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المقدمة
احلمد اهلل الذي علم ادلعلم األول ،وادلريب الرحيم احلبيب احملبوب ،الذذي إذا ذرذر ا ذا تااذق ادلقذ
وإذا نظذذر س س ذريها تهذذو ة ذ حيذذاة ،قولذذا واجذذب ،وسذذكوها آدب واذذحكتا أنذذئ وبكا ذذا رتذذة وقيادهذذا
مبادئ ،رلا قدوة معصوم رتة للعادلني.
احلمذذد هلل الذذذي جع ذ الرسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم قذذدوة حس ذ ة ،وس ذريها شذذاملة جلميذذل اجلوانذذب
احليذذاة الذذه تاجهذذا ادل ذ من س ر ذ زمذذان ومكذذان ،لكذذن بسذذبب جهل ذذا بس ذريها وعذذدم ا قتذذدا أدى إ
هدهور حياة األتراد اله هبعها األسرة واجملتمل ،تمن جهل ا بسرية احلبيب أن الذدعوة إ اهلل الذه نذدا هبذا
الرسول صذلا اهلل عليذا وسذلم ونذلل هبذا جربيذ عليذا السذ م مل هكذن يومذاً سذراً ،ترسذول اهلل صذلا اهلل
عليا وسلم ران ي تقذ س موسذم احلذ بذني قبا ذ العذرب يذدعوهم إ ا سذ م ،والذئ علذا اعتذاب
الكعبذذة يذذدعو للتوحيذذد ،وهذذذا دليذ علذذا أن التقسذذيم ادلتعذذارس دلراحذ دعذذوة الرسذذول صذذلا اهلل عليذذا
وسلم أةا سرية وجهرية هقسيم خاطئ تالذين يدعون سذراً هذم أصذحاب الذدعوات الباطلذة واألتكذار
الضذذالة ،ومل يكذذن يسذذر رسذذول اهلل صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم بدعوهذذا لكذذن أمذذر بع ذ

ادل ذ م ني أن خيف ذوا

إمياةم خوتاً عليهم من بطش قريش.
ومذذن ادلفذذاهيم اخلاطتذذة بس ذريها صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم أةذذا ص هصذذلح لك ذ زمذذان ومكذذان تكي ذ
لعصذذر س أجذوا م موجذذات ا ن نذذق ،وطذذار بذذا احلديذذد ،وقربذذق البعيذذد ،ريذ
مضا عليا أل

وأربل متذة عذام .وهذذا ادلفهذوم ل سذ

يطبذذه تيذذا أتعذذال زمذذن

ي ذادي بذا اجلهذال ولذو نظذروا بلمذح أبصذارهم

لعلم ذوا أن ال ذ فئ البش ذرية ال ذذه خلقه ذذا اهلل م ذذذ آدم إ يوم ذذا احلاا ذذر ه ذذي ص هتق ذذري تكف ذذار ق ذريش
يتجددون س عصرنا ،والروم والفرس رذلك بلون آخر.
وادلعلذذوم للجميذذل أن أول ز ذذلوة زلاهذذا ال ذ صذذلا اهلل علي ذذا وسذذلم ه ذذي زذذلوة ب ذذدر بسذذبب م ذذا
وجذذدوم ادلسذذلمون اذذيه العذذيش حيذذي م ذ عهم رفذذار ق ذريش مذذن اخلذذروج ب ذ مواذلم .إص أن ذذا قذذد اه ذ
بعض ا أن ال

صلا اهلل عليا وسلم قد زلا قبلها من أج الذدين و يذق بقذلوة األبذوا نودانن س

شهر صفر من الس ة األو من اذلجرة.
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وقد تملمت فيي تميييد الث ين عير ييرة الر يل صيل ا عليي و يل ثي أدجتيت أج ي
مثاحن:
ٔ -ادلبحي األول :أبرز ادلواق القيادية للرسول صلا اهلل عليا وسلم س احلديبية.
ٕ -ادلبحي الثاين :التسليم س احلديبية.
ٖ -ادلبحي الثالي :بع

مواق الصحابة راوان اهلل عليهم س احلديبية.

ٗ -ادلبحي الرابل :أحكام من صلح احلديبية.
اخلادتة
الفهارس
ولق ذذد م ذذن اهلل عل ذذي ب ذذا ط

عل ذذا بعذ ذ

ادلص ذذادر وادلراج ذذل ال ذذه هفت ذذه ذهذ ذ هب ذذا ع ذذن ص ذذلح

احلديبية ،وما يطوي بني ج باها من أحكام ومبادئ ودروس وعظات.
تالشذذكر هلل أوصً ك رذ مذذن حفذذظ ل ذذا سذذرية الرسذذول مذذن األولذذني والخذرين والشذذكر لذذك معلمذذه
بتوجيهك وحرصك وعلمك.
أسال اهلل التوتيه والسداد.
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التمييد
مصطل ات الث ن :
تييأمالت :ومصذذدرها ه مذ  ،وس علذذوم الذ فئ هذذو اسذذتقراة ذهذ أو حالذذة يستسذذلم تيهذذا ا نسذذان دلذذا
(ٔ)

مير س خاطرم من معان وأتكار ،هفكري متعمه س موال يتطلب هرريل الذهن واصنتبام.

(ٕ)

إضاءات :مصدرها أاا  .وإاا ة األذهان :ه ويرها بادلعرتة ،وإاا ة ال ص :هفسريم.

هسما :رتب السري،
السيرة :هع الس ة والطريقة .واصط ًحا هع قصة احلياة وهارخيها ،ورتبها ّ
يُقال قرأت سرية ت ن :أي هاريخ حياها .والسرية ال بوية هع رلمو ما ورد ل ا من وقا ل حياة ال

صلا اهلل عليا وسلم وصفاها اخلُلقية واخلَلقية ،مضاتا إليها زلواها وسرايام صلا اهلل عليا وسلم.

ال ديثية :هي قرية متوسطة ليسق بالكبرية ،و يق ببتر ه اك ع د الشجرة اله بايل رسول اهلل
صلا اهلل عليا وسلم حتتها ،وقي احلديبية شجرة جدبا رانق س ذلك ادلوال.

