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 كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها هللا

 ويسعون في األرض فساداً 
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 باب إفشاء السالم من اإلسالم
 اإليمان:ثالث من جمعهن فقد جمع 

 اإلنصاف من نفسك

 واإلنفاق من اإلقتار

 وبذل السالم للعالم
 صحيح البخاري                                         

 

 

 

 

 كان رسول هللا يكره الحرب

 وقال: ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا هللا العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا

 صحيح البخاري                                                                                                

 

ة وكان أكره األسماء إليه حرب   وُمرَّ

 رواه أبو داود                                                               
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 في اإلسالم أبطال السالم

 

 

 

 هجري -فترة الحكم  العاصمة فترة الحكم الميالد والوفاة 

 11-1 المدينة 632-622 633-570 محمد رسول هللا

 23-13 المدينة 644-634 644-586 عمر بن الخطاب

 40 الكوفة 661 670-625 الحسن بن علي

 101-99 دمشق 720-717 720-681 عمر بن عبد العزيز

 366-350 قرطبة 971-961 976-915 الحكم المستنصر

 622-575 بغداد 1225-1180 1225-1158 الناصر العباسي

 محمد 

 رسول هللا

عمر بن 
 الخطاب

الحسن بن 
 علي

عمر بن 
 عبد العزيز

المستنصر 
 الحكم االموي

 في األندلس 

الناصر لدين 
 هللا العباسي
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 تمهيد

ظهرت دراسات كثيرة في التعريف ببطوالت الغزاة والفاتحين خالالل التالاريخ اإلسالالمي  

 والتعريف بالجيوش والقادة والمعارك التي خاضها المسلمون مع األمم األخرى.

بشرح الالدور الدبلوماسالي الالحي حققالد  الادة مساللمون لو الف  ولكن لم تقم جهود علمية وافية

الحروب  والنتائج الهائلة التي حققتها الدبلوماسية لجهة بناء السالالم ونشالر اإلسالالم  وهالو 

ع يالراد بالد  ع عنيفالا ما يعزز حقيقة أن الحرب ظرف طارئ يراد بد مواجهة الشر ولالي  هالدفا

 نشر الخير.

ة الدبلوماسالية الساللمية  وتأكيالد دورهالا فالي الح الارة تأتي هحه الدراسة بهدف تعزيز ثقافو

 اإلسالمية  في بناء عال ات دولية ناجحة ومزدهرة.

وتهالالدف الدراسالالة ملالاله مواجهالالة الفكالالر المتطالالرف القالالائم علالاله تقسالاليم العالالالم ملالاله فسالالطاطين 

متعاديين  عله أساس دار مسالم ودار حرب  وتأكيد البديل اإلسالمي الح اري في بنالاء 

 الدولية الناجحة  العابرة لالحتالف الديني والمحهبي والعر ي والثقافي.العال ات 

 وتتخير الدراسة عالدداع مالن البالرامج الناجحالة فالي الدبلوماسالية التالي كرسالها  الادة الح الارة

الخلفالالالاء الرانالالالدين وأهالالالم القالالالادة له هللا عليالالالد وسالالاللم ثالالالم صالالالبرسالالالول هللا اإلسالالالالمية بالالالدءاع 

 حهبي.التاريخيين في العصر اإلسالمي ال

وتهدف الدراسة مله تغيير الصورة النمطيالة السالائدة عالن العال الات المتالوترة بالين اإلسالالم 

ريالة تحالالف الح الارات وتشالاركها فالي وب األخالرى  وتعالزز بالدالع مالن نلال  ن وبين الشع

 بناء الح ارة اإلنسانية الواحدة.

 أن تالرو  ثقافالةوتأتي هحه الدراسة عله خالف الصورة النمطية في تدوين التالاريخ حيال  

يالر مالن الماليرخين بتالدوين ثويقوم ك  اربين والمعارك الفاصلةالتاريخ هو تدوين حياة المح

التاريخ علاله أسالاس أنالد سلساللة مالن الحالروب والمعالارك  وأن الحالرب ال الساللم هالي التالي 

ترسم صورة التاريخ  وأن الالحين يكتبالون التالاريخ هالم أوللال  الالحين يملكالون  الرار الحالرب 

فيالد مالن  ىن التالاريخ هالو سالجل مالا جالراو  بشجاعة للتغييالر وينجحالون فالي نلال ن ويندفعو

 .وكوارثحروب 
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ع بسالرد الحالروب تاولم يكن الميرخ االسالمي استثناء من هحه القاعدة فقد دون ال ريخ دومالا

والمعارك  وحتاله فالي الساليرة النبويالة فقالد اسالتهوى نلال  الماليرخين فسالطروا ساليرة النبالي 

نتهرت كتب السيرة نفسها بانهالا كتالب اووالغزوات والحروب  الكريم من خالل المعارك 

ومغالالازي موسالاله بالالن عقبالالة  والسالالير والمغالالازي البالالن   المغالالازي  مغالالازي أبالالان بالالن عثمالالان

اسحاق  ومنالارة الالدجه فالي مغالازي خيالر الالورى للشالنقيطي المالالكي   ومغالازي الوا الدي  

ومالن   بمغالازي رسالول هللالبر  واالكتفاء ر في اختصار المغازي والسير البن عبد اروالد

أعمال المتقدمين يصاب باإلحباط حي  يبدو النبي الكالريم  كثير من سيرة النبوية فياليقرا 

ع ال ي ع سيفد عن عاتقد وال يغمد سيفد وال ينزل عن حصاند.  محاربا

تالرام ومحبالة  ساليرتد الع يمالة ساليرة ساللم وحالوار واحالوا ع خالف نل   فقالد كانال  لكن و

 ثالثالالة  عليالالد تمكالالن أن يتجنالالب الحالالرب فالالي رين غالالزوة فرضالالوعشالال ثمانيالالةومالالن أصالالل 

وعشالرين منهالالا  وتمكالن بقالالدرات دبلوماسالية فائقالالة أن يحالول كثيالالرار مالن هالالحه الحالروب ملالاله 

 معاهدات ومفاوضات وصلح وسالم.

ان الحالرب من  يم العدالة والرحمة والمحبالة والساللم هالي القاليم السالائدة فالي تالاريخ النبالوة  و

ع وهالو خيالر استثناء من نل   وك تب علاليكم القتالال وهالو كالره لكالم  وعساله أن تكرهالوا ناليلا

ع  الال   ومنمالالا اجتهالالد فالالي مطفالالاء مالالا أو الالدوه مالالن  لكالالم  وأن الرسالالول الكالالريم لالالم يشالالعل حربالالا

حروب  واختار رسالتد الدائمة في الساللم والرحمالة  وفالا مالا أمالر بالد القالرين الكالريم  ومن 

 (61)األنفال  السميع العليم.جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل عله هللا مند هو 
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 الكفاح السلمي في حياة رسول هللا

 مو الالف النبالالي الكالالريم الكالالاره للحالالرب  ال تخطالالا العالالين فالالي كالالل متابعالالة للسالاليرة النبويالالة

فقد أم ه أكثر من نصف عمر الرسالالة  وحرصد المستمر عله تجنب الحرب وأسبابها 

يواجد أند أنكال الصدود واألنى من خصومد فالي  الريو ولكنالد اختالار أن يتعامالل معهالم 

 فاصالفحن الكريم من مبدأ الموادعة والسالالم    ويلتزم ما رسمد لد القريبسالم ودبلوماسية

ع فالي  الول هللا تعالاله  89)الزخرف  عنهم و ل سالم فسوف يعلمون ( وهو مالا نقالر ه أي الا

 (14 ل للحين يمنوا يغفروا للحين ال يرجون أيام هللا )الجاثية 

ل وتطور الصدود مله أعمال عدائية مبانرة انتمل  عله تعحيب عالدد مالن الصالحابة و تال 

ة نيالركما جرى مع سمية بن  خياط وياسالر بالن مالال  وزبع هم وخاصة العبيد واألر اء  

 وخباب بن األرت وبالل بن رباح.

يالل صالوب حة عله مغادرة األرض والرسر الميمنعشرات األ تاالضطهاد أجبر ونتيجة

يد هحا الرحيالل مالن ركالوب البحالار واالنتقالال ملاله بالالد بعيالدة غيالر معتالادة  نالحبشة وما يع

تلف في اللغة والعرق والدين  ويعكال  نلال  حجالم األنى الالحي تعرضالوا لالد حتاله فالروا خت

ر مالن الحيالاة يختلالف اختالفالا كليالا عمالا تعالودوه  وكالان نلال   مله  ارة أخرى  وواجهوا نمطا

ع يشالالكل رهقالالا كبيالالرا  يالالار السالاللمي فالالي مواجهالالة خ  ولكالالن النبالالي الكالالريم أصالالر علالاله الم الالنيا

 جرة ونتات.االصحاب من ه نل  عله دضرغم مما فر ريو عله ال

النبي نفسالد ومالن ناصالره مالن  مله حصار مرير طال كما تطور االضطهاد من جانب يخر

بني هانم وبني المطلب في نعب أبي طالب بمكالة  و الد كتالب المشالركون وثيقالة الحصالار 

فالالي جالالوف الكعبالالة  ليقطعالالوا كالالل طريالالا للتعالالاطف مالالع الرسالالول الكالالريم أو مالالع أصالالحابد  

التواصل والعالون مالع  نية وعشرين نهراع منع  فيد  ريو كل أنكالستمر الحصار ثمااو

صالالار ملالاله وهالالن خديجالالة وأبالالي فالالي نلالال  الطعالالام والشالالراب  و الالد أدى الحالمحاصالالرين بمالالا 

أبالو طالالب مالن األنى الالحي خلفالد مالات ماتال  خديحالة وباسالابيع فال  الحصالار  وبعدطالب  

 الحصار الخانا.

يب رواية أن الرسول الكريم لجأ مله أي من اسالي وعله الرغم من نل  كلد فلم يرد في أ

يالالارات عنيفالة فالالي ولالم ت هالر علالاله اإلطالالق أي خالعنالف ليفالرض مشالالروعد علاله النالالاس  
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ن تم اغتيال أحد مالن أنالرار  الريو أو خطالف أحالد أردود افعال الرسول  ولم يحصل أبداع 

عليالد مالن من أوالده أو ارتكاب أي عمل عنيف ضدهم عله الرغم من خطورة مالا أ الدموا 

 .ال الم عنيفال العمل

واختالالار النبالالي الكالالريم بالالدالع مالالن نلالال  الهجالالرة  علالاله الالالرغم مالالن أن رسالالالتد مرتبطالالة تمامالالا 

شالالرفة  وعلالاله الالالرغم أنالالد ابالالن مكالالة وأن أهالالم أصالالحابد هالالم أبنالالاء مكالالة المكرمالالة  مبالكعبالالة ال

بالدل  ن ينجح في مكة تحديداع  ولكنالد اختالار مالع نلال  طريالا الدبلوماساليةأ ورسالتد تقت ي

ع المواجهالة الداميالة مالع مرض هجالرة يالأوي أن يالوفر أالحرب  وحاول  ليهالا برسالالتد متجنبالا

  ريو.

وفالالد جعفالالر بالالن أبالالي طالالالب علالاله أكالالان خيالالاره األول فالالي الهجالالرة هالالو الحبشالالة وألجالالل نلالال  

الالالرغم مالالن أن جعفالالر لالالم يكالالن مالالن المست الالعفين وكالالان مرسالالالد علالاله رأس الوفالالد حكمالالة 

حابة مالن درجالة االحسالان رفالع التمثيالل بالين النجانالي والصال أراد النبي الكريم فقد ع يمة 

جعفر بالن أبالي  لو لم يكن السياسي  وهحا لم يكن ليحصل ابداع  والصد ة اله درجة التحالف

 طالب هو الناطا الرسمي باسم المهاجرين.

ع مثيوبية  ع اليالوم وكان  أكسوم هي مقر ملال  النجانالي وهالي مدينالة تقال كان  الحبشة أرضا

ومالالن العسالالير كالالم بالالين بالالر وبحالالر   800وتبعالالد عالالن مكالالة األثيوبية  االرتيريالالةعلالاله الحالالدود 

وكالان يتالابع ة انطالق رئيسة لالسالم  ولكن الرسول مالع نلال  حالاول  طتماما أن تغدو مح

ة ولكن التقالارير كانال  تيكالد لالد أن الحبشالة يمكالن أن تقالوم بالدور أخبار أصحابد في الحبش

فهالي بالالد غيالر ت عفين ولكنها لن تستطيع القيام بدور أكبر من هحا  مغاثي لمساعدة المس

فالي الحبشالة ديالن مسالتقر وكهنالة وبطالارك ورهبالان  عربية وال يرو  فيها لسان العالرب  و

ع   ت ان الرسالة.احدور مبانر في ودون أنيكون للحب ويمكن االستفادة منهم دبلوماسيا

ع للمهاجرين ألربعة عشر عاما من حومع نل  فقد اختار النبي الكريم أن تبقه ال بشة ح نا

عمر الرسالة  ومع أن النبي الكريم هاجر اله المدينة وأعلن  يالام دولالة االسالالم ولكنالد لالم 

يمالارس فيهالا العودة  وظل جعفر بن أبي طالب سبع سنوات أخالرى فالي الحبشالة  بيأمرهم 

ع رائداع   .دوراع دبلوماسيا

اإلسالهام مالن  في الحبشالة  ادها جعفر بن أبيطالب الدبلوماسية التي  وفي مو ف مهم تمكن

فقالد كانال  ونل  خالل السالنوات األولاله لهجالرة الحبشالة    في مكة في كسر حصار  ريو

و الد سالبا للحبشالة أن أرسالل  جاليو الفيالل الحالتالل الكعبالة  الحبشة معنية بالبي  الحالرام  

الكالريم فالي وكان نل  كلالد فالي ناكالرة  الريو  وحالين أحكمال   الريو الحصالار علاله النبالي 
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 بجهالد دبلوماسالي د يالا وأ نالع النجانالي ب رسالال جعفر بن أبي طالب  ام نعب أبي طالب 

  وكالان نلال  خبالراع وتفهم معاناتالد فالي الحصالاروفد من الحبشة مله مكة للقالاء النبالي الكريمال

ع لقريو  و د استطاع الوفد الحبشي أن يسالهم فالي كسالر الحصالار تسالامع العالرب   ومزعجا

ع خرج  عن ع لمجالرد أنهالم يمنالوا  أن  ريشا صوابها وهي عله ون  أن تقتل أبناءهالا جوعالا

وكالالان لح الالور    وأن األمالالم البعيالالدة باتالال  تحالال  معانالالاتهم وم الالالمهم بالرسالالالة الجديالالدة

 تأثير مبانر في وصول هحه الرسالة. ةالحبش

التقالوا بالالنبي صالله هللا عليالد وساللم فالي نوا اثني عشالر رجالالع وحين وصل وفد الحبشة وكا

مكة  واستمعوا مله القرين الكريم  وناهدوا عناء الحصار وأثره  وفاض  أعينهم بالدمع 

مما عرفالوا مالن الحالا  وكانال   الريو تتالابع هالحا المشالهد بحالزر وتر الب  وحالبن انصالرف 

ع أحمالالا مالالنكم  أرسالاللكم  الالومكم  ون لهالالم ترتالالادالوفالالد تالالبعهم أبالالو جهالالل و الالال  مالالا رأينالالا ركبالالا

فتأتونهم بخبر الرجل  فلم ت هالر مجالسالتكم عنالده حتاله فالار تم ديالنكم وصالد تموهن.. وكالان 

جواب الوفد أن  الوا  سالم عليكم ال نجاهلكم لكم ما أنالتم عليالد ولنالا مالا نحالن عليالد  وفاليهم 

نزل  ول هللا تعاله  ومنا سمعوا اللغو أعرضوا عند و الوا لنا أعمالنا ولكم أعمالالكم سالالم 

 (55)سورة القصص  يكم ال نبتغي الجاهلين.عل

ن جعفالالرا  الالاد هالالحا الوفالالد بنفسالالد وكالالان ي الالم سالالبعين رجالالال علالاليهم ثيالالاب ونقالالل القرطبالالي أ

الصوف  فيهم اثنان وستون مالن الحبشالة وثمانيالة مالن أهالل الشالام 
1

وال نال  أن الوفالد بهالحه 

ع مالالن الت الالامن الالالدولي مالالع معا نالالاة الصالاليغة يعكالال  فالالي لغالالة الدبلوماسالالية نالالكال واضالالحا

 المحاصرين والعمل عله كسر الحصار.

كما تمكن  الدبلوماسالية الحيويالة بالين الرسالول الكالريم والنجانالي مالن تالوفير أول اعتالراف 

دولي بالدولة الوليدة  ونزل القرين الكريم مراراع بالثناء علاله مو الف النجانالي وأصالحابد  

ام يخالالدمهم بنفسالالد مالالن الحبشالالة لزيالالارة الرسالول الكالالريم فالالي المدينالالة  الال يخالالر وحالين جالالاء وفالالد

وحين  ال لد األصالحاب نكفيال  خالدمتهم يالا رسالول هللا...  الال كالال.. منهالم كالانوا الصالحابي 

مكرمين.
2

 

ع و كان لهحه الجهود الدبلوماسية أثر كبيالر علاله مالوازين القالوى فالي مكالة  خاصالة أن  ريشالا

األحالالابيو وهالالم  الالوم مالالن الحبشالالة يتالالألهون أي كانالال  تعتمالالد فالالي  وتهالالا بشالالكل كبيالالر علالاله 

جا وا مله مكة يجاورون الحالرم ويعبالدون هللا  ويتشددون في عبادة هللا و د تركوا الحبشة 

الخنالدق تمكنال   الريو مالن مخالرا  أحالد و وكان لهم تأثير كبير في حيالاة  الريو  وفالي يالوم
                                                           

1
  256ص  6القرطبي ، محمد بن أحمد القرطبي الخزرجي، الجامع ألحكام القرآن ج    

2
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 عليالد وساللم بعالد ثالثة يالف مقاتل معها من األحابيو للمشاركة في حرب النبالي صالله هللا

 يدعو لدين جديد ال يع م فيد البي  الحرام وال الشهرالحرام. محمداع  أن أ نعتهم أن

 

ومن اإلنالارات بالغالة األهميالة فالي العال الة الدبلوماسالية المتطالورة بالين النبالي الكالريم وبالين 

 النجاني 

  نجالالاح جعفالالر بالالن أبالالي طالالالب والوفالالد المرافالالا معالالد ب  نالالاع النجانالالي بصالالدق نبالالوة

ابة لقالالالريو فالالالي رد المهالالالاجرين سالالالتجاال وبالتالالالالي فغنالالالد رفالالال ول الكالالالريم الرسالالال

 وتسليمهم.

  نالرح حقالائا اإلسالالم وتقالديم صالورة نجاح جعفر والصالحابة المشالاركين معالد فالي

مشر ة عن مو ف اإلسالم من السيد المسيح وأمد العحراء بخالف ما ونه بد وفالد 

  ريو .

 لمهالالاجرين يت الالمن حمالالايتهم مالالن لية المتبادلالالة فالالي تالالأمين مالالالن ينجالالاح الدبلوماسالال

 وكرامتهم.

  نجالالاح الدبلوماسالالية التالالي  ادهالالا جعفالالر فالالي تحقيالالا ت الالامن دولالالي حقيقالالي مالالع معانالالاة

 المحاصرين في نعب أبي طالب وبالتالي في كسر الحصار ال الم.

 انالي  و الد اختالار نجاح جعفر في بنالاء عال الات عميقالة فالي الالبالط الملكالي مالع النج

لمولوده الحي رز د فسماه عبالد هللا بالن النجانالي وهالو اسالم عفر النجاني اسم ابن ج

ع بعبد هللا بن جعفر  غير مألوف في الحبشة ولكند احتاره تيمنا

   ع واحالالداع مالالع النجانالالي حالالين عالالرض لالالد اعتالالداء مالالن بعالال و الالوف الصالالحابة صالالفا

خصالالومد  و الالد كالالان الزبيالالر بالالن العالالوام يبيالال  علالاله صالالفة النيالالل ثالالم يعالالوم فالالي الليالالل 

 نتصارالنجاني.تأثير حاسم في ا يبيتون و د كان لحل  ء ماافيوافيد بأنب

   بقالالاء وفالالد الصالالحابة فالالي الحبشالالة سالالبع سالالنوات أخالالرى بعالالد  يالالام دولالالة المدينالالة ونلالال

 امتداداع للدولة اإلسالمية التي  ام  في المدينة.لإلعداد لما يمكن أن يكون 
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 الغزوات والدبلوماسية:

وعشالالرين مالالرة خالالالل حياتالالد الكريمالالة   ثمانيالالةتعالالرض النبالالي الكالالريم لمواجهالالة مالالع أعدائالالد 

ويدرس كتالاب الساليرة هالحه المواجهالات تحال  عنالوان الغالزوات  و الد اسالتقر العالرف علاله 

ع بالأن الحالرب ية تحال  عنالوان المغالازي  وهالو مالا أعطالدراسة السيرة النبو ع عامالا ه انطباعالا

تفسالر سالائر هي طابع عال ات النبي الكريم بالناس من حولد  ولكن هحه الن الرة الحالادة ال 

و الالائع السالاليرة  وبالدراسالالة الموضالالوعية ألحالالداث السالاليرة سالالنرى أن النبالالي صالالله هللا عليالالد 

  أما المرات التي جرى فيهالا التحالام حقيقالي مع مهاوسلم تمكن من منع و وع الحرب في 

ايام فيما تمكن الرسول الكريم بدبلوماسالية عاليالة وحكمالة  خمسةبين الرسول وأعدائد فهي 

ع عشرين و ثالثة فريدة ان يو ف كان  ونيكة الو وع.حربا
3

 

لقالد حمشالتهم الحالرب  ومالانا  ...  يا ويالح  الريومنا جائتد كتائب  ريو للحرب يقول وكان

خلوا بيني وبين العرب ف ن أصابوني كان الحي يريدون ومن أصب  مالنهم  الاتلوا  لوعليهم 

 نتهم مليهاب أجهللا ماليها حرمات وبهم  وة  وهللا ال يدعونني مله خطة رند يع مون ف

ولالم يقالع االلتحالام كانال  الغالزوات تنتهالي عالادة بالتصالالح أو التحالالف والتعا الد   وهكحا فقد

وخيبالر وحنالين  ومالا وهي تحديداع أيام بدر وأحد مرات  خم الحربي بيند وبين أعدائد مال 

 .والمصطلا جرى يوم  ري ة

ع ولالم يكالن يسالعه ملاله  الخمسةومن الميكد أن هحه األيام  فرض  عله النبالي الكالريم فرضالا

الحالالرب وفالالا مالالا  الالالد للصالالحابة بوضالالوح  ال تتمنالالوا لقالالاء العالالدو وسالاللوا هللا العافيالالة فالال نا 

لقيتموهم فاثبتوا 
4

وهو ما يفسر المعنه الد يا لقولد تعالاله  كتالب علاليكم القتالال وهالو كالره  

 (216)سورة البقرة  لكم.

تة  فقد و ع  معركة بدر عنالد مالاء بالدر فالي أراضالي منطقالة وفي منارة سريعة أليامد الس

كالم لمحاربالة  258المدينة  ريبالا مالن البحالر فيمالا سالار جاليو  الريو بالالف محالارب مسالافة 

لالد هللا تعالاله النصالر  النبي الكريم  ولالم يكالن امالام الرسالول الكالريم مال المواجهالة و الد كتالب

 المبين.
                                                           

3
سائر ما نورده هنا من األخبار في السيرة مقتبس من سيرة ابن هشام وسيرة ابن كثير، وحيث ننقل من سواهما فإننا نحيل إلى صاحب  

 الرواية.
4

 1742يح، كتاب الجهاد والسير، الحديث برقم البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصح  
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كالم مالن وسال  المدينالة فيمالا سالارت  6 أما معركة أحد فقد و ع  في جبالل أحالد علاله مسالافة

كم ولالم يكالن أمالام الرسالول الكالريم مال الالدفاع عالن  430 ريو بثالثة يالف محارب مسافة 

ع لالالدفاعهم عالالن ديالالنهم  المدينالالة  و الالد د الالع سالالبعون نالالهيداع مالالن الصالالحابة الكالالرام حيالالاتهم ثمنالالا

 وأرضهم.

 الالام الرسالالول وفالالي يالالوم الخنالالدق وصالالل   الالريو بعشالالرة يالف مقاتالالل الجتيالالاح المدينالالة و الالد 

عنالوان واضالح علاله  دينة مصراراع عله تجنب الحرب  وهالوالكريم بحفر الخندق حول الم

 مرادتد الجامحة نحو السلم ورف د للحرب.

مسلمين بالدعوة مله الحالرب و د اثار هحا المشهد حمية المشركين الحين أخحوا يستفزون ال

االسالتفزاز ليشالعلوا الحالرب  م بالجبن والخوف  وألقه نعرا هم  صائد التحدي وهوتعيير

ع للحالرب وأمالر الصالحابة أن ال يالردوا بشاليء علاله اسالتفزازات  ولكن رسول هللا ظل كارها

ع خلف خند د ينت ر نهاية الحرب.   ريو  وظل صامتا

الكائالدون لغالزو المدينالة  أما يوما المصطلا وخيبر فقالد كانالا مواجهالة اسالتبا ية لكيالد يالدبره 

تالال علاله األصالح بعالد فالرار الرجالال  أمالا يالوم خيبالر فقالد و د انتهه يوم المصطلا بالدون  

وتالم تالأمين حالدود   بخسائر  ليلالة فالي األرواح كان حصاراع وا تحاما لحصون منيعة انته 

 الية يوم خيبر.المدينة الشر ية يوم المصطلا  والشم

أما يوم حنين فقد أغارت ثقيف وحلفا ها باربعين الف مقاتالل الجتيالاح مكالة بعالد أن دخلهالا 

 سول هللا بأيام  ليلة ولم يكن امام الرسول الكريم مال الدفاع عن أرض مكة حرسها هللا.ر

وأما يوم  ري ة في أعقاب الخندق فلم يكن يالوم حالرب بالل كالان يالوم  صالا   و الد عا الب 

ولالالالوال لطالالالف هللا لالالالنجح   رسالالالول هللا عالالالدداع مالالالن المتالالالدمرين علالالاله الدولالالالة والنالالالاكثين للعهالالالد

منفالالح لقالالريو ال تحالالام المدينالالة بعالالد أن عجالالزت عالالن ا تحالالام مشالالروعهم الغالالادر فالالي تالالأمين 

 الخندق.

هحه هي األيام التي و ع فيها التحام بين رسول هللا وبين أخصامد  وال يزيد ال الحايا فيهالا 

ع عن مائتين وسبعين من الفريقين  وفا أكثر االر ام مقبولية و  وا عية.جميعا

ودان واألبالالواء والعشالاليرة وبالالدر أمالالا المعالالارك التالالي يالالحكرها الميرخالالون وهالالي غالالزوات  

ير ونات  الاألوله وبواط وسليم و ينقاع والسويا وني أمر وبحران وحمراء األسالد  والن

 وغالزوة الق الاء الر اع وبدر اآلخرة ودومة الجندل والخندق ولحيان وني  رد والحديبيالة

 وثقيف وتبوك  فجميعها لالم يحصالل فيهالا التحالام حربالي مبانالر  ونجالح الرسالولوفتح مكة 
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أو مصالالالحات أو اتفا يالالات عالالدم اعتالالداء  علالاله  دبلوماسالالية هالالا لمعاهالالداتيلالكالالريم فالالي تحو

ع طاحنالالة كمالالا فالالي الخنالالدق وتبالالوك  الالالرغم مالالن أن بع الالها كالالان علالاله ونالال  أن يصالالبح حربالالا

 .والطائف

فالتح و والخنالدق المصالطلا و د و ع  في هحه األحالداث بعال  األحالداث الفرديالة  كمالا فالي

يالالر الحقيقالالة التالالي نشالالير مليهالالا وهالالي أن الرسالالول الكالالريم   وهالالي ال تغالطالالائفمكالالة وحصالالار 

ل هالالحه المواجهالالات  ثالثالالةنجالالح فالالي تجنالالب الحالالرب بمعناهالالا الشالالامل  وعشالالرين مالالرة  وحالالو 

 القاسية مله برنامج هداية وسالم.

 

 في إنهاءاالسترقاق والسبي: رسول هللا داجه

وساللم وهديالد فالي  وأجد من ال روري هنا أن أستطرد  ليالع النرح مو فد صله هللا عليالد

منع االستر اق والسبي  وهو ما ينسجم مع ساليرتد الشالريفة فالي تحريالر الر الاب منالح بدايالة 

ن ل فالي معتالاق الر الاب ومالا  الرره القالريالدعوة  عبر ما أنفقتد خديجالة وأبالو بكالر مالن أمالوا

الكالالريم فالالي بالالاب الزكالالالاة مالالن معتالالاق الر الالالاب  وهالالو مالالنهج اإلسالالالالم فالالي تحقيالالا الحريالالالة 

 والمساواة.

ركالالالات المتطرفالالالة فالالالي السالالالبي حال تب هالالالحا االسالالالتطراد للالالالرد علالالاله ممارسالالالاجالالالتومالالالا ومن

واالستر اق في السنوات األخيرة واالدعاء بأن السبي والسالتر اق هالو سالنة النبالي الكالريم  

وهو كالم يشترك فيد أعداء اإلسالم مع الغالة من المسلمين فالي الحركالات التكفيريالة التالي 

 بممارساتها وفهمها المنكوس لإلسالم.نوه  صورة اإلسالم الجميلة 

ع  ولم يقالم ب لغائهالا فالي  ومن الميكد ان الرسول الكريم تعامل مع مشكلة الرق تعامالع وا عيا

يوم واحد ن راع لما سيشكلد  رار كهالحا مالن فوضاله اجتماعيالة ال تعالرف عوا بهالا  واختالار 

هو ما أدى في النهايالة بدالع من نل  التدر  والتمهل  وت ييا المدخل وتوسيع المخر   و

 مله منهاء الرق.

تمكن الرسالول الكالريم مالن ملغالاء هالحا كان  العرب تعرفد في غزوها فقد  وأما السبي الحي

ع بين العالرب وهالو اسالتر اق المغلالوب  فلالم يسالترق أحالداع ولالم يقسالم  العرف الحي كان نائعا

ويالالوم فالالتح األرض المفتوحالة بالالين الغالالانمين فالالي كالالل معاركالالد وبشالالكل خالالا  يالالوم فالالتح مكالالة 

ع.  الطائف وهي المدن الرئيسية التي فتحها الرسول الكريم حربا
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ولكن ال بد من تفصيل القول في أربعة أيام في حياة الرسول الكريم و ع  فيهالا محالاوالت 

االسالالتر اق وتمكالالن النبالالي الكالالريم مالالن تجالالاوز نلالال  بحكمالالة وبصالاليرة وهالالي يالالوم المصالالطلا 

 وحنين و ري ة وخيبر 

 

 السنة الخامسة أو السابعة من الهجرة.يوم المصطلق: في 

ع من خزاعة  التي كان  متحالفة مع    وكانال  تعالرف كالل رسالول هللاكان  المصطلا فرعا

أسرار الدولة اإلسالمية بحكم  ربها من المسلمين  وتأكد النبي الكريم أن الحارث بن أبالي 

ضرار ومن معد في المصطلا وهم فرع من خزاعة  يتواصلون مع  ريو لالدفعها لغالزو 

المدينة  ومن المعلوم أن مكر العدو القريالب خطيالر وكبيالر  وال يحتمالل التأجيالل   فم اله 

حهم وهالم غالافلون علاله أنعالامهم  وهالرب الحالارث ومالن وصالب  علاله غالرة ملاليهم  رسول هللا

 معد  وأصاب النبي من أموالهم عقابا لهم عله ما مكروه.

ند لم يكن  تال يوم المصطلا منما هو وهالم  ومن النبالي أغالار علاله مويقول االمام ابن القيم 

ع لهم عله ما مكروه من غدر.  أموالهم وأنعامهم عقابا

د  تل عدة أفراد  ولكن لم يالحكر اسالم أحالد  تالل يالوم المصالطلا اال ر رواة يخرون أنفيما نك

 الصحابي اوس بن صبابة الحي  تل عن طريا الخطأ في حادت فردي يومحاك.

ع  وبعد ساعات كان كثير من الصحابة  د سبوا نساء من المصطلا وبدا النبي الكريم كارها

صح عند مراراع أنالد نهاله فالي السالبي مالن ولالد  لهحا السبي  خاصة أند و ع في العرب  و د

 اسماعيل.

واختار النبي الكريم أن يعتا السبايا بطريقة بالغالة الحكمالة من أعلالن أنالد ساليتزو  جويريالة 

ع لقومهالا مالن   بن  الحارث بن أبي ضرار  وتقول السيدة عائشة ما كان  امرأة أحسن نفعالا

أحسالالنوا فالالي أحمالالاء النبالالي صالالله هللا لمالالا أعتقهالالا رسالالول هللا وتزوجهالالا  الالال النالالاس   جويريالة

عليالالد وسالاللم  ولالالم تمالال  مال أيالالام يسالاليرة حتالاله عالالادت كالالل بنالالات المصالالطلا ملالاله الحريالالة  

ة فالي مالوح ر الحارث بن أبي ضرار معتحراع ودخل فالي اإلسالالم وزار ابنتالد زوجالة كري

 بي  النبي  وال نعرف بعد هحا سبية واحدة من بني المصطلا.

