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  ألهالي مكة يوم الفتح )صمى هللا عميه واله وسمم(امان رسول هللا 
 دراسة في اشكالية دار ابو سفيان((

 يرحيم حمو دمحم البهادل أ.د.
 جامعة البصرة –كمية التربية بظات 

 :الطمخص
يتشاول هذا البحث السقتزب دراسة اشكالية طالسا عدت حقيقة عمى مر العروؾر اسسويمية      

لمسذورينؽ لسجوورد دهووؾلرؼ دار  )صوومى   عميوا والووا وسوومؼ تسثمو  يوون موشم اسموواس مووؽ رسوؾل   
هجريووة ا اا اتزووم مووؽ هوويل البحووث اس هشووا   8أبوون سوو ياس بووؽ حوورا يوون اكشووام يووتم مكووة عووا  

مووؽ دهوور دار ابووؾ سوو ياس يرووؾ : "حووؾل لووؾل رسووؾل   )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ اشووكالية يرنوور  
امووؽ " والووذم يرووؼ مووؽ لروور الجسيووب اس السعشوون نووا هووؾ ابووؾ سوو ياس بووؽ حوورا اسمووؾم ا وهووؾ الووػ 

)صوومى   عميووا والووا الذووخص الووذم عريشووا  نارووا يرنوور القووؾ  السذوورينؽ الووذم اا  مشووا رسووؾل   
مووريؽ سووؾام يوون الحقبووة السكيوة أو السدريووة ا لنتزووم لشووا نعوود الدراسووة والتوودلن  والسدوومسنؽ اس وسومؼ 

والتسعؽ يون مجريوات اسحودان أس الذوخص السعشون هوؾ ابوؾ سو ياس بوؽ الحوارن بوؽ عرود السظموب 
ا لشكذف زيف تمػ السقؾلة التن غدت عريا تاريخيوا )صمى   عميا والا وسمؼ ابؽ عؼ رسؾل   
 برا الجسيب عمى مر العرؾر التاريخية . وحقيقة تاريخية سمؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  دراسة يف اشكالية دار ابو سفيان(( امان رسول اهلل )ص( ألهالي مكة يوو الفتح

 يو حمند البوادلرحيه حل .أ.د                                                                                                      
 

 
41 

 

The Security of the Prophet of Allah (peace be upon him) for the 
People of Mecca on the Day of Conquest 

( A study in the problematic of Dar Abu Sufyan ) 
Prof. Rahim Hillo Mohammed 
College of Education for Women – University of Basrh 
Abstract: 
    This brief research deals with the study of the problematic of what 
was considered a reality throughout the Islamic ages, which is the 
granting of safety by the Messenger of God (PBUH) to the evil-doers 
just for entering the house of Abu Sufyan bin Harb during the conquest 
of Mecca in the year 8 AH. God (peace be upon him): (From Abu 
Sufyan’s house, he is safe), which is understood by everyone that what 
is meant by him is Abu Sufyan bin Harb the Umayyad, and he is that 
person whom we knew as the chief of the polytheistic people from 
whom the Messenger of God (peace be upon him) and the two Muslims 
tasted, both in the Meccan period And the civil period, so that it 
becomes clear to us, after studying and examining the course of events, 
that the person in question is Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul 
Muttalib, cousin of the Messenger of God (peace be upon him), to 
reveal the falsehood of that saying, which has become a historical 
custom and a historical fact that everyone has recognized throughout 
the historical ages. 
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 :مضطون البحث
الى السديشوة السشوؾر  الوا  هشوا  دولوة اسويمية )صمى   عميا والا وسومؼ نعد هجر  رسؾل        

محكسة اسساس متنشة الرشيواس ا يواس اسواس الحكوؼ ينروا مرشيوا يون بوؾم الشروؾ  واسرتبوا  نوا  عوز 
وجر ارتباطا تاما ا يزي عؽ اساس العامر الدياسن الذم يواس سبود مشوا يون التعامور موب الودول 

ناإلبوواية الووى يؾرووا رريووا  )صوومى   عميووا والوا وسوومؼ  واسمرراطؾريوات السجوواور  ا يكوواس رسووؾل  
مرسي يقد ياس ايزا حاكسا سياسيا لدولة جديد  رذأت تحو  رايوة ديوؽ   اسسوي  ا ويارو  تموػ 

هن الشؾا  اسولى لمحكؼ اسسيمن ا ومشرا بدأت عسميات رذر الديؽ اسسيمن  -يثرا  –السديشة 
ا نحنث ردتظيب القؾل )صمى   عميا والا وسمؼ ا  رسؾل   وترسيخ لؾاعد  عمى وجا تا  ين اي

كاس مكت يا الى حد موا بروذا الشرور الوذم حققوا يؾموذا   )صمى   عميا والا وسمؼ اس رسؾل   
 .ؾ واصحانا مؽ السراجريؽ واسررارنالرجر  الى السديشة واستقرار  ينرا ه

متؾجرة رحوؾ مكوة )صومى   عميوا والوا وسومؼ  ومب الػ الشرر الكرنر يارو  ارغوار رسوؾل     
حنث الكعبوة بنو    الحورا  ا ومريوز اسوتقظاا العورا موؽ يايوة ارجوام شوبا الجزيور  العر يوة مشوذ 

