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  العالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية: مناذج تطبيقية 

 د. محمد عبد الرزاق أ سود

 ملخص البحث
 موضوع البحث: 

" العالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية: مناذج تطبيقية"، وقد تكّون من مقدمة، ومتهيد، وأ ربعة مباحث، وخامتة، وتوصيات، وفهرس 

املصادر واملراجع، فاملقدمة؛ فهيا: أ مهية البحث، وأ س باب اختياره، ومشلكته، وأ هدافه، وادلراسات السابقة، وحدوده، ومهنجه، 

جراءاته، وخطته، وأ ما المتهيد؛ فيه: التعريف مبصطلحات البحث:) ادلبلوماس ية، والسرية( يف اللغة العربية واصطالح العلامء، وأ ما  وا 

اه املباحث فهي  كام ييل: املبحث ال ول: العالقات ادلبلوماس ية جتاه الهيود يف السرية النبوية، واملبحث الثاين: العالقات ادلبلوماس ية جت

بوية، واملبحث الثالث: العالقات ادلبلوماس ية جتاه اجملوس يف السرية النبوية، واملبحث الرابع: العالقات النصارى يف السرية الن 

 ادلبلوماس ية جتاه الوثنيني يف السرية النبوية، مث اخلامتة، مث التوصيات، مث فهرس املصادر واملراجع. 

 اللكامت ال ساس ية: )ادلبلوماس ية، السرية النبوية(. 

 تعاىل عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه وسمل.وصىل هللا 

 املقدمة

امحلد هلل رب العاملني وأ فضل الصالة وأ مت التسلمي عىل س يدان محمد النيب ال يم وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وريض هللا عن العلامء        

 اخمللصني ا ىل يوم ادلين، أ ما بعد:

نه بعد أ ن أ مت لرسول هللا         تنظمي ال وضاع ادلاخلية وحتقيق ال من والاس تقرار فهيا، وحل املشالكت اليت واهجت ادلوةل  ملسو هيلع هللا ىلصفا 

ال سالمية، وس يطرة حكومته س يطرة اتمة عىل جمرايت ال مور ابحلمكة واحلزم معًا، وبعد أ ن مت هل عالج ال وضاع ادلاخلية، والاعرتاف 

النطاق ادلويل، بعد أ ن مت ال عالن الرمس  عن قيام ادلوةل ال سالمية وحكومته ا ىل ملسو هيلع هللا ىلص بسلطة ونفوذ حكومته، اجته رسول هللا 

ورية وعامصهتا املدينة املنورة، وكام هو معروف فعند قيام أ ية دوةل من ادلول يتكون لها أ صدقاء وأ عداء، فالعامل أ نذاك تتحمك به: ال مرباط

للفرس وعقيدهتا اجملوس ية، والبعض ال خر موايل للرومان وعقيدهتا  الفارس ية؛ وال مرباطورية الرومانية، وبعض القبائل العربية موايل

رشاكه ابهلل تعاىل، ومهنم من اكن عىل دين الهيودية، ومن خالل هذه املدخالت  النرصانية، وهناك من العرب أ ثر أ ن يبقى عىل وثنيته وا 

 المك من العقائد وال فاكر والقوى احمليطة به.حبنكته الس ياس ية أ ن تكون خمرجاته تناسب هذا ملسو هيلع هللا ىلص نالحظ كيف اكن اس تطاع النيب 

واملتأ مل يف هذا املوضوع جيد نفسه ومن هنا جاء اختيار موضوع: )العالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية: مناذج تطبيقية(؛         

 أ مام مهنج علم  متاكمل ل خيتلف كثرًيا عن أ حدث املدارس ادلبلوماس ية واملعمول هبا حالًيا.

 مهية البحث: تتبني يف ال مور ال تية:أ  

 التأ صيل العلم  للعالقات ادلبلوماس ية املرتبطة ابلسرية النبوية. -1

براز فقه السرية النبوية املعارص يف املسائل الواردة يف العالقات ادلبلوماس ية. -2  ا 

 أ س باب اختيار البحث: تظهر يف ال مور ال تية:

 السرية النبوية وكيفية التعامل معها بشلك معارص. توضيح العالقات ادلبلوماس ية يف -1

فادة اجملمتعات ال سالمية املعارصة يف التطبيق العميل للمسائل الواردة يف العالقات ادلبلوماس ية. -2  ا 

 تمكن يف ال يت: مشلكة البحث:
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براز ادلروس املس تخلصة لكيفية التعامل مع املسائل الواردة يف العالقات ادلب -1  لوماس ية يف السرية النبوية.ا ظهار وا 

 معرفة أ قوال علامء السرية النبوية يف املسائل الواردة يف العالقات ادلبلوماس ية. -2

 أ مهها ما ييل: أ هداف البحث:

 ذكر مناذج تطبيقية للمسائل الواردة يف العالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية. -1

 العالقات ادلبلوماس ية. الوقوف عىل التوجهيات النبوية الرشيفة يف -2

ادلراسات السابقة: مل أ جد دراسة مس تقةل يف نفس الطرح اذلي كتبت فيه، فهناك دراسات شبهية؛ ولكهنا يف أ كرث ال حيان ليس فهيا دقة 

 علمية، أ و خمترصة، أ و مطوةل، فأ ردت أ ن أ فرد فيه البحث ليكون مرجًعا يف ذكل.

 يف العالقات ادلبلوماس ية يف الامنذج التطبيقية، وربطها ابلعالقات ادلبلوماس ية املعارصة. دراسة أ حداث السرية النبوية حدود البحث:

يتلخص يف اتباع املهنج التطبيق  التحلييل، فهو تطبيق ؛ ل ين ذكرت منوذجًا مفّصاًل للك موضوع من املواضيع ال ربعة يف  مهنج البحث:

واجملوس، والوثنيني، ومهنج حتلييل؛ بذكر الرواايت مفّصةل، وأ راء العلامء القداىم  العالقات ادلبلوماس ية؛ ويه مع الهيود، والنصارى،

لهيا، مث أ حلت لبايق الامنذج بلك موضوع ملن أ راد التوسع يف لك  واملعارصين، عندما أ تيت ابلمنوذج يف لك موضوع من املواضيع املشار ا 

لهيا ابلهامش، ول يسع ه ذا البحث ذكر لك الامنذج بلك موضوع؛ ونكون بذكل قد قدمنا تطبيق معيل مهنا للمصادر واملراجع املشار ا 

 حيتذى به للتعامل مع املسائل الواردة يف العالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية، وأ ما ا جراءات معيل يف البحث؛ فيتلخص يف ال يت:

 الرجوع ا ىل املصادر ال صيةل يف السرية النبوية. -1

 غريبة من كتب غريب احلديث واملعامج.رشح اللكامت ال -2

 تتبع أ قوال علامء السرية املتقدمني واملتأ خرين يف دللت ال حداث ومعانهيا من كتب السرية.   -3

 وقد تكّون هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، وأ ربعة مباحث، وخامتة، وتوصيات، كام يأ يت:        

جراءاته، وخطته.املقدمة: وفهيا أ مهية البحث، وأ س باب اختياره  ، ومشلكته، وأ هدافه، وادلراسات السابقة، وحدوده، ومهنجه، وا 

 التعريف مبصطلحات البحث:) ادلبلوماس ية، والسرية النبوية( يف اللغة العربية واصطالح العلامء. :المتهيد

 يف السرية النبوية.العالقات ادلبلوماس ية جتاه الهيود املبحث ال ول: 

 يف السرية النبوية. جتاه النصارى العالقات ادلبلوماس يةاملبحث الثاين: 

 يف السرية النبوية. جتاه اجملوس العالقات ادلبلوماس يةاملبحث الثالث: 

 يف السرية النبوية. جتاه الوثنيني العالقات ادلبلوماس يةاملبحث الرابع: 

 اخلامتة.

