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٢  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

òß†Ôß@ @
  

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا  ، ن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره إ
من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصـحابه ومـن تـبعهم بإحسـان     

  .الدين إىل يوم
@†Èi@bßcZ  

، ، ، ، ]٢١األحزاب[ mmmm�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Állll : -جلّ وعال-يقول اهللا 
لذا فمن اخلطأ  والشراب والتصرفات،من اللباس  أوسع سعاومفهوم شامل إن مفهوم القدوة 

ــزأ القــدوة يف تصــرفات شخصــية   أن لعظيمــةاواجلنايــة الكــبري  ــة تجت هــي راجعــة لشــخص   ذاتي
 اتبنـاء احلضـار  القـدوة إىل القـدوة يف   بـل البـد أن تتسـع    فحسـب،  واالتباع اإلنسان بالتزكية 
  . يف األرض مث متكينها وتكوين دولة اإلسالم ورسم السياسات

يف سبيل اهللا، لتقـوم دولـة    ةماله رخيصنفسه و اًعئقضى عمره كله جماهدا با‘ النيب 
   ــن ميــر ــدة، ومل ول ــها،     اإلســالم اخلال ــاريخ مثل ــة   يفعلــى وجــه الت ــاس يصــبوا إليهــا قمــة عالي  الن

اليت  على أنقاض تلك احلضارة احملمدية ويتمثلوها يف حيام علّهم أن يقيموا حضارة إسالمية
  . املسلوب ويعيدوا جمد األمة ق التاريخ،اعميف أجذورها ضربت 

لك املناهج اليت رمسها لنـا  ت يف بناء احلضارة اإلسالمية إن من مصادر القدوة احملمديةو
ــ ــل وحــىت ا   يف مراســالته ‘ نيب ال ــراء ب ــوك واألم ــل ،   إىل املل حتمــل يف لعشــائر ورؤســاء القبائ

واللطف يف الدعوة واإلحسان ما يعجز عن تسطري  ؛البالغة والبيانالسياسة ومن  طياا معامل
  .روعتها القلم والبنان

وة ، فلـم  الـبالغ والـدع  مشوليـة   ‘إا الشمولية اليت جتلت يف حياة هذا الـنيب العظـيم   
مـا وراء  اجلزيـرة   إىل بـل تعـداهم إىل مـاوراءهم و   العشـائر والقبائـل    يقتصر على من حولـه مـن  

ــة مــن ملــوك وفــارس والــروم وغريهــم،    ������������������������������������������������������������mmmm وصــدق اهللا  العربي

����������������llll ]٢٨سبأ [.  
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٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

تلـك الرسـالة   ، إىل امللـوك واألمـراء    ‘ومن تلك الرسائل والكتـب الـيت كتبـها الـنيب     
محـل الرسـالة الصـحايب اجلليـل     وملك احلبشة ، ) ةمحصأَ(إىل النجاشي  ‘لها النيب اليت أرس

  : وهذا نصها ¢ عمرو بن أمية الضمري 
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل النجاشي عظيم احلبشة سـالم علـى   " 

الم املـؤمن  لقـدوس السـ  من اتبع اهلدى أما بعد فإين أمحد إليك اهللا الـذي ال إلـه إال هـو امللـك ا    
لبتــول الطيبــة احلصــينة بــن مــرمي روح اهللا وكلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي ا  ىاملهــيمن وأشــهد أن عيســ

من روحه ونفخه كمـا خلـق آدم بيـده وإين أدعـوك إىل اهللا وحـده ال شـريك        ىفحملت بعيس
ــاءين  فـــإين رســـول اهللا وإين أدعـــ     ــبعين وتـــوقن بالـــذي جـ ــه وأن تتـ وك لـــه واملـــواالة علـــى طاعتـ

والسـالم   نصـيحيت ) بـدون ألـف   كـذا (وجنودك إىل اهللا عـز وجـل وقـد بلغـت ونصـحت فـاقبلو      
)١( "اهلدى ) كذا بتائني(على من اتتبع 

  

الـيت حتمـل يف طياـا علومـا     ووملا كانت هذه الرسالة وثيقة من الوثائق النبوية اهلامة ، 
ملوضــوع البحــث ، واهللا ختيــار نــهج السياســي الشــرعي ، جــاء هــذا اال  وكنــوزا تضــاف إىل امل

  .العون والسداد منه  أسأل التوفيق و
@szjÛa@òîàçcZ@ @

، حيــث إــا ) الوثــائق النبويــة(كونــه يتنــاول أمــرا مهمــا ينبغــي االهتمــام بــه أال وهــو      - ١
 .مصدر من املصادر السياسية الشرعية الثرية

م ـا مـن   رِوسـريته يف رسـائله وكتاباتـه وأكْـ     ‘هذا البحث دراسة لسنة رسـول اهللا    - ٢
 .ساعات تقضى يف مطالعة سريته

صـلوات ريب  -أن جمال البحث متعلق بامليدان العملي الذي طبق فيـه الرسـول الكـرمي      - ٣
شــريعته ، ممــا يكســب الباحــث منــهجاً أبعــد مــا يكــون عــن النظريــات   -وســالمه عليــه

 .املتكلفة واالفتراضات اجلدلية

                                                           

) ١/٢٥٩،٢٥٨(واقدي عند ابن سعد يف الطبقات من طريق ال: رد أصل هذه الرسالة من طريقني األول و     )١(
وغريه، وحيث أن املقام ) ٢/١٣١،١٣٢(من طريق ابن إسحاق عند الطربي يف تارخيه : وغريه، و الثاين 

ليس مقام دراسة الطرق واألخبار الواردة يف بيان نص الوثيقة وإمنا مكان ذلك يف صلب البحث لذا أرجئت 
  . ٣٥-٢٩احلديث عنه هناك، راجع ص 
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٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

، وما حتمله من رصيد سياسي ضخم ) بويةالوثائق الن(قلة الكتابة اإلسالمية يف جمال   - ٤
 . مع مقارنة ذلك بالقانون الدويل املعاصر

  
 

@òîrzjÛa@òÜØ’½aZ@ @
١M@@Êì™ì½a@ñŠØÏ@÷b�cZ@ @

جاءت فكرة هذا املوضوع على خلفية ختصصي يف قسم السياسة الشرعية، ففي أثناء 
بق يف تقريرها الدراسة جتلى يل الكثري من السياسات الشرعية اليت كان لإلسالم الس

واليت مل تنل حظها ) السياسة يف الكتابات والرسائل النبوية(وتطبيقها، ومن هذه السياسات 
  . من البحوث والدراسات املتخصصة، فكان هذا حافزاً يل للبحث يف هذا اال

يف  ‘وملا كان من املتعذر حبث واستقصاء كل السياسات اليت طبقها الرسول الكرمي 
صر ذلك على رسالة من رسائله واليت مل يسبق ألحد أن قام تئله ، رأيت أن أقكتاباته ورسا

أن يعينين على  -جل وعال  -  بدراستها دراسة سياسية، فكان هذا البحث الذي أسأل اهللا
  .إمتامه وإخراجه كما جيب

٢M@@ÞbØ‘⁄a@ÝªZ@ @
 واألنظمة إعجاب كثري من أبناء املسلمني باحلضارة الغربية خاصة يف جمال القوانني

، وما هم واهللا إال ! اليت سنها أولئك القوم وظنوا بذلك حيازة السبق والتقدم والريادة 
بق خضتهم ، فالسبق كل الس ضت قبللوف لدولة اإلسالم اليت قامت قبل قيامهم ، و

ا لدولة اإلسالم خاصة يف جمال التنظيم والتسييس ، ومن تلك السياسات اليت سبق اإلسالم 
  . الغرب تلك الرسائل والبعثات إىل الدول ااورة 

ومن هنا جاء اإلشكال الذي حياول هذا البحث إيضاح جزء منه يف دراسة سياسية 
  .شرعية يدرك ا القارئ بإذن اهللا ما لدى الدولة اإلسالمية من السبق والتقدم يف هذا اال

٣M@@szjÛa@püúb�mZ@ @
  :ولة اإلجابة على أسئلة ثالث هيايسعى البحث بأكمله إىل حم

 .إىل النجاشي؟‘ السياسية املستفادة من رسالة النيب  واملعامل اجلوانب هي ما •
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٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ــني تلــك السياســات النبويــة املســتفادة مــن الر        • ــة املقارنــة ب ســالة بالقــانون الــدويل   كيفي
 .املعاصر ؟

 .ت الدولية ؟ما هو السبق الريادي الذي حققته السياسات النبوية يف جمال العالقا •

 

@Êì™ì½a@‰bîn�a@lbj�cZ@ @
 ).أمهية املوضوع(ما سبق بيانه يف   - ١

املسامهة يف وضع لبنة يف بناء القانون الدويل العام يف الفقه اإلسـالمي وهـو ماصـطاح      - ٢
وهـو جانـب قلـت الكتابـات األصـلية فيـه يف عصــرنا       ) بالسـري (عليـه يف كتـب الفقهـاء    

ــيت تت    ــات ال ــة بالكتاب ــراهن مقارن ــدوين     ال ــائي واألحــوال الشخصــية وت ــق بالفقــه اجلن عل
 .أقوال الفقهاء واتهدين 

هلــا أمهيــة عظمــى يف الفقــه اإلســالمي ، حيــث إــا نــص     النبويــة أن الوثيقــة السياســية  - ٣
تشريعي مكتوب ، يترتب عليه آثارا والتزامـات ، ويسـتفاد منـها أحكامـا وسياسـات      

سياسية مـن وثـائق الدولـة اإلسـالمية علـى      ، وكانت هذه الرسالة إىل النجاشي وثيقة 
م فإا تكـون  يف عالقاا مع غريها من الدول واألقاليم ، ومن ثَ ‘عهد رسول اهللا 

 .جماال للمقارنة بالقانون الدويل املعاصر

ربز أثـــرا مـــن آثـــار تطبيـــق أن هـــذه الرســـالة إىل النجاشـــي علـــى وجـــه اخلصـــوص ، تـــ   - ٤
ن وصلت تلك الرسالة إىل النجاشـي مـع مبعـوث    السياسة الشرعية يف األرض ، فما إ

إال ويعلــن إســالمه ويصــبح أول ملــك يشــهر إســالمه يف العهــد اإلســالمي      ‘الــنيب 
 .اجلديد 

مشله للباحثني واملتخصصني وغريهـم لكـي يسـهل االطـالع      تقريب هذا املوضوع وملّ  - ٥
 .عليه 

@òÔib�Ûa@pb�a‰†ÛaZ@ @
االلكترونية املتخصصة يف هـذا اـال ، مل   بعد رجوعي إىل عدد من املكتبات واملواقع 

  :أجد دراسة مستقلة يف نفس املوضوع الذي أحبث فيه ، إال ما جاء يف كتابني اثنني مها 
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٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

@ÞëþaZ  للـدكتور  ) جمموعـة الوثـائق السياسـية للعهـد النبـوي واخلالفـة الراشـدة       (كتاب
ئق فقـط دون بيـان ألحكامهـا    حممد محيد اهللا ، لكن هذا الكتاب ذكر فيه مؤلفه جمموعة الوثا

  .السياسية ومن ضمنها هذه الوثيقة 
@@ïãb�rÛaZ   للـدكتور خالـد الفهـداوي ، وهــذا    ) الفقـه السياسـي للوثـائق النبويـة    (كتـاب

الكتاب ذكر فيه مؤلفه أغلـب الوثـائق النبويـة ومـن ضـمنها رسـالة الـنيب إىل النجاشـي ، لكـن          
اج بعـض الفوائـد منـها مـن غـري استقصـاء ملـا        كل ما ذكر فيها هو الرسالة وشـرحها مـع اسـتنت   

  .حوته هذه الرسالة من السياسات النبوية التشريعية 
لقــانون إىل النجاشــي ، دراسـة مقارنــة با  ‘الــنيب  رسـالة (لكـن موضــوع حبثـي هــو    

علــى قــدر الوســع   -،حيــث إين سأشــرح هــذه الرســالة    علــى وجــه اخلصــوص ) الــدويل العــام 
ها من فقه السياسة الشرعية وأقارن ذلك بالقانون الدويل العام وأستخرج ماورد في -والطاقة 

  . واملعمول به يف الدول احلديثة اليوم
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٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

@szjÛa@wèäßZ@ @
  :ويتضمن ثالثة أمور    
@Þëþa@Z@Êì™ì½a@¿@òibnØÛa@wèäßZ@ @

ويف كـل مبحـث    -ما أمكـن إىل ذلـك    -االعتماد عند الكتابة على املصادر األصلية  -١
 .حبسبه 

أحـرر حمـل الـرتاع مث أذكـر      –إن كانـت هنـاك مسـائل خالفيـة      -ئل اخلالفيـة  يف املسا -٢
األقــوال يف املســائل مقتصــرا علــى املشــهور مــن املــذاهب األربعــة يف الغالــب مــع ذكــر   
األدلــة لكــل قــول مث أتبــع ذلــك ببيــان القــول الــراجح فيهــا علــى مــا يظهــر يل رجحانــه  

 .وسبب الترجيح 

مــي ، واملوضــوعية يف الطــرح ، والتجــرد عــن األهــواء   احلــرص علــى التــزام املنــهج العل  -٣
 .  واألحكام املسبقة ، مع البعد عن التعصب ، والتجريح للرأي املخالف 

 .احلرص على التسلل املنطقي يف عرض املادة العلمية  -٤

 .يكون مقدار البحث ألي مسألة حسب ما يناسب مقام ذكرها يف البحث -٥

أن أنقل عن املصادر باملعىن ال بالنص غالباً، ما  :كتابة البحث بأسلويب اخلاص، مبعىن -٦
مل يكـــن املقـــام يتطلـــب ذلـــك الكـــالم بنصـــه فـــأذكره علـــى مـــا هـــو عليـــه وأشـــري إليـــه   

 .باحلاشية

ــه، يف تقريــر فكــرة، أو نصــب دليــل، أو مناقشــته، أو ضــرب        -٧ االعتــراف بالســبق ألهل
إلحالـة علـى   ، وذلـك بـذكره يف صـلب البحـث أو ا    ...مثال أو ترجيح رأي أو غريها

 .مصدره يف اهلامش 

@bîãbq@Z@“îàènÛaë@ÕîÜÈnÛa@wèäßZ@ @
 .أعزو اآليات إىل سورها وأرقامها  -١

ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلية وذلك بأن أحيل إىل املصدر مع ذكـر   -٢
أو األثـر إن كـان مـذكورا يف     –إن وجد  –الكتاب واجلزء والصفحة ورقم احلديث 

 .املصدر
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٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

كـل حـديث مـن حيـث الصـحة والضـعف إن مل يكـن يف الصـحيحني أو          أذكر درجـة  -٣
 .أحدمها ، فإن كان يف الصحيحني أو أحدمها فأكتفي بذلك 

توثيـــق املعـــاين اللغويـــة مـــن معـــاجم اللغـــة املعتمـــدة وتكـــون اإلحالـــة عليهـــا بـــاجلزء أو   -٤
 .الصفحة 

صـة ـا أو   توثيق املعـاين االصـطالحية ومـا يـرد مـن غريـب األلفـاظ يف الكتـب املتخص         -٥
 .كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا املصطلح أو من كتب املصطلحات املعتمدة 

تكون اإلحالة إىل املصـدر يف حالـة النقـل احلـريف منـه بـذكر امسـه واجلـزء والصـفحة ،           -٦
 ...) .انظر(ويف حالة النقل باملعىن أذكر مسبقاً بكلمة 

، أكتفي )إخل...ومكاا، وتارخيها النشر، رقم الطباعة، (املعلومات املتعلقة باملراجع   -٧
 .بذكرها يف قائمة املصادر واملراجع، وال أذكر شيئاً من ذلك يف هامش البحث 

@ZbrÛbq@Z@òîàîÄänÛaë@òîÜîØ’nÛa@òîybäÛbi@ÕÜÈní@bßZ@ @
االعتناء بصحة املكتـوب، وسـالمته مـن الناحيـة اللغويـة واالمالئيـة والنحويـة ومراعـاة          -١

 .سلوبهحسن تناسق الكالم ورقي أ

العناية بضبط األلفاظ، وخاصة اليت يترتب على عدم ضبطها شيء مـن الغمـوض، أو    -٢
 .إحداث لبس، أو احتمال بعيد

 .العناية بعالمات الترقيم، ووضعها يف مواضعها الصحيحة -٣

إخل، مـا يـدل علـى انتهائـه مـن      ...أضع عند ايـة كـل مسـألة، أو مطلـب، أو مبحـث       -٤
 .العالمات املميزة

 ﴾ ﴿بني قوسني ذا الشكل  أضع اآليات -٥

 ((  ))أضع األحاديث بني قوسني ذا الشكل  -٦

 " "أضع ما نقلته بنصه بني قوسني ذا الشكل  -٧

ألتــزم بكــل مــا يطلــب مــين ســواء مــن القســم أو مــن املشــرف عنــد رغبــة التعــديل أو         -٨
 .إضافة مباحث جديدة 
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٩  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

@szjÛa@òĐ�Z@ @
  :كالتايل وتشتمل على مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة ، وهي 

òß†Ô½a@@Z@ @
وتشتمل على االفتتاحية، وأمهيـة البحـث، وأسـباب اختيـاره، والدراسـات السـابقة، ومنـهج        

  .البحث
†îèànÛa@@Z@ @

        ::::ثالثة مباحث ثالثة مباحث ثالثة مباحث ثالثة مباحث     وحتتهوحتتهوحتتهوحتته
        ::::البحث، وحتته ثالث مطالبالبحث، وحتته ثالث مطالبالبحث، وحتته ثالث مطالبالبحث، وحتته ثالث مطالب    يفيفيفيفباملصطلحات الواردة باملصطلحات الواردة باملصطلحات الواردة باملصطلحات الواردة     عريفعريفعريفعريفالتالتالتالت        ::::األول األول األول األول     املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  تعريف الرسالة: األول  املطلب
  )فقه السري( ييف القانون الدويل اإلسالمتعر: الثاين  املطلب
  تعريف القانون الدويل العام: الثالث  املطلب

        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان نص الرسالة وتوثيقهانص الرسالة وتوثيقهانص الرسالة وتوثيقهانص الرسالة وتوثيقها: : : : الثاين الثاين الثاين الثاين     املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
  ‘الذي كاتبه النيب  شييف تعيني شخصية النجا:  األول املطلب
  ن الـنيب  أصـح الطـرق واألخبـار يف بيـان نـص الوثيقـة املرسـلة مـ        :  الثـاين  املطلب

  للنجاشي‘               
        ::::املوقف من الرسالة ، وحتته مطلباناملوقف من الرسالة ، وحتته مطلباناملوقف من الرسالة ، وحتته مطلباناملوقف من الرسالة ، وحتته مطلبان: : : : الثالث الثالث الثالث الثالث     املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  :حال احلبشة قبل إرسال الرسالة، وحتته أربعة فروع : األول  املطلب
  عامة عن أرض احلبشة نبذة : األول الفرع
  ديانة أهل احلبشة:   الثاين الفرع
  ة للحبشةأصحم يقصة متلك النجاش:  الثالث الفرع
  لعربيةاحلبشة باجلزيرة ا عالقة  :  الرابع الفرع

  :وحتته فرعان  ،‘موقف النجاشي من رسالة النيب : الثاين  املطلب
  حتديد وقت إسالم النجاشي: األول  الفرع
  ‘رسالة النيب  لىجواب النجاشي ع: الثاين  الفرع
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١٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Þëþa@Ý–ÐÛa@@Z@ @
�äÛa@òÛb�‰@¿@òîÇŠ’Ûa@ò�bî�Ûa@éÔÏ     ‘ ‘ ‘ ‘µg@ï‘bväÛa@        

        ::::وحتته أربعة مباحث وحتته أربعة مباحث وحتته أربعة مباحث وحتته أربعة مباحث 
        ::::، وحتته ستة مطالب ، وحتته ستة مطالب ، وحتته ستة مطالب ، وحتته ستة مطالب التفسري السياسي لنص الرسالةالتفسري السياسي لنص الرسالةالتفسري السياسي لنص الرسالةالتفسري السياسي لنص الرسالة: : : : املبحث األول املبحث األول املبحث األول املبحث األول 
  شعار الوثيقة النبوية: األول  املطلب
  البدء بتعريف املُرسل: الثاين  املطلب
  حتديد اسم املُرسل إليه ولقبه: الثالث  املطلب

  حتية املُرسل إليه وتوديعه: املطلب الرابع 
  موضوع الوثيقة النبوية: املطلب اخلامس 
  لغة الوثيقة النبوية: املطلب السادس 

        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان السياسة يف اختيار الرسل وإرساهلمالسياسة يف اختيار الرسل وإرساهلمالسياسة يف اختيار الرسل وإرساهلمالسياسة يف اختيار الرسل وإرساهلم: : : : املبحث الثاين  املبحث الثاين  املبحث الثاين  املبحث الثاين  
  صفات الرسل والسفراء: األول  املطلب
  ¢حملة تعريفية عن الصحايب اجلليل عمرو بن أمية الضمري : الثاين  املطلب

        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان املبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقات السياسيةاملبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقات السياسيةاملبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقات السياسيةاملبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقات السياسية: : : : ث ث ث ث املبحث الثالاملبحث الثالاملبحث الثالاملبحث الثال
  ‘التوقيت املناسب يف مراسالت النيب : األول  املطلب
  فوائد املبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقات السياسية: الثاين  املطلب

        املكاسب السياسية للرسائل النبويةاملكاسب السياسية للرسائل النبويةاملكاسب السياسية للرسائل النبويةاملكاسب السياسية للرسائل النبوية: : : : املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@Z@ @

@@@�ä�Ûa@òÛb��‰@¿@òîÇŠ�’Ûa@ò�bî�Ûa@éÔÏ@òã‰bÔß    ‘‘‘‘    @@@æìãb�ÔÛbi@ï�‘bväÛa@µg@ @
@@@@@@@@âbÈÛa@ïÛë†Ûa            

        ::::وحتته ستة مباحث وحتته ستة مباحث وحتته ستة مباحث وحتته ستة مباحث 
        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان وظائف الرسل ومهماموظائف الرسل ومهماموظائف الرسل ومهماموظائف الرسل ومهمام: : : : املبحث األول املبحث األول املبحث األول املبحث األول 
  وظائف الرسل ومهمام يف الفقه السياسي الشرعي: األول  املطلب
ــاين  املطلــب ــة وظــائف الرســل  : الث ومهمــام يف الفقــه السياســي الشــرعي، مبــا     مقارن

  يقابله يف القانون الدويل العام
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١١  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

        
        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان حصانة الرسلحصانة الرسلحصانة الرسلحصانة الرسل: : : : املبحث الثاين املبحث الثاين املبحث الثاين املبحث الثاين 
  الرسل يف الفقه السياسي الشرعي حصانة: األول  املطلب
الرســـل يف الفقـــه السياســـي الشـــرعي، مبـــا يقابلـــه يف   حصـــانةمقارنـــة : الثـــاين  املطلـــب

  لعامالقانون الدويل ا
        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان آثار االعتداء على الرسلآثار االعتداء على الرسلآثار االعتداء على الرسلآثار االعتداء على الرسل: : : : املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث 
  يف الفقه السياسي الشرعي آثار االعتداء على الرسل: األول  املطلب
ــة : الثــاين  املطلــب ــار االعتــداء علــى الرســل  مقارن يف الفقــه السياســي الشــرعي، مبــا    آث

  يقابله يف القانون الدويل العام
        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان املة الرسل عند انتهاء مهماماملة الرسل عند انتهاء مهماماملة الرسل عند انتهاء مهماماملة الرسل عند انتهاء مهمامقواعد معقواعد معقواعد معقواعد مع: : : : املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  
  يف الفقه السياسي الشرعي قواعد معاملة الرسل عند انتهاء مهمام: األول  املطلب
يف الفقــه السياســي  قواعــد معاملــة الرســل عنــد انتــهاء مهمــاممقارنــة : الثــاين  املطلــب

  الشرعي، مبا يقابله يف القانون الدويل العام
        ::::، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان االعتراف بالسيادةاالعتراف بالسيادةاالعتراف بالسيادةاالعتراف بالسيادة: : : : س س س س املبحث اخلاماملبحث اخلاماملبحث اخلاماملبحث اخلام

  االعتراف يف القانون الدويل: األول  املطلب
، ومقارنــة ذلــك بالفقــه  أنــواع االعترافــات يف الواقــع الــدويل املعاصــر  : الثــاين  املطلــب

  السياسي الشرعي
        ::::    مثانية مطالبمثانية مطالبمثانية مطالبمثانية مطالب، وحتته ، وحتته ، وحتته ، وحتته أساسيات يف كتابة النص الرسايلأساسيات يف كتابة النص الرسايلأساسيات يف كتابة النص الرسايلأساسيات يف كتابة النص الرسايل: : : : املبحث السادس املبحث السادس املبحث السادس املبحث السادس 

  شعار املذكرة الدبلوماسية: األول  املطلب
  البدء بتعريف املُرسل: الثاين  املطلب
  طريقة نقل املذكرات الدبلوماسية: الثالث  املطلب

  حتديد اسم املُرسل إليه ولقبه : املطلب الرابع 
  حتية املُرسل إليه : املطلب اخلامس 
  ا املذكرات تكتباللغة اليت : املطلب السادس 
  وضع التاريخ على املذكرات  :املطلب السابع 
  ختم املذكرات :املطلب الثامن 
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١٢  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

        
@ò·b¨a@Zpbî•ìnÛaë@wöbnäÛa@‹Šic@bèîÏëN@ @
÷‰bèÐÛa@@@ZÝàn’më@óÜÇ@@Z@ @
  .  القرآنية اآليات فهرس •

 .  النبوية األحاديث فهرس •

 .  األعالم فهرس •

 .  والمراجع المصادر فهرس •

  .  الموضوعات فهرس •
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١٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

èànÛa†��î@ @
  

  

        ::::ثالثة مباحث ثالثة مباحث ثالثة مباحث ثالثة مباحث     وحتتهوحتتهوحتتهوحتته
@Þëþa@szj½a@Z@szjÛa@¿@@ñ…‰aìÛa@pbzÜĐ–½bi@ÑíŠÈnÛa،،،، وحتته ثالث مطالبوحتته ثالث مطالبوحتته ثالث مطالبوحتته ثالث مطالب::::@ @

  

        تعريف الرسالةتعريف الرسالةتعريف الرسالةتعريف الرسالة: : : : األول األول األول األول     املطلباملطلباملطلباملطلب
        ))))فقه السريفقه السريفقه السريفقه السري((((تعريف القانون الدويل اإلسالمي تعريف القانون الدويل اإلسالمي تعريف القانون الدويل اإلسالمي تعريف القانون الدويل اإلسالمي : : : :         الثاينالثاينالثاينالثاين    املطلباملطلباملطلباملطلب
        تعريف القانون الدويل العامتعريف القانون الدويل العامتعريف القانون الدويل العامتعريف القانون الدويل العام: : : : الثالث الثالث الثالث الثالث     املطلباملطلباملطلباملطلب
@ïãbrÛa@szj½a@Z�ŠÛa@—ãbèÔîqìmë@òÛb@،،،،    وحتته مطلبانوحتته مطلبانوحتته مطلبانوحتته مطلبان::::@ @
        ‘‘‘‘الذي كاتبه النيب الذي كاتبه النيب الذي كاتبه النيب الذي كاتبه النيب     جاشيجاشيجاشيجاشييف تعيني شخصية النيف تعيني شخصية النيف تعيني شخصية النيف تعيني شخصية الن: : : :     األولاألولاألولاألول    املطلباملطلباملطلباملطلب

        أصــــح الطــــرق واألخبــــار يف بيــــان نــــص الوثيقــــة املرســــلة مــــن        أصــــح الطــــرق واألخبــــار يف بيــــان نــــص الوثيقــــة املرســــلة مــــن        أصــــح الطــــرق واألخبــــار يف بيــــان نــــص الوثيقــــة املرســــلة مــــن        أصــــح الطــــرق واألخبــــار يف بيــــان نــــص الوثيقــــة املرســــلة مــــن        : : : : الثــــاين الثــــاين الثــــاين الثــــاين     املطلــــباملطلــــباملطلــــباملطلــــب
        للنجاشيللنجاشيللنجاشيللنجاشي‘ ‘ ‘ ‘     النيبالنيبالنيبالنيب                                                                

@sÛbrÛa@szj½a@Z@òÛb�ŠÛa@åß@ÑÓì½a،،،،    وحتته مطلبانوحتته مطلبانوحتته مطلبانوحتته مطلبان::::@ @
        ::::    فروعفروعفروعفروع    أربعةأربعةأربعةأربعة    وحتتهوحتتهوحتتهوحتته    ،،،،بشة قبل إرسال الرسالةبشة قبل إرسال الرسالةبشة قبل إرسال الرسالةبشة قبل إرسال الرسالةحال احلحال احلحال احلحال احل: : : : األول األول األول األول     املطلباملطلباملطلباملطلب

        حلبشةحلبشةحلبشةحلبشةعامة عن أرض اعامة عن أرض اعامة عن أرض اعامة عن أرض ا    نبذةنبذةنبذةنبذة: : : : األول  األول  األول  األول      الفرعالفرعالفرعالفرع
        ديانة أهل احلبشةديانة أهل احلبشةديانة أهل احلبشةديانة أهل احلبشة: : : : الثاين  الثاين  الثاين  الثاين      الفرعالفرعالفرعالفرع
        قصة متلك النجاشي أصحمة للحبشةقصة متلك النجاشي أصحمة للحبشةقصة متلك النجاشي أصحمة للحبشةقصة متلك النجاشي أصحمة للحبشة: : : : الثالث الثالث الثالث الثالث     الفرعالفرعالفرعالفرع
        احلبشة باجلزيرة العربيةاحلبشة باجلزيرة العربيةاحلبشة باجلزيرة العربيةاحلبشة باجلزيرة العربية    عالقةعالقةعالقةعالقة: : : : الرابع  الرابع  الرابع  الرابع      الفرعالفرعالفرعالفرع

        ::::    فرعانفرعانفرعانفرعانحتته حتته حتته حتته وووو    ،،،،‘‘‘‘موقف النجاشي من رسالة النيب موقف النجاشي من رسالة النيب موقف النجاشي من رسالة النيب موقف النجاشي من رسالة النيب : : : : الثاين الثاين الثاين الثاين     املطلباملطلباملطلباملطلب
        حتديد وقت إسالم النجاشيحتديد وقت إسالم النجاشيحتديد وقت إسالم النجاشيحتديد وقت إسالم النجاشي: : : : األول األول األول األول     الفرعالفرعالفرعالفرع
  ‘جواب النجاشي على رسالة النيب جواب النجاشي على رسالة النيب جواب النجاشي على رسالة النيب جواب النجاشي على رسالة النيب : : : : الثاين الثاين الثاين الثاين     الفرعالفرعالفرعالفرع
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١٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

szj½a@Þëþa@ @
ÑíŠÈnÛa@@@ñ…‰aìÛa@pbzÜĐ–½bi¿@szjÛa@ @

  

  :ثالث مطالب وحتته
        

kÜĐ½a@@Þëþa@@ZÑíŠÈm@òÛb�ŠÛa@ @
        

òÛb�ŠÛa@@¿òÌÜÛaZ@ @
أصل واحد مطرد منقاس، يدل على االنبعاث  والسني والالم الراءمن الرسل و مأخوذة

  . واالمتداد
ــال  ــلهر: ويق ــلٌ   اَس راَســلة فهــو مراسم ل،ورــي ــوم أي أرســل بعضــهم إىل     س وتراســل الق

  .بعض
الريـــاح  هـــيو املرســـالت منـــهو ، ،التســـليط واإلطـــالق واإلمهـــال والتوجيـــه  واإلرســـال

  . رسائل معواجل ،بالكسر والفتح) لرسالةا( واالسم ،املالئكة أو
@ëòÛb�ŠÛa@@¿�ýĐ•üaZ@ @

  . ولسور لٌسرفهو م ة،فالنا يف رسال وأرسلت ،لغريا إىلرسل أُ ذيال الكالم هي
ــه ذو ر   ومســي اســم مــن أرســلت   : ســولوالر ،أي ذو رســالة ولســالرســول رســوال ألن

  .وكذلك الرسالة 
ملسـائل الـيت تكـون مـن نـوع      ا نقليـل مـ   ىاملشـتملة علـ   لـة ا : مبعـىن  أيضـاً  سـالة الر وتأيت

  .)١(واحد
                                                           

/ الالم، ف/ ب منظور البن العرب ولسان ؛١٠٠٦ الراء/ الالم، ف/ ب للفريوزآبادي احمليط القاموس: انظر    )١(
 ؛٤/١٧٠٩) رسل(الراء، مادة / الالم، ف/ ب للجوهري والصحاح ؛٢٨٤-١١/٢٨١) رسل(الراء، مادة 

 القاموس جواهر من روسالع    وتاج ؛٣٩٢/ ٢ )رسل(الراء، مادة / ك فارس البن اللغة مقاييس معجم    و
األلف / ف الكفومي البقاء ألىب الكليات وكتاب ؛٧٧-٧٣/ ٢٩) رسل(الراء مع الالم، مادة / ف للزبيدي

 . ٨٥٩/ ١للتهانوي والعلوم الفنون اصطالحات وكشاف ؛٩٨ )اإلرسال(والراء، مادة 
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١٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@ïãbrÛa  @ @
ÑíŠÈm@@ïßý�⁄a@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛaI�ğ�Ûa@éÔÏH@ @

@ @
Züëc@@Z@…aŠ½a�i@@I@æìãbÔÛa@H@ë@I@ïÛë†Ûa@Hñ…ŠÐß@Z@ @
دخلـت إىل   روميـة  بـل هـي فارسـية األصـل أو     ربيـة كلمة قـانون ليسـت ع  : ) القانون ( 

  . )١(السريانية قاللغة العربية عن طري
مث  ،)٢(قــوانني مبعــىن األصــول ىوجتمــع علــ ،وطريقــه الشــيء مقيــاس األصــل أو معناهــاو

على كل أمر كلي ينطبق على مجيـع جزئياتـه    عاماًصارت تطلق مبعىن القاعدة، وتطلق إطالقاً 
  .)٣(اليت نتعرف ا على األحكام

ن الـذي  الكلمة املقصود منها أا تعـرب بطريقـة ذات مغـزى أكـرب عـن فـرع القـانو        وهذه
  .)٤(يطلق عليه اسم قانون األمم

لغة يف الدلْو وانقالب الـدهر مـن حـال إىل حـال،      يالدول وه منأصلها : ) الدويل (  
 ، الـذي يتـداول بعينـه    الشـيء  اسـم ل وهـي  ووالدولة ترجـع إىل د  ، دارت: ودالت األيام أي 

واجلمع دالتو ود٥(ودال الثوب يدول أي بلي ،لو( .  
Zbîãbq@@ZŠ½a…a@@�iIïßý�⁄a@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛa@H@òj×ŠßZ@ @

مـن املصـطلحات    يمصـطلح القـانون الـدويل اإلسـالم     إن :) القـانون الـدويل اإلسـالمي   (
ومـع ذلـك فلـيس مـن نتـائج عـدم اسـتخدام هـذا          املسـلمون، احلديثة اليت مل يستخدمها الفقهاء 

 فقـد عرفهـا ولكـن يف إطـار     ، دوليةال يةالقانون األحكام مل يعرف ياملصطلح أن الفقه اإلسالم
ــاولحيــث  ،آخــر ــدول     الفقهــاء تن ــة اإلســالمية بغريهــا مــن ال ــة الدول ــواب  األخــرى عالق يف أب

                                                           

 . ١٥ ضمريية مجعة لعثمان اإلسالم يف الدولية العالقات    )١(

 . ٢١٩للجرجاين والتعريفات ؛١٢٢٦القاف /النون، ف/ب  احمليط وسالقام    )٢(

 . ١٣/٣٤٩،٣٥٠) قنن(القاف، مادة /النون، ف/ب العرب لسان    )٣(

 هرقل إىل ‘ النيب رسالة عن ،نقال٣٥٢ً نونيهام وجيفري أنيانز غراهام الدولية للعالقات بنغوين قاموس    )٤(
 . ١١للعقيل

 . ١١/٢٥٢) دول(الدال، مادة /الالم، ف/ ب العرب ولسان ؛١٠٠١ الدال/الم، فال/ ب احمليط القاموس    )٥(
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١٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 عـن اخلـراج والسياسـة الشـرعية     تواملغـازي ويف بعـض املؤلفـا    السـري  عن وهوفيما كتب ،اجلهاد
  . )١(كذلك

الـدويل   قـانون ال"ـالـبعض بـ   اعن طبيعة عالقة الـدول مـع بعضـه    فإن التعبري احلديث ذاوهل
ومــن هنــا حيســن بنــا  " ريفقــه الســ"عنــد علمــاء املســلمني بـــ  يســمى منــدرج حتــت مــا  هــو" العــام

  . من التبيان والتوضيح بشيء عليهالتعريج 
ZbrÛbq@@Z@�i@…aŠ½a@I@�ğ�Ûa@éÔÏ@H@ZbyýĐ•aë@òÌÛZ@ @

  : يف اللغة" السري" تعريف
يكـون   ذلكمضي وجريان، يقال سار يسري سريا، وأصل يدل على  اءوالياء والر السني

  . )٢(ألا تسري وجتري ؛الشيء والسنة يف الطريقة: والسرية ،ليال وارا
  . )٣(ا اهليئة ويراد أيضا وتطلق

الـيت   لـة احلا أي ]٢١:طـه  سـورة [ mmmm������������������������������������������������llll:  قوله تعاىل ومنه
  . )٤(كان عليها من كوا عوداً

ÑíŠÈm@B�ğ�Ûa@Büa@¿ïèÔÐÛa@�ýĐ•Z@ @
 مـن  عند الفقهاء املتقدمني حيث ذكروا له عدة تعاريف متقاربة) السري(مصطلح  وجد

ألنه يـبني   ؛)ضمن املبسوط السرييعين كتاب ( كتابمسي هذا ال ": ماجاء يف املبسوط : ذلك
ومــع أهــل العهــد منــهم مــن    ، فيــه ســرية املســلمني يف املعاملــة مــع املشــركني مــن أهــل احلــرب    

ومع أهـل   ، راربعد اإلق نكارهم أخبث الكفار باإل الذينتأمنني وأهل الذمة ومع املرتدين سملُا
  . )٥("البغي الذين حاهلم دون حال املشركني

                                                           

 .٢٢٧،٢٢٦ ضمريية مجعة عثمان د الشيباين احلسن بن حممد اإلمام فقه يف الدولية العالقات أصول    )١(

 . ٣/١٢٠،١٢١فارس البن اللغة مقاييس    )٢(

 . ٤/٣٩٠ )سري(السني مادة /الراء، ف/ ،ب العرب لسان    )٣(

 . ٢/٧األصفهاين للراغب الكرمي القرآن ألفاظ مفردات    )٤(

 . ١٠/٢للسرخسي املبسوط    )٥(
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١٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ألن أول أمرنا  ؛يف لسان الشرع على أمور املغازي لبتغ..السري ":  أنيس الفقهاء ويف
داة ومـــع العـــ رومعامالتـــه مـــع الغـــزاة واألنصـــاســـري اإلمـــام : ـــا املـــراد وأن إىل العـــدو، الســـري

  . )١("والكفار
علـم يبحـث املسـائل واألحكـام الـيت تـبني طـرق        : " بأنـه ) السـري علـم  (أن يعـرف   وميكن

أهـل   مـن  -مع غريها من الدول واجلماعات واألفـراد   ،)دار اإلسالم(تعامل الدولة اإلسالمية 
  . )٢("يف الداخل واخلارج  - امللل األخرى

فيـه   علـى الكفـار األصـليني فلـم يلحـق      يقصـر ) السـري  لمع(يف هذا التعريف أن  يالحظو
  .البغاة واملرتدين 

ــرب التعــاريف ملقصــود    ريــفهــذا التع ولعــل ــة والشــافعية     مجهــورأق الفقهــاء مــن املالكي
  . )٣(واحلنابلة خالفاً للحنفية

إلسـالمي علـى اسـتخدام    واملؤلفني يف الفقه ا ابالكتالعصر احلديث درج كثري من  ويف
" القـانون اجلنـائي  "و" قـانون األحـوال الشخصـية   :"فروع كثرية من الفقه مثـل  كلمة القانون يف

املقارنـة بـني    ةوكـان ذلـك نتيجـة الدراسـ     ، الشـريعة  مضـافة إىل اإلسـالم أو  " القانون الدويل"و
  . )٤(نيورغبة يف تقريب أحكام الفقه اإلسالمي إىل غري املختص ،الشريعة والقانون

يف لفظــه  اجلديــد)  الــدويل اإلســالمي القــانون(  صــطلحهنــا بــرز هــذا املصــطلح م  ومــن
  : كثرية منها تعاريفب فرالقدمي يف مقصوده ومضمونه ولقد ع ،وتركيبه
سـواء كـانوا أشخاصـاً     ، مسـاملني  حمـاربني أو  ، القواعد امللزمة يف معاملة غري املسـلمني "
  . )٥("أم يف خارجهايف دار اإلسالم  ، أم دوالً

جمموعـة القواعـد واألحكـام يف الشـريعة اإلسـالمية الـيت تلتـزم ـا         " بعضهم بقولـه  هوعرف
  . )٦("خرىالدولة اإلسالمية يف عالقاا مع الدول األ

                                                           

 . ٦٤للقونوين الفقهاء أنيس    )١(

 . ٧٠ العتييب سعد.د املسلمني بغري اإلسالمية الدولة عالئق يف املتغريات فقه    )٢(

 . ٧٠،٦٩ السابق املرجع: انظر    )٣(

 . ٣٨ ضمريية مجعة عثمان.د اإلسالم يف الدولية العالقات    )٤(

 . ٤٤ أرمنازي جنيب.د اإلسالم يف الدويل الشرع    )٥(

 .١٤زيدان الكرمي عبد.د فقهية حبوث جمموعة    )٦(
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١٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@sÛbrÛa@@ @
ÑíŠÈm@âbÈÛa@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛa@ @

@ @
Züëc@@Z@�i@…aŠ½a@I@æìãbÔÛa@H@ë@I@ïÛë†Ûa@H@ñ…ŠÐßZ@ @
  .)١(قريباً فقد سبق الكالم عنها ) الدويل(و) القانون(عن كلميت  أما

Zbîãbq@@Z…aŠ½a@�i@@IæìãbÔÛa@ïÛë†Ûa@âbÈÛa@@Hòj×Šß@Z@ @
 أوصــل هــذه التعــاريف إىل ضـهم يف تعريفــه حــىت إن بع نفسـهم أ اختلــف القــانونيون فقـد 

ا هو اختالفهم يف نظرم إىل كنه هـذ  االختالفولعل السبب يف هذا  ، أكثر من مائة تعريف
 بســبب تغــري ،القــانون وذلــك تبعــاً ملدارســهم القانونيــة الــيت خيتلــف بعضــها عــن الــبعض اآلخــر  

هذه املدارس واتساع مفهوم القانون الـدويل العـام عنـد الـبعض      ابوجهات النظر من قبل أرب
  . )٢(وضيقه عند البعض اآلخر

وقــانون  ، رالبشــ قــانون قــانون الشــعوب أو:  إن هلــذا القــانون تســميات عديــدة منــها مث
  . )٣( السياسي اخلارجي نونوالقا ، وقانون اجلنس البشري ، احلرب والسلم

  : يلي به القانون الدويل العام ما فرع ومما
القواعــد الــيت تــنظم العالقــات بــني الــدول وحتــدد حقــوق كــل منــها     جمموعــة: "هــو قيــل
  . )٤("وواجباته

حقوق الدول والتزاماا فيما بينها ويف  القواعد القانونية اليت حتدد جمموعة: " هو وقيل
كمــا تــبني لنــا قواعــد التنظــيم الــدويل ومــدى احلمايــة الــيت يعطيهــا   ،مواجهــة املنظمــات الدوليــة

  . )٥("القانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                                           

 . األوىل الفقرة يف الثاين املطلب يف   )١(

 .٧٩ املسلمني بغري اإلسالمية الدولة عالئق يف املتغريات فقه:  انظر    )٢(

 .٧٩ املتغريات فقه عن نقال ،٤اذوب حممد. د العام الدويل القانون يف حماضرات    )٣(

 .١٨هيف أبو صادق علي العام الدويل القانون    )٤(

 . ١٠الفار الواحد عبد.د العام الدويل القانون    )٥(
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Ý�†ß@Z@ @
فعــل مــن قــول أو ‘إىل الــنيب  شــيءنســبة  نبــني يــدي هــذا املبحــث القــول بــأ  جمــلي 

 ‘ورسائل النيب  ، جيب أن ختضع إىل قواعد صارمة يف التدقيق والتحقيق غريها أو صفة أو
يف جمملـها   ‘ورسائل الـنيب   ، من قبيل القول اليت جيب أن متر على قواعد التدقيق والتحقيق

 ، الريــب لتقبــ موثقــة توثيقــا يرفعهــا إىل مســتوى املســلمات التارخييــة واحلقــائق األثريــة الــيت ال 
  : يلي ومن ذلك ما ، وذلك لتضافر األدلة على صحتها بصورة عامة

 ، واستفاض ذكـر نصـوص بعضـها    ، خرب هذه الرسائل يف أمهات املصادر القدمية تواتر - ١
 : يلي ومنها ما

اللذين انفرد املسلمون  ، عليها يف التثبت والتوثيق يعلى اليت ال نبويةالسنة ال دواوين ----أأأأ
 .كالصحيحني والسنن واملسانيد وااميع واملصنفات وغريها ، ألخباريف نقل ا ا
 ، هشـــام وســـرية ابـــن ، ســـعد والتـــاريخ واألدب مثـــل طبقـــات ابـــن الســـرية كتـــب ----بببب

والبدايـة والنهايـة    ، وعيـون األثـر البـن سـيد النـاس      ، وتاريخ اليعقويب ، وتاريخ الطربي
 هاوإعالم السائلني البن طولون وغري ،البن كثري

إليهـا  ‘ التارخييـة غـري العربيـة املختصـة بتـاريخ اجلهـات الـيت أرسـل الـنيب           املراجـع  ----جججج
 . )١(] Budge, A History of Ethiopia[ فقد أكدت ذلك مثل 

