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(م 632-622/  هـ11- 1)  النبي عصر في السياسي العفو  

 إعداد 

 محمد فهد شجاع حصين 

 باحث ماجستير بقسم التاريخ 

 جامعة جنوب الوادي  -كلية اآلداب 

 mfalbrazzy@gmail.com 

 :العربيةاللغة ب الملخص
ه/  11-1)العفو السياسي في عصر النبي صلي هللا عليه وسلم )موضوع الدراسة  

، لما له من تأثيرات علي مجريات الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  م(622-632
كان    )ص( ودراسة هذا الموضوع تكشف لنا الكثير من الحقائق التاريخية وخاصة أن النبي 

  اإلسالمي قدوة للعالمين في العفو المستمد من خلقه الكريم والذى عبر بقوة عن سماحة الدين  
  النبي أسلموا بعظيم عفو    مواجهة أعدائه، فأعداء اليوم هم من  في   )ص(    النبيوعن عبقرية  

  العديد من النتائج العجيبة   )ص(    النبي وحملوا راية الدين وبلغوه لغيرهم، وكان لعفو    )ص(  
قدوة للخلفاء والوالة والقادة الذين آتوا من بعده، والخلفاء    )ص(  والتي جنتها األمة الحقًا، فكان 

مثلوا القوة السياسية والروحية التي تعتمد عليها األمة في إرساء قواعد حكمها وسيطرتها  
والة  مكانتهم من "كونهم حفظة للدين وحماة للشريعة" فولوا ال   ء استمد الخلفاومجدها، ولقد  

المشكالت السياسية،   العديد من  وسيروا الجيوش وعينوا القضاة ووزعوا األموال، وواجهوا 
فظهر عفوهم العظيم في مواجهتها، وفي هذه الرسالة سوف يتم الكشف عن العديد من تلك  

 المواقف.  
»وما يشاهده الناظر في كتابي هذا من خطأ ووهم فليعلم أني لم أقله من نفسي، وإنما نقلته  

ما فيه من الفوائد والصواب،    إلىمن كالم العلماء وأهل الحفظ واإلتقان، ويكون الخطأ يسيرا  
 ومن هللا سبحانه أستمد الصواب في القول والعمل«. 

  . حصين  الخلفاء، لنبي، ا عصر   السياسي،  العفو الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
َأَبرُّ  الناس وأســرعهم بالعفو والتســامت امتثاال ألمر هللا ســبحانه    )ص(كان الرســول  

ل ينَ وتعـالي فقـد قـال هللا في كتـابـة العزيز:   ف  َوَأععر  ع َعن  العجـاه  الععذرع َو َوأعمذرع بـ  ذ  العَعفع خـذ
(1)  ،

عن أذي الكفار والمنافقين، ويتحمل من أذاهم، ويصــبر علي جفائهم،    يتغاضــي)ص(  وكان  
  وذلك   ،باإلحســـــانما ال يســـــتطيع أحد  منا اليوم الصـــــبر عليهك ومع ذلك كان يرد علي ذلك  

ة   ألمر هللا تعـالي الـذي ذكر في كتـابـه الكريم:    )ص(  أتبـاعـًا منـه َوال َتزالذ َتطَّل عذ َعلي خـائ نـَ
مع   هذ نع ن ينَ م  ــ  ســــ مُّ العمذحع َ يح  َِّ َفتع إ نَّ  ــع مع َواصــــ هذ فذ َعنع ، َفاعع مع هذ نع إ الَّ َقل ياًل م 

، وكان عفو النبي  (2)  
من متاع الدنيا،   ءشــيامتثااًل ألوامر هللا ســبحانه ولحســن أخالقه، ولم يكن يقصــد من عفوه  

ولكن عفوه أســــفر علي نتائج ســــياســــية ضــــخمة، ســــوف نلقي عليها الضــــوء في ثنايا هذه  
 الدراسة.