(ٔ) د .مروان عطية ،ادلعجم اجلامل.
(ٕ) مرجل سابه.
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المث ن األو  :أ رز ملاقف القيادة للر ل صل ا علي و ل في ال ديثية.
إذا حتذذدا ا عذذن ذذات ش صذذية احلبيذذب صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم تحذذديث ا رلحذ

مقذ تكيذ

دلثل ذذا

أن نسرد الك م عن ادلعصوم القدوة ل مة م ذ البعثة إ قيام الساعة بذ هذو سذيد الرسذ واألنبيذا ،
لك ها إاا ات قصرية مقلة ه اسب ظهورها مل صلح احلديبية.
تمذذن ذذات ش صذذية الرسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم حسذذن القيذذادة وري ذ

ص يكذذون وهذذو قا ذذد

ألمتا س الدنيا وقا دهم إ أبواب اجل ان س الخرة .وإذا حتدا ا عن قيادها صلا اهلل عليا وسلم ص
نقصد تقط هلك القيادة السياسية والعسكرية ب هي أمش من ذلك قيادة أسذرة قيذادة صذحبا قيذادة
مشاعر قيادة مبادئ .حيي أنا رذان دا مذاَ يسذعا ل سذيخ هلذك ادلعذاين س قلذوب أصذحابا راذي اهلل

ع هم(ٔ).

ولعلنا نعرض عض مر صلجها في األ طر التالية-:
ٔ -برزت قيادها صلا اهلل عليا وسلم العسكرية س إختيار الطريه دلكة .تلقد رانق العرب هتتم
بالط ريه لإلنتقال من مكان إ مكان ،تكي

برسول اهلل صلا اهلل عليذا وسذلم وأصذحابا راذي اهلل

ع هم وهم س عدا مل قريش اله ه بص با الدوا ر ،تيتحتم عليا صلا اهلل عليا وسذلم أن يسذلكوا
طرياً زري الطريه اله رانق هسلك بالعادة.
لذلك أستعان بالدلي (ٕ) ري يص هو وأصحابا ب مان إ مكة تهذو ص يعلذم أي الطذرة أنسذب
لعبذذورم ،ولك ذذا صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم بصذذفاها القياديذذة يعطذذي هذذذا الذذدلي ال قذذاك ادلهمذذة ليسذذلكها.
ت رشدم إ أن يسلك طريقاَ وعرهاً هوصلا إ مكان يسما احلديبية.
 -2ومذذن أبذذرز قيذذادة رسذذول اهلل صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم السياسذذية يتحذذتم عليذذا أن يرسذ رسذذوصَ إ
القوم لتفاوض معهم ولكن من يبعي هبذم ادلهمة ت شار عليا عمر أن يرس عثمان بن عفان راذي
اهلل ع همذا ألنذذا رذذان لذا ظهذذر ميذذا ع ذذد القذوم ت ستحسذذن الرسذذول صذذلا اهلل عليذا وسذذلم هذذذا الذرأي
وهذذذم ادلشذذورة تذ ذا دل علذذا شذذي تهذذو يذذدل علذذا اح ذ ام ال ذرأي األخذذر ،وأويذذة مبذذدأ الشذذورى لذذدى
(ٔ) حاتظ بن زلمد احلكمي ،مرويات زلوة احلديبية ،جٕ ،صذٖٖٓ.
(ٕ) ش ص علا علم بالطرة واصجتاهات هستعني با القوات س سفرها.
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َ
القا ذذد ال ذذاجح  ،ول ذذا ذذن ادلسذذلمني لقذذول اهلل هعذذا س سذذورة الشذذورىَ َّ :
ير ا ج ييتَ َاا رلا ل ي َير َي ج
َ
{وال يين َ
َ
اه ج ير َنف رقلن}[ .]83
َوأَقَ راملا َّ
لجى َي جيينَي ري ج َوم َّما َجَزقيجنَ ر
الصالَ َة َوأ جَم ررره ج رش َ
ٖ -ولع من أصعب ادلواق س صلح احلديبية هذي شذروك التفذاوض وهطبيقهذا وه ذا ميذر احلبيذب
صلا اهلل عليا وسلم مبوق

ا ع اض من الصحابة راي اهلل ع هم اع اض مع وي أو ر مي ،قال

البلار :عن عمر أنا قال :اجتهذدوا الذرأي علذا الذدين تلقذد رأيتذ يذوم أيب ج ذدل أراد أمذر رسذول اهلل
صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم ل ذرأي ومذذا أل ذوا نأقصذذرن عذذن احلذذه أن رسذذول اهلل صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم رذذان
يكتذذب رتاب ذاً بي ذذا وبذذني أه ذ مكذذة ،تقذذال" :أرتذذب :بسذذم اهلل الذذرتن الذذرحيم" ،تقذذالوا :لذذو س ذلذذك
صدق اك مبذا هقذول ولكذن أرتذب رمذا ر ذق هكتذب "با ذك اللهذم" تراذي رسذول اهلل صذلا اهلل عليذا
وسلم وأبيق حىت قال" :هراين قد رايق وه  ى أنق" ،قال :ترايق(ٔ).
لقذذد رانذذق شذذروك ق ذريش علذذا زلمذذد صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم هظهذذر الظلذذم الشذذديد بادلقاب ذ ب ذذود
الصذلح اخلاصذة بقذريش أظهذرت القلبذة ذلذم .حتذدث بعذ
حذديي أدب يظهذرون تيذا أدلهذم تكيذ

الصذحابة لرسذول اهلل صذلا اهلل عليذا وسذلم

يراذون الذذل وقذد أعذلهم اهلل ،لكذذن أابتذق األيذام الذه هلذذق

الصذذلح أن رسذذول اهلل صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم رذذان أبعذذد نظذذر مذذن الصذذحابة راذذي اهلل ع ذ هم ،وأرثذذر
حكمة س قيادها للتفاوض.
ٗ -بعد انتها التفاوض مل قريش ران علا الرسول أن يرجل للمدي ة ،وقب ذلك اب عليا أن
يتحل ذ مذذن إحرامذذا .موق ذ

صذذعب علذذا احلبيذذب صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم أصذذحابا صذذدورهم ميلتهذذا

