثرية  ال�صورية 
اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه: )َما  اأدّل على ذلك من قول  وال�صرية، ول 
َو�َصلهََّم( َعَلْيِه  اهللهَُّ  لهَّى  �صَ النهَِّبييِّ  ِمَن  َحاِبِه  ِلأَ�صْ َم�ُصوَرًة  اأَْكرَثَ  اأََحًدا  َراأَْيُت 

نطاق  عن  خارج  �صوري  اأمر  كل  اأن  ذكرنا-  -كما  ومعلوم   .)54(

الوحي وهو اأمر تابع لالجتهاد والنظر.
الثان: اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ما كان ليعر�ص على  ♦

قبيلة غطفان ما عر�ص لول ما راأى ما حل بامل�صلمني من ال�صيق 
ديارهم  يف  مهددين  يومئذ  امل�صلمون  كان  اإذ  ال�صديدين،  والكرب 
وجاء الأحزاب لي�صتاأ�صلوا �صاأفتهم، ولقد عرب القراآن الكرمي عن هذه 
احلالة باأبهى تعبري، اإن قال عز وجل: {اإِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن 
َناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللهَِّ  اأَ�ْسَفَل ِمْنُكْم َواإِْذ َزاَغِت اْلأَْب�َساُر َوَبَلَغِت اْلُقلُوُب احْلَ

الظُُّنوَنا  ُهَناِلَك اْبُتِلَي امْلُوؤِْمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًل �َسِديًدا})55(.
مّر  اأمر  امل�صلمني  اأموال  من  امل�رشكني  اإعطاء  اأن  �صك  ول 
اأخف  العمل -مع ما فيه- هو  �صائغ ه�صمه، ولكن هذا  طعمه غري 
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عليه  اهلل  �صلى  النبي  ذلك  راأى  -كما  ال�رشين  واأهون  ال�رشرين 
و�صلم- واملق�صود بال�رش الأكرب يف هذه احلالة هو اقتحام الأحزاب 
اإل  على امل�صلمني ديارهم وما لهذا الأمر من عواقب ل يعلم مداها 
اهلل، ف�رشر اإعطاء امل�رشكني من اأموال امل�صلمني مع مرارته هنّي اإذا 
ما قورن بهذا ال�رشر املاحق. ولذلك ترى اأن علماء الأمة ملا طرحوا 
ال�صوؤال: هل يجوز اإعطاء امل�رشكني من اأموال امل�صلمني لدفع ال�رشر 
اإذا  امل�صلمون  يخ�صى  اأن  ب�رشط  جائز  ذلك  اأن  اجلواب  كان  عنهم، 
احلالة  اأي  ال�صطالم)56(،  حالة  من  املال  هذا  امل�رشكني  يعطوا  مل 
ال�صبيهة مبا مر به النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وامل�صلمون يف غزوة 

الأحزاب)57(.

املرحلة الثالثة: مرحلة القوة

ولعل احلدث التفاو�صي الأبرز الذي ميثل هذه املرحلة هو ما 
لتمتني  �صفيان  اأبي  وقدوم  احلديبية  قري�ص �صلح  نق�ص  بعد  ح�صل 
القوة �صنجد مذاقًا خمتلفًا  ال�صلح وتاأكيده، وهنا ونحن يف مرحلة 

متامًا للمواقف التفاو�صية.
وا�صتنجد  وحلفائها،  قري�ص  طرف  من  ال�صلح  ُنق�ص  اأن  فبعد 
حلفاء النبي �صلى اهلل عليه و�صلم به، ووعده عليه ال�صالة وال�صالم 
حدث:  ما  على  معقبًا  للنا�ص  وال�صالم  ال�صالة  عليه  قال  بن�رشهم 
امْلُدهَِّة()58(.  َوَيِزيَد يِف  اْلَعْقَد،  ِلَي�ُسدهَّ  َقْد َجاَءُكْم  ِباأَِبي �ُسْفَياَن  )َكاأَنهَُّكْم 
وبالفعل فقد رهبت قري�ص عاقبة ما �صنعت واأر�صلت اأبا �صفيان لي�صد 
لهَّى اهلُل  العقد ويزيد يف املدة. وو�صل املدينة )َحتهَّى اأََتى َر�ُصوَل اهللهَِّ �صَ
َعَلْيِه َو�َصلهََّم َفَكلهََّمُه، َفَلْم َيُردهَّ َعَلْيِه �َصْيًئا، ُثمهَّ َذَهَب اإىَل اأَِبي َبْكٍر، َفَكلهََّمُه 
لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم، َفَقاَل: َما اأََنا ِبَفاِعِل، ُثمهَّ  اأَْن ُيَكليَِّم َلُه َر�ُصوَل اهللهَِّ �صَ
لهَّى  طهَّاِب َفَكلهََّمُه، َفَقاَل: اأَاأََنا اأَ�ْصَفُع َلُكْم اإىَل َر�ُصول اهلل �صَ اأََتى ُعَمَر ْبَن اخْلَ
اَهْدُتُكْم ِبِه. ُثمهَّ َخَرَج َفَدَخَل  اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم؟ فو اهللهَِّ َلْو مَلْ اأَِجْد اإلهَّ الذهَّرهَّ جَلَ
َواُن اهللهَِّ َعَلْيِه، َوِعْنَدُه َفاِطَمُة ِبْنُت َر�ُصوِل  َعَلى َعِلييِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب ِر�صْ
، ُغاَلٌم  َي َعْنَها، َوِعْنَدَها َح�َصُن ْبُن َعِليٍّ لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم َوَر�صِ اهللهَِّ �صَ
َقْد  َواإِينيِّ  َرِحًما،  ِبي  اْلَقْوِم  اأََم�صُّ  اإنهََّك  َعِليُّ،  َيا  َفَقاَل:  َيَدْيَها،  َبنْيَ  َيِدبُّ 
ِجْئُت يِف َحاَجٍة، َفاَل اأَْرِجَعنهَّ َكَما ِجْئُت َخاِئًبا، َفا�ْصَفْع يِل اإىَل َر�ُصوِل 
اهلُل  لهَّى  اهللهَِّ �صَ َر�ُصوُل  َعَزَم  َلَقْد  َواهلَلهَِّ  �ُصْفَياَن!  اأََبا  َيا  َوْيَحَك  َفَقاَل:  اهللهَِّ، 

ْن ُنَكليَِّمُه ِفيِه()59(. َعَلْيِه َو�َصلهََّم َعَلى اأَْمٍر َما َن�ْصَتِطيُع اأَ
ول بّد لنا من مالحظة اأمرين:

الأول: اإن هذا امل�صهد التفاو�صي ميثل - بال �صك- متثياًل  ♦
اإليه قوة امل�صلمني وقدرتهم على مقارعة قري�ص  حقيقيًا ما و�صلت 
وجودها  باإنهاء  ذلك  من  اأبعد  اإىل  والذهاب  بل  بوجهها،  والوقوف 
النبي  اإىل  قري�ص  �صيد  ياأتي  اأن  فما معنى  �صيا�صي يف مكة.  ككيان 
�صلى اهلل عليه و�صلم فيكلمه ب�صاأن متديد ال�صلح فال يرّد عليه النبي 
عميق  اإدراك  من  نابعًا  ذلك  األي�ص  ب�صيء؟.  وال�صالم  ال�صالة  عليه 
القر�صي. ثم لكاأين  لطبيعة املرحلة التي مير بها ال�رشاع الإ�صالمي 
احلماقة  هذه  مثل  اإىل  ويتطلع  ينتظر  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  بالنبي 
القر�صية - نق�ص ال�صلح- لياأخذ الإجراء املنا�صب لهدم اأكرب كيان 
لل�رشك يف جزيرة العرب، ولتكون نقطة حتول يف قوة دولة الإ�صالم 

