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 يرػػػػػػػػػػػػػالضوابط الشرعية في التحالؼ مع غ
 المسمميف دراسة في السيرة النبوية الشريفة

 كمية القانكف كالعمـك السياسية      مصطفى المختار محمد فرنانو :د
mfrnana@yahoo.com   ( ياػػػػػػػػػػػػػليب/ جامعة الزنتاف ) 

 ممخص البحث

يدكر مكضكع ىذه الكرقة حكؿ التحالفات السياسية كاالقتصادية بيف المسمميف كغيرىـ مف حيث 
الجكاز كعدمو كضكابطو، دراسة نابعة مف كقائع كأحداث كردت في السيرة النبكية، فالدكلة 

عقد معيـ  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمية منذ نشأتيا كانت قريبة جدان مف المشركيف كالييكد كالنصارل، كالنبي 
ات كمصالحات كتحالفات، كاف فييا الخير لممسمميف في العاجؿ كاآلجؿ، ييدؼ ىذا البحث معاىد

إلى تحميؿ كدراسة تمؾ التحالفات لمخركج بضكابط تنظـ المعاممة مع غير المسمميف كفؽ ما كرد في 
لكرقة، السيرة النبكية ليككف مكافقان لمشريعة اإلسالمية غير مناقض ليا، كالسبب الداعي لكتابة ىذه ا

ىك التساؤالت التي تكاجو الباحث حكؿ مشركعية التحالؼ مع غير المسمميف حيث كرد في الشريعة 
ما يفيد التحذير منيـ كمكاالتيـ كغير ذلؾ مف أكجو التعامؿ مع غير المسمميف، كىنا تكمف مشكمة 

اسة كقائع ككيفية تعاممو مع غير المسمميف مف خالؿ در  ملسو هيلع هللا ىلصالبحث كذلؾ بالنظر في سيرة النبي 
مختمفة في السيرة النبكية كصمح الحديبية مع المشركيف، كالمعاىدة مع ييكد المدينة، كالتحالؼ مع 
قبيمة خزاعة كىي يكمئذ عمى غير اإلسالـ، بغية الخركج بضكابط تنظـ التحالؼ مع غير المسمميف 

قة المنيج الكصفي كفؽ ما جاء في الشريعة اإلسالمية، منيجية البحث سمؾ الباحث في ىذه الكر 
التحميمي، لمناسبتو ليذه الدراسة، حيث يقكـ عمى دراسة الظاىرة كالمشكمة العممية مف خالؿ القياـ 
بالكصؼ بطريقة عممية، كمف ثـ الكصكؿ إلى تفسيرات منطقية ليا دالئؿ كبراىيف تمنح الباحث 

لؼ مع غير المسمميف جائز القدرة عمى كضع الحمكؿ المناسبة لممشكمة، مف نتائج البحث أف التحا
 ككاقع في الشريعة اإلسالمية كفؽ ضكابط كشركط معينة. 

 السيرة النبكية، الضابط، التحالؼ، المعاىدة، الصمح.    الكممات المفتاحية:

mailto:mfrnana@yahoo.com
mailto:mfrnana@yahoo.com
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 المقدمة

 كلد سيد السالكيف، كمشكاة لمعالميف، رحمة المبعكث عمى كسمـ اهلل كصمى العالميف، رب هلل الحمد
 إلى بإحساف ليـ كالتابعيف المياميف، الغر كصحابتو الطاىريف، الطيبيف بيتو آؿ كعمى أجمعيف، آدـ
 بعد؛ أما الديف يكـ

في دعكة الناس  فمنذ أف بزغ فجر اإلسالـ كأشرؽ نكره ليضيء البشرية جمعاء، اجتيد النبي 
ليذه الرسالة السامية الخالدة التي بيا السعادة في الداريف، كمف سنف اهلل في خمقو كمشيئتو التي 
خضع ليا كؿ خمقو أف دخؿ في اإلسالـ مف الناس خيارىـ كأفضميـ، كتنكب غيرىـ العداء ككقؼ 

ذلؾ  يكية، ككاجو النبيمكقؼ المحارب المعادم لمفطرة السميمة، اتباعان ألىكاء كمآرب شخصية دن
المكقؼ الشرس مف قكمو قبؿ غيرىـ بالميف كالصفح كالصبر، فقابؿ اإلساءة باإلحساف كالضر 

مع  بالنفع، رجاء أف يشرح اهلل صدكرىـ لإلسالـ فتعتؽ رقابيـ مف النار، ككانت ىذه سيرة النبي
يأخذ الناس بالميف كيكادعيـ  مف خالفو مف قكمو كمف غيرىـ فيك رسكؿ اهلل لمناس كافة، فمـ يفتأ 

، كي يفسح ليـ المجاؿ كيترؾ ليـ الكقت كي يختاركا الطريؽ القكيـ، فمع كؿ ـكيصالحيـ كيعاىدى
عطاء الفرصة تمك  ملسو هيلع هللا ىلصالنفكر كالشدة في مكاجية النبي نجده يأخذ المخالفيف بطريؽ الترغيب كا 

 الفرصة، حتى إنو في الحديث عندما خاطبو جبريؿ عميو السالـ 
فقاؿ: إف اهلل قد سمع قكؿ قكمؾ لؾ، كما ردكا عميؾ، كقد بعث إليؾ ممؾ الجباؿ لتأمره بما شئت 
فييـ، فناداني ممؾ الجباؿ فسمـ عمي، ثـ قاؿ: يا محمد، فقاؿ، ذلؾ فيما شئت، إف شئت أف أطبؽ 

يشرؾ ال : بؿ أرجك أف يخرج اهلل مف أصالبيـ مف يعبد اهلل كحده، عمييـ األخشبيف؟ فقاؿ النبي 
كانت دعكة النبي لقكمو الصبر عمى األذل كاألخذ بالميف، كمف تمؾ الكسائؿ التي  ىكذا1بو شيئا"
التصالح مع قكمو كالمعاىدة مع ييكد المدينة، كفي ذلؾ فترة كافية لمتفكير كاختيار  اتخذىا 