 التوصيات.

 املصادر واملراجع.

سااًن خيرب عنك، ول عينًا تنظر ا ىل علوم تدل عليك، ول يدًا تكتب حديث رسوكل، ول قدمًا متيش ا ىل ختامًا أ قول: اللهم ل تعذب ل   

ذنك، ا نك هتدي من تشاء ا ىل رصاط خدمة دينك،  اللهم ارزقنا ال خالص يف القول والعمل، واهدان ملا اختلف فيه من احلق اب 

 ملرسلني، وامحلد هلل رّب العاملني.س بحان ربك رّب العزة عام يصفون، وسالم عىل ا مس تقمي،

وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، س بحان ربك رّب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني وامحلد هلل رّب  

 العاملني.

 ) ادلبلوماس ية، والسرية النبوية( يف اللغة العربية واصطالح العلامء المتهيد: التعريف مبصطلحات البحث:
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 املطلب ال ول: تعريف ادلبلوماس ية يف اللغة العربية واصطالح العلامء:

 يف اللغة العربية:  ادلبلوماس يةأ ولً: تعريف 

وعندما عقدت معاهدة فيينا ابلمنسا يف أ ورواب للعالقات ادلبلوماس ية لعام ل يوجد يف اللسان العريب مصطلح ادلبلوماس ية، 

اليوانين ال صل، وعندما عربت التفاقية ا ىل اللغة العربية مل يعرب هذا املصطلح ا ىل اللغة م(، أ خذت مبصطلح ادلبلوماس ية 1691)

منا اس تخدم املصطلح هذا اليوانين ذاته، وأ صبح هو املتداول بني ادلول العربية وال سالمية يف الوقت احلارض ، وأ صل (1)العربية، وا 

( ومعناه )طوى(، واكنت تطلق يف العهد الروماين عىل الواثئق اليت اكنت Diplomaتسمية ادلبلوماس ية: مش تقة من الفعل اليوانين )

تطوى )طيتني(، كجوازات السفر، وتذاكر املرور، أ و الواثئق والصكوك الصادرة عن امللوك وال مراء، واملتضمنة منح خشص ما توصية 

والواثئق الرمسية، أ و تكل اليت تتضمن نص التفاقات أ و خاصة، أ و امتيازات اس تثنائية، مث أ صبحت هذه اللكمة تطلق عىل ال وراق 

املعاهدات املعقودة، وقد دخلت هذه اللكمة املعجم ادلويل منذ أ واسط القرن السابع عرش حني حلت حمل لكمة املفاوضة 

(Negotiationوقد تطور مدلول ادلبلوماس ية مع الزمن وأ صبح يشري ا ىل معان ش ىت ، )(2). 

 
 يف اصطالح العلامء: دلبلوماس يةااثنيًا: تعريف  

ل أ هنم يعرفون مفهوهما مبصطلحات أ خرى، فيطلقون عىل القواعد      مل يس تخدم علامء السرية النبوية القداىم مصطلح ادلبلوماس ية، ا 

رسال الرسل واس تقباهلم بقواعد السري، فيقولون السرية أ و السرية ال  نبوية، أ و كتّاب اليت تنظم العالقات ادلولية يف وقت السمل وا 

الراشدة، أ و قيادته احلكمية، أ و ترصفه الكرمي يف السمل واحلرب، مع ال صدقاء وال عداء، وأ خالقه ملسو هيلع هللا ىلصالسري، ويه تعين س ياسة الرسول 

رساهلم للملوك ، وعلمه وعدهل ورمحته، ولكن بعض العلامء املعارصين اذلين (3)ومعاملته ل حصابه وكياس ته للرسل، واختياره للرسل، وا 

وكتبه، ورسائهل،  ملسو هيلع هللا ىلصكتبوا يف السرية النبوية اس تخدموا مصطلح ادلبلوماس ية يف كتاابهتم، ورضبوا مثالً علهيا؛ مثل: سفارات الرسول 

 .(4)فقد اكنت معاًل بديعًا من أ عامل ادلبلوماس ية

لامء أ ورواب:" بأ هنا فن توجيه العالقات ادلولية والس ياسة اخلارجية لدلول، واملفاوضات بني يف حني تعين ادلبلوماس ية دلى ع   

 ال شخاص القانونية ادلولية، وفن متثيل ادلول ورعاية مصاحلها الوطنية يف وقت السمل".

واب املس تخدم حاليًا، فالسري ونالحظ أ ن مصطلح السري عند علامء املسلمني أ وسع بكثري من مصطلح ادلبلوماس ية عند علامء أ ور   

دارة س ياسة ادلول  تعين:" س ياسة ادلوةل ادلاخلية واخلارجية"، وهذا ما سنسري عليه يف هذا البحث، بيامن تعين ادلبلوماس ية:" ا 

 اخلارجية".

، ذكل أ ن العالقة وبناء عىل حتديد علامء املسلمني لهذه العالقة فا هنا تنطبق بصورة أ ساس ية مع املفهوم ادلبلومايس احلديث   

ليه والرساةل، أ و أ هنا تش متل عىل دراسة  ادلبلوماس ية يف القانون ادلبلومايس املعارص تقوم عىل العالقة بني املرسل والرسول واملرسل ا 

 .(5)املبادئ العامة، وال ساليب وال صول اليت تتعلق بمتثيل ادلول والعالقات املتبادةل بيهنا

بلوماس ية؛ ل نه املصطلح املعمول به بني ادلول ال سالمية، من أ جل أ ن نقرب املوضوع ا ىل القارئ وقد اس تخدمت مصطلح ادل     

املسمل اذلي أ لف هذا املصطلح يف تعامهل اليويم، رمغ اعتقادان الكبري بأ ن املصطلح ال ساليم أ كرث دقة وأ سمل انطباقًا من املصطلح 

 .(6)ال جنيب

 

 

 

 النبوية يف اللغة العربية واصطالح العلامء:املطلب الثاين: تعريف السرية 
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 أ ولً: تعريف السرية النبوية يف اللغة العربية:

رية: الطريقة(7)السرية تعين الهيئة، وحدث أ حاديث ال وائل ، والسري مجع سرية؛ ويه الطريقة سواء اكنت خرًيا أ و (8)، والّسِّ

ويف القرأ ن الكرمي جند اللكمة قد وردت يف موضع واحد، وهو قول هللا  ،(9)رًشا، يقال: فالن محمود السرية، وفالن مذموم السرية

رَيهَتَا اْلُوىَل  تعاىل: يُدَها سِّ ُنعِّ فدلت من خالل س ياقها يف ال ية الكرمية عىل الهيئة واحلاةل، واذلي اس تقر ، (10)قَاَل ُخْذَها َوَل ََتَْف س َ

عىل حياة خشص ما من يوم مودله ا ىل يوم وفاته، مع قراءة خشصيته عىل ضوء  عليه الاصطالح يف العصور املتأ خرة هو: تسليط الضوء

من الس نة، والطريقة، والهيئة، وأ حاديث  ملسو هيلع هللا ىلص، وهبذا يكون معىن السرية النبوية يف اللغة:" ما أ ضيف ا ىل النيب (11)ال حداث اليت مر هبا

 .(12)ال وائل"

 اثنيًا: تعريف السرية النبوية يف اصطالح العلامء:   