ودعوته.
علم  ♦ حد  -على  وال�صرية  ال�صنة  كتب  لنا  تنقل  مل  الثان: 

الباحث- ما كان من اأمر ال�صورى يف هذه احلادثة، ومل تعر�ص لنا 
الآراء التي تداولها املت�صاورون، اإل اأن طبيعة ردود كبار ال�صحابة 

كاأبي بكر وعمر وعلي جتعلنا نظن ظنًا غالبًا اأنهم قالوا الذي قالوه 
نتيجة املناق�صة امل�صبقة لالأمر مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، واإل 
ال�صكل،  بهذا  �صفيان  اأبي  على  ردهم  وطبيعة  نظرتهم  اتفقت  كيف 
)َوْيَحَك  امل�صاألة:  يف  باتًا  عنه  اهلل  ر�صي  علي  قول  هذا  يوؤكد  ومما 
لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم َعَلى اأَْمٍر  َيا اأََبا �ُصْفَياَن! َواهلَلهَِّ َلَقْد َعَزَم َر�ُصوُل اهللهَِّ �صَ
َما َن�ْصَتِطيُع اأَْن ُنَكليَِّمُه ِفيِه(. فكيف علم علي ما عزم عليه النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم دون اأن يكون قد ح�رش امل�صهد ال�صوري للنبي الكرمي 

و�صحابته؟  

املرحلة الثانية: املرحلة الوسطى - ما بني القوة والضعف-

ل �صك يف اأن احلدث التفاو�صي الأبرز الذي ميثل هذه املرحلة 
اإن  حيث  وتفا�صيله،  ب�رشوطه  احلديبية  �صلح  يف  ح�صل  ما  هو 
امل�صلمني يف ال�صنة ال�صاد�صة للهجرة ما زالوا يف حالة من ال�صعف؛ 
امل�صلمني  اأ�صاب  وما  وحيثياتها  اخلندق  معركة  اأحداث  اإن  حيث 
فيها من �صدة وجوع وخوف وحتالف �صخم لالأحزاب ما زال ماثاًل 
يف اأذهانهم، وهو حديث عهد بهم، هذا من جانب، ومن جانب اآخر 
فاإن قوة امل�صلمني يف ت�صاعد مطرد، وقري�ص اأعجز من اأن حت�صد ما 
ح�صدته يف غزوة اخلندق التي قال عليه ال�صالة وال�صالم ملا انتهت: 

)الآَن َنْغزُوُهْم َولَ َيْغزُوَنَنا، َنْحُن َن�ِسريُ اإَِلْيِهْم()60(.
ولهذا، فاإن املتاأمل لبنود �صلح احلديبية يرى اأن النبي �صلى 
اهلل  توفيق  بعد   - ويعّول  امل�صتقبل  اإىل  ينظر  كان  و�صلم  عليه  اهلل 
اإىل النظرة  عز وجل- عليه، وكل بنود ال�صلح - يف اجلملة- ت�صري 
يومًا  تزداد  امل�صلمني  قوة  اأن  ذلك  الإ�صالمي)61(؛  للعقل  امل�صتقبلية 
الذي كان  ما  التايل:  ال�صوؤال  ذلك، ميكن طرح  وبناًء على  يوم.  بعد 
التي  الأهداف  هي  وما  و�صلم؟  عليه  اهلل  �صلى  النبي  خلد  يف  يدور 
كان عليه ال�صالة وال�صالم يريد حتقيقها وبناًء عليها ناور وفاو�ص؟
ميكن من خالل بنود �سلح احلديبية اأن ن�ست�سف الأهداف التي 
كان عليه ال�سالة وال�سالم يرنو اإىل حتقيقيها من خالل هذا ال�سلح، 

والتي ميكن تق�سيمها اإىل ق�سمني: كلّية بعيدة وجزئية قريبة.
الق�سم الأول: الكلية البعيدة، وتتمثل بهدف عام، هو ن�رش  ♦

النبي  اإن  الأر�ص، وميكن تقريره كالتايل:  الإ�صالم والتمكني له يف 
�صلى اهلل عليه و�صلم هو الداعية الأول، ول �صك اأنه كان عليه ال�صالة 
اأن  الإ�صالم، وهو يعلم حتمًا  اإىل ما ي�رّشع يف ن�رش  وال�صالم يتطلع 
اأ�رشع ما يحقق هذا الهدف هو حتطيم القوة املادية التي حتول دون 
ذلك وهو الكيان ال�رشكي املتمثل يف قري�ص يف مكة املكرمة؛ اإذ اإن 
ن�رش  حدث  ما  واإذا  واأهلها.  مكة  اإىل  يتطلعون  �صك-  بال   - العرب 
الإ�صالمية،  الدعوة  �صري  على  الأثر  كبري  له  ف�صيكون  فيها  لالإ�صالم 
النا�ص  هداية  هو  وال�صالم  ال�صالة  عليه  للنبي  الأ�صمى  الهدف  لأن 
واإخراجهم من الظلمات اإىل النور ومن ال�صالل اإىل الهدى ومن الكفر 
اإىل الإميان، وبذلك يتم التمكني لدين اهلل عز وجل يف الأر�ص. ولكن 
ال�صيا�صي،  قري�ص  كيان  اإنهاء  اأن  يدرك  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
اجلزيرة  يف  الكبري  الإمياين  التحول  هذا  دون  يحول  كان  والذي 
بّد من  ولهذا كان ل  العربية غري متاح ول مقدور عليه يف احلال، 

التمهيد له بخطوات قبلّية مرحلية.
الق�سم الثان: اجلزئية القريبة، وهذه الأهداف تاأخذ �صكاًل  ♦

مرحليًا للو�صول اإىل الهدف الكلي، وتتمثل بعدة اأهداف كما يلي:
-الدبلوما�صي-  � العرتاف  على  قري�ص  من  احل�صول  اأوًل: 
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مع  قري�ص  تفاو�ص  جمرد  اأن  وذلك  الوليدة،  الإ�صالمية  بالدولة 
ذاته اعرتاف  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم هو بحد  امل�صلمني بقيادة 
م�رشاعيه  على  الباب  يفتح  َثّم-  من   – وهذا  ال�صيا�صي،  بكيانهم 
اأمام اعرتاف القبائل الأخرى تلقائيًا، لأن عدم اعرتاف قري�ص بدولة 

الإ�صالم كان ميثل العقبة الكوؤود اأمام اعرتاف القبائل املختلفة.
ثانياً: حتييد قري�ص والتفرغ ملحاربة املعاندين وحمركي  �

ال�رش يف اجلزيرة العربية وهم اليهود، حيث اإنه عليه ال�صالة وال�صالم 
الوجود  واأنهى  خيرب  اإىل  اجته  ال�صلح  من  وجيزة)62(  فرتة  بعد 

ال�صيا�صي لليهود.
القبائل  � وبع�ص  الإ�صالم  دولة  بني  حتالفات  بناء  ثالثاً: 