وســعة صــدره وحســن خلقه   )ص(  ومن المواقف التاريخية التي تثبت مدي صــبر نبينا الكريم
جال  المواقف الكثيرة التي ذكرتها كتم الـسير:  ومنها علي ـسبيل المثال ال الحصـر  أن " أن ر 

لـست تعطي من مالك وال  ( 3)بإناء وقال له: "أمأل هذا تمرا وهذا ـسويقا  )ص(  جاء إلي النبي  
: املئوا هــذا تمرا  )ص(من مــال أبيــك، فقــال: أعــد، كيف قلــتر فــأعــاد الرجــل كالمــه، فقــال  

 .(4)وسويقا، لست أعطي من مالي وال من مال أبي"
أـنه ـقال: "فألن يخطا اإلـمام في العفو خير من أن  )ص(  وـقد ورد عن  نبيـنا الكريم  

يفضـــــــل العفو ويعفو عمن يســـــــا إليه  ولكن   )ص(  وكان نبيا الكريم  ( 5)يخطا في العقوبة"
يعفو في   )ص(  غيورا في انتهاك حدود هللا حازما في تطبيق الحدود فكان النبي   )ص(  كان  
)ص(  هللا فقد ورد في كتم الســـيرة أن امرأة ســـرقت في عهد رســـول هللا    إال حدود ءشـــيأي  

لكي يشـفع لها   م(، فذهم قومها إلي سـيدنا أسـامة بن زيد629هـــــــــــ /  8في عام الفتت )
لكي يشـــفع فيها   )ص(  إلي رســـول هللا وبالفعل ذهم ســـيدنا أســـامة  )ص(  عند رســـول هللا

ن وجه رســــــول هللا بالغضــــــم، فلما جاء الليل قام رســــــول   )ص(فلما كلمه أســــــامة فيها تلوَّ
إنمـا أهـلك النـاس قبلكم    )ص(  هللا ه  ثم ـقال: »أمـا بعـد  ـف ا ـفأثني علي هللا بمـا هو أهـل خطيبـً

أنهم كانوا إذا سـر  فيهم الشـريف تركوه، وإذا سـر  فيهم الضـأيف أقاموا عليه الحد. والذي  
)ص(  م أمر رســـــول هللا  نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد ســـــرقت لقطعت يدها«، ث

 .(7)فقطعت يدها  (6)بتلك المرأة
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حد ولكن من خالل استشراف األحاديث النبوية نجد أنه يجوز العفو في الحدود مثل  
ولكن بشـر  أن الذي يعفو هو المتضـرر من فعل السـرقة نفسـه قبل أن يرفع شـكوي   ةالسـرق

السـرقة إلي القاضـي وهو ما يعرف باسـم" التعزيز"، أما بعد رفع األمر للقاضـي، فال أثر للعفو  
ــار  رداـئه إلي النبي    وذـلك  ،ذـلكعـند   )ص(  طبـقًا لـما جـاء في األثر من أن رجاًل جـاء بســـــــ

الرجل المســــــــرو  :" لم أرد هذا،  )ص(  أن تقطع يده، فرد علي النبيفأمر النبي بالســــــــار   
 .(8)"فهال قبل أن تأتيني" )ص(  ردائي عليه صدقة، فقال رسول هللا  

ــه اـلدـعاء عليهم،  وبـعد أن توفي  )ص(  ـكذـلك عفو النبي   عن أـهل الـطائف ورفضـــــــ
 )ص(  وألصـحابه قرر النبي باسـتهانة قري  به وشـدة إيذائهم له  )ص(  أبوطالم، شـعر  النبي

أن يخرج إلي الطائف، وما أن وصل إلي الطائف حتي قابل رؤساءهم وعر  عليهم اإلسالم  
ــفهاءهم يقفون في وجهه  ــلوا غلمانهم وســ فما كان منهم إال أنهم  ردوا عليه ردا قبيحا وأرســ

جاء ، وخرج من الطائف حتي إذا  )ص(  فأنصــرف  )ص(  ويرمونه بالحجارة حتي أدموا قدميه  
: »اللهم إني أشـــــــكو إليك ضـــــــأف قوتي وقلة  (9)إلي ظل شـــــــجرة فجلس تحت الظل ثم قال  

حيلتي وهواني علي الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المسـتضـعفين وأنت ربي إلي من تكلني  
ــم علي فال أـبالي غير أن   إلي بعـيد يتجهمني أم إلي ـعدو ملكـته أمري إن لم يكن ـبك غضـــــــ

نور وجهك الذي أشـرقت له الظلمات وصـلت عليه أمر الدنيا واآلخرة  عافيتك أوسـع لي أعوذ ب
حتي ترضـــــي وال حول وال قوة إال    العتبىأن يحل علي غضـــــبك أو أن ينزل بي ســـــخطك لك  

، وقال له: إّن هللا قد سمع قولك وسمع قولهم،  وبعد هذا الدعاء نزل عليه جبريل (10)بك"
 )ص(  لجبال، لتأمره فيهم بما شــئت،  فرد عليه النبي وما رّدوا عليك، وقد بعث هللا إليك ملك ا