قــد أكــدا الوقــائع وظهــر أثرهــا   ، بعــض التفصــيالت الــيت تضــمنتها أخبــار الرســائل  إن - ٢
وك واألمــراء مــع اإلجابــات الــيت محلــها  وخباصــة اهلــدايا الــيت أرســلها بعــض امللــ  ، للعيــان

 .وما نتج عنها ، السفراء لدى دعوم 

                                                           

 . Ernest A. Wallis Budge (Sir.)املؤلف واحلبشة، والنوبة أثيوبيا من تاريخ: امسه كتابال هذا     )١(



� �

  
 

 

 

٢٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

وإىل  ، إىل هرقل عظيم الـروم  ‘تتضمن رسائل النيب  ، )١(العثور عل مخسة رقوق مت - ٣
وقـد   ، وإىل املقوقس عظـيم القـبط   ، وإىل النجاشي ملك احلبشة ، رسكسرى ملك الف

مـن   ، د مـن العلمـاء واخلـرباء املتخصصـني    أجريت هلا دراسات وأحباث اشترك فيهـا عـد  
 .)٢(املسلمني واملستشرقني أكدت صحة بعضها واختلف الرأي يف البعض اآلخر

  
ò��Üà¦a@¿ë@، زمجيــ صــحيحة واألمــراء للملـوك  ومكاتباتــه ‘ الــنيب رســائل عامـة  فــإن 

 املكاتبـة  وأ الوثيقـة نص  دراسة نريد عندما لكن ، من له أدىن نظر يف السرية احملمدية بوقوعها
 حتديــد إىل ذلــك قبــل حباجــة فإننــا اخلصــوص وجــه علــى للنجاشــي ‘ الــنيب مــن وقعــت الــيت

 وأهــل األثــر أهــل بــني عــريض طويــل نقــاش حصــل هــذا إىل و إليــه رســلاملُ النجاشــي شخصــية
  . السري

 للنجاشي ‘ النيب مكاتبة يف البحث يريد ملن املهمة املفاصل من األمر هذا أن وحيث
  . هنا قدمته لذا ،الوثيقة نص دراسة إىل جالولو قبل

  : اثنني مطلبني حتت فسأتناوله األمر هذا وملعاجلة
  

                                                           

 رقوق، ومجعه فيه، يكتب الذي: والرق ؛١٤١،١٣٧،١٠٨،١٠٢ اهللا حلميد السياسية الوثائق جمموعة انظر   )١(
 . ٢١٧ لألزدي اللغة يف املُنجد

 . ١٩-١٧إبراهيم الدين عز. د عصره ملوك إىل ‘ النيب برسائل املتعلقة الدراسات: بعنوان حبث انظر   )٢(
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kÜĐ½a@Þëþa @@ @
¿@´îÈm@òî–‚‘@ï‘bväÛa@ðˆÛa@éjmb×@�äÛa ‘‘‘‘ ìçc@ròflàflzž•uc)١(åi@ŠŽvžic   

ðˆÛa@áÜ�c@êbÈãë@�äÛa ‘‘‘‘ âìí@émbÏë)٢(، âc@ê�Ë _@ @
  

 الذي النجاشي شخصية تعيني يف السري وأهل ديثاحل أهل قاله ما ومجع البحث وبعد 
  :اثنني رأيني على قوهلم إمجال  ميكن ،‘  النيب كاتبه

ÞìÔÛa@Þëþa Z    ٣(احلبشة ملوك من اثنني كاتب‘  النيب أن إىل ذهبوا( :  
 العلـم  أهـل  بعـض  عـده  حـىت  أسـلم  الـذي     أبجـر  بـن  أَصحمةُ النجاشي هو ::::    منهمامنهمامنهمامنهما    األولاألولاألولاألول

 فـأكرمهم  والثانيـة  األوىل اهلجـرتني  احلبشـة  يف الصـحابة  إليـه  هاجر الذي ووه )٤(الصحابة من
  .جار خبري حال خري على وكانوا وآواهم
)٥(امسه يعرف ال آخر جناشي فهو ::::    منهمامنهمامنهمامنهما    الثاينالثاينالثاينالثاين    أماأماأماأما    وووو

 .   
  : والسري األحاديث يف والنظر التدقيق أهل من مجلةالقول  هذا إىل وذهب

                                                           

 املهملتني احلاء وفتح الصاد وإسكان اهلمزة بفتح هو النووي قال:"٩/٥املعبود عونيف  العظيم آبادي قال   )١(
 " وغريها واملغازي احلديث كتب يف هو وهكذا فيه املعروف بالصوا هو مسلم رواية يف وقع الذي وهذا

 قال: قال �جابر حديث من). ٣٨٧٧(،ح النجاشي موت/ ب األنصار، مناقب/ ك: ٥/٥١ البخاري رواه   )٢(
"  أَصحمة أخيكم على فصلوا فقوموا صاحل رجل اليوم مات: " النجاشي مات حني ‘ اهللا رسول
:  ‘ اهللا رسول قال: قال    :أيضا عنه). ٩٥٢(ح اجلنازة، على التكبري يف/اجلنائز،ب/ ك: ٢/٦٥٧ومسلم

 .عليه وصلى فأمنا، فقام ،"أَصحمة صاحل هللا عبد اليوم مات"

 ا تسمى للحبش كلمة وكسرها، النون بفتح النجاشي: العيين قال" بالنجاشي احلبشة ملك من كل ويلقب    )٣(
 . ٤١٤/ ٧ األحوذي حتفة ؛ ٣٧٠/ ٥ املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرعاة: انظر "ملوكها

 ممن وكان عنهم، اهللا رضي الصحابة يف معدود احلبشة ملك أَصحمة امسه" ٤٢٨/ ١ السري يف الذهيب قال   )٤(
 ،‘ النيب حياة يف تويف وقد وجه، من صاحب وجه، من تابعي فهو رؤية، له وال يهاجر، ومل إسالمه حسن
 ....    "الغائب صالة بالناس عليه فصلى

 ملوك من أنه  : وقيل ، إليه أميل ما وهذا األول النجاشي موت بعد احلبشة توىل الذي هو أنه:  تعريفه يف قيل     )٥(
 اإلسالم تاريخ ؛١٢٠/ ١١ للقرطيب مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم :انظرأخرى،  جهة يف احلبشة

  . ٣٧١/ ٥ املصابيح مشكاة شرح املفاتيح ةمرعا ؛ ٢/٤١،٤٢ كثري البن السرية ؛ ٥٠١/ ٢
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   ،)٤( )٣(يـالذهبـــــــــــ واإلمـــــــــــام ،)٢( )١(لقـــــــــــرطيبا اســــــــــــــــأبوالعب اإلمـــــــــــام منـــــــــــهم 
ـــوالعالم ،)٨( )٧(حجــــــــــــــر وابــــــــــــــن ،)٦( )٥(كــــــــــــــثري ابــــــــــــــن امـواإلمــــــــــــــ    حممــــــــــــــد ةــــــــــــــ

  

                                                           

  .احلديث رجال من مالكي، فقيه: القرطيب األنصاري العباس أبو إبراهيم، بن عمر بن أمحد هو   )١( 
 كتبه من. بقرطبة ومولده. هـ٦٥٦ ا وتويف باإلسكندرية مدرسا كان هـ٥٧٨ ولد.املزين بابن يعرف           
 األعالم:  انظر.  مسلم اختصار يف تصنيفه من كتابا به شرح)  مسلم تابك تلخيص من أشكل ملا املفهم(

 . ١/١٨٦ للزركلي

 ١٢٠/ ١١ مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم   )٢( 

    . حمقق عالمة مؤرخ، حافظ،:اهللا عبد أبو الدين، مشس الذهيب، قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هو    )٣(
 رحل ، هـ٧٤٨ عام وتويف    هـ٦٧٣ عام ولد. دمشق يف ووفاته مولده يافارقني،م أهل من األصل، تركماينّ

"  منها املئة، تقارب كثرية كبرية تصانيفه هـ، ٧٤١ سنة بصره وكف البلدان، من كثريا وطاف القاهرة إىل
"  و اريخ،الت يف"  العباب"  و"  واأللقاب والكىن واألنساب، األمساء يف املشتبه"  جزآن،"   اإلسالم دول

 .٣٢٦/ ٥ للزركلي األعالم: انظر  وغريها"   النبالء سري"  و جملدا، ٣٦"  خ - الكبري اإلسالم تاريخ

 ٥٠١/ ٢ اإلسالم تاريخ    )٤(

 الدين عماد الشيخ البصروي األموي القرشي درع بن كثري بن ضوء بن كثري بن عمر بن إمساعيل هو    )٥(
 وعلى الدارمي مسند املطعم الرمحن عبد بن عيسى على مسع. التاريخو التفسري صاحب كثري بابن املعروف

 على وقرأ آخرين، يف اخلتين ويوسف الواين بن وعلي الدبوسي الفتح أبو مصر من له وأجاز كثرية، مجاعة
 وأحكام التكميل: مؤلفاته تيمية،ومن بابن وخترج عنه وأكثر فالزمه املزي ابنة تزوج مث الفركاح ابن الربهان
 يوم يف بدمشق وتويف املقريزي قال وسبعمائة إحدى سنة ومولده ذلك، وغري الشافعية وطبقات التنبيه،

/ ١ واألسانيد السنن رواة يف التقييد ذيل: انظر وسبعمائة وسبعني أربع سنة شعبان عشر سادس اخلميس
٤٧١. 

 ٤٢-٢/٤١ النبوية السرية    )٦(

. والتاريخ العلم أئمة من: حجر ابن الدين، شهاب الفضل، أبو لعسقالين،ا الكناين حممد بن علي بن أمحد هو    )٧(
 باألدب ولع هـ،٨٥٢ عام وتويف هـ٧٧٣ عام ولد. بالقاهرة ووفاته ومولده) بفلسطني( عسقالن من أصله

 فقصده شهرة له وعلت الشيوخ، لسماع وغريمها واحلجاز اليمن إىل ورحل احلديث، على أقبل مث والشعر
 وادا حياته يف مصنفاته انتشرت: (السخاوي قال عصره، يف اإلسالم حافظ وأصبح عنه لألخذ الناس
 صبيح املتأخرين، وأخبار املتقدمني بأيام عارفا للشعر، راوية اللسان، فصيح وكان) األكابر وكتبها امللوك
 الثامنة املئة أعيان يف الكامنة ررالد( منها جليلة، فكثرية تصانيفه أما. اعتزل مث مرات مصر قضاء وويل. الوجه

 انظر.  وغريها) البخاري صحيح شرح يف الباري فتح( و أجزاء ستة) - امليزان لسان( و جملدات، أربعة) 
 . ١/١٧٨ للزركلي األعالم

 ١٢٩/ ٨ الباري فتح    )٨(
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 )٥(احللـيب  الـدين  برهـان  بـن  علـي  والشـيخ  ،)٤( )٣(الزرقـاين  حممد والعالمة ،)٢( )١(القسطالين

 ،)٩(ورياملباركف الرمحن صفي والشيخ ،)٨( )٧(املباركفوري اهللا عبيد والشيخ ،)٦( )٥(احلليب
  .)١٠(اهللا رزق مهدي الدكتور واألستاذ ،)٩(ورياملباركف

                                                           

 علماء من: الدين شهاب اس،العب أبو املصري، القتييب القسطالين امللك عبد بن بكر أيب بن حممد بن أمحد هو    )١(
 صحيح لشرح الساري إرشاد( له هـ٩٢٣عام وتويف هـ ٨٥١ عام ولد. القاهرة يف ووفاته مولده. احلديث
 للزركلي األعالم انظر.  النبوية السرية يف) احملمدية املنح يف اللدنية املواهب( و. أجزاء عشرة) البخاري

١/٢٣٢ . 

 ١/٥٤٥،٥٤٤ مديةاحمل باملنح اللدنية املواهب    )٢(

 خامتة: اهللا عبد أبو املالكي، األزهري املصري الزرقاين علوان بن أمحد بن يوسف بن الباقي عبد بن حممد هو  )٣(
 زرقان إىل ،ونسبته هـ١١٢٢ عام وتويف هـ١٠٥٥ عام ولد بالقاهرة، ووفاته مولده. املصرية بالديار احملدثني

 و املصطلح، يف) البيقونية شرح( و احلديث، يف)  احلسنة قاصدامل تلخيص( كتبه من) مبصر منوف قرى من(
 . ٦/١٨٤ للزركلي األعالم انظر.  وغريها)  اللدنية املواهب شرح(

 ٥/٢٦،٢٥ للقسطالين اللدنية املواهب على الزرقاين شرح    )٤(

 حلب، من أصله. أديب خمؤر: الدين برهان ابن الدين نور الفرج، أبو احلليب، أمحد بن إبراهيم بن علي هو    )٥(
 يف العيون إنسان"  منها كثرية، تصانيف له هـ،١٠٤٤ عام وتويف هـ٩٧٥ عام ولد. مبصر ووفاته ومولده

"  البدور مطالع" و السيوطي، مزهر به اختصر"  املزهر زهر"  و احللبية، بالسرية يعرف"  املأمون األمني سرية
 . ٤/٢٥١ لزركليل األعالم انظر.  وغريها العربية، قواعد يف

 ٣/٢٩٥،٢٩٤ املأمون األمني سرية يف احللبية السرية    )٦(

 حمدث فقيه عامل ، هـ١٤١٤ عام وتويف هـ١٣٢٧ عام ولد املباركفوري، الرمحاين السالم عبد بن اهللا عبيد هو  )٧(
 مدرساً وعين دهلي يف الرمحانية املدرسة يف هـ ١٣٤٥ عام وخترج اهلند، يف األساتذة كبار على علومه تلقى ،

 الرمحانية، املدرسة لضياع نتيجة واإلفتاء بالتأليف واالشتغال بيته مالزمة إىل اهلند استقالل أثناء واضطر فيها،
 باهلند املركزية أهل مجعية عينته العلمية ملكانته ونظراً اهلندية؛ القارة شبه يف احلديث أهل مجاعة قائد وهو

 ملسلمي الشخصية األحوال هيئة رئيس نائب منصب شغل كما. طويلة لسنوات هلا ومستشاراً أعلى مشرفاً
 مرعاة: "املصابيح ملشكاة الضايف شرحه رأسها على واألردية، العربية باللغتني عديدة مؤلفات وله.اهلند

 . ٣٦٨ املؤلفني معجم تكملة انظر". املصابيح مشكاة شرح يف املفاتيح

 . ٣٧١/ ٥ املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرعاة   )٨(

 . ٣١٤ املختوم الرحيق    )٩(

 . ١٩١،١٩٠ األصلية املصادر ضوء يف النبوية السرية    )١٠(
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 وإىل كسـرى،  إىل كتـب  ‘ اهللا نـيب  أن: "¢  أنـس  حـديث  هو هذا يف ومستندهم 
 صـلى  الـذي  بالنجاشـي  ولـيس  ،"تعـاىل  اهللا إىل يدعوهم جبار كل وإىل النجاشي، وإىل قيصر،

  .)١(  ‘ النيب عليه
 النجاشـــي أن يظـــن لـــئال ؛ اويالـــر مـــن حتـــرز هـــذا : "القـــرطيب أبوالعبـــاس اإلمـــام قـــال

...  كـذلك  ولـيس  ، هـذا  هـو  ــ ‘ اهللا رسـول  أصحاب إليه هاجر الذي ؛ أَصحمة:  املسمى
 إمنـا  ، احلبشـة  ملـوك  مـن  هـذا  غري آخر ‘ اهللا رسول كاتبه الذي النجاشي وإمنا: قال أن إىل
   )٢( ." أعلم تعاىل واهللا.  أَصحمة موت بعد أو ، أخرى جهة يف

 ‘ الـنيب  أن) املتقـدم  أنـس  حـديث  أي( احلـديث  هذا يف وليس: " الذهيب ماماإل وقال
 بعد ذلك كان وإمنا عنه، مسكوت ذلك بل هذه، يف اهللا إىل يدعوه الثاين النجاشي إىل كتب
  )٣( ."أعلم واهللا تسع، سنة يف سيأيت كما وموته املسلم، األول النجاشي موت

ــال  النجاشــــي إىل" قولــــه يعــــين( نظــــر هنــــا هــــا ذكــــره وىف: " كــــثري ابــــن اإلمــــام وقــ
ــإن ،)٤()"األصــحم ــاب هــذا أن الظــاهر ف ــذى النجاشــي إىل هــو إمنــا الكت  املســلم بعــد كــان ال
 قبيـل  عزوجـل  اهللا إىل يـدعوهم  األرض ملوك إىل كتب حني وذلك وأصحابه، جعفر صاحب
 وإىل الفــرس،  ملــك كســرى وإىل الشــام، قيصــر الــروم  عظــيم هرقــل إىل كتــب كمــا الفــتح،

ــه األول إىل ال الثــاين إىل الكتــاب فهــذا: قــال أن إىل...  النجاشــي وإىل مصــر، صــاحب  وقول
 ، )٥("فهــم مــا حبســب الــراوى مــن مقحــم"  األصــحم"  لعــل"  األصــحم النجاشــي إىل: " فيــه

 ضـوء  يف النبويـة  السـرية  كتابـه  يف اهللا رزق مهـدي  الدكتور األستاذ هذا كثري ابن قول ورجح
  .)٦(يةاألصل املصادر

                                                           

 ، تعاىل اهللا إىل يدعوهم الكفار ملوك إىل ‘ النيب كتب/ ب والسري، اجلهاد/ ك: ٣/١٣٩٧ مسلم رواه   )١(
 ).١٧٧٤(ح

 . ١٢٠/ ١١ مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم   )٢( 

 . ٥٠١/ ٢ اإلسالم تاريخ    )٣(

 للبيهقي النبوة دالئل: انظر ، قريباً يف الروايات ذكر عند وستأيت البيهقي عند إسحاق ابن رواية يف جاء كما  )٤(
٣٠٨/ ٢ . 

 . ٢/٤٢،٤١ النبوية السرية    )٥(

 . ١٩١،١٩٠ األصلية املصادر ضوء يف النبوية السرية    )٦(
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 كاتـب  مث مات ملا عليه وصلى أسلم الذي النجاشي وكاتب:"الفتح يف حجر ابن وقال
  )١("املتقدم ¢  أنس حديث ساق مث.. كافرا وكان بعده ويل الذي النجاشي

 مخـس  سـنة  رجـب  ىف املسـلمون  إليه هاجر الذى أَصحمة هو وهذا:"  القسطالين وقال
 الضـمري  أميـة  بـن  عمـرو  مـع  اإلسـالم  إىل فيـه  يـدعوه  كتابـا  ‘ الـنىب  إليـه  وكتـب  النبـوة،  من

 يف وتــويف ، ¢ طالــب أىب بــن جعفــر يــد علــى وأســلم بــه منفــآ اهلجــرة، مــن ســت ســنة¢ 
 النجاشـى  وأمـا  باملدينـة،  عليـه  وصـلى  تـوىف  يـوم  ‘ الـنىب  ونعـاه  اهلجـرة  مـن  تسـع  سـنة  رجب
 وال إسـالمه  يعـرف  مل كـافرا،  فكـان  اإلسـالم  إىل يـدعوه  ‘ النىب له وكتب بعده، وىل الذى
  )٢( ."بينهما مييز ومل بعضهم خلط وقد امسه،

ــه ــة للمواهـــــب شـــــرحه يف الزرقـــــاين ووافقـــ  يف طولـــــون وابـــــن ،)٣(للقســـــطالين اللدنيـــ
  . )٤(اإلعالم

 السـري أهـل   وأجـاب :"  الشيخ عبيـد اهللا املبـاركفوري يف شـرحه ملشـكاة املصـابيح      وقال
عـرب بـبعض ملـوك احلبشـة عـن       أنـه  الـرواة، أو  وهـم مـن بعـض    بأنـه ) املتقـدم (عن حديث أنـس  
آخر فكتب إليه أي يف سنة تسع، وهذا هو  مهعلى أنه ملا تويف قام مقا حيمل امللك الكبري، أو

إىل النجاشــي الــذي صــلى عليــه وإىل النجاشــي الــذي تــوىل    كتــب ‘وحاصــله أنــه . الــراجح
 حمةألصــ ابــةرة عــن الكتفيكــون هــذه الكتابــة متــأخ  غــريه، أو أميــة بــن بعــده علــى يــد عمــرو 

وأكـرم أصـحابه، وصـلى هـو عليـه، فـال خمالفـة بـني روايـة           ، ‘الرجل الصاحل الـذي آمـن بـه    
  )٥( ."ورواية مسلم، فتأمل السريأهل 

                                                           

 ١٢٩/ ٨ الباري فتح    )١(

 ١/٥٤٤،٥٤٥ احملمدية باملنح اللدنية املواهب   )٢(

 ٥/٢٦،٢٥ للقسطالين اللدنية املواهب على الزرقاين شرح    )٣(

 ٥٧ طولون البن املرسلني، سيد كتب عن السائلني إعالم    )٤(

 ٣٧١/ ٥ املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرعاة    )٥(
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ÞìÔÛa@ïãbrÛa Z يعـرف  ال و - الثـاين  النجاشيهو ‘  لنيبا كاتبه الذي أن إىل ذهبوا 
 )١(القـيم  ابن اختاره وهذا ، يسلم ومل اإلسالم إىل ودعاه غريه ‘ ومل يكاتب النيب  - امسه

  . )٢(حزم ابن إىل ونسبه
 الـذي  النجاشـي  أَصـحمة  فـإن  هـؤالء،  قـال  كما وليس : "اجلوزية القيم ابن اإلمام قال 

 خبـالف  إسـالمه،  يعـرف  ال الثـاين  هـذا  إليـه،  كتـب  الـذي  هـو  لـيس  ‘ اهللا رسـول  عليه صلى
 ¢ أنـــس حـــديث ســـاق مث -" صـــحيحه" يف ســـلمم روى وقـــد. مســـلما مـــات فإنـــه األول،
 ‘ اهللا رسـول  إليـه  بعـث  الـذي  النجاشـي  هذا إن: حزم بن حممد أبو وقال: قال مث - املتقدم
 ابــن قــول والظــاهر وغــريه، ســعد ابــن اختيــار هــو واألول يســلم، مل الضــمري، أميــة بــن عمــرو
)٣(". حزم

  

                                                           

 من هـ،٦٩١ عام ولد الدين مشس اهللا، عبد أبو قي،الدمش الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد هو  )١(
 تيمية ابن اإلسالم لشيخ تتلمذ. دمشق يف ووفاته مولده. العلماء كبار وأحد اإلسالمي، اإلصالح أركان

 ونشر كتبه هذب الّذي وهو. عنه يصدر ما مجيع يف له ينتصر بل أقواله، من شئ عن خيرج ال كان حىت
 بعد وأطلق. بالعصى مضروبا مجل على به وطيف بسببه، وعذب وأهني شق،دم قلعة يف معه وسجن علمه،
 وكتب عظيما، عددا منها فجمع الكتب، حبب أغري الناس، عند حمبوبا اخللق حسن وكان. تيمية ابن موت
 احلكمية الطرق( و)  املوقعني إعالم( منها كثرية تصانيف وألّف هـ،٧٥١ عام تويف. كثريا شيئا احلسن خبطه

 . ٦/٥٦ للزركلي األعالم: انظر) .  الشرعية لسياسةا يف

 بن يزيد موىل يزيد، بن سفيان بن معدان بن صاحل بن غالب بن حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو هو  )٢(
 مستنبطاً وفقهه، احلديث بعلوم عاملاً حافظاً وكان األموي، مشس عبد بن أمية بن حرب بن صخر سفيان أيب

 يف متفنناً وكان الظاهر، أهل مذهب إىل فانتقل املذهب، شافعي كان أن بعد والسنة كتابال من لألحكام
 املمالك، وتدبري الوزارة يف قبله من وألبيه له كانت اليت الرياسة بعد الدنيا يف زاهداً بعلمه، عامالً مجة، علوم
 أوافقه ال كنت وإن به، ومعرفته صحيح،ال احلديث يف حملبته حممد أيب إىل ميل أنا ويل: "اهللا رمحه الذهيب قال
 مسألة، ما غري يف خبطئه وأقطع والفروع، األصول يف البشعة واملسائل والعلل، الرجال يف يقوله مما كثري يف

 إىل اإليصال': منها مصنفات عدة له". وللمسلمي واملساحمة العفو له وأرجو أضلله، وال أكفره، ال ولكن
 ومخسني ست سنة شعبان من بقيا ليومني ،تويف' الفصل'و' احمللى'و' ماألحكا'و' اخلصال كتاب فهم

 . ٣/٣٢٥ األعيان ووفيات ؛٢٠٢ ،١٨/٢٠١ النبالء أعالم سري: انظر.  وأربعمائة

 . ١/١٢٠ العباد خري هدي يف املعاد زاد   )٣(
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)١(وهذا وهم: قلت: "يف موضع آخر  وقال
خلـط راويـه، ومل مييـز بـني     واهللا أعلم وقـد   

 بكتـ  الـذي  النجاشـي أصـحابه، وبـني    أكـرم آمـن بـه و   الـذي وهو  ليه،صلى ع الذي النجاشي
إىل  كتـب  ‘صـحيح مسـلم أن رسـول اهللا     يفإليه يدعوه، فهما اثنان، وقد جـاء ذلـك مبينـا    

  . )٢( "صلى عليه بالذيوليس  النجاشي،
Þì��ÔÛa@brÛas��Û@@@@Z واملشــهور، املعــروف النجاشــي هــو‘  االــنيب كاتبــه الــذي أن يــرون 

، ومل يكاتــب علــيهم اهللا رضــوان الصــحابة إليــه وهــاجر أســلم الــذي ،أبجــر بــن أَصــحمةُ وامســه
  .أحدا غريه

 إال املتقــــدين مــــن الــــرأي هــــذا إىل ذهــــب مــــن - علمــــي حســــب علــــى - أجــــد ومل 
 إال للنجاشـي  ‘ الـنيب  مكاتبـة  مـن  ينقـل  مل حيـث  ،- كالمـه  مـن  املفهـوم  يف - )٣(األثري ابن

 إىل الــنيب كتابــة إمساعيــل القاســم أيب اإلمــام عــن نقــل فقــد: أَصــحمة إىل وهــي واحــدة مكاتبــة
 النجاشـي  إىل بكتابـة  الضـمري  أميـة  بن عمرو وبعث:" قال أن إىل... السابعة السنة يف امللوك

 ،)٥(رنـاؤوط األ حممـود  الشيخ املعاصرين ومن ، )٤( "الكتاب ساق مث).. كذا(حبر بن أَصحمة
  . الرأي هذا إىل مال )٦(العودة محد بن سليمان الدكتور واألستاذ

                                                           

  "من النجاشي أصحمة"وفيه  ‘أي فيما جاء يف رواية ابن إسحاق من ذكر جواب النجاشي لكتاب النيب       )١(
 نص أنه إال مشكلة - اهللا رمحه- القيم ابن عبارة كانت وإن:  قلت ،٦٩٠/ ٣ العباد خري هدي يف املعاد زاد   )٢(

 آخر كتاب لوجود نفيه اليعين لألول ال للثاين هو الكتاب أن على نص وكونه اثنني، جناشيني وجود على
 . أعلم واهللا للنجاشي، ‘ النيب لكتاب القيم ابن سياقات جممل من مافهمته هذا لألول،

 املؤرخ األثري، ابن الدين عز احلسن أبو اجلزري، الشيباينّ الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن علي هو  )٣(
 املوصل، وسكن عمر، ابن جزيرة يف ونشأ ولد. واألدب بالنسب العلماء من هـ،٥٥٥ عام ولد اإلمام،
 تصانيفه من هـ،٦٣٠ عام ا وتويف واألدباء، الفضالء جممع مرتله فكان املوصل، إىل دوعا البلدان، يف وجتول

 عيال املؤرخني من بعده جاء من أكثر هـ ٦٢٩ عام فيه بلغ السنني، على مرتب جملدا، عشر اثنا"  الكامل" 
: انظر. روفاحل على مرتب كبرية، جملدات مخس"  الصحابة معرفة يف الغابة أسد"  و هذا، كتابه على

 .٤/٣٣١ للزركلي األعالم

 ١/٧٦ الغابة أسد   )٤(

 ٤٥ طولون البن املرسلني، سيد كتب عن السائلني إعالم على حاشيته   )٥(

 ١١٠-١٠٨ اهلجرة مرويات   )٦(
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 عنــد جــاء أنــه يقولــون لكــن املتقــدم ¢  أنــس حــديث نفــس هــو هــذا يف ومســتندهم 
 صـلى  الـذي  بالنجاشـي  ولـيس " زيـادة  بـدون  أيضـا  ¢  عنـه  خمـتلفني  طـريقني  مـن  أيضا مسلم
  . )١("‘ النيب عليه

 أبوعيســـى اإلمـــام غريهـــا دون ـــا احـــتج الزيـــادة هـــذه أنبـــ هـــذا علـــى اإلجابـــة وميكـــن
ــام )٢(ســننه يف الترمــذي  عنــد ذكــرهم ســبق ممــن وغريهــم )٣(الســنة شــرح يف البغــوي ،واإلم
  . األول الرأي أصحاب

Ý��ÈÛë@lŠ��Óþa مســتندهم،  لقــوة  األول أصــحاب القــول  إليــه ماذهــب  هــو  أعلــم واهللا 
ــة مــع تعليلــهم، وســالمة ــه ذهــب رأي وألنــه ،ضاملعــار دليــل علــى اإلجاب  أهــل مــن مجاعــة إلي
  . رأيهم عن خيرج أن فُسحة للباحث وما ،والسري األحاديث يف والنظر التدقيق

 مث والســـري، احلـــديث أهـــل مـــن الـــرأي أصـــحاب بـــني دار الـــذي النقـــاش عـــرض وبعـــد
 حمـط  هـو  والـذي  البحـث  أسـاس  إىل االنتقـال  اآلن ناسـب  ،بينـها  التـرجيح  مـن  إليه توصلت ما
ــةال ــالة دراســ ــة نــــص يف التحقيــــق وهــــو أال والرســ ــلة الوثيقــ    للنجاشــــي ‘ الــــنيب مــــن املرســ

  . أصحمة
  

********************        
  

                                                           

 ، تعاىل اهللا إىل يدعوهم الكفار ملوك إىل ‘ النيب كتب/ ب والسري، اجلهاد/ ك: ١٣٩٨/ ٣ مسلم رواه   )١(
 . اجلهضمي علي بن نصر طريق من والثانية ، الرازي اهللا عبد بن حممد طريق من وىلاأل). ١٧٧٤(ح

 ).٢٧١٦(ح ، املشركني مكاتبة يف/ ،ب واآلداب االستئذان أبواب يف: ٦٨/ ٥ الترمذي سنن   )٢(

 . ٢٧٩/ ١٢ السنة شرح   )٣(
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 والســرية احلــديث كتــب مــن كــثري يف مصــادره وتعــددت ذلــك يف جــاء مــا أصــحأصــحأصــحأصــح    لعــللعــللعــللعــل
 جلــدي قر يف الرســالة أصــل علــى عثــر أن بعــد خاصــة العصــر هــذا يف نــاقلوه وكثــر تــاريخوال

)١(منه صورة أرفقت وقد - قدمي
 مطابقـة  أـا  وجـدت  قالـر  هـذا  يف جـاء  ملـا  دراسة وبعد  - 

 مـع  كتبهم يف والتاريخ والسرية احلديث أهل نقلها من وأكثر ،هارجحت اليت للرواية أصلها يف
  . بالضعف أصلها إىل يعود ال الروايات بعض وبني بينها فيما رييس اختالف

  : )٢(الرسالة نص وهذا
 سـالم [ احلبشـة ] )٣(عظيم[ النجاشي إىل اهللا رسول حممد من الرحيم الرمحن اهللا بسم" 

 امللـك ]  )٦(هـو  إال إلـه  ال الـذي [  اهللا إليـك  أمحـد  فـإين  ])٥(بعـد  أمـا ] [)٤(اهلـدى  اتبـع  من على
 البتـول مـرمي إىل ألقاها وكلمته اهللا روح مرمي بن ىعيس أن وأشهد املهيمن املؤمن مالسال القدوس

                                                           

 . الرسالة آخر :انظر   )١(

 على ظفر أن بعد الرق هذا من مشسية صورة بنشر قام واليت لدي اليت الصورة واقع من أثبته الذي النص   )٢(
 عام أكتوبر يف لدمشق زيارته خالل سوري تاجر من)  استكوتالندا - كرك براند( دنلوب املستشرق أصله

 الوطنية اجلغرافية واجلمعية امللكية اآلسيوية اجلمعية جملة يف له مقال ضمن الصورة بنشر دنلوب وقام م١٩٣٨
(JRAS) خرباء من عدد على وعرضه اجنلترا إىل أخذه أنه وذكر م١٩٤٠ سنة يناير شهر يف جنليزيةاإل 
 مبقارنةهذه أنه أضاف أنه غري املخطوط، صحة يف شكه دنلوب أكد وقد ، واملستشرقني الربيطاين املتحف
 أن بعد أيضاً اصحته احللواين حممد.د وقدأكد اخلتم، يف سيما وال تشابه له ظهر ‘ النيب برسالة الرسالة

 الوثائق جمموعة:  انظر.  واملختصني اخلرباء على وعرضها للرسالة األصلية النسخة من صورة على عثر
 باللغة األكرم للرسول السياسية احلياة كتابه يف اهللا حلميد صحته حول وحبث ؛١٠٣-٩٩اهللا حلميد السياسية
 . ١٠٦-٩٨ ،٩ واحللواين لطْويلة اإلسالم وعاملية  األردية؛

 ) .ملك األصحم( إسحاق ابن وعند) ملك( الواقدي رواية ويف   )٣(

 ) .عليك سالم( إسحاق ابن وعند) أنت أسلم( الواقدي رواية ويف   )٤(

 . منها إسحاق ابن و الواقدي رواية خلت   )٥(

 . منها إسحاق ابن رواية خلت   )٦(
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 وإين] )٣([.. بيـده آدم خلـق كما  ونفخه روحه من] )٢(ىبعيس فحملت] [)١(احلصينة الطيبة[

 بالــذي] )٥(] [..)٤(وتـوقن[ تتبعـين وأن طاعتـه علـى واملـواالة لـه شـريك ال وحـده اهللا إىل أدعـوك

 بلغــت وقــد] )٧(وجــل عــز[ اهللا إىل وجنــودك أدعــوك وإين] )٦([..اهللا رســول إينفــ  جــاءين بالــذي
"  اهلـدى) بتـائني كـذا(اتتبـع من على والسالم نصيحيت) بدون ألف كذا(فاقبلو ونصحت بلغت

.  

   )١)(٩(سـعد  ابـن  عنـد  )٨(الواقـدي  من طريـق  ::::األولاألولاألولاألولطريقني  من الرسالة هذه ورد أصل
ــعد ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    )١)(٩(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                                           

 . إسحاق ابن وأثبتها) احلصينة الطيبة( من الواقدي رواية خلت   )١(

 ) .فخلقه بعيسى فحملت( إسحاق ابن وعند) فخلقه به، فحملت( الواقدي رواية ويف   )٢(

 ) .ونفخه(  إسحاق ابن زاد   )٣(

 ) .وتؤمن( إسحاق وابن  الواقدي رواية ويف   )٤(

 ..) . و يب(  إسحاق ابن زاد   )٥(

 ).التجرب ودع فاقرهم جاءوك فإذا سلمنيامل من نفر ومعه جعفرا عمي ابن إليكم بعثت وقد( إسحاق ابن زاد   )٦(

 . منها إسحاق ابن رواية خلت   )٧(

 يف املؤرخني أقدم من: الواقدي اهللا، عبد أبو املدين، بالوالء، األسلمي السهمي واقد بن عمر بن حممد هو  )٨(
 ا،) حنطة تاجر( حناطا وكان هـ١٣٠ عام باملدينة ولد. احلديث حفاظ ومن أشهرهم، ومن اإلسالم،
 عليه فأفاض الربمكي خالد بن بيحىي واتصل الرشيد، أيام يف هـ ١٨٠ سنة العراق إىل فانتقل ثروته، وضاعت

: البغدادي اخلطيب قال هـ٢٠٧ عام فيها تويف أن إىل واستمر. ببغداد القضاء فويل اخلليفة، من وقربه عطاياه
 سعد بن حممد كاتبه عنه روى من شهرفعاينه،وأ مكاا إىل ذهب وقعة له ذكرت كلما الواقدي كان

  وغريها)  العجم فتح( و)  إفريقية فتح( و)  النبوية املغازي( كتبه من ،)الكبري الطبقات كتاب صاحب(
 . ٦/٣١١ للزركلي األعالم انظر

 الء،األج النبالء الفضالء أحد كان الواقدي؛ كاتب البصري الزهري منيع، بن سعد بن حممد اهللا عبد أبو هو   )٩(
 إىل واخللفاء والتابعني الصحابة طبقات يف كبريا كتابا وصنف به، فعرف له وكتب زمانا الواقدي صحب

 ثقة، صدوقا وكان صغرى، أخرى طبقات وله ، جملدة عشرة مخس يف يدخل وهو وأحسن، فيه فأجاد وقته،
 غزير العلم كثري وكان ور،املذك سعد بن حممد كاتبه أوهلم: أنفس أربعة عند الواقدي كتب اجتمعت ويقال

. ببغداد ومائتني ثالثني سنة اآلخرة، مجادى من خلون ألربع األحد يوم وتويف ، الكتبة كثري والرواية احلديث
 . ٤/٣٥٢،٣٥١ األعيان وفيات: انظر. سنة وستني اثنتني ابن وهو الشام، باب مقربة يف ودفن
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ــي ــن )٣( )٢(والزيلعـــــ ــيم وابـــــ ــ )٤(القـــــ ــيد نوابـــــ ــاس ســـــ ــن )٦( )٥(النـــــ ــون وابـــــ    )٨( )٧(طولـــــ
  عفيفــــــــــــي وابــــــــــــن )١١(احللــــــــــــيب برهــــــــــــان وابــــــــــــن )١٠( )٩(األندلســــــــــــي الربيــــــــــــع وأيب

   

                                                                                                                                                                          

 ٢٥٩،٢٥٨/ ١ الكربى الطبقات   )١(

 يف( الزيلع من أصله. باحلديث عامل فقيه،: الدين مجال حممد، أبو الزيلعي، حممد بن يوسف بن اهللا عبد هو   )٢(
 مذهب يف"  اهلداية أحاديث ختريج يف الراية نصب"  كتبه من هـ،٧٦٢ عام القاهرة يف ووفاته) الصومال
 تبيني" الكتاب اسمو"   الكرت شارح"  عثمان"  الزيلعي غري وهو".  الكشاف أحاديث ختريج" و احلنفية،
 . ١٤٧/ ٤ للزركلي األعالم: انظر" . الدقائق كرت شرح يف احلقائق

 . ٤/٤٢١الراية نصب   )٣(

 . ٣/٦٨٩املعاد زاد ؛ ١/٣٤احليارى هداية   )٤(

 عام ولد الدين، فتح الفتح، أبو الربعي، اليعمري الناس، سيد ابن أمحد، بن حممد بن حممد بن حممد هو   )٥(
 القاهرة يف ووفاته مولده إشبيلية، من أصله. رقيق شعر له احلديث، حفاظ من. باألدب عامل رخ،مؤ هـ،٦٧١

) .  العيون نور( وخمتصره جزآن)  والسري والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون( تصانيفه من. هـ٧٣٤ عام
 . ٧/٣٤ للزركلي األعالم: انظر

 . ٢/٣٢٩األثر عيون   )٦(

 مشس احلنفي، الصاحلي الدمشقي طولون بن مخارويه بن علي ابن) حممد املدعو( أمحد بن علي بن حممد هو   )٧(
: الغزي قال. إليها ونسبته بدمشق، الصاحلية أهل من. والفقه بالتراجم عامل مؤرخ، هت،٨٨٠ عام ولد الدين
 نظم، وله. والطب التعبري يف حىت العلوم سائر يف مشاركة وله والعبادة، بالعلم كلها معمورة أوقاته كانت
 وبعضها مجعه من أكثرها) التعليقات( مساها جزءا ستني وعلّق الكتب من كثريا خبطه كتب. بشاعر وليس
 انظر)  املرسلني سيد كتب عن السائلني إعالم(  كتبه من. هـ٩٥٣ عام تويف يعقب، ومل يتزوج ومل. لغريه

 . ٦/٢٩١ للزركلي األعالم:

 . ٥١،٥٠ ولونط البن السائلني إعالم   )٨(

 األندلس حمدث هـ،٥٦٥ عام ،ولد الربيع أبو احلمريي، الكالعي حسان بن سامل بن موسى بن سليمان هو   )٩(
 امللوك عن املتكلم هو وكان: (النباهي قال. سريته ومحدت قضاءها، ويل بلنسية، أهل من. عصره يف وبليغها

 يف فردا وكان الوصف، يف أكثره رقيق شعر له) احملافل يف املنرب على يريدونه، ملا عنهم واملبين جمالسهم، يف
 األعالم: انظر ،) اخللفاء والثالثة املصطفى بسرية االكتفا( منها كتبا، وصنف هـ،٦٣٤ عام تويف. اإلنشاء

 . ٣/١٣٦ للزركلي

 ٢/٣١١ اخللفاء والثالثة اهللا رسول مغازي من تضمنه مبا االكتفاء   )١٠(

 ٣/٢٩٣ املأمون األمني سرية يف احللبية السرية   )١١(
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  .)٢( )١(اخلضري

ــاين ــاينالث ــاينالث ــاينالث ــق  ::::    الث ــن مــن طري ــد فجــاءت )٣(إســحاق اب ــن )٥( )٤(الطــربي عن ــان واب    )١( )٦(حب
)١(   
  

                                                           

 العلماء من خطيب، باحث، هـ،١٢٨٩عام ولد اخلضري، بالشيخ املعروف الباجوري، عفيفي بن حممد هو   )١(
 ودفن وتويف القاهرة، ضواحي من) الزيتون( يف إقامته كانت مصري،. اإلسالم وتاريخ واألدب بالشريعة
 مدرسة يف مدرسا مث اخلرطوم، يف شرعيا قاضيا وعني العلوم، دار مبدرسة خترج هـ،١٣٤٥عام بالقاهرة
 ملدرسة فوكيال املصرية، اجلامعة يف اإلسالمي للتاريخ وأستاذا سنة، ١٢ مدة بالقاهرة، الشرعي القضاء
 نور(و)  اإلسالمي التشريع تاريخ( و)  الفقه أصول( كتبه من. املعارف بوزارة فمفتشا الشرعي، القضاء
 .٦/٢٦٩ للزركلي اإلعالم انظر).  ملرسلنيا سيد سرية يف اليقني

 . ١٤٦ املرسلني سيد سرية يف اليقني نور   )٢(

 ابن قال. املدينة أهل من العرب، مؤرخي أقدم من: املدين بالوالء، املطليب يسار بن إسحاق بن حممد هو  )٣(
 سياقا الناس أحسن نم وهو مجعه، يف يوازيه أو علمه يف إسحاق ابن يقارب باملدينة أحد يكن مل: "حبان

 واخلطيب الناس سيد ابن ساق ولقد:  عدالته يف احلديث أهل واختلف احلديث حفاظ من وكان ،" لألخبار
 أشهرها من عدة مصنفات له.  توثيقه إىل وجنحا فنداها مث وتعديال جرحا تقريبا فيه األقوال مجيع البغدادي

 ، هـ١٥١ عام فيها فمات بغداد وسكن هـ ١١٩ سنة ريةاإلسكند زار. هشام ابن هذا)  النبوية السرية(
 .٢٥-٢٣اهللا رزق ملهدي النبوية والسرية ؛٢٨/ ٦ للزركلي األعالم: انظر

 هـ،٢٢٤ عام طربستان آمل يف ولد. اإلمام املفسر املؤرخ: جعفر أبو الطربي، يزيد بن جرير بن حممد هو   )٤(
 املؤرخني، ثقات من وهو. فأىب واملظامل فامتنع، القضاء عليه عرض هـ،٣١٠ عام ا وتويف بغداد واستوطن

 جمتهدا وكان ،"وحتقيق غزير علم على يدل ما تفسريه ويف التاريخ، نقل من أوثق جعفر أبو: "األثري ابن قال
 يعرف) وامللوك الرسل أخبار( له. وآرائه بأقواله وعملوا الناس بعض قلده بل أحدا، يقلد ال الدين أحكام يف

 جزء ٣٠ يف الطربي، بتفسري يعرف) ط - القرآن تفسري يف البيان جامع( و جزءا، ١١ يف الطربي، يخبتار
 .٦/٦٩ للزركلي اإلعالم انظر.. ذلك وغري

 . ٢/١٣٢،١٣١ وامللوك األمم تاريخ   )٥(

: حبان ابن له ويقال البسيت، حامت أبو التميمي، معبد بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد هو    )٦(
 خراسان إىل فرحل األقطار، يف وتنقل) سجستان بالد من( بست يف ولد. حمدث جغرايف، علّامة، مؤرخ،
 تويف حيث بلده، إىل ومنها نيسابور، إىل عاد مث مدة، مسرقند قضاء وتوىل. واجلزيرة والعراق ومصر والشام

 يف) الصحيح املسند( منها نيف،التص من املكثرين أحد وهو. هـ٣٥٤ عام عمره من الثمانني عشر يف
 . ٦/٧٨ للزركلي األعالم: انظر.  منه جزآن) الثقات( و األدب، يف)  العقالء روضة( و احلديث،
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   ، )٦(األثــــــــــــــــــــــري وابــــــــــــــــــــــن ، )٥( )٤(اجلــــــــــــــــــــــوزي وابــــــــــــــــــــــن ، )٣( )٢(والبيهقــــــــــــــــــــــي
ــن ــثري وابـــــــــــــــــ ــن ، )٧(كـــــــــــــــــ ــدون وابـــــــــــــــــ ــندي ، )٩( )٨(خلـــــــــــــــــ   )١١( )١٠(والقلقشـــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                          

 . ٢/٩،٨ الثقات   )١(

) بنيسابور بيهق، قرى من( خسروجرد يف ولد. احلديث أئمة من: بكر أبو علي، بن احلسني بن أمحد هو   )٢(
 فيها يزل فلم نيسابور، إىل وطلب وغريمها، ومكة الكوفة إىل مث بغداد إىل حلور بيهق يف ونشأ هـ،٣٨٤عام
 والفضل املنة له فان البيهقي، غري عليه فضل وللشافعي إال شافعي من ما:" احلرمني إمام قال. مات أن إىل

