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 انًهخص

 لمسفراء اإلسبلـ  كٌفرىا التي الدبمكماسية الحصانة عف كاضحة رؤية تقديـ إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 ليـ، كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ مف ؿكاالستقبا الضيافة كحسف اإلسبلـ، ديار إلى الكافديف كالرسؿ

 .المسمميف كصالح أذعف يسمـ لـ كمف كتعالى، سبحانو ا ديف في كيدخؿ يسمـ بعضيـ جعؿ مما

 ،مسمياتو بمختمؼ كاإلرىاب القتؿ تيـ مف كالمسممكف اإلسبلـ لو يتعرض ما الدراسة ليذه الدافع ككاف
 .الدبمكماسي اإلرىاب كمنو

 ىذا تناكلت كمعاصرة قديمة بمراجع استعنت كقد تحميميان  تاريخيان  منيجان  الدراسة في انتيجت كقد
عٌرفت اإلرىاب لغةن كاصطبلحان كتحدثت عف أقسامو كأنكاعو،  ففي الفصؿ األكؿ قبؿ، مف المكضكع

كفي الفصؿ الثاني تحدثت عف مفيكـ الدبمكماسية كتعريفيا كنشأتيا، كفي الفصؿ الثالث تحدثت عف 
لى مف أرسمكا، كفي الفصؿ الرابع السفا رة كالسفير لغة كاصطبلحان كعف صفات الرسؿ في اإلسبلـ كا 

التطبيقات النبكية في  كعفتحدثت عف الحصانة الدبمكماسية التي كفرىا اإلسبلـ لمسفراء الكافديف إليو، 
لو بعض رسمو مف  الحصانة الدبمكماسية، مقارنان إكراـ رسكؿ ا لمسفراء الكافديف إليو، كما تعرض

 اإلرىاب كالقتؿ.

 :كمنيا إلييا تكصمت التي النتائج أىـ عرضت الخاتمة كفي

 صكران  إليو كأضاؼ اإلسبلـ أقٌره الماضية، األمـ بعض عند القداسة حد إلى كصؿ السفراء احتراـ إف
 .لمعالميف رحمة كككنو كشمكليتو اإلسبلـ عالمية مع تتناغـ أحكامناك 

 بمياميـ القياـ مف يتمكنكا حتى كقتميـ إرىابيـ كعدـ ،الحرب كالسمـ حالتي في سؿالر  احتراـ ككجكب
 قيمان  تككف أف قبؿ ا إلى كقربى عبادة اإلسبلـ في السفراء معاممة حسف كاف. كجو أكمؿ عمى

 .كمكاف زماف لكؿ كصالح مسبكؽ غير ىاـ تاريخيٌ  حدث كىك إنسانية،

 نظـ الذم. الدكلي القانكف كضع مف أكؿ ىي بأنيا تتباىى التي ةالحاضر  األمـ سبؽ قد اإلسبلـ كاف 
 أف كخاصة ،بالؼ كأربعمائة عاـاإلسبلـ د بينما سبقو في القرف العاشر لمميبل الدكؿ بيف العبلقة
 الحياة، ىذه في جديدة بذرة ىك بؿ قديمة، ثقافة يرث كلـ سابقة، حضارة أنقاض عمى يقـ لـ اإلسبلـ
 .ال نقص فيو متكامؿ عيشال في فريد كطراز
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 العمؿ بيذا تمبس مف كلكؿ ،عاـ بشكؿ لمناس نقميا في الباحث رغب التي التكصيات بعض كتابة ثـ
 .السفراء معاممة حسف في ا برسكؿ االقتداء ضركرة كمنيا ،خاص بشكؿ المسمميف مف
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Abstract 

The study aims to clearly explain the diplomatic immunity, which Islam 

approves of and allows to ambassadors and envoys to Islamic state. The study 

also dwells on the hospitality and reception of Prophet Mohammad, peace be 

upon him, toward envoys. Such kind reception persuaded many to convert to 

Islam or succumb to Islamic rule. 

The motive for the study is to defend Islam and Muslims against the 

accusations of murder and terrorism, including diplomatic terrorism.  

The study follows historical and analytical approach. It is assisted by modern 

as well as historic references that had previously discussed the issue of 

diplomatic terrorism.  

In Chapter One, the researcher defines the concept of terrorism and described 

the different types of terrorism. In Chapter Two, he describes the concept of 

diplomacy and its origin. In Chapter Three, he describes embassy and 

ambassador from a linguistic point of view, the characteristics of diplomats in 

Islam, and to whom diplomats were sent when Prophet Mohammad, peace be 

upon him, led the Muslims. In Chapter Four, he describes diplomatic 

immunity, which Prophet Mohammad, peace be upon him, bestowed upon the 

diplomatic missions and His practices concerning diplomatic immunity 

showing its characteristics and purposes and compared the way the Prophet, 

peace be upon him, respected the diplomatic envoys that were sent to Him 

and the way His diplomatic envoys were terrorized or even killed.   

The conclusion includes the most important findings of the study such as: 

 Previous nations sanctified ambassadors and envoys. 

 Islam approves of immunity and respect of ambassadors and envoys; 

however, Islam adds principles that are consistent with the nature of 

Islam as religion and mercy for all people of Earth. 



 ز
 

 Ambassador and envoys must be respected and protected in time of 

peace and conflict. They must not be terrorized and killed so that they 

could perform their duties. 

 Good treatment and respect of ambassadors and envoys is revered by 

Islam as well as by humanitarian values. 

 Islam takes precedence, compared to other nations, in diplomacy 

though such nations show pride in the making of the international laws 

and conventions. These nations’ diplomatic product is relatively recent 

since it is the making of the 10
th
 Century; whereas, Islam created 

diplomacy 14 centuries ago.  

 Islam has organized and regulated relationships among nations. Islam 

was not built on the remains of other civilizations. It did not inherit 

ancient cultures. It is a new seed of life and unique way of life. 

The study contains a number of recommendations that the researcher would 

like to pass on to people especially to Muslims who are involved in 

diplomacy and want to follow suit the Sunnah of Prophet Mohammad, peace 

be upon him. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  المقدمة
 

مف ييده   ،كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا نستعينو كنستغفره،، نحمده ك  إف الحمد
 الو كأشيد أف محمدن كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ  ، فبل مضٌؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لوا

 .امنيرن  اإلى ا بإذنو كسراجن  اكداعين   ،اكنذيرن  المناس بشيرن  تعالىسبحانو ك ، أرسمو ا عبده كرسكلو

لكؿ الرسؿ كالرساالت  ا، كخاتمن الناس لكؿ انو جاء عالمي  أ ،كاألدياف الشرائعتمٌيز اإلسبلـ عف غيره مف 
 يي ىي ني مي زي  ري  ُّ  :تعالىكقاؿ ، 1چک  ک  گ  گ  گ چ  تعالى فقاؿ
.2 َّ حئ جئ     

 اكأبكاب فرنس قناكامتد إلى حدكد الصيف شر  ،خرج اإلسبلـ مف جزيرة العرب اففي فترة زمنية قصيرة جدن 
ثـ بجيد العمماء كالدعاة كالسفراء  ،أكالن كذلؾ بعكف ا  ،، كفتحت لو قمكب الناس قبؿ حصكنيـاغربن 

فمثمما سٌجمت جيكش المسمميف انتصارات  ،العظاـ في نشر ىذا الديفالعسكريف الذيف سبقكا القادة 
سجؿ السفراء كالدعاة إلى ا انتصارات في دعكة الناس كحٌكاـ ذلؾ  ،عسكرية في أرض المعارؾ

  .الزماف إلى اإلسبلـ

 :ما داـ لمندل نفعو كفائدتو ،دناكف السيؼ في مكضع الندل أبككاف المسممكف ال يضع

 3مضر ككضع الندل في مكضع السيؼ   ككضع السيؼ في مكضع الندل                

أم ىك أبرز  ،كال شؾ أف مكضكع الرسؿ كالسفراء يعكس عبلقة دكلة اإلسبلـ مع غير المسمميف
ختيار الذلؾ كاف  ،بلمية المطمة عمى العالـ الخارجيمكاضيع العبلقات الخارجية كنافذة الدكلة اإلس

 عميو كسمـ لسفرائو في غاية الدقة كالكفاية مف حيث الفطنة كالذكاء كجماؿ المظير ا صمى ارسكؿ 
 .كجكدة األصؿ كنبؿ العشيرة ،كالمخبر

                                                           
 107األنبياء، اآلية سكرة   1
   158األعراؼ، اآلية  سكرة  2
(ق كعاش في ببلط سيؼ الدكلة الحمداني 303مف ديكاف المتنبي، أحمد بف حسيف: يمني األصؿ مف حضرمكت جنكب اليمف كلد سنة )  3

 2012، 1ب. أبك عمر، شياب الديف، ديكاف المتنبي بزياداتو، أبك ظبي: دار الكتب الكطنية، طفي حم
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حيث صيانة  لمثؿ األعمى في المحافظة عمى السفراء الكافديف عميو مفا صمى ا عميو كسمـكضرب 
كراميـ غاية اإلكراـ ككاف ذلؾ نيجن  ،أركاحيـ كأمكاليـ كدكابيـ رغـ ما  ،كالمسمميف مف بعدهلخمفائو  اكا 

 .كاالرىاب مف القتؿ كالتنكيؿ كسفراؤهتعرض لو رسمو 

 ،كالمعاصريف القدامىمبثكث في كتب العمماء  مما ىكفي ىذا المكضكع كقاـ الباحث بجمع ما تيسر 
الكافديف عميو مف حسف  رسؿلمتو صمى ا عميو كسمـ معامم كعف ،عند اآلمـ القديمةعف السفارة 

كحسف  في عيد النبكة، الكفار لسفراء اإلسبلـ  ةمعامم كمقارنة ذلؾ بسكء كتحميؿ ،الضيافة كاالحتراـ
  .إلسبلـااختيار السفراء كالرسؿ في 

 

  :يطكهخ انجحج

  :إف مشكمة البحث تكمف فيما يمي

كقمة المراجع اإلسبلمية التي تدحض اإلرىاب عف  ،البحث في ىذا المكضكع بشكؿ محدد كمستقؿندرة 
في  كخاصة أف كسائؿ اإلعبلـ في الدكؿ المعادية لئلسبلـ كالمسمميف تصدح  ،اإلسبلـ كالمسمميف

حث اإلجابة فأراد البا ،تتيـ اإلسبلـ كأىمو بكؿ أنكاع اإلرىاب كمنو اإلرىاب الدبمكماسيالميؿ كالنيار 
  :التساؤالت اآلتية عف

 ؟ما أقسامو كأنكاعوك  ،اما ىك تعريؼ اإلرىاب لغة كاصطبلحن  -1

كمتى كانت بدايتيا، ككيؼ اىتمت بيا األمـ  شرعناما تعريؼ الدبمكماسية لغة، كما مفيكميا  -2
 ؟ القديمة

 ما المقصكد باإلرىاب الدبمكماسي؟ -3

اما معنى السفير لغة  -4 كما ىي  ،كما ىي أدلة مشركعيتو ،ما ىي حاجة البشرية لوك  ،إصطبلحن
 ؟صلى هللا علٌه وسلمكمف ىـ سفراء رسكؿ ا  ،فر في السفيراالصفات التي يجب أف تتك 

 ؟كيؼ حققيا اإلسبلـ في عيد النبكة، ك اكاصطبلحن  ةن ما معنى الحصانة لغ -5

 ؟حصانة رسموعمى  اعتدلكيؼ كانت ردكده صمى ا عميو كسمـ عمى مف   -6
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 :أًْٛخ انجحج ٔسجت اختٛبسِ

تكمف أىمية ىذا البحث خاصة في ىذه الظركؼ االستثنائية التي تعيشيا أمة اإلسبلـ مف الضياع 
سبلميا باإلرىاب  ،كتداعي األمـ عمييا تداعي األكمة عمى قصعتيا ،كالشرذمة كاتياـ ىذه األمة كا 

  .الضحية في كؿ بقاع األرضكالقتؿ كالتدمير كالتعطش لمدماء رغـ أنيا ىي 

يذا الظمـ الذم يقع عمى ىذه األمة يقكـ بعض أبنائيا ببعض ردكد األفعاؿ  التي ال تعبر عف لكنتيجة 
مما يعطي  ،أك اقتحاـ سفارة ،أك مكٌظؼ إغاثة كقتؿ سائح أك سفير ،ؽ المسمميفأحكاـ اإلسبلـ كأخبل

 .ــ كأىمو بما ليس فييلمنيؿ مف اإلسبل ازائفن  امبررن  تعالىأعداء ا 

  :كقد كقع اختيارم ليذه الدراسة لؤلسباب اآلتية

ندرة البحث في ىذا المجاؿ حسب عممي المتكاضع ألف ىذه الحكادث تزامنت مع الربيع العربي   -1
 .كالضعيؼ مف القكم المتغطرس ،فمعٌؿ ىذه الدراسة أف تنصؼ المظمـك مف الظالـ ،في كقتنا الحاضر

يشجبكف فعؿ الضحية  قدف ،تخٌبط المدافعيف عف اإلسبلـ في ردكدىـ عمى ىذه التصرفاتارتباؾ ك   -2
 .اجرارن  اكيبارككف خطأ المستعمر كلك كاف جيشن  ،اشعبن  ـأ االمظمكـ سكاء كاف فردن 

عطي صكرة عف العمؿ الدبمكماسي ت اعميسبلمية لمف جكانب النقص في المكتبة اإل لتمبية جانب  -3
 .سبلـ لمرسؿ كالسفراء مف الرعاية كالحصانةكما كفره اإل .ر النبكة كما بعدهسبلمي في عصاإل
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 :انذساسبد انسبثقخ

حكاـ الرسؿ كالسفراء بشكؿ أسيادنا  الفقياء األكائؿ قد بحثت أسبلمي عند أف كتب الفقو اإلال شؾ 
 أرض الدكلةككانت  ،اسبلـ فيو متيمن يتناسب مع زمانيـ الذم لـ يكف اإل ،مفصؿ مف ناحية فقيية بحتة

فكانت تعالج كتبحث  ،اكالعبلقات الدكلية مع الدكؿ األخرل كاضحة جدن  ،سبلمية مترامية األطراؼاإل
بداىة كما  المسممكفيعرفيا  كاف مفردات العيدسبلـ كدار الكفر كدار فدار اإل فناكمألك  دنامكجك  اكاقعن 

  .سماء القارات في ىذه األياـأ نعرؼ

ذم كضعو محمد بف كتاب السير الكبير ال اثرت ىذا المكضكع قديمن أالكتب التي كثر أككاف مف 
 .الحسف رحمو ا

عمي الحسيف ككتاب رسؿ الممكؾ كمف يصمح لمسفارة ألبي  ،كالخراج ألبي يكسؼ ،كالمبسكط لمسرخسي
 .في ىذا المكضكع يبلن كثرىا تفصأ( الذم كاف بف محمد )ابف الفراء

 :ة في ىذا المكضكع فمنياراسات المعاصر دأما ال

كالذم تحدث  ،لمؤلفو محمد عمي الحسف ،النبكيةكالسنة  الكريـ  فآكتاب العبلقات الدكلية في القر  -1
 .سبلـي في اإلدلة التمثيؿ الدبمكماسأفيو بشكؿ مفصؿ عف 

ة كقد تحدث عف ضركر  ،لمؤلفو محمد صادؽ العفيفي ،سبلمي كالعبلقات الدكليةكتاب المجتمع اإل -2
داء شعائرىـ حتى يقكمكا أعراضيـ ػ كتمكينيـ مف أمكاليـ ك أاحتراـ الرسؿ كالسفراء كصيانة دمائيـ ك 

  .كمؿ كجوأبمياميـ عمى 

فيو كالذم قارف  ،حمد سالـ باعمرألمؤلفو  ،كتاب التأصيؿ الفقيي كالقانكني لمحصانات الدبمكماسية -3
 .بيف الحصانة الشرعية كالقانكنية مف زاكية فقيية

ى السرد التاريخي لإحيث ماؿ بحثو  ،لمؤلفو محمد التابعي ،سبلـكتاب السفارات في اإل -4
كلـ يبحث المكضكع مف ناحية  ،ثـ عصر الخمفاء مف بعده ،سبلمية في العصر النبكملمدبمكماسية اإل

عمى الناحية  ارن كبي رناثأ رناكربما كاف لعممو سفي ،مف دراستي اكثر الدراسات قربن ألذلؾ كاف مف  ،ةفقيي
 .العممية كالتاريخية
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الزحيمي الذم بيف أثر الحرب عمى الدبمكماسيف  كىبسبلـ لمؤلفو كتاب العبلقات الدكلية في اإل – 5
 .ضحايا الخبلؼ السياسي بيف الدكؿ كانكاما  غالبناكأنيـ 

دث عف الحصانة م تحسبلمية لمؤلفو سعيد عبد ا المييره الذتاب العبلقات الخارجية لمدكلة اإلك – 6
كيعكد  رناسبلـ كافكيؼ كاف السفير يدخؿ الى ببلد اإلسبلـ في الماضي كالحاضر، ك الدبمكماسية في اإل

 .عمى اقؿ تقدير لممسمميف فناأك منص قناأكصدي اببلده مسممن إلى 

 

 :يُٓج انجحج

ي مكضكع اإلرىاب حيث قاـ الباحث بقراءة ما كتب ف ،يقـك البحث عمى المنيج التاريخي الكصفي -1
 .كحكادث السفارات في عيد النبكة ،الدبمكماسي كتجميع ما كرد مف النصكص الشرعية

كالسيرة النبكية القديمة كالمعاصرة التي  ية مراجع التاريخالمصادر كالقاـ الباحث باالعتماد عمى  -2
 .ما كتب عف الدبمكماسية الحديثة إلى باإلضافة ،ثت عف السفاراتتحدٌ 

 .ىميتيا عندىـأك  ،عراقتيا التاريخية االسفارة عند األمـ السابقة مبينن  وز الباحث ما كانت عميأكج -3

كما تعرض  ،يوكراـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لمسفراء الكافديف الإقاـ الباحث بجمع حكادث  -4
 .رىاب كالقتؿ عمى يد الكفاررسؿ كسفراء اإلسبلـ مف اإل بعض لو

كاالستعانة بأىؿ العمـ في كتخريج األحاديث الشريفة  ،اآليات الكريمة إلى سكرىا عزكقاـ الباحث ب -5
 .الحكـ عمييا

تجيؿ ف أمف  كبرأباستثناء الصحابة الكراـ فيـ  ،الكاردة األعبلـقاـ الباحث بالتعريؼ ببعض  -6
 .سيرىـ

ترتيب السكر  حسبالشريفة  النبكيةكاألحاديث القرآنية الكريمة اآليات  مساردقاـ الباحث بإعداد  -7
 .القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة حسب الحركؼ اليجائية
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كالتي ال تشير إلى مكاف  (ت ،ديا تاريخ أشار الباحث ليا برمز )المصادر كالمراجع التي ليس ل -8
 .كالمراجعالمصادر  مسردفي ( ط ،دكالتي ليس ليا رقـ طبعة ) ف( ،دالنشر )

 

  :ساسخذحذٔد ان

ككيؼ عامؿ الرسكؿ صمى ا  ،اقتصر الباحث في دراستو عمى الحصانة الدبمكماسية في عيد النبكة
شبيات المغرضيف  اداحضن  ،ب مف اعترض سفراءه بالسكءدٌ أككيؼ  ،عميو كسمـ السفراء الكافديف اليو

 .مف الكفار كالمرجفيف في ببلد المسمميف  في كقتنا الحاضر
 

 :خطخ انجحج

  .ربعة فصكؿ كخاتمةألدراسة عمى مقدمة ك اشتممت ىذه ا

كمنيج  ،كأسباب اختياره كالدراسات السابقة ،ىميتوأك  ،ت مقدمة الدراسة عمى مشكمة البحثكقد اشتمم
  .كحدكد الدراسة ،البحث

 :األتيككانت الفصكؿ عمى النحك 

 .وأنواعه رهاباإل تعريف الفصل األول: 

  .الشرع كأقسامو في رىابتعريؼ اإل :المبحث األكؿ

  .كاصطبلحان  رىاب لغةاإل تعريؼ :المطمب األكؿ

  .أقسامو في الشرع :نيالمطمب الثا

  .رىابأنكاع اإل :المبحث الثاني

 .(رىاب الفكرم )الدينياإل :المطمب األكؿ

 .القتصادمارىاب اإل :المطمب الثاني

  .رىاب الدبمكماسياإل :الثالثالمطمب 
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 .الدبموماسية :الفصل الثاني

 كنشأتيا. ،تعريفياك  ،مفيكميا :بحث األكؿالم

 .كتعريفيا مفيكميا :المطمب األكؿ

 نشأة التاريخ الدبمكماسي. :المطمب الثاني

 .الدبمكماسية عند األمـ الماضية :المطمب الثالث

 .الدبمكماسية في اليند القديمة كالصيف .1

 .الدبمكماسة عند اليكناف .2

 .الدبمكماسية عند الركماف .3

 .ي كاديي النيؿ كالفراتالدبمكماسية ف .4

 .الدبمكماسية في الجاىمية .5

 .قساـ الدبمكماسيةأ :الثانيالمبحث 

 .الدبمكماسية القكمية :المطمب األكؿ

 .سبلميةالدبمكماسية اإل :المطمب الثاني

 المطمب الثالث: خصائص الدبمكماسية اإلسبلمية.

 المطمب الرابع: الحصانة التي كفرىا اإلسبلـ لمسفراء.

 

 .الرسول والسفير :الثالث الفصل

 .معنى السفير والسفارة ومشروعيتها :المبحث األول

 .كاصطبلحان  لغة السفير كالرسكؿمعنى  :المطمب األكؿ
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 .مشركعية السفارة :المطمب الثاني

 .صمى اهلل عميه وسممصفات سفراء رسول اهلل  :المبحث الثاني

 .ة كالعمـ كالفصاحةءالكفا :المطمب األكؿ

 .الصبر كالشجاعة :لثانيالمطمب ا

   .حسف الييئة كالمنظر :المطمب الثالث

 .الصدؽ كاألمانةالمطمب الرابع: 

 .ليياإرسمكا أالجيات التي  :المبحث الثالث

 .سفراء الدكؿ  :المطمب األكؿ

 .رض المعركةأسفراء في  :المطمب الثاني

 في الحديبية.سفراء قريش إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  :المطمب الثالث

 المطمب الرابع: أغراض السفارة.

 المطمب الخامس: األسباب التي تعطؿ العمؿ الدبمكماسي.

 

 .وموقف اإلسالم منها الحصانة الدبموماسيةالفصل الرابع: 

 .تعريف الحصانة الدبموماسية ومشروعيتها :المبحث األول

 .كاصطبلحان  الحصانة لغة :المطمب األكؿ

 .كعية الحصانة الدبمكماسيةمشر  :المطمب الثاني

 لكافديف إليو.لمسفراء ا المطمب الثالث: الحصانة التي كفرىا الرسكؿ
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 .رهابسالم ححايا اإل سفراء اإل :الثانيالمبحث 

 .الشييد الحارث بف عمير األزدم  :المطمب األكؿ

 .شيداء ماء الرجيع :المطمب الثاني

 .شيداء بئر معكنة :المطمب الثالث

 .مية كعثماف بف عفاف الى قريشأسفارة خراش بف  :بعالمطمب الرا

 .الشييد حبيب بف زيد األنصارم :المطمب الخامس

 .الشييد فركة بف عمرك الجذامي :المطمب السادس

 .ردود الرسول صمى اهلل عميه وسمم عمى من آذى رسمه :الثالثالمبحث 

 .ردكده عندما كاف في مكة قبؿ اليجرة :المطمب األكؿ

 .لثاني: ردكده عندما كاف في المدينة بعد اليجرةالمطمب ا

 .تطبيقات نبكية في الحصانة الدبمكماسية :المطمب الثالث

 .كالتي تضمنت بعض النتائج كالتكصيات  :الخاتمة
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 ٔإَٔاػّ اإلسْبة تؼشٚف انفصم األٔل:

  .الشرع في كأقسامو اإلرىاب تعريؼ: األكؿ المبحث

  .كاصطبلحان  لغة ىاباإلر  تعريؼ: األكؿ المطمب

  .الشرع في أقسامو: الثاني المطمب

  .اإلرىاب أنكاع: الثاني المبحث

 (.الديني) الفكرم اإلرىاب: األكؿ المطمب

 .االقتصادم اإلرىاب: الثاني المطمب

 .الدبمكماسي اإلرىاب: الثالث المطمب
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 تعريف اإلرهاب وأنواعه :الفصل األول

 :اإلرهاب وأقسامه في الشرعتعريف  :المبحث األول

 تعريف اإلرهاب لغة واصطالحًا: :المطمب األول

كاإلرىاب كالخكؼ كالرعب  كفعمو المجرد )رىًىب( ،باب أكـر مف أرىب يرىب إرىابان  اإلرىاب مصدر
ذا تتبعنا ىذه المادة في  ،أف بعضيا أبمغ مف بعض إالا  ،تدؿ عمى الخكؼ  ،كالكجؿ كممات متقاربة كا 

 الكريمةكما في تفسير اآليات الكريـ مادة رىًىبى أك أرىب كجدناىا تدؿ عمى الخكؼ الشديد القرآف 
 :يةتاآل

 :أم ؛1چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ   چ : تعالىقاؿ 

ې     ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېچ  :تعالىكقاؿ  ،دكف غيرم خافكني

في  طمعنا: أم ؛2چوئ  ۇئ  ۇئ    وئې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ
 .مف عذابنا كخكفنارحمتنا، 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ : تعالىكقاؿ 

  .4"تخيفكنيـ": أم ؛3چ ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 

 

 

 

                                                           
 .40سكرة البقرة، اآلية   1
 .90سكرة األنبياء، اآلية   2
 .60سكرة األنفاؿ، اآلية   3
 (.511، 53،464، )ص 1ـ، ج 1986، 5بيركت، ط  –الصابكني، محمد عمي، صفكة التفاسير، دار القمـ   4
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 الراىىب كىك كترىيبنا، إرىابنا كأرىِّبو أرىبو فأنا كرىابتو، العدك أرىبت: يقاؿ منو" :1قاؿ ابف جرير
  .الخكؼ :أم ؛2"كالرٍُّىب

كىذا التفسير  ،4"مف الريعب: أم ؛3چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  :تعالىفي قكلو  أيضان كقاؿ 
صمى  يؤيد ىذا قكلوك  ،كأف معناىما الخكؼ الشديد ،لمراىب بالرعب يدؿ عمى أف الرعب مرادؼ لمٌرىب

 .بالخكؼ :أم ؛ 5"َشْهر   َمِسيَرةَ  ِبالرُّْعبِ  ُنِصْرتُ ": ا عميو كسمـ

كقد  ،ب( ،ىػ ،رؿ أرىب مشتؽ مف الجذر )، كىك مصدر لمفعىاب في المغة يعني الخكؼ كالفزعر اإلك 
  ذكرت المصادر المغكية معنى اإلرىاب فجاء في تمؾ المصادر:

، ِـّ، كريٍىبنا، رىٍىبةن  يىٍرىىبي  ًباٍلكىٍسًر، رىًىبى  كرىىىبنا بنارىىٍ  الشيءى  كرىًىبى  ،خاؼى  :أىم ؛ًبالتاٍحًريؾً  كرىىىبنا، ًبالضا
ٍكؼي  :الراٍىبةي ك  ...خافىو: كرىٍىبةن   .6كالفىزىعي " الخى

 .7" باإلخافة نفسو أزعجت: كاسترىبتو كرىبتو كأرىبتو
 
 

                                                           
ىػ(، أحد األعبلـ، كصاحب التصانيؼ مف أىؿ آمؿ 310-224محمد بف جرير بف يزيد بف كثير، اإلماـ الحافظ أبك جعفر الطبرم، )  1

ا طكيبلن، ككاف حافظنا لكتاب ا بصيرنا بالمعانى فقيينا في احكاـ القرآف، ع المنا طبرستاف، كاف أسمر إلى األدمة أعيف، نحيؼ الجسـ فصيحن
طرقيا صحيحيا كسقيميا ناسخيا كمنسكخيا، عارفنا بأحكاؿ الصحابة كالتابعيف بصيرنا بأياـ الناس كأخبارىـ، لو كتاب في تاريخ األمـ، بالسنف ك 

 ككتاب التفسير، ككتاب تيذيب اآلثار، ككتاب العدد كالتنزيؿ، ككتاب اختبلؼ العمماء، ككتاب تاريخ الرجاؿ، ككتاب لطيؼ القكؿ في الفقو،
ىػ(، ابف القيسراني، محمد بف طاىر، تذكرة الحفاظ )أطراؼ  507القيسراني، محمد بف طاىر، )ت لتبصير في األصكؿ. انظر: ككتاب ا

ىػ، دار الصميعي، الرياض، 1415، 1إسماعيؿ السمفي، ط المجيد عبد حمدم أجزاء، تحقيؽ: 4أحاديث كتاب المجركحيف البف حباف(، 
2/710-712. 
جامع البياف عف تأكيؿ آم القراف، تحقيؽ:  ىػ(،310)ت ، بف يزيد بف كثير بف غالب اآلمميأبك جعفر، محمد بف جرير ابف جرير الطبرم،   2

 .3882ص  ،5ـ، ج 2007ىػ1428، 2ط  ،القاىرة –احمد عبد الرزاؽ كاخركف، دار السبلـ لمطباعة 
 
 32سكرة القصص، اآلية   3
 .6390، ص 8ج آم القراف، ابف جرير الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ   4
القاىرة،   -ىػ(، صحيح البخارم، دار الفجرلمتراث  256البخارم، أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي، )ت   5

 .95، ص 1، ج 335ـ، كتاب التيمـ، حديث رقـ 2005 –ق 1426
ىػ(، لساف العرب، دار 711المصرم، )تيف ابف منظكر األنصارم الركيفعى جماؿ الدأبك الفضؿ، محمد بف مكـر بف عمى، ابف منظكر،   6

 .131/ 3مادة رىب، ـ،  1997، 1ط صادر، بيركت، 
مادة ر ىػ  ـ،  1998ـ 1989ىػ 1409 ،بيركت، د ط –دار الفكر  ، أساس الببلغة،ىػ(538أبك القاسـ محمكد بف عمرك )ت الزمخشرم،   7
 .261ص  ب،
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 :ٔأيب اإلسْبة اصطالحب  
 

رغـ أف ىذا المصطمح ىك األكثر   ،تفاؽ عمى ماىيتوالإف السمة البارزة في تعريؼ اإلرىاب ىي عدـ ا
، قد يطمؽ عمى دكلة أك مجتمع اسياسين  اكخاصة أنو أصبح مصطمحن  ،لذم نعيشوفي ىذا القرف ا اشيكعن 

 .1اما يككف سياسين  اغالبن  امعينن  اأك عصابة أك فرد أحدث حالة مف الرعب كالفزع مف أجؿ أف يحقؽ ىدفن 

كىك  ،كقد عرؼ القامكس السياسي اإلرىاب بأنو محاكلة نشر الذعر كالفزع كالخكؼ ألغراض سياسية
 .2"تعتمدىا الحككمات االستبدادية إلرغاـ شعكبيا عمى الخضكع لمطالبيا التعسفية كسيمة

 ؛استخداـ العنؼ بشكؿ غير قانكني أك التيديد بو :كأما المكسكعة السياسية فقد عٌرفت اإلرىاب بأنو
 كيشمؿ عمميات االغتياؿ كالتعذيب كالتشكية كالتخريب بغية كسر ركح المقاكمة ،لتحقيؽ ىدؼ سياسي

 .3"كىدـ المعنكيات لدل الييئآت كالمؤسسات لمحصكؿ عمى معممكمات أك ماؿ معيف

كيعكد اىتماـ المجتمع  ،كاستبداد غير مقٌيد بقانكف كقاعدةبأنو أعماؿ قتؿ كعنؼ  :كعرفو آخركف
ـ عمى أثر تشكيؿ عصبة األمـ  لجنة خاصة لدراسة جرائـ العنؼ  1931الدكلي باإلرىاب إلى عاـ 

 .4"كاالعتداء عمى سبلمة رؤساء الدكؿ كالحككمات ،كاإلرىاب

شيما كنكازاكي عمى يد أمريكا ك ر يكدمرت مدينتي ى ،كعندما ىزمت الياباف في الحرب العالمية الثانية
 .5"ؿ قانكف اإلرىاب كلكنيا كانت أضعؼ مف ذلؾ بكثيرحاكلت الياباف أف تيفعٌ 

( األميف العاـ لؤلمـ المتحدة آنذاؾ الد ىايــ دعا )ككرت ف1972/ 8/9في  6ميكنخكعمى أثر عممية 
 .بدعـ مف أمريكا كاسرائيؿ ،التخاذ تدابير تمنع اإلرىاب كتقاكمو

 

                                                           
ـ، 1985، إبريؿ، 2دبمكماسية كاإلرىاب الدكلي، مجمة الدراسات الدبمكماسية، معيد الدراسة الدبمكماسية، السعكدية، العدد بركات، جماؿ، ال  1

 .151ص 
 450ـ ص 1968القاىرة،  –أحمد، القامكس السياسي، دار النيضة  ،عطية  2
 .153، ص 1ـ، د ط، ج 1979بيركت. -الكيالي، عبد الكىاب، المكسكعة السياسية، المؤسسة العربية    3
 .37ـ، ص 1992لبناف،  –السماؾ، محمد،اإلرىاب كالعنؼ السياسي، الشركة العالمية لمكتاب   4
 .35ـ، ص 2011ىػ /1432، 1عماف، ط  -الياسرم، ياسيف طاىر، مكافحة اإلرىاب، دار الثقافة كالنشر،   5
كانتيت بقتؿ  ،ـ 1972إلسرائيمي ( في دكرة األلعاب األكلمبية في ميكنخ عاـ عممية ميكنخ: قاـ بيا فدائيكف مف فمسطيف ضد الفريؽ ) ا  6

 الككماندكز) اإلسرائيمي ( منفذم العممية كالفريؽ الرياضي معان. المصدر السابؽ.
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 العالـ إلى محكريف: مريكاأ تـ قسم2111كبعد أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ 

 .الذم تتزعمو أمريكا كمف كاف معيا :محكر الخير -ا 

التصنيؼ األمريكي الذم كاف مف نتائجو احتبلؿ أفغانستاف  ( حسبمحكر الشٌر )الدكؿ المارقة -ب 
كضرب الجماعات الكشميرية المجاىدة كتغميب مصالح أمريكا  ،كاحتبلؿ العراؽ كتقسيمو ،كتدميرىا
 ."" أف مف ليس معنا فيك ضدنا:حتى بمغت الغطرسة األمريكية إلى القكؿ .كحمفائيا

كخبلؿ فترة الحرب الباردة ظير تيار سياسي  ،الشعكب كفي ظؿ التنافس عمى قيادة العالـ كاستعباد
ستراتيجيتيا العالمية يقكؿ  ،فكرم ال بد مف  نياية التاريخ  و فيبأنكاف لو تأثير عمى سياسة أمريكا كا 

  .1( عمى العالـرأسماليةانتصار الحضارة الغربية )ال

نو  ،يانة الككنفكشكسية كاإلسبلميةقاؿ بأف الخطر الذم يكاجو الحضارة الغربية الرأسمالية ىي الد ك  كا 
في  التيار اكقد برزت آثار ىذ ،ال بد مف تصادـ الحضارات المختمفة بالحرب كاالقتتاؿ كتفكؾ الدكؿ

بكجكب حمكؿ الكاليات المتحدة محؿ بريطانيا في  الذيف نادكااألمريكييف  الساسةأىداؼ كمبادئ 
حتى ال يمؤل ىذا  ،منيا بعد الحرب العالمية الثانيةالمنطقة العربية عمى أثر االنسحاب البريطاني 

كلك أدل ذلؾ إلى  ،كالمحافظة عمى مصالح الغرب بأكممو ،الفراغ مف قبؿ أىؿ الببلد أك عدك آخر
ضـ منطقة الخميج العربي إلى حدكد  كالعمؿ عمى ،2"تدخؿ أمريكي عسكرم في الشرؽ األكسط

في حاؿ تعرضت  ايكا نفسيا الحؽ في التدخؿ عسكرين كأعطت أمر  ،القكمي ألمنياالمناطؽ الحيكية 
  .3"فأنشأت قكتٌي التدخؿ كاالنتشار السريعتيف ،مصالحيا لمخطر

ا كالسيطرة عمى مكيرل الباحث أف ما قامت بو أمريكا مف احتبلؿ كؿ مف  أفغانستاف كالعراؽ كتدميرى
 .كالتيارات ا ما ىي إال ترجمة عممية ليذه المبادئ ممقدراتي

إنو ال بد مف تصحيح خطأ الرب الذم جعؿ  :عمى اإلرادة اإلليية ضان معتر  سفير أمريكي سابؽاؿ فق 
 .بينما العالـ المتحضر في مكاف آخر 4النفط في أرض العرب

                                                           
 72، ص2000رسكؿ، محمد رسكؿ، استدراج التعالي الغربي، دار أسامة، عماف،   1
 . 146ـ، ص 1987الككيت،  –متحدة كالمشرؽ العربي، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف مصطفى، أحمد عبد الرحيـ، الكاليات ال  2
 .67ـ، ص 1988إسماعيؿ، كائؿ محمد، قكة االنتشار السريع، رسالة ماجستير في العمـك السياسية، كمية العمـك السياسية، جامعة بغداد،   3
 ـ، )د.ط(، )د.ف(1991-ق1412الحكالي، سفر الحكالي، كشؼ الغمة عف عمماء الغمة،   4
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طكيمة كمقدسة تيا فالحرب التي تقكـ بيا قكا ،ال بد ألمريكا أف تحارب مف أجؿ قيميا كحضارتيا كأنو
 .كصميبية

كحتى  ،ما داـ ذلؾ في سبيؿ مصالحيا كقيميا اظممن ك  اقتؿ المبلييف مف البشر إرىابن فأمريكا ال ترل 
بؿ أف ما صنعتو مع الينكد الحمر سكاف  ،نككف منصفيف فإف ذلؾ لـ يقتصر عمى ببلد المسمميف فقط

 .، يشيد أف شيية  اإلرىاب عندىا ليس ليا حدكدىيركشيما كناكازاكي، كما فعمتو في ألصمييفأمريكا ا

فينالؾ دكؿ دمرت كالعراؽ كأفغانستاف  ،ال حد ليا اكقد نالنا نحف المسمميف مف ىذه األحداث شركرن 
 ،كحكصرت الجمعيات الخيرية كالتعاكنية ،كضيؽ عمى الجاليات اإلسبلمية في ببلد الغرب  كالصكماؿ

كشينت الحمبلت  ،كأصبح العربي كالمسمـ في مطارات الببلد الغربية كاألمريكية مكضع تيمة كازدراء
نو ليسيؿ عمى كؿ دكلة  ،تحت طائمة محاربة اإلرىاب كرسكالن  االفكرية كاإلعبلمية عمى اإلسبلـ دينن  كا 

كلكف  ،مف األخبلؽ كاإلنسانية كاألفكار المناسبة اأك أمة أك عقيدة أف تٌدعي لنفسيا ما تراه مناسبن 
 .الممارسة العممية عمى أرض الكاقع تكٌذب ذلؾ أك تصدقو

لعٌؿ مقارنة بسيطة بيف أمة اإلسبلـ كغيرىا مف األمـ تبيف بأف كؿ الضحايا الذيف سقطكا في محاربة ك 
( 183ك) ،( قتيبلن مف الكفار213الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  ألعدائو في تسع سنكات لـ يتجاكز )

في  ى أقؿ تقديرعم عشرة مبليف قتيؿ الدينيةبينما كانت ضحايا حركب أكركبا  ،مف المسمميف اشييدن 
 .1القركف الكسطى

مميكف  65مف أصؿ  ،قتؿ ثمانية مبلييف  جندم فقطـ 1918 –ـ 1914كفي الحرب العالمية االكلى  
  .2شترككا في تمؾ الحربا جندم

 ،مف البشر اكفي الحرب العالمية الثانية زاد عدد القتمى الذيف سقطكا فييا  عمى خمسيف مميكنن 
 ،مثؿ دمار المدف البريطانية ،بالمدف كالعكاصـ العالمية الكبرليائؿ الذم حٌؿ الدمار ال باإلضافة إلى

 .3"كقد حازت الياباف عمى أفظع جرائـ الحرب حتى اآلف ،اإليطالية كاأللمانية ،الفرنسية

                                                           
 ـ، تحت عنكاف انتشار اإلسبلـ بالسيؼ.29/4/2010السرجاني، راغب، لقاء تمفزيكني، بتاريخ   1
 16، ص2009، 1الحسف، عيسى، الحرب العالمية األكلى، األىمية لمنشر، عماف، ط  2
 .167ـ، ص 2000، 1عبلء لمنشر، دمشؽ، ط  دار سمب الشاـ،ريشاكر، أدكيف أكلدفاذر، الياباف مف ىيرشيما، ترجمة يكسؼ   3
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   :تعالى فقاؿ ،كالكافديف كالسٌياح ،كحـر اإلسبلـ قتؿ الرسؿ كالسفراء كالمستأمنيف مف األمـ األخرل

 .1َّ خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جفُّ 

كشرعت حدكد القتؿ  ،كتشريعات اإلسبلـ حافظت عمى دماء كأعراض كأمكاؿ المسمميف كغير المسمميف
كلكف الدكؿ  .مف االعتداء عمييا اكزجرن  اكالجمد كالرجـ كالقطع كالصمب كالتغريب صيانة ليا كتخكيفن 

 ،كتنفي عف نفسيا اإلرىاب كالقتؿ كالتدمير ،فةتمصؽ االرىاب بالدكؿ كالشعكب الضعيا العظمى دائمن 
ما بيف طفؿ كامرأة  ،فعندما دمرت أمريكا  ممجأ العامرية في بغداد عمى أكثر مف ثبلثة آالؼ إنساف

مف  افقصفتو أمريكا بصكاريخ  تحمؿ أطنانن  ،مف  القصؼ كالمكت اقد لجأكا إليو خكفن  ،كعجكز
 .2"عجز الناس عف التعرؼ عمى قتبلىـ  ليس إرىابأمتفحميف  اإربن  افأخرج مف كاف فيو إربن  ،المتفجرات

جريمة ضد مصالح  ،بينما إذا ارتكبت عصابة صغيرة كلك كاف عددىا ال يتجاكز أصابع اليد الكاحدة
مف شدة  اما يككف ذلؾ ناتجن  اكغالبن  ،الكفار كالمستعمريف ألصقكا صفة اإلرىاب باإلسبلـ كالمسمميف

ككأنيـ يطمبكف مف الطائر الذبيح أف ال يمٌطخ الجٌزار بدمو  ،مف قبؿ الظالميفالظمـ الكاقع عمييا 
 كصدؽ الشاعر في قكلو 

 .3آمف قضية فييا نظرقتؿ إمرء في غابة جريمة ال تغتفر             كقتؿ شعب      

ر كالمكازيف يكيرل الباحث أف الذم أدل إلى االختبلؼ في تعريؼ اإلرىاب ىك اختبلؼ المعاي
لذلؾ لـ  ،فكؿ دكلة تعرفو بالطريقة التي تخدـ مصالحيا الخاصة ،المصالح  كاأليدلكجيات كاألىداؼك 

كما فعمت أمريكا   ،يصفكف الحركب المدمرة بأنيا حرب عمى اإلرىاب ايتفقكا عمى معنى كاحد  فأحيانن 
فيطمقكف كصؼ   ،ايصفكف االعتداء البسيط مف الضعفاء بأنو إرىابن  اكأحيانن  ،في أفغانستاف كالعراؽ

كيصفكف  ،إرىابٌي عمى الفمسطيني الذم يدافع عف نفسو عندما  يقتمعكنو مف بيتو ككطنو كيشردكنو
 .الييكدم المستكطف في أرض الفمسطيني بقكة السبلح بالمدافع  عف نفسو

دة ، كزياتعالىأف اإلسبلـ عندما أباح كحٌض عمى اإلرىاب المحمكد كالخكؼ مف ا  كأدرؾ الباحث
ألنيا تقربو الى ا في ،فإف مردكد نفعيا عائد عمى مف تمٌبس بيا ،كالخشية منو ،التقرب إليو بالعبادة

                                                           
 .190البقرة، اآلية   1
 .419، ص 1ـ، ط 2997بيركت، -مركز دراسات الكحدة العربية، الحرب عمى العراؽ، مركز دراسات الكحدة   2
تزؿ العمؿ كتكلى الكتابة الشاعر أديب اسحاؽ: مف مسيحيي دمشؽ، كلد فييا كتعمـ في مدارسيا، كعمؿ في ديكاف المكس ) الجمرؾ ( ثـ اع  3

 .1049-1048، ص8كاإلنشاء. الفاخكرم، حنا، تاريخ األدب العربي، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، ط
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كأما إعداد القكة إلرىاب األعداء فيك  ،اليكـ الذم ال ينفع فيو ماؿ كال بنكف إال مف أتى ا بقمب سميـ
ا كقد عٌبر عني ،ء كأمكاؿ المسمميفكتخكيفيـ مف التفكير باالعتداء عمى أعراض كدما ،لكبح جماحيـ

كىذا ليس لو عبلقة بما يجرم في عالـ  ،(االستخداـ النظيؼ لئلرىاببعض األخكة الباحثيف بعبارة )
 .السياسة اليكـ

)قانكف جنكف العظمة كغطرسة  :كأما تصنيفات المستعمريف كالظالميف لئلرىاب فيجممو الباحث بأنو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ بالفساد  عميو السبلـا اٌتيـ مكسى ( كالتي مارسيا فرعكف عندمالقكة

 .1 چپ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ    پپ  پ

ىك اإلرىاب الذم تمارسو دكلة كاحدة أك  :كخبلصة ما تكٌصؿ لو القانكف الدكلٌي في تعريفو لئلرىاب
عمى  أك االستيبلء ،دؼ سياسيأكثر عف طريؽ تسخير إمكانياتيا الدبمكماسية كالعسكرية لتحقيؽ ى

 .2مكتسبات أك ثركات دكلة أخرل

 

  :انطشع فٙ أقسبيّ :انخبَٙ انًطهت

 :مذموم و محرم إرهاب  -1

 مرتكبو كيستحؽ ،كاآلثاـ الذنكب كبائر مف كىك ،ممارستو  كتحـر فعمو يجكز ال الذم اإلرىاب كىك 
 اآلمنيف عمى االعتداء ىك  :كحقيقتو  األفرادك  كالجماعات الدكؿ مستكل عمى يككف كقد  كالذـ  العقكبة

خافة الحرمات عمى كاالعتداء ،كالممتمكات األمكاؿ بسمب ،أفراد أك عصابات أك دكؿ قبؿ مف  كا 
 كالتسمط ،البحار في السفف أك الطائرات أك القطارات أك ،المدف عف البعيدة الطرؽ عمى المسافريف

 عمى كاالعتداء ،ذلؾ كنحك األفكاه كتكميـ الحريات تكب مف ،الظممة الحكاـ قبؿ مف الشعكب عمى
 .كغيرىـ كالذمييف كالمعاىديف كالسفارات الرسؿ

 

                                                           
 .26سكرة غافر، اآلية   1
 .153، ص 1الكيالي، المكسكعة السياسية،ج   2
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وئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعالى فقاؿ الككنيـ كفارن  اآلمنيف المسالميف عتداء عمى الكفاراال تعالىفقد حـر ا 

 ىف يث ىث ُّ  :تعالى، كقاؿ 1 چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ
ہ  ہ  ہ  ھ    ہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ  :تعالىكقاؿ  ،2َّىق يف

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  :تعالى كقاؿ. 3چھ

  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 .4چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
 

يىا ي مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا : "عف أىؿ الذمة صمى ا عميو كسمـكقاؿ  فا ًريحى ناًة كىاً  ةى اٍلجى ـٍ يىًرٍح رىاًئحى دي تميعىاىىدنا لى كجى
 .5"ٍف مىًسيرىًة أىٍربىًعيفى عىامنامً 

مؿ عمينا السبلح فميس مف ح" :صمى ا عميو كسمـحمؿ السبلح عمى المسمميف فقاؿ  ت السنةكحٌرم
 6منا".

كحـر عمى الراعي  ،كلك كاف يقرؤه السبلـ أك أف يشير إليو بحديدة اكحٌرـ عمى المسمـ أف يرٌكع مسممن 
 .7"إف ا سائؿ كؿ راع عما استرعاه أحفظ ذلؾ أـ ضيع" :صمى ا عميو كسمـأف يظمـ رعيتو فقاؿ 

 

ًفؽى بيـ  الميـ: "صمى ا عميو كسمـكقاؿ  ًليى مف أمًر أمتي شيئنا فرى ًفؽى فامف كى ًليى منيـ شيئنا ب رى ًو كمف كى
 .8"فاشقؽ عميو فشىؽا 

                                                           
 190البقرة، اآلية   1
      .1المائدة، اآلية   2
 .58األنفاؿ، اآلية   3
 33اآلية  المائدة:  4
 .386، ص 2، ج3166،حديث  رقـ 5. باب إثـ مف قتؿ ذميا بغير جـر87البخارم،  صحيح البخارم، كتاب الديات   5
، كحديث 6874{، مف حديث عبد ا بف عمر، حديث رقـ 26، باب قكلو تعالى: }كمف أحياىا 87البخارم، صحيح البخارم،كتاب الديات   6

 .313، ص 4. ج  7070رقـ 
  -الترمذم، محمد بف عيسى السممي، سنف الترمذم،تحقيؽ احمد محمد شاكر كاخركف،كمذيؿ باحكاـ أأللباني، دار احياء التراث العربي   7

. ابف 1636، حديث رقـ 179، ص4.كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة ج 1705رقـ الحديث: 24بيركت دط، دت، كتاب الجياد
، 2لتميمي البستي، صحيح بف حباف،تحقيؽ: شعيب األرناككط كمذيؿ باحكامو باب في الخبلفة كأألمارة، ط حباف، محمد بف حباف بف أحمد ا

 ،كقاؿ عنو األرناؤكط إسناده صحيح عمى شرطيما.344، ص10، ج 4491بيركت، حديث رقـ  –ىػ مؤسسة الرسالة 1414
قكبة الجائر، كالحث عمى الرفؽ بالرعية، كالنيي عف إدخاؿ المشقة ، باب فضيمة اإلماـ العادؿ كع33مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة   8

 .711. ص4723، حديث رقـ 5عمييـ 
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مف األحكاـ  تعالىكمف خبلؿ ىذه النصكص السالفة الذكر يرل الباحث مدل ما شرعو ا سبحانو ك 
مبنات كىف لككيؼ أف ا عاب عمى أىؿ مكة كأدىـ  ،الشرعية لمحفاظ عمى دـ اإلنساف كمالو كعرضو

 .1 چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ : عز كجؿ أحياء فقاؿ المكلى

آلخريف اككيؼ أف ا حـر تركيع  ،افكأنما قتؿ الناس جميعن  اؿ نفسن عؿ مف قتج تعالىككيؼ أف ا 
 صمى ا عميو كسمـستيجف الصحابة الكراـ كقكؼ رسكؿ ا اكعندما  ،لكانيـ كأديانيـأ ميما كانت

  .2"؟األيست نفسن " : أجابيـ بقكلو ،لجنازة ييكدم

 وعند دخكل الطمأنينة عمى قمب رجؿ جاء يرتعد خكفن ألمف كاا صمى ا عميو كسمـكقد أدخؿ رسكؿ ا 
ٍف عميؾ فإني لستي بمًمؾو " :صمى ا عميو كسمـا ، فقاؿ لو رسكؿ امكة فاتحن  صمى ا عميو كسمـ ىىكِّ

 .3"إنما أنا ابفي امرأةو تأكؿي القديدى 

في كجو المسمـ جعؿ تبسـ ك  ،كما خبل منو أمر إال شانو ،زانو الكىكذا ما كاف الرفؽ كالميف في أمر إ 
 .صدقة وأخي

 
 

 :إرهاب مشروع وممدوح – 2

في  تعالى كالتأىب لمقاكمة أعداء ا ،كالمنعة كىك إعداد القكة ،شرعو ا لنا كأمرنا بو كىذا اإلرىاب
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ  :تعالىقاؿ  كؿ زماف كمكاف

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  وئ    ەئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 4چىئ

                                                           
 .8 -7التككير، اآليتاف   1
، ك 1312، مف حديث سيؿ بف حنيؼ ك قيس بف سعد 49، باب مف قاـ لجنازة ييكدم23البخارم، صحيح البخارم، كتاب الجنائز  2

، مف حديث سيؿ بف حنيؼ ك قيس بف سعد، حديث رقـ 24، باب القياـ لمجنازة 11ي كتاب الجنائز. كأخرجو مسمـ ف337،ص 1،ج 1313
2225. 

 –لفكر ابف ماجو، محمد بف يزيد ابك عبد ا القزكيني، سنف ابف ماجة، تحقيؽ: محمد فؤادعبد الباقي كاألحاديث مذيمة باحكاـ األلباني، دار ا 3
،كقاؿ المحقؽ ىذا في 1101، ص 2، ج 3312، مف حديث عقبة بف عمرك بف ثعمبة رقـ: 30ديد، باب الق29بيركت،  كتاب األطعمة 

 .1876، رقـ 496ص  4كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة ج  الزكائد اسناده صحيح كرجالو ثقات، كقاؿ أأللباني حديث صحيح.
 .60سكرة األنفاؿ، اآلية   4
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عداد القكة كتدريب الجيكش  حأف يبذلكا قصارل جيدىـ في التسميالمسمميف  تأمرفيذه اآلية الكريمة   كا 
كجكب اإلعداد لممعارؾ مع العدك  يعنيكىذا  ،كيحسب ليـ ألؼ حساب ،يرىبكا كيخيفكا عدكىـحتى 

 :كيجب أف يككف اإلعداد ،ما يسمى قكة الردع كىك سكاء كاف الجياد جياد دفع أك جياد طمب

 .اكتدريبن  اكعدة كسبلحن  اكيككف ذلؾ  بزيادة الجيش عددن  :امادين    -أ

كمف خمىؼى  ،مف جيازى غازينا في سبيًؿ اً فقد غزا": صمى ا عميو كسمـكمثاؿ ذلؾ قكؿ رسكؿ ا 
 .2"غزكة حنيف فيأسمحة مف صفكاف بف أمية ستعارتو اك " ،1"غازينا في سبيًؿ اً بخيرو فقد غزا 

كالبعد عف  ،كاإلكثار مف الطاعات ،لتككؿ عميواكحسف  تعالىكىي قكة اإليماف با  :اكمعنكين   -ب   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  چ  :تعالىقاؿ  خبلص كالصدؽ مع ا كاإل ،الذنكب كالمعاصي

ڤ  ڤ  ڤ      ٹٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹپ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

ڇ  ڇ      چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڦڤ   ڦ

 .3چ ک  ک  ک  ڑڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ    ہۀ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ  :تعالىكقاؿ 

 .الكـفالنصر بالكيؼ ال ب .4چے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

ألمير  قائد جيش المسمميف في مصر رضي ا عنوعمرك بف العاص كتب  :كمثاؿ عمى ذلؾ
إنا أقبمنا عمى قكـ مثؿ الرماؿ فأىًمدانا بقكة كأمدنا  :قائبلن  رضي ا عنوالمؤمنيف عمر بف الخطاب 

 :فأمٌده بأربعة رجاؿ ككتب اليو ،كطمب منو أربعة آالؼ مقاتؿ ،برجاؿ

فاعمـ  :أما بعد جيش المسمميفإلى قائد  رضي ا عنو عمر بف الخطابمف  ،لرحمف الرحيـبسـ ا ا)
نما تقاتمكنيـ بأعمالكـ الصالحة فإف أصمحتمكىا نجحتـ  ،أنكـ ال تقاتمكف عدككـ بقكتكـ كال بكثرتكـ كا 

ف أفسدتمكىا خسرتـ ف ا ال ينصر ق ،فاحترسكا مف ذنكبكـ كما تحترسكف مف عدككـ ،كا  إال  اكمن كا 

                                                           
 .  299، ص 2، ج 2843،حديث رقـ 38، باب مف جيز غازيا 56السير البخارم صحيح البخارم، كتاب الجياد ك  1
 .290ـ، ص 1991 -ىػ1412، 13دمشؽ، ط  –البكطي، محمد سعيد، فقو السيرة، دار الفكر   2
 .249سكرة البقرة، اآلية   3
 .25سكرة التكبة، اآلية   4
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جمع  افمما أتى الكتاب عمرن  ،كقد عجبت إلبطائكـ عف فتح مصر تقاتمكنيـ مف سنيف ،بصدؽ نٌياتيـ
 .1"كصمكا ركعتيف ففتح ا عمييـ كأمر الناس فتطيركا ،الناس كقرأه عمييـ

جيشو فقاؿ  عميو كسمـصمى ا كصؼ رسكؿ ا ك  ،المسمميف ببدر كىـ أذلة تعالىكقد نصر ا 
 .2"ففتح ا لو يكـ بدر ،شبعيـالميـ إنيـ جياع فأالميـ إنيـ عراة فاكسيـ  ،لميـ إنيـ حفاة فأحمميـا"

كلكنو انتظار إحدل  ،كال عدةن  اأف جيش المسمميف فاؽ جيش الكفار عددن  اكما سجؿ التاريخ  يكمن 
ما الشيادة، كمعارؾ بدر كأحد كالخندؽ كمؤتة كالقادسيةيالحسن كاليرمكؾ كحطيف كعيف  يف إما النصر كا 

 .عمى ذلؾخير شاىد جالكت 

 

 إَٔاع اإلسْبة :انًجحج انخبَٙ

ّٙ  :انًطهت األٔل ّ٘ )انذُٚ  :(اإلسْبة انفكش

 مي  خي حي  ُّ  :تعالى قكلوكما في  إرىاب الكفار لؤلنبياء: كانت أكؿ كصايا لقماف البنو  - 1
 .3 َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

قؿ يدٌؿ صاحبو عمى فالع ،ظمـ في حؽ العقؿ الذم كىبو ا لئلنسافإلف الشرؾ با ىك إجحاؼ ك 
، كال يجكز لئلنساف أف يككف إٌمعة إف أحسف الناس أحسف ،معرفة ا، التي ىي أعمى مراتب المعرفة

ف أساؤكا أساء  مب ُّ  :تعالىقكلو عمى الناس تفكيرىـ كأرىبيـ فرعكف، كما في ، ككاف أشير مف حجر كا 
 .4 َّ مج حج مث هت  مت خت حت جت هب

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  :تعالىقكلو كفي 

 .5 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

                                                           
 .202ـ، ص 2000 -ىػ 1420، 1دمشؽ، ط  –الشيخ، عبد الستار، الخمفاء الراشدكف، دار القمـ   1
دط، دت، دار  ،،157ابك داككد، ابك داككد سميماف بف أألشعث السجستاني،السنف، كتاب الجياد، باب في نفؿ السرية تخرج مف العسكر   2

، 6(، ج2747صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، األلباني، رقـ الحديث ) .33، ص 3، ج 2749بيركت حديث رقـ  –الكتاب العربي 
 قاؿ األلباني حسف.، 247ص

 .13سكرة لقماف، اآلية   3
 .24سكة النازعات، اآلية  4
 .38سكرة القصص، اآلية   5
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  ھں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھچ  :كقد حمميـ عمى ذلؾ بقكلو

 1چھ  ے  ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  

پ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :تعالىكما قاؿ  الصبلة كالسبلـان مكسى عميو كقاؿ ميدد

 . 2چڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  

 ،بعدما شرح ا صدكرىـ لؤليماف  ،ثـ حكـ باإلعداـ عمى السحرة الذيف كانكا مف أخمص الناس إليو

ڀ   ڀ  ڀ  چ حتى قاؿ ليـ ،لثبات كالصبرفما ضعفكا كما استكانكا بؿ ضربكا أركع  األمثمة في ا

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ        چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  

 . تعالى اكاحتسبكا أجرىـ عند  ،فقالكا ال ضير. 3چڑ  ک  ک       ژ  ژ  ڑ  ڈڎ  ڎ  ڈ

فزٌجيـ الطاغية في أخدكد مف النار فما ردىـ  ،لبركج قصة  قكـ آمنكا باافي سكرة  تعالىكذكر ا 

 .4چڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  ذلؾ عف دينيـ

، ككصفكه بالمجنكف تعالىبسبب دعكتو إلى ا  صمى ا عميو كسمـكقد عٌنؼ كفار قريش رسكؿ ا  
 .بعد أف كانكا يطمقكف عميو الصادؽ األميف قبؿ بعثتو ،كالكٌذاب كالٌساحر

ٹ   چ :تعالىقاؿ ك  .5 چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ :عمى لسانيـ تعالىفقاؿ ا 

 6چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

دة زنيرة الشييمثؿ  ،كأصحابو الكراـ صمى ا عميو كسمـكفي مكة المكرمة عٌذبت قريش رسكؿ ا 
سمية كزكجيا ياسر رضي ،  كقتمت ، كصييب الركميباح كخباب بف األرت، كابف مسعكدكببلؿ بف ر 
 .، كغيرىـ مف ضعفاء المسمميفا عنيما

                                                           
 .29سكرة غافر، اآلية   1
 .26سكرة غافر، اآلية   2
 .126 -123اآليتاف  ،سكرة األعراؼ  3
 .8سكرة البركج، اآلية    4
 .6سكرة الحجر، اآلية   5
 4سكرة ص، اآلية   6
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  ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳچ  :أىداؼ مكرىـ بقكلو تعالىكقد بيف ا 

 1 چں  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ   ڱ

كطاردكه حتى كصمكا  ،في داره ليمة اليجرة عميو كسمـ صمى اكقد حاكؿ كفار مكة قتؿ رسكؿ ا 
 .سمـ تعالىسبحانو ك مائة مف اإلبؿ كلكف ا  اأك ميتن  اكجعمكا لمف يأتي برأسو حين  ،غار ثكر

كساندىـ في  صمى ا عميو كسمـكقد خاض كفار قريش معارؾ بدر كأحد كالخندؽ ضد رسكؿ ا 
 .كبعض قبائؿ العرب ،برذلؾ الييكد في المدينة  المنكرة كخي

كقكمو حتى فتح ا مكة المكرمة عمى المسمميف  صمى ا عميو كسمـكظمت الحرب بيف رسكؿ ا 
كصحبو الكراـ األصناـ التي  صمى ا عميو كسمـكحٌطـ رسكؿ ا  ،اكدخؿ الناس في ديف ا أفكاجن 

صمى ا كأعمف رسكؿ ا  ،ابة مؤذنن ظير الكع رضي ا عنوكصعد ببلؿ  ،كاف أىؿ مكة يعبدكنيا
كما قاؿ يكسؼ عميو عفكه عف قكمو الذيف عٌذبكه كقتمكا أصحابو كأخرجكه مف مكة قائبلن ليـ عميو كسمـ 

رحـ الراحميف فخرجكا فكأنما خرجكا مف القبكر أالسبلـ ألخكتو ال تثريب عميكـ يغفر ا لكـ كىك 
 .2"فأنتـ الطمقاء"اذىبكا  سبلـ بعد قكلوفدخمكا في اإل

 إرهاب الصميبيين  :2

مثقبلف بالدماء كالعنؼ  ،قرابة قرنيف مف الزماف :أم ؛ـ1291عاـ  –ـ 1195بدأ ىذا اإلرىاب مف عاـ 
في ذلؾ الزماف النصارل في اكركبا عمى حرب  3"بطرس الناسؾعندما حرض " ،كاالغتصاب كالخراب

                                                           
 .30نفاؿ، اآلية سكرة األ  1
، تحقيؽ محمد عبد القادر 8275البييقي، احمد بف الحسف بف عمي الخسركجردم الخرساني، السنف الكبرل، باب فتح مكة، حديث رقـ   2

. كضعفو األلباني، محمد ناصر الديف، السمسمة الضعيفة، حديث رقـ 199، ص9بيركت، ج  –ىػ دار الكتب العممية 1424، 2عطا، ط 
فظ ابف . ركاه ابف إسحاؽ في السيرة، كعنو الطبرم في التاريخ، كنقمو الحا307، ص 3الرياض، ج  –ط، د ت، مكتبة دار المعارؼ ،د 1163

 .333ص   8، حسف إسناده الحافظ ابف حجر في الفتح ج كثير في البداية كالنياية

 الشعكر الديني بحجة تخميص القبر المقدس مف المسمميف. بطرس الناسؾ:اشير دعاة الحركب الصميبية، طاؼ اكركبا عمى حماره مستغبلن   3
عكيس، د عبد الحميـ، المجرمكف المائة، مكتبة مدبكلي  .167بيركت، ص  –انظر خاف ظفر الديف، تاريخ فمسطيف القديـ، دار النفائس 

 .165، 1ـ، ط 2011الجيزة،  –الصغير 



24 
 

كأف ىدفيا تخميص القبر المقدس مف أيدم  ،بأنيا حرب مقدسة أمر بيا الر  امدعين   ،المسمميف
 .1ت الحرث كالنسؿ في ببلد المسمميفكالتي أىمك ،المسمميف

ىـ عف بكرة حيث أفنك  ،مف المسمميف اما أحدثو الصميبيكف في القدس عندما ذبحكا نحك مف ستيف ألفن ك "
يـ المشيف عندما دخمكا القدس ككاف سمكك ،اكال شيخن  كلـ يرحمكا طفبلن كال إمراةن  ،أبييـ في ثمانية أياـ

بيف ما  كفرؽ كبيرغير السمكؾ العادؿ مف الخميفة عمر بف الخطاب نحك النصارل    ،نحك المسمميف
بعد أف أعطكىـ العيكد   ،افعمو الصميبيكف عندما دخمكا بيت المقدس كقتميـ آآلؼ المسمميف ذبحن 

كبيف الرحمة التي مارسيا عمر  ،تيـ كدمائيـكالمكاثيؽ بأالماف عمييـ كعمى أمكاليـ كأعراضيـ كمقدسا
 .2كصبلح الديف عند تحريرىا" ،بف الخطاب عند فتحيا

 ىـأعطك بعد أف  دةمرة كاح ثبلثة آالؼ مف أسرل المسمميف الصميبيكف الحممة الصميبية الثالثة قتؿ كفي
 .كصكف الدماء كاألعراض عيدنا باألمف كاالماف

بلح الديف كجيشو الذيف لـ يعاممكا النصارل بمثؿ ما عاممكا المسمميف السماحة التي أبداىا ص كىنا نرل
قكؿ ا بؿ تسامكا فكؽ الجراح ككاف صبلح الديف يكرر عمى جنده  ،قبؿ أقؿ مف قرف مف الزماف

 .3"كاإلحسافف ا يأمر بالعدؿ إ" تعالىسبحانو ك 

 ،ؿ الصميبييف بالبكاء في كجيومدينة القدس أجيش نساء كأطفا 4األيكبي صبلح الديفكعندما دخؿ 
عف  كعمى أثر انتصاره في حطيف عفى ،فعفى عنيـ كأعطاىـ الماؿ كالطعاـ كالمتاع ليبمغكا مأمنيـ

بعدما  بؿ عفى عف بعض األمراء كالممكؾ ،قٌدـ ليـ الطعاـ كالشرابك  ،آالؼ األسرل مف الصميبييف
كقاـ  ،كحنثكا في قسميـ كغدركا ع ذلؾ نكثكاكم ،أف ال يحاربكا المسمميف أقسمكا عمى كؿ مقدس عندىـ

