
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 

 خمسونالو  احدةالو / السنة نيوالثمان الخامسالعدد 
 م1/6/2021 حزيران /  هـ1442 - شوَّال

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

  

 

 



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :يئة التحرير أعضاء ه

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

       كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     رمحنعبد الرمحن أمحد عبدالاأُلستاذ الدكتور 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 اقكلية الرتبية/جامعة بابل/العر )التاريخ(                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

    كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  اأُلستاذ الدكتور نايف حممد شبيب

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه/ تركيا وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسىاأُلست

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

  كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية



 قواعد تعليمات النشر 
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1
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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ
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 ( عن النساءصور عفو النيب )

 - ةة حتليليَّدراسة تارخييَّ -

 جمد صاحل عمر َأ  

31/12/2019 تأريخ القبول:       26/11/2019 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
( عن النساء قبيل عام الفتح )مكة(( ومةا بعةد   يتناول البحث مفهوم العفو عند النبي )   

( كةةان مةجةةوا والمتحةةة( منةةي  ولةةيأ هنةاك فدنةة  لةةك )ةي فن النبةةي )واالهةدا  المةةةادا وال
( عفةةواك كةيمةةاك وعظيمةةاك عةةن بعةة  مظهةةةاك كةةامإلك لننسةةاني( والةحمةة(  )ةةةد ف)ةةدة النبةةي )

من معاناتي هو والمسلمين مةنهم وعلة   الةغمء التي اساءت اليي  وعن فهل مك( عل  النسا
سةةإلمي( عفةةةا عةةنهم ليظهةةةة لنةةةا   ضةةد الةةةدعوا ا   خةةةةاجهم لةةي والوقةةةو الةةةغم مةةةن معةةاداتهم وا   

فسةةم  )ةةوة العفةةو وال)ةةفح والتجةةاوء عةةن المسةةيء  وقةةد جةةاءت )ةةي ( العفةةو ب ةةةيةتين 
األولةة  عفةةواك عامةةاك لجميةةة فهةةل مكةة( اعنةةاء الفةةتح مةةة اسةةتعناء مجموعةة( مةةن األلةةخا  مةةن 

إلم والمسةةلمين  الةجةةال والنسةةاء ألسةةباة عديةةدا منهةةا مبةةال تهم )ةةي العةةداوا والب ضةةاء لنسةة
( الحءم األ)يل الة  جانةة ال)ةفح الجميةل والهد  من هذا االستعناء هو تحةيق النبي )

هةو جةةأ االنةذاة لمةاجعة(  لهةذ  المجموعة( )ي قيةادا األمة( الجديةدا  وليمعةل هةذا االسةتعناء
ة  فةوا ال ةيةة( العانية( )ةةد جةاء عالنفوأ والتوب( عن ما سبق والعودا ال   ةيق ال)واة  فم 

  و)ةي مةةدمتهم مجموعة( مةن ملت كل المستعنين من العفةو العةامخا  بلفاعات خا)( ل
( لهةم الخيةاة )ةي الةدخول النساء  بعد فن ظهةت معةالم التوبة( الن)ةوم ومةة تةةك النبةي )

)ةةي االسةةإلم واع ةةاوهم الوقةةت حتةة  يةةتمكن ا يمةةان مةةن الةسةةو  )ةةي الةلةةوة  ليةسةةم بةةذلك 
سةةإلم والمسةةلمين مةةاك لهةةذ  النسةةاء )ةةي خدمةة( ا     مسةةتةبإلك عظي( بهةةذا العفةةو الخةةاالنبةةي )

 وتحةيق ما تنبأ بي عليي ال)إلا والسإلم من هذ  العماة العظيم( لهذا العفو.
 . تسامح  )فحإسإلم   الكلمات المفتاحيَّة:        
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 المقدمة:
عةةين الحمةةد و وال)ةةإلا والسةةإلم علةة  سةةيدنا محمةةد ةسةةول او وعلةة   لةةي و)ةةحبي فجم     
 وبعد:

( نة ( االةتكاء الةويس( للتاةيخ االسإلمي ككل لةيأ كونةي معلت لخ)ي( النبي )       
النبي المةسل من او ال  النةاأ اجمعةين وحسةة وحةامإلك ةسةال( االسةإلم وديةن الحةق وانمةا 
كونةةةي اللةةةخ  الم)ةةة ف  مةةةن او ذو الكمةةةال االنسةةةاني الفةيةةةد )ةةةي الخلةةةق البلةةةة  والةةةذ  

وا وقةةدوا للعةةالمين فجمةةة بةةأمة مةةن او تعةةال   )ةةي كةةل مةةا قةةام بةةي مةةن فقةةوال جعةةل منةةي فسةة
 وف)عال.

وهنا تأتي )ف( العفو بكل فلةكالها مةن ةحمة( و)ةفح وحلةم وم فةةا وتسةامح عنةد 
( لتمعةةل فعظةةم )ةةوة الخلظةةق العظةةيم الةةذ  تحلةة  بةةي بلةةة  كيةة  ال وهةةو يظجسةةد ظ النبةةي )

العةامين السةابة والعةامن للهجةةا مةة فهةل مكة( وغيةةهم  واقعاك حةيةياك قبل )تح مك( وبعد  )ةي 
ومن كان فكعة الناأ ظلماك لةي منةذ نةءول الةوحي عليةي  وبةالةغم مةن اخةاجةي وضةةبي وقذ)ةي 
وسةبي وتسةفيهي وتكذيبةي مةن قةبلهم  عفةا عةةنهم وتجةاوء و)ةفح )ةفحاك جمةيإلك  وهةو خلةةق ال 

 يتحل  بي اال من كان فسوا للعالمين فجمة.
الباحةةث فنةةي مةةن الضةةةوة  بمةةا كةةان فن يةةتم تسةةلي  الضةةوء بلةةكل  ومةةن هنةةا ةف 

( باألمة(  واسةتعة  معمق ودقيق عل  هذ  المواقة  التةي جسةدت خلةق النبةي وةحمتةي )
جمية الةوايات التي تناولها المؤةخين والن)و  ال)حيح( عند المحدعين والوقةو  عنةدها 

 الجلل. ومناقل( التباين )يها )يما يخ  هذا الحدث التاةيخي
)أنتظم البحث )ي تمهيد ومبحعين  خ)  التمهيةد للحةديث عةن م)ة لح العفةو 
والتعةيةة  بةةي  ل ةة( وا)ةةإلحاك وكةةذلك الت ةةةق لمعنةة  العفةةو ووةد  )ةةي الةةةة ن الكةةةيم والسةةن( 

 النبوي(.
( عةةن النسةةاء قبةةل فمةةا المبحةةث االول )ةةةد خ)ةة  للحةةديث عةةن عفةةو النبةةي )

ةا   متنةاولين احةد  اللخ)ةيات النسةوي( التةي عفةا عنهةا )تح مك(  )ي السن( السةابع( للهجة
( ( وهي ءينةة بنةت الحةاةث  ومستعةضةين اسةمها ونسةبها  وموقفهةا مةن النبةي )النبي)

 وحادع( العفو عنها . 
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( عةةن النسةةاء اعنةةاء )فمةةا المبحةةث العةةاني )ةةةد خ)ةة  للحةةديث عةةن عفةةو النبةةي 
( مكةةة(  وقةةةةاة العفةةةو العةةةام عةةةن ))ةةةتح مكةةة(  مستعةضةةةين مةةةةدمات الفةةةتح ودخةةةول النبةةةي 

فهلهةةةا  ومتنةةةاولين ايضةةةاك قةةةةاة اسةةةتعناء بعةةة  النسةةةاء مةةةن هةةةذا العفةةةو العةةةام  والخةةةو  )ةةةي 
الحةيةيةةة( التةةةي وقفةةةت وةاء هةةةذا االسةةةتعناء  عةةةم نةةةة  عنةةةد عفةةةو خةةةا  لةةةمل هةةةذ   األسةةةباة

 النسةةاء )يمةةا بعةةد. وهةةم هنةةد بنةةت عتبةة(  وجاةيةة( ابةةن خ ةةل  وسةةاةا مةةوالا عمةةةو بةةن هلةةام 
   ا سةإلمي(( والةدعوا )وانسابهم ومةواقفهم مةن النبةي  فسماوهمومف)لين )ي الحديث عن 

 وحادع( العفو عنهم بعفو خا  )يي لفاع( لملتهم جميعاك .    
هذا وقد استو)يت المادا العلمي( للبحث من عةدد كبيةةاك نسةبياك مةن الم)ةادة  كةون 

ف)ةةةةل مةةةةن التةةةةاةيخ االسةةةةإلمي ان الهةةةةد  مةةةةن البحةةةةث هةةةةو التحةيةةةةق )ةةةةي حةةةةدث تةةةةاةيخي م
للو)ةةةول الةةة  فعلةةة  دةجةةة( ممكنةةة( مةةةن الوضةةةوم بةةةأعل  عةةةدد ممكةةةن مةةةن الم)ةةةادة لهةةةذا 
الحةةدث  لفهمةةي وقةةةاءا الظةةةةو  واجةةةاء بعةة  المةاةبةةات للو)ةةةول الةة  الحةيةةة( بةةةالتةجيح 
و)ةةةق ف)ةةةح وفدق هةةةةذ  الةوايةةةات للمسةةةةاهم( )ةةةي كلةةةة  بعةةة  ال مةةةةو  وااللةةةكال الةةةةذ  

يخي. )تمةةت اال)ةةادا مةةن مجموعةة( كبيةةةا مةةن الم)ةةادة التاةيخيةة( )ةةاحبت هةةذا الحةةدث التةةاة 
التي تنوعت بين كتة السية والم اء  وكتةة التةةاجم وال بةةات وكتةة الل ة( واللةعة وكتةة 

 التاةيخ العام والبلدان  وكذلك مجموع( من كتة المفسةين والمحدعين.
والكمةال و وفخيةاك )ةد اجتهدت ما )ي وسعي وحسةبي إننةي ق)ةةت )يمةا التمسةت 

 وحد   وما تو)يةي اال باو.
 التمهيد 

 )العفو لغة واصالحًا(
 العفو لغة واصالحًا: - أ

 "والعفةةةةو ل ةةةة( هةةةةو مةةةةن ابنيةةةة( المبال ةةةة( ويةةةةةال عفةةةةا يعفةةةةو عفةةةةواك علةةةة  وءن )عةةةةول
والعفةةو ايضةةاك هةةو   (1)وبمعنةة  )اعةةل  )هةةو عفةةو عنةةي  فنةةي عةةا   عفةةواك وهةةو ضةةد العةوبةة(" 

                                                 

هةة  1414فبو الفضل محمد بن علي بن جمال الدين ابةن منظةوة: لسةان العةةة  داة )ةادة  بيةةوت   (1)
مختةةاة ال)ةةحام  تحةيةةق: محمةةود خةةا ة  ؛ محمةةد بةةن ابةةي بكةةة بةةن عبةةد الةةةادة الةةةاء : 15/72-79  3 

 .1/186  3م   1995 -هة1415مكتب( لبنان نالةون  
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عةةن المةةذنة والم فةةةا  لكةةن العفةةو هنةةا فعةةم مةةن االسةةةا  لتعةةدد  االسةةةا  ف  حةةذ  العةةةاة
 .(1)استعماالتي

كمةةةا ان العفةةةو )ةةةي الل ةةة( قةةةد جةةةاء بمعةةةاني عديةةةدا ومتنوعةةة(  كةةةأن يةةةأتي بمعنةةة  
"اال)ضال" و"العفو خيةاة اللةيء واجةود  ا  احسةني" ومةن معانيةي "التةةك" وهةو ا)ةل العفةو 

ةةد بةةي اءالةة( الةةذنة والتجةةاوء عنةةي وتةةةك ا لعةةةاة  ومةةن معانيةةي ايضةةاك الةةذهاة وال مةةأ وق)ظ
 .(2)والمحو

ويذكة الءبيد  إني "لكعةا معاني العفو )هو يفسة نظةةاك لكعةةا معانيةي )ةي كةل مةةام 
بما يناسبي  وف)ل معنا  التةةك  وعليةي تةدوة معانيةي  )يفسةة )ةي كةل مةةام بمةا يناسةبي  مةن 

 .(3)تةك عةاة وعدم الءام"  وهو ايضاك "ق)د الليء"
ا العفو ا) إلحاك )هو اسم مةن اسةماء او تعةال  والمة)ةود بةي :"عفةو او عةن ام

خلةي" وتةك عةوب( المةذنة والتجةاوء عةن عةابةي وتةةك التأنيةة ايضةاك واخةذ  بةاللوم واسةةا ي 
  وهةو (6)  ولكن ا)ل العفو معنةا  التةةك(5)  ويةال "فن العفو هو ءكاا الظفة بالعدو"(4)عني

 .حجة االساأ لتعةيفي

                                                 

فيوة بن موس  الحسيني فبو البةاء الحنفي: الكليات معجم )ي الم) لحات والفةةوق الل وية(  تحةيةق: ( 1)
؛ محمةةةود عبةةةد الةةةةحمن عبةةةد 633-1/632عةةةدنان دةويةةةو و خةةةةون  مؤسسةةة( الةسةةةال(  بيةةةةوت  )د.ت(  

 .1/178منعم: معجم الم) لحات واأللفاظ الفةهي(  داة الفضيل(  )د. م(  )د.ت(  ال
؛ ابةو 1/1693محمد بن يعةةوة الفيةةوء فبةاد : الةةاموأ المحةي   مؤسسة( الةسةال(  بيةةوت  )د.ت(   (2)

الفي  محمد بن محمةد بةن عبةد الةةءاق الءبيةد : تةاو العةةوأ مةن جةواهة الةةاموأ  تحةيةق: مجموعة( مةن 
 .69: 39ةةين  داة الهداي(  )د. م(  )د.ت( المح

 .39/68تاو العةوأ  ( 3)
ابي الحسين احمد بن )اةأ بن ءكةيا الةءويني: مةاييأ الل (  تحةيق: عبةد السةإلم محمةد هةاةون  داة ( 4)

؛ جمال الدين فبو الفةةو عبةد الةةحمن بةن علةي 46-4/45  2م   1999 -هة1420الجيل  بيةوت  لبنان  
بةن الجةوء : غةيةة الحةديث  تحةيةق: عبةد المع ةي فمةين الةلعجةي  داة الكتةة العلمية(  بيةةوت  بن محمد ا

 .15/72؛ ابن منظوة: لسان العةة  110 -2/109م  1985
لةةةهاة الةةةدين فحمةةةد بةةةن عبةةةد الوهةةةاة النةةةوية : نهايةةة( األةة )ةةةي )نةةةون األدة  تحةيةةةق: مفيةةةد قمحيةةة( ( 5)

 .3/241  1م   2004 -هة1424ان  و خةون  داة الكتة العلمي(  بيةوت  لبن
 .39/68؛ الءبيد : تاو العةوأ  15/72ابن منظوة: لسان العةة   (6)
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ويلحةظ ممةا سةبق ان ا)ةل كلمةة( العفةو يةدوة )ةي )لكةين همةةا السةتة والتةةك وكإلهمةا قةةد 
يجتمعان )ي لخ   وقد يفتةقان )ي اخة ومةن اجتمعةا )يةي )هةو معةال للكمةال االنسةاني  وهةو مةا 

( )ي عفةو  وسةتة  علة  النةاأ )هةو ةحمة( مةن او لهةم  كمةا سةنة  ذلةك الحةةاك )ةي جسد  النبي )
 هذ  الدةاس(.

