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 صلح احلـديبوةِ  -64

 اخلطبي األوىل 

ؾِلح َفالَ  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح َهوِدَي  ِإنَّ اْلح

ًدا َعبحُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح    َلُه، َوَأصح

 أمو بعد.

 فقو أَيو ادممـون.

 ِ اتؼوا الِلَ تعوىل، واعتزوا بام يف شرِة كبقِّؽم  صذ الِل عؾقه  وشؾم  من الِعَز 

َلُكْم ِِف َرُسوِل اَّللهِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة دَِْن َكاَن َيْرُجو اَّللهَ َواْلَوْوَم اآلِخَر  : ﴿َلَقْد َكانَ والعظوِت 

 .َوَذَكَر اَّللهَ َكثرِيًا﴾ 

 أَيو ادممـون.

خرج رشوُل الِل  صذ الِل عؾقه  وشؾم  من ادديـِي إىل مؽَي، يف صفِر ذي الؼعدِة، من 

حُو ألِف وأربعامئٍي من أصحوبه ريض الِل عـفم، فلحرَم  صذ السـِي السودشِي، ومعه ك

الِل عؾقه  وشؾم  ومن معه من ذي اْلؾقػِي، فؾام عؾؿً قريٌش بذلك مجعوا له مجوعًو، 

، فؾام دكو  صذ الِل عؾقه  وشؾم  من اْلرِم خألت كوقُي رشوِل الِل   ًِ وه عن البق لقصدُّ

ًح وأَ ؛-صذ الِل عؾقه  وشؾم  فؼول  صذ الِل عؾقه  وشؾم  -َبً ادسرَ أي: برَك

فؼول  صذ  -أي: حبسفو الِلُ ربُّ العودني ْلؽؿيِ ٍ بولغيٍ ؛ «حبسها حابُس الفولِ »:
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والذي ىفيس بوده، ال يسيلوين ُخطًة، يعظِّمون فوها حرماِت اَّللِ، إال »الِل عؾقه  وشؾم :

 .«أعطوُتهم إياها

ن قريٍش وكزَل بلقىص اْلديبقِي، ثم إن الـبيَّ  صذ ثم رجرج كوقَته، فوثبً فعدَل ع

ٌَ إىل قريٍش عثامَن بَن عػون  ريض الِل عـه  لقخَزهم أن الـبيَّ   الِل عؾقه  وشؾم  بع

صذ الِل عؾقه  وشؾم  مل يلِت لؼتوِل أحٍد، إكام جوَء معتؿرًا، فؾام أبطل عثامُن عذ رشوِل 

قتؾته، دعو الـبيُّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم   أصحوَبه إىل  الِلِ، وصوَع بني ادسؾؿني أن قريشوً 

وا إىل ادوِت، فجؾس  صذ الِل عؾقه  وشؾم  ًَ صجرٍة يف  البقعِي عذ الؼتوِل، وأال يػرُّ حت

ِمـنَِي إِذح  اْلديبقي، وبويعه الـوُس، وفقفو قول الِل تعوىل: ﴿َلَؼدح َريِضَ الِلُ َعِن ادحُمح

 ًَ ؽِقـََي َعَؾقحِفمح َوَأَثوَِبُمح َفتححًو  ُيَبوِيُعوَكَك حَتح َزَل السَّ َجَرِة َفَعؾَِم َمو يِف ُقُؾوِِبِمح َفَلكح الشَّ

 .َقِريبًو﴾

ال يدخُل الناَر رجٌل »، فؼول: وبَّشَّ الـبيُّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم  أصحوَبه   

مل يؾبٌ أن رجَع، ودو رأت ، ثم إن عثامَن  ريض الِل عـه  «ممن بايَع حتَت الشجرةِ 

قريٌش تصؿقَم الـبيِّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم  عذ  العؿرِة بعثً إلقه بعَض أَشافِفو، 