 للهجرة يوم ثقيف: في السنة الثامنة
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ع  بلغالد أن  في رم ان من السنة الثامنالة بعد أن أنجز النبي الكريم فالتح مكالة المكرمالة ساللما

برئاسالالة مالالال  بالالن عالالوف تحشالالد عنالالد وادي حنالالين  وأن  وثقيالالفحشالالوداع كبيالالرة مالالن هالالوازن 

ع مالك وكان فته مغامراع أمرهم ب ح ار النساء واألطفال واالموال معهم لتكالون لهالم مرادة  ا

 أكبر عله القتال  

ونكل هحا التحدي تهديداع كبيراع عله مكة  وعله الدولة النانلة فخالر  النبالي الكالريم بأحالد 

ع من الصحابة ليواجد ال ة يو في حنين  وبعد جوالت من الكر والفر مال  الغلبالجعشر ألفا

 وثقيف تاركين نساءهم وأطفالهم في وادي حنين. هوازنلجيو النبي الكريم وفر رجال 

كان من الطبيعي أن يقع األطفال والنساء واألموال في األسر  ولكن النبي الكريم لالم يالأنن 

أن يوزع منها نيء رجاء أن يعقد من الصلح والمهادنة مع ثقيف ما يحول دون اسالتمرار 

ع مالن نالهرين  الحرب  وبدأ النبي  الكريم حصار معا لهم في ثقيف  واستمر الحصار  ريبا

والنساء واألوالد أسرى لم يأنن الرسول بقسمتهم كغنائم حرب  عله الالرغم مالن أن عالدداع 

القتال كان  تصر علاله هالحه القسالمة  وفالي تفسالير سالورة  من القبائل التي نارك  معد في

وغيالالرهم مالالن القبائالالل التالالي لحقالال  عالالراب واألالفالالتح كثيالالر مالالن الكالالالم عالالن مطالالالب الطلقالالاء 

بالنبي يوم حنالين بتوزيالع السالبايا  وكالحل  فالي الساليرة النبويالة فالي أخبالار عيينالة بالن حصالن 

رع بن حاب  التميمي وغيرهم من الحين ناركوا فيغزوة حنالين ولالم يكونالوا  الفزاري واأل

ع طبيعيالا فالي األسالارى  من الراسالخين فالي اإليمالان  وكالانوا يالرون أن  تالالهم يرتالب لهالم حقالا

ومصالالرارهم هالالم مالالع النبالالي صالالل اس عليالالد وسالاللم دبأ ءوالسالالبي  وانالالتهر اعتراضالالهم وسالالو

  سمة الغنائم والسبايا   ولكن الرسول ظل يرف  نل  كلد. المتتالي عله

وبعالالد نالالهرين مالالن الحصالالار والمتابعالالة نجحالال  دبلوماسالالية النبالالي الكالالريم فالالي م نالالاع وجهالالاء 

  وحين وصلوا مله الرسول الكريم فالي الجعرانالة  ثقيف بالسعي للمصالحة ومنهاء الحرب

كالالانوا  الالد أنهكالالوا نتيجالالة مغالالامرات عالالوف بالالن مالالال  الطائشالالة وكالالان النبالالي الكالالريم أي الالا  الالد 

  وننقالل تفاصاليل الخبالر الميلفة  لالوبهم فالي وجالوب  سالمة الغنالائماألعراب و أضناه مطلب

 زاد المعاد البن القيم من 

صلّه هللا عليد وسلّم ـ  وهم أربعة عشر رجالع  فسألوه و دم وفد هوازن عله رسول هللا ـ 

ن  عليهم بالّسبي واأل مّن معي َمن ترون  ومن أحّب الحدي  ملي  أصد د  موال  فقال  أن يَمر

ع. فقالال  فقالالو  مالا  ونسا كم أحّب ملاليكم  أم أمالوالكم فأبنا كم  منا كنالا نعالدل باألحسالاب ناليلا

علاله الماليمنين  وبالالميمنين علالاله ناّلا نستشالفع برسالول هللا قولالوا  مصاللي ر الغالداة فقومالوا  ف

 .ا َسْبينارسول هللا أن يردّ ملين
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لقالالوم  الالد فلّمالالا صالالله رسالالول هللا الغالالداة  الالاموا  فقالالالوا نلالال   فقالالال رسالالول هللا  ))مّن هالاليالء ا

ع  فََمالن يجاءوا مسلمين. و د استأن   بسبيهم  و د خيّرتهم  فلم يعدلوا باألبنالاء والنّسالاء ناليلا

ه رد  أن يستمسال  بحقاّلد فليال بأن يردّه  فسبيل نلال   وَمالن أحالب كان عنده نيء فطاب  نفسد

عليهم  ولد بكّل فري ة سال  فالرائ  مالن أّول مالا يفالا هللا علينالا((. فقالال الناّلاس   الد طبنالا 

 نل  لرسول هللا

و الالال   ل هللا ـ صالاللّه هللا عليالالد وسالاللّمفقالال المهالالاجرون واألنصالالار  مالالا كالالان لنالالا فهالالو لرسالالو

 و ال عيينة بن ِحْصن  أّما أنا وبنو فزارة فال.   األ رع بن حاب   أما أنا وبنو تميم فال

فقال  بنالو سالليم  مالا كالان لنالا فهالو لرسالول   و ال العبّاس بن مرداس  أّما أنا وبنو سليم فال

هللا ـ صلّه هللا عليد وسلّم ـ  فقال العبّاس  َوه ْنتموني.
5

 

ع فالي منهالاء ملالف األسالرى بالفالداء ومن الواضالح فالي الالنص ان الرسال ول الكالريم كالان راغبالا

ولالالي  بالسالالبي أو االسالالتر اق و الالد نجالالح فالالي نلالال   و الالد أنالالارت كتالالب التفسالالير والسالالير ملالاله 

امتناع بع  القبائل من التخلي عن ح ها من السبي  كما  الدمناه وكالان مالن هاليالء عيينالة 

س الساللمي  و الد نزلال  بن حصن الفزاري واأل رع بن حاب  التميمي  والعباس بن مالردا

ساليقول المخلفالون منا "في نل  ييات كثيرة  كلهالا تشالير ملاله  البح القتالال مالن أجالل الغنيمالة  

انطلقتم مله مغانم لتأخحوها نرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كالالم هللا  الل لالن تتبعونالا كالحلكم 

 (13. )سورة الفتح " ال هللا من  بل

عفين فالي األرض  ال فالي سالبيل هللا والمست اليكالون القتالوجالوب أن كما نزلال  اآليالات فالي 

ع فق  ضد أولل  الحين يقاتلوننا ويعتدون علينالا   ومالا لكالم ال تقالاتلون فالي "وأن يكون موجها

سالالبيل هللا والمست الالعفين فالالي األرض مالالن الرجالالال والنسالالاء والولالالدان الالالحين يقولالالون ربنالالا 

ع و  ."اجعل لنا من لدن  نصاليراع أخرجنا من هحه القرية ال الم أهلها واجعل لنا من لدن  وليا

 (75)سورة النساء 

وهكحا ف ن السبي لم يحصل ابداع خالل الغزوات مع العرب  ومنمالا حصالل  رغبالة بالسالبي 

مرتين في المصطلا وفي حنين و د تمكن الرسول الكالريم مالن ردهالا بدبلوماسالية حكيمالة  

لرسالول الكالريم وكان ما جرى في يوم حنين أواخالر السالنة الثامنالة هالو يخالر مالا روي عالن ا

ع عله يخر يية نزلال  فالي نالأن األسالرى وهالي تحصالر  في نأن األسرى  وهو ينطبا أي ا

خيار ولالي األمالر بالين أمالرين اثنالين  المالن )وهالو اإلطالالق بالدون عالوض( أو الفالداء )وهالو 

ع بعالد  وممالا فالداء اإلطالق بعوض( ونص اآلية فالي سالورية محمالد  فشالدوا الوثالاق  ف مالا مناّلا

 (4ها )سورة محمد حته ت ع الحرب أوزار
                                                           

5
  417ص  2ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد، ج  
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بني  ري ة وخيبالر  وهالي  بائالل اليهالود التالي مارسال  نقال  العهالد  يوميويبقه الكالم في 

 عدة مرات متتالية فهاجمهم النبي الكريم لرد كيدهم.

زوة الحنالالدق ومالالن المعلالالوم أن غالالو الالع فالالي السالالنة الخامسالالة فالالي أعقالالاب أمالالا يالالوم  ري الالة فقالالد 

 بائالل متحالفالة  تالدولالة المساللمة فقالد ح الرتها جهزوة الخندق كان  أند كارثة هول واغ

سالالم كلالد  و الد  الام النبالي ال اإلصمع  ريو  وامها أكثر من عشرة يالف مقاتل تريد استل

مواجهة نل  بحكمة وبصيرة وحفر الحندق حول المدينة وواجالد الحصالار أربعالين الكريم ب

ع حته صرف هللا عند المشالركين الالحي كالانوا أكبالر خطالر حقيقالي تهالدد  الدولالة والنالاس يوما

 في عصر الرسالة.

وتالاليقن النبالالي الكالالريم باألدلالالة والشالالواهد والقالالرائن أن هالالحا الكيالالد كلالالد تالالم بمكالالر مالالن حيالالي بالالن 

ع بغالزو المدينالة أخطب وبع  أصحابد من  ري ة   وكان حيي بن أخطب  د أغرى  ريشالا

ا الالالحين عفالال يالاليازرونهم فالالي الغالالزو  وكالالان حيالالي واحالالداع مالالنعمائة مقاتالالل منهالالا بووعالالدهم بسالال

ا أن يق الوا وأونالكو قير  ولكنهم أعادوا المكر والغدر يوم الخنالدعنهم الرسول يوم الن 

ل نل  ف ن النبالي الكالريم أمالر الصالحابة بالالخرو  مالن فالورهم ملاله عله اإلسالم كلد  وألج

بني  ري ة بعد الخندق مبانرة و ال  من كان ييمن باس واليوم اآلخر فال يصلين العصالر 

 .دعاهم للنزول عله حكمدبالغادرين من كل وجد ثم  طوبالفعل أحا مال في بني  ري ة 

م واختاروا وساطة سعد بن معالان  ام القرظيون برف  الوسطاء الحين أرسلهم النبي الكري

 ف بهم لما كان بيند وبينهم من تجارة ومال.رغبة أن يرأ

ع يدعوه للرأفة بهيالء المجالرمين ب للمالرة  اعالد أن غالدروفي الوا ع لم يجد سعد بن معان سببا

حكالم بقتالل المقاتلالة مالن  ري الة   نأخح العهد مالن الفالريقين بقبالول مالا يحكالم بالدوبعد أثة  الثال

 وسبي نسائهم.

و د تعرض   صة بنالي  ري الة لمبالغالات كثيالرة فالي كتالب الروايالة وتحالدث بعال  الالرواة 

نكالراع عن ملات مالن القالرظيين الالحين أعالدموا  ولكننالا ال نجالد فالي كتالب الرجالال والطبقالات 

ألكثر من خمسة رجال تالم معالدامهم فالي يالوم القصالا  هالحا  والالحي يسالتقيم الن الر فيالد أن 

سالالهم حيالالي بالالن ن تورطالالوا فالالي المكالالر والغالالدر وعلالاله رأاإلعالالدام  الالد تالالم بحالالا عالالدد مالالن الالالحي

 اخطب  و د  تلوا يوم  ري ة  فيما رحل البا ون مله خيبر.

 من  ري ة. وثالثين رجالع  تسعةكتاب األموال أنهم كانوا  واختار ابن زنجويد في
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ع عالن يالوم بنالي كما أن موسوعات المحارق اليهودية الشالهيرة لالم تالحكر علاله اإلطالال ق ناليلا

اعالات صالغيرة ومالن غيالر المعقالول ممالن أنهالا أوردت مقاتالل أفالراد وج الالرغم  ري ة عله

 أنها لم ترد أبداع في تاريخ المحارق المدونة.

ومن المحتمل أن نساء المقتولين  د تحولوا مله سبايا وفالا ن الام الحالرب الالحي كالان سالائداع 

 ع مخارجد مله الغاية.يوستيا مداخلد وي بتاإلسالم   ام   اٍس ومريرينحاك وهو ن ام 

 

اإلسالالم  وكالان يخالر القبائالل اليهوديالة وبالين دي النهائي بين حأما يوم خيبر فقد كان يوم الت

هود لتحطيم الدولة اإلسالمية  و الد أنجالز الرسالول الكالريم صاللح الحديبيالة فالي محاوالت الي

ني القعدة عام سالتة للهجالرة وانطلالا مالن فالوره ملاله خيبالر لمواجهالة الكيالد الالحي كالان يالدبر 

لألمة بالتحالف مع الروم في الشمال و ريو في الجنوب  وكان اليهود يعدون سلساللة مالن 

النبالي  وفالي حركالة خاطفالة صالدم بهالا يهالود خيبالر الحصون المنيعالة للحالرب المحتملالة مالع 

النبي الكريم يحي  بحصونهم ويقول  هللا أكبر .. منالا منا نزلنالا بقريالة فسالاء صالباح وا بفوجل

ب مالالع أنالالد النالالاس عالالداوة للرسالالالة والرسالالول  وغالالالبهم مالالن الالالحين رالمنالالحرين  وبالالدأت الحالال

الرابالع  وكالان ال بالد مالن م ينجالزون المكالر هال مكروا في  ينقاع ثالم الن الير ثالم  ري الة وهالا

 المواجهة الحاسمة مع هيالء  صيانة ألمن األمة والدولة النانلة.

طالالال  الحالالرب وكالالان اليهالالود ينتقلالالون مالالن حصالالن ملالاله حصالالن حتالاله تمكالالن الرسالالول مالالن 

 االنتصار و تل زعماء يهود الحين حاولوا تنفيح المشروع الماكر.

يالديهم مالنهم علاله أنالد أبقاهالا بأ كان حكم الرسول في يهود خيبر هالو نالزع ملكيالة األراضالي

 يزرعونها عله خرا  معلوم.

  الحالروب ينالحاك سالائد فالي فالي السالبي واألسالر  وهالو عالرف أما النساء فقد و ع عدد منهن

ن تالزو  مالنهن صالفية بنال  يالنبالي الكالريم ملاله أساللوبد يالوم المصالطلا حال جأومرة أخرى ل

طالار الخبالر و لاله اإلسالالم عباءتها وأكرمها  ولم يكرههالا ع احيي بن أخطب  وألقه عليه

فالالي النالالاس أن رسالالول هللا  الالد تالالزو  صالالفية فأحسالالنوا فالالي يظالالدر رسالالول هللا  وهكالالحا فقالالد تالالم 

عالالرف فالالي كتالالب الطبقالالات يصالالل الموكالالب ملالاله المدينالالة  وال ي معتالالاق سالالائر السالالبايا  بالالل أن

أو امرأة نسب مله خيبالر  الخيبالري أو الخيبريالة  ممالا يالدل أن  رجل  عبد أو أمة والتراجم

 الجميع  د وجدوا طريقهم للعتا.
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 من الحديبية إلى فتح مكة

 

ومع أن حياتد الكريمة صله هللا عليد وسلم طافحة برسائل بليغة فالي الدبلوماسالية العاليالة   

يهالا  اليم الدبلوماسالية ملاله فالتح مكالة ونالدرس فيالوم الحديبيالة ومالا تالاله ختار منهالا أولكنني سال

 الرفيعة التي  دمها رسول هللا.

 مواجهالةء الدبلوماسالية الناجحالة فالي يعتبر يوم الحديبيالة أدق أيالام الرسالول الكالريم فالي بنالاو

 نزعة الحرب.

مهاجره الكالريم ملاله المدينالة  وبعالد أكثالر مالن  منالسنة السادسة  يخر بية فييدو ع يوم الح

ن مرسال جيو جديالد و د عجزت  ريو خالل هحه الفترة ع سنة ونصف من يوم الخندق 

ليهدد المدينة  بعد مخفاق حملتها ال ارية يوم الخندق التي حشدت فيهالا نحالو عشالرة يالف 

 في الحجاز. ينحاك مقاتل وهو ر م ال يمكن المزيد عليد في ظروف الحرب

مسالاللمين يطوفالالون يم أنالالد ناهالالب ملالاله العمالالرة وأنالالد رأى فالالي الر يالالا أن الرأعلالالن النبالالي الكالال

لقالين ومقصالرين وفالي نلال  نالزل حياليدون مناسالكهم م بالكعبة المشرفة وأن المساللمين فيهالا

ن نالالاء هللا  يالالا بالالالحا لتالالدخلن المسالالجد الحالالرام مرسالالولد الر لقالالد صالالدق هللا" الالرين حكالاليم  

 (27)سورة الفتح  ."محلقين ر وسكم ومقصرين ال تخافون

لالالف واربعمائالالة صالالحابي مكالالة ومعالالد أوصالالل الرسالالول الكالالريم ملالاله الحديبيالالة علالاله مشالالارف 

 من مكة. كم 20  والحديبية مو ع يقع عله مسافة نحو  كريم

كانالال  الالالروح المعنويالالة للصالالحابة علالاله أعلالاله مسالالتوى فالالي خالالوض منازلالالة ضالالارية مالالع 

فقالد كانال  مكالة   ركين والوصول مله البي  الحرام  ولم يكن لديهم أدنه ن  في نلال شالم

ا  ولالم يكالن فالي كالالم نت روند وكانوا يو نون أن ر يالا األنبيالاء حالالمكرمة وعدهم الحي ي

 رسول هللا أي نبرة تردد حين بشرهم بدخول البي  الحرام.

كلهالم مالن صالحابي  1400 و الد كالانواكما أن روحهم المعنوية كان  عله أحسن مالا يالرام  

ع عالالن سالالريع لاالسالالتقامة والوفالالاء والت الالحية  وكالالانوا  الالادرين علالاله ا تحالالام  أهالالل مكالالة رغمالالا

  ريو.

لوماسالية فرصالتها  ولالم يشالا أن يسالجل فالي تالاريخ ولكن الرسول الكريم أحب أن يمالنح الدب

 عال تد بارض  ومد اي لون من رائحة الدم.
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يتالالحرام كمالا تفعالل اسال  البن يالبلغهم أنالد  الادم للعمالرة وأداء منعله الفور أرسل لقريو مال

  بائل العرب. سائر

ولكن مثل هحا المطلب ال يمكن أن يمر بسالم عند  ريو التي ال ترى في الرسول الكالريم 

أكثر من مارق منشا ينبغي لجم أطماعد بكل وسيلة ويجالب أن يمنالع مالن أن يكالون لالد أي 

 وجود اعتباري.

ادة القعسالاء مالن ألالف وأربعمائالة وبالمقابل لم تكن  ريو تستيطع أن تدير وجهها لهحه اإلر

صحابي كلهالم مصالر علاله دخالول مكالة وال نال  أن دخالولهم ملاله البيال  الحالرام بالدون منن 

ع كبيالرار فالي سالمعة القبيلالة التالي تالدافع  ع غير سعيد لقريو وسيعك  وهنالا  ريو سيكون حدثا

 عن زعامتها ومكانتها بين العرب.

ر مالالن ريو عالالدة مفاوضالالين ولكنهالالا كانالال  حريصالالأرسالالل   الال ة تمامالالا أن ال ترسالالل مفاوضالالا

ع يعنالي  مرسالال مفالاوض مالن  الريو ريو  لقد كان  تعتبالر أن  االعتالراف بدولالة  دبلوماساليا

أربعالة  والجلوس معد عله مائدة التفالاوض  ولالحل  فقالد ارسالل  علاله التالواليالنبي الكريم 

كرز بن محصالن وبالديل بالن ور الاء معروة بن مسعود الثقفي و وسطاء غير  رنيين  وهم

 ي  بن علقمة سيد األحابيو.للخزاعي والحا

ع وكالالان وكالالان زعالاليم الطالالائف  أمالالا األول فهالالو عالالروة بالالن مسالالعود مالالن ثقيالالف  رجالالالع نالالريفا

ع  و الوا لوال نزل هحا القرين عله رجل مالن القالريتين "  وهو الحي نزل  فيد اآلية  ومطاعا

لرجلين والمالالراد بالالا والمقصالالود بالالالقريتين مكالالة والطالالائف (31)سالالورة الزخالالرف  "ع الاليم

 عروة بن مسعود من ال ائف والوليد بن المغيرة من مكة.

أن يكالون كان هدي الرسول الكريم بالغ الحكمة في حواره مع الالزعيم الثقفالي  و الد اختالار 

المغيرة بالن نالعبة  وهالو أحالد ألمالع نالباب ثقيالف  وأحالد  الصحابي المفاوض معد في الوفد

 في العهد األموي. حاكما عله العراقفيما بعد دهاة العرب و د صار 

  أونالاب النالاس وجلال  بهالم ملاله  ومال  لالتف  ْعاليالا محمالد.. أجمَ  بالن مصالعود   ال عروة

وجعالالل يمالالد يالالده ملالاله لحيالالة النبالالي الكالالريم  فالالي ميمالالاءة نكيالالة بلغالالة الجسالالد يريالالد ان  بي الالتهم 

 ي هره بم هر الولد العاق لقريو  وأن والده أو عمد يعاتبد ليعود مله ح ن  ومد....

وكالان رسالول  أبالرز فتيالان  ومالد ثقيالفوهالو المغيرة بن نعبة عله الفور من  ان الجوابك

بقسوة  المغيرة  الوحين مد عروة يده اله لحية النبي الكريم  هللا  د اختاره ليشهد الحوار 
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ابالن  ويل .. أناويل ... أنحن أوناب الناس    اسحب يدك  بل أن ال تعود ملي .... وحزم  

 ننعند وندعد  ويل   أنحن نفر  بايعنا رسول هللا...و د  ومي..  مثقيف.. منه

بلوماسالالية واضالالحة للمفالالاوض الثقفالالي ... يجالالب أن تعلالالم أنالال  لالالم تعالالد سالاليد درسالالالة كانالال  

وأن محمالداع لالم يعالد  لعالرب...قفي صار هنا... وكحل  كل مسالتقبل ا وم ... من المستقبل الث

  ريو اآلبا.. لقد صار سيد العربن فته

ع غير معتاد عله تبجيالل النبالي وتع يمالد   وفي اللقاء بالزعيم الثقفي أظهر الصحابة حرصا

  وهالي أمالور لالم تالرد فالي ونالعراتد حالول تبالركهم بوضالوء النبالي مثيرةووردت مشاهدات 

  الثقفالي مفاوضالد داع عنالمقام يخر  ومن الجلي ان الرسول كان يريد أن يترك هحا االنطبال

ع مالن النالاس  معوا مع وأن القوم الحين تج منهالم أبالرز الشالباب الرسالول الكالريم ليسالوا أونالابا

وليسوا من النوع الحي يغزو ابتغاء المكاسب ثالم يتالوله  بالل هالم الواعد في ثقيف و ريو  

ع بما يصنعون...   وم ييمنون تماما

وبالفعل كان للغة التفاوض وهيلتها فعل السحر عله هحا الزعيم الثقفي الكبيالر  وعالاد ملاله 

 ل لهم  ريو و ا

ومنالي  ..يا معشر  ريو مني  د جل  كسرى في ملكد و يصر في ملكد والنجاني في ملكد

  وهللا ما من توضالا وضالوءاع مال و الع وهللا ما رأي  ملكا في  وم    مثل محمد في أصحابد

 ولقد رأي   وما ال يسلموند لشيء أبداع  فروا رأيكم... ما ه في يد أصحابد يتبركون بدن

 

م خبالالرة النتيجالالة صالالادمة لقالالريو فهالالحا هالالو تقريالالر أبالالرز حلفالالائهم وأنالالهرهم وأكثالالرهكانالال  

بمجالسة الملوك وحواراتهم  وها هو يعالود مالن تفاوضالد دون أدناله أمالل فالي تغييالر وجهالة 

 محمد وأصحابد بل هو يدعوهم مله القبول باألمر الوا ع بشجاعة.

 

مالن غالدها بالديل بالن أرسالل  عادت  ريو لممارسة األسلوب مياه وهو التفاوض بالوكالة و

ور اء الخزاعي  وهو زعيم  بيلة خزاعة التي كان  وثيقة الصلة ببني هانم  وكان بالديل 

 يعيو في مكة  ويعتبر من أنرافها وزعمائها.

ع  و الد انتهاله دون تصالريح معلالن   الخزاعالي كان الحوار مع بديل ع وحكيمالا وتالم وداع د يقالا

 الرجل ب كرام واحترام.

 ولكالالن خالالالل أيالالام جالالاءت نتائجالالدليالالوم تفصالاليل مالالا جالالرى فالالي نلالال  اللقالالاء  وال نالالدري حنالاله ا

وحين نص صلح الحديبية عله أن من ناء من العرب دخل فالي حلالف   اإليجابية ال اهرة
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محمد كان   بيلة خزاعة أول الداخلين في حلف النبي الكالريم علاله الالرغم مالن أنهالا كانال  

 عله دين  ريو.

جداع في ترتيب فتح مكالة وتالأمين لقالاء أبالي سالفيان زعاليم  كما كان لبديل بن ور اء دور هام

  ريو بالنبي الكريم عله تخوم مكة  بل دخولها.

 

حفالص بالن األخيالف  وكالان فالي الوا الع رجالالع أما الثال  الحي أرسلتد  ريو فهو مكرز بن 

ع و د أدانتد  ريو بجريمة  تالل عالامر بالن الملالوح    منالد القصالا   علاله ونال  وكانالفاتكا

ويعتبالر فالي الصالعالي   وال نال  أن مرسالال حين اندلع  معركة بدر فتشاغل عند النالاس  

داع علالاله رفالال  االعتالالراف ن االسالالتهتار بالالالنبي الكالالريم وتأكيالال الالريو لالالد يعكالال  مزيالالداع مالال

 بالرسالة والرسول.

ولكالن تالم مبالغالد كلمالات محالددة أن أن يولي أي اعتبار لمكالرز بالن حفالص  وللم يشا الرس

  ادم لمكة ألداء نس  العمرة بالبي  الحرام. دسالة ربد وأنماض في رالنبي 

 

وهالو ي  بالن علقمالد زعاليم األحالابيو  تارتالد  الريو فهالو الحل الأما المفاوض الرابع الحي اخ

ع لي   من  ريو  وكان مرسالد في لغة الدبلوماسية أمراع بالغ الد ة والحساسية. أي ا

واألحابيو  وم نديدو التدين جالا وا مالن الحبشالة لمجالاورة البيال  الحالرام وخدمالة الحجالا  

والناسكين  و الد ازداد عالددهم وبلغالوا نحالو ثالثالة يالف مقاتالل  وكانال   الريو  الد مارسال  

ع كبيراع ضد النبي وصحبد  وتمكن  مالن اسالتغالل هالحه العاطفالة القويالة لالدى  ع معالميا تشويها

وتماثيالل األنبيالاء الكريم عله أساس أند جاء ليهدم البي  الحالرام   األحابيو لمحاربة النبي

 الريو وا تنعالوا  بيو فالي  ت الليلوبالحل  سالق  األحالاالتي تقرب ملاله هللا زلفاله   والمالئكة

دور كالان لالحالابيو فالي معركالة أحالد وينحاك بالان محمالداع وأصالحابد أعالداء للبيال  الحالرام  

ع وصالبة في حرب النبي  ونل  حاسم في تغيير المعركة لصالح  ريو  و د أظ هروا ثباتا

 لما و ع في  ناعاتهم من رغبة النبي الكريم في هدم البي  واألصنام.

 

وحالالين وصالالل الحلالالي  بالالن علقمالالة ملالالاله مشالالارف الحديبيالالة أظهالالر النبالالي الكالالريم عبقريالالالة 

دبلوماسية فريدة  فلم يلجأ مله الدبلوماسية التالي طبقهالا أمالام عالروة بالن مسالعود مالن تع اليم 

ن تجاهلالد والتعالالي سول ومجاللد  وال مله األسلوب الحي اتبعد مع مكرز بن حفالص مالالر

ولم يخل بد في لقاء تواصل ووداد كما فعل مع بالديل بالن ور الاء الخزاعالي  بالل لجالأ  عليد 

صحابة حين ريه... من هحا من  الوم يتالألهون  لقالد جالاء و ومالد مالن للقد  ال ل ألسلوب يخر 

هروا تع اليمكم لحجالا   فالأظوهو تع اليم البيتالالحرام وخدمالة االحبشة مله مكة لهدف واحد 
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وأمالر أن يالدلف ملاله الالوادي الهالدي  وارفعالوا أصالواتكم بالتلبيالة  للبي  واحتالرامكم للنسال  

ع للبيالال  الحالالرام  وأن يجهالالر المسالاللمون بهتالالاف التلبيالالة والتكبيالالر وهالالم  الالالحي سالالا د تع يمالالا

 محرمون.... 

 

 بثيالالابهم البي الالاء ألالالف وأربعمائالالة حالالا  محالالرم ي  بالالن علقمالالة وأصالالحابد مشالالهدنالالاهد الحل الال

يسو ون الهدي ويلبون ويكبرون وكلهم نالوق لالدخول البيال  الحالرام والتلبيالة فيالد  لالم يكالن 

 عله القوم أي يثار لمحارب فات  بالبي   لقد وصالل  الصالورة واضالحة  من القالوم جالا وا

بالة الالدهر وحالب  العمالل يمع مين للبي  ومكبرين س  فلمانا تريد  ريو أن نقاتلهم  منها خ

نهالاجر لخدمالة البيال  الحالرام ثالم نجالد أنفسالنا نحالارب الحجالا  أن نترك بالدنا في الحبشالة و

 والمعتمرين من أجل أبي سفيانننن

رسالة الدبلوماسية كاملة  و فل عائداع ملاله  الريو ال  رأي  طريقد مله النبي لقد حل  لم يتم ال

 يعلو محياه الغ ب  و ال لهم  

أيصالدّ عالن بيال  هللا مالن جالاءه معّ مالا لالدنن  ننيو  وهللا ما علاله هالحا حالفنالاكميا معشر  ر

لالالي  بيالالده لالالتخلّن بالالين محمالالد وبالين مالالا جالالاء لالالد أو ألنفالالرّن باألحالالابيو نفالالرة والالحي نفالال  الح  

 ......ننرجل واحد

 

ي  طالأ  اتالل وهالو أنهالم منحالوا الحل الادمة لزعماء  ريو الحي و عوا في خكان  النتيجة ص

  وهالالي فرصالالة لالالم تسالالنح لألحالالابيو مالالن االطالالالع عالالن  الالرب علالاله الرسالالول الكالالريمفرصالالة 

إلسالالالم عنالالد األحالالابيو  وتسالالببوا نشالالر فوبيالالا ا فالاليوبالالحل  فقالالد ضالاليعوا كالالل مالالا بالالحلوه  بل 

ع مله الترحيالب بالدخول النبالي الكالريم والرغبالة فالي خدمتالد وحمايتالد وحمايالة بتح ولهم جحريا

 أصحابد المعتمرين.

 

 

عثمالان بالن عفالان  ومالن يتالابع ساليرة عثمالان بالن  مالن جانبالد للتفالاوضالنبي الكالريم  واختار

عفان في السيرة النبوية يدرك فوراع أند لالي  رجالل حالرب وال  تالال  ولالم يشالارك فالي بالدر 

خالالر فقالالد كالالان مالالن بنالالي أميالالة انالالب يتهر بالحيالالاء واللطالالف والر الالة  ومالالن جوال أحالالد  وانالال

كيالالة  وهالالي أن منالالارة دبلوماسالالية ن   وكالالان فالالي اختيالالاره للتفالالاوضحكالالام مكالالة ينالالحاكموه

ع ل بالل هالو مجالد للكالل  وحال  بنالي يفرض انتصار بنيهانم عله بني أمية  اإلسالم لي   ادما

ابة بني أمية  و د جالاءت األيالام  أمية فيد ال يقل عن ح  غيرهم وهحا عثمانبن عفان من ن

 دية.الدولة الران سالمية الثانية بعدالدولةاإل ءبتأكيد هحه الحقيقة وأصبح األمويون خلفا
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أن  أحين حقا فتح مكة عام ثمانية للهجرة لم يشال رسول هللا ومن المناسب هنا أن نشير أن

ع أو عمالر أو جعفالر أو الزبيالر أو طلحالة مالن المقالربين الكبالارأبا بكالر أويستخلف فيها    عليالا

وهالي  فلالي  فالي العالالم مدينالة أولاله باالهتمالام والتقالدير مالن مكالة  و د كان هحا هو المتو ع

ع ولكنالد اختالار فتاله ال نكالاد نسالمع عنالد فالي التالاريخ عاصمة االسالالم الروحيالة   وهالو  ناليلا

ولالم الخامسالة والعشالرين مالن عمالره     وكالان فاليوهالو نالاب مالن بنالي أميالة بن أسيد عتاب

تعرف لد مشاركة من  بل بحرب  وكان يرجو أن تصل الرسالة كاملة للنالاس  وأن الفالتح 

ع محالل اعتبالار وأن الفالتح يلغي الدور التاريخي لن  لبني أمية وأراد أن يطملنهم بأنهم جميعا

 لن يجور عله أحد.

 

ع بعالدم  يالوم الحديبيالة تيار عثمالانخكان ا رسالالة  ويالة واضالحة نحالو الساللم  و الراراع واضالحا

ع لقالالريو بالأن  الرغبالة فالالي الحالالرب  ع  ويالالا اإلسالالالم لالالي  رسالالالة  بليالالة أو عائليالالة وأن وتطمينالالا

ع تالرد كل حسابات  الريو و هحا االختيار أرب ه  و د الجميع نركاء في مجد لالم تجالد جوابالا

فالي  نفيد عله الرسول الكريم فقررت احتجاز عثمان عدة أيام  وأناع  أن عثمان  د  تل

 اختبار إلرادة النبي والصحابة.

 

حين تسامع النبي بمقتل عثمالان دعالا الصالحابة ملاله بيعالة الرضالوان تحال  الشالجرة وكانال  

ع عن عثمان  وكان  رسالالة  ويالة واضالحة لقالريو من مرادة  السالالم بيعة عله الموت دفاعا

ع أو عاجزاع  وأن التفاوض يتطلب نروط القوة والبأس ولي  فقال   ال يعني أن تكون ضعيفا

 غناء المسامحة والسالم.

 

ن علم   ريو ببيعة الرضالوان وعالزم النبالي الكالريم علاله الالدخول ملاله مكالة رداع علاله حي

سالهيل بالن عمالرو  رسالل  أول مفالاوض مالن  الريو وهالو مقتل عثمان  أطلق  عثمان  ثم أ

 وهو أول مفاوض من أصل  رني ترسلد  ريو.

 

بالين سالهل أمالركم  و الال  لعالل هللا يفالتح بيننالا وحين راى رسول هللا سهيل بن عمرو  ال  و

  ومنا بالحا.

كان وصول سهيل بن عمرو القرني العامري موفداع من  الريو أول اعتالراف مالن  الريو 

 الحسم بالحرب والسيف. لبالدولة االسالمية  وانتقل الحوار اله االفا الدبلوماسي بد
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ع غاية في االستفزاز والغفي التفا سهيلسل   أن يتحالول  طرسة  وكان باإلمكانوض سلوكا

ملالاله مواجهالالة مبانالالرة لالالوال أن الرسالالول الكالالريم اصالالر أن يم الالي فيالالالحوار ملالاله التفالالاوض 

 النهاية  واستجاب بحكمة وروية لمطالب  ريو .

وانتهرت مفاوضات الحديبية بمو ف النبي الكريم في الحكم والتعقل في مواجهالة خطالاب 

 الغطرسة واالستعالء الحي  اده النبي الكريم.

 

بين سهيل  أظهر فيالد سالهيل  الدراع غيالر  ليالل مالن االتهالام وبعد حوار مبانر بين الرسول و

والغ ب والغرور   تمكن الرسول الكريم أن يصل بد مله عالدد مالن المحالددات االتفا يالة  

 التي تم معالنها باسم صلح الحديبية.

 بية عله عودة النبي مله المدينة دون أن يدخل مكة المكرمة.دينص اتفاق الح 

 ع عله وض  ينعشر سنع الحرب ونص أي ا

 أن  ملالزممحمالداع  نمالن غيالر منن والديالد فال  محمالداع مهالاجراع  ءنص عله أن من جالاو

يخرجد من المدينة  في حين أن مالن عالاد مالن الماليمنين ملاله مكالة ال يحالا للرسالول 

 أن يمنعد.

  ونص أن من ناء ان يدخل في حلف محمد دخل فيد ومن ناء أن يدخل فالي حلالف

  ريو دخل فيد.

 

 

ع  ع غير مبرر   دنيةلكثير من المسلمين الحين راوا فيد  كان االتفاق صادما خاصة أنالد وهوانا

 الادرون  ممنهم لم يصالد وا أن يحصالل نلال  وهالت من بصراحة عدم السماح بدخول مكة  

 عله الدخول مراغمة ومغالبة  فلم هحا الهوان ن

 

أولسالنا صارح عمر بن الخطاب الرسول الكريم باعتراضالد الشالديد و الال  يالا رسالول هللا و

 الال فعالالم نعطالي الدنيالة فالي  ا بالمشالركين   الال  بلاله وبالميمنين   ال  بلاله   الال  أوليسال

 ديننا ن

 عمر أنا عبد هللا ورسولد ولن ي يعني...  يا رسول هللا ال لد 

 

وعاد عمر يتساءل  يا رسول هللا كيف نرد مليهم من جاءنا منهم وال يردون ملينا مالن ارتالد 

أمالا مالن جالاء مهالاجراع  ننه هللامنالا فالال رد دأجاب الرسالول الكالريم بقولالد  أمالا مالن ارتال   منا

ع فسيجع ع. ل هللا لد فرجا  ومخرجا
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 د الصاللح  عالاد سالهيل الاله ممارسالة االسالتعالءتم االتفاق باألحرف األوله علاله عقالوحين 

سالهيل  هحا مالا عاهالد عليالد محمالد رسالول هللا هللا واالستفزاز مله الغاية  وحين كتب رسول

لو عرفت  رسول هللا لمالا  نن رو من  ريو   ال لد   امحها.... ال أعرف  رسول هللامبن ع

 ننكتب اسم  واسم أبي ا اتلت   

ع كهحا أثار غ ب الص  ع أن يعيالد الحالرب جحعالة حابة مله الغايةومع أن مو فا   وكان حريالا

 سالهيله فالي مرادة الساللم ملاله الغايالة و بالل علاله الفالور مطلالب ملتهبة  ولكن الرسالول م ال

وأمر بتعديل النص وفا رغبة  ريو  فصار بصيغة  باسم  اللهالم... هالحا مالا عاهالد عليالد 

 محمد بن عبد هللا ومن معد من المسلمين سهيل بن عمرو ومن معد من  ريو.

 

 

ن مصالرار النبالي الكالريم كالل تفاصاليل الساليرة النبويالة  ولكالنسالرد بالطبع ال نستطيع هنا أن 

  لالال  الرغبالالة العميقالالة فالالي البحالال  كالالعلالاله الحالالوار الحكالاليم مالالع كالالل مالالن أرسالاللتد  الالريو يع

 نالسالم ومنع اندالع الحرب.ع

 

نصرف االصالحاب وهالم فالي غايالة الغالم  هللا من مكة  افال اله المدينة  اوحين عاد رسول 

فقالالد غالالادروا المدينالالة بوعالالد الرسالالول الكالالريم أن يطوفالالوا بالبيالال  الحالالرام ويالالزوروه  ولكالالنهم 

وأخحهم الغم والحزن حتاله امتنالع  ممنوعين من دخول البي  الحرام   رجاءيعودون بغير 

ر يالالرجالالاء أن يغ رغالالم أمالالر الرسالالول لهالالم  والتحلالالل مالالن ثيالالاب االحالالرام سالالائرهم عالالن الحلالالا

ع و الال الم ساللمة   يد  رسول هللا من رأ وفالي الخبالر أن الرسالول الكالريم دخالل خيمتالد مغتمالا

هل  الناس... لقد أمرتهم فلم يمتثلوان أمرتهم بالحلا والتحلل مالن اإلحالرام فلالم يسالتجيبوانن 

 يسمعون كالمي وين رون وجهينن

ع اليم ممالا أدخلال  علاله   ال  أم سلمة .. يالا رسالول هللا .. ال تلمهالم  فال نهم  الد داخلهالم أمالر

نفس  من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح  ثم أنارت عليد أن يخر  وال يكلالم 

 أحداع منهم وينحر بدند ويحلا رأسد. ففعل كحل .