 ملسو هيلع هللا ىلصواحض من التعريف اللغوي للسرية، أ هنا: الس نة، اليت عّرفها علامء احلديث النبوي الرشيف بأ هنا:" لك ما أ ثر عن النيب   

، والسرية تعين هنا أ يضًا أ خبار (13)من قول، أ و فعل، أ و تقرير، أ و صفة َخلقية، أ و ُخلقية، أ و سرية، سواء اكنت قبل البعثة، أ و بعدها"

ذًا املرجع فهيا س يدان محمد رسول هللا   .(14ملسو هيلع هللا ىلصأ حاديث الغزوات، والرسااي، ا 

ا ىل اجملمتع البرشي قوًل وفعاًل، وتوجهيًا وسلواكً، ملسو هيلع هللا ىلصوالسرية النبوية يه يف احلقيقة: عبارة عن الرساةل اليت محلها رسول هللا 

لسيئة احلس نة، وأ خرج هبا الناس من الظلامت ا ىل النور، ومن عبادة العباد ا ىل عبادة اّلّل تعاىل، وقلب هبا موازين احلياة، فبدل ماكن ا

ل بعد املقارنة بني البيئة اليت س بقت  حىت عّدل خط التارخي، وغرير جمرى احلياة يف العامل ال نساين، ول يمت ا حضار هذه الصورة الرائعة ا 

ليه بعده  . (15)اهذه الرساةل وبني ما أ لت ا 

ذا ما أ ردان أ ن نربط موضوع السرية بسرية خري رسول  ، فا ن املرء جيزم أ ن السرية النبوية جزء ل يتجزأ  من اترخي ال مة؛ ملسو هيلع هللا ىلصوا 

بن  بل البرشية لكها، والسرية النبوية تلّخص لنا فرتة زاهرة من اترخي ال مة ال سالمية، بل يه منبع اترخي ال نسانية لكها، وقد اكن محمد

وتتلمذ عىل يديه لك من موىس بن عقبة ومحمد  ملسو هيلع هللا ىلصبن شهاب الزهري أ ول من اس تعمل لكمة "سرية"، وقصد هبا حياة الرسول مسمل 

ايان، وفضل هؤلء الثالثة ل ينكر عىل السرية النبوية  .(16)بن ا حساق رمحهم هللا تعاىل وا 

ري قليل من ال حاديث النبوية، واذلين أ لّفوا يف أ ن السرية جزء من احلديث، فقد شغلت السرية النبوية حزيًا غ واخلالصة:

، وقد اس متر هذا ومغازيه، وخصائصه، ومناقبه، ومناقب حصابته ملسو هيلع هللا ىلصال حاديث مل َتل كتهبم غالبًا عن ذكر ما يتعلق حبياة النيب 

لينا  يف ال حاديث، وهو موطأ  ال مام املهنج حىت بعد انفصال السرية عن احلديث يف التأ ليف، وجعلها علامً مس تقاًل، وأ قدم كتاب وصل ا 

وأ وصافه، وأ سامئه، وذكر  ملسو هيلع هللا ىلصهـ(، مل خيل من ذكر مجةل من ال حاديث فامي يتعلق بسرية النيب 176ماكل رمحه هللا تعاىل، املتوىف س نة )

قبل ملسو هيلع هللا ىلص حبياة النيب  هـ(، ذكر فيه قطعة كبرية مما يتعلق259ما يتعلق ابجلهاد، وحصيح ال مام البخاري رمحه هللا تعاىل، املتوىف س نة )

ومناقهبم، وذكل لكه ل يقل عن عرش ، ، وفضائل أ حصابهملسو هيلع هللا ىلصالبعثة وبعدها، كام ذكر كتاب املغازي وما يتعلق خبصائصه وفضائهل 

، ملسو هيلع هللا ىلصهـ(، اش متل عىل جزء كبري من سرية النيب 291الكتاب، وكذكل حصيح ال مام مسمل بن احلجاج رمحه هللا تعاىل، املتوىف س نة )

هـ(، يف مس نده، وأ بو 241وفضائل أ حصابه ، واجلهاد، والسري، وكذكل صنع ال مام أ محد رمحه هللا تعاىل، املتوىف س نة )وفضائهل، 

داود، والنسايئ، والرتمذي، وابن ماجه، رمحهم هللا تعاىل، مل َتل كتهبم من كتاب اجلهاد، وذكر طرف مما يتعلق ابلسري، وهذا يدل عىل 

 .(17)يث والسرية، فهي  جزء مهناالصةل الوثيقة بني ال حاد

 يف السرية النبويةالعالقات ادلبلوماس ية جتاه الهيود املبحث ال ول: 

 :يف السرية النبويةهيود املدينة املنورة وما جاورها العالقات ادلبلوماس ية جتاه املطلب ال ول: 
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ا ىل املدينة املنورة كتب وثيقة تعترب املعاهدة ال وىل من نوعها يف ذكل الزمن، ويه بني املهاجرين وال نصار؛  ملسو هيلع هللا ىلصعندما هاجر النيب    

الهيود وعاهدمه وأ قرمه عىل ديهنم وأ مواهلم، واشرتط علهيم ورشط هلم، ومه هيود بين قينقاع، وبين النضري، وبين قريظة،  ملسو هيلع هللا ىلصوادع فهيا 

بنظره الس يايس الثاقب، وحسن تدبريه لل مور أ ن ملسو هيلع هللا ىلصالقة عىل ما يف هذه الوثيقة، وقد اس تطاع وقد وافق مجيع ال طراف ذات الع

دس تورًا لدلوةل ال سالمية يف ذكل العهد، ويه بال  (18)اعتربها بعض العلامء املعارصين يضبطها، وحيبك أ طرافها حباكً جعلها طوع يديه، 

نظاميت عادة ما تكون ادلوةل الناش ئة يف حاجة لها، ا ضافة ا ىل متزيها بصياغة قانونية شك وثيقة دس تورية ابلغة ال مهية، مبا احتوته من ت 

وسوف نقسم هذا  شامةل ودقيقة، ل جمال لالختالف حول مفهوهما وتطبيقها، وتعد هذه الوثيقة أ مه واقعة دس تورية يف العهد النبوي،

 ، وهذا نصه:(19)ادلس تور بشلك بنود حىت يتضح

 ن الرحمي) بسم هللا الرمح

 النيب بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويرثب، ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم. ملسو هيلع هللا ىلصهذا كتاب من محمد  (1

 أ هنم أ مة واحدة من دون الناس. (2

 ابملعروف والقسط بني املؤمنني. (22)بيهنم ومه يَْفدون عانهيم (21)يتعاقلون (20)املهاجرون من قريش عىل ربعهتم (3

 يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني.وبنو عوف عىل ربعهتم  (4

 وبنو احلارث عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني. (5

 والقسط بني املؤمنني.وبنو ساعدة عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف  (6

 وبنو جشم عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني. (7

 وبنو النجار عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني. (8

 عاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني.وبنو معرو بن عوف عىل ربعهتم يتعاقلون م (9

 وبنو النبيت عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني. (11

 املؤمنني.وبنو ال وس عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني  (11

 بيهنم أ ن يعطوه ابملعروف يف فداء أ و عقل. (23)وأ ن املؤمنني ل يرتكون مفرحاً  (12

 وأ ن ل حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه. (13

مثًا أ و عدوااًن أ و فسادًا بني املؤمنني، وأ ن أ يدهيم عليه  (24)وأ ن املؤمنني املتقني عىل من بغى مهنم، أ و ابتغى دس يعة (14 ظمل أ و ا 