 العفو في القرآن الكريم والسنة النبوية: - ب

مةةةا )ةةي احةةد  علةةة سةةوةا  30ووةدت كلمةة( العفةةو )ةةي الةةةة ن الكةةةيم اكعةةة مةةن 
  لكنهةةا جميعةةاك (1)وجةةاءت بمعةةاني عديةةدا ومختلفةة( )ةةي اال)ةةل والجةةذة وااللةةتةاق والتفسةةية

 تةدم لنا )وةا واحدا عن ا)ل معن  كلم( العفو.
ن بمعةةاني عديةةد منهةةا اللةةكة والفضةةل والع ةةاء )جةةاءت كلمةة( العفةةو عنةةد المفسةةةي

 .(2)وال)فح والتجاوء والدم واليسة والمحو وال مأ والخياة واالسةا  والعهد والستة
فمةةا العفةةةو )ةةةي السةةةن( النبويةةة( والحةةديث اللةةةةي  )ةةةيمكن الةةةةول فن العفةةةو بةةةالمعن  

( )ةي قولةي )اال) إلحي ومعنا  الل ةو  ومعنةا  الةداللي كةان حاضةةاك بأغلةة حيةاا النبةي 
و)علي والةدليل علة  ذلةك هةو موةات االحاديةث تعكةأ حجةم عفةو  وةحمتةي ومعنة  العفةو )ةي 

( )ةي العفةو وال)ةفح والتسةامح والتجةاوء نفسي وخلةي اللةي  تعكأ حجةم ةحمتةي بأمتةي )
وال ةة  عةةن )ةة اوة االمةةوة تجةةا  الكبةةاوة وتةغيةةة النةةاأ )ةةي ديةةن او تعةةال   وهنةةا نةةة  

 الحاديث اللةيف( التي عكست ذلك بوضوم.عند عدد من هذ  ا
                                                 

؛   155 -152 -134؛  ل عمةةةةةةةةان: 237 -219 -187 -178 -109 -52سةةةةةةةوةا البةةةةةةةةةا: ايةةةةةةة( ( 1)
؛ 199-95؛ االعةةةةةةةةا : 101 -95 -15 -13؛ الماوةةةةةةةدا: 153 -149 -99 -43 -6سةةةةةةةوةا النسةةةةةةةاء: 

 .14؛ الت ابن:  2؛المجادل( : 30 -25؛  اللوة : 60 -33 -22؛ النوة: 60؛الحج : 43التوب(: 
ابةةو الحسةةن مةاتةةل بةةن سةةليمان بةةن بلةةية االءد  البلخةةي: تفسةةية بةةن مةاتةةل بةةن سةةليمان  تحةيةةق: احمةةد ( 2)

؛ ابةةو جعفةةة محمةةد بةةن 116-1/112  1م   2003-هةةة1424)ةيةةد  داة الكتةةة العلميةة(  لبنةةان  بيةةةوت  
؛ ابو محمةد 290-1/284هة  1405ال بة : جامة البيان عن تأويل ف  الةة ن  داة الفكة  بيةوت  جةية 

الحسين بن مسعود بن محمد ال ةاء الب و : معالم التنءيةل )ةي تفسةية الةةة ن )تفسةية الب ةو (  تحةيةق: خالةد 
حمةةةةد بةةةةن احمةةةةد ؛ ابةةةةو عبةةةةد او م194-1/193بةةةةن عبةةةةد الةةةةةحمن العةةةةك  داة المعة)ةةةة(  بيةةةةةوت  )د. ت(  

؛ 5/241  2االن)اة  الةة بي: الجامة ألحكام الةة ن )تفسية الةة بي(  داة اللعة  الةاهةا  )د. ت(   
هةةةة  1419ابةةو الفةةةداء اسةةةماعيل بةةن عمةةةة بةةةن كعيةةةة الدملةةةي: تفسةةةية الةةةةة ن العظةةيم  داة الفكةةةة  بيةةةةوت  

2/278-279. 
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( "إذا كةان قةال ةسةول او ) (( عن عبد او بن العباأ )منها قول النبي )
ةةوا إلةة  ةبكةةم خةةذوا اجةةوةكم   يةةوم الةيامةة( ينةةاد  منةةاد  )يةةةول: فيةةن العةةا)ون عةةن النةةاأخ هلما

 .(1)وحق عل  كل مسلم إذا عفا فن يدخلي او الجن("
ال قالةةت عاولةة(: "يةةا نبةةي او فةفيةةت ان وا)ةةةت ليلةة( الةةةدة مةةا حةةدعني بةةن بةيةةدا قةة

 .(2)فقول قالت تةولين اللهم إنك عفو تحة العفو )أع  عني"
( ة)ةةة اليةةي )عةةن ع ةةاء بةةن ابةةي ميمونةة( عةةن فنةةأ بةةن مالةةك "مةةا ةفيةةت النبةةي )

 .(3)ليء )يي ق)ا  اال فمة )يي بالعفو"
( مكتةةةوة )ةةةي االنجيةةةل: ال  ): "ان ةسةةةول او(وقالةةةت فم المةةةؤمنين عاولةةة( )

 ن. وعة(4))ٌظ وال غليظ وال )خاة )ي االسواق  وال يجء  بالسةيو( معلهةا بةل يعفةو وي)ةفح"
 .(5)(: "من عفا عند قدةا عفا او عني يوم العسةا"ابو إمام( قال ةسول او )

                                                 

عبةةةد الةةةةحمن السةةةيو ي: جةةةامة االحاديةةةث  )الجةةةامة ؛ جةةةإلل الةةةدين 1/407ابةةةن كعيةةةة: تفسةةةية ابةةةن كعيةةةة  ( 1)
 .1/361ال) ية وءواود  والجامة الكبية(  داة بيةوت  )د. ت(  

احمةةةةةد بةةةةةن حنبةةةةةل ابةةةةةو عبةةةةةد او اللةةةةةيباني: مسةةةةةند احمةةةةةد بةةةةةن حنبةةةةةل  مؤسسةةةةة( قة بةةةةة(  م)ةةةةةة  )د. ت(  ( 2)
تحةيةةق: احمةةد محمةةد  ؛ محمةةد بةةن عيسةة  ابةةو عيسةة  التةمةةذ : الجةةامة ال)ةةحيح  )سةةنن التةمةةذ ( 6/182183

؛ احمد بن لعية ابو عبد الةحمن النساوي: 5/534لاكة و خةون  داة احياء التةاث العةبي  بيةوت  )د. ت(  
السةةةةنن الكبةةةةة   تحةيةةةةق: عبةةةةد ال فةةةةاة سةةةةليمان البنةةةةداة  و سةةةةيد كسةةةةةو  حسةةةةن  داة الكتةةةةة العلميةةةة(  بيةةةةةوت  

عبةةد او الحةةاكم النيسةةابوة : المسةةتدةك علةة  ؛ محمةةد بةةن عبةةد او ابةةو 219-6/218  1م   1991-هةةة1411
؛ 1/712  1م   1991-هة1411ال)حيحين  تحةيق: م) ف  عبد الةادة ع ا  داة الكتة العلمي(  بيةوت  

 .5/370السيو ي: جامة االحاديث  
يةد  سليمان بن األلعث ابو داؤود السجستاني األءد : سنن ابي داؤود  تحةيق: محمد محي الدين عبد الحم( 3)

؛ احمةد بةن الحسةين بةن علةي بةن موسة  ابةو بكةة 4/230؛ النساوي: السةنن الكبةة   4/169داة الفكة  بيةوت  
-هةة1414البيهةي: سنن البيهةةي الكبةة   تحةيةق: محمةد بةن عبةد الةةادة ع ةا  مكتبة( داة البةاء  مكة( المكةمة(  

سةيةا خيةة العبةاد  تحةيةق: عةادل  ؛ محمد بن يوس  ال)الحي اللامي: سبل الهد  والةلةاد )ةي8/54م  1994
 .9/211  1هة   1414احمد عبد الموجود وعلي محمد معو   داة الكتة العلمي(  بيةوت  

؛ البيهةي: دالول النبوا  تحةيق: محمد عبد الةادة ع ا  مكتب( البةاق  الةيا   2/671الحاكم: المستدةك  ( 4)
هب( او بن محمد بن محمد بن ابي حديد: لةم نهج ؛ ابو حامد عء الدين بن 1/378  1م   1999-هة1419

 .3/119  1هة   1418البإلغ(  تحةيق: محمد عبد الكةيم النمة   داة الكتة العلمي(  بيةوت  لبنان  
هةةةة  1407علةةةي بةةةن ابةةةي بكةةةة الهيعمةةةي: مجمةةةة الءواوةةةد ومنبةةةة الفواوةةةد  داة الةيةةةان للتةةةةاث  الةةةةاهةا  ( 5)
 .7/64ديث  ؛ السيو ي  جامة االحا8/190
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ويمكةن الةةول ان مةةا جةاء )ةةي األحاديةث اللةةيف(  نفةةاك هةو )ةةوة مختلفة( ومتنوعةة( 
 عن  العفو )ي السن( النبوي( واضح( المةا)د والدالالت.عن م

 المبحث االول                                        
 )صور العفو قبل الفتح(                             

   :زينب بنت الحارث 

اللخ)يات النسوي( التي عفا عنها  فواولكانت ءينة بنت الحاةث اليهودي( احد          
 السن( السابع( للهجةا.    ي( قبل )تح مك( وكان ذلك بعد )تح خيبة ))لنبي ا

وقيل فنها ءينة بنت الحاةث بن  (1) وهي ءينة بنت الحاةث بن سإلم اليهودي(         
 وقيل ايضاكانها (3) اخت مةحة اليهود  وهو من لجعان فهل خيبة(2)قيأ    بن عد  

 .( 5)ملكم اليهود    وكانت ءوو سإلم بن(4)ابن( اخيي

                                                 

؛ محي الدين بن لة  النوو : تهذية االسماء والل ةات  تحةيةق: مكتةة 4/263البيهةي: دالول النبوا   (1)
؛ احمد بةن علةي ابةن حجةة ابةو الفضةل 2/632  1م    1996البحوث والدةاسات   داة الفكة   بيةوت   

-1412داة الجيةةل   بيةةةوت     محمةةد البجةةاو  يالعسةةةإلني: اال)ةةاب( )ةةي تمييةةء ال)ةةحاب(   تحةيةةق: علةة
 . 155/ 5؛ ال)الحي اللامي : سبل الهد    1/122  1م  1992

ابةةةةو عبةةةةد او بةةةةن الم)ةةةةعة الءبيةةةةة : نسةةةةة قةةةةةيو   تحةيةةةةق : بةو)نسةةةةال   داة المعةةةةاة    الةةةةةاهةا   (2)
 11/402. 
)ةاك يةوم خيبةة وهو مةحةة اليهةود : مةن الةجة )ةسةان خيبةة وقةادتهم  وهةو بفةتح مةيم والحةاء   قتةل كةا3)  )

واختلفوا )يمن قتلي )ةيل علي ابن ابي  الة وقيل محمةد بةن سةلم( االن)ةاة  . احمةد بةن يعةةوة بةن جعفةة 
؛ النةةوو : تهةةذية 2/56  1982بةةن وهةةة بةةن واضةةح اليعةةةوبي: تةةاةيخ اليعةةةوبي   داة )ةةادة   بيةةةوت   

م )ةةحيح البخةةاة    داة احيةةاء ؛بةةدة الةةدين محمةةود بةةن احمةةد العينةةي : عمةةدا الةةةاة  بلةةة 2/632االسةةماء  
 .18/61التةاث العةبي   بيةوت   

؛ ابةةن كعيةةة: السةةيةا النبويةةة(   داة 2/632االسةةماء   ة؛ النةةوو : تهةةةذي4/263  : دالوةةل النبةةواي( البيهةةة4)
 .3/398م  1994الفكة   بيةوت   

اني  و)احة كنءهم سإلم بن ملكم بن الحاةع( بن كعة بن ابي حبية  وكان سيد بني النضية )ي ءم (5)
و)ةةاحة المةةال الةةذ  كةةانوا يجمعونةةي ويدخةونةةي لنواوبةةي   وكةةان حليةةاك يعيةونةةي الهةةل مكةة(  وكةةان ءوو ءينةةة 
بنةةت الحةةاةث التةةي سةةمت اللةةاا للنبةةي يةةوم خيبةةة .محمةةد بةةن اسةةحاق بةةن يسةةاة : سةةي( ابةةن اسةةحاق )المبتةةدف 
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 ())تذكة الم)ادة التاةيخي( :اني " لما )تح ةسول او  ()مة النبي اما ق)تها      
خيبة وف مون  جعلت ءينة بنت الحاةث تسأل : ف  اللاا فحة محمدخ )يةولون : الذةاع 

اليهود  توالكت    )عمدت ال  عنء لها )ذبحتها   عم عمدت ال  سم الب     قد لاوة 
 اهذا السم بعيني  )سمت اللاا واكعةت )ي الذةاعين والكتفين. )لم عل سموم )أجمعوا )ي 

الم ةة وان)ة  ال  منءلي  ويجد ءينة جالس( عند  ()غابت اللمأ )ل  ةسول او
يأكل الهدي( وال ()ةحلي )يسأل عنها )ةالت: فبا الةاسم هدي( اهديتها لك   وكان ةسول او

بالهدي( )ةبضت منها ووضعت بين يديي   عم قال  ()سول اويأكل ال)دق(   )أمة ة 
( أل)حابي وهم حضوة   اومن حضة منهم : ادنوا )تعلوا )دنوا )مدوا )ةسول او

نهلا  ()وتناول بلة بن البةاء عظماك  وفنهو ةسول او()ةسول اواديهم  وتناول 
لة  )ةال : كفو اديكم )أن هذ  اءدةد ب ( اكلتي)وفنتهو بلة   )لما اءدةد ةسول او

واو يا ةسول او وجدت ذلك )ي  دالذةاع تخبةني انها مسموم(. )ةال بلة بن البةاء: ق
اكلتي التي اكلتها   )ما منعني ان الفظها اال كةاهي( ان ان   عليك  عامك   )لما 