بعد أف كقع في  اأطمؽ سراحو سابقن  ألف صبلح الديف كاف قد ،بلح الديف بقتؿ أرناط حاكـ الكرؾص
لى مصر، كعمى حجاج إفعاد لغدره فاعتدل عمى القكافؿ المتجية مف الشاـ  ،نطاكياأأسره في معركة 
في  صمى ا عميو كسمـرية الستيداؼ قبر رسكؿ ا كجيز أكثر مف حممة عسك ،بيت ا الحراـ

                                                           
 .111الككيت، د ط،  د ت، ص  -الكطني لمثقافة  قاسـ عبده قاسـ، ماىية الحركب الصميبية، المجمس   1
 .13 – 12ـ، ص 2009، 1ط  ،القاىرة –لكبكف، غكستاؼ،  حضارة العرب، ترجمة: عادؿ زعيتر، دار العالـ العربي   2
 .90سكرة النحؿ، األية   3
األسرة الزنكية ككحد مصر كالشاـ،  ىػ كرث جياد532صبلح الديف األيكبي: ىك يكسؼ بف ايكب كلد مف اسرة كردية في تكريت سنة   4

 57ىػ ػ تكفي فقير الحاؿ في دمشؽ بعد جياد طكيؿ في سبيؿ ا عف عمر 583كانتصر عمى الصميبييف في حطيف ثـ حرر القدس عاـ 
 .14-11، دت، ص 3عاما. انظر عمكاف، عبدا ناصح،صبلح الديف بطؿ حطيف، دار السبلـ،  ط 
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رغـ أنيـ ذٌكركه بالمعاىدة كعقد  ،مف حجاج بيت ا الحراـ اباإلضافة الى قتمو مككبن .المدينة المنكرة
 " كقتميـ شر قتمة.ليخٌمصكـ مني انادكا محمدن " :افقاؿ متيٌكمن  ،األماف

صمى ا أنا أنكب عف رسكؿ ا " :اؿ لو صبلح الديفق ،في يد المسمميف في حطيف اكعندما كقع أسيرن 
 .1في قتمؾ" كقتمو بيده عميو كسمـ

رىابيـ ،كيرل الباحث أنو ال كجو لممقارنة بيف عدؿ اإلسبلـ كرحمتو بالبشرية  ،كبيف جرائـ الكفار كا 
يخرج  أف عسى ا ،الميـ اىد قكمي فإنيـ ال يعممكف: "صمى ا عميو كسمـابتداءن مف قكؿ الرسكؿ 

كعرض عميو ممؾ الجباؿ أف يطبؽ  اقبيحن  اعندما رده أىؿ الطائؼ ردن  2"مف أصبلبيـ مف يعبد ا
 .عمييـ األخشبيف

كىـ الذيف  3"نتـ الطمقاءاذىبكا فأ":القكمو عندما دخؿ مكة فاتحن  صمى ا عميو كسمـكما قالو رسكؿ ا 
كىاجمكا المدينة المنكرة في يـك أحد كحاصركىا  ،يجرةكقاطعكا كحاصركا أصحابو قبؿ ال عذبكا كقتمكا
 .و مف غدرىـعمى قتمو ليمة ىجرتو إلى المدينة المنكرة كلكف ا  سٌمم كىـ الذيف أصٌركا ،يـك الخندؽ

عنػػد كصػػكلو المدينػػة كتسػػممو  صػػمى ا عميػػو كسػػمـكىػػذه  كثيقػػة المدينػػة المنػػكرة التػػي كتبيػػا رسػػكؿ ا 
صمى ا ، كلـ يؤاخذ رسكؿ ا حصانة دمائيـ كأعراضيـ كأمكاليـ نت لييكد المدينةكالتي ضم ،قيادتيا

كمػا أخػرج قبيمػة أك عاقبيػا إال بخيانػة ارتكبتيػا ضػد  ،أخرل بجريرة قبيمة ييكدية قبيمة ييكدية عميو كسمـ

ہ  ہ  ہ  ھ    ہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ  :تعػػػػػػػػػػػالىلقكلػػػػػػػػػػػو  االمسػػػػػػػػػػػمميف مصػػػػػػػػػػػداقن 

 .4چھ

 ،العيدة العمرية  التي ظٌؿ المسممكف يحترمكنيا طيمة عيكدىـ رضي ا عنو عمر بف الخطابككتب 
فكاف دخكؿ المسمميف  ،كالتي نصت عمى حقكؽ أىؿ الذمة في مدينة القدس كفمسطيف الى يكـ القيامة

                                                           
ـ، ص 2002ىػ / 1422، 1عماف، ط  –ادر، دركس كتأمبلت في الحركب الصميبية، جيينة لمنشر كالتكزيع أبك فارس، محمد عبد الق  1

177- 178. 
 .344، ص4ابف كثير، البداية كالنياية، دار إحياء التراث العربي، بيركت، تحقيؽ عمي شبره، ج  2
. األلباني، 290، ص3ـ، )د.ط(، ج1990-ق1410ار، القاىرة، ابف ىشاـ، أبك محمد، عبد الممؾ المعافرم، السيرة النبكية، دار المن  3

 (: قاؿ األلباني إف ىذا الحديث عمى شيرتو ضعيؼ ال إسناد ثابت لو.307سمسمة األحاديث الضعيفة، حديث رقـ )
 .58سكرة األنفاؿ، اآلية   4
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ب التاريخ مف أىؿ الكتاب كقد شيد بذلؾ كأشاد كتا ،لـ ترؽ فيو قطرة دـ كاحدة ،اأمانن ك  اكسبلمن  اليا فتحن 
 .الغربييف

 

 :إرهاب اليهود في فمسطين  - 3

ككاف مف أىـ قراراتو العمؿ عمى إقامة كطف قكمي  ،1عقدت الحركة الصييكنية مؤتمرىا األكؿ في بازؿ
 ،في فمسطيف اقكمين  اعطاء الييكد كطنن إ 2كعندما رفض السمطاف عبد الحميد الثاني .لمييكد في فمسطيف

سطيف ليست إف فمكرد عمييـ بقكلو " ،ليعالج أزمة ببلده االقتصادية ،عرضكه عميو مف الماؿ مقابؿ ما
نما ىي ممؾ المسمميفممكي كال ممؾ آؿ عثماف أىكف عندم مف أف أفٌرط في  اإربن  اكلئف اقطع إربن  ،، كا 

 .3"يـف أجؿ ىذه األرض كرٌككىا بدمائكقد قاتؿ أسبلفي م ،جزء منيا كليذىب الييكد بأمكاليـ

الثاني الذم كاف يشكؿ حائبلن بينيـ  عبد الحميدفكانت النتيجة أف حاؾ الييكد مؤامرة لعزؿ السمطاف 
كعدت بريطانيا الييكد بإقامة كطف  فعمى أثر الحرب العالمية األكلى ،كبيف سيطرتيـ عمى فمسطيف

قائد  4المنبيراؿ كما أف دخؿ الجن ـ.2/11/1917سمي كعد بمفكر بتاريخ  ،قكمٌي ليـ في فمسطيف
عف مكنكف حقده عمى  حتى عبر ،عمى المسمميف العثمانييفالبريطاني مدينة القدس منتصران  الجيش

اليكـ أصبحت القدس لنا ييكد" ك"بأف فمسطيف لم" :كقاؿ اإلسبلـ فقاؿ "اآلف انتيت الحركب الصميبية"
 .5ـ9/12/1917"، ككاف ذلؾ بتاريخ أبدية 

                                                           
ـ، إلقامة كطف ييكدم في فمسطيف، ككاف 1897عاـ بازؿ: مدينة سكيسرية بمحاذاة نير الرايف، عقد الييكد فييا أكؿ مؤتمر صييكني   1

ـ، 1984، 1، ىيئة المكسكعة الفمسطينية، دمشؽ، ط4المؤتمر تحت قيادة ىيرتزؿ. المنظمة الصييكنية العالمية، المكسكعة الفمسطينية، ج
 .329-328ص

ضو التفريط بفمسطيف.الشناكم عبد العزيز، الدكلة ـ،خدماتو جميمة كخاصة رف1909-1876ىك السمطاف العثماني الرابع كالثبلثيف، حكـ مف   2
 .1000-999، ص 2ـ، ج1980العثمانية دكلة اسبلمية مفترل عمييا، القاىرة 

 .699ـ، ص: 1999ىػ /1420، 1عماف، ط  –الصبلبي، عمي محمد، الدكلة العثمانية كعكامؿ النيكض، دار ألبيارؽ   3
 .303ـ، د ط، ص 2005ىػ/1426أربد،  –ميد، دار الكتاب الثقافي عمر، يكسؼ حسيف، أسباب خمع السمطاف عبد الح

 75ـ ثـ عمؿ مديرنا لجامعة أدنبرة بعد تقاعده العسكرم كمات كعمره 1917ادمكند المنبي: قائد القكات البريطانية التي احتمت فمسطيف عاـ   4
ـ المكسكعة الحرة كانظر عكيس، المائة المجرمكف، 27/5/2014ثاء عامنا.العبادم، احمد عكيد، كتاب القدس ىدية عيد الميبلد، مقاؿ يكـ الثبل

 .165ص 
 .27ـ، ص 1998ىػ /1419، 1االردف، ط  –محسف، عيسى خميؿ، فمسطيف كسماحة المفتي أميف الحسيني، مطبعة قبة الصخرة   5

 .226ىػ، ص 1425، 3الرياض، ط  –سكيداف، طارؽ، تاريخ فمسطيف المصكر، قرطبة لئلنتاج 
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كأمدتيـ  ،حتبلليا لفمسطيف كالقدس بفتح أبكاب اليجرة لمييكد مف كؿ أنحاء العالـكقامت بريطانيا أثناء ا
 .بالماؿ كالسبلح إلقامة كيانيـ فييا

 251ـ أحدث الييكد مجازر في دير ياسيف كقتمكا ما يزيد عمى 1948الحرب في عاـ  كعندما اندلعت
 1.المجاكرة ف الى الببلد العربيةكفٌر الباقك  ،لـ يفرقكا بيف طفؿ كشيخ كامرأة ،مف أىمياا شخصن 

كدفنكا في مقبرة جماعية  بشكؿ  اشخصن  91قتؿ الييكد مف أىميا  كفي قرية الطنطكرة جنكب حيفا
كىاـ الباقكف عمى  ،اشخصن  1111 -711كفي قرية الدكايمة قتؿ الييكد مف أىميا ما بيف  ،عشكائي

ة ىذه المجزرة إال أنيا مف الصفحات المطكية كرغـ فداح ،كجكىيـ في الببلد العربية بحثان عف النجاة
 .في التاريخ

كاقتبلع قرل "عمكاس، كبيت  ،كال ننسى مجزرتي كفر قاسـ كقبية في الخمسينات مف القرف الماضي
كلف تغيب عف أذىاننا مجزرة الحـر اإلبراىيمي التي قتؿ كذبح  ،ـ1967حرب عاـ  عمى إثر"كيالك أكال

في صبلة الفجر في الخامس عشر مف شير رمضاف عاـ  "د شتايف"غكل الصييكنيفييا المجـر 
 2.كىـ يصٌمكف صبلة الفجر اـ ثبلثيف مسممن 1994

كال يستطيع أم منصؼ في التاريخ أف ينكر مجزرة صبرا كشاتيبل في بيركت التي قتؿ فييا ما يزيد 
مف الزمف ما بيف  ساعة 41خبلؿ ف ما بيف طفؿ كشيخ كامرأة يعمى ثبلثة آالؼ شييد مف الفمسطيني

رغـ الضمانات التي تعٌيد  ،عمى يد المميشيات المتعاكنة مع الييكد بقيادة شاركف ،ـ16-17/9/1982
كتـ ذلؾ بعد الصمكد األسطكرم الذم  .بيا فميب حبيب مبعكث الخارجية األمريكية في ذلؾ الكقت

 3.يكمان  91الذم داـ ما يقارب  الفمسطينيكف في بيركت المقاتمكفأبداه 

ـ في عممية 17/1/2119 –ـ 12/2118/ 27كما قاـ بو الييكد مف حربيف عمى غزة ما بيف 
ؼ مف الجرحى الذيف كعدة آال ،شييد 1411ما يزيد عف  التي استشيد فييا ،الرصاص المصبكب

آالؼ مف المنازؿ كالمصانع  4111كدمر فييا أكثر مف  ،أصيبكا بإعاقات دائمة ككاممة  أك جزئية
كاستخدمت إسرائيؿ األسمحة المحرمة  .اجزئين  اة تدميرن أألؼ بيت كمصنع كمنش 16111ك  ،كامبلن  اتدميرن 
  .صبان عمى أىؿ غزة ، كصب الرصاص دكليان 

                                                           
 .237 -235ـ، د ط، ص 2006ىػ /1427االردف،  –أبك فارس، محمد، اإلرىاب، دار الفرقاف   1
 .237المصدر السابؽ، ص   2
 .287ـ، ص 1985، 1عماف، ط  –ـ، دار الجميؿ 1983-1936السعدم، غازم،  ممفات االرىاب الصييكني في فمسطيف مف   3
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التي لـ تقٌؿ  ـ 22/11/2112-14ي استمرت ما بيف الفرقاف أك عمكد السحاب الت ثـ كانت معركة
/ 11ـ، 8/7/2114صؼ المأككؿ التي بدأت في ثـ كانت معركة الع 1.اعف سابقتيا تقتيبلن كتدميرن 

كآالؼ المنازؿ  ،كعشرة آالؼ جريح ،أكثر مف ألفٌي شييدق، كالتي استشيد فييا 1435شكاؿ/ 
 .اكال مستغربن  اكربع مميكف مشٌرد ببل مأكل كىذا ليس مستيجنن  ،كالمساجد كالمستشفيات المدٌمرة

 ،ف غٌيرت الخارطة الديمكغرافية لفمسطيفيسطينيكيرل الباحث أف ىذه المجازر التي ارتكبت ضد الفم
 ،% مف السكاف5نسمة أم ما يقارب  24111ـ ال يتجاكزكف 1882فبعد أف كاف الييكد في عاـ 

أصبحكا  ،ككانكا يتكاجدكف في مدف الخميؿ كصفد كطبريا كالقدس كمكاطنيف كرعايا في الدكلة العثمانية
ليحققكا  ،بعد عمميات القتؿ كالطرد كالتدمير كاالستيطاف يشٌكمكف الغالبية العظمى مف السكافاآلف 

 .2لشعار العنصرم الذم نادكا بو: "فمسطيف أرض ببل شعب لشعب ببل أرض"ا

  ،مف المدف كالقرل المجاكرة  421إلى إرىاب أكثر مف  ،كقد أٌدت ىذه المجازر التي ارتكبيا الصياينة
فحٌقؽ الصياينة  ،ركاحيـ كأمكاليـأعمى أعراضيـ ك  اخكفن  ،إلى الببلد العربية إلى ىجرتيـ مما أدل

سكريا ك  كمصرفي األردف  يـكقد تكٌزعت مخيمات .ىدفيـ المنشكد أال كىك تفريغ فمسطيف مف أىميا
  .ةكمسٌيس يجةكأكركبا بتسييبلت ممن ،العديد منيـ الى أمريكا ككندا كأستراليا كىاجر ،لبناف كالعراؽك 

ض الذم أنسى لكال التفكير العنصرم كالتممكدم البغي ،طريقة المؤلمةكما كاف ذلؾ ليتـ بيذه ال
كالمعاممة الحسنة التي كجدكىا في كنؼ اإلسبلـ كالمسمميف  في جميع العصكر  الصياينة حسف العشرة
 .اإلسبلمية  المتعاقبة

ة عمى كيرل الباحث أيضا أف الجرائـ التي ارتكبيا الصياينة ضد الفمسطينييف كالعرب ليست غريب
نيـ أبناء ا  ،حيث يعتبركف أنفسيـ شعب ا المختار ،ثقافتيـ التكراتية المحرفة التي ينطمقكف منيا كا 

يـ بؿ ينظركف ليـ نظرة دكنية يكصمكن ،ليـ اف بقية البشر مف األغيار الذيف خمقيـ ا خدمن أك  ،كأحباؤه
بثتيا الفضائيات اإلسرائيمية في  ةذكر في فتكل ييكديكىذا ما الى مرتبة الدكآب كىكاـ األرض 

  :ـ2114أغسطس 

                                                           
عماف،  –ؿ، أحمد سعيد، كجكاد الحمد، معركة غزة، مركز دراسات الشرؽ االكسط .انظرنكف237 -235أبك فارس، محمد، اإلرىاب،  ص   1
 .64ـ، ص 2011، 1ط 
ـ ص 2000جزيراف  102المسيرم، عبد الكىاب، الصييكنية نحك تعريؼ أكثر تفسيرية، مجمة شؤكف عربية، جامعة الدكؿ العربية، العدد   2
89. 
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 اكبيرن  األف الثعابيف كالديداف يشٌكبلف خطرن  ،أك دكدة افكأنما قتؿ ثعبانن  اإف الييكدم عندما يقتؿ مسممن "
ابيف كالديداف أمر طبيعي أف التخمص مف المسمميف مثؿ التخمص مف الثع ليذا فإف ،عمى البشر

 ".يحدث

إف عمى السمطات اإلسرائيمية أف " :قكؿ فيياتخرل أ ييكديةشرت ىآرتس فتكل ـ ن2111كفي يكنيك 
كتصبح  ،ان تقضي عمى الخصكبة عند العرب المسمميف في فمسطيف حتى يتكقؼ النسؿ اإلسبلمي تمام

سرائيؿ الكاممة كبعدىا يمكف لمييكد أف ،فمسطيف خالصة لمييكد  .1"يقيمكا الييكؿ كا 

كنحف نقارف ىذه الفتاكم الخالية مف الرحمة   ،اتو بالعباد جميعن كما أعظـ ديف اإلسبلـ كرحم
يسأؿ  اييكدين  اعندما كجد عجكزن  رضي ا عنوبمشيد خميفة المسمميف عمر بف الخطاب  ،كاإلنسانية

ف ثـ ذىب بو إلى أبي عبيدة خاز  ،فأخذه إلى بيتو كأعطاه ما تيٌسر لو ،الناس كيتسكؿ في الطرقات
ضربكا  لو كألمثالو ا ،كننساه في شيبتو ،ما أنصفناه أخذنا منو في شبيبتوقائبلن لو " بيت ماؿ المسمميف

 .2"ما يكفييـ مف بيت ماؿ المسمميف

 

 .والزنوج إرهاب األمريكان حد الهنود الحمر  - 4

  ،دماء كجماجـ كأشبلء الينكد الحمر أف الدكلة األمريكية قامت عمى يتفؽ الكاتباف ىكيدم كالعكش عمى
مميكف مف  111عمى أنو قتؿ كأبيد أكثر مف  افكيؤكد ،لذيف كانكا يسكنكف أمريكا منذ أقدـ العصكرا

الينكد الحمر سكاف أمريكا األصمييف عمى يد المستكطنيف البيض، كأصبح كجكد الينكد الحمر ككيانيـ 
ية التي تنادم بحؽ ككاف ذلؾ عمى يد الدكلة األمريك ،أثر بعد عيف بعد أف كانكا أىؿ الببلد األصمييف

 .كتنادم بالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ،الشعكب الكامؿ في تقرير مصيرىا

بأف ىذا اإلنجاز الحضارٌم كالعمراني الذم لدييـ ليس ألمريكاف تاريخيـ الحديث، قالكا "كعندما كتب ا
صحاب فيـ أ ،بؿ ىك ما أنجزه المستكطنكف البيض عف مف سبقيـ مف الينكد األصمييف، امكركثن 

الفضؿ الكبير في ذلؾ مع أف كؿ المفكريف ككتٌاب التاريخ يؤكدكف بأف ىذا اإلنجاز قد سمب مف الينكد 

                                                           
 .33، بقمـ نبيؿ الدجاني، عنكانو االرىاب،  ص 75ىكلككست غزة حراـ مجمة االفرقاف، العدد عرفة، محمد جماؿ، المحرقة النازية حبلؿ ك   1
 164، ص1998-ق1418، 2مجدالكم، فاركؽ، اإلدارة اإلسبلمية في عيد عمر بف الخطاب، ركائع مجدالكم، قطر األردف لبناف، ط  2
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بعد أف كاف  االحمر كما سمبت أمبلكيـ كمقدراتيـ كأراضييـ كنسيجيـ االجتماعي الذم أصبح خبرن 
 .1"اأثرن 

إنساف مف الينكد الحمر قد أبيدكا مميكف  112أف  :يقكؿ العكش (الثقافيةأمريكا كاإلبادات كفي كتاب )
ف ما حؿ بيـ كاف أعظـ كأفظع عممية تطيير عرقي .اكالقمة الباقية منيـ قد ىمشت تمامن  ،أكىٌجركا  كا 

ف المستكطنيف البيض كانكا ينتزعكف الجنيف مف بطف أمو اليندية ليعٌمدكه ك  ،عرفت عمى كجو األرض ا 
 ،متناثرة اكيقطعكف أجساد الرجاؿ كالنساء قطعن  ،سحقكهثـ يضربكا رأسو بالجدار لي ،في الماء المقدس

ـ أكرد بأف أطفاؿ الينكد 1917كفي تقرير برايس  .كخاصة األعضاء التناسمية كىـ عمى قيد الحياة
يمكتكف في ىذه المدارس كالذباب نتيجة االغتصاب كالتنكيؿ كالتعذيب لينسى مف بقي منيـ أنو مف 

ف احراؽ المزا .الينكد الحمر كما   – اأطفاالن كنساءن كشيكخن  -رع كالحقكؿ بما فييا مف الينكد الحمر كا 
مكه استقباؿ األبطاؿ فييا مف المكاشي كالحبكب كالمحاصيؿ بدكف رحمة ىك أمر طبيعي ييستقبؿي مجر 

 2.المنتصريف

كصمت  ،كأمريكا اليـك أـ الحضارة الغربية ،إف ىذا اجترار لمماضي الذم انتيى أمره :كقد يقكؿ قائؿ
لطبلب العمـ مف كؿ ا كجامعاتيا محجن  ،كغكاصاتيا الى قيعاف المحيطات ،مراكبيا الفضائية الى القمر

 .كحقكؽ الشعكب في تقرير مصيرىا ،كىي التي تنادم بحقكؽ اإلنساف ،الببلد

فمسطيف بشكؿ خاص ىي التي احتضنت إسرائيؿ بعد بريطانيا في حربيا ضد أىؿ  كلكف أليست أمريكا
 ؟ب بشكؿ عاـكالعر 

 3؟الفيتك المتكرر عند كؿ إدانة ليـأليست أمريكا التي تغٌطي مجازر الييكد اإلرىابية ب

 4؟نشر الديمقراطية كمحاربة اإلرىابألـ تدٌمر أفغانستاف كالعراؽ كالصكماؿ بحجة 

 5؟غدادألـ تر كيؼ فعؿ األمريكاف مع نزالء سجف أبي غريب في ب

                                                           
 ـ2008/  1/ 23جمة الشرؽ االكسط، العدد ىكيدم، فيمي، مقاؿ إستدعاء سيناريكا إبادة الينكد الحمر، م  1
 .155، 111، 99ـ، ص 2009، 1العكش، منير، أمريكا كاالبادات الثقافية، رياض الريس لمكتب كالنشر، ط   2
 194، ص1ـ، ج1990، 1كيرؾ، جكرج، الشرؽ األكسط في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ترجمة سميـ التكريتي، دار كاسط، العراؽ، ط  3
 .9،28، ص1993ناعكـ تشكمسكي، الثالكث الخطر، أمريكا كاسرائيؿ كالفمسطينيكف، االتحاد العاـ لمكتاب الصحفييف،   4
 .214ـ، ص2006-ق1427، 1النمكرة، محمكد طمب خميؿ، الغرب كاإلسبلـ كفمسطيف، مطبعة بابؿ، حمحكؿ، ط  5
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في بغداد ال تزاؿ تنبعث مف  يف التي احترقت في ممجأ العامريةالعراقيف يإف رائحة لحكـ آالؼ المدني
ف كؿ منصؼ ال بد لو أف يقكؿ إف أمريكا استنسخت في ببلد المسمميف ما فعمتو مع  تحت األنقاض كا 

 1.مف التقتيؿ كالتدمير لينكد الحمر قبؿ قرنيف مف الزمافا

الذم أٌلفو في الستينات مف القرف  -بلؽ ال جمكداإلسبلـ انط -كتابو  كيؤكد ذلؾ ما قالو الرافعي في
القطارات ككذلؾ في الجامعات ك  ،إف أمريكا تحـر بعض األماكف عمى السكد كالزنكج :الماضي

 .كالحافبلت التي يركبيا البيض

كأعطى مثاالن عمى ذلؾ بالفتاة الزنجية التي نجحت بدخكؿ إحدل الجامعات فاعتبر األمريكيكف ذلؾ 
كمعاقبة  ،مطالبيف بطردىا مف الجامعة ،كقامت المظاىرات احتجاجا عمى قبكليا ،تيـإىانة لكرام

  ،كطردت الفتاة مف الجامعة ،المسئكليف عف قبكليا، كنزلت الجامعة عند إرادة البيض األمريكيف
كىكجـ المحامي الذم تطكع لمدفاع عنيا ألف ذلؾ تدنيس لمشرؼ األمريكي الذم ال يرضى أف يزامؿ 

 .كطف األبيض الزنجٌي األسكدالمست

كما أف صعد خشبة المسرح حتى  ،كفي حادثة أخرل يقكؿ بأف زنجي دخؿ قاعة مسرح ليغني أغنية
  ،كفي حادثة ثالثة عندما مرت فتاة بيضاء طائشة .لمجرد أنو زنجي  اكلكمن  اإنياؿ عميو البيض ضربن 

 ،فندت مف بيف شفتيو صفيرة إعجاب ،انتشى المسكيف كراعو جماليا ،أماـ شاب زنجي أسكد مراىؽ
نيالكا عميو ضربن  ،فكاف جزاؤه أف ىكجـ مف قبؿ الشباف البيض  .حتى لفظ أنفاسو األخيرة اكطعنن  اكا 

كلـ يشفع لو أف  ،ف المغدكر زنجي تحرش بفتاة بيضاءكقد أعمنت المحكمة براءة المياجميف البيض أل
 2.العكبن كانت الفتاة 

 

 

                                                           
 .419مركز دراسات الكحدة العربية، الحرب عمى العراؽ، ص  1
 .96 – 95بيركت، د. ط، د. ت، ص  –الرافعي، مصطفى صادؽ، االسبلـ انطبلؽ ال جمكد، مكتبة الحياة   2
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عندما ألقت طائراتيا قنابؿ ذرٌية  ،ـ1945يكا في نياية الحرب العالمية الثانية  كال ننسى ما صنعتو أمر 
كأصبحت ىذه المدف  ،فدمرت كحرقت كقتمت مف فييا  ،عمى مدينتي ناكازاكي كىيركشيما في الياباف

 1.ضطركا إلى التسميـافي الحرب حيث مما أرىب الياباف كحمفاءىا   ،اكما حكليا ال تصمح لمحياة  أبدن 

أك في ذبحيـ  ،معتقداتيـ سكاء في حربيـ ضد الينكد الحمر قبؿ قرنيف مف الزماف مففثقافة اإلرىاب 
أف  اكمخطئ مف ظف يكمن  ،فيـ ال يفٌرقكف بيف طفؿ كشيخ كامرأة ،لمعراؽ كأفغانستاف في ىذه األياـ

  .المثعمب دينن 

ف الباحث ليرل شمس الحقيقة في إرىابيـ الفكرم كالعقائدم الذ  ،م ال ينفٌؾ عف تفكيرىـ لحظة كاحدةكا 
كخاصة في أكج الخبلؼ عندما يخرجكف ما تكنو قمكبيـ مف كممات القكة كالغطرسة  كالكبرياء مثمما 

" عرفت أف ربي كاف أكبر :( عف صداـ  حسيف عند سقكط بغدادؿ )الميفتنانت جنراؿ كليـ  بكيكفقا
 .2"اكأف ربو كاف صنمن  ،كعرفت أف ربي حقيقي ،مف ربو

الذم دخؿ مدينة دمشؽ بعد معركة ميسمكف البطكلية في عاـ  3غكرك قكؿ القائد الفرنسي ككأنو يكرر
ىا  ككصؿ إلى قبر صبلح الديف األيكبي رحمو ا  كركمو برجمو قائبلن: " قـ يا صبلح الديف ،ـ1921
 ."قد عدنا

 

 محاكم التفتيش(:سبان )إرهاب اإل   - 5

في  ،خ البشرم ليا مثيبلن ألندلس كانت فاجعة عظيمة لـ يشيد التاريإف غركب شمس اإلسبلـ عف ا
كتشيب  ،كفي الفظائع كالجرائـ التي تقشعٌر منيا األبداف ،ذالؿ الذم حٌؿ بالمسمميف ىناؾمدل اإل

  .سباف ضد المسمميفليكليا الكلداف كالتي قاـ بيا اإل

 (،ـ1492/ ىػ897ندلس )غرناطة سنة األككانت ىذه المأساة قد بدأت بسقكط آخر معاقؿ اإلسبلـ في 
لتطيير إسبانيا مف آثار كمعالـ  ،يا محاكـ التفتيش اإلسبانيةتإذ شيدت تمؾ الفترة أعماالن كحشية ارتكب

                                                           
ييا ىكرشيما كناكازاكي: مدينتاف يابانيتاف ضربتيما امريكا بالقنابؿ الذرية مما أسفر عف تدميرىما بالكامؿ خبلؿ ثكاف معدكدة أ فمـ يبؽ ف  1

 .83 – 82ـ، ص 1994، 1القاىرة،ط  –الذرية،دار الشركؽ  حياة، تاكيشي ايتكا، مأساة القنبمة
 .72ـ، ص 2005ىػ /1426، 1القاىرة،  ط  –كاركؿ جيمس، الحرب الصميبية، ترجمة قاسـ عبده، مكتبة الشركؽ   2
سكريا حسب اتفاية ـ عمى اثر معركة ميسمكف كفصؿ لبناف عف 1920غكرك: ىك القائد الفرنسي الذم احتؿ دمشؽ مف القكات العربية سنة   3

 اكنبليف. ،مكقع دمشؽ -بيكك، ككيبيدا المكسكعة الحرة. المكسكعة الحرة    -سايكس 



33 
 

نياء تراثيـ الذم داـ ثمانية قركف يشع نكرن  ،اإلسبلـ كالمسمميف ككاف آخر .كضياءن عمى أكركبا اكا 
بتسميـ غرناطة إلى النصارل بعد  1ف أبك عبد ا  الصغيرالسمطا فصكؿ ىذه المأساة عندما قاـ

مادة تحدد  27كالتي تتضمف  ـ11/1491 25-ىػ 21/1/891تكقيعو كثيقة االستسبلـ معيـ بتاريخ 
تتضمف حقكؽ ككاجبات المسمميف  ،كاألرغكف قشتالة يأكالىا تسميـ غرناطة لمممكيف الكاثكليكييف ممك

كحٌكلكا  ،ثكهسباف نقضكا العيد كالميثاؽ كنكالكلكف ا .كـ النصارلبعد االستسبلـ كدخكليـ تحت ح
ككاف الختاف كاالغتساؿ كنكع المباس مف الدالئؿ التي يككف  ،كالمآذف إلى نكاقيس المساجد الى كنائس

 2.لممكت ألنيا مف عبلمات إسبلمو امرتكبيا معٌرضن 

عمى الناس  ريخ أف األدياف ال تفرضكقد أثبت التاستاؼ لكبكف في ىذا السياؽ فقاؿ "كقد عمؽ غك 
فمما أجبر األسباف النصارل عرب األندلس عمى التنصر فضؿ ىؤالء القتؿ كالمكت  ،كالشعكب بالقكة

 .3بؿ بالدعكة كحدىا" ،ف كاإلسبلـ بالسيؼآكلـ ينشر القر  ،كالطرد عمى  ترؾ اإلسبلـ

 ممكي قشتالة( كالقساكسة الذيف مف)ف المجرماف لـ يدرؾ ىذاف الممكاأ :كىنا آف لمباحث أف يتساءؿ

ص النصارل كالييكد مف ظمـ القكط كزعيميـ لكذريؾ الذيف حكليـ أف الفتح اإلسبلمي في األندلس خمٌ 
ف الذم ساعد المسمميف كسيؿ ليـ فتحيا ىـ أىميا النصارل الذيف إبؿ  ،كانكا يسكمكنيـ سكء العذاب

 كالممسمميف ما قالو نصارل الشاـ لجيش المسمميف عندما ردكقالكا  ،استقبمكا المسمميف استقباؿ الفاتحيف
أحب  انتـسحب عف بعض أراضييـ لظرؼ عسكرم "عمييـ أمكاؿ الجزية التي أخذىا منيـ عندما أن

 .؟"إلينا مف أبناء ديننا كأعدؿ
 كفكركبياللجميع الفئات كاألدياف ككاف ا ،ألـ تكف األندلس في زمف المسمميف قبمة العمـ كالعمماء 

ثنيف أك أكثر مف بابكات الـ يكف عندىـ عمـ بأف أ .ىـ يدرسكف في جامعاتياءى يتفاخركف بأف أبنا
 .الفاتكاف قد تخرجكا مف معاىدىا كجامعاتيا ؟ في الكقت الذم كانت فيو أكركبا غارقة في جيميا

                                                           
د أبكعبد ا الصغير: ىك آخر ممكؾ األندلس، كالذم قاـ بتسميـ غرناطة لؤلسباف، كقد أنبتو أمو التي قيؿ بأف اسميا عائشة أك فاطمة، كق  1

ىػ، انبعاث 1422غرناطة اعترافان ببطكلتيا، ككتبكا عميو ) دار الحرة عائشة (. الكتاني، عمي بف محمد، تأبقى األسباف عمى بيتيا في مدينة 
 .435، ص 1ـ،ج 2005ىػ 1،1426بيركت، ط  –األسبلـ في األندلس، دار الكتب العممية 

ـ، ص 2008ىػ/ 1429، 2دمشؽ، ط  –مـ الحجي، عبد الرحمف عمي، التاريخ أالندلسي بيف الفتح االسبلمي كسقكط غرناطة، دار الق  2
569. 

 .406ـ ص 2000، 1بيركت، ط  –أنظر: ايرفنغ، كاشنطف، أخبار سقكط غرناطة، ترجمة ىبلني يحيى نصرم، مؤسسة االنتشار العربي 
 12لكبكف، غكستاؼ، حضارة العرب، ص   3
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منيـ عمى  اأحدن ىؿ سجؿ التاريخ اإلسبلمي األندلسي طيمة ثمانية قركف متكاصمة أف المسمميف أكرىكا 

يئ  جب  حب    خب    ىئی  جئ    حئ  مئچ  :تعالىترؾ دينو ؟ أـ إف المسمميف يتعبدكف تبلكة كعمبلن بقكؿ ا 

اآلية  1چجح  مح  جخ    مجيب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  ىبمب
 .التي نزلت تنيى أحد األنصار عمى إجبار أبنائو عمى اإلسبلـ

كنكاىيو كما تتقيد ألسنتيـ  تعالىتتقيد بأكامر ا  االمسمميف أخبلقن كلكننا عمى ثقة تامة أف لسيكؼ 
في صكمعة  كتكصي المسمميف بأىؿ الذمة  اكال راىبن  افبل تقتؿ طفبلن كال امرأة كال شيخن  ،كجكارحيـ

 .خيرا
 ،سباف بيزيمة لكذريؾ كانتصار المسمميفكفرح اإل ،ارحيمن  انعـ لقد دخؿ طارؽ بف زياد األندلس فاتحن 

 فيبؿ أمف كسبلـ  ،فبل قتؿ كال إرىاب ،ثمانية تشع بالعمـ كالخير كالعدؿ اكعاشكا في ظؿ اإلسبلـ قركنن 
سباف ىـ الذيف استنجدكا بالمسمميف إلنقاذىـ مف الظمـ كاالضطياد كسكء بؿ إف اإل ،ظؿ اإلسبلـ

 2.ليـ ألمكيةاسبلمية اإلت الدكلة  فاستجاب ،األحكاؿ االقتصادية
تياكت أماـ  ،الرحيؿ المؤلـ عندما تشرذمت األندلس إلى دكيبلت ضعيفة متناحرة كجاءت ساعة

مدينة غرناطة التي كٌقع صؾ تسميميا  ككانت آخرىا ،ضربات الممالؾ النصرانية  كاحدة بعد األخرل
تشريف الثاني  25ىػ/897/محـر 21في  اسمو الذم لو نصيب مف ،السمطاف أبك عبد ا الصغير

 .ـ 1491
 أف يحافظا عمى حقكؽ المسمميف ،تي أقسـ فييا الممكاف الزكجاف بشرفيما الممكي كدينيما الكاثكليكيكال

كالتنكيؿ  فقد ذاؽ المسممكف مف الذؿ كاليكاف ،لمغدر كالخيانة اكلكف ىذه االتفاقية كانت ستارن  ،كعيكدىـ
 .ماال يخطر عمى باؿ بشر

 كعندما كقؼ عمى ،ارناطة مع حاشيتو ذليبلن كحزينن كخرج السمطاف أبك عبد ا الصغير مف مدينة غ
كأجيش  ،عمى مجدىا كمجده التميداف ا" نظر إلييا باكين نياية أطبلليا في منطقة تسمى "تؿ البندكؿ

عميو مثؿ  لـ تحافظ عنامضا اابؾ مثؿ النساء ممكن  ،ابؾ ،ابؾ" :فأنبتو أمو االميرة عائشة بقكليا ،بالبكاء
 .نسبة لبكاء كنحيب كدمكع ذلؾ السمطاف الطريدتمة "تمة زفرة العربي األخيرة" " كسميت تمؾ الالرجاؿ

                                                           
 .256سكرة البقرة، اآلية   1
 .422ـ، ص 2002، 1عماف، ط  –لحديثة، دار أسامة لمنشر شاكر، محمكد، مكسكعة الحضارات القديمة كا  2
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كأقيـ أكؿ قداس نصراني  ،كىكذا غابت شمس اإلسبلـ عف األندلس كغرناطة ككأنيا لـ تغف باألمس
كخرج مف  مدينة غرناطة  .في مسجدىا الجامع األعظـ الذم حٌكؿ إلى كنيسة يعمكىا صميب كبير

كقد عٌمت  ،كبعض الييكد الذيف الذكا بحمى المسمميف في شماؿ أفريقيا ،ف مميكف مسمـلكحدىا أكثر م
 1.يف كزكاؿ سمطانيـ مف تمؾ الدياربيزيمة المسمم ااألفراح كالميالي المبلح كافة أنحاء أكركبا فرحن 

ليحؿ محميا  ،كقد رثاىا عدد مف الشعراء بقصائد تصؼ حاؿ زكاؿ راية التكحيد كاإلسبلـ عنيا
ككيؼ أف األـ تختطؼ مف  ،سباف يقكدكىف إلى الرذيمةكتصؼ حرائر المسمميف كعمكج اإل  ،الصميب

كأقيمت فييا القداديس  ،ككيؼ عمت الصمباف مساجد المسمميف ،بيف أبنائيا كتغتصب أك تقتؿ
ما المكت ،النصرانية في  كما جرل ،ككيؼ فتف األندلسيكف عف دينيـ ككضعكا أماـ خياريف إما الكفر كا 

كىذه بعض أبيات مما قالو الرندم في قصيدتو التي رثى  ،محاكـ التفتيش أدىى كأمٌر مف ذلؾ بكثير
 بيا األندلس بشكؿ عاـ كغرناطة بشكؿ خاص:  

 لكؿ شئ إذا ما تـ نقصاف                 فبل يغر بطيب العيش إنساف                    
 مف سره زمف ساءتو أزماف    ا دكؿ            مكر كما شاىدتيألاىي                   
 كال يدكـ عمى حاؿ لو شاف   كىذه الدار ال تبقي عمى أحد                               

 كاليكـ ىـ في ببلد الكفر عبداف                    في منازليـ         اباألمس كانكا ممككن                   
 عمييـ مف ثياب الذؿ ألكاف      تراىـ حيارل ال دليؿ ليـ          فمك                   
 ستيكتؾ أحزاف امر ك األليالؾ     كلك رأيت بكاىـ عند بيعيـ                               
يماف        لمثؿ ىذا يذكب القمب مف كمد                          2إف كاف في القمب إسبلـ كا 

في األندلس إال اسـ جبؿ طارؽ بف زياد الذم تتنافس السيادة عميو بريطانيا كلـ يبؽ لممسمميف 
سبانيا   3.الحدائؽ كالمتاجر كدكر السينماكمسمى األندلس الذم نطمقو عمى بعض الشكارع ك  ،كا 

                                                           
 .25 – 24التاريخ األندلسي بيف الفتح االسبلمي كسقكط غرناطة،  ص   ،الحجي  1
ىػ( مف أبناء قرية رندة األندلسية، شيد سقكط معظـ المدف األندلسية في يد 684- 601ديكاف الشاعر: أبك البقاء صالح بف شريؼ الرندم، )  2

ة باف. كاف محدثان كفقييان، كقد اشتير بيذه القصيدة التي تسمى )مرثية األندلس(. جرار، د صبلح، قراءات في الشعر األندلسي، دار المسير اإلس
 .118 – 115ـ، ص 2007، 1عماف،  ط  –
التاريخ األندلسي مف الفتح اإلسبلمي  كفحكل ىذه الخاتمة المؤلمة ليذه النياية المفجعة كما فيميا الباحث مف كتاب: الفبلحي، حامد حسيف،  3

 ..127 -125ـ ص 2003ىػ/ 1424إربد، د ط،  –إلى سقكط غرناطة، الجزء الثاني، دار الكتاب الثقافي 
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ف ضد يكركبيألعمى اإلسباف أك غيرىـ مف ا اأف ىذا اإلرىاب كالصنيع ليس غريبن  يرل الباحث اكأخيرن 
كسامكىـ سكء  ،أجرمكا كقتمكا المذاىب النصرانية التي ال تديف بالكاثكليكيةفقد أرىبكا ك  ،المسمميف
 ،العصكر الكسطى المظممة في أكركباكقد ذكر الكاتباف عكيضة كمايكؿ ىاث  إف الكنيسة في .العذاب

حرقت فقد  ،كانت تحارب العمـ كالعمماء كتقتؿ كتحبس كتحرؽ الذيف يخرجكف في عمكميـ عف تعاليميا
ألنيـ قالكا  ،كاتيمت العمماء كالمفكريف بالزندقة كاإللحاد كالكفر ،كتبيـ كحرمت عمى الناس قراءتيا

 1.اف األرض كقانكف حركة األجساـبدكر 
 

 إرهاب الشيوعيين:   - 6

فمـ تفرؽ بيف  ،فمـ ترقب في مسمـ إالن كال ذمة ،أذاقت ركسيا القيصرية المسمميف فييا أصناؼ العذاب 
 اظنن  ،كعندما قامت الثكرة البمشفية فرح بعض المسمميف بزكاؿ الحكـ القيصرم.كال شيخ كال امرأةطفؿ 

كأخذت تناشدىـ ليشدكا مف  ،كقامت الثكرة البمشفية بخداع المسمميف ،منيـ أف عيد الظمـ  قد كلى
رفيف المتحاربيف ألنو كاف باستطاعتيـ أف يغمبكا كفة أحد الط ،ليا ضد القياصرة اأزرىا كيككنكا عكنن 

ف مساجدكـ التي ىدمت ال بد إبنداءات ماكرة كخادعة كقكليـ: " عمى األخرل، كقد خاطبكا المسمميف
ف حريتكـ ال بد أف تعكد ،أف تبنى  فانصركا الثكرة ،اخمعكا عف أعناقكـ تأثير ىؤالء المصكص ،كا 

 ."البمشفية فيي عكف لكؿ المظمكميف

ففي  ،فبدؤكا بإبادة المسمميف ،شفة حتى انكشفت نكاياىـ الحقيقيةستقر األمر لمببلاكما أف استتب ك 
فأخذت الدبابات تحصد  ،بالزحؼ عمى الببلد اإلسبلمية دكف إنذار مسبؽ أمرناـ أصدر لينيف 1918

 ،ككانت الطائرات تمطرىـ بالقنابؿ مف كؿ جانب ،كالقبلع كتدؾ الحصكف ،حصدان  المدف اإلسبلمية
كقاـ الببلشفة الشيكعيكف بتيجير المسمميف  ،تركستاف كأذربيجاف كجزيرة القـرفاستكلكا عمى بخارل ك 

ستانييف فقتؿ الشيكعيكف مف المسمميف الترك ،كاستبدلكىـ بالركس كالسبلؼ كاألككرانييف ،عف ببلدىـ
كقتمكا العمماء كالفقياء  ،امسجدن  6682كىدمكا في التركستاف كحدىا  ،ـ مائة ألؼ مسمـ1934سنة 
 .مف المسمميف األفن  24كأبادكا في يكغسبلفيا  ،كأحدثكا مجازر تقشعر ليا األبداف  ،المسمميف كساسة

صرار حتى كقع زعماؤىـ  كفي ببلد الشركس كالقكقاز استمر جياد المسمميف عمى أشٌده بكؿ عزيمة كا 
كالشيشانية مما أدل إلى ىركب بعض القبائؿ الشركسية  ،كعٌمقكا عمى أعكاد المشانؽ ،في قبضة الركس

                                                           
 .7 - 5 ،ـ1944، 1بيركت، ط  –عكيضة، الشيخ كامؿ محمد،غاليمكغاليمية، دار الكتب العممية   1
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كقاؿ بأف االنتصار عمييـ لـ   ،كاعترؼ ببطكلة القكقازييف كاستبساليـ لينيفكقد أشاد  .إلى ببلد الشاـ
كطمب مف الركس الببلشفة أف يككف ىؤالء القكقازييف قدكة ليـ في الصبر  ،ايكف سيبلن كال ميسكرن 

طاعت جيكشنا أف تحتؿ الشرؽ مف إنو لكال مقاكمة القكقازييف الست :كقاؿ ،كالقتاؿ مف أجؿ حريتيـ
كقد تفانى المسممكف في سيبيريا في الدفاع  " مصر إلى الياباف كىي تسير عمى نغمات فرقيا المكسيقية

عرض عميو  1عثرت قكات السمطاف المسمـ )ككجـ(كعندما تب .عف ببلدىـ أماـ الزحؼ الركسٌي المجـر
إال أنو أصر عمى  ،ليـ اتابعن  اكيعيش ممكن  ،يقبؿ كيعترؼ باالحتبلؿ الركسي السفير الركسي أف

 .ألخيراالمقاكمة حتى الرمؽ 

 ،عمى كجيو كقد فقئت إحدل عينية ا( ىائمن خرل شكىد السمطاف المسمـ )ككجـكفي أعقاب معركة أ
فعرض عميو السفير الركسي أف يقبؿ حماية الركس فأبى  ،كمف حكلو أكداس الجثث مف جنده البكاسؿ

 ،كال مكت الذليؿ ،: ال أقبؿ عيش األسير"كقد رد عمى الركس قائبلن  .أداء كاجبو إال االستماتة في
نما حزني عمى أكلئؾ التعساء الذيف س ،عمى فقد ممكي كأمكالي اكلست حزينن  يعيشكف تحت نير كا 

ككضع الركس  ،ستشيد ىذا السمطاف كابنو استشياد األبطاؿ الصابريفاك  2االستعباد الركسي"
 .(ه األرض الغنية التي كاف اسميا )صابرم( كأسمكىا )سيبيرياييـ عمى ىذالشيكعيكف أيد

( في الصيف أىكف مف إخكانيـ تحت حكـ ف حظ المسمميف عمى يد الماكييف )الشيكعييفكلـ يك
عمى  ( في الصيف قاؿ قائدىا محرضان فبعد أف قامت الثكرة الماكية )الثقافية ،ف الركس الببلشفةيالشيكعي

مف أعدائنا ييرب  كعمينا مف اآلف  اال يمكف أف ندع عدكن رس األحمر "يا رجاؿ الح :ذبح المسمميف
الصينييف تحت قناع الذيف يقكمكف بنشاط ضد  –المسمميف  – اأف نياجـ أكثر أالعداء تخفين  افصاعدن 

ال ك  ،ال يمكنكـ أف تضيعكا الكقت في الصبلة اأييا المسممكف مف اآلف فصاعدن  :كقاؿ "الديف المزعكـ
( د اليكـ بقراءة  الكتاب المقدس )القرآفكلف نسمح لكـ  بع ،تتكممكا المغة العربية ألنيا ضد الصينية

كألغكا الختاف كادرسكا أفكار  ،ككفكا عف الصبلة ،ف عميكـ بالزكاج المختمطآدمركا جكامعكـ كأحرقكا القر 
ف لـ تفعمكا ذلؾ فستندمكا، كيجب أف تسحؽ جحكر الجرذاف ال ،ماك فمتحيا الثكرة  ،دنيئةكا 

 .3"كيبلن طكيبلن طكيبلن "الرئيس ماك..فمتحيا ط.الثقافية

                                                           
بيريا كالذم جاىد الركس حياد األبطاؿ كفٌضؿ المكت مجاىدان،عمى أف يعيش أك يستسمـ السمطاف ككجـ: ىكآخر سبلطيف اإلسبلـ في سي  1

 .124، ص 1ـ، ط  2001ىػ / 1440بيركت،  –ذليبلن. أنظر: الركف، د محمد، ىكلكككست المسمميف، دار ابف حـز 
 .105ـ، ص 1990ىػ/1410، 9القاىرة، ط  –الغزالي، محمد، اإلسبلـ في مكاجية الزحؼ االحمر، مكتبة كىبة   2
 .38، 37الغزالي، االسبلـ في مكاجية الزحؼ االحمر، ص   3
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كيرل الباحث إف ما ذكر عف إرىاب الشيكعييف ضد المسمميف في ركسيا كالصيف ما ىك إال قميؿ مف 
 .ألف شرحو كتفصيمو يطكؿ ،كقطرة مف محيط ،كغيض مف فيض ،كثير

ف ح ـ  كما جرل فييا مف القتؿ 1995 -ـ  1991ما بيف عامي ( ممة التطيير العرقي في )سراييفككا 
كاالغتصاب كالتيجير الذم شاىده العالـ الغربي كاالكركبي قد شكؿ كصمة عار عمى ديمقراطيتيـ 

ككاف االتحاد السكفياتي قد أقيـ عمى جماجـ المسمميف كأرضيـ، كالذم ضـ تسعة أعشار   ،المزعكمة
فأصبحت بعد  ،ألؼ كيمك متر مربع 411انت مساحة ركسيا فقد ك ،أراضيو مف أراضي المسمميف

 ،سدس اليابسة عمى الكرة االرضية: أم ؛ااحتبلليا لببلد المسمميف أربعة عشر مميكف كيمك متر مربعن 
كال شؾ أف ىذا اإلرىاب الذم حصد أركاح المبلييف مف المسمميف عمى يد الشيكعييف في ركسيا 

ڦ  چ  :تعالىلقكلو  اأال كىك محاربة ا كرسكلو كالمؤمنيف مصداقن  ،كالصيف ما كاف لو إال سبب كاحد

 .1 چڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ    ڇڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ

 

 اإلسْبة االقتصبد٘ :انًطهت انخبَٙ

فة تعريؼ اإلرىاب: ىك ما تقكـ بو الدكؿ المستعمرة مف سرقة أمكاؿ األمـ كالشعكب األخرل الضعي
المتمثمة في مصادرىا الطبيعية كالنفظ كالمعادف، سكاء أكاف ذلؾ باالحتبلؿ العسكرم، أك بإغراقيا 
بالقركض كالديكف، ثـ السيطرة عمى كؿ مكاردىا بكاسطة الشركات االقتصادية الضخمة العابرة لمقارات، 

 2مما يتسبب بنشر الجكع كالفقر كالمرض، كتفشي األمية بيف الناس.

 

 بة اإلسالم لمفقر:محار  -1

في الماضي عمى أماكف الكؤل فتنافست القبائؿ  ،كاف الناس كما زالكا يتنافسكف عمى مصادر الغذاء
كلساف ككانت القبائؿ القكية تستأثر بأخصب األراضي دكف غيرىا  ،لماء الذم يصمح لحياتيا كأنعامياكا

 :حاليـ يقكؿ
 بأرض قـك        رعيناه كلك كانكا غضابا  إذا نزؿ السماء                              

                                                           
 .9، 8سكرة  البركج، اآليتاف   1
 .103ق، ص1420الرماني، زيد، المغة االقتصادية المعاصرة، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض،   2
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ككانت بعض القبائؿ القكية إذا نزلت بأرض خصبة ككفيرة الماء كالكؤل إستعكت كمبنا عمى أعمى مرتفع 
كلما جاء  ،كتصبح محرمة عمى غيرىا ،ثـ تحمي كؿ أرض كصؿ إلييا عكاء ذلؾ الكمب ،عندىا

، أم ما كاف لصالح صمى ا عميو كسمـكلو كرس عز كجؿاإلسبلـ حٌرـ كؿ حمى إال حمى ا 
فبل يمنع إنساف أك حيكاف أكطير أف يأكؿ أك يشرب مف أم  ،سكاء فيوفالناس  ،االمسمميف جميعن 

 .مصدر مف المصادر التي كىبيا ا ليذه البشرية جمعاء
 

ڦ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  في ذلؾ: عز كجؿفقاؿ المكلى 

  .1چڄ

رىاـه " :صمى ا عميو كسمـقاؿ ك  ثىمىنيوي حى اًء كىاٍلكىؤل كىالنااًر، كى : ًفي اٍلمى  .2"النااسي شيرىكىاءي ًفي ثىبلىثو

 .3حمى اال  كرسكلو" ال" :صمى ا عميو كسمـكقاؿ  

كجعميا مف األجكر التي تنفع المسمـ بعد  ،كقد حض اإلسبلـ عمى اإلطعاـ كالصدقة كسقيا الماء 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  چ  :في كتابو العزيز تعالىفقاؿ المكلى  ،ومكت

 .4 چگ  گ  ڳ    گک  ک     ک  گ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ

صدقة جارية أك عمـ ينفع  ةعممو إال مف ثبلثعنو انقطع  اإلنسافإذا مات " :كقاؿ صمى ا عميو كسمـ
 .5"صالح يدعك لو كلدأك  بو

 

 

                                                           
 .15سكرة الممؾ. اآلية   1
: اٍلميٍسًمميكفى شيرىكىاءي ًفي ثىبلثو ، )بىا16ابف ماجو، السنف، كتاب الرىكف   2 قاؿ األلباني صحيح. ، 825، ص 2، ج 2472(، حديث رقـ/16به

 .472، ص5(، ج2472صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو، األلباني، رقـ الحديث )
 .156، ص 2 ، ج2370، حديث رقـ: 11، باب ال حمى إال ً كلرسكًلو41البخارم، صحيح البخارم،، كتاب االحرث كالمزارعة   3
 .261سكرة البقرة، اآلية   4
، باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد 26مسمـ، ابكالحسف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم، صحيح مسمـ، كتاب الكصية    5

 .619بيركت، ص  –ىػ، المكتبة العصرية 1424مف حديث أبي ىريرة. د ط، 4223، حديث رقـ 3كفاتو 
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ  :تعالىا الصحابة الكراـ بقكلو كمدح 

 .1 چڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   

في  تعالىك مدح األنصار ألنيـ قٌدمكا لممياجريف ما يحتاجكف مف طعاـ كشراب كبيكت كمساعدة فقاؿ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ چ  كتابو العزيز:

 .2 چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

: كأيُّما أربعيف ليمة  مًف احتىكرى طعامنا ":صمى ا عميو كسمـكقاؿ  فقدى بًرئى مف الماًو كبرئى الماوي مٍنوي قاؿى
 :صمى ا عميو كسمـكقاؿ  3"ذماةي الماوً  منيـ برئت جائع كىـ يعممكف فقدفييـي امرؤه  أصبحى أىىؿي عرصةو 

كجعؿ مف  ،كجعؿ الزكاة ركف مف أركاف اإلسبلـ كالصدقة تطفئ الخطيئة ،4النار كلك بشؽ تمرة" كااتق"
 .ال ظموإفي ظمو يـك ال ظؿ  تعالىأنفؽ بيمينو بحيث ال تدرم شمالو مف السبعة الذيف يظميـ ا 

 ،بدكف حدكد تعالىالمسممكف البذؿ في سبيؿ ا ك  صمى ا عميو كسمـكقد تعمـ صحابة رسكؿ ا 
الذم جيز جيش العسرة كأنفؽ أمكاؿ  كعثماف بف عفاف ،تعالىفالصديؽ كاف يعتؽ األرٌقاء لكجو ا 

 .قكافمو التجارية بكامميا بفقراء كجيكش المسمميف
الكتاب ما كعٌيف عمر بف الخطاب لفقراء أىؿ  ،كقد حظي األسرل بأفضؿ األطعمة عند المسمميف

كلـ  افمـ يحاصر المسممكف أحدن  ،حتى ال يتكففكف الناس أعطكىـ أك منعكىـ ،يكفييـ مف العطاء
، كقد مدح ا صحابة رسكؿ يرىبكنو بالجكع كالعطش عمى مر التاريخ اإلسبلمي عبر القركف الخالية

.5َّ خي حي  جي يه ىه مه جه  ُّ ا صمى ا عميو كسمـ بقكلو:   

فمـ  ،المرأة في ىرة حبستيا حتى ماتت تعالىسبحانو ك م اإلسبلـ في تعذيب ا كما فيمناه مف ىد
لدليؿ قاطع عمى أف اإلسبلـ ال يمكف أف  ،تطعميا كلـ تطمقيا تأكؿ مف خشاش األرض حتى ماتت
حتى كلك كاف ىرة أك  ا، كال عمى الخمؽ عمكمن ايسٌمط سيؼ الجكع عمى أحد مف العباد حتى كلككاف كافرن 

  .اطيرن 

                                                           
 .9 -8إلنساف، اآليتاف سكرة ا  1
 .9سكرة الحشر، اآلية   2
-ىػ 1420، 2ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ الشيباني، المسند، مسند بعبد ا بف عمر بف الخطاب، تحقيؽ شعيب األرناككط كاخركف، ط   3

 .481، ص 8، ج 4880ـ،مؤسسة الرسالة حديث رقـ 1999
 .366، ص 1، ج 1417، حديث رقـ 15ب اتاقكا الناارى كلك بشؽِّ تمرةو ، با24البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة   4
 8سكرة اإلنساف، اآلية  5
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 سياسة قريش في تجويع الصحابة الكرام  – 2

في شعب  اكاجتماعين  اإقتصادين  اعندما عجزت قريش عف رد المسمميف عف دينيـ فرضت عمييـ حصارن 
أصاب الصحابة  ،1أبي طالب، فقد كتبكا صحيفة المقاطعة الظالمة التي دامت ثبلث سنكات عجاؼ

فأخذه كالتقمو  يناطر ا اؿ بشر، حتى أف أحدىـ داس شيئن الكراـ فييا مف الفقر كالجكع ما ال يخطر عمى ب
ككانت قريش تسمع صياح أطفاؿ المسمميف مف شدة الجكع فبل ترٌؽ  .كلـ يدر ما ىك مف شدة الجكع
كمنعت أـ مصعب بف عمير عف ابنيا مصعب ما كانت تنفقو عميو  ،لمف بكى كال تسمع لمف اشتكى

 .الو لقريش حتى سمحت لو باليجرة إلى المدينةكتنازؿ صييب الركمي عف أمك ،قبؿ إسبلمو

التجكيع أف تحصؿ بيف البشر لكال عداكة أىؿ الباطؿ ألىؿ الحؽ، كلكف كما كاف لسياسة المقاطعة ك 

كقد بٌيف ا في  2 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :تعالىصدؽ ا العظيـ عندما قاؿ 

ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :تعالى دينة فقاؿ فييـكتابو العزيز عداكة المنافقيف في الم

ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ       ڇچ  چ  ڇ  ڇ

 3 چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ    گک  ک  ک           ک  گ

 ،يففيقكؿ صاحب تيذيب تفسير ابف كثير إف المنافقيف طمبكا مف أىؿ المدينة عدـ إطعاـ المياجر 
خراجيـ مف المدينة كيرل الباحث عكف ا كنصره ، 4تضييؽ عمييـ ليعكدكا إلى مكةكال ،كطردىـ كا 

قريش يتساءلكف فيما سادة كفرجو يتجٌمى لممسمميف عندما قاـ أىؿ المركءات كالعزائـ كالشيامة مف 
كف  كا ال نقعد حتى كنمبس الثياب كبنك ىاشـ ىمكى ال يأكمكف كال يبتاع أنأكؿ الطعاـ :بينيـ بقكليـ

نعـ لقد تشققت الرحمة مف قمكب ىؤالء الذيف تعاىدكا عمى الظمـ  .5تشؽ ىذه الصحيفة الظالمة القاطعة
كما تتفجر األنيار مف بعض الصخكر كاألحجار، فتبلكمكا عمى قطع أرحاميـ كتجكيع  ،كالعدكاف
 .في الجاىمية كاإلسبلـا ككانكا خيارن  ،ـكحسف إسبلمي ،ككتب ا ألكثرىـ الدخكؿ في اإلسبلـ ،أقاربيـ

خكانو المياجريف فقد أربح ا بيعيـ كتحقؽ  ،فاحتضنيـ األنصار رضكاف ا عمييـ ،كأما صييب كا 
كينصركف ا  األنيـ خرجكا مف ديارىـ كأمكاليـ يبتغكف فضبلن مف ا كرضكانن   ،رضى ا عمييـ

                                                           
 .342، ص1ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ج  1
 .8سكرة البركج، اآلية    2
 .8المنافقكف، اآلية   3
 3276ـ ص 2008ىػ/ 1429، 1ط  عماف، –الخالدم، صبلح عبد الفتاح، تيذيب  كترتيب ابف كثير، دار الفاركؽ لمنشر   4
 342، ص1ابف ىشاـ، ج  5
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چ  بالصادقيف تعالىفكصفيـ ا  ،كرسكلو

  .1چۉ   ۉ  ې    ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

 

 :ما فعمته بريطانيا في الهند - 3

ـ سيطرت بريطانيا عمى شبو القارة اليندية سيطرة تامة بعدما نجحت في إخراج 1611في عاـ 
كذلؾ لسعتيا كتنكع  في كثرة المكارد التي تحظى بيا ىذه القارةا طمعن  ،يف كاليكلندييف منيايالبرتغال
كأطمقت يدىا بكؿ حرية لتنيب  ،فأنشأت شركة اليند الشرقية بقرار سيادم ممكي بريطاني ،خيراتيا

 ،مجالس الحكـ في الكاليات الينديةكأصبح لمشركة قكة مسمحة تسيطر عمى  ،ثركات الببلد اليندية
كقد سرقت بريطانيا كؿ خيرات  ،يكففاألككانت بداية ذلؾ بمزاكلة التجارة في الحرير كالقطف كالشام ك 

، اكمرضن  افعٌمت المجاعة تمؾ الببلد كمات أكثر مف ثبلثة مبلييف  ىندم جكعن  ،اليند كصٌدرتيا لمخارج
الحبكب كالفكاكو كالخضار كالتكابؿ التي تحكؿ بيف الناس أف اليند تشتير باألرز كالقمح ك  رغـ

 .كالمجاعة

فأقامت المشانؽ كالمعتقبلت كأصدرت األحكاـ  ،إذالالن ال مثيؿ لوكقد أذلت بريطانيا الشعكب اليندية 
لشركة اليند الشرقية  كىي ا كزعمت بأف اليند مدينة مادين  ،الصارمة كالظالمة ضد مف يخالؼ سياستيا

دارتيا مف قبؿ بريطانيا حتى يصبح الشعب اليندم  عاجزة عف سداد الديف فبل بد مف استعمارىا كا 
كأطمقت عمييا  ،لييا الجيكش البريطانية كأعمنتيا مستعمرة بريطانيةإفدخمت  ،سو بنفسومؤىبلن إلدارة نف

كظمت اليند ترزح تحت االحتبلؿ البريطاني  ،" لكثرة خيراتيا كثركاتياج البريطانيدرة التامصطمح "
رة ـ كانسحبت القكات البريطانية مف شبو القا1947حتى جاء عاـ  ،البغيض قرابة قرنيف مف الزماف

 2.بعد أف قسمتيا الى عدة دكؿ متنافرة متحاربة ال يجمعيا جامع ،اليندية
كلك كاف ذلؾ عمى  ،كيرل الباحث حجـ فداحة اإلرىاب في لقمة العيش الذم يسكغو الكفار ألنفسيـ

فقد فقدت اليند سيادتيا بحجة الديكف المترتبة عمييا مف قبؿ  ،مكت عشرات المبلييف مف البشر حساب
فإف  ،كما ىك الحاؿ في الكقت الحاضر ،البريطانية المتعاكنة مع الحككمة البريطانية الشركات

                                                           
 .8سكرة الحشر، اآلية   1
، أزدىار اإلسبلـ في شبو القارة اليندية، دار الثقافة لمنشر  2  .111.132ـ، ص 2011ىػ / 1425، 1القاىرة، ط  -محفكظ، د حاـز
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ال أداة لتنفيذ إكما الجيكش المسمحة  ،الشركات األمريكية ىي صاحبة القرار في الحرب كالسمـ كالعدكاف
 .سياستيا

كالينكد ىـ  ،دة كالقادةكاف البريطانيكف فييا ىـ السا ،القارة اليندية قرنيف مف الزماف كقد عاشت شبو
حتى أصبحت المغة اإلنكميزية ىي المغة  المشتركة  ،العبيد كاألرقاء لمحككمة البريطانية كمستكطنييا

كقد كصمت حالة اإلذالؿ أف يحمؿ العتٌاؿ اليندم سيده .التي يتقنيا كؿ الينكد كسط لغاتيـ المتعددة
كىنا نستذكر فعؿ رسكؿ ا  صمى ا  ،التسكؽكمشتريات بيتو عمى ظيره بعد  ،البريطاني عمى كتفيو

 ،كعذبت أصحابو  الكراـ -مكة المكرمة   –مع قريش التي أخرجتو مف أحٌب الببلد إليو  عميو كسمـ
كمع ذلؾ عندما  ،كحاكلت استئصاؿ اإلسبلـ كالمسمميف منذ بعثتو  في مكة المكرمة كحتى يكـ فتحيا

ألف قريش آذتو حيف أشير إسبلمو في  ،قمح إلى مكة المكرمةمف إيصاؿ ال منع ثمامة بف أثاؿ قكمو
ناشدت قريش رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ أف  يأمر ثمامة بف أثاؿ  ،فمٌسيـ الجكع كالقحط ،أنديتيـ

كفي المبسكط أف رسكؿ ا أىدل إلى أبي سفياف بمكة  جرائب  .بأف يسمح بكصكؿ القمح إلييـ  ففعؿ
 1.، كخمسمائة دينار ليكزعيا عمى فقراء مكة حيف أصابيـ القحطمنامف تمر كعجكة كأدان 

 

 :ما فعمته أمريكا في العراق - 4

، التحتية مف جسكر كمكانئ ككيرباء كتدميرىا البنية ـ الذم شنتو أمريكا عمى العراؽ،عمى أثر اليجك 
راؽ داـ مى الع، كفرضت حظران اقتصاديا عذائية كدكائيةكمصانع غ كمستشفيات، كمدارس كجامعات

فقد مات أكثر مف  .كقتبلن  اكمرضن  االعراقييف جكعن  آالؼ، أدت إلى مكت سنكات عجاؼ أكثر مف عشر
بسبب عدـ تكفر المقاحات كاألمصاؿ  ف دكف الخامسة مف العمر،ألؼ مف األطفاؿ العراقيي 811
التي احتار األطباء في ، كحاالت التشكه حاالت المرضية العجيبة كالغريبةباإلضافة إلى ال ،ئيةالكقا

 .تشخيصيا نتيجة استخداـ أمريكا ألسمحة فتكت بالشجر كالحجر كاإلنساف
كعدـ صبلحية مساحات كاسعة مف  ،كقد أدل ذلؾ إلى انحناء شجر النخيؿ كقمة إنتاجو كاصفراره

أما  ،كمخمفاتياأراض العراؽ لمرعي كالزراعة بسبب عكامؿ التمكث الناتجة عف ىذه الحرب المدمرة 
بؿ حرصت أف ال تعكد  ،المصانع كالمنشآت كالمستشفيات كالجامعات فمـ تكتؼ أمريكا بتدميرىا فقط

                                                           
 .101، ص 10ـ، ج 2001 -ىػ 1421، 1مية، بيركت، ط ـ(، المبسكط، دار الكتب العم101السرخسي، ابك بكر محمد بف احمد، )ت   1
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فقامت بحممة اغتياالت   ،فاستيدفت أمريكا العقكؿ كالكفاءات العممية التي أشادتيا ،إلى سابؽ عيدىا
العراؽ كاف ىنالؾ  فمنذ اليكـ األكؿ مف احتبلؿ ،ضد عمماء كأطباء كميندسي العراؽ كاسعة النطاؽ

فكاف مصيرىـ  ،عمى الئحة اإلرىاب ليس ليـ تيمة إال الكفاءة العممية اعراقين  اكباحثن   اعالمن  15511
في ظركؼ  اعالمن  311 يزيد عمىـ ما 2114فقد اغتيؿ حتى عاـ  ،يجيرأما القتؿ أك االختطاؼ أك الت

ختطؼ اكمف  ،لعالـاى مستكل ت العممية عمألؼ مف أفضؿ الكفاءا 17كىاجر أكثر مف  ،غامضة
 .لخبلصو امو فدية مالية عالية جدن بد أف يدفع أى المنيـ 

 مناعال 319كال يمكف ألم إنساف أف يتصكر ما أكرده مراسؿ مفكرة اإلسبلـ عندما ذكر بأنو تـ احتجاز 
حيث طمب مف كؿ كاحد منيـ أف يكتب كممة كمب بالمغة  ،في ساحة رياضية اكأستاذن ا كدكتكرن 

كأخذكا  ،كتـ كضعيـ في صفكؼ ،كي يتـ ترقيميـ كالسجناء ،ميزية عمى يافطة يعمقيا عمى ظيرهجنإلا
 .1ألساسية ىي الكفاءة العمميةكالتيمة ا 3أك كمب  ،2أك كمب  ،1ينادكنيـ كمب 

مما أدل إلى زيادة  ،كنتيجة ليذا الحصار كاإلرىاب االقتصادم الظالـ انخفضت قيمة العممة العراقية
كغصت شكارع الببلد العربية بالنساء العراقيات المكاتي  ،قر كالجكع كاليجرة إلى مختمؼ أنحاء الدنياالف

بؿ إف الجكع كالفقر كالعكز جعؿ بعض النساء يمارسف البغاء  ،األرض كيمتحفف السماء يفترشف 
نساء كالطفكلة اإلنساف كال تنادم بحؽكلـ تستيقظ ضمائر المجتمعات الغربية التي  .إلطعاـ أطفاليف

أف ىدؼ  امف ظف يكمن  ىه مخط" :عمى النكايا الحقيقية ألمريكا ابيمجر( معمقن كيقكؿ ).في الحياة الكريمة
عمى مقدرات الشعكب بؿ ىي لمسيطرة  ،أمريكا مف حربيا عمى أفغانستاف ىك قتؿ رجؿ في مغارة

تدعي ذلؾ   كمع 2ذ سياستيا"الجيكش إال كسيمة لتنفيكما ىذه  ،األخرل لتصب في الخزينة األمريكية
  3.نظيفة حربنا أف الحرب عمى العراؽ أمريكا

فكميـ يرمكف المسمميف عف قكس  ،لدينا أف الكفار ال يرقبكف في مؤمف إال كال ذمة اكىكذا أصبح كاضحن 
 كما ،ىك ما صنعتو أمريكا في العراؽ كأفغانستاف فما فعمتو ركسيا في القـر ،احدةلكفر ك اكممة   ،كاحدة

 ،ككذلؾ بريطانيا في اليند كببلد أخرل ،يطاليا في ليبياإىك ما صنعتو  ،فعمتو فرنسا في شماؿ أفريقيا
د العراؽ  ض اقكؿ عف حربيت فأمريكا .الشرح كالتفصيؿ في ىذا األمر يطكؿ كال ينتيي كالمثاؿ يكفيك 

                                                           
 .166، 163، 162ـ، ص 2008، 1بيركت، ط  –غريب، حسف خميؿ، تدمير تراث العراؽ كتصفية عممائو، دار الطميعة   1
مـ: جكف بيمجر، ص فمسطيف، بق –المركز الفمسطيني لقضايا السبلـ كالديمقراطية، الحرب األمريكية عمى أالرىاب، دار التكزيع كالنشر   2

156 ،158. 
 .229، 162ـ ص 1998،  1عماف، ط  –عكدة، بطرس عكدة، المحاصركف في الكاقع العربي، المكتبة الكطنية   3
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 ،ؿ في ارض المسمميفألف ا جعؿ البترك  بأنيا كانت لتصحيح خطأ الرب"ك  "بأنيا صميبية كمقدسة
يقكؿ مف أجؿ أف نقضي عمى  1(مالتكسكالقس الشرير ) ،كىذه الجيكش ما جاءت إال لمسيطرة عميو

فيجب  ،كحتى تصبح المكاد المنتجة كافية لمبشر ،درة النسبية في المكارد الطبيعيةمشكمة الفقر كالن
سة الغربيكف كاألمريكاف ليس ليـ ديف فيؤالء السا ،2القتؿ كالتجكيعلتقميؿ مف عددىـ بكاسطة الحركب ك ا

تبرر  عندىـ ألف الغاية ،كال مبدأ إال المنفعة كالربح بغض النظر عف األسمكب الذم يتبع في تحقيقو
 .الكسيمة

 :ما فعمته فرنسا وبريطانيا في مصر  - 5

 ياخضكع أدل إلى ،عندما أرادت فرنسا فتح قناة السكيس قامت بإغراؽ الحككمة المصرية بديكف كبيرة
فكاف نصيبيا  ،فقررت أف تمتمؾ نصيب األسد مف أرباح قناة السكيس ،لسياسة فرنسا اكاقتصادين  يناسياس
% مف  1" الفرنسي في البداية قد أعطى الحككمة المصرية ككاف "دم لسبس ،% مف األرباح 56
ة فرنسيان ليضمف ف يككف كزير المالية في الحككمة المصريأ% عندما كافقت  5ثـ أعطاىا  ،ألرباحا

 .سداد ديكف فرنسا مف الضرائب المفركضة عمى المصريف

التي تمر مف القناة تزيد عمى  أك التي تحمؿ العمـ البريطاني ،كعندما أصبح عدد السفف البريطانية
نافست بريطانيا فرنسا في حصتيا مف األرباح بينما كانت الحككمة المصرية  ،% مف عدد السفف75

  :ككما قاؿ الشاعر ،بالفتات تكتفي

 3ظما     كالماء فكؽ ظيكرىا محمكؿكالعيس في الصحراء يقتميا ال                 

 

سرائيؿ عدكا1956الرئيس عبد الناصر قناة السكيس عاـ  ـكعندما أمٌ   ايثن ثبل نناـ شنت بريطانيا كفرنسا كا 
الضغط األمريكي كالسكفيتي مف كلكنيا انسحبت عمى الفكر نتيجة  ،عمى مدف القناة إلعادة احتبلليا

 1.كالمقاكمة الباسمة التي أبداىا الشعب المصرم مف جية أخرل ،جية

                                                           
، باحث سكاني كاقتصادم كسياسي، انجميزم األصؿ، لو نظرية عف التكاثر السكاني تفيد 1824-1766مالتكس: تكماس ركبرت مالتكس،   1

 بيعية ال تكفي حاجات اإلنساف المتزايدة، لذلؾ يجب التقميؿ مف عدد البشر بكاسطة الحركب، فسمي القس مالتكس الشرير.بأف المكارد الط
 ، مقدمة الكتاب.1، ط1978زكي، رمزم، المشكمة السكانية كخرافة مالتكس، عالـ المعرفة، الككيت،   2
ي يمامي جاىمي يعرؼ بابف ليمى كابف الفريعة كأزيرؽ اليمامة. جكاد عمي، مف ديكاف الشاعر: مكسى بف جابر بف األرقـ، حنيفي نصران  3

 ـ.2010-ق1422، 4المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، دار الساقي، بيركت، ط
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كىنا يرل الباحث كيؼ أف الكفار ال يتكٌرعكف أف يجيعكا الشعكب الضعيفة مف أجؿ إشباع حككماتيـ 
 ،كجيبلن  ارضن كم ةن كمخمص عناكال يبالكف بمكت ىذه الشعكب جك  ،كشركاتيـ عمى حساب األمـ المقيكرة

فكانكا يغرقكف ىذه الحككمات بالديكف غير المبررة ثـ يسترٌدكف ىذه األمكاؿ مف لقمة الشعكب المغمكبة، 
كالتي ما زالت  ،ف الذيف ماتكا أثناء حفر قناة السكيسيكلك عمـ الناس كـ ىي أعداد العماؿ المصري

فبل طبيب كال  ،مات مف المرض كمنيـ مف ،فمنيـ مف مات تحت األنقاض ،مجيكلة العدد كالمصير
 ،2كال يدفنكف بطريقة شرعية ،كلـ يمت فييا فرنسي كاحد، ككانت جثامينيـ ال تصؿ إلى ذكييـ ،دكاء

 .كمع ذلؾ فأرباح القناة لممستعمر الكافر كليس لنا إال الفتات المتساقط حكؿ المائدة

 

 .اإلسْبة انذثهٕيبسٙ :انًطهت انخبنج

ىك ما يتعرض لو السفراء كالرسؿ كمكظفييـ كعكائميـ أثناء عمميـ سي: تعريؼ اإلرىاب الدبمكما
الدبمكماسي مف أعماؿ قتؿ أك إىانة أك اختطاؼ كما تتعرض لو سفاراتيـ كممتمكاتيـ مف التدمير 

 كالمحاصرة مف قبؿ اآلخريف سكاء كانكا أفرادان أك جماعات أك دكؿ.