فجوء عروُة بن مسعوٍد الثؼػي، فجعل يؽؾم الـبيَّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم ، وكون كؾام 

-عبَي  ريض الِل عـه  تؽؾََّم أخَذ بؾحقِي الـبيِّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم ، وكون ادغرُة بن ص

                                 



almosleh.com 

 
3 

واقػًو عـَد رشوِل الِل  صذ الِل عؾقه  وشؾم  بسقِػه، فؽون كؾام مدَّ  -ابُن أخي عروةَ 

رح يَدك عن ْلقِي رشوِل الِلِ  صذ الِل عؾقه  "عروُة يَده رضِبو بـعِل السقِف، وقول:  أخِّ

 . "وشؾم 

صذ الِل عؾقه  وشؾم  ،  لرشوِل الِلِ  وكون ممو رآه عروُة صدُة تعظقِم الصحوبِي 

والِلِ لؼد وفِدُت عذ ادؾوِك، "واكؼقوِدهم له، فؾام رجَع عروُة إىل قريش قول هلم: 

ًُ َمؾِؽًو قط، يعظؿه أصحوُبه، مثؾام يعظُِّم أصحوُب  كرسى وققرص والـجويش، فام رأي

م رشول الِل  صذ الِل عؾقه  وشؾم  كخومًي،  ًِ يف يِد ُمؿٍد ُمؿدًا، فوالِلِ مو تـخَّ إال وقع

َل كودوا  أحدهم، فَدَلَك ِبو وجَفه وجؾَده، وإذا أمرهم بلمٍر ابتدروا أمَره، وإذا توضَّ

ون الـظَر إلقه وَ يتؼوتؾون عذ  ضوِئه، وإذا تؽؾَّؿوا َخػضوا أصواََتم عـَده، ومو حيدُّ

 ثم أمَرهم بؼبوِل مصوْلِي الـبي  صذ الِل عؾقه  وشؾم .  ،"تعظقاًم له

وء رجل آخر من كـوكي، فؼول الـبي  صذ الِل عؾقه  وشؾم  دو ُأخز بؼدومه: ثم ج

ابعثوا اإلبل ادفداة بني يديه، فؾام رآهو الرجل قول: شبحون الِل، مو يـبغي هلمالء أن 

ُيَصدوا عن البقً، فؾام رجع إىل قريش قول هلم: لؼد رأيً اإلبل قد قؾدت 

، ثم إن قريشًو بعثً شفقل بن عؿرو وأصعرت، فام أرى أن يصدوا عن البقً

لقصولح الـبي  صذ الِل عؾقه  وشؾم ، فدعو الـبيُّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم  الؽوتَى، 

، فؼول :فؼول له : اكتٍى  بسم الِل الرمحن الرحقم، فؼول شفقٌل: اكتى بوشِؿك الؾفمَّ

قوىض عؾقه ُمؿٌد  بوشؿك الؾفم. ثم قول: هذا مو :الـبيُّ صذ الِل عؾقه  وشؾم  : اكتىح 

، وال  ًِ رشوُل الِل، فؼول شفقل: لو كـَّو كعؾُم أكك رشوُل الِلِ مو صددكوك عن البق
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ُمؿُد بُن عبِد الِل، فؼول رشوُل الِل: والِلِ إين لرشوُل الِل، وإن  :قوتؾـوك، ولؽن اكتى

عذ ذلك  شؾم كذبتؿوين، اكتى: ُمؿُد بُن عبِد الِل، وإكام وافؼه الـبيُّ  صذ الِل عؾقه  و

تعظقاًم ْلرموِت الِل، ودو يستُى عذ هذا الصؾِح، من اخلِر لإلشالِم وادسؾؿني، وكون 

من مجؾِي مو يف هذا الصؾِح أن يرجع الـبيُّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم ، ومن معه عن مؽَي 

ه هذا العوَم، ويلتوا يف العوِم ادؼبِل، وأن من جوَء إىل ُمؿٍد مسؾاًم من ادَّشكني  يردُّ

 إلقفم، ومن جوَء من ادسؾؿني إىل قريٍش مل يرده.