نع  . تسوغت ما )ي يدك لم اةغة بنفسي عن نفسك   وةجوت اال تكون اءدةتها و)يها 
لم يةم بلة من مكاني حت  عاد لوني كال يلسان  وما لي وجعي سن( ال يتحول اال ما 

عإلث  ()ةسول او و  عم مات مني . ويةال لم يةم من مكاني حت  مات  وعالحو 
بءينة )ةال: سممت الذةاعخ )ةالت: من اخبةكخ قال: الذةاع   ()سنين. ودعا ةسول او 

حملك عل  ذلك خ قالت: قتلت ابي وعمي وءوجي   ونلت من قالت : نعم . قال: وما 
  وان كان ملكاك استةحنا مني  ت  )ةلت فن كان نبياك )ستخبة  اللاا ما )نع تقومي ما نل

( )ةتلت عم )لبت  )  )أختل  علينا )يها   )ةال قاول )ي ةواي( :امة بها ةسول او
)ي ال عام ولم يسي وا  فيديهم اقد وضعو  وقال قاول ةاوي( اني عفا عنها . وكان نفة عإلع(

                                                                                                                         

؛  291/ 3م 1985واالبحةاث   )د.ت(    والمبعث والم اء (   تحةيةق: محمةد حميةد او   معهةد الدةاسةات
ابو عبد او محمدين عمة بن واقد الواقد  : الم اء    تحةيق : محمد عبد الةادة احمةد ع ةا   داة الكتةة 

؛ عبةةةةد الملةةةةك بةةةةن هلةةةةام بةةةةن ايةةةةوة ابةةةةو محمةةةةد 145/ 2م  2004-ه1424العلميةةةة(   بيةةةةةوت   لبنةةةةان   
/ 3  1ه  1411:  ةي عبةد الةةؤو   داة الجيةل   بيةةوت . المعا)ة  : السي( النبوي( البن هلام   تحةيق

؛ يوس  بن عبداو بن محمد بن عبد البة : االستيعاة )ي معة)( اال)حاة   تحةيةق : علةي محمةد  311
 . 1871/  4  1ه   141البجاو    داة الجيل   بيةوت 
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 وفحتجم ةسول ةؤوسهم من اللاا  فواس ( ف)حابي )احتجموا )ةسول اوة مني ليواك. )أم
تحت كتفي اليسة    ويةال اني احتجم عل  كاهلي   وحجمي ابو مهند بالةةن  ()او

 . (1)واللفةا" 

او  احاةث  من العفو عنهوقد اختلفت بع  الةوايات )ي امة ءينة بنت ال      
يةتلها اول االمة و)فح عنها    م( عفا عنها  ول)الة)ا  منها   )ةيل ان الةسول

  االن موت بلة بن البةاء جعلي يد)عها ال  والا بلة  يمن احد ال نفس مكوني ال ينتة
 تؤكد (. اال ان اغلة الةوايات التاةيخي(2))ي بع  الةوايات ءليةت)وا منها حسة ما جا

(عفا ) وقيل ايضاك ان ةسول او(3")عفو  عنها و)فحي لها  )ةيل: "انها اسلمت وتةكها
 .( 1)" :" هل نةتلهاخ قال: ال() وسؤل الةسول(4)عنها وتجاوء )فحاك عنها

                                                 

الءهةةة  : ال بةةةات الكبةةة    ؛ محمةةد بةةن سةةعدبن منيةةة ابةةو عبةةد او الب)ةةة 2/144  الواقةد : الم ةةاء   (1)
؛ سليمان بن احمد بن ايوة ابو قاسم ال بةاني: المعجم الكبيةة  202/  200م 1988داة )ادة  بيةوت  

؛ جمةةةال الةةةدين  2/35  3م  1983-ه1404تحةيةةةق: حمةةةد  بةةةن عبدالمجيةةةد  مكتبةةة( الءهةةةةاء  المو)ةةةل 
لواقعةةة( )ةةةي تفسةةةية الكلةةةا  للءمخلةةةة  عبةةةداو بةةةن يوسةةة  بةةةن محمةةةد الءيلعةةةي: تخةةةةيج االحاديةةةث واالعةةةاة ا

؛ ابةةن كعيةةة:  1/73  1ه  1414او بةةن عبةةد الةةةحمن السةةعد  داة ابةةن خءيمةة(  الةيةةا     د تحةيةةق: عبةة
؛الهيعمةةةةةةةةةةي :مجمةةةةةةةةةةة الءواوةةةةةةةةةةد   211 -4/210؛ البدايةةةةةةةةةة( والنهايةةةةةةةةةة(  400-3/398السةةةةةةةةةةيةا النبويةةةةةةةةةة(   

؛علةي بةهةان الةدين 5/134الهةد    ل؛ال)ةالحي اللةامي: سةب19/120؛السيو ي:جامة االحاديةث  6/291
 . 767-2/766ه  1400الحلبي :السيةا الحلبي( )ي سيةا االمين والمأمون  داة المعة)(  بيةوت   

؛ ابةن  3/397؛ابن كعية: السيةا النبوا    4/263؛البيهةي: دالول النبوا    2/202ابن سعد :ال بةات  (2)
يح البخاة    تحةيق: محة الدين الخ ية   داة المعة)( ؛ )تح الباة  بلةم )ح 67/ 7حجة :اال)اب(  

 .7/497م  1999  بيةوت  
؛ابةةةةن حجةةةةة: )ةةةةتح البةةةةاة     15/91؛العينةةةةي: عمةةةةدت الةةةةةاة     1/72الءيلعةةةةي: تخةةةةةيج االحاديةةةةث   (3)
 .155/ 5؛ ال)الحي اللامي: سبل الهد    1/307
ضةةةل ابةةةةاهيم  داة الكتةةةة العلميةةة(  بيةةةةةوت ال بةةةة : تةةةاةيخ الةسةةةل والملةةةوك  تحةيةةةق: محمةةةد ابةةةو الف  (4)
  ة؛ ابو الحسن علي بةن الحسةين بةن علةي المسةعود  :التنبيةي وااللةةا   داة الفكة 2/138  2م  1982 

الةدين فحمةد  داة   حاتم التميمي: العةات  تحةيق: لةة  و؛ محمد بن حبان احمدا ب1/95م  1986بيةوت  
ةبيةةة سةةليمان بةةن موسةة  الكإلعةةي االندلسةةي :االكتفةةاء  ؛ ابةةو2/17  1م  1975-ه1395الفكةةة  بيةةةوت  

 تالكتةةةة  بيةةةةو  مالةةةدين علةةةي  عةةةال ل: محمةةةد كمةةةاقبمةةةا تضةةةمني م ةةةاء  ةسةةةول او والعإلعةةة( الخلفةةةاء  تحةيةةة
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( )ي مةضي )ةسول او ويذكة ان ام بلة ابن البةاء كانت تةول:" دخلت عل         
معل ما وعك عليك عل  احد  تي  )ةلت: ما وجدمحموم )مسست والذ  مات )يي  وه

( كما يضاع  لنا االجة  كذلك يضاع  لنا البإلء ءعم الناأ فن ).)ةال ةسول او
هي همءا من اللي ان  ولكن من  ااو ليسل ها علي  فنم نبةسول او ذات الجنة ما كا
ت  كان هذا وفن ي)يبني منها عداد ح ليوم خيبة  ماءا كاالكل( التي اكلت فنا وابن

ان الذ  مات )ي اللاا مبلة بن  ل( لهيداك. ويةا)ةسول او تانة اع ابهة . )ما
 . (2)البةاء. وبلة فعبت عندنا  وهو مجتمة عليي " 

ومن الجدية بالذكة هنا فني بالةغم من تأمة ءينة بنت الحاةث عل  حياا ةسول او       
(وسعيها لةتلي وموتي للخإل  مني  ا ) المعامل( بالمعل  بل )ضل  فسلوةال اني لم يتبة

بي من  قم( الخلق  ةالعفو وتةك العةاة وال)فح والتجاوء  مجسداك بذلك عظم( ما تمت
 وكمالي .  ا نساني

 المبحث الثاني
 )صور العفو أثناء الفتح(

 ( مكة والعفو العام:دخول النبي ) - أ
 -هةةةة8مةةن ةمضةةان سةةن(  ( متجهةةاك الةة  مكةة( )ةةي العالةةةوكةةان خةةةوو النبةةي )

م  ودخلهةةةا )ةةةي )ةةةبيح( يةةةوم الجمعةةة( لعلةةةةين خلةةةت مةةةن ةمضةةةان )ةةةي السةةةن( نفسةةةها  630

                                                                                                                         

؛عبةةد الملةةك 10/245؛ابةةن حجةةة: )ةةتح البةةاة   3/399؛ابةةن كعيةةة: السةةيةا النبةةوا   2/193  1ه  1417 
عبةد الموجةود وعلةي محمةد  دالنجوم العوالي  تحةيةق: احمة  ا)مي: سمبن حسين بن عبدالملك اللا)عي الع

 . 2/233م  1998-ه1419معو   داة الكتة العلمي(  
 .15/91العيني: عمدا الةاة     (1)
؛سةليمان بةن االلةعث ابةو داود السجسةتاني: السةنن تحةيق : محمةد محةي 145/ 2الواقد : الم اء      (2)

؛البيهةي:السةةنن  2/24؛ال بةانةةي:المعجم الكبيةةة  4/175ة  بيةةةوت  )د.ت(  الةةدين عبةةد الحميةةد  داة الفكةة
؛السةيو ي:جامة االحاديةةث  21/240؛العيني:عمةدت الةةاة  499-7/497؛ ابةن حجةة: )ةتح البةاة  8/46
 .2/770؛بةهان الدين :السيةا الحلبي(  5/46
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(   قةةام خإللهةةةا النبةةةي )(2)  وقيةةةل فكعةةة مةةةن ذلةةك بأيةةةام(1)ومكةةث )يهةةةا خمسةة( علةةةة يومةةاظ 
 .(3)بتنظيم فوضاع مك( بما ينسجم مة مبادئ االسإلم وقيمي

اء دخةةولهم مكة( فن مةةن دخةةل داة ابةةي ولةةد كةةان لةةعاة المسةةلمين المة)ةوع )ةةي اعنةة
سفيان )هو  من  ومن فغلق عليي بابي )هو  من  ومن دخل المسجد )هةو  مةن  بةذلك جعةل 

( لةداة ابةي سةفيان مكانة( خا)ة( كةي يكةون ابةو سةفيان سةاعد  )ةي اقنةاع المكيةين النبي )
قةة( دمةةاء  بالسةةلم والهةةدوء  ويسةةتخدمي كمفتةةام فمةةان يفتةةتح فمامةةي ال ةيةةق الةة  مكةة( دون اةا

  وهةةو مةةا (4) ويلةةبة عا فةة( الفخةةة التةةي يحبهةةا ابةةو سةةفيان  حتةة  يةةتمكن االيمةةان )ةةي قلبةةي
 ( وتم ذكة   نفاك.حةةي النبي )

( لةةم يةةدخل مكةة( مءهةةواك مفتخةةةاك بالن)ةةة وقةةد فلةةاةت الم)ةةادة الةة  ان النبةةي )
و   لةاكةاك  العظيم الذ  حةةي كما يفعل المنت)ةةون او قةادا الجيةوو  وانمةا دخلهةا خالةعاك 

ألنعمي   وكان م أ ئ الةفأ   خا)ضاك بإجإلل و تعال   ولكةاك لي حين ما فكةمي او بةي 
( يةةةةف سةةوةا   وكةةان )(5)مةةن الفةةتح  حتةة  لتكةةاد لحيتةةي ان تمةةأ ةاحلتةةي مةةن لةةدا تواضةةعي

( ان ينةةءل )ةةي احةةد بيةةوت   وة)ةة  النبةةي )(6)الفةةتح وهةةو علةة  ناقتةةي  ويةجةةة )ةةي قةاءتهةةا

                                                 

؛ 141-2/139ن سةةعد: ال بةةةات  ؛ ابةة5/42؛ ابةةن هلةةام: السةةيةا النبويةة(  2/305الواقةةد : الم ةةاء    (1)
؛ ابةةو الفةةةةو بةةن الجةةوء : المنةةتظم )ةةةي تةةاةيخ الملةةوك واالمةةم  داة )ةةةادة 3/1397البيهةةةي: دالوةةل النبةةوا  

؛ لمأ الدين محمد بن احمد بةن ععمةان الةذهبي: تةاةيخ االسةإلم وو)يةات 3/329  1ه   1358بيةوت   
  1ه  1407اة الكتاة العةبةي   بيةةوت   لبنةان  الملاهية واالعإلم تحةيق: عمة عبد السإلم تدمة    د

 .317-4/316؛ البداي( والنهاي(  5/42؛ ابن كعية: السيةا النبوي(  2/538
 .2/562؛ الذهبي: تاةيخ االسإلم  5/104؛ البيهةي: دالول النبوا  2/143ابن سعد: ال بةات   (2)
؛ المةإلم: 337م   1999ة االسإلمي(  الةاهةا  ابو الحسن الندو : السيةا النبوي(  داة التوءية والنل (3)

 .504-2/502؛ ال)إلبي: السيةا النبوي(  304الوسي    
؛ المةةإلم: الوسةةي   2/502؛ ال)ةةإلبي: السةةيةا النبويةة(  245عمةةاد الةةدين خليةةل: دةاسةةات )ةةي السةةيةا   (4)

 .115؛ هند: )تح مك(/303 
؛ ابةن كعيةة: السةيةا 2/222؛ الكإلعةي: االكتفةاء  5/68وةل النبةوا  ؛ البيهةةي: دال5/63ابن هلام: السيةا النبوية(   (5)

 .2/258؛ اللا)عي العا)مي  سم  النجوم العوالي  3/555النبوي(  
التةةاث العةبةي   ءمسلم بن الحجاو ابو الحسين الةلية : )حيح مسةلم  تحةيةق: محمةد )ةواد عبةد البةاقي  داةا حيةا (6)

ماعيل ابو عبد او البخاة : الجامة ال)ةحيح والمخت)ةة ))ةحيح البخةاة ( ؛ محمد بن اس1/547م  1998بيةوت  
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  وفمةةة ان تضةةةة لةةي قبةة( مةةن فدم  وهةةي بمعابةة( خيمةة( مةةن جلةةد  وقةةد ةو  انةةي: "قيةةل مكةة(
( اال تنءل منءلك من اللعةخ قال: )هل تةك لنا عةيل منءالكخ وكان عةيةل قةد بةاع للنبي )

( )ةأنءل ( ومنءل اخوتي مةن الةجةال والنسةاء بمكة(  )ةيةل لةسةول او )منءل ةسول او )
 .(1)( وقال: ال فدخل البيوت"ة مناءلك )أب  ةسول او ))ي بع  بيوت مك( )ي غي