 .إرهاب قريش لرسول اهلل وصحبه - 1

أمره باإلنذار كالببلغ كدعكة الناس  ،ا رسكلو باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو بعث أفمنذ 

پ  ڀ  ڀ   چ  :تعالى ، كقاؿ3 چڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ في كتابو تعالىفقاؿ  ،إلى اإلسبلـ

ڦ  ڄ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  :تعالىكقاؿ  4 چڃ  ڃ  چ  ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ

لى إلييا كؿ داعية إككأنيا المؤىبلت التي يحتاج  5 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
نو ال بد مف اإلنذار كالببلغ في لذم ال الدؤكب العمؿ امف  تعالىا سبحانو ك  يعرؼ النكـ كالكسؿ كا 

 .كسائؿ كاألساليب المتكفرةكبكؿ ال ،الميؿ كالنيار كالسر كالعمف

                                                                                                                                                                                
 145، 72، 45ـ،  د ط، ص 1990القاىرة،  –جبلؿ، السيد حسيف، مؤامرة مد إمتياز شركة قناة السكيس،  الييئة المصرية لمكتاب   1
 .109، ص3،ط1966الشناكم، عبد العزيز محمد، السخرة في حفر قناة السكيس، دار المعارؼ، مصر،   2
 2-1سكرة البقرة  اآليتاف   3
 .159سكرة آؿ عمراف:  اآلية   4
 .63سكرة النساء:  اآلية   5
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 أكعندما بد 1"مضى عيد النكـ يا خديجة"خطاب ربو فقاؿ لزكجتو خديجة  صمى ا عميو كسمـفكعى 
كجد منيـ كؿ أساليب التكذيب  كالتنكيؿ  ،الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يدعك أىؿ مكة إلى اإلسبلـ

 :تعالىقاؿ  .مثؿ القرآف أك سكرة مف مثموبعد أف عجزكا عف اإلتياف ب ،كالتعذيب كالتضميؿ كالتشكيو

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                چ

 2 چۈئ

فكصفكا النبٌي  ،اإلرىابية التي يممككنيابكؿ الكسائؿ  صمى ا عميو كسمـكأخذكا يكاجيكف الرسكؿ 

 3 چڇ  ڇ  ڍ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ :كالجنكف كالكذب الكريـ بالسحر

كقؼ عمى جبؿ الصفا كنادل أىؿ  4 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ بقكلو  تعالىكعندما أمره ا 
أرأيتـ لك أخبرتكـ بأف خيبلن تريد أف تغير عميكـ  :فمما اجتمعكا قاؿ ليـ ،كقبيمة قبيمة ،ننابط ننامكة بط

فإني رسكؿ ا اليكـ  :فقاؿ.قط ان بن نعـ ما عيدنا عميؾ كذ :مف خمؼ ىذا الكادم أكنتـ مصدقٌي ؟ قالكا
؟ فأنزؿ ا سكرة المسد التي تبيف ىبلكو لؾ أليذا جمعتنا بناأبك ليب ت :فقاؿ ،بيف يدٌم عذاب شديد

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  چ كأىمو كخسارتيـ في الدنيا كاآلخرة 

كاف ىذا  كىكذا .5 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ف يمقي عمى رأس أبك جيؿ بف ىشاـ قكمو بأكعندما كعد ،6 بيف سرٌية الدعكة كعبلنيتياالصدع فاصبلن 

احبط بينو كبيف مراده ك  تعالىحاؿ ا  ،أثناء سجكده عندالكعبة رناحج صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ     ې  ى چ  :في شأنو تعالىذل فقاؿ ا رسكلو مف األكحمى ا ،عممو

 .7 چوئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

                                                           
الحديث ذكره سيد قطب في مكضعيف  .3744، ص 6ـ، ج 2001ىػ / 1422، 30القاىرة،ط  –قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف،دار الشركؽ   1

(، قاؿ الشيخ عمكم السقاؼ في تخريجو ألحاديث كآثار كتاب ظبلؿ القرآف: "لـ أجده بعد 3744ص  6( ك )ج 76ص 1مف ظبلؿ القرآف )ج 
 بحث طكيؿ.

  23سكرة البقرة، اآلية  2
 .6سكرة الحجر:  اآلية   3
 .94سكرة الحجر: اآلية   4
 سكرة المسد.  5
ىػ  / 1424، 3بيركت، ط  –بكر العربي، القاضي محمد بف عبد ا، احكاـ القراف، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية  ابك  6

 .84، ص 4ـ،ج 2003
 .19-16سكرة العمؽ، اآليتاف   7



48 
 

خذ يتمتؿ بو حتى أك  صمى ا عميو كسمـحكؿ عنؽ رسكؿ ا  اثكبن  بي معيطأكضع عقبة بف  كعندما
كا فانكبٌ  1"ايقكؿ ربي  أف" اتقتمكف رجبلن :عنو قائبلن "رضي ا عنو" الصديؽ  فدفعيـ ،كاد أف يخنقو

رىاب، كما ناؿ أصحابو الكراـ خير شاىد عمى ىذا اإل ،"حد بمكتوأ حتى لـ يشؾٌ  بناؽ ضر الصدي عمى
مئف ، كتعذيب عمار بف ياسر حتى نطؽ بكممة الكفر كقمبو مطستشياد سمية كزكجيا ياسرابتداء با
 .3"آؿ ياسر فإف مكعدكـ الجنة رناصب"يكاسي آؿ ياسر بقكلو  ، كالرسكؿ  صمى ا عميو كسمـ2باإليماف

كما تعٌرض لو  ،كاستشياد زنيره عمى يد أبي جيؿ ،كما تعٌرض لو ببلؿ بف رباح عمى يد أمية بف خمؼ
كما كاجيو مصعب بف عمير مف  ،مسعكد عندما اسمع قريش القرآف فضربكه حتى اخضٌمت عينو ابف

مناحرمانو مف ماؿ أمو بعد أف كاف أجمؿ كأثمف أبناء مكة ىندا
4. 

شككنا إلى   :باب بف األرت كىك يكشؼ عف آثار كٌي النار عمى ظيره  قائبلن خ حاؿ 5كأكرد البغكم
أال تستنصري لنا، أال تدعك  :رسكًؿ اً صماى اي عميًو كسماـى، كىك متكسِّده بيردةن لو في ظؿِّ الكعبًة، فقمنا

فيجاء بالمنشاًر  قد كاف مىف قبمكـ، يؤخذ الرجؿي فيحفري لو في األرًض، فيجعؿ فييا،" :لنا ؟ فقاؿ
فيكضع عمى رأًسو فيجعؿي نصفيف، كيمشط بأمشاًط الحديًد ما دكف لحمو كعظمو، فما يصدُّه ذلؾ عف 
، ال يخاؼ إال اى، كالذئبى  ، حتى يسير الراكبي مف صنعاءى إلى حضرمىكتو دينو، كاً لىييتمافا ىذا األمرى

 .6"عمى غنًمو، كلكنكـ تستعًجمكف

لو باليجرة إلى  يترؾ مالو لقريش مف أجؿ أف تسمح رضي ا عنو ييب الركميص الصحابيكىذا 
حتى ناؿ البشارة العظمى  صمى ا عميو كسمـما أف اكتحمت عيناه برؤية رسكؿ ا ك  ،المدينة المنكرة

                                                           
، 2مػ، ج 1977، 4القاىرة، ط  -لمعارؼ أبك جعفر الطبرم، محمد بف جرير، ) تاريخ الرسؿ كالممكؾ (، تحقيؽ: محمد ابك الفضؿ، دار ا  1

 .333ص 
، المكتبة خيرم سعيدأسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيؽ:   ،ابف األثير الجزرم، عز الديف بف األثير  ابك الحسف عمي بف محمد  2

 140، ص 1بيركت، ج  –./ االصبياني، حمية األكلياء، دار الكتب العربي  112، ص 4ـ، د ط، ج 2003القاىرة،  –التكفيقية 
، تحقيؽ 5646الحاكـ، محمد بف عبد ا ابك عبد ا النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، باب ذكر مناقب عمار بف ياسر حديث رقـ   3

ف ، كقاؿ األلباني حديث حس433، 3بيركت، ج  –ىػ،دار الفكر 1411،  1مصطفى عبد القادر عطا، مع تعميقات الذىبي في التمخيص، ط
 .103دمشؽ، ص  –ـ، دار القمـ 1988، 7صحيح، فقو السيرة، محمد الغزالي، تحقيؽ ناصر الديف األلباني، ط

.. الحنبمي، ابك حفص عمر بف عمي 242، ص 1بيركت، د ط، ج  –الكاندىكلي، محمد يكسؼ، حياة الصحابة، دار الكتب العممية   4
 .290، ص 18ـ، ج 1998ىػ/ 1419، 1بيركت، ط  –ممية الدمشقي، المباب في عمـك الكتاب،  دار الكتب الع

ىػ / 1417، 4البغكم، ابك محمد بف الحسف بف مسعكد، معالـ التنزيؿ، تحقيؽ: محمد عبد ا كعثماف ضميرية، دار طيبة لمنشر، ط   5
 .342، ص 3ـ / ج 1997

، مف حديث خباب بف األرت، حديث رقـ 1كاليكاف عمى الكفر، باب مف اختار الضرب كالقتؿ 89البخارم، صحيح البخارم، كتاب اإلكراه   6
 .332، ص 4، ج 6943
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أقبىؿ  :فيقكؿ الراكم 1ربح البيع أبا يحيى ،ربح البيع أبا يحيى :لوصمى ا عميو كسمـ بقكؿ رسكؿ ا 
يىيبه رضي اي عنو مياجرنا إلى مدينًة رسكًؿ اً  كنزىؿ  ،فاتبىعو نفىره ًمف قريشو  صمى ا عميو كسمـصي

ـي اً ال  :ثـ قاؿ ،عف راحمًتو كانتىثىؿ ما في ًكنانًتو يا معشرى قريشو قد عًممتـي أني ًمف أرماكـ رجبلن كاي
ثـ افعىمكا  ،نتي ثـ أضًربي بسيفي ما بقي في يدم منو شيءه تًصمكفى حتى أرميى بكؿِّ سيـو معي في ًكنا

ف ًشئتـي دلمتيكـ عمى مالي بمكةى كخمايتـي سبيمي ،ما ًشئتـي صمى فمما قًدـ عمى النبيِّ  ،ففعىؿ ،نعىـ :قالكا ،كا 
 2"رًبح البيعي أبا يىحيى ،رًبح البيعي أبا يىحيى"  :، قاؿا عميو كسمـ

 .3چہ   ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہڻ   ڻ  چ  :كنزلىتٍ  :قاؿ

ككتابة أىؿ مكة   ،أخطار السفر كآالـ الغربةكما كاجيكه مف مشاؽ ك  ،كاف ىجرة المسمميف الى الحبشة
حتى سمعت ،كحصار المسمميف في شعب أبي طالب ثبلث سنكات عجاؼ ،صحيفة المقاطعة الظالمة

ذيب مف اسمـ مف أبنائيا اال دليؿ صارخ عمى كقياـ كؿ قبيمة بتع ،عناأصكات بكاء أطفاليـ مف مكة جك 
د فق ،كلـ تكتؼ قريش بتعذيب أبنائيا مف المسمميف ،م قؿ نظيره في التاريخ  اإلنسانيذلؾ اإلرىاب الذ

ا مف عنده كخرجك  ،في مكة صمى ا عميو كسمـعمى رسكؿ ا أىانت كفد الحبشة الذيف كفدكا 
عندما صدعا  كغيرهكما لحؽ بابي ذر الغفارم  ،لحؽمما سمعكا مف ا كأعينيـ تفيض مف الدمع
 4.بإسبلميما في أندية قريش

 
 
 

 

                                                           
، 4ـ، ج 1996ىػ /1416، 1بيركت، ط  –النيسابكرم، نظاـ الديف الحسف بف محمد، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، دار الكتب العممية   1

 .23، ص 2ـ ج 1985ىػ/1405، 3. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، حققو شعيب االرناككط، ط 262ص 
، ص 3، ج 5700الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، في كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب صييب بف سناف مكلى رسكؿ ا، رقـ   2

لمحارث بف أبي أسامة في  34كقاؿ حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه. ككافقو الذىبي. كعزاه السيكطي في أسباب النزكؿ ص  ،450
: لو 38كالبف أبي حاتـ، مف حديث سعيد بف المسيب ميرسبل، كقاؿ الشيخ مقبؿ الكادعي في "الصحيح المسند في أسباب النزكؿ" ص  مسنده

 طرؽ أخرل أغمبيا مراسيؿ كىي بمجمكعيا تزيد الحديث قكة كتدؿ عمى ثبكتو.
 .207سكرة البقرة: اآلية   3
-ىػ2،1431القاىرة، ط –البداية كالنياية، تحقيؽ: حامد احمد الطاىر دار الفجر لمتراث  ابف كثير،االماـ الحافظ ابك الفداء اسماعيؿ،  4

 .40،ص 3ـ، ج 2010
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 .الدبموماسية :الفصل الثاني

 .يفٕٓيٓب ٔتؼشٚفٓب ٔتبسٚخٓب :ألٔلانًجحج ا

 .ٔتؼشٚفٓب يفٕٓيٓب :انًطهت األٔل

أك المفاكضة عمى  ،التعامؿ  مع اآلخريف  لمباقة  فيفيي  تطمؽ عمى  ا :لمدبمكماسية  مفاىيـ  عدة
 .أك االتفاؽ عمى المشاريع االقتصادية المتنافسة كالمتكاممة ،أرض أك حدكد بيف الدكؿ

ككذلؾ تطمؽ عمى  كؿ طبع أك  ،كتطمؽ عمى رجؿ السياسة الذم يقكـ بميمة الشؤكف الخارجية لمدكلة
عمى الدىاء كتطمؽ أحيانا  ،الجماعات أك الدكؿمكىبة أك ميارة أك كياسة في تسيير أمكر األفراد أك 

صؼ بيذه الصفات بأنو فيقاؿ عمف يت ،بالمكر كالخداع كالغمكض بمفيكمو السمبي الذم يتعمؽ
 1.دبمكماسي

كالتي تشتؽ   diplomaكتعكد لفظة الدبمكماسي بأصؿ اشتقاقيا إلى المغة اليكنانية مف اسـ دبمكماسي 
ي كانت تطمؽ عمى الكثيقة الرسمية التي يصدرىا أصحاب السمطة كالت diplome منو كممة دبمكـ 

اؼ المتخاصمة كالمختمفة بدكف أف يتعرض ر طاأل فتسيؿ لو الكصكؿ إلى  ،كيتمتع حامميا بمزايا معينة
 .ىؤالء ألم حكائؿ كمكانع

 ذات كجييف، معدنية  كتككف ىذه الكثيقة مختكمة ككأنيا جكاز سفر لممبعكثيف عمى صفائح  -
ثـ أطمؽ عمى الرسالة التي طة بطريقة خاصة، ثـ تطكرت إلى كثائؽ رسمية أخرل غير معدنية، امخك 

  .تبعث مف شخص آلخر
المحفكظات كسجؿ  - كتككف مطكية كمصدؽ عمييا بطريقة خاصة  تحفظ عند أطراؼ المراسمة  -

 2.تمر فييناـ بعد مؤ  1915ة عاـ كظؿ األمر عمى ىذا الحاؿ حتى كقعت اتفاقي  ،المعاىدات

كمعناىا الكثيقة أك  دبمكما( بأنيا لفظة مشتقة مف اليكنانية ) ،كيخمص أبك عباه في كتابة الدبمكماسية
كتخكؿ  ،كتصدر عف صاحب السمطة العميا في الببلد ،الشيادة الرسمية التي تطكل عمى نفسيا

ية كاالتفاقيات التي أبرمتيا ، ثـ اتسع مفيكميا ليشمؿ األكراؽ كالكثائؽ الرسمامتيازات خاصة صاحبيا
 3.مع القبائؿ كالمجتمعات األجنبيةالدكلة الركمانية 

                                                           
 .44ـ، ص1957المصرية سنة -السير ىاردلد نيكسكف، الدبمكماسية، دارالشيماء لمنشر كالتكزيع، ترجمة كتعميؽ محمد مختار، مكتبة االنجمك  1
 .29-27ـ، ص2011ىػ،1432، 5، دار الثقافة لمنشر، عماف، ط الشامي، عمي حسيف،الدبمكماسية  2
 .12-11، ص2009-ىػ 1430، 1أبك عباة، سعيد محمد، الدبمكماسية،دار الشيماء لمنشر كالتكزيع، ط   3
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( مثؿ كممة أخرل تحمؿ نفس المضمكف كىي كتب )السيرألجبلء االمسممكف كقد استخدـ العمماء 
عف يسألكنو  إف الكالة إذا ما لقكا رسكالن  :ألبي يكسؼ إذ يقكؿ ككتاب )الخراج(  ،السير الكبير لمشيباني

دكاب كرقيؽ كمتاع   كما معي مف ،عثني إلى ممككـ كىذا كتابو معيفإف قاؿ أنا رسكؿ الممؾ ب ،اسمو
 1.فإنو يصدؽ كال سبيؿ اليو ،فيدية  لمممؾ

  .إال أف مصطمح السير في الفقو اإلسبلمي أكسع بكثير مف مصطمح الدبمكماسية عند األمـ األخرل

تعني الدبمكماسية إدارة سياسة الدكلة  بينما ،اخمية كالخارجيةتعني إدارة سياسة الدكلة الد :فالسير
 .الخارجية

ذا كاف القانكف الدكلي ينظٌ  مقكا عمى فإف فقياء الشريعة أط ،السمـ كالحرب ـ العبلقات الدكلية في كقتيٌ كا 
 ."ىذه القكاعد "السير كالمغازم

لتي تنظـ فيي القكاعد ا :لمغازمأما ا ،العبلقات في كقت السمـ تمؾ القكاعد التي تنظـ :فالسير
 2.العبلقات في كقت الحرب

التكجيو كاالنطبلؽ إلى القكـ بغية التفاكض  :أم ؛سفارة تستخدـ عند العرب بمعنى الرسالة ككانت كممة
 3.القـك في الصمح أك بيف رجميف كالسفير: ىك الذم يمشي بيف  ،معيـ

 سبافاإل، كأما ثمي الممكؾ كالرؤساء إلى نظرائيـلمم كعند الفرنسييف: فإف كممة سفير ىك لقب يمنح فقط
 amlbssy، كعف التعبير الكنسي بمعنى الخادـ فكانكا أكؿ مف استخدـ كممة سفارة كسفير بعد نقميا

 4.بمعنى السفارة

د اليكناف كالفرنسييف استخدمت عن مكماسية استخدمت عند العرب مثمماالدب كىكذا نرل أف كممة
مف االختبلؼ في تكصيؼ طبيعة كاختبلؼ المفيكـ نابع  ،كقكاعده لو أصكلو حدابمعنى ك  كالركماف

كالتعقيد ال يمكف اإلحاطة بيا إال أنو ال يجكز أف يغيب عف  العمؿ الدبمكماسي كككنيا بالغة االتساع

                                                           
 296،ص 1ـ،ج 1971القاىرة -شرح كتاب السير الكبير،تحقيؽ: صبلح الديف المنجد، معيد المخطكطات  ،السرخسي، محمد بف أحمد  1
 .18ص   ،1ـ، ط 2010عماف،  –الفتبلكم، د حسيف، الدبمكماسية،  دار كائؿ لمنشر   2
 574ـ، ص 1984المحمصاني،  صبحي، تراث  الخمفاء الراشديف، دار العمـ لممبلييف، بيركت   3
 .32ص  ،الشامي،، الدبمكماسية،  4
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مقسمة الديار إلى  ،الدكؿ األخرل عمى أساس اإلسبلـ أذىاننا أف الدكلة اإلسبلمية كانت تتعامؿ مع
 .كدار الحرب كدار العيد ،دار اإلسبلـ :بلثة أقساـث

ألف دار اإلسبلـ ليس ليا  ،ا، كقكة كضعفن رناكانحسا اكىذا بحكـ الكاقع الذم تتبدؿ بو دار اإلسبلـ اتساعن 
 1.إلى يـك القيامة يناحدكد ثابتة ما داـ الجياد ماض

ككانت عبلقاتيا  ،كالمكادعة كالمسالمةتتراكح بيف الحرب  الدكلة اإلسبلمية بالدكؿ األخرل كظمت عبلقة
 .أك الدائمة ،الدبمكماسية تتخذ طابع السفارة المؤقتة

كقد قسمت الدكلة العثمانية  ،ـ حيث انتيت الحرب العالمية االكلى1919كبقي ىذا الحاؿ حتى عاـ 
شاء أكؿ التي تمخضت عف إن كبية المنتصرة  "معاىدة فرسام"فعقدت الدكؿ األكر  ،إلى دكيبلت عديدة

قدت اتفاقية ـ ع1945كبعد نياية الحرب العالمية الثانية سنة  ،تجمع دكلي أطمؽ عميو "عصبة األمـ
 .2"التي حمت محؿ عصبة األمـ ،كمؤسساتيا تبمكرت فييا ىيئة األمـ المتحدة "ساف فرانسسكك" التي

سفارة كالسفير كالقنصؿ كال ،كقكانينو المتعارؼ عمييا ،أخذ التمثيؿ الدبمكماسي معناه الحديث كقد
كأصبح  ،ككاجبات كؿ مكظؼ كحقكقو المتعارؼ عمييا حسب القانكف الدكلي الجديد ،كالمبعكث الخاص

 .كقكانينيا سكاء كافقت اإلسبلـ أـ خالفتو المسممكف  يحتكمكف ليذه الدائرة األممية

نما  ،لمصطمحاب ىذا ـ لـ يعرٌ 1961تفاقية فينا عاـابت كعندما عرٌ  لغربي المصطمح ا ـاستخدكا 
 3.كاإلسبلميةكأصبح متداكالن بيف الدكؿ العربية  ""الدبمكماسية

 :برز تعاريفياأكاف مف ك 

كتأكيد السبلـ بيف   ،القدرة عمى إثارة الحربالؼ سنة بأنيا "آكثر مف ثبلثة أعرفيا الينكد منذ  -1
  "الناس

ف شدكىا إف،ما قطعتيا ف بيني كبيف الناس شعرةألك " :فقاؿ كقاؿ معاكية رضي ا عنو -2
 ".رخكىا شددتياأف ا  رخيتيا ك أ

 .(الدكلية العبلقاتاستخداـ الذكاء كالكياسة في نيا )أب :ما ارنستكساتك فقاؿأ -3

                                                           
 .326ـ ص 1987-ىػ 1407الدكحة، –ار الثقافة ، د1الدسكقي، محمد، كتاب اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني، ط   1
 .327نفس المصدر: ص.  2
 17ص  ،الفتبلكم،  الدبمكماسية اإلسبلمية  3
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ىي تكييؼ االختبلفات بيف الدكؿ مف خبلؿ )ف الدبمكماسية أفيرل  :ىنرم كيسنجر ماأ -4
 المفاكضات(

 كمينة. كقانكف كتاريخ  كمؤسسةعمـ كفف  الدبمكماسيةف أفيرل  :الصعب ما د.حسيفأ -5

 .كتمثيؿ لمدكؿ كالمفاكضة ،ف الدبمكماسية ىي عمـ كففأ إلى فخمص :ىيثـ تكفيؽ .ما دأ -6

فكاف  (لدبمكماسيةا مراحؿ تطكر)احؿ تاريخية مختمفة يمكف تسميتياكىذه التعاريؼ ظيرت في مر 
  .1ر الكنسي( بعدما نقمكىا عف التعبيسباف أكؿ مف استخدـ كممة )سفارة كسفيراال

 :العرب فقد استخدمكا كممتيف لمتعبير عف النشاط الدبمكماسي كىما أما

صحاب السمطة فيما بينيـ كتمنح حامميا الحماية أكىي الكثيقة التي يتبادليا  (كتاب) كممة ( أ)
 ماف كالحصانة كاأل

 2.ـبيني أصمح إذاأسفر بيف القـك  أكمف سفر  (سفارة)كالى جانب ذلؾ استخدمت كممة )ب(  

 معمكماتلمتراكـ ك  ،عمـ كفف يى ةالدبمكماسي أفمضمكنيا عمى  ي فيتمتق أف تكاد ريفاتككؿ ىذه التع
كتأليؼ  األصدقاءكالحيمة كالدىاء، كحسف المفاكضة في كسب  ،كاألمثاؿتتصؼ بالحكمة  التي

 .بيف األصدقاءكزرع الفتف  ،األعداء

ىبلؾفبل يبالي في سفؾ الدماء  ،بادئضكابط كال قكانيف كال مباية  كمنيا مف ال يمتـز  ،النسؿك الحرث  كا 
الذم كما قاؿ ميكافمي في كتابو  ،لآلخريفلتحقيؽ طمكحاتو التي تجمب لو الخير عمى حساب السكء 

أكركبا في " كىذا ما جعؿ حكاـ خذ بقكاعد األخبلؽ في أمكر الدكؿال محؿ لؤل" ،ـ5151ظير عاـ 
 .في حركبيـ منتيى القسكة كاليمجية

ـ  سماه "قانكف 1625مما حدا بالعالـ اليكلندم )جركتيكس( أف يياجمو بشدة في كتاب أٌلفو سنة 
 ،القانكف الدكلي ككاعتبر مؤلفو أب ،قرنيف مف الزماف األكركبية" الذم التزمتو الدكؿ الحرب كالسمـ

  3.اسـ "جركتيكس" بنشأة ىذا العمـكارتبط 

                                                           
 .10ـ، ص  2013( سنة 1فياض،  ىيثـ، الدبمكماسية المساكمة القسرية كالسياسة الدكلية، دار دجمة،عماف، ط)  1
 .113المصدر نفسو، ص  2
 316 -315ـ محمد بف الحسف كاثره في الفقو االسبلمي، صالدسكقي، محمد، كتاب اإلما  3
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كتبميغ شرع ا  ،نشر الخير كالسبلـ كالرحمةك  ،كالمبادئ  الشرعيةكمنيا مف يمتـز بالضكابط كالقكانيف 
ما يجعؿ خيار كغالبنا  ،رناكال أجي فناعسيجيز عمى جريح، كال يرٌكع كال يرنا ال يقتؿ أسي ،إلى العباد

 .الحرب آخر الخيارات
 عميو كسمـ رسكؿ ا صمى ا كىذه سير األنبياء كالخمفاء خير شاىد عمى ذلؾ  كما كرد في حديث

كال تغٌمكا كضمكا  ،، كال امرأةرناكال طفبلن صغي ،افانين  اال تقتمكا شيخن  ،في سبيؿ ا انطمقكا بأسـ ا"
 .1"إف ا يحب المحسنيف ،كأصمحكا كال تفسدكا ،غنائمكـ

ي أما ف ،كعقد االتفاقيات  بيف الدكؿ ،ىي فف إدارة المفاكضات :عكاكم أف الدبمكماسية .كيرل  د
ىي النشاط الرسمي لمدكائر الحككمية في مجاؿ االتصاالت الخارجية   :المعنى الشامؿ فإف الدبمكماسية

 في القانكف الدكلي. بالطرؽ  السممية المنصكص عمييا إلنجازىا

 تجرم بالخفاء كتكتـ نتائجيا عف الغير حتى كلك كانكا مف رعايا الدكؿ.  :كتقسـ الى دبمكماسية سرية

 2جرت المفاكضات بصكرة غير مباشرةتتضح نتائجيا حتى كلك  :ية العمنيةكالدبمكماس

ف اختمفت  ،عند الجميع دناكمف خبلؿ ما تقٌدـ يرل الباحث أف تعريؼ الدبمكماسية يكاد أف يككف كاح كا 
كالمراسبلت بيف األشخاص  كىي فف إدارة المفاكضات ،إال أف المضاميف كاحدة ،العبارات كالكممات

كتجمب الخير كاألمف كالسبلـ لمناس  ،حقيؽ مصالح كمكاسب تعجز عف تحقيقيا الجيكشلت ،كالدكؿ
  .كاألبرياء بدكف إراقة لمدماء كقتؿ لؤلركاح 

الغاية تبرر  :فيناؾ دكؿ شعارىا ،إال أف االختبلؼ بيف ىذه التعاريؼ نممسو في عقيدة كفمسفة كؿ دكلة
كأما اإلسبلـ  ،فكؿ مفعكؿ جائز ،نية كال ضكابط إنسانيةفبل يكجد عندىا قكاعد أخبلقية أك دي ،الكسيمة

 3چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  تعالىقكلو :المتعاقبة عمى مر التاريخ فشعارىا العظيـ كدكلو
فالغاية " ،تعالىكىك قربى إلى ا سبحانو ك  ،عمى حد سكاءء كاجب شرعي مع المسمميف كغيرىـ فالكفا

                                                           
، صحيح ، كقاؿ األلباني ضعيؼ342ص  2،جػ 2616(، حديث رقـ 90أبك داكد، السنف، كتاب الجياد، باب في دعاء المشركيف)  1

 .114، ص6(، ج2614كضعيؼ سنف ابي داكد، األلباني، رقـ الحديث )
 .12ـ، ص 1991عكا،سنة  ،الدبمكماسي الدكلي، مؤسسة االسكار عكاكم، ديب، دكلة فمسطيف  كالقانكف  2
 .1سكرة المائدة، اآليو    3
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، كىذا ما "يقة مف جنس الفكرة فبل يتكصؿ لمحبلؿ إال بالحبلؿألف الطر  ،ال تبرر الكاسطة أك الكسيمة
 1.يكش المسمميف كعساكرىـ كسيكفيـبدكف أف ترل ج ،لنا دخكؿ اإلسبلـ إلى ببلد كثيرةيفسر 

 

 .انتبسٚخ انذثهٕيبسٙ َطأح :انخبَٙانًطهت 

قدـ اإلنساف عمى قديمة  ،سي كالسفارة بيف الشعكب كالقبائؿ كاألمـال شؾ أف بداية العمؿ الدبمكما
نتج عف ىذه التجمعات عبلقات اقتصادية  ،الجماعات البشريةفمنذ كجدت األسرة كالقبيمة ك  ،األرض

ككاف ال بد ليذه العبلقات مف تكاصؿ كتفاىـ كتفاكض مف أجؿ تكفير  ،كاجتماعية كثقافية كعسكرية
شاعة األمف كالسبلـ كمنع الحركب بينيـ  .سبؿ العيش الكريـ كا 

ال تجد ليا حبلن إال  ،كانت تنشب بينيا خصكمات عديدة ،ات اإلنسانية المتمثمة بالقبائؿ األكلىفالجماع
فيمشي السفراء كالمبعكثكف بيف المتخاصميف يكٌطدكف األمف  ،عمى يد ىؤالء السفراء كالمبعكثيف

كيتفقكف عمى  ،فيتقاسمكف الينابيع كالمراعي ،مفٌضميف التسكية كالسبلـ بدؿ النزاع كالحركب ،كالسبلـ
يجب اف ا عامن ا كيصبح عرفن  ،لقبيمة أك تمؾايدؿ عمى أف ممكيتيا تعكد ليذه  مناكسـ الحيكانات كس

دم إلى تحقيؽ طمكح ؤ مف الكد كاالحتراـ الذم ي اككاف استقباؿ السفراء يضفي جكن  .يحتـر كيصاف
  .الفريقيف المتخاصميف

باعتبارىـ رمز اليدكء كسيدىا  تفكؽ مكانة شيخ العشيرةبمكانة  ظي السفراء بيف القبائؿ العربيةكقد ح
كحاجب بف زرارة كالحارث  ،أكثـ بف صيفي منيـ ،شاع ذكرىـ عمى كؿ لسافكقد  ،كالحكمة كالسبلـ
الذم كاف بمثابة آخر كزير خارجية لقريش قبؿ  كعمر بف الخطاب ،كعبد المطمب بف ىاشـ البكرم
 .اإلسبلـ

ير كاحتراـ حتى درفيعة قائمة عمى الفضيمة كاألخبلؽ ال تزاؿ مكضع تق ةككضع ىؤالء قكاعد دبمكماسي
 2.بركنيـ رسؿ خير كمفاتيح فرجفكاف العرب يعت ،يكمنا ىذا

ىك مثؿ سفارة عبد المطمب إلى أبرىة األشـر  ك  ،غفؿ السفارة عند العرب قبؿ اإلسبلـنستطيع أف نكال 
يتخمى أف ا منو كبر جريمة في التاريخ البشرم طالبن يريد أف يقترؼ ا ،عمى أبكاب مكة عمى رأس جيشو

                                                           
 .691ىػ  ص7،1401الزيف، سميح عاطؼ، اإلسبلـ كثقافة اإلنساف،  دار الكتاب المبناني _ بيركت،  ط   1
 .23، 11ص  ،الفتبلكم، الحصانة الدبمكماسية،  2
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 رناليقضي ا أم فرفض أبرىة ما عرضو عبد المطمب ،يحميو اإياه أف لمبيت ربن  رنامحذ ،عف جريمتو
 كاف مفعكالن.

كسفارة عمرك بف العاص  ،( لتينئتو بالممؾ بعد ىبلؾ أبرىةة عبد المطمب إلى )سيؼ بف ذم يزفكسفار 
 .1المسمميف المياجريف إلى ببلدهى النجاشي إلقناعو بطرد إلمف قبؿ قريش 

 :عدة سجميا التاريخ مثؿ أحبلفناكقد عقدت قبائؿ  مكة 

االذم لـ يبؽ مظمك  :حمؼ الفضكؿ  -1  .هك في مكة إال نصر  من

 .الذم قٌسـ الكظائؼ اإلدارية كالدينية  في مكة عمى بطكف قبائميا بدكف نزاع :حمؼ المطيبيف  -2

 .2في المغنـ كالمغـر ،يتعاكنكف في حالتي الحرب كالسمـ :ؼ المكادعة كالمساندةأحبل  -3

صمى ا جميا بعث المصطفى مف أ ،تبميغو لمناس فريضة شرعية ،ديف عالمي لمبشرية ثـ جاء اإلسبلـ
مستجيبان ألمر 3"لناس كافةاخاصة كبعثت إلى .. ككاف النبي يبعث الى قكمو .":الذم قاؿ كسمـ عميو

ۓ     ےڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےچ  تعالى سبحانو ك ا

﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁     ﮶ۓ   ﮲        ﮳  ﮴  ﮵ ﮷  ﮸  ﮹ 

 4 چ  

فدخمت في اإلسبلـ  ،إلسبلـافكانت الدعكة إلى ا عنكاف التكاصؿ بيف البشر حتى تتحقؽ عالمية 
مشٌكمة أمة كاحدة عاشت بينيا طكائؼ  ،كانصيرت في بكتقتو ،غاتمتعددة األعراؽ كاأللكاف كالم شعكب

  5.أحب إلينا مف أبناء ديننا كأعدؿأنتـ  :كأقمٌيات أخرل لساف حاليـ يقكؿ لممسمميف

                                                           
 .211، ص 4ي معرفة الصحابة، ج ابف األثير الجزرم، أسد الغابة ف  1
 .9، ص1الصالحي، سبيؿ اليدل كالرشاد، مكتبة المدينة المنكرة، ج  2
.،.كأخرجو مسمـ في 95، ص 1، ج 335،عف جابر بف عبد ا  حديث رقـ 1، بىاب رقـ 7البخارم، صحيح البخارم، في ًكتىاب التيمـ   3

 .1163ع الصبلة، عف جابر أيضان، حديث رقـ كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب المساجد كمكاض
 .158سكرة األعراؼ: االية،  4
 24ـ، ص 1960المصريو، سنة  –طيب ا، مكالنا محمد، اإلسبلـ كالسبلـ، ترجمة: محمد عبد الفتاح،مطبعة األنجمك   5
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كعقد  ،كقد أرسؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ الرسؿ ك السفراء إلى الممكؾ كالحكاـ كشيكخ العشائر
كاحتـر السفراء  ،ع مف أحسف استقباؿ رسمو، كحارب مف اعتدل عمييـالمعاىدات كتبادؿ اليدايا م

 .الكافديف عميو كأكرميـ،  كاقتدل بو الخمفاء مف بعده

ككانت العبلقات بيف الدكلة اإلسبلمية كالدكؿ األخرل تسير عمى قاعدة  أحكاـ دار اإلسبلـ كدار 
ىـ في تبميغ شرع مـ كلممسمميف كلمف كلي أمر امتثاالن لمتكميؼ الرباني لمرسكؿ صمى ا عميو كس"الكفر،

إلى أف شاركت الدكلة العثمانية في أكاخر عيدىا في المؤسسات الدكلية الحديثة كما  ،1"ا إلى العباد
  :القادمةسيأتي مفٌصبلن في الفصكؿ 

كنة كأما عند غير المسمميف فقد تحدثت المصادر التاريخية بشكؿ تقريبي عف بدء الدبمكماسية المد
 :اآلتيكالمكتكبة كالمكثقة عمى الشكؿ 

عند الفراعنة فترجع أكؿ دبمكماسية مكثقة إلى معاىدة "قادش "في القرف الثالث عشر قبؿ  كانت - 1
 2.كثيقة مكتكبة في تاريخ القانكف الدكلي فيي أقدـ ،ؽ ـ( 1278الميبلد في عاـ ) 

حيث دعا كنفكشيكس  ،رف السادس قبؿ الميبلدالصينيكف فترجع الدبمكماسية عندىـ إلى القكانت ك  – 2
إلى تحسيف عممية اختيار الرسؿ ليككنكا عمى أرفع مستكل عممي كثقافي يميؽ بممٌثؿ لببلده عند 

 3.اآلخريف

عندما كصؿ السفير اليكناني  ،ـ ،( ؽ395بداية السفارة بيف اليند كجاراتيا ترجع الى عاـ ) كأما – 3
إلى  ،تحكيؿ الطريؽ التجارم البحرم الذم كاف عبر البحر األحمر إلى اليند في ميمة طمب فييا

 4البرم عبر إيراف كالعراؽ كالشاـ.الطريؽ 

ككاف  ،مع الدكؿ المجاكرة اقد تعاممت دبمكماسين   ،كفي ببلد الرافديف كانت شريعة حمكرابي كدكلتو - 4
 5.مـ األخرلخبار جيرانيـ مف األأنظاـ البريد الذم اخترعكه خير كسيمة لمعرفة 

                                                           
 34ـ، ص 2005اربد، د ط،  -مطبعة الشعب  العمرم، عيسى صالح، دكر المعاىدات في حكـ العبلقات الدكلية في الشريعة اإلسبلمية،  1
 73ـ، ص 1975، 3اإلسكندرية، ط  -أبك ىيؼ،عمي صادؽ، القانكف الدبمكماسي، منشأة المعارؼ   2
 .23/24أبك عباه، الدبمكماسية، ص  3
 .63، ص1 ـ،ج2002ق، 1422، 1البيركني، أبك الريحاف محمد احمد، القانكف المسعكدم، دار الكتب العممية، بيركت، ط  4
 .91ـ، ص 2007، 3منشكرات جامعة القدس المفتكحة، فمسطيف كالقضية الفمسطينية، ط   5
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إلى   -البابكية  يطالية ترجع إلى الدبمكماسيةيطاليا فإف الخطكة األكلى في الدبمكماسية اإلإكفي   – 5
 1.يطالية التجارية مثؿ البندقية، كخاصة دبمكماسية المدف اإلالكرسي البابكم

مف حيث القكة  ،بعد التجارب التي مرت بيا كؿ أمة بعينيا نضجت ىذه الدبمكماسية عند األمـ كقد 
أف القكة كأيقنت كؿ أمة أنيا ال تستغني عف غيرىا مف األمـ ك  ،كاالزدىار كاالنحدار ،كالضعؼ

 ،كأنو البد مف التبلقي عمى قكاسـ مشتركة تحتكـ إلييا عند كؿ خبلؼ ،العسكرية كحدىا ال تكفي
 :مر بالمراحؿ التالية ينامؤسس عنافأخذت الدبمكماسية تتخذ طاب

ـ، كذلؾ بعد ضعؼ 1475-ـ 476ككانت بدايتيا مف سنة  :البعثات الدبمكماسية المؤقتة مرحمة – 1
دراكيا بأف الحؿ العسكرم لكحده ال يكفي ،الدكلة الركمانية  .كا 

ككاف مف عكامؿ كجكدىا تحجيـ  ،ـ1815–ـ 1475كالتي امتدت ما بيف  :مرحمة البعثات الدائمة – 2
باإلضافة إلى اكتشاؼ القارة  ،كانحسار النفكذ الديني ،عف الدكلة كفصؿ الديف ،كركباأدكر الكنيسة في 

كحصكؿ فرنسا عمى بعض  ،ميزم الفرنسي عمى الكطف العربيجنكاحتداـ الصراع اإل ،االمريكية
 .ـ1535ثر المعاىدة التي عقدت بينيما عاـ إاالمتيازات مف الدكلة العثمانية عمى 

كقد بمكر مؤتمر فينا عاـ  ،ـ1914 –ـ 1815دت بيف عامي كامت :مرحمة االستقرار الدبمكماسي – 3
فكاف ال بد  ،نتيجة التنافس االستعمارم عمى اقتساـ العالـ ،يناـ تنظيـ المبادئ الدبمكماسية دكل1815

 مف دبمكماسية فذة  ليا مؤسسات تحتكـ إلييا الدكؿ عند االختبلؼ.

ككجكد عصبة  ،ا بعد الحرب العالمية األكلىكقد بدأ ظيكرى :مرحمة تطكر القكاعد الدبمكماسية – 4
مع ظيكر االتحاد السكفيتي كقكة عسكرية فاعمة  بناتقري ننامتزام ،ثـ ىيئة األمـ المتحدة  ،األمـ  المتحدة

فزادت  ،لتشمؿ دكؿ العالـ بكاممو قات الدكلية مف عزلتيا األكركبيةالعبل ، فخرجتعمى المسرح الدكلي
 2.فناكما ككيية أعداد البعثات الدبمكماس

ـ بمكضكع الدبمكماسية مف أجؿ تطكير العمؿ 1945ت عاـ أكقد اىتمت األمـ المتحدة بعد أف أنش
ـ في فينا 1961عاـ  ينادكل رنافعقدت الدكؿ األعضاء مؤتم ،مع التغيرات الدكلية ئـالدبمكماسي ليتبل
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ألعضاء في ية كالقنصمية بيف الدكؿ ابالنمسا، ككاف مف قراراتو اتفاقية دكليو تنظـ العبلقات الدبمكماس
 1ىيئة االمـ المتحدة.

رييف كخبلصة القكؿ التي يراىا الباحث في تاريخ الدبمكماسية عند الينكد كالصينييف كالفراعنة كاألشك 
إال أف الباحثيف قد  ،ىي أقدـ مما ذكر بكثير ،كالعرب كغيرىـ مف األمـ كاإلغريؽ كاليكناف كالركماف

تمكنكا مف كاح صمصالية أك نحاسية أك ذىبية مف مراسبلت ىذه األمـ  عمى أل نناجدكه مدك نقمكا لنا ما ك 
 .الكصكؿ إلييا

ف الخكض في مسالة بداية الدبمكماسية عند الشعكب بشكؿ دقيؽ ال يمكف حصره بزمف مف األزماف  ،كا 
 .أك كيفية مف الكيفيات

الخميقة عمى ىذه  تعالىسبحانو ك كجد ا أأنيا كجدت منذ  ،القاسـ المشترؾ في ىذا المكضكع كلكف
 .يقناكأنيا أقدـ عمـك الدنيا ممارسة كتطب ،األرض

 تتبلءـفكؿ دبمكماسية عند كؿ أمة مف األمـ  كليدة زمانيا  كمف صنيع رجاليا، كتتخذ أساليب ككسائؿ 
كتنشر السبلـ  ،الحركب كاالقتتاؿ حققة ألىدافيا التي تبعد شبحما دامت م ،مع ذلؾ الزماف كالمكاف

 كالمكدة بيف الشعكب كاألمـ.

مما  ،ذف سميمافف إالذم غاب مرة بدك  ،قصة سميماف عميو السبلـ كاليدىدكليس أدٌؿ عمى ذلؾ مف 
فجاء اليدىد  ،لـ يأت بعذر كاضح إفالعذاب  أك ف يتكعد اليدىد  بالذبحأسميماف عميو السبلـ بحدا 

تممكيـ  كليا  ككجد امرأةن  ،تعالىيعبدكف الشمس مف دكف ا  امن كجد قك  بأنوخبر سميماف عميو السبلـ أك 
 :رساؿ اليدىد برسالة لتحقيؽ غرضيفإفقاـ سميماف عميو الصبلة كالسبلـ ب.عرش عظيـ

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک    چعمى لساف سميماف  تعالىلقكلو  التحقؽ مف صدؽ اليدىد :كالىماأ

 .2 چک  
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 .تعالىومها لدين اهلل سبحانه و دعوة الممكة وق :كثانييما

 بأنوالكتاب  ككصؼ ،خبرتيـ بالكتابأفجمعت مستشارييا ك  ،لقاه عمى بمقيسأحمؿ اليدىد الكتاب ك 

﮲   ﮳  چ  كريـ  ك فالكتاب مختكـ  1 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
الكتاب ال يعتريو لبس كال  فكمضمك  ،إنو مف سميماف النبي كالممؾ :كاسـ المرسؿ كاضح ،بختـ سميماف

فجمعت بمقيس مستشارييا  ،أال تعمكا عمٌي كأتكني مسمميفالتراخي  أك، كال يقبؿ التأجيؿ غمكض
 ،ذلو ككذلؾ يفعمكفأىميا أة عزٌ أكجعمكا  أفسدكىادخمكا قرية  إذاف الممكؾ أب كأخبرتيـ ،باألمركشاكرتيـ 

نيا  .ارالسبلـ كتبادؿ اليدايا كحسف الجك  إلىتميؿ  كا 

ىا محمميف باليدايا ءفأرسمت سفرا ،مر إلى بمقيس فيي صاحبة القرار في ذلؾض المستشاركف األكفكٌ 

افكاف الرد مف سميماف كاض ،توكالعطايا ليستكشفكا نكايا سميماف كقكة مممك ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  .يناكجم حن

يخبركىا  أف فرد اليدايا كطمب منيـ 2چٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  
البضركرة الحضكر عمى كجو السرعة   كزعماء قكميا مف  فجاءت. .ليا بوبجيش ال قبؿ  جاءىا كا 

  .فمسطيف إلىاليمف 

 مف كاف عنده عمـ مف الكتاب ككاف كزيران صالحان لسميماف أرسؿكعندما عمـ سميماف بقرب كصكليا 
ما شاىدت عظمة دكلة سميماف ككرمو كعند ،عده سميماف لياأككضع العرش في قصر  ،ليأتي بعرشيا

، كانتيت ىذه العممية الدبمكماسية التي قاـ العالميف  ربسممت في الحاؿ أ توكحسف استقبالو كضياف
سبلميابيا اليدىد بقدكـ بمقيس   ،مممكتومممكتيا الى سميماف  كضـ ،مع سميماف  رب العالميف كا 

اناجحة نجا فكانت عممية دبمكماسية ،حد مستشاريوأ أكالعمـ زكاجيا مف سميماف  أىؿ ح بعضكرجٌ   حن
ف أدكلتيف بدكف بيف  ككحدة ،لزكاج ميمكف بيف ممكيف بؿ ،ممكة كشعبيا إسبلـ إلى منقطع النظير أدت
 .بسـ ا الرحمف الرحيـ قبؿ سميمافحد ألـ يكتب  :ىؿ العمـأحتى قاؿ بعض  ،تراؽ قطرة دـ كاحدة

 .4ابان أكجز مف ىدىد سميماف ككتابو"رسكالن ألطؼ كال كتما نعرؼ " 3الفراءابف كقاؿ 
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 .انذثهٕيبسٛخ ػُذ األيى انًبضٛخ :انخبنج انًطهت

 :انذثهٕيبسٛخ فٙ انُٓذ انقذًٚخ ٔانصٍٛ .1

ابي )الفيدا ال شؾ أننا نممس ىذه الدبمكماسية كالحصانة عند الينكد في كتبيـ المقدسة كخاصة كت
 ،بعض القكاعد الخاصة بالعبلقات كالسياسة الخارجية لتي تتضمفا( قانكف مانك) ( ككتابكالمانكا

 ،كالسفراء كصفاتيـ ىذه الكتب عف كيفية اختيار الرسؿكقد تحدثت  ،كالسفراء كشؤكف الحكـ كالسمطاف
كعمـ  ،كالجغرافية المكانية كالسكانية ،كأنو ال بد أف يككف عندىـ إلماـ كاسع بالقكاعد كالمعارؼ الدينية

في حالتي السمـ  اتامن ا كيعتمد عمى السفراء اعتمادن  ،كالتمتع باالستقامة  كالشجاعة كالفصاحة ،األنساب
  .بأف الحرب كالسمـ يعتمداف عمى السفير :( في )قانكف مانك( تقكؿ65بؿ إف المادة ) ،كالحرب

ما ىك معمكـ كم 1"كيكقع الخبلؼ بيف الحمفاءف السفير ىك الذم  يقرب األعداء بأ" (66كتقكؿ المادة )
 رناأممما جعؿ محاربتيـ  ،الينكد كانت نظرتيـ إلى األجانب نظرة عداء كريبةبأف الحضارة اليندية  في
 ،قصاء المعمكمات عف الشعكب األخرلكاست كا نشاطيـ الدبمكماسي عمى التجسسلذلؾ رٌكز  ،بناكاج

كالذكاء  ،كالقدرة العالية ،ؼ الرفيعلنخب الطيبة  ذات الشر ا مف "عكثيفكالمبفكاف ال بد أف يككف السفراء 
كقد تتضمف قانكف  ،كحركات الكجكهلعالية التي تكشؼ مكنكف الكممات كالتمتع بالفراسة ا ،المميز
 .2"رحى مف كبل الفريقيف المتخاصميف عمى حد سكاء( تكصيات بكجكب معالجة الج)مانك

ف السفير اليكناني الذم بعثو بأ ،ـ .ؽ (395)فارة بيف اليند كجاراتيا في عاـ كيقكؿ البيركني عف الس
كانت ميمتو أف يطمب اإلسكندر( عف اليند ) ( بعد جبلء)سمككس  األكؿ( إلى مؤسس دكلة )المكريا

فمصر إلى  حر األحمرالذم يؤدم إلى الب لتجارة اليندية مف الطريؽ البحرممف اليند  تحكيؿ مجرل ا
 3.كانت خاضعة لو لطريؽ البرم عبر إيراف كالعراؽ كالشاـ التيا

ككانت  ،أما الصينيكف فقد اىتمكا بالعمؿ الدبمكماسي، كأقامكا عبلقات مختمفة مع الدكؿ المجاكرة
كقد دعا  ،كاىتمكا بجمع كاستقصاء المعمكمات عف غيرىـ مف الدكؿ ،تعميماتيـ لمسفراء دقيقة كصارمة

الرسؿ كالمبعكثيف كالسفراء ممف ككنفكشيكس الفيمسكؼ في القرف السادس قبؿ الميبلد إلى اختيار 
كفٌضؿ الفيمسكؼ الصيني  .كالكفاية ليككنكا ممثميف لدكليـ عمى المستكل الدكلي يتحمكف بالفضيمة
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داعيان  ،" المجكء إلى استخداـ الكسائؿ السممية عمى الكسائؿ العسكرية في حؿ النزاعاتككانج سينغ"
 1.كالبعثات الدبمكماسية ،التصاالت السياسيةالدكلة إلى تخصيص ثمثي ميزانيتيا لئلنفاؽ عمى ا

 

 .(انذثهٕيبسٛخ ػُذ انَٕٛبٌ )اإلغشٚق .2

( الذم كحد المقدكني اإلسكندركظيكر قائد كبير ىك )في ببلد اليكناف  كاف لظيكر الفبلسفة الكبار
 دٌؿ عمى كجكد عمؿ دبمكماسي أكجبو ذلؾ االٌتساع السياسي ،ببلد كثيرة تحت رايتو في دكلة كاحدة

 .كالعسكرم كالجغرافي كالفكرم لتمؾ الدكلة المترامية األطراؼ

كقد تميزت أساليب الدبمكماسية  ،لعريقةاككاف النشاط الدبمكماسي قد بمغ ذركتو في تمؾ الحضارة 
 :ىيتيا في عيد اإلغريؽ بثبلث مراحؿ كممارس

ميـ مكضع احتراـ كقد اكتسبكا صفة دينية تجع ،(البيضاء األعبلـ)حممة  أكمرحمة المناديف  .1
 .لآلليةباعتبارىـ ممثميف  المتحاربيف

ف يككف أككاف المبعكث فييا ال بد  ،عمى مستكل مف مرحمة المناديفأكىي  :مرحمة الخطباء .2
 .الفبلسفة كالحكماءمف الخطباء ك 

حيث اعتمدت عمى كسائؿ ثابتة في مجاؿ السمـ كالحرب   :مرحمة ازدىار حضارة دكلة المدنية .3
ككاف أسمكب السفير  اتصاؿ كتبادؿ معمكمات تمٌبي الرغبة في السمـ كالحرب، كعمى كسائؿ

لمسفر كاالنتقاؿ مما يضمف ا ككاف السفراء يحممكف تصريحن  ،المؤقت ىك المعمكؿ بو عندىـ
ككاف يكفر لمسفير كؿ ما يتعمؽ بتكاليؼ النفقة أثناء السفر  ،ليـ حسف الضيافة  كاالستقباؿ

  .وكاإلقامة عمى أكمؿ كج

كبمغت حصانة السفراء أف  ،بؿ لقكانيف ببلدىـ ،ال يخضعكف لقانكف الدكلة المضيفةككاف السفراء 
كحٌرـ عند اإلغريؽ  ،ما كانت تقكـ الحركب بسبب انتياؾ حرمة السفراء اككثيرن  ،يتمتعكا بحماية اآللية

مبدأ انبثؽ في زمف اليكناف )ك  ،عمى السفراء أف يأخذكا اليدايا كاليبات أثناء القياـ بمياميـ الرسمية
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يقاؼ األعماؿ العدائية بدؿ النزاع كالحرب  ،كقبكؿ الحمكؿ الكسطلتسكية( كىك التراضي كالمصالحة ا كا 
 .كاليدنة المحمية كالمؤقتة

ف كىـ أكؿ م ،ككاف عقد الصمح كالسمـ بالنسبة لئلغريؽ أقرب االستخدامات كاألسماء المحببة لمقمكب
مشتقة مف  (كاحد منا أف لفظة الفعؿ )دبمكـكال يغيب عف باؿ كؿ  ،مة لمسبلـاتخذ غصف الزيتكف عبل

ر انتقاء السفراء في أعمى درجاتيا لممكانة يلذلؾ كانت معاي ،باعتبارىا لفظة دبمكماسية ،المغة اإلغريقية
 .العالية التي كانكا يتمتعكف بيا

دكلة في المعابد كالكثائؽ كمحفكظات ال ،كقد بمغ األمر باإلغريؽ أف يحتفظكا بالرسائؿ الدبمكماسية
كقد نٌصت بعض  ،كمف أجؿ عدـ العبث بيا ،لحرمتيا اكتقديسن  ااحترامن  كالمتاحؼ( )مثؿ معبد متركف

أف الجرحى كاألسرل كالمرضى ال يجكز االعتداء عمييـ أثناء الحركب كال  اكتشفتكثائؽ اإلغريؽ التي 
 .1متكحشان() :أم ؛يعتدم عمييـ إال مف كاف بربريان 

ذا نجح السفير في ميمتو استقبؿ باحتفاؿ مييب  ،لبمده أك جمب مصمحةن  ،األنو أكقؼ أك دفع حربن  ،كا 
كيدعى إلى كليمة تقاـ عمى شرفو في دار  ،لو  ارفيعن  افاستحؽ أف يعطى حديقة زيتكف باعتبارىا كسامن 

 .لو عمى المساعي الخٌيرة التي قاـ بيا اتكريمن  2،البمدية

 

 .ذثهٕيبسٛخ ػُذ انشٔيبٌان. 3

ي )خدمة األىداؼ الخارجية تقكـ عمى غاية كاحدة أال كىماسية الركمانية في بداية عيدىا كانت الدبمك 
خضاع الشعكب األخرل بالقكةلركما كصيرىا في  ،اكالعمؿ عمى استيعابي ،( فتقكـ عمى مبدأ السيطرة كا 

 .عمى األساليب الدبمكماسيةألستعمارية اقكة العسكرية فكانكا يفٌضمكف استعماؿ ال ،بكتقة الدكلة الركمانية

أدركت بأف  ،(اعتبرت )ركما الشرقية التيكعندما آلت األمكر في الدكلة الركمانية إلى القسطنطينية 
  :فأخذكا بقيادة الشعكب كتذليميا بكسائؿ دبمكماسية كسممية ،فٌض الخبلفات بحٌد السيؼ كحده ال يكفي

ما ،ابالرشكة كاليداي إما فاخذكا يعممكف  ،إليوبعض االمتيازات  التي تحقؽ ليـ ما يتطمعكف  بإعطاء كا 
 أكؿافتتاح  أثرىافكاف عمى  ،بطرؽ دبمكماسيو عالية المستكل ،األخرلالسفراء كيفية التعامؿ مع الدكؿ 

 .ـ .ؽ 365سنة  مسيحية في عدف في العصر الحميرم سفارة
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)ديكاف ( كسمي حسب تعبيرىـ األخرل)الشعكب كالدكؿ  جانباأليخص  اديكانن  بإنشاءكقاـ الركماف 
كراميـ ،الرسؿ القادميف لمدكلة الركمانية( ككاف ييتـ  بالسفراء ك البرابرة كالسير عمى  ،كاحتراميـ كا 
كقد بمغت مكانة السفراء عند الركماف درجة  ،كحسف الضيافة كاالستقباؿ باألحاديثكمجاممتيـ  ،راحتيـ

