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مقدمة 
بسم ا الرحمن الرحيم 

الدامكهئسٓب فْ ا٘سٛـ عىكاف دقٓؽ، ٓعكس الثئتب الهبتددة لفٍـ القٓـ الكٓرهب البْ اشر اٍئ 
تبٍد أف ٓقدـ لمهكباب العمهٓب هٛهث البكتً الثضئرم لٙسٛـ فْ  ا٘سٛـ فْ العٛقئت الدكلٓب، ٓك

. الثٓئة الدامكهئسٓب

ْ أف ٌذي الرسئلب الخئبهب تئءت  بىطمؽ ٌذي الدراسب هف هسمهب هىطقٓب ٓبفؽ عمٍٓئ العقؿ كالىقؿ، ٌك
لخٓر ا٘ىسئىٓب العئـ، كأىٍئ اسطت خطئب الهثاب كالسٛـ فْ اٖرض عمِ أسئس هف هصئلث 
الىئس، كأف اٖصؿ فْ العٛقئت الدكلٓب البكازف كاٚثبراـ كالهصئلث الهبائدلب، كلٓس الخصئـ 

، كاىئء أهىٍئ ثؽ اٖهب فْ هكاتٍب اٖخطئر كالبثدٓئت الدكلٓبٚك شؾ أف ذلؾ ٚ ٓىفْ كالثركب، 
تؿ ذلؾ شرع التٍئد، الذم ٌك ثؽ لٗهب ككاتب الكطىْ كالدفئع عىً، الراعْ كالرعٓب، كالتٍئد  ٖك

 .هئضو إلِ ٓكـ القٓئهب ٚ ٓاطمً عدؿ عئدؿ ٚك تكر تئئر

اؿ إىىئ كىشر ا٘خئء كالبراثـ،  كلكف الغئٓب البْ ٓبشكؼ إلٍٓئ ا٘سٛـ ٌْ اٖهف كالسٛـ العئلهْ، 
ىؤكد ٌىئ أف هصطمث السٛـ لٓس ٌك الخٓئر القرآىْ فْ العٛقئت ا٘ىسئىٓب، فئلسٛـ ٌك ٌدىب آف 

 رسئلبً كبأكٓدان عمِ ٌذي الثقٓقب فقد أعمف ا٘سٛـهبثئرآف قد ٓككف عمِ قمكب بغمْ ائلضغئئف، 
غئٓب كفئثً، فعكس اذلؾ أرقِ ٌدؼ بسعِ لً كلٓس السٛـ هف أفؽ أعمِ ثٓف تعؿ الرثهب 

ك الرثهب البْ عارت عىٍئ أٓب الكٓرهب فْ سكرة اٖىآئء ك ا٘خئء ا٘ىسئىْ ٌك هىئ  ﴿:الاشٓرب ٌك كى
اَّٚل رىٍثهىبن لِّلٍمعىئلىًهٓفى  ٍمىىئؾى ًإ . ﴾أىٍرسى

ْ صٓغب  ىهئ قئؿ لمعئلهٓف، ٌك كهف الهدٌش أىً لـ ٓقؿ رثهب ائلهسمهٓف أك ائلهؤهىٓف أك ائلهبقٓف، كا 
ئ اأقؿ هف اٖسرة ا٘ىسئىٓب الكاسعب البْ بعٓش عمِ كككب اٖرض . ٚ ٓهكف بفسٌٓر

كلكف الكصكؿ إلِ ٌذا الٍدؼ الكآر ٚ ٓبـ اإلقئء الهكاعظ كىةر الثكـ، اؿ إىً ٓبطمب كعٓئن ثقٓقٓئن 
ائلعٛقئت الدكلٓب كاىئء هىظكهب عٛقئت دكلٓب هبكازىب عمِ أسس دامكهئسٓب ثكٓهب، بثبـر فٍٓئ 

عهؿ فٍٓئ الهخمصكف هف أتؿ االخارة كالكفئءة كبتئرب اٖهـ،  لكصكؿ إلِ عئلـ بسكدي العدالب ٓك
. كالهسئكاة كالسٛـ
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كببعئظـ الثئتب لكضع ٌذي الثقئئؽ أهئـ ككادرىئ فْ السمؾ الدامكهئسْ الذٓف ٓثهمكف صكرة الكطف 
، كقٓـ ا٘سٛـ إلِ كؿ هكئف ٓرثمكف إلًٓ فْ العئلـ، لٓقدهكا صكرة طٓاب عف اٖهب ا٘سٛهٓب

ئ كهسبقامٍئ كفركف ساؿ ا٘ثٓئء الثضئرم، كبكفٓر صمب هئضْ ٌذي اٖهب اثئضٌر  .ٓك

ب كضركرة لشرح قٓـ  إف بكافر ٌذي الهعئرؼ الدامكهئسٓب كفؽ قٓـ ا٘سٛـ أصاث الٓكـ أكةر ثٓٓك
ً كاٚبٍئهئت بقكـ اٍئ ثهٛت فكآئ هىظهب ا٘سٛـ العمٓئ  البْ ببعرض لقدر غٓر قمٓؿ هف البشٓك

ئ ضد ،ٓقكـ اٍئ إعٛـ ٓعئدم ا٘سٛـ كالعرب  كبثركً هئكٓىئت هعركفب اكرآٌبٍئ لٙسٛـ كاىثٓئٌز
. قضئٓئ العرب

كلكف الدكر اٖكار لىشر اٚسٛهكفكآئ فْ العئلـ الٓكـ إىهئ ٓقع عمِ عئبؽ أكلئؾ الهبطرفٓف الذٓف 
ٓرسهكف صكرة قئسٓب عف ا٘سٛـ فْ العئلـ، ثٓف ٓقسهكف العئلـ إلِ فسطئطٓف اةىٓف، ٓبائدٚف 

قدهكف هكقفٍـ ٌذا عمِ أىً التٍئد الذم فرضبً ٓبىئكائف ةقئفب الكرآٌب، ك الىفخ فْ كٓر الثركب، ٓك
ثكلكف  باع ذلؾ اكؿ بأكٓد رفضٍـ ٖم عٛقب كدٓب آف الهسمهٓف كآف أهـ اٖرض، ٓك الشٓرعب، ٓك

 كالثكاردكف قٓئـ دامكهئسٓب ىئتثب ببأسس عمِ قٓـ ا٘سٛـ فْ الرثهب كبدعك إلِ عئلـ هف البفئٌـ 
ٍف  ﴿:كفؽ هئ دعئ إلًٓ القرآف الكٓرـ عىؿى الىاَّلئسى أيهاَّلبن كىاًثدىةن كٚى ٓىزىاليكفى هيٍخبىًمًفٓفى ، ًإٚ هى لىٍك شىئءى رىاُّؾى لىتى كى

ٍيـٍ  مىقى ًلذىًلؾى خى ـى رىاُّؾى كى . ﴾رىًث

ٌْ ثضئرة إىسئىٓب ائهبٓئز الٓكـ اؿ أف ٌذي الثضئرة البْ ىشٍدٌئ ؽإىىْ هبهسؾ اهئ كبابً هف 
ف القٓـ البْ أعمف عىٍئ القرف العشركف فْ الثٓرب كالبسئهث كالعدالب  كلٓست شرقٓب ٚك غرآب، كا 
ٛن فْ الشرؽ كالغرب لبثقٓقٍئ،  كالدٓهقراطٓب كالعٛقئت الدكلٓب ٌْ قٓـ إىسئىٓب كئفث ا٘ىسئف طٓك

سٛهٓب كأكرآب،  ف راط ٌذا الهىتز كاشبركت فٍٓئ الثضئرات تهٓعئن هف ٓكىئىٓب كركهئىٓب كا  كا 
الثضئرم اأهٓركئ أك أكرائ أك أم هكئف فْ العئلـ ٓباىِ ٌذي القٓـ الثضئٓرب لٓس هكقفئن صثٓثئن، 

ـ كأتدادٌـ هف كفئح  ف الىئس هف سئئر اٖهـ شركئء فْ ٌذي الثضئرة ا٘ىسئىٓب، اهئ أىتزي آائٌؤ كا 
 .شٓرؼ لمكصكؿ إلِ ٌذي القٓـ ا٘ىسئىٓب الهشبركب

إف هىطؽ صداـ الثضئرات الذم باىئي هبطرفكف فْ الغرب كهىطؽ الفسطئطٓف الذم ٓتب القكؿ ك
ف السآؿ الكثٓد لقٓئـ  ٓباىئي هبطرفكف فْ الشرؽ كٌٛهئ هتئؼ لمثقٓقب كاعٓد عف ٌدم اٖىآئء، كا 

 .عئلـ آهف ٌك البعئكف كالبكاصؿ كالبكئهؿ

بثد العقٛء الٓكـ فْ هكاتٍب ةقئفب  لقد دخمت ٌذي الثقئئؽ الكعْ التهعْ لدل الهةقفٓف فْ العئلـ، ٓك
ْ ثقٓقب تسدبٍئ الدكؿ ا٘سٛهٓب فْ هىظهب البعئكف ا٘سٛهْ  هىظهب )ا٘لغئء كا٘قصئء، ٌك
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، ثٓف ابفؽ زعهئء العئلـ ا٘سٛهْ عمِ رفض هىطؽ صداـ الثضئرات (الهؤبهر ا٘سٛهْ سئاقئن 
 ابثرؾ دامكهئسْ هسؤكؿ كبكتٍت ائقبراثٍئ إلِ اٖهـ الهبثدة كىتثت فْ بسهٓب  الهىظهبقئهتك

ك هئ  العئـ البئلْ عئـ ثكار الثضئرات، كالذم أسس بئلٓئن لهئ ائت ٓعرؼ ابثئلؼ الثضئرات ٌك
بشئرؾ فًٓ الٓكـ أكةر هف هئئب دكلب فْ العئلـ، كببكلِ قطر رئئسب الدكرة الثئلٓب لبثئلؼ الثضئرات 

. العئلهْ

ٚك ٓخفْ كئبب ٌذي السطكر رأًٓ فْ ٌذي الهسألب فْ كتكب بتئكز هصطمث الثكار إلِ هصطمث 
ؿ،  الكثدة، فئلثضئرة ا٘ىسئىٓب فْ الكاقع ثضئرة كاثدة بعئقات اٖهـ عمِ اىئئٍئ خٛؿ بئٓرخ طٓك

اىبقمت فًٓ شعمب الثضئرة هف الشرؽ اٖدىِ كالشرؽ اٖقصِ إلِ الٓكىئف إلِ فئرس إلِ الركهئف إلِ 
ْ الٓكـ ىبئج كفئح اٖهـ تهٓعئن،  الثضئرة ا٘سٛهٓب ةـ إلِ الثضئرة اٖكرآب كاٖهٓركٓب، ٌك

 أةران كاضثئن لمرازم كااف سٓىئ بهئهئن كهئ كىئ ىرل فْ أهٓركئكاإهكئىؾ أف برل فْ هشئفْ كمٓفٛىد فْ 
 كاٖىدلس أةران كاضثئن ٖاقراط كتئلٓىكس، كاٖهر ىفسً فْ سئئر العمكـ الككىٓب، اغدادآهئرسبئىئت 

ككدلؾ فْ السىف اٚتبهئعٓب هف الثٓرب كالعدالب كالهسئكاة كا٘خئء البْ شئركىئ فٍٓئ خٛؿ البئٓرخ، 
بـ ا٘عٛف عىً فْ ىٓكم رؾ فإىىْ أاصر آف ككثٓف ٓبـ إىتئز ا٘عٛف العئلهْ لثقكؽ ا٘ىسئف ٓك

الرتئؿ الذٓف ثققكي عهر اف الخطئب كعهر اف عاد العٓزز كصٛح الدٓف آٖكاْ، ككفئح اٖىآئء 
ء تهٓعئن شركئء فْ شرعب ثقكؽ ا٘ىسئف البْ هرت عار البئٓرخ فْ هكاتٍئت كةٓرة  هف قاؿ، فٍٚؤ

هبِ اسبعادبـ الىئس كقد ) فْ كتً العئلـ صٓثبٍـ كشئرؾ ثكهئء ٌذي اٖهب ضد اٚسباداد كالقٍر،
 .(كلدبٍـ أهٍئبٍـ أثراران 

إىٍئ إذف شعمب كاثدة لمثضئرة ا٘ىسئىٓب، فئلثضئرات ببكئهؿ ٚك ببقئبؿ، كببكاصؿ ٚك ببداار، 
ىهئ ٓككف الصراع كالصداـ آف فئلصراع ٚ ٓككف آف الثضئرة كالثضئرة أك آف الىكر كالىكر،  كا 

ىٍئ إذف اٖسرة ا٘ىسئىٓب الكاثدة البْ  الثضئرة كالبخمؼ، كآف العمـ كالتٍؿ، كآف الظمهئت كالىكر، كا 
تئءت هف ىسؿ آدـ، كهسؤكلٓب أاىئئً أف ٓبعئكىكا ٚسبةهئر خٓرات ٌذي اٖرض كضاط هقئطع 

. الثقكؽ فٍٓئ كبكفٓر العٓش الكٓرـ لسئئر اٖهـ كالشعكب

إف هف الهدٌش أف الخطئب القرآىْ تئء عئلهٓئن إىسئىٓئن ائهبٓئز، كىئدل الىئس اصٓغب ٓئ اىْ آدـ، 
ْ الصٓغب البْ أعمىٍئ الىاْ الكٓرـ فْ آخر أٓئـ الرسئلب فْ ثتب الكداع ئ أٍٓئ الىئس، ٌك أٍٓئ ): ٓك

ف دٓىكـ كاثد، كمكـ ٔدـ كآدـ هف براب ف أائكـ كاثد كا  . (الىئس إف راكـ كاثد كا 
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 ْ ًً رىبِّل  ٍلعىئلىًهٓفى ﴿: قكلً بعئلِكقد افببث القرآف الكٓرـ اآٓب ذات دٚلب ٌك ٍهدي لماَّل ، فمـ ٓقؿ رب ﴾ ٍلثى
ًمًؾ الىاَّلئًس . قيٍؿ أىعيكذي ًارىبِّل الىاَّلئًس ﴿: الهسمهٓف ٚك رب العرب ٚك رب الهبقٓف، كاخببـ اقكلً ًً . هى ًإلى

، كلـ ٓقؿ رب الهؤهىٓف أك العرب أك العتـ، كهئ آف الفئبثب كالخئبهب تئء آئف القرآف ﴾الىاَّلئسً 
ةٍـً كىاٍلعيٍدكىافً ﴿: العظٓـ ً٘ مىِ ا ىيكا عى مىِ اٍلًارِّل كىالباَّلٍقكىل كٚى بىعىئكى ىيكا عى بىعىئكى  .﴾كى

كفْ سٓئؽ بكضٓث ٌذي الثقئئؽ بأبْ ٌذي الدراسب البْ أعددبٍئ لمهعٍد الدامكهئسْ فْ كزارة الخئرتٓب 
 بأبْ فْ سٓئؽ ىتئثئت هببئلٓب قئهت اٍئ دكلب قطر فْ الدامكهئسٓب الدكلٓب، كهئ أىٍئادكلب قطر، 

كثكار الثضئرات كاٖدٓئف، كقدهت اهئ ٓقطع الشؾ قدرة الدامكهئسٓب الثكٓهب عمِ البأةٓر إٓتئآئن فْ 
ك الدكر الذم قئهت اً  القضئٓئ الدكلٓب، كقدرة الدامكهئسٓب فْ فض الىزاعئت، كقٓئـ الهصئلثئت، ٌك
تراء الهصئلثئت فْ لاىئف كالٓهف كلٓآئ كفمسطٓف كدارفكر،  دكلب قطر دامكهئسٓئن ٘ىٍئء الصراع كا 

ك دكر آهؿ لً الىتئح أٓضئن فْ اٛدم الهعذاب التٓرثب سكٓرئ . ٌك

ذ أكبب ٌذي السطكر فإىىْ أرتك أف أضع آف ٓدم زهٛئىئ الائثةٓف، كأاىئئىئ الصئعدٓف فْ السمؾ  كا 
ْ كبئٓرخالدامكهئسْ ٌذي الهعئرؼ الدامكهئسٓب البْ ىبقباسٍئ هف ضٓئء القرآف كىكر السىب   اٖهب، ٌك

. بمبقْ هع كةٓر هف القٓـ الدامكهئسٓب العٓرقب كبغىٍٓئ كبةٓرٍئ كبفٓد هىٍئ

اف هثهد  كٓزر الخئرتٓب القطرم الدكبكر خئلد لسعئدةكلف ٓفكبىْ فْ ٌذي الهقدهب أف أزتْ الشكر 
الشٓخ أثهد اف هثهد اف تار آؿ  سعئدة السٓد راشد اف خمٓفب آؿ خمٓفب كسعئدة قمالعطٓب كهسئعد

. لْ فرصب البفرغ لماثث العمهْ فْ هركز الدكثب الدكلْ لثكار اٖدٓئفالمذٓف كفرا ةئىْ، 

هٍىدم هدٓر الهعٍد الدامكهئسْ الذم  اف إارآٌـ اؿكأخص ائلشكر سعئدة السفٓر الدكبكر ثسف
. أشرؼ عمِ إعداد ٌذا الاثث كبقدٓهً لمهكباب الدامكهئسٓب العرآب

 بتد ٌذي الدراسب هكئىٍئ فْ الهكباب العرآب، كأف ٓىبفع هىٍئ أاىئؤىئ الصئعدكف فْ أفككمْ أهؿ 
أف ٓدرؾ شائاىئ الهبقدهكف إلِ العهؿ فْ السمؾ الدامكهئسْ غىِ الثضئرة السمؾ الدامكهئسْ، ك

ا٘سٛهٓب فْ ٌذا السآؿ، كثكهب الشٓرعب ا٘سٛهٓب كخصكصٓبٍئ، كائلبئلْ هعرفب اعض البثفظئت 
كأف ٓدرككا أفئؽ الاعٓدة البْ قدهبٍئ الثضئرة البْ بهسؾ اٍئ الفقٍئء فْ السمكؾ الدامكهئسْ، 

ا٘سٛهٓب فْ ثقؿ الدامكهئسٓب، كثتـ الهشبرؾ ا٘ىسئىْ فْ الثقؿ الدامكهئسْ، كالهسؤكلٓب الهمقئة 
عمِ عئبقٍـ لىقؿ صكرة ثضئٓرب كثكٓهب لمدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب البْ شئركت كبشئرؾ افئعمٓب كىتئح 

. فْ بثقٓؽ ازدٌئر الشعكب
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تمهيد 

: مصطمح الدبموماسية

، ثٓث كئىت ()كالبْ بعىْ كةٓقب رسهٓب  Diploma الٛبٓىٓب  هف الكمهبالدبموماسية مصطمح التيني مشتق
ـ كاٛغئبٍـ كهفئكضئبٍـ بدكف فْ كةئئؽ هثكهب ةـ بطكل فْ ستٛت خئصب، كقد  هراسٛت الهمكؾ كأكاهٌر

اكبسات الكمهب شٍرة عئلهٓب لمدٚلب عمِ الكفئءة كالتدارة، ٚك بزاؿ هسبخدهب اشكؿ كاسع فْ الثقؿ 
اٖكئدٓهْ لمدٚلب عمِ الكةئئؽ البأٌٓمٓب البْ ٓثصمٍئ الهبخرتكف هف التئهعئت فْ إطئر اخبصئص هعٓف، 

ْ بسبخدـ الٓكـ اكةرة فْ الثقؿ اٖكئدٓهْ العراْ اعىكاف دامكـ اٚخبصئص . ٌك

ْ ()بػئب ئلدَلٓػفو َعمن ؤدئرب ئلعٛق: ئلقئىَو ئلدامَهئسٓب اأىٍئؿ ٓعرف رتئك ، كبككف عئدة آف دكلبٓف، ٌك
. بخبمؼ عف العٛقئت آف اٖفراد أك اٖثزاب أك الهىظهئت أك الٍٓئئت

 :كقد بىئكلت الهكسكعب العرآب بفصٓؿ اٚسبخداهئت الهبعددة لمدامكهئسٓب عمِ الشكؿ البئلْ

ىئؾ : ػ فهف ثٓث أطراؼ العٛقب الدكلٓب1 ٌىئؾ الدامكهئسٓب الةىئئٓب أم الدامكهئسٓب آف دكلبٓف، ٌك
الدامكهئسٓب التهئعٓب، أم الدامكهئسٓب آف هتهكعب هف الدكؿ عف طٓرؽ الهؤبهرات أك الهىظهئت الدكلٓب، 

كقد شئع ٌذا الىكع  parliamentary diplomacyٓسهْ اعضٍـ الىكع اٖخٓر الدامكهئسٓب الارلهئىٓب 
 .الةئىْ، ابكابر كبصئعد، هىذ عصاب اٖهـ كثبِ الٓكـ

ْ البْ بترم آف : ػ كهف ثٓث الشكؿ الذم بأخذي إدارة العٛقئت الدكلٓب2 ٌىئلؾ الدامكهئسٓب السٓرب ٌك
ٛن أك اعضئن عف الغٓر أك ثبِ عف رعئٓئ الدكؿ الهبفئكضب ىئؾ الدامكهئسٓب . الككالٓس كبكبـ ىبئئتٍئ ك ٌك

ْ البْ ببضث ىبئئتٍئ فكر اىبٍئئٍئ ثبِ لك ترت الهفئكضئت اشكؿ غٓر عمىْ كقد كئف إىشئء . العمىٓب ٌك

                                                             
 115 ص ، الجزء الثانيالكيالي،عبد الوهاب . د، موسوعة الدبلوماسية  انظر

   196  الموسوعة العربية، دراسة للدكتور عزيز شكري، العلوم القانونية واالقتصادية، المجلد التاسع، ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ئ بثت  عصاب اٖهـ آٍئئبٍئ كهتئلسٍئ العمىٓب كاشبراط هٓةئقٍئ بستٓؿ الهعئٌدات الهارهب آف الدكؿ كىشٌر
 secretطئئمب اطٛىٍئ، كئف هثئكلب هف تئىب هؤسسْ العصاب لمخٛص هف عٍد الدامكهئسٓب السٓرب 

diplomacyالذم سئد ثبِ ذلؾ البئٓرخ . 

ٓهكف القكؿ اكتكد دامكهئسٓب سمـ بقكـ عمِ : ػ كهف ثٓث الكسئئؿ الهسبخدهب فْ إدارة العٛقئت الدكلٓب3
ذا ٌك اٖصؿ، كدامكهئسٓب عىؼ أك هئ سهْ دامكهئسٓب السفف الثرآب  أسئس الهفئكضب آف الدكؿ الهعىٓب ٌك

Gun Boat Diplomacy ببتمِ فْ بثقٓؽ الدكلب ٖغراضٍئ عف طٓرؽ ابائع كسئئؿ الزتر كالعىؼ اهئ 
فْ ذلؾ الثرب البْ ٓعدٌئ اعضٍـ اسبهراران لمىشئط الدامكهئسْ لمدكلب فْ هٓداف آخر غٓر هٓداف 

 .()الهفئكضئت

طمؽ بعآر الدامكهئسٓب الٓكـ عمِ الىشئط السٓئسْ الذم ٓقكـ اً هفئكضكف رسهٓكف لشرح هكاقؼ الدكؿ  ٓك
. كهصئلثٍئ، كالثٓمكلب دكف بثكؿ الخٛؼ إلِ ىزاع كثرب

كهف الىئثٓب البقىٓب ٓيشئر إلِ فف البفئكض عمِ أىً الههئرسب الرسهٓب البْ بباعٍئ هعظـ اٖهـ فْ إرسئؿ 
سئعدكف عمِ . ههةمٓف ٓعٓشكف فْ امداف أخرل ء الههةمكف الهفئكضكف ٓيعرفكف ائلدامكهئسٓٓف ٓك ٚؤ ٌك

ـ ٓعهمكف هف أتؿ هكئسب سٓئسٓب أك  اسبهرآرب العٛقئت الٓكهٓب آف اٛدٌـ كالاٛد البْ ٓخدهكف فٍٓئ، ٌك
. لاىئء عٛقئت دكلٓب تٓدة لاٛدٌـ فْ العئلـٓعهمكف اقبصئدٓب لاٛدٌـ ك

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 195 المصدر نفسه ص 
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 :تاريخ الدبموماسية

 1279راهئ كئىت أقدـ ابفئقٓب فْ البئٓرخ فْ ا٘طئر الدامكهئسْ ابفئقٓب قئدش آف الفراعىب كالثةٓٓف سىب 
ب هبقدهب فْ ثقؿ العٛقئت الدامكهئسٓب الدكلٓب.ؽ . ـ كبعكس ٌذي اٚبفئقٓب رٓؤ

 البْ طاعت الشرؽ اٖكسط ىثك سبب قركف فْ إطئر الصراع الفئرسْ ا٘هاراطكٓربكفْ عصر الةىئئٓب 
الركهْ، فإف الدامكهئسٓب لـ بستؿ ىتئثئن ثقٓقٓئن، ككئف الهاعكةكف الدامكهئسٓكف آف الطرفٓف هترد هخآرف 

 الفئرسٓب كالركهئىٓب ببخذاىً كفؽ ا٘هاراطكٓربئفكأدكات غٓر فئعمب ٚ بؤةر فْ قرار الثرب الذم كئىت 
اعبائرات القكة كالضعؼ كاٚسبعداد الثراْ كلٓس كفؽ اعبائرات الثؽ كالعرؼ الدامكهئسْ، كقد أسٍـ غٓئب 

 الفئرسٓب ىٍئئٓئن كاىثسئر اٖخرل ا٘هاراطكٓرب، كهف ةـ زكاؿ ا٘هاراطكٓربٓفدامكهئسٓب ثقٓقٓب فئعمب فْ إىٍئؾ 
. إلِ اٛد الركـ كالتئىب اٖكركاْ، كقٓئـ الثضئرة ا٘سٛهٓب الصئعدة

كقد هضت ٌذي العٛقئت بئٓرخٓئن عمِ ٌٓئب ابفئقٓئت هثددة آف دكلبٓف، أك أعراؼ بثبرهٍئ الدكؿ كثهئٓب 
الرسؿ كثصئىبٍـ، كاسبقائؿ الكفكد كبائدؿ الرسئئؿ، كقد ازدٌرت العٛقئت الدامكهئسٓب إائف ازدٌئر الدكلب 
ا٘سٛهٓب العائسٓب، ككئف ٌذا اٚزدٌئر ٓبرافؽ عئدة هع رغاب الدكلب ائٚىفبئح كالبعئكف، كبركت الدكلب 

العائسٓب كةٓران هف البقئلٓد الدامكهئسٓب الىئتثب البْ أغىت البراث الادلكهئسْ، كهئ ثقؽ صٛح الدٓف آٖكاْ 
خٛؿ الثركب الصمٓآب سمسمب هف الىتئثئت الدامكهئسٓب فْ كقت الثرب، هىثبً هكئىئن هثبرهئن ثبِ عىد 

. هثئرآً هف الصمٓآٓف

كراهئ كئف هف أٌـ البطكرات الدامكهئسٓب هئ أىتزي السمطئف العةهئىْ الشٍٓر سمٓهئف القئىكىْ الذم كئف ٓؤهف 
سعِ لبثٓرر أصكلٍئ كقكاعدٌئ، كقد ىتث فْ عقد سمسمب ابفئقئت هع الهمكؾ اٖكرآٓف  ادكر الدامكهئسٓب ٓك

ئ ابفئقٓب عئـ   هع الهمؾ الفرىسْ فراىسكا اٖكؿ كالبْ ىظـ اٍئ شكؿ 1535لضاط العٛقئت الدامكهئسٓب، أشٌٍر
. العٛقئت الدٓىٓب كالثت الهسٓثْ إلِ اٖهئكف الهقدسب فْ فمسطٓف

 الترهئىٓب الهقدسب بفرض بقئلٓدٌئ الدامكهئسٓب، كلكىٍئ سرعئف هئ كئىت ا٘هاراطكٓربكفْ أكركائ فقد كئىت 
 البتئرب هف كالعئلـ ا٘سٛهْ سمسمب ا٘هاراطكٓربببغٓر اظركؼ الثركب الهسبهرة، كشٍدت العٛقئت آف 

الدامكهئسٓب الٍئهب، عصفت اٍئ الثركب الصمٓآب فٓهئ اعد، كخٛؿ البئٓرخ تدت الثئتب لبىظٓـ ٌذي 
 بمـز هف ٓدكر فْ إهاراطكٓربالعٛقئت الدامكهئسٓب، ككئىت فْ الادآب بقكـ عار ابفئقئت ةىئئٓب أك إهٛءات 
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ائ تئءت هعئٌدة كفمكٍئ، كأثٓئىئن أكاهر همكٓب بفرض ائلغماب، كاعد سمسمب هف الثركب الدٓىٓب الطئثىب فْ أكر
ئ ابفئقٓب تىٓؼ 1648كسبفئلٓئ البْ أرست لهادأ سٓئدة الدكؿ  ، ةـ أعقابٍئ سمسمب هعئٌدات كابفئقٓئت، أشٌٍر

 البْ بثددت فٍٓئ طآعب الدكلب الثدٓةب، ةـ بكتت أخٓران ائبفئقٓب فٓٓىئ لمعٛقئت الدامكهئسٓب لعئـ 1815
عئهب كبرابٓب بفصٓمٓب لمعٛقئت ركئئز ثددت اهكتاٍهئ 1963 ةـ ابفئقٓب فٓٓىئ لمعٛقئت القىصمٓب لعئـ 1961

الدامكهئسٓب كالقىصمٓب، كقد بهت اٚبفئقٓبئف فْ إطئر اٖهـ الهبثدة كأصاثبئ هرتعئن لمعهؿ الدامكهئسْ فْ 
. العئلـ

ٛن، كبقدـ التئهعئت الكارل هىئٌت دقٓقب ٘عداد الدامكهئسٓٓف كبأٌٓمٍـ،  كقد أصاثت الدامكهئسٓب عمهئن هسبق
كىشأت هدارس هبعددة لمدامكهئسٓب الثدٓةب، خئصب هع بطكر أدكات الدامكهئسٓب ككسئئمٍئ فْ عصر العكلهب 

. كبثكؿ العئلـ إلِ قٓرب صغٓرة

كالطٓرؼ فْ الهعئرؼ الدامكهئسٓب أىٍئ ببتً دكهئن إلِ البكثد كلٓس إلِ البفرؽ، كأف ىتئثٍئ ٓرباط اربائطئن 
ف أم بطكر أثئدم فْ الدامكهئسٓب لف ٓىظر إلًٓ  ٛن اهدل قدربٍئ عمِ بقدٓـ ىسؽ ابفئقْ آف اٖهـ، كا  كئه
ئ الصثٓث فْ اىئء السٛـ كالبعئكف الدكلْ . عمِ أىً إىتئز، اؿ سٓككف عقاب فْ كتً قٓئـ الدامكهئسٓب ادكٌر

كظمت الصٓغب الغئلاب عمِ العهؿ الدامكهئسْ خٛؿ البئٓرخ أىً ىشئط سٓئسْ لٓس لً لكف دٓىْ، فمـ بعرؼ 
ٛن بسهٓئت دامكهئسٓب هسٓثٓب أك دامكهئسٓب ٍٓكدٓب أك دامكهئسٓب إسٛهٓب . البقئلٓد الدامكهئسٓب هة

نما نتج  لتأكيد  ومن المفيد أن نقول إننا ال نتج  هنا إلى أسممة الدبموماسية ومنحها  باءة دينية وا 
المشترك بين القيم اإلسالمية األصيمة وبين المعارف الدبموماسية، وبالتالي نتج  إلى إغناء المعارف 

.  وليس إلى إلغائها أو استبدالهاالتقميديةالدبموماسية 

 

:  أهم األ مال التي صنفها الفقهاء في الدبموماسية اإلسالمية

ب كفْ أاكاب هبفرقب فْ الفقً ا٘سٛهْ فْ ائب  كقد ظؿ ٌذا التئىب هف الهعرفب هىةكرا فْ كبب السٓرة الىآك
ئ، كهئ قئـ العمهئء خٛؿ البئٓرخ ا٘سٛهْ  التٍئد خئصب، ككبب السٓئسب الشرعٓب، كآداب الهمكؾ كسٌٓر

ابصىٓؼ دراسئت خئصب فْ اٖدب الدامكهئسْ، ككئىت بسهِ عئدة آداب الهمكؾ، أك اٖثكئـ السمطئىٓب، أك 
:  السٓئسب الشرعٓب، كهف أٌـ ٌذي اٖعهئؿ
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َكبئا ئلخرئت لمقئضْ ، كبئا ئلسٓر ئلكآر لٙهئن هثهد او ئلثسو ئلشٓائىْ َشرثً لٙهئن ئلسرخسْ
رسؿ الهمكؾ كهف ٓصمث لمرسئلب كالسفئرة ٚاف الفراء، ككبئب اٖثكئـ السمطئىٓب : ، ككبئبأاْ َٓسف

 فْ هعئلـ الخٛفب لمقمقشىدم، ككبئب اٖىئفبلمهئكردم، ككبئب السٓئسب الشرعٓب ٚاف بٓهٓب، ككبئب هآةر 
ا٘آرز الهساكؾ فْ كٓفٓب آداب الهمكؾ لمقئضْ ااف اٖزرؽ اٖىدلسْ، كلً أٓضئن كبئب بخٓٓر الٓرئسب 

. كبثذٓر السٓئسب، ككبئب أخٛؽ الهمكؾ لمتئثظ

 : ظٍرت أعهئؿ كةٓرة ٌئهب هىٍئفقد ، َأهئ ئلدرئسئبئلهعئصرب

، ب ئلزثٓمْػدكبَر ٌَاػً لمػئلعىَئو ىفسػَكبئا آخر ا، لمشٓخ هثهد أاَ زٌرب، ئلعٛقئب ئلدَلٓب فْ ئ٘سٛن
ئلدامَهئسٓب لمدكبَر ـ ىظػَئل، ئدبػَق ئلعػلمدكبَر سهَثْ ف، ئلدامَهئسٓب ئلثدٓةب: َهو ٌذي ئلدرئسئب أٓضئ

فكدة، ككبئب الدامكهئسٓب آف الفقً ا٘سٛهْ كالقئىكف الدكلْ ٖثهد سئلـ ائعهر، عز ئلدٓو 
كالدامكهئسٓب فْ البئٓرخ ا٘سٛهْ لعائس ثمهْ، كالشرع الدكلْ فْ ا٘سٛـ لىتٓب اٖرهىئزم، كهئ كبب 

كركائ فْ العصكر الكسطِ، كلعمْ اف هقاكؿ الٓهىْ كبئب ألِ إ العدكم السفئرات ا٘سٛهٓب إارآٌـالدكبكر 
. الثصئىئت الدامكهئسٓب كالقىصمٓب كالهعئٌدات فْ الفقً ا٘سٛهْ كالقئىكف الدكلْ

 ىشربً هتمب تئهعب ا٘سٛـ أاك تٓرائف اثةئن هكةقئن اعىكاف اٖهف الدامكهئسْ فْ إارآٌـككبب الدكبكر هثهد 
 . ائ فْ العصكر الكسطِكالسفئرات ا٘سٛهٓب إلِ أكر: الدكبكر إارآٌـ أثهد العدكمكهئ كبب دهشؽ، 

ب، لمسٓد عاد الثْ  ك كبئب البرابٓب ا٘دآرب فْ الدكلب الىآك كبتدر ا٘شئرة ٌىئ إلِ كبئب ائلغ اٌٖهٓب ٌك
كقد أشئر الكبئىْ أىً اعبهد اعبهئدان كمٓئن فْ كبئاً عمِ كبئب بخٓرت الدٚٚت ، 1961الكبئىْ الهبكفِ 

السهعٓب عمِ هئ كئف فْ عٍد رسكؿ ا هف الثرؼ كالصىئئع كالعهئٚت الشرعٓب بألٓؼ أاْ الثسف عمْ اف 
.  الهمقب اذم الكزاربٓف كقد كئف كٓزران فْ الدكلب الهٓرىٓب ائلهغربـ  1387هثهد الخزاعْ الهبكفِ 

ف البْ  كقد بضهف الكبئب قراءة كاعٓب لٕداب الدامكهئسٓب البْ ظٍرت فْ الدكلب ا٘سٛهٓب، كهف العىئٓك
:  أفردٌئ ائلاثث كالبفصٓؿ

  كفًٓ فصكؿ  (السفٓر)ائب فْ الرسكؿ 
  فصؿ فْ صفئت رسمً عمًٓ السٛـ هف كفكر العقؿ كطٛقب المسئف كقكة الثتب الهقىعب لمخصـ
  ائب فْ اخبٓئري عمًٓ السٛـ لرسمً أف ٓككىكا أثسف الىئس كتٍئن
  كبب إلٍٓـ اخطٍـ كلسئىٍـ فصؿ  فْ البرتهئف الذم ٓبرتـ كبب أٌؿ الكبئب ٓك
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  ًـ هف الهعئصٓرف لً عمًٓ السٛـ فْ زهئى فصؿ فْ كٓفٓب هخئطاب الهمكؾ كغٌٓر
  ائب ذكر هئ كئف ٓفبث اً كباً عمًٓ السٛـ
  اثبٓئطً عمًٓ السٛـ فْ هكئبٓاً الرسهٓب
  هخئطابً عمًٓ السٛـ لمهعئصٓرف لً هف الهمكؾ كٓفٓبائب ذكر 
  ائب ذكر عىكاف الهكئبب البْ كئىت بكتً لً عمًٓ السٛـ
 ائب ذكر عهمً عمًٓ السٛـ إذا لـ ٓثضري الخبـ 
  ْٛن رسهٓئن فْ هثفؿ دٓىْ رسه ائب ابفئؽ القكـ عمِ هف ٓهةمٍـ بهةٓ
 ب كاسبقائؿ الكفكد  ائب ذكر الهؤقت، كأٌهٓبً فْ البشٓرفئت الىآك
  ائب فْ الرسكؿ ٓاعث ائلٍدٓب
  ائب فْ إىزاؿ الكفكد
  ائب تكائزي عمًٓ السٛـ لمكفكد
 ائب بتهمً عمًٓ السٛـ لمكفكد(). 

كذا فقد كبب كؿ فقًٓ امغب عصري، كاخبمفت الهصطمثئت كالبسهٓئت كلكف هئ بؤكدي الدراسئت تهٓعئن ٌْ  ٌك
ب، كأىٍئ كئىت بىطمؽ هف ركح  أف أداب الدامكهئسٓب كئىت فْ الكاقع هثؿ اعبائر فْ البصرفئت الىآك

. ا٘سٛـ القئئهب عمِ ثسف التكار كالبعئكف ا٘ىسئىْ

ككف   كببأكد الثئتب لتهع ٌذي الهعئرؼ الرائدة، فْ كبئب كاثد ٓتهع آداب العهؿ الدامكهئسْ فْ ا٘سٛـ ٓك
قدـ صكرة هشرقب لمثضئرة ا٘سٛهٓب كالعرآب فْ ٌذا السآؿ،  كبسعِ هرتعئن لمهبخصصٓف فْ ٌذا اٖهر، ٓك
ٌذي الدراسب لبمخٓص هئ ثرري السمؼ فْ اٖدب الدامكهئسْ، كهراتعب هئ كباً الخمؼ فْ ٌذا السآؿ 

كالهقئرىب هع الىظـ الثدٓةب كاٖعراؼ الدكلٓب فْ الشأف الدامكهئسْ، لمكصكؿ إلِ هكقؼ هبكازف فْ القكاعد 
ئ فْ الهثئفؿ الدكلٓب . الدامكهئسٓب البْ أسس لٍئ ا٘سٛـ كبـ إقراٌر

ْ قٓـ  كهئ ببأكد الثئتب إلِ إدخئؿ القٓـ ا٘سٛهٓب إلِ البقئلٓد الدامكهئسٓب فْ هىئٌت ا٘عداد الدامكهئسْ، ٌك
 دكلب فْ العئلـ ا٘سٛهْ، كهئ أىٍئ هثؿ اثبراـ 57هبٓىب ككاقعٓب، كلٍئ اعبائر رسهْ ثقٓقْ لدل أكةر هف 

. كبقدٓر لدل الدكؿ الهثاب لمسٛـ هف خئرج العئلـ ا٘سٛهْ

 

                                                             
  انظر كتاب التراتيب اإلدارية في الدولة النبوية، الشيخ عبد الحي الكتاني، المقدمة والفهرس 
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الفق  الدبموماسي في اإلسالم 
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: التأسيس اال تقادي لمعالقات الودية في اإلسالم

تئءت الشٓرعب الخئبهب ائلدعكة إلِ الثكار كا٘خئء ا٘ىسئىْ، كعززت ةقئفب القرآف الكٓرـ كتكب اثبراـ 
ا٘ىسئف كاىئء عٛقئت صثٓثب آف الاشر، كأكدت طآعب ىزكع الاشر إلِ اٚخبٛؼ كالبىكع، كدعئ القرآف 

ـٍ ًشٍرعىبن ﴿: الكٓرـ إلِ فٍـ التئىب ا٘ٓتئاْ هف اٚخبٛؼ آف الشعكب كاٖقكاـ، قئؿ بعئلِ عىٍمىىئ ًهٍىكي ًلكيؿٍّ تى
ئ ٍىئتن ًهٍى عىؿى الىاَّلئسى أيهاَّلبن كىاًثدىةن كٚى ٓىزىاليكفى هيٍخبىًمًفٓفى ﴿: ، كقئؿ﴾كى لىٍك شىئءى رىاُّؾى لىتى ، كأكصِ القرآف فْ آٓئت كةٓرة ﴾كى

ٍسىئن ﴿: اكتكب اىئء عٛقئت ثسىب آف الهسمهٓف كآف الىئس، قئؿ بعئلِ قيكليكا ًلمىاَّلئًس ثي ، كهةؿ ٌذي أٓئت ﴾كى
 فْ القرآف الكٓرـ فٍك ٓأهر ائلقكؿ الثسف لمىئس اغض الىظر عف أدٓئىٍـ كألكاىٍـ كقائئمٍـ، ةـ ٓأهر كةٓرة

ْ أهىئ تهٓعئن اغض الىظر عف أم اىبهئء دٓىْ أك هذٌاْ . ائ٘ثسئف إلِ اٖرض ٌك

ذي الركح هف اٚىفبئح عمِ العئلـ كاىئء العٛقئت ا٘ٓتئآب ٌْ فْ الكاقع ركح ا٘سٛـ كرسئلبً اٖكلِ،  ٌك
كلكف ٓتب القكؿ ٌىئ اأف عددان هف فقٍئء السمؼ لـ ٓقامكا ٌذا المكف هف العٛقئت الكدٓب كاخبئركا بصىٓؼ 

ذا الهكقؼ الفقٍْ بباىئي ()العئلـ إلِ فسطئطٓف اةىٓف دار إسٛـ كدار كفر، أك دار إسٛـ كدار ثرب ، ٌك
ْ برفض هىطؽ العٛقئت  الٓكـ البىظٓهئت التٍئدٓب البْ ٚ برل فْ العئلـ إٚ عدكان ٓىاغْ قبئلً، ٌك

. الدامكهئسٓب اكؿ أشكئلً، كبطئلب اهكاتٍب عسكٓرب هع العئلـ ثبِ ٓدخؿ فْ ا٘سٛـ

ٚك اد هف القكؿ أف هئ ركم عف كائر الفقٍئء هف آراء هبشددة إىهئ كئف ىبٓتب ظركؼ سٓئسٓب خئصب إائف 
الثركب الصمٓآب عمِ كتً البثدٓد البْ اشبرؾ فٍٓئ الغرب فْ هثئراب ا٘سٛـ، كأدت إلِ بعئظـ الٓرب 

 .كاىٍٓئر فرص الثكار كالدامكهئسٓب

شٓركف إلِ اخبٓئر ا٘هئـ أاْ ثىٓفب  ء هكقفٍـ عمِ أسئس أىً خٓئر السمؼ فْ العٛقئت الدكلٓب، ٓك قدـ ٌٚؤ ٓك
. ككذلؾ فقٍئء كةٓر هف الهئلكٓب كالثىئامب فْ بقسٓـ العئلـ إلِ دار إسٛـ كدار ثرب

ؿ اٖصؿ فْ ٌذي العٛقئت  كقد ةئر التدؿ قدٓهئن فْ طآعب العٛقب آف الدكلب ا٘سٛهٓب كالدكؿ اٖخرل ٌك
السمـ أـ الثرب، كقد كبات دراسئت كةٓرة لبأصٓؿ ٌذي الهسألب كاسبعرض أدلب الفٓرقٓف، كهىٍئ هئ ثققبً هتمب 
                                                             

 وفيه ان الجهاد قتال الناس إلدخالهم في الدين الحق وأمر بغزو أهل الكتاب 210، ص 9 انظر مثالً كتاب المغني البن قدامة المقدسي ج

 .والمجوس بدون إنذار أو بالغ
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ئلعٛقب آو ئلهسمهٓو ؿ  فْ أصالفقٍئءئخبمف التئهعب ا٘سٛهٓب ائلهدٓىب الهىكرة، كثئصؿ القكؿ اىً 
 :ؿَغٓرٌن عمِ ةٛةب أقَئ

ْ عٛقب ػفػؿ  هو ئلثىفٓب َئلهئلكٓب َئلشئفعٓب َئلثىئامب ؤلِ أو ئٖصكةٓر هف الفقٍئءذٌا : لاألول القو"
َصئلث ، ىٍن سٓد قطاػرٓو هػ ئلهعئصالعمهئءَؤلِ ٌذئ ئلرأّ ذٌا عدد هو ، ئلهسمهٓو اغٓرٌن ئلثرا

. َأاَ ئٖعمِ ئلهَدَدّ، ئلمثٓدئو

كرأل أصثئب ٌذا القكؿ أف بشٓرع التٍئد كاٖهر ائلىفٓر فْ سآؿ ا لهثئراب الكفئر، كاٖهر ائٚسبعداد 
 .لهكاتٍب الكفئر ائلقكة كرائط الخٓؿ ٓتعؿ اٖصؿ ٌك الثرب، كأف السمـ اسبةىئء ٓقدر اقدري

َأو  ئلثرا أهر ، سمنػَ ئلػئلعٛقب آو ئلهسمهٓو َغٓرٌن ٌؿ  ؤلِ أو أصالفقٍئءذٌا اعض : الثانيل القو
َقد ذٌا ؤلِ ذلك ، ىٍنػو دٓػ عمِ ئلهسمهٓو أَ ظمهٍن أَ فبىبٍن عاٚعبداءطئرإ ٚ ٓمتأ ؤلٍٓئ ؤٚ عىد 
 ئلهعئصرٓو ئلدكبَر ٌَاب العمهئءو ػَه، او ئلٍهئن َئاو بٓهٓب َئاو ئلقٓنؿ ئلةَرّ َئَٖزئعْ َئلكهئ

 .هثهَد َغٓرٌنؿ مبَب َعاد ئ او زٓد آػَد شػَئلشٓخ هثهد أاَ زٌرب َعاد  غَشب َهثه، ئلزثٓمْ

باعئن ؿ  عٛقب ئلهسمهٓو اغٓرٌن هو ئٖهن عٛقب دعَب ببىَع ثسا ئلظرَف َئٖثَئإف: الثالثل القو
ؤاٛغٍن ئلدعَب ػؿ من قاػفقد بكَو عٛقب ئلهسمهٓو اغٓرٌن عٛقب س، ئٖرض تهٓعئنؿ لمهصمثب ئلثقٓقٓب ٌٖ

ـ ب  ئلهسمهٓو اغٓػَقد بكَو عٛق، َؤذئ بتئَاب ئٖهن غٓر ئ٘سٛهٓب هع ئلدعَب،  بامٓغٍئأةىئءأَ  عٛقب ٌر
 .()" َعىدهئ بَضع ئلعقائب أهئن بامٓغٍئ، ثرا اعد ؤاٛغٍن ئلدعَب

ٚك ٓخفْ كئبب ٌذي السطكر هٓمً إلِ القكؿ الةئىْ الذم اخبئري شٓخ ا٘سٛـ ااف بٓهٓب كا٘هئـ الةكرم 
ئ هف اٖهـ إىهئ ٌْ السمـ،  ك أف اٖصؿ فْ عٛقئت اٖهب ا٘سٛهٓب اغٌٓر كاٖكزاعْ كااف القٓـ كآخركف، ٌك

: كقد دلت عمِ ذلؾ آٓئت كىصكص كةٓرة، فْ الكبئب كالسىب، هىٍئ قكلً بعئلِ

 ﴿ ًي ًً ًإىاَّل مىِ الماَّل كاَّلٍؿ عى بىكى ٍىئ كى ٍمـً فىئٍتىىٍث لى كا ًلمساَّل ىىثي ٍف تى ـي  كىاً  . ()﴾ٌيكى الساَّلًهٓعي اٍلعىًمٓ
 ِديكٌّ ﴿: كقكلً بعئل ـٍ عى ًي لىكي ٍٓطىئًف ًإىاَّل ٍمـً كىئفاَّلبن كىٚى بىباَّلًاعيكا خيطيكىاًت الشاَّل ميكا ًفْ السِّل ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا اٍدخي ٓىئأىُّٓ

 .()﴾هيًآفه 
                                                             

محمد علي سليم . د،  بحث 2011  يونيو417ص– 379 ص،العدد الثاني، 19المجلدالمدينة المنورة، -   مجلة الجامعة اإلسالمية 

 الهواري    
 

 61 سورة األنفال 

 208 سورة البقرة  
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 ِـى لىٍستى هيٍؤًهىئن ﴿: كهىٍئ قكلً بعئل ٛى ـٍ الساَّل ٍف أىٍلقىِ ًإلىٍٓكي ٚى بىقيكليكا ًلهى . ()﴾كى
 ِـٍ ﴿: كقكلً بعئل ٍي اَّٚل الاَّلًذٓفى ظىمىهيكا ًهٍى ْى أىٍثسىفي ًإ ًٌ اَّٚل ًائلاَّلًبْ  ٌٍؿى اٍلًكبىئًب ًإ ئًدليكا أى ىاَّلئ ًائلاَّلًذم أيىًزؿى بيتى قيكليكا آهى كى

ًي هيٍسًمهيكفى  ىىٍثف ل ـٍ كىاًثده كى ٍيكي لى  ٍيىىئ كىاً  لى  ـٍ كىاً   .()﴾ًإلىٍٓىىئ كىأيىًزؿى ًإلىٍٓكي
 ِٛن ﴿: كقكلً بعئل ٍٓ ـٍ سىًا ًٍ مىٍٓ ـٍ عى عىؿى اي لىكي ـى فىهىئ تى مى ـي الساَّل ـٍ كىأىٍلقىٍكا ًإلىٍٓكي ـٍ ٓيقىئًبميٍككي ـٍ فىمى ليٍككي  .()﴾فىًإًف اٍعبىزى

ٚك أعبقد أف الذٓف ذٌاكا إلِ القكؿ اٖكؿ أك الةئلث ٓقصدكف ائلفعؿ أف باقِ اٖهب فْ ثئلب ثرب هع الىئس، 
ىهئ كئىكا ٓبثدةكف عف ظركؼ خئصب عئشبٍئ الدعكة ا٘سٛهٓب فْ هكاتٍب أعداء طئهعٓف، كهئ ترل إائف  كا 
ك الثئؿ ىفسً الذم  الثركب الصمٓآب أك الهغكلٓب أك اٚسبعهئٓرب، عىدهئ أكمبٍـ الىئس عف قكس كاثدة، ٌك

كازف  ساؽ أف كاتٍبً الرسئلب اعد أف بـ فبث هكب، كابفؽ العرب عمِ غزك هكب، كأقاؿ الهشرككف هف ةقٓؼ ٌك
كغطفئف كثشدكا فْ كادم ثىٓف أراعٓف ألفئن لمقضئء عمِ ا٘سٛـ كاتبٓئح هكب، كعىدٌئ ىزلت آٓب السٓؼ فْ 
ئ هف أٓئت البْ بأهر ائلقبئؿ كبدعك إلِ هكاتٍب شئهمب هع قكل الكفر هف الهثئرآف كهف  سكرة البكاب كغٌٓر

ـ هف أعداء ا٘سٛـ .  ٓقؼ إلِ تكاٌر

كالثقٓقب أف ٌذا اٚخبٓئر الهىسكب لٙهئـ أاْ ثىٓفب اقسهب العئلـ إلِ دار إسٛـ كدار ثرب، لً اعبائرابً 
كضكااطً، ٚك ٓعىْ أادان أف أائ ثىٓفب قصد إلِ اسبعئر الثرب آف الهسمهٓف كشعكب اٖرض، اؿ كئىت 
عىدي هثض ةىئئٓب بكضٓثٓب أراد هف خٛلٍئ بهٓٓز دار ا٘سٛـ هف سكاٌئ، ادلٓؿ أف فقً الثىفٓب أفرد فْ 
ٚن هبعددة لمعٍد كاٖهئف كالذهب، كفقًٍ رثهً ا طئفث ائلبسئهث كالبراثـ كالثكهب، كلكف ٌذا الهكقؼ  فصك
البصىٓفْ ٓقدـ الٓكـ بآرران لمفكر التٍئدم البكفٓرم الذم ٓدعك الىئس إلِ ثهؿ السٛح كقبئؿ أخر غٓر 

. الهسمـ ثبِ ٓدخؿ فْ الدٓف الثؽ

ء أف اٖهر عمِ هئت عمًٓ الرسكؿ كأف كؿ هئ كرد هف ىصكص الشٓرعب فْ إطئر العٛقئت  رل ٌٚؤ ٓك
الثسىب هع غٓر الهسمهٓف كالبعئكف هعٍـ فإىً هىسكخ اآٓب السٓؼ فْ سكرة البكاب، كراهئ اسبدلكا اقكؿ السمؼ 
أف آٓب السٓؼ ىسخت تهٓع الهكادعئت، كفْ ىص آخر آٓب السٓؼ ىسخت هئئب كأراعئن كعشٓرف آٓب فْ كبئب 

. ()ا
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ًى هىعى : كآٓب السٓؼ عمِ الهشٍكر ٌْ قكلً بعئلِ ـٍ كىئفاَّلبن كىاٍعمىهيكا أىفاَّل الماَّل قئًبميكا اٍلهيٍشًرًكٓفى كىئفاَّلبن كىهئ ٓيقئًبميكىىكي كى
اٍلهيباَّلًقٓفى 
() .

بىئفِ هع هقئصد  كهف الهعمكـ أف اٖخذ اهكقؼ كٍذا ٓؤسس لعئلـ قئئـ عمِ الىزاع كالخصكهب كالثركب، ٓك
اَّٚل رىٍثهىب ًلٍمعىئلىًهٓفى ﴿: ا٘سٛـ فْ ىشر الهثاب كا٘خئء، كفؽ هئ أشئرت إلًٓ أٓئت الآىئت ٍمىىئؾ ًإ هىئ أىٍرسى . ﴾كى

ب هف ىصكص البسئهث كالرثهب كالبعئهؿ ا٘ٓتئاْ هع الىئس،  ء هئ فْ القرآف الكٓرـ كالسىب الىآك ٚك ٓىكر ٌٚؤ
.  ٓعباركف ذلؾ هىسكخئن اآخر هئ ىزؿ هف آٓئت سكرة البكابكلكىٍـ

 آٓب السٓؼ ىسخت ساعٓف آٓب أك أكةر هف ذلؾ، كقد ثرر أفكفْ الثقٓقب فقد فىد العمهئء قدٓهئن هئ ركم هف 
 فْ عمكـ القرآف، هآىئن أف السمؼ ذكركا الىسخ فْ غٓر الهعىِ الذم ا٘بقئفا٘هئـ السٓكطْ ذلؾ فْ كبئاً 

اسبقر عىد عمهئء الفقً كاٖصكؿ، ككئىكا ٓقصدكف ائلىسخ بقٓٓد الهطمؽ أك بخصٓص العئـ، كاشكؿ أدؽ فإف 
 الدفئع عف الىفس، كقد قضِ ٓئسر كسهٓب عف القبئؿ ثبِ فْ إطئراٖهب فْ أكؿ ا٘سٛـ كئىت هىٍٓب 

هئ شٍداء عمِ ٓد الهشركٓف كلـ ٓؤذف لمرسكؿ ٚك لمصثئاب ائلدفئع عف الهسبضعفٓف ائلسٓؼ أكغٓري  كغٌٓر
ٚن  هف السٛح، كىٍِ رسكؿ ا سعدان عف رهْ الهشركٓف ائلسٍئـ، عمِ الرغـ هف عدكاىٍـ كأذاٌـ، هسبد

ـٍ كىاٍصفىثٍ ﴿: اآٓئت العفك كالرثهب ٍي ٍى ـه ﴿، ﴾فىئٍعؼي عى ٛى قيٍؿ سى ـٍ كى ٍي ٍى ئ هف ىصكص العفك ﴾فىئٍصفىٍث عى ، كغٌٓر
كالرثهب، كلكف ا٘سٛـ اشبد عكدان اعد ذلؾ، كىزلت أٓئت الهثكهئت فْ هشركعٓب التٍئد، كأصاثت دٚلب 
ٌذي أٓب عمِ برؾ الدفئع عف الىفس ضد الظئلهٓف هىسكخب، كىزكؿ آٓب السٓؼ رفع دٚلب آٓئت العفك عمِ 
ك هئ كئف ههىكعئن عمِ أفراد الهسمهٓف كتهئعبٍـ قاؿ أف ٓصاث لٍـ دكلب  برؾ التٍئد كالدفئع عف الىفس، ٌك

. ()كقضئء كتٓش كسمطئف

ْ أف ٓبعذر  أفكهف تئىب آخر فقد أطاؽ العمهئء عمِ ئ ةٛةب ٌك  القكؿ ائلىسخ ٓبطمب شركطئن كةٓرة أشٌٍر
التهع آف الىصٓف، كأف ٓككف الىئسخ فْ قكة الهىسكخ أك أقكل، كأف ٓعمـ الهبقدـ كالهبأخر لٓصئر إلِ القكؿ 

سٓهئ، كذلؾ كمً غٓر هبثقؽ فْ هئ ٓذٌاكف إلًٓ، ()اىسخ الهبأخر  أف التهع آف ٌذي الىصكص ههكف ٚك
. كهٓسكر، ٚك ىقكؿ ائلىسخ إٚ عىدهئ ٓبكفر ىصئف هبىئقضئف ٚ ٓهكف قاكؿ أثدٌهئ دكف رد أخر

ئت كةٓرة رصدبٍئ  كذا فقد ىزلت أٓئت الكٓرهب فْ القرآف الكٓرـ بىظـ عٛقب الهسمهٓف ائلىئس عمِ هسبٓك ٌك
هكىىئ هٛثظب ذلؾ كبباعً فْ القرآف الكٓرـ ثٓث بادأ هف هةؿ قكلً  فْ دراسب سئاقب اساع عشرة هسبكل، ٓك
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ًً ﴿: بعئلِ ـى الماَّل كا ًلماَّلًذٓفى ٚ ٓىٍرتيكفى أىآَّلئ ، ﴾ٚ ًإٍكرىايى ًفْ الدِّلٓفً ﴿: ، كهةمٍئ قكلً بعئلِ﴾قيٍؿ ًلماَّلًذٓفى آهىىيكا ٓىٍغًفري
ْى ًدٓفً ﴿: كقكلً ًل ـٍ كى ـٍ ًدٓىيكي ـٍ ظيًمهيكا﴿: ، ةـ قكلً﴾لىكي ٍي قىئًبميكٍا ًفْ سىًآًؿ ﴿: ، ةـ قكلً﴾أيًذفى ًلماَّلًذٓفى ٓيقىئبىميكفى ًاأىىاَّل كى

ًً اٌلًذٓفى ٓيقىئًبميكىىكيـٍ  ٌيـ﴿: ، ةـ قكلً بعئلِ﴾الٌم ٍٓثي ةىًقٍفبيهيك ـٍ ثى ٌي  .﴾كىاٍقبيميك

ئت كمٍئ كٛـ إلٍْ ثكٓـ، كلكؿ هىٍئ هكقعً كزهئىً كهكئىً، فهئ ىزؿ فْ سئعب الهكاتٍب كالتٍئد  ذي الهسبٓك ٌك
هف اٖهر ائلقبئؿ ٚ ٓمغْ هئ ىزؿ فْ كقت السمـ، ٚك ٓمغْ هئ ىزؿ فْ ثؽ التكار كالعٓش الهشبرؾ هع غٓر 

.... الهسمـ ههف ٚ ٓركـ سكءان ائ٘سٛـ أٌمً

كثبِ ٚ ىذٌب فْ اثةىئ ٌذا اعٓدان، فإىىئ ىكبفْ ائلكقكؼ عىد الآئف القرآىْ الصٓرث فْ سكرة الههبثىب الذم 
ئت هبعددة اثسب هكقفٍـ هف ا٘سٛـ كالهسمهٓف : ٓصىؼ الىئس عمِ هسبٓك

ًى  ال ﴿ ـٍ ًإفاَّل الماَّل ًٍ بيٍقًسطيكا ًإلىٍٓ ـٍ كى ٌي ك ـٍ أىف بىاىرُّ ـٍ ٓيٍخًرتيككيـ هِّلف ًدٓىئًركي لى ـٍ ًفْ الدِّلًٓف كى ـٍ ٓيقىئًبميككي ًف الاَّلًذٓفى لى ًي عى ـي الماَّل ٍىئكي ٓىٍى
ـٍ ، ٓيًثبُّ اٍلهيٍقًسًطٓفى  مىِ ًإٍخرىاًتكي كا عى ٌىري ظىئ ـٍ كى ـٍ ًفْ الدِّلًٓف كىأىٍخرىتيككيـ هِّلف ًدٓىئًركي ًف الاَّلًذٓفى قىئبىميككي ًي عى ـي الماَّل ٍىئكي ئ ٓىٍى ًإىاَّلهى

ـي الظاَّلئًلهيكفى  ٌي ـٍ فىأيٍكلىًئؾى  ٍي لاَّل هىف ٓىبىكى ـٍ كى ٌي لاَّلٍك ًي ، أىف بىكى داَّلةن كىالماَّل ٍيـ هاَّلكى ٍى ٍٓبـي هِّل اىٍٓفى الاَّلًذٓفى عىئدى ـٍ كى ٍٓىىكي ًي أىف ٓىٍتعىؿى اى عىسىِ الماَّل
ًي غىفيكره راَّلًثٓـه  . ()﴾قىًدٓره كىالماَّل

كأهئـ ٌذا الىص القرآىْ الكاضث فإىً ٚ هىدكثب هف القكؿ اأف قسهب العئلـ إلِ فسطئطٓف اةىٓف ٚ ةئلث لٍهئ 
.    ٌْ قسهب غٓر ثكٓهب ٚك هسبقٓهب

كفْ هثئكلب لٛقبراب هف الىص القرآىْ الكٓرـ فْ بكتًٍٓ لٗهب ثكؿ شكؿ العٛقب هع أخٓرف، فقد اخبرت 
أف أضـ ٌىئ بطكر الخطئب القرآىْ عمِ ساع عشرة هرثمب، بدكر آف العفك كالهعئٌدة كالقبئؿ، كلكىٍئ فْ 

الىٍئٓب بسبتٓب لمظركؼ الهكضكعٓب الهثٓطب ابىزلٍئ فٓهئ ٓبصؿ اثئؿ اٖهب ضعفئن كقكة، كثئؿ أعدائٍئ هف 
.  الهكادعب أك الهخئصهب أك الهثئراب
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الزمان البيان اآلية  ـ
1 ﴿ ًً ـى  لماَّل ٚى ٓىٍرتيكفى أىآَّلئ كٍا ًلماَّلًذٓفى  هكٓب  كالبسئهث هع غٓر الهؤهىٓفالغفراف  ﴾قيؿ لِّلماَّلًذٓفى آهىىيكٍا ٓىٍغًفري
قيٍؿ سىٛـه ﴿ 2 ـٍ كى ٍي ٍى هكٓب الكؼ عف إسئءابٍـ كاسبٍزائٍـ  ﴾فىئٍصفىٍث عى
ْى ًدٓفً ﴿ 3 ًل ـٍ كى ـٍ ًدٓىيكي هكٓب  ثؽ أبائع كؿ دٓف ائخبٓئر هئ ٓؤهىكف اً ﴾لىكي
ًى عىٍدكنا ﴿ 4 ًً فىٓىسياُّكا الماَّل كٚى بىسياُّكا الاَّلًذٓفى ٓىٍدعيكفى ًهٍف ديكًف الماَّل

 ﴾ًاغىًٍٓر ًعٍمـو 
ثبِ ىضهف اٚهبىئع عف هٍئتهب آلٍبٍـ 

 ثٓئدٌـ
 هكٓب 

ب الدٓىٓب  ﴾ٚ ًإٍكرىايى ًفْ الدِّلٓفً ﴿ 5 هكٓب إعٛف الثٓر
ـى لىٍستى هيٍؤًهىئن ﴿ 6 ٛى ـٍ الساَّل ٚى بىقيكليكا ًلهىٍف أىٍلقىِ ًإلىٍٓكي هدىٓب اثبراـ الخٓئر اٚعبقئدم كالىكآئ  ﴾كى
ـٍ ﴿ 7 لى ـٍ ًفْ الدِّلًٓف كى ـٍ ٓيقىئًبميككي ًي عىًف الاَّلًذٓفى لى ـي الماَّل ٍىئكي ٚ ٓىٍى

بيٍقًسطيكا ـٍ كى ٌي ك ـٍ أىٍف بىاىرُّ ـٍ ًهٍف ًدٓىئًركي ككي  ﴾ٓيٍخًرتي
قرار دار بقسٓـ الىئس اثسب خٓئرابٍـ ، كا 

 الثرب كدار العٍد
هدىٓب 

عىؿى اي ﴿ 8 ـى فىهىئ تى مى ـي الساَّل ـٍ كىأىٍلقىٍكا ًإلىٍٓكي ـٍ ٓيقىئًبميٍككي ـٍ فىمى ليٍككي فىًإًف اٍعبىزى
ٛن  ًآٍ ـٍ سى ًٍ مىٍٓ ـٍ عى  ﴾لىكي

هدىٓب  الهسئلهب الشعكب كالدكؿٚ عدكاف عمِ 

ـٍ ظيًمهيكا﴿ 9 ٍي هدىٓب ا٘ذف ائلقبئؿ ضد الهعبدٓف  ﴾أيًذفى ًلماَّلًذٓفى ٓيقىئبىميكفى ًاأىىاَّل
ـٍ كٚى بىٍعبىديكا﴿ 10 ًً الاَّلًذٓفى ٓيقىئًبميكىىكي قىئًبميكا ًفْ سىًآًؿ الماَّل هدىٓب ىقئبؿ هف قئبمىئ ٚك ىعبدم  ﴾كى
هيكفى ﴿ 11 رِّل ىًخًر كىٚى ٓيثى ٍٔ ًً كىٚى ًائٍلٓىٍكـً ا قىئًبميكا الاَّلًذٓفى ٚى ٓيٍؤًهىيكفى ًائلماَّل

ؽِّل ًهفى الاَّلًذٓفى أيكبيكا  ًي كىٚى ٓىًدٓىيكفى ًدٓفى اٍلثى ًي كىرىسيكلي ـى الماَّل راَّل هىئ ثى
كفى  ئًغري ـٍ صى ٌي باَِّل ٓيٍعطيكا اٍلًتٍزٓىبى عىٍف ٓىدو كى  ﴾اٍلًكبىئبى ثى

كتكب هقئبمب التهئعئت الكبئآب البْ 
رفضت اٚىضهئـ لمدكلب الىئشئب ثبِ 

ٓدخمكا فْ طئعب الدكلب 

هدىٓب 

ٍلٓىًتديكا ﴿ 12 ـٍ ًهفى اٍلكيفاَّلئًر كى ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا قىئًبميكا الاَّلًذٓفى ٓىميكىىكي ٓىئ أىُّٓ
ـٍ ًغٍمظىبن   ﴾ًفٓكي

ىقئبؿ الكفئر هف الدكؿ الهتئكرة إذا بكاطأكا 
عمِ قبئلىئ 

هدىٓب 

ـٍ كىئفاَّلبن ﴿ 13 قىئًبميكا اٍلهيٍشًرًكٓفى كىئفاَّلبن كىهىئ ٓيقىئًبميكىىكي ىقئبؿ الهشركٓف كئفب إذا ابفقكا عمِ قبئلىئ  ﴾كى
كئفب 

هدىٓب 

ٌيـٍ ﴿ 14 ٍٓثي ةىًقٍفبيهيك ـٍ ثى ٌي ىقئبمٍـ كلك لـ ٓككىكا فْ سئثب الهعركب إذا  ﴾كىاٍقبيميك
ساؽ هىٍـ العدكاف كالقبؿ 

هدىٓب 

قىئبً ﴿ 15 ٍربى الرِّل كا فىضى هدىٓب ىقئبمٍـ فْ سئثب الهعركب دفئعئن عف أىفسىئ  ﴾فىًإذىا لىًقٓبيـي الاَّلًذٓفى كىفىري
مىِ الماَّلً﴿ 16 كاَّلٍؿ عى بىكى ٍىئ كى ٍمـً فىئٍتىىٍث لى كا ًلمساَّل ىىثي ٍف تى السمـ كالهكادعب أفضؿ عىد ا ثٓف بصث  ﴾كىاً 

ىكآئٌـ فْ السمـ 
هدىٓب 

ٍمـً كىئفاَّلبن ﴿ 17 ميكا ًفْ السِّل ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا اٍدخي هدىٓب الدعكة لمسٛـ الشئهؿ  ﴾ٓىئأىُّٓ

 أٓئت الكٓرهب كئف كفؽ اٖثداث كالظركؼ اأف بىٌزؿكهف خٛؿ قراءة الىصكص فإف هف الكاضث القكؿ 
البْ بكاتٍٍئ اٖهب، كأف اٖكاهر القرآىٓب إىهئ كئىت بخبص اظرؼ هثدد، ٚك اد أف ىفٍهٍئ فْ سٓئؽ ساب 
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ف كئىت اصٓغب العهكـ كلكىً هف ائب العهكـ  الىزكؿ الذم كردت اً، كأف ىدرؾ أف ٌذي الىصكص تهٓعئن كا 
ْ قكاعد كاضثب عىد عمهئء اٖصكؿ، ٚك ٓتكز  الذم أٓرد اً الخصكص، كالهطمؽ الذم أٓرد اً الهقٓد، ٌك

إطٛؽ البعهٓـ فٓهئ ساؽ لٓس فقط ٖىً كهئ ٓظف الهبشددكف سٓمغْ العٛقئت الكدٓب هع غٓر الهسمهٓف كلكف 
ٖىً سٓؤدم إلِ البىئقض كبعئرض اٖدلب، كالثؽ الذم ٚ شؾ فًٓ أف سئئر ٌذي الىصكص بىٓزؿ ثكٓـ هف 

ىهئ العهؿ اٍئ تهٓعئن كؿ فْ الظرؼ الذم بىزؿ فًٓ . ا، ٚك ساب لمقكؿ اىسخ اعضٍئ ااعض كا 

كذا فإف العٛقئت الكدٓب هع الدكؿ الهسئلهب فْ ا٘سٛـ هؤسسب اىص القرآف الكٓرـ، كهئ أف التٍئد ضد  ٌك
. الهعبدٓف ٌك أٓضئن أهر قرآىْ كٓرـ

دار إسٛـ كدار ثرب كدار عٍد، كراهئ : كقد ساؽ ا٘هئـ الشئفعْ فْ بصىٓؼ العئلـ إلِ قسهب ةٛةٓب
اسبخدـ هصطمث دار أهئف أك دار هصئلثب، كاٍذا البصىٓؼ أكد ا٘هئـ الشئفعْ عمِ كتكد اٛد كةٓرة لٓست 
هف أرض ا٘سٛـ، كالىئس فٍٓئ ٓثبكهكف إلِ أدٓئف أخرل، أك ٚ ٓدٓىكف ادٓف كلكف ٓثكـ عٛقبٍـ ائلهسمهٓف 

. العٍكد كالهكاةٓؽ البْ ٓقامٍئ الطرفئفالسمـ كفؽ 

 

كذا فقد اسبقر فْ الفقً ا٘سٛهْ البثكؿ إلِ القسهب الةٛةٓب فْ إطئر  :()العٛقئت الدكلٓب ٌك

  دار ا٘سٛـ
   دار الثرب
 دار الهعئٌدة 

فبككف دار ا٘سٛـ ٌْ اٖرض البْ ٓعٓش عمٍٓئ الهسمهكف كبطاؽ فٍٓئ أثكئـ الشٓرعب، كدار الثرب ٌْ 
ـ كدٓىٍـ كىآٍـ، كهئ باقِ اعد ذلؾ فٍك دار عٍد  الدكلب البْ بعمف الثرب عمِ الهسمهٓف ٚك بثبـر شعئئٌر

ذي العٛقئت  ٓثكهٍئ طآعب اٚبفئؽ الذم بارهً الدكلب ا٘سٛهٓب هع ٌذي الدكلب فْ إطئر العٛقئت الدكلٓب، ٌك
كاٚبفئقٓئت بدكر فْ فمؾ الهائح الذم برؾ لكلْ اٖهر أف ٓبصرؼ فًٓ هف خٛؿ هؤسسئت الشكرل كالثكـ 

. البْ بباىئٌئ اٖهب

:  كقد أفردت هكسكعب الفقً ا٘سٛهْ كأدلبً بثٓرر ٌذا الهكقؼ الفقٍْ بثت عىكاف اٚعبراؼ كىبئئتً

                                                             
   267، ص 14  انظر الحاوي في الفقه الشافعي للماوردي ، ج 
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إف بىظٓـ الهتبهع الدكلْ الثئضر بىظٓـ ثدٓث لـ ٓكف عمِ ٌذا الىثك كقت ظٍكر ا٘سٛـ كفْ عصكر "
دكلً الهببئاعب كهئ ٌك هعركؼ، لذا كئف هرتع بفصٓؿ اٖثكئـ الدكلٓب إلِ القئىكف الدكلْ العئـ، إٚ أف 

. الهائدئ اٖصمٓب كاٖخٛؽ الدكلٓب السئئدة هقررة اكضكح فْ ا٘سٛـ

كاهئ أف ا٘سٛـ ٓىشد فْ الثقٓقب الكصكؿ إلِ سمـ هسبقرة فْ عٛقئبً هع الشعكب اٖخرل عمِ أسئس أثد 
 دار)إهئ الدخكؿ فْ ا٘سٛـ، أك الهعئٌدة كاٖهئف، فإف اٚعبراؼ اكتكد الدكلب اٖخرل غٓر الهسمهب : أهٓرف
دار إسٛـ : أهر ٚ هئىع هىً اسبصٛثئن فْ هادأ ا٘سٛـ كفقًٍ الهبهةؿ فْ بقسٓـ العئلـ إلِ دآرف (الثرب

كدار ثرب، ٖف دار الثرب بشهؿ كؿ الدكؿ غٓر الهسمهب البْ كئىت فْ اٖصؿ غٓر هسئلهب لمهسمهٓف ٚك 
ئ هف دكؿ دار الثرب، أك البزهت ٌذي  هبعئٌدة هعٍـ، فإذا بهت الهعئٌدة السمهٓب آف الدكلب ا٘سٛهٓب كغٌٓر

الدكؿ كمٍئ هٓةئقئن كاثدان ٓىص عمِ اثبراـ السمـ كاٖهف الدكلٓٓف، كبثٓرـ البدخؿ فْ شؤكف الدكؿ اٖخرل 
ٛن عف أف اٚعبراؼ ٓصدر فْ الغئلب صراثب  ئ، فض كئف ذلؾ اعبرافئن ضهىٓئن هف الدكلب ا٘سٛهٓب اغٌٓر

. اإرادة ثرة

ذا هكافؽ لقكلً بعئلِ ـي ﴿: ٌك ٌيكى الساَّلًهٓعي اٍلعىًمٓ ًي  ًً ًإىاَّل مىِ الٌم كاَّلٍؿ عى بىكى ٍىئ كى ٍمـً فىئٍتىىٍث لى كٍا ًلمساَّل ىىثي ف تى  .()﴾كىاً 

كاىئء عمًٓ ٓتكز لمدكلب الهسمهب اٚعبراؼ ادكلب غٓر هسمهب اعبرافئن عمىٓئن أك ضهىٓئن ثقكقٓئن أك كاقعٓئن اثسب 
. الثئؿ

 طٓرؽ الثكهب كالهكعظب الثسىب، كائلبئلْ اهبداد سمطئف الدكلب عفكككف الدعكة ا٘سٛهٓب ذات ىزعب عئلهٓب 
ئ فْ الهعهكرة ٚ ٓعىْ بتئٌؿ ظركؼ ا٘هكئف كضركرات الكاقع كهصمثب السٛـ البْ : ا٘سٛهٓب هع اىبشئٌر

بتعؿ هف دكلب ا٘سٛـ إثدل دكؿ ٌذا العئلـ البْ ببائدؿ آىٍئ أهر اٚعبراؼ لفض هىئزعئبٍئ عمِ أسئس 
. ()سمهْ ٓبهشِ هع هىطؽ ا٘سٛـ ككثْ رسئلبً

ف فْ الصمث إؼ..  عدكؾ ك فًٓ رضئ إلًٓٚبدفعف صمثئن دعئؾ ": كقئؿ عمْ اف أاْ طئلب رضْ ا عىً
هىئن لاٛدؾ كلكف الثذر كؿ الثذر هف عدكؾ اعد صمثً فئف العدك راهئ أدعب لتىكدؾ كراثب هف ٌهكهؾ، ك

. ()"قئرب لٓبغفؿ

                                                             
  61 االنفال 

    448، ص 8وهبة الزحيلي  ج .  الفقه اإلسالمي وأدلته، د

 168، ص 2 نهاية األرب، أحمد بن عبد الوهاب النويري  ج
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عمِ أىً ٓتب القكؿ اأف الدامكهئسٓب لٓست هبخصصب ائلعٛقئت الكدٓب، اؿ بشبد إلٍٓئ الثئتب ثٓف بككف 
العٛقئت هضطراب كهبكبرة، اؿ إىىْ أتـز أف الغئٓب العمٓئ لمعهؿ الدامكهئسْ ٌْ الىتئح فْ فض 

. الهىئزعئت، كهىع كقكع الثرب، كبعٓزز فرص السٛـ

كىسبهٓث القئرئ عذران هف ٌذا البكسع كالبفصٓؿ فْ هسألب القكؿ ائلىسخ فْ آٓئت العفك كالرثهب كالسمـ، ٖف 
رم فْ اىئء عٛقئت دكلٓب صثٓثب آف الهسمهٓف كآف شعكب العئلـ . ذلؾ أهر تٌك

 

: مصطمح الدبموماسية في التراث اإلسالمي

لـ برد كمهب الدامكهئسٓب فْ أداب ا٘سٛهٓب، ككئف الفقٍئء ٓعاركف عف الهعرفب الدامكهئسٓب اعىكاف السٓر، 
 كبئب السٓر الكآر كالصغٓر كقد كضعٍهئ هثهد اف الثسف القضئٓئ الدامكهئسٓبكهف أقدـ هئ كبب فْ 

 أفئد أىً ككئف هقرائن هف الخمٓفب ٌئركف الرشٓد ٚك شؾ ،ـ 804  عئـالشٓائىْ صئثب أاْ ثىٓفب كالهبكفِ
هف قراً لماٛط ابقدٓـ خارات هبقدهب فْ الثقؿ الدامكهئسْ، كقد شرح السٓر الكآر شهس اٖئهب السرخسْ 

ـ، كباع ذلؾ سمسمب كبب ببثدث فْ آداب الهمكؾ كأىظهب الثكـ 1090  عئـالفقًٓ الثىفْ الشٍٓر الهبكفِ
. سىأبْ اعد قمٓؿ عمِ بفصٓؿ القكؿ فٍٓئ

ف غئات هصطمثئي فقد كئىت ثئضرة كهؤةرة، فقد اعبرفت  كلكف الدامكهئسٓب فْ العصر الذٌاْ لٙسٛـ كا 
 عٛقئت ثقٓقٓب آف الدكلب ا٘سٛهٓب الىئشئب فْ عصر كىشأتاٖهب ا٘سٛهٓب اكتكد الدكؿ الهتئكرة 

الرسكؿ كآف ٌذي الدكؿ، كفْ عٍد الراشدٓف كالخٛفب البئلٓب كبعززت فكرة البكاصؿ هع دكؿ غٓر هثئراب، 
. كاىئء عٛقئت دامكهئسٓب ثقٓقٓب هعٍئ

ٓهكو لمائثة بعرٓف ئلدامَهئسٓب فْ ئ٘سٛن اأىٍئ هتهَعب هوئلقَئعد َئٖثكئن ئلبْ ببفق كاىئء عمِ ذلؾ 
ئ ٓثقق هصمثبٍئ ػاهؿ لشرٓعب ئ٘سٛهٓب َئلبْ بعار عو رغاب ئلدَلب فْ بعئهمٍئ هع غٓرٌئ هو ئلدَاهع 

  .()َئلظرَفؿ فْ تهٓع ئٖثَئ

هكف  ٚك شؾ أف الدامكهئسٓب اٍذا الهعىِ لـ بفرد ااثث هسبقؿ كلكىٍئ كردت فْ بضئعٓؼ اثكث كةٓرة، ٓك
. البهئسٍئ فْ الفقً اٚسٛهْ فْ أاكاب كةٓرة، هىٍئ ائب الهعئهٛت، كأثكئـ التٍئد، كالهعئٌدات

                                                             
، العدد االول لعام 24 بحث الدكتور ابراهيم ابو جريبان نشرته مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والسياسية المحكمة، المجلد 

 616، ص 2008
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كراهئ كئف أكةر ائب شرح فًٓ الفقٍئء ٌذي الهسألب ٌك ائب الذهب كالعٍد، فقد أفئضكا فْ القكؿ ثكؿ شركط 
. هىث الذهب لمهعئٌدٓف كالهسبأهىٓف كالفرؽ آف أٌؿ الثرب كأٌؿ العٍد كأٌؿ الذهب

كقد اسبخدـ الفقٍئء كمهب الثكهب هكئف كمهب الدامكهئسٓب كهئ اسبخدهكا لفظ أدب الهمكؾ كآداب السمكؾ كسٓر 
ئ هف الهصطمثئت . الهمكؾ، كآداب الهعئٌدٓف، كشرائط العٍد، كغٌٓر

. فعؿ هئ ٓىاغْ عمِ الشكؿ الذم ٓىاغْ فْ الكقت الذم ٓىاغْ: كعرفت الثكهب اأىٍئ

. ٌْ هعرفب اٚشٓئء عمِ هئ ٌْ عمًٓ فْ الكاقع ثكهئ كأهران، ةـ العهؿ اهقبضئٌئ: كهئ عرفٍئ آخركف اقكلٍـ

ٚك ٓهكف اعبائر ذلؾ بعٓرفئ لمدامكهئسٓب، فٍْ بعٓرفئت عئهب ٚ ببىئكؿ هائشرة العهؿ الدامكهئسْ، كلكف ٓهكف 
اعبائر الدامكهئسٓب فرعئن هف الثكهب، أك ٌْ الثكهب الهبصمب اسٓئسب الىئس كالعٛقئت الدكلٓب، كاٍذا الهعىِ 

. سىتد فقٍئن غىٓئن ٓقدـ كةٓران هف تكاىب الهعرفب فْ ٌذا السٓئؽ

 

 

: الدبموماسية في العهد النبوي

ىىًذٓران ﴿هىذ فتر ا٘سٛـ أعمف القرآف الكٓرـ عئلهٓب الرسئلب  اَّٚل كىئفاَّلبن لِّلمىاَّلئًس اىًشٓران كى ٍمىىئؾى ًإ هىئ أىٍرسى  كأدرؾ الىئس ﴾كى
أف ا٘سٛـ رسئلب إخئء إىسئىْ، ٌدفٍئ إعهئر اٖرض كاىئء الثٓئة عمِ أسئس هف البعئرؼ كالبعئكف 

كالبكئفؿ، كبعززت فْ البكتًٓ كالههئرسب إرادة بأسٓس اىئء عٛقئت دكلٓب صثٓثب، بىظهٍئ قٓـ العدالب 
. كالهسئكاة البْ قرربٍئ هائدئ ا٘سٛـ الكارل

كقد قدـ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ خٛؿ ثٓئبً الكٓرهب فقٍئن دامكهئسٓئن غىٓئن هف خٛؿ اىئء عٛقئت 
هسؤكلٓب هع الهمكؾ ثكؿ التٓزرة العرآب، كهئ عقد أكةؽ الصٛت ازعهئء القائئؿ فْ تٓزرة العرب، كثهؿ 

تٓزرة العرب اعد أف عئش العرب قركىئن ىٍائن لكؿ طئهع، أرض هعٍـ هسؤكلٓب البعئكف لاىئء الدكلب عمِ 
ـ الشرؽ الفئرسْ كالغرب الركهْ، كبهكف عار كفئح دامكهئسْ صئثابً إرادة ثقٓقٓب  ٓبىئكب عمِ اسبعهئٌر

فْ اىئء الدكلب اكؿ الكسئئؿ الهبئثب هف قدرات هئلٓب كعسكٓرب كاتبهئعٓب، ثبِ صئرت الدكلب العرآب 
. هسبعدة لبرث الثضئرات البئٓرخٓب فْ العئلـ القدٓـ خٛؿ أقؿ هف عشر سىكات
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ب طئفثب فْ آئف الىتئثئت البْ ثققٍئ رسكؿ ا سكاء فْ سفئرات السمـ أك فْ ككذؾ فإف  السٓرة الىآك
ْ بقدـ الدلٓؿ الهىطقْ عمِ أف اٖصؿ  سفئرات الثرب، كسكاء فْ عٛقئت الكفئؽ أك عٛقئت الهكاتٍب، ٌك

فْ عٛقب الدكلب ا٘سٛهٓب ائلعئلـ هف ثكلٍئ ٌك البكازف كاٚعبداؿ كالهصئلث الهبائدلب، كاثبراـ القٓـ 
. ا٘ىسئىٓب كأف الىاْ الكٓرـ اسبخدـ أرقِ فىكف الدامكهئسٓب لثؿ الىزاعئت كقطع أسائب الثركب

كعمِ الرغـ هف طآعب الهكاتٍب الشدٓدة البْ لقٓبٍئ الرسئلب فْ أٓئهٍئ اٖكلِ هف قاؿ الكةىٓب العرآب، ةـ 
 الفئرسٓب كالآزىطٓب، كهئ صئثب ذلؾ هف ثركب كىزاعئت، فإف الهسمهٓف ا٘هاراطكٓربالهكاتٍب الهائشرة هع 

ىتثكا فْ البأسٓس لعٛقئت دامكهئسٓب هبكازىب، بعبهد هادأ العٛقئت السمهٓب آف الدكؿ، كبكفر فرصئن هسبهرة 
لثؿ الىزاعئت ائلطرؽ السمهٓب، كاىئء عٛقئت دكلٓب هسؤكلب، كبسٍـ فْ ثهئٓب العٓش الهشبرؾ كثسف 

. التكار

كهىذ فتر ا٘سٛـ أقئـ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عٛقئت دامكهئسٓب ىئتثب هع الىتئشْ همؾ الثاشب كهع 
الهقكقس همؾ هصر كبائدؿ هعٍهئ الٍدآئ كالكفكد، كأقئـ عٛقئت هبٓىب هع ىصئرل ىتراف كتٓزاف، ككذلؾ هع 

. قائئؿ كةىٓب شٍٓرة كخزاعب كالهمؾ أكٓدر اف عاد الهمؾ الكىدم كعرب الثٓرة هف الهىئذرة

هكف رصد طآعب العٛقئت البْ ثققٍئ الىاْ الكٓرـ فْ الثقؿ الدامكهئسْ فْ اٖىكاع البئلٓب : ٓك

 ْهعئٌدات ثسف تكار كصداقب كهئ فْ ثمفً هع الىتئش. 
  العقابٓكـهعئٌدات بثئلؼ اسبرابٓتْ كهئ فْ ثمؼ خزاعب، كثمفً هع اٖكس كالخزرج . 
 هعئٌدات عدـ اعبداء كهئ فْ كٌداف كالعشٓرة كدكهب. 
 هعئٌدات ٌدىب كهئ فْ صمث الثدٓآب. 
 هعئٌدات ىبت عىٍئ اعبراؼ دامكهئسْ كسٓئسْ كهئ فْ صمث الثدٓآب. 
 هعئٌدات سٛـ كهئ فْ هعئٌدة ىصئرل ىتراف. 
 الزكاج الدامكهئسْ كأةري فْ الهصئلثئت آف القائئؿ. 