( علةةة  تةةةأمين الجبهةةة( الداخليةةة( )ةةةي مكةةة( عنةةةد دخولةةةي يةةةوم وقةةد حةةةة  النبةةةي )
  ألبي سفيان: "اليةوم يةوم الملحمة(   اليةوم تسةتحل (2)الفتح  )عندما بل ي قول سعد بن عبادا

حم(  اليوم يعظةم او )يةي الكعبة(   ( ذلك   وقال: "اليوم يوم الة الحةم(" )لم ية  النبي )
  وفخةذ الةايةة( مةن سةعد بةةن عبةادا  وسةلمها البنةةي قةيأ بةن سةةعد  (3)ويةوم تكسة  )يةةي الكعبة("

وبهةةةذا الت)ةةةة  الحكةةةيم حةةةال دون ا  احتمةةةال لمعةكةةة( جانبيةةة( هةةةم )ةةةي غنةةة  عنهةةةا  و)ةةةي 
مها لمهةاجة  الوقت نفسي لةم يعةة  وال فعةاة االن)ةاة  )هةو لةم يأخةذ الةاية( مةن فن)ةاة  ويسةل

                                                                                                                         

؛ البيهةةةي: دالوةةل النبةةوا  4/1560  3م   1987-ه1407تحةيةةق م)ةة ف  ديةةة الب ةةا  داة ابةةن كعيةةة   بيةةةوت   
 .5/230؛ ال)الحي اللامي: سبل الهد  والةلاد  4/293؛ ابن كعية: البداي( والنهاي(  5/70
؛ ابةن ابةي 2/984؛ مسلم: )ةحيح مسةلم  3/113؛ البخاة : )حيح البخاة   5/202نبل: المسند  احمد بن ح (1)

 .5/231؛ ال)الحي اللامي  سبل الهد   4/407؛ ابن كعية: السيةا النبوي(  17/161حديد: لةم نهج البإلغ(  
بن ساعدا بةن كعةة الخءةجةي سعد بن عبادا بن دليم بن حاةع( بن حةام بن خءيم( بن ععلب( بن  ةيق بن خءةو  (2)

( سن( االن)اة  سيد الخءةو  يكن  ابا عابت  وفبا قيأ  وفمي عمةا بنت مسعود  لها )حب(  وماتت )ي ءمن النبي )
هة  ولهد سعد العةب(  وكان احد النةباء  واختل  )ي لهود  بدةاك  وقيل عني الكامل  ألني كةان يكتةة العةبية( ويحسةن 5

( وآلل سعد جميعاك ومات سن( خمس( علة للهجةةا  ابةن عبةد د وكةم هو وفبيي ودعا لي النبي )الةمي  والعوم وذو جو 
؛ عء الدين بن االعية ابي الحسن علي بن محمد الجءة : فسد ال اب( )ي معة)( ال)ةحاب(   2/594البة: االستيعاة  

؛ ابةن حجةة: 2/422  1م  1996-ه1417احياء التةاث العةبةي  بيةةوت  لبنةان   ةتحةيق عادل احمد الة)اعي  دا
 .3/66اال)اب(  

؛ البيهةةي: دالوةل 2/259؛ ال بةة   تةاةيخ الةسةل  5/65؛ ابةن هلةام: السةيةا النبوية(  2/256الواقد : الم ةاء    (3)
  ابن 2/223؛ الكإلعي: االكتفاء  2/423؛ ابن االعية: فسد ال اب(  2/597؛ ابن عبد البة: االستيعاة  5/38النبوا  
 .4/291؛ ابن كعية: البداي( والنهاي(  17/158حديد: لةم نهج البإلغ(   ابي
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بةةل فخةةذها مةةن ان)ةةاة  وسةةلمها البنةةي  ومةةن  بيعةة( البلةةة فال يةضةة  االنسةةان بةةأن يكةةون 
 .(1)احد ا)ضل مني إال ابني

( بمك(   وا مأن الناأ   فخذ استةاح( ق)ةيةا واغتسةل توجةي ولما نءل النبي )
اةتجةت مكة(  ال  الكعب( )استلم الةكن  "وكبة )كبة المسةلمون لتكبيةة   )ةجعةوا التكبيةة حتة 

( يلية اليهم: اسكتوا   والملةكون )ةوق الجبةال ينتظةةون   تكبيةاك حت  جعل ةسول او )
( بالبيةةةت علةةة  ةاحلتةةةي   خةةةذاك بءمامهةةةا محمةةةد بةةةن مسةةةلم(  وحةةةول عةةةم  ةةةا  ةسةةةول او )

الكعب( عإلعماو( )نم مة)ع( بالة)ا    وكان هبل فعظمهةا  وهةو موضةعي امةام الكعبة( 
( كلمةا مةة ا  وناول( حيث ينحةون ويذبحون الةذباوح  )جعةل ةسةول او )عل  بابها  واس

ب)نم منها يلية بةضية )ي يد  ويةول: )جاء الحق وءهق البا ةل ان البا ةل كةان ءهوقةاك( 
  (3)( كةةان ي عةةن اال)ةةنام بعةةود او بةةةوأ  وقيةةل ان النبةةي )(2))يةةةة ال)ةةنم علةة  وجهةةي"
( الةةةدخول الةةة  الكعبةةة( لل)ةةةةإلا   فةاد النبةةةي )( بالكعبةةة( سةةةةبعاك وبعةةةد ان  ةةةا  النبةةةي )

  وكةان لديةي (4)بداخلها  لكني فب  ان يدخل البيت و)يي اآلله(  )بعث ال  ععمةان بةن  لحة(
مفتةةام الكعبةة( وحجابتهةةا  )ةةأمة  ان يتةةةدم البيةةت وال يةةدع )يةةي )ةةوةا اال محاهةةا  وال تمعةةاالك  

                                                 

  1م   1989-هةةةةة1419احمةةةةد ةاتةةةةة عةمةةةةوو: قيةةةةادا الةسةةةةول السياسةةةةي( والعسةةةةكةي(  داة النفةةةةاوأ   (1)
 .2/505؛ ال)إلبي: السيةا النبوي(  196 
؛ 3/327الجةوء : المنةةتظم   ؛ ابةو الفةةو بةن2/136؛ ابةن سةعد: ال بةةةات  2/263الواقةد : الم ةاء    (2)

 .5/234ال)الحي اللامي: سبل الهد   
ابةةو بكةةة عبةةد او بةةن محمةةدابن ابةةي لةةيب( الكةةو)ي: الم)ةةن  )ةةي االحاديةةث واالعةةاة  تحةيةةق : كمةةال   (3)

؛ البخةاة : )ةحيح 1/377؛ احمةد: مسةند احمةد  7/403   1يوس  الحوت   مكتب( الةلةد   الةيةا     
؛ البيهةةةةي: دالوةةةل النبةةةوا  6/438؛ النسةةةاوي: السةةةنن  3/1408: )ةةةحيح مسةةةلم  ؛ مسةةةلم2/876البخةةةاة   

 .4/301؛ ابن كعية: البداي( والنهاي(  2/549؛ الذهبي: تاةيخ االسإلم  5/71
ععمان بن  لح(: ابن ابي  لح( الةةلي بن عبد العء  بن ععمان بن عبد الداة بةن ق)ةي ابةو   لحة(  (4)

نةةت هجةتةي )ةي هدنة( الحديبية( مةة خالةةد بةن الوليةد ولةهد ععمةان )ةتح مكةة( وعمةي ععمةان بةن ابةي  لحة(  وكا
( مفاتيح الكعب( اليي  ومات )ي مك( )ي اول خإل)( معاوي( بن ابي سفيان سن( اعنتين )د)ة لي ةسول او )

؛ 3/599؛ ابةةن االعيةةة: فسةةد ال ابةة(  3/1034وفةبعةةين وقيةةل قتةةل يةةوم اجنةةادين  ابةةن عبةةد البةةة: االسةةتيعاة  
 .4/450بن حجة: اال)اب(  ا
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(:   )ةةةةال النبةةةي )(1)االءالم( و)ةةةي ايةةةديهما مةةةن واخةجةةةت )ةةةوة ابةةةةاهيم واسةةةماعيل )
  عةةم دخةةل )كبةةة بنةةواحي البيةةت داخةةإلك الكعبةة( (2)"قةةاتلهم او لةةةد علمةةوا مةةا استةسةةما بهةةا قةة "

و)ةةل  ةكعتةةين   وخةةةو و)ةةي يةةد  مفتةةام الكعبةة( )أعةةاد  الةة  ععمةةان بةةن  لحةة(   وقةةال لةةي: 
  ةغةم مةن انةي لةم   وفبةةا  علة  السةدان( علة(3)"هاك مفتاحك يا ععمان  اليوم يوم بةة وو)ةاء"

يسلم بعد وقال: "خذوها يا بني فبي  لح(  خذوا ما فع ةاكم او وةسةولي خالةدا   ال ينءعهةا 
  وفمةةة النبةةي (5). وفقةةةت بةةذلك الوظةةاو  المكيةة( بيةةد ف)ةةحابها دون ت ييةةة(4)مةةنكم اال ظةةالم"

                                                 

االءالم: جمة ءلم  وهي السهام التةي كةانوا يستةسةمون بهةا الخيةة واللةة  وتسةم  الةةدام  مكتةوة عليهةا  (1)
األمة والنهي  ا)عل وال تفعل  وكان الةجل منهم يضعها )ي وعاء لي  واذا فةاد سفةاك فو فءواجاك فو فمةةاك مهمةاك 

ن خةةو النهةي كة  عنةي ولةم يفعلةي. النةوية : فدخل يد  )ةأخةو منهةا ءلمةاك  )ةإن  خةةو األمةة مضة  للةأني  وا 
؛ احمةةد بةةن 9/281؛ الهيعمةةي: مجمةةة الءواوةةد  2/248؛ ابةةن كعيةةة: البدايةة( والنهايةة(  3/113نهايةة( األةة  

علي بن احمد ال فاة  الةلةلند : )بح األعلا )ي )ناع( االنلا  تحةيق: عبد الةادة ءكاة  وءاةا العةا)ة(  
؛ ال)ةةةالحي اللةةةامي: سةةةبل الهةةةد   8/17؛ ابةةةن حجةةةة: )ةةةتح البةةةاة   1/458م  1418-هةةةة1418ق  دملةةة

5/293. 
؛ البخةةاة : )ةةحيح البخةةاة   1/365؛ احمةةد بةةن حنبةةل: المسةةند  7/403ابةةن ابةةي لةةيب(: الم)ةةن    (2)
؛ 73-5/72؛ البيهةةةةي: دالوةةةل النبةةةوا  2/599؛ الحةةةاكم: المسةةةتدةك  2/214؛ ابةةةو داوود: السةةةنن  2/580

 .19/218؛ السيو ي: جامة االحاديث  2/550؛ الذهبي: تاةيخ االسإلم  2/229الكإلعي: االكتفاء  
؛ ابةن 17/220؛ النوية : نهاية( األةة  2/229؛ الكإلعي: االكتفاء  5/74ابن هلام: السيةا النبوي(   (3)

ن الةةدين الحلبةةي: السةةيةا ؛ بةهةةا5/244؛ ال)ةةالحي اللةةامي: سةةبل الهةةد   4/301كعيةةة: البدايةة( والنهايةة(  
 .3/52الحلبي(  

؛ فحمد بةن يحية  بةن جةابة الةبإلذة : انسةاة 2/137؛ ابن سعد: ال بةات  2/267الواقد : الم اء    (4)
؛ ابةةي الةاسةةم علةةي بةةن الحسةةن بةةن هبةة( او بةةن عبةةد او 3/270م  1999االلةةةا   داة المعة)ةة(   بيةةةوت  

بةن غةامة( العمةة   داة  ة: محة الدين ابةي سةعيد عمةقدملق  تحةي : تاةيخ مدين(اللا)عي ابن عساكة او
؛ الكإلعةةةةةي: االكتفةةةةةاء  3/327؛ ابةةةةةو الفةةةةةةو بةةةةةن الجةةةةةوء : المنةةةةةتظم  38/383م  1995الفكةةةةةة  بيةةةةةةوت  

 .3/285؛ الهيعمي: مجمة الءواود  17/220؛ النوية : نهاي( األةة  2/152
؛ اللةةةا)عي العا)ةةةمي: سةةةم  النجةةةوم 5/74النبويةةة(  ؛ ابةةةن هلةةةام: السةةةيةا 2/365الواقةةةد : الم ةةةاء    (5)

 .2/267العوالي  
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(ا ( بةإلالك فن ي)ةعد )ةوق الكعبة( )يةؤذن بال)ةةإلا ))ةعد وفذن بال)ةإلا وكةان وقةت )ةةإل
 (1)الظهة

ا)ةةاة قةةةيو ةهبةة( لةةديدا وخةةو  عظةةيم ممةةا سةةيؤول اليةةي فمةةةهم بعةةد ن)ةةة او 
نبيي ن)ةاك مؤءةاك  وتذكةوا ما مض  منهم من األذ  لي وللمسلمين  واخةاجةي وا)ةحابي مةن 
مك(  واض ةهم ال  مفاةقة( اهلةيهم وو ةنهم  وتوجسةوا خيفة( فن يجةةد علةيهم سةي  االنتةةام 

ابهم  و معوا بعفو  و)فحي عنهم وقد عهدو  دومةاك عفةواك حليمةاك  حتة  )يعاقبهم وقد تملك ةق
عنةةدما عةةءم الةةبع  مةةن المسةةلمين العةةأة ممةةا ف)ةةابهم )ةةي اظحةةده وقةةالوا: "لةةون ا)ةةبناهم يومةةاك 

ۅ  ۉ  ۉ  چ  :معل هذا لهنةب ينه عليهم )لما كةان يةوم )ةتح مكة( انةءل او )عةء وجةل(

  (2)ةةةال ةجةةل ال قةةةيو بعةةد اليةةوم"  )چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ    ىې  ې  ې  ې
( وقةد تجمةة النةاأ   عم خةو النبي )(3)( قال: "ن)بة وال نعاقة"و)ي ةواي( فن النبي )

حةةول الكعبةة(  )ةةألة  )ةةيهم خ بةة( تضةةمنت العديةةد مةةن المواقةة  والمبةةادئ واالحكةةام اللةةةعي( 
عةةد  ون)ةةة عبةةد   كةان منهةةا: " ال إلةةي إال او وحةةد  ال لةةيك لةةي  والحمةةد و الةةذ  )ةدق و 

وهءم االحءاة وحد  ماذا تةولون وماذا تظنونخ قةالوا نةةول خيةةاك ونظةن خيةةاك  ف  كةةيم وابةن 
(: )ةةإني اقةةول كمةةا قةةال اخةةي يوسةة : ال تعةيةةة علةةيكم ف  كةةةيم  وقةةد قةةدةت )ةةةال النبةةي )

مةال  فو    "إال ان كل ةبا )ةي الجاهلية(  فو دم فو(4)اليوم ي فة او لكم وهو اةحم الةاحمين"
                                                 