قبل ذلك، ومل  العربية -كخزاعة- وهذا مل يكن متاحًا ول مي�صوراً 
العربية كانت تخ�صى بط�ص  القبائل  اإن  اإذ  ال�صلح،  يكن ليحدث قبل 
نهَُّه َمْن اأََحبهَّ اأَْن َيْدُخَل يِف َعْقِد  قري�ص، فقد جاء يف �رشوط ال�صلح )َواأَ
مهٍَّد َوَعْهِدِه َدَخَل ِفيِه َوَمْن اأََحبهَّ اأَْن َيْدُخَل يِف َعْقِد ُقَرْي�ٍص َوَعْهِدِهْم  حُمَ
مهٍَّد َوَعْهِدِه َوَتَواَثَبْت  َدَخَل ِفيِه َفَتَواَثَبْت ُخَزاَعُة َفَقاُلوا َنْحُن يِف َعْقِد حُمَ

َبُنو َبْكٍر َفَقاُلوا َنْحُن يِف َعْقِد ُقَرْي�ٍص َوَعْهِدِهْم()63(.
توا�صل  � وت�صهيل  على م�رشاعيه،  الدعوة  باب  فتح  رابعاً: 

امل�صلمني مع امل�رشكني يف اأرجاء اجلزيرة العربية، فدخل يف الإ�صالم 
الكراهية  اأجواء  يف  ال�صلح  قبل  ليحدث  يكن  مل  وهذا  كثري،  خلق 
واحلرب الدعائية امل�صمومة التي كانت قري�ص تبثها �صد امل�صلمني. 
يقول الزهري: )فما فتح يف الإ�صالم فتح قبله، كان اأعظم منه، اإمنا 
كان القتال حيث التقى النا�ص، فلما كانت الهدنة وو�صعت احلرب، 
واأمن النا�ص بع�صهم بع�صًا، والتقوا فتفاو�صوا يف احلديث واملنازعة 
فلم يكلم اأحد بالإ�صالم يعقل �صيئًا اإل دخل فيه، ولقد دخل يف تينك 
ال�صنتني مثل من كان يف الإ�صالم قبل ذلك اأو اأكرث. وعقب عليه ابن 
ه�صام بقوله: )والدليل على قول الزهري: اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
األف واأربعمائة يف قول جابر بن عبد  اإىل احلديبية يف  و�صلم خرج 
اآلف()64(،  ب�صنتني يف ع�رشة  الفتح بعد ذلك  اهلل، ثم خرج يف عام 
حتى قال احلافظ ابن عبد الرب: )لي�ص يف غزواته �صلى اهلل عليه و�صلم 

ما يعدل بدراً اأو يقرب منها اإل غزوة احلديبية()65(.

املبحث الثالث: الضوابط املستنبطة من صلح احلديبية

متهيد

القرار  اتخاذ  لطريقة  عمليًا  تطبيقًا  احلديبية  �صلح  ميثل 
ال�صيا�صي يف املفهوم الإ�صالمي، والذي يكون عادة مبنيًا على النظر 
م�صلحة،  من  حتقيقه  ميكن  ل  وما  حتقيقه  ميكن  وما  الواقع،  يف 
بحيث تقرتب من مقا�صد ال�رشيعة وحتققها متامًا يف ظل الظروف 
املواتية، اأو يكون فيها �صيء من البعد عن هذه املقا�صد اأو بع�صها 

يف ظل الظروف القاهرة يف وقت ال�صعف.
ومن الطبيعي جداً اأن تختلف نظرة القادة املطلعني باأمر الأمة 
والقائمني عليها - اأهل احلل والعقد- اإىل ما ميكن اأن يكون الطريق 
والغايات  املقا�صد  هذه  من  ممكن  قدر  اأكرب  اإىل  للو�صول  الأمثل 
احلرب  هي  ذلك  اإىل  للو�صول  الطريق  تكون  قد  فاأحيانًا  ال�رشعية، 
واجلهاد مع ما فيه من م�صقة وت�صحيات، واأحيانًا تكون عن طريق 
اإذا ما كان هذا ال�صلح يحقق قدراً معقوًل من  اجلنح ل�صلح الأعداء 
موازنات  اإىل  يحتاج  ذلك  وكل  ال�رشعية،  واملقا�صد  الأهداف  هذه 

دقيقة جداً، وهذا كله يعتمد على الواقع، اأي بالنظر اإىل قوة الأمة اأو 
�صعفها مقارنة بقوة الأعداء اأو �صعفهم �صواء يف احلال اأي وقت النظر 
والتقدير اأو يف املاآل اأي يف الزمن القادم القريب منه اأم البعيد، كل 
ذلك ل بد اأن يوؤخذ بعني العتبار عند حتديد الطريق الأمثل للو�صول 

اإىل حتقيق املقا�صد والغايات.
واملعطيات  الأمور  هذه  كل  تقدير  يف  الختالف  كان  ومّلا 
الأمور  فهم  على  النا�ص  قدرات  لختالف  حمتمًا  بل  وارداً  اأمراً 
وا�صحة  اآلّية  و�صع  من  بّد  ل  كان  النتائج  اإىل  والو�صول  وحتليلها 
به  اأمر  الذي  ال�صورى  املنهج  وهي  األ  القرار  اتخاذ  لطريقة  املعامل 
َبْيَنُهْم()66(،  �ُصوَرى  )َواأَْمُرُهْم  بقوله:  العزيز  كتابه  يف  وجل  عز  اهلل 
وقوله: )َو�َصاِوْرُهْم يِف اْلأَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكهَّْل َعَلى اهللهَِّ اإِنهَّ اهللهََّ ُيِحبُّ 

ِلنَي()67(، وهذا ما طّبقه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم متامًا. َتَوكيِّ امْلُ
ويف �صلح احلديبية -كاأي اأمر �صيا�صي-كان هناك اأكرث من 
راأي، راأي اأول ميثله قائد الأمة واإمامها حممد �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأبو بكر ال�صديق، وراأي  وق�صم من ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم ومنهم 
ثان ميثله عمر وق�صم من ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم، وكّل يريد اخلري 

وامل�صلحة لالأمة، وميكن اأن نقول يف ت�سخي�ص الراأيني ما ياأتي:
والأو�صع  ♦ نظراً  والأبعد  والأ�صّد  الأ�صوب  وهو  الأول:  الراأي 

اأفقًا، وهو الذي اأيدْته الوقائع لحقًا، ويرى اأن ال�صلح بالبنود التي 
اأمكن حتقيقها هو الطريق الأمثل لتحقيق الغايات والأهداف املرادة 
يف تلك املرحلة يف تاريخ الدولة والدعوة الإ�صالمية. حيث اإنه عليه 
ال�صالة وال�صالم قد راأى بتوفيق اهلل عز وجل اأوًل ثم بنظره الثاقب 
اإىل مرحلة حُتّيد فيها قري�ص  اآنذاك بحاجة  الأمة والدعوة  اأن  ثانيًا 
ومكة عن ال�رشاع امل�صتمر منذ انطالق دعوة الإ�صالم ليتفرغ للدعوة 

واجلهاد يف باقي اجلزيرة العربية.
الراأي الثان: وهو الأ�صعف والأقل عمقًا و�صداداً، كان يرى  ♦

اأن بنود ال�صلح غري جمزية ول حمققة ملا تطمح اإليه الأمة من العزة 
والتمكني، وهذا ما عرب عنه عمر ر�صي اهلل عنه بقوله: )َيا َر�ُصوَل اهللهَِّ، 
اأََل�ْصَنا َعَلى احَلقيِّ َوُهْم َعَلى الَباِطِل؟ َفَقاَل: )َبَلى( . َفَقاَل: اأََلْي�َص َقْتاَلَنا 
الدهَِّنيهََّة  ُنْعِطي  َفَعاَلَم  َقاَل:  َقاَل: )َبَلى(،  النهَّاِر؟  َوَقْتاَلُهْم يِف  يِف اجَلنهَِّة 