وحده ال يشـــــرك به شـــــيئا« وبذلك    يعبد هللاوقال: »بل أرجو أن يخرج هللا من أصـــــالبهم من  
ــل أن يعفوا عنهم أماًل من هللا أن يهديهم ويخرج     )ص(  رفض النبي   موتهم وهالكهم وفضـــــ

 .(11)سبحانه وتعالي ال يشريك به شيئاً   يعبد هللامن بين أوالدهم من  
الذي    مبعد التعذي،  حيث أنه  (12)عن ســــراقة بن مالك )ص(  كذلك عفا رســــول هللا  

 )ص(  سـموات للنبي الكريموأصـحابه جاء األمر اإللهي من فو  سـبع  )ص(  تعر  له النبي
َِّ     أن يـهاجر من مـكة إلي يثرب وذـلك عـندـما نزل قول هللا تـعالي ب ـيل   ــَ رع ف ي ســـــــ اج  َوَمنع يـهَ

َعةً  ــَ َرع   مذَراَغًما َكث يًرا َوسـ دع ف ي األع يج 
ــحبة رفيقه أبوبكر   )ص(  ، فخرج النبي  (13) مهاجرًا وصـ

ــديق ــمن  ،وكانت قري  تراقم حركته (14)الصـــــ ــعي جاهدة إلي الخالص منه حتي تضـــــ وتســـــ
  )ص(  فخرج النبي  (15)لنفسها هيبتها ومكانتها بين القبائل ولتحافظ علي سيادتها بين العرب
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في    )ص(  ، وقد اختبأ النبي(16)من مكة واســــــــتقر في بداية األمر من هجرته  في غار ثور
و (  17)ثم اتجـه إلي يثربغـار ثور عـدة أيـام حتي تهـدأ قري  في البحـث عنـه وتعقبهـا لـه،  

 )ص(  قد غادر مكة جعلت جائزة كبري لمن يتبع النبي    )ص(  عندما علمت قري  بأن النبي
ا بكر ويقوم بقتلهم وكـانـت هـذه الجـائزة مـائـة نـاقـة ــراقـة بن مـالـك(18)وَأبـَ يتتبع    ، فخرج  ســـــــ

ــتطاع أن   )ص(  النبي ــتطع أن يقترب    وأبوبكر   )ص(  ييجد النبواســ ــديق، ولكنه لم يســ الصــ
غاصــت أقدام حصــانة في الرمال وكلما أخرجها   )ص(  منهم فكلما حاول أن يقترب من النبي

غاصـــــــت مرة أخري وتكرر هذا األمر، وبعد كل العناء  واإلرها  الذي تعر  له ســـــــراقة بن  
وعفا  (19)ألمانا)ص(  األمان وعلي الفور كتم له النبي    )ص(  مالك قرر أن يطلم من النبي

ــراقة بن مالك  )ص(  وبعدما عفي النبي   (20) )ص(  عنه النبي   طلم منه أن ال   (21)عن ســـــــ
النبي أمـــام أي شـــــــــخص أنـــه رأي  أبـــدًا  بكر وأن  يخفي عن قري     وأبو    )ص(  يتحـــدب 

 .(22)أمرهم
إلي المدينة   )ص(  الي يثرب، وعندما وصـل  النبي  بالهجرة  )ص(  أذن هللا إلى نبيه

ــجد والم اخاة والمعاهدة، فكان   ــع أركان الدولة اإلســــــــالمية  المتمثلة في  بناء المســــــ وضــــــ
بين المهاجرين واألنصـــار    )ص(  ، وآخي النبي(23) مركزا للدعوة ومقّرا للحكم  ي المســـجد النبو 

ــحيفة التي  (،24) ــع الصـــ ــكان المدينة بقيادة    تتحدد العالقاووضـــ والحقو  والواجبات بين ســـ
باعتراف جميع أطرافها بنص صـريت هو: »وإنه ما كان بين أهل هذه الصـحيفة    )ص(  النبي  

)ص(  من حدب أو اشــتجار يخاف فســاده فإن مرده إلي هللا عّز وجّل، وإلي محمد رســول هللا
(25)  

ــار،   ـــجد، والم اـخاة بين المـهاجرين واألنصـــــــ وبـهذه الخطوات العملـية، وبـناء المســـــــ
ــعاره فيها العفو   ــالمية في المدينة بقيادة النبي  وكان شـ ومعاهدة المدينةك قامت الدولة اإلسـ
في كل األمور طالما لم تنتهك حرمات هللا، وقد تجلي عفو النبي في كل مناحي الحياة، وكما  