القضب من قريش والشعور بالظلم والذل ،وهو يسري بي هم ي مرهم باحلله وذبح الفدا أمرهم ا اذاً
والك سارن قلوهبم هقلي .أزتم احلبيب صذلا اهلل عليذا وسذلم ودخذ علذا أم ذا أم سذلمة راذي اهلل
ع هذذا يشذذكو ذلذذا لوتذذا علذذا أصذذحابا مذذن عقوبذذة العصذذيان ،ت شذذارت إليذذا بقوذلذذا" :يذذا ن ذ اهلل أحتذذب
ذلك؟ اخرج ص هكلم أحداَ رلمة حىت ه حر بُدنك وهدعو حالقك تيحلقك"(ٕ).
وادلواقذ رثذرية عديذدة حلسذذن قيذادة احلبيذب صذذحابا س احلديبيذة ،ولكذن حسذذب ا مذا ذررنذا تقذذد
أظهرت هذا اجلانب من ش صية الرسول صلا اهلل عليا وسلم.
(ٔ) مس د البلار ،لوحة.ٗٗ :
(ٕ) صحيح الب اري ،رتاب الشروك ،وهو جل من حديي ،حٖ ،ٕ٘ٛصذٗ.ٜٚ
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المث ن الثاني :التسلي في صلح ال ديثية.
التسذذليم ألمذذر اهلل مذذن اوابذذق اصميذذان وررذذا ل ا سذ م ويقتضذذي الراذذا بذ مر اهلل واليقذذني بذ ن اخلذذري بيذذد
اهلل واصمتثال حلكما امرا وةيا.
صلح احلديبية أرثر حوادث السرية هعبريا عن تكرة هربية الصحابة علا مبذدأ التسذليم ،وه صذي مبذدأ
هرك ادلعاراة للوحي سوا ً ران مصدر ادلعاراة العق أو العاطفة ،ه م قذول سذه بذن ح يذ راذي اهلل
ع ا الدال علا عميه أار ذلك اصبت عليهم( :اهتموا الرأي تلقد رأيت يذوم أيب ج ذدل ولذو أسذتطيل أن
أرد علا رسول اهلل صلا اهلل عليا وسلم أمرم لرددت واهلل ورسولا أعلم)(ٔ) .
هذا األار يدل أوص :علا عظم ما وقل علذا الصذحابة مذن اصبذت بواجذب التسذليم س هلذك القذلوة،
ويذدل اانيذذا :علذا أن أاذذر ال بيذة علذذا مبذدأ التسذذليم قذذد وقذل وحتقذذه ،وأن الصذحابة قذذد عقلذوا الذذدرس دتامذاً
تصار هرك ادلعاراة للوحي بالرأي مس لة وااحة بدهية ع دهم (ٕ).
من اشهر مواق احلديبية انا بعد ان هوا رس رسول اهلل صلا اهلل عليا وسلم علا قريش وأُشذيل
مقتذ عثمذذان أصذذاب الصذذحابة حالذذة مذذن التذذوهر واصحتقذذان وشذذح ق نفوسذذهم تتمذذق بيعذذة الرا ذوان  ،ك
بلغ قريش ذلك وأدرروا هصميم ادلسذلمني علذا القتذال ت وتذدوا ُسذهي بذن عمذرو دلفاواذة ادلسذلمني  ،رأى
رسذذول اهلل صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم سذذهي ً تقذذال( :لقذذد أراد القذذوم الصذذلح حذذني بعث ذوا هذذذا الرج ذ ) وقذذال:
(سذذه علذذيكم أمذذررم)(ٖ) ،استبشذذرت نفذذوس الصذذحابة بك ذ م الرسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم وظ ذوا أن
الفرج أقب وقرب دخوذلم دلكة  ،وه ا أخذت األمور م حىن آخر مل يكن حبسبان الصحابة .
ب ذذدأ ال ذ ذ ص ذذلا اهلل علي ذذا وس ذذلم حب ذذي ب ذذود الص ذذلح م ذذل س ذذهي ب ذذن عم ذذرو ال ذذذي اش ذذتهر باحل ك ذذة
السياسية والدها نذلذذا اختارهذا قذريش للتفذاوض ن بعذد ادلراجعذات وادلفاواذات هقاربذق وجهذات ال ظذر
بني الفريقني ،وجا ت حلظة الشرو س وال الصذيقة ال ها يذة للمعاهذدة ورتابتهذا ،ورذان رذ خذ س يقذل
س ادلفاواات يليد من حالة التوهر اله رانق هعص بالصحابة (ٗ).

(ٔ) صحيح الب اري ،رتاب ادلقازي ،ج٘ ،ح ،ٜٗٔٛصذ.ٕٔٛ
(ٕ) عبداهلل العجريي ،ي بو القواية الفكرية ،صذ.ٔ٘ٛ
(ٖ) صحيح الب اري ،رتاب الشروك ،جٖ ،حٕٖ ،ٕٚصذٖ.ٜٔ
(ٗ) مرجل سابه رقمٕ ،صذ.ٜٔ٘
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شذر ال ذ صذلا اهلل عليذا وسذذلم س إمذ صذيقة ادلعاهذدة ادلتفذه عليهذذا ،أمذر الكاهذب ،علذي بذذن أيب
طالب ،ب ن يسذتفتح ادلعاهذدة بكلمذة (بسذم اهلل الذرتن الذرحيم)(ٔ) ،وه ذا اع اذق قذريش ،وهكذذا بذدأت
حالذذة التذذوهر والقليذذان هذذلداد س اجلذذيش ادلسذذلم ،رمذذا اع اذوا علذذا لفظذذة (زلمذذد رسذذول اهلل) ،ورذذذلك قذذول
ال صلا اهلل عليا وسلم( :علا أن ختلوا بي ذا وبذني البيذق ت طذوس بذا) تقذال سذهي  :واهلل ص هتحذدث
العرب أنا أخذنا اقطةً ولكن ذلك من العام ادلقب تكتب(ٕ).
يصور ذلك ا مام أتد( :وقد ران أصحاب الرسول صلا اهلل عليا وسلم خرجوا وهذم ص يشذكون
س الفتح لرؤيا رآها الرسول صلا اهلل عليا وسلم تلما رأوا مذا رأوا مذن الصذلح والرجذو ومذا حتمذ رسذول
اهلل صلا اهلل عليا وسلم علا نفسا دخ ال اس من ذلك أمر عظيم حىت رادوا أن يهلكوا)(ٖ).
لقذذد ج ذذا ذل ذذك اصش ذ اك القرش ذذي القاس ذذي والقري ذب الذذذي ج ذذا ليص ذذب اللي ذذق عل ذذا ال ذذار ،تق ذذال
سذذهي ٌ :وعلذذا أنذذا ص ي هيذذك م ذذا رج ذ ٌ وإن رذذان علذذا دي ذذك إص رددهذذا إلي ذذا ،قذذال ادلسذذلمون سذذبحان اهلل
ري يرد إ ادلشررني(ٗ).
يقذدر اهلل هعذذا س هلذذك األا ذا أن يذذدخ أبذذو ج ذدل بذذن سذذهي بذن عمذذرو علذذا ادلسذلمني هاربذاً مذذن
قريش مثق بقيودم تارا من التعذيب والذل متفا بوصولا جليش ادلسذلمني تذريد إ قذريش ،هذذا ادلشذهد
ق بلة تجرت صدور الصذحابة أبذو ج ذدل اذر ا ادلشذررني هذذم الصذورة جعلذق حالذة التذوهر هبلذغ ذروهتذا،
مل يتمالذذك الصذذحابة أنفسذذهم حذذىت سذ لوا ال ذ صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم :يذذا رسذذول اهلل هكتذذب هذذذا؟ تقذذال
ذلم ال صلا اهلل عليا وسلم( :نعم ،إنا من ذهب إليهم ت بعدم اهلل ،ومن جا نا م هم سذيجع اهلل لذا
ترجاً وسلرجاً)(٘).
انتها ال صلا اهلل عليا وسلم من رتابة الصذلح ليقذول ألصذحابا( :قومذوا تذا روا ك احلقذوا يقذول
الراوي :تواهلل ما قام م هم رج حىت قال ذلك ا ث مر ٍ
ات ،وهو حدث استث ا ي س هذاريخ الذدعوة يعذرب
ٌ