 أ حدمه.مجيعًا ولو اكن ودل 

 ول يقتل مؤمن مؤمنًا يف اكفر، ول ينرص اكفرًا عىل مؤمن. (15

 وأ ن ذمة هللا واحدة، جيري علهيم أ دانمه، وأ ن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس. (16

َعنا من هيود فا ن هل النرص وال سوة غري مظلومني ول ُمتنارَصٍ علهيم. (17  وأ نه من تَبِّ

 ؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل هللا؛ ا ل عىل سواء وعدل بيهنم.وأ ن سمْل املؤمنني واحدة، ل يسامل م (18

 وأ ن لك غازية منا يعقب بعضها بعضًا. (19

 بعضهم عن بعضهم مبا انل دماءمه يف سبيل هللا. (25)وأ ن املؤمنني ييبء (21
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 وأ ن املؤمنني املتقني عىل أ حسن هدي وأ قومه. (21

 عىل مؤمن. وأ نه ل جيري مرشك ماًل لقريش ول نفسًا، ول حيول دونه (22

ل أ ن يرىض ويلُّ املقتول ابلعقل، وأ ن املؤمنني عليه اكفة، ول حيلُّ هلم  (26)وأ نه من اعتبط (23 نه قوٌد به، ا  مؤمنًا قتاًل عن بيّنة فا 

ل قيام عليه.  ا 

اًث أ و يؤويه، وأ ن من نرص  (24 ه أ و أ واه، فا ن وأ نه ل حيل ملؤمن أ قّر مبا يف هذه الصحيفة؛ وأ من ابهلل واليوم ال خر أ ن ينرص ُمْحدِّ

 عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة؛ ول يؤخذ منه رصف ول عدل.

ىل محمد  (25  ۔ملسو هيلع هللا ىلصوأ نمك همام اختلفمت فيه من يشء، فا ن مرده ا ىل هللا وا 

 وأ ن هيود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. (26

نه ل يُوقع ا ل نفسه وأ ن هيود بين عوف أ مة مع املؤمنني، للهيود ديهنم، وللمسلمني ديهنم، موالهيم  (27 وأ نفسهم ا ل من ظمل وأ مث، فا 

 وأ هل بيته.

 وأ ن لهيود بين النجار مثل ما لهيود بين عوف. (28

 وأ ن لهيود بين احلارث مثل ما لهيود بين عوف. (29

 وأ ن لهيود بين ساعدة مثل ما لهيود بين عوف. (31

 وأ ن لهيود بين جشم مثل ما لهيود بين عوف. (31

 ود بين عوف.وأ ن لهيود بين ال وس مثل ما لهي (32

نه ل يُوتِّغُ  (33 ل نفسه وأ هل بيته. (27)وأ ن لهيود بين ثعلبة ما لهيود بين عوف، ا ل من ظمل وأ مث، فا   ا 

 من ثعلبة ك نفسهم. (28)وأ ن جفنة بطن (34

 وأ ن لبين الشطيبة مثل ما لهيود بين عوف.  (35

 وأ ن الرب دون ال مث. (36

 وأ ن موايل ثعلبة ك نفسهم. (37

 وأ ن بطانة هيود ك نفسهم. (38

ذن محمد وأ نه ل (39 ل اب   .ملسو هيلع هللا ىلص خيرج مهنم أ حد ا 

 . (29)وأ نه ل ينحجز عىل ثأ ر جرح (41

 وأ نه من فتك فبنفسه وأ هل بيته ا ل من ظمل.  (41

 .(30)وأ ن هللا عىل أ بر هذا (42

 وأ ن عىل الهيود نفقهتم، وعىل املسلمني نفقهتم.  (43

 وأ ن بيهنم النرص عىل من حارب أ هل هذه الصحيفة.  (44

 دون ال مث.وأ ن بيهنم النصح والنصيحة والرب  (45
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 وأ نه ل يأ مث امرؤ حبليفة، وأ ن النرص للمظلوم. (46

 وأ ن الهيود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. (47

 وأ ن يرثب حرام جوفها ل هل هذه الصحيفة. (48

 وأ ن اجلار اكلنفس غري مضار ول أ مث. (49

ذن أ هلها (51  .(31)وأ نه ل جتار حرمة ا ل اب 

ىل محمد رسول هللا  (51  . ملسو هيلع هللا ىلصوأ نه ما اكن بني أ هل هذه الصحيفة من َحَدث، أ و اش تجار خُياف فساده، فا ن مرده ا ىل هللا وا 

بَّرِّه. (52  وأ ن هللا عىل أ تقى ما يف هذه الصحيفة وأ 

 قريش ول من نرصها. (32)وأ نه ل جتار (53

 وأ ن بيهنم النرص عىل من دمه يرثب. (54

ذا دعوا  (55  حلونه ويلبسونه فا هنم يصاحلونه ويلبسونه. ا ىل صلح يصا -أ ي الهيود  -وا 

نه هلم عىل املؤمنني ا ل من حارب يف ادلين. (56 ذا دعوا ا ىل مثل ذكل فا   وأ هنم ا 

َبلَهم. (57  عىل لك أ انس حصهتم من جانهبم اذلي قِّ

ن هيود ال وس، موالهيم وأ نفسهم عىل مثل ما ل هل هذه الصحيفة.  (58  وا 

  نفسه. وأ ن الرب دون ال مث، ل يكسب اكسب ا ل عىل (59

 وأ ن هللا عىل أ صدق ما يف هذه الصحيفة وأ بره. (61

ن، ومن قعد أ من يف املدينة، ا ل من ظمل وأ مث.  (61  وأ نه ل حيول هذا الكتاب دون ظامل، أ و أ مث، وأ نه من خرج أ مِّ

 .(33)(ملسو هيلع هللا ىلصوأ ن هللا جار ملن بّر واتقى، ومحمد رسول هللا  (62

 ا ن هذه املعاهدة حتوي عىل مخسة أ مور هممة رئيسة:    

 اعتبار الهيود مواطنني يف ادلوةل ال سالمية، هلم حريهتم ادلينية، حتمهيم ادلوةل وتدافع عهنم. (1

 عىل الهيود أ ن يساندوا ادلوةل ال سالمية يف رد العدوان علهيا. (2

 عىل الهيود النصح لدلوةل ال سالمية، فال يتأ مرون علهيا، ول خيفون نبأ  من يعلمون منه الكيد لدلوةل ال سالمية. (3

ذن من ادلوةل ال سالمية. (4 ل اب   تفرض ال قامة اجلربية عىل الهيود، ول جيوز هلم مغادرة أ ماكهنم ا 

لهيا يرجع الهيود يف فصل اخلصومات اليت تنشب بيهنم وبني املسلمني (5  .(34)الس يادة لدلوةل ال سالمية، وا 

ا حساق من أ برز تالميذ الزهري، فا ن مثة احامتًل كبريًا أ ن وقد أ ورد أ بو عبيد القامس بن سالم نص هذه الوثيقة من طريق الزهري، وابن 

يكون قد أ وردها من طريقه، مث كون كتب احلديث مل ترو نص الوثيقة اكماًل ل يعين عدم حصهتا، فكتب احلديث النبوي أ وردت 

، وبطرق مس تقةل عن الطرق اليت مقتطفات كثرية مهنا تشمل جزءًا كبريًا مهنا بأ سانيد متصةل؛ كام يف حصيح البخاري، وحصيح مسمل

أ نه صاحل  ملسو هيلع هللا ىلص، وثبت عن رسول هللا (35)كام يف سنن أ يب داود، وسنن الرتمذي، وسنن ابن ماجه، ومس ند أ محد وردت مهنا الوثيقة؛