 زهاء فصن هـ،٤٥٨ عام تويف". آرائه وتأييد موجزه وبسط مذهبه نصرة يف تصانيفه لكثرة الشافعي على
) النبوة ودالئل( و) املعارف( و) الصغرى السنن( و جملدات، عشر) ط - الكربى السنن( منها جزء، ألف

 . ١/١١٦ للزركلي األعالم: انظر.  وغريها

 . ٢/٣٠٩ النبوة دالئل   )٣(

 احلديث،و التاريخ يف عصره عالمة الفرج، أبو البغدادي، القرشي اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد هو   )٤(
 إىل اجلوزي البن ونسبته  هـ،٥٩٧ عام وتويف هـ٥٠٨ عام ولد ببغداد، ووفاته مولده. التصانيف كثري

 عبد بن عمر مناقب( و)  وأخبارهم األذكياء( منها مصنف، مئة ثالث حنو له. حماهلا من) اجلوز مشرعة(
 وغرائب املواعظ يف) ط - املدهش( و) خ - العهود تاريخ يف العقود شذور( و)  األرواح روح( و)  العزيز

 . ٣/٣١٦ للزركلي األعالم: انظر.  وغريها األخبار

 . ١٠٥ واحلبش السودان فضل يف الغبش تنوير   )٥(

 . ١/٣٨ الغابة أسد   )٦(

 . ٢/٤٢ النبوية السرية   )٧(

 بن وائل ولد من ،اإلشبيلي احلضرمي الدين ويلّ زيد، أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد هو   )٨(
 عام فيها ولد. بتونس ومنشأه ومولده إشبيلية، من أصله. البحاثة االجتماعي العامل املؤرخ، الفيلسوف: حجر
 إىل وعاد ووشايات، دسائس واعترضته أعماال، وتوىل واألندلس، وتلمسان وغرناطة فاس إىل ،رحل هـ٧٣٢
 القضاة بزي يتزي ومل املالكية، قضاء فيها وويل. قبرقو الظاهر سلطاا فأكرمه مصر إىل توجه مث. تونس
 املبتدأ وديوان العرب( بكتابه اشتهر هـ،٨٠٨ عام القاهرة يف فجأة وتويف. وأعيد وعزل،. بالده بزي حمتفظا
 علم أصول من تعد وهي) املقدمة( أوهلا جملدات، سبعة يف)  والرببر والعجم العرب تاريخ يف واخلرب

 .٣/٢٣٠ للزركلي األعالم: انظر. وغريها الفرنسية إىل منه وأجزاء هي تترمج االجتماع،

 . ٢/٣٧،٣٦ خلدون ابن تاريخ   )٩(

 من( قلقشندة يف ولد. البحاثة األديب املؤرخ: القاهري مث القلقشندي الفزاري أمحد بن علي بن أمحد هو   )١٠(
 القاهرة يف وتويف احلكم يف وناب ونشأ ـ،ه٧٥٦ عام) قرقشندة ياقوت مساها القاهرة، بقرب القليوبية، قرى
 قوانني يف األعشى صبح( تصانيفه أفضل. أجالء علماء وأجداده أبنائه ويف علم، دار من وهو هـ،٨٢١ عام

 ضوء( يف اختصره واملمالك البلدان ووصف واألدب التاريخ من كثرية فنون يف جملدا، عشر أربعة)  اإلنشا
 األعالم:  انظر.  وغريها)  والقلم السيف بني املفاخرة يف الكرم وزينة فضلال حلية( وله ،) املسفر الصبح

 . ١/١٧٧ للزركلي

 . ٦/٣٦٥،٣٦٤ األعشى صبح   )١١(
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  .كثري وغريهم )٢(والزرقاين ،  )١(والقسطالين
ــل ــك كـ ــاء أولئـ ــهدوا العلمـ ــهم يف استشـ ــذه كتبـ ــالة ـ ــا الرسـ ــام إال ذاك ومـ  إىل الطمئنـ

 هـذه  تصـحيح  يف غريهـم  دون العلمـاء  هـؤالء  علـى  - اهللا بعـد  - اعتمـادي  كان وما ،صحتها
 وهــذا ، ودرايــة علمــاً بينــهما فجمعــوا والســري احلــديث علــم يف بــرزوا ممــن مألــ إال ،الرســالة
  . والشمائل السرية يف واملرجعية الصدارة لكتبهم ماجعل
 يف اهللا محيـد  كمحمـد  والقبول اجلزم بصيغة الرسالة هذه أورد من املعاصرين من وهناك 

 املختـوم  الرحيـق  كتابـه  يف كفورياملبـار  الـرمحن  صـفي  والشـيخ  ، )٣(السياسـية  الوثائق جمموعة
 النظـر  بعـد  فيهـا  فالشـك  الـنص  هـذا  صحة أما:"  اعتمدا اليت الرسالة نص أورد عندما وقال

 املصـادر  ضـوء  يف النبويـة  السـرية  كتابـه  يف اهللا رزق مهـدي  الـدكتور  واألستاذ ،)٤("الدالئل يف
  . لصحيحةا املرويات على االعتماد فيه نفسه على أخذ الذي )٥(األصلية

 كتـاب  هـذا ": قـال  البيهقي عنه نقلها أيضاأيضاأيضاأيضا    إسحاقإسحاقإسحاقإسحاق    ابنابنابنابن    عندعندعندعند أخرىأخرىأخرىأخرى    روايةروايةروايةرواية    تتتتجاءجاءجاءجاء    ولقدولقدولقدولقد
 إىل اهللا رســول حممــد مــن كتــاب هــذا الــرحيم الــرمحن اهللا بســم النجاشــي إىل حممــد الــنيب مــن

 أن وشــهد ورســوله بــاهللا وآمــن اهلــدى اتبــع مــن علــى ســالم احلبشــة عظــيم األصــحم النجاشــي
 وأدعـوك  ورسوله عبده حممدا وأن ولدا وال صاحبة يتخذ مل له شريك ال دهوح اهللا إال إله ال

 أال وبيـنكم  بيننـا  سواء كلمة إىل تعالوا الكتاب أهل يا تسلم فأسلم رسوله أنا فإين اهللا بدعاية
 فقولـوا  تولـوا  فـإن  اهللا دون مـن  أربابـا  بعضـا  بعضـنا  يتخـذ  وال شـيئا  بـه  نشـرك  وال اهللا إال نعبد

 جـزم  الروايـة  هـذه  لكـن     )٦("قومـك  مـن  النصـارى  إمث فعليـك  أبيـت  فـإن  سلمونم بأنا اشهدوا

                                                           

 . ١/٥٤٣ اللدنية املواهب   )١(

 . ٥/٢١،٢٠ اللدنية املواهب على الزرقاين شرح   )٢(

 ذلك يف واستعان بليغاً، جهداً النص ذلك حتقيق يف الدكتور بذل وقد ١٠٣- ٩٩ السياسية الوثائق جمموعة   )٣(
 .منه صورة أرفقت ما وهو الكتاب يف صورته وأورد احلديث، العصر باكتشافات كثرياً

 . ٣١٤ املختوم الرحيق   )٤(

 . ٤٩٥ األصلية املصادر ضوء يف النبوية السرية   )٥(

 . ٣٠٨/ ٢ للبيهقي النبوة ودالئل ؛٢١٠إسحاق ابن سرية      )٦(
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 تعليقــا بقولــه وذلــك - )١(صــحتها فـرض  علــى هــذا - املســلم للنجاشـي  ليســت أــا كــثري ابـن 
 الظاهر فإن ،")األصحم النجاشي إىل" قوله يعين( نظر هنا ها ذكره وىف: "  الرواية هذه على
 وذلـك  وأصـحابه،  جعفـر  صاحب املسلم بعد كان الذى جاشيالن إىل هو إمنا الكتاب هذا أن

ــوك إىل كتــب حــني ــل إىل كتــب كمــا الفــتح، قبيــل عزوجــل اهللا إىل يــدعوهم األرض مل  هرق
...  النجاشـي  وإىل مصـر،  صـاحب  وإىل الفرس، ملك كسرى وإىل الشام، قيصر الروم عظيم

"  لعـل "  األصـحم  النجاشي إىل: " فيه وقوله األول إىل ال الثاين إىل الكتاب فهذا: قال أن إىل
ــراوى مــن مقحــم"  األصــحم ــا حبســب ال ــول ورجــح ، )٢("فهــم م ــن ق  األســتاذ هــذا كــثري اب
  . )٣(األصلية املصادر ضوء يف النبوية السرية كتابه يف اهللا رزق مهدي الدكتور
 ،)٤(..." أيضــا البيهقــى ذكــره مــا هنــا هــا هــذا مــن وأنســب:" أيضــا كــثري ابــن قــال مث 

ــة بســنده قوســا ــه اعتمــدا، الــيت األوىل إســحاق ابــن رواي ــة يــوهن كأنــه" أنســب:"فقول  رواي
  . وحده البيهقي إال إسحاق ابن عن الرواية هذه نقل من أجد مل إين مث الثانية، إسحاق ابن

Ýàv¶ë@bß Õj� فحتو منـها  األوىل واختـرت  ابن إسحاق الثانية رواية عن النظر ص 
ســالكا ســبيل اجلمــع بينــهما وأن كــل واحــدة تعضــد األخــرى          مــا جــاء عــن الواقــدي أيضــا    

  . بالصواب أعلم واهللا اهللا بعون املعتمد اموعليه
  

********************        
  

         

                                                           

 دون إسحاق ابن ذكرها فقد جهة، من الرواية إسناد بضعف:" العودة سليمان. د قال تنيجه من وذلك   )١(
 . ١٠٩ اهلجرة مرويات"  للتأويل حمتملة فالرواية أخرى جهة ومن    إسناد

 . ٢/٤١،٤٢ النبوية السرية   )٢(

 . ١٩١،١٩٠ األصلية املصادر ضوء يف النبوية السرية   )٣(

 . ٢/٤٢ النبوية السرية   )٤(
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szj½a@sÛbrÛa@ @
ÑÓì½a@òÛb�ŠÛa@åß@ @

  : مطلبان وحتته

kÜĐ½a@Þëþa@@ZÞby@ò’j§a@ÝjÓ@Þb�‰g@òÛb�ŠÛa@ @
  

  : فروع أربعة على الوقوف خالل من وذلك
ÊŠÐÛa@ÞëþaZjãñˆ@òßbÇ@åÇ@ā‰c@ò’j§a@Z@ @

 وهــم الســودان، مــن جــنس: شباحلَــ و شباحلَــ" مــن مــأخوذ اللغــة يف كمــا احلبشــة أصــل
 اهللا بتقـــوى أوصـــيكم:"احلـــديث ويف...  واحلبـــيش النوحمـــ محـــل مثـــل شـــانبواحلُ شباألحـــ

 فحـذف  حبشـيا،  عبدا كان وإن األمر صاحب أطيعوا أي" حبشيا عبدا وإن والطاعة والسمع
  .مرادة وهي كان

 ويف وا،اسود جتمعوا إذا ألم كانوا أيا اجلماعة هم: وقيل.. احلبش مجاعة: حبوشواُأل
 عزاجلـــ مـــن أراد أنـــه حيتمـــل: األثـــري ابـــن قـــال ،"حبشـــي فـــص فيـــه:"‘ الـــنيب خـــامت حـــديث

  .إليها ينسب آخر نوعا أو واحلبشة اليمن معدما ألن العقيق أو
 وبـني  بينـهم  وقعـت  الـيت  احلـرب  يف ليـث  بـين  إىل انضـموا  القـارة  مـن  أحياء: واألحابيش

 قبل من باألحابيش األحياء تلك مسيت فلما ،..السودادهم بذلك مسوا..  اإلسالم قبل قريش
  .)١(" كالتجميع الكالم يف التحبيش صار جتمعها

 ،جـدا  طويلـة  ومسـافتها  الـيمن  بـالد  مـن  الغـريب  باجلانـب  احلبشـة  وأرض:"حجر ابن قال
 يلقــب  القــدمي  يف وكــان ،احلبشــة  مللــك الطاعــة  يعطــون  الســودان فــرق  ومجيــع نــاس أج وهــم

 حتتانيـة  بعـدها  اخلفيفـة  املهملـة  الطـاء  وكسر املهملة بفتح يطاحلَ له فيقال اليوم وأما بالنجاشي
  . )٢("حام بن كوش بن حبش ولد من إم ويقال ،خفيفة

                                                           

 . ٢٧٨/ ٦ )حبش(احلاء ، مادة/ الشني، ف/ ، بالعرب لسان   )١(

 . ٧/١٩٠،١٩١ الفتح يف حجر ابن ذكره   )٢(



� �

  
 

 

 

٣٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 أبـــو ســـام: "قـــال ‘ اهللا رســـول أن ، ¢  جنـــدب بـــن مســـرة حـــديث يف ذلـــك جـــاء
  . )١("احلبش أبو وحام الروم، أبو ويافث العرب،

¿ë@Š–ÈÛa@Š™b§aZ@ @
 اليـوم  ويسـمى  أفريقيـة  يف املعـروف  البلـد  هـي  احلبشـة  أن املعاصرين الباحثني بعض يرى

  . أبابا أديس وعاصمتها ، أرضهم جانب إىل إسالمية أراضي تضم وهي أثيوبيا، أو أثيوبية
 اإلمرباطوريـة  هـذه  ومـن  النجاشـي  وطـرد  مجهوريـة  إىل سـنوات  ذمنـ  أثيوبيـا  حتولت وقد

 بـاب  مضـيق  مـن  تبـدأ  األمحـر  البحـر  تلـي  أرض وهـي  ، أريتريـا :  مثـل  ، عربيـة  أصبحت أقاليم
  .  السودان يف»  طوكر«  جنوب إىل جنوبا املندب

 تسمى وكانت ، الرئيسي امليناء:  ومصوع) العاصمة: ( أمسرة:  اإلقليم هذا مدن ومن
 قــرب اجلنــوب آخــر يف مينــاء:  وعصــب ، احلبشــة هجــرة يف الصــحابة هــاجر وإليهــا ، اضــعب

  . الدناكل أرض من عدول
 من وهذا ، ائيا األمحر البحر عن األحباش حجب - واستقل حترر لو - اإلقليم وهذا

ــهم الــيت األســباب أهــم ــا يتمســكون جتعل ــا مشــكلة أصــبحت وقــد بأريتري  املشــاكل مــن أريتري
  . فلسطني مشكلة بعد تأيت احلادة العربية

 الـذي  الغـريب  الصـومال  أو أوجـادين  إقلـيم :  اإلمرباطوريـة  مـن  ـا  املطالـب  األقاليم ومن
.  اهلــرري الــنب بإنتــاج املشــهورة»  هــرر«  مدينــة مقاطعاتــه أهــم ومــن ، الصــومال بــه تطالــب
 وال ، بضــراوة ونــهد ويقــاتلون بشـدة  بــه يتمســكون واألحبــاش ، احملاصـيل  كــثري اإلقلــيم وهـذا 

ــون ــه يقبلـ ــا يف وال فيـ ــات أريتريـ ــع ، مفاوضـ ــرر«  وتقـ ــبة يف»  هـ ــة اهلضـ ــرب املرتفعـ ــاب غـ  بـ
  )٢(. املندب

                                                           

 ، حسن حديث هذا: وقال )٣٩٣١(،ح العرب فضل يف/ ،ب املناقب أبواب يف:  ٧٢٥/ ٥ الترمذي رواه   )١(
 . ضعيف إسناده:  األرناؤوط شعيب عليه وعلق) ٢٠١٢٦(ح:  ١٠/ ٥ مسنده يف أمحد واإلمام

 جناشي إسالم و ؛٤ اهلجرة ومرويات ؛٩٢،٩١ لعاتق احلريب النبوية السرية يف الواردة اجلغرافية املعامل: انظر   )٢(
 .١٠،٩ منسي سامية. د احلبشة
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٣٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ÊŠÐÛa@ïãbrÛa@Zòãbí…@Ýçc@ò’j§aZ@ @
 نصـارى  كـانوا  أـم  وغـريه  )١(السـهيلي  ذلـك  قـرر  كما بالنصرانية أهلها يدينون احلبشة

 النجاشــي بالنصــرانية )٣(تيميــة ابــن ويشــمل بــل ،)٢( اهللا عبــد هــو يقولــون وال املســيح يعبــدون
 النصـارى  ملـك  كـان  وإن هـو  النجاشـي  وكـذلك :" يقـول  وقومـه  - يسـلم  أن قبل - أصحمة

 أطرافهـا  فأسـلمت  بعيـد  زمـن  مـن  بالدهـم  علـى  زحـف  اإلسالم أن غري" ،)٤(" قومه يطعه فلم
 اإلسـالم  زال وال نيةبالنصـرا  بشـدة  متمسـكة  أبابـا  أديـس  حـول  اهلضبة وبقيت ، اجتاه كل من

 بالــدعوة ينتشــر هــو إمنـا  ، بــالقوة مفروضــا لــيس هنـاك  واإلســالم ، نفســها العاصــمة يف يتكـاثر 
)٥("واجلوار وباالحتكاك الفردية

 .  
ÊŠÐÛa@sÛbrÛa@Zò–Ó@ÙÜ·@ï‘bväÛa@òflàflzž•c@ò’jzÜÛZ@ @

: إسـحاق  ابـن  عنـد  كمـا  -عنـها  اهللا رضـي  - عائشـة  الصديقة لنا ترويها قصة لذلك إن
  :قال الزهري، عن

                                                           

 عام مالقة يف ضرير،ولد والسري، باللغة عامل حافظ،: السهيلي اخلثعمي أمحد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد هو  )١(
 يصنف فأقام وأكرمه، إليها فطلبه مراكش بصاحب خربه فاتصل ونبغ،. سنة ١٧ وعمره يوعم هـ٥٠٨
 شرح يف)  األنف الروض( كتبه من) مالقة قرى من( سهيل إىل نسبته و هـ،٥٨١ عام ا تويف أن إىل كتبه

 . ٣/٣١٣ للزركلي األعالم انظر وغريها،)  يوسف سورة تفسري( و هشام، البن النبوية السرية

 . ٣/١٥٠ للسهيلي األنف الروض   )٢(

 احلنبلي، الدمشقي احلراين النمريي اخلضر القاسم أيب بن اهللا عبد ابن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد هو  )٣(
 دمشق إىل أبوه به وحتول هـ٦٦١عام حران يف ولد. اإلسالم شيخ اإلمام،: تيمية ابن الدين تقي العباس، أبو

 مدة، فسجن أهلها من مجاعة عليه فتعصب فقصدها، ا، أفىت فتوى أجل من مصر ىلإ وطلب. واشتهر فنبغ
 ومات أعيد، مث وأطلق، ٧٢٠ سنة ا واعتقل هـ ٧١٢ سنة دمشق إىل فسافر أطلق مث. اإلسكندرية إىل ونقل

 احلكمة، فنون يف البحث كثري كان. جنازته يف كلها دمشق فخرجت ، هـ٧٢٨ عام دمشق بقلعة معتقال
 الكامنة الدرر ويف. متقاربان ولسانه قلمه اللسان، فصيح واألصول، التفسري يف آية. الدين يف إصالح داعية

 الدرر ففي تصانيفه أما. العشرين دون وهو ودرس وأفىت والتفسري، العلم يف وبرع واستدل العلماء ناظر أنه
 ،)  الفتاوى( منها جملد، مئة ثالث تبلغ أا الوفيات فوات ويف كراسة، آالف أربعة على تزيد رمبا أا
 .١/١٤٤ للزركلي األعالم انظر.  وغريها)  السنة منهاج(و)  اإلميان(و

 ٢١٧/ ١٩ تيمية البن الفتاوى جمموع   )٤(

  . ٩١ النبوية السرية يف الواردة اجلغرافية املعامل     )٥(
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٣٩  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

"ــدثت ــروة حـ ــن عـ ــزبري بـ ــديث الـ ــر أيب حبـ ــن بكـ ــد بـ ــن الـــرمحن، عبـ ــلمة أم عـ ــة سـ  بقصـ
  :العاص بن لعمرو وقوله النجاشي،

 النـاس  فـأطيع  يف، النـاس  أطـاع  ومـا  ملكـي،  علي رد حني الرشوة مين اهللا أخذ ما فواهللا
  .فيه

  معناه؟ ما أتدري: عروة فقال
  ال: قلت
 وكان النجاشي، إال ولد له يكن ومل قومه، ملك كان أباه أن: حدثتين عائشة إن: قال
  .احلبشة مملكة بيت أهل وكانوا رجال، عشر اثنا صلبه من له عم، للنجاشي

 هـذا  غـري  لـه  ولـد  ال فإنـه  أخـاه،  وملكنـا  النجاشـي،  أبـا  قتلنـا  أنـا  لو: بينها احلبشة فقالت
  .دهرا بعده احلبشة فبقيت عده،ب من ملكه فتوارثوا ولدا، عشرة اثين ألخيه وإن الغالم،

 النجاشـي  ونشـأ  ذلـك،  علـى  فمكثـوا  أخـاه،  وملكـوا  فقتلـوه،  النجاشـي،  أيب علـى  فعدوا
  .مرتلة بكل منه ونزل عمه، أمر على فغلب الرجال، من حازما لبيبا وكان عمه، مع

  :بينها قالت منه، مكانه احلبشة رأت فلما
 قتلنـا  حنـن  أنـا  عـرف  لقـد  أمجعـني،  ليقتلنـا  اعلينـ  ملكـه  ولـئن  ميلكـه،  أن لنتخوف إنا واهللا

  :له فقالوا عمه، إىل فمشوا. أباه
  .منه أنفسنا على خفنا قد فإنا أظهرنا، بني من خترجه أن وإما الفىت، هذا تقتل أن إما
  .بالدكم من أخرجوه بل اليوم، وأقتله باألمس، أباه قتلتم ويلكم،: قال

 بـه  فـانطلق  سـفينة،  يف قذفـه  مث درهـم،  ةمائـ  بسـت  تـاجر  رجـل  مـن  فباعوه به، فخرجوا
 يسـتمطر  عمـه  فخـرج  اخلريـف،  سـحاب  مـن  سـحابة  هاجـت  اليـوم،  ذلـك  مـن  املسـاء  إذا حىت

  .فقتلته صاعقة، فأصابته حتتها،
 احلبشــة علــى فمــرج خــري، ولــده يف لــيس محقــى، هــم فــإذا ولــده، إىل احلبشــة ففزعــت

  :لبعض مبعضه قال ذلك، من فيه هم ما عليهم ضاق فلما أمرهم،
 كـان  فـإن  غدوة، بعتموه الذي غريه، أمركم يقيم ال الذي ملككم أن -واهللا- تعلمون

  .فأدركوه حاجة احلبشة بأمر لكم
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٤٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 عليـه  فعقـدوا  بـه،  جـاؤوا  مث التـاجر،  مـن  فأخذوه أدركوه، حىت طلبه، يف فخرجوا: قال
  :فقال التاجر، فجاءهم وملكوه، امللك، سرير على وأقعدوه التاج،

  .ذلك يف أكلمه أن وإما مايل، تعطوين أن إما
  .شيئا نعطيك ال: فقالوا

  .ألكلمنه -واهللا- إذن: قال
  .فدونك: قالوا

  :فقال يديه، بني فجلس فجاءه،
 وأخــذوا إيل، فأسـلموه  درهـم،  مائـة  بسـت  بالسـوق  قــوم مـن  غالمـا  ابتعـت ! امللـك  أيهـا 

  .درامهي ومنعوين غالمي، فأخذوا أدركوين، بغالمي سرت إذا حىت درامهي
  .يشاء حيث به فليذهنب يديه، يف غالمه ليسلمن أو درامهه، لتعطنه: النجاشي هلم فقال
  .درامهه نعطيه بل: قالوا
 فيـه،  الرشـوة  فآخـذ  ملكـي،  علي رد حني الرشوة مين اهللا أخذ ما: يقول فلذلك: قالت

  .حكمه يف وعدله دينه، يف صالبته من خرب ما أول ذلك وكان
  . )١("نور قربه على يرى يزال ال أنه نتحدث كنا النجاشي، مات ملا: قالت مث
ÊŠÐÛa@ÉiaŠÛaZòÓýÇ@ò’j§a@ñŠíŒ¦bi@òîiŠÈÛa Z@ @

 علــى ســابقة قدميــة عصــور إىل تعــود ألحبــاشاو العــرب بــني العالقــات أن املعــروف مــن
 العربيـة  اجلزيـرة  شـبه  من وفدت سامية هجرات نتيجة تكونوا احلبشة سكان إن بل ، اإلسالم

 لـدى  كـبرية  واقتصـادية  تارخييـة  أمهية للحبشة فإن لذا ، امليالد ماقبل عصور يف البالد تلك إىل
 احلجاز بالد كانت ولقد ، بكثري قبله أو ‘ الرسول عهد يف ذلك كان سواء اجلزيرة عرب

 وبــني الشـام  بــالد بـني  تــربط كوـا  وذلــك العامليـة  التجــارة شـرايني  مــن رئيسـي  شــريان يشـقها 
                                                           

: احملققان وقال ،٤٣٠ ،١/٤٢٩ النبالء أعالم سري يف الذهيب و ؛٤٢٠ ،١/٤١٩ هشام البن النبوية السرية   )١(
 أبا أن:" ١/٥٨٠ اإلسالم تاريخ كتابه يف ذكر الذهيب أن على إسحاق، ابن عنعنة فيه أن إال ثقات رجاله

 بلغ فإذا ابين، يبلغ حىت قومك ملك إليك أن أخيه إىل فأوصى صيب، والنجاشي مات احلبشي ملك النجاشي
 قعصاً عمه اهللا فأخذ السفينة، إىل بإخراجه وبادر لتاجر النجاشي فباع لك،امل يف أخوه فرغب امللك، فله

 .."فمات
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 مـرتني  التجاريـة  الـرحالت  عنـدهم  اشـتهرت  حـىت  جتـارة  أهل قريش كانوا لذا ،بشةواحل اليمن
 مسيـت  سـورة  ويف كتابـه  يف اهللا ذكرهـا  وألمهيتـها  ،أخـرى  الصـيف  ويف مرة الشتاء يف العام يف

  . اهللا نعمة وجحدوا كفروا لكنهم عليهم اهللا بنعمة تذكريا بامسهم
 اخلامسـة  السـنة  وبالتحديد النبوية البعثة منز يف املسلمة القلة طهدتضا ملا قريشا إن مث
 مـن  ـم  حـل  الـذي  والنكـال  التعـذيب  مـن  شـديدا  زلـزاال  زلزلـوا  حـىت  األمـر  باملسـلمني  وضاق
 لـه  ولـيس  أصـحابه  مـن  تـأذى  ملـن  بالـدين  والنفري باهلجرة  ‘ النيب أذن ،الفجرة قريش طغاة
  .قومه  من غلبة

 بـبالده  حلقوافـا  عنـده،  أحـد  يظلـم  ال لكاًم احلبشة بأرض إن:" ‘ اهللا رسول هلم فقال
 الـنيب  علـم  علـى  يـدل  فإمنا دل إن وهذا ، )١(.." فيه أنتم مما وخمرجاً فرجاً لكم اهللا جيعل حىت
 أرض بــني وقدميــة وطيــدة  عالقــة وجــود وعلــى ،العــادل وملكهــا احلبشــة بــأرض ســابقال ‘

 - املصـادر  بـبعض  حـدى  ولقـد   ، بينـهم  فيمـا  يتناقلوـا  األخبـار  كانـت  حىت واحلجاز احلبشة
 إليــه حتــتكم حــداً بلــغ النجاشــي عــدل أن اإلشــارة إىل - بالعــدل الــبالد تلــك ملــك شــهرة مــن

  .)٢(زعمائها خصومة يف قريش
  

********************        
  

  
  

                                                           

 حدثه، من يسم ومل عقبة بن موسى طريق من ،٢/٢٨٥ الدالئل يف البيهقي عند كما إسحاق ابن رواه   )١(
 نقدية ةدراس القصيمية: إىل وانظر بالصحة، له حكم بسند اخلرب ١/٥٧٦ اإلسالم تاريخ يف الذهيب وساق

 .١/٤١٩ الصويان، حممد النبوية، السرية لنصوص

 . ٣٠ اهلجرة مرويات عن نقال ١/٧٣ األنساب البالذري،   )٢(
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kÜĐ½a@ïãbrÛa@ @
ÑÓìß@ï‘bväÛa@åß@òÛb�‰@�äÛa    ‘‘‘‘        

        
Ý�†ß@Z@ @

 ذكــر أ أن البــد  ســليما، تصــورا  ونتصــوره الرســالة  مــن النجاشــي  موقــف نفهــم  وحــىت
 مبعوثـه  ‘ الـنيب  إرسـال  قبـل  وقائعها حدثت واليت أحداث من التارخيية اتالرواي يف جاء ما

 حلقــة اجتــزاء وإنّ أصــحمة، النجاشــي إىل ¢  الضــمري أميــة بــن عمــرو اجلليــل الصــحايب
  . قفااملو وتقييم احلقيقة تصور يف قصورٍ إىل بنا تؤدي التاريخ من واحدة

 وقائعهـا  وحفـظ  أحـداثها  عـاش  وممـن  قـوي  بسـند  النجاشـي  عـن  حـدثنا  مـن  أشهر ولعل
  . بلساا ذلك تروي حيث املشهور، حديثها يف -عنها اهللا رضي- سلمة أم هي

 عــــن أيب، حــــدثنا إبــــراهيم، بـــن  يعقــــوب حــــدثنا:  حنبــــل بـــن  ألمحــــد املســــند يف جـــاء 
 أم نعـ  هشـام،  بـن  احلـارث  بـن  الـرمحن  عبد بن بكر أيب عن شهاب، ابن حدثين إسحاق، ابن

  :قالت ‘ النيب زوج سلمة
- اهللا وعبـدنا  ديننـا،  علـى  أمنـا  النجاشـي،  جـار  خـري  ـا  جاورنـا  احلبشة، أرض نزلنا ملا

  .نكرهه شيئا نسمع وال نؤذى ال -تعاىل
 يهـدوا  وأن جلـدين،  رجلـني  فينـا  النجاشـي  إىل يبعثـوا  أن ائتمـروا  قريشـا،  ذلك بلغ فلما
  .األدم إليه منها يأتيه ما أعجب من وكان ة،مك متاع من يستطرف مما هدايا للنجاشي

 بعثــوا مث هديـة،  إليـه  أهـدوا  إال بطريقـا  بطارقتـه  مــن يتركـوا  ومل كـثريا،  أدمـا  لـه  فجمعـوا 
 وأمرومهــا الســهمي، العــاص بــن وعمــرو املخزومــي، املغــرية بــن ربيعــة أيب بــن اهللا عبــد بــذلك

  :هلما وقالوا أمرهم،
 مث هــداياه، لــه قــدموا مث فــيهم، النجاشــي تكلمــوا أن قبــل هديتــه بطريــق كــل إىل ادفعــوا

  .يكلمهم أن قبل إليكم يسلمهم أن سلوه
 يبـق  فلـم  جـار،  خـري  عنـد  دار، خبـري  عنـده  وحنـن  النجاشـي،  علـى  فقدما فخرجا،: قالت

  :له وقاال هديته، إليه دفعا إال بطريق بطارقته من
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 يف يــدخلوا ومل مهم،قــو ديــن فــارقوا ســفهاء، غلمــان منــا امللــك بلــد إىل ضــوى قــد إنــه
ــتم، وال حنــن نعرفــه ال مبتــدع، بــدين وجــاؤوا ديــنكم، ــا وقــد أن  أشــراف فــيهم امللــك إىل بعثن
 يكلمهـم،  وال إلينـا،  يسلمهم بأن عليه فأشريوا فيهم، امللك كلمنا فإذا إليهم، لريدهم قومهم،

  .عليهم عابوا مبا وأعلم عينا، م أعلى قومهم فإن
  .نعم: هلم فقالوا

  :له فقاال كلماه، مث منهم، فقبلها النجاشي، هدايا قربا ماإ مث
 يف يـدخلوا  ومل قـومهم،  ديـن  فـارقوا  سفهاء، غلمان منا بلدك إىل ضوى إنه! امللك أيها

 مــن قــومهم أشــراف إليــك بعثنــا وقــد أنــت، وال حنــن نعرفــه ال مبتــدع، بــدين وجــاؤوا دينــك،
  .فيه عليهم عابوا مبا وأعلم عينا، م أعلى فهم إليهم، لتردهم وعشائرهم، وأعمامهم آبائهم

  .كالمهم النجاشي يسمع أن من وعمرو اهللا عبد إىل أبغض شيء يكن ومل: قالت
  .إليهما فأسلمهم امللك، أيها صدقوا: حوله بطارقته فقالت
 جـاوروين،  قومـا  أكـاد  وال إليهما، أسلمهم ال إذا اهللا، ها ال: قال مث النجاشي، فغضب

  .فأسأهلم أدعوهم، حىت سواي من على واختاروين ،بالدي ونزلوا
 قـــال مث اجتمعــوا،  رســـوله جــاءهم  فلمـــا فــدعاهم،  اهللا، رســـول أصــحاب  إىل أرســل  مث
  :لبعض بعضهم

  جئتموه؟ إذا للرجل تقولون ما
  .كان ما ذلك يف كائنا ‘ نبينا به أمرنا وما علمنا، ما -واهللا- نقول: قالوا
  :فقال سأهلم حوله، مصاحفهم فنشروا اقفته،أس النجاشي دعا وقد جاؤوه فلما

 هـذه  مـن  أحـد  دين يف وال ديين، يف تدخلوا ومل قومكم، فيه فارقتم الذي الدين هذا ما
  األمم؟

  :له فقال ، ¢ طالب أيب بن جعفر يكلمه الذي وكان: قالت
 الفـواحش،  ونـأيت  امليتـة،  ونأكـل  األصـنام،  نعبـد  جاهليـة،  أهـل  قومـا  كنـا  إنـا ! امللك أيها

 اهللا بعـث  حـىت  ذلـك  علـى  فكنـا  الضعيف، منا القوي ويأكل اجلوار، ونسيء األرحام، ونقطع
 وخنلـع  ونعبـده،  لنوحـده  اهللا إىل فـدعانا  وعفافـه،  وأمانتـه  وصدقه نسبه نعرف منا، رسوال إلينا
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 األمانـة،  وأداء احلـديث،  بصـدق  وأمرنـا  واألوثـان،  احلجـارة  مـن  دونـه  من وآباؤنا نعبد كنا ما
ــرحم،ا وصــلة ــدماء، احملــارم عــن والكــف اجلــوار، وحســن ل ــا وال  وقــول الفــواحش، عــن وان
ــزور، ــيم، مــال وأكــل ال ــا احملصــنة، وقــذف اليت ــد أن وأمرن ــه نشــرك ال اهللا نعب ــا شــيئا، ب  وأمرن

  .والصيام والزكاة، بالصالة،
  .اإلسالم أمور له فعدد: قالت

 إىل لريدونـا  ديننـا  عـن  وفتنونـا  ، بونافعـذ  قومنا، علينا فعدا واتبعناه، به، وآمنا فصدقناه،
 وشــقوا وظلمونــا، قهرونــا فلمــا اخلبائــث، مــن نســتحل كنــا مــا نســتحل وأن األوثــان، عبــادة
ــا، ــا وحــالوا علين ــني بينن ــا، وب ــا دينن ــاك بلــدك، إىل خرجن ــا ســواك، مــن علــى واخترن  يف ورغبن

  .امللك أيها عندك نظلم ال أن ورجونا جوارك،
  شيء؟ من اهللا عن به جاء امم معك هل: فقال: قالت
  .نعم: قال
  .علي فاقرأه: قال
 حليتـه،  أخضـل  حـىت  النجاشـي  -واهللا- فبكـى  ، �m�m�m�mAAAAllll :من صدرا عليه فقرأ

  .عليهم تلي ما مسعوا حني مصاحفهم أخضلوا حىت أساقفته وبكت
 انطلقـا،  واحـدة،  مشـكاة  مـن  ليخـرج  موسـى  بـه  جـاء  والـذي  هـذا  إن: النجاشي قال مث

  .أكاد وال أبدا، إليكم همأسلم ال فواهللا
  .خضراءهم أستأصل مث عيبهم، غدا ألنبئنه واهللا: عمرو قال خرجا، فلما
  :فينا الرجلني أتقى وكان ربيعة، أيب بن اهللا عبد له فقال

  .خالفونا قد كانوا وإن أرحاما، هلم فإن تفعل، ال
  .عبد عيسى أن يزعمون أم ألخربنه واهللا: قال
 فأرسـل  عظيمـا،  قـوال  مـرمي  ابـن  عيسـى  يف يقولـون  إـم ! امللـك  يهاأ: فقال عليه، غدا مث

  .فيه يقولون عما فسلهم إليهم،
  .يسأهلم فأرسل
  :قالوا مث القوم، فاجتمع مثلها، بنا يرتل ومل: قالت
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  .كان ما كائنا -تعاىل- اهللا قال ما فيه -واهللا- نقول
  عيسى؟ يف تقولون ما: هلم قال عليه، دخلوا فلما
 وكلمتـه،  وروحـه،  ورسوله، اهللا، عبد هو نبينا، به جاء الذي فيه نقول: عفرج له فقال

  .البتول العذراء مرمي إىل ألقاها
  :قال مث عودا، فأخذ األرض، إىل يده النجاشي فضرب

  .العود هذا قلت ما عيسى عدا ما
 - بأرضــــي ســــيوم فـــأنتم  اذهبــــوا واهللا، خنـــرمت  وإن: فقــــال حولـــه،  بطارقتــــه فتنـــاخرت 

 وأين ذهبـا،  دبـرى  يل أن أحـب  مـا  غـرم،  سـبكم  مـن  مث غـرم،  سـبكم  من - اآلمنون: والسيوم
 مـين  اهللا أخـذ  مـا  فـواهللا  هدايامها، عليهما ردوا - اجلبل: بلسام والدبر - منكم رجال آذيت

  .فيه فأطيعهم يف، الناس أطاع وما فيه، الرشوة فآخذ ملكي، علي رد حني الرشوة
  .جار خري مع دار خبري عنده وأقمنا به، جاءا ما اعليهم مردودا مقبوحني، فخرجا

 قـط  حربـا  علمنـا  مـا  فـواهللا  -ملكه يف ينازعه من: يعين- به نزل إذ ذلك، على إنا فواهللا
 مـن  يعـرف  ال رجـل  فيـأيت  النجاشـي،  علـى  ذلـك  يظهر أن ختوفا حربناه، حرب من أشد كان
  .منه يعرف النجاشي كان ما حقنا

  .النيل ضعر وبينهما النجاشي، وسار
  باخلرب؟ يأتينا مث القوم، وقعة حيضر حىت خيرج رجل من: ‘ اهللا رسول أصحاب فقال
  .أنا: الزبري فقال

 حـىت  عليهـا  سـبح  مث صـدره،  يف فجعلـها  قربـة،  لـه  فنفخوا سنا، القوم أحدث من وكان
  .وحضر امللتقى، مكان إىل خرج

 أمــر لــه واستوســق بــالده، يف لــه والــتمكني عــدوه، علــى بــالظهور للنجاشــي اهللا فــدعونا
  . )١("مبكة وهو ‘ اهللا رسول على قدمنا حىت مرتل خري يف عنده فكنا احلبشة،

                                                           

 وابن ،٢٩٠/  ٥ و ٢٠١/  ١ أمحد وأخرجه قوي، إسناده:"  األرناؤوط شعيب النبالء أعالم سري حمقق قال   )١(
 رجال ورجاله أمحد رواه: "وقال ٢٧ - ٢٤/  ٦  امع  يف اهليثمي وذكره" ٣٣٨ - ٣٣٤/  ١ هشام

 ٧٥ - ٧٢/  ٣  والنهاية البداية يف كثري ابن احلافظ وذكره ،"بالسماع صرح وقد إسحاق ابن غري الصحيح
 ٤٣٤-١/٤٣٠النبالء أعالم سري وانظر ؛ هذا من بأطول
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 بن جعفر يد على أصحمة النجاشي بإسالم جنزم أن لنا ميكن فهل اخلرب هذا سرد وبعد
  .؟ ¢  الضمري أمية بن عمرو يد على أم¢  طالب أيب

  :  ثننيا فرعني خالل من التساؤل هذا عن وسأجيب
ÊŠÐÛa@Þëþa@@Z†í†¤@oÓë@âý�g@ï‘bväÛaZ@ @

 كنـا  وإن¢  أصحمة النجاشي إسالم وقت حتديد وهي شائكة مسألة هذه احلقيقة يف
  . ؟! أيضا من يد وعلى! إسالمه بوقت جنزم أن نستطيع ال فإننا مسلما مات بأنه نقطع

 بإســالم تصــرح مل كانــت وإن عنــها اهللا رضــي ســلمة أم روايــة بــأن القــول ميكــن ولكــن
 بـذلك،  تصرح - األخرى وهي - موسى أيب رواية فإن ، -فهماً ذلك فهم وإن - النجاشي

 ولوال مرمي ابن عيسى به بشر الذي وأنه اهللا، رسول أنه أشهد: "النجاشي قول فيها جاء فقد
  . )١("نعليه أمحل حىت ألتيته امللك من فيه أنا ما

 رسـول  أنـه  أشـهد : " النجاشـي  قـال  وفيهـا  كـذلك،  دمسعو ابن رواية أيضا معها وتتفق
 شـئتم،  حيـث  انزلـوا  مـرمي  ابـن  عيسـى  بـه  بشـر  الـذي  وأنه اإلجنيل، يف جنده الذي وأنه ‘ اهللا

  . )٢("وأوضئه نعليه أمحل أنا أكون حىت ألتيته امللك من فيه أنا ما لو فواهللا
 أمرهـا  مـرج  القصـة  كتلـ  بعد احلبشة أن الوقت هذا يف النجاشي إسالم يرجح مما ولعلولعلولعلولعل

  .ديننا فارقت إنك: له فقالوا ساخطني عليه وخرجوا
 كمـا  وكونـوا  فيهـا  اركبـوا : وقـال  سـفنا  هلـم  فهيـأ  وأصـحابه  جعفر إىل النجاشي فأرسل

  .فاثبتوا ظفرت وإن شئتم، حبيث تلحقوا حىت فامضوا هزمت فإن أنتم،
ــه فكتــب كتــاب إىل عمــد مث ــه ال أن يشــهد هــو: في ــده عيســى أن يشــهدو اهللا إال إل  عب
  .مرمي إىل ألقاها وكلمته وروحه ورسوله
  .ميناأل املنكب عند قبائه يف جعله مث

                                                           

 " .الصحيح جالر ورجاله الطرباين، رواه:" اهليثمي قال ، ٦/٣١ الزوائد وجممع ؛٢/٣١٠ املستدرك   )١(

 حديثه بعض يف وقال حامت، أبو وثقة معاوية بن خديج وفيه الطرباين رواه: اهليثمي قال ،٦/٢٤ الزوائد جممع   )٢(
 .ثقات رجاله وبقية وغريه معني ابن وضعفه ضعف،
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: قـالوا  ؟ بكم الناس أحق ألست احلبشة، معشر يا: فقال له، وصفوا احلبشة إىل وخرج
  .بلى

  .سرية خري: قالوا ؟ فيكم بسرييت أنتم فكيف: قال
  .ورسوله عبده عيسى أن توزعم ديننا فارقت: قالوا ؟ بكم فما: قال
  .اهللا ابن هو نقول: قالوا ؟ عيسى يف أنتم تقولون فما: قال

 مل مـرمي  بـن  عيسـى  أن يشـهد  وهـو : قبائـه  علـى  صدره على يده ووضع النجاشي، فقال
  . هذا على يزد

  .وانصرفوا فرضوا - الكذب عن مندوحة التعريض ويف - كتب ما يعىن وإمنا
        .)١(له واستغفر عليه صلى النجاشي تما فلما ، ‘ اهللا رسول فبلغ
 إسـالمه  كـتم  النجاشـي  أن والقـرائن  األدلـة  مـن  وغريها القصة يف كما يظهر الذي لكن

 ذلـك  يف يشـتهر  مل سـرا  النجاشـي  إسـالم  أمـر  أصـبح  وهلـذا  ، ظـاهرا  قومـه  جارى بل يعلنه ومل
 عليـه  صلى يوم بعضهم قال حىت املدينة يف عليهم اهللا رضوان الصحابة بعض عند حىت العصر

�����������������������������������������������������������������������������m�m�m�m :فرتلت ، ) احلبشة من علج على صلى:( ‘ الرسول

�¥��¤����£��¢��¡������¥��¤����£��¢��¡������¥��¤����£��¢��¡������¥��¤����£��¢��¡�����llll  ]ملـا  عليـه  ‘ الـنيب  صالة ولوال ،)٢( ]١٩٩ عمران آل 
  . بإسالمه جزمنا

 مـن و نفـيس  كـالم  يف -اهللا رمحـه - عليـه  تيميـة  ابـن  اإلسـالم  شـيخ  إليـه  صار الذي وهذا
  : بنصه نقلهأ، حمقق إمام

  
                                                           

 ىنحدث: قال إسحاق بن حممد عن زياد رواية من ٢/٢٩،٢٨ كثري البن والسرية ؛١/٤٢١ هشام البن السرية   )١(
 بإسناد: "١٩٢األصلية املصادر ضوء يف النبوية السرية يف اهللا رزق مهدي. د ،قال أبيه عن حممد، بن جعفر

 سرية يف احللبية والسرية ؛"وغريه١٣٣٣،ح٦/٢٤٧ الفتح البخاري روايات له ويشهد مرسل لكنه صحيح
 .١٨٩/ ١ ندلسيلأل واالكتفاء ؛ ٣٠٥/ ١ للمقريزي األمساع وإمتاع ،٢/٤٦٥ املأمون األمني

 يف قطين والدار ثابت؛ طريق التفسريمن يف حامت أيب ابن رواه:"٣/١٨٨ الفتح يف حجر ابن احلافظ قال   )٢(
 بن وأنس جابر عن منقول هذا: "٢٢٣/ ١٩ الفتاوى يف تيمية ابن وقال ؛" محيد طريق من والبزار األفراد؛