(ٔ) صحيح الب اري ،رتاب الشروك ،جٖ ،حٖٔ ،ٕٖٕٚ-ٕٚصذٖ.ٜٔ
(ٕ) نفئ ادلرجل.
(ٖ) ا مذذام أتذذد س ادلس ذ د ،جٗ ،حٖٓ ،ٜٔٛصذ ذٖٕٖ .مذذن حذذديي ادلسذذور بذذن سلرمذذة ومذذروان بذذن احلكذذم راذذي اهلل
ع هما .وحسن إس ادم شعيب األرناؤوك س حتقيه (مس د أتد) ،جٗ ،صذٖٕٖ.
(ٗ) عبداهلل العجريي ،ي بو القواية الفكرية ،صذ.ٜٔ٘
(٘) صحيح الب اري ،رتاب الشروك ،جٖ ،حٖٔ ،ٕٖٕٚ-ٕٚصذٖ.ٜٔ
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عن احلالة ال فسية اله ران مير هبا الصحابة علا إار هتابل هلذك األحذداث وانتها هذا مبفاجذ ة الرجذو مذن
زري عمرة(ٔ).
مل يكذذن عذذدم اسذذتجابة الصذذحابة ألمذذر احلبيذذب صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم هذذو اعذ اض متعمذذد علذذا امذذر
اهلل ورسذولا لك هذذا حالذذا مذن التذذوهر ريذ هتابعذذق اصحذذداث واخليبذذة اةذذم مل يعتمذذروا والقضذذب مذذن قذريش
ريذ هتفذاخر علذيهم هبذذم الشذروك وقذد اذذلذم اهلل بذالكفر والذذهول ريذ راذا حبيذبهم وسذيدهم بتلذذك
الشروك.
ذك تَذْتح ذاً
س طريذذه العذذودة إ ادلدي ذذة ورسذذول اهلل بك ذرا القمذذيم نذذلل عليذذا قولذذا هعذذا ( :إِنذَّذا تَذتَ ْحَذذا لَذ َ
ُمبِي ذاً) تقذذال رج ذ  :يذذا رسذذول اهلل أتذذتح هذذو؟ قذذال( :نعذذم ،والذذذي نفسذذي بيذذدم إنذذا لفذذتح) ،تانقلبذذق ر بذذة
ادلسذذلمني وحذذلةم إ تذذرح زذذامر ،أدرر ذوا أةذذم ص ميكذذن أن يط ذوا باألسذذباب وال تذذا  ،وأن التسذذليم ألمذذر
اهلل ورسولا تيا ر اخلري ذلم ولدعوة ا س م(ٕ).
هذذذا الذذدرس العظذذيم ر ى خذذري القذذرون ومذذن هذذبعهم مذذن امذذة زلمذذد صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم علذذا ان
اخلري بيد اهلل ررهتا ال فئ البشرية او احبتذا وان احلكمذة ص يعلمهذا اص اهلل تالتسذليم لذا مذن مراهذب الذدين
وررا ل ا س م.