ــابقا أن   ــد به أي  ذكرنا ســــ عفو النبي نابع من أخالقه العظيمة وطاعة هلل عز وجل لم يقصــــ
ــبـحانه، ولكن تجـلت ثمرات عفو النبي مع مـعامالته مع القـباـئل   اهداف ســـــــــوي وجه هللا ســـــــ

 والجيوش لنتائج سياسية مبهرة لصالت اإلسالم والمسلمين.
الثانية  عبدهللا بن جح  في رجم من السـنة   )ص(  بعث النبي (26)وفي سـرية نخلة

في اإلســـالمك    (27)من الهجرة، وأســـر المســـلمين فيها  اثنين من المشـــركين هما أول أســـيرين
فنظًرا لمـا وجـده من    -الحكم-، ـفأـما األول  (29)، وعثمـان بن عـبدهللا(28))الحكم بن كيســــــــــان
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حتي اسـتشـهد يوم    )ص(  فإنه أسـلم وحسـن إسـالمه، وأقام عند رسـول هللا    ةالمعاملة الكريم
ــنـة الرابعـة للهجرة، وأمـا عثمـان بن عبـدهللا فلحق بمكـة فمـات بهـا    (30)بئر معونـة في الســـــــ

ــلمون بهما النبي    (31)كافًرا ــيرين يظفر المســـ عفا عنهما،    )ص(  ومع أن هذين هما أول أســـ
وهذا الموقف له دالالت كبيرة جدا، حيث إنه وضت من البداية سياسة رسول هللا في التعامل  
مع األسري، ونجت النبي بعفوه بأنه قد استمال قلم الحكم بن كيسان إلي اإلسالم، وقد ازداد  

ســرية  هذا المعني رســوًخا عندما رأينا رؤيته للتعامل مع أســري بدر بعد أقل من شــهرين من  
 .نخلة

 الخاتمة
 تطر  البحث لنتائج عديدة من أهمها: 

 عن أهل الطائف. )ص(  النبي  وعف -1
 عن سراقة بن مالك. )ص(  النبي  وعف -2

 
  الهوام : 

 
 . 199سورة: األعراف اآلية   (1)
 . 13سورة: المائدة اآلية  (2)

والسمن. راجع    (3)  والعسل  باللبن  يطحن  ثم  والشعير  الحنطة  أن تحمص  الفتت السويق: هو   أبو 
بيروت   العلمية  الكتم  دار  اإلعراب،  صناعة  سر  الموصلي:  جني  بن  ج2000عثمان  ، 1م، 

 .452ك الصالبي: السيرة النبوية، هام  ص198، 104ص

 .520، ص4ي، جالخركوشي: شرف المصطف (4)

الرشد    (5) مكتبة  الحوت،  يوسف  كمال  تحقيق  واآلثار،  األحاديث  في  المصنف  ابي شيبة:   - ابن 
اإلسالمي    1409الريا  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  تحقيق  الترمذي،  سنن    - الترمذي: 
 .  158ك الغرناطي ابن األزر : بدائع السلك، ص 85، ص3م، ج1998بيروت
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َِّ بن  يقال أن تلك المرأة التي ثبت عليها السرقة هي فاطمة بنت األسود بن عبد (6)  األسد بن عبد
عمرو ابن مخزومك وهي من بني مخزوم، أما موضوع السرقة فيقال أنها كانت تستعير المتاع ثم  

ا حكم لكي ينفذ عليه  تنكر أنها أخذته وفي أحدي المرات ثبت عليها السرقة فجي بها إلي النبي
.ك بن الحرضي:  28، ص10السرقة وهو قطع اليد .راجع. تقي الدين المقريزي: إمتاع األسماع، ج

بهجة المحافل وبغية األماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، دار صادر، بيروت، ب.ت، 
 .413، ص1ج

لي محمد ك عَ 88، ص  5ك البيهقي: دالئل النبوة، ج  175، ص4البخاري: صحيت البخاري، ج   (7)
يرةذ الّنبوية"، ص الَّبي: السّ   .774محمد الصَّ

سلطان   (8) بن  زايد  األعظمي م سسة  محمد مصطفي  تحقيق:  الموطأ،  مالك:  بن  أنس  بن  مالك 
 .1220، ص5م، ج2004أبوظبي