، (36)ويظفر هبمالهيود وعاهدمه ملا قدم املدينة املنورة، وكتب بيهنم وبينه كتاب أ من، فغدروا به، ونقضوا عهده مرارًا، ولك ذكل حيارهبم 

ملا ملسو هيلع هللا ىلص وهذا مشهور عند أ هل العمل مبزنةل التواتر بيهنم، قال الشافع  رمحه هللا تعاىل:" مل أ عمل خمالفا من أ هل العمل ابلسري؛ أ ن رسول هللا
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ملدينة، وادع الهيود ملا قدم املسو هيلع هللا ىلصذكر ابن ا حساق أ ن النيب وقال احلافظ ابن جحر:"  ،(37)نزل املدينة وادع هيود اكفة عىل غري جزية

 .(38)وامتنعوا من اتباعه، فكتب بيهنم كتااًب"

 :يف السرية النبويةهيود خيرب  العالقات ادلبلوماس ية جتاهاملطلب الثاين: 

 ا ىل الهيود؛ كتابته ا ىل هيود خيرب، وهذا نصه: ملسو هيلع هللا ىلصومن رسائهل  

 ) بسم هللا الرمحن الرحمي

نمك ملسو هيلع هللا ىلصمن محمد رسول هللا  (1 صاحب موىس وأ خيه، واملصدق ملا جاء به موىس، أ ل ا ن هللا قد قال لمك: اي معرش أ هل التوراة،، وا 

ِّ  لتجدون ذكل يف كتابمك أ ن:  ٌد ررُسوُل اّللر اُء بَيهَْنُْم تََرامُهْ ُركرعًا ُُسردًا يَبْتَُغوَن  ُمَحمر اُء عىََل الُكفرارِّ ُرمَحَ در يَن َمَعُه َأشِّ ِّ ِّ َواذلر َن اّللر  فَْضاًل ّمِّ

ميَامُهْ يفِّ  ْضَوااًن س ِّ َ َمثَلُهُْم يفِّ الترْوَراةِّ  َورِّ ُجودِّ َذكلِّ ْن َأثَرِّ السُّ هِّم ّمِّ َتْغلَظَ  َوُجوهِّ يلِّ َكَزْرعٍ َأْخَرَج َشْطأَُه فَأ َزَرُه فَاس ْ جنِّ
ِ
َوَمثَلُهُْم يفِّ ال

 ِّ يظَ هبِّ اَع لَِّيغِّ رر ُب الزُّ هِّ يُْعجِّ َتَوى عىََل ُسوقِّ يَن أ َمنُوا ُم الُكفرارَ فَاس ْ ِّ ُ اذلر ْغفَِّرةً  َوعََد اّللر هْنُم مر الَِّحاتِّ مِّ لُوا الصر اميً  َومَعِّ  .(39)َوَأْجرًا َعظِّ

ين أ نشدمك ابهلل، وأ نشدمك مبا أ نزل عليمك، وأ نشدمك ابذلي أ طعم من اكن قبلمك من أ س باطمك املن والسلوى، وأ نشدمك ابذلي أ يبس  (2 وا 

 أ جنامه من فرعون ومعهل.البحر ل ابئمك حىت 

ل أ خربمتوين: هل جتدون فامي أ نزل هللا عليمك أ ن تؤمنوا مبحمد  (3 َ ؟ فا ن كنمت ل جتدون ذكل يف كتابمك فال كره عليمك؛ ملسو هيلع هللا ىلصا  قَْد تََبنير

َن الَْغّ ِّ  ْشُد مِّ  .(40)الرُّ

ىل نبيه( (4  .(41)فأ دعومك ا ىل هللا وا 

 .(42)بعد أ ن قاتلهم ملسو هيلع هللا ىلصيب وهؤلء مل يدخلوا ابل سالم وأ دوا اجلزية للن   

 :يف السرية النبويةهيود الشام  العالقات ادلبلوماس ية جتاه املطلب الثالث:

هـ( يف الكتابة ا ىل زعامء بقااي التجمعات الهيودية يف أ قىص الشامل لتحديد موقفها من ال سالم،  7يف عام ) ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا نشط    

 ابلشام، وهذا نصه: عىل خليج العقبة (43)قريب من أ يةلفكتب ا ىل بين جنبة، ومه هيود يف بدلة مقنا 

 ) بسم هللا الرمحن الرحمي

ىل أ هل مقنا، أ ما بعد، فقد نزل عيل أ يتمك ملسو هيلع هللا ىلصمن محمد رسول هللا  (1 ذا جاءمك  (44)ا ىل بين جنبة، وا  راجعني ا ىل قريتمك، فا 

نمك أ منون.  كتايب هذا فا 

ن رسول هللا  (2 ن لمك ذمة هللا وذمة رسوهل ل ظمل عليمك ملسو هيلع هللا ىلصلمك ذمة هللا وذمة رسوهل، وا  غافر لمك سيئاتمك ولك ذنوبمك، وا 

 ول عدى. 

ن رسول هللا  (3  جارمك مما منع منه نفسه. ملسو هيلع هللا ىلصوا 

ل ما عفا عنه رسول هللا أ و رسول رسول هللا  (46)، ولك رقيق فيمك والكراع واحللقة(45)بزمك ملسو هيلع هللا ىلصفا ن لرسول هللا  (4  . ملسو هيلع هللا ىلصا 

ن عليمك بعد ذكل ربع ما أ خرجت (5  ، وربع ما اغزتل نساؤمك. (47)خنلمك، وربع ما صادت عروكمك وا 

نمك برئمت بعد من لك جزية أ و خسرة.  (6  وا 

 أ ن يكرم كرميمك، ويعفو عن مسيئمك.  ملسو هيلع هللا ىلصفا ن مسعمت وأ طعمت فا ن عىل رسول هللا  (7

 أ ما بعد، فا ىل املؤمنني واملسلمني من أ طلع أ هل مقنا خبري فهو خري هل، ومن أ طلعهم برش فهو رش هل.  (8



 
 
 
 
 
 
 

وجالیئ  2 رہ امش2:دلج  ،العلم 21دربمس  -،  711 ء02

 

 

ل من أ نفسمك أ و من أ هل رسول هللا  ، وكذكل (48)ملسو هيلع هللا ىلصوهؤلء مل يدخلوا ابل سالم، وأ دوا اجلزية للنيب (، ملسو هيلع هللا ىلصوأ ن ليس عليمك أ مري ا 

من حتويل هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوبذكل متكن الرسول  ،(51)ابلشام عىل ساحل البحر (50)، وهيود جرابء(49)ا ىل هيود أ ذرح ملسو هيلع هللا ىلصكتب رسول هللا 

التجمعات الهيودية يف أ قىص الشامل ا ىل جامعات من املواطنني يف ادلوةل ال سالمية، يدفعون لها ما تفرضه علهيم من رضائب نقدية أ و 

عينية، وحيمتون بقوهتا وسلطاهنا، ويمتتعون بعدلها وسامحهتا، ولقد ظل الهيود بعدئذ، مكواطنني وليسوا كتال س ياس ية أ و عسكرية، 

 .(52)ارسون حقوقهم يف ا طار ادلوةل ال سالمية، ل ميسهم أ حد بسوء، وعاد بعضهم ا ىل املدينة املنورةمي

 :يف السرية النبويةهيود المين  العالقات ادلبلوماس ية جتاهاملطلب الرابع:  

ال صفر بن النعامن، وقيل: امسه مسيفع بن حوشب، ا ىل ذي الالكع؛  رسوًل؛ وهو جرير بن عبد هللا البجيل  ملسو هيلع هللا ىلصقد بعث النيب    