ذاك  ،ىانة لمدكلةإيياف ليـ سفير الف ذلؾ يعتبر  أفيقبمكف  كانكا الك كالفرساف  الشيكخ كالنببلء خطأ  أ ا 
 1.لقكانيف المعمكؿ بيا في ببلدهيا حسب افيبمده ليحاكـ  إلىمكه السفير المعتمد لدييـ رحٌ 

 :كيرل أبك عباه أف الدبمكماسية الركمانية تمٌيزت بأربع خصاؿ

 .لعمؿ الدبمكماسٌي كالسياسة الخارجيةكاف مجمس الشيكخ ىك الذم يدير ا .1

 .كاف مجمس الشيكخ ىك الذم يقكـ بقبكؿ السفراء كاالستماع إلييـ  .2

 .كاف يرٌحؿ السفراء األجانب إلى ببلدىـ إذا قامكا بمخالفات لمقانكف الدكلي .3

 .ماسية عالية المستكل لدل ركماكاف السفراء يتمتعكف بحصانة دبمك   .4

الدبمكماسية( عبر تشريعيـ لقكانيف ك)المراسيـ  مينة )أمناء المحفكظات(كمف أجؿ ذلؾ أنشأ الركماف 
االمتيازات  كمنحيـ بعض كنكعية معاممتيـ، ،كتحديد إقامتيـ ،خاصة لكيفية استقباؿ السفراء

 2.البعثات كمرافقييـ لرؤساءكالحصانات التي تعطى 

بعد أف كجدكا أف السيؼ كحده  ،تاـكيجمؿ الشامي سياسة الركماف الدبمكماسية بأنيـ خاضكىا بدىاء 
 :ىي أساليبفابتكركا ثبلثة  ،ال يكفي في فض الخبلفات

 .ساعدات الماليةمكالشعكب كالقبائؿ بالرشكة كاليدايا شراء صداقة ال  .1

 .ؽ تسدضعاؼ الشعكب كالقبائؿ البربرية مف خبلؿ نظرية فرٌ إسياسة   .2
 3.لكسب كالئيـي الديانو المسيحية  كبر عدد مف الشعكب فأ إدخاؿ  .3

ضد  كالفرس الركـدكلتي ف ىذه السياسة ىي التي جعمت بعض القبائؿ العربية تقؼ مع أكيرل الباحث 
كانت القبائؿ  كالقادسية اليرمكؾ كغزكة تبكؾ كمعركة ي معركة مؤتةفف ،العرب المسمميف  في حركبيـ
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ككاف  ،القبائؿ العرب النصرانية فقد اعتنقت بعض ،كالفرسمف جيش الرـك  اكبيرن  ءناؿ جز العربية تشكٌ 
 1.قادتيا يأخذكف ركاتبيـ مف ىذه الدكؿ المستعمرة

 

 .انذثهٕيبسٛخ فٙ ٔادٚٙ انُٛم ٔانفشاد . 4    

مت بيف ممكيف عمى كاف مف أبرز األحداث الدبمكماسية التي جرت  في كاد النيؿ معاىدة "قادش" التي أبر 
كذلؾ في  ،" في القرف الثالث عشر قبؿ الميبلدممؾ الحثٌييف"ي" ك اني الفرعكنرمسيس الث"قدـ المساكاة 

 :كأىـ مبادئ ىذه المعاىده ،كتبادؿ الممكاف النسخ ،كنقشت ىذه المعاىدة عمى الفضة ـ(.ؽ 1278عاـ )
  .عتراؼ بدكرىـ كمركزىـ في تحقيؽ  السياسية الخارجيةكاإل ،رسؿأىمية المبعكثيف كال  .1
شاعة التأكيد عمى العبلقات الكدية  .2  .السبلـ القائـ عمى سيادة القانكف كا 
 .كتبادؿ المجرميف بينيما ،لمعيد كالميثاؽ كالقسـ كتحريـ النكث بالعيد اإللييةمبدأ الرعاية   .3

 إلىكبقيت  ،مكتكبة في تاريخ القانكف الدكليمف أكائؿ الكثائؽ ال أنياكتكمف أىمية ىذه المعاىدة 
كتصؼ حاؿ الممالؾ في الشرؽ  ،صياغة المعاىداتنمكذج المتبع في العصكر الكسطى ىي ال

كالزكاج  ،جرل بيف ممكؾ الفراعنة كغيرىـ تبادؿ لميدايا كقد ،ك الممؾأكانصيارىا لشخص الحاكـ 
 2.ئـ كالمؤقت لمرسؿ كالمبعكثيفكالتبادؿ الدا ،السياسي كالمصاىرة لمنع الحركب

صاؿ تسجؿ عمييا العبلقات الدبمكماسية ( لكح صم36كقد اكتشفت مجمكعة مف الرسائؿ يبمغ عددىا )
بيف الفراعنة كممكؾ بابؿ كالحثييف كالسكرييف كالفمسطينييف في القرنيف الخامس عشر كالسادس عشر 

 3.مكتكبة بالمغة البابمية ،ـ.ؽ 1278قبؿ الميبلد عرفت باتفاقية "قادش"سنة 

في التاريخ البشرم كذلؾ لظيكر الدكلة  فقد عرفت أكؿ مفيـك لمدكلة :أما الدبمكماسية في كادم الرافديف
كىي  ،كقد عثر عمى أقدـ معاىدة في التاريخ ،شكريةبالدكلة السكمرية كالبابمية كاآل المنظمة  المتمثمة

حيث  ،ـ.ؽ 3100( المجاكرة سنة ة مدينة )كمش( كدكلة مدينة )أكماالمعاىدة التي عقدت بيف دكل

                                                           
، 1الحسف الشافعي، السيرة النبكية، تحقيؽ: العبلمة أبي عبد ا العاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طابف عساكر، عمي بف   1

 .6، ص2، ج2001-ق1421
 23/24أبك عباه، الدبمكماسية، ص   2
 .91فمسطيف كالقضية الفمسطينية، ص  ،منشكرات جامعة القدس المفتكحة  3
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ككانت الكتابة بالمغة  ،االتفاؽ عمى الحدكد نقشت عمى نصب حجرم بالخط المسمارم تضمف
 .ف ىـ أكؿ مف اخترع الكتابةييالٌسكمرية ألف السكمر 

ككاف لشريعة  ،األجنبيةفي تعامميـ مع الدكؿ أكؿ مف طبؽ القكاعد الدبمكماسية ككاف البابميكف 
 أحكاؿعمى  مع مف خبللوالذم يطٌ  كجد نظاـ البريدأ حمكرابيف أل الفضؿ الكبير في ذلؾ، رابيحمك 

خبار الدكؿ ،الرعية ثـ ما لبث نظاـ البريد اف انتقؿ إلى  ،سكاء كانت مسالمة أك محاربة ،المجاكرة لو كا 
 .كما انتقؿ إلى المسمميف فيما بعد ،الفرس كاليكناف

كالعباد كا الببلد طة السفراء كالمبعكثيف الذيف جنبابكس األخرل شكرية مع الدكؿألكقد تعاممت الدكلة ا
 1.لمسفراء ألىميتيـ البالغة عندىـ شكريكف الحمايةأل، كقد كفر ات الحركب  كالدماركيبل

 

 .انذثهٕيبسٛخ فٙ انجبْهٛخ . 5

 أخذ ،أكرد ابف كثير رحمو ا أف أبرىة األشـر عندما كصؿ جيشو إلى المغمس عمى مشارؼ مكة
برىة األشـر سفيره "حناطة فأرسؿ أ ،السرح مائتا بعير لعبد المطمبفي ككاف  ،فييا مف اإلبؿما

كلكنو جاء  ،كيخبره أف أبرىة ما جاء لحربيـ ،أىميا شراؼأبكطمب منو أف يأتيو  ،الحميرم " إلى مكة
 .فمما كصؿ مكة قابؿ عبد المطمب كأخبره بقكؿ أبرىة ،فبل تحاكلكا صده عف ذلؾ ،لييدـ ىذا البيت

فيذا بيت ا الحراـ فإف يمنعو فيك بيتو  ،ذلؾكا ما نريد حربو كال طاقة لنا ب :فقاؿ عبد المطمب
" مف عبد المطمب أف يقابؿ أبرىة ممثبلن ألىؿ فطمب "حناطة ،فك ا ال طاقة لنا بحربو كقتالو ،كحرمو
حسف الييئة  اككاف عبد المطمب رجبلن جسيمن  ،و كأعظموفذىب عبد المطمب  فمما رآه أبرىة أجمٌ  ،مكة

 كقاؿ لعبد المطمب ما حاجتؾ؟ ،يره كجمس مع عبد المطمب عمى البساطكنزؿ أبرىة عف سر  ،كالمنظر
قؿ لو لقد كبرت في عيني  :فقاؿ أبرىة لترجمانو ،إبمي ف ترد عميٌ أإف حاجتي  :فقاؿ عبد المطمب

ديف كلـ تكممني في بيت ىك دينؾ ك رضت عمي حاجتؾ ككممتني في إبمؾ كعندما ع ،عندما رأيتؾ
ثـ ،إني أنا رب اإلبؿ كلمبيت رب يحميو :فقاؿ عبد المطمب ،في عيني صغرتآبائؾ كقد جئت ليدمو 

فرد أبرىة اإلبؿ لعبد  ،ثمار تيامة عمى أبرىة مقابؿ أف يرجع عف البيت فأبىعرض عبد المطمب ثمثي 
 ،المطمب  كرجع إلى قكمو كأمرىـ بالصعكد إلى الجباؿ كالتحٌصف فييا  تخكفان عمييـ مف معرة الجيش

                                                           
ـ، ص 9.1990مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة،  ط  ،المدخؿ إلى عمـ السياسة ،خيرم عيسى غالي، د  بطرس بطرس ك/ د محمكد  1

342. 
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كلكف ا أراد غير ذلؾ  فحاؿ بينو كبيف بيتو الحراـ، فأرسؿ طير  ،دخكؿ مكة المكرمةكىـ أبرىة ب
كفيو كلد  ،كسمي ذلؾ العاـ عاـ الفيؿ ،كحمى ا بيتو مف أبرىة ،األبابيؿ التي قتمت أبرىة كجيشو

مف كما حكليا كنفكس عرب الحجاز، كزادت ىيبة مكة في نفكس أىميا  ،الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ
نمحظو أف السفارة بيف أبرىة كأىؿ مكة قد سبقت ىذا العذاب الذم كما  .الناس ليذا الحدث العظيـ

مخركج مف ىذه األزمة  بدكف حرب كاستفرغ عبد المطمب سيد قريش كؿ  جيده ل ،لحؽ بأبرىة كجيشو
 1.رأخذه ا أخذ عزيز مقتدقتاؿ، ككاف كاثقأ كؿ الثقة أف مف أراد بيذا البيت سكءان ك 

عمى رسكلو لتذٌكر قريش بنعمة ا عمييـ كالتي شاىدىا كعاصرىا بعضيـ  كقد أنزؿ ا سكرة الفيؿ
 .لعٌؿ ىذا التذكير يشٌجعيـ عمى اإلسبلـ

بعد ىبلؾ أبرىة عمى اليمف الحبشة عامؿ عمى  سيؼ بف ذم يزف"" كانتصر كبعدىا بعاميف ظير
كأتتو كفكد العرب مف كؿ حدب  ،لد رسكؿ ا بعاميفكذلؾ بعد مك  ،كجيشو كبقايا نكابو في الحبشة

كاختارت كؿ قبيمة أفصح  ،افرحيف بنياية مف أراد ببيت ا سكءن   ،كصكب يينئكنو عمى حسف ببلئو
ليقدمكا لو التياني كالتبريكات ألنو جاء بعد زكاؿ  (ر كأحكـ  أبنائيا ليمٌثميا عند )سيؼ بف ذم يزفكأشع

كأمية  لمطمب بف ىاشـعبد ا"أف يمثميا في ىذه المناسبة كاختارت قريش  ،احاكـ تعٌدل عمى حرمات 
ككاف عبد المطمب بف ىاشـ  ،سفراء قريش ككجكىيا" بف جدعاف كخكيمد بف أسد اعبد بف شمس  ك 

فيك كريـ الخصاؿ كصاحب  ،" لمكانتو في قكموباسـ الكفد أماـ سيؼ بف  ذم يزف ىك الناطؽ الرسمي
ككاف  ،ذا ىيبة ككقار امميحن  اككاف فصيحن  ،كسفير قكمو إلى أبرىة األشـر مف قبؿ ،يبةاألخبلؽ الط

كقد خاطب سيؼ بف ذم يزف فأعجبو كأكرمو غاية اإلكراـ  ،سريع البديية ،جميؿ المطمع كالمحٌيا
كقد  ،ككاف عبد المطمب كصحبو أبرز الكفكد كألمعيا ،كمنحو  كالكفد المرافؽ اليدايا كالعطايا العظاـ

كامبلن يتمتعكف  اعنده شيرن  فأقامكا( كأنزليـ في )دار الكرامة كالكفكدأكـر سيؼ بف ذم يزف  ىذا الكفد 
كقد أسٌر ابف ذم يزف إلى عبد ،لمبيت الحراـ كأىمو اكذلؾ تعظيمن  ،بشرؼ الضيافة كحسف االستقباؿ

 2.فاحرصكا عميو مف الييكد ،حاف ظيكره في مكة ان نبي أفالمطمب 

                                                           
ق(، الكامؿ في التاريخ، المكتبة التكفيقية، القاىره،  630ابف األثير الجزرم، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر بف عبد الكاحد الشيباني، )ت  1
 .550، ص 4الديف أبك الفداء إسماعيؿ، تفسير القرآف العظيـ، دار الفكر، القاىره، ج  .  ابف كثير، الحافظ عماد330/ 329، ص 1ج،
 .208/ 207، ص 2ابف كثير، البداية كالنياية، ج   2
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"ككاف مف اشرؼ قريش كاليو كانت السفارة في  عمر بف الخطاب عند الجزرم يقكؿ ةسير كفي 
ف نافرىـ  منافر  ا  ك  ،اكاف إذا كقع بينيـ حرب أك بينيـ كبيف غيرىـ بعثكه سفيرن  اكذلؾ أف قريشن  ،الجاىمية

 1.اكمفاخرن ا رضكا بو كبعثكه منافرن أك فاخرىـ مفاخر 

 

 .أقسبو انذثهٕيبسٛخ :انخبَٙانًجحج 

 .قٕيٛخ دثهٕيبسٛخ :ألٔلاانًطهت 

منذ بداية القرف العشريف شعرت الدكؿ االستعمارية بنجاحيا في نشر الفكر  :نشأة الدبمكماسية القكمية
لى سياسة التتريؾ في سياسة إفدعت األتراؾ بكاسطة الجمعيات الماسكنية ب ألتراؾ كالعر االقكمي بيف 

 .كأخذت تنادم بالقكمية التركية ،كالترقي ىذا المطمبفمبت جمعية االتحاد  ،الدكلة العثمانية

كيثير  ،ض العرب عمى األتراؾـ يحرٌ 1914 –ـ 1908كقد جاب لكرنس ببلد العرب ما بيف عامي 
رد عمى ال( العربية بكقامت )جريدة القبمة ،لمثكرة العربية ضد األتراؾئنا فييـ العصبية العربية ميي

المتاف كصفتا العرب بمصطمحات قبيحة مثؿ كصفيـ بأنيـ )سياه  ( التركيتاف)جريدتي إقداـ كطنيف
العربي  :أم ،()كعقمز عربي ،العربي النجس :أم ،()كبيس عربي ،عربي( أم العربي األسكد

 2.السخيؼ

فأصبح لمعرب  ،عت كدعمت العرب عمى االستقبلؿ عف الدكلة العثمانية عمى أساس قكميٌ كشجٌ 
مما  ،اؾ دبمكماسية قكمية تركية بعد أف كانكا أمة كاحدة يمثميا اإلسبلـكلؤلتر  ،دبمكماسية قكمية عربية

/ 28الفرنسي( فيالبريطاني ك المستعمر)اتاتكرؾ بدعـ مف ؿ ىدـ الخبلفة اإلسبلمية عمى يد سيٌ 
 .ـ3/3/1924المكافؽ  ،ـ1342/رجب

أللمانية احدة الدكلة حافظتا عمى ك  ،عمى يد بريطانيا كفرنسا كألمانياىزيمة الدكلة العثمانية  كبعد
 3.، كخاصة الببلد العربيةاإلسبلميةمتا الدكلة العثمانية كقسٌ  ،النصرانية

                                                           
، سنة 3ط  ،الخمفاء الراشدكف ،التاريخ اإلسبلمي،.  شاكر، محمكد125، ص 4ج ،ابف األثير الجزرم، أسد الغابة في معرفة الصحابة  1

 .111، ص 3ج ،دمشؽ -بيركت  ،ـ، المكتب اإلسبلمي2000ىػ،1421
 ـ. 552،  383ـ، ص 2007ىػ/1428، 1عماف، ط  –األحمد، محمد عمي،سقكط الخبلفة، دار اإلسراء لمنشر كالتكزيع   2
 109 -111ـ، ص 1962-ىػ1382بيركت، –زلكـ، عبد القديـ، كتاب كيؼ ىدمت الخبلفة. دار العمـ لممبليف   3
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دبمكماسية تخدـ فأصبح لكؿ قطر أك قكـ  ،كشٌجعتا حركات االستقبلؿ عمى أساس قكمي أك قطرم
 ،لقكمية العربية، أك قكمية مف القكميات مثؿ القكمية التركية أك القكمية الكردية أك امف األعراؽ اعرقن 

كلنأخذ مثاالن عمى ذلؾ  ،في تحقيؽ مصالح لبني قكميا اكلكف ىذه الدبمكماسية فشمت فشبلن ذريعن 
خفاقاتيا فاألصؿ في العرب أف ليـ آماالن  كاحدة ألنيـ أصحاب لغة  ان كآالم دبمكماسية القكمية العربية كا 

سكاء كانكا مسمميف أك نصارل أك  ،ؿكيٌدعكف كحدة األص ،رافية كاحدةكيعيشكف في بقعة جغ ،كاحدة
 :ييكد كقد جٌسد الشاعر )فخرم الباركدم( ذلؾ في قكلو

 ببلد العرب أكطاني             مف الشاـ لبغداف                              

 كمف مصر إلى يمف             إلى نجد فتطكاف                              

 فبل حد يباعدنا                    كال ديف يفرقنا                               

 1بغساف كعدناف              لساف الضاد يجمعنا                               

الشاعر عمي  قاؿ ،الخبلفة اإلسبلمية بدؿ ،عمى أساس قكميكعندما أسست بريطانيا الجامعة العربية 
  :الجاـر

 إذا دميت مف كؼ بغداد إصبع شاشات العكاصـ حسرة         تذكب ح                   

 كلك صدعت في سفح لبناف صخرة       لدؾ ذرل األىراـ ىذا التصدع                    

 2الت بكادم النيؿ لمنيؿ أدمعكلك بردل أٌنت لخطب مياىو              لس                    
 
 

                                                           
ـ يرجع نسبو إلى ظاىر العمر، خدـ في الجيش العثماني، 1966 –ـ 1887فخرم الباركدم: شاعر عربي سكرم عاش ما بيف  الشاعر   1

 ـ.  1920كسجنتة فرنسا بعد دخكليا دمشؽ عقب معركة ميسمكف عاـ 
: شاعر مصرم كلد عاـ   2 شعره بمفاىيـ العركبة كاإلسبلـ الجيزة كتعمـ في األزىر خمط  –ـ في مديتة الرشيد 1881الشاعر  عمي الجاـر

ـ لو مؤلفات عدة منيا )النحك الكاضح( ك )مف ادب العرب(. فرىكد، كماؿ قاسـ، مكسكعة 1949ككاف مف عشاؽ المغة العربية، كتكفي عاـ 
 .536، ص 5ـ، ج 1994شفا عمرك،   –اعبلـ األدب العربي في العصر الحديث، دار المشرؽ 
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كيخرس دعاة الكحدة  ،اليٌش كالبالي الذم يحمي السيادة القطريةككانت الجامعة العربية ىي الغطاء 
مع أف الكافر المستعمر قطع  ،ككأنيا تقكؿ: أنا بيت العرب فبل تبحثكا لكـ عف بيت غيرمكالتغير 

 .كمٌزؽ ببلدنا قبؿ أف ينسحب منيا إلى دكؿ متفرقة كمتناثرة ال يجمعيا جامع

كما ىك الحاؿ في  ،يما بيف ىذه الدكؿ لتتصارع عميياكأبقى عمى مناطؽ محايدة كمختمؼ عمييا ف
كشط العرب كاألىكاز بيف  ،كحقؿ الرميمة بيف العراؽ كالككيت ،منطقة حبليب بيف مصر كالسكداف

يراف كنادل  ،1كالصحراء الغربية بيف المغرب كالجزائر، كلكاء اإلسكندركنة بيف سكريا كتركيا ،العراؽ كا 
كقد فشمت ىذه الدبمكماسية في كؿ  2عربية كاحدة ذات رسالة خالدة" أمةالقكميكف العرب بشعار "

 :مجاالتيا

كىي ىدـ لكحدة  ،شرعنا تجكز الكمف المعركؼ لدينا كمسمميف أف الكحدة عمى أساس غير اإلسبلـ 
تخالؼ  كرجكع إلى العصبية الجاىمية التي حاربيا اإلسبلـ كىي ،العقيدة اإلسبلمية عمى أساساألمة 

 .3 چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ الذم يقكؿ بحبمو كاالعتصاـ   بالكحدةأمر أ

ا في حربو عمى الكحدة اإلأحد الشعراء  كقاؿ كمنادينا بالقكمية كلك كاف المصير دخكؿ  ،سبلميةمتبجحن
 النار.

 4كأىبلن كسيبلن بعده بجينـ      سبلـ عمى كفر يكحد بيننا                      

 .اسية القكمية في كؿ قضايا المسمميف كأبرزىا قضية فمسطيف كالعراؽكقد ثبت عجز الدبمكم

 :الدبموماسية العربية في القحية الفمسطينيةأما  – 1

، ثـ كعد بمفكر الذم 1897بدأت القضية الفمسطينية في بازؿ عمى أثر المؤتمر الصييكني الذم عقد 
كالقاضي  ،ـ1947في عاـ  194حدة رقـ قرار األمـ المت ثـ ،أعطتو بريطانيا لمييكد كطنان قكميان 

 .بتقسيميا إلى دكلة عربية كأخرل ييكدية

                                                           
 .223ـ،ص 2002، 1بيركت، ط  -ميداف صراع بيف الشرؽ كالغرب، دار الفكر المعاصر الجاسر، محمد طو، تركيا   1
 .207ـ د ط، ص 1970القدس،  –خكرم، مجيد، اإلتجاىات السياسية في العالـ العربي، مؤسسة ابف رشد لمنشر   2
 .103سكرة آؿ عمراف: اآلية   3
ـ مف اسرة ارمنية،،كتعمـ في 1887ميو )قديس القكمية العربية( كلد في لبناف عاـ الشاعر رشيد سميـ الخكرم، )الشاعر القركم( كاف يطمؽ ع  4

 .339ـ، ص 2003 1بيركت، ط  –بيركت كىك مف شعراء الميجر. الفاخكرم، تميـ محمد، اعبلـ الشعر العربي، دار المعرفة 
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كقد تجٌسد  ،يفمسطينالمشعب لـ الذم كاف بداية المعاناة 1917ككاف قد سبقيا كعد بمفكر المشؤكـ عاـ 
ثكرة كجكد الدكلة العبرية في فمسطيف برعاية  بريطانيا التي حاربت الثكرات الفمسطينية المتبلحقة مثؿ 

كاستشيد عمى أعكاد المشانؽ في  ،ـ التي استشيد فييا المئات مف المتظاىريف1929البراؽ عاـ 
ضرابيا المشيكر 1936كثكرة عاـ  ،سجكف عكا جمجكـ كحجازم كالزير في يكـ الثبلثاء الحمراء ـ كا 

 1.كسقكط مئات الشيداء ككاف مف أبرزىـ القائد إبراىيـ الحج محمد رحمو ا

ـ كنجحت في فرض السيادة كالسيطرة عمي ما تبقى 1967ـ / ك1948إسرائيؿ حرب عامٌي كقد شنت 
كبعثاتيا الدبمكماسية عف تحقيؽ أم ىدؼ عسكرم أك  ،كعجزت جيكش العرب العسكرية ،مف فمسطيف

 2.كاقتصرت جيكد الجامعة العربية كالدكؿ التابعة ليا عمى اإلدانة كاالستنكار .دبمكماسي يذكر

فكاف ال بد مف  ،منايك  91ـ اجتاح الجيش اإلسرائيمي لبناف كحاصر بيركت لمدة 1982كفي عاـ 
مف  فطمب الدبمكماسي )فميب حبيب ( ،تخميص الجيش اإلسرائيمي مف مأزقو العسكرم كاإلعبلمي

الدكؿ العربية الضغط عمى المقاتميف الفمسطينييف لمخركج مف بيركت إلى تكنس كاليمف كليبيا ففعمكا، 
كأدل ذلؾ إلى المجزرة المشيكرة ) صبرا  ،إسرائيؿ مف مأزقيا العسكرم كاإلعبلمي أماـ العالـ فأخرج

 .كشاتيبل (
رب تمخض عنيا  مبادرة ككاف الرد الدبمكماسي العربي عمى ىذه المجزرة ىك عقد قمة عربية في المغ

 مكافأة إلسرائيؿ عمى عدكانيا. فاس لمسبلـ

ئيس الفمسطيني ، كحكصر الر اـ ا كبقٌية المدف الفمسطينيةمدينة ر  كعندما اجتاح الجيش اإلسرائيمي
/آذار/  29مع انعقاد مؤتمر القمة العربي في بيركت عاـ في  ننا، كاف ذلؾ متزامعرفات في المقاطعة

ما  سرعافمداف عربية ، كاندلعت المظاىرات في بـ كالذم تمخض عنو "المبادرة العربية لمسبلـ"2112
 .العربية بإخمادىاقامت الدكؿ 

فيذه  ،حتى إعداد ىذه الرسالة يناكجم اكما زاؿ ىذا الضعؼ كالعجز كالتشرذـ الدبمكماسي العربي كاضحن  
ال يجدكف مف يعترضيـ أك ك  ،جحافؿ المستكطنيف تجكب ساحات المسجد األقصى المبارؾ في كؿ يكـ

 .التي تنبعث مف أركقة المسجدالمصميف  تكبيراتيردعيـ إال 
                                                           

 ،127، 117ـ، ص 2003، 1راـ أ، ط  –أبك فجر، صقر، الحركة الكطنية الفمسطينية، دار الشركؽ   1
.الحمد، جكاد، المدخؿ لمقضية الفمسطينية، مركز 227، 164ـ،ص 1998، 1راـ أ، ط  –جبارة، تيسير، تاريخ فمسطيف، دار الشركؽ   2

 .203ـ، ص 1997، 1عماف، ط  –دراسات ألشرؽ 
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داللة عمى عجز الدبمكماسية العربية فإف بعض التقديرات تؤكد أف الجياز الدبمكماسي العربي يتككف كلم
 :مف

 15111 – 12111ما يقرب مف ك   - 2.سفير عربي في العالـ عمى رأس عمميـ 2511 -1
دكلة  191سفارة كقنصمية عربية منتشرة في  1511ك - 3 .دبمكماسي عربي عمى رأس أعماليـ كذلؾ

 .صمة عالميةكعا

يقابميـ  ،دبمكماسي عربي في العاصمة األمريكية 511، كأكثر مف اعربين  اسفيرن  22كمف ىؤالء  – 4
كمع ذلؾ فقد أخفؽ ىذا الجيش مف السفراء في إيصاؿ  ،سفير إسرائيمي كاحد، كسفارة إسرائيمية كاحدة

كفي عدالة القضية  ،الصكت العربي إلى العالـ في جرائـ الكياف الصييكني ضد الفمسطينييف
 1.ككشؼ أكاذيبيا ،ككذلؾ في حرب أمريكا ضد العراؽ ،الفمسطينية

كما استخمصو الباحث مما مضى أف الدبمكماسية القكمية العربية كانت في مثؿ ىذه األحكاؿ مفككة 
 .محددةأك ىدؼ كغاية  ،إلى أم مبادرة ذاتية رتفتق  ،كضعيفة كمعطمة كغير فاعمة

مستكل العالـ كتسمي جيشيا جيش  ىعم ينادبمكماس ات إسرائيؿ تحقؽ نجاحن كفي نفس الكقت كان
كتدميره المفاعؿ النككم  ،رغـ احتبللو ألراض فمسطينية كأردنية كمصرية كسكرية كلبنانية ،الدفاع
 .جياد اكقصفو حمامات الشط في تكنس، كاغتيالو القائد الفمسطيني أب ،العراقي

 

 :ة في قحية العراقالدبموماسية العربيوأما  – 2

ذ باالنقسامات العربية تدؽ طبكليا فمف العرب مف  ،ما أف دخمت القكات العراقية أرض الككيت كا 
كمنيـ مف قاؿ بأف الككيت قد رجعت إلى حضف أميا  ،استنجد بالكفار إلعادة الككيت إلى أىميا

بؿ ينتظر لمف تككف  ،ؤالءكمنيـ مف كاف في منزلة بيف المنزلتيف ال إلى ىؤالء كال إلى ى ،العراؽ
متناقضة متحاربة كمتضاربة حتى اعتبر بعض بمكماسية العربية في أبشع صكرىا ككانت الد ،الغمبة

                                                           
، ص 1ـ، ط 1988ىػ/ 1409القاىرة،  –لمترجمة  نكسكف، ريتشارد، نصر ببل حرب، تقديـ المشير عبد الحميـ أبك غزالة، مركز األىراـ  1
55. 
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كأف عيد االستبداد قد  ،اجديدن  اكفجرن  االدبمكماسييف العرب سقكط بغداد في يد األمريكاف نيضة كانتصارن 
 .1كٌلى كأدبر

ينقمو مف المغة األجنبية إلى  ،نو مترجـ لتصريح دبمكماسي كافرحاؿ الدبمكماسي العربي كأ لساف ككاف 
فيما رأل فريؽ آخر أف سقكط بغداد في يد األمريكاف ىك كارثة تاريخية ال تقؿ مصيبتنا فييا  ،العربية

 .ىػ  كزكاؿ الخبلفة العباسية مف الكجكد 656عف سقكطيا في يد المغكؿ عاـ 

كال شٌؾ أنيا كانت مثار  ،ااثنى عشر عامن  ار بغداد اقتصادين كشاركت الدبمكماسية العربية في حصا 
بريطانيا  بناسخرية عند العالـ حتى قاؿ مسئكؿ أرجنتيني عندما ىاجمت بريطانيا جزر الفككبلند مخاط

كىذا ال يدع مجاالن لمشؾ بأنو ال يكجد ىنالؾ دبمكماسية عربية مكحدة تمثميا الجامعة  2"انحف لسنا عربن "
ال تمتقي كال تتفؽ  ٌيةرطٍ قي  بؿ يكجد ىنالؾ دبمكماسيات -ية  األـ البديمة عف الخبلفة اإلسبلم -العربية 

  .مع بعضيا البعض
ألنو مف المعمكـ أف الدبمكماسية  السياسة العربية ألنيا تابعة ليا؛لمرض  ،فالدبمكماسية العربية مريضة

ىي التي تعٌبر عف رغبات الشعب ، ك قؽ المصالح الكطنية لمبمد كالشعبالصحيحة ىي التي تح
 أليس مف العار،كطمكحاتو

إف بقاء االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ ىك مف قبيؿ الحفاظ عمى  :عمى بعض الدبمكماسييف العرب أف يقكؿ
لمشعكب؟ أـ أف ىذا الصنؼ مف  بنافيؿ أصبح االستعمار مطم 3؟استقراره كالمحافظة عمى أمنو

  .؟تنازؿ مكماسييف ال يعرؼ إال فف الالدب

 

                                                           
 40-38، ص1991، 1فؤاد، مدحت، عرب ما بعد العاصفة، المكتب العربي لممعارؼ، مصر الجديدة، ط  1
 .57نكسكف، ريتشارد، نصر ببل حرب، ص   2
 .246، )د.ت(، ص1ايرؾ، لكراف، عاصفة الصحراء، ترجمة: محمد مستجير، ط  3
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 .انذثهٕيبسٛخ اإلساليٛخ :انًطهت انخبَٙ
فدعى الرجاؿ  ،يدعك الناس كؿ الناس إلى اإلسبلـ صمى ا عميو كسمـمنذ اليكـ األكؿ لبعثتو بدأ 

كعٌباد األصناـ كالييكد كالنصارل عمى  ،كالعرب كالعجـ كالنساء كاألحرار كالعبيد، كاألسكد كاألبيض،
  .حد سكاء

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّ  كجؿ عزكقد أنزؿ 
 مخ جخ مح جح مج حج مث  هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب
يخاطب أىؿ مكة  صمى ا عميو كسمـككاف  ،1َّ حص مس خس حس  جس

بالصدع  تعالىكقد أمره ا  2."بقكلو: " قكلكا ال إلو إال ا تممككا بيا العرب كتديف لكـ بيا العجـ
ىـ فصعد جبؿ الصفا كنادل أىؿ مكة المكرمة كأخبر  ،صدرهكأف ال تبقى حبيسة  ،بالدعكة إلى اإلسبلـ
ككاف   3َّ ىه مه  جه ين ىن من ُّ  :عز كجؿلقكلو  قنا، مصدابأنو رسكؿ ا إلييـ

 إلى اا يتقٌصد الكافديف عمى مكة المكرمة مف العٌمار كالتجار داعين  صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 
ؿ ما ثقافيان يتبارل بو العرب بكقنا كانت تشكؿ سك  التي ،كيذىب إلى أسكاؽ العرب كعكاظ ،تعالى

  4.لنثرأبدعكه مف الشعر كا

أمره  ،عف رسكؿ ا كدعكتو امستفسرن  مةجاء مكة المكر  رضي ا عنوكعندما أسمـ أبك ذر الغفارم 
 .تعالىسبحانو ك  إلى ا ايعكد الى قبيمتو داعين أف  صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 

 ،الطفيؿ الدكسي أمره رسكؿ ا بالعكدة إلى قبيمتة يدعكىا إلى اإلسبلـ حتى يظيره أ كعندما أسمـ 
القرآف فك ا ما سمعت قط  كتمى عمي صمى ا عميو كسمـعندما عرض رسكؿ ا :كقاؿ عف نفسو

، كفي طريؽ االحؽ، كأرجعني إلى قكمي داعين  فأسممت كشيدت شيادة ،منو أحسف منو  كال أعدؿ
كعد رسكؿ ا ك بف مالؾ، كحاؿ ا بينيـ كبينو، رتو الى المدينة المنكرة كعندما أدركيـ سراقة ىج

 5.بذلؾ اارم كسرل ككتب لو كتابن سراقة بسك  صمى ا عميو كسمـ

                                                           
 .158اآلية  سكرة األعراؼ،  1
. الصالحي 81، ص 1الرياض، حققو: عبد الرحمف بف ناصر البراؾ، ج  –التميمي، محمد بف عبد الكىاب، جامعة محمد بف سعكد   2

 .451، ص 2ـ، ج 1993، 1بيركت، ط  –، دار الكتب العممية ،الشامي، محمد بف يكسؼ، سبيؿ اليدل كالرشاد
 .94سكرة الحجر، اآلية   3
 ،. جاد المكلى197ـ ص 2003ىػ 1424، 1دمشؽ، ط  –د الحميد، سيرة النبي مف القراف الكريـ كالسنة الصحيحة، دار القمـ طيماز، عب  4

 .19ىػ، ص  1429ـ  2008 1بيركت،  ط  –محمد احمد  قصص العرب، المكتبة العصرية 
بي، شمس الديف بف محمد بف أحمد، تاريخ اإلسبلـ، .الذى158، ص 3بيركت، د ط، ج  –أبك زىرة، محمد، خاتـ النبييف، دار التراث   5

 .377، ص 1، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ، ج 1ـ، ط 1987ىػ/ 1407بيركت،  –كفيات المشاىير كاألعبلـ، دار الكتاب العربي  
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كفرح المشرككف بيذه النتيجة نزلت سكرة  ،القدسكعندما ىيـز الركـ عمى يد الفرس كأخذكا منيـ مدينة 
  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ ف ىذا النصر ال يدكـ الركـ تبيف بأ

 حض جض مصخص حص مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث

 .1 َّ مف خف حف جفمغ جغ مع جعمظ حط  مض خض

كمصعب بف عمير جعفر بف أبي طالب إلى الحبشة  صمى ا عميو كسمـككاف إرساؿ رسكؿ ا 
عالمية الرسالة  عمىح إلى المدينة المنكرة كنجاحيما الباىر في ميماتيـ لدليؿ كاض رضي ا عنو

ضرب  ،المسمميف لمخندؽ حكؿ المدينة المنكرة كفي أحمؾ الظركؼ كاألكقات كأثناء حفر .لمعالميف
 صمى ا عميو كسمـستعصت عمى المسمميف، فكٌبر رسكؿ ا اصخرة  صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 

لىتيفتىحفا سطنطينية كركما "قيصر، كبفتح القكبٌشرىـ بفتح ببلد الشاـ كفارس كبكنكز كسرل ك 

  .2"أميريىا كلنعـ الجيشي ذلؾ الجيشي  القيسطنطينيةي كلًنعـى األميري 

كاف يتطمع إلى حاؿ المستضعفيف في مكة  ،إلى المدينة المنكرة صمى ا عميو كسمـكبعد ىجرتو 
إف ا حٌرض  بؿ ،المكرمة الذيف ال يستطيعكف اليجرة إلى المدينة المنكرة كيدعك ليـ في صبلتو

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :المسمميف عمى القتاؿ مف أجميـ فقاؿ
 .3 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن

صمح الحديبية مع قريش حتى قاـ بأكسع حممة دبمكماسية  صمى ا عميو كسمـكما أف عقد رسكؿ ا 
كما  ،الذيف خرجكا في آف كاحد ألعظـ دكؿ العالـ مف حيث عدد السفراءؼ التاريخ ليا مثيبلن ما عر 

صمى ا عميو فمـ يقتؿ مف سفراء رسكؿ ا  ،السفراء مف احتراـ كتقدير كحسف معاممة حظي بو ىؤالء
 4.كلـ تمٌزؽ لو عميو السبلـ إال رسالة كاحدة ،ان حدكا ان إال سفير  كسمـ

ف  إف  ،عربية كالشاـ كمصر كالقسطنطينية كركما كاليمفخارج الجزيرة ال اىتماـ اإلسبلـ بالببلد الكاقعةكا 
، كىي مف عز كجؿدؿ عمى شي فإنما يدؿ عمى أف ىذه الببلد كالككف كمو مجاؿ لمدعكة إلى ا 

فقد قاؿ كاألمانة التي يجب أف يحممكىا  ،السياسة كالدبمكماسية التي يجب عمى المسمميف أف يمارسكىا

                                                           
1   ،  .5-1سكرة الرـك
أحمد شاكر: إسناده صحيح، كضعفو  .كقاؿ الشيخ287، ص 31، ج 18957ابف حنبؿ، أحمد، المسند، مسند بشر ف سحيـ، حديث رقـ   2

 .878، حديث رقـ 331ص  14األلباني في السمسمة الضعيفة ج 
 75سكرة النساء، اآلية   3
 .183ـ، ص 3،1995مصر، ط   –شبارد، عصاـ محمد، الدكلة العربية اإلسبلمية األكلى، دار النيضة العربية   4
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 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :بيت المقدس كالشاـالمكلى عز كجؿ في كتابو في شأف 
 .1 َّ حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم

دكف أجنادنا: جندنا ستجنٌ ": صمى ا عميو كسمـعبد ا بف حكالة، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا كفي حديث 
ذلؾ،  بف حكالة: ًخٍر لي يا رسكؿ ا إف أدركت عبد اقاؿ  ،"بالشاـ، كجندنا بالعراؽ، كجندنا باليمف

فعميكـ  مف أرضو، يجتبي إلييا خيرتو مف عباده، فأما إف أبيتـ عميؾ بالشاـ؛ فإنيا خيرة ا"قاؿ: 

 .2"بيىمىنكـ، كاسقيكا مف غيديركـ؛ فإف ا تككاؿ لي بالشاـ كأىمو
إنكـ " :عندما تفتح عمييـ  فقاؿ اأصحابو بأىؿ مصر خيرن  صمى ا عميو كسمـككصى رسكؿ ا 

كفي ركاية: "ذمة " ا، فإف ليـ ذمة كرحمن ايذكر فييا القيراط، فاستكصكا بأىميا خيرن  اف أرضن ستفتحك 
، كالذمة ىنا بمعنى: عميو السبلـقاؿ الزىرم: الرحـ باعتبار ىاجر، كالذمة باعتبار إبراىيـ كصيران". 

 . كا أعمـ.3الحرمة كالحؽ
إلى ما  ،مكة المكرمة إلى خارج الجزيرة العربيةفيذه دبمكماسية رسالة سماكية إلى العالميف تجاكزت 

كتجاكزت قريش كالعرب إلى األبيض كاألحمر  ،نناكحتى تقـك الساعة زما ،ننابمغ الميؿ كالنيار مكا
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  :تعالىكاألسكد مف الناس لتنادم البشرية كؿ البشرية بقكؿ ا 

.4َّ ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  

 

 نخبنج: خصبئص انذثهٕيبسٛخ اإلساليٛخانًطهت ا 

 :مف الدبمكماسيات بعدة خصائص منيا سبلمية عف غيرىاتتميز الدبمكماسية اإل

 ده رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـعتماسبلمية منذ بدايتيا عمى األسمكب الذم قامت الدبمكماسية اإل 1
ال عند الدفاع عف إعدـ البدأ بالقتاؿ، كالتي تضمنت مبدأ الصمح ك  ،ٌتسـ بطابع الدعكة السمميةاالذم 

                                                           
 .1سكرة اإلسراء، اآلية   1
، كقاؿ األلباني حديث صحيح، األلباني، صحيح أبك 2485،حديث رقـ 3، باب في سكنى اىؿ الشاـ 15تاب الجياد أبك داكد، السنف، ك  2

 ، باب سكنى الشاـ.246، ص7(، ج2294ق، حديث رقـ )1432، 1داكد، غراس لمنشر، الككيت، ط
 .960. ص 6493، حديث رقـ 56، باب كصية صمى ا عميو كسمـ بأىؿ مصر44مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة  3
 .13سكرة الحجرات، اآلية   4
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كاإلتفاقيات مع القبائؿ  ،جرل صمح الحديبية مع قريشأمثمما  ،النفس كحماية المستضعفيف مف الناس
 .1العربية القريبة مف تبكؾ لتككف الببلد أكثر أمننا لجيكش المسمميف عند مركرىا بديارىـ في قادـ األياـ

كالفصاحة  ،ـ ممف عرؼ عنيـ الصبر كالشجاعة، كالصدؽ كاألمانةكاف إختيار السفراء في اإلسبل 2
ٌمة  ،كالذكاء كسعة الحيمة ،كجماؿ الكجو كالييئة كالينداـ ،كالببلغة حيث كاف السفراء يظيركف بأبيى حي

كيرتاحكف لمجالستيـ  ،كاآلذاف لسماعيـ فيجذبكف الييـ المستمعيف ،كأجمؿ منظر ترتاح العيكف لرؤيتيـ
 .2فيصبحكا مسمميف أك مسالميف ،فتنفذ الرسالة إلى نفكسيـ ،لييـكاإلصغاء إ

فبل تأخذ ببعض األعراؼ  ،ألحكاـ الشرعيةاإلسبلمية ك العقيدة اتقكـ السفارة في اإلسبلـ عمى أساس  3
ك شرب الخمر أك أكؿ أ ،كالتقاليد التي تخالؼ اإلسبلـ كالسجكد كاإلنحناء لزعيـ قكـ مف األقكاـ

كلكنيا راعت بعض األعراؼ التي كانت تسير  ،طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ إذ ال ،الخنزير
فعندما عمـ عميو الصبلة كالسبلـ أف الركـ ال يقرأكف  ،مـ كالتي ال تتناقض مع اإلسبلـألعمييا بعض ا

تخذ خاتمنا مف فضة ككتب عميو محمد رسكؿ ااكتابنا إال إذا كاف مختكمنا 
3. 

ألنيا جزء مف  ،كالكفاء بالعيكد كعدـ المخادعة ،اإلسبلمية بالصدؽ كالصراحة ٌتسمت الدبمكماسيةا 4
لى رسكؿ ا صمى ا إبعثتني قريش ": بك رافع رضي ا عنوأ، يقكؿ لى ا سبحانو كتعالىإالدعكة 

أخيس  إني ال، فقاؿ: "فقمت يا رسكؿ ا ال أرجع إلييـ ،فمما رأيتو كقع اإلسبلـ في قمبي ،عميو كسمـ
 .4""فارجع اآلف،لذم فيو اإرجع إلييـ فإف كاف الذم في قمبؾ  ،بالعيد كال أحبس الرسؿ

لدبمكماسية في اإلسبلـ ليست كما ىي عند اآلخريف غش كخداع ككذب كما يقكؿ أحد سفراء بريطانيا اف
 .5ميالثامف عشر متندرنا " إف السفير رجؿ شريؼ أكفدتو ببلده لمخارج ليكذب مف أجافي القرف 

حصانة عمى أركاحيـ كأمكاليـ كأعراضيـ مف  منحت الدبمكماسية اإلسبلمية السفراء الكافديف عمينا  .1
لكفر في احتى لك نطقكا بكممة  ،حتى يتمكنكا مف القياـ بمياميـ عمى أكمؿ كجو ،أم أذل يتيددىـ

                                                           
1
   .422 – 419ص  ،1و، ض 1979 ،1ط  ،تٍشٔخ –داس انفاساتً  ،انُضاعاخ انًادٌح فً انفهغفح انعشتٍح اإلعاليٍح ،دغٍٍ ،يشٔج  

2
 .56ص.  ،و2111 ،1ط  ،عًاٌ –داس انششٔق  ،انٕظٍفح انذتهٕياعٍح ،عالء ،أتٕ عايش  

3
 ،انغعٕدٌح –إداسج اإلفراء ٔانثذٕز ،ذشلٍى يذًذ فؤاد عثذ انثالً ،فرخ انثاسي فً ششح صذٍخ انثخاسي ،ادًذ تٍ عهً تٍ دجش ،ًَانعغمال  

 .296ص  ،3ض 
4
 ،ٔلال األنثاًَ صذٍخ ،37ص  ،3ض  ،2761دذٌس سلى  ،163تاب فً اإلياو ٌغرجٍ يُّ فً انعٕٓد  ،15كراب انجٓاد  ،انغٍُ ،اتٕ دأد  

 .315ص  ،2ض ،712دذٌس سلى  ،هح انصذٍذحانغهغ
5
 .245ص  ،و2111ْـ / 1421 ،1ط  ،عًاٌ –داس انُفائظ  ،انذتهٕياعٍح تٍٍ انفمّ اإلعاليً ٔانمإٌَ انذٔنً ،ادًذ عانى ،تاعًش  
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 عميو كسمـ عندما قاال حضرة إماـ المسمميف كما فعؿ ريسيؿ مسيممة الكذاب أماـ رسكؿ ا صمى ا
 .1"أف الرسؿ ال تقتؿ لضربت أعناقكماأما كا  لكال  ، فقاؿ ليما "نقكؿ ما يقكؿ مسيممة

فقد أنزؿ كفد ثقيؼ في بيت  ،إلكراـ كينزليـ أفضؿ كأكسع المنازؿالرسؿ غاية اككاف رسكؿ ا يكـر 
كأنزؿ عبد الرحمف اليمذاني في  ،رمبي أيكب األنصاأككفد نجراف في دار  ،المغيرة بف شعبة الكاسع

فركة بف لمرسمة مع رسكلو )امعاف  كقبؿ ىدية حاكـ ،كأكـر كفد ىكازف باليدايا ،بي سفيافأدار يزيد بف 
 . 2( كمنحو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ خمسمائة درىـالجذاميعمرك 

ف اإلسبلـ ال يتخذ الحرب لرسؿ في حالتي السمـ كالحرب، ألاإستخدمت الدبمكماسية اإلسبلمية  2
ألنو ال يجكز قتاؿ  ،بؿ ال بد أف يسبؽ الحرب دعكة األعداء إلى اإلسبلـ ،المباغتة كسيمة لمفتكحات

كأخيرنا الحرب ،ثـ الجزية ،فرد أك فئة أك قبيمة قبؿ إببلغيا كعرض اإلسبلـ عمييا
3.  

ألف رسالة  ،الخير لجميع البشرإلنسانية كحب اتتصؼ الدبمكماسية اإلسبلمية بالرحمة كالعدؿ ك   3
نحف قكـ إبتعثنا الفرس "عالمية، كىذا ما ظير لنا مف قكؿ ربعي بف عامر لرستـ  قائد  جيش اإلسبلـ 

كمف  ،لى عدؿ اإلسبلـإكمف جكر األدياف  ، لنخرج العباد مف عبادة العباد الى عبادة رب العبادا
 .4لى سعة الدنيا كاآلخرة "إضيؽ الدنيا 

ألف  ،أعظـ خصائصيا بأنيا ثابتة ال تتأثر باليكل كالرغبات لشخص السمطاف أك القيادة كمف 4
ألنيا تشريع  ،مصادرىا الكتاب كالسنة كما أرشدا إليو، فيي ممزمة لجميع المسمميف حكامنا كمحككميف

، لقكلو ميثاؽلى ا سبحانو كتعالى، ال يجكز لنا أف نتعداه  ما دامكا عمى العيد كالإرباني نتقرب بو 
ما القانكف أ ،5َّ  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين   ُّ تعالى 

 .6لدكلة كالمعاىدات التي ينقضكنيا في أم كقت مف األكقاتاالدكلي فكؿ ذلؾ مرىكف بإرادة 

 

 

                                                           
1
ضعٍف ٔصذٍخ أتً ٔلال األنثاًَ صذٍخ فً  ،33ص  ،3ض  ،2763دذٌس سلى  ،166تاب فً انشعم  ،15كراب انجٓاد ،انغٍُ ،اتٕ دأٔد  

 .261ص  ،6ض  ،2761دذٌس سلى  ،اإلعكُذسٌح –يشكض َٕس األعالو التذاز انمشآٌ  ،دأٔد
2
 .296ص  ،1ض  ،ششح كراب انغٍش انكثٍش نهشٍثاًَ ،انغشخغً  

3
 .19-18و ص 1969 ،1ط  ،تغذاد –ٔطثعح انرضايٍ  ،أصانح انذضاسج انعشتٍح ،يعشٔف ،َايً  

4
 .622ص  ،9ض  ،ُٓاٌحانثذاٌح ٔان ،اتٍ كصٍش  

5
 .7اٌَح  ،عٕسج انرٕتح  

6
 .17-16ص  ،انذتهٕياعٍح ،انفرالٔي  
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 المطمب الرابع: الحصانات التي وفرها اإلسالم لمسفراء 
ليتمكنكا مف القياـ  ،اليـ كأعراضيـشرع األسبلـ أحكامنا كثيرة لمسفراء لممحافظة عمى اركاحـ كأمك 

فراد بعثتيـ إمتيازات أكقد منحكا ىـ كعكائميـ كبقية  ،كمؿ كجو بدكف خكؼ أك كجؿأبمياميـ عمى 
 :خاصة ليتمكنكا مف مباشرة أعماليـ بكؿ سيكلة كيسر كمنيا

يـ  سبلمي كحككماتكالتي تعني اف ال يتعرض أحد مف افراد المجتمع اإل :الحصانة الشخصية .1
 ،ك األعتداء عمى سفراء الدكؿ األخرل ما داـ السفير عمى رأس عمموأك التحقير أباألذل أك األىانة 

 .ما داـ السفير يقيـ في ببلد المسمميف سفيرنا ،كال يجكز التعرض لمسكنو كأمتعتو كمراكبو بأم أذل

ذا كاف القانكف الدكلي الصادر في فيين بأف ذات المبعكث " 29ـ يقكؿ في المادة 1961ا عاـ كا 
ف احد مف المشركيف استجارؾ فأجره حتى يسمع ة " فإف ا سبحانو كتعالى يقكؿالدبمكماسي مصكن " كا 

 . 1كبلـ ا ثـ أبمغو مأمنو "

فعندما استقبؿ رسؿ مسيممة الكذاب كىـ عمى  ،كلنا في رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أسكة حسنة
كىذا يدؿ عمى حرمة  ،سمفنا سابقناأكما  كعمؿ  ذلؾ ألنيـ رسبلن  ،نةك إىاأدعكتو لـ يتعرض ليـ بقتؿ 

لى ببلد المسمميف حتى كلك تكممكا بكممة الكفر في حضرة إماـ إ قتؿ الرسؿ الكافديف مف الكفار
  .المسمميف

نا أ :سمو ػ فإف قاؿاذا ما لقكا رسكالن يسألكنو عف إف الكالة إبي حنيفة  "أبك يكسؼ صاحب أكقاؿ 
 .2كال يتعرض لو أحد ،ليوإلى ممؾ العرب كىذا كتابو فإنو يصدؽ كال سبيؿ إالممؾ بعثني  رسكؿ

لمفركضة عمى أىؿ انص الفقياء عمى إعفاء السفير كالرسكؿ مف الضرائب  :الحصانة المالية  .2
ح لو كيسم ،كليـ أف يتاجركا ما لـ يخالفكا النظاـ العاـ في البمد ،الحرب كالعشكر كالرسكـ الجمركية
 .3سبلمية كخارجيابتمرير الثياب كالمتاع بيف الدكلة اإل

 

 

                                                           
1
 .6اٌَح  ،عٕسج انرٕتح  

2
 .188ْـ، ص 1392 ،4ط ،يطش  -انًطثعح انغهفٍح  ،كراب انخشاض ،ٌعمٕب تٍ اتشاٍْى ،اتٕ ٌٕعف  

3
 .214ص  ،انخشاض ،اتٕ ٌٕعف  
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  :الحصانة القضائية .3

كعدـ خضكعيـ لمحاكـ الدكؿ التي  ،كتتمثؿ في حماية السفراء كالرسؿ مف المبلحقات الجنائية كالمدنية
لقضائية التي تتضمف الحصانة امف القانكف الدكلي  31يو المادة كالذم نصت عم ،يمثمكف دكليـ بيا

 .كىذا المكضكع محؿ خبلؼ بيف عمماء المسمميف ،لممبعكث الدبمكماسي

 ،نو يجب إقامة الحدكد عمى السفراء كالرسؿ صيانة لممجتمع المسمـ مف الفسادأكيرل جميكر العمماء  
 .اككذلؾ فإف الرسؿ كالسفراء ال يعفكف مف حقكؽ العباد أبدن  ،كأف الحدكد تقاـ عمييـ قياسنا عمى الذمييف

لمسمميف فمو أف يكقعيا أك يرفعيا عف السفير إف الى إماـ إؿ لعقكبات التعزيرية فإف أمرىا مكككأما ا
 .1سبلـ كالمسمميفرأل أف ذلؾ في مصمحة اإل

 

                                                           
1
 .55ص  ،9ض –نكثٍش ذذمٍك صالح انًُجذ ششح انغٍش ا ،يذًذ تٍ ادًذ ،انغشخغً  
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 انشسٕل ٔانسفٛش انفصم انخبنج

 .كمشركعيتيا كالسفارة السفير معنى: األكؿ المبحث

 .طبلحان كاص لغة كالرسكؿ السفير معنى: األكؿ المطمب

 .السفارة مشركعية: الثاني المطمب

 .كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ سفراء صفات: الثاني المبحث

 .كالفصاحة كالعمـ الكفاءة: األكؿ المطمب

 .كالشجاعة الصبر: الثاني المطمب

   .كالمنظر الييئة حسف: الثالث المطمب

 .الصدؽ كاألمانة: الرابع المطمب

 .إلييا أرسمكا التي الجيات: الثالث المبحث

 .الدكؿ سفراء:  األكؿ المطمب

 .المعركة أرض في سفراء: الثاني المطمب

 .الحديبية في كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ إلى قريش سفراء: الثالث المطمب
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 .الرسول والسفير :الفصل الثالث

 .ٔيطشٔػٛتٓب ٔانسفبسح انسفٛش يؼُٗ :انًجحج األٔل

 :ٔاصطالحب   نغخ ٔانشسٕل انسفٛش ُٗيؼ :انًطهت األٔل

 كتراسؿ ،كاالسـ ىك الرسالة ،التسٌمط كاإلطبلؽ كاإلجماؿ كالتكجيو :اإلرساؿ :لغة كمعنى كممة رسكؿ
ىي  –بالكسر –كسفارة  ،كالسفارة كسحابة ،التكجيوكىك اإلرساؿ ك .1أرسؿ بعضيـ إلى بعض" :القكـ

نما سمي  2،كىك المصمح بيف القكـ –كأمير –يك سفيرلئلصبلح فالتكسط كيراد بيا  ،الكفالة كالكتابة كا 
كىك ما يطمؽ عمى الرسكؿ ألنو يظير ما أمر  ،سفير ألنو يكشؼ ما في قمب كؿ منيما ليصمح بينيما

 .بو"

مف أرسؿ إليو إلسداء كالرسكؿ مف اإلرساؿ كىك التسميط كالتكجيو ككأف الرسكؿ يتسمط كيكجو إلى "
بف األنبا رم عف ثعمب عف ا، كذكر 3أرسمو" :أم ؛رناسٌفره تسفيالسفير " ميمتو كعممو" كقاؿ في معنى

 .4" الرسكؿ كالرسيؿ كالرسالة سكاء " :ابف األعرابي أنو قاؿ

كفي حديث عمي بف أبي طالب رضي ا  ،كالجمع سفراء ،أما السفير فيك الرسكؿ المصمح بيف القكـ 
، كىك رناجعمكني سفي :أم ؛" قد استسفركني بينؾ كبينيـالناس  إف" :عنو أنو قاؿ لعثماف رضي ا عنو
كجاء في  5إذا سعيت بينيـ في اإلصبلح :سٌفرت بيف القكـ" :يقاؿ ،الرسكؿ المصمح بيف أفراد القكـ

كسٌفرت بيف القكـ أسفر ،مثؿ فقيو فقياء ،كالجمع سفراء ،الرسكؿ المصمح بيف القكـ :الٌسفير :الصحاح
 6.سفارة أصمح

كىك الٌتسميط كاإلطبلؽ  ،فالرسكؿ مأخكذ مف اإلرساؿ" :ح المنجد في معنى الرسؿ كالٌسفراءكيقكؿ صبل
ككأف في معنى الرسكؿ أنو يطمؽ إلى آخر كيكجو إليو  ،كالذم ييرسؿ ىك الرسكؿ أك الرسيؿ ،كالتكجيو

 .كيسمط عميو

                                                           
 .72 – 71، ص3ابف منظكر، لساف العرب، ج   1
 .300ـ، د ط، ص 1987،7بيركت،   –الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، مختار الصحاح، دار الجيؿ   2
 .384، ص 4 الفيركز آبادم، محمد بف يعقكب، القامكس المحيط، ) بيركت:عالـ الكتب، د.ط، د. ت ( ج  3
القرطبي، أبك عمرك يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر، بيجة المجالس كأنس المجالس كشحذ الذاىف كالياجس، تحقيؽ: محمد   4

 .377دار الكتاب العربي، د ط، د ت(، ص  –مرسي الخكلي، كعبد القادر القط، ) بيركت 
 .295، ص 3ابف منظكر، لساف العرب،  ج  5
 .301مختار الصحاح، ص الرازم،   6
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، قاؿ كاحدىـ سافر ،الكتبة :كالسفرة ،كقيؿ ىك جزء مف التكراة ،كقيؿ الكتاب الكبير ،كالسفر ىك الكتاب
كسمكا سفرة ألنيـ  .بأيدم سفرة " كقيؿ سميت المبلئكة سفرة ألنيـ يسفركف بيف ا كبيف أنبيائو" :تعالى

كفي  ،ينزلكف بكحي ا كبإذنو كما يقع بيف الناس فشٌبيكا بالسفراء الذيف يصمحكف بيف الرجميف
كالسافر في األصؿ ىك الكاتب  ،المبلئكة جمع سافركىـ  ،مثؿ الماىر بالقراف مثؿ السفرة :الحديث
 1.بو ألنو يبٌيف الٌشيء كيكٌضحو سمي

أطمقكا إلييـ  :أم ؛2َّ ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ  :تعالىقاؿ المفسركف في قكلو ك 
 3،كقالكا في معنى إرساؿ ا عز كجؿ أنبياءهي إلى البشر أنو تكجيييـ إلييـ إلنذارىـ ،كسٌمطكا عمييـ

 .4""الرسكؿ كالمصمح بيف القكـ :ككف معنى السفير كما قاؿ القمقشندم ىككبيذا ي

 

 :اصطالًحا وأما

ىك الشخص صاحب المرتبة األعمى في السفارة الذم يمثؿ رئيس الدكلة ذات السيادة لدل ببلط دكلة 
 5أخرل أك عاصمتيا كيخضع لسمطانو سائر أفراد البعثة الدبمكماسية كالمكظفيف في السفارة.

إلى  ،كيرجع الفضؿ في ذلؾ ،الجيكش الجٌرارة حققتولـ  دكران مكمبلن حققت السفارات في اإلسبلـ  دلق
صمى ا عميو  كقد أسر رسكؿ ا ،مـ كالثقافةحسف اختيار السفراء مف حيث الدراية كالدىاء كسعة الع

يثارىـ بالمأ ،قمكب السفراء الكافديف إليو بحسف الضيافة كاالستقباؿ كسمـ كؿ كالممبس كأماكف كا 
كامتدت ىذه المعاممة الحسنة  ،أك ميادنة اآلخريف ،في إسبلـ بعضيـ اككاف ذلؾ سببن  ،االستراحة كالنكـ

 .ليـ في كؿ العيكد اإلسبلمية الماضية

كسفرائو إلى الممكؾ كالرؤيساء  صمى ا عميو كسمـالسير كالمغازم بكتب رسكؿ ا  كقد امتؤلت كتب
ف كانت قد استعممت كممة رسكؿ بدؿ كممة سفير ،فصؿبشكؿ مستفيض كم بينما أطمؽ المؤلفكف ،كا 

                                                           
 .295، ص 3ابف منظكر، لساف العرب، ج   1
 .83سكرة مريـ، اآلية   2
 .108 – 107ـ، ص 1947، 1القاىرة، ط  –المنجد، صبلح، فصكؿ في الدبمكماسية، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة   3
، 1ـ،ج 1963القاىرة، د.ط،  –شا، المؤسسة المصرية ىػ(صبح األعشى في صناعة اإلن821القمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي، )ت   4

 .15ص 
 .207-206، ص3الكيالي، المكسكعة السياسية، ج  5
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كىذا ما استقر عميو العمؿ في السياسة الدكلية كالقكانيف   ،المحدثكف مصطمح سفير بدالن عف رسكؿ
 1.كالنظـ المعاصرة

 اف ىناؾ فركقن كعمى الرغـ مف التقارب بيف مصطمحي الرسكؿ كالسفير في المغة إال أ:  "2يقكؿ القرطبي
 ،3 َّ مك  لك اك يق ىق يف ُّ فميمة الرسكؿ إببلغ الرسالة المكمؼ بيا مف قبؿ مرسمو  ،بينيما

ساكمة التنازؿ كالم اكالصمح يتطمب أحيانن  ،بينما تتضمف ميمة السفير الصمح بيف المرسؿ كالمرسؿ اليو
الذيف أرسميـ رسكؿ األشخاص  كقد أطمؽ عمى  .خرآلالمتنازعيف عف حقو لمطرؼ امف كبل الطرفيف 

بينما لـ يطمؽ ىذا  ،إلى الممكؾ كاألمراء كشيكخ العشائر مصطمح سفير صمى ا عميو كسمـ ا
فالرسالة  ،، ألف ميمتو محددة بإيصاؿ الرسالة كما ىيصمى ا عميو كسمـالمصطمح عمى رسكؿ ا 

     .4يو كأصحابو مف حكلو يبمغيـ إياىاتنزؿ عم

كقاؿ ابف جرير: كالصحيح أف  ،الٌسفرة بالنبطية: القٌراء :كثير رحمو ا قكؿ ابف عباسبينما يكرد ابف 
الٌسفير الذم يسعى بيف الناس  :يقاؿ منوك  ،كخمقو تعالىالسفرة ىـ المبلئكة الذيف بيف ا سبحانو ك 

 كما قاؿ الشاعر: بالصمح كالخير

 5كما أمشي بغٌش إف مشيت      كما أدع السفارة بيف قكمي                          

نقؿ فقد ت ،فرسكؿ ا  احتاج إلى السفر ليبٌمغ رسالة ربو ،كيرل الباحث أف ىذا القكؿ ليس عمى إطبلقو
كسافر إلى الطائؼ يدعك  ،ليمتقي بكفكد القبائؿ يعرض عمييـ اإلسبلـ ،بيف أندية قريش كأسكاؽ العرب

اقبي اأىميا لئلسبلـ فردكه ردن   .ارت إليو كتب السيرة تحت باب طمب النصرةكقد أش ،حن

بٌمغ رسالة ربو بدكف زيادة أك  ،ليو الباحث أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـإكخبلصة ما تكصؿ 
 زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ  تعالىلقكلو  بنانقصاف مستجي

                                                           
 .459، ص 1ج  ،ـ 1972، 2القاىرة، ط  –ابراىيـ أنيس كرفاقو، المعجـ الكسيط، مجممع المغة العربية   1
لقرطبي، اإلماـ المفسر، كاف مف عباد ا الصالحيف كالعمماء العارفيف ىك محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فٍرٍح األنصارم، أبك عبد ا ا  2

كالتذكرة الكرعيف الزاىديف في الدنيا، المشتغميف بما يعنييـ مف أمكر اآلخرة، رحؿ إلى المشرؽ، كاستقر بمصر، مف كتبو: الجامع ألحكاـ القرآف، 
ىػ(، الديباج المذىب في  799مالكي، إبراىيـ بف عمي بف محمد بف فرحكف، )ت ىػ. اليعمرم ال 671بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة، تكفي سنة 

 .  318 – 317معرفة أعياف عمماء المذىب، دار الكتب العممية، بيركت، ص
 .18سكرة العنكبكت، اآلية   3
ـ مصطفى البدرم، دار الكتب لممبلييف تحقيؽ: سال ،ىػ(،  الجامع آلحكاـ القراف671القرطبي، أبك عبد ا محمد بف أحمد االنصارم،) ت   4
 .141، ص 19ـ، ج 2004ىػ / 1424، 2بيركت، ط  –
 .212، 1. مف ديكاف المتنبي، أبك عمر شياب الديف، دار الكتب الكطنية، أبك ظبي، ط471، ص 4ج  ،ابف كثير،  تفسير القراف العظيـ  5
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ا كاف يصمح بيف قبيمتيف أك م رناككثي ،أخرل نناككٌمؼ بيا غيره أحيا اكقاـ بالٌسفارة أحيانن  .1 َّمث
كما حصؿ ذلؾ عندما اقتتؿ أىؿ قباء  ،غيره بإمامة الصبلة أثناء انشغالو باإلصبلح احييف مفكضن 

 .2"اذىبكا بنا نصمح بينيـ" :فقاؿ صمى ا عميو كسمـ لبعض أصحابو ،حتى ترامكا بالحجارة

فتنادكا لحمؿ  ،كرىـ بيكـ بعاثكحادثة الخبلؼ بيف األكس كالخزرج التي أشعميا ييكدٌم عندما ذ
دعكىا فإنيا  ،ما باؿ دعكة الجاىمية" :السيكؼ فخرج عمييـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  قائبلن 

 .3منتنة"

ا  .متثاال ليديو ككساطتوا فأغمدكا السيكؼ كعانؽ بعضيـ بعضن

س كىك رئي ،لدبمكماسيٌ السفير ىك أعمى مراتب الٌسمؾ اتعريؼ الٌسفير في العصر الحديث "كقد استقٌر 
 .4البعثة الدبمكماسية في السفارة"

كعادة ما يككف رئيس البعثة بدرجة  -" لى مف اتفاقية فيينا بأف عبارة "رئيس بعثةكجاء في المادة األك 
 5.مة المعتمدة بالعمؿ بيذه الصفةكىك  الشخص المكٌمؼ مف قبؿ الحكك  -سفير 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .67المائدة، اآلية  1
، مف حديث سيؿ بف سعد الساعدم رقـ 3، باب قكؿ االماـ ألصحابو اذىبكا بنا نصمح 53ح البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصم  2

 .250، ص 2، ج 2693
، 3، ج 4905، جديث رقـ 5، باب قكلو تعالى سكاء عمييـ استغفرت ليـ اـ لـ تستغفر ليـ 65البخارم، صحيح البخارم، كتاب التفسير   3

 .376ص 
 .779ص  ،ياسيعطية ا، أحمد: القامكس الس  4
ـ. صباريني، غازم حسف، الدبمكماسية المعاصرة، دار 1961الفقرة األكلى مف المادة األكلى مف اتفاقية فينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ   5

 .348، ص2011، 3الثقافة، عماف، ط
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 :يطشٔػٛخ انسفبسح :انخبَٙانًطهت 

 :الكريمأدّلة الكتاب 

 نئ مئ زئ ُّ  :عز كجؿكقاؿ  ،1َّ  يك ىك مك لك اك ُّ  :تعالىقاؿ ا 
 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 ُّ : تعالى، كقاؿ 3َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّ : تعالىكقاؿ ، 2َّىث

 ىي ني مي زي  ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل

 حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ : تعالىكقكلو ، 4َّ  مئ خئ حئ جئيي

 .5َّمئ خئ

خراجيـ مف الضبلؿ  تعالىفيذه اآليات الكريمة،  تبيف لنا أف ا  بعث الرسؿ الكراـ ليداية الناس كا 
كبعث   ،ككاف كؿ رسكؿ يبعث إلى قكمو خاصة ، كحدهاكمف عبادة غير ا إلى عبادة  ،إلى اليدل
 ،عمى الكجو األكمؿمة كال بٌد مف القياـ بيذه المي إلى الناس كافة، صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 

رسكلو  تعالىأمر ا  ال بد مف التبميغ كاإلنذار، لذلؾكاف  ،حتى يتحقؽ تبميغ الرسالة كأداء األمانةك 
 .6َّ خب حب جب هئ مئ ُّ  :بقكلو صمى ا عميو كسمـ

 ،كبيف ذكم العقكؿ مف عباده تعالىسفارة بيف ا مكغ المراـ بأف النبكة كقاؿ الٌصنعاني في شرح ب
 ،كقد أشار رحمو ا إلى التبميغ الذم أكجبو ا عمى الرسؿ الكراـ ،احة عمميـ في معاشيـ كمعادىـإلز 

 7.ا جعؿ العمماء كرثة لؤلنبياء ككيؼ أف ،كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف

 

                                                           
 .107سكرة األنبياء،  اآلية   1
 .13سكرة الحجرات، اآلية   2
 .158سكرة األعراؼ، اآلية   3
 .4سكرة إبراىيـ،  اآلية   4
 .64سكرة النساء، اآلية   5
 .2-1سكرة المدثر، اآليتاف   6
ىػ (، سبؿ السبلـ في  شرح بمكغ المراـ مف جمع أدٌلة األحكاـ، دار التراث العربي 1182الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ األمير اليمني ) ت   7
 .21، ص 1ـ، د ط، ج 1997 -ىػ 1417بيركت  –
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بميغو فإذا أمره بت :: إنساف أنزؿ ا عميو شريعة مف عنده بطريؽ الكحيصمى ا عميو كسمـكالرسكؿ 
مف بعثو ا بشريعة مجددة يدعك الناس إلييا  الرسكؿ :كفي أنكار التنزيؿ ،إلى الغير سٌمي رسكالن 

 1 كالرسالة أعـ مف جية نفسيا، كأخص مف جية أىميا. .صمى ا عميو كسمـ الرسكؿكالنبي أعـٌ مف 

كجعؿ لمرسؿ  ،رساالت ا ليبمغكا ،أف جعؿ الرسؿ كاألنبياء سفراءه إلى الناس تعالىكمف حكمة ا 
  ،كالعصمة مف الزلؿ في التبميغ ،كاألمانة كالفطانة كالتبميغ نبياء صفات كاجبة في حقيـ كالعمـكاأل

يشارككف الرسؿ  ،ككاف لكؿ رسكؿ كنبي حكارييف كأصحاب ،كالفصاحة كالسبلمة مف العيكب المنٌفرة
قامة الحجة عم التبميغ كالدعكة إلى ا يـ فيميمت جعؿ العمماء كرثة األنبياء في نشر ك  ،ى العبادكا 

حتى تتحقؽ لو  ،خاطب الناس بمغتيـ التي يعرفكنياكال بٌد ألم رسكؿ أف ي ،رحمة ا إلى العباد
 الطاعة كحسف االستجابة مف العباد.