 . 26-24السهيلي: الرو  األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام، ص (9)

محمد بن صالت بن محمد العثيمين: الضياء الالمع من الخطم الجوامع، الرئاسة العامة إلدارات   (10)
 .40م، ص1988البحوب العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الريا  

الع األسرار في سيرة النبي المختار، تحقيق: محمد محمد بن عمر الحضرمي: حدائق األنوار ومط  (11)
 .198،  197هـ، ص 1419غسان نصوح عزقول، دار المنهاج، جدة 

سفيان سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن مالك ابن تيم  سراقة بن مالك: هو أبو (12)
ل ج بن مّرة ل ج، وهم َبنو مذدع بن تيم بن عبد مَناف بن   بن مدلج وينتهي نسم سراَقة إ َلي بني مذدع

كَناَنة. وكان سراقةذ من أشراف مذدلج، يعدُّ في أهل المدينة. وكان قذَديدًا. ويقال: إنه سكن مكة. 
روي عنه من الصحابة ابن عباس وجابر. وروي عنه من التابعين سعيدذ بن المسيم وابنه محمد 

. وقيل إنه مات بعد عثمان. بن سراقة، مات سراقةذ سنة أربع وعشرين في صدر خالفة عثمان
الفكر،   الزركلي، دار  أنساب األشراف، تحقيق: سهيل زكار وريا   ت بيرو الَباَلذذري: جمل من 

 . 148، ص 12ك السمعاني: األنساب، ، ج134، ص11م، ج1996
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 . 100سورة النساء: من اآلية  (13)

 .185صالحسن ابن ذي الوزارتين: تخريج الدالالت السمأية،  أبو( 14)

النبي  (  15) إيذاء  في  قري   تفننت  النفسية منها   لقد  الوسائل  العديد من  أجل ذلك  وابتكروا من 
والجسدية وبعد أن وضعت خطتها المحكمة اتجهت إلي تنفيذها بكل ما أوتيت من قوة ك وقد تزعم 

وزوجته أم جميل ك فكانوا يتبادلون األدوار فيما بينهم فتارة نجد    عمة أبولهمحركة إيذاء النبي  
وفي طريقة وتارة نجد عمه أبولهم يضع القاذورات أمام أم جميل تضع الشوك أمام منزل النبي

وبعدما استنفذت قري  الحرب النفسية علي النبي  بيته وذلك من قبيل الضغط النفسي علي النبي
الحرب إلي  اتجهت  النبي  وأصحابه  أصحاب  تعذيم  التعذيم الجسدية عن طريق  أنواع  أشد 

إيذاء قري  للنبي   التفاصيل عن  العراقي: لفية  وأبشعه.للمزيد من  أبوالفضل  وأصحابه.أنظر. 
بيروت،   المنهاج،  دار  الزكية"،  السنية  الدرر  "نظم  النبوية  ك    .172،  57م، ص2005السيرة 

ماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، دار  يحيي بن الحرضي: بهجة المحافل وبغية األ
 .  127-114، ص 1صادر، بيروت، ب.ت، ج

غار ثور: يبعد فرسخا أسفل مّكة وحراء من نحو مني هو غارفي جبل ثور، بمكة، وذلك حين   (16)
وبكر رضي هللا عنه، من قري  حين خرجوا في اتباعه،   إلي المدينة اختفي فيه هو وأب  هاجر  
: "ما ظنك باثنين، هللا ثالثهما ". المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة ألبي بكر    وفيه قال
األقطار،    ك102، ص1ج  األقاليم، خبر  في  المعطار  ميري:  الح  إحسان 2الرو   تحقيق:   ،

 . 425م، ص1980ت عباس، م سسة ناصر للثقافة، بيرو 

 . 346الخركوشي: المصدر السابق، ص (17)

الَباَلذذري: جمل من أنساب األشراف، تحقيق: سهيل زكار وريا  الزركلي، دار الفكر، بيروت   (18)
 . 263م، ص1996

ك عز الدين ابن األثير: الكامل في التاريخ،   171، ص4ابن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ، ج  (19)
 .696، ص1ج
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 . 100م، ص1988الماوردي: أعالم النبوة، دار ومكتبة الهالل، بيرت( 20)

عن سراقة بن مالك فحسم بل أيضًا أعطاه بشارة خاصة بما سيحدب له في   لم يأفذ النبي    (21) 
وكانت هذه البشارة بأن سراقة بن مالك سوف يرتدي في يوم من األيام أساور ملك   المستقبل ك