وقيل: هو ذي الالكع بن انكور بن حبيب بن ماكل بن حسان بن تبع، وكتب هل كتااًب، أ رسهل مع رسوهل، ومل يرو نص الكتاب،  

 ،(53)ال سالم ، مث رغب يف، وأ قام ذو الالكع عىل ما هو عليه من الكفر ا ىل أ ايم معر قبل عودة جرير  ملسو هيلع هللا ىلصومات رسول هللا 

ىل ذي معرو ابمين، يدعوهام ا ىل ال سالم فأ سلام وتويف رسول هللا ، امرأ ة ذي الالكع؛ وأ سلمت رضيبة بنت أ برهة بن الصباح، (54)وا 

 .(55)ا ىل املدينة املنورة فرجع جرير  ملسو هيلع هللا ىلصعندمه، فأ خربه ذو معرو بوفاته  ، وجرير ملسو هيلع هللا ىلص

، (56)ومل يرد نص املذكرة، ويذكر أ ن املذكرة واحدة أ رسلت ا ىل ذي الالكع وذي معرو يف شهر شوال من الس نة التاسعة للهجرة   

صلح احلديبية، واكن املكسب ال كرب اذلي  هذه الرساةل يف أ واخر الس نة السادسة وأ وائل الس نة السابعة بعد ملسو هيلع هللا ىلصكتب النيب وقيل: 

 .(57)تكل؛ أ هنا جاءت محةل ا عالمية عىل النطاق ادلويل ل ظهار أ ن ال سالم للناس اكفةمن ماكتباته  ملسو هيلع هللا ىلصحققه النيب 

 يف السرية النبوية جتاه النصارى العالقات ادلبلوماس يةاملبحث الثاين: 

 تنقسم هذه ادلبلوماس ية اجلليةل ا ىل قسمني كام ييل:   

 :يف السرية النبوية دخلوا ال سالمجتاه النصارى اذلين  العالقات ادلبلوماس ية املطلب ال ول:

ا ىل النصارى اذلين دخلوا ا ىل ال سالم، هو النجايش مكل احلبشة، وقد أ وصل الرساةل الصحايب معرو بن أ مية  ملسو هيلع هللا ىلصمن رسائهل    

 ، وهذا نصها:الضمري 

 ) بسم هللا الرمحن الرحمي

 عظمي احلبش، سالم عىل من اتبع الهدى. ،(58)هذا كتاب محمد رسول هللا ا ىل النجايش ال حصم -1

 وأ من ابهلل ورسوهل وشهد أ ن ل ا هل ا ل هللا وحده ل رشيك هل، مل يتخذ صاحبة ول ودلًا، وأ ن محمدًا عبده ورسوهل. -2

َ  اي أ هل الكتاب أ دعوك بدعاء هللا؛ فا ين أ ان رسول هللا، فأ سمل تسمل،  -3 َمٍة َسَواٍء بَْين ىَل لَكِّ
ِ
َ  نَاتََعالَْوا ا لر اّللر

ِ
نرُْشَِّك  َولَ  َوبَيْنمَُكْ َألر نَْعُبَد ا

أاَنر ُمْسلُِّمونَ  َولَ  بِّهِّ َشيْئاً  رْوا فَُقولُوا اْشهَُدوا بِّ ن تََول
ِ
ِّ فَا ن ُدونِّ اّللر َذ بَْعُضنَا بَْعضًا َأْراَباًب ّمِّ  .(59)يَترخِّ

 بسم هللا الرمحن الرحميأ خرى: )، ويف رواية (61)، (60) فا ن أ بيت فعليك ا مث النصارى( -4

 من محمد رسول هللا، ا ىل النجايش ال حصم مكل احلبشة. -1

هل ا ل هو، املكل، القّدوس، السالم، املؤمن، املهمين.  -2 ليك هللا اذلي ل ا   سمل أ نت، فا ين أ محد ا 

ة، حفملت بعيىس، خفلقه هللا من روحه ونفخه، كام وأ شهد أ ّن عيىس بن مرمي روح هللا ولكمته، أ لقاها ا ىل مرمي البتول الطيبة احلصين -3

 خلق أ دم بيده ونفخه.

يّن أ دعوك ا ىل هللا وحده ل رشيك هل، واملوالاة عىل طاعته، وأ ن تتّبعين، وتؤمن ابذلي جاءين، فا يّن رسول هللا. -4  وا 

ليك ابن مّع  جعفرًا، ونفرا معه من املسلمني. -5  وقد بعثت ا 
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ذا جاءك فأ قرمه، و  -9  دع التجرّب، فا ين أ دعوك وجنودك ا ىل هللا، فقد بلّغت ونصحت، فاقبلوا نصح .فا 

ا ىل النجايش، أ خذه النجايش، ووضعه عىل  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب النيب  ، وملا بلغ معرو بن أ مية الضمري (62)والسالم عىل من اتّبع الهدى( -7

: )بسم هللا الرمحن ملسو هيلع هللا ىلص، واكن جواب النجايش ا ىل النيب (63)عينه ونزل عن رسيره عىل ال رض، وأ سمل عىل يد جعفر بن أ يب طالب 

هل ا ل هو اذل ي الرحمي ا ىل محمد رسول هللا من النجايش ال حصم بن أ جبر، سالم عليك اي نيّب هللا ورمحة هللا وبراكته، من هللا اذلي ل ا 

، فورّب السامء وال رض أ ن عيىس ما يزيد عىل هداين ا ىل ال سالم، أ ما بعد: فقد بلغين كتابك اي رسول هللا، فامي ذكرت من أ مر عيىس

لينا، وقد قرينا ابن مّعك وأ حصابه، فأ شهد أ نك رسول هللا صادقا مصّدقا، (64)ما ذكرت ثفروقاً  نه كام قلت، وقد عرفنا ما بعثت به ا  ، ا 

ليك اببين  أ رها بن ال حصم بن أ جبر، فا ين ل وقد ابيعتك وابيعت ابن مّعك وأ حصابه، وأ سلمت عىل يديه هلل رّب العاملني، وقد بعثت ا 

ن شئت أ ن أ تيك فعلت اي رسول هللا، فا ين أ شهد أ ّن ما تقول حّق، والسالم عليك اي رسول هللا( ل نفيس، وا  ، وذكر أ ن (65)أ مكل ا 

من الهجرة، ابنه خرج يف س تني نفسًا من احلبشة يف سفينة يف البحر، فلام توسطوا البحر غرقوا لكهم، واكن ذكل يف الس نة السابعة 

 .(66)مبوته، وخرج ابلناس ا ىل املصىل، فصىل عليه وكرب أ ربعاً  ملسو هيلع هللا ىلصوتويف النجايش س نة تسع، وأ خرب النيب 

وهناك مناذج لهذه الكتاابت النبوية لهؤلء امللوك وال مراء اذلين أ سلموا مثل: جبةل بن ال هيم مكل غسان يف الشام التابع لدلوةل     

ليه   .(68)، ومثامة بن أ اثل مكل الاميمة يف وسط ش به اجلزيرة العربية(67)الصحايب جشاع بن وهب الرومانية اذلي أ رسل ا 

 : يف السرية النبويةجتاه النصارى اذلين مل يدخلوا ال سالم  العالقات ادلبلوماس يةاملطلب الثاين: 

ا ىل هؤلء النصارى اذلين رفضوا ادلخول ا ىل ال سالم، ومه ينقسمون ا ىل  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه العالقات ظهرت من خالل رسائل رسول هللا    