 

يقتالل أونالكوا أن  وحينما حلا رسول هللا بنفسد   ام الصالحابة يحلالا بع الهم لالبع  حتاله

ع   .النبوية هشام في السيرةوفا تعبير ابن  الغم ندة منبع هم بع ا
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وهكالحا فقالالد كالالان يالالوم الحديبيالة أوضالالح أيالالام النبالالي الكالريم فالالي مرادة السالاللم  ورغالالم األسالالباب 

وفالر  النصالر الميكالدة ولكالن الرسالول الكالريم لالم   الكثيرة التي كان  تالدعو ملاله الحالرب

و ل عودتد مله مكالة دمالاء أيشأ أن تراق الدماء عله أبواب مكة  ولم يشأ أن يكون في سج

 تار أن ييجل الفتح سنين أخرى في رسالة واضحة للسالم. هر  واخ

 

ع .... وكالان نلال  مثالار  وحين يبَ  ع مبينالا عائالداع نالزل عليالد  الول هللا تعالاله  منالا فتحنالا لال  فتحالا

أو فالتح هالو     الال نعالم   الال   الصالحابة و الال عمالر  يالا رسالول هللانن عجب من كثيالر مالن

ا ومنعنالا أن الحرم  ومنع مالن يساللم ان يهالاجر ملينال منعنا منالبي  و كيف  و د صددنا عن

 نصد من يرتد عنانن

 ... أنا عبد هللا ورسولد .. ولن ي يعنيكان جواب النبي الكريم يا عمر

ع..  أما من ارتد منا فال رده هللان  وأما من يمن فسيجعل هللا لد مخرجا

 

 

فالي اإلسالالم وأكثالر أيالالام  وفالي سالياق النتالائج البعيالدة كالالان صاللح الحديبيالة أع الم أيالام الخيالالر

النجالالاح علالاله مسالالتوى الرسالالالة والالالدعوة  وفالالي نلالال  يقالالول اإلمالالام الزهالالري  )فمالالا فالالتح فالالي 

اإلسالم فتح  بلالد كالان أع الم منالد  منمالا كالان القتالال حيال  التقاله النالاس  فلمالا كانال  الهدنالة 

ع    والتقالوا فتفاوضالوا فالي الحالدي  والمنازعالة  ووضع  الحرب وأمن الناس بع هم بع ا

كالان فالي  يكلم أحد باإلسالم يعقل نيلعا مال دخل فيد  ولقد دخل في تين  السنتين مثالل مالافلم 

 ن(اإلسالم  بل نل  أو أكثر

 

سعنا هنا أن نسرد أحداث السيرة كاملة  ولكن تطورات األحداث كلهالا تعالزز يوبالطبع لن 

تفاصاليل   وهالو مالا نالراه فالي ما نشير مليالد مالن رغبالة الرسالول الكالريم الجامحالة نحالو الساللم

 هاتين السنتين من حياتد الكريمة.

 

صالحابة ملالاله مكالالة ألداء مالالن ال 1400وصالل الرسالالول الكالالريم فالي   بعالد عالالام مالن الحديبيالالةو

مالن  ابالل ويعتمالروا فالي  المسلمون أن يعودوفا اتفاق الحديبية مع  ريو    عمرة الق اء

مناسال  العمالرة  و الاموا بالاداءوهكحا كان  ووصل الصحابة مع الرسول الكريم  أيام ثالثة 

ع كمالا انالترط   فاليعله عيون  ريو  في أداء رائالع التن اليم واالنسالجام   ثالثالة أيالام تمامالا

تعصالف  هحه األيام الثالثة كافية لو ف جنالون الكراهيالة الالحي كانال   الريو وكان  ريو  

بد في جيل الشباب من  ريو  و د رسم  النس  الع يمة التالي أداهالا الرسالول وأصالحابد 
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يبالة واحتالرام فالي  لالوب نالباب  الريو ممالا أثالار مخالاوف  الريو مالن تعلالا مشهد جمال وه

 سالاة  حويطب بن عبد العالزى أحالديفاد   ام   ريو بوعله الفور   الجيل الجديد بالرسالة

يطلبون من الرسول المغادرة الفوريالة بعالد  مع عدد من الرجال دها نتها الكبار القلوب من

 األيام الثالثة وفا ما هو منصو  عليد في عقد الحديبية.

بأدنه نرط من نروط الحديبية ولكند كان  د رتب مفاجالأة  الرسول الكريم ان يخل   ألم يش

غير متو عة لخصومد  و ال لهم ببراءة وطهر  لقد أصالهرت ملاليكم ميمونالة بنال  الحالارث 

ع وصالنع    نقيم األفراحووغداع نعلن النكاح   الهاللية ع رابعا ومانا عليكم لو منحتموني يوما

 لكم طعاما ودعوتكم مليد 

  وكانالال  مفاجالالأة صالالادمة أن تغالالدو تلالال  أنالالد نسالالاء  الالريو جمالالاالع كانالال  ميمونالالة الهالليالالة 

الحسناء زوجة للرسول الكريم  ولالم يطالا حويطالب بالن عبالد العالزى أن يتحمالل نلال  و الال 

  حاجة لنا ب  وال بطعام  اخر  عناننننبليم  ال

و الال لالد أساليد بالن ح الير كالحب  يالا عالدو هللانن   أثار هحا المو ف الللاليم غ الب الصالحابة

ع....  ليس  بارض  وال أرض أبي   وهللا ال يخر  منها مال طائعا

ع أ  ال يالالا لولكالالن الرسالالول الكالالريم التفالال  مليالالد فالالي ابتسالالامة وديعالالة و الالا سالاليد... ال تالالينوا  ومالالا

 ارونا في رحالنا....ز

 

ولكنالد   مر الصحابة بالخرو  من مكالةبية وأديوبالفعل استجاب الرسول الكريم لشرط الح

  حيال  كالان مسالتراح رفة عنالد وادي ساليلالفالي ضالواحي مكالة الجم كبيالرأعد بعناية لحفالل 

وهنالالاك بسالالط  الموائالالد الكريمالالة وأطلقالال  األفالالراح الميمونالالة بالالزوا   أهالالل مكالالة ونالالزهتهم 

ونالالودي فالالي نالالباب مكالالة من محمالالداع يالالدعوكم لوليمالالة األميالالرة الميمونالالة.... وتسالاللل   ميمونالالة

اميالة  وفالي تلال     علاله رغالم حنالا  سالاة القلالوب مالن بناليالشباب لواناع من مكة مله سرف

 حالواجزوهالدم  مالرة واحالدة ا بالالدف  بووضالر الليلة الجميلة فرح النالاس وغنالوا وطربالوا

ع مالن البالكراهية التي جهدت  الريو فالي بنائهالا ومح ي والحقالد غالكامهالا خالالل عشالرين عامالا

 والجاهلية.

 

 

ولالوال رجالال ميمنالون ونسالاء "  وفي هحا الحدث الفريد نزل  ييات كريمة في سورة الفتح

 (25)سورة الفتح  "بكم منهم معرة بغير علمصيبميمنات لم تعلموهم أن تطيوهم فت
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تسالالاللل خيالالالرة نالالالباب مكالالالة ملالالاله الرسالالالواللكريم فالالالي المدينالالالة يبايعونالالالد  وبعالالالد أسالالالابيع  ليلالالالة

عل اإلسالم وكالان مالنهم خالالد بالن الوليالد وعمالرو بالن العالا  وعثمالان بالن طلحالة الحجبالي  

 م  لقد رمتكم مكة بأفالن أكبادهاننويومها  ال الرسول الكري

 

وأصالالبحوا  وهكالالحا بالالدا أن نالالباب مكالالة ال يعولالالون فالالي نالاليء علالاله  يالالادتهم القبليالالة الحا الالدة 

يتخالالحوا أمالالاكنهم فالالي يالالدركون أن ريالالاح التغييالالر  ادمالالة مالالن المدينالالة المنالالورة وأن علالاليهم أن 

الثالثالة أنالهر نالباب العالرب  وكتالب هللا علاله  هاليالء المركب الجديد  وبالفعل فقالد أصالبح

 أيديهم سلسلة انتصارات هائلة ال ينساها التاريخ.

 

 بانتظار يوم الفتح األعظم

 

وفيمالا   حديبية تغير كل نيء  وحصل اختالل ف يع في مراكالز القالوىخالل عامين بعد ال

ع وخاصة من أبنائها كالان مجتمالع المدينالة يالزداد  الشباب كان   ريو تفقد أنصارها تدريجيا

ع حالالول الرسالالول الكالالريم وأصالالبح  المدينالالة تنت الالر فرصالالة مناسالالبة لالالدخول  ع وتماسالالكا تالحمالالا

األخال ي الحي نص  عليالد الحديبيالة وهالو الشرط  الة  ولم يكن يحول بينهم وبين نل  ممك

ع أن توضع الحالرب بالين النالاس عشالر سالنين  وكالان هالحا الشالر ع ملزمالا ط دبلوماساليا وأخال يالا

 ول هللا ولم يكن من نأند نق  العهود.لرس

 

صالاللح برعونتهالالا نق الال   الالريو حصالالل مالالا كالالان ينت الالر  و وفالالي نالالعبان مالالن السالالنة الثامنالالة

ع الحديبية و تلال   ومال   وطالار الخبالر ملاله المدينالة علاله يالد ل فالي خزاعالةمالن حلفالاء الرسالو ا

 نن الال لالد رسالول هللا كلمالة واحالدة  نصالرتوحين  ام يستغي  في المدينة عمرو بن سالم  

 ولكن لم يفصح عن أي نيء يخر...

وبعد أسابيع  ليلة سار الرسول الكريم بجيو فيد عشرة يالف مقاتل في جهد حكاليم ود يالا 

 المدينة المنورة.وانطلا في مطلع نهر رم ان من 

ع مالن الرسالول بعالد نق الها  لم يخبر أحالداع بجهالة خروجالد  وكانال   الريو تتو الع عمالالع عنيفالا

ر الرسالول جيشالد بالالتحرك صالوب الشالام  وبالفعالل ماللصلح الحديبية  وفي سياسة حكيمة أ

مكالة يمنالة ال    ممالا يعنالي أنن الجيو  د تحرك صالوب الشالامأطارت األخبار مله  ريو ب

بنيتالد دخالول مكالة يو جالفالي ال يالوم أخبالر الرسالول أصالحابد بأس عليها  وبعد يوم أو بع 

نالوب بعالد مساليره ملاله الشالمال  وخالالل أيالام كالان  الد أحالاط بمكالة مالن جوتحول  افالع ملاله ال

 ند يقاتل في الشام.ة  تحسب أنعبها األربع فيما  ريو غافلة غارّ 
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الكان يريد أن يدخل مكة بدون دمالا ه عنهالا ء  وهالحا كالان هدفالد األول  وألجالل نلال  فقالد عم 

األخبالار  وحالين وصالل ملاله عسالفان علاله مشالارف مكالة كالان ال بالد مالن دبلوماسالية حكيمالالة 

لتجنب الحرب  وربما كانال  تفاصاليل فالتح مكالة أروع أيالام الدبلوماسالية النبويالة فالي تجنالب 

 الحروب وبناء السالم.

 

س مشالالهد دخولالالد مكالالة  فالالأبو سالالفيان هالالو رأهكالالحا رسالالم رسالالول هللا  نال بالالد مالالن أبالالي سالالفيان

  وهو زعيم مكة بال منازع  وهو الشخص الوحيد القالادر أن يحقالن الالدماء فالي مكالة  ريو

لو أراد السلم  ولكن نل  ال يالتم بنقالاش دينالي أو حقالو ي  بالل منالد يتطلالب دبلوماسالية فريالدة 

 تجمع بين القوة والحكمة والمصلحة  وهكحا كان.

 د توله هحه المهمة العباس بن عبد المطلب عم الرسول الكالريم الالحي كالان ال يالزال يقاليم و

  وبالفعالل تمكالن مالن اسالتدرا  أبالي سالفيان دون أن أبي سفيان ويحتف  بصالتد معفي مكة 

ع  وحالين وصالل  يعلم عبر المفاوض الخزاعي بديل بن ور الاء الالحي كالان يكالتم ميمانالد أي الا

م العبالاس وأمالام عينيالد مشالهد له عسفان وجد نفسد مبانرة أمام مع صديقد بديل أبو سفيان

 الكريم لفتح مكة..... الف صحابي جا وا مع الرسولعشرة ي

وكيالالف جالالرى كالالل هالالحا  وكانالال  جواسيسالالد  الالد  نلالالم يسالالتطع أبالالو سالالفيان أن يفهالالم مالالا حصالالل

العبالالاس ويحالال  يالالا أبالالا سالالفيان تعالالال  أخبرتالالد من محمالالداع يقاتالالل فالالي الشالالام  وعلالاله الفالالور  الالال

تأمن ل  رسول هللا  بل ان يدخل مكة بمن معد من  بائل العالرب فيكالون نل  الريو ملاله أس

 يخر الدهرنن

ع للتفكيالر حتاله صالار علاله بغلالة العبالاس وهالو يتواثالب بالد ملاله خيمالة  لم يجد أبو سالفيان و تالا

الخطاب يطارده بساليف  هم عمر بنأ عدد من الشباب المتحم  وعله رأسالرسول فيما بد

 أحد...بدر و لشهداء ر مندالقصا  ليثأ

تاليح أفسالد أساليراع فالي خيمالة الرسالول  و الد تم تنفيح خطة العباس بنجاح  ووجد أبو سالفيان ن

لالصوات الغاضبة أن تهتف مطالبالة براسالد فيمالا كالان العبالاس يرفالع يديالد بال عالن جالواره 

 البي سفيان...

 

 وحالين رأى وعلاله خطالم الالوادي أمرالرسالول الكالريم أن تجتالاز الكتائالب كلهالا أمالام عينيالد 

ومالا  د صار مل  ابن أخي  الغداة ع يماننالعرض العسكري المهيب  ال ألبي سفيان   لق
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وصرخ في وجهالد ... حامال للواء  واجتاز أمامد سعد بن عبادة  ء طا ةننألحد بقتال هيال

ع.... ننيا أبا سفيان ويل   .. اليوم يوم الملحمة... اليوم يحل هللا  ريشا

ل  الزعيم المطاع مله أسالير مرتعالد تطالوف بالد الحتالوف  لالي  لالد وخالل ساعات تحول ن

 ير من حولد  وال رجاء لد في نصر وال نجاةن..صن

ابا سفيان ... لدي  فرصة إلنقان روحال  وحمايالة مالدينت ... لمالانا تصالر بغبالاء علاله القتالال 

األصالنام بال معنه, لقد تم كالل ناليء ولالم تبالا مال سالاعات  ليلالة وتنتهالي ملاله األبالد ساليطرة 

 البلهاء عله مكة  وسيحهب عبادها مله الجحيم....

ع نهايالة المشالروع  رسالول هللا فالي خيمالة وبعد حالوار طويالل أعلالن أبالو سالفيان أنالد يفهالم تمامالا

ن عهالد األصالنام أو الجاهلي  وأن األيام تتجد لبناء الدولة الحديثة عله أساس من التوحيد 

ع  مالالرتملالال  مالالن األ األوثالالان  الالد ولالاله  وأن لالالو كانالال  منن ألغنالال  عنالالد فالالي محنتالالد هالالحه   نالاليلا

رب  وكالف جمالاح المغالامرين مالن أظهر رغبة بالتعالاون فالي منالع الحالو ا بالشهادتين ونط

  ومد.

 

ب حعله الفور اتخح النبي الكريم سلسلة مجراءات دبلوماسية لطمأنة أبي سفيان  وأمر بسال

ع  البنالد  الي  بالن سالعد  ودفالع اللالواءبالملحمالة  اللواء مالن سالعد بالن عبالاده الالحي توعالد  ريشالا

ع  ..و ال  بل اليوم يوم المرحمة و ال ألبي سالفيان انهالب ملاله  ومال   نن اليوم يعز هللا  ريشا

يا أبا سفيان  وأعلن فيهم  من دخل داره وألا عليد بابد فهو يمن   ومن دخل المسجد فهو 

 يمن  ومن دخل دار أبي سفيان فهو يمننن

 

و ف الجديد البي سفيان  فقد كان غاية مالا أنجالزه وخالل ساعات صدم فيها القرنيون بالم

سالفيان  باليدخالل دار أ ومالنيمالن  ومن دخل المسجد فهو يمن ومن دخل داره فهال  لهم أنقال

 ننفهو يمن

نزع فيهالا  حكمة ع يمة من رسول هللااله بيوتهم ومله المسجد  وكان  س وانصرف النا 

يطفالالا نالالار الحالالرب  وو الالف فتيالالل حالالرب كانالال  ونالاليكة  واسالالتطاع بدلوماسالالية نالالادرة أن 

 ننعزيزاععله أبواب الكعبة يقول لخصومد التاريخيين  انهبوا فانتم الطلقاء

 

 

 

أوضالح معالالم الهالدي النبالوي فالي مرادة الساللم   األحالداث مالن الحديبيالة ملاله الفالتح  د مثلاللق

ع كبيالراع وبالفعالل فقالد جالاء الساللم  واختيار الدبلوماسية بدل الحرب  و د نجح في نلال  نجاحالا
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بيا العملي لقول هللا تعاله  ومن جنحالوا للساللم فالاجنح لتطا   وكانالناس بأكثر مما تصوره

 لها وتوكل عله هللا.

 

ولالالي    ومالن المالحالال  هنالالا أن غايالالة الحالرب فالالي هالالحه اآليالالة كمالالا حالددها القالالرين هالالي السالاللم

ع لو الالالف الحالالالرب  والالالالدخول فالالالي  سالالاللمالالالالدخول فالالالي اإلسالالالالم  فقالالالد كالالالان الجنالالالوح مل ال كافيالالالا

  الحكم االستثنائي في  تالال النالاس حتاله يقولالوا ال ات العيو المشترك  ولم يعد نلفاوضم

ة  وهو حكم دل  لد بع  األحادي   وهاهنا ف ن القالرين والسالنة ملد مال هللا ويقيموا الصال

ع  هاديان مله وجوب تقييد داللالة الحالدي  المالحكور بأنالد اسالتثناء مالن األصالل وأن لالد ظروفالا

العام هو السعي مله السلم والموادعالة  وهالو مالا دلال  لالد صالراحة اآليالة خاصة وأن الحكم 

القرينية الكريمة  يا أيها الحين يمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان مند 

 (208عدو مبين )سورة البقرة  لكم

 

ع  وال نالال  أن اسالالتعراض الموا الالف الدبلوماسالالية الحكيمالالة فالالي حيالالاة الرسالالول تحتالالا  كتابالالا

ع  ولكننا تخيرنا منها بع  أحداث الحديبية والفتح  وفي كل يوم من أيامد صالله هللا  خاصا

عليالالد وسالاللم روائالالز نالالور  ومعالالالم حكمالالة ودبلوماسالالية  نجحالال  فالالي و الالف الحالالرب ومهالالدت 

 السالم.االرض لقيام 

وبقالالي ان نشالالير أن سالالائر مالالا روينالالاه فالالي السالاليرة النبويالالة فهالالو مقتالالب  مالالن سالاليرة ابالالن هشالالام 

ا تبسالنا  كثير  وهما أوثا ما كتبد العلماء فالي الساليرة النبويالة المباركالة  وحيال  وسيرة ابن

 من سواهما لزم  اإلنارة مليد.
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 عمر بن الخطاب

 رائد السلم والدبلوماسيةباني الدولة، و

 م 644 – 579هـ      23 -ق.هـ  44

 

العالالم   والحكمة فاليأبرز رموز العدالة واحد من عمر بن الخطاب انهر خلفاء اإلسالم و

لالالو كالالان  رواه الترمالالحي وأحمالالد  و الد أنزلالالد النبالالي الكالالريم منزلالالة خاصالالة  وورد فيالالد حالالدي 

 والشريعة. ةومنزلتد كبيرة في اإلسالم والفقد والعقيد  بعدي نبي لكان عمر

ي موا فالد الجليلالة ادراع مالا نالروقوة والشالجاعة والصالالبة  ولكننالا نالومع أن عمر انتهر بالال

صالالح   وكالحل  رسالالتد فالي الدبلوماسالية ومالتشالييداالصالالح والبنالاء وكمالة والحأي ا في 

 الجهاد.

ع  ولكالن  ع صاللبا عله الرغم من الصورة المشهورة لعمالر بالن الخطالاب أنالد كالان رجالالع  اساليا

الجليالل يالدفعنا ملاله فراءتالد مالن زوايالا أخالرى  فقالد كالان  حابيصكفاح هحا ال راءة متعمقة ل

 اإلسالم. الدبلوماسية األول فيالفاروق رضي هللا عتد رجل 

ين كالان هالو ركقين بكلمالة الحالا  وأن صالوتد فالي تحالدي المشالرأس النالاطه لالمع أند كان ع

عمالر جهالاراع نهالاراع و الال  الصوت األعله  وحين هاجر المساللمون فالرادى متخفالين هالاجر

اجر راء هحا الالوادي فال نني مهالكلمتد الواضحة  من أراد أن تثكلد امد ويوتم ولده فليلقني و

 اآلننن

عنيالالف اللسالالان رحالاليم  دي ولكنالد كالالان فالالي الوا الالعحالالالطافحالالة بالت دوعلاله الالالرغم مالالن عباراتالال

وكالالان يقتالالرح الثالالأر ويلالالة نالالهد مالالع الرسالالول الكالالريم المغالالازي كلهالالا وفالالي حياتالالد الطالقلالالب  

  اسالمد بالصالالبة والثبالات والشالدة  وسالتتوله هالحه الصالفحات التعريالف والقصا  وارتالب

ع  ع. بعمر بن الخطاب حكيما ع ضاريا ع في غمار الصورة المشهورة لد محاربا  دبلوماسيا

بيالده أحالداع مالن المشالركين   وتجدر اإلنارة أن النبي الكريم عليالد الصالالة والسالالم لالم يقتالل

عله الرغم مالن أنالد كالان دومالا فالي الصالف األول فالي المالحالم  وفالي الحالدي  أن المشالرك 

  وكان  الد نالادى في معركة أحد خلف بن يبالسيف هو أبالوحيد الحي ضربد النبي الكريم 

النبالالي  ف الالربدال نجالالوت من نجالالا  وأ بالالل علالاله النبالالي الكالالريم  الالاتال او مقتالالوال  ننأيالالن محمالالد
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  و الالال لالالد أصالالحابد ال بالالأس فجرحالال  خفيفالالة الكالالريم ضالالربة بسالاليفد أصالالاب  منالالد جراحالالة

 صغير  ولكن ناء هللا أن يتطور نل  الجرح خالل أيام ويهل  بد أبي بن خلف.

ع عمر بن الخطالاب  اق نفسد ف نالسيوفي  مال  نيكلالم يعالرف أنالد  تالل أحالداع مالن المشالرأي الا

 في معركة بدر.  ونل  العا  بن هشام

ولكالن مالن  المشركين  منعله الرغم من ندتد  وطلبد المتكرر من النبي أن يقتل أفراداع و

ع بالموادعالة والساللم الميكد  كالان ي هالر  وكأنمالا أن مطالباتالد بالقصالا  كانال  تنتهالي دومالا

حه الحقيقالة هالي جالواب أبالي بكالر اس الوسال  واالعتالدال  وربمالا كانال  هالالتشدد لي من للن

مالانا تقالول لربال  منا وليال   اعترض عليد طلحة في استخالفد عمراع من بعده و ال عندما 

ني ن أ ول  وليال  علاليهم خيالر أهلال   منالي أرى مالا بالد فقال  أباس تخوفو  علينا ف عا غلي عا

ع ورحمة.من الشدة ل  ما يراه بي من اللين  ولو  د ولي لكان للناس حلما

وعقالب مالالوت النبالالي الكالالريم ظهالالر المرتالالدون وانقلبال   بائالالل كثيالالرة علالاله اإلسالالالم  وانالالتهر 

مو ف أبي بكرالحازم في مواجهة الردة  كمالا سالجل فالي التالاريخمو ف عمالر بالن الخطالاب 

 الحي دعا اله البح  عن خيار يخر غير الحرب.

ع عالن وجهالالة ن الره فالي البحال  عالن حلالالول وتحالدث عمالر  بالن الخطالاب ملالاله أبالي بكالر معربالا

ع نالهدوا نالهادة اإلغير الحرب  و ال للصدي ىأخر   فكالان مو الف سالالما كيف تقاتل  ومالا

ع في  ول د وهللا ال اتلن من فرق بين الصالة والزكالاة وهللا لالو منعالوني عنا الا الصديا حازما

 .قاتلتهم عليهالكانوا ييدونها لرسوالس 

ع عالالن رأيأكالالان ر ي الصالالديا ورضالالي فالالي النهايالالة غلالالب رأوالصالالديا   ي الفالالاروق مختلفالالا

تمالاع األمالة أولاله مالن نالتاتها  وحفال  النالاس وأثناله علاله مو الف الصالديا  فاجعمر خيار 

 ب فيالبح  عن سبألخرى غير الحرب.اي عمر بنالخطرأ التاريخ

المرتدين  ولكند رفال  ومع أن عمر بن الخطاب لم يخر  عن برنامج األمة في مواجهة 

ب التمادي في هحه الحرب  وراى أن علينا أن ننهيها با الل األضالرار وأن نعتمالد فالي الحالر

يوف أن توغل في دماء المخالفين  وانالتهر فالي التالاريخ الق اإلسالم  وأن ال نسمح للسأخ

فالي حالا مالال   مو فد من خالد بنالوليد  فقد اعترض أند االعتراض عله تجالاوزات خالالد

ع  ديا لالالم يعالالزل خالالالداع و الالال  مالالاويره  ومالالع أن الصالالبالالن نالال لد هللا علالاله سالالكنالال  ألعالالزل سالاليفا

لالد  واعتبالر أن خالالد م يكتم أبداع مو فد الشالديد ضالد خاولكن عمر بن الخطاب ل  مشركينال

ع.  يجيد خيار الحرب وال يجيد خيار السلم  و ال من في سيف خالد لرهقا
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هالو  ليالد كالان أول  الرار اتخالحهخالفالة معهالدت الومع أنالد التالزم بقالرار الخليفالة  ولكالن حالين 

عزل خالد بن الوليد  ولم يكن عزلد لسبب نخصي أو  بلي بل  ال بوضوح من في ساليف 

ع  ومني أخشه أن يصيب من المسلمين مثل ما أصاب بمال  بن نويره.  خالد لرهقا

 

أميالل الف بالين عمالر وخالالد ولكننالي المبالغة في وصالف هالحا الخالمله وتحهب كتب التاريخ 

ع  أن الحالرب ضالرورة وال الرورة تقالدر   يتصل بر ية عمر فالي محدوداع مله أند كان خالفا

ن األمالة  أن تكون الحرب هي خيار األمة بل هي  در ندفع بد الشالر عالبقدرها  وال ينبغي 

ة من اإل دام والشجاعة بحيال  ال يهالاب الحالروب  و الد عالاش في حين كان خالد عله درج

كه عله فراش المالوت أنالد يمالوت علاله فرانالد و الال ال نامال  حياتد عله ظهر جواده  وب

 أعين الجبناء.

ع بالرد السالبايا التالي سالا ها خالالد وغيالره مالن  وفي سياق يخر فقد  ام عمر بن الخطالاب أي الا

نصالالاف عنالالاء مالالا ه السالالبايا ملالاله أهاليهالالا  وعوضالالهم ب أمالالراء حالالروب الالالردة  وأمالالر بالالرد هالالح

وهو مو ف هام في رف  ظالاهرة السالباء كلهالا  أو  الل هالو ودفع الفدية ألهاليهن  كابدوه  

اتباع حكيم لمنهج الرسول الكريم في رف  السبي كلد كما  دمناه في يوم حنين. 
6

 

ع ومالن خالالد بالن الوليالد بشالكل خالا   من مو ف عمر بن الخطاب من حالروب الالردة عمومالا

ماسالالية بالالدل يعالالزز الفكالالرة التالالي نبسالال  القالالول فيهالالا وهالالي أن عمالالر كالالان مالالن أنصالالار الدبلو

الحرب  وأند عله الرغم من صوتد الجهالوري ونبرتالد المتحديالة ونالجاعتد ال الاهرة كالان 

 من دعاة السلم والحوار والمصالحة.

 وسنختار من حياتد الكريمة موا ف ثالثة لتعزيز هحه الفكرة.

 

 فتح المقدس ودبلوماسية حوار األديان:

ونل  منح أن انتقالل  سالطنطين الكبيالر ملاله  كان  كنيسة القدس نر ية تتبع لهر ل و يصر 

وتجتهالالد فالالي   كهالالاووكانالال  بالالالطبع تسالالير فالالي هالالوى مل القسالالطنطينية مطلالالع القالالرن الرابالالع 

محبالالالاط يمالالالال المسالالالملين بالالالالتحرر مالالالن الالالالروم ومعالالالادة بالالالالد الشالالالام ملالالاله عروبتهالالالا بعالالالد أن 

 عام. ئةستمااستعمرها اليونانيون ثالثة  رون واستعمرها بعدهم الرومان والروم نحو 

                                                           
6

 40ص  18ابن األثير، عز الدين علي بن أبي الكرم ، الكامل في التاريخ، ج  
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 نون فالي مالدطلالا الفالاتحهجرية وان 13يد الفاتحين منح عام ومع أن مدينة دمشا سقط  ب

فالي  كثيرة في الشام  ولكن عمر بن الخطاب أمر بان تبقاله القالدس خالار  العمالل الحربالي 

ع تالنص علاله حمايالة أصالحاب  تأكيد لحصانتها الدينية  و الد كانال  وصالاياه للمجاهالدين دومالا

 ن أمرنا بتركهم وما يدينون.الدير والصوامع  الحي

هجريالالة وفالالرار القالالوات الروميالالة مالالن الجنالالوب  15وفالالي أعقالالاب معركالالة اليرمالالوك عالالام  

ع السالسوري أصبح  القدس بحكم  ا طة عسالكريا  ولالم يكالن دخولهالا يكلالف المساللمين ناليلا

بعد أن أصبح  مدينة بدون جيو  وكان باإلمكان الالدخول مليهالا ببسالاطة ومخالرا  الكهنالة 

منها  خاصة أنها تعتبر فالي األدباإلسالالمي مدينالة هامالة حيال  ارتبطال  بمعالرا   والرهبان

الرسواللكريم وفي الحدي  الصحيح  ال تشد الرحال مله مله ثالثة مساجد المسجد الحرام 

 ومسجدي هحا والمسجد األ صه.

ع في دبلوماسية الحوار الديني  وأمالر  واتالد  ع تماما المقاتلالة ولكن عمر بن الخطاب كان د يقا

بكل صرامة أن يتجنبوا أي لون من الصراع العسالكري فالي القالدس  ونالعوراع منالد بخطالر 

ع ملاله القالدس ليالتم مراساليم دخالول المدنيالة المقدسالة سالل ع هحه المهمة  الام بالسالفر نخصاليا ال  ما

ع  ضمن تفاصيل خاصة بها دون سائر   المدائن.حربا

 

ع مالن الدبلوما ية الحالوار سالية الجديالدة وهالي دبلوماسالوهكحا ف ن عمر بن الخطاب افتتح لونالا

 ائالالالد الجالالاليو اسالالالتالم مفالالالاتيح المدينالالالة ينبغالالالي أن يكالالالون بالالالين  نالالالالديني  فمالالالن المعالالالروف أ

له عالرف قريب م  ولكن عمر بن الخطاب تجاوز هحا العرف الحاكم القدسبين المنتصرو

ع حيال  و الف بنفسالد  بالالة األسالقف المساليحي  واختالار اسالتالمها  مالن أند مند تالأثيراع ووعيالا

ياسالة  ولكالن عمالر بالن الخطالاب أراد الس رجال الالدين  مالع أن الحالرب والساللم نالأن رجالال

الم سالتتماعية بعيداع عن الحرب  فقام بنفسد بادينة دوراع رائداع في الحياة االجنيبقي لهحه المأ

 كان  تعرفد العرب من  بل. جديدة ال تشبد في نيء مامفاتيح القدس في أجواء 

 دبلوماساليةبسلسلة روايات تيس  لنوع خالا  مالن  استالم مفاتيح القدسوارتبط  حادثة 

 .التعامل مع المدن الدينية

كتاب أبالي عبيالدة مالن في المدينة روى الوا دي في فتوح البلدان أن عمر بن الخطاب تلقه 

ان القدس محاصرة وهي عله ونال  السالقوط بعالد أن فالر جاليو الالروم  وأن  يخبرهالشام  

ع.أسقف بي  المقدس ي  طلب ان يستلم المدينة خليفة المسلمين نخصيا
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جمع عمر الصحابة فقرا عليهم الكتاب فاستبشروا بد فقال  ما ترون رحمكم هللا فيما كتالب 

بد أبو عبيدة  فكان أول من تكلم عثمان بن عفان رضالي هللا عنالد فقالال  يالا أميالر الماليمنين 

ن علاليهم  و الد حاصالر أصالحابنا أن هللا  د أنل الروم وأخالرجهم مالن الشالام ونصالر المساللمي

ع م ةمدينال ع  يليالالاء وضاليقوا علالاليهم وهالالم فالي كالالل يالالوم يالزدادون نال وضالالعفا وأرى أن ال   ورعبالالا

فالالال يلبثالالون مال اليسالالير حتالاله   ولقتالالالهم مسالالتحقر نالال  بالالأمرهم مسالالتخف  تسالالير ملالاليهم  ليعلمواأ

 .ينزلوا عله الصغار ويعطوا الجزية

  هل عنالد أحالد مالنكم رأي غيالر هالحا  را و الفلما سمع عمر نل  من مقال عثمان جزاه خي

منالي أرى منال  أن سالرت ..... فقال علي بن أبي طالب رضي هللا عند نعم عندي غيالر هالحا 

ملالاليهم فالالتح هللا هالالحه المدينالالة علالاله يالالدي  وكالالان فالالي مسالاليرك األجالالر الع الاليم فالالي كالالل ظمالالأ 

هم حتاله تقالدم ملاليهم فال نا أنال   الدم  علالي  جباللكالل وفي  طع كل واد وصالعود   ومخمصة

دمن أن يياسالوا منال  ومالن بالكان لال  وللمساللمين األمالن والعافيالة والصالالح والفالتح  ولسال  

فالال يتخلفالون عنالد    الصلح ويمسكوا حصنهم ويأتيهم المدد مالن بالدهالم وطالاغيتهم فيالدخل

 .والصواب أن تسير مليهم أن ناء هللا تعاله

ثمالان الن الر فالي ففرح عمر بن الخطاب بمشورة علي رضي هللا عنالد و الال  لقالد أحسالن ع

 .وأحسن علي المشورة للمسلمين فجزاهما هللا خيراع   المكيدة للعدو

ك فيهالا  ويهمنالا يالروهكحا فقد  رر الفاروق السفر مله بي  المقدس لتسلم المدينة من البطر

هالدف الهنا تسلي  ال وء عله الجانب الدبلوماسي الحي أظهره عمر بن الخطالاب لتحقيالا 

روحية يمنة خار  الحرب  وتحييد المالدن الدينيالة عالن الصالراع  بناء منطقة رئي  وهو ال

كالون مالوئالع ل  وتأكيالد الحريالة الدينيالة فيهالا لتومسالباغها مالا تسالتحقد مالن هيبالة وو الار وجالال

ع الهل األديان سواء دخلوا في اإلسالم أم لم يدخلوا فيد.  ومالناع يمنا

حالالام القالالدس ومعالنهالالا مدينالالة خالالح بكالالالم عثمالالان ويالالأمر الصالالحابة با تألقالالد كالالان ب مكانالالد أن ي

مسالالالمية بالكامالالل  ومخالالرا  الكهنالالة والبطالالاريا منهالالا  حيالال  ال يوجالالد مالالن يالالدافع عالالنهم أو 

في الوا ع ر ية بعيدة وحكيمة  فالي حمايالة اختار  يحميهم بعد فرار الجيو الرومي  ولكند

 ومهد المسيح ومعرا  اإلسالم. مبراهيمالتنوع الديني في القدس بلد 
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بن الخطاب أن يدخل القدس بطريقة مختلفة ال تشبد مالا تعارفالد الملالوك  ولالم واختار عمر 

يختالالر أبهالالة القياصالالرة وال األكاسالالرة  وال حتالاله وصالالايا التجمالالل والبهالالاء للملالالوك التالالي كالالان 

 النبي الكريم يلتقي بها الوفود ومنما اختار مشهداع غاية في الزهد والتصوف...

بيال  المقالدس ومعالد غالمالد أساللم بالن بر الان مشهد عمر عند وصولد ملاله  الوا دي ويصف

وعليالد   مر عالة مالن صالوف أنالد كالان يرتالدي  بلغنالي ممالن أثالا بالد عله بعير واحد  فيقالول

مزار وخفّان وعمامة  وهو يخالح بالرأس راحلتالد يخالوض المالاء  و الد خلالع خفّيالد  وجعلهمالا 

تح  مبطيد   الوا  لد يالا أميالر الماليمنين  اآلن يلقالاك الجنالود وبطار الة الشالام  وأنال  علاله 

 هحه الحالةن  ال عمر  منا  وم أعزنا هللا باإلسالم  فلن نلتم  العّز بغيره.

 

لالاله سالاللوك عمالالر بالالن الخطالالاب هنالالا علالاله أنالالد مجالالرد زهالالد وترفالالع عالالن وال ينبغالالي أن ين الالر م

الالالدنيا  بالالل هالالو فالالي الوا الالع  الالراءة د يقالالة لبنالالاء دبلوماسالالية الحالالوار الالالديني  وتأسالالي  مدينالالة 

اإليمان المشترك التي تتسع لكل أبناء األديان  و يالام نلال  علاله أسالاس المسالاواة والتكامالل 

سالائر روايالات فالتح بيال  المقالدس الرغبالة والثقة ولي  عله أساس القهالر والغلبالة  وترسالم 

األكيالالدة عنالالد عمالالر بالالن الخطالالاب فالالي عالالدم نالالزوح النصالالارى مالالن القالالدس  وتالالوفير ظالالروف 

م الالامتهم وحقالالو هم علالاله وجالالد مالالرض  ومالالنحهم الحريالالة الدينيالالة المطلوبالالة لتعزيالالز التنالالوع 

 الثقافي والوجود الديني في القدس والحيلولة دون نزوح هحه الديانة من المشرق.