ً عذ أصحوِب الـبيِّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم  ، حتى  فوصتؿَل هذا الصؾُح أمورًا صؼَّ

كو عذ البوضِل؟! قول: إ ـو عذ اْلقِّ وعدوُّ ن عؿَر  ريض الِل عـه قول: يو رشوَل الِل،ِ أَلسح

إين »يف ديـِـو؟ فؼول له الـبي  صذ الِل عؾقه  وشؾم : بذ، قول: فعالَم ُكعطي الدكقَي 

ثم إن رشوَل الِلِ كحر هدَيه، وحؾق  ،«رسوُل اَّللِ، ولست أعصوه، وهو ىارصي

رأَشه، فؾام رأى الصحوبُي ذلك، كحروا هدََيم وحؾؼوا رؤوَشفم، واغتؿوا لذلك غاما 

فتحًو قريبًو، فؾم متِض أيوٌم ضواٌل حتى صديدًا، فلكزَل الِلُ شؽقـَته عذ ادممـني، وأثوِبم 

ه الِلُ فتحًو مبقـًو، وكوَن ذلك الػتُح متفقدًا  تبني لؾؿسؾؿني خُر هذا الصؾِح، الذي شامَّ

َغ الـبيُّ يف هذه اددِة وأصحوُبه لؾدعوِة والبالِغ، فدخل الـوُس يف  ٌُ تػرَّ لػتِح مؽَي، حق

صذ الِل عؾقه   َد بعَد شـتني مـه جوءهو الـبيُّ ديِن الِلِ أفواجًو، فؾام كؼضً قريٌش العف

وشؾم  بعَّشِة آالِف مؼوتٍل، فوْلؿُد لِل الذي أعزَّ جـَده، وكرص عبَده، وهزم أهَل الَّشِك 

 وحَده.
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أَيو ادممـون! لؼد كون يف الغزوِة من اآليوِت البوهراِت: أن الصحوبَي ريض   

ا إىل الـبيِّ  صذ الِل  ، وكون بني يدي الـبيِّ  صذ الِل عـفم اصتَؽوح
ِ
عؾقه  وشؾم  قؾَي ادوء

الِل عؾقه  وشؾم  إكوٌء صغٌر، يتوضُل مـه، فوضع الـبيُّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم يَده يف 

، فجعل ادوُء يػوُر من بنِي أصوبِع الـبيِّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم كلمثوِل العقوِن، 
ِ
اإلكوء

 ضموا.فَِّشَب الصحوبُي ريض الِل عـفم وتو

ومن الػوائِد: متوُم االكؼقوِد لِل ورشولِه، وهذا من أعظِم دروِس هذه الواقعِي، فقـبغي 

لؾؿممِن أن يسؾِّم لِلِ ورشولِه  صذ الِل عؾقه  وشؾم ، كام قول الِلُ تعوىل:﴿َوَمو َكوَن 

ِمـٍَي إَِذا َقَه الِلَُّ َوَرُشوُلُه َأمـحرًا َأنح َيُؽونَ  ِمٍن َوال ُممح ِرِهمح َوَمنح  دُِمح ُة ِمنح َأمح ـَرَ ِ هَلُُم اخلح

ِص الِلََّ َوَرُشوَلُه َفَؼـدح َضلَّ َضالالً ُمبِقـًو﴾ ،، ولقعؾَم ادممُن أكه مفام بدا له أن َيعح

اخلَر يف غِر مراِد الِلِ ورشولِه  صذ الِل عؾقه  وشؾم ، فنكام ذلك خقوٌل كوذٌب، 

 ووشووُس من الشقطون.

 هذه الغزوة تعظقُم الصحوبِي الـبيَّ  صذ الِل عؾقه  وشؾم .  ومن فوائِد 



 

                                 

    