 قسمني:

 :يف السرية النبويةجتاه ملوك وأ مراء النصارى اذلين مل يدخلوا ال سالم  العالقات ادلبلوماس ية ال ول:

 ، وهذا نصها:اللكيب ا ىل قيرص الروم وملكها هرقل، وقد أ وصل الرساةل الصحايب دحية بن خليفة  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كتب النيب    

 ) بسم هللا الرمحن الرحمي

 من محمد عبد هللا ورسوهل، ا ىل هرقل عظمي الروم، سالم عىل من اتبع الهدى. .1

 أ ما بعد: فا ين أ دعوك بدعاية ال سالم، أ سمل تسمل، وأ سمل يؤتك هللا أ جرك مرتني. .2

ن توليت فا ن عليك ا مث ال ريس يني .3  .(69)وا 

َمٍة َسَواٍء بَْينَنَاتََعالَْوا  اي أ هل الكتاب و .4 ىَل لَكِّ
ِ
َ  ا لر اّللر

ِ
ن ُدونِّ  َولَ  نرُْشَِّك بِّهِّ َشيْئاً  َولَ  َوبَيْنمَُكْ َألر نَْعُبَد ا َذ بَْعُضنَا بَْعضًا َأْراَباًب ّمِّ يَترخِّ

أاَنر ُمْسلُِّمونَ  رْوا فَُقولُوا اْشهَُدوا بِّ ن تََول
ِ
ِّ فَا  .(70))(71)اّللر

ليه الصحايب حاطب     وهناك مناذج لهذه الكتاابت النبوية لهؤلء امللوك وال مراء اذلين مل يسلموا مثل: املقوقس مكل مرص اذلي أ رسل ا 

ليه الصحايب جشاع بن وهب (72)بن أ يب بلتعة  ر الغساين اذلي أ رسل ا  ْ ، (73)، وال مري العريب التابع لدلوةل الرومانية احلارث بن أ يب ِشِّ

ليه الصحايب وال   مري العريب التابع لدلوةل الفارس ية هوذة بن أ يب عيل احلنف  مكل الاميمة يف وسط ش به اجلزيرة العربية اذلي أ رسل ا 

ليه الصحايب احلارث بن معري ال زدي  (74)َسليط بن معرو العامري   .(75)، وأ مري برصى اذلي أ رسل ا 

 يف السرية النبوية:ى اذلين مل يدخلوا ال سالم جتاه قبائل النصار  العالقات ادلبلوماس ية الثاين:

 ا ىل قبائل النصارى العربية اليت تعيش يف ش به اجلزيرة العربية؛ كتابه ا ىل أ سقف أ هل جنران؛ وهذا نصه: ملسو هيلع هللا ىلصومن كتبه  

 )بسم هللا الرمحن الرحمي
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صفراء وبيضاء ورقيق؛ فأ فضل علهيم؛ وترك هذا ما كتب محمد النيب رسول هللا لنجران؛ ا ذ اكن علهيم حمكة يف لك مثرة ويف لك  .1

ذكل لكه عىل أ لف  ُحةل، يف لك رجب أ لف حةل، ويف صفر أ لف حةل، أ و قمية لك حةل من ال وايق ما زادت عىل اخلراج أ و نقصت عن 

 ال وايق فبحساب، وما قضوا من دروع أ و خيل أ و راكب أ خذ مهنم حبساب.

 رسول فوق شهر. وعىل جنران مثواة رسيل ومتعهتم، ول حيبس .2

ذا اكن كيد ابلمين ذو معذرة؛ ما هكل مما أ عاروا رسيل من دروع أ و خيل  .3 وعلهيم عارية ثالثني درعًا وثالثني فرسًا وثالثني بعريًا؛ ا 

لهيم.  أ و راكب؛ فهو ضامن عىل رسويل حىت يؤديه ا 

 م وشاهدمه وعشريهتم وبَيعهم.ولنجران وحاشيهتا جوار هللا وذمة محمد النيب عىل أ نفسهم وملهتم وأ رضهم وغائهب .4

 وأ ل يغريوا مما اكنوا عليه، ول يغري حق من حقوقهم ول ملهتم. .5

 ولك ما حتت أ يدهيم من قليل أ و كثري. ،ول يغري أ سقف من أ سقفيته ول راهب من رهبانيته ول وقهة من وقهيته .6

 م جيش.وليس علهيم دية ول دم جاهلية، ول حيرشون ول يعرشون، ول يطأ  أ رضه .7

 ومن سأ ل مهنم حقًا فبيهنم النصف غري ظاملني ول مظلومني. .8

 ومن أ لك راًب من ذي قبل فذميت منه بريئة. .9

 ول يؤخذ مهنم رجل بظمل أ خر. .11

وعىل ما يف هذه الصحيفة جوار هللا وذمة محمد النيب رسول هللا؛ حىت يأ يت هللا بأ مره ما نصحوا وأ صلحوا فامي علهيم غري مبتلني  .11

 بظمل.

هد أ بو سفيان بن حرب وغيالن بن معرو وماكل بن عوف وال قرع بن حابس واملغرية بن شعبة، وكتب هلم هذا الكتاب، عبد ش  .12

 .(76) هللا بن أ يب بكر(

، مثل نصارى جنران، ملسو هيلع هللا ىلص؛ ا ىل النصارى اذلين مل يدخلوا ا ىل ال سالم، وقد أ ّدوا اجلزية للنيب ملسو هيلع هللا ىلصوهناك مراسةل أ خرى أ يضًا للنيب    

 ومه:

 .ؓ  وفدًا يتأ لف من رشحبيل وأ يّب وحرمةل وحريت بن زيد الطايئ  ملسو هيلع هللا ىلصـ حينة بن رؤبة أ سقف أ يةل يف الشام؛ وقد أ رسل النيب 1

 .(77)لنصارى أ ذرح وجرابء وهام قريتان يف الشام ملسو هيلع هللا ىلصـ وكذكل كتب النيب 2

 يف السرية النبوية جتاه اجملوس العالقات ادلبلوماس ية املبحث الثالث:

 ادلبلوماس ية اجلليةل ا ىل قسمني كام ييل:تنقسم هذه  

 :يف السرية النبويةجتاه اجملوس اذلين دخلوا ال سالم  العالقات ادلبلوماس يةاملطلب ال ول: 

ا ىل اجملوس اذلين دخلوا ا ىل ال سالم، هو املنذر بن ساوى العبدي الاس بذي مكل البحرين يف رشق ش به اجلزيرة  ملسو هيلع هللا ىلصومن رسائهل    

 ، وهذا نصها:رساةل الصحايب العالء بن احلرضيمالعربية، وقد أ وصل ال

 

 () بسم هللا الرمحن الرحمي

 ـ من محمد رسول هللا ا ىل املنذر بن ساوى، سالم عىل من اتبع الهدى.1
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 ـ أ ما بعد: فا ين أ دعوك ا ىل ال سالم، فأ سمل تسمل.2

 ـ وأ سمل جيعل هللا كل ما حتت يديك.3

 .(78)ـ واعمل أ ن ديين س يظهر ا ىل منهتيى اخلف واحلافر(4

هلم، مثل: أ سيبخت بن عبد هللا صاحب جهر، وقد أ وصل  ملسو هيلع هللا ىلصوهناك مناذج أ خرى للمجوس اذلين دخلوا ال سالم بعد مراسةل النيب    

، وكذكل الهالل صاحب (80)، ومه ما يعرفون بأ هل ال حساء يف رشق ش به اجلزيرة العربية(79)الصحايب العالء بن احلرضيم  الرساةل

 .(82)، وأ يضًا ابذان صاحب صنعاء ابلمين املوايل لدلوةل الفارس ية(81)البحرين

 : السرية النبويةيف جتاه اجملوس اذلين مل يدخلوا ال سالم  العالقات ادلبلوماس يةاملطلب الثاين: 

ا ىل كرسى مكل الفرس كتااًب حيضه عىل ال سالم، ومع ذكل رفضه، وقد أ وصل الرساةل الصحايب عبد  ملسو هيلع هللا ىلصوذكل عندما أ رسل النيب    

 ، وهذا نصها:هللا بن حذافة 

 ) بسم هللا الرمحن الرحمي

ورسوهل، وشهد أ ن ل ا هل ا ل هللا وحده ل  من محمد رسول هللا ا ىل كرسى عظمي فارس؛ سالم عىل من اتبع الهدى، وأ من ابهلل .1

 رشيك هل، وأ ن محمدًا عبده ورسوهل.