 "النجاشي على الصالة باشروا الذين الصحابة من وهم عباس وابن مالك
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  :اإلسالم أهل أعذار عن حديثه معرض يف يقول حيث
 فـآمن  اهللا رسـول  أنـه  وعلـم  الكفـر  دار يف ‘ الـنيب  دعـوة  بلغـه  مـن :  الكفار وكذلك"

 إىل اهلجرة متكنه ومل وغريه النجاشي فعل كما استطاع ما اهللا واتقى ؛ عليه أنزل مبا وآمن به
 دينه إظهار من وممنوعا اهلجرة من ممنوعا لكونه ؛ سالماإل شرائع مجيع التزام وال اإلسالم دار

 آل مـؤمن  كـان  كمـا  ،اجلنة أهل من مؤمن فهذا:  اإلسالم شرائع مجيع يعلمه من عنده وليس
 عليــه الصــديق يوســف كــان وكمــا بــل فرعــون امــرأة كانــت وكمــا فرعــون قــوم مــع فرعــون
 ديـن  مـن  يعرفـه  مـا  كـل  معهـم  عـل يف أن ميكنـه  ومل كفـارا  كـانوا  فـإم  ؛ مصـر  أهل مع السالم

 : فرعــون آل مــؤمن عــن تعــاىل قــال جييبــوه فلــم واإلميــان التوحيــد إىل دعــاهم فإنــه ؛ اإلســالم
mmmmM��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��ANNNN����������R��Q��P��O��R��Q��P��O��R��Q��P��O��R��Q��P��O

X��W��V���U��T��SX��W��V���U��T��SX��W��V���U��T��SX��W��V���U��T��Sllll ]٣٤ غافر[ .  
 اإلسـالم  يف الـدخول  يف قومـه  يطعه فلم النصارى ملك كان وإن هو النجاشي وكذلك

 الـنيب  عليـه  فصـلى  عليـه  يصـلي  أحـد  هناك يكن مل مات ملا وهلذا ؛ منهم نفر معه دخل إمنا بل
 مـات  يوم مبوته وأخربهم عليه وصلى صفوفا فصفهم املصلى إىل باملسلمني خرج باملدينة ‘

 مل أكثرهـا  أو اإلسـالم  شـرائع  مـن  وكـثري " مـات  احلبشة أهل من صاحلا لكم أخا إن: "  وقال
 مل أنــه روي قـد  بـل  البيـت  حـج  وال جياهـد  ومل يهـاجر  فلـم  ذلـك  عـن  لعجـزه  فيهـا  دخـل  كـن ي

 كــان ذلــك ألن ؛ الشــرعية الزكــاة يــؤد وال رمضــان شــهر يصــوم وال اخلمــس الصــلوات يصــل
 أن ميكنـه  يكن مل أنه قطعا نعلم وحنن.  خمالفتهم ميكنه ال وهو عليه فينكرونه قومه عند يظهر
 حيكـم  مل الكتـاب  أهـل  جـاءه  إذا أنـه  باملدينة نبيه على فرض قد واهللا آنالقر حبكم بينهم حيكم
  .  إليه اهللا أنزل ما بعض عن يفتنوه أن وحذره إليه اهللا أنزل مبا إال بينهم

ــل وهــذا ــا يف احلكــم مث ــرجم حبــد للمحصــن الزن ــديات ويف ال  يف والتســوية ؛ بالعــدل ال
 كـان  مـا  والنجاشـي .  ذلـك  وغـري  بـالعني  والعـني  بـالنفس  الـنفس  والوضيع الشريف بني الدماء
 بــني الرجــل يتــوىل مــا وكــثريا ذلــك علــى يقرونــه ال قومــه فــإن ؛ القــرآن حبكــم حيكــم أن ميكنـه 

 ذلـك  ميكنـه  فال ا يعمل أن يريد العدل من أمور نفسه ويف وإماما بل قاضيا والتتار املسلمني
ــل ــاك ب ــن وعمــر ، وســعها إال نفســا اهللا يكلــف وال ذلــك مينعــه مــن هن ــد ب ــز عب  عــودي العزي
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 سـعداء  وأمثالـه  فالنجاشـي .  ذلـك  علـى  سـم  إنه:  وقيل العدل من أقامه ما بعض على وأوذي
 كـــانوا بـــل التزامـــه علـــى يقـــدرون ال مـــا اإلســـالم شـــرائع مـــن يلتزمـــوا مل كـــانوا وإن اجلنـــة يف

  .  ا احلكم ميكنهم اليت باألحكام حيكمون
�����������������������������������������������������������������m�m�m�m : تعاىل اهللا قال تابالك أهل من هؤالء اهللا جعل وهلذا

®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤����£��¢��¡��������®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤����£��¢��¡��������®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤����£��¢��¡��������®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤����£��¢��¡��������������������

�́�³��²��±��°�́�³��²��±��°�́�³��²��±��°�́�³��²��±��°��������������»��º��¹���¸��¶��»��º��¹���¸��¶��»��º��¹���¸��¶��»��º��¹���¸��¶llll .  
 جـابر  عـن  هـذا  ويـروى  النجاشـي  يف نزلـت  إـا :  السلف من طائفة قال قد اآلية وهذه

 مراد وهذا.  وقتادة احلسن لقا كما ؛ أصحابه ويف فيه:  قال من ومنهم.  وأنس عباس وابن
 تيميـة  ابـن  ينتـهي  مث..  واحـد  ـا  يـرد  مل اجلمع لفظ اآلية لفظ فإن املطاع هو ولكن الصحابة

ــان احلكـــم إىل ــول للنجاشـــي باإلميـ ــو مـــن: فيقـ ــر أرض يف هـ ــون الكفـ ــا يكـ ــلى مؤمنـ ــه يصـ  عليـ
        ....    كالمه انتهى )١("كالنجاشي
 أنـه  إال ثبوتـه  على وصدقه اهللا برسول آمن قد مسلم رجل النجاشي: " )٢(اخلطايب قال

  .)٣("إميانه يكتم كان
 يكــتم لكونــه عليــه صــلى إمنــا - يســمهم ومل - العلمــاء بعــض عــن كــثري ابــن نقــل ولقــد

  .)٤(قومه من إميانه
 ممـن  وكـان  عنـهم  اهللا رضـي  الصـحابة  يف معـدود :" فقـال  الصـحابة  مـن  الـذهيب  هعـد  بل

  )٥("وجه من صاحب وجه، من تابعي فهو رؤية، له وال يهاجر، ومل إسالمه، حسن
                                                           

 .٢٢٣ -٢١٧/ ١٩ الفتاوى   )١(

 بست أهل من حمدث، فقيه هـ،٣١٩ سنة ولد سليمان أبو البسيت، اخلطاب ابن إبراهيم بن حممد بن محد هو  )٢(
 سنن شرح يف جملدان،)  السنن معامل( له) اخلطاب بن عمر أخي( اخلطاب بن زيد نسل من) كابل بالد من(

 احلديث غريب(و) احملدثني خطأ إصالح( باسم)  احملدثني غلط إصالح( و)  القرآن إعجاز بيان( و داود، أيب
 .٢/٢٧٣ للزركلي األعالم:  انظر.) هريمند شاطئ على رباط يف( هـ٣٨٨ عام بست يف تويف. وغريها) 

 . ٨/٢١ البخاري صحيح شرح القاري عمدة   )٣(

 .٣/٨٥ والنهاية البداية   )٤(

 . ١/٤٢٨ النبالء أعالم سري   )٥(
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 راسـله  - أعلـم  واهللا - كتمانـه  بسـبب  مالبسـات  من النجاشي إسالم أحاط ما وألجل
 ، إسـالمه  خـرب  مـن  ليسـتوثق  إمـا  ¢  الضـمري  أميـة  بـن  عمـرو  مبعوثـه  إليـه  وبعـث  ‘ النيب
  .)١(قومه بني يعلنه أن ألجل وإما

ÊŠÐÛa@ïãbrÛa@@Zlaìu@ï‘bväÛa@óÜÇ@òÛb�‰@�äÛa    ‘    Z            
 الصــحيحة التارخييــة املرويــات بــه جائــت مــا الرســالة علــى النجاشــي جــواب كــان لقــد

 يف سـعد  ابـن  لنـا  فـريوي  األنبيـاء،  أتبـاع  خبلـق  متخلقـا  بأسـلوبه،  متأدبـاً  مبوضـوعه،  رفيعاً جوابا
 وأصـبح  ، سـبع  سـنة  احملـرم  يف وذلـك  ، واحد يوم يف منهم نفر ستة فخرج:" يقول ،الطبقات

 ‘ اهللا رسـول  بعثه رسول أول فكان ، إليهم بعثه الذين القوم بلسان يتكلم منهم رجل كل
 اإلســالم إىل أحــدمها يف يــدعوه كتــابني إليــه وكتــب ، النجاشــي إىل الضــمري أميــة بــن عمــرو
 فجلـس  سـريره  مـن  ونـزل  عينيـه  علـى  فوضـعه  ‘ اهللا رسـول  كتـاب  فأخـذ  القرآن عليه ويتلو
 آتيـــه أن أســتطيع  كنـــت لــو :  وقـــال ، احلــق  هادةشـــ وشــهد  أســـلم مث ، تواضــعا  األرض علــى 
 طالـب  أيب بن جعفر يدي على وإسالمه وتصديقه بإجابته ‘ اهللا رسول إىل وكتب ، ألتيته
 بـــن ســـفيان أيب بنـــت حبيبـــة أم يزوجـــه أن يـــأمره اآلخـــر الكتـــاب ويف    ، العـــاملني رب هللا ¢

  )٢(.."حرب
  :إسحاق ابن رواية من جاءت ، ‘ للنيب النجاشي كتاب نص وهذا

  : اهللا رسول إىل كتب النجاشي أن
 )٣(]أجبــر بــن األصــحم[  النجاشــي مــن اهللا رســول حممــد إىل الــرحيم الــرمحن اهللا بســم"

 اإلسـالم  إىل هـداين  الـذي  هـو  إال إلـه  ال وبركاتـه  اهللا ،ورمحـة  اهللا ،مـن  اهللا نـيب  يا عليك سالم
 عيسى إن واألرض السماء بفور عيسى أمر من ذكرت فيما اهللا رسول يا كتابك بلغين فقد

                                                           

 ولكين ،١١٠اهلجرة مرويات يف العودة.د و ؛ ٢/٤٦٥ سريته يف احلليب واختاره الثاين االحتمال هذا قوى   )١(
 عليه أطبقت كما-ال أم إسالم له سبق سواء - اإلسالم وإىل اهللا إىل الدعوة هو فقط هدفها أن إىل أميل

 .غريها فمحمولة على الظن  و أما ، به اجلزم  ميكن الذي فهذا واملسانيد والسنن الصحاح

 .٢٥٩،٢٥٨/ ١ الكربى الطبقات   )٢(

 ٤/٤٢١ الراية نصب النجاشي، أَصحمة: الواقدي رواية   )٣(
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ــا ،وقــد)١()ثُفْروقــا( ذكــرت مــا علــى يزيــد مــا ــه بعثــت مــا عرفن ــا ب ــا وقــد إلين  عمــك ابــن قَرين
 وأسـلمت  عمـك  ابـن  وبايعـت  بايعتـك  وقـد  مصـدقا  صـادقا  اهللا رسول إنك ،فأشهد وأصحابه

 فـأين  أجبـر  بـن  األصحم بن )٢(]بأرحيا[ اهللا نيب يا إليك بعثت وقد[، العاملني رب هللا يديه على
ــا فعلــت آتيــك أن شــئت وإن نفســي إال أملــك ال  حــق، مــاتقول أن أشــهد فــإين اهللا رســول ي

  )٤(" )٣(] اهللا رسول يا عليك والسالم
 وألجـل  ، جعفر يدي على العاملني رب هللا إسالمه يعلن النجاشي جند اجلواب هذا ويف

 إسـالمه  إعـالن  وأن ، ¢  جعفر يدي على كان اإلسالم يف دخوله بأن القول نستطيع ذلك
 ¢  الضـمري  أميـة  بـن  عمـرو  يـدي  علـى  كـان  عامـة  النـاس  وبـني  خاصـة  قومـه  بـني  به واجلهر

  . بإذن اهللا واهللا أعلم بالصواب اللبس ويزول اآلراء جتتمع وهنا
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                           

 ٦٩٠/ ٣ املعاد زاد    ، والقشرة النواة بني ما عالقة: والثفروق   )١(

: ٣٨/ ١ الغابة أسد يف األثري ابن ،وعند أرها:  ٢/٩الثقات يف حبان وابن ٢/١٣٢تارخيه يف الطربي عند   )٢(
 "أَصحمة بن أرحيا ويقال أرهى ويقال أرمى:" ١٩٢/ ١ اإلصابة يف حجر ابن قال. أرمى

 ٤/٤٢١ الراية ،نصب الواقدي رواية منها خلت   )٣(

  ٢/١٣٢ تارخيه يف والطربي ،٤/٤٢١ الراية نصب يف والزيلعي ،٣٠٩،٣١٠/ ٢ الدالئل يف البيهقي أخرجه   )٤(
            ،،،،٣٣٠/ ٢    العيون يف الناس سيد ،وابن٢/٩ الثقات يف حبان ،وابن١/٣٨ الغابة أسد يف األثري وابن
    ،،،،٣/٦٩٠ الزاد يف القيم وابن    ،،،،٤٢،٤٣/ ٢ السرية يف كثري وابن    ،،،،١٠٦ الغبش تنوير يف اجلوزي وابن

    ،،،،٥٤٤/ ١ اللدنية املواهب يف والقسطالين    ،،،،٥٠اإلعالم يف طولون وابن    ،،،،٦٠٢/ ١ اإلسالم تاريخ يف والذهيب
 .١٠٥،١٠٤السياسية الوثائق يف اهللا محيد التصحيح بصيغة وذكرها
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@ò�•ý�ë@@Š�ßþaة  النجاشـي  إسـالم  بصــحة والـيقني  اجلـزم  ؛مـحاإلســالم علـى  وموتـه  أص 
 مث ، أيضــا لــه االســتغفار و املســلمني، مــن واحــد أنــه علــى ‘ يبالــن صــالة خــالل مــن وذلــك
 مــن الصــحيح بالسـند  جاءنــا ذلـك  أخرى،كــل عليـه ) والصــالح األخـوة ( ‘ الرســول إطـالق 
  : وغريه - صحيحه يف كما - البخاري روايات

 خلفـه  فصفوا تقدم مث النجاشي، أصحابه إىل ‘ النيب نعى: "قال ¢  هريرة أيب فعن
  )١("عاًأرب عليه فكبر

 فهلـم  احلـبش،  مـن  صـاحل  رجـل  اليـوم  تـويف  قـد :"  ‘ الـنيب  قال: قال ¢  جابر وعن
 الصف يف وكنت: جابر قال صفوف، وحنن عليه ‘ النيب فصلى فصففنا: قال عليه، فصلوا
  )٢("الثاين

 الـذي  يـوم  احلبشـة  صـاحب  النجاشـي  ‘ اهللا رسـول  نعـى : "قال ¢  هريرة أيب وعن
  )٣("ألخيكم استغفروا: فقال فيه مات

 حــديث ســاق مث النجاشــي، مــوت بــاب: البخــاري بــوب األنصــار، مناقــب كتــاب ويف
 فصـلوا  فقومـوا  صـاحل  رجـل  اليـوم  مـات : "النجاشـي  مـات  حني ‘ النيب قال: قال ¢ جابر
  .)٤("أَصحمة أخيكم على

 بإسـالمه  يتـرجم  مل البخاري كون استشكل وقد: (بقوله حجر ابن إليها نبه وقفة وهنا
 عنـده  يثبـت  مل أنـه : واجلـواب  طويـل،  بزمن ذلك بعد مات وإمنا مبوته، وترجم موضعه، ذاوه

 موتـه  يف صـريح  وهـو  إسالمه على الدال احلديث عنده وثبت إسالمه، صفة يف الواردة القصة
  . )٥() أسلم قد كان أنه عليه الصالة من ليستفاد به ترجم

  

********************        
  

                                                           

 ) .١٣١٨(اجلنازة،ح على الصفوف/ ب اجلنائز/ك: ٢/٨٦ البخاري رواه   )١(

 ).١٣٢٠(اجلنازة،ح على الصفوف/ ب اجلنائز/ك:  ٢/٨٧ البخاري رواه   )٢(

 ) .١٣٢٧(واملسجد،ح صلىبامل اجلنائز على الصالة/ ب اجلنائز/ك:  ٢/٨٨ البخاري رواه   )٣(

 ).٣٨٧٧(،ح النجاشي موت/ ب األنصار، مناقب/ ك: ٥/٥١ البخاري رواه   )٤(

 .٧/١٩١ الباري فتح   )٥(
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٥٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

@ @
Ý–ÐÛa@Þëþa@ @

éÔÏ@ò�bî�Ûa@òîÇŠ’Ûa@¿@òÛb�‰@�äÛa ‘‘‘‘ µg@ï‘bväÛa   

  

        ::::    مباحثمباحثمباحثمباحث    أربعةأربعةأربعةأربعة    وحتتهوحتتهوحتتهوحتته
@Þëþa@szj½a@ZòÛb�ŠÛa@—äÛ@ï�bî�Ûa@��ÐnÛa وحتته ستة مطالب ، وحتته ستة مطالب ، وحتته ستة مطالب ، وحتته ستة مطالب ،::::        
  شعار الوثيقة النبوية: األول  املطلب
  البدء بتعريف املُرسل: الثاين  املطلب
  حتديد اسم املُرسل إليه ولقبه: الثالث  املطلب

  رسل إليه وتوديعهحتية املُ: املطلب الرابع 
  موضوع الوثيقة النبوية: املطلب اخلامس 
  لغة الوثيقة النبوية: املطلب السادس 

@@ïãbrÛa@szj½a@Zá�b�‰gë@Ý�ŠÛa@‰bîn�a@¿@ò�bî�Ûa وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ،::::        
  صفات الرسل والسفراء: األول  املطلب
  ¢مري حملة تعريفية عن الصحايب اجلليل عمرو بن أمية الض: الثاين  املطلب

@s��ÛbrÛa@s��zj½a@Z@@òî���bî�Ûa@pb��ÓýÈÛa@¿@b��çŠqcë@pbîÛb���‰⁄a@¿@ñ‰…b��j½a وحتتــه ، وحتتــه ، وحتتــه ، وحتتــه ،
        ::::مطلبان مطلبان مطلبان مطلبان 

  ‘التوقيت املناسب يف مراسالت النيب : األول  املطلب
  فوائد املبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقات السياسية: الثاين  املطلب

@@ÉiaŠÛa@szj½a@ZÛa@Ýöb�ŠÜÛ@òî�bî�Ûa@k�bØ½aòíìjä@ @
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٥٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

szj½a@Þëþa@ @
��ÐnÛa@ï�bî�Ûa@—äÛ@òÛb�ŠÛa@ @@ @@ @@ @

        
Ý�†ß@Z@ @

 ذلـك  بينـها،  فيمـا  العالقـة  توطيـد  يف الـدول  بـني  والبعـوث  الرسـائل  تلك كبرية أمهية ذات
 فهـي  الـدول،  ملواقـف  توثيقـا  وأسلمها املعاصرة، القدمية الدبلوماسية الوسائل أجنع من تعد أا
 الـدول  تتبـادل  مـا  وغالبا الدول بني مباشرة وسيلة وهي املوثق الصريح الدولة موقف عن تعرب

ــها فيمــا الناشــئة املنازعــات لتســوية )١(الدبلوماســية املــذكرات ــة وســيلة وهــي بين ــى متقدم  عل
 الـنيب  اعتمـد  وقـد  الدولـة،  أجهـزة  عـرب  دقيقـة  بصورة درست فيها عبارة كل ألن املفاوضات،

 أسـلوبا  أيضـا  اعتمـد  وقـد  القبائـل،  وشيوخ واألمراء امللوك خماطبة عند املذكرات أسلوب ‘‘‘‘
 يف املسـتخدم  احلـديث  األسـلوب  ذات وهـو  الدبلوماسـية،  املذكرات كتابة يف رفيعا دبلوماسيا

  .احلاضر الوقت يف الدبلوماسية املذكرات صياغة
 اليهـود  مـع  ومعاناا مشاكلها الفتية الدولة يشغل مل املدينة، يف اإلسالم ظهور بداية ومع

 عالقاـا  تنظـيم  عـن  معهـا  املتحالفـة  والقبائـل  قـريش  وديـد  باملدينـة  احمليطـة  والقبائـل  قنيواملناف
 قــوة بـأن  قيامهـا،  بدايـة  منــذ نفسـها  عـن  اإلعـالن  علـى  اإلســالمية الدولـة  عملـت  فقـد  الدوليـة، 

                                                           

 واملبادئ واألعراف القواعد جمموعة وهي ،Diplomacy إجنليزية كلمة وأصلها دبلوماسي مؤنث الدبلوماسية  )١(
 املشتغل هو والدبلوماسي ، الدولية واملنظَّمات الدول بني قائمةال العالقات بتنظيم تم اليت الدولية

 أن إال عليها دخيل هو بل العربية اللغة يف يعرف ال مصطلح الدبلوماسية ومصطلح ،)كالسفري( بالدبلوماسية
 وفه عديدة، بقرون أوروبا يف تظهر أن قبل إنسانية وأخالق بقيم العرب عرفها وقواعدها الدبلوماسية مفهوم
 املصطلح هذا دخل وقد املسيحية، األوربية الدول بني الدولية العالقات خالل من نتج التيين مصطلح أساسا

 يف مدلوهلا أصبح حىت املختلفة العصور عرب استعماهلا وتطور عشر، السابع القرن أواسط يف الدويل املعجم إىل
 اللغة معجم: انظر شيوعا، األكثر املعىن وهو للدولة اخلارجية العالقات إدارة فن إىل ينصرف احلديث العصر
 ضمريية مجعة لعثمان اإلسالم يف الدولية والعالقات ؛٧٢٣/ ١ احلميد عبد خمتار ألمحد املعاصرة العربية
ذا املصطلح لتقريب أن أستخدم ه وقد آثرت، ٧لسهيل الفتالوي  ‘ حممد النيب ودبلوماسية ؛١٠٤

وبني األوساط حىت صار هو املصطلح املتعارف عليه بني الدول العربية  ضاأي نه والشتهارهظااملوضوع إىل م
 . األكادميية خصوصا املهتمني باجلوانب السياسية والقانونية
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٥٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 الســيطرة وأنانيــة املاديــة املصــاحل تتجاذبــه عــامل يف العربيــة املنطقــة يف ظهــرت قــد جديــدة دوليــة
 قانوــا هلــا متحضــرة دولــة بأــا للعــامل تثبــت أن اإلســالمية الدولــة أرادت وقــد . ســتحواذواال

 إىل ـدف  وأـا  املنكـر،  عن والنهي باملعروف األمر فيها احلكم أساس وإن وقوا، السماوي
  . والتخلف واالستبداد الظلم من الشعوب ختليص

 األخرى الدول إشعار يتطلب سالميةاإل الدولة عن واإلعالن اجلديد الدين نشر كان وملا
 الدول عليها تعارفت اليت بالطرق إال حتقيقها ميكن ال املهمة وهذه معها، والتواصل بوجودها
 القبائــل وشــيوخ واألمــراء امللــوك مراســلة إىل ‘‘‘‘ حممــد جلــأ فقــد الوقــت، ذلــك يف املتطــورة

  . املسلمني ومأرز ماإلسال دولة وتقدم تطور على يدل وبشكل الدبلوماسية باملذكرات
 البدائيـة  املتخلفـة  والشـعوب  األمـم  صـوب  يتجه مل- سياسية حنكة يف - ‘‘‘‘ النيب إن مث
 ال والشــعوب األمــم هــذه تفهمــه مــا مقــدار ألن ، الرســالة لعموميــة مشوهلــا رغــم رســالته لنشــر
 نـه وأل الصـحيح،  والفهـم  واحلجـة  املنطـق  على القائمة اإلسالمية الشريعة أحكام فهم إىل يرقى
 يف امسهـا  هلـا  الـيت  احلضـارات  أحـد  إميـان  ويف الفتيـة،  اإلسـالم  دولـة  وبنـاء  تقوية طور يف مازال
ــر أعظــم الزمــان ذلــك ــى األث ــة عل ــة ويكســبها اإلســالم دول ــها وقداســة، هيب ــدخل حين  تلــك ت

 متلـك  ألـا  لـه  املعاصـرة  احلضـارات  أرقى فضل وأيضا التكاليف، وبأقل تبعا اهلمجية الشعوب
 القمـم  إىل أيضـا  واجتـه  اإلسـالمية،  الرسـالة  حمتـوى  وإدراك لفهـم  يؤهلها ما والقدرة عيالو من

 أو األمـري  أو امللـك  استجابة أن متاما يدرك ألنه ، العريضة الشعبية بالقواعد يبدأ ومل وخاطبها
  . املطلوب يتحقق مث ومن برمتها، الدولة استجابة تتبعها الزعيم

 واألمـراء،  امللـوك  إىل أرسـلها  الـيت  الدبلوماسـية  املذكرات ةأمهي أبعاد ‘‘‘‘ النيب أدرك وقد
 وال أرضـها  مسـاحات  باتساع تقاس ال األمم أن وعلم رسالته، وأصالة نفسه من واثقا وكان
ــة قوــا أو شــعوا بكثــرة ــة قــيم مــن متلكــه مــا إمنــا والعســكرية، املادي ــة أخالقي ــة، وروحي  عالي

 تضـعها  أو أساسـها،  مـن  وتقلعها عروش ز ألن فيةكا لوحدها فهذه أصيلة، إنسانية ومبادئ
 بـالقيم  تفـيض  ‘‘‘‘ الـنيب  يبعثهـا  الـيت  املـذكرات  هـذه  كانـت  لـذا  والصـواب،  العـدل  جادة على

 إســالم يف الكــبري األثــر هلــا كــان والــيت الرفيعــة، الراقيــة وبــاألخالق قيمــة تعلوهــا ال الــيت اإلهليــة
  . )١(¢  أصحمة احلبشة جناشي رأسهم وعلى واألمراء امللوك من العديد

                                                           

 ). بتصرف(  ٢٢٩-٢٢٧ الفتالوي لسهيل ‘ حممد النيب دبلوماسية: انظر   )١(
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٥٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 معاملهـا  مـن  شـيئا  ونـربز  العظيمة النبوية الوثيقة هذه مع نقف أن بنا جيدر كله ذلك وبعد
 مصــادر مــن منســيا بــارزا مصــدرا اليــوم وإىل - الوثــائق مــن كغريهــا - تعــد والــيت السياســية،
 خـري  تـراث  صـيل األ التـراث  ذلـك  لـيحىي  اليـوم  األوان وآن الـدول،  بـني  الدبلوماسية املذكرات

  . التاريخ وجه على مرت دولة خلري بشر
  :املختار بعد التحقيق الرسالة نص أذكر أن هنا املناسب من ولعل

 من على سالم احلبشة عظيم النجاشي إىل اهللا رسول حممد من الرحيم الرمحن اهللا بسم" 
 املــؤمن الســالم دوسالقــ امللــك هــو إال إلــه ال الــذي اهللا إليــك أمحــد فــإين بعــد أمــا اهلــدى اتبــع

 احلصــينة الطيبــة البتــول مــرمي إىل ألقاهــا وكلمتــه اهللا روح مــرمي بــن ىعيســ أن وأشــهد املهــيمن
 شـريك  ال وحـده  اهللا إىل أدعـوك  وإين بيـده  آدم خلـق  كمـا  ونفخه روحه من ىبعيس فحملت

ــه علـــى واملـــواالة لـــه ــبعين وأن طاعتـ ــاءين بالـــذي وتـــوقن تتـ  أدعـــوك وإين اهللا رســـول فـــإين  جـ
  " اهلدى اتبع من على والسالم نصيحيت  فاقبلوا ونصحت بلغت وقد¸  اهللا إىل وجنودك
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٥٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@Þëþa@@ @
@‰bÈ‘@òÔîqìÛa@òíìjäÛa@ @

@ @
  )الرحيم الرمحن اهللا بسم(

 يتــبني خالهلــا مــن فــإن ولــذا الرســالة، أول هــو اللــب، وميلــك النظــر عليــه يقــع مــا أول إن
ــن مــن للقــارئ ــها هــي مــاو ،!مصــدرها؟ أي ــه، تنطــوي ومــا الرســالة مغــزى و لغت ــذلك علي  ول

 وهــو النظــر، عليــه يقــع مــا وأول الرســالة بصــدر االعتنــاء علــى وحــديثا قــدميا الــدول حرصــت
 هـذا  عـن  ليغفـل ‘  الـنيب  يكـن  ومل وسـيادة،  امتيـازا  لنفسها الدولة متنح الذي الرئيس الشعار
 أصـبح  شـعارا  اختـذ  بل املعاصرة، العربية بائلوالق الدول تلك بني عليه واملتعارف السائد األمر
 الـيت  الـدول  مـن  بعـدها  جاء وما اإلسالمية، اخلالفة دول به تبدأ دولياً وعرفا دستورا بعد فيما

 الــرمحن اهللا بســم( بالبســملة كتبــه يبــدأ‘  كــان فقــد الرمســي، الدولــة ديــن اإلســالم جعلــت
 احلسـىن  أمسائـه  تقـدمي  بتعليمـه  أدبـه  وتعـاىل  كتبـار  اهللا وألن تعـاىل،  بامسـه  وتربكـا  تيمنـا ) الرحيم

 الـرحيم،  الـرمحن  اهللا ببسـم  تبـدأ  أحواله ومجيع وتعبداته خطبه فكانت وأفعاله أقواله مجيع أمام
  . صغر أم كرب يفعله أن لإلنسان مستحبا أمرا كان هنا ومن

 كـان  وإن الـرحيم  الـرمحن  اهللا ببسـم  الكتـاب  تصـدير  اسـتحباب :"  اهللا رمحـه  النـووي  قال
 اهللا أمســاء بــني مــن الــرحيم وصــفته الــرمحن اهللا اســم اختيــار يف إن مث ،)١("كــافرا إليــه املبعــوث
 مـن اليـوم   الـدول  مـن  كـثري  تفعله كما ليس املراد، مظَوع اهلدف سالمة على داللة فيه احلسىن

 سـالم اإل إىل الـدعوة  يهـ  إمنـا  ،اختيار عبارات تقرأ من ورائهـا معـىن العلـو والسـلطة والسـيطرة     
  . واللطف وحب اخلري للناس الرمحة باب من
@ @
@ @
@ @

                                                           

 ١٢/١٠٨،١٠٧ مسلم على النووي شرح املنهاج   )١(
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٥٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@ïãbrÛa@@ @
@õ†jÛa@ÑíŠÈni@Ýč�Š½a@@ @

@ @
  )اهللا رسول حممد من(

  : فوائد ثالث وحتتها
µëþa@Z داءة يفيبـدأ  أن سـنية  علـى  دليـل  اهللا رسـول  أنـه  بنفسـه  والتعريـف  حممد باسم الب 

 ويف ،-األمـر  لـزم  إن- ومكانتـه  ومقامـه  هنفسـ  بـه  يعـرف  مبـا  ذلك على والزيادة بنفسه لرساملُ
 إمجــاع ألنــه بنفســه يبــدأ أن اســتحباب هــو العلمــاء أكثــر عنــد الصــحيح لكــن خــالف، املســألة

  .  )١(  – عليهم اهللا رضوان – الصحابة
òîãbrÛa@Z لـه  وخصوصـيتها  والنبوة، الرسالة يف للسيادة إثبات) اهللا رسول حممد( قوله يف 

 العناصـر  إحـدى  هـي  الـيت  الدوليـة  للسـيادة  إثبـات  أخرى جهة ومن جهة، من هذا ‘‘‘‘ وحده
 ليسـت  هـي  أرضـها  علـى  وال شـعبها  علـى  ال السـيادة  متلـك  ال فدولـة  ،)٢(الـدول  لقيام الثالث
 دولـة  كانـت  هلـا،  عاصـمتها  النبويـة  املدينة واختذت قامت ملا اإلسالم دولة أن وحيث ،!بدولة

 مـن  وغريهـا،  وفـارس  الـروم  القائمـة  الكـربى  ضـارات واحل الـدول  أمام وزن هلا ليس ناشئة فتية
 وهـذا  وسـلطان  وقـوة  سيادة ذات قامت قد حديثة دولة أن للعامل يثبت أن ‘‘‘‘ النيب أراد هنا

  ) . اهللا رسول حممد( رئيسها باسم كلها ‘‘‘‘ رسائله تصدير يف ظاهر
òrÛbrÛa@Z األلقـاب  يف التفـريط  و اإلفـراط  عـدم  يف رائـع  مثـل ) اهللا رسـول  حممـد ( قولـه  يف 

 ومــع ،!؟ ‘‘‘‘ حممــد مــن بــالتعظيم أحــق أحــد نوهــل مــ والتمجيــد، التعظــيم عبــارات وحشــد
 احلــال وتقتضـيه  املقـام  يوجبــه مبـا  إيـاه  مــذيال امسـه  ذكـر  علــى واقتصـر  املـديح  عــن أعـرض  ذلـك 
 ،ورســالة دعــوة فقــط هــي إمنــا وديــد وغلبــة تســلط القضــية فليســت والــدعوة، التبليــغ وهــي

  ] .٤:القلم سورة[ �m�m�m�m����������������������������������������������������������������llll اهللا وصدق

                                                           

 . ١٢/١٠٨ مسلم على النووي شرح واملنهاج ؛١/٣٨ يالبار فتح: انظر   )١(

 ٢٣٣-٢٣٢ الفتالوي لسهيل ‘ حممد النيب دبلوماسية: انظر   )٢(
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٥٩  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@sÛbrÛa@ @
†í†¤@á�a@r½aÝfl�Š@éîÛg@éjÔÛë@ @

@ @
  ) احلبشة عظيم النجاشي إىل( 

  : فائدتان وحتتها
µëþa@Z "لـه  ملـك  فال اإلسالم حبكم معزول ألنه اإلمرة؛ أو بامللك ذكره عن عدول فيه 

 مـن  واله أو‘  اهللا رسـول  هوال ملـن  إال ألحـد  سـلطان  وال اإلسـالم  ديـن  حبكـم  إال لغريه وال
   . )١("الضرورة تنفذه ما الكفار تصرفات من ينفذ وإمنا بشرط،‘  اهللا رسول له أذن

òîãbrÛa@Z    فقـال  املالطفـة  مـن  بنـوع  أتـى  بـل  فقط،)  النجاشي إىل(  قول على يقتصر ومل 
 إىل يـدعى  ملـن  القـول  بإالنـة  تعـاىل  اهللا أمـر  وقـد  ويقدمونه، يعظمونه الذي أي) احلبشة عظيم(

ــالم ــال اإلســـــــــــــــــــ ــاىل فقـــــــــــــــــــ    �m�m�m�m������������������������������������������������������������������������������������llll :تعـــــــــــــــــــ
  .]١٢٥:النحل سورة[

 الـدول  رؤسـاء  بني املعروف وهذا ،)٢(]٤٤:طه سورة[ �m�m�m�m��������������������������������������������llll :تعاىل قالو
 الـيت  واألوصـاف  األلقـاب  وبأفضـل  الـرئيس  اسـم  يـذكرون  فـإم  بينـهم،  فيمـا  يتراسلون عندما

  . )٣(بينهم فيما املتبادل واالحترام الود يكسبوا حىت أنفسهم ا وصفوا
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                           

 .١٢/١٠٨ مسلم على النووي شرح واملنهاج ؛١/٣٨ الباري فتح   )١(

 .١٢/١٠٨ مسلم على النووي شرح املنهاج: نظرا   )٢(

 .٢٣٥ يالفتالو لسهيل ‘ حممد النيب دبلوماسية: انظر   )٣(
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٦٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@ÉiaŠÛa@@ @
@òî¤@r½aÝfl�Š@éîÛg@éÈí…ìmë@ @

@ @
  )اهلدى اتبع من على والسالم( آخرها ويف)  اهلدى اتبع من على سالم(

أوله يف سالم أمـانٌ  اإلسالمي، الدين معامل أبرز من إنّ هذا هلو خراه،أُ يف وسالم  وسـالم 
 ، واألمـان  بالسـالم  اإلسـالم  ظـل  حتـت  ينعمـون  الكفار حىت العقىب، يف وسالم وأمانٌ الدنيا يف

 دين وهو ذلك يكون ال كيف ،!فيه روح ال الذي واجلماد والشجر احليوان حىت آمن فالكل
   �m�m�m�m��SR��Q���P��O��N��M���L��SR��Q���P��O��N��M���L��SR��Q���P��O��N��M���L��SR��Q���P��O��N��M���Lllll - عــــــــــاله يف جــــــــــل - اخلالئــــــــــق خلــــــــــق نمــــــــــ

ــاهو ،]١٤:امللـــك ســـورة[  أعـــىت إىل كتبـــه فيبعـــث لعظـــيما الـــدين هـــذا يتمثـــل ‘‘‘‘ حممـــد وهـ
 واعتنقـه،  العظـيم  الـدين  هـذا  ظـل  حتـت  بالـدخول  رغـب  ملـن  بالسـالم  مبشـرا  عصره حضارات

  . جتد ولن التاريخ مر على مثله جتد تكاد ال أمنوذج يف ومراسيله، كتبه ا وخيتتم يبدأ
 إمنـا  يـة، التح هـذه  مـن  املـراد  لـيس  أن فـاجلواب ! ؟)١(بالسـالم  الكـافر  بـدأ ي كيف: قيل فإن

 وإن قصـداً  بالسـالم  الكـافر  يبـدأ  مل أنـه  اجلـواب  فمحصـل  أسلم، من اهللا عذاب من سلم معناه
  . )٢(به يشعر اللفظ كان

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                           

 جميء حال أن رجحت قد كنت وإن الرسالة، تأتيه أن قبل أصحمة النجاشي حال من ظهر ما هذا بعاط   )١(
من املطلب الثاين يف  األول الفرع: انظرولالستزادة   وإسالمه، إميانه يكتمكان  لكنه مسلما كان الرسالة

 . الرسالة نفس  من النجاشي إسالم وقت حتديد:  املبحث الثالث من التمهيد

 . ١/٣٨ الباري فتح   )٢(
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٦١  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@�ßb¨a@@ @
Êì™ìß@òÔîqìÛa@òíìjäÛa@ @

@ @
 املهـيمن  املـؤمن  السـالم  القـدوس  امللـك  هـو  إال إلـه  ال الـذي  اهللا إليـك  أمحـد  فـإين  بعـد  أما(

 فحملـت  احلصـينة  الطيبـة  البتـول  مـرمي  إىل ألقاهـا  وكلمتـه  اهللا روح مـرمي  بـن  ىسـ عي أن وأشهد
 لـــه شـــريك ال وحـــده اهللا إىل أدعـــوك وإين بيـــده آدم خلـــق كمـــا ونفخـــه روحـــه مـــن ىبعيســـ

 وجنـودك  أدعـوك  وإين اهللا رسـول  فـإين   جـاءين  بالـذي  وتوقن تتبعين وأن طاعته على واملواالة
  ) نصيحيت بلوافاق ونصحت بلغت وقد¸  اهللا إىل

 الفضـول  وحذف اإلجياز يرون قومٍ مبعثه إىل ألن‘  النيب معجزة هي واإلجياز، البالغة
 عيبـاً  التطويـل  ويـرون  اإلسهاب، وترك اإلجياز حبسن الرجل وميدحون البالغة، من الكالم من

 سـائله ور كتبه من وغريه - الكتاب هذا يف البالغة أوجه ومن احلاجة، اقتضته إذا إال وخلالً،
  : يلي ما -‘ 

  . فروعها إىل النظر دون املطالب أصول من الضروري القدر على االقتصار -١
 ارتكـاب  وال تكلـف،  بـال  املخـاطبني  إىل املعـاين  تقريب على‘  ألفاظه يف االقتصار -٢
  . تطويل أو تسجيع
  . اإلسهاب احلال اقتضى إذا إال اإلجياز مراعاة -٣
 أحيانـا  التسـهيل  مـع  البليغـة،  واألساليب اجلزلة، والعبارات ،الفحلة األلفاظ استعمال -٤

 النجاشـي  ملكانـة  إال أعلـم  واهللا ذاك ومـا  معنا اليت الرسالة يف هذا يظهر كما املقام، اقتضى إذا
 أن فـــأراد علـــيهم، اهللا رضـــوان احلبشـــة مهـــاجري ونصـــرة محايـــة يف وســـابقته ‘ الـــنيب عنـــد

  .  متىن ما ووقع هإسالم يف رغبة القول يف معه يتلطف
 غرضــه، يف وميضــي بالبســملة، الكتــاب فيبــدأ وختمــه، الكــالم، بــدء يف التفــنن قلــة -٥
  . )١(بالسالم وخيتمه

                                                           

 )بتصرف( ٢٤٠ الفتالوي لسهيل ‘ حممد النيب دبلوماسية: انظر٥ - ١ من   )١(
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٦٢  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 يف - سـيد ولـد آدم أمجعـني   ‘  ن هـو بـأيب هـو وأمـي    وهـو مـ  ‘  نفسـه  عن التعبري -٦
 وإين ،اهللا إليــك أمحــد فــإين: (كقولــه اخلطــاب، وكــاف تــاء أو اإلفــراد بضــمري -نــادر تواضــع
 ،) نصـيحيت  فـاقبلوا  ونصـحت،  بلغـت  وقـد  وجنـودك،  أدعـوك  وإين اهللا، رسـول  فـإين  أدعوك،

 رجــاء إال  القــول يف اللــني ذلــك مــن يقصــد مل‘  الــنيب بــأن ويقينــاً إميانــاً يزيــدنا أيضــا وهــذا
  ! .والطمع الكرب عن البعد كل بعيدة صادقة، نصيحة وأا اإلسالم يف الدخول
 قارئـه  يـؤذن  كأمنـا )  بعـد  أمـا (  بقولـه  فتجـده  االنتقـال،  وبراعـة  مالكـال  ترتيب حسن -٧

 خبـري  ذلـك  يفتـتح  مث وبصـرك،  مسعك له عرأَفَ زمانه، وحان وقته جاء قد املوضوع صلب بأن
 امللـك  سـبحانه  اهللا صفات من وخيتار وجل، عز هللا والتمجيد احلمد وهو األمور به فتحت ما

 امللـك  هـذا  أعطـاك  الـذي  هو اهللا أن إىل خاطفة إشارة يف هخلق مجيع على التام امللك له الذي
 وهــذا أمــري، واتبــاع طــاعيت وهــي ملكــك أمانــة وأعطــاين قــدمك، حتــت مــن لرتعــه شــاء ولــو

 شــامل جــامع بيــان يف عــرج مث املهــيمن، املــؤمن الســالم القــدوس: ذلــك بعــد قولــه مــن ظــاهر
 ذلك ويف أمه، وعلى عليه وسالمه اهللا صلوات مرمي بن عيسى املسيح يف اإلسالم أهل لعقيدة

 عيســى املســيح يف يعتقــدون نصــارى قومــا ســيخاطب أنــه‘  علــم حيــث البالغــة املناســبة مــن
 وأن املنحرفـة،  العقيـدة  تلـك  يصـحح  أن فـأراد  وغـريه،  التثليث من منحرفة عقيدة السالم عليه
 فاحتـة  انتـهت  وعنـدما  املسيح، أعداء أم ظنوه فيما املسلمني جتاه النصارى عند الضغينة يزيل

 واع والفكــر صــاغية األذن حيــث اهللا إىل الــدعوة ناســب والشــهادة والتمجيــد احلمــد الكتــاب
 بيـــان) طاعتـــه علـــى واملـــواالة لـــه شـــريك ال وحـــده اهللا إىل أدعـــوك وإين( مستســـلم، والقلـــب
 بيان) اهللا رسول فإين  جاءين بالذي وتوقن تتبعين وأن: (  قوله ويف اهللا، إال إله ال أن لشهادة
 يقـني،  بـال  اتبـاع  وال اتبـاع  بال شهادة وال شهادة بال إسالم وال اهللا، رسول حممد أن لشهادة

 أن يـبني  املـرة  هـذه  ولكـن  اهللا إىل الـدعوة  أخـرى  مـرة  ‘ الـنيب  يعيد سريع وحدس فطنة ويف
  فــاقبلوا ونصــحت بلغــت وقــد¸  اهللا إىل وجنــودك أدعــوك وإين( وجلنــدك لــك عامــة الــدعوة

  . احلمد وهللا مسلما ومات الغاية ومتت نصيحته فقبل‘  ونصح بلغ وقد) يحيتنص
@ @
@ @
@ @
@ @
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٦٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

kÜĐ½a@÷…b�Ûa@@ @
@òÌÛ@òÔîqìÛa@òíìjäÛa@ @

@ @
 اللغـة  يعرفون ال أقوام إىل عثهاوب بل ومراسيله، ملكاتباته العربية اللغة ‘ النيب اختيار يف
  : يلي ما فوائدوال املصاحل من فيه ا، يتكلمون وال يقرؤوا وال العربية

µëþa@Z دولـة،  كـل  بلغـة  كـان  الزمـان  ذلـك  دول بـني  واملكاتبـات  املخاطبـات  تصدير أن 
 العـرف  هـذا  عـن  خيـرج  مل‘  والـنيب  األخـرى،  الدولـة  إىل مبعوثهـا  مع هلا مترجم إرسال مع

  . املشهور
òîãbrÛa@Z ناسال بني اشتهرت حىت الزمان، ذلك يف رفيعا مكانا تبوأت قد العرب لغة أن 

 منها انتقلت بدورها واليت العربية، القبائل عند وذكرى صيتا هلا وصار األدبية، األسواق تلك
 اللغـة  تكـون  أن تكـاد  العربيـة  اللغـة  أن القـول  لنـا  وميكـن  املعمـورة،  األصـقاع  إىل األخبار تلك

  . العصر ذلك يف الناس بني وانتشار حضور هلا واليت األبرز
òrÛbrÛa@Z والعظمـة،  االستقالل جلانب وصوناً اإلسالمية امللة لشؤون  حفظا ذلك يف أن 

 عامليــة، لغــة لغتــهم تصــري حــىت العــامل يف لســام انتشــار يف يســعون املتمدنــة األمــم أن تــرى أال
 عليـه  يعلـى  وال يعلـو  وأنـه  اإلسالم جانب يالحظ‘  فكأنه للعظمة، وتثبيتاً للسيادة وإعماالً