 

 :النبويةوأما أدّلة السنة 

ليبٌمغ  ،ى المدينة  المنكرةإل رضي ا عنومصعب بف عمير  صمى ا عميو كسمـالرسكؿ فقد أرسؿ 
كقبميا بعث جعفر بف أبي  ،2أكؿ سفير في اإلسبلـكىك  ،النجاح في ذلؾ ك كتب ا لو ،أىميا اإلسبلـ

مف دخكؿ  ،كالصحابة الكراـ صمى ا عميو كسمـكعندما منعت قريش رسكؿ ا  طالب إلى النجاشي،
ثـ عثماف  خراشة بف أمية الخزاعي  عميو كسمـصمى ا أرسؿ ليـ رسكؿ ا ،مة معتمريفمكة المكر 
مكة معتمريف   ليبٌينكا لقريش أف المسمميف قدمكا إلى ،مف الحديبية سفراء مارضي ا عنيبف عفاف 

 3.كليسكا محاربيف

ثـ عركة  ،بديؿ بف كرقاء ،سفراء قريش األربعة عمى التكالي صمى ا عميو كسمـكقد استقبؿ رسكؿ ا 
ذم مٌثؿ قريش في صمح ثـ سييؿ بف عمرك ال ،ثـ الحميس بف عمقمة سيد األحابيش ،بف مسعكد
 4.الحديبية

                                                           
 .109، ص1، ط2006حنفي، العبلمة ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية، المكتبة العصرية، بيركت، ال  1
 .164ص  ،5ابف األثير الجزرم، اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج   2
 .87،ص2. كابف األثير الجزرم، الكامؿ في التاريخ، ج 193، ص 4البداية كالنياية،  ج  ،ابف كثير  3
 86/ 85، ص2. كابف األثير،الكامؿ في التاريخ، ج4179/ 4178.البخارم، المغازم 201/202، ص 4، البداية كالنياية، جابف كثير  4
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أرسؿ رسمو كسفراءه إلى ممكؾ  ،صمح الحديبية مع قريش صمى ا عميو كسمـكبعد أف عقد رسكؿ ا 
سفير  كحٌمؿ  كؿ ،يدعكىـ فييا إلى اإلسبلـ  ،كفارس كالركـ كالقبط كغيرىـ ،كحكاـ الدكؿ األخرل

 اإنيـ ال يقرؤكف كتابن  صمى ا عميو كسمـلعممو  ،بختمو الذم اتخذه مف الفضة امختكمن  اكرسكؿ كتابن 
 . 1"محمد رسكؿ ا"فنقش عميو  ،كصميـ بدكف خاتـ

 فبعث عميو الصبلة ك السبلـ: 

 .دحية بف خميفة  الكمبي إلى قيصر ىرقؿ  ممؾ الرـك -1

 .لى كسرل ممؾ الفرسعبدا بف حذافة السيمي إ  -2

 .بف أمية الضميرم إلى النجاشي ممؾ الحبشة كعمر   -3

 .حاطب بف أبي بمتعة إلى المقكقس صاحب اإلسكندرية  -4

  .شجاع بف كىب إلى الحارث الغٌساني ممؾ عرب النصارل  -5

 سميط بف عمرك العامرم إلى ىكذة بف عمي الحنفي. -6

 .ممكي عماف ،ني الحمندم األزدييفعمرك بف العاص إلى جيفر كعٌياد اب -7

كالرفض  في اإلسبلـ، متباينة بيف الدخكؿ صمى ا عميو كسمـفكانت ردكدىـ عمى رسائؿ رسكؿ ا 
 2.كالرد الحسف  ،القبيح

، نناذلؾ الزماف، كتجاكزه لمجزيرة العربية مكا زعماءكيرل الباحث أف إرساؿ رسكؿ ا ىؤالء السفراء إلى 
مؿ ىك إال حفإرساؿ الرسؿ ما  ،ليك ترجمة عممية لعالمية اإلسبلـ ،األعاجـ لغة كعرقن كخركجو إلى ا

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ  :تعالىاستجابة لقكلو لمدعكة اإلسبلمية إلى اآلخريف، 
 .3َّ مث زث رث  يت

                                                           
، صحيح .كقاؿ األلباني صحيح122، ص 4، ج 4221، حديث رقـ 1، باب ما جاء في اتخاذ الخاتـ 35كد، السنف، كتاب الخاتـ ابك دا  1

 .214، ص9(، ج4214ب المباس، رقـ )كضعيؼ سنف ابي داكد، األلباني، كتا
 .357-339، ص 3، ج 3بيركت، ط  –الحمبي، أبك الفرج نكر الديف عمي بف إبراىيـ، السيرة الحمبية دار الكتب العممية   2
 .33سكرة فصمت، اآلية   3
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مع العمؿ  مقدمة الكمـ  الطيب إلى السماء، كتصعد في ،فالدعكة إلى ا أحسف كممة تقاؿ في األرض"
ف النيكض بكاجب الدعكة إلى  ،الصالح الذم يصدؽ الكممة  .1"كلكنو شأف عظيـ ،ا أمر شاؽٌ كا 

عندما بعثيما الى  مارضي ا عنيلعمي كمعاذ  صمى ا عميو كسمـفي ىذا قكؿ النبي  اكيكفينا ترغيبن 
 اجبلن كاحدن ا بؾ ر  ف ييدمأل": مرىما بالتيسير كعدـ التعسير كالتبشير كعدـ التنفيرأ فأاليمف بعد 

 .2"خير لؾ مف حمر النعـ

رٌب حامؿ ك فبٌمغيا،  منا حديثا فحفظو حتى يبمغو غيرهر ا امرأن سمع نضٌ ": صمى ا عميو كسمـكقكلو 
 . 3كرب حامؿ فقو ليس بفقيو" فقو إلى مف ىك أفقو منو

فيذا عبد ا بف مسعكد  ،ـإلى دعكة اآلخريف لئلسبل صمى ا عميو كسمـفتسابؽ صحابة رسكؿ ا 
فضرب حتى ، صمى ا عميو كسمـف في مكة بعد رسكؿ ا آأكؿ مف جير بالقر  رضي ا عنو

رضي ا أبك بكر الصٌديؽ  كىذا تعالىفتمٌنى أف يصيب أختيا ما أصابيا في ذات ا  ،عينو أصيبت
فيغشى  ،بالنعاؿ اشديدن  افيضرب ضربن  ،لئلسبلـ في أنديتيا ايدعك قريشن  ،4أكؿ خطيب في اإلسبلـ عنو
 .ما يصٌده ذلؾ عف دينو عميو

كىكذا  5قتمكه بعد أف كاف سيدىـف ،عركة بف مسعكد الثقفي الذم عاد إلى قكمو بعدما أسمـككذلؾ  
كمصعب بف  ،فمنيـ مف كتب ا لو النجاح في ميمتو ،كانت ميمة السفراء شاقة كمحفكفة بالمخاطر

عمى يد  ،كالحارث بف عمير األزدم ،كمنيـ مف قضى نحبو ،في المدينة المنكرة ورضي ا عنعمير 
 .تعالىبإذف ا  سيأتي بيانو الحقان ا كم ،6عامؿ قيصر عمى البمقاء ،شرحبيؿ بف عمرك الغٌساني

                                                           
 .4121،ص5ـ. ج2001ق، 1422، 30القاىرة، ط  –قطب، سيد، الظبلؿ،، دار الشركؽ   1
،عف  سيؿ بف سعد الساعدم، حديث رقـ 143، باب فضؿ مف اسمـ عمى يديو رجؿ 56البخارم، كتاب الجياد كالسير،  البخارم، صحيح  2

 .341، ص 2، ج 3009
. كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة ج 84، ص 1، ج 230، حديث رقـ 18ابف ماجة، السنف، كتاب فضؿ العمـ، باب مف بٌمغ العمـ   3
، 5، ج 2657، حديث رقـ 7، باب في ما جاء بالحث عمى تبميغ السماع 38. الترمذم، السنف، كتاب  العمـ 1721، حديث رقـ 298ص  2

 .قاؿ ابكعيسى حديث حسف.34ص
. كرضا، محمد، 29ـ، ص 1988 -ىػ 1308، 1(، الخمفاء الراشدكف،  دار الكتب العممية، بيركت، ط ىػ911السيكطي، جبلؿ الديف، )ت   4

 .17ـ، ص 2004ىػ  1425القاىرة، سنة  -دار الحديث  ،تراجـ الخمفاء
 .28، ص 4ج  ابف األثير الجزرم، أسد الغابة في معرفة الصحابة،  5
كـ غربي عماف كتسمى حاليان السمط ككانت تضـ سابقان اربد كعجمكف كجنيف كنابمس كعماف في الفترة الركمانية. 30البمقاء: تقع عمى بعد   6

. ابف القيـ الجكزية، شمس الديف محمد بف أبي بكر )ت 2014تاريخ األردف كعشائره، مجدالكم لمنشر، عماف،  العبادم، محمد عكيد،
 .173، ص 2. ج 1970ىػ(، زاد المعاد في ىدم خير العباد، مطبعة الحمبي مصر 751
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 .صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهىصفبد سفشاء انشسٕل  :انًجحج انخبَٙ

مثٌمكف أفضؿ كسيمة اتصاؿ بينيـ أثناء الحركب كاف السفراء كالرسؿ عند العرب قبؿ اإلسبلـ ي
مف أجؿ أف يحقؽ اليدؼ ،ككاف السفير ينقؿ كجية نظرىـ كمطالبيـ إلى القبائؿ األخرل ،كالخبلفات

 .الذم ذىب مف أجمو

ككاف العرب مف فطنتيـ كذكائيـ يستخدمكف ليذه الميمة رجاالن تتكفر بيـ مجمكعة مف الصفات 
كقكة  ،كالنطؽ السميـ ،كالمباقة كالكياسة كحسف المنظر ،تتكفر لغيرىـ كالخصاؿ كالشركط التي ال

  .الشخصية كالحكمة كالرزانة كالدىاء كالفطنة كالذكاء

 .1كال تكصو" اأرسؿ حكيمن : "اكقد قالت العرب قديمن 

يجدكف االحتراـ كالحصانة في  ،ككاف السفراء عند العرب  قبؿ اإلسبلـ حمائـ خير كمكدة ك سبلـ 
 .تي السمـ كالحرب باعتبارىـ كسطاء كمفاتيح خيرحال

مف صفات  حمايتيـ ككانتككاف االعتداء عمييـ جريمة نكراء ال تغتفر في أعراؼ القبائؿ العربية  
 .رب الحميدةعال

مف الدعكة إلى ا التي تسبؽ إرساؿ  اكعندما جاء اإلسبلـ عٌزز دكر السفراء كالرسؿ، كأصبح نكعن 
 ،ما حقؽ العمؿ الدبمكماسي مف األىداؼ كاألعماؿ أكثر مما حققتو الجيكش الجرارة اككثيرن  ،الجيكش

إلى حكاـ كزعماء ذلؾ  صمى ا عميو كسمـكما الحظناه مف اإلنجازات التي حققيا سفراء رسكؿ ا 
ف عدد المسمميف الذيف دخمكا في اإلسبلـ  بدعكة المساف أضعاؼ أضعاؼ مف دخمكا بدعكة  ،الزماف كا 

ف إسبلـ أىؿ المدينة المنكرة كاليمف ك  ،لسنافا  .ندكنيسيا كماليزيا ليي أكبر شاىد عمى ذلؾأكا 

  ،لمرسؿ كالسفراء نقطة تحٌكؿ في سياسة دكلة اإلسبلـ صمى ا عميو كسمـكقد شٌكؿ إرساؿ الرسكؿ 
بالديف  الزماف ذلؾفقد عرؼ حكاـ  ،عند األمـ كالدكؿ األخرل اعظيمن  ننافقد عظـ دكرىا كأصبح ليا شأ

فكانت كتب رسكؿ  ،بطبلف عقائدىـ عمى كأقاـ الحجة كدكل صداه في كؿ ناحية مف ىذا الككفالجديد 
ألف  ،كالترىيب مف الكفر كالنار ،سبلـ كالجنةمـ تحمؿ في طياتيا الترغيب في اإلا صمى ا عميو كس
 .و رجالو كقكاعده كأىدافوكأصبح العمؿ الدبمكماسي اإلسبلمي ل ،اإلسبلـ رسالة لمعالميف

                                                           
 9، ص 1ـ، ج 1988، 2العسكرم، أبك ىبلؿ، جميرة األمثاؿ، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ كقطامش، دار الفكر ف ط   1
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سبلـ أعماؿ سفراء صدر اإلحكاؿ كصفات كمياـ كنتائج أنصاؼ لمحقيقة لكانت دراسة إكلك كاف ىنالؾ 
في  عجاب مف المسمميفا  مكضع دراسة كاىتماـ كتأمؿ ك  ،بشكؿ خاص  كسفراء المسمميف بشكؿ عاـ

 .زماننا ىذا

 ألكصاؼ اآلتية:با صمى ا عميو كسمـكقد امتاز سفراء رسكؿ ا 

 

 :انكفبءح ٔانؼهى ٔانفصبحخ  :انًطهت األٔل

أف يتعٌمـ المغة السريانية  رضي ا عنوالصحابٌي زيد بف ثابت  صمى ا عميو كسمـفقد أمر رسكؿ ا 
،  فتعٌمميا زيد بف مكرىـ صمى ا عميو كسمـ، الذيف ما أمف رسكؿ ا مف أجؿ مراسمة كمكاتبة الييكد

 1.ليـ صمى ا عميو كسمـفكاف كاتب رسكؿ ا  افي نصؼ شير تقريبن  ي ا عنورضثابت 

غتيـ كأعرافيـ دحية الكمبٌي رسكالن إلى الركـ ألنو كاف يعرؼ ل صمى ا عميو كسمـكاختار رسكؿ ا  
ر كلو عبلقة قديمة ككطيدة مع قيص ،ألف قبيمتو كانت محاذية ليـ في سكناىا ،كعاداتيـ كببلدىـ

 .الركـ

ألف  ،جرير بجيمة كأبا مكسى األشعرم  رسكليف إلى اليمف صمى ا عميو كسمـ كاختار رسكؿ ا
صمى ا عميو ككاف جرير بف عبد ا أحد زعماء قبيمتو، لذلؾ قاؿ  ،بجيمة كاألشعرييف قبائؿ يمانية

ا ابميغن  اعرن ككاف شا  2"إذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه":اعندما جاء جرير مسممن  كسمـ صاحب حجة  فصيحن
 .كبياف

في  اف الكريـ تحبيرن آالقر  3ككاف يحٌبر  ،اكشاعرن  بناخطي رضي ا عنوككذلؾ كاف أبك مكسى األشعرم 
كىك مف أشار عمى الخميفة  ،شكقنا إلى ا :يقكؿ لو  قراءتو،  ككاف عمر بف الخطاب رضي ا عنو

فأٌرخكا  ،أف يؤٌرخكا كيتفقكا عمى بداية تاريخ ليـ  عنيـرضي االكراـ  كالصحابة الخطاب عمر بف

                                                           
 .158. با عمر،الدبمكماسية بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الدكلي،  ص 394ص  ،5ابف كثير، البداية كالنياية، ج   1
، ص 2مف حديث عبد ا بف عمر،  ج  3712حديث رقـ ، 19، باب إذا أتاكـ كريـ قـك فأكرمكه 33ابف ماجة،  السنف، كتاب األدب   2

 .1205، رقـ 202ص  3ي في تحقيقو لسنف ابف ماجة، كفي السمسمة الصحيحة ج .كصححو األلبان1233
التحبير: حبر الشيء زينو كنمقو، فيقاؿ حبر الشعر كالكبلـ كالخط، كفي حديث أبي مكسى األشعرم: "لكعممت أنؾ تسمع لقراءتي لحبرتيا لؾ  3

 تحبيران"
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رضي ا ككاف مف القضاة المشيكريف مف الصحابة الكراـ كعمر كعمي كزيد بف ثابت  ،باليجرة
 1.عنيـ

أف يبقيا في مكة المكرمة بعد فتحيا  منو كمف معاذ بف جبؿ صمى ا عميو كسمـكقد طمب رسكؿ ا 
 2.ف كأمكر الديفآليعٌمما الناس القر 

إلى البحريف مف  صمى ا عميو كسمـسفير رسكؿ ا  رضي ا عنوككاف العبلء بف الحضرمٌي 
صمى ا فأصبح مف كتٌاب رسكؿ ا  ،القبلئؿ الذيف كانكا يجيدكف القراءة كالكتابة في مكة المكرمة

استطاع أف يفتح البحريف  ابميغن  افصيحن  اكشاعرن  ،ككاف داىية كاسع الحيمة .المعدكديف عميو كسمـ
يا منذر إنؾ عظيـ في الدنيا فبل تصغرٌف " :كقد خاطب المنذر بف ساكل قائبلن  اال حربن  ا( صمحن )ىجر

كيأكمكف ما  ،ينكحكف ما نستحي مف نكاحو ،إف ىذه المجكسية ليس فييا تكريـ العرب ،عف اآلخرة
 .3"لقيامة كلست بعديـ العقؿ كالرأمتأكميـ يـك ا اكيعبدكف في الدنيا نارن  ،ينكر أكمو

إلى المقكقس حاكـ مصر مف قبؿ  صمى ا عميو كسمـ اطب بف أبي بمتعة سفير رسكؿ اأٌما ح
كمف دىاة  ،فكاف مف شعراء الجاىمية كفرسانيا، كلو عمـ بالنصرانية كمقدرة عمى المحاكرة ،النجاشيٌ 

برسالة اإلسبلـ  احتى قاؿ المقكقس معترفن  ،الحٌجة كالبرىافكأقاـ عميو  ابميغن  اأسمع المقكقس كبلمن  ،القكـ
 .4"أنت حكيـ جئت مف عند حكيـ" :ثـ قاؿ  كأنا أضٌف بممكي" يتابعكني عمى إتباعؾإف القبط ال "

، فيك سفير إلى عيماف صمى ا عميو كسمـسفير رسكؿ ا  رضي ا عنوكأما عمرك بف العاص 
فيك مف  ،امصقعن بنا ككاف خطي ،فأخفؽ فييما ،رد المسمميف مف الحبشةقريش إلى النجاشي مرتيف ليط
يستقطب أىؿ عيماف  فقد استطاع أف ،بؿ كمف أبمغ خطباء العرب ،ألمع خطباء الصحابة كالتابعيف

 .كترؾ الشرؾ  كالضبلؿ بدكف حرب كال دماء تعالىكأقنعيـ بدخكؿ ديف ا سبحانو ك  ،اكشعبن  اممكن 

                                                           
الجامعة –ـ، مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح إ دارة البحكث العممية كاإلفتاء المباركفكرم، أبك الحسف عبد ا بف محمد عبد السبل  1

 .119.. ابف حنبؿ، أحمد، الزىد  ص 54، ص 1ـ، ج 1984-ىػ 1404، 3اليند، ط –السمفية 
 (818ىػ، ص 1417 -ـ  1997،  1بيركت، ط   –مؤسسة الرٌياف    ،سفراء النبي  ،خطاب، محمد شيث  2
 .73، ص3، ج1970قيـ، زاد المعاد، مطبعة الحمبي، القاىرة، )د.ط(، ابف ال  3
. / الزيمعي جماؿ الديف أبك محمد عبد ا بف يكسؼ، نصب الراية ألحاديث اليداية، تحقيؽ: 353، ص 3ج  –الحمبي، السيرة الحمبية  4

 .422، ص 4ـ، ج 1997ىػ / 1418، 1بيركت، ط  –محمد عكامة، مؤسسة الرٌياف 
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فعندما طمب منو أرطبكف الركـ في  ،كاسع الحيمة سيؿ التخمص ،ب المعدكديفككاف مف دىاة العر 
ـ بنفسو ما حتى يعم ،صفة السفير اذىب بنفسو إليو متقٌمصن   ،يكٌممو كيفاكضو االقدس أف يرسؿ لو سفيرن 
 كيستكشؼ عيكب حصكنيـ  حتى يسيؿ عميو فتحيا. ،يدكر في ذىف األرطبكف

أييا األرطبكف أف  :فاستدرؾ أمره كقاؿ ،ف أمر بقتمو أثناء الخركجكشعر عمرك بف العاص أف األرطبك 
عميو  فيشيركامثمما سمعت  منؾ فأرل أف أحضرىـ ليسمعكا شرة  مثمي يستشيرىـ القائد عمرك،ىنالؾ ع
إف قتؿ جماعة أحب إلٌي مف  :فتراجع عف قراره قائبلن بنفسو ،افطمع األرطبكف في قتميـ جميعن  بما قمت
فمما أدرؾ األرطبكف أف  ،كلكف ا سمـكتخٌمص مف مكت أكيد  بف العاص فخرج عمرك ،قتؿ كاحد

 ." ىذا أدىى الخمؽ " :د خدعو قاؿق عمرك بف العاص 

كـ بأرطبكف ضربنا أرطبكف الر "  :سمع بصنيع عمرك بف العاصا معند  كقاؿ عمر بف الخطاب
  .1"العرب لنرل عما تنفرج

ذا رجعنا إلى  سفير رسكؿ ، ك كيؼ نقؿ مصعب بف عمير  في المدينة صمى ا عميو كسمـا  كا 
" في ساعة سعد بف معاذ كأسيد بف حضير " يأىميا مف الشرؾ الى اإلسبلـ  كاستطاع أف يغزك قمب

ف كرىتو كٌؼ  ،فإف رضيت أمران قبمتو ،أك تجمس فتسمع :قائبلن لكؿ كاحد منيما  ،كاحدة مف الزمف كا 
 ،أنصفت كجمسا فسمعا منو دعكة الحؽ فأسمما :ةعمى حد لوؿ كؿ كاحد منيما فقا ،عنؾ ما تكره

 2.نقطع النظير في أقٌؿ مف عاـككاف ىذا النجاح الم ،فأسممت بإسبلميما قبائميما

حيث أصبح لمرسكؿ  ،كعمى إثر ذلؾ كانت بيعة العقبة الثانية التي غٌيرت مجرل تاريخ البشرية جمعاء
مف أنفع كأنجح  ، ككانت سفارة مصعب بف عمير ان لئلسبلـ دار ك  ان ار أنص صمى ا عميو كسمـ

 .كشجاعةمنا كعم كثقافةن  ةن جند محمد عقيد حٌقان  فيؤالء السفراء ىـ .سفارات اإلسبلـ

 

 

                                                           
-ىػ1424بيركت، تحقيؽ: مفيد قمحية  –لنكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب، نياية األرب في فنكف األدب، دار الكتب العممية ا  1

 .  108، ص 19، ج 1ـ،ط 2004
. 119 - 118ـ، 2001ىػ1422، 1بيركت كدمشؽ،  ط  –ىدم السيرة النبكية في التغيير االجتماعي، دار الفكر المعاصر  ،حناف ،المحاـ  2

 – 195، ص 1ـ، ج 1982ىػ 1402، 3بيركت، ط  –ابف سيد الناس، عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير، دار اآلفاؽ الجديدة 
197. 
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  :انصجش ٔانطجبػخ :انًطهت انخبَٙ

ا السفير فكيؼ إذا كاف ىذ ،عادة ما يمٌثؿ الرسكؿ أك السفير مف بعثو كأرسمو مف قكة كعـز كشجاعة
ا َصثََش أُٔنُٕ اْنَعْضِو  ﴿: تعالى، الذم  ناداه ربو تبارؾ ك صمى ا عميو كسمـسفير رسكؿ ا  ًَ فَاْصثِْش َك

 َََٓ ٍْ ٌَ نَْى ٌَْهثَصُٕا إاِلَّ َعاَعحً ِي ٌَ َيا ٌَُٕعُذٔ ْٔ َو ٌََش ْٕ ُْى ٌَ اَل ذَْغرَْعِجْم نَُْٓى  َكأَََّٓ َٔ ُعِم  ٍَ انشُّ ْٓهَُك إاِلَّ اٍس تاََلٌغ فََٓ ِي ْم ٌُ

 ٌَ ُو اْنفَاِعمُٕ ْٕ  .1 ﴾اْنمَ

إف سفير " :الصبر كالشجاعة، يقكؿ الطبرمٌ تضحية في الثبات ك فكاف لكؿ سفير مف سفرائو  قصة 
فقٌطعو   ،إلى مسيممة الكٌذاب قد أخذ بالعزيمة )حبيب بف زيد(  صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 

،  فخٌيب حبيب بف زيد 2"أتباعو أف يفتنو عف دينو حاكؿ أماـكىك ي ،مسيممة الكذاب قطعة بعد أخرل
 ما كاف يصبك إليو مسيممة  الكٌذاب بصمكده كصبره كشجاعتو. 

 اشاىدن   ،اإلى ربو شييدن  كمضى حبيب بف زيد  ،ثـ  قاـ مسيممة الكذاب بحرؽ جثتو الطاىرة بالنار 
ة كسط لمسيممة الكٌذاب في دعكاه الكاذبا بن كمكذٌ  ،بالرسالة كالصدؽ صمى ا عميو كسمـلرسكؿ ا 

 3.جميكر المرتديف

كرد ا مسيممة الكٌذاب كأتباعو بغيظيـ لـ ينالكا  ،كقد ناؿ رضكاف ا عميو رضى ا كرسكلو بثباتو
كما أخبر  ،فكاف مف سادة الشيداء ،فقاؿ كممة الحؽ أماـ سمطاف جائر ككافر نصحو فقتمو ،اخيرن 

  .4"ؿ قاـ إلى إماـ جائر فنصحو فقتموسيد الشيداء حمزة كرج" ا عميو كسمـ صمىرسكؿ ا 

عمى ىذا المشيد كاصفا ن ثبات ىذا الصحابي بقكلو: " فمـ  يمف كلـ ييتٌز، كال صاح  قناكيقكؿ القرنٌي معم
 5.احتى لقي ا شييدن ،كال قاؿ تأفٌ 

                                                           
 .35األحقاؼ، اآلية    1
 .505، ص 20أبك جعفر الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ أم القراف، ج   2
كسؼ،تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكٌشاؼ لمزمخشرٌم، تحقيؽ: عبد ا السعد،  دار ابف الزيمعي جماؿ الديف عبد ا بف ي  3

 .248، ص 2ىػج 1414، 1الرياض، ط  –خزيمة 
 ،1990، 1الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، محمد بف عبد ا النيسابكرم، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر، ط 4

، كقاؿ الحاكـ صحيح اإلسناد كلـ يخرجو، كقاؿ األلباني 215، ص3(، باب ذكر اسبلـ حمزة، ج4884مع تعميقات الذىبي، حديث رقـ )
 .716، ص1(، ج374صحيح. السمسمة الصحيحة، حديث رقـ )

 .20 ـ، ص2002ىػ  1423، 3الشارقة، ط  –القرني، عائض بف عبد ا، مقامات القرني، مكتبة الصحابة   5
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استأذنكا  :إلى قيصر الركـ الذم قاؿ لحراسو مـصمى ا عميو كسكأما دحية الكمبٌي سفير رسكؿ ا  
لى استقبالو، مع أف غيره مف الكفكد إفأسرعكا  ،ففزعكا منو ،لي عمى قيصر، فإني رسكؿ رسكؿ ا

 .كانت تنتظر األياـ كاألسابيع حتى يؤذف ليا بالمثكؿ بيف يدٌم قيصر الركـ

رىـ بكتاب رسكؿ ا صمى ا عميو كقد شاىد دحية الكمبي ضعؼ ىرقؿ أماـ البطارقة عندما أخب
( الذم رافؽ ىرقؿ في رحمة الحج مف القسطنطينية إلى أل استشياد كبير األساقفة )ضغاطركر  ،كسمـ

ألف )ضغاطر( أعمف إسبلمو  ،النتصارىـ عمى الفرس تعالى  اعمى األقداـ شكرن  مشينابيت المقدس 
لممكت في سبيؿ ا بعد أف  ابيضاء استعدادن  اس ثيابن عمى األساقفة بعد أف خمع عنو لباسو األسكد كلب

يقص عمى رسكؿ  ، كعاد دحية صمى ا عميو كسمـعمى كتاب رسكؿ ا  أطمعو دحية الكمبي 
  1.رألما  صمى ا عميو كسمـا 

( الحارث بف عمير األزدمٌ )إلى ممؾ بصرل الشاـ  فكاف  صمى ا عميو كسمـكأما سفير رسكؿ ا 
اعترضو في قرية بف عمرك الغساني أحد عماؿ الرـك بأف  شرحبيؿ   :الذم يقكؿ عنو  الخضرم كغيره

 .؟لعمؾ مف رسؿ محمد :فقاؿ لو شرحبيؿ.أريد الشاـ :؟ فقاؿ الحارثأيف تريد :فقاؿ لو ،مؤتة

خؼ كلـ ينكر فمـ ي ،افأكثقو كقتمو صابرن  ،نعـ أنا رسكؿ رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ :قاؿ الحارث
مفٌضبل االستشياد    ،رضي ا عنو بأنو سفير رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف أجؿ النجاة بحياتو

 ،أك باحث عف رزؽ ،ككاف بإمكانو أف يقكؿ بأنو تاجر أك قاصد قكـ .في سبيؿ ا عمى الحياة
 2.صمى ا عميو كسمـكلكنيا عزيمة سفراء النبي محمد  ،كباحث عف ضالةأ

أف أسر في طريؽ ذىابو مع نفر مف أصحابو إلى قبائؿ  ،فكاف مف أمره كأما خبيب بف عدم 
أف يبعث معيـ مف  صمى ا عميو كسمـكسألكا رسكؿ ا  ،عضؿ كقارة الذيف ذكركا أف بيـ إسبلما

 ،ت بعضيـمف قبيمة ىذيؿ التي قتم افغدركا بيـ كاستصرخكا عمييـ حين  ،كيفقييـ في أمكر الديفيعٌمميـ 
 .كباعت بعضيـ في مكة لتثأر قريش لبعض قتبلىا في بدر

                                                           
 651 – 650، ص 2(، ج يخ الطبرم، )تاريخ الرسؿ كالممكؾابك جعفرالطبرم، تار   1
 أبك حامد عز الديف، عبد الحميد بف محمد بف الحسيف،، نيج الببلغة،  تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية الحمبي  2

الحسف، تاريخ دمشؽ،  تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر لمطباعة . ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف 61، ص 15كشركاه، ج 
 .343، ص 2ـ، ج 1995 -ىػ 1415عماف،  –كالنشر 
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ثـ أجمعكا عمى قتمو فخرجكا بو مف الحـر إلى الحؿ )التنعيـ(  ،المكرمة فترة مف الزمففسجف في مكة 
  :فمما سٌمـ قاؿ ،فترككه فصبلىما ،دعكني أصٌمى ركعتيف :فمما أجمعكا عمى صمبو قاؿ

 .بي مف جزع لزدت إف ما :كا لكال أف تقكلكا

 :ثـ قاؿ ،اكال تغادر منيـ احدن  اكاقتميـ بددن ا الميـ أحصيـ عددن  " ثـ قاؿ:

 عمى أم جنب كاف في ا مصرعي      اكلست أبالى حيف أقتؿ مسممن           

ف يشأ       يبارؾ عمى أكصاؿ شمك ممزع       كذلؾ في ذات اإللو كا 

 إني الى ا مرجعيكلست بمبد لمعدك تخشعنا            

ما   ،ال كا :كأنت معافى في أىمؾ ؟فقاؿ ،عندنا نضرب عنقو اأيسٌرؾ أف محمدن  :فقاؿ لو أبك سفياف
ثـ صمبكه كقتمكه كمضى  ،في مكانو الذم ىك فيو تصيبو شككة تؤذيو ايسرني أني في أىمي كأف محمدن 

كعميؾ السبلـ يا  :صمى ا عميو كسمـقاؿ ف ،بعد أف قاؿ: السبلـ عميؾ يا رسكؿ ا ،اإلى ربو شييدن 
 .1"خبيب

فقد  ،كال يمس مشركان  ،الذم كاف قد عاىد ا أف ال يمسو مشرؾ كأما صاحبو عاصـ بف ثابت 
 ."دينؾ أكؿ النيار فاحـ لحمي آخره "الميـ إني حميت :كقد دعى ا بقكلو ،قاتؿ حتى قتؿ

ثأرا  ،اة بنت سعد التي نذرت أف تشرب بيا خمرن ككانت قريش قد أرسمت مف يحضر جمجمتو لسبلف
فمـ يقدركا منو عمى  ،فأحاطت بو الدبابير مف كؿ جانب  ،الكبرل لمف قتؿ مف أقاربيا في معركة بدر

 .قسـ عمى ا ألبرهأكىذا صنيع صحابي لك  ،2شئ

سيد الشجعاف فكاف  ،الذم كاف أكؿ سفير إسبلمي مقيـ في دكلة أجنبية :كأما جعفر بف أبي طالب 
المذاف قٌدما الرشاكل   ،كعبد ا بف أبي ربيعة نجاشي  كسفير قريش عمرك بف العاص،كىك يحاكر ال

 .المكرمة المستطرفة لمنجاشي كبطانتو كالتي جمباىا معيما مف مكة 

                                                           
، 1بيركت ط  –ىػ معرفة الصحابة، دار الكتب العممية  430أبك نعيـ األصبياني، أحمد بف عبدا بف أحمد بف إسحاؽ بف ميراف، ت  1

 .222 – 221، ص 2ـ ج 2002 -ىػ 1422
 .154، ص 2ـ، ج 2002 -ىػ 1،1423القاىرة،ط  –دار التقكل  ،المصرم، محمكد، أصحاب الرسكؿ  2
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إنو  أييا الممؾ :قاال ثـ ،كاتفقا مع البطارقة عمى أف يشيركا عمى النجاشي  بطرد المياجريف مف الحبشة
كجاءكا بديف ابتدعكه ال  ،فارقكا ديف قكميـ كلـ يدخمكا في دينؾ ،قد ضكل إلى بمدؾ غمماف سفياء

كأعمـ بما  ،اكقد بعثنا أشراؼ قكميـ كعشائرىـ  لتردىـ إلييـ فيـ أعمى بيـ عينن  ،نعرفو نحف كال أنت
فأحضر  ،دكىـ إلى ببلدىـأسمميـ إلييـ لير  ،صدقا بما قاال :فقاؿ البطارقة في الحاؿ ،عابكا عمييـ

  :النجاشي جعفر بف أبي طالب كصحبو  الكراـ كسألو عما قاؿ عمرك بف العاص كصاحبو فقاؿ جعفر
أىؿ جاىمية نعبد األصناـ كنقطع األرحاـ كنسيء الجكار كيأكؿ القكم منا  اكنا قكمن  ،أييا الممؾ
كنخمع  ،فدعانا إلى ا كحده  ،و كعفافوفبعث ا إلينا رسكالن منا نعرؼ نسبو كصدقو كأمانت  ،الضعيؼ

كأمرنا بصدؽ الحديث كأداء األمانة  كصمة الرحـ كحسف  ،ما كنا نعبد مف دكنو مف الحجارة كاألكثاف
كقذؼ   ،كنيانا عف الفكاحش كقكؿ الزكر كأكؿ ماؿ اليتيـ  ،الجكار كالكٌؼ عف المحاـر كالدماء

فعدا عمينا قكمنا  ،فصٌدقناه كآمنا بو  ،لصبلة كالزكاة كالصياـكبا ،كأمرنا أف نعبد ا كحده ،المحصنات
فمما قيركنا كظممكنا كضٌيقكا عمينا، خرجنا إلى  ،ليردكنا إلى عبادة األكثاف ،فعذبكنا كفتنكنا عف ديننا

 :فقاؿ النجاشي .ببلدؾ كاخترناؾ عمى مف سكاؾ، كرغبنا في جكارؾ كرجكنا أاٌل نظمـ عندؾ أييا الممؾ
 .؟شيء مما جاء بو عف ا ىؿ معؾ

كبكى مف  ،فبكى كا النجاشي حتى اخضٌمت لحيتو ،فقرأ عميو صدران مف سكرة مريـ ،نعـ  :قاؿ جعفر
انطمقا  ،حكلو مف األساقفة  ثـ قاؿ النجاشي إف ىذا كالذم جاء بو عيسى ليخرجاف مف مشكاة كاحدة

 .فبل كا ال أسمميـ إليكما

أييا الممؾ إنيـ يقكلكف في عيسى بف مريـ قكالن  :ي اليكـ الثاني فقاؿثـ عاد عمرك بف العاص ف
كسأليـ عف قكليـ في المسيح فخافكا، كلكنيـ أجمعكا عمى  ،مرة ثانية فأحضرىـ النجاشي ،اعظيمن 

 .صمى ا عميو كسمـ اكما جاء بو نبين الصدؽ كقالكا: نقكؿ كا ما قاؿ ا 

جاء بو نبينا ىك عبد ا كرسكلو كركحو ككممتو التي ألقاىا إلي مريـ  نقكؿ فيو الذم :كقاؿ لو جعفر
ما قمت ىذا  كا ما عدا عيسى بف مريـ  :مف األرض ثـ قاؿ افأخذ النجاشي عكدن  .العذراء البتكؿ

ف نخرتـ كا :فقاؿ ،فتناخرت بطارقتو ،العكد  .كا 

مف سبكـ  ،مف سبكـ غـر ،منكف بمساف الحبشةاذىبكا فانتـ شيكـي بأرضي بمعنى اآل :ثـ قاؿ لممسمميف
ردكا  :ثـ قاؿ لحاشيتو ،ما أحب أف يككف لي جبؿ مف ذىب كأف آذم رجبلن منكـ ،مف سبكـ غـر ،غـر
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فآخذ الرشكة  ،عمييما ىداياىما فبل حاجة لي بيا،  فك ا ما أخذ ا مني الرشكة حيف رد عمي ممكي
كأقمنا  ،عمييما ما جاءا بوا فخرجا مف عنده مقبكحيف مردكدن " :ةفقالت أـ سممة التي تركم القص .فيو

 .1"عنده بخير دار مع خير جار

ذا كانت بداية إسبلمو بطكلة كثباتا في مكة  اسجؿ فييا انتصارن   ،كىجرة في سبيؿ ا  إلى الحبشة ،كا 
كخسر عمرك بف  ،النجاشي عمى يديو كبعض أىؿ الحبشة تعالىبأف ىدل ا  ،لديف ا عمى أعدائو

مف نكعو ا فريدن  ااستشيادن  فقد سجؿ جعفر بف أبي طالب  ،العاص  كصاحبو سفارتيما إلى النجاشي
حتى فاضت ركحو إلى بارئيا ليبدلو ا  بيما   ،، فقطعت يداه كاحدة بعد األخرلفي معركة مؤتة

2جناحيف يطير بيما في الجنة.
 

 "،بف ممحاف" أخا أـ سممة الذم كاف أحد سفراء بئر معكنو كعند السيكطي أف سفير رسكؿ ا" حراـ
كأمر رجبل مف حاشيتو  ،فمـ ينظر في الكتاب ،حمؿ كتاب رسكؿ ا إلى عدك ا عامر بف الطفيؿ

ا أكبر فزت كرب  :قاؿ حراـ ،فمما أنفذىا فيو كرأل الدـ ،فطعف حراـ بف ممحاف بالحربة مف خمفو
كال  اكلـ يراعكا عيدن  ،عف آخرىـ فقتمكىـ صمى ا عميو كسمـاب رسكؿ ا أصحالكعبة ثـ حممكا عمى 

كدعا عمى عصية كرعؿ  كذككاف في  اعمى أصحابو كثيرن  صمى ا عميو كسمـفحزف الرسكؿ  ،ذمة

 .3".كامبلا صبلة الفجر شيرن 

اليمف فصكرة  إلى صمى ا عميو كسمـسفير رسكؿ ا   كأما شجاعة جرير بف عبد ا البجمي
ضمف مئة  اختاره خالد بف الكليد  امقدامن  افقد كاف فارسن  ،مشرقة أخرل مف صكر شجاعة السفراء
، لمتأثير ستشيادأك كؿ فارس بمئة كتعاىدكا عمى االكحده  شنافارس مف صفكة جيشو كؿ فارس يرد جي

دىـ خالد بف الكليد ئككانكا عند حسف ظف قامع الرـك نكيات األعداء في معركة اليرمكؾ عمى مع
 4.رضي ا عنو

 

                                                           
 - 252، ص 1ـ  ج 1989 -ىػ  1409، 1حكل، سعيد، األساس في السنة حكل، سعيد، األساس في السنة، دار السبلـ لمطباعة، ط   1

258    
 92- 91فقو السيرة النبكية، ص  ،انظر: البكطي،  2
، ج 1ط ،ـ،1985بيركت  –ىػ، الخصائص الكبرل، دار الكتب العممية  911السيكطي، أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر، ت   3
 .369، ص 1
 .300ص  ،خطاب،، سفراء النبي  4
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 :حسٍ انٓٛئخ ٔ انًظٓش :انًطهت انخبنج

كقد استبشر رسكؿ   ،1فابعثكه حسف الكجو حسف االسـ" اإذا أبردتـ إلٌي بريدن ":صمى ا عميو كسمـقاؿ 
، بقدكـ سييؿ بف عمرك سفير قريش في الحديبية كقاؿ: "سيؿ األمر"ا خيرن  صمى ا عميو كسمـا  

 ككما يقاؿ بأف الرسكؿ أك السفير دليؿ عقؿ مف أرسمو.

إلى قيصر الرـك  صمى ا عميو كسمـذكر األثيكبي أف دحية الكمبي رضي ا عنو سفير رسكؿ ا 
 .2اف يضرب بو المثؿ في حسف المظير"" ك :قاؿ األثيكبي الكلكم ،كاف مف أجمؿ الناس

ككاف دحية إذا قدـ  ،عمى ىيئة دحية الكمبي لجمالو رسكؿ او الصبلة كالسبلـ يأتي كاف جبريؿ عميك "
 .3كجمالو" الشاـ لـ تبؽ مخدرة في بيتيا إال خرجت لتنظر إليو لحسنو 

مقن  م اككاف جعفر أشبو الناس برسكؿ ا  خى  أشبيت": صمى ا عميو كسمـقاؿ لو رسكؿ ا  ،قناكخي
مقي مقي كخي ككاف عثماف بف  ،كأرجحيـ عقبلن  ،افتياف مكة منظرن ككاف مصعب بف عمير مف أجمؿ .4"خى

في قكمو  اذا ىيبة ككقار، ككجيين  ،عفاف سفير رسكؿ ا إلى قريش مف أجمؿ الناس كأجكدىـ
كتبٌرع بقكافمو التجارية  ،كاشترل بئر ركمة ،كجٌيز جيش العسرة،اكعـٌ خيره المسمميف جميعن  ،كعشيرتو

مف  اعف  جرير البجمي عندما جاءه كافدن  صمى ا عميو كسمـك قاؿ  5.القادمة مف الشاـ لفقراء المدينة
ف عمى كجيو كمسحة مف ممؾ" ،يقدـ عميكـ مف ىذا الفج مف خير ذم يمف":ببلد اليمف  6كا 

 

                                                           
ىػ 1414اـ الديف القدسي د ط، الييثمي، نكر الديف عمي بف ابي بكر بف سميماف ابك الحسف، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،تحقيؽ حس  1

، ركاه البزار كالطبراني في أألكسط كفي اسناد الطبراني عمر بف راشد، ككثقو العجمي، كضعفو 47، ص 8القاىرة، ج  –ـ،مكتبة القدس 1994
، كرقـ 1186 ، رقـ181ص  3جميكر األئمة، كبقية رجالو ثقات، كطرؽ البزار ضعيفة "اىػ، كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة ج 

4034. 
ىػ 1414المدينة المنكرة، ط  –عمي بف آدـ بف مكسى، شرح الفية السيكطي في الحديث، مكتبة الغرباء  العبلمة األثيكبي الكلكم، محمد بف  2
 .212، ص 2ـ ج 1993/

، ص 2قيؽ:عبد الرحمف الككيؿ، ج مكة المكرمة، تح –أبي بكر البقاعي، إبراىيـ بف عمر الرباط، مصرع التصكؼ، الناشر: عباس الباز   3
235. 

 .159، ص3. ج 4251، عف البراء بف عازب، حديث رقـ 43، باب عمرة القضاء  64البخارم،  صحيح البخارم، كتاب المغازم  4
 .110ـ، ص 2004ىػ / 1425، 1القاىرة، ط  –الصبلبي، عمي محمد، سيرة عثماف بف عفاف، دار الفجر   5
، 3،  تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، ط 250سماعيؿ البخارم الجعفي،  األدب المفرد، باب التبسـ، حديث رقـ البخارم، محمد بف ا  6

، حديث 200، ص 8.كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة ج 97، ص 1بيركت، ج  –ـ دار البشائر األسبلمية 1989ىػ، 1409
3193. 
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عبد الممؾ بف كقاؿ  1.اجماالن كبياءن كأدبن  صمى ا عميو كسمـفمما دخؿ كاف كما كصفو رسكؿ أ 
،ك قاؿ 2()جرير يكسؼ ىذه األمة :كقاؿ عمر بف الخطاب ،(كجيو شؽ القمر كأف ارأيت جريرن عمير )

بٌراؽ  ،رجبلن جميبلن أبيض كضيء الكجو رضي ا عنوكاف معاذ بف جبؿ :العسقبلني: قاؿ الخكالني
كقاؿ  ،مف خيرة شباب قكمو اسمحن  شابان  كقاؿ كعب بف مالؾ: كاف معاذ بف جبؿ ،الثنايا أكحؿ العينيف

 3.كؿ المشاىد صمى ا عميو كسمـشيد مع رسكؿ ا  ،كاف مف أجمؿ الناس :الكاقدم

الخمفاء يختاركف السفراء مف أىؿ الجسامة كالكسامة كنفاذ الرأم كحصانة العقؿ  كىذا يبيف لنا لماذا كاف
 اشجاعن  ابحيث يككف السفير عفيفن  ،كالجرأة كالحمـ كالقدرة عمى كظـ الغيظ كالثقافة كاألصؿ النبيؿ

ء يمثمكف الخميفة فالسفرا ،باألمكاؿ كالضرائبا عالمن  ،لمسنف كالتاريخ امحتاالن في المناظرة جامعن 
كيتفاكضكف كيبرمكف االتفاقيات نيابة عنو كيككنكف عمى دراية تامة بكؿ تفاصيؿ  كيتكممكف باسمو

 .مياميـ

ٌمة كأجمؿ منظر ترتاح العيكف لر  ؤيتيـ فيجذبكف الييـ فكاف المطمكب منيـ أف يظيركا بأحمى حي
 .فتنفذ الرسالة إلى نفكسيـ ،كيرتاحكف لمجالسيـ كاإلصغاء إلييـ ،المستمعيف

ىذا في الكقت الذم كاف فيو السفراء الغربيكف يثيركف اشمئزاز الممكؾ مف رائحتيـ الكريية كمظيرىـ 
كأمراء الفرنجة  حتى أف صبلح الديف أصدر أمرا بأف ال يدخؿ عميو أحده مف سفراء ،المؤذم لمعيكف

 .4حتى يغتسؿ قبؿ مقابمتو في الخيمة

 

 

 

                                                           
القاىرة،ط  –كامؿ في المغة كاألدب، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي ىػ،ال285ابك العباس،  محمد بف يزيد المبرد، ت  1
  154، ص1ـ ج 1997ىػ / 1417، 3

ابف النجار، تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد الفتكحي، شرح الكككب المنير، تحقيؽ محمد الزحيمي كنزيو حماد،مكتبة العبيكاف، ط   2
 .545، ص 4ج ،ـ1988ىػ / 2،1408

، ص 6ىػ، ج 1،1412بيركت، تحقيؽ:عمي البجاكم، ط  –العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر، اإلصابة في معرفة الصحابة، دار الجبؿ   3
136. 

 .56، ص2001، 1أبك عامر، عبلء، الكظيفة الدبمكماسية، دار الشركؽ، عماف، ط  4
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 االمانةالصدق و المطمب الرابع: 
، ألنيـ للى الدكؿ األخر إيا ال بد أف يتصؼ السفراء بالصدؽ  كاألمانة في تبميغ الرسالة التي يحممكن

 افيكصمك  ،مف الخيانة ، كاألمانة تمنعيـمف الكذب كأميرىـ، فالصدؽ يمنعيـ سفراء قكميـ كأمتيـ
 .عمى الكجو األكمؿ كاألمثؿ دكلتيـ مطالب

فيضعفكف أماـ المغريات كالرشاكم التي تعرض  كالمعنكم، كغالبنا ما يتعرض السفراء لؤلغراء ألمادم
مانتيـ كتقكاىـ التي يتمتعكف ، ثـ صدقيـ كأال اإ كال عاصـ ليـ مف ذلؾ ،أعداء امتيـعمييـ مف قبؿ 

 السفراء أف يككنكا صادقيف كأمناء. ، فبل بد عند إختياربيا

، مثمما فعؿ الرجاؿ بف عنفكة سفير ابي بكررضي ا التاريخ أمثمة عمى خيانة السفراءكقد ساؽ لنا 
 .1سبلـ كأصبح مف شيعتو كأتباعةعنو الى مسيممة الكذاب الذم اغراه بالماؿ فارتد عف اإل

فير في ، فتساىؿ السغراه ممؾ الرـك بالماؿألذم ، الى الركـإكمثمما فعؿ سفير معاكية بف ابي سفياف 
 .2، كلما ظير ذلؾ لمعاكية عزلو عف سفارتومطالب معاكية لصالح الرـك

المادية ، يترفع عف كؿ المغريات ميننا عفيفنا نزييناأعند إختياره صادقنا  ف يككف السفيرأفبل بد 
ذىب سفيرنا لرسكؿ ا صمى ا عميو . كما ىك حاؿ عثماف بف عفاف رضي ا عنو عندما كالمعنكية

، فأبى ألف رسكؿ ا صمى ا ؼ ببيت ا الحراـ أثناء سفارتوف يطك ألى قريش فعرضكا عميو إكسمـ 
 .3، ككاف عند حسف ظف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بوو كسمـ كالمسممكف ممنكعكف عف ذلؾعمي

ف اتصؼ بيذه الصفات ال ممإئو ال يختاركف السفراء كىكذا كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كخمفا
بكؿ أمانة  ، ألف حسف المنبت كنبؿ األصؿ كالعشيرة يدفعاف السفير الى العمؿ الصادؽ كالكريـالحميدة

خبلص  . كا 

 

                                                           
 .342ص  ،1ج  ،مكتبة المدٌنة المنورة،عرٌف حقوق المصطفىالشفا بت ،عٌاض بن موسى ،ابو الفضل القاضً ،الٌحصبً  1
2
انغفاساخ فً  ،يذًذ ،انراتعً .71ص ،و1998 ،1ط  ،انماْشج –يكرثح األَجهٕا  ،ذطٕس انرثادل انذتهٕياعً فً األعالو ،يذًذ صادق ،عفٍفً  

 .95ص  ،يصش انجذٌذج –يكرثح يذتٕنً  ،األعالو
ابو  ،ابن الفراء  .181ص  ،5ج  ،م1984 ،1ط ،دمشق –دار الفكر  ،تارٌخ دمشق مختصر ،محمد بن مكرم ،ابن منظور  3

  .33ص  ،تحقٌق صالح الدٌن المنجد ،رسل الملوك ومن ٌصلح للرسالة ،على الحسٌنً بن محمد
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 .انجٓبد انتٙ أسسهٕا نٓب :انًجحج انخبنج

 .سفشاء انذٔل :نًطهت األٔلا

 :لى  نجاشي الحبشة وهمإسفراء رسول اهلل  -1

 .جعفر بن أبي طالب أول سفير إلى الحبشة عمى رأس المهاجرين :-أ

أصاب أصحابو مف   ما صمى ا عميو كسمـكعندما رأل رسكؿ ا  ،في السنة الخامسة لمبعثة النبكية
 ،ال يظمـ عنده أحد الك خرجتـ إلى  أرض الحبشة فإف فييا ممكن " :المحف كالشدائد كالببلء، قاؿ ليـ

، حتى يجعؿ ا لكـ فرجن كىي أرض صد " فخرج عند ذلؾ أصحاب رسكؿ ا صمى مما أنتـ فيو اؽ و
فخرج المياجركف إلى  1فكانت أكؿ ىجرة في اإلسبلـ ،ا عميو كسمـ إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة

جاشٌي إلى النا كحٌممو كتابن  ،كأٌمر عمييـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  جعفر بف أبي طالب  ،الحبشة
 .بو صمى ا عميو كسمـككاف عند حسف ظف رسكؿ ا  ،فأكـر النجاشٌي كفادتيـ ،ممؾ الحبشة

بعقيدتو  اكمعتزن  ،بدينو اشامخن  جعفر بف أبي طالب  صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا  سفير ككاف
الجاىمية مف بكؿ ما أعطاه ا مف شجاعة كببلغة ما كانكا عميو في  امكضحن  ،ميما كانت النتائج

 .الشرؾ كالضبلؿ

أكفد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عمرك بف  :إلى الحبشة اثانين  اعمرك بف أمية الضمرم سفيرن  -ب 
ككاف  ،بعد جعفر بف أبي طالب اثانين  اأمية الضمرم بعد صمح الحديبية إلى النجاشي ممؾ الحبشة سفيرن 

فأسمـ النجاشي كطمب منو رسكؿ ا أف  ،إلسبلـذلؾ في السنة السادسة لميجرة يدعكه فييا إلى ا
 .يزكجو أـ حبيبة كيرسميا كمف عنده مف المسمميف المياجريف إلى المدينة المنكرة

 ،كجٌيزىـ بسفينتيف ،كبعث بكسكة إلى رسكؿ ا ،ليا افأصدؽ النجاشٌي أـ حبيبة أربع مائة دينار ميرن 
رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  في  أماـ؛ ليعمنكا إسبلميـ ةالمدينة المنكر إلى  احبشين  اكبعث معيـ  كفدن 

ففرح رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  كالمسممكف   ،أعقاب غزكة خيبر في السنة السابعة لميجرة
عمى سفارة عمرك بف  اككانت سفارة عمرك بف أمية الضمرم ردن  ،بقدكميـ مثؿ فرحيـ بفتح خيبر

                                                           
. الثعالبي، 302،ص 1 ـ، ج1990ىػ،  1410القاىرة،   –ىػ (، السيرة النبكية،  دار المنار  213ابف ىشاـ، ابك محمد عبد الممؾ، )ت   1

 55ـ ص 1997ىػ 1418، 1دمشؽ، ط  –عبد العزيز، الرسالة المحمدية،  تحقيؽ صالح الخرفي، دار بف كثير 
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مف النجاشٌي  بف العاصكقد طمب عمرك  أكاخر السنة السادسة لميجرة،ة في العاص الثانية إلى الحبش
كقد أٌنب النجاشٌي عمرك بف العاص  ،أىؿ مكةلقكمو  اأف يسٌممو عمرك بف أمية الضمرم ليقتمو إرضاءن 

صمى ا عميو كطمبو قتؿ سفير رسكؿ ا  ،كالمسمميف صمى ا عميو كسمـعمى معاداتو لرسكؿ ا 
 .كتمٌنى عمرك أف لك ابتمعتو األرض ،ضربو عمى أنفو حتى أدماه فتمٌقى الدـ بثكبو بؿ إنو كسمـ

األكبر الذم كاف يا عمرك أتسألني أف أعطيؾ رسكؿ رسكؿ ا الذم يأتيو النامكس  :كقاؿ النجاشيٌ 
النجاشٌي كبايع  قع اإلسبلـ في قمب عمرك بف العاصكدعاه إلى اإلسبلـ مما أك  ،؟يأتي مكسى كعيسى

، بعد محمبلن باليدايا  كبالمسمميف المدينةكأعاد النجاشٌي عمرك بف أمية الضمرم إلى  ،عمى اإلسبلـ
 1.أف أكرميـ خير إكراـ

ف الدكلة  ،بعد صمح الحديبيةقد أمف مكر قريش  صمى ا عميو كسمـكىنا يتبيف لنا أف رسكؿ ا  كا 
كاتجو لفتح خيبر التي  ،عف قتاؿ المسمميف اشن قد حٌيد قري ؿ اف رسك أ، ك ف االجتثاثأصبحت آمنة م

 .كانت تتآمر مع قريش ضد المسمميف

كالتي تبعد عف   ،أقكل دكلة في ذلؾ الزماف لى مؤتة لقتاؿ الركـ الذيف كانكابؿ ذىب جيش المسمميف إ
ال تقكل عمى مياجمة المسمميف حتى كلك كاف جيش  اأم أف قريشن  ،المدينة أضعاؼ ما تبعده مكة

أف يرسؿ  صمى ا عميو كسمـمما حدا برسكؿ ا  ،عف المدينة اجيش الركـ بعيدن  مع االمسمميف مشتبكن 
كتزكيجو  ،تسييؿ عكدة مياجرم الحبشة إلى المدينة المنكرة اسفيره عمرك بف أمية إلى النجاشٌي طالبن 

 .نجاشٌي في غاية  التماـ كالكماؿلكقد كاف رد ا ،بأـ حبيبة

إلى يثرب: بعد أف تمت بيعة العقبة األكلى في مكسـ  امصعب بف عمير رضي ا عنو سفيرن  -2
ثني عشر رجبلن مف ابيف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ك   ،في السنة الثامنة لمبعثة  النبكية  ،الحج
ا عميو كسمـ مع ىؤالء المبايعيف مصعب بف  بعث النبي صمى ،كالتي سٌميت ببيعة النساء ،يثرب

 .كينشر اإلسبلـ بينيـ ،الديف كيفٌقييـ في أمكر ،ليعٌمـ المسمميف شرائع اإلسبلـ ،عمير رضى ا عنو

                                                           
، 2ـ ج 1984ىػ 1424، 3ىػ( كتاب المغازم، تحقيؽ مارسدف جكنس، عالـ الكتب، بيركت، ط 207الكاقدم، محمد بف عمر بف كاقد  )ت   1

 .552ـ ص 2008ىػ /1429، 1بيركت، ط  –اليادم، السمـ في القرآف الكريـ كالسنة، دار ابف حـز  . الخمميشي، عبد744- 742ص 
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 ،كقد نزؿ مصعب بف عمير في بيت أسعد بف زرارة 1باب اإلسبلـ السابقيف األكليفمف ش اككاف شابن 
مما أثار حفيظة    ،مف األياـ التؼ حكليما مجمكعة مف المسمميف كفي يكـ ،كبدءا يدعكاف إلى ا

 .ككانا عمى الشرؾ ،سعد بف معاذ كأسيد بف حضير سيدا بني عبد األشيؿ

 ،المذيف أتيا ليسفيا ضعفاءنا فازجرىما اذىب إلى ىذيف الرجميف :بف حضير فقاؿ سعد بف معاذ ألسيد 
تة، فجاء أسيد حامبلن حرب.كلكال ذلؾ لكفيتؾ ىذا ،رة ابف خالتيفإف أسعد بف زرا ،يأتيا دارينا كانييما أف

  افكقؼ أسيد عمييما متشتمن  ،ىذا سيد قكمو فاصدؽ ا فيو :لمصعب فمما رآه أسعد بف زرارة قاؿ
 .؟ تسٌفياف ضعفاءنا اعتزالنا إف كانت لكما بأنفسكما حاجةكقاؿ: ما جاء بكما إلينا

ف كرىتو كؼ عنؾ ما تكره ؟ فقاؿ أسيد ،ف رضيت أمران قبمتوفإ ،أكتجمس فتسمع :فقاؿ لو مصعب  :كا 
فشرح ا صدره  ،أنصفت  ثـ ركز حربتو كجمس فكممو مصعب رضي ا عنو كتبل عميو القرآف

 .سبلـلئل
تغتسؿ   :قاال كيؼ تصنعكف إذا أردتـ أف تدخمكا ىذا الديف ؟ ،أحسف  ما تدعك اليو كأجممو ما :ثـ قاؿ

 .ثـ تصمي ركعتيف  فعمؿ بما قاال ،ثـ تشيد شيادة الحؽ ،كتطٌير ثكبؾ

سعد بف  -ثـ قاؿ أسيد إف كرائي رجبلن إف تبعكما لـ يتخمؼ عنو أحد مف قكمو  كسأرشده إليكما اآلف  
فمما  ،أحمؼ با لقد جاءكـ بغير الكجو الذم ذىب بو مف عندكـ :فمما رآه سعد بف معاذ  قاؿ –معاذ 

كقد  ،افك ا ما رأيت بيما بأسن  ،؟ فقاؿ كٌممت الرجميفتما فعم :قاؿ لو سعد كقؼ أسيد عمى النادم
 .نييتيما فقاال نفعؿ ما أحببت

فقاـ  ،لى أسعد بف زرارة ليقتمكه كقد عرفكا أنو ابف خالتؾ ليخفركؾإكقد سمعت أف بني حارثة خرجكا 
أراد  اأسيدن  د مطمئنيف عرؼ أففمما رآىما سع ،فأخذ حربتو كخرج إلييما ،لمذم ذكر لو اسعد مغضبن 

كشيد شيادة الحؽ  ،فأسمـ سعد ،فقاؿ لو مصعب ما قالو ألسيد ،افكقؼ متشتمن  ،منو أف يسمع منيما
 .مثؿ صاحبو

                                                           
 –الفسطاط  –.  مرسي، محمد سعيد، عظماء اإلسبلـ، اقرأ 356، ص 5المباركفكرم  مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح،  ج   1

 .50ـ، ص 2003-ىػ 1423 ،مصر
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 ،اكأفضمنا رأين  ،سيدنا :مكف أمرم فيكـ ؟ قالكاكيؼ تعم ،يا بني عبد األشيؿ :فرجع إلى قكمو كقاؿ
، فما أمسى فييـ رجؿ ٌي حراـ حتى تؤمنكا با كرسكلوائكـ عم، قاؿ إف كبلـ رجالكـ كنسكأيمننا نقيبة

 .كمسممةمنا كال امرأة إال مسم

حتى   ،كىكذا عـٌ اإلسبلـ قبيمتي األكس كالخزرج  خبلؿ ستة شيكر، كما أف حؿ مكسـ الحج التالي
عنو  كقد قدـ مع مصعب رضي ا  ،جاء مصعب بف عمير يبٌشر رسكؿ ا  بإسبلـ أكثر أىؿ يثرب

كعٌز عمييـ ما يتعرض لو رسكؿ ا  كأصحابو في مكة مف األذل  ،بضع كسبعكف مف المسمميف
 1.عة العقبة الثانية )الكبرل(ككانت بي افاجتمعكا برسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ سرن  ،كاالضطياد

