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مقدمة
بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ ا٘سٛـ عىكاف دقٓؽٓ ،عكس الﺚﺌﺗﺐ الهﺒﺗددة لفٍـ القٓـ الكرٓهﺐ الﺒْ ﺎشر ﺎٍﺌ

ا٘سٛـ فْ العٛقﺌت الدكلٓﺐ ،كٓﺗﺒٍد أف ٓقدـ لمهكﺒﺎﺐ العمهٓﺐ هٛهﺙ الﺒكﺗً الﺚضﺌرم لٙسٛـ فْ

الﺚٓﺌة الدﺎمكهﺌسٓﺐ.
ﺒىطمؽ ٌذي الدراسﺐ هف هسمهﺐ هىطقٓﺐ ٓﺒفؽ عمٍٓﺌ العقؿ كالىقؿ ،كٌْ أف ٌذي الرسﺌلﺐ الخﺌﺒهﺐ ﺗﺌءت
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
كالﺚركب ،ك ٚشؾ أف ذلؾ ٓ ٚىفْ ﺚؽ اٖهﺐ فْ هكاﺗٍﺐ اٖخطﺌر كالﺒﺚدٓﺌت الدكلٓﺐ  ،كﺎىﺌء أهىٍﺌ

الكطىْ كالدفﺌع عىً ،كٖﺗؿ ذلؾ شرع الﺗٍﺌد ،الذم ٌك ﺚؽ لٗهﺐ ككاﺗب الراعْ كالرعٓﺐ ،كالﺗٍﺌد
و
هﺌض إلِ ٓكـ القٓﺌهﺐ ٓ ٚﺎطمً عدؿ عﺌدؿ ك ٚﺗكر ﺗﺌﺊر.

كلكف الغﺌٓﺐ الﺒْ ٓﺒشكؼ إلٍٓﺌ ا٘سٛـ ٌْ اٖهف كالسٛـ العﺌلهْ،

كىشر ا٘خﺌء كالﺒراﺚـ ،ﺎؿ إىىﺌ

ىؤكد ٌىﺌ أف هصطمﺙ السٛـ لٓس ٌك الخٓﺌر القرآىْ فْ العٛقﺌت ا٘ىسﺌىٓﺐ ،فﺌلسٛـ ٌك ٌدىﺐ ﺎٓف

هﺒﺚﺌرﺎٓف قد ٓككف عمِ قمكب ﺒغمْ ﺎﺌلضغﺌﺊف ،كﺒﺄكٓدان عمِ ٌذي الﺚقٓقﺐ فقد أعمف ا٘سٛـ رسﺌلﺒً
هف أفؽ أعمِ ﺚٓف ﺗعؿ الرﺚهﺐ

كلٓس السٛـ غﺌٓﺐ كفﺌﺚً ،فعكس ﺎذلؾ أرقِ ٌدؼ ﺒسعِ لً

الﺎشرٓﺐ كٌك ا٘خﺌء ا٘ىسﺌىْ كٌك الرﺚهﺐ الﺒْ عﺎرت عىٍﺌ أٓﺐ الكرٓهﺐ فْ سكرة اٖىﺎٓﺌء:
ً
ٓف ﴾.
أ ٍىر ىسٍمىى ى
ﺌؾ إً اَّل ٚىر ٍﺚ ىهﺐن لِّلٍم ىعﺌلىه ى

﴿ ىك ىهﺌ

كهف الهدٌش أىً لـ ٓقؿ رﺚهﺐ ﺎﺌلهسمهٓف أك ﺎﺌلهؤهىٓف أك ﺎﺌلهﺒقٓف ،كاىهﺌ قﺌؿ لمعﺌلهٓف ،كٌْ صٓغﺐ
ٓ ٚهكف ﺒفسٓرٌﺌ ﺎﺄقؿ هف اٖسرة ا٘ىسﺌىٓﺐ الكاسعﺐ الﺒْ ﺒعٓش عمِ كككب اٖرض.

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

الخﺎرة كالكفﺌءة كﺒﺗﺌرب اٖهـ ،كٓعهؿ فٍٓﺌ الهخمصكف هف أﺗؿ ا لكصكؿ إلِ عﺌلـ ﺒسكدي العدالﺐ
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

كٓكفركف سﺎؿ ا٘ﺚٓﺌء الﺚضﺌرم ،كﺒكفٓر صمﺐ هﺌضْ ٌذي اٖهﺐ ﺎﺚﺌضرٌﺌ كهسﺒقﺎمٍﺌ.

،

إف ﺒكافر ٌذي الهعﺌرؼ الدﺎمكهﺌسٓﺐ كفؽ قٓـ ا٘سٛـ أصﺎﺙ الٓكـ أكﺔر ﺚٓكٓﺐ كضركرة لشرح قٓـ
ا٘سٛـ العمٓﺌ الﺒْ ﺒﺒعرض لقدر غٓر قمٓؿ هف الﺒشكًٓ كاٚﺒٍﺌهﺌت ﺒقكـ ﺎٍﺌ ﺚهٛت فكﺎٓﺌ هىظهﺐ
ٓقكـ ﺎٍﺌ إعٛـ ٓعﺌدم ا٘سٛـ كالعرب  ،كﺒﺚركً هﺌكٓىﺌت هعركفﺐ ﺎكرآٌﺒٍﺌ لٙسٛـ كاىﺚٓﺌزٌﺌ ضد

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 اﺔىٓفٓ ،ﺒﺎﺌدٚف

ﺔقﺌفﺐ الكرآٌﺐ ،ك ٓﺒىﺌكﺎﺌف الىفخ فْ كٓر الﺚركب ،كٓقدهكف هكقفٍـ ٌذا عمِ أىً الﺗٍﺌد الذم فرضﺒً
الشرٓعﺐ ،كٓﺒﺎع ذلؾ ﺎكؿ ﺒﺄكٓد رفضٍـ ٖم عٛقﺐ كدٓﺐ ﺎٓف الهسمهٓف كﺎٓف أهـ اٖرض ،كٓﺚكلكف
دكف قٓﺌـ دﺎمكهﺌسٓﺐ ىﺌﺗﺚﺐ ﺒﺒﺄسس عمِ قٓـ ا٘سٛـ فْ الرﺚهﺐ كﺒدعك إلِ عﺌلـ هف الﺒفﺌٌـ كالﺚكار
ًً
الىﺌس أ اَّل ً
ٓف  ،إً ٚىه ٍف
ﺌء ىرﺎ ى
كف يه ٍخﺒىمف ى
يه نﺐ ىكاﺚ ىدةن ىك ٚىٓ ىازلي ى
ُّؾ ىل ىﺗ ىع ىؿ اَّل ى
كفؽ هﺌ دعﺌ إلًٓ القرآف الكرٓـ ﴿ :ىكىل ٍك ىش ى
ُّؾ ىكلً ىذلً ىؾ ىخىم ىقٍي ٍـ ﴾.
ىر ًﺚ ىـ ىرﺎ ى
إىىْ هﺒهسؾ ﺎهﺌ كﺒﺎﺒً هف

ؽﺎؿ أف ٌذي الﺚضﺌرة الﺒْ ىشٍدٌﺌ

الٓكـ ٌْ ﺚضﺌرة إىسﺌىٓﺐ ﺎﺌهﺒٓﺌز

كلٓست شرقٓﺐ ك ٚغرﺎٓﺐ ،كاف القٓـ الﺒْ أعمف عىٍﺌ القرف العشركف فْ الﺚرٓﺐ كالﺒسﺌهﺙ كالعدالﺐ

كالدٓهقراطٓﺐ كالعٛقﺌت الدكلٓﺐ ٌْ قٓـ إىسﺌىٓﺐ كﺌفﺙ ا٘ىسﺌف طكٓٛن فْ الشرؽ كالغرب لﺒﺚقٓقٍﺌ،

كاشﺒركت فٍٓﺌ الﺚضﺌرات ﺗهٓعﺌن هف ٓكىﺌىٓﺐ كركهﺌىٓﺐ كاسٛهٓﺐ كأكرﺎٓﺐ،

كاف رﺎط ٌذا الهىﺗز

الﺚضﺌرم ﺎﺄهرٓكﺌ أك أكرﺎﺌ أك أم هكﺌف فْ العﺌلـ ٓﺒﺎىِ ٌذي القٓـ الﺚضﺌرٓﺐ لٓس هكقفﺌن صﺚٓﺚﺌن،

كاف الىﺌس هف سﺌﺊر اٖهـ شركﺌء فْ ٌذي الﺚضﺌرة ا٘ىسﺌىٓﺐ ،ﺎهﺌ أىﺗزي آﺎﺌؤٌـ كأﺗدادٌـ هف كفﺌح
شرٓؼ لمكصكؿ إلِ ٌذي القٓـ ا٘ىسﺌىٓﺐ الهشﺒركﺐ.
كٓﺗب القكؿ إف هىطؽ صداـ الﺚضﺌرات الذم ﺒﺎىﺌي هﺒطرفكف فْ الغرب كهىطؽ الفسطﺌطٓف الذم
ٓﺒﺎىﺌي هﺒطرفكف فْ الشرؽ كٌٛهﺌ هﺗﺌؼ لمﺚقٓقﺐ كﺎعٓد عف ٌدم اٖىﺎٓﺌء ،كاف السﺎٓؿ الكﺚٓد لقٓﺌـ
عﺌلـ آهف ٌك الﺒعﺌكف كالﺒكاصؿ كالﺒكﺌهؿ .
لقد دخمت ٌذي الﺚقﺌﺊؽ الكعْ الﺗهعْ لدل الهﺔقفٓف فْ العﺌلـ ،كٓﺒﺚد العقٛء الٓكـ فْ هكاﺗٍﺐ ﺔقﺌفﺐ
ا٘لغﺌء كا٘قصﺌء ،كٌْ ﺚقٓقﺐ ﺗسدﺒٍﺌ الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ فْ هىظهﺐ الﺒعﺌكف ا٘سٛهْ (هىظهﺐ
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،

الهؤﺒهر ا٘سٛهْ سﺌﺎقﺌن) ﺚٓف اﺒفؽ زعهﺌء العﺌلـ ا٘سٛهْ عمِ رفض هىطؽ صداـ الﺚضﺌرات

كقﺌهت الهىظهﺐ ﺎﺒﺚرؾ دﺎمكهﺌسْ هسؤكؿ كﺒكﺗٍت ﺎﺌقﺒراﺚٍﺌ إلِ اٖهـ الهﺒﺚدة كىﺗﺚت فْ ﺒسهٓﺐ
العﺌـ الﺒﺌلْ عﺌـ ﺚكار الﺚضﺌرات ،كالذم أسس ﺒﺌلٓنﺌ لهﺌ ﺎﺌت ٓعرؼ ﺎﺒﺚﺌلؼ الﺚضﺌرات كٌك هﺌ

ﺒشﺌرؾ فًٓ الٓكـ أكﺔر هف هﺌﺊﺐ دكلﺐ فْ العﺌلـ ،كﺒﺒكلِ قطر رﺊﺌسﺐ الدكرة الﺚﺌلٓﺐ لﺒﺚﺌلؼ الﺚضﺌرات

العﺌلهْ.
كٓ ٚخفْ كﺌﺒب ٌذي السطكر رأًٓ فْ ٌذي الهسﺄلﺐ فْ كﺗكب ﺒﺗﺌكز هصطمﺙ الﺚكار إلِ هصطمﺙ
الكﺚدة ،فﺌلﺚضﺌرة ا٘ىسﺌىٓﺐ فْ الكاقع ﺚضﺌرة كاﺚدة ﺒعﺌقﺎت اٖهـ عمِ ﺎىﺌﺊٍﺌ خٛؿ ﺒﺌرٓخ طكٓؿ،

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

كﺎﺇهكﺌىؾ أف ﺒرل فْ هشﺌفْ كمٓفٛىد فْ أهرٓكﺌ أﺔ نار كاضﺚنﺌ لمرازم كاﺎف سٓىﺌ ﺒهﺌهنﺌ كهﺌ كىﺌ ىرل فْ

ﺎٓهﺌرسﺒﺌىﺌت ﺎغداد كاٖىدلس أﺔ انر كاضﺚﺌن ٖﺎقراط كﺗﺌلٓىكس ،كاٖهر ىفسً فْ سﺌﺊر العمكـ الككىٓﺐ،

ككدلؾ فْ السىف اٚﺗﺒهﺌعٓﺐ هف الﺚرٓﺐ كالعدالﺐ كالهسﺌكاة كا٘خﺌء الﺒْ شﺌركىﺌ فٍٓﺌ خٛؿ الﺒﺌرٓخ،

كﺚٓف ٓﺒـ إىﺗﺌز ا٘عٛف العﺌلهْ لﺚقكؽ ا٘ىسﺌف كٓﺒـ ا٘عٛف عىً فْ ىٓكم كرؾ فﺇىىْ أﺎصر ﺎٓف
الرﺗﺌؿ الذٓف ﺚققكي عهر ﺎف الخطﺌب كعهر ﺎف عﺎد العزٓز كصٛح الدٓف آٖكﺎْ ،ككفﺌح اٖىﺎٓﺌء
هف قﺎؿ ،فٍؤٚء ﺗهٓعنﺌ شركﺌء فْ شرعﺐ ﺚقكؽ ا٘ىسﺌف الﺒْ هرت عﺎر الﺒﺌرٓخ فْ هكاﺗٍﺌت كﺔٓرة

ضد اٚسﺒﺎداد كالقٍر ،كشﺌرؾ ﺚكهﺌء ٌذي اٖهﺐ صٓﺚﺒٍـ فْ كﺗً العﺌلـ (هﺒِ اسﺒعﺎدﺒـ الىﺌس كقد

كلدﺒٍـ أهٍﺌﺒٍـ أﺚ ار انر).

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

كاىهﺌ ٓككف الصراع كالصداـ ﺎٓف

الﺚضﺌرة كالﺒخمؼ ،كﺎٓف العمـ كالﺗٍؿ ،كﺎٓف الظمهﺌت كالىكر ،كاىٍﺌ إذف اٖسرة ا٘ىسﺌىٓﺐ الكاﺚدة الﺒْ
ﺗﺌءت هف ىسؿ آدـ ،كهسؤكلٓﺐ أﺎىﺌﺊً أف ٓﺒعﺌكىكا ٚسﺒﺔهﺌر خٓرات ٌذي اٖرض كضﺎط هقﺌطع
الﺚقكؽ فٍٓﺌ كﺒكفٓر العٓش الكرٓـ لسﺌﺊر اٖهـ كالشعكب.
إف هف الهدٌش أف الخطﺌب القرآىْ ﺗﺌء عﺌلهٓﺌن إىسﺌىٓﺌن ﺎﺌهﺒٓﺌز ،كىﺌدل الىﺌس ﺎصٓغﺐ ٓﺌ ﺎىْ آدـ،
كٓﺌ أٍٓﺌ الىﺌس ،كٌْ الصٓغﺐ الﺒْ أعمىٍﺌ الىﺎْ الكرٓـ فْ آخر أٓﺌـ الرسﺌلﺐ فْ ﺚﺗﺐ الكداع:

الىﺌس إف رﺎكـ كاﺚد كاف أﺎﺌكـ كاﺚد كاف دٓىكـ كاﺚد ،كمكـ ٔدـ كآدـ هف ﺒراب ).
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(أٍٓﺌ

ً
كقد افﺒﺒﺙ القرآف الكرٓـ ﺎﺂٓﺐ ذات دٚلﺐ كٌْ قكلً ﺒعﺌلٍِ ﴿ :ل ىﺚ ٍه يد لماَّل ًً ىر ِّل
ٓف ﴾ ،فمـ ٓقؿ رب
ب ٍل ىعﺌلىه ى
الى ً
الى ً
ﺌس  .ىهمً ًؾ اَّل
ب اَّل
ىعك يذ ﺎً ىر ِّل
ﺌس  .إًىل ًً
الهسمهٓف ك ٚرب العرب ك ٚرب الهﺒقٓف ،كاخﺒﺒـ ﺎقكلً ﴿ :يق ٍؿ أ ي
الى ً
اَّل
ﺌس﴾  ،كلـ ٓقؿ رب الهؤهىٓف أك العرب أك العﺗـ ،كهﺌ ﺎٓف الفﺌﺒﺚﺐ كالخﺌﺒهﺐ ﺗﺌء ﺎٓﺌف القرآف
العظٓـ﴿ :كﺒى ىعﺌكيىكا ىعىمِ اٍلﺎً ِّلر كالﺒاَّل ٍقكل ك ٚﺒى ىعﺌكيىكا ىعىمِ ً
ا٘ﺔًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
اف ﴾.
ى
ى ى ى
ى ى
كفْ سٓﺌؽ ﺒكضٓﺙ ٌذي الﺚقﺌﺊؽ ﺒﺄﺒْ ٌذي الدراسﺐ الﺒْ أعددﺒٍﺌ لمهعٍد الدﺎمكهﺌسْ فْ ك ازرة الخﺌرﺗٓﺐ
ﺎدكلﺐ قطر ،كهﺌ أىٍﺌ ﺒﺄﺒْ فْ سٓﺌؽ ىﺗﺌﺚﺌت هﺒﺒﺌلٓﺐ قﺌهت ﺎٍﺌ دكلﺐ قطر فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الدكلٓﺐ،

كﺚكار الﺚضﺌرات كاٖدٓﺌف ،كقدهت ﺎهﺌ ٓقطع الشؾ قدرة الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺚكٓهﺐ عمِ الﺒﺄﺔٓر إٓﺗﺌﺎٓﺌن فْ
القضﺌٓﺌ الدكلٓﺐ ،كقدرة الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ فض الىزاعﺌت ،كقٓﺌـ الهصﺌلﺚﺌت ،كٌك الدكر الذم قﺌهت ﺎً

دكلﺐ قطر دﺎمكهﺌسٓﺌن ٘ىٍﺌء الصراع كاﺗراء الهصﺌلﺚﺌت فْ لﺎىﺌف كالٓهف كلٓﺎٓﺌ كفمسطٓف كدارفكر،

كٌك دكر آهؿ لً الىﺗﺌح أٓضنﺌ فْ ﺎٛدم الهعذﺎﺐ الﺗرٓﺚﺐ سكرٓﺌ.

كاذ أكﺒب ٌذي السطكر فﺇىىْ أرﺗك أف أضع ﺎٓف ٓدم زهٛﺊىﺌ الﺎﺌﺚﺔٓف ،كأﺎىﺌﺊىﺌ الصﺌعدٓف فْ السمؾ
الدﺎمكهﺌسْ ٌذي الهعﺌرؼ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ ىﺒقﺒﺎسٍﺌ هف ضٓﺌء القرآف كىكر السىﺐ كﺒﺌرٓخ اٖهﺐ ،كٌْ
ﺒمﺒقْ هع كﺔٓر هف القٓـ الدﺎمكهﺌسٓﺐ العرٓقﺐ كﺒغىٍٓﺌ كﺒﺔرٍٓﺌ كﺒفٓد هىٍﺌ.
كلف ٓفكﺒىْ فْ ٌذي الهقدهﺐ أف أزﺗْ الشكر لسعﺌدة كزٓر الخﺌرﺗٓﺐ القطرم الدكﺒكر خﺌلد ﺎف هﺚهد
العطٓﺐ كهسﺌعد مق سعﺌدة السٓد راشد ﺎف خمٓفﺐ آؿ خمٓفﺐ كسعﺌدة الشٓخ أﺚهد ﺎف هﺚهد ﺎف ﺗﺎر آؿ
ﺔﺌىْ ،المذٓف كف ار لْ فرصﺐ الﺒفرغ لمﺎﺚث العمهْ فْ هركز الدكﺚﺐ الدكلْ لﺚكار اٖدٓﺌف.
ﺎف إﺎرآٌـ اؿ هٍىدم هدٓر الهعٍد الدﺎمكهﺌسْ الذم

كأخص ﺎﺌلشكر سعﺌدة السفٓر الدكﺒكر ﺚسف

أشرؼ عمِ إعداد ٌذا الﺎﺚث كﺒقدٓهً لمهكﺒﺎﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ العرﺎٓﺐ.
ككمْ أهؿ أف ﺒﺗد ٌذي الدراسﺐ هكﺌىٍﺌ فْ الهكﺒﺎﺐ العرﺎٓﺐ ،كأف ٓىﺒفع هىٍﺌ أﺎىﺌؤىﺌ الصﺌعدكف فْ
السمؾ الدﺎمكهﺌسْ ،ك أف ٓدرؾ شﺎﺌﺎىﺌ الهﺒقدهكف إلِ العهؿ فْ السمؾ الدﺎمكهﺌسْ غىِ الﺚضﺌرة

ا٘سٛهٓﺐ فْ ٌذا السﺎٓؿ ،كﺚكهﺐ الشرٓعﺐ ا٘سٛهٓﺐ كخصكصٓﺒٍﺌ ،كﺎﺌلﺒﺌلْ هعرفﺐ ﺎعض الﺒﺚفظﺌت
الﺒْ ﺒهسؾ ﺎٍﺌ الفقٍﺌء فْ السمكؾ الدﺎمكهﺌسْ،

كأف ٓدرككا أفﺌؽ الﺎعٓدة الﺒْ قدهﺒٍﺌ الﺚضﺌرة

ا٘سٛهٓﺐ فْ ﺚقؿ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كﺚﺗـ الهشﺒرؾ ا٘ىسﺌىْ فْ الﺚقؿ الدﺎمكهﺌسْ ،كالهسؤكلٓﺐ الهمقﺌة

عمِ عﺌﺒقٍـ لىقؿ صكرة ﺚضﺌرٓﺐ كﺚكٓهﺐ لمدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ الﺒْ شﺌركت كﺒشﺌرؾ ﺎفﺌعمٓﺐ كىﺗﺌح

فْ ﺒﺚقٓؽ ازدٌﺌر الشعكب.
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المحتويات
الفصل التمهيدي:


الدﺎمكهﺌسٓﺐ ..الهصطمﺙ كاٚسﺒخداـ



ﺒﺌرٓخ الدﺎمكهﺌسٓﺐ



أٌـ اٖعهﺌؿ الﺒْ صىفٍﺌ الفقٍﺌء فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ

 الفصل األول:
الفق الدبموماسي في اإلسالم



الﺒﺄسٓس اٚعﺒقﺌدم لمعٛقﺌت الكدٓﺐ فْ ا٘سٛـ



هصطمﺙ الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ الﺒراث ا٘سٛهْ



الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ العٍد الىﺎكم



الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ



الﺒطكر ا٘ٓﺗﺌﺎْ كالسمﺎْ لعٛقﺐ اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎﺌلهﺗﺒهع الدكلْ



هشركعٓﺐ الﺒهﺔٓؿ الدﺎمكهﺌسْ فْ ا٘سٛـ



ﺚكـ الﺒهﺔٓؿ الدﺎمكهﺌسْ الداﺊـ فْ ا٘سٛـ



ﺒعٓٓف السفراء كاخﺒٓﺌرٌـ



الدﺎمكهﺌسْ
ة
هشﺌركﺐ الهرأة فْ الﺚٓﺌة



هسﺌﺊؿ ﺒﺚكؿ ﺎٓف الهرأة كالعهؿ الدﺎمكهﺌسْ






سفر الهرأة

هصﺌفﺚﺐ الىسﺌء
الىقﺌب

ﺚصﺌىﺐ السفراء


الﺚصﺌىﺐ الشخصٓﺐ



الﺚصﺌىﺐ القضﺌﺊٓﺐ



الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓػ ػػﺐ



الﺚصﺌىﺐ السٓﺌسٓﺐ
7



الممحقيات

 الهمﺚقٓﺐ الﺒﺗﺌرٓﺐ
 الهمﺚقٓﺐ العسكرٓﺐ
 الهمﺚقٓﺐ الﺔقﺌفٓﺐ

 الهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ كرسﺌلﺐ الدعكة



الفصل الثاني :القيم الدبموماسية في اإلسالم


آداب السفراء



هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ



هسؤكلٓﺐ السفٓر ﺎٓف كطىً كدار إقﺌهﺒً







الدﺎمكهﺌسٓﺐ كاخﺒٛؼ العقﺌﺊد

الفصل الثالث :الدبموماسية في الكتاب والسنة


السفﺌرات فْ القرآف الكرٓـ



سفراء الرسكؿ فْ ﺚﺌؿ السمـ



دﺎمكهﺌسٓﺐ الرسكؿ فْ ﺚؿ الىزاعﺌت

الفصل الرابع :المشترك بين اإلسالم والدبموماسية الحديثة

المالحق:


ىهكذج هف الﺒعﺌهؿ الدﺎمكهﺌسْلرسكؿ ا﵀



ىهكذج هف الخطﺌب الدﺎمكهﺌسْ لرسكؿ ا﵀

النتائج والتوصيات
المراجع
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الفصل التمهيدي :الدبموماسية
المصطمح واالستخدام
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تمهيد
مصطمح الدبموماسية:
الدبموماسية مصطمح التيني مشتق هف الكمهﺐ الٛﺒٓىٓﺐ  Diplomaكالﺒْ ﺒعىْ كﺔٓقﺐ رسهٓﺐ ( ) ،ﺚٓث كﺌىت
هراسٛت الهمكؾ كأكاهرٌـ كﺎٛغﺌﺒٍـ كهفﺌكضﺌﺒٍـ ﺒدكف فْ كﺔﺌﺊؽ هﺚكهﺐ ﺔـ ﺒطكل فْ سﺗٛت خﺌصﺐ ،كقد
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،

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

كٓعﺭﻑ ﺭﺗﺌؿ ﺋلقﺌىَو ﺋلﺩﺎمَهﺌسٓﺐ ﺎﺄىٍﺌ :فو َعمن ﺆﺩﺋﺭﺏ ﺋلعٛقػﺌﺑ ﺋلﺩَلٓػﺐ ( ) ،كﺒككف عﺌدة ﺎٓف دكلﺒٓف ،كٌْ
ﺒخﺒمؼ عف العٛقﺌت ﺎٓف اٖفراد أك اٖﺚزاب أك الهىظهﺌت أك الٍٓﺊﺌت.
كقد ﺒىﺌكلت الهكسكعﺐ العرﺎٓﺐ ﺒفصٓؿ اٚسﺒخداهﺌت الهﺒعددة لمدﺎمكهﺌسٓﺐ عمِ الشكؿ الﺒﺌلْ:
 1ػ فهف ﺚٓث أطراؼ العٛقﺐ الدكلٓﺐٌ :ىﺌؾ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺔىﺌﺊٓﺐ أم الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎٓف دكلﺒٓف ،كٌىﺌؾ
الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺗهﺌعٓﺐ ،أم الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎٓف هﺗهكعﺐ هف الدكؿ عف طرٓؽ الهؤﺒهرات أك الهىظهﺌت الدكلٓﺐ،
ٓسهْ ﺎعضٍـ الىكع اٖخٓر الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺎرلهﺌىٓﺐ

 parliamentary diplomacyكقد شﺌع ٌذا الىكع

الﺔﺌىْ ،ﺎﺒكاﺒر كﺒصﺌعد ،هىذ عصﺎﺐ اٖهـ كﺚﺒِ الٓكـ.

 2ػ كهف ﺚٓث الشكؿ الذم ﺒﺄخذي إدارة العٛقﺌت الدكلٓﺐٌ :ىﺌلؾ الدﺎمكهﺌسٓﺐ السرٓﺐ كٌْ الﺒْ ﺒﺗرم ﺎٓف
الككالٓس كﺒكﺒـ ىﺒﺌﺊﺗٍﺌ كٛن أك ﺎعضﺌن عف الغٓر أك ﺚﺒِ عف رعﺌٓﺌ الدكؿ الهﺒفﺌكضﺐ .كٌىﺌؾ الدﺎمكهﺌسٓﺐ

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

انظرموسوعة الدبلوماسية ،د .عبد الوهاب الكيالي ،الجزء الثاني ،ص 115
الموسوعة العربية ،دراسة للدكتور عزيز شكري ،العلوم القانونية واالقتصادية ،المجلد التاسع ،ص196
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عصﺎﺐ اٖهـ ﺎٍٓﺊﺌﺒٍﺌ كهﺗﺌلسٍﺌ العمىٓﺐ كاشﺒراط هٓﺔﺌقٍﺌ ﺒسﺗٓؿ الهعﺌٌدات الهﺎرهﺐ ﺎٓف الدكؿ كىشرٌﺌ ﺒﺚت
طﺌﺊمﺐ ﺎطٛىٍﺌ ،كﺌف هﺚﺌكلﺐ هف ﺗﺌىب هؤسسْ العصﺎﺐ لمخٛص هف عٍد الدﺎمكهﺌسٓﺐ السرٓﺐ

secret

 diplomacyالذم سﺌد ﺚﺒِ ذلؾ الﺒﺌرٓخ.

 3ػ كهف ﺚٓث الكسﺌﺊؿ الهسﺒخدهﺐ فْ إدارة العٛقﺌت الدكلٓﺐٓ :هكف القكؿ ﺎكﺗكد دﺎمكهﺌسٓﺐ سمـ ﺒقكـ عمِ
أسﺌس الهفﺌكضﺐ ﺎٓف الدكؿ الهعىٓﺐ كٌذا ٌك اٖصؿ ،كدﺎمكهﺌسٓﺐ عىؼ أك هﺌ سهْ دﺎمكهﺌسٓﺐ السفف الﺚرﺎٓﺐ
 Gun Boat Diplomacyﺒﺒﺗمِ فْ ﺒﺚقٓؽ الدكلﺐ ٖغراضٍﺌ عف طرٓؽ اﺒﺎﺌع كسﺌﺊؿ الزﺗر كالعىؼ ﺎهﺌ
فْ ذلؾ الﺚرب الﺒْ ٓعدٌﺌ ﺎعضٍـ اسﺒه ار نار لمىشﺌط الدﺎمكهﺌسْ لمدكلﺐ فْ هٓداف آخر غٓر هٓداف

الهفﺌكضﺌت( ).

كٓطمؽ ﺒعﺎٓر الدﺎمكهﺌسٓﺐ الٓكـ عمِ الىشﺌط السٓﺌسْ الذم ٓقكـ ﺎً هفﺌكضكف رسهٓكف لشرح هكاقؼ الدكؿ

كهصﺌلﺚٍﺌ ،كالﺚٓمكلﺐ دكف ﺒﺚكؿ الخٛؼ إلِ ىزاع كﺚرب.

كهف الىﺌﺚٓﺐ الﺒقىٓﺐ يٓشﺌر إلِ فف الﺒفﺌكض عمِ أىً الههﺌرسﺐ الرسهٓﺐ الﺒْ ﺒﺒﺎعٍﺌ هعظـ اٖهـ فْ إرسﺌؿ
ههﺔمٓف ٓعٓشكف فْ ﺎمداف أخرل .كٌؤٚء الههﺔمكف الهفﺌكضكف يٓعرفكف ﺎﺌلدﺎمكهﺌسٓٓف كٓسﺌعدكف عمِ

اسﺒه اررٓﺐ العٛقﺌت الٓكهٓﺐ ﺎٓف ﺎٛدٌـ كالﺎٛد الﺒْ ٓخدهكف فٍٓﺌ ،كٌـ ٓعهمكف هف أﺗؿ هكﺌسب سٓﺌسٓﺐ أك

اقﺒصﺌدٓﺐ لﺎٛدٌـ كٓعهمكف لﺎىﺌء عٛقﺌت دكلٓﺐ ﺗٓدة لﺎٛدٌـ فْ العﺌلـ.

المصدر نفسه ص 195
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تاريخ الدبموماسية:
رﺎهﺌ كﺌىت أقدـ اﺒفﺌقٓﺐ فْ الﺒﺌرٓخ فْ ا٘طﺌر الدﺎمكهﺌسْ اﺒفﺌقٓﺐ قﺌدش ﺎٓف الفراعىﺐ كالﺚﺔٓٓف سىﺐ

1279

ؽ .ـ كﺒعكس ٌذي اٚﺒفﺌقٓﺐ رؤٓﺐ هﺒقدهﺐ فْ ﺚقؿ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الدكلٓﺐ.
كفْ عصر الﺔىﺌﺊٓﺐ ا٘هﺎراطكرٓﺐ الﺒْ طﺎعت الشرؽ اٖكسط ىﺚك سﺒﺐ قركف فْ إطﺌر الصراع الفﺌرسْ
الركهْ ،فﺇف الدﺎمكهﺌسٓﺐ لـ ﺒسﺗؿ ىﺗﺌﺚﺌن ﺚقٓقٓﺌن ،ككﺌف الهﺎعكﺔكف الدﺎمكهﺌسٓكف ﺎٓف الطرفٓف هﺗرد هخﺎرٓف
كأدكات غٓر فﺌعمﺐ  ٚﺒؤﺔر فْ قرار الﺚرب الذم كﺌىت

ا٘هﺎراطكرٓﺒﺌف الفﺌرسٓﺐ كالركهﺌىٓﺐ ﺒﺒخذاىً كفؽ

اعﺒﺎﺌرات القكة كالضعؼ كاٚسﺒعداد الﺚرﺎْ كلٓس كفؽ اعﺒﺎﺌرات الﺚؽ كالعرؼ الدﺎمكهﺌسْ ،كقد أسٍـ غٓﺌب

دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺚقٓقٓﺐ فﺌعمﺐ فْ إىٍﺌؾ ا٘هﺎراطكرٓﺒٓف ،كهف ﺔـ زكاؿ ا٘هﺎراطكرٓﺐ الفﺌرسٓﺐ ىٍﺌﺊٓﺌن كاىﺚسﺌر اٖخرل

إلِ ﺎٛد الركـ كالﺗﺌىب اٖكركﺎْ ،كقٓﺌـ الﺚضﺌرة ا٘سٛهٓﺐ الصﺌعدة.

كقد هضت ٌذي العٛقﺌت ﺒﺌرٓخٓﺌن 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 كﺔٓ انر 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
ﺎدكر الدﺎمكهﺌسٓﺐ كٓسعِ لﺒﺚرٓر أصكلٍﺌ كقكاعدٌﺌ ،كقد ىﺗﺙ فْ عقد سمسمﺐ اﺒفﺌقﺌت هع الهمكؾ اٖكرﺎٓٓف

لضﺎط العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،أشٍرٌﺌ اﺒفﺌقٓﺐ عﺌـ  1535هع الهمؾ الفرىسْ فراىسكا اٖكؿ كالﺒْ ىظـ ﺎٍﺌ شكؿ
العٛقﺌت الدٓىٓﺐ كالﺚﺖ الهسٓﺚْ إلِ اٖهﺌكف الهقدسﺐ فْ فمسطٓف.
كفْ أكركﺎﺌ فقد كﺌىت ا٘هﺎراطكرٓﺐ الﺗرهﺌىٓﺐ الهقدسﺐ ﺒفرض ﺒقﺌلٓدٌﺌ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كلكىٍﺌ سرعﺌف هﺌ كﺌىت

ﺒﺒغٓر ﺎظركؼ الﺚركب الهسﺒهرة ،كشٍدت العٛقﺌت ﺎٓف ا٘هﺎراطكرٓﺐ كالعﺌلـ ا٘سٛهْ سمسمﺐ هف الﺒﺗﺌرب
الدﺎمكهﺌسٓﺐ الٍﺌهﺐ ،عصفت ﺎٍﺌ الﺚركب الصمٓﺎٓﺐ فٓهﺌ ﺎعد ،كخٛؿ الﺒﺌرٓخ ﺗدت الﺚﺌﺗﺐ لﺒىظٓـ ٌذي
العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،ككﺌىت فْ الﺎدآﺐ ﺒقكـ عﺎر اﺒفﺌقﺌت ﺔىﺌﺊٓﺐ أك إهٛءات
12

إهﺎراطكرٓﺐ ﺒمزـ هف ٓدكر فْ

فمكٍﺌ ،كأﺚٓﺌىﺌن أكاهر همكٓﺐ ﺒفرض ﺎﺌلغمﺎﺐ ،كﺎعد سمسمﺐ هف الﺚركب الدٓىٓﺐ الطﺌﺚىﺐ فْ أكر كﺎﺌ ﺗﺌءت هعﺌٌدة

كسﺒفﺌلٓﺌ الﺒْ أرست لهﺎدأ سٓﺌدة الدكؿ  ، 1648ﺔـ أعقﺎﺒٍﺌ سمسمﺐ هعﺌٌدات كاﺒفﺌقٓﺌت ،أشٍرٌﺌ اﺒفﺌقٓﺐ ﺗىٓؼ

 1815الﺒْ ﺒﺚددت فٍٓﺌ طﺎٓعﺐ الدكلﺐ الﺚدٓﺔﺐ ،ﺔـ ﺒكﺗت أخٓ نار ﺎﺌﺒفﺌقٓﺐ فٓٓىﺌ لمعٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ لعﺌـ

 1961ﺔـ اﺒفﺌقٓﺐ فٓٓىﺌ لمعٛقﺌت القىصمٓﺐ لعﺌـ  1963ﺚددت ﺎهكﺗﺎٍهﺌ ركﺌﺊزعﺌهﺐ كﺒراﺒٓب ﺒفصٓمٓﺐ لمعٛقﺌت
الدﺎمكهﺌسٓﺐ كالقىصمٓﺐ ،كقد ﺒهت اٚﺒفﺌقٓﺒﺌف فْ إطﺌر اٖهـ الهﺒﺚدة كأصﺎﺚﺒﺌ هرﺗعﺌن لمعهؿ الدﺎمكهﺌسْ فْ

العﺌلـ.

 ،ٛكﺒقدـ الﺗﺌهعﺌت الكﺎرل هىﺌٌﺖ دقٓقﺐ ٘عداد الدﺎمكهﺌسٓٓف كﺒﺄٌٓمٍـ،
كقد أصﺎﺚت الدﺎمكهﺌسٓﺐ عمهنﺌ هسﺒق ن

كىشﺄت هدارس هﺒعددة لمدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺚدٓﺔﺐ ،خﺌصﺐ هع ﺒطكر أدكات الدﺎمكهﺌسٓﺐ ككسﺌﺊمٍﺌ فْ عصر العكلهﺐ

كﺒﺚكؿ العﺌلـ إلِ قرٓﺐ صغٓرة.
كالطرٓؼ فْ الهعﺌرؼ الدﺎمكهﺌسٓﺐ أىٍﺌ ﺒﺒﺗً دكهﺌن إلِ الﺒكﺚد كلٓس إلِ الﺒفرؽ ،كأف ىﺗﺌﺚٍﺌ ٓرﺒﺎط ارﺒﺎﺌطﺌن
كﺌهٛن ﺎهدل قدرﺒٍﺌ عمِ ﺒقدٓـ ىسؽ اﺒفﺌقْ ﺎٓف اٖهـ ،كاف أم ﺒطكر أﺚﺌدم فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ لف ٓىظر إلًٓ

عمِ أىً إىﺗﺌز ،ﺎؿ سٓككف عقﺎﺐ فْ كﺗً قٓﺌـ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎدكرٌﺌ الصﺚٓﺙ فْ ﺎىﺌء السٛـ كالﺒعﺌكف الدكلْ.

كظمت الصٓغﺐ الغﺌلﺎﺐ عمِ العهؿ الدﺎمكهﺌسْ خٛؿ الﺒﺌرٓخ أىً ىشﺌط سٓﺌسْ لٓس لً لكف دٓىْ ،فمـ ﺒعرؼ
الﺒقﺌلٓد الدﺎمكهﺌسٓﺐ هﺔٛن ﺒسهٓﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ هسٓﺚٓﺐ أك دﺎمكهﺌسٓﺐ ٍٓكدٓﺐ أك دﺎمكهﺌسٓﺐ إسٛهٓﺐ.
ومن المفيد أن نقول إننا ال نتج هنا إلى أسممة الدبموماسية ومنحها باءة دينية وانما نتج لتأكيد
المشترك بين القيم اإلسالمية األصيمة وبين المعارف الدبموماسية ،وبالتالي نتج إلى إغناء المعارف
الدبموماسية التقميدية وليس إلى إلغائها أو استبدالها.

أهم األ مال التي صنفها الفقهاء في الدبموماسية اإلسالمية:
كقد ظؿ ٌذا الﺗﺌىب هف الهعرفﺐ هىﺔك ار فْ كﺒب السٓرة الىﺎكٓﺐ كفْ أﺎكاب هﺒفرقﺐ فْ الفقً ا٘سٛهْ فْ ﺎﺌب
الﺗٍﺌد خﺌصﺐ ،ككﺒب السٓﺌسﺐ الشرعٓﺐ ،كآداب الهمكؾ كسٓرٌﺌ ،كهﺌ قﺌـ العمهﺌء خٛؿ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ
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 ﺋلسٓﺭ ﺋلﻜﺎٓﺭ لٙهﺌن هﺚهﺩ ﺎو ﺋلﺚسو ﺋلشٓﺎﺌىْ َشﺭﺚً لٙهﺌن ﺋلسﺭخسَْ ،ﻜﺒﺌﺍ ﺋلخﺭﺋﺕ لمقﺌضْ
ﺃﺎْ َٓسﻑ ،ككﺒﺌب :رسؿ الهمكؾ كهف ٓصمﺙ لمرسﺌلﺐ كالسفﺌرة ٚﺎف الفراء ،ككﺒﺌب اٖﺚكﺌـ السمطﺌىٓﺐ
لمهﺌكردم ،ككﺒﺌب السٓﺌسﺐ الشرعٓﺐ ٚﺎف ﺒٓهٓﺐ ،ككﺒﺌب هﺂﺔر

اٖىﺌفﺐ فْ هعﺌلـ الخٛفﺐ لمقمقشىدم ،ككﺒﺌب

ا٘ﺎرٓز الهسﺎكؾ فْ كٓفٓﺐ آداب الهمكؾ لمقﺌضْ اﺎف اٖزرؽ اٖىدلسْ ،كلً أٓضﺌن كﺒﺌب ﺒخٓٓر الرٓﺌسﺐ
كﺒﺚذٓر السٓﺌسﺐ ،ككﺒﺌب أخٛؽ الهمكؾ لمﺗﺌﺚظ.

َﺃهﺌ ﺋلﺩﺭﺋسﺌﺑﺋلهعﺌصﺭﺏ ،فقﺩ ظٍرت أعهﺌؿ كﺔٓرة ٌﺌهﺐ هىٍﺌ:
ﺋلعٛقﺌﺑ ﺋلﺩَلٓﺐ فْ ﺋ٘سٛن ،لمشٓخ هﺚهﺩ ﺃﺎَ ﺯٌﺭﺏَ ،ﻜﺒﺌﺍ ﺁخﺭ ﺎػﺌلعىَﺋو ىفسػً لمػﺩﻜﺒَﺭ ٌَﺎػﺐ ﺋلﺯﺚٓمْ،
َهو ٌﺫي ﺋلﺩﺭﺋسﺌﺑ ﺃٓضﺌ﵁ :ﺋلﺩﺎمَهﺌسٓﺐ ﺋلﺚﺩٓﺔﺐ ،لمﺩﻜﺒَﺭ سهَﺚْ فػَﻕ ﺋلعػﺌﺩﺏَ ،ﺋلػىﻅـ ﺋلﺩﺎمَهﺌسٓﺐ لمﺩﻜﺒَﺭ
عﺯ ﺋلﺩٓو فكدة ،ككﺒﺌب الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎٓف الفقً ا٘سٛهْ كالقﺌىكف الدكلْ ٖﺚهد سﺌلـ ﺎﺌعهر،

كالدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ لعﺎﺌس ﺚمهْ ،كالشرع الدكلْ فْ ا٘سٛـ لىﺗٓب اٖرهىﺌزم ،كهﺌ كﺒب

الدكﺒكر إﺎرآٌـ العدكم السفﺌرات ا٘سٛهٓﺐ إلِ أكركﺎﺌ فْ العصكر الكسطِ ،كلعمْ ﺎف هقﺎكؿ الٓهىْ كﺒﺌب
الﺚصﺌىﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ كالقىصمٓﺐ كالهعﺌٌدات فْ الفقً ا٘سٛهْ كالقﺌىكف الدكلْ.
ككﺒب الدكﺒكر هﺚهد إﺎرآٌـ أﺎك ﺗرٓﺎﺌف ﺎﺚﺔنﺌ هكﺔقنﺌ ﺎعىكاف اٖهف الدﺎمكهﺌسْ فْ ا٘سٛـ ىشرﺒً هﺗمﺐ ﺗﺌهعﺐ
دهشؽ ،كهﺌ كﺒب الدكﺒكر إﺎرآٌـ أﺚهد العدكم :السفﺌرات ا٘سٛهٓﺐ إلِ أكر كﺎﺌ فْ العصكر الكسطِ.

كﺒﺗدر ا٘شﺌرة ٌىﺌ إلِ كﺒﺌب ﺎﺌلغ اٌٖهٓﺐ كٌك كﺒﺌب الﺒراﺒٓب ا٘دارٓﺐ فْ الدكلﺐ الىﺎكٓﺐ ،لمسٓد عﺎد الﺚْ
الكﺒﺌىْ الهﺒكفِ  ،1961كقد أشﺌر الكﺒﺌىْ أىً اعﺒهد اعﺒهﺌدان كمٓﺌن فْ كﺒﺌﺎً عمِ كﺒﺌب ﺒخرٓﺖ الدٚٚت

السهعٓﺐ عمِ هﺌ كﺌف فْ عٍد رسكؿ ا﵀ هف الﺚرؼ كالصىﺌﺊع كالعهﺌٚت الشرعٓﺐ ﺒﺄلٓؼ أﺎْ الﺚسف عمْ ﺎف

هﺚهد الخزاعْ الهﺒكفِ 1387ـ الهمقب ﺎذم الك ازرﺒٓف كقد كﺌف كزٓ نار فْ الدكلﺐ الهرٓىٓﺐ ﺎﺌلهغرب.
كقد ﺒضهف الكﺒﺌب قراءة كاعٓﺐ لٕداب الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ ظٍرت فْ الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ ،كهف العىﺌكٓف الﺒْ
أفردٌﺌ ﺎﺌلﺎﺚث كالﺒفصٓؿ:
 ﺎﺌب فْ الرسكؿ (السفٓر) كفًٓ فصكؿ
 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 كﺗٍنﺌ

 فصؿ فْ الﺒرﺗهﺌف الذم ٓﺒرﺗـ كﺒب أٌؿ الكﺒﺌب كٓكﺒب إلٍٓـ ﺎخطٍـ كلسﺌىٍـ
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 فصؿ فْ كٓفٓﺐ هخﺌطﺎﺐ الهمكؾ كغٓرٌـ هف الهعﺌصرٓف لً عمًٓ السٛـ فْ زهﺌىً
 ﺎﺌب ذكر هﺌ كﺌف ٓفﺒﺙ ﺎً كﺒﺎً عمًٓ السٛـ
 اﺚﺒٓﺌطً عمًٓ السٛـ فْ هكﺌﺒٓﺎً الرسهٓﺐ

 ﺎﺌب ذكر كٓفٓﺐ هخﺌطﺎﺒً عمًٓ السٛـ لمهعﺌصرٓف لً هف الهمكؾ
 ﺎﺌب ذكر عىكاف الهكﺌﺒب الﺒْ كﺌىت ﺒكﺗً لً عمًٓ السٛـ
 ﺎﺌب ذكر عهمً عمًٓ السٛـ إذا لـ ٓﺚضري الخﺒـ

 ٛرسهٓنﺌ فْ هﺚفؿ دٓىْ رسهْ
 ﺎﺌب اﺒفﺌؽ القكـ عمِ هف ٓهﺔمٍـ ﺒهﺔٓ ن
 ﺎﺌب ذكر الهؤقت ،كأٌهٓﺒً فْ الﺒشرٓفﺌت الىﺎكٓﺐ كاسﺒقﺎﺌؿ الكفكد
 ﺎﺌب فْ الرسكؿ ٓﺎعث ﺎﺌلٍدٓﺐ
 ﺎﺌب فْ إىزاؿ الكفكد

 ﺎﺌب ﺗكاﺊزي عمًٓ السٛـ لمكفكد

 ﺎﺌب ﺒﺗهمً عمًٓ السٛـ لمكفكد ( ).
كٌكذا فقد كﺒب كؿ فقًٓ ﺎمغﺐ عصري ،كاخﺒمفت الهصطمﺚﺌت كالﺒسهٓﺌت كلكف هﺌ ﺒؤكدي الدراسﺌت ﺗهٓعنﺌ ٌْ
أف أداب الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺌىت فْ الكاقع هﺚؿ اعﺒﺎﺌر فْ الﺒصرفﺌت الىﺎكٓﺐ ،كأىٍﺌ كﺌىت ﺒىطمؽ هف ركح

ا٘سٛـ القﺌﺊهﺐ عمِ ﺚسف الﺗكار كالﺒعﺌكف ا٘ىسﺌىْ.
كﺒﺒﺄكد الﺚﺌﺗﺐ لﺗهع ٌذي الهعﺌرؼ الراﺊدة ،فْ كﺒﺌب كاﺚد ٓﺗهع آداب العهؿ الدﺎمكهﺌسْ فْ ا٘سٛـ كٓككف

هرﺗعنﺌ لمهﺒخصصٓف فْ ٌذا اٖهر ،كٓقدـ صكرة هشرقﺐ لمﺚضﺌرة ا٘سٛهٓﺐ كالعرﺎٓﺐ فْ ٌذا السﺎٓؿ ،كﺒسعِ
ٌ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

الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ أسس لٍﺌ ا٘سٛـ كﺒـ إقرارٌﺌ فْ الهﺚﺌفؿ الدكلٓﺐ.

كهﺌ ﺒﺒﺄكد الﺚﺌﺗﺐ إلِ إدخﺌؿ القٓـ ا٘سٛهٓﺐ إلِ الﺒقﺌلٓد الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ هىﺌٌﺖ ا٘عداد الدﺎمكهﺌسْ ،كٌْ قٓـ
هﺒٓىﺐ ككاقعٓﺐ ،كلٍﺌ اعﺒﺎﺌر رسهْ ﺚقٓقْ لدل أكﺔر هف  57دكلﺐ فْ العﺌلـ ا٘سٛهْ ،كهﺌ أىٍﺌ هﺚؿ اﺚﺒراـ
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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التأسيس اال تقادي لمعالقات الودية في اإلسالم:
ﺗﺌءت الشرٓعﺐ الخﺌﺒهﺐ ﺎﺌلدعكة إلِ الﺚكار كا٘خﺌء ا٘ىسﺌىْ ،كعززت ﺔقﺌفﺐ القرآف الكرٓـ كﺗكب اﺚﺒراـ

ا٘ىسﺌف كﺎىﺌء عٛقﺌت صﺚٓﺚﺐ ﺎٓف الﺎشر ،كأكدت طﺎٓعﺐ ىزكع الﺎشر إلِ اٚخﺒٛؼ كالﺒىكع ،كدعﺌ القرآف
الكرٓـ إلِ فٍـ الﺗﺌىب ا٘ٓﺗﺌﺎْ هف اٚخﺒٛؼ ﺎٓف الشعكب كاٖقكاـ ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ﴿ :لً يك ٍّؿ ىﺗ ىعٍمىىﺌ ًه ٍى يك ٍـ ًش ٍرىع نﺐ
ًً
الىﺌس أ اَّل ً
ٓف ﴾ ،كأكصِ القرآف فْ آٓﺌت كﺔٓرة
ﺌء ىرﺎ ى
كف يه ٍخﺒىمف ى
يهﺐن ىكاﺚ ىدةن ىك ٚىٓ ىازلي ى
ىك ًه ٍىٍى ن
ُّؾ لى ىﺗ ىع ىؿ اَّل ى
ﺌﺗﺌ﴾ ،كقﺌؿ ﴿ :ىكلى ٍك ىش ى
ﺎكﺗكب ﺎىﺌء عٛقﺌت ﺚسىﺐ ﺎٓف الهسمهٓف كﺎٓف الىﺌس ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ﴿ :كقيكليكا لً اَّلمى ً
ﺌس يﺚ ٍسىﺌن ﴾ ،كهﺔؿ ٌذي أٓﺌت
ى
كﺔٓرة فْ القرآف الكرٓـ فٍك ٓﺄهر ﺎﺌلقكؿ الﺚسف لمىﺌس ﺎغض الىظر عف أدٓﺌىٍـ كألكاىٍـ كقﺎﺌﺊمٍـ ،ﺔـ ٓﺄهر
ﺎﺌ٘ﺚسﺌف إلِ اٖرض كٌْ أهىﺌ ﺗهٓعنﺌ ﺎغض الىظر عف أم اىﺒهﺌء دٓىْ أك هذٌﺎْ.
كٌذي الركح هف اٚىفﺒﺌح عمِ العﺌلـ كﺎىﺌء العٛقﺌت ا٘ٓﺗﺌﺎٓﺐ ٌْ فْ الكاقع ركح ا٘سٛـ كرسﺌلﺒً اٖكلِ،
كلكف ٓﺗب القكؿ ٌىﺌ ﺎﺄف عددان هف فقٍﺌء السمؼ لـ ٓقﺎمكا ٌذا المكف هف العٛقﺌت الكدٓﺐ كاخﺒﺌركا ﺒصىٓؼ
العﺌلـ إلِ فسطﺌطٓف اﺔىٓف دار إسٛـ كدار كفر ،أك دار إسٛـ كدار ﺚرب

(

) ،كٌذا الهكقؼ الفقٍْ ﺒﺒﺎىﺌي

الٓكـ الﺒىظٓهﺌت الﺗٍﺌدٓﺐ الﺒْ  ٚﺒرل فْ العﺌلـ إ ٚعدكان ٓىﺎغْ قﺒﺌلً ،كٌْ ﺒرفض هىطؽ العٛقﺌت
الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎكؿ أشكﺌلً ،كﺒطﺌلب ﺎهكاﺗٍﺐ عسكرٓﺐ 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 الرٓب
كاىٍٓﺌر فرص الﺚكار كالدﺎمكهﺌسٓﺐ.

كٓقدـ ٌؤٚء هكقفٍـ عمِ أسﺌس أىً خٓﺌر السمؼ فْ العٛقﺌت الدكلٓﺐ ،كٓشٓركف إلِ اخﺒٓﺌر ا٘هﺌـ أﺎْ ﺚىٓفﺐ
ككذلؾ فقٍﺌء كﺔٓر هف الهﺌلكٓﺐ كالﺚىﺌﺎمﺐ فْ ﺒقسٓـ العﺌلـ إلِ دار إسٛـ كدار ﺚرب.
كقد ﺔﺌر الﺗدؿ قدٓهنﺌ فْ طﺎٓعﺐ العٛقﺐ ﺎٓف الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ كالدكؿ اٖخرل كٌؿ اٖصؿ فْ ٌذي العٛقﺌت

السمـ أـ الﺚرب ،كقد كﺒﺎت دراسﺌت كﺔٓرة لﺒﺄصٓؿ ٌذي الهسﺄلﺐ كاسﺒعرض أدلﺐ الفرٓقٓف ،كهىٍﺌ هﺌ ﺚققﺒً هﺗمﺐ

انظر مثالً كتاب المغني البن قدامة المقدسي ج ، 9ص  210وفيه ان الجهاد قتال الناس إلدخالهم في الدين الحق وأمر بغزو أهل الكتاب
والمجوس بدون إنذار أو بالغ.
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الﺗﺌهعﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎﺌلهدٓىﺐ الهىكرة ،كﺚﺌصؿ القكؿ اىً ﺋخﺒمﻑ

الفقٍﺌء فْ ﺃصؿ ﺋلعٛقﺐ ﺎٓو ﺋلهسمهٓو

َغٓﺭٌن عمِ ﺔٛﺔﺐ ﺃقَﺋؿ:
"ﺍلقﻭل ﺍألﻭل  :ﺫٌﺍ كﺔٓر هف الفقٍﺌء هو ﺋلﺚىفٓﺐ َﺋلهﺌلﻜٓﺐ َﺋلشﺌفعٓﺐ َﺋلﺚىﺌﺎمﺐ ﺆلِ ﺃو ﺋٖصػؿ فػْ عٛقﺐ
ﺋلهسمهٓو ﺎغٓﺭٌن ﺋلﺚﺭﺍَ ،ﺆلِ ٌﺫﺋ ﺋلﺭﺃّ ﺫٌﺍ عﺩﺩ هو

العمهﺌء ﺋلهعﺌصػﺭٓو هػىٍن سٓﺩ قﻁﺍَ ،صﺌلﺙ

ﺋلمﺚٓﺩﺋوَ ،ﺃﺎَ ﺋٖعمِ ﺋلهَﺩَﺩّ.
كرأل أصﺚﺌب ٌذا القكؿ أف ﺒشرٓع الﺗٍﺌد كاٖهر ﺎﺌلىفٓر فْ سﺎٓؿ ا﵀ لهﺚﺌرﺎﺐ الكفﺌر ،كاٖهر ﺎﺌٚسﺒعداد

لهكاﺗٍﺐ الكفﺌر ﺎﺌلقكة كرﺎﺌط الخٓؿ ٓﺗعؿ اٖصؿ ٌك الﺚرب ،كأف السمـ اسﺒﺔىﺌء ٓقدر ﺎقدري.

ﺍلقﻭل ﺍلثاني  :ﺫٌﺍ ﺎعﺽ الفقٍﺌء ﺆلِ ﺃو ﺃصؿ ﺋلعٛقﺐ ﺎٓو ﺋلهسمهٓو َغٓﺭٌن ٌػَ ﺋلػسمنَ ،ﺃو ﺋلﺚﺭﺍ ﺃهﺭ
ﻁﺌﺭﺈ ٓ ٚمﺗﺄ ﺆلٍٓﺌ ﺆ ٚعىﺩ اٚعﺒداء عمِ ﺋلهسمهٓو ﺃَ ﻅمهٍن ﺃَ فﺒىﺒٍن عػو ﺩٓػىٍنَ ،قﺩ ﺫٌﺍ ﺆلِ ﺫلﻙ
ﺋلﺔَﺭّ َﺋَٖﺯﺋعْ َﺋلﻜهﺌؿ ﺎو ﺋلٍهﺌن َﺋﺎو ﺒٓهٓﺐ َﺋﺎو ﺋلقٓنَ ،هػو

العمهﺌء ﺋلهعﺌصﺭٓو ﺋلﺩﻜﺒَﺭ ٌَﺎﺐ

ﺋلﺯﺚٓمَْ ،ﺋلشٓخ هﺚهﺩ ﺃﺎَ ﺯٌﺭﺏ َعﺎﺩ ﵀ غَشﺐ َهﺚهػَﺩ شػمﺒَﺑ َعﺎﺩ ﺋ﵀ ﺎو ﺯٓﺩ ﺁؿ هﺚهَﺩ َغٓﺭٌن.
ﺍلقﻭل ﺍلثالﺙ  :إف عٛقﺐ ﺋلهسمهٓو ﺎغٓﺭٌن هو ﺋٖهن عٛقﺐ ﺩعَﺏ ﺒﺒىَﻉ ﺚسﺍ ﺋلﻅﺭَﻑ َﺋٖﺚَﺋؿ ﺒﺎعﺌن
لمهصمﺚﺐ ﺋلﺚقٓقٓﺐ ٌٖؿ ﺋٖﺭﺽ ﺗهٓعﺌن ،فقﺩ ﺒﻜَو عٛقﺐ ﺋلهسمهٓو ﺎغٓﺭٌن عٛقﺐ سػمن قﺎػؿ ﺆﺎٛغٍن ﺋلﺩعَﺏ
ﺃَ أﺔىﺌء ﺒﺎمٓغٍﺌَ ،ﺆﺫﺋ ﺒﺗﺌَﺎﺑ ﺋٖهن غٓﺭ ﺋ٘سٛهٓﺐ هع ﺋلﺩعَﺏَ ،قﺩ ﺒﻜَو عٛقػﺐ ﺋلهسمهٓو ﺎغٓرٌـ عٛقﺐ
ﺚﺭﺍ ﺎعﺩ ﺆﺎٛغٍن ﺋلﺩعَﺏَ ،عىﺩهﺌ ﺒَضع ﺋلعقﺎﺌﺑ ﺃهﺌن ﺒﺎمٓغٍﺌ " ( ).

كٓ ٚخفْ كﺌﺒب ٌذي السطكر هٓمً إلِ القكؿ الﺔﺌىْ الذم اخﺒﺌري شٓخ ا٘سٛـ اﺎف ﺒٓهٓﺐ كا٘هﺌـ الﺔكرم
كاٖكزاعْ كاﺎف القٓـ كآخركف ،كٌك أف اٖصؿ فْ عٛقﺌت اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎغٓرٌﺌ هف اٖهـ إىهﺌ ٌْ السمـ،
كقد دلت عمِ ذلؾ آٓﺌت كىصكص كﺔٓرة ،فْ الكﺒﺌب كالسىﺐ ،هىٍﺌ قكلً ﺒعﺌلِ:
ً
ً
اَّل
اَّل ً ً
ٓـ ﴾( ).
 ﴿ ىكًا ٍف ىﺗىى يﺚكا لً اَّل
مسٍمًـ ىف ٍ
ﺌﺗىى ٍﺙ ىلٍىﺌ ىكﺒىىكك ٍؿ ىعىمِ المً إاَّلىًي يٌ ىك الساَّلهٓعي اٍل ىعم ي
السٍمًـ ىكﺌفاَّلﺐن كى ٚﺒىﺒاَّلﺎًعكا يخطيك ً
اَّل ً
ات اَّل
الش ٍٓطى ً
ﺌف إًاَّلىًي لى يك ٍـ ىع يد ٌّك
آه يىكا ٍاد يخميكا ًفْ ِّل
 كقكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :ىٓﺌأىٍُّٓىﺌ الذ ى
ي
ٓف ى
ى
ى
ٓف﴾( ).
يهﺎً ه
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ت يه ٍؤ ًهىﺌن ﴾( ).
 كهىٍﺌ قكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :ىكٚى ﺒىقيكليكا لً ىه ٍف أىٍلقىِ إًلى ٍٓ يك ٍـ اَّل
السٛى ىـ لى ٍس ى
ً
اَّل اَّل ً
اَّل ً ً
ىٌ ىؿ اٍل ًكﺒى ً
آهاَّلىﺌ ﺎًﺌلاَّل ًذم أ ً
يىزىؿ
ٓف ى
 كقكلً ﺒعﺌلِ﴿ :ﺒي ىﺗ ًﺌدليكا أ ٍ
ﺌب إً اَّل ٚﺎًﺌلﺒْ ٌ ىْ أ ٍ
ىﺚ ىس يف إً ٚالذ ى
ظىم يهكا ه ٍىٍي ٍـ ىكقيكليكا ى
ً
ً
إًىل ٍٓىىﺌ ىكأ ً
كف ﴾( ).
يىزىؿ إًىل ٍٓ يك ٍـ ىكًاىلٍيىىﺌ ىكًاىلٍي يك ٍـ ىكاﺚ هد ىكىى ٍﺚف لًي يه ٍسم يه ى
السىم ىـ ىف ىهﺌ ىﺗ ىع ىؿ ا﵀ي ىل يك ٍـ ىعىم ٍٓ ًٍ ٍـ ىسﺎً ٍٓٛن ﴾( ).
اعﺒىىزلي ٍك يك ٍـ ىفىم ٍـ يٓ ىقﺌﺒًمي ٍك يك ٍـ ىكأىٍل ىق ٍكا إًىل ٍٓ يك يـ اَّل
 كقكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :ىفًﺇ ًف ٍ
ك ٚأعﺒقد أف الذٓف ذٌﺎكا إلِ القكؿ اٖكؿ أك الﺔﺌلث ٓقصدكف ﺎﺌلفعؿ أف ﺒﺎقِ اٖهﺐ فْ ﺚﺌلﺐ ﺚرب هع الىﺌس،
كاىهﺌ كﺌىكا ٓﺒﺚدﺔكف عف ظركؼ خﺌصﺐ عﺌشﺒٍﺌ الدعكة ا٘سٛهٓﺐ فْ هكاﺗٍﺐ أعداء طﺌهعٓف ،كهﺌ ﺗرل إﺎﺌف
الﺚركب الصمٓﺎٓﺐ أك الهغكلٓﺐ أك اٚسﺒعهﺌرٓﺐ ،عىدهﺌ أكمﺒٍـ الىﺌس عف قكس كاﺚدة ،كٌك الﺚﺌؿ ىفسً الذم

سﺎؽ أف كاﺗٍﺒً الرسﺌلﺐ ﺎعد أف ﺒـ فﺒﺙ هكﺐ ،كاﺒفؽ العرب عمِ غزك هكﺐ ،كأقﺎؿ الهشرككف هف ﺔقٓؼ كٌكازف
كغطفﺌف كﺚشدكا فْ كادم ﺚىٓف أرﺎعٓف ألفﺌن لمقضﺌء عمِ ا٘سٛـ كاﺗﺒٓﺌح هكﺐ ،كعىدٌﺌ ىزلت آٓﺐ السٓؼ فْ

سكرة الﺒكﺎﺐ كغٓرٌﺌ هف أٓﺌت الﺒْ ﺒﺄهر ﺎﺌلقﺒﺌؿ كﺒدعك إلِ هكاﺗٍﺐ شﺌهمﺐ هع قكل الكفر هف الهﺚﺌرﺎٓف كهف

ٓقؼ إلِ ﺗكارٌـ هف أعداء ا٘سٛـ.
كالﺚقٓقﺐ أف ٌذا اٚخﺒٓﺌر الهىسكب لٙهﺌـ أﺎْ ﺚىٓفﺐ ﺎقسهﺐ العﺌلـ إلِ دار إسٛـ كدار ﺚرب ،لً اعﺒﺎﺌراﺒً
كضكاﺎطً ،كٓ ٚعىْ أﺎدنا 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

فصكٚن هﺒعددة لمعٍد كاٖهﺌف كالذهﺐ ،كفقًٍ رﺚهً ا﵀ طﺌفﺙ ﺎﺌلﺒسﺌهﺙ كالﺒراﺚـ كالﺚكهﺐ ،كلكف ٌذا الهكقؼ

الﺒصىٓفْ ٓقدـ الٓكـ ﺒﺎرٓ انر لمفكر الﺗٍﺌدم الﺒكفٓرم الذم ٓدعك الىﺌس إلِ ﺚهؿ السٛح كقﺒﺌؿ أخر غٓر
الهسمـ ﺚﺒِ ٓدخؿ فْ الدٓف الﺚؽ.

كٓرل ٌؤٚء أف اٖهر عمِ هﺌت عمًٓ الرسكؿ كأف كؿ هﺌ كرد هف ىصكص الشرٓعﺐ فْ إطﺌر العٛقﺌت
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 كعشرٓف آٓﺐ فْ كﺒﺌب

ا﵀( ).

سورة النساء 94
سورة العنكبوت 46
سورة النساء 90
نواسخ القرآن البي الفرج بن الجوزي ج 1ص  ، 173وانظر كذلك الناسخ والمنسوخ لهبة هللا المقري ص99
19

كآٓﺐ السٓؼ عمِ الهشٍكر ٌْ قكلً ﺒعﺌلِ:
ً
ٓف( ).
اٍل يهﺒاَّلق ى

ً
ً
اعمى يهكا أ اَّل
ىف الماَّل ىً ىه ىع
ٓف ىكﺌفاَّلﺐن ىكهﺌ يٓقﺌﺒًمي ى
كى يك ٍـ ىكﺌفاَّلﺐن ىك ٍ
ىكقﺌﺒميكا اٍل يه ٍش ًرك ى

كهف الهعمكـ أف اٖخذ ﺎهكقؼ كٍذا ٓؤسس لعﺌلـ قﺌﺊـ عمِ الىزاع كالخصكهﺐ كالﺚركب ،كٓﺒىﺌفِ هع هقﺌصد
ً ً
اَّل
ٓف ﴾.
ا٘سٛـ فْ ىشر الهﺚﺎﺐ كا٘خﺌء ،كفؽ هﺌ أشﺌرت إلًٓ أٓﺌت الﺎٓىﺌت  ﴿ :ىك ىهﺌ أ ٍىر ىسٍمىىﺌؾ إً ٚىر ٍﺚ ىهﺐ لٍم ىعﺌلىه ى
كٓ ٚىكر ٌؤٚء هﺌ فْ القرآف الكرٓـ كالسىﺐ الىﺎكٓﺐ هف ىصكص الﺒسﺌهﺙ كالرﺚهﺐ كالﺒعﺌهؿ ا٘ٓﺗﺌﺎْ هع الىﺌس،
كلكىٍـ ٓعﺒﺎركف ذلؾ هىسكخﺌن ﺎﺂخر هﺌ ىزؿ هف آٓﺌت سكرة الﺒكﺎﺐ.
كفْ الﺚقٓقﺐ فقد فىد العمهﺌء قدٓهنﺌ هﺌ ركم هف أف آٓﺐ السٓؼ ىسخت سﺎعٓف آٓﺐ أك أكﺔر هف ذلؾ ،كقد ﺚرر
ا٘هﺌـ السٓكطْ ذلؾ فْ كﺒﺌﺎً ا٘ﺒقﺌف فْ عمكـ القرآف ،هﺎٓىنﺌ أف السمؼ ذكركا الىسخ فْ غٓر الهعىِ الذم

اسﺒقر عىد عمهﺌء الفقً كاٖصكؿ ،ككﺌىكا ٓقصدكف ﺎﺌلىسخ ﺒقٓٓد الهطمؽ أك ﺒخصٓص العﺌـ ،كﺎشكؿ أدؽ فﺇف

اٖهﺐ فْ أكؿ ا٘سٛـ كﺌىت هىٍٓﺐ عف القﺒﺌؿ ﺚﺒِ فْ إطﺌر الدفﺌع عف الىفس ،كقد قضِ ٓﺌسر كسهٓﺐ
كغٓرٌهﺌ شٍداء عمِ ٓد الهشركٓف كلـ ٓؤذف لمرسكؿ ك ٚلمصﺚﺌﺎﺐ ﺎﺌلدفﺌع عف الهسﺒضعفٓف ﺎﺌلسٓؼ أكغٓري

ٚ
هف السٛح ،كىٍِ رسكؿ ا﵀ سعدنا عف رهْ الهشركٓف ﺎﺌلسٍﺌـ ،عمِ الرغـ هف عدكاىٍـ كأذاٌـ ،هسﺒد ن

ﺌص ىف ٍﺙ ىع ٍىٍي ٍـ ىكيق ٍؿ ىس ى ٛهـ ﴾ ،كغٓرٌﺌ هف ىصكص العفك
ﺌع ي
ﺎﺂٓﺌت العفك كالرﺚهﺐ ﴿ :ىف ٍ
اص ىف ٍﺙ ﴾ ﴿ ،ىف ٍ
ؼ ىع ٍىٍي ٍـ ىك ٍ
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

ﺒرؾ الﺗٍﺌد كالدفﺌع عف الىفس ،كٌك هﺌ كﺌف ههىكعﺌن عمِ أفراد الهسمهٓف كﺗهﺌعﺒٍـ قﺎؿ أف ٓصﺎﺙ لٍـ دكلﺐ

كقضﺌء كﺗٓش كسمطﺌف( ).

كهف ﺗﺌىب آخر فقد أطﺎؽ العمهﺌء عمِ أف القكؿ ﺎﺌلىسخ ٓﺒطمب شركطنﺌ كﺔٓرة أشٍرٌﺌ ﺔٛﺔﺐ كٌْ أف ٓﺒعذر

الﺗهع ﺎٓف الىصٓف ،كأف ٓككف الىﺌسخ فْ قكة الهىسكخ أك أقكل ،كأف ٓعمـ الهﺒقدـ كالهﺒﺄخر لٓصﺌر إلِ القكؿ

ﺎىسخ

الهﺒﺄخر (

) ،كذلؾ كمً غٓر هﺒﺚقؽ فْ هﺌ ٓذٌﺎكف إلًٓ ،كٚسٓهﺌ أف الﺗهع ﺎٓف ٌذي الىصكص ههكف

كهٓسكر ،ك ٚىقكؿ ﺎﺌلىسخ إ ٚعىدهﺌ ٓﺒكفر ىصﺌف هﺒىﺌقضﺌف ٓ ٚهكف قﺎكؿ أﺚدٌهﺌ دكف رد أخر.
كٌكذا فقد ىزلت أٓﺌت الكرٓهﺐ فْ القرآف الكرٓـ ﺒىظـ عٛقﺐ الهسمهٓف ﺎﺌلىﺌس عمِ هسﺒكٓﺌت كﺔٓرة رصدﺒٍﺌ
فْ دراسﺐ سﺌﺎقﺐ ﺎسﺎع عشرة هسﺒكل ،كٓهكىىﺌ هٛﺚظﺐ ذلؾ كﺒﺒﺎعً فْ القرآف الكرٓـ ﺚٓث ﺒﺎدأ هف هﺔؿ قكلً
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ً ًاَّل ً
ًاَّل ً
اَّلﺌـ الماَّل ًً ﴾  ،كهﺔمٍﺌ قكلً ﺒعﺌلِ ٚ﴿ :إً ٍك ىرايى ًفْ ِّل
الد ً
ٓف ﴾ ،
ٓف  ٚىٓ ٍر يﺗ ى
آه يىكا ىٓ ٍغف يركا لمذ ى
ﺒعﺌلِ﴿ :قي ٍؿ لمذ ى
ٓف ى
كف أىٓ ى
ً ًاَّل ً
كف ﺎًﺄاَّلىىٍـ ظيمًهكا ﴾  ،ﺔـ قكلً﴿ :كىق ًﺌﺒميكٍا ًفْ ىسﺎً ً
كقكلً﴿ :ىل يك ٍـ ًد يٓى يك ٍـ ىكلًْ ًد ً
ٓؿ
ٓف ﴾  ،ﺔـ قكلً﴿ :أيذ ىف لمذ ى
ٓف يٓ ىقﺌﺒىمي ى ي ٍ ي
ى
ى
كى يكـ﴾  ،ﺔـ قكلً ﺒعﺌلِ﴿ :كا ٍقﺒيميكٌـ ﺚٓ ي ً
ً
ً ً
كٌـ ﴾ .
ث ﺔىق ٍفﺒي يه ي
ى يٍ ى ٍ
الٌمً اٌلذ ى
ٓف يٓ ىقﺌﺒمي ى ٍ
كٌذي الهسﺒكٓﺌت كمٍﺌ كٛـ إلٍْ ﺚكٓـ ،كلكؿ هىٍﺌ هكقعً كزهﺌىً كهكﺌىً ،فهﺌ ىزؿ فْ سﺌعﺐ الهكاﺗٍﺐ كالﺗٍﺌد
هف اٖهر ﺎﺌلقﺒﺌؿ ٓ ٚمغْ هﺌ ىزؿ فْ كقت السمـ ،كٓ ٚمغْ هﺌ ىزؿ فْ ﺚؽ الﺗكار كالعٓش الهشﺒرؾ هع غٓر

الهسمـ ههف ٓ ٚركـ سكءان ﺎﺌ٘سٛـ أٌمً....

كﺚﺒِ  ٚىذٌب فْ ﺎﺚﺔىﺌ ٌذا ﺎعٓدنا ،فﺇىىﺌ ىكﺒفْ ﺎﺌلكقكؼ عىد الﺎٓﺌف القرآىْ الصرٓﺙ فْ سكرة الههﺒﺚىﺐ الذم
ٓصىؼ الىﺌس عمِ هسﺒكٓﺌت هﺒعددة ﺎﺚسب هكقفٍـ هف ا٘سٛـ كالهسمهٓف:

اَّل ً
اَّل
ٓف ىل ٍـ يٓ ىقﺌﺒًميك يك ٍـ ًفْ ِّل
الد ً
كٌ ٍـ ىكﺒيٍق ًسطيكا إًىل ٍٓ ًٍ ٍـ إً اَّلف الماَّل ىً
ٓف ىكىل ٍـ يٓ ٍخ ًر يﺗك يكـ ِّلهف ًدىٓ ًﺌريك ٍـ أىف ﺒىىﺎ ُّر ي
﴿ ال ىٓ ٍىٍىﺌ يك يـ المًي ىع ًف الذ ى
ً
اَّل ً
اَّل
ً ً
ﺌٌركا ىعمىِ إً ٍخر ً
ٓف ىقﺌﺒىميك يك ٍـ ًفْ ِّل
الد ً
يٓ ًﺚ ُّ
اﺗ يك ٍـ
ٓف ىكأ ٍ
ٓف  ،إًاَّلى ىهﺌ ىٓ ٍىٍىﺌ يك يـ المًي ىع ًف الذ ى
ب اٍل يه ٍقسط ى
ى
ىخ ىر يﺗك يكـ ِّلهف دىٓ ًﺌريك ٍـ ىكظى ى ي
اَّل
اَّل ً
اَّل
اَّل ً
ً
اَّل
اَّل
ٓف ىع ى
ﺌد ٍٓﺒيـ ِّله ٍىٍيـ اَّله ىكاَّلدةن ىكالمًي
كف  ،ىع ىسِ المًي أىف ىٓ ٍﺗ ىع ىؿ ىﺎ ٍٓىى يك ٍـ ىكىﺎ ٍٓ ىف الذ ى
أىف ﺒىىكل ٍك يٌ ٍـ ىك ىهف ىٓﺒىىكلٍي ٍـ فىﺄ ٍيكلىﺊ ىؾ يٌ يـ الظﺌل يه ى
ً
اَّل
ً
ٓـ﴾( ).
ٓر ىكالمًي ىغفي ه
قىد ه
كر اَّلرﺚ ه
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 الكرٓـ فْ ﺒكﺗًٍٓ لٗهﺐ ﺚكؿ شكؿ العٛقﺐ هع أخرٓف ،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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ـ
1
2
3
4

البيان

اآلية

ً ًاَّل ً
اَّل ً
اَّلﺌـ لماَّل ًً ﴾
ٓف ى
 ٚىٓ ٍر يﺗ ى
آه يىكٍا ىٓ ٍغف يركٍا لمذ ى
﴿ يقؿ لِّلمذ ى
ٓف ى
كف أىٓ ى
ٛـ﴾
﴿ ىف ٍ
ﺌص ىف ٍﺙ ىع ٍىٍي ٍـ ىكيق ٍؿ ىس ه

﴿ىل يك ٍـ ًد يٓى يك ٍـ ىكًلْ ًد ً
ٓف﴾
ى
اَّل ً
كف ًه ٍف يد ً
كف الماَّل ًً ىفىٓ يسُّﺎكا الماَّل ىً ىع ٍد نكا
ع
د
ٓ
ٓف
﴿ ىك ٚﺒى يسُّﺎكا الذ ى ى ٍ ي ى
ﺎً ىغ ٍٓ ًر ًعٍموـ﴾

ﺌلم ًً كى ٚﺎًﺌٍلىٓكًـ ٍ ى ً
 ﴿ 11ىقﺌﺒًميكا اَّلال ًذٓف ى ٚيٓؤ ًه يى ً اَّل
كف
أخ ًر ىكى ٚيٓ ىﺚِّلريه ى
ٍ ى
ى
ٍ
كف ﺎ ى
هﺌ ىﺚاَّلرـ الماَّلًي كرسكليًي كى ٚىٓ ًد يٓىكف ًدٓف اٍل ىﺚ ِّل ً اَّل ً
ٓف أيكﺒيكا
ؽ ه ىف الذ ى
ى ى
ى
ىى ي ى
ى
ً
و
كف ﴾
اٍل ًكﺒى ى
صﺌغ ير ى
ﺌب ىﺚﺒاَّلِ يٓ ٍعطيكا اٍل ًﺗ ٍزىٓ ىﺐ ىع ٍف ىٓد ىك يٌ ٍـ ى
ً اَّل ً
اَّل ً
كى يك ٍـ ًه ىف اٍل يكفاَّل ًﺌر ىكٍلىٓ ًﺗ يدكا
ٓف ىٓمي ى
آه يىكا ىقﺌﺒميكا الذ ى
﴿ 12ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
ظ نﺐ﴾
ًفٓ يك ٍـ ًغٍم ى
ً
ً
كى يك ٍـ ىك اَّلﺌف نﺐ﴾
ٓف ىك اَّلﺌف نﺐ ىك ىهﺌ يٓ ىقﺌ ًﺒمي ى
 ﴿ 13ىكىقﺌﺒميكا اٍل يه ٍش ًرك ى
كٌ ٍـ﴾
كٌ ٍـ ىﺚ ٍٓ ي
ث ﺔىًق ٍفﺒي يه ي
 ﴿ 14ىكا ٍقﺒيمي ي
﴿ 15فىًﺇ ىذا
 ﴿ 16ىكًا ٍف

الغفراف كالﺒسﺌهﺙ هع غٓر الهؤهىٓف

هكٓﺐ

الكؼ عف إسﺌءاﺒٍـ كاسﺒٍزاﺊٍـ

هكٓﺐ

ﺚؽ أﺒﺎﺌع كؿ دٓف ﺎﺌخﺒٓﺌر هﺌ ٓؤهىكف ﺎً

هكٓﺐ

اٚهﺒىﺌع عف هٍﺌﺗهﺐ آلٍﺒٍـ ﺚﺒِ ىضهف

الد ً
 ٚ﴿ 5إً ٍك ىرايى ًفْ ِّل
ٓف﴾
ت يه ٍؤ ًهىﺌن﴾
 ﴿ 6ىكٚى ﺒىقيكليكا لً ىه ٍف أىٍلقىِ إًلى ٍٓ يك ٍـ اَّل
السٛى ىـ لى ٍس ى
اَّل ً
اَّل
الد ً
ٓف لى ٍـ يٓقىﺌﺒًميك يك ٍـ ًفْ ِّل
ٓف ىكلى ٍـ
 ٚ﴿ 7ىٓ ٍىٍىﺌ يك يـ المًي ىع ًف الذ ى
كٌ ٍـ ىكﺒيٍق ًسطيكا ﴾
ىف ﺒىىﺎُّر ي
يٓ ٍخ ًر يﺗك يك ٍـ ًه ٍف ًدىٓ ًﺌريك ٍـ أ ٍ
اعﺒىىزلي ٍك يك ٍـ ىفمى ٍـ يٓ ىقﺌﺒًمي ٍك يك ٍـ ىكأىٍل ىق ٍكا إًلى ٍٓ يك يـ اَّل
﴿ 8فىًﺇ ًف ٍ
السمى ىـ فى ىهﺌ ىﺗ ىع ىؿ ا﵀ي
لى يك ٍـ ىعمى ٍٓ ًٍ ٍـ ىسﺎً ٍٓٛن﴾
ً ًاَّل ً
كف ﺎًﺄاَّلىىٍي ٍـ ظيمً يهكا ﴾
ٓف يٓ ىقﺌﺒىمي ى
﴿ 9أيذ ىف لمذ ى
﴿ 10كىقﺌﺒًميكا ًفْ سﺎً ً اَّل ً اَّل ً
كى يك ٍـ ىك ٚﺒى ٍعﺒى يدكا ﴾
ٓف يٓ ىقﺌﺒًمي ى
ٓؿ المً الذ ى
ى
ى

الزمان

هكٓﺐ

ﺚٓﺌدٌـ
إعٛف الﺚرٓﺐ الدٓىٓﺐ

هكٓﺐ

اﺚﺒراـ الخٓﺌر اٚعﺒقﺌدم كالىكآﺌ

هدىٓﺐ

ﺒقسٓـ الىﺌس ﺎﺚسب خٓﺌراﺒٍـ  ،كاقرار دار

هدىٓﺐ

الﺚرب كدار العٍد
 ٚعدكاف عمِ الشعكب كالدكؿ الهسﺌلهﺐ

هدىٓﺐ

ا٘ذف ﺎﺌلقﺒﺌؿ ضد الهعﺒدٓف

هدىٓﺐ

ىقﺌﺒؿ هف قﺌﺒمىﺌ ك ٚىعﺒدم

هدىٓﺐ

كﺗكب هقﺌﺒمﺐ الﺗهﺌعﺌت الكﺒﺌﺎٓﺐ الﺒْ

هدىٓﺐ

رفضت اٚىضهﺌـ لمدكلﺐ الىﺌشﺊﺐ ﺚﺒِ
ٓدخمكا فْ طﺌعﺐ الدكلﺐ
ىقﺌﺒؿ الكفﺌر هف الدكؿ الهﺗﺌكرة إذا ﺒكاطﺄكا

هدىٓﺐ

عمِ قﺒﺌلىﺌ
ىقﺌﺒؿ الهشركٓف كﺌفﺐ إذا اﺒفقكا عمِ قﺒﺌلىﺌ

هدىٓﺐ

كﺌفﺐ
ىقﺌﺒمٍـ كلك لـ ٓككىكا فْ سﺌﺚﺐ الهعركﺐ إذا

هدىٓﺐ

سﺎؽ هىٍـ العدكاف كالقﺒؿ

ً اَّل ً
الرقى ً
ﺌب ﴾
ب ِّل
ض ٍر ى
ٓف ىكفى يركا فى ى
لىقٓﺒي يـ الذ ى
ﺌﺗىى ٍﺙ لىٍىﺌ ىكﺒىىك اَّلك ٍؿ ىعمىِ الماَّلً ﴾
ىﺗىى يﺚكا لً اَّل
مسٍمًـ فى ٍ

ىقﺌﺒمٍـ فْ سﺌﺚﺐ الهعركﺐ دفﺌعنﺌ عف أىفسىﺌ
السمـ كالهكادعﺐ أفضؿ عىد ا﵀ ﺚٓف ﺒصﺙ

هدىٓﺐ
هدىٓﺐ

ىكآﺌٌـ فْ السمـ

اَّل ً
السٍمًـ ىكﺌفاَّلﺐن ﴾
آه يىكا ٍاد يخميكا ًفْ ِّل
﴿ 17ىٓﺌأىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى

الدعكة لمسٛـ الشﺌهؿ

هدىٓﺐ

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

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 ﺒىزٓؿ ﺚكٓـ هف

ا﵀ ،ك ٚسﺎب لمقكؿ ﺎىسخ ﺎعضٍﺌ ﺎﺎعض كاىهﺌ العهؿ ﺎٍﺌ ﺗهٓعﺌن كؿ فْ الظرؼ الذم ﺒىزؿ فًٓ.
كٌكذا فﺇف العٛقﺌت الكدٓﺐ هع الدكؿ الهسﺌلهﺐ فْ ا٘سٛـ هؤسسﺐ ﺎىص القرآف الكرٓـ ،كهﺌ أف الﺗٍﺌد ضد

الهعﺒدٓف ٌك أٓضنﺌ أهر قرآىْ كرٓـ.

كقد سﺎؽ ا٘هﺌـ الشﺌفعْ فْ ﺒصىٓؼ العﺌلـ إلِ قسهﺐ ﺔٛﺔٓﺐ :دار إسٛـ كدار ﺚرب كدار عٍد ،كرﺎهﺌ
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

السمـ كفؽ العٍكد كالهكاﺔٓؽ الﺒْ ٓقﺎمٍﺌ الطرفﺌف.

كٌكذا فقد اسﺒقر فْ الفقً ا٘سٛهْ الﺒﺚكؿ إلِ القسهﺐ الﺔٛﺔٓﺐ فْ إطﺌر العٛقﺌت الدكلٓﺐ ( ):
 دار ا٘سٛـ
 دار الﺚرب
 دار الهعﺌٌدة
فﺒككف دار ا٘سٛـ ٌْ اٖرض الﺒْ ٓعٓش عمٍٓﺌ الهسمهكف كﺒطﺎؽ فٍٓﺌ أﺚكﺌـ الشرٓعﺐ ،كدار الﺚرب ٌْ
الدكلﺐ الﺒْ ﺒعمف الﺚرب عمِ الهسمهٓف ك ٚﺒﺚﺒرـ شعﺌﺊرٌـ كدٓىٍـ كىﺎٍٓـ ،كهﺌ ﺒﺎقِ ﺎعد ذلؾ فٍك دار عٍد
ٓﺚكهٍﺌ طﺎٓعﺐ اٚﺒفﺌؽ الذم ﺒﺎرهً الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ هع ٌذي الدكلﺐ فْ إطﺌر العٛقﺌت الدكلٓﺐ ،كٌذي العٛقﺌت

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 ﺒﺚرٓر ٌذا الهكقؼ الفقٍْ ﺒﺚت عىكاف اٚعﺒراؼ كىﺒﺌﺊﺗً:

انظر الحاوي في الفقه الشافعي للماوردي  ،ج  ، 14ص 267
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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 ،إ ٚ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
أهرٓف :إهﺌ الدخكؿ فْ ا٘سٛـ ،أك الهعﺌٌدة كاٖهﺌف ،فﺇف اٚعﺒراؼ ﺎكﺗكد الدكلﺐ اٖخرل غٓر الهسمهﺐ (دار
الﺚرب) أهر  ٚهﺌىع هىً اسﺒصٛﺚﺌن فْ هﺎدأ ا٘سٛـ كفقًٍ الهﺒهﺔؿ فْ ﺒقسٓـ العﺌلـ إلِ دارٓف :دار إسٛـ

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

الدكؿ كمٍﺌ هٓﺔﺌقﺌن كاﺚدان ٓىص عمِ اﺚﺒراـ السمـ كاٖهف الدكلٓٓف ،كﺒﺚرٓـ الﺒدخؿ فْ شؤكف الدكؿ اٖخرل
كﺌف ذلؾ اعﺒرافﺌن ضهىٓﺌن هف الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎغٓرٌﺌ ،فضٛن عف أف اٚعﺒراؼ ٓصدر فْ الغﺌلب صراﺚﺐ

ﺎﺇرادة ﺚرة.

ً
ً
اَّل
ًً
ٓـ ﴾( ).
كٌذا هكافؽ لقكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :ىكًاف ىﺗىى يﺚكٍا لً اَّل
مسٍمًـ ىف ٍ
ﺌﺗىى ٍﺙ ىلٍىﺌ ىكﺒىىكك ٍؿ ىعىمِ الٌمً إاَّلىًي يٌ ىك الساَّلهٓعي اٍل ىعم ي
كﺎىﺌء عمًٓ ٓﺗكز لمدكلﺐ الهسمهﺐ اٚعﺒراؼ ﺎدكلﺐ غٓر هسمهﺐ اعﺒرافنﺌ عمىٓنﺌ أك ضهىٓنﺌ ﺚقكقٓنﺌ أك كاقعٓنﺌ ﺎﺚسب

الﺚﺌؿ.

كككف الدعكة ا٘سٛهٓﺐ ذات ىزعﺐ عﺌلهٓﺐ عف طرٓؽ الﺚكهﺐ كالهكعظﺐ الﺚسىﺐ ،كﺎﺌلﺒﺌلْ اهﺒداد سمطﺌف الدكلﺐ
ا٘سٛهٓﺐ هع اىﺒشﺌرٌﺌ فْ الهعهكرةٓ ٚ :عىْ ﺒﺗﺌٌؿ ظركؼ ا٘هكﺌف كضركرات الكاقع كهصمﺚﺐ السٛـ الﺒْ
ﺒﺗعؿ هف دكلﺐ ا٘سٛـ إﺚدل دكؿ ٌذا العﺌلـ الﺒْ ﺒﺒﺎﺌدؿ ﺎٓىٍﺌ أهر اٚعﺒراؼ لفض هىﺌزعﺌﺒٍﺌ عمِ أسﺌس

سمهْ ٓﺒهشِ هع هىطؽ ا٘سٛـ ككﺚْ رسﺌلﺒً ( ).

ؼف فْ الصمﺙ
كقﺌؿ عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب رضْ ا﵀ عىًٚ" :ﺒدفعف صمﺚﺌن دعﺌؾ إلًٓ عدكؾ ك﵀ فًٓ رضﺌ  ..إ
دعﺐ لﺗىكدؾ كراﺚﺐ هف ٌهكهؾ ،ك أهىﺌن لﺎٛدؾ كلكف الﺚذر كؿ الﺚذر هف عدكؾ ﺎعد صمﺚً فﺌف العدك رﺎهﺌ

قﺌرب لٓﺒغفؿ "( ).

االنفال 61
الفقه اإلسالمي وأدلته ،د .وهبة الزحيلي ج  ، 8ص 448
نهاية األرب ،أحمد بن عبد الوهاب النويري ج ، 2ص 168
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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 أﺗزـ أف الغﺌٓﺐ العمٓﺌ لمعهؿ الدﺎمكهﺌسْ ٌْ الىﺗﺌح فْ فض

الهىﺌزعﺌت ،كهىع كقكع الﺚرب ،كﺒعزٓز فرص السٛـ.