الفرس كسري التي كان يرتديها في يديه والمصنوعة من الذهم الخالص والجواهر الثمينة وأيضًا  
أنه سوف يرتدي التاج الخاص بكسري .للمزيد من التفاصيل عن تلك الواقعة .أنظر. جالل الدين 

علي بن القاري:   ك193، ص2خصائص الكبري، دار الكتم العلمية، بيروت، ب.ت، جالسيوطي: ال
 .142، ص1م، ج2000شرح الشفا، دار الكتم العلمية، بيروت، 

أبوالبقاء الهاشمي: تخجيل من حرف التوراة واإلنجيل، تحقيق: محمود عبدالرحمن قدح، مكتبة   (22)
 .843، ص2م، ج1998العبيكان، الريا  

 . 320،  319ك طقوش: تاريخ الخلفاء الراشدين، ص  496  ، ص1ام: السيرة النبوية، جابن هش  (23)

ك ابن سيد الناس: عيون األثر في فنون المغازي والشمائل 90-  88ابن عبدالبر: الدرر، ص  (24)
ك أحمد 232،  231، ص1، ج1993بيروت  -والسير، تعليق: إبراهيم محمد رمضان، دار القلم  

 . 77، 78هـ، ص1427، دار السالم، القاهرةعصر الرسول  عجاج كرمي: اإلدارة في

 108-  106، ص2ابن هشام: السيرة النبوية، ج  لمزيد من التفاصيل عن وثيقة المدينة أنظر:  (25)
األنف، ج   ك الرو   وقائع   243  -240، ص4السهيلي:  النبوية عر ذ  السيرة  الصالبي:  ك 

  - 323م، ص2008لبنان  -، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  7َوتحليل أحَداب،  
327. 

سرية نخلة: نخلة منطقة تقع بين مكة والطائف، هذه السرية خرجت من المدينة في شهر رجم   (26)
هجريةك العترا  قافلة لقري  ستمر بمنطقة نخلة، وهي تقع علي بعد حوالي أربعمائة   سنة اثنين

وثمانين كيلو مترًا من المدينة، وكان عدد الخارجين فيها اثنا عشر مقاتاًل، وكانت في األشهر 
ك 92،  91، ص3الحرم، واستغلت قري  هذا الحدب للتنديد بالمسلمين .ابن الجوزي: المنتظم، ج

 . 10، ص2ير: الكامل في التاريخ، جابن األث
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(27  ) : يرذ ، و األس  يذذ والمذَقيدذ : اأَلخ  ، واألسيرذ لذق  ةذ الَخلعق  والخذ دَّ مذ وش  دُّ والَعصع رذ في اللغة: الشَّ األسري: اأَلسع

رذ في   : الرَبا ذ، واأَلسع . واإلَسارذ ر  وع دُّ َوَثاقًا، فهو َمأعسذ : الشَّ رذ . واألسع سذ بذوع هو: الحبسذ    حاالصطالالَمحع
َف الماوردي األسري في االصطالح   وَهو وقوعذ العدو المحارب  حيًا في يد  عدوه  أثناَء القتال  ووعرَّ

بن عباد: المحيط   الصاحم  "،بقوله : "هم المقاتلوَن من  الكفار  إذَا ظفَر المسلموَن بأسرهمع أحياءً 
بغ المعارف  مطبعة  ياسين،  آل  حسن  محمد  تحقيق  اللغة،  ج1975د  دافي  ك 274، ص1م، 

السلطانية ص األحكام  الوسيط،    166الماوردي:  المعجم  العربية، 4ك  اللغة  مجمع  تحقيق   ،
 . 17م، ص2003مطبعة الشرو  الدولية، القاهرة 

َلي هشام بعن المغيرة من بني مخزوم. وكان الحكم ف ي عير قري  اّلتي  (  28) الحكم بن كيسان: َموع
رو.   أصابها عبد ي أسر الحكم بعن كيسان المقداد بعن َعمع هللا بعن جح  بنخلة فأسر. وكان الَّذ 

   َِّ ول  ، 4، جالكبرى ابن سعد: الطبقات    ا.إلي اإلسالم فأسلم وقتل ببئر معونة شهيدً   َفَدَعاهذ َرسذ
 . 54، ص2ك ابن األثير: أسد الغابة، ج355، ص1، جاالستيعابالبر:  كابن عبد137ص

