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�مr حصل؟
8s 7 :y ,لقعد� من ,لعا: ,لسا�� 
مكة  كفا�  بني  حصل  ,\جر8 
,حلديبية  مبوضع  صلح  -,ملسلمني 
فيه  ,تفقا  ,حلديبية،  بصلح  يعر� 
على -ضع ,حلر` عشر سنني، -قد 
ُ-ضعت فيه بعض ,لشر-�؛ منها �نه 
,لكفا� � هاجر  من  �حد  �سلم   ,s�
 Gملسلمو,  Qيعيد فسو�  ,ملدينة   ��
�حد  ,�تد   ,s� لكنه  مكة،  �هل   ��
 Qيعيد فلن  مكة   �� -جا3  ,ملسلمني 
,ملسلمني   G� -منها  مكة،  �هل 
 G-� ملدينة,  �� ,لعا:  sلك   G-يعو�
��,3 ,لُعْمر�، -يأتوG 7 ,لعا: ,ملقبل. 
-7 �ثنا3 كتابة ,لعهد جا3 �بو جند� 

من مكة �� �سو� ,هللا � مسلما، 
فسّلمه سيدنا �سو� ,هللا � �� �بيه 
ميثل   Gكا ,لذ8  عمر-  بن  سهيل 
,لكفا� 7 هذ, ,لعهد -مند-ֲדم. -7 
 G� ثنا3 ,لكتابة، حني كتب ,لكاتب�
عمر-- بن  سهيل  بني  ,لعقد  هذ, 

كمند-` عن كفا� مكة - - مد 
,لكفا�  ممثل  ,عتر�  ,هللا،  �سو� 
قائال: لو شهدُ% �نك �سو� ,هللا � 
�قاتْلك، فأمر �سو� ,هللا � بشطب 
كلمة "�سو� ,هللا" -كتب "بن عبد 

,هللا".

p: ما �ملر�H من بيعة �لرضو��؟ 
y: قبل �G يعقد ,لصلح 7 ,حلديبية، 
قتلو,  ,لكفا�   Gبأ شائعة  تفشت 

 Gعفا بن   Gعثما ,ملسلمني  �سو� 
� - ,لذ8 كاG قد ��سله ,لرسو� 
 Gبشأ مكة  �هل  مع  للتفا-�   �
تلك  ففي  �ليها-  ,ملسلمني  �خو� 
,هللا  �سو�  طلب  ,لعصيبة  ,لساعة 
على   Qيبايعو  G� ,ملسلمني  من   �
�Vم سيستعد-G لتقدمي �8 نوq من 
-ضع   � �يعا،   Qفبايعو ,لتضحية، 
يدQ ,ليسر4 على يدQ ,ليم� -قا�: 
تعا�  ,هللا  فألقى   ،Gعثما بيعة  هذ8 
 G,لبيعة نظر� حب -�ضو, Qعلى هذ
-هي   ،G,لرضو, ببيعة  فسميت 
من   ١٩  -١١ ,آليتني   7 مذكو�� 
 � ,هللا  يقو�  حيث  ,لفتح؛  سو�� 
 Gَُيَباِيُعو �ِنََّما  ُيَباِيُعوَنَك  ,لَِّذيَن   َّG�ِ﴿
َنَكَث  َفَمْن  �َْيِديِهْم   Hََفْو ,هللا  َيُد  ,َهللا 
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َ�ْ-َفى  َ-َمْن  َنْفِسِه  َعَلى  َيْنُكُث  َفِإنََّما 
َ�ْجًر,  َفَسُيْؤِتيِه  ,هللا  َعَلْيُه  َعاَهَد  ِبَما 

َعِظيًما﴾ (,لفتح: ١١)
 sْ�ِ  َ ,ْلُمْؤِمِنني َعِن  ,ُهللا  َ�ِضَي  ﴿َلَقْد 
َما  َفَعِلَم  َجَرِ�  ,لشَّ َتْحَت  ُيَباِيُعوَنَك 
َعَلْيِهْم  ِكيَنَة  ,لسَّ َفَأْنَزَ�  ُقُلوِبِهْم  ِفي 
َ-�ََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا﴾ (,لفتح: ١٩) 

مبوضع   � �قا\  يوما  كم   :p
�حلديبية؟

y: ٢٢ يوما. 

 wلن� �فقو�p: كم من �لصحابة 
� x �حلديبية؟

y: �لف -��بعمائة صحا�. 