كىسﺒهٓﺙ القﺌرئ عذ انر هف ٌذا الﺒكسع كالﺒفصٓؿ فْ هسﺄلﺐ القكؿ ﺎﺌلىسخ فْ آٓﺌت العفك كالرﺚهﺐ كالسمـٖ ،ف
ذلؾ أهر ﺗكٌرم فْ ﺎىﺌء عٛقﺌت دكلٓﺐ صﺚٓﺚﺐ ﺎٓف الهسمهٓف كﺎٓف شعكب العﺌلـ.

مصطمح الدبموماسية في التراث اإلسالمي:
لـ ﺒرد كمهﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ أداب ا٘سٛهٓﺐ ،ككﺌف الفقٍﺌء ٓعﺎركف عف الهعرفﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎعىكاف السٓر،
كهف أقدـ هﺌ كﺒب فْ

القضﺌٓﺌ الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺒﺌب السٓر الكﺎٓر كالصغٓر كقد كضعٍهﺌ هﺚهد ﺎف الﺚسف

الشٓﺎﺌىْ صﺌﺚب أﺎْ ﺚىٓفﺐ كالهﺒكفِ عﺌـ  804ـ ،ككﺌف هقرﺎﺌن هف الخمٓفﺐ ٌﺌركف الرشٓد ك ٚشؾ

أىً أفﺌد

هف قرﺎً لمﺎٛط ﺎﺒقدٓـ خﺎرات هﺒقدهﺐ فْ الﺚقؿ الدﺎمكهﺌسْ ،كقد شرح السٓر الكﺎٓر شهس اٖﺊهﺐ السرخسْ

الفقًٓ الﺚىفْ الشٍٓر الهﺒكفِ عﺌـ  1090ـ ،كﺒﺎع ذلؾ سمسمﺐ كﺒب ﺒﺒﺚدث فْ آداب الهمكؾ كأىظهﺐ الﺚكـ
سىﺄﺒْ ﺎعد قمٓؿ عمِ ﺒفصٓؿ القكؿ فٍٓﺌ.
كلكف الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ العصر الذٌﺎْ لٙسٛـ كاف غﺌﺎت هصطمﺚﺌي فقد كﺌىت ﺚﺌضرة كهؤﺔرة ،فقد اعﺒرفت
اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎكﺗكد الدكؿ الهﺗﺌكرة

كىشﺄت عٛقﺌت ﺚقٓقٓﺐ ﺎٓف الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ الىﺌشﺊﺐ فْ عصر

الرسكؿ كﺎٓف ٌذي الدكؿ ،كفْ عٍد الراشدٓف كالخٛفﺐ الﺒﺌلٓﺐ كﺒعززت فكرة الﺒكاصؿ هع دكؿ غٓر هﺚﺌرﺎﺐ،

كﺎىﺌء عٛقﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺚقٓقٓﺐ هعٍﺌ.

كﺎىﺌء عمِ ذلؾ ٓهﻜو لمﺎﺌﺚﺓ ﺒعﺭٓﻑ ﺋلﺩﺎمَهﺌسٓﺐ فْ ﺋ٘سٛن ﺎﺄىٍﺌ هﺗهَعﺐ هوﺋلقَﺋعﺩ َﺋٖﺚﻜﺌن ﺋلﺒْ ﺒﺒفﻕ
هع الشﺭٓعﺐ ﺋ٘سٛهٓﺐ َﺋلﺒْ ﺒعﺎﺭ عو ﺭغﺎﺐ ﺋلﺩَلﺐ فْ ﺒعﺌهمٍﺌ هع غٓﺭٌﺌ هو ﺋلﺩَؿ ﺎهػﺌ ٓﺚقﻕ هصمﺚﺒٍﺌ
فْ ﺗهٓع ﺋٖﺚَﺋؿ َﺋلﻅﺭَﻑ ( ).

ك ٚشؾ أف الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎٍذا الهعىِ لـ ﺒفرد ﺎﺎﺚث هسﺒقؿ كلكىٍﺌ كردت فْ ﺒضﺌعٓؼ ﺎﺚكث كﺔٓرة ،كٓهكف
الﺒهﺌسٍﺌ فْ الفقً اٚسٛهْ فْ أﺎكاب كﺔٓرة ،هىٍﺌ ﺎﺌب الهعﺌهٛت ،كأﺚكﺌـ الﺗٍﺌد ،كالهعﺌٌدات.
بحث الدكتور ابراهيم ابو جريبان نشرته مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والسياسية المحكمة ،المجلد ، 24العدد االول لعام
 ، 2008ص 616
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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
الهمكؾ ،كآداب الهعﺌٌدٓف ،كشراﺊط العٍد ،كغٓرٌﺌ هف الهصطمﺚﺌت.
كعرفت الﺚكهﺐ ﺎﺄىٍﺌ :فعؿ هﺌ ٓىﺎغْ عمِ الشكؿ الذم ٓىﺎغْ فْ الكقت الذم ٓىﺎغْ.
كهﺌ عرفٍﺌ آخركف ﺎقكلٍـ ٌْ :هعرفﺐ اٚشٓﺌء عمِ هﺌ ٌْ عمًٓ فْ الكاقع ﺚكهﺌ كأه نار ،ﺔـ العهؿ ﺎهقﺒضﺌٌﺌ.
كٓ ٚهكف اعﺒﺎﺌر ذلؾ ﺒعرٓفﺌ لمدﺎمكهﺌسٓﺐ ،فٍْ ﺒعرٓفﺌت عﺌهﺐ  ٚﺒﺒىﺌكؿ هﺎﺌشرة العهؿ الدﺎمكهﺌسْ ،كلكف ٓهكف
اعﺒﺎﺌر الدﺎمكهﺌسٓﺐ فرعنﺌ هف الﺚكهﺐ ،أك ٌْ الﺚكهﺐ الهﺒصمﺐ ﺎسٓﺌسﺐ الىﺌس كالعٛقﺌت الدكلٓﺐ ،كﺎٍذا الهعىِ

سىﺗد فقٍﺌن غىٓﺌن ٓقدـ كﺔٓ انر هف ﺗكاىب الهعرفﺐ فْ ٌذا السٓﺌؽ.

الدبموماسية في العهد النبوي:
ﺌؾ ًإ اَّل ٚىكﺌفاَّل نﺐ لِّل اَّلمى ً
ﺌس ىﺎ ًشٓ انر ىكىى ًذٓ انر ﴾ كأدرؾ الىﺌس
هىذ فﺗر ا٘سٛـ أعمف القرآف الكرٓـ عﺌلهٓﺐ الرسﺌلﺐ ﴿ ىك ىهﺌ أ ٍىر ىسٍمىى ى
أف ا٘سٛـ رسﺌلﺐ إخﺌء إىسﺌىٌْ ،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 الكرٓهﺐ فقٍنﺌ دﺎمكهﺌسٓنﺌ غىٓنﺌ هف خٛؿ ﺎىﺌء عٛقﺌت

هسؤكلٓﺐ هع الهمكؾ ﺚكؿ الﺗزٓرة العرﺎٓﺐ ،كهﺌ عقد أكﺔؽ الصٛت ﺎزعهﺌء القﺎﺌﺊؿ فْ ﺗزٓرة العرب ،كﺚهؿ

هعٍـ هسؤكلٓﺐ الﺒعﺌكف لﺎىﺌء الدكلﺐ عمِ

أرض ﺗزٓرة العرب ﺎعد أف عﺌش العرب قركىﺌن ىٍﺎﺌن لكؿ طﺌهع،

ٓﺒىﺌكب عمِ اسﺒعهﺌرٌـ الشرؽ الفﺌرسْ كالغرب الركهْ ،كﺒهكف عﺎر كفﺌح دﺎمكهﺌسْ صﺌﺚﺎﺒً إرادة ﺚقٓقٓﺐ
فْ ﺎىﺌء الدكلﺐ ﺎكؿ الكسﺌﺊؿ الهﺒﺌﺚﺐ هف قدرات هﺌلٓﺐ كعسكرٓﺐ كاﺗﺒهﺌعٓﺐ ،ﺚﺒِ صﺌرت الدكلﺐ العرﺎٓﺐ
هسﺒعدة لﺒرث الﺚضﺌرات الﺒﺌرٓخٓﺐ فْ العﺌلـ القدٓـ خٛؿ أقؿ هف عشر سىكات.
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ككذؾ فﺇف السٓرة الىﺎكٓﺐ طﺌفﺚﺐ فْ ﺎٓﺌف الىﺗﺌﺚﺌت الﺒْ ﺚققٍﺌ رسكؿ ا﵀ سكاء فْ سفﺌرات السمـ أك فْ
سفﺌرات الﺚرب ،كسكاء فْ عٛقﺌت الكفﺌؽ أك عٛقﺌت الهكاﺗٍﺐ ،كٌْ ﺒقدـ الدلٓؿ الهىطقْ عمِ أف اٖصؿ
فْ عٛقﺐ الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎﺌلعﺌلـ هف ﺚكلٍﺌ ٌك الﺒكازف كاٚعﺒداؿ كالهصﺌلﺙ الهﺒﺎﺌدلﺐ ،كاﺚﺒراـ القٓـ

ا٘ىسﺌىٓﺐ كأف الىﺎْ الكرٓـ 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
الهكاﺗٍﺐ الهﺎﺌشرة هع ا٘هﺎراطكرٓﺐ الفﺌرسٓﺐ كالﺎٓزىطٓﺐ ،كهﺌ صﺌﺚب ذلؾ هف ﺚركب كىزاعﺌت ،فﺇف الهسمهٓف

ىﺗﺚكا فْ الﺒﺄسٓس لعٛقﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ هﺒكازىﺐ ،ﺒعﺒهد هﺎدأ العٛقﺌت السمهٓﺐ ﺎٓف الدكؿ ،كﺒكفر فرصنﺌ 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.
كٓهكف رصد طﺎٓعﺐ العٛقﺌت الﺒْ ﺚققٍﺌ الىﺎْ الكرٓـ فْ الﺚقؿ الدﺎمكهﺌسْ فْ اٖىكاع الﺒﺌلٓﺐ:
 هعﺌٌدات ﺚسف ﺗكار كصداقﺐ كهﺌ فْ ﺚمفً هع الىﺗﺌشْ .
 هعﺌٌدات ﺒﺚﺌلؼ اسﺒراﺒٓﺗْ كهﺌ فْ ﺚمؼ خزاعﺐ ،كﺚمفً هع اٖكس كالخزرج ٓكـ العقﺎﺐ.
كداف كالعشٓرة كدكهﺐ .
 هعﺌٌدات عدـ اعﺒداء كهﺌ فْ ٌ
 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 .
كسىﺄﺒْ عمِ ﺒفصٓؿ ﺗكاىب هٍهﺐ فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الىﺎكٓﺐ الﺚكٓهﺐ خٛؿ فصكؿ الكﺒﺌب ،كﺎكﺗً خﺌص خٛؿ
سفﺌراﺒً الىﺌﺗﺚﺐ الﺒْ اخﺒﺌر لٍﺌ أفضؿ الدﺎمكهﺌسٓٓف كأشرؼ عمِ أداﺊٍـ
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 ،كىﺚٓؿ ٌىﺌ إلِ كﺒﺌب الﺒراﺒٓب

ا٘دارٓﺐ لمدكلﺐ الىﺎكٓﺐ لمعٛهﺐ عﺎد الﺚْ الكﺒﺌىْ الذم أفرد فصكٚن طكٓمﺐ لشرح الﺗكاىب الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ سٓرة
الىﺎْ الكرٓـ ،كاٖصكؿ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ عمهٍﺌ لمىﺌس كاسﺒقرت فْ عرؼ العٛقﺌت الدكلٓﺐ هف ﺎعدي

(

).

كهﺌ ﺒﺗدر ا٘شﺌرة إلِ أف الىﺎْ الكرٓـ ﺚقؽ أٓضنﺌ هكﺌسب دب ؿكهﺌسٓﺐ هٍهﺐ عﺎر هﺌ اصطمﺙ عمِ ﺒسهٓﺒً

ﺎﺌلزكاج السٓﺌسْ ،كقد كﺌف ٌذا المكف هف الزكاج شﺌﺊعﺌن فْ العصكر الكسطِ ،كٓﺗب القكؿ إف الىﺎْ الكرٓـ لـ

ٓمﺗﺄ إلِ ٌذا المكف هف الزكاج أﺎدان فْ ﺚٓﺌة خدٓﺗﺐ رضْ ا﵀ عىٍﺌ كٌْ أـ أكٚدي كشرٓكﺐ ﺚٓﺌﺒً ،كلكف فْ
إطﺌر قٓﺌدة الدكلﺐ فْ الهدٓىﺐ ،فقد ﺒزكج هرات هﺒعددة ،ككﺌف لكﺔٓر هف ٌذا الزكاج ﺒﺄﺔٓر هﺎﺌشر فْ الصمﺙ

ﺎٓف القﺎﺌﺊؿ العرﺎٓﺐ أك ﺒخفٓؼ غمكاء اٖﺚقﺌد كالكرآٌﺐ ،فهف ذلؾ زكاﺗً ﺎرهمﺐ ﺎىت أﺎْ سفٓﺌف كٌك زعٓـ
الهشركٓف فْ قرٓش ،ككﺌىت رسﺌلﺐ هكدة هﺎﺌشرة لزعهﺌء قرٓش لمﺒخمْ عف ﺚرﺎٍـ عمِ ا٘سٛـ ،ككﺌىت

خطكﺎﺒٍﺌ عﺎر الىﺗﺌشْ رسﺌلﺐ أخرل فْ ﺎٓﺌف هدل اىﺒشﺌر الرسﺌلﺐ ﺎٓف الهمكؾ كﺚﺌﺗﺐ قرٓش إلِ ﺎىﺌء عٛقﺌت

ﺗٓدة هع الرسكؿ كالرسﺌلﺐ.

ككذلؾ كﺌف لزكاﺗً ﺎﺗكٓرٓﺐ ﺎىت ﺚْٓ ﺎف أخطب زعٓـ الٍٓكد ﺎعد هعركﺐ خٓﺎر أﺔر كﺎٓر فْ هىع اسﺒرقﺌؽ
الٍٓكد الخﺌسرٓف ﺎعد خٓﺎر ،ككذلؾ فﺇف زكاﺗً هف ﺗكٓرٓﺐ ﺎىت الﺚﺌرث الهصطمقْ ﺎعد ﺚرﺎً هع الهصطمؽ

كﺌف لً أٓضنﺌ أﺔر كﺎٓر فْ إىٍﺌء الﺚرب هع الهصطمؽ ،كﺎدء هرﺚمﺐ ﺗدٓدة هف العٛقﺌت ﺒﺄسٓسنﺌ عمِ ٌذي

الهصﺌٌرة الكرٓهﺐ.

كفْ عهرة القضﺌء فٓهﺌ كﺌف الىﺌس ٓؤدكف هىﺌسكٍـ كﺌف رسكؿ ا﵀ هٍﺒهﺌن ﺎﺒﺚقٓؽ هفﺌﺗﺄة كﺎٓرة كٌْ زكاﺗً هف
هٓهكىﺐ ﺎىت الﺚﺌرث كاص ارري هف ﺗدٓد عمِ هصﺌٌرة ﺎٓكت قرٓش الرافضﺐ لٙسٛـ ،كقد كﺌف لٍذا الزكاج

أٓضنﺌ ﺒﺄﺔٓر كﺎٓر فْ ﺒسﺌرع القرشٓٓف لمدخكؿ فْ ا٘سٛـ.

إف الﺒعﺎٓر الهسﺒخدـ فْ كﺒب السٓر ٌك ﺚكهﺐ الرسكؿ الكرٓـ 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.
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الدبموماسية في التاريخ اإلسالمي:
كﺌف عمِ فﺒرة الخمفﺌء الراشدٓف أف ﺒىﺗز اٚسﺒﺚقﺌؽ الكﺎٓر الهﺒهﺔؿ فْ فﺒﺙ ﺎٛد العرب كﺒخمٓصٍﺌ هف

الهسﺒعهر اٖﺗىﺎْ فﺌرسٓﺌن أك ركهٓﺌن،

فقد كﺌىت أرض العرب الﺒﺌرٓخٓﺐ فْ الشﺌـ كالعراؽ ﺒعﺌىْ هف ﺚكـ

الغرٓب الهسﺒعهر الركـ فْ الشﺌـ كالفرس فْ العراؽ ،ككﺌف ﺒخمٓص أرض العرب هف ٌذا اٚسﺒعهﺌر كاﺗﺎﺌن

دٓىٓنﺌ ككطىٓنﺌ ،ﺒقري سﺌﺊر الﺒشرٓعﺌت كاٖعراؼ ،كلذلؾ فقد اكﺒفِ الخمفﺌء ﺎﺇرسﺌؿ الرسؿ ٘ﺎٛغ هكاقؼ هﺚددة
ضد ٌؤٚء الهسﺒﺎدٓف هف قﺌدة العﺗـ كالركـ ،كقد اشﺒٍر ٌؤٚء السفراء ﺎﺌلشﺗﺌعﺐ كالذكﺌء كالكضكح ،كاشﺒٍر

هف ٌؤٚء رﺎعْ ﺎف عﺌهر كالىعهﺌف ﺎف هقرف،

كالهغٓرة ﺎف شعﺎﺐ،

كاٖشعث ﺎف قٓس،

كفرات ﺎف

ﺚﺎﺌف ،كعطﺌرد ﺎف ﺚﺌﺗب ،كﺚىظمﺐ ﺎف الرﺎٓع ،كعهرك ﺎف هعد ٓكرب.
كخٛلﺊذ لـ ﺒىشﺄ عٛقﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎﺌلهعىِ الهعركؼ هع ٌذي الدكؿ ٖىٍﺌ كﺌىت دكؿ اﺚﺒٛؿ  ،ككﺌف الهطمكب
طردٌﺌ هف أرض العرب كلٓس إقﺌهﺐ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ هعٍﺌ ،كٌكذا كﺌف.
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 دٓكاىنﺌ لمرسؿٓ ،ﺒضهف الرسﺌﺊؿ الﺒْ ﺒﺄﺒًٓ ﺎكاسطﺐ الرسؿ ،كاعﺒهد

كسٓمﺐ القضﺌء كﺄفضؿ كسٓمﺐ لﺒسكٓﺐ الهىﺌزعﺌت ،كهﺔؿ العٍد الذم هىﺚً عهر ﺎف الخطﺌب إلِ أٌؿ القدس

أفضؿ كﺔٓقﺐ ﺒﺌرٓخٓﺐ ﺒهﺔؿ قكاعد القﺌىكف الدكلْ ا٘ىسﺌىْ

(

).

كخصص عﺔهﺌف ﺎف عفﺌف هﺎﺌلغ هعٓىﺐ هف ﺎٓت الهﺌؿ ٚسﺒقﺎﺌؿ الرسؿ اٖﺗﺌىب كﺒغطٓﺐ ىفقﺌت إقﺌهﺒٍـ .كعمِ

الرغـ هف الﺒطكر الذم ٓشٍدي القﺌىكف الدكلْ فْ الكقت الﺚﺌضر إ ٚأف الدكلﺐ  ٚﺒﺒﺚهؿ ىفقﺌت إقﺌهﺐ الﺎعﺔﺌت

اٖﺗىﺎٓﺐ فْ ﺎمدٌﺌ( (.

كﺎعد أف اكﺒهؿ فﺒﺙ أرض العرب الﺒﺌرٓخٓﺐ ،كﺒـ إخراج الهسﺒعهر الركهْ كالفﺌرسْ هىٍﺌ ،كعﺌد الركـ إلِ

ﺎٛدٌـ ازدٌرت هف ﺗدٓد الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ كىشﺄت الﺚﺌﺗﺐ لﺎىﺌء عٛقﺌت ﺚسف ﺗكار هع اٖهـ الهﺗﺌكرة،

ٚسٓهﺌ كأف عددنا هف الخمفﺌء كﺌىكا ٓ ٚركف الذٌﺌب ﺎعٓدنا فْ الفﺒﺙ ،فقد اشﺒٍر عف عهر ﺎف الخطﺌب قكلً:
الدبلوماسية ،للدكتور سعيد ابو عباه ،ص 31
الدبلوماسية ،للدكتور سعيد ابو عباه ،ص 31
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"ﺚسﺎىﺌ ٌٖؿ العراؽ سكادٌـ كاٌٖكاز ،كددت لك أف ﺎٓىىﺌ كﺎٓف فﺌرس ﺗﺎٛن هف ىﺌر  ٚىصؿ إلٍٓـ كٓ ٚصمكف
(

إلٓىﺌ"

) ،كلك ٚﺒكرر ا٘عﺒداء هف فﺌرس كاصرارٌﺌ عمِ إعﺌدة اﺚﺒٛؿ العراؽ لقﺌهت عٛقﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ

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

ﺎٛد فﺌرس.
ككذلؾ اشﺒٍر هكقؼ عهر ﺎف عﺎد العزٓز الذم كﺌف ٓﺚﺎذ اىﺒشﺌر الدعكة كالٍدآﺐ عف طرٓؽ الﺚﺗﺐ كالﺎرٌﺌف

أكﺔر هف الغمﺎﺐ كالسمطﺌف كاشﺒٍرت كمهﺒً العظٓهﺐ" :إف ا﵀ ﺎعث هﺚهدان ٌﺌدٓﺌن كلـ ٓﺎعﺔً ﺗﺌﺎٓﺌن "( ).

كاشﺒٍرت العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الىﺌشطﺐ ﺎٓف الخمفﺌء اٖهكٓٓف كالﺎٓزىطٓٓف ،كهف ٌؤٚء عﺎد الهمؾ ﺎف هركاف
الذم أرسؿ القﺌضْ شراﺚٓؿ الشعﺎْ كٌك هف هشﺌٌٓر الﺒﺌﺎعٓف إلِ ا٘هﺎراطكر الﺎٓزىطْ ﺗسﺒىٓﺌف الﺔﺌىْ كقد
أﺔىِ ا٘هﺎراطكر ﺗسﺒىٓﺌف عمِ لﺎﺌقﺐ الشعﺎْ كﺚكهﺒً كﺚسف سفﺌرﺒً

(

).

كهﺌ اشﺒٍر ٌﺌركف الرشٓد ﺎىﺗﺌﺚﺌﺒً الدﺎمكهﺌسٓﺐ كهىٍﺌ هعﺌٌدة السٛـ الﺒْ أرسﺌٌﺌ هع
أرٓىْ كهﺌ ﺒٌٛﺌ هف سٛـ هﺒﺎﺌدؿ ،ﺔـ غضﺎً ﺎعد ذلؾ عمِ خمفٍﺌ

ا٘هﺎراطكرة الﺎٓزىطٓﺐ

ا٘هﺎراطكر ىقفكر الذم ىقض الهعﺌٌدة

فغزاي ٌﺌركف الرشٓد كاسﺒكلِ عمِ هدٓىﺐ ٌرقمً شرؽ القسطىطٓىٓﺐ هف أرض ﺒركٓﺌ الٓكـ ،كٌْ الهدٓىﺐ الﺒْ

كﺌف ٓىصاَّلب فٍٓﺌ ا٘هﺎراطكر الركهﺌىْ ،ﺔـ ألزهً الﺗزٓﺐ ،كﺒﺚكؿ ٌﺌركف فْ عٛقﺌﺒً الدﺎمكهﺌسٓﺐ إلِ اٖﺎﺌطرة
الركهﺌف الغرﺎٓٓف (الفرىﺗﺐ) الذٓف ﺎدأكا هع شﺌرلهﺌف فْ آخف ﺎﺄلهﺌىٓﺌ ،كأرسؿ ٌﺌركف الرشٓد كفدان هف

الهﺎعكﺔٓف ،هعٍـ الكﺔٓر هف الٍدآﺌ كاٚﺎﺒكﺌرات ا٘سٛهٓﺐ العمهٓﺐ – كهىٍﺌ السﺌعﺐ الهٓكﺌىٓكٓﺐ الدقﺌقﺐ -كهىٍﺌ
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

فض الىزاعﺌت  ،كهﺌ ﺒشٓر إلِ ذلؾ رسﺌل نﺐ اَّل
كﺗٍٍﺌ إهﺎراطكر الركهﺒٓكفٓؿ 829ـ إلِ الخمٓفﺐ العﺎﺌسْ الهﺄهكف

كﺒﺎت إلٓؾ
ﺎشﺄف ﺒﺎﺌدؿ اٖسرل كاعﺌدة الﺚٓﺌة اٚقﺒصﺌدٓﺐ ﺎٓف الهسمهٓف كالركـ ،كﺗﺌء فْ ﺒمؾ الرسﺌلﺐ" :كقد
ي
داعٓﺌن إلِ الهسﺌلهﺐ ،راغﺎﺌن فْ فضٓمﺐ الهٍﺌدىﺐ؛ لىضع أكزار الﺚرب اَّل
عىﺌ ،كٓككف كؿ كاﺚد لكؿ كاﺚد
كلٓنﺌكﺚزﺎنﺌ ،هع اﺒصﺌؿ الهرافؽ ،كالفسﺙ فْ الهﺒﺌﺗر ،كفؾ الهسﺒﺄسر ،كأهف اَّل
الطرٓؽ ".
ٌ
تاريخ األمم والملوك ابن جرير الطبري ،ج  ، 3ص 176
المواعظ واالعتبار ،المقريزي ،ج  ، 1ص 97
الوافي بالوفيات ،للصفدي ،ج  ، 5ص 323
قصة الحضارة ،ول ديورانت ،ج  ، 22ص 458
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اَّل
كرد الخمٓفﺐ الهﺄهكف هﺗٓﺎﺌن طمب ا٘هﺎراطكر الﺎٓزىطْ؛ ﺚﺒِ ﺒعكد الﺚٓﺌة ﺎٓف الطاَّلرفٓف إلِ هﺗراٌﺌ الطﺎٓعْ،
ككﺌف ٓسهﺙ لﺚﺌهمْ ﺒمؾ الرسﺌﺊؿ ﺎزٓﺌرة هعسكر ً
ات اعﺒقﺌؿ اٖسرل؛ لٓﺒﺄكدكا هف يﺚسف هعﺌهمﺒٍـ ،كلٓﺒعرفكا
ً
قكة ﺗٓراىٍـ ،كهدل ﺎﺄسٍـ ،ك ُّ
عمِ ٍّ
الﺒﺄكد
هعرفﺐ اَّل
كؿ هىٍـ ،ككﺌف هف أغراض الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ هﺚﺌكلﺐي

لمصمﺙ ،أك لمهٍﺌدىﺐ ،أك ﺒﺎﺌدؿ اٖسرل ،كهﺌ كﺌف ﺎٓف الهﺄهكف كﺎٓف همؾ الركـ
هف صﺚﺐ طمب الفرٓؽ أخر ُّ

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

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

ﺚهؿ هعً شٓﺊﺌ فىقؿ لً ( (.

ككﺒب الهﺄهكف إلِ همؾ الركـ ٓسﺄلً ا٘ذف فْ إىقﺌذ هﺌ ٓخﺒﺌر هف العمكـ القدٓهﺐ الهخزكىﺐ

الركـ،
ﺎﺎٛد ٌ

فﺄﺗﺌب إلِ ذلؾ ﺎعد اهﺒىﺌع .كأخرج الهﺄهكف لذلؾ ﺗهﺌعﺐن هىٍـ الﺚﺗاَّلﺌج ﺎف الهطراف كاﺎف الﺎطرٓؽ كسمهﺌف

صﺌﺚب ﺎٓت الﺚكهﺐ كغٓرٌـ .فﺄخذكا ههﺌ كﺗدكا هﺌ اخﺒﺌركا ،كقٓؿ أف الهﺄهكف كﺌف ٓعطًٓ هف الذٌب زىﺐ هﺌ

 ٛﺎهﺔؿ
ٓىقمً هف الكﺒب إلِ العر ٌﺎٓﺐ هﺔ ن

(

).

الطرؽ كاٖهكىﺐ الﺒْ ﺒكﺗد فٍٓﺌ الهركج كاٖعشﺌب كالﺚشﺌﺊش لمعمؼ،
ككﺌف هف هٍهﺐ السفراء أف ٓعىمهكا ﺚﺌلﺐ ي
الع ىدد كالعﺒﺌد كفْ ِّل
الدفﺌع كالٍﺗكـ ،كأف ٓعرفكا كؿ هﺌ ٓﺒعمؽ ﺎﺄهكر الﺎٛد
ككذلؾ اَّل
كهؤكىﺒً فْ ى
قكة الﺗٓش ى

الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ فْ العٍد العﺎﺌسْ كﺌىت اَّل
اٖﺗىﺎٓﺐ هف الىكاﺚْ الشخصٓﺐ كالعﺌهﺐ ،كهﺌ أف ُّ
ﺒﺒكخِ هف
ً
اضﺌ عمهٓﺐ .
سفﺌراﺒٍﺌ أغر ن
كفْ ٌذا السٓﺌؽ أٓضنﺌ هﺌ كﺌف ٓقكـ ﺎً الهﺄهكف هف شراء كﺒب الﺚكهﺐ هف الركهﺌف عﺎر سفراء كهىدكﺎٓف
ٓهﺔمكف الخمٓفﺐ ،كٓرسمكف ىفﺌﺊس الكﺒب إلِ ﺎغداد ﺚٓث ﺒﺒـ ﺒرﺗهﺒٍﺌ إلِ العرﺎٓﺐ عﺎر دار الﺚكهﺐ.

كهف أهﺔمﺐ ذلؾ :اَّل
الهﺄهكف عمـ أف فْ القسطىطٓىٓﺐ أسﺒﺌذان هشٍك انر ﺎﺌلرٓﺌضٓﺌت ،فﺄرسؿ إلِ
أف الخمٓفﺐ
ى
ا٘هﺎراطكر الﺎٓزىطٓﺒٓكفٓؿ سفﺌرةن خﺌصﺐ ﺒﺚهؿ رسﺌلﺐ شخصٓﺐ ﺒطمب هىً أف ٓسهﺙ لٗسﺒﺌذ لٓك ﺎﺌلﺚضكر إلِ

 ٛكدٓنﺌ ،كٓعرض عمِ الدكلﺐ الﺎٓزىطٓﺐ صمﺚنﺌ
ﺎغداد فﺒرة قصٓرة ،كقﺌؿ الهﺄهكف فْ رسﺌلﺒً" :إىً ٓعﺒﺎر ذلؾ عه ن
ى
ألف ٍْ قطعﺐ ذٌﺎٓﺐ فْ هقﺌﺎؿ ذلؾ " ،غٓر أف ا٘هﺎراطكر الﺎٓزىطْ رفض ٌذا العرض السخْ؛ ٖف
داﺊهنﺌ ،ك ى
ﺎعض أﺎﺚﺌث العمهﺌء كﺌىت ﺒعﺒﺎر فْ ذلؾ العٍد هف أسرار الدكلﺐ ،كقد قﺌهت فْ العٍد العﺎﺌسْ ﺎٓف
أبجد العلوم ،صديق حسن خان القنوجي ،ج  ، 2ص 252
الوافي بالوفيات ،صالح الدين الصفدي ج  ، 4ص 336
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العﺎﺌسٓٓف كركهﺌ كههمكﺐ الﺎمغﺌر كالٍىد كالصٓف ،ﺎﺌ٘ضﺌفﺐ إلِ القسطىطٓىٓﺐ كالفرىﺗﺐ – عٛقﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ

(

(.

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

قصر الضٓﺌفﺐ ،كقد ﺗرت العﺌدة عمِ أف ٓسﺒقﺎؿ السفٓر هف قﺎؿ كزٓر هكمؼ ﺎﺌلهٍهﺐ (الكزٓر هرﺒﺎﺐ أدخمٍﺌ
الفرس لمدكلﺐ العﺎﺌسٓﺐ) ٓﺚدد هعً هكعد لهقﺌﺎمﺐ الخمٓفﺐ (أهٓر الهؤهىٓف) كعىدهﺌ ٓﺚظِ ﺎهقﺌﺎمﺐ أهٓر الهؤهىٓف
ٓقدـ لً كﺒﺌب (سٓدي) رﺊٓس دكلﺒً ،كهف ﺔـ الٍدآﺌ الﺒْ ٓﺚهمٍﺌ لً

)

(.

كهف ىشﺌطﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ العرﺎٓﺐ العمهٓاَّلﺐ هﺌ قﺌـ ﺎً الخمٓفﺐ العﺎﺌسْ الكاﺔؽ ﺎﺌ﵀

( ،)847 – 842إذ أرسؿ

ذكري فْ القرآف الكرٓـ
ن
كفدا إلِ ا٘هﺎراطكر الﺎٓزىطْ دقمٓدٓﺌىكس لزٓﺌرة الكٍؼ الكارد ي

(

).

كهﺌ أرسؿ الخمٓفﺐ الهﺒككؿ ىصر ﺎف اٖزٌر سفٓ انر إلِ إهﺎراطكر الركـ هٓخﺌﺊٓؿ الﺔﺌلث لدراسﺐ هكضكع

ﺒﺎﺌدؿ اٖسرل كقﺎكؿ الفداء ﺎٓف الهسمهٓف كدكلﺐ الركـ .كقد ىﺗﺙ ٌذا السفٓر فْ هٍهﺒً كافﺒدل
هف الهسمهٓف كﺌىكا فْ ﺎٛد الركـ ( ).

 2300أسٓر

كاشﺒٍر هف السفراء السفٓر ٓﺚِٓ الغزاؿ الذم عهؿ لٗهٓر عﺎد الرﺚهف الﺔﺌىْ اٖهكم ،كقد قﺌـ ﺎعدة سفﺌرات

ىﺌﺗﺚﺐ أشٍرٌﺌ هع ا٘هﺎراطكر الﺎٓزىطْ ﺒٓكفٓمكس كزكﺗﺒً ﺒٓكدكرا ،كقد ىقؿ الهقرم فْ ىفﺙ الطٓب أف

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

ﺔـ قﺌـ ﺎسفﺌرة أخرل إلِ ﺎٛد الدىهﺌرؾ كالﺒقِ فٍٓﺌ ىكركﺌٓكس همؾ الىكرهﺌف

عﺌـ  844ـ كﺒهكف هف عقد

اﺒفﺌقٓﺐ صمﺙ أىٍت فﺒٓؿ ىزاع كﺌف ٓكشؾ أف ٓىفﺗر ﺎٓف أكركﺎﺌ كﺎٓف الهسمهٓف فْ اٖىدلس.

كاشﺒٍرت ﺎعد ذلؾ السفﺌرات الهخﺒمفﺐ ﺎٓف الﺚهداىٓٓف كاٖخشٓدٓٓف كالسٛﺗقﺐ كالزىكٓٓف كآٖكﺎٓٓف ،كغٓرٌـ هف
الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ الﺒْ اﺗﺒٍدت أف ﺒؤسس عٛقﺌت هسﺒقرة هع الدكؿ الهﺗﺌكرة.
قصة الحضارة ،ول ديورانت ،ج  ، 23ص 463
الدبلوماسية للدكتور سعيد ابو عباه ص188
مقال الدكتور عباس حلمي ،مجلة منار اإلسالم اإلماراتية عدد  4لعام  1979ومن المؤكد ان الكاتب غلط في اسم االمبراطور
البيزنطي فاإلمبراطور المعاصر للواثق هو االمبراطور مايكل الثالث ،أما اإلمبراطور دقلديانوس فقد توفي عام  305ميالدية أي قبل
الواثق بأكثر من خمسة قرون ،وال شك أنه التبس عليه بسبب أن دقلديانوس هو من ظهر في زمانه الفتية من أصحاب الكهف.
تطور الدبلوماسية اإلسالمية عبر العصور ،للكاتب محمد بوبوش ،ص - 125دار الفكر
نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب ،ألحمد بن محمد المقري التلمساني ج ، 1ص 346
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عمِ أف دراسﺐ ﺒﺌرٓخ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺒطكرٌﺌ ٓﺚﺒﺌج إلِ ﺎﺚث هسﺒقؿ ،كﺎﺚسﺎىﺌ أف ىشٓر ٌىﺌ أف ٌذا
المكف هف العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺌف ﺚﺌض نار خٛؿ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ كمً ،فْ أﺚكاؿ الﺚرب كأﺚكاؿ السمـ،

كٌك أكضﺙ دلٓؿ أف الهسمهٓف خٛؿ الﺒﺌرٓخ كﺌىكا ٓسعكف لعٛقﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺗٓدة هع ﺗٓراىٍـ ،كلـ ٓككىكا

ٓ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 :
كفْ ا٘طﺌر الفمسفْ فﺇف القرآف الكرٓـ طرح عددنا هف القٓـ الﺒْ ﺒﺚكـ صمﺐ الدكلﺐ الهسمهﺐ ﺎغٓرٌﺌ هف الدكؿ
ً
اىطٛقنﺌ هف آٓﺐ الﺚﺗرات ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ اَّل
كﺎﺌ ىكىقىﺎ ًﺌﺊ ىؿ ًلﺒى ىع ىﺌرفيكا إً اَّلف
ﺌس إًاَّلىﺌ ىخىم ٍقىىﺌ يك ٍـ ه ٍف ىذ ىك ور ىكأيىﺔىِ ىك ىﺗ ىعٍمىىﺌ يك ٍـ يش يع ن
الى ي
اَّل ً
ً اَّل ً
ٓر ﴾.
ٓـ ىخﺎً ه
أى ٍك ىرىه يك ٍـ ع ٍى ىد المً أىﺒٍ ىقﺌ يك ٍـ إً اَّلف الم ىً ىعم ه
ككاضﺙ هف سٓﺌؽ أٓﺐ الكرٓهﺐ أف الﺒعﺌرؼ ٌك غﺌٓﺐ ٌذا الﺒىكع الذم ٓقكـ فْ العﺌلـ ،كٓﺗب القكؿ إف
الﺒعﺌرؼ ٌك أصؿ فْ العٛقﺌت الﺎٓضﺌء ﺎٓف الﺎشر فْ اٖرض ،ﺚٓف ﺒككف العٛقﺐ قﺌﺊهﺐ عمِ أسﺌس اٖسرة
ا٘ىسﺌىٓﺐ ،قﺎؿ أف ﺒﺒعرض ٖم ﺒطكر سمﺎْ أك إٓﺗﺌﺎْ.
كأشﺌر القرآف الكرٓـ فْ آٓﺌت كﺔٓرة إلِ إقرار اٚخﺒٛؼ ﺎٓف الىﺌس ،كاعﺒﺎﺌر ذلؾ اٚخﺒٛؼ هﺚهكدنا إذا كﺌف
يه نﺐ ك ً
اَّل
ً
ً
ً
اﺚ ىدةن ىكىل ًكف
فْ إطﺌر الﺒىكع كاٚﺚﺒراـ  ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ﴿ :ل يك ٍّؿ ىﺗ ىعٍمىىﺌ هى يك ٍـ ش ٍرىع نﺐ ىك ًه ٍىٍى ن
ﺌﺗﺌ ىكىل ٍك ىشﺌء المًي ىل ىﺗ ىعىم يك ٍـ أ اَّل ى
لِّلىٍٓﺎمي ىك يك ٍـ ًفْ ىهﺌ آﺒىﺌ يكـ ﴾( ).
كﺚٓف ﺒﺒطكر العٛقﺌت ﺎٓف الﺎشر إٓﺗﺌﺎﺌن كسمﺎﺌن فﺇف القرآف الكرٓـ طرح قٓهﺌن أخرل لمعٛقﺌت ﺎٓف اٖفراد كالدكؿ،
كلـ ٓقﺎؿ هف الهسمـ أف ٓسﺒهر فْ لغﺐ الصفﺙ كالغفراف فْ ﺚٓف أف أخرٓف ٓهﺌرسكف العدكاف كالقﺒﺌؿ ،ﺎؿ

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

فْ العﺌلـ.
ففْ السٓﺌؽ ا٘ٓﺗﺌﺎْ لـ ٓكﺒؼ ﺎﺌلﺒعﺌرؼ كاىهﺌ طرح سمسمﺐ هف العٛقﺌت ا٘ٓﺗﺌﺎٓﺐ ﺒﺎدأ ﺎﺌلﺒعﺌرؼ ﺔـ الﺒىﺌفس

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.
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كٓهكف قراءة ٌذي الﺚقٓقﺐ فْ كﺒﺌب ا﵀ هف خٛؿ ﺒﺒﺎع الكصﺌٓﺌ القرآىٓﺐ الﺚكٓهﺐ فْ ٌذا السﺎٓؿ:
التطور اإليجابي:
كﺎﺌ ىكىقىﺎ ًﺌﺊ ىؿ لًﺒى ىع ىﺌرفيكا ﴾( ).
 التعارف ﴿:ىك ىﺗ ىعٍمىىﺌ يك ٍـ يش يع ن
ً
 التنافس﴿:كًفْ ىذلً ىؾ ىفٍمىٓﺒىىىﺌ ىف ً
كف ﴾ ( ).
س اٍل يهﺒىىىﺌف يس ى
ى





التعاون﴿:كﺒى ىعﺌكيىكا ىعمىِ اٍلﺎً ِّلر كالﺒاَّل ٍقكل ك ٚﺒى ىعﺌكيىكا ىعمىِ ً
ا٘ﺔًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
اف ﴾( ).
ى
ى ى ى
ى ى
( )
ً
ﺌء ىﺎ ٍٓىىٍي ٍـ ﴾ .
اء ىعمىِ اٍل يكفاَّل ًﺌر ير ىﺚ ىه ي
التراحم﴿:أىش اَّلد ي
ً
ﺌصﺐه ﴾( ).
كف ىعمىِ أ ٍىىفيس ًٍ ٍـ ىكلى ٍك ىك ى
اإليثار ﴿:ىكيٓ ٍؤﺔً ير ى
ص ى
ﺌف ﺎً ًٍ ٍـ ىخ ى
اَّل اَّل
كف﴾( ).
ىصمً يﺚكا ىﺎ ٍٓ ىف أ ى
ىخ ىكٍٓ يك ٍـ ىكاﺒاَّلقيكا الم ىً ىل ىعم يك ٍـ ﺒيٍر ىﺚ يه ى
اإلخاء﴿:إًاَّلى ىهﺌ اٍل يه ٍؤ ًه يى ى
كف إً ٍخ ىكةه ىفﺄ ٍ

كهف الطﺎٓعْ أف كؿ كاﺚدة هف ٌذي القٓـ هرﺒﺎطﺐ ﺎﺌلسمكؾ الهقﺌﺎؿ الذم ٓقكـ ﺎً أخر كٓﺚدد هكقعً هف

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:






كﺎﺌ ىكىقىﺎﺌﺊً ىؿ لًﺒى ىع ىﺌرفيكا ﴾( ).
التعارف ﴿ :ىك ىﺗ ىعٍمىىﺌ يك ٍـ يش يع ن
اَّل ً
ىٌ ىؿ اٍل ًكﺒى ً
ٓف ظىمى يهكا ًه ٍىٍي ٍـ ﴾( ).
الجدال ﴿ :ىكى ٚﺒي ىﺗ ًﺌدليكا أ ٍ
ﺌب إً اَّل ٚﺎًﺌلاَّلﺒًْ ًٌ ىْ أ ٍ
ىﺚ ىس يف إً اَّل ٚالذ ى
اعﺒى ىدل ىعمى ٍٓ يك ٍـ ﴾( ).
ﺌعﺒى يدكٍا ىعمى ٍٓ ًً ﺎً ًهﺔٍ ًؿ ىهﺌ ٍ
اعﺒى ىدل ىعمى ٍٓ يك ٍـ فى ٍ
المعاممة بالمثل﴿ :فى ىه ًف ٍ
ﺌت أ ًىك ً
ﺌىفركٍا ﺔيﺎ و
ً
ً
اَّل ً
اىف يركٍا ىﺗ ًهٓعﺌن ﴾( ).
آه يىكٍا يخ يذكٍا ﺚ ٍذ ىريك ٍـ فى ي ى
الحذر ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
ً
ً
ٓف ﴾( ).
اَّلصكا ىفًﺇِّلىْ ىه ىع يك ٍـ ه ىف اٍل يهﺒىىرﺎِّلص ى
التربص ﴿ :يق ٍؿ ﺒىىرﺎ ي
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ً
ً
ً
كف ﺎً ًً ىع يد اَّلك الماَّل ًً ىك ىع يد اَّلك يك ٍـ ﴾( ).
اسﺒىطى ٍعﺒي ٍـ ه ٍف قي اَّلكوة ىك ًه ٍف ًرىﺎﺌط اٍل ىخٍٓ ًؿ ﺒيٍرًٌ يﺎ ى
 االستعداد ﴿ :ىكأىع ُّدكا لىٍي ٍـ ىهﺌ ٍ
ً
ات كه ىس ً
ضٍي ٍـ ﺎًىﺎ ٍع و
 التدافع﴿ :كىل ٍكى ٚىد ٍفعي الماَّل ًً اَّل
ﺌﺗ يد ﴾( ).
ض ىلٍي ِّلد ىه ٍ
ﺌس ىﺎ ٍع ى
ص ىكاهعي ىكﺎًىٓعه ىك ى
ت ى
الى ى
صىم ىك ه ى ى
ى
( )
ً
 القتال﴿ :كىقﺌﺒًميكا ًفْ سﺎً ً اَّل ً اَّل ً
كى يك ٍـ ىك ٚﺒى ٍعﺒى يدكا إً اَّلف الماَّل ىً  ٚيٓ ًﺚ ُّ
ٓف ﴾ .
ٓف يٓ ىقﺌﺒًمي ى
ب اٍل يه ٍعﺒىد ى
ٓؿ المً الذ ى
ى
ى
كٌكذا فﺇف العٛقﺐ الطﺎٓعٓﺐ فْ ا٘سٛـ ﺒﺎدأ ﺎﺌلﺒعﺌرؼ ﺔـ ﺒﺒكﺗً صعكدان أك ٌﺎكطﺌن ﺎﺚسب سمكؾ الهﺒمقْ،
كاٖهر ٓصدؽ عمِ العٛقﺐ ﺎٓف اٖفراد كعمِ الكاقع السٓﺌسْ ﺎٓف الدكؿ.
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( تصور للعالقات البيضاء بني اجملتمع اإلسالمي واجملتمعات األخرى القائمة على منطق لتعارفوا)
والتعارف :قيمة بيضاء ومشرتكة ،ومنها يبدأ تطور العالقات سلباً أو إجياباً ،وهي أدىن سلم اإلجياب وأعلى سلم السلب.
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 ٛكاضﺚ نﺐ لﺎىﺌء عٛقﺐ هﺒٓىﺐ هف قٓـ الﺒفﺌٌـ كالﺒعﺌكف ،كفْ إطﺌر العقٓدة عمِ
كقد قدهت الشرٓعﺐ الخﺌﺒهﺐ سﺎ ن
سﺎٓؿ الهﺔﺌؿ فﺇف العقٓدة ا٘سٛهٓﺐ ﺒقكـ عمِ سﺒﺐ أركﺌف ،كٌْ ا٘ٓهﺌف ﺎﺌ﵀ كهٛﺊكﺒً ككﺒﺎً كرسمً كالٓكـ

أخر كالقدر.
كلدل الهٛﺚظﺐ الﺎصٓرة ىﺗد أف ا٘ٓهﺌف فْ ا٘سٛـ ٓرﺒكز عمِ ركىٓف اﺔىٓف ٓﺒصٛف هﺎﺌشرة ﺎﺌلعٛقﺐ

الﺚسىﺐ هع أخر ،ﺚٓث أهر ا٘سٛـ ﺎﺌ٘ٓهﺌف ﺎﺌٖىﺎٓﺌء ﺗهٓعنﺌ كالكﺒب السهﺌكٓﺐ ،كٌذا ا٘ٓهﺌف ٌك أركع
هدخؿ لﺎىﺌء ﺔقﺌفﺐ الﺚب كالسٛـ ﺎٓف الهسمـ كﺎٓف العﺌلـ ،كﺎىﺌء ﺚكار إٓﺗﺌﺎْ ﺎىﺌء ٓخدـ الﺗهٓع.

فهف الهعمكـ أف ا٘ٓهﺌف ﺎﺌٖىﺎٓﺌء ٓقﺒضْ ضركرة اﺚﺒراـ ٌدٍٓـ كىكرٌـ كا٘ٓهﺌف ﺎﺌلكﺒب السهﺌكٓﺐ ٓقﺒضْ

ﺚكهﺌن اﺚﺒراـ ﺒعﺌلٓهٍﺌ كٌدٍٓﺌ ،كالﺒعﺌهؿ إٓﺗﺌﺎٓﺌن هع الهكركث هىٍﺌ ،كﺎىﺌء الهقﺌرﺎﺌت ا٘ٓﺗﺌﺎٓﺐ ﺎٓف الهسمـ كﺎٓف

أﺒﺎﺌع اٖىﺎٓﺌء ﺗهٓعﺌن.

كقد ﺚقؽ الىﺎْ الكرٓـ 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
الشرٓؼ كأقﺌهكا فًٓ زهىﺌن ٓﺄكمكف كٓشرﺎكف ،كهع أىٍـ لـ ٓعمىكا صراﺚﺐ دخكلٍـ فْ ا٘سٛـ فﺇف الىﺎْ صمِ

ا﵀ عمًٓ كسمـ اسﺒهر فْ ﺚكارٌـ كاكراهٍـ كدعﺌ لٍـ ﺎﺌلٍدآﺐ ،كقد ﺗﺌءي كﺔٓر هىٍـ فٓهﺌ ﺎعد هسمهٓف.

إف ﺔقﺌفﺐ الﺒعﺌكف ا٘ٓﺗﺌﺎْ ﺎٓف الىﺌس ﺒﺒكرر فْ كؿ سكرة فْ القرآف الكرٓـ كقد ﺚققٍﺌ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀
عمًٓ كسمـ عمِ أﺒـ كﺗً ،ك ٚىعمـ أف الىﺎْ الكرٓـ قﺒؿ أﺚدا لهخﺌلفﺒً فْ الرأم أك إص ارري عمِ كفري ،كاىهﺌ
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.

أوالً :من القرآن الكريم:
فهف الكﺒﺌب العزٓز كرد الىص القرآىْ الكرٓـ ﺎﺗكاز هىﺙ العٍد كاٖهﺌف لغٓر الهسمـ ،كلك سﺎؽ هىً الﺚرب
عمِ ا٘سٛـ ،كذلؾ فْ قكلً ﺒعﺌلِ:
ً
اَّل ً
ً
﴿كًا ٍف أ ً
ً
اَّل
ٍهىىًي ﴾( ).
ىﺚ هد ه ىف اٍل يه ٍش ًرك ى
ى
ٓف ٍ
ٛـ المً ﺔياَّلـ أٍىﺎم ٍغًي ىهﺄ ى
اسﺒى ىﺗ ىﺌر ىؾ ىفﺄىﺗ ٍريي ىﺚﺒِ ىٓ ٍس ىه ىع ىك ى
ى
كقد ىزلت ٌذي أٓﺐ الكرٓهﺐ 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
الذم ىﺌلكي ٓهكىٍـ هف فٍـ أعهؽ لركح ا٘سٛـ كٌدآﺌت الشرٓعﺐ.
كٓﺗب أف ىشٓر ٌىﺌ أف ٌذي أٓﺐ الكرٓهﺐ إىهﺌ ىزلت فْ الهشركٓف الذٓف كﺌىكا ٓﺚﺌرﺎكف ا٘سٛـ ككضعكا

السٛح ،فﺌٖهر هع هف لـ ٓﺚﺌرﺎكا ا٘سٛـ أصٛن هشركع هف ﺎﺌب أكلِ ،كٌك ﺚﺌؿ سﺌﺊر السفراء الٓكـ هف

الدكؿ الﺒْ  ٚﺒﺚﺌرب الهسمهٓف.

قﺌؿ ﺋﺎو كﺔٓرَ :ﺋلغﺭﺽ ﺃو هو قﺩن هو ﺩﺋﺭ ﺋلﺚﺭﺍ ﺆلِ ﺩﺋﺭ ﺋ٘سٛن

فْ أداء ﺭسػﺌلﺐ ،ﺃَﺒﺗػﺌﺭﺏ ﺃَ ﻁمﺍ

صمﺙ ﺃَ هٍﺌﺩىﺐ ،ﺃَ ﺚهؿ ﺭسﺌلﺐ ﺃَ ىﺚَ ﺫلﻙ هو ﺋٖسﺎﺌﺍ َﻁمﺍ هو ﺋ٘هﺌن ﺃَ ىﺌﺊﺎً ﺃهﺌى
ﺋ٘سٛن َﺚﺒِ ٓﺭﺗع ﺆلِ ﺩﺋﺭي َهﺄهىً فمً ﺫلﻙ

(

).
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انهﺒﺭﺩﺩان فْ ﺩﺋﺭ

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

لٙهﺌـ أف ٓعطًٓ عٍدنا كأهﺌىنﺌ ،ك ٚشؾ أف السفٓر القﺌدـ هف ﺎٛد العٍد ،كٓ ٚهﺔؿ ﺎمدنا عدكنا هﺚﺌرﺎنﺌ فٍك

هشهكؿ هف ﺎﺌب أكلِ.

ككذلؾ فﺇف الىصكص العﺌهﺐ فْ القرآف الكرٓـ ﺗﺌءت
ً
س أىك فى ىس وﺌد ًفْ اٖ ٍىر ً
و
ض فى ىكﺄاَّلىى ىهﺌ
﴿ ىه ٍف قىﺒى ىؿ ىى ٍف نسﺌ ﺎ ىغ ٍٓ ًر ىى ٍف ٍ
ً
ٓعﺌ﴾( ).
ىﺗه ن

ﺎﺚرهﺐ الدهﺌء كﺒﺗرٓـ اٚعﺒداء عمِ الىﺌس ﺎغٓر الﺚؽ،
ً
ىﺚىٓﺌ اَّل
قىﺒى ىؿ اَّل
ﺌس
ﺌٌﺌ فى ىكﺄاَّلىى ىهﺌ أ ٍ
ىﺚىٓ ى
ٓعﺌ ىك ىه ٍف أ ٍ
الى ى
ﺌس ىﺗه ن
الى ى

كهﺌ دعت ىصكص القرآف الكﺔٓرة إلِ الدخكؿ فْ السمـ كﺒعزٓزي ،كالعهؿ عمِ ﺚهﺌٓﺒً ،كﺒشﺗٓع الصمﺙ ﺎٓف
الىﺌس كىزع فﺒٓؿ الصراعﺌت.
السٍمًـ ىكﺌفاَّلﺐن كى ٚﺒىﺒاَّلﺎًعكا يخطيك ً
اَّل ً
ات اَّل
الش ٍٓطى ً
ٓف ﴾( ).
آه يىكا ٍاد يخميكا ًفْ ِّل
ﺌف إًاَّلىًي لى يك ٍـ ىع يد ٌّك يهﺎً ه
قﺌؿ ﺒعﺌلِ ﴿ :ىٓﺌأىٍُّٓىﺌ الذ ى
ي
ٓف ى
ى
ى
و
و
الى ً
ٛح ىﺎ ٍٓ ىف اَّل
كقﺌؿ ٚ﴿ :ىخ ٍٓ ىر ًفْ ىكﺔً و
ﺌس ىك ىه ٍف ىٓ ٍف ىع ٍؿ ىذلً ىؾ
ص و
ٓر ًه ٍف ىى ٍﺗ ىك ي
ص ىد ىقﺐ أ ٍىك ىه ٍع يركؼ أ ٍىك إً ٍ
ىه ىر ﺎً ى
اٌ ٍـ إً ٚىه ٍف أ ى
ً
ؼ ىيؤﺒً ً
ٍاﺎﺒً ىغﺌء هر ً اَّل ً
ٓهﺌ ﴾( ).
ًٓ أ ٍ
ى ىٍ ى
ضﺌة المً فى ىس ٍك ى ٍ
ىﺗ نار ىعظ ن
ﺌٌ ٍـ
ككذلؾ فقد ﺗﺌءت الىصكص ﺎﺒكرٓـ ا٘ىسﺌف كﺚقً فْ اٚىﺒقﺌؿ كالسفر كالعهؿ ﴿ :ىكىل ىق ٍد ىك اَّلرٍهىىﺌ ىﺎىًْ ى
آد ىه ىك ىﺚ ىهٍمىى ي
ٓر ِّله اَّله ٍف ىخىم ٍقىىﺌ ﺒى ٍف ً
ﺌٌ ٍـ ىعىمِ ىكﺔً و
ﺌٌـ ِّله ىف الطاَّلٓىِّلﺎﺌﺒً ىكىف اَّل
.) (﴾ ٛ
ضٓ ن
ضٍمىى ي
ًفْ اٍلىﺎ ِّلر ىكاٍلىﺎ ٍﺚ ًر ىكىرىزٍقىى ي
كظﺌٌر أف ٌذا الﺒكرٓـ كالﺒفضٓؿ ٓ ٚخﺒص ﺎدٓف دكف آخر أك همﺐ دكف أخرل ﺎؿ ٌك ﺒكرٓـ لسﺌﺊر ﺎىْ آدـ،
كاىهﺌ ٓخرج هىً الهعﺒدكف ،فقد أهرىﺌ ﺎهﺚﺌرﺎﺐ الهعﺒدٓف﴿ :كقىﺌﺒًميكٍا ًفْ سﺎً ً ً ً
كى يك ٍـ ﴾.
ٓف يٓقىﺌﺒًمي ى
ٓؿ المًٌ الٌذ ى
ى
ى
ثانياً :من السنة النبوية:

ﺘفﺴﻴر القران العظﻴم ،عﻤاد الدﻴن أﺒﻰ الفداﺀ إﺴﻤاعﻴل اﺒن ﻜﺜﻴر ،ج ،2ص 337
سورة المائدة 32
سورة البقرة 206
سورة النساء 114
سورة اإلسراء 7
سورة البقرة 207
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أرسؿ الرسكؿ الكرٓـ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ السفراء إلِ الهمكؾ كزعهﺌء القﺎﺌﺊؿ كأكصﺌٌـ ﺎكصﺌٓﺌي كٌك هﺌ
سىعرض لً فْ الفصكؿ الﺒﺌلٓﺐ ،كقد كﺌف لً سفراء فْ كقت السمـ كسفراء فْ كقت الﺚرب ،كقد كﺌف رسكؿ

ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ ٓزكدٌـ ﺎخﺌﺒهً ككﺒﺎً كٓكفر لٍـ ﺚرسنﺌ كصﺚﺎﺐ فْ السفر.

كقد اشﺒٍرت أخﺎﺌر سفراﺊً صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ إلِ الركـ كالفرس كالﺚﺎشﺐ كغسﺌف كالٓهف كٌك هﺌ سىفرد لً
فصٛن خﺌصﺌن فْ ٌذي الدراسﺐ.
كهﺌ اسﺒقﺎؿ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ سفراء الهمكؾ كالقﺎﺌﺊؿ الكافدٓف عمًٓ كأكرـ كفﺌدﺒٍـ ككفر ﺚهﺌٓﺒٍـ،

فﺌسﺒقﺎؿ سفٓر الىﺗﺌشْ كسفٓر الهقكقس ،ككﺌف الكفد فٍٓهﺌ ﺚهٓهٓنﺌ كدكدنا ،كهﺌ اسﺒقﺎؿ خرخسري كﺎﺌﺎكًٓ سفٓرم

كسرل القﺌدهٓف هف عىدكالًٓ عمِ الٓهف الهمؾ ﺎﺌذاف عمِ الرغـ هف أف الرسﺌلﺐ الﺒْ ﺗﺌءا ﺎٍﺌ

كﺌىت ﺒىص

عمِ أف ٓﺚض ار رسكؿ ا﵀ إلِ كسرل لٓقﺒمً!!
كهع ذلؾ فقد اسﺒقﺎؿ رسكؿ ا﵀ السفٓرٓف كﺒمطؼ فْ إﺎٛغٍهﺌ الرسﺌلﺐ كالدعكة ،كاسﺒهع إلِ رسﺌلﺒٍهﺌ كلـ
ٓﺎطش ﺎٍهﺌ عمِ الرغـ هف لؤـ الرسﺌلﺐ الﺒْ ٓﺚهٛىٍﺌ ،كذلؾ إق ار انر 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
أﺔﺌؿ ،ﺚٓث اسﺒهع إلٍٓهﺌ كﺚﺌكرٌهﺌ عمِ الرغـ هف أف رسﺌلﺐ هسٓمهﺐ الﺒْ ٓﺚهٛىٍﺌ كﺌىت فْ غﺌٓﺐ اٚسﺒفزاز
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
لمرسﺌلﺐ ،كٓﺗب أف ٓﺚظِ ﺎﺌٖهف كالﺚهﺌٓﺐ ﺚﺒِ ٓؤدم رسﺌلﺒً.

ثالثاً :االستدالل بالقوا د الشر ية الكمية:
السيرة النبوية ،البن كثير ،ج ، 3ص501
مسند االمام أحمد ،ج ، 8ص 346
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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 الصرٓﺙ ﺎكﺗكب إخراج الهشركٓف هف ﺗزٓرة العرب ،فﺌلقٓﺌس عدـ
الﺗكاز لظﺌٌر الىص ،كلكف اٚسﺒﺚسﺌف الﺗكاز لهﺌ فْ ذلؾ هف عهكـ فﺌﺊدة كخٓر ،كٖف الىٍْ هﺚهكؿ عمِ

الهشركٓف الهﺚﺌرﺎٓف كلٓس عمِ عهكـ الهشركٓف.
كهﺌ ٓهكف اٚسﺒدٚؿ ﺎﺌلهصمﺚﺐ الهرسمﺐ ،فﺇف كﺗكد السفراء كالسفﺌرات هف أعظـ ﺚﺌﺗﺌت الىﺌس كهف أٌـ
الضركرٓﺌت لﺒﺄهٓف هعﺌش كرٓـ 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  ٚهىعنﺌ ك ٚإٓﺗﺌﺎنﺌ ،فٓككف هف الهصﺌلﺙ الهرسمﺐ الﺒْ ٓﺒعٓف عمِ كلْ اٖهر أف ٓﺚققٍﺌ

لهصمﺚﺐ اٖهﺐ ،كٌذا ٓﺗعؿ أهر إرسﺌؿ السفراء ٓ ٚﺒكقؼ عف الهﺎﺌح ﺎؿ ٓﺒعداي إلِ الهسﺒﺚب كرﺎهﺌ الكاﺗب

الذم ﺒعمقت ﺎً هصﺌلﺙ اٖهﺐ.

كهﺌ ٓهكف اٚسﺒدٚؿ ﺎﺌسﺒقرار العرؼ فْ العٛقﺌت ﺎٓف الدكؿ ،كالهعركؼ عرفﺌن كﺌلهشركط شرطﺌن ،كفْ قٓﺌـ

ٌذي السفﺌرات فكاﺊد عظٓهﺐ لٗهﺐ كفْ إغٛؽ ٌذي السفﺌرات هضﺌر كﺔٓرة كﺒعطٓؿ لهصﺌلﺙ العﺎﺌد كهىﺌفع
الىﺌس كﺒفكٓت لٍذا الﺔغر الﺗمٓؿ هف ﺔغكر اٖهﺐ.

اَّل ً
ىه يىكا أىكفيكا ﺎًﺌٍل يعقي ً
كد ﴾ ،فقد صﺌرت ٌذي العٛقﺌت الدكلٓﺐ أعرافﺌن
كهﺌ ٓسﺒدؿ ﺎعهكـ قكلً ﺒعﺌلِ  ﴿:ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف آ ى ٍ
همزهﺐ لسﺌﺊر شعكب اٖرض ،كالهسمهكف أهﺐ هىٍـ ،كقد الﺒزـ العهؿ ﺎٍذي اٚﺒفﺌقٓﺌت هف سﺎؽ هف الﺚكﺌـ ،كٚ
كﺗً لىقض هﺌ اﺒفقكا عمًٓ ،كالعهؿ ﺎﺌٚسﺒصﺚﺌﺎفٓهﺌ ٓ ٚخﺌلؼ صرٓﺙ الكﺒﺌب كالسىﺐ.
ً
ﺌٌ ىد عىم ًٍٓ الماَّلً ىفسٓؤﺒً ً
ٓهﺌ ﴾.
ًٓ أ ٍ
كهﺌ ٓسﺒدؿ ﺎﺌلعهكـ فْ قكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :ىك ىه ٍف أ ٍىكىفِ ﺎً ىهﺌ ىع ى ى ي ى ى ي ٍ
ىﺗ نار ىعظ ن
ك ٚشؾ أف ٌذي اٖدلﺐ ﺒﺒىﺌكؿ ﺎشكؿ هﺎﺌشر السفﺌرات الهؤقﺒﺐ الﺒْ ﺒىﺒٍْ ﺎﺌىﺒٍﺌء الهٍهﺐ الﺒْ كمؼ ﺎٍﺌ
الهﺎعكﺔكف ،كٌك كاقع سﺌﺊر السفﺌرات الﺒْ عرفت فْ عٍد الىﺎكة سكاء هف سفراء ا٘سٛـ إلِ الهمكؾ اٖخرل
أك هف سفراء الهمكؾ إلِ دار ا٘سٛـ.
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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،

كٓهكف أف ىشٓر ٌىﺌ ﺎشكؿ خﺌص إلِ ﺔٛﺔﺐ هف سفراﺊً الكراـ:

 ﺗعفر ﺎف أﺎْ طﺌلب الذم أكفد فْ سفﺌرة فرٓدة كٌﺌهﺐ إلِ الىﺗﺌشْ همؾ الﺚﺎشﺐ ،كقد أهر أف ٓقٓـ
فًٓ ،كعمِ الرغـ هف دخكؿ الهدٓىﺐ فْ ا٘سٛـ كٌﺗرة الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ إلٍٓﺌ فقد أهر أف ٓقٓـ

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
ا٘سٛهٓﺐ فْ ىﺗراف كٓقكـ ﺎﺗﺎﺌٓﺐ الﺗزٓﺐ هف الىصﺌرل كفؽ العقد الذم ﺒـ اٚﺒفﺌؽ عمًٓ.
فٍؤٚء الﺔٛﺔﺐ ٓصدؽ عمٍٓـ كصؼ سفراء هقٓهٓف ٖىٍـ كمفكا ﺎهٍﺌـ رسهٓﺐ هسﺒهرة فْ ﺎٛد غٓر هسمهﺐ.
كٌىﺌؾ صﺚﺌﺎﺐ كﺔر كمفكا ﺎهٍﺌـ داﺊهﺐ فْ الﺎٛد الﺒْ اخﺒﺌرت ا٘سٛـ كهﺌ ﺗرل الﺚﺌؿ هع الٓهف كالﺎﺚرٓف
ككىدي كقﺎﺌﺊؿ العرب اٖخرل ،فٍؤٚء ٓعﺒﺎركف دعﺌة كٌداة أكﺔر هىٍـ سفراء ،كهﺌ إف ﺎعضٍـ كﺌف كالٓﺌن أك
قﺌضٓﺌن كٌذا ﺚقؿ هخﺒمؼ عف ﺚقؿ الدﺎمكهﺌسٓﺐ.

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

ٓقٓهً الهسمـ سفٓ نار فْ دار غٓر الهسمهٓف ،كأىﺌطكا ذلؾ ﺎهصمﺚﺐ اٖهﺐ كصﺚﺐ الﺒفكٓض هف كلْ اٖهر عمِ
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كﺗً هسﺒقٓـ ،كلكىٍـ ذٌﺎكا إلِ ﺒﺚدٓد إقﺌهﺐ السفٓر غٓر الهسمـ فْ ﺎٛد الهسمهٓف إلِ ﺔٛﺔﺐ هذاٌب فْ شﺄف
السفﺌرة الداﺊهﺐ:
 اٖكؿٓ ٚ :ﺗكز أف ﺒزٓد السفﺌرة الطكٓمﺐ عف أرﺎعﺐ أشٍر كٌك رأم الشﺌفعٓﺐ .
 الﺔﺌىْ :ﺒهﺒد السفﺌرة إلِ سىﺐ كٓ ٚﺗكز فكؽ ذلؾ كٌك رأم الﺚىفٓﺐ .
 الﺔﺌلث ٚ :ﺚد لهدة السفﺌرة ،كٌْ ﺒهﺒد طﺌلهﺌ كﺌىت ﺒﺚقؽ هصﺌلﺙ اٖهﺐ كﺚﺌﺗﺌﺒٍﺌ ،كٌك رأم الﺚىﺌﺎمﺐ
ككافقٍـ الهﺌلكٓﺐ.
كقد اسﺒدؿ الشﺌفعٓﺐ لرأٍٓـ ﺎﺒﺚدٓد هدة السفﺌرة الداﺊهﺐ ﺎﺄرﺎعﺐ أشٍر ﺎقٓﺌس ﺋٖهﺌو عمِ ﺋلٍﺩىﺐَ ،هﺩﺏ ﺋلٍﺩىﺐ
هع ﺋلﻜفﺌﺭ  ٚﺒﺯٓﺩ عمِ ﺃﺭﺎعﺐ ﺃشٍﺭ

(

)

لقَؿ ﺋ﵀ ﺒعﺌلِ :

ً
اَّل
اَّل ً
ً
ٓﺚكا ًفْ ٍاٖ ٍىر ً
ٓف ﴾"( ).
ض أ ٍىرىﺎ ىع ىﺐ أى ٍشٍيور ىك ٍ
اعىم يهكا أاَّلىى يك ٍـ ىغ ٍٓ ير يه ٍع ًﺗ ًزم المً ىكأاَّلىىﺌلم ىً يه ٍخ ًزم اٍل ىكﺌف ًر ى
﴿ ىفس ي
َلهﺌ ﻜﺌىﺑ هﺩﺏ ﺋلٍﺩىﺐ ٓىﺎغْ ﺃو  ٚﺒﺯٓﺩ عمِ ﺃﺭﺎعﺐ ﺃشٍﺭٚ ،ﺚﺒهﺌؿ ﺚﺩَﺓ قَﺏ ﺎﺌلهسمهٓو فﻜﺫلﻙ هػﺩﺏ

ﺋٖهﺌو ﺎﺌلىسﺎﺐ لمهسﺒﺄهىٓو قٓﺩٌﺌ ٌﺅٚﺀ ﺋلفقٍﺌﺀ ﺎهﺌ ٓ ٚﺒﺗﺌَﺯ ﺋٖﺭﺎعﺐ ﺃشٍﺭ

(

).

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

كهﺌ عىد الﺚىفٓﺐ.

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

ٌذي الﺎعﺔﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎﺄعهﺌؿ ﺒهس أهف الكطف كسٛهﺒً.

أهﺌ الدكؿ الﺒْ لٓس ﺎٓىٍﺌ كﺎٓف ا٘سٛـ ﺚرب ،كٌْ الﺒْ ىسهٍٓﺌ دكؿ العٍد ف ٛﺒﺒﺚقؽ فٍٓﺌ ﺒمؾ الهخﺌطر،
كهف ﺚؽ الدكلﺐ أف ﺒقدر هصمﺚﺐ اٖهﺐ فْ هدة ﺎقﺌء ٌؤٚء السفراء ،كلعؿ ٌذا ٌك هﺌ قصدي فقٍﺌء الﺚىﺌﺎمﺐ
ﺎﺌخﺒٓﺌرٌـ ﺒفكٓض ا٘هﺌـ ﺎهىﺙ هﺌ ٓراي هف أهﺌف كعٍد لههﺔمْ الدكؿ غٓر ا٘سٛهٓﺐ.

 مغني المحتاج ،الﺸرﺒﻴﻨي الﺨطﻴب ،ج،4ص  ، 238وانظر مواهب الجليل ،ﻤﺤﻤد ﺒن عﺒـد الـرﺤﻤن الﺤطاب ج3سورة التوبة 3
ﺸرح ﻤﻨح الﺠلﻴل ،الﺸﻴخ ﻤﺤﻤد علﻴش ،ج،1ص766
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أهﺌ الﺚىفٓﺐ فقد اسﺒدلكا لرأٍٓـ ﺎﺒﺚدٓد أقصِ السفﺌرة سىﺐ ﺎﺌلهعقَؿ ،فقﺩ قﺌلَﺋ :ﺆو ﺋٖصؿ ﺋلعﺌن فْ ﺋٖهﺌو ٌَ
ﺃو ﺋلﺚﺭﺎْ ٓ ٚهﻜو هػو ﺋ٘قﺌهػ ﺐ ﺎٓو ﺋلهسمهٓو ﺆ ٚﺎﺌٚسﺒﺭقﺌﻕ ﺃَ ﺎﺌلﺗﺯٓﺐَ ،لمضﺭَﺭﺏ ٓهﻜو هو ﺋ٘قﺌهﺐ

ﺋلٓسٓﺭﺏ ،لهﺌ ٓﺒﺭﺒﺍ عمِ ﺫلػﻙ هو ﺒعﺌهؿ ﺒﺗﺌﺭّ َغٓﺭيَٓ ،هﻜو ﺋلفصؿ ﺎٓو ﺋ٘قﺌهﺐ ﺋلﺩﺋﺊهﺐ َغٓﺭ ﺋلﺩﺋﺊهﺐ
ﺎهقﺩﺋﺭ سىﺐٖ ،ىٍﺌ هﺩﺏ ﺒﺗﺍ فٍٓﺌ ﺋلﺗﺯٓﺐ

(

).

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 ،كٌْ

.ٛ
ﺒﺒطمب اﺗﺒٍﺌدنا هسﺒق ن

أهﺌ الﺚىﺌﺎمﺐ كالهﺌلكٓﺐ فقد ذٌﺎكا إلِ أف ﺒفكٓض ا٘هﺌـ (الدكلﺐ) ﺎهىﺙ اٖهﺌف لهسﺒﺄهىٓف لٓس لً ﺚد فْ الشرع،
كٌك ههﺌ فكض فًٓ ا٘هﺌـ الهؤﺒهف عمِ هصﺌلﺙ الرعٓﺐ ،كقﺌلكا:
ﺋ٘سٛهٓﺐ ﺚﺒِ ﺒىﺒٍْ هٍﺌن عهمً ﺩَو ﺩفع ﺋلﺗﺯٓﺐ "( ).

"ٓﺗَﺯ لﻜؿ سفٓﺭ ﺃو ٓقٓن فْ ﺋلﺩَلﺐ

ً
ٓﺚكا ًفْ ٍاٖ ٍىر ً
كاعﺒرض الﺚىﺌﺎمﺐ عمِ دلٓؿ الشﺌفعٓﺐ ﺎﺌلﺒﺚدٓد اسﺒدٚٚن ﺎﺂٓﺐ الﺒكﺎﺐ:
ض أ ٍىرىﺎ ىعﺐى
﴿فىس ي
أى ٍشٍيور﴾ﺎقكلٍـ :إف أٓﺐ كردت فْ الٍدىﺐ كﺆو قٓﺌسٍن ﺋٖهﺌو عمِ ﺋلٍﺩىﺐ قٓﺌﺱ هع ﺋلفﺌﺭﻕٖ ،و عقﺩ ﺋٖهﺌو

هﺎىْ عمِ ﺋلهسﺌلهﺐ َﺋلهسﺌهﺚﺐَ ،لﺫلﻙ فﺇىً ٓﺒَسع فْ هىﺚػً لغٓﺭ ﺋلهسمهٓو ﺚﺒِ ﺆىً ٓﺒصَﺭ قﺎَلً هو
ﺋٖفﺭﺋﺩٌَ ،ﺫﺋ ﺎخٛﻑ ﺋلٍﺩىﺐ( ).

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

هﺚددة اٖﺗؿ كقد ﺒككف أقؿ هف أ رﺎعﺐ أشٍر كفؽ خٓﺌر الشﺌفعٓﺐ ،كقد ﺒهﺒد إلِ عﺌـ كفؽ اخﺒٓﺌر الﺚىفٓﺐ ،فْ
ﺚٓف أف الدكؿ الهسﺌلهﺐ الﺒْ ﺒشٍد عٛقﺌﺒىﺌ ﺎٍﺌ اسﺒق ار انر كىهكان ف ٛﺎﺄس ﺎﺄف ﺒهىﺙ الدكلﺐ سفراء ٌذي الدكلﺐ
عٍدان طكٓٛن ﺎهﺌ ٓﺚقؽ هصمﺚﺐ الﺎمدٓف ،كٌذا كفؽ هﺌ اﺗﺒٍد فًٓ الﺚىﺌﺎمﺐ كالهﺌلكٓﺐ.

ﺘﺒﻴﻴن الﺤقاﺌق ﺸرح ﻜﻨز الدقائق ،عﺜﻤان ﺒن علي الزيلعي ،ج،3ص ، 268وانظر البحر الزخار ألحمد بن يحيﻰ ﺒن الﻤرﺘﻀي،
ج، 6ص . 454
المقنع ،البن قدامة المقدسي ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ج 1ص 518
الشرح الكبير الﺒن قداﻤة الﻤقدﺴي ،ﺸﻤس الدﻴن أﺒو الفرج عﺒد الرﺤﻤن بن أبي عمر ،ج،10ص563
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كاٖصؿ فْ الﺒهﺔٓؿ الدﺎمكهﺌسْ ٌك اٖعراؼ الهﺒﺎعﺐ هف قﺎؿ الدكؿ كالشعكب ﺎﺚٓث ﺒككف ٌذي اٖعراؼ
هﺒفقﺐ هع سٓﺌسﺐ اٖهﺐ كﺒكﺗٍﺌﺒٍﺌ ،كٌذا العرؼ قﺌﺊـ هىذ زهف قدٓـ ،لذلؾ فﺌلﺒهﺔٓؿ الدﺎمكهﺌسْ القدٓـ لـ ٓكف

داﺊهﺌ ،ﺎؿ كﺌف هؤقﺒنﺌ لﺒعﺌرؼ أٌمً عمِ ذلؾ ،أهﺌ أف فﺇف اٖعراؼ الدكلٓﺐ قﺌﺊهﺐ عمِ ﺎقﺌء الﺒهﺔٓؿ

الدﺎمكهﺌسْ داﺊهﺌن ،كغٓر هؤقت ﺎسىﺐ كاﺚدة.

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

ٓ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

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

ك ٚﺎد هف ا٘شﺌرة ٌىﺌ إلِ أف ٌذي الخٓﺌرات الفقٍٓﺐ الكرٓهﺐ 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 أﺎدنا 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
ا٘سٛهٓﺐ ،كٓعد السفٓر عﺌهر ﺎف شراﺚٓؿ الشعﺎْ سفٓر عﺎد الهمؾ ﺎف هركاف إلِ

إهﺎراطكر الركـ ﺗسﺒىٓﺌف

الﺔﺌىْ ،ككذلؾ ٓﺚِٓ الغزاؿ هف أﺎرز سفراء اٖهكٓٓف ﺎﺌٖىدلس ،كهﺌ ٓصىؼ أﺎك ﺎكر هﺚهد الﺎﺌقٛىْ كىصر

ﺎف اٖزٌر هف أفضؿ هف كمفكا ﺎﺌلسفﺌرة فْ العصر العﺎﺌسْ .

األمن الدبلوماسي في اإلسالم ،مجلة جامعة دمشق ،مجلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد 24سنة  2008بحث الدكتور محمد
ابراهيم جريبان،
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تعيين السفراء واختيارهم:
ٓ ٚخﺒمؼ هﺎدأ ﺒعٓٓف السفراء فْ ا٘سٛـ عف ﺒعٓٓف أم هف هكظفْ الدكلﺐ كخﺎراﺊٍﺌ ،كٌك ٓعﺒهد الكفﺌءة
كاٖهﺌىﺐ ،كٌْ العﺎﺌرة الﺒْ كردت فْ القرآف الكرٓـ فْ سٓﺌؽ اخﺒٓﺌر الهكظفٓف عمِ لسﺌف ٓكسؼ عمًٓ السٛـ
ً
ً
اﺗ ىعٍمىًْ ىعمىِ ىخ ىزاﺊً ًف ٍاٖ ٍىر ً
ٓـ ﴾  ،كعمِ لسﺌف اﺎىﺐ شعٓب إذ قﺌلت
إذ قﺌؿ لهمؾ هصر﴿ :قى ى
ﺌؿ ٍ
ض إًِّلىْ ىﺚفٓظه ىعم ه
عف ىﺎْ ا﵀ هكسِ ﴿ :اَّل
م ٍاٖ ًىهٓف ﴾ .
ت اٍلقى ًك ُّ
ٍﺗ ٍر ى
اسﺒىﺄ ى
إف ىخ ٍٓ ىر ىه ًف ٍ
كٓﺒطمب اخﺒٓﺌر السفراء ﺚكهﺐ كدراسﺐ ،أك ﺎﺒعﺎٓر الفقٍﺌء ركآﺐ كدرآﺐ ،كالهقصكد ﺎﺌلركآﺐ ا٘ﺚﺌطﺐ ﺎىصكص

الشرٓعﺐ ككصﺌٓﺌٌﺌ ،كﺎﺌلدرآﺐ فٍـ هقﺌصد ٌذي الىصكص ،كﺒىزٓمٍﺌ عمِ الكاقع.
كفْ الﺚدٓث الشرٓؼ:

كرسكلً"( ).

"هف اسﺒعهؿ عمِ الهسمهٓف رﺗٛن كٌك ٓرل أف غٓري خٓ انر هىً فقد خﺌف ا﵀

كﺗﺌءت الىصكص الشرٓفﺐ ﺎﺌلﺒﺄكٓد عمِ الكفﺌءة كالىزاٌﺐ فْ اخﺒٓﺌر هكظفْ الدكلﺐ ،ﺎغض الىظر عف أىسﺌﺎٍـ

كهكاقعٍـ كأهﺗﺌد آﺎﺌﺊٍـ ،كقﺌؿ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ" :اسهعكا كأطٓعكا كلك كلْ عمٓكـ عﺎد ﺚﺎشْ كﺄف رأسً
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﵀
عمًٓ كسمـ هىﺎري الشرٓؼ كقﺌؿ :هﺌ ﺎﺌؿ العﺌهؿ ىىﺎعﺔً فٓﺄﺒْ ،فٓقكؿٌ :ذا لؾ كٌذا أٌدم إلْ ،فٍٛاَّل ﺗمس فْ

سورة يوسف 55
سورة القصص 26

أخرجه البيهقي في سننه ،ج ، 10ص  ، 118وفي رواية :من ولي من أمر المسلمين شيئا فولﻰ رجال وهو يجد من هو أصلح للمسلمين
منه فقد خان هللا ورسوله
46

يهً ،ىفٓىظر يأٓ ٍٍدل لً أـ ٚ؟ كالذم ىفسْ ﺎٓديٓ ٚ ،ﺄﺒْ ﺎشْء إٚاَّل ﺗﺌء ﺎً ٓكـ القٓﺌهﺐ ٓﺚهمً عمِ
ﺎٓت أﺎًٓ كأ ِّل
رقﺎﺒً ،إف كﺌف ﺎعٓ نار لً يرغﺌء ،أك ﺎقرة لٍﺌ يخكار ،أك شﺌة ﺒىٍٓ ىعر ( ).
شف الهسؤكلٓﺐ العﺌهﺐ فْ الىﺌس كهﺌ ﺒﺚﺒﺌﺗً هف ضﺎط كﺗد كﺚزـ ،كٖﺗؿ ذلؾ
ككﺌف ٓﺚدث الىﺌس عف عظٓـ أ
فقد صد عف ا٘هﺌرة كالسفﺌرة ىﺌسﺌن هف خٓرة الصﺚﺌﺎﺐ ،فقد أخرج ا٘هﺌـ هسمـ ﺎسىدي عف أﺎْ ذر الغفﺌرم

رضْ ا﵀ عىً قﺌؿ" :قمت ٓﺌ رسكؿ ا﵀ أ ٚﺒسﺒعهمىْ " ،أم ﺒكلٓىْ ا٘هﺌرة ،فضرب ﺎٓدي عمِ هىكﺎْ ﺔـ قﺌؿ:
م كىداهﺐ إ ٚهف أخذٌﺌ ﺎﺚقٍﺌ كأدل الذم عمًٓ
"ٓﺌ أﺎﺌ ذر إىْ أراؾ ضعٓفﺌن كأىٍﺌ أهﺌىﺐ كاىٍﺌ ٓكـ القٓﺌهﺐ خز ٌّ
فٍٓﺌ"( ).

كعف عﺎد الرﺚهف ﺎف سهرة رضْ ا﵀ عىً قﺌؿ :قﺌؿ لْ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ:

"ٓﺌ عﺎد الرﺚهف ﺎف

سهرة!  ٚﺒسﺄؿ ا٘هﺌرة ،فﺇىؾ إف أعطٓﺒٍﺌ عف غٓر هسﺄلﺐ أعىت عمٍٓﺌ ،كاف أعطٓﺒٍﺌ عف هسﺄلﺐ ككمت إلٍٓﺌ،
كاذا ﺚمفت عمِ ٓهٓف فرأٓت غٓرٌﺌ خٓ انر هىٍﺌ فﺄت الذم ٌك خٓر ،ككفر عف ٓهٓىؾ "( ).

كاٖﺚﺌدٓث فْ ٌذا الهعىِ كﺔٓرة ﺗدان ككمٍﺌ ﺒشٓر إلِ عظٓـ الهسؤكلٓﺐ الﺒْ ﺒمقِ عمِ هف ٓمْ أهكر اٖهﺐ

فْ إهﺌرة أك سفﺌرة أك ك ازرة أك قضﺌء أك ﺗﺎﺌٓﺐ خراج.

لقد كﺌىت ﺚكهﺐ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ﺎمٓغﺐ كراﺊدة فْ اخﺒٓﺌر العﺌهمٓف لدًٓ ،كٌذا ظﺌٌر فْ اخﺒٓﺌراﺒً
لهكاٌب أصﺚﺌﺎً ،ففْ هﺔﺌؿ كاضﺙ فقد أسمـ خﺌلد ﺎف الكلٓد كأﺎك ٌرٓرة فْ كقت هﺒقﺌرب ،أهﺌ خﺌلد ﺎف الكلٓد
فقد دفعً رسكؿ ا﵀ إلِ قٓﺌدة السرآﺌ كالكﺒﺌﺊب كعقد لً اٖلكٓﺐ كأعطﺌي أعىﺐ الخٓؿ ،فكﺒب ا﵀ لً الفﺒﺙ الهﺎٓف،
كأسمـ أﺎك ٌرٓرة فدفعً إلِ الﺚفظ كالركآﺐ كأهري أف ٓمزـ هﺗﺌلسً لٓركم هﺌ ٓسهعً فٍٓﺌ ،فركل عىً أزٓد هف
خهسﺐ آٚؼ ﺚدٓث ،كلك أىً دفع أعىﺐ الخٓؿ ٖﺎْ ٌرٓرة كعٍد لخﺌلد ﺎف الكلٓد ﺎﺚفظ الركآﺌت لضﺌعت

الفﺒكح كالركآﺐ ﺗهٓعٍﺌ
هضر ككضع السٓؼ فْ هكضع الىدل.

ككضع الىدل فْ هكضع السٓؼ ﺎﺌلعٛ
كفْ هﺔﺌؿ آخر أرسؿ عﺎد الرﺚهف ﺎف عكؼ إلِ سكؽ

الﺒﺗﺌرة فكﺌف ٓقكؿ ":كا﵀ لك رفعت ﺚﺗ انر لرأٓت ﺒﺚﺒً

ذٌﺎﺌن" ،كأفﺌض ا﵀ عمًٓ فْ العطﺌء ككﺌ فت ﺔركة لىفسً كلٗهﺐ ،كأرسؿ زٓد ﺎف ﺔﺌﺎت إلِ ﺒعمـ المغﺌت كﺚفظ
القرآف كلك أرسؿ زٓدنا إلِ سكؽ الﺒﺗﺌرة كاﺎف عكؼ إلِ ﺚفظ المغﺌت لضﺌعت المغﺌت كالﺒﺗﺌرة ﺗهٓعنﺌ.
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إىٍﺌ إذف الﺚكهﺐ فْ اٚخﺒٓﺌر ،كاىزاؿ الىﺌس هىﺌزلٍـ ،ككضع الرﺗؿ الهىﺌسب فْ الهكﺌف الهىﺌسب ،ككؿ هٓسر
لهﺌ خمؽ لً.
 ٛخﺌصنﺌ عف سفراء الىﺎْ الكرٓـ كالﺚكهﺐ كالﺎٛغﺐ فْ اخﺒٓﺌر كؿ هىٍـ ،كﺒﺗىﺎنﺌ
كقد أفردىﺌ فْ ٌذا الكﺒﺌب فص ن

لمﺒكرار ىﺚٓؿ إلِ ذلؾ الفصؿ.

كهف الكاقعْ أف ىقكؿ إىً لـ ﺒرد فْ الكﺒﺌب ك ٚفْ السىﺐ شركط خﺌصﺐ ﺎﺌلسفراء كأصكؿ ﺒعٓٓىٍـ ،كلكف ﺒﺒﺎع
ٌ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 دداً من الشروط فيمن يمي سفارة لألمة:
 أف ٓككف هكاطىﺌن هﺒهﺒعﺌن ﺎﺌلﺚقكؽ الكطىٓﺐ فْ ﺎٛدي ،كأف ٓ ٚككف لً كٚء لﺎمد آخرٖ ،ف السفﺌرة صفﺐ
ﺒهﺔٓمٓﺐ لٗهﺐ ،فٓ ٛصﺙ فٍٓﺌ الكٚء الهﺒعدد ،كاذا كﺌىت دكلﺐ ا٘سٛـ ﺎمداىﺌن هﺒعددة كهﺌ ٌك الﺚﺌؿ فْ

ب
ض ىر ى
زهﺌىىﺌ فﺇىً  ٚﺎد أف ٓككف كٚؤي لﺎمد كاﺚد هىٍﺌ ،كفْ ٌذا السٓﺌؽ ىسﺒﺄىس ﺎقكؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ ﴿ :ى
ً
ًً
اَّل
و ،ىٌ ٍؿ ىٓ ٍسﺒىًكىٓ ً
ﺌف ىهﺔى ن، ٛاٍل ىﺚ ٍه يدلًماَّل ًٍىﺎ ٍ ى
ٗ ٍكﺔىيريٌ ٍه ىٛ
كف ىكىر يﺗ ن ٛىسىم نهﺌ لً ىر يﺗؿ
ﺌء يهﺒى ىشﺌك يس ى
المًي ىهﺔى ن ٛىر يﺗ ن ٛفًٓ يش ىرىك ي
كف﴾( ).
ىٓ ٍعىم يه ى

 أف ٓﺒدرج فْ سمؾ كظٓفْ صﺚٓﺙ ،ف ٛﺒصﺙ العٍدة ﺎٍذي الهىﺌصب لهف لـ ٓخﺒﺎر فْ عهؿ عﺌـ،

ٖىٍﺌ هسؤكلٓﺐ كأهﺌىﺐ ،كٖىً هؤﺒهف عمِ هصﺌلﺙ اٖهﺐ ،فٓ ٛصﺙ الهغﺌهرة فٍٓﺌ ،ﺎؿ ٓﺚﺒﺌط ﺎهﺌ ٌك

أﺒـ الهعﺌٓٓر كأكﺔقٍﺌ  ،كفْ ٌذا السٓﺌؽ ىسﺒﺄىس ﺎقكؿ الىﺎْ الكرٓـ ٖﺎْ ذر رضْ ا﵀ عىًٓ :ﺌ أﺎﺌ ذر
(

).

إىؾ ﺒسﺄؿ ا٘هﺌرة ،كاىؾ اهرؤ ضعٓؼ ٚ ،ﺒكلٓف عمِ اﺔىٓف ك ٚﺒﺚكهف فْ هﺌؿ ٓﺒٓـ
ىف ﺒيؤُّدكا ٍاٖىه ىﺌى ً
اَّل
ىٌمًٍىﺌ ىكًا ىذا ىﺚ ىك ٍهﺒي ٍـ ىﺎ ٍٓ ىف
ﺌت إًىلِ أ ٍ
ٍه يريك ٍـ أ ٍ ى
ى
كفْ ٌذا السٓﺌؽ عهكـ قكلً ﺒعﺌلِ﴿ :إً اَّلف الم ىً ىٓﺄ ي
الى ً
اَّل
ىف ﺒى ٍﺚ يك يهكا ﺎًﺌٍل ىع ٍد ًؿ ﴾( ) .فقد دلت أٓﺐ فْ عهكهٍﺌ عمِ كﺗكب دفع اٖهﺌىﺌت إلِ أٌمٍﺌ
ﺌس أ ٍ

كالهىصب أهﺌىﺐ فٓ ٛﺗكز دفعً لغٓر أٌمً ،كهف أهﺌرات اسﺒﺚقﺌقً ﺒكفر الهرشﺙ لٍذا الهىصب عمِ

الكفﺌءة الهطمكﺎﺐ كالخﺎرة الكافٓﺐ.
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كفْ الﺚدٓث " :كمكـ راع ككمكـ هسؤكؿ عف رعٓﺒً فﺌ٘هﺌـ الذم عمِ الىﺌس راع كٌك هسؤكؿ عف
رعٓﺒً كالهرأة راعٓﺐ فْ ﺎٓت زكﺗٍﺌ كٌْ هسﺊكلﺐ عف رعٓﺒٍﺌ كالكلد راع فْ هﺌؿ أﺎًٓ كٌك هسﺊكؿ عف
رعٓﺒً كالعﺎد راع فْ هﺌؿ سٓدي كٌك هسﺊكؿ عف رعٓﺒً أ ٚفكمكـ راع ككمكـ هسﺊكؿ عف رعٓﺒً "( ).