رروورا تامووا ورراايووا اس ن ووتم  الوود  اسزموواس ا كرووا يوواس يعوون تسامووا اس اسسووي  س يسكووؽ اس يحقوو 
  ميوا الدوي عحورا  التون بشاهوا سوندرا ابورا يؼ )نو    الا والػ سس يون مكوة الكعبوة السذورية بمكة

ين حقبة سانقة يرنر  لرر اسسي  ا لذا يإس مكارة مكة وي  الػ السعيوار س يسكوؽ تجاهمروا سويسا 
واس العرا عامة يار  تشغر نقدسية يرنر  لسكوة لمدورب السذوار اليوا يون اعوي  ا يرون بودوس شوػ 

يور عوا  مشوذ  لرور اسسوي  ا إا يواس العورا يحجوؾس النروا يون كار  محج العرا موؽ يتورات يرنور 
  يؾررووا بنوو    الحوورا  ا ويوواس الووػ عريووا وتقمنوودا راسووخا لوود  زمووؽ سووندرا ابوورا يؼ )عميووا الدووي 

القباار العر ية ا اما موا حودن موؽ دهوؾل اسصوشا  واسوكواس الوى الكعبوة يروؾ يعوؾد الوى يتور  لريبوة 
 لرنر اسسي  .

)صوومى   عميووا والووا نحثشووا هووذا س يدوومء الزووؾم عمووى عسميووة ال ووتم واموواس رسووؾل    بنوود اس    
لسذرين لريش نذكر عا  ا بر ارتئنشا اس يكؾس هذا البحث حؾل اشكالية طالسا اراها تتردد  وسمؼ 

عمووووى الدووووشة العامووووة والخاصووووة مووووؽ لوووورام او نوووواحثنؽ ومووووؽ مختمووووف الظؾااووووف اسسوووويمية ا وهووووذ  
موؽ  )صومى   عميوا والوا وسومؼ حؾل ما يوة الذوخص الوذم لوال مشوادم رسوؾل   اسشكالية هن 
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موؽ دهور السدوجد يروؾ ،موؽ ا وموؽ دهور دار ابوؾ سو ياس يروؾ ،موؽ ا : "دهر دار  يرؾ امؽ نقؾلوا 
   .1)ا ومؽ أغم  عميا نانا يرؾ ،مؽ " ومؽ ألقى سيحا يرؾ ،مؽ

نووابن سوو ياس بووؽ حوورا اسمووؾم يوون اكشووام  ويوون روايووة اهوور  اس العبوواس بووؽ عروود السظمووب جووام   
يا رسؾل   ا إس لااي لا: " )صمى   عميا والا وسمؼ ال تم نعد أس اعمؽ اسيما الى رسؾل   

)صوومى   عميووا والووا   ا يقووال رسووؾل   2)" انووا سوو ياس رجوور يحووب هووذا ال خوور ا يأجعوور لووا شوونئا
قووال ابووؾ سوو ياس: "ومووا تدووب دارمس"ا يقووال رسووؾل وسوومؼ : "مووؽ دهوور دار ابوون سوو ياس يرووؾ ،مووؽ" ا ي

)صمى س " ا يقال رسؾل    : "ومؽ دهر الكعبة يرؾ ،مؽ" ا يقال ابؾ س ياس: "وما تدب الكعبة
س " ا دووب السدووجدومووا ي: "ومووؽ دهوور السدووجد يرووؾ ،مووؽ" ا يقووال ابووؾ سوو ياس: "  عميووا والووا وسوومؼ 

ياس: " " ا يقال ابوؾ سو ميا نانا يرؾ امؽومؽ أغم  ع: "ؼ )صمى   عميا والا وسميقال رسؾل   
   .3)هذ  واسعة"

يعظون اسمواس  )صمى   عميا والا وسومؼ والدؤال الذم يظرح ر دا هشا هؾ ييف برسؾل       
لمسذووورينؽ بووودهؾل دار أبووون سووو ياس بوووؽ حووورا اسموووؾم ا وهوووؾ الوووػ الرجووور السذووور  ا رأس ال وووتؽ 
والش وا  والسكااود والدسوااس ا ولود لاتموا يون معوار  عود  ولتور موؽ السدومسنؽ موا لتور ا وعوذا مووؽ 

ألوود اس يتدووامم موب  )صومى   عميووا والوا وسومؼ يقوراارؼ موا عووذا ا يرور وصور الحووال برسوؾل   
شا موؽ أعدام   واسسي  س ا  اس السقرؾد نا رجي اهر ولد ولوب التروحيف او الودس ايسوا وصوم

 س . مرويات تاريخية بذات الذأس
جوام الوى مكوة ياتحوا حتوى يشوتقؼ موؽ اهمروا  )صومى   عميوا والوا وسومؼ كوؼ هور اس رسوؾل        