؛ 2/122؛ ابةةةةن سةةةةعد: ال بةةةةةات  2/190؛ الواقةةةةد : الم ةةةةاء   7/401ابةةةةن ابةةةةي لةةةةيب(: الم)ةةةةن    (1)
؛ ابةةةن كعيةةةة: البدايةةة( والنهايةةة(  3/306؛ ابةةةو الفةةةةو ابةةةن الجةةةوء : المنةةةتظم  4/328البيهةةةةي: دالوةةةل النبةةةوا  

4/232. 
؛ 7/366؛ ابةةن ابةةي لةةيب(: الم)ةةن   4/45؛ ابةةن هلةةام: السةةيةا النبويةة(  1/250: الم ةةاء   الواقةةد  (2)

؛ النسةاوي: 2/66؛ الةبإلذة : انسةاة االلةةا   5/299؛ التةمذ : السةنن  5/135ابن حنبل: مسند احمد  
وا  ؛ البهيةةةةي: دالوةةةل النبةةة2/391؛ الحةةةاكم: المسةةةتدةك   2/72؛ ال بةةةة : تةةةاةيخ الةسةةةل  6/376السةةةنن  

 .374-1/373؛ ابن عبد البة: االستيعاة  3/289
  ال)ةةالحي اللةةامي: سةةبل 17/481؛ السةةيو ي: جةةامة االحاديةةث  5/135احمةةد بةةن حنبةةل: المسةةند   (3)

 .4/223الهد   
؛ البيهةةي: دالوةل النبةوا  2/56؛ فبةن حبةان: العةةات  2/161؛ ال بةة : تةاةيخ الةسةل  2/226الواقد : الم ةاء    (4)
؛ النةةةةةوية : نهايةةةةة( األةة  17/163؛ ابةةةةةن ابةةةةةي حديةةةةةد: لةةةةةةم نهةةةةةج البإلغةةةةة(  2/229الكإلعةةةةةي: االكتفةةةةةاء  ؛ 5/58

 .7/18؛ ال)الحي اللا)عي  سبل الهد   18/168
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مأعةا  )هو تحت قدمي هاتين إال سدان( البيت وسةةاي( الحةاو...... يةا معلةة قةةيو إن او 
چ قد فذهة نخوا الجاهلي( وتكبةها بآباوها  كلكم من  دم و دم من تةاة  وتةإل قولةي تعةال : 

ڎ  ڈ     ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

ان او حةةم مكة( يةوم خلةق السةماوات واالة   )هةي حةةام بحةمة( او    فال (1)" چڈ  ژ  
  "عةةم قةةال النبةةي (2)لةةم تحةةل ألحةةد قبلةةي وال تحةةل بعةةد   ولةةم تحةةل لةةي إال سةةاع( مةةن النهةةاة

("(3)( اذهبوا )أنتم ال لةاء. 
وةغةةةةم قةةةةدةا جةةةةيو المسةةةةلمين علةةةة  إبةةةةادتهم )ةةةةةد جةةةةاء إعةةةةإلن العفةةةةو عةةةةنهم وهةةةةو 

( )ةيهم )جةاء عنوانةي عفةواك عامةاك عةنهم  ومةن ةون حكةم النبةي )مجتمعون قةة مك(  ينتظة
( قةةد سةةلك مةةة فهةةل مكةة( سياسةة( تةةةوم علةة  التسةةامح واحتةةةام الجةةدية بالةةذكة ان النبةةي )

 الحةوق  واقةاة السإلم عل  ةبوع المدين( المنوةا.
ويذكة فكةم ضياء العمة  ان هذا العفةو بلةكل عةام سةواء عةن النسةاء او الةجةال 

عليةةي الةةياء عظيمةة( للبلةةةي( وهةةي حفةةظ االنفةةأ مةةن الةتةةل او السةةبي  وابةةةاء االمةةوال تةتةةة 
المنةولةة( واالةاضةةي بيةةد ف)ةةحابها وعةةدم )ةةة  الخةةةاو عليهةةا )لةةم تعامةةل مكةة( كمةةا تعامةةل 
المنةةةا ق االخةةةةة  المفتوحةةةة( عنةةةةوا لةدسةةةةيتها وحةمتهةةةا  وبةةةةذلك دانةةةةت قةةةةةيو ودخلةةةةت مكةةةة( 

 .(4)جميعها )ي االسإلم
 

                                                 

 (.13سوةا الحجةات:  ي( ) (1)
؛ ابةن 2/989؛ مسةلم: )ةحيح مسةلم  4/31؛ احمد بن حنبل: مسند احمةد  2/226الواقد : الم اء    (2)

؛ 17/163؛ ابةةن ابةةي حديةةد: لةةةم نهةةج البإلغةة(  8/71؛ البيهةةةي: السةةنن  7/404لم)ةةن   ابةةي لةةيب(: ا
 .3/49بةهان الدين: السيةا الحلبي(  

؛ 2/56؛ ابةةةةن حبةةةةان: العةةةةةات  2/161؛ ال بةةةةة : تةةةةاةيخ الةسةةةةل  5/74ابةةةةن هلةةةةام: السةةةةيةا النبويةةةة(   (3)
؛ بةهةةان الةةدين: 4/301البدايةة( والنهايةة(   ؛3/570؛ ابةةن كعيةةة: السةةيةا النبويةة(  2/229الكإلعةةي: االكتفةةاء  

 .3/49السيةا الحلبي(  
المجتمةةةة المةةةدني )ةةةي عهةةةد النبةةةوا خ)او)ةةةي وتنظيماتةةةي األولةةة   م بعةةة( الجامعةةة( االسةةةإلمي(  المدينةةة(  (4)

؛ محمةةةد سةةةعيد ةمضةةةان السةةةيو ي: )ةةةةي السةةةيةا النبويةةة( مةةةة 175-160  1م   1984-هةةةة1404المنةةةوةا  
 .266  1م   2010-هة1431سوةي(   -لةالدا  داة الفكة  دملقموجء لتاةيخ الخإل)( ا
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 بعض من العفو العام في مكة : استثناء ال - ب
وهنةةةا البةةةد مةةةن الوقةةةو  امةةةام اسةةةتعناء )ةضةةةتي الضةةةةوةا الة)ةةةو  للحفةةةاظ علةةة  
المنجءات التي حةةها االسإلم  )أل  جانة ال)فح الجميةل كةان هنةاك الحةءم اال)ةيل الةذ  

( االمةان لسةاوة مكة( البد ان تت)  بي الةيادا الحكيم( الةلةيدا  )بعةد ان فع ة  النبةي )
تعن  قةةةاة العفةةو اللةةامل بضةع( علةةة ةجةةإلك وامةةةفا وامةةة بهةم اينمةةا وجةةدوا داخةةل مكةة( او اسة

خاةجهةا ولةةو وجةد بعظهةةم متعلةق بأسةةتاة الكعبةة(  ألن جةةاومهم عظمةةت )ةي حةةق او ةسةةولي 
 .(1)وحق االسإلم ولما كان النبي يخلا  منهم من اعاةا الفتن( بين الناأ بعد الفتح

ةيخي( )ي ذكة عةددهم واسةماوهم وانسةابهم وحتة  اسةباة وقد اختلفت الةوايات التا
  )ةةةذكةهم ابةةةن حجةةةة )ةةةي كتابةةةي )ةةةتح البةةةاة  )يةةةةول: "قةةةد (2)اسةةةتعناوهم مةةةن هةةةذا العفةةةو العةةةام

جمعت اسماوهم من متفةقات االخباة وهم عبد العء  بةن خ ةل  وعبةداو بةن سةعد بةن ابةي 
ب(  وهبةةاة بةةن االسةةود  سةةةم وعكةمةة( بةةن ابةةي جهةةل والحةةويةث بةةن نةيةةد  ومةةةيأ بةةن )ةةبا

وقنيتةةان البةةةن خ ةةةل )ةتنةة  وقةيبةةة(  وسةةةاةا مةةوالا بنةةةي عبةةةدالم لة  والحةةاةث بةةةن  إل ةةةل 
الخءاعي  وكعةة بةن ءهيةة  ووحلةي بةن حةةة  وهنةد بنةت عتبة(  واةنةة مةوالا ابةن خ ةل  

 .(3)وام سعد"
هم ( فمةةةن النةةةاأ اال اةبعةةة( نفةةةة وامةةةةفتين وقةةةال اقتلةةةوهم وان وجةةةدتمو )ةيةةةل ان النبةةةي )

معلةةةين بأسةةتاة الكعبةة( وسةةم  عكةمةة( بةةن ابةةي جهةةل وعبةةد او بةةن خ ةةل ومةةةيأ ابةةن حبابةة( وعبةةد 
  )ةةي حةةين ذكةةةهم الواقةةد  وابةةن سةةعد علةة  انهةةم سةةت( انفةةاة واةبعةة( (4)او بةةن سةةعد بةةن ابةةي سةةةم

                                                 

؛ 262  1   1987-هةةة1408(  داة المجتمةةة  محمةةد السةةيد الوكيةةل: تةةأمإلت )ةةي سةةيةا الةسةةول ) (1)
 .128هند: )تح مك(  

؛ الةةةبإلذة : انسةةةاة االلةةةةا   5/69؛ ابةةةن هلةةةام: السةةةيةا النبويةةة(  259-2/258الواقةةةد : الم ةةةاء    (2)
؛ الب ةةةو : تفسةةةية الب ةةةو   5/58؛ البيهةةةةي: دالوةةةل النبةةةوا  161-2/16ال بةةةة : تةةةاةيخ الةسةةةل  ؛ 1/159
؛ بةهةان 4/157؛ البداي( والنهاي(  3/298؛ ابن كعية: السيةا النبوي(  2/225؛ الكإلعي: االكتفاء  4/540

 .3/21الدين: السيةا الحلبي(  
 .8/11( فبن حجة: )تح الباة   3)
؛ ابةن 2/552؛ الةذهبي: تةاةيخ االسةإلم  4/77؛ ابةن االعيةة: فسةد ال ابة(  5/58ل النبةوا  البيهةي: دالوة (4)

؛ الهيعمةةةي: مجمةةةة 2/226؛ الكإلعةةةي: االكتفةةةاء  3/565؛ السةةةيةا النبويةةة(  4/298كعيةةةة: البدايةةة( والنهايةةة(  
 .  2/259؛ اللا)عي العا)مي: سم  النجوم  6/168الءواود  
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  والةةةبع  جعلهةةةم تسةةةع( انفةةةاة مةةةن (2)  واليعةةةةوبي ذكةةةةهم انهةةةم خمسةةة( انفةةةاة واةبعةةةو نسةةةوا(1)نسةةةوا
  )ةةي حةةين يةةة  بةهةةان الةةدين الحلبةةي )ةةي السةةيةا الحلبيةة( علةة  انهةةم كةةانوا احةةد (3)ل والنسةةاءالةجةةا

 .(4)علة نفةاك 
فمةا ق)ة( هةةؤالء عنةد المحةةدعين )ةةد اتفةةةت الةوايةات علةة  انهةم كةةانوا اةبعة( ةجةةال 

  ويمكةةن الةةةول هنةةا ان مجمةةل مةةن اسةةتعنوا مةةن العفةةو العةةام عنةةد الفةةتح ةغةةم (5)وامةةةفتين )ةةة 
 )ي هذ  الةوايات لم يتجاوء اعني علة نفةاك.  التباين 

 العفو الخاص:  - ت
ومعلةةت هنةةد بنةةت عتبةة( ابةةةء اللخ)ةةيات النسةةوي( التةةي اسةةتعنيت مةةن العفةةو عنةةد 
الفتح لما اقتة)تي من ذنة بحق االسإلم والمسلمين وعظم( هذا الذنة تجسد )ةي كونهةا مةن 

الم لةةة والةتةكت )عليةةاك اللخ)ةيات التةي سةةاهمت )ةي التحةةي  علةة  قتةل حمةةءا بةن عبةد 
)ةةي التمعيةةل بجعتةةي انتةامةةاك منهةةا لةتةةل ابيهةةا وعمهةةا واخيهةةا )ةةي معةكةة( فحةةد وكانةةت هنةةد بنةةت 

 .(6)عتب( سيدا قةيو  نذاك )هي ءوج( ءعيمها ابي سفيان
 
 
 
 
 

                                                 

 .2/136؛ ال بةات  2/259الم اء :  (1)
احمةةةد بةةةن يعةةةةوة بةةةن جعفةةةة بةةةن وهةةةة بةةةن واضةةةح اليعةةةةوبي: تةةةاةيخ اليعةةةةوبي  داة )ةةةادة  بيةةةةوت   (2)

 .2/59م  1982
 .4/540؛ الب و : تفسية الب و   2/160ال بة   تاةيخ الةسل   (3)
 .3/21السيةا الحلبي(:  (4)
؛ الحةةةاكم: 7/404الم)ةةةن   ؛ ابةةةن ابةةةي لةةةيب(: 2/302؛ النسةةةاوي: السةةةنن  3/59ابةةةو داؤود: السةةةنن   (5)

؛ اللةةا)عي العا)ةةمي: 16/483؛ السةةيو ي: جةةامة االحاديةةث  7/40؛ البيهةةةي: السةةنن  2/62المسةةتدةك  
 .2/259سم  النجوم  

؛ 2/161؛ ال بةةةةة : تةةةةاةيخ الةسةةةةل  4/40؛ ابةةةةن هلةةةةام: السةةةةيةا النبويةةةة(  1/247الواقةةةةد : الم ةةةةاء    (6)
 .3/74؛ ابن كعية: السيةا النبوي(  2/78االكتفاء   ؛ الكإلعي:4/114البيهةي: دالول النبوا  
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 :هند بنت عتبة 
وهي هند بنت عتب( بن ةبيع( بضم العين وسكون التةاء المعنةاا )ةوق ابةن ةبيعة(      

 .(1) لمأ بن عبد منا  بن ق)ي بن كإلة الةةيلي(بن عبد 
وكانت هند ذات )فات من بين النساء عند العةةة   )هةي تحمةل الف)ةاح( والجةةفا        

  (2)والعة( والحءم والةف   وتةول اللعة وتةسل الحكم(  تلةمخ بأنفهةا معتةءا بنفسةها ونسةبها 
بة( بةن ةبيعة( )ةي مةتبةل عمةهةا   مةن هةا عتفبو وقد كانت فمةاءا لها نفأ وفنفي  وقةد ءوجهةا 

  )ولدت لي ابناك  وبعد ذلةك  لةتةي  وقالةت لوالةدها عتبة( بةن (3)الفاكه( بن الم يةا المخءومي
ةبيع( : "اني فمةاء  قد ملكت امة  )إل تءوجني ةجإلك حت  تعةضي علي )ةال لهةا ذلةك لةك 