 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 رﺒﺎﺒًٖ ،ف ﺒهﺔٓؿ اٖهﺐ هصمﺚﺐ
عﺌهﺐ لسﺌﺊر الهسمهٓف ،كفْ ٌذا السٓﺌؽ ىسﺒﺄىس ﺎهﺌ كرد هف شكرل الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ

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

قدـ ركب هف ﺎىْ ﺒهٓـ عمِ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فقﺌؿ

أﺎك

ع ﺎف ﺚﺌﺎس " ،فقﺌؿ أﺎك ﺎكر ":هﺌ أردت إٚ
أهر
القعقﺌع ﺎف هعﺎد " ،كقﺌؿ عهر" :ﺎؿ ِّل
ﺎكرِّ " :ل
أهر اٖقر ى
ى
خٛفْ!!" كقﺌؿ عهر" :هﺌ أردت خٛفؾ " ،فﺒهﺌرٓﺌ ﺚﺒِ ارﺒفعت أصكاﺒٍهﺌ ،فىزؿ فْ ذلؾ قكلً
اَّل ً
ىه يىكا ى ٚﺒيىق ِّلد يهكا ىﺎ ٍٓ ىف ىٓ ىد ًم الماَّل ًً ىكىر يسكلً ًً" ( )  .....ككاضﺙ هف الخﺎر أف الىﺎْ
ﺒعﺌلِ ﴿:ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف آ ى
صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ كﺌف عمِ الرغـ هف ﺒﺄٓٓدي ﺎﺌلكﺚْ ٓطرح عمِ كﺎﺌر الصﺚﺌﺎﺐ أهر الﺒعٓٓىﺌت
الٍﺌهﺐ ،كٓعﺒهد عمِ رأٍٓـ فٍٓﺌ ،ككاضﺙ أٓضﺌن أىٍـ كﺌىكا ٓﺗﺒٍدكف رأٍٓـ كٓدافعكف عىً ،رﺗﺌء اخﺒٓﺌر

اٖكﺔر كفﺌءة كصٛﺚﺌن.

 أف ٓككف هشٍكدان لً ﺎﺌلكفﺌءة كالخﺎرة ،ك ٚﺎد فْ ٌذا السﺎٓؿ هف ﺒﺚصٓؿ ﺎراهﺖ ﺒخصصٓﺐ ٓعد فٍٓﺌ
السفراء لمقٓﺌـ ﺎكاﺗﺎﺌﺒٍـ عمِ أكهؿ كﺗً ،كفْ ٌذا السٓﺌؽ ىﺒذكر قكؿ رسكؿ ا﵀:

"هف اسﺒعهؿ عمِ

خٓر هىً فقد خﺌف ا﵀ كرسكلً ﴾( ).
الهسمهٓف رﺗ ن
غٓري ه
 ٛكٌك ٓرل أف ى
اَّل ً
كىكا الماَّل ىً
آه يىكا ى ٚﺒى يخ ي
كالهىصب أهﺌىﺐ كﺒسمٓهً لغٓر أٌمً خٓﺌىﺐ ،كقد قﺌؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
كىكا أ ً
كف ﴾( ).
ىك اَّل
الر يس ى
ىه ىﺌىﺌﺒ يك ٍـ ىكأ ٍىىﺒي ٍـ ﺒى ٍعمى يه ى
كؿ ىكﺒى يخ ي ى
كقد كرد القرآف الكرٓـ شدٓدان هف ٓقكـ ﺎهىع أصﺚﺌب الكفﺌءات هف ﺒسمـ ﺚقكقٍـ كهىٍﺌ ﺚقٍـ فْ ﺒكلْ
الهىﺌصب الﺒْ ٓسﺒﺚقكف ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ﴿ :ﺒىٍﺎ ىخ يسكا اَّل
ﺌء يٌ ٍـ ﴾ ،كسهِ ٌذا المكف هف الﺎخس
ﺌس أى ٍشىٓ ى
الى ى
إفسﺌدنا فْ اٖرض فقﺌؿ هسﺒﺄىفنﺌ﴿ :كى ٚﺒىعﺔىكا ًفْ ٍاٖىر ً ً ً
ٓف ﴾.
ض يه ٍفسد ى
ٍ
ى ٍٍ
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 أف ٓككف ﺚسف السهت كاٚسـ كالكﺗً كالٍٓﺊﺐ ،كٌىﺌ ىسﺒﺄىس ﺎهﺌ كرد عف الخمٓفﺐ الراشدم عهر ﺎف
الخطﺌب رضْ ا﵀ عىً ﺚٓث ﺚدد شركط الدﺎمكهﺌسْ فْ الىقﺌط الﺒﺌلٓﺐ
 .ٛفﺌٖشٓﺌء ﺒؤخذ هف عىﺌكٓىٍﺌ .
 oأف ٓككف اسهً ﺗهٓ ن

(

(:

 oأف ٓككف شكمً كسٓهﺌ ﺗهٓٛن.
 oأف ﺒككف لغﺒً سمٓهﺐ.

كقد كرد فْ ٌذا الهعىِ هف ﺚدٓث الﺚضرهْ

"إذا

ﺎف ٚﺚؽ أف الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ قﺌؿ:

أﺎردﺒـ ﺎرٓدنا ،فﺄﺎردكي ﺚسف الكﺗً ،ﺚسف اٚسـ "( ).

 أف ٓككف عﺌرفنﺌ ﺎﺔقﺌفﺐ الﺎٛد الﺒْ ٓسﺌفر إلٍٓﺌ ،كٓ ٚﺗكز إرسﺌؿ هﺎﺒعﺔٓف دكف أف ﺒككف لٍـ هعرفﺐ
كﺌفٓﺐ ﺎﺌلﺎٛد الﺒْ سٓخدهكف فٍٓﺌ ،كفْ ٌذا السٓﺌؽ ىسﺒﺄىس ﺎقكؿ رسكؿ ا﵀ لزٓد ﺎف ﺔﺌﺎت:

"ﺒﺄﺒٓىْ

كﺒب ﺎﺌلسرٓﺌىٓﺐ فﺄﺚب أف أعرؼ هﺌ فٍٓﺌ فﺒﺒﺎع لْ السرٓﺌىٓﺐ فﺒعمهٍﺌ ،فقﺌؿ زٓد فﺒﺒﺎعﺒٍﺌ فﺄﺒقىﺒٍﺌ فْ

سﺎعﺐ عشر ٓكهﺌن"( ).

كفْ ٌذا السٓﺌؽ ٓﺒعٓف عمِ الهعﺌٌد الدﺎمكهﺌسٓﺐ الهﺒخصصﺐ ﺒكفٓر هزٓد 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 كﺒﺌرٓخٍﺌ
كعﺌداﺒٍﺌ سٓؤدم إلِ ضٓﺌع هصﺌلﺙ اٖهﺐ ،كقد قﺌؿ الىﺎْ الكرٓـ" :إذا ضٓعت اٖهﺌىﺐ فﺌىﺒظر السﺌعﺐ

قٓؿ ٓﺌ رسكؿ ا﵀ :كهﺌ إضﺌعﺒٍﺌ؟ قﺌؿ" :إذا كسد اٖهر إلِ غٓري أٌمً فﺌىﺒظر السﺌعﺐ "( ).

ٓككف هف الهعركفٓف ﺎﺌلصٛح كاٚسﺒقﺌهﺐٖ ،ف السفٓر صكرة اٖهﺐ ،كسمككً لٓس شﺄىنﺌ خﺌصنﺌ
 أف ى
ٓخﺒﺌر فًٓ هﺌ ٓشﺌء إىً ٓهﺔؿ أهﺒً كهف ﺚؽ اٖهﺐ أف ﺒخضعً لﺚهٛت هراقﺎﺐ كهﺒﺌﺎعﺐ ﺒﺒىﺌسب هع
ﺚﺗـ الهسؤكلٓﺐ الﺒْ سﺒمقِ عمًٓ.

كفْ الﺚدٓث قﺌؿ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فْ الﺒﺚذٓر هف ﺒكلْ الهىﺌصب عمِ غٓر كفﺌءة:

كاىٍﺌ ٓكـ القٓﺌهﺐ خزم كىداهﺐ إ ٚهف أخذٌﺌ ﺎﺚقٍﺌ كأدل الذم عمًٓ فٍٓﺌ "( ).

"إىٍﺌ أهﺌىﺐ

كفْ القرآف الكرٓـ لـ ٓذكر الهىصب إ ٚذكرت هعً الكفﺌءة كاٖهﺌىﺐ ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ عمِ لسﺌف ىﺎْ ا﵀
ً
ً
﴿اﺗ ىعٍمىًْ ىعىمِ ىخ ىزاﺊً ًف ٍاٖ ٍىر ً
ٓـ﴾  ،كقﺌؿ لً همؾ هصر لهﺌ الﺒقﺌي﴿ :إًاَّلى ىؾ اٍلىٓ ٍكىـ
ٓكسؼٍ :
ض إًِّلىْ ىﺚفٓظه ىعم ه

الدبلوماسية ،للدكتور بو عباه ،ص 31
أورده ابن حجر العسقالني في المطالب العالية ،وفي سنده مقال ،ج ، 3ص 8
مسند أحمد بن حنبل ،تحقيق األرناؤوط ج 1ص215
أخرجه البخاري في الصحيح ،ج ، 1ص22
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( )
ٓف أ ً
م ٍاٖ ًىهٓف﴾ ،
ت اٍل ىق ًك ُّ
ٓف﴾  ،كقﺌلت اﺎىﺐ شعٓب ﺚٓف رغﺎت ﺎهكسِ :ى
ٍﺗ ٍر ى
ىه ه
لى ىد ٍٓىىﺌ ىه ًك ه
اسﺒىﺄ ى
﴿خ ٍٓ ىر ىه ًف ٍ
كعمِ سﺎٓؿ اٚسﺒﺊىﺌس ،فقد أشﺌرت أٓﺐ إلِ صفﺐ ﺗﺎرٓؿ كٌك السفٓر ﺎٓف ا﵀ كأىﺎٓﺌﺊً﴿ :ىل ىقك يؿ ر يس و
كؿ
ٍ ى
ﺌع ﺔىاَّلـ أ ً
ىد ًذم اٍل ىع ٍر ً
ىه و
ش ىه ًك و
ٓف ﴾( ).
ط و
ٓف ،يه ى
ىك ًر وٓـً ،ذم قي اَّلكوة ًع ى
كهف الكاضﺙ أف ﺒكرر صفﺐ اٖهﺌىﺐ فْ سﺌﺊر ٌذي الىصكص ﺒﺄكٓد عمِ أىٍﺌ شرط فْ كؿ كٓٚﺐ ،كقد

اعﺒﺎر الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ﺒكلٓﺐ الخﺌﺊف كﺒخكٓف اٖهٓف هف شركط السﺌعﺐ الﺒْ ﺒسﺎؽ خراب
الدىٓﺌ كأٌمٍﺌ ،كفْ الكاقع فﺇف اىﺒشﺌرالفسﺌد فْ أهﺐ هف اٖهـ ٌك اقﺒراب سﺌعﺒٍﺌ كٌٛؾ أٌمٍﺌ كسقكط

ﺚضﺌرﺒٍﺌ كأفكؿ ىﺗهٍﺌ.

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

ا٘سٛـ كالﺚضﺌرة الغرﺎٓﺐ ،كﺒىﺌضؿ هؤسسﺌت الﺚرٓﺐ فْ الغرب هف أﺗؿ اٚعﺒراؼ ﺎﺚؽ الىﺌس فْ ﺚٓﺌة
خﺌصﺐ  ٚسمطﺌف ٖﺚد عمٍٓﺌ ،كأف الهرء ٓ ٚطﺌلب ﺎﺌلﺒزاـ القدكة ،ﺎؿ عمًٓ أف ٓؤدم كظﺌﺊفً ﺎﺌىضﺎﺌط ،كٚ

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

كلكف القٓـ ا٘سٛهٓﺐ  ٚﺒقﺎؿ ٌذا الهﺎدأ ،فﺌلقرآف ٓطﺌلب الهرء ﺎﺌلﺒزاـ سمكؾ القدكة ،ظﺌٌ انر كﺎﺌطىﺌن ،ك ٚﺒقﺎؿ

الشرٓعﺐ ا٘سٛهٓﺐ فْ الهسؤكؿ الﺚككهْ أك الهكظؼ أف ٓؤدم كاﺗﺎً ﺔـ ٓىصرؼ إلِ همذاﺒً ﺎشكؿ ٓسْء

إلِ هكﺌىً فْ القدكة ،ك ٚﺒعﺒﺎر ﺒﺎرٓر ذلؾ ﺎﺌلشﺄف الخﺌص أك ﺎﺌلﺚٓﺌة الخﺌصﺐ لمهسؤكؿ هﺎر انر كﺌفٓﺌن أكهقىعﺌن،
ً
اَّل ً
ىد
كف  ،ىك يﺎ ىرىه ٍقﺒنﺌ ًع ى
كف ىهﺌ  ٚﺒى ٍف ىعمي ى
آه يىكا ل ىـ ﺒىقيكلي ى
كفْ ٌذا السٓﺌؽ ﺗﺌءت الىصكص القرآىٓﺐ الكﺔٓرة﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
اَّل ً
كف ﴾( ).
المً أىف ﺒىقيكليكا ىهﺌ  ٚﺒى ٍف ىعمي ى
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
الهؤسؼ أف الدكؿ الهﺒخمفﺐ ﺒفرض ٌذي الرقﺌﺎﺐ ﺎصراهﺐ عمِ هﺌ ٓﺒصؿ ﺎكٚء السفٓر لمهسؤكلٓف الذٓف أرسمكي،
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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كﺒﺗب ا٘شﺌرة ٌىﺌ هﺌ اشﺒٍر فْ الفقً ا٘سٛهْ هف ﺒفضٓؿ الفﺌﺗر الخﺎٓر عمِ اٖهٓف الضعٓؼٌ ،ك أهر ٚ
هسﺌؽ لً ٌىﺌ كرﺎهﺌ كﺌف الهقصكد فْ سﺌعﺐ القﺒﺌؿ كالﺚرب ،كٌك هﺌ اخﺒﺌري اﺎف ﺒٓهٓﺐ هف ﺒكلٓﺐ الرﺗؿ الفﺌﺗر

عمِ الﺚرب إذا كﺌف هف أٌؿ الخﺎرة كﺒقدٓهً عمِ أٌؿ الصٛح ههف لٓس لدٍٓـ ﺒمؾ الخﺎرة أهر هخﺒمؼ عف

الﺎﺌب الذم ىﺚف ﺎصددي.
كىص كٛـ اﺎف ﺒٓهٓﺐ رﺚهً ا﵀ :كﺌف عهر ﺎف الخطﺌب رضْ ا﵀ عىً ٓقكؿ:

"المٍـ أشككا إلٓؾ ﺗمد الفﺌﺗر

كعﺗز الﺔقﺐ ،فﺌلكاﺗب فْ كؿ كٓٚﺐ اٖصمﺙ ﺎﺚسﺎٍﺌ فﺇذا ﺒعٓف رﺗٛف أﺚدٌهﺌ أعظـ أهﺌىﺐ كأخر أعظـ قكة

قدـ أىفعٍهﺌ لﺒمؾ الكٓٚﺐ :كأقمٍهﺌ ضر ار فٍٓﺌ فﺒقدـ فْ إهﺌرة الﺚركب الرﺗؿ القكم الشﺗﺌع كاف كﺌف فًٓ فﺗكر
عمِ الرﺗؿ الضعٓؼ العﺌﺗز كاف كﺌف أهٓىنﺌ " ،كهﺌ سﺊؿ ا٘هﺌـ أﺚهد :عف الرﺗمٓف ٓككىﺌف أهٓرٓف فْ الغزك
كأﺚدٌهﺌ قكم فﺌﺗر كأخر صﺌلﺙ ضعٓؼ هع أٍٓهﺌ ٓغزل؟ فقﺌؿ :أهﺌ الفﺌﺗر القكم فقكﺒً لمهسمهٓف كفﺗكري

عمِ ىفسً كأهﺌ الصﺌلﺙ الضعٓؼ فصٛﺚً لىفسً كضعفً عمِ الهسمهٓف فٓغزىهع القكم الفﺌﺗر كقد قﺌؿ الىﺎْ

صمِ ا﵀ عمًٓ ك سمـ" :إف ا﵀ ٓؤٓد ٌذا الدٓف ﺎﺌلرﺗؿ الفﺌﺗر "( ).

فٍذي ﺗهمﺐ هف الشركط الﺒْ  ٚﺎد هىٍﺌ لﺒﺒﺚقؽ قدرة السفٓر الىﺌﺗﺙ عمِ ﺒكلْ ٌذي اٖهﺌىﺐ ،كهف ىﺌفمﺐ القكؿ
أف أشٓر ٌىﺌ إلِ أف ٌذي الشركط لٓست هﺚؿ إﺗهﺌع أك اﺒفﺌؽ ،كاىهﺌ ٌْ قراءة فْ الشركط العﺌهﺐ لهف ٓمْ
شٓﺊﺌن هف أهر ٌذي اٖهﺐ.

السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،البن تيمية ،ص9
52

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 الﺒﺌرٓخ
ا٘سٛهْ.
إف هشﺌركﺐ الهرأة فْ العهؿ الدﺎمكهﺌسْ خٛؿ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ  ٚﺒﺎدك كاضﺚﺐ لدل أكؿ كٌمﺐ ،كلكف الﺒﺄهؿ

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 الﺒﺌرٓخ ٌذا الﺚؽ ﺎكفﺌءة كاقﺒدار.

كٓهكف أف ىمﺒهس هشﺌر كﺐ الهرأة الهسمهﺐ فْ الﺚٓﺌة العﺌهﺐ فْ آٖﺌـ اٖكلِ لمدعكة كالرسﺌلﺐ ،فقد كﺌف أكؿ
قمب اطهﺄف ﺎﺌ٘سٛـ قمب خدٓﺗﺐ ﺎىت خكٓمد كقد شﺌركت ٌذي السٓدة الطﺌٌرة خٛؿ ﺒﺌرٓخ الرسﺌلﺐ ﺎدكر

دﺎمكهﺌسْ ﺎﺌلغ اٌٖهٓﺐ ،فقد كﺌف رسكؿ ا﵀ ٓشكك إلٍٓﺌ أ كؿ اٖهر هﺌ ٓﺗدي هف أهر الكﺚْ ،ككﺌف ٓعكد إلِ
داري ٓرﺒﺗؼ هف الخكؼ كٌك ٓقكؿ زهمكىْ دﺔركىْ ،كقد أكرهً ا﵀ ﺒعﺌلِ ﺎٍذي الهرأة الكرٓهﺐ الﺒْ كقفت إلِ
ﺗﺌىﺎً ﺎكعْ كهسؤكلٓﺐ ،كأعمىت هكقفٍﺌ هف ﺎدآﺐ الرسﺌلﺐ ﺎقكلٍﺌ :ك ٛكا﵀ ٓ ٚخزٓؾ ا﵀ أﺎدان إىؾ لﺒﺚهؿ الكؿ

كﺒىصر الهظمكـ كﺒعٓف عمِ ىكاﺊب الدٌر.

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

ٌىﺌ أف الىﺎْ الكرٓـ 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 الكرٓـ فْ رسﺌلﺒً .
كﺚٓف فرضت عمًٓ قرٓش ﺚصﺌرٌﺌ الخﺌىؽ فْ شعب أﺎْ طﺌلب كﺌىت خدٓﺗﺐ إلِ ﺗﺌىﺎً ،كاسﺒهرت فْ
رسﺌلﺒٍﺌ الكاضﺚﺐ فْ ىصرة الىﺎْ الكرٓـ.
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كٌىﺌؾ دكر ٌﺌـ لخدٓﺗﺐ فْ فؾ الﺚصﺌر عف الىﺎْ كأصﺚﺌﺎً ،كذلؾ عﺎر الﺒفﺌكض لفؾ الﺚصﺌر ،أك ﺎعﺎﺌرة
أدؽ فْ ﺒﺚسٓف شركط الﺒفﺌكض هع قرٓش كذلؾ عف طرٓؽ إقىﺌع الرأم العﺌـ ﺎﺌلكﺗً الكﺚشْ لمﺚصﺌر الظﺌلـ

الذم هﺌرسﺒً السمطﺐ فْ قرٓش ضد الىﺎْ الكرٓـ.

كﺌف الرأم العﺌـ فْ هكﺐ ضد رسﺌلﺐ الىﺎْ الكرٓـ عمِ أسﺌس أىً ٍٓدد هكﺌىﺐ هكﺐ الدٓىٓﺐ كهركز لٕلٍﺐ
كهصدر لمرزؽ لزعهﺌء قرٓش ،كﺎعد ﺚهمﺐ هف اٚﺒٍﺌهﺌت الظﺌلهﺐ عهدت قرٓش إلِ كﺒﺌﺎﺐ كﺔٓقﺐ ظﺌلهﺐ
ﺎﺌٚﺒفﺌؽ ﺎٓف زعهﺌء قرٓش ﺒﺚرـ فٍٓﺌ أم اﺒصﺌؿ هع رسكؿ ا﵀ كأصﺚﺌﺎً ،كﺒهىع ﺒزكٓدٌـ ﺎﺌلطعﺌـ كالشراب،

كﺒهىع الﺒزاكج هىٍـ أك اٖصٍﺌر إلٍٓـ.

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

عﺌهٓف اﺔىٓف فﺇف الﺚصﺌر كﺌف ٓشﺒد عمِ الرسكؿ الكرٓـ ،كلـ ﺒقﺎؿ قرٓش أم ﺒفﺌكض ﺎشﺄف ٌذا الﺚصﺌر أقؿ
هف ﺒخمْ الرسكؿ عف الرسﺌلﺐ.
لقد قﺌدت خدٓﺗﺐ ﺚهمﺐ دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺚكٓهﺐ كدقٓقﺐ ٘ىٍﺌء ٌذا الﺚصﺌر ،كذلؾ عﺎر عهٍﺌ ﺚكٓـ ﺎف ﺚزاـ الذم

كﺌف ٓىفؽ هف هﺌؿ خدٓﺗﺐ ،كٓهرر لمهﺚﺌصرٓف أﺚهﺌؿ ا٘ﺎؿ هف الزاد ،كﺒعهد أف ٓفعؿ ذلؾ ﺎهﺚضر هف
سفٍﺌء قرٓش اٖهر الذم أﺔﺌر أﺎﺌ ﺗٍؿ ﺚﺒِ ٌـ ﺎضرﺎً ،كﺒفﺌعؿ اٖهر كﺒٍﺌهس الىﺌس
صكاﺎٍﺌ ﺚﺒِ ﺒﺚصر أﺎىﺌءٌﺌ فْ الشعب ﺎدكف زاد ك ٚطعﺌـ ﺚﺒِ أكشككا عمِ الهكت.

أف قرٓشﺌن فقدت

كﺎعد ىضﺖ ٌذي الهﺚﺌكٚت كﺌىت خدٓﺗﺐ ﺒقكـ ﺎﺌﺒصﺌؿ ﺎﺌلغ اٌٖهٓﺐ هع زعهﺌء قرٓش هف أٌؿ الشٍﺌهﺐ كالىخكة
كالﺚهٓﺐ عﺎر عهٍﺌ ﺚكٓـ ﺎف ﺚزاـ كاسﺒﺗﺌب لً عدد هىٍـ كٌـ زهعﺐ ﺎف اٖسكد كٌشﺌـ ﺎف عهرك كزٌٓر ﺎف

أﺎْ أهٓﺐ كالهطعـ ﺎف عدم كأﺎك الﺎخﺒرم ﺎف ٌشﺌـ ،كﺎعد ﺚكار طكٓؿ ،قﺌـ ٌؤٚء ﺎﺒهزٓؽ الصﺚٓفﺐ الظﺌلهﺐ
كىﺗﺙ الدكر الدﺎمكهﺌسْ لخدٓﺗﺐ كعهٍﺌ ﺚكٓـ فْ رفع الﺚصﺌر الذم اسﺒهر سىﺒٓف كأرﺎعﺐ أشٍر فْ شعب

أﺎْ طﺌلب.

ﺎعد خهسﺐ كﺔٛﺔٓف ٓكهﺌن اشﺒد الهرض ﺎﺌلسٓدة خدٓﺗﺐ كهﺌﺒت ،ﺎعد الخركج هف الﺚصﺌر كقد كﺌف لفراقٍﺌ

أﺔر

هؤلـ عمِ الىﺎْ الكرٓـ ،الذم ﺚزف عمٍٓﺌ أشد الﺚزف كسهِ العﺌـ كمً عﺌـ الﺚزف ،ككﺌف ٓ ٚﺒرؾ ذكر شهﺌﺊمٍﺌ

كعقمٍﺌ كىﺎمٍﺌ فْ كؿ هﺗﺌلسً.
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كفْ اسﺒطراد ذم دٚلﺐ فﺇف الىﺎْ الكرٓـ لـ ٓىس لٍﺌ ﺗٍﺌدٌﺌ كﺎعد عشر سىكات هف كفﺌﺒٍﺌ لـ ٓىس

لٍﺌ ذلؾ

العطﺌء الكﺎٓر كﺚٓف أكرهً ا﵀ ﺎفﺒﺙ هكﺐ كىﺌداي أشرافٍﺌ إلِ ﺎٓكﺒٍـ كدكرٌـ كهﺗﺌلسٍـ الكﺔٓر لٓقٓـ فٍٓﺌ كلكىً

اخﺒﺌر أف ٓهضْ ﺎىﺌقﺒً إلِ هقﺎرة الﺚﺗكف كٌىﺌؾ عىد ﺚﺗﺌرة سكد أهر أف ﺒىصب خٓهﺐ اىﺒصﺌري ...لقد أراد

أف ٓقكؿ إف ٌذي الهرأة كﺌىت شرٓكﺐ كفﺌﺚْ كٌْ الٓكـ شرٓكﺐ ىﺗﺌﺚْ ،إىٍﺌ شرٓكﺐ الصﺎر كٌْ الٓكـ شرٓكﺐ
الىصر.
كهف السٓرة الىﺎكٓﺐ ٓهكف أف ىﺒذكر دكهﺌن السٓدة الفﺌضمﺐ أسهﺌء ﺎىت ٓزٓد ﺎف السكف الﺒْ ﺗﺌءت إلِ الىﺎْ
الكرٓـ فْ كفد هف ىسﺌء قكهٍﺌ ككقفت ﺎﺗٛء كقﺌلتٓ :ﺌ رسكؿ ا﵀ أىﺌ كافدة الىسﺌء إلٓؾ .

عف أسهﺌء ﺎىت ٓزٓد اٖىصﺌرٓﺐ هف ﺎىْ عﺎد اٖشٍؿ :أىٍﺌ أﺒت الىﺎِ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ كٌك ﺎٓف أصﺚﺌﺎً
فقﺌلت ﺎﺄﺎِ أىت كأهِ ٓﺌ رسكؿ

ا﵀ أىﺌ كافدة الىسﺌء إلٓؾ ،كهﺌ هف اهرأة كﺌىت فِ شرؽ ك ٚغرب سهعت

ﺎهخرﺗْ ٌذا أك لـ ﺒسهع إ ٚك ٌْ عمِ هﺔؿ رأْٓ ،أف ا﵀ ﺎعﺔؾ إلِ الرﺗﺌؿ كالىسﺌء كﺌفﺐ فﺄهىﺌ ﺎؾ كﺎﺇلٍؾ
فﺇذا هعشر الىسﺌء هﺚصكرات قكاعد ﺎٓكﺒكـ كهفضِ شٍكاﺒكـ كﺚﺌهٛت أكٚدكـ كاىكـ هعﺌشر الرﺗﺌؿ فضمﺒـ
عمٓىﺌ ﺎﺌلﺗهع كالﺗهﺌعﺌت كعٓﺌدة الهرضِ كشٍكد الﺗىﺌﺊز كالﺚﺖ ﺎعد الﺚﺖ كأفضؿ هف ذلؾ الﺗٍﺌد فِ سﺎٓؿ

ا﵀ كاف الرﺗؿ هىكـ إذا خرج ﺚﺌﺗنﺌ كهعﺒه نار أك هراﺎطنﺌ ﺚفظىﺌ لكـ أهكالكـ كغزلىﺌ أﺔكاﺎكـ كرﺎٓىﺌ لكـ أكٚدكـ أفهﺌ

ىشﺌرككـ فِ ٌذا الخٓر ٓﺌ رسكؿ ا﵀ ؟ فﺌلﺒفت الىﺎْ إلِ أصﺚﺌﺎً ﺎكﺗًٍ كمً ﺔـ قﺌؿ ٌ":ؿ سهعﺒـ هقﺌلﺐ اهرأة قط
أﺚسف هف هسﺌﺊمﺒٍﺌ عف أهر دٓىٍﺌ هف ٌذي ؟" قﺌلكآ":ﺌ رسكؿ ا﵀ هﺌ ظىىﺌ أف اهرأة ﺒٍﺒدم إلِ هﺔؿ ٌذا ".
لقد كﺌىت أسهﺌء ﺎىت ٓزٓد 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 ﺚرـ الهسﺗد كﺎهسهع هف الصﺚﺌﺎﺐ ،كقد أﺔﺌر إعﺗﺌب الﺗهٓع كاﺚﺒراهٍـ.
كهف الكاضﺙ أف الىﺎْ الكرٓـ قد أعﺗب ﺎشﺗﺌعﺐ الهرأة كﺚسٍﺌ الهسؤكؿ كشﺌرؾ أصﺚﺌﺎً فْ إعﺗﺌﺎً ذاؾ

كقﺌلكا هﺌ ظىىﺌ أف اهرأة ﺒٍﺒدم إلِ ٌذا.

ككﺌىت رسﺌلﺐ الىﺎْ الكرٓـ كاضﺚﺐ كهؤﺔرة ﺚٓف أعمف ﺎكضكح أف رسﺌلﺐ الهرأة ٓ ٚىﺎغْ أف ﺒىصرؼ إلِ
الﺚركب كالهشﺌركﺌت العسكرٓﺐ ،كاىهﺌ خمؽ ا﵀ لٍﺌ فضﺌء هف صىﺌعﺐ الﺗهﺌؿ كا٘ﺎداع فًٓ كهىﺙ الﺚٓﺌة ركىقٍﺌ

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
ﺒقكـ ﺎً الهرأة فْ ىشر الﺗهﺌؿ كالﺚب كالخٓر كقﺌؿ" :اىصرفْ أٓﺒٍﺌ الهرأة ،كأعمهْ هف خمفؾ هف الىسﺌء ،إف
ﺚسف ﺒﺎعؿ إﺚداكف لزكﺗٍﺌ ﺒعدؿ ذلؾ كمً " ،قﺌؿ" :فﺄدﺎرت الهرأة كٌْ ﺒٍمؿ كﺒكﺎر اسﺒﺎشﺌ ار ".
كفْ الﺚدٓث أف أـ عهﺌرة اٖىصﺌرٓﺐ ﺗﺌءت إلِ الهسﺗد ،فقﺌلتٓ" :ﺌ رسكؿ ا﵀ هﺌ أرل كؿ شْء إ ٚلمرﺗﺌؿ،
ًً
ً
ً
ً ً
ًً
ٓف
ٓف ىكاٍل يه ٍؤ ًهىىﺌت ىكاٍل ىقﺌىﺒ ى
ٓف ىكاٍل يه ٍسم ىهﺌت ىكاٍل يه ٍؤ ًهى ى
كهﺌ أرل الىسﺌء ٓذكرف ﺎشْء " ،فىزلت أٓﺐ الكرٓهﺐ﴿:إً اَّلف اٍل يه ٍسمه ى
ﺌت كاٍلهﺒىص ِّلد ًقٓف كاٍلهﺒىص ِّلد ىق ً
ً ً
ًً
ً
ً ً
ًً
ً ً
ﺌت
ٓف ىكالصاَّلﺌﺎً ىرات ىكاٍل ىخﺌشع ى
ٓف ىكالصاَّلﺌد ىقﺌت ىكالصاَّلﺌﺎً ًر ى
ىكاٍل ىقﺌىﺒىﺌت ىكالصاَّلﺌدق ى
ٓف ىكاٍل ىخﺌش ىع ى ي ى ى ى ي ى
اَّل ً ً
اك ًر اَّل ً
ً ً اَّل ً
ًً
ً ً
ًً
ىﺗ نار
ىع اَّلد الماَّلًي لىٍيـ اَّله ٍغ ًف ىرةن ىكأ ٍ
ٓف الم ىً ىكﺔٓ انر ىكالذاك ىرات أ ى
كﺗٍي ٍـ ىكاٍل ىﺚﺌفظىﺌت ىكالذ ى
ٓف في ير ى
ٓف ىكالصاَّلﺌﺊ ىهﺌت ىكاٍل ىﺚﺌفظ ى
ىكالصاَّلﺌﺊه ى
ً
ٓهﺌ﴾ ( ).
ىعظ ن

كهف الهعمكـ أف الىﺎْ الكرٓـ 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.

عف أـ عطٓﺐ اٖىصﺌرٓﺐ قﺌلت :غزكت هع رسكؿ ا﵀ سﺎع غزكات أخمفٍـ فْ رﺚﺌلٍـ فﺄصىع لٍـ الطعﺌـ

كأداكم لٍـ الﺗرﺚِ كأقكـ عمِ الهرضِ ( ).

عف أىس ﺎف هﺌلؾ قﺌؿ" :لهﺌ كﺌف ٓكـ أﺚد اىٍزـ الىﺌس عف الىﺎْ ،قﺌؿ :كلقد رأٓت عﺌﺊشﺐ ﺎىت أﺎْ ﺎكر كأـ
سمٓـ ،كاىٍهﺌ لهشهرﺒﺌف ،أرل خدـ سكقٍهﺌ ﺒىقزاف ػ كفْ ركآﺐ ػ ﺒىقٛف القرب عمِ هﺒكىٍهﺌ ،ﺔـ ﺒفرغﺌىً فْ
أفكاي القكـ ،ﺔـ ﺒرﺗعﺌف فﺒهٕىٍﺌ ﺔـ ﺒﺗٓﺊﺌف فﺒفرغﺌىٍﺌ فْ أفكاي القكـ "( ).

( ) الجامع ألحكام القرآن ،لإلمام محمد بن أحمد القرطبي ،ج ،14تفسير سورة األحزاب
( ) أخرجه مسلم في الصحيح ج 5ص 199
( ) أخرجه البخاري في الصحيح ج  4ص . ،33
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(

كعف الرﺎٓع ﺎىت هعكذ قﺌلت" :كىﺌ هع الىﺎْ ىسقْ كىداكم الﺗرﺚِ ،كىرد القﺒمِ إلِ الهدٓىﺐ "

).

كقد عىكف ا٘هﺌـ الﺎخﺌرم لٍذا الﺚدٓث :ﺎﺌب غزك الىسﺌء كقﺒﺌلٍف هع الرﺗﺌؿ ،كٌك ﺗمْ فْ أف خٓﺌر

الهﺚدﺔٓف الذٓف ٓعﺒﺎر الﺎخﺌرم عهدﺒٍـ كﺌف هؤٓدنا لهشﺌركﺐ الهرأة فْ الهسؤكلٓﺌت العﺌهﺐ كعمِ رأسٍﺌ الﺗٍﺌد.
كلعؿ أكضﺙ اٖهﺔمﺐ عمِ هشﺌركﺐ الهرأة فْ الﺚٓﺌة السٓﺌسٓﺐ كالدﺎمكهﺌسٓﺐ هﺌ ىقرؤي فْ أٌـ شخصٓﺐ ىسﺌﺊٓﺐ
فْ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ كٌْ عﺌﺊشﺐ زكﺗﺐ الرسكؿ

الكرٓـ الﺒْ شﺌركت ﺎقكة فْ صىﺌعﺐ القرار السٓﺌسْ ﺎعد

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

كﺗكب الخركج اىﺒصﺌ نار لدـ الخمٓفﺐ الهقﺒكؿ ،ككﺌف لفصﺌﺚﺒٍﺌ كقكة ﺒعﺎٓرٌﺌ أﺎمغ اٖﺔر فْ إقىﺌع الىﺌس ﺎصكاب
هكقفٍﺌ ،ﺚﺒِ قﺌؿ سعٓد ﺎف الهسٓب هﺌ رأٓت الكٛـ فْ فـ أﺚد أفخـ هىً ك ٚأفصﺙ هىً فْ فـ عﺌﺊشﺐ.

كﺎغض الىظر عف صكاب خركﺗٍﺌ كأﺔﺌر الﺒْ ﺒرﺒﺎت عمًٓ ،فﺇف هﺌ  ٚشؾ فًٓ

أىٍﺌ كﺌىت ﺎصٓرة عﺌرفﺐ

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

كهطﺌردﺒٍـ كٌك هﺌ قﺌهت ﺎً ﺎكضكح كشﺗﺌعﺐ ،كأصﺎﺙ هكقفٍﺌ يهم ًٍهﺌ لﺒكﺗً الهرأة عﺎر الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ.

كاشﺒٍرت السٓدة أـ كمﺔكـ ﺎىت عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب ،كٌْ زكﺗﺐ عهر ﺎف الخطﺌب ﺎدكر ٌﺌـ فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ
ﺎٓف العرب كالركـ.
كذلؾ أف عهر ﺎف الخطﺌب لـ ٓكف راغﺎﺌن أف ٓﺒكسع ﺎﺌلفﺒﺙ ﺎعد فﺒﺙ الشﺌـ كالعراؽ ،ككﺌف ٓرل أف ٌذا الفﺒﺙ
 ٛهف ىﺌر ٓ ٚصمكف
كﺌؼ ٚسﺒقرار دكلﺐ ا٘سٛـ ككﺌف ٓقكؿ عف فﺌرس كددت لك أف ﺎٓىىﺌ كﺎٓف فﺌرس ﺗﺎ ن

إلٓىﺌ ك ٚىصؿ إلٍٓـ ،ككذلؾ فﺇىً ىٍِ هعﺌكٓﺐ أف ٓركب الﺎﺚر غﺌزٓنﺌ لمركـ ،كﺚٓف ﺒسﺌهع همؾ الركـ ﺎذلؾ ﺒرؾ
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

الﺒﺌرٓخ أف أـ كمﺔكـ ﺎىت عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب زكج عهر ﺎف الخطﺌب أرسمت إلِ اهرأة همؾ الركـ ﺎًطٓب كشْء
ٓصمﺙ لمىسﺌء هع الﺎرٓد فﺄﺎمغً إلٍٓﺌ ،فﺄٌدت اهرأة الهمؾ إلٍٓﺌ ٌدآﺌ هىٍﺌ عقد فﺌخر.
كٓﺎدك أف ٌذي الهراسٛت قد فعمت فعمٍﺌ فْ العٛقﺌت ﺎٓف الﺎمدٓف ،كﺒعﺌظهت الٍدآﺌ ﺎٓف أـ كمﺔكـ كاهرأة همؾ
( ) أخرجه البخاري في الصحيح ،وعنون له :باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ،ج 4ص.34
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الركـ قسطىطٓف الﺔﺌىْ.
"ٌك لٍﺌ

فمهﺌ رﺗع الﺎرٓد أخذ عهر هﺌ هعٍﺌ كىﺌدل الصٛةي ﺗﺌهعﺐ فﺌﺗﺒهعكا ،كأعمهٍـ الخﺎر ،فقﺌؿ قﺌﺊمكف:
ﺎﺌلذم كﺌف لٍﺌ  ،كلٓست اهرأة الهمؾ ﺎذهﺐ فﺒصﺌىعؾ ﺎً ،ك ٚﺒﺚت ٓدؾ فﺒﺒقٓؾ " ،كقﺌؿ آخركف" :قد كىﺌ ىٍدم
ٓد ﺎرٓدٌـ " ،كالهسمهكف عظهكٌﺌ فْ صدرٌﺌ ،فﺄهر
لىسﺒﺔٓب" ،فقﺌؿ عهر" :لكف الرسكؿ رسكؿ الهسمهٓف كالﺎر ي
ﺎردٌﺌ إلِ ﺎٓت الهﺌؿ ،كأعطﺌٌﺌ ﺎقدر ىفقﺒٍﺌ ( ).
كٌكذا فﺇف هشﺌركﺐ الهرأة فْ الﺚٓﺌة العﺌهﺐ كالدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎدأت هىذ عصر الىﺎكة كاسﺒهرت ﺎعد ذلؾ خٛؿ

الﺒﺌرٓخ ،كسﺗمت هشﺌركﺌت كﺎٓرة لمهرأة أٓﺌـ العﺎﺌسٓٓف كآٖكﺎٓٓف كالههﺌلٓؾ ،كلكف دكرٌف اىﺚسر أٓﺌـ
العﺔهﺌىٓٓف.

كفْ السٓرة الىﺎكٓﺐ فقرات ٌﺌهﺐ هف ههﺌرسﺐ الهرأة لمعهؿ الدﺎمكهﺌسْ كالىشﺌط السٓﺌسْ كقد أقر الىﺎْ صمِ

ا﵀ عمًٓ كسمـ ﺎعض ٌذي الىشﺌطﺌت كرد ﺎعضٍﺌ ،كهف ذلؾ قٓﺌـ

الهرأة ﺎهىﺙ الﺗكار لعدد هف الهطمكﺎٓف

لمدكلﺐ.
فْ غزكة ﺎدر أﺗﺌرت السٓدة زٓىب ﺎىت الرسكؿ الكرٓـ أﺎﺌ العﺌص ﺎف الرﺎٓع ،كأعمىت ٌذا الﺗكار كٌك هكقؼ
دﺎمكهﺌسْ ٌﺌـ ،كقد أقر الىﺎْ الكرٓـ ﺗكار زٓىب ،كأطمؽ سراح اٖسٓر كاشﺒرط عمًٓ أف ٓﺄذف لزٓىب ﺎﺌلٍﺗرة

إلِ الهدٓىﺐ ككفِ أﺎك العﺌص ﺎهﺌ اشﺒرط عمًٓ.
كهف الصﺚﺌﺎٓﺌت الٛﺒْ هﺌرسف دك انر دﺎمكهﺌسٓﺌن هٍهﺌن السٓدة أـ ٌﺌىﺉ ﺎىت

أﺎْ طﺌلب فقد كﺌىت كاﺚدة هف

أكﺔر ىسﺌء العرب ذكﺌء كﺗهﺌٚن ،كفْ ٓكـ فﺒﺙ هكﺐ قﺌهت أـ ٌﺌىﺉ ﺎدكر ٌﺌـ فْ ﺒﺄهٓف ﺗكار اﺔىٓف هف زعهﺌء
قرٓش الذم كﺌف ٓطﺌردٌـ فﺒٓﺌف الصﺚﺌﺎﺐ ىظ نار لهﺌ سمؼ هىٍهﺌ هف عدكاف عمِ ا٘سٛـ ،كهع أف عمْ ﺎف

أﺎْ طﺌلب كﺌف ٓﺒكلِ أهر هطﺌردة الرﺗمٓف كلكف أـ ٌﺌىﺉ أعمىت هكقفٍﺌ فْ هىﺚٍهﺌ الﺗكار ،كفﺒﺚت دارٌﺌ
لمرﺗمٓف ﺒؤكٍٓهﺌ هف غضب شﺎﺌب الصﺚﺌﺎﺐ ،كسرعﺌف هﺌﺚضر عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب هع هﺗهكعﺐ هف شﺎﺌب

قرٓش الذم ذاقكا هظﺌلـ قرٓش ،كلكف أـ ٌﺌىﺉ كقفت فْ كﺗً الهﺗهكعﺐ الغﺌضﺎﺐ كقﺌلت" :كا﵀  ٚﺒقﺒمٍهﺌ ﺚﺒِ

ﺒﺎدأ ﺎْ " ،ﺔـ أغمقت الﺎﺌب ﺚﺒِ أﺒت الىﺎْ الكرٓـ كذكرت لً ﺗكارٌﺌ لمرﺗمٓف كآكاﺊٍهﺌ فْ دارٌﺌ فقﺌؿ الىﺎْ
الكرٓـ" :قد أﺗرىﺌ هف أﺗرت ٓﺌ أـ ٌﺌىﺉ ".
" ذهﺐ الهسمهٓف كاﺚدة فﺇف أﺗﺌرت عمٍٓـ ﺗﺌرٓﺐ فٛ

كعف عﺌﺊشﺐ أف رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ قﺌؿ:
الكامل في التاريخ ،البن األثير الجزري ،ج ، 13ص19
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(

ﺒخفركٌﺌ ،فﺇف لكؿ غﺌدر لكاء ٓكـ القٓﺌهﺐ "

).

كٌكذا ؼإف قٓﺌـ الهرأة ٓهىﺙ الﺗكار السٓﺌسْ لمهطمكﺎٓف لمعدالﺐ ٓعكس الهﺗﺌؿ الكﺎٓر الذم ﺒهﺒعت ﺎً الهرأة فْ
الﺚٓﺌة الدﺎمكهﺌسٓﺐ كالعﺌهﺐ.

كقد قﺌـ ﺎٍذا الدكر الدﺎمكهﺌسْ الٍﺌـ فْ ﺗكار الفﺌرٓف هف الهشركٓف عدد هف الصﺚﺌﺎٓﺌت أﺎرزٌف:
 أـ ﺚكٓـ ﺎىت الﺚﺌرث أﺗﺌرت زكﺗٍﺌ عكرهﺐ ﺎف أﺎْ ﺗٍؿ .
 زٓىب ﺎىت رسكؿ ا﵀ أﺗﺌرت زكﺗٍﺌ أﺎﺌ العﺌص ﺎف الرﺎٓع.

 أـ ٌﺌىﺉ ﺎىت أﺎْ طﺌلب أﺗﺌرت هف قكهٍﺌ عﺎد ا﵀ ﺎف أﺎْ رﺎٓعﺐ كالﺚﺌرث ﺎف ٌشﺌـ كزٌٓر ﺎف أﺎْ
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
الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ لـ ﺒهىع هف ههﺌرسﺐ العهؿ العﺌـ ،ﺎؿ شﺌركت فًٓ ﺚٓث ﺒسىِ لٍﺌ كفؽ ضكاﺎط الشرٓعﺐ فْ
اٚسﺒقﺌهﺐ كالعفﺌؼ.
كالٓكـ فْ الﺚٓﺌة السٓﺌسٓﺐ الهعﺌصرة اىطمقت الهرأة الهسمهﺐ هف ﺗدٓد كشﺌركت فْ الﺚٓﺌة العﺌهﺐ ،ككصمت الهرأة
فْ الﺎٛد ا٘سٛهٓﺐ إلِ رﺊﺌسﺐ الكزراء ه ار انر كهﺌ فْ هٓغﺌكاﺒْ سككﺌرىك فْ إىدكىْسٓﺌ أكﺎر ﺎمد إسٛهْ ،كفْ

ﺎىغٛدٓش الشٓخﺐ ﺚسٓىﺐ كاﺗد ،كالشٓخﺐ خﺌلدة ضٓﺌء ،كفْ ﺎﺌكسﺒﺌف ﺎىﺌزٓر ﺎكﺒك ،كﺎﺌكسﺒﺌف كﺎىغٛدٓش ٌهﺌ ﺔهرة

الىضﺌؿ ا٘سٛهْ فْ القﺌرة الٍىدٓﺐ ،كﺒﺌىسك ﺒشٓمر فْ ﺒركٓﺌ ،كٌذي دكؿ إسٛهٓﺐ ،ﺒﺚﺒكـ إلِ الشرٓعﺐ ا٘سٛهٓﺐ

فْ هعظـ قكاىٓىٍﺌ كىظهٍﺌ ،كٓسٍر عمِ هراقﺎﺐ ذلؾ هﺗﺌهع فقٍٓﺐ ﺒضـ عمهﺌء دٓف كﺎﺌر فْ ٌذي الﺎٛد ﺚٓث ٓزٓد

سكﺌىٍﺌ عف سﺒهﺌﺊﺐ همٓكف ىسهﺐ ،ىﺚك %95هىٍـ هف الهسمهٓف.
كاف هﺌ أرﺗك أف ٓﺒﺄكد هف خٛؿ ٌذي اٖهﺔمﺐ ٌك أف هﺌٓركج لً ﺎعض خصكـ الرسﺌلﺐ هف اضطٍﺌد الهرأة فْ

الهﺗﺒهعﺌت ا٘سٛهٓﺐ لٓس كاقعٓﺌن ،كاف الهرأة الهضطٍدة الﺒْ ٓﺒﺚدﺔكف عىٍﺌ هكﺗكدة فْ إطﺌر ضٓؽ ،ىﺒٓﺗﺐ
ﺒراكـ ﺗهمﺐ هف اٖعراؼ كالﺒقﺌلٓد ،رﺎهﺌ كﺌف لٍﺌ هؤٓد فْ الفقً ا٘سٛهْ ،كلكىً ﺎعٓد عف ركح ا٘سٛـ.

إىىﺌ ﺎﺌلطﺎع  ٚىسعِ إلِ ﺚهؿ الهرأة عمِ خكض السٓﺌسﺐ كالدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺒقﺚهﺌ ،لهﺚض الﺒعﺎٓر عف ﺚقٍﺌ فْ
ذلؾ ،إذ الهﺗﺌٚت الطﺎٓعٓﺐ لمهرأة إىهﺌ ٌْ ﺒمؾ الىشﺌطﺌت الﺒْ  ٚﺒفقد فٍٓﺌ أىكﺔﺒٍﺌ كٌْ كﺔٓرة ككﺌفٓﺐ ،كٌذا
اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ البوصيري ،ج  ، 5ص191
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الهىطؽ ٌك هﺌ ﺒدؿ لً ا٘ﺚصﺌءات اٚﺗﺒهﺌعٓﺐ فْ العﺌلـ ،فهع أف أكﺔر هف (

 )175دكلﺐ فْ العﺌلـ ﺒهىﺙ

الهرأة ﺚؽ الﺒصكٓت كالﺒرشٓﺙ هف أصؿ (  )192دكلﺐ ،فﺇف الدكؿ الكﺎٓرة الﺒْ كصمت فٍٓﺌ

الهرأة إلِ سدة

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

ك ٚﺒزاؿ هشﺌركﺐ الهرأة فْ الك ازرات كالﺎرلهﺌىﺌت رهزٓﺐ 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 الفطرٓﺐ.
كٌكذا فﺇف ﺒﺗمٓﺐ ٌذي الهسﺌﺊؿ أهر ضركرم لﺎٓﺌف أهرٓف اﺔىٓف:
آ  -إف هﺌ ﺒقكـ ﺎً ﺎعض الﺎٛد ا٘سٛهٓﺐ ﺎﺒﺄﺔٓر هف الﺒٓﺌرات الهﺒشددة فٍٓﺌ هف صد الهرأة عف الهشﺌركﺐ فْ
الﺚٓﺌة العﺌهﺐ ،كالﺚؤكؿ ﺎٓىٍﺌ كﺎٓف فرص الهشﺌركﺐ كالﺒفكؽ ٌك خٓﺌر كاﺚد هف خٓﺌرات أخرل فْ الﺒﺌرٓخ

ا٘سٛهْ ،كٌك هردكد ﺎﺎٓﺌىﺌت القرآف كالسىﺐ الﺒْ قدهىﺌٌﺌ ،كٌك هعﺌرض لهﺌ قﺌهت الهرأة ﺎﺇىﺗﺌزي فْ عصر الهﺗد

ا٘سٛهْ ،كهﺌ ﺎٓىﺌي فْ كفﺌح عﺌﺊشﺐ أـ الهؤهىٓف.
ب -إف الهىطؽ العداﺊْ الذم ٓهﺌرسً خصكـ ا٘سٛـ لﺗٍﺐ اﺒٍﺌهً ﺎﺒﺚٓٓد الهرأة عف الﺚٓﺌة ٌك هىٍﺖ اىﺒقﺌﺊْ
ٓﺒخٓر أسكأ هﺌ فْ ﺒﺗﺌرب الﺒﺌرٓخ كالكاقع ا٘سٛهْ ،كٓغض الطرؼ عﺌهدنا عف الﺗكاىب الهﺒﺄلقﺐ لهﺌ ﺒﺚقؽ

هف هشﺌركﺐ ﺚقٓقٓﺐ لمهرأة سكاء فْ عصر الهﺗد ا٘سٛهْ ،أك فْ الهﺗﺒهعﺌت ا٘سٛهٓﺐ الهﺒىكرة الهعﺌصرة.

كفْ ﺒصرٓﺙ ﺗمْ ﺚكؿ ﺚؽ الهرأة فْ الهشﺌركﺐ السٓﺌسٓﺐ فﺇف ا٘هﺌـ الهﺗﺒٍد شٓخ الهفسرٓف الطﺎرم أﺗﺌز
لمهرأة أف ﺒمْ ا٘هﺌرة كالقضﺌء ،كٌك ركآﺐ عف ا٘هﺌـ هﺌلؾ كأﺎْ ﺚىٓفﺐ فْ غٓر الﺚدكد

(

).

( ) تحفة األحوذي ،شرح الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري الحديث رقم 2303
وانظر كذلك المغني،البن قدام ة  ،كتاب القضاء ج 10ص  ،36وفيه أن ابن جرير أجاز للمرأة أن تكون قاضية إذ يجوز أن تكون مفتية.
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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 ،كٌْ:
 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 الكرٓـ كلهراﺗع الفﺒكل الكراـ الﺒقدـ ﺎﺌٚخﺒٓﺌر كالﺒرﺗٓﺙ ،كﺎﺚسﺎىﺌ أف ىقكؿ إف لٍذي ا٘شكﺌٚت
أﺗكﺎﺐ شرعٓﺐ هﺒٓىﺐ سﺎؽ إلٍٓﺌ عدد هف اٖﺊهﺐ الكراـ.
ك ٚﺎد هف الﺒذكٓر كذلؾ أف الفقً ا٘سٛهْ غىْ كﺔرم ،كهرف كهسﺒكعب ،كٌك دٓكاف العقؿ ا٘سٛهْ فْ

فﺒرة صعكد ﺚضﺌرم ،ك ٚزاؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ ٓكرـ ٌذي اٖهﺐ ﺎﺌلهفكرٓف كالفقٍﺌء فْ كؿ ﺗٓؿ الذٓف ٓرفع ا﵀ ﺎٍـ
(
ٓد الماَّلًي لًىٓ ٍﺗ ىع ىؿ ىعمى ٍٓ يك ٍـ ًه ٍف ىﺚ ىروج ﴾
الغهﺐ كٓرفع الﺚرج ،كفؽ هﺌ قﺌؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ فْ القرآف الكرٓـ ﴿ :ىهﺌ يٓ ًر ي
ٓد ﺎً يك يـ اٍل يع ٍس ىر ﴾( ).
ٓد الماَّلًي ﺎً يك يـ اٍل يٓ ٍس ىر ىك ٚيٓ ًر ي
ككذلؾ قكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :يٓ ًر ي

)،

سفر المرأة:
لعؿ أكﺔر هﺌ ٓﺚكؿ ﺎٓف الهرأة كالعهؿ فْ الﺚقؿ الدﺎمكهﺌسْ ٌك الفﺒكل الهشٍكرة هف ﺒﺚرٓـ سفر الهرأة ﺎغٓر

هﺚرـ ،ك ٚشؾ أف هقﺒضِ ذلؾ هىع الىسﺌء هف العهؿ الدﺎمكهﺌسْ الذم ٓﺒطمب السفر ﺎﺌسﺒهرار ،كقد ٓ ٚﺒكفر

الهﺚرـ فْ كﺔٓر هف ٌذي اٖسفﺌر.
سورة المائدة 6
سورة البقرة 186
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كالكاقع أف اﺗﺒٍﺌدات الفقٍﺌء فْ ا٘سٛـ فٓهﺌ ٓﺒصؿ ﺎسفر الهرأة ﺎدكف هﺚرـ لـ ﺒمزـ رأٓﺌن كاﺚدان ،كقد ذٌب
كﺔٓر 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 كﺗكدنا كعدهنﺌ.
كاٖصؿ فْ هىع الهرأة هف السفر ﺎدكف هﺚرـ الﺚدٓث الشرٓؼ:

الهسﺄلﺐ

"ٓ ٚﺚؿ ٚهرأة ﺒؤهف ﺎﺌ﵀ كالٓكـ أخر أف
(

ﺒسﺌفر سف ار فكؽ ﺔٛﺔﺐ أٓﺌـ فصﺌعدان إ ٚكهعٍﺌ أﺎكٌﺌ أك أخكٌﺌ أك زكﺗٍﺌ أك اﺎىٍﺌ أك ذك هﺚرـ هىٍﺌ "

).

كٓقضْ ظﺌٌر الىص هىع الهرأة هف السفر هطمقﺌن إ ٚﺎكﺗكد الهﺚرـ ،كٌك هﺌ ٓ ٚﺒٓسر لكؿ اهرأة ،كهف غٓر
الهعقكؿ أف ﺒعطؿ طﺌقﺐ اﺗﺒهﺌعٓﺐ كﺌهمﺐ لهﺗرد ﺒﺚقٓؽ رفقﺐ طﺌقﺐ أخرل ،فﺇلِ أم هدل هضِ الفقً

ا٘سٛهْ فْ إعهﺌؿ ٌذا الﺚدٓث ،كٌؿ دٚلﺒً الظﺌٌرة هﺚؿ اﺒفﺌؽ ﺎٓف الهسمهٓف ،أـ أىً هرﺒﺎط ﺎعمﺐ خﺌصﺐ
كﺗكدان كعدهﺌن.
لقد كﺌف السفر فْ عٍد الىﺎْ ضرﺎﺌن هف الهشقﺐ القﺌسٓﺐ ،ككﺌف سفر الهرأة ﺔٛﺔﺐ أٓﺌـ ﺎ ٛهﺚرـ ٓشﺎً أف ٓككف

هفسدة هؤكدة ،كخط انر ﺚقٓقٓﺌن عمِ الهرأة ،كلـ ﺒكف قد ﺗدت الﺚﺌﺗﺐ ٚرﺒﺚﺌؿ الهرأة فْ ﺒﺚصٓؿ العمـ كالهعرفﺐ

فْ الهدف.

كلكف الفقً ا٘سٛهْ ﺎدأ ٓدرؾ هع آٖﺌـ الﺚﺌﺗﺐ الهمﺚﺐ ٚىﺒقﺌؿ الهرأة كٓهكف ٌىﺌ أف ىكرد طرفﺌ هف خٓﺌر
الفقٍﺌء فْ ٌذا السﺎٓؿ.
ىظر ا٘هﺌـ الشﺌفعْ فْ هسﺄلﺐ ﺚﺖ الهرأة إلِ غﺌٓﺐ ٌذا القٓد كٌك ﺒﺚقؽ اٖهف لمهرأة فقﺌؿ:
(

أم الهﺚرـ ػ ﺎؿ الكاﺗب ٌك هﺌ ٓﺒﺚقؽ ﺎً اٖهف عمٍٓﺌ كﺄف ﺒﺚﺖ هع ىسكة ﺔقﺌت "
كىص ا٘هﺌـ الﺎﺌﺗْ هف أعٛـ الهﺌلكٓﺐ
(

هﺚرـ"

).

"ٓ ٚﺒعٓف ٌذا ػ

فْ الهرأة الهﺒﺗﺌلﺐ (الكﺎٓرة) " :ﺒسﺌفر كٓؼ شﺌءت ﺎ ٛزكج كٚ

) ،كىقؿ ٌذا الرأم عف القﺌضْ عٓﺌض

(

).

أهﺌ ا٘هﺌـ اٖكزاعْ فقد ذٌب إلِ ﺒﺚرٓر العمﺐ هف ٌذا الهىع ﺎخكؼ الفﺒىﺐ ،كاىفراد الهرأة فْ السفر الﺎعٓد هع

ﺗهﺌعﺐ هف الرﺗﺌؿ ،فقﺌؿ :ك ٚشؾ أف القكافؿ العظٓهﺐ ﺒقكـ هقﺌـ الهﺚرـ فْ ﺒﺚقٓؽ اٖهف لمهرأة كلك هع فقد
( ) رواه البخاري في الصحيح ،وعنون له :باب المرأة تحج بغير محرم ،ج 2ص 43عن أبي سعيد الخدري ،ورواه كذلك مسلم
والترمذي وله لفظ :مسيرة يوم وليلة ،وفي رواية ألبي داود :ال تسافر بريداً ،وهو نحو عشرين ميالً.
( ) مغني المحتاج للخطيب الشربيني ،ج 5ص402
( ) حاشية العدوي علﻰ شرح كفاية الطالب ج  8ص250
( ) كمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ج 4ص232
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).

(

الهﺚرـ

(

كﺎهﺔمً ىقؿ الﺒرهذم عف هﺌلؾ ﺎف أىس كالشﺌفعْ :إذا كﺌف الطرٓؽ آهىﺌ فﺇىٍﺌ ﺒخرج هع الىﺌس فْ الﺚﺖ

)،

كٌذا القكؿ ىفسً ىقمً الىككم فْ شرح صﺚٓﺙ هسمـ عف عطﺌء كسعٓد ﺎف ﺗﺎٓر كاﺎف سٓرٓف كهﺌلؾ كاٖكزاعْ
(

كالشﺌفعْٓ ٚ" :شﺒرط الهﺚرـ ﺎؿ ٓشﺒرط اٖهف عمِ ىفسٍﺌ "

).

(

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

).

كقﺌؿ الﺚﺌفظ اﺎف ﺚﺗر فْ فﺒﺙ الﺎﺌرم :اسﺒدؿ ﺎﺚدٓث عﺌﺊشﺐ" :أﺚسف الﺗٍﺌد كأﺗهمً الﺚﺖ " عمِ ﺗكاز ﺚﺖ

الهرأة هع هف ﺒﺔؽ ﺎً كلك لـ ٓكف زكﺗنﺌ ك ٚهﺚرهنﺌ ..كقد أذف عهر لىسﺌء الىﺎْ فْ الﺚﺖ هف غٓر هﺚرـ كلـ
(

ٓىكر عمًٓ

).

كعمِ ٌدم خٓﺌرات الفقٍﺌء فﺇف هف الٓسٓر القكؿ إذف إف ٌذا الﺚكـ هعمؿ ﺎعمﺐ فقد اٖهف ،كﺎذلؾ ٓدكر الﺚكـ

هع عمﺒً كﺗكدان كعدهﺌن ،ك ٚشؾ أف اٖهف الذم ٓﺒكفر الٓكـ لمفﺒﺌة الهﺚﺒشهﺐ ﺒسﺌفر فْ عمـ أك عهؿ  ،كﺒقٓـ فْ
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 هﺄهكىنﺌ 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
(

ﺎقكلًٓ" :كشؾ أف ﺒخرج الظعٓىﺐ هف الﺚٓرة ﺒؤـ الﺎٓت  ٚﺗكار هعٍﺌ "

).

ك ٚشؾ أف ﺎشﺌرة الىﺎْ ﺎٍذا ،كاسﺒﺎشﺌري ﺎً قرٓىﺐ قكٓﺐ فْ أىً لك اىﺒفِ الخكؼ فﺇف سفر الهرأة ﺎدكف هﺚرـ

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
الهسؤكلٓﺐ ،إذ ٌْ الهكمفﺐ أصٛن ﺎﺌﺗﺒىﺌب هكاضع الفﺒىﺐ ،كرب فﺒف طﺌغٓﺐ كفرﺒٍﺌ الﺒكىكلكﺗٓﺌ الﺚدٓﺔﺐ لمرﺗؿ

كالهرأة عمِ السكاء كٌهﺌ فْ الﺚضر ،تﺗعؿ هظىﺐ الفﺒىﺐ فْ الدار أكﺎر هف الهظىﺐ فْ السفر.
(
(
(
(
(
(

) المنتقﻰ شرح الموطأ للباجي المالكي وقد عزاه إلﻰ اإلمام األوزاعي ،ج 4ص434
) تحفة األحوذي بشرح سنن الترمذي ،للمباركفوري ج 7ص344
) شرح صحيح مسلم للنووي ،ج  9ص104
) المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس برواية عبد الرحمن األصبحي ،جـ 1،ص450
) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالني جـ ،4ص446
) رواه البخاري في كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة في اإلسالم ،ج 3ص 1316
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مصافحة النساء:
ٓﺎدك ٌذا الﺎﺌب هف أكﺔر اٖﺎكاب ﺚرﺗنﺌ فْ العهؿ الدﺎمكهﺌسْ ،ﺚٓث ﺒﺚكـ الهصﺌفﺚﺌت كالهﺗﺌهٛت أعراؼ

دﺎمكهﺌسٓﺐ كﺔٓرة ،كرﺎهﺌ ﺒرهز الهصﺌفﺚﺐ أك عدـ الهصﺌفﺚﺐ إلِ هكقؼ سٓﺌسْ ٓ ٚرٓد أم هف الفرٓقٓف ا٘شﺌرة

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

إف اهﺒىﺌع الهرأة عف الهصﺌفﺚﺐ فْ الفقً ا٘سٛهْ لً ىظﺌﺊر كﺔٓرة فْ ﺒقﺌلٓد اٖهـ ،كٓىص قﺌىكف العرش
الﺎرٓطﺌىْ عمِ هىﺌصب هﺚددة ٓسهﺙ لٍﺌ ﺎهصﺌفﺚﺐ الهمكﺐ ،كٓعﺒﺎر اهﺒىﺌع الهمكﺐ عف الهصﺌفﺚﺐ أه نار هﺎر نار
فْ القﺌىكف ٓﺗب اﺚﺒراهً ،كهﺌ ﺒىص أداب الٓﺌﺎﺌىٓﺐ كالصٓىٓﺐ عمِ آداب خﺌصﺐ ﺒﺒصؿ ﺎﺌلهصﺌفﺚﺐ

كاٚىﺚىﺌء ،كٌْ ﺒقﺌلٓد ﺒﺚظِ ﺎﺌﺚﺒراـ لدل ﺒمؾ الشعكب كهف شﺄف المٓﺌقﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ أف ﺒﺚﺒرـ ﺒمؾ العﺌدات.
كفْ الهﺗﺒهع ا٘سٛهْ فقد اعﺒهدت عدة دكؿ عرﺎٓﺐ كاسٛهٓﺐ هﺎدأ غٓﺌب الهرأة عف الﺎركﺒكككؿ الدﺎمكهﺌسْ،
كٌك أهر  ٚاعﺒراض عمًٓ دﺎمكهﺌسٓﺌن ،كلكىً فْ الكاقع كرس الصكرة الىهطٓﺐ عف ا٘سٛـ الﺒْ ٓكرسٍﺌ

الخطﺌب الغرﺎْ عهكهنﺌ كٌك أف الهرأة الهسمهﺐ هغٓﺎﺐ كهىﺒقصﺐ الﺚقكؽ.

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 الفرٓقٓف ،دكف أف ىﺒدخؿ ﺎﺌلﺒرﺗٓﺙ ﺎٓف اٖدلﺐ،
ﺒﺌركٓف ذلؾ لمعمهﺌء كالفقٍﺌء فْ كؿ ﺎمد إسٛهْ.
كﺗهمﺐ القكؿ أف الذٓف ذٌﺎكا إلِ ﺚرهﺐ الهصﺌفﺚﺐ اسﺒدلكا ﺎﺄدلﺐ كﺔٓرة أشٍرٌﺌ اﺔىﺌف:
(

 قكلً صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ" :إىْ  ٚأصﺌفﺙ الىسﺌء "

).

(

 كقكؿ عﺌﺊشﺐ رضْ ا﵀ عىٍﺌ" :هﺌ هست ٓد رسكؿ ا﵀ ٓد اهرأة قط "

أهﺌ الذٓف أركا ﺗكاز الهصﺌفﺚﺐ فقد اسﺒدلكا ﺎﺄدلﺐ كﺔٓرة أشٍرٌﺌ اﺔىﺌف:
رواه االمام مالك ،انظر المنتقﻰ ،شرح الموطأ ،ج ، 4ص  ، 442كما رواه النسائي وأحمد
رواه البخاري ومسلم ،البخاري ج 7ص 49ومسلم ج 6ص29
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).

(

 ﺚدٓث هﺌرٓﺐ الﺒهٓهٓﺐ :قﺌلت ":صﺌفﺚت رسكؿ ا﵀ فمـ أر كفﺌن ألٓف هف كفً "
 ﺚدٓث ﺎٓعﺐ الىسﺌء :عف ٌىد ﺎىت عﺒﺎﺐ أىٍﺌ قﺌلت:

).

"ٓﺌ ىﺎْ ا﵀! ﺎﺌٓعىْ؟ فىظر إلِ ٓدٌﺌ فقﺌؿ:

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

(

).

فٍذي ﺎﺌخﺒصﺌر اٖدلﺐ الهﺒقﺌﺎمﺐ ،ك ٚشؾ أف لمعمهﺌء كٛهﺌن فْ كؿ كاﺚد هىٍﺌ ،كﺎﺚسﺎؾ اٚطٛع عمِ اٖهر

كهﺌ ذٌب إلًٓ الفرٓقﺌف كاخﺒٓﺌر هﺌ ٌك أىفع لٙسٛـ كالهسمهٓف.

النقاب:
 ٚشؾ أف الىقﺌب ٓعﺒﺎر عﺌﺊقنﺌ ﺚقٓقٓنﺌ ﺎٓف الهرأة كﺎٓف العهؿ الدﺎمكهﺌسْ ،كٓهكف القكؿ ﺎﺄف الهرأة الهىقﺎﺐ ٚ

ﺒسﺒطٓع أف ﺒهﺌرس العهؿ الدﺎمكهﺌسْ.

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

اٖكصﺌؼ كمٍﺌ  ٚﺒﺒﺄﺒِ ﺎدكف كشؼ الكﺗً.
كقد فٍـ عدد هف الفقٍﺌء كﺗكب الىقﺌب هف آٓﺒٓف كرٓهﺒٓف فْ كﺒﺌب ا﵀:
ً
ض ًرٍﺎ ىف ﺎً يخ يه ًرًٌ اَّلف ىعىمِ يﺗ يٓكﺎً ًٍ اَّلف ﴾
ٓف ًز ىٓىﺒىٍي اَّلف ًإ اَّل ٚىهﺌ ظىٍىىر ًه ٍىٍىﺌ ىكٍلىٓ ٍ
اٖكلِ آٓﺐ الىكر ﴿ :ىك ٚيٓ ٍﺎد ى

(

).

ً
ً
ً ً ً
ً
كالﺔﺌىٓﺐ آٓﺐ اٖﺚزاب ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ اَّل ً
ٓف ىعمى ٍٓ ًٍ اَّلف ًهف ىﺗٛﺎًٓﺎً ًٍ اَّلف ىذلً ىؾ
ٓف يٓ ٍدى ى
اله ٍؤ ًهى ى
الىﺎ ُّْ يقؿ ٖ ٍىزىكاﺗ ىؾ ىكىﺎىىﺌﺒ ىؾ ىكى ىسﺌء ي
أ ٍىدىىِ أىف يٓ ٍع ىرٍف ىف فىٛى يٓ ٍؤىذ ٍٓ ىف﴾( ).
ك ٚخٛؼ أف الىص القرآىْ فْ الهسﺄلﺐ قطعْ الﺔﺎكت فْ الﺒىزٓؿ ظىْ الدٚلﺐ فْ الﺒﺄكٓؿ ،فقد اخﺒمؼ
الفقٍﺌء فْ ﺒﺄكٓمً اخﺒٛفنﺌ كﺔٓ نار ،كٌك هﺌ دكىً عمهﺌء الﺒفسٓر ﺎﺒفصٓؿ كﺎٓر.

اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج  ، 8ص  ، 113وكذلك االستيعاب في معرفة االصحاب ،ج ، 2ص 119
رواه أبو داود في سننه ج ، 2ص 475
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"ٚ

ً
ٓف ًز ىٓىﺒىٍي اَّلف إً اَّل ٚىهﺌ ظىٍىىر ًه ٍىٍىﺌ﴾ إلِ
كﺒعددت أقكاؿ الصﺚﺌﺎﺐ كالﺒﺌﺎعٓف فْ ﺒﺄكٓؿ الهراد ﺎقكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :ىك ٚيٓ ٍﺎد ى
 ٚﺒﺒردد ﺎٓف القكؿ ﺎهىع ظٍكر أم شْء هف الهرأة كٌك قكؿ اﺎف هسعكد إلِ القكؿ ﺎﺗكاز
ىﺚك اﺔىْ عشر قك ن
ﺎدك ٓدٍٓﺌ كقدهٍٓﺌ ككﺗٍٍﺌ كٌك قكؿ اﺎف عﺎﺌس

(

).

كلك أراد القطع كالﺚسـ لقﺌؿ :كلٓضرﺎف ﺎخهرٌف عمِ كﺗكٌٍف ،كلقﺌؿ كٓ ٚﺎدٓف شٓﺊﺌن هف كﺗكٌٍف

ﺎٛ

اسﺒﺔىﺌء.

ً
ىف يٓ ٍع ىرٍف ىف فى ٛيٓ ٍؤىذ ٍٓف ﴾إلِ ىﺚك
كهﺌ ﺒعددت أقكالٍـ فْ الهراد ﺎﺇدىﺌء الﺗمﺎﺌب فْ قكلً ﺒعﺌلِ:
﴿ ىذل ىؾ أ ٍىدىىِ أ ٍ
ﺔهﺌىٓﺐ أقكاؿ ،هىٍﺌ أف الهراد أف ﺒدىْ الﺗمﺎﺌب لٓعرفٍﺌ الىﺌس فٓ ٛىﺌلكٌﺌ ﺎﺄذلٖ ،ف الﺚرة إذا عرفٍﺌ السفٍﺌء

أعرضكا عىٍﺌ ،كاىهﺌ ٓﺒىﺌكلكف ﺎﺌٖذل هف ٓ ٚعرؼ لٍﺌ أٌؿ ك ٚقراﺎﺐ.
كلك أراد القطع لقﺌؿ :ذلؾ أدىِ أف ٓ ٚعرفف فٓ ٛؤذٓف.

ك ٚخٛؼ أف الهرأة ىٍٓت عف الىقﺌب فْ إﺚراهٍﺌ ﺎﺌلﺚﺖ ،كاعﺒﺎر سفكرٌﺌ إﺚراهﺌن ٚزهﺌن لصﺚﺐ ىسكٍﺌ ،كفْ
الﺚدٓث أف الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ أردؼ خمفً الفضؿ ﺎف العﺎﺌس كٌك هﺚرـ

فﺗﺌءﺒً اهرأة خﺔعهٓﺐ

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
كالفﺒكل ،ﺎؿ ﺒﺎسط اٖدلﺐ ﺎٓف ٓدم العمهﺌء ،رﺗﺌء إظٍﺌر عذر هف أخذ ﺎكؿ دلٓؿ ،كاف أعمـ الىﺌس أعمهٍـ
ﺎﺌخﺒٛؼ الىﺌس ،كاخﺒٛؼ الفقٍﺌء ﺒكسعﺐ عمِ اٖهﺐ كرﺚهﺐ ،كقد قﺌؿ عهر ﺎف عﺎد العزٓز

أصﺚﺌب رسكؿ ا﵀ لـ ٓخﺒمفكا ،لك لـ ٓخﺒمفكا لـ ﺒكف سعﺐ " ،كا﵀ أعمـ.

تفسير الجامع ألحكام القرآن القرطبي ،سورة النور آية 31
صحيح البخاري ،ج ، 2ص 551
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":هﺌ أﺚب أف

حصانة السفراء:
لـ ﺒرد فْ الفقً ا٘سٛهْ عﺎﺌرات ﺚصﺌىﺐ السفراء أك ﺚصﺌىﺐ السمؾ الدﺎمكهﺌسْ ،كلكف الهعﺌىْ الهقصكدة
ﺎٍذي العىﺌكٓف كاردة ﺎكفرة فْ كﺒب الفقً ا٘سٛهْ فْ ﺎﺌب الﺗٍﺌد ﺎﺌب الهسﺒﺄهىٓف كأٌؿ العٍد ،كٌك ﺎﺌب ٚ

ٓخمك هىً كﺒﺌب فقً إسٛهْ هرﺗعْ.

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

 الﺚصﺌىﺐ الشخصٓﺐ.
 الﺚصﺌىﺐ القضﺌﺊٓﺐ .
 الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ.

 )1الحصانة الشخصية:
ىصت اﺒفﺌقٓﺐ فٓٓىﺌ لعﺌـ  1961عمِ هﺎدأ ﺚصﺌىﺐ الهﺎعكﺔٓف الدكلٓٓف ،ههﺌ كرد فٍٓﺌ:
شخﺹ ﺋلهﺎعَﺓ ﺋلﺩﺎمَهﺌسْ َﺫﺋﺒً ،فٓ ٛقﺒؿ َٓ ٚﺅﺫُ ﺎﺗﺭﺘ ﺃَ ضﺭﺍ ﺃَ غٓﺭي

(

)

"ﺚﺭهﺐ اٚعﺒداء عمِ
هو ﺃىَﺋﻉ ﺋٖﺫُ".

َهىٍﺌ :عﺩن ﺒعﺭٓضً لٌٙﺌىﺐَ ،ﺃّ ىَﻉ هو ﺃىَﺋﻉ ﺋٖﺫُ ﺋلىفسْ ،ﺎؿ ٓﺗﺍ هعﺌهمﺒً ﺎﺌﺚﺒﺭﺋن ٚﺊػﻕ،
كخٛصﺐ ﺫلﻙ ﺃىﹼً ٓﺚﺭن اٚعﺒداء عمِ شخصً ﺃَ ﺚﺭٓﺒً ﺃَ كراهﺒً.
َههﺌ ٓىﺩﺭﺕ ﺒﺚﺑ هﺎﺩﺃ ﺋلﺚصﺌىﺐ ﺋلشخصٓﺐ كؿ هﺌ ٓﺒعمﻕ ﺎﺚهﺌٓﺐ هىﺯلً َﺚهﺌٓﺐ ﺃَﺭﺋقً َهﺭﺋسٛﺒًَ ،ﺋلسهﺌﺘ
لً ﺎﺚﺭٓﺐ ﺋلسفﺭ َﺋلﺒىقؿ فْ ﺆقمٓن ﺋلﺩَلﺐ.

الﻤدﺨل إلﻰ القاﻨون الدولي العام وقت الﺴلم ،للدكتور عزيز شكري ص ،342وعلي صادق أبو هيف،القاﻨون الدولي العام ،ص. 496
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كقد ىصﺑ ﺋلهﺌﺩﺏ  30هو ٌﺫي ﺋٚﺒفﺌقٓﺐ فْ فقﺭﺒٍﺌ ﺋَٖلِ عمِ ﺚﺭهﺐ هسﻜو ﺋلهﺎعَﺓَ ،ىصﺑ فْ ﺋلفقﺭﺏ
ﺋلﺔﺌىٓﺐ عمِ ﺚﺭهﺐ ﺋٖشٓﺌﺀ ﺋلهﺒعمقﺐ ﺎً هو ﺃهَﺋؿ َهسﺒىﺩﺋﺑ ﺃَ هﺭﺋسٛﺑ.
كفْ الكاقع فﺇف ٌذا المكف هف الﺚصﺌىﺐ هقرر فْ الشرٓعﺐ لكؿ إىسﺌف ﺎغض الىظر عف ﺗىسٓﺒً كدٓىً كلكىً
كقكهً ،طﺌلهﺌ أىً دخؿ الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎﺇذف صﺚٓﺙ ،فقد ﺒكاﺒرت الىصكص القرآىٓﺐ الكرٓهﺐ عمِ ﺚرهﺐ دـ
ا٘ىسﺌف كهﺌلً كعرضً ،كعدـ ﺗكاز الهسﺌس ﺎٍﺌ ﺎﺄم لكف هف اٖذل ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ﴿ :ك ٚﺒى ٍقﺒيميكا اَّل
الى ٍف ىس الاَّلﺒًْ ىﺚ اَّلرىـ
ى
ِّلً سٍمطىﺌىﺌن فىٓ ٛس ًر ٍ ً
ً ً
الماَّلًي إً ٌٚﺎًﺌٍل ىﺚ ِّل
صك انر ﴾ .
ؽ ،ىك ىه ٍف قيﺒً ىؿ ىه ٍ
ؼ فْ اٍلقىﺒٍ ًؿ إًاَّلىًي ىك ى
يٍ
ﺌف ىه ٍى ي
ظميكهﺌن فىقى ٍد ىﺗ ىعٍمىىﺌ ل ىكلًٓ ي
ً
ً
س أىك ىف ىس وﺌد ًفْ اٖ ٍىر ً
و
ض ىف ىكﺄاَّلىى ىهﺌ ىقﺒى ىؿ اَّل
ﺌٌﺌ ىف ىكﺄاَّلىى ىهﺌ
ىﺚىٓ ى
ﺌس ىﺗهٓعنﺌ ىك ىه ٍف أ ٍ
الى ى
كفْ القرآف الكرٓـ ﴿ :ىهف ىقﺒى ىؿ ىى ٍفسنﺌ ﺎ ىغ ٍٓ ًر ىى ٍف ٍ
ىﺚىٓﺌ اَّل
ﺌس ىﺗ ًهٓعنﺌ ﴾ .
أٍ
الى ى
كهف الهٛﺚظ فْ أٓﺒٓف أف القرآف ٌىﺌ لـ ٓقؿ هف قﺒؿ هؤهىﺌن أك هسمهﺌن ﺎؿ هف قﺒؿ ىفسﺌن ،كٌك ٓشهؿ كؿ

إىسﺌف كﺌﺊىﺌن هﺌ كﺌف دٓىً.

كفْ ﺚﺗﺐ الكداع قﺌؿ الىﺎْ الكرٓـ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ:

"أ ٍٓﺌ الىﺌس إف دهﺌءكـ كأهكالكـ كأعراضكـ ﺚراـ

عمٓكـ كﺚرهﺐ ٓكهكـ ٌذا فْ ﺎمدكـ ٌذا ...أٌ ٚؿ ﺎمغت ..المٍـ فﺌشٍد ".
كهف الﺗدٓر ذكري أف خطﺌب الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ لمىﺌس ٓكـ الﺚﺖ اٖكﺎر كﺌف ﺎصٓغﺐ ٓﺌ أٍٓﺌ الىﺌس،

كٌك شﺌهؿ لؾ ٖﺚد ،فﺒﺗب عصهﺐ الدهﺌء كٓﺗب ﺒكفٓر الكراهﺐ لكؿ إىسﺌف.

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

الهسﺌلـ ،الذم دخؿ فْ أهف اٖهﺐ كﺗكارٌﺌ ،قﺌؿ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ:

(

"هف قﺒؿ هعﺌٌدنا لـ ٓرح راﺊﺚﺐ الﺗىﺐ ،كاف رٓﺚٍﺌ لٓكﺗد هف هسٓرة ارﺎعٓف عﺌهنﺌ "

).

كفْ ﺚدٓث آخر قﺌؿ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ" :أ ٚهف قﺒؿ ىفسنﺌ هعﺌٌدة لٍﺌ ذهﺐ ا﵀ كذهﺐ رسكلً فقد أخفر ذهﺐ
(

ا﵀ كٓ ٚرح راﺊﺚﺐ الﺗىﺐ "

).
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كلعؿ هف أكضﺙ صكر ﺚهﺌٓﺐ الهعﺌٌد كالهسﺒﺄهف قٓﺌهً صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ﺎﺌسﺒقﺎﺌؿ كفكد الدكؿ الهﺚﺌرﺎﺐ
عمِ الرغـ هف سكء ﺎغٍٓـ كﺚرﺎٍـ عمِ ا٘سٛـ ،فقد اسﺒقﺎؿ رسكلْ كسرل خرخسري كﺎﺌﺎكًٓ كأكرـ كفﺌدﺒٍهﺌ

هع أف سفﺌرﺒٍهﺌ كﺌىت فْ غﺌٓﺐ الﺎغْ كالمؤـ ،ككﺌىﺌ ٓﺚهٛف أهر نا ٓىص عمِ ضﺎط كاﺚضﺌر هﺚهد ﺎف عﺎد

ا﵀ القرشْ إلِ هكٌٚهﺌ كسرل.

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

كﺚٓف سﺄلٍهﺌ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ عف هكقفٍهﺌ أفﺚشﺌ فْ القكؿ ،كﺚٓف سﺄلٍهﺌ هﺌ ﺒقكٚف فْ هسٓمهﺐ
قﺌ":ٚىقكؿ إىً رسكؿ ا﵀ " ،كﺚٓف سﺄلٍهﺌ هﺌ ﺒقكٚف فْ قﺌ ٚ" :ٚىعمهؾ رسكٚن ﵀!!! ".
كقﺌؿ رسكؿ ا﵀ لٍهﺌ" :لك ٚأف الرسؿ  ٚﺒقﺒؿ لقﺒمﺒكهﺌ " ،كفْ ركآﺐ "لك كىت قﺌﺒٛن رسكٚن لقﺒمﺒكهﺌ " ،قﺌؿ اﺎف
(

هسعكد" :فهضت السىﺐ أف الرسؿ  ٚﺒقﺒؿ "

).

كرغـ غضب الصﺚﺌﺎﺐ الشدٓد هف رسﺌلﺐ الرسكلٓف كفﺚش اسﺒفزازٌهﺌ فﺇف رسكؿ ا﵀ رفض أف ٓىﺌلٍـ أﺚد

ﺎسكء ،ككفر لٍهﺌ أهىنﺌ كﺚهﺌٓﺐ كزادنا ﺚﺒِ خرﺗﺌ هف الهدٓىﺐ.

كفْ هﺔﺌؿ آخر فقد اسﺒقﺎؿ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ عقب عهرة القضﺌء كفد قرٓش كفٍٓـ ﺚكٓطب ﺎف عﺎد
العزل ،ككﺌف شدٓد الىكﺌٓﺐ ﺎﺌ٘سٛـ كالهسمهٓف ،كقد ﺗﺌء ٓﺚهؿ رسﺌلﺐ لﺊٓهﺐ هف قرٓش ،ﺒﺄهري ﺎكﺗكب هغﺌدرة
هكﺐ عمِ الفكر ٌك كأصﺚﺌﺎً ،كهع أف رسكؿ ا﵀ اسﺒﺄىِ ﺎٍـ كﺒمطؼ  ،كقﺌؿ" :كهﺌذا عمٓكـ لك خمٓﺒهكىْ ٓكهﺌن

راﺎعنﺌ فﺄعرست ﺎٓف ظٍراىٓكـ كصىعت لكـ طعﺌهنﺌ فدعكﺒكـ إلًٓ " ،كلكف ﺚكٓطب قﺌؿ ٚ" :ﺚﺌﺗﺐ لىﺌ ﺎؾ كٚ
ﺎطعﺌهؾ اخرج عىﺌ " ...كغضب الصﺚﺌﺎﺐ أشد الغضب هف لؤـ ﺚكٓطب كصﺌح سعد ﺎف عﺎﺌدة فْ كﺗًٍ

قﺌﺊٛن":كذﺎت لعهر ا﵀ لٓست ﺎﺄرضؾ ك ٚﺎﺄرض أﺎٓؾ!! ٓ ٚخرج هىٍﺌ إ ٚطﺌﺊعﺌن راضٓﺌن " ،فقﺌؿ رسكؿ ا﵀ صمِ
(

ا﵀ عمًٓ كسمـٓ" :ﺌ سعد  ٚﺒؤذكا قكهﺌن زاؤكىﺌ فْ رﺚﺌلىﺌ "

).

كٌذي كمٍﺌ أصكؿ ﺒعزز هﺎدأ الﺚصﺌىﺐ الشخصٓﺐ لمسفراء ،زٓﺌدة عمِ هﺌ ٌك هقرر هف ٌذا المكف هف الﺚصﺌىﺐ
كالﺚهﺌٓﺐ لسﺌﺊر الىﺌس فْ ا٘سٛـ ،كٌْ ﺒعكس كعٓنﺌ دﺎمكهﺌسٓنﺌ هﺎك نار فْ ﺚﺌﺗﺐ الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ لﺎىﺌء

أﺨرﺠه اإلﻤام أﺤﻤد في الﻤﺴﻨد ،ج ،1ص396
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هصداقٓﺐ عﺌلٓﺐ هف الﺒعﺌهؿ الدﺎمكهﺌسْ فْ إطﺌر العٛقﺌت الخﺌرﺗٓﺐ كالدكلٓﺐ ،كٌك هﺌ ٓعكد ﺎﺌلخٓر عمِ
الدكلﺒٓف كعمِ شعﺎٍٓهﺌ.
كزٓﺌدة فْ ﺒسٍٓؿ هٍهﺐ الﺎعﺔﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ فقد أكد الفقٍﺌء عمِ قﺎكؿ ادعﺌء الههﺔؿ الدﺎمكهﺌسْ كلك لـ ٓكف
ٓﺚهؿ ﺒفكٓضﺌن هف الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎعد ،كقرر ا٘هﺌـ الشككﺌىْ أف أهﺌف الرسؿ هقرر شرعﺌن
ﺒكفٓر اٖهف لٍـ ،ﺎؿ إف ا٘هﺌـ أﺎك ٓكسؼ ٓعقكب ﺎف

(

) ،كأكد كﺗكب

إﺎرآٌـ كٌك إهﺌـ الﺚىفٓﺐ فْ فقً الدكلﺐ كالقضﺌء

كالخراج ذٌب إلِ أﺎعد هف ذلؾ كاعﺒﺎر أف هف ادعِ أىً سفٓر قكـ كﺗب ﺒصدٓقً ﺚﺒِ ٓﺎمغ هﺄهىً كلك لـ

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

ٓذٌب السفٓر ﺎسفﺌرﺒً دكف عمـ الﺎمد الﺒْ ٓسٓر إلٍٓﺌ ،كٓﺒعٓف ﺚهﺌٓﺒً كرعﺌٓﺒً ﺚﺒِ ٓﺔﺎت العكس ،كىص

عﺎﺌرة ا٘هﺌـ أﺎْ ٓكسؼ" :ﺆو ﺋلَٚﺏ ﺆﺫﺋ هﺌ ٚقَﺋ ﺭسَٚ﵁ٓ ،سﺄلَىً عو ﺋسهًفﺇو قﺌؿ" :ﺃىﺌ ﺭسَؿ ﺋلهمﻙ ﺎعﺔىْ
ﺆلِ همﻙ ﺋلهسمهٓو ٌَﺫﺋ ﻜﺒﺌﺍ هعْ " ،فﺇىً ٓصﺩﻕ َ ٚسﺎٓؿ عمًٓٓ َٚ ،ﺒعﺭﺽ لً"

(

(.

كقرر ا٘هﺌـ الرافعْ هرﺗﺙ الفقً الشﺌفعْ أىً إذا ىﺎذ الهسﺒﺄهف العٍد كﺗب ﺒﺎمٓغً الهﺄهف كٓ ٚﺒعرض لهﺌ هعً

ﺎ ٛخٛؼ ..كلك خرج الهسﺒﺄهف إلِ دار الﺚرب غٓر ىﺌقض لمعٍد ﺎؿ لرسﺌلﺐ أك ﺒﺗﺌرة كهﺌت ٌىﺌؾ فٍك
كهكﺒً فْ دار ا٘سٛـ.....كالهذٌب :القطع ﺎردي إلِ كارﺔًٚ ،ىً هﺌت كاٖهﺌف ﺎﺌؽ فْ ىفسً ،فكذا فْ

هﺌلً ......ﺎؿ كٓﺗكز لكرﺔﺐ هف ىﺌؿ اٖهﺌف ،كلً هﺌؿ فْ ﺎٛد الهسمهٓف دخكؿ ﺎٛد ا٘سٛـ لطمب ذلؾ الهﺌؿ
ﺎغٓر أهﺌف

(

).

 )2الحصانة القضائية:
 ٚ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 ،كٓ ٚﺚؿ ٖﺚد اٚهﺒىﺌع عف الهﺔكؿ أهﺌـ القضﺌء إذا دعﺌي القضﺌء ،كقد دلت عمِ
ذلؾ ىصكص شرعٓﺐ كﺔٓرة كاضﺚﺐ.