س مؽ اعتشا  الوديؽ اسسويمن ا ا  اروا جوام ويؾغر ين لتر رجالرا الذيؽ ول ؾا بؾجرا ومشعؾا الشا
لي ووتم السديشووة السقدسووة التووون يؾجوود ينرووا بنووو    الحوورا  ا ولسكارترووا الديشيوووة السقدسووة لوود  عسوووؾ  
العرا ولتذا  ا يزوي عوؽ اروا يواس يعموؼ تساموا نوأس اسسوي  س تقوؾ  لوا لااسوة ومكوة هارجوة عوؽ 

 سمظتا الديشية والدياسية س .
لووؾع عمووى حقيقووة اسموور سبوود لشووا مووؽ تدووميء نروويص مووؽ الزووؾم عمووى سياسووة ولغوورا الؾ     

تجووا  عامووة الشوواس السدوومسنؽ وغنوور السدوومسنؽ ا يقوود عوورع  )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ رسووؾل   
اروا يواس رجوي متدوامحا الوى الروى حودود التدوامم ا  )صومى   عميوا والوا وسومؼ عؽ رسوؾل   

ود ور  التدوامم مشرووا لؾلوا تعووالى : "عموى بوور  الكريسووة العديود مووؽ ،ياتواولود اكود القوور،س الكوريؼ يوون 
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كثنر مؽ اهر الكتاا لؾ يردوركؼ مؽ نعد ايساركؼ ي ارا حددا مؽ عشد ار درؼ مؽ نعد ما ترنؽ لرؼ 
وس   ا ولؾلووا تعووالى: "4 نووأمر  إس   عموى يوور شوونم لوودير")الحو  يووأع ؾا وأصوو حؾا حتووى يووأتن  

 . 5)بنشػ و نشا عداو  يأرا ولن حسيؼ"  الدنئة اديب نالتن هن احدؽ يإاا الذمتدتؾم الحدشة وس
وااا ياس ين تنشيػ اآليتنؽ موا يذونر الوى اررسوا رزلتوا يون اهور الكتواا ا يوإس العقميوة التون يواس     

كارو  مرشيوة عموى اس الوديؽ اسسويمن س يسكوؽ  )صمى   عميا والوا وسومؼ يتعامر برا رسؾل   
)صومى     نقؾ  الديف بر هوؾ عقنود  س يسكوؽ تظريقروا الوى ناإليسواس ا لوذلػ تور  رسوؾل   رذر 

)صومى   عميوا جسيب موؽ لوؼ يؤمشوؾا الوى عامور الوزمؽ ا يمويس ت كنور رسوؾل    عميا والا وسمؼ 
 هؾ يرا اسسي  نقدر ما يؤمؽ الظري  مدتقبي الى هزؾع السجتسعات الى ديؽ   والا وسمؼ 

اسسي  مرهؾس نعامر الزمؽ ا يروؾ ي نور ناعتشوالرؼ اسسوي  نسورور اسيوا  رحسوة لروؼ موؽ   عوز 
 وجر وهداية لرؼ .

اليا البارم عز  وعمى الػ لؼ يكؽ مؽ ح  السدمسنؽ رذر اسسي  نقؾ  الديف ا وهذا ما اشار   
يكؾرؾا    تكر  الشاس حتىولؾ شام ر ػ آلمؽ مؽ ين اسرا يمرؼ جسيعا أيأروجر نقؾلا تعالى: "

س اكوورا  يوون الووديؽ لوود تروونؽ الرشوود مووؽ الغوون يسووؽ يك وور نالظوواغؾت ا ولؾلووا تعووالى: "  6)مووؤمشنؽ "
   .7" )ى س ار را  لرا و  سسيب عميؼويؤمؽ نا  يقد استسدػ نالعرو  الؾكق

كوواس يروودع مووؽ يووتم مكووة  )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ مووؽ جسيووب الووػ ردتذووف اس رسووؾل      
اهزوواعرا لدولووة اسسووي  اكثوور مسووا يروودع الووى تروو ية حدوواناتا مووب يبووار السذوورينؽ ا سس ن ووتم 
مكووة سوونؾير لووا او لسووؽ نعوود  رذوور الووديؽ اسسوويمن نحريووة تامووة وسيسووة يرنوور  هووذا مووؽ جارووب ا 

ى موووب عوووؽ صووو ة التدوووامم حتووو )صووومى   عميوووا والوووا وسووومؼ وموووؽ جاروووب اهووور ليعرووور رسوووؾل   
 أو وهووؽ )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ لزووعف يوون رسووؾل    السخووال نؽ لووا ا والووػ اسموور لووؼ يكووؽ

أراد يون التدوامم اسوتظانة  )صمى   عميا والا وسومؼ ا إرسا ياس لغايات عد  ا إا أس الرسؾل ايا
يوون ر ووؾس أصووحانا والسخووال نؽ لووا ا ويوون الووػ إصوويح ومنوور إليووا وهزووؾع ا واس يكووؾس التدووامم 

الحرا والدمؼ سشة عمى الشاس مؽ نعد  عمى أس س يكؾس مشرؼ حاكؼ عوالؼ مدوترد يون رأيوا ا يسوا 
أس الػ هؾ أدا أّدا   نوا رريوا وايوا مثوالٌّ حونئ لدواار السموؾ  واكمورام والدويطنؽ وغنورهؼ موؽ 