لوند العهالد أفتحوا الباب وخرجوا مله عمالر بالن الخطالاب يسال  يروي الوا دي أنهم وفي نل

فلمالا ن الر ملاليهم عمالر علاله تلال  الحالالة تواضالع س   والميثاق والحمالة ويقالرون لالد بالجزيالة

 عالوا ملاله بلالدكم ولكالم الحمالة والعهالد ثم نالزل ملاليهم و الال ارج  وخر ساجدا عله  تب بعيره

.لم يغلقوا األبواب ورجع عمر مله عسكره ال فرجع القوم مله بلدهم و 
7

 

 

الروايات مبالغ فيها  وانهالا وضالع  إلظهالار تواضالع عمالر  يعتبر بع  الباحثين ان هحهو

يمالا  دمالد الوا الدي والالبالنري وابالن سالعد وابالن هالحه الروايالات هوزهده  وفالي الوا الع فال ن 

بالالن الخطالالاب بالغالالة  وأعتقالالد ان رسالالالة عمالالر عسالالاكر وابالالن من الالور  والروايالالات متقاربالالة 

ومالالة القالاليم التالالي  لوماسالالية الحالالوار الالالديني  والتقالالدم ملالاله القالالوم بمنالوضالالوح فالالي دعالالم دب

ع حترمونهالالا  ويتعالالارفون عليهالالا  فقالالد أي راد ان ينقالالل األمالالر مالالن كونالالد حالالواراع بروتوكوليالالا
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ع ملالاله سالاللوك حالالواري دينالالي تهالال روحالالي علالاله  الاليم ة والسالالمو اللن فيالالد  الاليم الف الالييمدبلوماسالاليا

 دبلوماسي.صالح والتبادل الالمالنصر و

 

ك ورجالال يالررلخطاب كتابة العهد بيند وبين البطوبعد مشاورات وتناصح أنجز عمر بن ا

الالالدين النصالالارى  وهالالحا الميثالالاق سيصالالبح اسالالمد خالالالل التالالاريخ العهالالدة العمريالالة وسالاليعلقد 

ع جالنصارى في كنائسهم في كل مكان  وهالو مالا اعتبالر أكثالر عقالد ا تمالاعي تنالوراع وتسالامحا

 ي تل  المرحلة من العصور الوسطه.ف

كمالالا رواهالالا نالاليخ المالاليرخين والمحالالدثين الطبالالري فالالي تالالاريخ األمالالم ” العهالالدة العمريالالة”و

 والملوك تنص عله التالي 

ع “ هالالحا مالالا أعطالاله عبالالد هللا  عمالالر  أميالالر المالاليمنين  أهالالل ميليالالاء مالالن األمالالان  أعطالالاهم أمانالالا

وبريلهالالا وسالالائر ملتهالالا  أنالالد ال تسالالكن ألنفسالالهم وأمالالوالهم ولكنائسالالهم وصالاللبانهم وسالالقمها 

كنائسالالهم وال تهالالدم  وال يالالنقص منهالالا وال مالالن حيِّزهالالا وال مالالن صالالليبهم وال مالالن نالاليء مالالن 

أموالهم  وال يركرهون عله دينهم  وال ي اّر أحالد مالنهم  وال يسالكن ب يليالاء معهالم أحالد مالن 

  اليهود.

يَعهم وصاللبهم  فال نهم ومن أحب من أهل ميلياء أن يسالير بنفسالد ومالالد مالع الالروم ويخلالي بِال

يمنون عله أنفسهم وعلاله بِاليَعهم وصاللبهم حتاله يبلغالوا أمالنهم. فمالن نالاء مالنهم  عالد وعليالد 

ومالن نالاء رجالع ملاله أهلالد    ومن ناء سار مع الالروم  مثل ما عله أهل ميلياء من الجزية

”.ف ند ال ييخح منهم نيء حته يحصد حصادهم
8

 

 

نها هالالحا الالنص كانالال  بالفعالالل غيالالر متو عالالة وال وفالي الوا الالع فالال ن الحريالالة الدينيالة التالالي ت الالم

متصورة في عصر كان يغلب فيد عله الناس منطا  الناس علاله ديالن ملالوكهم  ولالم يكالن 

البطار ة أنفسهم يتو عالون أن ينالالوا حالداع مالن التسالامح يحفال  كنائسالهم وميسسالاتهم الدينيالة 

دينيالة تشالتمل علاله  بهحه الطريقة  فيأمنون عله بيعهم وصلبانهم  وتكون لكنائسهم حصانة

ع بالدون  امتيازات الحصانات الدبلوماسية  وتتيح لهم الحفاظ عله نسيجهم الديني حراع طليقالا

  يود  وفا منطا القرين الكريم ال مكراه في الدين.
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كما انتمل العهد منح النصارى حا التواصل مع بالد الروم فمن ناءسار ومن ناء بقي  

ا الالالدرب اآلمالالن الالالحي وفرتالالد االتفا يالالة للتواصالالل بالالين وال يمكننالالا هنالالا أن نتجاهالالل هالالدف هالالح

الكنائ  في فلسطين وبين النصارى في بالد الروم  و ناعتي أن هحا الدرب يهالدف بشالكل 

أساسي مله حماية التبادل التجاري واالجتماعي بين الشام وبالد الروم  واإلسهام في بنالاء 

 معارك.عال ات متوازنة في المستقبل بعيداع عن صوت ال

 

نص الالالحي رواه الطبالالري نالاليخ المالاليرخين  الالد تعالالرض جالالب اإلنالالارة هنالالا ملالاله أن هالالحا الالالوت

 لتشويد كبير خالل التاريخ  وتنا ل الالرواة صاليغة أخالرى للعهالدة العمريالة  رواهالا البيهقالي 

ع عالالن الالالنص المشالالهور   ع جالالحريا صالاليغة االسالالتعالء  وتغلالالب عليالالدوهالالو نالالص يختلالالف اختالفالالا

أال نحالالدث فالالي “فيالالد علالاله لسالالان النصالالارى المعاهالالدين    وممالالا ورد واإلناللواالسالالتكبار 

وال كنيسة  وال  الية وال صومعة راهب  وال نجدد مالا خالرب  مدينتنا وال فيما حولها ديراع 

منها  وأال نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين فالي ليالل وال نهالار  وأن ينالزل مالن مالر 

ساللمين  وأن نقالوم لهالم مالن مجالسالنا من بنا من المسلمين ثالثة أيالام نطعمهالم  وأن نالو ر الم

أرادوا الجلالالوس  وال نتشالالبد بهالالم فالالي نالاليء مالالن مالبسالالهم  فالالي  لنسالالوة  وال عمامالالة  وال 

نعلالالين  وال فالالرق نالالعر  وال نالالتكلم بكالمهالالم  وال نكتنالالي بكنالالاهم  وال نركالالب السالالرو   وال 

نالا بالعربيالة  نتقلد السيوف  وال نتخح نيلا من السالالح  وال نحملالد معنالا  وال نالنقو خواتيم

وال نبيع الخمور  وأن نجز مقاديم ر وسنا  وأن نلالزم زينالا حيثمالا كنالا  وأن نشالد الزنالانير 

علالاله أوسالالاطنا  وأال ن هالالر الصالالليب علالاله كنائسالالنا  وال نخالالر  نالالعانين وال باعوثالالا  وال 

”.نرفع أصواتنا مع موتانا
9

 

يشالالبد فالالي نالاليء  عقالالد منعالالان ومنالل وال ومالالن الميكالالد أن هالالحا الالالنص بالصالاليغة المالالحكورة

لالي  لالد العهدة العمرية التي رواها الطبري والتي يعلقهالا النصالارى اليالوم فالي كنائسالهم  و

عال ة من  ريب وال من بعيد بالعصر الحي كتب فيد فلم يكن في عصر الصالحابة نالعانين 

ع  ولالالم يعالالرف النصالالارى بشالالد الزنالالار علالاله أوسالالاطهم مال فالالي عصالالر الحالالروب  وال باعوثالالا

عله الرغم من نل  ح الي بروايالة جمالع كبيالر مالن الماليرخين والمحالدثين الصليبية  ولكند 

هحه الرواية باإلسالناد ملاله عبالد الالرحمن بالن غالنم   البيهقي وخاصة الحنابلة منهم  و د رفع

وعند نقل ابن كثيالر فالي التفسالير  وابالن عسالاكر فالي تالاريخ دمشالا  وعنهمالا نقالل ابالن زبالر 
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القنالالاع  وابالالن تيميالالة فالالي ا ت الالاء الربعالالي فالالي نالالروط النصالالارى  والبهالالوتي فالالي كشالالاف 

ع.   الصراط المستقيم  واعتمدها الحنابلة عموما

بنحو مائة  458هجري أسبا من البيهقي المتوفه  310أن الطبري المتوفه  ومن المعلوم

ع  وكحل  وابالن عسالاكر المتالوفه   774ابن كثير المتالوفه عالام  هو أسبا من وخمسين عاما

خالح الالحالا عالن السالابا  وال يعالرف تالاريخ عمالر بالن   وكان مالن المنطقالي أن يأ571عام 

الخطالاب أنالد نالالهد فالتح مدينالالة مساليحية مال القالالدس  وال يعالرف فالالي تاريخالد أنالالد كتالب عهالالداع 

 للنصارى مال في القدس  وهو ما تدل لد الروايتان.

ع وبالعودة مله دبلوماسية الحوارالديني  ف ع للقدس يختلف تمامالا قد اراد عمر أن يكتب تاريخا

فالالي حمايالالة  للالالدينريخ فالالتح المالالدائن  وأراد أن يبقالالي علالاله دور أساسالالي ومحالالوري عالالن تالالا

السالالالم فالالي المنطقالالة  وألجالالل نلالال  كتالالب بعنايالالة العهالالدة العمريالالة التالالي ت الالمن وجالالودهم 

ن لجالا مليهالا مالن متماعي بين سكان المدينة والمقدسة ودورهم في التماس  االجقو هم وحو

 خرى.األالشعوب

 

دخالل بيال  المقالدس وجالاء كنيسالة أن عمالر  لالدون فالي المقدمالةابالن خومن طريف ما أورده 

رك أريد الصالة  فقال لد  صالّل صحنها  وحان و   الصالة فقال للبطالقمامة  فجل  في 

منفالردا  فلّمالا   اله صالالتد موضع   فامتنع وصلّه عله الدرجة التي عله باب الكنيسالة 

 داخل الكنيسة ألخحها المسلمون بعدي و الوا هنا صله عمر.... رك لو صلي ر  ال للبط

رك  عله الصخرة التي كلم هللا فقال لد البط رك أرني موضعا أبني فيد مسجداع ثم  ال للبط

ع  فشالالرع فالالي مزالتالالد وتناولالالد بيالالده يرفعالالد فالالي ثوبالالد   كثيالالراع  عليهالالا يعقالالوب  ووجالالد عليهالالا دمالالا

أمر ببناء المسجد.وا تدى بد المسلمون كافة فزال لحيند  و
10

 

 

وم أو بالالين المسالاللمين والالالروم ومالالن وهكالالحا ف نالالد فالالي غمالالار حالالرب طاحنالالة بالالين العالالرب والالالر

الهم من أهل الشالام تمكالن عمالر بالن الخطالاب مالن االحتفالاظ بقسالم جالوهري مالن األرض وا

عله أعله درجة من األهمية خار  الحرب وخار  الدماء  وأعلن حماية الحقالوق الدينيالة 

  واستمرت القدس في دورها الروحي منالارة غير معتاد في نل  التاريخللمسيحيين بشكل 
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ألتباع المسيح  واستجاب لطلبهم الرئيسي في منع اليهود من الدخول مليهالا بعالد أن تسالببوا 

 في خرابها مرتين.

 

 

 

 موقف عمر بن الخطاب من إصالح فقه الجهاد:

في مصالح ثقافة الجهاد  فقالد تلقاله الصالحابة  وانتهر في التاريخ مو ف عمر بن الخطاب

الحروب التي خاضها النبي صله هللا عليد وسلم ضد أعالداء  خالل الكرام ثقافة الجهاد من

  فقالد اإلسالم في  ريو وخيبر وغطفان  ومن المعلوم أن اآليات األند هالي يخالر مالا نالزل

الالالروم والفالالرس   كانالال  األمالالة فالالي طالالور بنالالاء وحالالدتها  وكانالال  تواجالالد تحالالديات هائلالالة مالالن

وكالالالان علالالاله الجالالاليو  والتالالالي ظهالالالرت فالالالي حالالالروب الالالالردة  والقبائالالالل التيتعمالالالل لحسالالالابهما 

اإلسالمي أن يتصرف بصرامة وحسم  فال مجاملالة وال مالداراة  بالل منجالاز وحالدة األرض 

ع بوحدة جزيرة العالرب  والخالال  مالن المحتالل  واستقرار الدولة  وكان نل  يرتب  سياسيا

 الرومي فيالشام والفارسي في العراق.

 

العزيالز فالي أمالر الجهالاد   نزل في الكتالاب االصحابة عله األند مم وهكحا فقد م ه عمل

بعمالالوم العمالالل علالاله مالالا مالالات عليالالد الرسالالول... وبالالحل  فالال نهم عملالالوا  ونالالاع  فالاليهم  اعالالدة 

 وكالالحل   (37)التوبالالة  و الالاتلوا المشالالركين كافالة كمالالا يقالالاتلونكم كافالالة النصالو  فالالي الجهالالاد 

وانتهر بين المفسرين كالم الساللف بالأن ييالة  (5)التوية  وا المشركين حي  وجدتموهمفا تل

فح صاللسيف نسالخ  سالبعين ييالة  ومقت اله هالحه العبالارة أن كليالات الساللم والموادعالة والا

 والسلم  د نسخ  بدية السيف.

وردت عله غيالر المصالطلح صوليين نبهوا أن هحه العبارة ولكن المحققين من العلماء واأل

هالا الساللف ب الحياستقر أخيراع لكلمة النسخ وهو رفع الحكم الالحا بحكم سابا  ومنمالا  صالد

 التخصيص والتقييد والتأويل.

ولكالالن هالالحا الوا الالع الالالحي نالالهدتد الرسالالالة بعالالد مالالوت الرسالالول وارتالالداد العالالرب تغيالالر بشالالكل 

جوهري بعد انتهاء حروب الردة  واكتمل المشالهد بعالد يالومين فاصاللين همالا اليرمالوك فالي 
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الشام والقادسية في العراق  حي  بالدأ عمالر بالن الخطالاب سياسالة جديالدة فالي و الف الحالرب 

 والتحول مله الدبلوماسية والحوار.

 

 

 فارس: التوغل فيمن بن الخطاب موقف عمر 

ع تالالم  وعلالاله الالالرغم مالالن أن عصالالر عمالالر بالالن الخطالالاب كالالان عصالالر فتالالوح  وفالالي أيامالالد تقريبالالا

ع أن ال يمتالد الصالراع الروم  ولكن عم منتحرير العراق من الفرس والشام  ر كان حريصا

 بالد فارس وبحر الروم.له م

تحليالت مختلفة في سبب كراهية عمر للحالرب فالي فالارس وفالي بحالر الالروم  وللميرخين 

ويتم رب  نل  عالادة بقالدرات الجاليو اإلسالالمي الالحي ال يحتمالل توساليع الجبهالات  ورغبالة 

 عمر في تأجيل الصراع مله أمد يخر.

ع بالأن  ولكن دراسة متأنية لمو ف عمر بن الخطاب يجعلنا عله يقين أنالد كالان بالفعالل ميمنالا

هالي السالبيل الصالحيح لنشالر اإلسالالم وحفال  الدولالة  وأن مالن رسالالة  ماسية والحكمالةالدبلو

المسالاللم تحنالالب الحالالرب وتالالوفير بالالدائل مالالن السالاللم واالسالالتقرار لألمالالة وأن الدبلوماسالالية هالالي 

 البديل الوا عي والعملي عن الحرب. 

 

ان روع النبالي الكالريم فالي الالدعوة ملاله هللا وبنالاء األمالة  وكاللقد ورث عمر بن الخطاب مش

مالالن المنطقالالي أن يتحقالالا بنالالاء الدولالالة اإلسالالالمية علالاله أرض العالالرب الالالحين نالالزل القالالرين 

ع لقوم يعلمون  ومنالد لالحكر لال  ولقومال  وسالوف تسالللون  وكالان النبالي  ع عربيا بلسانهم   رينا

  فالال ن الكالالريم يوضالالح نلالال  مالالراراع  و الالال  يالالا ويالالح  الالريو لالالو خلالالوا بينالالي وبالالين العالالرب

 ...  أصب  منهم  اتلوا وبهم  وةنأصابونيكان لهم ما يريدون ومن 

كان المطلوب منن بناء الدولة النمون   ثالم دعالوة العالالمين ملاله الالدخول فالي اإلسالالم علاله 

أسالالاس النمالالون  الرائالالع الالالحي  دمالالد اإلسالالالم ألمالالة كانالال  عالالاثرة فالالي الشالالقاق والخصالالام 

حلالي الم بوضوح وكالان الهالدف المرواالستعمار والتخلف  وهحا بالطبع ما سعه مليد اإلس

ع  ثم الدخول في حوار مع العالم.باخ ع أو حربا  تصار هو تحرير أرض العرب سلما
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وألجل نل  ف ند لم يكن هناك أدنه تهاون في تحقيا وحدة الجزيرة العربيالة وطالرد الالروم 

ع  عربيالة  وكالان كالل ناليء من الشام والفرس من العراق  فقالد كانال  الشالام والعالراق أرضالا

اعهم ولسالانهم وأنسالابهم وخيالولهم وعالاداتهم  كالل ناليء فالي اء الناس وطبأسم  فيها عربي

ع هنا وفار ع مال الحاكم فقد كان روميا ع هناك  وكان من مقت اله سيالعراق والشام كان عربيا ا

رسالةالعدل والخيالر أن تسالاعد هالحه الشالعوب عل الالتحرر والخالال  ومالن ثالم اختيارالالدين 

 الحي يرغبون  تح  نعار ال مكراه في الدين.

فقالالد تفهمالال  الشالالعوب العربيالالة فالالي الشالالام والعالالراق نبالالل الرسالالالة اإِلسالالالمية ووجالالد وهكالالحا 

ع ووجالد العرا يالون أنف السوريون أنفسالهم مالع الفالاتحين ضالد المحتالل الرومي مالع  سالهم أي الا

ي  وهالحا مالا سالهل أمالر الفالتح وحقالا خالرو  المحتلالين خالالل الفاتحين ضد المحتالل الفارسال

 سنوات  ليلة.

الخطاب في النهي عن التوغل فالي بالالد فالارس والنهالي عالن  ومن هنا جاء مو ف عمر بن

 التوغل في بالد الروم.

 

ور الحالروب جهالة الشالالرق و الال  وددت لالو ان بيننالالا وبالفعالل ف نالد أو الالف بكالل صالرامة تطالال

جبالع مالن نالار ال يصاللون ملينالا وال نصالل ملاليهم  سوبين فار
11

حسالبنا و الال ألهالل العالراق  

هم.أهواز ألهل البصرة سوادهم واألهواز
12

 

وفالالي عبالالارة أوضالالح  الالال  حسالالبنا مالالن الريالالف السالالواد  ومنالالي أوثالالر سالالالمة المسالاللمين علالاله 

.األنفال
13

 

وحين كتب المثنه يستأنند في التوغل فالي أراضالي الفالرس لمطالاردة الهرمالزان كتالب مليالد 

عمر  أما بعد... فاحرجوا من بين ظهرانالي األعالاجم  وتفر الوا فالي الميالاه التالي تلالي أرض 

 أرضكم وأرضهم.  األعاجم عله حدود

ع ممالاثالع مالن القتالال مالع الالروم  وأمالر أن تتو الف  وكحل  فقد و ف عمالر بالن الخطالاب مو فالا

هم  لنا ما دوند وللالروم المواجهات مع الروم و ال  وهللا لوددت أن الدرب جمرة بيننا وبين

ما وراءه.
14
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 498ص  2الطبري ، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج   
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 لمصدر نفسه والموضع نفسها  
13
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  نصل مليهم.وفي رواية  وددت لو ان بيننا وبين فارس جبالع من نار ال يصلون ملينا وال

ع مالع تولكن تطور الحروب ال يس ن يقتنالع الفالرس ولم يكالن سالهالع أاألمالاني الطيبالة قيم دومالا

ابة وخالالل سالنوات وجالد الصالحهم أن يرحلالوا  تالل في العراق وأن عليبأنهم كانوا  وة اح

ن للالالرد علالاله هجمالالات فارسالالية متكالالررة كالالان أنالالهدها حمالالالت يسالالهم فالالي العالالراق مالالدعوفأن

 عله تخوم األهواز في بالد فارس.تستر  الهرمزان التي حشدت  وات فارس في مدينة 

 ال ابن جرير  من يزدجرد كان يحرض أهل فالارس فالي كالل و ال  ويالينبهم بملال  العالرب 

فتحركالالوا بالدهالالم و صالالدهم ميالالاهم فالالي حصالالونهم  فكتالالب ملالاله أهالالل األهالالواز وأهالالل فالالارس 

وبلالغ الخبالر ملاله عمالر    وتعاهدوا وتعا دوا علاله حالرب المساللمين  وأن يقصالدوا البصالرة

فكتب مله سعد وهو بالكوفة  أن ابع  جندا كثيفا مله تل  الجنود مالن البحالرين ملاله فالارس 

.... 

في حملة نالهيرة نالارك توغلوا في األهواز نحو خمسين ميالع وفي التفاصيل ف ن الصحابة 

وانالتبكوا مالع الفالرس وحاصالروا مال  واألحنف بن  ي  والمغيرة بن نالعبد  فيها أن  بن

وحملالالوه أسالاليراع ملالاله عمالالر بالالن وأسالالروه وأوثقالالوه    وتمكنالالوا مالالن الهرمالالزان مدينالالة تسالالتر

 هجرية.  20الخطاب عام 

 

لم يأنن عمر بقتل الهرمزان  وأمالر بنقلالد ملاله المدينالة  وكالان الهالدف بوضالوح فالتح حالوار 

تحقيالالا االسالالتقرار علاله حالالدود العالالرب الشالالر ية مالالع الفالالرس  علالاله مالع الفالالرس  يقالالوم علالاله 

  اعدة ومن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل عله هللا.

 

ع فريالالداع مالالن  وفالالي تقاصالاليل الحالالوار بالالين عمالالر وبالالين الهرمالالزان ف نالالد يمكننالالا أن نالالتلم  جانبالالا

 الدبلوماسية بدل الحرب  التي برع فيها عمر بن الخطابرضياس عند.

مله المدينالة علاله أتالم صالورة مالن البهالاء والخاليالء والملال   وعومالل كمالا وصل الهرمزان 

ع  وفي لقائد بعمر كانال  المفاجالعله الرغم من اند جاء مكسورا مهزيعامل أي مل    أة وما

فلم يكن لعمر نيء من بهار  المل  وزخارفد  وصدم الهرمالزان بمالا ريه مالن حالال عمالر 

صالدمة كهالحه حتاله يالتم بنالاء الحالوار علاله  في البساطة والزهالد والتقشالف  وكالان ال بالد مالن

 أس  مختلفة  ال تمر عبر تقاليد األكاسرة من التبهر  بالحلي والم اهر.
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امالل فيالتالاريخ خبالر وصالول الهرمالزان مالع مجموعالة مالن كبالار ويروي ابالن األثيالر فالي الك

الصحابة فيهم أن  بن مالال  واألحنالف ابالن  الي   فقالدموا بالد المدينالة وألبسالوه كسالوتد مالن 

يبا  الحي فيالد الالحهب وتاجالد  وكالان مكلالالع باليالا وت  وحليتالد ليالراه عمالر والمساللمون  الد

فطلبوا عمر فلم يجدوه  فسألوا عند فقيل  جل  في المسجد لوفد مالن الكوفالة  فوجالدوه فالي 

المسجد متوسداع برنسد  وكان  د لبسالد للوفالد  فلمالا  الاموا عنالد توسالده ونالام  فجلسالوا دونالد 

يالالده  فقالالال الهرمالالزان  أيالالن عمالالر   الالالوا  هالالو نا. فقالالال  أيالالن حرسالالد وهالالو نالالائم والالالدرة فالالي 

ع.  الوا  بالل  وحجابد   الوا  لي  لد حارس وال حاجب وال كاتب.  ال  فينبغي أن يكون نبيا

 يعمل بعمل األنبياء.

 

 

 

 لده حاف  مبراهيم بقولد وهحا اللقاء هو ما خ

 

 وراع صاااااااحب كساااااارا أن رأا عمااااااراً 

 

 وهاااااو راعيهااااااباااااين الرعياااااة عطاااااالً  

 

 رس أن لهاااااااااافاااااااااوعهاااااااااده بملاااااااااو  ال

 

 ناااد واألحاااراس يحميهااااجيشااااً مااان الج 

 

 رآه مساااااااااتغرقا فاااااااااي نوماااااااااه فااااااااارأا

 

 فياااااه الجاللاااااة فاااااي أسااااامى معانيهاااااا 

 

 فاااوق الثااارا تحاااح مااال الااادوح مشاااتمال

 

 ببااااااردة كاااااااد طااااااول العهااااااد يبليهااااااا 

 

 فهااااااان فااااااي عينااااااه مااااااا كااااااان يكبااااااره

 

 ماااااااان األكاساااااااار والاااااااادنيا بأيااااااااديها 

 

 قولاااااااة حاااااااق أصااااااابحح ماااااااثالو قاااااااال 

 

 وأصاااابح الجياااال بعااااد الجياااال يرويهااااا 

 

 أمنااااااااح لمااااااااا أقمااااااااح العاااااااادل بياااااااانهم

 

 فنمااااااح نااااااوم قرياااااار العااااااين هانيهااااااا 
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لهرمالزان  وتغلالب علاله بالين عمالر وا التالي و عال وهناك روايات متعددة حالول الحالوارات 

ع كثير منها ال منالد  وكالان صنعة والتكلف  ولكن من الميكالد أن عمالر أبقاله الهرمالزان  ريبالا

لة الحج  مما يدل أنالد لرواة أند اصطحبد معد في رحدائم االهتمام بد  و د روى عدد من ا

ع من عمر يالدخره لحالوار عميالا وطويالل  كالان عمالر ومن الواضح أنوأند أسلم    ظل  ريبا

.مع  ومد من الفرس.
15

 

 

عالن  عمر فيدتساءل يويشير ابن األثير مله حوار هام بين عمر والوفد المرافا للهرمزان 

سبب نق  الفالرس للعهالد بعالد العهالد مالع المساللمين  ويحالاول الفالاروق ان يتأكالد مالن سالبب 

نل   وهل يتحمل المسلمون سبب هحا النق  المتكرر    فقال عمر للوفالد  لعالل المساللمين 

 يينون أهل الحمة فلهحا ينتق ون بكم   الوا  ما نعلم مال وفاء.  ال  فكيف هحا  

ع عل ه فهم األسباب الجوهرية التيتحول دون نجاح الدبلوماسية في و الف كان عمر حريصا

ممالا يالدفع الفالرس ضالد الفالرس الحرب  ولعالل المساللمين كالانوا يمارسالون الجالور أو ال لالم 

لنق  العهد.
16

 

 

فلم يشفد أحد منهم  مال أن األحنف  ال لد  يا أمير الماليمنين منال  نهيتنالا عالن االنسالياح فالي 

البالد ومن مل  فالارس بالين أظهالرهم وال يزالالون يقاتلوننالا مالا دام ملكهالم فاليهم  ولالم يجتمالع 

ع بعالالد نالاليء مال  ملكالالان متفقالالان حتالاله يخالالر  أحالالدهما صالالاحبد  و الالد رأيالال  أنالالا لالالم نأخالالح نالاليلا

  وأن ملكهالالم هالالو الالالحي يبعالالثهم  وال يالالزال هالالحا دأبهالالم حتالاله تالالأنن لنالالا بانبعالالاثهم وغالالدرهم

 باالنسياح فنسيح في بالدهم ونزيل ملكهم  فهنال  ينقطع رجاء أهل فارس. 

 

 ميالل يخالرنيتوغلوا فالي العمالا الفارسالي نحالو مائالة أ بالفعل اضطر المسلمونبعد سنوات و

النعمالالان بالالن مقالالرن المزنالالي أن و الالد اسالالتطاعوا بقيالالادة   يزدجالالرد فالالي نهاونالالدليواجهالالوا كيالالد 

يحبطوا المحاولة األخيرة لفارس الستعادة العراق مالن الحكالم العربالي االسالالمي  وانتهال  

 .بانتصار المسلمين وفر يزدجرد مله الصينالمعركة 

                                                           
15

 الرواية المذكورة جمع بين نص ابن جرير في تاريخ األمم والملوك ونص الكامل في التاريخ البن األثير  
16
ر ان قصة الهرمزان برمتها ال تزال غامضة تحتاج إلى مزيد من البحث، ولكن المؤكد ان عمر أراده منبراً ومن الضروري ان نذك 

 ه إليه.للحوار مع الفرس ودعوتهم لإلسالم، وأن مقامه الطويل بالمدينة كان لهذه الغاية، ولو أراد قتله ألمرهم بقتله في البصرة قبل أن يحملو
مر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة المجوسي غير كل شيء، ومباشرة وضع الهرمزان في قفص االتهام حيث كما يجب أن نشير أن اغتيال ع

 اتهم بالتواطئ معه في قتل عمر، وفي لحظات انفعالية قام عبيد هللا بن عمر بقتل الهرمزان دون محاكمة وال بينة وال شهود.
ده علي بن األزهر بن عبد ربه بن الجارود بن الهرمزان، ترجم له الذهبي في وقد ترك الهرمزان في المدينة ولده الجارود، واشتهر حفي

 تاريخ اإلسالم.
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وبقي  فارس في تل  المرحلة تح  حكام محليين غيالر موحالدين ملاله أن أسالتينف  الفتالوح 

 أيام عثمان بن عفان.

 

 

 

 

 من التوغل في مصر:بن الخطاب موقف عمر 

وعله الجانب الشر ي من دولالة الخالفالة أمالر عمالر بالن الخطالاب الجيالوش ان تتو الف عالن 

االنسالالياح فالالي الالالبالد وأمالالرهم بتعزيالالز االمالالن والالالدعوة فالالي بالالالد الشالالام  وتالالأمين االسالالتقرار 

 والعدالة فيها.

 

د علاله فلسالطين يسالتأنند وحينما كتب عمرو بن العا  مله عمالر بالن الخطالاب وكالان واليال

في غزو  بر   كان جوابد الرف  القطعي.
17

 

البحالالر  وفالالي روايالالات متعالالددة ي هالالر أن سالالبب الالالرف  كالالان فالالي خالالوف عمالالر مالالن ركالالوب 

طلب مله عمرو بن العا  أن يصف لد البحالر فكتالب مليالد  هالو  وتشير الروايات أن عمر

لالا القلالوب  ومن تحالرك خلا كبير يركبد خلا صغير  لي  مال السماء والمالاء  من ركالد أ 

 الالداخل فيالد مولالود والعائالد منالد مولالود  أزاغ العقول  يزداد فيالد اليقالين  لالة والشال  كثالرة 

وراكبد دود عله عود  من مال غرق  ومن نجا فرق  فكتب عمر مله معاوية والالحي بعال  

 محمدا بالحا ال أحمل فيد مسلما أبداع.

 

حه الرواية فالي وصالف البحالر  ولكالن مالن وبغ  الن ر عن الجانب األدبي اإلبداعي في ه

المستبعد أن عمر بن الخطاب يخاف من البحر بهحه الطريقة الطريفة  و الد كالان عمالر بالن 

الخطاب أبصر الناس بتأويل القرين الكريم وما نكره هللا فيد من نعمة الركوب في البحر  
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الفلال  فيالد بالامره  ومن يياتد الجوار في البحر كاألعالم  وهو الحي سخر لكم البحر لتجري

 ولتبتغوا من ف لد ولعلكم تشكرون.

وال بد ان يكون هناك أسباب أخرى منعال  الخليفالة العالادل عمالر بالن الخطالاب مالن التوغالل 

ع فالي فهمالد  ع بعد فتح بالد الشام والعراق  وفي تقديرنا أند كالان مختلفالا ع وغربا في الفتح نر ا

ورة اسالالتثنائية لحمايالالة األوطالالان للحالالرب  ولالالم يكالالن ليقبلهالالا مطيالالة لتوسالالع الملالال   بالالل ضالالر

وكرامالالة اإلنسالالان  وكالالان يالاليمن بالالالدعوة والحكمالالة  ويريالالد ان ينجالالز مشالالروعد اإلسالالالمي 

النالاجح علاله أرض العالالرب ومالن ثالم يسالالتأنف الحالوار مالع األمالالم والالدعوة ملاله هللا بالحكمالالة 

 والموع ة الحسنة.

فيها أن عمر  ال ويروي ابن األثير رواية نات داللة في هدف و ف الحرب مع الروم  و

في حزم وصرامة لعمرو بن العا  في النهي عن غزو الروم و ال  وهللا لمسلم أحب 

 ملي مما حوت الروم. ومياك أن تعرض ملي  فقد علم  ما لقي العالء مني.

 

وأطلا عمر بن الخطاب جهوداع دبلوماسية بالغة األهمية بدل الحرب  وتول  نل  زوجة 

مل  الروم بالكتابة والهدايا  وفي نل  يقول ابن األثير   عمر أم كلثوم غتواصل  مع

وترك مل  الروم الغزو  وكاتب عمر و اربد  وبعث  أم كلثوم  بن  علي بن أبي طالب  

زو  عمر بن الخطاب  مله امرأة مل  الروم بطيب ونيء يصلح للنساء مع البريد  

 18فاخر. فأبلغد مليها  فأهدت امرأة المل  مليها هدية  منها عقد

 

وبالفعالالل فالال ن المعالالارك البحريالالة تو فالال  بالكامالالل أيالالام عمالالر بالالن الخطالالاب  واسالالتينف  ايالالام 

 عثمان  في غزوة نات السواري.

ع بنالاء علاله توجيالد عمالر الصالارم  وفي السياق مياه فقد تو ف غزو مصر عدة سنوات أي ا

م ناعالد  الراف  للتوجد نحو مصر براع وبحراع  مله أن نجح  جهود عمرو بن العا  في

ع بدون مرا ة دماء.  بغزو مصر وممكانية فتحها سلما

سالائل متعالددة إل نالاع الخليفالة بغالزو مصالر  ومنهالا وفالود مالن واستخدم عمرو بن العا  و

ينت الرون  أهل مصر كانال  تشالرح للخليفالة عنالاء أهالل مصالر مالن المحتالل الرومالي  وأنهالم

العالالريو السالالتعادة  الخالالال  علالاله يالالد المسالاللمين  وكالالحل  حشالالد الالالروم القالالوات مجالالدداع فالالي
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القالالدس ممالالا فالالرض األسالالباب مجالالدداع السالالتلناف الحالالرب وانطالالالق الفتالالوح اإلسالالالمية علالاله 

 الشري  الساحلي.

العريو في مصالر عله تفوي  مشروط بالتحرك صوب  عمرو بن العا  وحين حصل

  تحالرك مالن فالوره  المساللمين فالي بيال  المقالدسلمواجهة حشود رومية كان  تخط  لغزو 

ويقال من عمر بن الخطاب أدرك طموح عمرو وأند لالن يتو الف عنالد حالدود حمايالة الدولالة 

رب نالاملة فالي أرض مصالر الممكن أن يتوسالع األمالر ملاله حالوان من  سيناء والعريوفي 

كتب مله عمرو بن العا  يأمره بالتو ف فالوراع عالن غالزو مصالر  ويقالال من عمالراع أدرك 

يفتحالد حتاله اجتالاز العالريو فالي مصالر وأصالبح داخالل األرض  م مون الكتالاب ولكنالد لالم

المصرية.
19

 

وكما يثور الجدل اليوم حالول الوجالود العربالي  بالل اإلسالالم فالي مصالر فقالد كانال  الصالورة 

وبعالد تالردد فالي  ينحاك كحل   ومن المحتمل أن عمر بن الخطاب كان في وارد الجدل مياه 

ء الوجالود الرومالي فالي مصالر  ى أن ال الرورة تحالتم عليالد منهالاخوض السجال بمصالر رأ

ع مالن أربعالة يالف  وألجل نل  فقد دعم توجهات عمرو بن العالا  أخيالراع وأرسالل لالد جيشالا

مقاتل تمكنوا بالفعل مالن مخالرا  الرومالي مالن أرض مصالر وبسال  النفالون اإلسالالمي فيهالا  

حي  اتخح عمرو بن العا  من مدينة الفسطاط حاضرة لالد فالي مصالر  وهالي البلالدة التالي 

 بعد مدينة القاهرة. ستصبح فيما

 

ع مالع الحاميالة الروميالة فالي  وال ن  ان المتالابع لفالتح مصالر ساليجد أن المواجهالة كانال  دومالا

مصالالالر ولالالالي  مالالالع المصالالالريين  وأن رغبالالالة المصالالالريين وبشالالالكل خالالالا  المقالالالو   بقالالالدوم 

 المسلمين كان  كبيرة وحقيقية للخال  من االستبداد الرومي.