نيل األوطار لإلمام الشوكاني ج 8ص 30
الخراج ،ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ،ص 188
روضة الطالبين ،للرافعي ،ج ، 7ص 481
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كقد ﺗﺌء القرآف الكرٓـ شدٓدان فْ كﺗكب الخضكع لمقضﺌء كعدـ ﺒكفٓر اسﺒﺔىﺌءات أك اهﺒٓﺌزات فْ القضﺌء،

كلعمىﺌ ىكﺒفْ ٌىﺌ ﺎﺇٓراد ىص قرآىْ طكٓؿ فْ سكرة الىسﺌء ﺗﺌء ىصنﺌ فْ الهسﺄلﺐ ،ﺚٓث رفع إلِ رسكؿ ا﵀

قضٓﺐ سرقﺐ اﺒٍـ ﺎٍﺌ صﺚﺌﺎْ اسهٍطعهﺐ ﺎف أﺎٓرؽ فدفع ﺎﺌﺒٍﺌـ هكاطف ٍٓكدم اسهً زٓد ﺎف السهٓف ،كقد ٌـ

رسكؿ ا﵀ ﺎﺄخذي ﺎﺌلﺗىﺌٓﺐ ﺎقرٓىﺐ أف ٓدي كﺌىت عمِ الهﺌؿ الهسركؽ ،هع أف ذلؾ كﺌف كٓدان هف طعهﺐ ﺎف

أﺎٓرؽ ،فىزؿ القرآف الكرٓـ شدٓدان فْ كﺗكب الﺒﺚرم كالﺒﺔﺎت كاٚﺚﺒٓﺌط كعدـ ﺒهٓٓز الىﺌس فْ القضﺌء ﺎسﺎب
ِّل ً ً
ﺌس ﺎًهﺌ أىر ى اَّل
ً
ؽ لًﺒى ٍﺚ يك ىـ ىﺎ ٍٓ ىف اَّل
ﺌب ﺎًﺌٍل ىﺚ ِّل
ٓف
هكاقعٍـ أك هىﺌزلٍـ أك هراﺒﺎٍـ﴿ :إًاَّلىﺌ أ ى
اؾ المًي ىكٚى ﺒى يكف لٍم ىخﺌﺊى ى
ىىزٍلىىﺌ إًلى ٍٓ ىؾ اٍلكﺒى ى
الى ً ى ى
اَّل ً
كر اَّلر ًﺚٓهﺌ  ،ك ى ً
اَّل
صٓهﺌ ،ك ً اَّل ً
ً
 ٚيٓ ًﺚ ُّ
ب ىهف
ﺌف ىغفي نا
كف أىىفي ىسٍي ٍـ إً اَّلف الماَّل ىً ى
ٓف ىٓ ٍخﺒى يﺌى ى
 ٚﺒي ىﺗﺌد ٍؿ ىع ًف الذ ى
اسﺒى ٍغف ًر المً إً اَّلف الم ىً ىك ى
ىخ ن ى ٍ
ن
ى
ً
ٓ ٚسﺒى ٍخفي ً اَّل ً
ً
الى ً
كف ًه ىف اَّل
ﺌف
كف ىهﺌ ى
ضِ ه ىف اٍل ىق ٍك ًؿ ىك ىك ى
 ٚىٓ ٍر ى
كف ه ىف المً ىك يٌ ىك ىه ىعٍي ٍـ إً ٍذ يٓىﺎِّٓلﺒي ى
ى
ٓهﺌ  ،ىٓ ٍسﺒى ٍخفي ى
ىك ى
ﺌس ىك ى ى ٍ
ﺌف ىخ اَّلك ناىﺌ أىﺔ ن
ً
ً اَّل
اَّل
ﺌدٍلﺒي ٍـ ىع ٍىٍي ٍـ ًفْ اٍل ىﺚىٓ ًﺌة ُّ
ﺌه ًﺐ أىـ اَّلهف
كف يه ًﺚٓطنﺌ  ،ىٌﺌأىىﺒي ٍـ ىٌ يؤٚء ىﺗ ى
المًي ﺎً ىهﺌ ىٓ ٍع ىهمي ى
الد ٍىىٓﺌ ىف ىهف يٓ ىﺗﺌد يؿ الم ىً ىع ٍىٍي ٍـ ىٓ ٍكىـ اٍلقىٓ ى
ظمًـ ىى ٍفسً ﺔياَّلـ ٓسﺒى ٍغ ًف ًر الماَّلً ٓ ًﺗ ًد الماَّلً ىغفي ا ً
ً
ب إًﺔٍ نهﺌ
ٓهﺌ  ،ىك ىهف ىٓ ٍك ًس ٍ
ىى
ىٓ يك ي
كءا أ ٍىك ىٓ ٍ ٍ ى ي ى ٍ
كف ىعمى ٍٓ ًٍ ٍـ ىككٓٛن  ،ىك ىهف ىٓ ٍع ىه ٍؿ يس ن
كر اَّلرﺚ ن
ى ن
ً
فىًﺇاَّلىهﺌ ٓ ٍك ًسﺎً عمىِ ىى ٍف ًس ًً ك ىك اَّل ً
اﺚﺒى ىه ىؿ يﺎ ٍٍﺒى نﺌىﺌ
ب ىخ ًط ىٓﺊﺐن أ ٍىك إًﺔٍ نهﺌ ﺔياَّلـ ىٓ ٍرًـ ﺎً ًً ىﺎ ًر نٓﺊﺌ فىقى ًد ٍ
ٓهﺌ  ،ىك ىهف ىٓ ٍك ًس ٍ
ى ى
ى ى يي ى
ٓهﺌ ىﺚك ن
ﺌف المًي ىعم ن
)
ىكًاﺔٍ نهﺌ ُّهﺎً نٓىﺌ﴾( .
كالىص ﺎﺌلغ الشدة فْ كﺗكب ﺒىفٓذ أﺚكﺌـ القضﺌء ،كعدـ ﺗكاز الﺒهٓٓز ﺎٓف الىﺌس لهراﺒﺎٍـ أك هىﺌزلٍـ أك
درﺗﺌﺒٍـ.
كقد ﺒكاﺒرت الىصكص ﺎكﺗكب اٚﺚﺒكﺌـ إلِ القضﺌء الشرعْ لمكصكؿ إلِ العدالﺐ ،كﺒكاﺒرت اٖخﺎﺌر ﺎخضكع
كﺎﺌر اٖﺊهﺐ فْ ا٘سٛـ لمقضﺌء كأﺚكﺌهً ،ﺚٓث كﺌف القضﺌء ٓسﺒدعْ هف ٓقﺒضْ هف الىﺌس ٘ﺚقﺌؽ الﺚؽ
كظٍكر العدالﺐ ،ﺚﺒِ اسﺒدعْ الخمفﺌء أىفسٍـ إلِ القضﺌء ،كقد اسﺒدعِ القﺌضْ شرٓﺙ أهٓر الهؤهىٓف عمْ
ﺎف أﺎْ طﺌلب إلِ هﺗمس قضﺌء ﺎخصكهﺐ خﺌصهً فٍٓﺌ ٍٓكدم ،كأهر القﺌضْ شرٓﺙ ﺎﺇﺔﺎﺌت ٓد الٍٓكدم عمِ
الدرع لعدـ كفﺌٓﺐ اٖدلﺐ ،كﺚكـ ضد عمْ كٌك خمٓفﺐ
كﺎىﺌء عمًٓ فﺇف هف العسٓر أف ىذٌب إلِ القكؿ

(

).

ﺎﺄف الفقً ا٘سٛهْ الهﺒقدـ هىﺙ الﺚصﺌىﺐ القضﺌﺊٓﺐ

لمهسؤكلٓف أٓنﺌ كﺌىت هكاقعٍـ فْ الدكلﺐ ،كذلؾ الﺒزاهنﺌ ﺎدعـ القضﺌء الهطمؽ لﺒﺚقٓؽ العدالﺐ كا٘سراع فْ

ا٘دٚء ﺎﺎٓىﺌﺒٍﺌ كشركطٍﺌ ،ك ٚىعرؼ أف الفقً ا٘سٛهْ هىﺙ أﺚدان الﺚصﺌىﺐ فكؽ ﺚكـ القضﺌء أٓﺌن كﺌف ٌؤٚء

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 فٓ ٛ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:
 إذا كﺌف الىزاع ﺚكؿ همكٓﺐ عقﺌﺭٓﺐ ٓهﺒمﻜٍﺌ ﺎصفﺐ شخصٓﺐ .

 ﺆﺫﺋ كﺌىت ﺋلﺩعَُ ىﺌشﺊﺐ عو ﺃعهﺌؿ ﺒﺗﺌﺭٓﺐ قﺌن ﺎٍﺌ ﺋلهﺎعَﺓ ﺋلﺩﺎمَهﺌسْ لﺚسﺌﺎً ﺋلخﺌﺹ .
 إﺫﺋ كﺌىتﺋلﺩعَُ هﺒفﺭعﺐ عو ﺩعَُ ﺃصمٓﺐ ﺒقﺩن ﺎٍﺌ ﺋلهﺎعَﺓ ﺋلﺩﺎمَهﺌسْ ﺎىفسً ﺆلِ قضﺌﺀﺋلﺩَلﺐ
ﺎﺌعﺒﺎﺌﺭي هﺩعٓ ان.

 ﺆﺫﺋ كﺌىت ﺋلﺩعَُ ﺒﺒعمﻕ ﺎشﺅَو ﺋ٘ﺭﺓ ،كالﺒركﺌت ﺋلﺒْ ٓﺩخؿفٍٓﺌ ﺎَصفً هىفﺫﺋ﵁ ﺃَ هﺩٓﺭﺋ﵁ ﺃََﺭٓﺔﺌ﵁ .
كهﺌ ﺃوٌﺫي ﺋلﺚصﺌىﺐ  ٚﺒعىْ  -ﺃٓضﺌ﵁ – ﺃو ٓخﺭﺕ ﺋلهﺎعَﺓ ﺋلﺩﺎمَهﺌسْ عمِ قَﺋىٓو ﺋلﺩَلﺐ ﺋلهضػٓفﺐ
َﺃهىٍﺌَ ،ﺃو ٓﺭﺒﻜﺍ ﺋلﺗﺭﺋﺊن فْ ﺃﺭضٍﺌ ،فﺇو فعؿ ﺫلﻙ

أعﺒﺎر شخصﺌ﵁ غٓﺭ هﺭغَﺍ فًٓ لﺩُ ﺒمػﻙﺋلﺩَلﺐ،

َٓﺚﻕ لٍﺌ ﺃو ﺒمفﺑ ىﻅﺭ ﺩَلﺒً ،ﺃَ ﺒﻁﺌلﺍ ﺎسﺚﺎً ﺃَ ﻁﺭﺩيَ ،ﺫلﻙ ﺎﺚسﺍ ىَعٓﺐ َعﻅن ﺋلﺗﺭنﺋلﺫّ ﺃقﺩن

عمًٓ ،لﻜىٍﺌ  ٚﺒهمﻙ – فْ ىﻅﺭ ﺋلقﺌىَو ﺋلﺩَلْ – ﺎﺇخضﺌعً لقﺌىَىٍﺌ ﺋلﺗىﺌﺊٌَْ ،ﺫﺋ ﺋلػﺫّ ﺒﻜفمﺑ ﺎً ﺋﺒفﺌقٓﺐ
فٓٓىﺌ لسىﺐ  1961فْ ﺋلهﺌﺩﺏ ﺋلﺚﺌﺩٓﺐ َﺋلﺔٛﺔٓو

(

).

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 ا٘سٛـٖ ،ىً همزـ ﺎﺄﺚكﺌهٍﺌ ﺚﺌؿ إقﺌهﺒً فٍٓﺌ أك كﺗكدي عمِ

أراضٍٓﺌ ا٘قمٓهٓﺐ" ،كﺎٓﺌف ٌذا إﺗهﺌٚن عمِ الىﺚك الﺒﺌلْ:
أ -اﺒفؽ الفقٍﺌء عمِ كﺗكب اسﺒٓفﺌء الﺚقكؽ كالﺚدكد هف الهعﺌٌد كالهسﺒﺄهف كالدﺎمكهﺌسْ كىﺚكي إذا ﺒعمقت

ﺎﺌٖفراد .كٓعﺎر عف ٌذي الﺚقكؽ فْ الفقً ا٘سٛهْ ﺎﺚقكؽ العﺎﺌد ،كﺌلضرب كالشﺒـ كالسرقﺐ ،كالقذؼ ،كالقﺒؿ،
األمن الدبلوماسي في اإلسالم ،مجلة جامعة دمشق ،عدد ، 24عام  2008بحث للدكتور محمد ابراهيم جريبان.
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كﺒقكـ ٌذي الفكرة عمِ هﺎدأ فطرم ٌ ،ك :أف ﺚقكؽ اٖفراد قﺌﺊهﺐ عمِ الهفﺌﺒشﺐ كالهشﺌﺚﺚﺐ ،ﺎخٛؼ ﺚقكؽ ا﵀
ﺒعﺌلِ القﺌﺊهﺐ عمِ الهسﺌهﺚﺐ.
ب -اخﺒمؼ الفقٍﺌء فْ كﺗكب اسﺒٓفﺌء الﺚقكؽ كالﺚدكد هف الهعﺌٌد كالهسﺒﺄهف كالدﺎمكهﺌسْ كىﺚكي إذا ﺒعمقت
ﺎﺌلﺚؽ العﺌـ أك الىظﺌـ العﺌـ ،كٓعﺎر عف ٌذا اٖهر فْ الفقً ا٘سٛهْ ﺎﺚقكؽ ا﵀ ﺒعﺌلِ .
فقﺌؿ الﺗهٍكر ٚ :ﺒقﺌـ ﺚدكد الﺚؽ العﺌـ ك ٚعقكﺎﺌﺒً عمِ ٌؤٚء كىﺚكٌـ ،لﺊ ٛﺒخؿ إقﺌهﺒٍﺌ ﺎﺇﺎٛغٍـ هﺄهىٍـ
ً
اَّل ً
ً
الهﺄهكر ﺎً فْ أٓﺐ﴿ :كًاف أ ً
ً
اَّل
ٍهىىًي ﴾( ).
ىﺚ هد ه ىف اٍل يه ٍش ًرك ى
ى ٍ ى
ٓف ٍ
ٛـ المً ﺔياَّلـ أٍىﺎم ٍغًي ىهﺄ ى
اسﺒى ىﺗ ىﺌر ىؾ فىﺄىﺗ ٍريي ىﺚﺒِ ىٓ ٍس ىه ىع ىك ى
كقﺌؿ أﺎك ٓكسؼ القﺌضْ كﺎعض الشﺌفعٓﺐ" :ﺒقﺌـ ﺚدكد الﺚؽ العﺌـ كﺒسﺒكفْ عقكﺎﺌﺒً عمِ ٌؤٚء إﺚقﺌقنﺌ لمﺚؽ

كالعدؿ ،كقٓﺌسنﺌ عمِ الهكاطف الذهْ فْ ﺎٛد ا٘سٛـ ،كٖف الهعﺌٌد كىﺚكي همﺒزـ ضهىنﺌ ،ﺎهﺗهؿ أىظهﺐ الدكلﺐ

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
فْ أراضٍٓﺌ ،كهﺌأف لٍﺌ أف ﺒعدي شخصﺌ غٓر هرغكب فًٓ

لمهﺚﺌفظﺐ عمِ سٓﺌدﺒٍﺌ كسٛهﺒٍﺌ

(

).

 ،Persona non grataكﺒطردي هف الﺎٛد

كهع كؿ هﺌ قدهىﺌي فﺇىً ٓهكف لمدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ أف ﺒؤسس ٚﺒفﺌقٓﺌت ﺔىﺌﺊٓﺐ ﺎش أ ف الﺚصﺌىﺐ القضﺌﺊٓﺐ ،ﺒعﺒهد
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 ،كٓ ٚﺚؿ الﺒهٓٓز فٍٓﺌ فﺌلىﺌس سكاسٓﺐ كﺄسىﺌف الهشط ،أهﺌ ﺚقكؽ ا﵀ فﺇىٍـ لـ ٓمﺒزهكا أﺚكﺌـ
ا٘سٛـ كاىً  ٚإكراي فْ الدٓف ،كٓ ٚﺚؿ إرغﺌهٍـ عمٍٓﺌ كﺚسﺌﺎٍـ إلِ ا﵀

(

).

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

(

).

[ سكرة الﺒكﺎﺐ ،أٓﺐ .6
تطور الدبلوماسية اإلسالمية عبر العصور ،للكاتب محمد بوبوش ،ص - 148دار الفكر
المبسوط ،لشمس األئمة السرخسي  ، 9ص55
انظر الﺸﻴرازي ،أﺒو اﺴﺤق إﺒراهﻴم ،الﻤهذب في فقه اإلﻤام الﺸافعي ،ج ، 2ص ،263وكذلك حاشية العدوي علﻰ كتاب أبي زيد
القيرواني ،ج ، 2ص 256
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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

هﺄهىً ﺚٓف ٓرٓد ،ك ٚكﺗً ٖخذي ﺎﺄﺚكﺌـ ا٘سٛـ كٌك لٓس هسمهنﺌ كٌ ٚك هقٓـ فْ سمطﺌف الهسمهٓف ،ﺎؿ إىً
ٓىص عمِ كٚﺊً لﺎمدي كقد ىﺌؿ العٍد كاٖهﺌف كٌك ٓمﺒزـ ذلؾ كٓعمىً ،فٓ ٛىﺎغْ أف ىرغهً عمِ أﺚكﺌـ دٓىىﺌ.

ﺎؿ إف الفقٍﺌء ىصكا أىً لك أف رﺗٛن أﺒمؼ خه انر لهسمـ أك كسر صمٓﺎﺌن لهسمـ فﺇىً ٓ ٚضهف لﺚرهﺐ ذلؾ عمًٓ،

أهﺌ إف أﺒمؼ خه انر لذهْ أك قﺒؿ خىزٓ انر لً أك كسر صمٓﺎﺌن لً فﺇىً ٓضهف ٖىٍﺌ أهكاؿ هﺒقكهﺐ هﺚﺒرهﺐ عىدٌـ

كاف لـ ﺒكف لدل الهسمهٓف كذلؾ.

كٌذا اٚسﺒﺔىﺌء الذم ذكري الفقٍﺌء فْ ﺎﺌب إﺒٛؼ هﺌؿ الذهْ أقؿ خط نار هف ﺚهؿ الدﺎمكهﺌسْ الهسﺒﺄهف عمِ

الﺒزاـ أﺚكﺌـ ٓ ٚؤهف ﺎٍﺌ فْ شرٓعﺒً.

كٌذا كمً فْ ﺚقكؽ ا﵀ ،أهﺌ ﺚقكؽ الىﺌس ف ٛأعمـ أف فقٍٓﺌن هف الفقٍﺌء هىﺙ الهسﺒﺄهىٓف عمِ اخﺒٛؼ

كظﺌﺊفٍـ ﺚصﺌىﺐ قضﺌﺊٓﺐ ﺒﺚكؿ ﺎٓىٍـ كﺎٓف ا٘ىصﺌؼ لمىﺌس هف أىفسٍـ ،كٌذا ٌك اٖصؿ الذم دلت لً

الشرٓعﺐ ،كﺒؤٓدي عهكهﺌت الىصكص فْ الكﺒﺌب كالسىﺐ.
ك ٚﺎد لمدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ أف ﺒىص قكاىٓىٍﺌ عمِ عقكﺎﺌت خﺌصﺐ لهف ٓﺒرافع كٓدٓنﺌ ضد دﺎمكهﺌسْٖ ،ف فْ ذلؾ
إسﺌءة هزدكﺗﺐ لمدﺎمكهسْ الهسﺒﺄهف كلﺎمدي الذم خكلً ٌذا الﺚؽ ،ف ٛﺎﺄس أف ﺒكضع قٓكد ضﺌهىﺐ ﺒقرٌﺌ

الﺎعﺔﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺒقﺎؿ ﺎٍﺌ ﺒﺚهْ الﺎعﺔﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ هف الدعﺌكل الكٓدٓﺐ الﺒْ ﺒعٓؽ عهمٍـٚ ،سٓهﺌ إذا هﺌ
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.

ككذلؾ فﺇىً رفعنﺌ لمﺚرج ذٌب فقٍﺌء الشﺌفعٓﺐ ﺎكﺗً خﺌص إلِ الىص عمِ أىً ٓهكف أف ٓخص ٌؤٚء

الهسﺒﺄهىكف ﺎعقكد خﺌصﺐ هع الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ ،فٓ ٛمزهكف إ ٚﺎهﺌ الﺒزهكي هف اٖﺚكﺌـ فٍٓﺌ ﺎﺌ٘رادة الهﺒﺎﺌدلﺐ،
أف ٓؤسس لهخرج هف ٌذا الﺚرج ﺎﺚٓث ﺒقكـ الدكلﺐ

كأعﺒقد أف ٌذا الذم ذٌب إلًٓ الفقٍﺌء الشﺌفعٓﺐ ٓهكف

ا٘سٛهٓﺐ ﺎﺒرﺒٓب اﺒفﺌقٓﺌت خﺌصﺐ لمﺎعﺔﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺒﺚقؽ هﺎﺌدئ الشرٓعﺐ فْ العدالﺐ كالهسﺌكاة كﺒؤسس
عمِ قﺎكلٍـ لهﺎدأ اٚﺚﺒكﺌـ إلِ الﺒقﺌضْ الهﺚمْ فٓهﺌ ٓخص ﺚقكؽ ا﵀ كﺚقكؽ العﺎﺌد ﺗهٓعنﺌ.
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قﺌؿ الشرﺎٓىْ "َفْ سﺭقﺐ هعﺌٌﺩ َهسﺒﺄهو ،ﺆﺫﺋ سﺭقﺌ ﺃقَﺋؿ :ﺃﺚسىٍﺌ ﺆو شﺭﻁ عمًٓ فْ عٍﺩي قﻁعً ﺎسﺭقﺐ
قيﻁًػع ٚلﺒﺯﺋهًَ ،ﺆ ٚفٓ ٛقﻁع ،لعﺩن ﺋلﺒﺯﺋهًَ .ﺋٖﻅٍﺭ عىﺩ ﺋلﺗهٍَﺭ  ٚقﻁع هﻁمقﺌ﵁؛ ٖىً لن ٓمﺒػﺯن ﺋٖﺚﻜػﺌن
فﺄشﺎً ﺋلﺚﺭﺎْ"

(

).

ككاضﺙ هف عﺎﺌرة الخطٓب الشرﺎٓىْ إقرارٌـ لهﺎدأ السٓﺌدة فْ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الهؤسسﺐ عمِ عقد اٖهﺌف
كالعٍد ،فٓ ٛقﺌضِ إ ٚﺎهﺌ الﺒزـ ،كﺎىﺌء عمًٓ ٓهكف أف ﺒشهؿ أكراؽ اٚعﺒهﺌد اﺒفﺌقٓﺐ خﺌصﺐ لمﺚصﺌىﺐ
القضﺌﺊٓﺐ كﺚقكؽ الﺒقﺌضْ ككاﺗﺎﺌﺒً.

 )3الحصانة المالية:
 ٚشؾ أف الﺎعﺔﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ ا٘سٛـ ىﺌلت الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ ﺎﺚكـ عقد اٖهﺌف الذم أعطﺒً الدكلﺐ لٍذي
الﺎعﺔﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كفْ الكاقع فﺇف اٖهﺐ ﺎﺄسرٌﺌ ﺎٍذا الهعىِ

هﺚصىﺐ هﺌلٓﺌن ،ﺚٓث اعﺒﺎر هف ألزـ كاﺗﺎﺌت

الﺚﺌكـ عمِ اٖهﺐ أف ٓكفر اٖهف لمىﺌس فْ أركاﺚٍـ كأهكالٍـ ،كاعﺒﺎر الهﺌؿ أﺚد الضركرٓﺌت الخهس فْ

الشرٓعﺐ ،كاعﺒﺎرت الهمكٓﺐ الخﺌصﺐ هف الﺚقكؽ الﺒْ ﺒﺚهٍٓﺌ الشرٓعﺐ ،كفؽ هﺌ دلت عمًٓ ىصكص الكﺒﺌب
كالسىﺐ:
﴿ك ٚﺒىٍﺄ يكميكا أىهكاىل يكـ ﺎ ٍٓىى يكـ ﺎًﺌٍلﺎ ً
ٓقﺌ ًه ٍف أىهك ً
ﺌس ﺎً ًٍ
الى ً
اؿ اَّل
ﺌ٘ﺔًٍـ ىكأ ٍىىﺒي ٍـ
ﺌط ًؿ ىكﺒي ٍدليكا ﺎًٍىﺌ إًىلِ اٍل يﺚ اَّلك ًﺌـ لًﺒىٍﺄ يكميكا ىف ًر ن
ٍى ٍ ى ٍ ى
ٍى
ى
)
(
كف﴾ .
ﺒى ٍعمى يه ى
(

كفْ الﺚدٓث الشرٓؼٓ ٚ" :ﺚؿ هﺌؿ اهرئ هسمـ إ ٚعف طٓب ىفس هىً "

).

كﺎٍذا الهعىِ فﺌٖهﺐ كمٍﺌ ﺒهﺒمؾ الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ فٓهﺌ كسﺎﺒً هف ﺚٛؿ أك أىفقﺒً فْ ﺚٛؿ.
كلكف الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ لمدﺎمكهﺌسٓٓف ﺒشﺒهؿ عمِ اهﺒٓﺌزات خﺌصﺐ ﺗرل الﺒعﺌرؼ عمٍٓﺌ كاقرارٌﺌ ﺎﺄسﺎﺌب

خﺌصﺐ ،كفْ ظركؼ خﺌصﺐ ،كقد ىصت اﺒفﺌقٓﺐ فٓٓىﺌ لعﺌـ  1961عمِ ﺗهمﺐ اهﺒٓﺌزات ﺒﺚقؽ الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ

لمﺎعﺔﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ كهىٍﺌ:

الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ج  4ص 175
سورة البقرة 188
رواه االمام مالك في الموطأ ،ج  ، 3ص 276
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إعفﺌء أعضﺌء ا لسمﻙ ﺋلﺩﺎمَهﺌسػْ هػو ﺗهٓػع ﺋلﺭسَن َﺋلضﺭﺋﺊﺍَ ،ﻜﺫلﻙ ﺩﺭﺗﺑ ﺋلﺩَؿ عمِ
ﺋلﺎعﺔﺐ ﺋلﺩﺎمَهﺌسٓﺐ هو ٌػﺫي ﺋلضػﺭﺋﺊﺍ ،ﺆﺫﺋ

ﺋلهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ.

إعفﺌء ﺩﺋﺭ

كﺌىت همﻜﺌ﵁ لمﺩَلﺐ ﺋٖﺗىﺎٓﺐَ ،ﺫلﻙ ﺗﺭٓﺌ﵁ عمِ ﺃسﺌﺱ قﺌعﺩﺏ

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:

"ٓ ٚﺅخﺫ هو ﺋلﺭسَؿ ﺋلﺫّ ﺎعﺓ ﺎً همﻙ ﺋلﺭَن َ ٚهو ﺋلﺫّ ﺃعﻁِ ﺃهﺌىﺌن عشﺭ"

(

).

كٌذا اٖهر ٓىطﺎؽ ﺒهﺌهنﺌ الٓكـ عمِ الﺎعﺔﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كفْ ﺒٓسٓر أهكرٌـ الهﺌلٓﺐ خدهﺐ عﺌهﺐ لمهﺗﺒهعٖ ،ف

كﺗً الخراج هىٍـ لٓس فٓهﺌ ٓدفعكىً عمِ عقﺌر الﺎعﺔﺐ هف ضراﺊب كخراج كاىهﺌ فٓهﺌ ٓىﺗزكىً لٗهﺐ هف

اﺒفﺌقٓﺌت كهﺎﺌدٚت كﺒﺚﺌلفﺌت ،كٌك الهقصكد اٖعظـ هف كﺗكدٌـ ،كلٓس الرﺎﺙ الهﺒعﺗؿ الذم ٓىﺒظر هف

السٓﺌح كالﺒﺗﺌر.

كٖﺗؿ ذلؾ فقد ىص الفقٍﺌء عمِ الﺒفرٓؽ ﺎٓف ﺚﺌﺗﺌت الدﺎمكهﺌسْ (الهسﺒﺄهف) فْ خدهﺐ هصﺌلﺙ ﺎمدي ﺎٓف
ﺚﺌﺗﺌﺒً الخﺌصﺐ فْ خدهﺐ ىفسً ،فﺌعﺒﺎركا هﺌؿ الﺒﺗﺌرة الخﺌصﺐ لٓس هﺚؿ اٚهﺒٓﺌز  ،كألزهكا الهسﺒﺄهف فًٓ ﺎهﺌ

ألزهكا سﺌﺊر اٖهﺐ هف الخراج.

(

ٓقَؿ ﺋﺎو قﺩﺋهﺐٓ َٚ" :ﺅخﺫ هىٍن هو غٓﺭ هﺌؿ ﺋلﺒﺗﺌﺭﺏ "

).

َٓقَؿ ﺋ٘هﺌن ﺃﺎَ َٓسﻑَ" :هﺌ لن ٓﻜو هو هﺌؿ ﺋلﺒﺗﺌﺭﺏ َهﺭَﺋ ﺎً عمِ ﺋلعﺌشػﺭ فمػٓﺱ ٓﺅخػﺫ هىًػ شْﺀ"

(

كالعﺌشر ٌك هف ٓﺗﺎْ العشر ،كٌك ﺗﺌﺎْ الخراج كﺌف ٓﺄخذ العشكر هف الهزارع كاٖراضْ الﺒْ ﺒسقِ ﺎهﺌء

السهﺌء كىصؼ ذلؾ هف اٖرض الهركٓﺐ ﺎﺌلىﺌضﺙ.

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

الخراج ،أﺒو ﻴوﺴف ،ﻴعقوب ﺒن إﺒراهﻴم ،ص188
المغني ،البن قدامة المقدسي ج  8ص 522
الخراج  ،أبو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم ،ص133
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).

كبالقٓكد ىفسٌﺌ الﺒْ أكردٌﺌ الفقٍﺌء فْ الﺚصﺌىﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ىصت اﺒفﺌقٓﺐ فٓٓىﺌ لعﺌـ

 1961فْ الهﺌدة 34

أٓضنﺌ عمِ أف الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ إىهﺌ ﺒككف فْ كؿ أهر طﺎٓعﺒً الخدهﺐ العﺌهﺐ كٓ ٚشهؿ ذلؾ ﺎﺌلطﺎع الهىﺌفع
الخﺌصﺐ كالهصﺌلﺙ الذاﺒٓﺐ ٖفراد الﺎعﺔﺌت ،كٌْ كهﺌ عددﺒٍﺌ الهﺌدة :34
ﺃ-ﺋلضﺭﺋﺊﺍ غٓﺭ ﺋلهﺎﺌشﺭﺏ عمِ ﺋلسمع َﺋلخﺩهﺌﺑ .
ﺍ -ﺋلضﺭﺋﺊﺍ عمِ ﺋٖهَﺋؿ ﺋلعقﺌﺭٓﺐ ﺋلخﺌصﺐ ﺋلﺒْ ﺒَﺗﺩ فْ ﺃﺭﺽ ﺋلﺩَلﺐ ﺋلهضٓفﺐ ،هﺌ لن ٓﻜو
ﺋلهﺎعَﺓ ٓﺚَﺯٌﺌ لﺚسﺌﺍ ﺋلﺩَلﺐ ﺋلهعﺒهﺩﺏ ٖغﺭﺋﺽ ﺋلﺎعﺔﺐ .

ﺕ -ﺋلضﺭﺋﺊﺍ ﺋلﺒْ ﺒفﺭضٍﺌ ﺋلﺩَلﺐ ﺋلهضٓفﺐ عمِ ﺋلﺒﺭﻜﺌﺑ .
ﺩ -ﺋلضﺭﺋﺊﺍ َﺋلﺭسَن ﺋلهفﺭَضﺐ عمِ ﺋلﺩخؿ ﺋلخﺌﺹ ﺋلﺒْ ٓﻜَو هصﺩﺭٌﺌ ﺋلﺩَلﺐ ﺋلهضٓفﺐ .

ٌػ -ﺋلضﺭﺋﺊﺍ َﺋلﺭسَن ﺋلﺒْ ﺒﺚصؿ هقﺌﺎؿ خﺩهﺌﺑ خﺌصﺐ .

َ -ﺭسَن ﺋلﺒسﺗٓؿ َﺋلﺒَﺔٓﻕ َﺋلﺭٌو ﺋلﺒْ  ٚﺒﺒصؿ ﺎهقﺭ ﺋلﺎعﺔﺐ.

كقد ذٌب فقٍﺌء الﺚىفٓﺐ إلِ ﺒﺄسٓس الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ لمدﺎمكهﺌسٓٓف عمِ هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ  ،كىقؿ السرخسْ
عف أﺎْ ﺚىٓفﺐ قكلًٓ ٚ :ﺄخﺫ هىٌـشْﺀ ﺆ ٚﺃو ٓﻜَىَﺋ ٓﺄخﺫَو هىﺌ شٓﺊﺌ فىﺄخﺫ هىٍن هﺔمً

(

) ،كقد أسس

(

)َ ،فْ ﺭَﺋٓﺐ

﴿هﺌ ىعىم ٍٓ ىؾ ًه ٍف ًﺚ ىسﺌ ًﺎ ًٍـ ِّلهف
ت ىك ىعىم ٍٍٓىﺌ ىهﺌ ا ٍكﺒى ىسىﺎ ٍ
القرآف الكرٓـ لٍذا الهﺎدأ فْ آٓﺌت كﺔٓرة﴿ :ىلٍىﺌ ىهﺌ ىك ىسىﺎ ٍ
ت﴾ ،ى
اعﺒى ىدل ىعىم ٍٓ يك ٍـ﴾،
ﺌعﺒى يدكا ىعىم ٍٓ ًً ﺎً ًهﺔٍ ًؿ ىهﺌ ٍ
اعﺒى ىدل ىعىم ٍٓ يك ٍـ ىف ٍ
ىش ٍْ وء ىك ىهﺌ ًه ٍف ًﺚ ىسﺌﺎً ىؾ ىعىم ٍٓ ًٍـ ِّلهف ىش ٍْ وء﴾ ﴿ ،ىف ىه ًف ٍ
ً
ﺌص﴾ ،كٌْ أصكؿ عﺌهﺐ فْ الشرٓعﺐ ﺒعزز هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ ،كقد صرح ﺎً الخمٓفﺐ
ص ه
﴿كاٍل يﺗ يرك ىح ق ى
ى
كـ ىﺄخﺫ هو ﺒﺗﺌﺭ ﺃٌؿ ﺋلﺚﺭﺍ،
الراشدم عهر ﺎف الخطﺌب فْ ىص كاضﺙ كفًٓ ﺃو عﺌشﺭﺋن ﻜﺒﺍ ﺆلًٓ:

فﻜﺒﺍ ﺆلًٓ عهﺭ كـ ٓﺄخﺫَو هىﺌ؟ قﺌؿٌ :ن ٓﺄخﺫَو هىﺌ ﺋلعشﺭ ،فقﺌؿ عهﺭ :خﺫ هىٍن ﺋلعشﺭ
ﺃخﺭُ عو عهﺭ ﺭضْ ﺋ﵀ عىً ،ﺃىً قﺌؿ لعهﺌلً" :خﺫَﺋ هىٍن هﺔؿ هﺌ ٓﺄخﺫَو هىﺌ"

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

الذم قدهىﺌي.

كقد عرض الدكﺒكر هﺚهد إﺎرآٌـ الﺗرٓﺎﺌف ٖدلﺐ الفرٓقٓف ﺔـ رﺗﺙ هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ فقﺌؿ:

المبسوط ،لشمس األئمة السرخسي ،ج  ، 2ص 199
سنن البيهقي ،كتاب الجزية ،باب ما يؤخذ من الذمي اذا اتجر في غير بلده ج 9ص210
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ﺋلقَؿ ﺋلﺭﺋﺗﺙ ٌىﺌ هﺌ ﺫٌﺍ ﺆلًٓ ﺋلﺚىفًٓ ٌََ ،ﺋلهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿٖ ،و ﺫلﻙ ﺃﺩعِ لﺒﺚقٓﻕ ﺋٖهػﺌو َﺋلﺔقػﺐ ﺎٓو
ﺋلﺩَؿَٖ ،و ﺃسﺌﺱ ﺋلعٛقﺌﺑ ﺋلﺩَلٓﺐ ﺋٔو ﺆىهﺌ ٓقَن عمِ هﺎﺩﺃ ﺋلهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿَ ،ﺆلِ ٌػﺫﺋ ﺋلهﺎﺩﺃ ﺒﺭﺗع ﻜﺔٓﺭ
هو ﺋلهعﺌهٛﺑ ﺋلهﺌلٓﺐ َﺋٚقﺒصﺌﺩٓﺐ فْ فﺭﺽ ﺋلﺭسَن َﺋلضﺭﺋﺊﺍ َﺋلﺗهﺌﺭﻙ .

ﺃهﺌ ﺩعَُ ﺋ٘ﺗهﺌﻉ عمِ ﺋلعشﺭ كهﺌ صﺭﺘ ﺎﺫلﻙ ﺃصﺚﺌﺍ ﺋلهﺫٌﺍ ﺋلﺔﺌىْ ،فٓهﻜو ﺒﺄَٓمٍﺌ ﺎﺄىٍػﺌ خﺌصﺐ ﺎهﺌ
ﻜﺌو ٓﺄخﺫي ﺃٌؿ ﺋلﺚﺭﺍ هو ﺒﺗﺌﺭ ﺋلهسمهٓو ،فغﺌلﺎﺌ﵁ هﺌ ٓﺄخﺫَو ﺋلعشﺭ

(

).

كٓ ٚخفِ أف اﺗﺒٍﺌد عهر إىهﺌ أطمقً ﺎعد أف سﺄؿ العﺌشر عف قٓهﺐ هﺌ ٓﺄخذكىً هىً ،فٍك ﺚكـ ﺎىﺌي عمِ هﺎد أ

الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ.

كٌكذا فﺇف هﺌ اﺗﺒٍد فًٓ الفقٍﺌء هف قﺎؿ ٌك هﺌ أخذت ﺎً اٚﺒفﺌقٓﺌت الدكلٓﺐ الٓكـ الﺒْ عززت هﺎد

أ الهعﺌهمﺐ

ﺎﺌلهﺔؿ فْ هىﺙ الﺚصﺌىﺐ الهﺌلٓﺐ لمسفراء.

 )4الحصانة السياسية:
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
العﺌلهٓﺐ ،كٌك ﺚؽ الﺒعﺎٓر كالىشر ،كهع ذلؾ فﺇف الىص عمِ ٌذا الﺚؽ لمدﺎمكهﺌسٓٓف ٓعﺒﺎر ضركرة ﺚٓكٓﺐ،

ٚسٓهﺌ فْ الﺎمداف الﺒْ  ٚﺒزاؿ هﺒخمفﺐ فْ سﺗؿ ﺚقكؽ ا٘ىسﺌف.

كفْ القرآف الكرٓـ هﺎﺌدئ عﺌهﺐ ﺒشٓر إلِ هسؤكلٓﺐ ا٘ىسﺌف فٓهﺌ ٓقكؿ ،ككﺗكب هىع الﺎشر هف الﺒدخؿ فْ

هكاقؼ الىﺌس السٓﺌسٓﺐ كاٚﺗﺒهﺌعٓﺐ كاٖخٛقٓﺐ ﴿ ،يك ُّؿ ىى ٍف و
ت ىك ىعىم ٍٍٓىﺌ ىهﺌ
س ﺎً ىهﺌ ىك ىسىﺎﺒٍىرًٌ ىٓىﺐه﴾﴿ ،ىلٍىﺌ ىهﺌ ىك ىسىﺎ ٍ
ت﴾ ﴿ ،ىك ىذلً ىؾ ىزٓاَّلاَّلىﺌ لً يك ِّلؿ أ اَّل و
كف﴾.
ا ٍكﺒى ىسىﺎ ٍ
يهﺐ ىع ىهمىٍي ٍـ ﺔياَّلـ إًلىِ ىرِّلﺎ ًٍ ٍـ ىه ٍر ًﺗ يعٍي ٍـ ىف يٓىىﺎ يِّلﺊٍي ٍـ ﺎً ىهﺌ ىك يﺌىكا ىٓ ٍع ىهمي ى

كلكف الىص عمِ الﺚصﺌىﺐ السٓﺌسٓﺐ لمﺎعﺔﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ضركرمٖ ،ف كﺔٓ انر 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 الكرٓـ ٓسﺒقﺎؿ الكفكد الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ هسﺗدي الشرٓؼ ،ككﺌف ٓﺎﺌلغ فْ إكراـ ﺎعضٍـ ﺒقدٓ انر

لسٓﺌسﺌت الدكؿ الﺒْ أرسمﺒٍـ كهﺌ كﺌف ﺚﺌؿ ﺒكرٓهً لكفد الﺚﺎشﺐ الذٓف أرسمٍـ الىﺗﺌشْ ،فقد قﺌـ ٓخدهٍـ

ﺎىفسً كﺚٓف قﺌؿ لً أصﺚﺌﺎً:
(

هكرهٓف"

).

"ىﺚف ىكفٓؾ الخدهﺐ ٓﺌ رسكؿ ا﵀

" قﺌؿ لٍـ:

"إىٍـ كﺌىكا ٖصﺚﺌﺎْ

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

ا٘سٛهٓﺐ ،كٓشكككف فْ ىﺎكة الرسكؿ ،ﺎؿ إف ىص الكﺒﺌب الذم ﺗﺌؤكا ﺎً ٓﺒضهف ﺎشكؿ صرٓﺙ العهؿ عمِ

ﺒقسٓـ الدكلﺐ كضرب كﺚدﺒٍﺌ كٌك أهر ﺎﺌلغ الخطكرة كلكف الىﺎْ الكرٓـ ﺒعﺌهؿ هع ٌذا الكاقع ﺎﺄدب دﺎمكهﺌسْ
الرسكلٓف عمِ الرغـ هف هكقفٍهﺌ اٚسﺒفزازم الهشٓف.
ﺗـ ،كىٍِ أف ٓسْء أﺚد إلِ
ٌ
رسكلْ ﺎﺌذاف عﺌهؿ الٓهف لكسرل فقد ﺗﺌءا ﺎﺄهر اعﺒقﺌؿ الىﺎْ
كلكف هﺌ ٌك أشد خط انر هف ذلؾ كﺌف هكقؼ
ٌ
الكرٓـ كﺒسمٓهً لكسرل ،كٌك هطمب ٓ ٚهكف ﺒﺎرٓري عمِ ا٘طٛؽ كهع ذلؾ فقد اسﺒضﺌفٍهﺌ رسكؿ ا﵀ فْ
الهدٓىﺐ خهسﺐ عشر ٓكهنﺌ كأﺚسف ضٓﺌفﺒٍهﺌ ،كىٍِ أصﺚﺌﺎً عف إٓذاء أم هىٍهﺌ ،كهﺌ عﺌدا إلِ الٓهف إٚ

كٌهﺌ هؤهىﺌف.

كﺎعٓدان عف الﺚصﺌىﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ لمسفراء كالﺎعﺔﺌت فقد عرؼ الﺒﺌرٓخ 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 الهركزٓﺐ دكف الرﺗكع إلِ الﺚﺌكـ الهﺚمْ.
كأكؿ هﺌ ركم فْ ﺒﺌرٓخ الخمفﺌء فْ ٌذا الهعىِ هﺌ كرد فْ خﺎر عﺎﺌدة ﺎف الصﺌهت فقد كﺌف عﺎﺌدة ﺎف
الصﺌهت هف أكﺔر أصﺚﺌب الىﺎْ الكرٓـ كعٓنﺌ كهسؤكلٓﺐ كاﺒزاىنﺌ ،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.

ككﺌف عﺎﺌدة كاخكاىً هعﺌذ كأﺎك الدرداء قد صﺚﺎكا الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ عمِ الهﺚﺗﺐ الﺎٓضﺌء ،ككﺌىكا
ٓعرفكف طٍري كزٌدي كعﺎﺌدﺒً لرﺎً ،كٌك هﺌ لـ ٓكف هعﺌكٓﺐ ٓمﺒزهً ،فقد كرث هعﺌكٓﺐ ﺚكـ الركـ كقصكرٌـ

كﺒقﺌلٓدٌـ ،كٖﺗؿ ذلؾ فقد كﺌف ٓظٍر أﺎٍﺐ الهمؾ كﺚكاشًٓ كﺎطﺌىﺒً ،ككﺌف ذلؾ هﺚؿ اعﺒراض شدٓد هف عﺎﺌدة

ﺎف الصﺌهت كاخكاىً ،كه ار ار ﺒعﺌﺒب الرﺗٛف كﺒهسؾ كؿ ﺎهكقفً ،ﺔـ صﺌر عﺎﺌدة ﺎعد ذلؾ إلِ فمسطٓف ككﺌف
شعب اإليمان ،للبيهقي ،ج  ، 11ص 381
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هعﺌكٓﺐ خﺌلفً فْ شْء أىكري عﺎﺌدة فﺄغمظ لً هعﺌكٓﺐ فْ القكؿ فقﺌؿ عﺎﺌدة  ٚأسﺌكىؾ ﺎﺄرض كاﺚدة أﺎدان كرﺚؿ

إلِ الهدٓىﺐ ،فقﺌؿ عهر هﺌ أقدهؾ؟ فﺄخﺎري ،فقﺌؿ ارﺗع إلِ هكﺌىؾ فقﺎﺙ ا﵀ أرضنﺌ لست فٍٓﺌ أىت ك ٚأهﺔﺌلؾ

ككﺒب إلِ هعﺌكٓﺐ  ٚإهرة لؾ عمًٓ

(

).

كﺌف ٌذا فْ الكاقع أكؿ ﺚصﺌىﺐ سٓﺌسٓﺐ

فْ ا٘سٛـ ،ﺚٓث أعمف الخمٓفﺐ عهر ﺎف الخطﺌب أف عﺎﺌدة ﺎف

الصﺌهت كٌك هقٓـ ﺎﺄرض الشﺌـ ٓ ٚﺒﺎع لكالْ ﺎٛد الشﺌـ ،ك ٚإهرة لً عمًٓ ،كأف ﺎكسعً أف ٓهﺌرس هسؤكلٓﺌﺒً
الكﺌهمﺐ ﺎدكف الرﺗكع الِ هعﺌكٓﺐ فْ شْء ،ككذلؾ فﺇىً ٓهمؾ ﺚؽ اىﺒقﺌد سمكؾ ا٘دارة كالﺚكـ كلك كﺌف ذلؾ

خٛؼ رغﺎﺌت السمطﺐ الﺒىفٓذٓﺐ عمِ الرغـ هف الصٛﺚٓﺌت الكﺎٓرة الﺒْ كﺌىت ﺎٓد هعﺌكٓﺐ ﺎكصفً ﺚﺌكـ ﺎٛد

الشﺌـ ،كٌكذا فقد قرر عهر ﺎهكقفً ٌذا أهرٓف اﺔىٓف :اٖكؿ أىً  ٚسمطﺐ لمﺚﺌكـ الﺒىفٓذم عمِ السمطﺐ
القضﺌﺊٓﺐ ،كﺒﺄكٓد هﺎدأ فصؿ السمطﺌت كالﺔﺌىْ أف هﺎدأ هىﺙ ﺎعض الهكظفٓف فْ السمؾ القضﺌﺊْ أك

الدﺎمكهﺌسْ اهﺒٓﺌزات خﺌصﺐ ﺒسٍٓٛن لهٍﺌهٍـ لً أصؿ فْ الفقً ا٘سٛهْ كﺒطﺎٓؽ الصﺚﺌﺎﺐ الكراـ.

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.
كﺒﺗدر ا٘شﺌرة إلِ أف الىﺎْ الكرٓـ كالصﺚﺌﺎﺐ الكراـ هف ﺎعدي عهدكا إلِ ﺒكمٓؼ ﺚﺌكـ كقﺌض فْ كؿ أرض ﺒـ
فﺒﺚٍﺌ ،كهف الﺎداٌﺐ القكؿ ﺎﺄف القضﺌة كﺌىكا هسﺒقمٓف فْ أﺚكﺌهٍـ ،كأف ﺒﺎعٓﺒٍـ لـ ﺒكف أﺎدان لمكالْ الهﺚمْ ،ﺎؿ
كﺌىكا فْ أﺚكﺌهٍـ ٓﺒصرفكف ﺎﺚرٓﺐ كاطٛؽ دكف قٓكد ،ككﺌىكا ٓقكهكف ﺎﺌلكاﺗب الهٍىْ كاٖخٛقْ.

 )5الممحقيات:
لـ ٓرد اسﺒخداـ هصطمﺙ الهمﺚقٓﺌت فْ الفقً ا٘سٛهْ ،كلكف هف ﺚٓث الهضهكف فﺇىً ٓهكىىﺌ أف ىرصد فْ
الﺒﺌرٓخ 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 الﺒﺗﺌرٓﺐ.

 الهمﺚقٓﺐ العسكرٓﺐ.
 الهمﺚقٓﺐ الﺔقﺌفٓﺐ.
 سفﺌرة الﺚﺖ ،كٌْ فْ الكاقع ههﺌ اخﺒصت ﺎً الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ .

الممحقية التجارية:
اشﺒٍرت قﺌفمﺐ قرٓش قﺎؿ ا٘سٛـ فْ إرسﺌء قكاعد الﺒﺎﺌدؿ الﺒﺗﺌرم ،كقد خص القرآف الكرٓـ سكرة قرٓش
لمﺚدٓث عف رﺚمﺐ الشﺒﺌء كالصٓؼ الﺒْ كﺌف العرب ٓﺒﺎﺌدلكف فٍٓﺌ الﺒﺗﺌرات الىﺌفعﺐ ﺎٓف الشﺌـ كالٓهف كالﺚﺗﺌز:
الص ٍٓ ً
الشﺒى ً
ًٓ ٛ
ًٓ ٛف ًٍـ ًر ٍﺚمىﺐى ِّل
ط ىع ىهٍي ٍـ ًه ٍف يﺗ و
ؼ قيىرٍٓ و
ؼ ،ىفٍمىٓ ٍع يﺎ يدكا ىر اَّل
ىهىىٍي ٍـ ًه ٍف
ﺌء ىك اَّل
ب ىٌ ىذا اٍلىﺎ ٍٓ ًت ،الاَّل ًذم أى ٍ
﴿ ًً٘ ى
كع ىكآ ى
ش ،إً ى ٍ
ىخك و
ؼ﴾( ).
ٍ
كلـ ٓرد لدل الفقٍﺌء ﺒفصٓؿ خﺌص قٓهﺌ ٓﺒصؿ ﺎﺌلهمﺚقٓﺌت الﺒﺗﺌرٓﺐ ،كٓهكف هﺒﺌﺎعﺐ ٌذا الهعىِ فٓهﺌ ﺚرري

ا٘هﺌـ أﺎك ٓكسؼ ٓعقكب ﺎف

إﺎرآٌـ ،فْ كﺒﺌﺎً الخراج كقد ﺚررىﺌ ﺗﺌىﺎنﺌ هف رؤٓﺒً فٓهﺌ ٓﺒصؿ ﺎقٓﺌـ

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

كهف الكاقعْ أف ىقكؿ إف الهمﺚقٓﺌت الﺒﺗﺌرٓﺐ ٌْ ﺒطكر ﺗدٓد فْ العهؿ الدﺎمكهﺌسْ كٌك شْء لـ ٓكف فْ

عصر الرسﺌلﺐ ك ٚفْ عصر الخمفﺌء ،كاٖهر ٓﺚﺒﺌج إلِ اﺗﺒٍﺌد هسﺒقؿ كالقﺌعدة العﺌهﺐ الﺒْ ﺒﺚكـ ٌذا المكف
اَّل ً
ىهىيكا أىكفيكا ﺎًﺌٍل يعقي ً
كد ﴾ ،ك ٚشؾ أف الﺒزاـ الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎﺒﺄهٓف
هف الىشﺌط ٌْ قكلً ﺒعﺌلِ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف آ ى ٍ
الظركؼ الﺒﺗﺌرٓﺐ لمهﺎﺒعﺔٓف كﺒىفٓذ اٚﺒفﺌقﺌت الدكلٓﺐ فْ ٌذا الشﺄف ٌك هسؤكلٓﺐ شرعٓﺐ ككطىٓﺐ ٓ ٚﺗكز
الﺒفرٓط فٍٓﺌ.
كٓهكف ﺒﺄسٓس أﺚكﺌـ ٌذي الهمﺚقٓﺌت أٓضﺌن فْ ﺎﺌب الهﺎﺌح الذم ٓهمؾ كلْ اٖهر الﺒصرؼ فًٓ إٓﺗﺌﺎﺌن كسمﺎﺌن
ﺎهﺌ ﺒﺒﺚقؽ فًٓ هصمﺚﺐ اٖهﺐ ،كﺚٓﺔهﺌ كﺌىت الهصمﺚﺐ فﺔـ شرع ا﵀.
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كقد أرسؿ الىﺎْ الكرٓـ عددان هف الصﺚﺌﺎﺐ ﺎهٍﺌـ ﺒﺗﺌرٓﺐ ﺎﺚﺒﺐ ،ﺒﺒصؿ ﺎﺒﺎﺌدؿ الخﺎرات كالﺎضﺌﺊع هع الشﺌـ
كالٓهف ،كهف ٌؤٚء أﺎك عركة الﺎﺌرقْ كهىٍـ عقٓؿ ﺎف أﺎْ طﺌلب الذم كﺌف خﺎٓ نار ﺎﺌلﺒﺗﺌرة كالﺎٓع كالشراء،

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

ككذلؾ كﺌف دﺚٓﺐ ﺎف خمٓفﺐ الكمﺎْ ٓﺒكلِ ﺒﺗﺌرة الشﺌـ فْ زهف رسكؿ ا﵀ كفًٓ ىزلت أٓﺐ ﴿ :ىكًا ىذا ىأر ٍىكا ﺒً ىﺗ ىﺌرةن أ ٍىك
اىف ُّ
كؾ قىﺌﺊً نهﺌ ﴾ ،فقد كﺌف كﺔٓر هف الصﺚﺌﺎﺐ قد اسﺒٍهكا فْ ﺒﺗﺌرة دﺚٓﺐ كﺚٓف كصمت القﺌفمﺐ
ضكا إًلى ٍٍٓىﺌ ىكﺒىىريك ى
لى ٍٍ نكا ى
عىد صٛة الﺗهعﺐ خؼ الىﺌس لٓﺒسمهكا ﺎضﺌﺊعٍـ كخ ٛالهسﺗد هف الهصمٓف فىزلت أٓﺐ.

كقد ﺎرع هعﺌكٓﺐ ﺎف أﺎْ سفٓﺌف فْ ﺒخٓر كفكد دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺒﺒكلِ أهر الﺒﺗﺌرة كﺒﺎﺌدؿ الﺎضﺌﺊع هع الﺎمداف،

كﺒؤسس الﺒﺎﺌدؿ الﺒﺗﺌرم هع الﺎمداف ﺎغض الىظر عف سٓﺌسﺌت ﺒمؾ الدكؿ كالهكاقؼ العسكرٓﺐ فٓهﺌ ﺎٓىٍﺌ.

الممحقية العسكرية:
 ٚﺒقكـ الهمﺚقٓﺐ العسكرٓﺐ إ ٚﺎٓف دكؿ صدٓقﺐ ،ﺚٓث ٓكمؼ ﺎعض الدﺎمكهﺌسٓٓف ﺎﺌلﺒعﺌكف هع الدكلﺐ الهضٓفﺐ
فْ الشؤكف العسكرٓﺐ ،ﺎﺒقدٓـ اٚسﺒشﺌرات كالخﺎرات كﺒﺎﺌدؿ السٛح كا٘طٛععمِ كؿ ﺗدٓد فْ الﺚقؿ العسكرم
كﺎﺌلﺒﺌلْ ﺒﺎﺌدؿ شراء كﺎٓع اٖسمﺚﺐ لصﺌلﺙ اؿجٓش الكطىْ.
كٌكذا فﺇىً ٓ ٚﺒصكر قٓﺌـ همﺚقٓﺐ عسكرٓﺐ فْ عصر الىﺎكة كالخٛفﺐ الراشدة الﺒﺌلٓﺐ ،ﺚٓث لـ ﺒكف عٛقﺌت
الصداقﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ كاردة فْ ﺒمؾ الهرﺚمﺐ ،ﺎعد أف أعمىت الدكؿ الرﺊٓسٓﺐ آىذاؾ هﺚﺌرﺎﺐ الرسﺌلﺐ ا٘سٛهٓﺐ،
كهكاﺗٍﺒٍﺌ ﺎشﺒِ أىكاع الكسﺌﺊؿ الﺚرﺎٓﺐ كالعسكرٓﺐ ،كلذلؾ فﺇىىﺌ لـ ىﺒهكف هف رصد ظﺌٌرة الهمﺚؽ العسكرم

فْ الدكلﺐ الىﺎكٓﺐ كدكلﺐ الخٛفﺐ الراشدة.

كﺎﺌلطﺎع فﺇف ذلؾ ٓ ٚعىْ عدـ كﺗكد خﺎراء عسكرٓٓف ٓؤدكف خدهﺌت لمدكلﺐ كٓﺒﺚرككف ضهف دكؿ أخرل،
كلكف ذلؾ كﺌف ٓﺒـ ﺎدكف أم غطﺌء دﺎمكهﺌسْ ،كٓ ٚهكف اعﺒﺎﺌرٌﺌ همﺚقٓﺌت عسكرٓﺐ ﺎﺌلهعىِ الﺚدٓث.
كهﺌ قمىﺌي فْ شﺄف الهمﺚقٓﺐ الﺒﺗﺌرٓﺐ ىقكلً فْ شﺄف الهمﺚقٓﺐ العسكرٓﺐ فٍْ ﺒصرؼ فْ الهﺎﺌح أككؿ الشرع
أهري لكلْ اٖهر ،كاٖصؿ فْ اٖشٓﺌء ا٘ﺎﺌﺚﺐ إ ٚهﺌ كرد فًٓ الىص ﺎﺌلﺒﺚرٓـ.
كٌكذا فﺇف هشركعٓﺐ قٓﺌـ همﺚقٓﺌت عسكرٓﺐ ﺒﺒﺄسس شرعﺌن عمِ هدخمٓف اﺔىٓف:
اٖكؿ :اسﺒصﺚﺌب ا٘ﺎﺌﺚﺐ اٖصمٓﺐ ،كفؽ هﺌ دلت عمًٓ الىصكص القرآىٓﺐ فْ ٌذا الﺎﺌب ،كدعت الهؤهىٓف
إلِ اىﺒٍﺌج كؿ سﺎٓؿ فًٓ خٓر لٗهﺐ كﺒٓسٓر ٖهكرٌﺌ ،كهىٍﺌ قكلً ﺒعﺌلِ﴿ :كس اَّلخر ىل يكـ اَّلهﺌ ًفْ الساَّلهﺌك ً
ات ىك ىهﺌ
ىى ى
ىى
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ًفْ ٍاٖ ٍىر ً
ض ىﺗ ًهٓعﺌن ِّله ٍىًي ﴾( ) ،كقد دعﺌىﺌ لمعهؿ لهﺌ فًٓ خٓر اٖهﺐ عهكهﺌن ،كٌذا اٖهر فًٓ خٓر عظٓـ لٗهﺐ،
ًً ً
ً
اَّل ً
ً
كف ﴾( ).
ﺌسﺒىﺎًقيكا اٍل ىخ ٍٓ ىرات إًىلِ المً ىه ٍر ًﺗ يع يك ٍـ ىﺗهٓعنﺌ ىف يٓىىﺎ يِّلﺊ يك ٍـ ﺎً ىهﺌ يك ٍىﺒي ٍـ فًٓ ﺒى ٍخﺒىمفي ى
كقﺌؿ ﺒعﺌلِ ﴿:ىف ٍ
الﺔﺌىْ :اٚسﺒدٚؿ ﺎﺌلعهكـ فْ الدعكة إلِ الﺒعﺌكف عمِ الخٓر كالﺒعﺌرؼ
ً
ﺒعﺌلِ﴿ :أىٍُّٓىﺌ اَّل
كﺎﺌ ىكىقىﺎﺌﺊً ىؿ
ﺌس إًاَّلىﺌ ىخىم ٍقىىﺌ يك ٍـ ه ٍف ىذ ىك ور ىكأيىﺔىِ ىك ىﺗ ىعٍمىىﺌ يك ٍـ يش يع ن
الى ي
﴿كﺒى ىعﺌكيىكٍا ىعمىِ اٍل ِّلﺎر كالﺒاَّل ٍقكل كٚى ﺒى ىعﺌكيىكٍا ىعمىِ ً
ا٘ﺔٍ ًه ىكاٍل يع ٍد ىكاف ﴾( ).
ى
ى ى ى
ى ى

فٓهﺌ ٌْ هصمﺚﺐ لٗهﺐ :كهىٍﺌ قكلً
﴾( ) ،كقكلً ﺒعﺌلِ:
لًﺒى ىع ىﺌرفيكا

الﺔﺌلث :إف قٓﺌـ ٌذي الهمﺚقٓﺌت ٓككف عﺌدة ﺎﺌلعقكد الهﺒﺎﺌدلﺐ ﺎٓف الدكؿ ،كقد أهر ا﵀ عز كﺗؿ ﺎﺌلكفﺌء ﺎﺌلعقكد،
ًً
.) (﴾ ٛ
ا﵀ ىعىم ٍٓ يك ٍـ ىك ًفٓ ن
كقﺌؿ ﺒعﺌلِ ﴿ :ىك ى
ضكٍا اٖ ٍىٓ ىه ى
 ٚﺒىىقي ي
ﺌف ىﺎ ٍع ىد ﺒى ٍككٓد ىٌﺌ ىكىق ٍد ىﺗ ىعٍمﺒي يـ ى
ككذلؾ ٓهكف اٚسﺒدٚؿ ﺎهكقؼ الىﺎْ الكرٓـ ﺚٓف أرسؿ هف أصﺚﺌﺎً عٓكىنﺌ عمِ أعداﺊً هف الهشركٓف

كالهىﺌفقٓف كﺒﺒﺎع أخﺎﺌرٌـ ،كقد اعﺒرض ﺎعض الهىﺌفقٓف عمِ ٌذا الدكر فىزؿ فْ الرد عمِ الهعﺒرضٓف:
اَّل ً
ً ً
ً
اَّل
اَّل ً
كف اَّل
آه يىكٍا
ٓف ىكىر ٍﺚ ىهﺐه لِّلمذ ى
كف يٌ ىك أي يذ هف يق ٍؿ أي يذ يف ىخ ٍٓ ور ل يك ٍـ يٓ ٍؤ ًه يف ﺎًﺌلمًٌ ىكيٓ ٍؤ ًه يف لٍم يه ٍؤ ًهى ى
الىﺎً اَّلْ ىكًٓقيكلي ى
ٓف يٓ ٍؤ يذ ى
﴿ ىك ًه ٍىٍي يـ الذ ى
ٓف ى
ًهى يك ٍـ﴾( ) .فﺄكدت أٓﺐ الكرٓهﺐ أف اٖهكر ﺎهقﺌصدٌﺌ كأف اٖهﺐ ٓﺗب أف ﺒﺎقِ عٓىﺌن سﺌٌرة عمِ الهصﺌلﺙ
العﺌهﺐ كأف  ٚﺒﺒٍﺌكف فْ هﺒﺌﺎعﺐ شؤكف أعداﺊٍﺌ.

الممحقية الثقافية:
قﺌهت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺔقﺌفٓﺐ خٛؿ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهٓﺐ ﺎدكر كﺎٓر كاف لـ ﺒﺒﺚدد ضهف عىكاف الهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ،
كلكف كؿ ىشﺌط قﺌـ ﺎً الهسمهكف فْ ﺚقؿ الﺒفﺌعؿ هع الﺚضﺌرات اٖخرل كﺌف هﺚككهﺌن ﺎقٓـ القرآف الكرٓـ الﺒْ

ﺒدعك إلِ اﺚﺒراـ ﺔقﺌفﺌت اٖهـ ،ههﺌ ٓ ٚﺒعﺌرض هع قٓـ ا٘سٛـ الكﺎرل فْ الﺒكﺚٓد كالفضٓمﺐ كالعفﺌؼ
ىﺚ ىس ىف ىهﺌ ىع ًهميكا ىكىىﺒى ىﺗ ىﺌكيز ىعف ىسٓىِّلﺊ ًﺌﺒ ًٍ ٍـ﴾ .
كالسٛـ ،كفؽ هﺌ قرري القرآف الكرٓـ :ى
﴿ىﺒىىقاَّلﺎ يؿ ىع ٍىٍي ٍـ أ ٍ
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كقد ﺗﺌء القرآف الكرٓـ صرٓﺚﺌن فْ اﺚﺒراـ هﺌ أىﺗزي اٖىﺎٓﺌء هف قﺎؿ ،كﺒكضﺚت رسﺌلﺐ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ

 ٚلٍـ ،كﺒكرر فْ القرأف الكرٓـ فْ أرﺎعﺐ عشر
كسمـ ﺎﺄىٍﺌ رسﺌلﺐ ﺒصدٓؽ لٍدم اٚىﺎٓﺌء كلٓست إلغﺌء كاﺎطﺌ ن
ص ِّلد نقﺌ لً ىهﺌ ىﺎ ٍٓ ىف ىٓ ىد ٍٓ ًً﴾ .
﴿ه ى
هكضعنﺌ :ي
كخٛؿ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ عرفت ﺎعض الهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ الﺒْ ﺚظٓت ﺎغطﺌء دﺎمكهﺌسْ كهف أشٍر ٌذي
الهمﺚقٓﺌت هﺌ قﺌـ ﺎً الخمٓفﺐ الهﺄهكف لدل ﺒﺄسٓس ﺎٓت الﺚكهﺐ ﺚٓث أرسؿ سفراءي إلِ الركـ كالٍىد كا٘فرىﺖ
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 فرٓدة كﺒهت ﺒرﺗهﺒٍﺌ إلِ

العرﺎٓﺐ ﺎﺇشراؼ هﺎﺌشر هف دار الخٛفﺐ.
ككذلؾ هﺌ قﺌـ ﺎً الخمٓفﺐ العﺎﺌسْ الكاﺔؽ ﺎﺌ﵀ ()847 – 842؛ إذ أرسؿ كفدان إلِ ا٘هﺎراطكر الﺎٓزىطْ هﺌٓكؿ

ذكري فْ القرآف الكرٓـ
الﺔﺌلث لزٓﺌرة الكٍؼ الكارد ي

(

).

الممحقيات الثقافية ورسالة الد وة:
اشﺒٍرت الﺎعﺔﺌت الﺔقﺌفٓﺐ فْ ا٘سٛـ ﺎﺌسـ الدعﺌة إلِ ا﵀ ،كٌـ الفرٓؽ الﺔقﺌفْ الذم كﺌف ٓﺒﺚرؾ فْ إطﺌر
الدعكة إلِ ا﵀ ﺎﺌلﺚكهﺐ كالهكعظﺐ الﺚسىﺐ ،كقد كﺌف ٌؤٚء ٓرافقكف عﺌدة ﺗٓش الفﺒﺙ ﺔـ ٓسﺒقركف فْ الﺎمداف
الهفﺒكﺚﺐ.
ككﺌف ٌؤٚء ٓقكهكف ﺎدكرٌـ فْ الدعكة كا٘رشﺌد كىشر العمـ دكف أف ٓككف لٍـ قرار أك دكر سٓﺌسْ هﺚدد،
كهف أشٍر ٌؤٚء:
مصعب بن مير  :أرسمً الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ إلِ الهدٓىﺐ الهىكرة لٓرشد أٌمٍﺌ إلِ ا٘سٛـ كٓعمهٍـ
أﺚكﺌـ الدٓف ،كقد أرسؿ هصعب ﺎىﺌء عمِ اﺒفﺌؽ ﺎٓف الرسكؿ الكرٓـ كزعهﺌء اٖكس كالخزرج الذٓف الﺒقﺌٌـ

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

الدبلوماسية في التاريخ اإلسالمي ،مجلة منار اإلسالم اإلماراتية عدد 7ص  49بحث للدكتور عباس حلمي وقد ذكر عباس أن الواثق
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 الكرٓـ أف ٓككف
الﺒفﺌكض السٓﺌسْ ﺎٓىً كﺎٓف أٌؿ الهدٓىﺐ عﺎر رﺗﺌؿ هف اٖكس كالخزرج كﺎشكؿ خﺌص سعد ﺎف هعﺌذ كسعد

ﺎف عﺎﺌدة.

أبو موسى األشعري  :اﺎﺒعﺔً الرسكؿ الكرٓـ إلِ الٓهف ،ظٍٓ انر كعكىﺌن لعمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب كﺚدد لً الرسكؿ
الكرٓـ هٍهﺒً ﺎﺒعمٓـ الىﺌس أﺚكﺌـ ا٘سٛـ كﺒٛكة القرآف كﺚكارٌـ فٓهﺌ ٓﺒصؿ ﺎﺌلدٓف الﺗدٓد .

كٌذا الﺗدكؿ ٓضـ أٌـ الﺎعﺔﺌت الﺔقﺌفٓﺐ (الدعكٓﺐ) الﺒْ أرسمٍﺌ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ إلِ القﺎﺌﺊؿ كالﺎٛد
(

الﺒْ قﺎمت الدعكة ،كقد عرفكا فْ كﺒب السٓرة ﺎﺌسـ الهصدقٓف ،كأغمﺎٍـ أرسؿ فْ الهﺚرـ سىﺐ ٌ9ػ
1ػ عٓٓىﺐ ﺎف ﺚصٓف إلِ ﺎىْ ﺒهٓـ
2ػ ٓزٓد ﺎف الﺚصٓف إلِ أسمـ كغفﺌر
3ػ عﺎﺌد ﺎف ﺎشٓر اٖشٍمْ إلِ سمٓـ كهزٓىﺐ
4ػ رافع ﺎف هكٓث إلِ ﺗٍٓىﺐ

5ػ عهرك ﺎف العﺌص إلِ ﺎىْ ف ازرة
6ػ الضﺚﺌؾ ﺎف سفٓﺌف إلِ ﺎىْ كٛب
7ػ ﺎشٓر ﺎف سفٓﺌف إلِ ﺎىْ كعب

8ػ اﺎف المﺒﺎٓﺐ اٖزدم إلِ ﺎىْ ذﺎٓﺌف
9ػ الهٍﺌﺗر ﺎف أﺎْ أهٓﺐ
10ػ زٓﺌد ﺎف لﺎٓػد

إلِ صىعﺌء (كخرج عمًٓ اٖسكد العىسْ كٌك ﺎٍﺌ)
إلِ ﺚضرهكت

 11ػ عدم ﺎف ﺚﺌﺒـ إلِ طْء كﺎىْ أسد
12ػ هﺌلؾ ﺎف ىكٓرة إلِ ﺎىْ ﺚىظمﺐ
13ػ الزﺎرقﺌف ﺎف ﺎدر إلِ ﺎىْ سعد (إلِ قسـ هىٍـ)

14ػ قٓس ﺎف عﺌصـ إلِ ﺎىْ سعد (إلِ قسـ آخر هىٍـ)
15ػ العٛء ﺎف الﺚضرهْ إلِ الﺎﺚرٓف
16ػ عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب إلِ ىﺗراف (لﺗهع الصدقﺐ كالﺗزٓﺐ)

سيرة رسول هللا ،د.محمد حبش ،طبع دار أفنان ،دمشق1994،
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):

كقد كﺌف لٍؤٚء الهﺎﺒعﺔٓف أﺎمغ اٖﺔر فْ اىﺒشﺌر ا٘سٛـ فْ ﺗزٓرة العرب كهﺌ ﺚكلٍﺌ ،ككذلؾ ﺎىشر ﺔقﺌفﺐ
 ٚهف ﺔقﺌفﺐ الﺚرب كالعىؼ الﺒْ كﺌىت ﺒفرض سطكﺒٍﺌ فْ الﺚٓﺌة العرﺎٓﺐ.
الﺚكار كا٘خﺌء ،كالﺚﺗﺐ كالﺎرٌﺌف ﺎد ن
كقد ﺒكرر ٌذا الىهكذج فْ العصر الراشدم ﺚٓث كﺌف ﺗٓش الفﺒﺙ ٓﺒقدـ قكافؿ الدعﺌة الذٓف كﺌىكا ٓقكهكف
ﺎكاﺗﺎﺌت ٌﺌهﺐ غٓر سٓﺌسٓﺐ فْ الﺎٛد الهفﺒكﺚﺐ ،ككﺌف هف عﺌدة الخمفﺌء أف

ٓرسمكا إلِ اٖهصﺌر الهفﺒكﺚﺐ

عددان هف العمهﺌء الهشٍكد لٍـ ﺎﺌلﺚﺗﺐ كالﺎرٌﺌف فٓككىكف فْ كىؼ الدكلﺐ الﺗدٓدة ٓﺒكلكف هٍﺌـ ﺔقﺌفٓﺐ كعمهٓﺐ

غٓر سٓﺌسٓﺐ.

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

ٌْ الﺒْ ﺒفسر

الﺒﺚكٚت الكﺎرل إلِ ا٘سٛـ عﺎر الﺒﺌرٓخ.
كىشٓر ٌىﺌ ﺎشكؿ خﺌص إلِ ﺒﺚكؿ أىدىكسٓﺌ كأرخﺎٓؿ الهٓٛك كقسـ كﺎٓر هف القﺌرة الٍىدٓﺐ إلِ ا٘سٛـ كٌْ
ﺎٛد ٓزٓد فٍٓﺌ عدد الهسمهٓف عف ىصؼ همٓﺌر إىسﺌف ﺒﺚكلكا إلِ ا٘سٛـ ﺎدكف ﺚركب ك ٚدهﺌء.
 ٛكاﺚدنا لهﺌ ٓهكف أف ﺒقكـ ﺎً ٌذي القكافؿ ا٘رشﺌدٓﺐ (الهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ) كٌك
كفْ ٌذا السٓﺌؽ فﺇىىْ أخﺒﺌر هﺔ ن

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
هرٓع هف خكارزـ إلِ الرم فىٓسﺌﺎكر كأصفٍﺌف كشٓراز ﺚﺒِ كصمكا ﺎغداد كﺚطهكا الخٛفﺐ ا٘سٛهٓﺐ فٍٓﺌ ،فقد
ق ﺚٓف سقطت ﺎغداد ﺎٓد الهغكؿ كعﺌﺔكا فٍٓﺌ فسﺌدان كاﺗراهﺌن ،كقﺌـ ٌكٚكك ﺎكضع
كﺌف الهشٍد هرٓعﺌن عﺌـ  656ػ
الخمٓفﺐ الهسﺒعصـ فْ كٓس كأهر الخٓؿ أف ﺒهر فكقً ﺚﺒِ ﺒهت ﺒسكٓﺒً ﺎﺌٖرض ،كﺒﺚطهت الﺗٓكش

ا٘سٛهٓﺐ أهﺌـ الهد الهغكلْ الكﺌسﺙ.
كلكف ٌذي الصكرة الهدهرة سرعﺌف هﺌ ﺒغٓرت خٛؿ سىكات قمٓمﺐ ،ﺚٓث ﺎدأ الهغكؿ ٓﺒﺚكلكف ﺒدرٓﺗٓﺌن إلِ
ا٘سٛـ الذم ﺚﺌرﺎكي ﺎكؿ ضراكة ،كأخذ همككٍـ ٓعﺒىقكف ا٘سٛـ الكاﺚد ﺎعد أخر،كﺎد

أ العﺌلـ ٓﺒﺚدث عف

دكؿ إسٛهٓﺐ هغكلٓﺐ ،كﺌلدكلﺐ السﺎكﺒكٓىٓﺐ الهغكلٓﺐ كالدكلﺐ القﺎﺗﺌقٓﺐ الهغكلٓﺐ كالدكلﺐ الٍهﺌٓكىٓﺐ الهغكلٓﺐ كٌْ
دكؿ ﺚكهٍﺌ الهغكؿ كلكف فْ ظٛؿ ا٘سٛـ.
ٓ ٚهمؾ الهؤرخكف ﺒفسٓ نار 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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كهمﺚقٓﺌت ﺔقﺌفٓﺐ ﺎغطﺌء دﺎمكهﺌسْ ﺚٓىﺌن كﺎدكف غطﺌء ﺚٓىﺌن آخر ،ﺚﺒِ ﺒهكف ٌؤٚء هف إقىﺌع عدد هف قﺌدة
الهغكؿ ﺎﺌلقٓـ ا٘سٛهٓﺐ العظٓهﺐ ،كقد رأٓىﺌ ﺒﺚكٚت ٌﺌهﺐ فْ الزعهﺌء الهغكؿ إلِ ا٘سٛـ ،كالٓكـ فﺇىﺄعظـ
الهسﺌﺗد كالهدارس كالهشﺌفْ كالﺚداﺊؽ فْ شهﺌؿ الصٓف كالٍىد كآسٓﺌ الكسطِ ٌْ الﺒْ ﺎىﺌٌﺌ الهغكؿ

الهسمهكف ﺎٓد كرٓهﺐ طﺌفﺚﺐ ﺎﺌلفف كالﺔراء الﺔقﺌفْ كالركﺚْ.
كفْ ٌذا الهعىِ ٓقكؿ إقﺎﺌؿ:
ﺎغت أهـ الﺒﺒ ػ ػػﺌر فﺄدركﺒٍﺌ

كأصﺎﺙ عﺌﺎدك اٖصىﺌـ قدهﺌ

هف ا٘ٓه ػػﺌف عﺌقﺎﺐ اٖهﺌىْ

ﺚهﺌة الﺎٓت كالركف الٓهﺌىْ

ككذلؾ فﺇف ٌذا الىشﺌط الﺔقﺌفْ ﺒﺚرؾ أٓضﺌن داخؿ الهﺗﺒهع ا٘سٛهْ ،كأىﺗز الهسمهكف خٛؿ الﺒﺌرٓخ ﺒكاصٛن

ﺔقﺌفٓﺌن عﺗٓﺎﺌن ،رﺎط أهصﺌر ا٘سٛـ ﺎعٓدٌﺌ كقرٓﺎٍﺌ 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 ﺒﺌرٓخ دهشؽ ،كأرخ فًٓ لكؿ هف

كﺒب عف دهشؽ أك ﺒعمـ أك عمـ فٍٓﺌ ،أك أقﺌـ ﺎٍﺌ زهىنﺌ ،كلدل هﺒﺌﺎعﺐ رﺗﺌؿ العمـ خٛؿ الﺒﺌرٓخ الذٓف ﺒفﺌعمكا
فْ ﺎمد كدهشؽ هﺔٛن فسﺒقؼ عمِ هﺊﺌت ال ارزٓٓف كالﺎصرٓٓف كالﺎغدادٓٓف كالىٓسﺌﺎكرٓٓف كاٖصفٍﺌىٓٓف

كاٖرضركهٓٓف كاٖىطﺌكٓٓف كالشٓ ارزٓٓف كالﺎخﺌرٓٓف كالﺗرﺗﺌىٓٓف الذٓف كفدكا هف عكاصـ هخﺒمفﺐ فْ العﺌلـ

ا٘سٛهْ كىزلكا ﺎﺌلشﺌـ كعمهكا فٍٓﺌ ،كﺒرككا أﺔ انر هف العمـ كالهعرفﺐ فٍٓﺌ.
كاٖهر ىفسً فْ شﺄف هف ﺒرﺗـ لﺎغداد كىٓسﺌﺎكر كالرم كشٓراز كأصفٍﺌف كالﺎصرة كالككفﺐ كالقﺌٌرة كهكﺐ
كالهدٓىﺐ كغٓرٌﺌ هف ﺚكاضر ا٘سٛـ الكﺎرل الﺒْ سعدت ﺎىكر ا٘سٛـ.
إىىْ  ٚأزعـ أف ذلؾ ﺒـ فْ إطﺌر همﺚقٓﺌت ﺔقﺌفٓﺐ ﺎﺌلهعىِ الدﺎمكهﺌسْ الﺚدٓث كلكف الﺒقﺌلٓد كأداب الﺒْ

كﺌىت ﺒغمب فْ العﺌلـ ا٘سٛهْ فْ قٓﺌـ الكٚة كالسٛطٓف ﺎﺌسﺒقﺎﺌؿ العمهﺌء كﺒكرٓهٍـ كﺎٓﺌف هىﺌزلٍـ كﺒقدٓهٍـ

لمىﺌس كىشر عمهٍـ ٌْ ،الﺒْ أسٍهت ﺎﺄف ﺒﺒـ ﺒمؾ الﺒﺚكٚت الكﺎرل فْ إطﺌر هﺗﺒهعﺌت عظٓهﺐ اعﺒىقت
ا٘سٛـ ،فمـ ٓكف هسهكﺚنﺌ عمِ ا٘طٛؽ لمفﺌﺒﺚٓف أف ٓﺒدخمكا فْ عقﺌﺊد الىﺌس ككﺌىت ﺒﺚكهٍـ أٓﺐ الكرٓهﺐ:
﴿ ٚإً ٍك ىرايى ًفْ ِّل
الد ً
ٓف﴾  ،كلكف ٌذا الدكر الﺎىﺌء ىٍضت فًٓ الهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ الهﺒطكعﺐ أﺚٓﺌىنﺌ كالهكمفﺐ هف
الدكلﺐ أﺚٓﺌىﺌن أخرل ،ﺎغطﺌء دﺎمكهﺌسْ أك ﺎدكف غطﺌء ،ﺚٓث كﺌف كصكؿ العﺌلـ إلِ عﺌصهﺐ إسٛهٓﺌن ﺚدﺔﺌن
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كﺎٓ ار ٓىشغؿ ﺎً الرأم العﺌـ كﺒقﺌـ فْ إطﺌري ىدكات كهﺚﺌضرات كلقﺌءات كاﺗﺌزات .كؿ ذلؾ كﺌف ٓﺚقؽ ﺒهﺌهﺌن

أٌداؼ الهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ فْ العﺌلـ الﺚدٓث هف دكف أف ﺒككف ٌذي الىشﺌطﺌت ﺒﺚت اسهﺌلهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ.

سفارة الحج:
اشﺒٍرت سفﺌرة الﺚﺖ ﺒﺌرٓخٓﺌن  ،كقد اٌﺒـ ﺎٍﺌ الخمفﺌء خٛؿ

الﺒﺌرٓخ اٌﺒهﺌهﺌن ﺎﺌلغﺌن ،ككﺌف لكؿ دكلﺐ إسٛهٓﺐ

سفٓرٌﺌ ككفدٌﺌ إلِ الﺚﺖ ،ككﺌىت هٍﺌـ سفٓر الﺚﺖ سٓﺌسٓﺐ كدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ الهقﺌـ اٖكؿ ،ﺚٓث ٓﺒكلِ الﺒىسٓؽ

هع الكفكد اٖخرل كالقٓﺌدات الهﺚمٓﺐ فْ الﺚﺖ ،كٓعﺒﺎر ههﺔٛن لمخمٓفﺐ أك لمسمطﺌف أك اٖهٓر الذم اﺎﺒعﺔً ،كهف
هٍﺌهً اٚعﺒىﺌء ﺎﺌلﺚﺗﺌج كﺒكفٓر اٖهف لٍـ عﺎر إﺗراء الﺒﺚﺌلفﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ هع الدكؿ كالقكل الﺒْ كﺌىت

ﺒﺚكـ طرٓؽ الﺚﺖ ،كهع زعهﺌء هكﺐ الهﺚمٓٓف.
ك ٚىقصد ﺎسفٓر الﺚﺖ ٌىﺌ فقًٓ الهىﺌسؾ ،فقد كﺌف فْ كفد الﺚﺖ دكهﺌ هرشدكف كفقٍﺌء ككعﺌظ ،ككذلؾ أطﺎﺌء
كرﺗﺌؿ أهف ،كلكف هٍﺌهٍـ كﺌىت  ٚﺒهس الشﺄف الدﺎمكهﺌسْ الذم كﺌف ٓﺒكٚي عﺌدة أهٓر الﺚﺖ الهكمؼ دكف

سكاي.

 ٛكﺌف الخمٓفﺐ اٖهكم
كقد اٌﺒهت الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ الهﺒعﺌقﺎﺐ ﺎهﺚهؿ الﺚﺖ ،كطقكسً كﺒقﺌلٓدي ،ففْ دهشؽ هﺔ ن
ٓﺒكلِ ﺎىفسً ا٘شراؼ عمِ ٌدآﺌ الﺚرـ الشرٓؼ ،ﺚٓث كﺌىت كسكة الكعﺎﺐ ٓﺒـ إعدادٌﺌ فْ ﺎمدة الكسكة فْ

أطراؼ دهشؽ ،ككﺌف زٓت الﺚرهٓف كالهسﺗد اٖقصِ ٓﺒـ اصطفﺌؤي هف ىقْ الزٓت كطﺌٌري ،كﺒخصص لً

هراكب خﺌصﺐ ،ككﺌف هﺚهؿ الﺚﺖ ٓﺒﺚرؾ فْ هككب هٍٓب فْ أﺗكاء اﺚﺒفﺌلٓﺐ ﺚٓث ٓصؿ الهﺚﺒفمكف إلِ
ﺔىٓﺌت الكداع الشﺌهٓﺐ ،عىد الكسكة ﺚْ ٓعقد الخمٓفﺐ ىفسً أهٓر الﺚﺖ ،كٓﺒفقد هراكب الزٓت كالكسكة ،كٓكدع

الهﺚهؿ فْ غﺌٓﺐ هف اٖﺎٍﺐ كالفخﺌهﺐ كالطقكسٓﺐ.

كقد ﺚﺌفظ ﺚكﺌـ ﺎٛد الشﺌـ كالعراؽ كهصر عمِ ٌذي الﺒقﺌلٓد كطكركٌﺌ ،كاىؾ ﺒﺗد فْ أدﺎٓﺌت ٌذي الدكؿ ﺎﺌلغ
اٌٚﺒهﺌـ ﺎهﺚهؿ الﺚﺖ كدٚٚﺒً السٓﺌسٓﺐ كاٚﺗﺒهﺌعٓﺐ كالدٓىٓﺐ ،كلرﺎهﺌ اٖخﺎﺌر ىفسٍﺌ فٓهﺌ ٓخص إرسﺌؿ
الكسكة كالٍدآﺌ كالزٓت لمﺎٓت الﺚراـ كهسﺗد الهدٓىﺐ كالقدس.
ككﺌف أهٓر الﺚﺖ هكمفﺌن ﺎﺇﺗراء صفقﺌت سٓﺌسٓﺐ كدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺎٓرة ،كه ار انر 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 الرهزٓﺐ.
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كهع أف هٍهﺐ أهٓر الﺚﺖ هرﺒﺎطﺐ ﺒهﺌهﺌن ﺎﺌلهىﺌسؾ الﺒْ جاء ﺎٍﺌ الىﺎْ الكرٓـ ،فﺇف عمٓىﺌ القكؿ أف ٌذي السفﺌرة
كﺌىت هكﺗكدة قﺎؿ ا٘سٛـ ،ككﺌىت أسكاؽ عكﺌظ كالهﺗﺌز كهﺗىﺐ هىﺌسﺎﺐ هكسهٓﺐ سىكٓﺐ لعقد الﺒﺚﺌلفﺌت

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

كقد قﺌـ الىﺎْ الكرٓـ ﺎﺇقرار ٌذي الﺚقٓقﺐ كﺒركٓﺗٍﺌ كاٚسﺒفﺌدة هىٍﺌ ﺒهﺌهﺌ ،فقد كﺌف ٓىﺒظر الهكاسـ لٓمﺒقْ أهراء
الﺚﺖ الكافدٓف فْ قكافؿ أقكاهٍـ ،كقد اشﺒٍر ىشﺌطً فْ الهكسـ ،كلقﺌءاﺒً ﺎﺄهراء الﺚﺖ الكافدٓف ،هف ﺒهٓـ
كٌذٓؿ ككىدة كالٓهف كالشﺌـ كالعراؽ ،كاشﺒٍر ﺎشكؿ خﺌص ﺚكاري هع كفد الﺚﺖ القﺌدـ هف الﺚٓرة كفًٓ زعهﺌء
الهىﺌذرة الهفركؽ ﺎف عهرك كٌﺌىﺉ ﺎف قﺎٓصﺐ كالهﺔىِ ﺎف ﺚﺌرﺔﺐ ،ككذلؾ كفد كىدة ككفد الطﺌﺊؼ ،كأخٓ نار كفد

ٓﺔرب هف اٖكس كالخزرج الذم عقد اﺒفﺌقٓﺐ ﺎﺌلغﺐ اٌٖهٓﺐ هع الرسكؿ الكرٓـ فْ العقﺎﺐ ﺎهىِ ،كٌْ اﺒفﺌقٓﺐ
قدر لٍﺌ أف ﺒغٓر كﺗً الﺒﺌرٓخ.
ككﺌف أكؿ أهٓر لمﺚﺖ فْ زهف الىﺎكة عﺒﺌب ﺎف أسٓد الذم كلْ ٌذي الهٍهﺐ فْ السىﺐ الﺔﺌهىﺐ ﺎعد أف ﺒـ الفﺒﺙ،
ﺔـ أرسؿ الىﺎْ الكرٓـ فْ السىﺐ الﺒﺌلٓﺐ أﺎﺌ ﺎكر الصدٓؽ أهٓ انر عمِ الﺚﺖ فْ سفﺌرة ٌﺌهﺐ كﺒﺌرٓخٓﺐ ،ﺔـ أﺒﺎعً

ﺎعمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب فْ هٍهﺐ خﺌصﺐ لﺒٛكة سكرة ﺎراءة ،كاىٍﺌء الﺎٛغﺌت السﺌﺎقﺐ فٓهﺌ ٓخص الﺒﺚﺌلفﺌت هع
القﺎﺌﺊؿ العرﺎٓﺐ كﺎىﺌء عقكد ﺗدٓدة هع العرب الذٓف رفضكا الدخكؿ فْ ا٘سٛـ.