 أصحاا الذأس والدمظاِس .
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متدامحا الوى الوػ الحود يرور  الا وسمؼ )صمى   عميا و و عد الػ رقؾل ا إس ياس رسؾل       
تدووامحا الووػ يجعمووا يثوو  كقووة يرنوور  نالووذيؽ ول ووؾا يوون وجرووا وعرلمووؾا عسميووة رذوور الووديؽ اسسوويمن 

بوووودر ا واحوووود ا  ولتمووووؾا مووووا لتمووووؾا مووووؽ السدوووومسنؽ اسوااوووور يوووون السعووووار  التاريخيووووة الكروووور  يسعووووار 
الش ن ا يحورم نوأم اردواس دار  وعالور والجؾاا ين هذا الديا  يكؾس حتسا ن س ا وغنرها والخشد 

 اس س يغ ر الػ ا يالتدامم شنم والثقة شنم اهر .
موؽ دهور دار ابوؾ سو ياس : ")صمى   عميوا والوا وسومؼ ووي  تمػ الشغرية ي ن لؾل رسؾل      

ؾ يؾ امؽ " ايا اشكال يرنر ا يإس لرمشا  يرذا يعشن ارا اعظا  يرامة يرنر  ومشزلة عغسى ويوأس ابو
س ياس سنرذل الذنم الكثنر يون اعويم يمسوة   ورذور الوديؽ اسسويمن وسويكؾس موؽ لادتوا الوذيؽ 

الذم يوواس )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ لرووؼ شووأس يرنوور ا وهووذا يتشووايى مووب حقيقووة طريعووة رسووؾل   
د  يعرع موا سوتؤول اليوا اسحودان مدوتقبي ا موؽ هوذسس ابون سو ياس لمسدومسنؽ ايسوا نعود هوؾ واوس

  سؤمشنؽ اسما  عمن بؽ ابون طالوب )عميوا الدوي واح اد  ا يقتال معاوية بؽ ابن س ياس كمنر ال
 ا ولتال يزيد بؽ معاوية لإلما  الحدنؽ ) عميا الدي    عمى سرنر السثال .

)صومى   عميووا ورحوؽ اس تقرمشوا تموػ الروايووة يروذا يتشوايى مووب جسموة حقواا  مشرووا اس رسوؾل      
حنشسا دهر مكة ياتحا لرا هدر د  مجسؾعة مؽ السذرينؽ وهوؼ يور عرود   بوؽ هظور  وسمؼ والا 

ا وعروود   بووؽ سووعد بووؽ ابوون سوورح ا ومقوويس بووؽ صووبانة ا والحووؾيرن بووؽ رقنووذ ا وسووار  مووؾس  بشوون 
  ا ولنر هؼ ير مؽ عكرمة بؽ 8)ة ا ولريبة ويرتا جاريتا ابؽ هظرعرد السظمب ا وهشد بش  عتب

ا ومرسوا  9ة ا وعرد   بؽ سعد بؽ ابن سرح)ا وعرد   بؽ هظر ا ومقيس بؽ صبانابن جرر 
نقووتمرؼ  )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ يكووؽ اسهووتيع يوون نعووض تمووػ السدووسيات يقوود اموور رسووؾل   

 . 11الكعبة") التمؾهؼ واس وجدتسؾهؼ متعمقنؽ نأستارالكعبة لااي: " ولؾ وجدوا متعمقنؽ نأستار
ولإلسوي  والسدومسنؽ نروؾر   )صمى   عميا والا وسومؼ وهؤسم يارؾا مسؽ لد اساؤوا لرسؾل     

عامة ا يقد ياس عرد   بوؽ هظور عموى سورنر السثوال لود غودر نالسدومسنؽ ولود لتور احود اسرروار 
عود   ا ومقويس بوؽ صوبانة الوذم اسومؼ كوؼ ارتود ن11)الى مكة مرتدا عوؽ الوديؽ اسسويمنغدرا وير 

  ا وعرود   بوؽ سوعد بوؽ ابون سورح الوذم ارتود 12اس لتر احد السدمسنؽ ين السديشوة غودرا ايزوا )
واسسوي  ويوتكمؼ نالباطور نوالقر،س  )صومى   عميوا والوا وسومؼ عؽ اسسي  واهذ يظعؽ برسؾل   
رسوؾل   ا يزوي عوؽ اسهوريؽ الوذيؽ يوارؾا مسوؽ يوؤاوس 13الكريؼ ويظعؽ يون ،ياتوا ويذوكػ بروا )
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نذكر او نآهر ا سيسا جاريتا ابؽ هظر المتاس يارتا تغشياس برجام  )صمى   عميا والا وسمؼ   
    .14))صمى   عميا والا وسمؼ رسؾل   

  ا موا هوي الوبعض موشرؼ مسوؽ 15ولد التص السدمسؾس موؽ هوؤسم نالقتور عشود دهوؾل مكوة )     
  ا سس عرود 16ابن سرح الذم ش ب ايا عثساس بوؽ ع واس )ش عؾا ينرؼ مثر عرد   بؽ سعد ابؽ 