م بدر،   (29) َِّ التميمي يوع م نخلة، فأفلت، فأسره واقد بعن عبد عثمان بن عبدهللا بعن  العمذغ يَرة : أسر يوع
َِّ بعن َأب ي ربيعة  َفَقاَل: الحمد هلل الَّذ ي أمكنني منك فقد كنَت أفلت ف ي المرة األولي، فافتداه عبد

كافرا. مكة  في  آالف، ومات  المغازي، ج  بأربعة  قري ، 253، ص1الواقدي:  الزبيري: نسم  ك 
 302، ص1ك البالذري: أنساب األشراف، ج317ص

َليم ، وهو موجود في  (  30) َليم ، َوهذَو َبيَن َأرع   َبن ي َعام ر  َوَبن ي سذ بئر معونة: َوهذَو َماء  م نع م ياه  َبن ي سذ
  ة في شهر صفر. ديار نجد وقيل بالقرب من جبل أبلي حصلت عندها المقتلة سنة أربع من الهجر 

فيها مَ   وقتل  "َقد  حيث  القراء  من  جعفر  أبو سبعين  بن  مالك  بن  عامر  الملقم  - براء 
اإلسالم ودعاه إليه، فلم    المدينة، فعر  عليه رسول هللا   علي رسول هللا  -األسنة بمالعم

أمرك، رجوت أن    إلىأهل نجد، فدعوهم    إلىلو بعثَت رجااًل من أصحابك   محمد يا :يسلم، وقال
أنا لهم جار، فابعثهم   :وبراء أب قال إني أخشي عليهم أهل نجد  يستجيبوا لك، فقال رسول هللا 
أحد بني ساعدة، في سبعين من - المنذر بن عمرو   فبعث رسول هللا فليدعوا الناس إلي أمرك.

ر  بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا خيار المسلمين، فنهضوا فنزلوا بئر معونة، وهي بين أ 
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عامر بن    بكتاب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم إلي عدو هللا ورسوله حرام بن ملحان منها
الباقين بني  قتال  إلي  فقتله، ثم استنهض  في كتابه، ثم عدا عليه  أتاه لم ينظر  فلما  الطفيل، 

ب عليهم بني سليم، فنهضت معه عصية  أجارهم، فاستغا أبا براء عامر، فأبوا أن يجيبوهك ألن
ت لوا كلهم رضوان هللا عليهم،  ورعل وذكوان، وهم قبائل من بني سليم، فأحاطوا بهم، فقاتلوا، فقذ

ف ع وبه جراح من    القتلىبني دينار بن النجار، فإنه ترك في   أخا كعم بن زيد إال وفيه رمق، فرذ
ابن    ك346، ص1الواقدي: المغازي، ج  ."يه، فعاش حتي قتل يوم الخند  رضوان هللا علالقتلى
ك محمد بن محمد حسن 409،  408، ص1، جاالكتفاءك الكالعي:  161البر: الدرر، ص  عبد

رَّاب: المعالم األثيرة في السنة والسيرة، دار القلم، الدار الشامية   هـ،   1411بيروت  -دمشق  -شذ
 .43ص

ك ابن 413  -411، ص2ك الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج63خليفة بن خيا : تاريخه، ص  (31)
 .19، ص3حبان: السيرة النبوية، ج
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 المصادر والمراجع
ابن ابي شــــــيبة: المصــــــنف في األحاديث واآلثار، تحقيق كمال يوســــــف الحوت، مكتبة   •

 .1409   الريا  –الرشد  
  بيروت  –الترمذي: ســـــنن الترمذي، تحقيق بشـــــار عواد معروف، دار الغرب اإلســـــالمي   •

 .3م، ج1998
والنشر  ، دار المعرفة للطباعة  7   الصالبي: السيرة النبوية عر ذ وقائع َوتحليل أحَداب، •

 م.2008لبنان    –والتوزيع، بيروت  
سـعد )المتوفى    الخركوشـي، أبو الملك بن محمد بن إبراهيم النيسـابوري   الخركوشـي: عبد •

 هـ(407
ــطفي: تحقيق أبو ــرف المصـ ــالمية    شـ ــائر اإلسـ ــر: دار البشـ ــم نبيل، الناشـ  مكة  –عاصـ

 هـ. 1424
هـــــــــــ(  896األندلســي، )ت:  األصــبحي   الغرناطي ابن األزر  )محمد بن علي بن محمد •

ــار، وزارة اإلعالم   ــامي النشــــ ــلك في طبائع الملك: تحقيق علي ســــ   العرا   –بدائع الســــ
 )د.ت(.