كهﺌ أف سفﺌرة الﺚﺖ ﺒعﺌظهت أٌهٓﺒٍﺌ فْ عٍد الدكلﺐ آٖكﺎٓﺐ كالىكرٓﺐ كالههﺌلٓؾ ،كأضٓفت إلِ هٍﺌـ أهٓر
الﺚﺖ هسؤكلٓﺌت هﺒعددة هىٍﺌ ا٘شراؼ عمِ أكقﺌؼ الﺎمد الﺚراـ ،كﺒطكٓرٌﺌ ،كقد كﺌف هف دأب الهمكؾ كاٖهراء
أف ٓقكهكا ﺎﺒطكٓر ٌذي الهىﺌسؾ كالهرافؽ كﺒرؾ ﺎصهﺐ ﺒرﺒﺎط ﺒﺌرٓخٓﺌن ﺎﺌلخمٓفﺐ الهذككر.
أهﺌ الدكلﺐ العﺔهﺌىٓﺐ فقد اٌﺒهت اٌﺒهﺌهنﺌ ﺎﺌلغنﺌ ﺎسفﺌرة الﺚﺖ ،ككﺌف هىصب أهٓر الﺚﺖ ٓ ٚىﺌلً إ ٚكﺎﺌر رﺗﺌؿ

الدكلﺐ ﺎعد خدهﺌت ﺗمٓمﺐ هشٍكرة ،ككﺌف عمِ اٖغمب قﺌﺊدنا عسكرٓنﺌ شٍٓ نارٖ ،ف الﺚهمﺐ هسؤكلﺐ عف أهف

الطرٓؽ إلِ الﺚﺖ ،كهﺌ كﺌف هف هٍهﺒً إقﺌهﺐ الخﺌىﺌت كالىزؿ عمِ الطرؽ كﺒﺄهٓف ﺚهﺌٓﺒٍﺌ كخدهﺌﺒٍﺌ ،كهﺌ كﺌف

ٓﺚهؿ عﺌدة إلِ أٌؿ الﺚﺗﺌز هراسٓـ سمطﺌىٓﺐ ﺎﺌ٘عفﺌء هف الضراﺊب كالرسكـ لكؿ أٌؿ الﺚﺗﺌز ،كٓقكـ ﺎﺒكزٓع
الصرة الٍهﺌٓكىٓﺐ عمِ أٌؿ الهدٓىﺐ هف اٖشراؼ كالهقدهٓف كٌْ ٌدآﺌ سمطﺌىٓﺐ هﺒهٓزة ﺒخصص لٗشراؼ
كأٌؿ الﺎٓت كزعهﺌء الﺚﺗﺌز فْ هكﺐ كالهدٓىﺐ.
كهﺌ كﺌف هككب الﺚﺖ ٓكدع فْ اﺚﺒفﺌٚت هٍٓﺎﺐ عمِ أطراؼ الهدف الﺒْ ٓﺒﺚرؾ هىٍﺌ الﺚﺗﺌج عىد ﺔىٓﺌت
الكداع هىٍﺌ ،ككﺌف فٍٓﺌ الهﺚهؿ كٌك هﺗسـ لمكعﺎﺐ الهشرفﺐ عمِ هخهؿ أسكد ٓكضع عمِ ظٍر ﺎعٓر ٓﺒقدـ
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القﺌفمﺐ ،كالسىﺗؽ كٌك عمـ رسكؿ ا﵀ ٓكضع عمِ ىﺌقﺐ خﺌصﺐ ،ككﺌف الهككب ٓشﺒهؿ عﺌدة عمِ الزٓت
كالشهكع الﺒْ ﺒٍدل لمﺚرـ الشرٓؼ.
كهﺌ رسـ العﺔهﺌىٓكف ﺎﺒعٓٓف سردار الﺚﺖ كٌك ىقٓب الﺚﺗﺌج كهقدهٍـ ،كهفﺒْ الﺚﺖ كفقًٓ الهﺚهؿ ،كاخﺒصكا
الﺚﺖ الشﺌهْ ﺎهىصب أهٓر الركب الذم كﺌف عﺌدة أﺚد الﺎﺌشكات الكﺎﺌر ،ككﺌف الﺚﺖ ٓﺎدأ هف
اٖسﺒﺌىﺐ ﺎرعﺌٓﺐ السمطﺌف العﺔهﺌىْ ىفسً كٓضـ ﺚﺗﺌج

إسطﺌىﺎكؿ هف

إسطﺌىﺎكؿ كﺎٛد القكقﺌز كالﺎمقﺌف كٓىضـ إلٍٓـ عمِ

الطرٓؽ ﺚﺗﺌج اٖىﺌضكؿ كاٖىطﺌكٓﺐ كﺚمب كﺚهﺌي كﺚهص كلﺎىﺌف كٓكﺒهؿ اﺗﺒهﺌع الهككب فْ الشﺌـ الشرٓؼ
عىد ه ازراﺒٍﺌ ،ﺔـ ٓﺒـ كداعٍـ إلِ هدٓىﺐ الكسكة ﺗىكب دهشؽ عمِ ﺔىٓﺌت الكداع فْ الشﺌـ ﺚٓث ٓﺒـ ﺒﺚهٓؿ

كسكة الكعﺎﺐ الهشرفﺐ هىٍﺌ ،ككﺌف كؿ كاؿ عﺔهﺌىْ هكمفنﺌ ﺎﺒﺄهٓف أهف الطرٓؽ 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.

ص اَّلري آ ،"ْٓٚكٌْ القكات الﺒْ كﺌىت ﺒقكـ ﺎﺌ٘عداد لٛﺚﺒفﺌؿ لخركج الصرة كالهﺚهؿ
كهﺌ ﺒـ اسﺒﺚداث " ي
كهككب الﺚﺖ هف أهﺌـ القصر السمطﺌىْ ،ﺔـ ٓىﺌط ﺎٍﺌ الﺚفﺌظ عمِ الصرة كالهﺚهؿ كقﺌفمﺐ الﺚﺖ ،ﺚﺒِ ﺒصؿ

كﺒعكد فْ أهف كسٛـ .

ككﺌف أهٓف الصرة الٍهﺌٓكىٓﺐ يٓخﺒﺌر فْ هعظـ اٖﺚٓﺌف هف ﺎٓف كﺎﺌر العسكرٓٓف الهشٍكد لٍـ ﺎﺌلﺒهٓز العسكرم
كالﺒدٓف كﺚسف السٓر كالسمكؾ كالﺒقِ الكرع كطٍﺌرة الٓد كالعدؿ ،ﺚﺒِ ٓشرؼ ﺎىفسً عمِ القكات الهرافقﺐ
لمهﺚهؿ ،كقﺌفمﺐ الﺚﺖ .كهﺌ ٓقكـ ﺎﺒسمٓـ الفرهﺌف الخﺌص ﺎﺒكزٓع أهكاؿ الصرة الٍهﺌٓكىٓﺐ عمِ الﺚرهٓف الشرٓفٓف
كأكﺗً الﺒصرؼ كالصرؼ هىٍﺌ إلِ شرٓؼ هكﺐ كهشﺌٓخ الﺚرهٓف الشرٓفٓف ،ﺎﺚضكر رﺗﺌٚت الدكلﺐ العمهﺌء

كقﺌدة القكات الهكﺗكدة فْ كؿ هف هكﺐ كالهدٓىﺐ كﺗدة كالطﺌﺊؼ ،كأهراء قكافؿ الﺚﺖ .ككﺌف ٓشرؼ ﺎىفسً
ﺎﺌعﺒﺎﺌري ههﺔ ٛ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 ﺒكزٓع اٖكقﺌؼ كالهخصصﺌت عمِ أٌﺌلْ الﺚرهٓف ،فٓقدـ ﺒقرٓ ار هفص ٛإلِ الصدر اٖعظـ كشٓخ
ا٘سٛـ فْ ً
ً
أسﺒﺌىﺐ ،كﺎعدٌﺌ ٓهﺔؿ ﺎٓف ٓدم السمطﺌف لٓقدـ ﺒقرٓري عهﺌ أىﺗزي فْ هكسـ الﺚﺖ كهرﺊٓﺌﺒً

كهقﺒرﺚﺌﺒً لمهكسـ القﺌدـ

.
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ككهﺌ ٌك ظﺌٌر فﺇف أهٓر الﺚﺖ كﺌىت لً صفﺐ دﺎمكهﺌسٓﺐ هﺒهٓزة ،ككﺌف ٓهﺔؿ السمطﺌف العﺔهﺌىْ فْ كؿ هﺌ
ٓﺒصؿ ﺎشؤكف الﺚرهٓف كهىطقﺐ الﺚﺗﺌز كطرٓؽ الﺚﺖ.
كهف الىﺌﺚٓﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺒعﺒﺎر سفﺌرة الﺚﺖ ىكعنﺌ ههﺒﺌ ناز هف الﺒهﺔٓؿ الدﺎمكهﺌسْ فكؽ العﺌدة ،كهﺌ أف الهىﺌصب
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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الفصل الثاني:
o

القيم الدبموماسية في اإلسالم

آداب السفراء

o

مبدأ المعاممة بالمثل

o

مسؤولية السفير بين وطن ودار إقامت

o

الدبموماسية واختالف العقائد
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آداب السفراء:
أشﺌر القرآف الكرٓـ إلِ ﺗهمﺐ هف الكصﺌٓﺌ لهف ٓىكب عف اٖهﺐ فْ خدهﺐ هصﺌلﺚٍﺌ ،ككذلؾ ﺗﺌءت السىﺐ
الهشرفﺐ ﺎعدد هف ٌذي الكصﺌٓﺌ الﺚكٓهﺐ ،كٌْ آداب  ٚﺒخﺒمؼ كﺔٓ نار عهﺌ اعﺒهدي الهﺗﺒهع الدكلْ فْ إطﺌر
العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ كا٘ىسﺌىٓﺐ ﺎٓف اٖهـ كالشعكب.

كهع أىً لـ ٓﺒـ ﺒﺚرٓر ٌذا الﺎﺌب هسﺒقٛن فْ الفقً ا٘سٛهْ هف قﺎؿ كلكىىﺌ سىﺚﺌكؿ اٚقﺒراب هف ٌذي الغﺌٓﺐ،

كفؽ ىٌدم الكﺒﺌب كىكر السىﺐ الهشرفﺐ.

كهف أقدـ الىصكص فْ أدب السفراء هﺌﺗﺌء فْ كﺒﺌب (أخٛؽ الهمكؾ) لمﺗﺌﺚظ الهﺒكفِ عﺌـ ٌ 255ﺗرٓﺐ
ﺒﺚت عىكاف "آداب السفٓر" هﺌىصً :
الﺚؽ عمِ الهمؾ أف ٓككف رسكليً صﺚٓﺙ ً
ِّل
الفطرة كالهزاج ،ذا و
ﺎصٓر ﺎهخﺌرج الكٛـ
نا
ﺎٓﺌف كعﺎﺌرة،
"كهف
اَّل
ً
كأﺗكﺎﺒًًِّ ،ل
ﺚهؿ ،كعمِ
طﺎع ،ﺚﺌفظنﺌ لًهﺌ ِّل
طه وع أك ٍ
هؤدٓﺌن ٖلفﺌظ الهمؾ كهعﺌىٍٓﺌ ،صﺌدؽ المٍﺗﺐٓ ٚ ،هٓؿ إلِ ى
).
ٓهﺒﺚف رسكلىً هﺚىﺐن طكٓمﺐ قﺎؿ أف ٓﺗعىمً رسكٚن(
الهمؾ أف
ى
كقد اهﺒٗت كﺒب اٖدب ﺎﺌلكصﺌٓﺌ الكﺔٓرة الﺒْ كﺌف ٓزكد ﺎٍﺌ السفراء لدل اﺎﺒعﺌﺔٍـ فْ هصﺌلﺙ اٖهﺐ ،كفٓهﺌ

ٓمْ طﺌﺊفﺐ هف أداب الﺒْ ٓىﺎغْ أف ٓﺒﺚمِ ﺎٍﺌ السفٓر كفؽ هﺌ أرشد إلًٓ فقٍﺌء ا٘سٛـ كدلت عمًٓ هﺎﺌدئ
الشرٓعﺐ.

أخالق الملوك ،للجاحظ ،ص 25 - 1
93

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
كاىهﺌ ﺒهﺔؿ هف أكفدكؾ ،كﺚؽ اٖهﺐ ٌىﺌ هؤكد فْ هﺚﺌسﺎﺒً فْ كؿ هﺌ ٓقكؿ كٓفعؿ.
كٌذي الىزاٌﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺚؽ ككاﺗب ،كعمِ الدكلﺐ أف ﺒكفر ظرؼ الىزاٌﺐ لمرسكؿ الهﺎﺒعث هىٍﺌ كلمرسكؿ

الكافد عمٍٓﺌ ،كاف أم ضغط عمِ السفٓر لﺒقدٓـ خٛؼ هﺌ كمؼ ﺎً ٓعﺒﺎر خٓﺌىﺐ لمىزاٌﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ
ٓىﺎغْ أف ﺒﺒكفر فْ سمكؾ السفٓر.
ؤدكٍا اٖىه ىﺌى ً
ٍه يريك ٍـ أىف ﺒي ُّ
ىٌمًٍىﺌ
ﺌت إًىلِ أ ٍ
ى
كقد دؿ عمِ ذلؾ عهكـ الهعىِ فْ الىص القرآىْ﴿ :إً اَّلف المٌ ىً ىٓﺄ ي
الى ً
ىﺎ ٍٓ ىف اَّل
ﺌس أىف ﺒى ٍﺚ يك يهكٍا ﺎًﺌٍل ىع ٍد ًؿ﴾ ،كالسفﺌرة ككؿ هﺌ خكلﺒؾ اٖهﺐ هف كاﺗب فٍٓﺌ أهﺌىﺐ ٓﺒعٓف أداؤٌﺌ

كﺗً صﺚٓﺙ هف اٖداء.

ىكًا ىذا ىﺚ ىك ٍهﺒيـ
لٗهﺐ عمِ

كفْ القرآف الكرٓـ كﺔٓر هف الكصﺌٓﺌ الﺒْ ﺒﺄهر ا٘ىسﺌف ﺎهراقﺎﺐ ا﵀ فْ قكلً كفعمً ،فﺇف ا﵀ ﺎصٓر رقٓب ،كهﺌ
ٓمفظ هف قكؿ إ ٚلدًٓ رقٓب عﺒٓد.
كهف الهكاقؼ الدقٓقﺐ فْ ٌذا الﺗﺌىب أف رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ اسﺒقﺎؿ أﺎﺌ رافع رسكٚن هف قرٓش،

فﺌسﺒهع إلًٓ ،كلكف ٌذا الرسكؿ سرعﺌف هﺌ ﺒﺄﺔر ﺎﺌلىﺎْ الكرٓـ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ،كرغب فْ ا٘سٛـ ،كلكف

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

الدﺎمكهﺌسٓﺐ.
كفْ عﺎﺌرة ﺎﺌلغﺐ الكعْ ﺎﺌٔداب الدﺎمكهﺌسٓﺐ

الرفٓعﺐ ،قﺌؿ لً رسكؿ ا﵀" :إىْ  ٚأخٓس ﺎﺌلعٍد ،ك ٚأﺚﺎس

فﺌرﺗع إلٓىﺌ"
الﺎرد ،كلكف ارﺗع إلٍٓـ ،فﺇف كﺌف فْ قمﺎًؾ الذم فًٓ أف،
ٍ

(

).

رواه اإلمام أحمد في مسنده ،ج  ، 6ص  8كما رواه الترمذي والنسائي ،والمعنﻰ ال أحبس البرد أي ال أحبس البريد ،بل يجب أن
أيسره ليصل إلﻰ غايته،
94

كفْ ٌذا الهكقؼ الىﺎكم الﺚكٓـ دٚلﺐ عظٓهﺐ هف كﺗٍٓف ،فٍْ اﺚﺒراـ ٖهﺌىﺐ الرسﺌلﺐ الﺒْ كمؼ ﺎٍﺌ رسكؿ
قرٓش هف ﺗﺌىب ،كٌْ هف ﺗﺌىب آخر دعكة لمﺒﺄهؿ كالدراسﺐ كاٚسﺒﺎصﺌر فْ اخﺒٓﺌر العقٓدة ،فقد ٓككف الرﺗؿ

قد ﺒﺄﺔر ﺎﺌلﺗك الهﺚٓط ﺎً ،فﺄراد رسكؿ ا﵀ لً أف ٓدخؿ ا٘سٛـ عف قىﺌعﺐ كٓقٓف.

كﺎﺌلفعؿ فقد عﺌد أﺎك رافع إلِ قرٓش 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

كرقﺌء الخزاعْ كالﺚمٓس ﺎف عمقهﺐ كآخركف

كﺌىت ﺒىشرح صدكرٌـ لٓٙهﺌف كلكف رسكؿ ا﵀ ٓ ٚقﺎؿ هىٍـ

ىقض عٍدٌـ لهف أرسمٍـ ﺎؿ ٓﺄهرٌـ أف ٓراﺗعكا أىفسٍـ ﺎعد أداء هٍهﺒٍـ الدﺎمكهﺌسٓﺐ كالﺒفﺌكضٓﺐ.

التزام مبادئ القدوة في السموك الشخصي:
السفٓر لٓس ﺚ انر فْ اخﺒٓﺌر سمككً ،ﺎؿ إف كاﺗﺎً الهٍىْ ٓفرض عمًٓ الﺒخمْ عف كﺔٓر هف رغﺌﺊﺎً،

كٓﺒكﺗب

عمًٓ اﺗﺒىﺌب كﺔٓر هف الشﺎٍﺌت ﺚﺒِ ٓ ٚقع فْ الهﺚظكر.

ً
اَّل ً
كف ﴾ ،كفًٓ قكلً
كف ىهﺌ ى ٚﺒى ٍف ىعمي ى
آه يىكا ل ىـ ﺒىقيكلي ى
كفْ القرآف الكرٓـ كصﺌٓﺌ كاضﺚﺐ فْ ٌذا الهعىِ ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
يخﺌلً ىف يك ٍـ إًىلِ ىهﺌ أ ٍىىٍىﺌ يك ٍـ ىع ٍىًي ﴾.
ىف أ ى
ﺒعﺌلِ ﴿:ىك ىهﺌ أ ًير ي
ٓد أ ٍ
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 طرفنﺌ 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 الﺚرٓﺌت الشخصٓﺐ،

كﺒمﺒزـ الﺔقﺌفﺐ الغرﺎٓﺐ عهكهﺌن هﺎدأ ﺚرٓﺐ ا٘ىسﺌف الشخصٓﺐ ،كﺒعﺒﺎر سمككً خﺌرج أكقﺌت الدكاـ الرسهْ شﺄىﺌن

شخصٓنﺌ  ٚصمﺐ ٖﺚد ﺎً فْ ﺚٓف أف ا٘سٛـ ٓﺄهر ﺎﺌٚسﺒقﺌهﺐ فْ كؿ ﺚﺌؿ.
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أن يترك الفحشاء والمنكر

حق مى من يصعد المنبر

ويحسن السر الذي أضمر

ويحسن القول الذي قالـــ

كٓﺗب القكؿ إف هﺌ ذكرىﺌي عف ا٘فراط فْ هىﺙ الهكظؼ الﺚككهْ الﺚرٓﺐ الشخصٓﺐ خﺌرج كقت دكاهً لٓست

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.

اال تناء بالمظهر واظهار الهيبة في غير مخيمة وال إسراف:
السفٓر ٓهﺔؿ الدكلﺐ كالشعب ،كعمًٓ أف ٓﺚﺌفظ عمِ ٌذي الصكرة فْ عٓكف الىﺌس ،كلٓس الﺒكاضع هﺚهكدنا فْ
كؿ ﺚﺌؿ ،ﺎؿ الهطمكب ٌىﺌ ﺒهﺔٓؿ الﺎٛد ﺎهﺌ ٓمٓؽ ﺎكراهﺐ أٌمٍﺌ كﺚسف شهﺌﺊمٍـ.

كقد ٓككف هف طﺎع السفٓر الﺎسﺌطﺐ كالﺒكاضع ،كلكف هﺌ ٓىﺎغْ أف ٓظٍري فْ هىزلً كهكﺒﺎً كدعكاﺒً إىهﺌ ٌك
سهعﺐ ﺎٛدي كهكﺌىﺒٍﺌ كلٓس شهﺌﺊمً الشخصٓﺐ.
ككﺌف هف شهﺌﺊؿ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ أف ٓمﺎس أﺚسف المﺎﺌس لٓسﺒقﺎؿ الكفد ،ككﺌف لً دلك هﺌء ٓككر

عهﺌهﺒً عمًٓ لٓطؿ عمِ الىﺌس ﺎهﺌ ٓﺒىﺌسب هف إىﺌقﺐ كﺚسف هظٍر ،كعف يعركة

 " :أف ﺔكب رسكؿ ا﵀ الذم

كﺌف ىٓخرج فًٓ إلِ الكفد رداء ﺚضرهْ كا ازري هف ىسﺖ يعهﺌف كﺌف ٓمﺎسٍهﺌ ٓكـ الﺗهعﺐ كالعٓدٓف ﺔـ
يٓطكٓﺌف"( ) ،كعف ﺗﺌﺎر" :كﺌف رسكؿ ا﵀ ىٓمﺎس يﺎ ٍرىدي اٖﺚهر فْ العٓدٓف كالﺗهعﺐ ".

كٓ ٚكﺗد كﺒﺌب فْ الفقً ا٘سٛهْ إ ٚكفًٓ ﺎﺌب المﺎﺌس ،كﺎٓﺌف هﺌ ٓﺚسف كهﺌ ٓقﺎﺙ هف المﺎﺌس ،كٌك هﺌ ﺎٓىً
ً
ً
ل ىذلً ىؾ
آد ىـ قى ٍد أ ى
﴿ٓﺌ ىﺎىًْ ى
القرآف الكرٓـ ﺎقكؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ  :ى
ﺌس الﺒاَّل ٍق ىك ى
ﺌسﺌ يٓ ىك ًارم ىس ٍك ىءاﺒ يك ٍـ ىكًرٓ نشﺌ ىكلًىﺎ ي
ىىزٍلىىﺌ ىعمى ٍٓ يك ٍـ لىﺎ ن
ىخ ٍٓهر﴾ .كقد أكصت الشرٓعﺐ ﺎىظﺌفﺐ الﺎدف كالﺔكب كالهكﺌف ،كعىد رسكؿ ا﵀ هف خصﺌؿ الفطرة ﺒقمٓـ اٖظﺌفر
كاٖخذ هف الشﺌرب كالطٓب.

ككﺌف رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ٓقكؿ:

"ﺚﺎب إلْ هف دىٓﺌكـ الطٓب كالىسﺌء كﺗعمت قرة عٓىْ فْ

الصٛة" ،ككﺌف ٓ ٚخرج إلِ الىﺌس إ ٚهطٓﺎﺌن ،ككﺌف ٓعﺗﺎً الهسؾ كالزعفراف ،كقد ركٓت ٌذي الشهﺌﺊؿ كمٍﺌ
فْ أﺎكاب السىف الىﺎكٓﺐ فكﺌىت دلٓٛن كاضﺚﺌن عمِ كﺗكب العىﺌٓﺐ ﺎﺌلهظٍر الﺚسف فْ ا٘سٛـ
المختصر الكبير في سيرة الرسول ،عز الدين بن جماعة الكتاني ،ج ، 1ص 82
سورة األعراف 26

قال العراقي في ألفيته في شمائل النبي الكريم:
ِّ
الطيبُ والنسَ ا ُء ُح ِّببَا َل ُه * ويَكرَ هُ الريحَ ال َكري َه ُكلَّ ُه
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(

).

كعف اﺎف هسعكد أف رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ قﺌؿٓ ٚ" :دخؿ الﺗىﺐ هىكﺌف فْ قمﺎً هﺔقﺌؿ ذرة هف كﺎر "،

قﺌؿ رﺗؿ":إف الرﺗؿ ٓﺚب اف أف ٓككف ﺔكﺎٍﺚسىﺌ كىعمً ﺚسىﺐ ،فٍؿ ذلؾ هف الكﺎر؟ " فقﺌؿ صمِ ا﵀ عمًٓ
كسمـ" :أف ا﵀ ﺗهٓؿ ٓﺚب الﺗهﺌؿ ،الكﺎر ﺎطر الﺚؽ كغهطﺌلىﺌس

(

).

كهع أف رسكؿ ا﵀ كﺌف أعظـ الىﺌس ﺒكاضعﺌن كأشدٌـ ﺎسﺌطﺐ ،كلكىً كﺌف أٓضﺌن كهﺌ كصفً ا﵀:

"أعزة عمِ

الكﺌفرٓف أذلﺐ عمِ الهؤهىٓف ،رﺚهﺌء ﺎٓىٍـ " ،ك ٚﺒىﺌقض ﺎٓف الﺎسﺌطﺐ الشخصٓﺐ كﺎٓف إظٍﺌر هىزلﺐ الدكلﺐ فْ

الٍٓﺎﺐ كالهقدرات كالكفﺌٓﺐ كالكفرة.

كلعؿ ههﺌ ٓشكؿ ٌىﺌ الهكقؼ الهشٍكر لعهر ﺎف الخطﺌب الذم شرﺚً ﺚﺌفظ إﺎرآٌـ ﺎقكلً:
ﺎٓف الرعٓﺐ عط ٛكٌك راعٍٓﺌ

كراع صﺌﺚب كسرل أف رأل عيه انر
كعٍدي ﺎهمكؾ الفرس أف لٍﺌ

سك ار هف الﺗىد كاٖﺚراس ٓﺚهٍٓﺌ
فًٓ الﺗٛلﺐ فْ أسهِ هعﺌىٍٓﺌ

رآي هسﺒغرقﺌ فْ ىكهً فرأل

ﺎﺎردة كﺌد طكؿ العٍد ٓﺎمٍٓﺌ

فكؽ الﺔرل ﺒﺚت ظؿ الدكح هشﺒهٛن
فٍﺌف فْ عٓىً هﺌ كﺌف ٓكﺎري

هف اٖكﺌسر كالدىٓﺌ ﺎﺄٓدٍٓﺌ

أهىت لهﺌ أقهت العدؿ ﺎٓىٍـ

فىهت فٍٓـ قرٓر العٓف ٌﺌىٍٓﺌ

كأصﺎﺙ الﺗٓؿ ﺎعد الﺗٓؿ ٓركٍٓﺌ

كقﺌؿ قكلﺐ ﺚؽ أصﺎﺚت هﺔٛ

إف الشٓﺌطٓف ﺒخشِ ﺎﺄس هخزٍٓﺌ

كفر شٓطﺌىٍﺌ لهﺌ رأل عه انر

كالكاقع أف ٌذا الهكقؼ ٖهٓر الهؤهىٓف عهر ٓعكس الﺎسﺌطﺐ الﺒْ كﺌف ٓعٓشٍﺌ الىﺌس فْ الهدٓىﺐ ،كاٖهف

الذم ﺚققً ا٘سٛـ ،ك ٚأشؾ أٓضنﺌ أىٍﺌ كﺌىت رسﺌلﺐ دﺎمكهﺌسٓﺐ هﺎﺌشرة أراد عهر ﺎف الخطﺌب أف ٓرسمٍﺌ إلِ
كسرل الهشٍكر ﺎﺌٖﺎٍﺐ كالﺎذخ كالﺒرؼ ،أف الهسمهٓف لٓسكا ﺎﺄصﺚﺌب هطﺌهع دىٓكٓﺐ ،إىهﺌ لٍـ رسﺌلﺐ ٌدل

كىكر ،كأف قصكر الدىٓﺌ لٓست فْ أعٓىٍـ ك ٚهطﺌهعٍـ ،كاىهﺌ هرادٌـ أف ٓكسركا سمطﺌف الهسﺒﺎدٓف عف
الىﺌس ،كٓهىﺚكٌـ الﺚرٓﺐ الﺒْ قﺌؿ عىٍﺌ عهر فْ خطﺌﺎً:

أهٍﺌﺒٍـ أﺚ ار انر".

ك
ك وحدَ هُ كذاكَ ال ُّس ُّ
ك * والمِس ُ
وطِ ي ُب ُه غَ الِي ٌَة ومِسْ ُ
َب ُخو ُرهُ الكافو ُر والعُو ُد ال َّندي * وعَ ي ُن ُه ي َْك ُحلُهَا باإلث ِم ِد
الفية العراقي ،ص 20
صحيح مسلم ،ج ، 1ص66
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"ٓﺌ عهرك ..هﺒِ اسﺒعﺎدﺒـ الىﺌس كقد كلدﺒٍـ

كهع هﺚﺌفظﺐ عهر عمِ ٌذا المكف هف الﺎسﺌطﺐ ،كلكىً أقر هعﺌكٓﺐ فْ الشﺌـ ﺚٓىهﺌ أظٍر اﺎٍﺐ الهمؾ ،ك ﺚٓف
اعﺒرض أﺎك ذر عمِ اﺒخﺌذي قصر الخضراء كهﺌ كضع فًٓ هف هظﺌٌر الهمؾ كاٖﺎٍﺐ كالىفﺌﺊس ،كقد كﺒب

عهر لهعﺌكٓﺐ فْ ذلؾ فقﺌؿٓ" :ﺌ أهٓر الهؤهىٓف إف أٌؿ الشﺌـ أٌؿ همؾ ،فﺄخﺌؼ إف صرفت عىٍـ ذلؾ أف
ىٍكف فْ أعٓىٍـ ،كاىً ٓ ٚصمﺙ لٍـ إٌ ٚذا " ...فرضْ عهر هىً ذلؾ ،كأقر هﺎدأ اخﺒٛؼ اٖﺚكاؿ ﺎﺌخﺒٛؼ
الﺎمداف.

احترام التقاليد الدبموماسية ما لم تتعارض مع قيم اإلسالم:
إف قٓﺌـ السفراء ﺎﺌلﺒزاـ هعﺌٓٓر الﺒقﺌلٓد الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ ا٘ﺒٓكٓت كالﺒكاصؿ كالهﺗﺌهمﺐ ٌْ أهكر هﺚهكدة ،ﺒىفٓذان
ﺌف ىﺎ ٍع ىد
لمعقكد الﺒْ ﺒعﺌقد عمٍٓﺌ ٌؤٚء السفراء ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ ﴿ :ىكأ ٍىكفيكا ﺎً ىع ٍٍ ًد الماَّل ًً ًإ ىذا ىع ى
ضكا ٍاٖ ٍىٓ ىه ى
ﺌٌ ٍدﺒي ٍـ ىكى ٚﺒىٍىقي ي
ﺒى ٍك ًك ًٓد ىٌﺌ﴾( ).
كلكف ذلؾ ٓﺗب أف ٓ ٚﺒىﺌقض هع قٓـ ا٘سٛـ الكﺎرل ،كٓﺗب القكؿ إف ا٘سٛـ لـ ٓفصؿ كؿ ﺚٛؿ كاىهﺌ

 ،كلـ ٓقؿ كقد فصؿ لكـ هﺌ

اَّلؿ ىل يك ٍـ ىهﺌ ىﺚ اَّلرىـ ىعىم ٍٓ يك ٍـ﴾
﴿كىق ٍد ىفص ى
اكﺒفِ ﺎﺒفصٓؿ الﺚراـ ،كقد قﺌؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ :ى
أﺚؿ لكـ ،فﺌلﺚٛؿ أصؿ كالﺚراـ طﺌرئ ،كفْ ﺎﺌب الطعﺌـ كالشراب فﺇف الﺚراـ الذم  ٚلﺎس فًٓ ٌك هﺌ ﺗﺌءت
يكﺚْ إًلى اَّلْ هﺚ اَّلرهﺌ عمىِ طى ً
ً
ً ً
كﺚﺌ
ﺌعوـ ىٓ ٍ
ط ىع يهٍيًﺇ اَّل ٚأ ٍ
كف ىه ٍٓﺒىﺐن أ ٍىك ىد نهﺌ ىه ٍسفي ن
ىف ىٓ يك ى
يى ن ى
ﺎً أٓﺐ الكرٓهﺐ ﴿ :يق ٍؿ ى ٚأىﺗ يد فْ ىهﺌ أ ى
اَّل ً
اَّل ً ً
ً ً
ً
أ ٍىك لى ٍﺚ ىـ ًخ ٍى ًز و
ٓف
﴿ٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓرفىًﺇاَّلىًي ًر ٍﺗ هس أ ٍىك ف ٍسقنﺌ أيٌ اَّلؿ ل ىغ ٍٓ ًر المً ﺎًً﴾  ،ﺔـ ىزؿ ﺒﺚرٓـ الخهر فْ آٓﺐ صرٓﺚﺐ :ى
ً
اَّل
ﺌف فى ٍ ً
ً
ىزٚـ ًر ٍﺗ هس ًه ٍف ىعه ًؿ اَّل
الش ٍٓطى ً
كف".
ﺌﺗﺒىى يﺎكيي لى ىعم يك ٍـ ﺒيٍفم يﺚ ى
ص ي
آهىيكا إًاَّلى ىهﺌ اٍل ىخ ٍه ير ىكاٍل ىه ٍٓس ير ىك ٍاٖ ٍىى ى
ى
ى
ﺌب ىك ٍاٖ ٍى ي
كٓسﺒطٓع السفراء أف ٓﺒﺗىﺎكا ٌذي الهﺚرهﺌت الخهسﺐ ،كٓككف كؿ هﺌ كراءٌﺌ عمِ اٖصؿ الذم أﺚمً ا﵀ ،كٚ
ٓﺚرـ إ ٚهﺌ ﺔﺎت ضرري ﺎدلٓؿ صﺚْ ﺎٓف ،كٌذا قدر ٓشﺒرؾ فًٓ كؿ العقٛء.
إف هﺗﺌراة العرؼ الدﺎمكهﺌسْ فْ أكؿ لﺚـ الخىزٓر كشرب الخهر ٓﺒىﺌقض هع القٓـ ا٘سٛهٓﺐ الﺒْ ﺗﺌءت

صﺌرهﺐ فْ ﺒﺚرٓـ ٌذٓف المكىٓف هف الهطﺌعـ.

كٓﺗب القكؿ إف الدﺎمكهﺌسٓﺐ العﺌلهٓﺐ ىﺌضﺗﺐ ككاعٓﺐ كهرىﺐ ،كٓدرؾ الدﺎمكهﺌسٓكف الخﺎراء هف كؿ اٖهـ
خصﺌﺊص ٌذي الشرٓعﺐ ،كٓﺚﺒرهكىٍﺌ ،كٌذا المكف هف اٚﺚﺒراـ ٌك أﺎسط قكاعد الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كالﺒزاهً ٓعكس
كعٓنﺌ دﺎمكهﺌسٓنﺌ لدل الفرٓقٓف.

كاٖهر ىفسً ٓﺒعٓف فْ السفٓر الذم ٓخدـ فْ ﺎٛد ٓمﺒزـ أٌمٍﺌ طعﺌهﺌن ىﺎﺌﺒٓﺌن اﺒﺎﺌعﺌن ٖدٓﺌىٍـ فٓ ٛصﺙ أف ٓقدـ

لٍـ أطﺎﺌؽ ههﺌ ٓعﺒقدكف ﺚرهﺒً ،ككذلؾ ٓىﺎغْ اٚىﺒﺎﺌي إلِ الهكاﺊد الﺒْ ﺒقدـ لمهسٓﺚٓٓف خٛؿ الصكـ الكﺎٓر
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قﺎؿ الفصﺙ فْ الدكؿ الﺒْ ﺒﺒﺎىِ الﺒقﺌلٓد الهسٓﺚٓﺐ فٓ ٛىﺎغْ اف ٓقدـ لٍـ المﺚـ خٛلﺊذ،

كاىهﺌ شﺄف

الدﺎمكهﺌسٓﺐ أف ﺒﺗﺌهؿ ضٓكفٍﺌ ﺒقدٓ نار لهذاٌب الىﺌس كقىﺌعﺌﺒٍـ.
كهف الﺒقﺌلٓد الﺒْ  ٚﺒﺗكز الهﺗﺌهمﺐ فٍٓﺌ السﺗكد لمﺚﺌكـ أك

الهمؾ  ،فٍذي قٓـ ﺒﺒىﺌقض هع ركح ا٘سٛـ كٚ

ٓؤذف لمسفٓر ﺎﺄف ٓﺗﺌهؿ فٍٓﺌ ،كقد سﺎؽ إلِ إىكﺌرٌﺌ طٛﺊع السفراء الذٓف أرسمٍـ الىﺎْ الكرٓـ فْ أفﺌؽ
كرفضكا السﺗكد لغٓر ا﵀.
﴿ يق ٍؿ إًاَّلىهﺌ أىىىﺌ ﺎ ىشر ِّلهﺔٍمي يكـ ٓكﺚِ إًىل اَّلْ أاَّلىىهﺌ إًىلٍ يكـ ًإىلًه ك ً
اﺚ هد﴾( ).
ٍ ي ى
ى ه
ى ي ٍ
ى
ى
ً
اَّل
ً
اَّل
ً
ً
ً
اَّل
ً
ً
الشه يس كاٍل ىقهر  ٚﺒى ٍس يﺗ يدكا ل اَّل
اَّل
مش ٍه ً
كقﺌؿ﴿ :ك ًه ٍف ىآٓﺌﺒً المٍٓ يؿ ك اَّل
اس يﺗ يدكا لمً الذم ىخىم ىقٍي اَّلف إً ٍف
س ىك ٚلٍم ىق ىه ًر ىك ٍ
الىٍى يﺌر ىك ٍ ى ى ي
ى
ى
)
(
كف﴾ .
يك ٍىﺒي ٍـ إًٓاَّلﺌيي ﺒى ٍع يﺎ يد ى

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 الكرٓـ ﺚٓث كﺌف ٓخﺒﺌر الرﺗؿ الهىﺌسب فْ الهكﺌف الهىﺌسب.

كقد كردت ا٘شﺌرة ه ار انر فْ كصﺌٓﺌ الىﺎْ الكرٓـ لمسفراء ﺎﺌ٘طٛع عمِ ﺔقﺌفﺐ الﺎمد الﺒْ ٓعهمكف فٍٓﺌ ،كفْ
كصٓﺒً لهعﺌذ ﺎف ﺗﺎؿ قﺌؿ لً:

" إىؾ ﺒقدـ عمِ قكـ أٌؿ كﺒﺌب ،فمٓكف أكؿ هﺌ ﺒدعكٌـ إلًٓ عﺎﺌدة ا﵀ ،فﺇذا عرفكا ا﵀ فﺄخﺎرٌـ أف ا﵀
فرض عمٍٓـ خهس صمكات فْ ٓكهٍـ كلٓمﺒٍـ ،فﺇذا فعمكا فﺄخﺎرٌـ أف ا﵀ قد فرض عمٍٓـ زكﺌة ﺒؤخذ هف

اَّل
كﺒكؽ كراﺊـ أهكالٍـ"
أغىٓﺌﺊٍـ فﺒرد عمِ فقراﺊٍـ ،فﺇذا أطﺌعكا ﺎٍﺌ فخذ هىٍـ

(

).

كفْ ٌذي الكصٓﺐ الىﺎكٓﺐ الكرٓهﺐ ﺒكﺗًٓ دقٓؽ ﺎكﺗكب ا٘طٛع عمِ ﺔقﺌفﺐ الﺎمد الﺒْ ٓعهؿ فٍٓﺌ السفٓر ،كأكلٍﺌ
ﺒذكٓري ﺎهﺌ لدل القكـ هف عمـ ﺎﺌلكﺒﺌب القدٓـ ،كأف عمًٓ أف ٓككف عمِ درآﺐ كهعرفﺐ ﺎﺔقﺌفﺐ القكـ.
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كﺒﺗدر ا٘شﺌرة ٌىﺌ إلِ أف الٓهف كﺌىت ﺒﺌرٓخٓﺌن ﺒﺒﺎع هكﺐ فْ أهر ﺚﺗٍﺌ كىسكٍﺌ كعﺎﺌدﺒٍﺌ ،كﺎعد اىﺒشﺌر أهر
ا٘سٛـ دخمت قﺎﺌﺊؿ الٓهف فْ ا٘سٛـ كﺗﺌءت الكفكد إلِ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ هف الٓهف ،كقد أرسؿ

رسكؿ ا﵀ إلِ الٓهف عددنا هف الصﺚﺌﺎﺐ الكراـ فْ هٍﺌـ دﺎمكهﺌسٓﺐ كقضﺌﺊٓﺐ هخﺒمفﺐ ،هىٍـ هعﺌذ ﺎف ﺗﺎؿ كأﺎك
هكسِ اٖشعرم كعمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب.

ككﺌف هكقع دﺎمكهﺌسْ الىﺎكة فْ الٓهف أشﺎً هﺌ ٓسهِ الٓكـ ﺎﺌلهفكض السﺌهْ ،كٌْ رﺒﺎﺐ دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺒﺒﺗﺌكز
رﺒﺎﺐ الكزٓر الهفكض كهﺌ ﺒﺒﺗﺌكز رﺒﺎﺐ السفٓر ،كٌْ سفﺌرة خﺌصﺐ ﺎﺌلدكلﺐ الكﺎرل الﺒْ ﺒقكد ركاﺎط سٓﺌسٓﺐ

ﺒﺌرٓخٓﺐ كﺌلككهىكلث الﺎرٓطﺌىْ الذم ٓهىﺙ سفراء ﺎرٓطﺌىٓﺌ صفﺐ الهفكض السﺌهْ فْ دكؿ الككهىكلث الﺒْ ٚ
ﺒزاؿ ﺒﺚت العمـ الﺎرٓطﺌىْ ،كفْ ٌذي الﺚﺌلﺐ فﺌلسفٓر ٌىﺌ ٓ ٚﺒقدـ ﺎﺄكراؽ اعﺒهﺌدي لمدكلﺐ الهضٓفﺐ كلدًٓ
اسﺒﺔىﺌءات كﺔٓرة كٌْ عﺌدة هﺚؿ ﺒرﺚٓب الدكلﺐ العضك فْ ٌذي الراﺎطﺐ ٖف الهىفعﺐ هﺒﺎﺌدلﺐ ﺎٓف الفرٓقٓف.
ككهﺌ ٌك كاضﺙ هف خطﺌب الرسكؿ الكرٓـ فقد كمفً ﺎﺌلﺒزاهﺌت هﺎﺌشرة فْ ﺗهع الزكﺌة كﺗﺎﺌٓﺐ الخراج ،كلكف
كهﺌ ٌك كاضﺙ فقد اعﺒﺎر ذلؾ هكقكفﺌن عمِ هكافقﺐ القٓﺌدات الهﺚمٓﺐ فْ الٓهف

 ،قﺌؿ" :فﺇف ٌـ أطﺌعكؾ

فﺄخﺎرٌـ" ،كفْ الكصٓﺐ الىﺎكٓﺐ أف الزكﺌة ﺒؤخذ هف أغىٓﺌﺊٍـ كﺒدفع إلِ فقراﺊٍـ ،كٌذا إقرار ﺎمكف هف اٚسﺒقٛؿ
اٚقﺒصﺌدم لشعب الٓهف ،كلكف ذلؾ كمً كﺌف هقٓدنا ﺎطﺌعﺒٍـ كدخكلٍـ فْ ا٘سٛـ ٌك الذم هىﺚً صفﺐ
السفٓر السﺌهْ ،كلك ٚذلؾ فﺇىً لٓس لً عمٍٓـ سمطﺌف.

احترام القوانين المحمية وااللتزام بعادات الناس وتقاليدهم:
هف شﺄف السفٓر أف ٓمﺒزـ ﺎهﺌ ﺒعﺌرفً الىﺌس فْ الﺎمد الﺒْ ٓعهؿ فٍٓﺌ ،كفْ الكصٓﺐ السﺌلفﺐ الﺒْ قرأىﺌٌﺌ ىٛﺚظ
أف الىﺎْ الكرٓـ أهر هعﺌذنا 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 سفٓ انر كلٓس ﺎصفﺒً ﺚﺌكهﺌن ،ككﺌف عهمً فْ

القضﺌء هخﺒصﺌن ﺎهف ٓقﺎمكف اٚﺚﺒكﺌـ إلِ الشرٓعﺐ ،كلـ ٓكف عمِ سﺎٓؿ الﺚﺒـ كا٘ﺗﺎﺌر ،كلـ ﺒكف لدًٓ أم قكة
عسكرٓﺐ ﺒمزـ طﺌعﺒً.

كلعؿ هف أىﺗﺙ السفﺌرات فْ ﺒﺌرٓخ الىﺎكة سفﺌرة الصﺚﺌﺎْ الﺗمٓؿ ﺗعفر ﺎف أﺎْ طﺌلب الﺒْ كفد فٍٓﺌ عمِ

الىﺗﺌشْ ،كقد ﺎمغ هف ﺒقدٓر الىﺗﺌشْ كهﺚﺎﺒً لﺗعفر أىً ﺚٓف رزؽ الىﺗﺌشْ ﺎهكلكد
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ككﺌف ﺗعفر قد رزؽ

ﺎهكلكد أٓضﺌن ،فسﺌلً الىﺗﺌشْ :هﺌ سهٓت اﺎىؾ ٓﺌ ﺗعفر فقﺌؿ عﺎد ا﵀ ،فﺌخﺒﺌر الىﺗﺌشْ ٌذا اٚسـ لكلدي،

كسهﺌي عﺎد ا﵀ ﺎف الىﺗﺌشْ هع أف ٌذا اٚسـ غٓر هكﺗكد فْ الﺔقﺌفﺐ الﺚﺎشٓﺐ ك ٚهعىِ لً فْ لغﺒٍـ  ،كلكفق
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
الهدٓىﺐ،فﺄقر كﺔٓ انر هف عﺌداﺒٍﺌ كﺒقﺌلٓدٌﺌ ،إ ٚهﺌ صﺌدـ العقٓدة،كفْ الﺚدٓث أف أﺎﺌ ﺎكر الصدٓؽ دخؿ عمِ
الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ كعىدي ﺗﺌرﺒﺌف ﺒغىٓﺌف ﺎغىﺌء ﺎعﺌث ،فىٍرٌهﺌ ،كفْ ركآﺐ غضب فقﺌؿ:

"أهزهﺌرة

الشٓطﺌف فْ ﺎٓت رسكؿ ا﵀؟ ".
لقد كﺌف هﺌ فعمً أﺎك ﺎكر اسﺒىكﺌ انر لٍذا السمكؾ الذم ٓ ٚﺒىﺌسب هع هﺌ عرفً هف أهرالىﺎْ الكرٓـ هف اٌﺒهﺌـ

ﺎﺌٖهكر العظٓهﺐ كا٘عراض عف السفﺌسؼ ،كالرسكؿ اٖكرـ هعمـ كهرشد كاهﺌـ ٓ ٚﺗد كقﺒﺌن لٍذي الفىكف ،كقد
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:
(

"دعٍهﺌ ٓﺌ أﺎﺌ ﺎكر  ...فﺇف لكؿ قكـ عٓدنا كٌذا عٓد اٖىصﺌر "

).

كفْ ركآﺐ أخرل أف الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ قﺌؿ لعﺌﺊشﺐ ٓكـ زفﺌؼ ﺎرٓرة:

"ٌؿ أخذﺒـ هعكـ لٍكان؟ " قﺌلت:

" ،"ٚقﺌؿ  ":فﺇف اٖىصﺌر ٓعﺗﺎٍـ المٍك ،فٍ ٛﺎعﺔﺒـ هعٍﺌ ﺎﺗﺌرٓﺐ ﺒضرب ﺎﺌلدؼ كﺒغىْ :أﺒٓىﺌكـ أﺒٓىﺌكـ فﺚٓكىﺌ
(

ىﺚٓٓكـ كلك ٚالذٌب اٖﺚهر لهﺌ ﺚمت ﺎكادٓكـ كلك ٚالﺚﺎﺐ السكداء هﺌ سرت عذارٓكـ "

).

كٌذا إقرار هىً صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ عمِ اﺚﺒراـ عﺌدات الىﺌس ههﺌ ٓ ٚخﺌلؼ الشرع الﺚىٓؼ ،كاﺚﺒراـ
اٚخﺒٛؼ ،ك ٚشؾ أف ٌذا الﺒكﺗًٓ الىﺎكم أصؿ فْ ﺒﺄسٓس العرؼ الدﺎمكهﺌسْ فْ اﺚﺒراـ العﺌدات الهﺚمٓﺐ
كالﺒقﺌلٓد الﺒْ ﺒﺒﺎعٍﺌ الشعكب كفؽ هﺌ أرشد إلًٓ القرآف الكرٓـ﴿ :لً يك ٍّؿ ىﺗ ىعٍمىىﺌ ًه ٍى يك ٍـ ًش ٍرىع نﺐ ىك ًه ٍىٍىﺌﺗﺌن ﴾ .

إزالة الغواشي في أخبار النجاشي  ،للشيخ ابراهيم المختار مفتي ارتيريا نشرته مجلة الوحدة/ 8مايو  1965/وقد نقلناه من موقعه الرسمي.

رواه البخاري ،ج ، 1ص ، 323كما رواه مسلم والموطأ والنسائي وأحمد
رواه الطبراني من طريق شريك بن عبد هللا عن عروة عن عائشة ،وفي سنده مقال ،ولكن يقويه ما أوردناه قبله في الصحيح بهذا
المعنﻰ ،انظر الطبراني في األوسط ،ج ، 1ص  ، 167وانظر الهيتمي في مجمع الزوائد ،ج ، 4ص 289
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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
صمب هقﺌصد الرسﺌلﺐ كالرسكؿ ،كقد هﺌرس الرسكؿ الكرٓـ ٌدـ أصىﺌـ الكفﺌر كﺒهزٓؽ شعﺌﺊرٌـ الﺗﺌٌمٓﺐ هف

اٖىصﺌب كاٖزٚـ كغٓر ذلؾ.

كلكف ٌذي الصكرة الﺒْ ىقرؤٌﺌ هف ﺗﺌىب كاﺚد ﺒخﺒمؼ عهﺌ ىﺚف ﺎصددي ،فٍىﺌؾ فﺌرؽ كﺎٓر ﺎٓف هسؤكلٓﺌت
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

ﺎٓدي الكرٓهﺐ عددان هف ٌذي الﺒصﺌكٓر كﺚذر هىٍﺌ فْ أﺚﺌدٓث كﺔٓرة ،كلكف ذلؾ كمً إىهﺌ ﺎعد أف صﺌر لً عمِ
العرب سمطﺌف فْ إطﺌر ﺚكهً كدكلﺒً الكرٓهﺐ.

أهﺌ فْ دكلﺐ أخرٓف فقد أقﺌـ الىﺎْ صمِ ا﵀ عًٓ كسمـ ﺔٛﺔﺐ عشر عﺌهنﺌ ﺎٓف ظٍراىْ الهشركٓف كلـ ٓكف لً

عمٍٓـ سمطﺌف ،ككﺌف ٓقدـ الهكعظﺐ كالىصٓﺚﺐ هﺌ كﺗد لذلؾ قﺎكٚن ،ﺎؿ إف القرآف الكرٓـ أرشدي إلِ هﺌ ٌك أﺎمغ
اَّل ً
كف ًهف يد ً
كف المٌ ًً ىفىٓ يسُّﺎكٍا المٌ ىً ىع ٍد نكا ﺎً ىغ ٍٓ ًر ًعٍموـ ﴾.
ٓف ىٓ ٍد يع ى
هف ذلؾ فقﺌؿ ﴿ :ىكٚى ﺒى يسُّﺎكٍا الذ ى

كخٛؿ ﺒمؾ الفﺒرة لـ ٓقـ رسكؿ ا﵀ ﺎكسر أم هف أصىﺌهٍـ رغـ هكقفً الصرٓﺙ فْ رفض الكﺔىٓﺐ ،كرغـ قدرﺒً
اٖكٓدة عمِ ﺒﺚطٓـ ٌذي اٖصىﺌـ أك ﺎعضٍﺌ ﺎهسﺌعدة الصﺚﺌﺎﺐ الكراـ ،كهﺌ أىً لـ ٓقـ ﺎذلؾ ﺎعد الٍﺗرة رغـ

كﺗكد عدد هف الصﺚﺌﺎﺐ الكراـ فْ هكﺐ كقدرﺒٍـ عمِ فعؿ هﺌ ٓغٓظ الهشركٓف.
كٓﺚسف ٌىﺌ أف ىقﺌرف ﺎٓف هكقؼ اﺔىٓف هف اٖىﺎٓﺌء كٌٛهﺌ هف أكلْ العزـ هف الرسؿ ،إﺎرآٌـ خمٓؿ الرﺚهف
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 ىﺌ انر 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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أكرـ ا﵀ ﺎٍﺌ خمٓؿ الرﺚهفٓ ،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
الهشركٓف كأسعدٌـ ﺎﺌ٘سٛـ ،كعىدهﺌ هكف عقٓدة الﺒكﺚٓد فْ قمكﺎٍـ أرسمٍـ لٍٓدهكا ﺎﺄىفسٍـ هﺌ كﺌىكا ٓعﺎدكىً
هف ضٛؿ هﺎٓف ،كﺚٓف ٌدهت ٌذي اٖصىﺌـ ﺎٓد عﺌﺎدٍٓﺌ السﺌﺎقٓف لـ ﺒقـ لٍﺌ ﺎعد ذلؾ قﺌﺊهﺐ ،كقﺌؿ صمِ ا﵀
عمًٓ كسمـ":إف الشٓطﺌف قد ٓﺊس أف ٓعﺎد فْ ﺗزٓرة العرب ".
كلكىً ﺎدأ ﺎﺒﺚطٓـ اٖصىﺌـ عىدهﺌ أصﺎﺙ هف الىﺌﺚٓﺐ القﺌىكىٓﺐ كالكاقعٓﺐ ﺚﺌكهﺌ فعمٓنﺌ لهكﺐ الهكرهﺐ كلمدكلﺐ
ا٘سٛهٓﺐ الىﺌشﺊﺐ كﺎعد أف ألغٓت دكلﺐ الهشركٓف ﺎكؿ ﺒفﺌصٓمٍﺌ.

كهع ذلؾ فهف الهدٌش أف الىﺎْ الكرٓـ لـ ٓرسؿ لٍدـ اٖصىﺌـ أصﺚﺌﺎً الﺎﺌسمٓف هف السﺌﺎقٓف اٖكلٓف

كالهٍﺌﺗرٓف اٖﺎرار كﺄﺎْ ﺎكر كعهر كطمﺚﺐ كالزﺎٓر ،ﺎؿ اخﺒﺌر لٍذي السرآﺌ الﺒْ كمفت ﺎٍدـ اٖصىﺌـ قﺌدة هف
الهشركٓف الذٓف أسمهك ﺚدٓﺔﺌن ،كذلؾ ﺒﺗىﺎﺌن ٚسﺒفزاز السكﺌف الهﺚمٓٓف ههف عﺌشكا كآﺎﺌؤٌـ ٓعﺎدكف ٌذي اٖصىﺌـ
كٓقكلكف هﺌ ىعﺎدٌـ إ ٚلٓقرﺎكىﺌ إلِ ا﵀ زلفِ ،كٌذي قﺌﺊهﺐ ﺎقﺌدة السرآﺌ الﺒْ ٌدهت

اٖصىﺌـ كىٛﺚظ أف لٓس

فٍٓـ عهر ﺎف الخطﺌب ك ٚعمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب ك ٚالزﺎٓر ﺎف العكاـ كغٓرٌـ هف الفرسﺌف اٖﺎرار الذٓف سﺎقكا

إلِ ا٘سٛـ ،كٓهكف قراءة ٌذي القﺌﺊهﺐ:
 صىـ الٛت الﺒْ كﺌىت ﺒعﺎدٌﺌ ﺔقٓؼ ٌدهﺒٍﺌ سرٓﺐ كﺌف ٓرأسٍﺌ أﺎك سفٓﺌف كالهغٓرة ﺎف شعﺎﺐ.
 صىـ العزل الﺒْ كﺌىت ﺒعﺎدي قرٓش ﺎﺄرض ىخمﺐ ٌدهﺒً سرٓﺐ كﺌف ٓرأسٍﺌ خﺌلد ﺎف الكلٓد.

 صىـ سكاع كٌك صىـ ٌذٓؿ فْ أرض رٌﺌط قرب هف هكﺐٌ ،دهﺒً كﺒٓﺎﺐ عهرك ﺎف العﺌص.
 صىـ هىﺌة ٌدهﺒً سرٓﺐ سعٓد ﺎف زٓد اٖشٍمْ.
فٍؤٚء القﺌدة الذٓف قﺌهكا ﺎٍدـ ٌذي اٖصىﺌـ كﺌىكا فْ الكاقع إلِ عٍد قرٓب ٓعﺎدكف ٌذي اٖصىﺌـ ،كﺚٓف ٌدـ

الىﺎْ الكرٓـ الكﺔىٓﺐ فْ قمكﺎٍـ اىقمﺎكا صقك انر ﺚﺌزهﺐ ﺒٍدـ ﺎفﺄس الﺚؽ أكٌﺌـ الﺗﺌٌمٓﺐ الكﺔىٓﺐ اٖكلِ ،فٍدهت
اٖصىﺌـ كلـ ﺒقـ لٍﺌ ﺎعد ذلؾ قﺌﺊهﺐ.

عهمٍـ ﺔياَّلـ إلِ رﺎٍـ ىه ٍر ًﺗ يعٍي ٍـ ِّل
فٓىﺎ يػﺊػٍيػـ
يه وﺐ
كفْ ﺒكضٓﺙ ﺎﺌؿغ اٌٖهٓﺐ ﺒسﺒﺄىؼ أٓﺐ الكرٓهﺐ﴿ :كذلؾ زاَّلٓ ٌػىﺌ لكؿ أ ٌ
ٍ
ﺎهﺌ كﺌىكا ٓعهمكف﴾( ).
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﴿هﺌ ىعمى ٍٓ ىؾ ًه ٍف ًﺚ ىسﺌﺎً ًٍـ ِّلهف ىش ٍْ وء ىك ىهﺌ ًه ٍف ًﺚ ىسﺌﺎً ىؾ ىعمى ٍٓ ًٍـ ِّلهف ىش ٍْ وء﴾
كالهعىِ ىفسً أكدﺒً آٓﺐ اٖىعﺌـ  :ى

(

).

اَّل ً
اٌﺒى ىد ٍٓﺒي ٍـ إًىلِ الٌم ًً
آه يىكٍا ىعىم ٍٓ يك ٍـ أىىفي ىس يك ٍـ ى
ض اَّلؿ إً ىذا ٍ
ض ُّريكـ اَّلهف ى
 ٚىٓ ي
كفْ الهعىِ ىفسً قﺌؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
ً
كف ﴾( ).
ىه ٍر ًﺗ يع يك ٍـ ىﺗهٓعنﺌ ىف يٓىىﺎ يِّلﺊ يكـ ﺎً ىهﺌ يكىﺒي ٍـ ﺒى ٍع ىهمي ى
كالهكقؼ ىفسً الﺒزهً الصﺚﺌﺎﺐ الكراـ الذٓف ٌﺌﺗركا إلِ الﺚﺎشﺐ الﺒزاهﺌن ﺎٍدم الىﺎْ الكرٓـ فقد أقﺌهكا فْ

الﺚﺎشﺐ فْ ظٍراىْ قكـ لٍـ ﺎطﺌرقﺒٍـ كصمﺎﺌىٍـ كعقﺌﺊدٌـ ك ٚىعمـ أف أﺚدان هف الصﺚﺌﺎﺐ الذٓف كﺌىكا ٓشكمكف
سفراء ا٘سٛـ قد أسﺌء ٖم هف هعﺒقدات القكـ أك ىﺌؿ هىٍﺌ ،فقد الﺒزهكا هكقفﺌن هسؤكٚن هف عدـ الﺒدخؿ فْ
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 أﺔ نار ﺎﺌقٓنﺌ 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.
كٓىطمؽ الهؤهف فْ ﺎىﺌء ﺗسكر اٚﺚﺒراـ هف ﺚقﺌﺊؽ دٓىٓﺐ راسخﺐ ،ذلؾ أف الﺚكهﺐ ضﺌلﺐ الهؤهف أٓىهﺌ كﺗدٌﺌ
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 هشركعنﺌ هع عدك هﺚﺌرب فكٓؼ ﺎسفٓر هعﺌٌد

(

).

كخٛؿ الﺒﺌرٓخ ا٘سٛهْ عرؼ ﺎﺌب الرﺚمﺐ فْ طمب العمـ الذم كﺌف ٓسﺌﺎؽ إلًٓ هشﺌٌٓر العمهﺌء فْ العصر
الذٌﺎْ لٙسٛـ ،ككﺌىكا ٓقكلكف اطمب العمـ كلك فْ الصٓف ،ككﺌف ٌؤٚء كمهﺌ ﺚمكا ﺎﺄرض ىفع ا﵀ ﺎٍـ
عمهﺌءٌﺌ كعﺌهﺒٍﺌ ،ككﺌف ٌؤٚء العمهﺌء ٓقدهكف كفﺌء لمﺎٛد الﺒْ ٓىزلكف فٍٓﺌ عمِ شكؿ ﺎﺚكث كدراسﺌت ككﺒب
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ﺒصىؼ فْ الﺒعرٓؼ ﺎٍذي الﺎٛد الﺒْ ىزؿ ﺎٍﺌ العمهﺌء ،كهف ٌذي الكﺒب:كﺒﺌب ﺒﺚقٓؽ هﺌ لمٍىد هف هقكلﺐ
هقﺎكلﺐ فْ العقؿ أك هرذكلﺐ ٖﺎْ الرٓﺚﺌف الﺎٓركىْ ،كقد صﺚب الﺎٓركىْ السمطﺌف هﺚهكد الغزىكم ﺔٛث
عشرة هرة إلِ الٍىد ككﺌف ٓدكف قراءاﺒً كهشﺌٌداﺒً ﺔـ أصدرٌﺌ فْ كﺒﺌب كاﺚد كصفً ﺎرككمهﺌف

ﺎﺄىً أٌـ هﺌ

أىﺒﺗً عمهﺌء ا٘سٛـ فْ هعرفﺐ عقﺌﺊد اٖهـ.
كهف السفرء الىﺌﺗﺚٓف الذٓف دكىكا هشﺌٌداﺒٍـ كاىﺒفع ﺎٍﺌ الىﺌس أٓضﺌن الشرٓؼ ا٘درٓسْ عﺌلـ الﺗغرافٓﺌ الشٍٓر

الذم قﺌـ ﺎسفﺌرات ىﺌﺗﺚﺐ لركﺗر الصقمْ ،كٌْ ىكع فرٓد هف السفﺌرات فقد كﺌف ركﺗر همكﺌن هسٓﺚٓﺌن هف

الىكرهﺌف ،كقد ﺚكـ صقمٓﺐ ﺎعد خركج اٖغﺌلﺎﺐ هىٍﺌ ،ككﺌف ﺚسف السٓرة هع الهسمهٓف ،كقد قرب عددنا هىٍـ

أشٍرٌـ ا٘درٓسْ ،الذم أقﺌـ لدًٓ ىﺚك عشرٓف عﺌهنﺌ ،كأكفدي فْ سفﺌرة خﺌصﺐ إلِ ﺎٛد الشﺌـ ،كقد كﺒب فْ

أعقﺌب سفﺌرﺒً كﺒﺌﺎً الشٍٓر :ىزٌﺐ الهشﺒﺌؽ فْ اخﺒراؽ أفﺌؽ.

كالهﺒﺄهؿ فْ كﺒﺌب ا٘درٓسْ الذم أعدي عﺌـ ٛٓ 1154ﺚظ لدل ا٘درٓسْ ﺎراعﺐ دﺎمكهﺌسٓﺐ فرٓدة ،فقد كﺒب
ﺎﺒفصٓؿ عف الﺚرٓﺌت 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

الكﺎٓر عمٍٓﺌ هف قﺎؿ الﺎﺌﺎﺌ لٙىخراط فْ الﺚركب الصمٓﺎٓﺐ ،كلكف سفﺌرة ا٘درٓسْ الىﺌﺗﺚﺐ ﺚﺌلت دكف ذلؾ.
كهف السفراء الىﺌﺗﺚٓف كذلؾ اﺎف ﺗﺎٓر اٖىدلسْ الهﺒكفِ

عﺌـ 1220ـ،الذم كﺒب كﺒﺌﺎً ﺒذكرة ﺎﺌٖخﺎﺌر عف

اﺒفﺌقﺌت اٖسفﺌر ،كشرح فًٓ ﺎﺌلﺒفصٓؿ هشﺌٌداﺒً خٛؿ سفﺌراﺒً فْ ﺎٛد الشﺌـ ،كٓهكف فْ ٌذا السﺎٓؿ أٓضﺌن

أف ىشٓر إلِ الرﺚﺌلﺐ اﺎف ﺎطكطﺐ الهﺒكفِ 1348ـ،ككﺒﺌﺎً الشٍٓر ﺒﺚفﺐ الىظﺌر فْ غراﺊب اٖهصﺌر كعﺗﺌﺊب
اٖسفﺌر ،هع ا٘شﺌرة إلِ أف اﺎف ﺎطكطﺐ ٓ ٚعﺒﺎر سفٓ نار ﺎﺌلهعىِ الﺒقمٓدم لمكمهﺐ ،كلكىً عمِ ذلؾ كﺌف أفضؿ

سفٓر رﺎط ﺎٓف الهشرؽ كالهغرب ،كقد ﺒـ الﺒعﺌهؿ هعً فْ الﺎمداف ا٘سٛهٓﺐ  ،كٚسٓهﺌ ﺎٛد الشرؽ ﺎﺌﺚﺒراـ
كﺎٓر ،كقد عهؿ فْ ﺗزر الهﺌلدٓؼ قﺌضٓﺌن لمقضﺌة لعﺌـ كىصؼ كﺒزكج هف ﺒمؾ الﺎٛد.
كأسهﺙ لىفسْ ٌىﺌ ﺎﺌٚسﺒطراد قمٓٛن لٙشﺌرة إلِ أف رﺚمﺐ اﺎف ﺎطكطﺐ الﺒْ اهﺒدت هف طىﺗﺐ ﺎﺌلهغرب العرﺎْ
فشهمت كؿ الشهﺌؿ اٖفرٓقْ الﺗزاﺊر كﺒكىس كلٓﺎٓﺌ كهصر كالىكﺎﺐ ﺔـ الٓهف كالﺚﺗﺌز كالشﺌـ كالعراؽ ﺔـ ﺎٛد

العﺗـ كالٍىد كاىﺒٍِ هطﺌفً فٍٓﺌ فْ ﺗزر الهﺌلدٓؼ  ،كﺌف ٓىﺒقؿ فٍٓﺌ ﺎدكف ﺗكاز سفر!! كلـ ٓكف ٓسﺒخدـ إٚ

لغﺐ كاﺚدة!! ٌْ لغﺐ العﺌلـ آىذاؾ كٌْ المغﺐ العرﺎٓﺐ ،ككﺌىت كؿ ٌذي الشعكب ﺒﺚﺒكـ إلِ شرٓعﺐ كاﺚدة ٌْ
ا٘سٛـ ،كٖﺗؿ ذلؾ فقد عهؿ قﺌضٓﺌن فٍٓﺌ ٖىً خﺎٓر ﺎقﺌىكىٍﺌ الذم ٓ ٚخﺒمؼ عف قﺌىكف الهغرب فْ شْء
كٌك ىفسً كﺌف قﺌىكف الﺎٛد الﺒْ ﺒهﺒد هف اٖىدلس إلِ ﺗزر الهﺌلدٓؼ ،كٌك الشرٓعﺐ ا٘سٛهٓﺐ.
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االلتزام بالتواصل مع الدولة والعمل في سياق مؤسساتها:
إف الﺎعﺔﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ٌْ اهﺒداد لٗهﺐ فْ ﺎٛد الهغﺒرب ،كهف كاﺗب الﺎعﺔﺐالدﺎمكهﺌسٓﺐ أف ﺒككف عٓىنﺌ لٗهﺐ
كأف ﺒعﺒهد عمٍٓﺌ اٖهﺐ فْ هعرفﺐ دقٓقﺐ ﺎهصﺌلﺚٍﺌ كﺚﺌﺗﺌﺒٍﺌ الهسﺒهرة.

ك ٚشؾ أف قٓﺌـ السفراء ﺎٍذي الهٍهﺌت ٓ ٚقمؿ هف شﺄىٍـ كٓ ٚﺚكلٍـ إلِ هخﺎرٓف فﺌلصمﺐ ٌىﺌ ﺎﺌٖهﺐ كلٓست
ﺎﺌلىظﺌـ ،كالدﺎمكهﺌسٓكف ٓخدهكف قضﺌٓﺌ أكطﺌىٍـ كشعكﺎٍـ ،كٓ ٚىﺎغْ أف ٓىصرفكا إلِ القضﺌٓﺌ العﺌﺊمٓﺐ الﺒْ

ﺒخص أسر الﺚﺌكهٓف.

كعمِ الﺚﺌكـ أٓضنﺌ أف ٓﺒﺗىب إقﺚﺌـ الدﺎمكهﺌسْ فْ قضﺌٓﺌ خﺌصﺐ ،كأف ٓفرؽ ﺎكضكح ﺎٓف ﺚﺌﺗﺐ الكطف

كالهصﺌلﺙ الشخصٓﺐ لمﺚﺌكهٓف  ،فٍىﺌؾ اسﺒﺚقﺌقﺌت هعركفﺐ ﺒىص عمٍٓﺌ القكاىٓف فٓهﺌ ٓﺒعٓف عمِ الدﺎمكهﺌسْ
فعمً لﺒٓسٓر أهكر الهسؤكلٓف السٓﺌسٓٓف عمِ اخﺒٛؼ درﺗﺌﺒٍـ ،كلكف ﺒرؾ ٌذي الهسﺌﺊؿ ﺎدكف قﺌىكف ،أك
ﺒﺗﺌكز هﺌ ىص عمًٓ القﺌىكف ٚعﺒﺎﺌرات شخصٓﺐ كفردٓﺐ سٓﺗعؿ هف الﺎعﺔﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ هﺗرد هىدكﺎٓف

لهصﺌلﺙ الﺚﺌكهٓف كالهﺒىفذٓف كٌذا خطﺄ كﺎٓر.
كفْ ٌذا السٓﺌؽ ىسﺒرشد ﺎهﺌ قﺌلً أكٓس القرىْ ،خٓر الﺒﺌﺎعٓف ،فقد اشﺒٍر ٌذا الصﺚﺌﺎْ اشﺒٍﺌ نار كﺎٓ نار ٚىً

الكﺚٓد الذم كصفً رسكؿ ا﵀ ﺎﺌٚسـ كالكصؼ دكف أف ٓككف لً شرؼ الصﺚﺎﺐ أك زٓﺌرة رسكؿ ا﵀ ،كقد قﺌؿ

رسكؿ ا﵀ لعهر ﺎف الخطﺌب" :إذا لقٓت أكٓس القرىْ فﺌسﺄلً الدعﺌء" ،فكﺌف عهر ٓﺒرقب الكفد هف الٓهف رﺗﺌء
أف ٓمقﺌي كٓسﺄلً الدعﺌء ،كعىدهﺌ ﺚﺖ أكٓس فرح ﺎً عهر ﺎف الخطﺌب كأكرهً إكراهﺌن عﺌلٓﺌن ،كﺚٓف أىٍِ ىسكً

أراد الذٌﺌب إلِ الﺎصرة ،فقﺌؿ لً عهر ﺎف الخطﺌب" :أ ٚأكﺒب لعﺌهمٍﺌ؟ لٓقكـ ﺎشﺄف أكٓس كٓكرهً ،كلكف
(

أكٓسنﺌ قﺌؿ ﺎكضكحٓ ٚ" :ﺌ أهٓر الهؤهىٓف ...أف أككف فْ غﺎراء الىﺌس أﺚب إلْ "

).

كفْ ٌذا السٓﺌؽ اشﺒٍرت سٓﺌسﺐ عهر ﺎف الخطﺌب الذم كﺌف ٓسﺒدعْ الدﺎمكهﺌسٓٓف كالﺚكﺌـ هف أعهﺌلٍـ ﺎعد
ٓقر عﺌهٛن عمِ عهؿ ٓطكؿ فقد غٓر ﺒقرٓﺎﺌن هعظـ الكٚة فْ عصري ،ككﺌف ٓقكؿ
فﺒرة ٓهضكىٍﺌ ،كلـ اَّل

":كا﵀ هﺌ

عزلﺒٍـ عف رٓﺎﺐ ،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 الكزٓر فْ كﺒﺌﺎً السٓﺌسﺐ:
كعمًٓ إًﺚسﺌف هﺗﺌكرة ًﺗٓراىً ًفْ الههﺌلؾ الﺒًْ ﺒمًْ ههمكﺒً ،فﺚﺌلً هعٍـ كﺚﺌؿ اٍلك ً
اﺚد هف السكقﺐ هع ًﺗٓراىً
ٍ
ٍ
ً
عمٓ ًً هف رسمٍـ كأف ٓﺒصىع لٍيـ
عمٓ ًً ٍ
الدىٓﺌ هف اٍلﺚﺌﺗﺐ إًلِ الﺒعﺌضد ،كأف يٓﺎﺌلغ فْ ﺎر الكاردٓف ٍ
لهﺌ أسست ٍ
ظٍﺌر ﺗهﺌلً كزٓىﺒً كهظﺌٌرة ﺎري لٍيـ كﺒكرهﺒً.
هﺗمًسً كًا ٍ
ﺎﺒفخٓـ ٍ
كا﵀ ا﵀ أف ٓ ًطٓؿ ﺚﺎسٍـ ًع ٍىدي ً
ففْ ذلًؾ هف اٍلفسﺌد هﺌ ٓطكؿ شرﺚً
ي

(

).

كﺒعكس ٌذي الكﺔٓقﺐ الهﺒقدهﺐ هف القرف الراﺎع الكعْ الذم ﺚققً فقٍﺌء الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ ا٘سٛـ ،فقد

أشﺌرت

إلِ كﺗكب ﺒﺚسٓف السفﺌرات كﺒﺗهٓمٍﺌ ٖىٍﺌ صكرة الهﺗﺒهع ،كالسفﺌرات لـ ﺒﺎف ٚسﺒﺗداء عطؼ اٖهـ ،كاىهﺌ
لىٓؿ اﺚﺒراهٍﺌ ،كالعﺌلـ قد ٓﺚسف إلِ الفقٓر كالضعٓؼ ،كلكىً ٓ ٚﺚﺒرـ إ ٚالقكم القﺌدر.
كهﺌ أكدت الرسﺌلﺐ عمِ كﺗكب اىﺒٍﺌء الهٍهﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ آﺗﺌلٍﺌ كعدـ السهﺌح ﺎﺒطكٓؿ ٌذي الهدد
كالﺒﺚذٓر هف الﺒٍﺌكف فْ اسﺒكهﺌلٍﺌ كاىﺗﺌزٌﺌ.
كهف ﺗﺌىب آخر فقد ﺗرل العرؼ الدﺎمكهﺌسْ عمِ أف السفٓر ٓﺗب أف ٓ ٚطكؿ هكﺔً فْ الﺎمد الهﺎﺒعث إلًٓ،

كاسﺒقر العرؼ عمِ كﺗكب اسﺒق ارري فْ كطىً اٖـ عدة سىكات كهف ﺔـ اﺎﺒعﺌﺔً لﺎمد آخر ،كذلؾ ﺚﺒِ ٓدكـ

كٚؤي لكطىً ،كﺚﺒِ  ٚﺒىشﺄ لً فْ الﺎٛد الﺒْ ٓخدـ فٍٓﺌ عٛقﺐ اىﺒهﺌء كهىﺐ عمِ ﺚسﺌب اىﺒهﺌﺊً لﺎمدي ككطىً.
كفْ ٌذا السٓﺌؽ كرد ىٍْ عهر ﺎف الخطﺌب عف خركج الىﺌس لمﺗٍﺌد أكﺔر هف أرﺎعﺐ أشٍر ،كألزهٍـ ﺎﺌلعكدة
إلِ هىﺌزلٍـ كرعﺌٓﺐ أسرٌـ خٛؿ أرﺎعﺐ أشٍر ،كفْ الكقت ىفسً فﺇىً أراد أف ٓ ٚطكؿ ﺎٍـ العٍد فﺒﺒصرـ

ﺚﺎﺌلٍـ هع دكلﺒٍـ كقٓﺌدﺒٍـ.

كتاب السياسة ،للحسين بن علي الوزير الملقب بابن الوزير ،طبع مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية
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الشفافية والمكاشفة مع مرجعيت الوطنية:
ٓﺒعٓف عمِ الدكلﺐ أف ﺒضع لمهﺎﺒعﺔٓف الدﺎمكهﺌسٓٓف ىظهنﺌ كقكاعد لضﺎط ا٘ﺔراء الهشركع كا٘ﺔراء غٓر

الهشركع ،فكﺔٓر هف كسب الدﺎمكهﺌسٓٓف ٌك ﺚؽ لمكطف كلٓس لشخص السفٓر ،كهف ٌىﺌ قﺌؿ رسكؿ ا﵀ صمِ
(

ا﵀ عمًٓ كسمـٌ" :دآﺌ العهﺌؿ غمكؿ "

) ،كقد زاد رسكؿ ا﵀ اٖهر ﺒكضٓﺚﺌن فْ خطﺌﺎً ٚﺎف المﺒﺎٓﺐ اٖذرم

لهﺌ اسﺒعهمً رسكؿ ا﵀ فْ أهر اٖهﺐ فعﺌد هكق انر ﺎﺌلٍدآﺌ كاٖﺚهﺌؿ ،كقﺌؿ ٌذا لكـ كٌذا أٌدم إلْ ،فصعد
رسكؿ ا﵀ الهىﺎر كقﺌؿ" :هﺌ ﺎﺌؿ العﺌهؿ ىىﺎعﺔً فٓﺄﺒْ ،فٓقكؿٌ" :ذا لؾ كٌذا أٌدم إلْ " ،فٍٛاَّل ﺗمىس فْ ﺎٓت
يهً ،ىفٓىظر يأٓ ٍٍدل لً أـ ٚ؟ كالذم ىفسْ ﺎٓديٓ ٚ ،ﺄﺒْ ﺎشْء إٚاَّل ﺗﺌء ﺎً ٓكـ القٓﺌهﺐ ٓﺚهمً عمِ رقﺎﺒً،
أﺎًٓ كأ ِّل
(

ﺎعٓر لً يرغﺌء ،أك ﺎقرة لٍﺌ يخكار ،أك شﺌة ﺒىٍٓ ىعر "
إف كﺌف نا

).

ك ٚشؾ أف المكاﺊﺙ الداخمٓﺐ لك ازرات 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

ٌذي الهسﺌﺊؿ خٛؿ الىصكص العﺌهﺐ ،كهدار الﺚكـ فْ ٌذي اٖشٓﺌء عمِ القﺌعدة العﺌهﺐ :الهسمهكف عىد
ً
اَّل ً
ً ً
ﺌٌدﺒُّ ٍـ﴾ ،
﴿كأ ٍىكفيكٍا ﺎً ىع ٍٍ ًد ا﵀ إً ىذا ىع ى
شركطٍـ ،ككذلؾ قكلً ﺒعﺌلِ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
آه يىكا أ ٍىكفيكا ﺎﺌٍل يعقيكد ﴾ ،كقكلً :ى
كعمًٓ فٓككف كؿ ﺒفصٓؿ فْ ٌذي الهسﺌﺊؿ ههﺌ أقري كلْ اٖهر هف الهعركؼ الذم ﺒﺗب الطﺌعﺐ فًٓ كٓﺚرـ

عصٓﺌىً.

ثقافة الخدمة:
إف السفﺌرة هىصب ٓسعِ إلًٓ الهرء لخدهﺐ الكطف كخدهﺐ الىﺌس ،فٓ ٛىﺎغْ

أف ٓىصب ﺎٓىً كﺎٓف الىﺌس

ﺚكاﺗز ﺒﺚكؿ دكف اﺒصﺌلٍـ ﺎً كﺒكاصمٍـ هعً ،كٚسٓهﺌ أﺎىﺌء الكطف فْ الغرﺎﺐ الذٓف ﺒكﺔر ﺚكاﺊﺗٍـ إلِ الﺎمد،
كهطﺌلﺎٍـ ﺒﺒكرر كؿ ٓكـ ،كﺚﺌﺗﺒٍـ عىد السفٓر ،كأعضﺌء الﺎعﺔﺐ فٓ ٛﺗكز أف ٓككف هىٍـ الﺒﺄفؼ كالضﺗر،
كالﺒفرٓط ﺎﺚكاﺊﺖ الىﺌس ،فﺇف صﺌﺚب الﺚﺌﺗﺐ أرعف ،كقد ٓ ٚقدر الهسﺌﺊؿ قدرٌﺌ ،كلكف الدﺎمكهﺌسْ ٓﺗب
ٓككف رﺚب الصدر كاسع اٖفؽٓ ،ﺚسف الهعﺌذٓر لذكم الﺚكاﺊﺖ ،كقد قﺌؿ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ:

رواه االمام احمد في مسنده ،ج ، 5ص424
صجيج البخاري ،ج 9ص28
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أف

"أﺎمغكىْ

ﺚﺌﺗﺐ هف ٓ ٚسﺒطٓع إﺎٛغٍﺌ فﺇىً هف أﺎمغ ذا سمطﺌف ﺚﺌﺗﺐ هف ٓ ٚسﺒطٓع إﺎٛغٍﺌ ﺔﺎت ا﵀ قدهًٓ عمِ
(

الصراط ٓكـ ﺒزؿ اٖقداـ "

).

كفد دعﺎؿ الخزاعْ عمِ غسﺌف ﺎف عﺎﺌد فﺌﺚﺒﺗب عىً فٍﺗﺌي فْ قصٓدة طكٓمﺐ:
إذا هﺌ أﺒٓىﺌي فْ ﺚﺌﺗﺐ

رفعىﺌ الرقﺌع لً ﺎﺌلقصب

لً ﺚﺌﺗب دكىً ﺚﺌﺗب

كﺚﺌﺗب ﺚﺌﺗﺎً هﺚﺒﺗب

فٓ ٛعرؼ الىﺌس الٓكـ هف ٌك غسﺌف ﺎف عﺎﺌد إٌ ٚذا الٍﺗﺌء .
ككﺌف هف أدب السمؼ أف ٓقكـ الهسؤكؿ ﺎخدهﺐ الىﺌس كٓ ٚضﺗر كٓ ٚﺒﺎرـ ،ككﺌف زٓف العﺌﺎدٓف إذا دفع
 ٛﺎهف ٓﺚهؿ زادم إلِ أخرة " ،ككﺌف ٓقكؿ" :هف أهكىىْ اف أﺗعؿ
صدقﺒً إلِ سﺌﺊؿ ٓقﺎؿ ٓدي كٓقكؿ" :أٌ ن
هعركفْ عىدي كﺌىت ٓدي عمْ أهف هف ٓدم عمًٓ ".

كهف ركاﺊع اٖدب الدﺎمكهﺌسْ هﺌ ركم عف عمْ رضْ ا﵀ عىً أىً قﺌؿ لكالًٓ عمِ هكﺐ قﺔـ ﺎف العﺎﺌس:

"كٚ

ٓكف لؾ إلِ الىﺌس سفٓر إ ٚلسﺌىؾ ،ك ٚﺚﺌﺗب إ ٚكﺗٍؾ ،ك ٚﺒﺚﺗﺎف ذا ﺚﺌﺗﺐ عف لقﺌﺊؾ ﺎٍﺌ ".
ككﺌف عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب ٓقكؿ" :إذا سﺄلﺒهكىﺌ ﺚكاﺊﺗكـ فﺌكﺒﺎكٌﺌ لىﺌ فْ الرقﺌع فﺇىىﺌ ىرٓد أف ىصكف كﺗكٌكـ
عف الهسﺄلﺐ".

كٌذي لٓست هﺚض هكاعظ دٓىٓﺐ ،إىٍﺌ الٓكـ ﺗزء هف أدب العهؿ فْ الهﺗﺒهعﺌت الهﺒقدهﺐ ،كعمِ سﺎٓؿ الهﺔﺌؿ
 ٚزالتهف الﺒقﺌلٓد الٓﺌﺎﺌىٓﺐ إلِ الٓكـ ،أف كﺎﺌر الهكظفٓف ٓقكهكف فْ هكاسـ هعٓىﺐ ﺎغسؿ أرﺗؿ الهكظفٓف الﺗدد
اﺚﺒفﺌء ﺎٍـ كﺒشﺗٓعﺌن لٍـ عمِ الخدهﺐ ﺎﺇخٛص كﺒفﺌىْ.
كﺎﺌلﺗهمﺐ فعمِ الدﺎمكهﺌسْ أف ٓكاﺊـ ﺎٓف هكﺌىﺒً اٚﺗﺒهﺌعٓﺐ كالسٓﺌسٓﺐ الهطمكﺎﺐ ،هف الٍٓﺎﺐ كالكقﺌر ،كﺎٓف
خدهﺐ شعﺎً كذكم الﺚﺌﺗﺌت هىٍـ ﺎﺌلﺒكاضع كالهسؤكلٓﺐ كالﺚس الكطىْ ،كهﺌ ذلؾ ﺎعزٓز ،كاىً لٓسٓر عمِ هف
ٓ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

كالكفﺌءة هىٍـ ،كٓشدكا رﺎﺌطٍـ ﺎﺄكطﺌىٍـ كٓﺎعﺔكا فْ ىفكسٍـ هﺚﺎﺐ ﺒراﺎٍـ كالكفﺌء لً كصمﺐ الرﺚـ الﺒْ أهر ا﵀
أف ﺒكصؿ.
كعمًٓ أف ٓﺒفقد كﺌفﺐ الهكاطىٓف فْ هىﺌسﺎﺌت هعٓىﺐ ،كأف ٍٓﺒـ ﺎﺄدىﺌٌـ كأقصﺌٌـ ،كأف ٓدىْ الﺎﺌرزٓف كالىﺌﺗﺚٓف

كالكﺗٍﺌء هىٍـ ،كأف ٓكفر لٍـ رﺎﺌطٍـ ككصﺌلٍـ ﺎﺎمدٌـ اٖـ ،كاف  ٚﺒعدك عٓىﺌي عىٍـ فْ عىﺌٓﺐ كرعﺌٓﺐ كهﺚﺎﺐ

ككداد ،فٓ ٛىد عف رعﺌٓﺒً كعىﺌٓﺒً قﺌصد كٓ ٚﺎﺒغْ عف أرﺎً ككصﺌلً راغب.
كفْ ٌذا السﺎٓؿ أكصِ عمْ كرـ ا﵀ كﺗًٍ كالًٓ عمِ هصر فقﺌؿ" :ألصؽ ﺎذكم الهركءات كاٖﺚسﺌب كأٌؿ
الﺎٓكﺒﺌت الصﺌلﺚﺐ كالسكاﺎؽ الﺚسىﺐ ﺔـ أٌؿ الىﺗدة كالشﺗﺌعﺐ كالسخﺌء كالسهﺌﺚﺐ ،فﺇىٍـ ﺗهﺌع هف الكرـ

ﺒضهف ﺎٛء أهرئ إلِ غٓري ،ك ٚﺒقصرف ﺎً دكف
كشعب هف العرؼ ،ﺔـ اعرؼ لكؿ اهرئ هىٍـ هﺌ أﺎمِ ،كٚ
اَّل

غﺌٓﺐ ﺎٛﺊً ،كٓ ٚدعكىؾ شرؼ اهرء إلِ أف ﺒعظـ هف ﺎٛﺊً هﺌ كﺌف صغٓ نار ،ك ٚضعﺐ أهرء إلِ أف ﺒسﺒصغر

هف ﺎٛﺊً هﺌ كﺌف عظٓهنﺌ ".

تمثيل الدولة وليس تمثيل األحزاب:
إف السفٓر ٓهﺔؿ الدكلﺐ الﺒْ أكفدﺒً ،كالدكلﺐ فْ الﺒعرٓؼ الﺚقكقْ ٌْ ﺚصٓمﺐ ﺔٛﺔﺐ أشٓﺌء :الشعب كاٖرض
كالﺚككهﺐ ،كﺎٍذا الهعىِ فﺇف كاﺗﺎً الدسﺒكرم ٓقﺒضْ أف ٓﺒـ الﺒعﺌهؿ هع سﺌﺊر القضﺌٓﺌ هف زاكٓﺐ كطىٓﺐ

شﺌهمﺐ كلٓس هف رؤٓﺐ السمؾ الﺚككهْ كﺚدي.
كقد دأﺎت اٖﺚزاب السٓﺌسٓﺐ عمِ فرض هﺚﺌصصﺌت سٓﺌسٓﺐ فْ السمؾ الدﺎمكهﺌسْ ،ك ٚزاؿ الكٚء لمﺚزب
الذم أىﺗز ٌذي الهﺚﺌصصﺐ ٓﺒغمب عمِ الكٚء لمهٍهﺐ الكطىٓﺐ الﺒْ أرسؿ إلٍٓﺌ السفٓر ،ههﺌ ٓعكد ﺎﺄﺔر سْء

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 لﺒﺗرٓد العهؿ العﺌـ هف الشخصﺌىٓﺐ كالقﺎمٓﺐ

كالعﺌﺊمٓﺐ ،ﺎﺌﺒﺗﺌي العهؿ الكطىْ ،كاﺚﺒراـ القكاىٓف ،كﺎىﺌء الهؤسسﺌت.

كهع كﺔرة هﺌ كﺒب فْ إﺚٓﺌء ﺔقﺌفﺐ الهؤسسﺌت كالعهؿ فْ إطﺌرٌﺌ ﺎعٓدان عف الشخصﺌىٓﺐ كالفردٓﺐ فﺇف أركع هﺌ
كﺒب فْ ٌذا السﺎٓؿ ٌك هﺌ قﺌلً الخمٓفﺐ الراشدم أﺎك ﺎكر الصدٓؽ رضْ ا﵀ عىً ٓكـ رﺚٓؿ الىﺎْ الكرٓـ

صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ:
"أٍٓﺌ الىﺌس  ...هف كﺌف ٓعﺎد هﺚهدنا فﺇف هﺚهدنا قد هﺌت ،كهف كﺌف ٓعﺎد ا﵀ فﺇف ا﵀ ﺚْ ٓ ٚهكت ".
لقد كﺌف كعٓنﺌ كﺎٓ نار ﺎﺔقﺌفﺐ الهؤسسﺌت كدكاهٍﺌ ،كعدـ ارﺒٍﺌىٍﺌ ٖشخﺌص عمِ الرغـ هف أٌهٓﺒٍـ كقدراﺒٍـ

كدكرٌـ القٓﺌدم الﺒﺌرٓخْ ،كﺎذلؾ فقد قرر أﺎك ﺎكر أف اسﺒهرار رسﺌلﺐ ا٘سٛـ إىهﺌ ٌك اسﺒهرار الهؤسسﺌت
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 خٓرٓﺐ ،ك ٚعمِ أىً غﺌب ذﺊﺌب ،إىً العﺌلـ

ﺎكؿ هﺌ فًٓ هف خٓر كشر كﺗهﺌؿ كقﺎﺙ ،كقد رفض هىطؽ الﺒسﺌهﺙ السﺌذج الذم ﺒضٓع فًٓ الﺚقكؽ ،كٓهىﺙ

فًٓ الغفراف ههف ٓ ٚهمؾ لـ ف ٓ ٚسﺒﺚؽ ،ﺎؿ إىً عﺌلﺖ العٛقﺌت الدكلٓﺐ فْ إطﺌر هﺒكازف هف الهعﺌهمﺐ
ﺎﺌلهﺔؿ.
اء ىسٓىِّلﺊ وﺐ ىسٓىِّلﺊﺐه
ككفؽ ٌذي الهقﺌصد ﺗﺌءت ىصكص كﺔٓرة فْ الشرٓعﺐ ﺒعزز ٌذي الﺚقﺌﺊؽ ،فقﺌؿ ﺒعﺌلِ ﴿ :ىك ىﺗ ىز ي
ً
ﺌعﺒى يدكا ىعمى ٍٓ ًً
اعﺒى ىدل ىعمى ٍٓ يك ٍـ فى ٍ
ىﺗ يريي ىعمىِ الماَّل ًً ﴾ ،كفْ آٓﺐ أخرل قﺌؿ عز كﺗؿ﴿ :فى ىه ًف ٍ
ىصمى ىﺙ فىﺄ ٍ
هﺔٍميٍىﺌ فى ىه ٍف ىعفىﺌ ىكأ ٍ
اعﺒى ىدل ىعىم ٍٓ يك ٍـ ﴾.
ﺎً ًهﺔٍ ًؿ ىهﺌ ٍ
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كالهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ ٌْ ﺗكٌر الﺗٍﺌد ىفسً ،قﺌؿ ﺒعﺌلِ﴿ :كقىﺌﺒًميكا ًفْ سﺎً ً اَّل ً اَّل ً
كى يك ٍـ ىك ٚﺒى ٍعﺒى يدكا إً اَّلف الماَّل ىً
ٓف يٓقىﺌﺒًمي ى
ٓؿ المً الذ ى
ى
ى
ً
 ٚيٓ ًﺚ ُّ
ٓف﴾( ).
ب اٍل يه ٍعﺒىد ى
كفْ الﺚقؿ الدﺎمكهﺌسْ فﺇىىﺌ ىٛﺚظ هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ فْ سﺌﺊر أٓﺌهً الكرٓهﺐ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فْ
الﺒفﺌكض الدﺎمكهﺌسْ كﺒﺎﺌدؿ الكفكد كالهىدكﺎٓف ،كٌك هﺌ ﺒقري الٓكـ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الدكلٓﺐ فْ هﺎدأ الهعﺌهمﺐ
ﺎﺌلهﺔؿ.
عمِ أف هﺌ ٓﺗب أف ىشٓر إلًٓ أف هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ لٓس ىﺌﺒﺖ ﺗهع رٓﺌضْ أصـ ﺎقدر هﺌ ٌك ﺚصٓمﺐ

هعطٓﺌت هﺒقﺌﺎمﺐ ٓﺒﺄسس عمٍٓﺌ هكقؼ الههﺌﺔمﺐ عمِ أسﺌس العدؿ كلٓس ﺎﺌلضركرة عمِ أسﺌس الهسﺌكاة.
كهف الصكر الكاضﺚﺐ فْ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ هﺌ شرﺚﺒً أٓﺐ الكرٓهﺐ فْ قكلً ﺒعﺌلِ:
(
ﺌلشٍ ًر اٍلﺚرًاـ كاٍلﺚره ي ً
اَّل
اعﺒى ىدل ىعىم ٍٓ يك ٍـ ﴾
ﺌعﺒى يدكا ىعىم ٍٓ ًً ﺎً ًهﺔٍ ًؿ ىهﺌ ٍ
اعﺒى ىدل ىعىم ٍٓ يك ٍـ ىف ٍ
ﺌص ،ىف ىه ًف ٍ
ص ه
ﺌت ق ى
ﺎً ٍ ى ى ى ي ي ى

اَّل
اـ
﴿الش ٍٍ ير اٍل ىﺚ ىر ي
).