سةةفيان وقالةةت ألبيهةةةا  فبةةةوةجةةإلن )اختةةاةت  األيةةةام.)عةةة  ابوهةةا عليهةةا )ةةةي يةةوم مةةن ( 4)" 
او  ة:"ءوجي وال تلةي اليي فلةةاء المتسةلأ السةلأ وال تسةمي سةوم المةوا أ الضةةأ  اسةتخ

                                                 

؛ 3/263؛ ال بةةة : تةةاةيخ الةسةةل  2/78؛ الةةبإلذة : انسةةاة االلةةةا   8/235ابةةن سةةعد: ال بةةةات   (1)
؛ ابةةو الفةةةو الجةةوء : 38/264؛ ابةةن هبةة( او: تةةاةيخ مدينةة( دملةةق  3/1416ابةةن عبةةد البةةة: االسةةتيعاة  

 .1/199؛ ابن ابي حديد: لةم نهج البإلغ(  7/316فسد ال اب(  ؛ ابن االعية: 5/185المنتظم  
؛ ابةةن االعيةةة: 1847-4/1846؛ ابةةن عبةةد البةةة: االسةةتيعاة  4/210ابةن اسةةحاق: سةةيةا ابةةن اسةةحاق   (2)

 .16/284؛ العيني: عمدت الةاة   156-8/155؛ ابن حجة: اال)اب(   7/316اسد ال اب(   
يةةةةا بةةن عبةةةد او بةةن عمةةة المخءومةةةي: وكةةان ءوو هنةةةد بنةةت عتبةةة(   ام الفاكهةة(: وهةةو الفاكهةةةي بةةن الم  (3)

معاوي( قبل ءواجها من ابةي سةفيان بةن حةةة   ولةي معهةا خبةة ملةهوة   وهةو احةد )تيةان قةةيو   وكةان لةي 
: قبيةةت ضةةيا)( ي لةةا  النةةاأ )يةةي عةةن غيةةة اذن  كبةةاة مةةن ابةةواة الكةةةم. محمةةد بةةن حبيةةة الب ةةداد   تحةيةة

؛احمةد بةن محمةد عبةد ةبةي 1/109  1  1985-1405 نالكتةة  بيةةوت  لبنةا م  عةال)ةاةوق دخوةليد احمة
 1/33 ه 1405  ااالندلسي:  باوة النساء وما جاء )يها من عجاوة وفخباة واسةةاة  مكتبة( الةةةان  الةةاهة 

)ةةي نسةةة النبةةي وف)ةةحابي العلةةةا  داة العةبةةي   ا؛محمةةد بةةن فبةةي بكةةة االن)ةةاة  التلمسةةاني البةةة : الجةةوهة 
 .1/34م  1982  ة)م
؛ بةةن عبةةد ةبةةي:  بةةاوة النسةةاء   1/209؛ بةةن حبيةةة الب ةةداد : المنمةةق  8/235 ابةةن سةةعد: ال بةةةات   (4)
 ؛ محمةدين مكةةم بةن منظةوة: مخت)ةة تةاةيخ دملةق  70/171. مدني( دملةق  خعساكة: تاةي ن؛ اب8/34
   .8/116 ؛ ابن كعية: البداي( والنهاي(  8/172
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. )تمضةةي هنةةد )ةةي حياتهةةا الءوجيةة( مةةة ابةةي (1))ةةي السةةماء يخةةة لةةك بعلمةةي )ةةي الةضةةاء" 
سةةةفيان )نةاهةةةا تحةةةة  دومةةةاك علةةة  محامةةةد الفعةةةال اكعةةةة ممةةةا تحةةةة  علةةة  لةةةهوا النسةةةاء 

 .(  2)انت فمةاء  ذات  موم واسة وكبية وتة  )ي نفسها فهإلك لي والةجال  وك
)تةةذكة الم)ةةادة التاةيخيةة( ان نسةةاء قةةةيو ملةةت يةةوم بةةدة الةة  هنةةد بنةةت عتبةة( 
")ةيةةل لهةةا: اال تبكةةين علةة  ابيةةك واخيةةك واهةةل بيتةةكخ )ةالةةت: ال ابكةةيهم )يبلةة  محمةةداك ذلةةك 

مةةةد وا)ةةةحابي  وحةمةةةت علةةة  )يلةةةمت وا)ةةةحابي ونسةةةاء خةةةءةو ال واو حتةةة  فعةةةأة مةةةن مح
تةفسةةت  د. وقةة(3)نفسةةها الةةدهن والكحةةل  وقالةةت لةةو فعلمةةت ان الحةةءن يذهبةةي البكةةاء لبكيةةت"

النسوا الإلتةي معهةا وهةم يضةةبن الةد)و  خلة  الةجةال ويحةضةنهم علة  الةتةال وهةي تةةول 
اللعة )ي فحد وهي كالف( عن لعةها تحةة  النةاأ وتةةول: "نحةن بنةات  ةاةق ان تةبلةوا 

ونفةةةةةو النمةةةةاةق وان تةةةةدبة نفةةةةاةق )ةةةةةاق غيةةةةة وامةةةةق )أقتتةةةةل النةةةةاأ حتةةةة  حميةةةةت  نعةةةةانق
 .(4)الحةة"

                                                 

؛ابةةو الفضةةل احمةةد بةةن ابةةي  ةةاهة ابةةن  يفةةوة: بإلغةةات النسةةاء  داة  8/236 ت ابةةن سةةعد : ال بةةةا (1)
 ا؛ البةة : الجةةوهة 173-70/172 ؛ابةن عسةاكة: تةاةيخ مدينة( دملةق 73-1/72 المعة)ة(  دملةق  )د.ت( 

 .35-1/34 )ي نسة النبي 
تةيةةةات محمةةود مهةةةد  االسةةةتانبولي وم)ةةة ف  ابةةةو الن)ةةةة اللةةلبي: نسةةةاء حةةةول الةسةةةول والةةةةد علةةة  مف (2)

 . 240-239م  2005-1426ابن كعية   دملق   ةالمستلةقين  دا
؛ ابةةةن االعيةةةة: الكامةةةل )ةةةي 3/179؛ ابةةةو الفةةةةو الجةةةوء : المنةةةتظم  1/67الةةةبإلذة : انسةةةاة االلةةةةا    (3)

؛ ابةةةن ابةةةي 2/28   2ه   1415التةةةاةيخ   تحةيةةةق : عبةةةد او الةاضةةةي   داة الكتةةةة العلميةةة(   بيةةةةوت   
 .14/91البإلغ(  حديد: لةم نهج 

؛ 3/265؛ الةةةةبإلذة : انسةةةةةاة االلةةةةةةا   2/40؛ ابةةةةن سةةةةةعد: ال بةةةةةةات  1/204الواقةةةةد : الم ةةةةةاء    (4)
؛ 3/256؛ الحةةاكم: المسةةتدةك  4/1922؛ ابةةن عبةةد البةةة: االسةةتيعاة  64-2/63ال بةةة : تةةاةيخ الةسةةل  
؛ ابةو الفةةو الجةوء : المنةتظم  33/299؛ ابن هبة( او: تةاةيخ مدينة( دملةق  3/233البيهةي: دالول النبوا  

؛ الةذهبي: تةاةيخ االسةإلم  4/141؛ ابن ابي حديد: لةم نهج البإلغة(  2/48؛ ابن االعية: الكامل  3/164
2/172. 
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وجةةةاءت هنةةةد بنةةةت عتبةةة( )ةةةي يةةةوم احةةةد قةةةد نةةةذةت لةةةون قةةةدةا علةةة  حمةةةءا بةةةن عبةةةد 
  عةم علةت )ةخةا ملةة)( (1)الم لة لتأكلن من كبد  )لما كان حيث ا)ية حمةءا معلةت بةي

ءينةةاكم بيةةوم بةةدة والحةةةة بعةةد الحةةةة ))ةةاحت بةةأعل  )ةةوتها تةةةول اللةةعة قالةةت: "نحةةن ج
 .(2)ذات سعة"

( جءعاك لديداك عل  حمءا بن عبةد الم لةة عمةي وقةال لةن ا)ةاة )جءع النبي )
  وألجةل ذلةك اسةتعنيت هنةد بةن عتبة( مةن العفةو (3)بمعلك وكبةة عليةي خمسة( وسةبعون تكبيةةا

بةةةةن عبةةةةد يةةةةوم الفةةةةتح لمةةةةا )علةةةةت تجةةةةا  التحةةةةةي  ضةةةةد المسةةةةلمين ومةةةةا )علتةةةةي تجةةةةا  حمةةةةءا 
 (.الم لة)

( كةةان مظهةةةاك كةةامإلك لننسةةاني( والةحمةة( ومةةعإلك ولةةيأ مةةن لةةك )ةةي فن النبةةي )
  اعل  )ي العفو وال)فح )ي ا)داة  للعفو العام عن اهل مكة( كا)ة( )ةي يةوم )تحهةا  )تجلة
( عفو  عنةد المةةدةا )ةي اةوع )ةوة  )ةي هةذا اليةوم )ةةغم انةواع األذ  الةذ  لحةق بةالنبي )

لكل خا  الدعوا بلةكل عةام جةاء اعةإلن العفةو العةام لةيحفظ األنفةأ واالمةوال لخ)ياك وب
ويدخل الناأ )ي دين او ف)واجاك  بيده فنةي كةان مةن المكيةين عةدا الةخا  تجةاوء الحةد )ةي 

ومعاةضةةةتهم لدعوتةةةي واةتكبةةةوا اعمةةةال فدت الةةة  اسةةةتعناوهم مةةةن العفةةةو  (معةةةاداتهم للنبةةةي )
( )أخةذ عفةواك جديةداك مةن نةوع خةا  ق الكةةيم عنةد النبةي )العام فول األمة  عم تجلة  الخلة

))ةد ( عن هؤالء النفة الذين استعناهم من العفةو العةام مةن الةذين بةال و )ةي العةداء واألذ  
( لي )في يوم الفتح ضاقت علةيهم األة  بمةا ةحبةت وهةاموا علة  وجةوههم )عفة  النبةي )

 عنهم جميعاك.

                                                 

؛ 1/140؛ الةبإلذة : انسةاة االلةةةا   3/12؛ ابةن سةعد: ال بةةات  4/40ابةن هلةام: السةيةا النبوية(   (1)
؛ الةذهبي: 2/53؛ ابةن االعيةة: الكامةل  3/179فةو الجةوء : المنةتظم  ؛ ابو ال2/70ال بة : تاةيخ الةسل  

 .4/37؛ ابن كعية: البداي( والنهاي(  2/187تاةيخ االسإلم  
؛ ابةن 3/283؛ البيهةةي: دالوةل النبةوا  2/70؛ ال بة : تاةيخ الةسةل  4/40ابن هلام: السيةا النبوي(   (2)

؛ ابةن كعيةة: 2/205؛ الذهبي: تاةيخ االسإلم  79-2/78فاء  ؛ الكإلعي: االكت7/311االعية: فسد ال اب(  
 .1/373؛ اللا)عي العا)مي: سم  النجوم  3/74؛ السيةا النبوي(  4/37البداي( والنهاي(  

؛ 3/210؛ ابةن حجةةة: )ةتح البةةاة   2/70؛ ابةن االعيةةة: فسةد ال ابةة(  2/47اليعةةوبي: تةاةيخ اليعةةةوبي   (3)
 .1/374م  اللا)عي العا)مي: سم  النجو 
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لةةملها العفةةو الخةةا  هةةي هنةةد بنةةت عتبةة( وفول هةةذ  اللخ)ةةيات النسةةوي( التةةي 
( واالسةةإلم وفللبةةت النةةاأ علةةيهم ءوجةة( ابةةي سةةفيان ءعةةيم قةةةيو  )بعةةد ان عةةادت النبةةي )

( )لمةةا كةةان يةةوم وكانةةت فحةةد فكبةةة السةةاعين وةاء قتةةل حمةةءا بةةن عبةةد الم لةةة عةةم النبةةي )
 .(1) الفتح اختفت )ي بيت ءوجها وتواةت عن االنظاة فول االمة

ادة التاةيخي( اني لما كان يوم الفتح اسةلمت هنةد بنةت عتبة( واسةلمت وتذكة الم)
ام حكةةيم بنةةت الحةةاةث بةةن هلةةام امةةةفا عكةمةة( بةةن ابةةي جهةةل وعةةدد مةةن النسةةاء بل ةةن علةةةا 

: ")بايعنةي )ةدخلن عليةي  وعنةد  ءوجتةي (2) ( بةاألب حنسوا من قةيو )جاؤوا ال  الةسةول )
م لة  )تكلمت هند بنةت عتبة( )ةالةت: يةا ةسةول وابنتي )ا م(  ونساء من نساء بني عبد ال

او الحمةةد و الةةذ  اظهةةة الةةدين الةةذ  اختةةاة  لنفسةةي  لتمسةةني ةحمتةةك يةةا محمةةد  إنةةي امةةةفا 
( مؤمنةة( بةةاو م)ةةدق(. عةةم كلةةفت عةةن نةابهةةا )ةالةةت: هنةةد بنةةت عتبةة(. )ةةةال ةسةةول او )

خبةةاء احةةة الةةي فن يعةةءوا  مةحبةةاك بةةك )ةالةةت: واو يةةا ةسةةول او  مةةا علةة  االة  مةةن فهةةل
( علةةيهن الةةةة ن (: وءيةةادا ايضةةاك عةةم قةةةف ةسةةول او )مةةن فهةةل خباوةةك. )ةةةال ةسةةول او )

( وهنةةد بنةت عتبةة( )ةالةةت لةةي: يةةا ةسةةول او . وذكةةة ان حةةواةاك داة بةةين النبةةي )(3)وبةايعهن"
ا بالبةكة( )ةي لةد كنا منكم )ي غةوة واهدت لي جديين واعتذةت لةلة( والدا غنمهةا  )ةدعا لهة

 .(4)( )الحمد و الذ  هدانا لنسإلمغنمها )كعةت )كانت تةول هذا من بةك( الةسول )

                                                 

 ؛ ابةةةةةةةةن سةةةةةةةةعد: ال بةةةةةةةةةات 3/353؛ مةاتةةةةةةةةل: تفسةةةةةةةةية مةاتةةةةةةةةل  276-2/275الواقةةةةةةةةد : الم ةةةةةةةةاء    (1)
 .3/1390؛ البخاة : )حيح البخاة   8/235-236
األب ةةةح: وهةةةو مسةةةيل واسةةةة )يةةةي دقةةةاق الح)ةةة   وقيةةةل انةةةي تةةةةاة لةةةين ممةةةا جة)تةةةي السةةةيول  والجمةةةة  (2)

؛ الةةاء : مختةاة ال)ةحام  2/413منظةوة: لسةان العةةة  ؛ ابةن 1/74ب حاوات. الحمو : معجم البلةدان  
 .6/314؛ الءبيد : تاو العةوأ  1/23
؛ 3/1339؛ مسةةلم: )ةةحيح مسةةلم  6/2617؛ البخةةاة : )ةةحيح البخةةاة   2/276الواقةةد : الم ةةاء    (3)