العادل عمالر بالن الخطالاب أنجالز مصالالحات كثيالرة فالي ليفة خمن ما يمكن  ولد هنا هو أن ال

ع كبيالالراع للدبلوماسالالية بالالدالع  وخاصالالة دبلوماسالالية حالالوار ن الحالالرب  مالال ثقافالالة الجهالالاد  وفالالتح أفقالالا

وكالالان يخطالال  السالالتقرار طويالالل فالالي األرض العربيالالة  وفالالتح حالالوار األديالالان فالالي القالالدس  

 دبلوماسي مع دول الجوار للدعوة مله هللا بعيداع عن طبول الحرب.

 

 

                                                           
19

 112ص  2الحربوالسياسة، ج العظم، رفيق، أشهر مشاهير االسالم في   



51 
 

 

 إصالحات عمر بن الخطاب في الجهاد والدبلوماسية:

ال ن  ان عمر بن الخطاب واحد من أع م المجتهدين في تالاريخ اإلسالالم  و الد انالتهرت 

موافقاتد الكثيرة التي كان الوحي يأتي فيهالا علاله نسالا ا تراحالد  وهالي حكمالة ع يمالة مالن 

 في التنزيل الحكيم.هللا تعاله لتأكيد مصالح العباد 

ع فالي حيالالاة وتبلالغ  الموافقالات التالي رواهالالا المحالدثون لعمالر بالالن الخطالاب نحالو عشالالرين مو فالا

الرسول ومنها دعوتالد للقصالا  مالن أسالرى بالدر  ودعوتالد التخالان مقالام ابالراهيم مصالله  

ومنهالالا دعوتالالد الحتجالالاب نسالالاء النبالالي  ومنهالالا ا تراحالالد تحالالريم الخمالالر  ومنالالع الصالالالة علالاله 

ف  تح  بالاب موافقالات عمالر  و الد جمعهالا المنافقين وغيرها  وهي اجتهادات ع يمة صن

 حامد العمادي في كتاب الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب.

وال ن  أن اجتهاداتد التي رافق  نزةل الوحي لم تتو ف بانتهاء الوحي ووفاة رسول هللا  

وخاصالالة حالالين عهالالدت مليالالد أمانالالة الخالفالالة  حيالال   الالدم موا الالف احتهاديالالة رائالالدة فالالي جوانالالب 

وأدخل مصالحات جوهرية في فهم الجهاد  وعزز رسالتد النبيلة فالي حمايالة الالبالد  كثيرة 

و الالالدم والعبالالالاد  وواجالالالد بشالالالجاعة تجالالالارة الحالالالروب وربالالال  الجهالالالاد بالغنالالالائم والمكاسالالالب  

محالالاوالت كثيالالرة لو الالف الحالالرب فالالي الشالالرق والغالالرب  وتحقيالالا أهدافالالالدعوة ملالاله هللا عبالالر 

ع للالدعوة والحكمالة  تمكن من بناء دولالةوالسلم والدبلوماسية    ويالة مسالتقرة  جعلهالا نمونجالا

 والموع ة الحسنة.

 

 في الجزية:

يحهب مله نسالخ بع الد  لم يكنف ن عمر بن الخطاب في وعيد بالنص القريني وفي الوا ع 

ببع  في كل حال  بل يحهب مله معمالال كالل نالص بمناطالد وساليا د وسالبا د مالا أمكالن وال 

يلجالالأ للقالالول بالنسالالخ مال عنالالد التعالالارض التالالام بالالين النصالالو  وهالالو مالالا اسالالتقر عليالالد عمالالل 

األصالالوليين  فاختالالار عالالدم  تالالال المرتالالدين  ثالالم دخالالل فالالي خيالالار الجماعالالة ولكنالالد ظالالل يختالالار 

متابعالة المجاهالدين مالن الصالحابة ومالنعهم مالن الرهالا التزم في  تالهم  و االحتياط والتحف 

ع ويحالاف  علاله الوجالود المساليحي فيهالا  وأخالح  بحا الناس  ثم اختار أن يفتح القالدس صاللحا

منهم الجزية دون أن يكونوا صاغرين  بل منحهم العهالدة العمريالة التالي تكالرمهم وتحماليهم 

 وتحول دون أي اعتداء عليهم.
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غار كتالب اإلمالام الفقيالد ابالن الجزية من أهل الكتالاب المسالالمين دون مهانالة أو َصالوفي أخح 

 عله ثالثة أنواع   الجزيةرند

 جزية عنوية  وهي هحه التي تفرض عله الحربيين بعد غلبتهم. .1

وجزية صلحية  وهي التالي يتبرعالون بهالا ليكالف عالنهم  وهالحه لالي  فيهالا تو يال  ال  .2

متاله يجالب عليالد ومنمالا نلال  كلالد راجالع ملاله في الواجب  وال فيمن يجالب عليالد وال 

 االتفاق الوا ع في نل  بين المسلمين وأهل الصلح .........

وأما الجزيالة الثالثالة فهالي العشالرية  ونلال  أن جمهالور العلمالاء علاله أنالد لالي  علاله  .3

أهل الحمة عشر وال زكاة أصال في أموالهم.
20

 

دس بالدون يالد وبالدون صالغار ويعتبر اجتهاد عمر بن الخطاب في أخح الجزيالة مالن أهالل القال

ع لما انتهه مليد الفقد اإلسالمي عنالد ابالن رنالد  حيال  كتالب عمرعقالد الجزيالة  ع تأصيليا منهجا

مع نصارى ميلياء في غاية االحترام والود  ولم يكن في كل ما رويناه في أمالر الصاللح أي 

 هوان أو صغار او محلة.

 

 

 في قسمة األرض والغنائم:

ة الجهاد هو مواجهتالد للمهالاجرين مالن الصالحابة الالحين نهبالوا ولكن مصالحد األهم في ثقاف

لفالالتح العالالراق والشالالام وظنالالوا أن الفالالتح يمالالنحهم السالاليطرة علالاله الالالبالد المغلوبالالة  وأن علالاله 

الخليفة أن يقسالم األرض بالين الفالاتحين  كمالا فعالل النبالي الكالريم يالوم فالتح خيبالر حيال   سالم 

 األرض عله الفاتحين.

لم يلتالزم أمالراع واحالداع فالي نالأن  ن الخطاب  وهي أن النبيكان  السنة واضحة أمام عمر ب

 سم يوم خيبر ولم يقسم يوم المصطلا وال يوم فالتح مكالة  سمة األرض عله الفاتحين  فقد 

وال يالالوم تبالالوك وال يالالوم ثقيالالف  فقالالد تالالرك األرض ألهلهالالا وأصالالحابها  ومنمالالا كالالان يقسالالم مالالا 

والعتالالاد العسالالكري الالالحي اسالالتخدمد أجلالالب عليالالد األعالالداء مالالن خيالالل وركالالاب  وهالالو السالالالح 

 األعداء في محاربة الجيو اإلسالمي.

معالالن كالانتون  سالبيلومنما  سم مال خيبالر وحالدها دون سالائر المالال ألن اليهالود كالانوا فالي 

ديني منفصل عن الدولة الموحدة التي  ام  في الجزيرة العربيالة  ولالم يكالن مالن العقالل أن 
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جتمع المتوحد وأصروا عله النزعات االنفصالية يترك هيالء الحين رف وا االندما  بالم

ع ان يالتم محبالاط هالحه  الميسسة عله انتمائهم الديني والطائفي  وهنا فقد كان من العقل تمامالا

المحاولالة ومنالع  يامهالا مجالدداع  خاصالة أن القبائالالل اليهوديالة التالي تجمعال  فالي فالدك وخيبالالر 

مالالل فكالالرة الشالالعب المختالالار ومالالن  بالالل فالالي المدينالالة كانالال  تمالالارس الربالالا بابشالالع صالالوره  وتح

وكان  تتوعد األوس والخزر  و بائل العرب بالنبي اآلتي الحي ساليقتلونهم معالد  تالل عالاد 

 ومرم.

قررهالا وهكحا فقد رأى النبي الكريم ان  سمة أرض خيبر هي مصلحة اجتماعية ووطنية ت

وأن  األمالالة بميسسالالاتها الدسالالتورية  ولالالحل  فقالالد أبقالالاهم عليهالالا وانالالترط علالاليهم انهالالم أجالالراء

الدولة اإلسالمية تمل  حا مخالئهم مته جدت ظروف تتحقالا فيهالا العدالالة  وهالحا مالا مالنح 

 عمر بن الخطاب الحا في مجالئهم فيما بعد.

ومالع أن النبالي الكالالريم لالم ينالالزع األرض مالن اليهالود ومنمالالا أبقاهالا بأيالالديهم بصالفة مالالزارعين 

ي ودينالالي داخالالل الدولالالة وأجالالراء  ولكنالالد  طالالع بالالحل  أحالمهالالم فالالي االنفصالالال بكالالانتون طالالائف

 اإلسالمية الموحدة.

وهحا التمهيد ضروري لندرك الدور اإلصالحي الفريد الحي  ام بد عمر بالن الخطالاب فالي 

 أعقاب ما تحقا من فتح العراق والشام خالل خالفة عمر بن الخطاب.

 

فقد  ام عدد من الصحابة الحين نالاركوا فالي فالتح العالراق خاصالة وفاليهم الزبيالر بالن العالوام 

ع علاله سالنة و بالل بن رباح بمطالبة عمر بقسمة األراضالي المفتوحالة علاله الغالانمين   ياسالا

النبي يوم فتح خيبر  ورأوا أن من حقهالم كمحالاربين أن تقسالم لهالم األراضالي التالي فتحال   

 وأن يكون لهم سبايا من بنات الشام والعراق كما هو العرف المتبع في الحروب ينحاك.

عيشون أعرافهم وعاداتهم األوله  التي كان   ائمالة علاله تمجيالد وهكحا فقد كان الفاتحون ي

المحارب وحقد في استالب المغلوبين  واسالتر اق نسالائهم  وبالدا لهالم أن اإلسالالم نفسالد  الد 

 فعل نل  يوم خيبر.

 و د  دمنا تفصيالع لهحه الحادثة في باب دبلوماسية الرسول الكريم.

ي لالالروح الشالالريعة بن الالر عميالالا فالالي ولكالالن عمالالر بالالن الخطالالاب واجالالد هالالحه الفهالالم السالالطح

 المقاصد  وفي الرواية 
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كتب الفاتحون من العراق مله عمر بن الخطاب ليقسم بيالنهم األرض المفتوحالة كمالا صالنع 

رسول هللا يوم خيبر والن ير  فاستشار عمر الصحابة  فرأى علي ومعالان بالن جبالل أن ال 

يكونن ما تكالره, منال  من  سالمتها وهللا منن لتقسم األرض في الفاتحين  و ال معان بن جبل  

صار الربع الع يم في أيدي القوم ثم يبيدون, فيصير نل  مله الرجل الواحد أو المرأة, ثالم 

أولهالم  يسعر  اع وهم ال يجدون نيلعا , فان ر أمر يأتي من بعدهم  وم يسدون من اإلسالم مسدا

 .ويخرهم

 

والمالالال مالالال هللا  وأنهالالا بالدهالالم وأخالالح عمالالر بقالالول معالالان وكتالالب ملالاليهم أن األرض أرض هللا 

 الاتلوا عليهالا فالي الجاهليالة وأساللموا عليهالا فالي اإلسالالم  وأن المحالارب ال ينبغالي أن يكالالون 

 هدفد الغنائم  ومال فهو  تال الحاهلية.

 

وعالالاد الفالالاتحون ملالاله المدينالالة يراجعالالون عمالالر بالالن الخطالالاب فالالي نلالال   ويطالبونالالد بقسالالمة 

ه رأسالالهم الزبيالالر بالالن العالالوام وعبالالد الالالرحمن بالالن األرض والغنالالائم فالالي الفالالاتحين  وكالالان علالال

 عوف وبالل بن رباح.

 

وكان أندهم عليد بالل  وكان يالرى المالال مالال األكاسالرة وأن المجاهالدين أولاله بالد  حتاله 

 ال عمر  اللهم اكفني بالالع وأصحابد  وكان ال يزال يراجعد فالي نلال  ويشالتد عليالد  حتاله 

 ربيد ثم  ال  غ ب عمر وفتل ناربيد وكان منا غ ب فتل نا

 

 د أنرك هللا الحين يأتون من بعدكم في هالحا الفاليء  فلالو  سالمتد لالم يبالا لمالن بعالدكم ناليء  

 وللن بقي ر ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبد من هحا الفيء  ودمد في وجهد.

 

ع  أرأيتم هحه الثغور ال بد لها مالن رجالال يلتزمونهالا  أرأيالتم هالحه المالدن الع الام   و ال أي ا

جزيالالرة والكوفالالة والبصالالرة ومصالالر  ال بالالد لهالالا مالالن أن تشالالحن بالالالجيوش ومدرار كالشالالام وال

العطاء عليهم  فمن أين يعطه هيالء منا  سم  األرضون والعلو  
21

 

وسالجل  فالي كتالب التالالاريخ مسالاجالت وحالوارات طويلالة بالالين عمالر وبالين الفالاتحين  ولكالالن 

عمالالر تمسالال  بمو فالالد العالالادل  وبالالين لهالالم أن خيبالالر كانالال  حالالالة خاصالالة علالاله غيالالر مثالالال لهالالا 

ظروفهالالا  وأنالالد ينبغالالي أن ينصالالرف نهالالن المجاهالالد ملالاله أهالالداف الجهالالاد الع يمالالة مالالن رد 
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نصالالافهم وتحريالالرهم ولالالي  ملالاله جمالالع العالالدوان والالالدفاع عالالن المست الالعفين فالالي األرض وم

 المكاسب والغنائم.

وأسوق هنا هحا النص الفريد لعمر بن الخطاب وهو من روايالة البخالاري ومالال  فالي حكالم 

الحمالاله  والحمالاله هالالي بعالال  األراضالالي التالالي تخصصالالها الدولالالة لالسالالتثمار أو لألغالالراض 

محالاربين العسكرية  ويشتمل النص عله بيان حقوق أصحاب األراضي المفتوحة وكف ال

ع علاله تحالحير نالديد مالن ساللوك بعال   ع  كما يشالتمل أي الا عن امتالك األرض غنائم أو فيلا

المجاهدين في اكتناز الثروات من الحرب  واستغالل الجهاد والفتح للسيطرة علاله أمالوال 

 الناس وأرزا هم 

ع علاله الحماله  فقالال يالا  عن زيالد بالن اساللم عالن ابيالد ان عمالر اسالتعمل مالوله لالد يالدعه هنيالا

.. اضالالمم جناحالال  عالالن المسالاللمين واتالالا دعالالوة الم لالالوم فالال ن دعالالوة الم لالالوم مسالالتجابة  هنالاليّ 

خل رب الصريمة ورب الغنيمةدوأ
22

  واياك ونعم بن عفالان وابالن عالوف ف نهمالا ان تهلال  

 اله زرع ونخل..... وان رب الصالريمة ورب الغنيمالة ان تهلال  ماناليتد نمانيتهما يرجعا

... أفتاركهم انالا   ال ابالال نن فالمالاء والكالأل أيسالر علاله ببنيد فيقول يا أمير الميمنين. يأتني

من الحهب والورق.....
23

 

 

ثم تحدث عن حقهم في أرضهم ورز هم فقال  انهم ليرون اني  د ظلمالتهم.... انهالا لالبالدهم 

والالحى نفساله بيالده لالوال المالال الالحى    اتلوا عليها فه الجاهلية وأسلموا عليهالا فاله االسالالم

 هللا ما حمي  عليهم من بالدهم نبراع. أحمل عليد فه سبيل

 

وهكحا فقد  ام عمر بن الخطالاب ب صالالح جالوهري فالي فقالد الجهالاد  و طالع تقاليالد الحالرب 

التي كان  سائدة في تلال  الفتالرة مالن الالزمن  وألغاله مبالدأ ساليادة المنتصالر علاله المهالزوم  

ق  وان اعا مله ان تكون الحروب فالي أضاليا نطالورا ب بد ة توجهات أمراء الحرب  ود

تتو ف كل األطماع التي تحرك المحاربين للقتال  من الغنيمة والفاليء والمكاسالب  وبالحل  

تحدد الجهاد في هدفد الرئي  وهو رد االعتداء  و اتلوا فالي سالبيل هللا الالحين يقالاتلونكم وال 

 تعتدوا من هللا ال يحب المعتدين.

                                                           
22

بِل  وهوالصريمة تَْصِغير الصرمة     بعيراع  والمقصود أدخلهما في أرض   القطيع من عشرين ناة أو والغنيمة  الثالثين نحوالقطيع من اإْلِ

الحمه ليرعيا فيها  ألن رز هم  ليل بخالف نوي األمالك الكبيرة كابن عوف وابن عفان الن لديهم ما يستأجرون بد من أرض الرعي وال 

 ينبغ  معطا هم من مال الدولة.

23
 71ص  4البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح  ج   



56 
 

ع بهدي القرين الكريم حي  عاب  القرين الكريم أند العيب علاله وهحه المعاني متصلة تماما

أولل  الحين يخرجون مله الجهاد من أجالل الغنالائم وينالازعون فيهالا  ساليقول المخلفالون مالن 

األعراب منا ان لقتم مله مغانم كثيرة نرونا نتالبعكم  الل لالن تتبعونالا كالحلكم  الال هللا مالن  بالل 

 .(15)سورة الفتح  فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا ال يفقهون مال  ليال

وهالالي تتصالالل مبانالالرة بنهالالي القالالرين الكالالريم عالالن اكتنالالاز الثالالروات بالالالحروب  ووجالالوب أن 

تماعية  ما أفاء هللا عله رسالولد مالن أهالل القالرى فللالد في تحقيا العدالة االجتوزع المغانم 

وللرسول ولحي القربي واليتالامه والمسالاكين وابالن السالبيل كاليال يكالون دولالة بالين األغنيالاء 

 (7)سورة الحشر  منكم.

ويعتبر هحا اإلصالح أهم مصالح جوهري في رسالة الجهاد  وفيالد كالف أيالدي المحالاربين 

عن  سمة األموال واإلدارة اال تصادية  وأعالاد االعتبالار ملاله الالدور المركالزي للدولالة فالي 

مدارة اال تصاد  واالحتفالاظ بقالرار الحالرب بيالد الدولالة  والتأكيالد علاله دور المحالاربين فالي 

 عن الناس ومنع تحولهم مله أمراء حروب.حماية البالد والدفاع 

 

فقد عمر بن الخطاب واجتهاده في بناء الحيالاة والعدالالة  بعالد أن القلم من روائع  يرتويال 

صارت مصالحاتد مدرسة م يلة في الفقد اإلسالالمي   وأصالبح  معلالم مبالداع ونالور فالي 

 الفقد الحقو ي العالمي.
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 اإلمام الجليل الحسن بن علي

 الوحدة اإلسالميةعميد 

 من الحرب الدبلوماسية بدأل

 م 670 – 625هـ    50 -3

 

تمكالن مالالن  الد يعتبالر اإلمالام الحسالن أبالرز  ائالالد مسالالمي نجالح فالي تجنالب الحالالرب األهليالة  و

ع اجمنهاء حرب طاحن ع نباليالع اسالتمر عشالرين سالنة ة استمرت سالتة أعالوام ووفالر ساللما تماعيالا

 المجتمع اإلسالمي. تالية  وظل رمزاع لإلخاء واالستقرار في

فالالي تكالالريم اإلمالالام والحسالالن بالالن علالالي بالالن أبالالي طالالالب سالالب  رسالالول هللا مالالن ابنتالالد فاطمالالة  و

من ولدي هحا سيد  ولعل هللا يصلح بد بين فلتين ع يمتالين مالن "الحسن  ال النبي الكريم   

 "المسلمين

وماسالية إلمام الحسن بن علالي عليالد السالالم فالي اعتمالاد الدبلاوسندرس في هحه الفقرة دور 

بدالع من الحالرب وبالتالالي رسالالتد فالي منهالاء حالرب مريالرة اسالتمرت سال  سالنوات وكلفال  

المسالالاللمين يالف القتلالالاله فالالالي معالالالارك الجمالالالل وصالالالفين ومالالالا كالالالان بالالالين يالالالديها مالالالن حالالالروب 

 ومنازعة.

وكان من المنطقي أن نشير هنا مله دور معاوية بن أبي سفيان في منجالاز هالحه المصالالحة  

بلوماسالالالي فالالالي  يالالالادة مفاوضالالالات و الالالف الحالالالرب  ولكالالالن المو الالالف التاريخيالالالة  ونجاحالالالد الد

األخال ي يقت ي أن يكون تحقيا هحا النجاح لإلمام الحسن الحي امتل  المبالادرة بشالجاعة 

 و اد التحول نحو الدبلوماسية والحوار بدل االنخراط في الحرب والمناكفة.

سفيان  و يامد بتجنيالب الخالفالة عله أند ال ينكر الدور الدبلوماسي الحكيم لمعاوية بن أبي 

ع فالالي  عالالدة معالالارك  ع فالالي أمارتالالد وعشالالرين عامالالا وتالالأمين اسالالتقرار بالالالد الشالالام عشالالرين عامالالا

ولكالالن سنقتصالالر فالالي الحالالدي  عالالن اإلمالالام الحسالالن  بهالالدف التركيالالز علالاله دوره  خالفتالالد 

 اإليجابي في بناء السلم عله منهج النبوة.
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ن الخالالوار  مالالن  تالالل اإلمالالام علالالي فالالي ولالالي اإلمالالام الحسالالن بالالن علالالي الخالفالالة بعالالد أن تمكالال

  و الالد جالالاء نلالال  فالالي أعقالالاب للهجالالرة فالالي مدينالالة الكوفالالة 40محالالراب العيالالد  فالالي نالالوال عالالام 

حربين طاحنتين بين علي وخصومد يوم الجمل ويوم صفين وراح فيهمالا علاله أ الل تقالدير 

 يالف ال حايا.

علاله الخالفالة بعالد  أ بالل النالاس يبالايعون اإلمالام الحسالنواء بالغالة االنفعالال والثالورة في أجو

 ثالثالالةمبايعالالات فالالي الكوفالالة والمدينالالة والالاليمن  وبايعالالد مالالن ال كبيالالرا أبيالالد  و الالد تلقالاله حشالالداع 

ع كفالء علاله مالن وراءهالم مالن  الومهم  وكانال  بيعالة    يبايعونالد نالديدة مبانالرةوأربعون ألفا

معاوية ومالن  الخوار  و تال اية المبايعة دون ن   تال.... وكان  غالدم الدم والهدم الهدم

إلنجالاز الحسالم ضالد  فالي الكوفالة بعالد سالتة أنالهر تم  مواعدة الثالائرين د معد في الشام  و

 معاوية وجيشد.

ولكن الحسالن بالن علالي كالان فالي الوا الع رجالل دبلوماسالية وعقالل  وتسالامح وصاللح  وهكالحا 

بد بين فلتين ع يمتين من المسلمين. صفد الرسول الكريم  لعل هللا يصلحو
24

 

 

حراكد الدبلوماسي من األسابيع األوله  ومالع أن كتائالب المالوت كانال  تعقالد لالد بدأ الحسن 

البيعة عله حرب معاوية  ولكند كان ين ر في أفا يخالر  وأدرك أن الثالار كمالاء البحالر ال 

ع  وأن الثالالار يسالالتجلب الثالالأر  والمالالوت ال يجلالالب الحيالالاة  وراى ان  يزيالالد نالالاربد مال عطشالالا

ع  مالالن حكمالالد فالالي الشالالام أن يثبالال  أركالالان الدولالالة  وأن معاويالالة  الالد نجالالح خالالالل عشالالرين عامالالا

 منازعة المل  يعني ال محالة الدخول في حرب أهلية ال يعلم نهايتها مال هللا.

م   عله بيعتد نهور  ون ر حال األمة حينلح  ورأى مالا يتقلالب النالاس فيالد مالن الفر الة 

فالالة لالالن يالالتم وال الياع  وأيقالالن أن الخالفالالة سالالتكون م الالرجة بالالدم  وأن الوصالالول ملالاله الخال

 دون حرب طاحنة  تراق فيها الدماء واألرواح.

وبالالدأ الحسالالن بالفعالالل مشالالروعد للتواصالالل مالالع معاويالالة  وفالالي نالالجاعة نالالادرة اختالالار الحسالالن 

ع يف ي مله و ف الحرب وبناء المصالحة.  ع حكيما  برنامجا

كان  المفاجأة كبيرة عله معاوية حين علم ان الحسن يرغب في الصلح  ويبح  عن حالل 

أرسل مليد صفحة بي اء و د و ع في أسفلها وطلالب مليالد وحين تحقا من نل  دبلوماسي  

ع  أن يشالالترط مالالا يشالالاء  وبالفعالالل بعالالد عالالدة جالالوالت مالالن المراجعالالات انالالترط الحسالالن نالالروطا

                                                           
24

  186ص  33سماعيل، الجامع الصحيح، ج البخاري، محمد بن ا  
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ع للالالدماء وممحالالددة  وتالالم االتفالالاق بالالين الالالرجلين علالال ثالالاراع يه تخلالالي الحسالالن عالالن الخالفالالة حقنالالا

لمصلحة األمة.
25

 

 

كان الصلح بين علي ومعاوية يتم في مفاوضات سرية  أو  ل منهالا غيالر معلنالة  فيمالا كالان 

الناس في العراق يستعدون ليوم الفصل لحرب معاويالة وانتالزاع الخالفالة منالد  وعلاله هالحا 

 بايعوه  وواعدهم ستة أنهر.

 

هللا عله هوى أصالحابد  وجعالل يتصالل بخصالومد يالدعوهم ملاله مشالروع رنالد يثر جانب و

وجماعالالة  وواعالالد النالالاس بمسالالجد الكوفالالة يخالالر ربيالالع اآلخالالر  واجتمعالال  فالالي مسالالجد الكوفالالة 

األلوف الميلفة غاضبة ثائرة  مشرعة السيوف  عله جباههم عصالائب الالدم  و الد ادّهنال  

ون مالن حالارب ويسالالمون مالن بالقطران  حته منا صارت جماجم العرب بالين يديالد يحالارب

سالم  فوجا الناس حينلالح ب مالامهم وزعاليمهم عميالد أهالل البيال  يالدخل المسالجد يالداع بيالد مالع 

خصمد معاوية  ومشه حته  الام علاله المنبالر  وألقاله كلمتالد الخالالدة التالي ينبغالي أن تكالون 

دسالالالتور الوحالالالدة اإلسالالالالمية البا يالالالة  وهالالالا أنالالالا أجمالالالع أطرافهالالالا مالالالن روايالالالات ابالالالن عسالالالاكر 

 .ريوالطب

 

  )يا أيها الناس.. منما نحن أمرا كم ضيفانكم   ونحالن أهالل في كلمتد عله منبر الكوفة  ال

البي  الحين  ال هللا عز وجل فيهم أنهب عنهم الرج  وطهرهم تطهيالراع..( فكررهالا حتاله 

 .    ما بقي أحد في المسجد مال وهو يخن بكاء

 

حقن دماءكم بدخرنا.. ومنكم  الد بالايعتموني أن يو ثم  ال  )أيها الناس.. من هللا هداكم بأولنا..

تسالالالموا مالالن سالالالم   وتحالالاربوا مالالن حاربالال   ومن أكالالي  الكالالي  التقالاله  وأعجالالز العجالالز 

 ....الفجور

لم يكن كثير من الناس يعلم ما أنجزه اإلمام الحسن من نأن الصلح  وكانوا يحسبون أنهالم 

نجز الصاللح مالع معاويالة ولالم يبالا مال ناهبون مله جهاد طاحن  فيما كان اإلمام الحسن  د ا

 معالند في الناس.

                                                           
25
 109ص    9العصقالني، ابن حجر، فتح الباري، ج  
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  بصوت حاسم وبعيون طافحة بالعزيمة واليقين  ال االمام الحسن

ع لالد فأنالا أدفعالد أيها الناس   من هحا األمر الحي اختلف  فيد مع معاوية ال يخلو أن يكون حقالا

ع لي فأنا أنزل عند مرادة صالح المسلمين وحقن دمائهم  مليد  نأو حقا

ع بما تالم مالن أمالر المصالالحة  ولكالن االمالام  وضج الناس بما يسمعون ولم يكن غالبهم عارفا

ع بما يصنع  والتف  مله معاوية بن رة  اسية و ال   الحسن كان مو نا

من لهحا األمر مدة  والدنيا دول  ومن أدري أ ريب أم بعيد ما توعدون مند يعلم الجهالر مالن 

 .أدري لعلد فتنة لكم ومتاع مله حينالقول ويعلم ما تكتمون  ومن 

......ثم استغفر هللا ونزل 
26

 

ع  عند المنبر حين نالزل اإلمالام الحسالن  وصالعد بعالده المنبالر   وكان معاوية كان مشهداع عجبا

و ال كلمالات لالم يحف هالا أحالد مالن الالرواة  فقالد كانال  كلمالات الحسالن  الد اخالحت علاليهم كالل 

 سالبب معالراض الحسالن عالن الخالفالة والمجالدمأخح  ولالم يعالد فالي هالم النالاس مال أن يعرفالوا 

 عله الرغم من بيعة اآلالف لد عله الموت.

 

جالاء نالقي مالن األنالقياء وهمال  فالي أنن الحسالن  يالا مالحل  وخالل مهرجان الصلح والساللم

 سلمينننالم

 ...ننكلمتد الخالدة  العار وال النار مليد عميد أهل البي   و ال لد فالتف  

وسلم الحسن بن علي الكوفة لمعاوية ثم خر  صالوب المدينالة  وخالر  فالي ركبالد أصالحابد 

ومخوانالالد وأهالالل بيتالالد فالالي مشالالهد مالالن الغالالم نالالديد  فقالالد تالالرك الرجالالل الخالفالالة  وبالالدا معاوبالالة 

ع فالي ن الر أصالحابد  منتصراع بما جرى   ع مغبونالا وحالين عالاتبوه فالي فيمالا بالدا الحسالن بساليطا

 نل   ال لهم اإلمام الحسن 

الدنيا ورأي  أهالل الكوفالة  ومالا ال يثالا بهالم أحالد  مال غلالب  لالي  أحالد مالنهم يوافالا كره  

يخر في رأي وال هوى  مختلفالين ال نيالة لهالم فالي خيالر وال نالر  لقالد لقالي أبالي مالنهم أمالورا 

 وهي أسرع البالد خرابا. بعديفلي  نعري  لمن يصلحون   ع اما

                                                           
26
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يحاربون من حاربال   ويسالالمون وكان يقول بعد نل   ) د كان  جماجم العرب في يدي  

ع  كلهالالم  ع تن الالح أوداجهالالم دمالالا مالن سالالالم   ولكنالالي خشالالي  أن يالأتي يالالوم القيامالالة سالالبعون ألفالا

 يستعدي هللا فيم اهريا دمد 

 ثم  ال  وهللا ما أحب أن تكون لي خالفة محمد وأن يراق من المسلمين محجمة دم.

 

 

هحه المصالحة الع يمة الحي  الام بالد  وال بد أن نشير هنا مله الدور الدبلوماسي األخير في

ع بقيالادة  الالي  بالالن سالالعد بالالن  معاويالة  نلالال  ان جنالالد الحسالالن بالالن علالي وكالالانوا نحالالو أربعالالين ألفالالا

عبادة  كانوا ال يزالون في تمنعهم من أمر الصلح  حي  لم يصالدق كثيالر مالنهم أن الصاللح 

البيال  فالي   د تم بهحه السهولة  وكان هتافهم وندا هم رفال  المصالالحة والالدفاع عالن أهالل

 وجد بني أمية.

ع  وراى أن بيعة الحسن لمعاويالة لالن تنهالي الخصالام   أما معاوبة فقد رأى فيهم خطراع داهما

وكان عليد أن يواجد التمرد  ومع أن انتصاره عليهم كان نبد ميكد بعالد أن بايعالد ممالامهم 

 الحسن  ولكن معاوية اختار الدبلوماسية بدل الحرب. 

و الد بالايعني   علاله طاعالة مالن تقاتالل  بالن سالعد يالحكره هللا ويقالولوأرسل معاوية ملاله  الي  

  نالحى أعطيتد طاعت 

  وعلاله الالرغم مالن انفالراط عقالد الحاليو وانصالراف كثيالر منالد بعالد فأبه  الي  أن يلالين لالد 

أن يحسالالم األمالالر بالالالحرب   لحسالالن ومعاويالالة  ولكالالن معاويالالة لالالم يشالالأسالالماعهم بالصالاللح بالالين ا

ع أو و الال لالد بعالال  مستشالاريد أرسالالل فاليهم جنالال دك فقالد ولالاله صالاحبهم  ولالالن يلبثالوا مال يومالالا

 بع  يوم حته تكون مصائرهم بيدي ن

ولكن معاوية ن ر بعين أخرى و ال لد  عله رسل ... فانا ال نخلص مله  تل هيالء حتاله 

فمالا خيالر العاليو بعالد نلال  ومناله وهللا ال أ اتلالد أبالدا حتاله ال   يقتلوا أعدادهم من أهل الشالأم

 أجد من  تالد بداع.
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وبدالع من الحرب أرسل معاوية ملاله  الي  بالن سالعد سالجالر أبالي   الد خالتم فالي أسالفلد و الال 

ل اكتب فالي هالحا السالجل مالا نالل  فهالو  أرسل مليد معاوية بسجل  د ختم عليد في أسفلد فقا

 ننل  

وبعد تردد   نع  ي  بالعرض األمالوي  وانالترط  الي  لنفسالد وأصالحابد مالا أراد  وخالالل 

محارب  بعالد أن تالوفرت لهالم حيالاة كريمالة عبالر نالروط  الي   أيام انصرف نل  الجيو ال

وتمكن معاوية أن يعبر بهم مله بنالاء جاليو موحالد مالن أهالل الشالام وأهالل العالراق  وانتهال  

فتنة طاحنة كادت تودي بارواح عشرات األلوف من الناس.
27

 

 

و د عرف المسلمون ف ل نل  اليوم  وسموا نل  العام كلد عام الجماعة  وعرفوا ف الل 

أند أ دم علاله مالا أ الدم عليالد مالن غيالر جالبن وال خالور  وال نال    ال بدمام الحسن  الحي اإل

وال وهالالالن  و الالالد علمالالال  سالالالائر األمالالالة أن الحسالالالن خيالالالر عنالالالد هللا مالالالن طالالالالع األرض مالالالن 

الصلح التي بشره بهالا النبالي الكالريم  وهالا هالو ينجالز بالدبلوماسالية أخصامد  ولكنها رسالة 

ع مالالن األمالالن الحكيمالالة مالالا عجالالزت عنالالد الحالالروب  الداميالالة  ويالالتمكن مالالن تالالوفير عشالالرين عامالالا

 والسالم في العراق وبالد الشام وجزيرة العرب.
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 125ص   4الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج   
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 عمر بن عبد العزيز

 أمير السالم والدبلوماسية - خامس الخلفاء الراشدين

 م 712-710هـ     99-101

كمالد أن فتالرة حعمر بن عبد العزيز باحترام المسلمين كافالة  ومالع ح ي الخليفة الراندي 

ولكند أنجز مصالحات كثيرة وتمكن من فرض  يم جديالدة للساللم  ونصف لم تتجاوز سنتين

  ( ميالديالالة712-710هجريالالة ) 101و 99ت بالالين عالالامي دامتالال خالالالل فتالالرة حكمالالد التالالي

الزدهالالار والعدالالالة مالالا ال مزيالالد عليالالد  حتالاله أطبالالا الميرخالالون علالاله تسالالميتد اوحققالال  مالالن 

 خام  الخلفاء الراندين.

األمويالة حيال  أنجالز األمويالون فالتح السالاحل  ةعمر بن عبد العزيز في ايام مجالد الدولالجاء 

داع مالالالاليثراع فالالالالي ووأصالالالالبحوا يمثلالالالالون وجالالالال 92االفريقالالالالي كلالالالالد ودخلالالالالوا األنالالالالدل  عالالالالام 

توغلالوا علاله   أما في الشرق فقالد القارةاألوروبية  كما أنهم كانوا يحاصرون القسطنطينية

 بقيادة  تيبة بنمسلم الباهلي.   ووصلوا كانغرتخوم الصين

وة والتغلالب  وأصالبح  الحالرب كان  االنتصارات المتتالية في الفتوح  د عززت ثقافة الق

أما رصد الجهود الدبلوماسية والحوارية فيمكن القالول منهالا كانال  تعاليو ظالروف   للحرب

 الدبلوماسية في خدمة الحرب ولي  الدبلوماسية بدل الحرب.

 

عزيز من أند الناس كراهية للحرب  وكان علاله خصالومة نالبد دائمالة كان عمر بن عبد ال

ع  وكالان ال  ع وفتكا مع الحجا  بن يوسف الثقفي الحي كان أنهر  ادة بني أمية وأندهم بطشا

يكتم مو فد المطالالب بعزلالد ومحاسالبتد  و الد صالرح بالحك مالراراع للخلفالاء الوليالد وسالليمان  

لالتم جني أمية وهللا لوجاءت كل أمة بحنوبها ووفي مجال  مختلفة  حته  ال لهم يا معشر ب

 بالحجا  بن يوسف الثقفي لغلبتم سائر األمم. 
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مالوي الجنالاح المناصالر لحقالوق النالاس والمالدافع عالن كالرامتهم  وكان يمثل داخالل البيال  األ

سالال  سالالنوات  وانالالتهر فيهالالا بالعالالدل وكالالان يجتهالالد فالالي و الالف الم الالالم  و الالد ولالالي المدينالالة 

 والرحمة.