امكا دكلة اإلسبلـ كأق ،كعبلنية اسرن  ،كجماعات اكعمى إثر ىذه البيعة ىاجر المسممكف إلى يثرب أفرادن 
:المدينة  بح اسـكأص ،، كلممياجريف إخكانان اكلمرسكؿ أنصارن  ،ادارن  فأصبح لئلسبلـ يثرب منذ ذلؾ اليـك

  .عمى ساكنيا أفضؿ الصبلة كالسبلـالمنكرة 
 

لى أسقف الروم األكبر:  ًرادحية الكمبي سفي :-3  إلى قيصر وا 

 عمى  اشكرن   ،القسطنطينية إلى بيت المقدسبينما  كاف قيصر الركـ يمشي في حمص راجؤل  مف 
كصمو دحية الكمبي حامبلن كتاب  ،ما منحو مف الظفر  كالنصر عمى الفرس كاسترداده بيت المقدس

مف  محمد بف "بسـ ا الرحمف الرحيـ :ىذا نصوصمى ا عميو كسمـ بعد صمح  الحديبية رسكؿ ا 
فإني أدعكؾ بدعاية  :أما بعد،تٌبع اليدلامف  سبلـ عمى ،ىرقؿ عظيـ الركـ عبد ا كرسكلو إلى

بيت  كعند كصكلوفإف تكٌليت فعميؾ إثـ األريسييف "  ،يؤتؾ ا أجرؾ مرتيف ،أسمـ تسمـ ،اإلسبلـ
ككاف فييـ  ،بالشاـ افأرسؿ ىرقؿ إلى ركب مف قريش كانكا تجارن  ،بانتصاره عمى الفرس  احتفؿالمقدس 
كقاؿ بأف ىذا  ،فتيٌقف ىرقؿ أف ىذه صفات الرسؿ ،صاؼ رسكؿ ا كأتباعوفسأليـ عف أك  ،أبكسفياف

د بمغ أمر ابف أبي كبشة أف لق "مما دعا أبا سفياف أف يقكؿ: ،الرسكؿ سيممؾ مكضع قدمٌي ىاتيف
 2"ممؾ بني األصفر يخافو

                                                           
بيركت، ط  –ىػ، الحاكم في فقو الشافعي، دار الكتب العممية 450بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم  ت) الماكردم، ابك الحسف عمي  1
 .178ص   3. ابف كثير، البداية كالنياية ج 1، ص 2ـ، ج1994ىػ 1414، 1

 -لكتاب كالسنة، دار القمـ . ابكشيية، د محمد بف محمد،السيرة النبكية في ضكء ا306-304، ص 4ابف كثير،  البداية كالنياية،  ج   2
 .360- 459ـ، ص 1999ىػ 1419، 5دمشؽ، ط 
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خاؼ عمى  كلكنو عندما رأل رفض البطارقة ،كحاكؿ ىرقؿ أف يقنع البطارقة بصدؽ رسكؿ ا ككتابو
 .نفسو كممكو فأحجـ عف ذلؾ

"إلى أحمد رسكؿ ا الذم بشر بو عيسى مف   :ككاف نٌص جكاب ممؾ الركـ ىرقؿ إلى رسكؿ ا
ني أشيد أنؾ رسكؿ ا ،إنو جاءني كتابؾ مع رسكلؾ :قيصر ممؾ الركـ  ،نجدؾ عندنا في اإلنجيؿ ،كا 

ني دعكت الركـ إلى أف   ،ليـ اكلك أطاعكني لكاف خيرن  ،فأبكا ،يؤمنكا بؾبٌشرنا بؾ عيسى بف مريـ  كا 
 .1كلكددت أني عندؾ أخدمؾ كأغسؿ قدميؾ"

 .مف رجاؿ الديف النصارل اخكفن  ،كقد رٌجح محمكد شيث خطاب أف تككف الرسالة شفكية ال كتابية 

ضغاطر( األسقؼ األكبر  لدل مبي أف يعرض أمر رسكؿ ا عمى )كطمب قيصر الرـك مف دحية الك
 احتى خمع مبلبسو السكداء  كلبس ثيابن  سمع مف دحية ما جاء بو إلى قيصر الذم ما أف ،ركـال

إنو قد جاءنا كتاب مف  ،يا معشر الركـرج عمى الركـ في الكنيسة كقاؿ: "ثـ أخذ عصاه كخ .بيضاء
ني أشيد أف ال إلو إال ا ،كجؿٌ  ، يدعكنا فيو إلى ا عزٌ أحمد كما كاد  ،وكأف أحمد عبده كرسكل ،كا 

فمما رجع دحية إلى ىرقؿ كأخبره  ،ينيي ضغاطر كبلمو حتى كثب عميو رجاؿ الديف فضربكه كقتمكه
ف كا أعظـ  عندىـ " قد قمت لؾ إنا نخافيـ عمى أنفسنا  فاألسقؼ األكبر ضغاطر  كا :قاؿ ،الخبر

 2.مني " كأجكز قكالن 
عمى أىؿ الكتاب فيـ يعرفكنو  لـ تكف غريبة كسمـصمى ا عميو كمما ال ريب فيو أف بعثة رسكؿ ا 

ٌَ أَْتَُاَءُْْى  ﴿ كما يعرفكف أبناءىـ كما قاؿ ا في كتابو العزيز ا ٌَْعِشفُٕ ًَ ٍَُْاُُْى اْنِكرَاَب ٌَْعِشفََُُّٕ َك ٍَ آذَ انَِّزٌ

 ٌَ ٕ ًُ ُْْى ٌَْعهَ َٔ ٌَ اْنَذكَّ  ٕ ًُ ُُْْٓى نٍََْكرُ ٌَّ فَِشٌمًا ِي إِ َٔ  ٍْ ٍَ  اْنَذكُّ ِي رَِشٌ ًْ ًُ ٍَ اْن ٍَّ ِي كما اتضح لنا و ،3﴾َستَِّك  فاََل ذَُكََٕ
 اكمف مكقؼ األسقؼ ضغاطر الذم لبس ثيابو البيض استعدادن  ،ذلؾ مف أسئمة ىرقؿ ألبي سفياف

 .فمك استطاع ىرقؿ إقناع القساكسة باإلسبلـ ألسمـ الركـ جميعان  ،لبلستشياد في سبيؿ ا

حتى  ،اككاف أثر الدعكة في نفكسيـ عظيمن  ،الحجة عمييـ رسكؿ ا اـ سفيركميما كانت النتائج فقد أق
كقاؿ أحد أىؿ العمـ في ركما ليرقؿ: نعـ إنو النبي  ،كصؿ خبر كتاب رسكؿ ا إلى ركما كعممائيا

                                                           
. انظر: الحيدر أبادم، محمد حميد ا، مجمكعة الكثائؽ السياسية في عيد النبكة كالخبلفة الراشدة، 90،  ص 1ج  ،خطاب، سفراء النبي  1

 37مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، )د.ط(، )د.ت(، ص
 .56، ص 3ج  ،.. ابف األثيرالجزرم،  الكامؿ في التاريخ651- 650، 2(، ج يخ الطبرم )تاريخ ألرسؿ كالممكؾ، تار أبك جعفرالطبرم  2
 .146سكرة البقرة، آية   3
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بؿ كاف  اكال مستيجنن  امستغربن  صمى ا عميو كسمـفمـ يكف مبعثو  ،الذم بٌشر بو عيسى عميو السبلـ
رىاصاتو كثيرة ارن منتظ  .كا 

في حسف أدائو كشجاعتو كببلغتو كىك يخاطب  صمى ا عميو كسمـكىنا نبلحظ قكة سفير رسكؿ ا 
فإني أدعكؾ إلى مف كاف المسيح  :فقاؿ دحية ،نعـ :؟ فقاؿ قيصرىؿ كاف المسيح يصمي :ىرقؿ بقكلو
كأدعكؾ إلى النبي األمي الذم  ،كأدعكؾ لمف دٌبر السماكات كاألرض كالمسيح في بطف أمو ،يصمي لو

كتشفي مف  ،، كعندؾ أثارة مف عمـ تكفي عف العيافكعيسى بف مريـ  بٌشر بو مكسى 
ال ذىبت عنؾ اآلخرة كشكركت في الدنيا ،ف أجبت كانت لؾ الدنيا كاآلخرةإف ،الخبر كاعمـ أف لؾ  ،كا 

ككضعو عمى عينيو  صمى ا عميو كسمـفأخذ قيصر كتاب رسكؿ ا  ،يقصـ الجبابرة كيغٌير النعـ ارب  
  .1كرأسو كقبمو

  :إلى كسرى اعبد اهلل بن حذافة  السهمّي  سفيرً  :-4

إلى كسرل يدعكه فييا  صمى ا عميو كسمـخرج عبد ا بف حذافة السيمٌي حامبلن رسالة رسكؿ ا 
كقد  ،كثبلثيف سنة احكـ سبعن ككاف كسرل قد  ،إلى اإلسبلـ  في شير محٌرـ مف السنة السابعة لميجرة

كقد  ،اكأبعدىـ غكرن   أيناكأنفذىـ ر  ،افكاف مف أشد ممككيـ بطشن  ،أحيط كسرل بجبلؿ لـ يبمغو ممؾ قبمو
كالذم ييب  ،الذم يصحك مع الشمس ،ألكحد بيف الرجاؿاكاإللو  ،سٌمى نفسو الرجؿ الخالد بيف اآللية

 .عينيو لمنيؿ

"بسـ ا الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ ا إلى كسرل  :رلإلى كس ككاف نص كتاب رسكؿ ا 
كأني رسكؿ ا  ،كشيد أف ال إلو إال ا ،عظيـ فارس،سبلـ عمى مف أتٌبع اليدل كآمف با كرسكلو

  .2فإف أبيت فعميؾ إثـ المجكس"  ،أسمـ تسمـ ،اإلى الناس كافة لينذر مف كاف حين 

فمما بمغ ذلؾ رسكؿ  ،ثـ أخذه فمزقو ،فقرأه عميو ،ليو كتاب رسكؿ افدفعت إ" :قاؿ عبد ا بف حذافة 
ا الميـ مزؽ ممكو " ثـ ما كاف مف كسرل إال  أف بعث إلى باذاف عاممو عمى اليمف " إف عبدن  :ا  قاؿ

                                                           
، 1، ج2، ط2008الكتاني، محمد عبد الحي، نظاـ الحككمة النبكية المسمى التراتيب اإلدارية، حققو: عبد ا الخالدم، دار األرقـ، بيركت،   1
 .182ص

 .656- 65، ص 2( ج خ الطبرم، )تاريخ الرسؿ كالممكؾابك جعفرالطبرم،  تاري  2
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ف أبا عمييما  ،افابعث إليو رجميف جمديف يأتياني بو مربكطن  ،مف عبيدم قد كتب يدعكني إلى دينو كا 
 .فمٌبى باذاف أمر كسرلبا عنقو "  فميضر 

صمى ا ، فدفعا إليو  الكتاب، فتبسـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـكأرسؿ رجميف بكتاب إلى النبي 
قاؿ ليما  ،لغدافمما كاف  ا فأخبركما بما أريد،كقاؿ ليما ارجعا عني يكمكما ىذا لتأتياني غدن  عميو كسمـ
قد سٌمط عميو ابنو شيركيو فقتمو  تعالىتبارؾ ك  ابرا صاحبكما أف : أخصمى ا عميو كسمـرسكؿ أ 

، كعندما جاء كتاب شيركيو إلى باذاف يفيد بقتمو كالده بذلؾ في ىذه الميمة " فرجعا إلى باذاف فأخبراه
 1.ء أسمـ باذاف كاألبناء باليمفكأف عميو الطاعة كالكال

كقكال  ،كينتيي إلى الخؼ كالحافر ،سيبمغ ما بمغ كسرل أخبراه أف ديني  :كعند أبي زىرة أف النبي قاؿ
كأعطى رسكؿ ا أحد الرسكليف  ،كممكتؾ عمى قكمؾ مف األبناء ،إف أسممت أعطيتؾ ما تحت يديؾ

 2.ىب كفضة كانت قد أىديت إليومنطقة فييا ذ

ح عبد ا بف ككاف نجا ،كأٌدل األمانة ،الرسالة صمى ا عميو كسمـكىكذا بٌمغ رسكؿ  رسكؿ ا 
  ،كلكٌف عاممو عمى اليمف أسمـ كحسف إسبلمو ،حيث أصٌر كسرل عمى كفره اعظيمن  احذافة نجاحن 

ككاف  ،اكقاتمكا المرتديف قتاالن شديدن  ،كبقكا عمى إسبلميـ في أياـ الردة ،كأسمـ معو أناس مف أىؿ اليمف
 ،فكتب ا الفبلح لباذاف فأسمـ ،ي اليمفلباذاف أثر كبير في مقتؿ األسكد العنسي الذم اٌدعى النبٌكة ف

 .3كأما كسرل فقد أصٌر عمى كفره كمف معو مف المجكس

 :إلى المقوقس احاطب بن أبي بمتعة سفيرً  :- 5

فقاؿ   ،فقرأ الكتاب ،أكصؿ حاطب بف أبي بمتعة  كتاب رسكؿ ا إلى المقكقس في اإلسكندرية 
"ما منع عيسى بف مريـ  :حاطب فقاؿ لو ؟فيسٌمط عميٌ  ،أف يدعك عميٌ  الحاطب ما منعو إف كاف نبين 

أليس  ،أخبرني عف صاحبؾ" :ثـ عاد المقكقس قائبلن لحاطب .؟ضطيدهاأف يدعك عمى مف أبى عميو ك 
فعيسى " :فأجابو حاطب ،؟دع عمى قكمو حيث أخرجكه مف بمدتوفما لو لـ ي :قاؿ ،""بمى :؟ قاؿ اىك نبين 

                                                           
ـ  دار الكتب 1990-ىػ1410، 1محمد بف سعد منيع الياشمي البصرم، الطبقات الكبرل، تحقيؽ، محمد عبد القادر عطا، ط   ،ابف سعد  1

 .260. / 199ص  ،1بيركت، ج  -العممية  
 .134-133، ص 3ـ، ج 1972 -ىػ 1392بيركت،   –خاتـ النبييف، د  ط، دار التراث أبك زىرة، محمد،   2
 .35-34، ص2009، 1أبك الكفاء، طارؽ محمد، تاريخ صنعاء، دار الكتب العممية، بيركت، ط  3
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أنت حكيـ  ،" أحسنت :قاؿ.لـ يدع عمييـ حتى رفعو ا " ،قكمو صمبوبف مريـ رسكؿ ا حيف أراد 
 1"جئت مف عند حكيـ

كال يعتبر  ،فاعتبر بغيرؾ ،فانتقـ ا منو ،إنو قد كاف قبمؾ رجؿ زعـ أنو الرٌب األعمى" :كقاؿ حاطب
ف لؾ دينن  ،بؾ كما بشارة  ،كاهكىك اإلسبلـ الكافي بو ا فقد ما س ،لف تدعو إال لما ىك خير منو اكا 

كما دعاؤنا إياؾ إلى القرآف إال كدعائؾ أىؿ التكراة إلى  ،مكسى بعيسى إال كبشارة عيسى بمحمد
"إف القبط ال يتابعكني عمى  :نأمرؾ بو " فقاؿ المقكقس ،كلكننا ،كلسنا ننياؾ عف ديف المسيح ،اإلنجيؿ
ياؾ يا حاطب كأنا أضٌف بممكي ،إتباعؾ  2حاكرنا بو.أف تخبر القبط بما ت" كا 

 

كأحسف ى  اكختـ عميو كأكـر حاطبن  ،كأخذه ككضعو في كعاء مف عاج ،كقىبىؿ المقكقس كتاب رسكؿ ا
صمى ا عميو رضي ا عنو إلى المدينة حٌممو المقكقس ىدايا إلى النبي  كلما عاد حاطب ،نيزلو
ككىب  ،صمى ا عميو كسمـؿ ا إلى رسك  اكبغمة كحمارن  ،اكعشريف ثكبن  ،ا: منيا ألؼ مثقاؿ ذىبن كسمـ

ألتي أنجب منيا  ،تزكج رسكؿ ا منيف مارية ألقبطية جاريتيفباإلضافة إلى  ،لحاطب ماالن عظيما
ا أكصمكه إلى كأرسؿ مع حاطب جندن  ،،ككىب لحساف بف ثابت الثانية كتسمى شيريف.كلده إبراىيـ

 3.مأمنو

" لمحمد بف عبد :ىذا نصيا صمى ا عميو كسمـؿ ا إلى رسك  جكابية رسالة اكحٌمؿ المقكقس حاطبن 
 اكقد عممت أف نبين  ،ليوإأما بعد فقد قرأت كتابؾ، كفيمت ما ذكرت كما تدعك ،سبلـ ،مف المقكقس ،ا

ليما مكاف في  بجاريتيفكبعثت إليؾ  ،كقد أكرمت رسمؾ ،كقد كنت أظف أنو يخرج بالشاـ ،قد بقي
  .4كالسبلـ" ،إليؾ بغمة لتركبيا كأىديت ،كبكسكة ،القبط عظيـ

باحث أف سفارة حاطب رضي ا عنو إلى المقكقس عظيـ مصر كانت مف السفارات كيرل ال 
كشيد لو بأنو حكيـ جاء  ،بكؿ أدب كاحتراـ التي جعمت المقكقس يتعامؿ مع سفير رسكؿ ا  ،الناجحة

كلـ يتأٌخر عف استقبالو كما يفعؿ مع  ،بطكطمب منو أف يكتـ أمر الحكار بينيما عف الق ،مف عند حكيـ
                                                           

 .33- 32، ص2األصبياني، معرفة الصحابة، ج   1
ي، الحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف، حسف المحاضرة في تاريخ مصر . السيكط422، ص4نصب الراية ألحاديث اليداية، ج  ،الزيمعي  2

 .89 – 88، ص 1ـ، ج 1988 -ىػ 1418القاىرة، د ط،  –كالقاىرة، دار الفكر 
 .517، ص 1ابف األثير الجزرم،  أسد الغابة في معرفة الصحابة،  ج   3
 .396- 395، ص 4ـ ج 1985-ىػ 1405، 1يركت، ط ب –(، دار الكتب العممية 458البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف )ت  4



111 
 

كرامو لسفيره  حاطب  ،صمى ا عميو كسمـإلى رسكؿ ا  كما بعثو مف اليدايا ،بقية الكفكد  كا 
رسالو طبي ارجع إلى قكمؾ فإننا قكـ ال  :، كقكؿ رسكؿ ا لمطبيبصمى ا عميو كسمـلرسكؿ ا  بناكا 

ذا أكمنا ال نش ،نأكؿ حتى نجكع  صمى ا عميو كسمـ اإال دليؿ قاطع عمى أثر رسالة رسكؿ  ،بعكا 
 1.عميو

كلكاف إعبلنو لئلسبلـ  ،ممف يستمعكف القكؿ فيتبعكف أحسنو ال حب الممؾ كالجاه لكاف المقكقسكلك 
عمى  اأف تفتح مصر بعد ىذا التاريخ بثبلثة عشرة عامن  كلكف حكمة ا اقتضت ،أقرب مف رد الطرؼ

 .العاص رضي ا عنو يد عمرك بف

 

 .إلى الحارث بن أبي شّمر الغساني اشجاع ابن وهب األسدي سفيرً  :- 6

كىك في غكطة دمشؽ  منشغبلن   ،إلى الحارث بف أبي شٌمر الغساني فقد كصؿ شجاع بف كىب 
  اراجبلن عمى قدميو شكرن  المقدس أثناء مسيره إلى بيت ،يئة  االستقباؿ ليرقؿ ممؾ الركـفي تي

 اك محاكرن  ،اكأقاـ عمى بابو يكميف منتظرن  ،فمـ يتمكف مف الدخكؿ إليو مباشرة ،النتصاره عمى الفرس
عمى ا ذلؾ عف الحارث خكفن  امخفين  ،إسبلمو  أماـ شجاع بف كىب  حاجبو الذم سرعاف ما أعمف

 .نفسو

ذف ىرقؿ لقتاؿ رسكؿ أما الحارث بف أبي شٌمر فبعد أف قرأ الكتاب قاؿ" مف ينزع مني ممكي " كاستأ
 2.فأكرمو كعاممو بالحسنى ،احسنن  اأف يرد سفير رسكؿ أ ردن  كأمره ،كلكف ىرقؿ منعو مف ذلؾ ،ا

فقد أسمـ حاجبو كبعض  ،نجح في سفارتو إلى الحارث أف شجاع بف كىب  اكىكذا ندرؾ تمامن 
 ،صمى ا عميو كسمـؿ ا إال أنو أحجـ كتراجع عف محاربة رسك  ،كفره كبقي الحارث عمى ،حاشيتو

؛  إلى ىرقؿ كسممو رسالة رسكؿ ا بناءن عمى أمر ىرقؿ كنصيحتو ألف دحية الكمبي كاف قد كصؿ
 .لو اليرقؿ كخادمن  األف الحارث ال يعدك إال أف يككف تابعن 

 

                                                           
 .352، ص  3ـ، ج 2008، 3لبناف، ط  –الحمبي، أبك الفرج نكر الديف عمي بف إبراىيـ بف أحمد، السيرة الحمبية،د ار الكتب العممية   1
 .364أبك شيية، السيرة النبكية عمى ضكء الكتاب كالسنة،، ص  2
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 .سميط بن عمرو إلى هوذة بن عمي صاحب اليمامة  - 7

 إال أف ىكذة كاف أقكل ،في الممؾ ليكذه اؿ  الذم كاف شريكن بثمامة بف أثافقد استعاف سميط بف عمرك 
شترط ىكذة إلسبلمو أف يككف لو األمر اف ،مة بف أثاؿ قد أسمـ قبؿ الحديبيةككاف ثما ،منو في قكمو

 .صمى ا عميو كسمـ مف بعد رسكؿ ا 

سيابة مف األرض ما  لك سألني: "صمى ا عميو كسمـكعندما أخبر سميط  رسكؿ ا بشرط ىكذة قاؿ 
ريؿ عميو السبلـ مف فتح مكة جاءه جب صمى ا عميو كسمـفمما رجع رسكؿ ا باد كباد ممكو"  ،فعمت

 .كلكف نتائجيا أثمرت فيما بعد ،أقؿ مف غيرىافكاف نجاح ىذه السفارة  1بأف ىكذة قد مات

 

  :نإلى جيفر وعبد ابني الجمندي ممكي عما اعمرو بن العاص سفيرً  :- 8

كحاكر األخكيف    ،حامبلن رسالة رسكؿ ا  إلى ممكييا جيفر كعبد ،كصؿ عمرك بف العاص إلى عيماف
 .كانا تابعيف لممؾ الركـ ىرقؿ كفأسمـ عبد ثـ تبعو جيفر 

كاف  ،بعد إسبلمو اكلـ يدفع لمركـ درىمن  ،كأخبر عمرك بف العاص األخكيف أف نجاشٌي الحبشة قد أسمـ 
"رجؿ رغب في ديف كاختاره  :ا حيرض عمى النجاشٌي ألنو قطع الخراج عنو  قاؿ ىرقؿممؾ الركـ عندم

كأسممت  ،فأسمما كحسف إسبلميما .2بممكي لصنعت مثمما صنع" كا لكال الضفٌ  ،ما أصنع بو ،لنفسو
 كمكنا عمرك بف العاص كعاكناه عمى جمع الصدقات مف األغنياء كردىا إلى ،القبائؿ العربية بإسبلميـ

ثبتا عمى  كجمع الجزية  كعندما ارتدت بعض القبائؿ عف اإلسبلـ عند كفاة  رسكؿ ا ،الفقراء
كتعاكنا مع الجيش الذم بعثو أبك بكر الصديؽ رضي ا عنو لمحاربة المرتديف حتى عادت  ،اإلسبلـ

 3.عيماف بكؿ أىميا إلى اإلسبلـ

في جاىميتو، رتيف إلى النجاشٌي ضد المسمميف اكىكذا يتبيف لنا أف عمرك بف العاص الذم فشؿ في سف
مع أنو كاف محٌمبلن باليدايا إلى النجاشٌي كبطارقتو كاستخدـ  كؿ   ،نجح في سفارتو ىذه أكمؿ نجاح
 .اإال أف فشمو كاف ذريعن  ،أساليب الكذب كالخداع كالمراكغة

                                                           
 .425ص.  ،4اديث اليداية، ج الزيمعي الحنفي، نصب الراية ألح  1
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التي ككمو بيا رسكؿ ا صمى كفي سفارتو ىذه استخدـ الحٌجة كالبياف كالذكاء الخارؽ في بياف ميمتو 
 .فكتب ا لو التكفيؽ كالنجاح كأسممت عيماف كقبائميا عمى يديو فسبحاف مقٌمب القمكب ،ا عميو كسمـ

 .سفارة رسول اهلل إلى اليمن وهم خمسة وفود :- 9

خ صمى ا عميو كسمـأرسؿ رسكؿ ا  كتو المياجر بف أبي أمية المخزكمي إلى الحارث بف كبلؿ كا 
صمى مف غزكة تبكؾ في السنة التاسعة لميجرة كطمب منو رسكؿ ا   صمى ا عميو كسمـبعد عكدتو 

كأف يسأؿ  ،كيصمي ركعتيف ،كأف يتطٌير كيحسف الطيكر ،اأف ال يدخؿ عمييـ إال نيارن  ا عميو كسمـ
كأف  يقرأ عمييـ "  ،فإنيـ قابمكف ،ا النجاح كالقبكؿ، كأف يأخذ الكتاب باليميف  كيدفعو  إلييـ  باليميف

فكاف األمر  ،فمف تأتيؾ حجة إال دحضت .آمف محمد كأنا أكؿ المؤمنيف :فإذا فرغت فقؿالبينة "  سكرة
خكانو كمف يمكذ بيـ ،كما قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ  في إسبلمية فأصبحت أكؿ سفارة ،فأسمـ الحارث كا 

 1.اليمف

كتضمنت  شرائع  :معاذ بف جبؿ كمالؾ بف مرارة ك أبك مكسى األشعرمكأما الرسالة الثانية فقد حمميا  
كعدـ إكراه أىؿ الكتاب عمى  ،كممف تؤخذ الزكاة كلمف تعطى ،اإلسبلـ كتفاصيؿ الزكاة كاألنصبة

كعف خطكرة  الشرؾ كالكبائر كغيرىا مف  ،أحكاـ الدٌيات  كالجركح قصاصك  ،اإلسبلـ كأف عمييـ الجزية
 2.األحكاـ

 ،فمـ يجيبكه ،لرسالة الثالثة فقد حمميا خالد بف الكليد إلى ىمذاف باليمف يدعكىـ فييا إلى اإلسبلـكأما ا
فكتب  ،فقرأ عمييـ كتاب رسكؿ ا  فأسممت ىمذاف جميعا ،ثـ بعث رسكؿ ا عمي بف أبي طالب 

 اشكرن   اكتاب خٌر ساجدن فمما قرأ رسكؿ ا ال ،يخبره بإسبلميـ صمى ا عميو كسمـعمي إلى رسكؿ ا 
 3السبلـ عمى ىمذاف. ،، السبلـ عمى ىمذاففقاؿ "السبلـ عمى ىمذاف ،فع رأسو ثـ ر 

صمى ا عميو كأما الرسالة الرابعة  فقد حمميا إلى اليمف عمرك بف حـز ككانت قبؿ كفاة رسكؿ ا 
 .إدارية كتنظيمية اكتضمنت أمكرن  ،بشيكر عدة كسمـ

                                                           
ـ، ج 1989ىػ، 1409بيركت، د ط، –ىػ،،الركض األنؼ، دار الفكر 581الخثعمي السييمي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف أبي الحسف، ت   1
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 .باليمف يدعكىما إلى اإلسبلـ   فأسمما قبيمتيفخامسة  فقد حمميا جرير بف عبد ا إلى كأما الرسالة ال

ف تأٌخر ا  ك  ،اال حربن  اكأنيا فتحت سممن  ،كيرم الباحث أف اليمف قد حازت الكثير مف السفراء ك الرسائؿ
قكع مكة بيف اليمف رسكؿ ا في إيفاد الرسؿ إلييا  إلى ما بعد فتح مكة ألف الطريؽ لـ تكف  آمنة  لك 

 :فالسفير األكؿ ،كقد نجح سفراء رسكؿ ا في دعكة القبائؿ اليمنية إلى اإلسبلـ ،كالمدينة المنكرة
 اهكالسفير الثاني  معاذ بف جبؿ كصاحب ،المياجر بف أمية أسمـ عمى يديو زعماء أكبر قبائؿ اليمف

عمي بف أبي طالب "أسممت عمى يديو قبائؿ  كالسفير الثالث " ،حممكا  الييـ شرائع اإلسبلـ التفصيمية
 .ىمذاف

 

" فكاف يحمؿ في طيات كتابو أنظمة إدارية كتنظيمية كتكجيييو تساعد  كالسفير الرابع "عمرك بف حـز
 .عمى السيطرة التامة عمى اليمف

كنو  مف باليمف لك األنو كاف خبيرن  ،لمف سبقكه مف السفراءا " فقد كاف مساعدن الخامس "جريركأما السفير 
كتمكنكا  ،كقد صمد ىؤالء السفراء مع أىؿ اليمف في مكاجية األسكد العنسي الذم اٌدعى  النبٌكة أىميا

نياء فتنتو  .1لئلسبلـ إلى آخر الدىر اليبقى اليمف السعيد حصنن  مف قتمو كا 

ف تعدد السفراء الذيف بعثك  تسمى  التي كانتتعدد القبائؿ اليمنية كمناطقيا، إلى اليمف سببو ا كا 
 .فمـ يكف ليا كحدة سياسية كاحدة تجمعيـ ،المخاليؼ

مكسى األشعرم كجرير البجمي في  أبا  عميو كسمـ الصحابييف الجميميفكقد كٌمؼ رسكؿ ا صمى ا
كقد قسميا  ،إدارة شؤكف اليمف اإلدارية كالتنظيمية لمعرفتيما باليمف ألف أصكليـ القبمية ترجع إلييا

 .كخاصة بعد كفاة باذاف الذم أقٌره رسكؿ ا  في منصبو حتى مات اابو إداري  رسكؿ ا بيف أصح

 .إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين االعالء بن الححرمّي سفيرً  :- 11 

 ،يدعكه فيو إلى اإلسبلـ اكتب النبي صمى ا عميو كسمـ إلى المنذر بف ساكل حاكـ البحريف كتابن 
فإني قرأت  ،يا رسكؿ ا ،أما بعدفكتب المنذر إلى رسكؿ ا: " ،ميٌ كأرسمو مع العبلء بف الحضر 

كبأرضي  ،كمنيـ مف كرىو ،كدخؿ فيوف فمنيـ مف أحب اإلسبلـ كأعجبو كتابؾ عمى أىؿ البحري
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مف محمد   ،بسـ ا الرحمف الرحيـ":" فكتب إليو رسكؿ ا.مجكس كييكد فأحدث إلي في ذلؾ أمرؾ
كأشيد أف  ،فإني أحمد ا إليؾ الذم ال الو إال ىك ،سبلـ عميؾ ،ر بف ساكلرسكؿ أ إلى المنذ

كأنو مف يطيع رسمي  ،فإنو مف ينصح لنفسو ،" فإني أذٌكرؾ ا عز كجؿ :عبده كرسكلو أما بعد امحمدن 
ف رسمي قد  أثنكا عميؾ خيران ك   ،كيتبع أمرىـ فقد أطاعني ني قد شٌفعتؾ في قكمؾ ،ا  يف فاترؾ لممسمم ،كا 

نؾ ميما تصمح فمـ نعزلؾ عف عممؾ ،ما أسممكا عميو أك مجكسيتو فعميو كمف أقاـ عمى ييكديتو  ،كا 
 .1الجزية "

 ،مثمما ترؾ لمباذاف حكـ اليمف ،أف رسكؿ ا قد ترؾ لممنذر بف ساكل ممؾ البحريف اكىنا ندرؾ تمامن 
 كأف اإلسبلـ ال يمجأ ،يف عباد ا حائؿكما دامت دعكة ا ال يحكؿ بينيا كب،ما دامكا معتنقيف لئلسبلـ

كأف الكتاب الكاحد كالسفير الكاحد قد ينتج أفضؿ مما  ،السمـ كالمكادعةلخيار الحرب إال إذا تعٌذر خيار 
 .تعالىتنتجو السيكؼ كالحركب في دعكة اآلخريف إلى ديف ا 

 

 .سفشاء فٙ أسض انًؼشكخ :انًطهت انخبَٙ

 :نعيـ بف مسعكد - 1

عف  صمى ا عميو كسمـع حيي بف أخطب زعيـ قبيمة بني النضير، التي أجبلىا رسكؿ ا استطا
  ،الرسكؿ كالمسمميفأف يجمع قبائؿ قريش كغطفاف ككنانة كغيرىا مف القبائؿ لمحاربة  ،المدينة المنكرة

 ، عميو كسمـصمى اباإلضافة إلى ييكد بني قريظة الذيف أقنعيـ بنقض العيد كالميثاؽ مع رسكؿ ا 
كقد كصؼ ا حاؿ المسمميف  ،فحاصركا المدينة المنكرة كأحاطكا بيا إحاطة الٌسكار بالمعصـ

ِْٓى ِسًٌذا﴿:بقكلو ٍْ ٍُْكْى إِْر َجاَءْذُكْى ُجٌُُٕد فَأَْسَعْهَُا َعهَ ِ َعهَ حَ َّللاَّ ًَ ٍَ آَيُُٕا اْرُكُشٔا َِْع َا انَِّزٌ َْ  ٌَا أٌَُّٓ ْٔ ُجًُُٕدا نَْى ذََش ا  َٔ

ٌَ تَِصًٍشا هُٕ ًَ ا ذَْع ًَ ُ تِ ٌَ َّللاَّ َكا تَهََغِد اْنمُهُُٕب  َٔ َٔ إِْر َصاَغِد اأْلَْتَصاُس  َٔ ُُْكْى  ٍْ أَْعفََم ِي ِي َٔ لُِكْى  ْٕ ٍْ فَ إِْر َجاُءُٔكْى ِي

ِ انظََُُُّٕا ٌَ تِاَّللَّ ذَظُُُّٕ َٔ ُصْنِضنُٕا ِصْنضَ   اْنَذَُاِجَش  َٔ  ٌَ ْؤِيُُٕ ًُ ًَ اْن ٍَ   ااًل َشِذًٌذاَُُْانَِك اْترُهِ انَِّزٌ َٔ  ٌَ َُافِمُٕ ًُ إِْر ٌَمُُٕل اْن َٔ

َسُعٕنُُّ إاِلَّ ُغُشًٔسا َٔ  ُ َعَذََا َّللاَّ َٔ ِْٓى َيَشٌض َيا  َْْم ٌَْصِشَب اَل ُيمَاَو نَُكْى   فًِ لُهُٕتِ ُُْْٓى ٌَا أَ إِْر لَانَْد طَائِفَحٌ ِي َٔ

ُُُْٓى انَُّثِ  ٌُ فَِشٌٌك ِي ٌَْغرَأِْر َٔ ٌَ إاِلَّ فَِشاًسافَاْسِجُعٕا   ٌْ ٌُِشٌُذٔ َسٍج  إِ ْٕ ًَ تَِع ِْ َيا  َٔ َسجٌ  ْٕ ٌَّ تٍُُٕذََُا َع ٌَ إِ  .2﴾ ًَّ ٌَمُٕنُٕ
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ذا بنعيـ بف مسعكد يأتي إلى رسكؿ  ،كشٌؽ عمى المسمميف أثره ،أمدهكأثناء ىذا الحصار الذم طاؿ  كا 
ف  ،يا رسكؿ ا، إني قد أسممت :قائبلن  صمى ا عميو كسمـا  قكمي ال يعممكف بإسبلمي فمرني بما كا 
نيـ ال يعرفكف اف يخذؿ عنو القكـ ما استطاع أل صمى ا عميو كسمـ رسكؿ ا فطمب منو ،شئت

  .1(الحرب خدعة إسبلمو قائبلن لو )إفب

قد عرفتـ كٌدم  :كقاؿ ليـ-ليـ في الجاىمية  اككاف عشيرن  -نعيـ بف مسعكد إلى بني قريظة  فذىب
ني محٌدثكـ حديثان فاكتمكه عٌني ما بيني إياكـ كخاصة تعممكف ما حٌؿ لبني  :فقاؿ ،نعـ :قالكا ،كبينكـ كا 

ف قريشن  ،النضير كقينقاع مف إجبلئيـ كأخذ ديارىـ كأمكاليـ كغطفاف قد جاءكا لحرب محمد  اكا 
ال لحقكا  ،فإف أصابكا فرصة انتيزكىا ،كبمدىـ كأمكاليـ كنساؤىـ بغيره،كأصحابو كقد ظاىرتمكىـ عميو كا 

ال تقاتمكا معيـ حتى يعطككـ  :؟ قاؿيا نعيـ فما العمؿ :قالكا ،فانتقـ منكـ ابببلدىـ كتركككـ كمحمدن 
 نعـ  :ثـ مضى إلى قريش كقاؿ ليـ: تعممكف كٌدم كنصحي لكـ ؟ قالكا،لقد أشرت بالرأم :قالكا ،رىائف
راسمكه ليأخذكا منكـ كأصحابو كقد  إف ييكد قد ندمكا عمى ما كاف منيـ مف نقض العيد مع محمد :قاؿ

  -يعنكف بذلؾ قبيمة بني النضير  -رىائف يدفعكنيا إليو ثـ يكالكنو عميكـ  كيرجع جناحيـ التي كسرت 
 .فإف طمبكا منكـ رىائف فبل تعطكىـ ثـ ذىب إلى غطفاف فقاؿ ليـ مثؿ ذلؾ

بأرض مقاـ  أنا لسنا :ريظةبعثت قريش كغطفاف إلى بني ق -ىػ 5سنة  –كفي ليمة السبت مف شكاؿ  
كقد عممتـ ما  ،يكـ سبت فرد عمييـ الييكد أف اليكـ  ،افيبل نناجز محمدن   ،كقد ىمؾ الكراع كالخؼ

إنا كا ال  :فقالت قريش كغطفاف ،كلف نقاتؿ حتى تبعثكا إلينا  رىائف ،أصاب مف قبمنا حيف أحدثكا فيو
 ،فتخاذؿ الفريقاف ،صدقكـ كا نعيـ :فقالت قريظة ،ادن فأخرجكا معنا حتى نناجز محم انرسؿ إليكـ أحدن 

يدعك عمى األحزاب  صمى ا عميو كسمـ كدبت الفرقة بيف صفكفيـ كخارت عزائميـ ككاف الرسكؿ
فأرسؿ ا  ،2"كانصرنا عمييـالميـ اىزميـ  ،سريع الحساب اىـز األحزاب ،الميـ منٌزؿ الكتاب"كيقكؿ  

كا أكقذؼ ا في قمكبيـ الرعب كالخكؼ كالبرد الشديد  كتيي ،ت خياميـالريح فقمبت قدكرىـ كقمع
فأصبح الرسكؿ كالمسممكف كقد رٌد ا ،كجاء حذيفة بف اليماف رضي ا عنو بخبر رحيميـ ،لمرحيؿ

كنصر عبده  ،كأعٌز جنده ،فصدؽ ا كعده ،ككفى ا المؤمنيف القتاؿ ،اعدكىـ بغيظيـ لـ ينالكا خيرن 
 .األحزاب كحدهكىـز 
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كنزلكا  ،كقذؼ ا الرعب في قمكبيـ ،بني قريظة صمى ا عميو كسمـكفي الحاؿ حاصر رسكؿ ا 
 الذرارم كالنساءكتسبى  ،الرجاؿيقتؿ  ارل أفقاؿ "الذم  ،عمى حكـ سعد بف معاذ  رضي ا عنو

 .ال يحيؽ إال بأىموألف المكر السيئ  ،انتيى أمر بني قريظة إلى األبد، ك 1"ألمكاؿاكتقٌسـ 

كغنـ المسممكف غنائـ كثيرة   ،كعمى إثر غزكة بني قريظة خمت مدينة رسكؿ ا مف آخر قبائؿ الييكد
 .أغنت المياجريف عف أمكاؿ كبيكت إخكانيـ األنصار ،كأكرثيـ ا أمكاليـ كديارىـ

كال يغزكنا،  اآلف نغزكىـ،" صمى ا عميو كسمـكأما بالنسبة لقريش فقد ىزمت الى غير رجعة كما قاؿ 
 .2"نحف نسير إلييـ

صمى ا عميو إال أف الرسكؿ  ،تعالىكىنا ال بد أف نشير دائمان كأبدان أف النصر مف عند ا سبحانو ك 
 ،فحفركا الخندؽ بمشكرة سمماف الفارسي رضي ا عنو  ،كصحبو الكراـ قد أخذكا بأسبابو المادية كسمـ

فمثمما كاف المسممكف  ،ـ بف مسعكد أف يخٌذؿ عنو القكـ فإف الحرب خدعةكطمب رسكؿ ا مف نعي
كاف نعيـ بف مسعكد يعمؿ عمى إيقاع  ،كالبنياف المرصكص اكاحدن  ايدافعكف بسيكفيـ عف المدينة صف  

كعبلقتو القكية ببني  ،الخبلؼ كالشقاؽ بيف أعداء اإلسبلـ مستغبلن حداثة إسبلمو كعدـ معرفتيـ بذلؾ
مف األحزاب المعتدية عمى  اباإلضافة أنو مف قبيمة غطفاف التي كانت تشٌكؿ حزبن  ،كقريشقريظة 
فقد خدـ كقدـ بدبمكماسيتو ما تعجز الجيكش عف تحقيقو  ،منقطع النظير اكنجح في ذلؾ نجاحن  ،المدينة

ٍِ  لَْذ ذَ  ﴿فسبحاف القائؿ في كتابو العزيز ،رغـ حداثة إسبلمو ٌ ٍْ اَل إِْكَشاَِ فً انذِّ ًَ ًِّ  فَ ٍَ اْنَغ ْشُذ ِي ٍَ انشُّ ثٍََّ

 ًِ ُ َع َّللاَّ َٔ َْفَِصاَو نََٓا   ْشمَٰى اَل ا ُٕ ِج اْن َٔ َغَك تِاْنُعْش ًْ ِ فَمَِذ اْعرَ ٍْ تِاَّللَّ ٌُْؤِي َٔ   .3﴾ ٌٍع َعهٍِىٌ ٌَْكفُْش تِانطَّاُغِٕخ 

 :ربعي بن عامر أمام رستم :- 2

ربعي بف عامر إلى رستـ قائد  ،ة القادسيةبعث سعد بف أبي كقاص قائد جيش المسمميف في معرك
فدخؿ ربعي عمى رستـ  بثياب صفيقة كسيؼ كترس كفرس  ،اجيش الفرس بناءن عمى طمبو سفيرن 

كأقبؿ  ،ثـ نزؿ كربطيا ببعض تمؾ الكسائد ،رستـداس طرؼ بساط  فرسو حتى اكلـ يزؿ راكبن   ،قصيرة
نما جئتكـ حيف  :فقاؿ ،سبلحؾ ضع :فقالكا لو .كعميو سبلحو كدرعو كبيضتو عمى رأسو إني لـ آتكـ كا 
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ال رجعت ،دعكتمكني فأقبؿ يتككأ عمى رمحو فكؽ  ،ائذنكا لو :فقاؿ رستـ ،فإف تركتمكني ىكذا كا 
ا ابتعثنا لنخرج مف شاء مف  :ما الذم جاء بكـ ؟ فقاؿ ربعي :فقاؿ لو رستـ ،فخرؽ عامتيا ،النمارؽ

كمف جكر األدياف إلى  ،كمف ضيؽ الدنيا إلى سعة اآلخرة،رب العبادالعباد  مف عبادة العباد إلى عبادة 
كرجعنا عنو  ،فمف قبؿ منا ذلؾ قبمنا ذلؾ منو ،فأرسمنا بدينو إلى خمقو لندعكىـ إليو ،عدؿ اإلسبلـ

كما مكعكد  :قاؿ رستـ ،اكمف أبى قاتمناه أبدا حتى نفضي إلى مكعكد  ،كتركناه كأرضو يمييا دكننا
قد  :فقاؿ رستـ ،كالظفر كالنصر عمى مف بقي ،ىالجنة لمف مات عمى قتاؿ مف أب :ؿ ربعيقا ؟ ا 

ف مما سف لنا نبينا أف  :ألمر حتى ننظر فيو ؟ قاؿ ربعيافيؿ لكـ أف تؤٌخركا ىذا  ،سمعنا قكلكـ نعـ كا 
سبلـ إما اإل ،ال نمكف األعداء أكثر مف ثبلث، فانظر في أمرؾ كاختر كاحدة مف ثبلث بعد األجؿ

ف احتجت إلينا نصرناؾ ،أك الجزية فنكؼ عنؾ ،كندعؾ كأرضؾ أك الحرب كالمنابذة في اليـك  ،كا 
كلكٌنا  ،بؿ أنا كاحده منيـ :أسٌيد أصحابؾ أنت ؟فقاؿ ربعي :فقاؿ رستـ،كأنا كفيؿ عمى أصحابي ،الرابع

فقاؿ ىؿ رأيتـ أك  ،وفخبل رستـ برؤساء قكم ،كالجسد الكاحد بعضنا مف بعض يجير أدنانا عمى أعبلنا
 ،معاذ ا أف نميؿ إلى ديف ىذا الكمب  :قط أعٌز كأكضح مف كبلـ ىذا الرجؿ ؟ فقالكا اسمعتـ كبلمن 

كيحكـ إف العرب تستخٌؼ بالثياب كتصكف األحساب فيـ ليسكا  :أما ترل إلى صفاقة ثيابو ؟ فقاؿ رستـ
 1مو.كف انظركا إلى رأيو ككبلفبل تنظركا إلى ثيابو كل ،مثمكـ

 .عبادة بن الصامت أمام المقوقس :- 3

أكرد النكيرم أف عمرك بف العاص أرسؿ عبادة بف الصامت عمى رأس كفد إلى المقكقس في فتكح 
فمما ركبكا  ،ككاف عبادة بف الصامت أسكد البشرة،كطمب منو أف يككف المتكمـ نيابة عف الكفد ،مصر

نٌحكا ىذا  :فقاؿ،فيابو المقكقس لسكاد لكنو ،الصامت تقٌدميـ عبادة بف ،السفف كدخمكا عمى المقكقس
  .عني كقدمكا غيره يكممني

نرجع جميعنا إلى قكلو  ،إف ىذا األسكد أفضمنا رأينا كعممنا كىك سيدنا كخيرنا كالمقدـ عمينا :فقالكا جميعنا
كف األسكد عميكـ كيؼ رضيتـ أف يك :كقد أٌمره األمير عمينا فبل نخالؼ رأيو كأمره قاؿ المقكقس ،كرأيو

تقدـ يا أسكد ككممني  :لعبادة فقاؿ المقكقس ،إنو مف أفضمنا مكضعنا كسابقة كعقبلن كرأينا :أميرنا ؟ فقالكا
ف أشتٌد كبلمؾ ،برفؽ فإني أىاب سكادؾ الصامت: إني قد ابف عبادة فقاؿ  ،ازددت منؾ ميابة عمي،كا 
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ني بحمد ا ما أىاب مائة رجؿ مف  ،ابابن كقكة كشا خمفت مف أصحابي ألؼ فارس ىـ أشٌد مني سكادن  كا 
ككاف فتح المسمميف لمصر   ،1فياؿ المقكقس ما سمع ،ككذالؾ أصحابي ،اعدكم لك استقبمكني جميعن 

 .كظمـ أسياده الركماف ،لقناعة المقكقس بعدالة اإلسبلـ  كقكة المسمميف ،مف أسيؿ الفتكح

 

 .انحذٚجٛخقشٚص إنٗ سسٕل هللا فٙ  سفشاء :انًطهت انخبنج

عف  امبتعدن  ،ةماء الحديبية عمى مشارؼ مكة يريد العمر  صمى ا عميو كسمـ اما أف كصؿ رسكؿ 
أخذت قريش ترسؿ رسميا إليو حتى ، القبلئد لميدم اس اإلحراـ كمقمدن مبلبا ، البسن جية جيش المشركيف

 :مف أجؿ أف تصده عف دخكؿ مكة فأرسمت إليو

 ،ككانكا عيبة نصح لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ،ي في نفر مف خزاعةبديؿ بف كرقاء الخزاع – أ
نما  ،فأخبره رسكؿ ا أننا ال نأتي لحرب أك قتاؿ ،فأخذ بديؿ يصؼ لرسكؿ ا قكة قريش كحمفائيا كا 

ف أبك  ،فإف شاءكا مددناىـ مدة ،جئنا معتمريف فك الذم نفسي بيده ألقاتمٌنيـ عمى أمرم  ،إال القتاؿ اكا 
 .فرجع بديؿ بف كرقاء يصؼ لقريش مكقؼ المسمميف الحاـز ،ىذا حتى تنفرد سالفتي

كلكف  ،عركة بف مسعكد الثقفي الذم حاكر الرسكؿ كصحبو كحٌذرىـ قكة قريش :السفير الثاني – ب
 ،ذلؾ لقريش دخمت عمى كسرل كقيصر كالنجاشيٌ ا كقاؿ كاصفن  ،ىالو حب أصحاب رسكؿ ا لنبييـ

نو عرض عميكـ خطة رشد  ،ايعٌظمو أصحابو مثمما يعٌظـ أصحاب محمد محمدن  ات ممكن كا ما رأي كا 
 فرفضت قريش ذلؾ كأرسمت السفير الثالث. ،فاقبمكىا

فمما رآه رسكؿ ا قاؿ ألصحابو ىذا مف قـك  ،الحميس بف عمقمة سيد األحابيش :السفير الثالث – ج
سبحاف  :فقاؿ الرجؿ ،كاستقبمو المسممكف يمٌبكف ،ي كجيويتأٌليكف ك يعٌظمكف اليدم كالبدف فابعثكىا ف
ىمكت  ،كتحٌج لخـ كجذاـ كحمير كيمنع ابف عبد المطمب ،ا ما ينبغي ليؤالء أف يصدكا عف بيت ا

ىذا  ،يا معشر قريش إني قد رأيت ما ال يحؿٌ  :كرجع إلى قريش فقاؿ ،قريش كرب الكعبة إنما ىـ عٌمار
 ،إجمس ما أنت إال أعرابٌي ال عمـ لو :فقالكا لو ،أكؿ أكباره مف شدة الحبس كقد ،اليدم في قبلئده

كىدد بفسخ  ،اأف تصٌدكا عف بيت ا مف جاءه معٌظمن  ،كا ما عمى ىذا حالفناكـ كعاقدناكـ :فقاؿ
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نا ما كؼ عنا حتى نأخذ ألنفس ،مو :فقالكا ،1"عنكـ نفرة رجؿ كاحدكا لننفرٌف  ":الحمؼ مع قريش قائبلن 
 .نرضى بو

ثـ أرسؿ رسكؿ ،إال أنو رجؿ فاجر كلـ تفٌصؿ كتب السيرة عنو شيئان  ،ثـ أرسمكا مكرز بف حفص  –د 
  صمى ا عميو كسمـا 

صمى ا عميو ثـ أرسؿ ليـ رسكؿ ا  ،كأرادكا قتمو فمنعيـ سٌيد األحابيش ،خراش بف أمية فعقركا بعيره
كأٌخرت  ،اال محاربن  اف رسكؿ أ صمى ا عميو كسمـ جاء معتمرن كأخبرىـ أ ،عثماف بف عفاف كسمـ

كأشيع بأنو قد قتؿ فكانت بيعة الرضكاف التي سمعت قريش بيا فياليا األمر  ،قريش عكدة عثماف
 :فأرسمت

كقاؿ  ،متفائبلن باسمو ،إلى رسكؿ أ فقاؿ ألصحابو سيؿ األمر لكـ اسييؿ بف عمرك سفيرن   – ق
صمى ا كبعد كتابة الصمح أمر رسكؿ ا  ،2فتـ صمح الحديبية اىات نكتب كتابن  :سييؿ لرسكؿ ا

فقاـ رسكؿ أ كنحر ما ساقو مف  ،فتمكئكا كترٌيثكا في ذلؾ ،الصحابة الكراـ أف يذبحكا ىدييـ عميو كسمـ
 .ىدييـفتدافع المسممكف عمى ذبح  ،اليدم بناءن عمى مشكرة زكجتو أـ سممة رضكاف ا عمييا

كأثناء عكدة المسمميف إلى المدينة نزلت سكرة الفتح عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فطابت 
 .3مبيننا احدث في الحديبية فتحن  ألف ا كصؼ ما ،نفكسيـ بيا

فقد رضي ا عف المسمميف  ،لما سيترتب عميو مف خير لممسمميف اكيرل الباحث أف ا كصفو فتحن 
ككذلؾ حٌيد رسكؿ ا  ،كىذه غاية الغايات ،تحت الشجرة صمى ا عميو كسمـالرسكؿ الذيف بايعكا 

رساؿ رسمو إلى ممكؾ العالـ ،قريش ليتفٌرغ إلى ييكد خيبر كفتحيا  .كا 

 ،كاختمط المسممكف بالمشركيف ،ألكؿ مرة في معركة مؤتة اكاستطاع المسممكف االحتكاؾ بالركـ عسكري  
كىذا ما جعؿ جيش المسمميف عند فتح مكة عشرة  ،إلسبلـ فأسمـ خمؽ كثيرفتعٌرؼ المشرككف عمى ا

بعد كىذا يعني تضاعؼ أعداد المسمميف  ،آآلؼ مقاتؿ  بينما كانكا في الحديبية ألؼ كأربعمائة مقاتؿ
 .ىذا الصمح

                                                           
 .328، ص 2ابك شيية، السيرة النبكية في ضكء الكتاب كالسنة، ج   1
 .169ىػ، ص 1411، 1الدماـ،  ط  -حمد، مركيات صمح الحديبية، دار ابف القيـ الحكمي، د حافظ م  2
 .183، ص16، مجمد 2004، 2القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، دار الكتب العممية، بيركت، ط  3
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كىذا العمؿ الدبمكماسي الذم مارسو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في الحديبية فضح قريش أماـ 
لعرؼ كاف  اكىذا كاف يعٌد ىتكن  ،ألنيا منعت المسمميف مف أداء العمرة ،العرب في الجزيرة العربية

 العمارأيمنع  ،ىمكت قريش كرب الكعبة :كيتضح ىذا مف قكؿ الحميس بف عمقمة ،يستيجنو العرب
 مف دخكلو ؟. البيت  اككيؼ يمنع مف جاء معظمن  ،؟ بيت ا الحراـاليدم كالبدف مف الكصكؿ إلى ك 

 

 المطمب الرابع: أغراض السفارة
 أغراض السفارة:

كمف أغراض كمياـ  ،نيا كسيمة الكصؿ بيف األمـ كالشعكب كالدكؿلمسفارات أغراض كمياـ تقكـ بيا أل
 :السفراء في األسبلـ

لى إ رضي ا عنو فكانت ميمة مصعب بف عمير ،تبميغ دعوة اهلل سبحانه وتعالى الى الناس  .1
( فدخؿ أىؿ المدينة الكريـ حتى سيميى )بالمقرئ سبلـ كتعميـ أىؿ المدينة القرافإلالمنكرة نشر ادينة الم

ا   .1في ديف ا أفكاجن

لى زعماء إرسؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ رسمو أكفي السنة السابعة لميجرة كبعد صمح الحديبية 
"اسمـ تسمـ يؤتؾ ا أجرؾ مرتيف "، فمنيـ مف  :رسالتوسبلـ قائبلن ليـ  في لى اإلإالعالـ يدعكىـ فييا 
ا ككسرل فارس ،كمنيـ مف رد ردنا حسننا كيرقؿ ،أسمـ كممكي عيماف  .2كمنيـ مف رد ردنا قبيحن

ما الفداء ،سبلـ معركؼككاف حكـ األسرل في اإل فداء األسرى وتبادلهم: .2 ككاف الفداء  ،إما المف كا 
  :ساليب عدة منياأيأخذ 

أك يدفعكا مبمغنا مف الماؿ  ،بتعميـ مجمكعة مف أبناء المسمميف القراءة كالكتابة يقـك اسرل الكفارف أ
ك أف يبادؿ المسممكف أسراىـ بأسرل أعدائيـ كما أ ،مقابؿ فؾ أسرىـ كما حصؿ عمى أثر معركة بدر

 .3فعؿ الخميفة العباسي الكاثؽ عند ما تبادؿ األسرل مع الركـ 

                                                           
1
 .116ص  ،فمّ انغٍشج ،انثٕطً  

2
 .113ص  ،انماْشج –يكرثح يذتٕنً  ،انغفاساخ فً األعالو،يذًذ ،انراتعً  

3
 .132ص  ،3ض  ،يٕلع أألعالو ،أنشٔض أََف ،اتٕ انماعى عثذ انشدًٍ تٍ عثذ َّللا ،انغٍٓهً  
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كلعؿ مف انصع األمثمة عمى ذلؾ إرساؿ رسكؿ  معاهدات بين المسممين وأعدائهم:عقد الصمح وال .3
لى قريش ليبينكا ليـ أف إا صمى ا عميو كسمـ عثماف بف عفاف كخراش بف امية رضي ا عنيما 

فبعثت قريش سفرائيا إلى رسكؿ ا صمى ا  ،رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ جاء معتمرنا ال غازينا
كمف ابرزىـ سييؿ بف عمرك الذم تـ بينو كبيف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ صمح  ،عميو كسمـ
 .1الحديبية 

 لمتهنئة والتعزية )المجامالت(  .4

كعندما مات  ،كقد أرسمت الدكلة البيزنطية رسميا لتينئة  الخميفة الميدم عندما بكيع بالخبلفة في بغداد
كيينئو بجمكسو عمى  ،بيوألديف األيكبي يعزيو بكفاة اليو صبلح إب ممؾ الفرنجة كت البردكيؿ كالد

 .2مف بعده العرش

 .كما زاؿ ىذا العرؼ قائمنا في أيامنا ىذه كنشاىده عندما يكلى حاكـ عمى شعبو أك يمكت 

 لمتبادل التجاري والثقافي:  5

التجارية كالبعثات الثقافية لمنافع افيي تتبادؿ  ،كىذا أمر ال تستغني عنو الدكؿ كالشعكب في حياتيا
كقد تبادؿ ىاركف الرشيد مع شارلماف فيما بينيـ اليدايا التي كانت مما تنتجو صناعاتيـ   ،فيما بينيا

  .3في ذلؾ الكقت

 المصاهرة والزواج   .6

 ،كاف مف مياـ السفراء أحياننا أف يككف السفير كاسطة الخطبة كالمصاىرة بيف زعماء القبائؿ كالدكؿ
، طمب لى النجاشي في الحبشةإما أرسؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عمرك بف أمية الضميرم فعند
لى رسكؿ ا صمى ا عميو إأف يخطب حبيبة بنت أبي سفياف رضي ا عنيا مف النجاشي  منو

                                                           
ص  ،1المدٌنة المنورة ج  –مجمع الملك فهد للطباعة  ،ف كتابه مجمع الزوائد،السٌرة النبوٌة عند الهٌثمً ،سلٌمان ،الصوٌكت  1

 .316ص  ،1ج  ،بٌروت–دار الندوة الجدٌدة  ،لٌنالقول المبٌن فً سٌرة سٌد المرس ،محمد الطٌب ،. النجار49

2
 .51ص ،ذطٕس انرثادل انذتهٕياعً فً األعالو ،عفٍفً  

3
 و2115 1ط  ،تٍشٔخ –انًؤعغح انعشتٍح نهذساعاخ  ،ذشجًح صادق انًٕعٕي ،ْاسٌٔ انششٍذ ٔنعثح األيى ،كهٕ ،أَذسٌّ  
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ـ أحت ربعمائة دينار، كأصبأصدقيا بألى المدينة المنكرة ك إفجيزىا النجاشي مع الكفد العائد  ،كسمـ
 .1لممؤمنيف

  

 األسباب التي تعطل العمل الدبموماسي بين الدول المطمب الخامس: 
ادرة أراضييا في مدة سبلمية  أف تطمب مف السفير مغنشكب الحرب بيف الدكؿ مما يدفع الدكلة اإل. 1

أف ألنو ال يجكز  ،كأمكالو كمتاعو ،بيا عمى سبلمتو، كسبلمة عيالو كأعضاء سفارتو محددة تحافظ
: لقكلو سبحانو حتى كلك كانت الحرب قائمة :نكاية بدكلتو عمى السفير أك خطفو كأخذه رىينة ييعتدل
ف  كتعالى  .2 ثـ أبمغو مأمنو"اجره حتى يسمع كبلـ أستجارؾ فاحد مف المشركيف أ"كا 

بكر  كالشاىد عمى ذلؾ أف أبا سفياف عندما كفد عمى المدينة عمى أثر مظاىرة كمناصرة قريش لبني
لـ  ،برمكه مع رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـأعمى خزاعة مخالفيف في ذلؾ بنكد صمح الحديبية الذم 

كقد سار في شكارع المدينة آمننا، فقابؿ رسكؿ ا صمى ا عميو  ،يتعرض ألم أذل مف المسمميف
كلكنو رجع بخفي  ،حكسمـ كأبا بكر الصديؽ كعمر كعمي رضي ا عنيـ لعميـ يجيبكه في تمديد الصم

 .3حنيف

أك إثارة الفتنة كالفرقة بيف  ،كالتجسس ،حد سفراء الدكلة األخرلألمسمـ خيانة مف اذا رأل الحاكـ إ .2
التطاكؿ عمى سيادة الدكلة فعند ذلؾ ينبذ ليـ عمى  كأ ،تحريض الرعية عمى السمطاف أك ،المسمميف

 .4مأمنوسكاء مع المحافظة عمى دمو كعرضو كمالو حتى يبمغ 

ك تغيرت أ ،كأف إستبدؿ حاكـ بآخر ،إذا تغيرت سياسة الدكؿ األخرل مف ميادنة الى محاربة .3
كما جرل عندما جاء  ،سبلمية كغيرىا مف الدكؿمما يحدث خمبلن في العبلقات بيف الدكلة اإل  ،سياستو

فأرسؿ لمرشيد  ،ركف الرشيدحتراـ مع ىااك  نقفكر ممكنا لمركـ بعد زكاؿ الممكة التي كانت عمى عبلقة كدو 
مف عبد ا ىاركف رشيد فرد عميو برسالة قاؿ فييا "غضب الأرسالة فييا مف التيديد كالكعيد مما 

                                                           
1
- 742ص  ،2ض  ،و1984ْـ /1424 ،3ط  ،تٍشٔخ –عانى انكرة  ،سعذٌ جَٕظذذمٍك يا ،كراب انًغاصي ،يذًذ تٍ عًش تٍ ٔالذ ،انٕالذي  

744. 
2
 .6اٌَح  :عٕسج انرٕتح  

3
 .391ص  :فمّ انغٍشج :انثٕطً  

4
 184ص  :انغفاساخ فً األعالو ،انراتعً  
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ليو إرسؿ أ" ثـ الجكاب ما تراه ال ما تسمعو ،لى نقفكر كمب الرـك قد قرأت كتابؾ يا ابف الكافرةإالرشيد 
 .1جيشان أدبو

 

 

                                                           
1
.  446، ص 6و ض 1987، 1، ط ديشك–انمشمهُذي، ادًذ تٍ عهً، صثخ األعشى فً صُاعح األَشاء، ذذمٍك ٌٕعف عهً انطٌٕم، داس انفكش   

 .231انغٍٕطى ٔذاسٌخ انخهفاء ص 
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 يبسٛخانحصبَخ انذثهٕ انفصم انشاثغ

 .ومشروعيتها الدبموماسية الحصانة تعريف: األول المبحث

 .كاصطبلحان  لغة الحصانة: األكؿ المطمب

 .الدبمكماسية الحصانة مشركعية: الثاني المطمب

 .إليو لمكافديف الرسكؿ كفرىا التي الحصانة: الثالث المطمب

 .يهلإ الوافدين لمسفراء الرسول وّفرها التي الحصانة: الثاني المبحث

 .اليجرة قبؿ ما سفراء معاممة: األكؿ المطمب

 .اليجرة بعد ما سفراء معاممة: الثاني المطمب

 .اإلرهاب ححايا اإلسالم سفراء: الثالث المبحث

 .األزدم عمير بف الحارث الشييد:  األكؿ المطمب

 .الرجيع ماء شيداء: الثاني المطمب

 .معكنة بئر شيداء: الثالث المطمب

 .قريش الى عفاف بف كعثماف أمية بف خراش سفارة: الرابع المطمب

 .األنصارم زيد بف حبيب الشييد: الخامس المطمب

 .الجذامي عمرك بف فركة الشييد: السادس المطمب

 .رسمه آذى من عمى وسمم عميه اهلل صمى الرسول ردود: الرابع المبحث

 .اليجرة قبؿ مكة في كاف عندما ردكده: األكؿ المطمب

 .اليجرة بعد المدينة في كاف عندما ردكده: انيالث المطمب

 .الدبمكماسية الحصانة في نبكية تطبيقات: الثالث المطمب
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 .الحصانة الدبموماسية :الفصل الرابع

 .ٔيطشٔػٛتٓب انذثهٕيبسٛخ انحصبَخ تؼشٚف :انًجحج األٔل

 .ٔاصطالحب   نغخ انحصبَخ :انًطهت األٔل

فنقكؿ مثبلن درع  ،1ع حصيف ال يمكف الكصكؿ إلى جكفوضكىك كؿ مك  ،مف الحصفلغة: الحصانة 
  .أم أنو محكـ ،حصيف

كالحصف  كاحد  ،يرجع  إلى كممة  حصف  ةأف أصؿ كممة  حصان  :مختار الصحاحكقد جاء في 
 2بنى حكليا كتحصف مف العدك. :أم ؛كحٌصف القرية تحصيننا ،كيقاؿ حصف حصيف ،الحصكف

 3.ككقاية ااتخذ لو حصنن  :أم ؛كتحصف ،ا المنعكحصانة معناى ،كالحصف ىك المكاف

 ،أحصنو صاحبو ،" كيقاؿ حصف المكاف فيك حصيفمصدر مف الفعؿ "حصف :كالحصانة لغة
 4.كالحصف كؿ مكضع ال يكصؿ إلى ما في جكفو

يقاؿ حٌصف  ،كأصؿ ىذه الكممة يدؿ عمى الحفظ كالحياطة كالحرز ،كالحصانة مصدر الفعؿ حصف
منيع، كما يطمؽ الحاصف كالحصاف  :أم ؛كحصف حصيف ،نو فيك حصف منيعالمكاف يحٌصنو حصا

 عمى المرأة المتعففة كمنو قكؿ حساف بف ثابت:

 حصافه رزافه ما تيزف بريبة       كتصبح غرثى مف لحكـ الغكافؿ                          

 .صؼ بيا  بإيذاء أك تنٌقصتافالحصانة تدؿ عمى المنعة كالقكة التي تمنع الغير مف الكصكؿ إلى مف 

 

 

 

 
                                                           

 1190الفيركز آبادم، القامكس المحيط،، ص   1
 .140ص  ،الرازم، مختار الصحاح  2
 .201، ص 1ابراىيـ انيس كآخركف، المعجـ الكسيط، ج   3
 .100، ص 2ابف منظكر، لساف العرب،، ج   4
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 .اصطالًحاأما الحصانة 

 ،كال في كتب الفقياء المسمميف عمى اإلطبلؽ ،لـ يرد لفظ الحصانة الدبمكماسية في النصكص الشرعية
نما كرد مصطمح المحٌصف كالمحٌصنة كاإلحصاف في ما يتعمؽ بالرجؿ كالمرأة في بياف عقكبة الزنا  كا 

  :مثؿ

 -2.، بمعنى العفيفات عف الكقكع بالزنا1المحصنات الغافبلت المؤمنات( إف الذيف يرمكف) -1
ف فعمييف نصؼ ما عمى المحصنات م) -3.ذكات األزكاج :أم ؛2()كالمحصنات مف النساء

 .بمعنى الحرائر3العذاب(

( الذم تكٌفره الدكلة اإلسبلمية لمف يدخؿ أراضييا اشتممت كتب الفقياء عمى مصطمح )عقد األماف كقد
كتعني في الكقت الحاضر الحماية كالرعاية التي  .بإذنيا لمقياـ بالسفارة أك السياحة أك التجارة أك التعميـ

فيشعر السفير باألماف عمى نفسو  ،يتمتع بيا السفير أك الرسكؿ كالتي تكفرىا عادة الدكلة المضيفة
كيقكؿ أبك  ،دكف خكؼ أك كجؿحتى يتمٌكف مف القياـ بعممو عمى أكمؿ كجو ب  ،كعيالو كأمكالو كعرضو

 .4االعتداء عميو كالحفاكة بو(الييؼ أستاذ القانكف الدكلي )بضركرة حماية المبعكث الدبمكماسٌي مف 

إعفاء بعض األشخاص أك الييئات مف كالية القضاء التي يتمتع بيا رؤساء القامكس السياسٌي )كعٌرفيا 
 .5(جنبية كممثمكىا السياسيكفالدكؿ األ

ت سياسة متبعة بيف الحككمات تتضمف عدـ مبلحقة كمحاكمة الدبمكماسييف تحت طائمة كقد أصبح
كتـ االتفاؽ عمى الحصانة الدبمكماسية في مؤتمر فينا لمعبلقات الدبمكماسية  ،قكانيف الدكلة المضيفة

 .ـ1961عاـ 

 كتشمؿ الحصانة السياسية: الحصانة الشخصية، كالمالية، كالقضائية.