يِف ِديِنَنا، اأََنْرِجُع َومَلهَّا َيْحُكِم اهللهَُّ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم؟()68(.
ثم  نظر،  وجهتي  من  يحمالنه  وما  الراأيني  هذين  خالل  من 

تبّني الراأي الأول والأخذ به ميكن اإبراز ال�سوابط التالية:

الضابط األول: املوازنة بني املصاحل واملفاسد

الدقة  غاية  يف  اأمر  ال�رشعية  ال�صيا�صة  اأمور  يف  الجتهاد 
والأهمية، لأنه يف الغالب ل يعتمد على الأدلة اجلزئية واإمنا يعتمد 
العامة)69(،  وامل�صالح  الت�رشيع  ومقا�صد  الكلية  الأ�صول  على 
احلكيم،  ال�صارع  ملقا�صد  املالئمة  امل�صلحة  حتقيق  اإىل  يرجع  فهو 
وامل�صلحة - كما هو معلوم- اإ�صافية ل حقيقية، اأي اأنها قد تكون 
م�صلحة يف وقت دون وقت اأو حال دون حال، ولذا ل بّد من التحقق 
من ح�صول هذه امل�صلحة، وذلك باملوازنة بني امل�صالح واملفا�صد 
يف كل م�صاألة ويف كل حني، لأن امل�صلحة قد تتغري من وقت لآخر، 
العلوم املختلفة دوراً  التخ�ص�ص يف  ال�رشع لأهل  ولأجل ذلك جعل 
ُكْنُتْم َل  اإِْن  الذيِّْكِر  اأَْهَل  )َفا�ْصاأَُلوا  مهمًا كّل يف جماله، قال عز وجل: 

َتْعَلُموَن()70(.  
الدُّْنَيا  اِلُح  َم�صَ »َواأَمهَّا  ال�صالم:  عبد  بن  العز  الإمام  يقول 
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َواْلَعاَداِت  َوالتهََّجاِرِب  وَراِت  ِبال�رشهَُّ َفَمْعُروَفٌة  َوَمَفا�ِصُدَها  َواأَ�ْصَباُبَها 
اِت، َفاإِْن َخِفَي �َصْيٌء ِمْن َذِلَك ُطِلَب ِمْن اأَِدلهَِّتِه، َوَمْن اأََراَد  ْعَترَبَ َوالظُُّنوِن امْلُ
َوَمْرُجوَحُهَما  َراِجَحُهَما  َفا�ِصَد  َوامْلَ اِلَح  َوامْلَ�صَ َتَنا�ِصَباِت  امْلُ َيْعِرَف  اأَْن 
َعَلْيِه  َيْبِني  ُثمهَّ  ِبِه  َيِرْد  مَلْ  َع  اأَنهَّ ال�رشهَّْ ِبَتْقِديِر  َعْقِلِه  َذِلَك َعَلى  َفْلَيْعِر�ْص 
اْلأَْحَكاَم َفاَل َيَكاُد ُحْكٌم ِمْنَها َيْخُرُج َعْن َذِلَك اإلهَّ َما َتَعبهََّد اهللهََّ ِبِه ِعَباَدُه 

َلَحِتِه اأَْو َمْف�َصَدِتِه()71(. َومَلْ َيِقْفُهْم َعَلى َم�صْ
تكون  واأن  بّد  ل  الواحد  الأمر  يف  واملفا�صد  امل�صالح  ولأن 
ٍة()72(، فمطلوب  �صَ َفا�ِصَد َغرْيُ ُمَتَمحيِّ اِلَح َوامْلَ متعار�صة ذلك اإن )امْلَ�صَ
من  قدر  اأكرب  ودرء  امل�صلحة  من  قدر  اأكرب  حت�صيل  حينئذ  ال�رشع 
مهَّلت �رشائع دينه الهَِّتي َو�صعَها َبني  املف�صدة، يقول ابن القيم: )َواإِذا َتاأَ
ة اأَو الراجحة  اِل�صَ الح اخْلَ يل امْل�صَ �صِ عباده َوجدتَها َل تخرج َعن حَتْ
ْمَكان واإن تزاحمت قدم اأهمها واأجلها َواإن َفاَتت اأدناهما  ِبَح�صب اْلإِ
ة اأَو الراجحة ِبَح�صب اْلإِْمَكان واإن تزاحمت  اِل�صَ َفا�ِصد اخْلَ وتعطيل امْلَ
اأحكم  و�صع  َهَذا  وَعلى  اأدناهما  ِباْحِتَمال  َف�َصاًدا  اأعظمها  عطل 

اِكمني �رشائع دينه()73(. احْلَ
املنهج  نف�ص  على  يكون  اأن  ينبغي  ال�صيا�صي  والجتهاد 
الظن رجحان م�صلحته على مف�صدته ُعمل  والطريق، فما غلب على 
به، وللعقل الواعي املتب�رش واخلبري دور كبري يف وزن هذه املعادلة، 
َوَذِلَك  ِباْلَعْقِل  َمْعُروٌف  َوَمَفا�ِصِدَها  الدُّْنَيا  اِلِح  َم�صَ )ُمْعَظُم  اأن  ذلك 
يَل  �صِ ِع اأَنهَّ حَتْ اِئِع؛ اإْذ َل َيْخَفى َعَلى َعاِقٍل َقْبَل ُوُروِد ال�رشهَّْ ُمْعَظُم ال�رشهََّ
َوَعْن  ْن�َصاِن  اْلإِ َنْف�ِص  َعْن  ِة  ْح�صَ امْلَ َفا�ِصِد  امْلَ َوَدْرَء  ِة،  ْح�صَ امْلَ اِلِح  امْلَ�صَ
ُموٌد  حَمْ َفاأَْرَجِحَها  اِلِح  امْلَ�صَ اأَْرَجِح  َتْقِدمَي  َواأَنهَّ  َح�َصٌن،  ُموٌد  حَمْ ِه  َغرْيِ
َتْقِدمَي  نهَّ  َواأَ َح�َصٌن،  ُموٌد  حَمْ َفاأَْف�َصِدَها  َفا�ِصِد  امْلَ اأَْف�َصِد  َدْرَء  نهَّ  َواأَ َح�َصٌن، 
َفا�ِصِد  امْلَ ْف�َصِد  اأَ َدْرَء  َواأَنهَّ  َح�َصٌن،  ُموٌد  حَمْ ْرَجِحَها  َفاأَ اِلِح  امْلَ�صَ اأَْرَجِح 
ْرُجوَحِة  اِلِح الرهَّاِجَحِة َعَلى امْلَ ُموٌد َح�َصٌن، َواأَنهَّ َتْقِدمَي امْلَ�صَ َفاأَْف�َصِدَها حَمْ
ْرُجوَحِة  امْلَ اِلِح  امْلَ�صَ َعَلى  الرهَّاِجَحِة  َفا�ِصِد  امْلَ َدْرَء  َواأَنهَّ  َح�َصٌن،  ُموٌد  حَمْ
امل�صلحة  فتح�صيل  َذِلَك()74(.  َعَلى  َكَماُء  احْلُ َواتهََّفَق  َح�َصٌن.  ُموٌد  حَمْ
)َل  مب�صتوياتها املختلفة منوط بالإمكانية والقدرة، قال عز وجل: 