خبيب بن عبالد هللا بالن الزبيالر  فقالد نفالح فيالد امالر مو ف ال ينساه وهو جلده لوكان في حياتد 

الوليد بن عبد الوليد بن عبد المل  في جلده وصالب المالاء البالارد عليالد  و الد ادى نلال  ملاله 

ع نديداع للحي صنعد بخبيب ولمالا بلغالد خبالر وفاتالد اسالتقال  وفاتد فيما بعد  و د ندم عمر ندما

علاله الفالور  ودفالع ديتالد ألهلالد  وكالان منا نكالر لالد خبيالب يكالاد  من منصبد في حكم المدينة

ع  فكيالالف  يصالالرع مالالن نالالدة الجالالزع  وكالالان منا خاطبالالد النالالاس بثنالالاء أو حمالالد يقالالول حزينالالا

 بخبيب   يريد مو فد من خبيب وطاعتد للوليد في ضربد وتعحيبد.

 

لحالرب  العزيز كثيالرة ولكالن مالا يعنينالا هنالا هالو مو فالد مالن ا كان  مصالحات عمر بن عبد

 99نتالوله الخالفالة عالام د ظهالر مو فالد هالحا فالي الوا الع بعالد أوتعزيزه للدور البدلوماسي و 

 هجرية.

سالالالم رسالالالة حكمالالة وموع الالة ولالالي  رسالالالة حالالروب وغالالزو  فقالالد أعلالالن مالالن البدايالالة أن اإل

 وأطلا سفراءه مله الدول المجاورة يحمل مبادرات متعددة للحوار والدبلوماسية.

من الجانب األوربي لعصر عمالر بالن عبالد العزيالز كتالب ول ديورانال  فالي  وفي رصد هام

وأتخالالحهم لالالد   مليالالد أتقالاله العلمالالاء فالالي الدولالالة عمالالر بالالن عبالالد العزيالالز ب الالر  صالالة الح الالارة   

ع ومستشالالالارين وعقالالالد الصالالاللح مالالالع الالالالدول األجنبيالالالة  وأمالالالر برفالالالع الحصالالالار عالالالن   أعوانالالالا

القسطنطينية وعودة الجيو الحي كالان يحاصالرها  واسالتدعه الحاميالات التالي كانال   ائمالة 

في المدن اإلسالمية المعادية لحكم األمويين
28

 

 بهات الثالثة ن رصد تطور األمور عبر الجوخالل الشهور األوله من خالفتد يمك

 

 القسطنطينية:وقف الحرب في 

ففي الشمال كالان المساللمون يحاصالرون القسالطنطينية  وكالان هالحا الحصاريسالتهل  خزينالة 

الدولة حي  يشارك بد كبالار أمالراء بنالي أميالة  وعلاله رأسالهم مساللمة بالن عبالد الملال  وهالو 

                                                           
28
 432ص  22ول ديورانت، قصة الحضارة  ج  
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وكان الحصار يتم عله الجانالب اآلساليوي مالن القسالطنطينية  حيال   نقيا الخلفاء األربعة 

 .مله ترهل كبير في األداء ونفقات هائلة في العطاءأدى الحصار الطويل 

وال   هبيرة بالن عمالر كما كان هناك جيو يخر يحاصر القسطنطينية من جهة البحر بقيادة

 فالالي حصالالارهما المريالالرنالال  ان نفقالالات هائلالالة كانالال  تلالالزم الدولالالة االنفالالاق علالاله الجيشالالين 

 للقسطنطينية.

ومن المعلوم أن حصار القسطنطينية بدأ مبكراع حيال  نهبال  أول حملالة لفالتح القسالطنطينية 

منح نحو سالبعين  فهي مستمرة مننأيام عثمان بن عفان ونارك فيها أبو أيوب األنصاري  

ع  وهي ترتب  عاد كالان يتمناهالا  ةسالطنطينية وهالي بشالارة ببشارة النبي الكريم لفاتح القعاما

كل واحد من  ادة الفالتح  لتفالتحن لكالم القسالطنطينية فالنعم األميالر أميرهالا ونعالم الجاليو نلال  

 الجيو.

و الالد كالالان الوجالالود العسالالكري فالالي الشالالاطا الشالالر ي للقسالالطنطينية مالالع غيالالاب المشالالروع 

ع في تكتل الدول األوروبية ضالد الوجالود اإلسالالمي لتعالاون نلال  أسال    و الد الحواري سببا

المتعاديالالة فالالي أوروبالالا الشالالر ية مالالن بلغالالار وبلقالالان ويونالالان للتعالالاون فالالي صالالد  بالالين الممالالال 

المسلمين  وكان نل  يشكل من وجهة ن الر عمالر بالن عبالد العزيالز انتكاسالة حقيقيالة لجهالود 

 نشر الدعوة والسلم في األرض.المسلمين في 

عمالر بالن عبالد العزيالز أن الحصالار لالي  السالبيل المناسالب لفالتح القسالطنطينية  وأن  وأدرك

ظروف الفتح العسكري غيالر متالوفرة  وأن الفالتح يمكالن أن يتحقالا مالن خالالل الدبلوماسالية 

 والموع ة الحسنة  و رر و ف الحرب عله القسطنطينية.والحوار والحكمة 

وكالان يحاصالرها مالن  يالامره بالالقفول ة بالن عبالد الملال كتب عمر بن عبد العزيز مله مساللم

ع علاله القسالطنطينية وكالان  كتب لهبيرة بالن عمالر وكالان يقالود  كما جهة البر حصالاراع بحريالا

 لدمشا.اب عله الفور والح ور سحتلون من مصر وليبيا  وأمره باالنمعد مقا

وكان فتح القسالطنطينية يالتم بالدوافع انفعاليالة غيالر وا عيالة  ولالم تكالن هنالاك مصاللحة حقيقيالة 

للمسالاللمين باالسالالتمرار فالالي حصالالار القسالالطنطينية وال توجالالد مينالالرات حقيقيالالة علالاله  الالدرة 

ان سالالليمان بالالن عبالالد الملالال   الالد أمالالر بغالالزو وكالاللمسالاللمين علالاله دخولهالالا أو بسالال  السالاللم فيها ا

  الالوات مسالاللمة   وظلالال هالالالفتح مسالاللمة القسالالطنطينية وحشالالد لهالالا  الالوات كثيالالرة وأنفالالح أخالالاه

 تحاصالالالرها مالالالدة سالالالنتين ال الالال  فيهالالالا مصالالالاعب كثيالالالرة دون أن تفلالالالح فالالالي تحقيالالالا هالالالدفها 

ع وأمواالع طائلة دون جدوى.سوا  تنزف  بحل  أرواحا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
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ع علاله  كان سليمانو بن عبد المل  مصراع عله فتح القسطنطينية ولكالن نلال  لالم يكالن وا عيالا

انالالتد علالاليهم المقالالام وجالالاعوا حتالاله أكلالالوا و اإلطالالالق و الالد انالالتد ال الالنه علالاله المحاصالالرين 

 .الدواب من الجهد والجوع

الالحي  مالر ع فكان نل  يغالم   الفتح  ال يرضه أفولهم حته يفتح عليهم  ولّج سليمان في أمر

ح من الحصار غير وا عالي  وهالو ميالراد للنفالوس فالي المهالال   ومنفالاق للمالال صرح بوضو

 وال يزيد الناس عن اإلسالم مال بعداع.في المسال   

ا بيند وبين هللا عز وجل نيء من أمور المسلمين ثم ياليخر فلما ولي رأى أند ال يسعد فيم 

عبالد العزيالز ملاله و الد وجالد عمالر بالن  فعلد سالاعة  فالحل  الالحي حملالد علاله تعجيالل الكتالاب 

.مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول منها بمن معد من المسلمين
29

 

وبالفعل فقد رفع المساللمون حصارالقسالطنطينية وعالادت الجيالوش ملاله الشالام   وبالدأ عمالر 

ع لبناء عال ات حسن جالوار مالع الالروم فالي بالالد األناضالول وعلاله تخالوم  ع دبلوماسيا برنامجا

 القسطنطينية.

بصدق ما فعل عمر بن عبد العزيز  من لم تكن أية ظالروف وا عيالة متالوافرة وجاءت االيام 

لهكالحا لالالون مالالن الفالالتح  وكالالان علينالالا أن ننت الر سالالبعمائة سالالنة أخالالرى حتالاله تتالالوفر ال الالروف 

 لمحمد الفاتح في استلناف فتح القسطنطينية من جديد.

 

 

 إصالح واقع األندلس:

ع  فقد فتح  األندل    بالل أيام الوليد بن عبد المل  أما في األندل  فقد كان مو فد أند عجبا

حيال  اسالتفاد  علاله يالد طالارق بالن زيالاد وموساله بالن نصالير  خالفة عمر بنحو سبع سالنين 

موساله بالن نصالالير مالن خالالالف الكونال  يوليالالان مالع رودريال  ملالال  القالوط ودخالالل بنالاء علالاله 

ببسالة الجيو القوطي  وتمكن مالن تأسالي  مالوطا  الدم دعوة يوليان مله األندل  وحارب 

 للمسلمين في األندل .

واعتبر نل  الفتح أع م انتصارات بني أمية  وأول دخول لإلسالم مله القالارة األوروبيالة  

 وبالتالي اعتبر أهم حدث عالمي في القرن الثامن الميالدي..

                                                           
29

 40ص  18ابن األثير، عز الدين علي بن ابي الكرم، الكامل في التاريخ، ج   
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وتصرف الفاتحون كمحاربين  سالاة  ندل   م يكلل أبداع باستقرار مقنع في األولكن الفتح ل 

كتابعالة للشالمال  االنالدل  ولم ينجحوا في بناء الجسور مع الشعوب األصلية  وتصرفوا مع

وهالو مالا زاد مالن نصير يحكم المغرب األوس  واأل صه  األفريقي  حي  كان موسه بن 

ع مالالن اإلسالالالم و يمالالد ن وأصالالبح اللقالالاء المتالالاح بالالي  مخالالاوف السالالكان وزاد مالالن نفالالورهم تاليالالا

الح ارة االسالمية والشعوب المحلية هو في ظالل الساليوف والحتالوف  ومالن الميكالد أن 

  بالل ملاله زيالادة مشالاعرهم العدائيالة يين ملاله اإلسالالماألندلسال هحا الوا ع لن يقود مله تحالول

 الدين الحي جا وا بد.ضد ضد الفاتحين و

 

ع عبالدلنزاع الحي نشب بين موسه بن نصير ومالواله طالارق بالن زيالاد وكان ل العزيالز  وتاليالا

أثر ساللبي فالي صالورة الفالتح اإلسالالمي لألنالدل   و الد انتقالل الخصالام  بن موسه بن نصير

  وانعك  بمزيد من القالرارات الخليفة سليمان اله دار الخالفة وتلطخ بدسائ  البالط أيام

 الثأرية المتعجلة في المغرب واألندل   ودخل  البالد في فوضه ال تبشر بخير.

 

خول األندل  بالنسبة لعمربن العزيز مغامرة غير محمالودة العوا الب  وبالدا لالد ا دوهكحا بد

أن نقالدم    واننالا لالن نسالتطيععالد أخالرىواان العال ة مع القارة األوربية يجب أن تخ الع لق

 هداية لألندلسيين عبر جيوش محاربة.

 

نالدل   وال نال  أن  الراراع كهالحا كالان يمثالل ار عمر بن عبد العزيز الخالرو  مالن األكان  ر

بمبالدأ استراتيجية ثورية في سياق األحداث وتطوراتها  ولم يكن مالن السالهل ا تنالاع النالاس 

عمالالر بالالن عبالالد العزيالالز فالالي و الالف الحالالروب وفالالتح الحالالوارات وخطالالوط الدبلوماسالالية  ولكنالالد 

ع جديالداع علاله األنالدل  وهالو السالمح بالن مالال     الخالوالنيم ه في مو فد هحا وأرسل واليالا

ع علالاليهم  من خشالالي تغلاّلالب العالالدو علالاليهم  المسالاللمينوعهالالد مليالالد بالال خالء األنالالدل  مالالن  منالالفا ا

 .النقطاعهم من وراء البحر عن المسلمين

وبعد أن تسلم السمح مقاليد األندل   وو ف علاله الوا الع عالن  الرب  بالدا لالد أن االنسالحاب 

هدابة ومصالالح كمالا يأملالد  من األندل  ستكون لد عوا ب سلبية جداع  ولن ييس  لبرنامج

ع بالمخاطر وسيكون لد عوا ب كارثية للحين و فالوا مالع الفالتح  عمر  كما أند سيكون محفوفا

 من الناس  د كثروا بهالا وانتشالروا فالي أ طارهالا "فكتب مله الخليفة يقول   من األندلسيين 
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ع"  وان أهل األندل  يزدادون مسالما
30

ميجابيالة مالع  الات العالزمن كفيالل ببنالاء أن أكد لد و 

 الناس فيها.

 

ومع أن عمالر لالم يالتمكن مالن سالحب الجيالوش مالن األنالدل  ألسالباب موضالوعبة ولوجسالتية 

ع فيها حين رفع عنها تبعيالة الشالمال ع جوهريا   و الرر األفريقالي ظاهرة  ولكند أدخل مصالحا

ووطالالأ لقيامهالالا دولالالة مسالالتقلة  وهالالحا بالفعالالل مالالا  أن أمراءهالالا يرسالاللون مالالن الخالفالالة مبانالالرة 

ع حين وصل مليها عبد الرحمن الالداخل وأسال  لدولالة مسالالمية أندلسالية  36عد حصل ب عاما

مستقلة تعنه بشيون أوروبية بحتالة وتسالهم فالي بنالاء القالارة األوربيالة علاله أسالاس مالن  اليم 

 اإلسالم.

 

 

 الصين: وإطالق الدبلوماسية  فيوقف الحرب 

أما في الجانب الشر ي فقد كانال  حمالالت  تيبالة بالن مساللم البالاهلي  الد بلغال  تخالوم الصالين 

ع  ميالدية انتهرت غزوات  تيبة في سالمر ند وبخالارى  714هجرية  94وفي عام  مسالتأنفا

ع  وصالل  حتهفتوحات األحنف بن  ي  وححيفة بن النعمان في ميران  و د اندفع  تيبالة نالر ا

ية اليوم  ولكند لم يقاتل أهلها  واكتفه بمراسلة مل  الصين مله كانغر داخل الصين الحال

ع من هو مل  الصين المقصود أهالو  عبر وفد يرأسد هبيرة بن المشمر   ولسنا ندري تماما

كزان زونغ الحي كان بالفعل حاكما للصين ينالحاك مالن أسالرة    XuanZongاالمبراطور 

ع فالالي تركسالالتان الشالالر ية وعاصالالمتها تشالاليان تالالانغ  أم كالالان حاكمالالا محليالالا
31
وفالالي  )سالالينكيانغ( 

القصة أن المفاوضة انته  بشالكل ودي بالين هبيالرة والملال  الصاليني  وزوده بهالدايا نفيسالة 

أن يطالأ أرض الصالين   سالمد الالحي أ سالمد  لقتيبة  كما أرسل لد بع  تالراب الصالين ليبالر  

 وانتهه األمر عند هحا الحد.

 

بالالن  أرسالالل الخليفالالة عثمالالانأول اتصالالال رسالالمي بالالين الصالالين والخالفالالة  الالد بالالدأ عنالالدما  وكالالان

عفالالان مبعالالوثين ملالاله الصالالين لمقابلالالة ممبراطالالور أسالالرة تالالانغ  اإلمبراطالالور  الالاو تسالالونغ فالالي 

                                                           
30

  
31

يرجح الباحث الصيني المتخصص بالعالقات العربية الصينية لي هوا بينغ، أنه كان بالفعل الحاكم الصيني في تشيان العاصمة التاريخية   

 2007يع المكتب االقليمي بالقاهرة، عدد يناير للصين، وذلك في مقال له كتبه في مجلة الصين اليوم، بكين، توز

http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Xuanzong_of_Tang_China
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ميالدية  فكان نل  بداية الحوار الح الاري  651تشانغدن )نيدن حاليا( في أغسط  عام 

هالحه المقابلالة سرالجل  رسالميا فالي المجلالد الرابالع مالن كتالاب   بين األمتين الصالينية والعربيالة

.أسرة تانغ القديم
32

 

و د أنار المقدسي فالي البالدء والتالاريخ ملاله أن عثمالان بالن عفالان أرسالل عبالد هللا بالن عالامر 

ومجانع بن مسعود في طلالب يزدجالرد ملال  فالارس المهالزوم فتعقبالاه فالي اصالطخر ثالم فالي 

كرمان ومرو الشاهجان وسجستان ويبدو أنهما توغال في األراضي األفغانيالة  ونكالر ابالن 

ن الهدايا النفيسة وأغلب ال ن أن هالحا المسالير هالو مالا المقفع أنهما حمال مله صاحب الصي

 أنارت مليد المراجع الصينية في كتاب أسرة تانغ القديم.

ومالالن المعالالروف أن يزدجالالرد ملالال  فالالارس لجالالأ ملالاله ملالال  الصالالين يستنصالالره إلرسالالال جالاليو 

ع حين اعتحر مليد لبعد بالده عالن فالارس  ع وا عيا لقتال العرب  ولكن مل  الصين اختار مو فا

د بدالع من نل  سيرسل رسالع مله الخليفة عثمان ليقف عله حقيقة األمالر ويالوفر ألسالرة وأن

 كسرى عودة كريمة لديارهم  فيما يعتبر واحدة من الوساطات الدولية المبكرة.

ع ملاله  و د انتبد عثمان بن عفان ألهمية هحا المبعوث الصيني فأرسالل فالي مثالره وفالداع خاصالا

سالة وطبيعتها  و الد أحسالن الملال  الصاليني وفالادة الرسالل مل  الصين يشرح لد أهداف الر

العرب  كما أن الرسل العالرب أحسالنوا الوفالادة علاله ملال  الصالين  وتالم تبالادل الهالدايا بالين 

 الحاكمين عله أساس دبلوماسي بح  دون منارة كافية للدعوة مله اإلسالم.

ع وال ن  أن نجاح التواصل بالين الخالفالة الرانالدية أيالام عثمالان وبالين ال صالين يعتبالر نجاحالا

ع كبيراع  ولعلد كان أهم األسباب في استقرار اإلسالم في بالد فارس حيال  كالرس  دبلوماسيا

هحا التواصل وضالع نجالل االمبراطالور الفارسالي فيالروز بالن يزدجالرد كالجالا سياسالي مالع 

أسرتد فالي منالاطا نفالون الصالين فالي تركسالتان   وبالدالع مالن أن يكالون ملالوك الصالين كفالالء 

أصبحوا وكالء م امتد الدائمة في الصالين  وانتهال  بالحل  طموحاتالد فالي نالن ثورتد الدامية 

 حروب مقاومة مدعومة من الصين السترداد بالد فارس من العرب.

 

ع بالالين الصالالين  و الالد اسالالتمر هالالحا المو الالف مالالن التبالالادل الدبلوماسالالي والسالاللم نحالالو خمسالالين عامالالا

انغر ودخل تركسالتان وتوغل مله كوالخالفة األموية حته وصل  تيبة مله تخوم الصين  

                                                           
32

مقال للدكتور لي هوا بينغ، بعنوان الحوار الحضاري بين العرب والصين، مجلة الصين اليوم، بكين، توزيع المكتب االقليمي بالقاهرة،   

 2007عدد يناير 
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كمالا دي حالالصينية  وأرسل سفيره هبيرة بن المشمر  مله مل  الصين في عمل طافح بالت

 بيناه  بل  ليل.

 

نات بالال فالي رأي عمالر بالن عبالد العزيالز وهالي انتصالارات  لالم تبالد هحه االنتصالارات ولكن

وانهالا تحقالا عادة باالبتهاح والتمجيد عله أنها م هر  الوة األمالة ونالموخها   يتلقاها الناس

سالطوتها وجبروتهالا  ولكالن عمالر بالن عبالد العزيالز كالان يراهالا فالي سالياق  الهالملوك  انقياد

 ال يخالدم رسالالة الهالدى ملاله اإلسالالم  وكالان يالراه يخر  وكان يرى هالحا اللالون مالن التحالدي

مقدمة إلنعال الحروب  وأي فائدة للمسلمين أن يدخلوا في حرب مع أمة الصين الع يمة 

 رون طويلة. د ال تنتهي بق

ع بحروب  تيبالة  ولالم يكالن يكالتم مو فالد مالن هالحه الفتالوح   عمر بن عبد العزيز ولم يكن  انعا

خاصالالة أن  تيبالالة كالالان مالالن رجالالال الحجالالا  المقالالربين  وكالالان عمالالر بالالن عبالالد العزيالالز يتوعالالد 

ع  في مناسبات كثيرة   الحجا   مالن هالحا  اع كثيالر وكالان عمالر يالرى أنويعتبره طاغية غانما

مبرراع وكان يرى أن الحكمة والموع ة الحسالنة تكفالي فالي كثيالر مالن المالواطن لي  القتال 

 وال حاجة للحرب.

اعتراضات السكان المحليالين فالي  جمع عمر بن عبد العزيزمن حكمد وخالل نهور  ليلة 

يسيا الوسالطه علاله طبيعالة الفتالوح التالي حققهالا  تيبالة بالن مساللم البالاهلي  ولالم يكالن يشالارك 

ي العدالالة الفتوح  فقد كان يرى أنها تتم علاله حسالاب مبالادئ اإلسالالم فالالناس فرحهم بهحه 

قبل وفداع مالن رجالال سالمر ند الالحين اعترضالوا أنالد االعتالراض توالحرية واإلنصاف  واس

عله فتح  تيبة لبالدهم بالحرب والقوة دون متاحالة الفرصالة للدبلوماسالية والحلالول الممكنالة 

 لتجنب الحرب.

التالي و عال  فالي  حليا لدراسالة الفتالوعالعزيز لجنة   ائية  وعله الفور نكل عمر بن عبد

ن هالالحه الفتالالوح لالالم تالالتم وفالالا مبالالادئ المشالالرق اإلسالالالمي أيالالام  تيبالالة بالالن مسالاللم  وكالالان يعتقالالد ا

وكان نكد نل  بسبب دور الحجا  فيها خاصة أن  تيبة كالان مالن رجالال  سالم السمحة اإل

 ا الع  وأنالد كالان يسالير فالي الالبالدالحجا  المقربين  وأن الحجالا  هالو الالحي  دمالد لهالحه المو

 ة بسيرة الحجا .المفتوح

القاضالي ية فالي نلال  العصالر برئاسالة نة   ائجأعجب ل نكل عمر بن عبد العزيزوبالفعل 

لتسالتمع نالكوى النالاس  دجميع بن حاضر  وانطلق  اللجنة الق ائية مله سالمر نالمعروف 
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الق الية مالن األطالراف  ألطالرافعد عدة نهور استمع  فيهالا اللجنالة ونهادات الشهود  وب

بأن الفتح الالحي  الام بالد  تيبالة بالن مساللم لالم يلتالزم  صدر  رار مبرم من الهيلة الق ائية كافة

 ام اإلسالالم فالي الساللم والحالوار م عبر مباغتالة وخديعالة ال تلتالزم أحكالمعايير اإلسالم وأند ت

شالكل ولهالا بحيو  تيبة بن مسلم مالن سالمر ند ومالا وبنتيجة نل  ف ن الهيلة أمرت بسحب ج

 خا .

 96 تيبالالة  الالد مالالات عالالام  واألرجالالح أنهجريالالة  92نلالال  عالالام كالالان فالالتح سالالمر ند  الالم تالالم  بالالل 

سالبع سالنوات علاله ومالع نلال  فال ن مالرور  99هجرية فيما ولي عمالر بالن عبالد العزيالز عالام 

 لم ييخر عمر بن عبد العزيز عله القيام بواجبد في تحقيا العدالة.   وموت  تيبةالفتح

 

المو الالف الشالالهير فالالي خالالرو  الجالاليو مالالن  الالالحين يالالوردون هالالحاومالالن الميسالالف أن الالالرواة 

سمر ند يوردوند في سياق حالة فرديالة  أو يربطونالد بمالا سالبا مالن كراهيالة عمالر بالن عبالد 

العزيز للحجا  ورجالد  وال ي عون الحدث فالي ساليا د الطبيعالي وهالو المراجعالة الشالاملة 

يالارات الدبلوماسالية بالدل بن عبد العزيز ألحكام الجهالاد  ووجالوب فالتح خ التي  ام بها عمر

والفالالتح التالالي كالالان يالالتم تبريرهالالا عالالادة  الحالالرب ووضالالع حالالد لمغالالامرات الجيالالوش فالالي الغالالزو

 ينا و ما يدور في سيا ها من م الم ومخالفات وتجاوزات.دون أن   بعنوان الجهاد

 

وكالالان أمالالر الخليفالالة عمالالر بالالن عبالالد العزيالالز لواليالالد علالاله سالالمر ند سالالليمان بالالن أبالالي السالالرى 

ع للناس  وربما كان أول انسالحباالنسحاب الفوري من سمر ند  و ظالافر مالن يجالاب لمدهشا

 ة لسبب أخال ي بح .أرض مفتوح

السالبب األهالم  كانال  بشالان سالمر ند عمر بالن عبالد العزيالزوهكحا ف ن المراجعات الحقو ية ل

 وكالان لسياسالات عمالر بالن عبالد العزيالز الشالجاعةبين العرب والصين  و ف الحرب ء ورا

ين وسالحب الجاليو اإلسالالمي مالن في التحقيا في أمالر الفتالوح اإلسالالمية علاله تخالوم الصال

وتالم معالادة وما حولها أثر كبيالر فالي بنالاء العال الات الوديالة والدبلوماسالية الحكيمالة   سمر ند

 من نشاط دبلوماسي وتجاري واحتماعي.مطالق طريا الحرير وما يرتب  بد 

 الالد طبعالال  هالالحه العال الالات الوديالالة بطابعهالالا السالاللمي واألهلالالي أطيالالب العال الالات بالالين العالالالم و

اإلسالمي وبين بالد التركستان  ومن حسن التقدير أن تركستان الشر ية اختارت اإلسالالم 
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م الهالالالان محبالالالة وكرامالالالة  ونشالالالأت عال الالالة وديالالالة بالالالين بالالالالد التركسالالالتان اإلسالالالالمية والحكالالالا

 الصينيين ينحاك.

من سمر ند ووادي فرغانة وكانغر  دخالل كثيالر مالن النالاس فالي  وبعد انسحاب جيو  تيبة

وخالل أكثر من مائتي عام ظل الخانالات المحليالون علاله تخالوم الصالين  اإلسالم  ومع نل 

يحكمالالون هالالحه الالالبالد بعقائالالدهم ونالالرائعهم األولالاله ونشالالأت بيالالنهم وبالالين المسالاللمين فالالي يسالاليا 

الوسطه الحين كانوا تح  حكم الدولة السامانية أيام العباسيين عال ات ودية وحسن جوار 

ريخي اتخالحه الخا الان سالتوق بالاغرا خالان الالحي ومحبة لإلسالم توج  في النهايالة بقالرار تالا

ع مالع التحالول الشالعبي لإلسالالم ينالحاك   اختار الدخول في اإلسالم عن محبة ورضالا  تجاوبالا

ع عام  ع طيبا ميالدية  وتم التواصل بين هالحه  964وتم معالن التركستان الشر ية بلداع مسالميا

   عله طريا الحرير.البالد الطيبة وبين بالد العرب عبر  وافل الحج والتجارة

 

المرة الوحيدة  بعد عمر بن عبد العزيالز التالي و الع فيهالا  وفي استطراد سريع نشير مله أن

ميالديالالة  أي فالالي السالالنة الثانيالالة مالالن حكالالم  751 تالالال بالالين العالالرب والصالالين فقالالد كانالال  عالالام 

الجالزء الخالام    (Xin Tang Shu)العباساليين  و الد جالاء فالي كتالاب أسالرة تالانغ الجديالد

عله العرش ما مفاده أند في   Xuan Zong 712–  756براطور نوان زونغسيرة اإلم

  (Gao Xian Zhi)ميالدية ا تتل جاليو القائالد الصاليني  الاو ناليان تشالي 751يوليو سنة 

وجالاليو العالالرب فالالي تالالاالس  وهالالزم جالاليو القائالالد  الالاو  وكالالان عالالدد كبيالالر مالالن جنالالود الصالالين 

العسالكري الوحيالد فالي العال الات  أسروا في المعركة  و تعد معركة تاالس )طلخ( التصادم

.الصينية العربية عبر التاريخ
33

 

 

وفالالي المصالالادر العربيالالة وردت اإلنالالارة ملالاله هالالحه المعركالالة باسالالم معركالالة طلالالخ  وفيهالالا أن 

صاحب الصين أنجد ملوك الصغد )وهالي اليالوم فالي أرض طاجكسالتان( بجاليو ع اليم فيالد 

وكالهمالا مالن رجالال أبالي  مائة ألف مقاتل  فتصدى لالد زيالاد بالن صالالح وخالالد بالن ابالراهيم

مسلم الخوالني  عند وادي الشاش بين مرو وسمر ند  وتتفا المصادر العربيالة والصالينية 

أن المعركالالة انجلالال  عالالن نصالالر حاسالالم للمسالاللمين و الالد تالالم فيهالالا أسالالر عشالالرين ألالالف جنالالدي 

 .صيني  ونكر ابن األثير أن األسرى كانوا مائة ألف

                                                           
33

، نشرته مجلة الصين اليوم، طبع المكتب االقليمي في مقال للكاتب الصيني هونغ جون نيان، بعنوان الحوار الحضاري الصيني العربي  

 2007القاهرة عدد يناير 
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مال فالي يالالوم طلالالخ ومالالع أن النتالالائج كانالال  وال تعالرف مواجهالالة حربيالالة بالالين العالالرب والصالالين 

كارثة علاله الجاليو الصاليني  ولكالن النهايالة لالم تكالن بهالحا اللالون مالن الكارثيالة  حيال  تمال  

معاملة األسرى معاملة حسنة  و ام أبالو مساللم بتأسالي  معمالل للالورق فالي سالمر ند وتمكالن 

 مالن تالوفير فالالر  عمالل أللالالوف األسالرى الالالحين اعتقلالوا بعالالد معركالة تالالاالس  وسالرعان مالالا

تطورت هحه الصناعة ووانتشرت في العالم اإلسالمي  وتحول األسالرى ملاله جسالر ثقالافي 

 .ومعرفي بين العرب والصين

اإليجالالابي فالالي اإلحسالالان ملالاله األسالالرى واإلفالالادة مالالنهم فقالالد عالالادت ونتيجالالة لهالالحا السالاللوك 

  وتنالالامه بنالالاء العال الالات الدبلوماسالالية بالالين العربيالالة الصالالينية ملالاله سالالابا عهالالدها العال الالات

م(  756خمال  سالنوات )فة وملالوك الصالين وكالحل  الحكالام المحليالين  وبعالد أ الل مالن الخال

لبه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور طلب حكومة أسالرة تالانغ اإلمبراطوريالة الصالينية 

وأرسل جيشا لمساعدتها في مخمالاد االنقالالب العسالكري الالحي  الاده ين لالو نالان ونالي سالي 

 .لصدا ة بين الدولتينمينغ  فكان نل  مسهاما حاسما إلعادة ا

واسالتمرت العال الالات الوديالة بالالين الصالين وبالالين الخلفالاء العباسالاليين نحالو مالالائتي عالام  لالالم 

تشهد فيها الحدود أي انتباكات عسكرية نات أهمية  وكان نل  يعكال  نجالاح الدبلوماسالية 

والتزمها عمر بن عبالد العزيالز فالي برنامجالد لو الف الحالرب التي اعتمدها عثمان بن عفان 

 ين وفتح الحوار.مع الص

الصالت المتبادلة بين الخليفة المنصور ومل  الصين ينحاك نالوان  بعد نل  وانتهرت

زوينغ  ونحن نحتا  بالفعل لدراسة المو ف الشرعي والسياسي في مرسال جنود مساللمين 

للقتال ملاله جانالب نالوان زوينالغ السالتقرار ملكالد فالي الصالين  ومالا أثمالره هالحا المو الف مالن 

الالرغم مالن أن معناله الجهالاد والقتالال فالي  عال ات متينة و وية بين البلدين العمال ين  علاله

ع عله اإلطالق في هكحا تحالف.  سبيل هللا لي  واضحا

بالدأت بالالجهود  منها منن أكثر من ألف عام من التواصل بالين جزيالرة العالرب وبالين الصالين

  ولكالن الحجالا  و تيبالة الدبلوماسية الحكيمة لعثمان بن عفان  ثم عادت نزعة الحالرب مالع

أو ف الحرب وأو الد جالحوة الساللم والدبلوماسالية التالي حسالن  صالورة عمر بن عبد العزيز 

ع ملاله دخالول تلال  الشالعوب فالي اإلسالالم   اإلسالم في أنهان تل  الشعوب  وانتهال  تالدريجيا

 له الح ارة اإلسالمية كثيراع من الفكر والفن والمعرفة  وأضاف أبنا هم م
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رب المثالل الشالائع  اطلبالوا وما زال  هحه العال ات األخوية تتواصل حتاله انالتهر عنالد العال

ع مالن  العلم ولو في الصين  و د دخل هحا المثل الحاكرة الشعبية للناس حته ظند الناس نصا

الحالالدي  النبالالوي فالالي منالالارة لمالالا كالالان النالالاس يرتجونالالد مالالن التواصالالل المعرفالالي مالالع أهلهالالم 

 ومخوانهم في بالد الصين.

 

 

 

 

 الدبلوماسية بدالً من الحرب:اآلثار البعيدة لسياسات عمر بن عبد العزيز في 

 

تو ف عمر بن عبد العزيز عند سحب الجيو من سمر ند  بل اتخح نل  سالنة مطالردة ولم ي

ع معايير اإلسالالم  في خالفتد  وأعاد دراسة كل ملفات الفتوح  رجاء أن يبقه الجهاد ملتزما

 علالوالمن بطة فالي الالدفاع عالن األمالة ونصالرة المست العفين  ومنالع كالل جوانالب البغالي وال

 والغلو في تفسير الجهاد.

يأمره ب  فال َمالن  خراسان وفي المشرق  كتب عمر بن عبد العزيز مله عبد الرحمن والي

 اعالدة خراسالان  فكتالب   مالرو وراء النهر من المسلمين بحراريهم  فالأبوا و الالوا  ال تسالعنا

لمين  ملالاله عمالالر بالالحل   فكتالالب مليالالد عمالالر  اللهالالم منالالي  الالد   الالي  الالالحي علالالّي فالالال تغالالزر بالمسالال

فحسبهم الحي فتح هللا عليهم.
34

 

 

ب حوالدعوة بدل الحالرب  وسال وفي بالد السند أعلن عمرمو فد بوضوح وهو الدبلوماسية

يالوش المحاربالالة  وأرسالالل ملاله الملالالوك وفالالوداع دبلوماسالالية حكيمالة  يالالدعوهم ملالاله اإلسالالالم جال

والطاعة عله أن يرملكهم  ولهالم مالا للمساللمين وعلاليهم مالا علاليهم  و الد كانال  بلغال  ساليرتد 

ع   ند وا يدخلون في ديبومحهبد مسامع الملوك  ف  وتسموا بأسماء العرب. هللا أفواجا

 

                                                           
34

 64ص  4الطبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم والملوك، ج  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
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وكالالان لسياسالالات عمالالر بالالن عبالالد العزيالالز فالالي و الالف الحالالروب أثالالر كبيالالر فالالي محبالالة النالالاس 

لإلسالم  واجتاح  موجة عارمة من الدخول في اإلسالالم فالي تلال  الشالعوب التالي ظهالرت 

ع  ائر أرجالاء سالفالي  فيها عدالة اإلسالم وسموه  وبالفعل فقد دخالل النالاس فالي ديالن هللا أفواجالا

 الخالفة.دولة 

وفي مو ف ني داللة كتب والي مصر حيان بن نالريح  لعمالر بالن عبالد العزيالز من النالاس  

تتالالابعوا فالالي الالالدخول فالالي اإلسالالالم ومن هالالحا سالاليفقر خزينالالة الدولالالة ألننالالا لالالن نجالالد مالالا يفالالرض 

عليهم من ضريبة الجزية  وسييدي نل  مله رها كبير في بيال  المالال  وحالين كتالب ملاله 

ع ولالم  عمر بن عبد العزيالز بالحل  ع ويحال ... من هللا أرسالل محمالداع هاديالا  الال لالد عمالر غاضالبا

ع. يرسلد جابيا
35

 

 

ع عليالالد لالالدى األمالالويين حيالال  تسالالتمر ال الالرائب علالاله  ع متفقالالا ويبالالدو أن هالالحا األمالالر كالالان مو فالالا

الناس ولو أسلموا  وكان  الجزية تشكل مورداع أساسيا للدولة  وفي الو ال  نفسالد كتالب لالد 

رطالالأة وكالالحل  عاملالالد علالاله الكوفالالة  عبالالد الحميالالد بالالن عبالالد عاملالالد علالاله البصالالرة عالالدي بالالن أ

ع علاله خزينالة الدولالة   الرحمن األمر نفسد  ويبدو أن األمر كان بالفعل يشكل خطراع حقيقيالا

ولكند من وجهة ن ر عمر كان يشكل خطراع أكبر عله مبادئ الدولالة و اليم اإلسالالم فكتالب 

 مله حيان بن نريح والي مصر 

ت  جند مصر وأنا عارف ب العف   و الد أمالرت رسالولي ي الرب  فقد بلغني كتاب  و د ولي

ع  ف ع الجزية عن من أسلم   البح هللا رأيال   فال ن هللا منمالا بعال   عله رأس  عشرين سوطا

ع  وهللا لالالوددت أن النالالاس كلهالالم أسالاللموا  ع ولالالم يبعثالالد جابيالالا محمالالداع صالالله هللا عليالالد وسالاللم هاديالالا

حته نكون أنا وأن  حراثين نأكل من كسب أيدينا
36

 

 

ولما أراد بع  مستشاريد أن يو فوا حركة الدخول فالي اإلسالالم بالأن حتمالوا الختالان علاله 

 باالستغناء عن الختان عمر معتنقيد أمرهم 

وتمام الخبر كما رواه الطبالري وابالن كثيالر  أنالد لمالا ولالي عمالر بالن عبالد العزيالز كتالب ملاله 

فسارع الناس مله اإلسالم  فكتب   والتد  ان روا من صله مله القبلة ف عوا عند الجزية

الجراح بن عبد هللا الحكمي  وكان والي األمويين عله فالارس  من النالاس  الد سالارعوا ملاله 

اإلسالم نفوراع من الجزية فامتحنهم بالختاننن فكتب عمر مليد  من هللا بعال  محمالداع  صالله 
                                                           
35

  
36

  433ص 22وعنه نقل ول ديورانت في قصة الحضارة، ج    99ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز ص    
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ع  ع ولم يبعثد خاتنا هللا عليد وسلم   داعيا
37

تنفيالح نلال  عزلالد عمالر  وحالين تالردد الجالراح فالي   

 عله الفور ووله مكاند عبد الرحمن بن نعيم القشيري.