واهوووووا    ا 17  بوووووؽ سوووووعد بوووووؽ ابووووون سووووورح يووووواس ابوووووؽ هالوووووة عثسووووواس بوووووؽ ع ووووواس وابوووووؽ هالتوووووا )
س ع ا عشا اكراما لعثسواس نأ )صمى   عميا والا وسمؼ   ا لذلػ ش ب لا رسؾل   18)نالرباعة
 را .ا اما البقية يقد تؼ تر نترؼ يسا اوردبؽ ع اس

ابووؾ سوو ياس بووؽ  )صومى   عميووا والووا وسومؼ وااا يواس اسموور يووذلػ لسوااا لووؼ يذووسر رسووؾل        
حرا نالقتر وهوؾ يرنور القوؾ  السذورينؽ وزمويسرؼ ا سويسا واس موا ارتكبوا موؽ جور  نحو  رسوؾل   

عشووا ويووأمر واسسووي  يوواس اشوود واعشووف مووؽ نقيووة القووؾ  ا يمسووااا يع ووؾ  )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ 
 نقتر نقية السدنئنؽ الذيؽ ياس جرمرؼ اهف وطأ مؽ جر  ابن س ياس واهؾس .

لد ع وا عوؽ أبون  )صمى   عميا والا وسمؼ ووالعا يقد وردت روايات تدل عمى اس رسؾل       
واعموؽ  )صومى   عميوا والوا وسومؼ س ياس نعد أس اتى نا العباس بؽ عرد السظمب الوى رسوؾل   

وهوووؾ    ا وروووص تموووػ الروايوووة يسوووا رقمروووا اليعقوووؾ ن يووون تاريخوووا19)ما وطموووب الع وووؾ والدوووساحاسوووي
هوورا ابووؾ سوو ياس بووؽ حوورا يتجدووس اسهبووار ومعووا حكوويؼ بووؽ حووزا  يتحوودن عووؽ يووتم مكووة نقؾلووا: "

: هزاعة و دير بؽ ورلام ا وهؾ يقؾل لحكيؼ: ما هذ  الشنراسس يقال: هزاعة احذسترا لمحرا ا يقال
العبوواس صووؾتا يشووادا  يووا انووا حشغمووةا ياجانووا  يقووال لووا: يووا انووا ال زوور مووا هووذا وسووسب الوور واال ا 
الوذم  : الحسود هولوال: هوذا رسوؾل   ا يأرديوا عموى نغمتوا ولحقوا عسور بوؽ الخظواا الجسبس لوال

 هوذا ابوؾ سو ياس : يوا رسوؾل  العبواس الوى رسوؾل   يقوالا يدوبقا امكؽ مشوػ نغنور عرود وس عقود
: اشرد   وارن دمحم رسؾل   ا يقال: لر اشرد اس س الا اس ؼ طااعاا يقال لا رسؾل  جام ليدم

ا كوووؼ سوووأل س   ا وجعووور يستشوووب موووؽ اس يقوووؾلا واروووػ رسوووؾل  ا يرووواح نوووا العبووواساس س الوووا ا
 العباس رسؾل   اس يجعر لا شريا ولال ارا يحب الذرع ا يقال رسؾل   : موؽ دهور دار  يوا

: يووا انووا ال زوور لقوود اوتوون ابووؽ عبوواس حتووى رأ  جشوود   ا يقووال لوواانووا سوو ياس يرووؾ امووؽ ا واول ووا ال
اهيػ ممكا عغيسا ا يقال : ارا ليس نسمػ ارسا هن الشرؾ  ا ومزى ابؾ س ياس مدرعا حتى دهور 
مكة ياهررهؼ الخرر ا ولال هؾ اصظي  اس لؼ تدمسؾا ا ولد جعور اس موؽ دهور دارم يروؾ اموؽ ا 
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اموؽ ا وموؽ دهور السدوجد يروؾ  يؾكرؾا عميا ولالؾا : وما تدوب دار  س يقوال : وموؽ اغمو  نانوا يروؾ
   .21)امؽ "
وهذ  الرواية عد العقنمن راويرا مؽ بسؽ الرجوال الزوع ام الوذيؽ س يسكوؽ اسهوذ عوشرؼ نوأم      

هوؾ عوادا ايوا  موؽ حال مؽ اسحؾال ا حنشسا اشار الى اس رالر الرواية هوؾ الحكوؼ بوؽ عرود السموػ و 
  ا يسا بعف تمػ الروايوة 21الزع ام الذيؽ س يسكؽ اسعتساد عمى مروياتا عشد اهر الحديث )

  ا وأبووؾ هريوور  بووعف مووؽ غالريووة عمسووام 21الوودار لظشوون كررووا مشقؾلووة عووؽ طريوو  أبوون هريوور  )
   .22الجرح والتعدير )

رقد الستؽ يرؾ س يسكؽ لرؾلا ين وهذا عؽ طري  تزعيف سشد الرواية ا اما مؽ حنث طري      
أم حال مؽ اسحؾال ولألسباا التالية ا يأوس رجد ين الرواية ما يثنر اسستغراا وهؾ مؽ أيؽ ين 

: " ومووؽ دهوور السدووجد يرووؾ امووؽ " )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ مكووة مدووجد حتووى يقووؾل رسووؾل   
  ا وليس ين تراكشا العر ن واسسيمن   ا اا ليس ين مكة ولتذا  سؾ  الكعبة بن    الحرا23)

موا يذوونر او يوؾمى الووى وجوؾد مدووجد هوويل عسميوة ال ووتم او لرمروا او نعوودها نقمنور ا وارسووا السدووجد 
كاس ين السديشة السشؾر  وهون مقور حكوؼ الدولوة اسسويمية ا وهوذا نحود ااتوا يوؾمى الوى هراايوة تموػ 

ت التاريخية التن س اساس لرا مؽ الروحة التون الرواية و ظيررا ا شأررا شأس الكثنر مؽ السرويا
 دهم  الى حقر التدويؽ التاريخن نذكر أو نأهر .