ُيَكليُِّف اهللهَُّ َنْف�ًصا اإِلهَّ ُو�ْصَعَها()75(.
وهذا يتجلى ب�صورة وا�صحة يف الفعل ال�صيا�صي، حيث )يظل 
الفعل مرتدداً بني حالتي ال�صالح والف�صاد واخلطاأ وال�صواب، وبني 
الختيار  اأو�صاع  وبني  والفا�صد،  والأف�صد  وال�صالح،  الأ�صلح  دائرة 
وال�صطرار، والعزائم والرخ�ص، وحيث يظل احلكم ال�رشعي مالزمًا 
م�صتوى  على  امل�صلحة:  دائرة  يف  يجعله  مبا  حلركته،  وموجهًا  له 
حتقيق الأ�صلح، اأو ال�صالح عند تعذر الأ�صلح، اأو الأقل �صالحًا عند 
تعذر ال�صالح، وكذلك على جتنب املف�صدة على م�صتوياتها املعروفة(

.)76(

الضابط الثاني: النظر يف املآالت

ال�رشعية  ال�صيا�صة  يف  الجتهاد  اأن  الأول  ال�صابط  يف  ذكرنا 
تكتمل  ول  واملفا�صد،  امل�صالح  بني  واملوازنة  النظر  من  له  بّد  ل 
اآكد  اإل بالنظر يف ماآلت الأفعال، والنظر يف املاآلت  هذه املوازنة 
يف  الجتهاد  م�رشوعية  اإن  حيث  ال�صيا�صي؛  الجتهاد  يف  يكون  ما 
للم�صلحة  الراجح)77(  بالظن  الغالب  يف  مرتهن  ال�صيا�صية  الأمور 
الواقع؛  اأر�ص  ال�رشعية املرتتبة من هذا الت�رشف عند تطبيقه على 
وعن  كله،  الت�رشيع  ثمرة  به  تتعلق  الذي  الجتهاد  هو  التطبيق  »اإذ 

طريقه يتم حتقيق امل�صالح املرجوة منه()78(.

)هو  املاآل  يف  الناظر  التطبيقي  الجتهاد  من  النوع  وهذا 
اجتهاد بالراأي لتحّري مق�صد اهلل يف الت�رشيع، وحتقيقه عماًل، بتجنب 
ر�صمها  التي  وامل�صلحة  جهة،  من  املتوقعة  النتائج  بني  التناق�ص 
ال�صارع غاية للن�ص من جهة اأخرى؛ اإذ ل يجوز وقوع التناق�ص يف 
... ويحرم معه  رفعه  الجتهاد يف  بل يجب  الإطالق،  التطبيق على 
التطبيق الآيل غري املدرو�ص وغري امل�صتب�رش وامل�صت�رشف للماآل؛ اإذ 
التطبيق م�صلك  اإّبان  ... وهذا ال�رشب من الجتهاد  العربة بالنتائج 
ووزن  التحري،  يف  والنزاهة  والتمحي�ص  التعميق  اإىل  يفتقر  دقيق 
املجرد  للنظر  ل  املعي�ص  للواقع  الت�رشيع  اإذ  القائمة؛  العتبارات 

املنف�صل عن الواقع()79(.
ِعيهَّة َلْي�َصْت مق�صودة لأنف�صها،  وهذا اإمنا كان )ِلأَنهَّ اْلأَْعَماَل ال�رشهَّْ
َعْت  اِلُح الهَِّتي �رُشِ اأَُخُر ِهَي َمَعاِنيَها، َوِهَي امْلَ�صَ اأُُموٌر  َد ِبَها  ا ُق�صِ َواإِمنهََّ
وٌد  َمْق�صُ ُمْعَترَبٌ  اْلأَْفَعاِل  َماآَلِت  يِف  )النهََّظُر  كان  ولهذا  ِلأَْجِلَها()80(. 
َيْحُكُم  ْجَتِهَد َل  امْلُ اأَنهَّ  َوَذِلَك  اِلَفًة،  اأَْو خُمَ ُمَواِفَقًة  اْلأَْفَعاُل  ًعا َكاَنِت  �رَشْ
َكلهَِّفنَي ِباْلإِْقَداِم اأَْو ِباْلإِْحَجاِم اإِلهَّ  َعَلى ِفْعٍل ِمَن اْلأَْفَعاِل ال�صهَّاِدَرِة َعِن امْلُ
َلَحٍة  �صْ وًعا مِلَ َبْعَد َنَظِرِه اإِىَل َما َيوؤُوُل اإَِلْيِه َذِلَك اْلِفْعل )فقد يكون(، َم�رْشُ
َد ِفيِه،  ْف�َصَدٍة ُتْدَراأُ، َوَلِكْن َلُه َماآٌل َعَلى ِخاَلِف َما ُق�صِ ِفيِه ُت�ْصَتْجَلُب، اأَْو مِلَ
َلَحٍة َتْنَدِفُع ِبِه، َوَلِكْن  ْف�َصَدٍة َتْن�َصاأُ َعْنُه اأَْو َم�صْ وٍع مِلَ َوَقْد َيُكوُن َغرْيَ َم�رْشُ
ْوِرِد، اإِلهَّ اأَنهَُّه  ْعُب امْلَ اٌل ِلْلُمْجَتِهِد �صَ َلُه َماآٌل َعَلى ِخاَلِف َذِلَك ...  َوُهَو جَمَ

يَعِة()81(. ِد ال�رشهَِّ ، َجاٍر َعَلى َمَقا�صِ ُموُد اْلَغبيِّ َذاِق حَمْ َعْذُب امْلَ
الأولّية  فالنظرة  احلديبية،  �صلح  يف  وا�صحًا  كان  كله  وهذا 
تدل  والعميقة  املتفح�صة  والنظرة  �صيء،  عن  وُتنبئ  تدل  ال�صطحية 
عن  القيم  ابن  يقول  متامًا،  خمتلفة  و�صورة  اآخر  �صيء  عن  وُتنبئ 
ْيًما  �صَ الظهَّاِهَرِة  ال�صُّوَرِة  يِف  )َوَكاَن  املختلفتني:  ال�صورتني  هاتني 
َر�ُصوُل  َوَكاَن  ا،  َوَن�رْشً َوَفْتًحا  ا  ِعزًّ اْلَباِطِن  َويِف  ِلْلُم�ْصِلِمنَي،  ًما  َوَه�صْ
لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم َيْنُظُر اإِىَل َما َوَراَءُه -اأي ال�صلح- ِمَن اْلَفْتِح  اهللهَِّ �صَ
ِكنَي ُكلهَّ  �رْشِ اْلَعِظيِم َواْلِعزيِّ َوالنهَّ�رْشِ ِمْن َوَراِء �ِصرْتٍ َرِقيٍق، َوَكاَن ُيْعِطي امْلُ
َحاِبِه َوُروؤو�ُصُهْم، َوُهَو  وِط الهَِّتي مَلْ َيْحَتِمْلَها اأَْكرَثُ اأَ�صْ ُلوُه ِمَن ال�رشُُّ َما �َصاأَ
ُبوٍب()82(. ْكُروِه ِمْن حَمْ ْمِن َهَذا امْلَ لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم َيْعَلُم َما يِف �صِ �صَ
املاآلت  يف  النظر  عن  نتحدث  ونحن  هنا  ذكره  يجدر  ومما 
من  املاآل  �صالمة  ن�صمن  كي  علينا  يجب  اأنه  ال�صيا�صي  للت�رشف 
مناق�صة املقا�صد اأن ي�صطلع بتقرير امل�صالح وتقدميها اأهل اخلربة 

والتخ�ص�ص الدقيق ف�صاًل عن املجتهدين من علماء ال�رشيعة)83(.