ب الثكٓهب خٛؿ فصكؿ الكبئب، كاكتً خئص خٛؿ  كسىأبْ عمِ بفصٓؿ تكاىب هٍهب فْ الدامكهئسٓب الىآك
ىثٓؿ ٌىئ إلِ كبئب البرابٓب ك، البْ اخبئر لٍئ أفضؿ الدامكهئسٓٓف كأشرؼ عمِ أدائٍـسفئرابً الىئتثب 
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ب لمعٛهب عاد الثْ الكبئىْ الذم  مب لشرح التكاىب الدامكهئسٓب فْ سٓرة أفردا٘دآرب لمدكلب الىآك ٚن طٓك  فصك
. ()الىاْ الكٓرـ، كاٖصكؿ الدامكهئسٓب البْ عمهٍئ لمىئس كاسبقرت فْ عرؼ العٛقئت الدكلٓب هف اعدي

كهئسٓب هٍهب عار هئ اصطمث عمِ بسهٓبً ؿكهئ بتدر ا٘شئرة إلِ أف الىاْ الكٓرـ ثقؽ أٓضئن هكئسب دب
تب القكؿ إف الىاْ الكٓرـ لـ  ائلزكاج السٓئسْ، كقد كئف ٌذا المكف هف الزكاج شئئعئن فْ العصكر الكسطِ، ٓك

دي كشٓركب ثٓئبً، كلكف فْ رٓمتأ إلِ ٌذا المكف هف الزكاج أادان فْ ثٓئة خدٓتب  ْ أـ أٚك ضْ ا عىٍئ ٌك
إطئر قٓئدة الدكلب فْ الهدٓىب، فقد بزكج هرات هبعددة، ككئف لكةٓر هف ٌذا الزكاج بأةٓر هائشر فْ الصمث 
ك زعٓـ  آف القائئؿ العرآب أك بخفٓؼ غمكاء اٖثقئد كالكرآٌب، فهف ذلؾ زكاتً ارهمب اىت أاْ سفٓئف ٌك
الهشركٓف فْ قٓرش، ككئىت رسئلب هكدة هائشرة لزعهئء قٓرش لمبخمْ عف ثراٍـ عمِ ا٘سٛـ، ككئىت 

خطكابٍئ عار الىتئشْ رسئلب أخرل فْ آئف هدل اىبشئر الرسئلب آف الهمكؾ كثئتب قٓرش إلِ اىئء عٛقئت 
. تٓدة هع الرسكؿ كالرسئلب

ٓرب اىت ثْٓ اف أخطب زعٓـ الٍٓكد اعد هعركب خٓار أةر كآر فْ هىع اسبرقئؽ  ككذلؾ كئف لزكاتً اتٓك
ٓرب اىت الثئرث الهصطمقْ اعد ثراً هع الهصطمؽ  الٍٓكد الخئسٓرف اعد خٓار، ككذلؾ فإف زكاتً هف تٓك
كئف لً أٓضئن أةر كآر فْ إىٍئء الثرب هع الهصطمؽ، كادء هرثمب تدٓدة هف العٛقئت بأسٓسئن عمِ ٌذي 

. الهصئٌرة الكٓرهب

ْ زكاتً هف  كفْ عهرة القضئء فٓهئ كئف الىئس ٓؤدكف هىئسكٍـ كئف رسكؿ ا هٍبهئن ابثقٓؽ هفئتأة كآرة ٌك
صراري هف تدٓد عمِ هصئٌرة آكت قٓرش الرافضب لٙسٛـ، كقد كئف لٍذا الزكاج  هٓهكىب اىت الثئرث كا 

. أٓضئن بأةٓر كآر فْ بسئرع القرشٓٓف لمدخكؿ فْ ا٘سٛـ

إف البعآر الهسبخدـ فْ كبب السٓر ٌك ثكهب الرسكؿ الكٓرـ فْ زكاتً ااىئت زعهئء العرب، ٚك اأس اأف 
ىقكؿ إف الهقصكد ائلثكهب ٌىئ بثدٓدان ٌك ٌذا التئىب الدامكهئسْ الذم عئد افئئدة كآرة عمِ الىئس كالكفئؽ 

. آف القائئؿ

 

 

 
                                                             

 ، باب زواجه بميمونة، وكذلك باب زواجه برملة وجويرية646، ص 2 السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام،   ج
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: الدبموماسية في التاريخ اإلسالمي

الراشدٓف أف بىتز اٚسبثقئؽ الكآر الهبهةؿ فْ فبث اٛد العرب كبخمٓصٍئ هف الخمفئءكئف عمِ فبرة 
فقد كئىت أرض العرب البئٓرخٓب فْ الشئـ كالعراؽ بعئىْ هف ثكـ الهسبعهر اٖتىاْ فئرسٓئن أك ركهٓئن، 

الغٓرب الهسبعهر الركـ فْ الشئـ كالفرس فْ العراؽ، ككئف بخمٓص أرض العرب هف ٌذا اٚسبعهئر كاتائن 
كلذلؾ فقد اكبفِ الخمفئء اإرسئؿ الرسؿ ٘اٛغ هكاقؼ هثددة دٓىٓئن ككطىٓئن، بقري سئئر البشٓرعئت كاٖعراؼ، 

ء السفراء ائلشتئعب كالذكئء كالكضكح، كاشبٍر  ء الهسبادٓف هف قئدة العتـ كالركـ، كقد اشبٍر ٌٚؤ ضد ٌٚؤ
ء راعْ اف عئهر كالىعهئف اف هقرف، كفرات اف  كاٖشعث اف قٓس، كالهغٓرة اف شعاب، هف ٌٚؤ

 .كعهرك اف هعد ٓكرب كثىظمب اف الرآع، كعطئرد اف ثئتب، ثائف،

 ككئف الهطمكب ،كخٛلئذ لـ بىشأ عٛقئت دامكهئسٓب ائلهعىِ الهعركؼ هع ٌذي الدكؿ ٖىٍئ كئىت دكؿ اثبٛؿ
كذا كئف . طردٌئ هف أرض العرب كلٓس إقئهب العٛقئت الدامكهئسٓب هعٍئ، ٌك

كهع ذلؾ فإىً ٓهكف رصد عدد هف ىشئطئت الخمفئء الراشدٓف فْ الثقؿ الدامكهئسْ كهىٍئ هئ أشئر إلًٓ 
:  الدكبكر اكعائي اقكلً

كهئ اٌبـ عهر اف الخطئب ائلرسؿ كاىشأ دٓكاىئن لمرسؿ، ٓبضهف الرسئئؿ البْ بأبًٓ اكاسطب الرسؿ، كاعبهد 
ب الهىئزعئت، كهةؿ العٍد الذم هىثً عهر اف الخطئب إلِ أٌؿ القدس  كسٓمب القضئء كأفضؿ كسٓمب لبسٓك

 .()أفضؿ كةٓقب بئٓرخٓب بهةؿ قكاعد القئىكف الدكلْ ا٘ىسئىْ

كعمِ . كخصص عةهئف اف عفئف هائلغ هعٓىب هف آت الهئؿ ٚسبقائؿ الرسؿ اٖتئىب كبغطٓب ىفقئت إقئهبٍـ
الرغـ هف البطكر الذم ٓشٍدي القئىكف الدكلْ فْ الكقت الثئضر إٚ أف الدكلب ٚ ببثهؿ ىفقئت إقئهب الاعةئت 

 ).)اٖتىآب فْ امدٌئ

كاعد أف اكبهؿ فبث أرض العرب البئٓرخٓب، كبـ إخراج الهسبعهر الركهْ كالفئرسْ هىٍئ، كعئد الركـ إلِ 
اٛدٌـ ازدٌرت هف تدٓد الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب كىشأت الثئتب لاىئء عٛقئت ثسف تكار هع اٖهـ الهتئكرة، 

:  كأف عددان هف الخمفئء كئىكا ٚ ٓركف الذٌئب اعٓدان فْ الفبث، فقد اشبٍر عف عهر اف الخطئب قكلًٚسٓهئ

                                                             
 31 الدبلوماسية، للدكتور سعيد ابو عباه، ص 

 31 الدبلوماسية، للدكتور سعيد ابو عباه، ص 
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ٛن هف ىئر ٚ ىصؿ إلٍٓـ ٚك ٓصمكف " ثساىئ ٌٖؿ العراؽ سكادٌـ كاٌٖكاز، كددت لك أف آىىئ كآف فئرس تا
ئ عمِ إعئدة اثبٛؿ العراؽ لقئهت عٛقئت دامكهئسٓب ()"إلٓىئ صراٌر ، كلٚك بكرر ا٘عبداء هف فئرس كا 

ىئتثب آف الفرس كآف عهر كلكف اٚعبداءات الهبكررة دفعت اتٓكش تدٓدة اقٓئدة اٖثىؼ اف قٓس إلِ 
. اٛد فئرس

ئف  ككذلؾ اشبٍر هكقؼ عهر اف عاد العٓزز الذم كئف ٓثاذ اىبشئر الدعكة كالٍدآب عف طٓرؽ الثتب كالاٌر
. ()"إف ا اعث هثهدان ٌئدٓئن كلـ ٓاعةً تئآئن ": أكةر هف الغماب كالسمطئف كاشبٍرت كمهبً العظٓهب

ء عاد الهمؾ اف هركاف  ٓف كالآزىطٓٓف، كهف ٌٚؤ كاشبٍرت العٛقئت الدامكهئسٓب الىئشطب آف الخمفئء اٖهٓك
ك هف هشئٌٓر البئاعٓف إلِ   الآزىطْ تسبىٓئف الةئىْ كقد ا٘هاراطكرالذم أرسؿ القئضْ شراثٓؿ الشعاْ ٌك

. () تسبىٓئف عمِ لائقب الشعاْ كثكهبً كثسف سفئربًا٘هاراطكرأةىِ 

 ا٘هاراطكرة الآزىطٓبكهئ اشبٍر ٌئركف الرشٓد اىتئثئبً الدامكهئسٓب كهىٍئ هعئٌدة السٛـ البْ أرسئٌئ هع 
 ىقفكر الذم ىقض الهعئٌدة ا٘هاراطكرأٓرىْ كهئ بٌٛئ هف سٛـ هبائدؿ، ةـ غضاً اعد ذلؾ عمِ خمفٍئ 

ْ الهدٓىب البْ  فغزاي ٌئركف الرشٓد كاسبكلِ عمِ هدٓىب ٌرقمً شرؽ القسطىطٓىٓب هف أرض بركٓئ الٓكـ، ٌك
 الركهئىْ، ةـ ألزهً التٓزب، كبثكؿ ٌئركف فْ عٛقئبً الدامكهئسٓب إلِ اٖائطرة ا٘هاراطكركئف ٓىصاَّلب فٍٓئ 
الذٓف ادأكا هع شئرلهئف فْ آخف األهئىٓئ، كأرسؿ ٌئركف الرشٓد كفدان هف  (الفرىتب)الركهئف الغرآٓف 

كهىٍئ - كهىٍئ السئعب الهٓكئىٓكٓب الدقئقب– الهاعكةٓف، هعٍـ الكةٓر هف الٍدآئ كاٚابكئرات ا٘سٛهٓب العمهٓب 
- كذلؾ لعاب الشطرىت، كادكري أادل شئرلهئف كثئشٓبً إعتئاٍـ ابمؾ الٍدآئ القٓهب كاهئ كصؿ إلًٓ الهسمهكف

 .()كقبذاؾ، هف اخبراعئت كثضئرة كبقدـ

كقد بطكرت ٌذي العٛقئت فٓهئ اعد كأصاث لٍئ أصكلٍئ كبقئلٓدٌئ، كامغت ثد البعئكف اٚقبصئدم كالبعئكف فْ 
ٍٍئ إهاراطكر الركهبٓكفٓؿ ،فض الىزاعئت ـ إلِ الخمٓفب العائسْ الهأهكف 829 كهئ بشٓر إلِ ذلؾ رسئلبن كتاَّل

عئدة الثٓئة اٚقبصئدٓب آف الهسمهٓف كالركـ، كتئء فْ بمؾ الرسئلب كقد كباتي إلٓؾ : "اشأف بائدؿ اٖسرل كا 
ككف كؿ كاثد لكؿ كاثد  داعٓئن إلِ الهسئلهب، راغائن فْ فضٓمب الهٍئدىب؛ لىضع أكزار الثرب عىاَّلئ، ٓك

 ".كلٌٓئنكثزائن، هع ابصئؿ الهرافؽ، كالفسث فْ الهبئتر، كفؾ الهسبأسر، كأهف الطاَّلٓرؽ

                                                             
 176، ص 3 تاريخ األمم والملوك ابن جرير الطبري، ج 
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كرداَّل الخمٓفب الهأهكف هتٓائن طمب ا٘هاراطكر الآزىطْ؛ ثبِ بعكد الثٓئة آف الطاَّلرفٓف إلِ هتراٌئ الطآعْ، 
ككئف ٓسهث لثئهمْ بمؾ الرسئئؿ آزئرة هعسكراًت اعبقئؿ اٖسرل؛ لٓبأكدكا هف ثيسف هعئهمبٍـ، كلٓبعرفكا 

عمِ كؿٍّ هىٍـ، ككئف هف أغراض الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب هثئكلبي هعرفًب قكاَّلة تٓراىٍـ، كهدل اأسٍـ، كالبأكُّد 
مث، أك لمهٍئدىب، أك بائدؿ اٖسرل، كهئ كئف آف الهأهكف كآف همؾ الركـ  هف صثب طمب الفٓرؽ أخر لمصُّ

هراسٛت كقد اسبظٍر عمًٓ الهأهكف فكبب إلًٓ ٓسألً إىفئد هئ ٓخبئر هف الكبب القدٓهب الهخزكىب ائلركـ 
الثتئج اف هطر كااف الاطٓرؽ كسمهئ : فأتئب إلِ ذلؾ اعد اهبىئع فأخرج الهأهكف لذلؾ تهئعب هىٍـ

ً ههف ٓىفد إلِ  ـ اىقمً فىقؿ ككئف ٓكثىئ اف هأسٓك صئثب آت الثكهب فأخذكا هئ اخبئركا كثهمكا إلًٓ فأهٌر
الركـ ككئف هثهد كأثهد كالثسف اىك شئكر الهىتـ ههف عىْ اإخراج الكبب ككئف قسطئ اف لكقئ الاعماكْ قد 

 .))ثهؿ هعً شٓئئ فىقؿ لً
 الٌركـ، ااٛدككبب الهأهكف إلِ همؾ الركـ ٓسألً ا٘ذف فْ إىقئذ هئ ٓخبئر هف العمكـ القدٓهب الهخزكىب 

ئج اف الهطراف كااف الاطٓرؽ كسمهئف . فأتئب إلِ ذلؾ اعد اهبىئع كأخرج الهأهكف لذلؾ تهئعبن هىٍـ الثتاَّل
ـ فأخذكا ههئ كتدكا هئ اخبئركا، كقٓؿ أف الهأهكف كئف ٓعطًٓ هف الذٌب زىب هئ . صئثب آت الثكهب كغٌٓر

ٛن اهةؿ . ()ٓىقمً هف الكبب إلِ العرآٌب هة

ككئف هف هٍهب السفراء أف ٓعمىهكا ثئلب الطريؽ كاٖهكىب البْ بكتد فٍٓئ الهركج كاٖعشئب كالثشئئش لمعمؼ، 
ككذلؾ قكاَّلة التٓش كهىؤكىبً فْ العىدىد كالعبئد كفْ الدِّلفئع كالٍتكـ، كأف ٓعرفكا كؿ هئ ٓبعمؽ اأهكر الاٛد 

اٖتىآب هف الىكاثْ الشخصٓب كالعئهب، كهئ أف الدُّامكهئسٓب ا٘سٛهٓب فْ العٍد العائسْ كئىت ببكخاَّلِ هف 
ئ عمهٓب  .سفئراًبٍئ أغراضن

كفْ ٌذا السٓئؽ أٓضئن هئ كئف ٓقكـ اً الهأهكف هف شراء كبب الثكهب هف الركهئف عار سفراء كهىدكآف 
رسمكف ىفئئس الكبب إلِ اغداد ثٓث ببـ برتهبٍئ إلِ العرآب عار دار الثكهب  .ٓهةمكف الخمٓفب، ٓك

أفاَّل الخمٓفب الهأهكفى عمـ أف فْ القسطىطٓىٓب أسبئذان هشٍكران ائلٓرئضٓئت، فأرسؿ إلِ : كهف أهةمب ذلؾ
ا٘هاراطكر الآزىطٓبٓكفٓؿ سفئرةن خئصب بثهؿ رسئلب شخصٓب بطمب هىً أف ٓسهث لٗسبئذ لٓك ائلثضكر إلِ 

عرض عمِ الدكلب الآزىطٓب صمثئن : "اغدادى فبرة قصٓرة، كقئؿ الهأهكف فْ رسئلبً ٛن كدٓئن، ٓك إىً ٓعبار ذلؾ عه
ٍْ قطعب ذٌآب فْ هقئاؿ ذلؾ ، غٓر أف ا٘هاراطكر الآزىطْ رفض ٌذا العرض السخْ؛ ٖف "دائهئن، كألفى

اعض أاثئث العمهئء كئىت بعبار فْ ذلؾ العٍد هف أسرار الدكلب، كقد قئهت فْ العٍد العائسْ آف 

                                                             
 252، ص 2   أبجد العلوم، صديق حسن خان القنوجي، ج 

 336، ص 4  الوافي بالوفيات، صالح الدين الصفدي ج 
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 )عٛقئت دامكهئسٓب– العائسٓٓف كركهئ كههمكب الامغئر كالٍىد كالصٓف، ائ٘ضئفب إلِ القسطىطٓىٓب كالفرىتب 

(. 

إذ كئىكا ٓخصكف السفٓر كهرافقًٓ ائسبقائؿ . كعرؼ العائسٓكف ىظئـ الهراسـ كاسبقائؿ الرسؿ كاٚثبفئء اٍـ
ىزؿ كهرافقً قْ  ثئفؿ عمِ الثدكد كهرافقبً ثبِ دخكؿ العئصهب، ثٓث ٓتد ائىبظئري شخصٓب سئهٓب، ٓك

الكٓزر هرباب أدخمٍئ )قصر الضٓئفب، كقد ترت العئدة عمِ أف ٓسبقاؿ السفٓر هف قاؿ كٓزر هكمؼ ائلهٍهب 
كعىدهئ ٓثظِ اهقئامب أهٓر الهؤهىٓف ( أهٓر الهؤهىٓف)ٓثدد هعً هكعد لهقئامب الخمٓفب  (الفرس لمدكلب العائسٓب

).رئٓس دكلبً، كهف ةـ الٍدآئ البْ ٓثهمٍئ لً (سٓدي)ٓقدـ لً كبئب  ) 

 إذ أرسؿ ،(847 – 842)كهف ىشئطئت الدامكهئسٓب العرآب العمهآَّلب هئ قئـ اً الخمٓفب العائسْ الكاةؽ ائ 
 .()دقمٓدٓئىكس لٓزئرة الكٍؼ الكارد ذكريي فْ القرآف الكٓرـ الآزىطْ كفدنا إلِ ا٘هاراطكر

ر سفٓران إلِ إهاراطكر الركـ هٓخئئٓؿ الةئلث لدراسب هكضكع          كهئ أرسؿ الخمٓفب الهبككؿ ىصر اف اٌٖز
 أسٓر 2300كقد ىتث ٌذا السفٓر فْ هٍهبً كافبدل . بائدؿ اٖسرل كقاكؿ الفداء آف الهسمهٓف كدكلب الركـ

. ()هف الهسمهٓف كئىكا فْ اٛد الركـ

كاشبٍر هف السفراء السفٓر ٓثِٓ الغزاؿ الذم عهؿ لٗهٓر عاد الرثهف الةئىْ اٖهكم، كقد قئـ اعدة سفئرات 
ئ هع  الآزىطْ بٓكفٓمكس كزكتبً بٓكدكرا، كقد ىقؿ الهقرم فْ ىفث الطٓب أف ا٘هاراطكر ىئتثب أشٌٍر

 كزكتبً أعتائ ائلسفٓر الشئعر الفئرس، كخؼ عمِ قماً، كطمب هىً أف ٓىئدهً فئهبىع عف ذلؾ ا٘هاراطكر
 .()كاعبذر لً ابثٓرـ الخهر

ـ كبهكف هف عقد  844  عئـةـ قئـ اسفئرة أخرل إلِ اٛد الدىهئرؾ كالبقِ فٍٓئ ىكركئٓكس همؾ الىكرهئف
 .ائ كآف الهسمهٓف فْ اٖىدلسك ٓىفتر آف أكرأفابفئقٓب صمث أىٍت فبٓؿ ىزاع كئف ٓكشؾ 

ـ هف  كاشبٍرت اعد ذلؾ السفئرات الهخبمفب آف الثهداىٓٓف كاٖخشٓدٓٓف كالسٛتقب كالزىكٓٓف كآٖكآٓف، كغٌٓر
. الدكؿ ا٘سٛهٓب البْ اتبٍدت أف بؤسس عٛقئت هسبقرة هع الدكؿ الهتئكرة

                                                             
 463، ص 23  قصة الحضارة، ول ديورانت، ج 

           188 الدبلوماسية  للدكتور سعيد ابو عباه  ص

 ومن المؤكد ان الكاتب غلط في اسم االمبراطور 1979 لعام 4 مقال الدكتور عباس حلمي، مجلة منار اإلسالم اإلماراتية عدد 

 ميالدية أي قبل 305البيزنطي فاإلمبراطور المعاصر للواثق هو االمبراطور مايكل الثالث، أما اإلمبراطور دقلديانوس فقد توفي عام 
 .الواثق بأكثر من خمسة قرون، وال شك أنه التبس عليه بسبب أن دقلديانوس هو من ظهر في زمانه الفتية من أصحاب الكهف

 دار الفكر  - 125 تطور الدبلوماسية اإلسالمية عبر العصور،  للكاتب محمد بوبوش،  ص 

 346، ص 1 نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب، ألحمد بن محمد المقري التلمساني ج
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ئ ٓثبئج إلِ اثث هسبقؿ، كاثساىئ أف ىشٓر ٌىئ أف ٌذا  عمِ أف دراسب بئٓرخ العٛقئت الدامكهئسٓب كبطكٌر
المكف هف العٛقئت الدامكهئسٓب كئف ثئضران خٛؿ البئٓرخ ا٘سٛهْ كمً، فْ أثكاؿ الثرب كأثكاؿ السمـ، 
ك أكضث دلٓؿ أف الهسمهٓف خٛؿ البئٓرخ كئىكا ٓسعكف لعٛقئت دامكهئسٓب تٓدة هع تٓراىٍـ، كلـ ٓككىكا  ٌك

ٓركف فْ التٍئد إعٛف ثرب عمِ العئلـ، اؿ كئىكا ٓركف التٍئد ثرائن كقئئٓب بفرضٍئ الضركرة لثهئٓب اٖهب 
. هف أعدائٍئ

 :التطور اإليجابي والسمبي لعالقة األمة اإلسالمية بالمجتمع الدولي

ئ هف الدكؿ  كفْ ا٘طئر الفمسفْ فإف القرآف الكٓرـ طرح عددان هف القٓـ البْ بثكـ صمب الدكلب الهسمهب اغٌٓر
فيكا ًإفاَّل ﴿: اىطٛقئن هف آٓب الثترات قىاىئًئؿى ًلبىعىئرى ـٍ شيعيكانئ كى عىٍمىىئكي ـٍ ًهٍف ذىكىرو كىأيىةِى كىتى مىٍقىىئكي ٍىئ الىاَّلئسي ًإىاَّلئ خى ٓىئ أىُّٓ

ًآره  ًمٓـه خى ًى عى ـٍ ًإفاَّل الماَّل ًً أىٍبقىئكي ـٍ ًعٍىدى الماَّل  .﴾أىٍكرىهىكي

تب القكؿ إف  ككاضث هف سٓئؽ أٓب الكٓرهب أف البعئرؼ ٌك غئٓب ٌذا البىكع الذم ٓقكـ فْ العئلـ، ٓك
اٖسرة البعئرؼ ٌك أصؿ فْ العٛقئت الآضئء آف الاشر فْ اٖرض، ثٓف بككف العٛقب قئئهب عمِ أسئس 

.  ببعرض ٖم بطكر سماْ أك إٓتئاْأف، قاؿ ا٘ىسئىٓب

كأشئر القرآف الكٓرـ فْ آٓئت كةٓرة إلِ إقرار اٚخبٛؼ آف الىئس، كاعبائر ذلؾ اٚخبٛؼ هثهكدان إذا كئف 
لىًكف ﴿:  قئؿ بعئلِ،فْ إطئر البىكع كاٚثبراـ ـٍ أيهاَّلبن كىاًثدىةن كى عىمىكي ًي لىتى لىٍك شىئء الماَّل ئ كى ٍىئتن ًهٍى ـٍ ًشٍرعىبن كى عىٍمىىئ ًهىكي ًلكيؿٍّ تى

ـٍ ًفْ هىئ آبىئكيـ كي . ()﴾لِّلٓىٍاميكى

كثٓف ببطكر العٛقئت آف الاشر إٓتئائن كسمائن فإف القرآف الكٓرـ طرح قٓهئن أخرل لمعٛقئت آف اٖفراد كالدكؿ، 
كلـ ٓقاؿ هف الهسمـ أف ٓسبهر فْ لغب الصفث كالغفراف فْ ثٓف أف أخٓرف ٓهئرسكف العدكاف كالقبئؿ، اؿ 

طرح خٓئرات كاقعٓب هبعددة ببىكع اثسب كاقع اٖسرة الدكلٓب كبطكر العٛقئت آف الدكلب ا٘سٛهٓب كىظرائٍئ 
. فْ العئلـ

ىهئ طرح سمسمب هف العٛقئت ا٘ٓتئآب بادأ ائلبعئرؼ ةـ البىئفس   ففْ السٓئؽ ا٘ٓتئاْ لـ ٓكبؼ ائلبعئرؼ كا 
ةـ البعئكف ةـ ا٘خئء ةـ البراثـ ةـ ا٘ٓةئر، كفْ التئىب السماْ فإىٍئ بادأ أٓضئن ائلبعئرؼ كلكىٍئ ببطكر 

. ٌاكطئ إلِ البدافع ثبِ بامغ فْ الىٍئٓب القبئؿ كالهكاتٍب

                                                             
 13 سورة الحجرات  

 48  سورة المائدة  
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هكف قراءة ٌذي الثقٓقب فْ كبئب ا هف خٛؿ بباع الكصئٓئ القرآىٓب الثكٓهب فْ ٌذا السآؿ : ٓك

: التطور اإليجابي

 فيكا﴿:التعارف قىاىئًئؿى ًلبىعىئرى ـٍ شيعيكانئ كى عىٍمىىئكي  .()﴾كىتى
 ًفْ ذىًلؾى فىٍمٓىبىىىئفىًس اٍلهيبىىىئًفسيكفى ﴿:التنافس  .( )﴾كى
 ةٍـً كىاٍلعيٍدكىافً ﴿:التعاون ً٘ مىِ ا ىيكا عى مىِ اٍلًارِّل كىالباَّلٍقكىل كٚى بىعىئكى ىيكا عى بىعىئكى  .()﴾كى
 ٍيـٍ ﴿:التراحم ٍٓىى هىئءي اى مىِ اٍلكيفاَّلئًر ريثى  .()﴾أىًشداَّلاءي عى
 به ﴿:اإليثار ئصى ـٍ خىصى ًٍ لىٍك كىئفى ًا ـٍ كى ًٍ مىِ أىٍىفيًس كفى عى ٓيٍؤًةري  .()﴾كى
 ـٍ ﴿:اإلخاء ٍٓكي كى كا اىٍٓفى أىخى هيكفى كىاباَّلقيكاًإىاَّلهىئ اٍلهيٍؤًهىيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمثي ـٍ بيٍرثى ًى لىعىماَّلكي  .()﴾ الماَّل

ثدد هكقعً هف  كهف الطآعْ أف كؿ كاثدة هف ٌذي القٓـ هرباطب ائلسمكؾ الهقئاؿ الذم ٓقكـ اً أخر ٓك
. هىظكهب القٓـ فْ إطئر العٛقئت الهبائدلب

: التطور السمبي

كائلهقئاؿ فإف ٌذي القٓـ ببكتً ٌاكطئن لهكاتٍب سمككٓئت شئئىب ٓائدؿ اٍئ أخر هكقؼ اٖهب هف البعئرؼ 
:  كالبكئهؿ، فببتً القٓـ إذف هف

 فيكا﴿: التعارف قىاىئًئؿى ًلبىعىئرى ـٍ شيعيكانئ كى عىٍمىىئكي  .()﴾كىتى
 ٍيـٍ ﴿: الجدال اَّٚل الاَّلًذٓفى ظىمىهيكا ًهٍى ْى أىٍثسىفي ًإ ًٌ اَّٚل ًائلاَّلًبْ  ٌٍؿى اٍلًكبىئًب ًإ ئًدليكا أى  .()﴾كىٚى بيتى
 ـٍ ﴿: المعاممة بالمثل مىٍٓكي ًً ًاًهٍةًؿ هىئ اٍعبىدىل عى مىٍٓ ـٍ فىئٍعبىديكٍا عى مىٍٓكي ًف اٍعبىدىل عى  .()﴾فىهى
 ًهٓعئن ﴿: الحذر كٍا تى كٍا ةياىئتو أىًك اىًفري ـٍ فىئىًفري ذيكٍا ًثٍذرىكي ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكٍا خي  .()﴾ٓىئ أىُّٓ
 ـٍ ًهفى اٍلهيبىرىاِّلًصٓفى ﴿: التربص كا فىًإىِّلْ هىعىكي  .()﴾قيٍؿ بىرىااَّلصي

                                                             
 13 سورة الحجرات 

 26 سورة المطففين 

 3 سورة المائدة 

 29 سورة الفتح 

 9 سورة الحشر 

 10 سورة الحجرات 

 13 سورة الحجرات 

 46 سورة العنكبوت 

 194 سورة البقرة  

 101 سورة النساء 
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 ـٍ ﴿: االستعداد كي ديكاَّل ًً كىعى ديكاَّل الماَّل ًً عى ايكفى ًا ًٍٓؿ بيٍرًٌ ًهٍف ًراىئًط اٍلخى ـٍ هىئ اٍسبىطىٍعبيـٍ ًهٍف قيكاَّلةو كى ٍي  .()﴾كىأىًعدُّكا لى
 هىسىئًتدي ﴿: التدافع مىكىاته كى ًآىعه كىصى كىاًهعي كى ٍيدِّلهىٍت صى ـٍ ًااىٍعضو لى ٍي ًً الىاَّلئسى اىٍعضى لىٍكٚى دىٍفعي الماَّل  .()﴾كى
 ًى ٚ ٓيًثبُّ اٍلهيٍعبىًدٓفى ﴿: القتال ـٍ كٚى بىٍعبىديكا ًإفاَّل الماَّل ًً الاَّلًذٓفى ٓيقىئًبميكىىكي قىئًبميكا ًفْ سىًآًؿ الماَّل  .()﴾كى

كذا فإف العٛقب الطآعٓب فْ ا٘سٛـ بادأ ائلبعئرؼ ةـ ببكتً صعكدان أك ٌاكطئن اثسب سمكؾ الهبمقْ،  ٌك
. كاٖهر ٓصدؽ عمِ العٛقب آف اٖفراد كعمِ الكاقع السٓئسْ آف الدكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 52 سورة التوبة  

 60 سورة األنفال  

 40 سورة الحج  
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ٛن كاضثبن لاىئء عٛقب هبٓىب هف قٓـ البفئٌـ كالبعئكف، كفْ إطئر العقٓدة عمِ  كقد قدهت الشٓرعب الخئبهب سا
ْ ا٘ٓهئف ائ كهٛئكبً ككباً كرسمً كالٓكـ  سآؿ الهةئؿ فإف العقٓدة ا٘سٛهٓب بقكـ عمِ سبب أركئف، ٌك

. أخر كالقدر

كلدل الهٛثظب الاصٓرة ىتد أف ا٘ٓهئف فْ ا٘سٛـ ٓربكز عمِ ركىٓف اةىٓف ٓبصٛف هائشرة ائلعٛقب 
ذا ا٘ٓهئف ٌك أركع  ب، ٌك الثسىب هع أخر، ثٓث أهر ا٘سٛـ ائ٘ٓهئف ائٖىآئء تهٓعئن كالكبب السهئٓك

. هدخؿ لاىئء ةقئفب الثب كالسٛـ آف الهسمـ كآف العئلـ، كاىئء ثكار إٓتئاْ اىئء ٓخدـ التهٓع

ب ٓقبضْ  ـ كا٘ٓهئف ائلكبب السهئٓك فهف الهعمكـ أف ا٘ٓهئف ائٖىآئء ٓقبضْ ضركرة اثبراـ ٌدٍٓـ كىكٌر
دٍٓئ، كالبعئهؿ إٓتئآئن هع الهكركث هىٍئ، كاىئء الهقئرائت ا٘ٓتئآب آف الهسمـ كآف  ثكهئن اثبراـ بعئلٓهٍئ ٌك

. أبائع اٖىآئء تهٓعئن 

كقد ثقؽ الىاْ الكٓرـ صمِ ا عمًٓ كسمـ ٌذي الهعئىْ الرائعب فْ اىئء عٛقب ثكار إٓتئاْ هبكازف، بتمِ 
فْ دسبكر الهدٓىب الذم كبب فًٓ هئ ٓضهف ثقكؽ كؿ الهقٓهٓف فْ الهدٓىب اغض الىظر عف أدٓئىٍـ 

كةقئفئبٍـ كأعراقٍـ، كهئ أىً صمِ ا عمًٓ كسمـ فبث أاكاب الهدٓىب ٖاىئء اٖدٓئف الراغآف ائلبعرؼ عمِ 
سهئثب ا٘سٛـ كقٓئـ عٛقئت إٓتئآب اىئءة، كثٓف تئءي كفد ىصئرل ىتراف كرهٍـ كأىزلٍـ فْ هستدي 

شراكف، كهع أىٍـ لـ ٓعمىكا صراثب دخكلٍـ فْ ا٘سٛـ فإف الىاْ صمِ  الشٓرؼ كأقئهكا فًٓ زهىئن ٓأكمكف ٓك
كراهٍـ كدعئ لٍـ ائلٍدآب، كقد تئءي كةٓر هىٍـ فٓهئ اعد هسمهٓف كسمـا عمًٓ ـ كا  .  اسبهر فْ ثكاٌر

إف ةقئفب البعئكف ا٘ٓتئاْ آف الىئس ببكرر فْ كؿ سكرة فْ القرآف الكٓرـ كقد ثققٍئ رسكؿ ا صمِ ا 
ىهئ  عمًٓ كسمـ عمِ أبـ كتً، ٚك ىعمـ أف الىاْ الكٓرـ قبؿ أثدا لهخئلفبً فْ الرأم أك إصراري عمِ كفري، كا 
. قئبؿ هف قئبمكي كثئرب هف ثئراكي كسئلـ هف سئلهكي كآخِ هف آخكي، كأعطِ أعظـ هةؿ لٙخئء كالبراثـ
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: مشرو ية التمثيل الدبموماسي في اإلسالم

ٓبأسس البهةٓؿ الدامكهئسْ فْ ا٘سٛـ فقٍٓئن عمِ ٌدآئت الكبئب كالسىب، كهئ ٓبأسس عمِ القكاعد الكمٓب 
. لمفقٍئء فْ اٚسبثسئف كالهصمثب الهرسمب كالعرؼ

 

:  من القرآن الكريم:أوالً 

فهف الكبئب العٓزز كرد الىص القرآىْ الكٓرـ اتكاز هىث العٍد كاٖهئف لغٓر الهسمـ، كلك ساؽ هىً الثرب 
: عمِ ا٘سٛـ، كذلؾ فْ قكلً بعئلِ

ًي ﴿ ىى ٍأهى ًي هى ًً ةياَّـل أىٍاًمٍغ باَِّل ٓىٍسهىعى كىٛـى الماَّل ئرىؾى فىأىًتٍريي ثى ده ًهفى اٍلهيٍشًرًكٓفى اٍسبىتى ٍف أىثى . ()﴾كىاً 

كقد ىزلت ٌذي أٓب الكٓرهب فْ ٓكـ الفبث اٖعظـ، كفٍٓئ اٖهر لمىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ اإعطئء اٖهئف 
لمهشركٓف إذا طماكي، عمِ الرغـ هف اقئئٍـ عمِ الكفر، طئلهئ أىٍـ ٚ ٓثئراكف الهسمهٓف، كلعؿ ٌذا اٖهئف 

دآئت الشٓرعب . الذم ىئلكي ٓهكىٍـ هف فٍـ أعهؽ لركح ا٘سٛـ ٌك

تب أف ىشٓر ٌىئ أف ٌذي أٓب الكٓرهب إىهئ ىزلت فْ الهشركٓف الذٓف كئىكا ٓثئراكف ا٘سٛـ ككضعكا  ٓك
ك ثئؿ سئئر السفراء الٓكـ هف  ٛن هشركع هف ائب أكلِ، ٌك السٛح، فئٖهر هع هف لـ ٓثئراكا ا٘سٛـ أص

. الدكؿ البْ ٚ بثئرب الهسمهٓف

ئرب أَ طما ػأَبت، ئلبػ رسفْ  أداءَئلغرض أو هو قدن هو دئر ئلثرا ؤلِ دئر ئ٘سٛن : كةٓرئاو ؿ قئ
 فْ دئر ان هبرددان رسئلب أَ ىثَ ذلك هو ئٖسائا َطما هو ئ٘هئن أَ ىئئاً أهئىؿ أَ ثه، صمث أَ هٍئدىب

 .()ئ٘سٛن َثبِ ٓرتع ؤلِ دئري َهأهىً فمً ذلك 

                                                             
 6  سورة التوبة 
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ذا الفٍـ الذم ذٌب إلًٓ شٓخ الهفسٓرف ااف كةٓر ٌك البطآؽ العهمْ لهفٍكـ السفئرة كالعهؿ الدامكهئسْ  ٌك
الذم بطكر هع آٖئـ، ككهئ ىٛثظ ٌىئ فإف ااف كةٓر ٓبثدث عف السفٓر القئدـ هف اٛد الثرب، كأىً ٓثؽ 

لٙهئـ أف ٓعطًٓ عٍدان كأهئىئن، ٚك شؾ أف السفٓر القئدـ هف اٛد العٍد، ٚك ٓهةؿ امدان عدكان هثئرائن فٍك 
. هشهكؿ هف ائب أكلِ

ككذلؾ فإف الىصكص العئهب فْ القرآف الكٓرـ تئءت اثرهب الدهئء كبتٓرـ اٚعبداء عمِ الىئس اغٓر الثؽ، 
ٌىئ فىكىأىىاَّلهىئ أىٍثٓىئ الىاَّلئسى ﴿ ٍف أىٍثٓىئ هى ًهٓعنئ كى ٖىٍرًض فىكىأىىاَّلهىئ قىبىؿى الىاَّلئسى تى ًٍٓر ىىٍفسو أىٍك فىسىئدو ًفْ ا ٍف قىبىؿى ىىٍفسنئ ًاغى هى

ًهٓعنئ . ()﴾تى

كهئ دعت ىصكص القرآف الكةٓرة إلِ الدخكؿ فْ السمـ كبعٓززي، كالعهؿ عمِ ثهئٓبً، كبشتٓع الصمث آف 
. الىئس كىزع فبٓؿ الصراعئت

ديكٌّ هيًآفه ﴿: قئؿ بعئلِ ـٍ عى ًي لىكي ٍٓطىئًف ًإىاَّل ٍمـً كىئفاَّلبن كىٚى بىباَّلًاعيكا خيطيكىاًت الشاَّل ميكا ًفْ السِّل ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا اٍدخي . ()﴾ٓىئأىُّٓ

ٍف ٓىٍفعىٍؿ ذىًلؾى ﴿: كقئؿ هى كؼو أىٍك ًإٍصٛحو اىٍٓفى الىاَّلئًس كى دىقىبو أىٍك هىٍعري ٍف أىهىرى ًاصى ـٍ ًإٚ هى ٌي ٍٓرى ًفْ كىًةٓرو ًهٍف ىىٍتكىا ٚ خى
ًً أىٍترنا عىًظٓهنئ ًً فىسىٍكؼى ىيٍؤًبٓ ئًة الماَّل . ()﴾اٍاًبغىئءى هىٍرضى

ـٍ ﴿: ككذلؾ فقد تئءت الىصكص ابكٓرـ ا٘ىسئف كثقً فْ اٚىبقئؿ كالسفر كالعهؿ ٌي ٍمىىئ هى ٍهىىئ اىًىْ آدىهىكىثى لىقىٍد كىراَّل كى
ٛن  مىٍقىىئ بىٍفًضٓ ٍف خى مىِ كىًةٓرو هِّلهاَّل ـٍ عى ٌي ٍمىىئ فىضاَّل ٌيـ هِّلفى الطاَّلِّٓلاىئًبكى ٍقىىئ زى . ()﴾ًفْ اٍلاىرِّل كىاٍلاىٍثًر كىرى

كظئٌر أف ٌذا البكٓرـ كالبفضٓؿ ٚ ٓخبص ادٓف دكف آخر أك همب دكف أخرل اؿ ٌك بكٓرـ لسئئر اىْ آدـ، 
ىهئ ٓخرج هىً الهعبدكف، فقد ـٍ ﴿:  أهرىئ اهثئراب الهعبدٓفكا  ًً اٌلًذٓفى ٓيقىئًبميكىىكي قىئًبميكٍا ًفْ سىًآًؿ الٌم  .﴾كى

:  من السنة النبوية:ثانياً 

                                                                                                                                                                                                    
 337 ص، 2ج،   ابن كثيرلعماد الدين أبى الفداء إسماعي،  تفسير القران العظيم

 
 32  سورة المائدة 

 206  سورة البقرة 

 114 سورة النساء 

 7 سورة اإلسراء 
 207 سورة البقرة  
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ك هئ  أرسؿ الرسكؿ الكٓرـ صمِ ا عمًٓ كسمـ السفراء إلِ الهمكؾ كزعهئء القائئؿ كأكصئٌـ اكصئٓئي ٌك
سىعرض لً فْ الفصكؿ البئلٓب، كقد كئف لً سفراء فْ كقت السمـ كسفراء فْ كقت الثرب، كقد كئف رسكؿ 

كفر لٍـ ثرسئن كصثاب فْ السفر . ا صمِ ا عمًٓ ٓزكدٌـ اخئبهً ككباً ٓك

ك هئ سىفرد لً  كقد اشبٍرت أخائر سفرائً صمِ ا عمًٓ كسمـ إلِ الركـ كالفرس كالثاشب كغسئف كالٓهف ٌك
ٛن خئصئن فْ ٌذي الدراسب . فص

كهئ اسبقاؿ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ سفراء الهمكؾ كالقائئؿ الكافدٓف عمًٓ كأكـر كفئدبٍـ ككفر ثهئٓبٍـ، 
ً سفٓرم  فئسبقاؿ سفٓر الىتئشْ كسفٓر الهقكقس، ككئف الكفد فٍٓهئ ثهٓهٓئن كدكدان، كهئ اسبقاؿ خرخسري كائآك

 بىص كئىتكالًٓ عمِ الٓهف الهمؾ ائذاف عمِ الرغـ هف أف الرسئلب البْ تئءا اٍئ عىدكسرل القئدهٓف هف 
!! عمِ أف ٓثضرا رسكؿ ا إلِ كسرل لٓقبمً

كهع ذلؾ فقد اسبقاؿ رسكؿ ا السفٓٓرف كبمطؼ فْ إاٛغٍهئ الرسئلب كالدعكة، كاسبهع إلِ رسئلبٍهئ كلـ 
ٓاطش اٍهئ عمِ الرغـ هف لؤـ الرسئلب البْ ٓثهٛىٍئ، كذلؾ إقراران لهادأ ثصئىب الرسؿ، كاعد أف اسبقامٍهئ 
أساكعٓف فْ الهدٓىب ثهمٍهئ رسئلب رد لائذاف كالْ فئرس عمِ الٓهف، ةـ أعطِ خرخسري هىطقب فٍٓئ ذٌب 

. ()كفضب كئف أٌداٌئ لً اعض الهمكؾ، فخرتئ هف عىدي ثبِ قدهئ عمِ ائذاف

كلعؿ هف أكضث اٖدلب عمِ ثصئىب السفراء كذلؾ اسبقائلً لرسكلْ هسٓمهب الكذاب، ااف الىكاثب كةهئهب ااف 
هئ عمِ الرغـ هف أف رسئلب هسٓمهب البْ ٓثهٛىٍئ كئىت فْ غئٓب اٚسبفزاز  أةئؿ، ثٓث اسبهع إلٍٓهئ كثئكٌر
كالاغْ، ثٓث ادعِ هسٓمهب الىاكة كغمب عمِ ىتد كهئ ثكلٍئ كشؽ اٍئ عصئ الطئعب ككئىت أخطر ردة فْ 

. ()ا٘سٛـ

كهع أف الرسكلٓف أعمىئ صراثب ذلؾ، كلكف رسكؿ ا لـ ٓأذف ٖثد أف ٓهسٍهئ اسكء كأكد أف السفٓر ىئقؿ 
تب أف ٓثظِ ائٖهف كالثهئٓب ثبِ ٓؤدم رسئلبً،لمرسئلب .  ٓك

 

 

: االستدالل بالقوا د الشر ية الكمية: ثالثاً 
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كهئ ٓهكف أف ىسبدؿ ائلقكاعد الشرعٓب الكمٓب فإرسئؿ الرسؿ تئئز اسبثسئىئن كلك كرد عمِ خٛؼ القٓئس، 
ثٓث رأل اعض الفقٍئء أىً هعئرض لمىص الصٓرث اكتكب إخراج الهشركٓف هف تٓزرة العرب، فئلقٓئس عدـ 
ف الىٍْ هثهكؿ عمِ  التكاز لظئٌر الىص، كلكف اٚسبثسئف التكاز لهئ فْ ذلؾ هف عهكـ فئئدة كخٓر، ٖك

. الهشركٓف الهثئرآف كلٓس عمِ عهكـ الهشركٓف

كهئ ٓهكف اٚسبدٚؿ ائلهصمثب الهرسمب، فإف كتكد السفراء كالسفئرات هف أعظـ ثئتئت الىئس كهف أٌـ 
الضركٓرئت لبأهٓف هعئش كٓرـ لمىئس فْ كةئئؽ السفر كفْ البكاصؿ هع الامد اٖـ، كفْ ىشر الدعكة كالرسئلب 
عار السفئرة كغٓر ذلؾ هف الهقئصد الهشركعب الىآمب، كاٖهكر اهقئصدٌئ، كالعهؿ الدامكهئسْ لٓس ههئ كرد 
الىص هائشرة عمًٓ ٚ هىعئن ٚك إٓتئائن، فٓككف هف الهصئلث الهرسمب البْ ٓبعٓف عمِ كلْ اٖهر أف ٓثققٍئ 

ذا ٓتعؿ أهر إرسئؿ السفراء ٚ ٓبكقؼ عف الهائح اؿ ٓبعداي إلِ الهسبثب كراهئ الكاتب  لهصمثب اٖهب، ٌك
. الذم بعمقت اً هصئلث اٖهب

كهئ ٓهكف اٚسبدٚؿ ائسبقرار العرؼ فْ العٛقئت آف الدكؿ، كالهعركؼ عرفئن كئلهشركط شرطئن، كفْ قٓئـ 
 كفْ إغٛؽ ٌذي السفئرات هضئر كةٓرة كبعطٓؿ لهصئلث العائد كهىئفع لٗهبٌذي السفئرات فكائد عظٓهب 

ت لٍذا الةغر التمٓؿ هف ةغكر اٖهب . الىئس كبفٓك

ٍىئ الاَّلًذٓفى آىهىىيكا أىٍكفيكا ًائٍلعيقيكدً ﴿:كهئ ٓسبدؿ اعهكـ قكلً بعئلِ ، فقد صئرت ٌذي العٛقئت الدكلٓب أعرافئن ﴾ٓىئ أىُّٓ
همزهب لسئئر شعكب اٖرض، كالهسمهكف أهب هىٍـ، كقد البـز العهؿ اٍذي اٚبفئقٓئت هف ساؽ هف الثكئـ، ٚك 

. كتً لىقض هئ ابفقكا عمًٓ، كالعهؿ ائٚسبصثئافٓهئ ٚ ٓخئلؼ صٓرث الكبئب كالسىب

ًظٓهنئ﴿: كهئ ٓسبدؿ ائلعهكـ فْ قكلً بعئلِ ًً أىٍترنا عى ٓيٍؤًبٓ ًى فىسى ًي الماَّل مىٍٓ ٌىدى عى ئ ٍف أىٍكفىِ ًاهىئ عى هى  .﴾كى

ٚك شؾ أف ٌذي اٖدلب ببىئكؿ اشكؿ هائشر السفئرات الهؤقبب البْ بىبٍْ ائىبٍئء الهٍهب البْ كمؼ اٍئ 
ك كاقع سئئر السفئرات البْ عرفت فْ عٍد الىاكة سكاء هف سفراء ا٘سٛـ إلِ الهمكؾ اٖخرل  الهاعكةكف، ٌك

. أك هف سفراء الهمكؾ إلِ دار ا٘سٛـ

 

 

                                                             
 10  سورة الفتح  
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: حكم التمثيل الدبموماسي الدائم في اإلسالم

أهئ السفئرة الدائهب ائلهعىِ الهعركؼ ثئلٓئن فٍك أهر هثدث كهئ أشرىئ إلًٓ، كقد ادأ هع قٓئـ الدكلب الثدٓةب فْ 
القرف السئاع عشر الهٓٛدم، كلكف ٓهكىىئ القكؿ إف الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ أرسؿ اعض السفراء الهقٓهٓف، 

هكف أف ىشٓر ٌىئ اشكؿ خئص إلِ ةٛةب هف سفرائً الكراـ : ٓك

  ئهب إلِ الىتئشْ همؾ الثاشب، كقد أهر أف ٓقٓـ تعفر اف أاْ طئلب الذم أكفد فْ سفئرة فٓردة ٌك
ترة الىاْ صمِ ا عمًٓ إلٍٓئ فقد أهر أف ٓقٓـ  فًٓ، كعمِ الرغـ هف دخكؿ الهدٓىب فْ ا٘سٛـ ٌك

ائلثاشب إلِ السىب السئاعب ثٓث أبـ فْ سفئربً أراعب عشر عئهئن هبصمب عئدت اأفضؿ الىبئئت عمِ 
. الامدٓف

  هصعب اف عهٓر الذم أكفد فْ سفئرة دائهب إلِ ٓةرب، كاسبقر اٍئ ىثك عئهٓف اةىٓف ثبِ كصؿ
. رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓكـ الٍترة

  أاك عآدة اف التراح الذم أكفدي رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ إلِ ىتراف فكئف ٓهةؿ الدكلب
قكـ اتائٓب التٓزب هف الىصئرل كفؽ العقد الذم بـ اٚبفئؽ عمًٓ . ا٘سٛهٓب فْ ىتراف ٓك

ء الةٛةب ٓصدؽ عمٍٓـ كصؼ سفراء هقٓهٓف ٖىٍـ كمفكا اهٍئـ رسهٓب هسبهرة فْ اٛد غٓر هسمهب . فٍٚؤ

ىئؾ صثئاب   كمفكا اهٍئـ دائهب فْ الاٛد البْ اخبئرت ا٘سٛـ كهئ ترل الثئؿ هع الٓهف كالاثٓرف كةر ٌك
داة أكةر هىٍـ سفراء، كهئ إف اعضٍـ كئف كالٓئن أك  ء ٓعباركف دعئة ٌك ككىدي كقائئؿ العرب اٖخرل، فٍٚؤ

ذا ثقؿ هخبمؼ عف ثقؿ الدامكهئسٓب . قئضٓئن ٌك

كقاؿ أف ىبثدث عف هكقؼ الفقٍئء فْ ثكـ السفئرة الدائهب ىىكي أىٍـ قصدكا ااثةٍـ هدة إقئهب السفٓر غٓر 
الهسمـ فْ أرض ا٘سٛـ، كلٓس هدة إقئهب السفٓر الهسمـ فْ أرض غٓر الهسمهٓف، فمـ ٓذكركا ثدان ٖكةر هئ 
ض هف كلْ اٖهر عمِ  ٓقٓهً الهسمـ سفٓران فْ دار غٓر الهسمهٓف، كأىئطكا ذلؾ اهصمثب اٖهب كصثب البفٓك
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كتً هسبقٓـ، كلكىٍـ ذٌاكا إلِ بثدٓد إقئهب السفٓر غٓر الهسمـ فْ اٛد الهسمهٓف إلِ ةٛةب هذاٌب فْ شأف 
: السفئرة الدائهب

 ك رأم الشئفعٓب: اٖكؿ مب عف أراعب أشٍر ٌك  .ٚ ٓتكز أف بٓزد السفئرة الطٓك
 ْك رأم الثىفٓب: الةئى  .بهبد السفئرة إلِ سىب ٚك ٓتكز فكؽ ذلؾ ٌك
 ك رأم الثىئامب : الةئلث ْ بهبد طئلهئ كئىت بثقؽ هصئلث اٖهب كثئتئبٍئ، ٌك ٚ ثد لهدة السفئرة، ٌك

. ككافقٍـ الهئلكٓب

َهدب ئلٍدىب ، ئٖهئو عمِ ئلٍدىبكقد اسبدؿ الشئفعٓب لرأٍٓـ ابثدٓد هدة السفئرة الدائهب اأراعب أشٍر اقٓئس 
 :بعئلِ ئؿ  لقَ()هع ئلكفئر ٚ بزٓد عمِ أراعب أشٍر

﴿ ًً ٍٓري هيٍعًتًزم الماَّل ـٍ غى ٍيرو كىاٍعمىهيكا أىىاَّلكي ىٍرًض أىٍراىعىبى أىٍش ٍٖ كا ًفْ ا ًى هيٍخًزم اٍلكىئًفًرٓفى فىًسٓثي  .()"﴾كىأىىاَّلئلماَّل

دب  ػثدَة قَب ائلهسمهٓو فكذلك هؿ ٚثبهئ، َلهئ كئىب هدب ئلٍدىب ٓىاغْ أو ٚ بزٓد عمِ أراعب أشٍر
 .()ئٖهئو ائلىساب لمهسبأهىٓو قٓدٌئ ٌؤٚء ئلفقٍئء اهئ ٚ ٓبتئَز ئٖراعب أشٍر

ادك هف خٓئر الشئفعٓب أىٍـ قصدكا السفئرة هف الدكؿ الهثئراب لٙسٛـ، كهئ ٓظٍر هف كٛـ فقٍئئٍـ، فمذلؾ  ٓك
قٓدكا كلْ اٖهر اإعطئء أهئف أك عٍد لههةؿ الدكلب الهثئراب اأراعب أشٍر كهئ عىد الشئفعٓب كالٓزدٓب كاسىب 

. كهئ عىد الثىفٓب

ٚك شؾ أف هف ثؽ الدكؿ الهسمهب أف بثبئط ٖهىٍئ فْ أٓئـ الثركب، اؿ إف كةٓران هف الدكؿ بمتأ إلِ إغٛؽ 
هكئىٓب أف ٓقكـ عىئصر  السفئرات آف الدكؿ الهبثئراب كطرد السفراء لهئ ٓعىًٓ كتكدٌـ هف رهٓزب خطٓرة، ٘ك

. ٌذي الاعةب الدامكهئسٓب اأعهئؿ بهس أهف الكطف كسٛهبً

ْ البْ ىسهٍٓئ دكؿ العٍد فٛ ببثقؽ فٍٓئ بمؾ الهخئطر،  أهئ الدكؿ البْ لٓس آىٍئ كآف ا٘سٛـ ثرب، ٌك
ء السفراء، كلعؿ ٌذا ٌك هئ قصدي فقٍئء الثىئامب  كهف ثؽ الدكلب أف بقدر هصمثب اٖهب فْ هدة اقئء ٌٚؤ

ض ا٘هئـ اهىث هئ ٓراي هف أهئف كعٍد لههةمْ الدكؿ غٓر ا٘سٛهٓب ـ بفٓك . ائخبٓئٌر

                                                             
 386    ص3ج رحمن الحطابـد الـمحمد بن عب، وانظر مواهب الجليل، 238 ص،4ج، الشربيني الخطيب مغني المحتاج، -

 3  سورة التوبة 

 766ص،1ج،  الشيخ محمد عليشل،  شرح منح الجلي
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ئلعئن فْ ئٖهئو ٌَ ؿ ؤو ئٖص: فقد قئلَئؿ، ائلهعقَأهئ الثىفٓب فقد اسبدلكا لرأٍٓـ ابثدٓد أقصِ السفئرة سىب 
َلمضرَرب ٓهكو هو ئ٘قئهب ، ب آو ئلهسمهٓو ؤٚ ائٚسبرقئق أَ ائلتزٓبػو ئ٘قئهػأو ئلثراْ ٚ ٓهكو ه

آو ئ٘قئهب ئلدئئهب َغٓر ئلدئئهب ؿ َٓهكو ئلفص، بتئرّ َغٓريؿ ك هو بعئهػلهئ ٓبربا عمِ ذل، ئلٓسٓرب
. ()ٖىٍئ هدب بتا فٍٓئ ئلتزٓب، اهقدئر سىب

ككاضث هف البأهؿ فْ خٓئر الثىفٓب أىٍـ قصدكا فْ عقد اٖهئف ٌذا هئ ٓككف ٖغراض خئصب كبتئرة أك 
 ْ زراعب أك إقئهب، أهئ ا٘قئهب لمغرض الدامكهئسْ كهبئاعب العٛقئت آف الامدٓف فٍْ هسألب هثدةب، ٌك

ٛن  . ببطمب اتبٍئدان هسبق

ض ا٘هئـ  اهىث اٖهئف لهسبأهىٓف لٓس لً ثد فْ الشرع،  (الدكلب)أهئ الثىئامب كالهئلكٓب فقد ذٌاكا إلِ أف بفٓك
ك ههئ فكض فًٓ ا٘هئـ الهؤبهف عمِ هصئلث الرعٓب، كقئلكا سفٓر أو ٓقٓن فْ ئلدَلب ؿ ٓتَز لك": ٌك

. ()"ئ٘سٛهٓب ثبِ بىبٍْ هٍئن عهمً دَو دفع ئلتزٓب

ٚن اآٓب البكاب ىٍرًض أىٍراىعىبى ﴿: كاعبرض الثىئامب عمِ دلٓؿ الشئفعٓب ائلبثدٓد اسبدٚ ٍٖ كا ًفْ ا فىًسٓثي
ٍيرو  ٖو عقد ئٖهئو ، ؤو قٓئسٍن ئٖهئو عمِ ئلٍدىب قٓئس هع ئلفئرقإف أٓب كردت فْ الٍدىب ك: اقكلٍـ﴾أىٍش

ً لغٓر ئلهسمهٓو ثبِ ؤىً ٓبصَر قاَلً هو ػَلذلك فإىً ٓبَسع فْ هىث، هاىْ عمِ ئلهسئلهب َئلهسئهثب
 .()ٌَذئ اخٛف ئلٍدىب، ئٖفرئد

 

كذا فإىً ٓهكف البفٓرع عمِ اخبٓئر الفقٍئء الكراـ اأف اٖقكاؿ الةٛةب هثككهب اظركفٍئ، كالدكلب بخبئر هف  ٌك
ٌذي اٖقكاؿ اثسب ثئؿ السفٓر كهف ٓهةؿ، ففْ ثئلب الامد الهثئراب فئلكاتب البضٓٓؽ، كالسهئح اسفئرات 

راعب أشٍر كفؽ خٓئر الشئفعٓب، كقد بهبد إلِ عئـ كفؽ اخبٓئر الثىفٓب، فْ أهثددة اٖتؿ كقد بككف أقؿ هف 
ثٓف أف الدكؿ الهسئلهب البْ بشٍد عٛقئبىئ اٍئ اسبقراران كىهكان فٛ اأس اأف بهىث الدكلب سفراء ٌذي الدكلب 

ذا كفؽ هئ اتبٍد فًٓ الثىئامب كالهئلكٓب ٛن اهئ ٓثقؽ هصمثب الامدٓف، ٌك . عٍدان طٓك

                                                             
 ،بن المرتضينظر البحر الزخار ألحمد بن يحيى وا،  268ص،3جالزيلعي، عثمان بن علي ئق،   تبيين الحقائق شرح كنز الدقا

  .454 ص،6ج

 518  ص1ج عبد هللا بن أحمد   المقنع، البن قدامة المقدسي، موفق الدين

   563ص،10جبن أبي عمر، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن ، بن قدامة المقدسي الشرح الكبير ال
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كاٖصؿ فْ البهةٓؿ الدامكهئسْ ٌك اٖعراؼ الهباعب هف قاؿ الدكؿ كالشعكب اثٓث بككف ٌذي اٖعراؼ 
ذا العرؼ قئئـ هىذ زهف قدٓـ، لذلؾ فئلبهةٓؿ الدامكهئسْ القدٓـ لـ ٓكف  هبفقب هع سٓئسب اٖهب كبكتٍئبٍئ، ٌك

دائهئ، اؿ كئف هؤقبئن لبعئرؼ أٌمً عمِ ذلؾ، أهئ أف فإف اٖعراؼ الدكلٓب قئئهب عمِ اقئء البهةٓؿ 
 .الدامكهئسْ دائهئن، كغٓر هؤقت اسىب كاثدة

كفضٛ عف قٓئـ البهةٓؿ الدامكهئسْ عمِ اٖعراؼ الهباعب هف قاؿ الدكؿ، فٍك ٓقكـ كذلؾ عمِ هائدئ كقكاعد 
مـز ٌذا الهادأ الدكؿ كئفب هعئهمب اعةئبٍئ الدامكهئسٓب ائلهةؿ، كعمِ ذلؾ  هكهمب، كهادأ الهعئهمب ائلهةؿ، ٓك

ٓىاغْ لمدكلب ا٘سٛهٓب، أف بعئهؿ الههةمٓف الدامكهئسٓٓف لمدكؿ اٖخرل كهئ بعئهؿ بمؾ الدكؿ هاعكةْ الدكلب 
ا٘سٛهٓب، فإذا كئىت بمؾ الدكؿ بسهث لههةمْ الدكلب ا٘سٛهٓب ائ٘قئهب الدائهب هف أتؿ أداء هٍهئبٍـ، فٛ 

هعئهمب قد بضر اٍـ كادكلٍـ، كأف ٚ بسهث لٍـ ائ٘قئهب فكؽ - سفراء الدكؿ اٖخرل - ٓعقؿ أف بعئهمٍـ 
. ()سىب إٚ اأخذ التٓزب هىٍـ

ٚك اد هف ا٘شئرة ٌىئ إلِ أف ٌذي الخٓئرات الفقٍٓب الكٓرهب صدرت عف اٖئهب الكراـ كالفقٍئء هف أبائعٍـ قاؿ 
قٓئـ الدكلب الثدٓةب ائلهعىِ الذم ىعرفً الٓكـ، ٚك اد أف ٓأخذؾ العتب أف ٓظٍر هف الفقٍئء ٌذا الخٓئر هف 
الكعْ كالبسئهث فْ ظركؼ كئىت عٛقئت الدكؿ ببأسس عمِ الغماب كالقكة كالثرب، ٚك أشؾ أادان أىٍـ لك 
شٍدكا عصر الدكلب الثدٓةب كاٚبفئقئت الدكلٓب البْ بىظـ قٓئـ الدكؿ كاىئء عٛقئبٍئ فسٓككف لٍـ اكؿ بأكٓد 
فقً هبكئهؿ فْ أصكؿ العهؿ الدامكهئسْ بأسٓسئن عمِ قٓـ ا٘سٛـ الكارل فْ البعئرؼ كالبعئكف ا٘ىسئىْ، 

. كاىئء اٖسرة ا٘ىسئىٓب الكاثدة

كقد أشرىئ إلِ عدد هف السفراء الذٓف قئهكا اأدكار إٓتئآب كارل فْ اىئء عٛقئت دكلٓب هبكازىب هع اٖهب 
عد السفٓر عئهر اف شراثٓؿ الشعاْ سفٓر عاد الهمؾ اف هركاف إلِ   الركـ تسبىٓئف إهاراطكرا٘سٛهٓب، ٓك

ٓف ائٖىدلس، كهئ ٓصىؼ أاك اكر هثهد الائقٛىْ كىصر  الةئىْ، ككذلؾ ٓثِٓ الغزاؿ هف أارز سفراء اٖهٓك
ر هف أفضؿ هف كمفكا ائلسفئرة فْ العصر العائسْ  .اف اٌٖز

 

 

                                                             
 بحث الدكتور محمد 2008 سنة 24 األمن الدبلوماسي في اإلسالم، مجلة جامعة دمشق، مجلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد 

 ابراهيم جريبان،
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:  واختيارهمتعيين السفراء
ك ٓعبهد الكفئءة  ٚ ٓخبمؼ هادأ بعٓٓف السفراء فْ ا٘سٛـ عف بعٓٓف أم هف هكظفْ الدكلب كخارائٍئ، ٌك

ْ العائرة البْ كردت فْ القرآف الكٓرـ فْ سٓئؽ اخبٓئر الهكظفٓف عمِ لسئف ٓكسؼ عمًٓ السٛـ  كاٖهئىب، ٌك
ًمٓـه ﴿: إذ قئؿ لهمؾ هصر ًفٓظه عى ىٍرًض ًإىِّلْ ثى ٍٖ زىاًئًف ا مىِ خى ، كعمِ لسئف ااىب شعٓب إذ قئلت ﴾قىئؿى اٍتعىٍمًىْ عى
ىًهٓف﴿: عف ىاْ ا هكسِ ٍٖ ٍرتى اٍلقىًكمُّ ا ًف اٍسبىٍأتى ٍٓرى هى . ﴾إفاَّل خى

بطمب اخبٓئر السفراء ثكهب كدراسب، أك ابعآر الفقٍئء ركآب كدرآب، كالهقصكد ائلركآب ا٘ثئطب اىصكص  ٓك
. الشٓرعب ككصئٓئٌئ، كائلدرآب فٍـ هقئصد ٌذي الىصكص، كبىٓزمٍئ عمِ الكاقع

ك ٓرل أف غٓري خٓران هىً فقد خئف ا ": كفْ الثدٓث الشٓرؼ ٛن ٌك هف اسبعهؿ عمِ الهسمهٓف رت
. ()"كرسكلً

كتئءت الىصكص الشٓرفب ائلبأكٓد عمِ الكفئءة كالىزاٌب فْ اخبٓئر هكظفْ الدكلب، اغض الىظر عف أىسئاٍـ 
 رأسًاسهعكا كأطٓعكا كلك كلْ عمٓكـ عاد ثاشْ كأف ": كهكاقعٍـ كأهتئد آائئٍـ، كقئؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ

. "زآاب

ككئف صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓراقب فْ هكظفْ الدكلب ىزاٌبٍـ كأهئىبٍـ كاسبقئهبٍـ ككفئءبٍـ، كقد اشبٍر ثدٓث 
ااف المبآب الذم أرسمً رسكؿ ا إلِ الٓهف لتائٓب الخراج، فعئد اٍدآئ شخصٓب كةٓرة، فصعد الىاْ صمِ ا 

اَّل تمس فْ : هئ ائؿ العئهؿ ىىاعةً فٓأبْ، فٓقكؿ: عمًٓ كسمـ هىاري الشٓرؼ كقئؿ ذا أٌدم إلْ، فٍ ٌذا لؾ ٌك

                                                             
 55 سورة يوسف 

 26 سورة القصص 

من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجال وهو يجد من هو أصلح للمسلمين : ، وفي رواية118، ص 10 أخرجه البيهقي في سننه، ج
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اَّل تئء اً ٓكـ القٓئهب ٓثهمً عمِ  ٍٍدل لً أـ ٚ؟ كالذم ىفسْ آدي، ٚ ٓأبْ اشْء إ آت أآً كأيهِّلً، فٓىىظر أٓي
رقابً، إف كئف اعٓران لً ريغئء، أك اقرة لٍئ خيكار، أك شئة بىٍٓعىر

() .