سلساللة  ألغالهومن المناسب هنا أن نشير مله هحا النص الفريد لعمر بالن عبالد العزيالز وفيالد 

رسالم األعيالاد ورسالم النكالاح رسوم مرهقة فرضها الحكام المحليون علاله النالاس وأبرزهالا 

ع للمحالارب رسم الفتوح التي كان  تجنيها و الدولة من الفاتحين  وهالو مالا كالان يشالكل مغنمالا

 وللدولة عله حساب الشعوب المغلوبة 

 

ن أهالل الكوفالة  الد فال كتب عمر مله عبد الحميد بن عبد الرحمن واليد عله الكوفة  أما بعد 

أصابهم بالء وندة وجور في أحكام هللا وسرنة خبيثالة سالنها علاليهم عمالال السالوء  ومن  ِالوام 

والعدل واالحسان فال يكون نيء أهم ملي  من نفس  فال تحملها  ليالع من اإلثالم  وال الدين 

ع عله عامر وخح مند مالا أطالاق واصاللحد حتاله يعمالر  وال ييخالحن مالن العالامر  تحمل خرابا

اال وظيفة الخرا  في رفا وتسكين ألهل األرض  وال تأخحن أجور ال رابين  وال هدية 

لصالحف وال أجالور الفتالوح  وال أجالور البيالوت  وال درهالم النوروز والمهرجالان وال ثمالن ا

النكاح  وال خرا  عله من أسلم من أهل األرض  فاتبع في نل  أمري ف ني  د وليت  مالن 

نل  ما والني هللا  وال تتعجل دوني بقطع وال صلب حته تراجعني فيد.
38

 

 

والعال ات السلمية  و د أدت هحه السياسات مله تقييد تجارة الحرب وفتح أفا الدبلوماسية 

كما أسق  عمر سلسلة كثيرة من ال رائب المبتكرة  وفيد  جانب حقو ي بالغ األهمية فالي 

وهالالو أنالالد أو الالف العمالالل بالحالالدود مال فالالي مطالالار موافقالالة أميالالر المالاليمنين نفسالالد  واعتبالالر أن 

الق الالاء فالالي الالالدماء والصالاللب لالالي  مالالن اختصالالا  الق الالاة المحليالالين وأنالالد يتو الالف علالاله 

 نفسد  وال ن  أن نل  زاد في هيبة الدولة و لل من و وعات الحدود. تصديا الخليفة

 

عتبالر مصالدراع ثالراع النتصالار الف اليلة والقاليم تا الع فال ن حيالاة عمالر بالن عبالد العزيالز وفي الو

ملهمالة فالي جهالوده  ةياتد الكريمة فصالول كثيالرحله أساليب السياسة  وال يزال في العليا ع

 لو ف الحرب ومطالق الدبلوماسية والعال ات الدولية المتوازنة.

 

                                                           
37
وروى الخبر نفسه ابن جرير في تاريخ االمم والملوك، وابن   367ص  2ابن األثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريح ج 

 كثير في البداية والنهاية وآخرون 
38

   51ص  18ابن األثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ ج    
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 المستنصر باهلل -األموي الحكم 

 م 976-915    هـ 366 -302

 

وثالاني  الدولالة األمويالة فالي األنالدل  تاسع أمراءهو المستنصر باس الحكم بن عبد الرحمن 

ع   الالحي عبد الالرحمن الناصالر لالدين هللا بعد أبيد خلفاء األندل  حكالم األنالدل  خمسالين عامالا

 هـ. 316الخالفة في األندل  عام  خاللها أعلنو

و الد  في األندل  الالحي بالدأ فالي عهالد أبيالد الدولة األموية  نه ةكان عصره امتدادعا لفترة  

انتهر الحكم بعشقد للعلم وا تنالاء الكتالب  حتاله عجال  مكتبتالد بنحالو أربعمائالة ألالف مجلالد  

 .بحل جهدعا في جمعها من مختلف األ طار

 

عهالالود  أكثالالركالالان عهالالد المستنصالالر األمالالوي  الحكالالم بالالن عبالالد الالالرحمن الناصالالر وهكالالحا فقالالد 

مسالتقرة  دولالة  ويالة الناصالرورث مالن أبيالد  فقالدازدهالاراع واسالتقرارار    الخالفة في األندل

وحين ولي الحكم كان في الثامنة واألربعالين  وكالان  الد ولالي ألبيالد عالدداع مرهوبة الجانب  

   و د تم  البيعة لد في اليوم التالي لرحيل أبيد.من  بل من المسيوليات الكبيرة

كان الحكم ال يخفي ميلد الشديد للعلم والمعرفة والدبلوماسية  ولم يكالن مالن هالواة الحالرب  

حاجب المنصالور الالحي استعانتد بأحد صقور الحرب وهو ال ولعل هحه الرغبة كان  وراء

يمالا استدعاه وواله صالحيات واسعة كان  في مع مهالا مهالام حربيالة لتثبيال  أمالن الدولالة ف

 ثقافي والدبلوماسي.انصرف الحكم بالكلية للعمل ال

كان في عهالد الخليفالة الناصالر اع لإلسالم في األندل  رثر ازدهاكيمكن القول من العصر األ

ند الحكم المستنصالر  فقالد سنوات الس  عشرة التي حكم فيها ابفي الهجرية  و 300-350

لعلميالة والفكريالة مالن اللغالات اء فالي كالل مكالان وجلالب لقرطبالة أهالم المراجالع ااتصل بالعلمال

ر مالع كبالار العلمالاالمترج المشالرق اإلسالالمي كمالا  الام  واألدبالاء فالي ءمة  وتواصالل نخصاليأ

 وسعة مسجد  رطبة.بت

 

الشالمال األفريقالي الالحي اعتبالر منالح عهالد أوال كم عدة يفاق من التحدي فأمامالد م الحكان أما

ل   وكان يشهد ظهور الدولة الفاطمية في تون  وبالتالي أفول دولالة دأبيد حالة تابعة لألن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ع خطيالراع يالينن بفوضاله نالاملة  األدراسة واألغالبة   وكالان ونكل  هحه التحوالت منعطفالا

قويالة األسالطول عليد أن يعزز مكانة األندل  في هحا التحول التاريخي األمر الحي دفعالد لت

ع بشالالكل خالالا  بتوحيالالد الحربالالي ليكالالون أ الالوى أ سالالطول فالالي البحالالر المتوسالال   وكالالان مهتمالالا

ع عله محهب اإلمام مال  بن أن .  األندل  فقهيا

 

ميين  ولكنالالد عالالزز مالالن ومالالع أنالالد بنالاله اسالالتراتيجيتد علالاله تجنالالب الحالالرب الشالالاملة مالالع الفالالاط

ع مالع الحسالالن بالن كنالالون صالاحب سالالبتة  وجالود األنالدل  علالاله الشالمال األفريقالالي وعقالد صالاللحا

اتيجية رومالالع نلالال  فالال ن اسالالت 361نق  العهالالد عالالام بالالوطنجالالة  ولكالالن الحسالالن بالالن كنالالون  الالام 

الحكم لم تكالن فالي  تالالد واستلصالالد  ومنمالا فالي معالادة بنالاء عال الة دبلوماسالية ناضالجة بالين 

  ومالع أن  ائالده الناصالري فقالد حياتالد فالي هالحه المواجهالات ولكالن الحكالم المغرب واألندل 

غالالالب  أبالالي القاسالالم أرسالالل  ائالالده ظالالل مصالالراع علالاله منهالالاء الحالالرب بالدبلوماسالالية وبعالالد مقتالالل

  ثالة ت اليا علاله ابالن كنالونالالناصري ثم يحيه بن محمد التجيبي  وما زال  الجيوش الث

ومنهالاء   364القالدوم علاله  رطبالة عالام وبالفعل فقد تمكالن بعالد نلال  مالن م نالاع ابالن كنالون ب

نجحال  خطالة الحكالم فالي بنالاء تحالالف دبلوماسالي جديالد و الحرب بشروط مالئمة للطرفين 

 مع ابن كنون يجنب الحرب بين ناطلي المتوس  .

وهكحا استقرت استراتيجية الحكم المستنصر مع نمال المغرب بالتحالالف مالن ابالن كنالون  

جنالب الحالرب وبناء دبلوماسية متينة  وظل مصالراع علاله تالرجل القوي في بالد المغرب  

 الشاملة مع الفاطميين.

 

وربيالون أما العالفات مالع أوروبالا فقالد نالهدت تالوتراع نالديداع فالي بدايالة حكمالد حيال  رأى األ

ند الحكم المستنصر وانتزاع فة القوي فرصة للوثوب عله دولة ابغياب أبيد الناصر الخلي

مالاع األوربيالة ط ن الحكالم أظهالر بسالالة فالي مواجهالة األبع  األرض منالد  وفالي الوا الع فال

سالائلد واضالحة دبلوماسالية بالدل الحالرب  وكانال  رولكند كان حريصا علاله االنتقالال الاله ال

للحكام المحليين في الشمال اإلسالباني وهالي بنالاء دبلوماساليات متطالورة مالع الالدول الكبالرى 

ئمالالالة بعالالال  المزايالالالا مشالالاليخيات القاالفالالالي أوربالالالا وبالتالالالالي مالالالنح الالالالدو يات واألمالالالارات و

 الدبلوماسية مقابل الطاعة أو المسالمة.

وكان استراتيجية الحكم المستنصر هي الوصول مله الحلول الدبلوماسية  عله الرغم من 

أنالالد اضالالطر لركالالوب الحالالرب مالالراراع  وخالالاض مواجهالالة ضالالارية مالالع الجاللقالالة الفرنسالاليين 

والتفالاوض  وعلاله الالرغم  )الغال(  ولكند سرعان ما وفر ال الروف المناسالبة للدبلوماسالية
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من مو فهم العدائي ف ند المستنصر نجح فالي تحقيالا اتصالال مالزدو  مالع الالرجلين القالويين 

أردون بالن منفالونو مثرهالا وفد علاله في الجاللقة أردون ونانجة  ثم نجح في ترتيب هدنة 

األحدب  من ملوك الجاللقة  المنازع البالن عمالد نالانجد بالن ردميالر فبالالغ فالي مكرامالد فالي 

.طويلخبر 
39

 

ع وصل  رطبة وبعد  ليل  نانجة بالن ردميالر  منالازع أردون ابالن عمالد ملال  الجاللقالة   أي ا

 .عبد الرحمن بن جحاف  اضي بلنسيةومعهم 

 

  وكلفالد بالحجابالة وهالو مالا بالن أبالي عالامرلمنصالور ااسالتقدام  ام الحكالم بوفي هحه المرحلة 

  وكالان نلال  بمثابالة ةدمعهالواسالتثنائية غيالر حربية ومنحد صالحيات  يشبد ديوان الرئاسة 

 استقالة طوعية لد من العمل العسكري المبانر  والتحول مله الدبلوماسية.

أكبالر العبقريالات األمنيالة والعسالكرية فالي  مالن الالحي يعتبالر منصالورن الحاجب الاوبالفعل ف 

ر ال الالالروف المناسالالالبة للخليفالالالة الحكالالالم المستنصالالالر ليالالالتمكن مالالالن وف الالالالعصالالالور الوسالالالطه 

يالار الحالرب حالة بالدل الحالرب  علاله الالرغم مالن بقالاء خدبلوماسالية ناج اءاالنصراف مله بن

 ولة األمويين.ستهدف دطماع التي تلجأ مليها لو ف األيضرورة  د 

 

وأطلا الحكم سلسلة مبادرات دبلوماسية كانال  فريالدة فالي تلال  المرحلالة مالن التالاريخ  فقالد 

وسانشالو غارساليا كونال  )نالمال اسالبانيا( هامة مع سانشو الثالال  ملال  نافالارا أنجز اتفا ية 

ع بالين 355عام )عاصمتها طليطلة(   شتالة األنالدل  وبالين  جنالوب حقا بهالا اسالتقراراع الفتالا

ع للتحالالالف بالالين  شالالتالة وممكالالة ليالالون ع حقيقيالالا   واعتبرهالالا فرنسالالافالالي   شالالتالة  وكانالال  اخترا الالا

المعالاديتين  الفرنسيون ضربة موجعة ألن الحكم المستنصر تمكن من نا تحالف الدولتين

 لمسلمين في األندل .ل

كمالالا نجالالح الحكالالم المستنصالالر فالالي فالالتح مسالالار جديالالد للدبلوماسالالية عبالالر عال الالات متميالالزة مالالع 

هالـ  التالي  الدم  ومعهالا  360فالي نالعبان  )البرتغالال( الكون  بورل الثاني كون  برنلونة

 .من أسرى المسلمين لديهم كبادرة للتصالح 30
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مضافة مله سفارات أخرى من كون   شتالة  و د تعالززت العال الات بالين  شالتالة و رطبالة 

حته توج  بزوا  ملكي نهير بين محمد بالن أبالي عالامر المنصالور الحاجالب  ائالد جيالوش 

 995أونيكا غارسيا عام المستنصر وبين  

 

و الالد اسالالتمرت العال الالات الدبلوماسالالية بالالين  شالالتالة وبالالين الخالفالالة فالالي األنالالدل  ملالاله وفالالاة 

وغلالالب عليالالد المستنصالالر  ولالالم يسالالتطع ابنالالد هشالالام أن يحالالاف  علالاله المسالالار الدبلوماسالالي  

 وسالالرعان مالالا عالالاد مالالع  شالالتالة الدبلوماسالاليةوبالفعالالل فقالالد انتهالال  العال الالات  حماسالالد ونالالبابد

و عالال    لعالالة النسالالور التالالي وانتهالاله األمالالر ملالاله معركالالة التحالالالف القالالديم بالالين  شالالتالة وليالالون 

 نفسالالد  المنصالالوروفيهالالا   الاله وكانالال  نكسالالة  اسالالية علالاله مسالالتقبل الخالفالالة األمويالالة  1002

 متأثراع بجراحد.

 

 

صالر فالي بنالاء دبلوماسالية ند العال الات الدبلوماسالية مالع فرنسالا نجالح الحكالم المستيعصالوفي 

ملبيالالالرا  وفالالالدت علالالاله بالالالالط الحكالالالمهالالالـ   360ني الحجالالالة ممتالالالازة مالالالع الفرنسالالاليين وفالالالي 

والوصية عله عرند بعد وفالاة أبيالد سانشالو  راميرو الثال  مل  ليون عمة المل  راميريز

 البدين طلبعا للصلح. 

واألبهالة  ودعالوة الفرنساليين ملاله  وكان رد الحكم المستنصر هو الترحيب ومظهار الفخامة

 .بناء عال ات واعية مع الخالفة األموية في األندل 

وفد عله المستنصالر بالاس أردون بالن منفالونو األحالدب  مالن ملالوك الجاللقالة  المنالازع كما 

.البن عمد نانجد بن ردمير فبالغ في مكرامد في خبر طويل
40

 

وفيهالالا  وصالالل  رطبالالة مرسالالال نالالانجة بالالن ردميالالر  منالالازع الطاغيالالة أردون ابالالن عمالالد ملالال  

 .عبد الرحمن بن جحاف  اضي بلنسيةالجاللقة  ومعهم 

وهكحا فقد صار المستنصر مرجع الملوك من الجوار في خصامهم ووفا هم  وعزز بالحل  

 فر  الدبلوماسية التصالحية مله حد كبير.

فالالي  االمبراطالالور البيزنطالالي تزيميسالالكي يوحنالالا  ة مالالن  بالاللكمالالا وردت عليالالد سالالفارة مالالود 

ومالالع أن  رطبالالة ال تتصالالل هالالـ   361فالالي جمالالادى األولالاله  الالالحي خلالالف نقفالالور القسالالطنطينية
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ببيزنطالالة  وبينهمالالا دول وأمالالارات وممالالال   ولكالالن الحكالالم المستنصالالر اهالالتم بهالالحه  بسالالبب

 براطوريالالة ازدهالالرت أيالالاممسلسالاللة تبالالادل دبلوماسالالي مالالع اال السالالفارة وطورهالالا وبنالاله عليهالالا

أرسل مليالد كميالة نفيسالة مالن الفسيفسالاء  الام الحكالم المستنصالر  الحي الرابع رومانوس خلفد

 41أجمل مالمح المسجد التاريخي في  رطبة.بتزيين مسجد  رطبة بها  وال تزال من 

وال نالال  ان تالالزيين مسالالجد  رطبالالة بالفسيفسالالاء  التالالي أهالالداها االمبراطالالور نفسالالد دليالالل علالاله 

عمالالالا التطالالالور الدبلوماسالالالي بالالالين حاضالالالرة االخالفالالالة االمويالالالة فالالالي االنالالالدل  وعاصالالالمة 

الحكالم االمبراطورية الرومانية في القسطنطينية  وزيادة في تدعيم هحا التواصل فقد طلب 

من االمبراطور أن يمده بالخبراء المتخصصين بصالنع الفسيغسالاء وتركيبهالا  وطلالب مليالد 

 فرجالع دمشالا  مسالجد بنيالان فالي الملال  عبد بن الوليد فعلد بما افتداء مليد  صانعها توجيد

 الالروم ملال  ابه بع   نطارا  وعشرون ثالثمائة الفسيفساء من ومعد بالصانع  الحكم وفد

 لالتعلم مماليكالد مالن جملالة معالد ورتالب عليالد  والتوساليع الصانع  ب نزال الحكم فأمر هدية 

 فأبالدعوا  معالد  يعملون وصاروا المحلوبة  الفسيفساء في معد أيديهم فوضعوا الصناعة 

 عنالد راجعالا صالدر من القالادم  الصالانع دون منفالردين نلال  بعالد واسالتمروا عليالد  وأربالوا

 صالانع كالل البنيالة هالحه ملاله وتالداعه  الصاللة المستنصالر لالد أجالزل أن بعد عند  االستغناء

 42.األرض أ طار من حانق

كالان يحمالل  رومالانوس وال ن  أن تجميل المسجد بهدايا االمبراطالور الرومالاني المساليحي

ع لحالال طدالالت كثيرة ال يخ ا فهمهالا مالن يالدرس الدبلوماسالية الواعيالة  وكالان نلال  تأسيسالا

الدولتين  ونحكر بأن رومانوس انتب  في صراع ضالار مالع فريد من العال ات الدينية بين 

السالجقة في تركيا وانتهه بد األمر مله األسر في معركة مالن كرد التاريخية التالي  ادهالا 

 ألب أرسالن السلجو ي ولكند حصل بعد نل  عله عفو وعاد مله القسطنطينية.

 

وحقالا بالحل   بندك  السالادسا كما نجح الحكم المستنصر في بناء دبلوماسية فريدة مع الباب

مالالا يمكالالن اعتبالالاره معجالالزة دبلوماسالالية من كانالال   اعالالدة العال الالات الدبلوماسالالية فالالي العصالالور 

الوسطه ال تحتمل عله اإلطالق الجمع بين البابا واالمبراطور سواء بنسالختد الشالر ية أو 

ع كسالاخ  علاليهم البابا يتصرف كوكالغربية حي  كان  يحمالل يالل للملالوك الالزمنيين  وأحيانالا

 .واإلبعاد مرفي وجوههم سيف الح
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ع هائالع للدبلوماسية األندلسية وربما كالان المكالان الوحيالد الالحي  الحكمن وبحل  ف  حقا نجاحا

ور الرومالاني طالا االمبرابالتح  فيد الوفود الدبلوماسية من القوى الرئيسيية الثالثالة فالي أور

  هيبالالة الخالفالالة أن نلالال  يعكالالالغربالالي والبابالالا  وال نالال  ور الجرمالالاني الشالالر ي واالمبراطالال

 األندلسية ومكانتها ودورها في صناعة الدبلوماسية.

 

 التواصل االستراتجي مع البابا سلفستر الثاني

لشالاب واعالد بالالغ ولكن النجاح الدبلوماسالي األهالم فالي حيالاة الحكالم منمالا تجلاله فالي رعايتالد 

مكالن يالثالاني  الالحي سلفسالتر مية اسمد جربرت أورياك  الحي سيصبح فيما بعالد البابالا األه

ع تلميح كان القول بحا مند ع وكان اسمد جربالرت  اعنجيبا لدى الخليفة الحكم  فقد وفد عليد يافعا

أورياك  وكان ينلح مجرد طالب طموح جاء بد المطران أوتو بتكليف مالن الكونال  أوريالل 

الثاني كون  برنلونة  في مطار االسالتجابة لمبالادرات الخليفالة الحكالم فالي الدبلوماسالية بعالد 

 لونة والدولة األموية. نسلسلة حروب بين بر

 

م( فالي  رطبالة  تالم اسالتقبالهم اسالتقباال فالي 976-915عندما  الابلوا الخليفالة الحكالم الثالاني )و

غايالالة االحتالالرام و الالد دهالالو الوفالالد دهشالالة ع يمالالة ممالالا نالالاهده مالالن جمالالال القصالالور والتطالالور 

العمراني في  رطبة  وعاد وهو يحمل كل مشاعر اإلعجاب بالالعرب والح الارة العربيالة 

 . ينحاك

وسالمع  لخليفة الحكم بدل الحالرب عجاب بالمنهج الدبلوماسي لاية اإللقد أعجب جربرت غ

لونة وبالين المساللمين فالي  رطبالة  وهالو أوتو تاريخ الصراع الطويل بين برنمن المطران 

ة الحكالم أطلالا مبالادرات سالالم متعالددة  فالي مرنالح أن يسالتمر لقالرون ولكالن الخليفال صراع

 مطارالدبلوماسية بدل الحرب  وكان  هحه واحدة منها.

أصبح   رطبة هوى  لبد  وكان يتردد عليها وتعلم العربيالة وأ ام جربرت في األندل  و 

ع بأخبار األمراء العرب فقد سمع عنهم أنهم مهتمالون بالالعلوم واآلداب  وأتقنها  وكان نغوفا

 أكثر من اهتمامهم بالحروب. 

يين لقالالد فرالالتن جربالالرت بالحكايالالات السالالاحرة التالالي سالالمعها مالالن المطارنالالة والق الالاة المسالاليح

االسالالبانيين عالالن العالالرب المسالاللمين  و الالد كالالان هالاليالء المطارنالالة والق الالاة يرتالالدون ألبسالالة 
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العالالرب  ويتكلمالالون لغالالة العالالرب  ويعرفالالون الرياضالاليات والعلالالوم الطبيعيالالة مثالالل العلمالالاء 

العرب تماما و د تعلموها في الميسسات التعليمية العربية في األندل  ينحاك والتالي كانال  

ار هالحا معجالاب جربالرت بالالعرب وازداد احترامالد لهالم  وازداد تسمه "المالدارس". لقالد أثال

تشو د لمعرفة الرياضيات والفل  الحي يعرفوند.
43

 

وحسب اإلنسيكلوبيديا الكاثوليكية فقد تعلم جربرت في برنلونة عله يد علمالاء عالرب فالي 

مدينة  رطبة وانبيلية  وكحل  سافر مله جامعة القيروان حي  مك  فيها فترة مالن الو ال  

اكتسب فيها أي ا معرفة واسعة من العلوم التي أحرز فيها تقدما ع يما الحقاو
44
. 

ع كمالالا تو الالع الحكالالم األمالالوي فقالالد و تر الاله جربالالرت فالالي مناصالالب متعالالددة وصالالار أسالالتاناع تمامالالا

ع للمل  أوتو الثال   الحي دفعد بدوره مله الفاتيكالان ليكالون كبيالر األسالا فة ثالم ليصالبح  مربيا

-999واتخالالح اسالالم البابالالا سلفسالالتر الثالالاني والالالحي تربالالع علالاله البابويالالد بالالالتلي بابالالا الفاتيكالالان 

 م1003

ويعتبر كثير من الميرخين أن البابا سلفستر الثاني هو أول المستشالر ين األوربيالين  وأنالد 

 الالام بالالدور أساسالالي فالالي ترجمالالة العلالالوم العربيالالة ملالاله اللغالالات األوربيالالة  وتبنالاله الح الالارة 

ا الغار ة في ظلمات العصور الوسطه  وكان أول اإلسالمية رافعة علمية ومعرفية ألورب

ويرحع لد الف الل فالي مدخالال األر الام العربيالة ملاله أوربالا  وكالحل   بابا يتكلم اللغة العربية 

وكالالان حصالالاداع مبانالالراع للدبلوماسالالية الرائالالدة التالالي  مدخالالال االسالالطرالب العربالالي ملالاله أوربالالا 

 انتهجها الخليفة الحكم األموي.

سلفسالالتر بعال اتالالد المتميالالزة مالالع الح الالارة اإلسالالالمية وتواصالاللد  ويمكالالن القالالول من البابالالا

الال ر الحالالروب الصالالليبية لعقالالود طويلالالة  وربمالالا لالالو تالالأخر مجيلالالد المسالالتمر مالالع األنالالدل   الالد أخ 

 ثمانية عقود لمنع  يام الحروب الصليبية.

كمالالالا أن الدبلوماسالالالية الفريالالالدة للحكالالالم األمالالالوي نجحالالال  فالالالي بنالالالاء عال الالالة غيالالالر عاديالالالة مالالالع 

الالالحي يعتبالالر الميسالال  الثالالاني لالمبراطوريالالة األول الع الاليم جرمالالاني أوتالالو االمبراطالالور ال

سلفسالالتر الثالالاني الالالحي  الالدم مالالن مالالدارس القالالادم الجرمانيالالة المقدسالالة  ونلالال  مالالن خالالالل البابالالا 

ع   رطبالالالة والقيالالالروان ع الوتالالالو الثالالالاني ابالالالن االمبراطالالالور  طالبالالالا ثالالالم تالالالم اختيالالالاره ليكالالالون معلمالالالا
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 476ص  1السامرائي، خليل ابراهيم، تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ج   
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 2013مقال الدكتور نزيه قسيس في صحيفة الموقد اللبنانية عدد تموز   
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بعالالد رحيالالل أبيالالد  فيمالالا تسالاللم سلفسالالتر منصالالب الجرمالالاني  والالالحي صالالار بالالدوره امبراطالالوراع 

 البابا.

ع وال نالدري هالل كالان لالد  وال ن  ان دور سلفستر في العال ات العربية الجرمانية كان هاما

دور في ترتيب الزيارات الدبلوماسية التي تم  بين االمبراطور اوتو األول وبين الخليفالة 

 هجرية. 363الحكم األموي  وخاصة تل  السفارة التي تم  عام 

وباختصار يمكن القول من الخليفة الحكم الثاني بن عبد الرحمن الناصر كالان أبالرز رجالال 

الدبلوماسية والتبالادل الح الاري فالي تالاريخ األنالدل   و الد كانال  نزعتالد الساللمية واضالحة 

ع في منهاء الحروب بالدبلوماسية والبناء عليها بدل الحالرب  ومالع أن عصالره لالم يخالل  تماما

ية مالالع خصالالومد  ولكنالالد تمكالالن مالالن فصالالل الدبلوماسالالية عالالن النشالالاط مالالن صالالراعات عسالالكر

الحربي  وعهد ملاله الحاجالب المنصالور بالن أبالي عالامر للتصالرف فالي الحالروب فالي سالياق 

الخسائر  وينتهي بها مله معاهالدات سالالم وجالوار  ويبعالد وجالد الخالفالة الجميالل يلتزم أ ل 

متواصالاللة  فالالي بنالالاء عالالن غبالالار الحالالروب  وفالالي الو الال  نفسالالد عالالزز الفالالر  الدبلوماسالالية ال

 عال ات دولية  و د نجح في نل  غاية النجاح.

الالالحي اسالالتطاع أن ينبالالي أوثالالا  أوروبالالاو الالد يكالالون الحَكالالم األمالالوي هالالو الحالالاكم الوحيالالد فالالي 

فالالي  ومالالع البابالالا فالالي رومالالا  العال الالات مالالع االمبراطالالوريتين الرومالالانيتين فالالي بيزنطالالة ويخالالن

  شتالة وطنجة.  واحد  وكحل  مع ملوك فرنسا ولشبونة وليون وو 

 

ومن الميسف القول من الصراعات اندلع  بعد رحيالل الخليفالة الحكالم  حيال  ساليطر علاله 

ع عله هشالام ابالن الحكالم  مجرى األمور من بعده الحاجب المنصور الحي نصب نفسد وصيا

وأثالالار نلالال  عالالدة موجالالات مالالن التمالالرد  الالالحي كالالان فالالي العانالالرة مالالن عمالالره عنالالد مالالوت أبيالالد 

ومن الميلم ان مع م الحروب التي اندلع  كان  بين المسلمين أنفسهم  وكالحل   والشقاق 

مع دول الجوار  ولم يسالتطع خلفالاء الحكالم المحاف الة علاله روح الدبلوماسالية العاليالة التالي 

 تمتع بها الحكم األموي والتي جاءتد بملوك أوربا وزعمائها راغبين طائعين. 
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 لدين هللاالخليفة العباسي الناصر 

 أطول فترة استقرار في تاريخ الخالفة

 م 1225-1180  -هـ  575-622

 

ع  و الد اسالتمر حكمالد  الناصر لالدين هللا كان الخليفة العباسي أطالول الخلفالاء العباساليين حكمالا

ع  و د جاء بعد سلساللة مالن الخلفالاء العباسالييين الالحين كالانوا ال يملكالون مالن أمالرهم  47 عاما

ع حي  دخل  الخالفة العباسية منح أيام المسالتكفي ع ونيالف نيلا   وصالاية البالويهيين حالت  رنالا

  552-447  فترة مماثلة ثم السالجقة 333-447

لخلفالالاء خالللالالح ملهالالاة للعسالالكر يعينالالونهم ويعزلالالونهم ويهينالالونهم  وانالالتهرت  صالالص وكالالان ا

الخلفالاء وتعيالين مالن يشالا ون مكالانهم  و الد اسالتمر  همالسلجو يفي عالزلالبويهي ثم العسكر 

وبلغ أوجالد حالين  الام العسالكر الساللجو ي بقتالل خليفتالين متتالاليين  هحا الحال نحو مائتي عام

هجريالالة  وتعيالالين المقتفالالي  وحالالين يل األمالالر البنالالد  532والرانالالد  529وهمالالا المسترنالالد 

لجو ية و الد أكمالل نلال  ابنالد المستنجد بدأ حملة لتعزيالز اسالتقالل الخالفالة عالن الساللطنة السال
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هيبالالة الخالفالالة  ل علالاله تعزيالزوعمالال 577-566يء الالالحي ولالي الخالفالالة بالالين عالامي المست ال

   ولكالن لالم يمهلالد الالزمن وتالوفي عالالاموضالع حالد لتالدخل العسالكر فالي الحيالاة العامالةحالاول و

مكمال ما بالدأه أبالوه المست اليء فالي  وكان  رار الناصر هو ويل األمر البند الناصر 577

 معادة هيبة الخالفة وتعزيز مكانتها.و العساكرتسل  منهاء 

ن كل جانب  وأيقن أن الحرب لالن طراف  تنهشها األطماع مورث الناصر دولة ممتدة األ

لوماسالالية واسالالتطاع أن يحقالالا لالاله الدبفانصالالرف عالالن الحالالرب م دي لالالد المجالالد الالالحي يريالالتجنالال

 خالل خالفتد الطويلة مجداع كبيرا للخالفة وأمداع طويالع من االستقرار.

نالاع أنالد تناولد االتهالام الطالائفي  و وربما يصعب معطاء حكم مستقل عله الناصر بعد أن

لكثيالالر مالالن ح المجالالال ل السالالنة ملالاله مالالحهب التشالاليع  ممالالا أفسالالاختالالار االنتقالالال مالالن مالالحهب أهالال

والوا الع فيمالا تالواله يخالرون بالمالديح والثنالاء  هام النقالد واالتهالام  الميرخين ان يتناولوه بس

ع و د اختار أن  خراسالان حيال  كالان نعبد فالي العالراق و يحترمأن الناصر كان رجالع حكيما

ر مع  ومالد فالي مناسالباتهم وأعيالادهم  ويتالألف السالنة للشيعة نفون كبير  وكان الناصر ي ه

و د تمكن من تحقيا  در كبير من االنسجام بين الطائفتين ولالم يسالجل فالي حياتالد   والشيعة

 أي صدام طائفي.

ب اإل صائي يق ي عله األسلويحقا التوازن الطائفي  ووتمكن الناصر ببراعة فائقة أن 

ع الحي استخدمد البويهيون الشيعة والسالجقة السنة في تعاملهم مع النالاس  وأظهالر اح ترامالا

 هل البي  األطهار.كبيراع للصحابة الكرام وأل

 

مر الالد الحسالالين فالالي كالالربالء  كمالالا بنالاله وفالالي خطالالوة غيالالر معتالالادة أ الالدم الناصالالر علالاله تجديد

ع من األبنوس الفاخر والسا  وكتب عليد   الل  سرداب الغيبة في سامراء وجعل عليد نباكا

 ال أسألكم عليد أجراع مال المودة في القربه. 

مر الالالد االمالالالام موسالالاله الكالالالاظم ومالالالنح عتباتالالالد حصالالالانة  وأمالالالر وزيالالالره المقالالالدادي ان يجالالالدد

ع لالئالالحين بالالد دبلوماسالالية وحقو يالالة  بحيالال  اعتبالالره مالال فكالالان مالالن لجالالا مليالالد يعتبالالر  الناع يمنالالا

ع حته ين ر في أمره الخليفة الناصر نفسد. معصوما
45
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  2003لندن  –محمد صادق الكرباسي نشر المركز الحسنيني للدراسات   33ص 2تاريخ المراقد ج 
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و د أسهم مو فد هحا في هداة الصراع الطالائفي فالي بغالداد وطمأنالة أهلهالا  ولكنالد بالمقابالل  

ع مله محهب التشيع. ع من الحنابلة الحين اعتبروا هحا المو ف انقالبا  خلا لد خصوما

 الالام الناصالالر ب صالالالحات فالالي الحالالرم الشالالريف بمكالالة وكانالال  الكعبالالة تكسالاله بالالالحرير كمالالا 

فكساها بالديبا .
46

 

يقالالوم بمالالا ولكنالالد كالان   يع والتسالالنن لالم يكالالن فالي وارد الخليفالالة الناصالرشالومالن الميكالالد أن الت

وظهالر   و د كتب في نلال  الصالفدي فالي الالوافي بالوفيالات  ينبغي إلرضاءالناس وطمأنتهم

الصاحب ثم انطفه بهالكد وظهر التسنن المفرط ثم زالالتشيع بسبب ابن 
47
ويعك  نلال   

 كلد حاجة الناس للسياسة أكثر من حاجة الخليفة للمحهب.

ع مالن الشالعر علاله نسالا مالا نسالب للشالافعي فالي محبالة علالي وأهالل  ونسب اليد الصفدي ابياتا

 البي  والبراءة من أعدائهم 

ع ...  لهم لدي علي... صد وا ك.......زعموا أنني أحب علينا

 ة عين فحقد مرعيــف ...كل من صاحب النبي ولو طر ..