(ٔ) عبداهلل العجريي ،ي بو القواية الفكرية ،صذ.ٜٔ٘
(ٕ) مرجل سابه ،صذ.ٜٔ٘
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المث ن الثالن :عض ملاقف الص ا ة جضلان ا عليي في ال ديثية.
ٔ -ملقييف عميير جضييي ا عن ي يقذذول واصذذفاً مذذا جذذرى بي ذذا وبذذني ال ذ صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم:
ت هيق نبي ﺍللا صذ ذ ذذلا اهلل عليذ ذ ذذا وسذ ذ ذذلم تقلق :ﺃلسق نبي ﺍللا حقا؟ قاﻝ :بلا ،قلق :ﺃلس ا علا
ﺍلحه ﻭعدﻭنا علا ﺍلباط ؟ قاﻝ :بلا ،قلق :تلم نعطي ﺍلدنية تي ﺩي ا ﺇﺫﺍ؟ قاﻝ :ﺇني ﺭسوﻝ
ﺍللا! ﻭلسق ﺃعصيا ﻭهو ناصرﻱ ،قلق :ﺃﻭ ليسق ر ق هحدا ا ﺃنا س هي ﺍلبيق ت طوﻑ با؟
قاﻝ :بلا ت خبرهك ﺃنا ن هيا ﺍلعاﻡ؟ قلق :ص ،قاﻝ :ت نك ﺁهيا ﻭمطوﻑ با .ام قاﻝ عمر ت هيق ﺃبا
بكر تقلق :يا ﺃبا بكر ﺃليئ هذﺍ نبي ﺍللا حقا!!؟،قاﻝ :بلا ،قلق :ﺃلس ا علا ﺍلحه ﻭعدﻭنا
علا ﺍلباط  ،قاﻝ :بلا ،قلق :تل عطي ﺍلدنية تي ﺩي ا ﺇﺫﺍ .قاﻝ ﺭسوﻝ ﺍللا :يا ﺍبن ﺍل طاﺏ ﺇني
ﺭسوﻝ ﺍللا ﻭلن يضيع ي ﺍللا ﺃبدﺍ .قل ذذق :أول ذذيئ حت ذذدا ا أن ذذا س ذ ؟ البي ذذق نط ذذوس ب ذذا؟ ق ذذال :بل ذذا
ومطوس با ،قال :ت هيق أبا بكر تقلق :يا أبا
ت خربهك أنا ن هيا العام ،قلق :ص ،قال :ت نك آهيا
ٌ
بك ذ ذ ذذر أل ذ ذ ذذيئ هذﺍ نبي ﺍللا حقا!!؟ ،قاﻝ :بلا ،قلق :ﺃلس ا علا ﺍلحه ﻭعدﻭنا علا ﺍلباط  ،قاﻝ:
بلا ،قلق :تل عطي ﺍلدنية تي ﺩي ا ﺇﺫﺍ .تقاﻝ ﺃبو بكر :ﺃيها ﺍلرج ! ﺇنا لرسوﻝ ﺍللا ﻭليئ يعصي
ﺭبا ﻭهو ناصرم تاستمسك بقذذرزة توﺍللا ﺇنا علا ﺍلحه  ،قلذذق :ألذذيئ رذذان ذذدا ا أنذذا سذ ؟ البيذذق
ومطوس با(ٔ).
نطوس با؟ قال :بلا ت خربك أنك ه هيا العام ،قلق :ص ،قال :ت نك آهيا
ٌ
وه ذذا بذذرز ل ذذا شذذدة عمذذر وقوهذذا راذذي اهلل ع ذذا تهذذو ملهذذم األمذذة وعذذل لإلس ذ م ،مل تم ذ شذذروك
قريش تتوجذا إ الرسذول صذلا اهلل عليذا وسذلم متسذا ً مسذت كراً ،وحي مذا رأى رسذول اهلل صذلا اهلل
عليا وسلم متمسكاً برأيذا هوجذا للصذديه راذي اهلل ع ذا الذذي مل يسذبقا أحذد س التصذديه والتسذليم
لقذذول الرسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم وأمذذرم ،وبعذذد احلديبيذذة يقذذول عمذذر عذذن نفسذذا "ومذذا زلذذق أهصذذدة
وأصوم وأعته من الذي ص عق يومتذ سلاتة ر مي الذي هكلمق با"(ٕ).
ٕ -ملقييف عثمييان يير عفييان جضييي ا عن ي  ،قذذال أخربنذذا أبذذو عبذذد اهلل زلمذذد بذذن عبذذد اهلل احلذذاتظ
رتذا اهلل قذال :أخربنذذا أبذو جعفذر زلمذذد بذن زلمذد بذذن عبذد اهلل البقذدادي قذذال :حذدا ا أبذو ع اذذة زلمذد بذذن
عمرو بن خالد قال :حدا أيب قذال :حذدا ا ابذن ذليعذة قذال :حذدا ا أبذو األسذود قذال :عذروة بذن الذلبري س
(ٔ) صحيح الب اري ،رتاب الشروك ،جٖ ،حٕٖ ،ٕٚصذٖ.ٜٔ

()2
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نلول ال صلا اهلل عليا وسلم احلديبية قال :وتلعق قريش ل لولا عليهم ،ت حب رسذول اهلل صذلا اهلل
عليا وسلم أن يبعي إليهم رج ً مذن أصذحابا تذدعا عمذر بذن اخلطذاب راذي اهلل ع ذا ليبعثذا إليذا ،تقذال:
يذذا رسذذول اهلل :إين ص آمذ هم ،ولذذيئ مبكذذة أحذذد مذذن بذ رعذذب يقضذذب يل إن أوذيذذق ،ت رسذ إ عثمذذان
بن عفان ت ن عشريها هبذا وأنذا مبلذغ لذك مذا أردت ،تذدعا رسذول صذلا اهلل عليذا وسذلم عثمذان بذن عفذان
ت رسلا إ قريش وقال :أخربهم إنا مل ن ت لقتال أحد ،وإمنا جت ذا عمذاراً وأدعهذم إ ا سذ م ،وأمذرم أن
ي ؟ رجاصً مبكة م م ني ونسا م م ات تيدخ عليهم ويبشرهم بالفتح وخيربهم أن اهلل عذل وجذ وشذيك
أن يظهر دي ا مبكة ،حىت ص يست فا تيها با ميان هثبيتاً يثبتهم ،تانطله عثمان بن عفان راذي اهلل ع ذا
تمر علا قريش ببلدح ،تقالذق قذريش أيذن؟ قذال :بعثذ رسذول اهلل صذلا اهلل عليذا وسذلم إلذيكم ألدعذورم
إ اهلل جذ ا ذاؤم وإ ا سذ م وأخذربرم أنذذا مل نذ ت لقتذذال ،وإمنذا جت ذا عمذذاراً ،تذدعاهم عثمذذان رمذا أمذذرم
رسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم تقذذالوا :قذذد ع ذذا مذذا هقذذول ت نفذذذ حلاجتذذك وقذذام إليذذا أبذذان بذذن سذذعيد بذذن
العذا ،،ترحذب بذا وأسذرج ترسذا تحمذ عثمذان علذا الفذرس ت جذارم وردتذا أبذان حذىت جذا مكذة "  ...ك
ذرر رسذ قذريش ومذا دار بذني سذهي وبذني رسذول اهلل صذلا اهلل عليذا وسذلم ،وذرذر البيعذة ك قذال" :وقذال
ادلسذذلمون وهذذم باحلديبيذذة قبذ أن يرجذذل عثمذذان بذذن عفذذان :خلذذص عثمذذان مذذن بي ذذا إ البيذذق تطذذاس بذذا،
تقذال رسذول اهلل صذلا اهلل عليذا وسذلم :مذذا أظ ذا طذاس بالبيذق و ذن زلصذذورون قذالوا :ومذا مي عذا يذا رسذذول
اهلل وقد خلص ،قال :ذلك ظ بذا أن ص يطذوس بالكعبذة حذىت يطذوس مع ذا ،ترجذل إلذيهم عثمذان ،تقذال
ادلسلمون :اشتفيق يا أبا عبد اهلل مذن الطذواس بالبيذق ،تقذال عثمذان :بذتئ مذا ظ ذتم يب توالذذي نفسذي
بيدم لو مكثذق هبذا مقيمذاً سذ ة ورسذول صذلا اهلل عليذا وسذلم مقذيم باحلديبيذة مذا طفذق هبذا حذىت يطذوس
هبذذا رسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم ولقذذد دعتذ قذريش إ الطذواس بالبيذذق ت بيذذق ،قذذال ادلسذذلمون :رسذذول
اهلل ران أعلم ا باهلل وأحس ا ظ اً(ٔ).
أختذذار الرسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم عثمذذان لسذذيادها س قومذذا ،وم عتذذا مذذن قذريش أن يبطشذوا بذذا
ولثقتا بعثمان راي اهلل ع ا ،تحي ما قذال ع ذا الصذحابة أنذا ذهذب ليطذوس بالبيذق نفذا ع ذا رسذول
اهلل صذلا اهلل عليذا وسذذلم ذلذك .وهذذا مذذا حذدث مل يطذ