تؿ ذلؾ أككئف ٓثدث الىئس عف عظٓـ ش ، ٖك ف الهسؤكلٓب العئهب فْ الىئس كهئ بثبئتً هف ضاط كتد كثـز
 كالسفئرة ىئسئن هف خٓرة الصثئاب، فقد أخرج ا٘هئـ هسمـ اسىدي عف أاْ ذر الغفئرم ا٘هئرةفقد صد عف 

: ، أم بكلٓىْ ا٘هئرة، فضرب آدي عمِ هىكاْ ةـ قئؿ"قمت ٓئ رسكؿ ا أٚ بسبعهمىْ": رضْ ا عىً قئؿ
ىٍئ ٓكـ القٓئهب خزمٌّ كىداهب إٚ هف أخذٌئ اثقٍئ كأدل الذم عمًٓ " ٓئ أائ ذر إىْ أراؾ ضعٓفئن كأىٍئ أهئىب كا 

 .()"فٍٓئ

ٓئ عاد الرثهف اف ": قئؿ لْ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ: كعف عاد الرثهف اف سهرة رضْ ا عىً قئؿ
ف أعطٓبٍئ عف هسألب ككمت إلٍٓئ، ! سهرة ٚ بسأؿ ا٘هئرة، فإىؾ إف أعطٓبٍئ عف غٓر هسألب أعىت عمٍٓئ، كا 

ئ خٓران هىٍئ فأت الذم ٌك خٓر، ككفر عف ٓهٓىؾ ذا ثمفت عمِ ٓهٓف فرأٓت غٌٓر  .()"كا 

كاٖثئدٓث فْ ٌذا الهعىِ كةٓرة تدان ككمٍئ بشٓر إلِ عظٓـ الهسؤكلٓب البْ بمقِ عمِ هف ٓمْ أهكر اٖهب 
.  أك سفئرة أك كزارة أك قضئء أك تائٓب خراجإهئرةفْ 

ذا ظئٌر فْ اخبٓئرابً  لقد كئىت ثكهب الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ امٓغب كرائدة فْ اخبٓئر العئهمٓف لدًٓ، ٌك
لهكاٌب أصثئاً، ففْ هةئؿ كاضث فقد أسمـ خئلد اف الكلٓد كأاك ٌٓررة فْ كقت هبقئرب، أهئ خئلد اف الكلٓد 

ب كأعطئي أعىب الخٓؿ، فكبب ا لً الفبث الهآف،  فقد دفعً رسكؿ ا إلِ قٓئدة السرآئ كالكبئئب كعقد لً اٖلٓك
كأسمـ أاك ٌٓررة فدفعً إلِ الثفظ كالركآب كأهري أف ٓمـز هتئلسً لٓركم هئ ٓسهعً فٍٓئ، فركل عىً أٓزد هف 
خهسب آٚؼ ثدٓث، كلك أىً دفع أعىب الخٓؿ ٖاْ ٌٓررة كعٍد لخئلد اف الكلٓد اثفظ الركآئت لضئعت 

الفبكح كالركآب تهٓعٍئ 

. ككضع الىدل فْ هكضع السٓؼ ائلعٛ                هضر ككضع السٓؼ فْ هكضع الىدل

 بثبً لرأٓتكا لك رفعت ثتران :"البتئرة فكئف ٓقكؿكفْ هةئؿ آخر أرسؿ عاد الرثهف اف عكؼ إلِ سكؽ 
كأرسؿ ٓزد اف ةئات إلِ بعمـ المغئت كثفظ ت ةركة لىفسً كلٗهب، ف، كأفئض ا عمًٓ فْ العطئء ككئ"ذٌائن 

. القرآف كلك أرسؿ ٓزدان إلِ سكؽ البتئرة كااف عكؼ إلِ ثفظ المغئت لضئعت المغئت كالبتئرة تهٓعئن 
                                                             

 11، ص 6، وعند مسلم، ج 428، ص 3  أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وهو عند البخاري، ج 

 7، ص 6  صحيح مسلم، ج

 127 ص 8 صحيح البخاري، ج 
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ىزاؿ الىئس هىئزلٍـ، ككضع الرتؿ الهىئسب فْ الهكئف الهىئسب، ككؿ هٓسر  إىٍئ إذف الثكهب فْ اٚخبٓئر، كا 
. لهئ خمؽ لً

ٛن خئصئن عف سفراء الىاْ الكٓرـ كالثكهب  الاٛغب فْ اخبٓئر كؿ هىٍـ، كبتىائن ككقد أفردىئ فْ ٌذا الكبئب فص
. لمبكرار ىثٓؿ إلِ ذلؾ الفصؿ

كلكف بباع كهف الكاقعْ أف ىقكؿ إىً لـ برد فْ الكبئب ٚك فْ السىب شركط خئصب ائلسفراء كأصكؿ بعٓٓىٍـ، 
ٌدم الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ اخبٓئر هكظفْ الدكلب كالعئهمٓف عمِ الشأف العئـ ٓكشؼ عف تهمب هف 

. أداب كالشركط فْ اخبٓئر السفراء خئصب

 

: ويمكن هنا أن نمتمس من هدي القرآن الكريم والسنة النبوية  ددًا من الشروط فيمن يمي سفارة لألمة

  ء لامد آخر، ٖف السفئرة صفب أف ٓككف هكاطىئن هبهبعئن ائلثقكؽ الكطىٓب فْ اٛدي، كأف ٚ ٓككف لً ٚك
ذا كئىت دكلب ا٘سٛـ امداىئن هبعددة كهئ ٌك الثئؿ فْ  ء الهبعدد، كا  بهةٓمٓب لٗهب، فٛ ٓصث فٍٓئ الٚك

ؤي لامد كاثد هىٍئ، كفْ ٌذا السٓئؽ ىسبأىس اقكؿ ا بعئلِ رىبى ﴿: زهئىىئ فإىً ٚ اد أف ٓككف ٚك ضى
مىهنئ ًلرىتيؿ ٛن سى ًً شيرىكىئءي هيبىشىئًكسيكفى كىرىتي ٛن ًفٓ ةىٛن رىتي ًي هى ةىٛن ،و الماَّل ٌىٍؿ ٓىٍسبىًكٓىئًف هى ٛى   ٌيٍه ىٍكةىري ٍٗ اى ًٍ ٍهديًلماَّل  ،اٍلثى

 .()﴾ٓىٍعمىهيكفى 
  ،أف ٓبدرج فْ سمؾ كظٓفْ صثٓث، فٛ بصث العٍدة اٍذي الهىئصب لهف لـ ٓخبار فْ عهؿ عئـ

ىً هؤبهف عمِ هصئلث اٖهب، فٛ ٓصث الهغئهرة فٍٓئ، اؿ ٓثبئط اهئ ٌك  ٖىٍئ هسؤكلٓب كأهئىب، ٖك
ٓئ أائ ذر : السٓئؽ ىسبأىس اقكؿ الىاْ الكٓرـ ٖاْ ذر رضْ ا عىً، كفْ ٌذا أبـ الهعئٓٓر كأكةقٍئ

ىؾ اهرؤ ضعٓؼ، ٚ بكلٓف عمِ اةىٓف ٚك بثكهف فْ هئؿ ٓبٓـ  .()إىؾ بسأؿ ا٘هئرة، كا 
كىٍهبيـٍ اىٍٓفى ﴿: كفْ ٌذا السٓئؽ عهكـ قكلً بعئلِ ذىا ثى ٍىئ كىاً  ًم ٌٍ ىهىئىىئًت ًإلىِ أى ٍٖ دُّكا ا ـٍ أىٍف بيؤى ًى ٓىٍأهيريكي ًإفاَّل الماَّل

فقد دلت أٓب فْ عهكهٍئ عمِ كتكب دفع اٖهئىئت إلِ أٌمٍئ . ()﴾الىاَّلئًس أىٍف بىٍثكيهيكا ًائٍلعىٍدؿً 
كالهىصب أهئىب فٛ ٓتكز دفعً لغٓر أٌمً، كهف أهئرات اسبثقئقً بكفر الهرشث لٍذا الهىصب عمِ 

. الكفئءة الهطمكاب كالخارة الكافٓب

                                                             
 29  سورة المزمل  

 29 سورة الزمر 

 118، ص 10 رواه البيهقي في السنن، ج
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ك هسؤكؿ عف ": كفْ الثدٓث كمكـ راع ككمكـ هسؤكؿ عف رعٓبً فئ٘هئـ الذم عمِ الىئس راع ٌك
ك هسئكؿ عف  ْ هسئكلب عف رعٓبٍئ كالكلد راع فْ هئؿ أآً ٌك رعٓبً كالهرأة راعٓب فْ آت زكتٍئ ٌك

ك هسئكؿ عف رعٓبً أٚ فكمكـ راع ككمكـ هسئكؿ عف رعٓبً  .()"رعٓبً كالعاد راع فْ هئؿ سٓدي ٌك
  أف ٓككف اخبٓئري عف شكرل، كلٓس الهقصكد ٌىئ شكرل سئئر اٖهب، اؿ أٌؿ الثؿ كالعقد فْ ٌذا

الشأف، اهعىِ أف ٚ ٓىفرد فْ البعٓٓف شخص اهزاتً، هٍهئ عمت ربابً، ٖف بهةٓؿ اٖهب هصمثب 
عئهب لسئئر الهسمهٓف، كفْ ٌذا السٓئؽ ىسبأىس اهئ كرد هف شكرل الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ 

 صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ الىاكة هكئىبًٖصثئاً فٓهئ ٓبصؿ ابعٓٓىئت اٖهراء كالكزراء كالسفراء، كهع 
كالكثْ فإىً كئف أكةر الىئس هشئكرة ٖصثئاً، كفْ ساب ىزكؿ سكرة الثترات ركل الاخئرم عف 

أاك  عمِ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ  فقئؿ اىْ بهٓـ قدـ ركب هف عاد ا اف الزآرأىً
هئ أردت إٚ :"أاك اكر فقئؿ ،"اٖقرعى اف ثئاس اؿ أهِّلر" :عهر كقئؿ ،"القعقئعى اف هعاد أهِّلر" :اكر

، فبهئٓرئ ثبِ اربفعت أصكابٍهئ، فىزؿ فْ ذلؾ قكلً "هئ أردت خٛفؾ" :عهر  كقئؿ"!!خٛفْ
ًً ﴿:بعئلِ ًً كىرىسيكًل ٍىئ الاَّلًذٓفى آىهىىيكا ٚى بيقىدِّلهيكا اىٍٓفى ٓىدىًم الماَّل ككاضث هف الخار أف الىاْ  ..... ()"ٓىئ أىُّٓ

صمِ ا عمًٓ كسمـ كئف عمِ الرغـ هف بأٓٓدي ائلكثْ ٓطرح عمِ كائر الصثئاب أهر البعٓٓىئت 
دافعكف عىً، رتئء اخبٓئر  عبهد عمِ رأٍٓـ فٍٓئ، ككاضث أٓضئن أىٍـ كئىكا ٓتبٍدكف رأٍٓـ ٓك الٍئهب، ٓك

 .اٖكةر كفئءة كصٛثئن 
  أف ٓككف هشٍكدان لً ائلكفئءة كالخارة، ٚك اد فْ ٌذا السآؿ هف بثصٓؿ اراهت بخصصٓب ٓعد فٍٓئ

هف اسبعهؿ عمِ ": السفراء لمقٓئـ اكاتائبٍـ عمِ أكهؿ كتً، كفْ ٌذا السٓئؽ ىبذكر قكؿ رسكؿ ا
ك ٓرل أف غٓرىي خٓره هىً فقد خئف ا كرسكلً ٛن ٌك  .()﴾الهسمهٓف رت
ًى ﴿:كالهىصب أهئىب كبسمٓهً لغٓر أٌمً خٓئىب، كقد قئؿ ا بعئلِ كىيكا الماَّل ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا ٚى بىخي ٓىئ أىُّٓ

ـٍ كىأىٍىبيـٍ بىٍعمىهيكفى  كىيكا أىهىئىىئًبكي بىخي  .()﴾كىالراَّلسيكؿى كى
كقد كرد القرآف الكٓرـ شدٓدان هف ٓقكـ اهىع أصثئب الكفئءات هف بسمـ ثقكقٍـ كهىٍئ ثقٍـ فْ بكلْ 

ٌيـٍ ﴿: الهىئصب البْ ٓسبثقكف، قئؿ بعئلِ سيكا الىاَّلئسى أىٍشٓىئءى ، كسهِ ٌذا المكف هف الاخس ﴾بىٍاخى
ىٍرًض هيٍفًسًدٓفى ﴿:إفسئدان فْ اٖرض فقئؿ هسبأىفئن  ٍٖ . ﴾كىٚى بىٍعةىٍكا ًفْ ا

                                                             
 304، ص 1  صحيح البخاري، ج

 168، ص 5  صحيح البخاري، ج 
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  ىئ ىسبأىس اهئ كرد عف الخمٓفب الراشدم عهر اف أف ٓككف ثسف السهت كاٚسـ كالكتً كالٍٓئب، ٌك
 :) )الخطئب رضْ ا عىً ثٓث ثدد شركط الدامكهئسْ فْ الىقئط البئلٓب

o  ٛن ىٍئ. أف ٓككف اسهً تهٓ  .فئٖشٓئء بؤخذ هف عىئٓك
o  ٛن  .أف ٓككف شكمً كسٓهئ تهٓ
o أف بككف لغبً سمٓهب. 

إذا ": اف ٚثؽ أف الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ قئؿكقد كرد فْ ٌذا الهعىِ هف ثدٓث الثضرهْ 
 .()"أاردبـ آردان، فأاردكي ثسف الكتً، ثسف اٚسـ

  أف ٓككف عئرفئن اةقئفب الاٛد البْ ٓسئفر إلٍٓئ، ٚك ٓتكز إرسئؿ هابعةٓف دكف أف بككف لٍـ هعرفب
بأبٓىْ ": كئفٓب ائلاٛد البْ سٓخدهكف فٍٓئ، كفْ ٌذا السٓئؽ ىسبأىس اقكؿ رسكؿ ا لٓزد اف ةئات

كبب ائلسٓرئىٓب فأثب أف أعرؼ هئ فٍٓئ فبباع لْ السٓرئىٓب فبعمهٍئ، فقئؿ ٓزد فبباعبٍئ فأبقىبٍئ فْ 
 .()"ساعب عشر ٓكهئن 

كفْ ٌذا السٓئؽ ٓبعٓف عمِ الهعئٌد الدامكهئسٓب الهبخصصب بكفٓر هٓزد هف دكرات ا٘عداد لماعةئت 
الدامكهئسٓب لبأٌٓمٍئ اةقئفب الاٛد البْ بابعث إلٍٓئ، فٍْ أهئىب، كهعرفب الهابعث اآداب اٖهـ كةقئفئبٍئ 

كقكاىٓىٍئ أدعِ لبثصٓؿ ىتئح ثقٓقْ لخدهب اٖهب، كذٌئب هف ٚ ٓعرؼ ةقئفئت الامداف كبئٓرخٍئ 
إذا ضٓعت اٖهئىب فئىبظر السئعب ": كعئدابٍئ سٓؤدم إلِ ضٓئع هصئلث اٖهب، كقد قئؿ الىاْ الكٓرـ

 .()"إذا كسد اٖهر إلِ غٓري أٌمً فئىبظر السئعب": كهئ إضئعبٍئ؟ قئؿ: قٓؿ ٓئ رسكؿ ا
  أف ٓككفى هف الهعركفٓف ائلصٛح كاٚسبقئهب، ٖف السفٓر صكرة اٖهب، كسمككً لٓس شأىئن خئصئن

ٓخبئر فًٓ هئ ٓشئء إىً ٓهةؿ أهبً كهف ثؽ اٖهب أف بخضعً لثهٛت هراقاب كهبئاعب ببىئسب هع 
 .ثتـ الهسؤكلٓب البْ سبمقِ عمًٓ

إىٍئ أهئىب ": كفْ الثدٓث قئؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ البثذٓر هف بكلْ الهىئصب عمِ غٓر كفئءة
ىٍئ ٓكـ القٓئهب خزم كىداهب إٚ هف أخذٌئ اثقٍئ كأدل الذم عمًٓ فٍٓئ  .()"كا 

كفْ القرآف الكٓرـ لـ ٓذكر الهىصب إٚ ذكرت هعً الكفئءة كاٖهئىب، قئؿ بعئلِ عمِ لسئف ىاْ ا 
ًمٓـه﴾: ٓكسؼ ًفٓظه عى ىٍرًض ًإىِّلْ ثى ٍٖ زىاًئًف ا مىِ خى ﴿ًإىاَّلؾى اٍلٓىٍكـى : ، كقئؿ لً همؾ هصر لهئ البقئي﴿اٍتعىٍمًىْ عى

                                                             
 31  الدبلوماسية، للدكتور بو عباه، ص 

 8، ص 3  أورده ابن حجر العسقالني  في المطالب العالية، وفي سنده مقال، ج 

 215 ص1  مسند أحمد بن حنبل، تحقيق األرناؤوط ج

 22، ص1 أخرجه البخاري في الصحيح، ج

 1457، ص 3 أخرجه مسلم في الصحيح، ج
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﴾ ًكٓفه أىًهٓفه ٍٓىىئ هى لىدى
ىًهٓف﴾: ، كقئلت ااىب شعٓب ثٓف رغات اهكسِ() ٍٖ ٍرتى اٍلقىًكمُّ ا ًف اٍسبىٍأتى ٍٓرى هى ، ﴿خى

ك السفٓر آف ا كأىآئئً لىقىٍكؿي رىسيكؿو ﴿: كعمِ سآؿ اٚسبئىئس، فقد أشئرت أٓب إلِ صفب تآرؿ ٌك
، هيطىئعو ةىاَّـل أىًهٓفو  ًكٓفو ، ًذم قيكاَّلةو ًعىدى ًذم اٍلعىٍرًش هى . ()﴾كىًرٓـو

ٓب، كقد  كهف الكاضث أف بكرر صفب اٖهئىب فْ سئئر ٌذي الىصكص بأكٓد عمِ أىٍئ شرط فْ كؿ ٚك
ف اٖهٓف هف شركط السئعب البْ بساؽ خراب  اعبار الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ بكلٓب الخئئف كبخٓك

ٛؾ أٌمٍئ كسقكط أالدىٓئ كأٌمٍئ، كفْ الكاقع فإف اىبشئرالفسئد فْ  هب هف اٖهـ ٌك اقبراب سئعبٍئ ٌك
 .ثضئربٍئ كأفكؿ ىتهٍئ

 
ب آف  كأتد هف الضركرم ٌىئ أف أبثدث عف هسألب القدكة فٍْ هف الهسئئؿ الدقٓقب البْ بخبمؼ فٍٓئ الرٓؤ

بىئضؿ هؤسسئت الثٓرب فْ الغرب هف أتؿ اٚعبراؼ اثؽ الىئس فْ ثٓئة كا٘سٛـ كالثضئرة الغرآب، 
خئصب ٚ سمطئف ٖثد عمٍٓئ، كأف الهرء ٚ ٓطئلب ائلبزاـ القدكة، اؿ عمًٓ أف ٓؤدم كظئئفً ائىضائط، ٚك 

 ٖثد اعد ذلؾ اسمككً الشخصْ، كعئدة هئ ٓبـ الفصؿ آف أدائً فْ العهؿ كآف الثٓئة الشخصٓب البْ شأف
. ا٘ىثٛؿٓرغاٍئ هٍهئ كئىت هسرفب فْ الهتكف أك 

كلكف القٓـ ا٘سٛهٓب ٚ بقاؿ ٌذا الهادأ، فئلقرآف ٓطئلب الهرء ائلبزاـ سمكؾ القدكة، ظئٌران كائطىئن، ٚك بقاؿ 
الشٓرعب ا٘سٛهٓب فْ الهسؤكؿ الثككهْ أك الهكظؼ أف ٓؤدم كاتاً ةـ ٓىصرؼ إلِ همذابً اشكؿ ٓسْء 
إلِ هكئىً فْ القدكة، ٚك بعبار بآرر ذلؾ ائلشأف الخئص أك ائلثٓئة الخئصب لمهسؤكؿ هارران كئفٓئن أكهقىعئن، 

ـى بىقيكليكفى هىئ ٚ بىٍفعىميكفى ﴿: كفْ ٌذا السٓئؽ تئءت الىصكص القرآىٓب الكةٓرة ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا ًل ٍقبنئ ًعىدى ،ٓىئ أىُّٓ  كىايرىهى
ًً أىف بىقيكليكا هىئ ٚ بىٍفعىميكفى  . ()﴾الماَّل

إف فرض رقئاب صئرهب عمِ ثٓئة السفراء كبىظٓـ الهبئاعب كالهثئساب فْ سمككٍـ الشخصْ ٌك أهر ضركرم 
ٚ ٓهكف بتئكزي، كاشكؿ خئص السفٓر الذم ٓهةؿ صكرة اٛدي ككطىً كقٓئدبً فْ ضهٓر اٖهـ، كهف 

ء السفٓر لمهسؤكلٓف الذٓف أرسمكي، أفالهؤسؼ   الدكؿ الهبخمفب بفرض ٌذي الرقئاب اصراهب عمِ هئ ٓبصؿ اٚك
كهبئاعب هئ قد ٓعكد اً هف راث عمٍٓـ، كلكىٍئ ٚ بعطْ أم اٌبهئـ لسمكؾ السفٓر الشخصْ الذم قد ٓىغهس 

. فْ الهمذات كالهفئسد اشكؿ ٓسْء أامغ ا٘سئءة إلِ صكرة اٛدي
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  3 سورة الصف 
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كبتب ا٘شئرة ٌىئ هئ اشبٍر فْ الفقً ا٘سٛهْ هف بفضٓؿ الفئتر الخآر عمِ اٖهٓف الضعٓؼ، ٌك أهر ٚ 
ك هئ اخبئري ااف بٓهٓب هف بكلٓب الرتؿ الفئتر  هسئؽ لً ٌىئ كراهئ كئف الهقصكد فْ سئعب القبئؿ كالثرب، ٌك
عمِ الثرب إذا كئف هف أٌؿ الخارة كبقدٓهً عمِ أٌؿ الصٛح ههف لٓس لدٍٓـ بمؾ الخارة أهر هخبمؼ عف 

. الائب الذم ىثف اصددي
المٍـ أشككا إلٓؾ تمد الفئتر ": كئف عهر اف الخطئب رضْ ا عىً ٓقكؿ: كىص كٛـ ااف بٓهٓب رثهً ا

ٓب اٖصمث اثساٍئ فإذا بعٓف رتٛف أثدٌهئ أعظـ أهئىب كأخر أعظـ قكة  كعتز الةقب، فئلكاتب فْ كؿ ٚك
ٓب ف كئف فًٓ فتكر : قدـ أىفعٍهئ لبمؾ الٚك كأقمٍهئ ضررا فٍٓئ فبقدـ فْ إهئرة الثركب الرتؿ القكم الشتئع كا 

ف كئف أهٓىئن  عف الرتمٓف ٓككىئف أهٓٓرف فْ الغزك : ، كهئ سئؿ ا٘هئـ أثهد"عمِ الرتؿ الضعٓؼ العئتز كا 
أهئ الفئتر القكم فقكبً لمهسمهٓف كفتكري : كأثدٌهئ قكم فئتر كأخر صئلث ضعٓؼ هع أٍٓهئ ٓغزل؟ فقئؿ

عمِ ىفسً كأهئ الصئلث الضعٓؼ فصٛثً لىفسً كضعفً عمِ الهسمهٓف فٓغزىهع القكم الفئتر كقد قئؿ الىاْ 
د ٌذا الدٓف ائلرتؿ الفئتر": صمِ ا عمًٓ ك سمـ   .()"إف ا ٓٓؤ

 
 لببثقؽ قدرة السفٓر الىئتث عمِ بكلْ ٌذي اٖهئىب، كهف ىئفمب القكؿ اد هىٍئفٍذي تهمب هف الشركط البْ ٚ 

ىهئ ٌْ قراءة فْ الشركط العئهب لهف ٓمْ  أف أشٓر ٌىئ إلِ أف ٌذي الشركط لٓست هثؿ إتهئع أك ابفئؽ، كا 
. شٓئئن هف أهر ٌذي اٖهب

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 9 السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، البن تيمية، ص
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: مشاركة المرأة في الحياة الدبموماسية

لقد قصدت إلِ إفراد ٌذا العىكاف اشكؿ خئص لبأكٓد ثقٓقب الهشئركب الفعئلب البْ ٓهكف أف بؤدٍٓئ الهرأة فْ 
الثٓئة الدامكهئسٓب كلبكضٓث اعض الثقئئؽ ثكؿ هشئركب الهرأة الهسمهب فْ الثٓئة الدامكهئسٓب خٛؿ البئٓرخ 

. ا٘سٛهْ

مب، كلكف البأهؿ  إف هشئركب الهرأة فْ العهؿ الدامكهئسْ خٛؿ البئٓرخ ا٘سٛهْ ٚ بادك كاضثب لدل أكؿ ٌك
فْ سٓرة الهرأة فْ عصر الرسئلب ٓتعمؾ بدرؾ أف ا٘سٛـ دفع ائلهرأة إلِ العهؿ العئـ كأطمقٍئ هف قٓكد 

. التئٌمٓب كأعمف ثقٍئ الكئهؿ فْ العهؿ كالعطئء، كقد هئرست خٛؿ البئٓرخ ٌذا الثؽ اكفئءة كاقبدار

كب الهرأة الهسمهب فْ الثٓئة العئهب فْ آٖئـ اٖكلِ لمدعكة كالرسئلب، فقد كئف أكؿ ٓهكف أف ىمبهس هشئرك
مد كقد شئركت ٌذي السٓدة الطئٌرة خٛؿ بئٓرخ الرسئلب ادكر  قمب اطهأف ائ٘سٛـ قمب خدٓتب اىت خٓك

كؿ اٖهر هئ ٓتدي هف أهر الكثْ، ككئف ٓعكد إلِ أدامكهئسْ ائلغ اٌٖهٓب، فقد كئف رسكؿ ا ٓشكك إلٍٓئ 
ك ٓقكؿ زهمكىْ دةركىْ، كقد أكرهً ا   اٍذي الهرأة الكٓرهب البْ كقفت إلِ بعئلِداري ٓربتؼ هف الخكؼ ٌك

كٛ كا ٚ ٓخٓزؾ ا أادان إىؾ لبثهؿ الكؿ : تئىاً اكعْ كهسؤكلٓب، كأعمىت هكقفٍئ هف ادآب الرسئلب اقكلٍئ
.  كبعٓف عمِ ىكائب الدٌرالهظمكـكبىصر 

ك عئلـ ائلكبب اٖكلِ كذكرت لً هئ  كخٛؿ فبرة الهراتعئت كفبكر الكثْ هضت خدٓتب إلِ كرقب اف ىكفؿ ٌك
لقًٓ الىاْ الكٓرـ، كهع أف القصب هعركفب فٓهئ كئف آف الىاْ الكٓرـ كآف كرقب كلكف هئ ىثبئج لمبذكٓر اً 

ٌىئ أف الىاْ الكٓرـ كئف ٓكف أعظـ اٚثبراـ لعقؿ السٓدة خدٓتب ككعٍٓئ كرأٍٓئ، ككئف ثكاري هع كرقب ٓعكس 
ذلؾ اتٛء، كقد هضت خدٓتب اعد ذلؾ إلِ الهشئركب فْ الرسئلب ككئىت بقكـ اشراء العآد كالهكالْ الذم 

 .ببكسـ فٍٓـ القدرة عمِ هىئصرة الىاْ الكٓرـ فْ رسئلبً

ئ الخئىؽ فْ شعب أاْ طئلب كئىت خدٓتب إلِ تئىاً، كاسبهرت فْ  كثٓف فرضت عمًٓ قٓرش ثصئٌر
. رسئلبٍئ الكاضثب فْ ىصرة الىاْ الكٓرـ
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ىئؾ دكر ٌئـ لخدٓتب فْ فؾ الثصئر عف الىاْ كأصثئاً، كذلؾ عار البفئكض لفؾ الثصئر، أك اعائرة  ٌك
أدؽ فْ بثسٓف شركط البفئكض هع قٓرش كذلؾ عف طٓرؽ إقىئع الرأم العئـ ائلكتً الكثشْ لمثصئر الظئلـ 

. الذم هئرسبً السمطب فْ قٓرش ضد الىاْ الكٓرـ

كئف الرأم العئـ فْ هكب ضد رسئلب الىاْ الكٓرـ عمِ أسئس أىً ٍٓدد هكئىب هكب الدٓىٓب كهركز لٕلٍب 
كهصدر لمرزؽ لزعهئء قٓرش، كاعد ثهمب هف اٚبٍئهئت الظئلهب عهدت قٓرش إلِ كبئاب كةٓقب ظئلهب 

دٌـ ائلطعئـ كالشراب،  ائٚبفئؽ آف زعهئء قٓرش بثـر فٍٓئ أم ابصئؿ هع رسكؿ ا كأصثئاً، كبهىع بزٓك
.  إلٍٓـاٖصٍئركبهىع البزاكج هىٍـ أك 

كئف ذلؾ الثصئر قئسٓئ لمغئٓب، ككئىت لً أسائاً الدامكهئسٓب البْ هئرسٍئ كفئر قٓرش ادٌئء كهكر، عار 
قكافؿ هف الهاعكةٓف الذٓف أرسمبٍـ إلِ القائئؿ العرآب بشرح فٍٓئ أسائب ثراٍئ عمِ ا٘سٛـ، كرغـ هركر 

 ٌذا الثصئر أقؿ اشأفعئهٓف اةىٓف فإف الثصئر كئف ٓشبد عمِ الرسكؿ الكٓرـ، كلـ بقاؿ قٓرش أم بفئكض 
.  هف بخمْ الرسكؿ عف الرسئلب

لقد قئدت خدٓتب ثهمب دامكهئسٓب ثكٓهب كدقٓقب ٘ىٍئء ٌذا الثصئر، كذلؾ عار عهٍئ ثكٓـ اف ثزاـ الذم 
هرر لمهثئصٓرف أثهئؿ ا٘اؿ هف الزاد، كبعهد أف ٓفعؿ ذلؾ اهثضر هف  كئف ٓىفؽ هف هئؿ خدٓتب، ٓك

ف قٓرشئن فقدت أسفٍئء قٓرش اٖهر الذم أةئر أائ تٍؿ ثبِ ٌـ اضراً، كبفئعؿ اٖهر كبٍئهس الىئس 
.  فْ الشعب ادكف زاد ٚك طعئـ ثبِ أكشككا عمِ الهكتأاىئءٌئصكااٍئ ثبِ بثصر 

ت كئىت خدٓتب بقكـ ائبصئؿ ائلغ اٌٖهٓب هع زعهئء قٓرش هف أٌؿ الشٍئهب كالىخكة  كاعد ىضت ٌذي الهثئٚك
ٓر اف  شئـ اف عهرك كٌز ـ زهعب اف اٖسكد ٌك كالثهٓب عار عهٍئ ثكٓـ اف ثزاـ كاسبتئب لً عدد هىٍـ ٌك
ء ابهٓزؽ الصثٓفب الظئلهب  ؿ، قئـ ٌٚؤ أاْ أهٓب كالهطعـ اف عدم كأاك الاخبرم اف ٌشئـ، كاعد ثكار طٓك
كىتث الدكر الدامكهئسْ لخدٓتب كعهٍئ ثكٓـ فْ رفع الثصئر الذم اسبهر سىبٓف كأراعب أشٍر فْ شعب 

. أاْ طئلب

ةر أاعد خهسب كةٛةٓف ٓكهئن اشبد الهرض ائلسٓدة خدٓتب كهئبت، اعد الخركج هف الثصئر كقد كئف لفراقٍئ 
هؤلـ عمِ الىاْ الكٓرـ، الذم ثزف عمٍٓئ أشد الثزف كسهِ العئـ كمً عئـ الثزف، ككئف ٚ ٓبرؾ ذكر شهئئمٍئ 

. كعقمٍئ كىامٍئ فْ كؿ هتئلسً
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 لٍئ ذلؾكفْ اسبطراد ذم دٚلب فإف الىاْ الكٓرـ لـ ٓىس لٍئ تٍئدٌئ كاعد عشر سىكات هف كفئبٍئ لـ ٓىس 
ـ كهتئلسٍـ الكةٓر لٓقٓـ فٍٓئ كلكىً  العطئء الكآر كثٓف أكرهً ا افبث هكب كىئداي أشرافٍئ إلِ آكبٍـ كدكٌر

ىئؾ عىد ثتئرة سكد أهر أف بىصب خٓهب اىبصئري لقد أراد ... اخبئر أف ٓهضْ اىئقبً إلِ هقارة الثتكف ٌك
ْ الٓكـ شٓركب  ْ الٓكـ شٓركب ىتئثْ، إىٍئ شٓركب الصار ٌك أف ٓقكؿ إف ٌذي الهرأة كئىت شٓركب كفئثْ ٌك

. الىصر

ب ٓهكف أف ىبذكر دكهئن السٓدة الفئضمب أسهئء اىت ٓٓزد اف السكف البْ تئءت إلِ الىاْ  كهف السٓرة الىآك
 .ٓئ رسكؿ ا أىئ كافدة الىسئء إلٓؾ: الكٓرـ فْ كفد هف ىسئء قكهٍئ ككقفت اتٛء كقئلت

ك آف أصثئاً :  عاد اٖشٍؿاىْعف أسهئء اىت ٓٓزد اٖىصئٓرب هف  أىٍئ أبت الىاِ صمِ ا عمًٓ كسمـ ٌك
 هف اهرأة كئىت فِ شرؽ ٚك غرب سهعت ا أىئ كافدة الىسئء إلٓؾ، كهئفقئلت اأاِ أىت كأهِ ٓئ رسكؿ 

، أف ا اعةؾ إلِ الرتئؿ كالىسئء كئفب فأهىئ اؾ كاإلٍؾ رأْٓ عمِ هةؿ ٌْ ٌذا أك لـ بسهع إٚ كاهخرتْ
ىكـ هعئشر الرتئؿ فضمبـ  دكـ كا  فإذا هعشر الىسئء هثصكرات قكاعد آكبكـ كهفضِ شٍكابكـ كثئهٛت أٚك
عمٓىئ ائلتهع كالتهئعئت كعٓئدة الهرضِ كشٍكد التىئئز كالثت اعد الثت كأفضؿ هف ذلؾ التٍئد فِ سآؿ 
دكـ أفهئ  ف الرتؿ هىكـ إذا خرج ثئتئن كهعبهران أك هرااطئن ثفظىئ لكـ أهكالكـ كغزلىئ أةكااكـ كرآىئ لكـ أٚك ا كا 

ٌؿ سهعبـ هقئلب اهرأة قط :" فئلبفت الىاْ إلِ أصثئاً اكتًٍ كمً ةـ قئؿ؟ىشئرككـ فِ ٌذا الخٓر ٓئ رسكؿ ا
. "ٓئ رسكؿ ا هئ ظىىئ أف اهرأة بٍبدم إلِ هةؿ ٌذا:" قئلكا"؟أثسف هف هسئئمبٍئ عف أهر دٓىٍئ هف ٌذي

لقد كئىت أسهئء اىت ٓٓزد اف السكف كافدة الىسئء، كبثدةت ادامكهئسٓب عئلٓب، كأكدت عمِ صفبٍئ البهةٓمٓب 
لهف كراءٌئ هف الىسئء، اؿ أعمىت بهةٓمٍئ اٚفبراضْ لكؿ هف ٓباىِ ٌذا الهكقؼ هف الىسئء، ككئف خطئاٍئ 

. الشٍٓر اثضرة الرتئؿ كفْ ثـر الهستد كاهسهع هف الصثئاب، كقد أةئر إعتئب التهٓع كاثبراهٍـ

كهف الكاضث أف الىاْ الكٓرـ قد أعتب اشتئعب الهرأة كثسٍئ الهسؤكؿ كشئرؾ أصثئاً فْ إعتئاً ذاؾ 
. كقئلكا هئ ظىىئ أف اهرأة بٍبدم إلِ ٌذا

ككئىت رسئلب الىاْ الكٓرـ كاضثب كهؤةرة ثٓف أعمف اكضكح أف رسئلب الهرأة ٚ ٓىاغْ أف بىصرؼ إلِ 
ىهئ خمؽ ا لٍئ فضئء هف صىئعب التهئؿ كا٘اداع فًٓ كهىث الثٓئة ركىقٍئ  الثركب كالهشئركئت العسكٓرب، كا 

.  اٖآض
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كلكف اعبراضً عمِ هشئركب الهرأة فْ الثركب كالبأكٓد عمِ التئىب العئطفْ الذم أقئهٍئ ا هسؤكلب عىً، 
ٚ ٓعىْ أىٍئ ٚ بشئرؾ فْ عهؿ ٓمٓؽ اهكئىبٍئ كئهرأة، كقد كئىت هشئركب الهرأة فْ الثٓئة العئهب فْ عصر 

.  الرسئلب كاضثب تمٓب

كفْ تكااً لٍئ أشئر ائثبراـ إلِ صفبٍئ البهةٓمٓب لمىسئء، كهئ أشئر ائثبراـ إلِ الدكر ا٘ىسئىْ الىآؿ الذم 
اىصرفْ أٓبٍئ الهرأة، كأعمهْ هف خمفؾ هف الىسئء، إف ": بقكـ اً الهرأة فْ ىشر التهئؿ كالثب كالخٓر كقئؿ

ْ بٍمؿ كبكار اسباشئرا": ، قئؿ"ثسف باعؿ إثداكف لزكتٍئ بعدؿ ذلؾ كمً . "فأدارت الهرأة ٌك

ٓئ رسكؿ ا هئ أرل كؿ شْء إٚ لمرتئؿ، ": كفْ الثدٓث أف أـ عهئرة اٖىصئٓرب تئءت إلِ الهستد، فقئلت
ًإفاَّل اٍلهيٍسًمًهٓفى كىاٍلهيٍسًمهىئًت كىاٍلهيٍؤًهًىٓفى كىاٍلهيٍؤًهىىئًت كىاٍلقىئًىًبٓفى ﴿:فىزلت أٓب الكٓرهب، "كهئ أرل الىسئء ٓذكرف اشْء

دِّلقىئًت  دِّلًقٓفى كىاٍلهيبىصى ئًشعىئًت كىاٍلهيبىصى ئًشًعٓفى كىاٍلخى ئًارىاًت كىاٍلخى ئًاًرٓفى كىالصاَّل ئًدقىئًت كىالصاَّل ئًدًقٓفى كىالصاَّل كىاٍلقىئًىبىئًت كىالصاَّل
ٍغًفرىةن كىأىٍترنا  ٍيـ هاَّل ًي لى داَّل الماَّل ًى كىًةٓران كىالذاَّلاًكرىاًت أىعى ئًفظىئًت كىالذاَّلاًكًرٓفى الماَّل ـٍ كىاٍلثى ٍي كتى ئًفًظٓفى فيري ئًئهىئًت كىاٍلثى ئًئًهٓفى كىالصاَّل كىالصاَّل

ًظٓهنئ . ( )﴾عى

 

كهف الهعمكـ أف الىاْ الكٓرـ كئف إذا خرج فْ غزك أقرع آف ىسئئً، فهف خرتت قرعبٍئ صثابً فْ غزكابً، 
ٚك شؾ أف خركج الهرأة فْ الغزك لـ ٓكف لكىئن هف السٓئثب، فئلخركج كئف فْ الغئلب إلِ ثرب، كةهب 

. هسؤكلٓئت بىٍض اٍئ الىسئء فْ الىشئط العسكرم إلِ تكار الرتئؿ

غزكت هع رسكؿ ا ساع غزكات أخمفٍـ فْ رثئلٍـ فأصىع لٍـ الطعئـ : عف أـ عطٓب اٖىصئٓرب قئلت
 .()كأداكم لٍـ الترثِ كأقكـ عمِ الهرضِ

كلقد رأٓت عئئشب اىت أاْ اكر كأـ : لهئ كئف ٓكـ أثد اىٍـز الىئس عف الىاْ، قئؿ": عف أىس اف هئلؾ قئؿ
ىٍهئ لهشهربئف، أرل خدـ سكقٍهئ بىقزاف ػ كفْ ركآب ػ بىقٛف القرب عمِ هبكىٍهئ، ةـ بفرغئىً فْ  سمٓـ، كا 

. ()"أفكاي القكـ، ةـ برتعئف فبهٕىٍئ ةـ بتٓئئف فبفرغئىٍئ فْ أفكاي القكـ

                                                             
 تفسير سورة األحزاب ،14ج ،لقرطبيإلمام محمد بن أحمد ا ل، الجامع ألحكام القرآن ()

 199 ص 5ج  في الصحيحأخرجه مسلم ()

 .،  33 ص 4في الصحيح  ج أخرجه البخاري  ()
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. ()"كىئ هع الىاْ ىسقْ كىداكم الترثِ، كىرد القبمِ إلِ الهدٓىب": كعف الرآع اىت هعكذ قئلت

ك تمْ فْ أف خٓئر : كقد عىكف ا٘هئـ الاخئرم لٍذا الثدٓث ائب غزك الىسئء كقبئلٍف هع الرتئؿ، ٌك
دان لهشئركب الهرأة فْ الهسؤكلٓئت العئهب كعمِ رأسٍئ التٍئد . الهثدةٓف الذٓف ٓعبار الاخئرم عهدبٍـ كئف هٓؤ

كلعؿ أكضث اٖهةمب عمِ هشئركب الهرأة فْ الثٓئة السٓئسٓب كالدامكهئسٓب هئ ىقرؤي فْ أٌـ شخصٓب ىسئئٓب 
ْ عئئشب زكتب الرسكؿ  الكٓرـ البْ شئركت اقكة فْ صىئعب القرار السٓئسْ اعد فْ البئٓرخ ا٘سٛهْ ٌك

رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ، ككئف لٍئ فْ كؿ ثدث عئـ رأم كهكقؼ، كعىدهئ بطكرت اٖهكر كقبؿ 
عةهئف اف عفئف خرتت بطئلب ادهً فْ الىئس كاشبٍرت الخطب الامٓغب الهؤةرة البْ كئىت بشرح فٍٓئ لمىئس 
ئ أامغ اٖةر فْ إقىئع الىئس اصكاب  كتكب الخركج اىبصئران لدـ الخمٓفب الهقبكؿ، ككئف لفصئثبٍئ كقكة بعآٌر

. هكقفٍئ، ثبِ قئؿ سعٓد اف الهسٓب هئ رأٓت الكٛـ فْ فـ أثد أفخـ هىً ٚك أفصث هىً فْ فـ عئئشب

 كئىت اصٓرة عئرفب أىٍئكاغض الىظر عف صكاب خركتٍئ كأةئر البْ بربات عمًٓ، فإف هئ ٚ شؾ فًٓ 
ائلشرع كلكىٍئ رأت كاتاٍئ الرسئلْ ٓفرض عمٍٓئ قٓئدة عهؿ دامكهئسْ كسٓئسْ كآر بطكر فٓهئ اعد إلِ 

عهؿ عسكرم، ككئف ٍٓدؼ اكضكح إلِ بثقٓؽ هسؤكلٓب الهتبهع فْ كتكب بطآؽ العدالب عمِ قبمب عةهئف 
ك هئ قئهت اً اكضكح كشتئعب، كأصاث هكقفٍئ  ًٍهئ لبكتً الهرأة عار البئٓرخ ا٘سٛهْكهطئردبٍـ ٌك . هيم

ْ زكتب عهر اف الخطئب ادكر ٌئـ فْ الدامكهئسٓب   كاشبٍرت السٓدة أـ كمةكـ اىت عمْ اف أاْ طئلب، ٌك
. آف العرب كالركـ

كذلؾ أف عهر اف الخطئب لـ ٓكف راغائن أف ٓبكسع ائلفبث اعد فبث الشئـ كالعراؽ، ككئف ٓرل أف ٌذا الفبث 
ٛن هف ىئر ٚ ٓصمكف  كئؼ ٚسبقرار دكلب ا٘سٛـ ككئف ٓقكؿ عف فئرس كددت لك أف آىىئ كآف فئرس تا

ب أف ٓركب الاثر غئٓزئن لمركـ، كثٓف بسئهع همؾ الركـ اذلؾ برؾ  إلٓىئ ٚك ىصؿ إلٍٓـ، ككذلؾ فإىً ىٍِ هعئٓك
. الغزك ككئبب عهر اف الخطئب كقئراً، ككصمت رسمً إلِ الهدٓىب الهىكرة

كاشبٍر فْ ٌذي السفئرات الدامكهئسٓب دكر أـ كمةكـ زكتب عهر اف الخطئب، كذكر ااف اٖةٓر فْ الكئهؿ فْ 
هرأة همؾ الركـ ًاطٓب كشْء االبئٓرخ أف أـ كمةكـ اىت عمْ اف أاْ طئلب زكج عهر اف الخطئب أرسمت إلِ 

. ٓصمث لمىسئء هع الآرد فأامغً إلٍٓئ، فأٌدت اهرأة الهمؾ إلٍٓئ ٌدآئ هىٍئ عقد فئخر

ادك أف ٌذي الهراسٛت قد فعمت فعمٍئ فْ العٛقئت آف الامدٓف، كبعئظهت الٍدآئ آف أـ كمةكـ كاهرأة همؾ  ٓك
                                                             

 .34 ص4، ج باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال: في الصحيح، وعنون لهأخرجه البخاري  ()
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. الركـ قسطىطٓف الةئىْ

ٌك لٍئ ":  الصٛةي تئهعب فئتبهعكا، كأعمهٍـ الخار، فقئؿ قئئمكفكىئدلفمهئ رتع الآرد أخذ عهر هئ هعٍئ 
قد كىئ ىٍدم ": ، كقئؿ آخركف" كلٓست اهرأة الهمؾ اذهب فبصئىعؾ اً، ٚك بثت ٓدؾ فببقٓؾ،ائلذم كئف لٍئ

ئ، فأهر "لكف الرسكؿ رسكؿ الهسمهٓف كالآردي آردٌـ": ، فقئؿ عهر"لىسبةٓب ئ فْ صدٌر ، كالهسمهكف عظهٌك
. ()اردٌئ إلِ آت الهئؿ، كأعطئٌئ اقدر ىفقبٍئ

كذا فإف هشئركب الهرأة فْ الثٓئة العئهب كالدامكهئسٓب ادأت هىذ عصر الىاكة كاسبهرت اعد ذلؾ خٛؿ  ٌك
ف اىثسر أٓئـ  البئٓرخ، كستمت هشئركئت كآرة لمهرأة أٓئـ العائسٓٓف كآٖكآٓف كالههئلٓؾ، كلكف دكٌر

. العةهئىٓٓف

ب فقرات ٌئهب هف ههئرسب الهرأة لمعهؿ الدامكهئسْ كالىشئط السٓئسْ كقد أقر الىاْ صمِ  كفْ السٓرة الىآك
 اهىث التكار لعدد هف الهطمكآف الهرأةا عمًٓ كسمـ اعض ٌذي الىشئطئت كرد اعضٍئ، كهف ذلؾ قٓئـ 

 .لمدكلب

ك هكقؼ  فْ غزكة ادر أتئرت السٓدة ٓزىب اىت الرسكؿ الكٓرـ أائ العئص اف الرآع، كأعمىت ٌذا التكار ٌك
دامكهئسْ ٌئـ، كقد أقر الىاْ الكٓرـ تكار ٓزىب، كأطمؽ سراح اٖسٓر كاشبرط عمًٓ أف ٓأذف لٓزىب ائلٍترة 

. إلِ الهدٓىب ككفِ أاك العئص اهئ اشبرط عمًٓ

اْ طئلب فقد كئىت كاثدة هف أكهف الصثئآئت الٛبْ هئرسف دكران دامكهئسٓئن هٍهئن السٓدة أـ ٌئىئ اىت 
ٚن، كفْ ٓكـ فبث هكب قئهت  ـ ٌئىئ ادكر ٌئـ فْ بأهٓف تكار اةىٓف هف زعهئء أأكةر ىسئء العرب ذكئء كتهئ

قٓرش الذم كئف ٓطئردٌـ فبٓئف الصثئاب ىظران لهئ سمؼ هىٍهئ هف عدكاف عمِ ا٘سٛـ، كهع أف عمْ اف 
ئ أ اْ طئلب كئف ٓبكلِ أهر هطئردة الرتمٓف كلكف أـ ٌئىئ أعمىت هكقفٍئ فْ هىثٍهئ التكار، كفبثت داٌر

ٍهئ هف غضب شائب الصثئاب، كسرعئف هئثضر عمْ اف أاْ طئلب هع هتهكعب هف شائب  لمرتمٓف بؤٓك
كا ٚ بقبمٍهئ ثبِ ": قٓرش الذم ذاقكا هظئلـ قٓرش، كلكف أـ ٌئىئ كقفت فْ كتً الهتهكعب الغئضاب كقئلت

ئ فقئؿ الىاْ "بادأ اْ ٓكائٍهئ فْ داٌر ئ لمرتمٓف كا  ، ةـ أغمقت الائب ثبِ أبت الىاْ الكٓرـ كذكرت لً تكاٌر
. "قد أترىئ هف أترت ٓئ أـ ٌئىئ": الكٓرـ

ذهب الهسمهٓف كاثدة فإف أتئرت عمٍٓـ تئٓرب فٛ ": كعف عئئشب أف رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ قئؿ
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ئ، فإف لكؿ غئدر لكاء ٓكـ القٓئهب . ()"بخفرٌك

كذا ؼ إف قٓئـ الهرأة ٓهىث التكار السٓئسْ لمهطمكآف لمعدالب ٓعكس الهتئؿ الكآر الذم بهبعت اً الهرأة فْ ٌك
. الثٓئة الدامكهئسٓب كالعئهب

ف : كقد قئـ اٍذا الدكر الدامكهئسْ الٍئـ فْ تكار الفئٓرف هف الهشركٓف عدد هف الصثئآئت أارٌز

 أـ ثكٓـ اىت الثئرث أتئرت زكتٍئ عكرهب اف أاْ تٍؿ. 
 ٓزىب اىت رسكؿ ا أتئرت زكتٍئ أائ العئص اف الرآع. 
  ٓر اف أاْ أأـ ٌئىئ اىت اْ طئلب أتئرت هف قكهٍئ عاد ا اف أاْ رآعب كالثئرث اف ٌشئـ كٌز

 .أهٓب كتعدة اف ٌآرة كأخئٌئ عقٓؿ اف أاْ طئلب
 أـ غٓٛف الدكسٓب أتئرت ضرار اف الخطئب. 

كىكبفْ اٍذا القدر الذم أكردىئي كىدع لكبب الفقً البفصٓؿ فْ ذلؾ، كاثساىئ أف ىشٓر ٌىئ إلِ أف الهراة فْ 
البئٓرخ ا٘سٛهْ لـ بهىع هف ههئرسب العهؿ العئـ، اؿ شئركت فًٓ ثٓث بسىِ لٍئ كفؽ ضكااط الشٓرعب فْ 

. اٚسبقئهب كالعفئؼ

 الثٓئة السٓئسٓب الهعئصرة اىطمقت الهرأة الهسمهب هف تدٓد كشئركت فْ الثٓئة العئهب، ككصمت الهرأة كالٓكـ فْ
سٓئ أكار امد إسٛهْ، كفْ ىْىدكإفْ الاٛد ا٘سٛهٓب إلِ رئئسب الكزراء هراران كهئ فْ هٓغئكابْ سككئرىك فْ 

اىغٛدٓش الشٓخب ثسٓىب كاتد، كالشٓخب خئلدة ضٓئء، كفْ ائكسبئف اىئٓزر اكبك، كائكسبئف كاىغٛدٓش ٌهئ ةهرة 
ذي دكؿ إسٛهٓب، بثبكـ إلِ الشٓرعب ا٘سٛهٓب  الىضئؿ ا٘سٛهْ فْ القئرة الٍىدٓب، كبئىسك بشٓمر فْ بركٓئ، ٌك

سٍر عمِ هراقاب ذلؾ هتئهع فقٍٓب بضـ عمهئء دٓف كائر فْ ٌذي الاٛد ثٓث ٓٓزد  فْ هعظـ قكاىٓىٍئ كىظهٍئ، ٓك
. هىٍـ هف الهسمهٓف% 95سكئىٍئ عف سبهئئب همٓكف ىسهب، ىثك 

ف هئ أرتك أف ٓبأكد هف خٛؿ ٌذي اٖهةمب ٌك أف هئٓركج لً اعض خصكـ الرسئلب هف اضطٍئد الهرأة فْ  كا 
ف الهرأة الهضطٍدة البْ ٓبثدةكف عىٍئ هكتكدة فْ إطئر ضٓؽ، ىبٓتب  الهتبهعئت ا٘سٛهٓب لٓس كاقعٓئن، كا 

د فْ الفقً ا٘سٛهْ، كلكىً اعٓد عف ركح ا٘سٛـ . براكـ تهمب هف اٖعراؼ كالبقئلٓد، راهئ كئف لٍئ هٓؤ

 بقثهئ، لهثض البعآر عف ثقٍئ فْ  كالدامكهئسٓبإىىئ ائلطاع ٚ ىسعِ إلِ ثهؿ الهرأة عمِ خكض السٓئسب
ذا  ْ كةٓرة ككئفٓب، ٌك ذلؾ، إذ الهتئٚت الطآعٓب لمهرأة إىهئ ٌْ بمؾ الىشئطئت البْ ٚ بفقد فٍٓئ أىكةبٍئ ٌك

                                                             
  191، ص5 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ البوصيري، ج 
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دكلب فْ العئلـ بهىث  (175)الهىطؽ ٌك هئ بدؿ لً ا٘ثصئءات اٚتبهئعٓب فْ العئلـ، فهع أف أكةر هف 
ت كالبرشٓث هف أصؿ  الهرأة إلِ سدة دكلب، فإف الدكؿ الكآرة البْ كصمت فٍٓئ  (192)الهرأة ثؽ البصٓك

. دكؿ إسٛهٓب (5) دكلب، هىٍئ (20)الرئئسب اٖكلِ كالةئىٓب خٛؿ العشٓرف سىب اٖخٓرة ٚ بٓزد عف 

ٚك بزاؿ هشئركب الهرأة فْ الكزارات كالارلهئىئت رهٓزب كهثدكدة، كلٓس ذلؾ ائلضركرة ىبٓتب البأةٓر الدٓىْ، 
فٍذا ٌك الثئؿ ثبِ فْ الدكؿ العمهئىٓب، اؿ فْ الدكؿ الهعئدٓب لمدٓف، كذلؾ ىبٓتب كاقعٓب لطآعب الهرأة 

. كثئتئبٍئ الفطٓرب

كذا فإف بتمٓب ٌذي الهسئئؿ أهر ضركرم لآئف أهٓرف اةىٓف : ٌك

إف هئ بقكـ اً اعض الاٛد ا٘سٛهٓب ابأةٓر هف البٓئرات الهبشددة فٍٓئ هف صد الهرأة عف الهشئركب فْ - آ 
الثٓئة العئهب، كالثؤكؿ آىٍئ كآف فرص الهشئركب كالبفكؽ ٌك خٓئر كاثد هف خٓئرات أخرل فْ البئٓرخ 

ك هعئرض لهئ قئهت الهرأة اإىتئزي فْ عصر الهتد  ك هردكد اآئىئت القرآف كالسىب البْ قدهىئٌئ، ٌك ا٘سٛهْ، ٌك
. ا٘سٛهْ، كهئ آىئي فْ كفئح عئئشب أـ الهؤهىٓف

إف الهىطؽ العدائْ الذم ٓهئرسً خصكـ ا٘سٛـ لتٍب ابٍئهً ابثٓٓد الهرأة عف الثٓئة ٌك هىٍت اىبقئئْ - ب
غض الطرؼ عئهدان عف التكاىب الهبألقب لهئ بثقؽ  ٓبخٓر أسكأ هئ فْ بتئرب البئٓرخ كالكاقع ا٘سٛهْ، ٓك
. هف هشئركب ثقٓقٓب لمهرأة سكاء فْ عصر الهتد ا٘سٛهْ، أك فْ الهتبهعئت ا٘سٛهٓب الهبىكرة الهعئصرة

كفْ بصٓرث تمْ ثكؿ ثؽ الهرأة فْ الهشئركب السٓئسٓب فإف ا٘هئـ الهتبٍد شٓخ الهفسٓرف الطارم أتئز 
ك ركآب عف ا٘هئـ هئلؾ كأاْ ثىٓفب فْ غٓر الثدكد . ()لمهرأة أف بمْ ا٘هئرة كالقضئء، ٌك

 

 

 

 

 
                                                             

  2303رقم   الحديث  لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري  شرح الترمذي،تحفة األحوذي  ()

.  وفيه أن ابن جرير أجاز للمرأة أن تكون قاضية إذ يجوز أن تكون مفتية،36 ص 10 ج كتاب القضاء،ةامالبن قدالمغني،نظر كذلك او
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: مسائل تحول بين المرأة والعمل الدبموماسي

ىىئقش فْ ٌذا الفصؿ ةٛث هسئئؿ فقٍٓب، بادك أكةر الهسئئؿ ثسئسٓب كدقب فْ هسئلب هشئركب الهرأة فْ 
ْ : الثٓئة الدامكهئسٓب، ٌك

 سفر الهرأة. 
 هصئفثب الهرأة. 
 الىقئب. 

كسىشٓر إلِ ٌذي الهسئئؿ عمِ سآؿ اٚطٛع، دكف أف ىدخؿ فْ البفئصٓؿ الفقٍٓب لٍئ، فٍذا هكئىً كبب 
الفقً ا٘سٛهْ الهبخصصب، كسىعبهد فْ هىئقشبىئ لٍذي الهسئئؿ الدقٓقب عمِ اسط اٖدلب دكف برتٓث، 

بئركٓف لمقئرئ الكٓرـ كلهراتع الفبكل الكراـ البقدـ ائٚخبٓئر كالبرتٓث، كاثساىئ أف ىقكؿ إف لٍذي ا٘شكئٚت 
. أتكاب شرعٓب هبٓىب ساؽ إلٍٓئ عدد هف اٖئهب الكراـ

ك دٓكاف العقؿ ا٘سٛهْ فْ  ٚك اد هف البذكٓر كذلؾ أف الفقً ا٘سٛهْ غىْ كةرم، كهرف كهسبكعب، ٌك
فبرة صعكد ثضئرم، ٚك زاؿ ا بعئلِ ٓكـر ٌذي اٖهب ائلهفكٓرف كالفقٍئء فْ كؿ تٓؿ الذٓف ٓرفع ا اٍـ 

رفع الثرج، كفؽ هئ قئؿ ا بعئلِ فْ القرآف الكٓرـ رىجو ﴿: الغهب ٓك ـٍ ًهٍف ثى مىٍٓكي ًي ًلٓىٍتعىؿى عى ، ()﴾هىئ ٓيًرٓدي الماَّل
ـي اٍلعيٍسرى ﴿: ككذلؾ قكلً بعئلِ ـي اٍلٓيٍسرى كٚى ٓيًرٓدي ًاكي ًي ًاكي . ()﴾ٓيًرٓدي الماَّل

 

 :سفر المرأة

لعؿ أكةر هئ ٓثكؿ آف الهرأة كالعهؿ فْ الثقؿ الدامكهئسْ ٌك الفبكل الهشٍكرة هف بثٓرـ سفر الهرأة اغٓر 
، ٚك شؾ أف هقبضِ ذلؾ هىع الىسئء هف العهؿ الدامكهئسْ الذم ٓبطمب السفر ائسبهرار، كقد ٚ ٓبكفر  هثـر

. الهثـر فْ كةٓر هف ٌذي اٖسفئر

                                                             
    6 سورة المائدة 

 186 سورة البقرة 
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كالكاقع أف اتبٍئدات الفقٍئء فْ ا٘سٛـ فٓهئ ٓبصؿ اسفر الهرأة ادكف هثـر لـ بمـز رأٓئن كاثدان، كقد ذٌب 
 الهسألبكةٓر هف الفقٍئء أف ٌذا الهىع هعمؿ اثئلب فقد اٖهف كالخكؼ هف الٍٛؾ كاٚىفراد كالخمكة، كأف ٌذي 

. هف ائب أف هئ ةات لعمب زاؿ ازكالٍئ، كأف الثكـ ٓدكر هع عمبً كتكدان كعدهئن 

ٚ ٓثؿ ٚهرأة بؤهف ائ كالٓكـ أخر أف ": كاٖصؿ فْ هىع الهرأة هف السفر ادكف هثـر الثدٓث الشٓرؼ
ئ أك زكتٍئ أك ااىٍئ أك ذك هثـر هىٍئ ئ أك أخٌك . ()"بسئفر سفرا فكؽ ةٛةب أٓئـ فصئعدان إٚ كهعٍئ أاٌك

ك هئ ٚ ٓبٓسر لكؿ اهرأة، كهف غٓر  ، ٌك قضْ ظئٌر الىص هىع الهرأة هف السفر هطمقئن إٚ اكتكد الهثـر ٓك
الهعقكؿ أف بعطؿ طئقب اتبهئعٓب كئهمب لهترد بثقٓؽ رفقب طئقب أخرل، فإلِ أم هدل هضِ الفقً 

ؿ دٚلبً الظئٌرة هثؿ ابفئؽ آف الهسمهٓف، أـ أىً هرباط اعمب خئصب  ا٘سٛهْ فْ إعهئؿ ٌذا الثدٓث، ٌك
. كتكدان كعدهئن 

لقد كئف السفر فْ عٍد الىاْ ضرائن هف الهشقب القئسٓب، ككئف سفر الهرأة ةٛةب أٓئـ اٛ هثـر ٓشاً أف ٓككف 
هفسدة هؤكدة، كخطران ثقٓقٓئن عمِ الهرأة، كلـ بكف قد تدت الثئتب ٚربثئؿ الهرأة فْ بثصٓؿ العمـ كالهعرفب 

. فْ الهدف

هكف ٌىئ أف ىكرد طرفئ هف خٓئر  كلكف الفقً ا٘سٛهْ ادأ ٓدرؾ هع آٖئـ الثئتب الهمثب ٚىبقئؿ الهرأة ٓك
. الفقٍئء فْ ٌذا السآؿ

ك بثقؽ اٖهف لمهرأة فقئؿ ٚ ٓبعٓف ٌذا ػ ": ىظر ا٘هئـ الشئفعْ فْ هسألب ثت الهرأة إلِ غئٓب ٌذا القٓد ٌك
. ()"أم الهثـر ػ اؿ الكاتب ٌك هئ ٓبثقؽ اً اٖهف عمٍٓئ كأف بثت هع ىسكة ةقئت

بسئفر كٓؼ شئءت اٛ زكج ٚك ": (الكآرة) فْ الهرأة الهبتئلب كىص ا٘هئـ الائتْ هف أعٛـ الهئلكٓب
. ()، كىقؿ ٌذا الرأم عف القئضْ عٓئض()"هثـر

أهئ ا٘هئـ اٖكزاعْ فقد ذٌب إلِ بثٓرر العمب هف ٌذا الهىع اخكؼ الفبىب، كاىفراد الهرأة فْ السفر الاعٓد هع 
ٚك شؾ أف القكافؿ العظٓهب بقكـ هقئـ الهثـر فْ بثقٓؽ اٖهف لمهرأة كلك هع فقد : تهئعب هف الرتئؿ، فقئؿ

                                                             
 عن أبي سعيد الخدري، ورواه كذلك مسلم 43 ص2ج باب المرأة تحج بغير محرم، :الصحيح، وعنون لهرواه البخاري في  ()

. ال تسافر بريداً، وهو نحو عشرين ميالً : مسيرة يوم وليلة، وفي رواية ألبي داود: والترمذي وله لفظ

 402 ص5 مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ج()
 250 ص8 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ج ()
    232 ص4 كمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ج()
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. ()الهثـر

 ،()إذا كئف الطٓرؽ آهىئ فإىٍئ بخرج هع الىئس فْ الثت: كاهةمً ىقؿ البرهذم عف هئلؾ اف أىس كالشئفعْ
ذا القكؿ ىفسً ىقمً الىككم فْ شرح صثٓث هسمـ عف عطئء كسعٓد اف تآر كااف سٓٓرف كهئلؾ كاٖكزاعْ  ٌك

. ()"ٚ ٓشبرط الهثـر اؿ ٓشبرط اٖهف عمِ ىفسٍئ": كالشئفعْ

 .()"بخرج هع هف بةؽ اً هف الرتئؿ كالىسئء": كسئؿ ا٘هئـ هئلؾ عف الهرأة بٓرد الثت كلٓس لٍئ كلْ؟ قئؿ

 عمِ تكاز ثت "أثسف التٍئد كأتهمً الثت": اسبدؿ اثدٓث عئئشب: كقئؿ الثئفظ ااف ثتر فْ فبث الائرم
كقد أذف عهر لىسئء الىاْ فْ الثت هف غٓر هثـر كلـ .. الهرأة هع هف بةؽ اً كلك لـ ٓكف زكتئن ٚك هثرهئن 

. ()ٓىكر عمًٓ

كعمِ ٌدم خٓئرات الفقٍئء فإف هف الٓسٓر القكؿ إذف إف ٌذا الثكـ هعمؿ اعمب فقد اٖهف، كاذلؾ ٓدكر الثكـ 
، كبقٓـ فْ فْ عمـ أك عهؿهع عمبً كتكدان كعدهئن، ٚك شؾ أف اٖهف الذم ٓبكفر الٓكـ لمفبئة الهثبشهب بسئفر 

سكف هىئسب هع هتهكعب هف الطئلائت، أك بسئفر ائلطئئرة إلِ عهرة أك ثت أك المثئؽ ازكج أك كالدٓف، فْ 
. شركئت هأهكىب هضهكىب، ٚ شؾ أف ذلؾ عمِ اخبٛؼ أشكئلً أصاث هأهكىئن غئٓب اٖهف فْ زهئىىئ

كقد كردت آةئر كةٓرة عف الىاْ بشٓر إلِ أف اٖهف سٓغمب عمِ اٖرض كأف الهرأة سبسئفر هف الثٓرة ثبِ 
بطكؼ ائلآت هف غٓر أف ٓصثاٍئ أثد، هف ذلؾ هئ أخار اً الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عدم اف ثئبـ 

. ()"ٓكشؾ أف بخرج الظعٓىب هف الثٓرة بؤـ الآت ٚ تكار هعٍئ": اقكلً

ب فْ أىً لك اىبفِ الخكؼ فإف سفر الهرأة ادكف هثـر  ٚك شؾ أف اشئرة الىاْ اٍذا، كاسباشئري اً قٓرىب قٓك
. كارد كههكف، اؿ ٌك هف أعظـ إىتئزات ا٘سٛـ فْ اٖرض

كلٓس هقبضِ ذلؾ إعفئء الهرأة هف هسؤكلٓبٍئ، اؿ إف رعئٓب ٌذي اٚعبائرات ٓتعؿ الهرأة هائشرة فْ هكقع 
ٛن ائتبىئب هكاضع الفبىب، كرب فبف طئغٓب كفربٍئ البكىكلكتٓئ الثدٓةب لمرتؿ  الهسؤكلٓب، إذ ٌْ الهكمفب أص

هئ فْ الثضر،  . تعؿ هظىب الفبىب فْ الدار أكار هف الهظىب فْ السفرتكالهرأة عمِ السكاء ٌك
                                                             

 434 ص4وقد عزاه إلى اإلمام األوزاعي، جالمنتقى شرح الموطأ للباجي المالكي  ()

 344 ص7 تحفة األحوذي بشرح سنن الترمذي، للمباركفوري ج()

 104 ص9ج  ،شرح صحيح مسلم للنووي ()
 450 ص1،ـج،  لإلمام مالك بن أنس برواية عبد الرحمن األصبحيالمدونة الكبرى ()
 446 ص،4ـالبن حجر العسقالني ج  بشرح صحيح البخاري،فتح الباري ()

 1316 ص 3جرواه البخاري في كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم،  ()
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: مصافحة النساء

ٓادك ٌذا الائب هف أكةر اٖاكاب ثرتئن فْ العهؿ الدامكهئسْ، ثٓث بثكـ الهصئفثئت كالهتئهٛت أعراؼ 
دامكهئسٓب كةٓرة، كراهئ برهز الهصئفثب أك عدـ الهصئفثب إلِ هكقؼ سٓئسْ ٚ ٓٓرد أم هف الفٓرقٓف ا٘شئرة 

. إلًٓ، اٖهر الذم ٓفبرض آئف اعض الثقئئؽ فْ ٌذا السآؿ

ىص قئىكف العرش  إف اهبىئع الهرأة عف الهصئفثب فْ الفقً ا٘سٛهْ لً ىظئئر كةٓرة فْ بقئلٓد اٖهـ، ٓك
عبار اهبىئع الهمكب عف الهصئفثب أهران هارران  الآرطئىْ عمِ هىئصب هثددة ٓسهث لٍئ اهصئفثب الهمكب، ٓك

فْ القئىكف ٓتب اثبراهً، كهئ بىص أداب الٓئائىٓب كالصٓىٓب عمِ آداب خئصب ببصؿ ائلهصئفثب 
ْ بقئلٓد بثظِ ائثبراـ لدل بمؾ الشعكب كهف شأف المٓئقب الدامكهئسٓب أف بثبـر بمؾ العئدات . كاٚىثىئء، ٌك

سٛهٓب هادأ غٓئب الهرأة عف الاركبكككؿ الدامكهئسْ،  كفْ الهتبهع ا٘سٛهْ فقد اعبهدت عدة دكؿ عرآب كا 
ك أهر ٚ اعبراض عمًٓ دامكهئسٓئن، كلكىً فْ الكاقع كرس الصكرة الىهطٓب عف ا٘سٛـ البْ ٓكرسٍئ  ٌك

ك أف الهرأة الهسمهب هغٓاب كهىبقصب الثقكؽ . الخطئب الغراْ عهكهئن ٌك

كهئ قئهت الهرأة الهسمهب فْ كةٓر هف الامداف ا٘سٛهٓب ائلهشئركب فْ الىشئط الدامكهئسْ اثتئاٍئ دكف أف 
. بصئفث الرتئؿ

كهع ذلؾ فإف هف ضركرة ٌذي الدراسب أف باسط اٖدلب لكؿ هف الفٓرقٓف، دكف أف ىبدخؿ ائلبرتٓث آف اٖدلب، 
. بئركٓف ذلؾ لمعمهئء كالفقٍئء فْ كؿ امد إسٛهْ

ئ اةىئف : كتهمب القكؿ أف الذٓف ذٌاكا إلِ ثرهب الهصئفثب اسبدلكا اأدلب كةٓرة أشٌٍر

 إىْ ٚ أصئفث الىسئء": قكلً صمِ ا عمًٓ كسمـ"(). 
 هئ هست ٓد رسكؿ ا ٓد اهرأة قط": كقكؿ عئئشب رضْ ا عىٍئ"(). 

 

ئ اةىئف : أهئ الذٓف رأكا تكاز الهصئفثب فقد اسبدلكا اأدلب كةٓرة أشٌٍر

                                                             
 ، كما رواه النسائي وأحمد442، ص 4  رواه االمام مالك، انظر المنتقى، شرح الموطأ، ج
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 صئفثت رسكؿ ا فمـ أر كفئن ألٓف هف كفً:"قئلت: ثدٓث هئٓرب البهٓهٓب"() .
 ائٓعىْ؟ فىظر إلِ ٓدٌئ فقئؿ! ٓئ ىاْ ا": عف ٌىد اىت عباب أىٍئ قئلت: ثدٓث آعب الىسئء :" ٚ

  .()، فذٌات فغٓربٍهئ اثىئء ةـ تئءت فائٓعبً"أائٓعؾ ثبِ بغٓرم كفٓؾ كأىٍهئ كفئ ساع

فٍذي ائخبصئر اٖدلب الهبقئامب، ٚك شؾ أف لمعمهئء كٛهئن فْ كؿ كاثد هىٍئ، كاثساؾ اٚطٛع عمِ اٖهر 
. كهئ ذٌب إلًٓ الفٓرقئف كاخبٓئر هئ ٌك أىفع لٙسٛـ كالهسمهٓف

 

: النقاب

هكف القكؿ اأف الهرأة الهىقاب ٚ   ٚ شؾ أف الىقئب ٓعبار عئئقئن ثقٓقٓئن آف الهرأة كآف العهؿ الدامكهئسْ، ٓك
. بسبطٓع أف بهئرس العهؿ الدامكهئسْ

كهف الهؤكد أف البزاـ الىقئب لـ ٓكف عئهئن فْ الصثئآئت فقد كئف هىٍف هف بمبزهً كهىٍف هف ٚ بمبزهً، 
ذي  راء كالآضئء كالسكداء كالسفعئء كغٓر ذلؾ، ٌك ككئف فْ ىسئء الصثئاب هف كصفت ائلثهٓراء كالٌز

. اٖكصئؼ كمٍئ ٚ ببأبِ ادكف كشؼ الكتً

: كقد فٍـ عدد هف الفقٍئء كتكب الىقئب هف آٓبٓف كٓرهبٓف فْ كبئب ا

ًٍفاَّل ﴿:اٖكلِ آٓب الىكر ٓيكًا مىِ تي فاَّل عى هيًرًٌ ٍلٓىٍضًرٍافى ًاخي ٍىئ كى ٍىرى ًهٍى اَّٚل هىئ ظى ٍيفاَّل ًإ  .()﴾كٚى ٓيٍاًدٓفى ًزٓىىبى

ًٍفاَّل ذىًلؾى ﴿: كالةئىٓب آٓب اٖثزاب ًٛآًا ًٍفاَّل ًهف تى مىٍٓ ًىسىئًء الهيٍؤًهًىٓفى ٓيٍدًىٓفى عى اىىىئًبؾى كى ٖىٍزكىاًتؾى كى ُّْ قيؿ  ٍىئ الىاَّلًا ٓىئ أىُّٓ
ٍٓفى  ٛى ٓيٍؤذى ٍففى فى . ()﴾أىٍدىىِ أىف ٓيٍعرى

ؿ، فقد اخبمؼ  ٚك خٛؼ أف الىص القرآىْ فْ الهسألب قطعْ الةاكت فْ البىٓزؿ ظىْ الدٚلب فْ البأٓك
ك هئ دكىً عمهئء البفسٓر ابفصٓؿ كآر مً اخبٛفئن كةٓران، ٌك . الفقٍئء فْ بأٓك

                                                             
   119، ص 2، وكذلك االستيعاب في معرفة االصحاب، ج113، ص 8  اإلصابة في تمييز الصحابة، ج 
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 31 سورة النور 

  59 سورة األحزاب 



66 
 

ؿ الهراد اقكلً بعئلِ ٍىئ﴾﴿: كبعددت أقكاؿ الصثئاب كالبئاعٓف فْ بأٓك ٍىرى ًهٍى اَّٚل هىئ ظى ٍيفاَّل ًإ إلِ  كٚى ٓيٍاًدٓفى ًزٓىىبى
ك قكؿ ااف هسعكد إلِ القكؿ اتكاز  ٚن ببردد آف القكؿ اهىع ظٍكر أم شْء هف الهرأة ٌك ىثك اةىْ عشر قك

ك قكؿ ااف عائس .  ()ادك ٓدٍٓئ كقدهٍٓئ ككتٍٍئ ٌك

ٍف: كلك أراد القطع كالثسـ لقئؿ ٍف، كلقئؿ ٚك ٓادٓف شٓئئن هف كتٌك ف عمِ كتٌك  اٛ كلٓضراف اخهٌر
. اسبةىئء

ٍٓف: كهئ بعددت أقكالٍـ فْ الهراد اإدىئء التمائب فْ قكلً بعئلِ ٍففى فىٛ ٓيٍؤذى إلِ ىثك ﴾﴿ذىًلؾى أىٍدىىِ أىٍف ٓيٍعرى
ئ اأذل، ٖف الثرة إذا عرفٍئ السفٍئء  ةهئىٓب أقكاؿ، هىٍئ أف الهراد أف بدىْ التمائب لٓعرفٍئ الىئس فٛ ٓىئلٌك

ىهئ ٓبىئكلكف ائٖذل هف ٚ ٓعرؼ لٍئ أٌؿ ٚك قرااب . أعرضكا عىٍئ، كا 

. ذلؾ أدىِ أف ٚ ٓعرفف فٛ ٓؤذٓف:  القطع لقئؿأرادكلك 

ئ إثراهئن ٚزهئن لصثب ىسكٍئ، كفْ  ٚك خٛؼ أف الهرأة ىٍٓت عف الىقئب فْ إثراهٍئ ائلثت، كاعبار سفكٌر
ك هثـر   اهرأة خةعهٓب فتئءبًالثدٓث أف الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ أردؼ خمفً الفضؿ اف العائس ٌك

كضٓئب الكتً، فتعمت بسألً كالفضؿ اف العائس ٓىظر إلٍٓئ، فثكؿ رسكؿ ا كتًٍ إلِ الطرؼ أخر 
. ()فتعؿ ٓىظر إلٍٓئ هف الشؽ أخر

. ككئف غئٓب أهري صمِ ا عمًٓ كسمـ أىً أهر الفضؿ اغض الاصر كلـ ٓأهر الهرأة ائلىقئب

كائلتهمب فٍذي ٌْ اٖقكاؿ هعزكة إلِ هراتعٍئ الهعبهدة كلٓس هف شرط ٌذي الدراسب أف ببكلِ البرتٓث 
ف أعمـ الىئس أعمهٍـ  كالفبكل، اؿ باسط اٖدلب آف ٓدم العمهئء، رتئء إظٍئر عذر هف أخذ اكؿ دلٓؿ، كا 

هئ أثب أف :"ائخبٛؼ الىئس، كاخبٛؼ الفقٍئء بكسعب عمِ اٖهب كرثهب، كقد قئؿ عهر اف عاد العٓزز
. ، كا أعمـ"أصثئب رسكؿ ا لـ ٓخبمفكا، لك لـ ٓخبمفكا لـ بكف سعب
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 :حصانة السفراء
لـ برد فْ الفقً ا٘سٛهْ عائرات ثصئىب السفراء أك ثصئىب السمؾ الدامكهئسْ، كلكف الهعئىْ الهقصكدة 

ك ائب ٚ  ف كاردة اكفرة فْ كبب الفقً ا٘سٛهْ فْ ائب التٍئد ائب الهسبأهىٓف كأٌؿ العٍد، ٌك اٍذي العىئٓك
. ٓخمك هىً كبئب فقً إسٛهْ هرتعْ

 الثصئىب هف زكآئ أراعب كفقئن لهئ قرربً ابفئقٓب فٓٓىئ الخئصب ائلعٛقئت الدامكهئسٓب فْ هسألبكسىبىئكؿ 
: الدكؿ، كىبىئكؿ هىٍئ

 الثصئىب الشخصٓب. 
 الثصئىب القضئئٓب. 
 الثصئىب الهئلٓب. 