 القـرآن  فعظمـة  للعامل، كتاب العظيم القرآن ألن العامل؛ وتعم ،تنتشر أن بد ال القرآن لغة وأن
  . )١(القرآن بلغة العجم إىل يكتب أن تقتضي

òÈiaŠÛa@Z باملعىن التبليغ لدقة أكيد ضمان املرسلة للجهة الرمسية باللغة الرمسي الكتاب أن 
ــذي ــده ال ــت الترمجــة يف خطــأ حــدث إذا حــىت املرســل، يري ــى التبعــة كان ــرجم عل ــى ال املت  عل

 عنـــد املوضـــوع فيصـــل األصـــلي الـــنص إىل الرجـــوع يكـــون حـــىت مرســـله، علـــى وال الكتـــاب
  .  )٢( خطأ أو مشكلة حدوث
  
  

  

                                                           

  )بتصرف( ٨٤ – ١/٨٠ األمحدي لعلي‘  الرسول مكاتب: انظر   )١(

 . ٤٩٣ الدقس سالمة كامل. د التمكني إىل التكوين من‘  الرسول دولة: انظر   )٢(
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Ý�†ß@Z@ @
 تـابع ي مـن  وهـو  عـول فْم مبعـىن  عـول فَ وزن علـى :  والرسـول  رسـول  مجع ::::    يف اللغةيف اللغةيف اللغةيف اللغة    الرسلالرسلالرسلالرسل

 أي –رسـل  بعـد  رسـلٌ  منـها  جـاء  إذا سـاالً رأَ اإلبـل  جـاءت : قـوهلم  مـن  ذاًأخـ  ، بعثه من أخبار
 ذو أي رســــول ذو ألنــــه ؛ رســــوالً الرســــول ومســــي الرســــالة،:  أيضــــاً والرســــول – متتابعــــة
  . )١(رسالة

 الرسـول  ويطلـق  ،)٢("القـبض  أو بالتسـليم  الرسـالة  بـأداء  املرسـل  أمره الذي هو"فالرسول 
  .   وأَرسل ورسل رسل على وجيمع ، واملؤنث واملذكر واجلمع واملثىن الواحد على

 أمــر أو عقــد يف الرســالة بــأداء املرســل أمــره مــن علــى الرســول يطلــق" ::::    االصــطالحاالصــطالحاالصــطالحاالصــطالح    ويفويفويفويف
: امللــوك عنــد وهــو نفســه، إىل العقــد يضــيف وال وكــيالً ولــيس فقــط الرســالة يبلــغ فهــو آخــر،
  . )٣("حتالف أو فداء أو أوهدنة صلح دعق من خاصة أمور يف ملكني بني يرسل رجلٌ

  . الدولة من دبلوماسي كموفد الرسول على السفري يطلق أصبح احلاضر العصر يف إن مث
ــفري ــفريوالسـ ــفريوالسـ ــفريوالسـ ــة     والسـ ــة يف اللغـ ــة يف اللغـ ــة يف اللغـ ــى       ::::يف اللغـ ــد يـــدل علـ ــراء أصـــل واحـ ــاء والـ ــفر والســـني والفـ ــله مـــن السـ أصـ

 وهو وفقهاء هفقي مثل سفراء واجلمع فاعل مبعىن فعيل وزن على ، والسفرياالنكشاف واجلالء
مصـــدر  ::::والســـفارة والســـفارة والســـفارة والســـفارة ، ألنـــه أزال مـــا كـــان هنالـــك مـــن عـــداوة وخـــالف  القـــوم، بـــني املصـــلح

  . )٤(سفر

                                                           

 .١١/٢٨٤ )رسل ( الراء، مادة /الالم، ف/، بالعرب لسان   )١(

 .  ١/١٤٨التعريفات للجرجاين    )٢(

 . ١٠٤ ضمريية لعثمان اإلسالم يف الدولية العالقات   )٣(

/ ، ك؛ ومعجم مقاييس اللغة البن فارس٤/٣٧٠ )سفر ( السني، مادة /الراء، ف/ب العرب لسان: انظر    )٤(
  . ٢/٦٨٦ )سفر( ني، مادةالس/، ف؛ والصحاح٣/٨٢ )سفر(السني، مادة 
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 إليهـا،  املبعـوث  الدولـة  رئيس لدى الدولة ميثل مبعوث: هو السفري فإن : االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح    ويفويفويفويف
  .   )١( السفري عمل: هي والسفارة
 مـع  كتابـا  وعشـرون  اثنـان  ،عصـره  وأمراء ملوك إىل‘  النيب مكاتبات عدد بلغت ولقد

 - أجلـهم  مـن  بـل  - السـفراء  أولئـك  ضـمن  ومـن  القـوم،  وبـني  بينـه  وسفريا مبعوثا كتاب كل
  .¢  أصحمة النجاشي إىل‘  النيب سفري ،¢ الضمري أمية بن عمرو اجلليل الصحايب

 كــل ألن ســفرائه، اختيــار يف حكيمــاً كــان‘  الــنيب أن ريــب وال فيــه شــك ال ممــا إن"و
 لكــل‘  اختــار لقــد حــاكم أو ملــك أي تناســب صــيغة كــل وال بلــد، ألي يصــلح ال ســفري
 مراعيــاً كتــاب كــل حــرر ولقــد وقومــه، لغتــه ويعــرف املعرفــة حــق يعرفــه الــذي الســفري مكــان

  . إليه أرسل ملك أو رئيس كل ووضع ظروف
 حيـث  يضـارعان،  ال وكياسة حكمة يف‘  منه جهد بعد الدقيق االختيار هذا جاء لقد

 يف وثقــة هلــم، واطمئنــان الســفراء، ــؤالء تامــة ومعرفــة دقيقــة دراســة بعــد إال ذلــك يــتم ال إنــه
 توصـــيالً رســـالته وتوصـــيل صـــحيحاً متثـــيالً‘  الـــنيب ومتثيـــل وجـــودهم إثبـــات علـــى قـــدرم

  . )٢("دقيقاً
‘  الـنيب  سـفراء  فكـان  اإلسـالم،  اعتنـاق  إىل الـدعوة  هو النبوية السفارات هدف إن" مث
 الـدعاة؛  صـفوة  كـانوا  ولكنـهم  اإلسـالم،  إىل دعـاة  زمانه يف واألمراء امللوك إىل سلهمأر الذين
 صـفوة  هـم ‘  الـنيب  سفراء كان لذلك أتباعه، يف عظيماً تأثرياً يؤثر أمري أو ملك إسالم ألن

 هـم  النبـويني  السفراء فإن الصحابة، صفوة هم الدعاة كان فإذا الصحابة، من املسلمني الدعاة
ــفوة ــف صــ ــام يف وةالصــ ــة مســ ــيت اخلاصــ ــهم الــ ــهوض تؤهلــ ــدعوة للنــ ــة بالــ ــة باحلكمــ  واملوعظــ
  . )٣("احلسنة

@ @
@ @

                                                           

 .  ١/٤٣٣ )السفري(السني، مادة /، بالوسيط املعجم   )١(

 . ٤٩٤ – ٤٩٣ص الدقس سالمة كامل. د التمكني إىل التكوين من الرسول دولة    )٢(

 .   ٢/٢٠١ خطاب شيت حملمود  ‘النيب  سفراء   )٣(
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 وفتنــة حــرب مــن فكــم والســفري، بالرســول كــثريا اهتمــوا قــد اإلســالم قبــل العــرب إن
 العـرب  جتـد  لـذا  حكـيم،  سفري ألجل جلبت ورِفعة عز من وكم حاذق، سفري بسبب أُمخدت

 القبائـل  عنـد  ميثلهم من هم سفرائهم احلقيقة يف ألم لسفرائهم، االختيار معايري يف أغرقوا قد
  . األخرى

)١(صيفي بن أكثم بذلك منهم اشتهر وممن
)٢(زرارة بن وحاجب 

 عبـدة  بـن  واحلارث 
)٣(البكري

 يف املـأل  حكومـة  خارجيـة  وزيـر  مبثابـة  كـان  الـذي  اخلطـاب  بـن  وعمر املطلب وعبد 
  . اإلسالم قبل كةم

 ومهماتـــك وصـــلحك هـــدنتك يف لرســـالتك اختـــر:"  صـــيفي بـــن أكـــثم احلكـــيم قـــال
 جــزل رأي ذا الفرصــة، منتــهز الغفلــة، قليــل بليغــا، حصــيفا رجــال عنــك، والنيابــة ومناظرتــك

 حتـاول  أو ترجـو  ملـا  ومسـتقال  التدبري، للطائف فطنا حديد، وقلب سليط ولسان فصل، وقول
 ويسـتدفعه  إليـك  يسـتدعيه  مـا  إىل سـاميا  والتمييـز،  باحلـذر  لـه  ومتعقبـا  رأي،الـ  وإصابة باحلزامة
 مبتـدر  الفصـاحة  حاضـر  رده، أحسـن  دفعـه  رام وإن اعتالقـه،  أحسن أمر جر حاول إن عنك،

 الباطل جييل ابرم، ملا ناقضا خصمك نقض ملا مربما احلجج، على وثابا الظالفة ظاهر العبارة،
 يف اللــدد أهــل علــى ألــد عنــك، احتجاجــا رام مــىت لباطــلا شــخص يف واحلــق احلــق شــخص يف

                                                           

حكيم العرب يف اجلاهلية، وأحد : التميميبن خماشن بن معاوية كثم بن صيفي بن رياح بن احلارث اأو ه   )١(
، فمات يف اإلسالم عاش زمنا طويال، وأدرك االسالم، وقصد املدينة يف مئة من قومه يريدون. املعمرين
  .٢/٦انظر األعالم للزركلي . وأسلم من بلغ املدينة من أصحابه ‘، ومل ير النيب هـ٩سنة  الطريق

كان رئيس متيم يف عدة  ،ليةمن سادات العرب يف اجلاه: ي التميميحاجب بن زاررة بن عدس الدارمهو    )٢(
من أيام (وحضر يوم شعب جبلة  ،ه عند كسرى على مال عظيم ووىف بهوهو الذي رهن قوس ،مواطن

على  ‘ وبعثه النيب ،وأدرك اإلسالم وأسلم ‘سنة من مولد النيب  ١٧أو  ١٩قبل ) العرب املعروفة
  . ٢/١٥٣انظر األعالم للزركلي . هـ٣حنو سنة  أن ماتصدقات بين متيم، فلم يلبث 

  . أجد له ترمجة مل    ) ٣(
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ــه ــاهده، مواقفـ ــاال ومشـ ــده، حماورتـــه يف حمتـ ــا ومكائـ ــع جامعـ ــذا مـ ــم هـ ــرائض العلـ ــنن الفـ  والسـ
ــذى، والســري واألحكــام ــال ليحت ــورده فيمــا ســلف مــن مث ــا ويصــدره، ي ــأحوال عامل  اخلــراج ب
 أهـل  مـن  ولـيكن  وخطئـه،  صـوابه  مـن  يـراه  مـا  حبسـب  كال ليناظر األعمال وسائر واحلسابات

 فيهـا،  ألهلـه  مسـاو  ملناقبـها  حمـب  أوليتـه  آثـار  مقتف بد ال فإنه عالية مهة ذا والبيوتات الشرف
 وحقـريه،  خطـريه  أمـرك  طلـع  وأطلعـه  بطانتك من فاجعله اخلصال هذه فيه لك اجتمعت فمىت

 أعظم، يكعل جنايته كانت اخلالل هذه به أخلت ومىت وجليلها، لطيفها بداتك يف واستشره
  )١(" منه يؤم أين يدري ال طريقا كالسالك وكان

  :)٢(الشاعر وقال
        ختيـــــــــر رســـــــــولك إن الرســـــــــولَ  ختيـــــــــر رســـــــــولك إن الرســـــــــولَ  ختيـــــــــر رســـــــــولك إن الرســـــــــولَ  ختيـــــــــر رســـــــــولك إن الرســـــــــولَ  ( ( ( (     

 ) ) ) ) ــة ــان ذا حكمــــــــــ ــراه إذا كــــــــــ ــة تــــــــــ ــان ذا حكمــــــــــ ــراه إذا كــــــــــ ــة تــــــــــ ــان ذا حكمــــــــــ ــراه إذا كــــــــــ ــة تــــــــــ ــان ذا حكمــــــــــ ــراه إذا كــــــــــ         تــــــــــ
ــورِ  ( ( ( (  ــات األمــــــــــ ــربم منتقضــــــــــ ــورِ  فَيــــــــــ ــات األمــــــــــ ــربم منتقضــــــــــ ــورِ  فَيــــــــــ ــات األمــــــــــ ــربم منتقضــــــــــ ــورِ  فَيــــــــــ ــات األمــــــــــ ــربم منتقضــــــــــ         فَيــــــــــ
        ويرجــــــــــــع إن كــــــــــــان ذا غــــــــــــرةويرجــــــــــــع إن كــــــــــــان ذا غــــــــــــرةويرجــــــــــــع إن كــــــــــــان ذا غــــــــــــرةويرجــــــــــــع إن كــــــــــــان ذا غــــــــــــرة( ( ( ( 

        

********        
********        
********        
********        

ــله     ــن أرســــ ــل مــــ ــى عقــــ ــدل علــــ ــله    يــــ ــن أرســــ ــل مــــ ــى عقــــ ــدل علــــ ــله    يــــ ــن أرســــ ــل مــــ ــى عقــــ ــدل علــــ ــله    يــــ ــن أرســــ ــل مــــ ــى عقــــ ــدل علــــ         ))))يــــ
        ))))يبلِّـــــــــــغ أحســـــــــــن مـــــــــــا محلـــــــــــه    يبلِّـــــــــــغ أحســـــــــــن مـــــــــــا محلـــــــــــه    يبلِّـــــــــــغ أحســـــــــــن مـــــــــــا محلـــــــــــه    يبلِّـــــــــــغ أحســـــــــــن مـــــــــــا محلـــــــــــه    

ــا املقفلـــــــــــــــ  ــتح أبواـــــــــــــ ــا املقفلـــــــــــــــ ويفـــــــــــــ ــتح أبواـــــــــــــ ــا املقفلـــــــــــــــ ويفـــــــــــــ ــتح أبواـــــــــــــ ــا املقفلـــــــــــــــ ويفـــــــــــــ ــتح أبواـــــــــــــ         ))))ه ه ه ه ويفـــــــــــــ
        ))))عليـــــــه األمـــــــور الـــــــيت هـــــــن لـــــــه     عليـــــــه األمـــــــور الـــــــيت هـــــــن لـــــــه     عليـــــــه األمـــــــور الـــــــيت هـــــــن لـــــــه     عليـــــــه األمـــــــور الـــــــيت هـــــــن لـــــــه     

        

 وال عبثـا  تكـن  مل أـا  جيـد  وسـفرائه،  لرسـله ‘  حممـد  الختيـار  البصـرية  بعـني  الناظر وإن
 صــفات يف التأمــل إىل يــدعونا مــا وهــذا والــدهاء، والفطنــة احلنكــة هــي بــل ،!احلــظ مــن ضــربا
 هـو  ، )٣(‘ الـنيب  بعثهم الذين الستة وأول رأسهم وعلى بينهم ومن ومسام، الرسل أولئك

  .¢  الضمري أمية بن عمرو اجلليل الصحايب
@ @
@ @

@ @
@ @

                                                           

 . ٣٤،٣٣ الفراء البن امللوك سلر   )١(

 . ٣٨ السابق املرجع   )٢(

 الضمري أمية بن عمرو‘  اهللا رسول بعثه رسول أول فكان:" ٢٥٨/ ١ الكربى الطبقات يف سعد ابن قال   )٣(
 " . النجاشي إىل
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ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @
�ò�@ÐíŠÈmÝîÜ¦a@ïibz–Ûa@åÇ@òî@ëŠàÇ@åi@òîßc@ðŠàšÛa ¢@ @

@ @
Züëc@@Zk�äÛa@ÒŠ’Ûaë@Z@ @

 بـن  اهللا عبد بن خويلد بن أمية بن عمرو هو الضمري أمية بن عمرو اجلليل الصحايب هو
 بـن  كنانـة  بـن  منـاة  عبـد  بـن  بكـر  بـن  ضـمرة  بـن  جـدي  بـن  كعـب  بـن  ناشـرة  بن عبد بن إياس
 الشـريف  نسـبه  يف‘  الـنيب  مع يلتقي و أمية، أبا يكىن مضر، بن إلياس بن مدركة بن خزمية
)١(احلجاز أهل من وهو خزمية، بن كنانة جده عند

 .  
Zbîãbq@@Z@�äÛa@Éß@paëŒÌÛa@ñŠr× ‘Z@ @

 وأول أحــد، عــن املشــركون انصــرف حــني أســلم مث املشــركني، مــع أحــدا و بــدرا شــهد
 وثالثــني ســت رأس علــى صــفر يف وذلــك معونــة، بئــر إســالمه بعــد فيهــا اشــترك الــيت مشــاهده

 مـع  غـزا  ناصـيته،  وجـز  الطفيـل  بـن  عـامر  سـراحه  وأطلـق  عـامر  بنـو  فأسـرته  اهلجـرة،  مـن  شهرا
)٢(. عنه أحاديث وروى غزوات، عدة‘  النيب

  

ZbrÛbq@@ZòÇbv’Ûa@âa†Ó⁄aë@Z@ @
 اجلاهلية، يف فتاكا البأس شديد وكان أجيادها، ومن وجرأة جندة العرب الرج من كان
 عليهم، اهللا رضوان الصحابة أبطال من وكان ، إسالمه بعد حىت واإلقدام بالشجاعة معروف

 والـيت  احلساسـة  أمـوره  يف الصـحابة  بـني  مـن  ينتخبه‘  كان فقد لذا وجرأة، ومهارة خفة ذا
 الـنيب  بعـث  يف املشهورة القصة ذلك من والكتمان، السرية من انوع وحتتاج املخاطرة، حتتمل
 قــال حــني قــريش، إىل عينــاً  -آخــر رجــال معــه أرســل وقيــل    ----وحــده ســرية يف أميــة أبــا‘ 

 حفــظ اهللا ولكــن وحــده، األســواق يف ميشــي فإنــه حممــدا يغتــال أحــد أال:  حــرب بــن ســفيان
 إن: ((  معــه ومــن أميــة أليب‘  فقــال ســفيان، رســول األعــرايب ذلــك غــدر مــن‘  رســوله
 فهربــا، بالبيــت يطوفــا ومهــا أمرمهــا افتضــح لكــن ،))فــاقتاله غــرة - ســفيان أي - منــه أصــبتما

                                                           

  .٥٤٦-٥٤٥/ ٢١ للمزي الكمال ذيب ؛٣٣٧/ ٢ الغابة أسد ؛١٩٩٣/ ٤ نعيم أليب الصحابة معرفة: رانظ    )١(
  .١٧٩،١٨٠/ ٣ النبالء أعالم سري؛ ٥٤٧-٥٤٦/ ٢١ للمزي الكمال ذيب: نظرا    )٢(
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 خبيــب إىل أميــة أبــا فعمــد ،¢ عــدي بــن خبيــب جيفــة حيرســون حبــرس مــرا الطريــق يف ومهــا
 ىتحـ  ذراعـا  عشـرين  بـه  مشـى  فما ،!أحد به يلحظ ومل ظهره، على ومحله خشبته، عن فأنزله
 باجليفـة  فرمـى  يأجج، مسيل مبهبط جرفا أتى حىت ظهره، على وهو به فهرب احلرس، به علم
)١(.عليه يقدروا فلم عنهم اهللا فغيبه اجلرف، يف

  

 فلمـا  ،)٢(خوخـة  مـن  مكفِّـرين  يـدخلون  عنـده  كـان  مـن  وجـد  النجاشي، عمرو أتى ملا"و
 اعتـدل،  منـها  دخـل  فلمـا  رى،القهقـ  ميشـي  دخـل  مث ظهـره،  وىل عليـه،  ودخـوهلم  اخلوخة رأى

 ذلـك  نصـنع  ال: قـال ! دخلنـا؟  كمـا  تـدخل  أن منعـك  مـا : قـالوا  ،!بقتلـه  ومهوا احلبشة ففزعت
)٣("صدق اتركوه،: النجاشي فقال به، ذلك نصنع أن أحق فهو بنبينا،

 .  
ZbÈia‰@@Zòyb–ÐÛa@òËýjÛaë@Z@ @

 رسـول  أول كـان  بأن تشرف ولقد حكيم، ولسان حجة ذا بليغاً فصيحا ¢عمرو كان
 أوائـل  يف أو للـهجرة،  السادسـة  السـنة  أواخـر  يف فأرسـله  الرسـل،  بـني  من‘  اهللا رسول بعثه

 يف يـدعوه  كتـابني  إليـه ‘  وكتـب  ، النجاشـي  إىل مبعثـه  وكان للهجرة، السابعة السنة أشهر
 أيب بنـت  حبيبة أم يزوجه أن يأمره اآلخر الكتاب ويف القرآن، عليه ويتلو اإلسالم إىل أحدمها
 إىل يـــدعوه اهللا لعنــه  الكــذاب  مســيلمة  إىل‘  الــنيب  بعثـــه أخــرى  ومــرة  حــرب،  بــن  ســفيان 

)٤(واستكرب عاند بل يقبل ومل اإلسالم،
 .  

 حـوار،  مـن  النجاشـي  وبـني  بينـه  دار مـا  منطقـه،  وحسـن  وبالغتـه  فصـاحته  علـى  يدل ومما
 يف وكأنـا  علينـا  ةالرقَّـ  يف كأنـك  إنـك  االسـتماع،  وعليـك  القول علي إن أصحمة يا: " له قال

                                                           

 لسب ؛٦/  ٨ حجر البن التهذيب ذيب ؛٤٢٣/ ٢ اإلسالم تاريخ ؛٧/٥٤٦ للسهيلي األنف الروض: انظر    )١(
  . ٣٦٥/ ١١ العباد خري سرية يف والرشاد اهلدى

 لسان صاحبه، تعظيم يريد من يفعل كما الركوع من قريبا رأسه ويطأطئ اإلنسان ينحين أن هو: التكفري   )٢(
  . )كفر(الكاف، مادة/الراء، ف/، ب١٥٠/ ٥ العرب

، اخلاء/اخلاء، ف/، بالعرب لسان باب، عليها ينصب بيتني بني تكون الكبرية كالنافذة صغري باب هي: واخلَوخة
 . ١٤/ ٣ )خوخ(مادة

  . ٣٩/ ٨ الفوائد ومنبع الزوائد جممع     )٣(
  .١/٢٧٣،٢٥٨ سعد البن الكربى الطبقات: نظرا     )٤(
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 وقـد  أمنـاه،  إال قـط  شـيء  علـى  خنفك ومل نلناه، إال قط خريا بك نظن مل ألنا منك، بك الثقة
 ذلـك  ويف جيـور،  ال وقـاض  يـرد،  ال شـاهد  وبينـك  بيننـا  اإلجنيـل  فيك، من عليك احلجة أخذنا
 وقـد  مـرمي،  ابـن  عيسـى  يف كـاليهود  األمي النيب هذا يف فأنت وإال املفصل، وإصابة احلز موقع
 خبـري  عليـه  خـافهم  مـا  علـى  وأمنـك  لـه،  يـرجهم  مل ملـا  فرجـاك  الناس، إىل رسله‘  النيب فرق

 الكتـاب،  أهـل  ينتظـره  الذي األمي النيب أنه باهللا أشهد:  النجاشي فقال.  ينتظر وأجر سالف
 من بأشفى ليس العيان وأن اجلمل، براكب عيسى كبشارة احلمار براكب موسى بشارة وأن
)١("رباخلـ 

 سـببا  كانـت  اللقـاء  عمـرو  ـا  افتـتح  الـيت  الكلمـات  تلـك  أن:  يقـال  أن يسـتبعد  وال ،
 واملوعظــة احلكمــة حبــق إــا إســالمه، ثَــم ومــن للــدعوة وقبولــه النجاشــي قلــب فــتح يف رئيســيا
  . اهللا أمرنا كما الدعوة يف احلسنة
émbÏë@Z@ @
 قبــل باملدينــة عهــده آخــر يف وفِّيوتــ ســفيان، أيب بــن معاويــة خالفــة إىل أميــة بــن عمــرو عــاش

        .)٢( اهلجرة من الستني
ــنيب لســفراء دراســة وبعــد  إىل‘  الــنيب ســفري بينــهم ومــن - واألمــراء امللــوك إىل‘  ال
 العظيمـة،  املهمـة  بتلـك  للقيـام  الكفـاءة  منحتـهم  وقدرات صفات من ميتلكون وما - النجاشي

   ســبيل علــى وهــي ضــوئها ىعلــ خيتــار‘  الــنيب كــانميكــن تلخــيص ذلــك يف صــفات ســت 
  : اإلمجال

  والشرف النسب:  أوالً
  ‘الغزوة معه :  ثانياً

                                                           

  . ٣/٦٩٠،٦٨٩ املعاد زاد؛ ٣/٤٨٤ للسهيلي األنف الروض: نظرا      )١(
/ ٢للطربي وامللوك األمم تاريخ ؛٩٤/ ٢ ؛ ١/٢٧٣،٢٥٨ سعد البن الكربى الطبقات: انظرولالستزادة    )٢(

 أسد ؛١٩٩٣/ ٤ نعيم أليب الصحابة معرفة ؛٧/٥٤٦ للسهيلي األنف الروض ؛٢/٣٢٩ األثر عيون ؛٧٩
 الكمال ذيب إكمال ؛٥٤٧-٥٤٥/ ٢١ للمزي الكمال ذيب ؛٤٢٣/ ٢ اإلسالم تاريخ ؛٣٣٧/ ٢ الغابة

 السرية ؛١٧٩،١٨٠/ ٣ النبالء أعالم سري ؛٦/  ٨ حجر البن التهذيب ذيب ؛١٣٠،١٣١/ ١٠ للحنفي
 يف والرشاد اهلدى سبل ؛٣٩/ ٨ الفوائد ومنبع الزوائد جممع ؛٣/٦٨٩ املعاد زاد ؛١٤٢-٣/١٣٥ كثري البن
 . ٣٦٥/ ١١ العباد خري سرية
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  واإلقدام الشجاعة:  ثالثاً
  السر حافظ:  رابعاً

   والبالغة الفصاحة:  خامساً
  والعقل احلكمة:  سادساً
    والفطنة الذكاء:  سابعاً
ال امللـوك  فلغـة  املـوىل،  وأ كالعبد كغريه ليس األمري، أو امللك عند النسيب املبعوث فقَدر 

 اعتــرى إن واخليانــة الكــذب عــن شــرفه يــرده والنســيب واالحتــرام، التقــدير إال هــذا مــن تفهــم
 الفهـم  ففيهـا  اإلسـالم  يف األسـبقية  وأمـا  علينـا،  خبافيـة  هرقل مع سفيان قصة وما ضعفا، إلميانه
 إىل دعـاة  إال الرسـل  ومـا  إليـه  الـدعوة  يف راسـخ ال فقـه الو ،وعمـالً  علمـاً  ومتثلـه  لإلسـالم  العميق

 خمـاطر  مـن  يلقـاه  مـا  كـل  يف الرسول حيتاجها وعزمية جسارة فهي واإلقدام الشجاعة وأما اهللا،
 واملُرسـل،  الدولـة  قـوة  فقوتـه  امللك بالط يف قدم أول يضع عندما أيضا وحيتاجاها وصعوبات،

 تفسـد،  أو الوديعـة  تضـيع  وبضـياعه  رسـوله،  املُرسـل  يستودعه أمان أكرب فهو السر حفظ وأما
 صـنعها،  أحسـن  إن مزالـق  مـن  ومنجياته الرسول أدوات فهي والفطنة واحلكمة الفصاحة وأما
 املهــارة تلــك وإتقــان العامليــة، التخاطــب لغــة وهــي اخلفــي، واملكــر للكيــد ضــحية فســيقع وإال

  .   الدولة عز ومصدر الرسول قوة موطن يعد اللغوية،
  

********************        
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szj½a@sÛbrÛa@ @
j½añ‰…b@¿@pbîÛb�‰⁄a@bçŠqcë@¿@pbÓýÈÛa@òî�bî�Ûa@ @

  
  :وحتته مطلبان 

@kÜĐ½a@Þëþa@ @
@@�äÛa@pý�aŠß@¿@k�bä½a@oîÓìnÛa‘@ @

@ @
 للــدعوة، عظيمــا فتحــاً واالهــم، ومــن قــريش وكفــار‘  الــنيب بــني احلديبيــة لصــلح كــان
 القتـــال، نـــاءع مـــن املســـلمني اهللا أراح فقـــد اإلســـالمية، الدولـــة رقعـــة لتوســـيع ســـاحنة وفرصـــة
 اجلزيــرة داخــل الــدعوة نطــاق لتوســيع‘  للــنيب الفرصــة وأتيحــت املنهكــة، املعــارك وخــوض

 حيتلـون  الفـرس  كـان  ولقـد  أخـرى،  جهـة  مـن  اجلزيرة داخل الدولة وقطر جهة، من وخارجها
 كقـوتني  مشاهلـا،  مـن  أخـرى  أجـزاء  حيتلـون  الرومـان  وكـان  ، اجلزيـرة  جنـوب  مـن  كبرية أجزاء

 الغالـب  يتبـع  املغلـوب  ولقاعـدة  احلـال  وبطبيعـة  أقاليمهمـا،  علـى  كـبريا  نفـوذا  انمتتلك عظيمتني
 اوسـية  فسـادت  لنفـوذهم،  أخضـعوها  الـيت  األقـاليم  يف احملتلِّني ديانة انتشرت الديانة، يف حىت

ــاليم يف ــاليم يف والنصــرانية للفــرس، التابعــة األق ــروم، التابعــة األق ــاليم هــذه أمــراء وكــان لل  األق
 ألن حـان  قد الوقت أن‘  النيب فرأى ألوامرها، وينصاعون احلاكمة الدولة قبل من ونيعين

 وإىل احملتلــة الواليــات أمــراء وإىل الكــربى الــدول ملــوك إىل يكتــب وأن اإلرســاليات يف يبــادر
 ختـيم  كانـت  الـيت  السياسـي  االسـتبداد  ظلمـة  ويبـدد  اإلسـالم  إىل يـدعوهم  عصره، زعماء سائر
 وفتحــا اإلســالمي، للمــد بدايــة احلديبيــة صــلح فكــان أمجــع، العــامل وعلــى العــرب جزيــرة علــى

  .)١( اهللا مساه كما عظيما
 القلــة إال هلــا يصــلح ال كــبرية ومهمــة جســيم عمــل علــى مقــدم أنــه علــم‘  الــنيب إن مث 
 عنـهم  اهللا رضي الصحابة مجع غريهم، عند ليست امتيازات حيملون ممن الصحابة، من القليلة

                                                           

 ) .بتصرف( ٨٧ واحللواين للطويلة اإلسالم عاملية:  نظرا   )١(
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 فـأدوا  كافـة،  للناس رمحة بعثين اهللا إن (:(-¢ خمرمة بن املسور حديث يف كما - هلم وقال
 دعـاهم  فإنـه  السـالم؛  عليـه  عيسـى  علـى  احلواريـون  اختلـف  كمـا  ختتلفـوا  وال اهللا، رمحكم عين
 مكانــه بعــد مــن وأمــا وأســلم، أجــاب فإنــه مكانــه قــرب مــن فأمــا إليــه، أدعــوكم مــا مثــل إىل

 منــهم رجــل وكــل فأصــبحوا - وجــل عــز - اهللا إىل ذلــك مــرمي بــن عيســى فشــكا فكرههــا،
ــه لكــم اهللا عــزم قــد أمــر هــذا: عيســى هلــم فقــال إلــيهم، وجــه الــذين القــوم بكــالم يــتكلم  علي
 شـئت،  حيث فابعثنا عنك نؤدي اهللا رسول يا حنن: ‘  اهللا رسول أصحاب فقال ))فافعلوا
 بـن  هـوذة  إىل عمـرو  بـن  سـليط  وبعـث  كسـرى،  إىل حذافـة  بن اهللا عبد‘  اهللا رسول فبعث
 وبعـث  هجـر،  صاحب ساوى بن املنذر إىل احلضرمي بن العالء وبعث اليمامة، صاحب علي

 قيصـر،  إىل الكلـيب  دحيـة  وبعـث  عمـان،  ملكـي  جلنـدا  ابـين  وعبـاد  جيفـر  إىل العاص بن عمرو
 بـن  عمرو وبعث الغساين، مشر أيب بن احلارث بن املنذر إىل األسدي وهب بن شجاع وبعث

 احلضـرمي  بـن  العـالء  غـري ‘  اهللا رسول وفاة قبل مجيعا فرجعوا النجاشي، إىل الضمري أمية
  )١(".بالبحرين وهو تويف‘  اهللا رسول فإن

 ذي يف احلديبية من رجع ملا‘  اهللا رسول إن:" الواقدي شيخه طريق من سعد ابن قال
 إىل - ..كتبـا  مإلـيه  وكتـب  اإلسـالم  إىل يـدعوهم  امللـوك  إىل الرسـل  أرسـل  سـت،  سنة احلجة

 رجـل  كل وأصبح ، سبع سنة احملرم يف وذلك ، واحد يوم يف منهم نفر ستة فخرج -قال أن
 بـن  عمـرو ‘  اهللا رسول بعثه رسول أول فكان ، إليهم بعثه الذين القوم بلسان يتكلم منهم
  )٢("النجاشي إىل الضمري أمية

 وأرسل األرض، ملوك إىل كتب احلديبية، من رجع ملا: " القيم ابن يقول الستة بيان ويف
 فاختذ خمتوما، كان إذا إال كتابا يقرؤون ال إم: له فقيل الروم، ملك إىل فكتب رسله، إليهم
 بـه  وخـتم  سـطر،  واهللا سـطر،  ورسـول  سـطر،  حممـد : أسـطر  ثالثة عليه ونقش فضة، من خامتا

  .سبع سنة احملرم يف واحد يوم يف نفر ستة وبعث امللوك، إىل الكتب

                                                           

   عياش، بن إمساعيل بن حممد وفيه الطرباين، رواه:  ٥/٣٠٦،٣٠٥ ائدالزو معجم يف اهليثمي قال   )١(
 .ضعيف وهو

 . ٢٥٨/ ١ الكربى الطبقات   )٢(
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 وتفسري أجبر، بن أصحمة وامسه النجاشي، إىل بعثه ،~ الضمري أمية بن عمرو مفأوهل
 مـن  وكـان  احلـق،  شهادة وشهد أسلم، مث ،‘ النيب كتاب فعظم عطية،: بالعربية" أصحمة"

ــة مــات يــوم‘  الــنيب عليــه وصــلى باإلجنيــل، النــاس أعلــم  قــال هكــذا باحلبشــة، وهــو باملدين
  . .  هوغري الواقدي منهم مجاعة،

 وكـاد،  باإلسالم وهم هرقل، وامسه الروم، ملك قيصر إىل الكليب خليفة بن دحية وبعث
   . بشيء وليس أسلم، بل: وقيل يفعل، ومل

 اهللا رســول قــال: قــال مالــك بــن أنــس عــن" صــحيحه" يف حبــان ابــن حــامت أبــو روى وقــد
 يقبـل؟  مل وإن: مالقـو  مـن  رجـل  فقـال " اجلنـة؟  ولـه  قيصـر  إىل هـذه  بصحيفيت ينطلق من: "‘
 فقــال بــدنانري، إليــه وبعــث مســلم، إين: ‘ اهللا رســول إىل وكتــب ،" . .يقبــل مل وإن: "قــال

  . الدنانري وقسم" النصرانية على وهو مبسلم ليس اهللا عدو كذب: "‘ اهللا رسول
 أنوشـروان،  بـن  هرمـز  بـن  أبرويـز  وامسـه  كسـرى،  إىل السـهمي  حذافـة  بـن  اهللا عبد وبعث

  . قومه وملك ملكه، اهللا فمزق" ملكه مزق اللهم: "‘ النيب فقال ،‘ النيب كتاب فمزق
 عظـيم  اإلسـكندرية  ملـك  ميناء بن خريج وامسه املقوقس، إىل بلتعة أيب بن حاطب وبعث

 ســـريين وأختيهـــا ماريـــة،‘  للـــنيب وأهـــدى يســـلم، ومل األمـــر وقـــارب خـــريا، فقـــال القـــبط،
 وألـف  أخـرى،  جاريـة  لـه  وأهـدى  ثابـت،  بن حلسان سريين ووهب مارية، فتسرى وقيسرى،

 وهـو  أشـهب،  ومحـارا  دلـدل،  وهـي  شـهباء  وبغلـة  مصـر  قباطي من ثوبا وعشرين ذهبا، مثقال
 وقـدحا  اللـزاز،  وهـو  وفرسـا  ماريـة،  عـم  ابـن  هـو : وقيـل . مابور: له يقال خصيا وغالما عفري،

  ".مللكه بقاء وال مبلكه اخلبيث ضن: "‘ النيب فقال وعسال، زجاج، من
 ابـن  قالـه  البلقـاء،  ملـك  الغساين مشر أيب بن احلارث إىل األسدي وهب بن شجاع ثوبع
 توجــه: وقيــل معــا، هلمــا توجــه: وقيــل األيهــم، بــن جلبلــة توجــه إمنــا: قيــل. والواقــدي إســحاق

  . أعلم واهللا خليفة، بن دحية مع هلرقل
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 هوذة إىل عثهب: وقيل فأكرمه، باليمامة، احلنفي علي بن هوذة إىل عمرو بن سليط وبعث
 هـم : قيـل  السـتة  فهـؤالء  ذلـك،  بعـد  مثامـة  وأسـلم  هوذة، يسلم فلم احلنفي، أثال بن مثامة وإىل

  . )١( "واحد يوم يف‘  اهللا رسول بعثهم الذين

                                                           

 . ١٢٢-١/١١٩ املعاد ادز   )١(
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ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @
@òî�bî�Ûa@pbÓýÈÛa@¿@bçŠqcë@pbîÛb�‰⁄a@¿@ñ‰…bj½a@†öaìÏ@ @

@ @
@ñ†öbÐÛaµëþa@Z دبلوماسـيا  عمـال  يعـد  واحـد  يـوم  يف صأشـخا  ستة‘  النيب إرسال إن 

ــا، ــدل رائع ــى وي ــنيب أن عل ــالواقع السياســي و     ‘  ال ــم ب ــى عل ــهكــان عل ــةال لدي ــة دراي  الكامل
 أشخاصــا الــدول يعــد املعاصــر الــدويل القــانون أن ذلــكو ،آنــذاكتبعــة امل الدبلوماســية بالقواعــد

 واملسـاحة  السـكان  عـدد  يف اختلفـت  وإن أخرى، على دولة تفضيل جيوز فال متساوية قانونية
ــوة ــنيب رســل إرســال وإن العســكرية، أو االقتصــادية والق  مل أنــه يعــين واحــد وقــت يف‘  ال
 بعـد  واحـدا  متـواترين  أرسـلهم  فلـو  املسـاواة،  قدم على اجلميع وعامل أخرى على دولة يفضل
 حبســب الــدول هــذه جتــاوب فيكــون أخــرى، علــى دولــة فضــل قــد أنــه يعــين ذلــك لكــان آخــر

 وهـي  املعاصـر،  الدويل القانون مبادئ من مبدأ رسخ قد‘  النيب فإن وهلذا تقديرها، أسبقية
  . األخرى على ألحدها فضل ال متساوية قانونية أشخاصا الدول أن

@ ñ†öbÐÛaòîãbrÛa@Z تـودي  قد كبرية، ومهمة جسيم عمل على مقدم أنه علم ملا‘  النيب 
 والـيت  الكـربى  الـدول  إىل اإلرسـاليات  بتلـك  الفتيـة،  اإلسـالم  دولـة  على وتقضي أصحابه حبياة
 عنـهم  اهللا رضـي  الصـحابة  مجـع  مهـدها،  يف فتبيدها ضدها وجتتمع عليها تتألب أن احملتمل من

 الرســـل مهمـــة وهـــي الـــبالغ، هـــي الكـــربى املهمـــة أن وأعلمهـــم ورهبـــهم، ورغبـــهم وحـــثهم
 أزرهـم،  مـن ‘  الـنيب  شـد  هنـا  ومـن  سـبيلها،  يف كانـت  إن تحتمـل  مشـقة  كـل  وأن أمجعني،

 بعـثهم  مرتفعـة  واهلمـم  العزائم أن وحيث أحدا، ختشى وال األرض يف تضرب قوة منهم واختذ
  . التأخري نحسي الإذ  سراعاً‘  النيب

@ñ†öbÐÛaòrÛbrÛa@Z املباغتة عنصر اهلجـوم  املعـارك  لغـة  ويف السياسـية،  اللغـة  يف فعال عنصر 
 العـرب،  مشـركي  مـع  اهلدنـة  حـال  ففـي  صـنعة، ال وأجاد ذلك‘  أتقن وقد كالدفاع، ال قوة

 وحتمـل  واحـد،  وقـت  يف اإلرسـاليات  يف‘  الـنيب  سـارع  أمـد،  إىل أوقـف  قـد  القتـال  وحيث
 مشـغولة  والـدول  العـرب،  جزيـرة  حـدود  تعـدت  متفرقـة  أصـقاع  وإىل واحداً، وهدفا موضوعا
 طرحـا  طياـا  يف حتمـل  رفيـع،  أسـلوب  ويف عزل، بدو من رسالة أبواا على تدق إذ بنفسها،
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 العوامـل  هـذه  كـل  جـراره،  قـوة  طياـا  يف حتمل لطيفة رسالة بينها، فيما الدول تلك تعتاده مل
ــها، الرســائل آتــت املباغــت، التوقيــت أحســن ملــا  تقــدير أقــل علــى الــدول تلــك ففرضــت أكل

ــة لتلــك احترامهــا ــة، الدول ــل الفتي ــدول غالــب ب  وكفــت ســاملت أو أســلمت إمــا املســتهدفة ال
ــرام، صــداقة عنــوان وأعطيــات هــدايا بينــهما وجــرت شــرها، ــة مثــرة هــي تلــك واحت  يف املباغت

  . اإلرساليات
@ ñ†öbÐÛaòÈiaŠÛa@Z )تلـك ) السـالم  عليـه  عيسـى  علـى  احلواريـون  اختلـف  كمـا  ختتلفـوا  وال 

 مـا  يعتـريهم  بشـر  الصـحابة  أن وحيـث  البعـوث،  تنطلـق  أن قبـل  ألصحابه‘  النيب وصية هي
 صـعيد  ويف واحـد،  بلسـان  مجيعا‘  النيب كلّمهم منشأه، كان أيا الفاخت من البشر يعتري
 الـنيب  فإن ذلك ومع خيشى، كان ما وحيدث الفهوم فتختلف الكلمات ختتلف ال حىت واحد،
 فمنـهم  ،‘ عنده خمفية ألصحابه العاقبة إن مث بذلك، كتبا هلم كتب بالدعوة بعثهم مع‘ 

 الـنيب  كـان  ولـو  هـذا،  مـن  شيء حصل وقد نهم،وم ومنهم حيبس قد من ومنهم يقتل، قد من
 أو اخلــوف يدخلــه قــد فإنــه أخيــه، مبصــري علــم مث اآلخــر، تلــو واحــدا أرســاال أرســلهم قــد‘ 
 وراء من اهلدف لنا يتبني هنا ومن ا، أوكل اليت املهمة أداء عن يعوقه مما شيء أي أو التردد
  . واحدة وبدفعة اإلرساليات يف‘  النيب مبادرة

  

********************        
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٧٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

szj½a@ÉiaŠÛa@ @
k�bØ½a@òî�bî�Ûa@Ýöb�ŠÜÛ@òíìjäÛa@ @

        

 يف املكاســـب وأعظـــم األثـــر، كـــبري هلـــا عصـــره، وأمـــراء ملـــوك إىل‘  الـــنيب رســـائل إن
  :  يلي ما ومنها السياسية، الساحة

 بعـد  دولـة  أعظـم  ملـك  ثالـث  إسـالم  هـي  هنـا  تـذكر  أن جيـب  الـيت  املكاسـب  أعظم من - ١
 صـحبة  فاتتـه  وإن وعظيمهـا،  احلبشـة  ملـك  النجاشـي  أصـحمة  إنـه  والفـرس  الـروم  دولة
 صــلى برجـل  ظــنكم ومـا  ، حلقتـه  قــد‘  الثـرى  وطــئ مـن  خـري  صــالة فـإن ‘  الـنيب 
 ! .والغفران بالرمحة له ودعا ،‘ النيب عليه

 مركزهــا املشــرق يف قامــة جديــدة دولــة أن للعــامل اإلعــالن هــو أيضــا، املكاســب ومــن - ٢
 األمصـار  فتحـت  بـه  والـيت  مقوماـا،  مـن  مقـوم  أعظمكـ  اإلسالم ودينها النبوية، املدينة

 . والسالم الرمحة دين اإلسالم حضارة حملها لتحل الغرب، حضارة وكنست

 دول عليهـا  أمجعـت  دبلوماسـية  قواعـد  ورسـخت  مبـادئ،  أرسـت  النبوية الرسائل هذه - ٣
 لنبويـة ا الرسـائل  هـذه  اليـوم  وإىل ومازالـت  خمالفتـه،  جتوز ال قانونا بينهم وفرضته العامل
 . اخلالدة اإلسالم معجزة إا السياسيني، أنظار وحمط عذبا منبعا

 االسـتجابة  إمـا  يف حصـرها  ميكـن  النبويـة،  للرسائل واألمراء امللوك أفعال ردود افترقت - ٤
 يتعـدى  مل خـوف  عـن  ناشـئ  غضـب  أو والصـداقة،  الـود  وطلـب  املساملة أو واإلسالم،

 الكـربى  احلضـارة  دولـة  وتكـوين  قامـة إل التفرغ مصلحة يف تصب وكلها قصره، حميط
 .  اإلسالم دولة

 امللــك ديــد هدفــه ولــيس وســالم رســالة ديــن اإلســالم أن النبويــة الرســائل بينــت لقــد - ٥
ــه ــاملعروف األمــر هــو وإمنــا وإزالت ــأن امللــوك أشــعرت فالرســائل املنكــر عــن والنــهي ب  ب
 .  الماإلس حبكم وحكموا أسلموا ما إذا ملكهم يف ينازعهم ال اإلسالم