كقد عرفتيا الدكؿ كالشعكب منذ  ،الحصانة مع كجكد الدبمكماسية عبر التاريخ البشرم كقد تزامف كجكد
كقد أشبع فقياء اإلسبلـ مكضكع عقد األماف  ،عظيمة عند بعض األقكاـكقداسة ككاف ليا مكانة  ،القدـ

                                                           
 .23سكرة النكر، اآلية   1
 .24ساء، اآلية سكرة الن  2
 .25سكرة النساء، اآلية   3
 .158أبكىيؼ، عمي صادؽ، القانكف الدبمكماسي، ص   4
 .580عطية ا،،القامكس السياسي،ص   5
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الكافديف في كتب الفقو المعتبرة مستميميف ذلؾ مف معاممة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لمرسؿ ا بحثن 
 .عميو كحسف استقباليـ

 

 :يطشٔػٛخ انحصبَخ انذثهٕيبسٛخ :انًطهت انخبَٙ

 مشروعية الحصانة الدبموماسية 

 مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  ُّ  :قاؿ سبحانو كتعالى :أدلة الكتاب
لرسؿ كالسفراء ألف افيذه اآلية تدؿ عمى عدـ جكاز اف تمس حصانة  1 َّحف جف مغ جغ

 .2ماف كالحماية طكاؿ مدة إقامتيـ في الدكلة اإلسبلميةالمستجير كالمستأمف ليما األ

ف استأمنؾ يا محمد : "كيقكؿ اإلماـ الطبرم في تأكيؿ ىذه اآلية حد مف المشركيف الذيف أمرتؾ أكا 
 3"آف الذم أنزلو ا عميؾ فأجرهبقتاليـ بعد إنقضاء األشير األربعة لسماع كبلـ ا منؾ كىك القر 

كيعكد بجكاب  ،إف ا حقف دماء الرسكؿ أك السفير بيذه اآلية حتى يبمغ مأمنو" الخطابيكيقكؿ اإلماـ 
 .4ما أرسؿ بو

إف أراد الرجؿ منا أف يأتي  :كجاء رجؿ مف المشركيف إلى عمي بف أبي طالب رضي ا عنو فقاؿ
: ا عنو فقاؿ عمي رضي ،؟مع كبلـ ا أك يأتيو بحاجة قتؿمحمدنا بعد إنقضاء األشير األربعة فيس

ستدؿ عمي رضي ا عنو ا، كىنا 5َّ ...مض خض حض جض مص  ُّ  :ال ألف ا يقكؿ 

  .لى دار اإلسبلـإلرسؿ القادميف ابيذه اآلية عمى حماية 

 افسأليـ رسكؿ  ،بف أثاؿاكأما مف السنة فإف مسيممة الكذاب ارسؿ كتابن مع رسكليو ابف النكاحة ك 
فقاؿ الرسكؿ عميو  ،نشيد أف مسيممة رسكؿ ا :؟ فقاالني رسكؿ ايو كسمـ " أتشيداف أصمى ا عم

  .6"، لك كنت قاتبلن رسكالن لقتمتكماآمنت با كرسكلو :السبلـ

                                                           
1
 .7اٌَح  ،عٕسج انرٕتح  

2
 .338ص  ،2ض  ،ذفغٍش انمشاٌ انكشٌى ،تٍ كصٍشا  

3
 .79ص  ،11ض  ،و1415 ،د ط ،شٔختٍ –داس انفكش  ،جايع انثٍاٌ عٍ ذأٌٔم آٌاخ انمشآٌ ،انطثشي  

4
 .193ص  ،3و ض 1981 ،د ط،تٍشٔخ –داس انكرة انعهًٍح  ،يعانى انغٍُ تٓايش اتٍ دأد ،أتٕ عهًٍاٌ دًذ تٍ يذًذ ،انخطاتً  

5
 .77- 76ص  ،8ض  ،جايع انثٍاٌ عٍ ذأٌٔم آٌاخ انمشآٌ انمشأٌ ،انطثشي  

6
صذٍخ ٔضعٍف  ،صذذّ األنثاًَ ،ٔانذذٌس صذٍخ ،289ص  ،2، ض 2761سلى انذذٌس  ،تاب فً انشعم ،كراب انجٓاد ،انغٍُ ،اتٕ دأد  

 .261ص ،6ض  ،2761سلى انذذٌس  ،عٍُ أتً دأد
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 ،الحديث يدؿ عمى تحريـ قتؿ الرسؿ الكاصميف مف الكفارلحديث "كيقكؿ الشككاني معمقنا عمى ىذا ا
ف تكممكا بكممة الكفر   .1"ائر المسمميففي حضرة اإلماـ أك سكا 

سمعت  :كعندما كيجد ابف النكاحة في المدينة في كقت آخر كلـ يكف سفيرنا قاؿ لو عبد ا بف مسعكد
 :النبي صمى ا عميو كسمـ يقكؿ

كأمر قرظة بف كعب فضرب عنقو في  ،فأنت اليكـ لست برسكؿ ،لكال أنؾ رسكؿ لضربت عنقؾ
 .2"قتيبلن في السكؽ النكاحةمف أراد أف ينظر إلى إبف  :ثـ قاؿ ،السكؽ

فمـ يقتمو رسكؿ ا  بف النكاحة عندما كاف متمبسنا في عممو كسفيراكىنا ندرؾ الحصانة التي تمتع بيا 
فبل  ،كلكف عبد ا بف مسعكد قتمو في المحظة التي لـ يكف بيا رسكالن  ،كعمؿ ذلؾ لككنو رسكالن كسفيرنا

 .3كفاء بعيد مف غير غدر خير مف غدر بغدر"عنو " كقاؿ عمي رضي ا ،يجكز الغدر بالسفراء

مسمميف، فيك لك اف رسكؿ ممؾ أىؿ الحرب جاء إلى معسكر ال" :كقاؿ اإلماـ محمد بف حسف الشيباني
 .4" آمف حتى يبمغ رسالتو

 ،بؿ عمى المسمميف جميعنا ،كمف خبلؿ ما أسمفنا يتبيف لنا أف حماية السفير ال تقع عمى اإلماـ كحده
ف تكفى الحاكـ الذم أعطاه إياه ،لرسؿاقى السفيرعمى أماف كيتمتع في عقد أماف كيب  .كا 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .182ص  ،8ض ،و1973 ،د ط،تٍشٔخ –داس انجهٍم  ،ٍَم األٔطاس يٍ أدادٌس عٍذ األخٍاس ،يذًذ تٍ عهً ،انشٕكاًَ  

والحدٌث صحٌح صححه األلبانً صحٌح .289ص  ،2ج  ،2772حدٌث رقم  ،رسلباب فً ال ،كتاب الجهاد ،السنن ،ابو داود  2

 .262ص  ،6ج  ،2662وضعٌف ابً داود رقم الحدٌث 

3
 .321ص  ،1انغٍش انكثٍش،ض  ،انشٍثاًَ  

4
 .251ص  ،2ض  ،انًصذس َفغّ  
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 :انحصبَخ انتٙ يُحٓب سسٕل هللا نهشسم انٕافذٍٚ إنّٛ :انًطهت انخبنج

 . معاممة سفراء ما قبل الهجرة:1

مىا ﴿ تعالىك و فقاؿ سبحان ،رحمة لمعالميف صمى ا عميو كسمـبعث المصطفى  تعالىال شؾ أف ا  كى
ٍمنىاؾى ًإالا رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى  خير لؾ  ؿه كاحده ف ييدم ا بؾ رجأل"كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ لعمٌي  1﴾ أىٍرسى

إال كدعا مف  اكال نادين  اال يترؾ مناسبة كال فرصة كال سكقن  صمى ا عميو كسمـككاف  2"مف حمر النعـ 
رغـ المعٌكقات التي كانت  ،اإلسبلـكفدو قادـ إلى مكة إال كدعاه إلى  كال يخمص إلى.خبللو إلى اإلسبلـ

فتصؼ  ،لمتضميؿ كالتشكيو الكفكد القادمة إلى مكة المكرمة تعترضكانت ف ،تضعيا قريش في طريقو
 .رسكؿ ا بالسحر كالشعر كالكذب كالكيانة كالجنكف

ل منو فعبلن حتى ينقمب السحر عمى الساحر، أك تر  ،قكالن  تسمع مف رسكؿ ا كلكف ىذه الكفكد ما إف  
معمنة إسبلميا بشجاعة عمى رؤكس األشياد  ،بكجكه يشرؽ اإليماف منيا كتخرج مف عند رسكؿ ا 

أك متريثة بإعبلف إسبلميا حتى يظيره   ،فتسالمو كتصالحو ،أك مبدية إعجابيا برسكؿ ا ،مف قريش
  .ا عمى قكمو

 :الهجرة ومن وفود وسفراء ما قبل

كفكد  أشراؼ قريش إلى أبي طالب عـٌ رسكؿ ا لمنعو مف الدعكة إلى ا أكثر مف مرة ؛ حيث  – 1
لك كضعكا  " كا يا عـ:فقاؿ اكاف رد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لعمو كأشراؼ قكمو كاضحن 

يره ا أك أىمؾ دكنو، في شمالي عمى أف أترؾ ىذا األمر ما تركتو حتى يظ الشمس في يميني كالقمر
اذىب يا ابف أخي كقؿ ما أحببت كا  :فمما كٌلى ناداه عمو كقاؿ أف عٌمو خاذلو" اثـ استعبر كبكى ظان  

 :كقاؿ اال أسممؾ أبدن 

 كا لف يصمكا إليؾ بجمعيـ          حتى أكسد في التراب دفينا                     

                                                           
 .107سكرة األنبياء، اآلية   1
صمى اهلل عميه و سمم الناس إلى اإلسالم والنبوة وأن ال يتخذ بعحهم بعحا باب دعاء النبي ، 56صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير  2

صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب مف فضائؿ عمي بف أبي طالب رضي ا  ،.كفي مسمـ1077/ 3 ،102أربابا من دون اهلل،
 .1872/ 4عنو،



131 
 

 1اا عميؾ غضاضة     كابشر كقر بذاؾ منؾ عيكنن فاصدع بأمرؾ م                   

كبعد إسبلـ الصحابييف حمزة بف عبد المطمب كعمر بف الخطاب رضي ا عنيما تطٌكع عتبة   – 2
فقصد عتبة رسكؿ  ،ا لعٌمو يقبمياأف يعرض عمى رسكؿ ا أمكرن  ،افي قكمو مطاعن  ابف ربيعة ككاف سٌيدن 

ف يا ابف أخي إف   :قائبلن    ا  كنت تريد مما تدعك إليو ماالن جمعنا لؾ حتى تصبح أكثرنا ماالن كا 
ف كنت تريد ممكن  ،دكنؾ اسٌكدناؾ حتى ال نقطع أمرن  اكنت تريد بو شرفن  ف كنت  تريد  ،مٌمكناؾ عمينا اكا  كا 

فمما فرغ عتبة بف ربيعة مف كبلمو قاؿ  ،طمبنا لؾ الطب كبذلنا فيو أمكالنا حتى نبرئؾ منو اعبلجن 
: فقاؿ "فاسمع مني ". :فقاؿ صمى ا عميو كسمـ ،نعـ :ؿ ا: " ىؿ فرغت  يا أبا الكليد ؟ قاؿرسك 
 ."يا أبا الكليد ما سمعت فأنت كذاؾ" قد سمعت  :، ثـ قاؿعميو أكائؿ سكرة فصمت فقرأ رسكؿ ا ،أفعؿ

كطمب منيـ  ،كال كيانوليـ الذم سمعو مف محمد ليس بسحر كال شعر ا فقاـ أبك الكليد إلى قكمو مبينن 
ف يظير عمى العرب فممكو  ،تصبو العرب فقد كفيتمكه بغيركـ فإف ،أف يترككا رسكؿ ا كشأنو كا 

قاؿ ىذا رأيي  ،سحرؾ كا يا أبا الكليد  بمسانو :فقالكا لو ،كعزه عزكـ ككنتـ أسعد الناس بو ،ممككـ
 .فاصنعكا ما بدا لكـ

ثىميكدى  فىًإفٍ  ﴿كعند ابف كثير في تفسيره  ادو كى اًعقىًة عى اًعقىةن ًمٍثؿى صى ـٍ صى كا فىقيٍؿ أىٍنذىٍرتيكي  :قاؿ عتبة .2﴾ أىٍعرىضي
كذلؾ مخافة أف يقع  كناشده بالرحـ أف يكؼ عف القراءةككضع يده عمى فـ رسكؿ ا  ،حسبؾ ،حسبؾ
عة مف أشراؼ كىك يطكؼ بالكعبة أرب كاعترض رسكؿ ا  - قاـ إلى القكـ فقاؿ ما قاؿ ثـ ،النذير

  .كالعاص بف كائؿ ،كأمية بف خمؼ ،كالكليد بف المغيرة ،سكد بف عبد العزل: األىـقريش ك 

يعبد  الطرؼ  ليناؿ كؿ طرؼ خير ما ،كيعبدكف ما يعبد ،كعرضكا عمى رسكؿ ا أف يعبد ما يعبدكف
كفى  ﴿نزؿ ا سكرة أف،خر عمى حد زعميـاآل ا تىٍعبيديكفى  الى   قيٍؿ يىا أىيُّيىا اٍلكىاًفري اًبديكفى مىا   أىٍعبيدي مى كىالى أىٍنتيـٍ عى

بىٍدتيـٍ   أىٍعبيدي  ا أىٍعبيدي   كىالى أىنىا عىاًبده مىا عى ًليى ًديفً   كىالى أىٍنتيـٍ عىاًبديكفى مى ـٍ كى ـٍ ًدينيكي ثـ عرضكا عميو تبديؿ ،3﴾ لىكي
إَِرا ذُْرهَىٰ ﴿فانزؿ ا  ،القرآف أك التنازؿ عف بعض آياتو ٌَ نِمَاَءََا  َٔ ٍَ اَل ٌَْشُجٕ َاٍخ  لَاَل انَِّزٌ ِْٓى آٌَاذَُُا تٍَُِّ ٍْ َعهَ

                                                           
 .167ص  ،11د ط، ج ،ـ1990رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، الييئة المصرية العامة لمكتاب،   1
 .13سكرة فصمت، اآلية   2
 سكرة الكافركف 3
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َّثُِع إِ  ٌْ أَذ ٍْ ذِْهمَاِء ََْفِغً  إِ نَُّ ِي ٌْ أُتَذِّ ٌُ نًِ أَ ْنُّ  لُْم َيا ٌَُكٕ ْٔ تَذِّ َزا أَ ٍِْش َْٰ ٌٍ َغ ًَّ  إًَِِّ اْئِد تِمُْشآ الَّ َيا ٌَُٕدٰى إِنَ

ٍُْد سَ  ٌْ َعَص ٍو َعِظٍىٍ أََخاُف إِ ْٕ  .1﴾ تًِّ َعَزاَب ٌَ

مما تطمح نفكسيـ إليو مف صده عف بعض ما أنزؿ  قنطيـفقد  ،في ذلؾ احاسمن   ككاف رد رسكؿ ا 
 2.كألصحابو رضكاف ا عمييـ لو اكاضطيادن  ،عميو افزادىـ غيظن  ،ا إليو مف الكتاب

إثر نقض كشؽ صحيفة المقاطعة  ف مف شعب أبي طالب عمى يكبعد خركج رسكؿ ا كالمسمم – 4
كعشركف مف سادات قريش منيـ عتبة بف ربيعة  ةالظالمة، ازداد المرض عمى أبي طالب، فقاـ خمس

كشيبة بف ربيعة، كأبك جيؿ  بف ىشاـ، كأبك سفياف بف حرب، كأمية بف خمؼ، كعرضكا عمى أبي 
"  فقاؿ ليـ رسكؿ ا ، و لدينوكيدعيـ  لدينيـ كيدعكن ،طالب أف يكؼ رسكؿ ا عنيـ كيكفكا عنو

لنعطيكيا  :يتـ إف أعطيتكـ كممة تكممتـ بيا، ممكتـ بيا العرب كدانت لكـ بيا العجـ " فقاؿ أبك جيؿأأر 
تقكلكف ال إلو إال ا، كتخمعكف ما تعبدكف مف دكنو " :"صمى ا عميو كسمـفقاؿ  ،كعشر أمثاليا

، ما سمعنا بيذه في الممة اآلخرة إف ىذا إال اؿ اآللية إليا كاحدن أتريد أف تجع :فصفقكا بأيدييـ، ثـ قالكا
مما تريدكف، فانطمقكا كاصبركا  اثـ قاؿ بعضيـ لبعض: كا ما ىذا الرجؿ بمعطيكـ شيئن  ،؟ اختبلؽ

 3.قامكا فزعيف ينفضكف ثيابيـعمى ديف آبائكـ، حتى يحكـ ا بينكـ كبينو  ثـ 

ًشقىاؽو   الذٍِّكرً  ًذم اٍلقيٍرآفً كى ص  ﴿ :تعالىكفييـ قاؿ ا  كا ًفي ًعزاةو كى ـٍ  بىًؿ الاًذيفى كىفىري ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمٍف قىٍبًمًي كى
تى ًحيفى مىنىاصو  ـٍ ميٍنًذره ًمٍنييـٍ كىعىًجبيكا أى   ًمٍف قىٍرفو فىنىادىٍكا كىالى اءىىي قىاؿى  ٍف جى كفى  كى ذىا اٍلكىاًفري  سىاًحره  ىىَٰ

عىؿى اآٍللً   كىذاابه  ذىا ًإفا يىةى ًإلىَٰينا كىاًحدنا  أىجى ابه  لىشىٍيءه  ىىَٰ مىىَٰ   عيجى كا عى ي ًمٍنييـٍ أىًف اٍمشيكا كىاٍصًبري كىاٍنطىمىؽى اٍلمىؤلى
ـٍ   ذىا ًإفا آًليىًتكي ؽه   ييرىادي  لىشىٍيءه  ىىَٰ ذىا ًإالا اٍخًتبلى  .4﴾  مىا سىًمٍعنىا ًبيىَٰذىا ًفي اٍلًمماًة اآٍلًخرىًة ًإٍف ىىَٰ

الباحث أف سفراء قريش كانكا يأتكف إلى رسكؿ ا ليفاكضكه بعد أف يفشمكا في محاججتو  كىكذا يرل
بعد أف يضٌيقكا عميو   ككانت كؿ سفارة تأتي إلى رسكؿ ا  ،بما لدييـ مف فصاحة كببلغة كبياف

رئيا كعمى  أصحابو، فسمية كزكجيا ياسر رضي ا عنيما  أكؿ الشيداء الذيف فاضت أركاحيـ إلى با
كال يممؾ رسكؿ ا  ،كعمار بف ياسر أكؿ مف أكره عمى الكفر كقمبو مطمئف باإليماف ،تحت التعذيب

 .فإف مكعدكـ الجنةآؿ ياسر  اصبرن  :إال أف يكاسييـ  بقكلو
                                                           

 .15سكرة يكنس، األية   1
 .509، ص 30ـ،ج 2000 -ىػ 1420، 1بيركت، ط  –ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد، التحرير كالتنكير، مؤسسة التاريخ ألعربي   2
 .6965، ص 8ج  أبك جعفر الطبرم، جامع البياف عف تاكيؿ آم القرأف،   3
 .7 -1سكرة ص، اآليات    4
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 ،بعد أف كانت مف مكالييـ قبؿ إسبلميا،مخزكـ بنيكزٌنيرة األمة السكداء تستشيد في سبيؿ ا عمى يد 
كقد كضع عمى صدره صخرة كبيرة، كسيده  ،اح ممقى عمى رمضاء مكة المكرمة الحارةكببلؿ بف رب

 .أحد ،أحد أمية بف خمؼ يجمده بسياطو كتنبعث منو كممات الصبر كالتكحيد كاالستعبلء أحد،

عمى  اعف أعيف قريش خكفن  اكالمسممكف المستضعفكف يختبئكف في دار األرقـ بف أبي األرقـ بعيدن 
ثـ آؿ  ،بدينو في جكار ممؾ ال يظمـ عنده أحد افرارن  ؽ مف المسمميف قد ىاجر إلى الحبشةكفري  ،أنفسيـ

كالمسمميف كمف ناصرىـ مف بني ىاشـ الى شعب أبي طالب بعد  صمى ا عميو كسمـاألمر بالرسكؿ 
يف حتى تنادل بعض أشراؼ ثبلث سنكأخذ منيـ الجكع مأخذه لمدة  ،أف اتفقت قريش عمى مقاطعتيـ

 .1ة لفؾ الحصار الظالـ عنيـمك

كرغـ ذلؾ كانت قريش تشعر بقمؽ بالغ حياؿ صمكد كثبات المسمميف، كفشؿ محاكالتيا في ثنييـ عف 
سبلـ حمزة بف عبد المطمب كعمر بف الخطاب رضي ا عنيما، كسماع القبائؿ ألخبار  ما  دينيـ، كا 

  راءىا إلى رسكؿ ا، لعميا تحقؽ نجاحان مما جعميا ترسؿ كفكدىا  كسف  ،يجرم بيف قريش كرسكؿ ا
 .ينيي ظاىرة النبكة أك تغٌير مسيرتيا كلكف أٌنى ليـ ذلؾ ادبمكماسين 

كعرضت الذىب كالسيؼ، فعرضت عمى رسكؿ ا الممؾ كالماؿ  ،فاستخدمت كسائؿ الترغيب كالترىيب
كعرضت عمى أبي طالب  ،اعامن  كتعبد آليتنا انعبد إليؾ عامن  :كالجاه كالزكاج، كالمساكمة عمى الديف

أف تعطيو شابيف مف خيرة أبنائيا مقابؿ أف يفٌرط بابف أخيو لقتمو، كاستخدمت قريش كسائؿ  القتؿ 
كالتنكيؿ كالتجكيع كالمقاطعة، كلكف جكاب الرسكؿ كصحبو الكراـ إما أف يعيشكا مسمميف  سعداء أك 

 .يمكتكا شيداء

 

 :م انٕافذٍٚ ػهّٛ ثؼذ انٓجشحيؼبيهتّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى نهشس .2

أك ممكؾ، رسكؿ  إلى أم ممؾ مف ال أم بما ال يحظى بو لقد حظي الرسؿ القادمكف عمى رسكؿ ا 
 .كحسف الضيافة كاالستقباؿ ،كاألماف مف الزعماء، فقد تمٌتعكا باألمف زعيـ

                                                           
 .302 – 299، ص1ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ج  1
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ليـ خير البيكت كأكسعيا،  فقد خصص رسكؿ ا لمكفكد كالسفراء مساكف لمنـك كالراحة كاإلكراـ، كاختار 
مثؿ دار عبد الرحمف بف عكؼ رضي ا عنو التي أطمؽ عمييا " الدار الكبرل " لسعتيا، كىي أكؿ 

 .دار بناىا أحد المياجريف بعد ىجرتيـ الى المدينة

ككذلؾ جعؿ ككانت تسمى "دار الٌضيفاف " ككاف عبد الرحمف بف عكؼ يستقبؿ بيا ضيكؼ رسكؿ ا 
طعاميـ،ا دار رممة بنت الحارث  مف بني النجار مكانن   رسكؿ ا   اككانت كاسعة جدن  إلسكاف الكفكد كا 

عمى إثر غدرىـ في " لما نزلكا عمى حكمو بني قريظةقد جمع كحبس فييا ييكد "  حتى أف رسكؿ ا
 1.غزكة الخندؽ

 ،أبي أيكب األنصارم ككفد نجراف في دار ثقيؼ في دار المغيرة بف شعبة كقد أنزؿ رسكؿ ا كفد
مف ىكازف ىدايا ثمينة،  اكأعطى كفدن  ،كأنزؿ عبد الرحمف بف مالؾ اليمذاني في دار يزيد بف أبي سفياف

المرسمة مع رسكلو فركة بف  ،كقد أكـر رسكؿ ا بخمسمائة درىـ ،كقبؿ ىدية عامؿ ىرقؿ عمى معاف
كيأمر ببلالن  ،ـ أجكد الطعاـ، كأبرد الشرابككاف يقدـ لي صمى ا عمرك الجذامي، كأكرمو رسكؿ ا 

  ،ككاف إكراـ رسكؿ ا لمكفكد كالرسؿ يتفاكت قمة ككثرة بحسب اإلمكانيات المتاحة كالمتكفرة ،بخدمتيـ
 .حتى يتمكف مف إيصاؿ رسالتو إلى العالميف عمى أكمؿ كجو

بؿ ىي حالة منفصمة عف ذلؾ  ،لذلؾ كاف إكراميـ ال يتكقؼ عمى االتفاؽ مع الكفد أك االختبلؼ معو
ك ،اتمامن  صمى ا عميو  رسكؿ ا  كما فعؿ رامو كلك كاف يحمؿ التيديد لمنبيفكاف يتـ احتراـ الكفد كا 
 صمى ا عميو كسمـ،  كمع ذلؾ تومع كفد مسيممة الكذاب الذم شيد لمسيممة بالرسالة في حضر  كسمـ

 2.أكرمو كاستضافو كأبمغو مأمنو

أثناء كجكده في تبكؾ بعد أف نصره ا بالرعب مف مسيرة  ير ىرقؿ إلى رسكؿ اكعندما كصؿ سف
خاتـ النبكة بناءن عمى  رسالة ىرقؿ، كمٌكف سفيره مف رؤية صمى ا عميو كسمـشير، استمـ رسكؿ ا 

 .كصية ىرقؿ

                                                           
 .331ص  9ـ  ج2001-ىػ 1422، 4عمي، د. جكاد، المفٌصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، دار الساقي، ط   1
 .30ص  ،الفتبلكم، الحصانة الدبمكماسية  2
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ف لؾ حقن "كقاؿ لو  لك كاف عندنا ( ك )مسافركف :أم ؛كلكنؾ جئتنا كنحف قكـ مرٌممكف ،اإنؾ رسكؿ كا 
كقاؿ ،1سكه حمة صفكرية يا رسكؿ اأنا أك :فقاؿ عثماف بف عفاف رضي ا عنو".جائزة لجٌكزناؾ بيا
 2.عمي ضيافتو :رجؿ مف األنصار

فكاف  ،الما ظير عمى خيبر قٌسميا ستة كثبلثيف سيمن  أف النبي كعند الشنقيطي في أضكاء البياف "
الكفكد كاألمكر كنكائب كعزؿ النصؼ الباقي لمف ينزؿ بو مف  ،ؾلرسكؿ ا كالمسمميف النصؼ مف ذل

 3الدىر"

كقد خصص يكـ الجمعة  ،يستقبؿ الكفكد  كالسفراء في مسجده صمى ا عميو كسمـككاف رسكؿ ا 
ا مف الصحابة الستقباليـ يضـ أبا بكر الصديؽ كببلؿ بف رباح كخالد بف سعيد كشكؿ فريقن  ،الستقباليـ

  .اليماف كأبك مكسى األشعرم كربيعة بف كعب األسممي لينٌظمكا دخكليـ عميوكحذيفة بف 

 ،يا رسكؿ ا دعنا نكفيؾ خدمتيـ :فقاؿ لو الصحابة الكراـ ،رسكؿ ا بخدمة كفد النجاشي بنفسو كقاـ
يمبس أحسف كأجمؿ   ككاف رسكؿ ا ،-يعني بذلؾ مياجرم الحبشة  –فقاؿ إنيـ قد  أكرمكا إخكاننا 

فقد استقبؿ كفد كندة كلبس حمة يمانية كأبك بكر كعمر مثؿ  ،كأمر أصحابو بذلؾ ،ما عنده مف الثياب
 .ذلؾ

كأجيزكا  ،أخرجكا الييكد كالنصارل مف جزيرة العرب"فقاؿ  ابالسفراء كالكفكد خيرن   كعند كفاتو أكصى
بإجازة الكفكد كضيافتيـ   منو أم أعطكىـ الجائزة أك العطية، كىذا أمر 4. ".الكفد بنحك ما كنت أجيزىـ

كراميـ تطي عانة ليـ في سفرىـ ،باإلسبلـ ليـ كلغيرىـ مف المؤٌلفة قمكبيـا  لنفكسيـ،  كترغيبن  ان بن يكا   .كا 

لكؿ الكفكد، إذ   كىكذا نرل أف ىذه الكصية تؤكد أف إكراـ الرسؿ كاف سٌنة متبعة عند رسكؿ ا 
كىكذا  ،مو عمى بعير نجيب، كأعطاه حمة مف نسج عيمافكحم ،أعطى فركة بف مسيؾ اثني عشر أكقية

 .اكيحٌمميـ طعامن  اعامؿ بقية الكفكد، فكاف يكسكىـ بيردن 

 

                                                           
 لعركس (حمة صٌفكرية: جنس مف الثياب ) تاج ا  1
 .40، ص 2ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، ج   2
 .119، ص 3ج  ،./.ابف القيـ الجكزية، زاد المعاد97، ص 2الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، ج   3
 621، ص 4232، حديث رقـ 5، باب ترؾ الكصية لمف لـ ليس لو شئ يكصي بو 25مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الكصية   4
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كمف الجدير ذكره أنو ما زالت ىنالؾ سارية في المسجد النبكم تسمى سارية الكفكد، ككاف  ليا دٌكة مف 
كا قدم اي زاد المعاد أكثر مف ستيف كفدن كذكر ابف القيـ ف ،1ييا الكفكد أثناء استقبالياالطيف تجمس عم

ما خرجكا مف عند  ا، بينما ذكر ابف سعد في الطبقات أكثر مف سبعيف كفدن 2عمى رسكؿ ا عاـ الكفكد
نو كتب أكثر  ،إال مسمميف أك مسالميف ككاف يستقبميـ بأجمؿ ثيابو صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا  كا 

كقد كضع المسممكف  3انكا مف أعدائو أك أصدقائواآلخريف سكاء كككثيقة بينو كبيف  امف ثمانيف كتابن 
يتضمف مكاتبات النبي إلى  ،" كىك أكؿ ديكاف كضع في اإلسبلـيسمى "ديكاف اإلنشاء جديدناديكانان 

 .الممكؾ كاألمراء كشيكخ العشائر كمعاىدات اليدنة مع قريش

كلـ يحج في العاـ  ،العاـ العاشر لميجرة قد أٌخر حجو إلى بف العثيميف أف رسكؿ ا اكيرل الشيخ 
 :التاسع لميجرة الذم فرض ا فيو الحج لثبلثة أسباب

لتكاثر الكفكد كالسفراء الكافديف إلى المدينة المنكرة  في ذلؾ العاـ،  إما مسمميف ليتعممكا أمكر   :أوالهما
ما مسالميف لمرسكؿ كمعاىديف، كىذا فيو فكات مصمحة عظيمة  لذلؾ   ،لئلسبلـ كالمسمميفدينيـ، كا 

 .عمى تحقيقيا  كعدـ التفريط بيا  حرص رسكؿ ا

، فاختار ا لنبيو اإف العاـ التاسع لميجرة كاف آخر عاـ  حج فيو المسممكف ك المشرككف معن  :وثانيهما
 أف ال يككف حجو  فييا أخبلط مف المشركيف، ككاف أمير الحج أبا بكر الصديؽ، كنكدم بأنو لف يحج

 .بعد ىذا العاـ مشرؾ، كال يطكؼ بالبيت عرياف

حتى تككف ىذه الكفكد المسممة ضمف حجاج بيت ا  الحراـ في العاـ العاشر لميجرة  :وثالثهما 
 4.لممسمميف افيككف ذلؾ أكثر جمعن 

عاممة المككجدكا مف  ،افي ديف ا أفكاجن  تقدـ، إف عاـ الكفكد شيد دخكالن كما يراه الباحث مف خبلؿ ما 
ك يدؿ عمى ذلؾ أف جيش  ،اككانت أعدادىـ تزيد عمى سبعيف كفدن  .صدكرىـالحسنو ما شرح ا بو 

                                                           
. شرح بمكغ المراـ / عطية بف محمد 56ـ، ص2007ق، 1427،  1عماف،ط  –أبك عيد، عارؼ خميؿ، العبلقات الدكلية، دار النفائس   1

 .231سالـ، الشبكة اإلسبلمية، درس رقـ 
 65 - 31، ص 3ابف القيـ الجكزية، زاد المعاد ج   2
ىػ(، دار 923ي عمى المكاىب المدنية بالمنح المحمدية لمعبلمة القسطبلني ) ت ىػ (، شرح العبلمة الزرقان1122العبلمة الزرقاني، ) ت   3

 .358 – 290. ابف سعد، الطبقات، ص 237- 113ص  5ـ، ج1996 -ىػ 1417، 1بيركت، ط  –الكتب العممية 
 .72، 62.لقاء 3، ص 15المقاء الشيرم، محمد بف صالح العثيميف، مكقع الشبكة االسبلمية المقاء   4
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المسمميف في فتح مكة كاف عشرة آالؼ مقاتؿ، كبعدىا في غزكة تبكؾ بمغ ثبلثيف ألؼ مقاتؿ، كفي 
  .داعأكثر مف مائة ألؼ مف المسمميف يشيدكف حجة الك  حجة الكداع بمغ مف صحب رسكؿ ا 

كمف  ،ما سٌرىـ كأٌلؼ قمكبيـ سف الضيافة كاالستقباؿ كاألعطياتكقد أعد رسكؿ ا ليذه الكفكد مف ح
الحصانة التي تحفظ لمكفد كالسفير دمو كعرضو كمالو حتى يبمغ مأمنو بعد أف يكصؿ رسالتو كيسمع 

 .كبلـ ا

 ،يستقبميـ بأجمؿ ثيابو  كرسكؿ ا ،بالكفكد كالسفراء مسمميف كمسالميف يعجٌ   ككاف مسجد رسكؿ ا
داخؿ المسجد  اكقد نصب ليـ خيامن  ،كيقـك عمى خدمتيـ ،جكد ما عنده مف الطعاـ كالشرابأـ ليـ كيقدٌ 

سبلميا عندما شاىدت صفات إمف ىذه الكفكد أف تعمف  كىذا ما حدا بأعداد كثيرة ،ليسمعكا كبلـ ا
 .كراـ كطريقة عيشيـ كمعاممتيـكصحبو ال صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 
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 .سفشاء اإلسالو  ضحبٚب اإلسْبة :انخبَٙانًجحج 

 إنٗ يهك ثصشٖ انطبو. اانطٓٛذ انحبسث ثٍ ػًٛش األصد٘ سفٛش   :انًطهت األٔل

فعرض لو شرحبيؿ  ،بعث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ الحارث بف عمير األزدم إلى ممؾ بصرل
:  "لعمؾ مف قاؿ شرحبيؿ"،: "أريد الشاـقاؿ ،؟فقاؿ  لو: أيف تريد ،ؤتةبف عمرك الغٌساني في قرية م

 "رسؿ محمد؟

ثـ قٌدمو فضرب  ،ا" فأمر بو فأكثؽ رباطن  صمى ا عميو كسمـأنا رسكؿ رسكؿ ا "نعـ :قاؿ الحارث 
 1.رسكؿ غيره كلـ يقتؿ لرسكؿ ا ،رناعنقو صب

 ،زيد بف حارثة كجعفر بف أبي طالب كعبد ا بف ركاحةكعمى إثرىا جٌيز رسكؿ ا جيش مؤتة بقيادة 
كأمرىـ بالمسير إلى مؤتة حيث استشيد الحارث بف عمير،  ككانت معركة مؤتة  أكؿ احتكاؾ عسكرم 

كقد استعمؿ رسكؿ ا عمى ىذا الجيش ،بيف المسمميف كالركـ  ثأرا ليذا السفير الشييد رضي ا عنو
فإف أصيب فميرتض  ،فإف أصيب فعبد ا بف ركاحة ،عفر بف أبي طالبفإف أصيب فج ،زيد بف حارثة

 2.كقد تتابع القادة الثبلثة استشيادا ،المسممكف بينيـ رجبلن فميجعمكه عمييـ

كىنا يرل الباحث أف عبارة محمد الخضرم رحمو ا بأنو لـ يقتؿ لرسكؿ ا رسكالن غيره  غير دقيقة 
معكنة  ألف شيداء بئر ،ف بعثيـ في آف كاحد بعد صمح الحديبية مباشرةإال إذا كاف يعني الرسؿ الذي

 .تعالىسبحانو كالرجيع كانكا مف السفراء الذيف قضكا نحبيـ في سبيؿ ا 

 

                                                           
 .170ـ ص  1994 -ىػ 1415، 1مصر، ط  –المنصكرة –الخضرم، محمد، نكر اليقيف قي سيرة سيد المرسميف، مكتبة اإليماف   1
 489- 488، ص 2ـ،ج 2003-ىػ 1424، 1القاىرة، ط  –الصبلبي، عمي محمد، السيرة النبكية، دار الفجر   2
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 .ضٓذاء يبء انشجٛغ :انًطهت انخبَٙ

كركا كذ ،كفد مف قبيمتي عضؿ كقارة صمى ا عميو كسمـفي السنة الرابعة لميجرة قدـ عمى رسكؿ ا 
فبعث معيـ ستة .كسألكا الرسكؿ أف يرسؿ معيـ مف يعٌمميـ الديف كيقرؤىـ القرآف ،اأف فييـ إسبلمن 

مف ىذيؿ فأحاطكا بيـ مف  ااستصرخكا عمييـ حين  ،فمما كانكا عمى ماء الرجيع ،أك عشرة رجاؿ ،رجاؿ
 .كؿ جانب

فنزؿ ثبلثة منيـ عمى عيدىـ  فغدركا   .إذا استسممكا اكأعطكىـ العيد كالميثاؽ أف ال يقتمكا منيـ أحدن 
عندما  امنيـ خبيب بف عدم الذم قتمكه صمبن  ،كباعكا إثنيف  لقريش لتأخذ ثأرىا منيـ  ابيـ فقتمكا كاحدن 

 .رفض أف يعطييـ الدنٌية في دينو

كا ال أحب أف يشاؾ  :كأنت معافى في أىمؾ ؟ فقاؿحب أف يككف محمدان في مكانؾ ىذا أت :فقالكا لو
 ،دعكني أصمي ركعتيف فصبلىما :قاؿ ،فمما أجمعكا عمى صمبو.بشككة كأنا في مكاني ىذاده ممح

الميـ أحصيـ عددان كأقتميـ بددان كال تبؽ منيـ  :بي جزع لزدت، ثـ قاؿ إف ما :كا لكال أف تقكلكا  :كقاؿ
 ثـ أنشد قائبلن  ،أحدان 

 .عمى أم جنب كاف في ا مصرعي        ا  كلست أبالي حيف أقتؿ مسممن                       

ف يشأ           يبارؾ عمى أكصاؿ شمك ممزع                        .كذلؾ في ذات اإللو كا 

 ا              كال جزعا إني إلى ا مرجعيكلست بمبد لمعدك تخٌشعن                       

ا مف كأنو رؤم كىك أسير يأكؿ قطفن  ،تشيادكفي الصحيح أف خبيب أكؿ مف سٌف الركعتيف عند االس
 1.العنب كما بمكة ثمرة

ت قريش كقد  بعث ،في سبيؿ ا نالكا الشيادة أما عاصـ بف ثابت  كمف بقي معو فقد قاتمكا حتى
 ،حيث أحاطت بو الدبابير مف كؿ ناحية ،بينيـ كبينو كلكف ا حاؿ ،جماعة  إلحضار جمجمة رأسو

 ،حميت دينؾ أكؿ النيار "الميـ إني:قاؿك  .أك يمٌسو مشرؾ ،ا أال يٌمس مشركن الف عاصمان عاىد ا

                                                           
، دار الكفاء لم  1 ./. األصبياني، أحمد، معرفة 260ـ، ص 2010ىػ 1431، 21طباعة مصر، ط المباركفكرم، صفي الديف، الرحيؽ المختـك

 .222- 221، 2الصحابة، ج 
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 ثـ أرسؿ ا ،اككانت سبلفة بنت سعد، قد نذرت أف تشرب بقحؼ رأسو خمرن ."فاحـ لحمي آخر النيار
 1.سيبلن فحممو إلى مكاف بعيد

 

 :شهداء بئر معونه :المطمب الثالث

ككصؿ خبرىما لرسكؿ ا  ،حصمت مأساة بئر معكنو ،لرجيعكفي نفس الشير الذم حدثت بو مجزرة ا
فقد  .اكدعا عمى مف قتميـ في صبلة الفجر ثبلثيف صباحن  ،فغمب عميو الحزف كالقمؽ ،في ليمة كاحدة

إلى   فدعاه رسكؿ ا،إلى المدينة المنكرةف مالؾ الممقب "مبلعب األسٌنة" قدـ  أبك البراء بف عامر ب
كقاؿ لك بعثت أصحابؾ إلى أىؿ نجد يدعكنيـ إلى دينؾ لرجكت أف  ،كلـ يبعدفمـ يسمـ  ،اإلسبلـ
 .يسممكا

رجبلن فبعث رسكؿ ا معيـ سبعيف  ،أنا جار ليـ :فقاؿ " إني أخاؼ عمييـ أىؿ نجد " فقاؿ أبك البراء
ب رسكؿ كأرسمكا حراـ بف ممحاف بكتا ،فساركا كنزلكا بئر معكنو ،مف خيار المسمميف كفضبلئيـ كقرائيـ

فمما أنفذىا كرأل الدـ كقد  ،كأمر رجبلن فطعنو مف خمفو ،إلى عامر بف الطفيؿ، فمـ يقرأ الكتاب ا 
فدعى  عامر بف الطفيؿ قبائؿ عصية كرعؿ  ،ا أكبر فزت كرب الكعبة :قاؿ حراـ ،نضح عميو

إال كعب  ،ف آخرىـفقاتؿ المسممكف حتى قتمكا ع ،  مف كؿ جانبكأحاطكا بأصحاب رسكؿ ا،كذككاف
ككاف عمرك بف أمية كالمنذر بف عقبة في سرح  الدعاة  .فنجاتنابف زيد الذم تظاىر بالمكت فظنكه مي

كأسر  ،فنزؿ المنذر كقاتؿ المشركيف حتى قتؿ ،المسمميف فشاىدا الطير تحـك عمى مكضع الكقعة
و عف رقبة كانت عمى فمما عممكا أنو مف مضر جز عامر ناصيتو كأعتق ،عمرك بف أمية الضمرم

فرجع عمرك  بف أمية الضمرم إلى المدينة  المنكرة يحمؿ أخبار المصاب  الجمؿ إلى رسكؿ ا  ،أمو
 2.صمى ا عميو كسمـ

مف القتؿ كاألسر كالصمب كالغدر في سبيؿ حمؿ اإلسبلـ   سفراء األسبلـكىذا يبيف لنا ما كاف يتحممو 
كما قاؿ حراـ بف ممحاف عندما طعف كفار الدـ  ،كت في سبيؿ انكا يستعذبكف المككا ،إلى اآلخريف
 .فزت كرب الكعبة  :مف جرحو

                                                           
ىػ، 1412 1بيركت، ط  -. د/ عبد الرحمف رأفت، صكر مف حياة الصحابة، دار النفائس  154، ص 2المصرم، أصحاب الرسكؿ، ج   1

 .128ص  ،.الخضرم،  نكر اليقيف381ص 
، ص122، ص 2د في ىدم خير العباد،  ج ابف القيـ، زاد المعا  2 ج  ،. السيكطي، الخصائص الكبرل260. المباركفكرم، الرحيؽ المختـك
 .369، ص 1
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 :سفبسح خشاش ثٍ أيٛخ حى ػخًبٌ ثٍ ػفبٌ إنٗ قشٚص ٔيب تؼشضب نّ :انًطهت انشاثغ

أشرافيـ بما  ليبمغ عنو ،لى قريش عمى جمؿ لو يقاؿ لو الثعمبإ ،ميةأخراش بف   فقد بعث رسكؿ ا
 ،حابيشاأل فمنعيـ سيد ،كأرادت قريش قتؿ خراش بف أمية ،بف أبي جيؿ الجمؿ فعقر عكرمة ،جاء لو

عثماف بف  صمى ا عميو كسمـثـ بعث رسكؿ ا  ،فأخبره بما لقي  كا سبيمو حتى أتى رسكؿ افخمٌ 
نما   بعد مشكرة مع عمر بف الخطاب كأصحابو الكراـ ليخبرىـ أنو لـ يأت لقتاؿ ،لى قريشإعفاف  كا 

 القريب. مكة مف المسمميف كيبشرىـ بالفتح كأمره أف يأتي المستضعفيف في ،اجاء معتمرن 

ثـ بمغ رسكؿ  ،ما كنت ألفعؿ حتى يطكؼ رسكؿ ا :فقاؿ ،كقد عرضت عميو قريش أف يطكؼ بالبيت
يو عمى كضرب رسكؿ ا بإحدل يد ،أصحابو لبيعة الرضكاف فدعى رسكؿ ا ،ا أف عثماف قد قتؿ

ثـ أفرجت قريش عف عثماف مقابؿ بعض أسرل المشركيف  ،بف عفافكقاؿ ىذه عف عثماف  خرل،األ
 1.الذيف كقعكا في يد المسمميف

صمى ا عميو  قد نجح في إيصاؿ رسالة رسكؿ ا ،كيرل الباحث أف عثماف بف عفاف رضي ا عنو
كا معتمريف ال ؤ كصحبو الكراـ قد جاو كسمـ صمى ا عميكأقنعيـ باف رسكؿ ا  ،إلى قريش كسمـ

 صمى ا عميو كسمـمما جعؿ قريش تسفر سييؿ بف عمرك نيابة عنيا ليفاكض رسكؿ ا  ،محاربيف
ا عنو كاف مكضع ثقة عند قريش لقرابتو  رضيعبلكة عمى ذلؾ فإف عثماف  ،مر صمح الحديبيةأفي 

 .بو فناكلدماثة خمقو الذم كاف معرك  ،مف زعمائيا

 

 

 

 

                                                           
ـ، مكقع 1968، 1بيركت، ط  –ابف سعد، أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع، الطبقات الكبرل، تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر   1

ـ، دار الكتب 1993-ىػ1414، 1ىػ(،  سبؿ اليدل كالرشاد، ط 942اإلماـ محمد بف يكسؼ)ت  . الصالحي الشامي،96، ص 2الكراؽ، ج 
 .  49 – 46، ص 5بيركت،  ج  –العممية 
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 .انطٓٛذ حجٛت ثٍ صٚذ سضٙ هللا ػُّ :انًطهت انخبيس
" أما :التي يقكؿ فييا ،يحمبلف رسالتو  إلى رسكؿ ا ،مسيممة الكذاب إلى المدينة المنكرة اكصؿ  سفير 

 اقكمن  اكلكف قريشن  ،كلقريش نصؼ األرض ،ف لنا نصؼ األرضا  ك  ،مر معؾبعد فإني قد أشركت في األ
 :فقاؿ ليما.نقكؿ كما قاؿ :؟ فأجاباكما تقكالف أنتما :صمى ا عميو كسمـليما رسكؿ ا "، فقاؿ يعتدكف

 .1"أعناقكماأف الرسؿ ال تقتؿ لضربت  كا لكال أما"

مف محمد رسكؿ ا إلى اب يقكؿ فييا "لى مسيممة الكذٌ إحبيب بف زيد برسالة  ثـ أرسؿ رسكؿ ا
أما بعد فإف األرض  يكرثيا مف يشاء مف عباده   ،بع اليدلالسبلـ عمى مف ات ،مسيممة الكذاب

 كالعاقبة لممتقيف".

ف يقتادكه حيث جمع أتباعو كعامة أدكا حبيب ك فأمر قكمو أف يقيٌ  ،فأغضبت الرسالة مسيممة الكذاب
 رسكؿ اأشيد أف محمدن  :رسكؿ ا ؟ فقاؿ حبيب اشيد أف محمدن تا :كقاؿ مسيممة الكذاب لحبيب ،الناس

 .ا

 .عف سماع ما تقكؿ اف في أذني صممن إ :فقاؿ حبيبني رسكؿ ا؟ أكتشيد  :فقاؿ مسيممة

بف كحبيب  ،ليشيد لو بذلؾ كعضكنا عضكنا اب يقطع مف جسد حبيب قطعة قطعة الكذٌ  فأخذ مسيممة
 2.يستعذب المكت في سبيؿ ا حتى فاضت ركحو إلى بارئيا ،صابر شامخ بدينوزيد رضي ا عنو 

 3.شتاؽ لمجنة كحفٌ ابؿ  ،كال صاح كال قاؿ تأفٌ  فما أفٌ 

في معركة أحد نسيبة بنت كعب  الباحث مكقؼ رفيقة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـكىنا يستشعر 
فقالت محتسبة ابنيا  ،اإربن  اكقد جاءىا نعي ابنيا حبيب بف زيد كقد قٌطعو مسيممة الكذاب إربن  ،المازنية
 اككفى لو كبيرن  القد بايع رسكؿ ا صغيرن  ،كعند ا احتسبتو ا المكقؼ أعددتو،ىذلمثؿ   :عند ا

 .كقرت عينيا في مصرعو ،كشاركت رضي ا عنيا في معركة اليمامة التي قتؿ فييا مسيممة الكذاب

 

 

 

                                                           
1
 79عثك ذخشٌجّ، ص 

 .606، ص4ـ، ج1999-ق1420، 2ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، دار طيبة لمنشر، الرياض، ط  2
 .20القرني،  مقامات القرني، ص   3
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 .فشٔح ثٍ ػًشٔ انجزايٙ انسفٛش  :انًطهت انسبدس

كقد اشترؾ  ،ككاف مقٌره في معاف ،ف يمييـ مف العربكاف فركة بف عمرك الجذامي عامبلن لمركـ عمى م
رغـ قمة عددىـ  ،فأبيرتو شجاعة المسمميف كثباتيـ ،مع جيش الركـ في معركة مؤتة ضد المسمميف

إلى رسكؿ ا صمى ا  افبعث مسعكد بف سعد الجذامي سفيرن  ،فدخؿ اإلسبلـ في قمبو ،ككثرة الركـ
مخكص كقباء مف سندس  ،ا كأثكاب ليفكحمارن  لو بغمة بيضاء مو بإسبلمو، كأىدلعميو كسمـ ييعم

  1.بالذىب

فحبسكه  ،طمبكا فركة حتى أخذكه ،كعندما عممت الركـ بإسبلمو ككصكؿ سفيره إلى المدينة المنكرة
بالقتؿ إف بقي  كىددكه ،فرٌغبكه بالممؾ الكاسع إف رجع عف ديف محمد ،كحاكلكا فتنتو عف دينو ،عندىـ

كقاؿ لممؾ الرـك إنؾ  لتعمـ أف عيسى بف مريـ قد بٌشر  ،اكاحتسابن  اكصبرن  فأظير شجاعةن  ،عمى إسبلمو
فمما اجتمعت الرـك لصمبو عمى ماء ليـ يقاؿ ليا عفراء بفمسطيف أنشد  ،بمحمد كلكنؾ تضٌف بممكؾ

 :قائبلن 

 كمقاميبمغ سراة المسمميف بأنني         سمـ لربي أعظمي                               

 .دنافمضى إلى ا شيي ،ثـ ضربكا عنقو عمى ذلؾ الماء

 2.كأجازه بخمسمائة درىـ ،كفادتوأما سفيره فقد أكـر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 646، ص 1طاب، سفراء النبي،  ج خ  1
 .143، ص 5ـ، ج 2002، 15بيركت، ط  –. / الزركمي، األعبلـ، دار العمـ لممبليف 272، ص 48ابف عساكر،، تاريخ دمشؽ، ج   2
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 :سدٔد انشسٕل ػهّٛ انصالح ٔانسالو ػهٗ يٍ آرٖ سسهّ :انخبنجانًجحج 

 :ػُذيب كبٌ فٙ يكخ قجم انٓجشح :انًطهت األٔل

فقد كاف  أبك ليب   ،ىذه الفترة بالصبر عمى األذل كاالضطياد عمى مف آذاه كآذل رسمو الكراـاتسمت 
كعندما قاؿ أبك ليب لرسكؿ ا عندما  ،يكٌذب رسكؿ ا كىك يدعك القبائؿ  لئلسبلـ في أسكاؽ العرب

ة المسد عمى رسكلو سكر  تعالىصدع بالدعكة عمى جبؿ الصفا تبان لؾ أليذا جمعتنا ؟ انزؿ ا سبحانو ك 
 1.ان  مصير أبي ليب مف الخسارة كاليبلؾمبين

كيدؿ عمى ذلؾ مكقفو مف أىؿ الطائؼ الذيف حٌرضكا صبيانيـ كسفياءىـ عمى رشقو بالحجارة حتى 
با  امستغيثن   ،ألنو لـ يسمـ منيـ رجؿ كاحد كال امرأة امكركبن  اكرجع محزكنن  ،شٌجكا رأسو كأدمكا قدميو

"  الميـ اشككا إليؾ ضعؼ قٌكتي كقٌمة حيمتي كىكاني :صمى ا عميو كسمـليو حالو  بقكلو عمى ما آؿ إ
إف لـ  ،يا رب المستضعفيف إلى مف تكمني إلى بعيد يتجٌيمني أـ إلى قريب مٌمكتو أمرم ،عمى الناس

 2.يكف بؾ غضب عمي فبل أبالي "

دُّكا لىٍك تيٍدًىفي فىييٍدًىنيكفى  فىبلى تيًطًع اٍلميكىذًِّبيفى  ﴿كقد رد ا عمى الكليد بف المغيرة في سكرة القمـ بقكلو كىالى  كى
ؼو مىًييفو  ٍيًر ميٍعتىدو أىًثيـو  ىىماازو مىشااءو ًبنىًميـو  تيًطٍع كيؿا حىبلا نااعو ًلٍمخى ًلؾى   مى ًنيـو  عيتيؿٍّ بىٍعدى ذىَٰ أىٍف كىافى ذىا مىاؿو   زى

بىًنينىإ مىٍيًو إ كى ًليفى ذىا تيٍتمىىَٰ عى عىٍمتي لىوي مىاالن مىٍمديكدنا﴿ تعالىكقكلو  سبحانو  3﴾ آيىاتينىا قىاؿى أىسىاًطيري اأٍلىكا  كىجى
بىًنيفى شيييكدنا مىياٍدتي لىوي تىٍمًييدنا كى ًنيدنا آًليىاًتنىا كىافى  ًإناوي كىبلا   ثيـا يىٍطمىعي أىٍف أىًزيدى  كى عيكدنا عى ًإناوي فىكارى   سىأيٍرًىقيوي صى

قىدارى   4﴾كى

كال  ،عمى قريش عندما كضعت فرث الجزكر عمى ظيره عندما سجد عند الكعبة  كلـ يرٌد رسكؿ ا
نما كاف يدعكىـ إلى الصبر عمى األذل ،عند استشياد سمية كزكجيا ياسر  .كا 

                                                           
ص  ،3ـ، ج 1989ىػ  1،1408بيركت، حققو ابؤاىيـ رمضاف، ط  –النسفي، عبد ا بف احمد بف محمكد، تفسير النسفي، دار القمـ   1

2009. 
. ابف تيمة الحراني، احمد عبد الحميـ، الفتاكم الكبرل، تحقيؽ األخكيف 425، ص 3ابف قيـ الجكزية زاد المعاد في ىدم خير العباد، ج   2
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 .15 – 8سكرة القمـ: اآليتاف   3
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كمصعب  ،قبؿ اليجرة جعفر بف أبي طالب إلى النجاشي ممؾ الحبشة  برز سفيريف لرسكؿ  ا أككاف 
 ،لئلسبلـ كالمسمميف اا دبمكماسين ف عمير إلى المدينة الذيف تحٌميا بالصبر الجميؿ حتى حققا انتصارن ب

 .لئلسبلـ كالمسمميف اكأصبحت المدينة دارن  ،لممسمميف المياجريف إلييا نناآم افكانت الحبشة مبلذن 

 

 .ػُذيب كبٌ فٙ انًذُٚخ ثؼذ انٓجشح :خبَٙانًطهت  ان

سفراء رسكؿ ا صمى ا عميو عما كاف قبؿ اليجرة عمى مف اعتدل عمى اجدن  افقد كاف الرد مختمفن 
 :كىذه بعض األمثمة كسمـ،

عند صمى  ا عميو كسمـ عندما نقض ييكد بني قنيقاع كثيقة المدينة التي كتبيا رسكؿ ا  – 1
 :فقالكا ،معركة بدركذلؾ بإظيار غيظيـ مف انتصار المسمميف عمى قريش في  ،كصكلو المدينة المنكرة

أنا نحف الناس كأنؾ لـ كأنؾ لك قاتمتنا لعرفت   ،ال عمـ ليـ بالحرب ايا محمد ال يغٌرنؾ أنؾ القيت قكمن "
 ".تمؽ مثمنا

فحمؿ أحد  ،فصاحت يا لممسمميف ،اثـ قامكا بكشؼ ثكب امرأة مسممة قدمت إلى سكقيـ لتشترم ذىبن 
فأخرجيـ  رسكؿ ا  ،فشٌدت الييكد عمى المسمـ فقتمكه ،مومى الييكدم الذم كشؼ ثكبيا فقتالمسمميف ع
ككانكا  ،كىـ يحممكف أمكاليـ كأىالييـ إلى أذرعات مف أرض الشاـ فما لبثكا أف ىمؾ أكثرىـ ،مف المدينة
 1كث العيد كالميثاؽ مف الييكد.أكؿ مف ن

صخرة مف فكؽ   عميو كسمـأما  ييكد بني النضير فقد تآمركا أف يمقكا عمى رسكؿ ا صمى ا  – 2
ليأخذ ما عمييـ مف دٌية رجميف قتميما أحد عند ما ذىب إلييـ  ،حائط جمس رسكؿ ا في ظمو

فبعد أف رٌحبكا بقدكمو إلييـ ىٌمكا بقتمو، كلكف ا  ،كما ىك متفؽ عميو في كثيقة المدينةالمسمميف 
ثـ أجبلىـ عف المدينة بما حممت  ،اأطمعو عمى حقيقة مكرىـ فحاصرىـ رسكؿ ا خمسة عشر يكمن 

 2.مف طعاـ كمتاع إاٌل السبلح اإلبؿ

                                                           
 .127 – 126، ص 3ابف القيـ،  زاد المعاد في ىدم خير العباد، ج   1
 . 73، ص 1ـ، ج 2002ىػ/ 1423القاىرة،  –الصبلبي، عمي محمد،  األنشراح كرفع  الضيؽ في سيرة الصديؽ، دار التكزيع كالنشر   2
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كنقضكا كثيقة  كأما ييكد بني قريظة فقد ظاىركا األحزاب في حصارىـ لممسمميف في غزكة الخندؽ – 3
يا أييا "، فاشتٌد األمر عمى المسمميف ككصؼ ا حاليـ بقكلو المدينة التي كانت بينيـ كبيف رسكؿ ا

فأرسمنا عمييـ ريحا كجنكدا لـ تركىا ككاف ا بما  ذ جاءتكـ جنكدإذيف آمنكا اذكركا نعمة ا عميكـ ال
ذ زاغت األبصار كبمغت القمكب الحناجر  ،تفعمكف بصيرا إذ جاؤككـ مف فكقكـ كمف أسفؿ منكـ كا 

 1."ديداكتظنكف با الظنكنا ىنالؾ ابتمي المكمنكف كزلزلكا زلزال ش

يا محمد إف :قاؿ جبريؿ عميو السبلـ اتيت المعركة كرٌد ا الذيف كفركا بغيظيـ لـ ينالكا خيرن كعندما ان
كأمره أف يقاتؿ بني قريظة فقاؿ الرسكؿ ألصحابو ال يصميٌف أحدكـ العصر  ،المبلئكة لـ تضع أسمحتيا

 إال في بني قريظة.