الطريؽ الصحيح، كنرل بكضكح مآالت تمؾ الطريقة، فبعد فترة ليست بالطكيمة دخمت قريش في 
ديف اهلل أفكاجان، فأعتقت رقابيا مف النار ككانت قكة كمنعة لإلسالـ، أما ييكد المدينة فيكفي إقامة 
لمحجة عمييـ فطالما عاىدىـ كىادنيـ؛ كلكنيـ اختاركا المكيدة كالغدر فنصره اهلل عمييـ، كالباحث 
في ىذه الكرقة تناكؿ دراسة جانب ميـ مف المعاممة مع غير المسمميف كىي مسألة التحالؼ 
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ة مع كالتصالح كالتعاىد معيـ، كتركزت الدراسة عمى استخراج الضكابط كالشركط التي تنظـ المعامم
غير المسمميف، كذلؾ بالنظر في مصالحة النبي لقريش في الحديبية، ككذلؾ تحالفو مع قبيمة 
خزاعة، ككتابتو معاىدة المدينة مع الييكد كغيرىـ مف سكانيا، فالعالـ اآلف أصبح في تقارب كبير 

المسمـ  بيف جميع بمدانو كأجناسو، فال يخمك بمد مسمـ مف سفارات كبعثات مف جميع دكؿ العالـ
 كغير المسمـ، كالحاؿ ىكذا فاألمر يتطمب النظر في معاممتيـ كفؽ ما تبيحو الشريعة اإلسالمية.

 مشكمة البحث 
سالمية كجدنا تحذيران شديدان في التعامؿ مع غير المسمميف، إذا نظرنا في نصكص الشريعة اإل

الا ياتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنكفا لدرجة أف صاحب المعاممة يككف منيـ حكمو حكميـ، مثؿ قكلو تعالى: 
ماْف ياْفعاْؿ ذاِلؾا فاماْيسا ِمفا المَِّو ِفي شاْيٍء ِإالَّ أاْف تاتَّ  ـْ تُقااةن اْلكااِفِريفا أاْكِليااءا ِمْف ُدكِف اْلُمْؤِمِنيفا كا ُقكا ِمْنُي

ُيحا  لاى المَِّو اْلماِصيرُ كا ـُ المَُّو ناْفساُو كااِ  ذُِّرُك
يااأايُّياا الَِّذيفا آماُنكا الا تاتَِّخُذكا اْلياُيكدا ،كقكلو تعالى:  2

ـْ ِإفَّ المَّوا الا يا  ـْ فاِإنَُّو ِمْنُي ـْ ِمْنُك لَُّي ماْف ياتاكا ـْ أاْكِليااُء باْعٍض كا ارال أاْكِليااءا باْعُضُي ْيِدم اْلقاْكـا كاالنَّصا
الظَّاِلِميفا 

مكاالتيـ عمى المؤمنيف، كما كرد مف الكريمة جاءت في النيي عف ، فيذه األيات 3
؛ كعميو فالتعامؿ مع معيـ في صمح الحديبية كغيره مما ىك ثابت في سيرتو  ملسو هيلع هللا ىلصمعاممة النبي

غير المسمميف ليس عمى إطالقو نييان أك إباحة، كنرل في ىذا العصر ىناؾ بعض التعاكف بيف 
ىنا أراد الباحث القياـ بدراسة تبيف  الدكؿ اإلسالمية كغير اإلسالمية في شتى مجاالت الحياة، كمف

حكـ الشريعة في تمؾ المعاممة مع غير المسمميف، تمثؿ في دراسة كقائع ثابتة في التعامؿ معيـ 
 كلكف بشركط كضكابط تنظـ ذلؾ.

 أهداؼ البحث
 .تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف ضكابط كشركط جكاز التحالؼ مع غير المسمميف 

 البحث يةجهنم
الباحث في ىذه الكرقة المنيج الكصفي التحميمي، لمناسبتو ليذه الدراسة، حيث يقكـ عمى سمؾ 

دراسة الظاىرة كالمشكمة العممية مف خالؿ القياـ بالكصؼ بطريقة عممية، كمف ثـ الكصكؿ إلى 
 .تفسيرات منطقية ليا دالئؿ كبراىيف تمنح الباحث القدرة عمى كضع الحمكؿ المناسبة لممشكمة
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 هيكمية البحث
قسـ الباحث ىذه الكرقة إلى مقدمة ذكر فييا أىمية المكضكع كبياف مشكمتو كأىدافو، كمبحثيف 
األكؿ في بياف مصطمحات البحث، كالثاني في ذكر أىـ الضكابط لجكاز المعاممة مع غير 

 المسمميف، كخاتمة بأىـ نتائج البحث.

 د المصطمحات:المبحث األوؿ: تمهيد في تحرير محؿ النزاع وتحدي
الحديث حكؿ ىذه المسألة لو عدة جكانب كأبعاد فالتحالؼ مع غير المسمميف في بعض أحكالو حكـ 

ُنكا الا  كيجعمكف فييـ قكؿ اهلل تعالى:عميو أئمة اإلسالـ بالحرمة كالمنع،  تاتَِّخُذكا يااأايُّياا الَِّذيفا آما
ـْ ِإفَّ المَّ  ـْ فاِإنَُّو ِمْنُي ـْ ِمْنُك لَُّي ْف ياتاكا ما ـْ أاْكِليااُء باْعٍض كا ارال أاْكِليااءا باْعُضُي وا الا ياْيِدم اْلقاْكـا اْلياُيكدا كاالنَّصا

الظَّاِلِميفا 
مف ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية: كالصكاب 5كالكالية ىنا كالية المكدة كالنصرة 4

القكؿ في ذلؾ عندنا أف يقاؿ: إف اهلل تعالى ذكره نيى المؤمنيف جميعا أف يتخذكا الييكد كالنصارل 
أنصاران كحمفاء عمى أىؿ اإليماف باهلل كرسكلو كغيرىـ، كأخبر أنو مف اتخذىـ نصيرا كحميفا ككليا 

كالمؤمنيف، كأف اهلل مف دكف اهلل كرسكلو كالمؤمنيف، فإنو منيـ في التحزب عمى اهلل كعمى رسكلو 
 .6كرسكلو منو بريئاف