 

: الحصانة الشخصية( 1

 عمِ اٚعبداءثرهب ":  عمِ هادأ ثصئىب الهاعكةٓف الدكلٓٓف، ههئ كرد فٍٓئ1961ىصت ابفئقٓب فٓٓىئ لعئـ 
 ." هو أىَئع ئٖذُ()َٚ ٓؤذُ اترت أَ ضرا أَ غٓريؿ فٛ ٓقب، شخص ئلهاعَة ئلدامَهئسْ َذئبً

، قػٓتا هعئهمبً ائثبرئن ٚئؿ ا، َأّ ىَع هو أىَئع ئٖذُ ئلىفسْ، عدن بعرٓضً لٌٙئىب: َهىٍئ
. كراهبً عمِ شخصً أَ ثرٓبً أَ اٚعبداءخٛصب ذلك أىًّ ٓثرن ك

َئلسهئت ، هئ ٓبعمق اثهئٓب هىزلً َثهئٓب أَرئقً َهرئسٛبًكؿ َههئ ٓىدرت بثب هادأ ئلثصئىب ئلشخصٓب 
. فْ ؤقمٓن ئلدَلبؿ لً اثرٓب ئلسفر َئلبىق

                                                             
  .496ص، القانون الدولي العام وعلي صادق أبو هيف،،342ص، للدكتور عزيز شكري  إلى القانون الدولي العام وقت السلمل المدخ
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َىصب فْ ئلفقرب ،  هو ٌذي ئٚبفئقٓب فْ فقربٍئ ئَٖلِ عمِ ثرهب هسكو ئلهاعَة30ىصب ئلهئدب كقد 
. َهسبىدئب أَ هرئسٛبؿ ئلةئىٓب عمِ ثرهب ئٖشٓئء ئلهبعمقب اً هو أهَئ

كفْ الكاقع فإف ٌذا المكف هف الثصئىب هقرر فْ الشٓرعب لكؿ إىسئف اغض الىظر عف تىسٓبً كدٓىً كلكىً 
كقكهً، طئلهئ أىً دخؿ الدكلب ا٘سٛهٓب اإذف صثٓث، فقد بكابرت الىصكص القرآىٓب الكٓرهب عمِ ثرهب دـ 

ـى ﴿:  هف اٖذل، قئؿ بعئلِ لكفاأما٘ىسئف كهئلً كعرضً، كعدـ تكاز الهسئس اٍئ  راَّل كٚى بىٍقبيميكا الىاَّلٍفسى الاَّلًبْ ثى
ًي كىئفى هىٍىصيكران  ًً سيٍمطىئىئن فىٛ ٓيٍسًرٍؼ ًفْ اٍلقىٍبًؿ ًإىاَّل ًلِّٓل عىٍمىىئ ًلكى ٍظميكهئن فىقىٍد تى ٍف قيًبؿى هى هى ؽِّل، كى ٌٚ ًائٍلثى ًي ًإ  .﴾الماَّل

ٌىئ فىكىأىىاَّلهىئ ﴿: كفْ القرآف الكٓرـ ٍف أىٍثٓىئ هى ًهٓعئنكى ٖىٍرًض فىكىأىىاَّلهىئ قىبىؿى الىاَّلئسى تى ًٍٓر ىىٍفسو أىٍك فىسىئدو ًفْ ا هىف قىبىؿى ىىٍفسئن ًاغى
ًهٓعئن  . ﴾أىٍثٓىئ الىاَّلئسى تى

ك ٓشهؿ كؿ  كهف الهٛثظ فْ أٓبٓف أف القرآف ٌىئ لـ ٓقؿ هف قبؿ هؤهىئن أك هسمهئن اؿ هف قبؿ ىفسئن، ٌك
. إىسئف كئئىئن هئ كئف دٓىً

ٍٓئ الىئس إف دهئءكـ كأهكالكـ كأعراضكـ ثراـ أ":  كفْ ثتب الكداع قئؿ الىاْ الكٓرـ صمِ ا عمًٓ كسمـ
. "المٍـ فئشٍد.. ٚ ٌؿ امغتأ... عمٓكـ كثرهب ٓكهكـ ٌذا فْ امدكـ ٌذا

كهف التدٓر ذكري أف خطئب الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ لمىئس ٓكـ الثت اٖكار كئف اصٓغب ٓئ أٍٓئ الىئس، 
تب بكفٓر الكراهب لكؿ إىسئف ك شئهؿ لؾ ٖثد، فبتب عصهب الدهئء ٓك . ٌك

كهع ذلؾ فقد خص الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ الهعئٌدٓف كالهسبأهىٓف اىصكص خئصب بفرض اثبراهٍـ 
كبثقؽ أهىٍـ كبثهْ بثركئبٍـ، كذلؾ ثبِ ٚ بمباس اٖهكر عمِ الىئس، آف الهشرؾ الهثئرب كالهشرؾ 

ئ، قئؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ : الهسئلـ، الذم دخؿ فْ أهف اٖهب كتكاٌر

ف ٓرثٍئ لٓكتد هف هسٓرة اراعٓف عئهئن " . ()"هف قبؿ هعئٌدان لـ ٓرح رائثب التىب، كا 

أٚ هف قبؿ ىفسئن هعئٌدة لٍئ ذهب ا كذهب رسكلً فقد أخفر ذهب ": كفْ ثدٓث آخر قئؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ
 .()"ا ٚك ٓرح رائثب التىب
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كلعؿ هف أكضث صكر ثهئٓب الهعئٌد كالهسبأهف قٓئهً صمِ ا عمًٓ كسمـ ائسبقائؿ كفكد الدكؿ الهثئراب 
ً كأكـر كفئدبٍهئ  عمِ الرغـ هف سكء اغٍٓـ كثراٍـ عمِ ا٘سٛـ، فقد اسبقاؿ رسكلْ كسرل خرخسري كائآك

ثضئر هثهد اف عاد ان ٓىص عمِهع أف سفئربٍهئ كئىت فْ غئٓب الاغْ كالمؤـ، ككئىئ ٓثهٛف أهر  ضاط كا 
ٌهئ كسرل . ا القرشْ إلِ هٚك

: كذلؾ فإىً اسبقاؿ رسكلْ هسٓمهب الكذاب ااف أةئؿ كااف الىكاثب، كهعٍهئ كبئب هسٓمهب إلِ رسكؿ ا كىصً
لؾ ىصؼ اٖرض هف .. أهئ اعد فإىْ قد أشركت فْ اٖهر !!.. هف هسٓمهب رسكؿ ا إلِ هثهد رسكؿ ا"

 "!! ٓعبدكفقكـقامؾ كلىئ ىصؼ اٖرض هف قامىئ، كلكف قٓرشئن 

ف فْ هسٓمهب  كثٓف سألٍهئ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عف هكقفٍهئ أفثشئ فْ القكؿ، كثٓف سألٍهئ هئ بقٚك
ف فْ قئٚ"ىقكؿ إىً رسكؿ ا:"قئٚ ٚن ": ، كثٓف سألٍهئ هئ بقٚك .  "!!!ٚ ىعمهؾ رسك

ٚن لقبمبكهئ"، كفْ ركآب "لٚك أف الرسؿ ٚ بقبؿ لقبمبكهئ": كقئؿ رسكؿ ا لٍهئ ٛن رسك ، قئؿ ااف "لك كىت قئب
. ()"فهضت السىب أف الرسؿ ٚ بقبؿ": هسعكد

هئ فإف رسكؿ ا رفض أف ٓىئلٍـ أثد  كرغـ غضب الصثئاب الشدٓد هف رسئلب الرسكلٓف كفثش اسبفزاٌز
. اسكء، ككفر لٍهئ أهىئن كثهئٓب كزادان ثبِ خرتئ هف الهدٓىب

طب اف عاد  كفْ هةئؿ آخر فقد اسبقاؿ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عقب عهرة القضئء كفد قٓرش كفٍٓـ ثٓك
العزل، ككئف شدٓد الىكئٓب ائ٘سٛـ كالهسمهٓف، كقد تئء ٓثهؿ رسئلب لئٓهب هف قٓرش، بأهري اكتكب هغئدرة 

كهئذا عمٓكـ لك خمٓبهكىْ ٓكهئن ":  كقئؿ،هكب عمِ الفكر ٌك كأصثئاً، كهع أف رسكؿ ا اسبأىِ اٍـ كبمطؼ
طب قئؿ"رااعئن فأعرست آف ظٍراىٓكـ كصىعت لكـ طعئهئن فدعكبكـ إلًٓ ٚ ثئتب لىئ اؾ ٚك ": ، كلكف ثٓك

طب كصئح سعد اف عائدة فْ كتًٍ "...اطعئهؾ اخرج عىئ  كغضب الصثئاب أشد الغضب هف لؤـ ثٓك
ٛن  ، فقئؿ رسكؿ ا صمِ "ٚ ٓخرج هىٍئ إٚ طئئعئن راضٓئن !!  ٚك اأرض أآؾاأرضؾكذات لعهر ا لٓست :"قئئ

. ()"ٓئ سعد ٚ بؤذكا قكهئن زاؤكىئ فْ رثئلىئ": ا عمًٓ كسمـ

ذي كمٍئ أصكؿ بعزز هادأ الثصئىب الشخصٓب لمسفراء، ٓزئدة عمِ هئ ٌك هقرر هف ٌذا المكف هف الثصئىب  ٌك
ْ بعكس كعٓئن دامكهئسٓئن هاكران فْ ثئتب الدكلب ا٘سٛهٓب لاىئء  كالثهئٓب لسئئر الىئس فْ ا٘سٛـ، ٌك
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ك هئ ٓعكد ائلخٓر عمِ  هصداقٓب عئلٓب هف البعئهؿ الدامكهئسْ فْ إطئر العٛقئت الخئرتٓب كالدكلٓب، ٌك
. الدكلبٓف كعمِ شعآٍهئ

كٓزئدة فْ بسٍٓؿ هٍهب الاعةئت الدامكهئسٓب فقد أكد الفقٍئء عمِ قاكؿ ادعئء الههةؿ الدامكهئسْ كلك لـ ٓكف 
ضئن هف الدكلب ا٘سٛهٓب اعد، كقرر ا٘هئـ الشككئىْ أف أهئف الرسؿ هقرر شرعئن  ، كأكد كتكب ()ٓثهؿ بفٓك

ك إهئـ الثىفٓب فْ فقً الدكلب كالقضئء إبكفٓر اٖهف لٍـ، اؿ إف ا٘هئـ أاك ٓكسؼ ٓعقكب اف  ارآٌـ ٌك
كالخراج ذٌب إلِ أاعد هف ذلؾ كاعبار أف هف ادعِ أىً سفٓر قكـ كتب بصدٓقً ثبِ ٓامغ هأهىً كلك لـ 

ٛن لعهؿ الهاعكةٓف الدامكهئسٓٓف ض هف الدكلب الهسمهب، كذلؾ بسٍٓ فْ عصر لـ بكف ، ٚسٓهئ ٓكف هعً بفٓك
فًٓ كسئئؿ اٚبصئؿ هبئثب ائلشكؿ الهعركؼ هف الٍئبؼ كالآرد اٚلكبركىْ كغٓر ذلؾ، ككئف هف الكارد أف 

بعٓف ثهئٓبً كرعئٓبً ثبِ ٓةات العكس، كىص  ٓذٌب السفٓر اسفئربً دكف عمـ الامد البْ ٓسٓر إلٍٓئ، ٓك
ئلهمك اعةىْ ؿ أىئ رسَ": ؿٓسألَىً عو ئسهًفإو قئ، ؤو ئلَٚب ؤذئ هئ ٚقَئ رسَٚ: "٘هئـ أاْ ٓكسؼاعائرة 

 .))"َٚ ٓبعرض لً، عمًٓؿ فإىً ٓصدق َٚ سآ، "ؤلِ همك ئلهسمهٓو ٌَذئ كبئا هعْ

كقرر ا٘هئـ الرافعْ هرتث الفقً الشئفعْ أىً إذا ىاذ الهسبأهف العٍد كتب بامٓغً الهأهف ٚك ٓبعرض لهئ هعً 
كلك خرج الهسبأهف إلِ دار الثرب غٓر ىئقض لمعٍد اؿ لرسئلب أك بتئرة كهئت ٌىئؾ فٍك .. اٛ خٛؼ

القطع اردي إلِ كارةً، ٚىً هئت كاٖهئف ائؽ فْ ىفسً، فكذا فْ : كالهذٌب.....كهكبً فْ دار ا٘سٛـ
تكز لكرةب هف ىئؿ اٖهئف، كلً هئؿ فْ اٛد الهسمهٓف دخكؿ اٛد ا٘سٛـ لطمب ذلؾ الهئؿ ...... هئلً اؿ ٓك

. ()اغٓر أهئف
 

: الحصانة القضائية( 2

ٚ بعرؼ فْ الفقً ا٘سٛهْ عائرة الثصئىب القضئئٓب كهصطمث، كثبِ اعٓدا عف الهصطمث فإف الفقً 
ا٘سٛهْ شدٓد فْ كتكب البزاـ أثكئـ القضئء كاسبقٛؿ القضئة ائلثكـ كثقٍـ ككاتاٍـ فْ اسبدعئء الىئس 
كسهئع شٍئدابٍـ كأقكالٍـ، ٚك ٓثؿ ٖثد اٚهبىئع عف الهةكؿ أهئـ القضئء إذا دعئي القضئء، كقد دلت عمِ 

. ذلؾ ىصكص شرعٓب كةٓرة كاضثب
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كقد تئء القرآف الكٓرـ شدٓدان فْ كتكب الخضكع لمقضئء كعدـ بكفٓر اسبةىئءات أك اهبٓئزات فْ القضئء، 
ؿ فْ سكرة الىسئء تئء ىصئن فْ الهسألب، ثٓث رفع إلِ رسكؿ ا  كلعمىئ ىكبفْ ٌىئ اإٓراد ىص قرآىْ طٓك

قضٓب سرقب ابٍـ اٍئ صثئاْ اسهٍطعهب اف أآرؽ فدفع ائبٍئـ هكاطف ٍٓكدم اسهً ٓزد اف السهٓف، كقد ٌـ 
رسكؿ ا اأخذي ائلتىئٓب اقٓرىب أف ٓدي كئىت عمِ الهئؿ الهسركؽ، هع أف ذلؾ كئف كٓدان هف طعهب اف 

أآرؽ، فىزؿ القرآف الكٓرـ شدٓدان فْ كتكب البثرم كالبةات كاٚثبٓئط كعدـ بهٓٓز الىئس فْ القضئء اساب 
ئًئًىٓفى ﴿: هكاقعٍـ أك هىئزلٍـ أك هراباٍـ ٚى بىكيف لِّلٍمخى ًي كى ـى اىٍٓفى الىاَّلئًس ًاهىئ أىرىاؾى الماَّل ؽِّل ًلبىٍثكي ٍلىىئ ًإلىٍٓؾى اٍلًكبىئبى ًائٍلثى ًإىاَّلئ أىىزى

ئ ًصٓهن ًى كىئفى غىفيكرنا راَّلًثٓهنئ، خى ًً ًإفاَّل الماَّل ٚى ٓيًثبُّ هىف ، كىاٍسبىٍغًفًر الماَّل ًى  ـٍ ًإفاَّل الماَّل ٍي ًف الاَّلًذٓفى ٓىٍخبىئىيكفى أىىفيسى ئًدٍؿ عى ٚى بيتى كى
كاَّلاىنئ أىًةٓهنئ كىئفى ، كىئفى خى ِ ًهفى اٍلقىٍكًؿ كى ٚى ٓىٍرضى ـٍ ًإٍذ ٓياىِّٓلبيكفى هىئ  ٍي ٌيكى هىعى ًً كى ٚى ٓىٍسبىٍخفيكفى ًهفى الماَّل ٓىٍسبىٍخفيكفى ًهفى الىاَّلئًس كى

ًي ًاهىئ ٓىٍعهىميكفى هيًثٓطنئ ًب أىـ هاَّلف ، الماَّل ـٍ ٓىٍكـى اٍلًقٓىئهى ٍي ٍى ًى عى ئًدؿي الماَّل ٓىئًة الدٍُّىٓىئ فىهىف ٓيتى ـٍ ًفْ اٍلثى ٍي ٍى ئدىٍلبيـٍ عى ء تى ٌىؤٚي ٌىئأىىبيـٍ 
ٛن  ًكٓ ـٍ كى ًٍ مىٍٓ ًى غىفيكرنا راَّلًثٓهنئ، ٓىكيكفي عى ًى ٓىًتًد الماَّل ًي ةياَّـل ٓىٍسبىٍغًفًر الماَّل ـٍ ىىٍفسى هىف ٓىٍعهىٍؿ سيكءنا أىٍك ٓىٍظًم هىف ٓىٍكًسٍب ًإٍةهنئ ، كى كى

ًكٓهنئ ًمٓهنئ ثى ًي عى كىئفى الماَّل ًً كى مىِ ىىٍفًس ًي عى ٍٍبىئىنئ ، فىًإىاَّلهىئ ٓىٍكًساي ًً اىًرٓئنئ فىقىًد اٍثبىهىؿى اي ًطٓئىبن أىٍك ًإٍةهنئ ةياَّـل ٓىٍرـً ًا هىف ٓىٍكًسٍب خى كى
ًآىنئ ٍةهنئ هُّ . ()﴾كىاً 

كالىص ائلغ الشدة فْ كتكب بىفٓذ أثكئـ القضئء، كعدـ تكاز البهٓٓز آف الىئس لهراباٍـ أك هىئزلٍـ أك 
. درتئبٍـ

 القضئء الشرعْ لمكصكؿ إلِ العدالب، كبكابرت اٖخائر اخضكع إلِكقد بكابرت الىصكص اكتكب اٚثبكئـ 
 كئف القضئء ٓسبدعْ هف ٓقبضْ هف الىئس ٘ثقئؽ الثؽ ثٓثكائر اٖئهب فْ ا٘سٛـ لمقضئء كأثكئهً، 

كظٍكر العدالب، ثبِ اسبدعْ الخمفئء أىفسٍـ إلِ القضئء، كقد اسبدعِ القئضْ شٓرث أهٓر الهؤهىٓف عمْ 
اف أاْ طئلب إلِ هتمس قضئء اخصكهب خئصهً فٍٓئ ٍٓكدم، كأهر القئضْ شٓرث اإةائت ٓد الٍٓكدم عمِ 

ك خمٓفب  .()الدرع لعدـ كفئٓب اٖدلب، كثكـ ضد عمْ ٌك

 الفقً ا٘سٛهْ الهبقدـ هىث الثصئىب القضئئٓب اأفكاىئء عمًٓ فإف هف العسٓر أف ىذٌب إلِ القكؿ 
لمهسؤكلٓف أٓئن كئىت هكاقعٍـ فْ الدكلب، كذلؾ البزاهئن ادعـ القضئء الهطمؽ لبثقٓؽ العدالب كا٘سراع فْ 

ء أثدان كشركطٍئ، ٚك ىعرؼ أف الفقً ا٘سٛهْ هىث اآىئبٍئ ا٘دٚء   الثصئىب فكؽ ثكـ القضئء أٓئن كئف ٌٚؤ
. كأٓئن كئىت هىئزلٍـ كهراباٍـ
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كفْ الثقٓقب فإف اٖقرب لركح ا٘سٛـ كهائدئً أف ٚ ٓككف اسبةىئء فْ القضئء، ٚك ثرج هف القكؿ اكتكد 
. ٌذا الخٛؼ آف الفقً ا٘سٛهْ كآف البكتً الثدٓث فْ الثقكؽ الدامكهئسٓب

كهع ذلؾ فٛ ٓهىع أف ىؤصؿ لاعض الكسئئؿ البْ ٓهكف أف بسئعد الهسؤكؿ الدامكهئسْ أك اٖهىْ فْ 
هبئاعب القضئء كبثقٓؽ العدالب دكف أف ٓؤةر ذلؾ هائشرة عمِ دكري الدامكهئسْ، فقد ىصت ابفئقٓب تىٓؼ 

:  عمِ اسبةىئءات هبعددة ٓخضع فٍٓئ الدامكهئسْ لمقضئء الهثمْ، كهف ٌذي الثئٚت

  عقئرٓب ٓهبمكٍئ اصفب شخصٓبإذا كئف الىزاع ثكؿ همكٓب.  
  بتئرٓب قئن اٍئ ئلهاعَة ئلدامَهئسْ لثسئاً ئلخئصؿ  ئلدعَُ ىئشئب عو أعهئكئىتؤذئ. 
 ئلدعَُ هبفرعب عو دعَُ أصمٓب بقدن اٍئ ئلهاعَة ئلدامَهئسْ اىفسً ؤلِ قضئءئلدَلب كئىتذئ إ

 .ان ائعبائري هدعٓ
  فٍٓئ اَصفً هىفذئ أَ هدٓرئ أََرٓةئؿ  ئلبْ ٓدخكالبركئت، ئلدعَُ ببعمق اشؤَو ئ٘رةكئىتؤذئ. 

ٓفب ػأٓضئ – أو ٓخرت ئلهاعَة ئلدامَهئسْ عمِ قَئىٓو ئلدَلب ئلهض-  أوٌذي ئلثصئىب ٚ بعىْ كهئ
، كئلدَلبػ شخصئ غٓر هرغَا فًٓ لدُ بمأعبارذلك ؿ فإو فع، َأو ٓربكا ئلترئئن فْ أرضٍئ، َأهىٍئ

َذلك اثسا ىَعٓب َعظن ئلترنئلذّ أقدن ، أَ بطئلا اسثاً أَ طردي، َٓثق لٍئ أو بمفب ىظر دَلبً
ذّ بكفمب اً ئبفئقٓب ػٌَذئ ئل، لكىٍئ ٚ بهمك – فْ ىظر ئلقئىَو ئلدَلْ – اإخضئعً لقئىَىٍئ ئلتىئئْ، عمًٓ
 .() فْ ئلهئدب ئلثئدٓب َئلةٛةٓو1961 لسىب فٓٓىئ

كاهكف ٌىئ اٚسبعئىب ائلاثث العمهْ الذم قدهً الدكبكر اكاكش اعىكاف بطكر الدامكهئسٓب عار العصكر، 
: كبثدث فًٓ عف الثصئىب القضئئٓب لمدامكهئسٓٓف فْ ا٘سٛـ اقكلً

الثصئىب القضئئٓب كالعدلٓب لمفقً ا٘سٛهْ فْ ٌذا الصدد هكقؼ هسبقؿ عف غٓري، كأسئس ٌذا الهكقؼ "
بثهٓؿ الهعئٌد أك الهسبأهف، كهةمً الهاعكث الدامكهئسْ كىثكي الهسؤكلٓب الهدىٓب كالهئلٓب، كالهسؤكلٓب 

التىئئٓب التزائٓب عهئ ٓربكاً هف أعهئؿ فْ اٛد ا٘سٛـ، ٖىً همـز اأثكئهٍئ ثئؿ إقئهبً فٍٓئ أك كتكدي عمِ 
ٚن عمِ الىثك البئلْ"أراضٍٓئ ا٘قمٓهٓب : ، كآئف ٌذا إتهئ

ابفؽ الفقٍئء عمِ كتكب اسبٓفئء الثقكؽ كالثدكد هف الهعئٌد كالهسبأهف كالدامكهئسْ كىثكي إذا بعمقت -   أ
عار عف ٌذي الثقكؽ فْ الفقً ا٘سٛهْ اثقكؽ العائد، كئلضرب كالشبـ كالسرقب، كالقذؼ، كالقبؿ، . ائٖفراد ٓك
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أف ثقكؽ اٖفراد قئئهب عمِ الهفئبشب كالهشئثثب، اخٛؼ ثقكؽ ا :  ٌك،كبقكـ ٌذي الفكرة عمِ هادأ فطرم
. بعئلِ القئئهب عمِ الهسئهثب

اخبمؼ الفقٍئء فْ كتكب اسبٓفئء الثقكؽ كالثدكد هف الهعئٌد كالهسبأهف كالدامكهئسْ كىثكي إذا بعمقت -  ب
عار عف ٌذا اٖهر فْ الفقً ا٘سٛهْ اثقكؽ ا بعئلِ  .ائلثؽ العئـ أك الىظئـ العئـ، ٓك

ـ، لئٛ بخؿ إقئهبٍئ اإاٛغٍـ هأهىٍـ : فقئؿ التهٍكر ء كىثٌك ٚ بقئـ ثدكد الثؽ العئـ ٚك عقكائبً عمِ ٌٚؤ
ًي ﴿: الهأهكر اً فْ أٓب ىى ٍأهى ًي هى ًً ةياَّـل أىٍاًمٍغ باَِّل ٓىٍسهىعى كىٛـى الماَّل ئرىؾى فىأىًتٍريي ثى ده ًهفى اٍلهيٍشًرًكٓفى اٍسبىتى ٍف أىثى . ()﴾كىاً 

ء إثقئقئن لمثؽ : "كقئؿ أاك ٓكسؼ القئضْ كاعض الشئفعٓب بقئـ ثدكد الثؽ العئـ كبسبكفْ عقكائبً عمِ ٌٚؤ
ف الهعئٌد كىثكي همبـز ضهىئن، اهتهؿ أىظهب الدكلب  كالعدؿ، كقٓئسئن عمِ الهكاطف الذهْ فْ اٛد ا٘سٛـ، ٖك

". ثئؿ هككةً فٍٓئ

. كالقكؿ اٖخٓر ٌك الهعبرؼ عمًٓ كالهسبقر البعئهؿ اً آف الدكؿ ٌْ التهمب كذلؾ لضهئف اٖهف كاٚسبقرار
كفرض ٌٓاب القكاىٓف ا٘قمٓهٓب، عمهئن اأف اعضٍـ ٓرل أف بامغ الدكلب الهضٓفب دكلب الهكفد اإتراءات هثئكهبً 

، كبطردي هف الاٛد  Persona non grataفْ أراضٍٓئ، كهئأف لٍئ أف بعدي شخصئ غٓر هرغكب فًٓ 
. ()لمهثئفظب عمِ سٓئدبٍئ كسٛهبٍئ

ف الثصئىب القضئئٓب، بعبهد أكهع كؿ هئ قدهىئي فإىً ٓهكف لمدكلب ا٘سٛهٓب أف بؤسس ٚبفئقٓئت ةىئئٓب اش
. هادأ البعئهؿ ائلهةؿ، كبهٓز آف القئىكف الهدىْ كالقئىكف التىئئْ فْ اٚثبكئـ إلِ القضئء

كهع ذلؾ فقد ذٌب ا٘هئـ أاك ثىٓفب إلِ أف الترائـ ىكعئف ثؽ ا كثؽ العائد، كرأل أف ثقكؽ العائد ٚ 
ٓثؿ بأتٓمٍئ، ٚك ٓثؿ البهٓٓز فٍٓئ فئلىئس سكاسٓب كأسىئف الهشط، أهئ ثقكؽ ا فإىٍـ لـ ٓمبزهكا أثكئـ 

ىً ٚ إكراي فْ الدٓف، ٚك ٓثؿ إرغئهٍـ عمٍٓئ كثسئاٍـ إلِ ا . ()ا٘سٛـ كا 

 .()كقد ىسب ٌذا الرأم إلِ ا٘هئـ الشئفعْ أٓضئن ككافقً ا٘هئـ هئلؾ فْ هسألب الزىئ ٓربكاً الهسبأهف

                                                             
 .6 سكرة البكاب، أٓب ]

  دار الفكر - 148  تطور الدبلوماسية اإلسالمية عبر العصور،  للكاتب محمد بوبوش،  ص 
  55، ص9  المبسوط، لشمس األئمة السرخسي 
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  256، ص 2القيرواني، ج



74 
 

كأشئركا إلِ الفرؽ آف الذهْ كآف الهسبأهف فئلذهْ هكاطف فْ دكلب ا٘سٛـ كعمًٓ البزاـ القئىكف العئـ فٍٓئ، 
كلكف الهسبأهف غٓر هكاطف كهٍهئ طئلت سفئربً فٍك هقٓـ اصفب هؤقبب، ككاتب الدكلب ا٘سٛهٓب أف بامغً 
ك لٓس هسمهئن ٚك ٌك هقٓـ فْ سمطئف الهسمهٓف، اؿ إىً  هأهىً ثٓف ٓٓرد، ٚك كتً ٖخذي اأثكئـ ا٘سٛـ ٌك
عمىً، فٛ ٓىاغْ أف ىرغهً عمِ أثكئـ دٓىىئ ك ٓمبـز ذلؾ ٓك ئً لامدي كقد ىئؿ العٍد كاٖهئف ٌك . ٓىص عمِ ٚك

ٛن أبمؼ خهران لهسمـ أك كسر صمٓائن لهسمـ فإىً ٚ ٓضهف لثرهب ذلؾ عمًٓ، أفاؿ إف الفقٍئء ىصكا أىً لك   رت
 أك قبؿ خىٓزران لً أك كسر صمٓائن لً فإىً ٓضهف ٖىٍئ أهكاؿ هبقكهب هثبرهب عىدٌـ لذهْأهئ إف أبمؼ خهران 

ف لـ بكف لدل الهسمهٓف كذلؾ . كا 

ذا اٚسبةىئء الذم ذكري الفقٍئء فْ ائب إبٛؼ هئؿ الذهْ أقؿ خطران هف ثهؿ الدامكهئسْ الهسبأهف عمِ  ٌك
. البزاـ أثكئـ ٚ ٓؤهف اٍئ فْ شٓرعبً

ذا كمً فْ ثقكؽ ا، أهئ ثقكؽ الىئس فٛ أعمـ أف فقٍٓئن هف الفقٍئء هىث الهسبأهىٓف عمِ اخبٛؼ  ٌك
ذا ٌك اٖصؿ الذم دلت لً  كظئئفٍـ ثصئىب قضئئٓب بثكؿ آىٍـ كآف ا٘ىصئؼ لمىئس هف أىفسٍـ، ٌك

دي عهكهئت الىصكص فْ الكبئب كالسىب . الشٓرعب، كبٓؤ

 لهف ٓبرافع كٓدٓئن ضد دامكهئسْ، ٖف فْ ذلؾ خئصبٚك اد لمدكلب ا٘سٛهٓب أف بىص قكاىٓىٍئ عمِ عقكائت 
ئ  إسئءة هزدكتب لمدامكهسْ الهسبأهف كلامدي الذم خكلً ٌذا الثؽ، فٛ اأس أف بكضع قٓكد ضئهىب بقٌر

 إذا هئ ٚسٓهئالاعةئت الدامكهئسٓب كبقاؿ اٍئ بثهْ الاعةب الدامكهئسٓب هف الدعئكل الكٓدٓب البْ بعٓؽ عهمٍـ، 
بذكرىئ اٚثبهئؿ الكآر الكارد أف ٌذي الدعئكل قد بككف ذات خمفٓب سٓئسٓب كبدفع إلٍٓئ أثزاب اعٓىٍئ ادكافع 

. كٓدٓب كسٓئسٓب ٓتب أف ىتىب الدامكهئسٓٓف الكقكع فٍٓئ

ء  ككذلؾ فإىً رفعئن لمثرج ذٌب فقٍئء الشئفعٓب اكتً خئص إلِ الىص عمِ أىً ٓهكف أف ٓخص ٌٚؤ
الهسبأهىكف اعقكد خئصب هع الدكلب ا٘سٛهٓب، فٛ ٓمزهكف إٚ اهئ البزهكي هف اٖثكئـ فٍٓئ ائ٘رادة الهبائدلب، 

 ٓؤسس لهخرج هف ٌذا الثرج اثٓث بقكـ الدكلب أفكأعبقد أف ٌذا الذم ذٌب إلًٓ الفقٍئء الشئفعٓب ٓهكف 
ا٘سٛهٓب ابربٓب ابفئقٓئت خئصب لماعةئت الدامكهئسٓب بثقؽ هائدئ الشٓرعب فْ العدالب كالهسئكاة كبؤسس 

. عمِ قاكلٍـ لهادأ اٚثبكئـ إلِ البقئضْ الهثمْ فٓهئ ٓخص ثقكؽ ا كثقكؽ العائد تهٓعئن 
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أثسىٍئ ؤو شرط عمًٓ فْ عٍدي قطعً اسرقب : ؿؤذئ سرقئ أقَئ، َفْ سرقب هعئٌد َهسبأهو"الشرآىْقئؿ 
ئن ػزن ئٖثكػٖىً لن ٓمب؛ َئٖظٍر عىد ئلتهٍَر ٚ قطع هطمقئ. لعدن ئلبزئهً، َؤٚ فٛ ٓقطع، ع ٚلبزئهًػقيًط

 .()" فأشاً ئلثراْ

ـ لهادأ السٓئدة فْ العٛقئت الدامكهئسٓب الهؤسسب عمِ عقد اٖهئف  ككاضث هف عائرة الخطٓب الشرآىْ إقراٌر
، كاىئء عمًٓ ٓهكف أف بشهؿ أكراؽ اٚعبهئد ابفئقٓب خئصب لمثصئىب  كالعٍد، فٛ ٓقئضِ إٚ اهئ البـز

 .القضئئٓب كثقكؽ البقئضْ ككاتائبً

 

: الحصانة المالية( 3

ٚ شؾ أف الاعةب الدامكهئسٓب فْ ا٘سٛـ ىئلت الثصئىب الهئلٓب اثكـ عقد اٖهئف الذم أعطبً الدكلب لٍذي 
ئ اٍذا الهعىِ   هئلٓئن، ثٓث اعبار هف ألـز كاتائت هثصىبالاعةب الدامكهئسٓب، كفْ الكاقع فإف اٖهب اأسٌر

الثئكـ عمِ اٖهب أف ٓكفر اٖهف لمىئس فْ أركاثٍـ كأهكالٍـ، كاعبار الهئؿ أثد الضركٓرئت الخهس فْ 
الشٓرعب، كاعبارت الهمكٓب الخئصب هف الثقكؽ البْ بثهٍٓئ الشٓرعب، كفؽ هئ دلت عمًٓ ىصكص الكبئب 

: كالسىب

ةٍـً كىأىٍىبيـٍ ﴿ ًٍ٘ كاَّلئـً ًلبىٍأكيميكا فىًرٓقنئ ًهٍف أىٍهكىاًؿ الىاَّلئًس ًائ ٍىئ ًإلىِ اٍلثي بيٍدليكا ًا ـٍ ًائٍلاىئًطًؿ كى ٍٓىىكي ـٍ اى كٚى بىٍأكيميكا أىٍهكىالىكي
. ()﴾بىٍعمىهيكفى 

. ()"ٚ ٓثؿ هئؿ اهرئ هسمـ إٚ عف طٓب ىفس هىً": كفْ الثدٓث الشٓرؼ

. كاٍذا الهعىِ فئٖهب كمٍئ بهبمؾ الثصئىب الهئلٓب فٓهئ كسابً هف ثٛؿ أك أىفقبً فْ ثٛؿ

ئ اأسائب  قراٌر كلكف الثصئىب الهئلٓب لمدامكهئسٓٓف بشبهؿ عمِ اهبٓئزات خئصب ترل البعئرؼ عمٍٓئ كا 
 عمِ تهمب اهبٓئزات بثقؽ الثصئىب الهئلٓب 1961خئصب، كفْ ظركؼ خئصب، كقد ىصت ابفئقٓب فٓٓىئ لعئـ 

: لماعةئت الدامكهئسٓب كهىٍئ

                                                             
  175 ص 4  الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ج 

 188 سورة البقرة 

 276، ص 3 رواه االمام مالك في الموطأ، ج 



76 
 

 دئر إعفئءعمِ ؿ َكذلك درتب ئلدَ، ع ئلرسَن َئلضرئئاػو تهٓػْ هػلسمك ئلدامَهئسإعفئء أعضئء ا
َذلك ترٓئ عمِ أسئس قئعدب ،  همكئ لمدَلب ئٖتىآبكئىتؤذئ ، رئئاػذي ئلضػئلاعةب ئلدامَهئسٓب هو ٌ

. ؿئلهعئهمب ائلهة

كقد بىاً الفقٍئء قدٓهئن لٍذا التئىب هف الثصئىب الهئلٓب، ككرد عف اٖئهب اتبٍئد دقٓؽ فْ ٌذي الهسألب ىىقؿ 
:  هىً هئ أكردي ا٘هئـ ٓعقكب اف إارآٌـ فْ كبئاً الخراج

 .()"ئلذّ اعة اً همك ئلرَن َٚ هو ئلذّ أعطِ أهئىئن عشرؿ ٚ ٓؤخذ هو ئلرسَ"

ـ الهئلٓب خدهب عئهب لمهتبهع، ٖف  ذا اٖهر ٓىطاؽ بهئهئن الٓكـ عمِ الاعةئت الدامكهئسٓب، كفْ بٓسٓر أهكٌر ٌك
ىهئ فٓهئ ٓىتزكىً لٗهب هف  كتً الخراج هىٍـ لٓس فٓهئ ٓدفعكىً عمِ عقئر الاعةب هف ضرائب كخراج كا 

ك الهقصكد اٖعظـ هف كتكدٌـ، كلٓس الراث الهبعتؿ الذم ٓىبظر هف  ابفئقٓئت كهائدٚت كبثئلفئت، ٌك
. السٓئح كالبتئر

تؿ ذلؾ فقد ىص الفقٍئء عمِ البفٓرؽ آف ثئتئت الدامكهئسْ  فْ خدهب هصئلث امدي آف  (الهسبأهف)ٖك
، كألزهكا الهسبأهف فًٓ اهئ اٚهبٓئزثئتئبً الخئصب فْ خدهب ىفسً، فئعباركا هئؿ البتئرة الخئصب لٓس هثؿ 

. ألزهكا سئئر اٖهب هف الخراج

 .()"ئلبتئربؿ َٚ ٓؤخذ هىٍن هو غٓر هئ: "ئاو قدئهبؿ ٓقَ

 .()"ً شْءػذ هىػٓس ٓؤخػر فمػئلبتئرب َهرَئ اً عمِ ئلعئشؿ َهئ لن ٓكو هو هئ: "ئ٘هئن أاَ َٓسفؿ َٓقَ

ك تئاْ الخراج كئف ٓأخذ العشكر هف الهزارع كاٖراضْ البْ بسقِ اهئء  كالعئشر ٌك هف ٓتاْ العشر، ٌك
ب ائلىئضث . السهئء كىصؼ ذلؾ هف اٖرض الهرٓك

ٛن لمعهؿ الدامكهئسْ، كالٍدؼ بهٓٓزي  كقد قئـ الفقٍئء ائلىص عمِ الثصئىب الهئلٓب لمسفراء كالهسبأهىٓف بسٍٓ
. عف العهؿ البتئرم هىعئن ٚسبغٛؿ الثصئىب الهئلٓب لمدامكهئسْ فْ ا٘ةراء

                                                             
 188ص،   يعقوب بن إبراهيم،أبو يوسف الخراج، 

 522  ص8 ج المغني، البن قدامة المقدسي 

   133  الخراج ، أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، ص 
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 34 فْ الهئدة 1961 البْ أكردٌئ الفقٍئء فْ الثصئىب الدامكهئسٓب ىصت ابفئقٓب فٓٓىئ لعئـ ٌئالقٓكد ىفسكب
أٓضئن عمِ أف الثصئىب الهئلٓب إىهئ بككف فْ كؿ أهر طآعبً الخدهب العئهب ٚك ٓشهؿ ذلؾ ائلطاع الهىئفع 

ْ كهئ عددبٍئ الهئدة : 34الخئصب كالهصئلث الذابٓب ٖفراد الاعةئت، ٌك

  .ئلضرئئا غٓر ئلهائشرب عمِ ئلسمع َئلخدهئب-أ
هئ لن ٓكو ، ئلعقئرٓب ئلخئصب ئلبْ بَتد فْ أرض ئلدَلب ئلهضٓفبؿ ئلضرئئا عمِ ئٖهَئ- ا

  . ئلهاعَة ٓثَزٌئ لثسئا ئلدَلب ئلهعبهدب ٖغرئض ئلاعةب
  . ئلضرئئا ئلبْ بفرضٍئ ئلدَلب ئلهضٓفب عمِ ئلبركئب- ت
  . ئلخئص ئلبْ ٓكَو هصدرٌئ ئلدَلب ئلهضٓفبؿ ئلضرئئا َئلرسَن ئلهفرَضب عمِ ئلدخ- د
  .خدهئب خئصبؿ هقئاؿ ئلضرئئا َئلرسَن ئلبْ بثص- ػٌ
 .اهقر ئلاعةبؿ َئلبَةٓق َئلرٌو ئلبْ ٚ ببصؿ رسَن ئلبستٓ- َ

 كىقؿ السرخسْ ، الهعئهمب ائلهةؿهادأ الثصئىب الهئلٓب لمدامكهئسٓٓف عمِ بأسٓسكقد ذٌب فقٍئء الثىفٓب إلِ 
،  كقد أسس ()شْء ؤٚ أو ٓكَىَئ ٓأخذَو هىئ شٓئئ فىأخذ هىٍن هةمًٌـ ٚ ٓأخذ هى: عف أاْ ثىٓفب قكلً

ًٍـ هِّلف : القرآف الكٓرـ لٍذا الهادأ فْ آٓئت كةٓرة مىٍٓؾى ًهٍف ًثسىئًا ٍىئ هىئ اٍكبىسىاىٍت﴾، ﴿هىئ عى مىٍٓ ٍىئ هىئ كىسىاىٍت كىعى ﴿لى
  ،﴾ ـٍ مىٍٓكي ًً ًاًهٍةًؿ هىئ اٍعبىدىل عى مىٍٓ ـٍ فىئٍعبىديكا عى مىٍٓكي ًف اٍعبىدىل عى ءو﴾، ﴿فىهى ٍْ ًٍـ هِّلف شى مىٍٓ هىئ ًهٍف ًثسىئًاؾى عى ءو كى ٍْ شى
ْ أصكؿ عئهب فْ الشٓرعب بعزز هادأ الهعئهمب ائلهةؿ، كقد صرح اً الخمٓفب  ﴾، ٌك كحى ًقصىئصه ﴿كىاٍلتيري

، ئلثراؿ  ىأخذ هو بتئر أٌكـ: أو عئشرئن كبا ؤلًٓالراشدم عهر اف الخطئب فْ ىص كاضث كفًٓ 
َفْ رَئٓب ، ()خذ هىٍن ئلعشر: عهرؿ فقئ، ٌن ٓأخذَو هىئ ئلعشر: ؿقئ؟  ٓأخذَو هىئكـفكبا ؤلًٓ عهر 

" هئ ٓأخذَو هىئؿ خذَئ هىٍن هة: "لعهئلًؿ أىً قئ، أخرُ عو عهر رضْ ئ عىً

فْ ثٓف ذٌب الثىئامب كالشئفعٓب كالهئلكٓب إلِ أخذ العشر هف الهسبأهىٓف، اسبىئدان ٚتبٍئد عهر اف الخطئب 
. الذم قدهىئي

:  التٓرائف ٖدلب الفٓرقٓف ةـ رتث هادأ الهعئهمب ائلهةؿ فقئؿإارآٌـكقد عرض الدكبكر هثهد 

                                                             
 199، ص 2   المبسوط، لشمس األئمة السرخسي، ج 

 210 ص9   سنن البيهقي، كتاب الجزية،  باب ما يؤخذ من الذمي اذا اتجر  في غير بلده ج 
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ب آو ػئو َئلةقػٖو ذلك أدعِ لبثقٓق ئٖهؿ، ٌََ ئلهعئهمب ائلهة، ئلرئتث ٌىئ هئ ذٌا ؤلًٓ ئلثىفًٓؿ ئلقَ
ذئ ئلهادأ برتع كةٓر ػَؤلِ ٌؿ، َٖو أسئس ئلعٛقئب ئلدَلٓب ئٔو ؤىهئ ٓقَن عمِ هادأ ئلهعئهمب ائلهةؿ، ئلدَ

  . هو ئلهعئهٛب ئلهئلٓب َئٚقبصئدٓب فْ فرض ئلرسَن َئلضرئئا َئلتهئرك

ئ خئصب اهئ ػفٓهكو بأَٓمٍئ اأىٍ،  صرت اذلك أصثئا ئلهذٌا ئلةئىْكهئأهئ دعَُ ئ٘تهئع عمِ ئلعشر 
. ()فغئلائ هئ ٓأخذَو ئلعشر، ئلثرا هو بتئر ئلهسمهٓوؿ كئو ٓأخذي أٌ

 أٚك ٓخفِ أف اتبٍئد عهر إىهئ أطمقً اعد أف سأؿ العئشر عف قٓهب هئ ٓأخذكىً هىً، فٍك ثكـ اىئي عمِ هاد
. الهعئهمب ائلهةؿ

كذا فإف هئ اتبٍد فًٓ الفقٍئء هف قاؿ ٌك هئ أخذت اً اٚبفئقٓئت الدكلٓب الٓكـ البْ عززت هاد  الهعئهمب أٌك
. ائلهةؿ فْ هىث الثصئىب الهئلٓب لمسفراء

 

: الحصانة السياسية( 4

كالهقصكد ائلثصئىب السٓئسٓب ٌك ثؽ الدامكهئسْ أف ٓعار اكضكح ٚ لاس فًٓ عف هكاقؼ اٛدي كسٓئسئبٍئ 
هٍهئ كئىت ٌذي الهكاقؼ هبىئقضب كهرفكضب فْ امد اٚابعئث، كأف هكقفً ٓتب أف ٓىئؿ اٚثبراـ اغض 

. الىظر عف الارىئهت السٓئسْ الذم بهئرسً ثككهب الامد الهضٓؼ

كفْ الثقٓقب فإف ٌذا اٖهر الٓكـ أصاث هف ثقكؽ ا٘ىسئف اٖسئسٓب البْ بشبهؿ عمٍٓئ شرعب ثقكؽ ا٘ىسئف 
ب،  ك ثؽ البعآر كالىشر، كهع ذلؾ فإف الىص عمِ ٌذا الثؽ لمدامكهئسٓٓف ٓعبار ضركرة ثٓٓك العئلهٓب، ٌك

.  فْ الامداف البْ ٚ بزاؿ هبخمفب فْ ستؿ ثقكؽ ا٘ىسئفٚسٓهئ

كفْ القرآف الكٓرـ هائدئ عئهب بشٓر إلِ هسؤكلٓب ا٘ىسئف فٓهئ ٓقكؿ، ككتكب هىع الاشر هف البدخؿ فْ 
ٍىئ هىئ  مىٍٓ ٍىئ هىئ كىسىاىٍت كىعى ٓىىبه﴾، ﴿لى ًٌ هكاقؼ الىئس السٓئسٓب كاٚتبهئعٓب كاٖخٛقٓب، ﴿كيؿُّ ىىٍفسو ًاهىئ كىسىاىٍبرى

﴾ ـٍ ًاهىئ كىئىيكا ٓىٍعهىميكفى ٍي ـٍ فىٓيىىاِّلئي ٍي ـٍ هىٍرًتعي ًٍ اِّل ـٍ ةياَّـل ًإلىِ رى ٍي مى آَّلىاَّلئ ًلكيؿِّل أيهاَّلبو عىهى . اٍكبىسىاىٍت﴾، ﴿كىذىًلؾى زى

كلكف الىص عمِ الثصئىب السٓئسٓب لماعةب الدامكهئسٓب ضركرم، ٖف كةٓران هف ٌذي الثقكؽ البْ بثدةىئ عىٍئ 
بهىع فْ ظركؼ الثرب، كبفرض ثئٚت طكارئ فٍؿ ٓشهؿ ذلؾ الاعةب الدامكهئسٓب؟ 
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لقد كئف الىاْ الكٓرـ ٓسبقاؿ الكفكد الدامكهئسٓب فْ هستدي الشٓرؼ، ككئف ٓائلغ فْ إكراـ اعضٍـ بقدٓران 
لسٓئسئت الدكؿ البْ أرسمبٍـ كهئ كئف ثئؿ بكٓرهً لكفد الثاشب الذٓف أرسمٍـ الىتئشْ، فقد قئـ ٓخدهٍـ 

إىٍـ كئىكا ٖصثئاْ ":  قئؿ لٍـ"ىثف ىكفٓؾ الخدهب ٓئ رسكؿ ا": اىفسً كثٓف قئؿ لً أصثئاً
. ()"هكرهٓف

كلكف الكفكد الدامكهئسٓب لـ بكف كمٍئ عمِ ٌذا الهسبكل هف اٖدب كالكفئؽ، فقد أشرىئ فْ غٓر هكضع إلِ 
ء ٓبثدةكف اهئ ٓبىئقض كمٓئن هع العقٓدة  اسبقائلً صمِ ا عمًٓ كسمـ لكفد هسٓمهب الكذاب كقد كئف ٌٚؤ

شكككف فْ ىاكة الرسكؿ، اؿ إف ىص الكبئب الذم تئؤكا اً ٓبضهف اشكؿ صٓرث العهؿ عمِ  ا٘سٛهٓب، ٓك
ك أهر ائلغ الخطكرة كلكف الىاْ الكٓرـ بعئهؿ هع ٌذا الكاقع اأدب دامكهئسْ  بقسٓـ الدكلب كضرب كثدبٍئ ٌك

.  عمِ الرغـ هف هكقفٍهئ اٚسبفزازم الهشٓفالرسكلٌٓفتـ، كىٍِ أف ٓسْء أثد إلِ 

ٌْ كلكف هئ ٌك أشد خطران هف ذلؾ كئف هكقؼ   ائذاف عئهؿ الٓهف لكسرل فقد تئءا اأهر اعبقئؿ الىاْ رسكل
ك هطمب ٚ ٓهكف بآرري عمِ ا٘طٛؽ كهع ذلؾ فقد اسبضئفٍهئ رسكؿ ا فْ  الكٓرـ كبسمٓهً لكسرل، ٌك
الهدٓىب خهسب عشر ٓكهئن كأثسف ضٓئفبٍهئ، كىٍِ أصثئاً عف إٓذاء أم هىٍهئ، كهئ عئدا إلِ الٓهف إٚ 

هئ هؤهىئف . ٌك

كاعٓدان عف الثصئىب الدامكهئسٓب لمسفراء كالاعةئت فقد عرؼ البئٓرخ ا٘سٛهْ هىث الثصئىب السٓئسٓب لعدد 
هف اٖفراد اكاقع كظئئؼ خئصب لٍـ أك هكاقع هبهٓزة، اثٓث رفع عىٍـ السمطب السٓئسٓب البْ كئىت لمثئكـ 

. الهثمْ، كهىثٍـ ثؽ اٚربائط ائلسمطب الهركٓزب دكف الرتكع إلِ الثئكـ الهثمْ

كأكؿ هئ ركم فْ بئٓرخ الخمفئء فْ ٌذا الهعىِ هئ كرد  فْ خار عائدة اف الصئهت فقد كئف عائدة اف 
الصئهت هف أكةر أصثئب الىاْ الكٓرـ كعٓئن كهسؤكلٓب كابزاىئن، ككئف هف أارز قئدة الفبث الذٓف كفدكا عمِ 
الشئـ، كلعؿ سئثؿ اٛد الشئـ ههئ ٓمْ لاىئف قد فبث عمِ ٓدًٓ، كقد اسبقر فًٓ اعد الفبث، كأصاثت داري 

. هقصد الىئس كهثتٍـ كهقضِ ثكائتٍـ

خكاىً هعئذ كأاك الدرداء قد صثاكا الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عمِ الهثتب الآضئء، ككئىكا  ككئف عائدة كا 
ـ  ب ثكـ الركـ كقصكٌر ب ٓمبزهً، فقد كرث هعئٓك ك هئ لـ ٓكف هعئٓك دي كعائدبً لراً، ٌك ٓعرفكف طٍري كٌز

تؿ ذلؾ فقد كئف ٓظٍر أاٍب الهمؾ كثكاشًٓ كاطئىبً، ككئف ذلؾ هثؿ اعبراض شدٓد هف عائدة  كبقئلٓدٌـ، ٖك
خكاىً، كهرارا بعئبب الرتٛف كبهسؾ كؿ اهكقفً، ةـ صئر عائدة اعد ذلؾ إلِ فمسطٓف ككئف  اف الصئهت كا 
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ب فْ القكؿ فقئؿ عائدة ٚ أسئكىؾ اأرض كاثدة أادان كرثؿ  ب خئلفً فْ شْء أىكري عائدة فأغمظ لً هعئٓك هعئٓك
إلِ الهدٓىب، فقئؿ عهر هئ أقدهؾ؟ فأخاري، فقئؿ ارتع إلِ هكئىؾ فقاث ا أرضئن لست فٍٓئ أىت ٚك أهةئلؾ 

ب ٚ إهرة لؾ عمًٓ . ()ككبب إلِ هعئٓك

 فْ ا٘سٛـ، ثٓث أعمف الخمٓفب عهر اف الخطئب أف عائدة اف كئف ٌذا فْ الكاقع أكؿ ثصئىب سٓئسٓب
ك هقٓـ اأرض الشئـ ٚ ٓباع لكالْ اٛد الشئـ، ٚك إهرة لً عمًٓ، كأف اكسعً أف ٓهئرس هسؤكلٓئبً  الصئهت ٌك
ب فْ شْء، ككذلؾ فإىً ٓهمؾ ثؽ اىبقئد سمكؾ ا٘دارة كالثكـ كلك كئف ذلؾ  الكئهمب ادكف الرتكع الِ هعئٓك
ب اكصفً ثئكـ اٛد  خٛؼ رغائت السمطب البىفٓذٓب عمِ الرغـ هف الصٛثٓئت الكآرة البْ كئىت آد هعئٓك

كذا فقد قرر عهر اهكقفً ٌذا أهٓرف اةىٓف اٖكؿ أىً ٚ سمطب لمثئكـ البىفٓذم عمِ السمطب : الشئـ، ٌك
القضئئٓب، كبأكٓد هادأ فصؿ السمطئت كالةئىْ أف هادأ هىث اعض الهكظفٓف فْ السمؾ القضئئْ أك 
ٛن لهٍئهٍـ لً أصؿ فْ الفقً ا٘سٛهْ كبطآؽ الصثئاب الكراـ . الدامكهئسْ اهبٓئزات خئصب بسٍٓ

إىىْ ٌىئ ٚ أزعـ أىىئ ىؤصؿ لٗعراؼ الدامكهئسٓب كفؽ هئ اسبقرت عمًٓ اٚبفئقٓئت الدكلٓب الثدٓةب، إىىئ ٌىئ 
ىمبهس هثض إشئرات همٍهب، كاإهكئف الفقٍئء فْ كؿ عصر أف ٓتبٍدكا اٌبداء اذلؾ لمكصكؿ إلِ بأهٓف 

ثصئىب هىئساب لمعئهمٓف فْ السمؾ الدامكهئسْ كالقضئئْ اثٓث ببٓسر هٍئهٍـ دكف أف ٓككف لٍـ ثؽ بتئكز 
. القئىكف أك رفض أثكئهً

 الىاْ الكٓرـ كالصثئاب الكراـ هف اعدي عهدكا إلِ بكمٓؼ ثئكـ كقئض فْ كؿ أرض بـ أفكبتدر ا٘شئرة إلِ 
 القضئة كئىكا هسبقمٓف فْ أثكئهٍـ، كأف باعٓبٍـ لـ بكف أادان لمكالْ الهثمْ، اؿ اأففبثٍئ، كهف الاداٌب القكؿ 

طٛؽ دكف قٓكد، ككئىكا ٓقكهكف ائلكاتب الهٍىْ كاٖخٛقْ . كئىكا فْ أثكئهٍـ ٓبصرفكف اثٓرب كا 

 

: الممحقيات( 5

لـ ٓرد اسبخداـ هصطمث الهمثقٓئت فْ الفقً ا٘سٛهْ، كلكف هف ثٓث الهضهكف فإىً ٓهكىىئ أف ىرصد فْ 
البئٓرخ ا٘سٛهْ عددان هف الهمثقٓئت البْ كئىت بقكـ اٍذا الدكر، كبثقؽ الٍدؼ الدامكهئسْ ٚابعئث 

 .الهمثقٓف
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: كبىبشر الٓكـ فْ العٛقئت الدامكهئسٓب آف الدكؿ أشكئؿ هبعددة هف الهمثقٓئت سىبىئكؿ هىٍئ

 الهمثقٓب البتئٓرب. 
 الهمثقٓب العسكٓرب. 
 الةقئفٓبالهمثقٓب . 
 فْ الكاقع ههئ اخبصت اً الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب ْ  .سفئرة الثت، ٌك

 

: الممحقية التجارية

اشبٍرت قئفمب قٓرش قاؿ ا٘سٛـ فْ إرسئء قكاعد البائدؿ البتئرم، كقد خص القرآف الكٓرـ سكرة قٓرش 
: لمثدٓث عف رثمب الشبئء كالصٓؼ البْ كئف العرب ٓبائدلكف فٍٓئ البتئرات الىئفعب آف الشئـ كالٓهف كالثتئز

ـٍ ًهٍف ﴿ ٍي ىى كىآىهى ـٍ ًهٍف تيكعو ٍي ٌىذىا اٍلاىًٍٓت، الاَّلًذم أىٍطعىهى ًٍٓؼ،فىٍمٓىٍعايديكا رىباَّل  ـٍ ًرٍثمىبى الشِّلبىئًء كىالصاَّل ًٍ ًف ٛى ، ًإٓ ٍٓشو ًؼ قيرى ٛى ٓ ًً٘
ٍكؼو  . ()﴾خى

هكف هبئاعب ٌذا الهعىِ فٓهئ ثرري  كلـ ٓرد لدل الفقٍئء بفصٓؿ خئص قٓهئ ٓبصؿ ائلهمثقٓئت البتئٓرب، ٓك
بً فٓهئ ٓبصؿ اقٓئـ إارآٌـا٘هئـ أاك ٓكسؼ ٓعقكب اف  ، فْ كبئاً الخراج كقد ثررىئ تئىائن هف رٓؤ

. الهسبأهىٓف اأعهئؿ البتئرة كهئ ٓفرض فًٓ هف أهكالٍـ كأرائثٍـ هف العشكر

ك شْء لـ ٓكف فْ  كهف الكاقعْ أف ىقكؿ إف الهمثقٓئت البتئٓرب ٌْ بطكر تدٓد فْ العهؿ الدامكهئسْ ٌك
عصر الرسئلب ٚك فْ عصر الخمفئء، كاٖهر ٓثبئج إلِ اتبٍئد هسبقؿ كالقئعدة العئهب البْ بثكـ ٌذا المكف 

ٍىئ الاَّلًذٓفى آىهىىيكا أىٍكفيكا ًائٍلعيقيكدً ﴿: هف الىشئط ٌْ قكلً بعئلِ ، ٚك شؾ أف البزاـ الدكلب ا٘سٛهٓب ابأهٓف ﴾ٓىئ أىُّٓ
الظركؼ البتئٓرب لمهابعةٓف كبىفٓذ اٚبفئقئت الدكلٓب فْ ٌذا الشأف ٌك هسؤكلٓب شرعٓب ككطىٓب ٚ ٓتكز 

. البفٓرط فٍٓئ

هكف بأسٓس أثكئـ ٌذي الهمثقٓئت أٓضئن فْ ائب الهائح الذم ٓهمؾ كلْ اٖهر البصرؼ فًٓ إٓتئائن كسمائن  ٓك
. اهئ ببثقؽ فًٓ هصمثب اٖهب، كثٓةهئ كئىت الهصمثب فةـ شرع ا
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كقد أرسؿ الىاْ الكٓرـ عددان هف الصثئاب اهٍئـ بتئٓرب اثبب، ببصؿ ابائدؿ الخارات كالاضئئع هع الشئـ 
ء أاك عركة الائرقْ كهىٍـ عقٓؿ اف أاْ طئلب الذم كئف خآران ائلبتئرة كالآع كالشراء،  كالٓهف، كهف ٌٚؤ

. "هئ قضْ لككٓمْ فمْ كهئ قضْ عمِ ككٓمْ فعمْ": كقئؿ

ئرىةن أىٍك ﴿: ككذلؾ كئف دثٓب اف خمٓفب الكماْ ٓبكلِ بتئرة الشئـ فْ زهف رسكؿ ا كفًٓ ىزلت أٓب ذىا رىأىٍكا ًبتى كىاً 
بىرىكيكؾى قىئًئهنئ ٍىئ كى كا ًإلىٍٓ ٍٍكنا اىفىضُّ فقد كئف كةٓر هف الصثئاب قد اسبٍهكا فْ بتئرة دثٓب كثٓف كصمت القئفمب ،﴾لى

. عىد صٛة التهعب خؼ الىئس لٓبسمهكا اضئئعٍـ كخٛ الهستد هف الهصمٓف فىزلت أٓب

ب اف أاْ سفٓئف فْ بخٓر كفكد دامكهئسٓب ببكلِ أهر البتئرة كبائدؿ الاضئئع هع الامداف،  كقد ارع هعئٓك
. كبؤسس البائدؿ البتئرم هع الامداف اغض الىظر عف سٓئسئت بمؾ الدكؿ كالهكاقؼ العسكٓرب فٓهئ آىٍئ

: الممحقية العسكرية

ٚ بقكـ الهمثقٓب العسكٓرب إٚ آف دكؿ صدٓقب، ثٓث ٓكمؼ اعض الدامكهئسٓٓف ائلبعئكف هع الدكلب الهضٓفب 
عمِ كؿ تدٓد فْ الثقؿ العسكرم كا٘طٛعفْ الشؤكف العسكٓرب، ابقدٓـ اٚسبشئرات كالخارات كبائدؿ السٛح 

. ٓش الكطىْجكائلبئلْ بائدؿ شراء كآع اٖسمثب لصئلث اؿ

كذا فإىً ٚ ٓبصكر قٓئـ همثقٓب عسكٓرب فْ عصر الىاكة كالخٛفب الراشدة البئلٓب، ثٓث لـ بكف عٛقئت  ٌك
الصداقب الدامكهئسٓب كاردة فْ بمؾ الهرثمب، اعد أف أعمىت الدكؿ الرئٓسٓب آىذاؾ هثئراب الرسئلب ا٘سٛهٓب، 
كهكاتٍبٍئ اشبِ أىكاع الكسئئؿ الثرآب كالعسكٓرب، كلذلؾ فإىىئ لـ ىبهكف هف رصد  ظئٌرة الهمثؽ العسكرم 

ب كدكلب الخٛفب الراشدة . فْ الدكلب الىآك

بثرككف ضهف دكؿ أخرل،  كائلطاع فإف ذلؾ ٚ ٓعىْ عدـ كتكد خاراء عسكٓرٓف ٓؤدكف خدهئت لمدكلب ٓك
ئ همثقٓئت عسكٓرب ائلهعىِ الثدٓث . كلكف ذلؾ كئف ٓبـ ادكف أم غطئء دامكهئسْ، ٚك ٓهكف اعبائٌر

كهئ قمىئي فْ شأف الهمثقٓب البتئٓرب ىقكلً فْ شأف الهمثقٓب العسكٓرب فٍْ بصرؼ فْ الهائح أككؿ الشرع 
.  فْ اٖشٓئء ا٘ائثب إٚ هئ كرد فًٓ الىص ائلبثٓرـكاٖصؿأهري لكلْ اٖهر، 

كذا فإف هشركعٓب قٓئـ همثقٓئت عسكٓرب ببأسس شرعئن عمِ هدخمٓف اةىٓف : ٌك

اسبصثئب ا٘ائثب اٖصمٓب، كفؽ هئ دلت عمًٓ الىصكص القرآىٓب فْ ٌذا الائب، كدعت الهؤهىٓف : اٖكؿ
ئ خٓر لٗهب كبٓسٓر إلِ اىبٍئج كؿ سآؿ فًٓ هىئ ﴿: ، كهىٍئ قكلً بعئلِٖهكٌر رى لىكيـ هاَّلئ ًفْ الساَّلهىئكىاًت كى سىخاَّل كى
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ًي  ٍى ًهٓعئن هِّل ىٍرًض تى ٍٖ ذا اٖهر فًٓ خٓر عظٓـ لٗهب، ، ()﴾ًفْ ا كقد دعئىئ لمعهؿ لهئ فًٓ خٓر اٖهب عهكهئن، ٌك
ًً بىٍخبىًمفيكفى ﴿:كقئؿ بعئلِ ـٍ ًاهىئ كيٍىبيـٍ ًفٓ ًهٓعئن فىٓيىىاِّلئيكي ـٍ تى ًً هىٍرًتعيكي ٍٓرىاًت ًإلىِ الماَّل  .()﴾فىئٍسبىًاقيكا اٍلخى

كهىٍئ قكلً : اٚسبدٚؿ ائلعهكـ فْ الدعكة إلِ البعئكف عمِ الخٓر كالبعئرؼ فٓهئ ٌْ هصمثب لٗهب: الةئىْ
فيكا﴿: بعئلِ قىاىئًئؿى ًلبىعىئرى ـٍ شيعيكانئ كى عىٍمىىئكي ـٍ ًهٍف ذىكىرو كىأيىةِى كىتى مىٍقىىئكي ٍىئ الىاَّلئسي ًإىاَّلئ خى : كقكلً بعئلِ، ()﴾أىُّٓ

ٍةًهكىاٍلعيٍدكىاف﴿ ً٘ مىِ ا ىيكٍا عى ٚى بىعىئكى مىِ اٍلارِّل كىالباَّلٍقكىل كى ىيكٍا عى بىعىئكى . ()﴾كى

إف قٓئـ ٌذي الهمثقٓئت ٓككف عئدة ائلعقكد الهبائدلب آف الدكؿ، كقد أهر ا عز كتؿ ائلكفئء ائلعقكد، : الةئلث
ٛن ﴿: كقئؿ بعئلِ ـٍ كىًفٓ مىٍٓكي عىٍمبيـي اى عى قىٍد تى ٌىئ كى ٖىٍٓهىئفى اىٍعدى بىٍكًكًٓد كٍا ا ٚى بىىقيضي .  ()﴾كى

ككذلؾ ٓهكف اٚسبدٚؿ اهكقؼ الىاْ الكٓرـ ثٓف أرسؿ هف أصثئاً عٓكىئن عمِ أعدائً هف الهشركٓف 
ـ، كقد اعبرض اعض الهىئفقٓف عمِ ٌذا الدكر فىزؿ فْ الرد عمِ الهعبرضٓف : كالهىئفقٓف كبباع أخائٌر

ٓيٍؤًهفي ًلٍمهيٍؤًهًىٓفى كىرىٍثهىبه لِّلماَّلًذٓفى آهىىيكٍا ﴿ ًً كى ـٍ ٓيٍؤًهفي ًائلٌم ٍٓرو لاَّلكي ٌيكى أيذيفه قيٍؿ أيذيفي خى ًٓقيكليكفى  اَّْل كى ـي الاَّلًذٓفى ٓيٍؤذيكفى الىاَّلًا ٍي ًهٍى كى
فأكدت أٓب الكٓرهب أف اٖهكر اهقئصدٌئ كأف اٖهب ٓتب أف باقِ عٓىئن سئٌرة عمِ الهصئلث . ()﴾ًهىكيـٍ 

. العئهب كأف ٚ ببٍئكف فْ هبئاعب شؤكف أعدائٍئ

 

: الممحقية الثقافية

ف لـ ببثدد ضهف عىكاف الهمثقٓئت الةقئفٓب،  قئهت الدامكهئسٓب الةقئفٓب خٛؿ البئٓرخ ا٘سٛهٓب ادكر كآر كا 
كلكف كؿ ىشئط قئـ اً الهسمهكف فْ ثقؿ البفئعؿ هع الثضئرات اٖخرل كئف هثككهئن اقٓـ القرآف الكٓرـ البْ 

بدعك إلِ اثبراـ ةقئفئت اٖهـ، ههئ ٚ ٓبعئرض هع قٓـ ا٘سٛـ الكارل فْ البكثٓد كالفضٓمب كالعفئؼ 
﴾: كالسٛـ، كفؽ هئ قرري القرآف الكٓرـ ـٍ ًٍ ِّٓلئىئًب ئكىزي عىف سى ىىبىتى ًهميكا كى ـٍ أىٍثسىفى هىئ عى ٍي ٍى . ﴿ىىبىقىااَّلؿي عى

                                                             
 13  سورة الجاثية 

    48 سورة المائدة 

 13سورة الحجرات 

 4 سورة المائدة 

 91 سورة النحل 

 61 سورة التوبة 



84 
 

كقد تئء القرآف الكٓرـ صٓرثئن فْ اثبراـ هئ أىتزي اٖىآئء هف قاؿ، كبكضثت رسئلب الىاْ صمِ ا عمًٓ 
ٚن لٍـ، كبكرر فْ القرأف الكٓرـ فْ أراعب عشر  اطئ كسمـ اأىٍئ رسئلب بصدٓؽ لٍدم اٚىآئء كلٓست إلغئء كا 

ًً﴾: هكضعئن  ٍٓ دِّلقنئ ًلهىئ اىٍٓفى ٓىدى . ﴿هيصى

كخٛؿ البئٓرخ ا٘سٛهْ عرفت اعض الهمثقٓئت الةقئفٓب البْ ثظٓت اغطئء دامكهئسْ كهف أشٍر ٌذي  
هئ قئـ اً الخمٓفب الهأهكف لدل بأسٓس آت الثكهب ثٓث أرسؿ سفراءي إلِ الركـ كالٍىد كا٘فرىت الهمثقٓئت 

لتهع الهخطكطئت العمهٓب الٍئهب كائلبئلْ لبرتهبٍئ إلِ المغب العرآب، كقد كئىت ٌذي الكبب بشبهؿ عمِ 
كةٓر هف الهخئلفئت فْ العقٓدة ا٘سٛهٓب كلكىٍئ هع ذلؾ ثظٓت اعىئٓب عمهٓب فٓردة كبهت برتهبٍئ إلِ 

. العرآب اإشراؼ هائشر هف دار الخٛفب

الآزىطْ هئٓكؿ  ؛ إذ أرسؿ كفدان إلِ ا٘هاراطكر(847 –842)ككذلؾ هئ قئـ اً الخمٓفب العائسْ الكاةؽ ائ 
 .()الةئلث لٓزئرة الكٍؼ الكارد ذكريي فْ القرآف الكٓرـ

 

: الممحقيات الثقافية ورسالة الد وة

ـ الفٓرؽ الةقئفْ الذم كئف ٓبثرؾ فْ إطئر  اشبٍرت الاعةئت الةقئفٓب فْ ا٘سٛـ ائسـ الدعئة إلِ ا، ٌك
ء ٓرافقكف عئدة تٓش الفبث ةـ ٓسبقركف فْ الامداف  الدعكة إلِ ا ائلثكهب كالهكعظب الثسىب، كقد كئف ٌٚؤ

. الهفبكثب

ـ فْ الدعكة كا٘رشئد كىشر العمـ دكف أف ٓككف لٍـ قرار أك دكر سٓئسْ هثدد،  ء ٓقكهكف ادكٌر ككئف ٌٚؤ
ء : كهف أشٍر ٌٚؤ

عمهٍـ : مصعب بن  مير أرسمً الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ إلِ الهدٓىب الهىكرة لٓرشد أٌمٍئ إلِ ا٘سٛـ ٓك
أثكئـ الدٓف، كقد أرسؿ هصعب اىئء عمِ ابفئؽ آف الرسكؿ الكٓرـ كزعهئء اٖكس كالخزرج الذٓف البقئٌـ 

. رسكؿ ا عىد شترة العقاب فْ هىِ اعد أداء هىئسؾ الثت

                                                             
 بحث للدكتور عباس حلمي وقد ذكر عباس  أن الواثق 49 ص 7 الدبلوماسية في التاريخ اإلسالمي، مجلة منار اإلسالم اإلماراتية عدد

ارسل رسوله إلى دقلديانوس وهو خطأ ظاهر إذ عاش دقلديانوس في المائة الثالثة للمسيح أي قبل اإلسالم بنحو أربعمائة عام، وربما 
التبس عليه ألن دقلديانوس هو من عاش في زمانه أصحاب الكهف، وقد سبقت اإلشارة لذلك في الفصل الخاص بتاريخ الدبلوماسية في 

 .    اإلسالم
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كقد قئـ هصعب اهٍبً خٓر قٓئـ، كلـ ببىئكؿ سفئربً أم تئىب سٓئسْ، كاخبئر الىاْ الكٓرـ أف ٓككف 
البفئكض السٓئسْ آىً كآف أٌؿ الهدٓىب عار رتئؿ هف اٖكس كالخزرج كاشكؿ خئص سعد اف هعئذ كسعد 

. اف عائدة

اابعةً الرسكؿ الكٓرـ إلِ الٓهف، ظٍٓران كعكىئن لعمْ اف أاْ طئلب كثدد لً الرسكؿ : أبو موسى األشعري
ـ فٓهئ ٓبصؿ ائلدٓف التدٓد  .الكٓرـ هٍهبً ابعمٓـ الىئس أثكئـ ا٘سٛـ كبٛكة القرآف كثكاٌر

ذا التدكؿ ٓضـ أٌـ الاعةئت الةقئفٓب  ب)ٌك البْ أرسمٍئ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ إلِ القائئؿ كالاٛد  (الدعٓك
: ()ٌػ9الهصدقٓف، كأغماٍـ أرسؿ فْ الهثـر سىب  عرفكا فْ كبب السٓرة ائسـالبْ قامت الدعكة، كقد 

ػ عٓٓىب اف ثصٓف  إلِ اىْ بهٓـ 1
ػ ٓٓزد اف الثصٓف  إلِ أسمـ كغفئر 2
ػ عائد اف اشٓر اٖشٍمْ إلِ سمٓـ كهٓزىب 3
ػ رافع اف هكٓث  إلِ تٍٓىب 4
ػ عهرك اف العئص  إلِ اىْ فزارة 5
ػ الضثئؾ اف سفٓئف  إلِ اىْ كٛب 6
ػ اشٓر اف سفٓئف  إلِ اىْ كعب 7
ػ ااف المبآب اٖزدم  إلِ اىْ ذآئف 8
ك اٍئ)إلِ صىعئء         ػ الهٍئتر اف أاْ أهٓب 9  (كخرج عمًٓ اٖسكد العىسْ ٌك

إلِ ثضرهكت         ػ ٓزئد اف لآػد  10
ػ عدم اف ثئبـ  إلِ طْء كاىْ أسد 11
رة  إلِ اىْ ثىظمب 12 ػ هئلؾ اف ىٓك
 (إلِ قسـ هىٍـ)ػ الزارقئف اف ادر  إلِ اىْ سعد 13
 (إلِ قسـ آخر هىٍـ)ػ قٓس اف عئصـ  إلِ اىْ سعد 14
ػ العٛء اف الثضرهْ إلِ الاثٓرف 15
 (لتهع الصدقب كالتٓزب)ػ عمْ اف أاْ طئلب إلِ ىتراف 16

                                                             
   1994محمد حبش، طبع دار أفنان، دمشق، .  سيرة رسول هللا، د
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ء الهابعةٓف أامغ اٖةر فْ اىبشئر ا٘سٛـ فْ تٓزرة العرب كهئ ثكلٍئ، ككذلؾ اىشر ةقئفب  كقد كئف لٍٚؤ
ٚن هف ةقئفب الثرب كالعىؼ البْ كئىت بفرض سطكبٍئ فْ الثٓئة العرآب ئف اد . الثكار كا٘خئء، كالثتب كالاٌر

كقد بكرر ٌذا الىهكذج فْ العصر الراشدم ثٓث كئف تٓش الفبث ٓبقدـ قكافؿ الدعئة الذٓف كئىكا ٓقكهكف 
 إلِ اٖهصئر الهفبكثب ٓرسمكااكاتائت ٌئهب غٓر سٓئسٓب فْ الاٛد الهفبكثب، ككئف هف عئدة الخمفئء أف 

ئف فٓككىكف فْ كىؼ الدكلب التدٓدة ٓبكلكف هٍئـ ةقئفٓب كعمهٓب  عددان هف العمهئء الهشٍكد لٍـ ائلثتب كالاٌر
. غٓر سٓئسٓب

كخٛؿ البئٓرخ ا٘سٛهْ فقد كئىت قكافؿ الدعئة إلِ ا بقكـ اكاتب كآر فْ شرح ٌدآئت ا٘سٛـ كبائدؿ 
 البْ بفسر ٌْالةقئفئت فْ الامداف البْ ٓىبقؿ فٍٓئ الهسمهكف، كفْ الكاقع فإف كتكد ٌذي الخٛٓئ هف الدعئة 

ت الكارل إلِ ا٘سٛـ عار البئٓرخ . البثٚك

 ْ كىشٓر ٌىئ اشكؿ خئص إلِ بثكؿ أىدىكسٓئ كأرخآؿ الهٛٓك كقسـ كآر هف القئرة الٍىدٓب إلِ ا٘سٛـ ٌك
. اٛد ٓٓزد فٍٓئ عدد الهسمهٓف عف ىصؼ همٓئر إىسئف بثكلكا إلِ ا٘سٛـ ادكف ثركب ٚك دهئء

ٛن كاثدان لهئ ٓهكف أف بقكـ اً ٌذي القكافؿ ا٘رشئدٓب  ك  (الهمثقٓئت الةقئفٓب)كفْ ٌذا السٓئؽ فإىىْ أخبئر هة ٌك
هئ دكىً الشئعر ا٘سٛهْ الكآر هثهد إقائؿ فْ رائعبً الشٍٓرة شككل كتكاب شككل، ففٍٓئ ٓذكر إقائؿ غزك 

الهغكؿ كالببئر الذٓف اكبسثكا العئلـ ا٘سٛهْ فْ القرف السئاع الٍترم كثطهكا ثضئرات ا٘سٛـ اشكؿ 
هٓرع هف خكارـز إلِ الرم فىٓسئاكر كأصفٍئف كشٓراز ثبِ كصمكا اغداد كثطهكا الخٛفب ا٘سٛهٓب فٍٓئ، فقد 

كك اكضع ػق656كئف الهشٍد هٓرعئن عئـ  تراهئن، كقئـ ٌٚك  ثٓف سقطت اغداد آد الهغكؿ كعئةكا فٍٓئ فسئدان كا 
بً ائٖرض، كبثطهت التٓكش  الخمٓفب الهسبعصـ فْ كٓس كأهر الخٓؿ أف بهر فكقً ثبِ بهت بسٓك

. ا٘سٛهٓب أهئـ الهد الهغكلْ الكئسث

كلكف ٌذي الصكرة الهدهرة سرعئف هئ بغٓرت خٛؿ سىكات قمٓمب، ثٓث ادأ الهغكؿ ٓبثكلكف بدٓرتٓئن إلِ 
 العئلـ ٓبثدث عف أا٘سٛـ الذم ثئراكي اكؿ ضراكة، كأخذ همككٍـ ٓعبىقكف ا٘سٛـ الكاثد اعد أخر،كاد

 ْ دكؿ إسٛهٓب هغكلٓب، كئلدكلب الساكبكٓىٓب الهغكلٓب كالدكلب القاتئقٓب الهغكلٓب كالدكلب الٍهئٓكىٓب الهغكلٓب ٌك
. دكؿ ثكهٍئ الهغكؿ كلكف فْ ظٛؿ ا٘سٛـ

ٚ ٓهمؾ الهؤرخكف بفسٓران لٍذي الظئٌرة العتٓاب البْ غٓرت شكؿ العئلـ فْ القرف السئاع  الٍترم، ثٓث ٚ 
ٓكتد ىصر عسكرم هئثؽ بثكؿ اً الهغكؿ إلِ ا٘سٛـ، كلكىٍئ ىشئطئت الدعئة الذٓف كئىكا ٓعهمكف 
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ء هف إقىئع عدد هف قئدة  كهمثقٓئت ةقئفٓب اغطئء دامكهئسْ ثٓىئن كادكف غطئء ثٓىئن آخر، ثبِ بهكف ٌٚؤ
ت ٌئهب فْ الزعهئء الهغكؿ إلِ ا٘سٛـ، كالٓكـ فإىأعظـ  الهغكؿ ائلقٓـ ا٘سٛهٓب العظٓهب، كقد رأٓىئ بثٚك

الهسئتد كالهدارس كالهشئفْ كالثدائؽ فْ شهئؿ الصٓف كالٍىد كآسٓئ الكسطِ ٌْ البْ اىئٌئ الهغكؿ 
. الهسمهكف آد كٓرهب طئفثب ائلفف كالةراء الةقئفْ كالركثْ

:  كفْ ٌذا الهعىِ ٓقكؿ إقائؿ

    هف ا٘ٓهػػػئف عئقاب اٖهئىْ فأدركبٍئاغت أهـ الببػػػػػئر 
كأصاث عئادك اٖصىئـ قدهئ    ثهئة الآت كالركف الٓهئىْ 

 

ٛن  ككذلؾ فإف ٌذا الىشئط الةقئفْ بثرؾ أٓضئن داخؿ الهتبهع ا٘سٛهْ، كأىتز الهسمهكف خٛؿ البئٓرخ بكاص
ةقئفٓئن عتٓائن، راط أهصئر ا٘سٛـ اعٓدٌئ كقٓراٍئ اأكةؽ رائط عمِ الرغـ هف عدـ بكفر كسئئؿ اٚبصئؿ 

. كالهكاصٛت آف الغرب كالشرؽ فْ بمؾ القركف

كهف الشكاٌد عمِ ٌذا الهعىِ أف ا٘هئـ ااف عسئكر صىؼ كبئاً الكآر بئٓرخ دهشؽ، كأرخ فًٓ لكؿ هف 
كبب عف دهشؽ أك بعمـ أك عمـ فٍٓئ، أك أقئـ اٍئ زهىئن، كلدل هبئاعب رتئؿ العمـ خٛؿ البئٓرخ الذٓف بفئعمكا 

ٛن فسبقؼ عمِ هئئت الرآزٓف كالاصٓرٓف كالاغدادٓٓف كالىٓسئاكٓرٓف كاٖصفٍئىٓٓف  فْ امد كدهشؽ هة
كاٖرضركهٓٓف كاٖىطئكٓٓف كالشٓرآزٓف كالاخئٓرٓف كالترتئىٓٓف الذٓف كفدكا هف عكاصـ هخبمفب فْ العئلـ 

. ا٘سٛهْ كىزلكا ائلشئـ كعمهكا فٍٓئ، كبرككا أةران هف العمـ كالهعرفب فٍٓئ

كاٖهر ىفسً فْ شأف هف برتـ لاغداد كىٓسئاكر كالرم كشٓراز كأصفٍئف كالاصرة كالككفب كالقئٌرة كهكب 
ئ هف ثكاضر ا٘سٛـ الكارل البْ سعدت اىكر ا٘سٛـ . كالهدٓىب كغٌٓر

إىىْ ٚ أزعـ أف ذلؾ بـ فْ إطئر همثقٓئت ةقئفٓب ائلهعىِ الدامكهئسْ الثدٓث كلكف البقئلٓد كأداب البْ 
ة كالسٛطٓف ائسبقائؿ العمهئء كبكٓرهٍـ كآئف هىئزلٍـ كبقدٓهٍـ  كئىت بغمب فْ العئلـ ا٘سٛهْ فْ قٓئـ الٚك

ت الكارل فْ إطئر هتبهعئت عظٓهب اعبىقت  لمىئس كىشر عمهٍـ، ٌْ البْ أسٍهت اأف ببـ بمؾ البثٚك
: ا٘سٛـ، فمـ ٓكف هسهكثئن عمِ ا٘طٛؽ لمفئبثٓف أف ٓبدخمكا فْ عقئئد الىئس ككئىت بثكهٍـ أٓب الكٓرهب

، كلكف ٌذا الدكر الاىئء ىٍضت فًٓ الهمثقٓئت الةقئفٓب الهبطكعب أثٓئىئن كالهكمفب هف ﴿ٚ ًإٍكرىايى ًفْ الدِّلًٓف﴾
الدكلب أثٓئىئن أخرل، اغطئء دامكهئسْ أك ادكف غطئء، ثٓث كئف كصكؿ العئلـ إلِ عئصهب إسٛهٓئن ثدةئن 
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تئزات كؿ ذلؾ كئف ٓثقؽ بهئهئن . كآرا ٓىشغؿ اً الرأم العئـ كبقئـ فْ إطئري ىدكات كهثئضرات كلقئءات كا 
. أٌداؼ الهمثقٓئت الةقئفٓب فْ العئلـ الثدٓث هف دكف أف بككف ٌذي الىشئطئت بثت اسهئلهمثقٓئت الةقئفٓب

: سفارة الحج

 اٌبهئهئن ائلغئن، ككئف لكؿ دكلب إسٛهٓب البئٓرخ كقد اٌبـ اٍئ الخمفئء خٛؿ ،اشبٍرت سفئرة الثت بئٓرخٓئن 
ئ ككفدٌئ إلِ الثت، ككئىت هٍئـ سفٓر الثت سٓئسٓب كدامكهئسٓب فْ الهقئـ اٖكؿ، ثٓث ٓبكلِ البىسٓؽ  سفٌٓر
ٛن لمخمٓفب أك لمسمطئف أك اٖهٓر الذم اابعةً، كهف  عبار ههة هع الكفكد اٖخرل كالقٓئدات الهثمٓب فْ الثت، ٓك

هٍئهً اٚعبىئء ائلثتئج كبكفٓر اٖهف لٍـ عار إتراء البثئلفئت الدامكهئسٓب هع الدكؿ كالقكل البْ كئىت 
. بثكـ طٓرؽ الثت، كهع زعهئء هكب الهثمٓٓف

ٚك ىقصد اسفٓر الثت ٌىئ فقًٓ الهىئسؾ، فقد كئف فْ كفد الثت دكهئ هرشدكف كفقٍئء ككعئظ، ككذلؾ أطائء 
ي عئدة أهٓر الثت الهكمؼ دكف  كرتئؿ أهف، كلكف هٍئهٍـ كئىت ٚ بهس الشأف الدامكهئسْ الذم كئف ٓبٚك

. سكاي

ٛن كئف الخمٓفب اٖهكم  كقد اٌبهت الدكؿ ا٘سٛهٓب الهبعئقاب اهثهؿ الثت، كطقكسً كبقئلٓدي، ففْ دهشؽ هة
ٓبكلِ اىفسً ا٘شراؼ عمِ ٌدآئ الثـر الشٓرؼ، ثٓث كئىت كسكة الكعاب ٓبـ إعدادٌئ فْ امدة الكسكة فْ 
أطراؼ دهشؽ، ككئف ٓزت الثرهٓف كالهستد اٖقصِ ٓبـ اصطفئؤي هف ىقْ الٓزت كطئٌري، كبخصص لً 
هراكب خئصب، ككئف هثهؿ الثت ٓبثرؾ فْ هككب هٍٓب فْ أتكاء اثبفئلٓب ثٓث ٓصؿ الهثبفمكف إلِ 
كدع  بفقد هراكب الٓزت كالكسكة، ٓك ةىٓئت الكداع الشئهٓب، عىد الكسكة ثْ ٓعقد الخمٓفب ىفسً أهٓر الثت، ٓك