  

ــة أشـــعرت  - ٦ ــراء امللـــوك اإلســـالمية الدولـ ــأن واألمـ ــارة ديـــن اإلســـالم بـ  ومعاصـــرة حضـ
 العسكرية للقوة يلجأ مل وأنه الدول بني األمور ملعاجلة الدبلوماسية الوسائل ويستخدم

 .  مباشرة
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٧٩  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 لـه  كـان  وإن فهـو  اإلسـالم  علـى  وحقـدهم  حقنـهم  من تقلل واألمراء امللوك خماطبة إن - ٧
 ولــذلك بــه، االهتمــام عــدم يفســره قــد منــه الطلــب أو إشــعاره عــدم فــإن ثابــت موقــف

 كمـا  مجـيالً  ردا وردوا الرسـل  أكرمـوا  أـم  إال إسـالمهم  عـدم  رغـم  امللـوك  بعض كان
 .وغريهم واملقوقس هرقل فعل

 البـــاب وهـــو طـــريقهم، عـــن دوهلـــم إىل دخـــل اإلســـالم أن واألمـــراء امللـــوك شـــعر لقـــد - ٨
 هلـم  لكـان  اإلسـالم  جتاهلـهم  فلـو  بأنفسـهم،  تنظيمـه و ترتيبـه  يسـتطيعون  الذي الصحيح

 . لإلسالم معاد موقف

 قـد  إليـه،  أرسـلت  الـيت  املـذكرة  فـإن  كسـرى،  مثـل  معاديا موقفا وقفوا الذين امللوك إن - ٩
ــها، فعلــت ــأن أشــعرته فقــد فعل ــاك ب ــوطن داخــل مــن قــوة هن  يف نفــوذه ــدد العــريب ال

 عنـدما  العـريب  الـوطن  أرض مـن  م حيدق اخلطر بأن خربة للفرس وأن خاصة املنطقة،
 .حكمهم يهددون البابليون كان

 تبــادل اســتمر أن واألمــراء امللــوك خماطبــة يف النبويــة املــذكرات جنــاح نتيجــة مــن كــان -١٠
 الدبلوماســية املــذكرات فأصــبحت اإلســالم دخــوهلم بعــد حــىت الدبلوماســية املــذكرات

  . األمور ومعاجلة للتوجيه الوحيدة الوسيلة
 الرســائل إليهــا أرســل الــيت الــدول أحــوال معرفــة مــن الرســل بواســطة‘  يبالــن متكــن -١١

 .   به حييط ما حول والدراية العلم لديه وأصبح الدبلوماسية،

 خـربة  الرسـل  هلـؤالء  وفـر  قـد  الرسـل،  بواسـطة  الدبلوماسـية  املذكرات نقل كان وأيضا -١٢
 بعــض يعــني نأ‘  حممــد الــنيب مــن تطلــب ممــا الرســائل، إليهــا محلــوا الــيت الــدول عــن

 . الدول هذه على والة رسله

 الدولـة  مركـز  عـن  بعيـداً  متعـددة،  أرجـاء  يف اإلسـالم  انتشار حققت النبوية الرسالة إن -١٣
 . الدبلوماسية الرسائل حققته االنتشار وهذا املدينة اإلسالمية

 مرحلـة  بـدء  يعـين  املنـورة،  املدينـة  حـدود  خـارج  اإلسـالم  نشر يف الرسائل استخدام إن -١٤
  .)١( عاملي دين هو بل وحدهم بالعرب خاصاً ديناً ليس اإلسالم ألن اإلسالم؛ ةعاملي

                                                           

 )بتصرف(٢٣٠،٢٢٩ الفتالوي لسهيل ‘ حممد النيب دبلوماسية:  من ١٤-٥ من الفوائد   )١(
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٨٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

@ @
Ý–ÐÛa@ïãbrÛa@ @

òã‰bÔß@éÔÏ@ò�bî�Ûa@òîÇŠ’Ûa@¿@òÛb�‰@�äÛa ‘ 
µg@ï‘bväÛa æìãbÔÛbi@ïÛë†Ûa@âbÈÛa   

  

        ::::    مباحثمباحثمباحثمباحث    ستةستةستةستة    وحتتهوحتتهوحتتهوحتته
        

@Þëþa@szj½a@Záèmbàèßë@Ý�ŠÛa@ÑöbÃë وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ،::::        
  ئف الرسل ومهمام يف الفقه السياسي الشرعيوظا: األول  املطلب
ــاين  املطلــب ــة وظــائف الرســل ومهمــام يف الفقــه السياســي الشــرعي، مبــا       : الث مقارن

  يقابله يف القانون الدويل العام
@ïãbrÛa@szj½a@ZÝ�ŠÛa@òãb–y وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ،::::        
  الرسل يف الفقه السياسي الشرعي حصانة: األول  املطلب
الرســـل يف الفقـــه السياســـي الشـــرعي، مبـــا يقابلـــه يف   حصـــانةمقارنـــة  :الثـــاين  املطلـــب

  القانون الدويل العام
@sÛbrÛa@szj½a@ZÝ�ŠÛa@óÜÇ@õa†nÇüa@‰bqe وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ،::::        
  يف الفقه السياسي الشرعي آثار االعتداء على الرسل: األول  املطلب
ــة : الثــاين  املطلــب ــار االعتــداء علــى الرســل  مقارن لسياســي الشــرعي، مبــا  يف الفقــه ا آث

  يقابله يف القانون الدويل العام
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٨١  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

@@ÉiaŠÛa@szj½a@Záèmbàèß@õbènãa@†äÇ@Ý�ŠÛa@òÜßbÈß@†ÇaìÓ وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ،::::        
  يف الفقه السياسي الشرعي قواعد معاملة الرسل عند انتهاء مهمام: األول  املطلب
يف الفقــه السياســي  مقواعــد معاملــة الرســل عنــد انتــهاء مهمــامقارنــة : الثــاين  املطلــب

  الشرعي، مبا يقابله يف القانون الدويل العام
@�ßb¨a@szj½a@Zñ…bî�Ûbi@Òa�Çüa وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ، وحتته مطلبان ،::::        

  االعتراف يف القانون الدويل: األول  املطلب
أنــواع االعترافــات يف الواقــع الــدويل املعاصــر، ومقارنــة ذلــك بالفقــه     : الثــاين  املطلــب

  السياسي الشرعي
a@szj½a@÷…b�Û@ZïÛb�ğŠÛa@—äÛa@òibn×@¿@pbî�b�c مثانية مطالبمثانية مطالبمثانية مطالبمثانية مطالب، وحتته ، وحتته ، وحتته ، وحتته    ::::        

  شعار املذكرة الدبلوماسية: األول  املطلب
  البدء بتعريف املُرسل: الثاين  املطلب
  طريقة نقل املذكرات الدبلوماسية: الثالث  املطلب

  حتديد اسم املُرسل إليه ولقبه : املطلب الرابع 
  ملُرسل إليه حتية ا: املطلب اخلامس 
  تب ا املذكراتاللغة اليت تك: املطلب السادس 
  وضع التاريخ على املذكرات : املطلب السابع 
@ختم املذكرات: املطلب الثامن  @
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٨٢  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Ý�†ßZ@ @
 اسـتحدثت  ونظمـا  اليـوم،  العـامل  علـى  طـرأ  قـد  كـبريا  تغـريا  مثـة  أن اجلميـع  ليس خباف على

 من وأعطاهم معيشتهم هلم يسر بأن خلقه على ريةجا اهللا سنة وهذه العصر، جمريات تواكب
  . وأعاله األمر سدة إىل ترفعهم وحضارة جيمعهم، نظاما ما يصنعون ما والقوة العقل

 سـفارات  هلـا  تتخـذ  الـدول  تكـن  مل القـدمي  ففـي  والسـفراء،  السـفارة  نظـام  النظم تلك ومن
 بانتـهاء  وتنتـهي  معـني  ولغرض املؤقتة السفارات ج تنهج كانت بل ااورة، الدول يف دائمة
 لكل يكون بأن املعاصر الدويل اتمع يف اآلن موجود هو ما خبالف الغرض، وانقضاء املهمة
 قريبـة  بينـها  فيمـا  الرسـائل  لغـة  أصـبحت  لـذا  ـا،  املعترف الدول مجيع يف دائمة سفارات دولة
  . خاص مبعوث إرسال إىل الدولة حتاج ما ونادرا جدا

 م١٩٦٩ لعـام  اخلاصـة  البعثـات  اتفاقية هي احلديثة النظم من به يقارن ما أقرب إنف لذلك
 لـن  ولـذلك  فرعـي،  بشـكل  م١٩٦١ لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا واتفاقية أساسي، بشكل
ــة أرجـــع ــا التفاقيـ ــات فيينـ ــية للعالقـ ــة، عنـــد إال الدبلوماسـ ــيكون احلاجـ ــن ذلـــك وسـ    خـــالل مـ

  :  مباحث عدة
  

  



� �

  
 

 

 

٨٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

szj½a@þaÞë@ @
ÑöbÃë@Ý�ŠÛa@áèmbàèßë@ @

        
        

@Ý�†ßZ@ @
 اهللا إىل الـدعوة  هـي  حمـددة  وملهمـة  حمـدد  وقـت  يف يرسـلون  الرسل كان‘  النيب عهد يف
ني الطريق هلذه الدعوة احملمديـة كـي   تأم، أو على األقل إىل الناس كافة احملمدية الرسالة وتبليغ

وعـاً مـن الـرق والعبوديـة الـيت      وتنفـذ إىل قلـوم بعـد أن عـانوا ن    تصل إىل أكـرب قـدر مـن البشـر     
 أروع للعـامل  ورسـله ‘  الـنيب  يضـرب ويف هـذا   ، والكـرباء  الرؤساء فرضها عليهم طواغيتهم

ــاءالســعي يف  إىل واجلشــع، الطمــع عــن والترفــع السياســي، الــوعي يف األمثلــة ــد حضــارة بن  متت
 اآلخـرة  يف وجنـام  نياالد يف صالحهم فيه ما إىل ترشدهم مجيعا، للبشر وتتسع التاريخ امتداد

  . بإذن اهللا كما وعد اهللا
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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٨٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Þëþa@kÜĐ½a@ @
ïÇŠ’Ûa@ï�bî�Ûa@éÔÐÛa@¿@áèmbàèßë@Ý�ŠÛa@ÑöbÃë@ @

@ @
Züëc@ZñìÇ†Ûa@µg@�a@ŞŒÇ@Ýuë@Z@ @

 هـم  كاهلـهم  علـى  حيملـوا  أن مجيعاً املسلمني على ينبغي مجعاء، للبشرية دعوة اإلسالم إن
ــة أهــم وهــذه لعــاملني،ل يبلغوهــا وأن الــدعوة هــذه  إىل الــدعوة وهــي الرســول ــا يقــوم وظيف

 وامتثــاال وعمــال، علمــا متثَّلــها حيــث‘  بــالنيب تأســياً النــاس، هدايــة علــى واحلــرص اإلســالم
‘  له قال حيث ¢ طالب أيب بن لعلي وصيته يف جاء كما ومبعوثيه، لرسله‘  لوصاياه

 علـيهم  جيـب  مبـا  وأخـربهم  اإلسـالم،  إىل مادعهـ  مث بساحتهم، ترتل حىت سلكرِ على انفذ: ((
 محــر لــك يكــون أن مــن لــك خــري واحــدا، رجــال بــك اهللا يهــدي ألن فــواهللا فيــه، اهللا حــق مــن

  . )١())النعم
 عــدد اســتجاب حيـث  اإلســالمية، الـدعوة  نشــر يف أثرهـا ‘  الــنيب لسـفارات  كانــت لقـد 

 طبيعــة حيــدد وهــذا الــدعوة، مــن اآلخــرين مواقــف عــن وكشــفت اإلســالم، يف ودخلــوا منــهم
 وحـدة  تـبني  ، جامعـة  مـوجزة ‘  رسائله كانت ولقد ذلك، بعد م اإلسالمية الدولة عالقة

 مث برسـالته،  خياطبـهم  مـن  على احلجة وإقامة للدعوة، منطلقاً هذا ليكون أصوهلا يف الرساالت
‘  ورسـائله  كتبـه  كـل  وتنطـوي  هلـم،  تبـع  الرعيـة  ألن ؛ الرعيـة  عـن  مسؤوليتهم أمام يضعهم

  .  )٢( احلسنة واملوعظة باحلكمة الصياغة إطار يف العالية واملبادئ القيم على
Zbîãbq@ZÝ»@knØÛa@Ýöb�ŠÛaë@@Z@ @
 الدولــة إىل دولتــه مــن كتابيــة أو شــفوية رســالة محــل هــو والســفراء الرســل بــه يقــوم ممــا إن

 ال حىت ديث،واحل القدمي يف الرسل وظائف ضمن الرئيس املركز حتتل الوظيفة وهذه املضيفة،
 رسـالة  حامل أنه ذهنه إىل يتبادر ما وأول إال أحد عند مبعوث أو سفري أو رسول لفظ يذكر

                                                           

 ) .٣٧٠١(ح ،¢ طالب أيب بن علي بمناق/ ب ‘ النيب أصحاب/ ك: ٥/١٨ البخاري واهر   )١(

 ). بتصرف( ١١٢،١١١ضمريية مجعة عثمان.د اإلسالم يف الدولية العالقات:  انظر   )٢(
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٨٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 ورسـالة  واألمـراء  امللـوك  إىل وكتبـه ‘  الـنيب  رسـائل  مـن  تقـدم  وممـا  خطية، أو كانت شفوية
  .  ذلك على شاهد اخلصوص وجه على النجاشي إىل‘  النيب
ZbrÛbq@ZÝîr·@òÛë†Ûa@îßý�⁄aò@ô†Û@Þë†Ûa@òîjäuþaZ@ @

 دامـت  ما املوكِّل مقام يقوم والوكيل أرسله، من ونائب وكيل هو الرسول أن املعلوم من
 الـدول  لـدى  دولتـه  وميثـل  امللـك  بلسـان  يـتكلم  فإنـه  تكلـم  إن أنـه  جنـد  هنا ومن قائمة، الوكالة

  . دولته خصوص يف داخل شأنه من ما شي كل يشمل السياسي والتمثيل األجنبية،
 كـانوا  حيثمـا  املنعـة  أهـل  مـن  املسـلمني  مجاعـة  ألن :".. - اهللا رمحـه  - )١(السرخسي قال

 صـحيح  أمانه األمري وكذلك صحيحاً، كان إليهم األمان أضاف فإذا مقامهم، قائم ورسوهلم
 اإلخبـار  يف كلسـانه  رسـوله  فلسـان  املنعـة،  باعتبـار  إال أمـرياً  يكـون  ال ألنـه  أمـرياً؛  يكون حيث

  . )٢(" باألمان
ZbÈia‰@ZāëbÐnÛa@Z@ @

 السياسـية  املوضـوعات  يف الدولـة  يهـم  ما كل يف بالتفاوض دولته، عن نيابة الرسول يتوىل
 وهـب  بـن  عمـري ‘  الـنيب  بعـث  يف كمـا  ذلـك،  وحنو معاهدة إبرام أو هدنة، أو أمان، كعقد
 داريـة واإل االقتصـادية  الشـؤون  يف التفـاوض  أو باألمـان،  مكة فتح بعد أمية بن صفوان إىل¢

ــائل يف النظـــــــر وجهـــــــات وتقريـــــــب ــتركة املســـــ  اإلســـــــالمي الفقـــــــه يف وتســـــــمى ،)٣(املشـــــ

                                                           

   سرخس أهل من جمتهد، األحناف، كبار من قاض،: األئمة مشس بكر، أبو سهل، بن أمحد بن حممد هو  )١(
 يف باجلب سجني وهو أماله جزءا، ثالثون والتشريع، الفقه يف"  - املبسوط"  كتبه أشهر) . خراسان يف(

 شرح وهو"  حممد لإلمام الكبري السري شرح" و"  حممد لإلمام الكبري اجلامع شرح"  وله) بفرغانة( أوزجند
 ا نصح كلمة سجنه سبب وكان وغريها، الفقه، أصول يف"  األصول" و للشيباين، الزيادات لزيادات
 . ٥/٣١٥ للزركلي األعالم انظر.  هـ٤٨٣ سنة فيها تويف أن إىل فرغانة سكن أطلق وملا اخلاقان

 .  ٢/٤٦ للسرخسي الكبري السري شرح    )٢(

 .  ٥٣٤ الفتالوي لسهيل العام الدويل القانون يف الوسيط: انظر    )٣(
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٨٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 لعقـد  قـريش  وكفـار ‘  الـنيب  بـني  كانـت  الـيت  املفاوضـة  هلـذا،  ويشـهد  واملفاوضة)١(املراوضة
        .  احلديبية صلح

Zb�ßb�@ZÊý�⁄a@óÜÇ@Þaìyþa@pa‰ìĐnÛaë@õbĐÇgë@pbßìÜÈ½a@Z@ @
 املُسـتقْبِلة  الدولـة  يف جيـري  مـا  علـى  االطـالع  هـو  ديثا،وحـ  قـدميا  السـفراء  وظائف أهم من
 أو اجتماعيـة  أو اقتصـادية  أو سياسـية  معلومـات  كانت سواء الدولة تلك من املعلومات ومجع
 بعثة لكل فإن وهلذا التقارير، إرسال طريق عن املعتمدة للدولة نقلها مث ومن غريها، أو علمية

 والطرق الوسائل تنوع على إليها، والتطورات ألحوالا لنقل بدولتها االتصال حق دبلوماسية
 داخـل  بنصـبها  يسـمح  والـيت  احلديثـة  االتصـال  أجهـزة  عـرب  وحـديثا  والكتـب،  الرسـل  عرب قدميا
 حاملــها يتمتــع الــيت الدبلوماســية احلقيبــة طريــق عــن املعلومــات هــذه تنقــل كمــا الســفارة، مقــر

 عـن  ولـيس  املشروعة بالطرق املعلومات هذه على احلصول يتم أن شريطة واحلصانة، باحلماية
 تقوم الدولية العالقات أن إىل يعود املعلومات هذه بنقل للدول السماح ألن التجسس؛ طريق
 املعتمـد  الدولـة  يف االقتصـادي  الوضـع  مـثالً  تعـرف  أن املعتمدة للدولة وأن املصاحل أساس على

 السـماح  هـذا  اسـتغلت  الـدول  بعـض  نأ غـري  ، معهـا  االقتصادي تعاملها حتديد أجل من لديها
 الدولـة  فـإن  بالتجسس قام السفارة أفراد أحد أن ثبت ما وإذا األجنبية، الدولة على للتجسس

  .  )٣( )٢( فيه مرغوب غري شخصاً تعده أن هلا حيق الفرد هذا لديها املعتمد
  
  

                                                           

 ويف فيه ليدخله يداريه أي كذا أمر على فالنا يراوض وفالن: "٧/١٦٢العرب لسان يف منظور ابن قال   )١(
 يف السرخسي: قال". والشراء البيع يف جتاذبنا أي) الذهب وأخذ مين اصطرف حىت فتراوضنا( طلحة ثحدي

  "وغريه باجلعل األمان على املراوضة باب: "٢/٣٧ الكبري السري شرح
 . والسري الفقه كتب من وغريه ٢٧٣/ ٣املعاد زاد: انظرو

 الوسائل بكل التعرف" على) ج( الفقرة م١٩٦١ لعام بلوماسيةالد للعالقات فيينا اتفاقية من اخلامسة املادة تنص  )٢(
 عن التقارير ووضع املضيفة الدولة يف وتطويرها والعلمية والثقافية واالقتصادية التجارية األحوال إىل املشروعة

 " . باملعلومات املصاحل أصحاب وتزويد املوفدة الدولة حلكومة املوضوع هذا

 جعفر/ د العام الدويل القانون ومبادئ ؛٥٣٥ الفتالوي سهيل/ د ، العام الدويل نونالقا يف الوسيط: انظر    )٣(
 .   ٣٣٢ الدالوك منصور/ د السعودية العربية اململكة يف وتطبيقاته الدويل القانون ومبادئ ؛٤٧١ السالم عبد
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٨٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Zb�…b�@Zòíb»@�b–ß@òÛë†Ûa@Z@ @
 القــانون يقرهــا الــيت احلــدود ضــمن عاياهــار ومصــاحل دولتــه مصــاحل حبمايــة الرســول يقــوم

 املـس  أو السياسـية،  أو االقتصـادية  مصـاحلها  يف النتـهاك  دولتـه  تعرض حالة ففي العام، الدويل
 حلمايـة  املشـروعة  اإلجـراءات  باختـاذ  الرسـول  يبـادر  فإنـه  والتصـرحيات،  الصحف طريق عن ا

ــاحل ــه مصـ ــري ، دولتـ ــك أن غـ ــل ال ذلـ ــة إىل يصـ ـــالتدخ حالـ ـــالش يف لـــ ــة ؤونــ ـــللدول الداخليـ    ةــ
   .)٢( )١( ةــاألجنبي

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                           

 الدولة مصاحل محاية" على) أ( ةالفقر م١٩٦١ لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من اخلامسة املادة تنص  )١(
 ". الدويل القانون ا يسمح اليت احلدود يف وذلك املضيفة الدولة يف رعاياها ومصاحل املوفدة

 .  ٥٣٦ العام الدويل القانون يف الوسيط: انظر  )٢(
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٨٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @
@òã‰bÔß@ÑöbÃë@Ý�ŠÛa@¿@éÔÐÛa@ï�bî�Ûa@ïÇŠ’Ûa@L@b¶@éÜibÔí@¿@æìãbÔÛa@

ïÛë†Ûa@âbÈÛa@ @
@ @

 الـدعوة  لـواء  محـل  هـي  الشـرعي،  السياسـي  الفقـه  يف األساسـية  ومهمتهم الرسل وظيفة إن
 الكتــب محــل مــن لــذلك تبعــاً يــأيت مــا مــع كافــة، النــاس إىل الرســالة غوتبليــ وجــل عــز اهللا إىل

  .  ذكره سبق مما وغريها الدولة ومتثيل املفاوضات وإجراء والرسائل
 محايـة  يف تصـب  كلـها  الدبلوماسـية  للبعثـات  الوظـائف  فـإن  املعاصراملعاصراملعاصراملعاصر    الدويلالدويلالدويلالدويل    القانونالقانونالقانونالقانون    يفيفيفيف    أماأماأماأما
 بحتة، دنيوية صورة يف الثاين باملقام ستقبِلةاملُ الدولة مث األول، املقام يف املُوفدة الدولة مصلحة

 قيـام  يف اإلسـالم  فلسـفة  خبـالف  هناك، املقيم والنعيم اآلخرة بناء من ذلك ماوراء إىل ترقى ال
 رب عبـادة  إىل العبـاد  عبـادة  من البشرية إنقاذ أساس على تقوم واليت احلضارات، وبناء الدول
  . واآلخرة الدنيا سعة إىل الدنيا ضيق ومن العباد،

 ممـا  الدبلوماسـية،  البعثـات  وظائف وتعددت تشعبت قد أيضا املعاصراملعاصراملعاصراملعاصر    الدويلالدويلالدويلالدويل    القانونالقانونالقانونالقانون    ويفويفويفويف
 إىل حتولـت  بـل  مؤقتـة  تعـد  مل إـا  مث هنـا،  حصـرها  يصـعب  لـذا  خاص مؤلف يف إفرادها ميكن

 ولـذلك  ومهمـام،  السـفراء  أعبـاء  مـن  يزيـد  ممـا  قائمـة،  املبتعثـة  الدولة مادامت دائمة سفارات
 الـدويل  القـانون  وبـني  ، الشـرعي  السياسـي  الفقـه  بني الرسل وظائف يف فرق هناك أصبح هكل

  . املهام وتنوع الوظائف تعدد يف املعاصر
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٨٩  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

szj½a@ïãbrÛa@ @
òãb–y@Ý�ŠÛa@ @

        
  :وحتته مطلبان 

@Þëþa@kÜĐ½a@ @
ïÇŠ’Ûa@ï�bî�Ûa@éÔÐÛa@¿@Ý�ŠÛa@òãb–y@ @

@ @
 التـــام باألمـــان اإلســـالم دار إىل يفـــد الـــذي ســـفريال أو الرســـول شخصـــية اإلســـالم أحـــاط

 اسـتقباله  وقبـل  إليهـا  دخولـه  مبجرد النفس واحترام الدم بعصمة يتمتع حيث الكاملة، والرعاية
 رسـوال  كونـه  مـن  واألمـان  االمتيـازات  هـذه  الرسـول  ويسـتفيد  ، وخليفتـهم  املسـلمني  إمام من

  . ضمنا أو صراحة األمان عقد من ذلك يستفيد كما
 للســفراء‘  الــنيب اســتقبال يف واحتــرام أمــان مــن بــه يتمتــع ومــا الســفري مكانــة تظهــرو 

 عـدد  عليـه  ورد عنـدما  احلديبيـة  صـلح  ففـي  ، شـىت  ألغـراض  عليـه  يفدون كانوا الذين والرسل
 مسـعود  بـن  عـروة  مثـل ‘  اهللا رسـول  جملـس  علـى  تطاول بعضهم من كان قريش سفراء من

 الـنيب  ومـنعهم ، صـوابه  إىل فـريده  ذلـك  مـن  مينعـه  أن¢ الصـديق  بكـر  أبـو  حاول الذي الثقفي
 القصـص  تلـك  مـن  غريهـا  إىل ، إليهـا  سـفريه  مطيـة  عقـرت  قريشـا  أن مـع  بسـوء  ميسوه أن‘ 
  . )١(احلصانة أو باألمان للسفري تعترف اليت اإلسالمية احلضارة مظاهر من جانب وهذا

  : لذلك مؤكدة واألحاديث اآليات جاءت ولقد
¸���m�m�m�m��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹ :تعــاىل لــهقو القــرآن فمــن 

Ä��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÅÅÅÅ��� �� �� �� � �����������������Æ�������������������Æ�������������������Æ�������������������Ællll ]الباب هذا يف أصل وهي ،] ٦:التوبة سورة.  

                                                           

.  ٨٤٨-٨٤٦ ضمريية عثمان/ د الدولية العالقات أصول: انظر    )١(
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٩٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 ال ، ومالــه نفســه علــى أمــان بالرســالة لــه فيكــون املُرســل يف إــا:  قيــل: "  املــاوردي قــال
  )١(.." أمان استئناف إىل معها حيتاج
 سـبحانه  كالمـه  يسـمع  حـىت  اسـتجار  مـن  بإجـارة  أمـر  وجـل  عـز  اهللا أن فيـه،  الشـك  ومما"

 ليسـمع  طلبـه  إذا األمان الكافر إعطاء على دالة اآلية فهذه اجلواز؛ األمر مراتب وأدىن وتعاىل،
 أفـراده  أحـد  الرسـول  وأمـان  األصـل،  حيـث  مـن  األمـان  مشـروعية  علـى  دالة فتكون اهللا؛ كالم
 ونشــر الــدين التعلــيم علـة  جبــامع إحلاقــا اآليـة،  داللــة يف املفســرين فقهــاء مـن  عــدد أدخلــه وهلـذا 
  . )٢("تهدعو

 يقــول ‘ اهللا رســول مسعــت: قــال ¢ األشــجعي مســعود بــن نعــيم حــديث الســنة ومــن
 واهللا أمـا ((: قـال . قـال  كمـا  نقول: قاال ))أنتما؟ تقوالن ما(( مسيلمة كتاب قرأ حني )٣(هلما
  . )٤())أعناقكما لضربت تقتل ال الرسل أن لوال

ــال ــه - السرخســـي قـ ــاء احلـــرب أهـــل ملـــك رســـول أن لـــو: " - اهللا رمحـ  عســـكر إىل جـ
 واحـد  كـل  جمـيء  يف ألن للتجـارة،  جـاء  مسـتأمن  مبرتلـة  الرسـالة،  يبلـغ  حـىت  آمن فهو املسلمني

  .  )٥("للمسلمني منفعة منهما
 أنــا: فقــال املســلمني بــالد يف احلــرب أهــل مـن  رجــال املســلمون وجــد فــإن : " أيضــا وقـال 

 إىل معـه  امللـك  كتـاب  أخـرج  أو بالرسـالة،  معروفـا  كـان  فـإن  أمـان،  بغـري  دخلت امللك سولر
ــه الوقــوف مــن ميكــن ال مــا ألن آمــن؛ فهــو اخلليفــة ــه العمــل جيــب قيقــةاحل علــى في  بغالــب في
  .   )٦("الرأي

: - للكـــافر األمـــان عقـــد صـــحة أركـــان عـــن كالمـــه أثنـــاء يف اهللا رمحـــه -األعشـــى وقـــال
 اإلشادة ذلك معىن ويف صرحيا أو كان كناية األمان يفهم لفظ كل وهي لعقدا صيغة الثالث"

                                                           

 . ١٤/٣٣٩ للماوردي الكبري احلاوي    )١(

 . ٤٨٥ العتييب سعد.د اإلسالمية الدولة عالئق يف املتغريات فقه    )٢(

 . الكذاب مسيلمة رسويل:  عيني    )٣(

 .األلباين وصححه ،) ٢٧٦١( ح الرسل، يف/ ب اجلهاد/ ك: ٣/٨٤داود أبو أخرجه    )٤(

 .  ٢/٧٢ للسرخسي الكبري السري شرح    )٥(

 .  ٥/٦٨ للسرخسي الكبري السري شرح    )٦(
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 ســكت إذا وفيمـا  ينعقــد، مل األمـان  رد لــو حـىت  منــه بـد  فــال الكـافر  قبــول فيـه  ويعتــرب املفهمـة، 
 كـالم  لسماع أو وحنوها رسالة تبليغ يف والكفار املسلمني بني للسفارة دخل لو نعم خالف،

  . )١(.. "ذلك مبجرد آمنا يكون بل األمان؛ عقد هفي يعترب مل تعاىل اهللا
ــال ــن وقـ ــة ابـ ــه - قدامـ ــوز: " -اهللا رمحـ ــد وجيـ ــان عقـ ــول األمـ ــتأمن،ألن للرسـ ــنيب واملسـ  الـ

 تقتــل ال الرسـل  أن لـوال : (( قـال  مسـيلمة  رسـوال  جـاءه  وملـا  املشـركني،  رسـل  يـؤمن  كـان ‘
 مصـلحة  فتفـوت  رسـلنا  لقتلـوا  رسـلهم  قتلنا لو فإننا ذلك إىل تدعو احلاجة وألن ،)) لقتلتكما
        . )٢("املراسلة

 حـديث  يف كمـا  بـالده،  إىل العـودة  مـن  ومنعـه  السـفري  أو الرسـول  حـبس  جيوز ال وكذلك
 قليب يف ألقي‘  اهللا رسول رأيت فلما ،‘  اهللا رسول إىل قريش بعثتين: قال¢ رافع أيب

 ال إين(( ‘ اهللا رســول لفقــا أبــدا، إلــيهم أرجــع ال واهللا إين اهللا رســول يــا: فقلــت اإلســالم،
 اآلن نفسـك  يف الذي نفسك يف كان فإن ارجع ولكن ،)٤(البرد أحبس وال )٣(بالعهد أخيس

  . )٥(فأسلمت‘  النيب أتيت مث فذهبت،: قال)) فارجع اآلن
 مهمته؛ انتهاء عند بالده إىل العودة من مينع وال حيبس ال الرسول أن على نص فاحلديث 
  .  رسالتهم جواب عن دولته ليبلغ بالده إىل ديعو أن تقتضي الرسالة ألن

 لضـربت  تقتـل  ال الرسـل  أن لـوال : (( األول احلـديث  إن: " - اهللا رمحـه  - الشوكاين قال
 يف الكفـر  بكلمـة  تكلمـوا  وإن الكفـار  مـن  الواصـلني  الرسـول  قتـل  حتـرمي  علـى  يدل)) أعناقكما
 أحــــبس وال بالعهــــد أخــــيس ال إين:(( الثــــاين واحلــــديث املســــلمني، ســــائر أو اإلمــــام حضـــرة 

درالرسـالة  ألن للمسـلمني؛  جيـب  كمـا  للكفـار  بالعهـد  الوفـاء  جيب أنه على أيضاً يدل...)) الب 
  .  )٦("العهد عقد مبرتلة ذلك فكان الرسول يد على يصل جواباً تقتضي

                                                           

 . ٣٢٢/ ١٣ األعشى صبح    )١(

 . ١٠/٤٢٨ قدامة ابن الدين ملوفق ملغينا    )٢(

 .  العهد أنقض ال أي    )٣(

 . الرسول وهو بريد مجع:  البرد ألن الرسول أحبس ال أي    )٤(

 .بايناألل وصححه ،)٢٧٥٨(ح العهود، يف به يستجن اإلمام يف/ ب اجلهاد/ ك:٣/٨٢داود أبو أخرجه    )٥(

.  ٨/١٨٢ للشوكاين األوطار نيل    )٦(
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  :يف أمور ثالث  باحلصانة اخلاص املبعوث يتمتع ::::    املعاصراملعاصراملعاصراملعاصر    الدويلالدويلالدويلالدويل    القانونالقانونالقانونالقانون    يفيفيفيف    أماأماأماأما
ــ ــأوهلـ ــأوهلـ ــأوهلـ ــانة و ::::    ااااأوهلـ ــةاحلصـ ــية، احلرمـ ــين الشخصـ ــة وتعـ ــية احلرمـ ــانون يف الشخصـ ــدويل القـ  أن الـ
 دون الئقــة بصــورة معاملتــه وجيــب انتــهاكها جيــوز ال مصــونة الدبلوماســي املبعــوث شخصــية
 عملــه أداء مــن منعــه أو حجــزه أو حريتــه تقييــد جيــوز فــال ،)١(ضــده العنــف وســائل اســتعمال
 ومـن  لـه  يتعـرض  اعتـداء  أي مـن  حلمايتـه  املناسـبة  إلجراءاتا تأخذ أن الدولة وعلى ،السياسي

  .  كانت جهة أي
 أو هلـا  التعـرض  جيـوز  فـال  باحلمايـة  اخلاصـة  أموالـه  تتمتعاحلصانة املالية وذلك بأن  ::::ثانيها ثانيها ثانيها ثانيها 

 أوراقـه  أيضـاً  احلماية وتشمل املواطنني، أو السلطات قبل من عليها اليد وضع أو عليها احلجز
  .)٣( )٢( احمللية للرقابة خضوعها أو عليها االطالع دمبع وذلك ومراسالته
مـن املالحقـات املدنيـة اخلاصـة     ايـة املبعـوث السياسـي    محاحلصانة القضائية، وتعـين      ::::ثالثها ثالثها ثالثها ثالثها 

)٤(بعمله الرمسي
 .        

  
  
  
  
  

  
                                                           

 وأا الدبلوماسي املبعوث شخص حرمة( على م١٩٦٩ لعام اخلاصة البعثات اتفاقية من) ٢٩( املادة نصت    )١(
 باالحترام معاملته املستقبلة الدولة وعلى االعتقال، أو القبض صور من صورة ألية إخضاعه جيوز وال مصونة،

 ).كرامته أو حريته أو شخصه على اعتداء أي ملنع املناسبة التدابري عمجي واختاذ الالئق

 أوراقه باحلصانة تتمتع( أنه على م١٩٦٩ لعام اخلاصة البعثات اتفاقية من) ٢( فقرة) ٣٠( املادة نصت    )٢(
 ). أمواله ا تتمتع كما ومراسالته،

 الدويل والقانون ؛٥٤٦-٥٤٣ص) بتصرف( تالويالف سهيل/ د ، العام الدويل القانون يف الوسيط: انظر    )٣(
 منصور/ د السعودية العربية اململكة يف وتطبيقاته الدويل القانون مبادئ ؛ ٦٣٣ص اذوب حممد/ د  العام

 .  ٤٧٥ص عبدالسالم جعفر/ د العام الدويل القانون مبادئ ؛٣٢٠ص الداموك

  .م ١٩٦٩ثات اخلاصة لعام من اتفاقية البع) ٣٠،٢٩(كما نصت عليه املادة      )٤(
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@ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @
@òã‰bÔß@òãb–y@Ý�ŠÛa@¿@éÔÐÛa@ï�bî�Ûa@LïÇŠ’Ûa@b¶@éÜibÔí@¿@æìãbÔÛa@

ïÛë†Ûa@âbÈÛa@ @
@ @

 ملــا الكامــل، واألمــان التامــة باحلصــانة والسـفري  الرســول يتمتــع الشــرعي السياســي الفقـه  يف
 أما((‘  ولقوله ،)١(...))البرد أحبس وال بالعهد أخيس ال إين: ((‘  النيب قول من سبق
 مبقــام يليــق ال بكــالم تكلمــا أمــا مــع ،)٢())أعناقكمــا لضــربت تقتــل ال الرســل أن لــوال واهللا

 داللـة  تـدل  العلـم،  أهـل  كـالم  مـن  حوهلـا  جاء وما األحاديث فهذه القتل، يستوجب امم النبوة
 أنــواع بــأي وإيــذاءهم قتلــهم وعــدم واحلصــانة، األمــان ومــنحهم الرســل مكانــة علــى واضــحة
 ونقل الرسالة ملهمة أتوا مللوكهم وسفراء رسلٌ ألم ذلك، يوجب ما منهم صدر ولو اإليذاء
  .  املهمة هلذه وإعاقة تفويت إيذاءهم أو قتلهم ويف هلم، اجلواب
 جــرى هكــذا اجلــانبني، مــن آمــن الرســول أن ــذا فتــبني: " -اهللا رمحــه- السرخســي قــال

 يكـون  أن والبد بالرسول، إال يلتئم ال القتال أو الصلح أمر فإن واإلسالم، اجلاهلية يف الرسم
  .  )٣(" الرسالة أداء من ليتمكن آمناً الرسول
 إىل للدبلوماسـيني  احلصـانات  أسـاس  يف اآلراء فتشـعبت " ::::املعاصراملعاصراملعاصراملعاصر    الدويلالدويلالدويلالدويل    قانونقانونقانونقانونالالالال    يفيفيفيف    وأماوأماوأماوأما

 مقتضــى ونظريــة التمثيليــة، أو النيابيــة الصــفة ونظريــة اإلقلــيم، امتــداد نظريــة: نظريــات ثــالث
 ال الثانيـة  والنظريـة  احلصـانات،  تربيـر  يف هلـا  سند ال افتراضية، نظرية األوىل والنظرية الوظيفة،

 مـــن كـــل يف مـــا مـــع أســـاس إىل حتتـــاج بـــدورها فهـــي للحصـــانات، أساســـا أو اتفســـري تعطـــي
 النظريــة كانــت ولــذلك اإلســالم أحكــام مــع وتنــاقض الواقــع منطــق عــن ابتعــاد مــن النظــريتني

                                                           

. ٩١ص خترجيه سبق   )١(
 

. ٩١ص  خترجيه سبق   )٢(
 

. ١/٢٠٨ للسرخسي الكبري السري شرح   )٣(
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 بصـفته  باحلصـانة  يتمتع الرسول أن هذا ويعين ،)١("اإلسالمي الفقه إىل النظريات أقرب الثالثة
  . أمان عقد إىل احلاجة دون رسول نهأ يثبت ما معه كان إذا رسوالً،

 عــن التجـاوز  مسـألة  يف السـري  أحكـام  عـن " قاصـر  الـدويل  القـانون  جنـد أن  أيضـا  وباملقارنـة 
 يف القضـائية  الدبلوماسـية  احلصـانة  إذ عنـها؛  العفـو  جيوز تعزيرية جرائم من يرتكبه فيما السفري

ــائي ضــاءالق مــن مــأمن يف الدبلوماســي املبعــوث جتعــل الــدويل القــانون ــة يف اجلن  املضــيفة الدول
 الدبلوماسـي  املبعـوث  أن سـيما  وال سديد، غري وهذا جرائم من ارتكب ومهما مطلقة، بصفة
، )٢("افيينــ اتفاقيــة مــن واألربعــني احلاديــة املــادة يف كمــا املســتقبلة الدولــة قــوانني بــاحترام ملــزم

املمنوحــــة للمبعــــوث يف معــــرض حديثــــه عــــن احلصــــانة القضــــائية اإلمــــام أبــــو زهــــرة  ويقــــول
ــرك اــرم       :" الدبلوماســي ــى ت وإين أرى أن مصــادر الشــريعة ومواردهــا ال تســوغ االتفــاق عل

الذي ارتكب ما يوجبها ليحاكم على أساس قانون آخـر وبقـاض آخـر، ألن ذلـك يـؤدي إىل      
)٣("وإذا تعاقد ويل األمر على ذلك فعقده باطل ،تعطيل أحكام اهللا تعاىل يف األرض

  

 بتلـــك احلـــديث الـــدويل القـــانون ســـبق قـــد الشـــرعي السياســـي الفقـــه فـــإن ضـــاأي وكـــذلك
 فيينــا، اتفاقيــة أبرمــت عنــدما م١٩٦١ عــام يف إال الــدول تلــك هلــا تفطــن مل والــيت االمتيــازات،

  . اإلسالمي الشرعي السياسي للفقه مدينة وغريها االتفاقية وهذه
  

********************        
        
        

                                                           

 . ١١٥ ضمريية مجعة عثمان.د اإلسالم يف الدولية العالقات   )١(

 . ٦١١ العتييب سعد.د اإلسالمية الدولة عالئق يف املتغريات قهف   )٢(

  . ٧٧يف اإلسالم حملمد أبو زهرة  لعالقات الدوليةا      )٣(
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szj½a@sÛbrÛa@ @
‰bqe@@õa†nÇüa@óÜÇ@Ý�ŠÛa@ @

  
  :وحتته مطلبان 

Þëþa@kÜĐ½a@ @
@ïÇŠ’Ûa@ï�bî�Ûa@éÔÐÛa@¿@Ý�ŠÛa@óÜÇ@õa†nÇüa@‰bqe@ @

@ @
قـــه السياســـي كـــالكالم يف مطلـــب حصـــانة الرســـل يف الفالكـــالم حتـــت هـــذا املطلـــب هـــو 

الشرعي الذي سبق معنا بل هو مبين عليه، وما منح اإلسالم احلصانة للرسل واألمان التام هلم 
بـأي شـكل ويف   طريق مـن شـأنه أن خيـرم هـذه احلصـانة املمنوحـة هلـم        إال ألجل أن يقطع كل 

ــهاكا صــارخا ألمــر اهللا      ــهك انت ــدى فقــد انت ــون، ومــن اعت ¸�������m�m�m�m��º���¹��¸��º���¹��¸��º���¹��¸��º���¹: حيــث يقــول  أي ل
Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»ÅÅÅÅ���������������������������Æ�������������������Æ�������������������Æ�������������������Æ

llll ]س الــربد إين ال أخــيس بالعهــد وال أحــب: (( االقائــل ‘ وأمــر رســوله  ،]٦:التوبــة ســورة
((..)١(

   .، وما ينتظره يف اآلخرة من العقوبة أشد وأخزى وكفى بذلك رادعاً وزاجرا  
 والقدميـة،  احلديثـة  والكافرة، املسلمة الدول، مجيع عليها اتفقت اليت القواعد أعظم منإن 
 جبميـع  بـاألذى  هلم التعرض جيوز فال بينهم، فيما للرسل التام األمان هي نظمهم، يف ودونوها
  . احلرب يف أو السلم يف أنواعه،

 إمـا  الرسـول  علـى  اعتـداء  يوجـد  قـد  املطـامع،  مـن  غريهـا  أو السلطة شهوة تأثري حتت لكن
 مـا  املواقـف  من تتخذ أن) السفري دولة( املوفدة للدولة يكون وعندئذ بقتله، التهديد أو حببسه
ــد  مــن وإنقــاذه الســفري لتخلــيص وقتــاهلم العــدوان أصــحاب تأديــب يف نصــابه، إىل األمــر يعي

                                                           

  . ٩١بق خترجيه صس    )١(
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٩٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 عهــد مــن للــهجرة الثامنــة الســنة يف وقعــت الــيت مؤتــة غــزوة لــذلك يستشــهد وممــا ،)١(األعــداء
  .  )٢(وقتله صرىب ملك إىل‘  النيب رسول على االعتداء سببها كان واليت‘  النيب

 وذلـك  شـعبها  قبـل  مـن  عليـه  االعتـداء  مـن  الرسول محاية املستقبلة الدولة على جيب لذلك
 الـذين  األشـخاص  وحماسـبة  عنـه  االعتـداء  لـدفع  الالزمة اإلجراءات باختاذ الفور على تبادر أنب

  .  عليه جتاوزوا
 إصــالح مــن البــد بــل فقــط، الرســول علــى املعتــدي مبعاقبــة اإلجــراءات اختــاذ يقتصــر وال
 تعويضـه  مـن  فالبـد  ذلـك  تعـذر  وإن عليـه،  كانـت  مـا  إىل احلـال  بإعـادة  له تعرض الذي الضرر

 الـيت  األضـرار  عـن  األحـوال  مجيع يف له واالعتذار هلا، تعرض اليت واملعنوية املادية األضرار عن
 وإال رسـوهلا،  هلـا  تعـرض  الـيت  األضـرار  عـن  بتعويضـها  املطالبـة  املوفدة للدولة وحيق هلا، تعرض

  .  )٣(باملثل املعاملة مبدأ بتطبيق املستقبلة الدولة ضد اإلجراءات تتخذ أن هلا جاز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

).بتصرف( ١١٩ضمريية مجعة عثمان.د اإلسالم يف الدولية العالقات: انظر   )١(
 

 له عرض مؤتة نزل فلما بكتاب، بصرى ملك إىل األزدي عمري بن احلارث بعث ‘ النيب إن حيث   )٢(
 للواقدي املغازي: انظر.  مؤتة جيش وجهز ‘ النيب ىعل ذلك فاشتد فقتله، الغساين عمرو بن شرحبيل

 .  ٢١٦/ ١الغابة وأسد ؛٤٧٩/ ٢للذهيب اإلسالم وتاريخ ؛٧٥٥

 .   ٥٤٦ص) بتصرف( الفتالوي سهيل/ د ، العام الدويل القانون يف الوسيط: انظر   )٣(
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٩٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @
@òã‰bÔß@‰bqe@õa†nÇüa@óÜÇ@Ý�ŠÛa@¿@éÔÐÛa@ï�bî�Ûa@LïÇŠ’Ûa@b¶@éÜibÔí@¿@