فغرض الباحث كقصده مف ىذه الدراسة ىك بياف شركط كضكابط التعامؿ مع غير المسمميف، 
استنباطان كدراسة في كقائع محددة تمثمت في صمح الحديبية، كحمؼ خزاعة، كمعاىدة ييكد المدينة، 

مف الكفار أيضان، كحاجة المسمميف لذلؾ  ككؿ تمؾ الكقائع كاف التحالؼ فييا مع الكفار ضد عدك
، كالمصمحة تحققت في عاجمو كآجمو بتكفيؽ اهلل سبحانو كتعالى، كليذا كالضركرة ممحة كانت قائمة

، كال يخفى عمى أحد ضعفنا اليكـ في  أراد الباحث جمع ما يمكف أف يستفاد منو لنفع المسمميف اليـك
ث أف الضركرة في ىذا العصر قد تجبر كتضطر الدكلة األمكر المادية كحاجتنا ليـ، فرأل الباح

المسممة لمتعامؿ مع الدكؿ الكافرة، في شتى المجاالت، اقتصاديان كسياسيان كعسكريان، فالعالـ في تقدـ 
 رىيب كالعالـ اإلسالمي في الغالب متأخر عف ىذا التقدـ كثيران.     
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 الضوابط 
أعني بالضكابط تمؾ الشركط كالبنكد التي تجعؿ المعاىدات كالمصالحات مع غير المسميف ذات 

كمف كاف في  جدكل كمصمحة راجحة، فالباحث قاـ بدراسة تمؾ الكقائع التي حدثت بيف النبي 
ذلؾ الكقت مف غير المسمميف متمثالن في: مشركي قريش الذيف أظيركا العداء كالمخالفة ليذا الديف 
منذ بزكغ فجره كىـ في حرب ظاىرة معو، كأيضان ييكد المدينة عمى ما بينيـ مف خالؼ كشقاؽ، 
فقد اتحدكا في الكيد لإلسالـ منذ ظيكر البشارة بو، كازداد عداؤىـ عندما جاكرىـ في المدينة، 

عمى  كالنصارل كغيرىـ فيما بعد، فركز الباحث في تناكلو لتمؾ المعاىدات كالتحالفات كالمصالحات
ما يفيد في ىذا العصر في التعامؿ مع غير المسمميف، كأيضان ما يقيد المعاممة معيـ بحسب 

 المصمحة في العاجؿ كاآلجؿ.

 السيرة النبوية 

يعني الباحث بعض الكقائع التي ذكرتيا كتب السير كالتاريخ؛ محصكرة في صمح الحديبية كالتحالؼ 
 مع ييكد المدينة. مع قبيمة خزاعة، كمعاىدة النبي

 أو التصالح أو المعاهدة التحالؼ 
جرل ذكر ىذه األلفاظ في طيات البحث كذلؾ اتباعان لنكع المعاممة التي جرت بيف المسمميف  

في بحثو؛ فالتصالح لما كاف بيف  بالدراسة كغيرىـ في الكقائع الثالث التي تعرض ليا الباحث
كالمشركيف في الحديبية، كالتحالؼ لما جرل مع قبيمة خزاعة، كالمعاىدة إشارة لما كاف مف  النبي

مع التحالؼ التحالؼ بال يقصد الباحث معاىدة المدينة بيف سكاف المدينة مف مسمميف كييكد، ك 
نم7المسمميفالكفار ضد المسمميف مطمقان، سكاء المسمـ العادؿ أك الجائر أك أىؿ البغي مف  ا ، كا 

كمشركي قريش في صمح الحديبية أك تجديده الحمؼ  قصد حالة خاصة كما حدث بيف النبي
، كيكمئذ قبيمة خزاعة لـ تدخؿ القديـ بيف قبيمة خزاعة كمف في عيدىا كعبد المطمب جد النبي 

بصفكاف بف أمية في غزكة حنيف استعار  اإلسالـ، مع قياـ الضركرة لذلؾ، فقد استعاف النبي في 
فمف أستعيف فارجع، : »رد مف جاءه في غزكة بدر كقاؿ  ، كقد8منو مائة درع كما يصمحيا

بغير  عرض نفسو مرة أخرل فقبمو بعد أف آمف، كعمى كؿ حاؿ فاستعانة النبي  ، ثـ9«بمشرؾ



 م 0202  التطبيقية واالنسانيةمجلة الجبل للعلوم 

 

 022صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

بؿ يحتاج لضبط كتقييد كفؽ  ،طالقوالمسمميف ثابتة في السيرة النبكية الشريفة، كاألمر ليس عمى إ
في بعض أحكالو  معيـ، كذكر أىؿ العمـ في الجمع بيف استعانتو  ما جاء في معاممة النبي

كمنعو مف جاءه في غزكة بدر لككنو مشركان، بأف الجكاز مع الحاجة كالضركرة لذلؾ  ،بالمشركيف
كابط، كسنتحدث في ىذه الكرقة عف بشركط كض ان ، فيككف الجكاز مقيد10ليـكالمنع مع عدـ حاجتو 

 لتقييد التعامؿ مع غير المسمميف.  بعض ما يصمح
مدادىـ مدة ليأمف المسممكف شرىـ، كتككف  إذف فالمقصكد مف التعامؿ معيـ ىك إعطاؤىـ فرصة كا 
فترة لدعكتيـ بالحسنى، مع الحذر الشديد مف مكاالتيـ كالرضى بكفرىـ فعمى ىذا تحمؿ النصكص 

 فعمى كؿ حاؿ المعاممة معيـ كفؽ المصمحة كالضركرة.المانعة، 

لتحالؼ مع غير المسمميفجواز المبحث الثاني: الضواط والشروط لا  

يجكز التحالؼ مع غير المسمميف إذا : ظاهرة هالمصمحة في عادل   ا  أف يكوف حمف -1
جد أف كانت المصمحة فيو ظاىرة كمبني عمى أسس سميمة، كالدارس في كتب التاريخ كالسير ي