 )صومى   عميوا والوا وسومؼ وكاريا رجد ين الرواية اس الذم جام نوابن سو ياس الوى رسوؾل        
عباس بؽ ا والسعروع اس ال)صمى   عميا والا وسمؼ هؾ العباس بؽ عرد السظمب عؼ رسؾل   

عرود السظمووب يوواس ولترووا رجووي يووايرا مذووريا ولود اشووتر  نأغمووب السعووار  التاريخيووة بوود رسووؾل   
  ا امووا مووا لنور نأرووا اسوومؼ 24والسدوومسنؽ ا وارووا اسومؼ يوون يووؾ  ال وتم ) )صومى   عميووا والووا وسومؼ 

سرتقور الوى   يي اساس لا مؽ الرحة ا ولؾ ياس مدمسا يعي 25يؾ  بدر حنشسا ولب ين اسسر )
السديشة مشذ يتور  يرنور  لرور عوا  ال وتم س اس يبقوى يون مكوة حنوث مقور السذورينؽ والسشوايقنؽ ا واس 
كاس الحوال يوذلػ ياكردوب اس يكت ون العبواس نقروؾل اسويما يون اكشوام يوتم مكوة تك نورا لسوا ارتكبوا 

)صوومى   ؾل   نحوو  اسسووي  والسدوومسنؽ س اس يووأتن نكرنوور القووؾ  السذوورينؽ شووايعا لووا عشوود رسوو
 ولد عارا مشا السدمسنؽ ما عارؾا . عميا والا وسمؼ 
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رعؼ لد يكؾس امر اسي  ابن س ياس مقرؾس موؽ حنوث العقور والسشظو  يون هوذ  السود  سويسا نعود     
أس وجوود انووا سوو ياس اس س طريوو  لووا لمشجووا  سووؾ  الوودهؾل يوون اسسووي  يوودهر ايووا ا امووا اس يعظووى 

الكرنوور  يروون اراهووا شخروويا روايووة محريووة او مؾبووؾعة لتعظوون يزووي يرنوورا  تمووػ السكارووة والكرامووة
 لألمؾينؽ او اس تريب مؽ شأررؼ او تعظنرؼ الذرمية لحكؼ العالؼ اسسيمن .

لوود  )صومى   عميوا والوا وسومؼ ويون هوذ  الحوال اس ر نشوا ورحوؽ مظسئشوؾس اس يكوؾس رسوؾل      
يمؼ يرَ  امامشا سؾ  هياراس ا اسول اس تكؾس تموػ الروايوة  اعظى تمػ السنز  الكرنر  سبن س ياس ا

مؾبؾعة ين سمدمة السرويوات التاريخيوة ودهمو  الوى حقور التودويؽ التواريخن يون يتورات متوأهر  ا 
شأررا بذلػ شأس الكثنور موؽ السرويوات التاريخيوة الستوؾير  يون مروادررا اسسويمية ولويس لوا وجوؾد 

القرص والروايات الدهنمة لدرب او آلهور ا والخيوار الثوارن اس عمى ارا الؾالب يشؾع مؽ ارؾاع 
يكؾس السقرؾد نابن س ياس شخرا اهر غنر الػ الرجر اسمؾم والد معاوية بؽ ابن س ياس وجد 
يزيد بؽ معاويوة ا وحورع اسسوؼ الوى ابوؾ سو ياس بوؽ حورا اسموؾم ا وهوذا امورٌّ وارد وطريعون جودا 

 اترا السذهرية .ين السدورات التاريخية نذتى اتجاه
و الشدبة لمخيار اسول يؾالعا ليس ين ايديشا دليي لاطعا يثر  اس تمػ الرواية مؾبؾعة محور     

شووررة مووؽ حنووث السزووسؾس س مووؽ حنووث هؾيووة اسيووراد ا يالروايووة وردت يوون العديوود مووؽ السرووادر 
ث ومروادر الدونر  اسسيمية ناهتيع اشكالرا وارؾاعروا يسوا اوردروا ا وردت موثي يون يتوب الحودي

الشرؾيوة ومعواجؼ التوواريخ اسسويمن ومرووادر  يزوي عووؽ مروادر اسدا العر وون ا واصوبح  عريووا 
ساادا عشود عسوؾ  السدومسنؽ نواهتيع موذاهررؼ اسسويمية ا ويور موؽ موذاهب السدومسنؽ يتقرور تموػ 