الضابط الثالث: السري وفق السنن الكونية 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم كقائد �صيا�صي واإمام لالأمة عمل يف 
رحلته الطويلة على تغيري الواقع املظلم لإخراج النا�ص من الظلمات 
ي�صري  الكون،  اهلل يف  �صنن  الهدى، وفق  اإىل  ال�صالل  النور، ومن  اإىل 

وفقها وين�صجم معها ل يناق�صها ول يعمل عك�ص اجتاهها.
اأن  ذلك  والتدرج،  املرحلية  �ُصّنة  واأهمها  ال�صنن  هذه  واأول 
هو  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  لدعوة  البعيد  ال�صرتاتيجي  الهدف 
تغيري الواقع، واإخراج النا�ص من �صاللتهم، ون�رش الإ�صالم حتى يعم 
َوِديِن  ِباْلُهَدى  َر�ُسوَلُه  اأَْر�َسَل  الهَِّذي  الكون كله، لقوله عز وجل: {ُهَو 
قيِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الديِّيِن ُكليِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْشُِكوَن})84(، وحتقيق هذا  احْلَ
الهدف يحتاج اإىل عمل كبري و�صاق، ودونه عقبات كاأداء. فاأمام هذا 
الهدف العظيم من جانب، وتوا�صع الإمكانيات الب�رشية واملادّية من 
ال�صري وفقه،  بّد من  اأمر ل  اأن املرحلية والتدرج  اآخر، يت�صح  جانب 
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وخمالفته توؤدي اإىل عدم الو�صول من جانب، واخل�رشان من جانب 
ا َقَطَع، َوَل  نهَّ امْلُْنَبتهَّ َل اأَْر�سً اآخر، وكما قال عليه ال�صالة وال�صالم: )َفاإِ
َظْهًرا اأَْبَقى()85(. ثم اإن امل�صلم غري مكلف مبا ل يطيق، قال تعاىل: {

َل ُيَكليُِّف اللهَُّ َنْف�ًسا اإِلهَّ ُو�ْسَعَها})86(.
لأجل  و�صعه  يف  ما  كل  عمل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  والنبي 
هذا الهدف العظيم ومل ياأل جهداً يف ذلك، حتى خاطبه املوىل جل 
ِبَهَذا  ُيوؤِْمُنوا  مَلْ  اإِْن  اآََثاِرِهْم  َعَلى  َنْف�َسَك  َباِخٌع  وعال بقوله: {َفَلَعلهََّك 
ِديِث اأَ�َسًفا})87(، ولكنه عليه ال�صالة وال�صالم يعلم متامًا اأنه ل بّد  احْلَ
للو�صول اإىل الأهداف الكبرية من اأن ي�صع اأهدافًا مرحلية يتدرج من 

خاللها للو�صول اإىل الهدف ال�صرتاتيجي البعيد.
وقد جاء �صلح احلديبية يف هذا ال�صياق، فهو لي�ص اإل مرحلة 
ل بّد من عبورها للو�صول اإىل ما بعده. وهو - كما اأثبتت الوقائع- 
كان اأمهد الطرق واأي�رشها للو�صول اإىل الهدف الأكرب الذي يليه وهو 
َيَدِي  َبنْيَ  ُمَقديَِّمًة  )َكاَنْت  الق�صرية  الهدنة  فهذه  املكرمة،  مكة  فتح 
يِف  ِبِه  النهَّا�ُص  َوَدَخَل  َوُجْنَدُه،  َر�ُصوَلُه  ِبِه  اهللهَُّ  اأََعزهَّ  الهَِّذي  اْلأَْعَظِم  اْلَفْتِح 
َبنْيَ  َوُموؤِْذًنا  َوِمْفَتاًحا  َلُه  َباًبا  اْلُهْدَنُة  َهِذِه  َفَكاَنْت  اأَْفَواًجا،  اهللهَِّ  ِديِن 
يَها َقَدًرا  َيَدْيِه، َوَهِذِه َعاَدُة اهللهَِّ �ُصْبَحاَنُه يِف اْلأُُموِر اْلِعَظاِم الهَِّتي َيْق�صِ
َئ َلَها َبنْيَ َيَدْيَها ُمَقديَِّماٍت َوَتْوِطَئاٍت ُتوؤِْذُن ِبَها َوَتُدلُّ  ًعا اأَْن ُيَوطيِّ َو�رَشْ

َعَلْيَها()88(.

اخلامتة
هذا  بحثه  الباحث يف  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  اأهم  هذه 

وهي على النحو الآتي:
للنبي  ♦ اجتهاداً  احلديبية كان  اأن �صلح  الباحث  يرى  اأولً: 

�صلى اهلل عليه و�صلم ونظراً منه لأمته بو�صفه اإمامًا وقائداً لها. واإن 
الأخذ بهذا القول ُيعطي القادة امل�صلمني والعلماء العاملني يف جمال 
والأحداث  الوقائع  اجتهادهم يف  اأفقًا رحبًا عند  ال�رشعية  ال�صيا�صة 
ال�صيا�صية امل�صتجدة، �صواء يف نظرتهم للمقا�صد ال�رشعية من جانب 

اأو يف تطبيقها من جانب اآخر.
ثانياً: �صلح احلديبية ل يخلو من اإ�صاراٍت للوحي يف بع�ص  ♦

القول  هذا  لأن  �رشفًا،  وحيًا  جتعله  ل  الإ�صارات  وهذه  حيثياته، 
يتنافى مع كرثة ال�صورى فيه منذ بداية خروج النبي �صلى اهلل عليه 
و�صلم اإىل عودته، ويتنافى كذلك مع مراجعة ال�صحابة الكرام ر�صي 

اهلل عنهم للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف اأمور عدة فيه.
لالأمة  ♦ قائدا  باعتباره  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  ثالثاً: 

املتاأمل  نظرة  ينظر  ال�صيا�صي  القرار  يتخذ  عندما  كان  لها  واإمامًا 
لتغري  وم�صت�رشفًا  اأعدائها،  بواقع  مقارنة  الأمة  لواقع  املتفح�ص 

موازين القوى يف املراحل امل�صتقبلية.
رابعاً: الجتهاد يف الأمور ال�صيا�صية ل يعتمد غالبًا على  ♦

العامة ومقا�صده  الت�رشيع  قواعد  يعتمد على  واإمنا  اجلزئية،  الأدلة 
الكلية.
خام�ساً: م�رشوعية الجتهاد ال�صيا�صي يف الغالب مرتهنة  ♦

مبدى حتقق امل�صلحة ال�رشعية عند تطبيق احلكم على اأر�ص الواقع، 
ولهذا كان ل بد من النظر يف املاآلت، وذلك اإن املراد من هذا النوع 
يف  اهلل  مراد  حتقيق  هو  تطبيقيًا  اجتهاداً  باعتباره  الجتهاد  من 

الوقائع احلادثة وامل�صتجدة.

التوصيات:
يو�سي الباحث يف نهاية بحثه هذا العلماء وطلبة العلم مبا 

يلي:
الوجهة  ♦ من  النبوية  ال�صرية  بدرا�صة  الهتمام  زيادة  اأولً: 

الأ�صولية؛ وذلك لتمييز اجلانب املوحى به من اجلانب الجتهادي 
الب�رشي، وبيان الآثار املرتتبة على كل جانب.