عميو، كقرر أنو لك دعي لمثمو في  كأثنى 11في دار ابف جدعافمدح الحمؼ الذم حضره  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
أمكر معتبرة في اإلسالـ يدعك ليا  كنصرة المظمكـ اإلسالـ ألجاب، كىذا يبف لنا أف العدؿ كالحؽ

الحمؼ بقدر ما ركز عمى  ذلؾلـ يركز عمى أطراؼ  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي كيحض عمييا كيكافؽ مف جاء بيا،
 كىذا مف المبدئ التي تقرىا الشريعة اإلسالمية. ،الحؽ كالعدؿ كنفي الظمـ

 :التحالؼ مع الدوؿ المسالمة -2
المعتدية عمى المسمميف جائز في  إف التحالؼ كالتعاكف مع الدكؿ أك الجماعات غير المحاربة أك

كأصحابو، فمثالن  ملسو هيلع هللا ىلصكاألحداث في سيرة النبي الشريعة اإلسالمية، يدؿ عمى ذلؾ بعض الكقائع 
إال أف  التحالؼ الذم كقع بيف المسمميف كقبيمة خزاعة كىي في ذلؾ الكقت ال زالت عمى شركيا،

حتى قبؿ  ملسو هيلع هللا ىلصعالقة تحالؼ قديـ فكانت في نصح لمنبي ملسو هيلع هللا ىلصقبيمة خزاعة كاف تربطيا مع النبي
، ككاف ىذا التحالؼ عقب صمح الحديبية، كال يخفى فكائد مثؿ ىذا النكع مف التحالفات إسالميا،

ففيو تقكية لشككة المسمميف كشؽ لصؼ غيرىـ إذا ما كاف ىناؾ حرب أك اعتداء، ككثرت الحمفاء 
لـ يرتدكا عنو بؿ دخمكا في ديف اهلل ككقائع  ملسو هيلع هللا ىلصكالداعميف تقمؿ العدك كتحصره، ككؿ حمفاء النبي



 م 0202  التطبيقية واالنسانيةمجلة الجبل للعلوم 

 

 022صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

بف أمية كىك يكمئذ ريخ شاىدة عمى ذلؾ، كمما يستدؿ بو ىنا ما كقع مف استعانة النبي بصفكاف التا
مائة درع كقسـ لو مف الغنائـ مائة  ملسو هيلع هللا ىلصلغزكة حنيف كاستعار منو النبي ملسو هيلع هللا ىلصخرج مع النبي ،12مشرؾ

ف ، ثـ بعد ذلؾ أسمـ كحسمف اإلبؿ، ككانت زكجتو قد أسممت قبمو في فتح مكة فمـ يفرؽ بينيما 
نما بعث رحمة كىداية لمناس  ملسو هيلع هللا ىلصإسالمو فالنبي دخاليـ النار؛ كا  ما أنزؿ عميو ىذا الديف لقتؿ الناس كا 

معيـ كاف لو أبمغ األثر في ىداية الناس، فحسف التعامؿ مع غير  ملسو هيلع هللا ىلصكالميف في تعامؿ النبي
 .، كالميف ما دخؿ في شيء إال زانوالمسمميف سبب في ىدايتيـ

كىذا يظير  :حفظ حقوؽ الجواروالتعايش السممي و المواطنة التحالؼ بقصد  -3
 ككتب بينيـ كتابان يضمف الحقكؽ ،مع الييكد في المدينة ملسو هيلع هللا ىلصالتي عقدىا  13المعاىدةجميان في 

كالكاجبات التي تحفظ الجكار، فأقرت الييكد عمى دينيـ كأمكاليـ، كبينت الحقكؽ كالكاجبات التي 
عدك الخارجي كعدـ العبث فييا مف الداخؿ، فتعد تمؾ تثبت لممكاطف، مف دفاع عف المدينة مف ال

الكثيقة سابقة ألكانيا فقد حفظت الحريات الدينية كالثقافية كضمنت استمرار الحياة في مجتمع متعدد 
ماداـ الجميع محافظان عمى تمؾ البنكد، يؤدم كاجباتو كلو حقكقو في ظؿ العدؿ  ،األعراؽ كالديانات

بؽ اإلسالـ إلى تقرير مبادئ المكاطنة فقد كفؿ لساكني المدينة حرية كالمساكاة كالحرية، فقد س
سنة اآلف  1400المعتقد كحرية الممكية كأسست مبدأ األخكة كالتعاكف، فما جاء في تمؾ الكثيقة قبؿ 

تمؾ البنكد التي كردت في تمؾ الصحيفة؛ محاكلة لمتأكيد  لمثؿ المجتمع الدكلي يحاكؿ أف يؤسس
لكف اإلسالـ سبؽ إلييا قبؿ أربعة عشر قرنان، كعمى كؿ حاؿ تعد  ؛عمى بعض الحريات كالحقكؽ

إبرازان لسبؽ اإلسالـ لكؿ ما  تحتاج لمزيد مف الدراسة كالتأمؿكىي أكؿ كثيقة تيتـ بحقكؽ اإلنساف 
 . ستفادة أيضان مما جاء فييافيو الخير لمبشرية جمعاء، كا

أف يككف في التصالح مع غير المسمميف  :التصالح لغرض الهدنة والتفرغ لمدعوة -4
 يعد ىذا مف الشركط ،ىدنة تقمؿ العدك كتمنح المسمميف الكقت لمتعامؿ مع عدك آخر يتربص بيـ

 ككذلؾ مسمميف،الميمة لمتصالح مع غير المسمميف فال بد لكؿ عمؿ مف مقصد مشركع فيو النفع لم
كىذا كاف ظاىران في كاقعة الحديبية فقد  ،المادم كالمعنكم لمقابمة خطر آخر لإلعدادفرصة  يعد

خيبر فكاف فتح  أتاح الصمُح لممسمميف التفرغ لييكد خيبر كتيماء كفاداؾ القاطنيف في شماؿ المدينة،
الطبيعي النطالؽ الدعكة إلى آفاؽ العالاـ، كاالتصاؿ بالعالـ  كىك الطريؽ . 14عقب صمح الحديبية