ذهب ا يسوشرؼ الوى الوػ السو )صومى   عميوا والوا وسومؼ الرواية ويعظن مررراتا لسوذهب رسوؾل   
مؽ يؤمؽ بتمػ القزية واررا يرامة يرنر  سبن س ياس ا ومشرؼ مؽ يذهب الى اس تمػ القزية هن 

 جزأ مؽ سياستا ين يدب السخال نؽ لا لتؾينر جؾ مشاسب لشذر الديؽ اسسيمن .
ورحؽ وارا يشا غنر معشننؽ نسؽ يرد  تمػ الرواية ويررر لرا ا يشحؽ نأم حال موؽ اسحوؾال     

س يسكؽ ركراررا يرواية وردت ين تراكشا اسسيمن ا واس ياس الحال يوذلػ ااا س بود اس رسوؾل   
لرود نوأبن سو ياس شخروا اهور بوش س اسسوؼ ا يوارترز اسموؾينؽ تموػ  )صمى   عميوا والوا وسومؼ 

 ال رصووة وردوورؾها لجوودهؼ يشووؾع مووؽ ارووؾاع الكرامووات التوون وهروو  لرووؼ او إلعظووام الذوورمية لحكسرووؼ
التعدو ن الوذم سومء عموى رلواا السدومسنؽ سويسا نعود اس اصوبحؾا نسؾاجروة العديود موؽ السعاربوونؽ 
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مؽ عمؾينؽ ا وز نريؽ ا ومباسوننؽ ا وهوؾارا ا وموؾالن ا وغنورهؼ الكثنور ا يأصوبح  تموػ الروايوة 
ويأررا حقيقوة معشون بروا ابون سو ياس بوؽ حورا كوؼ وجودت ر دورا جواهز  لمودهؾل الوى حقور التودويؽ 

 يخن .التار 
بنود ارون امنوور الوى الخيووار الثوارن وهوؾ اس السقرووؾد بتموػ الروايووة هوؾ شوخص اهوور غنور ابوون      

سوو ياس بووؽ حوورا ا شخرووا اهوور يحسوور ر ووس الكشيووة ولكشووا نعنوود يوور البعوود عووؽ الشدووب اسمووؾم ا 
ولد  الؾل الػ القؾل جزايا او بدايب اسرحياز ا ارسا اهر  الى الػ السذهب نعد اس ول   عمى 

ى اس العبوواس بووؽ عروود السظمووب جووام الووى رسووؾل   يوون السديشووة لرنوور ال ووتم نقمنوور روايووة تذوونر الوو
ومعا ابؽ اهيا ابؾ س ياس بؽ الحارن بؽ عرد السظموب لظموب اسمواس لوا واعويس اسويما ا يآمشوا 

 ولرر اسيما واسي  عسا العباس بؽ عرد السظمب . )صمى   عميا والا وسمؼ رسؾل   
سا اوردها السجمدن هن : " ياس العباس بؽ عرد السظمب هورا يتمقوى رسوؾل   وتمػ الرواية ي   

صمى   عميا والا ومعا ابؾ س ياس بؽ الحارن وعرد   بؽ ابن امية ا ولد تمقا  بثشية العقاا ا 
ورسؾل   صمى   عميا والا ين لرتا وعمى حرسا يؾمئذ زياد بؽ اسند ا ياسوتقرمرؼ زيواد يقوال : 

ا اروو  يووا انووا ال زوور يووامض الووى القبووة ا وامووا ارتسووا يارجعووا ا يسزووى العبوواس حتووى دهوور الووى اموو
رسؾل   صمى   عميا والا يدمؼ عميا ا ولال : نأبن ار  وامن هوذا ابوؽ عسوػ لود جوام تاابوا ا 
وابؽ عستوػ ا لوال : س حاجوة لون ينرسوا ا اس ابوؽ عسون ارتروػ عربون ا وأموا ابوؽ عستون ا يروؾ 

قووؾل يوون مكووة : لووؽ رووؤمؽ حتووى ت جوور لشووا مووؽ اسرا يشرؾعووا ا يمسووا هوورا يمستووا ا  سوومسة الووذم ي
ولال  : نأبن ار  وامن ا ابؽ عسوػ لود جوام تاابوا س يكوؾس اشوقى الشواس نوػ ا وأهون ابوؽ عستوػ 
وصرر  يي يكؾرؽ شقيا نػ ا وراد  ابؾ س ياس بؽ الحارن الشرن صومى   عميوا والوا ا يوؽ لشوا 

عرود   بوؽ ابون اميوة يقرور مشوا د الرالم س تثريب عميكؼ ا يدعا  ولرر مشا ا ودعوا كسا لال العر
"(26.   