ــماع بما  1441/  845المقريزي: )تقي الدين علي بن أحمد المقريزي( ت • م: إمتاع األســـ
دار  النميســــــي،    دعبد الحميللنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع، تحقيق: محمد  

 م.1999ت  الكتم العلمية، بيرو 
حدائق األنوار ومطالع األســــــرار في ســــــيرة النبي المختار،  :  محمد بن عمر الحضــــــرمي •

 هـ.1419تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول، دار المنهاج، جدة  
 م(: فتوح البلدان.279/891البالذري: أحمد بن يحيي بن جابر بن داود البالذري )ت •
أبو • ــام  )اإلمـ ــاني:  ــمعـ ــد  الســـــــ عبـ ــد  ــعـ التميمي(    ســـــــ ــور  منصـــــــ ــد بن  محمـ بن  الكريم 

ــ/562)ت الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني،    م(: األنســــــاب، تحقيق عبد1166هـــــــــــــ
 م.  1962مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  

ــ(:  581السهيلي )المتوفي:    هللا بن أحمد  الرحمن بن عبد  السهيلي: )أبوالقاسم عبد • هـــــــ
السالم السالمي،   رة النبوية البن هشام، تحقيق: عمر عبدالرو  األنف في شرح السي
 هـ.    1421ت  دار إحياء التراب العربي، بيرو 
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  الواحد   الكريم بن عبد  عبد  نالحســن علي بن أبي كرم محمد بن محمد ب  ابن األثير )أبو •
 م( كتابه: الكامل في التاريخ1232هـ/  630الشيباني( )

)عبـــد • الجوزي:  أبوالرحمن بن علي    ابن  الـــدين  الفرج(    بن محمـــد بن الجوزي جمـــال 
م: تلقيت فهوم أهل األثر في عيون التاريخ والسير، شركة دار األرقم  1200هـــ/597ت

 م.  1997بيروت،   –بن أبي األرقم  
الـسهمي األـسلمي بالوالء، المدني، أبوعبدهللا، الواقدي    الواقدي: )محمد بن عمر بن واقد •

الردة مع نبذة من فتوح العرا  وذكر المثني بن حارثة الشيباني،  هـــــــ(:  207)المتوفى:  
 م.1990ت  تحقيق: يحيي الجبوري، دار الغرب اإلسالمي، بيرو 
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Political Forgiveness at the Era of 

Prophet Mohammed (PBUH) (1 -11 H./622-632 A.D.) 
Mohamed Fahd Shogaa Hasseen  

 

Abstract: 
The current study is concerned with tackling the topic of “Political 

Forgiveness at the Era of Prophet Mohammed (PBUH) (1 -11 H. / 622-
632 A.D.)”. The researcher has chosen this topic because it has major 
influences on parameters of the political, economic and social life. 
Moreover, scrutinizing this topic could assist to divulge several historical 
facts particularly as the prophet “Mohammed” (PBUH) is regarded as 
the main model of all human beings in forgiveness based on his good 
morals, which, in turn, has strongly expressed the ultimate forgiveness 
of Islam as well as revealing the prophet’s “Mohammed’s” virtuosity in 
challenging and facing his enemies. As today’s enemies are those people 
who have believed in Mohammed’s (PBUH) ultimate and excellent 
morals and forgiveness. Additionally, they have found it necessary to 
bear the flag of Islam through supporting it totally as well as instructing 
others to have faith in Islam and to believe in the prophet’s Mohammed’s 
forgiveness. The forgiveness of the Prophet Mohammed has had 
marvelous influences which have been gained later by his Islamic Uma; 
he (the Prophet Mohammed) has been a righteous model for his 
following Caliphs and rulers. Furthermore, those Caliphs and rulers have 
represented the political strength and spiritual power upon which the 
Islamic Uma rely to foster its foundations, its splendor and its hegemony. 
The Islamic Caliphs have extended their significant positions from being 
responsible for spreading and protecting the Islamic faith and from being 
defenders of Islamic Sharia. Thus, they led armies, distributed monies 
and faced several political challenges; therefore, the Islamic Caliphs and 
rulers manifested their Islamic forgiveness in facing such problems. 
Throughout the current study, the researcher is concerned with revealing 
many of such situation that are regarded as eye-witnesses of Islamic 
forgiveness.  

Key Words: Political forgiveness, Era of the Prophet (PBUH), Caliphs, 

Hasseen 

 
 

 