ى أف يحٌكـ فييـ سعد بف معاذ كحاصرىـ المسممكف أكثر مف عشريف ليمة كنزلكا مف صياصييـ عم
فحكـ أف تقٌسـ أمكاليـ كيقٌتؿ رجاليـ  كتسبى  ،في معركة الخندؽ ارضي ا عنو كالذم كاف جريحن 

فذاقكا كباؿ أمرىـ لنقضيـ المعاىدة بينيـ كبيف رسكؿ  ،لقد حكمت فييـ حكـ ا يا سعد  فقاؿ  ،نساؤىـ
  .كذرارييـ كبيعكا في األسكاؽكسبيت نساؤىـ  ،فقتؿ منيـ سبعمائة رجؿ ،ا

حيث باغتيـ  ،مطاردة قبيمة بني لحياف الذيف قتمكا سفراء بئر الرجيع خبيب بف عدم كأصحابو – 4
ففركا تاركيف ما يممككف مف اإلبؿ  ،في ديارىـ رغـ بعدىا عف المدينة المنكرة مئتي ميؿ  رسكؿ ا 

 2.كالشياه كالمتاع

قتؿ سفيره الحارث بف عمرك األزدم عمي يد عامؿ الركـ شرحبيؿ بم  كعندما عمـ رسكؿ ا – 5
مؤتة، كعٌيف قادتو الثبلثة زيد بف حارثة كجعفر بف أبي طالب  غزكة جيش جٌيز رسكؿ ا ،الغٌساني

ككاف  ،، فاختاركا خالد بف الكليدافإف أصيبكا فميختر المجاىدكف مف بينيـ كاحدن  ،كعبد ا بف ركاحة
كممو ا  ،صمى ا عميو كسمـف المسمميف كالرـك بسسبب مقتؿ سفير رسكؿ ا أكؿ احتكاؾ بي
 3.بالنصر المبيف

                                                           
بيركت /  –خ مكة المكرمة  كالمسجد الحراـ كالمدينة المنكرة، دار الكتب العممية أبك ضياء المكي، أبك البقاء محمد بف أحمد بف محمد، تاري  1
. العصيرم، أحمد معمكر، مكجز التاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر، مكتبة الممؾ 263ص   1ـ ج  2004ق/1424، 2ط 
 .81، ص 1ـ ج  1996ىػ / 1417، 1الرياض، ط  –فيد 

 .360،ص 2لنبكية، ج الصبلبي، السيرة ا  2
ىػ 1405، 3ط  ،الذىبي، شمس الديف ابك عبد ا محمد بف احمد، سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ: شعيب األرناككط، مؤسسة الرسالة  3
 .5، ص 4. / قطب، سيد، في ظبلؿ القراف، ج 118، ص 2ـ، ج 1985/
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ما أشيع بأف قريش قتمت سفيره  صمى ا عميو كسمـعندما تناىى إلى رسكؿ ا  :بيعة الرضكاف – 6
اد ثأران لعثماف دعى عميو الصبلة كالسبلـ  المسمميف لمبيعة عمى االستشي  ،عثماف بف عفاف في مكة

 1.بف عفاف رضي ا عنو كقاؿ " ال نبرح حتى نناجز القـك "

 ،عندىا تسابؽ المسممكف عمى بيعة رسكؿ ا مما أرىب قريش فخٌمت سبيؿ عثماف بف عفاف كمف معو
كالذم كصفو  ،الذم أطمؽ عميو صمح الحديبية كأرسمت سييؿ بف عمرك لكتابة الصمح مع رسكؿ ا 

ا ميًبيننا﴿تعالىفتح عظيـ فقاؿ  ا بأنو ـا  ًإناا فىتىٍحنىا لىؾى فىٍتحن ييًت رى كى ا تىأىخا مى ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى كى ا تىقىدا ًليىٍغًفرى لىؾى الماوي مى
يىٍيًديىؾى ًصرىاطنا ميٍستىًقيمنا مىٍيؾى كى تىوي عى رىؾى الماوي نىٍصرنا عىًزيزنا  ًنٍعمى يىٍنصي  .2﴾كى

ًف اٍلميٍؤًمًنيفى  ﴿الذيف بايعكه تحت الشجرة بقكلو بة رسكؿ ادح ا كرضي عف صحاكم لىقىٍد رىًضيى الماوي عى
ا قىًري ًإذٍ  ـٍ فىٍتحن ـٍ كىأىثىابىيي مىٍيًي ـٍ فىأىٍنزىؿى الساًكينىةى عى ا ًفي قيميكًبًي ـى مى رىًة فىعىًم  .3﴾ بناييبىاًيعيكنىؾى تىٍحتى الشاجى

 :ككانت فكائد ىذا الصمح كثيرة منيا

 .كأقفؿ جبيتيا عف قتالو فيدـ الحمؼ الذم بينيا كبيف خيبر ،رسكؿ ا قريشحيد  - أ

بعد  عمى قتالو القتاؿ ييكد خيبر الذيف كانكا يؤٌلبكف قريشن  صمى ا عميو كسمـ  تفٌرغ رسكؿ ا -ب 
 .ف كانكا يحرضكف قبائؿ الييكد في المدينة مف قبؿأ

ببنكد صمح ا بة مف قتؿ سفيره الحارث بف عمرك بعد أف قيد قريشن إلى  مؤتة لمعاق اأرسؿ جيشن  -ج 
 .الحديبية فأصبحت المدينة آمنة مف عدكانيـ أثناء حربو الركـ

بمعنى أنو كٌسع مجاؿ  ،أرسؿ الرسؿ كالسفراء إلى ممكؾ كحكاـ العالـ يدعكىـ فييا إلى اإلسبلـ –د  
  .الدعكة إلى خارج الجزيرة

 

                                                           
 .369، ص 2بيركت، د ط، د ػ ت، ج  –ؿ اآلثار، عالـ الكتب الحنفي، يكسؼ بف مكسى أبك المحاسف، المعتصر مف المختصر مف مشك  1
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، فعرؼ الناس ديف ا مف أخبلؽ االمشرككف بعد أف أمف بعضيـ بعضن اختمط المسممكف ك  – ق
فأسمـ خمؽ كثير منيـ أبرز قادة مكة خالد بف الكليد كعمرك  ،عف التشكيش كالتضميؿ االمسمميف بعيدن 

 1.بف العاص كعثماف بف طمحة كغيرىـ كثير

قبيمة بني بكر عمى قبيمة عندما ظاىرت قريش حميفتيا  بعد سنتيف مف صمح الحديبية :فتح مكة  -ك
  ،فأصبح الرسكؿ كالمسممكف في حٌؿ مف ىذا الصمح ،صمى ا عميو كسمـ خزاعة حميفة رسكؿ ا

 .ألف قريش قد نقضت أحد بنكده

كقضى عمى عبادة األكثاف كاألصناـ  ،بفتح مكة كأزاؿ دكلة قريش صمى ا عميو كسمـ فقاـ رسكؿ ا
 2.بنكد صمح الحديبيةلمرىا الذم تمٌثؿ بخرقيا كذاقت قريش كباؿ أ ،في مكة

 ،سفيره عبد ا بف حذافة السيمي إلى كسرلصمى ا عميو كسمـ  كعندما أرسؿ رسكؿ ا  – 7
مٌزؽ ا "عميو الصبلة كالسبلـ  فقاؿ ،صمى ا عميو كسمـ غضب كسرل كمٌزؽ كتاب رسكؿ ا

كف كنكز فتح ا عمى المسمميف تمؾ الببلد كغنـ المسمم ثـ ،فعدل عميو ابنو شيركيو فقتمو .3ممكو"
 .4كسرل كقصكره كأرضو
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 .انًطهت انخبنج: تطجٛقبد َجٕٚخ فٙ انحصبَخ انذثهٕيبسٛخ

فكٌفر ليـ كؿ ما يمكف  ،الكفكد كالسفراء مف تكصيؿ رسالتيـ إليو عمى أكمؿ كجو لقد مٌكف المصطفى
 ،فاستضافيـ  في أفضؿ البيكت كأكسعيا ،كمشرب كمأمفأف يسٌيؿ عمييـ ىذه الميمة مف مأكؿ 

 ،فشرح ا صدكر بعضيـ لئلسبلـ ،كأعطاىـ الجكائز كاألعطيات ،كاستقبميـ في مسجده الشريؼ
 :كمنيـ مف سالـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كمنيـ مف أصر عمى كفره كىذه بعض األمثمة عمى ذلؾ

 لمدينة.استقباله رسل مسيممة الكذاب في ا :- 1

يقكؿ  كتابناعندما كصمو رسؿ مسيممة الكذاب يحممكف   صمى ا عميو كسمـأكرد الطبرم أف الرسكؿ 
ف لنا نصؼ األمر ،إني أشركت في األمر معؾ :فيو فما تقكالف  :فقاؿ ليـ ،رخنصؼ األالكلقريش  ،كا 
لكال أف الرسؿ ال تيقتؿ لضربت  أما كا :فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ ،قاال نقكؿ كما قاؿ مسيممة ،؟أنتما

كقد كفر ليـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ما كفره لبقية الرسؿ مف الضيافة كاالستقباؿ رغـ  ،أعناقكما
" مف محمد  :ثـ كتب الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ رسالة إلى مسيممة الكذاب قاؿ فييا.ردتيـ عف الديف

أما بعد فإف األرض  يكرثيا مف يشاء  ،مف اتبع اليدل سبلـ عمى ،رسكؿ ا إلى مسيممة الكذاب
 1.لعاقبة لممتقيفمف عباده كا

 .استقبالو عامر بف الطفيؿ سفير قكمو إلى المدينة :- 2

كقتمكا شيداء  لذم قاد قبائؿ رعؿ كذككاف كعصية،ا :كفي كتاب الكافي بالكفيات أف عامر بف الطفيؿ
  :يا محمد أخيرؾ بيف ثبلث :فقاؿ،عمى رأس كفد إلى المدينة المنكرةجاء بعدىا  ،بئر معكنة  كما أسمفنا

 .أف يككف لؾ أىؿ السيؿ كلي أىؿ المدر - أ

 .أك أككف خميفتؾ مف بعدؾ -ب 

 .أك أغزكؾ بألؼ أشقر كألؼ شقراء  -ج  
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 :فقاؿ عميو أف يمكت ببيت امرأة سمكلية فعزٌ  ،في عنقو في بيت امرأة مف بني سمكؿ فأصابتو غدة
في فمات  ،فقاؿ ائتكني بفرسي فركب ليرجع إلى قكمو ،"لعنؽ كأمكت في بيت امرأة سمكليةفي ا غدة"

  .الصحراء

ده في المدينة غتياؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أثناء كجك خطة ال ككاف عامر بف الطفيؿ قد أعدٌ 
 1.بينو كبيف مراده تعالىفحاؿ ا سبحانو ك  ىك كرجبلف مف قكمو

إلى  رناكسفي دناإال أنو عندما جاء كاف ،و سابقة سيئة مع المسمميف بقتمو شيداء بئر معكنةفرغـ أف ل
كلكال عممو بحصانة السفراء عند رسكؿ ا  ،عف قبيمتو عاممو بالحسنى صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 

فأىمكو قبؿ  ،ف شرهالمسممي كفى تعالىإال أف ا  ،اد غدر كقتؿ أكثر مف سبعيف شييدن لما قدـ إليو كق
 .أف يعكد إلى قكمو

 .سفيان سفير قريش إلى المدينة اأب استقباله :- 3

بكر بمساعدتيا حميفتيا بني  ،صمى ا عميو كسمـ قريش صمح الحديبية مع رسكؿ ا ما إف نقضت
نة ، حتى كصؿ عمرك بف سالـ الخزاعي إلى المديصمى ا عميو كسمـ حميفة رسكؿ ا ،عمى خزاعة

قتمكنا  :جريمتيـ  بقكلو عمى قريش كبني بكر كاصفان   صمى ا عميو كسمـ المنكرة يستنصر رسكؿ ا
 .دناا سجٌ عن ركٌ 

مع نفر ثـ تبعو بديؿ بف كرقاء " "نصرت  يا عمرك بف سالـ صمى ا عميو كسمـفقاؿ لو رسكؿ ا 
قضيا لصمح الحديبية مع رسكؿ رىا كنت قريش بغدف أحسٌ أكما  لقتاليـ  مف خزاعة فتييأ رسكؿ ا

حتى أرسمت أبا سفياف إلى المدينة المنكرة ليجدد العيد  ،كشعرت بعكاقبو الكخيمة عمى نفسيا ،ا
قريش إزاء  أصحابو بما ستفعمو  صمى ا عميو كسمـفأخبر رسكؿ ا  ،كيمدد الصمح مع رسكؿ ا

 بية.غدرىا كعدكانيا عمى خزاعة كنقضيا لصمح الحدي

فكصؿ أبك سفياف إلى  ،"اءكـ ليشد العقد كيزيد في المدةكأنكـ بأبي سفياف قد ج" :فقاؿ ألصحابو
فمما ذىب ليجمس عمى فراش رسكؿ ا  ،المدينة المنكرة كدخؿ عمى ابنتو أـ حبيبة زكجة رسكؿ ا

 .طكتو عنوف
                                                           

-ىػ 1420بيركت،  –تحقيؽ: أحمد األرناككط، دار إحياء التراث العربي  الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ، الكافي بالكفيات،  1
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صمى ا بؿ ىك فراش رسكؿ ا  :؟ فقالتأـ رغبت بو عني ،أرغبت بي عف ىذا الفراش ،يا بنية :فقاؿ
 .كا لقد أصابؾ بعدم شرٌ  :فقاؿ ،كأنت رجؿ مشرؾ نجس ،عميو كسمـ

صمى ثـ ذىب إلى أبي بكر فكٌممو أف  يكٌمـ رسكؿ ا  ،فمـ يرٌد عميو شيئا ،فكٌممو ثـ أتى رسكؿ ا 
فقاؿ عمر أنا أشفع لكـ  ،وثـ أتى عمر بف الخطاب فكٌمم ،فقاؿ الصديؽ ما أنا بفاعؿ ،ا عميو كسمـ

 .لذٌر لجاىدتكـ بواإلى رسكؿ ا ؟ كا لك لـ أجد إال 

ىؿ  :، حتى كصؿ بو األمر أف يقكؿ لفاطمةاثـ جاء  إلى عمٌي كفاطمة رضي ا عنيما فمـ يجد جكابن 
كال  ،لؾ أف تأمرم ابنؾ الحسف فيجيرني بيف الناس فيككف سيد العرب أبد الدىر، فأجابتو بأنو صغير

 .عمى رسكؿ ا ايجير أحدن 

إنؾ سيد بني   :فقاؿ لو عمٌي رضي ا عنو ،ايا عمي انصحني فأنت أقرب الناس مني رحمن   :ثـ قاؿ
 1.ففعؿ ،فقـ كأجر نفسؾ بيف الناس كالحؽ بأرضؾ ،كنانة

ف كمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لمباحث كيؼ استقبؿ رسكؿ ا  سفراء خزاعة عمرك بف سالـ كبديؿ ب
 .كرقاء بكؿ حفاكة كاحتراـ كاعدان اياىـ بأنو سينصرىـ عمى قريش كبني بكر

صمى ا عميو كسمـ أبا سفياف سفير مكة الذم لـ يجد مف يستمع إليو مف  ككيؼ استقبؿ رسكؿ ا
 .حتى ابنتو أـ حبيبة منعتو مف الجمكس عمى فراش رسكؿ ا  ،المسمميف كالصحابة الكراـ في المدينة

عميو أحد مف المسمميف ألنو  لـ يعتد امطمئنن  اذلؾ مشى أبك سفياف في طرقات المدينة المنكرة آمنن  كمع
  .رغـ أف سيكؼ قريش ما زالت تقطر دمان مف خزاعة حمفاء الرسكؿ كالمسمميف ،سفير قكمو

 الصبلة ميوليـ  ما سمعو مف الرسكؿ ع كاصفان  ،لقكمو اشافين  اكعاد أبك سفياف إلى مكة ال يحمؿ جكابن  
ال يعممكف ما يخططو الرسكؿ ليـ  ،مما جعؿ أىؿ مكة في حيرة مف أمرىـ ،السبلـ كصحبو الكراـ

كىذه سنة ا في خمقو أف المكر السيئ ال  ،صنيعيـ في نقض شركط صمح الحديبية عمى نادميف
 يـ العيكف كاألخبار. أف يأخذ عن تعالىداعيان ا سبحانو ك  ،فأخذ رسكؿ ا لقتاليـ ،يحيؽ إال بأىمو

                                                           
بيركت، –الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد، تاريخ اإلسبلـ  ككفيات المشاىير كاألعبلـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ،  دار الكتاب العربي   1
 .35، ص 3الجكزية، زاد المعاد ج . انظر ابف القيـ239، ص 2ـ،ج 1987 -ىػ 1407، 1ط 
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ذا بمكة المكرمة تفتح عنكة كتستسمـكما ىي إال أياـ قميم كيدخميا  ،صمى ا عميو كسمـلرسكؿ ا  ة كا 
كقاـ  ،بؿ السماحة كالعفك عند المقدرة ،أخذه نشكة النصر لمثأر كاالنتقاـلـ ت ،امتكاضعن  رنافاتحا منتص

اءى ﴿كسير األصناـ مف حكؿ الكعبة كىك يقكؿكصحبو الكراـ بت صمى ا عميو كسمـالرسكؿ  قيٍؿ جى كى
ؽُّ كىزىىىؽى اٍلبىاًطؿي    .1﴾زىىيكقنا كىافى  اٍلبىاًطؿى  ًإفا اٍلحى

 

 :عمى المدينة ااستقباله كعب بن زهير وافدً  :- 4  

صمى ا كىجا رسكؿ ا  ،عندما أسمـ بجير بف زىير غضب كعب عمى أخيو :يقكؿ ابف عبد البر
 .دمو صمى ا عميو كسمـ، فأىدر رسكؿ ا ألنصاراكخاصة كتشبب بنساء المسمميف  ،ـعميو كسم

مف الذيف أىدر دميـ   اقد قتؿ أناسن  صمى ا عميو كسمـفأرسؿ لو أخكه بجير رسالة يخبره بأف رسكؿ 
 .ستناؿ عفكه اف جئتو مسممن إف ،كعفى عف آخريف

صبلة الفجر  صمى ا عميو كسمـكلٌما صمى رسكؿ ا  ،رناكفقدـ كعب بف زىير إلى المدينة المنٌكرة متن
  .كحسر عف كجيو كبسط  يده ،يا رسكؿ ا رجؿ يبايعؾ عمى اإلسبلـ :تقٌدـ إليو كعب بف زىير قائبلن 

فأٌمنو رسكؿ ا صمى ا  ،أنا كعب بف زىير ،يا رسكؿ ا ىذا مقاـ العائذ بؾبأبي أنت كأمي  :كقاؿ
 .مى نفسو عند ذلؾ مدح رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـععميو كسمـ 

   :فأنشد يقكؿ

              بانت سعاد فقمبي اليكـ متبكؿ      متيـ إثرىا لـ ييشؼ مكبكؿ                        

 نبئت إف رسكؿ ا أكعدني       كالعفك عند رسكؿ ا مأمكؿ                        

 :قكلوإلى أف كصؿ إلى 

 إف الرسكؿ لنكر يستضاء بو    ميٌند مف سيكؼ ا مسمكؿ                      

                                                           
 .81سكرة اإلسراء، اآلية   1
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عندىا ألبسو الرسكؿ بردتو كطابت نفسو كعفى عنو، كىي البردة التي كاف يتكارثيا الخمفاء المسممكف 
 1.صمى ا عميو كسمـكناؿ كعب بف زىير صحبة رسكؿ ا  ،عندما يبايعكف عمى الخبلفة

 :استقباله عدي بن حاتم الطائي سفير الطائين الى المدينة :- 5

يا " :قالتعندما أسرىا المسممكف  صمى ا عميو كسمـلما رأت سفانة بنت حاتـ  الطائي رسكؿ ا 
كيكسك العارم،  العاني، كيشبع الجائع، يحمي الذمار، كيفؾٌ  أبي ، كافيامحمد إني ابنة سيد قكم

فخٌمى ،فبل تشٌمت بنا األعداء طعاـ، كيفشي السبلـ، كلـ يرد طالب حاجة قطالضيؼ، كيطعـ ال ئكيقر 
ا حقن يا جارية ىذه صفة المؤمنيف  :صمى ا عميو كسمـالطائٌي "فقاؿ رسكؿ ا أنا ابنة حاتـ  ،سبيمنا

مكاـر  مكاـر األخبلؽ، كا يحبٌ  كا عنيا فإف أباىا كاف يحبٌ خمٌ ك  ،لترٌحمنا عميو الك كاف أبكؾ مسممن 
 .األخبلؽ

ككفر  ،كثيابناا كأعطاىا نفقة كطعامن  صمى ا عميو كسمـكعندما جاء ركب مف قكميا كساىا رسكؿ ا 
صمى ا عميو كسمـ  كقٌصت عمييـ خبر رسكؿ ا ،ليا كلمف معيا الركاحؿ كرجعت إلى أخييا كقكميا

  .ماع لدعكتوستكاالكرٌغبت أخاىا عدم بالقدكـ عمى رسكؿ ا  ،كأخبلقو 

عندما أجمسو عمى  اكأدرؾ أنو رسكؿ ا حقن  ،صمى ا عميو كسمـفقدـ عدم بف حاتـ  عمى رسكؿ ا 
 عدم بف حاتـعمى األرض، كعندما شاىده صمى ا عميو كسمـ  كسادة مف ليؼ كجمس رسكؿ ا 

درؾ أك  ،ى قارعة الطريؽكحاجة جارية صغيرة مرة ثانية استكقفتاه عم ،يقضي حاجة امرأة عجكز مرة
 .سمطاف كال اكليس ممكن  كرسكؿ نو نبيأ

فأسمـ  ،بأف أخذه  لممرباع مف قكمو محٌرـ بالنصرانية التي يديف بيا صمى ا عميو كسمـكأخبره الرسكؿ 
صمى ا فقدمكا إلى رسكؿ ا  ،تعالىإلى ا  يناإلى قكمو داع ثـ رجع عدم بف حاتـ ،كحسف إسبلمو

صمى صحبة صالحة مع رسكؿ ا  ككاف لعدم بف حاتـ كقبيمتو ،يبايعكنو عمى اإلسبلـ  مـعميو كس
 2.كمحاربة المرتديفكخدمة طيبة لئلسبلـ في زمف الخمفاء الراشديف  ،ا عميو كسمـ

 
                                                           

.كانظر الجمحي، محمد بف سبلـ ػ) 46، ص 1ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد، االستيعاب في معرفة األصحاب ج   1
 .103، ص 1ج ،جدة -دار المدني   ،ىػ( طبقات فحكؿ الشعراء، تحقيؽ: محمكد شاكر232ت 
. أبي الفتح األبشييي، شياب الديف محمد بف أحمد،  المستطرؼ في كؿ فف 36 -35، ص 4األصبياني،  معرفة الصحابة، ج   2

 .368، ص 1ـ ج 1986، 2بيركت، تحقيؽ مفيد قمحيو،  ط  –مستظرؼ،دار الكتب العممية 
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 :لى المدينة المنورةإبا رافع سفير قريش أاستقباله  :- 6

، فقمت يا فمما رأيتو كقع اإلسبلـ في قمبي ،النبي محمدأنو قاؿ: " بعثتني قريش إلى  عف أبي رافعروي 

إني ال أحبس الرسؿ فارجع إلييـ فإف كاف "فقاؿ:  ،: ال أرجع إلييـصمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 
 .1"في قمبؾ الذم فيو اآلف فارجع 

: تعالىكؿ ا كيرل الباحث أف ىذه األمثمة السالفة الذكر ال يمكف أف يتحٌمى بيا إال مف انطبؽ عميو ق
 2َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  ُّ 

 

                                                           
 .79سبؽ تخريجو ص   1
 33سكرة فصمت، اآلية  2
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 انخبتًخ

كنعكذ با مف حاؿ أىؿ النار، كنشيد  ،كالحمد  عمى كؿ حاؿ ،الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات
 .رسكؿ ا دناأف ال الو إال ا كأف محم

آمبلن مف ا جٌمت  ،في ىذا المجاؿ فقد تـ بتكفيؽ مف ا كعكنو إتماـ ىذا البحث المتكاضع :أما بعد
كما كاف خطأ فمف نفسي  ،فمف ا كتكفيقو افما كاف صكابن  ،أف أككف قد كٌفقت في إعداده توقدر 

 .كالشيطاف
 

 :َتبئج انجحج

 :أجمؿ الباحث أىـ نتائج ىذا البحث في النقاط اآلتية

و سكاء كاف  مف قبؿ األفراد أك ال يكجد اتفاؽ عاـ عمى تعريؼ اإلرىاب بجميع أشكالو كأقسام - 1
ليذا كثرت التعريفات كتعددت ألنيا ناتجة عف اختبلؼ األىكاء كالمصالح   ،الجماعات أك الدكؿ

 .كالمبادئ

كلكف أشكاليا  ،جكىرىا كاحد ،اكاإلرىاب ظاىرة ككنية قديمة عرفتيا البشرية كعانت منيا كثيرن  
 .كمظاىرىا متعددة كمتنكعة

ذا  ،كالماؿ كالعرضسانية اإلنساف أيان كاف دينو كلكنو كمعتقده فيك معصكـ الدـ كجكب احتراـ إن -2 كا 
 .أضيؼ إلى ما سبؽ لو حصانة دبمكماسية اكاف سفيرن 

 إف إرساؿ الرسؿ كالسفارات ىي حاجة بشرية ال يمكف االستغناء عنيا في حالتي السمـ كالحرب  -3

لذلؾ يصعب   ،مف أقدـ العمكـ كالمعارؼ اإلنسانية إف الرسؿ كالسفارات قديمة قدـ البشرية كىي  -4
 .تحديد بدايتيا بشكؿ دقيؽ

كأضاؼ إلييا قكاعد كمبادئ لـ يسبقو إلييا  ،كلكنو أٌقر بعضيا ،إف اإلسبلـ لـ يكف البادئ بيا  -5
حسب  ريكعند اآلخريف يعترييا التبديؿ كالتغي ،تعالىفيي في اإلسبلـ ثابتة كدائمة ألنيا شرع ا  ،أحد

  .المصالح كاألىكاء
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نما ىك قربى إلى ا  ،إحترامنا فحسبيحتـر  اإف احتراـ الرسؿ في اإلسبلـ ليس عرفن   -6 ثاب عمى نكا 
  .يجب الكفاء بو تعالىسبحانو ك فيي تكميؼ مف ا  ،كنعاقب عمى تركيا ،فعميا

كترجميا الخمفاء  ،مـصمى ا عميو كسثبتت مشركعية السفارة في كتاب ا كسٌنة رسكلو  -7
 .كأنصع صكرة ،المسممكف عمى مر التاريخ  اإلسبلمي عمى أكمؿ كجو

إنو ال بد أف تتكافر بالرسؿ صفات جبمية  كخمقية كالجماؿ كحسف المظير كالفطنة كالذكاء،  -8
 .كمكتسبة كالعمـ في المعارؼ اإلنسانية كالمغات كطبائع األمـ كالشعكب كالجغرافيا كحسف التأٌتي

 السفير ىك الناطؽ الرسمي باسـ كلٌي أمر المسمميف أماـ الممكؾ كالدكؿ المرسؿ إلييا. -9

عمى نفسو كعيالو كمالو في جميع  اال يمكف لمسفير أف يقـك بميٌمة السفارة إال إذا كاف آمنن  -11
 .اأك حربن  االظركؼ كاألحكاؿ سممن 

كمتاعو كسكنو حتى لك كانت الحرب دائرة  ال يجكز اإلعتداء عمى السفير كعائمتو كمالو كعرضو -11
 بيننا كبينيـ.

كلكنيا تطكرت في القرف الثامف عشر الميبلدم حتى أصبحت  ،الدبمكماسٌية ليا معاف قديمة  -12
 .ادكلين  اقانكنن 

كقد ازدحمت كتب الفقو اإلسبلمي  ،الحصانة الدبمكماسٌية يقابميا في الفقو اإلسبلمي عقد األماف  -13
 .أحكاميافي بياف 

التي قتؿ فييا سفراء الكفار في ببلد   -عمىٌ حد عممو  -يرل الباحث أف الحالة الكحيدة   -14
نما الجتياد شرعي لو ما يبرره ،ىك ما فعمو قطز بسفراء التتار كذلؾ ليس ليكل في نفسو ،المسمميف  .كا 

صدرىا اإلسبلـ لعدـ كجكد ال يمكف في الكقت الحاضر أف نبمكر دبمكماسٌية إسبلمية عممية م  – 15 
إال أف األمر ال يخمك مف  ،بؿ فيو دكؿ سياستيا الخارجية قطرية أك قكمية ،دكلة تقكـ عمى أساسو

فالخير في أمة اإلسبلـ إلى يـك  ،اسفراء ييميـ أمر اإلسبلـ كالمسمميف بكجو عاـ كلككاف ذلؾ فردين 
 .القيامة
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عمؿ عمى إيجاد تمؾ الدكلة التي تضع اإلسبلـ إف الكاجب الشرعي يحتـٌ عمى كؿ مسمـ ال  -16
مكضع التطبيؽ كتمارس عبلقاتيا الخارجية مع الدكؿ األخرل عمى أساس اإلسبلـ كما فعؿ الرسكؿ 

عمى لساف  تعالىخاصة لمف يثؽ بمكعكد ا  ،صمى ا عميو كسمـ كخمفاؤه عبر القركف الماضية
 .مى منياج الٌنبكةخبلفة ع -صمى ا عميو كسمـ رسكلو الكريـ 
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 :انتٕصٛبد ٔاالقتشاحبد

كدحض االفتراءات كالممارسات  ،ضركرة بياف زيؼ ما تدعيو الدكؿ الظالمة مف محاربة اإلرىاب  -1
 .اإلرىاب التي يقكمكف بيا بحجة محاربة

 ،يرل الباحث ضركرة اىتماـ جيابذة أسيادنا العمماء بمكضكع أحكاـ الدبمكماسية في اإلسبلـ  -2
ليسيؿ عمى مف تمٌبس بيذا العمؿ االستفادة  ،عبلقة الدكلة اإلسبلمية الخارجية مع الدكؿ األخرلك 

 .منيا

لتي انصاؼ أف تكضع ىذه الدراسات في مقررات المعاىد كالجامعات اليرل الباحث أنو مف ا -3
ؼ سفراء اإلسبلـ كي يستفيد الدبمكماسي المسمـ مف تراثو اإلسبلمي كمكاق ،تدٌرس الدبمكماسية الحديثة

 .المجيدة  حتى يككف خير خمؼ لخير سمؼ

في الكقت الذم يحمؿ الكفار فيو مسؤكلية ما يجرم مف االعتداء عمى بعض سفاراتيـ أك سفرائيـ  -4
يجب عمينا أف نبٌيف ليـ أف ىذه التصرفات ناتجة عف الظمـ الذم يتعٌرض لو  ،لئلسبلـ كالمسمميف

ف سي ،المسممكف مف األعداء  رة السمؼ الصالح تبٌيف عكس ذلؾ كا 

يجب السعي إلى تحديد مفيـك اإلرىاب، كالتمييز بينو كبيف حؽ الدفاع عف النفس كمقاكمة  -5
المعتديف، كعمينا أف نعرض اإلسبلـ لمعالـ عمى حقيقتو بأنو ديف الرحمة كالسمـ كالتسامح كاألخكة 

 البشرية.

كعمى عكنو كتكفيقو كتيسيره عمى إتماـ ىذه  ،إلسبلـعمى نعمة ا تعالىكفي الختاـ أحمده سبحانو ك 
 ،فمف ا افما كاف صكابن  ،اإلخبلص كالتكفيؽ كالسداد كحسف الختاـ تعالىكأسألو  ،الدراسة المتكاضعة

 .كا كرسكلو بريئاف مما أقكؿكما كاف خطأن فمني كمف الشيطاف 

 دنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـكصمى ا عمى سيكآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف 
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 فٓشس اٜٚبد

 رقم السورة رقم االية السورة رقم الصفحة االية الرقم
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 ٌَ ٕ ًُ ُْْى ٌَْعهَ َٔ  اْنَذكَّ 

ٍْ َستَِّك  فاََل  اْنَذكُّ ِي
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 حف جفُّ   .6
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 2 191 البقرة 16
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 2 217 البقرة 49

ٱ  ٻ  ٻ  چ   .8

ٻ   ٻ  پ      پ  

پ    پ       ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  

ڤ  ڤ    ٹٹ  ٹ

ڦ    ڦڤ    ڤ   ڦ

ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  

 2 249 البقرة 21
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ڇ    چچ  چ

ڇ    ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

 چ ک  ک  ک

يئ    ىئی  جئ    حئ  مئچ   .9

  ىبجب  حب    خب  مب

يب  جت  حت  

خت  مت  ىت   

يت  جث  مث  

جح  مح    مجىث  يث  حج

 چجخ  

 2 256 البقرة 34

چ  ڇ  ڇ  چ   .10

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ    ڌ   ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ       

ک    کژ  ڑ  ڑ

گ    گک     ک  گ

 چگ  ڳ  

 2 261 البقرة 39

ڦ  ڄ  ڄ  چ   .11

 چ ڄ  ڄ  ڃ

 3 113 عمران آل 72
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پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ   .12

ٺ  ٺ      ٿ    ٺڀ  ٺ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ڤ     ٹٹ

ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڄ   ڄ    ڦڦ  ڦ

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ

 چچ  

 3 159 عمران آل 46

ک  گ  چ   .13

گ  گ  گ   ڳ  

ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ   ں  

 چں  ڻ  

 4 63 النساء 46

 ني مي ُّ   .14

  جئ يي ىي

 خئ حئ

 َّمئ

 4 64 النساء 88

 ىف يث ىث ُّ   .15

 َّىق يف

 5 1 المائدة 18

چ   چ  چ  چ   .16

ڇ  ڇ  ڇ  

 5 33 المائدة 18
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ڇ  ڍ  ڍ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  

گ     گک  گ

  ڳڳ  گ  ڳ  ڳ

ڱ  ڱ  ڱ  

 چڱ  ں   

 مب زب رب يئ ُّ   .17

 رت  يب ىب نب

 يت ىت نت متزت

 َّمث زث رث

 5 67 المائدة 86

 جم يل ىل مل خل ُّ   .18

 خم حم

 ىم مم

 حن جن  يم

 ين ىن من خن

 يه  ىه مه جه

 ىي مي خي حي جي

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ٍَّّ 

 5 75 النساء 77
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ڀ   ڀ  ڀ  چ  .19

ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ     

ڤ  ڦ  ڦ    ڤڤ

 ڦ   ڦ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ        چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   

  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ڑ      ژ  ژ  ڑ

 چک  ک

 7 126-123 األعراف 22

 زي  ري  ُّ   .20

 ىي ني مي

 جئ يي

 َّحئ

 7 158 األعراف 1-88

ک  ک   گ  گ   چ   .21

گ  گ   ڳ     

  ڱڳ  ڳ     ڳ

  ںڱ  ڱ   ڱ

 8 31 األنفال 23
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ں  ڻ  

 چڻ

ں        ڱ  ںچ   .22

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      

ہ  ہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀ

 چھ

 8 58 األنفال 18

ۇ  ۆ  ۆ  چ   .23

ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ   

ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ې  ې  ې  

ى   ى  ائ  ائ  

 چەئ

 8 61 األنفال 11-19

 جه  ين   ُّ   .24

 ىه مه

 مي خي حي جييه

 َّ  ىي

 9 7 التوبة 81-129

ں  ں  ڻ  ڻ  چ   .25

ۀ    ۀڻ   ڻ

ہ  ہ    ہہ

ھ     ھ   ھ  

ھ  ے  

 9 25 التوبة 21
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ے  ۓ  

ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

 چ﮵  ﮶  

ِْٓى ﴿  .26 ٍْ إَِرا ذُْرهَٰى َعهَ َٔ

 ٍَ َاٍخ  لَاَل انَِّزٌ آٌَاذَُُا تٍَُِّ

ٌَ نِمَاَءََا اْئِد  اَل ٌَْشُجٕ

 ْٔ َزا أَ ٍِْش َْٰ ٌٍ َغ تِمُْشآ

ٌُ نًِ  ْنُّ  لُْم َيا ٌَُكٕ تَذِّ

ٍْ ذِْهمَاِء  نَُّ ِي ٌْ أُتَذِّ أَ

ٌْ أَذَّثِ  ُع إاِلَّ َيا ََْفِغً  إِ

ًَّ  إًَِِّ أََخاُف  ٌَُٕدٰى إِنَ

ٍُْد َستًِّ  ٌْ َعَص إِ

ٍو َعِظٍىٍ  ْٕ  ﴾ َعَزاَب ٌَ

 11 15 ٌونس 132

 ام  يل ىل ُّ   .27

 زن رن مم

 نن من

  ري ٰى ينىن

 ني مي زي

 حئ جئيي ىي

 َّمئ خئ

 14 4 إبراهٌم 88

چ  چ  چ  چ  .28

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

 چ ڍ

 15 6 الحجر 22-47

ٺ  ٺ  ٺ  چ   .29

 چٺ   ٿ  ٿ  

 15 94 الحجر 47-76
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 ىل مل خل ُّ   .30

 حم جم يل

 ىم  مم خم

 حن جن يم

 ين ىن من خن

 جي يه  ىه مهجه

 َّ حي

 17 1 اإلسراء 78

ؽُّ ﴿  .31 اءى اٍلحى قيٍؿ جى كى
 ًإفا كىزىىىؽى اٍلبىاًطؿي  

 ﴾زىىيكقنا كىافى  اٍلبىاًطؿى 

 17 81 اإلسراء 154

 زث رث يت ىت ُّ   .32

  ىث نث مث

 َّ ىف يث

 19 83 مرٌم 85

ٴۇ  ۋ  چ   .33

ۋ  ۅ  ۅ   

  ېۉ     ۉ   ې

ې   ې  

ى  ى  

ائ      ائ  

وئ    وئەئ  ەئ

 چۇئ  ۇئ  

 

 

 21 91 األنبٌاء 11
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ک  ک  گ  چ   .34

 چگ  گ 

 21 117 األنبٌاء 1-88

ہ  ہ  ہ  ہ  چ   .35

ھ     ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

 چ﮳  

 27 31-31 النمل 62

ڈ  ژ   ژ  ڑ    چ  .36

 چڑ        ک  ک  

 27 27 النمل 61

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   .37

ٻ  پ  پ     پ  

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

 چٺ   ٺ      ٺ  

 27 36 النمل 62

ـي ﴿  .38 الاًذيفى آتىٍينىاىي
ـٍ ًبًو  اٍلًكتىابى ًمٍف قىٍبًمًو ىي

ذىا ييٍتمىىَٰ  ييٍؤًمنيكفى  كىاً 
ـٍ قىاليكا آمىناا ًبًو  مىٍيًي عى

بِّنىا ًإناا  ؽُّ ًمٍف رى ًإناوي اٍلحى
 كيناا ًمٍف قىٍبًمًو ميٍسًمًميفى 
 أيكلىًَٰئؾى ييٍؤتىٍكفى أىٍجرىىيـٍ 
كا  بىري تىٍيًف ًبمىا صى مىرا
سىنىًة  يىٍدرىءيكفى ًباٍلحى كى

ـٍ  ٍقنىاىي زى ًمماا رى السايِّئىةى كى
ذىا سىًمعيكا   ييٍنًفقيكفى  كىاً 

ٍنوي  كا عى الماٍغكى أىٍعرىضي

 28 55-52 القصص 145
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ـٍ  لىكي الينىا كى قىاليكا لىنىا أىٍعمى كى
ـٍ  مىٍيكي ـه عى ـٍ سىبلى اليكي أىٍعمى

اًىًميفى   الى نىٍبتىًغي اٍلجى
ـي اٍلًكتىابى الاًذي فى آتىٍينىاىي

ـٍ ًبًو  ًمٍف قىٍبًمًو ىي
 ﴾ييٍؤًمنيكفى 

ڻ  ڻ  چ   .39

 چۀ  ۀ  ہ

 28 32 القصص 12

ڃ  ڃ       ڃ  چ   .40

چ    چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ژ  ژ       ڑ  ڑ  

ک  ک   ک  

 چک

 28 38 القصص 21

 اك يق ىق يف ُّ   .41

 َّ مك  لك

 29 18 لعنكبوتا 86

 حب جب هئ ُّ   .42

 هب مب خب

 حت جت

  هت مت خت

 31 5-1 الروم 77
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 حج مث

 مخجخ مح جح مج

 مس خس  حس جس

 جض مصخص حص

 خض حض

 جعمظ حط  مض

 جفمغ جغ مع

 خف حف

 َّ مف

 مي  خي حي  ُّ   .43

 ٰذ يي ىي

 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

ُّ ِّ  ّٰ 

 َّ رئ

 31 13 لقمان 21

ٍَ آَيُُٕا ﴿:  .44 َا انَِّزٌ ٌَا أٌَُّٓ

 ِ حَ َّللاَّ ًَ اْرُكُشٔا َِْع

ٍُْكْى إِْر َجاَءْذُكىْ  ُجٌُُٕد  َعهَ

ِْٓى ِسًٌذا  ٍْ فَأَْسَعْهَُا َعهَ

َْا   ْٔ ُجًُُٕدا نَْى ذََش َٔ

 ٌَ هُٕ ًَ ا ذَْع ًَ ُ تِ ٌَ َّللاَّ َكا َٔ

ٍْ  تَِصًٍشا إِْر َجاُءُٔكْى ِي

ُُْكْى  ٍْ أَْعفََم ِي ِي َٔ لُِكْى  ْٕ فَ

إِْر َصاَغِد اأْلَْتَصاُس  َٔ

تَهََغِد اْنمُهُُٕب  َٔ

 ِ ٌَ تِاَّللَّ ذَظُُُّٕ َٔ اْنَذَُاِجَش 

ًَ   نظََُُُّٕاا َُُْانَِك اْترُهِ

 33 13-9 األحزاب 116
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ُصْنِضنُٕا  َٔ  ٌَ ْؤِيُُٕ ًُ اْن

إِْر   ِصْنَضااًل َشِذًٌذا َٔ

 ٍَ انَِّزٌ َٔ  ٌَ َُافِمُٕ ًُ ٌَمُُٕل اْن

ِْٓى َيَشٌض َيا  فًِ لُهُٕتِ

َسُعٕنُُّ إاِلَّ  َٔ  ُ َعَذََا َّللاَّ َٔ

إِْر لَانَْد   ُغُشًٔسا َٔ

َْْم  ُُْْٓى ٌَا أَ طَائِفَحٌ ِي

ُيمَاَو نَُكْى ٌَْصِشَب اَل 

 ٌُ ٌَْغرَأِْر َٔ فَاْسِجُعٕا  

 ًَّ ُُُْٓى انَُّثِ فَِشٌٌك ِي

ٌَّ تٍُُٕذََُا  ٌَ إِ ٌَمُٕنُٕ

َسٍج   ْٕ ًَ تَِع ِْ َيا  َٔ َسجٌ  ْٕ َع

ٌَ إاِلَّ  ٌْ ٌُِشٌُذٔ إِ

 ﴾فَِشاًسا

 ًذم كىاٍلقيٍرآفً ص  ﴿  .45
بىًؿ الاًذيفى   الذٍِّكرً 

كا ًفي ًعزاةو  كىفىري
ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمٍف  ًشقىاؽو كى  كى

ـٍ ًمٍف قىٍرفو فىنىادىٍكا  قىٍبًمًي
تى ًحيفى  كىالى

ٍف كىعىًجبيكا أى   مىنىاصو 
ـٍ ميٍنًذره ًمٍنييـٍ  اءىىي  جى

قىاؿى  كفى  كى ذىا اٍلكىاًفري  ىىَٰ
عىؿى   كىذاابه  سىاًحره  أىجى

 ًإفا اآٍلًليىةى ًإلىَٰينا كىاًحدنا  
ذىا  لىشىٍيءه  ىىَٰ

ابه  ي كىاٍنطىمى   عيجى ؽى اٍلمىؤلى
ـٍ أىًف اٍمشيكا  ًمٍنيي

ـٍ   مىىَٰ آًليىًتكي كا عى كىاٍصًبري
ذىا ًإفا   لىشىٍيءه  ىىَٰ

 38 7-1 ص 133
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مىا سىًمٍعنىا ًبيىَٰذىا   ييرىادي 
ًفي اٍلًمماًة اآٍلًخرىًة ًإٍف 

ؽه  ذىا ًإالا اٍخًتبلى  ﴾  ىىَٰ

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  چ  .46

ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ

 چڄ  ڄ

 38 4 ص 22

ٱ  ٻ  چ   .47

پ    ٻ  ٻ  ٻ

پ     ڀ     ڀ  ڀ    پپ

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     

 چٺ  ٿ  ٿ  

 41 26 غافر 17-22

ں    ں  ڻ  چ  :  .48

ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ   

ھ    ھہ  ہ  ھ  ھ

ے  ے   ۓ  ۓ     ﮲  

﮳  ﮴  ﮵   ﮶  

 چ﮷  ﮸  

 41 29 غافر 22

 يب ىب نب مب ُّ   .49

 نت مت زت رت

 زث رث  يت ىت

 َّ مث

 41 33 فصلت 91-156
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ا َصثَ  ﴿  .50 ًَ َش فَاْصثِْش َك

ُعِم  ٍَ انشُّ أُٔنُٕ اْنَعْضِو ِي

اَل ذَْغرَْعِجْم نَُْٓى   َٔ

ٌَ َيا  ْٔ َو ٌََش ْٕ ُْى ٌَ َكأَََّٓ

ٌَ نَْى ٌَْهثَصُٕا إاِلَّ  ٌَُٕعُذٔ

ٍْ َََٓاٍس تاََلٌغ  َعاَعحً ِي

ُو  ْٕ ْٓهَُك إاِلَّ اْنمَ فََْٓم ٌُ

 ٌَ  ﴾اْنفَاِعمُٕ

 46 35 األحقاف 96

ا ﴿  .51 ًإناا فىتىٍحنىا لىؾى فىٍتحن
ًليىٍغًفرى لىؾى الماوي مىا  ًبيننامي 

ا  مى ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى كى تىقىدا
ـا ًنٍعمىتىوي  ييًت رى كى تىأىخا

يىٍيًديىؾى ًصرىاطنا  مىٍيؾى كى عى
رىؾى   ميٍستىًقيمنا يىٍنصي كى

 ﴾الماوي نىٍصرنا عىًزيزنا

 48 2-1 الفتح 149

لىقىٍد رىًضيى الماوي عىًف  ﴿  .52
ٍؤًمًنيفى ًإذٍ  عيكنىؾى ييبىايً  اٍلمي

ـى مىا  رىًة فىعىًم تىٍحتى الشاجى
ـٍ فىأىٍنزىؿى  ًفي قيميكًبًي

ـٍ كىأىثىابىييـٍ  مىٍيًي الساًكينىةى عى
ا قىًريبنا  ﴾ فىٍتحن

 48 18 الفتح 149

 ىئ نئ مئ زئ ُّ   .53

  مب زب رب يئ

 زت رتيب ىب نب

 ىت نت مت

 نث  مث زث رثيت

 َّىث

 49 13 الحجرات 78-88
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ۓ  ڭ  چ   .54

ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ    

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

  ٴۇ  ۋ  ۋ

ۉ   ۉ    ۅۅ

 چې  

 59 8 الحشر 42

ې  ې  ى  چ   .55

ى  ائ  ائ    ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ  ىئ  

   یىئ   ىئ     ی    ی

ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  

 چجب

 

 59 9 الحشر 41

ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  چ   .56

ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ  

ڇ   ڍ    ڇڇ

ڍ   ڌ  

 63 8 ونالمنافق 41
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ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ      ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ     ک  

ک             ک  ک

گ  گ      گگ

ڳ  ڳ  

ڳ   ڳ    ڱ    

 چڱ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ   .57

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 چڦ  ڄ

 67 15 الملك 39

فىبلى تيًطًع  ﴿  .58
دُّكا لىٍك  اٍلميكىذًِّبيفى  كى

كىالى  تيٍدًىفي فىييٍدًىنيكفى 
ؼو  تيًطٍع كيؿا حىبلا

ىىماازو مىشااءو  مىًييفو 
ٍيًر  نىًميـو بً  نااعو ًلٍمخى مى

عيتيؿٍّ بىٍعدى   ميٍعتىدو أىًثيـو 
ًلؾى  ًنيـو  ذىَٰ أىٍف كىافى ذىا   زى

بىًنينىإ ذىا تيٍتمىىَٰ إ مىاؿو كى
مىٍيًو آيىاتينىا قىاؿى  عى
ًليفى   ﴾ أىسىاًطيري اأٍلىكا

 68 15-8 القلم 146
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عىٍمتي لىوي مىاالن ﴿  .59 كىجى
بىًنيفى  مىٍمديكدنا كى
مىيا  شيييكدنا ٍدتي لىوي كى
ثيـا يىٍطمىعي أىٍف  تىٍمًييدنا
 كىافى  ًإناوي كىبلا   أىًزيدى 

ًنيدنا آًليىاًتنىا سىأيٍرًىقيوي  عى
عيكدنا ًإناوي فىكارى   صى
قىدارى   ﴾كى

 74 18-11 المدثر 146

 حب جب هئ مئ ُّ   .60

 َّ خب

 74 2-1 المدثر 88

ٺ  ٿ   ٿ  چ   .61

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ   ڦ         ڤ  ڦ  ڦ       

 چڄ

 76 9-8 اإلنسان 41

 مه جه  ُّ   .62

  جي يه ىه

 َّ خي حي

 76 8 اإلنسان 41

 حت جت هب مب ُّ   .63

 هت  مت خت

 َّمج حج مث
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اًبديكفى مىا أىٍعبيدي  كىالى   عى
بىٍدتيـٍ  كىالى   أىنىا عىاًبده مىا عى
أىٍنتيـٍ عىاًبديكفى مىا 

ًليى   أىٍعبيدي  ـٍ كى ـٍ ًدينيكي لىكي
 ﴾ ًديفً 

 119 كاملة الكافرون 132

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ   .68

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ   گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ   ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  

 چڻ  ڻ  ڻ  

 111 4-1 المسد 47



180 
 

 كًب ٔسد فٙ انجحجألحبدٚج ااطشاف  يسشد 

 الصفحة طرف الحديث الرقم

 113                                                           .أبدعوى الجاهلٌة وأنا بٌن أظهركم  .1

 41 اتق النار ولو بشق تمرة.                                                       .2

 38 اخرجوا الٌهود من جزٌرة العرب      .3

ًّ برٌداً فابعثوه حسن الوجه وحسن االسم.                                                .4  121         إذا أبردتم إل

 112 إذا أتاكم كرٌم قوم فأكرموه.                                                                                 .5

 23 اذهبوا فانتم الطلقاء                                                               .6

 113                                                   اذهبوا نصلح بٌنهم.                         .7

 115                                                          .أعطٌت خمساً لم ٌعطهن أحد قبلً  .8

 19 ألٌست نفساً.                                                                           .9

ٌّع.                                إن هللا سائل ك .11  18 ل راع عما استرعاه أحفظ أم ض

 37 اآلن نغزوهم وال ٌغزونا.                                                                              .11

انطلقوا باسم هللا فً سبٌل هللا ال تقتلوا شٌخاً وال امرأة وال  .12

         طفالً.              

62 

 121 إنك شبٌه خلقً وخلقً.                                                                            .13

 97 انكم ستفتحون ارضا ٌذكر فٌها القٌراط                                                             .14

 136 الحرب خدعة.                                      إنما أنت رجل واحد فخّذل عنا  القوم فإن  .15

إنً ال أخٌس العهد وال أحبس الرسل ارجع إلٌهم فإن كان الذي  .16

   .فً قلبك فارجع

74/174 

 49 ربح البٌع أبا ٌحٌى.                                                           .17

 48 صبراً آل ٌاسر فإن موعدكم الجنة.  .18

 97 علٌكم بالشام فانها خٌرة هللا من ارضه                                                           .19

 65 كان النبً ٌبعث إلى قومه خاصة وأنا بعثت للناس كافة.                                 .21



181 
 

 39                        ال حمى إال هلل ورسوله.                                           .21

لتفتحّن القسطنطٌنٌة ولنعم األمٌر أمٌرها ولنعم الجٌش ذلك  .22

                      .الجٌش

95 

 21 اللهم إنهم عراة فاكسهم.                          ،اللهم إنهم جٌاع فأطعمهم .23

 18                      .اللهم من ولً أمر من أمور أمتً فرفق بهم فارفق به .24

 137                                            .اللهم منّزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب .25

 74                                                                       .لوال أنكم رسل لقتلتكما .26

 119/148                                                 لئن ٌهدي هللا بك رجالً خٌر لك من حمر النعم.   .27

 77 مرحباً بالوفد لٌسوا خزاٌاً وال ندامى.                                                      .28

 39                                        مزق هللا ملكه                                                                                         .29

 47 مضى عهد النوم ٌا خدٌجة.  .31

 21                                           ،من جّهز غازٌاً فً سبٌل هللا فقد غزا .31

 18 من حمل علٌنا السالح فلٌس منا .32

 18 من قتل نفساً معاهداً لم ٌرح رائحة الجنة   .33

 39 الث الماء والكأل والنار.                                   الناس شركاء فً ث .34

 12 نصرت بالرعب من مسٌرة شهر.  .35

فرب حامل فقه ،نّضر هللا امرءاً سمع مقالتً فأّداها مثلما سمعها .36

                          .لمن أفقه منه

119 

 118                                                                   .نقش على خاتمه محمد رسول هللا .37

هون علٌك فإنً لست بملك وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل  .38

 القدٌد فً مكة.     

19 

وهللا ٌا عم لو وضعوا الشمس فً ٌمٌنً والقمر فً شمالً على  .39

 أن أترك هذا األمر ما تركته حتى ٌظهره هللا أو أهلك دونه.

131 

من هذا الفج من خٌر ذي ٌمن وإن على وجهه ٌقدم علٌكم  .41

 كمسحة من ملك.                       

121 



182 
 

 

 فٓشس األػالو

 انصفحخ انؼهى انشقى

 1 انًرُثً  .1

 12 اتٍ جشٌش انطثشي  .2

 12 انثخاسي  .3

 16 أدٌة اعذاق  .4

 18 انرشيزي  .5

 18 يغهى  .6

 19 اتٍ ياجح  .7

 21 أتٕ دأد  .8
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مكة المكرمة،  –بكر البقاعي، إبراىيـ بف عمر الرباط، مصرع التصكؼ، الناشر: عباس الباز أبك 
 .2تحقيؽ:عبد الرحمف الككيؿ، ج 
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اخركف، دار السبلـ ، جامع البياف عف تأكيؿ آم القراف، تحقيؽ: احمد عبد الرزاؽ ك الطبرمجرير ابف 
  5ـ، ج 2007ىػ1428، 2ط  ،القاىرة –لمطباعة 
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الحاكـ، محمد بف عبد ا ابك عبد ا النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ مصطفى عبد 
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  .15إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية الحمبي كشركاه، ج 

حباف، محمد بف حباف بف احمدالتميمي البستي، صحيح بف حباف،تحقيؽ: شعيب األرناككط كمذيؿ ابف 
، ج 4491بيركت، حديث رقـ  –ىػ مؤسسة الرسالة 1414، 2ألمارة، ط امو باب في الخبلفة ك باحكا
10. 

دمشؽ،  –الحجي، عبد الرحمف عمي، التاريخ أالندلسي بيف الفتح االسبلمي كسقكط غرناطة، دار القمـ 
 .ـ2008ىػ/ 1429، 2ط 
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 .15ـ، ج 2000 -ىػ 1421
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 .1ـ،ج 1971القاىرة -

 –سعد، أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع، الطبقات الكبرل، تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر ابف 
 .ـ1968، 1بيركت، ط 

ـ  دار الكتب 1990-ىػ1410، 1ا، ط سعد، الطبقات الكبرل، تحقيؽ، محمد عبد القادر عطابف 
 .1 بيركت، ج -العممية  

عماف،  –ـ، دار الجميؿ 1983-1936السعدم، غازم،  ممفات االرىاب الصييكني في فمسطيف مف 
 .ـ1985، 1ط 

 .ـ1992لبناف،  –السماؾ، محمد،اإلرىاب كالعنؼ السياسي، الشركة العالمية لمكتاب 

 .ىػ1425، 3الرياض، ط  –كر، قرطبة لئلنتاج سكيداف، طارؽ، تاريخ فمسطيف المص

، 3بيركت، ط  –سيد الناس، عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير، دار األفاؽ الجديدة ابف 
 .1ـ، ج 1982ىػ 1402
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السيد، جماؿ بف محمد، كتاب:ابف القيـ الجكزية كجيكده في خدمة السنة النبكية، الناشر الجامعة 
 .1ـ، ج 2004 -ىػ 1424، 1دينة المنكرة، ط الم –اإلسبلمية 

السير ىاردلد نيكسكف، الدبمكماسية، دارالشيماء لمنشر كالتكزيع، ترجمة كتعميؽ محمد مختار، مكتبة 
 .ـ1957المصرية سنة -االنجمك

ر الكتب ىػ، الخصائص الكبرل، دا 911السيكطي، أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر، ت 
 .1، ج 1ط ـ، 1985يركت ب –العممية 

 –السيكطي، الحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، دار الفكر 
 .1ـ، ج 1988 -ىػ 1418القاىرة، د ط، 

 .ـ2002، 1عماف، ط  –شاكر، محمكد، مكسكعة الحضارات القديمة كالحديثة، دار أسامة لمنشر 

 .ـ2011ىػ،1432، 5دار الثقافة لمنشر، عماف، ط  الشامي، عمي حسيف،الدبمكماسية،

 .ـ1995،مصر –شبارد، عصاـ محمد، الدكلة العربية اإلسبلمية األكلى، دار النيضة العربية 

 .2ـ، ج1980الشناكم عبد العزيز، الدكلة العثمانية دكلة اسبلمية مفترل عمييا، القاىرة 

ج  ،./.ابف القيـ الجكزية، زاد المعاد97، ص 2، ج الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف
3. 

 .ـ2000 -ىػ 1420، 1دمشؽ، ط  –الشيخ، عبد الستار، الخمفاء الراشدكف، دار القمـ 

 .1ـ، ج 1986، 5بيركت، ط  –الصابكني، محمد عمي، صفكة التفاسير، دار القمـ 

مد األرناككط، دار إحياء التراث الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ، الكافي بالكفيات، تحقيؽ: أح
 .16ـ،ج 2000-ىػ 1420بيركت،  –العربي 

مصر، ط  –لجديدة االتتار( بيف االنتشار كاالنكسار، األندلس لصبلبي، عمي محمد محمد، المغكؿ )ا
 .ـ، ج ا2009 -ىػ 1430، 1



191 
 

القاىرة،  –األنشراح كرفع  الضيؽ في سيرة الصديؽ، دار التكزيع كالنشر الصبلبي، عمي محمد، 
  .1ـ، ج 2002ىػ/ 1423

ػ ى1420، 1عماف، ط  –الصبلبي، عمي محمد، الدكلة العثمانية كعكامؿ النيكض، دار ألبيارؽ 
 .ـ1999/

 .2ـ،ج 2003-ىػ 1424، 1القاىرة، ط  –الصبلبي، عمي محمد، السيرة النبكية، دار الفجر 

 .ـ2004ىػ / 1425، 1اىرة، ط الق –الصبلبي، عمي محمد، سيرة عثماف بف عفاف، دار الفجر 

 1430، 1مصر، ط  –مؤسسة اقرأ   ،الصبلبي، عمي محمد، سيؼ الديف قطز كمعركة عيف جالكت
 .1ـ، ج 2009ىػ 

سبؿ السبلـ في  شرح بمكغ المراـ مف جمع أدٌلة ، ، محمد بف إسماعيؿ األمير اليمنيالصنعاني
 .1، د ط، ج ـ1997 -ىػ 1417بيركت  –األحكاـ، دار التراث العربي 

ضياء المكي، أبك البقاء محمد بف أحمد بف محمد، تاريخ مكة المكرمة  كالمسجد الحراـ كالمدينة أبك 
 .1ـ ج  2004ق/1424، 2بيركت / ط  –المنكرة، دار الكتب العممية 

ـ، جامعة اليرمكؾ، ص  2010طشطكش، ىايؿ عبد المكلى، مقدمة في العبلقات الدكلية، طبع عاـ 
15 

، 1دمشؽ، ط  –، عبد الحميد، سيرة النبي مف القراف الكريـ كالسنة الصحيحة، دار القمـ طيماز
 ـ. 2003ىػ 1424

المصريو، سنة  –طيب ا، مكالنا محمد، اإلسبلـ كالسبلـ، ترجمة: محمد عبد الفتاح،مطبعة األنجمك 
 .ـ1960

 .17ـ، ج 2000ىػ 1420، 1بيركت، ط  –عاشكر، التحرير كالتنكير، مؤسسة التاريخ العربي ابف 

 .2009-ىػ 1430، 1عباة، سعيد محمد، الدبمكماسية،دار الشيماء لمنشر كالتكزيع، ط أبك 
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،الكامؿ في المغة كاألدب، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار العباس،  محمد بف يزيد المبردابف 
  .1ـ ج 1997ىػ / 1417، 3القاىرة،ط  –الفكر العربي 

مصر،  -براىيـ أحمد، السفارات اإلسبلمية في أكركبا في العصكر الكسطى، دار المعارؼالعدكم، د./إ
 .ـ 1957سنة 

، بقمـ نبيؿ 75عرفة، محمد جماؿ، المحرقة النازية حبلؿ كىكلككست غزة حراـ مجمة االفرقاف، العدد 
 .الدجاني، عنكانو االرىاب

حقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف، تاريخ دمشؽ،  تابف 
 .2ـ، ج 1995 -ىػ 1415عماف،  –لمطباعة كالنشر 

بيركت، ط  –. / الزركمي، األعبلـ، دار العمـ لممبليف 272، ص 48عساكر، تاريخ دمشؽ، ج ابف 
 .5ـ، ج 2002، 15

كت، تحقيؽ:عمي بير  –العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر، اإلصابة في معرفة الصحابة، دار الجبؿ 
 .6ىػ، ج 1،1412البجاكم، ط 

، 2العسكرم، أبك ىبلؿ، جميرة األمثاؿ، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ كقطامش، دار الفكر ف ط 
 .1ـ، ج 1988

العصيرم، أحمد معمكر، مكجز التاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر، مكتبة الممؾ فيد 
 .1ـ ج  1996ىػ / 1417، 1الرياض، ط  –

 .5عطٌية األندلسي،  المحٌرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج ابف 

 .ـ1968القاىرة،  –أحمد، القامكس السياسي، دار النيضة  ،عطية

 .ـ1991عكا،سنة  ،عكاكم، ديب، دكلة فمسطيف  كالقانكف الدبمكماسي الدكلي، مؤسسة االسكار

 .ـ2009، 1لمكتب كالنشر، ط  العكش، منير، أمريكا كاالبادات الثقافية، رياض الريس
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العبلمة الزرقاني،شرح العبلمة الزرقاني عمى المكاىب المدنية بالمنح المحمدية لمعبلمة القسطبلني، دار 
 .5ـ، ج1996 -ىػ 1417، 1بيركت، ط  –الكتب العممية 

 .9ـ  ج2001-ىػ 1422، 4عمي، د. جكاد، المفٌصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، دار الساقي، ط 

أربد،  –عمر، يكسؼ حسيف، أسباب خمع السمطاف عبد الحميد، دار الكتاب الثقافي 
 .ـ2005ىػ/1426

سبلمية، مطبعة العمرم، عيسى صالح، دكر المعاىدات في حكـ العبلقات الدكلية في الشريعة اإل
 .ـ2005، اربد -الشعب 

 .ـ1998،  1عماف، ط  –عكدة، بطرس عكدة، المحاصركف في الكاقع العربي، المكتبة الكطنية 

 .1ـ، ط 2011الجيزة،  –عكيس، د عبد الحميـ، المجرمكف المائة، مكتبة مدبكلي الصغير 

 .ـ1944، 1بيركت، ط  –، دار الكتب العممية غاليمي ة، الشيخ كامؿ محمد،غاليمكعكيض

 ـ. 2007ق، 1427،  1عماف،ط  –عيد، عارؼ خميؿ، العبلقات الدكلية، دار النفائس أبك 

مكتبة االنجمك  ،المدخؿ إلى عمـ السياسة ،الي، د  بطرس بطرس ك/ د محمكد خيرم عيسىغ
 .ـ 1990 .9طالمصرية، القاىرة، 

 .ـ2008، 1بيركت، ط  –غريب، حسف خميؿ، تدمير تراث العراؽ كتصفية عممائو، دار الطميعة 

 .ـ1990ىػ/1410، 9ة، ط القاىر  –الغزالي، محمد، اإلسبلـ في مكاجية الزحؼ االحمر، مكتبة كىبة 

 .ـ2003 1بيركت، ط  –الفاخكرم، تميـ محمد، اعبلـ الشعر العربي، دار المعرفة 

عماف،  –فارس، محمد عبد القادر، دركس كتأمبلت في الحركب الصميبية، جيينة لمنشر كالتكزيع أبك 
 .ـ2002ىػ / 1422، 1ط 

سعيد، كجكاد الحمد، معركة غزة،  .انظرنكفؿ، أحمد237 -235فارس، محمد، اإلرىاب،  ص أبك 
 .ـ2011، 1عماف، ط  –مركز دراسات الشرؽ االكسط 

 .1ـ، ط 2010عماف،  –الفتبلكم، د حسيف، الدبمكماسية،  دار كائؿ لمنشر 
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 .ـ2003، 1، ط اراـ  –فجر، صقر، الحركة الكطنية الفمسطينية، دار الشركؽ أبك 

سائؿ الممكؾ كمف يصمح لمرسالة كالسفارة، تحقيؽ صبلح الفراء، أبك عمي الحسيف بف محمد، ر ابف 
 .1972 –ـ ق 1392، 2الديف المنجد، دار الكتب الجديدة، بيركت، ط 

شفا عمرك،   –فرىكد، كماؿ قاسـ، مكسكعة اعبلـ األدب العربي في العصر الحديث، دار المشرؽ 
 .5ـ، ج 1994

سبلمي إلى سقكط غرناطة، الجزء الثاني، دار الفبلحي، حامد حسيف، التاريخ األندلسي مف الفتح اإل
 .ـ2003ىػ/ 1424إربد، د ط،  –الكتاب الثقافي 

 .ـ1961، القاىرة، -فكده، عز الديف، النظـ السياسية، دار الفكر العربي 

 .ـ 2013( سنة 1فياض،  ىيثـ، الدبمكماسية المساكمة القسرية كالسياسة الدكلية، دار دجمة،عماف، ط)

 .4( ج بف يعقكب، القامكس المحيط، )بيركت:عالـ الكتب، د.ط، د. ت دم، محمدالفيركز آبا

 .الككيت -قاسـ عبده قاسـ، ماىية الحركب الصميبية، المجمس الكطني لمثقافة  

، 2بيركت، ط  –تحقيؽ: سالـ مصطفى البدرم، دار الكتب لممبلييف  ،فآالقرطبي، الجامع آلحكاـ القر 
 .19ـ، ج 2004ىػ / 1424

 .ـ2002ىػ  1423، 3الشارقة، ط  –قرني، عائض بف عبد ا، مقامات القرني، مكتبة الصحابة ال

 .5ـ. ج2001ق، 1422، 30القاىرة، ط  –، دار الشركؽ قطب، سيد، الظبلؿ

القمقشندم،أحمد بف عمي القمقشندم، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، تحقيؽ: يكسؼ عمي طكيؿ، 
 .6ـ، ج 1987، 1دمشؽ،ط  –دار الفكر 

ىػ(، تذكرة الحفاظ )أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف البف  507القيسراني، محمد بف طاىر، )ت 
ىػ، دار الصميعي، 1415، 1أجزاء، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد إسماعيؿ السمفي، ط 4حباف(، 
 .الرياض
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مصر،  –ىػ مكتبة مصطفى الحمبي 751زاد المعاد في ىدم خير العباد،ت ،القيـ الجكزيةابف 
  .3ج  ،ـ1970

ىػ 1426، 1القاىرة،  ط  –كاركؿ جيمس، الحرب الصميبية، ترجمة قاسـ عبده، مكتبة الشركؽ 
 .ـ2005/

 .1بيركت، د ط، ج  –لكتب العممية الكاندىكلي، محمد يكسؼ، حياة الصحابة، دار ا

يرة النبكية في . ابكشيية، د محمد بف محمد،الس306-304، ص 4كثير،  البداية كالنياية،  ج ابف 
 .ـ1999ىػ 1419، 5دمشؽ، ط  -ضكء الكتاب كالسنة، دار القمـ 

 .4كثير، الحافظ عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ، تفسير القرآف العظيـ، دار الفكر، القاىره، ج ابف 

 .1ـ، د ط، ج 1979بيركت. -ربية  الكيالي، عبد الكىاب، المكسكعة السياسية، المؤسسة الع

بيركت كدمشؽ،  ط  –ىدم السيرة النبكية في التغييراألجتماعي، دار الفكر المعاصر  ،نافح ،المحاـ
 .ـ2001ىػ1422، 1

 .15المقاء الشيرم، محمد بف صالح العثيميف، مكقع الشبكة االسبلمية المقاء 

 .ـ2009، 1ط  ،القاىرة –لكبكف، غكستاؼ،  حضارة العرب، ترجمة: عادؿ زعيتر، دار العالـ العربي 

ماجو، محمد بف يزيد ابك عبد ا القزكيني، سنف ابف ماجة، تحقيؽ: محمد فؤادعبد الباقي ابف 
 .بيركت –اـ األلباني، دار الفكر كاألحاديث مذيمة باحك

ىػ، الحاكم في فقو 450الماكردم، ابك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم  ت)
 .2ـ، ج1994ىػ 1414، 1ط بيركت،  –الشافعي، دار الكتب العممية 

دارة لمفاتيح في شرح مشكاة المصابيح إالمباركفكرم، أبك الحسف عبد ا بف محمد عبد السبلـ، مرعاة ا
 .1ـ، ج 1984-ىػ 1404، 3اليند، ط –الجامعة السمفية –البحكث العممية كاإلفتاء 

، دار الكفاء لمطباعة مصر،  ـ، 2010ىػ 1431، 21ط المباركفكرم، صفي الديف، الرحيؽ المختـك
 .2./. األصبياني، أحمد، معرفة الصحابة، ج 260ص 
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، 1االردف، ط  –محسف، عيسى خميؿ، فمسطيف كسماحة المفتي أميف الحسيني، مطبعة قبة الصخرة 
 .ـ1998ىػ /1419

، أزدىار اإلسبلـ في شبو القارة اليندية، دار الثقافة لمنشر ػ / ى1425، 1القاىرة، ط  -محفكظ، د حاـز
 .ـ،2011

 .دمشؽ –ـ، دار القمـ 1988، 7تحقيؽ ناصر الديف األلباني، ط فقو السيرة، محمد الغزالي،

 .ـ1984المحمصاني،  صبحي، تراث  الخمفاء الراشديف، دار العمـ لممبلييف، بيركت 

 .ـ2003-ىػ 1423 ،مصر –الفسطاط  –مرسي، محمد سعيد، عظماء اإلسبلـ، اقرأ 

 –قضايا السبلـ كالديمقراطية، الحرب األمريكية عمى أالرىاب، دار التكزيع كالنشر المركز الفمسطيني ل
 .فمسطيف، بقمـ: جكف بيمجر

 .1ـ، ط 2997بيركت، -مركز دراسات الكحدة العربية، الحرب عمى العراؽ، مركز دراسات الكحدة 

ـ 1986، 2ط   حقيؽ مفيد قمحيو،بيركت، ت –المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ،دار الكتب العممية 
 .1ج

المسيرم، عبد الكىاب، الصييكنية نحك تعريؼ أكثر تفسيرية، مجمة شؤكف عربية، جامعة الدكؿ 
 .ـ2000جزيراف  102العربية، العدد 

 .2ـ، ج 2002 -ىػ 1،1423القاىرة،ط  –دار التقكل  ،المصرم، محمكد، أصحاب الرسكؿ

 –ؽ العربي، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف مصطفى، أحمد عبد الرحيـ، الكاليات المتحدة كالمشر 
 .ـ1987الككيت، 

 .2ـ ج 2002 -ىػ 1422، 1بيركت ط  –معرفة الصحابة، دار الكتب العممية 

تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا،  ،المقريزم، أحمد بف عمي بف عبد القادر،  السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ
 .1 ـ، ج1997 -ىػ 1418، 1دار الكتب العممية، ط 

 .ـ1947، 1القاىرة، ط  –المنجد، صبلح، فصكؿ في الدبمكماسية، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة 
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 .ـ2007، 3منشكرات جامعة القدس المفتكحة، فمسطيف كالقضية الفمسطينية، ط 

، 1بيركت، ط  –المييرم، سعيد عبد ا حارب، العبلقات الخارجٌية لمدكلة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة 
 .ـ1995-ىػ 1416

ىػ / 2،1408النجار، شرح الكككب المنير، تحقيؽ محمد الزحيمي كنزيو حماد،مكتبة العبيكاف، ط ابف 
 .4ج ،ـ1988

بيركت، حققو ابؤاىيـ رمضاف، ط  –النسفي، عبد ا بف احمد بف محمكد، تفسير النسفي، دار القمـ 
 .3ـ، ج 1989ىػ  1،1408

 –ديـ المشير عبد الحميـ أبك غزالة، مركز األىراـ لمترجمة نكسكف، ريتشارد، نصر ببل حرب، تق
 .1ـ، ط 1988ىػ/ 1409القاىرة، 

 –النكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب، نياية أألرب في فنكف األدب، دار الكتب العممية 
 .19، ج 1ـ،ط 2004-ىػ1424بيركت، تحقيؽ: مفيد قمحية 
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