. الهثهؿ فْ غئٓب هف اٖاٍب كالفخئهب كالطقكسٓب

ىؾ بتد فْ أدآئت ٌذي الدكؿ ائلغ  ئ، كا  كقد ثئفظ ثكئـ اٛد الشئـ كالعراؽ كهصر عمِ ٌذي البقئلٓد كطكرٌك
اٌٚبهئـ اهثهؿ الثت كدٚٚبً السٓئسٓب كاٚتبهئعٓب كالدٓىٓب، كلراهئ اٖخائر ىفسٍئ فٓهئ ٓخص إرسئؿ 

. الكسكة كالٍدآئ كالٓزت لمآت الثراـ كهستد الهدٓىب كالقدس

ككئف أهٓر الثت هكمفئن اإتراء صفقئت سٓئسٓب كدامكهئسٓب كآرة، كهراران كئىت سفئرة الثت ببكلِ عقد بثئلفئت 
تدٓدة هع الثكئـ الهثمٓٓف أك هع أهراء الثت القئدهٓف هف امداىٍـ اصٛثٓئت كاسعب، ككئف ٓبـ بكقٓع ابفئقئت 

. كٍذي فْ تكار الكعاب الهشرفب لٙفئدة هف ظٛلٍئ الركثٓب كبأةٓرابٍئ الرهٓزب
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اء اٍئ الىاْ الكٓرـ، فإف عمٓىئ القكؿ أف ٌذي السفئرة جكهع أف هٍهب أهٓر الثت هرباطب بهئهئن ائلهىئسؾ البْ 
ب لعقد البثئلفئت  كئىت هكتكدة قاؿ ا٘سٛـ، ككئىت أسكاؽ عكئظ كالهتئز كهتىب هىئساب هكسهٓب سىٓك

. السٓئسٓب كالدامكهئسٓب ككئف العرب ٓعباركف أف ثمؼ الآت الثراـ أكةؽ كأثكـ كأثـز

تٍئ كاٚسبفئدة هىٍئ بهئهئ، فقد كئف ٓىبظر الهكاسـ لٓمبقْ أهراء  كقد قئـ الىاْ الكٓرـ اإقرار ٌذي الثقٓقب كبرٓك
الثت الكافدٓف فْ قكافؿ أقكاهٍـ، كقد اشبٍر ىشئطً فْ الهكسـ، كلقئءابً اأهراء الثت الكافدٓف، هف  بهٓـ 

ذٓؿ   كالٓهف كالشئـ كالعراؽ، كاشبٍر اشكؿ خئص ثكاري هع كفد الثت القئدـ هف الثٓرة كفًٓ زعهئء ككىدةٌك
ئىئ اف قآصب كالهةىِ اف ثئرةب، ككذلؾ كفد كىدة ككفد الطئئؼ، كأخٓران كفد  الهىئذرة الهفركؽ اف عهرك ٌك

ْ ابفئقٓب ائلغبٓةرب هف اٖكس كالخزرج الذم عقد ابفئقٓب   اٌٖهٓب هع الرسكؿ الكٓرـ فْ العقاب اهىِ، ٌك
. قدر لٍئ أف بغٓر كتً البئٓرخ

ككئف أكؿ أهٓر لمثت فْ زهف الىاكة عبئب اف أسٓد الذم كلْ ٌذي الهٍهب فْ السىب الةئهىب اعد أف بـ الفبث، 
ةـ أرسؿ الىاْ الكٓرـ فْ السىب البئلٓب أائ اكر الصدٓؽ أهٓران عمِ الثت فْ سفئرة ٌئهب كبئٓرخٓب، ةـ أباعً 
ىٍئء الاٛغئت السئاقب فٓهئ ٓخص البثئلفئت هع  اعمْ اف أاْ طئلب فْ هٍهب خئصب لبٛكة سكرة اراءة، كا 

. القائئؿ العرآب كاىئء عقكد تدٓدة هع العرب الذٓف رفضكا الدخكؿ فْ ا٘سٛـ

كهئ أف سفئرة الثت بعئظهت أٌهٓبٍئ فْ عٍد الدكلب آٖكآب كالىكٓرب كالههئلٓؾ، كأضٓفت إلِ هٍئـ أهٓر 
ئ، كقد كئف هف دأب الهمكؾ كاٖهراء  ٌر الثت هسؤكلٓئت هبعددة هىٍئ ا٘شراؼ عمِ أكقئؼ الامد الثراـ، كبطٓك

ر ٌذي الهىئسؾ كالهرافؽ كبرؾ اصهب برباط بئٓرخٓئن ائلخمٓفب الهذككر . أف ٓقكهكا ابطٓك

أهئ الدكلب العةهئىٓب فقد اٌبهت اٌبهئهئن ائلغئن اسفئرة الثت، ككئف هىصب أهٓر الثت ٚ ٓىئلً إٚ كائر رتئؿ 
الدكلب اعد خدهئت تمٓمب هشٍكرة، ككئف عمِ اٖغمب قئئدان عسكٓرئن شٍٓران، ٖف الثهمب هسؤكلب عف أهف 

الطٓرؽ إلِ الثت، كهئ كئف هف هٍهبً إقئهب الخئىئت كالىزؿ عمِ الطرؽ كبأهٓف ثهئٓبٍئ كخدهئبٍئ، كهئ كئف 
قكـ ابكٓزع  ٓثهؿ عئدة إلِ أٌؿ الثتئز هراسٓـ سمطئىٓب ائ٘عفئء هف الضرائب كالرسكـ لكؿ أٌؿ الثتئز، ٓك

ْ ٌدآئ سمطئىٓب هبهٓزة بخصص لٗشراؼ  الصرة الٍهئٓكىٓب عمِ أٌؿ الهدٓىب هف اٖشراؼ كالهقدهٓف ٌك
. كأٌؿ الآت كزعهئء الثتئز فْ هكب كالهدٓىب

كهئ كئف هككب الثت ٓكدع فْ اثبفئٚت هٍٓاب عمِ أطراؼ الهدف البْ ٓبثرؾ هىٍئ الثتئج عىد ةىٓئت 
ك هتسـ لمكعاب الهشرفب عمِ هخهؿ أسكد ٓكضع عمِ ظٍر اعٓر ٓبقدـ  الكداع هىٍئ، ككئف فٍٓئ الهثهؿ ٌك
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ك عمـ رسكؿ ا ٓكضع عمِ ىئقب خئصب، ككئف الهككب ٓشبهؿ عئدة عمِ الٓزت  القئفمب، كالسىتؽ ٌك
. كالشهكع البْ بٍدل لمثـر الشٓرؼ

ك ىقٓب الثتئج كهقدهٍـ، كهفبْ الثت كفقًٓ الهثهؿ، كاخبصكا  كهئ رسـ العةهئىٓكف ابعٓٓف سردار الثت ٌك
 هف إسطئىاكؿالثت الشئهْ اهىصب أهٓر الركب الذم كئف عئدة أثد الائشكات الكائر، ككئف الثت ٓادأ هف 

ضـ ثتئج  ىضـ إلٍٓـ عمِ  إسطئىاكؿاٖسبئىب ارعئٓب السمطئف العةهئىْ ىفسً ٓك كاٛد القكقئز كالامقئف ٓك
كبهؿ اتبهئع الهككب فْ الشئـ الشٓرؼ  الطٓرؽ ثتئج اٖىئضكؿ كاٖىطئكٓب كثمب كثهئي كثهص كلاىئف ٓك
عىد هزارابٍئ، ةـ ٓبـ كداعٍـ إلِ هدٓىب الكسكة تىكب دهشؽ عمِ ةىٓئت الكداع فْ الشئـ ثٓث ٓبـ بثهٓؿ 
كسكة الكعاب الهشرفب هىٍئ، ككئف كؿ كاؿ عةهئىْ هكمفئن ابأهٓف أهف الطٓرؽ لمقئفمب إلِ ثدكد الكالْ الذم 

ٓمًٓ، ككئف لكؿ هثهؿ هف هثئهؿ الثت هىئزلً كهرابعً فْ الثرهٓف كفْ أهئكف الهىئسؾ، ككئف أهراء الثت 
 .ٓعئهمكف كدامكهئسٓٓف رفٓعْ الهسبكل لدل كؿ الاٛد البْ ٓهركف اٍئ، كاشكؿ خئص لدل أهٓر هكب

ْ القكات البْ كئىت بقكـ ائ٘عداد لٛثبفئؿ لخركج الصرة كالهثهؿ "صيراَّلي آْٚٓ"بـ اسبثداث  كهئ  ، ٌك
كهككب الثت هف أهئـ القصر السمطئىْ، ةـ ٓىئط اٍئ الثفئظ عمِ الصرة كالهثهؿ كقئفمب الثت، ثبِ بصؿ 

   .كبعكد فْ أهف كسٛـ

كئف أهٓف الصرة الٍهئٓكىٓب ٓيخبئر فْ هعظـ اٖثٓئف هف آف كائر العسكٓرٓف الهشٍكد لٍـ ائلبهٓز العسكرم ك
كالبدٓف كثسف السٓر كالسمكؾ كالبقِ الكرع كطٍئرة الٓد كالعدؿ، ثبِ ٓشرؼ اىفسً عمِ القكات الهرافقب 

كهئ ٓقكـ ابسمٓـ الفرهئف الخئص ابكٓزع أهكاؿ الصرة الٍهئٓكىٓب عمِ الثرهٓف الشٓرفٓف . لمهثهؿ، كقئفمب الثت
كأكتً البصرؼ كالصرؼ هىٍئ إلِ شٓرؼ هكب كهشئٓخ الثرهٓف الشٓرفٓف، اثضكر رتئٚت الدكلب العمهئء 

ككئف ٓشرؼ اىفسً . كقئدة القكات الهكتكدة فْ كؿ هف هكب كالهدٓىب كتدة كالطئئؼ، كأهراء قكافؿ الثت
ائعبائري ههةٛ لمسمطئف العةهئىْ عمِ أداء الهىئسؾ كثفظ اٖهف كاٖهئف خٛؿ هكسـ الثت كمً، إلِ أف 

بغئدر القكافؿ كمٍئ الهدٓىبٓف الهائركبٓف عئئدة إلِ اٛدٌئ، فٓعكد أهٓف الصرة اعد أف ٓككف قد أشرؼ أٓضئ 
عمِ بكٓزع اٖكقئؼ كالهخصصئت عمِ أٌئلْ الثرهٓف، فٓقدـ بقٓررا هفصٛ إلِ الصدر اٖعظـ كشٓخ 
سٛـ فْ أًسبئىب، كاعدٌئ ٓهةؿ آف ٓدم السمطئف لٓقدـ بقٓرري عهئ أىتزي فْ هكسـ الثت كهرئٓئبً  ً٘ ا

 .كهقبرثئبً لمهكسـ القئدـ

                                                             
  مقال للدكتور الصفصافي أحمد القطوري جامعة عين شمس 2006 شهر يناير 2العدد -   استامبول –  مجلة حراء   
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أهٓر الثت كئىت لً صفب دامكهئسٓب هبهٓزة، ككئف ٓهةؿ السمطئف العةهئىْ فْ كؿ هئ ككهئ ٌك ظئٌر فإف 
. ٓبصؿ اشؤكف الثرهٓف كهىطقب الثتئز كطٓرؽ الثت

 كهئ أف الهىئصب كهف الىئثٓب الدامكهئسٓب بعبار سفئرة الثت ىكعئن ههبئزان هف البهةٓؿ الدامكهئسْ فكؽ العئدة،
الهرافقب ٖهئرة الثت كأهٓف الصرة كأهٓف الهثهؿ ٌْ أٓضئن هىئصب دامكهئسٓب، كراهئ ببهكف الدكؿ ا٘سٛهٓب 

كهراكز أاثئث الثت هف بكصٓؼ شكؿ دامكهئسْ هىئسب لٍذي الهىئصب ٓثقؽ الهصئلث الهشبركب لمدكؿ 
 .ا٘سٛهٓب فْ أكةر هف تئىب
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 القيم الدبموماسية في اإلسالم: الثاني الفصل
 

o       آداب السفراء 

o       مبدأ المعاممة بالمثل 

o        مسؤولية السفير بين وطن  ودار إقامت 

o       الدبموماسية واختالف العقائد 
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 :آداب السفراء
 تهمب هف الكصئٓئ لهف ٓىكب عف اٖهب فْ خدهب هصئلثٍئ، ككذلؾ تئءت السىب  إلِأشئر القرآف الكٓرـ

ْ آداب ٚ بخبمؼ كةٓران عهئ اعبهدي الهتبهع الدكلْ فْ إطئر  الهشرفب اعدد هف ٌذي الكصئٓئ الثكٓهب، ٌك
. العٛقئت الدامكهئسٓب كا٘ىسئىٓب آف اٖهـ كالشعكب

ٛن فْ الفقً ا٘سٛهْ هف قاؿ كلكىىئ سىثئكؿ اٚقبراب هف ٌذي الغئٓب،  كهع أىً لـ ٓبـ بثٓرر ٌذا الائب هسبق
.  الكبئب كىكر السىب الهشرفبٌىدمكفؽ 

  ٌتٓرب255عئـ  الهبكفِ لمتئثظ (الهمكؾ أخٛؽ)كبئب  فْ كهف أقدـ الىصكص فْ أدب السفراء هئتئء
 :هئىصً" آداب السفٓر"عىكاف  بثت

 الكٛـ اهخئرج اصٓرنا كعائرة، آئفو  ذا كالهزاج، الًفطرة صثٓث رسكليً ٓككف أف الهمؾ عمِ الثؽِّل  كهف"
 كعمِ ثهِّلؿ، ًلهئ ثئفظنئ طٍاع، أك طهىعو  إلِ ٓهٓؿ ٚ الماَّلٍتب، صئدؽ كهعئىٍٓئ، الهًمؾ ٖلفئظ هؤدِّلٓئن  كأتكاًبً،

مب هثىبن  رسكلىً ٓهبثفى  أف الهمؾ ٚن  ٓتعمىً أف قاؿ طٓك  (.)رسك

كقد اهبٗت كبب اٖدب ائلكصئٓئ الكةٓرة البْ كئف ٓزكد اٍئ السفراء لدل اابعئةٍـ فْ هصئلث اٖهب، كفٓهئ 
 ٓبثمِ اٍئ السفٓر كفؽ هئ أرشد إلًٓ فقٍئء ا٘سٛـ كدلت عمًٓ هائدئ أفٓمْ طئئفب هف أداب البْ ٓىاغْ 

. الشٓرعب

 

 

 

                                                             
 25 - 1  أخالق الملوك، للجاحظ، ص 
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: األمانة والدقة فيما يوكل إلي  من مهام

إف الصفب البهةٓمٓب لمسفٓر بثبـ عمًٓ الدقب فٓهئ ٓبخذ هف هكقؼ كفٓهئ ٓقدـ هف رأم، فأىت ٌىئ ٚ بهةؿ ىفسؾ 
فعؿ ىهئ بهةؿ هف أكفدكؾ، كثؽ اٖهب ٌىئ هؤكد فْ هثئسابً فْ كؿ هئ ٓقكؿ ٓك . كا 

ذي الىزاٌب الدامكهئسٓب ثؽ ككاتب، كعمِ الدكلب أف بكفر ظرؼ الىزاٌب لمرسكؿ الهابعث هىٍئ كلمرسكؿ  ٌك
ف أم ضغط عمِ السفٓر لبقدٓـ خٛؼ هئ كمؼ اً ٓعبار خٓئىب لمىزاٌب الدامكهئسٓب البْ  الكافد عمٍٓئ، كا 

. ٓىاغْ أف ببكفر فْ سمكؾ السفٓر

كىٍهبـي : كقد دؿ عمِ ذلؾ عهكـ الهعىِ فْ الىص القرآىْ ذىا ثى ٍىئ كىاً  ًم ٌٍ ٖىهىئىىئًت ًإلىِ أى ـٍ أىف بيؤدُّكٍا ا ًى ٓىٍأهيريكي ﴿ًإفاَّل الٌم
ئ   عمِ لٗهباىٍٓفى الىاَّلئًس أىف بىٍثكيهيكٍا ًائٍلعىٍدًؿ﴾، كالسفئرة ككؿ هئ خكلبؾ اٖهب هف كاتب فٍٓئ أهئىب ٓبعٓف أداٌؤ

. كتً صثٓث هف اٖداء

كفْ القرآف الكٓرـ كةٓر هف الكصئٓئ البْ بأهر ا٘ىسئف اهراقاب ا فْ قكلً كفعمً، فإف ا اصٓر رقٓب، كهئ 
. ٓمفظ هف قكؿ إٚ لدًٓ رقٓب عبٓد

ٚن هف قٓرش،  كهف الهكاقؼ الدقٓقب فْ ٌذا التئىب أف رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ اسبقاؿ أائ رافع رسك
فئسبهع إلًٓ، كلكف ٌذا الرسكؿ سرعئف هئ بأةر ائلىاْ الكٓرـ صمِ ا عمًٓ كسمـ، كرغب فْ ا٘سٛـ، كلكف 

ك فْ هٍهبً الدامكهئسٓب اثبراهئن كبةدٓران لصفبً  رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ لـ ٓقاؿ هىً ا٘سٛـ ٌك
البهةٓمٓب، ككفئء ائلعٍد الذم البزهً هف قاؿ، كهئ ٓبربب عمًٓ هف ىقؿ الثقٓقب لمقكـ، كفؽ اٖصكؿ 

. الدامكهئسٓب

إىْ ٚ أخٓس ائلعٍد، ٚك أثاس ":  قئؿ لً رسكؿ االرفٓعب،كفْ عائرة ائلغب الكعْ ائٔداب الدامكهئسٓب 
. ()"إلٓىئ فئرتعٍ  أف، فًٓ الذم قمًاؾ فْ كئف الارد، كلكف ارتع إلٍٓـ، فإف

                                                             
  كما رواه الترمذي والنسائي، والمعنى ال أحبس البرد أي ال أحبس البريد، بل يجب أن 8، ص 6  رواه اإلمام أحمد في مسنده، ج 

 أيسره ليصل إلى غايته،
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كفْ ٌذا الهكقؼ الىاكم الثكٓـ دٚلب عظٓهب هف كتٍٓف، فٍْ اثبراـ ٖهئىب الرسئلب البْ كمؼ اٍئ رسكؿ 
ْ هف تئىب آخر دعكة لمبأهؿ كالدراسب كاٚسباصئر فْ اخبٓئر العقٓدة، فقد ٓككف الرتؿ  قٓرش هف تئىب، ٌك

قٓففأرادقد بأةر ائلتك الهثٓط اً،  .  رسكؿ ا لً أف ٓدخؿ ا٘سٛـ عف قىئعب ٓك

كائلفعؿ فقد عئد أاك رافع إلِ قٓرش كأدل رسئلبً بهئهئن كهئ كمفكي، ةـ أقئـ أٓئهئن كلثؽ ائلىاْ صمِ ا عمًٓ 
. كسمـ فْ الهدٓىب

كقد بكرر ٌذا اٖهر فْ كةٓر هف الهفئكضٓف كهىٍـ أاك العئص اف الرآع كعركة اف هسعكد الةقفْ كادٓؿ اف 
ـ لٙٓهئف كلكف رسكؿ ا ٚ ٓقاؿ هىٍـ كئىتكرقئء الخزاعْ كالثمٓس اف عمقهب كآخركف   بىشرح صدكٌر

ـ أف ٓراتعكا أىفسٍـ اعد أداء هٍهبٍـ الدامكهئسٓب كالبفئكضٓب . ىقض عٍدٌـ لهف أرسمٍـ اؿ ٓأهٌر

 

: التزام مبادئ القدوة في السموك الشخصي

بكتبالسفٓر لٓس ثران فْ اخبٓئر سمككً، اؿ إف كاتاً الهٍىْ ٓفرض عمًٓ البخمْ عف كةٓر هف رغئئاً،   ٓك
 .عمًٓ اتبىئب كةٓر هف الشاٍئت ثبِ ٚ ٓقع فْ الهثظكر

ٚى بىٍفعىميكفى ﴿: كفْ القرآف الكٓرـ كصئٓئ كاضثب فْ ٌذا الهعىِ ـى بىقيكليكفى هىئ  ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا ًل ، كفًٓ قكلً ﴾ٓىئ أىُّٓ
ًي ﴿:بعئلِ ٍى ـٍ عى ٍىئكي ـٍ ًإلىِ هىئ أىٍى ئًلفىكي هىئ أيًرٓدي أىٍف أيخى . ﴾كى

كفْ ٌذا السٓئؽ فإف هف ثؽ الدكلب كضع آلٓب هراقاب لسمكؾ السفراء، كالبزاهٍـ اهعئٓٓر اٚسبقئهب كالعفئؼ 
فْ كؿ أثكالٍـ، هع البأكٓد أىً لٓس ةهب هف سآؿ ٓهكف أف بثقؽ الرقئاب البئهب عمِ سمكؾ ا٘ىسئف إٚ 

. ضهٓري كخكفً هف ا

كقد ذكرىئ طرفئن هف ٌذي الهسؤكلٓب فْ ائب بعٓٓف السفراء، كفْ ٌذي الىقطب ائلذات بخبمؼ الىظرة ا٘سٛهٓب 
عف الىظرة الهئدٓب، ففْ ثٓف ٓؤكد ا٘سٛـ عمِ البزاـ القدكة الصئلثب لهف ٓمْ شٓئئن هف أهر اٖهب فإف 

الىظرة البقمٓدٓب فْ الغرب ٚ بعٓر أٌهٓب لهادأ القدكة الصئلثب، كبعبار ذلؾ هف شأف الثٓرئت الشخصٓب، 
كبمبـز الةقئفب الغرآب عهكهئن هادأ ثٓرب ا٘ىسئف الشخصٓب، كبعبار سمككً خئرج أكقئت الدكاـ الرسهْ شأىئن 

. شخصٓئن ٚ صمب ٖثد اً فْ ثٓف أف ا٘سٛـ ٓأهر ائٚسبقئهب فْ كؿ ثئؿ
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حق  مى من يصعد المنبر     أن يترك الفحشاء والمنكر 
 ويحسن القول الذي قالـــ          ويحسن السر الذي أضمر

 

تب القكؿ إف هئ ذكرىئي عف ا٘فراط فْ هىث الهكظؼ الثككهْ الثٓرب الشخصٓب خئرج كقت دكاهً لٓست  ٓك
شأىئن هطردان فْ الغرب،اؿ إف الكعْ العئـ كهؤسسئت الىزاٌب كالعدالب كاٖسرة ٚ بزاؿ بىئضؿ هف أتؿ ثؽ 

. الىئس فْ هراقاب سمكؾ الهسؤكؿ الثككهْ كهثئسابً فْ سئئر شؤكىً

ظهار الهيبة في غير مخيمة وال إسراف : اال تناء بالمظهر وا 

السفٓر ٓهةؿ الدكلب كالشعب، كعمًٓ أف ٓثئفظ عمِ ٌذي الصكرة فْ عٓكف الىئس، كلٓس البكاضع هثهكدان فْ 
.  أٌمٍئ كثسف شهئئمٍـاكراهبكؿ ثئؿ، اؿ الهطمكب ٌىئ بهةٓؿ الاٛد اهئ ٓمٓؽ 

كقد ٓككف هف طاع السفٓر الاسئطب كالبكاضع، كلكف هئ ٓىاغْ أف ٓظٍري فْ هىزلً كهكباً كدعكابً إىهئ ٌك 
. كلٓس شهئئمً الشخصٓبكهكئىبٍئ سهعب اٛدي 

ككئف هف شهئئؿ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ أف ٓماس أثسف المائس لٓسبقاؿ الكفد، ككئف لً دلك هئء ٓككر 
أف ةكب رسكؿ ا الذم : "عهئهبً عمًٓ لٓطؿ عمِ الىئس اهئ ٓبىئسب هف إىئقب كثسف هظٍر، كعف عيركة

زاري هف ىست عيهئف كئف ٓماسٍهئ ٓكـ التهعب كالعٓدٓف ةـ  كئف ٓىخرج فًٓ إلِ الكفد رداء ثضرهْ كا 
ئف  ".كئف رسكؿ ا ٓىماس ايٍردىي اٖثهر فْ العٓدٓف كالتهعب: "كعف تئار، ()"ٓيطٓك

ك هئ آىً  ٚك ٓكتد كبئب فْ الفقً ا٘سٛهْ إٚ كفًٓ ائب المائس، كآئف هئ ٓثسف كهئ ٓقاث هف المائس، ٌك
ًلاىئسي الباَّلٍقكىلى ذىًلؾى : القرآف الكٓرـ اقكؿ ا بعئلِ ًرٓشنئ كى ـٍ كى ـٍ ًلاىئسنئ ٓيكىاًرم سىٍكءىاًبكي مىٍٓكي ٍلىىئ عى ـى قىٍد أىىزى ﴿ٓىئ اىًىْ آدى

﴾ ٍٓره رسكؿ ا هف خصئؿ الفطرة بقمٓـ اٖظئفر كعىد كقد أكصت الشٓرعب اىظئفب الادف كالةكب كالهكئف، .خى
. كاٖخذ هف الشئرب كالطٓب

ثاب إلْ هف دىٓئكـ الطٓب كالىسئء كتعمت قرة عٓىْ فْ ": ككئف رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓقكؿ
ت ٌذي الشهئئؿ كمٍئ "الصٛة ، ككئف ٚ ٓخرج إلِ الىئس إٚ هطٓائن، ككئف ٓعتاً الهسؾ كالزعفراف، كقد رٓك

ٛن كاضثئن عمِ كتكب العىئٓب ائلهظٍر الثسف فْ ا٘سٛـ ب فكئىت دلٓ . ()فْ أاكاب السىف الىآك
                                                             

 82، ص 1  المختصر الكبير في سيرة الرسول، عز الدين بن جماعة الكتاني، ج
 26 سورة األعراف 

 :قال العراقي في ألفيته في شمائل النبي الكريم

َبا َلُه  يُب والنَساُء ُحبِّ وَيكَرهُ الريَح الَكريَه ُكلَُّه * الطِّ
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 ،"ٚ ٓدخؿ التىب هىكئف فْ قماً هةقئؿ ذرة هف كار": كعف ااف هسعكد أف رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ قئؿ

 فقئؿ صمِ ا عمًٓ " ٓككف ةكاٍثسىئ كىعمً ثسىب، فٍؿ ذلؾ هف الكار؟ أفإف الرتؿ ٓثب اف:"قئؿ رتؿ
 .() ا تهٓؿ ٓثب التهئؿ، الكار اطر الثؽ كغهطئلىئسأف": كسمـ

أعزة عمِ ": كهع أف رسكؿ ا كئف أعظـ الىئس بكاضعئن كأشدٌـ اسئطب، كلكىً كئف أٓضئن كهئ كصفً ا
، ٚك بىئقض آف الاسئطب الشخصٓب كآف إظٍئر هىزلب الدكلب فْ "الكئفٓرف أذلب عمِ الهؤهىٓف، رثهئء آىٍـ

. الٍٓاب كالهقدرات كالكفئٓب كالكفرة
:  كلعؿ ههئ ٓشكؿ ٌىئ الهكقؼ الهشٍكر لعهر اف الخطئب الذم شرثً ثئفظ إارآٌـ اقكلً

 
ك راعٍٓئ   هران عي كراع صئثب كسرل أف رأل   آف الرعٓب عطٛ ٌك

كعٍدي اهمكؾ الفرس أف لٍئ  
 

سكرا هف التىد كاٖثراس ٓثهٍٓئ  
رآي هسبغرقئ فْ ىكهً فرأل  

 
فًٓ التٛلب فْ أسهِ هعئىٍٓئ  

ٛن     فكؽ الةرل بثت ظؿ الدكح هشبه
 

ااردة كئد طكؿ العٍد ٓامٍٓئ  
فٍئف فْ عٓىً هئ كئف ٓكاري   

 
هف اٖكئسر كالدىٓئ اأٓدٍٓئ  

كقئؿ قكلب ثؽ أصاثت هةٛ  
 

ٍئ   كأصاث التٓؿ اعد التٓؿ ٓرٓك
أهىت لهئ أقهت العدؿ آىٍـ                    

 
فىهت فٍٓـ قٓرر العٓف ٌئىٍٓئ  

كفر شٓطئىٍئ لهئ رأل عهران                          
 

إف الشٓئطٓف بخشِ اأس هخٓزٍئ  
  

 
كالكاقع أف ٌذا الهكقؼ ٖهٓر الهؤهىٓف عهر ٓعكس الاسئطب البْ كئف ٓعٓشٍئ الىئس فْ الهدٓىب، كاٖهف 

الذم ثققً ا٘سٛـ، ٚك أشؾ أٓضئن أىٍئ كئىت رسئلب دامكهئسٓب هائشرة أراد عهر اف الخطئب أف ٓرسمٍئ إلِ 
ب، إىهئ لٍـ رسئلب ٌدل  كسرل الهشٍكر ائٖاٍب كالاذخ كالبرؼ، أف الهسمهٓف لٓسكا اأصثئب هطئهع دىٓٓك
ىهئ هرادٌـ أف ٓكسركا سمطئف الهسبادٓف عف  كىكر، كأف قصكر الدىٓئ لٓست فْ أعٓىٍـ ٚك هطئهعٍـ، كا 

ـ الثٓرب البْ قئؿ عىٍئ عهر فْ خطئاً هىثٌك هبِ اسبعادبـ الىئس كقد كلدبٍـ .. ٓئ عهرك": الىئس، ٓك
 ."أهٍئبٍـ أثراران 

                                                                                                                                                                                                    
كُّ * وِطيُبُه َغالَِيٌة وِمْسُك  والِمسُك وحَدهُ كذاَك السُّ

وَعيُنُه َيْكُحلَُها باإلثِمِد * َبُخوُرهُ الكافوُر والُعوُد النَّدي 
  20الفية العراقي، ص 

  66، ص1 صحيح مسلم، ج
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ب فْ الشئـ  ثٓف ثٓىهئ أظٍر ااٍب الهمؾ، ككهع هثئفظب عهر عمِ ٌذا المكف هف الاسئطب، كلكىً أقر هعئٓك
اعبرض أاك ذر عمِ ابخئذي قصر الخضراء كهئ كضع فًٓ هف هظئٌر الهمؾ كاٖاٍب كالىفئئس، كقد كبب 

ب فْ ذلؾ فقئؿ ٓئ أهٓر الهؤهىٓف إف أٌؿ الشئـ أٌؿ همؾ، فأخئؼ إف صرفت عىٍـ ذلؾ أف ": عهر لهعئٓك
ىً ٚ ٓصمث لٍـ إٚ ٌذا  فرضْ عهر هىً ذلؾ، كأقر هادأ اخبٛؼ اٖثكاؿ ائخبٛؼ "...ىٍكف فْ أعٓىٍـ، كا 

. الامداف
 

: احترام التقاليد الدبموماسية ما لم تتعارض مع قيم اإلسالم
 كالبكاصؿ كالهتئهمب ٌْ أهكر هثهكدة، بىفٓذان ا٘بٓكٓتإف قٓئـ السفراء ائلبزاـ هعئٓٓر البقئلٓد الدامكهئسٓب فْ 

ء السفراء، قئؿ بعئلِ ىٍٓهىئفى اىٍعدى ﴿: لمعقكد البْ بعئقد عمٍٓئ ٌٚؤ ٍٖ كا ا ٌىٍدبيـٍ كىٚى بىٍىقيضي ئ ًً ًإذىا عى ًٍٍد الماَّل كىأىٍكفيكا ًاعى
ٌىئ  .()﴾بىٍكًكًٓد

ىهئ  تب القكؿ إف ا٘سٛـ لـ ٓفصؿ كؿ ثٛؿ كا  كلكف ذلؾ ٓتب أف ٚ ٓبىئقض هع قٓـ ا٘سٛـ الكارل، ٓك
﴾: اكبفِ ابفصٓؿ الثراـ، كقد قئؿ ا بعئلِ ـٍ مىٍٓكي ـى عى راَّل ـٍ هىئ ثى ؿى لىكي قىٍد فىصاَّل ، كلـ ٓقؿ كقد فصؿ لكـ هئ ﴿كى

أثؿ لكـ، فئلثٛؿ أصؿ كالثراـ طئرئ، كفْ ائب الطعئـ كالشراب فإف الثراـ الذم ٚ لاس فًٓ ٌك هئ تئءت 
ئ : اً أٓب الكٓرهب ٍسفيكثن ٍٓبىبن أىٍك دىهنئ هى اَّٚل أىٍف ٓىكيكفى هى ٍيًإ مىِ طىئًعـو ٓىٍطعىهي راَّلهنئ عى اَّْل هيثى ْى ًإلى ٚى أىًتدي ًفْ هىئ أيكًث ﴿قيٍؿ 

﴾ًً ًً ًا ًٍٓر الماَّل ًٌؿاَّل ًلغى ًي ًرٍتسه أىٍك ًفٍسقنئ أي ـى ًخٍىًزٓروفىًإىاَّل ٍىئ الاَّلًذٓفى : ، ةـ ىزؿ بثٓرـ الخهر فْ آٓب صٓرثبأىٍك لىٍث ﴿ٓىئ أىُّٓ
ـٍ بيٍفًمثيكفى  ٍٓطىئًف فىئٍتبىًىايكيي لىعىماَّلكي ـي ًرٍتسه ًهٍف عىهىًؿ الشاَّل ىٍزٚى ٍٖ ئبي كىا ىٍىصى ٍٖ ًٍٓسري كىا ٍهري كىاٍلهى  ".آهىىيكا ًإىاَّلهىئ اٍلخى

ككف كؿ هئ كراءٌئ عمِ اٖصؿ الذم أثمً ا، ٚك  سبطٓع السفراء أف ٓبتىاكا ٌذي الهثرهئت الخهسب، ٓك ٓك
ذا قدر ٓشبرؾ فًٓ كؿ العقٛء . ٓثـر إٚ هئ ةات ضرري ادلٓؿ صثْ آف، ٌك

إف هتئراة العرؼ الدامكهئسْ فْ أكؿ لثـ الخىٓزر كشرب الخهر ٓبىئقض هع القٓـ ا٘سٛهٓب البْ تئءت 
. صئرهب فْ بثٓرـ ٌذٓف المكىٓف هف الهطئعـ

درؾ الدامكهئسٓكف الخاراء هف كؿ اٖهـ  تب القكؿ إف الدامكهئسٓب العئلهٓب ىئضتب ككاعٓب كهرىب، ٓك ٓك
ذا المكف هف اٚثبراـ ٌك أاسط قكاعد الدامكهئسٓب، كالبزاهً ٓعكس  ثبرهكىٍئ، ٌك خصئئص ٌذي الشٓرعب، ٓك

. كعٓئن دامكهئسٓئن لدل الفٓرقٓف
كاٖهر ىفسً ٓبعٓف فْ السفٓر الذم ٓخدـ فْ اٛد ٓمبـز أٌمٍئ طعئهئن ىائبٓئن ابائعئن ٖدٓئىٍـ فٛ ٓصث أف ٓقدـ 

ككذلؾ ٓىاغْ اٚىبائي إلِ الهكائد البْ بقدـ لمهسٓثٓٓف خٛؿ الصكـ الكآر لٍـ أطائؽ ههئ ٓعبقدكف ثرهبً، 
                                                             

 91 سورة النحل 
 119 سورة األنعام  

 145 سورة األنعام  

 90 سورة المائدة  
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ىهئ شأف قاؿ الفصث فْ الدكؿ البْ بباىِ البقئلٓد الهسٓثٓب فٛ ٓىاغْ اف ٓقدـ لٍـ المثـ خٛلئذ،  كا 
. الدامكهئسٓب أف بتئهؿ ضٓكفٍئ بقدٓران لهذاٌب الىئس كقىئعئبٍـ

 
، فٍذي قٓـ ببىئقض هع ركح ا٘سٛـ ٚك الهمؾكهف البقئلٓد البْ ٚ بتكز الهتئهمب فٍٓئ الستكد لمثئكـ أك 

ئ طٛئع السفراء الذٓف أرسمٍـ الىاْ الكٓرـ فْ أفئؽ اأفٓؤذف لمسفٓر   ٓتئهؿ فٍٓئ، كقد ساؽ إلِ إىكئٌر
.  الستكد لغٓر ااكرفضك

 
ًه كىاًثده ﴿ ـٍ ًإلى ٍيكي اَّْل أىىاَّلهىئ ًإلى ِ ًإلى ـٍ ٓيكثى ٍةميكي . ()﴾قيٍؿ ًإىاَّلهىئ أىىىئ اىشىره هِّل

ٍيفاَّل ًإٍف ﴿: كقئؿ مىقى ًً الاَّلًذم خى ديكا ًلماَّل ديكا ًلمشاَّلٍهًس كٚى ًلٍمقىهىًر كىاٍستي ٍىئري كىالشاَّلٍهسي كىاٍلقىهىري ٚ بىٍستي ًً الماَّلٍٓؿي كىالىاَّل ًهٍف آٓىئًب كى
. ()﴾كيٍىبيـٍ ًإآَّلئيي بىٍعايديكفى 

 

: معرفة ثقافة البمد التي يرحل إليها

إف هعرفب السفٓر اةقئفب الامد البْ ٓعهؿ فٍٓئ ضركرم لبثقٓؽ ىتئثً، كقد رأٓىئ فْ سفراء الىاكة ثسف 
. اٚخبٓئر الذم قئـ اً الىاْ الكٓرـ ثٓث كئف ٓخبئر الرتؿ الهىئسب فْ الهكئف الهىئسب

  عمِ ةقئفب الامد البْ ٓعهمكف فٍٓئ، كفْائ٘طٛعكقد كردت ا٘شئرة هراران فْ كصئٓئ الىاْ الكٓرـ لمسفراء 
:  كصٓبً لهعئذ اف تاؿ قئؿ لً

ـ أف ا " ـ إلًٓ عائدة ا، فإذا عرفكا ا فأخاٌر إىؾ بقدـ عمِ قكـ أٌؿ كبئب، فمٓكف أكؿ هئ بدعٌك
ـ أف ا قد فرض عمٍٓـ زكئة بؤخذ هف  فرض عمٍٓـ خهس صمكات فْ ٓكهٍـ كلٓمبٍـ، فإذا فعمكا فأخاٌر

 .()"أغىٓئئٍـ فبرد عمِ فقرائٍـ، فإذا أطئعكا اٍئ فخذ هىٍـ كبكؽاَّل كرائـ أهكالٍـ

ب الكٓرهب بكتًٓ دقٓؽ اكتكب   عمِ ةقئفب الامد البْ ٓعهؿ فٍٓئ السفٓر، كأكلٍئ ا٘طٛعكفْ ٌذي الكصٓب الىآك
. بذكٓري اهئ لدل القكـ هف عمـ ائلكبئب القدٓـ، كأف عمًٓ أف ٓككف عمِ درآب كهعرفب اةقئفب القكـ

                                                             
 108 سورة األنبياء 

  37 سورة فصلت 

 ، كما رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد5، ص3 رواه الترمذي في سننه، ج
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 إلِ أف الٓهف كئىت بئٓرخٓئن بباع هكب فْ أهر ثتٍئ كىسكٍئ كعائدبٍئ، كاعد اىبشئر أهر ٌىئكبتدر ا٘شئرة 
ا٘سٛـ دخمت قائئؿ الٓهف فْ ا٘سٛـ كتئءت الكفكد إلِ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ هف الٓهف، كقد أرسؿ 

رسكؿ ا إلِ الٓهف عددان هف الصثئاب الكراـ فْ هٍئـ دامكهئسٓب كقضئئٓب هخبمفب، هىٍـ هعئذ اف تاؿ كأاك 
. هكسِ اٖشعرم كعمْ اف أاْ طئلب

ْ رباب دامكهئسٓب ببتئكز  ككئف هكقع دامكهئسْ الىاكة فْ الٓهف أشاً هئ ٓسهِ الٓكـ ائلهفكض السئهْ، ٌك
ْ سفئرة خئصب ائلدكلب الكارل البْ بقكد ركااط سٓئسٓب  رباب الكٓزر الهفكض كهئ ببتئكز رباب السفٓر، ٌك

بئٓرخٓب كئلككهىكلث الآرطئىْ الذم ٓهىث سفراء آرطئىٓئ صفب الهفكض السئهْ فْ دكؿ الككهىكلث البْ ٚ 
بزاؿ بثت العمـ الآرطئىْ، كفْ ٌذي الثئلب فئلسفٓر ٌىئ ٚ ٓبقدـ اأكراؽ اعبهئدي لمدكلب الهضٓفب كلدًٓ 
ْ عئدة هثؿ برثٓب الدكلب العضك فْ ٌذي الرااطب ٖف الهىفعب هبائدلب آف الفٓرقٓف . اسبةىئءات كةٓرة ٌك

ككهئ ٌك كاضث هف خطئب الرسكؿ الكٓرـ فقد كمفً ائلبزاهئت هائشرة فْ تهع الزكئة كتائٓب الخراج، كلكف 
فإف ٌـ أطئعكؾ ":  قئؿ،كهئ ٌك كاضث فقد اعبار ذلؾ هكقكفئن عمِ هكافقب القٓئدات الهثمٓب فْ الٓهف

ـ ذا إقرار امكف هف اٚسبقٛؿ "فأخاٌر ب أف الزكئة بؤخذ هف أغىٓئئٍـ كبدفع إلِ فقرائٍـ، ٌك ، كفْ الكصٓب الىآك
اٚقبصئدم لشعب الٓهف، كلكف ذلؾ كمً كئف هقٓدان اطئعبٍـ كدخكلٍـ فْ ا٘سٛـ ٌك الذم هىثً صفب 

. السفٓر السئهْ، كلٚك ذلؾ فإىً لٓس لً عمٍٓـ سمطئف

 

: احترام القوانين المحمية وااللتزام بعادات الناس وتقاليدهم

هف شأف السفٓر أف ٓمبـز اهئ بعئرفً الىئس فْ الامد البْ ٓعهؿ فٍٓئ، كفْ الكصٓب السئلفب البْ قرأىئٌئ ىٛثظ 
أف الىاْ الكٓرـ أهر هعئذان أف ٓبكقِ كرائـ أهكاؿ القكـ، كفْ ذلؾ إشئرة كاضثب إلِ اثبراـ عئدابٍـ كبقئلٓدٌـ، 

. كاعبائر خصكصٓئبٍـ فْ اٚدخئر كالبىهٓب

ككهئ ٌك كاضث فإف اٖكاهر البْ بمقئٌئ هعئذ كئىت اصفبً سفٓران كلٓس اصفبً ثئكهئن، ككئف عهمً فْ 
القضئء هخبصئن اهف ٓقامكف اٚثبكئـ إلِ الشٓرعب، كلـ ٓكف عمِ سآؿ الثبـ كا٘تائر، كلـ بكف لدًٓ أم قكة 

. عسكٓرب بمـز طئعبً

كلعؿ هف أىتث السفئرات فْ بئٓرخ الىاكة سفئرة الصثئاْ التمٓؿ تعفر اف أاْ طئلب البْ كفد فٍٓئ عمِ 
 ككئف تعفر قد رزؽ الىتئشْ، كقد امغ هف  بقدٓر الىتئشْ كهثابً لتعفر أىً ثٓف رزؽ الىتئشْ اهكلكد
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هئ سهٓت ااىؾ ٓئ تعفر فقئؿ عاد ا، فئخبئر الىتئشْ ٌذا اٚسـ لكلدي، : اهكلكد أٓضئن، فسئلً الىتئشْ
ق ، كلكففْ لغبٍـ هع أف ٌذا اٚسـ غٓر هكتكد فْ الةقئفب الثاشٓب ٚك هعىِ لً كسهئي عاد ا اف الىتئشْ

أةر كاضث لىتئح تعفر فْ البأةٓر عمِ الىتئشْ، ككسب كدي كاثبراهً كبقدٓري، ككئىت أسهئء اىت عهٓس 
 .زكتب تعفر كةٓقب الصمب أٓضئن ااٛط الىتئشْ كقد أرضعت ااىً عاد ا هع ااىٍئ عاد ا

كفْ ٌذا السٓئؽ ىشٓر ٌىئ إلِ أدب عظٓـ عمهً رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ لمىئس، ثٓف كفد عمِ 
 كةٓران هف عئدابٍئ كبقئلٓدٌئ، إٚ هئ صئدـ العقٓدة،كفْ الثدٓث أف أائ اكر الصدٓؽ دخؿ عمِ فأقرالهدٓىب،

هئ، كفْ ركآب غضب فقئؿ أهزهئرة ": الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ كعىدي تئربئف بغىٓئف اغىئء اعئث، فىٌٍر
 ".الشٓطئف فْ آت رسكؿ ا؟

لقد كئف هئ فعمً أاك اكر اسبىكئران لٍذا السمكؾ الذم ٚ ٓبىئسب هع هئ عرفً هف أهرالىاْ الكٓرـ هف اٌبهئـ 
هئـ ٚ ٓتد كقبئن لٍذي الفىكف، كقد  ائٖهكر العظٓهب كا٘عراض عف السفئسؼ، كالرسكؿ اٖكـر هعمـ كهرشد كا 

. كئف اىصرافً عىٍئ اكاقع اىشغئلً الهسبهر فْ الدعكة كالٍدآب، ككذلؾ فإىً ىٍِ عف الهتكف كالبارج

: كلكىً هع ذلؾ لـ ٓشأ أف ٓفرض عمِ أٌؿ الهدٓىب برؾ عئدابٍـ كطائعٍـ كشكؿ ثٓئبٍـ، كقئؿ ٖاْ اكر
ذا عٓد اٖىصئر... دعٍهئ ٓئ أائ اكر "  .()"فإف لكؿ قكـ عٓدان ٌك

:  قئلت"ٌؿ أخذبـ هعكـ لٍكان؟": كفْ ركآب أخرل أف الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ قئؿ لعئئشب ٓكـ زفئؼ آررة
أبٓىئكـ أبٓىئكـ فثٓكىئ : فإف اٖىصئر ٓعتاٍـ المٍك، فٍٛ اعةبـ هعٍئ اتئٓرب بضرب ائلدؼ كبغىْ:"، قئؿ"ٚ"

 .()"ىثٓٓكـ كلٚك الذٌب اٖثهر لهئ ثمت اكادٓكـ كلٚك الثاب السكداء هئ سرت عذآركـ

ذا إقرار هىً صمِ ا عمًٓ كسمـ عمِ اثبراـ عئدات الىئس ههئ ٚ ٓخئلؼ الشرع الثىٓؼ، كاثبراـ  ٌك
 فْ اثبراـ العئدات الهثمٓب الدامكهئسْاٚخبٛؼ، ٚك شؾ أف ٌذا البكتًٓ الىاكم أصؿ فْ بأسٓس العرؼ 

ٍىئتئن ﴿: كالبقئلٓد البْ بباعٍئ الشعكب كفؽ هئ أرشد إلًٓ القرآف الكٓرـ ًهٍى ـٍ ًشٍرعىبن كى عىٍمىىئ ًهٍىكي  .﴾ًلكيؿٍّ تى

 

                                                             
 .  وقد نقلناه من موقعه الرسمي1965/مايو /8  إزالة الغواشي في أخبار النجاشي ، للشيخ ابراهيم المختار مفتي ارتيريا نشرته مجلة الوحدة 

 ، كما رواه مسلم والموطأ والنسائي وأحمد 323، ص1رواه البخاري، ج

  رواه الطبراني من طريق شريك بن عبد هللا عن عروة عن عائشة، وفي سنده مقال، ولكن يقويه ما أوردناه  قبله في الصحيح بهذا 

 289، ص 4، وانظر الهيتمي في مجمع الزوائد، ج167، ص 1المعنى، انظر الطبراني في األوسط، ج
 48  سورة المائدة 
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:  دم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول

بادك ٌذي القئعدة غٓر هقاكلب فْ الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب البْ تئءت لبخدـ ثقٓقب هؤداٌئ أف ا أرسؿ رسكلً 
ائلٍدل كدٓف الثؽ لٓظٍري عمِ الدٓف كمً كلك كري الكئفركف، كأف ٌدآب الىئس كثهمٍـ عمِ ا٘سٛـ فْ 

ـ التئٌمٓب هف  صمب هقئصد الرسئلب كالرسكؿ، كقد هئرس الرسكؿ الكٓرـ ٌدـ أصىئـ الكفئر كبهٓزؽ شعئئٌر
ـ كغٓر ذلؾ . اٖىصئب كاٖٚز

ئ هف تئىب كاثد بخبمؼ عهئ ىثف اصددي، فٍىئؾ فئرؽ كآر آف هسؤكلٓئت  كلكف ٌذي الصكرة البْ ىقرٌؤ
. الدكلب ا٘سٛهٓب عمِ أرضٍئ كفْ رعئٓئٌئ كآف هسؤكلٓب اٖهب ا٘سٛهٓب فْ أراضْ الغٓر، كفْ امداىٍـ

فقد ةات ائلفعؿ أف رسكؿ ا صمِ ا عًٓ كسمـ ثطـ أصىئـ الهشركٓف كلـ ٓأذف ااقئء صىـ هىٍئ، كطهس 
ر كثذر هىٍئ فْ أثئدٓث كةٓرة، كلكف ذلؾ كمً إىهئ اعد أف صئر لً عمِ  آدي الكٓرهب عددان هف ٌذي البصئٓك

. العرب سمطئف فْ إطئر ثكهً كدكلبً الكٓرهب

أهئ فْ دكلب أخٓرف فقد أقئـ الىاْ صمِ ا عًٓ كسمـ ةٛةب عشر عئهئن آف ظٍراىْ الهشركٓف كلـ ٓكف لً 
ٚن، اؿ إف القرآف الكٓرـ أرشدي إلِ هئ ٌك أامغ  عمٍٓـ سمطئف، ككئف ٓقدـ الهكعظب كالىصٓثب هئ كتد لذلؾ قاك

ًٍٓر ًعٍمـو ﴿: هف ذلؾ فقئؿ ٍدكنا ًاغى ًى عى ًً فىٓىسياُّكٍا الٌم ٚى بىسياُّكٍا الاَّلًذٓفى ٓىٍدعيكفى ًهف ديكًف الٌم . ﴾كى

كخٛؿ بمؾ الفبرة لـ ٓقـ رسكؿ ا اكسر أم هف أصىئهٍـ رغـ هكقفً الصٓرث فْ رفض الكةىٓب، كرغـ قدربً 
اٖكٓدة عمِ بثطٓـ ٌذي اٖصىئـ أك اعضٍئ اهسئعدة الصثئاب الكراـ، كهئ أىً لـ ٓقـ اذلؾ اعد الٍترة رغـ 

. الصثئاب الكراـ فْ هكب كقدربٍـ عمِ فعؿ هئ ٓغٓظ الهشركٓفعدد هف كتكد 

ثسف ٌىئ أف ىقئرف آف هكقؼ اةىٓف هف اٖىآئء كٌٛهئ هف أكلْ العـز هف الرسؿ، إارآٌـ خمٓؿ الرثهف  ٓك
كالهصطفِ صمِ ا عمًٓ كسمـ، فقد قئـ إارآٌـ اكسر اٖصىئـ تهٓعئن هف الٓكـ اٖكؿ، كلـ ٓكف لً عمِ 
قكهً سمطئف، كلـ ٓكف ٓثكـ اٛد أكر، ككئىت الىبٓتب أف قكهً أكقدكا لً ىئران عظٓهب كألقكي فٍٓئ، كعئدكا 

لصىئعب اٖصىئـ هف تدٓد كعائدبٍئ دكف أف ٓبغٓر فْ سمككٍـ شْء، كعمِ الرغـ هف الهعتزة السئطعب البْ 
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أكـر ا اٍئ خمٓؿ الرثهف، ٓئ ىئر ككىْ اردان كسٛهئن عمِ إارآٌـ، فإف قكهً عدكا ذلؾ لكىئن هف السثر، 
. كاشبركا أصىئهئ تدٓدة، كاسبهركا فْ عائدة اٖصىئـ

أهئ هكقؼ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ فقد كئف ٓبتمِ فْ ٌدـ الكةىٓب قاؿ الكةف، فقد ٌدـ الكةىٓب فْ قمكب 
 هئ كئىكا ٓعادكىً اأىفسٍـالهشركٓف كأسعدٌـ ائ٘سٛـ، كعىدهئ هكف عقٓدة البكثٓد فْ قمكاٍـ أرسمٍـ لٍٓدهكا 

هف ضٛؿ هآف، كثٓف ٌدهت ٌذي اٖصىئـ آد عئادٍٓئ السئاقٓف لـ بقـ لٍئ اعد ذلؾ قئئهب، كقئؿ صمِ ا 
. "إف الشٓطئف قد ٓئس أف ٓعاد فْ تٓزرة العرب:"عمًٓ كسمـ

كلكىً ادأ ابثطٓـ اٖصىئـ عىدهئ أصاث هف الىئثٓب القئىكىٓب كالكاقعٓب ثئكهئ فعمٓئن لهكب الهكرهب كلمدكلب 
. ا٘سٛهٓب الىئشئب كاعد أف ألغٓت دكلب الهشركٓف اكؿ بفئصٓمٍئ

 ذلؾ فهف الهدٌش أف الىاْ الكٓرـ لـ ٓرسؿ لٍدـ اٖصىئـ أصثئاً الائسمٓف هف السئاقٓف اٖكلٓف كهع
 كأاْ اكر كعهر كطمثب كالزآر، اؿ اخبئر لٍذي السرآئ البْ كمفت اٍدـ اٖصىئـ قئدة هف اٖاراركالهٍئتٓرف 

ـ ٓعادكف ٌذي اٖصىئـ  الهشركٓف الذٓف أسمهك ثدٓةئن، كذلؾ بتىائن ٚسبفزاز السكئف الهثمٓٓف ههف عئشكا كآائٌؤ
ذي قئئهب اقئدة السرآئ البْ ٌدهت  قكلكف هئ ىعادٌـ إٚ لٓقراكىئ إلِ ا زلفِ، ٌك  كىٛثظ أف لٓس اٖصىئـٓك

ـ هف الفرسئف اٖارار الذٓف ساقكا  فٍٓـ عهر اف الخطئب ٚك عمْ اف أاْ طئلب ٚك الزآر اف العكاـ كغٌٓر
هكف قراءة ٌذي القئئهب : إلِ ا٘سٛـ، ٓك

 صىـ الٛت البْ كئىت بعادٌئ ةقٓؼ ٌدهبٍئ سٓرب كئف ٓرأسٍئ أاك سفٓئف كالهغٓرة اف شعاب .
  سٍئ خئلد اف الكلٓدأ كئىت بعادي قٓرش اأرض ىخمب ٌدهبً سٓرب كئف ٓرالبْصىـ العزل .
 ئط قرب هف هكب، ٌدهبً كبٓاب عهرك اف العئص ك صىـ ٌذٓؿ فْ أرض ٌر  .صىـ سكاع ٌك
 ْصىـ هىئة ٌدهبً سٓرب سعٓد اف ٓزد اٖشٍم .

ء القئدة الذٓف قئهكا اٍدـ ٌذي اٖصىئـ كئىكا فْ الكاقع إلِ عٍد قٓرب ٓعادكف ٌذي اٖصىئـ، كثٓف ٌدـ  فٍٚؤ
ئـ التئٌمٓب الكةىٓب اٖكلِ، فٍدهت  الىاْ الكٓرـ الكةىٓب فْ قمكاٍـ اىقماكا صقكران ثئزهب بٍدـ افأس الثؽ أٌك

. اٖصىئـ كلـ بقـ لٍئ اعد ذلؾ قئئهب

ٍيػـ ﴿: غ اٌٖهٓب بسبأىؼ أٓب الكٓرهبكفْ بكضٓث ائؿ ـٍ فٓىاِّلػئيػ ٍي ـٍ ةياَّـل إلِ راٍـ هىٍرًتعي كذلؾ زآَّلػٌىئ لكؿ أيٌهبو عهمٍ
 .()﴾اهئ كئىكا ٓعهمكف

                                                             
 48 سورة المائدة 



104 
 

ءو﴾: كالهعىِ ىفسً أكدبً آٓب اٖىعئـ ٍْ ًٍـ هِّلف شى مىٍٓ هىئ ًهٍف ًثسىئًاؾى عى ءو كى ٍْ ًٍـ هِّلف شى مىٍٓؾى ًهٍف ًثسىئًا ﴿هىئ عى
() .

ًً ﴿:كفْ الهعىِ ىفسً قئؿ ا بعئلِ ٍٓبيـٍ ًإلىِ الٌم ٌٍبىدى ؿاَّل ًإذىا ا ٚى ٓىضيرُّكيـ هاَّلف ضى ـٍ  ـٍ أىىفيسىكي مىٍٓكي ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكٍا عى ٓىئ أىُّٓ
ميكفى  ًهٓعئن فىٓيىىاِّلئيكيـ ًاهىئ كيىبيـٍ بىٍعهى ـٍ تى  .()﴾هىٍرًتعيكي

كالهكقؼ ىفسً البزهً الصثئاب الكراـ الذٓف ٌئتركا إلِ الثاشب البزاهئن اٍدم الىاْ الكٓرـ فقد أقئهكا فْ 
الثاشب فْ ظٍراىْ قكـ لٍـ اطئرقبٍـ كصمائىٍـ كعقئئدٌـ ٚك ىعمـ أف أثدان هف الصثئاب الذٓف كئىكا ٓشكمكف 

ٚن هف عدـ البدخؿ فْ  سفراء ا٘سٛـ قد أسئء ٖم هف هعبقدات القكـ أك ىئؿ هىٍئ، فقد البزهكا هكقفئن هسؤك
الشؤكف الداخمٓب لمدكلب الهضٓفب، كاىكا أكةؽ الصٛت هع القكـ الذٓف ٌئتركا إلٍٓـ هع هثئفظبٍـ عمِ 

. عقئئدٌـ كدٓىٍـ كبكثٓدٌـ

 

 

 :بناء جسورمن المحبة واالحترام مع الدول المضيفة

إف السفئرة الىئتثب ٌْ بمؾ البْ ببرؾ أةران ائقٓئن اعد رثٓؿ أفرادٌئ، كبؤسس لعٛقئت كاعٓب كىئفعب لصئلث 
الامدٓف، كالسفٓر الىئتث ٌك ذلؾ الذم ٓاىْ أكةؽ الصٛت هع الشخصٓئت اٚتبهئعٓب كالكطىٓب كالدٓىٓب فْ 

. الامد الهضٓؼ

ىطمؽ الهؤهف فْ اىئء تسكر اٚثبراـ هف ثقئئؽ دٓىٓب راسخب، ذلؾ أف الثكهب ضئلب الهؤهف أٓىهئ كتدٌئ  ٓك
فٍك أكلِ اٍئ كهئ قئؿ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ، كقد ستؿ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ اثبراهً 

لمهعرفب هف أم هصدر تئءت، كفْ ٓكـ ادر فؾ اٖسئرل ابعمٓهٍـ عشرة أطفئؿ هف الهسمهٓف القراءة كالكبئاب 
. ()فئعبار ٌذا المكف هف البائدؿ الهعرفْ هشركعئن هع عدك هثئرب فكٓؼ اسفٓر هعئٌد

كخٛؿ البئٓرخ ا٘سٛهْ عرؼ ائب الرثمب فْ طمب العمـ الذم كئف ٓسئاؽ إلًٓ هشئٌٓر العمهئء فْ العصر 
ء كمهئ ثمكا اأرض ىفع ا اٍـ  الذٌاْ لٙسٛـ، ككئىكا ٓقكلكف اطمب العمـ كلك فْ الصٓف، ككئف ٌٚؤ

ء العمهئء ٓقدهكف   لماٛد البْ ٓىزلكف فٍٓئ عمِ شكؿ اثكث كدراسئت ككبب كفئءعمهئءٌئ كعئهبٍئ، ككئف ٌٚؤ
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كبئب بثقٓؽ هئ لمٍىد هف هقكلب :بصىؼ فْ البعٓرؼ اٍذي الاٛد البْ ىزؿ اٍئ العمهئء، كهف ٌذي الكبب
هقاكلب فْ العقؿ أك هرذكلب ٖاْ الٓرثئف الآركىْ، كقد صثب الآركىْ السمطئف هثهكد الغزىكم ةٛث 

ئ فْ كبئب كاثد كصفً ارككمهئف   أٌـ هئ اأىًعشرة هرة إلِ الٍىد ككئف ٓدكف قراءابً كهشئٌدابً ةـ أصدٌر
. أىبتً عمهئء ا٘سٛـ فْ هعرفب عقئئد اٖهـ

كهف السفرء الىئتثٓف الذٓف دكىكا هشئٌدابٍـ كاىبفع اٍئ الىئس أٓضئن الشٓرؼ ا٘دٓرسْ عئلـ التغرافٓئ الشٍٓر 
ْ ىكع فٓرد هف السفئرات فقد كئف ركتر همكئن هسٓثٓئن هف  الذم قئـ اسفئرات ىئتثب لركتر الصقمْ، ٌك

الىكرهئف، كقد ثكـ صقمٓب اعد خركج اٖغئلاب هىٍئ، ككئف ثسف السٓرة هع الهسمهٓف، كقد قرب عددان هىٍـ 
ـ ا٘دٓرسْ، الذم أقئـ لدًٓ ىثك عشٓرف عئهئن، كأكفدي فْ سفئرة خئصب إلِ اٛد الشئـ، كقد كبب فْ  أشٌٍر

ب الهشبئؽ فْ اخبراؽ أفئؽ: أعقئب سفئربً كبئاً الشٍٓر . ىٌز

 ٓٛثظ لدل ا٘دٓرسْ اراعب دامكهئسٓب فٓردة، فقد كبب 1154كالهبأهؿ فْ كبئب ا٘دٓرسْ الذم أعدي عئـ 
ابفصٓؿ عف الثٓرئت الدٓىٓب فْ القدس، كبثدث عف كىٓسب القٓئهب كالثٓئة أهىب لمهسٓثٓٓف فْ اٛد الشئـ، 
ٚك أشؾ أف ٌذا الكبئب كئف لً أكار اٖةر فْ هكقؼ صقمٓب بتئي الثركب الصمٓآب عمِ الرغـ هف الضغط 

.  فْ الثركب الصمٓآب، كلكف سفئرة ا٘دٓرسْ الىئتثب ثئلت دكف ذلؾلٙىخراطالكآر عمٍٓئ هف قاؿ الائائ 

الذم كبب كبئاً بذكرة ائٖخائر عف ،ـ1220 عئـكهف السفراء الىئتثٓف كذلؾ ااف تآر اٖىدلسْ الهبكفِ
هكف فْ ٌذا السآؿ أٓضئن  ابفئقئت اٖسفئر، كشرح فًٓ ائلبفصٓؿ هشئٌدابً خٛؿ سفئرابً فْ اٛد الشئـ، ٓك

ككبئاً الشٍٓر بثفب الىظئر فْ غرائب اٖهصئر كعتئئب ،ـ1348أف ىشٓر إلِ الرثئلب ااف اطكطب الهبكفِ 
اٖسفئر، هع ا٘شئرة إلِ أف ااف اطكطب ٚ ٓعبار سفٓران ائلهعىِ البقمٓدم لمكمهب، كلكىً عمِ ذلؾ كئف أفضؿ 

سٓهئ  البعئهؿ هعً فْ الامداف ا٘سٛهٓببـاط آف الهشرؽ كالهغرب، كقد رسفٓر  اٛد الشرؽ ائثبراـ ، ٚك
. كآر، كقد عهؿ فْ تزر الهئلدٓؼ قئضٓئن لمقضئة لعئـ كىصؼ كبزكج هف بمؾ الاٛد

ٛن لٙشئرة إلِ أف رثمب ااف اطكطب البْ اهبدت هف طىتب ائلهغرب العراْ  كأسهث لىفسْ ٌىئ ائٚسبطراد قمٓ
فشهمت كؿ الشهئؿ اٖفٓرقْ التزائر كبكىس كلٓآئ كهصر كالىكاب ةـ الٓهف كالثتئز كالشئـ كالعراؽ ةـ اٛد 

كلـ ٓكف ٓسبخدـ إٚ !!  كئف ٓىبقؿ فٍٓئ ادكف تكاز سفر،العتـ كالٍىد كاىبٍِ هطئفً فٍٓئ فْ تزر الهئلدٓؼ
ْ المغب العرآب، ككئىت كؿ ٌذي الشعكب بثبكـ إلِ شٓرعب كاثدة ٌْ !! لغب كاثدة ٌْ لغب العئلـ آىذاؾ ٌك

تؿ ذلؾ فقد عهؿ قئضٓئن فٍٓئ ٖىً خآر اقئىكىٍئ الذم ٚ ٓخبمؼ عف قئىكف الهغرب فْ شْء  ا٘سٛـ، ٖك
ك الشٓرعب ا٘سٛهٓب ك ىفسً كئف قئىكف الاٛد البْ بهبد هف اٖىدلس إلِ تزر الهئلدٓؼ، ٌك . ٌك
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 :االلتزام بالتواصل مع الدولة والعمل في سياق مؤسساتها

 فْ اٛد الهغبرب، كهف كاتب الاعةبالدامكهئسٓب أف بككف عٓىئن لٗهب لٗهبإف الاعةب الدامكهئسٓب ٌْ اهبداد 
. كأف بعبهد عمٍٓئ اٖهب فْ هعرفب دقٓقب اهصئلثٍئ كثئتئبٍئ الهسبهرة

ٚك شؾ أف قٓئـ السفراء اٍذي الهٍهئت ٚ ٓقمؿ هف شأىٍـ ٚك ٓثكلٍـ إلِ هخآرف فئلصمب ٌىئ ائٖهب كلٓست 
ائلىظئـ، كالدامكهئسٓكف ٓخدهكف قضئٓئ أكطئىٍـ كشعكاٍـ، ٚك ٓىاغْ أف ٓىصرفكا إلِ القضئٓئ العئئمٓب البْ 

. بخص أسر الثئكهٓف

كعمِ الثئكـ أٓضئن أف ٓبتىب إقثئـ الدامكهئسْ فْ قضئٓئ خئصب، كأف ٓفرؽ اكضكح آف ثئتب الكطف 
، فٍىئؾ اسبثقئقئت هعركفب بىص عمٍٓئ القكاىٓف فٓهئ ٓبعٓف عمِ الدامكهئسْ  لمثئكهٓفكالهصئلث الشخصٓب

هكر الهسؤكلٓف السٓئسٓٓف عمِ اخبٛؼ درتئبٍـ، كلكف برؾ ٌذي الهسئئؿ ادكف قئىكف، أك أفعمً لبٓسٓر 
بتئكز هئ ىص عمًٓ القئىكف ٚعبائرات شخصٓب كفردٓب سٓتعؿ هف الاعةب الدامكهئسٓب هترد هىدكآف 

ذا خطأ كآر . لهصئلث الثئكهٓف كالهبىفذٓف ٌك

س القرىْ، خٓر البئاعٓف، فقد اشبٍر ٌذا الصثئاْ اشبٍئران كآران ٚىً  كفْ ٌذا السٓئؽ ىسبرشد اهئ قئلً أٓك
الكثٓد الذم كصفً رسكؿ ا ائٚسـ كالكصؼ دكف أف ٓككف لً شرؼ الصثاب أك ٓزئرة رسكؿ ا، كقد قئؿ 

س القرىْ ": رسكؿ ا لعهر اف الخطئب ، فكئف عهر ٓبرقب الكفد هف الٓهف رتئء " الدعئءفئسألًإذا لقٓت أٓك
س فرح اً عهر اف الخطئب كأكرهً إكراهئن عئلٓئن، كثٓف أىٍِ ىسكً  سألً الدعئء، كعىدهئ ثت أٓك أف ٓمقئي ٓك

كرهً، كلكف ":  عهر اف الخطئبلًأراد الذٌئب إلِ الاصرة، فقئؿ  س ٓك أٚ أكبب لعئهمٍئ؟ لٓقكـ اشأف أٓك
سئن قئؿ اكضكح . ()"أف أككف فْ غاراء الىئس أثب إلْ... ٚ ٓئ أهٓر الهؤهىٓف": أٓك

كفْ ٌذا السٓئؽ اشبٍرت سٓئسب عهر اف الخطئب الذم كئف ٓسبدعْ الدامكهئسٓٓف كالثكئـ هف أعهئلٍـ اعد 
ة فْ عصري، ككئف ٓقكؿ ٛن عمِ عهؿ ٓطكؿ فقد غٓر بقٓرائن هعظـ الٚك كا هئ :"فبرة ٓهضكىٍئ، كلـ ٓقراَّل عئه

عزلبٍـ عف ٓراب، كلكف أردت أف ٓعمـ الىئس أف اٖهر ٚ ٓككف لهكئف فٛف أك فٛف، كلكىً أهر ا ٓهضً 
 ."اهف شئء هف عائدي
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 :وجوب التواصل مع الوطن و دم جواز االنقطاع  ن  لفترات تطول

: كبب ااف الكٓزر فْ كبئاً السٓئسب

كعمًٓ ًإٍثسئف هتئكرة ًتٓراىً ًفْ الههئلؾ الًبْ بًمْ هٍهمكبً، فثئلً هعٍـ كثئؿ اٍلكاًثد هف السكقب هع ًتٓراىً 
ٍيـ  ًً هف رسمٍـ كأف ٓبصىع ل ًً الدٍىٓئ هف اٍلثئتب ًإلِ البعئضد، كأف ٓيائلغ ًفْ ار الكاردٓف عمٍٓ لهئ أسست عمٍٓ

ٍيـ كبكرهبً ٍظٍئر تهئلً كٓزىبً كهظئٌرة اري ل . ابفخٓـ هٍتًمسً كاً 

 .()كا ا أف ٓيًطٓؿ ثاسٍـ ًعٍىدي فًفْ ذًلؾ هف اٍلفسئد هئ ٓطكؿ شرثً

 أشئرتكبعكس ٌذي الكةٓقب الهبقدهب هف القرف الرااع الكعْ الذم ثققً فقٍئء الدامكهئسٓب فْ ا٘سٛـ، فقد 
ىهئ  إلِ كتكب بثسٓف السفئرات كبتهٓمٍئ ٖىٍئ صكرة الهتبهع، كالسفئرات لـ باف ٚسبتداء عطؼ اٖهـ، كا 

.  إلِ الفقٓر كالضعٓؼ، كلكىً ٚ ٓثبـر إٚ القكم القئدرٓثسفلىٓؿ اثبراهٍئ، كالعئلـ قد 

ؿ ٌذي الهدد  كهئ أكدت الرسئلب عمِ كتكب اىبٍئء الهٍهئت الدامكهئسٓب فْ آتئلٍئ كعدـ السهئح ابطٓك
ئ ىتئٌز . كالبثذٓر هف البٍئكف فْ اسبكهئلٍئ كا 

كهف تئىب آخر فقد ترل العرؼ الدامكهئسْ عمِ أف السفٓر ٓتب أف ٚ ٓطكؿ هكةً فْ الامد الهابعث إلًٓ، 
كاسبقر العرؼ عمِ كتكب اسبقراري فْ كطىً اٖـ عدة سىكات كهف ةـ اابعئةً لامد آخر، كذلؾ ثبِ ٓدكـ 

ؤي لكطىً، كثبِ ٚ بىشأ لً فْ الاٛد البْ ٓخدـ فٍٓئ عٛقب اىبهئء كهىب عمِ ثسئب اىبهئئً لامدي ككطىً . ٚك

كفْ ٌذا السٓئؽ كرد ىٍْ عهر اف الخطئب عف خركج الىئس لمتٍئد أكةر هف أراعب أشٍر، كألزهٍـ ائلعكدة 
ـ خٛؿ أراعب أشٍر، كفْ الكقت ىفسً فإىً أراد أف ٚ ٓطكؿ اٍـ العٍد فببصـر  إلِ هىئزلٍـ كرعئٓب أسٌر

 .ثائلٍـ هع دكلبٍـ كقٓئدبٍـ
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: الشفافية والمكاشفة مع مرجعيت  الوطنية

ٓبعٓف عمِ الدكلب أف بضع لمهابعةٓف الدامكهئسٓٓف ىظهئن كقكاعد لضاط ا٘ةراء الهشركع كا٘ةراء غٓر 
الهشركع، فكةٓر هف كسب الدامكهئسٓٓف ٌك ثؽ لمكطف كلٓس لشخص السفٓر، كهف ٌىئ قئؿ رسكؿ ا صمِ 

 كقد زاد رسكؿ ا اٖهر بكضٓثئن فْ خطئاً ٚاف المبآب اٖذرم ،()"ٌدآئ العهئؿ غمكؿ": ا عمًٓ كسمـ
ذا أٌدم إلْ، فصعد  لهئ اسبعهمً رسكؿ ا فْ أهر اٖهب فعئد هكقران ائلٍدآئ كاٖثهئؿ، كقئؿ ٌذا لكـ ٌك

ذا أٌدم إلْ": هئ ائؿ العئهؿ ىىاعةً فٓأبْ، فٓقكؿ": رسكؿ ا الهىار كقئؿ اَّل تمىس فْ آت "ٌذا لؾ ٌك ، فٍ
اَّل تئء اً ٓكـ القٓئهب ٓثهمً عمِ رقابً،  ٍٍدل لً أـ ٚ؟ كالذم ىفسْ آدي، ٚ ٓأبْ اشْء إ أآً كأيهِّلً، فٓىىظر أٓي

 .()"إف كئف اعٓرنا لً ريغئء، أك اقرة لٍئ خيكار، أك شئة بىٍٓعىر

ٚك شؾ أف المكائث الداخمٓب لكزارات الخئرتٓب بىظـ ٌذا المكف هف الكسب، كبثدد هئ ٌك ثؽ لمسفٓر كلماعةب 
الدامكهئسٓب هف اٖكسهب كالٍدآئ، كهئ ٌك ثؽ لمسفئرة، كهئ ٌك ثؽ لمدكلب، كلٓس لمفقً ا٘سٛهْ بفصٓؿ فْ 

الهسمهكف عىد : ٌذي الهسئئؿ خٛؿ الىصكص العئهب، كهدار الثكـ فْ ٌذي اٖشٓئء عمِ القئعدة العئهب
ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا أىٍكفيكا ًائٍلعيقيكدً ﴿: شركطٍـ، ككذلؾ قكلً بعئلِ ﴾: ، كقكلً﴾ٓىئ أىُّٓ ٌىدبُّـٍ ئ ًٍٍد اً ًإذىا عى ، ﴿كىأىٍكفيكٍا ًاعى

ثـر  كعمًٓ فٓككف كؿ بفصٓؿ فْ ٌذي الهسئئؿ ههئ أقري كلْ اٖهر هف الهعركؼ الذم بتب الطئعب فًٓ ٓك
. عصٓئىً

 

: ثقافة الخدمة

 ٓىصب آىً كآف الىئس أفإف السفئرة هىصب ٓسعِ إلًٓ الهرء لخدهب الكطف كخدهب الىئس، فٛ ٓىاغْ 
سٓهئثكاتز بثكؿ دكف ابصئلٍـ اً كبكاصمٍـ هعً،   أاىئء الكطف فْ الغراب الذٓف بكةر ثكائتٍـ إلِ الامد، ٚك

كهطئلاٍـ ببكرر كؿ ٓكـ، كثئتبٍـ عىد السفٓر، كأعضئء الاعةب فٛ ٓتكز أف ٓككف هىٍـ البأفؼ كالضتر، 
ئ، كلكف الدامكهئسْ ٓتب   أفكالبفٓرط اثكائت الىئس، فإف صئثب الثئتب أرعف، كقد ٚ ٓقدر الهسئئؿ قدٌر

أامغكىْ ": ٓككف رثب الصدر كاسع اٖفؽ، ٓثسف الهعئذٓر لذكم الثكائت، كقد قئؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ
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ثئتب هف ٚ ٓسبطٓع إاٛغٍئ فإىً هف أامغ ذا سمطئف ثئتب هف ٚ ٓسبطٓع إاٛغٍئ ةات ا قدهًٓ عمِ 
 .()"الصراط ٓكـ بزؿ اٖقداـ

مب : كفد دعاؿ الخزاعْ عمِ غسئف اف عائد فئثبتب عىً فٍتئي فْ قصٓدة طٓك

إذا هئ أبٓىئي فْ ثئتب    رفعىئ الرقئع لً ائلقصب 
لً ثئتب دكىً ثئتب    كثئتب ثئتاً هثبتب 

 .فٛ ٓعرؼ الىئس الٓكـ هف ٌك غسئف اف عائد إٚ ٌذا الٍتئء

، ككئف ٓزف العئادٓف إذا دفع  ككئف هف أدب السمؼ أف ٓقكـ الهسؤكؿ اخدهب الىئس ٚك ٓضتر ٚك ٓباـر
قكؿ ٛن اهف ٓثهؿ زادم إلِ أخرة": صدقبً إلِ سئئؿ ٓقاؿ ٓدي ٓك هف أهكىىْ اف أتعؿ ": ، ككئف ٓقكؿ"أٌ

. "هعركفْ عىدي كئىت ٓدي عمْ أهف هف ٓدم عمًٓ

ٚك ": كهف ركائع اٖدب الدامكهئسْ هئ ركم عف عمْ رضْ ا عىً أىً قئؿ لكالًٓ عمِ هكب قةـ اف العائس
 ".ٓكف لؾ إلِ الىئس سفٓر إٚ لسئىؾ، ٚك ثئتب إٚ كتٍؾ، ٚك بثتاف ذا ثئتب عف لقئئؾ اٍئ

كـ ": ككئف عمْ اف أاْ طئلب ٓقكؿ ئ لىئ فْ الرقئع فإىىئ ىٓرد أف ىصكف كتٌك إذا سألبهكىئ ثكائتكـ فئكباٌك
. "عف الهسألب

ذي لٓست هثض هكاعظ دٓىٓب، إىٍئ الٓكـ تزء هف أدب العهؿ فْ الهتبهعئت الهبقدهب، كعمِ سآؿ الهةئؿ  ٌك
هف البقئلٓد الٓئائىٓب إلِ الٓكـ، أف كائر الهكظفٓف ٓقكهكف فْ هكاسـ هعٓىب اغسؿ أرتؿ الهكظفٓف التدد زالتٚ 

. اثبفئء اٍـ كبشتٓعئن لٍـ عمِ الخدهب اإخٛص كبفئىْ

كائلتهمب فعمِ الدامكهئسْ أف ٓكائـ آف هكئىبً اٚتبهئعٓب كالسٓئسٓب الهطمكاب، هف الٍٓاب كالكقئر، كآف 
ىً لٓسٓر عمِ هف  خدهب شعاً كذكم الثئتئت هىٍـ ائلبكاضع كالهسؤكلٓب كالثس الكطىْ، كهئ ذلؾ اعٓزز، كا 

. ٓسري ا عمًٓ
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 :ترقية أحوال الجالية واال تناء بها

كهف الهٍئـ الرئٓسٓب لمهابعةٓف أف ٓبكاصمكا هع التئلٓب فْ امد اٚغبراب، كأف ٓدىكا أٌؿ الىتئح كالبكفٓؽ 
اعةكا فْ ىفكسٍـ هثاب برااٍـ كالكفئء لً كصمب الرثـ البْ أهر ا  شدكا رائطٍـ اأكطئىٍـ ٓك كالكفئءة هىٍـ، ٓك

. أف بكصؿ

كعمًٓ أف ٓبفقد كئفب الهكاطىٓف فْ هىئسائت هعٓىب، كأف ٍٓبـ اأدىئٌـ كأقصئٌـ، كأف ٓدىْ الائرٓزف كالىئتثٓف 
كالكتٍئء هىٍـ، كأف ٓكفر لٍـ رائطٍـ ككصئلٍـ اامدٌـ اٖـ، كاف ٚ بعدك عٓىئي عىٍـ فْ عىئٓب كرعئٓب كهثاب 

. ككداد، فٛ ٓىد عف رعئٓبً كعىئٓبً قئصد ٚك ٓابغْ عف أراً ككصئلً راغب

ألصؽ اذكم الهركءات كاٖثسئب كأٌؿ ": كفْ ٌذا السآؿ أكصِ عمْ كـر ا كتًٍ كالًٓ عمِ هصر فقئؿ
الآكبئت الصئلثب كالسكااؽ الثسىب ةـ أٌؿ الىتدة كالشتئعب كالسخئء كالسهئثب، فإىٍـ تهئع هف الكـر 

كشعب هف العرؼ، ةـ اعرؼ لكؿ اهرئ هىٍـ هئ أامِ، ٚك بضهاَّلف اٛء أهرئ إلِ غٓري، ٚك بقصرف اً دكف 
غئٓب اٛئً، ٚك ٓدعكىؾ شرؼ اهرء إلِ أف بعظـ هف اٛئً هئ كئف صغٓران، ٚك ضعب أهرء إلِ أف بسبصغر 