�حلديبية،  صلح  ُنقض   rم  :p
حد}   �oما� oلك،  كا�  �كيف 

بعد oلك؟
y: ُنقض ,لصلح بعد عامني تقريبا، 
,لثامنة  ,لسنة  من   Gشعبا  7 -sلك 
قد  ُخز,عة  كانت  حيث  للهجر�. 
بعد   �  Éلن, حلف   7 �خلت 
بكٍر  بنو  ,حلديبية، كما �خل  صلح 
,حليني  بني   Gقريش، -كا 7 حلف 
ثأ� جاهلي قدمي؛ فثا� بنو بكر على 
تظاهرهم  قريش  -�خذ%  خز,عة، 
مقتلة  خز,عة  من  �صابو,  ح½ 

عظيمة. فسا�عت خز,عة �� ,ملدينة 
,ملنو�� تناشد ,لنÉ � حلفها ,ملتني، 
فوعدهم �سو� ,هللا بنصرִדم، -بعد 
فتـح   Gكا تقريًبا  بشـهٍر  sلك 

مكة. 

p: مr �نطلق � لفتح مكة؟
,ملبا��   Gمضا� من  ,لعاشر   7  :y

عا: ÏاG من ,\جر�.

p:كم كا� معه من �ألصحا�؟
y: عشر� �ال� صحا�.

 Dلذ�لصحا� �سم � nهل تعر :p
سل سالة �W �هل مكة �خgهم �
فيها عن خطة سوN �هللا � لفتح 
كا�   � �هللا   Nسو  �� مع  مكة، 

�طط لذلك سرًّ�؟
x, :yه حاطب بن �� بلتعة �.

p: من Yل هذU �لرسالة؟
y: �حد4 ,لنسا3.

 AHملصا  �  wلن� سل � من   :p
هذU �لرسالة منها؟

y: ��سل � علًيا -عبد ,هللا بن ,لزب� 
�ضي ,هللا عنهما، فألقيا ,لقبض عليها 

7 ,لطريق.

غ.  تصرفه  حاطب   برَّ ِبَم   :p
�لالئق؟

y: لقد قا� للنÉ � بأنه فعل sلك 
مكة   7 �قا�به  بعض  على  حرصا 
,لذين كاG من ,ملحتمل �G يتعرضو, 

للضر�. 

p: هل عاقبه سوN �هللا �؟ 
ممن  كونه   � عنه  عفا  بل  ال،   :y

شهد-, بد�,. 

D� :pُّ صحا� كا� ميسك بزما\ 
ناقته � عند فتح مكة؟ 

y: عبد ,هللا بن �-,حة �. 

 p: ماo� فعل سوN �هللا � بالكفا
بعد فتح مكة؟

y: -قف فيهم �سو� ,هللا � موقف 
فاعل   ¨�  Gتظّنو ما  -قا�:  ,لعزيز 
بكم؟ قالو,: خً�,...�â كرمي، -,بن 
قاسية  حلظا%  -مر%  كرمي...   â�
�عناقهم،   Gملجرمو, فيها  حتّسس 
-,لعنت  ,لظلم  س¹   G-يذكر -هم 
,إلسال:..  حر`   7 �مضوها  ,ل^ 
-صولة  ,حلق  سطو�  ¡شى  -,لظا� 
,لعد�... -ما هي �ال حلظا%، ح½ 
�شرH -جه ,لنÉ � -قا� \م كلمته 

,ملشهو��: ,sهبو,، فأنتم ,لطلقا3. 