 م 0202  التطبيقية واالنسانيةمجلة الجبل للعلوم 

 

 012صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

 ؛الخارجي، كفيو ترتيب بيف األكلكيات فخطر الييكد المتربصيف بالمسمميف أكلى في تمؾ المرحمة
ليككنكا  ،كذلؾ نظران لقربيـ مف المدينة فخطرىـ أكبر فيمكف أف يستخدميـ العدك كما في غزكة أحد

أف الخيانة كانت ليـ إال  يف كليـ في ذلؾ سكابؽ، مع معاىدة النبي شككة في خاصرة المسمم
 ،محة الممحة كالمطمب الميـ تأميف عاصمة المسمميف كمقر إقامة النبي كانت المسجيتيـ، فمذلؾ 

فبذلؾ الصمح  ،ككاف ليـ ذلؾ بيذا الصمح الذم بو أمف المسممكف مف عدك كبير كىك كفار قريش
نة كحدكدىا مف الييكد كخطرىـ، كأيضان يسر كميد ىذا الصمح االنطالؽ لمعالـ المدي ف النبيأمّ 

الخارجي لدعكتيـ ليذا الديف الخالد الذم بو يتحقؽ الخير ألمـ األرض قاطبة، فعقب ذلؾ الصمح 
 15.كالفرس كغيرىـ مف األمـ األخرلرسمو لمركـ  بعث النبي 

كفترة كافية لدخكؿ جمكع غفيرة في ديف اهلل  ،لمدعكةفقد كانت فترة األمف كالصمح بيئة مناسبة  
بعد ما شاىد قريش بكؿ  ، كذلؾأكثر مف ذم قبؿ، فمف كاف مترددان شاكان في اإلسالـ غير رأيو

بحكمة  زاؿ شكو بعد ىذه الكاقعة التي أدارىا النبي قكتيا كتجبرىا تفاكض الرسكؿ الكريـ 
لح المسمميف؛ فمف بنكدىا اليامة السماح لمف أراد الدخكؿ ترتبت عمييا نتائج مممكسة في صا ،بالغة

، إذف فقد في اإلسالـ مف القبائؿ األخرل مما شجع عمى الدخكؿ في اإلسالـ كأزاؿ عنيـ الحرج
كثيران مف ىذا الصمح فقد أمف المدينة مف عدك قريب، كأرسؿ رسمو لمعالـ أجمع مما  ملسو هيلع هللا ىلصكسب النبي

كافة عالمية ىذه الدعكة، كفتح المجاؿ لقبائؿ العرب لمدخكؿ في  يقكم ىذه الرسالة، كيبرىف لمناس
  اإلسالـ، كمف نظر في حاؿ المسمميف كعددىـ قبؿ كبعد الصمح يرل الفرؽ جميا ككاضحان.

ظهار القوة: -5  إعداد العدة وا 
الطرؼ  ىذا مف األمكر اليامة التي تفيد في إجبار إظيار القكة كعزة النفس كالثبات عمى المبدأ

خر بقبكؿ الشركط فيما بعد، فعندما تككف القكل متقاربة يمكف لممحاكر أف يفرض كيممي كيكسب اآل
كبديؿ بف كرقاء الخزاعي، عندما جاء  يستفاد ىذا مف الحكار الذم دار بيف النبي ما يريد،

عمى قريش  فقد عرض النبي ،كأنيـ يريدكف قتاؿ النبي  ،مبينان لو حاؿ قريش ناصحان لمنبي
ف أبكا إال الحرب فقد قاؿ  ،اليدنة التي يأمف فييا الناس كيستريحكا مف الحركب التي أنيكتيـ، كا 

ف قريشان  قد نيكتيـ الحرب، كأضرت بيـ، فإف  ليـ: "إنا لـ نجئ لقتاؿ أحد، كلكنا جئنا معتمريف، كا 
يدخمكا فيما دخؿ فيو الناس  كبيف الناس، فإف أظير: فإف شاءكا أفشاءكا ماددتيـ مدة، كيخمكا بيني 
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ال فقد جمكا ف ىـ أب16فعمكا، كا  ذا حتى تنفرد ػػعمى أمرم ى ألقاتميػػػـنفسي بيده  فكالذمكا، ػػ، كا 
عمى ما كاف يدبره  يتضح لنا مف خالؿ ىذا الرد مف النبي،  18، كلينفذف اهلل أمره "17سالفتي

كتقديـ أفضؿ العركض كتأييده بإظيار الصالبة كالقكة إذا ما  ،في معالجة األمر المشرككف، الحكمة
كاف أقرب شيء لمكاقع فالحرب انيكت  أراد الخصـ الغدر كأخذ طريؽ القتاؿ، فعرض النبي

الطرفيف كذىبت بكثير مف رجاليـ؛ كىنا يأتي دكر الحكمة في إدارة المفاكضات، فتذكيرىـ بما القكه 
كفيؿ بأف يجعميـ يتناسكا كيتغافمكا عف األنفة كالعمك  ،ذم حصؿ ليـفي الغزكات السابقة كاألذل ال

 الذم يعاممكف بو المسمميف، كأيضان يميد لقبكؿ الشركط اإلسالمية لمصمح فيما بعد.
العدك المقاتؿ بالصمح ينبغي أف يعايش قكة كصالبة عند  لكي يرضى جيد الصمح يسبقو إعداد

كأصحابو  صمحة فيدفعو لمرضى بو، فمك لـ يركا مف النبيالمقاء لكي يرل لو في الصمح راحة كم
المشاىد السابقة لمحديبية كانت فييا ك  ، لـ يركنكا لمصمح؛صالبة كقكة فيما قبؿ عند القتاؿ كالغزك

صالبة كقكة المسمميف ظاىرة كالظفر ليـ غالبان، كىذا ما زرع الرىبة كالخشية مف مقابمة المسمميف 
س لكؿ مف الطرفيف، مع اختيار ا لما أتاىـ بو مف الصمح كاليدنة ألخذ النفا مرة أخرل، كليذا أذعنك 