æìãbÔÛa@ïÛë†Ûa@âbÈÛa@ @
   
 املبعـوث  شـخص  احتـرام  إىل السياسـية  أنظمتـها  اخـتالف  علـى  احلديثـة  الـدول  اجتهـت  قدل

 اجلـرائم  ومعاقبـة  نـع م اتفاقيـة  منـها  الدوليـة،  املعاهـدات  مـن  العديـد  عليـه  ونصت ، الدبلوماسي
 احلمايـة  هلـم  أوجبـت  والـيت  م،١٩٧٤ لعام الدولية باحلماية املشمولني األشخاص ضد املرتكبة

 تنقلــه ووســائل اخلــاص ومســكنه الرمســي ومقــره شخصــه حبمايــة وذلــك الــدويل للقــانون طبقــاً
 مـن  االتفاقيـة  أوجبـت  وقد ،)١(كرامته أو حريته أو شخصه على اعتداء أي ضد خاصة محايةً
  :اآلتية اجلرائم ملعاقبة قوانني تصدر أن الدول
ــداء أي أو االختطــاف أو القتــل – ١ ــى آخــر اعت ــة شــخص عل  املشــمول الشــخص وحري

  .  الدولية باحلماية
  . النقل وسائل أو السكن حمل أو الرمسي املقر على اهلجوم – ٢
  . )٣( )٢( االعتداءات هذه من أي بارتكاب التهديد – ٣

 وحريـة،  أمـان  وبكـل  وجـه  أكمـل  علـى  مهمته أداء من السفري يتمكن أن ألجل ذلك كل
 علـى  وتقضـي  البشـر،  وتبيد املوارد، تسترتف البلدين، بني طاحنة حروبا تنشب ال أن وألجل

  .  بينهم حرب بقيام إيذان الرسول على االعتداء فمجرد اخلريات،
يف يف يف يف     ومـا يقابـل ذلـك   ومـا يقابـل ذلـك   ومـا يقابـل ذلـك   ومـا يقابـل ذلـك       ء على الرسلء على الرسلء على الرسلء على الرسليف آثار االعتدايف آثار االعتدايف آثار االعتدايف آثار االعتدا    وبعقد املقارنة بني الفقه السياسي الشرعيوبعقد املقارنة بني الفقه السياسي الشرعيوبعقد املقارنة بني الفقه السياسي الشرعيوبعقد املقارنة بني الفقه السياسي الشرعي

 القـانون  وبـني  الشـرعي  السياسـي  الفقـه  بـني  كـبرية  مشـاة  هناكجند أن  ::::القانون الدويل العامالقانون الدويل العامالقانون الدويل العامالقانون الدويل العام
وإيقـاع األذى بـه    املساس وعدم شخصه وحرمة الرسل، على االعتداء آثار يف املعاصر الدويل

 ،إال مـن أجـل هـذا    ةكـل منتـهك للحصـان   م وعاقـب  وما منح اإلسالم احلصانة للرسل وجـر  به
                                                           

 .م١٩٧٤ لعام الدولية باحلماية ولنياملشم األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم ومعاقبة منع اتفاقية من األوىل املادة   )١(

 .  االتفاقية نفس من الثانية املادة   )٢(

. ٥٤٧ص) بتصرف( الفتالوي سهيل/ د العام الدويل القانون يف الوسيط: انظر   )٣(
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٩٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 بــني عليهــا املتفــق الســفارة حقــوق نظــامل ةالفــبــدر مــن الرســول خيانــة وخم ي  كــل ذلــك مــا مل 
  .الدول بني عليها امع أو الدولتني

  

********************        
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٩٩  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

szj½a@ÉiaŠÛa@ @
†ÇaìÓ@òÜßbÈß@Ý�ŠÛa@†äÇ@õbènãa@áèmbàèß@ @

  

  :وحتته مطلبان 
@Þëþa@kÜĐ½a@ @

@@õbènãa@†äÇ@Ý�ŠÛa@òÜßbÈß@†ÇaìÓïÇŠ’Ûa@ï�bî�Ûa@éÔÐÛa@¿@áèmbàèß@ @
@ @

¸���m�m�m�m���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸���¿��¾��½��¼��»��º���¹ :ترتيلـــه حمكــم  يف تعــاىل  اهللا يقــول 
Ä��Ã��Â��Á��ÀÄ��Ã��Â��Á��ÀÄ��Ã��Â��Á��ÀÄ��Ã��Â��Á��ÀÅÅÅÅ��� �� �� �� � �����������������Æ�������������������Æ�������������������Æ�������������������Ællll ]يف أصل اآلية هذه ،]٦:التوبة سورة 

  . اخلصوص الوجه على مهمتهم انتهاء وعند عموما الرسل معاملة قواعد باب
¸��¸��¸��¸���m�m�m�m: عليـه  وسالمه اهللا صلوات لنبيه، تعاىل يقول: " اآلية ههذ تفسري يف كثري ابن قال

»��º���¹»��º���¹»��º���¹»��º���¹llll وأمـــواهلم، نفوســـهم اســـتباحة لـــك وأحللـــت بقتـــاهلم، أمرتـــك الـــذين 
mmmm¼¼¼¼llll طلبتـه  إىل فأجبــه اسـتأمنك، : أي �m�m�m�mÁ��À���¿��¾Á��À���¿��¾Á��À���¿��¾Á��À���¿��¾llll تقــرؤه القــرآن،: أي 

�mmmm اهللا، حجة به عليه تقيم الدين أمر من شيئا له وتذكر عليه �� �� �� �Ä��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÄ��Ã��Âllll آمن وهو: أي 
 إمنــا: أي �m�m�m�m�������������Æ�������������Æ�������������Æ�������������Ællll ومأمنــه، وداره بــالده إىل يرجــع حــىت األمــان مســتمر
  .. .عباده يف اهللا دعوة وتنتشر اهللا، دين ليعلموا هؤالء مثل أمان شرعنا
 كمــا رســالة، يف أو مسترشــدا جــاءه، ملــن األمــان يعطــي‘  اهللا رســول كــان هــذا ومــن 
 حفـص،  بـن  ومكرز مسعود، بن عروة: منهم قريش، من رسلال من مجاعة احلديبية يوم جاءه

 فـرأوا  املشـركني،  وبني بينه القضية يف يترددون واحد، بعد واحدا وغريهم عمرو، بن وسهيل
 فرجعـوا  قيصـر،  وال ملـك  عنـد  يشـاهدوه  مل وما رهم ما‘  اهللا رسول املسلمني إعظام من
  . أكثرهم هداية أسباب ربأك من وأمثاله ذلك وكان بذلك، فأخربوهم قومهم إىل
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١٠٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 أن أتشــهد: ((لــه قــال‘  اهللا رســول علــى الكــذاب مســيلمة رســول قــدم ملــا أيضــا وهلــذا
 لضـربت  تقتـل  ال الرسـل  أن لـوال : (( ‘ اهللا رسـول  فقـال . نعـم : قـال )) اهللا؟ رسول مسيلمة
  ...)١())عنقك

 طلــب أو ة،جتــار أو رســالة أداء يف اإلســالم دار إىل احلــرب دار مــن قــدم مــن أن والغــرض
 أمانـا،  نائبـه  أو اإلمـام  مـن  فطلـب  األسـباب،  مـن  ذلـك  حنـو  أو جزية، محل أو مهادنة أو صلح
  .)٢(.."ووطنه مأمنه إىل يرجع وحىت اإلسالم، دار يف مترددا دام ما أمانا أعطي
 بـل  املهمـة،  بانتهاء ينتهي ال احلق وهذا حقوقهم، من حق حسنة معاملة الرسل معاملة إن

 اتفقـت  مـا  فعـل  ،مث‘  رسـوله  وأمـر  وجـل  عز اهللا ألمر حتقيقاً ديارهم إىل وهلموص حىت ميتد
  .  غرينا من كمسلمني بامتثاله أحق حنن رفيع أدب وهو مجيعاً، الدول عليه

 بـني  كـبري  تـداخل  وفيهـا  ومتشـعبة،  كثرية مهمتهم انتهاء عند الرسل مع التعامل قواعد إن
  : النقاط هذه يف تلخيصها ميكن ،الدويل والقانون الشرعي السياسي الفقه

Züëc@ZòÔÐäÛa@óÜÇ@Þì�ŠÛa@†äÇ@ém…ìÇ@Z@ @
 ، بـالده  إىل بـه  يتجهـز  مـاالً  يعطيـه  أن اإلمـام  مـن  فطلـب  بالده إىل العودة الرسول أراد إذا

 مـال  بيـت  مـن  النفقـة  هـذه  وتكـون  بـالده،  إىل يبلغـه  مـا  النفقـة  مـن  يعطيـه  أن لإلمام ينبغي فإنه
  .   )٣(املسلمني
ãbqZbî@Zòíb»@Þì�ŠÛa@éËýigë@éäßdßZ@ @

 وال مهمتــه، انتـهاء  بعـد  األمنيـة  مصـلحته  ويراعـي  للرسـول  ينظـر  أن املسـلمني  إلمـام  ينبغـي 
 بـدفع  مـأمور  وهـو  أمانـه،  ويف واليتـه  حتـت  ألنـه  فيـه،  عليـه  خيـاف  ال موضـع  يف إال سبيله خيلّي
 يف تركه له أينبغي فيها، أمن ةجزير إىل انتهى فلما البحر، يف معه محله لو أرأيت ، عنه الظلم
 جلهازه يكفيه ما يعطيه مث الضيعة فيه عليه خياف ال موضع إىل حيمله ولكن ال؛ اجلزيرة؟ تلك

 ملـدة  اإلسـالم  عليـه  يعرضـوا  أن شـرط  علـى  األمـان  املستأمن طلب لو ما يشبه وهذا ، ومحالنه

                                                           

 . قريباً خترجيه سبق   )١(

 . ٤/١١٤،١١٣كثري البن العظيم القرآن فسريت   )٢(

 . ٢/٧٣ للسرخسي الكبري السري شرح: انظر   )٣(
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١٠١  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 ،)١(احلرب أرض من له مأمن أدىن يبلغ أنه يسلم، ومل املدة وانقضت لنفسه، ينظر حىت يراها
  .  أوىل باب من الرسول فكذلك

                                                           

 .  ٢/٥١٩ السابق املرجع   )١(
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١٠٢  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ZbrÛbq@Z|äß@Þì�ŠÛa@òÜèß@ñ‰…bÌàÜÛ@Z@ @
" عنـه  تسقط أن دون للمغادرة مهلة اإلسالمية الدولة يف مهمته انتهاء عند الرسول منحي 

ــازات ــيت االمتي ــع كــان ال ــه، رســوالً بوصــفه ــا يتمت  مــع التعامــل يف عامــة قاعــدة وهــذه لدولت
  .   )١("والسفراء الرسل على أوىل باب من وتنطبق العاديني ستأمننيامل

 يف اإلمـام  إليـه  يتقـدم  دارنـا  يف املقـام  املستأمن أطال وإذا: " - اهللا رمحه - خسيالسر قال
 مـن  نـاظر  ألنه به؛ اإلضرار إىل يؤدي وجه على يرهقه وال وقتاً، ذلك يف له ويوقت اخلروج،
 التوقيـت  يف يرهقـه  مل للمسـلمني،  منـه  نظـراً  خـراجٍ،  بغـري  املقـام  إطالـة  من مينعه فكما اجلانبني،
 مـدة  إىل اقتضـائها  يف حيتـاج  معـامالت  لـه  كان إذا خصوصاً للمستأمن، منه نظراً املدة بتقصري
  .   )٢("مديدة

  :أمهها من أسباب عدة إىل يرجع املهمة وانتهاء
 . الوفاة أو التقاعد أو االستقالة -١

 ).واملستقبلة املوفدة الدولة( الطرفني من مسبقاً حملددا األجل انقضاء -٢

 .  مهمته وإاء دولته قبل من السفري استدعاء:  االستدعاء -٣

 وتعتــربه ، إليهــا يســيء خطــري بــأمر وقوعــه بعــد للســفري املســتقبلة الدولــة طــرد: الطــرد -٤
 .فيه مرغوب غري شخصاً

 ).واملستقبلة املوفدة( الدولتني إحدى رئيس وفاة -٥

 .الدولتني إحدى يف احلكم نظام يريتغ -٦

 . الدولتني بني الدبلوماسية العالقات قطع -٧

 .الدولتني بني احلرب اندالع -٨

  .وحنوه الرسالة كتسليم أجلها من أرسل اليت املهمة انتهاء -٩
  .  )٤)(٣( الرسول مهمة انتهاء إىل تؤدي اليت األسباب أهم هي فتلك

                                                           

 .١٢٢ضمريية مجعة عثمان.د اإلسالم يف الدولية العالقات   )١(

 .٥/١٢٠ للسرخسي الكبري السري شرح   )٢(

 . م١٩٦٩ لعام اخلاصة البعثات اتفاقية من) ٢٠( املادة   )٣(

 . ٦٤٧-٦٤٢ص) بتصرف( اذوب حممد/ د ، العام الدويل القانون: انظر   )٤(
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 ، املسـتقبلة  الدولـة  يف عملـه  مهـام  انتـهاء  حـني  إىل واحلصانات باالمتيازات التمتع ويستمر
 الرســـول أو الســـفري عمـــل مـــدة م١٩٦١ لعـــام الدبلوماســـية للعالقـــات فيينـــا اتفاقيـــة حتـــدد ومل

ــريعات إىل ذلـــك حتديـــد وتركـــت ــة التشـ ــة ذهبـــت وقـــد للـــدول، الداخليـ  أن إىل الـــدول غالبيـ
 مبوجبـها  يسـتطيع  معقولـة  فتـرة  ىلإ تستمر بل أعماله، بانتهاء تنتهي ال واحلصانات االمتيازات

  .  )١( املستقبلة الدولة مغادرته قبل واخلاصة الرمسية أعماله إجناز
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                           

 العام، الدويل القانون مبادئ ؛٦٠٥ – ٦٠٤ص الفتالوي سهيل/ د العام، الدويل القانون يف الوسيط: انظر   )١(
 .٥٠٦ – ٥٠٢ص عبدالسالم جعفر/ د
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١٠٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ïãbrÛa@kÜĐ½a@@ @
òã‰bÔß@†ÇaìÓ@òÜßbÈß@Ý�ŠÛa@†äÇ@õbènãa@áèmbàèß@¿@éÔÐÛa@ï�bî�Ûa@ïÇŠ’Ûa@L@

b¶@éÜibÔí@¿@æìãbÔÛa@ïÛë†Ûa@âbÈÛa@@ @
@ @

 عنـد  الرسـل  مـع  التعامـل  قواعـد  رسـم  يف السـبق  قصـب  لشـرعي ا السياسـي  الفقـه  علم حاز
 األخـالق  مسـاوئ  عـن  البعـد  كـل  بعيدة سامقة، وأدبيات رفيعة أخالقيات يف    مهمام، انتهاء

  . النفوس شرائر و
 أي( تســتجب مل إذا وحــىت: "االســتجارة آيــة ظــالل يف  -اهللا رمحــه- قطــب ســيد يقــول

 بعــد حيرســوهم أن اإلســالم دار أهــل علــى هلــم اهللا أوجــب فقــد)  اهللا لكــالم املشــركني قلــوب
ــد إىل يصــلوا حــىت إخــراجهم ــأمنون بل ــه ي ــى في ــة قمــة كانــت ولقــد!!! أنفســهم عل ــك عالي  تل

 وراء قمـة  تتـراءى  تـزال  مـا  الصاعدة اإلسالم قمم ولكن اإلسالم، دار يف هلم واألمان اإلجارة
 وفتنـهم  املسـلمني  آذى ممـن  لمنيواملسـ  اإلسـالم  عـدو  للمشـرك،  احلراسة هذه منها، وهذه قمة

 منـهج  إنـه ! اإلسـالم  دار حـدود  خارج مأمنه يبلغ حىت له احلراسة هذه السنني، هذه وعاداهم
  . لإلسالم اإلسالم قاعدة لتأمني يتصدى وهو حىت ، اإلبادة منهج ال اهلداية

! عتقـاد اال علـى  األفراد إلكراه كان بأنه فيصمونه اإلسالم يف اجلهاد عن يتحدثون والذين
 بأن التهمة هذه يدفعون فريوحون الدفاع موقف بالدين يقفون ممن االام هذا يهوهلم والذين

 أن إىل حاجــة يف وهــؤالء هــؤالء! اإلقليميــة حــدوده يف أهلــه عــن دفاعــا إال يقاتــل ال اإلســالم
  :  الكرمي التوجيه هذا ميثلها اليت العالية القمة تلك إىل يتطلعوا
�m�m�m�m¼��»��º���¹��¸¼��»��º���¹��¸¼��»��º���¹��¸¼��»��º���¹��¸��������Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½ÅÅÅÅ�������������Æ�����Æ�����Æ�����Æ

��������������������������������������������������������llll�"��������)١(.  
ــانون جــاء ولقــد ــدويل الق ــا العــام ال ــه إال القواعــد، لتلــك موافق ــهاقن أن  شــرحا فيهــا وزاد ن
  . وإيضاحا

                                                           

 . ٣/١٦٠٣،١٦٠٢ القرآن ظالل يف   )١(
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١٠٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

szj½a@�ßb¨a  

Òa�Çüa@ñ…bî�Ûbi@ @
  

  :وحتته مطلبان 
Þëþa@kÜĐ½a@ @

@Òa�Çüa@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛa@¿  
  

 معينـة  حالـة  قبـول  يتضـمن  الـدويل  القـانون  يف القضـايا  وأعقـد  أصـعب  نم قانوين عمل هو
  . )١( ا املعترف واجلهة للمعترف بالنسبة معينة قانونية آثار العمل هذا على ويترتب

 وإذا واحلكومــة واإلقلــيم الشــعب: وهــي عناصــر ثالثــة إىل حتتــاج تنشــأ أن قبــل والدولــة
 وتكتسـب  اخلـارجي،  ال الـداخلي  الصـعيد  علـى  ةقائمـ  تصـبح  الدولـة  فإن العناصر هذه توفرت

 تـوافر  يكفـي  فال اخلارجي، الصعيد على أما الداخلية، الشرعية الصفة وتصرفاا أعماهلا مجيع
 قبـل  مـن  قـانوين  إجـراء  مـن  البـد  بل الدولية، القانونية صفتها الكتساب الثالث الدولة عناصر
  . باالعتراف اإلجراء هذا على ويطلق الصفة، هذه مينحها األخرى الدول

 الدوليـة  القانونيـة  بالشخصـية  تتمتـع  الـيت  الـدول  جانب من التسليم هو بالدولة واالعتراف
 قيــام االعتــراف هــذا علــى ويترتــب الدوليــة، اجلماعــة يف كعضــو وقبوهلــا الدولــة هــذه بوجــود
 مثـالٍ  وأقـرب  ، )٢(االعتـراف  وطبيعـة  نـوع  حبسـب  ، بـه  واملعتـرف  املعتـرف  بـني  قانونيـة  عالقة
أعلـن  قـد  اإلقلـيم  هـذا  إن حيـث  كوسـوفو،  بإقليم الدولية الشرعية اعتراف هو ذلك على حي 

ــتقالله ــن اســ ــربيا عــ ــى صــ ــان علــ ــها لســ ــك رئيســ ــوم وذلــ ــد يــ ــق األحــ  ،١٠/٢/١٤٢٩ املوافــ
 القانونيـة  الصـفة  ألبسـها  ممـا  قانونيـة  كدولة ا باالعتراف الدول توالت وقد م،١٧/٢/٢٠٠٨

  .  االعتراف هذا رفض من لالدو ومن الدولية،
@ @
@ @

                                                           

 ىلإ‘  النيب رسالة عن ،نقال٤١ نوينهام وجري إيفانز غراهام الدولية، للعالقات بنغوين قاموس: انظر   )١(
.٨١هرقل

 

 .  ١٣٢) بتصرف( الفتالوي سهيل/ د العام الدويل القانون يف الوسيط: انظر   )٢(
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١٠٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @
@Êaìãc@Ïa�Çüapb@ïÛë†Ûa@ÉÓaìÛa@¿@ @

@ @
، وقــد اختلــف الفقهــاء القــانونيون يف  لالعتــراف بالدولــة الناشــئة أنــواع متشــعبة وعديــدة  

؟، أم اعتــراف كاشــف ،هــل هــو اعتــراف منشــئ  تفســريهم لطبيعــة االعتــراف تعــدادها حبســب
ملســائل االعتــراف بالدولــة اجلديــدة خيتلــف يف كــثري مــن   لــيوعلــى أي حــال فــإن التطبيــق العم

)١(جوانبه عن اجتاهات الفقه
لالعتـراف إىل أنـواع عـدة    ومن هنا تعددت األشـكال القانونيـة    ،

  :منها 
 

 واملتضـمن  رمسيـة  بصورة الدولة تعلنه الذي املباشر اإلعالن وهو:  الصريح االعتراف -١
 . معينة بدولة االعتراف

 مــعدبلوماســية  عالقــات يف الــدخول طريــق عــن االعتــراف وهــو: ينالضــم االعتــراف -٢
 . ، أو عقدت معها معاهدة سياسيةاجلديدة الدولة

 أن بـدون  منفـردة  بصـورة  الدول من يصدر الذي االعتراف وهو:  الفردي االعتراف -٣
، وســواء أكــان ذلــك مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب    بينــها اتفــاق هنــاك يكــون

 .الدولة اجلديدة 

علــى شـكل معاهـدة أو وثيقــة    دول عـدة  مـن  يصـدر  الــذي وهـو : اجلمـاعي  االعتـراف  -٤
 .الدول من مبجموعة أو واحدة بدولة فيه تعترف

 عناصــرها تــوافرت أخــرى بدولــة دولــة قبــل مــن االعتــراف وهــو: القــانوين االعتــراف -٥
 .األركان هذه من أي يف شك أي هناك وليس الثالث

 .إرادا مبحض الدولة من يصدر الذي االعتراف وهو: اإلرادي االعتراف -٦

 القــانون يف العامــة القواعــد خــالف يــأيت الــذي االعتــراف وهــو: املفــروض االعتــراف -٧
ــدويل، ــدر الـ ــن فيصـ ــة مـ ــم الدولـ ــا رغـ ــتخدام إرادـ ــائل باسـ ــغط وسـ ــكرية ضـ  أو عسـ
 .اقتصادية

                                                           

  . ١١٦-١١٢للفار  العام الدويل القانون: انظر      )١(
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١٠٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 .الدولة تلك تنفذه معني بشرط ولكن ما بدولة االعتراف هو: املقيد االعتراف -٨

 .الغالب هو وهذا بشرط مقيد غري اعتراف وهو: املقيد غري عترافاال -٩

 الشــرعية فيهــا تتــوافر أن دون الواقــع علــى وجودهــا ناحيــة مــن بدولــة اعتــراف وهــو -١٠
  . )١( القانونية

†äÇë@òã‰bÔ½a  ة  النجاشـي  مـع  الـواقعي  االعتـراف  أسـلوب  اختـذ ‘  الـنيب  أن جنـدمـحأص 
 بـاب  مـن  ال ، -بـذلك  وصـفهم  عصـره  وأمـراء  ملـوك  مـن  وغـريه  - احلبشة عظيم بأنه فوصفه

  .  الواقعي االعتراف باب من ولكن الشرعي االعتراف
ــنيب فقــول ــن يقــول)) احلبشــة عظــيم النجاشــي إىل: ((‘  ال ــيهم- والنــووي حجــر اب  عل

 لـه  ملـك  فـال  اإلسـالم  حبكم معزول ألنه اإلمرة؛ أو بامللك ذكره عن عدول فيه: " -اهللا رمحة
 مـن  واله أو‘  اهللا رسـول  واله ملـن  إال ألحـد  سـلطان  وال اإلسـالم  ديـن  حبكـم  الإ لغريه وال
   . )٢("ةالضرور تنفذه ما الكفار تصرفات من ينفذ وإمنا بشرط،‘  اهللا رسول له أذن

  

                                                           

/ د العام الدويل والقانون ؛٣١٩ – ٣١٣) بتصرف( عبدالسالم جعفر/ د العام الدويل القانون مبادئ: انظر   )١(
 منصور/ د السعودية العربية اململكة يف وتطبيقاته الدويل القانون ومبادئ ؛٢١٥ – ٢٠٥ ذوبا حممد

 . ١٦٥ الداموك

 .١٢/١٠٨ مسلم على النووي شرح واملنهاج ؛١/٣٨ الباري فتح   )٢(
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szj½a@÷…b�Ûa@ @
pbî�b�c@¿@òibn×@—äÛa@ğŠÛaïÛb�@ @

        
ــام أجبــديات مــن إن ــة قي ــاًن متتلــك أن واســتقالليتها، كياــا هلــا دول ــري ظام ســى ي ــع عل  مجي

 وسـياديتها،  الدولـة  قـوة  تكـون  وصـالحيته  النظام هذا قوة وبقدر واخلارجية، الداخلية شؤوا
 اخلارجيـة  املراسـالت  تلـك  هـي  بالغة، أمهية الدول هاأولت اليت واألساسيات األنظمة تلك ومن
  . اجلوار دول لدى

 املعـامل  مـن  فيهـا  مـا  وبيان ،)١(الرسالة صلن السياسي التفسري يف سبق قد احلديث كان وإن
 شـعارها  يف وال موضـوعها  يف ال العصـر،  تلـك  يف الرسـائل  مجيـع  فيهـا  بـزت  يـة، العل  السياسية

 البـاحثون  مـازال  اليت املعامل تلك آخر إىل حاملها يف وال توقيتها يف وال ولغتها بالغتها يف وال
ــا وإىل نبعهــا مــن ينــهلون ــا هــذا، يومن  تلــك يولــون العصــر هــذا يف املســلمون احلكــام ليــت وي
ــائق ــة الوثـ ــة النبويـ ــراث الثمينـ ــتحق الـــذي والتـ ــامهم، البعـــث يسـ ــه اهتمـ ــيس وإحيائـ ــامل يف لـ  عـ

  . واملمارسة العمل ميادين يف بل واملباين الصناديق
ــد احلــديث كــان وإن ــيت واألساســيات األســاليب عــن احلــديث فيبقــى هــذا، عــن ســبق ق  ال

ــها ــدول انتهجتــ ــرةامل الــ ــة يف عاصــ ــالت كتابــ ــا املراســ ــها فيمــ ــيت بينــ ــمى والــ ــذكرات( تســ  باملــ
 ممـا  منـها  وافـق  فمـا  ، الكرميـة  النبويـة  والرسـائل  الوثائق يف جاء مبا هذا يقارن مث ،)الدبلوماسية

 خــالف ومــا البــاب، هــذا يف الغالــب هــو ألنــه عليــه أعلــق مل الشــرعية السياســية املعــامل يف جــاء
  . حينه يف عليه نبهت ذلك

 بعضــها  ملخاطبــة الدبلوماســية املــذكرات اســتخدام علــى  احلاضــر الوقــت يف الــدول تعتمــد
  .  عمال واأليسر استخداما األكثر دبلوماسية وسيلة فهي اآلخر،

                                                           

 .من نفس البحث  ٥٤ص:  انظر   )١(
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١٠٩  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 أن مـن  الـرغم  فعلـى  دولـة،  إىل دولـة  مـن  خيتلف ال خاص أسلوب الدبلوماسية وللمذكرات
 أســــلوب أن إال واأليدلوجيــــة، قتصــــاديةواال والقانونيــــة السياســــية الــــنظم يف ختتلــــف الــــدول

  . واملظهر الشكل حيث من الدول مجيع بني واحد الدبلوماسية املذكرات
ويقتضــيه  الواقــع ميليــه ملــا خاضــعة وهــذه وموضــوعها املــذكرة مضــمون يف االخــتالف وإمنــا

    .الزمان واحلال 
  :مطالب عدة شكل على ذلك وسأتناول
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١١٠  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Þëþa@kÜĐ½a@ @
@‰bÈ‘@ñŠ×ˆ½a@òî�bßìÜi†Ûa@ @

@ @
 مضـامينها  اختلفـت  وإن حمـددة،  وألفاظ ومتقاربة حمددة بصيغة الدبلوماسية املذكرات حترر

  . تعاجلها اليت املوضوعات الختالف تبعا
 األخـرى،  الـدول  عـن  مييزهـا  والـذي  ـا  اخلـاص  الدولـة  بشـعار  الدبلوماسية املذكرات وتبدأ
 هــذا ميثــل مــا وغالبــا يناســبها، مبــا ختتــاره الرمسيــة راقهــاأو علــى شــعارها تضــع أن دولــة فلكــل
 منـه  والغـرض  املـذكرة  أعلـى  يف ويوضـع  دولـة  كـل  قـانون  حيـددها  عبارات أو عالمات الشعار

  . تراه ما حبسب الشعار هذا تغري أن الدولة هذه حق ومن بالدولة، التعريف
@ @

ïãbrÛa@kÜĐ½a@@ @
õ†jÛa@ÑíŠÈni@Ý�Š½a@ @

@ @
 أن الســيادة تلــك متطلبــات فــإن األساســية، الــثالث الــدول عناصــر دأحــ الســيادة كانــت ملــا
 بغــض الــدول مــن غريهــا علــى متقدمــة وأــا والســلطان، الســلطة صــاحبة وكأــا الدولــة تظهــر
 أن تريد عندما والدولة والسياسية، واالقتصادية العسكرية وقوا الدولة وصغر كرب عن النظر
 معهـا،  تتخاطـب  الـيت  األخرى الدول حفيظة تثري ال نأ آخر جانب من تراعي فإا ذلك تربز

 الدبلوماســية مــذكراا يف التحيــة طريــق عــن دبلوماســي بأســلوب بســيادا متســكها إىل فتشــري
 احلكومــة إىل حتيتــها.......  احلكومــة ــدي:" مــثالً فتقــول األخــرى الــدول إىل ترســلها الــيت

  .التحية حبجة إليه املرسل اسم مث أوال امسها بذكر الدولة تبدأ وبذلك......."
@ @
@ @
@ @
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١١١  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

sÛbrÛa@kÜĐ½a@@ @
òÔíŠ�@ÝÔã@paŠ×ˆ½a@òî�bßìÜi†Ûa@ @

@ @
 املوضـوع  أمهيـة  وحبسـب  الدبلوماسـية،  الطـرق  عـرب  الـدول  بـني  الدبلوماسـية  املـذكرات  تنقل
 الدولـة،  رئـيس  مستشـار  أو الـوزراء  رئـيس  بنقلـها  يقـوم  فقد الدبلوماسية املذكرة تتناوله الذي

 هـذا  وينظم املهمة هلذه يبعث سفري أو اخلارجية، يف دائرة رئيس أو وزارة، كيلو أو وزير أو
 إليهــا املرســل الدولــة يف املعتمــد الســفري أو م،١٩٦٩ لعــام اخلاصــة البعثــات اتفاقيــة األســلوب

  . م١٩٦١ لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية األسلوب هذا وينظم
 املستقبِلة الدولة إىل حيملها رسالة أو مذكرة دون من مبعوثيها إرسال الدول بعض ومتارس

  . والسفراء السفارة باسم املشني الدور هذا ميارس لدولته، وجاسوسا عينا ليكون
 خــائن، وال بغــدار لــيس‘  والــنيب وخيانــة غــدر ألنــه‘  الــنيب هــدي مــن هــذا يكــن ومل

 أن إىل الغــراء، اإلســالم وشــرعية النبــوة أخالقيــات تعــدت بــل احلــد هــذا عنــد يقــف مل واألمــر
 العهـد  ينقضـوا  أن للمسلمني جيوز ال فإنه وبينهم بيننا الذي للعهد خيانة منهم بدر إذا الكفار

����������������������������������������������������������������mmmm : تعـاىل  اهللا قـال  باخليانـة  اخليانـة  تـرد  ال حيث ، بذلك يعلموهم حىت

����������	��
����������	��
����������	��
����������	��
������������������������������������������������������������������������������������llll ]٥٨: األنفال سورة. [  
@ @

½a@ÉiaŠÛa@kÜĐ@ @
@†í†¤@á�a@r½afl�ŠÝ@éîÛg@éjÔÛë@ @

@ @
 تــذكر فإــا األخــرى الــدول ورؤســاء ملــوك إىل دبلوماســية مــذكرات الــدول ترســل عنــدما

ــاء ــؤالء أمسـ ــبهم هـ ــل ومناصـ ــاب وأفضـ ــيت األلقـ ــفون الـ ــا يوصـ ــيت ـ ــا والـ ــهم، اختاروهـ  ألنفسـ
  .  مهل احملببة األلقاب من وغريها السيادة و الفخامة أو اجلاللة كصاحب

@ @
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١١٢  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

�ßb¨a@kÜĐ½a@ @
@òî¤@r½afl�ŠÝ@éîÛg@ @

@ @
ــدأ ــدول تب ــة الدبلوماســية مــذكراا احلاضــر الوقــت يف ال ــى والســالم بالتحي ــه املرســل عل  إلي
 حتياـا .....  مجهوريـة  حكومـة  ـدي :" اآليت بالشكل موحدة بصيغة التحية تكون أن وتكاد

 احلكومة وتنتهز:" اآليت بالشكل مبالسال املذكرة وتنتهي ،...."تبني أن وتود.....  للحكومة
 مـن  لـيس  ذلـك  مـن  والغـرض  ،....." للحكومة حتياا بالغ عن لإلعراب الفرصة هذه...... 

 احلالـة  هـذه  الـدول  وتعد إليه، املرسل اسم قبل أوال املرسل اسم ذكر هو ما بقدر التحية أجل
  . الدولية تهاومكان الدولة صغر أو كرب عن النظر بغض بسيادا متسكها من جزء
  

Ûa@kÜĐ½a÷…b�@@ @
òÌÜÛa@�Ûa@knØŽm@bèi@paŠ×ˆ½a@ @

@ @
 دولة وتفرض الرمسية بلغتها الدبلوماسية املذكرات كتابة إىل احلاضر الوقت يف الدول تتجه

وقــد الرمسيــة، بلغتــها إليهــا تتوجــه الــيت املــذكرات تكتــب أن الدبلوماســية البعثــات علــى املَقَــر 
 الدبلوماسـية  البعثـات  قبـل  مـن  الدبلوماسـية  املـذكرات  حترر أن ىعل الدبلوماسي العرف جرى
  . السفارة دولة ولغة لديها املعتمد الدولة بلغة

 خــاص مبعــوث حيملــها الــيت اخلاصــة للبعثــات بالنســبة الدبلوماســية املــذكرات حتــرر كــذلك
  . إليها املرسل الدولة بلغة أخرى ونسخة املرسلة الدولة بلغة نسخة بلغتني
 مـن  جـزءا  يعـد  لـديها  املعتمـد  الدولـة  بلغـة  الدبلوماسية املذكرات كتابة أن يتضح كذل ومن
 ختاطب الدبلوماسية البعثات كانت وملا أراضيها، داخل الرمسية لغتها تطبق دولة فكل سيادا

  . بلغتها ختاطبها أن عليها فإن الدولة تلك
 أنـه  جنـد   عصـره،  وأمـراء  لوكم إىل‘  النيب رسائل يف الشرعي السياسي الفقه يف وبالنظر

 مبتـرجم،  إال يفهمهـا  وال العربيـة  اللغـة  يقرأ ال منهم الغالب أن مع العربية باللغة اجلميع كاتب
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١١٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 يقـع  ال وألن مرسـلها،  لسـان  علـى  جـاءت  كمـا  الرسـالة  مقصـود  يفهـم  أن ألجـل  إال ذاك وما
 يف التنازع وعند املُرسل، من وال الكتاب من ال املترجم من فإنه وقع وإن الرسالة، يف حتريف

  . اإلام إلزالة الرسالة أصل إىل الرجوع يتم فيها مشكل فهم
 الرسـائل  مـن  غريهـا  علـى  النبويـة  الرسـائل  وإحكـام  ودقـة  حسـن  الباحـث  جيـد  املقارنـة  وعند
  . األخرى

Éib�Ûa@kÜĐ½a@ @
@É™ë@ƒí‰bnÛa@óÜÇ@paŠ×ˆ½a@ @

@ @
 تسـتلم  فـال  الدبلوماسـية،  املـذكرات  تـؤرخ  أن يوجب املعاصر الدويل التعامل أن الثابت من

 دوليـة  وثـائق  الدبلوماسـية  املـذكرات  أن ذلـك  عليهـا،  حمـددا  تارخيا حتمل ال كانت إذا املذكرة
ــة تكــون ال ــدون كامل ــاريخ حمــددا، تارخيــا عليهــا يوضــع أن ب  احلاضــر الوقــت يف املعتمــد والت

ــع بالنســبة ــدول جلمي ــاريخ هــو ال ــيالدي، الت ــةل كــان إذا إال امل  فيوضــع ــا خاصــا تارخيــا لدول
  . اإلسالمية الدول بعض يف احلال هو كما امليالدي، التاريخ جانب إىل اخلاص تارخيها

@ @
åßbrÛa@kÜĐ½a@ @

@án�@paŠ×ˆ½a@ @
@ @

ــة الكتــب ختتلــف ــهي حيــث الدبلوماســية، املــذكرات عــن الرمسي ــة الكتــب تنت ــع الرمسي  بتوقي
 يوضـع  وال الدبلوماسـية  املـذكرات  توقـع  ال ابينم السياسي أو اإلداري املسؤول باسم الكتاب

 علـى  وسابقة قدمية الطريقة هذه أن ويبدو املُرسلة، الدائرة خبتم ختتم وإمنا عليها املسؤول اسم
  .)١( التواقيع ظهور
  
  

                                                           

 ) .بتصرف(٢٤٢-٢٣١الفتالوي لسهيل ‘ حممد النيب دبلوماسية يف مجيع ما سبق انظر   )١(
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١١٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ò·b¨a@ @
bèîÏë@‹Šic@wöbnäÛa@pbî•ìnÛaë@ @

  
ــذي هللا احلمــد ــه ال ــتم بنعمت ــه الصــاحلات، ت ــه واآلخــرة األوىل يف احلمــد ول ــه احلكــم ول  وإلي

 ميكن مهمة نتائج البحث هذا ملوضوعات الباحث دراسة من ظهر فقد: وبعد واملعاد؛ املرجع
  : يلي فيما إمجاهلا

: آخر مبعىن أيضاً الرسالة وتأيت ، الغري إىل أرسل الذي الكالم: األصل يف تعين الرسالة - ١
 . احدو نوع من تكون اليت املسائل من قليل على املشتملة الة وهي

" العـام  الـدويل  القـانون "بــ  الـبعض  بعضها مع الدول عالقة طبيعة عن احلديث التعبري إن - ٢
 يعــرف أن وميكــن ،" الســري فقــه"بـــ املســلمني علمــاء عنــد يســمى مــا حتــت منــدرج هــو

ــه) الســري علــم( ــم: " بأن ــة تعامــل طــرق تــبني الــيت واألحكــام املســائل يبحــث عل  الدول
 امللـل  أهـل  مـن  - واألفـراد  واجلماعـات  الدول من غريها مع ،)اإلسالم دار( اإلسالمية
 مجهـور  ملقصـود  التعـاريف  أقرب التعريف هذا ولعل ،"واخلارج الداخل يف - األخرى
 . للحنفية خالفاً واحلنابلة والشافعية املالكية من الفقهاء

 اماستخد على اإلسالمي الفقه يف واملؤلفني الكثاب من كثري درج احلديث العصر ويف
 القانون( مصطلح املصطلح هذا برز هنا ومن الفقه، من كثرية فروع يف القانون كلمة

ــدويل ــراد) اإلســـالمي الـ ــه ويـ ــد" بـ ــة القواعـ ــة يف امللزمـ ــري معاملـ ــلمني غـ ــاربني ، املسـ  حمـ
  " .خارجها يف أم اإلسالم دار يف ، دوالً أم أشخاصاً كانوا سواء ، مساملني أو

 حقـوق  تتضـمن  اليت القانونية القواعد جمموعة : " به فرياد )العام الدويل القانون( وأما
  ".الدويل القانون أشخاص من غريها وواجبات وحقوق وواجباا الدول

 صحيحة واألمراء للملوك ومكاتباته‘  النيب رسائل عامة بأن القول ميكن اجلملة يف - ٣
 . بوقوعها واجلزم ا التسليم درجة إىل ترقى قد بل

:  منــهما األول احلبشــة ملــوك مــن اثــنني كاتــب‘  الــنيب أن - أعلــم واهللا - األقــرب - ٤
 والثـاين  ،) الرسـالة  هذه من املقصود وهو(  أسلم الذي    أبجر بن أصحمةُ النجاشي هو
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١١٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 يعـرف  ال و ،)أَصـحمةُ ( األول النجاشـي  مـوت  بعـد  احلبشـة  تـوىل  الذي النجاشي: هو
 . اسم له

٥ - بيـان  يف وردت الـيت  واألخبـار  الطـرق  صـح أ أن إىل - علمـي  حسـب  علـى  - توصلت 
 وهـي  الواقـدي،  رواية من جاءت اليت هي للنجاشي‘  النيب من املرسلة الوثيقة نص
 ســالم احلبشــة عظــيم النجاشــي إىل اهللا رســول حممــد مــن الــرحيم الــرمحن اهللا بســم:(( 
 قـدوس ال امللـك  هـو  إال إلـه  ال الـذي  اهللا إليـك  أمحـد  فـإين  بعـد  أمـا  اهلـدى  اتبـع  من على

 مــرمي إىل ألقاهــا وكلمتــه اهللا روح مــرمي بــن ىعيســ أن وأشــهد املهــيمن املــؤمن الســالم
 وإين بيــده آدم خلــق كمــا ونفخــه روحــه مــن ىبعيســ فحملــت احلصــينة الطيبــة البتــول
ــه شــريك ال وحــده اهللا إىل أدعــوك ــه علــى واملــواالة ل ــبعين وأن طاعت ــوقن تت ــذي وت  بال
 ونصـحت  بلغـت  وقـد  وجـل  عـز  اهللا إىل وجنودك كأدعو وإين اهللا رسول فإين  جاءين
 ،))  اهلــدى) بتــائني كــذا( اتتبــع مــن علــى والســالم نصــيحيت) بــدون ألــف كــذا(فــاقبلو
 . حوهلا الكالم سبق قد الرواية هذه ترجيح وسبب

 أهلــها يـدينون  أثيوبيـا،  أو أثيوبيـة  اليـوم  ويسـمى  أفريقيـة  يف املعـروف  البلـد  هـي  احلبشـة  - ٦
 . يسلم أن قبل وذلك أصحمةُ لنجاشيا ومنهم بالنصرانية

 د،وقـ  - عنـها  احلـديث  سبق - مشهورة قصة للحبشة أصحمة النجاشي متلك وسبب
 النجاشـي  عـدل  أن اإلشـارة  إىل املصـادر  بـبعض  حـدى  حـىت   النـاس  بني بالعدل اشتهر
 اهللا رســــول أشــــار هنــــا ومــــن زعمائهــــا، خصــــومة يف قــــريش إليــــه حتــــتكم حــــداً بلــــغ
 فــاحلقوا عنــده، أحــد يظلــم ال ملكــاً احلبشــة بــأرض إن:"بقولــه جــرةاهل ألصــحاب ‘

  . ." . فيه أنتم مما وخمرجاً فرجاً لكم اهللا جيعل حىت ببالده
 خـالل  مـن  وذلـك  اإلسـالم  على وموته أصحمة النجاشي إسالم بصحة واليقني اجلزم  - ٧

 طــالق إ مث ، أيضــا  لــه  االســتغفار و املســلمني،  مــن  واحــد  أنــه علــى ‘  الــنيب  صــالة
 روايــات مــن الصــحيح بالســند جاءنــا ذلــك أخرى،كــل عليــه) األخــوة( ‘ الرســول
 . وغريه - صحيحه يف كما - البخاري
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 واألمـراء،  امللوك إىل أرسلها اليت الدبلوماسية املذكرات أمهية أبعاد ‘ النيب أدرك قد - ٨
 سـية الدبلوما الوسـائل  أجنـع  مـن  تعـد  أـا  ذلـك  رسـالته،  وأصـالة  نفسـه  مـن  واثقا وكان

 النبويــة الرســائل تلــك فاقــت ولقــد الــدول، ملواقــف توثيقــا وأســلمها املعاصــرة، القدميــة
 هنـا  ومـن  رفيعـة،  وأخـالق  إالهيـة  قيم من حتمله ،مبا اليوم وإىل العصر ذلك يف مثيالا

 بلغت - السياسية معاملها من شيئ وإبراز العظيمة النبوية الوثيقة هذه على الوقوف مت
 مــن! منســياً بــارزا مصــدرا اليــوم وإىل الوثــائق مــن كغريهــا تعــد يتوالــ ،- معــامل ســت

 . وبعثها إحيائها حيسن الدول، بني الدبلوماسية املذكرات مصادر

 يف الرسـول  ويقابل القبض، أو بالتسليم الرسالة بأداء املرسل أمره الذي:  هو الرسول - ٩
 إليهــا، املبعــوث ةالدولــ رئــيس لــدى الدولــة ميثــل مبعــوث: وهــو الســفري احلاضــر العصــر
وفدالسفري عمل: هي والسفارة الدولة، من دبلوماسي كم . 