فقد كﺌف هف شﺄف العرب أف ﺒسﺎغ صفﺐ القداسﺐ كاٚﺚﺒراـ عمِ اٖشٍر الﺚرـ ،فٓ ٛﺚؿ فٍٓﺌ قﺒﺌؿ ك ٚﺗٍﺌد،
كلكف ٌذي الﺚرهﺐ إىهﺌ ﺒككف ﺚٓف محفظٍﺌ الفرٓقﺌف ،ك ٚهعىِ لٍﺌ ﺚٓف ﺒﺎقِ ﺚرهﺐ هف ﺗﺌىب كاﺚد ،فقد عهد
الهشرككف إلِ اٚسﺒخفﺌؼ ﺎﺚرهﺐ اٖشٍر الﺚرـ ،كقﺌهكا ﺎﺌٚعﺒداء عمِ الصﺚﺌﺎﺐ أهىٓف فٍٓﺌ ،كﺚٓف أرسؿ
الىﺎْ الكرٓـ رﺗﺌلً لمدفﺌع عف الصﺚﺌﺎﺐ أىكرت عمٍٓـ قرٓش قﺒﺌلٍـ فْ الشٍر الﺚراـ ،كلكف أٓﺐ الكرٓهﺐ

ﺎٓىت أف الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ هﺎدأ طﺌفﺙ ﺎﺌلعدالﺐ ،كﺚٓف ٓﺚﺒرـ الهشرككف ﺚرهﺐ اٖشٍر الﺚرـ فﺇف الهسمهٓف
سٓككىكف أكﺔر ﺚرهﺐ لٍﺌ ،كلكف إذا ٌﺒؾ الهشرككف ﺚرهﺐ الشٍر الﺚراـ كهﺌرسكا اٚعﺒداء فًٓ عمِ الهسمهٓف
فٓﺗب أف ٓ ٚىﺒظركا هف الهسمهٓف أف ٓﺒكقفكا عىد ﺚرهﺐ الشٍر الﺚراـ كٓسكﺒكا عف ﺚقكقٍـ الهضﺌعﺐ.
ً ً
ﺌص ىﺚىٓﺌةه ىٓ ٍﺌ أيكلًْ اٖىٍلىﺎ ً
ص ً
ﺌب

كأٓﺌت فْ ٌذا الهعىِ كﺔٓرة:
﴿ ىكىل يك ٍـ فْ اٍلق ى
ٍ
ىخ ىر يﺗك يكـ﴾ ﴿ ،ىكًا ٍف ىعﺌ ىق ٍﺎﺒي ٍـ ىف ىع ًﺌق يﺎكا ﺎً ًهﺔٍ ًؿ ىهﺌ يعكًق ٍﺎﺒي ٍهﺎً ًً ﴾.
أٍ

ث
كٌـ ًه ٍف ىﺚ ٍٓ ي
﴾ ﴿ ،ىكأ ٍ
ىخ ًر يﺗ ي

كاسﺒىﺌدان إلِ ٌذي القكاعد الشرعٓﺐ العﺌهﺐ كالىصكص الظﺌٌرة هف الكﺒﺌب كالسىﺐ فﺇف هف شﺄف الدكلﺐ أف ﺒﺚﺒكـ
إلِ هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ فْ الﺚقؿ الدﺎمكهﺌسْ ،كأف ﺒﺒعﺌهؿ هع الدكؿ اٖخرل ﺎٍذا

الدﺎمكهﺌسْ كالﺒﺎﺌدؿ الﺒﺗﺌرم كالﺒﺄشٓرات القىصمٓﺐ كالﺒﺎﺌدؿ الﺔقﺌفْ.
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الهىطؽ فْ الﺒهﺔٓؿ

كفْ ٌذا الﺗﺌىب ٓ ٚهمؾ السمطﺌف الهسمـ الﺒىﺌزؿ عف ٌذا الهﺎدأ ٖىً ﺚؽ لٗهﺐ كٌك عىٍﺌ ككٓؿ ،كٓﺗب أف
ٓىٍض ﺎﺒﺚصٓؿ ﺚؽ اٖهﺐ كالدفﺌع عف كراهﺒٍﺌ أهﺌـ ىظﺌﺊرٌﺌ هف اٖهـ ،إ ٚأف ٓككف لً فْ ذلؾ ﺒﺄكٓؿ ظﺌٌر

ٓعكد ﺎﺌلفﺌﺊدة كالىفع عمِ اٖهﺐ ،كٓقري أٌؿ الﺚؿ كالعقد هف هﺗﺌلس شكرل اٖهﺐ.

كٓسﺒدؿ عمِ ذلؾ ﺎهكقؼ الىﺎْ الكرٓـ ﺚٓف عفﺌ عف الهشركٓف ٓكـ الفﺒﺙ اٖعظـ ،كقﺌؿ لمهشركٓف:

"اذٌﺎكا

فﺄىﺒـ الطمقﺌء" ،خٛفﺌن لقﺌعدة القصﺌص كالهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ فْ الﺚقكؽ.
كهع أف الصﺚﺌﺎﺐ رضكا هف ىﺎٍٓـ هﺌ اخﺒﺌر ﺒسمٓهﺌن كطﺌعﺐ كهﺚﺎﺐ ،كلكف الهﺒﺄهؿ فْ دقﺌﺊؽ السٓرة ٓدرؾ أف
هكقؼ الىﺎْ الكرٓـ فْ الﺒخمْ عف هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ فْ ٌذي الﺚﺌلﺐ كﺌف ٓﺒضهف ﺗكاىب ﺔٛﺔﺐ:

ﺗﺌىب

أخٛقْ ك ﺗﺌىب سٓﺌسْ ك ﺗﺌىب ﺚقكقْ ،فٍك فْ الﺗﺌىب اٖكؿ أخٛؽ هﺚهدٓﺐ هطٍرة زاكٓﺐ ،كلكىً فْ
الﺗﺌىب أخر دٌﺌء سٓﺌسْ ضركرم ،فقد عمـ رسكؿ ا﵀ أف إراقﺐ دهﺌﺊٍـ سﺒﺔٓر غضب كﺔٓر هف رﺗﺌلٍـ

كﺒدخؿ هكﺐ فْ هكارد الﺔﺄر الﺒْ  ٚﺒىﺒٍْ ،كٌْ هف ﺗﺌىب آخر كعْ ﺚقكقْ ،فقد قﺌﺒؿ ٌؤٚء عمِ أصىﺌهٍـ
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 ،كٌْ

قكاعد ﺚقكقٓﺐ ضركرٓﺐ ٓﺒفؽ عمٍٓﺌ العقٛء ،كﺎهكقفً العظٓـ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ دفع عف العرب فﺒىﺐ كﺌىت

كﺌفٓﺐ أف ﺒعٓد الﺚرب ﺗذعﺐ هضهخﺐ ﺎﺌلدهﺌء.
كٓ ٚ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 كالكﺌفرٓف ٓ ٚىطﺎؽ عمِ

هﺌ ٓككف ﺎٓف الهؤهىٓف أىفسٍـ هف ا٘خﺌء كالهكدة ،كهﺌ ٓىﺎغْ أف ٓﺚكـ ﺎً القضﺌء لٓس ﺎﺌلضركرة هﺌ ٓىﺎغْ

﴿ ىكأىف

أف ٓفﺒْ ﺎً الهرشد كالكاعظ ،كفْ ٌذا السٓﺌؽ ٓرد هﺌ أهر ﺎً القرآف الكرٓـ هف العفككالغفراف كالﺒسﺌهﺙ،
ً ًاَّل ً
ًاَّل ً
اَّل ً
ﺒىعفيكٍا أى ٍقر ً
اَّلﺌـ
ىصىم ىﺙ ىفﺄ ٍ
ٓف  ٚىٓ ٍر يﺗ ى
آه يىكا ىٓ ٍغف يركا لمذ ى
ىﺗ يريي ىعىمِ المً ﴾ ﴿ ،يق ٍؿ لمذ ى
ى ي
ب لمﺒاَّل ٍق ىكل ﴾ ﴿ ،ىف ىه ٍف ىع ىفﺌ ىكأ ٍ
ٍ
ٓف ى
كف أىٓ ى
الماَّل ًً﴾ ،كغٓر ذلؾ هف أٓﺌت الكﺔٓرة.
كفْ السٓﺌؽ ا٘ىسﺌىْ ﺗﺌء رﺗؿ إلىﺌلىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسٓمـ كقﺌؿ:
كٓقطعكىىْ كأعطٍٓـ كٓﺚرهكىىْ كأﺚسف إلٍٓـ كٓسٓﺊكف إلْ ،أفﺄكﺌفﺊٍـ؟

"ٓﺌ رسكؿ ا﵀ إف لْ قراﺎﺐ أصمٍـ
" فقﺌؿ لً الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ

كسمـ":فهً؟"(أم هﺌ الفرؽ إذف ﺎٓىؾ كﺎٓىٍـ ) ،كلكف أعط هف ﺚرهؾ كصؿ هف قطعؾ كأﺚسف إلِ هف أسﺌء
(

إلٓؾ كٓ ٚزاؿ لؾ هف ا﵀ عمٍٓـ ظٍٓر "

).
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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

ٓقٓهكف فٍٓﺌ ،فٍىﺌؾ كﺔٓر هف أﺎىﺌء الكطف ٓسﺒقركف فْ ﺎمداف أخرل كٓىﺌلكف ﺗىسٓﺒٍﺌ ،كٌـ هطﺌلﺎكف ﺎﺌلكفﺌء
إلِ ﺒمؾ اٖكطﺌف هقٓهٓف أك هكاطىٓف ،فٓ ٛ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 هكازىنﺌ

ﺎٓف ﺚقكؽ الﺎمدٓف ككاﺗﺎﺌﺒٍهﺌ ﺒﺗﺌي كؿ هىٍهﺌ.

كﺒخﺒصر ٌذي الﺚقٓقﺐ ﺎعﺎﺌرة :الكفﺌء ٖرض الكطف كا٘خٛص لدار ا٘قﺌهﺐ.
كرﺎهﺌ كﺌف أكضﺙ هﺔﺌؿ لعٛقﺐ الهسمـ ﺎﺎمد إقﺌهﺒً كدار هٍﺌﺗري هﺌ رأٓىﺌي فْ سمكؾ الرعٓؿ اٖكؿ هف أصﺚﺌب
الىﺎْ الكرٓـ الذٓف ٌﺌﺗركا إلِ الﺚﺎشﺐ ،فقد ظمكا أكفٓﺌء ٖكطﺌىٍـ كىﺎٍٓـ كدٓىٍـ ،كلكىٍـ أظٍركا أٓضﺌن ﺚﺎﺌن

ككفﺌء كﺎٓرٓف لٗرض الﺒْ اﺚﺒضىﺒٍـ كٓ ٚعرؼ أىٍـ اﺒٍهكا ﺎﺌ٘سﺌءة إلِ شْء فْ
عرض لمىﺗﺌشْ ﺎعض خصكهً كﺚﺌكلكا

أرض الٍﺗرة ،ك ﺚٓف

أف ٓىﺒزعكا هىً همكً فقد اصطؼ الصﺚﺌﺎﺐ إلِ ﺗكار الىﺗﺌشْ

كقﺌﺒمكا هعً ،ككﺌف الزﺎٓر ﺎف العكاـ ٓسﺎﺙ فْ المٓؿ ﺎﺌلىٓؿ ﺚﺒِ ٓﺎٓت هع القكـ كٓدرؾ هﺌ ٓﺎٓﺒكف كٓعدك فْ

الصﺎﺌح ﺎﺄخﺎﺌرٌـ ،ككﺌف لمصﺚﺌﺎﺐ أﺔر ظﺌٌر فْ ﺒﺄهٓف اسﺒقرار الﺚﺎشﺐ ﺎعد ٌذي الفﺒىﺐ الهرٓرة.

كقد اظٍر ٌؤٚء الهٍﺌﺗركف فْ الﺚﺎشﺐ فقٍﺌن عهٓقﺌن ﺎﺄصكؿ الﺒعﺌهؿ الدﺎمكهﺌسْ ﺚٓث اخﺒﺌركا ههﺔمٍـ ﺗعفر
ﺎف أﺎْ طﺌلب فكﺌف ٓفﺌكض ﺎﺌسهٍـ كٓرفع هطﺌلﺎٍـ ،كقد ﺚظْ ﺎهىزلﺐ كﺎٓرة لدل الىﺗﺌشْ فكﺌف ٓشﺌكري فْ
خﺌصﺐ شﺄىً ،كهﺌ أىً ﺒهكف هف عقد صٛت ﺎﺌلغﺐ القكة كالهكﺔكقٓﺐ هع الىﺎْ الكرٓـ كأٌمً ،ﺚﺒِ إف الىﺎْ

الكرٓـ ﺚٓف رغب ﺎزكاج رهمﺐ ﺎىت أﺎْ سفٓﺌف كٌْ إﺚدل الهٍﺌﺗرات فْ الﺚﺎشﺐ خطﺎٍﺌ هف الىﺗﺌشْ الذم
قﺌـ ﺎدكري ﺎﺇعداد زفﺌفٍﺌ إلِ الرسكؿ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ عمِ هراكب الهمكؾ فْ إشﺌرة
هسﺒكل العٛقﺌت ﺎٓىٍهﺌ إلِ أعمِ الهىﺌزؿ.

ﺗدان كاضﺚﺐ لﺒكﺔؽ

ك ٚأدؿ عمِ ذلؾ هف أف الصﺚﺌﺎﺐ الكراـ اسﺒهركا فْ الكفﺌء ٖرض ٌﺗرﺒٍـ كا٘ﺚسﺌف إلٍٓﺌ ،كهع أف دكاعْ
الٍﺗرة قد ﺎدخكؿ الرسكؿ الكرٓـ إلِ الهدٓىﺐ كلكف عددنا هف الصﺚﺌﺎﺐ كﺎﺄهر هف رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ
كسمـ اسﺒهركا فْ الﺚﺎشﺐ لرعﺌٓﺐ ٌذا الﺗﺌىب الكرٓـ الذم أسسكا لً هف عٛقﺌت هﺒكازىﺐ هسؤكلﺐ.
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الدبموماسية واختالف العقائد:
ﺒقكـ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎٓف اٖهـ لﺒﺚقٓؽ هصﺌلﺙ ٌذي الشعكب كالعهؿ عمِ ﺒطكٓرٌﺌ كاىطٛقٍﺌ ﺎهﺌ ٓىفع
اٖهﺐ كٓﺚقؽ الخٓر لمﺗهٓع.
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 كﺔٓ انر هف الشﺎﺌب الهﺒﺚهس عمِ فﺒﺙ هىصﺌت
الﺚسﺌب قﺎؿ ٓكـ الﺚسﺌب ،كﺒفكٓض الىﺌس ﺎﺌلﺚكـ عمِ الىﺌس هع أف ا﵀ ٓﺚكـ ﺎٓف عﺎﺌدي فٓهﺌ كﺌىكا فًٓ

ٓخﺒمفكف.

كقد ىشﺄت عمِ ٌﺌهش ٌذي الﺚقﺌﺊؽ أﺚكﺌـ شرعٓﺐ دكىت فْ ﺎعض كﺒب الفقً ا٘سٛهْ شدٓدة القسكة
كالكطﺄة ،فﺌعﺒﺎر الﺗٍﺌد كاﺗﺎﺌن ٘دخﺌؿ الىﺌس فْ الدٓف الﺚؽ ،كفؽ ظﺌٌر أٓﺐ
كف ًفﺒٍىىﺐه
﴿كىقﺌﺒًمي ي
كٌ ٍـ ىﺚﺒٌ ىِ ٚى ﺒى يك ى
ى
ٓف يكمًٌي ﵀﴾ ،كلـ ٓؤذف ﺎكقؼ الﺚرب إ ٚهع أٌؿ الكﺒﺌب إذا دفعكا الﺗزٓﺐ ،ﺔـ اخﺒمؼ القكؿ فْ شﺄف
كف ٌ
الد ي
ىكىٓ يك ى
العرﺎْ هف أٌؿ الكﺒﺌب فىص كﺔٓر هىٍـ أىً ٓ ٚﺚؿ لً دفع الﺗزٓﺐ كٓخٓر ﺎٓف ا٘سٛـ كالسٓؼ

(

).

ﺔـ هضِ ٌؤٚء إلِ الﺚكـ ﺎكﺗكب قﺒﺌؿ أٌؿ اٖدٓﺌف الﺎﺌطمﺐ هف ﺎكذٓٓف كٌىدك س كأركاﺚٓٓف ككﺔىٓٓف ،كٌؤٚء
ٓﺎمغ عددٌـ الٓكـ ﺔٛﺔﺐ همٓﺌرات كٌـ ىصؼ أٌؿ اٖرض ،ك ٚشؾ أف ﺒطﺎٓؽ ٌذي الفﺒﺌكل عمِ كاقع الٓكـ

سٓؤدم إلِ ككارث هرعﺎﺐ ،كسٓؤدم ذلؾ ﺎشكؿ طﺎٓعْ إلِ قﺒﺌؿ الﺎشرٓﺐ كمٍﺌ كٌذا عكس هقﺌصد ا٘سٛـ

العظٓهﺐ هف ىشر الﺚب كالخٓر كالرﺚهﺐ.
كالكاقع الذم ٓدؿ لً ٌدم الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ أف

م ﺒىشﺄ ﺎٓف عقﺌﺊد هخﺒمفﺐ ،كٚ
الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛـ ة

ٓشﺒرط الﺒكافؽ ﺎٓف الدكلﺒٓف أك ﺎٓف الﺚككهﺒٓف ﺚﺒِ ﺒقكـ عٛقﺌت صﺚٓﺚﺐ ،كقد أقﺌـ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ

كسمـ عٛقﺌت هع عدد هف الهمكؾ كٌـ عمِ أدٓﺌىٍـ.
كهف أدؽ الهكاقؼ فْ ٌذا السﺎٓؿ هﺌ ركم فْ شﺄف الىﺗﺌشْ ،فقد كﺌف الرﺗؿ عمِ همﺐ الىصﺌرل ،ككﺌف لً
قسﺌكسﺒً كﺎطﺌرقﺒً كرٌﺎﺌىً كقدادٓسً ككٍىﺒً ،كهع ذلؾ فقد عﺌش الصﺚﺌﺎﺐ فْ كىفً سىٓف طكٓمﺐ ،كلـ ٓرد

عىٍـ أىٍـ ﺚقركا شٓﺊﺌن ههﺌ كﺌف ٓعﺎدي أك ﺒعرضكا لﺎطﺌرقﺒً أك رٌﺎﺌىً أك قسﺌكسﺒً.
ﺎؿ إف القرآف الكرٓـ ﺗﺌء كاضﺚنﺌ ﺗمٓنﺌ فْ أهر الﺔىﺌء عمِ الىﺗﺌشْ كعمِ أصﺚﺌﺎً كفْ القرآف الكرٓـ:
انظر مثالً كتاب كفاية األخيار في الفقه الشافعي ج 2ص218
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﴿كلىﺒى ًﺗ ىد اَّلف أى ٍقرﺎٍـ اَّلهكاَّلدةن لِّلماَّل ًذٓف آه يىكٍا الاَّل ًذٓف قىﺌليكٍا إًاَّلىﺌ ىىصﺌرل ىذلً ىؾ ﺎًﺄ اَّل ً ً ً
كف ﴾،
ٓف ىكيرٌٍىﺎ نﺌىﺌ ىكأاَّلىىٍي ٍـ ٚى ىٓ ٍسﺒى ٍكﺎً ير ى
ىف ه ٍىٍي ٍـ قسِّلٓس ى
ى
ىى
ى ى
ى ى يٍ ى
ى
ً
الر يس ً
ٓض ًه ىف اَّل
الد ٍه ًع ًه اَّلهﺌ ىع ىرفيكٍا ًه ىف اٍل ىﺚ ِّل
﴿ ىكًا ىذا ىس ًه يعكٍا ىهﺌ أ ً
آهاَّلىﺌ ىفﺌ ٍكﺒيٍﺎىىﺌ
يىزىؿ إًىلِ اَّل
كؿ ﺒىىرل أ ٍ
ؽ ىٓقيكلي ى
ىع يٓىىٍي ٍـ ﺒىف ي
كف ىرﺎىاَّلىﺌ ى
هع اَّل ً ً
ٓف﴾.
الشﺌٌد ى
ىى
كالﺔىﺌء عمِ القسﺌكسﺐ كالرٌﺎﺌف ﺎﺒكاضعٍـ كزٌدٌـ ﺗﺌء كاضﺚﺌن فْ أٓﺌت الكرٓهﺐ ،كٌْ صرٓﺚﺐ ﺎﺄىٍـ

ٓسﺒﺚقكف الﺔىﺌء كٌـ  ٚزالكا ﺎطﺌرقﺐ كرٌﺎﺌىﺌن كقسﺌكسﺐ.

كقد ﺒعززت عٛقﺐ الىﺎْ ﺎﺌلىﺗﺌشْ كأصﺚﺌﺎً كﺚٓف ﺗﺌؤكا إلِ الهدٓىﺐ الهىكرة قﺌـ رسكؿ ا﵀ ٓخدهٍـ ﺎىفسً،
(

فقﺌ﵀ أصﺚﺌبقٓ":ﺌ رسكؿ ا﵀ ىكفٓؾ الخدهﺐ " ،قﺌؿ":ك ٛإىٍـ كﺌىكا ٖصﺚﺌﺎْ هكرهٓف "

).

كقد ﺒكرر هف رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ٌذا الﺒكرٓـ لمىﺗﺌشْ كٌك عمِ همﺐ قكهً ،كﺚٓف هﺌت الىﺗﺌشْ
" ،فقﺌؿ ﺎعض
قﺌؿ رسكؿ ا﵀" :هﺌت المٓمﺐ أخككـ أصﺚهﺐ ﺎف أﺎﺚر الىﺗﺌشْ قكهكا ﺎىﺌ ىصمْ عمًٓ
ىٌ ًؿ اٍل ًكﺒى ً
ﺌب
﴿كًا اَّلف ًه ٍف أ ٍ
الصﺚﺌﺎﺐ ":ىصمْ عمِ عمﺖ هف عمكج الركـ لـ ٓسﺗد ﵀ سﺗدة!؟ " فﺄىزؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ  :ى
ﺌش ًعٓف لًمٌ ًً ٚى ٓ ٍشﺒىركف ﺎًﺂٓ ً
يىزىؿ إًلى ٍٓ ًٍـ ىخ ً
يىزىؿ إًلى ٍٓ يك ٍـ ىك ىهﺌ أ ً
لى ىهف يٓ ٍؤ ًه يف ﺎًﺌلمٌ ًً ىك ىهﺌ أ ً
ىﺗ يريٌ ٍـ
ﺌت المٌ ًً ﺔى ىهىﺌن ىقمًٓٛن أ ٍيكلىػﺊً ىؾ لىٍي ٍـ أ ٍ
ى ي ى ى
ى
ٍ
ً
ىد رِّلﺎ ًٍـ إً اَّلف الٌم ىً ىس ًرٓع اٍل ًﺚ ىس ً
ﺌب﴾ .
ي
عى ى ٍ
كعىدهﺌ عﺌد ﺎعض الصﺚﺌﺎﺐ لٛعﺒراض كقﺌلكآ" :ﺌ رسكؿ ا﵀ كٓؼ ىصمْ عمًٓ كلـ ٓكف ٓصمْ إلِ قﺎمﺒىﺌ؟ لقد
ب ىفﺄ ٍىٓىى ىهﺌ ﺒيىكلُّكا ىفﺔىاَّلـ ىك ٍﺗًي الماَّل ًً إً اَّلف الماَّل ىً
كﺌىت صٛﺒً لﺎٓت الهقدس " ،فﺄىزؿ ا﵀ قرآىﺌن ٓﺒمِ  ﴿ :ىكلًماَّل ًً اٍل ىه ٍش ًر ي
ؽ ىكاٍل ىه ٍغ ًر ي
ً ً
ٓـ﴾( ).
ىكاسعه ىعم ه
كﺎﺌلﺗهمﺐ فقد كﺌف الىﺎْ الكرٓـ ٓ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

لمهؤهىٓف كٓ ٚؤدم لمهشركٓف ،كٓفْ ﺎعٍكد الهسمهٓف كٓ ٚفْ ﺎعٍكد الهشركٓف.
كهف الهٛﺚظ إق ارري صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ لمصفﺐ الﺒْ هىﺚﺒٍﺌ اٖهـ كالشعكب لقﺌدﺒٍﺌ كهخﺌطﺎﺒٍـ ﺎٍﺌ دكف
ﺒﺚقٓر أك ازدراء ،اﺚﺒراهﺌن لهكﺌىﺐ شعكﺎٍـ ،فقد خﺌطب ٌرقؿ ﺎقكلً" :هف هﺚهد رسكؿ ا﵀
الركـ" ،كخﺌطب كسرل ﺎقكلً" :هف هﺚهد ﺎف عﺎد ا﵀ إلِ كسرل عظٓـ الفرس"
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إلِ ٌرقؿ عظٓـ

 ،كالِ الىﺗﺌشْ ﺎقكلً" :هف

هﺚهد رسكؿ ا﵀ إلِ الىﺗﺌشْ همؾ الﺚﺎشﺐ" ،كالِ الهقكقس ﺎقكلً" :هف هﺚهد ﺎف عﺎد ا﵀ إلِ الهقكقس عظٓـ
القﺎط".
 ٛهف الكﺔىٓٓف طمب هف الىﺎْ الكرٓـ صدقﺐ فسﺄلً أف ٓسمـ فﺄﺎِ ،فمـ ٓعطً شٓﺊنﺌ فﺄىزؿ ا﵀
كفْ اٖﺔر أف رﺗ ن
ً
ً
ً ً
ً
ً
اَّل
كف إًٚاَّل ٍاﺎﺒً ىغﺌء ىك ٍﺗ ًً
ﺒعﺌلِ﴿ :ل ٍٓ ىس ىعمى ٍٓ ىؾ يٌ ىد ي
ﺌء ىك ىهﺌ ﺒيىفقيكٍا ه ٍف ىخ ٍٓ ور ىفٗىفيس يك ٍـ ىك ىهﺌ ﺒيىفقي ى
اٌ ٍـ ىكلىػك اَّلف المٌ ىً ىٓ ٍٍدم ىهف ىٓ ىش ي
المٌ ًً ك ىهﺌ ﺒي ًىفقيكٍا ًه ٍف ىخ ٍٓ ور يٓك اَّل
كف﴾ .
ؼ إًلى ٍٓ يك ٍـ ىكأىىﺒي ٍـ ٚى ﺒي ٍ
ظمى يه ى
ى
ى
كفْ القرآف الكرٓـ ﺎٓﺌف كاضﺙ لطﺎٓعﺐ العٛقﺌت ﺎٓف اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ كﺗٓراىٍﺌ هف اٖهـ ،دؿ عمًٓ عهكـ
اَّل ً
اٌﺒى ىد ٍٓﺒي ٍـ إًىلِ الٌم ًً ىه ٍر ًﺗ يع يك ٍـ ىﺗ ًهٓعنﺌ
آه يىكٍا ىعىم ٍٓ يك ٍـ أىىفي ىس يك ٍـ ى
ض اَّلؿ إً ىذا ٍ
ض ُّريكـ اَّلهف ى
 ٚىٓ ي
الىص القرآىْ ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ٓف ى
كف ﴾ .
ىف يٓىىﺎ يِّلﺊ يكـ ﺎً ىهﺌ يكىﺒي ٍـ ﺒى ٍع ىهمي ى
ﺌطر الس ً
ً
ً اَّل
ض ىعﺌلًـ اٍل ىغ ٍٓ ًب ك اَّل
ات ك ٍاٖ ٍىر ً
ىىت ﺒى ٍﺚ يك يـ ىﺎ ٍٓ ىف ًعىﺎ ًﺌد ىؾ ًفْ ىهﺌ
الشٍى ى
ﺌد ًة أ ى
ى
ككذلؾ قكلً ﺒعﺌؿل ﴿ :يقؿ المٍي اَّلـ ىف ى
ى
ى
اَّله ىﺌك ى
ًً ً
كف﴾ .
ىك يﺌىكا فًٓ ىٓ ٍخﺒىمفي ى
كﺎىﺌء عمًٓ ف ٛشﺄف لمفرٓؽ الدﺎمكهﺌسْ ﺎعﺌدات اٖهـ كأدٓﺌىٍﺌ كﺒقﺌلٓدٌﺌ ك ٚضٓر فْ اخﺒٛؼ أدٓﺌىٍـ
ُّؾ ىٔ ىه ىف ىه ٍف ًفْ ٍاٖ ٍىر ً
ض يكمٍُّي ٍـ
ﺌء ىرﺎ ى
كﺒقﺌلٓدٌـ عف قٓـ ا٘سٛـ ،فﺌلٍدل ٌدل ا﵀ ،قﺌؿ عز كﺗؿ ﴿ :ىكىل ٍك ىش ى
ً
ً
ٓعﺌ أى ىفﺄ ٍىىت ﺒ ٍك ًريي اَّل
ٓف ﴾.
ﺌس ىﺚﺒاَّلِ ٓ يك ي
كىكا يه ٍؤ ًهى ى
الى ى
ىﺗه ن
ﺎؿ إف الهؤهف هﺄهكر ﺎﺄف ٓﺚﺒرـ عقﺌﺊد الىﺌس كٓ ٚسْء إلٍٓﺌ ٚ ،سٓهﺌ إذا ﺒرﺒب عمِ ٌذي ا٘سﺌءة هضرة
اَّل ً
كف ًهف يد ً
كف لماَّل ًً ىفىٓ يسُّﺎكٍا لماَّل ىً ىع ٍدكان
ٓف ىٓ ٍد يع ى
ﺎهصﺌلﺙ اٖهﺐ ،كفْ ٌذا الهعىِ كرد قكؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ ﴿ :ىكٚى ﺒى يسُّﺎكٍا لذ ى
ﺎً ىغ ٍٓ ًر ًعٍموـ ىك ىذلً ىؾ ىزٓاَّلاَّلىﺌ لً يك ِّلؿ أ اَّل و
كف ﴾ .
يهﺐ ىع ىهمىٍي ٍـ ﺔياَّلـ إًلىِ ىرِّلﺎ ًٍ ٍـ اَّله ٍر ًﺗ يعٍي ٍـ فى يٓىىﺎِّلﺊيٍي ٍـ ﺎً ىهﺌ ىك يﺌىكٍا ىٓ ٍع ىهمي ى
كهف الكارد ﺒهﺌهنﺌ أف ٓقكـ الفرٓؽ الدﺎمكهﺌسْ ﺎﺌلهطﺌلﺎﺐ ﺎﺌلهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ فٓهﺌ ٓﺒصؿ ﺎﺌﺚﺒراـ الهقدس الدٓىْ،
كالرهكز الدٓىٓﺐ ،كٌذا هﺎدأ عﺌـ فْ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ.
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العالقات الدبموماسية مع الدول اإلسالمية:
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 ﺒﺌرٓخٓﺐ كدٓىٓﺐ كسٓﺌسٓﺐ.

ك ٚﺎد أف ىدرؾ أف هﺎد أ ﺒشكؿ العﺌلـ فْ كﺒؿ دكلٓﺐ كأﺚٛؼ إقمٓهٓﺐ ﺚقٓقﺐ ﺒﺌرٓخٓﺐ ككاقعٓﺐ كقد ﺚكهت ٌذي
الﺒﺚﺌلفﺌت الﺒﺌرٓخ ا٘ىسﺌىْ لقركف طكٓمﺐ  ،كفْ العصر الﺚدٓث قﺌهت سمسمﺐ هف اٖﺚٛؼ أٌهٍﺌ ﺚمؼ

اٖطمسْ كﺚمؼ كارسك ،كهؤﺒهر عدـ اٚىﺚٓﺌز ،كهع أف ﺚمؼ اٖطمسْ قﺌـ لهكاﺗٍﺐ ﺚمؼ كارسك ،كلكىً لـ

ٓرﺚؿ عىد رﺚٓمً ،كﺚٓىهﺌ اىٍﺌر ﺚمؼ كارسك ﺒسﺌءلت الﺚككهﺌت الغرﺎٓﺐ الكﺎرل :لهﺌذا ٓﺗب أف ٓﺎقِ ﺚمؼ
اٖطمسْ كقد اىٍﺌر ﺚمؼ كارسك ،ككﺌف الﺗكاب كلهﺌذا ٓﺗب أف ٓىٍﺌر؟كﺎﺌلفعؿ فهع هركر أكﺔر هف عشرٓف
سىﺐ عمِ اىٍٓﺌر ﺚمؼ كارسك فﺇف ﺚمؼ اٖطمسْ  ٚزاؿ ٓقكـ ﺎدكر رﺊٓسْ فْ السٓﺌسﺐ الدكلٓﺐ كٓﺚكـ ﺗزءنا

غٓر قمٓؿ هف هصﺌﺊر العﺌلـ.

ككذلؾ فﺇف قهﺐ عدـ اٚىﺚٓﺌز اسﺒهرت عمِ الرغـ هف اىﺒٍﺌء عصر القطﺎٓف الهﺒىﺌفسٓف ،كقد أدركت دكؿ
عدـ اٚىﺚٓﺌز ﺚﺌﺗﺒٍﺌ لٍذا الﺒعﺌكف الدكلْ لهﺚﺌكلﺐ رسـ سٓﺌسﺐ هشﺒركﺐ هﺚددة فْ هكاﺗٍﺐ الظركؼ العﺌلهٓﺐ

الﺗدٓدة.

كهﺌ ﺒقكـ فْ العﺌلـ كﺒؿ الككهىكلث كالفراىككفكىٓﺐ كآسٓﺌف كغٓرٌﺌ هف اٖﺚٛؼ الدكلٓﺐ الﺒْ ﺒﺒىﺌكب فْ خدهﺐ
شعكﺎٍﺌ كﺚمفﺌﺊٍﺌ.
كقد أدرؾ الهسمهكف فْ العﺌلـ

الﺚﺌﺗﺐ إلِ ٌذا المكف هف الﺒعﺌكف هىذ ىﺌدل الككاكﺎْ كاٖفغﺌىْ ﺎﺌلﺗﺌهعﺐ

ا٘سٛهﺐ كعﺌصهﺒٍﺌ أـ القرل ،كﺒﺄكدت ٌذي الﺚﺌﺗﺐ ﺎعد اىٍٓﺌر الخٛفﺐ كدخكؿ عصر الدكلﺐ الﺚدٓﺔﺐ.
كهع أف ٌذي الصٓﺚﺌت لـ ﺒسﺒطع ﺒﺄهٓف ﺚمؼ إسٛهْ دكلْ ﺚقٓقْ كلكىٍﺌ ىﺗﺚت فْ ﺒﺄهٓف شكؿ كاضﺙ ـ ف

الﺒعﺌكف ﺎٓف الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ كقد ﺎدأ ذلؾ عمِ ٓد الهمؾ عﺎد العزٓز ﺚٓف أطمؽ هؤﺒهر العﺌلـ ا٘سٛهْ فْ
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هكﺐ الهكرهﺐ ،عﺌـ  1926كﺒكلِ الهمؾ عﺎد العزٓز ىفسً رﺊﺌسﺐ الهىظهﺐ ،ﺔـ ﺒعﺌقب عمٍٓﺌ زعهﺌء العﺌلـ
ا٘سٛهْ.
كفْ عﺌـ  1969كعقب ﺚرٓؽ اٖقصِ ﺒىﺌدل زعهﺌء العﺌلـ ا٘سٛهْ إلِ اﺗﺒهﺌع قهﺐ فْ الهغرب  -الرﺎﺌط،
اىﺎﺔقت عىً هىظهﺐ الهؤﺒهر ا٘سٛهْ ،الﺒْ ﺒﺚكلت فٓهﺌ ﺎعد إلِ هىظهﺐ الﺒعﺌكف ا٘سٛهْ كالﺒْ أصﺎﺚت
ﺒضـ الٓكـ  57دكلﺐ إسٛهٓﺐ ﺎصفﺐ عضك كﺌهؿ كخهس دكؿ ﺒضـ ﺗﺌلٓﺌت إسٛهٓﺐ كﺎٓرة ﺎصفﺐ دكلﺐ هراقب
كهف أٌـ ٌذي الدكؿ ركسٓﺌ كﺒﺌٓٛىد كهﺌ رفض طمب الٍىد كالفمﺎٓف فْ اٚىضهﺌهممهىظهﺐ ﺎصفﺐ عضك كﺌهؿ.
إف 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.

 45عﺌهنﺌ

لقد قﺌهت ﺎعض الدكؿ العرﺎٓﺐ كا٘سٛهٓﺐ ذات الﺒكﺗً القكهْ كالعمهﺌىْ ﺎﺌلﺒهمهؿ هف قٓﺌـ ٌذي الهىظهﺐ كرأل

ٌؤٚء أف ﺒكرٓس الﺒﺚﺌلؼ السٓﺌسْ عمِ أسﺌس دٓىْ لٓس كاقعٓﺌن ،كأف اٚﺒﺗﺌي العﺌـ فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الدكلٓﺐ

ٌك فصؿ الدٓف عف السٓﺌسﺐ.

 ٛأقكل
كلكف الكاقع أﺔﺎت خٛؼ ذلؾ ،كخٛؿ ٌذي الفﺒرة ﺔﺎت أف الراﺎط الدٓىْ قﺌدر عمِ أف ٓقدـ شك ن
لمعٛقﺌت ﺎٓف الدكؿ ،كأف ٓﺚقؽ هصﺌلﺙ عهمٓﺐ هﺒٓىﺐ لمدكؿ الهﺒعﺌكىﺐ عمِ أسﺌس دٓىْ.

كعمِ كؿ ﺚﺌؿ فمٓس هف شﺄف ٌذي الدر

س هىﺌقشﺐ الهىطمقﺌت الىظرٓﺐ لعٛقﺌت الدٓف كالسٓﺌسﺐ ،كلكىىﺌ
ا ة

هعىٓكف ﺎﺌلﺒﺄكٓد عمِ أف الفرٓؽ الدﺎمكهﺌسْ فْ الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ ٓﺗب

أف ﺒككف لدًٓ القدرة عمِ الﺒعﺌكف

وقد تعاقب علﻰ رئاسة منطمة المؤتمر اإلسالمي كل من:











عﺎد العزٓز ﺎف عﺎد الرﺚهف ﺎف فٓصؿ آؿ سعكد  -هؤسس الههمكﺐ العرﺎٓﺐ السعكدٓﺐ.

فٓصؿ ﺎف عﺎد العزٓز آؿ سعكد  -الهمؾ السعكدم الﺔﺌلث.
إدرٓس السىكسْ  -همؾ الههمكػﺐ المٓﺎٓػﺐ سﺌﺎقﺌن.

هﺚهد عمْ ﺗىﺌح  -هؤسس دكلﺐ ﺎﺌكسﺒﺌف.

شكرم القكﺒمْ  -الرﺊٓس السكرم اٖسﺎػؽ.

عدف عﺎد ا﵀ عصهﺌف دار  -رﺊٓس ﺗهٍكرٓﺐ الصكهﺌؿ اٖسﺎؽ.
أهٓف الﺚسٓىْ -الهفﺒْ اٖكﺎر لدكلﺐ فمسطٓف سﺌﺎقﺌن.

هعركؼ الدكالٓﺎْ -رﺊٓس كزراء سكرٓﺌ اٖسﺎؽ.

عﺎد ا﵀ ﺎف عهر ىصٓؼ -ىﺌﺊب رﺊٓس هﺗمس الشكرل السعكدم سﺌﺎق نﺌ.
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ﺎشكؿ أكﺎر فْ العٛقﺌت الﺎٓىٓﺐ ،كﺎﺌلﺒﺌلْ فﺇف قضﺌٓﺌ هشﺒركﺐ كﺔٓرة ﺒصدر عىٍﺌ هكاقؼ هﺒشﺌﺎٍﺐ ﺎشكؿ
طﺎٓعْ كذلؾ اىعكﺌسنﺌ لهﺌ ﺒشعر ﺎً شعكب ٌذي الﺎمداف هف الﺚقﺌﺊؽ الهشﺒركﺐ ﺒﺌرٓخٓنﺌ ككاقعٓنﺌ.
كهف أكضﺙ اٖهﺔمﺐ عمِ ذلؾ رفض الﺒطﺎٓع هع الكٓﺌف الصٍٓكىْ ككﺗكب الﺒعﺌكف فْ ىصرة الشعب
الفمسطٓىْ كالشعب السكرم ،كالهصلﺚﺐ الهشﺒركﺐ الﺒْ ٓهكف أف ٓﺚققٍﺌ ٌذا الﺒعﺌكف.
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.
كههﺌ ﺒﺗدر ا٘شﺌرة إلًٓ أف الكﺒمﺐ ا٘سٛهٓﺐ كاف كﺌىت الﺔﺌىٓﺐ عددٓنﺌ هف ﺚٓث الﺒرﺒٓب فﺇىٍﺌ أكﺎر كﺒمﺐ دكلٓﺐ

فﺌعمﺐ فْ الٍٓﺊﺐ العﺌهﺐ لٗهـ الهﺒﺚدة ،كهع أف دكؿ عدـ اٚىﺚٓﺌز ﺒشكؿ كﺒمﺐ أكﺎر كلكىٍﺌ غٓر هﺒﺚدة فْ
أف ٓﺒكﺚد أعضﺌء ٌذي الكﺒمﺐ عمِ خٓﺌر

القضﺌٓﺌ السٓﺌسٓﺐ إ ٚعمِ هسﺄلﺐ رفض الٍٓهىﺐ ،كهف الصعب

سٓﺌسْ ،فْ ﺚٓف أف الكﺒمﺐ ا٘سٛهٓﺐ هﺒكﺚدة عﺌدة فْ القضﺌٓﺌ السٓﺌسٓﺐ الكﺎرل ،كٌْ ﺒﺚﺒﺌج لﺎعض الﺒىسٓؽ

لﺒظٍر هﺒﺚدة فْ الهﺚفؿ الدكلْ.
كقد ﺒطكر اٖداء الدﺎمكهﺌسْ ﺎٓف الدكؿ اٖعضﺌء كقﺌهت اﺒﺚﺌدات كٌٓﺊﺌت دكلٓﺐ إسٛهٓﺐ اىﺎﺔقت عف ﺗسـ

 ٚطٓﺎﺐ هف الﺒعﺌكف كالﺒكﺌهؿ ،ىعد هىٍﺌ
الهىظهﺐ كﺚققت أشكﺌ ن

(

):

لجان دائمة
 لﺗىﺐ القدس ،كٓرأسٍﺌ همؾ الههمكﺐ الهغرﺎٓﺐ .هقرٌﺌ الرﺎﺌط ،الههمكﺐ الهغرﺎٓﺐ.
 المﺗىﺐ الداﺊهﺐ لٙعٛـ كالشؤكف الﺔقﺌفٓﺐ (ككهٓﺌؾ) ،كٓرأسٍﺌ رﺊٓس ﺗهٍكرٓﺐ السىغﺌؿ ،كهقرٌﺌ فْ
داكﺌر ،السىغﺌؿ.

 المﺗىﺐ الداﺊهﺐ لمﺒعﺌكف اٚقﺒصﺌدم كالﺒﺗﺌرم (ككهسٓؾ) ،كٓرأسٍﺌ رﺊٓس الﺗهٍكرٓﺐ الﺒركٓﺐ ،كهقرٌﺌ
أىقرة ،ﺒركٓﺌ.
 المﺗىﺐ الداﺊهﺐ لمﺒعﺌكف العمهْ كالﺒقىْ (ككهسﺒٓؾ) ،كٓرأسٍﺌ رﺊٓس ﺗهٍكرٓﺐ ﺎﺌكسﺒﺌف ا٘سٛهٓﺐ،
كهقرٌﺌ إسٛـ أﺎﺌد.

كما أن هناك دداً من األ جهزة المتفر ة ن المنظمة ،منها:

الموقع الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالمي علﻰ شبكة االنترنت http://www.oic-oci.org/
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 هركز الﺎﺚكث ا٘ﺚصﺌﺊٓﺐ كاٚقﺒصﺌدٓػﺐ كاٚﺗﺒهﺌعٓﺐ كالﺒدرٓب لمدكؿ ا٘سٛهٓﺐ ،أىقرة ،ﺒركٓﺌ.
 هركز الﺎﺚكث لمﺒﺌرٓخ 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
ا٘سٛهْ لكزراء الخﺌرﺗٓﺐ ،كﺒككف عضكٓﺒٍﺌ هفﺒكﺚﺐ ﺎصكرة اخﺒٓﺌرٓﺐ أهﺌـ الدكؿ اٖعضﺌء فْ هىظهﺐ

الﺒعﺌكف ا٘سٛهْ ،كﺒﺒهٓز ﺎﺄف هٓزاىٓﺌﺒٍﺌ هسﺒقمﺐ عف هٓزاىٓﺐ اٖهﺌىﺐ العﺌهﺐ أك هٓزاىٓﺌت اٖﺗٍزة الفرعٓػﺐ،
كﺒعﺒهد هٓزاىٓﺌت ٌذي اٖﺗٍزة الىصكص كالﺒشرٓعﺌت فْ أىظهﺒٍﺌ اٖسﺌسٓﺐ.
 الﺎىؾ ا٘سٛهْ لمﺒىهٓﺐ ،ﺗدة ،الههمكﺐ العرﺎٓﺐ السعكدٓﺐ.
 الهىظهﺐ ا٘سٛهٓﺐ لمﺒرﺎٓﺐ كالعمكـ كالﺔقﺌفﺐ ،الرﺎﺌط ،الههمكﺐ الهغرﺎٓﺐ.
 ككﺌلﺐ اٖىﺎﺌء ا٘سٛهٓﺐ الدكلٓﺐ (إٓىﺌ) ،ﺗدة ،الههمكﺐ العرﺎٓﺐ السعكدٓﺐ.

 هىظهﺐ إذاعﺌت الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ (إسﺎك) ،ﺗدة ،الههمكﺐ العرﺎٓﺐ السعكدٓﺐ.
مؤسسات المنظمة
ٓﺚؽ لمهؤسسﺌت كاٖﺗٍزة الﺒﺌﺎعﺐ لمدكؿ اٖعضﺌء فْ هىظهﺐ الﺒعﺌكف ا٘سٛهْ أف ﺒىضـ ﺎصفﺐ اخﺒٓﺌرٓﺐ إلِ
عضكٓﺒﺐ ٌذي الهؤسسﺌت .كهٓزاىٓﺌﺒٍﺌ هسﺒقمﺐ عف هٓزاىٓﺌت اٖهﺌىﺐ العﺌهﺐ كاٖﺗٍزة الهﺒفرعﺐ كالهﺒخصصﺐ.
كلقد أىشﺊت ﺎرعﺌٓﺐ هؤﺒهرات القهﺐ ا٘سٛهٓﺐ كالهؤﺒهر ا٘سٛهْ لكزراء الخﺌرﺗٓﺐ .كٓﺗكز هىﺙ الهؤسسﺌت

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 الرٓﺌضْ ٖلعﺌب الﺒضﺌهف ا٘سٛهْ ،الرٓﺌض ،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 الهسﺒشﺌرٓف فْ الﺎمداف ا٘سٛهٓﺐ.

 الهﺗمس العﺌـ لمهصﺌرؼ ا٘سٛهٓﺐ كالهؤسسﺌت الهﺌلٓﺐ.
 اﺒﺚﺌد الهقﺌكلٓف فْ الﺎمداف ا٘سٛهٓﺐ.
ك ٚشؾ أف ٌذا الهسﺒكل هف الﺒعﺌكف ﺎٓف الﺎمداف ا٘سٛهٓﺐ كاف كﺌف كﺎٓ نار فْ الطهكح كلكىً  ٚزاؿ هﺒكاضعنﺌ
فْ الكاقع ،كلكف هف الهؤكد أف ﺒعزٓز ٌذا المكف هف العٛقﺌت ٓعكد ﺎﺌلفﺌﺊدة عمِ الشعكب ا٘سٛهٓﺐ ،كٌك

الﺒطكر الطﺎٓعْ لﺚركﺐ الﺒﺌرٓخ.
كٓﺗب القكؿ إف العٛقﺌت فْ إطﺌر هىظهﺐ الﺒعﺌكف ا٘سٛهْ لٓس ا٘طﺌر الكﺚٓد لمعٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ،
كلكىً أﺚد أﺎرز هظﺌٌرٌﺌ ،كعمِ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الكطىٓﺐ اٚىﺒﺎﺌي لكﺌفﺐ عكاهؿ الﺒقﺌرب كالﺒكاصؿ هع الﺎمداف

ا٘سٛهٓﺐ ككذلؾ هع الﺗﺌلٓﺌت ا٘سٛهٓﺐ فْ ﺎمداف العﺌلـ الﺒْ ﺒشكؿ ﺎشكؿ أك ﺎﺂخر رصٓدنا إٓﺗﺌﺎٓنﺌ لمعٛقﺌت

الدكلٓﺐ ﺎٓف الدكلﺐا٘سٛهٓﺐ كﺎمداف العﺌلـ.

كهف الﺗكاىب الﺒْ ﺒخﺒص ﺎٍﺌ الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ ،كٓﺒعٓف عمِ الفرٓؽ الدﺎمكهﺌسْ إظٍﺌر قدر

أكﺎر هف الﺒفﺌعؿ هعٍﺌ:

 سفﺌرات الﺚﺖ كالﺒزاهﺌﺒً .
 ﺔقﺌفﺐ رهضﺌف كﺒقﺌلٓدي .

 ارﺒﺎﺌط ىسؾ الصٛة ﺎكﺔٓر هف الىشﺌطﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ .
 ﺒقدٓـ اٌﺒهﺌـ أكﺎر ﺎﺌلكفكد الدٓىٓﺐ هف عمهﺌء كفقٍﺌء كهفﺒٓف .
 ﺒىظٓـ زٓﺌرات لمهرﺗعٓﺌت الدٓىٓﺐ فْ الﺎمد الﺒْ ٓﺎﺒعث إلٍٓﺌ .
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 ﺒىظٓـ زٓﺌرات لمهؤسسﺌت ا٘سٛهٓﺐ العﺌهمﺐ فْ ﺎمد ا٘ٓفﺌد .
 اٌٚﺒهﺌـ ﺎﺌلقٓـ ا٘سٛهٓﺐ فْ الهظٍر كالعﺌدات كاسﺒقﺎﺌؿ الضٓكؼ .

 فٍـ طﺎٓعﺐ العٛقﺌت ا٘سٛهٓﺐ الﺒﺌرٓخٓﺐ ﺎٓف الﺎمدٓف كاﺚٓﺌء ﺒراث ٌذي العٛقﺌت كرهكزٌﺌ.
 دراسﺐ الهذاٌب ا٘سٛهٓﺐ السﺌﺊدة فْ ٌذا الﺎمد ،كالﺒركٓز عمِ الهسﺌﺊؿ الهﺒﺎﺌٓىﺐ كفٍـ أسﺎﺌب ذلؾ.
كٌذي اٌٚﺒهﺌهﺌت هﺚض أهﺔمﺐ ،كٓهكف إضﺌفﺐ ﺗكاىب أخرل كﺔٓرة ،كخٛصﺐ اٖهر أف ﺒطكٓر العٛقﺌت
الدﺎمكهﺌسٓﺐ كالشعﺎٓﺐ ﺎٓف الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ أهر ﺚٓكم ،كٓﺚقؽ هصﺌلﺙ الكطف ،كﺎشكؿ خﺌص القضٓﺐ

الفمسطٓىٓﺐ الﺒْ ﺒﺒﺎىِ فٍٓﺌ الدكؿ ا٘سٛهٓﺐ هكاقؼ هﺒقﺌرﺎﺐ ،ﺒرفض اٚﺚﺒٛؿ ا٘سراﺊٓمْ كﺒطﺌلب ﺎﺌلﺚقكؽ
الهشركعﺐ لمشعب الفمسطٓىْ ،كﺚهﺌٓﺐ اٖقصِ الشرٓؼ ،ﺎؿ إف ﺚهﺌٓﺐ اٖقصِ كﺌىت ٌْ السﺎب الهﺎﺌشر فْ
قٓﺌـ ٌذي الهىظهﺐ الدكلٓﺐ الكﺎرل كهﺌ أسمفىﺌ.
إف إٓٛء اٌﺒهﺌـ أكﺎر لمعٛقﺌت ا٘سٛهٓﺐ ٌك فْ الكاقع كعْ دﺎمكهﺌسْ صﺚٓﺙ ،كادراؾ لﺚقﺌﺊؽ الﺒﺌرٓخ
كالﺗغرافٓﺌ الﺒْ طﺎعت سمكؾ ٌذي الشعكب كﺚﺌﺗﺌﺒٍﺌ خٛؿ الﺒﺌرٓخ.
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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 الكرٓـ كالسىﺐ الهشرفﺐ ،رﺗﺌء الﺒهﺌس هﺌ ﺒﺚهمً
الىصكص الكرٓهﺐ هف ٌدل كىكر ﺒغىْ القٓـ الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺒعزز رسﺌلﺒٍﺌ ا٘ٓﺗﺌﺎٓﺐ كدكرٌﺌ الﺎىﺌء.
كٓمزـ أف ىشٓر فْ صدر ٌذا الفصؿ أف هﺌ ىمﺒهسً ٌىﺌ لٓس ﺎﺌلضركرة ﺚكهﺌن فقٍٓﺌن هؤصٛن كهدلٛن ﺎﺌٖدلﺐ ،كٚ

ٌك هكقؼ قطعْ الدٚلﺐ فْ الﺒفسٓر ،كاىهﺌ ٌك إشﺌرات كﺎشﺌرات ،كلطﺌﺊؼ كﺒىﺎٍٓﺌت ،كٌْ ﺚقﺌﺊؽ ىسﺒﺄىس

ﺎٍﺌ ك ٚىﺚﺒكـ إلٍٓﺌ ،كٌْ ﺒﺚهؿ دٚٚت عهٓقﺐ ،كﺒضْء لمدﺎمكهﺌسْ درﺎً كهعرفﺒً هف خٛؿ ﺚقﺌﺊؽ القرآف
الﺚكٓـ كالسىﺐ الكرٓهﺐ.

السفارات في القرآن الكريم:
ٓذكر القرآف الكرٓـ أىﺎٓﺌء ا﵀ عمِ أىٍـ سفراء ﺎٓف العﺎﺌد كﺎٓف ا﵀ ،كسفﺌرﺒٍـ ٌذي ٌْ الﺒْ كﺌىت ﺒشكؿ

الﺗﺌىب اٖعظـ هف رسﺌلﺒٍـ كهكاقفٍـ الكﺎٓرة الﺎىﺌءة.

كقد قدـ الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ىفسً رسكٚن ﺎٓف العﺎﺌد كﺎٓف ا﵀ ﺒعﺌلِ ،كىص القرآف عمِ سفﺌرﺒً ﺒمؾ فْ

هكاطف كﺔٓرة:

ً اَّل
ً
ٓد اٍلقي ىكل ﴾
كﺚِ ،ىعماَّل ىهًي ىش ًد ي
ْ يٓ ى
﴿ إ ٍف يٌ ىك إ ٚىك ٍﺚ ه
ً
كﺚِ إًىل اَّلْ ﴾( ).
 ﴿ يق ٍؿ إًاَّلى ىهﺌ أىىىﺌ ىﺎ ىشهر هﺔٍمي يك ٍـ يٓ ى
 ﴿ ىق ى اَّل ً
ﺌءىﺌ ٍاﺊ ًت ﺎًقي ٍر و
ىف أىيﺎ ِّلدىلًي ًهف ﺒًٍم ىقﺌء ىى ٍف ًسْ ،إً ٍف
كف لً ىق ى
كف لًْ أ ٍ
آف ىغ ٍٓ ًر ىٌ ىذا أ ٍىك ىﺎ ِّلدٍلًي يق ٍؿ ىهﺌ ىٓ يك ي
ٓف ٚى ىٓ ٍر يﺗ ى
ﺌؿ الذ ى
اَّل
اب ىٓ ٍكوـ ىع ًظ وٓـ ﴾ ( ).
ىخ ي
كﺚِ إًلى اَّلْ إًِّلىْ أ ى
ص ٍٓ ي
ت ىرﺎِّلْ ىع ىذ ى
أىﺒاَّلﺎًعي إً ٚىهﺌ يٓ ى
ﺌؼ إً ٍف ىع ى
(
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).

كهىذ ﺎدآﺐ الرسﺌلﺐ أعمف ىفسً سفٓران ﺎٓف ا﵀ كﺎٓف الىﺌس فقﺌؿ" :إف الراﺊد ٓ ٚكذب أٌمً." ....
كقﺌؿ اﺎف ﺒٓهٓﺐ فْ كﺒﺌﺎً درء ﺒعﺌرض العقؿ كالىقؿ" :عرفكي ﺎكﺚداىٓﺒً كأقركا لً ﺎهعرفﺐ رﺎكﺎٓﺒً كاىهﺌ ﺗﺚدكا
ِّل
ث
هعرفﺐ الﺒكﺚٓد الذم ﺒعﺎدٌـ ﺎً عمِ ألسىﺐ السفراء كٌك قكلً ﺒعﺌلِ:
ٓف ىﺚﺒاَّلِ ىى ٍﺎ ىع ى
﴿ ىك ىهﺌ يكاَّلىﺌ يه ىعذﺎً ى
ىر يسكٚن﴾) ).
كٌكذا فقد اشﺒٍر لدل السمؼ كصؼ اٖىﺎٓﺌء ﺎﺄىٍـ السفراء ﺎٓف ا﵀ كعﺎﺌدي.
كهع أف الهقﺌرﺎﺐ ﺎعٓدة ﺎٓف سفﺌرة

اٖىﺎٓﺌء ﺎٓف ا﵀ كعﺎﺌدي كسفﺌرة ا٘ىسﺌف لٙىسﺌف ،كلكف ٓهكف القكؿ ﺎﺄف

إشﺌرات فْ غﺌٓﺐ اٌٖهٓﺐ كردت فْ آداب ٌذي السفﺌرات ،كىشٓر ٌىﺌ إلِ طﺌﺊفﺐ هف ٌذي ا٘شﺌرات الﺚكٓهﺐ.

ك ٚﺎد هف الﺒذكٓر أف هﺌ ىكردي ٌىﺌ إىهﺌ ٌك هﺚض اسﺒﺊىﺌس ،كٌك لٓس عمِ كفؽ قكاعد اٚسﺒدٚؿ كاٚسﺒىﺎﺌط
فْ الشرٓعﺐ ،كاىهﺌ ىﺒخذي إرشﺌدان كاٌﺒداء ﺎهﺌ أكدع ا﵀ فْ كﺒﺌﺎً العزٓز هف عﺗﺌﺊب الهعﺌرؼ.

ًً
﴿كهﺌ أىرسٍمىىﺌ ًهف اَّلرس و
كؿ إًٚاَّل ﺎًمً ىس ً
ِّلف لىٍي ٍـ ﴾
ﺌف قى ٍك ًهً ل يٓىﺎٓ ى
ي
ىى ٍ ى

:

ففْ ٌذي أٓﺐ إشﺌرة أف ٓككف السفٓر هطمعﺌ عمِ لغﺐ القكـ الذٓف أرسؿ إلٍٓـ ،كٓعزز ٌذا الﺒكﺗًٓ ضركرة
كﺗكد دكرات ﺒﺄٌٓؿ خﺌصﺐ لمسفراء كأعضﺌء السمؾ الدﺎكهﺌسْ فْ لغﺐ الﺎمد الﺒْ ٓكمفكف فٍٓﺌ ﺎﺌلسفﺌرة،

كٓفرض ذلؾ عمِ ﺗٍﺌز اٚخﺒٓﺌر فْ الهؤسسﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ أف ٓككف كاعٓﺌ لٍذا الﺗﺌىب ،كأف ٓقكـ ﺎﺇعداد

الهﺎﺒعﺔٓف ﺔقﺌفٓﺌن كلغكٓﺌن ﺎهﺌ ٓضهف هىٍـ أﺚسف اٖداء.
﴿كهﺌ أىر ىسٍمىىﺌ ًهف اَّلر يس و
ﺌع ﺎًًﺇ ٍذ ًف الماَّل ًً ﴾
كؿ إً اَّل ٚلً يٓطى ى
ىى ٍ

:

كفْ أٓﺐ ﺒىﺎًٓ أف السفٓر لف ٓسﺒطٓع أف ٓﺎمغ رسﺌلﺒً إ ٚ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
ىفسً ٓﺒعٓف فٓهف ٓكفد ﺎسفﺌرة اٖهﺐ فْ الىﺌس فٓ ٛصﺙ

أف ٓﺒكﺗً ﺎدكف كﺔﺌﺊؽ هصدقﺐ ،كأكراؽ اعﺒهﺌد

صﺚٓﺚﺐ ﺚﺒِ ٓﺒﺚقؽ ﺒﺄﺔٓري فْ الىﺌس ،كٓﺒهكف هف أداء رسﺌلﺒً.
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ً ً
﴿كًا ٍف ًه ٍف أ اَّل و اَّل
ٓر ﴾
يهﺐ إً ٚىخ ى ٛفٍٓىﺌ ىىذ ه
ى

:

كفْ أٓﺐ ﺎٓﺌف أف السفﺌرات ٓﺗب أف ﺒﺎمغ اٖهـ ﺗهٓعنﺌ ،كأف  ٚﺒقﺒصر عمِ الﺎمداف ذات الهصمﺚﺐ القرٓﺎﺐ
كالهﺒعﺗمﺐ ،فﺌلسفﺌرة ﺒﺄسٓس لعٛقﺌت دكلٓﺐ داﺊهﺐ ،كالعﺌلـ هﺌض إلِ هزٓد 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
ﺎﺚﺌﺗﺌت ﺎمداف هﺒعددة هﺒﺗﺌكرة كٌك هعركؼ فْ العرؼ الدﺎمكهﺌسْ ،كلكف الهطمكب أف ﺒرسـ سٓﺌسﺐ

اسﺒٓعﺌﺎٓﺐ هىﺌسﺎﺐ ﺎﺚٓث ﺒﺒكفر هصﺌلﺙ الﺎٛد فْ كؿ صقع فْ العﺌلـ.
ً
اﺗﺌ ىك يذ ِّلراَّلٓ نﺐ ﴾
﴿ ىكىل ىق ٍد أ ٍىر ىسٍمىىﺌ ير يس نِّ ٛلهف ىقٍﺎم ىؾ ىك ىﺗ ىعٍمىىﺌ ىلٍي ٍـ أ ٍىزىك ن

:

كفْ أٓﺐ إشﺌرة دقٓقﺐ لكﺗكب أف ٓككف الرسكؿ قرٓﺎﺌن هف الىﺌسٓ ،مﺒزـ عﺌداﺒٍـ كأعرافٍـ كطﺎﺌﺊعٍـ ،كٓ ٚىفرد
فْ طﺎعً أك ٓعﺒزؿ فْ خصﺌﺊصً.

فﺌلسفٓر ٓىﺎغْ أف ٓككف قرٓﺎﺌن هف القمكب ،كهف شرطً أف ٓككف ىﺌﺗﺚﺌن فْ ﺎىﺌء أسرة صﺚٓﺚﺐ ،كأف ٓسعِ
لٓككف لً زكﺗﺐ كذرٓﺐ ،فﺇف الغرﺎﺐ هظىﺐ افﺒﺒﺌف ،كغٓﺌب اٖسرة  ٚﺎد أف ٓىعكس ضعفنﺌ فْ أداء السفٓر،

كالخٛصﺐ الهطمكب هف السفٓر أف ٓككف طﺎٓعٓنﺌ فْ عٛقﺌﺒً كﺚٓﺌﺒً اٚﺗﺒهﺌعٓﺐ.

اَّل
ً
ً
ﺌـ
ٓف ًإ اَّل ٚإًاَّلىٍي ٍـ ىلىٓ ٍﺄ يكمي ى
كلﺒعزٓز ٌذا الهعىِ ﺗﺌءت أٓﺐ فْ سكرة اٖىﺎٓﺌء ﴿ :ىك ىهﺌ أ ٍىر ىسٍمىىﺌ ىقٍﺎىم ىؾ ه ىف اٍل يه ٍر ىسم ى
كف الط ىع ى
)
(
ُّؾ ﺎ ً
ؽ ،كﺗعٍمىىﺌ ﺎعض يكـ لًﺎع و ً
كٓه يش ً
ٓر ﴾
ص نا
ﺌف ىرﺎ ى ى
كف ،ىك ىك ى
صﺎً ير ى
ىىٍ ى
ض فﺒٍىىﺐن أىﺒى ٍ
ىس ىكا ً ى ى ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ
كف فْ ٍاٖ ٍ

طهﺊًِّلىٓف لىىى اَّلزٍلىىﺌ عمى ٍٓ ًٍـ ِّلهف الساَّله ً
ً
اَّل
ﺌف ًفْ ٍاٖ ٍىر ً
ﺌء ىهمى نكﺌ اَّلر يسكن﴾ٚ
ى
ى
كف يه ٍ ى ى
ض ىه ىٛﺊ ىكﺐه ىٓ ٍه يش ى
﴿قيؿ ل ٍك ىك ى
ى

:

كردت آٓﺌت كﺔٓرة فْ القرآف الكرٓـ ﺒؤكد عمِ ﺎشرٓﺐ الرسكؿ ،قؿ إىهﺌ أىﺌ ﺎشر هﺔمكـ ،كﺒكلِ القرآف غٓر هرة
ﺎٓﺌف الﺗﺌىب الﺎشرم فْ ﺚٓﺌة الرسكؿ الكرٓـ ،كدعﺌ ﺎكضكح إلِ عدـ الغمك فْ كصفً كهدﺚً ،كأكد كذلؾ

عمِ أىً هﺚؿ قدكة كأىً ﺎشر كﺌلﺎشر ،كلك كﺌف همكﺌن لكﺌف ﺒكمٓؼ الىﺌس ﺎﺌﺒﺎﺌعً أه انر فْ غﺌٓﺐ الﺎعد.
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كفْ أٓﺐ ﺒﺄكٓد عمِ الهعىِ السﺌﺎؽ كٌك أف ٓككف السفٓر قرٓﺎﺌن هف الىﺌس ،كأف ﺒﺒعزز صٛﺒً ﺎسﺌﺊر

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.
ٓ﴾ ٛ
ﺌؾ ىعمى ٍٓ ًٍ ٍـ ىك ًك ن
﴿ ىك ىهﺌ أ ٍىر ىسٍمىى ى

:

أكدت ٌذي أٓﺐ كىظٓراﺒٍﺌ كٌْ كﺔٓرة فْ القرآف الكرٓـ عمِ أف سمطﺐ الرسكؿ  ٚﺒﺒعدل الﺎٛغ ،كأف الﺚسﺌب
عمِ ا﵀ ﺒعﺌلِ ،كأف هف شرط السفﺌرة الىﺌﺗﺚﺐ أف ﺒىصرؼ إلِ هﺌ عقدت ٖﺗمً ،كٌك الﺎٛغ الهﺎٓف.
ص ٍٓ ًط ور ﴾
ت يه ىذ ِّلكهر ،ىل ٍس ى
كهﺔؿ ٌذي أٓﺐ العظٓهﺐ قكلً ﺒعﺌلِ ﴿ :ىف ىذ ِّلك ٍر إًاَّلى ىهﺌ أ ٍىى ى
ت ىعىم ٍٓ ًٍ ٍـ ﺎً يه ى

.

كٓسﺒﺄىس هف ذلؾ لٛسﺒدٚؿ ﺎﺄف السفﺌرة الصﺚٓﺚﺐ  ٚﺒﺚﺒﺌج لسمطﺌف هف السٛح كالﺗىد كالﺚرس ،كاىهﺌ ٌْ
هٍهﺐ ﺎٛغ ،كآلﺒٍﺌ الﺎرٌﺌف كالﺎٓﺌف ،كلٓس السفٓر ككٓٛن عمِ الىﺌس ﺎهعىِ السمطﺐ الﺒىفٓذٓﺐ أك القضﺌﺊٓﺐ ،ﺎؿ

﴿ ىفًﺇ ٍف

إف سمطﺒً  ٚﺒﺒعدل إﺎٛغ الرسﺌلﺐ الﺒْ أكفد فٍٓﺌ ،كقد ﺒعززت ٌذي الﺚقٓقﺐ فْ آٓﺌت كﺔٓرة هىٍﺌ:
ﺌؾ ىعمى ٍٓ ًٍ ٍـ ىﺚ ًفٓظنﺌ ،إً ٍى ىعمى ٍٓ ىكًﺇ اَّلٚاٍلىﺎ ىٛغي﴾ .
ضكا فى ىهﺌ أ ٍىر ىسٍمىى ى
أٍ
ىع ىر ي
الرس ً
ٓف﴾ :
كؿ إً اَّل ٚاٍلىﺎ ىٛغي اٍل يهﺎً ي
﴿ك ىهﺌ ىعىمِ اَّل ي
ى

كﺒؤكد ٌذي أٓﺐ هﺌ سﺎؽ ﺎٓﺌىً ،كٌك أف هٍهﺐ الهرسمٓف ٌْ الﺎٛغ ،كٌذا الﺎٛغ شرطً أف ٓككف
هعىِ لمﺎٛغ ﺎدكف ﺎٓﺌف ،كالﺎٛغ الهﺎٓف ٌك الﺎٛغ الهؤٓد ﺎﺌلﺚﺗﺐ كالﺎرٌﺌف.

هﺎٓىنﺌ ،فٛ

كأٓﺐ ﺒمٍـ القٓﺌدات السٓﺌسٓﺐ كاٚﺗﺒهﺌعٓﺐ أف ٓىٍضكا ﺎﺇعداد سفراء اٖهﺐ ﺎﺚٓث ٓككف ﺎٛغٍـ هﺎٓىﺌن ،كٌذا

ٓﺒطمب شركطﺌن خﺌصﺐ فْ السمؾ الدﺎمكهﺌسْ هف الهٍﺌرة الخطﺌﺎٓﺐ كالهعرفﺐ الﺎرٌﺌىٓﺐ كالﺚﺗﺖ الهىطقٓﺐ كالﺔقﺌفﺐ

الكاسعﺐ.

كﺒﺗدر ا٘شﺌرة فْ ٌذي الهٛﺚظﺐ كسﺌﺎقﺒٍﺌ أىٍﺌ كﺌىت كصﺌٓﺌ قرآىٓﺐ لمرسكؿ ﺎكصفً هﺎمغنﺌ 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
كالفصؿ ﺎٓف الىﺌس ،كٌك أهر ٓخﺒص ﺎﺌلﺚﺌكـ كٓ ٚخﺒص ﺎﺌلسفٓر.
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اَّل
كٌ ىهﺌ فى ىع اَّلزٍزىىﺌ ﺎًﺔىﺌلً وث ﴾
﴿أ ٍىر ىسٍمىىﺌ إًلى ٍٓ ًٍ يـ اﺔٍىى ٍٓ ًف فى ىكذ يﺎ ي

:

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 فٓ ٛىفع الﺒﺄخٓر

كهﺌ أىً ٓ ٚفٓد الﺒﺎكٓر ،ﺎؿ ٓﺒعٓف أف ٓؤﺒِ الشْء فْ كقﺒً كزهىً.

ﺌت كأ ٍىى ىزٍلىىﺌ هعٍـ اٍل ًكﺒىﺌب كاٍل ًه ىٓز ً
ً
ً
كـ اَّل
ﺌس ﺎًﺌٍل ًق ٍس ًط ﴾
ى
الى ي
اف لىٓقي ى
ى ى يي
ى ى
﴿لى ىق ٍد أ ٍىر ىسٍمىىﺌ ير يسمىىىﺌ ﺎﺌٍلىﺎٓىِّلى ى

:

كفْ أٓﺐ ﺎٓﺌف كاضﺙ أف السفٓر هكمؼ ﺎﺌلعهؿ عمِ كفؽ ىظﺌـ هف الﺎٓىﺌت كاٖصكؿ،

كأىًٓىﺎغْ أف ٓزكد

ﺎﺌلﺎٓىﺌت كالكﺒﺌب كالهٓزاف ،كٌذا ﺒكﺗًٓ لهف ٓمْ أهر سفﺌرة الهسمهٓف أف ٓزكد ﺎﺌلمكاﺊﺙ كالكﺔﺌﺊؽ كا٘هكﺌىٓﺌت

الﺒْ ﺒكﺗًٍ لهﺌ ٓمزـ اﺒﺎﺌعً فْ كؿ شﺄف ،كأف ﺒقدـ لً خﺎرات السﺌﺎقٓف ﺎﺚٓث ٓفٓد هىٍﺌ كٓمﺒزـ سﺎٓمٍﺌ.

كهع الفراؽ فْ الﺒهﺔٓؿ كالﺒشﺎًٓ كلكف الﺒﺄكٓد فْ القرآف الكرٓـ عمِ الﺎٓىﺌت ٓرسـ هعمهﺌن ٌﺌدٓﺌن لكﺗكب ﺒدكٓف
ٌذي اٖصكؿ كالﺎٓىﺌت كالﺒزاهٍﺌ ﺎدقﺐ ٖف الدﺎمكهﺌسْ هؤﺒهف كالهرء ٓغﺒفر لً فْ كطىً هﺌ ٓ ٚغﺒفر لً فْ

سفﺌرﺒً.
ص ِّلد نقﺌ لً ىهﺌ ىﺎ ٍٓ ىف ىٓ ىد ٍٓ ًً ﴾:
﴿ يه ى
إف سفﺌرة الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ﺗﺌءت هصدقﺐ لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ هف الﺒكراة كا٘ىﺗٓؿ كٌْ الكﺒب الﺒْ كﺌىت
هﺒﺎكعﺐ قﺎؿ الهﺎعث.
لقد ﺒكرر ٌذا الىص القرآىْ الكرٓـ أرﺎع عشرة هرة ،كٌك ٓﺚهؿ دٚلﺐ ﺎﺌلغﺐ اٌٖهٓﺐ أف الرسؿ كمٍـ ٓﺄﺒكف هف

هرسؿ كاﺚد ،كأف الهطمكب ٌك اسﺒهرار هﺌ أىﺗزي السﺌﺎقكف كالﺎىﺌء عمًٓ كلٓس ٌدهً كىقضً ،فمـ ٓقؿ ٌﺌدهﺌن

لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ أك هﺎطٛن لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ أك همغٓﺌن لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ ،كاىهﺌ قﺌؿ هصدقﺌن لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ ،كفْ ﺒعﺎٓر آخر
شرح الىﺎْ صمِ ا﵀ عمٓـ كسمـ رسﺌلﺒً لقكلً" :إىهﺌ ﺎعﺔت ٖﺒهـ هكﺌرـ اٖخٛؽ ".

كٌذي ا٘شﺌرة همٍهﺐ كٌﺌدٓﺐ ﺎﺄف السفٓر ٓىﺎغْ أف ٓككف هﺚٓطﺌن ﺎهﺌ ﺒكافؽ عمًٓ أسٛفً هف اٖعراؼ كالﺒقﺌلٓد
ا٘ٓﺗﺌﺎٓﺐ ،كأف الهسﺒقر فْ العرؼ الدﺎمكهﺌسْ ٌك ﺚصٓمﺐ ﺒﺗﺌرب كﺔٓرة ٓﺒعٓف اﺚﺒراهٍﺌ ،كأف هﺌ

اسﺒقر هف

اٖعراؼ لً قكة القﺌىكف هﺌ لـ ٓىص القﺌىكف عمِ خٛفً ،كأف شﺄف السفﺌرة الىﺌﺗﺚﺐ أف ﺒﺚﺒرـ ﺒﺗﺌرب اٖكلٓف
كﺒﺔرٍٓﺌ كﺒغىٍٓﺌ كﺒفٓد هىٍﺌ.
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لقد أكردت ٌذي اٖهﺔمﺐ لهﺚض اٚسﺒﺊىﺌس كاٚسﺒرشﺌد ،كلٓس لمفصؿ فْ هقﺌطع اٖﺚكﺌـ ،كٌىﺌؾ أهﺔمﺐ كﺔٓرة
أخرل ،كٓﺗب الﺒﺄكٓد هرة أخرل أف القٓﺌس ٌىﺌ غٓر هطمكب ٖىً قٓﺌس هع الفﺌرؽ ،ك﵀ الهﺔؿ اٖعمِ ،كاف
فْ ذلؾ ٔٓﺌت ٖكلْ اٖلﺎﺌب.

سفارة موسى لدى فر ون:
كﺎعٓدا عف سفﺌرات اٖىﺎٓﺌء فٓهﺌ ﺎٓف العﺎﺌد كﺎٓف ا﵀ ،كدٚلﺒٍﺌ الرهزٓﺐ ك﵀ الهﺔؿ اٖعمِ ،فقد ذكر القرآف
الكرٓـ عددان هف السفﺌرات الﺎشرٓﺐ الىﺌﺗﺚﺐ الﺒْ  ٚﺎد هف ا٘شﺌرة إلٍٓﺌ ،كلعؿ أﺎرزٌﺌ سفﺌرة هكسِ لقكهً لدل

فرعكف.

كقد أكرد القرآف الكرٓـ ذكر اسـ هكسِ كسفﺌرﺒً لﺎىْ إسراﺊٓؿ فْ هكاﺗٍﺐ فرعكف فْ أكﺔر هف  129هكضعنﺌ،

كقد كردت فْ أٓﺌت الكرٓهﺐ إشﺌرات ﺎﺌلغﺐ اٌٖهٓﺐ ٖدب السفراء ،ككصﺌٓﺌ ىﺚسﺎٍﺌ ضركرٓﺐ ﺗدنا لمعﺌهمٓف
فْ السمؾ الدﺎمكهﺌسْ ،فخﺒﺌر هىٍﺌ:

﴿ ىفقيكى ٚلىًي ىق ٍكن ٚلىٓنِّلىﺌ لى ىعماَّلًي ىٓﺒى ىذ اَّلك ير أ ٍىك ىٓ ٍخ ىشِ ﴾

:

فقد ﺚهؿ ٌذا الىص الكرٓـ إشﺌرة ٌﺌهﺐ لكﺗكب اعﺒهﺌد المﺎﺌقﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ الخطﺌب ،كهع أف فرعكف كﺌف
ٓعكس غﺌٓﺐ اٚسﺒكﺎﺌر كاٚسﺒعٛء كاٚسﺒﺎداد الﺒﺌرٓخْ كلكف هكسِ كسفٓر لﺎىْ إسراﺊٓؿ أهر ﺎﺄف ٓخﺌطﺎً
الخطﺌب المٓف الﺚكٓـ.
كٓعﺒﺎر أدب الخطﺌب أٌـ خصﺌﺊص السفٓر الىﺌﺗﺙ ،كٓعﺒﺎر ﺒخٓر اٖلفﺌظ كالعﺎﺌرات هف هقكهﺌت السفﺌرة
الىﺌﺗﺚﺐ ،كفْ الخﺎر أف رﺗٛن دخؿ عمِ الهﺄهكف فكعظً كقسﺌ عمًٓ ،فقﺌؿ لً الهﺄهكف ٌ":كف عمٓؾ ٓﺌ ٌذا،
فﺇف ا﵀ قد أرسؿ هف ٌك خٓر هىؾ إلِ هف ٌك شر هىْ فقﺌؿ لً :فقك ٚلً قك ٚلٓىﺌ لعمً ٓﺒذكر أك ٓخشِ ".
كﺗً طمٓؽ كلسﺌف لٓف

أﺎىْ إف الﺎر شْء ٌٓف
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ىٌمًٌْ ،ﺌركف أ ً
ىخْ ﴾
اﺗ ىع ٍؿ لًْ ىكًزٓ انر ًه ٍف أ ٍ
﴿ ىك ٍ
ىي ى

:

كفْ أٓﺐ ﺎٓﺌف أف الﺚكار كالﺒفﺌكض الدﺎمكهﺌسْ عهؿ ﺗهﺌعْٓ ،ﺗب أف ٓﺒهﺒع ﺎركح الفرٓؽ ،كﺚٓف ٓضرب
القرآف الكرٓـ ٌ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 كرٓـ هف أكلْ العزـ هف الرسؿ

كلكىً لـ ٓشﺄ أف ٓقكـ ﺎﺌلهٍهﺐ كﺚٓدان كاىهﺌ أدرؾ أٌهٓﺐ العهؿ الﺗهﺌعْ ﺎركح الفرٓؽ.
ً
ً
ً ً
ً
ىف يٓ ىك ِّلذ يﺎ ً
كف ﴾
ىخ ي
ص ِّلدقيىًْ إًِّلىْ أ ى
ﺌؼ أ ٍ
﴿ ىكأىخْ ىٌ يﺌر ي
ص يﺙ هِّلىْ ل ىس نﺌىﺌ فىﺄ ٍىرسٍمًي ىهع ىْ ًرٍد نءا يٓ ى
كف يٌ ىك أى ٍف ى

:

كفْ أٓﺐ ﺎٓﺌف أف العهؿ الدﺎمكهﺌسْ الﺒفﺌكضْ ٓﺚﺒﺌج إلِ هٍﺌرات خﺌصﺐ ،فهع أف هكسِ ٌك الرسكؿ

الهكمؼ ﺎﺌلﺎٛغ كٌك كمٓـ ا﵀ كصﺌﺚب الﺒكراة كلكف أٓﺌت الكرٓهﺐ ﺗﺌءت كاضﺚﺐ فْ الﺎﺚث عف اٖكﺔر

كفﺌءة فْ فصؿ الخطﺌب ،كٌذا ٓؤكد أف الﺒﺄٌٓؿ الهعرفْ كالمغكم كالﺎٛغْ ضركرم لمعﺌهمٓف فْ السمؾ
الدﺎمكهﺌسْ ،كقد ﺒدفع آٖﺌـ زعٓهﺌن هﺌ لمقٓﺌدة كلكىً ٓﺚﺒﺌج ﺎﺌسﺒهرار إلِ اخﺒٓﺌر الكفﺌءات الهىﺌسﺎﺐ فْ

هكاضعٍﺌ ،كأٌـ ٌذي الكفﺌءات الفرٓؽ الدﺎمكهﺌسْ الهفﺌكض كالهﺚﺌكر الذم ٓىﺎغْ أف ٓﺒﺚمِ ﺎﺌلفصﺌﺚﺐ كقكة

الﺎٓﺌف كﺚسف الهظٍر ،كٌك هﺌ كﺗدي هكسِ فْ شخص ٌﺌركف عمٍٓهﺌ السٛـ.
ﺌؼ أىف ىٓ ٍقﺒيمي ً
كف ﴾
ىخ ي
ىب ىفﺄ ى
﴿ ىكىلٍي ٍـ ىعىم اَّلْ ىذ ه

:

كفْ أٓﺐ اعﺒذار هكسِ هف ا﵀ ﺒعﺌلِ عف السفﺌرة لفرعكف لسﺎب إﺗراﺊْ كاضﺙ ،كٌك أف ٌىﺌؾ أﺚكﺌهﺌن

قضﺌﺊٓﺐ صدرت ﺎﺚؽ هكسِ هف قﺎؿ فْ ههمكﺐ الفرعكف ،كٌْ الﺗٍﺐ الهﺎﺒعث إلٍٓﺌ ،كهع أىً قضﺌء ﺎغٓر
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
هسﺒغف انر كقﺌؿ رب إىْ قﺒمت ىفسﺌن

ؼاغفر لْ فغفر لً ،كلكف السﺗؿ العدلْ لهكسِ فْ دكلﺐ الفرعكف كﺌف

هﺔﺌر اﺒٍﺌـ ،كقد أصدر الفرعكف ق ارري اٚﺒٍﺌهْ ضد هكسِ قﺎؿ ذلؾ ﺎسىٓف ﺎﺒٍهﺐ قﺒؿ الهصرم ،كٖﺗؿ ذلؾ

فقد لﺗﺄ هكسِ لهدٓف ﺚٓث عهؿ عشر سىكات أهٓىﺌ ٖعهﺌؿ شعٓب الرﺗؿ الصﺌلﺙ فٍٓﺌ ،ككﺌف ٓسﺒعٓذ ﺎﺌ﵀
﴿ر ِّل
ت ًه ٍىٍي ٍـ ىى ٍف نسﺌ
هف فرعكف كزﺎﺌىٓﺒً  ،كلذلؾ لهﺌ أهري ا﵀ أف ٓككف سفٓ نار إلِ فرعكف قﺌؿ ﺎكضكح:
ب إًِّلىْ ىقﺒىٍم ي
ى
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ىف ىٓ ٍقﺒيمي ً
كف﴾  ،كهقﺒضِ ذلؾ أف ٌىﺌؾ سﺗٛن ﺗىﺌﺊٓﺌن فْ القضﺌء الهصرم كٌذا أهر ٓ ٚهكىً هف السفﺌرة
ىخ ي
فىﺄ ى
ﺌؼ أ ٍ
الىﺌﺗﺚﺐ ،كﺎﺌلطﺎع ىﺚف  ٚىىﺌقش ٌىﺌ عدالﺐ القضﺌء الهصرم أٓﺌـ فرعكف ،كلكىىﺌ ىىﺌقش ضركرة أف ٓككف

السفٓر سمٓـ السﺗؿ العدلْ ،كٚسٓهﺌ فْ الﺎمد الﺒْ ٓﺎﺒعث إلٍٓﺌ.
ً
ٓؿ ﴾
ت ىﺎىًْ إً ٍس ىراﺊً ى
ىف ىعﺎ ٍ
اَّلد ى
﴿ ىكﺒًٍم ىؾ ى ٍع ىهﺐه ﺒى يهُّىٍىﺌ ىعمى اَّلْ أ ٍ

:

ت ًف ىٓىﺌ ًه ٍف
ﺌؿ أىلى ٍـ يى ىرﺎ ى
ﺚٓف لقْ هكسِ فرعكف قﺌؿ لً فرعكف هسﺒكﺎ انر﴿ :قى ى
ِّلؾ ًف ىٓىﺌ ىكلً ن
ٓدا ىكلىﺎًﺔٍ ى
كقصد فرعكف ﺎذلؾ ا٘شﺌرة إلِ فضمً عمًٓ ﺚٓث كﺌف الﺒقطً هف الٓـ كاﺒخذﺒً اهرأة فرعكف

ًً
ٓف
يع يه ًر ىؾ سى ى
قرة عٓف لٍﺌ ككﺌف

﴾،

فرعكف ٓطعهً كٓرعﺌي عىدهﺌ كﺌف صغٓ نار كأىً ىشﺄ فْ ﺚﺗر فرعكف ،ككﺌف ٓﺚﺌكؿ أف ٓظٍر فضمً عمًٓ،
ً
ٓؿ ﴾ ،هسﺒىك نار هىً
ت ىﺎىًْ إً ٍس ىرًاﺊ ى
ىف ىعﺎ ٍ
اَّلد ى
فﺌعﺒرض هكسِ عمِ ذلؾ كقﺌؿ هسﺒٍﺗىنﺌ ﴿ :ىكﺒًٍم ىؾ ى ٍع ىهﺐه ﺒى يهُّىٍىﺌ ىعىم اَّلْ أ ٍ
هكقفً فْ ذكر إطعﺌهً لهكسِ كﺒىﺌسًٓ إذٚلً لﺎىْ إسراﺊٓؿ كقﺒؿ أﺎىﺌﺊٍـ كاسﺒﺚٓﺌء ىسﺌﺊٍـ ،كغٓر ذلؾ هف
الهظﺌلـ الﺒْ ذاقٍﺌ ﺎىك إسراﺊٓؿ هف فرعكف.

كفْ ٌذي ا٘شﺌرة ﺒهىﺚىﺌ أٓﺐ فرصﺐ الﺒﺄهؿ فْ هعىِ العٛقﺐ الىدٓﺐ ﺎٓف الرسكؿ كالهرسؿ إلًٓ ،فهع أف هكسِ
كﺌف هﺗرد هكاطف فْ ههمكﺐ فرعكف ،كلكف هٍﺒهً الدﺎمكهﺌسٓﺐ كسفﺌرﺒً لصﺌلﺙ قكهً ألزهﺒً أف ٓخﺌطب فرعكف

ﺎخطﺌب ىدم ،عمِ هﺎدأ الﺒعﺌهؿ ﺎﺌلهﺔؿ ،كلذلؾ فﺇىً لـ ٓقﺎؿ هف فرعكف أف اَّل
ٓهف عمًٓ ﺎﺒرﺎٓﺒً صغٓ ار كاطعﺌهً
كارضﺌعً ،إف هﺔؿ ٌذي الهسﺌﺊؿ قد ﺒغﺒفر فْ العٛقﺌت الشخصٓﺐ كالﺒﺗﺌرٓﺐ ،كلكىٍﺌ ٓ ٚهكف أف ﺒغﺒفر فْ

العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،فقكة السفٓر هف قكة هف ٓهﺔمً ،كالسفٓر ٓهﺔؿ الدكلﺐ الﺒْ أرسمﺒً كٓ ٚقﺎؿ هىً خطﺌب
اسﺒعطﺌؼ أك ﺒكسؿ أك ﺒزلؼ ،ﺎؿ ٓﺗب أف ٓﺒﺚمِ ﺎﺌلىدٓﺐ فْ الﺚكار كالقكة فْ الﺎرٌﺌف.
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 الكرٓـ لهف أرسؿ فْ سفﺌرة ﺒﺒﺚقؽ فٍٓﺌ هصﺌلﺙ اٖهﺐ.

سورة الشعراء 22
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سفراء الرسول في حال السمم:
هع أف عصر الىﺎكة كﺌف فﺒرة صراع كعىﺌء ،غمﺎت عمًٓ طﺎٓعﺐ الهكاﺗٍﺐ هع الﺗﺌٌمٓﺐ ،كفرضت عمِ الﺗهﺌعﺐ
الهسمهﺐ أكﺔر هف  59هكاﺗٍﺐ هع فصﺌﺊؿ الﺗﺌٌمٓﺐ ،كقع فْ عدد هىٍﺌ اشﺒﺎﺌؾ ﺚرﺎْ ،كلكف الىﺎْ الكرٓـ
اسﺒطﺌع أف ٓقدـ ﺒﺗرﺎﺐ فرٓدة 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
ٌشﺌـ ،ككذلؾ هف اﺎف كﺔٓر فْ كﺒﺌﺎً السٓرة الىﺎكٓﺐ ،كٓهكف الﺒهﺌس ﺒفﺌصٓمٍﺌ هف هكقع الﺚدث فْ السٓرة
الكرٓهﺐ.
كﺎﺌلطﺎع فﺇف هﺒﺌﺎعﺐ ﺚٓﺌة الرسكؿ الكرٓـ فْ الشﺄف الدﺎمكهﺌسْ كالﺒﺄ

ـ ؿ فْ طﺎٓعﺐ السفﺌرات الﺒْ أكفدٌﺌ

الرسكؿ الكرٓـ ،سﺒكشؼ عف أسرار الىﺗﺌﺚﺌت الﺒْ ﺒﺚققت لٍذي السفﺌرات الفرٓدة.

إف هٍهﺒً فْ الهقﺌـ اٖكؿ ٌْ الرسﺌلﺐ كالىﺎكة ،كٌْ سفﺌرة إلٍٓﺐ عمِ اٚرض ٓقكـ فٍٓﺌ الرسكؿ الكرٓـ ﺎىقؿ
رسﺌﺊؿ السهﺌء إلِ اٖرض ،كٓقدـ عﺎر السىﺐ الىﺎكٓﺐ الشرٓفﺐ ﺒفسٓرات ضﺌفٓﺐ ككافٓﺐ لٍذا الخطﺌب

الكﺎٓر.