 ،الشركط المناسبة التي تبيف أثرىا اإليجابي مستقبالن، فصاحب الحؽ كالعدؿ منصكر بتأييد اهلل لو
كالنصر يأتي سريعان قكيان مع حسف التدبير كالتخطيط، فما ىي إال مسألة كقت حتى جاء الفتح 

عف  ح مكة كدخؿ الناس في ديف اهلل أفكاجان، حاكلت قريش بكؿ ما أكتيت ثني النبيفت ،الكبير
صرار ميد لقبكليـ الصمح ملسو هيلع هللا ىلصدخكؿ البيت كلكف قكة كصالبة النبي  .كما رأكه مف قكة كا 

خرج مسالمان  فالنبي ،في تسيير األمكر ان كبير  ان مما يستفاد مف كاقعة الحديبية أف لإلعداد دكر  
في الجاىمية كفي اإلسالـ، كىذا األمر كاف كاضحان حيث  الناسألداء شعيرة دينية معركفة عند 

ساؽ اليدم كىك محـر مما ال يدع مجاالن لمشؾ في صدؽ نكاياه، كمع ذلؾ لـ يأمف مكر كغدر 
ؽ صؼ قريش فأعد العدة كاستعد لمقاء معيـ لك حصؿ، كليذا الصدؽ كالكضكح أثر بالغ في ش

لجائيـ لقبكؿ الصمح، فقد كرل ابف كثير أف الحُ  قريش ميس عندما رأل تعنت المشركيف كعدـ كا 
معشر قريش، كاهلل ما كأصحابو بدخكؿ البيت ألداء العمرة غضب كقاؿ ليـ: "يا  سماحيـ لمنبي

نفس عمى ىذا حالفناكـ، كال عمى ىذا عاقدناكـ، أيصد عف بيت اهلل مف جاءه معظما لو؟! كالذم 
ألنفرف باألحابيش نفرة رجؿ كاحد. قالكا: مو،  الحميس بيده لتخمف بيف محمد كبيف ما جاء لو، أك
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كىذا يعد مف حسف تدبير كتخطيط القائد  "،20كؼ عنا يا حميس حتى نأخذ ألنفسنا ما نرضى بو
ف كاف مشركان في صؼ  العالـ بأحكاؿ الناس، فالنبي اغتنـ خصمة طيبة كجدىا في الحميس كا 

بحكمتو استطاع أف يستميمو في صفو ليككف مدافعان عنو أماـ مف خرج   المشركيف؛ إال أف النبي
ليسكا عمى رأم كاحد  مبعكثان منيـ، فنستخمص مف ىذه الكاقعة شيئان ميمان كىك أف غير المسمميف

بغي دراستيـ جيدان لنتمكف مف أخذ الجانب اإليجابي كتنميتو كاالستفادة فكؿ لو أفكاره كقناعاتو، كين
منو، كفي العصر الحديث شكاىد عديدة لمف أدار أزمتو أك مشكمتو بشكؿ جيد عمى نحك ما سبؽ 
في صمح الحديبية، فنرل أحيانان كقكؼ بعض الدكؿ الكافرة في صؼ دكلة مسممة في مجمس األمف 

ناعة بعدالة قضية، ذكرت لنا صفحات التاريخ المعاصر األحداث التي كغيره، بسبب مصمحة أك ق
ليبيا كخركجيا مف ربقة االحتالؿ الغاشـ، فقد رفعت الدكؿ االستعمارية آنذاؾ  استقالؿسبقت 
يطاليا العدك المدكد كالمحتؿ البغيض  الذم 11سفورزا 12بيفف"مشركع  كانت ترعاه فرنسا كبريطانيا كا 

لميبييف، ككاف لتمرير القرار ينبغي تصكيت ثمثي أعضاء المجمس، ككانت ليبيا في تمؾ المحظة 
في تاريخيا تحتاج لصكت كاحد كي يسقط المشركع االستعمارم بالكصاية كتقسيـ ليبيا بيف  ةالفاصم

يطاليا، كىنا يأتي دكر الحكمة في االختيار كالمثابرة في عرض القضية، فأقنع بريطانيا كفرنسا كا  
عمى الكقكؼ في  "إميؿ ساف لو" الدكتكر عمي العنيزم أحد أعضاء الكفد الميبي ممثؿ دكؿ ىايتي
مندكب دكلة ىايتي  "إميؿ ساف لو"صؼ الدكلة الميبية لتأخذ استقالليا، ككاف ما أراد فقد صكت 

عمى سبيؿ  ، كىذا23ليبياالؿ الكامؿ لدكلة قضد ذلؾ القرار، كساىـ ىذا األمر في التمييد لالست
 المثاؿ.

كيككف بحسف إدارة : س والصبر عند عقد المصالحة والتمسؾ بالثوابتطوؿ النف   -6
الحاضر لمخصـ الحكار كالخركج بشركط في صالح المسمميف، كلك في مستقبؿ األياـ فقد تعطي في 

ما يشتت انتباىو عمى الشركط األخرل؛ فكاف كفار قريش يظنكف أنيـ فازكا كانتصركا بصدىـ 
شباع ليكل النفس كحفظ لمكانتيـ بيف العرب ا  ذلؾ العاـ؛ كىك في الحقيقة اتباع لمعاطفة ك  النبي

أكثر بكثير في باقي الشركط، فقد خمك بينو  يـبحكمتو أعطاىـ ذلؾ كأخذ من كما يزعمكف، كالنبي
كبيف دعكة العرب كالناس كافة مف حيث ال يعممكا؛ كىذا اليدؼ األسمى الذم بعثو اهلل سبحانو بو 

مف ذلؾ الصمح،  فيك رسكؿ اهلل لمناس كافة، فيذا الشرط كحده يعد مكسبان كبيران حققو النبي
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كصبره، فقد أرسمكا لو  صمح يرل طكؿ نفس النبيكالمتتبع لما جرل مف مفاكضات قبؿ إبراـ ال
أراىـ مف الصبر  أكثر مف شخص ليحاكره، كيثنيو عف عزمو كييكؿ لو األمر؛ إال أف النبي