.. هو من نيعة النبي بري........فلقد  ل عقل كل غبي .....
48

 

 

 

و د أطبا الميرخون عله وصف القدرات الكبيرة للخليفة الناصر ونجاحاتد المتتاليالة فالي 

 الحكم والدبلوماسية وفي نل  كتب ابن النجار  

اتسالالع  نالالهرة الناصالالر ودانالال  لالالد السالالالطين  ودخالالل فالالي طاعتالالد مالالن كالالان مالالن المخالالالفين 

ونل  لد الطغاة حته خطب لد ببالد األندل  والصين وكان أند بني العبالاس نالديد الهيبالة 

نالالجاععا نا حنكالالة سياسالالة كبيالالرة  ولالالد حيالالل ومكائالالد وخالالدع ال يغطالالي مليهالالا حتالاله أنالالد يو الالع 

يشالعرون  ويو الع العالداوة بالين ملالوك متفقالين وهالم ال  الصدا ة بالين ملالوك متعالادين وهالم ال

يفطنون   وكان الناصر منا أطعم أنبع ومنا ضرب أوجالع ولالد مالواطن يعطالي فيهالا عطالاء 

 49.من ال يخاف الفقر 

  

                                                           
46

  246ص  2العصامي، سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ج   
47
   325ص 2الصفدي، الوافي بالوفيات ج 
48

 المصدر نفسه  
49
   87ص 1السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  تاريخ الخلفاء، ج 
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من أن الفترة التي حكم فيها الناصر كان  من أند فترات التالاريخ اإلسالالمي  الرغموعله 

ع  حي  كان  بوادر حربين عا الدولالة  األولاله فالي غالرب  لميتين تونال  ان تنالدلعاضطرابا

وهالي الحالالروب الصالالليبية والثانيالالة فالالي نالالرق الدولالالة وهالالي حالالروب المغالالول والتتالالار  ولكالالن 

يسجل للخليفة الناصر أن تمكالن مالن تجنيالب الدولالة العباسالية خطالر االنالزالق المبانالر فالي 

والمواجهة بالوكالالة لتجنيالب الالبالد  المبانرة  هحه الحروب و د اعتمد أساليب الدبلوماسية

 خطر الحرب.

 

وال يعلالالم أحالالد مال هللا مالالانا كانالال  العوا الالب لالالو  الالرر الناصالالر أن يخالالوض واحالالدة مالالن هالالحه 

الحروب  ولو  در للصليبيين أن يتحالفوا مع المغول لصار العالم اإلسالمي كلالد أثالراع بعالد 

فيجعالالل دولالالة الخالفالالة  ونجالالحعالالين  ولكالالن الناصالالر مالالارس سياسالالة حكيمالالة وبعيالالدة الن الالر  

 برزخ سالم بين حوضين ملتهبين بالحرب  ومنع أي تواصل بين التتار والصليبيين.

 

وعله الرغم من أن الخالفة كان   د تمكن  من استعادة الساليطرة المبانالرة علاله العالراق 

ع والجزيرة العربية وطالرف مالن الشالام وفالارس    ولكالن الخطالر المغالولي القالادم كالان ماحقالا

فالي  الغالرب ملالهالصليبيون كما وصل تخوم هحه األمصار المغول في الشرق  ووصل مله

ولكن الخليفة ظل يجنب الدولة هحه الحروب  وكان يرا ب مالن بعيالد الحالروب   بالد الشام

ولالة غالرب دين فالي الخوارزمية المغولية في المشالرق وحالرب صالالح الالدين ضالد الصالليبي

هالحه الحالروب  األمالر الالحي دفالع بعال   مالنالفالة فالي مالأمن   واجتهالد أن تكالون الخالخالفة

ي أهالون مالا معاصريد ليقولوا منالد كالان عماليالع للمغالول والصالليبيين  ولكالن هالحه الشالائعة هال

 نب الحرب عبر دبلوماسية حكيمة بالغة التأثير.يبحلد خليفة هائل في تج

 

 

كان صالح الدين األيوبي  د خلف نور الالدين زنكالي فالي  والمصري السوري الغربوفي 

مواجهالالة الصالالليبيين  وخالالاض سلسالاللة حالالروب مريالالرة تمكالالن فيهالالا مالالن تحريالالر القالالدس مالالن 

صليبيين وتسجيل سلسلة انتصارات كبيرة غيالرت مجالرى هالحه الحالروب  ومالع نلال  فلالم ال

ع مالالن جنالالد الخالفالالة أو فتيانهالالا أيشالال فالالي هالالحه الحالالرب  وكشالالافتها أالخليفة الناصالالر أن يقحالالم أيالالا

غ ب صالح الدين رف  المشاركة في الحرب  وأن نل  أوهناك روايات تشير مله أند 

ك صالالح الالدين بعالد ن الر و الد أدر األيوبي  ولكن سالياق األحالداث يالدل علاله خالالف هالحا 

غوليالة أو الخليفة  فقد كان  الحكمة أن ت ل حاضرة الخالفة بعيدة عن الحرب المبانالرة م
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الفالالة فالالي أي مالالن الحالالربين سالاليغري الطالالرف اآلخالالر با تحالالام راط الخصالالليبية  وكالالان انخالال

حاضرة الخالفة  وهو ما تجنبد الناصالر بحكمالة كبيالرة  وهكالحا ف نالد لمالا تالم لصالالح الالدين 

 ام ب رسالال مفالاتيح القالدس للخليفالة الناصالر ومعهالا درعالد وفرسالد  النصر في بي  المقدس
50

الخطبالة للفالاطميين فالي مصالر الالدين صالح في منارة مله والئد التام للناصر  كما  طع 

ع أنالد  الدر للخليفالة الناصالر أساللوبد  وأفريقيا وأعادهالا للخليفالة الناصالر  ومالن الواضالح تمامالا

نيالالب دولالالة الخالفالالة الالالدخول فالالي حالالرب جالدبلوماسالالي فالالي تجنالالب الحالالرب  أو بعبالالارة أدق ت

 دبلوماسي حكيم. وردينية ماحقة  واالكتفاء بد

 

جفالاء كالان بالين الالرجلين بسالبب أن صالالح الالدين تسالمه وهناك كالم كثير للماليرخين عالن 

وفالالاء بالالين الالالرجلين يالالرجح أن بالملالال  الناصالالر  ولكالالن سالالياق األحالالداث ومالالا ظهالالر مالالن ود و

ع من التحبيكون اخ ع لالد  تيار صالح الدين السم الناصر لونا ب للخليفة الناصر ولالي  تحالديا

الحتجا  وتقبل جهاد صالالح أو عله اال ل ف ن الخليفة الناصر لم ير في نل  ما يستدعي ا

الدين بقبول حسن  و د رأينالا دور صالالح الالدين فالي  طالع الخطبالة بمصالر عالن الفالاطميين 

 ومعادتها للخليفة الناصر.

خطالالب للناصالالر بمع الالم بالالالد المغالالربو الالال السالاليوطي فالالي تالالاريخ الخلفالالاء  
51
و الالد أعلالالن  

 فة الناصر ببغداد.الموحدون  طع الخطبة الفاطمية عن بالد المغرب ومعادة الخطبة للخلي

 

 

أما في الشرق فقد كان  دبلوماسية الخليفة الناصر مدهشة  فقد نهد صعود جنكيالز خالان  

واحتاللالالد لبقالالاع ناسالالعة فالالي الصالالين ويسالاليا  وحربالالد الطاحنالالة ضالالد الدولالالة الخوارزميالالة 

ومالالع نلالال  فقالالد تمكالالن مالالن تجنيالالب بالالالده الحالالرب مالالع المغالالول  وتحركالال  جيالالوش  الوسالالطه

جنكيالالز خالالان صالالوب يسالاليا الوسالالطه والعليالالا  نالالمال  الالزوين عبالالر طريالالا الحريالالر الشالالمالي 

ضالر الخالفالة اإلسالالمية مالن سالمر ند وتجنب  طريا الحرير الجنوبي الحي كان يمر بحوا

 له بغداد ودمشا.م

 

 ة تمثل  في أمرين و د اعتمد الناصر دبلوماسية مدهش

رعايتهالا  ناعهم بوجود مصالح مشتركة يمكن التواصل الدبلوماسي مع المغول  وماألول  

دون  يام الحروب  وربما كالان الالثمن المريالر لهالحا اللالون هالو حيالاده فالي الحالرب المغوليالة 

                                                           
50
  186ص  1السيوطي تاريخ الخلفاء ج 
51
  186ص  1السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج 
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جالالابي للخالالوارزميين فالالي تثبيالال  الخالفالالة العباسالالية يالخوارزميالالة  عل الالالرغم مالالن الالالدور اإل

 ة.قء تسل  السالجومنها

ن ام االتصاالت المدهو الحي انتهر بد الناصر عبر نبكة محهلة من الجواسالي  الثاني  

اء نالادر ر يستغل هحه التفاصيل الد يقة بالحك  وكان الناصالحين كانوا يوافوند بكل التفاصيل

ض اء بتوفر  درات خار ة لديد وتواصل مع الجن والعالم السفلي األمر الحي فالرفي اإليح

ع من المهابة والرهبة لم تكن لسواه.  عله خصومد نوعا

ويسجل الميرخون أند كالان يلتقالي سالفراء جنكيالز خالان فيخبالرهم بمالا فالي الرسالائل  بالل أن 

يستلمها  وينبلهم بما كتب فيها  و د تمكن أن يغير خط  المغول في غالزو أنربيجالان بهالحه 

 دكتور صالالح مهالديملاله بحال  الالالوسائل  وهو أمر يحتا  مله تفاصيل كثيرة أحيالل فيهالا 

الهانم بعنوان االتصاالت في عهد الخليفة الناصر.
52

 

 

 

بعال الالالات الخليفالالالة الناصالالالر بجنكيالالالز خالالالان  والتواصالالالل  وال تالالالزال نالالالكوك كثيالالالرة تحالالالي 

الدبلوماسي الحي مارسد الحاكمان  واتفا يات عدم االعتداء التي تم تنفيحها بد الة بحيال  لالم 

 تقم أي مواجهات عباسية مغولية طيلة هحه الفترة الملتهبة.

 

ع لنشر تسا الت كثي رة حالول وكان نجاح الخليفة الناصر في تحنب الحرب مع المغول سببا

معنه نل  وجدواه  و د تردد بين الميرخين ان الخليفة الناصر كاتالب جنكيالز خالان يغريالد 

بغزو الدولة الخوارزمية التي كانال  بالين الصالين وفالارس  و الد أنالار الماليرخ ابالن األثيالر 

ع مالن مله هحا االحتمال بقولد  ف أنالد أطمالع التتالر  ن كان سبب ما ينسالبد العجالم مليالد صالحيحا

 53م في نل  فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ننب ع يم سلهفي البالد ورا

 

 

مصالطفه جالواد علاله يراء ابالن األثيالر من جالاء فالي مقدمتالد لكتالاب   الماليرخو د رد العالمة 

البن المعمار الحنبلي "ولم يوفا ابن األثير للصواب في نقده هالحا الن الناصالر كالان  الفتوة

مساللوبة والاله ومنهالا الفتالوة وأعالاد ملاله العالرب عالزتهم ال د وحد األمة اإلسالمية بمساعيد 

هحا وان ن ر مربي األمة المحمدية فالي مشالارق األرض ومغاربهالا  اإلسالم  وتد وبهجتد 

وادث الشخصالالية والحالالوادث يختلالالف بالبداهالالة عالالن ن الالر مالاليرخ محالالدود الفكالالر متالالأثر بالالالح
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مقال للدكتور محمود مهدي الهاشم، بعنوان: فن االتصاالت زمن الخليفة العباسي الناصر لدين هللا.، مجلة تاريخ الحضارة العربية،  
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وتوحيالد العالالم اإلسالالمي كالان  الد أتالم توحيالد العالالم العربالي أي النـاصر  –واند  السياسية 

سالنة وهالي أطالول مالدة خالفالة لبنالي العبالاس  47وبلغ فيها درجة التقدي  فقد دام  خالفتد 

العالالالم  فالالرة ولالالوال نالالـزق سالاللطان خالالوارزم لنجالالاوتالالرك مالالن المالالدثر واآلثالالار مالالا ال يحصالاله و

اإلسالمي من طوفان المغول وطغيانهم ومجازرهم البشالرية وعالدوانهم وعبالثهم ومفسالادهم 

ن نلالال  السالاللطان األحمالالا جنالاله علالاله خليفالالة المسالاللمين وعلالاله نفسالالد ومملكتالالد والعالالالم مال م

اإلسالمي."
54

 

 

كما ردها أي ا علي الصالبي   " وهناك مالن يرجالع سالبب الغالزو المغالولي ملاله تحالري  

الخليفة العباسالي الناصالر لالدين هللا جنكيالز خالان علاله غالزو الدولالة الخوارزميالة  و الد جالاء 

و الالد تالالابع ابالالن األثيالالر فالالي هالالحا االتهالالام فريالالا مالالن  ...ن األثيالالر  اتهالالام الناصالالر بالالحل  فالالي ابالال

  كمالالالا جالالالاء االتهالالالام فالالالي كتالالالب بعالالال  أل الالالدمين كالالالابن الالالالوردي وابالالالن الفالالالراتالمالالاليرخين ا

المستشر ين  ومن هيالء براون  فقد أورد هالحا االتهالام فالي معالرض حديثالد علاله الناصالر 

  ومالن بيالنهم هارولالد الم علاله مهاجمتالد وعال تد بخوارزمشاه بقولد  وأخح يشجع المغالول

وكارتن فقد نكرا أن الخليفة عالرض علاله جنكيالز خالان فالي رسالالتد أن يقالوم هالو بمهاجمالة 

الدولالالة الخوارزميالالة مالالن الشالالرق  ويتالالوله الناصالالر مهمالالة مهاجمتهالالا مالالن الغالالرب  وبالالحل  

 يطبقان عليها. 

من مالالن يتأمالالل مالالا نكالالره ابالالن األثيالالر يت الالح لالالد كراهيتالالد للخليفالالة الناصالالر  لالالحا وصالالمد بهالالحا 

االتهام تشهيراع بد  ولما أح  األمر  د ينكشف وتت ح براءة الناصالر  نسالب روايتالد ملاله 

مصالالدر مطعالالون فالالي صالالد د  وهالالو العجالالم أي الخالالوارزميين  وممالالا يجالالدر نكالالره أن هنالالاك 

ه الفترة  ولم يشيروا ملاله اتصالال الناصالر بالالمغول  ميرخين غير ابن األثير عاصروا هح

مالالن أمثالالال النسالالوي  وسالالب  ابالالن الجالالوزي  وابالالن نالالداد  وأبالالي نالالامة  ويلالاليهم ابالالن واصالالل  

واليونيني  وابن طباطبا  وال نغفل أن الميرخين الصينيين الحين رافقوا حملة جنكيز خالان 

يرخين المسلمين الالحين خالدموا وأوالده وأرخوا لهم تاريخهم  لم تكن مدوناتهم مجهولة للم

لحل  ف نا نرجح عدم صحة اتهام الناصر بتحري  المغالول علاله غالزو بعد  والمغول فيما 

 55الدولة الخوارزمية  أو تسببد بأية صورة في و وع نل "
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اسي الناصر لدين هللا.، مجلة تاريخ الحضارة العربية، مقال للدكتور محمود مهدي الهاشم، بعنوان: فن االتصاالت زمن الخليفة العب 
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وال بالالد مالالن اإلنالالارة هنالالا ملالاله خبالالر مثيالالر يسالالتدعي دراسالالة عميقالالة  وهالالو ضالالرب العملالالة 

 يز خان.المشتركة بين الناصر وبين جنك

عالالن عمالالالت  ديمالالة ال تالالزال تحيالالر البالالاحثين وفيهالالا يبالالدو اسالالم  فقالالد كشالالف  دراسالالات حديثالالة

ع مله جنالب علاله العملالة  أو فالي طرفيهالا  ز خان جالخليفة الناصر لدين هللا مع اسم جنكي نبا

عال الات الالدول البعيالدة ملاله عال الات مما يدل علاله لالون مالن التعالاون الدبلوماسالي يتجالاوز 

 .تعاون وتكامل

لاله جانالب نكالر الخليفالة عملالة علاله نكالر تع اليم هللا ورسالولد مع أخرى من الطكما تشتمل  

 الناصر والسلطان المغولي جنكيز خان.

ليفالة ن العملالة المسالكوكة وعليهالا اسالم الخو د كتب الباح  أحمد رسالمي دراسالة ضالافية عال

نفسالد  جنكيالز خالان  وانتهاله فيهالا ملاله أن الخليفالة الناصالر هالو جنكيالز خالان اسالم الناصر و

ولكننالا فالي   ونحن بالطبع ال نوافقالد هالحه القالراءة التالي لالم يسالبا ملاله افتراضالها أي ماليرخ

ع لحل . الو   نفسد ال نمل  تفسيراع كافيا
56

 

 

تفسالير نلالال   ولكالن مالن الميكالد أن صالالدور  ومالع أن الدراسالات ال تالزال غيالر ناضالالجة فالي

رة واضالحة عالن جهالود عملة كهحه في غايالة االحتالرام للخليفالة والملال  المغالولي تحمالل منالا

 دبلوماسية عميقة  ام  بين الدولتين ونجح  في تجنب الحرب.

 

ع في تجنيب بالده الحالرب مالع المغالول علاله الالرغم مالن   وفي النهاية فقد نجح الناصر تماما

وبلغ  جزيالرة  وجورجيا طوفان الحرب المغولية التي أنعل  يسيا الوسطه وكازاحستان

 القرم.
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،وقد  2015مقال للباحث أحمد رسمي بعنوان : الخليفة الناصر لدين هللا جنكيز خان، نشرها في مجلة حركة مصر المدنية، عدد أبريل   
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ملالاله الصالالين ولالم يكالالن لهالالم فيهالا مالالوطا  الالدم  ولكالالن  وال نال  ان العباسالاليين لالالم يالدخلوا أبالالداع  

التحالالف ر هحه العملة ييكد ما أورده الحهبي من نجاح دبلوماسية الخليفة الناصر في اانتش

مع جنكيز خان الالحي كالان ينلالح يحتالل أجالزاء مالن الصالين  وتجنيالب الالبالد ويالالت الحالرب 

 المغولية المدمرة.

 

ه العملالة  فالي الصالين او فالي وال نمل  حته اآلن توكيداع للجغرافيا التي اسالتخدم  فيهالا هالح

  ومالالن الواضالالح ان الخليفالالة العباسالالي الناصالالر  الالد أمالالر بهالالا فالالي سالالياق اتفالالاق مالالا مالالع العالالراق

 جنكيز خان يدرء الحرب بين الخالفة وبين الطموح المغولي الهائج.

 

 

ون عن عرض مماثل طلبالد هوالكالو مالن الخليفالة ومما يعزز هحه الفرضية ما نقلد الميرخ

 كشالرط  يت من ص  عملة باسمد ونكره عله المنالابر يخر خلفاء بني العباس المستنصر
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للكف عن غزو بغداد  و د هم المستنصر بقبول نل  ولكالن أعوانالد حالحروه مالن االسالتجابة 

في بغداد لتجنب الحربلهحا  وكان  النتيجة انهيار يخر فرصة 
57

 

 

 

يمكننا في هحه العجالة أن نحكم عله صواب منهج الناصر في تجنالب الحالرب مالع  ربما ال

جنكيز خالان واسترضالائد بالوسالائل الدبلوماسالية  فقالد هلال  جنكيالز خالان وجالاء أحفالاده مالن 

بعده بقيادة هوالكو واجتاحوا بغالداد بشالكل وحشالي مالدمر ولالم يالالوا مالع وال نمالة فالي أحفالاد 

تحالال  سالالناب  الخيالالل واجتالالاحوا بغالالداد فالالي أف الالع كارثالالة المستعصالالم حفيالالده الناصالالر و تلالالوا 

 منسانية في العصور الوسطه.

 

 وبالتأكيد ف ن هناك تبريران للكارثة  

لحالالالرب  األول هالالالو افتقالالالار خلفالالالاء الناصالالالر لدبلوماسالالاليتد وحكمتالالالد وسياسالالالتد فالالالي تجنالالالب ا

 واصطناع الخيارات البديلة.

رغالالالم المعاهالالالدات  هالالالو تحالالالول خطالالال  المغالالالول ومصالالالرارهم علالالاله دخالالالول بغالالالداد  الثالالالاني

 الدبلوماسية المتينة التي عقدها الناصر مع المغول.

 

  أميل بالطبع مله الخيار األول  وأعتقالد انالد كالان يمكالن تجنالب الحالرب بدبلوماسالية مماثلالة

ع  بدليل أن المغول ومن اج تاحوا بغداد ف نهم لالم ولم يكن وصول المغوإلله بغداد  دراع الزبا

ان ما خرجوا منها  واألمر األكثر أهمية هو أنهم تحولوا بعالد يستطيعوا القرار فيها وسرع

  ليل مله اإلسالم مما يدل عله صحة خط  الناصر التي كان  د بدأها خالل خالفتد.

 

 

   صالح مهدي الهانم ويييد هحا الرأي الميرخ

 

هحا الرعب مرة عندما حالاول المغالول مهاجمالة اطالراف الدولالة عالام )الناصر( فقد استثمر 

م حالين وصالل  االخبالار بتقالدم المغالول مالن مراغالة فالي انربيجالان  ولكالنهم 1220/هـ618 

ع منهم ان  الوات الخليفالة الناصالر فالي اثالره  وتالال نلال  فتالرة مالن  اسرعوا في االنسحاب ظنا

الهالالدوء دامالال  نحالالواع مالالن عشالالر سالالنوات
58
عنالالدما عالالاود المغالالول الكالالرة وبعالالد وفالالاة الخليفالالة  
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 . 272ص  1ج 2تاريخ المغول )الترجمة العربية( مجلد ، رشيد الدينالهمداني،   
58

  656عاما حيث وصل المغول الى بغداد  36بل    
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ع  فكالان مالا كالان ولم يل الخالفة بعده   الناصر بزمن من يستثمر هحا الفن ويم الي بالد  الدما

".بعد موت هحا الخليفة المحن 
59

 

 

 

فالة نحالو نصالف وخالل جهالوده الدبلوماسالية تمكالن مالن درء خطالر الحالرب عالن دولالة الخال

طماع الميكدة للتتار والصليبيين في دولالة الخالفالة  ولكنالد اعتمالد  رن  عله الرغم من األ

الحالرب  ويبالدو أنالد تواصالل مالع التتالار عبالر مسالارات غيالر رسالمية مبدا الدبلوماسالية بالدل 

حته اتهمد خصومد بالالتواطا مالع الصالليبيين تالارة ومالع المغالول تالارة  والحالا أن الرجالل 

ع بأساليب الدبلوماسالية البصاليرة واسالتطاع أن يتجنالب الحالرب خالالل تلال  الفتالرة  كان حكيما

 العصيبة القاسية من التاريخ.

 

 

 

ميتها بمبالدأ الفتالوة اعتمد الناصالر اسالتراتيجية هامالة  يمكالن تسالعله صعيد األمن الداخلي و

التالي تعتمالد علاله الشالباب   والكشالافةعبي  ونل  عله أسالاس مالن ن الم الفتالوة أو الدفاع الش

ح روح المغالالامرة نوكانالال  جهالالوده فالالي تن الاليم الشالالباب بالالن م الفتالالوة والكشالالافة تهالالدف ملالاله مالال

ع ميجابيالالة   تقودهالالا الدولالالة وتجعالالل مالالنهم  الالوة ردع دون أو تالالورطهم فالالي والفروسالالية يفا الالا

ع عالن كتائالب الحالرب والقتالال  و الد  ع جالحريا الحروب  ففرق الفتوة والكشالافة تختلالف اختالفالا

اسالالالتطاع بهالالالحه األنشالالالطة أن ي الالالم كثيالالالراع مالالالن الحركالالالات العنيفالالالة المنفلتالالالة مالالالن العيالالالارين 

لالمالن الالوطني للدولالة  واللصو  والشطار في مطار جهالاز نالرطي متالين يعتبالر رصاليداع 

 دون أن يتحول هيالء مله غزاة أو محاربين. 

 

 

ون الراع ألهميالالة ن الالام الفتالالوة فقالالد ألالالزم الناصالر لالالدين هللا جميالالع حكالالام الواليالالات والمعتمالالدين 

والوكالء والمسيولين في العاصمة بغداد واأل اليم باتخان نل  نعاراع ونسبة حيال  ألالزمهم 

الكشالالافة  وتالالزيين صالالدورهم باإلنالالارات والنيانالالين الدالالالة بلالالب  سالالراويل الفتالالوة ومالبالال  

عليها والموسومة بها وألزم هيالء أوالدهالم وحاناليتهم وكالل القالادرين علاله حمالل السالالح 

 .من اتباعهم االنخراط في كتائب الفتوة وتن يمات الكشافة
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بسالالوا ودخالالل فيالالد األجالالالء  ثالالم الملالالوك فألبسالالوا الملالال  العالالادل وأوالده سالالرارويل الفتالالوة وأل

نالالهاب الالالدين الغالالوري ملالال  غزنالالة والهنالالد وصالالاحب كالاليو وأتابالال  سالالعد صالالاحب نالاليراز 

والمل  ال اهر صاحب حلب
60

 

 

ع الفتوة يهدف ملاله جعالل الن الام االج وهكحا فقد كان برنامجد في تعزيز ثقافة تمالاعي رادعالا

ع للحرب و الد تحقالا نلال  ملاله  الدر كبيالر خالالل فتالرة حكمالد  كمالا أنالد خلالا  للعابثين  ومانعا

الة من التوحالد بالين أ الاليم دولالة الخالفالة علاله أسالاس مالن التقاليالد والمثالل المتطابقالة التالي ح

ع فريداع من الوحدة بين طبقات الشعب.  يلزمها الشباب وتخلا نوعا

كما كان ن ام الفتالوة فالي الوا الع بمثابالة ربالاط دبلوماسالي بالين حواضالر الخالفالة المتباعالدة  

عمن التوحالالد الالالوطني بالالين جيالالل  الم اإلسالالالمي عالالالشالالباب فالالي مختلالالف أطالالراف الوحقالالا لونالالا

 .ينحاك

 

 

الملال  العالادل األيالوبي الناصر في ن ام الفتوة وكان من أبرز القادة الحين ناركوا الخليفة  

الالالالحي لالالالب  هالالالو وأوالده وحانالالاليتد سالالالراويل الفتوةوكالالالحل  الملالالال  ال الالالاهر صالالالاحب حلالالالب 

فالتح القالدس في الحروب الصليبية التالي توجال  ب وكالهما كانا عيني الخليفة ومدده وممداده

صالاحب غزنالة فالي الهنالد نالهاب الالدين كالحل  للهجالرة  و  583 وطرد الصليبيين منها عالام

وهيالء عيونالد ومالدده وممداداتالد   صاحب كيو واآلتاب  سعد صاحب نيرازالغزنوي  و

يالالد ضالالد هجمالالات المغالالول وهالالحا وال ريالالب غايالالة فالالي االدارة والشالالجاعة عنالالوان كبيالالر لتوح

صالالفوف االمالالة ونالالهادة علالاله مالالا يتميالالز بالالد الخليفالالة الناصالالر مالالن والء الواليالالات اإلسالالالمية 

  ..نر ها وغربها ومند مركز هحا التن يم ورمز الوحدة

 

عبية واسالتخباراتية باب والفتية فالي مهالام نالشد تمكن الناصر من تحقيا انخراط ألوف ال و

ع غيالالر عالالادي  بم الالاهر التالالدريب المنت مالالة واسالالتخدم لصالالالح الدولالالة  كمالالا أنالالد أبالالدى اهتمامالالا

تأثيرهالالا الكبيالالر فالالي نشالالر ردع كالالاف ضالالد اللصالالو  والفسالالاق وضالالد مالالن تسالالول لالالد نفسالالد 

 التطاول عله هيبة الدولة.

 

ع عن التساللح العسالكري  وحققال  دبلوماسالية  وهكحا فقد كان  هحه التن يمات بديالع اجتماعيا

ة وزجهالا فالي جهالاز االتصالاالت اجتماعية بالدل الحالرب  مكنال  مالن انتقالاء الكفالاءات الشالاب
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المتين وتن يم المعلومات  اله درجة  يل فيها عن الخليفالة الناصالر أنالد كالان يشالاهد جميالع 

 البالد وما جاورها بعيون مفتوحة ودفعة واحدة.

 

صالالح الالدين  وهكحا مكن هحا الجهاز المتطور الخليفة الناصر لدين هللا من ان يكون مالدداع 

نفسها الجالأت  كما أن هحه المهاراتوسببا في انتصاراتد   بيين في مواجهة الصلي االيوبي

 .له االنزواء واالنكفاء خوفا من التدميرمالتتار 

فقد امتزج  وبجدارة مواهب الخليفة الناصر لدين هللا و دراتد مع نشاطات القائمين علاله 

واهل مصالر لهند فن االتصاالت في زماند فمأل القلوب هيبة وخيفة حته كان يرهبد اهل ا

وك واألكالابر مصر والشام في خلوات الملالويقول الحهبي  كان الناس ب  هيبة الخالفة فاحيا

 .صواتهم اجالال لدانا جرى نكره خف وا أ

 

 

ع  دانال  للناصالر السالالطين ودخالل تحال  طاعتالد المخالالفون ونلال  لالد    وينقل الالحهبي اي الا

وخطب لد باالندل  وبالصالين  وكالان العتاة  وانقهر بسيفد البغاة  ومل  ما لم يملكد غيره 

 .أسد بني العباس تتصدع لهيبتد الجبال

 

بقي أن نقول مننا في سياق معجابنا باألسلوب الدبلوماسي الحي تمكالن فيالد الخليفالة الناصالر 

من تجنب الحروب  ال نمل  أن نصفد بالحماس ناتد في سياق حسمد للنزاعالات الداخليالة  

 الام بالالتخلص مالن خصالومد بالدون رحمالة  فقتالل أوالع  فقالد  التي مارسها بكل حسالم وبطالو

 ابن العطار الحي أفسد ما بيند وبين أبيد المست يء  وكاد أن يحول بيند وبين الخالفالة
61
 

للالالتخلص مالالن  السالاللطان الخالالوارزمي عالالالء الالالدين تكالالونلالال  بالتحالالالف مالالع  كمالالا  الالام بعالالد

ع  السلطان القلعالة الساللجو ية فالي وهدم  590عام السلجو ي أرطغرل  وتمكن من نل  تماما

شالهد بغداد و  ه عله مل  السالجقة فيها  و د تالم نلال  فالي سالنوات حكمالد األولاله  ولالم ت

ع مثل هحا  .أيامد بعد نل  عنفا

تجنالالب الحالالرب المبانالالرة فالالي مواجهتالالد مالالع  ويمكالالن القالالول من الخليفالالة الناصالالر نجالالح فالالي

ع بالوكالالالة بالين الخالالوارزميين والسالالجقة انتهالال  بتصالفية خصالالومد  السالالجقة وخالالاض حربالا

ع.  السالجقة الحين ظلوا يحكمون دولة الخالفة أكثر من مائة وأربعين عاما
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ولكند في النهاية ترك الخوارزميين يواجهون المغول منفردين  دون أن يكون لالد أي دور 

فعال في الدفاع عالنهم  حتاله تمكالن المغالول مالن تحطاليم الدولالة الخوارزميالة بشالكل نهالائي  

ف كالالان الناصالالر يتالالابع أخبالالار انهيالالار الدولالالة الخوارزميالالة  بعالالد أن وال نسالالتطيع الجالالزم كيالال

ع كامالع في التعامل مع الحدث الخطير. ع سلبيا  اختار مو فا

 

مكن الخليفة الناصالر بنجاحاتالد الدبلوماسالية الفريالدة مالن بنالاء دولالة  ويالة يمنالة  قد تهكحا فو

ء الجامعة المستنصالرية وحقا ازدهاراع في عدد من الجوانب العلمية والمعرفية توج  ببنا

التي افتتح  في عهد حفيده المستنصر وال زال  مله اليالوم أهالم مراكالز التعلاليم األكالاديمي 

 في العراق.
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 وبعد......

السالالم فالي فهحه  راءة في أسماء كبرى في تاريخ الح ارة اإلسالمية عملال  علاله محيالاء 

 حقل الدبلوماسية بدل الحرب.الفتة في وحقق  نجاحات العالم اإلسالمي  

راسالالات برسالالول هللا صالالله هللا عليالالد وسالاللم الالالحي حقالالا أع الالم نجاحالالات و الالد بالالدأت هالالحه الد

 وما أرسلناك مال رحمة للعالمين.ن الكريم رسالتد في يية واحدة  القري السالم واختصر

كالان   كما تناول  الدراسة خم  نخصيات في التاريخ اإلسالالمي بالغالة األهميالة والتالأثير

منطالا الدبلوماسالية بالدل الحالرب  منهجاليتبنال  بشالكل لها أثر ع يم في صناعة السالم   و

 وهم عله التوالي 

 ابـــــــعمر بن الخط .1

 ن بن عليــــــــالحس .2

 عمر بن عبد العزيز .3

 الحكم المستنصر األموي .4

 العباسي لدين هللا الناصر .5

 

الم سالمالن محيالاء ثقافالة ال الكبالرىمقاصالد اإلسالالم تأتي هحه الدراسة عله نسا  نمني يمل أ

والدبلوماسالالية فالالي مواجهالالة ثقافالالة الحالالرب  وانتصالالار العدالالالة والحكمالالة علالاله نزعالالات القالالوة 

ع فالي مواجهالة الحوار الح اري الحي نط حياء مبدأوالبطو  وم ع علميالا الب بالد اليالوم منهجالا

  الم كل يوم. صاء والحرب التي تتزايد بفعل المنزعات التطرف واإل

 

 مال اإلصالح ما استطع  وما توفيقي مال باس عليد توكل  ومليد أنيب.من أريد 
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 ثبح المصادر

 الدارالناشرة الكتاب اسم المؤلف
تاريخ ومكان 

 النشر

   القرين الكريم 

 2006بيروت   ميسسة الرسالة الجامع الحكام القرين القرطبي  محمد بن أحمد

عبد المل  بن ابن هشام  

 هشام

تحقيا سقا وابياري  النبويةالسيرة 

 ونلبي طبع دار المعارف

 1998مصر  

  اسماعيل بن ابن كثير

 عمر

تحقيا محمد علي  السيرة النبوية

 مستو دارابن كثير

 1987بيروت  

  محمد بن البخاري

 مسماعيل

 2002بيروت   دارابن كثير الجامع الصحيح

  محمد بن أبي ابن القيم

 بكر

 1998بيروت   دارالرسالة  زاد المعاد

ابن االثير  علي بن أبي 

 الكرم

تحقيا محسان عباس  الكامل في التاريخ

 طبع دار صادر

 2000بيروت  

 1986بيروت   دار الكتب العلمية فتوح الشام الوا دي  محمد بن عمر 

 1987بيروت   دار الكتب العلمية تاريخ األمم والملوك الطبري  محمد بن جرير

تجقيا محمد عبد  السنن الكبرى البيهقي  أحمد بن الحسين

القادر دار الكتب 

 العلمية 

 2003بيروت 

ابن خلدون  عبدالرحمن 

 بن محمد

العبر وديوان المبتدأ 

 والخبر

دار محياء التراث 

 العربي 

 1998بيروت  

 1997بيروت  دار ابن حزم  تاريخ اليعقوبي اليعقوبي  أحممد بن جعفر

 1983بيروت   دارالرائد العربي  أنهر مشاهير االسالم رفياالع م  

ابن رند  أبو الوليد   

 محمد بن احمد

بداية المجتهد ونهاية 

 المقتصد

 1999بيروت  دار ابن حزم 

ابن زنجويد  حميد بن 

 مخلد

 1997بيروت  دارالكتب العلمية  األموال

بشرح صحيح  فتح الباري العسقالني  أحمد بن حجر

 البخاري

تحقيا عبد البا ي 

 ومحب الدين الخطيب 

 دار الريان للتراث

   1986  مصر 

 2002بيروت   ميسسة الرسالة   صة الح ارة ديوران   ول

 1984بيروت  عالم الكتب  سيرة عمر بن بعد العزيزعبد الرحمن ابن الجوزي  



101 
 

 بن علي

المركز الحسيني  تاريخ المرا د الكرباسي  محمد صادق

 للدراسات

 2003  لندن

عبد المل  بن العصامي  

 حسين

   1999 بيروت  دارالكتبالعلمية  سم  النجوم العوالي

ين صالح الدالصفدي  

 خليل بن أيب 

دار احياء التراث  الوافي بالوفيات

 العربي 

 2000بيروت  

دار محياء الكتب  تاريخ المغول رنيد الدينالهمحاني  

 العربية 

 1970 مصر 

ابن عحارى المراكشي  

 حمد بن محمدم

البيان المغرب في أخبار 

 األندل  والمغرب

تحقيا بروفنسال دار 

 الثقافة

 1953بيروت 

تاريخ العرب وح ارتهم  السامرائي  خليل ابراهيم  

 في األندل 

 2000بيروت  دار الكتاب الجديد

 

 

 معتمدةالمقاالت ال

 تاريخ ومكان النشر المجلة الناشرة عنوان المقال الكاتب

مقال  فن االتصاالت  محمود مهدي هانم د.

ليفة العباسي خزمن ال

 الناصر

مجلة تاريخ الح ارة 

 العربية

 2011بيروت 

مقال  الخليفة الناصر  أحمد رسمي

 حنكيز خان

 -ابريل  –القاهرة  مجلة مصر المدنية

2015 

 لي هوا بينغ   

 

مقال بعنوان  الحوار 

الح اري الصيني 

 العربي 

توزيع المكتب  مجلة الصين اليوم  بكين 

اال ليمي بالقاهرة  

 2007عدد يناير 

البابا سلفستر الثاني  نزيه قسيس  د.

ودوره في نقل العلوم 

 العربية مله أوروبا

 2013عدد تموز  صحيفة الموقد اللبنانية
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