(ٔ) دص ال بوةٕ ،لوحة.ٕٕٛ-ٕٕٚ :

عثمذذان راذي اهلل ع ذا حي مذذا أمرهذا قذريش
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إج صً وإرباراً لرسول اهلل صلا اهلل عليا وسلم الذي حبستا قريش عن احلرم ،تحه ل ا أن نتعجب
من هذم الثقة ادلتبادلة بني القا د وهابعا.
ٖ -ملقف أ ل تند ر ييل ر عمرو جضي ا عن  ،دلذا تذر هاربذاً إ ادلسذلمني مذن بطذش
قذريش وهعذذذيبهم لذذا ،بعذذد أن رتبذوا شذذرك رد مذذن يذ ؟ مسذذلماً مذذن قذريش ،وقذذد خذذرج مذذن أسذذف مكذذة
حىت رما نفسا بني أظهر ادلسلمني ،تقام إليا سهي نوالدمن وارب وجها وأخذ بلبتا تتلا وقال:
هذا يا زلمد ما أقاايك عليا أن هردم إيل ،تقال ال

صلا اهلل عليذا وسذلم" :إ نذا مل نقذ

الكتذاب

بعذذد" ،قذذال :تذواهلل إذا مل أصذذاحلك علذذا شذذي إبذذداً ،قذذال ال ذ صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم" :ت ذ جرم يل"،
قذذال :م ذا أنذذا مبجيذذلم لذذك ،قذذال" :بلذذا تاتع ذ " ،قذذال" مذذا أنذذا بفاع ذ  ،قذذال أبذذو ج ذذدل :أي معشذذر
ادلسذذلمني أرد إ ادلشذذررني وقذذد جتذذق مسذذلماً أص هذذرون مذذا قذذد لقيذذق  ،ك أخذذذ سذذهي بت بيذذب أيب
ج ذذدل تك ذذان أب ذذو ج ذذدل را ذذي اهلل ع ذذا يص ذذرخ س ادلس ذذلمني ب ذ علا ص ذذوها " :ي ذذا معش ذذر ادلس ذذلمني
أهردون إ أه الشرك تيفت وين س دي "(ٔ).
راذذي اهلل عذذن أيب ج ذذدل وأص ذ حابا ،أنذذا دلوق ذ
تكي

يعصذذر ت ذ اد مذذن ق ذرا م ويبكذذي ويهذذي مشذذاعرم

من حضر ادلشهد أي قلوب هلك اله حتملق .رسذول اهلل صذلا اهلل عليذا وسذلم ذاول بكذ

الطذرة أن ذذرر أيب ج ذذدل ،وسذذهي يذذرت

ومي عذذا ،حذىت صذذرخ أيب ج ذذدل للمسذذلمني .لكذذن الشذذروك

اهفه عليها وما زالق احلكمة خاتية عن قلوب وأعني الصحابة ،وس ال هاية هو تتح مبني.

(ٔ)ابن رثري ،البداية وال هاية ،جٖ ،صذ.ٜٔٙ
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المث ن الرا  :أحمام مر صلح ال ديثية.
أنلل اهلل شريعتا تيها ص ح للذب د والعبذاد ،حيذي أرسذا رسذولا صذلا اهلل عليذا وسذلم ادلذريب قواعذد
ه ذ ظم حيذذاة البش ذرية وه ريهذذا ،رمذذا وردت س زذذلوة احلديبيذذة رثذذري مذذن األحكذذام والفوا ذذد الفقهيذذة ،وز يذذة
بالدروس والعرب اله ه ري للمسلم جوانب من حياها.
وقد اس عق هذم القلوة انتبام رثري من العلما وحظيذق لذ اهتمذامهم ،تذابن القذيم رتذا اهلل وقذ
ع دها طوي ً واست رج م ها رثرياً من األحكام والفوا د(ٔ) ،وم ها :
ٔ -مشذروعية الشذذورى ،وهذذي ميذلة عظمذذا ذلذذذم األمذذة ،وقذد ذررهذذا اهلل سذذبحانا وهعذا  ،وأمذذر هبذذا نبيذذا
و الج َق جل ي َ َن َف ييلاج َمي جير
يت فََلييا الَلَييي َ
يت لَ ري ي ج َولَي جيل رلني َ
صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم ﴿فَثَ َمييا َج جح َمي نية مي َير اللني َ لَني َ
يل َعلَي اللني َ إَ َّن اللني َ ير َ ي
ك فَا جع ر
َح جللَ َ
ف َع جني ري ج َوا ج تَيغج َف جر لَ ري ج َو َشا َوججره ج فَي األ جَمي َر فَيَذ َاا َع َمجم َ
يت فَيتَي َلَّل ج
ال رجمتَ ي َيلللَير﴾ [آ عميران ،]951:وقذذد ابذذق عذذن ال ذ صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم أنذذا استشذذار أصذذحابا
راوان اهلل عليهم أرثر من موطن:
أ -استشذذار الصذذحابة س ا زذذارة علذذا ذراري ادلشذذررني أو هذذررهم ،ونذذلل علذذا رأي أيب بكذذر راذذي اهلل
ع ا دلا جا س الب اري ب ك قتاذلم واصستمرار علا ما خرج لا من أدا العمرة(ٕ).
ب -قبول مشورة عمر بن اخلطاب راي اهلل ع ا س بعي عثمان إ قريش(ٖ).
ت -استشار أم سلمة راي اهلل ع ها س أمر ال اس حذني مل يبذادروا بذال حر واحللذه ،ت شذارت عليذا أن
يبدأ ب فسا صلا اهلل عليا وسلم.
ٕ -اهذتم ال ذ صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم باجلانذذب ال فسذذي أيضذاً ،حي مذذا استبشذذر وهفذذا ل لقولذذا دلذذا جذذا
سذذهي " :سذذه أمذذررم" ،تهذذو مذذن بذذاب التفذذاؤل احملمذذود ،رمذذا ذرذذر ابذذن القذذيم أن التفذذاؤل لذذيئ مذذن الطذذرية
ادلكروهة(ٗ).