كالجمد كالصالبة في المكقؼ، ما عكس األمر عمييـ كجعميـ يطمبكف الصمح كيتنازلكف عف كثير 
 كثيران  كة كالطكاؼ بالبيت، ككسب النبيكأصحابو في دخكؿ م بؿ كيسمحكف لمنبي ،مما أرادكا

ف لـ تكف تصريحان،  مف عقد ىذا الصمح فمحاكرة قريش لمنبي تعد اعترافان بو كبراسمتو ضمنيان كا 
تغيرت نظرت  فقريش كانت قبمة العرب كذات مكانة كبيرة في نفكسيـ، فعندما تحاكرت مع النبي

أصبح ك في السر  ائؿ التي كانت تؤيد النبيالحرج عف القب تكدعكتو، بؿ رفع القبائؿ لمنبي
ألم قبيمة مف قبائؿ العرب مضمكنان في بنكد الصمح، فكاف مف نتائج  أمر الدخكؿ في عقد النبي

لـ  كأصحابو، كمما يجدر ذكره في التمسؾ بالثكابت أف النبي الصمح بعد ذلؾ النصر لمنبي
سؿ كعددىـ خمسة رسؿ مف قريش، كبعد ما يتنازؿ عف شيء مما طمب منيـ، حتى تكالت عميو الر 

 كأصحابو رضخكا لمصمح كطمبكه. شاىدكا مف ثباتو 
ىذا ضابط في  :واختيار الشخصية القيادية لممحاورة فهـ حالة وفد المصالحة -7

اختيار مف يرسؿ ممثالن في إبراـ المعاىدات كالمصالحات، ليككف عمى دراية تامة بما يترتب عمى 
في فعؿ  كاضحان  يتجمى ىذا المعاىدات مف نتائج كتبعات كبأحكاؿ المفاكضيف كما يؤثر فييـ،

مقمة الكناني تجاه مبعكث قريش لممفاكضة ففي المرة الثالثة أرسمت قريش الحميس بف ع النبي
ىذا مف قكـ يعظمكف الشعائر فابعثكا أمامو البدف كي  :فمما أقبؿ قاؿ ليـ النبي ليفاكض النبي

يراىا، كفعالن نجح ىذا األمر كرجع لقريش بغير الذم أرادكا، فقاؿ ألصحابو: "رأيت البدف قد قمدت 
كاؿ الناس جعمتو يظير كمعرفتو بأح كأشعرت فما أرل أف يصدكا عف البيت" فيكذا حكمة النبي

، فأكؿ ما رأل البدف قاؿ: أماـ قريش عنومدافعان  يقؼ في صؼ النبيلو مف األمر ما يجعمو 
، كىذا مف الحكمة البالغة التي يجب أف 24"سبحاف اهلل!!! ما ينبغي ليؤالء أف يصدكا عف البيت"

يا سييؿ بف عمرك عرؼ كفي المرة التي أرسمكا في يتحمى بيا مف يككف مفاكضان عف المسمميف،
 لكـ سيؿ لقد»أف قريشان مالت لمصمح لمعرفتو بمبعكثيـ، فعندما رأل سييؿ قاؿ ألصحابو:  النبي
لو  كنستنتج مما سبؽ أف فيـ كعناية المفاكض بأحكاؿ الناس أمر ىاـ غاية األىمية، «25أمركـ مف
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حرب، كبو أيضان تستطيع كسب ما األثر البالغ في النتائج؛ فبو يعمـ ما يريده الخصـ مف سمـ أك 
  تريد عندما تظير لو األمر بصكرة حقيقية كاضحة مبرزان لو ما يرغب فيو كما ييتـ بو.

ينبغي لمف  روط العادلة والنية الصادقة ضماف لستمرار الصمح ونجاحه:الش -8
ذا يتكلى إبراـ عقكد الصمح أف يراعي مصمحة الطرفيف، فكؿ طرؼ لو مف الصمح غرض كفائدة،  كا 

أحسف المصالح اختيار ما ينفعو كانت لو الفائدة الكبرل كالمصمحة العميا، كما حدث في صمح 
أعطاىـ بعض ما أرادكا إرضاء لكبريائيـ، فمـ يكف اختيار الشركط مف قبؿ  الحديبية فالنبي

بؿ كانكا في كضع مجبريف عمى القبكؿ بالصمح؛ ألنيـ تضرركا فيما  ؛مشركي قريش عف دراسة
ؽ مف مكاجيات ككانكا يخشكف مكاجية أخرل، نرل ىذا كاضحان مف إصرارىـ عمى عدـ دخكؿ سب

الشرط ىك كما قالت قريش مكة ذاؾ العاـ عمى أف يدخمكىا في العاـ القادـ، إذا نظرنا مميان في ىذا 
لمبعكثيا لمصمح سييؿ ابف عمرك: ائت محمدان كصالحو، كال يكف في صمحو إال أف يرجع عنا 

كاف يركز فيما  ، نرل بكضكح أف النبي26ىذا، فكاهلل ال تتحدث العرب أنو دخميا عنكة أبدان عامو 
ينظر النظرة القاصرة التي كزنت بيا قريش المكقؼ،  لو كزف كنفع عمى المدل الطكيؿ، كلـ يكف

مف خالؿ بنكد ذلؾ الصمح، مع كؼ  كقد ضمنو النبي ،فكاف الغرض مف ىذا المسير دخكؿ مكة
فار قريش عنو كالتخمية بينو كبيف الناس يدعكىـ لإلسالـ مكسب كبير لممسمميف، أما النية ل كذأ

عندما طمب منو سييؿ عدـ كتابة  ،عمى بعض ما طمبكا منو الصادقة تمثمت في مكافقة النبي
، كذلؾ عند "الرحمف الرحيـ" في البسممة، كأيضا عدـ كتابة رسكؿ اهلل عقب ذكر اسـ النبي 

، قاؿ سييؿ: أما الرحمف، «بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: »الشركع في كتابة بنكد الصمح قاؿ النبي 
كلكف اكتب باسمؾ الميـ كما كنت تكتب، فقاؿ المسممكف: كاهلل ال نكتبيا إال  ،فكاهلل ما أدرم ما ىك