ا٘لٍْ

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،

ككﺌىت هٍهﺒً فْ الهقﺌـ اٖكؿ – كفؽ هﺌلؾ ﺎف ىﺎْ -الخركج ﺎﺌ٘ىسﺌىٓﺐ هف ضﺎﺌب الخكارؽ إلِ ضٓﺌء
السىف.
كٌذي قﺌﺊهﺐ ﺎﺄٌـ السفراء فْ عٍد الىﺎكة:
ـ

اسم الرسول

نتائج السفارة

الجهة التي أرسل إليها

1

شﺗﺌع ﺎف كٌب اٖسدم

شهر ﺎف الﺚﺌرث الغسﺌىْ

قﺌـ الﺚﺌرث ﺎقﺒؿ السفٓر

2

ﺚﺌطب ﺎف أﺎْ ﺎمﺒعﺐ

الهقكقس همؾ هصر

ىﺗﺚت السفﺌرة كﺒـ ﺒﺎﺌدؿ الٍدآﺌ كالرسﺌﺊؿ

3

عهرك ﺎف العﺌص

ﺗٓفر كعﺎﺌد اٖسدٓٓف فْ

ىﺚﺗت السفﺌرة كﺒـ الﺚصكؿ عمِ كعد ﺎﺌلسهﺌح

4

دﺚٓﺐ الكمﺎْ

ٌرقؿ همؾ الركـ

ىﺗﺚت السفﺌرة كﺎمغت الرسﺌلﺐ كلكف ٌرقؿ ﺒردد

عهﺌف
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لمهؤهىٓف ﺎﺌلٍﺗرة

ﺔـ اخﺒمؼ هع فرٓقً الﺚﺌكـ
5

عهرك ﺎف أهٓﺐ الضهرم

الىﺗﺌشْ همؾ الﺚﺎشﺐ

ىﺗﺚت السفﺌرة ىﺗﺌﺚنﺌ ﺎﺌٌ نار ،كأصﺎﺙ الىﺗﺌشْ

6

العٛء ﺎف الﺚضرهْ

الهىذر ﺎف سﺌكل همؾ الﺎﺚرٓف

ىﺗﺚت السفﺌرة كأسمـ الهىذر ﺎف سﺌكل كأقري

7

الهٍﺌﺗر ﺎف أﺎْ أهٓﺐ

الﺚﺌرث ﺎف عﺎد كٛؿ -

ﺒﺄخر الهٍﺌﺗر ككقعت فﺒىﺐ اٖسكد العىسْ،

الهخزكهْ

الٓهف

كدخمٍﺌ ﺎعد هكت اٖسكد

8

عﺎد ا﵀ ﺎف ﺚذافﺐ السٍهْ

كسرل همؾ الفرس

رفض كسرل الرسﺌلﺐ كغضب كأرسؿ إلِ عﺌهمً

9

أﺎك عﺎٓدة ﺎف الﺗراح

ىﺗراف

 10أﺎك هكسِ اٖشعرم
 11هعﺌذ ﺎف ﺗﺎؿ

هﺄرب

ىﺗﺚت السفﺌرة كدخؿ أٌؿ هﺄرب فْ ا٘سٛـ

الٓهف

 12عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب
 13عهرك ﺎف ﺚزـ

قﺌضٓﺌن عﺌهﺌن فْ الٓهف

ىﺗراف

خمؼ أﺎﺌ عﺎٓدة كىﺗﺚت سفﺌرﺒً ،كٓعﺒﺎر كﺒﺌب

 14خﺌلد ﺎف سعٓد ﺎف العﺌص

زﺎٓد ﺎﺌلٓهف

كﺌف سفٓ انر ﺎصىعﺌء كهﺌت رسكؿ ا﵀ كٌك فٍٓﺌ

 15عﺌهر ﺎف شٍر الٍهداىْ

ٌهداف ﺎﺌلٓهف

كﺌف سفٓ نار ىﺌﺗﺚنﺌ كﺎىِ صداقﺌت هﺒٓىﺐ هع

 16شٍر ﺎف ﺎﺌذاف

صىعﺌء

اﺎف ﺎﺌذاف كالْ فﺌرس عمِ الٓهف ،قﺒمً اٖسكد

 17الطﺌٌر ﺎف أﺎْ ٌﺌلﺐ

عؾ ﺎﺌلٓهف

ٓ 18عمِ ﺎف أهٓﺐ
 19عكﺌشﺐ ﺎف ﺔكر

الﺗىد ﺎﺌلٓهف

اشﺒٍر ﺎﺎراهﺗً الزراعٓﺐ فْ الٓهف

السكﺌسؾ ﺎﺌلٓهف

اشﺒٍر ﺎﺗهﺌلً كﺚكهﺒً

 20ﺗرٓر ﺎف عﺎد ا﵀ الﺎﺗمْ

ٍٓكد الٓهف

كﺌف أﺗهؿ العرب كقﺌؿ عىً عهر :إىً ٓكسؼ

 21سمٓط ﺎف عهرك

ٌكذة ﺎف عمْ كﺔهﺌهﺐ ﺎف أﺔﺌؿ

فشمت السفﺌرة كرفض أٌؿ الٓهﺌهﺐ الرسكؿ

– ىصﺌرل الٓهﺌهﺐ

كﺚﺌرﺎكا الهسمهٓف

أكﺎر ﺚمٓؼ لٙسٛـ.

رسكؿ ا﵀ عمِ همكً.

فْ الٓهف ﺎﺌذاف ٓﺄهري أف ٓعﺒقؿ الىﺎْ كٓﺚضري

إلًٓ

ىﺗﺚت السفﺌرة كاسﺒقرت ىﺗراف عمِ أرضٍﺌ
كﺎمدٌﺌ إلِ آخر عٍد عهر

رسكٚن عﺌهﺌن فْ الٓهف

الٓهف

ﺒكمٓفً هف أٌـ كﺔﺌﺊؽ الﺎدلكهﺌسٓﺐ الىﺎكٓﺐ

الىﺗﺌشْ ﺎﺌلﺚﺎشﺐ
العىسْ

كﺌف رﺎٓب الىﺎْ هف خدٓﺗﺐ ،عهؿ ضهف فرٓؽ
خهﺌسْ ٘دارة الٓهف

ٌذي اٖهﺐ
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كسىقﺒصر فْ ٌذا الفصؿ عمِ دراسﺐ عدد هف السفﺌرات الىﺎكٓﺐ الﺚكٓهﺐ الﺒْ ﺚققت ىﺗﺌﺚنﺌ ظﺌٌ نار فْ أداء

رسﺌلﺒٍﺌ الدﺎمكهﺌسٓﺐ.

كٓهكف ﺒقسٓـ ﺒﺗﺌرب الدﺎمكهﺌسٓﺐ الىﺎكٓﺐ إلِ ىكعٓف :دﺎمكهﺌسٓﺐ السمـ كدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺚرب.
 )1دبموماسية السمم:
جعفر بن أبي طالب:
كﺌف أكؿ سفراء الىﺎْ الكرٓـ ،ﺒخٓري رﺊٓسﺌ لكككﺎﺐ الهٍﺌﺗرٓف اٖكلِ الﺒْ ﺒكﺗٍت إلِ الﺚﺎشﺐ ،كٓﺗب أف

ىٛﺚظ ٌىﺌ أف اخﺒٓﺌر ﺗعفر كﺌف إرادة ﺚكٓهﺐ هف الىﺎْ الكرٓـ ،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.

كىٛﺚظ أف ﺗعفر ﺎف أﺎْ طﺌلب لـ ٓكف هف الضعفﺌء فْ هكﺐ ،فﺄﺎكي أﺎك طﺌلب كٌك الﺚﺌهْ الرﺊٓسْ لمىﺎكة،
ككﺌىت ﺚهﺌٓﺒً ٚﺎف أخًٓ هﺚهد عمىٓﺐ كصرٓﺚﺐ ،كﺎﺌلﺎداٌﺐ فٍك عمِ ﺚهﺌٓﺐ اﺎىً أقدر هىً عمِ ﺚهﺌٓﺐ اﺎف

أخًٓٚ ،سٓهﺌ أف اﺎف أخًٓ كﺌف صﺌﺚب الرسﺌلﺐ فٓهﺌ كﺌف اﺎىً ﺗعفر أﺚد اٖﺒﺎﺌع ،كاعﺒقد أف ٌذا اٚخﺒٓﺌر

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 قرٓش لكﺌف هسﺒكل العٛقﺐ ٓقﺒصر عىد ﺚدكد
العطؼ كﺒقدٓـ الطعﺌـ كالشراب لمىﺌزﺚٓف ،كرﺎهﺌ ﺎعض الهﺗﺌهٛت العﺌﺎرة ،كلكف دكر ﺗعفر الٍﺌشهْ القرشْ
الهطمﺎْ اﺎف شٓخ قرٓش كزعٓهٍﺌ الركﺚْ أﺎْ طﺌلب كﺌف فْ ﺎىﺌء عٛقﺐ ىدٓﺐ قﺌﺊهﺐ عمِ الﺔقﺐ كاٚﺚﺒراـ
كالﺒﺄسٓس عمِ الهشﺒرؾ ﺎٓف الدٓﺌىﺒٓف السهﺌكٓﺒٓف.
كعمِ الرغـ هف كﺗكد عﺔهﺌف ﺎف عفﺌف صٍر الىﺎْ الكرٓـ كزكﺗﺒً رقٓﺐ ﺎىت رسكؿ ا﵀ ﺎٓف الهٍﺌﺗرٓف كلكف
الرسكؿ اخﺒﺌر ﺗعف نار لٓﺒﺚدث ﺎﺌسـ القكـ  ،كذلؾ لهﺌ عرؼ عىً هف فصﺌﺚﺐ كﺚﺗﺐ كﺎٓﺌف كٌك هﺌ لـ ٓشﺒٍر ﺎً
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عﺔهﺌف رضْ ا﵀ عىٍهﺌ ،إضﺌفﺐ إلِ رغﺎﺐ الىﺎْ الكرٓـ فْ أف ٓرسـ صكرة الدكلﺐ الىﺌشﺊﺐ عمِ أىٍﺌ دكلﺐ
هؤسسﺌت ككفﺌءات كلٓست هﺗرد عﺌﺊمﺐ هﺒهردة عمِ ﺒقﺌلٓد القﺎٓمﺐ.
كٌىﺌؾ فْ رأْٓ سﺎب آخر كٌك دكر أسهﺌء ﺎىت عهٓس زكﺗﺐ ﺗعفر ﺎف أﺎْ طﺌلب فقد كﺌىت ٌذي السٓدة
الﺚكٓهﺐ أكﺔر ىسﺌء قرٓش ذكﺌء كﺚضك انر ككعٓﺌن ،كٓكفْ لٙشﺌرة إلِ هكﺌىﺒٍﺌ كهىزلﺒٍﺌ أىٍﺌ عﺌشت فْ كىؼ

ﺗعفر كﺎعد هكﺒً خطﺎٍﺌ أﺎكﺎكر كﺒزكﺗٍﺌ ،كﺎعد كفﺌﺒٍخطﺎٍﺌ عمْ ﺎف طﺌلب كﺒزكﺗٍﺌ ،ﺔـ خطﺎٍﺌ هعﺌكٓﺐ كلـ

ﺒقﺎؿ ﺎً زكﺗﺌن ،ككﺌىت أهٍﺌ ٌىد ﺎىت عكؼ ﺒعرؼ فْ العرب ﺎﺄىٍﺌ أكرـ اٖهٍﺌت أصٍﺌ انر كأظﺂ نار ،فقد زكﺗت
ﺎىﺌﺒٍﺌ لمرسكؿ الكرٓـ كلﺚهزة كﺗعفر كالعﺎﺌس كالكلٓد ﺎف الهغٓرة ،فكﺌىت أخت أسهﺌء سمهِ زكﺗﺐ ﺚهزة ﺎف

عﺎد الهطمب كأخكاﺒٍﺌ ٖهٍﺌ زٓىب ﺎىت خزٓهﺐ زكﺗﺐ لمرسكؿ الكرٓـ ،كﺎعد كفﺌﺒٍﺌ ﺒزكج رسكؿ ا﵀ أخﺒٍﺌ ٖهٍﺌ
هٓهكىﺐ ﺎىت الﺚﺌرث ،ككﺌىت أخﺒٍﺌ أـ الفضؿ زكﺗﺐ العﺎﺌس ﺎف عﺎد الهطمب كأخﺒٍﺌ لﺎﺌﺎﺐ الصغرل أـ خﺌلد

ﺎف الكلٓد ،كﺎﺌخﺒصﺌر كﺌىت أسهﺌء هطمب الهمكؾ ،ككﺌىت أخكاﺒٍﺌ أٌـ الىسﺌء فْ ﺎٛط قرٓش

 ،ككذلؾ فْ

عصر الرسﺌلﺐ ،ككﺌىت ﺒﺚهؿ كؿ صفﺌت السٓدة اٖكلِ ،كاسﺒطﺌعت ﺎﺎراعﺐ أف ﺒﺎىْ شﺎكﺐ عٛقﺌت ىسﺌﺊٓﺐ
داخؿ ﺎٛط الىﺗﺌشْ  ،ﺚﺒِ إىٍﺌ أرضعت عﺎد ا﵀ ﺎف الىﺗﺌشْ ،ك

ا٘سٛهٓﺐ الىﺌشﺊﺐ كﺎٓف الىﺗﺌشْ.

أسٍهت فْ ﺎىﺌء ﺔقﺐ هﺒٓىﺐ ﺎٓف الدكلﺐ

كٓ ٚﺚﺒﺌج القﺌرئ الكرٓـ أف ىذكري ٌىﺌ ﺎﺎراعﺐ ٌذا السفٓر فْ إقىﺌع الىﺗﺌشْ ﺎعدالﺐ القضٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ كهكاﺗٍﺐ
دآٌﺐ العرب كصدٓؽ الىﺗﺌشْ عهرك ﺎف العﺌص الذم أرسمﺒً قرٓش ٚسﺒرداد الهٍﺌﺗرٓف هف الﺚﺎشﺐ ،ككٓؼ
ﺒهكف السفٓر ﺗعفر ﺎف أﺎْ طﺌلب هف شرح عدالﺐ قضٓﺐ الهٍﺌﺗرٓف ،ككضع الىﺗﺌشْ أهﺌـ هسؤكلٓﺌﺒً فْ

ىصرة العدالﺐ كﺚهﺌٓﺐ الهسﺒضعفٓف.

خطﺌب ﺗعفر الذم كعﺌي الﺒﺌرٓخ 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

ﺒكﺚٓد اٖلكٌٓﺐ كﺒكﺚٓد الرﺎكﺎٓﺐ ،كاىهﺌ كﺌف ﺎٓﺌىﺌن كاضﺚﺌن فْ هظمكهٓﺐ شعب ﺒﺌﺊؽ إلِ الﺚرٓﺐ فْ هكاﺗٍﺐ إرادة
ﺎطش ظﺌلهﺐ دٓكﺒﺌﺒكرٓﺐ عىصرٓﺐ هﺒغطرسﺐ ،كٌذا ﺎﺌلضﺎط هﺌ اقىع الىﺗﺌشْ ﺎعدالﺐ ٌذي القضٓﺐ كىﺎٛلهكقؼ
الذم اﺒخذي فْ ﺚهﺌٓﺐ ٌؤٚء الهٍﺌﺗرٓف كرفض دعكل دآٌﺐ العرب ﺎﺄىٍـ هﺌرقكف عمِ السمطﺌف راغﺎكف

ﺎﺌلفكضِ ،ضﺌلكف فْ العقٓدة.

كهف ىص خطﺌب ﺗعفر الذم ركﺒً أـ سمهﺐ:
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"أٍٓﺌ الهمؾ .....كىﺌ قكهﺌ أٌؿ ﺗﺌٌمٓﺐ ىعﺎد اٖصىﺌـ ،كىﺄكؿ الهٓﺒﺐ ،كىﺄﺒْ الفكاﺚش ،كىقطع اٖرﺚﺌـ ،كىسْء
 ٚهىﺌ ،ىعرؼ ىسﺎً كصدقً كأهﺌىﺒً
الﺗكارٓ ،ﺄكؿ القكم هىﺌ الضعٓؼ ،فكىﺌ عمِ ذلؾ ﺚﺒِ ﺎعث ا﵀ إلٓىﺌ رسك ن
كعفﺌفً ،فدعﺌىﺌ إلِ ا﵀ لىكﺚدي كىعﺎدي .... ،كأهرىﺌ ﺎصدؽ الﺚدٓث ،كأداء اٖهﺌىﺐ ،كصمﺐ الرﺚـ ،كﺚسف
الﺗكار ،كالكؼ عف الهﺚﺌرـ كالدهﺌء ،كىٍﺌىﺌ عف الفكاﺚش ،كقكؿ الزكر ،كأكؿ هﺌؿ الٓﺒٓـ كقذؼ
الهﺚصىﺐ.....
فصدقىﺌي ،كآهىﺌ ﺎً كاﺒﺎعىﺌي عمِ هﺌ ﺗﺌء ﺎً  ....فعدا عمٓىﺌ قكهىﺌ ،فعذﺎكىﺌ كفﺒىكىﺌ عف دٓىىﺌ ،لٓردكىﺌ إلِ عﺎﺌدة
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.
كفْ الٓكـ الﺒﺌلْ عهد عهرك ﺎف العﺌص إلِ المعب ﺎﺌلكرقﺐ الدٓىٓﺐ ،كقﺌؿ أهﺌـ الهمؾ :إف ٌؤٚء ﺒرككا دٓف

قكهٍـ كلـ ٓدخمكا فْ دٓىؾ ك ٚفْ دٓف أﺚد هف الهمكؾ ،ككقع ٌذا الكٛـ هكقعنﺌ صﺌدهنﺌ لدل الىﺗﺌشْ
كاسﺒدعﺌٌـ هف ﺗدٓد لٓفٍـ هكقفٍـ هف الهسٓﺙ كأهً.

كٌىﺌ ﺒﺎدك ﺎراعﺐ ﺗعفر ﺎفأﺎْ طﺌلب ككعًٓ الدﺎمكهﺌسْ ،كٓهكف افﺒراض أف لك كﺌف هفﺌكض آخر أقؿ ﺚكهﺐ
فهف الكارد ٌىﺌ أف ٓﺒزلؼ إلِ الىﺗﺌشْ عمِ ﺚسﺌب العقٓدة كفؽ قﺌعدة إ ٚهف أكري كقمﺎً هطهﺊف ﺎﺌ٘ٓهﺌف،

ككﺌف ﺎﺌ٘هكﺌف ٌىﺌ أف ٓرضْ ٌذا الزعٓـ الهسٓﺚْ ﺎﺎضع كمهﺌت فْ العقٓدة ﺚﺒِ ٓضهف سٛهﺐ الهٍﺌﺗرٓف
كعدـ ﺒسمٓهٍـ لقرٓش ،كلكف ﺗعفر أظٍر شﺗﺌعﺐ كﺔقﺐ كﺚكهﺐ ،كاكﺒفِ ﺎﺒٛكة ىصكص القرآف الكرٓـ فْ ﺎٓﺌف

هىزلﺐ السٓد الهسٓﺙ كعﺎكدٓﺒً ﵀ ﺒعﺌلِ ،كاسﺒطﺌع أف ٓقدـ صكرة كاضﺚﺐ لرسﺌلﺐ

الهسٓﺙ دكف أف ٓذٌب إلِ الﺒزلؼ لمىﺗﺌشْ كهﺌ ٓعﺒقدي فْ أهر الهسٓﺙ.

ا٘سٛـ فْ اﺚﺒراهً لمسٓد

ككﺌىت الهفﺌﺗﺄة أف الىﺗﺌشْ ﺎد ا هخﺒمفﺌن ﺚﺒِ عف ﺚﺌشٓﺒً كﺎطﺌرقﺒً الذٓف كﺌىكا ٓدٓىكف ﺎﺌٖقىكـ ا٘لٍْ

لمهسٓﺙ ،كقﺌؿ الىﺗﺌشْ ﺎكضكح" :إف ٌذا كالذم ﺗﺌء ﺎً عٓسِ ﺎف هرٓـ لٓخرج هف هشكﺌة كاﺚدة!! "فﺒىﺌخرت
ﺎطﺌرقﺒً ﺚكلً ﺚٓف قﺌؿ هﺌ قﺌؿ ،فقﺌؿ" :كاف ىخرﺒـ ،كاف ىخرﺒـ كا﵀ " ،ﺔـ قﺌؿ لﺗعفر كأصﺚﺌﺎً" :اذٌﺎكا فﺄىﺒـ
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سٓكـ ﺎﺄرضْ  -كالسٓكـ :أهىكف  -هف سﺎكـ غرـ هف سﺎكـ غرـ ،هﺌ أﺚب أف لْ ﺗﺎٛن هف ذٌب كأىْ

 ٛهىكـ!!".
آذٓت رﺗ ن

كلكف ىﺗﺌح السفٓر ﺗعفر كﺌىت لً ﺗكاىب أخرل ﺎﺌلغﺐ اٌٖهٓﺐ  ٚﺎد هف ﺒسمٓط الضكء عمٍٓﺌ ،فقد كﺌىت
الٍﺗرة إلِ الﺚﺎشﺐ قﺎؿ الٍﺗرة ﺎسﺎع سىكات ،كهف الهعركؼ

أف الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ قﺌهت ﺎﺌلفعؿ فْ الهدٓىﺐ

عىد الٍﺗرة ،ﺎقٓﺌدة الرسكؿ الكرٓـ ،كﺎﺌلطﺎع فقد عﺌد هعظـ الهٍﺌﺗرٓف 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 قرٓش ،ﺎؿ كﺌف الهطمكب هىً هكاصمﺐ الدكر الدﺎمكهﺌسْ الىﺌﺗﺙ الذم قﺌـ ﺎً ٌك كزكﺗﺒً
أسهﺌء فْ ﺎٛط الىﺗﺌشْ ،كﺎﺌلفعؿ فقد ركل لىﺌ ﺗعفر ﺎف أﺎْ طﺌلب كﺔٓ نار هف الهكاقؼ الﺒْ كﺌف ٓهﺌرس فٍٓﺌ
دكر سفﺌرة ا٘سٛـ فْ الﺚﺎشﺐ ،كلك كﺌف ٓﺒسع لﺎٓﺌف ذلؾ ٖطمىﺌ فًٓ القكؿ

كقد أشرىﺌ هف قﺎؿ أف الىﺗﺌشْ

ﺚٓف رزؽ ﺎكلد ٓككف كلٓﺌن لعٍدي فْ الﺚﺎشﺐ اخﺒﺌر اسـ عﺎد ا﵀ ،اﺒﺎﺌعﺌن لهﺌ فعمً ﺗعفر ﺚٓف سهِ اﺎىً الهكلكد
فْ الﺗﺎشﺐ عﺎد ا﵀ ! كٌك اسـ غٓر شﺌﺊع فْ الﺚﺎشﺐ ،كٌْ دٚلﺐ قكة الرﺎﺌط العﺌﺊمْ الذم كﺌف ٓﺗهع ﺎٓف

أسرﺒْ ﺗعفر كأسرة الىﺗﺌشْ.
أقﺌـ ﺗعفر فْ الﺚﺎشﺐ سﺎع سىكات أخرل ﺎعد عكدة الهٍﺌﺗرٓف

إلِ الهدٓىﺐ الهىكرة ،كﺒهكف هف ﺒىظٓـ عدة

كفكد هف قﺌدة الﺚﺎشﺐ كﺎطﺌرقﺒٍﺌ قﺌهت ﺎزٓﺌرات هﺒعﺌقﺎﺐ لهكﺐ الهكرهﺐ كىصرة الهسمهٓف إﺎﺌف الﺚصﺌر فْ
شعب أﺎْ طﺌلب ،ككذلؾ إلِ الهدٓىﺐ الهىكرة كلقﺌء الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ.
كعﺌد ﺗعفر إلِ الهدٓىﺐ إﺎﺌف فﺒﺙ خٓﺎر فْ السىﺐ السﺌﺎعﺐ ،كٓكهٍﺌ قﺌؿ الرسكؿ الكرٓـ :كا﵀ هﺌ أدرم ﺎﺌٍٓهﺌ

أسر ،ﺎفﺒﺙ خٓﺎر أـ ﺎعكدة ﺗعفر.
حاطب بن أبي بمتعة:

اخﺒﺌر الىﺎْ الكرٓـ سفٓري إلِ هصر ﺚﺌطب ﺎف أﺎْ ﺎمﺒعﺐ ،كٌك رﺗؿ لـ ٓكف فْ السﺌﺎقٓف اٖكلٓف ك ٚفٓﺌلعشرة
الهﺎشرٓف ،كلـ ٓكف كﺔٓر صٛة ك ٚصكـ ،كلكىً كﺌف الرﺗؿ الهىﺌسب ﺒهﺌهﺌن لمﺚكار فْ هصر ،فهصر ﺎمد

ﺚضﺌرم لً ﺒﺌرٓخ طكٓؿ ،كٌىﺌؾ شراكﺐ ﺎٓف الكىٓسﺐ كالعرش ،كقد أسس القﺎط كىٓسﺐ كطىٓﺐ ،كفْ ٌذي الﺚﺌلﺐ
 ٚﺎد لمسفٓر هف هعرفﺐ كافٓﺐ ﺎعقٓدة القكـ كﺒفكٓرٌـ الدٓىْ ،كقد كﺌف ﺚﺌطب ٌك الرﺗؿ الهىﺌسب لسفﺌرة كٍذي.

 ٛلمخطﺌب
فْ خطﺌﺎً هع الهقكقس أظٍر ﺚﺌطب هعرفﺐ فرٓدة ﺎﺌلعقٓدة الهسٓﺚٓﺐ ،كاعﺒهد الىص القرآىْ هدخ ن

الدﺎمكهﺌسْ هع ﺚﺌكـ ٓ ٚسﺒطٓع أف ٓىزع عىً عﺎﺌءة الكىٓسﺐ كسطكﺒٍﺌ ،كفْ ﺚكاري هعً قﺌؿ لً الهقكقس ٌ":ؿ
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كﺌف صﺌﺚﺎكـ ىﺎٓﺌن هؤٓدان هف عىد ا﵀ " ،أﺗﺌب ﺚﺌطب ﺎﺌلطﺎع ﺎﺌ٘ٓﺗﺌب ،قﺌؿ الهقكقس" :فهﺌ هىعً إذ كذﺎً قكهً

أٓ ٚككف قد دعﺌ ا﵀ عمٍٓـ فﺄٌمكٍـ".

قﺌؿ ﺚﺌطب" :أٍٓﺌ الهمؾ ..فهﺌ هىع عٓسِ اﺎف هرٓـ إذ كذﺎً قكهً أٓ ٚككف قد دعﺌ ا﵀ عمٍٓـ فٍٓمكٍـ كٓىﺗك
هف ظٛهﺒٍـ".
قﺌؿ لً الهقكقس" :أىت ﺚكٓـ  ..ﺗﺊت هف عىد ﺚكٓـ ".
كهع أف المقﺌء لـ ٓسفرعف ﺒﺚكؿ فْ دٓف الهقكقس ،كلكف ﺚﺌطب اسﺒطﺌع أف ٓىصب ﺗسكر هكدة ككﺊﺌـ ﺎٓف

 ٛﺎﺌلٍدآﺌ هف الهقكقس كفٍٓﺌ طﺎٓب كﺗﺌرٓﺐ كغٛـ،
هصر كﺎٓف الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ الىﺌشﺊﺐ كعﺌد هف هصر هﺚه ن
كصﺌرت الﺗﺌرٓﺐ فٓهﺌ ﺎعد زكﺗﺐ كرٓهﺐ لمرسكؿ الكرٓـ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ.

ككهﺌ كﺌف ﺎﺌرعﺌن فْ ىصب ﺚﺎﺌؿ الهكدة هف الﺗﺌىب الهصرم فقد طﺌر إلِ هصر

الكرٓـ" :اسﺒكصكا ﺎﺌلقﺎط خٓ انر فﺇف لٍـ فٓكـ ذهﺐ كصٍ انر ".

هرة أخرل ﺎكمهﺐ الرسكؿ

كٌكذا ﺒعﺒﺎر سفﺌرة ﺚﺌطب هف أىﺗﺙ السفﺌرات فْ ا٘سٛـ كقد أﺔهرت ﺎىﺌء عٛقﺌت ﺚسف ﺗكار ،كﺒﺗىٓب
هصر هف ههﺌرسﺐ دكر هقﺌكـ لمفﺒﺙ ا٘سٛهْ فْ سكرٓﺌ كفمسطٓف ،كهﺌ كﺌف لٍذي الركح الكدٓﺐ الﺒْ أشﺌعﺒٍﺌ
سفﺌرة ﺚﺌطب أف ٓسرت السﺎٓؿ فٓهﺌ ﺎعد أهﺌـ عهرك ﺎف العﺌص لدخكؿ هصر عﺎر فﺒﺙ سرٓع ﺗىب الفﺌﺒﺚٓف

كالشعب الهصرم أٌكاؿ ﺚرب طﺌﺚىﺐ.
دحية بن خميفة الكمبي:
كﺌف دﺚٓﺐ ﺎف خمٓفﺐ الكمﺎْ أهٓ انر عرﺎٓﺌن هف ﺎىْ كمب كقد اشﺒٍر ﺎﺗهﺌلً كﺚسف طمعﺒً ،ﺚﺒِ قٓؿ إىً كﺌف إذا

هر ﺎﺌلهدٓىﺐ لـ ﺒﺎؽ هعصر إ ٚخرﺗت ﺒىظر إلًٓ لفرط ﺗهﺌلً ،كأخﺎر الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ أف ﺗﺎرٓؿ
كﺌف ٓﺄﺒًٓ عمِ صكرة دﺚٓﺐ ،فْ إشﺌرة لﺗهﺌلً كﺚسف طمعﺒً ﺚﺒِ سهْ ىظٓر الهٛﺊكﺐ ،كﺎﺌلفعؿ فقد اخﺒﺌري
الرسكؿ الكرٓـ سفٓ ار لً إلِ الشﺌـ.
ككﺌف دﺚٓﺐ كاسع الﺔراء ،ككﺌف أعظـ الخزرج ﺒﺗﺌرة هع الشﺌـ ،كٌك صﺌﺚب القﺌفمﺐ العظٓهﺐ الﺒْ كصمت

الهدٓىﺐ عىد صٛة الﺗهعﺐ ﺒضرب الطﺎكؿ كﺒعزؼ الﺎكؽ ﺚﺒِ اىصرؼ الىﺌس إلٍٓﺌ عف صٛة الﺗهعﺐ كفٍٓﺌ
اىف ُّ
كؾ ىق ًﺌﺊ نهﺌ﴾ .
ضكا إًىل ٍٍٓىﺌ ىكﺒىىريك ى
﴿كًا ىذا ىأر ٍىكا ﺒً ىﺗ ىﺌرةن أ ٍىك ىل ٍٍ نكا ى
ىزلت أٓﺐ :ى
معرفة الصحابة ألبي نعيم ج 2ص 26
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كﺎدكف شؾ فقد كﺌف ٌذا اٚخﺒٓﺌر ﺚكهﺐ ﺎصٓرة هف

الرسكؿ الكرٓـ ،فقد كﺌف دﺚٓﺐ كاسع الصٛت كالركاﺎط

ﺎﺒﺗﺌر الشﺌـ كﺎٛط قٓصر فٍٓﺌ ،ككﺌىت قكافمً الهسﺒهرة رسﺌلﺐ كاضﺚﺐ لقﺌدة الشﺌـ أىٍـ ﺎﺌلفﺒﺙ ا٘سٛهْ

ٓكسﺎكف سكقﺌ كﺎٓرة فْ ﺗزٓرة العرب ،ككﺌىت سفﺌرة رﺗؿ اٖعهﺌؿ الىﺌﺗﺙ دﺚٓﺐ أكضﺙ دلٓؿ عمِ ذلؾ.

كهف ﺗﺌىب آخر ،فﺇف الشﺌـ ﺎمد ﺚضﺌرات كﺒﺌرٓخ ،ككﺌف الركهﺌف ﺎشعكرٌـ الشقراء كعٓكىٍـ الزرقﺌء ٓكﺚكف
إلِ أٌؿ الشﺌـ اٖصمٓف  ،كٚسٓهﺌ أٌؿ السﺌﺚؿ فْ سكرٓﺌ كلﺎىﺌىكفمسطٓف ﺎﺄىٍـ أقرب إلٍٓـ هف عرب الصﺚراء
الذٓف ﺒغمب عمٓـ الدكىﺐ كالسهرة ،كأف سكرٓﺌ أشﺎً ﺎﺄكركﺎﺌ هىٍﺌ ﺎﺗزٓرة العرب!! كٌكذا كﺌىت سفﺌرة دﺚٓﺐ رسﺌلﺐ
كاضﺚﺐ لمسكرٓٓف ﺎﺄف رﺎﺌطٍـ ﺎﺌلﺗزٓرة العرﺎٓﺐ ٌك رﺎﺌط ﺎﺌلﺗذكر ،كأف رﺗﺌؿ ا٘سٛـ هف عرب الهدٓىﺐ ٌـ هف

ٓهٗ أسكاؽ الشﺌـ ﺎخٓر الصﺚراء ،كٌـ هف ٓصىعكف رﺚمﺐ الشﺒﺌء كالصٓؼ الﺒْ ٓعٓش عمٍٓﺌ اٚقﺒصﺌد
السكرم ،كأف ا٘سٛـ ٌك دٓف الكﺌفﺐ كٌك الرﺚهﺐ لمعﺌلهٓف.

مرو بن أمية الضمري:
كٌىﺌ ىصؿ إلِ سفٓر فرٓد كغﺌهض فْ ﺒﺌرٓخ الرسﺌلﺐ ،فقد كﺌىت الﺚﺎشﺐ أكﺔرالﺎٛد قرﺎنﺌ هف هكﺐ ،ككﺌف همكٍﺌ
أكﺔر الهمكؾ قرﺎنﺌ لمىﺎْ الكرٓـ ،كأكﺔرٌـ كدادنا لٙسٛـ ،كفْ ٌذي الﺚﺌلﺐ فﺌلهفركض أف ٓككف سفٓر اٚسٛـ

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
هعٍﺌ ،كلكف رسكؿ ا﵀ اخﺒﺌر لٍذي السفﺌرة رﺗٛن هغهك انر ٓ ٚعرؼ ﺎسﺌﺎقﺐ فْ إسٛهً ك ٚفْ عمهً ك ٚفْ

فركسٓﺒً ،كٌك عهرك ﺎف أهٓﺐ الضهرم ،كقد شٍد ﺎد نار كأﺚدنا ٓقﺌﺒؿ هع الهشركٓف!! كفْ كصفً قﺌؿ " :ﺎﺄىً كﺌف
قصٓر القﺌهﺐ شدٓد الدكىﺐ هىفكخ الشفﺒٓف!! فهﺌ الذم خكؿ ٌذا الفﺒِ الضهرم لٓككف أٌـ سفراء ا٘سٛـ فْ

عصر الرسﺌلﺐ؟؟
فْ الكاقع أﺔﺌرىْ ٌذا اٚخﺒٓﺌر طكٓٛن كﺎﺚﺔت عف ﺚكهﺐ ذلؾ كاعﺒقد أىىْ كقفت عمِ ﺗﺌىب هدٌش هف ﺚكهﺐ

الرسكؿ فْ اٚخﺒٓﺌر كأرﺗك أف ٓكافقىْ القﺌرئ الكرٓـ فْ فٍـ ٌذي الﺚقٓقﺐ.

كهف ٓﺒﺄهؿ كٛـ عهرك ﺎف أهٓﺐ الضهرم سٓشٍد ﺎ ٛرٓب هﺌ ٌك هدٌش كهﺔٓر هف خطﺌﺎً لمهمؾ الىﺗﺌشْ،
فﺎٓىهﺌ كﺌىت السفراء ﺒخﺌطب الهمكؾ ﺎهﺌ ﺒعﺌرؼ عمًٓ الىﺌس هف اٖلقﺌب فﺇف سفٓر ا٘سٛـ إلِ الﺚﺎشﺐ ﺒﺗﺌكز
ذلؾ كمً ،كخﺌطﺎً ﺎمغﺐ اٚأصدقﺌء كاٖقﺌرب قﺌﺊ:ٛ
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"ٓﺌ أصﺚهﺐ .......إف عمْ القكؿ كعمٓؾ اٚسﺒهﺌع!!....
إىؾ كﺄىؾ فْ الرقﺐ عمٓىﺌ هىﺌ ،ككﺄىﺌ فْ الﺔقﺐ ﺎؾ هىؾٖ ،ىﺌ لـ ىظف ﺎؾ خٓ نار قط إ ٚىمىﺌي ،كلـ ىخفؾ عمِ

شْء قط إ ٚأهىﺌي ،كقد أخذىﺌ الﺚﺗﺐ عمٓؾ هف فٓؾ ،ا٘ىﺗٓؿ ﺎٓىىﺌ كﺎٓىؾ شﺌٌد ٓ ٚرد ،كقﺌض ٓ ٚﺗكر ،كفْ

ذلؾ هكقع الﺚز كاصﺌﺎﺐ الفصؿ ،كا ٚفﺄىت فْ ٌذا الىﺎْ اٖهْ كﺌلٍٓكد فْ عٓسِ ﺎف هرٓـ  ،كقد فرؽ الىﺎْ
صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ رسمً إلِ الىﺌس فرﺗﺌؾ لهﺌ لـ ٓرﺗٍـ ،كأهىؾ عمِ هﺌ خﺌفٍـ عمًٓ ،لخٓر سﺌلؼ كأﺗر
هىﺒظر".
كلدل أدىِ ﺒﺄهؿ فْ صٓغﺐ ٌذا المكف هف الخطﺌب سﺒشعر ﺎﺌلذٌكؿ! فكٓؼ ﺒسىِ لٍذا الفﺒِ أف ٓخﺌطﺎً
ﺎﺌسهً أصﺚهﺐ ﺎف أﺎﺚر؟ كأف ٓ ٚىﺌدًٓ ﺎﺄلقﺌب الهمؾ الهعٍكدة؟ ﺔـ أم ﺗرأة ٌذي الﺒْ ٓقكؿ لً فٍٓﺌ إف عمْ
القكؿ كعمٓؾ اٚسﺒهﺌع!!!
لقد ﺚٓرىْ أهر ٌذا الخطﺌبٚ ،سٓهﺌ أف الركآﺌت ﺒشٓر إلِ أف الىﺗﺌشْ اسﺒﺗﺌب لدعكة الرسكؿ الكرٓـ كأكرـ
كفﺌدة رسكلً كشٍد شٍﺌدة الﺚؽ!! فكٓؼ أهكف لخطﺌب و
قﺌس كٍذا أف ٓﺄﺒْ ﺎىﺒﺌﺊﺙ إٓﺗﺌﺎٓﺐ طٓﺎﺐ؟

شخصٓنﺌ أعﺒقد أف ﺒفسٓر ذلؾ ٓهكف أف ٓككف فْ ﺔىﺌٓﺌ ٌذي الركآﺐ الكرٓهﺐ الﺒْ أخرﺗٍﺌ الطكسْ فْ أهﺌلًٓ:

كفٍٓﺌ أف الىﺗﺌشْ أرسؿ ٓكهنﺌ إلِ ﺗعفر ﺎف أﺎْ طﺌلب كأصﺚﺌﺎً ،فدخمكا عمًٓ كٌك فْ ﺎٓت لً ﺗﺌلس عمِ

الﺒراب ،كعمًٓ خمقﺌف الﺔٓﺌب! فقﺌؿ ﺗعفر" :أعز ا﵀ الهمؾ! فهﺌ أﺗمسؾ عمِ الرهﺌد كعمٓؾ ٌذي الخمقﺌف ﺎغٓر
ٌٓﺊﺐ الهمؾ الﺒْ ىعرفٍﺌ؟ ".
فقﺌؿ" :إىً ﺗﺌءىْ -السﺌعﺐ هف ىﺚك أرضكـ عٓف هف عٓكىْ ٌىﺌؾ ،كأخﺎرىْ أف ا﵀ قد ىصر ىﺎًٓ هﺚهدان
عمِ قرٓش ﺎكاد ٓقﺌؿ لً ﺎدر ..كاىﺌ ىﺗد فٓهﺌ أىزؿ ا﵀ عمِ عٓسِ أف ا﵀ ٓﺚب إذا أﺚدث ىعهﺐ لعﺎدي أف

ٓﺚدث عىدٌﺌ ﺒكاضعنﺌ! ".
قﺌؿ ﺗعفر" :كٌؿ ﺒعرؼ ﺎد انر أٍٓﺌ الهمؾ؟ ".
قﺌؿ" :ىعـ ..كﺄىْ أىظر إلًٓ! ..إىً لهﺌ سمﺎﺒىْ الﺚﺎشﺐ الهمؾ كأىﺌ صغٓر ركﺎت الﺎﺚر ﺚﺒِ أﺒٓت هﺌء ﺎدر
فﺄقهت ﺔهﺐ ،ككىت أرعِ الغىـ لسٓدم ٌىﺌؾ كٌك رﺗؿ هف ﺎىْ ضهرة!." ..

زاد المعاد ج 3ص600
إزالة الغواشي عن أخبار النجاشي  ،ابراهيم المختار مفتي أرتريا ،وقد نقلناه من موقعه الرسمي.

141

إف عهرك ﺎف أهٓﺐ الضهرم إذف ٌك اﺎف ﺒمؾ القﺎٓمﺐ العرﺎٓﺐ الﺒْ اﺚﺒضىت الىﺗﺌشْ هظمكهﺌن هقٍك نار ،كعﺌش
فْ خٓﺌهٍﺌ سىٓف عددنآ ،معب هع أطفﺌؿ ﺎىْ ضهرة كٓشﺌرككىً ﺚزىً كأسﺌي كٓشﺌركٍـ ﺚٓﺌﺒٍـ كأٓﺌهٍـ.

كٌكذا فقد كﺌف فﺒِ ضهرة اﺎف ٌذي القﺎٓمﺐ الٍﺌهﺐ ،كهف ٓدرم فمعمً كﺌف شخصٓنﺌ رفٓؽ طفكلﺒً ،كاسﺒطﺌع أف
ٓ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
ٓطمب هف الىﺗﺌشْ ﺒزكٓﺗً ﺎرهمﺐ ﺎىت أﺎْ سفٓﺌف! ككﺌىت رهمﺐ قد ٌﺌﺗرت إلِ الﺚﺎشﺐ هع زكﺗٍﺌ عﺎٓد ا﵀
ﺎف ﺗﺚش كلكف اٖخٓر ﺒركٍﺌ كﺒىصر ،فﺎقٓت عمِ عٍد ا٘سٛـ صﺌﺎرة هﺚﺒسﺎﺐ ،ﺚﺒِ خطﺎٍﺌ رسكؿ ا﵀

صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ،كٌىﺌ  ٚﺎد هف الﺒسﺌؤؿ :هﺌ هعىِ أف ٓخطﺎٍﺌ الىﺗﺌشْ لمرسكؿ؟ كلٓس ﺎٓىٍهﺌ أم صمﺐ
قراﺎﺐ أك ىسب؟ كالرسكؿ أكلِ ﺎﺌلهؤهىٓف هف أىفسٍـ؟
كالﺗكاب أف رسكؿ ا﵀ أراد أف ٓكرهٍﺌ أك ٚﺎزفﺌؼ ﺒقكـ ﺎً الهمكؾ ،فْ رسﺌلﺐ كفﺌء لصﺎرٌﺌ ،كرسﺌلﺐ ىصﺙ
ٖﺎٍٓﺌ أﺎْ سفٓﺌف لٓدرؾ أىً ﺎﺌ٘سٛـ سٓككف أكﺔر ع انز كىص نار ،كﺎﺌلفعؿ فقد اسﺒﺗﺌب الىﺗﺌشْ كخطﺎٍﺌ ﺎىفسً
لمىﺎْ الكرٓـ كأصدقٍﺌ ٌدآﺌ الهمكؾ كزفٍﺌ عمِ سفٓىٓﺒٓف همكٓﺒٓف ٌْ كسﺌﺊر هف ﺎقْ هف الهٍﺌﺗرٓف ،كﺒسﺌهع
العرب ﺎهﺗد ٌذي العركس كهﺌ زفت ﺎً عمِ هراكب الهمكؾ ،كﺎمغ ذلؾ أﺎﺌ سفٓﺌف ،فقﺌؿ ٓصؼ الىﺎْ فْ زٌك

كفخرٌ" :ك الفﺚؿ ٓ ٚﺗدع أىفً!! " عمِ الرغـ هف أىً كﺌف آىذاؾ كﺌف انر ٓقكد قرٓشﺌن لﺚرب ا٘سٛـ ،كلعؿ ٌذا
الزكاج كﺌف أكؿ إشﺌرة لىٍﺌٓﺐ الﺚرب ﺎٓف هكﺐ كالهدٓىﺐ ،كٌك هﺌ ﺚصؿ ﺎﺌلفعؿ.

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 قرٓش،
كقﺌؿ أﺎك سفٓﺌف ٓكهٍﺌ" :هﺌ رأٓت أﺎر هف هﺚهد ىﺚﺌرﺎً كىقﺌﺒمً كٌك ٓرسؿ لىﺌ هﺌ ٚىفرقً فْ ضعفﺌﺊىﺌ!! ".
كٌىﺌ ٓﺒﺄكد هعىِ هﺌ أشرىﺌ إلًٓ هف ﺚكهﺐ الرسكؿ الكرٓـ فْ اخﺒٓﺌر عهرك ﺎف أهٓﺐ الضهرم لٍذي السفﺌرة ،كٚ
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 اٖكرـ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فْ ﺚسف ﺒخٓر سفراﺊً ،كهراقﺎﺐ أداﺊٍـ،
كٌك رسكؿ الكﺒﺌب كالﺚكهﺐ الﺒْ ٌْ فعؿ هﺌ ٓىﺎغْ فْ الكقت الذم ٓىﺎغْ عمِ الشكؿ الذم ٓىﺎغْ.
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كهع أىً ٓ ٚهكف القكؿ ﺎﺄف ٌذي السفﺌرات ﺒكفْ لضﺎط اٖداء الدﺎمكهﺌسْ الذم ٓقكـ عمِ ﺒراكـ هف خﺎرات
اٖهـ كﺒﺗﺌرﺎٍﺌ ،كٓﺒﺄسس عمِ هىطؽ الﺒﺎﺌدؿ الدﺎمكهﺌسْ ،كأصﺎﺚت لً الٓكـ هؤسسﺌت دكلٓﺐ ﺒقكـ ﺎﺒرشٓدي

كﺒىظٓـ عٛقﺌﺒً ،كلكىٍﺌ عمِ كؿ ﺚﺌؿ ﺒكﺗٍٓﺌت هم ًٍهﺐ اقﺒﺎس هىٍﺌ فقٍﺌء ا٘سٛـ كﺔٓ نار هف أصكؿ الكعْ
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.

 )2سفارة الحرب
دبموماسية الرسول في حل النزا ات:
كهﺌ ﺒﺗمت العﺎقرٓﺐ الىﺎكٓﺐ فْ سفراء السمـ فقد ﺒﺗمت أٓضنﺌ فْ سفراء الﺚرب ،فقد قدـ ا٘سٛـ فقٍنﺌ كاقعٓنﺌ

لمﺚٓﺌة ،فمـ ٓرسـ الدىٓﺌ عمِ أىٍﺌ هزرعﺐ خضراء ﺒعـ ﺎﺌلهﺎﺌٌﺖ ،كاىهﺌ قدهٍﺌ عمِ هﺌ ٌْ عمًٓ فْ الكاقع سراء
كضراء ،كعسر كٓسر ،كسمـ كﺚرب ،كٖﺗؿ ذلؾ فقد ﺗﺌءت الشرٓعﺐ طﺌفﺚﺐ ﺎﺄخﺎﺌر السمـ كأخﺎﺌر الﺚرب،
كقكاىٓف السمـ كقكاىٓف الﺚرب ،كخٛؿ ذلؾ ٓهكىىﺌ أف ىمﺒهس كﺔٓ انر هف ٌدًٓ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فْ الﺗﺌىب

الدﺎمكهﺌسْ ﺚﺌؿ الﺚرب.

كٖف ٌذي الدراسﺐ لٓست هخصصﺐ لﺎﺚث الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ السٓرة الىﺎكٓﺐ فسىكﺒفْ ٌىﺌ ﺎﺇٓراد هﺔﺌؿ كاﺚد لهﺌ
أىﺗزي الرسكؿ الكرٓـ فْ سفﺌرات الﺚرب ،هف خٛؿ اسﺒعراض غزكة الﺚدٓﺎٓﺐ.
كهف ﺚسف ﺚظ الﺒﺌرٓخ أف كقﺌﺊع هعﺌٌدة الﺚدٓﺎٓﺐ قد دكىت ﺎﺒفصٓؿ كﺎٓر كﺒىﺌكلٍﺌ الشراح كالكﺒﺌب كالعﺌرفكف
ﺎﺒفﺌصٓؿ كاسعﺐ ،كٌْ ﺒرسـ هٛهﺙ العﺎقرٓﺐ الﺒفﺌكضٓﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ ظٍرت فْ سمكؾ الىﺎْ الكرٓـ خٛؿ
ٌذي الهعﺌٌدة.
كﺌىت قرٓش قد ﺚﺌرﺎت ا٘سٛـ هىذ فﺗر الرسﺌلﺐ ،كﺚٓف ٌﺌﺗر الرسكؿ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ كصﺚﺎً الكراـ لـ
ﺒكؼ عف إرسﺌؿ الﺗٓش ﺒمك الﺗٓش لﺚرﺎً كٌك فْ الهدٓىﺐ ،كخﺌضت هعً ﺔٛﺔﺐ أٓﺌـ فﺌصمﺐ ﺎدر كأﺚد
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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كالخىدؽ ،كﺎعد الخىدؽ أراد رسكؿ ا﵀ أف ﺒعمـ قرٓش أف الرسﺌلﺐ هﺌضٓﺐ كلف ﺒﺒكسر

أهﺌـ ﺚهٛت العدكاف

الهسﺒهرة ،فﺄهر أصﺚﺌﺎً أف ٓﺒﺗٍزكا كدعﺌٌـ لمهشﺌركﺐ فْ رﺚمﺐ كرٓهﺐ إلِ العهرة الىﺎكٓﺐ الهﺎﺌركﺐ.
لدل أكؿ ﺒﺚرؾ لً خﺌرج الهدٓىﺐ ﺒسﺌهعت قرٓش 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 قرٓش كﺌفٓﺐ لﺒﺄﺗٓﺖ ىﺌر ﺚرب ﺚقٓقٓﺐ ،كلكف الرسكؿ الكرٓـ كﺌف فْ هرادي شْء
آخر ،لقد كﺌف ٓﺒطمع ﺎﺌلفعؿ إلِ إقﺌهﺐ ﺚكار ﺗدم كعٛقﺐ ىدٓﺐ هع قرٓش ،كلـ ٓكف خركﺗً هف هكﺐ ﺎٍدؼ

الهكاﺗٍﺐ الﺚرﺎٓﺐ ،عمِ أف قرٓشنﺌ لـ ﺒكفر سﺎﺎنﺌ ٚىدٚع الﺚرب ﺎٓىٍﺌ كﺎٓف الىﺎْ إ ٚكفعمﺒً ،فقد هﺌرست ضدي

الﺚرب الىفسٓﺐ كالﺗسدٓﺐ كالﺒﺚﺌلؼ هع أعداﺊً كاٚﺒصﺌؿ ﺎٍٓكد الهدٓىﺐ كاغراﺊٍـ ﺎىقض العٍكد هع الرسكؿ
الكرٓـ ،كلكف رسكؿ ا﵀ ظؿ ٓﺎﺚث عف سﺎٓؿ لﺚقف الدهﺌء ،كﺚٓف ﺒسﺌهع ﺎخركﺗٍـ قﺌؿ لهف ﺚكلً هف

الصﺚﺌﺎﺐ" :كالذم ىفس هﺚهد ﺎٓدي  ٚﺒسﺄلىْ قرٓش خطﺐ رشد إ ٚأﺗﺎﺒٍـ إلٍٓﺌ ".
كﺌف خركج الىﺎْ الكرٓـ ٓكـ الﺚدٓﺎٓﺐ إعٛىنﺌ لﺒغٓر ﺗدٓد ط أر عمِ الهشٍد السٓﺌسْ فْ ﺗزٓرة العرب فقد كﺌىت

الﺚﺌؿ فْ السىكات السﺌﺎقﺐ عمِ الﺚدٓﺎٓﺐ أف قرٓشنﺌ ٌْ الﺒْ ﺒغزك الهدٓىﺐ كقد عﺌىِ الهسمهكف أشد العىﺌء هف
ﺚرب قرٓش ضد الىﺎْ الكرٓـ ،كقد ٌدد الهشرككف الهدٓىﺐ ﺔٛث هرات فْ ﺎدر كأﺚد كالخىدؽ ،كﺎعد أف فشؿ

ﺚصﺌرٌـ اٖخٓر ٓكـ الخىدؽ ىظر رسكؿ ا﵀ إلِ اٖفؽ الﺎعٓد كقﺌؿ ":أف ىغزكٌـ كٓ ٚغزكىىﺌ " ،ككﺌف  ٚﺎدهف
ﺒغٓٓر الهعﺌدلﺐ الﺒْ فرضﺒٍﺌ قرٓش طكؿ ٌذي الهدة.
لـ ٓكف هف الكاضﺙ أف ٌذا الخركج سٓىﺗمْ عف ىصر عظٓـ ،فقرٓش ﺚشدت ﺎﺌٖهس ٓكـ الخىدؽ عشرة
آٚؼ هقﺌﺒؿ عمِ ﺚدكد الهدٓىﺐ ،ككﺌف ذلؾ قﺎؿ سىﺐ كاﺚدة ،كٌْ ﺒقدر عمِ ﺚشد ضعؼ ذلؾ إذا كﺌف الٍدؼ
ٌك الدفﺌع عف هكﺐ ،كٌك هﺌ أدركً الىﺎْ الكرٓـ ﺒهﺌهﺌن ،كلذلؾ فﺇف كؿ خطﺌي ٓكـ الﺚدٓﺎٓﺐ كﺌىت ﺎٍدؼ

الهكسب الدﺎمكهﺌسْ كلٓس الهغىـ الﺚرﺎْ كالعسكرم،هع أف الصﺚﺌﺎﺐ كﺌىكا فْ أﺒـ الﺚهﺌس لدخكؿ هكﺐ ،كقد
ﺎﺌٓعكا ﺒﺚت شﺗرة الرضكاف عمِ الهكت ككﺌىكا ٓكهذاؾ ألفﺌن ك أرﺎعهﺌﺊﺐ صﺚﺌﺎْ كلكف الرسكؿ الكرٓـ لـ ٓكف

راغﺎنﺌ ﺎخكض ﺚرب داهٓﺐ غٓر هﺚسكﺎﺐ الىﺒﺌﺊﺖ ،ﺎقدر هﺌ كﺌف ﺚرٓصنﺌ أف ٓﺚقؽ ىص نار دﺎمكهﺌسٓنﺌ ٌﺌهنﺌ كٌذا هﺌ
عهؿ عمًٓ كأىﺗزي خٛؿ أٓﺌـ الﺚدٓﺎٓﺐ.
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كهع أف ٌذي الدراسﺐ لٓست دراسﺐ فْ السٓرة الىﺎكٓﺐ كلكف ٓهكىىﺌ أف ىدىك هف ٌذي الﺚقﺌﺊؽ الﺒْ أكدٌﺌ سٓﺌؽ
اٖﺚداث خٛؿ هفﺌكضﺌت الﺚدٓﺎٓﺐ ،لىراقب كٓؼ ىﺗﺙ الىﺎْ الكرٓـ فْ ﺒﺚكٓؿ هكقؼ قرٓش هف الرسﺌلﺐ ،هف

هكقؼ رافض لٛعﺒراؼ ﺎشرعٓﺒٍﺌ إلِ اٚعﺒراؼ ﺎٍﺌ كٓﺌىنﺌ سٓﺌسٓنﺌ كاﺗﺒهﺌعٓنﺌ ﺗدٓدنا فْ ﺗزٓرة العرب.

كﺌف رسكؿ ا﵀ قد أعمف أىً هﺌض ٖداء العهرة كزٓﺌرة الﺎٓت الﺚراـ فْ هكﺐ الهكرهﺐ ﺎعد أف صدي كفﺌر قرٓش
ىﺚك عشرٓف عﺌهﺌن هف قﺎؿ ،كٌكذا ﺎد أ خركﺗً  ،كصﺚﺎً فْ خركﺗً ٌذا ألؼ كأرﺎعهﺌﺊﺐ صﺚﺌﺎْ كرٓـ ،كمٍـ
ٓرﺗك زٓﺌرة الﺎٓت الﺚراـ كأداء العهرة الشرٓفﺐ كصﺚﺎﺐ رسكؿ ا﵀.

كصؿ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ إلِ الﺚدٓﺎٓﺐ كٌْ عمِ هسﺌفﺐ ىﺚك عشرٓف كٓمكهﺒ ار هف هكﺐ ،كﺎدأت
طﺎكؿ الﺚرب ﺒقرع فْ هكﺐ ،كﺎدأ ىداء الشٍﺌدة ٓﺒعﺌلِ فْ هعسكر الىﺎْ الكرٓـٚ ،سٓهﺌ ﺎعد أف أصرت قرٓش
عمِ هىع الصﺚﺌﺎﺐ هف الدخكؿ كاﺚﺒﺗزت السفٓر الهفﺌكض عﺔهﺌف ﺎف عفﺌف رضْ ا﵀ عىً ،كشﺌع ﺎٓف الىﺌس

أف عﺔهﺌف قد قﺒؿ.

أهﺌ رسكؿ ا﵀ فقد كﺌف ٓىظر فْ أفؽ آخر ،ككﺌف لً هراد كاﺚد هف خركﺗً كٌك إرغﺌـ قرٓش عمِ الﺗمكس
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
خٛلً إعٛف قٓﺌـ الدكلﺐ الهسمهﺐ كﺒﺚقٓؽ اعﺒراؼ أكﺎر قكة فْ ﺗزٓرة العرب ،كٌْ قكة قرٓش آىذاؾ ،ككﺌىت
قرٓش كاعٓﺐ ﺒهﺌهﺌن لهﺌ ٓرٓدي الىﺎْ الكرٓـ ،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﵀.

كىٛﺚظ أف قرٓشنﺌ أرسمت لمىﺎْ الكرٓـ عددا هف الهفﺌكضٓف  ،كٌـ:
 ﺎدٓؿ ﺎف كرقﺌء الخزاعْ
 هكرز ﺎف ﺚفص العﺌهرم
 عركة ﺎف هسعكد الﺔقفْ

 الﺚمٓس ﺎف عمقهﺐ سٓد اٖﺚﺌﺎٓش
كﺎﺒﺄهؿ ﺎسٓط ىدرؾ أف الكفكد الﺒْ أرسمﺒٍﺌ قرٓش لٓس فٍٓﺌ قرشْ كاﺚد،

فﺎدٓؿ هف خزاعﺐ كعركة هف ﺔقٓؼ

ﺎﺌلطﺌﺊؼ كالﺚمٓس هف اٖﺚﺌﺎٓش ،كٌىﺌؾ كٛـ عف هكرز ﺎف ﺚفص ﺎف اٖخٓؼ الذم كﺌف عﺌهرٓنﺌ هف قرٓش
كلكىً هف فﺒﺌكٍﺌ كصعﺌلٓكٍﺌ ،كسفﺌرﺒً لف ﺒمزـ قرٓشﺌن ﺎشْء ،كٌذا ﺎكؿ ﺒﺄكٓد هكقؼ دﺎمكهﺌسْ هٍـ هف قﺌدة
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قرٓش الذٓف ٓدرككف أف هﺗرد الﺒفﺌكض هع الىﺎْ الكرٓـ ٓعىْ اعﺒرافﺌن ﺎﺌلكاقع السٓﺌسْ الذم فرضﺒً الرسﺌلﺐ

الىﺌشﺊﺐ فْ ﺚٓف أف قرٓشنﺌ كﺌىت راغﺎﺐ ﺎﺄف ﺒسﺒهر فْ هكقفٍﺌ فْ ﺒﺗﺌٌؿ كﺗكد الىﺎْ كأصﺚﺌﺎً ﺎﺌلكمٓﺐ،
كالﺒﺄكٓد عمِ أىٍـ هﺗرد عصﺌﺎﺐ هﺌرقكف ،كلكف

أدرككا أٓضنﺌ ﺚﺒهٓﺐ الﺒفﺌكض كضركرﺒً ،فﺌلرسكؿ قد ﺎمغ

الﺚدٓﺎٓﺐ كٌك عمِ هسﺌفﺐ عشرة أهٓﺌؿ هف هكﺐ ،كقد عﺎر أكﺔر هف هﺊﺒٓف كخهسٓف هٓٛن ،كدخكلً إلِ الﺚرـ
أصﺎﺙ شﺎً ﺚﺒـ ،كلف ﺒسﺒطٓع قرٓش دفعً إ ٚﺎﺚهﺌـ دـ ،رﺎهﺌ لف ٓككف هع ذلؾ فْ صﺌلﺚٍﺌ.

كﺎعد طكؿ ﺒردد ﺒىﺎٍت قرٓش إلِ فكرة الهفﺌكض غٓر الهﺎﺌشر ،كٌكذا أرسمت أكٚن ﺎدٓؿ ﺎف كرقﺌء الخزاعْ،

كٌك رﺗؿ هف خزاعﺐ ،كقد الﺒقﺌي الىﺎْ الكرٓـ كﺒهكف هف الﺒﺌﺔٓر عمًٓ ﺒﺄﺔٓ نار ﺎﺌلغنﺌ ،فقد كﺌف ﺎدٓؿ صﺌﺚب عقؿ
كرأم ،كلكىً لـ ٓكف هف قرٓش كاىهﺌ هف خزاعﺐ ،كخزاعﺐ قﺎٓمﺐ ﺚمٓفﺐ لقرٓش ،كأغمب أٌؿ السٓر ٓقكلكف إف

ﺎدٓؿ ﺎف كرقﺌء دخؿ فْ ا٘سٛـ ﺎعد لقﺌﺊً الىﺎْ الكرٓـ ،كلكىً أخفِ ذلؾ ،كٌذا هﺌ ىرﺗﺚً ،كقد كﺌف لً فٓهﺌ

ﺎعد هكقفﺌف ﺎﺌلغﺌ اٌٖهٓﺐ فْ اٖﺚداث  ،اٖكؿ :إقىﺌعً لقﺎٓمﺒً خزاعﺐ ﺎﺌلﺒﺚﺌلؼ هع رسكؿ ا﵀ ﺎدٚن هف الﺒﺚﺌلؼ

هع قرٓش عقب الﺚدٓﺎٓﺐ ،ككذلؾ كﺌف لً هكقؼ ٌﺌـ ﺗدان فْ

:ﺒسمٓـ أﺎْ سفٓﺌف إلِ خٓهﺐ الىﺎْ الكرٓـ قﺎؿ

الفﺒﺙ اٖعظـ.

كعﺌد ﺎدٓؿ إلِ قرٓش 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 قرٓش
كﺗكب السهﺌح لهﺚهد ﺎدخكؿ الﺎٓت ﺒﺗىﺎﺌن لهكاﺗٍﺐ عسكرٓﺐ لف ﺒككف فْ صﺌلﺚٍـ ،كلكف قرٓشﺌن هضت فْ

رفض الﺚكار إلِ الغﺌٓﺐ كأصرت عمِ الﺒعىت كالعﺒك.

كررت قرٓش أسمكب الهفﺌكض غٓر الهﺎﺌشر هرة أخرل كأرسمت عركة ﺎف هسعكد الﺔقفْ كٌك هف زعهﺌء
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.
كﺎخٛؼ عﺌدﺒً صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فْ الﺒكاضع كالﺎسﺌطﺐ فقد ىظـ اسﺒقﺎﺌٚن هٍٓﺎﺌن لمرﺗؿ كأظٍر الصﺚﺌﺎﺐ

هشٍدان هف الﺒعظٓـ لمرسكؿ لـ ٓكف هﺄلكفﺌن ،ﺚﺒِ قﺌؿ عركة ﺎعد ذلؾ لقرٓش:

"كا﵀ لقد زرت كسرل فْ

همكٍكزرت قٓصر فْ همكً كهﺌ رأٓت أﺚد نا ٓعظـ أﺚدنا كﺚب أصﺚﺌب هﺚهد لهﺚهد ،كا﵀ هﺌ إف ﺒكضﺄ كضكءنا

إ ٚقﺌـ أصﺚﺌﺎً ٓﺎﺒدركىً ٓمﺒهسكف فًٓ الﺎركﺐ ،كاىْ أرل أىً ٓ ٚرد ٌؤٚء عف هﺎﺒغﺌٌـ شْء ".

كاخﺒﺌر الىﺎْ الكرٓـ فْ الكفد الهفﺌكض عددان هف الرﺗﺌؿ الذٓف كﺌف لٍـ ﺒﺄﺔٓر هﺎﺌشر عمِ عركة ﺎف هسعكد،
فقد ﺗﺌء عركة هﺒﺚهسﺌن لهطمب قرٓش كٌك عكدة رسكؿ ا﵀ هف ﺚٓث ﺗﺌء ﺒﺗىﺎﺌن لمﺚرب ،ككﺌف ٓﺚهؿ الفكرة
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القرشٓﺐ ىفسٌﺌأف ٌؤٚء عصﺌﺎﺌت إرٌﺌﺎٓﺐ الﺒﺚقكا ﺎهﺒهرد هغﺌهر ،فقﺌؿ لً:

"ٓﺌ هﺚهد أﺗهعت أكشﺌب الىﺌس

كﺗﺊت ﺎٍـ إلِ قكهؾ ﺒفض ﺎٓضﺒٍـ!! كا﵀ هﺌ أرل هف ﺚكلؾ إ ٚأكشﺌﺎنﺌ لك قﺌهت الﺚرب لﺒفرقكا عىؾ فْ كؿ

كﺗً!!!!".

عمِ الفكر خﺌطﺎً أﺎك ﺎكر الصدٓؽ ﺎكمهﺐ ﺎﺌلغﺐ الﺒﺄﺔٓر كقﺌؿ لً:

"كٓمؾ أىﺚف ىفر عىً كىدعً " ،ﺔـ قﺌؿ لً

كمهﺐ فﺌﺚشﺐ ﺎﺌلغﺐ ٓرد عمِ دعكاي!! كﺌف ذلؾ أه انر صﺌدهﺌن فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ فﺌلهفركض

أف ٓﺚظِ الرسكؿ

الهفﺌكض ﺎﺌﺚﺒراـ فْ أداء هٍهﺒً ،كلكف هع ذلؾ فﺇف عركة لـ ٓسﺒطع الرد كقﺌؿ لكٓ ٚد كﺌىت لؾ عىدم

لرددﺒٍﺌ عمٓؾ.

كفْ إشﺌرة ذات هغزل اخﺒﺌر الىﺎْ الكرٓـ أف ٓككف ﺎٓف الهفﺌكضٓف الهغٓرة ﺎف شعﺎﺐ الﺔقفْ ،كٌك فﺌرس دآٌﺐ
فﺌﺒؾ هف ﺔقٓؼ ،قكـ عركة ،ككﺌف ٓهﺔؿ طهكح شﺎﺌب الطﺌﺊؼ ،كﺚٓف رآي عركة ﺎدأ عركة ﺎﺌ٘سﺌءة إلِ الىﺎْ

الكرٓـ كهد ٓدي إلِ لﺚٓﺒً كﺄىً ٍٓكف هف شﺄىً صرخ فْ كﺗًٍ الهغٓرة  " :كٓمؾ ..اسﺚب ٓدؾ قﺎؿ أف  ٚﺒعكد
إلٓؾ!!".
أدرؾ عركة أف الفﺒِ الذم ٓهﺔؿ هسﺒقﺎؿ قكهً كأهمٍـ قد أصﺎﺙ ﺗىدٓنﺌ فْ قﺌفمﺐ الرسﺌلﺐ ،كٌكذا كﺗد عركة

ىفسً ٓسٓر عكس الﺒﺌرٓخ ،كىﺗﺚت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الىﺎكٓﺐ فْ فرض كاقع ﺗدٓد عمِ عركة ﺎف هسعكد ،كٓهكف

القكؿ إىً ﺎدأ هىذ ﺒمؾ المﺚظﺐ فْ إعداد قكهً ﺔقٓؼ فْ الطﺌﺊؼ لمدخكؿ فْ ا٘سٛـ.
كظمت قرٓش ﺒصر عمِ رفض الﺒفﺌكض الهﺎﺌشر هع الرسكؿ الكرٓـ ،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

الشْء ىفسً هع الكفد الهفﺌكض الﺔﺌىْ عركة ﺎف هسعكد الﺔقفْ ،فقد عﺌد الرﺗؿ كٌك هقﺒىع ﺎﺄف أهر رسكؿ ا﵀
هﺌض إلِ ىﺗﺌﺚﺌت ﺚقٓقٓﺐ كﺗدٓدة ،كأف دخكؿ ﺔقٓؼ فْ ا٘سٛـ ٌك هسﺄلﺐ كقت لٓس إ.ٚ
ﺔـ أرسمت قرٓش هكرز ﺎف ﺚفص ﺎف اٖخٓؼ ،كفْ ٌذي الهرة فﺇف الرسكؿ الكرٓـ اﺒخذ هكقفﺌن ﺒفﺌكضٓﺌن هخﺒمفﺌن

إذ رفض الﺒفﺌكض هع الرﺗؿ كقﺌؿ ٖصﺚﺌﺎً ٌ " :ذا رﺗؿ غﺌدر ،فﺌﺚذركي " ،كلـ ٓقﺎؿ المقﺌء ﺎً ،ككﺌف اهﺒىﺌعً
عف هفﺌكضﺒً رسﺌلﺐ كاضﺚﺐ أىً قد أصﺎﺙ فْ هكقؼ هف ٓهمْ شركطً كأف أﺚدنا ٓ ٚسﺒطٓع أف ٓقكدي إلِ

ﺒفﺌكض عﺎﺔْ  ٚهعىِ لً.
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ككذلؾ فﺇف الﺒفﺌكض الدﺎمكهﺌسْ ٓﺒطمب هسﺌكاة فْ الرﺒﺎﺐ أك فْ الصٛﺚٓﺐ ﺎٓف الهﺒفﺌكضٓف ،كلـ ٓكف لهكرز
شْء هف ٌذا ،فقد كﺌف عركة زعٓهنﺌ فْ ﺔقٓؼ كﺎدٓؿ زعٓهنﺌ فْ خزاعﺐ ،أهﺌ

ﺎهخﺎر هىً ﺎهفﺌكض.

هكرزفمـ ٓكف لً شْء كٌك أشﺎً

ككﺌف هف الكاضﺙ أف قرٓشﺌن لف ﺒعﺒرؼ ﺎىﺒﺌﺊﺖ سفﺌرة هكرز ٖىً كﺌف هف الفﺒﺌؾ ،أم الصعﺌلٓؾ الذٓف ﺒىﺎذٌـ

القﺎﺌﺊؿ لسكء سمككٍـ كاعﺒداﺊٍـ عمِ أٌمٍـ ،ككمهﺐ الفﺒﺌؾ ،ﺗهع ﺒكسٓر لمفﺌﺒؾ كٌك الهمطخ ﺎدهﺌء قكهً ،كٌك

ﺒعﺎٓر كﺌىت العرب ﺒقصد ﺎً هﺌ ىعﺎر عىً الٓكـ ﺎﺄىً هطعكف السﺗؿ الهدىْ ،كٓىظر إلًٓ عمِ أىً صعمكؾ

هﺌرؽ ،كلف ﺒمزـ سفﺌرﺒً قرٓشنﺌ فْ شْء.

كلكف عﺎقرٓﺐ الرسكؿ الكرٓـ ظٍرت هع الهفﺌكض اٖخٓر كٌك الﺚمٓس ﺎف عمقهﺐ ،فقد كﺌف الﺚمٓس سٓد
اٖﺚﺌﺎٓش كٌؤٚء كﺌىكا قكهﺌن هف الﺚﺎشﺐ ٓﺄﺒكف لهﺗﺌكرة الﺎٓت الﺚراـ كٓعظهكىً كٓقدسكىً ،كفﺌء ٘ﺎرآٌـ عمًٓ

السٛـ ،ككﺌىكا قد أﺎمكا ﺎٛء شدٓدان فْ أﺚد إلِ ﺗﺌىب قرٓش فْ ﺚرﺎٍﺌ ضد ا٘سٛـ ،ككﺌف عددٌـ ٓقدر فْ

هكﺐ ﺎﺔٛﺔﺐ آٚؼ هعظهٍـ هف الشﺎﺌب الهﺚﺌرب ،ككمٍـ ٓﺚهمكف هشﺌعر الﺒعظٓـ لمﺎٓﺒﺌلﺚراـ ،ككﺌىت قرٓش قد

ىفﺔت فْ ركعٍـ أف هﺚهدنا قﺌدـ لٍٓدـ اٖصىﺌـ كالكعﺎﺐ ،كأىً ٓ ٚعرؼ ﺚرهﺐ لمشٍر الﺚراـ ك ٚلمﺎمد الﺚراـ،

كﺎﺌلفعؿ فقد ذٌب الﺚمٓس غﺌضﺎنﺌ فْ رﺗﺌؿ هف أصﺚﺌﺎً لٓﺎمغكا الرسكؿ الكرٓـ قرار قرٓش ﺎرفض دخكلً.
ﺚٓف رآي رسكؿ ا﵀ هف ﺎعٓد قﺌؿ ٖصﺚﺌﺎً:

"ٌذا الﺚمٓس ﺎف عمقهﺐٌ ،ذا هف قكـ ٓﺒﺄلٍكف ،فﺄظٍركا الﺒمﺎٓﺐ

كالﺒكﺎٓر كاﺎعﺔكا فْ كﺗًٍ الٍدم هف الغىـ كا٘ﺎؿ." .....
كخٛؿ سﺌعﺐ اهﺒٗ الكادم ﺎﺌلﺒكﺎٓر كالﺒٍمٓؿ كالصﺚﺌﺎﺐ فْ ﺔٓﺌب ا٘ﺚراـ ،كسﺌؿ الكادم ﺎﺌٖغىﺌـ كا٘ﺎؿ الﺒْ

أﺚضرٌﺌ الصﺚﺌﺎﺐ لﺒككف ٌدٓنﺌ كرٓهنﺌ لمﺎٓت الﺚراـ..

كﺌىت الرسﺌلﺐ الﺒفﺌكضٓﺐ كاضﺚﺐ ﺒهﺌهنﺌ كلـ ٓﺚﺒﺖ الﺚمٓس ٖكﺔر هف ٌذا فقد أدرؾ أف القكـ ﺗﺌؤكا هعظهٓف
لمﺎٓت الﺚراـ ،كأىٍـ ٍٓممكف كٓكﺎركف ،كقد سﺌقكا هعٍـ الٍدم الكﺔٓر ،كهﺚمً أف ٓىﺚر فْ هكﺐ كٓﺄكؿ هىً

الفقراء ،ﺒعظٓهﺌن لمﺎٓت الﺚراـ.

أدرؾ الﺚمٓس كصﺚﺎً أف هف ٓسكؽ هعً الغىـ كالﺎعٓر لٓس هﺚﺌرﺎﺌن ك ٚراغﺎﺌن فْ الﺚرب ،كلٓس الغىـ أداة

الﺚرب ﺎؿ الخٓؿ ،كﺔٓﺌب الﺚرب ٓ ٚهكف أف ﺒككف ﺒمؾ الهىﺌشؼ الﺎٓضﺌء الﺒْ ٓرﺒدٍٓﺌ الصﺚﺌﺎﺐ كٍٓممكف ﺎٍﺌ

كٓكﺎركف!!.
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لـ ٓكهؿ الﺚمٓس هشكاري إلِ الرسكؿ الكرٓـ ﺎؿ قفؿ عﺌﺊدان إلِ قرٓش ٓهمؤي الغضب!! لقد ﺒهكىت قرٓش هف

حارب إلِ ﺗﺌىﺎٍﺌ دفﺌعنﺌ عف الﺎٓت الﺚراـ ،كلكف آف لً أف أف ٓدرؾ الﺚقٓقﺐ ،لهﺌذا ٓراد
خداعق ٓكـ أﺚد ؼ
هىً أف ٓهىع ٌؤٚء عف زٓﺌرة الﺎٓت الﺚراـ ،لقد ﺒرؾ كقكهً الدىٓﺌكمٍﺌ هف أﺗؿ خدهﺐ الﺚﺗﺌج كالهعﺒهرٓف،

فمهﺌذا ٓطٓع قرٓشﺌن فْ ﺚقدٌﺌ كﺗىكىٍﺌ ،كٓخﺌلؼ هﺎﺌدﺊً الﺒْ كرس لٍﺌ ﺚٓﺌﺒً فْ الدفﺌع عف الﺎٓت الﺚراـ؟

كعمِ الفكر عﺌد إلِ قرٓش كقﺌؿ غﺌضﺎﺌن" :كا﵀ هﺌ عمِ ٌذا عﺌٌدىﺌكـ ٓﺌ هعشر قرٓش!!! أٓصد عف الﺎٓت

الﺚراـ هف ﺗﺌء هعظهﺌن لً،عﺌرفﺌن لهكﺌىﺒً كفضمً ،كقد سﺌؽ الٍدم لمﺚرـ الشرٓؼ ،كقد أﺚرـ كأصﺚﺌﺎً ﺒعظٓهﺌن

ٚ؟؟ كا﵀ لﺒﺄذىف لهﺚهد أك ٖىفرف ﺎﺌٖﺚﺌﺎٓش ىفرة رﺗؿ كاﺚد ﺚﺒِ ٓ ٚصد عف الﺎٓت
لمﺎٓت الﺚراـ كاﺗ ٛن

الﺚراـ ﺚﺌج ك ٚهعﺒهر!! ".

لقد اﺒﺎع الىﺎْ الكرٓـ أسمكب الﺒفﺌكضٓﺐ الصﺌهﺒﺐ ،كاسﺒخدـ كسﺌﺊؿ ﺒعﺎٓر أشد ﺎٛغﺐ كأﺔ نار،
أدلﺒً ﺎكﺌهؿ ا٘قىﺌع كالﺒﺄﺔٓر عﺎر هﺌكٓىﺐ إعٛهٓﺐ كﺒﺄﺔٓرٓﺐ.

كأهكىً أف ٓقدـ

كعقب ٌذي الرسﺌﺊؿ الهﺒﺒﺌلٓﺐ رأل الىﺎْ الكرٓـ أف ٓرسؿ هفﺌكضﺌن هف أصﺚﺌﺎً إلِ هكﺐ ،كدعﺌ عهر ﺎف

الخطﺌب لٓقكـ ﺎٍذي الهٍهﺐ كلكف عهر قﺌؿٓ" :ﺌ رسكؿ ا﵀ ...لقد عمهت قرٓش أىً هﺌ أﺚد أشد هىْ عمِ كفرٌﺌ

كعىﺌدٌﺌ كآلٍﺒٍﺌ ...فﺇف كىت ﺒرٓد ﺚرﺎنﺌ فﺄرسمىْ ٓﺌ رسكؿ ا﵀ ،كاف كىت ﺒرٓد سمهنﺌ فﺌرسؿ عﺔهﺌف ﺎف عفﺌف،
فﺇىً هف ﺎىْ أهٓﺐ كلً فْ القكـ هىعﺐ كهكﺌىﺐ ".

كﺎﺌلفعؿ كﺌف رأم عهر ﺚكٓهﺌن ،كقد قﺎمً الىﺎْ الكرٓـ كارسؿ عمِ الفكر عﺔهﺌف ﺎف عفﺌف ،كﺎﺌلفعؿ فقد اسﺒقﺎؿ
عﺔهﺌف هف ﺎىْ عهً ﺎىْ أهٓﺐ ،كلـ ٓﺒعرض ٖذل ،كأﺎمغ قرٓشﺌن رسﺌلﺐ الىﺎْ الكرٓـ ،كأدركت قرٓش

ﺒسﺒطٓع الهضْ فْ عىﺌدٌﺌ إلِ الغﺌٓﺐ.

أىٍﺌ لف

كهرت ﺔٛﺔﺐ أٓﺌـ كقرٓش ﺒؤﺗؿ ردٌﺌ عمِ رسﺌلﺐ عﺔهﺌف ،كشﺌع فْ الىﺌس أف عﺔهﺌف قد قﺒؿ ،كدعﺌ الىﺎْ
الكرٓـ أصﺚﺌﺎً عمِ الفكر لﺎٓعﺐ الرضكاف الﺒْ كﺌىت ﺎٓعﺐ عمِ الهكت ،ككﺌىت ٌذي الﺎٓعﺐ رسﺌلﺐ ضركرٓﺐ

لمضغط عمِ قرٓش لﺒقر هﺎدأ الﺒفﺌكض كالﺚؿ السمهْ لمصراع.

فشمت كؿ هﺚﺌكٚت قرٓش لﺒﺗىب الﺒفﺌكض هع الرسكؿ الكرٓـ كأٓقىت فْ الىٍﺌٓﺐ أىً  ٚﺎد هف الﺒفﺌكض،
كاخﺒﺌرت ٖﺗؿ ذلؾ سٍٓؿ ﺎف عهرك ،كٌك أﺚد زعهﺌء قرٓش هف رﺗﺌؿ الفصﺌﺚﺐ كالﺎٛغﺐ ،ككﺌف هكﺒك نار هف

الرسكؿ كالرسﺌلﺐ ،فقد الﺒﺚؽ ﺎﺌ٘سٛـ اﺎىً أﺎك ﺗىدؿ ،كقد كاﺗًٍ ﺎشراسﺐ ﺚﺒِ ﺚﺎسً فْ الدار هكﺔقنﺌ ﺎﺌلﺚدٓد

لﺊٍٓ ٛﺌﺗر إلِ الهدٓىﺐ.
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ﺚٓف رأل رسكؿ ا﵀ سٍٓؿ ﺎف عهرك قﺌؿ ٖصﺚﺌﺎً" :لقد سٍؿ أهركـ " ،كلـ ٓكف ذلؾ اشﺒقﺌقﺌن لفظٓﺌن كهﺌ ٓﺒﺎﺌدر

إلِ الذٌف ،ﺎؿ كﺌف فْ الﺚقٓقﺐ فٍهﺌ دﺎمكهﺌسٓنﺌ عهٓقنﺌ كٌك أف ﺗمكس قرٓش لمهفﺌكضﺌت الهﺎﺌشرة ٓعىْ
اٚعﺒراؼ الدﺎمكهﺌسْ الذم كﺌف رسكؿ ا﵀ ٓﺒطمع إلًٓ.

كعﺎر ﺗكٚت هﺒﺒﺌلٓﺐ هف الﺒفﺌكض هﺌرس فٍٓﺌ سٍٓؿ اسﺒف از انز كﺎٓ نار ،ضد الرسكؿ كالرسﺌلﺐ ،اﺒﺎع رسكؿ ا﵀

أسمكب الﺒفﺌكض الٍﺌدئ ،كﺒرؾ الرد عمِ اسﺒف اززات سٍٓؿ لهف شﺌء هف الصﺚﺌﺎﺐ كلكف ظؿ ٓﺒﺎع سٓﺌسﺐ
الىفس الطكٓؿ ﺚﺒِ كقع هع قرٓش صمﺙ الﺙ دٓﺎٓﺐ.
كﺌف الصمﺙ فْ ظﺌٌري ٓىظكم عمِ هخﺌطر كﺎٓرة كاﺗٍت اعﺒراضنﺌ شدٓدنا 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

ارﺒد هف الهسمهٓف فمٓس لمىﺎْ أف ٓهىعً ،فْ سﺎعﺐ شركط كﺌىت ﺒهﺔؿ اسﺒعٛء قرٓش كاسﺒكﺎﺌرٌﺌ عمِ الرسكؿ

كأصﺚﺌﺎً.

كلكف الٍدؼ الﺒفﺌكضْ اٖكﺎر الذم كﺌف رسكؿ ا﵀ ٓسعِ إلًٓ ٌك اعﺒراؼ قرٓش ﺎﺌلدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ الكلٓدة،
كٌك هكسب سٓﺌسْ كﺎٓر لـ ٓدرؾ كﺔٓر هف الصﺚﺌﺎﺐ أٌهٓﺒً ك ٚﺒﺄﺔٓري ،كلكف رسكؿ ا﵀ أصر عمِ ذلؾ

كﺎﺌلفعؿ ﺒﺚقؽ لً ذلؾ ،كعﺌد إلِ الهدٓىﺐ هغﺒﺎطنﺌ ﺎﺌلىصر الدﺎمكهﺌسْ الكﺎٓر الذم أىﺗزي عمِ صعٓد اٚعﺒراؼ
ﺎدكلﺒً الىﺌشﺊﺐ هف القكة العرﺎٓﺐ الرﺊٓسٓﺐ آىذاؾ فْ ﺗزٓرة العرب.

لـ ٓكف اعﺒراؼ قرٓش ﺎﺌلدكلﺐ الﺗدٓدة إٓهﺌىﺌن ،ك ٚﺒصدٓقﺌن ﺎﺌلرسكؿ كالرسﺌلﺐ ،كلكىً كﺌف ﺒﺒكٓﺗﺌن لدﺎمكهﺌسٓﺐ

ىﺌﺗﺚﺐ خﺌضٍﺌ رسكؿ ا﵀ ﺎكؿ أدكات الدﺎمكهﺌسٓﺐ الكاعٓﺐ هف الضغط كالﺒﺄﺔٓر كالرغب كالرٌب كادراؾ هكﺌهف

الﺒﺄﺔٓر فْ ىفكس الىﺌس.

كٓهكف رصد عدد هف الىﺗﺌﺚﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ ﺚققٍﺌ الرسكؿ الكرٓـ فْ هفﺌكضﺌت الﺚدٓﺎٓﺐ عمِ الشكؿ
الﺒﺌلْ:
 فرض اٚعﺒراؼ الدﺎمكهﺌسْ ﺎﺌلطرؽ السٓﺌسٓﺐ السمهٓﺐ.
 ﺒﺚقٓؽ هكﺌسب ٌﺌهﺐ عﺎر الﺒفﺌكض الﺗﺌىﺎْ غٓر الهقصكد :فْ خزاعﺐ كﺔقٓؼ كاٖﺚﺌﺎٓش .
 اخﺒٓﺌر الفرٓؽ الهفﺌكض ﺎهﺌ ٓﺚقؽ أٌداؼ الرسﺌلﺐ كهصمﺚﺐ اٖهﺐ.
 سٓﺌسﺐ الﺒفﺌكض الصﺌهت الهكﺗً.

 أﺔر الىشﺌط ا٘عٛىْ كالدعﺌﺊْ فْ العهمٓﺐ الﺒفﺌكضٓﺐ.
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 ﺚؽ رفض الﺒفﺌكض عىد اخﺒٛؿ الرﺒﺎﺐ أك الههﺌرسﺌت اٚسﺒف اززٓﺐ لمفرٓؽ الهفﺌكض.
 ضركرة ﺒقدٓـ ﺒىﺌزٚت سٓﺌسٓﺐ فْ سﺎٓؿ الﺚصكؿ عمِ اعﺒراؼ دﺎمكهﺌسْ صﺚٓﺙ.
كﺌىت ٌذي ىﺖ اﺚﺌت كﺎٓرة ﺒﺚققت خٛؿ صمﺙ الﺚدٓﺎٓﺐ ،كعقب إىﺗﺌز الصمﺙ ىزؿ قكؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ:
لى ىؾ فى ٍﺒ نﺚﺌ ُّهﺎً نٓىﺌ﴾.

﴿إًاَّلىﺌ فىﺒى ٍﺚ ىىﺌ

قﺌؿ عﺎد ا﵀ ﺎف هسعكد " :هﺌ كﺌف فْ ا٘سٛـ فﺒﺙ أعظـ هف ٓكـ الﺚدٓﺎٓﺐ ،لقد دخؿ فْ ا٘سٛـ عﺌهذاؾ هﺔؿ
هف دخؿ فْ ا٘سٛـ هف ﺎدآﺐ الدعكة إلِ الﺚدٓﺎٓﺐ ".

تفسير المراغي ج  9سورة الفتح اآلية 1

151

الفصل الرابع:
المشترك بين اإلسالم والدبموماسية الحديثة

152

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
 ٚضد الدٓف الﺚؽ ،كىفك نار هىً.
ا٘ىسﺌف خٛؿ ﺒﺌرٓخً الطكٓؿ أك الﺒعﺌهؿ هعٍﺌ عمِ أسﺌس أىٍﺌ كﺌىت ىضﺌ ن
كفْ ٌذا السﺎٓؿ ٓﺒـ ﺒصكٓر العﺌلـ عمِ أىً ٓعٓش ﺗﺌٌمٓﺐ هىككسﺐ كظمهﺌت هطهكسﺐ ،كأف  ٚسﺎٓؿ لخٛص
ٌذا العﺌلـ إ ٚأف ٓﺒﺎ أر هف كؿ هﺌ ٌك فًٓ كٓﺒﺎع الرسﺌلﺐ الخﺌﺒهﺐ.

كٓهكف قراءة هﺔﺌؿ كاضﺙ لٍذا الﺒفكٓر عﺎر كﺒﺌب ﺗﺌٌمٓﺐ القرف العشرٓف لهﺚهد قطب ،كهﺌ سﺌد فْ
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

ا٘سٛـ الظﺌٌرة  ٚﺒكافؽ عمِ ٌذي الىظرة اٚزدراﺊٓﺐ لمهىﺗز الﺚضﺌرم العﺌلهْ ،كاف

الٍدم القرآىْ ٓﺒعﺌهؿ

ﺎﺇٓﺗﺌﺎٓﺐ هع كؿ هﺌ أىﺗزي ا٘ىسﺌف خٛؿ ﺒﺌرٓخً الطكٓؿ هف كفﺌح لﺎىﺌء العدالﺐ كالهسﺌكاة كالﺚرٓﺌت فْ
اٚرض.
كﺚﺒِ ىككف دقٓقٓف فﺇف ٌذا الهفٍكـ هف كﺗكب الصداـ ﺎٓف الﺚضﺌرات ٌك ﺒٓﺌر فْ الﺒفكٓر هكﺗكد فْ
الشرؽ كهكﺗكد فْ الغرب ،كقد اشﺒٍر الهصطمﺙ فْ العقد الهﺌضْ عىدهﺌ عهد

الكﺌﺒب اٖهرٓكْ صهكٓؿ

ٌىﺒىغﺒكف إلِ إصدار كﺒﺌﺎً :صداـ الﺚضﺌرات الذم صﺌر عىكاىﺌن عمِ اﺒﺗﺌي فْ الﺒفكٓر ٓفﺒرض الﺒىﺌقض
الهطمؽ ﺎٓف سعْ ا٘ىسﺌف الﺚضﺌرم كﺎٓف القٓـ الدٓىٓﺐ الﺒْ ﺎشر ﺎٍﺌ اٖىﺎٓﺌء ،كٌكذا فﺇف هصطمﺙ

صداـ

الﺚضﺌرات  CLASH OF CIVILIZATIONSلٓس هصطمﺚنﺌ إسٛهٓنﺌ ﺎﺌلهرة ﺎؿ ٌك هصطمﺙ أهرٓكْ

ﺎﺌهﺒٓﺌز ،كٓﺗب القكؿ إف الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ قد قﺌهت ﺎدكر ﺎﺌلغ اٌٖهٓﺐ فْ ا٘طﺌر الﺔقﺌفْ ﺚٓف اعﺒهدت
القهﺐ ا٘سٛهٓﺐ عىكاف ﺚكار الﺚضﺌرات ،كاقﺒرﺚﺒً عمِ اٖهـ الهﺒﺚدة الﺒْ أقرت ﺒسهٓﺐ عﺌـ  2001عمِ أىً
عﺌـ ﺚكار الﺚضﺌرات ،كهف ﺔـ فقد اىطمؽ ﺎرىﺌهﺖ ﺒﺚﺌلؼ الﺚضﺌرات الذم صﺌر الشكؿ الﺚضﺌرم اٖهﺔؿ

لمﺒعﺌهؿ هع اٚخﺒٛؼ فْ القٓـ الﺚضﺌرٓﺐ ﺎٓف الشرؽ كالغرب.
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كٌىﺌ ىذكر ﺎهﺌ قمىﺌي فْ هطمع ٌذي الدراسﺐ أف

هصطمﺙ ﺚكار الﺚضﺌرات ىفسً لٓس كﺌفٓﺌن لمﺒعﺎٓر عف ركح

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 ﺎرٓﺌدة الﺚضﺌرة كىﺌ ىؤسس عمِ هف سﺎقىﺌ
هف ركاد الﺚضﺌرات السﺌﺎقﺐ ،كٌذي ٌْ ﺚركﺐ الﺚٓﺌة الداﺊﺎﺐ الﺒْ ٓؤسس ﺎعضٍﺌ عمِ ﺎعض كٓرﺒشؼ ﺎعضٍﺌ
هف هعٓف ﺎعض.
كاٖهر ىفسً فْ إطﺌر السىف اٚﺗﺒهﺌعٓﺐ ،فهﺌ ﺒﺚقؽ لمﺎشرٓﺐ فْ إطﺌر العدالﺐ كالدٓهقراطٓﺐ كالﺚرٓﺐ كﺚقكؽ
ا٘ىسﺌف لٓس هىﺗ انز أهرٓكٓﺌن ٓﺗب أف ىطﺌلب ﺎﺌلكفر ﺎً كالﺒىصؿ هىً ،كاىهﺌ ٌك ىضﺌؿ إىسﺌىْ عظٓـ ٓشﺒرؾ
فًٓ كؿ ﺎىْ آدـ ﺎﺌلكفﺌح كالعىﺌء كالعطﺌء .