فيه  ♦ علق  مما  الإ�صالمي  ال�صيا�صي  الرتاث  تنقية  ثانياً: 
من اجتهادات ارتبطت بواقع معني قدمي مل يعد مالئمًا يف ع�رشنا 
الفكر  يف  وامللّحة  امل�صتجدة  الق�صايا  بطرح  والهتمام  احلا�رش، 
ال�صيا�صي الإ�صالمي املعا�رش للو�صول لبناء �صيا�صي اإ�صالمي ر�صني 
منبثق من اأ�صول الت�رشيع ومقا�صده العليا ومراعيًا للواقع امُلعا�ص.

ثالثاً: طرح تخ�ص�صات جديدة يف فقه ال�صيا�صة ال�رشعية،  ♦
يكون خريجوها على كفاءة عالية وفهم باأ�صول الت�رشيع الإ�صالمي 
اجلانب  يف  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  وت�رشفات  ومقا�صده، 

ال�صيا�صي من جانب وعلم ال�صيا�صة احلديث من جانب اآخر.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

اهلوامش:
مل يرغب الباحث يف �رشد تفا�صيل ما جرى يف احلديبية؛ لأنها م�صطرة يف . 1

كتب ال�صرية وال�صنة، والتزامًا بعدم جتاوز احلد الأعلى لل�صفحات املطلوبة 
يف البحث.

الجتهاد . 2 الأول:  هما:  ق�صمني  اإىل  ينق�صم  معلوم-  هو  كما   - الجتهاد 
ال�صتنباطي، وهو ا�صتفراغ الفقيه الُو�صع يف نيل حكم �رشعي عملي بطريق 
ببذل  وذلك  املجرد،  ال�رشعي  احلكم  حت�صيل  اإىل  و�صيلة  وهو  ال�صتنباط. 
املجتهد وا�صتفراغه لو�صعه يف حت�صيل حكم �رشعي عملي، وهذا النوع من 
الجتهاد هو الذي قال عنه ال�صاطبي اأنه: )ميكن اأن ينقطع قبل فناء الدنيا(.

حلكم  حمل  تعيني  وهو  املناط-  حتقيق   - التطبيقي  الجتهاد  والثاين: 
لالجتهاد  لحقة  مرحلة  وهو  امل�صتجدة،  ال�صور  اآحاد  يف  ثابت  �رشعي 
الوقائع  على  امل�صتنبط  احلكم  مناط  حتقيق  به  ُيراد  حيث  ال�صتنباطي، 
والأحداث امل�صتجدة، وذلك اإنه ملا  كان الغر�ص من الجتهاد ال�صتنباطي 
هو الو�صول اإىل حكم اهلل ومراده، فاإن الغر�ص من الجتهاد التطبيقي هو 
حتقيق هذا احلكم واملراد يف الواقع، وهذا النوع هو الذي قال عنه ال�صاطبي 
باأنه الذي )ل ميكن اأن ينقطع حتى ينقطع اأ�صل التكليف، وذلك عند قيام 
اأن يثبت احلكم  الأمة يف قبوله ومعناه  الذي ل خالف بني  ال�صاعة...وهو 
مبدركه ال�رشعي لكن يبقى النظر يف تعيني حمله«. انظر ال�صاطبي، اإبراهيم، 
املوافقات، 4 /463 - 464. ال�صوكاين، حممد، اإر�صاد الفحول اإىل حتقيق 
والتاأكيد عليه هو  اأريد قوله هنا  والذي   .2/291 الأ�صول،  احلق من علم 
اإىل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  اأنه حيثما ورد م�صطلح الجتهاد من�صوبًا 
يف هذا البحث فاإن املق�صود به هو الق�صم الثاين من ق�صمي الجتهاد وهو 
اأو التنزيلي اأي حتقيق املناط، ول يق�صد به الجتهاد  الجتهاد التطبيقي 

ال�صتنباطي مطلقًا.
�صحيح البخاري، رقم 2731.. 3

ابن بطال، علي، �رشح �صحيح البخاري، 8/131.. 4

ابن تيمية، اأحمد، منهاج ال�صنة، 8/412.. 5
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ابن حجر، اأحمد، فتح الباري �رشح �صحيح البخاري، 5/346.. 6

العيني، حممود، عمدة القاري �رشح �صحيح البخاري، 14/14.. 7

ال�صافعي، حممد، الأم، 4/200.. 8

املاوردي، علي، احلاوي الكبري، 16/102.. 9

ال�رشخ�صي، حممد، املب�صوط، 10/86. 10

اأحمد بن حنبل، امل�صند، رقم، 18930. وقال �صعيب الأرنوؤوط عنه ح�صن. . 11

�صحيح البخاري، رقم 2731.. 12

�صحيح البخاري، رقم 2731.. 13

�صحيح م�صلم، رقم 1785.. 14

حجر، . 15 ابن  الألباين.  1714.و�صعفه  رقم  الرتمذي،  �صنن  حممد،  الرتمذي، 
ثقات  13/340 وقال رجاله  البخاري،  الباري �رشح �صحيح  اأحمد، فتح 

اإل اأنه منقطع.

البزدوي، . 16 الإ�صالم  فخر  اأ�صول  عن  الأ�رشار  ك�صف  الدين،  عالء  البخاري، 
.3/394

انظر �صحيح البخاري، رقم 2960. ورقم 2958.. 17

الفتح، 18.. 18

مل ير الباحث اأحداً من العلماء ذكر اأن اأمر احلديبية كان باإ�صارة الوحي اإل . 19
الإمام القاري �صاحب مرقاة امل�صابيح عند عر�صه لالآراء حيث قال: )اأَْمر 
لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم:  ِمَن اهللهَِّ َحِقيَقًة ِبَوْحٍي، اأَْو ِباإِ�َصاَرٍة، َكَما �َصَبَق ِمْن َقْوِلِه �صَ
َبَة َعَلى  تيِّ رَتَ َلَحَة امْلُ �صْ )َحَب�َصَها َحاِب�ُص اْلِفيِل(، اأَْو ِباإِْلَهاِم ا�ْصِتْنَباٍط مَلهَّا َراأَى امْلَ

اِم َهَذا ال�صُّْلِح( 6/2624. اإِمْتَ

�صحيح البخاري، رقم 3653.. 20

�صحيح م�صلم، رقم 1785.. 21

امِلْربد: هو املو�صع الذي يجفف فيه التمر. انظر ابن دريد، حممد، جمهرة . 22
اللغة، 1/297.

انظر ابن ه�صام، عبد امللك، ال�صرية النبوية، 2/108.. 23

َبَرَكْت اأَو َحَرَنْت ِمْن َغرْيِ علٍة. انظر ابن منظور، ل�صان العرب، 1/68.. 24

�صحيح البخاري، رقم 2731.. 25

احلديبية، . 26 غزوة  مرويات  حافظ،  احلكمي،  انظر  ع�صفان.  من  قريب  غدير 
 .1/59

العني، اأي اجلا�صو�ص. انظر ابن منظور، ل�صان العرب، 13/301.. 27

ِثري: هم . 28 َماَعة من النهَّا�ص َلْي�ُصوا من َقبيَلة َواِحَدة، َوَقاَل اْبن اْلأَ الأحابي�ص: اجْلَ
اأَحَياء من القارة ان�صموا اإِىَل بني َلْيث يِف حماربتهم ُقرْي�ًصا. انظر العيني، 

عمدة القاري، 17/226.