 إىل‘  الــنيب ســفري بينــهم ومــن - واألمــراء امللــوك إىل‘  الــنيب لســفراء دراســة ويف
 صـفات  مـن  ميتلكـون  ومـا  -¢  الضـمري  أميـة  بـن  عمـرو  اجلليـل  الصـحايب  النجاشي
 سـتة  صـفاتاً  منـها  استخلصـت  ظيمـة، الع املهمـة  بتلـك  للقيـام  الكفـاءة  منحتهم وقدرات

 سـبيل  علـى  وهـي  يضـارعان،  ال وكياسـة  حكمـة  يف ضـوئها  على خيتار‘  النيب كان
 الســر وحفــظ واإلقــدام والشــجاعة اإلســالم يف واألســبقية والشــرف النســب:  اإلمجــال

  . والفطنة والذكاء والعقل واحلكمة والبالغة والفصاحة
 وبعــث للـهجرة،  سـبع  سـنة  احملـرم  يف مـراء واأل امللـوك  إىل‘  الـنيب  بعـوث  وقـت  كـان  -١٠

 أصحمة، النجاشي إىل بعثه ¢ الضمري أمية بن عمرو أوهلم واحد، يوم يف نفر ستة
 فيـه  واحـدة،  دفعـة  الستة وإرساله الوقت، هذا يف رسله‘  النيب بإرسال املبادرة ويف
 . عنها احلديث سبق وقد وغريها، السياسية الفوائد من

 يف املكاســب وأعظـم  األثــر، عظـيم  هلــا عصـره،  وأمــراء ملـوك  إىل ‘ الــنيب رسـائل  إن -١١
 ، ¢ أصــحمة  النجاشــي إســالم:  أمههــا مــن لكــن كــثرية وهــي السياســية، الســاحة
 .  الدين هذا وتبليغ نشر ، قامت قد إسالمية دولة أن للعامل اإلعالن
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ــنيب عهــد يف -١٢  تكــن ومل - حمــددة وملهمــة حمــدد وقــت يف يرســلون الرســل كــان‘  ال
ــفارات ــة سـ ــم وإن - دائمـ ــة أعظـ ــا وظيفـ ــي يؤدوـ ــدعوة هـ ــغ اهللا إىل الـ ــالة وتبليـ  الرسـ
ــة، ــة متثيــل و والرســائل الكتــب محــل يليهــا احملمدي  والتفــاوض مصــاحلها ومحايــة الدول

 الــدعوة نشــر يف أثرهــا‘  الــنيب لســفارات كانــت لقــد و األحــوال، علــى واالطــالع
 مواقــف عــن وكشــفت اإلســالم، يف ودخلــوا منــهم عــدد اســتجاب حيــث اإلســالمية،

 . املعاصرة الدولية القوانني فارقت هنا ومن الدعوة، من اآلخرين

 التــام باألمــان اإلســالم دار إىل يفــد الــذي الســفري أو الرســول شخصــية اإلســالم أحــاط -١٣
ــة ــرام الــدم بعصــمة يتمتــع حيــث الكاملــة، والرعاي ــنفس واحت  وتظهــر املــال، وحفــظ ال

 والرسـل  للسـفراء ‘  الـنيب  اسـتقبال  يف واحتـرام  أمـان  مـن  هب يتمتع وما السفري مكانة
 مؤكـدة  واألحاديـث  اآليـات  ت جـاء  ولقـد  ، شـىت  ألغـراض  عليـه  يفـدون  كانوا الذين
 . سبقت وقد األمر هذا

 آثـار  يف املعاصـر  الـدويل  القـانون  وبـني  الشـرعي  السياسي الفقه بني كبرية مشاة هناك -١٤
 ومعاقبـة  فاعلـه،  وجتـرمي  سـلبا،  بـه  املسـاس  موعد شخصه وحرمة الرسل، على االعتداء

 أو الـدولتني  بـني  عليهـا  املتفق السفارة حقوق نظام خيالف مل إذا عليه، اعتدى من كل
 .  الدول بني عليها امع

 املهمـة،  بانتهاء ينتهي ال احلق وهذا حقوقهم، من حق حسنة معاملة الرسل معاملة إن -١٥
 فعـل  ،مث‘  رسـوله  وأمـر  وجـل  عز اهللا ألمر اًحتقيق ديارهم إىل وصوهلم حىت ميتد بل
 السـبق  قصـب  الشـرعي  السياسـي  الفقـه  علـم  حـاز  ولكـن  مجيعاً، الدول عليه اتفقت ما
 وأدبيـات  رفيعـة  أخالقيـات  يف    مهمـام،  انتـهاء  عنـد  الرسل مع التعامل قواعد رسم يف

 انونالقـ  جـاء  ولقـد  النفـوس،  شـرائر  و األخـالق  مسـاوئ  عـن  البعـد  كل بعيدة سامقة،
ــدويل ــام ال ــد الرســل مــع التعامــل قواعــد ورســم الع ــهاء عن ــهم انت ــها مهمت  كــثرية ولكن

 . الدويل والقانون الشرعي السياسي الفقه بني كبري تداخل وفيها ومتشعبة،

 وإذا واحلكومــة واإلقلــيم الشــعب: وهــي عناصــر ثالثــة إىل حتتــاج تنشــأ أن قبــل الدولــة -١٦
 بـل  اخلـارجي،  ال الـداخلي  الصـعيد  علـى  ائمـة ق تصبح الدولة فإن العناصر هذه توفرت

 هـذا  علـى  ويطلـق  الصـفة،  هـذه  مينحهـا  األخـرى  الـدول  قبـل  من قانوين إجراء من البد
 . باالعتراف اإلجراء
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ــواع ولالعتـــراف ــها أنـ ــا منـ ــه مـ ــي مـــع‘  الـــنيب فعلـ ــو أصـــحمة النجاشـ ــلوب وهـ  أسـ
 عصـــره وأمـــراء ملـــوك مـــن وغـــريه - احلبشـــة عظـــيم بأنـــه فوصـــفه الـــواقعي االعتـــراف

 . الواقعي االعتراف باب من ولكن الشرعي االعتراف باب من ال  -بذلك وصفهم

 بعضـها  ملخاطبـة  الدبلوماسـية  املـذكرات  استخدام على احلاضر الوقت يف الدول تعتمد -١٧
  .  عمال واأليسر استخداما األكثر دبلوماسية وسيلة فهي اآلخر،

ــة مــن فخيتلــ ال خــاص أســلوب الدبلوماســية وللمــذكرات ــة، إىل دول  حيــث مــن دول
ــه مت مــا وهــذا - واملظهــر الشــكل ــة أساســيات يف تناول ــنص كتاب ــا - الرســايل ال  ،وإمن

  .   الواقع ميليه ملا خاضعة وهذه وموضوعها املذكرة مضمون يف االختالف
@ @

pbî•ìnÛa@Z@ @
 وحمـب  مهـتم  وكـل  والبـاحثون  واملرشدون واملفكرون والعلماء املسلمون الساسة على - ١

 البعـث  يسـتحق  الـذي  والتـراث  الثمينة النبوية الوثائق تلك يولوا أن‘  املختار ةلسري
 واملمارسـة  العمـل  ميـادين  يف بل واملباين الصناديق عامل يف ليس يوهاحي وأن اهتمامهم،

. 

 اإلسـالمي،  التـراث  يف التحقيق أهل من جادة التفاتة إىل حتتاج الوثائق تلك زالت ما  - ٢
 التحقيـــق يف الوثـــائق تلــك  عشـــر إىل وال تصـــل مل املوجــودة  واملنتجـــات األعمــال  ألن

 الكنـوز  هـذه  مثـل  إىل البـاحثني  نظـر  يوجهـوا  أن األكادمييني املرشدين فعلى ، والتنقيح
 . واملغازي السري كتب يف املبثوثة العلمية

  
@ @

¿ë@âbn¨a@Z@ @
@ @

ــكر مثْ       ــا رب والشـــــ ــد يـــــ ــك احلمـــــ لـــــ
    لــــــك احلمـــــــد يف كــــــل مــــــا حالــــــــــــــة 

        

********        
********        

 مـــــا بـــــاح بالشـــــكر فـــــم لـــــك احلمـــــد  
  ـــم         فقــــــد خصــــــين منــــــك فضــــــل وعــــــ

  
  

  

óÜ•ë@�a@áÜ�ë@óÜÇ@bäîjã@†àª@óÜÇë@éÛe@éjz•ë@´Èºc@ @
�@õbènãüa@éäß@ŠvÏ@âìí@oj�Ûa@ÕÏaì½a@XOWOQTST�ç 
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@ @
@ @

@�äÛa@lbn×@åß@òî��@ñ‰ì•‘‘‘‘@ž•c@ï‘bväÛa@µgflzflàò
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@ @

@ @
@ @

÷‰bèÐÛa@aòßbÈÛ@ @
  

@ @

Ýàn’më@óÜÇ@@Z@ @
@ @

M@÷ŠèÏ@pbíŁa@òîãeŠÔÛa@N@ @
M@÷ŠèÏ@sí…byþa@òíìjäÛa@@N@ @
M@÷ŠèÏ@âýÇþa@@N@ @
M@òàöbÓ@‰…b–½a@ÉuaŠ½aë@N@ @
M@÷ŠèÏ@pbÇì™ì½a@N@ @
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÷ŠèÏ@pbíŁa@òîãeŠÔÛa@ @
@ @

ñ‰ì���Ûa@ @bèàÓ‰@ @òzÐ–Ûa@ @
Þe@æaŠàÇ@@Z  
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�m�m�m�m��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸��À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸
Ä��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÅÅÅÅ���������������������������Æ�������������������Æ�������������������Æ�������������������Ællll  

٨٩،٩٥  ٦،

٩٩  

Ý��zäÛa@@Z  

�m�m�m�m������������������������������������������������������������������������������������llll  

  

٥٩  ١٢٥  

é���@@@Z  

mmmm������������������������������������������������llll  
١٦  ٢١  

�m�m�m�m��������������������������������������������llll  
٥٩  ٤٤  

laŒyþa@Z����  

mmmm�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á�������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Állll   
٢  ٢١  

d��j�@@Z  

mmmm����������������������������������������������������������������������������llll  

  

٢  ٢٨  
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١٢٢  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

ñ‰ì���Ûa@ @bèàÓ‰@ @òzÐ–Ûa@ @
ÏbË��Š@Z@ @
�m�m�m�m��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

MMMMNNNN��������X��W��V���U��T��S��R��Q��P��OX��W��V���U��T��S��R��Q��P��OX��W��V���U��T��S��R��Q��P��OX��W��V���U��T��S��R��Q��P��Ollll   

٤٨  ٣٤  

ÙÜ½a@@Z  

�m�m�m�m��SR��Q���P��O��N��M���L��SR��Q���P��O��N��M���L��SR��Q���P��O��N��M���L��SR��Q���P��O��N��M���Lllll   
٦٠  ١٤  

áÜÔÛa@@Z@ @

�m�m�m�m����������������������������������������������������������������llll  

  

٥٨  ٤  

@ @

*****  
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١٢٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

÷ŠèÏ@sí…byþa@òíìjäÛa@ @
@ @

â@ @s���í†§a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٩٠  أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما .١

يظلم أحد عنده، فاحلقوا ببالده حىت جيعل  إن بأرض احلبشة ملكاً ال .٢
   اهللا لكم فرجاً وخمرجاً مما أنتم فيه

٤١  

ــا    .٣ ــىت تـــرتل بسـ ــلك حـ ــى رسـ ــم إىل اإلســـالم،  انفـــذ علـ حتهم، مث ادعهـ
وأخربهم مبا جيب عليهم من حـق اهللا فيـه، فـواهللا ألن يهـدي اهللا بـك      

  رجال واحدا، خري لك من أن يكون لك محر النعم

٨٤  

، ولكــن ارجــع فــإن كــان يف    وال أحــبس البــرد  إين ال أخــيس بالعهــد  .٤
 نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجع

٩١  

  ٣٧  الروم، وحام أبو احلبشسام أبو العرب، ويافث أبو  .٥

ــال          .٦ ــه، ق ــم فصــلوا علي ــوم رجــل صــاحل مــن احلــبش، فهل ــويف الي ــد ت : ق
وكنـت يف  : عليه وحنن صـفوف، قـال جـابر    ‘ فصففنا فصلى النيب

 الصف الثاين

٥٢  

  ٥٢ مات اليوم رجل صاحل فقوموا فصلوا على أخيكم أَصحمة .٧

خلفــه فكبــر إىل أصــحابه النجاشــي، مث تقــدم فصــفوا   ‘ نعــى الــنيب .٨
  عليه أربعا

٥٢  

النجاشــي صــاحب احلبشــة يــوم الــذي مــات فيــه  ‘ نعــى رســول اهللا .٩
 استغفروا ألخيكم: فقال

٥٢  

  ٢٤  ‘وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النيب  .١٠
@ @

*****  
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١٢٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

÷ŠèÏ@âý��Çþa@ @
@ @

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٣٠ أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع، الزهري البصري كاتب الواقدي .١

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن معـدان  .٢
  ، املعروف بابن حزم الظاهريبن سفيان بن يزيد

٢٦  

  ٣٣ البيهقي أمحد بن احلسني بن علي، أبو بكر .٣

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر  .٤
 تيميةاملعروف بابن  ،النمريي احلراين 

٣٨  

  ٣٣ أمحد بن علي بن أمحد الفزارّي القلقشندي مث القاهري .٥

أمحد بن علـي بـن حممـد الكنـاين العسـقالين، أبـو الفضـل، شـهاب الـدين،  .٦
 ابن َحَجراملعروف ب

٢٢  

  ٢٢ أمحد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس األنصاري القرطيب .٧

  ٢٣  املصري القتييب القسطالين امللك عبد بن بكر أيب بن حممد بن أمحد .٨

إمساعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــري بـــن ضـــوء بـــن كثـــري بـــن درع القرشـــي األمـــوي  .٩
 البصروي الشيخ عماد الدين املعروف بابن كثري 

٢٢  

  ٤٩ اخلطايبمحد بن حممد بن إبراهيم ابن اخلطاب البسّيت، أبو سليمان  .١٠

 سليمان بن موسى بن سامل بن حسان الكالعي احلمريي، أبو الربيع .١١
  ندلسياأل

٣١  

  ٣٨ عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد اخلثعمّي السهيليّ  .١٢

  ٣٣ ابن اجلوزيعبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي،  .١٣

  ٣٣ عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد .١٤

  ٣١ عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، أبو حممد .١٥

  ٢٣ الرمحاين املباركفوريعبيد اهللا بن عبد السالم  .١٦
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١٢٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

â@ @á���ÜÈÛa@á�a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٢٣ احلليب علي بن إبراهيم بن أمحد احلليب، أبو الفرج، ابن برهان الدين .١٧

  علـــــي بـــــن حممـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــرمي بـــــن عبـــــد الواحـــــد الشـــــيباّين اجلـــــزري،  .١٨
 أبو احلسن عز الدين ابن األثري

٢٧  

حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزْرعــي الدمشــقّي، أبــو عبــد اهللا،  .١٩
  املعروف بابن القيم اجلوزيةس الدين أبو عبد اهللا، مش

٢٦  

  ٨٥  السرخسي حممد بن أمحد بن سهل، أبو بكر .٢٠

  ٢٢ حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب .٢١

  ٣٢ حممد بن إسحاق بن يسار املطليب بالوالء، املدين .٢٢

  ٣٢ حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر .٢٣

بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حامت  حممد بن حبان بن أمحد .٢٤
 ، املعروف بابن حبانالبسيت

٣٢  

حممـــد بـــن عبـــد البـــاقي بـــن يوســـف بـــن أمحـــد بـــن علـــوان الزرقـــاين املصـــري  .٢٥
 الزرقاين األزهري املالكي، أبو عبد اهللا

٢٣  

  ٣٢ حممد بن عفيفي الباجوري، املعروف بالشيخ اخلضري .٢٦

  ٣١ ابن علي بن مخارويه بن طولون ) حممداملدعو (حممد بن علي بن أمحد  .٢٧

حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، املدين، أبو عبد اهللا،  .٢٨
 الواقدي

٣٠  

حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، ابن َسيد الناس، اليعمري الربعي، أبو  .٢٩
 الفتح

٣١  

  
        

********************
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١٢٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

        

òàöbÓ@ë@‰…b–½aÉuaŠ½a@ @
        

 . الكرمي  القرآن -١
بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك  أمحد، اري لشرح صحيح البخاريالس إرشاد -٢

الكــربى األمرييــة،  املطبعــة، القســطالين القتــييب املصــري أبــو العبــاس شــهاب الــدين 
  .  هـ ١٣٢٣السابعة،  الطبعة ، مصر

جناشي احلبشة ودوره يف صـدر الـدعوة اإلسـالمية، للـدكتورة مسيـة منسـي،        إسالم -٣
  .م ٢٠٠١-هـ١/١٤٢١ط ،قاهرةدار الفكر العريب، ال

ــابة -٤ ــحابة  اإلصـ ــز الصـ ــقالين      ، يف متييـ ــل العسـ ــو الفضـ ــر أبـ ــن حجـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ أمحـ
ــاوي مــــدحم يعلــــ/ ت، الشــــافعي ــة، بــــريوت –اجليــــل  دار، البجــ األوىل ،  الطبعــ
  .هـ١٤١٢

خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي ،      األعالم، -٥
  .م  ٢٠٠٢مايو / أيار  - ١٥دار العلم للماليني، ط

أبـو الربيـع سـليمان بـن     ، مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة اخللفاء االكتفاء -٦
ــي    . د/ ت، موســى الكالعــي األندلســي   ــدين عل ــدين عــز ال  عــامل، حممــد كمــال ال

  .ط األوىل، هـ١٤١٧ -بريوت  -الكتب 
د اهللا البكجـري  بن قلـيج بـن عبـ    مغلطاي، ذيب الكمال يف أمساء الرجال إكمال -٧

عبـد الـرمحن عـادل بـن      أبـو / ت، املصري احلكري احلنفي أبو عبد اهللا عالء الـدين 
 الطبعــة، احلديثــة للطباعــة والنشــر الفــاروق، أبــو حممــد أســامة بــن إبــراهيم  -حممــد 

  .م  هـ ١٤٢٢األوىل، 
 من األحوال واألموال واحلفدة واملتـاع ، تقـى الـدين أمحـد     للنيباألمساع مبا  إمتاع -٨

دار الكتــب العلميــة ، ط   ، يعبــد احلميــد النميســ   حممــد / ت ي،بــن علــى املقريــز  
  .، بريوت. ١٤٢٠/١٩٩٩األوىل ، 
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١٢٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

بن عبد اهللا بن أمري  قاسم، الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء أنيس -٩
-م٢٠٠٤، الكتــب العلميــة  دار، مــراد حيــىي/ ت، علــي القونــوي الرومــي احلنفــي  

  .هـ١٤٢٤
بـن حممـد بـن عبـد الـرزاق احلسـيين أبــو        حممـد ، لعـروس مـن جـواهر القـاموس    ا تـاج  -١٠

  .اهلداية دار، من احملققني جمموعة/ ت، الفيض امللقّب مبرتضى الزبيدي
الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  مشس، اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم تاريخ -١١

ــذهيب    ــن قَايمــاز ال ــن عثمــان ب ــدكتور بشــا / ت، ب الغــرب  دار، ر عــواد معــروف ال
  .م ٢٠٠٣األوىل،  الطبعة، اإلسالمي

 – العلميـة الكتـب   دار، الطـربي  ريـر حممـد بـن ج   رجعفـ  أبـو ، األمـم وامللـوك   تاريخ -١٢
   .هـ١٤٠٧األوىل ،  الطبعة،  بريوت

أكرم . د/ ت، بن خياط الليثي العصفري أبو عمر ليفةخل، خليفة بن خياط تاريخ -١٣
الثانيـة ،   الطبعـة ، بـريوت ، دمشـق   -مؤسسـة الرسـالة   ، القلـم   دار، ضياء العمري

 .هـ١٣٩٧
 -دار الفكـر العـريب    إبـراهيم األبيـاري،  / اجلرجـاين، ت  بن حممد عليلالتعريفات،  -١٤

  . ١/١٤٠٥بريوت، ط
، الفـداء إمساعيــل بـن عمــر بـن كــثري القرشـي الدمشــقي     أبــو، القــرآن العظـيم  تفسـري  -١٥

 -هــ  ١٤٢٠الثانيـة   الطبعة، والتوزيع طيبة للنشر دار، بن حممد سالمة سامي/ ت
  .م ١٩٩٩

، )م١٩٩٥ - ١٩٧٧) = (هــ  ١٤١٥ - ١٣٩٧(معجم املؤلفني ،وفيـات   تكملة -١٦
ــل يوســـف    ــن إمساعيـ ــان بـ ــن رمضـ ــري بـ ــزم ، بـــريوت، ط  ،حملمـــد خـ ــن حـ  ١/دار ابـ

  .م  ١٩٩٧ - هـ١٤١٨
/  ت، أبو الفرج عبد الـرمحن بـن اجلـوزي   ، واحلبش دانالغبش يف فضل السو تنوير -١٧

  .السعودية/  الرياض، م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، الشريف دار، مرزوق علي إبراهيم
، يوسـف بــن الزكـي عبــدالرمحن أبـو احلجــاج املــزي   ، الكمــال مـع حواشــيه  ـذيب  -١٨

ــروف  . د/ ت ــواد معــ ــار عــ ــة، بشــ ــالة  مؤسســ ــريوت –الرســ ــة األوىل ، ، بــ الطبعــ
  .م١٩٨٠ – هـ١٤٠٠
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١٢٨  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

م حممد بن إمساعيل بن صـالح بـن   إبراهي أيب، األفكار ملعاين تنقيح األنظار توضيح -١٩
صـــالح بـــن حممـــد بـــن   نأبـــو عبـــد الـــرمح/ ت، حممـــد املعـــروف بـــاألمري الصـــنعاين 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧األوىل  الطبعة، لبنان -بريوت، الكتب العلمية دار، عويضة
إبراهيم حممد بن إمساعيل بن صـالح بـن    أيب، األفكار ملعاين تنقيح األنظار توضيح -٢٠

أبـــو عبـــد الـــرمحن صـــالح بـــن حممـــد بـــن  / ت، الصـــنعاين مريحممـــد املعـــروف بـــاأل
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧األوىل  الطبعة، لبنان -بريوت، الكتب العلمية دار، عويضة

شــرف  الســيد/ ت، بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حــامت التميمــي البســيت  حممــد، الثقــات -٢١
  .م١٩٧٥ – ١٣٩٥،  وىلالطبعة األ، الفكر دار، الدين أمحد

، بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي  حممــد، مــذيالصــحيح ســنن التر اجلــامع -٢٢
  .بريوت –دار إحياء التراث العريب ، أمحد حممد شاكر وآخرون/ ت

، للــدكتور )دراســة مقارنـة بالقــانون الــدويل املعاصــر  (‘ الــنيب حممــد  دبلوماسـية  -٢٣
  .م ١/٢٠٠١الفتالوي، دار الفكر العربيب، بريوت، ط لسهي

 الكتـــب دار قلعجــي،  املعطــى  عبــد  الــدكتور / ت البيهقــي،  إلمــام ل النبــوة،  دالئــل  -٢٤
  م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨ ١ط للتراث، الريان ودار ـ العلمية

التقييد يف رواة السنن واألسانيد ، حملمد بـن أمحـد بـن علـي، تقـي الـدين، أبـو         ذيل -٢٥
كمـال يوسـف احلـوت، دار الكتـب العلميـة،      / الطيب املكي احلسين الفاسـي ، ت 

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠/ ١بريوت،ط
حبث تكميلي يف ) دراسة مقارنة بالقانون الدويل العام(إىل هرقل ‘ النيب  رسالة -٢٦

 الـــــرمحنبـــــن عبـــــد  مـــــدحمل ،قســـــم السياســـــة الشـــــرعية باملعهـــــد العـــــايل للقضـــــاء  
  .هـ ١٤٣٠-١٤٢٩العقيل،

ــراء، امللـــوك رســـل -٢٧ ، الكتـــاب اجلديـــد دار، صـــالح الـــدين املنجـــد .د/ ت، ابـــن الفـ
  .بريوت

ــرح   -٢٨ ــروض األنـــف يف شـ ــالـ ــداهللا     ريالسـ ــن عبـ ــدالرمحن بـ ــام ، لعبـ ــن هشـ ــة البـ النبويـ
/ ١عمـــر بـــن عبدالســـالمي ، دار إحيـــاء التـــراث ، بـــريوت ، ط     / الســـهيلي ، ت

 . م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١
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بـن سـعد مشـس الـدين      وببن أيب بكر بـن أيـ   حممد، املعاد يف هدي خري العباد زاد -٢٩
ط ، مية، الكويتاإلسال ملنارمكتبة ا -الرسالة، بريوت  مؤسسة، ابن قيم اجلوزية

  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، والعشرون  السابعة
إسـحاق بـن بشـري بـن شـداد بـن        بـن داود سليمان بن األشعث  وأب، أيب داود سنن -٣٠

العصـرية،   املكتبـة ، حميـي الـدين عبـد احلميـد     حممد/ ت، عمرو األزدي السجِستاين
 .بريوت –صيدا 

ضـحاك الترمـذي أبـو    بـن عيسـى بـن سـورة بـن موسـى بـن ال        حممـد ، الترمذي سنن -٣١
) ٣جــــ ( قيفـــؤاد عبـــد البـــا وحممـــد) ٢، ١جــــ (حممـــد شـــاكر  أمحـــد/ ت ،عيســـى

ــراهيم ــة  شــركة، )٥، ٤جـــ (عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الشــريف     وإب مكتب
  .م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الثانية،  الطبعة، مصر –ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

مـد بـن أمحـد بـن عثمـان بـن قَايمـاز        الدين أبـو عبـد اهللا حم   مشس، أعالم النبالء سري -٣٢
 مؤسســة، الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط فجمموعــة مــن احملققــني بإشــرا / ت، الــذهيب
  .م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥الثالثة ،  الطبعة، الرسالة

 ةاملعرفـ  دار، بـن برهـان الـدين احللـيب     لعلـي ، احللبية يف سرية األمني املـأمون  السرية -٣٣
  .هـ١٤٠٠بريوت، ط 

األصلية، للدكتور مهدي رزق اهللا أمحد، دار إمـام   ريف ضوء املصادالنبوية  السرية -٣٤
  .هـ ١٤٢٤-٣الدعوة، الرياض، ط

، عبــد الواحــد طفىمصــ/ ت، بــن كــثري إمساعيــلاإلمــام أىب الفــداء ، النبويــة الســرية -٣٥
  .لبنان –املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت  دار، م ١٩٧١ -هـ  ١٣٩٦

األرنـاؤوط   شـعيب / ت، البغـوي بـن مسـعود    احلسـني ، يالبغـو  لإلمامالسنة  شرح -٣٦
 -هـــ ١٤٠٣دمشـق ـ بـريوت ـ           -اإلسـالمي   املكتـب ، حممـد زهـري الشـاويش     -

  .الثانية الطبعة، م١٩٨٣
 الشـركة  ،سهل مشس األئمة السرخسي بن أمحد بن أيب مدحمل ،الكبري السري شرح -٣٧

  .م ١٩٧١ط  ،الشرقية لإلعالنات
ى املواهب اللدنية للقسطالين، اعتناء حممد اخلالدي، دار العالمة الزرقاين عل شرح -٣٨

  .م١٩٩٦-هـ١/١٤١٧ط ،الكتب العلمية، بريوت
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يوسـف علـي   .د/ ت، القلقشـندي  يبـن علـ   أمحد، األعشى يف صناعة اإلنشا صبح -٣٩
  .م١٩٨٧األوىل ،  الطبعة،  دمشق –الفكر  دارطويل 

أمحـد عبـد   / ت، وهريإمساعيل بن محـاد اجلـ  ، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح -٤٠
 .مـ ه ١٤٠٧الرابعة  الطبعة، بريوت –العلم للماليني  دار، الغفور عطار

 بــن زهــري حممــد/ ت البخــاري، عبــداهللا أبــو إمساعيــل بــن مــدحمل البخــاري، صــحيح -٤١
 فـؤاد  حممـد  تـرقيم  بإضـافة  السـلطانية  عـن  مصـورة ( النجاة طوق دار الناصر، ناصر
 . هـ١٤٢٢ ١،ط)الباقي عبد

 ارد البـاقي،  عبـد  فـؤاد  حممـد / ت النيسـابوري،  احلجـاج  بـن  سـلم م، ملمسل صحيح -٤٢
  . بريوت  العريب، التراث إحياء

 دار، إحسـان عبـاس  / ت، يبن سـعد أبـو عبـد اهللا البصـر     حممد، الكربى الطبقات -٤٣
  .م ١٩٦٨ - ١:  الطبعة، بريوت –صادر 

أمني حلواين  إىل امللوك واألمراء، للدكتور حممد‘ اإلسالم ورسائل النيب  عاملية -٤٤
 .م٢٠٠٣-هـ١/١٤٢٤القلم، دمشق، ط اروالشيخ عبد الوهاب طويلة، د

-، دار الفكــــر العــــريبالعالقــــات الدوليــــة يف اإلســــالم، لإلمــــام حممــــد أبــــو زهــــرة -٤٥
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥مصر،

ــاء         -٤٦ ــدين العــيين ، دار إحي ــدر ال عمــدة القــارئ شــرح صــحيح البخــاري ، حملمــود ب
 . التراث ، بريوت 

ــتح -٤٧ ــر  فـ ــاري شـ ــاري البـ ــحيح البخـ ــد، ح صـ ــل     أمحـ ــو الفضـ ــر أبـ ــي بـــن حجـ ــن علـ بـ
  .هـ١٣٧٩بريوت ،  -املعرفة  دار، العسقالين الشافعي

الدولـة اإلسـالمية بغـري املسـلمني، للـدكتور سـعد العتـييب،         عالئـق املـتغريات يف   فقه -٤٨
  .م ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠/دار الفضيلة، الرياض، ط

  .القاهرةالشروق  ارد، )رمحه اهللا ( قطب إبراهيم  سيد، ظالل القرآن يف -٤٩
/ ت ،الـــدين أبــو طــاهر حممـــد بــن يعقــوب الفريوزآبـــادى      ــد  ،احملــيط  القــاموس  -٥٠

 ،حممـــد نعـــيم العرقسوســـي: بإشـــرافمكتـــب حتقيـــق التـــراث يف مؤسســـة الرســـالة 
 -هــــــ  ١٤٢٦/  ٨ط بـــــريوت، ،الرســـــالة للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع مؤسســـــة
  .م٢٠٠٥
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ــانون -٥١ ــام، للــدكتور عبــد ال    الق ــار، دار النهضــة العربيــة،     الــدويل الع واحــد حممــد الف
  . ١٩٩٤القاهرة، ط 

  .بريوتالفكر  دار، يأبو احلسن املاورد العالمة، املاوردياحلاوي الكبري  كتاب -٥٢
 أبـو يف املصطلحات والفروق اللغويـة،   معجم يالبقاء الكفوم أليبالكليات  كتاب -٥٣

، مـد املصـري  حم -عدنان درويـش  / بن موسى احلسيين الكفومي، ت يوبالبقاء أ
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -بريوت  -الرسالة  مؤسسة

ابــن منظــور   دينأبــو الفضــل، مجــال الــ   ي،حممــد بــن مكــرم بــن علــ  ، العــرب لســان -٥٤
  .هـ ١٤١٤ -الثالثة  الطبعة، بريوت –صادر  دار، ياإلفريق ياألنصاري الرويفع

ليمان احلسـن نـور الـدين علـي بـن أيب بكـر بـن سـ         أبو، الزوائد ومنبع الفوائد جممع -٥٥
ـــ،  ١٤١٤القدســــي، القــــاهرة  مكتبــــة، قدســــيحســــام الــــدين ال/ ت، اهليثمــــي هــ
  .م١٩٩٤

، الـدين أبـو العبـاس أمحــد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلــراين         تقـي ، الفتـاوى  جممـوع  -٥٦
  م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦،  لثالثةا الطبعة، دار الوفاء، عامر اجلزار -أنور الباز / ت

بــوي واخلالفــة الراشــدة، حملمــد محيــد اهللا، دار  الوثــائق السياســية للعهــد الن جمموعــة -٥٧
  .م١٩٨٧-هـ٦/١٤٠٧النفائس، بريوت ،ط

ــار -٥٨ ــرازي    حممــد، الصــحاح خمت ــدالقادر ال ــن عب ــن أيب بكــر ب ، حممــود خــاطر / ت، ب
  .م١٩٩٥ – هـ١٤١٥جديدة ،  طبعة، بريوت –لبنان ناشرون  مكتبة

ــار -٥٩ ــرازي    ، الصــحاح خمت ــدالقادر ال ــن عب ــن أيب بكــر ب ، خــاطر ودحممــ/ ت، حممــد ب
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥جديدة ،  طبعة، بريوت –لبنان ناشرون  مكتبة

قرطبـة   مؤسسـة ، بن حنبل أبـو عبـداهللا الشـيباين    محدأ، اإلمام أمحد بن حنبل مسند -٦٠
  .القاهرة –

ــنيب  معاهــدة -٦١ ــانون   ( ألهــل جنــران  ‘ ال ــة بالق ــدويلدراســة مقارن ــام  ال حبــث ) الع
ــد    ــرعية باملعهـ ــة الشـ ــم السياسـ ــد     تكميلـــي يف قسـ ــن حممـ ــد بـ ــاء، ألمحـ ــايل للقضـ العـ

  .هـ ١٤٣٠-١٤٢٩عريشي، 
ــة املعاصــرة   معجــم -٦٢ ــد عمــر    . د، اللغــة العربي ــد احلمي ــار عب ــق  مبســاعدةأمحــد خمت فري

  .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩األوىل،  لطبعةا، لكتبا عامل، عمل
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عبــد الســالم / ت، احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا  أبــو، مقــاييس اللغــة معجــم -٦٣
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ الطبعة، لفكرا دار، حممد هارون

إسـحاق بـن موسـى بـن      بـن أبو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد       ، الصحابة معرفة -٦٤
، الريـاض  –الـوطن للنشـر    دار، عادل بن يوسف العـزازي / ت، مهران األصبهاين

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩األوىل  الطبعة
د بـن قدامـة املقدسـي    عبد اهللا بـن أمحـ  ، يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين املغين -٦٥

  .هـ١٤٠٥األوىل ،  الطبعة، بريوت –دار الفكر ، أبو حممد
دار البيـان،   مكتبـة ، محزة حممد قاسم، القاري شرح خمتصر صحيح البخاري منار -٦٦

اململكــة العربيــة  -اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مكتبــة املؤيــد، الطــائف   -دمشــق 
  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠، السعودية

بــن احلســن اهلُنــائي  علــي، )أقــدم معجــم شــامل للمشــترك اللفظــي( اللغــة يف املُنجــد -٦٧
. د وأمحـــد خمتـــار عمـــر . د/ ت، »كـــراع النمـــل«األزدي أبــو احلســـن امللقـــب بــــ  

  .م ١٩٨٨الثانية،  الطبعة، قاهرةالكتب، ال عامل، ضاحي عبد الباقي
أبــو زكريــا حيــىي بــن شــرف بــن مــري   ، مســلم بــن احلجــاج صــحيحشــرح  املنــهاج -٦٨

  .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية ، ، بريوت –إحياء التراث العريب  دار، نوويال
أبــو زكريــا حيــىي بــن شــرف بــن مــري   ، شــرح صــحيح مســلم بــن احلجــاج  املنــهاج -٦٩

  .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية ، ، بريوت –التراث العريب  حياءإ دار، النووي
  .قاهرة احملمدية للقسطالين، املكتبة التوفيفية، ال املنحاللدنية ب املواهب -٧٠
بـن علـي ابـن القاضـي حممـد       حممـد ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم موسوعة -٧١

. د: وإشـراف ومراجعـة   تقـدمي ، حامد بـن حممـد صـابر الفـاروقي احلنفـي التـهانوي      
ــق العجــم  ــة، علــي دحــروج . د/ ت، رفي  الطبعــة، بــريوت –لبنــان ناشــرون   مكتب

  .م١٩٩٦ -األوىل 
 

 مجـال ، شـيته بغيـة األملعـي يف ختـريج الزيلعـي     الرايـة ألحاديـث اهلدايـة مـع حا     نصب -٧٢
 مؤسسـة ، حممـد عوامـة  / ت، الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعـي 
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١٣٣  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

 –جــدة  -دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية   / نلبنـا -بـريوت   -والنشـر   اعـة الريـان للطب 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة األوىل، ، السعودية

من املختصـني بإشـراف    عدد،  ‘ل الكرمي النعيم يف مكارم أخالق الرسو نضرة -٧٣
الوسـيلة للنشـر    دار، صاحل بن عبد اهللا بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي/ الشيخ

  .الرابعة الطبعة، والتوزيع، جدة
، هـالل  هيـثم / ت، بـن عفيفـي اخلضـري    حممـد ، نياليقني يف سرية سـيد املرسـل   نور -٧٤

  .مـ٢٠٠٤/ ـه١٤٢٥األوىل،  الطبعة، لبنان -املعرفة بريوت دار
بـن   لـي حممـد بـن ع  ، األوطار من أحاديث سـيد األخيـار شـرح منتقـى األخبـار      نيل -٧٥

  .إدارة الطباعة املنريية، حممد الشوكاين
بـــن فــــارس   مــــد، للـــدكتور حم )دراســــة مقارنـــة للروايــــات  ( إىل احلبشـــة   اهلجـــرة  -٧٦

  .م ٢٠٠٤-هـ٢/١٤٢٥اجلميل،دار الفيصل الثقافية، الرياض، ط
، حممـد بـن أيب بكـر بـن قـيم اجلوزيـة      ، جوبـة اليهـود والنصـارى   احليـارى يف أ  هداية -٧٧

 .املدينة املنورة -اإلسالمية  اجلامعة/ الناشر
األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ألمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن أيب بكـر ابـن             وفيات -٧٨

 .بريوت   -إحسان عباس، دار صادر / خلكان الربمكي، ت
  

********************        
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١٣٤  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

÷ŠèÏ@pbÇì™ì½a@ @
@ @

Êì�™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @
@òß†Ô½a@ @٢  

  ٣  أمهية البحث
  ٤  املشكلة البحثية
  ٥   املوضوع أسباب اختيار

  ٥  الدراسات السابقة 
  ٧  منهج البحث
  ٩  خطة البحث 

†îèànÛa@@Z@ @١٣  
  ١٤        البحثالبحثالبحثالبحث    يفيفيفيفباملصطلحات الواردة باملصطلحات الواردة باملصطلحات الواردة باملصطلحات الواردة     عريفعريفعريفعريفالتالتالتالت        ::::األول األول األول األول     املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
  ١٤  تعريف الرسالة: األول  املطلب
  ١٥  )فقه السري( ميلقانون الدويل اإلسالتعريف ا: الثاين  املطلب
  ١٨  تعريف القانون الدويل العام: الثالث  املطلب
  ١٩        نص الرسالة وتوثيقهانص الرسالة وتوثيقهانص الرسالة وتوثيقهانص الرسالة وتوثيقها: : : : الثاين الثاين الثاين الثاين     املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
  ٢١  ‘الذي كاتبه النيب  اشييف تعيني شخصية النج:  األول املطلب
أصح الطرق واألخبار يف بيان نص الوثيقـة املرسـلة مـن    : الثاين  املطلب

  للنجاشي‘ نيبال
٢٩  

  ٣٦        املوقف من الرسالة املوقف من الرسالة املوقف من الرسالة املوقف من الرسالة : : : : الثالث الثالث الثالث الثالث     املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
  ٣٦  حال احلبشة قبل إرسال الرسالة: األول  املطلب
  ٣٦  عامة عن أرض احلبشة نبذة: األول  الفرع
  ٣٨  ديانة أهل احلبشة: الثاين   الفرع
  ٣٨  قصة متلك النجاشي أصحمة للحبشة: الثالث  الفرع
  ٤٠  احلبشة باجلزيرة العربية ةعالق:  الرابع   الفرع

  ٤٢  ‘موقف النجاشي من رسالة النيب : الثاين  املطلب
  ٤٦  حتديد وقت إسالم النجاشي: األول  الفرع



� �

  
 

 

 

١٣٥  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Êì�™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٥٠  ‘جواب النجاشي على رسالة النيب : الثاين  الفرع

@Þëþa@Ý–ÐÛa@ @
�äÛa@òÛb�‰@¿@òîÇŠ’Ûa@ò�bî�Ûa@éÔÏ     ‘ ‘ ‘ ‘ï‘bväÛa@µg@ @

٥٣  

  ٥٤        فسري السياسي لنص الرسالةفسري السياسي لنص الرسالةفسري السياسي لنص الرسالةفسري السياسي لنص الرسالةالتالتالتالت: : : : املبحث األول املبحث األول املبحث األول املبحث األول 
  ٥٧  شعار الوثيقة النبوية: األول  املطلب
  ٥٨  البدء بتعريف املُرسل: الثاين  املطلب
  ٥٩  حتديد اسم املُرسل إليه ولقبه: الثالث  املطلب

  ٦٠  حتية املُرسل إليه وتوديعه: املطلب الرابع 
  ٦١  موضوع الوثيقة النبوية: املطلب اخلامس 

  ٦٣  لغة الوثيقة النبوية: السادس  املطلب
  ٦٤        السياسة يف اختيار الرسل وإرساهلمالسياسة يف اختيار الرسل وإرساهلمالسياسة يف اختيار الرسل وإرساهلمالسياسة يف اختيار الرسل وإرساهلم: : : : املبحث الثاين  املبحث الثاين  املبحث الثاين  املبحث الثاين  

  ٦٦  صفات الرسل والسفراء: األول  املطلب
ــاين  املطلـــب ــة     : الثـ ــن أميـ ــرو بـ ــل عمـ ــن الصـــحايب اجلليـ ــة عـ ــة تعريفيـ حملـ

  ¢الضمري 
٦٨  

  ٧٢        ت السياسيةت السياسيةت السياسيةت السياسيةاملبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقااملبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقااملبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقااملبادرة يف اإلرساليات وأثرها يف العالقا: : : : املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث 
  ٧٢  ‘التوقيت املناسب يف مراسالت النيب : األول  املطلب
ــاين  املطلـــب ــات    : الثـ ــا يف العالقـ ــاليات وأثرهـ ــادرة يف اإلرسـ ــد املبـ فوائـ
  السياسية

٧٦  

  ٧٨        املكاسب السياسية للرسائل النبويةاملكاسب السياسية للرسائل النبويةاملكاسب السياسية للرسائل النبويةاملكاسب السياسية للرسائل النبوية: : : : املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

�äÛa@òÛb�‰@¿@òîÇŠ’Ûa@ò�bî�Ûa@éÔÏ@òã‰bÔß    ‘‘‘‘    @ @
âbÈÛa@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛbi@ï‘bväÛa@µg@ @

٨٠  

  ٨٣        وظائف الرسل ومهماموظائف الرسل ومهماموظائف الرسل ومهماموظائف الرسل ومهمام: : : : املبحث األول املبحث األول املبحث األول املبحث األول 
  وظائف الرسل ومهمام يف الفقه السياسي الشرعي: األول  املطلب

  
٨٤  
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١٣٦  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Êì�™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @
ــة وظــائف الرســل ومهمــام يف الفقــه السياســي    : الثــاين  املطلــب مقارن

  الشرعي، مبا يقابله يف القانون الدويل العام
٨٨  

  ٨٩        حصانة الرسلحصانة الرسلحصانة الرسلحصانة الرسل: : : : بحث الثاين بحث الثاين بحث الثاين بحث الثاين املاملاملامل
  ٨٩  حصانة الرسل يف الفقه السياسي الشرعي: األول  املطلب
مقارنة حصـانة الرسـل يف الفقـه السياسـي الشـرعي، مبـا       : الثاين  املطلب

  يقابله يف القانون الدويل العام
٩٣  

  ٩٥        آثار االعتداء على الرسلآثار االعتداء على الرسلآثار االعتداء على الرسلآثار االعتداء على الرسل: : : : املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث املبحث الثالث 
  ٩٥  يف الفقه السياسي الشرعي على الرسلآثار االعتداء : األول  املطلب
يف الفقــه السياســي   آثــار االعتــداء علــى الرســل مقارنــة : الثــاين  املطلــب

  الشرعي، مبا يقابله يف القانون الدويل العام
٩٧  

  ٩٩        قواعد معاملة الرسل عند انتهاء مهمامقواعد معاملة الرسل عند انتهاء مهمامقواعد معاملة الرسل عند انتهاء مهمامقواعد معاملة الرسل عند انتهاء مهمام: : : : املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  املبحث الرابع  
يف الفقـــه  امقواعـــد معاملــة الرســـل عنــد انتـــهاء مهمــ   : األول  املطلــب 

  السياسي الشرعي
٩٩  

يف  قواعــد معاملــة الرســل عنــد انتــهاء مهمــام  مقارنــة : الثــاين  املطلــب
  الفقه السياسي الشرعي، مبا يقابله يف القانون الدويل العام

١٠٤  

  ١٠٥        االعتراف بالسيادةاالعتراف بالسيادةاالعتراف بالسيادةاالعتراف بالسيادة: : : : املبحث اخلامس املبحث اخلامس املبحث اخلامس املبحث اخلامس 
  ١٠٥  االعتراف يف القانون الدويل: األول  املطلب
أنــواع االعترافــات يف الواقــع الــدويل املعاصــر، ومقارنــة : ين الثــا املطلــب

  ذلك بالفقه السياسي الشرعي
١٠٦  

  ١٠٨        أساسيات يف كتابة النص الرسايلأساسيات يف كتابة النص الرسايلأساسيات يف كتابة النص الرسايلأساسيات يف كتابة النص الرسايل: : : : املبحث السادس املبحث السادس املبحث السادس املبحث السادس 
  ١١٠  شعار املذكرة الدبلوماسية: األول  املطلب
  ١١٠  البدء بتعريف املُرسل: الثاين  املطلب
  ١١١  ذكرات الدبلوماسيةطريقة نقل امل: الثالث  املطلب

  ١١١  حتديد اسم املُرسل إليه ولقبه : املطلب الرابع 
  ١١٢  حتية املُرسل إليه : املطلب اخلامس 
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١٣٧  òÛb�‰@�äÛa@‘‘‘‘@µg@ï‘bväÛa@ @

Êì�™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ١١٢  اللغة اليت تكتب ا املذكرات: املطلب السادس 
  ١١٣  وضع التاريخ على املذكرات : املطلب السابع 
  ١١٣  ختم املذكرات: املطلب الثامن 

ò·b¨a@@ @١١٤  
  ١١٩        إىل النجاشي أصحمةإىل النجاشي أصحمةإىل النجاشي أصحمةإىل النجاشي أصحمة‘ ‘ ‘ ‘ صورة مشسية من كتاب النيب صورة مشسية من كتاب النيب صورة مشسية من كتاب النيب صورة مشسية من كتاب النيب 

@÷‰bèÐÛa@ @١٢٠  
  ١٢١  فهرس اآليات القرآنية 

  ١٢٣ فهرس األحاديث النبوية 
  ١٢٤ فهرس األعالم 

  ١٢٦ فهرس المصادر والمراجع  
  ١٣٤  فهرس الموضوعات 

        
        