. "هف اٛئً هئ كئف عظٓهئن 

 

 

: تمثيل الدولة وليس تمثيل األحزاب

الشعب كاٖرض : إف السفٓر ٓهةؿ الدكلب البْ أكفدبً، كالدكلب فْ البعٓرؼ الثقكقْ ٌْ ثصٓمب ةٛةب أشٓئء
ب كطىٓب  كالثككهب، كاٍذا الهعىِ فإف كاتاً الدسبكرم ٓقبضْ أف ٓبـ البعئهؿ هع سئئر القضئٓئ هف زآك

ب السمؾ الثككهْ كثدي . شئهمب كلٓس هف رٓؤ

ء لمثزب  كقد دأات اٖثزاب السٓئسٓب عمِ فرض هثئصصئت سٓئسٓب فْ السمؾ الدامكهئسْ، ٚك زاؿ الٚك
ء لمهٍهب الكطىٓب البْ أرسؿ إلٍٓئ السفٓر، ههئ ٓعكد اأةر سْء  الذم أىتز ٌذي الهثئصصب ٓبغمب عمِ الٚك

. عمِ هٍهب اٚابعئث كغئٓئبً
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إف ةقئفب الهؤسسئت ٚ زالت بثبئج فْ الكعْ العراْ إلِ بفصٓؿ دقٓؽ، ٚك زاؿ الهكظؼ العراْ ٓفبقر إلِ 
ةقئفب العهؿ لمهؤسسب كاثبراـ قكاىٓىٍئ، ٚك زالت ٌىئؾ ثئتب لبتٓرد العهؿ العئـ هف الشخصئىٓب كالقامٓب 

. كالعئئمٓب، ائبتئي العهؿ الكطىْ، كاثبراـ القكاىٓف، كاىئء الهؤسسئت

ئ اعٓدان عف الشخصئىٓب كالفردٓب فإف أركع هئ  كهع كةرة هئ كبب فْ إثٓئء ةقئفب الهؤسسئت كالعهؿ فْ إطئٌر
كبب فْ ٌذا السآؿ ٌك هئ قئلً الخمٓفب الراشدم أاك اكر الصدٓؽ رضْ ا عىً ٓكـ رثٓؿ الىاْ الكٓرـ 

: صمِ ا عمًٓ كسمـ

. "هف كئف ٓعاد هثهدان فإف هثهدان قد هئت، كهف كئف ٓعاد ا فإف ا ثْ ٚ ٓهكت... أٍٓئ الىئس "

لقد كئف كعٓئن كآران اةقئفب الهؤسسئت كدكاهٍئ، كعدـ اربٍئىٍئ ٖشخئص عمِ الرغـ هف أٌهٓبٍـ كقدرابٍـ 
ـ القٓئدم البئٓرخْ، كاذلؾ فقد قرر أاك اكر أف اسبهرار رسئلب ا٘سٛـ إىهئ ٌك اسبهرار الهؤسسئت  كدكٌر

. العظٓهب البْ أطمقٍئ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ كعمِ رأسٍئ دكلب الخٛفب

 

: مبدأ المعاممة بالمثل
اسبقر هادأ الهعئهمب ائلهةؿ فْ الثٓئة السٓئسٓب عئهب كاٖدب الدامكهئسْ اكتً خئص، كذلؾ اىطٛقئن هف 

. طآعب العٛقئت الدكلٓب

كا٘سٛـ رسئلب كاقعٓب فٍك لـ ٓىظر إلِ العئلـ عمِ أىً تهعٓب خٓٓرب، ٚك عمِ أىً غئب ذئئب، إىً العئلـ 
هىث  اكؿ هئ فًٓ هف خٓر كشر كتهئؿ كقاث، كقد رفض هىطؽ البسئهث السئذج الذم بضٓع فًٓ الثقكؽ، ٓك

 ٚ ٓسبثؽ، اؿ إىً عئلت العٛقئت الدكلٓب فْ إطئر هبكازف هف الهعئهمب ففًٓ الغفراف ههف ٚ ٓهمؾ لـ
. ائلهةؿ

ِّٓلئىبه ﴿: تئءت ىصكص كةٓرة فْ الشٓرعب بعزز ٌذي الثقئئؽ، فقئؿ بعئلِككفؽ ٌذي الهقئصد  ِّٓلئىبو سى زىاءي سى كىتى
ٍىئ ًً ًهٍةمي مىِ الماَّل ٍف عىفىئ كىأىٍصمىثى فىأىٍترييي عى ًً ﴿: ، كفْ آٓب أخرل قئؿ عز كتؿ﴾ فىهى مىٍٓ ـٍ فىئٍعبىديكا عى مىٍٓكي ًف اٍعبىدىل عى فىهى

ـٍ  مىٍٓكي  .﴾ًاًهٍةًؿ هىئ اٍعبىدىل عى
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ر التٍئد ًى ﴿:  ىفسً، قئؿ بعئلِكالهعئهمب ائلهةؿ ٌْ تٌك ـٍ كٚى بىٍعبىديكا ًإفاَّل الماَّل ًً الاَّلًذٓفى ٓيقىئًبميكىىكي قىئًبميكا ًفْ سىًآًؿ الماَّل كى
 .()﴾ٚ ٓيًثبُّ اٍلهيٍعبىًدٓفى 

كفْ الثقؿ الدامكهئسْ فإىىئ ىٛثظ هادأ الهعئهمب ائلهةؿ فْ سئئر أٓئهً الكٓرهب صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ 
ك هئ بقري الٓكـ الدامكهئسٓب الدكلٓب فْ هادأ الهعئهمب  البفئكض الدامكهئسْ كبائدؿ الكفكد كالهىدكآف، ٌك

. ائلهةؿ

عمِ أف هئ ٓتب أف ىشٓر إلًٓ أف هادأ الهعئهمب ائلهةؿ لٓس ىئبت تهع ٓرئضْ أصـ اقدر هئ ٌك ثصٓمب 
. هعطٓئت هبقئامب ٓبأسس عمٍٓئ هكقؼ الههئةمب عمِ أسئس العدؿ كلٓس ائلضركرة عمِ أسئس الهسئكاة

ـي ﴿: كهف الصكر الكاضثب فْ العٛقئت الدامكهئسٓب هئ شرثبً أٓب الكٓرهب فْ قكلً بعئلِ رىا ٍٍري اٍلثى الشاَّل
ـٍ  مىٍٓكي ًً ًاًهٍةًؿ هىئ اٍعبىدىل عى مىٍٓ ـٍ فىئٍعبىديكا عى مىٍٓكي ًف اٍعبىدىل عى ، فىهى ئصه رىاـً كىاٍلثيريهىئتي ًقصى ًٍٍر اٍلثى  .()﴾ًائلشاَّل

، فٛ ٓثؿ فٍٓئ قبئؿ ٚك تٍئد،  فقد كئف هف شأف العرب أف بساغ صفب القداسب كاٚثبراـ عمِ اٖشٍر الثـر
فظٍئ الفٓرقئف، ٚك هعىِ لٍئ ثٓف باقِ ثرهب هف تئىب كاثد، فقد عهد حكلكف ٌذي الثرهب إىهئ بككف ثٓف م

 أرسؿ كثٓف عمِ الصثئاب أهىٓف فٍٓئ، ائٚعبداء، كقئهكا الثـرالهشرككف إلِ اٚسبخفئؼ اثرهب اٖشٍر 
الىاْ الكٓرـ رتئلً لمدفئع عف الصثئاب أىكرت عمٍٓـ قٓرش قبئلٍـ فْ الشٍر الثراـ، كلكف أٓب الكٓرهب 
آىت أف الهعئهمب ائلهةؿ هادأ طئفث ائلعدالب، كثٓف ٓثبـر الهشرككف ثرهب اٖشٍر الثـر فإف الهسمهٓف 

سٓككىكف أكةر ثرهب لٍئ، كلكف إذا ٌبؾ الهشرككف ثرهب الشٍر الثراـ كهئرسكا اٚعبداء فًٓ عمِ الهسمهٓف 
سكبكا عف ثقكقٍـ الهضئعب . فٓتب أف ٚ ٓىبظركا هف الهسمهٓف أف ٓبكقفكا عىد ثرهب الشٍر الثراـ ٓك

ٖىٍلاىئبً ﴿: كأٓئت فْ ٌذا الهعىِ كةٓرة ٍْ ا ٓىئةه ٓىٍئ أيكًل ئًص ثى ـٍ ًفْ اٍلًقصى لىكي ٍٓثي ﴿، ﴾كى ٌيـ ًهٍف ثى ك كىأىٍخًرتي
ًً  ﴿، ﴾أىٍخرىتيككيـ ٍف عىئقىٍابيـٍ فىعىئًقايكا ًاًهٍةًؿ هىئ عيكًقٍابيٍهًا  .﴾كىاً 

كاسبىئدان إلِ ٌذي القكاعد الشرعٓب العئهب كالىصكص الظئٌرة هف الكبئب كالسىب فإف هف شأف الدكلب أف بثبكـ 
 فْ البهةٓؿ الهىطؽإلِ هادأ الهعئهمب ائلهةؿ فْ الثقؿ الدامكهئسْ، كأف ببعئهؿ هع الدكؿ اٖخرل اٍذا 

. الدامكهئسْ كالبائدؿ البتئرم كالبأشٓرات القىصمٓب كالبائدؿ الةقئفْ
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تب أف  ك عىٍئ ككٓؿ، ٓك كفْ ٌذا التئىب ٚ ٓهمؾ السمطئف الهسمـ البىئزؿ عف ٌذا الهادأ ٖىً ثؽ لٗهب ٌك
ؿ ظئٌر  ئ هف اٖهـ، إٚ أف ٓككف لً فْ ذلؾ بأٓك ٓىٍض ابثصٓؿ ثؽ اٖهب كالدفئع عف كراهبٍئ أهئـ ىظئئٌر

قري أٌؿ الثؿ كالعقد هف هتئلس شكرل اٖهب . ٓعكد ائلفئئدة كالىفع عمِ اٖهب، ٓك

سبدؿ عمِ ذلؾ اهكقؼ الىاْ الكٓرـ ثٓف عفئ عف الهشركٓف ٓكـ الفبث اٖعظـ، كقئؿ لمهشركٓف اذٌاكا ":ٓك
. ، خٛفئن لقئعدة القصئص كالهعئهمب ائلهةؿ فْ الثقكؽ"فأىبـ الطمقئء

كهع أف الصثئاب رضكا هف ىآٍـ هئ اخبئر بسمٓهئن كطئعب كهثاب، كلكف الهبأهؿ فْ دقئئؽ السٓرة ٓدرؾ أف 
تئىب : هكقؼ الىاْ الكٓرـ فْ البخمْ عف هادأ الهعئهمب ائلهةؿ فْ ٌذي الثئلب كئف ٓبضهف تكاىب ةٛةب

ثقكقْ، فٍك فْ التئىب اٖكؿ أخٛؽ هثهدٓب هطٍرة زاكٓب، كلكىً فْ تئىب سٓئسْ كتئىب أخٛقْ ك
التئىب أخر دٌئء سٓئسْ ضركرم، فقد عمـ رسكؿ ا أف إراقب دهئئٍـ سبةٓر غضب كةٓر هف رتئلٍـ 

ء عمِ أصىئهٍـ  ْ هف تئىب آخر كعْ ثقكقْ، فقد قئبؿ ٌٚؤ كبدخؿ هكب فْ هكارد الةأر البْ ٚ بىبٍْ، ٌك
كآلٍبٍـ ككئف كةٓر هىٍـ ٓعبقد هئ ٓصىع، كلٓس هف العدالب أف بأخذٌـ اذىب لـ ٓككىكا ٓقركف اترهً ثئؿ 

 ْ اربكئاٍـ لً، كشأف العقكائت أف ٚ ٓككف لٍئ أةر رتعْ، كاٚثبهئؿ فْ القئىكف ٓفسر لهصمثب الهبٍـ، ٌك
قكاعد ثقكقٓب ضركٓرب ٓبفؽ عمٍٓئ العقٛء، كاهكقفً العظٓـ صمِ ا عمًٓ كسمـ دفع عف العرب فبىب كئىت 

. هضهخب ائلدهئءتذعب كئفٓب أف بعٓد الثرب 

ٚك ٓخفِ أف ٌذا الهادأ العئدؿ فْ العٛقئت الدكلٓب ٚ ٓىطاؽ ضركرة عمِ العٛقئت ا٘ىسئىٓب، كهئ ٓككف آف 
الدكلب كأعدائٍئ ٚ ٓقئس عمًٓ هئ ٓككف آف الدكلب كرعئٓئٌئ، كهئ ٓككف آف الهؤهىٓف كالكئفٓرف ٚ ٓىطاؽ عمِ 
هئ ٓككف آف الهؤهىٓف أىفسٍـ هف ا٘خئء كالهكدة، كهئ ٓىاغْ أف ٓثكـ اً القضئء لٓس ائلضركرة هئ ٓىاغْ 

كىأىف ﴿أف ٓفبْ اً الهرشد كالكاعظ، كفْ ٌذا السٓئؽ ٓرد هئ أهر اً القرآف الكٓرـ هف العفككالغفراف كالبسئهث،
مىِ الماَّلًً ﴿، ﴾بىٍعفيكٍا أىٍقرىبي ًلمباَّلٍقكىل ٍف عىفىئ كىأىٍصمىثى فىأىٍترييي عى ـى ، ﴾فىهى كا ًلماَّلًذٓفى ٚ ٓىٍرتيكفى أىآَّلئ ﴿قيٍؿ ًلماَّلًذٓفى آهىىيكا ٓىٍغًفري

﴾ًً . ، كغٓر ذلؾ هف أٓئت الكةٓرةالماَّل

ٓئ رسكؿ ا إف لْ قرااب أصمٍـ ": كفْ السٓئؽ ا٘ىسئىْ تئء رتؿ إلىئلىاْ صمِ ا عمًٓ كسٓمـ كقئؿ
سٓئكف إلْ، أفأكئفئٍـ؟ ثرهكىىْ كأثسف إلٍٓـ ٓك قطعكىىْ كأعطٍٓـ ٓك  فقئؿ لً الىاْ صمِ ا عمًٓ "ٓك

، كلكف أعط هف ثرهؾ كصؿ هف قطعؾ كأثسف إلِ هف أسئء (أم هئ الفرؽ إذف آىؾ كآىٍـ")فهً؟:"كسمـ
. ()"إلٓؾ ٚك ٓزاؿ لؾ هف ا عمٍٓـ ظٍٓر

                                                             
 ، ورواه كذلك االمام احمد بن حنبل في مسنده8، ص8  صحيح مسلم، ج
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 :مسؤولية السفير بين وطن  ودار إقامت 

كهف التكاىب الائلغب اٌٖهٓب فْ الشأف الدامكهئسْ أف ٓككف السفٓر عمِ كعْ ارائط هكاطىًٓ ائلاٛد البْ 
ـ هطئلاكف ائلكفئء فْٓقٓهكف فٍٓئ، فٍىئؾ كةٓر هف أاىئء الكطف ٓسبقركف  ىئلكف تىسٓبٍئ، ٌك  امداف أخرل ٓك

إلِ بمؾ اٖكطئف هقٓهٓف أك هكاطىٓف، فٛ ٓىاغْ فْ الثدٓث عف أكطئىٍـ أف ٓاخس شأف اٖكطئف البْ 
ٓقٓهكف فٍٓئ، أك أف ٓقصركا فْ الكفئء لٗرض البْ اثبضبىٍـ كآكبٍـ، كعمًٓ أف ٓبثدث اكعْ كاصٓرة هكازىئن 

. آف ثقكؽ الامدٓف ككاتائبٍهئ بتئي كؿ هىٍهئ

 .الكفئء ٖرض الكطف كا٘خٛص لدار ا٘قئهب: كبخبصر ٌذي الثقٓقب اعائرة

 فْ سمكؾ الرعٓؿ اٖكؿ هف أصثئب رأٓىئيكراهئ كئف أكضث هةئؿ لعٛقب الهسمـ اامد إقئهبً كدار هٍئتري هئ 
الىاْ الكٓرـ الذٓف ٌئتركا إلِ الثاشب، فقد ظمكا أكفٓئء ٖكطئىٍـ كىآٍـ كدٓىٍـ، كلكىٍـ أظٍركا أٓضئن ثائن 

ثٓف  الٍترة، كأرض البْ اثبضىبٍـ ٚك ٓعرؼ أىٍـ ابٍهكا ائ٘سئءة إلِ شْء فْ لٗرضككفئء كآٓرف 
 ٓىبزعكا هىً همكً فقد اصطؼ الصثئاب إلِ تكار الىتئشْ أفعرض لمىتئشْ اعض خصكهً كثئكلكا 

عدك فْ  درؾ هئ ٓآبكف ٓك كقئبمكا هعً، ككئف الزآر اف العكاـ ٓساث فْ المٓؿ ائلىٓؿ ثبِ ٓآت هع القكـ ٓك
ـ، ككئف لمصثئاب أةر ظئٌر فْ بأهٓف اسبقرار الثاشب اعد ٌذي الفبىب الهٓررة  .الصائح اأخائٌر

ء الهٍئتركف فْ الثاشب فقٍئن عهٓقئن اأصكؿ البعئهؿ الدامكهئسْ ثٓث اخبئركا ههةمٍـ تعفر  كقد اظٍر ٌٚؤ
رفع هطئلاٍـ، كقد ثظْ اهىزلب كآرة لدل الىتئشْ فكئف ٓشئكري فْ  اف أاْ طئلب فكئف ٓفئكض ائسهٍـ ٓك
خئصب شأىً، كهئ أىً بهكف هف عقد صٛت ائلغب القكة كالهكةكقٓب هع الىاْ الكٓرـ كأٌمً، ثبِ إف الىاْ 

ْ إثدل الهٍئترات فْ الثاشب خطاٍئ هف الىتئشْ الذم  الكٓرـ ثٓف رغب ازكاج رهمب اىت أاْ سفٓئف ٌك
 كاضثب لبكةؽ تدان قئـ ادكري اإعداد زفئفٍئ إلِ الرسكؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ عمِ هراكب الهمكؾ فْ إشئرة 

. هسبكل العٛقئت آىٍهئ إلِ أعمِ الهىئزؿ

ٚك أدؿ عمِ ذلؾ هف أف الصثئاب الكراـ اسبهركا فْ الكفئء ٖرض ٌتربٍـ كا٘ثسئف إلٍٓئ، كهع أف دكاعْ 
الٍترة قد ادخكؿ الرسكؿ الكٓرـ إلِ الهدٓىب كلكف عددان هف الصثئاب كاأهر هف رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ 

. كسمـ اسبهركا فْ الثاشب لرعئٓب ٌذا التئىب الكٓرـ الذم أسسكا لً هف عٛقئت هبكازىب هسؤكلب
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 :الدبموماسية واختالف العقائد

ئ كاىطٛقٍئ اهئ ٓىفع  ٌر بقكـ العٛقئت الدامكهئسٓب آف اٖهـ لبثقٓؽ هصئلث ٌذي الشعكب كالعهؿ عمِ بطٓك
ثقؽ الخٓر لمتهٓع . اٖهب ٓك

كقد هضِ كةٓر هف الكئبآف إلِ الخمط آف هائدئ الدعكة إلِ ا كهسئئؿ الثكـ كالعٛقئت الدكلٓب، ككذلؾ 
إلِ الخمط آف ثسئب ا كثسئب الىئس، كاذلؾ فقد ثهؿ كةٓران هف الشائب الهبثهس عمِ فبث هىصئت 
ض الىئس ائلثكـ عمِ الىئس هع أف ا ٓثكـ آف عائدي فٓهئ كئىكا فًٓ  الثسئب قاؿ ٓكـ الثسئب، كبفٓك

. ٓخبمفكف

كقد ىشأت عمِ ٌئهش ٌذي الثقئئؽ أثكئـ شرعٓب دكىت فْ اعض كبب الفقً ا٘سٛهْ شدٓدة القسكة 
ٌيـٍ كالكطأة، فئعبار التٍئد كاتائن ٘دخئؿ الىئس فْ الدٓف الثؽ، كفؽ ظئٌر أٓب  قىئًبميك ِى  ﴿كى ٌب  ًفٍبىىبه  بىكيكفى  ٚى  ثى

ٓىكيكفى  ًي  الٌدٓفي  كى ، كلـ ٓؤذف اكقؼ الثرب إٚ هع أٌؿ الكبئب إذا دفعكا التٓزب، ةـ اخبمؼ القكؿ فْ شأف ﴾ كيٌم
خٓر آف ا٘سٛـ كالسٓؼ . ()العراْ هف أٌؿ الكبئب فىص كةٓر هىٍـ أىً ٚ ٓثؿ لً دفع التٓزب ٓك

ىدك ء إلِ الثكـ اكتكب قبئؿ أٌؿ اٖدٓئف الائطمب هف اكذٓٓف ٌك ء سةـ هضِ ٌٚؤ ٚؤ  كأركاثٓٓف ككةىٓٓف، ٌك
ـ ىصؼ أٌؿ اٖرض، ٚك شؾ أف بطآؽ ٌذي الفبئكل عمِ كاقع الٓكـ  ٓامغ عددٌـ الٓكـ ةٛةب همٓئرات ٌك

ذا عكس هقئصد ا٘سٛـ  سٓؤدم إلِ ككارث هرعاب، كسٓؤدم ذلؾ اشكؿ طآعْ إلِ قبئؿ الاشٓرب كمٍئ ٌك
. العظٓهب هف ىشر الثب كالخٓر كالرثهب

ة بىشأ آف عقئئد هخبمفب، ٚك م الدامكهئسٓب ا٘سٛـكالكاقع الذم ٓدؿ لً ٌدم الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ أف
ٓشبرط البكافؽ آف الدكلبٓف أك آف الثككهبٓف ثبِ بقكـ عٛقئت صثٓثب، كقد أقئـ الىاْ صمِ ا عمًٓ 

ـ عمِ أدٓئىٍـ كسمـ . عٛقئت هع عدد هف الهمكؾ ٌك

كهف أدؽ الهكاقؼ فْ ٌذا السآؿ هئ ركم فْ شأف الىتئشْ، فقد كئف الرتؿ عمِ همب الىصئرل، ككئف لً 
مب، كلـ ٓرد  ائىً كقدادٓسً ككٍىبً، كهع ذلؾ فقد عئش الصثئاب فْ كىفً سىٓف طٓك قسئكسبً كاطئرقبً كٌر

ائىً أك قسئكسبً . عىٍـ أىٍـ ثقركا شٓئئن ههئ كئف ٓعادي أك بعرضكا لاطئرقبً أك ٌر

: اؿ إف القرآف الكٓرـ تئء كاضثئن تمٓئن فْ أهر الةىئء عمِ الىتئشْ كعمِ أصثئاً كفْ القرآف الكٓرـ
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كفى ﴿ ٚى ٓىٍسبىٍكًاري ـٍ  ٍي ٌٍاىئىنئ كىأىىاَّل ـٍ ًقسِّلًٓسٓفى كىري ٍي ئرىل ذىًلؾى ًاأىفاَّل ًهٍى داَّلةن لِّلماَّلًذٓفى آهىىيكٍا الاَّلًذٓفى قىئليكٍا ًإىاَّلئ ىىصى ـٍ هاَّلكى ٍي اى لىبىًتدىفاَّل أىٍقرى  ،﴾كى
ىاَّلئ فىئٍكبيٍاىىئ ﴿ ااَّلىىئ آهى ؽِّل ٓىقيكليكفى رى فيكٍا ًهفى اٍلثى ـٍ بىًفٓضي ًهفى الداَّلٍهًع ًههاَّلئ عىرى ٍي ذىا سىًهعيكٍا هىئ أيىًزؿى ًإلىِ الراَّلسيكًؿ بىرىل أىٍعٓيىى كىاً 

ًدٓفى  ًٌ  .﴾هىعى الشاَّلئ

ْ صٓرثب اأىٍـ  دٌـ تئء كاضثئن فْ أٓئت الكٓرهب، ٌك ائف ابكاضعٍـ كٌز كالةىئء عمِ القسئكسب كالٌر
ائىئن كقسئكسب ـ ٚ زالكا اطئرقب كٌر . ٓسبثقكف الةىئء ٌك

كقد بعززت عٛقب الىاْ ائلىتئشْ كأصثئاً كثٓف تئؤكا إلِ الهدٓىب الهىكرة قئـ رسكؿ ا ٓخدهٍـ اىفسً، 
. ()"كٛ إىٍـ كئىكا ٖصثئاْ هكرهٓف:" قئؿ،"ٓئ رسكؿ ا ىكفٓؾ الخدهب:"قفقئ أصثئب

ك عمِ همب قكهً، كثٓف هئت الىتئشْ  كقد بكرر هف رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ٌذا البكٓرـ لمىتئشْ ٌك
، فقئؿ اعض "هئت المٓمب أخككـ أصثهب اف أاثر الىتئشْ قكهكا اىئ ىصمْ عمًٓ": قئؿ رسكؿ ا

ًٌٍؿ اٍلًكبىئًب :  فأىزؿ ا بعئلِ"؟!ىصمْ عمِ عمت هف عمكج الركـ لـ ٓستد  ستدة:"الصثئاب فاَّل ًهٍف أى ﴿كىاً 
ـٍ  ٌي ـٍ أىٍتري ٍي ٛن أيٍكلىػًئؾى لى ىئن قىًمٓ ًً ةىهى كفى ًاآٓىئًت الٌم ٚى ٓىٍشبىري  ًً ئًشًعٓفى ًلٌم ـٍ خى ًٍ هىئ أيىًزؿى ًإلىٍٓ ـٍ كى هىئ أيىًزؿى ًإلىٍٓكي ًً كى لىهىف ٓيٍؤًهفي ًائلٌم

ًى سىًرٓعي اٍلًثسىئًب﴾ ـٍ ًإفاَّل الٌم ًٍ اِّل . ًعىدى رى

ٓئ رسكؿ ا كٓؼ ىصمْ عمًٓ كلـ ٓكف ٓصمْ إلِ قامبىئ؟ لقد ": كعىدهئ عئد اعض الصثئاب لٛعبراض كقئلكا
ًى ﴿:  فأىزؿ ا قرآىئن ٓبمِ،"كئىت صٛبً لآت الهقدس ًً ًإفاَّل الماَّل ًي الماَّل لُّكا فىةىاَّـل كىٍت ًً اٍلهىٍشًرؽي كىاٍلهىٍغًربي فىأىٍٓىىهىئ بيكى ًلماَّل كى

ًمٓـه  . ()﴾كىاًسعه عى

كائلتهمب فقد كئف الىاْ الكٓرـ ٓؤسس عٛقئبً الدامكهئسٓب هع الهمكؾ كزعهئء القائئؿ عمِ أسئس هف 
الهصمثب الهبائدلب، كفئئدة اٖهبٓف كلـ ٓكف ٓؤسس لٍذي العٛقئت عمِ أسئس الهكقؼ الدٓىْ، اثٓث ٓؤدم 

فْ اعٍكد الهسمهٓف ٚك ٓفْ اعٍكد الهشركٓف . لمهؤهىٓف ٚك ٓؤدم لمهشركٓف، ٓك

كهف الهٛثظ إقراري صمِ ا عمًٓ كسمـ لمصفب البْ هىثبٍئ اٖهـ كالشعكب لقئدبٍئ كهخئطابٍـ اٍئ دكف 
 ٌرقؿ عظٓـ إلِهف هثهد رسكؿ ا : " شعكاٍـ، فقد خئطب ٌرقؿ اقكلًلهكئىببثقٓر أك ازدراء، اثبراهئن 

لِ الىتئشْ اقكلً،"هف هثهد اف عاد ا إلِ كسرل عظٓـ الفرس: " كخئطب كسرل اقكلً،"الركـ هف : " كا 
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لِ الهقكقس اقكلً"هثهد رسكؿ ا إلِ الىتئشْ همؾ الثاشب هف هثهد اف عاد ا إلِ الهقكقس عظٓـ : "، كا 
". القاط

ٛن هف الكةىٓٓف طمب هف الىاْ الكٓرـ صدقب فسألً أف ٓسمـ فأاِ، فمـ ٓعطً شٓئئن فأىزؿ ا اٖةركفْ   أف رت
ًً : بعئلِ اَّل اٍاًبغىئء كىٍت هىئ بيىًفقيكفى ًإ ـٍ كى ٍٓرو فىٗىفيًسكي هىئ بيىًفقيكٍا ًهٍف خى ًٍٍدم هىف ٓىشىئءي كى ًى ٓى لىػًكفاَّل الٌم ـٍ كى ٌي ٌيدىا مىٍٓؾى  ﴿لاَّلٍٓسى عى

﴾ ٚى بيٍظمىهيكفى ـٍ كىأىىبيـٍ  ؼاَّل ًإلىٍٓكي ٍٓرو ٓيكى هىئ بيىًفقيكٍا ًهٍف خى ًً كى . الٌم

كفْ القرآف الكٓرـ آئف كاضث لطآعب العٛقئت آف اٖهب ا٘سٛهٓب كتٓراىٍئ هف اٖهـ، دؿ عمًٓ عهكـ 
ًهٓعئن ﴿: الىص القرآىْ ـٍ تى ًً هىٍرًتعيكي ٍٓبيـٍ ًإلىِ الٌم ٌٍبىدى ؿاَّل ًإذىا ا ٚى ٓىضيرُّكيـ هاَّلف ضى ـٍ  ـٍ أىىفيسىكي مىٍٓكي ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكٍا عى ٓىئ أىُّٓ

ميكفى   .﴾فىٓيىىاِّلئيكيـ ًاهىئ كيىبيـٍ بىٍعهى

ـي اىٍٓفى ًعاىئًدؾى ًفْ هىئ ﴿: لككذلؾ قكلً بعئؿ ٍىئدىًة أىىتى بىٍثكي ـى اٍلغىًٍٓب كىالشاَّل ئًل ىٍرًض عى ٍٖ ٍياَّـل فىئًطرى الساَّلهىئكىاًت كىا قيًؿ الماَّل
ًً ٓىٍخبىًمفيكفى   .﴾كىئىيكا ًفٓ

كاىئء عمًٓ فٛ شأف لمفٓرؽ الدامكهئسْ اعئدات اٖهـ كأدٓئىٍئ كبقئلٓدٌئ ٚك ضٓر فْ اخبٛؼ أدٓئىٍـ 
ـٍ ﴿: قئؿ عز كتؿكبقئلٓدٌـ عف قٓـ ا٘سٛـ، فئلٍدل ٌدل ا،  ٍي ىٍرًض كيمُّ ٍٖ ٍف ًفْ ا هىفى هى لىٍك شىئءى رىاُّؾى ٔى كى

ًهٓعنئ باَِّل ٓكيكىيكا هيٍؤًهًىٓفى تى  .﴾ أىفىأىٍىت بٍكًريي الىاَّلئسى ثى

إذا بربب عمِ ٌذي ا٘سئءة هضرة ، ٚسٓهئ اؿ إف الهؤهف هأهكر اأف ٓثبـر عقئئد الىئس ٚك ٓسْء إلٍٓئ
ًى ﴿: اهصئلث اٖهب، كفْ ٌذا الهعىِ كرد قكؿ ا بعئلِ ًً فىٓىسياُّكٍا  لماَّل ٚى بىسياُّكٍا  لاَّلًذٓفى ٓىٍدعيكفى ًهف ديكًف  لماَّل ٍدكان  كى عى

ـٍ ةياَّـل  ٍي مى آَّلىاَّلئ ًلكيؿِّل أيهاَّلبو عىهى ًٍٓر ًعٍمـو كىذىًلؾى زى ميكفى  ًاغى ـٍ ًاهىئ كىئىيكٍا ٓىٍعهى ٍي ـٍ فىٓيىىاِّلئي ٍي ـٍ هاَّلٍرًتعي ًٍ اِّل ِ  رى . ﴾ًإلى

كهف الكارد بهئهئن أف ٓقكـ الفٓرؽ الدامكهئسْ ائلهطئلاب ائلهعئهمب ائلهةؿ فٓهئ ٓبصؿ ائثبراـ الهقدس الدٓىْ، 
ذا هادأ عئـ فْ العٛقئت الدامكهئسٓب . كالرهكز الدٓىٓب، ٌك
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 :الدول اإلسالميةالعالقات الدبموماسية مع 

كأتد هف الضركرم ٌىئ أف ىشٓر فْ فصؿ خئص إلِ العٛقئت الدامكهئسٓب هع الدكؿ ا٘سٛهٓب كخصكصٓب 
ٌذي العٛقئت كالبتئرب الدامكهئسٓب البْ قئهت آف ٌذي الدكؿ، ثٓث ٓبعٓف عمِ الدامكهئسْ أف ٓدرؾ طآعب 

 .الركااط الخئصب آف اٛدي كآف الامداف ا٘سٛهٓب هف ركااط بئٓرخٓب كدٓىٓب كسٓئسٓب

بشكؿ العئلـ فْ كبؿ دكلٓب كأثٛؼ إقمٓهٓب ثقٓقب بئٓرخٓب ككاقعٓب كقد ثكهت ٌذي أ  هادٚك اد أف ىدرؾ أف
مب كفْ العصر الثدٓث قئهت سمسمب هف اٖثٛؼ أٌهٍئ ثمؼ ، البثئلفئت البئٓرخ ا٘ىسئىْ لقركف طٓك

اٖطمسْ كثمؼ كارسك، كهؤبهر عدـ اٚىثٓئز، كهع أف ثمؼ اٖطمسْ قئـ لهكاتٍب ثمؼ كارسك، كلكىً لـ 
لهئذا ٓتب أف ٓاقِ ثمؼ : ٓرثؿ عىد رثٓمً، كثٓىهئ اىٍئر ثمؼ كارسك بسئءلت الثككهئت الغرآب الكارل

 ٓىٍئر؟كائلفعؿ فهع هركر أكةر هف عشٓرف أفلهئذا ٓتب كاٖطمسْ كقد اىٍئر ثمؼ كارسك، ككئف التكاب 
ثكـ تزءان  سىب عمِ اىٍٓئر ثمؼ كارسك فإف ثمؼ اٖطمسْ ٚ زاؿ ٓقكـ ادكر رئٓسْ فْ السٓئسب الدكلٓب ٓك

. غٓر قمٓؿ هف هصئئر العئلـ

ككذلؾ فإف قهب عدـ اٚىثٓئز اسبهرت عمِ الرغـ هف اىبٍئء عصر القطآف الهبىئفسٓف، كقد أدركت دكؿ 
 العئلهٓب رسـ سٓئسب هشبركب هثددة فْ هكاتٍب الظركؼ لهثئكلب لٍذا البعئكف الدكلْ ثئتبٍئعدـ اٚىثٓئز 

. التدٓدة

ئ هف اٖثٛؼ الدكلٓب البْ ببىئكب فْ خدهب  كهئ بقكـ فْ العئلـ كبؿ الككهىكلث كالفراىككفكىٓب كآسٓئف كغٌٓر
. شعكاٍئ كثمفئئٍئ

 إلِ ٌذا المكف هف البعئكف هىذ ىئدل الككاكاْ كاٖفغئىْ ائلتئهعب الثئتبكقد أدرؾ الهسمهكف فْ العئلـ 
. ا٘سٛهب كعئصهبٍئ أـ القرل، كبأكدت ٌذي الثئتب اعد اىٍٓئر الخٛفب كدخكؿ عصر الدكلب الثدٓةب

 فكهع أف ٌذي الصٓثئت لـ بسبطع بأهٓف ثمؼ إسٛهْ دكلْ ثقٓقْ كلكىٍئ ىتثت فْ بأهٓف شكؿ كاضث ـ
البعئكف آف الدكؿ ا٘سٛهٓب كقد ادأ ذلؾ عمِ ٓد الهمؾ عاد العٓزز ثٓف أطمؽ هؤبهر العئلـ ا٘سٛهْ فْ 



119 
 

الهمؾ عاد العٓزز ىفسً رئئسب الهىظهب، ةـ بعئقب عمٍٓئ زعهئء العئلـ  كبكلِ 1926هكب الهكرهب، عئـ 
 .ا٘سٛهْ

الرائط، -  كعقب ثٓرؽ اٖقصِ بىئدل زعهئء العئلـ ا٘سٛهْ إلِ اتبهئع قهب فْ الهغرب 1969كفْ عئـ 
اىاةقت عىً هىظهب الهؤبهر ا٘سٛهْ، البْ بثكلت فٓهئ اعد إلِ هىظهب البعئكف ا٘سٛهْ كالبْ أصاثت 

 دكلب إسٛهٓب اصفب عضك كئهؿ كخهس دكؿ بضـ تئلٓئت إسٛهٓب كآرة اصفب دكلب هراقب 57بضـ الٓكـ 
. كهف أٌـ ٌذي الدكؿ ركسٓئ كبئٓٛىد كهئ رفض طمب الٍىد كالفمآف فْ اٚىضهئهممهىظهب اصفب عضك كئهؿ

 عئهئن 45إف هىظهب البعئكف ا٘سٛهْ بعبار الغطئء الدامكهئسْ اٌٖـ لمدكؿ ا٘سٛهٓب، كهع هركر ىثك 
. عمِ بأسٓسٍئ فٍْ بعكس ثئتب ثقٓقٓب لٍذا المكف هف البعئكف كالبكاصؿ آف أاىئءاٖهب ا٘سٛهٓب

لقد قئهت اعض الدكؿ العرآب كا٘سٛهٓب ذات البكتً القكهْ كالعمهئىْ ائلبهمهؿ هف قٓئـ ٌذي الهىظهب كرأل 
ء أف بكٓرس البثئلؼ السٓئسْ عمِ أسئس دٓىْ لٓس كاقعٓئن، كأف اٚبتئي العئـ فْ الدامكهئسٓب الدكلٓب  ٌٚؤ

. ٌك فصؿ الدٓف عف السٓئسب

ٛن أقكل  كلكف الكاقع أةات خٛؼ ذلؾ، كخٛؿ ٌذي الفبرة ةات أف الرااط الدٓىْ قئدر عمِ أف ٓقدـ شك
. لمعٛقئت آف الدكؿ، كأف ٓثقؽ هصئلث عهمٓب هبٓىب لمدكؿ الهبعئكىب عمِ أسئس دٓىْ

 هىئقشب الهىطمقئت الىظٓرب لعٛقئت الدٓف كالسٓئسب، كلكىىئ ةساكعمِ كؿ ثئؿ فمٓس هف شأف ٌذي الدر
 بككف لدًٓ القدرة عمِ البعئكف أفهعىٓكف ائلبأكٓد عمِ أف الفٓرؽ الدامكهئسْ فْ الدكؿ ا٘سٛهٓب ٓتب 

                                                             
 :   وقد تعاقب على رئاسة منطمة المؤتمر اإلسالمي كل من

  هؤسس الههمكب العرآب السعكدٓب- عاد العٓزز اف عاد الرثهف اف فٓصؿ آؿ سعكد. 
  الهمؾ السعكدم الةئلث- فٓصؿ اف عاد العٓزز آؿ سعكد. 
  ْهمؾ الههمكػب المٓآػب سئاقئن - إدٓرس السىكس. 
  هؤسس دكلب ائكسبئف- هثهد عمْ تىئح. 
  ْالرئٓس السكرم اٖساػؽ- شكرم القكبم. 
  رئٓس تهٍكٓرب الصكهئؿ اٖساؽ- عدف عاد ا عصهئف دار. 
 ْالهفبْ اٖكار لدكلب فمسطٓف سئاقئن - أهٓف الثسٓى. 
 ْرئٓس كزراء سكٓرئ اٖساؽ- هعركؼ الدكالٓا. 
 ىئئب رئٓس هتمس الشكرل السعكدم سئاقئن - عاد ا اف عهر ىصٓؼ .

 



120 
 

اشكؿ أكار فْ العٛقئت الآىٓب، كائلبئلْ فإف قضئٓئ هشبركب كةٓرة بصدر عىٍئ هكاقؼ هبشئاٍب اشكؿ 
. طآعْ كذلؾ اىعكئسئن لهئ بشعر اً شعكب ٌذي الامداف هف الثقئئؽ الهشبركب بئٓرخٓئن ككاقعٓئن 

كهف أكضث اٖهةمب عمِ ذلؾ رفض البطآع هع الكٓئف الصٍٓكىْ ككتكب البعئكف فْ ىصرة الشعب 
. البْ ٓهكف أف ٓثققٍئ ٌذا البعئكفلثب الهشبركب الفمسطٓىْ كالشعب السكرم، كالهص

كبربب ٌذي الثقئئؽ عمِ الدامكهئسٓٓف هسؤكلٓب خئصب، فٍىئؾ أىكاع كةٓرة هف العٛقئت الدامكهئسٓب بثبئج 
. لهٍئرات خئصب فْ البعئهؿ هعٍئ، كبقبضْ اٚىبائي فْ العٛقئت الدامكهئسٓب الهخبمفب

ف كئىت الةئىٓب عددٓئن هف ثٓث البربٓب فإىٍئ أكار كبمب دكلٓب  كههئ بتدر ا٘شئرة إلًٓ أف الكبمب ا٘سٛهٓب كا 
 دكؿ عدـ اٚىثٓئز بشكؿ كبمب أكار كلكىٍئ غٓر هبثدة فْ أفالهبثدة، كهع لٗهـ فئعمب فْ الٍٓئب العئهب 

 ٓبكثد أعضئء ٌذي الكبمب عمِ خٓئر أفالقضئٓئ السٓئسٓب إٚ عمِ هسألب رفض الٍٓهىب، كهف الصعب 
ْ بثبئج لاعض البىسٓؽ  سٓئسْ، فْ ثٓف أف الكبمب ا٘سٛهٓب هبكثدة عئدة فْ القضئٓئ السٓئسٓب الكارل، ٌك

. لبظٍر هبثدة فْ الهثفؿ الدكلْ

ٓئئت دكلٓب إسٛهٓب اىاةقت عف تسـ  كقد بطكر اٖداء الدامكهئسْ آف الدكؿ اٖعضئء كقئهت ابثئدات ٌك
ٚن طٓاب هف البعئكف كالبكئهؿ، ىعد هىٍئ : ()الهىظهب كثققت أشكئ

 لجان دائمة

 رأسٍئ همؾ الههمكب الهغرآب ئ الرائط، الههمكب الهغرآب. لتىب القدس، ٓك  .هقٌر
  ئ فْ (ككهٓئؾ)المتىب الدائهب لٙعٛـ كالشؤكف الةقئفٓب رأسٍئ رئٓس تهٍكٓرب السىغئؿ، كهقٌر ، ٓك

 .داكئر، السىغئؿ
  ئ (ككهسٓؾ)المتىب الدائهب لمبعئكف اٚقبصئدم كالبتئرم رأسٍئ رئٓس التهٍكٓرب البركٓب، كهقٌر ، ٓك

 .أىقرة، بركٓئ
  ْرأسٍئ رئٓس تهٍكٓرب ائكسبئف ا٘سٛهٓب، (ككهسبٓؾ)المتىب الدائهب لمبعئكف العمهْ كالبقى ، ٓك

ئ إسٛـ أائد  .كهقٌر

 :  ن المنظمة، منهامتفر ةالجهزة كما أن هناك  ددًا من األ

                                                             
 /http://www.oic-oci.org  الموقع الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالمي على شبكة االنترنت    
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 هركز الاثكث ا٘ثصئئٓب كاٚقبصئدٓػب كاٚتبهئعٓب كالبدٓرب لمدكؿ ا٘سٛهٓب، أىقرة، بركٓئ. 
 هركز الاثكث لمبئٓرخ كالفىكف كالةقئفب ا٘سٛهٓب، إسطىاكؿ، بركٓئ. 
 التئهعب ا٘سٛهٓب لمبقىٓب، دكئ، اىغٛدٓش. 
 الهركز ا٘سٛهْ لبىهٓب البتئرة، الدار الآضئء، الههمكب الهغرآب. 
 هتهع الفقً ا٘سٛهْ الدكلْ، تدة، الههمكب العرآب السعكدٓب. 
 صىدكؽ البضئهف ا٘سٛهْ ككقفً، تدة، الههمكب العرآب السعكدٓب. 
 التئهعب ا٘سٛهٓب فْ الىٓتر، سئم، الىٓتر. 
 التئهعب ا٘سٛهٓب فْ أكغىدا، هائلْ، أكغىدا. 

 مؤسسات وأجهزة متخصصة

ٌْ الهؤسسئت كاٖتٍزة الهىشأة فْ إطئر هىظهب البعئكف ا٘سٛهْ اهكتب قرار هف هؤبهر القهب أك البعئكف 
بٍئ هفبكثب اصكرة اخبٓئٓرب أهئـ الدكؿ اٖعضئء فْ هىظهب  ا٘سٛهْ لكزراء الخئرتٓب، كبككف عضٓك

البعئكف ا٘سٛهْ، كببهٓز اأف هٓزاىٓئبٍئ هسبقمب عف هٓزاىٓب اٖهئىب العئهب أك هٓزاىٓئت اٖتٍزة الفرعٓػب، 
 .كبعبهد هٓزاىٓئت ٌذي اٖتٍزة الىصكص كالبشٓرعئت فْ أىظهبٍئ اٖسئسٓب

 الاىؾ ا٘سٛهْ لمبىهٓب، تدة، الههمكب العرآب السعكدٓب. 
 الهىظهب ا٘سٛهٓب لمبرآب كالعمكـ كالةقئفب، الرائط، الههمكب الهغرآب. 
  تدة، الههمكب العرآب السعكدٓب(إٓىئ)ككئلب اٖىائء ا٘سٛهٓب الدكلٓب ،. 
  تدة، الههمكب العرآب السعكدٓب(إساك)هىظهب إذاعئت الدكؿ ا٘سٛهٓب ،. 

 مؤسسات المنظمة

ٓثؽ لمهؤسسئت كاٖتٍزة البئاعب لمدكؿ اٖعضئء فْ هىظهب البعئكف ا٘سٛهْ أف بىضـ اصفب اخبٓئٓرب إلِ 
بب ٌذي الهؤسسئت . كهٓزاىٓئبٍئ هسبقمب عف هٓزاىٓئت اٖهئىب العئهب كاٖتٍزة الهبفرعب كالهبخصصب. عضٓك

تكز هىث الهؤسسئت . كلقد أىشئت ارعئٓب هؤبهرات القهب ا٘سٛهٓب كالهؤبهر ا٘سٛهْ لكزراء الخئرتٓب ٓك
الهىبهٓب صفب هراقب اهكتب قرار ٓصدري الهؤبهر ا٘سٛهْ لكزراء الخئرتٓب، كهئ ٓتكز لٍئ بمقْ هسئعدات 

 .طكعٓب هف اٖتٍزة الهبفرعب كالهبخصصب ككذلؾ هف الدكؿ اٖعضئء

 الغرفب ا٘سٛهٓب لمبتئرة كالصىئعب، كرابشْ، ائكسبئف. 
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 هىظهب العكاصـ كالهدف ا٘سٛهٓب، هكب الهكرهب، السعكدٓب. 
 اٚبثئد الٓرئضْ ٖلعئب البضئهف ا٘سٛهْ، الٓرئض، الههمكب العرآب السعكدٓب. 
 المتىب ا٘سٛهٓب لمٍٛؿ الدكلْ، اىغئزم، لٓآئ. 
 اٚبثئد ا٘سٛهْ لهئلكْ الاكاخر، تدة، الههمكب العرآب السعكدٓب. 
 اٚبثئد العئلهِ لمهدارس العرآب ا٘سٛهٓب الدكلٓب، القئٌرة، هصر. 
 هىبدل شائب البعئكف ا٘سٛهْ لمثكار كالبعئكف، إسطىاكؿ، بركٓئ. 
 اٚبثئد الدكلْ لمكشئؼ الهسمـ. 
 اٖكئدٓهٓب ا٘سٛهٓب العئلهٓب لمعمكـ. 
 ابثئد الهسبشئٓرف فْ الامداف ا٘سٛهٓب. 
 الهتمس العئـ لمهصئرؼ ا٘سٛهٓب كالهؤسسئت الهئلٓب. 
 ابثئد الهقئكلٓف فْ الامداف ا٘سٛهٓب .

ف كئف كآران  كلكىً ٚ زاؿ هبكاضعئن فْ الطهكح ٚك شؾ أف ٌذا الهسبكل هف البعئكف آف الامداف ا٘سٛهٓب كا 
ك فْ الكاقع،  كلكف هف الهؤكد أف بعٓزز ٌذا المكف هف العٛقئت ٓعكد ائلفئئدة عمِ الشعكب ا٘سٛهٓب، ٌك

. البطكر الطآعْ لثركب البئٓرخ

تب القكؿ إف العٛقئت فْ إطئر هىظهب البعئكف ا٘سٛهْ لٓس ا٘طئر الكثٓد لمعٛقئت الدامكهئسٓب،  ٓك
ئ، كعمِ الدامكهئسٓب الكطىٓب اٚىبائي لكئفب عكاهؿ البقئرب كالبكاصؿ هع الامداف  كلكىً أثد أارز هظئٌٌر

 أك اآخر رصٓدان إٓتئآئن لمعٛقئت اشكؿا٘سٛهٓب ككذلؾ هع التئلٓئت ا٘سٛهٓب فْ امداف العئلـ البْ بشكؿ 
. الدكلٓب آف الدكلبا٘سٛهٓب كامداف العئلـ

بعٓف عمِ الفٓرؽ الدامكهئسْ إظٍئر قدر  كهف التكاىب البْ بخبص اٍئ الدامكهئسٓب فْ الدكؿ ا٘سٛهٓب، ٓك
: أكار هف البفئعؿ هعٍئ

 ًسفئرات الثت كالبزاهئب. 
 ةقئفب رهضئف كبقئلٓدي. 
 اربائط ىسؾ الصٛة اكةٓر هف الىشئطئت الدامكهئسٓب. 
 بقدٓـ اٌبهئـ أكار ائلكفكد الدٓىٓب هف عمهئء كفقٍئء كهفبٓف. 
 بىظٓـ ٓزئرات لمهرتعٓئت الدٓىٓب فْ الامد البْ ٓابعث إلٍٓئ. 
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 بىظٓـ ٓزئرات لمهؤسسئت ا٘سٛهٓب العئهمب فْ امد ا٘ٓفئد. 
 اٌٚبهئـ ائلقٓـ ا٘سٛهٓب فْ الهظٍر كالعئدات كاسبقائؿ الضٓكؼ. 
 ئ ثٓئء براث ٌذي العٛقئت كرهكٌز  .فٍـ طآعب العٛقئت ا٘سٛهٓب البئٓرخٓب آف الامدٓف كا 
  ذلؾأسائبدراسب الهذاٌب ا٘سٛهٓب السئئدة فْ ٌذا الامد، كالبركٓز عمِ الهسئئؿ الهبائٓىب كفٍـ . 

ر العٛقئت  هكف إضئفب تكاىب أخرل كةٓرة، كخٛصب اٖهر أف بطٓك ذي اٌٚبهئهئت هثض أهةمب، ٓك ٌك
ثقؽ هصئلث الكطف، كاشكؿ خئص القضٓب  الدامكهئسٓب كالشعآب آف الدكؿ ا٘سٛهٓب أهر ثٓكم، ٓك

الفمسطٓىٓب البْ بباىِ فٍٓئ الدكؿ ا٘سٛهٓب هكاقؼ هبقئراب، برفض اٚثبٛؿ ا٘سرائٓمْ كبطئلب ائلثقكؽ 
الهشركعب لمشعب الفمسطٓىْ، كثهئٓب اٖقصِ الشٓرؼ، اؿ إف ثهئٓب اٖقصِ كئىت ٌْ الساب الهائشر فْ 

 .قٓئـ ٌذي الهىظهب الدكلٓب الكارل كهئ أسمفىئ

دراؾ لثقئئؽ البئٓرخ  إف إٓٛء اٌبهئـ أكار لمعٛقئت ا٘سٛهٓب ٌك فْ الكاقع كعْ دامكهئسْ صثٓث، كا 
. كالتغرافٓئ البْ طاعت سمكؾ ٌذي الشعكب كثئتئبٍئ خٛؿ البئٓرخ
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: الفصل الثالث
: الدبموماسية في الكتاب والسنة
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كفْ إضئفب أدآب لهئ قررىئي فْ ٌذي الدراسب هف دكر الدامكهئسٓب الىئتثب فْ خدهب الكطف كالهكاطف، كخدهب 
قضئٓئ اٖهب فإىىئ ىطكؼ فْ ٌذا الفصؿ رثئب القرآف الكٓرـ كالسىب الهشرفب، رتئء البهئس هئ بثهمً 

ئ الاىئء  .الىصكص الكٓرهب هف ٌدل كىكر بغىْ القٓـ الدامكهئسٓب كبعزز رسئلبٍئ ا٘ٓتئآب كدكٌر

ٛن ائٖدلب، ٚك  ٛن كهدل مـز أف ىشٓر فْ صدر ٌذا الفصؿ أف هئ ىمبهسً ٌىئ لٓس ائلضركرة ثكهئن فقٍٓئن هؤص ٓك
ْ ثقئئؽ ىسبأىس  ىهئ ٌك إشئرات كاشئرات، كلطئئؼ كبىآٍئت، ٌك ٌك هكقؼ قطعْ الدٚلب فْ البفسٓر، كا 
ْ بثهؿ دٚٚت عهٓقب، كبضْء لمدامكهئسْ دراً كهعرفبً هف خٛؿ ثقئئؽ القرآف  اٍئ ٚك ىثبكـ إلٍٓئ، ٌك

 . الثكٓـ كالسىب الكٓرهب

 

 

: السفارات في القرآن الكريم

ٓذكر القرآف الكٓرـ أىآئء ا عمِ أىٍـ سفراء آف العائد كآف ا، كسفئربٍـ ٌذي ٌْ البْ كئىت بشكؿ 
. التئىب اٖعظـ هف رسئلبٍـ كهكاقفٍـ الكآرة الاىئءة

ٚن آف العائد كآف ا بعئلِ، كىص القرآف عمِ سفئربً بمؾ فْ  كقد قدـ الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ىفسً رسك
: هكاطف كةٓرة

 ﴿ًي شىًدٓدي اٍلقيكىل ماَّلهى ِ، عى ْه ٓيكثى اَّٚل كىٍث ٌيكى ًإ . ()﴾ًإٍف 
 ﴿ اَّْل ِ ًإلى ـٍ ٓيكثى  .()﴾قيٍؿ ًإىاَّلهىئ أىىىئ اىشىره ًهٍةميكي
 ﴿ًْي ًهف ًبٍمقىئء ىىٍفًس ًي قيٍؿ هىئ ٓىكيكفي ًلْ أىٍف أياىدِّللى ٌىذىا أىٍك اىدِّلٍل ًٍٓر  ٚى ٓىٍرتيكفى ًلقىئءىىئ اٍئًت ًاقيٍرآفو غى ًإٍف ،قىئؿى الاَّلًذٓفى 

ًظٓـو  ذىابى ٓىٍكـو عى ٍٓتي رىاِّلْ عى ئؼي ًإٍف عىصى اَّْل ًإىِّلْ أىخى ِ ًإلى اَّل هىئ ٓيكثى . ( )﴾أىباَّلًاعي ًإ

                                                             
 4  سورة النجم 

 109 سورة الكهف 

 15 سورة يونس  
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 ".....إف الرائد ٚ ٓكذب أٌمً":  آف ا كآف الىئس فقئؿان كهىذ ادآب الرسئلب أعمف ىفسً سفٓر

ىهئ تثدكا ": كقئؿ ااف بٓهٓب فْ كبئاً درء بعئرض العقؿ كالىقؿ عرفكي اكثداىٓبً كأقركا لً اهعرفب راكآبً كا 
ك قكلً بعئلِ باَِّل ىىٍاعىثى ﴿: هعرفب البكثٓد الذم بعادٌـ اً عمِ ألسىب السفراء ٌك هىئ كيىاَّلئ هيعىذِّلًآفى ثى كى

ٚن   .((﴾رىسيك

كذا فقد اشبٍر لدل السمؼ كصؼ اٖىآئء اأىٍـ السفراء آف ا كعائدي .  ٌك

 آف ا كعائدي كسفئرة ا٘ىسئف لٙىسئف، كلكف ٓهكف القكؿ اأف اٖىآئءكهع أف الهقئراب اعٓدة آف سفئرة 
. إشئرات فْ غئٓب اٌٖهٓب كردت فْ آداب ٌذي السفئرات، كىشٓر ٌىئ إلِ طئئفب هف ٌذي ا٘شئرات الثكٓهب

ك لٓس عمِ كفؽ قكاعد اٚسبدٚؿ كاٚسبىائط أفٚك اد هف البذكٓر   هئ ىكردي ٌىئ إىهئ ٌك هثض اسبئىئس، ٌك
ىهئ ىبخذي إرشئدان كاٌبداء اهئ أكدع ا فْ كبئاً العٓزز هف عتئئب الهعئرؼ . فْ الشٓرعب، كا 

 

ٍيـٍ ﴿ ًً ًلٓياىِّٓلفى لى اَّل ًاًمسىئًف قىٍكًه ٍمىىئ ًهف راَّلسيكؿو ًإ هىئ أىٍرسى  :﴾كى

عزز ٌذا البكتًٓ ضركرة  ففْ ٌذي أٓب إشئرة أف ٓككف السفٓر هطمعئ عمِ لغب القكـ الذٓف أرسؿ إلٍٓـ، ٓك
كتكد دكرات بأٌٓؿ خئصب لمسفراء كأعضئء السمؾ الداكهئسْ فْ لغب الامد البْ ٓكمفكف فٍٓئ ائلسفئرة، 

فرض ذلؾ عمِ تٍئز اٚخبٓئر فْ الهؤسسب الدامكهئسٓب أف ٓككف كاعٓئ لٍذا التئىب، كأف ٓقكـ اإعداد  ٓك
ئن اهئ ٓضهف هىٍـ أثسف اٖداء . الهابعةٓف ةقئفٓئن كلغٓك

اَّٚل ًلٓيطىئعى ًاًإٍذًف الماَّلًً ﴿ ٍمىىئ ًهف راَّلسيكؿو ًإ هىئ أىٍرسى  :﴾كى

كفْ أٓب بىآً أف السفٓر لف ٓسبطٓع أف ٓامغ رسئلبً إٚ إذا ثظْ اهصداقٓب كقاكؿ بكفر لً طئعب الىئس 
كاثبراـ هئ ٓؤدًٓ فٍٓـ هف سفئرة، فقد أٓد ا أىآئئً ائلهعتزات، البْ بضهف اثبراـ الىئس لرسئٚبٍـ، كاٖهر 

 ٓبكتً ادكف كةئئؽ هصدقب، كأكراؽ اعبهئد أفىفسً ٓبعٓف فٓهف ٓكفد اسفئرة اٖهب فْ الىئس فٛ ٓصث 
بهكف هف أداء رسئلبً . صثٓثب ثبِ ٓبثقؽ بأةٓري فْ الىئس، ٓك
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ٍىئ ىىًذٓره ﴿ ٛى ًفٓ اَّٚل خى ٍف ًهٍف أيهاَّلبو ًإ  :﴾كىاً 

كفْ أٓب آئف أف السفئرات ٓتب أف بامغ اٖهـ تهٓعئن، كأف ٚ بقبصر عمِ الامداف ذات الهصمثب القٓراب 
كالهبعتمب، فئلسفئرة بأسٓس لعٛقئت دكلٓب دائهب، كالعئلـ هئض إلِ هٓزد هف البكاصؿ كالبكئهؿ، كالدكلب 

. الىئتثب بصؿ اةقئفبٍئ كرسئلبٍئ إلِ أطراؼ اٖرض

كلٓس الهطمكب ائلطاع اىئء سفئرات فْ كؿ امد فٍذا ههئ ٚ بدعك الثئتب إلًٓ كقد ٓقكـ السفٓر الكاثد 
ك هعركؼ فْ العرؼ الدامكهئسْ، كلكف الهطمكب أف برسـ سٓئسب  اثئتئت امداف هبعددة هبتئكرة ٌك

. اسبٓعئآب هىئساب اثٓث ببكفر هصئلث الاٛد فْ كؿ صقع فْ العئلـ

آَّلبن ﴿ ذيرِّل ئ كى ـٍ أىٍزكىاتن ٍي عىٍمىىئ لى ٛن هِّلف قىٍاًمؾى كىتى ٍمىىئ ريسي لىقىٍد أىٍرسى  :﴾كى

كفْ أٓب إشئرة دقٓقب لكتكب أف ٓككف الرسكؿ قٓرائن هف الىئس، ٓمبـز عئدابٍـ كأعرافٍـ كطائئعٍـ، ٚك ٓىفرد 
. فْ طاعً أك ٓعبزؿ فْ خصئئصً

 ٓككف قٓرائن هف القمكب، كهف شرطً أف ٓككف ىئتثئن فْ اىئء أسرة صثٓثب، كأف ٓسعِ أففئلسفٓر ٓىاغْ 
لٓككف لً زكتب كذٓرب، فإف الغراب هظىب افببئف، كغٓئب اٖسرة ٚ اد أف ٓىعكس ضعفئن فْ أداء السفٓر، 

. كالخٛصب الهطمكب هف السفٓر أف ٓككف طآعٓئن فْ عٛقئبً كثٓئبً اٚتبهئعٓب

ـى ﴿: كلبعٓزز ٌذا الهعىِ تئءت أٓب فْ سكرة اٖىآئء ـٍ لىٓىٍأكيميكفى الطاَّلعىئ ٍي اَّٚل ًإىاَّل ًمٓفى ًإ ٍمىىئ قىٍامىؾى ًهفى اٍلهيٍرسى هىئ أىٍرسى كى
كىئفى رىاُّؾى اىًصٓرنا ، كى كفى ـٍ ًلاىٍعضو ًفٍبىىبن أىبىٍصًاري كي عىٍمىىئ اىٍعضى ىٍسكىاًؽ، كىتى ٍٖ ٓىٍهشيكفى ًفْ ا  ()﴾كى

 

﴾ مىكنئ راَّلسيكٚن ًٍـ هِّلفى الساَّلهىئًء هى مىٍٓ ٍلىىئ عى ًئىِّلٓفى لىىىزاَّل ًئكىبه ٓىٍهشيكفى هيٍطهى ٛى ىٍرًض هى ٍٖ  :﴿قيؿ لاَّلٍك كىئفى ًفْ ا

كردت آٓئت كةٓرة فْ القرآف الكٓرـ بؤكد عمِ اشٓرب الرسكؿ، قؿ إىهئ أىئ اشر هةمكـ، كبكلِ القرآف غٓر هرة 
آئف التئىب الاشرم فْ ثٓئة الرسكؿ الكٓرـ، كدعئ اكضكح إلِ عدـ الغمك فْ كصفً كهدثً، كأكد كذلؾ 

. عمِ أىً هثؿ قدكة كأىً اشر كئلاشر، كلك كئف همكئن لكئف بكمٓؼ الىئس ائبائعً أهران فْ غئٓب الاعد
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ك أف ٓككف السفٓر قٓرائن هف الىئس، كأف ببعزز صٛبً اسئئر  كفْ أٓب بأكٓد عمِ الهعىِ السئاؽ ٌك
اٖطراؼ الهعىٓب ارسئلبً، فْ إطئر الثككهبٓف الهرسمب كالهسبقامب، كفْ إطئر الشعآف، كأف ٚ ٓبصىع هئ 

. ٓهٓزي هف الىئس، فإىً إف اابعد عىٍـ سٓفقد بأةٓري فٍٓـ، كراهئ ٓسْء إلِ سفئربً

ٛن ﴿ ًكٓ ـٍ كى ًٍ مىٍٓ ٍمىىئؾى عى هىئ أىٍرسى  :﴾كى

ْ كةٓرة فْ القرآف الكٓرـ عمِ أف سمطب الرسكؿ ٚ ببعدل الاٛغ، كأف الثسئب  أكدت ٌذي أٓب كىظٓرابٍئ ٌك
ك الاٛغ الهآف . عمِ ا بعئلِ، كأف هف شرط السفئرة الىئتثب أف بىصرؼ إلِ هئ عقدت ٖتمً، ٌك

ًٍٓطرو ﴿: كهةؿ ٌذي أٓب العظٓهب قكلً بعئلِ ـٍ ًاهيصى ًٍ مىٍٓ ، لىٍستى عى . ﴾فىذىكِّلٍر ًإىاَّلهىئ أىٍىتى هيذىكِّلره

ىهئ ٌْ  سبأىس هف ذلؾ لٛسبدٚؿ اأف السفئرة الصثٓثب ٚ بثبئج لسمطئف هف السٛح كالتىد كالثرس، كا  ٓك
ٛن عمِ الىئس اهعىِ السمطب البىفٓذٓب أك القضئئٓب، اؿ  ئف كالآئف، كلٓس السفٓر ككٓ هٍهب اٛغ، كآلبٍئ الاٌر

فىًإٍف ﴿:إف سمطبً ٚ ببعدل إاٛغ الرسئلب البْ أكفد فٍٓئ، كقد بعززت ٌذي الثقٓقب فْ آٓئت كةٓرة هىٍئ
ًفٓظنئ ـٍ ثى ًٍ مىٍٓ ٍمىىئؾى عى كا فىهىئ أىٍرسى غي أىٍعرىضي ٛى اٍلاى اَّٚل  .﴾،ًإٍىعىمىٍٓكىًإ

﴾ غي اٍلهيًآفي ٛى اَّٚل اٍلاى مىِ الراَّلسيكًؿ ًإ هىئ عى  :﴿كى

ذا الاٛغ شرطً أف ٓككف  ك أف هٍهب الهرسمٓف ٌْ الاٛغ، ٌك ، فٛ هآىئن كبؤكد ٌذي أٓب هئ ساؽ آئىً، ٌك
ئف د ائلثتب كالاٌر . هعىِ لماٛغ ادكف آئف، كالاٛغ الهآف ٌك الاٛغ الهٓؤ

ذا  كأٓب بمٍـ القٓئدات السٓئسٓب كاٚتبهئعٓب أف ٓىٍضكا اإعداد سفراء اٖهب اثٓث ٓككف اٛغٍـ هآىئن، ٌك
ئىٓب كالثتت الهىطقٓب كالةقئفب  ٓبطمب شركطئن خئصب فْ السمؾ الدامكهئسْ هف الهٍئرة الخطئآب كالهعرفب الاٌر

. الكاسعب

كبتدر ا٘شئرة فْ ٌذي الهٛثظب كسئاقبٍئ أىٍئ كئىت كصئٓئ قرآىٓب لمرسكؿ اكصفً هامغئن عف ا عز كتؿ، 
كلكف اعد أف قئهت الدكلب كأصاث لً فٍٓئ سمطئف كأهر الىئس ائٚثبكئـ إلًٓ فقد أصاثت ٌذي أٓئت 

العظٓهب هف ائب بقٓٓد الهطمؽ كبخصٓص العئـ، كصئر هف هسؤكلٓبً صمِ ا عمًٓ كسمـ الثكـ كالقضئء 
ك أهر ٓخبص ائلثئكـ ٚك ٓخبص ائلسفٓر . كالفصؿ آف الىئس، ٌك
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ٍزىىئ ًاةىئًلثو ﴿ ٌيهىئ فىعىزاَّل ًٍٓف فىكىذاَّلايك ـي اةٍىى ًٍ ٍمىىئ ًإلىٍٓ  : ﴾أىٍرسى

كفْ أٓب آئف أف التٍب البْ بكفد السفراء هكمفب ابقدٓر ثئتئت الدكؿ كالهتبهعئت البْ ٓرسؿ إلٍٓئ 
الهرسمكف كأف ببصؼ ائلهركىب كالكاقعٓب فْ بأهٓف الكفئدات الهىئساب كفْ اٖكقئت الهىئساب فٛ ٓىفع البأخٓر 

. كهئ أىً ٚ ٓفٓد الباكٓر، اؿ ٓبعٓف أف ٓؤبِ الشْء  فْ كقبً كزهىً

ـي اٍلًكبىئبى كىاٍلًهٓزىافى ًلٓىقيكـى الىاَّلئسي ًائٍلًقٍسطً ﴿ ٍي ٍلىىئ هىعى ٍمىىئ ريسيمىىىئ ًائٍلاىِّٓلىىئًت كىأىٍىزى  :﴾لىقىٍد أىٍرسى

ٓىاغْ أف ٓزكد كأىًكفْ أٓب آئف كاضث أف السفٓر هكمؼ ائلعهؿ عمِ كفؽ ىظئـ هف الآىئت كاٖصكؿ، 
ذا بكتًٓ لهف ٓمْ أهر سفئرة الهسمهٓف أف ٓزكد ائلمكائث كالكةئئؽ كا٘هكئىٓئت  ائلآىئت كالكبئب كالهٓزاف، ٌك

مبـز سآمٍئشأفالبْ بكتًٍ لهئ ٓمـز ابائعً فْ كؿ  . ، كأف بقدـ لً خارات السئاقٓف اثٓث ٓفٓد هىٍئ ٓك

ف  كهع الفراؽ فْ البهةٓؿ كالبشآً كلكف البأكٓد فْ القرآف الكٓرـ عمِ الآىئت ٓرسـ هعمهئن ٌئدٓئن لكتكب بدٓك
ٌذي اٖصكؿ كالآىئت كالبزاهٍئ ادقب ٖف الدامكهئسْ هؤبهف كالهرء ٓغبفر لً فْ كطىً هئ ٚ ٓغبفر لً فْ 

. سفئربً

﴿ ًً ٍٓ دِّلقنئ ًلهىئ اىٍٓفى ٓىدى  : ﴾هيصى

ْ الكبب البْ كئىت  إف سفئرة الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ تئءت هصدقب لهئ آف ٓدًٓ هف البكراة كا٘ىتٓؿ ٌك
. هباكعب قاؿ الهاعث

ك ٓثهؿ دٚلب ائلغب اٌٖهٓب أف الرسؿ كمٍـ ٓأبكف هف  لقد بكرر ٌذا الىص القرآىْ الكٓرـ أراع عشرة هرة، ٌك
هرسؿ كاثد، كأف الهطمكب ٌك اسبهرار هئ أىتزي السئاقكف كالاىئء عمًٓ كلٓس ٌدهً كىقضً، فمـ ٓقؿ ٌئدهئن 
ىهئ قئؿ هصدقئن لهئ آف ٓدًٓ، كفْ بعآر آخر  ٛن لهئ آف ٓدًٓ أك همغٓئن لهئ آف ٓدًٓ، كا  لهئ آف ٓدًٓ أك هاط

. "إىهئ اعةت ٖبهـ هكئـر اٖخٛؽ": شرح الىاْ صمِ ا عمٓـ كسمـ رسئلبً لقكلً

ئدٓب اأف السفٓر ٓىاغْ أف ٓككف هثٓطئن اهئ بكافؽ عمًٓ أسٛفً هف اٖعراؼ كالبقئلٓد  ذي ا٘شئرة همٍهب ٌك ٌك
سبقر هف اا٘ٓتئآب، كأف الهسبقر فْ العرؼ الدامكهئسْ ٌك ثصٓمب بتئرب كةٓرة ٓبعٓف اثبراهٍئ، كأف هئ 

اٖعراؼ لً قكة القئىكف هئ لـ ٓىص القئىكف عمِ خٛفً، كأف شأف السفئرة الىئتثب أف بثبـر بتئرب اٖكلٓف 
. كبةٓرٍئ كبغىٍٓئ كبفٓد هىٍئ
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ىئؾ أهةمب كةٓرة  لقد أكردت ٌذي اٖهةمب لهثض اٚسبئىئس كاٚسبرشئد، كلٓس لمفصؿ فْ هقئطع اٖثكئـ، ٌك
ف  تب البأكٓد هرة أخرل أف القٓئس ٌىئ غٓر هطمكب ٖىً قٓئس هع الفئرؽ، ك الهةؿ اٖعمِ، كا  أخرل، ٓك

. فْ ذلؾ ٔٓئت ٖكلْ اٖلائب

 

 

 :سفارة موسى لدى فر ون
كاعٓدا عف سفئرات اٖىآئء فٓهئ آف العائد كآف ا، كدٚلبٍئ الرهٓزب ك الهةؿ اٖعمِ، فقد ذكر القرآف 

ئ سفئرة هكسِ لقكهً لدل  الكٓرـ عددان هف السفئرات الاشٓرب الىئتثب البْ ٚ اد هف ا٘شئرة إلٍٓئ، كلعؿ أارٌز
. فرعكف

 هكضعئن، 129كقد أكرد القرآف الكٓرـ ذكر اسـ هكسِ كسفئربً لاىْ إسرائٓؿ فْ هكاتٍب فرعكف فْ أكةر هف 
كقد كردت فْ أٓئت الكٓرهب إشئرات ائلغب اٌٖهٓب ٖدب السفراء، ككصئٓئ ىثساٍئ ضركٓرب تدان لمعئهمٓف 

: بئر هىٍئخفْ السمؾ الدامكهئسْ، ف

ًي ٓىبىذىكاَّلري أىٍك ٓىٍخشىِ﴿ ًي قىٍكٚن لىِّٓلىنئ لىعىماَّل : ﴾فىقيكٚى لى

فقد ثهؿ ٌذا الىص الكٓرـ إشئرة ٌئهب لكتكب اعبهئد المائقب الدامكهئسٓب فْ الخطئب، كهع أف فرعكف كئف 
ٓعكس غئٓب اٚسبكائر كاٚسبعٛء كاٚسباداد البئٓرخْ كلكف هكسِ كسفٓر لاىْ إسرائٓؿ أهر اأف ٓخئطاً 

. الخطئب المٓف الثكٓـ

عبار بخٓر اٖلفئظ كالعائرات هف هقكهئت السفئرة  عبار أدب الخطئب أٌـ خصئئص السفٓر الىئتث، ٓك ٓك
ٛن دخؿ عمِ الهأهكف فكعظً كقسئ عمًٓ، فقئؿ لً الهأهكف، الىئتثب ٌكف عمٓؾ ٓئ ٌذا، ":كفْ الخار أف رت

. "فقٚك لً قٚك لٓىئ لعمً ٓبذكر أك ٓخشِ: فإف ا قد أرسؿ هف ٌك خٓر هىؾ إلِ هف ٌك شر هىْ فقئؿ لً

اىْ إف الار شْء ٌٓف               كتً طمٓؽ كلسئف لٓف أ
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كفى أىًخْ﴿ ٌىئري ًٌٍمْ،  ًزٓران ًهٍف أى  :﴾كىاٍتعىٍؿ ًلْ كى

كفْ أٓب آئف أف الثكار كالبفئكض الدامكهئسْ عهؿ تهئعْ، ٓتب أف ٓبهبع اركح الفٓرؽ، كثٓف ٓضرب 
القرآف الكٓرـ ٌذي الثقٓقب فْ شخص كمٓـ ا هكسِ اف عهراف فٍك ٓعطْ أكضث صكرة لهئ ٓىاغْ أف بككف 

عمًٓ عٛقئت السفراء كالهاعكةٓف هف العهؿ التهئعْ، فهع أف هكسِ ىاْ كٓرـ هف أكلْ العـز هف الرسؿ 
ىهئ أدرؾ أٌهٓب العهؿ التهئعْ اركح الفٓرؽ  .كلكىً لـ ٓشأ أف ٓقكـ ائلهٍهب كثٓدان كا 

دِّلقيًىْ ﴿ ْى ًرٍدءنا ٓيصى ًع ًي هى ثي ًهىِّلْ ًلسىئىنئ فىأىٍرًسٍم ٌيكى أىٍفصى كفي  ٌىئري ئؼي أىٍف ٓيكىذِّلايكفً كىأىًخْ   : ﴾ًإىِّلْ أىخى

كفْ أٓب آئف أف العهؿ الدامكهئسْ البفئكضْ ٓثبئج إلِ هٍئرات خئصب، فهع أف هكسِ ٌك الرسكؿ 
ك كمٓـ ا كصئثب البكراة كلكف أٓئت الكٓرهب تئءت كاضثب فْ الاثث عف اٖكةر  الهكمؼ ائلاٛغ ٌك
ذا ٓؤكد أف البأٌٓؿ الهعرفْ كالمغكم كالاٛغْ ضركرم لمعئهمٓف فْ السمؾ  كفئءة فْ فصؿ الخطئب، ٌك
الدامكهئسْ، كقد بدفع آٖئـ زعٓهئن هئ لمقٓئدة كلكىً ٓثبئج ائسبهرار إلِ اخبٓئر الكفئءات الهىئساب فْ 

هكاضعٍئ، كأٌـ ٌذي الكفئءات الفٓرؽ الدامكهئسْ الهفئكض كالهثئكر الذم ٓىاغْ أف ٓبثمِ ائلفصئثب كقكة 
ك هئ كتدي هكسِ فْ شخص ٌئركف عمٍٓهئ السٛـ . الآئف كثسف الهظٍر، ٌك

ئؼي أىف ٓىٍقبيميكفً ﴿ اَّْل ذىىبه فىأىخى مى ـٍ عى ٍي لى : ﴾كى

ك أف ٌىئؾ أثكئهئن  كفْ أٓب اعبذار هكسِ هف ا بعئلِ عف السفئرة لفرعكف لساب إترائْ كاضث، ٌك
ْ التٍب الهابعث إلٍٓئ، كهع أىً قضئء اغٓر  قضئئٓب صدرت اثؽ هكسِ هف قاؿ فْ ههمكب الفرعكف، ٌك
ثؽ، كلكىً سٓثد هف قدربً عمِ البأةٓر فْ فرعكف كقكهً، كسٓثكؿ دكف كصكؿ رسئلبً إلِ الهقصكدٓف 

. اٍئ

ككئف هكسِ قد بساب عف غٓر قصد اقبؿ الهصرم الذم كئف ٓسبىصر اً، كقد رفع ٓدًٓ إلِ ا بعئلِ 
اغفر لْ فغفر لً، كلكف الستؿ العدلْ لهكسِ فْ دكلب الفرعكف كئف ؼهسبغفران كقئؿ رب إىْ قبمت ىفسئن 

تؿ ذلؾ  هةئر ابٍئـ، كقد أصدر الفرعكف قراري اٚبٍئهْ ضد هكسِ قاؿ ذلؾ اسىٓف ابٍهب قبؿ الهصرم، ٖك
فقد لتأ هكسِ لهدٓف ثٓث عهؿ عشر سىكات أهٓىئ ٖعهئؿ شعٓب الرتؿ الصئلث فٍٓئ، ككئف ٓسبعٓذ ائ 

ـٍ ىىٍفسنئ : ، كلذلؾ لهئ أهري ا أف ٓككف سفٓران إلِ فرعكف قئؿ اكضكحهف فرعكف كزائىٓبً ٍي ﴿رىبِّل ًإىِّلْ قىبىٍمتي ًهٍى
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ئؼي أىٍف ٓىٍقبيميكًف﴾ ذا أهر ٚ ٓهكىً هف السفئرة فىأىخى ٛن تىئئٓئن فْ القضئء الهصرم ٌك ، كهقبضِ ذلؾ أف ٌىئؾ ست
الىئتثب، كائلطاع ىثف ٚ ىىئقش ٌىئ عدالب القضئء الهصرم أٓئـ فرعكف، كلكىىئ ىىئقش ضركرة أف ٓككف 

سٓهئالسفٓر سمٓـ الستؿ العدلْ،  .  فْ الامد البْ ٓابعث إلٍٓئٚك

اَّْل أىٍف عىااَّلٍدتى اىًىْ ًإٍسرىاًئٓؿى ﴿ مى ٍىئ عى ًبٍمؾى ًىٍعهىبه بىهيىُّ  : ﴾كى

لىًاٍةتى ًفٓىىئ ًهٍف عيهيًرؾى ًسًىٓفى ﴿: ثٓف لقْ هكسِ فرعكف قئؿ لً فرعكف هسبكاران  ًلٓدنا كى ـٍ ىيرىاِّلؾى ًفٓىىئ كى ، ﴾قىئؿى أىلى
كقصد فرعكف اذلؾ ا٘شئرة إلِ فضمً عمًٓ ثٓث كئف البقطً هف الٓـ كابخذبً اهرأة فرعكف قرة عٓف لٍئ ككئف 

رعئي عىدهئ كئف صغٓران كأىً ىشأ فْ ثتر فرعكف، ككئف ٓثئكؿ أف ٓظٍر فضمً عمًٓ،  فرعكف ٓطعهً ٓك
اَّْل أىٍف عىااَّلٍدتى اىًىْ ًإٍسرىاًئٓؿى ﴿: فئعبرض هكسِ عمِ ذلؾ كقئؿ هسبٍتىئن  مى ٍىئ عى ًبٍمؾى ًىٍعهىبه بىهيىُّ ، هسبىكران هىً ﴾كى