�صحيح البخاري، رقم 4171.. 29

انظر ابن ه�صام، عبد امللك، ال�صرية النبوية، 3/204.. 30

ال�صخام . 31 اْلِعَظام  ِبل  اْلإِ َوِهي  بدنَها،  لعظم  بذلك  �صميت  َبَدَنة،  جمع  البدن: 
ِبل َخا�صهَّة. انظر العيني، عمدة القاري، 10/27. اْلأَْج�َصام، َوِهي من اْلإِ

�صحيح البخاري، رقم 2731.. 32

�صحيح البخاري، رقم 2731.. 33

العرب، . 34 ل�صان  منظور،  ابن  انظر  َقاَتَلُة.  َوامْلُ امُلبارزُة  اْلِقَتاِل:  يِف  امُلناَجَزُة 
.5/404

ابن حجر، اأحمد، فتح الباري �رشح �صحيح البخاري، 7/448.. 35

نظر ابن ه�صام، عبد امللك، ال�صرية النبوية، 1/205.. 36

البيهقي، اأحمد، دلئل النبوة، 4/133.. 37

�صحيح البخاري، رقم 3182. . 38

�صحيح م�صلم، رقم 1785.. 39

�صحيح البخاري، رقم 3184. �صحيح م�صلم، رقم 1783. . 40

الواقدي، حممد، املغازي، 2/611.. 41

�صحيح البخاري، رقم 4180.. 42

ابن تيمية، اأحمد، منهاج ال�صنة، 8/412.. 43

ابن تيمية، اأحمد، درء تعار�ص العقل والنقل، 7/51.. 44

9/3852.  ولهذا . 45 القاري، علي، مرقاة املفاتيح �رشح م�صكاة امل�صابيح، 
َي اهللهَُّ َعْنُه اْجِتَهاَدُه  نرى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  مَلْ ُيْنِكْر َعَلى َعِليٍّ َر�صِ
لهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم  اَلَفَة َر�ُصوِل اهللهَِّ �صَ ْد ِبِه خُمَ ِوَها، ِلأَنهَُّه مَلْ َيْق�صِ يِف َتْرِك حَمْ
َحاَها ِبَيِدِه. انظر اجل�صا�ص، اأحمد،  َد َتْعِظيَمه ولو اأمره مَبْحَوَها مَلَ ا َق�صَ َواإِمنهََّ

الف�صول يف الأ�صول، 4/35.

�صحيح البخاري، رقم 2958، 2960.. 46

اإ�صناده . 47 الأرنوؤوط:  �صعيب  وقال   20293 رقم  امل�صند،  حنبل،  بن  اأحمد 
�صحيح على �رشط م�صلم.

�صحيح البخاري، رقم 4154. �صحيح م�صلم، رقم، 1856.. 48

�صحيح م�صلم، رقم 2496.. 49

َلُه: . 50 َفُقْلَنا  َتْيَناُه  احلديث:”َفاأَ راوي  جابر  قال   .2780 رقم  م�صلم،  �صحيح 
اأَِجَد  َلأَْن  َواهلِل  َفَقاَل:  َو�َصلهََّم،  َعَلْيِه  اهلُل  لهَّى  �صَ اهلِل  َر�ُصوُل  َلَك  َي�ْصَتْغِفْر  َتَعاَل، 
الهًَّة  اِحُبُكْم، َقاَل َوَكاَن َرُجٌل َيْن�ُصُد �صَ الهَِّتي اأََحبُّ اإِيَلهَّ ِمْن اأَْن َي�ْصَتْغِفَر يِل �صَ �صَ

َلُه”.

الراُح: َجْمُع َراَحٍة، َوِهَي الَكفُّ. ابن منظور، ل�صان العرب، 10/428.. 51

غزوة . 52 مرويات  حافظ،  احلكمي،   .4/160 النبوة،  دلئل  اأحمد،  البيهقي، 
لغريه  احل�صن  درجه  اإىل  يرتفع  لكنه  مر�صل،  احلديث  هذا  وقال:  احلديبية، 

لتعدد طرقه واختالف خمرجه، ل �صيما ولبع�صه �صاهد، 1/286.

اأبو هريرة . 53 وروى   .3/136-137 النبوية،  ال�صرية  امللك:  عبد  ابن ه�صام، 
مثله وقال الهيثمي فيها حممد بن عمرو وحديثه ح�صن وبقية رجاله ثقات، 

انظر الهيثمي، علي: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، 6/132.

حجر، . 54 ابن  الألباين.  1714.و�صعفه  رقم  الرتمذي،  �صنن  حممد،  الرتمذي، 
ثقات  13/340 وقال رجاله  البخاري،  الباري �رشح �صحيح  اأحمد، فتح 

اإل اأنه منقطع.

الأحزاب، 10-11.. 55

هو . 56 بال�صطالم:  واملراد   .14/354 الكبري،  احلاوي  علي،  املاوردي، 
ال�صتئ�صال بالقتل وغريه. املطيعي، حممد، تكملة املجموع �رشح املهذب، 

.19/442

�ْصِلِمنَي . 57 امْلُ َعَلى  ْيٌم  ِفيِه �صَ َما  ِبَبْع�ِص  ِكنَي  �رْشِ امْلُ َة  احَلَ ُم�صَ )اأَنهَّ  وقالوا كذلك 
ْف�َصَدَتنْيِ  َلَحِة الرهَّاِجَحِة، َوَدْفِع َما ُهَو �رَشٌّ ِمْنُه، َفِفيِه َدْفُع اأَْعَلى امْلَ َجاِئَزٌة ِلْلَم�صْ
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ِباْحِتَماِل اأَْدَناُهَما(. ابن القيم، حممد، زاد املعاد، 3/272.

البيهقي، اأحمد، دلئل النبوة، 5/5.  ابن ه�صام، عبد امللك، ال�صرية النبوية، . 58
.4/21

ابن ه�صام، عبد امللك، ال�صرية النبوية، 4/22. البيهقي، اأحمد، دلئل النبوة، . 59
.5/5

�صحيح البخاري، رقم 545.. 60

والأهداف . 61 املرحلية  الآنية  الأهداف  بني  التمييز  يف  كبري  دور  له  وهذا 
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بع�ص املحرم ثم خرج اإىل خيرب. انظر ابن ه�صام، عبد امللك، ال�صرية النبوية، 

.3/215

ابن حجر، اأحمد، فتح الباري �رشح �صحيح البخاري، 5/343.. 63

انظر ابن ه�صام، عبد امللك، ال�صرية النبوية، 3/211.. 64

احللبي، علي، ال�صرية احللبية، 3/26.. 65

احلج، 38.. 66

اآل عمران، 159.. 67

�صحيح البخاري، رقم 3181. �صحيح م�صلم، رقم 1785.. 68

الدريني، فتحي، خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�صالمي يف ال�صيا�صة واحلكم، �ص22.. 69

النحل، 43.. 70
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ابن القيم، حممد، مفتاح دار ال�صعادة ومن�صور ولية العلم والإرادة، 2/22.. 73
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اْلَغاِلُب َخْوًفا ِمْن ُوُقوِع َمَفا�ِصَد َكِذُبَها النهَّاِدُر( قواعد الأحكام، 2/72.
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ابن القيم، حممد، زاد املعاد يف هدي خري العباد، 3/275.. 88

املصادر واملراجع:

أوالً- القرآن الكريم.
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