(ٔ) د.عبداهلل الرشيدي ،القيادة العسكرية ،صذٗ.ٕٚ
(ٕ) تتح الب اري ،ج٘ ،صذٖٖٗ.
(ٖ) مرجل سابه رقمٔ ،صذ.ٖٚٛ
(ٗ) ابن القيم ،رتاب زاد ادلعاد ،جٖ.ٖٓ٘، ،
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ولقذذد وردت أحاديذذي هبذذني معذذىن الفذ ل :تفذذي صذذحيح الب ذذاري مذذن حذذديي أيب هريذذرة راذذي اهلل ع ذذا
قال :قال رسول اهلل صلا اهلل عليا وسلم ":ص طرية وخريهذا الفذ ل" ،قذالوا" :ومذا الفذ ل يذا رسذول اهلل"،
قال" :الكلمة الصاحلة يسمعها أحدرم"(ٔ).
ٖ -هعليذذه ال ذ

صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم وربذذط قلذذوب أصذذحابا راذذي اهلل ع ذ هم بذذاليوم الخذذر س ر ذ

حلظة من حلظات حياهتم ،ولفق نظرهم إ أن ر حررا ور عم

تسبون با وجذا اهلل تهذم مذ جورين

عليا ولو رانق عادة أو زريلة س ال فئ البشرية ،حلديي جابر راي اهلل ع ا قال :قال رسذول اهلل صذلا
اهلل عليا وسلم " :من يصعد الث يذة ا يذة ادلذرار ت نذا ذط مذاحط عذن بذ إسذرا ي "(ٕ) ،لذذلك علذا رذ
مسلم ومسلما أن يتذرر ويعي أن ر عم يقوم با لا تيا أجر واواب واعلا خالصاً هلل.
ٗ -أن رس ذذول اهلل ص ذذلا اهلل عليذذا وس ذذلم روؤس علذذا ادل ذ م ني رح ذذيم هب ذذم ص يقض ذذب لش ص ذذا ب ذ
يقضذذب حلذذدود اهلل تلذذم يقضذذب احلبيذذب ع ذذد رتابذذة الشذذروك ،وص م ذذل قذريش لذذا عذذن مكذذة هذذذا العذذام ،ومل
يقضب ع دما هكلم عمر راذي اهلل ع ذا ،ولك ذا زضذب علذا الصذحابة راذي اهلل عذ هم حي مذا مل يذ دتروا
بشر بالتحل من ا حرام ،وا متثال ألمر اهلل ورسولا.
٘ -ونرى س قصة وحديي رعب بن عجذرة راذي اهلل ع ذا ،حكمذاً تقهيذاً تلمذا وقذ عليذا رسذول اهلل
صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم  ،ورأسذذا يتهاتذذق نيتسذذاقطن قمذ ً ،تقذذال لذذا صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم" :أيوذيذذك
هوام رأسذك" ،قلذق :نعذم ،قذال" :تذاحله راسذك" أو قذال :احلذه ،قذال :ت للذق هذذم اليذة﴿ :فَ َمير َليا َن
َ
ََ َ
َ
َ
صيي نام أَو صي َدقَ نة أَو نرس ن
يك﴾ [الثقيرة ،)ٖ( ]911:تفذي
من رم َّم َري يا أ جَو َي أَاى مير َّجأج ي فَف جديَية مير َ ج َ
ج ر
هذا احلكم رتة وختفي بك مسلم مير مبوق رعب راي اهلل ع ا.
 -ٙومن أحكام احلديبية الفقهية ،رخص الص ة وهي:
ِ
صذلَّا اللَّذا َعلَْيذا
أ -الص ة س الرحال حني ادلطر ،قال أبو الْ َملِ ِ
يح ،قَ َ
ال " :لَقذد َرأَيْت ذا َم َذل َرسذول اللَّذا َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
صذلَّا اللَّذاُ َعلَْيذا َو َسذلّ َم
َو َسلَّم يذَ ْوَم ْ
َصابْت ا ََا ٌ َملْ هَب َّ أَسات َ نعال ذا ،تَذَ َ
ذادى ُمَذادي َر ُسذول اللَّذا َ
احلُديْبِيَةَ ،وأ َ
صلوا ِس ِرحالِكم"(ٗ).
(ٔ) صحيح الب اري،رتاب الطب ،ج ،ٚحٗ٘ ،٘ٚصذٖ٘ٔ.
(ٕ) صحيح مسلم ،رتاب صفات ادل اتقني وأحكامهم ،ج ،ٛحٓ ،ٕٚٛصذٕٖٔ.
(ٖ) صحيح الب اري ،رتاب ادلقازي ،ج٘ ،حٓ ٜٗٔصذ.ٕٜٔ
(ٗ) س ن ابن ماجا ،رتاب إقامة الص ة والس ة تيها ،جٕ ،ح ،ٜٖٙصذ.ٜٔٛ
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ب -شرو ص ة اخلوس ،تقد ابتق صذ ة ادلسذلمني ذلذا س عسذفان ،بذ جذلم أهذ العلذم رذابن القذيم
أن أول ص ة لل وس رانق س عسفان.
ت -شر قضا الصذ ة الفا تذة بذال وم أو ال سذيان ع ذد هذذررها ،تعذن ابذن مسذعود راذي اهلل ع ذا قذال:
"أقبل ذذا مذذل رسذذول اهلل صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم زمذذن احلديبيذذة ،تقذذال رسذذول اهلل" :مذذن يكل نذذا ن رس ذ ان،
تقذذال بذ ل :أنذذا ،ت ذذاموا حذذىت طلعذذق الشذذمئ ،تاسذذتيقظ ال ذ صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم تقذذال :اتعلذوا رمذذا
ر تم هفعلون ،قال :تفعل ا ،قال :تكذلك أتعلوا دلن نام أو نسي"(ٔ).
وهذم الرخصة دلن ااهد نفسا ،وليئ تيها حجة للكسا وادلفرطني اللذين يتهاونون عن ص هتم.