هكقفً فْ ذكر إطعئهً لهكسِ كبىئسًٓ إذٚلً لاىْ إسرائٓؿ كقبؿ أاىئئٍـ كاسبثٓئء ىسئئٍـ، كغٓر ذلؾ هف 
. الهظئلـ البْ ذاقٍئ اىك إسرائٓؿ هف فرعكف

 فْ هعىِ العٛقب الىدٓب آف الرسكؿ كالهرسؿ إلًٓ، فهع أف هكسِ البأهؿكفْ ٌذي ا٘شئرة بهىثىئ أٓب فرصب 
كئف هترد هكاطف فْ ههمكب فرعكف، كلكف هٍبهً الدامكهئسٓب كسفئربً لصئلث قكهً ألزهبً أف ٓخئطب فرعكف 
طعئهً  اخطئب ىدم، عمِ هادأ البعئهؿ ائلهةؿ، كلذلؾ فإىً لـ ٓقاؿ هف فرعكف أف ٓهفاَّل عمًٓ ابرآبً صغٓرا كا 
رضئعً، إف هةؿ ٌذي الهسئئؿ قد بغبفر فْ العٛقئت الشخصٓب كالبتئٓرب، كلكىٍئ ٚ ٓهكف أف بغبفر فْ  كا 
العٛقئت الدامكهئسٓب، فقكة السفٓر هف قكة هف ٓهةمً، كالسفٓر ٓهةؿ الدكلب البْ أرسمبً ٚك ٓقاؿ هىً خطئب 

ئف . اسبعطئؼ أك بكسؿ أك بزلؼ، اؿ ٓتب أف ٓبثمِ ائلىدٓب فْ الثكار كالقكة فْ الاٌر

إىٍئ اعض إشئرات ٌئدٓب كفْ القرآف هىٍئ كةٓر، كلكىىئ أكردىئ ٌىئ هئ ٓبسع لً الهقئـ، كالهراد أف ىدرؾ أم أةر 
ثكٓـ كئف لٍذي البكتٍٓئت البْ خصت اٍئ سفئرة هكسِ لدل فرعكف، كأف ىقئرف الىبئئت ا٘ٓتئآب البْ 

. ظٍرت فْ سٓئؽ بكتٍٓئت القرآف الكٓرـ لهف أرسؿ فْ سفئرة ببثقؽ فٍٓئ هصئلث اٖهب
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 : في حال السممسفراء الرسول
فرضت عمِ التهئعب كهع أف عصر الىاكة كئف فبرة صراع كعىئء، غمات عمًٓ طآعب الهكاتٍب هع التئٌمٓب، 

 هكاتٍب هع فصئئؿ التئٌمٓب، كقع فْ عدد هىٍئ اشبائؾ ثراْ، كلكف الىاْ الكٓرـ 59الهسمهب أكةر هف 
. اسبطئع أف ٓقدـ بتراب فٓردة فْ الشأف الدامكهئسْ ٓهكف أف ىدرؾ هىٍئ تكاىب ائلغب اٌٖهٓب

كىشٓر اف سئئر هئ ىقباسً فْ ٌذا الفصؿ هف أخائر الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ فٍك هقباس هف سٓرة ااف 
هكف البهئس بفئصٓمٍئ هف هكقع الثدث فْ السٓرة  ب، ٓك ٌشئـ، ككذلؾ هف ااف كةٓر فْ كبئاً السٓرة الىآك

 .الكٓرهب

ؿ فْ طآعب السفئرات البْ أكفدٌئ ـكائلطاع فإف هبئاعب ثٓئة الرسكؿ الكٓرـ فْ الشأف الدامكهئسْ كالبأ
. الرسكؿ الكٓرـ، سبكشؼ عف أسرار الىتئثئت البْ بثققت لٍذي السفئرات الفٓردة

ْ سفئرة إلٍٓب عمِ اٚرض ٓقكـ فٍٓئ الرسكؿ الكٓرـ اىقؿ  إف هٍهبً فْ الهقئـ اٖكؿ ٌْ الرسئلب كالىاكة، ٌك
ب الشٓرفب بفسٓرات ضئفٓب ككافٓب لٍذا الخطئب  قدـ عار السىب الىآك  ا٘لٍْرسئئؿ السهئء إلِ اٖرض، ٓك

. الكآر

كالسفئرة ا٘لٍٓب عمِ اٖرض كئىت ىاكة خئبهب، كهعىِ ذلؾ أىٍئ تئءت لبؤسس ىٍئٓب لعصر الخكارؽ كادآب 
لعصر السىف، كىٍئٓب لعصر الغٓب كادءان لعصر الشٍكد، كىٍئٓب عصر الهعتزات كادآب عصر ا٘ىسئف، 

الخركج ائ٘ىسئىٓب هف ضائب الخكارؽ إلِ ضٓئء - كفؽ هئلؾ اف ىاْ– ككئىت هٍهبً فْ الهقئـ اٖكؿ 
. السىف

ذي قئئهب اأٌـ السفراء فْ عٍد الىاكة : ٌك

نتائج السفارة الجهة التي أرسل إليها اسم الرسول  ـ
ب اٖسدم  1 قئـ الثئرث اقبؿ السفٓر شهر اف الثئرث الغسئىْ شتئع اف ٌك
ىتثت السفئرة كبـ بائدؿ الٍدآئ كالرسئئؿ الهقكقس همؾ هصر ثئطب اف أاْ امبعب  2
تٓفر كعائد اٖسدٓٓف فْ عهرك اف العئص  3

عهئف 
ىثتت السفئرة كبـ الثصكؿ عمِ كعد ائلسهئح 

لمهؤهىٓف ائلٍترة 
ىتثت السفئرة كامغت الرسئلب كلكف ٌرقؿ بردد ٌرقؿ همؾ الرـك دثٓب الكماْ  4
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ةـ اخبمؼ هع فٓرقً الثئكـ 
ىتثت السفئرة ىتئثئن ائٌران، كأصاث الىتئشْ الىتئشْ همؾ الثاشب عهرك اف أهٓب الضهرم  5

. أكار ثمٓؼ لٙسٛـ
ىتثت السفئرة كأسمـ الهىذر اف سئكل كأقري الهىذر اف سئكل همؾ الاثٓرف العٛء اف الثضرهْ  6

 .رسكؿ ا عمِ همكً
الهٍئتر اف أاْ أهٓب  7

الهخزكهْ 
- الثئرث اف عاد كٛؿ 

الٓهف 
بأخر الهٍئتر ككقعت فبىب اٖسكد العىسْ، 

كدخمٍئ اعد هكت اٖسكد 
رفض كسرل الرسئلب كغضب كأرسؿ إلِ عئهمً كسرل همؾ الفرس عاد ا اف ثذافب السٍهْ  8

ثضري  فْ الٓهف ائذاف ٓأهري أف ٓعبقؿ الىاْ ٓك
إلًٓ 

ىتثت السفئرة كاسبقرت ىتراف عمِ أرضٍئ ىتراف أاك عآدة اف التراح   9
كامدٌئ إلِ آخر عٍد عهر 

ىتثت السفئرة كدخؿ أٌؿ هأرب فْ ا٘سٛـ هأرب أاك هكسِ اٖشعرم  10
قئضٓئن عئهئن فْ الٓهف الٓهف هعئذ اف تاؿ  11
رسكٚن عئهئن فْ الٓهف الٓهف عمْ اف أاْ طئلب  12
عبار كبئب ىتراف عهرك اف ثـز  13 خمؼ أائ عآدة كىتثت سفئربً، ٓك

ب  بكمٓفً هف أٌـ كةئئؽ الادلكهئسٓب الىآك
ك فٍٓئ زآد ائلٓهف خئلد اف سعٓد اف العئص  14 كئف سفٓران اصىعئء كهئت رسكؿ ا ٌك
كئف سفٓران ىئتثئن كاىِ صداقئت هبٓىب هع ٌهداف ائلٓهف عئهر اف شٍر الٍهداىْ  15

الىتئشْ ائلثاشب 
ااف ائذاف كالْ فئرس عمِ الٓهف، قبمً اٖسكد صىعئء شٍر اف ائذاف  16

العىسْ 
كئف رآب الىاْ هف خدٓتب، عهؿ ضهف فٓرؽ عؾ ائلٓهف الطئٌر اف أاْ ٌئلب  17

خهئسْ ٘دارة الٓهف 
اشبٍر ااراهتً الزراعٓب فْ الٓهف التىد ائلٓهف ٓعمِ اف أهٓب   18
 كثكهبًاشبٍر اتهئلً السكئسؾ  ائلٓهف عكئشب اف ةكر  19
إىً ٓكسؼ : كئف أتهؿ العرب كقئؿ عىً عهرٍٓكد الٓهف تٓرر اف عاد ا الاتمْ  20

ٌذي اٖهب 
ٌكذة اف عمْ كةهئهب اف أةئؿ سمٓط اف عهرك  21

ىصئرل الٓهئهب – 
فشمت السفئرة كرفض أٌؿ الٓهئهب الرسكؿ 

كثئراكا الهسمهٓف 
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ب الثكٓهب البْ ثققت ىتئثئن ظئٌران فْ أداء  كسىقبصر فْ ٌذا الفصؿ عمِ دراسب عدد هف السفئرات الىآك
. رسئلبٍئ الدامكهئسٓب

ب إلِ ىكعٓف هكف بقسٓـ بتئرب الدامكهئسٓب الىآك . دامكهئسٓب السمـ كدامكهئسٓب الثرب: ٓك

: دبموماسية السمم( 1

: جعفر بن أبي طالب

تب أف  كئف أكؿ سفراء الىاْ الكٓرـ، بخٓري رئٓسئ لكككاب الهٍئتٓرف اٖكلِ البْ بكتٍت إلِ الثاشب، ٓك
ىٛثظ ٌىئ أف اخبٓئر تعفر كئف إرادة ثكٓهب هف الىاْ الكٓرـ، ككئف هف ٌدؼ ٌذا اٚخبٓئر اىئء أكةؽ صمب 

هع الهمؾ العئدؿ الىتئشْ الذم ٚ ٓظمـ عىدي أثد، كأىً أعمف كقكفً إلىتئىائلهسبضعفٓف كىئدل ائلهسئكاة 
كالعدالب فٓتب هىطقٓئنأف ٓككف أقرب صدٓؽ لمدكلب اٚسٛهٓب الىئشئب، ثٓث اىِ ا٘سٛـ رسئلبً عمِ اٖخكة 
ا٘ىسئىٓب، كالبعئكف عمِ الار كالبقكل، كاتبهئع الشرفئء فْ اٖرض عمِ اخبٛؼ أدٓئىٍـ كهممٍـ كقكهٓئبٍـ 

. عمِ ىصرة الهسبضعفٓف كثهئٓب الهظمكهٓف، كاىئء العدالب فْ اٖرض

ك الثئهْ الرئٓسْ لمىاكة، أاككىٛثظ أف تعفر اف أاْ طئلب لـ ٓكف هف الضعفئء فْ هكب، فأاكي   طئلب ٌك
ككئىت ثهئٓبً ٚاف أخًٓ هثهد عمىٓب كصٓرثب، كائلاداٌب فٍك عمِ ثهئٓب ااىً أقدر هىً عمِ ثهئٓب ااف 

 أف ااف أخًٓ كئف صئثب الرسئلب فٓهئ كئف ااىً تعفر أثد اٖبائع، كاعبقد أف ٌذا اٚخبٓئر ٚسٓهئخًٓ، أ
كئف ثكٓهئن بهئهئن، كاذلؾ بثكؿ الهفئكض فْ الثاشب هف هسبضعؼ ٓبسكؿ الرثهب إلِ هفئكض دامكهئسْ 

. ٓمبهس البثئلؼ كالبىئصر كاىئء عٛقئت هبكئفئب آف الثاشب كالدكلب ا٘سٛهٓب الىئشئب

ائلبأكٓد لك كئف رئٓس القكـ هف الهكالْ الهعذآف عمِ ٓد قٓرش لكئف هسبكل العٛقب ٓقبصر عىد ثدكد 
العطؼ كبقدٓـ الطعئـ كالشراب لمىئزثٓف، كراهئ اعض الهتئهٛت العئارة، كلكف دكر تعفر الٍئشهْ القرشْ 

الهطماْ ااف شٓخ قٓرش كزعٓهٍئ الركثْ أاْ طئلب كئف فْ اىئء عٛقب ىدٓب قئئهب عمِ الةقب كاٚثبراـ 
بٓف . كالبأسٓس عمِ الهشبرؾ آف الدٓئىبٓف السهئٓك

 آف الهٍئتٓرف كلكف  اىت رسكؿ اكزكتبً رقٓبصٍر الىاْ الكٓرـ كعمِ الرغـ هف كتكد عةهئف اف عفئف 
ك هئ لـ ٓشبٍر اً ،الرسكؿ اخبئر تعفران لٓبثدث ائسـ القكـ  كذلؾ لهئ عرؼ عىً هف فصئثب كثتب كآئف ٌك
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عةهئف رضْ ا عىٍهئ، إضئفب إلِ رغاب الىاْ الكٓرـ فْ أف ٓرسـ صكرة الدكلب الىئشئب عمِ أىٍئ دكلب 
. هؤسسئت ككفئءات كلٓست هترد عئئمب هبهردة عمِ بقئلٓد القآمب

ك دكر أسهئء اىت عهٓس زكتب تعفر اف أاْ طئلب فقد كئىت ٌذي السٓدة  ىئؾ فْ رأْٓ ساب آخر ٌك ٌك
كفْ لٙشئرة إلِ هكئىبٍئ كهىزلبٍئ أىٍئ عئشت فْ كىؼ  الثكٓهب أكةر ىسئء قٓرش ذكئء كثضكران ككعٓئن، ٓك

ب كلـ كاعداكر كبزكتٍئ، أاكتعفر كاعد هكبً خطاٍئ   كفئبٍخطاٍئ عمْ اف طئلب كبزكتٍئ، ةـ خطاٍئ هعئٓك
بقاؿ اً زكتئن، ككئىت أهٍئ ٌىد اىت عكؼ بعرؼ فْ العرب اأىٍئ أكـر اٖهٍئت أصٍئران كأظآران، فقد زكتت 
اىئبٍئ لمرسكؿ الكٓرـ كلثهزة كتعفر كالعائس كالكلٓد اف الهغٓرة، فكئىت أخت أسهئء سمهِ زكتب ثهزة اف 

عاد الهطمب كأخكابٍئ ٖهٍئ ٓزىب اىت خٓزهب زكتب لمرسكؿ الكٓرـ، كاعد كفئبٍئ بزكج رسكؿ ا أخبٍئ ٖهٍئ 
هٓهكىب اىت الثئرث، ككئىت أخبٍئ أـ الفضؿ زكتب العائس اف عاد الهطمب كأخبٍئ لائاب الصغرل أـ خئلد 

 ككذلؾ فْ ،اف الكلٓد، كائخبصئر كئىت أسهئء هطمب الهمكؾ، ككئىت أخكابٍئ أٌـ الىسئء فْ اٛط قٓرش
عصر الرسئلب، ككئىت بثهؿ كؿ صفئت السٓدة اٖكلِ، كاسبطئعت ااراعب أف باىْ شاكب عٛقئت ىسئئٓب 

أسٍهت فْ اىئء ةقب هبٓىب آف الدكلب ، ثبِ إىٍئ أرضعت عاد ا اف الىتئشْ، كداخؿ اٛط الىتئشْ
. ا٘سٛهٓب الىئشئب كآف الىتئشْ

 ىذكري ٌىئ ااراعب ٌذا السفٓر فْ إقىئع الىتئشْ اعدالب القضٓب ا٘سٛهٓب كهكاتٍب أفٚك ٓثبئج القئرئ الكٓرـ 
دآٌب العرب كصدٓؽ الىتئشْ عهرك اف العئص الذم أرسمبً قٓرش ٚسبرداد الهٍئتٓرف هف الثاشب، ككٓؼ 

بهكف السفٓر تعفر اف أاْ طئلب هف شرح عدالب قضٓب الهٍئتٓرف، ككضع الىتئشْ أهئـ هسؤكلٓئبً فْ 
. ىصرة العدالب كثهئٓب الهسبضعفٓف

خطئب تعفر الذم كعئي البئٓرخ أهئـ الىتئشْ لـ ٓكف ٓبثدث فًٓ عف أركئف اٚسٛـ هف صٛة كصٓئـ كزكئة 
كثت، كلـ ٓشر فًٓ إلِ بهئٓز عقٓدة البكثٓد عف عقٓدة البةمٓث، ككتكب الدعكة الِ الكثداىٓب، كبفئصٓؿ 

ىهئ كئف آئىئن كاضثئن فْ هظمكهٓب شعب بئئؽ إلِ الثٓرب فْ هكاتٍب إرادة  ٓب كبكثٓد الراكآب، كا  بكثٓد اٖلٌك
ذا ائلضاط هئ اقىع الىتئشْ اعدالب ٌذي القضٓب كىاٛلهكقؼ  اطش ظئلهب دٓكبئبكٓرب عىصٓرب هبغطرسب، ٌك

ء الهٍئتٓرف كرفض دعكل دآٌب العرب اأىٍـ هئرقكف عمِ السمطئف راغاكف  الذم ابخذي فْ ثهئٓب ٌٚؤ
. ائلفكضِ، ضئلكف فْ العقٓدة

: كهف ىص خطئب تعفر الذم ركبً أـ سمهب
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 كىئ قكهئ أٌؿ تئٌمٓب ىعاد اٖصىئـ، كىأكؿ الهٓبب، كىأبْ الفكاثش، كىقطع اٖرثئـ، كىسْء .....أٍٓئ الهمؾ"
ٚن هىئ، ىعرؼ ىساً كصدقً كأهئىبً  التكار، ٓأكؿ القكم هىئ الضعٓؼ، فكىئ عمِ ذلؾ ثبِ اعث ا إلٓىئ رسك

كأهرىئ اصدؽ الثدٓث، كأداء اٖهئىب، كصمب الرثـ، كثسف ....  كعفئفً، فدعئىئ إلِ ا لىكثدي كىعادي، 
التكار، كالكؼ عف الهثئـر كالدهئء، كىٍئىئ عف الفكاثش، كقكؿ الزكر، كأكؿ هئؿ الٓبٓـ كقذؼ 

..... الهثصىب

فعدا عمٓىئ قكهىئ، فعذاكىئ كفبىكىئ عف دٓىىئ، لٓردكىئ إلِ عائدة .... فصدقىئي، كآهىئ اً كاباعىئي عمِ هئ تئء اً 
اٖكةئف هف عائدة ا عز كتؿ، كأف ىسبثؿ هئ كىئ ىسبثؿ هف الخائئث، فمهئ قٍركىئ كظمهكىئ كشقكا عمٓىئ، 
كثئلكا آىىئ كآف دٓىىئ خرتىئ إلِ امدؾ، كاخبرىئؾ عمِ هف سكاؾ، كرغاىئ فْ تكارؾ، كرتكىئ أف ٚ ىظمـ 

  ".عىدؾ أٍٓئ الهمؾ

كئف لٍذا الهكقؼ الكاعْ أكار اٖةر فْ ىفس الىتئشْ كسر كتًٍ كاسبىئر لهئ سهع هف تعفر، كأهر اإكراهً 
. كأصثئاً كثسف رعئٓبٍـ

ء برككا دٓف : كفْ الٓكـ البئلْ عهد عهرك اف العئص إلِ المعب ائلكرقب الدٓىٓب، كقئؿ أهئـ الهمؾ إف ٌٚؤ
قكهٍـ كلـ ٓدخمكا فْ دٓىؾ ٚك فْ دٓف أثد هف الهمكؾ، ككقع ٌذا الكٛـ هكقعئن صئدهئن لدل الىتئشْ 

. كاسبدعئٌـ هف تدٓد لٓفٍـ هكقفٍـ هف الهسٓث كأهً

ىئ بادك اراعب تعفر اف هكف افبراض أ ٌك ف لك كئف هفئكض آخر أقؿ ثكهب أاْ طئلب ككعًٓ الدامكهئسْ، ٓك
 ٓبزلؼ إلِ الىتئشْ عمِ ثسئب العقٓدة كفؽ قئعدة إٚ هف أكري كقماً هطهئف ائ٘ٓهئف، أففهف الكارد ٌىئ 

ككئف ائ٘هكئف ٌىئ أف ٓرضْ ٌذا الزعٓـ الهسٓثْ ااضع كمهئت فْ العقٓدة ثبِ ٓضهف سٛهب الهٍئتٓرف 
كعدـ بسمٓهٍـ لقٓرش، كلكف تعفر أظٍر شتئعب كةقب كثكهب، كاكبفِ ابٛكة ىصكص القرآف الكٓرـ فْ آئف 

فْ اثبراهً لمسٓد ا٘سٛـهىزلب السٓد الهسٓث كعاكدٓبً  بعئلِ، كاسبطئع أف ٓقدـ صكرة كاضثب لرسئلب 
. الهسٓث دكف أف ٓذٌب إلِ البزلؼ لمىتئشْ كهئ ٓعبقدي فْ أهر الهسٓث

 هخبمفئن ثبِ عف ثئشٓبً كاطئرقبً الذٓف كئىكا ٓدٓىكف ائٖقىكـ ا٘لٍْ اككئىت الهفئتأة أف الىتئشْ اد
فبىئخرت "!!إف ٌذا كالذم تئء اً عٓسِ اف هٓرـ لٓخرج هف هشكئة كاثدة": لمهسٓث، كقئؿ الىتئشْ اكضكح

ف ىخربـ كا": اطئرقبً ثكلً ثٓف قئؿ هئ قئؿ، فقئؿ ف ىخربـ، كا  ذٌاكا فأىبـ ا": ، ةـ قئؿ لتعفر كأصثئاً"كا 

                                                             
 165 ص 1 سيرة ابن هشام ج
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ٛن هف ذٌب كأىْ - أهىكف : كالسٓكـ- سٓكـ اأرضْ  ، هئ أثب أف لْ تا هف ساكـ غـر هف ساكـ غـر
ٛن هىكـ  ".!!آذٓت رت

كلكف ىتئح السفٓر تعفر كئىت لً تكاىب أخرل ائلغب اٌٖهٓب ٚ اد هف بسمٓط الضكء عمٍٓئ، فقد كئىت 
 الدكلب ا٘سٛهٓب قئهت ائلفعؿ فْ الهدٓىب أفالٍترة إلِ الثاشب قاؿ الٍترة اساع سىكات، كهف الهعركؼ 

عىد الٍترة، اقٓئدة الرسكؿ الكٓرـ، كائلطاع فقد عئد هعظـ الهٍئتٓرف إلِ الثاشب كالبثقكا ائلدكلب اٚسٛهٓب 
فْ الهدٓىب، كلكف تعفر ظؿ فْ الثاشب ككمؼ اهٍئـ دامكهئسٓب أخرل، كلـ ٓعد دكري إذف فْ بكفٓر همتأ 
لمٍئرآف هف ظمـ قٓرش، اؿ كئف الهطمكب هىً هكاصمب الدكر الدامكهئسْ الىئتث الذم قئـ اً ٌك كزكتبً 

اْ طئلب كةٓران هف الهكاقؼ البْ كئف ٓهئرس فٍٓئ أأسهئء فْ اٛط الىتئشْ، كائلفعؿ فقد ركل لىئ تعفر اف 
 أف الىتئشْ كقد أشرىئ هف قاؿدكر سفئرة ا٘سٛـ فْ الثاشب، كلك كئف ٓبسع لآئف ذلؾ ٖطمىئ فًٓ القكؿ 

عاد ا، ابائعئن لهئ فعمً تعفر ثٓف سهِ ااىً الهكلكد ثٓف رزؽ اكلد ٓككف كلٓئن لعٍدي فْ الثاشب اخبئر اسـ 
ْ دٚلب قكة الرائط العئئمْ الذم كئف ٓتهع آف ! فْ التاشب عاد ا ك اسـ غٓر شئئع فْ الثاشب، ٌك ٌك

. أسربْ تعفر كأسرة الىتئشْ

لِ الهدٓىب الهىكرة، كبهكف هف بىظٓـ عدة إأقئـ تعفر فْ الثاشب ساع سىكات أخرل اعد عكدة الهٍئتٓرف 
كفكد هف قئدة الثاشب كاطئرقبٍئ قئهت آزئرات هبعئقاب لهكب الهكرهب كىصرة الهسمهٓف إائف الثصئر فْ 

. لِ الهدٓىب الهىكرة كلقئء الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـإشعب أاْ طئلب، ككذلؾ 

كهٍئ قئؿ الرسكؿ الكٓرـ كا هئ أدرم ائٍٓهئ :  كعئد تعفر إلِ الهدٓىب إائف فبث خٓار فْ السىب السئاعب، ٓك
. أسر، افبث خٓار أـ اعكدة تعفر

 :بي بمتعةأحاطب بن 

ك رتؿ لـ ٓكف فْ السئاقٓف اٖكلٓف ٚك فٓئلعشرة  اخبئر الىاْ الكٓرـ سفٓري إلِ هصر ثئطب اف أاْ امبعب، ٌك
الهاشٓرف، كلـ ٓكف كةٓر صٛة ٚك صكـ، كلكىً كئف الرتؿ الهىئسب بهئهئن لمثكار فْ هصر، فهصر امد 

ىئؾ شراكب آف الكىٓسب كالعرش، كقد أسس القاط كىٓسب كطىٓب، كفْ ٌذي الثئلب  ؿ، ٌك ثضئرم لً بئٓرخ طٓك
ـ الدٓىْ، كقد كئف ثئطب ٌك الرتؿ الهىئسب لسفئرة كٍذي . ٚ اد لمسفٓر هف هعرفب كافٓب اعقٓدة القكـ كبفكٌٓر

ٛن لمخطئب  فْ خطئاً هع الهقكقس أظٍر ثئطب هعرفب فٓردة ائلعقٓدة الهسٓثٓب، كاعبهد الىص القرآىْ هدخ
ٌؿ :"الدامكهئسْ هع ثئكـ ٚ ٓسبطٓع أف ٓىزع عىً عائءة الكىٓسب كسطكبٍئ، كفْ ثكاري هعً قئؿ لً الهقكقس
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دان هف عىد ا فهئ هىعً إذ كذاً قكهً ": ، أتئب ثئطب ائلطاع ائ٘ٓتئب، قئؿ الهقكقس"كئف صئثاكـ ىآئن هٓؤ
 ".ٚ ٓككف قد دعئ ا عمٍٓـ فأٌمكٍـأ

ىتك .. أٍٓئ الهمؾ": قئؿ ثئطب فهئ هىع عٓسِ ااف هٓرـ إذ كذاً قكهً أٚ ٓككف قد دعئ ا عمٍٓـ فٍٓمكٍـ ٓك
 ".هف ظٛهبٍـ

 ."تئت هف عىد ثكٓـ.. أىت ثكٓـ ": قئؿ لً الهقكقس

كهع أف المقئء لـ ٓسفرعف بثكؿ فْ دٓف الهقكقس، كلكف ثئطب اسبطئع أف ٓىصب تسكر هكدة ككئئـ آف 
ٛن ائلٍدآئ هف الهقكقس كفٍٓئ طآب كتئٓرب كغٛـ،  هصر كآف الدكلب ا٘سٛهٓب الىئشئب كعئد هف هصر هثه

. كصئرت التئٓرب فٓهئ اعد زكتب كٓرهب لمرسكؿ الكٓرـ صمِ ا عمًٓ كسمـ

هرة أخرل اكمهب الرسكؿ  ككهئ كئف ائرعئن فْ ىصب ثائؿ الهكدة هف التئىب الهصرم فقد طئر إلِ هصر
. "اسبكصكا ائلقاط خٓران فإف لٍـ فٓكـ ذهب كصٍران ": الكٓرـ

كذا بعبار سفئرة ثئطب هف أىتث السفئرات فْ ا٘سٛـ كقد أةهرت اىئء عٛقئت ثسف تكار، كبتىٓب  ٌك
هصر هف ههئرسب دكر هقئكـ لمفبث ا٘سٛهْ فْ سكٓرئ كفمسطٓف، كهئ كئف لٍذي الركح الكدٓب البْ أشئعبٍئ 
سفئرة ثئطب أف ٓسرت السآؿ فٓهئ اعد أهئـ عهرك اف العئص لدخكؿ هصر عار فبث سٓرع تىب الفئبثٓف 

. كالشعب الهصرم أٌكاؿ ثرب طئثىب

: دحية بن خميفة الكمبي

كئف دثٓب اف خمٓفب الكماْ أهٓران عرآئن هف اىْ كمب كقد اشبٍر اتهئلً كثسف طمعبً، ثبِ قٓؿ إىً كئف إذا 
لـ باؽ هعصر إٚ خرتت بىظر إلًٓ لفرط تهئلً، كأخار الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ أف تآرؿ  هر ائلهدٓىب

كئف ٓأبًٓ عمِ صكرة دثٓب، فْ إشئرة لتهئلً كثسف طمعبً ثبِ سهْ ىظٓر الهٛئكب، كائلفعؿ فقد اخبئري 
. الرسكؿ الكٓرـ سفٓرا لً إلِ الشئـ

ك صئثب القئفمب العظٓهب البْ كصمت  ككئف دثٓب كاسع الةراء، ككئف أعظـ الخزرج بتئرة هع الشئـ، ٌك
الهدٓىب عىد صٛة التهعب بضرب الطاكؿ كبعزؼ الاكؽ ثبِ اىصرؼ الىئس إلٍٓئ عف صٛة التهعب كفٍٓئ 

بىرىكيكؾى قىئًئهنئ﴾: ىزلت أٓب ٍىئ كى كا ًإلىٍٓ ٍٍكنا اىفىضُّ ئرىةن أىٍك لى ذىا رىأىٍكا ًبتى  .﴿كىاً 

                                                             
 26 ص 2  معرفة الصحابة ألبي نعيم ج 
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الرسكؿ الكٓرـ، فقد كئف دثٓب كاسع الصٛت كالركااط  كادكف شؾ فقد كئف ٌذا اٚخبٓئر ثكهب اصٓرة هف
ابتئر الشئـ كاٛط قٓصر فٍٓئ، ككئىت قكافمً الهسبهرة رسئلب كاضثب لقئدة الشئـ أىٍـ ائلفبث ا٘سٛهْ 
. ٓكساكف سكقئ كآرة فْ تٓزرة العرب، ككئىت سفئرة رتؿ اٖعهئؿ الىئتث دثٓب أكضث دلٓؿ عمِ ذلؾ

ـ الشقراء كعٓكىٍـ الزرقئء ٓكثكف  كهف تئىب آخر، فإف الشئـ امد ثضئرات كبئٓرخ، ككئف الركهئف اشعكٌر
سٓهئ إلِ أٌؿ الشئـ اٖصمٓف أٌؿ السئثؿ فْ سكٓرئ كلاىئىكفمسطٓف اأىٍـ أقرب إلٍٓـ هف عرب الصثراء ، ٚك

كذا كئىت سفئرة دثٓب رسئلب !! الذٓف بغمب عمٓـ الدكىب كالسهرة، كأف سكٓرئ أشاً اأكركائ هىٍئ اتٓزرة العرب ٌك
كاضثب لمسكٓرٓف اأف رائطٍـ ائلتٓزرة العرآب ٌك رائط ائلتذكر، كأف رتئؿ ا٘سٛـ هف عرب الهدٓىب ٌـ هف 

ـ هف ٓصىعكف رثمب الشبئء كالصٓؼ البْ ٓعٓش عمٍٓئ اٚقبصئد  ٓهٗ أسكاؽ الشئـ اخٓر الصثراء، ٌك
ك الرثهب لمعئلهٓف . السكرم، كأف ا٘سٛـ ٌك دٓف الكئفب ٌك

 

:  مرو بن أمية الضمري

ىئ ىصؿ إلِ سفٓر فٓرد كغئهض فْ بئٓرخ الرسئلب، فقد كئىت الثاشب أكةرالاٛد قرائن هف هكب، ككئف همكٍئ  ٌك
ـ كدادان لٙسٛـ، كفْ ٌذي الثئلب فئلهفركض أف ٓككف سفٓر اٚسٛـ  أكةر الهمكؾ قرائن لمىاْ الكٓرـ، كأكةٌر

إلِ الثاشب كاثدان هف العشرة الكائر، كأاْ اكر أك عهر، فممرتؿ سئاقب كهكدة بسبثؽ غئٓب اٚثبراـ كالبقدٓر، 
كترت العئدة أف ٓككف البهةٓؿ الدامكهئسْ هبسقئن هع الهكقؼ الكطىْ لماٛد البْ ىبائدؿ البهةٓؿ الدامكهئسْ 
ٛن هغهكران ٚ ٓعرؼ اسئاقب فْ إسٛهً ٚك فْ عمهً ٚك فْ  هعٍئ، كلكف رسكؿ ا اخبئر لٍذي السفئرة رت

ك عهرك اف أهٓب الضهرم، كقد شٍد ادران كأثدان ٓقئبؿ هع الهشركٓف اأىً كئف : "كفْ كصفً قئؿ!! فركسٓبً، ٌك
فهئ الذم خكؿ ٌذا الفبِ الضهرم لٓككف أٌـ سفراء ا٘سٛـ فْ !! الشفبٓفقصٓر القئهب شدٓد الدكىب هىفكخ 

عصر الرسئلب؟؟ 

ٛن كاثةت عف ثكهب ذلؾ كاعبقد أىىْ كقفت عمِ تئىب هدٌش هف ثكهب  فْ الكاقع أةئرىْ ٌذا اٚخبٓئر طٓك
. رتك أف ٓكافقىْ القئرئ الكٓرـ فْ فٍـ ٌذي الثقٓقبأالرسكؿ فْ اٚخبٓئر ك

كهف ٓبأهؿ كٛـ عهرك اف أهٓب الضهرم سٓشٍد اٛ ٓرب هئ ٌك هدٌش كهةٓر هف خطئاً لمهمؾ الىتئشْ، 
 عمًٓ الىئس هف اٖلقئب فإف سفٓر ا٘سٛـ إلِ الثاشب بتئكز بعئرؼفآىهئ كئىت السفراء بخئطب الهمكؾ اهئ 

: ٚأصدقئء كاٖقئرب قئئٛاذلؾ كمً، كخئطاً امغب 
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!!.... إف عمْ القكؿ كعمٓؾ اٚسبهئع....... ٓئ أصثهب"

إىؾ كأىؾ فْ الرقب عمٓىئ هىئ، ككأىئ فْ الةقب اؾ هىؾ، ٖىئ لـ ىظف اؾ خٓران قط إٚ ىمىئي، كلـ ىخفؾ عمِ 
شْء قط إٚ أهىئي، كقد أخذىئ الثتب عمٓؾ هف فٓؾ، ا٘ىتٓؿ آىىئ كآىؾ شئٌد ٚ ٓرد، كقئض ٚ ٓتكر، كفْ 

ٚ فأىت فْ ٌذا الىاْ اٖهْ صئاب الفصؿ، كا   كقد فرؽ الىاْ ، هٓرـافعٓسِ  كئلٍٓكد فْ ذلؾ هكقع الثز كا 
صمِ ا عمًٓ كسمـ رسمً إلِ الىئس فرتئؾ لهئ لـ ٓرتٍـ، كأهىؾ عمِ هئ خئفٍـ عمًٓ، لخٓر سئلؼ كأتر 

 . "هىبظر

فكٓؼ بسىِ لٍذا الفبِ أف ٓخئطاً ! كلدل أدىِ بأهؿ فْ صٓغب ٌذا المكف هف الخطئب سبشعر ائلذٌكؿ
ائسهً أصثهب اف أاثر؟ كأف ٚ ٓىئدًٓ األقئب الهمؾ الهعٍكدة؟ ةـ أم ترأة ٌذي البْ ٓقكؿ لً فٍٓئ إف عمْ 

!!! القكؿ كعمٓؾ اٚسبهئع

 أف الركآئت بشٓر إلِ أف الىتئشْ اسبتئب لدعكة الرسكؿ الكٓرـ كأكـر ٚسٓهئلقد ثٓرىْ أهر ٌذا الخطئب، 
فكٓؼ أهكف لخطئب قئسو كٍذا أف ٓأبْ اىبئئث إٓتئآب طٓاب؟ !! كفئدة رسكلً كشٍد شٍئدة الثؽ

: شخصٓئن أعبقد أف بفسٓر ذلؾ ٓهكف أف ٓككف فْ ةىئٓئ ٌذي الركآب الكٓرهب البْ أخرتٍئ الطكسْ فْ أهئلًٓ
ك فْ آت لً تئلس عمِ كفٍٓئ أف الىتئشْ أرسؿ ٓكهئن  إلِ تعفر اف أاْ طئلب كأصثئاً، فدخمكا عمًٓ ٌك
فهئ أتمسؾ عمِ الرهئد كعمٓؾ ٌذي الخمقئف اغٓر ! أعز ا الهمؾ": فقئؿ تعفر! البراب، كعمًٓ خمقئف الةٓئب

 ".ٌٓئب الهمؾ البْ ىعرفٍئ؟

السئعب هف ىثك أرضكـ عٓف هف عٓكىْ ٌىئؾ، كأخارىْ أف ا قد ىصر ىآً هثهدان - إىً تئءىْ": فقئؿ
ىئ ىتد فٓهئ أىزؿ ا عمِ عٓسِ أف ا ٓثب إذا أثدث ىعهب لعادي أف .. عمِ قٓرش اكاد ٓقئؿ لً ادر كا 

 ".!ٓثدث عىدٌئ بكاضعئن 

ؿ بعرؼ ادران أٍٓئ الهمؾ؟": قئؿ تعفر  ".ٌك

إىً لهئ سمابىْ الثاشب الهمؾ كأىئ صغٓر ركات الاثر ثبِ أبٓت هئء ادر !.. كأىْ أىظر إلًٓ.. ىعـ":  قئؿ
ك رتؿ هف اىْ ضهرةفأقهت  ".!.. ةهب، ككىت أرعِ الغىـ لسٓدم ٌىئؾ ٌك

                                                             
 600 ص3  زاد المعاد ج 
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إف عهرك اف أهٓب الضهرم إذف ٌك ااف بمؾ القآمب العرآب البْ اثبضىت الىتئشْ هظمكهئن هقٍكران، كعئش 
شئركٍـ ثٓئبٍـ كأٓئهٍـ شئرككىً ثزىً كأسئي ٓك . فْ خٓئهٍئ سىٓف عددان، ٓمعب هع أطفئؿ اىْ ضهرة ٓك

كذا فقد كئف فبِ ضهرة ااف ٌذي القآمب الٍئهب، كهف ٓدرم فمعمً كئف شخصٓئن رفٓؽ طفكلبً، كاسبطئع أف  ٌك
. ٓككف ائلغ البأةٓر عمِ الىتئشْ اخطئاً الهائشر ٌذا الخئلْ هف اٖلقئب

كهف الدٚلب عمِ طآعب ٌذا اٚخبٓئر هئ أكردي كبئب السٓر هف أف الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عٍد إلًٓ أف 
تً ارهمب  ككئىت رهمب قد ٌئترت إلِ الثاشب هع زكتٍئ عآد ا !  أاْ سفٓئفاىتٓطمب هف الىتئشْ بزٓك

اف تثش كلكف اٖخٓر بركٍئ كبىصر، فاقٓت عمِ عٍد ا٘سٛـ صئارة هثبساب، ثبِ خطاٍئ رسكؿ ا 
ىئ ٚ اد هف البسئؤؿ هئ هعىِ أف ٓخطاٍئ الىتئشْ لمرسكؿ؟ كلٓس آىٍهئ أم صمب : صمِ ا عمًٓ كسمـ، ٌك

قرااب أك ىسب؟ كالرسكؿ أكلِ ائلهؤهىٓف هف أىفسٍـ؟  

ئ، كرسئلب ىصث أرادكالتكاب أف رسكؿ ا   أف ٓكرهٍئ أٚك ازفئؼ بقكـ اً الهمكؾ، فْ رسئلب كفئء لصاٌر
ىً ائ٘سٛـ سٓككف أكةر عزان كىصران، كائلفعؿ فقد اسبتئب الىتئشْ كخطاٍئ اىفسً أٖآٍئ أاْ سفٓئف لٓدرؾ 

لمىاْ الكٓرـ كأصدقٍئ ٌدآئ الهمكؾ كزفٍئ عمِ سفٓىٓبٓف همكٓبٓف ٌْ كسئئر هف اقْ هف الهٍئتٓرف، كبسئهع 
ك  العرب اهتد ٌذي العركس كهئ زفت اً عمِ هراكب الهمكؾ، كامغ ذلؾ أائ سفٓئف، فقئؿ ٓصؼ الىاْ فْ ٌز

 عمِ الرغـ هف أىً كئف آىذاؾ كئفران ٓقكد قٓرشئن لثرب ا٘سٛـ، كلعؿ ٌذا "!!ٌك الفثؿ ٚ ٓتدع أىفً": كفخر
ك هئ ثصؿ ائلفعؿ . الزكاج كئف أكؿ إشئرة لىٍئٓب الثرب آف هكب كالهدٓىب، ٌك

كاعد أف بـ ذلؾ الزكاج الثكٓـ، ىشٓر ٌىئ إلِ دكر آخر لعهرك اف أهٓب الضهرم فْ ىزع فبٓؿ العداء آف 
زعٓـ هكب أاْ سفٓئف كآف الرسكؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ فقد أكرد اف ثتر فْ برتهب عمقهب أف رسكؿ ا 
أرسؿ عهرك اف أهٓب هع عمقهب اف الفغكاء فْ صرر هئؿ أهري ٓعطٍٓئ ٖاْ سفٓئف ٓفرقٍئ فْ فقراء قٓرش، 

ك ٓرسؿ لىئ هئٚ ىفرقً فْ ضعفئئىئ": كقئؿ أاك سفٓئف ٓكهٍئ  ".!!هئ رأٓت أار هف هثهد ىثئراً كىقئبمً ٌك

ىئ ٓبأكد هعىِ هئ أشرىئ إلًٓ هف ثكهب الرسكؿ الكٓرـ فْ اخبٓئر عهرك اف أهٓب الضهرم لٍذي السفئرة، ٚك  ٌك
شؾ أف ٌذا الدكر العئئمْ هف الزفئؼ كالفرح كا٘كراـ ٚ ٓهكف أف ٓرباً دامكهئسْ عئدم، ٚك اد أىً كئف ةهب 

. عٛقئت هف الكد كالصداقب فْ هضئرب اىْ ضهرة بكفر التك لٍذا الكداد

إىٍئ هثض هطئلعئت فْ ثكهب الرسكؿ اٖكـر صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ ثسف بخٓر سفرائً، كهراقاب أدائٍـ، 
ك رسكؿ الكبئب كالثكهب البْ ٌْ فعؿ هئ ٓىاغْ فْ الكقت الذم ٓىاغْ عمِ الشكؿ الذم ٓىاغْ . ٌك
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كهع أىً ٚ ٓهكف القكؿ اأف ٌذي السفئرات بكفْ لضاط اٖداء الدامكهئسْ الذم ٓقكـ عمِ براكـ هف خارات 
بأسس عمِ هىطؽ البائدؿ الدامكهئسْ، كأصاثت لً الٓكـ هؤسسئت دكلٓب بقكـ ابرشٓدي  اٖهـ كبتئراٍئ، ٓك
ًٍهب اقباس هىٍئ فقٍئء ا٘سٛـ كةٓران هف أصكؿ الكعْ  كبىظٓـ عٛقئبً، كلكىٍئ عمِ كؿ ثئؿ بكتٍٓئت هم

. الدامكهئسْ، كبكتًٍٓ لخدهب اٖهب، كاىئء عٛقئت دكلٓب رشٓدة

لقد كئىت ٌذي القراءة تكلب فْ سفئرات الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ السمـ، كأف لىقبرب أكةر هف بترابً 
. الةئىٓب كهبئاعب سفئرابً فْ الثرب

 

 سفارة الحرب (2

 :النزا ات الرسول في حلدبموماسية 

ب فْ سفراء السمـ فقد بتمت أٓضئن فْ سفراء الثرب، فقد قدـ ا٘سٛـ فقٍئن كاقعٓئن  كهئ بتمت العاقٓرب الىآك
ىهئ قدهٍئ عمِ هئ ٌْ عمًٓ فْ الكاقع سراء  لمثٓئة، فمـ ٓرسـ الدىٓئ عمِ أىٍئ هزرعب خضراء بعـ ائلهائٌت، كا 

تؿ ذلؾ فقد تئءت الشٓرعب طئفثب اأخائر السمـ كأخائر الثرب،  سر، كسمـ كثرب، ٖك كضراء، كعسر ٓك
كقكاىٓف السمـ كقكاىٓف الثرب، كخٛؿ ذلؾ ٓهكىىئ أف ىمبهس كةٓران هف ٌدًٓ صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ التئىب 

. الدامكهئسْ ثئؿ الثرب

ب فسىكبفْ ٌىئ اإٓراد هةئؿ كاثد لهئ  ف ٌذي الدراسب لٓست هخصصب لاثث الدامكهئسٓب فْ السٓرة الىآك ٖك
 .أىتزي الرسكؿ الكٓرـ فْ سفئرات الثرب، هف خٛؿ اسبعراض غزكة الثدٓآب

كهف ثسف ثظ البئٓرخ أف كقئئع هعئٌدة الثدٓآب قد دكىت ابفصٓؿ كآر كبىئكلٍئ الشراح كالكبئب كالعئرفكف 
ْ برسـ هٛهث العاقٓرب البفئكضٓب الدامكهئسٓب البْ ظٍرت فْ سمكؾ الىاْ الكٓرـ خٛؿ  ابفئصٓؿ كاسعب، ٌك

. ٌذي الهعئٌدة

 كصثاً الكراـ لـ صمِ ا عمًٓ كسمـكئىت قٓرش قد ثئرات ا٘سٛـ هىذ فتر الرسئلب، كثٓف ٌئتر الرسكؿ
ك فْ الهدٓىب، كخئضت هعً ةٛةب أٓئـ فئصمب ادر كأثد  بكؼ عف إرسئؿ التٓش بمك التٓش لثراً ٌك

                                                             
 والمصدر الذي نعتمده فيما نرويه من السير هو سيرة ابن هشام، في فصل الحديبية، وكذلك السيرة النبوية البن كثير، وال يخرج الخبر في كل ما 

 ..تقرؤه في هذا الفصل عن هاتين السيرتين
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 ثهٛت العدكاف أهئـكالخىدؽ، كاعد الخىدؽ أراد رسكؿ ا أف بعمـ قٓرش أف الرسئلب هئضٓب كلف ببكسر 
ب الهائركب . الهسبهرة، فأهر أصثئاً أف ٓبتٍزكا كدعئٌـ لمهشئركب فْ رثمب كٓرهب إلِ العهرة الىآك

لدل أكؿ بثرؾ لً خئرج الهدٓىب بسئهعت قٓرش اأهر الخركج كعمِ الفكر اسبىفرت هتهكعب هف خٓئلبٍـ 
كفرسئىٍـ كخرتكا صكب الهدٓىب كبعئٌدكا فٓهئ آىٍـ أف ٓمقكا هثهدان كرتئلً، كقد لاسكا تمكد الىهكر كهعٍـ 

. العكذ الهطئفٓؿ ٓقسهكف ائ ٚ ٓدخمٍئ عمٍٓـ أادان 

كئىت الظركؼ البْ كضعٍبئ قٓرش كئفٓب لبأتٓت ىئر ثرب ثقٓقٓب، كلكف الرسكؿ الكٓرـ كئف فْ هرادي شْء 
آخر، لقد كئف ٓبطمع ائلفعؿ إلِ إقئهب ثكار تدم كعٛقب ىدٓب هع قٓرش، كلـ ٓكف خركتً هف هكب اٍدؼ 

الهكاتٍب الثرآب، عمِ أف قٓرشئن لـ بكفر ساائن ٚىدٚع الثرب آىٍئ كآف الىاْ إٚ كفعمبً، فقد هئرست ضدي 
غرائٍـ اىقض العٍكد هع الرسكؿ  الثرب الىفسٓب كالتسدٓب كالبثئلؼ هع أعدائً كاٚبصئؿ آٍكد الهدٓىب كا 

الكٓرـ، كلكف رسكؿ ا ظؿ ٓاثث عف سآؿ لثقف الدهئء، كثٓف بسئهع اخركتٍـ قئؿ لهف ثكلً هف 
. "كالذم ىفس هثهد آدي ٚ بسألىْ قٓرش خطب رشد إٚ أتابٍـ إلٍٓئ": الصثئاب

كئف خركج الىاْ الكٓرـ ٓكـ الثدٓآب إعٛىئن لبغٓر تدٓد طرأ عمِ الهشٍد السٓئسْ فْ تٓزرة العرب فقد كئىت 
الثئؿ فْ السىكات السئاقب عمِ الثدٓآب أف قٓرشئن ٌْ البْ بغزك الهدٓىب كقد عئىِ الهسمهكف أشد العىئء هف 
ثرب قٓرش ضد الىاْ الكٓرـ، كقد ٌدد الهشرككف الهدٓىب ةٛث هرات فْ ادر كأثد كالخىدؽ، كاعد أف فشؿ 

ـ اٖخٓر ٓكـ الخىدؽ ىظر رسكؿ ا إلِ اٖفؽ الاعٓد كقئؿ ـ ٚك ٓغزكىىئ:"ثصئٌر ، ككئف ٚ ادهف "أف ىغزٌك
. بغٓٓر الهعئدلب البْ فرضبٍئ قٓرش طكؿ ٌذي الهدة

لـ ٓكف هف الكاضث أف ٌذا الخركج سٓىتمْ عف ىصر عظٓـ، فقٓرش ثشدت ائٖهس ٓكـ الخىدؽ عشرة 
 ْ عمِ ثشد ضعؼ ذلؾ إذا كئف الٍدؼ بقدر آٚؼ هقئبؿ عمِ ثدكد الهدٓىب، ككئف ذلؾ قاؿ سىب كاثدة، ٌك

ك هئ أدركً الىاْ الكٓرـ بهئهئن، كلذلؾ فإف كؿ خطئي ٓكـ الثدٓآب كئىت اٍدؼ  ٌك الدفئع عف هكب، ٌك
 كلٓس الهغىـ الثراْ كالعسكرم،هع أف الصثئاب كئىكا فْ أبـ الثهئس لدخكؿ هكب، كقد الدامكهئسْالهكسب 

راعهئئب صثئاْ كلكف الرسكؿ الكٓرـ لـ ٓكف أائٓعكا بثت شترة الرضكاف عمِ الهكت ككئىكا ٓكهذاؾ ألفئن ك
ذا هئ  راغائن اخكض ثرب داهٓب غٓر هثسكاب الىبئئت، اقدر هئ كئف ثٓرصئن أف ٓثقؽ ىصران دامكهئسٓئن ٌئهئن ٌك

. عهؿ عمًٓ كأىتزي خٛؿ أٓئـ الثدٓآب
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ب كلكف ٓهكىىئ أف ىدىك هف ٌذي الثقئئؽ البْ أكدٌئ سٓئؽ  كهع أف ٌذي الدراسب لٓست دراسب فْ السٓرة الىآك
ؿ هكقؼ قٓرش هف الرسئلب، هف  اٖثداث خٛؿ هفئكضئت الثدٓآب، لىراقب كٓؼ ىتث الىاْ الكٓرـ فْ بثٓك

. هكقؼ رافض لٛعبراؼ اشرعٓبٍئ إلِ اٚعبراؼ اٍئ كٓئىئن سٓئسٓئن كاتبهئعٓئن تدٓدان فْ تٓزرة العرب

كئف رسكؿ ا قد أعمف أىً هئض ٖداء العهرة كٓزئرة الآت الثراـ فْ هكب الهكرهب اعد أف صدي كفئر قٓرش 
كذا اد  كصثاً فْ خركتً ٌذا ألؼ كأراعهئئب صثئاْ كٓرـ، كمٍـ ، خركتًأىثك عشٓرف عئهئن هف قاؿ، ٌك

. ٓرتك ٓزئرة الآت الثراـ كأداء العهرة الشٓرفب كصثاب رسكؿ ا

ْ عمِ هسئفب ىثك عشٓرف كٓمكهبرا هف هكب، كادأت  كصؿ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ إلِ الثدٓآب ٌك
 اعد أف أصرت قٓرش ٚسٓهئطاكؿ الثرب بقرع فْ هكب، كادأ ىداء الشٍئدة ٓبعئلِ فْ هعسكر الىاْ الكٓرـ، 

عمِ هىع الصثئاب هف الدخكؿ كاثبتزت السفٓر الهفئكض عةهئف اف عفئف رضْ ا عىً، كشئع آف الىئس 
. أف عةهئف قد قبؿ

ك إرغئـ قٓرش عمِ التمكس  أهئ رسكؿ ا فقد كئف ٓىظر فْ أفؽ آخر، ككئف لً هراد كاثد هف خركتً ٌك
. إلِ هئئدة الهفئكضئت هف أتؿ بربٓب الهىطقب لهسبقاؿ تدٓد

لـ ٓكف هشركعً القبئؿ كلك أراد القبئؿ ٖعد لً عدة، كلكىً كئف فْ الكاقع ٓبطمع إلِ إىتئز دامكهئسْ ٓبـ هف 
ْ قكة قٓرش آىذاؾ، ككئىت  خٛلً إعٛف قٓئـ الدكلب الهسمهب كبثقٓؽ اعبراؼ أكار قكة فْ تٓزرة العرب، ٌك
قٓرش كاعٓب بهئهئن لهئ ٓٓردي الىاْ الكٓرـ، كعزهت أف ٚ بهىث الرسكؿ ٌذي الفرصب، كلكىٍئ فْ الكقت ىفسً 
. ائبت هضطرة لمبعئهؿ هع ألؼ كأراعهئئب صثئاْ تئؤكا هع رسكؿ ا ككمٍـ ٓشبئؽ لمشٍئدة فْ سآؿ ا

ـ،كىٛثظ أف قٓرشئن أرسمت لمىاْ الكٓرـ عددا هف الهفئكضٓف :  ٌك

  ْادٓؿ اف كرقئء الخزاع
  هكرز اف ثفص العئهرم
  ْعركة اف هسعكد الةقف
  الثمٓس اف عمقهب سٓد اٖثئآش

فادٓؿ هف خزاعب كعركة هف ةقٓؼ كابأهؿ اسٓط ىدرؾ أف الكفكد البْ أرسمبٍئ قٓرش لٓس فٍٓئ قرشْ كاثد، 
ىئؾ كٛـ عف هكرز اف ثفص اف اٖخٓؼ الذم كئف عئهٓرئن هف قٓرش ائلطئئؼ كالثمٓس هف اٖثئآش،  ٌك

ذا اكؿ بأكٓد هكقؼ دامكهئسْ هٍـ هف قئدة  كلكىً هف فبئكٍئ كصعئلٓكٍئ، كسفئربً لف بمـز قٓرشئن اشْء، ٌك
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 هع الىاْ الكٓرـ ٓعىْ اعبرافئن ائلكاقع السٓئسْ الذم فرضبً الرسئلب البفئكضقٓرش الذٓف ٓدرككف أف هترد 
الىئشئب فْ ثٓف أف قٓرشئن كئىت راغاب اأف بسبهر فْ هكقفٍئ فْ بتئٌؿ كتكد الىاْ كأصثئاً ائلكمٓب، 

 فئلرسكؿ قد امغ  كضركربً،البفئكضأدرككا أٓضئن ثبهٓب كالبأكٓد عمِ أىٍـ هترد عصئاب هئرقكف، كلكف 
ٛن، كدخكلً إلِ الثـر  ك عمِ هسئفب عشرة أهٓئؿ هف هكب، كقد عار أكةر هف هئبٓف كخهسٓف هٓ الثدٓآب ٌك

. أصاث شاً ثبـ، كلف بسبطٓع قٓرش دفعً إٚ اثهئـ دـ، راهئ لف ٓككف هع ذلؾ فْ صئلثٍئ

ٚن ادٓؿ اف كرقئء الخزاعْ،  كذا أرسمت أك كاعد طكؿ بردد بىاٍت قٓرش إلِ فكرة الهفئكض غٓر الهائشر، ٌك
ك رتؿ هف خزاعب، كقد البقئي الىاْ الكٓرـ كبهكف هف البئةٓر عمًٓ بأةٓران ائلغئن، فقد كئف ادٓؿ صئثب عقؿ  ٌك
ىهئ هف خزاعب، كخزاعب قآمب ثمٓفب لقٓرش، كأغمب أٌؿ السٓر ٓقكلكف إف  كرأم، كلكىً لـ ٓكف هف قٓرش كا 
ذا هئ ىرتثً، كقد كئف لً فٓهئ  ادٓؿ اف كرقئء دخؿ فْ ا٘سٛـ اعد لقئئً الىاْ الكٓرـ، كلكىً أخفِ ذلؾ، ٌك

ٚن هف البثئلؼ :  اٖكؿ،اعد هكقفئف ائلغئ اٌٖهٓب فْ اٖثداث إقىئعً لقآمبً خزاعب ائلبثئلؼ هع رسكؿ ا اد
بسمٓـ أاْ سفٓئف إلِ خٓهب الىاْ الكٓرـ قاؿ :هع قٓرش عقب الثدٓآب، ككذلؾ كئف لً هكقؼ ٌئـ تدان فْ 

. الفبث اٖعظـ

كعئد ادٓؿ إلِ قٓرش كهعً رسئلب دامكهئسٓب كاضثب هفئدٌئ أىً قد كصؿ إلِ هكب ٚك شْء ٓةىًٓ عف دخكؿ 
الآت كهعً ألؼ كأراعهئئب صثئاْ كمٍـ هسبعد لمهكت فْ سآؿ دخكؿ الآت الثراـ، كأىً ٓبعٓف عمِ قٓرش 
كتكب السهئح لهثهد ادخكؿ الآت بتىائن لهكاتٍب عسكٓرب لف بككف فْ صئلثٍـ، كلكف قٓرشئن هضت فْ 

. رفض الثكار إلِ الغئٓب كأصرت عمِ البعىت كالعبك

ك هف زعهئء  كررت قٓرش أسمكب الهفئكض غٓر الهائشر هرة أخرل كأرسمت عركة اف هسعكد الةقفْ ٌك
الطئئؼ هف اىْ ةقٓؼ، كقد قئـ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ابكتًٓ سمسمب رسئئؿ بفئكضٓب ثكٓهب لعركة 

. اف هسعكد كئف لٍئ أامغ اٖةر عمِ بغٓٓر هكقفً فْ رفض دخكؿ الرسكؿ لهكب

ٚن هٍٓائن لمرتؿ كأظٍر الصثئاب  كاخٛؼ عئدبً صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ البكاضع كالاسئطب فقد ىظـ اسبقائ
كا لقد زرت كسرل فْ ": هشٍدان هف البعظٓـ لمرسكؿ لـ ٓكف هألكفئن، ثبِ قئؿ عركة اعد ذلؾ لقٓرش

 ٓعظـ أثدان كثب أصثئب هثهد لهثهد، كا هئ إف بكضأ كضكءان ان همكٍكزرت قٓصر فْ همكً كهئ رأٓت أثد
ء عف هابغئٌـ شْء ىْ أرل أىً ٚ ٓرد ٌٚؤ . "إٚ قئـ أصثئاً ٓابدركىً ٓمبهسكف فًٓ الاركب، كا 

كاخبئر الىاْ الكٓرـ فْ الكفد الهفئكض عددان هف الرتئؿ الذٓف كئف لٍـ بأةٓر هائشر عمِ عركة اف هسعكد، 
ك عكدة رسكؿ ا هف ثٓث تئء بتىائن لمثرب، ككئف ٓثهؿ الفكرة  فقد تئء عركة هبثهسئن لهطمب قٓرش ٌك
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ئآب البثقكا اهبهرد هغئهر، فقئؿ لًٌئالقرشٓب ىفس ء عصئائت إٌر ٓئ هثهد أتهعت أكشئب الىئس ": أف ٌٚؤ
كا هئ أرل هف ثكلؾ إٚ أكشئائن لك قئهت الثرب لبفرقكا عىؾ فْ كؿ !! كتئت اٍـ إلِ قكهؾ بفض آضبٍـ

 ".!!!!كتً

مؾ أىثف ىفر عىً كىدعً": عمِ الفكر خئطاً أاك اكر الصدٓؽ اكمهب ائلغب البأةٓر كقئؿ لً ، ةـ قئؿ لً "ٓك
 ٓثظِ الرسكؿ أفكئف ذلؾ أهران صئدهئن فْ الدامكهئسٓب فئلهفركض !! كمهب فئثشب ائلغب ٓرد عمِ دعكاي

الهفئكض ائثبراـ فْ أداء هٍهبً، كلكف هع ذلؾ فإف عركة لـ ٓسبطع الرد كقئؿ لٚك ٓد كئىت لؾ عىدم 
. لرددبٍئ عمٓؾ

ك فئرس دآٌب  كفْ إشئرة ذات هغزل اخبئر الىاْ الكٓرـ أف ٓككف آف الهفئكضٓف الهغٓرة اف شعاب الةقفْ، ٌك
فئبؾ هف ةقٓؼ، قكـ عركة، ككئف ٓهةؿ طهكح شائب الطئئؼ، كثٓف رآي عركة ادأ عركة ائ٘سئءة إلِ الىاْ 

مؾ: "الكٓرـ كهد ٓدي إلِ لثٓبً كأىً ٍٓكف هف شأىً صرخ فْ كتًٍ الهغٓرة اسثب ٓدؾ قاؿ أف ٚ بعكد ..  ٓك
 ".!!إلٓؾ

كذا كتد عركة  أدرؾ عركة أف الفبِ الذم ٓهةؿ هسبقاؿ قكهً كأهمٍـ قد أصاث تىدٓئن فْ قئفمب الرسئلب، ٌك
هكف  ب فْ فرض كاقع تدٓد عمِ عركة اف هسعكد، ٓك ىفسً ٓسٓر عكس البئٓرخ، كىتثت الدامكهئسٓب الىآك

. القكؿ إىً ادأ هىذ بمؾ المثظب فْ إعداد قكهً ةقٓؼ فْ الطئئؼ لمدخكؿ فْ ا٘سٛـ

كظمت قٓرش بصر عمِ رفض البفئكض الهائشر هع الرسكؿ الكٓرـ، كلكىٍئ فْ الكقت ىفسً ادأت بدرؾ أىٍئ 
اأسمكب البفئكض غٓر الهائشر بهىث الرسكؿ فرصئن ثقٓقٓب لكسب اٖىصئر هف ٌذي القائئؿ العرآب الهؤةرة 
فاعد ىتئح الهفئكضئت هع ادٓؿ اف كرقئء الخزاعْ فْ كسب خزاعب لٓصاثكا ثمفئء لمرسكؿ، فقد ثصؿ 

ك هقبىع اأف أهر رسكؿ ا  الشْء ىفسً هع الكفد الهفئكض الةئىْ عركة اف هسعكد الةقفْ، فقد عئد الرتؿ ٌك
. هئض إلِ ىتئثئت ثقٓقٓب كتدٓدة، كأف دخكؿ ةقٓؼ فْ ا٘سٛـ ٌك هسألب كقت لٓس إٚ

ةـ أرسمت قٓرش هكرز اف ثفص اف اٖخٓؼ، كفْ ٌذي الهرة فإف الرسكؿ الكٓرـ ابخذ هكقفئن بفئكضٓئن هخبمفئن 
، كلـ ٓقاؿ المقئء اً، ككئف اهبىئعً "ٌذا رتؿ غئدر، فئثذركي: "إذ رفض البفئكض هع الرتؿ كقئؿ ٖصثئاً

عف هفئكضبً رسئلب كاضثب أىً قد أصاث فْ هكقؼ هف ٓهمْ شركطً كأف أثدان ٚ ٓسبطٓع أف ٓقكدي إلِ 
. بفئكض عاةْ ٚ هعىِ لً
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، كلـ ٓكف لهكرز الهبفئكضٓفككذلؾ فإف البفئكض الدامكهئسْ ٓبطمب هسئكاة فْ الرباب أك فْ الصٛثٓب آف 
ك أشاً هكرزشْء هف ٌذا، فقد كئف عركة زعٓهئن فْ ةقٓؼ كادٓؿ زعٓهئن فْ خزاعب، أهئ  فمـ ٓكف لً شْء ٌك

. اهخار هىً اهفئكض

ككئف هف الكاضث أف قٓرشئن لف بعبرؼ اىبئئت سفئرة هكرز ٖىً كئف هف الفبئؾ، أم الصعئلٓؾ الذٓف بىاذٌـ 
ك  ك الهمطخ ادهئء قكهً، ٌك القائئؿ لسكء سمككٍـ كاعبدائٍـ عمِ أٌمٍـ، ككمهب الفبئؾ، تهع بكسٓر لمفئبؾ ٌك
ىظر إلًٓ عمِ أىً صعمكؾ  بعآر كئىت العرب بقصد اً هئ ىعار عىً الٓكـ اأىً هطعكف الستؿ الهدىْ، ٓك

. هئرؽ، كلف بمـز سفئربً قٓرشئن فْ شْء

ك الثمٓس اف عمقهب، فقد كئف الثمٓس سٓد  كلكف عاقٓرب الرسكؿ الكٓرـ ظٍرت هع الهفئكض اٖخٓر ٌك
قدسكىً، كفئء ٘ارآٌـ عمًٓ  عظهكىً ٓك ء كئىكا قكهئن هف الثاشب ٓأبكف لهتئكرة الآت الثراـ ٓك ٚؤ اٖثئآش ٌك
السٛـ، ككئىكا قد أامكا اٛء شدٓدان فْ أثد إلِ تئىب قٓرش فْ ثراٍئ ضد ا٘سٛـ، ككئف عددٌـ ٓقدر فْ 

هكب اةٛةب آٚؼ هعظهٍـ هف الشائب الهثئرب، ككمٍـ ٓثهمكف هشئعر البعظٓـ لمآبئلثراـ، ككئىت قٓرش قد 
ىفةت فْ ركعٍـ أف هثهدان قئدـ لٍٓدـ اٖصىئـ كالكعاب، كأىً ٚ ٓعرؼ ثرهب لمشٍر الثراـ ٚك لمامد الثراـ، 

. كائلفعؿ فقد ذٌب الثمٓس غئضائن فْ رتئؿ هف أصثئاً لٓامغكا الرسكؿ الكٓرـ قرار قٓرش ارفض دخكلً

، فأظٍركا البمآب ٓبألٍكفٌذا الثمٓس اف عمقهب، ٌذا هف قكـ ": ثٓف رآي رسكؿ ا هف اعٓد قئؿ ٖصثئاً
 "......كالبكآر كااعةكا فْ كتًٍ الٍدم هف الغىـ كا٘اؿ

كخٛؿ سئعب اهبٗ الكادم ائلبكآر كالبٍمٓؿ كالصثئاب فْ ةٓئب ا٘ثراـ، كسئؿ الكادم ائٖغىئـ كا٘اؿ البْ 
ئ الصثئاب لبككف ٌدٓئن كٓرهئن لمآت الثراـ .. أثضٌر

كئىت الرسئلب البفئكضٓب كاضثب بهئهئن كلـ ٓثبت الثمٓس ٖكةر هف ٌذا فقد أدرؾ أف القكـ تئؤكا هعظهٓف 
أكؿ هىً  كاركف، كقد سئقكا هعٍـ الٍدم الكةٓر، كهثمً أف ٓىثر فْ هكب ٓك لمآت الثراـ، كأىٍـ ٍٓممكف ٓك

. الفقراء، بعظٓهئن لمآت الثراـ

أدرؾ الثمٓس كصثاً أف هف ٓسكؽ هعً الغىـ كالاعٓر لٓس هثئرائن ٚك راغائن فْ الثرب، كلٓس الغىـ أداة 
ٍممكف اٍئ  الثرب اؿ الخٓؿ، كةٓئب الثرب ٚ ٓهكف أف بككف بمؾ الهىئشؼ الآضئء البْ ٓربدٍٓئ الصثئاب ٓك

كاركف  .!!ٓك
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لقد بهكىت قٓرش هف !! لـ ٓكهؿ الثمٓس هشكاري إلِ الرسكؿ الكٓرـ اؿ قفؿ عئئدان إلِ قٓرش ٓهمؤي الغضب
ارب إلِ تئىاٍئ دفئعئن عف الآت الثراـ، كلكف آف لً أف أف ٓدرؾ الثقٓقب، لهئذا ٓراد حق ٓكـ أثد ؼعخدا

ء عف ٓزئرة الآت الثراـ، لقد برؾ كقكهً الدىٓئكمٍئ هف أتؿ خدهب الثتئج كالهعبهٓرف،  هىً أف ٓهىع ٌٚؤ
خئلؼ هائدئً البْ كرس لٍئ ثٓئبً فْ الدفئع عف الآت الثراـ؟  فمهئذا ٓطٓع قٓرشئن فْ ثقدٌئ كتىكىٍئ، ٓك

أٓصد عف الآت !!! كا هئ عمِ ٌذا عئٌدىئكـ ٓئ هعشر قٓرش": كعمِ الفكر عئد إلِ قٓرش كقئؿ غئضائن 
الثراـ هف تئء هعظهئن لً،عئرفئن لهكئىبً كفضمً، كقد سئؽ الٍدم لمثـر الشٓرؼ، كقد أثـر كأصثئاً بعظٓهئن 

ٚن؟؟ كا لبأذىف لهثهد أك ٖىفرف ائٖثئآش ىفرة رتؿ كاثد ثبِ ٚ ٓصد عف الآت  تٛ لمآت الثراـ كا 
 ".!!الثراـ ثئج ٚك هعبهر

 أف ٓقدـ كأهكىًلقد اباع الىاْ الكٓرـ أسمكب البفئكضٓب الصئهبب، كاسبخدـ كسئئؿ بعآر أشد اٛغب كأةران، 
. أدلبً اكئهؿ ا٘قىئع كالبأةٓر عار هئكٓىب إعٛهٓب كبأةٓٓرب

كعقب ٌذي الرسئئؿ الهببئلٓب رأل الىاْ الكٓرـ أف ٓرسؿ هفئكضئن هف أصثئاً إلِ هكب، كدعئ عهر اف 
ئ ... ٓئ رسكؿ ا":الخطئب لٓقكـ اٍذي الهٍهب كلكف عهر قئؿ لقد عمهت قٓرش أىً هئ أثد أشد هىْ عمِ كفٌر

ف كىت بٓرد سمهئن فئرسؿ عةهئف اف عفئف، ... كعىئدٌئ كآلٍبٍئ فإف كىت بٓرد ثرائن فأرسمىْ ٓئ رسكؿ ا، كا 
. "فإىً هف اىْ أهٓب كلً فْ القكـ هىعب كهكئىب

كائلفعؿ كئف رأم عهر ثكٓهئن، كقد قامً الىاْ الكٓرـ كارسؿ عمِ الفكر عةهئف اف عفئف، كائلفعؿ فقد اسبقاؿ 
ىٍئ لف أعةهئف هف اىْ عهً اىْ أهٓب، كلـ ٓبعرض ٖذل، كأامغ قٓرشئن رسئلب الىاْ الكٓرـ، كأدركت قٓرش 

. بسبطٓع الهضْ فْ عىئدٌئ إلِ الغئٓب

كهرت ةٛةب أٓئـ كقٓرش بؤتؿ ردٌئ عمِ رسئلب عةهئف، كشئع فْ الىئس أف عةهئف قد قبؿ، كدعئ الىاْ 
الكٓرـ أصثئاً عمِ الفكر لآعب الرضكاف البْ كئىت آعب عمِ الهكت، ككئىت ٌذي الآعب رسئلب ضركٓرب 

. لمضغط عمِ قٓرش لبقر هادأ البفئكض كالثؿ السمهْ لمصراع

ت قٓرش لبتىب البفئكض هع الرسكؿ الكٓرـ كأٓقىت فْ الىٍئٓب أىً ٚ اد هف البفئكض،  فشمت كؿ هثئٚك
ك أثد زعهئء قٓرش هف رتئؿ الفصئثب كالاٛغب، ككئف هكبكران هف  كاخبئرت ٖتؿ ذلؾ سٍٓؿ اف عهرك، ٌك
الرسكؿ كالرسئلب، فقد البثؽ ائ٘سٛـ ااىً أاك تىدؿ، كقد كاتًٍ اشراسب ثبِ ثاسً فْ الدار هكةقئن ائلثدٓد 

. لئٛ ٍٓئتر إلِ الهدٓىب
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، كلـ ٓكف ذلؾ اشبقئقئن لفظٓئن كهئ ٓبائدر "لقد سٍؿ أهركـ": ٖصثئاًثٓف رأل رسكؿ ا سٍٓؿ اف عهرك قئؿ 
ك أف تمكس قٓرش لمهفئكضئت الهائشرة ٓعىْ  إلِ الذٌف، اؿ كئف فْ الثقٓقب فٍهئ دامكهئسٓئن عهٓقئن ٌك

. اٚعبراؼ الدامكهئسْ الذم كئف رسكؿ ا ٓبطمع إلًٓ

ت هببئلٓب هف البفئكض هئرس فٍٓئ سٍٓؿ اسبفزازان كآران، ضد الرسكؿ كالرسئلب، اباع رسكؿ ا   كعار تٚك
أسمكب البفئكض الٍئدئ، كبرؾ الرد عمِ اسبفزازات سٍٓؿ لهف شئء هف الصثئاب كلكف ظؿ ٓباع سٓئسب 

ؿ ثبِ كقع هع قٓرش صمث الث . ٓآبدالىفس الطٓك

كئف الصمث فْ ظئٌري ٓىظكم عمِ هخئطر كآرة كاتٍت اعبراضئن شدٓدان هف الصثئاب ثٓث ىص عمِ 
العكدة إلِ الهدٓىب دكف ثت، كىص عمِ أف هف ٌئتر دكف إذف كالدًٓ فئلىاْ هأهكر أف ٓسمهً إلٍٓـ كأهئ هف 

ئ عمِ الرسكؿ كئىتاربد هف الهسمهٓف فمٓس لمىاْ أف ٓهىعً، فْ ساعب شركط   بهةؿ اسبعٛء قٓرش كاسبكائٌر
. كأصثئاً

كلكف الٍدؼ البفئكضْ اٖكار الذم كئف رسكؿ ا ٓسعِ إلًٓ ٌك اعبراؼ قٓرش ائلدكلب ا٘سٛهٓب الكلٓدة، 
ك هكسب سٓئسْ كآر لـ ٓدرؾ كةٓر هف الصثئاب أٌهٓبً ٚك بأةٓري، كلكف رسكؿ ا أصر عمِ ذلؾ  ٌك

كائلفعؿ بثقؽ لً ذلؾ، كعئد إلِ الهدٓىب هغباطئن ائلىصر الدامكهئسْ الكآر الذم أىتزي عمِ صعٓد اٚعبراؼ 
. ادكلبً الىئشئب هف القكة العرآب الرئٓسٓب آىذاؾ فْ تٓزرة العرب

تئن لدامكهئسٓب  لـ ٓكف اعبراؼ قٓرش ائلدكلب التدٓدة إٓهئىئن، ٚك بصدٓقئن ائلرسكؿ كالرسئلب، كلكىً كئف ببٓك
دراؾ هكئهف  ب كا  ىئتثب خئضٍئ رسكؿ ا اكؿ أدكات الدامكهئسٓب الكاعٓب هف الضغط كالبأةٓر كالرغب كالٌر

. البأةٓر فْ ىفكس الىئس

هكف رصد عدد هف الىتئثئت الدامكهئسٓب البْ ثققٍئ الرسكؿ الكٓرـ فْ هفئكضئت الثدٓآب عمِ الشكؿ  ٓك
: البئلْ

 فرض اٚعبراؼ الدامكهئسْ ائلطرؽ السٓئسٓب السمهٓب .
 فْ خزاعب كةقٓؼ كاٖثئآش: بثقٓؽ هكئسب ٌئهب عار البفئكض التئىاْ غٓر الهقصكد. 
 اخبٓئر الفٓرؽ الهفئكض اهئ ٓثقؽ أٌداؼ الرسئلب كهصمثب اٖهب. 
 ًسٓئسب البفئكض الصئهت الهكت. 
 أةر الىشئط ا٘عٛىْ كالدعئئْ فْ العهمٓب البفئكضٓب. 
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 ثؽ رفض البفئكض عىد اخبٛؿ الرباب أك الههئرسئت اٚسبفزآزب لمفٓرؽ الهفئكض. 
 ت سٓئسٓب فْ سآؿ الثصكؿ عمِ اعبراؼ دامكهئسْ صثٓث  .ضركرة بقدٓـ بىئٚز

ًإىاَّلئ فىبىٍثىىئ ﴿: اثئت كآرة بثققت خٛؿ صمث الثدٓآب، كعقب إىتئز الصمث ىزؿ قكؿ ا بعئلِكئىت ٌذي ىت
ًآىنئ ئ هُّ  .﴾لىؾى فىٍبثن

هئ كئف فْ ا٘سٛـ فبث أعظـ هف ٓكـ الثدٓآب، لقد دخؿ فْ ا٘سٛـ عئهذاؾ هةؿ ": قئؿ عاد ا اف هسعكد
 ."هف دخؿ فْ ا٘سٛـ هف ادآب الدعكة إلِ الثدٓآب
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دأب كةٓر هف الكئبآف عمِ إظٍئر عظهب ا٘سٛـ كفرادبً هف خٛؿ البأكٓد عمِ اخبٛفً فْ الهائدئ كالقٓـ 

عف الكفئح العئلهْ كعدـ اٚعبراؼ ائلهشبرؾ ا٘ىسئىْ، كخٛؿ ذلؾ ٓبـ باخٓس الهىتزات البْ ثققٍئ 
ٚن ضد الدٓف الثؽ، كىفكران هىً ؿ أك البعئهؿ هعٍئ عمِ أسئس أىٍئ كئىت ىضئ . ا٘ىسئف خٛؿ بئٓرخً الطٓك

ر العئلـ   أىً ٓعٓش تئٌمٓب هىككسب كظمهئت هطهكسب، كأف ٚ سآؿ لخٛص عمِكفْ ٌذا السآؿ ٓبـ بصٓك
باع الرسئلب الخئبهب . ٌذا العئلـ إٚ أف ٓبارأ هف كؿ هئ ٌك فًٓ ٓك

هكف قراءة هةئؿ كاضث لٍذا البفكٓر عار كبئب تئٌمٓب القرف العشٓرف لهثهد قطب، كهئ سئد فْ  ٓك
الخهسٓىئت هف القرف الهئضْ هف أفكئر هبطرفب عىٓفب، كرست بقسٓـ العئلـ إلِ ةىئئٓب الفسطئطٓف، كفرضت 

عمِ الهسمـ الكفئح هف أتؿ ٌدـ الهىتز الثضئرم ا٘ىسئىْ عمِ أسئس أىً هىتز كئفر ٚ اد هف ٌدهً 
. ثبِ ٓقكـ ا٘سٛـ عمِ أىقئضً

كثبِ ٚ ىذٌب اعٓدان فْ البثمٓؿ اهئ ٓخرج الكبئب عف ٌدفً كخصئئصً فإف عمٓىئ أف ىقكؿ إف ىصكص 
ف   القرآىْ ٓبعئهؿ الٍدما٘سٛـ الظئٌرة ٚ بكافؽ عمِ ٌذي الىظرة اٚزدرائٓب لمهىتز الثضئرم العئلهْ، كا 

ؿ هف كفئح لاىئء العدالب كالهسئكاة كالثٓرئت فْ  اإٓتئآب هع كؿ هئ أىتزي ا٘ىسئف خٛؿ بئٓرخً الطٓك
. اٚرض

كثبِ ىككف دقٓقٓف فإف ٌذا الهفٍكـ هف كتكب الصداـ آف الثضئرات ٌك بٓئر فْ البفكٓر هكتكد فْ 
ؿ الكئببالشرؽ كهكتكد فْ الغرب، كقد اشبٍر الهصطمث فْ العقد الهئضْ عىدهئ عهد   اٖهٓركْ صهٓك

صداـ الثضئرات الذم صئر عىكاىئن عمِ ابتئي فْ البفكٓر ٓفبرض البىئقض : ٌىبىغبكف إلِ إصدار كبئاً
كذا فإف هصطمث  صداـ الهطمؽ آف سعْ ا٘ىسئف الثضئرم كآف القٓـ الدٓىٓب البْ اشر اٍئ اٖىآئء، ٌك

لٓس هصطمثئن إسٛهٓئن ائلهرة اؿ ٌك هصطمث أهٓركْ  CLASH OF CIVILIZATIONS الثضئرات
تب القكؿ إف الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب قد قئهت ادكر ائلغ اٌٖهٓب فْ ا٘طئر الةقئفْ ثٓف اعبهدت  ائهبٓئز، ٓك