دملةةةق  ؛ ابةةةن هبةةة( او: تةةةاةيخ مدينةةة( 3/604؛ ابةةةن كعيةةةة: السةةةيةا النبويةةة(  5/100البيهةةةةي: دالوةةةل النبةةةوا  
 .5/254؛ ال)الحي اللامي: سبل الهد   9/508؛ ابن حجة: )تح الباة   70/179
؛ ال)ةةةةالحي 70/184؛ ابةةةةن هبةةةة( او: تةةةةاةيخ مدينةةةة( دملةةةةق  1/159الةةةةبإلذة : انسةةةةاة االلةةةةةا   و (4)

 .5/255اللامي: سبل الهد   
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  چ ونةةةةءل قةةةةول او تعةةةةال : "

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

 .(1)" چڄ   ڃ  ڃ   ڃ        ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ     ڤ  ڦ
( كانةةت خاوفةة( ومتخفيةة( وقيةةل ان هنةةد بنةةت عتبةة( عنةةدما قةةدمت علةة  الةسةةول )

ومسةةتنكةا مةةة نسةةاء قةةةيو خو)ةةاك ممةةا )ةةنعت با سةةإلم والمسةةلمين وان تظعةةة  )تؤخةةذ بمةةا 
عل  السمة وال اعة( ودخةول  ()نعت  )كسةت كل )نم )ي بيتها وهمت للبيع( للنبي )

 .(2)االسإلم هي والنسوا التي معها
(: "تبةايعنني علة  ال تلةةكن بةاو لةيواك قالةت هنةد: ي ةواي( قةال لهةن النبةي )و)

انك واو لتأخةذ علينةا مةا ال تأخةذ  علة  الةجةال  )سةنؤتيكي  قةال: وال تسةةقن  قالةت واو إن 
كنت ال )ية من مال ابي سفيان الهن( والهن( وما ادة  ذلك حإلل لي فم حةام  )ةةال ابةو 

لما تةول فما ما ا)بت )يما مض  )أنت مني )ةي حةل  )ةةال ةسةول او سفيان وكان لاهداك 
وانةةك لهنةةد بنةةت عتبةة( )ةالةةت انةةا عنةةد بنةةت عتبةة(  )ةةاع  عمةةا سةةل  عفةةا او عنةةك قةةال: وال 
تةةةءنين  قالةةةت يةةةا ةسةةةول او هةةةل تءنةةةي الحةةةةا قةةةال وال تةةةةتلن اوالدكةةةن قالةةةت ةبينةةةاهم )ةةة اة 

)ضحك عمة بن الخ اة مةن قولهةا حتة  اسةت ةة  وقتلتهم يوم بدة كباةاك )أنت وهم اعلم  
قةةةال وال تةةةأتين ببهتةةةةان تفتةينةةةي بةةةةين ايةةةديكن وفةجلكةةةةن قالةةةت: واو إن اتيةةةةان البهتةةةان لةبةةةةيح 
ولبع  التجةاوء فمعةل قةال: وال تع)ةيني )ةي معةةو  قالةت مةا جلسةنا هةذا المجلةأ ونحةن 

ن  واسةةت فة لهةةن نةيةةد ان نع يةةك )ةةي معةةةو   )ةةةال ةسةةول او لعمةةة بةةن الخ ةةاة بةةايعه
ةسةول او )بةايعهن عمةةة وكةان ةسةةول او ال ي)ةا)ح النسةةاء وال يمةأ امةةةفا وال تمسةي امةةةفا 

 .(3)احلها او لي فو ذات محةم"
                                                 

؛ الب ةةةو : 28/77بيةةةان  ؛ ال بةةةة : جةةةامة ال2/111؛ الواقةةةد : الم ةةةاء   12سةةةوةا الممتحنةةة(: اآليةةة(  (1)
 .13/204؛ ابن حجة: )تح الباة   4/334تفسية الب و   

؛ ابةن 18/9؛ ابةن ابةي حديةد: لةةم نهةج البإلغة(  1080-7/1079ابن هب( او: تاةيخ مدين( دملةق   (2)
؛ بةهةةةان الةةةدين الحلبةةةي: السةةةيةا 5/247؛ ال)ةةةالحي اللةةةامي: سةةةبل الهةةةد   3/603كعيةةةة: السةةةيةا النبويةةة(  

 .3/110؛ اللا)عي العا)مي: سم  النجوم  3/45ي(  الحلب
؛ ال بةةةةة : جةةةةامة البيةةةةان  3/1338؛ مسةةةةلم: )ةةةةحيح مسةةةةلم  5/2052البخةةةةاة : )ةةةةحيح البخةةةةاة    (3)

؛ ابةن هبة( او: تةاةيخ 4/1923؛ ابن عبد البة: االسةتيعاة  101-5/100؛ البيهةي: دالول النبوا  28/78
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( قةال لهنةد بنةت وذكة ان بيع( النساء كانت اكعة مةن  ةيةة(  وان ةسةول او )
( انةةي ال ا)ةةا)ح النسةةاء  عتبةة( عنةةدما اةادت بيعتةةي بةولهةةا: "لنماسةةحك. )ةةةال ةسةةول او )

إن قةةولي لماوةة( امةةةفا معةةل قةةولي المةةةفا واحةةدا ويةةةال: وضةةة علةة  يةةد  عوبةةاك عةةم مسةةحن علةة  
يد  يوموذ  ويةال: كان يؤت  بةدم من ماء  )يدخل يد  )يةي عةم يد)عةي الةيهن )يةدخلن ايةديهن 

ال  ابةي سةفيان ( هند بنت عتب(   وقد ةد الةسول )(2)  عم يةول اذهبن )ةد بايعتكن(1))يي"
بالنكةةام االول ألنةةي اسةةلم قبةةل ءوجتةةي )عةةن ع ةةاء: "قةةال اسةةلم ابةةو سةةفيان وحكةةيم بةةن حةةءام 

( بةذلك ومخدم( بن نو)ل قبل نساوهم  عم قدموا عل  نساوهم )ي العدا )ةدهن ةسةول او )
 .(3)النكام"

ومةةا تجةةدة االلةةاةا اليةةي ان اسةةإلم هنةةد لةةم يةةأتي مفاجوةةاك ودا)ةةة حةةال المضةة ة فو 
الخاسةةة للمعةكةة( بةةين قةةةيو والمسةةلمين وبةةين الكفةةة وااليمةةان والحةةق والبا ةةل  وانمةةا كةةان 

( واخةذها باللةفاع( بعةد ان اسةتعنيت حةق هناك اةها)ات سةبةت اسةإلمها  وعفةو النبةي )
(: ")تةةةول انةةا عاديتةةي كةةل العةةداوا العفةةو العةةام. )عةةن هنةةد بنةةت عتبةة( وهةةي تةةذكة الةسةةول )

وا)ةةحابي  وكلمةةا سةةيةت قةةةيو مسةةيةا )أنةةا معهةةا بنفسةةي فو معنيةة( و)علةةت مةةن المعلةة( بعمةةي 
لةةيو  حت  إني كنت العين كل من غءا ال  محمد  حتة  تجةةدت مةن عيةابي  )ةفيةت )ةي 
النوم عإلث ليةال بعةد )ةتح مكة(  ةفيةت كةأني )ةي ظلمة( ال فب)ةة سةهإلك وال جةبإلك  وفة  تلةك 

( يدعوني. عم ةفيةت )ةي الليلة( او )الظلم( انفةجت علي بضوء كأني اللمأ  واذا ةسول 
العانيةة( كةةأني علةة   ةيةةةق يةةدعوني  واذ هبةةل عةةن يمينةةةي يةةدعوني  واذ سةةا  عةةن لةةةمالي 

                                                                                                                         

؛ ابةةةن كعيةةةة: البدايةةة( والنهايةةة(  18/9: لةةةةم نهةةةج البإلغةةة(  ؛ ابةةةن ابةةةي حديةةةد180-7/179مدينةةة( دملةةةق  
؛ بةهةةان الةةدين الحلبةةي: 9/296؛ ال)ةةالحي اللةةامي: سةةبل الهةةد   8/155؛ ابةةن حجةةة: اال)ةةاب(  4/319

 .3/45السيةا الحلبي(  
؛ ابةن هبةة( 2/162؛ ال بةة : تةاةيخ الةسةل  8/236؛ ابةن سةعد: ال بةةات  2/276الواقةد : الم ةاء    (1)

 .69/48تاةيخ مدين( دملق   او:
؛ البخةاة : )ةحيح البخةاة   6/357؛ احمد بن حنبل: مسند احمد  2/312ابن هلام: السيةا النبوي(   (2)
؛ ال بةة : تةاةيخ الةسةل  1/159؛ الةبإلذة : انسةاة االلةةا   3/1489؛ مسةلم: )ةحيح مسةلم  5/2025
 .2/177الدين: السيةا الحلبي(  ؛ بةهان 69/40؛ ابن هب( او: تاةيخ مدين( دملق  2/162
 .2/279الواقد : الم اء    (3)
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( بين يد  يةول هلمي ال  ال ةيق. عةم ةفيةت )ةي الليلة( العالعة(: يدعوني واذا بةسول او )
ادخلوهةةا. )التفةةت كةةأني واقفةة( علةة  لةةفية جهةةنم  يةيةةدون فن يةمةةونني )يهةةا واذا بهبةةل يةةةول: 

( مةةن وةاوةةي اخةةذ بعيةةابي  )تباعةةدت مةةن لةةفية النةةاة  )ةةإل فة  النةةاة )ةةأنتظة ةسةةول او )
 .(1))فءعت"

")ةلةت مةةا هةذاخ وقةةد تبةين لةةي  ) ةدوت مةةن سةاعتي الةة  )ةنم )ةةي بيةت لنةةا نجعةةل 
  (2)عليي منديإلك  )أخذت قدوماك  )جعلت ا)لةذ  واقةول:  المةا كنةا منةك )ةي غةةوة  وفسةلمت"

الةةت ايضةةاك: "كنةةت اة  )ةةي النةةوم انةةي )ةةي اللةةمأ ابةةداك قاومةة( والظةةل )ةةي قةيبةةي ال فقةةدة وق
 .(3)( ةفيت كأني دخلت الظل"عليي  )لما دنا ةسول او )

)كانةةت هنةةد بنةةت عتبةة( مةةن اواوةةل مةةن لةةفة )ةةيهم وعفةةي عةةنهم عفةةو خةةا  بعةةد 
( وعفةةو  و)ةةةفحي اسةةتعناوهم مةةن العفةةةو العةةام فول األمةةة  هنةةةا تتجلةة  لنةةا اخةةةإلق النبةةي )

و)ةةبة  وسةةع( )ةةدة  وقلبةةي وعةلةةي )ةةي سةةبيل االقنةةاع واالسةةتيعاة لمةةا ي)ةةدة مةةن الحةةديعين 
با سإلم واستةبال التاوبين المةبلين عليي لجعلهم كسباك لأليمان ولتةجيح كفة( األيمةان والحةق 

 عل  كف( البا ل.
 : جارية ابن خطل 

تح هةةي قينةة( ألبةةن خ ةةل وقةةد ومةةن النسةةاء التةةي تةةم اسةةتعناوهم مةةن العفةةو يةةوم الفةة
اختلةة  )ةةي اسةةمهما )ةيةةل انهمةةا قةينةةا وقةيبةة(  وقيةةل )ةتنةةا واةنبةة(  بفةةتح التةةاء وسةةكون الةةةاء 

  وكانةت جاةية(  (4)و)تح الفوقي(  )نون )ةأل  التأنيةث المة)ةوةا  واالخةة  قةيبة( ضةد البعيةدا

                                                 

 .5/255؛ ال)الحي اللامي: سبل الهد   70/177ابن هب( او: تاةيخ مدين( دملق   (1)
؛ ابةةةةن هبةةةة( او: تةةةةاةيخ مدينةةةة( دملةةةةق  28/237؛ ابةةةةن سةةةةعد: ال بةةةةةات  2/291الواقةةةةد : الم ةةةةاء    (2)

؛ بةهةةةان 5/255؛ ال)ةةةالحي اللةةةامي: سةةةبل الهةةةد   3/328نةةةتظم  ؛ ابةةةو الفةةةةو بةةةن الجةةةوء : الم70/184
 .3/57الدين: السيةا الحلبي(  

؛ ال)ةةالحي اللةةامي: سةةبل 70/184؛ ابةةن هبةة( او: تةةاةيخ مدينةة( دملةةق  2/289الواقةةد : الم ةةاء    (3)
 .5/255الهد   

 انسةةةةةةاة االلةةةةةةةةا  ؛ الةةةةةةبإلذة : 2/60؛ اليعةةةةةةةوبي: تةةةةةةاةيخ اليعةةةةةةةوبي  2/259الواقةةةةةةد : الم ةةةةةةاء    (4)
؛ ال)ةةةالحي اللةةةامي: سةةةبل 8/72؛ ابةةةن حجةةةة: اال)ةةةاب(  4/540؛ الب ةةةو : تفسةةةية البةةةو   1/157-159

 .2/257؛ اللا)عي العا)مي: سم  النجوم العوالي   226-5/225الهد   
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د توبتهةةا مةةن ( بعةة.وقةةد عفةةا عنهةةا النبةةي)(1)(ألبةن خ ةةل )اسةةة( ت نةةي )ةةي هجةةاء النبةةي )
 .(2)الفسوق وحسن اسإلمها 

)ذكةت الم)ادة اني بعد استعناوها من العفةو يةوم الفةتح اسةتؤمن لهةا بعفةو خةا  
  و)ةةي (4)  وهةةي )ةتنةةا(3)ولةةفاع( )أمنةةت وفسةةلمت  بعةةد ان كانةةت هاةبةة( ومتنكةةةا فعنةةاء الفةةتح

 .(5)حين ذكةها البع  عل  انها قةينا
 :سارة موالة عمرو بن هشام   

وذكةهةةا .(6)هةةي سةةاةا مةةوالا عمةةةو بةةن هلةةام بةةن عبةةد الم لةةة بةةن عبةةد منةةا         
  وهةي امةةفا مةن  (8)  وقيل انهةا ام سةاةا وليسةت سةاةا (7)البع  عل  انها موالا لةةيو

فن ساةا موالا عمةو بن هلام  كانةت ضةمن الةيةان التةي كانةت   ويذكة الواقد (9)مءين(

                                                 