( ٔ)

س ن أيب داود ،رتاب الص ة ،جٔ ،ح ،ٗٗٚصذٕٕٕ.
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الخاتمة
عد ما تطرقنا إل عض التأمالت في صلح ال ديثية وتملمنا عنيا ،أخت الث ن أ رز
النتائج التي تلصل :

ٔ -أن رسول اهلل صلا اهلل عليا وسلم هو القذدوة األو للبشذرية س حربذا وسذلما ،وهذو ادلعصذوم
رتا للعادلني مهما شكك احلاقدين أو أدعا ادلبطلني.
ٕ -مذذن أبذذرز ذذات ش صذذية احلبيذذب صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم القيذذادة ب نواعهذذا وجوانبهذذا ادل تلفذذة،
واله ظهرت جلية س صلح احلديبية.
ٖ -التسليم ألمر اهلل ورسولا صلا اهلل عليا وسلم من أعظم الدروس اله تقهها الصحابة راذي
صهلل ع هم.
ٗ -التشذريل ا س ذ مي س صذذلح احلديبيذذة دتث ذ س عذذدة أحكذذام تقهيذذة وزريهذذا ر حكذذام الص ذ ة،
والشورى.
٘ -مواق

الصحابة راي اهلل ع هم هظهر مدى خريية قرةم ،وم هم نتعظ ،ونعترب تهم من رأوا

احلبيب صلا اهلل عليا وسلم  ،وعايشوا ،وأخذوا م ا تراي اهلل ع هم وأرااهم.
واحلمد هلل رب العادلني.
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الفياجس :

فيرس اآليات
اآلية

السلجة

ملض الرها

جقميا

ا

ٜٔٙ

البقرة

ٖٔ

ٜٔ٘

ال عمران

ٕٔ

ٖٛ

الشورى

٘

في الث ن
(وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ...
ِِ
ٍ
ظ
ق تَظًّا َزلِذي َ
ق َذلُ ْم َولَ ْو ُر َ
(تَبِ َما َر ْتَة ِّم َن اللّا ل َ
ِ
الْ َق ْل ِ
ك ...
ب صَن َفضواْ ِم ْن َح ْول َ

َّ ِ
ِ ِ
الص ذ ََة َوأ َْم ذ ُذرُه ْم
ذاموا َّ
ين ْ
اس ذذتَ َجابُوا ل ذ َذرِّهب ْم َوأَقَذ ُ
( َوال ذذذ َ
ورى بذَْيذَذ ُه ْم ...
ُش َ
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فيرس األحادين
ال دين

التخريج

ممان وجودها في
الث ن

"أنتم خري أه األرض ....

الب اري

ٖ

"أي ذيك هوام رأسك؟ ....

الب اري

ٖٔ

الكتاب ....

ابن رثري

ٔٔ

"لقد أراد القوم ....

الب اري

ٖٚ ،ٙ ،

"لقد رأيت ا ....

ابن ماجا

ٗٔ

" مل قدم سه بن ح ي ....

الب اري

٘ٙ ،

"ص طرية ،وخريها ....

الب اري

ٖٔ

" من يصعد الث ية ادلرار ....

مسلم

ٖٔ

" من يكل نا ....

أيب داود

ٗٔ

"يا ن اهلل أحتب ....

الب اري

ٙ

"إنا مل نق
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فيرس المصادج والمرات
 القرآن الكرمي
 صذذحيح الب ذذاري ،لإلمذذام زلمذذد بذذن إ اعي ذ  ،احملقذذه زلمذذد زهذذري بذذن ناصذذر ال اصذذر ،دار ط ذواة
ال جاة ،الطبعة األو ٕٕٔٗ ،ه.
 صذذحيح مسذذلم ،لإلمذذام مسذذلم ال يسذذابوري ،احملقذذه ت ذ اد عبذذد البذذاقي ،دار إحيذذا ال ذ اث العذذريب،
بريوت.
 تذذتح البذذاري بشذذرح صذذحيح الب ذذاري ،لإلمذذام احلذذاتظ أتذذد بذذن علذذي بذذن حجذذر العسذذق ين ،دار
الريان لل اث ،القاهرة ،الطبعة األو ٔٗٓٚ ،ه.
 البدايذذة وال هايذذة ،للحذذاتظ عمذذاد الذذدين أبذذو الفذذدا إ اعي ذ ابذذن عمذذر بذذن رثذذري ،مكتبذذة ادلعذذارس،
بريوت ،الطبعة السادسة ،طبعة ٔٗٓٙه.
 زاد ادلعاد س هدي خري العباد ،صبن القيم ،بتحقيه شعيب األرناؤوك ،م سسة الرسالة ،بذريوت،
الطبعة الثانيةٔٗٓٔ ،ه.
 س ن ابن ماجة ،دار إحيا ال اث العريبٖٜٔ٘ ،ه.
 هتذ ذذذيب س ذ ذ ن أيب داود هبذ ذذامش سلتصذ ذذر ادل ذ ذذذري ،ادلكتبذ ذذة ا ارا يذ ذذة ،بارسذ ذذتان ،الطبعذ ذذة الثانيذ ذذة،
ٖٜٜٔه.
 ادلعجم اجلامل ،ه لي الدرتور مروان العطية ،دار إيوان وال وادر ،مصر.
 القيذذادة العسذذكرية س عهذذد الرسذذول صذذلا اهلل عليذذا وسذذلم ،الذذدرتور عبذذداهلل زلمذذد الرشذذيد ،دار
القلم ،دمشه ،الطبعة األو ٔٗٔٓ ،ه.
 ي بو القواية الفكرية :زالبة ادللاج الليربايل وأاذرم س هشذكي الفكذر والتصذورات ،عبذداهلل بذن صذاحل
العجريي ،مكتبة ادللك تهد الوط ية ،الرياض ،الطبعة األو ٖٔٗٗ ،ه.
 دص ال بوة (سلطوك) مبكتبة اجلامعة ا س مية.
 زوا د مس د البلار (سلطوك) مبكتبة اجلامعة ا س مية.
 موقل ويكي مصدر.https://ar.wikisource.org ،
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