 عمِ أىً 2001القهب ا٘سٛهٓب عىكاف ثكار الثضئرات، كاقبرثبً عمِ اٖهـ الهبثدة البْ أقرت بسهٓب عئـ 
عئـ ثكار الثضئرات، كهف ةـ فقد اىطمؽ ارىئهت بثئلؼ الثضئرات الذم صئر الشكؿ الثضئرم اٖهةؿ 

. لمبعئهؿ هع اٚخبٛؼ فْ القٓـ الثضئٓرب آف الشرؽ كالغرب



154 
 

ىئ ىذكر اهئ قمىئي فْ هطمع ٌذي الدراسب أف  هصطمث ثكار الثضئرات ىفسً لٓس كئفٓئن لمبعآر عف ركح ٌك
ا٘سٛـ فْ البٛقْ هع أخر، اؿ ٓتب الثدٓث عف كثدة الثضئرة ا٘ىسئىٓب؛ ٚ بكتد ثضئرة بادأ هف 

الصفر كؿ ثضئرة بؤسس عمِ هف ساقٍئ، كادكرىئ عىدهئ كىئ ىقكـ آرئدة الثضئرة كىئ ىؤسس عمِ هف ساقىئ 
ذيهف ركاد الثضئرات السئاقب،  ربشؼ اعضٍئ ٌك  ٌْ ثركب الثٓئة الدائاب البْ ٓؤسس اعضٍئ عمِ اعض ٓك

. هف هعٓف اعض

كاٖهر ىفسً فْ إطئر السىف اٚتبهئعٓب، فهئ بثقؽ لماشٓرب فْ إطئر العدالب كالدٓهقراطٓب كالثٓرب كثقكؽ 
ىهئ ٌك ىضئؿ إىسئىْ عظٓـ ٓشبرؾ كالبىصؿا٘ىسئف لٓس هىتزان أهٓركٓئن ٓتب أف ىطئلب ائلكفر اً   هىً، كا 

 .فًٓ كؿ اىْ آدـ ائلكفئح كالعىئء كالعطئء

راهئ كئف هف أكضث اٖهةمب عمِ ذلؾ أف القرآف الكٓرـ بثدث عف رسئلب الىاْ الكٓرـ فْ أراعب عشر هكضعئن 
ٛن أك همغٓئن لهئ آف ٓدًٓ أك ىئسفئن لهئ آف ٓدًٓ، اؿ إىً عار  اصٓغب هصدقئن لهئ آف ٓدًٓ، كلـ ٓقؿ أادان هاط

هةمْ كهةؿ الىآٓف هف قامْ كهةؿ رتؿ اىِ داران فأثسىٍئ كأكهمٍئ كأتهمٍئ إٚ هكضع ": اأكضث عائرة اقكلً
 بمؾ الماىب كأىئ الاىب فكئف الىئس إذا هركا ابمؾ الماىب ٓقكلكف هئ أتهؿ ٌذي الدار لٚك هكضع لماىب فكىت أف

ىهئ قئؿ أىئ لاىب فْ الاىئء الكآر،"خئبـ الىآٓف .  إىً لـ ٓقؿ أىئ الاىئء كمً كا 

ك فْ الكاقع هربكز الهكقؼ ا٘سٛهْ فْ ثكاري هع  إف اثبراـ إىتئز أخٓرف كالاىئء عمًٓ ٌك ٌدم اٖىآئء ٌك
ك هكقؼ اثبراـ كئف هف أقرب هظئٌري أف  أٌؿ الكبئب، أصثئب الثضئرة الدٓىٓب السئاقب عمِ ا٘سٛـ، ٌك
الهسمهٓف ظمكا ٓصمكف ىثك ىصؼ عهر الرسئلب صكب آت الهقدس قامب أٌؿ الكبئب فْ إشئرة كاضثب 

خئئٍـ . لمبكئهؿ آف رسئٚت اٖىآئء كا 

ك ٓكظؼ ٌذي العٛقب اكفئءة  إف الغرب أصاث هع البطكر الثضئرم أكةر كعٓئن ائسبثقئؽ السٛـ الدكلْ، ٌك
ألهئىٓئ فكؽ ): أخٓرف، لقد بعمـ الغرب هف قئىكف الثضئرة؛ فْ الهئضْ عىدهئ قئؿ ٌبمرهع فْ عٛقئبً 

قئهت ( ألهئىٓئ هةؿ التهٓع)أشعؿ ثرائن عئلهٓب كلكف عىدهئ غٓرت ألهئىٓئ هىطقٍئ ٌذا، كأعمىت  (التهٓع
. آب، كبثقؽ أعظـ إىتئز كثدكم فْ العئلـ فْ هطمع القرف الثئدم كالعشٓرفكالكثدة اٖكر

دم اٖىآئء، كلكىٍئ لـ بكف كاضثب لمعٓئف فْ أم هرثمب هف  كهع أف ٌذي الثقٓقب كاضثب فْ كبئب ا ٌك
هراثؿ البئٓرخ كهئ ٌْ الٓكـ، اعد ةكرة الهعمكهئت كاٚبصئٚت البْ عززت فكرة القٓرب الككىٓب، كأكدت إخئء 
ا٘ىسئف لٙىسئف عمِ الرغـ هف إرادة الثرب الائطشب البْ ببىئكب عمِ إشعئلٍئ فْ اٖرض قكل هبقئامب فْ 
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الشر هف الشرؽ كالغرب كالشهئؿ كالتىكب، كلكف أدىِ قدر هف الةقئفب صئر ٓدعك ا٘ىسئف إلِ هعرفب أخًٓ 
. ا٘ىسئف شٓركئن ٚ اد هىً لاىئء اٖرض كبسخٓر خٓرابٍئ فْ هىئفع العائد كالاٛد

ذي ثقٓقب أكدٌئ القرآف الكٓرـ ـٍ ًهٍف ذىكىرو كىأيىةِى ﴿: إىىئ تٓراف عمِ كككب كاثد، ٌك مىٍقىىئكي ٍىئ الىاَّلئسي ًإىاَّلئ خى ٓىئ أىُّٓ
ًآره  ًمٓـه خى ًى عى ـٍ ًإفاَّل الماَّل ًً أىٍبقىئكي ـٍ ًعٍىدى الماَّل فيكا ًإفاَّل أىٍكرىهىكي قىاىئًئؿى ًلبىعىئرى ـٍ شيعيكانئ كى عىٍمىىئكي : ، كشرثٍئ السٓد الهسٓث اقكلً﴾كىتى

، كدلت لٍئ ثقئئؽ العمـ الثدٓث البْ درست طائئع ا٘ىسئف كثئتئبً ﴾ا٘ىسئف أخك ا٘ىسئف أثب أـ كري﴿
ٍىئ ٚ ﴿: كهقئصدي كأكدت اٖصؿ القرآىْ الكآر الذم دلت لً عشرات أٓئت مىٍٓ ًً الاَّلًبْ فىطىرى الىاَّلئسى عى ًفٍطرىةى الماَّل

 ًً ٍمًؽ الماَّل . "كؿ هكلكد ٓكلد عمِ الفطرة"، ك﴾بىٍاًدٓؿى ًلخى

الىئس كفئقٓكف كفركقٓكف، هىٍـ هف ٓاثث عف الهشبرؾ كهىٍـ هف ٓاثث عف الهخبمؼ، كهف عتئئب القدر 
ٛن هف الفٓرقٓف ٓتد اغٓبً كشكاٌدي فْ العقؿ كالىقؿ، ٚك ٓخفْ كئبب ٌذي السطكر اىثٓئزي إلِ بٓئر  أف ك

ؤهىكف اأف ا خمؽ العئلـ هف أتؿ ىٍئٓب سعٓدة،  الكفئقٓٓف الذٓف ٓؤهىكف ائ٘خئء ا٘ىسئىْ فْ اٖرض، ٓك
ؤهىكف اكمهب إقائؿ : ٓك

ة ا٘ىسئف لٙىسئف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ ألؽ فْ ٌذا الكتكد سعئدة     كهثاػػػػػ
ئ القدسْ لـ     أثبت إلِ بمؾ البْ فْ الثئف  لهئ سكرت اخهٌر

 

ش  إف فكرة التكار ا٘ىسئىْ عمِ الكككب لٓست فكرة امٍئء بعفٓىئ هف البزاـ الثقكؽ، كبثكلىئ إلِ هترد درآك
عمِ طرؼ الكككب، اؿ ٌك بشئرؾ كهسؤكلٓب، ككفئح كتراح، كدهعب كاابسئهب، كثٓف ىبخمِ عف هسؤكلٓبىئ 
فْ القٓرب الككىٓب فىثف إذف هف ٓخرؽ كةٓقب التكار، كراهئ كئف أكضث شرح لهسؤكلٓب التكار هئ عار عىً 

هةؿ القئئـ فْ ثدكد ا كالرابع فٍٓئ كهةؿ قكـ اسبٍهكا عمِ سفٓىب فأصئب اعضٍـ أعٌٛئ ": الرسكؿ الكٓرـ
كاعضٍـ أسفمٍئ فكئف الذٓف فْ أسفمٍئ إذا اسبقكا الهئء هركا عمِ هف فكقٍـ، فقئلكا لك أىىئ خرقىئ فْ ىصٓاىئ 
ف أخذكا عمِ أٓدٍٓـ ىتكا كىتكا تهٓعئن  مككا تهٓعئن كا  ـ كهئ أرادكا ٌمككا ٌك .  "خرقئن فمـ ىؤذ هف فكقىئ، فإف بركٌك

كذا فإف الهىتز ا٘ىسئىْ الذم بثقؽ فْ الهتئؿ الدامكهئسْ عئد اأعظـ الفكائد عمِ العٛقئت الدكلٓب،  ٌك
ئ فْ خٓر  ذي كمٍئ قٓـ إسٛهٓب أصٓمب، ٓىاغْ اسبةهئٌر كأسٍـ فْ تعؿ العئلـ أكةر بقئرائن كبفئٌهئن كبعئرفئن ٌك

ئ كبفئعمٍئ الهسبهر ٌر . اٖهب كائلبئلْ ا٘سٍئـ فْ بطٓك
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ف القئعدة ا٘سٛهٓب البْ بثكـ ٌذا المكف هف البعئكف كالبكئهؿ ٌْ قكؿ الرسكؿ الكٓرـ الخمؽ كمٍـ عٓئؿ ": كا 
 ."ا كأثب الخمؽ إلِ ا أىفعٍـ لعٓئلً

كذا فإف اعبهئد ىص اٚبفئقٓب الدكلٓب ؿ  ،18/4/1961عٛقئت الدامكهئسٓب البْ بـ بكقٓعٍئ فْ فٓٓىئ ٓكـ ؿٌك
، ٖىً هف ائب بكافؽ اٖهب هع تٓراىٍئ عمِ أهر هائح، كدٓىئن ٌك هف ثٓث الهادأ أهر هشركع كهطمكب فقٍئن 

كةئىٓئن ٖىً كفئء ائلعقكد البْ أهر ا أف ىكفْ اٍئ، كةئلةئن ٖىً هصمثب ثقٓقٓب لٗهب، بعكد ائلخٓر عمِ سئئر 
. الىئس

 هئدة، ببىئكؿ اهتهكعٍئ طآعب العٛقئت الدامكهئسٓب كاٖصكؿ الهبفؽ عمٍٓئ فْ 52كببألؼ اٚبفئقٓب هف 
إطئر بائدؿ السفراء كالهاعكةٓف الدامكهئسٓٓف، ٚك ٓكتد ساب لبكٓرس أم هكقؼ سماْ ضد ٌذي الهكاد 

ا٘ترائٓب، كغئٓب اٖهر أف هسؤكلٓب الدكلب ا٘سٛهٓب فْ بىفٓذ هضهكف ٌذي اٚبفئقٓئت ببأكد هف المثظب البْ 
ٚن ﴿:ٓبـ بكقٓعٍئ اكتً صثٓث ٖىٍئ البزاـ ائلعٍد كقد قئؿ ا بعئلِ ٍٍدى كىئفى هىٍسؤيك ًٍٍد ًإفاَّل اٍلعى . ﴾كىأىٍكفيكٍا ًائٍلعى

كهع ذلؾ فإف هف الهفٓد ٌىئ أف ىذكر دٓائتب اٚبفئقٓب، كىقئرب آىٍئ كآف الهقئصد ا٘سٛهٓب الكارل فْ 
 . الكفئؽ كالبعئكف ا٘ىسئىْ

 :الدكؿ اٖطراؼ فْ ٌذي اٚبفئقٓب

أىً هىذ زهف اعٓد كشعكب كؿ الامداف بعبرؼ اىظئـ الههةمٓف الدامكهئسٓٓف كبعرؼ أٌداؼ كهائدئ   بذكرإذ
كفْ الهثئفظب عمِ السٛـ كاٖهف – هٓةئؽ ٌٓئب اٖهـ لهبثدة الخئصب ائلهسئكاة فْ ثؽ سٓئدة كؿ الدكؿ 

 .كفْ بىهٓب عٛقئت الصداقب آف اٖهـ, الدكلٓٓف

ِ هقبىعب اأف ابفئقٓب دكلٓب عف العٛقئت كاٚهبٓئزات كالثصئىئت الدامكهئسٓب سبسئعد عمِ بثسٓف  ٌك
 .عٛقئت الصداقب آف الامداف هٍهئ بائٓىت ىظهٍئ الدسبكٓرب كاٚتبهئعٓب 

ْ عمِ ٓقٓف اأف الغرض هف ٌذي الهزآئ كالثصئىئت اؿ ٌك بأهٓف أداء الاعةئت , لٓس ٌك بهٓٓز أفراد, ٌك
 .الدامكهئسٓب ٖعهئلٍئ عمِ أفضؿ كتً كههةمب لدكلٍئ

كبؤكد أىً ٓتب أف ٓسبهر بطآؽ قكاعد القئىكف الدكلْ البقمٓدم فْ الهسئئؿ البْ لـ بفصؿ فٍٓئ ىصكص 
 .ٌذي اٚبفئقٓب صراثب 
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:  كابفقت عمِ هئ ٓأبْ

ْ هكاد إترائٓب كعهمٓب لبكٓرس ٌذا البعئكف . ةـ برد هكاد اٚبفئقٓب اٚةىبئف كالخهسكف، ٌك

هكف القكؿ إف دٓائتب ٌذي اٚبفئقٓب البْ بثدد أٌدافٍئ هىستهب بهئهئن هع القٓـ ا٘سٛهٓب فْ اىئء عئلـ  ٓك
: السمـ كالبعئكف الدكلْ، كفؽ هئ دلت لً أٓئت الكٓرهب

 مىِ الماَّلًً ﴿:كلً بعئلِؽ كاَّلٍؿ عى بىكى ٍىئ كى ٍمـً فىئٍتىىٍث لى كا ًلمساَّل ىىثي ٍف تى  .﴾كىاً 
 ًًسٓانئ﴿: كقكل ءو ثى ٍْ مىِ كيؿِّل شى ًى كىئفى عى ٌىئ ًإفاَّل الٌم ٍىئ أىٍك ريدُّك ُّٓكٍا ًاأىٍثسىفى ًهٍى ٍٓبـي ًابىًثآَّلبو فىثى ِّٓل ذىا ثي  .﴾كىاً 
 ًفيكا﴿: كقكل قىاىئًئؿى ًلبىعىئرى ـٍ شيعيكانئ كى عىٍمىىئكي  .﴾كىتى
 ًًى ٓيًثبُّ اٍلهيباَّلًقٓفى ﴿: كقكل ـٍ ًإفاَّل الٌم ٍي ـٍ فىئٍسبىًقٓهيكٍا لى  .﴾فهىئ اٍسبىقىئهيكٍا لىكي
 ًٛن ﴿: كقكل ـٍ سىًآ ًٍ مىٍٓ ـٍ عى ًي لىكي عىؿى الماَّل ـى فىهىئ تى مى ـي الساَّل ـٍ كىأىٍلقىٍكا ًإلىٍٓكي ـٍ ٓيقىئًبميككي ـٍ فىمى ليككي  .﴾فىًإًف اٍعبىزى
 ًـٍ عىديكٌّ ﴿: كقكل ًي لىكي ٍٓطىئًف ًإىاَّل ٚى بىباَّلًاعيكا خيطيكىاًت الشاَّل ٍمـً كىئفاَّلبن كى ميكا ًفِ السِّل ٍىئ الاَّلًذٓفى آهىىيكا اٍدخي ٓىئ أىُّٓ

ًآفه   .﴾هُّ

ب الكٓرهب هف قٓـ البعئكف الدكلْ كا٘خئء كالبسئهث،  كأٓئت اٍذا الهعىِ كةٓرة، ككذلؾ هئ كرد فْ السىب الىآك
ككمٍئ بثهؿ الىبٓتب إٓئٌئ هف كتكب الدخكؿ فْ السمـ كالبعئكف ا٘ىسئىْ، ككتكب بىفٓذ العقكد كالعٍكد عمِ 

. كتً ٓسبقٓـ أخٛقٓئن كثقكقٓئن 

كذا فإف الهشبرؾ آف ا٘سٛـ كالقٓـ الدامكهئسٓب كةٓر، كقٓئـ البعئكف الدكلْ عمِ أسئس هف السمـ  ٌك
. كالهصئلث الهبائدلب ٌك هقصد إسٛهْ ثقٓقْ، كبكافؽ إىسئىْ كعئلهْ ىئتث

ر الهعئرؼ الدامكهئسٓب كاىئء هٓزد هف ظركؼ السمـ لبأهٓف  كفْ ىٍئٓب ٌذي الدراسب ٓهكف القكؿ إف بطٓك
ك هصمثب ثقٓقٓب  ، لٗهبعٛقئت دكلٓب ىئتثب ٌك هقصد إسٛهْ ىآؿ أكدبً ىصكص الكبئب كالسىب، ٌك

. كثٓةهئ كئىت الهصمثب العئهب فةـ شرع ا

﴾ ـي اٍلعيٍسرى ـي اٍلٓيٍسرى كٚى ٓيًرٓدي ًاكي ًي ًاكي ٍةـً ، ﴿ٓيًرٓدي الماَّل ً٘ مىِ ا ىيكٍا عى ٚى بىعىئكى مىِ اٍلارِّل كىالباَّلٍقكىل كى ىيكٍا عى بىعىئكى . كىاٍلعيٍدكىاًف﴾ ﴿ كى
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نموذج من التعامل الدبموماسي لرسول ا 

ىتراف إقمٓـ كآر آف الٓهف كالثتئز، دخمت إلًٓ الىصراىٓب هىذ القرف الرااع لمهٓٛد ككئف ٓعبار أٌـ كرسْ 
لٗرةكذكسٓب الشرقٓب فْ تٓزرة العرب، ةـ بعرض أٌؿ ىتراف لغزك ذك ىكاس الٍٓكدم الذم أثرؽ الهؤهىٓف 
هف الهسٓثٓٓف ائلىئر، كفٍٓـ ىزلت سكرة الاركج كفٍٓئ قصب أصثئب اٖخدكد، كقد امغ عدد الشٍداء هىٍـ 

دة الرسكؿ الكٓرـ اىثك ىصؼ قرف524ىثك أثد عشر ألفئن، ككئف ذلؾ عئـ  .  أم قاؿ ٚك

كلِ الىاْ الكٓرـ اٌبهئهئن ائلغئن ٌٖؿ ىتراف، كقد اسبقاؿ الىاْ الكٓرـ فْ السىب السئاعب كفد ىصئرل أكقد 
، كأقئـ الكفد فْ هستد الىاْ الكٓرـ خهسب عشر العئقبىتراف ككئىكا ىثك خهسٓف شخصئن عمِ رأسٍـ السٓد 

ىبتعكف أرضٍئ، كهع أف القكـ لـ ٓدخمكا فْ ا٘سٛـ كلـ ٓقركا  شراكف هف هئئٍئ ٓك ئ ٓك ٓكهئن ٓأكمكف هف ةهئٌر
اىاكة رسكؿ ا، كلكف الىاْ الكٓرـ أكرهٍـ كاسبهع إلٍٓـ كأامغٍـ رسئلبً، ةـ كبب لٍـ كبئائن ائلغ اٌٖهٓب صئر 

. فٓهئ اعد أثد أٌـ الكةئئؽ البئٓرخٓب فْ الثٓرئت الدٓىٓب كبعٓزز الهشبرؾ كثسف التكار

ٛن أهٓىئن ثؽ  ٛن أهٓىئن، فقئؿ ٖرسمف هعكـ رت كفْ ىٍئٓب هقئهٍـ ائلهدٓىب طماكا هف الىاْ أف ٓرسؿ فٍٓـ رت
أهٓف، فئسبشرؼ لٍئ الىئس كاخبئر رسكؿ ا أائ عآدة اف التراح سفٓران هقٓهئن فٍٓـ، كقئؿ ٌذا أهٓف ٌذي 

. اٖهب

هئ رأٓىئ اعدٌـ كفدان هةمٍـ، ": كهف طٓرؼ هئ ركم فْ أهر كفد ىصئرل ىتراف، هئ أكردي ااف كةٓر فْ بفسٓري
فقئهكا فْ هستد رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓصٌمكف، فقئؿ رسكؿ ا صمِ ا  كقد ثئىت صٛبٍـ،

ـ، فصٌمكا إلِ الهشرؽ: كسمـ عمًٓ . ()"دعٌك

هكف  فكئىت صٛبٍـ فْ هستد رسكؿ ا إشئرة ائلغب اٌٖهٓب لمثٓرئت الدٓىٓب البْ هىثٍئ ا٘سٛـ لمىئس، ٓك
القكؿ إىً بأسٓس لهادأ بهكٓف السفراء هف إقئهب شعئئر دٓىٍـ عمِ هئ اعبئدكي، كثٓف ٌـ اعض الصثئاب 
اهىعٍـ، رفض رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ذلؾ كأرشد القكـ إلِ الشرؽ ثٓث ٓؤدم الىصئرل عائدبٍـ 

.  كهىئسكٍـ

ذا هئ ىطئلعً فْ ىص العٍد الذم كباً لٍـ رسكؿ ا كهئ أكردي الآٍقْ اىصً فْ دٚئؿ الىاكة : ٌك
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.... اسـ ا الرثهف الرثٓـ  » 

ٌؿ همبٍئ، تكار ا كذهب هثهد الىاِ رسكؿ ا، ..  ٌذا هئ كبب هثهد الىاْ رسكؿ ا لىتراىكثئشٓبٍئ، ٖك
ٓىعٍـ، ككؿ هئ بثت أٓدٍٓـ هف قمٓؿ أك كةٓر  .عمِ أهكالٍـ كأىفسٍـ كهمبٍـ كغئئاٍـ كشئٌدٌـ، كعشٓربٍـ، كًا

ائىٓبً، كأف أثرس دٓىٍـ كهمبٍـ أٓف كئىكا ٓيغآَّلر أسقؼ هف أسقفٓبً، ٚك راٌب هف ٌر اهئ أثفظ اً ىفسِ .. ٚ 
ت  ٓيكرىي أٌؿ الاىت عمِ بزٓك ٓيثهاَّلمكف هف الىكئح شططئ ٚ ٓٓردكىً، ٚك  كخئصبِ كأٌؿ ا٘سٛـ هف همبْ،ٚك 
تنئ؛ ٖف ذلؾ ٚ ٓككف إٚ اطٓاب قمكاٍـ، كهسئهثب  ٓيضئٌر فِ ذلؾ إف هىعكا خئطانئ كأاىكٍا بزٓك الهسمهٓف، ٚك 

 .أٌكائٍـ، إف أثاكي كرضكا اً

ـ كدٓىٍـ إلِ ًرٍفد هف الهسمهٓف  ٓىعٍـ كصكاهعٍـ أك أل شِء هف هصئلث أهكٌر كلٍـ إف اثبئتكا فِ هرهاَّلب ًا
ب لٍـ عمِ هصمثب  ىنئ عمٍٓـ، اؿ بقٓك ٓيٍرفدكا عمِ ذلؾ كٓيعئكىىكا، ٚك ٓككف ذلؾ دٓى ب لٍـ عمِ هرهاَّلبٍئ، أف  كبقٓك

اب لٍـ، كهىاَّلب  كرسكلً عمٍٓـ  .دٓىٍـ، ككفئءن اعٍد رسكؿ ا، كهٌك

ضئفب إلِ تئىب السهئثب كالهرثهب البْ ظٍرت فْ الكبئب فإف فْ العٍد أٓضئن كاتائت دامكهئسٓب هبائدلب  كا 
ٛن هبقدهئن هف البائدؿ الدامكهئسْ  ثٓث ىص ،آف الرسكؿ كأٌؿ ىتراف، كبضهف كبئب الرسكؿ الكٓرـ فص

عمِ كتكب كفئدة الهاعكةٓف هف قاؿ رسكؿ ا، كبـ بثدٓد ٌذي الكفئدة اعشٓرف لٓمب، كهئ اشبهؿ الكبئب عمِ 
إلزاهٍـ اعدد هف الكاتائت بتئي ظركؼ الطكارئ البْ قد ٓبعرض لٍئ الهاعكةكف فْ هىئطؽ ىتراف، كبـ بثدٓد 

: هسؤكلٓب ىتراف ائلبفصٓؿ

 ".كعمِ ىتراف هؤىب رسمْ كهبعبٍـ هئ آف عشٓرف ٓكهئ فدكىً، ٚك بثاس رسمْ فكؽ شٍر"

عبار ذلؾ ٓهةئاب ابفئؽ همثقٓب عسكٓرب آف الامدٓف، بمبـز اهكتاً كؿ دكلب اثهئٓب الطرؼ أخر عمِ   ٓك
ْ ذهب هضهكىب لدل الدكلب  ، ٌك ىص اٚبفئؽ أٓضئ عمِ أف ٌذي الهعكىب بعبار اهةئاب الدٓف الهمـز أراضٍٓئ، ٓك

. الهسمهب

.... كىصت اٚبفئقٓب أف
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عمٍٓـ عئٓرب ةٛةٓف درعئن كةٛةٓف فرسئن كةٛةٓف اعٓران إذا كئف كٓد كهعرة، كهئ ٌمؾ ههئ أعئركا رسمْ هف "
. "دركع أك خٓؿ أك ركئب فٍك ضهئف عمِ رسمْ ثبِ ٓؤدكي إلٍٓـ

كهع إقرار ٌذي اٚبفئقٓب الدامكهئسٓب كاعبراؼ الدكلبٓف اثقكؽ كؿ هىٍهئ فإف الىاْ الكٓرـ ىص اكضكح عمِ 
ئ، ككئف الآئف  اثبراـ اٚخبٓئر الدٓىْ لىصئرل ىتراف، ككذلؾ البرابآب الدٓىٓب كالبرقٓئت الكىسٓب البْ اعبئدٌك
الىاكم ثٓرصئن عمِ اسبخداـ هصطمث أٌؿ ىتراف فْ البسهٓئت الكٍىكبٓب، عمِ الرغـ هف غرابً عف المسئف 

: القرشْ كبىئقضً البئـ هع القٓـ ا٘سٛهٓب

كلىتراف كثئشٓبٍئ تكار ا كذهب هثهد الىاْ عمِ أىفسٍـ كهمبٍـ كأرضٍٓـ كأهكالٍـ كغئئاٍـ كشئٌدٌـ 
كعشٓربٍـ كآعٍـ كأف ٚ ٓغٓركا ههئ كئىكا عمًٓ ٚك ٓغٓركا ثقنئ هف ثقكقٍـ ٚك همبٍـ، ٚك ٓغٓركا أسقفنئ عف 

ائىٓبً، ٚك كاقٍئ هف كقٍٓئي، ككؿ هئ بثت أٓدٍٓـ هف قمٓؿ أك كةٓر  .أسقفٓبً ٚك راٌانئ هف ٌر

كلٓس عمٍٓـ دىٓب ٚك دـ تئٌمٓب ٚك ٓثشركف ٚك ٓعشركف ٚك ٓطأ أرضٍـ تٓش، كهف سأؿ فٍٓـ ثقنئ فآىٍـ 
 .الىصؼ غٓر ظئلهٓف ٚك هظمكهٓف

كابأهؿ دقٓؽ ىدرؾ أف الىاْ الكٓرـ ىتث فْ بثقٓؽ هكئسب دامكهئسٓب ائلغب اٌٖهٓب، هف خٛؿ ٌذا اٚبفئؽ  
: ىعد هىٍئ

 ابفئقٓب اعبراؼ دامكهئسْ هبائدؿ هع دكلب عٓرقب لدٍٓئ كرسْ كىسْ عٓرؽ .
 ابفئقٓب عدـ اعبداء آف الدكلبٓف. 
 إقرار ائلثقكؽ الدٓىٓب الكئهمب لكؿ هف التئىآف. 
  (ٚ ٓثشركف ٚك ٓعشركف)هىث الثصئىب الشخصٓب كالهئلٓب لمهاعكةٓف الهبائدلٓف. 
 بعئكف لكتسبْ لبأهٓف السفراء كالهىدكآف هف الطرفٓف غٓر الهقٓهٓف. 
 إعٛف هئ ٓهكف بسهٓبً أكؿ همثقٓب عسكٓرب دامكهئسٓب فْ أرض العرب .
 ك أاك عآدة اف التراح  .بعٓٓف سفٓر هقٓـ ٌك

لقد كئىت ٌذي اىتئزات ائلغب اٌٖهٓب فْ إطئر بأهٓف الثدكد التىكآب لمدكلب ا٘سٛهٓب، كاىئء عٛقئت ثسف 
تكار، هع أف الثكار فْ العقٓدة لـ ٓفض إلِ ىبٓتب هرضٓب، ثٓث بهسؾ كفد ىتراف اهكقفٍـ اٚعبقئدم، 

. كرفضكا الدخكؿ فْ ا٘سٛـ
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 ا٘ىسئىْ عمِ الهشبرؾ الدٓىٓب البْ أعطئٌئ ا٘سٛـ لمىئس، كالبأكٓد عمِ الثٓرئتكهئ برسـ اٚبفئقٓب هٛهث 
خئصئن ارعئٓب أٌؿ الكبئب الذٓف خصبٍـ الشٓرعب اأثكئـ اٌبهئهئن  الفكرم، كهئ بعكس اٚخبٛؼالرغـ هف 

. خئصب قئئهب عمِ اٚعبراؼ الهبائدؿ كاٚثبراـ
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 نموذج من الخطاب الدبموماسي لرسول ا
، ىثك ألؼ  الهىئذرة عرب هف قثطئف غئدركا الٓهف عقب اىٍٓئر ثضئرة هأرب اعد اىٍٓئر السد ائلسٓؿ العـر

قاؿ الهٓٛد، كاشبٍرت ٌتربٍـ اٍترة بىكخ أك لخـ كقد ىزلكا اأرض العراؽ، كأسسكا أكار بتهع عراْ عئـ 
ثبِ بئٓرخً، كئىت عئصهبٍـ الثٓرة كأطمقكا عمِ أىفسٍـ لقب همكؾ العرب، ككئىت هدىٍـ بهبد هف اٖىائر 
هكف القكؿ إىٍـ كئىكا ٓسٓطركف عمِ تئىب كآر هف العراؽ سئثؿ الخمٓت الههبد  إلِ الاثٓرف إلِ عهئف، ٓك

 اسبدرج همؾ الفرس خسرك 609 الفئرسٓب كفْ عئـ لٙهاراطكٓربإلِ ثضرهكت، كقد كئىكا ٓشكمكف قمقئن 
الةئىْ همؾ الهىئذرة الىعهئف اف الهىذر كقبمً بثت أقداـ الفٓمب، كقد ةئر لذلؾ العرب كاىدلعت آىٍـ ثرب ذم 

ٌذا ٓكـ اىبصؼ فًٓ العرب هف : "قئر، كأظٍركا فٍٓئ اسئلب فٓردة، كفٍٓئ قئؿ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ
، كاعد سمسمب هكاتٍئت بهكىكا هف فرض شركط هعقكلب فْ عٛقئبٍـ هع فئرس، ٓضهىكف فٍٓئ "العتـ

. ا٘هاراطكٓربٖىفسٍـ قدران كآران هف الثكـ الذابْ كلكىٍـ ٚ ٓخرتكف عف سمطئف 

أهئ عقئئدٌـ فكئىت عمِ همب إارآٌـ كقد أصئاٍئ هئ أصئب قٓرشئن هف الشرؾ كالكةىٓب، كهئ اىبشرت فْ اٛدٌـ 
كىٓسب الهشرؽ، ككئىكا ٓأبكف فْ الهكسـ إلِ الثـر الشٓرؼ، ككئف رسكؿ ا ٓرتك أف ٓتد لدٍٓـ كعٓئن 

. لرسئلبً كأف ٓقكهكا اثهئٓبً كىصربً هف قٓرش

ْ السىب البْ بـ فٍٓئ فؾ الثصئر فْ شعب أاْ طئلب اىطمؽ رسكؿ ا إلِ  كفْ السىب العئشرة لمهاعث ٌك
ثهكي سألٍـ أف ٓىصركي ٓك ـ إلِ ا ٓك . القائئؿ فْ الهكسـ ٓدعٌك

ككئف رسكؿ ا ٓرتك أف ٓتد لدل الهىئذرة ثصىئن كأهىئن فٍـ أكار قائئؿ العرب، كلدٍٓـ بئٓرخ ثضئرم، 
ْ عمِ خٛؼ هع اٖرةكذكسٓب الآزىطٓب، كبشاً أف بككف هسٓثٓب  كبىبشر فٍٓـ كىٓسب الهشرؽ الهسٓثٓب ٌك

 .عرآب خئلصب، كلدٍٓـ هراكز ثضئٓرب ائلغب اٌٖهٓب هىٍئ الثٓرة كالىتؼ

الهةقب العئادٓكعآد اف اٖارصكالىئاغب الذآئىٓكطرفب اف العادكلقٓط اف : كهئ ظٍر فٍٓئ أكار شعراء التئٌمٓب
. ٓعهر آٖئدٓكعدم اف ٓزد العائدٓكعهرك اف كمةكهكعهرك اف قهٓئبكأعشِ قٓسكالهرقش اٖكاركلآد اف رآعب

ك أكةر رتئؿ قٓرش عمهئن ائلىسب كهعرفب ائلقائئؿ، كعمْ اف أاْ طئلب  كابربٓب هف أاْ اكر الصدٓؽ ٌك
ك الذم اخبئر فٓهئ اعد هىئزؿ الهىئذرة فْ الككفب كالىتؼ عئصهب لخٛفبً بـ إعداد ٌذا المقئء الفٓرد الذم  ٌك
ك  ببتمِ فًٓ دامكهئسٓب رائعب فْ الخطئب كالهعئهمب، كهف ثسف ثظ البئٓرخ أىً دكف ٌذا المقئء الفٓرد، ٌك
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 البْ كئىت بعرفٍئ العرب عمِ الرغـ هف ثٓئة الاداكة البْ كئىت غئلاب الهبقدهبكةٓقب ٌئهب فْ الدامكهئسٓب 
. فٍٓـ

ْ ركآئت هبقئراب عهكهئن أخبئر لؾ ٌذا الىص هف دٚئؿ الىاكة لمآٍقْ . كهف الركآئت الهبعددة لٍذا المقئء، ٌك

لهئ أهر ا رسكلً صمِ ا عمًٓ كسمـ أف ٓعرض ىفسً عمِ قائئؿ العرب، ": عف عمْ اف أاْ طئلب قئؿ
خرج كأىئ هعً، كأاك اكر رضْ ا عىً، فدفعىئ إلِ هتمس هف هتئلس العرب، فبقدـ أاك اكر رضْ ا عىً 

، "هف شٓائف اف ةعماب":  قئلكا"ههف القكـ؟": فقئؿ..... ككئف هقدهئ فْ كؿ خٓر، ككئف رتٛ ىسئاب فسمـ 
ء غرر الىئس، ": فئلبفت أاك اكر رضْ ا عىً إلِ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ فقئؿ اأاْ أىت كأهْ ٌٚؤ

ئىئ اف قآصب، كالهةىِ اف ثئرةب، كالىعهئف اف شٓرؾ، ككئف هفركؽ قد غماٍـ  كفٍٓـ هفركؽ اف عهرك، ٌك
ٚن كلسئىئن، ككئىت لً غدٓربئف بسقطئف عمِ بٓرابً ككئف أدىِ القكـ هتمسئن  ، فقئؿ أاك اكر رضْ ا "تهئ

ككٓؼ ": فقئؿ أاك اكر. "إىئ لىٓزد عمِ ألؼ، كلف بغمب ألؼ هف قمب":  فقئؿ هفركؽ"كٓؼ العدد فٓكـ؟": عىً
كٓؼ الثرب آىكـ ": فقئؿ أاك اكر رضْ ا عىً. "عمٓىئ التٍد كلكؿ قكـ تٍد":  فقئؿ الهفركؽ"الهىعب فٓكـ؟
ىئ ":  فقئؿ هفركؽ"كآف عدككـ؟ ىئ ٖشد هئ ىككف لقئء ثٓف ىغضب، كا  إىئ ٖشد هئ ىككف غضائن ثٓف ىمقِ، كا 

دٓؿ عمٓىئ أخرل، لعمؾ أخئ  د، كالسٛح عمِ المقئح، كالىصر هف عىد ا، ٓدٓمىئ هرة ٓك لىؤةر التٓئد عمِ اٖٚك
امغىئ أىً ٓذكر ذلؾ، ":، فقئؿ هفركؽ"قد امغكـ أىً رسكؿ ا أٚ ٌك ذا": فقئؿ أاك اكر رضْ ا عىً،"قٓرش؟

 فبقدـ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ فتمس كقئـ أاك اكر رضْ ا عىً ٓظمً ،"فإٚـ بدعك ٓئ أخئ قٓرش؟
أدعككـ إلِ شٍئدة أف ٚ إلً إٚ ا كثدي ٚ شٓرؾ لً، كأف »: اةكاً، فقئؿ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ

لِ أف بؤككىْ كبىصركىْ، فإف قٓرشئن قد ظئٌرت عمِ أهر ا، ككذات رسمً،  هثهدان عادي كرسكلً، كا 
ٚـ بدعكىئ ٓئ أخئ قٓرش، ":، فقئؿ هفركؽ اف عهرك«كاسبغىت ائلائطؿ عف الثؽ، كا ٌك الغىْ الثهٓد كا 

 قؿ بعئلكا أبؿ هئ ثـر راكـ : "، فبٛ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ"فكا هئ سهعت كٛهئن أثسف هف ٌذا
ٚـ بدعكىئ ٓئ أخئ ":فقئؿ هفركؽ. "فبفرؽ اكـ عف سآمً ذلكـ كصئكـ اً لعمكـ ببقكف"إلِ  ..... "عمٓكـ كا 
فبٛ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ": قئؿ،فكا هئ ٌذا هف كٛـ أٌؿ اٖرض، ةـ رتعىئ إلِ ركآبىئ.. قٓرش 

ىٍِ عف الفثشئء كالهىكر كالاغْ ٓعظكـ لعمكـ بذكركف" ٓبئء ذم القراِ ٓك  ،"إف ا ٓأهر ائلعدؿ كا٘ثسئف كا 
دعكت كا ٓئ أخئ قٓرش إلِ هكئـر اٖخٛؽ كهثئسف اٖعهئؿ، كلقد أفؾ قكـ كذاكؾ ":فقئؿ هفركؽ اف عهرك

. "كظئٌركا عمٓؾ

ذا ٌئىئ شٓخىئ كصئثب دٓىىئ": ككأىً أثب أف ٓشركً فْ الكٛـ ٌئىئ اف قآصب، فقئؿ قد ":، فقئؿ ٌئىئ"ٌك
سهعت هقئلبؾ ٓئ أخئ قٓرش إىْ أرل أف بركىئ دٓىىئ كابائعىئ عمِ دٓىؾ لهتمس تمسبً إلٓىئ لٓس لً أكؿ ٚك 
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ىهئ بككف الزلب هع العتمب، كهف كرائىئ قكـ ىكري أف ٓعقد  آخر أىً زلؿ فْ الرأم، كقمب ىظر فْ العئقاب، كا 
ذا الهةىِ ":ككأىً أثب أف ٓشركً الهةىِ اف ثئرةب، فقئؿ. "عمٍٓـ عقد، كلكف ىرتع كبرتع كىىظر كبىظر ٌك

سهعت هقئلبؾ ٓئ أخئ قٓرش، كالتكاب فًٓ تكاب ": ، فقئؿ الهةىِ اف ثئرةب"اف ثئرةب شٓخىئ كصئثب ثراىئ
ىئ إىهئ ىزلىئ آف صٓرٓف الٓهئهب، كالسهئهب ، فقئؿ "ٌئىئ اف قآصب فْ بركىئ دٓىىئ كهبئاعبؾ عمِ دٓىؾ، كا 

أىٍئر كسرل كهٓئي العرب، فأهئ هئ كئف هف ": فقئؿ« هئ ٌذاف الصٓرئف؟ »:رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ
أىٍئر كسرل فذىب صئثاً غٓر هغفكر كعذري غٓر هقاكؿ، كأهئ هئ كئف ههئ ٓمْ هٓئي العرب فذىب صئثاً 

ىْ أرل أف ٌذا  ىئ إىهئ ىزلىئ عمِ عٍد أخذي عمٓىئ أف ٚ ىثدث ثدةئن ٚك ىؤكم هثدةئن كا  هغفكر كعذري هقاكؿ، كا 
ؾ كىىصرؾ ههئ ٓمْ هٓئي العرب فعمىئ . "اٖهر الذم بدعكىئ إلًٓ ٓئ قرشْ ههئ ٓكري الهمكؾ، فإف أثاات أف ىؤٓك

ف دٓف ا لف ٓىصري إٚ هف ":فقئؿ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ هئ أسأبـ فْ الرد إذ أفصثبـ ائلصدؽ، كا 
فرشكـ  ـ كأهكالٍـ ٓك ٛن ثبِ ٓكرةكـ ا أرضٍـ كدٓئٌر ثئطً هف تهٓع تكاىاً، أرأٓبـ إف لـ بماةكا إٚ قمٓ

فبٛ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ ":، قئؿ"المٍـ فمؾ ذلؾ":فقئؿ الىعهئف اف شٓرؾ،"ىسئءٌـ أبساثكف ا كبقدسكىً؟
ىىًذٓرنا"كسمـ  هياىشِّلرنا كى دنا كى ًٌ ٍمىىئؾى شىئ ًىٓرنا،ًإىاَّلئ أىٍرسى ئ هُّ ًسرىاتن ًً كى ًً ًاًإٍذًى دىاًعٓنئ ًإلىِ الماَّل ، ةـ ىٍض رسكؿ ا صمِ ا " كى

ك ٓقكؿ هئ أشرفٍئ اٍئ ٓدفع ا !! ٓئ أائ اكر أٓب أخٛؽ فْ التئٌمٓب ":عمًٓ كسمـ قئاضئن عمِ ٓدم أاْ اكر ٌك
. ()"عز كتؿ اأس اعضٍـ عف اعض، كاٍئ ٓبثئتزكف فٓهئ آىٍـ

:  التكاىب أبٓبإارازكفْ قراءة دامكهئسٓب لٍذا الثكار الفٓرد ٓهكىىئ 

 ٌهٓب اٖرشفب كهعرفب بئٓرخ الفٓرؽ الهثئكر كهىئزلً كهكئىبً كطائئعًأ. 
 الهسبكل الاٛغْ كالخطئاْ الذم بهٓز اً فٓرقئ الثكار. 
 ًالهكقع الدامكهئسْ الذم كئف ٓشغمً كؿ عضك فْ ٌذا الكفد كثسف إدراؾ كؿ سفٓر ٚخبصئصئب. 
 هسبكل الشفئفٓب كالكضكح الفٓرد الذم كئف ٓطاع ٌذي المقئءات كالثكارات. 
 البأكٓد عمِ عدـ البعتؿ فْ الهكقؼ الدامكهئسْ ككتكب عاكر القرار عار اٖقىٓب الهبخصصب. 
 ضركرة البأكٓد عمِ اٚلبزاهئت الدامكهئسٓب السئاقب، ككتكب هراعئبٍئ كعدـ ىقض اعضٍئ ااعض. 
 البأكد هف دسبكٓرب اٚبفئقٓب الدامكهئسٓب قاؿ البكقٓع عمٍٓئ. 
 اثبراـ الهكاقؼ السٓئدٓب لمدكؿ، كلك أخفؽ الطرفئف فْ البكقٓع عمِ الهعئٌدة الهطمكاب. 
  آٖدٓكلكتْا٘قرار ائلهشبرؾ ا٘ىسئىْ كاثبراهً، عمِ الرغـ هف البىئقض .
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 هبئاعب ٌذا الهكقؼ الىاكم الهسؤكؿ فْ الثكار الدامكهئسْ هع عرب الهىئذرة فإىىئ سىدرؾ أفٚك شؾ 
 إذا بذكرىئ أف الفٓرؽ الهشئرؾ فْ كفد ٚسٓهئالهسبكل الدامكهئسْ الرفٓع الذم ترل هف خٛلً البفئكض، 

الثٓرة كئف ٓشكؿ أكار كٓئف عراْ فْ ذلؾ البئٓرخ ككئف الهىئذرة ٓثكهكف هعظـ العراؽ كالخمٓت الشرقْ 
ت إلِ عهئف، ككئىت لٍـ هىئطؽ ىفكذ بصؿ  .  كدكهب التىدؿاٖردفلِ قمب إلتٓزرة العرب هف الكٓك

كهع أف الثكار لـ ٓفض إلِ بثكؿ القكـ عف دٓىٍـ كلكف الهبئاعب الدامكهئسٓب فٓهئ ٓأبْ هف آٖئـ اسبهرت، 
خكاىً هف زعهئء الهىئذرة قئدة   ا٘سٛهْ الذم افببث التٓشكعمٓىئ أف ىبذكر كٓؼ أصاث الهةىِ اف ثئرةب كا 

ب البْ اسبهرت هع  ذا الهكقؼ ٓعكس ىتئثئن كآران فْ الدامكهئسٓب الىآك اٛد فئرس كخئض هعركب القئدسٓب، ٌك
ـ لٙسٛـ كأدرككا أف دكلب ا٘سٛـ الصئعدة ٌْ الهصمثب الثقٓقٓب لٍـ كلقكهٍـ  القكـ ثبِ شرح ا صدكٌر

. هف الهىئذرة هف العراؽ إلِ عهئف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 

النتائج والتوصيات 
 الدراسةنتائج 

: الدراسبفٓهئ ٓمْ بمخٓص هكتز ٌٖـ الىبئئت البْ قئدىئ إلٍٓئ 

: في الفصل التمهيدي

  إف الكبئاب فْ الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب لٓست أهران ثدٓةئن اؿ ساؽ إلِ ذلؾ عدد كآر هف الفقٍئء
. كالعمهئء فْ عصكر هخبمفب

 هر الدامكهئسٓب فْ ا٘سٛـ، اؿ أإف عدـ اسبخداـ هصطمث الدامكهئسٓب ٚ ٓعىْ أف السمؼ لـ ٍٓبـ ب
 .كئف ٓعار عىٍئ امفظ السٓر أك الثكهب أك آداب الهمكؾ أك غٓر ذلؾ هف الهصطمثئت الهرادفب

 :الفق  الدبموماسي في اإلسالم: في الفصل األول

  أقر ا٘سٛـ هادأ العٛقئت الكدٓب آف الدكؿ، كاٚعبراؼ الهبائدؿ، كقد قدهت الدراسب اٖدلب عمِ ذلؾ
. هف الكبئب كالسىب كعهؿ اٖهب

  إف فكرة بقسٓـ العئلـ إلِ فسطئطٓف دار إسٛـ كدار ثرب ٌْ فكرة غٓر كاقعٓب كببىئقض هع بأسٓس
ـ عمِ أدٓئىٍـ، ٚك اد هف هىئقشب ٌذي الفكرة  الىاْ الكٓرـ لعٛقئت كدٓب هع كةٓر هف الهمكؾ، ٌك
كالبأكٓد عمِ أف هئ ىقؿ عف السمؼ هف ٌذا الهعىِ ٚ ٓدؿ عمِ قطع العٛقئت هع الدكؿ غٓر 

 .الهسمهب
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  ،بأكٓد القسهب الةٛةٓب لمعئلـ عمِ أسئس دار إسٛـ كدار ثرب كدار هعئٌدة، أك دار صمث كعٍد
ْ قسهب كاقعٓب كهرىب كبسبتٓب لاىئء عٛقئت إٓتئآب اىئءة  .ٌك

  ئ هف اٖهـ إىهئ ٌك السمـ كلٓس الثرب، كهىئقشب البأكٓد عمِ أف أصؿ عٛقب اٖهب ا٘سٛهٓب اغٌٓر
 .أراء البْ ذٌات إلِ خٛؼ ذلؾ

  ا٘شئرة إلِ هظئف بفصٓؿ القضئٓئ الدامكهئسٓب فْ كبب الفقً ا٘سٛهْ، كبكزع ذلؾ فْ أاكاب التٍئد
 .كالعٍد كالذهب كالصمث فْ كبب الفقً

  البأكٓد عمِ ىتئثئت الرسكؿ الكٓرـ فْ التئىب الدامكهئسْ، ككتكب ابائعً فْ كؿ هئ عمهً هف
 .ثكهب كخٓر

 ا٘شئرة إلِ الزكاج الدامكهئسْ الذم قئـ اً رسكؿ ا كأةهر فْ ثقف الدهئء كقطع أسائب الثركب. 
  ا٘شئرة إلِ بطكر الكعْ كالههئرسب ائلهسئئؿ الدامكهئسٓب عار بئٓرخ الخٛفب الراشدة كاٖهٓب

 .كالعائسٓب كالدكؿ الهببئاعب اعد ذلؾ
  ْآئف البطكر ا٘ٓتئاْ كالسماْ فْ عٛقئت الهسمهٓف ائٖسرة الدكلٓب، كالبأكٓد عمِ الهركىب الب

بهىثٍئ الىصكص الشرعٓب فْ الثكـ عمِ الدكؿ الهخبمفب اثسب هكاقفٍئ هف اٖهب فْ العدؿ كثسف 
 .التكار

 آئف هشركعٓب البهةٓؿ الدامكهئسْ الهؤقت فْ ا٘سٛـ، كبأٓٓد ذلؾ هف الكبئب كالسىب كعهؿ اٖهب. 
  آئف ثكـ البهةٓؿ الدامكهئسْ الدائـ فْ ا٘سٛـ، ككتً اٚسبدٚؿ عمِ ذلؾ هف الكبئب كالسىب كعهؿ

 .اٖهب، كا٘شئرة إلِ أٌـ السفراء الدائهٓف فْ الدكلب الهثهدٓب
  الكبئب كالسىب، كهثئكلب بأصٓؿ قكاعد شرعٓب ٚخبٓئر ٌدماسبىائط شركط بعٓٓف السفراء عمِ كفؽ 

 .السفراء اٌبداء اسٓرة الىاْ صمِ ا عمًٓ كسمـ
  ِاثث هكضكع هشئركب الهرأة فْ الثٓئة الدامكهئسٓب، كرفع القٓكد البْ بثكؿ دكف ذلؾ كالبأكٓد عم

أف الهرأة الهسمهب شئركت فْ العهؿ العئـ، كأف هشئركبٍئ فْ العهؿ الدامكهئسْ ههكىب، ضهف آداب 
 .ا٘سٛـ كقٓهً، كبقدٓـ ىهئذج هف هشئركب الهرأة الفئعمب فْ العهؿ العئـ فْ عصر الصثئاب

  ظٍئر هكقؼ الشٓرعب اثث ثصئىب السفراء، هف الىكاثْ الشخصٓب كالسٓئسٓب كالهئلٓب كالقضئئٓب، كا 
ا٘سٛهٓب فْ كؿ هىٍئ، ككتكب الهكازىب آف قٓـ العدالب كالهسئكاة فْ ا٘سٛـ كآف ثئتئت 

 . الدامكهئسٓٓف لبسٓٓر أعهئلٍـ كأداء هٍئهٍـ
  ئ فْ البئٓرخ دراسب هكضكع الهمثقٓئت الةقئفٓب كالعسكٓرب كالبتئٓرب الثدٓةب، كالاثث عف ىظئئٌر

 .ا٘سٛهْ، كالبهئس ساؿ بعٓزز هشركعٓبٍئ اهئ بقدـ هف خدهب لٗهب فْ تكاىب هخبمفب
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  ههئ اخبصت اً الثضئرة ا٘سٛهٓب كآئف أٌهٓبٍئ هف الىئثٓب ْ ا٘شئرة إلِ سفئرة الثت ٌك
 .الدامكهئسٓب فْ اىئء عٛقئت هبكازىب كعئدلب

 :القيم الدبموماسية في اإلسالم: في الفصل الثاني

  بفصٓؿ آداب السفراء فْ الفقً ا٘سٛهْ، كفؽ دٚٚت الكبئب كالسىب كعهؿ اٖهب، كهثئكلب تهعٍئ
 :فْ إطئر هىٍتْ كهكضكعْ، كهف أارز ٌذي أداب

o اٖهئىب كالدقب فٓهئ ٓككؿ إلًٓ هف هٍئـ. 
o ْالبزاـ هائدئ القدكة فْ السمكؾ الشخص. 
o ظٍئر الٍٓاب فْ غٓر هخٓمب ٚك إسراؼ  .اٚعبىئء ائلهظٍر كا 
o اثبراـ البقئلٓد الدامكهئسٓب هئ لـ ببعئرض هع قٓـ ا٘سٛـ. 
o هعرفب ةقئفب الامد البْ ٓرثؿ إلٍٓئ. 
o اثبراـ القكاىٓف الهثمٓب كاٚلبزاـ اعئدات الىئس كبقئلٓدٌـ. 
o عدـ البدخؿ فْ الشؤكف الداخمٓب لمدكؿ. 
o اىئء تسكرهف الهثاب كاٚثبراـ هع الدكؿ الهضٓفب. 
o اٚلبزاـ ائلبكاصؿ هع الدكلب كالعهؿ فْ سٓئؽ هؤسسئبٍئ. 
o كتكب البكاصؿ هع الكطف كعدـ تكاز اٚىقطئع عىً لفبرات بطكؿ. 
o الشفئفٓب كالهكئشفب هع هرتعٓبً الكطىٓب. 
o بعٓزز ةقئفب الخدهب فْ أداء السفئرات. 
o برقٓب أثكاؿ التئلٓب كاٚعبىئء اٍئ. 
o بهةٓؿ الدكلب كلٓس بهةٓؿ اٖثزاب. 

  إف هادأ الهعئهمب ائلهةؿ بقري الشٓرعب ا٘سٛهٓب كبثبكـ إلًٓ الٓكـ اٖعراؼ الدامكهئسٓب، كاٖهب هأهكرة
 .أف بمبزهً فْ عٛقئبٍئ الدامكهئسٓب، ٚك ٓثؽ البخمْ عىً إٚ فْ إطئر هصمثب ثقٓقٓب لٗهب

  ْالسفٓر هأهكر ائلكفئء لكطىً كا٘خٛص ٖرض إقئهبً، ٚك ٓتكز أف ببىئقض ٌذي الهصئلث ف
 .العٛقئت الكدٓب، اؿ ٌْ ببكئهؿ كببكاصؿ

  إف اخبٛؼ العقئئد ٚ ٓىاغْ أف ٓثكؿ دكف قٓئـ عٛقئت صثٓثب، فئلبعئهؿ الدامكهئسْ ٌك شأف
أرضْ ٓقكـ عمِ أسئس الظئٌر، أهئ الغٓب فٍك شأف سهئكم ٚك ٓعمهً إٚ ا، كأهر ثسئب الىئس 

. هكككؿ إلِ ا ساثئىً
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  إف البعئكف كالبكئهؿ هع دكؿ العئلـ ا٘سٛهْ ٌك هصمثب ثقٓقٓب لكؿ امد إسٛهْ، كعمِ السمؾ
الدامكهئسْ أف ٓعهؿ عمِ اىئء شاكب عٛقئت هبٓىب هع العئلـ ا٘سٛهْ بثقٓقئن لهصئلث كطىً، 

. كاعبهئدان عمِ الثقئئؽ الدٓىٓب كالبئٓرخٓب كالتغرافٓب البْ بعزز ٌذا البكاصؿ

 

 

الدبموماسية في هدي القرآن والسنة : في الفصل الثالث

  هثئكلب اسبىائط اعض الدركس القٓئدٓب البْ قدهٍئ اٖىآئء الكراـ فْ القرآف الكٓرـ اكصفٍـ سفراء
 .آف ا كآف عائدي

  اسط القكؿ فْ سفئرة هكسِ لدل فرعكف ىهكذتئن لمسفئرة الىئتثب البْ شرثٍئ القرآف الكٓرـ آف
 .دكلبٓف، كاسبىائط ا٘شئرات كالبكتٍٓئت هىٍئ

  ْء السفراء كالىتئثئت الب دراسب عاقٓرب الرسكؿ الكٓرـ فْ اخبٓئر سفراءي كقت السمـ، كاراعب ٌٚؤ
 .بهكىكا هف بثقٓقٍئ

 دراسب عاقٓرب الرسكؿ الكٓرـ فْ دامكهئسٓب فض الهىئزعئت كبتىب الثركب ائلطرؽ الدامكهئسٓب. 
  دراسب ىهكذج هف اٖداء الدامكهئسْ العظٓـ لرسكؿ ا هف خٛؿ بعئهمً هع دكلب هسٓثٓب فْ تٓزرة

ْ إقمٓـ ىتراف  .العرب ٌك
  دراسب ىهكذج آخر هف الخطئب الدامكهئسْ الذم قدهً رسكؿ ا هف خٛؿ بعئهمً هع كفد الهىئذرة

 .هف اىْ شٓائف

المشترك بين اإلسالم والدبموماسية الحديثة : الفصل الرابع

  إف الهىتز الدامكهئسْ الذم بثقؽ لماشٓرب كأسٍـ فْ بىظٓـ العٛقئت آف الدكؿ كقطع أسائب الثركب
ف ا٘سٛـ شٓرؾ فْ ٌذا الهىتز الثضئرم . ٌك هىتز إىسئىْ كلٓس هىتزان غرآئن، كا 

 ىهئ ٓسعِ لمثكار آىٍئ كالبثئلؼ كالبكئهؿ د هادأ الصراع آف الثضئرات كا  . إف ا٘سٛـ ٚ ٓٓؤ
  ،إف صداـ الثضئرات هشركع أهٓركْ هبطرؼ كىظٓري هف الةقئفب الشرقٓب قسهب العئلـ إلِ فسطئطٓف

 .كهف هسؤكلٓب الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب بصثٓث صكرة ا٘سٛـ فْ البعئكف الاىئء هع كؿ أهـ اٖرض
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  ِئ هف اٖهـ ٓتب أف ببأسس عمِ البكازف كاٚعبداؿ كالههئةمب كلٓس عم إف عٛقب اٖهب ا٘سٛهٓب اغٌٓر
 .البعئلْ ٚك عمِ الباعٓب كاٚبكئؿ

  ْذا العٛقباٖهب ا٘سٛهٓب كشعكب اٖرض تٓراف عمِ كككب كاثد، كاٖصؿ ف  ٌك السمـ كالبعئكف، ٌك
 .ٚ ٓمغْ ثؽ اٖهب فْ الدفئع عف ىفسٍئ إذا بعرضت لٗخطئر هف الخئرج

  1961بأكٓد اٚبفئؽ فْ الهائدئ كاٌٖداؼ آف الفقً ا٘سٛهْ الهسبىٓر كهئ كرد فْ دٓائتب ابفئقٓب فٓٓىئ 
 .لمعٛقئت الدامكهئسٓب آف الدكؿ، ككتكب البعئهؿ اإٓتئآب هع البفئصٓؿ ا٘ترائٓب لٍذي اٚبفئقئت الدكلٓب
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التوصيات 
 

:  البئلٓبائٖهكربكصْ ٌذي الدراسب 
  دعكة الهعئٌد الدامكهئسٓب كهؤسسئت إعداد الدامكهئسٓٓف إلِ إظٍئر اٌبهئـ أكار ائلقٓـ

. ا٘سٛهٓب فْ الدامكهئسٓب
  إدخئؿ هئدة الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب فْ هىئٌت العمكـ السٓئسٓب كالدامكهئسٓب فْ التئهعئت

 .كالهعئٌد العرآب
  ،عدادٌـ ضركرة قٓئـ دكرات بأٌٓمٓب خئصب لمسفراء كالهمثقٓف الدامكهئسٓٓف لبأٌٓمٍـ كا 

دٌـ ائلهعرفب ا٘سٛهٓب فْ التئىب الدامكهئسْ  .كبزٓك
  ْضركرة بعٓرؼ السمؾ الدامكهئسْ عهكهئن ائلثقئئؽ ا٘ىسئىٓب كاٚتبهئعٓب كاٚقبصئدٓب الب

 .براط آف دكؿ العئلـ ا٘سٛهْ كالعهؿ عمِ بعٓزز ٌذي العٛقئت
  ِبخصٓص اراهت خئصب ٘عداد الدامكهئسٓٓف الهابعةٓف إلِ دكؿ إسٛهٓب، بشبهؿ عم

 .هعرفب هذاٌب ٌذي الامداف، كبئٓرخٍئ ا٘سٛهْ كركااطٍئ البئٓرخٓب ائلامد الهكفد
  البأكٓد عمِ دكر الاعةئت الدامكهئسٓب فْ بثقٓؽ البرااط كالبكاصؿ هع التئلٓئت ا٘سٛهٓب

 .فْ الاٛد البْ ٓكفدكف إلٍٓئ سكاء كئىت الثككهئت إسٛهٓب أـ ٚ
  دعكة السفراء كالسمؾ الدامكهئسْ إلِ بثقٓؽ إىبئج ةقئفْ ٓبصؿ ائلعٛقئت آف امد ا٘ٓفئد

 .كامد اٚسبقائؿ كاعبائر ذلؾ شرطئن لمبرقٓئت كالبكٓرـ
  ٓتئد الفرص بعٓزز دكر الهرأة فْ العهؿ الدامكهئسْ، كبكفٓر الظركؼ الهٛئهب لهشئركبٍئ كا 

 .الٛئقب اٍئ، كاٌٚبهئـ ائلدامكهئسٓئت الهبهٓزات
  ،إثٓئء الدكر الدامكهئسْ لسفئرة الثت، كهىث قئئد اعةئت الثت الثككهٓب الصفب الدامكهئسٓب

كبكفٓر الشركط القئىكىٓب كالهئدٓب لقٓئهً ائلدكر الدامكهئسْ البئٓرخْ الذم كئىت بعىًٓ سفئرة 
 .الثت
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  بعٓزز دكر الهمثؽ الةقئفْ، إلِ تئىب هسؤكلٓئبً الةقئفٓب البقمٓدٓب، كبكفٓر الكسئئؿ
كا٘هكئىئت الٛزهب لٓقكـ اهسؤكلٓبً فْ الدفئع الدامكهئسْ عف سهعب اٖهب ا٘سٛهٓب 

ا٘سٛهكفكآئ البْ بىبشر الٓكـ فْ العئلـ الغراْ ضد ا٘سٛـ، دكف أف ظئٌرة كهكاتٍب 
 .ببثكؿ هٍهبً إلِ رسئلب باشٓٓرب

  دعكة الٍٓئئت اٚتبهئعٓب إلِ بكٓرـ الاعةئت الدامكهئسٓب البْ بقكـ ابثقٓؽ خدهئت ثقٓقٓب
 .لمتئلٓب، إضئفب إلِ البكٓرـ الدامكهئسْ الذم بىئلً الاعةئت هف السمؾ السٓئسْ

 بداكؿ الخهرة كلثـ الخىٓزر فْ : ضركرة اٚعبذار صراثب عف الصىفٓف الهثرهٓف ْ ٌك
الهكائد الدامكهئسٓب، كاعبائر ذلؾ هف خصئئص ٌذي اٖهب، كعدـ السهئح ائلهتئهٛت فْ 

 .ٌذا، كالبأكٓد أف الهثـر هثصكر فْ ٌذا اٚسبةىئء
  الدعكة ٘صدار كةٓقب عئلهٓب ٚثبراـ الهقدس الدٓىْ فْ الشأف الدامكهئسْ، كهىع إٌئىب

 .الرهكز الدٓىٓب الهثبرهب فْ أم دٓف
  بدعك ٌذي الدراسب الهعئٌد كالكمٓئت الدامكهئسٓب فْ العئلـ ا٘سٛهْ ٘عداد كةٓقب

ئ فْ هىظهب البعئكف ا٘سٛهْ، كهف ةـ اعبهئدٌئ فْ  قراٌر الدامكهئسٓب ا٘سٛهٓب العئلهٓب كا 
 .سئئر الهىظهئت ذات الشأف
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المراجع المصادر و
 كآئف الطاعب البْ بهت ا٘شئرة إلِ الصفثئت هىٍئ، الكبئبفٓهئ ٓمْ آئف الهراتع البْ بـ اعبهئدٌئ فْ 

 .كهكئىً كالدار الىئشرة (إف ذكري الىئشر)كبئٓرخ الطاع 

ٚن ةـ ىساً، ةـ بئٓرخ كفئبً، كاكبفٓىئ فْ الهعئصٓرف  ٚن ةـ الهؤلؼ اسهً أك كقهىئ ائٚلبزاـ اذكر الكبئب أك
 .ائ٘شئرة إلِ أىً هعئصر، كلك أىً بكفْ قاؿ سىٓف

ْ الكبئب كاسـ الكئبب : كقد اكبفٓىئ فْ ثكاشْ الكبئب ائلهعمكهئت الخهسب الضركٓرب عف كؿ إثئلب ٌك
كشٍربً، كالتزء كالصفثب، ةـ بكسعىئ فْ التدكؿ اذكر الكفئة كاقٓب اٖلقئب كذكر الىئشر كالهطاعب كبئٓرخ 

 .الىشر

كلـ ىقـ ائلبهٓٓز آف الهصئدر كالهراتع، لقىئعبىئ أف هعظـ ٌذي الكبب ٓهكف بصىٓفٍئ بئرة اأىٍئ هصدر كبئرة 
اأىٍئ هرتع، ثٓث بشبهؿ عمِ اٖصئلب كالهائشرة فْ اعض ىصكصٍئ فبككف هصئدر، كهئ بشبهؿ عمِ 

شئن عمِ الائثث  .الىقؿ كا٘ثئلب فْ ىصكص أخرل فبككف هراتع، كسٓككف البهٓٓز فْ ٌذي الثئلب بشٓك

 خٛؿ الاثث، ةـ بـ إلٍٓـ ىظران لكةرة الرتكع ،فْ السىبٖئهب الركآب القرآف الكٓرـ كالكبب البسعب  كقد صدرىئ
. بصىٓؼ الائقْ اثسب كركدي فْ الكبئب

كقد بت ا٘شئرة إلِ الكبب الهطاكعب كزهئف الطٓع إف أشئرت الىسخب الهطاكعب إلِ ذلؾ، كفْ هكضع كاثد 
ك هقئؿ إزالب الغكاشْ عف أخائر الىتئشْ، لمشٓخ اارآٌـ الهخبئر هفبْ : قهىئ ائ٘ثئلب إلِ هكقع الكبركىْ ٌك

د ذلؾ، كقد اكبفٓىئ  أربٓرئ، فقد اكبفٓىئ ائلعزك إلًٓ اسبىئدان إلِ هكقعً الرسهْ كلـ ىتد ىسخب كرقٓب هطاكعب بٓؤ
 .اً لضركربً كفرادبً
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تاريخ الدار الناشرة المؤلف اسم المرجع  م
النشر 

   القرآف الكٓرـ  1
 1981آركت - دار الفكر ق 194هثهد اف اسهئعٓؿ الاخئرم التئهع الصثٓث  2
 2006الٓرئض - دار طٓاب   ق261هسمـ اف الثتئج القشٓرم  التئهع الصثٓث  3
 1988آركت - دار الكبب العمهٓب ق 279هثهد اف عٓسِ البرهذمسىف البرهذم  4
 1991 آركت 0دار الكبب العمهٓب ق 303أثهد اف شعٓب الىسئئْ سىف الىسئئْ  5
 1988صٓدا - الهكباب العصٓرب  ق 275سمٓهئف اف اٖشعث الستسبئىْ سىف أاْ داكد  6
ىْ ااف هئتً  سىف ااف هئتً  7  1977القئٌرة - دار إثٓئء الكبب العرآب ق 273هثهد اف ٓٓزد القزٓك
 1985القئٌرة - دار إثٓئء الكبب العرآبق 179هئلؾ اف أىس اٖصاثْ هكطأ ا٘هئـ هئلؾ  8
 2001آركت – طاع دار الرسئلب  ق 224أثهد اف عاد ا اف ثىاؿ هسىد أثهد اف ثىاؿ  9
 2000دار الهغىْ   ق 255هثهد عاد ا اف اٍراـ الدارهْ هسىد الدارهْ  10
تاريخ الدار الناشرة المؤلف اسم المرجع  م

النشر 
 2006داْ - دار الشركؽ  هعئصر - ىآؿ فبث الائب.دهكسكعب الدامكهئسٓب  11
بأسست رئئسب التهٍكٓرب العرآب السكٓرب ٌٓئب الهكسكعب العرآب الكارل   الكارلالهكسكعب العرآب 12

1981 
البرابٓب ا٘دآرب فْ ىظئـ  13

ب  الثككهب الىآك
 1988آركت – دار الاشئئر اٚسٛهٓب ق 1380عاد الثْ الكبئىْ 

 قداهب  أثهد افعاد ا افهكفؽ الدٓف الهغىْ فْ فقً اٚهئـ اثهد  14
 ق 620الهقدسْ 

 1985آركت – دار الفكر 

 1988التئهعب اٚسٛهٓب فْ الهدٓىب الهىكرة  ق 597أاك الفرج ااف التكزم  ىكاسخ القرآف   15
 1984آركت - الهكبب اٚسٛهْ   ق410 ٌاب ا الهقرمالىئسخ كالهىسكخ   16
هتهع الهمؾ فٍد لطائعب الهصثؼ  ق 911تٛؿ الدٓف السٓكطْ  فْ عمـك القرآف ا٘بقئف 17

ائلهدٓىب 
2005 

 1994آركت - دار الكبب العمهٓب   ق 450  أاك الثسف الهئكردمالثئكم فْ الفقً الشئفعْ  18
اب الزثٓمْ.د كأدلبً ا٘سٛهْالفقً  19  1994دهشؽ – دار الفكر  هعئصر - ٌك
ئب  فْ فىكف اٖدبىٍئٓب اٖرب 20 رم أثهد اف عاد الٌك  2004آركت – دار الكبب العمهٓب   ق733 الىٓك
ب  21 سٓرة ااف - السٓرة الىآك

ٌشئـ  
 1990 آركت- دار الكبئب العراْ   ق218 - عاد الهمؾ اف ٌشئـ

 2000دار إثٓئء البراث العراْ   ق764 – خمٓؿ اف أٓاؾ الصفدمالكافْ ائلكفٓئت  22
بئٓرخٍئ الدامكهئسٓب  23

 كهؤسسئبٍئ
 2009فمسطٓف – دار الشٓهئء  هعئصر - سعٓد اك عائي. د

 2011الهدٓىب الهىكرة  19الهتمد هتمب التئهعب ا٘سٛهٓب  24
 هتمب العمـك اٚقبصئدٓب 25

 كاٚتبهئعٓب
 2008دهشؽ تئهعب دهشؽ 
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 1987آركت  – دار الكبب العمهٓب   ق310  ااف تٓرر الطارمبئٓرخ اٖهـ كالهمكؾ  26
 1998آركت  – دار الكبب العمهٓب   ق845 أثهد اف عمْ الهقٓرزمالهكاعظ كاٚعبائر  27
 1988آركت – هؤسسب الرسئلب   هٓٛدٓب1981  ت كؿ دٓكراىتقصب الثضئرة  28
 1988آركت – دار ااف ثـز   ق1307 صدٓؽ ثسف خئف القىكتْأاتد العمـك   29
 فْ البئٓرخ الدامكهئسٓب 30

 ا٘سٛهْ
هتمب هىئر ا٘سٛـ ا٘هئرابٓب هقئؿ فْ  هعئصر - عائس ثمهْ

  1979 لعئـ 2العدد - 
2012 

 ا٘سٛهٓببطكر الدامكهئسٓب  31
عار العصكر 

-  تئهعب هثهد الخئهس ،هثهد اكاكش
 هعئصر

 2010 دهشؽ- دار الفكر 

ىفث الطٓب فْ غصف  32
اٖىدلس الرطٓب 

 1997آركت – دار صئدر   ق758 -  الهقرم البمهسئىْهثهد أثهد اف 

 1992آركت – دار الهعرفب  ق774  اسهئعٓؿ اف عهر اف كةٓربفسار القرآف العظٓـ  33
ب ٚسٓرة اؿ 34  1976آركت - دار الهعرفب  ق774 اسهئعٓؿ اف عهر اف كةٓراف كةٓر الىآك
 1994آركت - دار الكبب العمهٓب   ق977 هثهد اف أثهد الشرآىْ الخطٓبهغىْ الهثبئج  35
هكاٌب التمٓؿ لشرح هخبصر  36

خمٓؿ 
  شهس الدٓف هثهد اف هثهد الرعٓىْ الهغراْ

  ق954
 2003آركت – دار عئلـ الكبب 

 1989آركت –دار الفكر   ق1299 هثهد عمٓششرح هىث التمٓؿ  37
بآٓف الثقئئؽ شرح كىز  38

الدقئئؽ 
ؽ  ق 743عةهئف اف عمْ الٓزمعْ  - الهطاعب الكارل اٖهٓٓرب اٚك

القئٌرة 
1898 

 آركت - دار الكبب العمهٓب   ق292 أاك اكر اف العبكْ الازارهسىد الازار – الاثر الزخئر  39
 اف قداهب هكفؽ الدٓف عاد ا اف أثهدالهقىع  40

  ق620 الهقدسْ
 1993طاع عمِ ىفقب خئدـ الثرهٓف 

اف قداهب عاد الرثهف اف هثهد  الدٓف شهسالشرح الكآر  41
سهِ أٓضئن الشئفْ فْ 682 الهقدسْ  ق  ٓك

 شرح الهقىع

 1993طاع عمِ ىفقب خئدـ الثرهٓف 

 2003آركت - دار الكبب العمهٓب   ق458 أثهد اف الثسٓف الآٍقْالسىف الكارل لمآٍقْ  42
الهطئلب العئلٓب ازكائد  43

الهسئىٓد الةهئىٓب 
 1998السعكدٓب - دار الغٓث   ق773 ااف ثتر العسقٛىْ

 آركت - دار الهعرفب   ق728 أثهد اف عاد الثمٓـ اف بٓهٓبالسٓئسب الشرعٓب  44
 2006آركت - دار الرسئلب    ق671 هثهد اف أثهد القرطاْالتئهع ٖثكئـ القرآف  45
ابثئؼ الهٍرة الخٓرة ازكائد  46

الهسئىٓد العشرة 
ىسخب عمِ الهكباب الشئهمب هف هكقع   ق839 أثهد اف أاْ اكر الاكصٓرم

الهشكئة 
 

 آركت - دار الكبب العمهٓب   ق1353 هثهد عاد الرثهف الهائركفكرمبثفب اٖثكذم اشرح البرهذم  47
 بربٓب  - الشئفعْا٘هئـهسىد  48

 سىتر الىئصرم   
 2005 آركت- دار الاشئئر ا٘سٛهٓب   ق204هثهد اف إسهئعٓؿ الشئقعْ 

عكف الهعاكد فْ شرح سىف  49
أاْ داكد 

 1995آركت  – دار الكبب العمهٓب   ق1329 هثهد شهس الثؽ العظٓـ آائدم

 1999آركت -  دار الكبب العمهٓب   ق474اٖىدلسْ سمٓهئف اف خمؼ الائتْ الهىبقِ شرح الائتْ  50
 1988دهشؽ – دار الهٛح   ق795 ااف رتب الثىامْشرح العمؿ لمبرهذم  51
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 1988  آركت– دار الفكر  ق773  ثتر العسقٛىْافأثهد اف عمْ فبث الائرم فْ شرح الاخئرم  52
  ق              179 أىس هئلؾ اف ا٘هئـالهدكىب الكارل  53

بثقٓؽ زكٓرئ عهٓرات 
 آركت - دار الكبب العمهٓب 

 آركت - دار الكبب العمهٓب   ق733  ثتر العسقٛىْافأثهد اف عمْ ا٘صئاب فْ بهٓٓز الصثئاب  54
اٚسبٓعئب فْ هعرفب  55

اٖصثئب 
 1992آركت - دار التٓؿ   ق463 ٓكسؼ اف عاد الار القرطاْ

الهدخؿ إلِ القئىكف الدكلْ  56
العئـ كقت السمـ 

 1983دهشؽ –دار الفكر   هعئصر– هثهد عٓزز شكرم.د

 1995 ا٘سكىدٓرب–هىشأة الهعئرؼ   هعئصر– عمْ صئدؽ أاك ٌٓؼالقئىكف الدكلْ العئـ   57
ىٓؿ اٖكطئر شرح هىبقِ  58

اٖخائر 
 هصر –هكباب الدعكة ا٘سٛهٓب   ق1255 هثهد اف عمْ الشككئىْ

 1964القئٌرة -  السمفٓب ابالهكت  ق182 ٓعقكب اف اارآٌـ أاك ٓكسؼالخراج  59
 آركت - دار الكبب العمهٓب   ق676 ٓثِٓ اف شرؼ الىككمركضب الطئلآف  60
 1947القئٌرة - دار الهكباب البتئٓرب الكارل   ق197 هثهد اف خمؼ الضاْ الهمقب ككٓعأخائر القضئة  61
 آركت - دار الهعرفب   ق286 شهس اٖئهب السرخسْالهاسكط  62
 آركت - دار الكبب العمهٓب  ق 476 اف عمْ الشٓرازم إارآٌـالهٍذب  63
 1992آركت –دار  الفكر   ق1189 عمْ الصعٓدم العدكمثئشٓب العدكم  64
 1990دار الكبب العمهٓب آركت   ق458 أثهد اف الثسٓف الآٍقْشعب ا٘ٓهئف  65
 1996آركت – دار إثٓئء البراث العراْ   ق637  اٖةٓرافعمْ اف هثهد التزرم أسد الغئاب  66
 1992دار أفىئف   هعئصر– هثهد ثاشسٓرة رسكؿ ا  67
القئٌرة  - الهطاعب اٖهٓٓرب   ق255  عهرك اف اثر التئثظأخٛؽ الهمكؾ   68

بثقٓؽ أثهد زكْ ائشئ 
1914 

الهخبصر الكآر فْ سٓرة  69
الرسكؿ 

 1993اٖردف – شٓر بدار اؿ ق 767عاد العٓزز اف هثهد الكىئىْ 

 عف همبقِ أٌؿ الثدٓث   ق806 عاد الرثٓـ اف الثسٓف العراقْألفٓب العراقْ فْ الثدٓث  70
 1983الهكصؿ – هكباب العمـك كالثكـ   ق360 سمٓهئف اف أثهد الطاراىْهعتـ الطاراىْ  71
 1992آركت –دار الفكر   ق973 الٍٓبهْ عمْ اف أاْ اكرهتهع الزكائد  72
ب   73  1988دهشؽ - دار القمـ  هعئصر -  شٍابافهثهد اف هثهد السٓرة الىآك
–طاع هؤسسب شائب التئهعب   ق840 الثسٓف اف عمْ الكٓزرالسٓئسب  74

 ا٘سكىدٓرب
 

كفئٓب اٖخٓئر فْ ثؿ غئٓب  75
اٚخبصئر 

 1988آركت - دار الكبب العمهٓب   ق829 بقْ الدٓف الثصىْ

 1988آركت – دار الكبب العمهٓب   ق 458أثهد اف الثسٓف الآٍقْ دٚئؿ الىاكة  76
 2003آركت – دار الكبب العمهٓب   ق543 ااف العراْالقئضْ أثكئـ القرآف   77
 1973دار الكىكز اٖدآب  الٓرئض    ق728  اف عاد الثمٓـأثهدااف بٓهٓب درء بعئرض العقؿ كالىقؿ  78
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اىئئىئ هف الصئعدٓف فْ السمؾ ك إذ ىضع القمـ فإىىئ ىأهؿ أف ىككف قد قدهىئ هفٓدان كتدٓدان لمهكباب العرآب ٖك
الدامكهئسْ، ىرتك ا أف ٓكبب لٍـ البكفٓؽ فْ سعٍٓـ، فْ بأهٓف دامكهئسٓب ىئتثب كثكٓهب، بككف رصٓدان 

. لمكطف كأاىئئً

 

 

 

 

 

وآخر د وانا أن الحمد  رب العالمين 
 

 