ىذا ما قاضى عميو محمد » ثـ قاؿ:« اكتب باسمؾ الميـ: »بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، فقاؿ النبي 
، فقاؿ سييؿ: كاهلل لك كنا نعمـ أنؾ رسكؿ اهلل ما صددناؾ عف البيت، كال قاتمناؾ، كلكف «رسكؿ اهلل

ف كذبتمكني، اكتب محمد بف : »اكتب محمد بف عبد اهلل، فقاؿ النبي  كاهلل إني لرسكؿ اهلل، كا 
يعظمكف فييا حرمات اهلل إال أعطيتيـ ال يسألكني خطة »قاؿ الزىرم: كذلؾ لقكلو:  -« عبد اهلل

عمى بعض ما طمبكا لرغبتو في مصالحتيـ كأخذىـ بالميف دكف الحرب،  ، فقد كافقيـ27«إياىا
كالذم نفسي »مف أكؿ أمره قاؿ:  ككاف لو ذلؾ فقد دخمت قريش في ديف اهلل يـك الفتح، كالنبي
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؛ يدؿ ىذا عمى الرغبة في 28«تيـ إياىابيده، ال يسألكني خطة يعظمكف فييا حرمات اهلل إال أعطي
ذا نظرنا في ىذه األشياء التي أصر عمييا سييؿ ككافقو  عمييا، ىؿ ىي  الصمح العادؿ، كا 

شركط مجحفة لممسمميف الجكاب: ال؛ ألنو في الحقيقة ال تنافي بيف كممة "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" 
 كذكر لو في أكؿ الكالـ، كحتى نسبة النبي  ككممة "بسمؾ الميـ" في الكممتيف تعظيـ هلل سبحانو
بالرسالة، كمثؿ ىذه األمكر الحكمة ىي في  ألبيو دكف كتابة "رسكؿ اهلل" أيضان ال تنافي اتصافو 

تعامؿ النبي معيـ فمكافقتيـ في مثميا ال ضير أماـ المصمحة المرجك تحصيميا بالصمح معيـ، 
، إذان الدرس المستفاد مف  مف دكف الكاحد األحديعبدكنيا كالمفسدة فيما لك طمبكا ذكر آليتيـ التي 

 ان ىذا ىك عدـ التمسؾ بالظاىر في كؿ شيء، كلكف ينبغي النظر لممعنى متى كاف المعنى صحيح
أك غير مناؼ لمحؽ، ال بأس في تغيير لفظ أك بند في المصالحة مع عدـ التفريط في الثكابت كىذا 

 .  ما فعمو النبي 

 الخاتمة
 أول  النتائج:

السيرة النبكية العطرة، يستنتج الباحث بعض النتائج فيما مف في كقائع القصيرة الجكلة  هبعد ىذ
 يخص التعامؿ مع غير المسمميف.

 جائز كفؽ شركط كضكابط تحكمو. التحالؼ كالتصالح كالتعاىد مع غير المسمميف - أ
 .أف ال يككف ضد المسمميف 
  محاربة.أف يككف مع دكؿ مسالمة كليست 
 .أف تككف فيو المصمحة ظاىرة 
 .إف يككف بقصد التعايش كحفظ حؽ الجكار 
 في بعض األمكر العسكرية ضد المشركيف بغير المسمميف لمحاجة كالضركرة. استعاف النبي - ب

 ثانيا  التوصيات:
 يكصي الباحث بتكثيؼ كتكسيع الدراسة في ىذا المكضكع دراسة نابعة مف القرآف كالسنة، في أحكاؿ

، كما التعامؿ مع غير المسمميف في جميع المجاالت ليستبيف الجائز منيا كالممنكع في اإلسالـ
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ينبغي دراستيا مف الجانب العقدم كالفقيي، دراسة مكسعة تعرض فييا األدلة كاألقكاؿ كتناقش كفؽ 
ال تفي  المصالح كالمقاصد الشرعية، فالحاجة ماسة لدراسة ىذه القضية دراسة شاممة كىذه الكرقة

 بيا فيي دراسة مختصرة نظران لضيؽ الكقت كطبيعة األكراؽ العممية في المؤتمرات مف حيث الكـ.
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 .الطبعة: الثالثة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7#cite_note-1
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محمد زىير بف  )تحقيؽ(: ،صحيح البخارم، ىػ1422 .محمد بف إسماعيؿ عبد اهللأبك ، البخارم
  .دار طكؽ النجاة ،ناصر الناصر

كزارة األكقاؼ كالشئكف ىػ(، الككيت:  1427 - 1404المكسكعة الفقيية الككيتية، )مف د ـ. 
 .اإلسالمية

ـ، سير أعالـ النبالء  1985ىػ /  1405الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد. 
)تحقيؽ(: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، بيركت: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

 .الثالثة
 .ضر، طرابمس ليبيا، طرابمس الغرب في الماضي كالحا1953رشدم، راسـ. 

ـ، سنف أبي داكد، )تحقيؽ(:  2009 -ىػ  1430السِِّجْستاني، أبك داكد سميماف بف األشعث. 
مَّد كاِمؿ قره بممي، دار الرسالة العالمية. -شعايب األرنؤكط   محا

 .الشككاني، محمد بف عمي بف محمد. السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار، دار ابف حـز
ـ، المسند، )تحقيؽ(: شعيب  2001 -ىػ  1421، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ. الشيباني
 كآخركف، مؤسسة الرسالة.  –األرنؤكط 

ـ، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )تحقيؽ(:  2000 -ىػ  1420الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير. 
 .بيركت: مؤسسة الرسالة أحمد محمد شاكر

ىػ، فقو الدعكة في صمح الحديبية، مجمة العربية لمدراسات األمنية  1425. العيد، سميماف بف قاسـ
 .39العدد  19كالتدريب، المجمد 

النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف. صحيح مسمـ، )تحقيؽ(: محمد فؤاد عبد الباقي، بيركت: 
 .دار إحياء التراث العربي

، المغازم، )تحقيؽ(: مارسدف جكنس، 1409/1989الكاقدم، محمد بف عمر بف كاقد السيمي. 
 .بيركت: دار األعممي، الطبعة: الثالثة

 
 
 