وتمػ الحادكة يار  لرنر ال تم نقمنر و التحديد ين مشظقة اسبؾام التون هون مؾبوب يقوب يون       
)صووومى   عميوووا والوووا   يووون اكشوووام هوووروا رسوووؾل   27الظريووو  الرووواعد الوووى مكوووة موووؽ السديشوووة )

الى مكة ياتحا لرا ا ولرر تحمنر جزايات تمػ الرواية س بد لشوا اس رقوف عشود شخروية ابون  وسمؼ 
س ياس بؽ الحارن بؽ عرد السظموب وعيلتوا بتموػ الحادكوة حتوى رقوف عموى حقيقوة الذوخص الوذم 

 بدار  ايسا يتعم  نأمر اسماس . )صمى   عميا والا وسمؼ عشى رسؾل   
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)صومى   عميوا والوا الحارن بؽ عرد السظمب يواس لريبوا موؽ عسور رسوؾل   يأبؾ س ياس بؽ     
  ا ولنووور اسوووسا 28موووؽ الربووواعة يقووود اربوووعترسا الدوووند  حميسوووة الدوووعدية )أهيوووا اا يووواس  وسووومؼ 

  ا ورحؽ واس ياس لديشا تح و  حوؾل ايسوا ااا يارو  امورأ  اهور  29السغنر  ولنر اسسا هؾ يشنتا )
اس أس الووػ الووشص يذوونر الووى موود  لرانووة ابووؾ  مى   عميووا والووا وسوومؼ )صوولوود اربووع  رسووؾل   

ولريبوا مشوا يزوي عوؽ صومة القرانوة  )صومى   عميوا والوا وسومؼ س ياس بؽ الحارن مؽ رسؾل   
عوادا  ابوؾ سو ياس وهجوا   )صمى   عميا والا وسمؼ والشدب بنشرسا ا ولكؽ حنشسا نعث رسؾل   

   .31قد ياس انا س ياس بؽ الحارن رجي شاعرا )ين اكثر مؽ لرند  ي
 : ")صومى   عميوا والوا وسومؼ اسمؼ ابؾ س ياس بوؽ الحوارن عوا  ال وتم ولود لوال ايوا رسوؾل      

  ا ويعوي يواس راصوحا 32  ا ولد عود موؽ يبوار الروحانة )31)ابؾ س ياس مؽ يتياس اهر الجشة "
)صومى مى نيم حدشا ين ررور  ابوؽ عسوا رسوؾل   ين اسيما ا يقد اشتر  ين معرية حشنؽ واب

  ا بوور ويوواس مووؽ الثووابتنؽ معووا يوون حشوونؽ عشوودما هذلووا 33واا عشووا ويوودا  )   عميووا والووا وسوومؼ 
   . 34اصحانا ين تمػ السعرية )

  تؾين انا 35))صمى   عميا والا وسمؼ وياس ابؾ س ياس بؽ الحارن ايا شبا مؽ رسؾل      
هجريووة وصوومى عميووا عسوور بووؽ  21الحووارن يوون السديشووة ايووا  عسوور بووؽ الخظوواا سووشة سوو ياس بووؽ 
   .36الخظاا )

وحنؽ التسعؽ ين تموػ الشروذ  السخترور  موؽ تواريخ انوا سو ياس بوؽ الحوارن رجود اس الرجور يواس     
واهووا  مووؽ الربوواعة ا وياروو  تجسعرووؼ صووودالة  )صوومى   عميووا والووا وسووومؼ ابووؽ عووؼ رسووؾل   

ا كووؼ )صوومى   عميووا والووا وسوومؼ حسيسيووة معنشووة لرنوور اسسووي  ا كووؼ اهتم ووا حنشسووا نعووث رسووؾل   
اسويما ا  )صومى   عميوا والوا وسومؼ هدا    لإلسي  ياسمؼ لرنر ال وتم نقمنور ا ولرور رسوؾل   

نعوداو  مثوور عووداو   )صوومى   عميووا والوا وسوومؼ ؾل   ا ولوؼ يكووؽ لرسوقووامولوؼ يكووؽ الرجور مووؽ الظم
اسمؾينؽ الذيؽ يارؾا يدعؾس لسذوروع سياسون يرنور وهوؾ الاموة الدولوة التون يوارؾا طالسوا يحمسوؾس ا 

لوال مقؾلتوا: "موؽ دهور دار  )صومى   عميوا والوا وسومؼ لذلػ مؽ اسردب اس رقوؾل اس رسوؾل   
ابؾ س ياس بؽ الحوارن بوؽ عرود السظموب ولويس انوا سو ياس بوؽ  ياس يعشن نا ابؾ س ياس يرؾ امؽ "

 حرا .
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ورحؽ واس يشا س رسمػ دليي لاطعا عمى الػ بر اس مظمؾا العقور والسشظو  يذونر الوى الوػ      
سيسا ورحؽ رجد اس ين ر س ال تر  التن اشار  الى اهاا ابن سو ياس بوؽ حورا لظموب اسمواس موؽ 

لرنور ال وتم نقمنور ا رجود اس السروادر اسسويمية تذونر الوى  وسومؼ  )صمى   عميا والارسؾل   
لرنور ال وتم ايزوا ا ير سوا  )صمى   عميا والا وسمؼ اهاا ابؾ س ياس بؽ الحارن الى رسؾل   

او يقنشووا اس القرووة حريوو  الووى ابووؾ سوو ياس بووؽ حوورا حتووى اصووبم ويأرووا السقرووؾد بتمووػ القرووة ا 
 العرؾر التاريخية .يأصحر  ويأررا حقيقة عمى مر 
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