 ؛ ابةةةةةةةن كعيةةةةةةةة: السةةةةةةةيةا النبويةةةةةةة( 2/60؛ اليعةةةةةةةةوبي: تةةةةةةةاةيخ اليعةةةةةةةةوبي  2/229الواقةةةةةةةد : الم ةةةةةةةاء    (1)
؛ ال)ةةالحي اللةةامي: سةةبل الهةةد   8/72؛ ابةةن حجةةة: اال)ةةاب(  4/298؛ البدايةة( والنهايةة(  3/564-565
5/225-226. 
  اليعةةةوبي: تةةاةيخ اليعةةةوبي  3/465؛ الةةبإلذة : انسةةاة االلةةةا   283-2/282الواقةةد : الم ةةاء    (2)
يةا النبويةةةةة(  ؛ السةةةةة4/298؛ ابةةةةةن كعيةةةةةة: البدايةةةةة( والنهايةةةةة(  2/160؛ ال بةةةةةة : تةةةةةاةيخ الةسةةةةةل  2/59-60
 .226-5/225؛ ال)الحي اللامي: سبل الهد   8/72؛ ابن حجة: اال)اب(  3/564-565
 .2/225؛ الكإلعي: االكتفاء  1/159البإلذة : انساة االلةا    (3)
 .17/217؛ النوية : نهاي( األةة  8-18/7ابن ابي حديد: لةم نهج البإلغ(   (4)
 .5/226ل)الحي اللامي: سبل الهد   ؛ ا12-8/10ابن حجة: )تح الباة    (5)
؛ 2/155؛ ال بةةة : تةةاةيخ الةسةةل  1/156؛ الةةبإلذة : انسةةاة االلةةةا   2/283الواقةةد : الم ةةاء    (6)

 .5/225ال)الحي اللامي: سبل الهد   
 .  7/366؛ ابن االعية: اسد ال اب(   281/ 3البإلذة : انساة االلةا    (7)
بةةن علةةةي بةةةن  د؛ احمةةة6/3516م  1982ال)ةةةحاب(  داة العلةةم  م)ةةةة   ابةةو نعةةةيم اال)ةةبهاني: معة)ةةة( (8)

عابت الخ ية الب داد : كتاة االسماء المبهم( )ي االنباء المحكم(  تحةيق: عةء الةدين علةي السةيد  مكتبة( 
؛ ابةةو الفةةةو بةةن الجةةوء : تلةةةيح )هةةوم االعةةة )ةةي 2/129  3م  1997-ه1417الخةةانجي  الةةةاهةا  م)ةةة 

. ؛ ابةةن االعيةةة : اسةةد 1/476  1م  1997ة  داة االةقةةم بةةن ابةةي االةقةةم   بيةةةوت   عيةةون التةةاةيخ والسةةي
 .  7/366ال اب(  

 .16/ 5البيهةي: دالول النبوا   (9)
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لةتةةةال المسةةةلمين )ةةةي بةةةدة )ةةةي خيةةةامهم  ت نةةةي وتضةةةةة الةةةد)و  يةةةوم تجمةةةة الملةةةةكون
 .(1)يلةبون الخمة ويحتفلون

وكانت ساةا موالا عمةو بن هلام "م ني( نواح( بمك( )يلة  عليها هجاء ةسةول او     
(( ت نةي بةي  وكانةت قةد قةدمت علة  ةسةول او( )  )( ت لةة ي)ةلها ولةكت الحاجة

الةت: يةةا محمةد  ان قةيلةةاك منةةذ ( :مةا كةةان لةك )ةةي غناوةك ونياحةةك )ة)ةةال ةسةةول او )
( وفوقةةة لهةةا بعيةةةاك قتةةل مةةن قتةةل مةةنهم ببةةدة تةكةةوا سةةماع ال نةةاء" )و)ةةلها ةسةةول او )

 .(2)( استعناوها من العفو عاماك  )ةجعت ال  قةيو وهي عل  دينها  )أمة النبي )
و وقيل انها هي التي حملت كتاة حا ة بن ابةي بلتعة( وهةو احةد ال)ةحاب( الة  قةةي     

 وذكةةت الم)ةادة التاةيخية(  (3) ( لفةتح مكة(قبيةل الفةتح يخبةةهم بالةذ  عةءم عليةي النبةي )
( اسةتعداد  للسةية الة  )ةتح مكة( فنةي :" كتةة حا ةة بةن ق)تها  اني عندما اكمل النبي )

( مةن االمةة )ةي السةية ابي بلتعي كتاباك ال  قةيو يخبةةهم بالةذ  فجمةة عليةي ةسةول او )
امةفا ءعم محمد بن جعفة انها من مءين( وءعم غية  فنها ساةا موالا لةبع   اليهم عم فع ا 

بنةةي عبةةد الم لةةة وجعةةل لهةةا جعةةإلك علةة  ان تبل ةةي قةيلةةاك )جعلتةةي )ةةي ةفسةةها عةةم )تلةةت عليةةي 
قةونها عم خةجت بةي  . واتة  الخبةة مةن السةماء بمةا )عةل حا ةة ومةا )ةنة   )بعةث علةي 

او عنهما   )ةال ادةكا فمةاا قد كتة معهةا حا ةة  ابن ابي  الة والءبية بن العوام ةضي
اجمعنةا لةةي )ةي فمةةهم )خةجةةا حتة  ادةكاهةةا  دبةن ابةي بلتعةة( بكتةاة الة  قةةةيو يحةذةهم مةةا قة

بالخليةة(   خليةة( بنةي حمةد )اسةتنءالها )التمسةا  )ةي ةحلهةا )لةم يجةد لةيواك )ةةال لهةا علةي بةةن 
( وألكةةةذبنا ولتخةةةةجن لنةةةا هةةةذا الكتةةةاة او ابةةةي  الةةةة انةةةي احلةةة  بةةةاو مةةةا كةةةذة ةسةةةول )

لنكلفنك )لمةاةات الجةد منةي قالةت اعةة  )ةأعة  )حلةت قةةون ةفسةها )اسةتخةجت الكتةاة 

                                                 

 .57-56/ 1الم اء     (1)
؛ ابن ابي حديةد: 4/328؛ الب و : تفسية الب و   2/283؛ الواقد   3/348مةاتل: تفسية بن مةاتل   (2)

 .14/60  لةم نهج البإلغ(
؛ اليعةةةوبي: تةةاةيخ اليعةةةوبي  1/156؛ الةةبإلذة : انسةةاة االلةةةا   5/54ابةةن هلةةام: السةةيةا النبويةة(   (3)
؛ الةة بةي: تفسةية 18/8؛ ابةن ابةي حديةد: لةةم نهةج البإلغة(  2/155؛ ال بة : تاةيخ الةسل  2/58-60

 .4/283(  ؛ البداي( والنهاي3/536؛ ابن كعية: السيةا النبوي(  18/51الةة بي  
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( . كمةةةا ان سةةةاةا كانةةةت تةةةذكة النبةةةي ) (1)( " منهةةةا )د)عتةةةي اليةةةي )ةةةأت  بةةةي ةسةةةول او )
 .(2)بالةبيح وتؤذيي بالةول )ي مك(

السةةتعناء  بعةةد توبتهةةا ممةةا كانةةت تفعلةةي كونهةةا وقةةد لةةملها العفةةو الخةةا  بعةةد ا       
 ( )ت ني بي كانت م ني( نواح( بمك( )كان يلة  عليها هجاء النبي )

  وعنةةد الفةةتح قيةةل انهةةا هةبةةت خةةاةو مكةة( وتةةواةت عةةن االنظةةاة واختفةةت (3)وتؤذيةةي بةةي
 .(4)( )أمنها واسلمت وامنتحت  استؤمن لها عند النبي )

 النتائج:
( كةةان مظهةةةاك كةةامإلك لننسةةاني( والةحمةة( ومةةعإلك فعلةة  النبةةي )لةةيأ مةةن لةةك )ةةي فن  -1

)ي العفو وال)فح والةحم(  )العفو هو ال)ةف( الف ةية( لةدين او )ةي األة   و)ةف( 
المسةةةلمين مةةةن البلةةةة  كةةةونهم خلفةةةاء )يهةةةا  )ةةةاو تعةةةال  سةةةبق العفةةةو والةحمةةة( علةةة  

 ة .( عل  األالعةاة والعذاة والحساة وهذا ما جسد  النبي )

( لةةةم يكةةةن )ةةةي حالةةة( ضةةةع  هةةةو والمسةةةلمين اعنةةةاء وبةةةد  مةةةن الواضةةةح ان النبةةةي ) -2
عفةةو   كمةةا ظةةن الةةبع   ولةةو فةاد فن ينةةتةم لنفسةةي وللمسةةلمين نتيجةة( لمةةا عةةانو  قبيةةل 
)ةةةتح مكةةة( وبعةةةد  لفعةةةل  اذ كةةةان يكفيةةةي ان يمةةةد يديةةةي الةةة  السةةةماء ويتضةةةةع الةةة  ةبةةةي 

 ي ان ةبي فةسلي ةحم( للعالمين.بالدعاء )يستجية عاجإلك غية  جل  ولكني يع

( فسةةم  )ةةوة العفةةو )ةةي يةةوم )ةةتح مكةة( )ةةي ا)ةةداة  العفةةو العةةام عةةن جسةد النبةةي ) -3
اهلها واع اوهم األمان  بيد اني كان من الضةةوة  وجةود الحةءم األ)ةيل الة  جانةة 

                                                 

؛ابةةةن كعيةةةة: السةةةيةا النبويةةة( 5/14؛ البيهةةةةي :دالوةةةل النبةةةوا    54-5/53ابةةةن هلةةةام : السةةةيةا النبويةةة(   (1)
؛ ال)ةةةةالحي اللةةةةامي : سةةةةبل الهةةةةد   7/690؛ابةةةةن حجةةةةة: اال)ةةةةاب(   4/284؛البدايةةةة( والنهايةةةة(  3/537 
5/225  . 
؛ ابةن حجةة: 2/226الكإلعي: االكتفةاء   ؛9/120؛ البيهةي: السنن  2/60اليعةوبي: تاةيخ اليعةوبي   (2)

 .7/69اال)اب(  
؛ الكإلعةةي: 9/120؛ البيهةةةي: السةةنن  2/60؛ اليعةةةوبي: تةةاةيخ اليعةةةوبي  2/283الواقةةد : الم ةةاء    (3)

 .7/69؛ ابن حجة: اال)اب(  14/60؛ ابن ابي حديد: لةم نهج البإلغ(  2/226االكتفاء  
؛ 3/564؛ ابةةةن كعيةةةة: السةةةيةا النبويةةة(  2/226لكإلعةةةي: االكتفةةةاء  ؛ ا2/161ال بةةةة : تةةةاةيخ الةسةةةل   (4)

 .3/41بةهان الدين: السيةا الحلبي(  
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( )ي التعامل مة مجموع( مةن النسةاء قةد تجةاوءوا ال)فح الجميل )ي قيادا النبي )
( وللمسلمين )اةتكبوا ا)عال مؤذي( ضد  مةن سةة م ومعاةضتهم للنبي ))ي معاداته

 وقذ  وتسفيي وتكذية وحت  قتل )استعنوا من هذا العفو العام.

معةةةل هةةةذا االسةةةتعناء هةةةو ضةةةةوةا لل)ةةةالح العةةةام لحةةةين عةةةودا هةةةذ  النسةةةوا الةةة  جةةةادا  -4
ء هةةو ال)ةةواة وةلةةد العةةةل )ةةي معة)ةة( وادةاك الحةةق مةةن البا ةةل )كةةان هةةذا االسةةتعنا

جةةةةةأ انةةةةذاة ومةاجعةةةة( للنفةةةةوأ وةد النةةةةاأ الةةةة   ةيةةةةق الحةةةةق ةداك جمةةةةيإلك  )توالةةةةت 
الةدعوات بةةإعإلن التوبة( والم فةةةا عمةا سةةل  مةن قبةةل هةؤالء  وسةةعيهم للتلةفة بةةبع  
المسةةلمين )ةةتم العفةةو عةةنهم عفةةواك خا)ةةاك بلةةفاع( ظهةةةت )يهةةا معةةالم تةةوبتهم الن)ةةوم 

 وةجوعهم ال   ةيق الحق.

( لةم يةةةغم احةداك مةن المعفةو عةنهم عفةواك خا)ةةاك اةا اليةي ان النبةي )وممةا تجةدة االلة -5
باللةةفاع( والتوبةة( علةة  االسةةإلم وهةةذا مةةا حةةدث مةةة الكعيةةة مةةنهم )ةةي اع ةةاوهم مهلةة( 

الة  ان مةأل النةوة قلةبهم  (للتفكية واالعتةاد واالقتنةاع بةدين االسةإلم ونبةوءا النبةي )
 وتمكن منهم ةسو  االيمان.

ب ةةةيةتين قبةةل )ةةتح مكةة( وخإللةةي  االولةة  عفةةو عةةام ألهةةل مكةة(  جةةاءت )ةةي ( العفةةو -6
( جميعةةاك باسةةتعناء مجموعةة( مةةن االلةةخا  مةةن الةجةةال والنسةةاء  )ةةةال لهةةم النبةةي )

"اذهبةةوا )ةةأنتم ال لةةةاء ال تعةيةةة علةةيكم اليةةوم ي فةةة او لكةةم" فمةةا العفةةو الخةةا  )جةةاء 
 ب)ي ( لفاع( وفعإلن توب( و لة فمان.

و الخةا  عةن هةذ  النسةاء مسةتةبإلك عظيمةاك لهةم )ةي خدمة( االسةإلم لةد ةسم هةذا العفة -7
والمسلمين  مني حدوث التحول العظيم )ي مساة حيةاتهم لت)ةبح بعضةهم مةن النسةوا 
التي تدعو ال  او  بةةول الحةق واألمةة بةالمعةو  والنهةي عةن المنكةة ولسةاناك ين ةق 

ةاك عظيمة( لهةذا العفةو معلمةا بالدعوا لدين او )ي ملاةق األة  وم اةبها )معلةت عمةا
   (.تنبأ بها النبي )
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Abstract 

 This research deals with forgiveness of the Prophet (peace 

and blessings be upon him) for women before and after the year of 

conquest (Makka), and the desired and wanted purposes of it, and 

absolutely there is no doubt that the Prophet (peace and blessings be 

upon him) was a complete and a great model of humanity and 

mercy, although the Prophet (peace and blessings be upon him) and 

his companions suffered too much from Makkans and standing 

against him and the Islamic preaching, he  had issued a generous 

and great forgiveness for Makkanas. He forgave them to show us 

the most wonderful states of forgiveness. The forgiveness form 

came in two ways: a general amnesty for all the people of Mecca, 

with the exception of a group of men and women for many reasons, 

including their adult hostility and hatred of Islam and Muslims The 

aim of this exception is to achieve the original firmness of the 

Prophet (peace and blessings be upon him) on the side of 

forgiveness in the beautiful leadership of the nation and to represent 

an alarm bell to review the soul and repentance from the above and 

return to the right path.  

 Keywords: Islam, tolerance, forgiveness. 

 

                                                 

 History Department/ College of Education for Human Sciences/ University of 

Mosul. 