رﺎهﺌ كﺌف هف أكضﺙ اٖهﺔمﺐ عمِ ذلؾ أف القرآف الكرٓـ ﺒﺚدث عف رسﺌلﺐ الىﺎْ الكرٓـ فْ أرﺎعﺐ عشر هكضعﺌن
ﺎصٓغﺐ هصدقﺌن لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ ،كلـ ٓقؿ أﺎدان هﺎطٛن أك همغٓﺌن لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ أك ىﺌسفﺌن لهﺌ ﺎٓف ٓدًٓ ،ﺎؿ إىً عﺎر

ﺎﺄكضﺙ عﺎﺌرة ﺎقكلً" :هﺔمْ كهﺔؿ الىﺎٓٓف هف قﺎمْ كهﺔؿ رﺗؿ ﺎىِ دا انر فﺄﺚسىٍﺌ كأكهمٍﺌ كأﺗهمٍﺌ إ ٚهكضع
لﺎىﺐ فكﺌف الىﺌس إذا هركا ﺎﺒمؾ المﺎىﺐ ٓقكلكف هﺌ أﺗهؿ ٌذي الدار لك ٚهكضع لمﺎىﺐ فكىت أف

خﺌﺒـ الىﺎٓٓف"،

ا ﺒمؾ المﺎىﺐ كأىﺌ

إىً لـ ٓقؿ أىﺌ الﺎىﺌء كمً كاىهﺌ قﺌؿ أىﺌ لﺎىﺐ فْ الﺎىﺌء الكﺎٓر.

إف اﺚﺒراـ إىﺗﺌز أخرٓف كالﺎىﺌء عمًٓ ٌك ٌدم اٖىﺎٓﺌء كٌك فْ الكاقع هرﺒكز الهكقؼ ا٘سٛهْ فْ ﺚكاري هع
أٌؿ الكﺒﺌب ،أصﺚﺌب الﺚضﺌرة الدٓىٓﺐ السﺌﺎقﺐ عمِ ا٘سٛـ ،كٌك هكقؼ اﺚﺒراـ كﺌف هف أقرب هظﺌٌري أف
الهسمهٓف ظمكا ٓصمكف ىﺚك ىصؼ عهر الرسﺌلﺐ صكب ﺎٓت الهقدس قﺎمﺐ أٌؿ الكﺒﺌب فْ إشﺌرة كاضﺚﺐ

لمﺒكﺌهؿ ﺎٓف رسﺌٚت اٖىﺎٓﺌء كاخﺌﺊٍـ.

إف الغرب أصﺎﺙ هع الﺒطكر الﺚضﺌرم أكﺔر كعٓنﺌ ﺎﺌسﺒﺚقﺌؽ السٛـ الدكلْ ،كٌك ٓكظؼ ٌذي العٛقﺐ ﺎكفﺌءة

فْ عٛقﺌﺒً هع أخرٓف ،لقد ﺒعمـ الغرب هف قﺌىكف الﺚضﺌرة؛ فْ الهﺌضْ عىدهﺌ قﺌؿ ٌﺒمر( :ألهﺌىٓﺌ فكؽ
الﺗهٓع) أشعؿ ﺚرﺎﺌن عﺌلهٓﺐ كلكف عىدهﺌ غٓرت ألهﺌىٓﺌ هىطقٍﺌ ٌذا ،كأعمىت (ألهﺌىٓﺌ هﺔؿ الﺗهٓع) قﺌهت

الكﺚدة اٖكركﺎٓﺐ ،كﺒﺚقؽ أعظـ إىﺗﺌز كﺚدكم فْ العﺌلـ فْ هطمع القرف الﺚﺌدم كالعشرٓف.

كهع أف ٌذي الﺚقٓقﺐ كاضﺚﺐ فْ كﺒﺌب ا﵀ كٌدم اٖىﺎٓﺌء ،كلكىٍﺌ لـ ﺒكف كاضﺚﺐ لمعٓﺌف فْ أم هرﺚمﺐ هف
هراﺚؿ الﺒﺌرٓخ كهﺌ ٌْ الٓكـ ،ﺎعد ﺔكرة الهعمكهﺌت كاٚﺒصﺌٚت الﺒْ عززت فكرة القرٓﺐ الككىٓﺐ ،كأكدت إخﺌء

ا٘ىسﺌف لٙىسﺌف عمِ الرغـ هف إرادة الﺚرب الﺎﺌطشﺐ الﺒْ ﺒﺒىﺌكب عمِ إشعﺌلٍﺌ فْ اٖرض قكل هﺒقﺌﺎمﺐ فْ
صحيح مسلم ج 7ص64
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الشر هف الشرؽ كالغرب كالشهﺌؿ كالﺗىكب ،كلكف أدىِ قدر هف الﺔقﺌفﺐ صﺌر ٓدعك ا٘ىسﺌف إلِ هعرفﺐ أخًٓ
ا٘ىسﺌف شرٓكنﺌ  ٚﺎد هىً لﺎىﺌء اٖرض كﺒسخٓر خٓراﺒٍﺌ فْ هىﺌفع العﺎﺌد كالﺎٛد.
إىىﺌ ﺗٓراف عمِ كككب كاﺚد ،كٌذي ﺚقٓقﺐ أكدٌﺌ القرآف الكرٓـ ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ اَّل
ﺌس إًاَّلىﺌ ىخمى ٍقىىﺌ يك ٍـ ًه ٍف ىذ ىك ور ىكأيىﺔىِ
الى ي
اَّل ً
ً اَّل ً
ً ً
ٓر ﴾ ،كشرﺚٍﺌ السٓد الهسٓﺙ ﺎقكلً :
ىك ىﺗ ىعٍمىىﺌ يك ٍـ يش يع ن
ٓـ ىخﺎً ه
كﺎﺌ ىكقىىﺎﺌﺊ ىؿ لﺒى ىع ىﺌرفيكا إً اَّلف أى ٍك ىرىه يك ٍـ ع ٍى ىد المً أىﺒٍقىﺌ يك ٍـ إً اَّلف الم ىً ىعم ه
﴿ا٘ىسﺌف أخك ا٘ىسﺌف أﺚب أـ كري ﴾ ،كدلت لٍﺌ ﺚقﺌﺊؽ العمـ الﺚدٓث الﺒْ درست طﺎﺌﺊع ا٘ىسﺌف كﺚﺌﺗﺌﺒً
ط ىرةى الماَّل ًً الاَّلﺒًْ ىفطى ىر اَّل
ﺌس ىعىم ٍٍٓىﺌ ٚ
كهقﺌصدي كأكدت اٖصؿ القرآىْ الكﺎٓر الذم دلت لً عشرات أٓﺌتً ﴿ :ف ٍ
الى ى
ٓؿ لً ىخٍم ً
ؽ الماَّل ًً﴾ ،ك"كؿ هكلكد ٓكلد عمِ الفطرة ".
ﺒىٍﺎ ًد ى
الىﺌس كفﺌقٓكف كفركقٓكف ،هىٍـ هف ٓﺎﺚث عف الهشﺒرؾ كهىٍـ هف ٓﺎﺚث عف الهخﺒمؼ ،كهف عﺗﺌﺊب القدر
أف كٛن هف الفرٓقٓف ٓﺗد ﺎغٓﺒً كشكاٌدي فْ العقؿ كالىقؿ ،كٓ ٚخفْ كﺌﺒب ٌذي السطكر اىﺚٓﺌزي إلِ ﺒٓﺌر

الكفﺌقٓٓف الذٓف ٓؤهىكف ﺎﺌ٘خﺌء ا٘ىسﺌىْ فْ اٖرض ،كٓؤهىكف ﺎﺄف ا﵀ خمؽ العﺌلـ هف أﺗؿ ىٍﺌٓﺐ سعٓدة،

كٓؤهىكف ﺎكمهﺐ إقﺎﺌؿ:

كهﺚﺎػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ة ا٘ىسﺌف لٙىسﺌف

لـ ألؽ فْ ٌذا الكﺗكد سعﺌدة

أﺚﺒﺖ إلِ ﺒمؾ الﺒْ فْ الﺚﺌف

لهﺌ سكرت ﺎخهرٌﺌ القدسْ لـ

إف فكرة الﺗكار ا٘ىسﺌىْ عمِ الكككب لٓست فكرة ﺎمٍﺌء ﺒعفٓىﺌ هف الﺒزاـ الﺚقكؽ ،كﺒﺚكلىﺌ إلِ هﺗرد دراكٓش
عمِ طرؼ الكككب ،ﺎؿ ٌك ﺒشﺌرؾ كهسؤكلٓﺐ ،ككفﺌح كﺗراح ،كدهعﺐ كاﺎﺒسﺌهﺐ ،كﺚٓف ىﺒخمِ عف هسؤكلٓﺒىﺌ
فْ القرٓﺐ الككىٓﺐ فىﺚف إذف هف ٓخرؽ كﺔٓقﺐ الﺗكار ،كرﺎهﺌ كﺌف أكضﺙ شرح لهسؤكلٓﺐ الﺗكار هﺌ عﺎر عىً
الرسكؿ الكرٓـ" :هﺔؿ القﺌﺊـ فْ ﺚدكد ا﵀ كالراﺒع فٍٓﺌ كهﺔؿ قكـ اسﺒٍهكا عمِ سفٓىﺐ فﺄصﺌب ﺎعضٍـ أعٌٛﺌ

كﺎعضٍـ أسفمٍﺌ فكﺌف الذٓف فْ أسفمٍﺌ إذا اسﺒقكا الهﺌء هركا عمِ هف فكقٍـ ،فقﺌلكا لك أىىﺌ خرقىﺌ فْ ىصٓﺎىﺌ

خرقﺌن فمـ ىؤذ هف فكقىﺌ ،فﺇف ﺒرككٌـ كهﺌ أرادكا ٌمككا كٌمككا ﺗهٓعﺌن كاف أخذكا عمِ أٓدٍٓـ ىﺗكا كىﺗكا ﺗهٓعﺌن ".
كٌكذا فﺇف الهىﺗز ا٘ىسﺌىْ الذم ﺒﺚقؽ فْ الهﺗﺌؿ الدﺎمكهﺌسْ عﺌد ﺎﺄعظـ الفكاﺊد عمِ العٛقﺌت الدكلٓﺐ،

كأسٍـ فْ ﺗعؿ العﺌلـ أكﺔر ﺒقﺌرﺎنﺌ كﺒفﺌٌهنﺌ كﺒعﺌرفنﺌ كٌذي كمٍﺌ قٓـ إسٛهٓﺐ أصٓمﺐٓ ،ىﺎغْ اسﺒﺔهﺌرٌﺌ فْ خٓر
اٖهﺐ كﺎﺌلﺒﺌلْ ا٘سٍﺌـ فْ ﺒطكٓرٌﺌ كﺒفﺌعمٍﺌ الهسﺒهر.
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كاف القﺌعدة ا٘سٛهٓﺐ الﺒْ ﺒﺚكـ ٌذا المكف هف الﺒعﺌكف كالﺒكﺌهؿ ٌْ قكؿ الرسكؿ الكرٓـ" :الخمؽ كمٍـ عٓﺌؿ
ا﵀ كأﺚب الخمؽ إلِ ا﵀ أىفعٍـ لعٓﺌلً ".
كٌكذا فﺇف اعﺒهﺌد ىص اٚﺒفﺌقٓﺐ الدكلٓﺐ ؿ ؿعٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ ﺒـ ﺒكقٓعٍﺌ فْ فٓٓىﺌ ٓكـ ،1961/4/18
ٌك هف ﺚٓث الهﺎدأ أهر هشركع كهطمكب فقٍﺌن كدٓىﺌنٖ ،ىً هف ﺎﺌب ﺒكافؽ اٖهﺐ هع ﺗٓراىٍﺌ عمِ أهر هﺎﺌح،
كﺔﺌىٓﺌن ٖىً كفﺌء ﺎﺌلعقكد الﺒْ أهر ا﵀ أف ىكفْ ﺎٍﺌ ،كﺔﺌلﺔﺌن ٖىً هصمﺚﺐ ﺚقٓقٓﺐ لٗهﺐ ،ﺒعكد ﺎﺌلخٓر عمِ سﺌﺊر

الىﺌس.

كﺒﺒﺄلؼ اٚﺒفﺌقٓﺐ هف  52هﺌدة ،ﺒﺒىﺌكؿ ﺎهﺗهكعٍﺌ طﺎٓعﺐ العٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ كاٖصكؿ الهﺒفؽ عمٍٓﺌ فْ
إطﺌر ﺒﺎﺌدؿ السفراء كالهﺎعكﺔٓف الدﺎمكهﺌسٓٓف ،كٓ ٚكﺗد سﺎب لﺒكرٓس أم هكقؼ سمﺎْ ضد ٌذي الهكاد
ا٘ﺗراﺊٓﺐ ،كغﺌٓﺐ اٖهر أف هسؤكلٓﺐ الدكلﺐ ا٘سٛهٓﺐ فْ ﺒىفٓذ هضهكف ٌذي اٚﺒفﺌقٓﺌت ﺒﺒﺄكد هف المﺚظﺐ الﺒْ
ً
ﺌف ىه ٍس يؤكٚن﴾ .
ٓﺒـ ﺒكقٓعٍﺌ ﺎكﺗً صﺚٓﺙ ٖىٍﺌ الﺒزاـ ﺎﺌلعٍد كقد قﺌؿ ا﵀ ﺒعﺌلِ  ﴿:ىكأ ٍىكفيكٍا ﺎًﺌٍل ىع ٍٍد إً اَّلف اٍل ىع ٍٍ ىد ىك ى
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:
إذ ﺒذكر أىً هىذ زهف ﺎعٓد كشعكب كؿ الﺎمداف ﺒعﺒرؼ ﺎىظﺌـ الههﺔمٓف الدﺎمكهﺌسٓٓف كﺒعرؼ أٌداؼ كهﺎﺌدئ
هٓﺔﺌؽ ٌٓﺊﺐ اٖهـ لهﺒﺚدة الخﺌصﺐ ﺎﺌلهسﺌكاة فْ ﺚؽ سٓﺌدة كؿ الدكؿ – كفْ الهﺚﺌفظﺐ عمِ السٛـ كاٖهف
الدكلٓٓف ,كفْ ﺒىهٓﺐ عٛقﺌت الصداقﺐ ﺎٓف اٖهـ.
كٌِ هقﺒىعﺐ ﺎﺄف اﺒفﺌقٓﺐ دكلٓﺐ عف العٛقﺌت كاٚهﺒٓﺌزات كالﺚصﺌىﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ سﺒسﺌعد عمِ ﺒﺚسٓف
عٛقﺌت الصداقﺐ ﺎٓف الﺎمداف هٍهﺌ ﺒﺎﺌٓىت ىظهٍﺌ الدسﺒكرٓﺐ كاٚﺗﺒهﺌعٓﺐ .
كٌْ عمِ ٓقٓف ﺎﺄف الغرض هف ٌذي الهزآﺌ كالﺚصﺌىﺌت ,لٓس ٌك ﺒهٓٓز أفراد ,ﺎؿ ٌك ﺒﺄهٓف أداء الﺎعﺔﺌت
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 .
رواه الطبراني عن أنس وأبي هريرة  ،وأورده األلباني فيالسلسلة الضعيفة  372/ 4رقم 1900
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كاﺒفقت عمِ هﺌ ٓﺄﺒْ:
ﺔـ ﺒرد هكاد اٚﺒفﺌقٓﺐ اٚﺔىﺒﺌف كالخهسكف ،كٌْ هكاد إﺗراﺊٓﺐ كعهمٓﺐ لﺒكرٓس ٌذا الﺒعﺌكف.
كٓهكف القكؿ إف دٓﺎﺌﺗﺐ ٌذي اٚﺒفﺌقٓﺐ الﺒْ ﺒﺚدد أٌدافٍﺌ هىسﺗهﺐ ﺒهﺌهنﺌ هع القٓـ ا٘سٛهٓﺐ فْ ﺎىﺌء عﺌلـ
السمـ كالﺒعﺌكف الدكلْ ،كفؽ هﺌ دلت لً أٓﺌت الكرٓهﺐ:







ﺌﺗىى ٍﺙ لىٍىﺌ ىكﺒىىك اَّلك ٍؿ ىعمىِ الماَّل ًً ﴾
ؽكلً ﺒعﺌلِ ﴿:ىكًا ٍف ىﺗىى يﺚكا لً اَّل
مسٍمًـ فى ٍ
ً
ً و
ﺌف ىعمىِ يك ِّلؿ ىش ٍْ وء ىﺚ ًس نٓﺎﺌ ﴾
ىﺚ ىس ىف ه ٍىٍىﺌ أ ٍىك يرُّد ى
كقكلً ﴿ :ىكًا ىذا يﺚٓ ٍِّلٓﺒيـ ﺎًﺒىﺚٓاَّلﺐ فى ىﺚُّٓكٍا ﺎًﺄ ٍ
كٌﺌ إً اَّلف المٌ ىً ىك ى
كﺎﺌ ىكىقىﺎﺌﺊً ىؿ ًلﺒى ىع ىﺌرفيكا ﴾.
كقكلً ﴿ :ىك ىﺗ ىعٍمىىﺌ يك ٍـ يش يع ن
ً
كقكلً﴿ :فهﺌ اسﺒىىقﺌهكٍا ىل يكـ ىف ً
ٓهكٍا ىلٍي ٍـ إً اَّلف الٌم ىً يٓ ًﺚ ُّ
ٓف ﴾.
ب اٍل يهﺒاَّلق ى
ٍ ٍ
ﺌسﺒىق ي
ى ٍ ي
ٓ.﴾ ٛ
اعﺒىىزليك يك ٍـ ىفىم ٍـ يٓ ىقﺌﺒًميك يك ٍـ ىكأىٍل ىق ٍكا إًىل ٍٓ يك يـ اَّل
السىم ىـ ىف ىهﺌ ىﺗ ىع ىؿ الماَّلًي ىل يك ٍـ ىعىم ٍٓ ًٍ ٍـ ىسﺎً ن
كقكلً ﴿ :ىفًﺇ ًف ٍ
السٍمًـ ىكﺌفاَّلﺐن كٚى ﺒىﺒاَّلﺎًعكا يخطيك ً
اَّل ً
ات اَّل
الش ٍٓطى ً
ﺌف إًاَّلىًي لى يك ٍـ ىع يد ٌّك
آه يىكا ٍاد يخميكا ًفِ ِّل
كقكلً ﴿ :ىٓﺌ أىٍُّٓىﺌ الذ ى
ي
ٓف ى
ى
ى
ٓف﴾.
ُّهﺎً ه
.

.

كأٓﺌت ﺎٍذا الهعىِ كﺔٓرة ،ككذلؾ هﺌ كرد فْ السىﺐ الىﺎكٓﺐ الكرٓهﺐ هف قٓـ الﺒعﺌكف الدكلْ كا٘خﺌء كالﺒسﺌهﺙ،

ككمٍﺌ ﺒﺚهؿ الىﺒٓﺗﺐ إٓﺌٌﺌ هف كﺗكب الدخكؿ فْ السمـ كالﺒعﺌكف ا٘ىسﺌىْ ،ككﺗكب ﺒىفٓذ العقكد كالعٍكد عمِ
كﺗً ٓسﺒقٓـ أخٛقٓﺌن كﺚقكقٓﺌن.
كٌكذا فﺇف الهشﺒرؾ ﺎٓف ا٘سٛـ كالقٓـ الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺔٓر ،كقٓﺌـ الﺒعﺌكف الدكلْ عمِ أسﺌس هف السمـ
كالهصﺌلﺙ الهﺒﺎﺌدلﺐ ٌك هقصد إسٛهْ ﺚقٓقْ ،كﺒكافؽ إىسﺌىْ كعﺌلهْ ىﺌﺗﺙ.
كفْ ىٍﺌٓﺐ ٌذي الدراسﺐ ٓهكف القكؿ إف ﺒطكٓر الهعﺌرؼ الدﺎمكهﺌسٓﺐ كﺎىﺌء هزٓد هف ظركؼ السمـ لﺒﺄهٓف
عٛقﺌت دكلٓﺐ ىﺌﺗﺚﺐ ٌك هقصد إسٛهْ ىﺎٓؿ أكدﺒً ىصكص الكﺒﺌب كالسىﺐ ،كٌك هصمﺚﺐ ﺚقٓقٓﺐ

لٗهﺐ،

كﺚٓﺔهﺌ كﺌىت الهصمﺚﺐ العﺌهﺐ فﺔـ شرع ا﵀.
 ٚﺒى ىعﺌكيىكٍا ىعمىِ ً
اَّل
ٓد الماَّلًي ﺎً يكـ اٍل يٓ ٍس ىر ك ٚيٓ ًر ي ً
ا٘ﺔًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
اف﴾.
﴿ٓ ًر ي
ي
ي
ٓد ﺎ يك يـ اٍل يع ٍس ىر﴾  ﴿ ،ىكﺒى ىع ىﺌكيىكٍا ىعمىِ اٍل ِّلﺎر ىكالﺒ ٍق ىكل ىك ى ى
ى
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المالحق
نموذج من التعامل الدبموماسي لرسول ا﵀
نموذج من الخطاب الدبموماسي لرسول ا﵀
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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 ﺗزٓرة 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
ىﺚك أﺚد عشر ألفﺌن ،ككﺌف ذلؾ عﺌـ  524أم قﺎؿ كٚدة الرسكؿ الكرٓـ ﺎىﺚك ىصؼ قرف.
كقد أكلِ الىﺎْ الكرٓـ اٌﺒهﺌهنﺌ ﺎﺌلغنﺌ ٌٖؿ ىﺗراف ،كقد اسﺒقﺎؿ الىﺎْ الكرٓـ فْ السىﺐ السﺌﺎعﺐ كفد ىصﺌرل

ىﺗراف ككﺌىكا ىﺚك خهسٓف شخصنﺌ عمِ رأسٍـ السٓد العﺌقب  ،كأقﺌـ الكفد فْ هسﺗد الىﺎْ الكرٓـ خهسﺐ عشر
ٓكهﺌن ٓﺄكمكف هف ﺔهﺌرٌﺌ كٓشرﺎكف هف هﺌﺊٍﺌ كٓىﺒﺗعكف أرضٍﺌ ،كهع أف القكـ لـ ٓدخمكا فْ ا٘سٛـ كلـ ٓقركا

ﺎىﺎكة رسكؿ ا﵀ ،كلكف الىﺎْ الكرٓـ أكرهٍـ كاسﺒهع إلٍٓـ كأﺎمغٍـ رسﺌلﺒً ،ﺔـ كﺒب لٍـ كﺒﺌﺎﺌن ﺎﺌلغ اٌٖهٓﺐ صﺌر
فٓهﺌ ﺎعد أﺚد أٌـ الكﺔﺌﺊؽ الﺒﺌرٓخٓﺐ فْ الﺚرٓﺌت الدٓىٓﺐ كﺒعزٓز الهشﺒرؾ كﺚسف الﺗكار.

 ٛأهٓىنﺌ ﺚؽ
 ٛأهٓىنﺌ ،فقﺌؿ ٖرسمف هعكـ رﺗ ن
كفْ ىٍﺌٓﺐ هقﺌهٍـ ﺎﺌلهدٓىﺐ طمﺎكا هف الىﺎْ أف ٓرسؿ فٍٓـ رﺗ ن
أهٓف ،فﺌسﺒشرؼ لٍﺌ الىﺌس كاخﺒﺌر رسكؿ ا﵀ أﺎﺌ عﺎٓدة ﺎف الﺗراح سفٓ نار هقٓهنﺌ فٍٓـ ،كقﺌؿ ٌذا أهٓف ٌذي

اٖهﺐ.

كهف طرٓؼ هﺌ ركم فْ أهر كفد ىصﺌرل ىﺗراف ،هﺌ أكردي اﺎف كﺔٓر فْ ﺒفسٓري:

"هﺌ رأٓىﺌ ﺎعدٌـ كفدان هﺔمٍـ،

كقد ﺚﺌىت صٛﺒٍـ ،فقﺌهكا فْ هسﺗد رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ٓصمٌكف ،فقﺌؿ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀
(

عمًٓ كسمـ :دعكٌـ ،فصٌمكا إلِ الهشرؽ "

).

فكﺌىت صٛﺒٍـ فْ هسﺗد رسكؿ ا﵀ إشﺌرة ﺎﺌلغﺐ اٌٖهٓﺐ لمﺚرٓﺌت الدٓىٓﺐ الﺒْ هىﺚٍﺌ ا٘سٛـ لمىﺌس ،كٓهكف
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.

كٌذا هﺌ ىطﺌلعً فْ ىص العٍد الذم كﺒﺎً لٍـ رسكؿ ا﵀ كهﺌ أكردي الﺎٍٓقْ ﺎىصً فْ دٚﺊؿ الىﺎكة:

تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ،تفسير سورة آل عمران ،آية المباهلة  ،61ودالئل النبوة ،للبيهقي ،ج ، 5ص 482
159

« ﺎسـ ا﵀ الرﺚهف الرﺚٓـ ....
ٌذا هﺌ كﺒب هﺚهد الىﺎْ رسكؿ ا﵀ ..لىﺗراىكﺚﺌشٓﺒٍﺌ ،كٌٖؿ همﺒٍﺌ ،ﺗكار ا﵀ كذهﺐ هﺚهد الىﺎِ رسكؿ ا﵀،
عمِ أهكالٍـ كأىفسٍـ كهمﺒٍـ كغﺌﺊﺎٍـ كشﺌٌدٌـ ،كعشٓرﺒٍـ ،كًﺎٓىعٍـ ،ككؿ هﺌ ﺒﺚت أٓدٍٓـ هف قمٓؿ أك كﺔٓر .
ٓ ٚيغٓاَّلر أسقؼ هف أسقفٓﺒً ،ك ٚراٌب هف رٌﺎﺌىٓﺒً ،كأف أﺚرس دٓىٍـ كهمﺒٍـ أٓف كﺌىكا ..ﺎهﺌ أﺚفظ ﺎً ىفسِ

كري أٌؿ الﺎىت عمِ ﺒزكٓﺖ
كخﺌصﺒِ كأٌؿ ا٘سٛـ هف همﺒْ،كٓ ٚي اَّل
ﺚهمكف هف الىكﺌح شططﺌ ٓ ٚرٓدكىً ،كٓ ٚي ى

ﺒزكٓﺗﺌ؛ ٖف ذلؾ ٓ ٚككف إ ٚﺎطٓﺎﺐ قمكﺎٍـ ،كهسﺌهﺚﺐ
ضﺌر فِ ذلؾ إف هىعكا خﺌطﺎنﺌ كأﺎى ٍكا
ن
الهسمهٓف ،كٓ ٚي ٌ
أٌكاﺊٍـ ،إف أﺚﺎكي كرضكا ﺎً .

هرهﺐ ًﺎٓىعٍـ كصكاهعٍـ أك أل شِء هف هصﺌلﺙ أهكرٌـ كدٓىٍـ إلِ ًرفٍد هف الهسمهٓف
كلٍـ إف اﺚﺒﺌﺗكا فِ اَّل

عﺌكىكا ،كٓ ٚككف ذلؾ دىٓىنﺌ عمٍٓـ ،ﺎؿ ﺒقكٓﺐ لٍـ عمِ هصمﺚﺐ
كﺒقكٓﺐ لٍـ عمِ اَّل
هرهﺒٍﺌ ،أف ٓي ٍرفدكا عمِ ذلؾ كٓي ى
دٓىٍـ ،ككفﺌءن ﺎعٍد رسكؿ ا﵀ ،كهكٌﺎﺐ لٍـ ،اَّل
كهىﺐ ﵀ كرسكلً عمٍٓـ .
كاضﺌفﺐ إلِ ﺗﺌىب السهﺌﺚﺐ كالهرﺚهﺐ الﺒْ ظٍرت فْ الكﺒﺌب فﺇف فْ العٍد أٓضنﺌ كاﺗﺎﺌت دﺎمكهﺌسٓﺐ هﺒﺎﺌدلﺐ

ﺎٓف الرسكؿ كأٌؿ ىﺗراف ،كﺒضهف كﺒﺌب الرسكؿ الكرٓـ فصٛن هﺒقدهﺌن هف الﺒﺎﺌدؿ الدﺎمكهﺌسْ

 ،ﺚٓث ىص

عمِ كﺗكب كفﺌدة الهﺎعكﺔٓف هف قﺎؿ رسكؿ ا﵀ ،كﺒـ ﺒﺚدٓد ٌذي الكفﺌدة ﺎعشرٓف 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 عشرٓف ٓكهﺌ فدكىً ،ك ٚﺒﺚﺎس رسمْ فكؽ شٍر ".
كٓعﺒﺎر ذلؾ ٓهﺔﺌﺎﺐ اﺒفﺌؽ همﺚقٓﺐ عسكرٓﺐ ﺎٓف الﺎمدٓف ،ﺒمﺒزـ ﺎهكﺗﺎً كؿ دكلﺐ ﺎﺚهﺌٓﺐ الطرؼ أخر عمِ

أراضٍٓﺌ ،كٓىص اٚﺒفﺌؽ أٓضﺌ عمِ أف ٌذي الهعكىﺐ ﺒعﺒﺎر ﺎهﺔﺌﺎﺐ الدٓف الهمزـ ،كٌْ ذهﺐ هضهكىﺐ لدل الدكلﺐ
الهسمهﺐ.
كىصت اٚﺒفﺌقٓﺐ أف....
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"عمٍٓـ عﺌرٓﺐ ﺔٛﺔٓف درعﺌن كﺔٛﺔٓف فرسﺌن كﺔٛﺔٓف ﺎعٓ انر 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 الكرٓـ ىص ﺎكضكح عمِ
اﺚﺒراـ اٚخﺒٓﺌر الدٓىْ لىصﺌرل ىﺗراف ،ككذلؾ الﺒراﺒﺎٓﺐ الدٓىٓﺐ كالﺒرقٓﺌت الكىسٓﺐ الﺒْ اعﺒﺌدكٌﺌ ،ككﺌف الﺎٓﺌف
الىﺎكم ﺚرٓصﺌن 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 كٓ ٚغٓركا ﺚقنﺌ هف ﺚقكقٍـ ك ٚهمﺒٍـ ،كٓ ٚغٓركا أسقفنﺌ عف
أسقفٓﺒً ك ٚراٌﺎنﺌ هف رٌﺎﺌىٓﺒً ،ك ٚكاقٍﺌ هف كقٍٓﺌي ،ككؿ هﺌ ﺒﺚت أٓدٍٓـ هف قمٓؿ أك كﺔٓر .
كلٓس عمٍٓـ دىٓﺐ ك ٚدـ ﺗﺌٌمٓﺐ كٓ ٚﺚشركف كٓ ٚعشركف كٓ ٚطﺄ أرضٍـ ﺗٓش ،كهف سﺄؿ فٍٓـ ﺚقنﺌ فﺎٓىٍـ
الىصؼ غٓر ظﺌلهٓف ك ٚهظمكهٓف.
كﺎﺒﺄهؿ دقٓؽ ىدرؾ أف الىﺎْ الكرٓـ ىﺗﺙ فْ ﺒﺚقٓؽ هكﺌسب دﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎﺌلغﺐ اٌٖهٓﺐ ،هف خٛؿ ٌذا اٚﺒفﺌؽ

ىعد هىٍﺌ:

 اﺒفﺌقٓﺐ اعﺒراؼ دﺎمكهﺌسْ هﺒﺎﺌدؿ هع دكلﺐ عرٓقﺐ لدٍٓﺌ كرسْ كىسْ عرٓؽ.
 اﺒفﺌقٓﺐ عدـ اعﺒداء ﺎٓف الدكلﺒٓف.
 إقرار ﺎﺌلﺚقكؽ الدٓىٓﺐ الكﺌهمﺐ لكؿ هف الﺗﺌىﺎٓف .

 هىﺙ الﺚصﺌىﺐ الشخصٓﺐ كالهﺌلٓﺐ لمهﺎعكﺔٓف الهﺒﺎﺌدلٓف (ٓ ٚﺚشركف كٓ ٚعشركف) .
 ﺒعﺌكف لكﺗسﺒْ لﺒﺄهٓف السفراء كالهىدكﺎٓف هف الطرفٓف غٓر الهقٓهٓف .
 إعٛف هﺌ ٓهكف ﺒسهٓﺒً أكؿ همﺚقٓﺐ عسكرٓﺐ دﺎمكهﺌسٓﺐ فْ أرض العرب.
 ﺒعٓٓف سفٓر هقٓـ كٌك أﺎك عﺎٓدة ﺎف الﺗراح .

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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كهﺌ ﺒرسـ اٚﺒفﺌقٓﺐ هٛهﺙ الﺚرٓﺌت الدٓىٓﺐ الﺒْ أعطﺌٌﺌ ا٘سٛـ لمىﺌس ،كالﺒﺄكٓد عمِ الهشﺒرؾ ا٘ىسﺌىْ عمِ
الرغـ هف اٚخﺒٛؼ الفكرم ،كهﺌ ﺒعكس اٌﺒهﺌهنﺌ خﺌصنﺌ ﺎرعﺌٓﺐ أٌؿ الكﺒﺌب الذٓف خصﺒٍـ الشرٓعﺐ ﺎﺄﺚكﺌـ
خﺌصﺐ قﺌﺊهﺐ عمِ اٚعﺒراؼ الهﺒﺎﺌدؿ كاٚﺚﺒراـ.
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نموذج من الخطاب الدبموماسي لرسول ا﵀
الهىﺌذرة عرب هف قﺚطﺌف غﺌدركا الٓهف عقب اىٍٓﺌر ﺚضﺌرة هﺄرب ﺎعد اىٍٓﺌر السد ﺎﺌلسٓؿ العرـ ،ىﺚك ألؼ

عﺌـ قﺎؿ الهٓٛد ،كاشﺒٍرت ٌﺗرﺒٍـ ﺎٍﺗرة ﺒىكخ أك لخـ كقد ىزلكا ﺎﺄرض العراؽ ،كأسسكا أكﺎر ﺒﺗهع عرﺎْ

ﺚﺒِ ﺒﺌرٓخً ،كﺌىت عﺌصهﺒٍـ الﺚٓرة كأطمقكا عمِ أىفسٍـ لقب همكؾ العرب ،ككﺌىت هدىٍـ ﺒهﺒد هف اٖىﺎﺌر
إلِ الﺎﺚرٓف إلِ عهﺌف ،كٓهكف القكؿ إىٍـ كﺌىكا ٓسٓطركف عمِ ﺗﺌىب كﺎٓر هف العراؽ سﺌﺚؿ الخمٓﺖ الههﺒد

إلِ ﺚضرهكت ،كقد كﺌىكا ٓشكمكف قمقنﺌ

لٙهﺎراطكرٓﺐ الفﺌرسٓﺐ كفْ عﺌـ  609اسﺒدرج همؾ الفرس خسرك

الﺔﺌىْ همؾ الهىﺌذرة الىعهﺌف ﺎف الهىذر كقﺒمً ﺒﺚت أقداـ الفٓمﺐ ،كقد ﺔﺌر لذلؾ العرب كاىدلعت ﺎٓىٍـ ﺚرب ذم

قﺌر ،كأظٍركا فٍٓﺌ ﺎسﺌلﺐ فرٓدة ،كفٍٓﺌ قﺌؿ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ ٌ " :ذا ٓكـ اىﺒصؼ فًٓ العرب هف
العﺗـ" ،كﺎعد سمسمﺐ هكاﺗٍﺌت ﺒهكىكا هف فرض شركط هعقكلﺐ فْ عٛقﺌﺒٍـ هع فﺌرسٓ ،ضهىكف فٍٓﺌ
ٖىفسٍـ قد نار كﺎٓ نار هف الﺚكـ الذاﺒْ كلكىٍـ ٓ ٚخرﺗكف عف سمطﺌف ا٘هﺎراطكرٓﺐ.

أهﺌ عقﺌﺊدٌـ فكﺌىت عمِ همﺐ إﺎرآٌـ كقد أصﺌﺎٍﺌ هﺌ أصﺌب قرٓشنﺌ هف الشرؾ كالكﺔىٓﺐ ،كهﺌ اىﺒشرت فْ ﺎٛدٌـ
كىٓسﺐ الهشرؽ ،ككﺌىكا ٓﺄﺒكف فْ الهكسـ إلِ الﺚرـ الشرٓؼ ،ككﺌف رسكؿ ا﵀ ٓرﺗك أف ٓﺗد لدٍٓـ كعٓﺌن

لرسﺌلﺒً كأف ٓقكهكا ﺎﺚهﺌٓﺒً كىصرﺒً هف قرٓش.

كفْ السىﺐ العﺌشرة لمهﺎعث كٌْ السىﺐ الﺒْ ﺒـ فٍٓﺌ فؾ الﺚصﺌر فْ شعب أﺎْ طﺌلب اىطمؽ رسكؿ ا﵀ إلِ
القﺎﺌﺊؿ فْ الهكسـ ٓدعكٌـ إلِ ا﵀ كٓسﺄلٍـ أف ٓىصركي كٓﺚهكي.
ككﺌف رسكؿ ا﵀ ٓرﺗك أف ٓﺗد لدل الهىﺌذرة ﺚصىنﺌ كأهىنﺌ فٍـ أكﺎر قﺎﺌﺊؿ العرب ،كلدٍٓـ ﺒﺌرٓخ ﺚضﺌرم،

كﺒىﺒشر فٍٓـ كىٓسﺐ الهشرؽ الهسٓﺚٓﺐ كٌْ عمِ خٛؼ هع اٖرﺔكذكسٓﺐ الﺎٓزىطٓﺐ ،كﺒشﺎً أف ﺒككف هسٓﺚٓﺐ

عرﺎٓﺐ خﺌلصﺐ ،كلدٍٓـ هراكز ﺚضﺌرٓﺐ ﺎﺌلغﺐ اٌٖهٓﺐ هىٍﺌ الﺚٓرة كالىﺗؼ .
كهﺌ ظٍر فٍٓﺌ أكﺎر شعراء الﺗﺌٌمٓﺐ :الهﺔقب العﺌﺎدٓكعﺎٓد ﺎف اٖﺎرصكالىﺌﺎغﺐ الذﺎٓﺌىٓكطرفﺐ ﺎف العﺎدكلقٓط ﺎف

ٓعهر آٖﺌدٓكعدم ﺎف زٓد العﺎﺌدٓكعهرك ﺎف كمﺔكهكعهرك ﺎف قهٓﺊﺐكأعشِ قٓسكالهرقش اٖكﺎركلﺎٓد ﺎف رﺎٓعﺐ.

كﺎﺒرﺒٓب هف أﺎْ ﺎكر الصدٓؽ كٌك أكﺔر رﺗﺌؿ قرٓش عمهنﺌ ﺎﺌلىسب كهعرفﺐ ﺎﺌلقﺎﺌﺊؿ ،كعمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب

كٌك الذم اخﺒﺌر فٓهﺌ ﺎعد هىﺌزؿ الهىﺌذرة فْ الككفﺐ كالىﺗؼ عﺌصهﺐ لخٛفﺒً ﺒـ إعداد ٌذا المقﺌء الفرٓد الذم
ﺒﺒﺗمِ فًٓ دﺎمكهﺌسٓﺐ راﺊعﺐ فْ الخطﺌب كالهعﺌهمﺐ ،كهف ﺚسف ﺚظ الﺒﺌرٓخ أىً دكف ٌذا المقﺌء الفرٓد ،كٌك
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كﺔٓقﺐ ٌﺌهﺐ فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الهﺒقدهﺐ الﺒْ كﺌىت ﺒعرفٍﺌ العرب عمِ الرغـ هف ﺚٓﺌة الﺎداكة الﺒْ كﺌىت غﺌلﺎﺐ
فٍٓـ.
كهف الركآﺌت الهﺒعددة لٍذا المقﺌء ،كٌْ ركآﺌت هﺒقﺌرﺎﺐ عهكهنﺌ أخﺒﺌر لؾ ٌذا الىص هف دٚﺊؿ الىﺎكة لمﺎٍٓقْ.
عف عمْ ﺎف أﺎْ طﺌلب قﺌؿ" :لهﺌ أهر ا﵀ رسكلً صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ أف ٓعرض ىفسً عمِ قﺎﺌﺊؿ العرب،
خرج كأىﺌ هعً ،كأﺎك ﺎكر رضْ ا﵀ عىً ،فدفعىﺌ إلِ هﺗمس هف هﺗﺌلس العرب ،فﺒقدـ أﺎك ﺎكر رضْ ا﵀ عىً
ككﺌف هقدهﺌ فْ كؿ خٓر ،ككﺌف رﺗ ٛىسﺌﺎﺐ فسمـ  .....فقﺌؿ:

"ههف القكـ؟ " قﺌلكا" :هف شٓﺎﺌف ﺎف ﺔعمﺎﺐ "،

فﺌلﺒفت أﺎك ﺎكر رضْ ا﵀ عىً إلِ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فقﺌؿ" :ﺎﺄﺎْ أىت كأهْ ٌؤٚء غرر الىﺌس،
كفٍٓـ هفركؽ ﺎف عهرك ،كٌﺌىﺉ ﺎف قﺎٓصﺐ ،كالهﺔىِ ﺎف ﺚﺌرﺔﺐ ،كالىعهﺌف ﺎف شرٓؾ ،ككﺌف هفركؽ قد غمﺎٍـ

ﺗهﺌٚن كلسﺌىﺌن ،ككﺌىت لً غدٓرﺒﺌف ﺒسقطﺌف عمِ ﺒرٓﺎﺒً ككﺌف أدىِ القكـ هﺗمسﺌن

" ،فقﺌؿ أﺎك ﺎكر رضْ ا﵀

عىً" :كٓؼ العدد فٓكـ؟ " فقﺌؿ هفركؽ" :إىﺌ لىزٓد عمِ ألؼ ،كلف ﺒغمب ألؼ هف قمﺐ " .فقﺌؿ أﺎك ﺎكر" :ككٓؼ
الهىعﺐ فٓكـ؟" فقﺌؿ الهفركؽ" :عمٓىﺌ الﺗٍد كلكؿ قكـ ﺗٍد " .فقﺌؿ أﺎك ﺎكر رضْ ا﵀ عىً" :كٓؼ الﺚرب ﺎٓىكـ
كﺎٓف عدككـ؟ " فقﺌؿ هفركؽ" :إىﺌ ٖشد هﺌ ىككف غضﺎنﺌ ﺚٓف ىمقِ ،كاىﺌ ٖشد هﺌ ىككف لقﺌء ﺚٓف ىغضب ،كاىﺌ

لىؤﺔر الﺗٓﺌد عمِ اٖكٚد ،كالسٛح عمِ المقﺌح ،كالىصر هف عىد ا﵀ٓ ،دٓمىﺌ هرة كٓدٓؿ عمٓىﺌ أخرل ،لعمؾ أخﺌ

قرٓش؟" ،فقﺌؿ أﺎك ﺎكر رضْ ا﵀ عىً" :قد ﺎمغكـ أىً رسكؿ ا﵀ أٌ ٚك ذا " ،فقﺌؿ هفركؽ" :ﺎمغىﺌ أىً ٓذكر ذلؾ،
فﺇٚـ ﺒدعك ٓﺌ أخﺌ قرٓش؟ " ،فﺒقدـ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ فﺗمس كقﺌـ أﺎك ﺎكر رضْ ا﵀ عىً ٓظمً
ﺎﺔكﺎً ،فقﺌؿ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ« :أدعككـ إلِ شٍﺌدة أف  ٚإلً إ ٚا﵀ كﺚدي  ٚشرٓؾ لً ،كأف
هﺚهدنا عﺎدي كرسكلً ،كالِ أف ﺒؤككىْ كﺒىصركىْ ،فﺇف قرٓشنﺌ قد ظﺌٌرت عمِ أهر ا﵀ ،ككذﺎت رسمً،
كاسﺒغىت ﺎﺌلﺎﺌطؿ عف الﺚؽ ،كا﵀ ٌك الغىْ الﺚهٓد» ،فقﺌؿ هفركؽ ﺎف عهرك:

"كاٚـ ﺒدعكىﺌ ٓﺌ أخﺌ قرٓش،

فكا﵀ هﺌ سهعت كٛهﺌن أﺚسف هف ٌذا " ،فﺒ ٛرسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ  " :قؿ ﺒعﺌلكا أﺒؿ هﺌ ﺚرـ رﺎكـ

عمٓكـ"  .....إلِ "فﺒفرؽ ﺎكـ عف سﺎٓمً ذلكـ كصﺌكـ ﺎً لعمكـ ﺒﺒقكف

" .فقﺌؿ هفركؽ" :كاٚـ ﺒدعكىﺌ ٓﺌ أخﺌ

قرٓش  ..فكا﵀ هﺌ ٌذا هف كٛـ أٌؿ اٖرض ،ﺔـ رﺗعىﺌ إلِ ركآﺒىﺌ  ،قﺌؿ" :فﺒ ٛرسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ
"إف ا﵀ ٓﺄهر ﺎﺌلعدؿ كا٘ﺚسﺌف كآﺒﺌء ذم القرﺎِ كٓىٍِ عف الفﺚشﺌء كالهىكر كالﺎغْ ٓعظكـ لعمكـ ﺒذكركف "،
فقﺌؿ هفركؽ ﺎف عهرك " :دعكت كا﵀ ٓﺌ أخﺌ قرٓش إلِ هكﺌرـ اٖخٛؽ كهﺚﺌسف اٖعهﺌؿ ،كلقد أفؾ قكـ كذﺎكؾ

كظﺌٌركا عمٓؾ".
ككﺄىً أﺚب أف ٓشركً فْ الكٛـ ٌﺌىﺉ ﺎف قﺎٓصﺐ ،فقﺌؿ" :كٌذا ٌﺌىﺉ شٓخىﺌ كصﺌﺚب دٓىىﺌ " ،فقﺌؿ ٌﺌىﺉ" :قد
سهعت هقﺌلﺒؾ ٓﺌ أخﺌ قرٓش إىْ أرل أف ﺒركىﺌ دٓىىﺌ كاﺒﺎﺌعىﺌ عمِ دٓىؾ لهﺗمس ﺗمسﺒً إلٓىﺌ لٓس لً أكؿ كٚ
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آخر أىً زلؿ فْ الرأم ،كقمﺐ ىظر فْ العﺌقﺎﺐ ،كاىهﺌ ﺒككف الزلﺐ هع العﺗمﺐ ،كهف كراﺊىﺌ قكـ ىكري أف ٓعقد
عمٍٓـ عقد ،كلكف ىرﺗع كﺒرﺗع كىىظر كﺒىظر " .ككﺄىً أﺚب أف ٓشركً الهﺔىِ ﺎف ﺚﺌرﺔﺐ ،فقﺌؿ" :كٌذا الهﺔىِ

ﺎف ﺚﺌرﺔﺐ شٓخىﺌ كصﺌﺚب ﺚرﺎىﺌ " ،فقﺌؿ الهﺔىِ ﺎف ﺚﺌرﺔﺐ" :سهعت هقﺌلﺒؾ ٓﺌ أخﺌ قرٓش ،كالﺗكاب فًٓ ﺗكاب
ٌﺌىﺉ ﺎف قﺎٓصﺐ فْ ﺒركىﺌ دٓىىﺌ كهﺒﺌﺎعﺒؾ عمِ دٓىؾ ،كاىﺌ إىهﺌ ىزلىﺌ ﺎٓف صرٓٓف الٓهﺌهﺐ ،كالسهﺌهﺐ

" ،فقﺌؿ

رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ « :هﺌ ٌذاف الصرٓﺌف؟» فقﺌؿ" :أىٍﺌر كسرل كهٓﺌي العرب ،فﺄهﺌ هﺌ كﺌف هف
أىٍﺌر كسرل فذىب صﺌﺚﺎً غٓر هغفكر كعذري غٓر هقﺎكؿ ،كأهﺌ هﺌ كﺌف ههﺌ ٓمْ هٓﺌي العرب فذىب صﺌﺚﺎً

هغفكر كعذري هقﺎكؿ ،كاىﺌ إىهﺌ ىزلىﺌ عمِ عٍد أخذي عمٓىﺌ أف  ٚىﺚدث ﺚدﺔنﺌ ك ٚىؤكم هﺚدﺔنﺌ كاىْ أرل أف ٌذا

اٖهر الذم ﺒدعكىﺌ إلًٓ ٓﺌ قرشْ ههﺌ ٓكري الهمكؾ ،فﺇف أﺚﺎﺎت أف ىؤكٓؾ كىىصرؾ ههﺌ ٓمْ هٓﺌي العرب فعمىﺌ ".

فقﺌؿ رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ" :هﺌ أسﺄﺒـ فْ الرد إذ أفصﺚﺒـ ﺎﺌلصدؽ ،كاف دٓف ا﵀ لف ٓىصري إ ٚهف

ﺚﺌطً هف ﺗهٓع ﺗكاىﺎً ،أرأٓﺒـ إف لـ ﺒمﺎﺔكا إ ٚقمٓٛن ﺚﺒِ ٓكرﺔكـ ا﵀ أرضٍـ كدٓﺌرٌـ كأهكالٍـ كٓفرشكـ

ىسﺌءٌـ أﺒسﺎﺚكف ا﵀ كﺒقدسكىً؟ "،فقﺌؿ الىعهﺌف ﺎف شرٓؾ" :المٍـ فمؾ ذلؾ" ،قﺌؿ" :فﺒ ٛرسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀ عمًٓ
اَّل ً ً ً ً
ً
ﺌؾ ىش ً
ٓر " ،ﺔـ ىٍض رسكؿ ا﵀ صمِ ا﵀
اﺗﺌ ُّه ًى نا
ﺌٌ ندا ىك يهىﺎ ِّلش نار ىكىى ًذ نا
كسمـ "إًاَّلىﺌ أ ٍىر ىسٍمىى ى
ٓر  ،ىكىداعنٓﺌ إًىلِ المً ﺎًًﺇ ٍذىً ىكس ىر ن
عمًٓ كسمـ قﺌﺎضنﺌ عمِ ٓدم أﺎْ ﺎكر كٌك ٓقكؿٓ" :ﺌ أﺎﺌ ﺎكر أٓﺐ أخٛؽ فْ الﺗﺌٌمٓﺐ !! هﺌ أشرفٍﺌ ﺎٍﺌ ٓدفع ا﵀
(

عز كﺗؿ ﺎﺄس ﺎعضٍـ عف ﺎعض ،كﺎٍﺌ ٓﺒﺚﺌﺗزكف فٓهﺌ ﺎٓىٍـ "

).

كفْ قراءة دﺎمكهﺌسٓﺐ لٍذا الﺚكار الفرٓد ٓهكىىﺌ إﺎراز الﺗكاىب أﺒٓﺐ:
 أٌهٓﺐ اٖرشفﺐ كهعرفﺐ ﺒﺌرٓخ الفرٓؽ الهﺚﺌكر كهىﺌزلً كهكﺌىﺒً كطﺎﺌﺊعً .
 الهسﺒكل الﺎٛغْ كالخطﺌﺎْ الذم ﺒهٓز ﺎً فرٓقﺌ الﺚكار .

 الهكقع الدﺎمكهﺌسْ الذم كﺌف ٓشغمً كؿ عضك فْ ٌذا الكفد كﺚسف إدراؾ كؿ سفٓر ٚخﺒصﺌصﺌﺒً .
 هسﺒكل الشفﺌفٓﺐ كالكضكح الفرٓد 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 دسﺒكرٓﺐ اٚﺒفﺌقٓﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ قﺎؿ الﺒكقٓع عمٍٓﺌ.

 اﺚﺒراـ الهكاقؼ السٓﺌدٓﺐ لمدكؿ ،كلك أخفؽ الطرفﺌف فْ الﺒكقٓع عمِ الهعﺌٌدة الهطمكﺎﺐ.
 ا٘قرار ﺎﺌلهشﺒرؾ ا٘ىسﺌىْ كاﺚﺒراهً ،عمِ الرغـ هف الﺒىﺌقض آٖدٓكلكﺗْ.
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ك ٚشؾ أف هﺒﺌﺎعﺐ ٌذا الهكقؼ الىﺎكم الهسؤكؿ فْ الﺚكار الدﺎمكهﺌسْ هع عرب الهىﺌذرة فﺇىىﺌ سىدرؾ
الهسﺒكل الدﺎمكهﺌسْ الرفٓع الذم ﺗرل هف خٛلً الﺒفﺌكض،

ٚسٓهﺌ إذا ﺒذكرىﺌ أف الفرٓؽ الهشﺌرؾ فْ كفد

الﺚٓرة كﺌف ٓشكؿ أكﺎر كٓﺌف عرﺎْ فْ ذلؾ الﺒﺌرٓخ ككﺌف الهىﺌذرة ٓﺚكهكف هعظـ العراؽ كالخمٓﺖ الشرقْ

لﺗزٓرة العرب هف الككٓت إلِ عهﺌف ،ككﺌىت لٍـ هىﺌطؽ ىفكذ ﺒصؿ إلِ قمب اٖردف كدكهﺐ الﺗىدؿ.
كهع أف الﺚكار لـ ٓفض إلِ ﺒﺚكؿ القكـ عف دٓىٍـ كلكف الهﺒﺌﺎعﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ فٓهﺌ ٓﺄﺒْ هف آٖﺌـ اسﺒهرت،
كعمٓىﺌ أف ىﺒذكر كٓؼ أصﺎﺙ الهﺔىِ ﺎف ﺚﺌرﺔﺐ كاخكاىً هف زعهﺌء الهىﺌذرة قﺌدة

الﺗٓش ا٘سٛهْ الذم افﺒﺒﺙ

ﺎٛد فﺌرس كخﺌض هعركﺐ القﺌدسٓﺐ ،كٌذا الهكقؼ ٓعكس ىﺗﺌﺚنﺌ كﺎٓ نار فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ الىﺎكٓﺐ الﺒْ اسﺒهرت هع
القكـ ﺚﺒِ شرح ا﵀ صدكرٌـ لٙسٛـ كأدرككا أف دكلﺐ ا٘سٛـ الصﺌعدة ٌْ الهصمﺚﺐ الﺚقٓقٓﺐ لٍـ كلقكهٍـ

هف الهىﺌذرة هف العراؽ إلِ عهﺌف.
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النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة
فٓهﺌ ٓمْ ﺒمخٓص هكﺗز ٌٖـ الىﺒﺌﺊﺖ الﺒْ قﺌدىﺌ إلٍٓﺌ الدراسﺐ:
في الفصل التمهيدي:
 إف الكﺒﺌﺎﺐ فْ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ لٓست أه انر ﺚدٓﺔﺌن ﺎؿ سﺎؽ إلِ ذلؾ عدد كﺎٓر هف الفقٍﺌء
كالعمهﺌء فْ عصكر هخﺒمفﺐ.

 إف عدـ اسﺒخداـ هصطمﺙ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ٓ ٚعىْ أف السمؼ لـ ٍٓﺒـ ب أهر الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ ا٘سٛـ ،ﺎؿ
كﺌف ٓعﺎر عىٍﺌ ﺎمفظ السٓر أك الﺚكهﺐ أك آداب الهمكؾ أك غٓر ذلؾ هف الهصطمﺚﺌت الهرادفﺐ.
في الفصل األول :الفق الدبموماسي في اإلسالم :
 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
الىﺎْ الكرٓـ لعٛقﺌت كدٓﺐ هع كﺔٓر هف الهمكؾ ،كٌـ عمِ أدٓﺌىٍـ ،ك ٚﺎد هف هىﺌقشﺐ ٌذي الفكرة
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،
كٌْ قسهﺐ كاقعٓﺐ كهرىﺐ كﺒسﺒﺗٓب لﺎىﺌء عٛقﺌت إٓﺗﺌﺎٓﺐ ﺎىﺌءة.

 الﺒﺄكٓد عمِ أف أصؿ عٛقﺐ اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎغٓرٌﺌ هف اٖهـ إىهﺌ ٌك السمـ كلٓس الﺚرب ،كهىﺌقشﺐ
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 الكرٓـ 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 ﺒﺌرٓخ الخٛفﺐ الراشدة كاٖهٓﺐ
كالعﺎﺌسٓﺐ كالدكؿ الهﺒﺒﺌﺎعﺐ ﺎعد ذلؾ.
 ﺎٓﺌف الﺒطكر ا٘ٓﺗﺌﺎْ كالسمﺎْ فْ عٛقﺌت الهسمهٓف ﺎﺌٖسرة الدكلٓﺐ ،كالﺒﺄكٓد عمِ الهركىﺐ الﺒْ

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.

 اسﺒىﺎﺌط شركط ﺒعٓٓف السفراء عمِ كفؽ ٌدم الكﺒﺌب كالسىﺐ ،كهﺚﺌكلﺐ ﺒﺄصٓؿ قكاعد شرعٓﺐ ٚخﺒٓﺌر
السفراء اٌﺒداء ﺎسٓرة الىﺎْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ.

 ﺎﺚث هكضكع هشﺌركﺐ الهرأة فْ الﺚٓﺌة الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كرفع القٓكد الﺒْ ﺒﺚكؿ دكف ذلؾ كالﺒﺄكٓد عمِ
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.

 ﺎﺚث ﺚصﺌىﺐ السفراء ،هف الىكاﺚْ الشخصٓﺐ كالسٓﺌسٓﺐ كالهﺌلٓﺐ كالقضﺌﺊٓﺐ ،كاظٍﺌر هكقؼ الشرٓعﺐ
ا٘سٛهٓﺐ فْ كؿ هىٍﺌ ،ككﺗكب الهكازىﺐ ﺎٓف قٓـ العدالﺐ كالهسﺌكاة فْ ا٘سٛـ كﺎٓف ﺚﺌﺗﺌت
الدﺎمكهﺌسٓٓف لﺒسٓٓر أعهﺌلٍـ كأداء هٍﺌهٍـ.
 دراسﺐ هكضكع الهمﺚقٓﺌت الﺔقﺌفٓﺐ كالعسكرٓﺐ كالﺒﺗﺌرٓﺐ الﺚدٓﺔﺐ ،كالﺎﺚث عف ىظﺌﺊرٌﺌ فْ الﺒﺌرٓخ
ا٘سٛهْ ،كالﺒهﺌس سﺎؿ ﺒعزٓز هشركعٓﺒٍﺌ ﺎهﺌ ﺒقدـ هف خدهﺐ لٗهﺐ فْ ﺗكاىب هخﺒمفﺐ.
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 ا٘شﺌرة إلِ سفﺌرة الﺚﺖ كٌْ ههﺌ اخﺒصت ﺎً الﺚضﺌرة ا٘سٛهٓﺐ كﺎٓﺌف أٌهٓﺒٍﺌ هف الىﺌﺚٓﺐ
الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ ﺎىﺌء عٛقﺌت هﺒكازىﺐ كعﺌدلﺐ.
في الفصل الثاني :القيم الدبموماسية في اإلسالم :
 ﺒفصٓؿ آداب السفراء فْ الفقً ا٘سٛهْ ،كفؽ دٚٚت الكﺒﺌب كالسىﺐ كعهؿ اٖهﺐ ،كهﺚﺌكلﺐ ﺗهعٍﺌ
فْ إطﺌر هىٍﺗْ كهكضكعْ ،كهف أﺎرز ٌذي أداب:
 oاٖهﺌىﺐ كالدقﺐ فٓهﺌ ٓككؿ إلًٓ هف هٍﺌـ .

 oالﺒزاـ هﺎﺌدئ القدكة فْ السمكؾ الشخصْ .
 oاٚعﺒىﺌء ﺎﺌلهظٍر كاظٍﺌر الٍٓﺎﺐ فْ غٓر هخٓمﺐ ك ٚإسراؼ .
 oاﺚﺒراـ الﺒقﺌلٓد الدﺎمكهﺌسٓﺐ هﺌ لـ ﺒﺒعﺌرض هع قٓـ ا٘سٛـ .
 oهعرفﺐ ﺔقﺌفﺐ الﺎمد الﺒْ ٓرﺚؿ إلٍٓﺌ .

 oاﺚﺒراـ القكاىٓف الهﺚمٓﺐ كاٚلﺒزاـ ﺎعﺌدات الىﺌس كﺒقﺌلٓدٌـ .
 oعدـ الﺒدخؿ فْ الشؤكف الداخمٓﺐ لمدكؿ.
 oﺎىﺌء ﺗسكرهف الهﺚﺎﺐ كاٚﺚﺒراـ هع الدكؿ الهضٓفﺐ .

 oاٚلﺒزاـ ﺎﺌلﺒكاصؿ هع الدكلﺐ كالعهؿ فْ سٓﺌؽ هؤسسﺌﺒٍﺌ .
 oكﺗكب الﺒكاصؿ هع الكطف كعدـ ﺗكاز اٚىقطﺌع عىً لفﺒرات ﺒطكؿ .
 oالشفﺌفٓﺐ كالهكﺌشفﺐ هع هرﺗعٓﺒً الكطىٓﺐ .
 oﺒعزٓز ﺔقﺌفﺐ الخدهﺐ فْ أداء السفﺌرات .
 oﺒرقٓﺐ أﺚكاؿ الﺗﺌلٓﺐ كاٚعﺒىﺌء ﺎٍﺌ .
 oﺒهﺔٓؿ الدكلﺐ كلٓس ﺒهﺔٓؿ اٖﺚزاب .
 إف هﺎدأ الهعﺌهمﺐ ﺎﺌلهﺔؿ ﺒقري الشرٓعﺐ ا٘سٛهٓﺐ كﺒﺚﺒكـ إلًٓ الٓكـ اٖعراؼ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كاٖهﺐ هﺄهكرة
أف ﺒمﺒزهً فْ عٛقﺌﺒٍﺌ الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كٓ ٚﺚؽ الﺒخمْ عىً إ ٚفْ إطﺌر هصمﺚﺐ ﺚقٓقٓﺐ لٗهﺐ .

 السفٓر هﺄهكر ﺎﺌلكفﺌء لكطىً كا٘خٛص ٖرض إقﺌهﺒً ،كٓ ٚﺗكز أف ﺒﺒىﺌقض ٌذي الهصﺌلﺙ فْ
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 كٓ ٚعمهً إ ٚ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 ﺒﺚقٓقنﺌ لهصﺌلﺙ كطىً،

كاعﺒهﺌدنا عمِ الﺚقﺌﺊؽ الدٓىٓﺐ كالﺒﺌرٓخٓﺐ كالﺗغرافٓﺐ الﺒْ ﺒعزز ٌذا الﺒكاصؿ.

في الفصل الثالث :الدبموماسية في هدي القرآن والسنة
 هﺚﺌكلﺐ اسﺒىﺎﺌط ﺎعض الدركس القٓﺌدٓﺐ الﺒْ قدهٍﺌ اٖىﺎٓﺌء الكراـ فْ القرآف الكرٓـ ﺎكصفٍـ سفراء
ﺎٓف ا﵀ كﺎٓف عﺎﺌدي.
 ﺎسط القكؿ فْ سفﺌرة هكسِ لدل فرعكف ىهكذﺗﺌن لمسفﺌرة الىﺌﺗﺚﺐ الﺒْ شرﺚٍﺌ القرآف الكرٓـ ﺎٓف
دكلﺒٓف ،كاسﺒىﺎﺌط ا٘شﺌرات كالﺒكﺗٍٓﺌت هىٍﺌ.

 دراسﺐ عﺎقرٓﺐ الرسكؿ الكرٓـ فْ اخﺒٓﺌر سفراءي كقت السمـ ،كﺎراعﺐ ٌؤٚء السفراء كالىﺗﺌﺚﺌت الﺒْ
ﺒهكىكا هف ﺒﺚقٓقٍﺌ.
 دراسﺐ عﺎقرٓﺐ الرسكؿ الكرٓـ فْ دﺎمكهﺌسٓﺐ فض الهىﺌزعﺌت كﺒﺗىب الﺚركب ﺎﺌلطرؽ الدﺎمكهﺌسٓﺐ.

 دراسﺐ ىهكذج هف اٖداء الدﺎمكهﺌسْ العظٓـ لرسكؿ ا﵀ هف خٛؿ ﺒعﺌهمً هع دكلﺐ هسٓﺚٓﺐ فْ ﺗزٓرة
العرب كٌْ إقمٓـ ىﺗراف.
 دراسﺐ ىهكذج آخر هف الخطﺌب الدﺎمكهﺌسْ الذم قدهً رسكؿ ا﵀ هف خٛؿ ﺒعﺌهمً هع كفد الهىﺌذرة
هف ﺎىْ شٓﺎﺌف.

الفصل الرابع :المشترك بين اإلسالم والدبموماسية الحديثة
 إف الهىﺗز الدﺎمكهﺌسْ الذم ﺒﺚقؽ لمﺎشرٓﺐ كأسٍـ فْ ﺒىظٓـ العٛقﺌت ﺎٓف الدكؿ كقطع أسﺎﺌب الﺚركب
ٌك هىﺗز إىسﺌىْ كلٓس هىﺗ انز غرﺎٓﺌن ،كاف ا٘سٛـ شرٓؾ فْ ٌذا الهىﺗز الﺚضﺌرم.

 إف ا٘سٛـ ٓ ٚؤٓد هﺎدأ الصراع ﺎٓف الﺚضﺌرات كاىهﺌ ٓسعِ لمﺚكار ﺎٓىٍﺌ كالﺒﺚﺌلؼ كالﺒكﺌهؿ.
 إف صداـ الﺚضﺌرات هشركع أهرٓكْ 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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 إف عٛقﺐ اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ ﺎغٓرٌﺌ هف اٖهـ ٓﺗب أف ﺒﺒﺄسس عمِ الﺒكازف كاٚعﺒداؿ كالههﺌﺔمﺐ كلٓس عمِ
الﺒعﺌلْ ك ٚعمِ الﺒﺎعٓﺐ كاٚﺒكﺌؿ.

 اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ كشعكب اٖرض ﺗٓراف عمِ كككب كاﺚد ،كاٖصؿ فْ العٛقﺐ ٌك السمـ كالﺒعﺌكف ،كٌذا
ٓ ٚمغْ ﺚؽ اٖهﺐ فْ الدفﺌع عف ىفسٍﺌ إذا ﺒعرضت لٗخطﺌر هف الخﺌرج .
 ﺒﺄكٓد اٚﺒفﺌؽ فْ الهﺎﺌدئ كاٌٖداؼ ﺎٓف الفقً ا٘سٛهْ الهسﺒىٓر كهﺌ كرد فْ دٓﺎﺌﺗﺐ اﺒفﺌقٓﺐ فٓٓىﺌ 1961
لمعٛقﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺎٓف الدكؿ ،ككﺗكب الﺒعﺌهؿ ﺎﺇٓﺗﺌﺎٓﺐ هع الﺒفﺌصٓؿ ا٘ﺗراﺊٓﺐ لٍذي اٚﺒفﺌقﺌت الدكلٓﺐ.
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التوصيات
ﺒكصْ ٌذي الدراسﺐ ﺎﺌٖهكر الﺒﺌلٓﺐ:
 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.

 ضركرة قٓﺌـ دكرات ﺒﺄٌٓمٓﺐ خﺌصﺐ لمسفراء كالهمﺚقٓف الدﺎمكهﺌسٓٓف لﺒﺄٌٓمٍـ كاعدادٌـ،
كﺒزكٓدٌـ ﺎﺌلهعرفﺐ ا٘سٛهٓﺐ فْ الﺗﺌىب الدﺎمكهﺌسْ.
 ضركرة ﺒعرٓؼ السمؾ الدﺎمكهﺌسْ عهكهﺌن ﺎﺌلﺚقﺌﺊؽ ا٘ىسﺌىٓﺐ كاٚﺗﺒهﺌعٓﺐ كاٚقﺒصﺌدٓﺐ الﺒْ
ﺒرﺎط ﺎٓف دكؿ العﺌلـ ا٘سٛهْ كالعهؿ عمِ ﺒعزٓز ٌذي العٛقﺌت.

 ﺒخصٓص ﺎراهﺖ خﺌصﺐ ٘عداد الدﺎمكهﺌسٓٓف الهﺎﺒعﺔٓف إلِ دكؿ إسٛهٓﺐ ،ﺒشﺒهؿ عمِ
هعرفﺐ هذاٌب ٌذي الﺎمداف ،كﺒﺌرٓخٍﺌ ا٘سٛهْ كركاﺎطٍﺌ الﺒﺌرٓخٓﺐ 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 كالﺒكرٓـ.

 ﺒعزٓز دكر الهرأة فْ العهؿ الدﺎمكهﺌسْ ،كﺒكفٓر الظركؼ الهٛﺊهﺐ لهشﺌركﺒٍﺌ كآﺗﺌد الفرص
الٛﺊقﺐ ﺎٍﺌ ،كاٌٚﺒهﺌـ ﺎﺌلدﺎمكهﺌسٓﺌت الهﺒهٓزات.
 إﺚٓﺌء الدكر الدﺎمكهﺌسْ لسفﺌرة الﺚﺖ ،كهىﺙ قﺌﺊد ﺎعﺔﺌت الﺚﺖ الﺚككهٓﺐ الصفﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ،

كﺒكفٓر الشركط القﺌىكىٓﺐ كالهﺌدٓﺐ لقٓﺌهً ﺎﺌلدكر الدﺎمكهﺌسْ الﺒﺌرٓخْ الذم كﺌىت ﺒعىًٓ سفﺌرة

الﺚﺖ.
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 ﺒعزٓز دكر الهمﺚؽ الﺔقﺌفْ ،إلِ ﺗﺌىب هسؤكلٓﺌﺒً الﺔقﺌفٓﺐ الﺒقمٓدٓﺐ ،كﺒكفٓر الكسﺌﺊؿ
كا٘هكﺌىﺌت الٛزهﺐ لٓقكـ ﺎهسؤكلٓﺒً فْ الدفﺌع الدﺎمكهﺌسْ عف سهعﺐ اٖهﺐ ا٘سٛهٓﺐ

كهكاﺗٍﺐ ظﺌٌرة ا٘سٛهكفكﺎٓﺌ الﺒْ ﺒىﺒشر الٓكـ فْ العﺌلـ الغرﺎْ ضد ا٘سٛـ ،دكف أف
ﺒﺒﺚكؿ هٍهﺒً إلِ رسﺌلﺐ ﺒﺎشٓرٓﺐ.
 دعكة الٍٓﺊﺌت اٚﺗﺒهﺌعٓﺐ إلِ ﺒكرٓـ الﺎعﺔﺌت الدﺎمكهﺌسٓﺐ الﺒْ ﺒقكـ ﺎﺒﺚقٓؽ خدهﺌت ﺚقٓقٓﺐ
لمﺗﺌلٓﺐ ،إضﺌفﺐ إلِ الﺒكرٓـ الدﺎمكهﺌسْ الذم ﺒىﺌلً الﺎعﺔﺌت هف السمؾ السٓﺌسْ.

 ضركرة اٚعﺒذار صراﺚﺐ عف الصىفٓف الهﺚرهٓف :كٌْ ﺒداكؿ الخهرة كلﺚـ الخىزٓر فْ
الهكاﺊد الدﺎمكهﺌسٓﺐ ،كاعﺒﺎﺌر ذلؾ هف خصﺌﺊص ٌذي اٖهﺐ ،كعدـ السهﺌح ﺎﺌلهﺗﺌهٛت فْ
ٌذا ،كالﺒﺄكٓد أف الهﺚرـ 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

الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ العﺌلهٓﺐ كاقرارٌﺌ فْ هىظهﺐ الﺒعﺌكف ا٘سٛهْ ،كهف ﺔـ اعﺒهﺌدٌﺌ فْ

سﺌﺊر الهىظهﺌت ذات الشﺄف.
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المصادر والمراجع
فٓهﺌ ٓمْ ﺎٓﺌف الهراﺗع الﺒْ ﺒـ اعﺒهﺌدٌﺌ فْ

الكﺒﺌب كﺎٓﺌف الطﺎعﺐ الﺒْ ﺒهت ا٘شﺌرة إلِ الصفﺚﺌت هىٍﺌ،

كﺒﺌرٓخ الطﺎع (إف ذكري الىﺌشر) كهكﺌىً كالدار الىﺌشرة.
كقهىﺌ ﺎﺌٚلﺒزاـ ﺎذكر الكﺒﺌب أكٚن ﺔـ الهؤلؼ اسهً أكٚن ﺔـ ىسﺎً ،ﺔـ ﺒﺌرٓخ كفﺌﺒً ،كاكﺒفٓىﺌ فْ الهعﺌصرٓف
ﺎﺌ٘شﺌرة إلِ أىً هعﺌصر ،كلك أىً ﺒكفْ قﺎؿ سىٓف.

كقد اكﺒفٓىﺌ فْ ﺚكاشْ الكﺒﺌب ﺎﺌلهعمكهﺌت الخهسﺐ الضركرٓﺐ عف كؿ إﺚﺌلﺐ كٌْ :الكﺒﺌب كاسـ الكﺌﺒب

كشٍرﺒً ،كالﺗزء كالصفﺚﺐ ،ﺔـ ﺒكسعىﺌ فْ الﺗدكؿ ﺎذكر الكفﺌة كﺎقٓﺐ اٖلقﺌب كذكر الىﺌشر كالهطﺎعﺐ كﺒﺌرٓخ

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
الىقؿ كا٘ﺚﺌلﺐ فْ ىصكص أخرل فﺒككف هراﺗع ،كسٓككف الﺒهٓٓز فْ ٌذي الﺚﺌلﺐ ﺒشكٓشﺌن عمِ الﺎﺌﺚث.

كقد صدرىﺌ القرآف الكرٓـ كالكﺒب الﺒسعﺐ ٖﺊهﺐ الركآﺐ فْ السىﺐ  ،ىظ نار لكﺔرة الرﺗكع إلٍٓـ خٛؿ الﺎﺚث ،ﺔـ ﺒـ
ﺒصىٓؼ الﺎﺌقْ ﺎﺚسب كركدي فْ الكﺒﺌب.

كقد ﺒت ا٘شﺌرة إلِ الكﺒب الهطﺎكعﺐ كزهﺌف الطٓع إف أشﺌرت الىسخﺐ الهطﺎكعﺐ إلِ ذلؾ ،كفْ هكضع كاﺚد
قهىﺌ ﺎﺌ٘ﺚﺌلﺐ إلِ هكقع الكﺒركىْ كٌك هقﺌؿ :إزالﺐ الغكاشْ عف أخﺎﺌر الىﺗﺌشْ ،لمشٓخ اﺎرآٌـ الهخﺒﺌر هفﺒْ
أرﺒرٓﺌ ،فقد اكﺒفٓىﺌ ﺎﺌلعزك إلًٓ اسﺒىﺌدان إلِ هكقعً الرسهْ كلـ ىﺗد ىسخﺐ كرقٓﺐ هطﺎكعﺐ ﺒؤٓد ذلؾ ،كقد اكﺒفٓىﺌ

ﺎً لضركرﺒً كفرادﺒً.
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م

اسم المرجع

1

القرآف الكرٓـ

الدار الناشرة

المؤلف

تاريخ

النشر

2

الﺗﺌهع الصﺚٓﺙ

هﺚهد ﺎف اسهﺌعٓؿ الﺎخﺌرم 194ق

دار الفكر  -ﺎٓركت

1981

3

الﺗﺌهع الصﺚٓﺙ

هسمـ ﺎف الﺚﺗﺌج القشٓرم  261ق

دار طٓﺎﺐ  -الرٓﺌض

2006

4

سىف الﺒرهذم

هﺚهد ﺎف عٓسِ الﺒرهذم279ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

1988

5

سىف الىسﺌﺊْ

أﺚهد ﺎف شعٓب الىسﺌﺊْ 303ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  0ﺎٓركت

1991

6

سىف أﺎْ داكد

سمٓهﺌف ﺎف اٖشعث السﺗسﺒﺌىْ  275ق

الهكﺒﺎﺐ العصرٓﺐ  -صٓدا

1988

7

سىف اﺎف هﺌﺗً

هﺚهد ﺎف ٓزٓد القزكٓىْ اﺎف هﺌﺗً  273ق

دار إﺚٓﺌء الكﺒب العرﺎٓﺐ -القﺌٌرة

1977

8

هكطﺄ ا٘هﺌـ هﺌلؾ

هﺌلؾ ﺎف أىس اٖصﺎﺚْ 179ق

دار إﺚٓﺌء الكﺒب العرﺎٓﺐ -القﺌٌرة

1985

9

هسىد أﺚهد ﺎف ﺚىﺎؿ

أﺚهد ﺎف عﺎد ا﵀ ﺎف ﺚىﺎؿ  224ق

طﺎع دار الرسﺌلﺐ – ﺎٓركت

2001

10

هسىد الدارهْ

هﺚهد عﺎد ا﵀ ﺎف ﺎٍراـ الدارهْ  255ق

دار الهغىْ

2000

م

اسم المرجع

الدار الناشرة

المؤلف

تاريخ

النشر

11

هكسكعﺐ الدﺎمكهﺌسٓﺐ

د.ىﺎٓؿ فﺒﺙ الﺎﺌب  -هعﺌصر

دار الشركؽ  -دﺎْ

2006

12

الهكسكعﺐ العرﺎٓﺐ الكﺎرل

ٌٓﺊﺐ الهكسكعﺐ العرﺎٓﺐ الكﺎرل

رﺊﺌسﺐ الﺗهٍكرٓﺐ العرﺎٓﺐ السكرٓﺐ

ﺒﺄسست

13

الﺒراﺒٓب ا٘دارٓﺐ فْ ىظﺌـ

عﺎد الﺚْ الكﺒﺌىْ 1380ق

دار الﺎشﺌﺊر اٚسٛهٓﺐ – ﺎٓركت

1988

14

الهغىْ فْ فقً اٚهﺌـ اﺚهد

هكفؽ الدٓف عﺎد ا﵀ ﺎف أﺚهد ﺎف قداهﺐ

دار الفكر – ﺎٓركت

1985

الﺚككهﺐ الىﺎكٓﺐ

1981

الهقدسْ  620ق
15

ىكاسخ القرآف

أﺎك الفرج اﺎف الﺗكزم  597ق

الﺗﺌهعﺐ اٚسٛهٓﺐ فْ الهدٓىﺐ الهىكرة

1988

16

الىﺌسخ كالهىسكخ

ٌﺎﺐ ا﵀ الهقرم  410ق

الهكﺒب اٚسٛهْ  -ﺎٓركت

1984

17

ا٘ﺒقﺌف فْ عمكـ القرآف

ﺗٛؿ الدٓف السٓكطْ  911ق

هﺗهع الهمؾ فٍد لطﺎﺌعﺐ الهصﺚؼ

2005

18

الﺚﺌكم فْ الفقً الشﺌفعْ

أﺎك الﺚسف الهﺌكردم  450ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

1994

19

الفقً ا٘سٛهْ كأدلﺒً

د.كٌﺎﺐ الزﺚٓمْ  -هعﺌصر

دار الفكر – دهشؽ

1994

20

ىٍﺌٓﺐ اٖرب فْ فىكف اٖدب

الىكٓرم أﺚهد ﺎف عﺎد الكٌﺌب  733ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ – ﺎٓركت

2004

21

السٓرة الىﺎكٓﺐ  -سٓرة اﺎف

عﺎد الهمؾ ﺎف ٌشﺌـ  218 -ق

دار الكﺒﺌب العرﺎْ  -ﺎٓركت

1990

22

الكافْ ﺎﺌلكفٓﺌت

خمٓؿ ﺎف أٓﺎؾ الصفدم –  764ق

دار إﺚٓﺌء الﺒراث العرﺎْ

2000

23

الدﺎمكهﺌسٓﺐ ﺒﺌرٓخٍﺌ

د .سعٓد ﺎك عﺎﺌي  -هعﺌصر

دار الشٓهﺌء – فمسطٓف

2009

24

هﺗمﺐ الﺗﺌهعﺐ ا٘سٛهٓﺐ

الهﺗمد 19

الهدٓىﺐ الهىكرة

2011

25

هﺗمﺐ العمكـ اٚقﺒصﺌدٓﺐ

ﺗﺌهعﺐ دهشؽ

دهشؽ

2008

ٌشﺌـ

كهؤسسﺌﺒٍﺌ

ﺎﺌلهدٓىﺐ

كاٚﺗﺒهﺌعٓﺐ
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26

ﺒﺌرٓخ اٖهـ كالهمكؾ

اﺎف ﺗرٓر الطﺎرم  310ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ – ﺎٓركت

1987

27

الهكاعظ كاٚعﺒﺎﺌر

أﺚهد ﺎف عمْ الهقرٓزم  845ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ – ﺎٓركت

1998

28

قصﺐ الﺚضﺌرة

كؿ دٓكراىت ت  1981هٓٛدٓﺐ

هؤسسﺐ الرسﺌلﺐ – ﺎٓركت

1988

29

أﺎﺗد العمكـ

صدٓؽ ﺚسف خﺌف القىكﺗْ  1307ق

دار اﺎف ﺚزـ – ﺎٓركت

1988

30

الدﺎمكهﺌسٓﺐ فْ الﺒﺌرٓخ

عﺎﺌس ﺚمهْ  -هعﺌصر

هقﺌؿ فْ هﺗمﺐ هىﺌر ا٘سٛـ ا٘هﺌراﺒٓﺐ

2012

31

ﺒطكر الدﺎمكهﺌسٓﺐ ا٘سٛهٓﺐ

هﺚهد ﺎكﺎكش ،ﺗﺌهعﺐ هﺚهد الخﺌهس -

دار الفكر  -دهشؽ

2010

32

ىفﺙ الطٓب فْ غصف

أﺚهد ﺎف هﺚهد الهقرم الﺒمهسﺌىْ  758 -ق

دار صﺌدر – ﺎٓركت

1997

33

ﺒفسﺎر القرآف العظٓـ

اسهﺌعٓؿ ﺎف عهر ﺎف كﺔٓر 774ق

دار الهعرفﺐ – ﺎٓركت

1992

34

اؿسٓرة الىﺎكٓﺐ ٚﺎف كﺔٓر

اسهﺌعٓؿ ﺎف عهر ﺎف كﺔٓر 774ق

دار الهعرفﺐ  -ﺎٓركت

1976

35

هغىْ الهﺚﺒﺌج

هﺚهد ﺎف أﺚهد الشرﺎٓىْ الخطٓب  977ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

1994

36

هكاٌب الﺗمٓؿ لشرح هخﺒصر

شهس الدٓف هﺚهد ﺎف هﺚهد الرعٓىْ الهغرﺎْ

دار عﺌلـ الكﺒب – ﺎٓركت

2003

37

شرح هىﺙ الﺗمٓؿ

هﺚهد عمٓش  1299ق

دار الفكر –ﺎٓركت

1989

38

ﺒﺎٓٓف الﺚقﺌﺊؽ شرح كىز

عﺔهﺌف ﺎف عمْ الزٓمعْ  743ق

الهطﺎعﺐ الكﺎرل اٖهٓرٓﺐ ﺎكٚؽ -

1898

39

الﺎﺚر الزخﺌر – هسىد الﺎزار

أﺎك ﺎكر ﺎف العﺒكْ الﺎزار  292ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

40

الهقىع

هكفؽ الدٓف عﺎد ا﵀ ﺎف أﺚهد ﺎف قداهﺐ

طﺎع عمِ ىفقﺐ خﺌدـ الﺚرهٓف

1993

41

الشرح الكﺎٓر

شهس الدٓف عﺎد الرﺚهف ﺎف هﺚهد ﺎف قداهﺐ

طﺎع عمِ ىفقﺐ خﺌدـ الﺚرهٓف

1993

ا٘سٛهْ

عﺎر العصكر

اٖىدلس الرطٓب

خمٓؿ

الدقﺌﺊؽ

 -العدد  2لعﺌـ 1979

هعﺌصر

 954ق

القﺌٌرة

الهقدسْ  620ق

الهقدسْ  682ق كٓسهِ أٓضﺌن الشﺌفْ فْ

شرح الهقىع
42

السىف الكﺎرل لمﺎٍٓقْ

أﺚهد ﺎف الﺚسٓف الﺎٍٓقْ  458ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

2003

43

الهطﺌلب العﺌلٓﺐ ﺎزكاﺊد

اﺎف ﺚﺗر العسقٛىْ  773ق

دار الغٓث  -السعكدٓﺐ

1998

44

السٓﺌسﺐ الشرعٓﺐ

أﺚهد ﺎف عﺎد الﺚمٓـ ﺎف ﺒٓهٓﺐ  728ق

دار الهعرفﺐ  -ﺎٓركت

45

الﺗﺌهع ٖﺚكﺌـ القرآف

هﺚهد ﺎف أﺚهد القرطﺎْ  671ق

دار الرسﺌلﺐ  -ﺎٓركت

46

اﺒﺚﺌؼ الهٍرة الخٓرة ﺎزكاﺊد

أﺚهد ﺎف أﺎْ ﺎكر الﺎكصٓرم  839ق

ىسخﺐ عمِ الهكﺒﺎﺐ الشﺌهمﺐ هف هكقع

47

ﺒﺚفﺐ اٖﺚكذم ﺎشرح الﺒرهذم

هﺚهد عﺎد الرﺚهف الهﺎﺌركفكرم  1353ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

48

هسىد ا٘هﺌـ الشﺌفعْ  -ﺒرﺒٓب

هﺚهد ﺎف إسهﺌعٓؿ الشﺌقعْ  204ق

دار الﺎشﺌﺊر ا٘سٛهٓﺐ  -ﺎٓركت

2005

49

عكف الهعﺎكد فْ شرح سىف

هﺚهد شهس الﺚؽ العظٓـ آﺎﺌدم  1329ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ – ﺎٓركت

1995

الهسﺌىٓد الﺔهﺌىٓﺐ

الهسﺌىٓد العشرة

سىﺗر الىﺌصرم

2006

الهشكﺌة

أﺎْ داكد
50

الهىﺒقِ شرح الﺎﺌﺗْ

سمٓهﺌف ﺎف خمؼ الﺎﺌﺗْ اٖىدلسْ  474ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

1999

51

شرح العمؿ لمﺒرهذم

اﺎف رﺗب الﺚىﺎمْ  795ق

دار الهٛح – دهشؽ

1988
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52

فﺒﺙ الﺎﺌرم فْ شرح الﺎخﺌرم

أﺚهد ﺎف عمْ ﺎف ﺚﺗر العسقٛىْ  773ق

دار الفكر – ﺎٓركت

53

الهدكىﺐ الكﺎرل

ا٘هﺌـ هﺌلؾ ﺎف أىس  179ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

54

ا٘صﺌﺎﺐ فْ ﺒهٓٓز الصﺚﺌﺎﺐ

أﺚهد ﺎف عمْ ﺎف ﺚﺗر العسقٛىْ  733ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

55

اٚسﺒٓعﺌب فْ هعرفﺐ

ٓكسؼ ﺎف عﺎد الﺎر القرطﺎْ  463ق

دار الﺗٓؿ  -ﺎٓركت

1992

56

الهدخؿ إلِ القﺌىكف الدكلْ

د.هﺚهد عزٓز شكرم – هعﺌصر

دار الفكر –دهشؽ

1983

57

القﺌىكف الدكلْ العﺌـ

عمْ صﺌدؽ أﺎك ٌٓؼ – هعﺌصر

هىشﺄة الهعﺌرؼ –ا٘سكىدرٓﺐ

1995

58

ىٓؿ اٖكطﺌر شرح هىﺒقِ

هﺚهد ﺎف عمْ الشككﺌىْ  1255ق

هكﺒﺎﺐ الدعكة ا٘سٛهٓﺐ –هصر

59

الخراج

ٓعقكب ﺎف اﺎرآٌـ أﺎك ٓكسؼ  182ق

ﺎﺐ السمفٓﺐ  -القﺌٌرة
الهكت

60

ركضﺐ الطﺌلﺎٓف

ٓﺚِٓ ﺎف شرؼ الىككم  676ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

61

أخﺎﺌر القضﺌة

هﺚهد ﺎف خمؼ الضﺎْ الهمقب ككٓع  197ق

دار الهكﺒﺎﺐ الﺒﺗﺌرٓﺐ الكﺎرل  -القﺌٌرة

62

الهﺎسكط

شهس اٖﺊهﺐ السرخسْ  286ق

دار الهعرفﺐ  -ﺎٓركت

63

الهٍذب

إﺎرآٌـ ﺎف عمْ الشٓرازم  476ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

64

ﺚﺌشٓﺐ العدكم

عمْ الصعٓدم العدكم  1189ق

دار الفكر –ﺎٓركت

1992

65

شعب ا٘ٓهﺌف

أﺚهد ﺎف الﺚسٓف الﺎٍٓقْ  458ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ ﺎٓركت

1990

66

أسد الغﺌﺎﺐ

عمْ ﺎف هﺚهد الﺗزرم ﺎف اٖﺔٓر  637ق

دار إﺚٓﺌء الﺒراث العرﺎْ – ﺎٓركت

1996

67

سٓرة رسكؿ ا﵀

هﺚهد ﺚﺎش – هعﺌصر

دار أفىﺌف

1992

68

أخٛؽ الهمكؾ

عهرك ﺎف ﺎﺚر الﺗﺌﺚظ  255ق

الهطﺎعﺐ اٖهٓرٓﺐ  -القﺌٌرة

1914

69

الهخﺒصر الكﺎٓر فْ سٓرة

عﺎد العزٓز ﺎف هﺚهد الكىﺌىْ  767ق

دار اؿبشٓر – اٖردف

1993

70

ألفٓﺐ العراقْ فْ الﺚدٓث

عﺎد الرﺚٓـ ﺎف الﺚسٓف العراقْ  806ق

عف همﺒقِ أٌؿ الﺚدٓث

71

هعﺗـ الطﺎراىْ

سمٓهﺌف ﺎف أﺚهد الطﺎراىْ  360ق

هكﺒﺎﺐ العمكـ كالﺚكـ – الهكصؿ

1983

72

هﺗهع الزكاﺊد

عمْ ﺎف أﺎْ ﺎكر الٍٓﺒهْ  973ق

دار الفكر –ﺎٓركت

1992

73

السٓرة الىﺎكٓﺐ

هﺚهد ﺎف هﺚهد ﺎف شٍﺎﺐ  -هعﺌصر

دار القمـ  -دهشؽ

1988

74

السٓﺌسﺐ

الﺚسٓف ﺎف عمْ الكزٓر  840ق

طﺎع هؤسسﺐ شﺎﺌب الﺗﺌهعﺐ –

75

كفﺌٓﺐ اٖخٓﺌر فْ ﺚؿ غﺌٓﺐ

ﺒقْ الدٓف الﺚصىْ  829ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ  -ﺎٓركت

1988

76

دٚﺊؿ الىﺎكة

أﺚهد ﺎف الﺚسٓف الﺎٍٓقْ  458ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ – ﺎٓركت

1988

77

أﺚكﺌـ القرآف

القﺌضْ اﺎف العرﺎْ  543ق

دار الكﺒب العمهٓﺐ – ﺎٓركت

2003

78

درء ﺒعﺌرض العقؿ كالىقؿ

اﺎف ﺒٓهٓﺐ أﺚهد ﺎف عﺎد الﺚمٓـ  728ق

دار الكىكز اٖدﺎٓﺐ الرٓﺌض

1973

اٖصﺚﺌب

العﺌـ كقت السمـ

اٖخﺎﺌر

الرسكؿ

اٚخﺒصﺌر

ﺒﺚقٓؽ زكرٓﺌ عهٓرات

ﺒﺚقٓؽ أﺚهد زكْ ﺎﺌشﺌ

1988

1964
1947

ا٘سكىدرٓﺐ
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كإذ ىضع القمـ فﺇىىﺌ ىﺄهؿ أف ىككف قد قدهىﺌ هفٓدنا كﺗدٓدنا لمهكﺒﺎﺐ العرﺎٓﺐ كٖﺎىﺌﺊىﺌ هف الصﺌعدٓف فْ السمؾ

الدﺎمكهﺌسْ ،ىرﺗك ا﵀ أف ٓكﺒب لٍـ الﺒكفٓؽ فْ سعٍٓـ ،فْ ﺒﺄهٓف دﺎمكهﺌسٓﺐ ىﺌﺗﺚﺐ كﺚكٓهﺐ ،ﺒككف رصٓدنا

لمكطف كأﺎىﺌﺊً.

وآخر د وانا أن الحمد ﵀ رب العالمين
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