 أ دعوك بدعاية هللا، فا ين أ ان رسول هللا ا ىل الناس اكفة؛ لينذر من اكن حيًا وحيق القول عىل الاكفرين. .2

 أ سمل تسمل، فا ن أ بيت فا ن عليك ا مث اجملوس(. .3

ليه كتاب رسول هللا  قال عبد هللا بن حذافة : " فانهتيت ا ىل اببه  ليه؛ فدفعت ا  فقرئ  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فطلبت ال ذن عليه حىت وصلت ا 

 .(83)قال: "مّزق هللا ملكه" ملسو هيلع هللا ىلصعليه؛ فأ خذه ومزقه؛ فلام بلغ ذكل رسول هللا 

 يف السرية النبوية جتاه الوثنيني العالقات ادلبلوماس يةاملبحث الرابع: 

 ييل:تنقسم هذه ادلبلوماس ية اجلليةل ا ىل قسمني كام     

 

 

 :يف السرية النبويةجتاه الوثنيني اذلين دخلوا ال سالم  العالقات ادلبلوماس يةاملطلب ال ول: 

ا ىل بعض القبائل العربية الوثنيني اذلين دخلوا ا ىل ال سالم، بعد تكل املراسةل، قبيةل هجينة، اليت تسكن ش به  ملسو هيلع هللا ىلصومن رسائهل    

لبين ُزرعة وبين الربعة من هجينة:) أ هنم أ منون عىل أ نفسهم وأ مواهلم، وأ ن هلم النرص عىل من  ملسو هيلع هللا ىلصاجلزيرة العربية، حيث كتب رسول هللا 

 .(84)ظلمهم أ و حارهبم ا ل يف ادلين وال هل، ول هل ابديهتم من بّر مهنم واتقى ما حلارضهتم، وهللا املس تعان(

، وقبيةل بين اجلذام (85)ية اليت تسكن شامل ش به اجلزيرة العربيةوهناك أ مثةل عىل مثل هذه الرسائل؛ مثل: قبيةل ثعلبة العربية الشام    

 . (87)، وهناك أ مثةل كثرية من السرية النبوية عىل ذكل(86)اليت تسكن شامل ش به اجلزيرة العربية أ يضاً 

 : يف السرية النبويةجتاه الوثنيني اذلين مل يدخلوا ال سالم  العالقات ادلبلوماس يةاملطلب الثاين: 

ا ىل بعض القبائل العربية الوثنيني اذلين مل يدخلوا ا ىل ال سالم، وذكل لعزل قريش؛ اليت اكنت متر قوافلها  ملسو هيلع هللا ىلصومن رسائهل ومعاهداته    

 مع قبيةل بين مضرة: ملسو هيلع هللا ىلصعلهيا يف طريقها ا ىل الشام؛ وأ ذكر هنا نص معاهدته 

 ) بسم هللا الرمحن الرحمي

 بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. هذا كتاب من محمد رسول هللا لبين مضرة .1
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 بأ هنم أ منون عىل أ مواهلم وأ نفسهم. .2

ل أ ن حياربوا يف دين هللا ما بّل حبٌر صوفة. .3  وان هلم النرص عىل من راهمم ا 

ذا دعامه لنرصة أ جابوا. .4  وأ ن النيب ا 

 علهيم بذكل ذمة هللا وذمة رسوهل. .5

 .(88)وهلم النرص عىل من بر مهنم واتقى( .6

، وهناك أ مثةل كثرية من (89)وهناك أ مثةل عىل مثل هذه املعاهدات مع قبائل عربية أ خرى مرشكة؛ مثل: قبيةل خزاعة، وقبيةل بين غفار   

 .   (90)السرية النبوية عىل ذكل

 

 اخلامتة
ة: مناذج تطبيقية، خنلص ا ىل بعد أ ن مّن هللا تعاىل علينا يف الانهتاء من كتابة حبث العالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوي    

 أ مه النتاجئ ال تية:

 لدلبلوماس ية هو:" س ياسة ادلوةل ادلاخلية واخلارجية".  أ ن التعريف اخملتار -1

من قول، أ و فعل، أ و تقرير، أ و صفة َخلقية، أ و  ملسو هيلع هللا ىلصتعريف السرية النبوية يه نفس تعريف الس نة النبوية:" لك ما أ ثر عن النيب  -2

 ُخلقية، أ و سرية، سواء اكنت قبل البعثة، أ و بعدها".

 ظهرت العالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية يف أ ربعة اجتاهات؛ ويه: جتاه الهيود، والنصارى، واجملوس، والوثنيني.  -3

سب أ ماكن وجودمه؛ سواء اكنوا يف املدينة املنورة؛ كبين قريظة، والنضري، تعددت العالقات ادلبلوماس ية جتاه هيود، وذكل ح  -4

 وقينقاع، وما جاورها، وخيرب، والشام، والمين.

العالقات ادلبلوماس ية جتاه النصارى، فاكنت مع اذلين دخلوا ال سالم؛ مثل النجايش مكل احلبشة، ومع اذلين مل يدخلوا أ ما  -5

نصارى؛ كقيرص الروم وملكها هرقل، املقوقس مكل مرص، وال مري العريب التابع لدلوةل الرومانية احلارث ال سالم، مثل ملوك وأ مراء ال 

ر الغساين، وال مري العريب التابع لدلوةل الفارس ية هوذة بن أ يب عيل احلنف  مكل الاميمة يف وسط ش به اجلزيرة العربية، وأ   ْ مري بن أ يب ِشِّ

 نصارى العربية اليت تعيش يف ش به اجلزيرة العربية؛ ك هل جنران، والشام.برصى ابلشام، وكذكل جتاه قبائل ال 

املنذر بن ساوى العبدي الاس بذي مكل  فاكنت مع اذلين دخلوا ال سالم؛ مثلالعالقات ادلبلوماس ية جتاه اجملوس، يف حني جتلّت  -9

كرسى  ومع اذلين مل يدخلوا ال سالم، مثل، ان ابلمينابذو البحرين، وأ سيبخت بن عبد هللا صاحب جهر يف رشق ش به اجلزيرة العربية،

 .مكل الفرس

قبيةل هجينة، اليت تسكن ش به اجلزيرة العربية، انقسمت العالقات ادلبلوماس ية جتاه الوثنيني ا ىل قسمني: قسم دخلوا ال سالم أ مثال:  -7

العربية، وقسم مل يدخلوا ال سالم أ مثال: قبيةل بين مضرة، وقبيةل وقبيةل ثعلبة، وقبيةل بين اجلذام اليت تسكنان يف شامل ش به اجلزيرة 

 خزاعة، وقبيةل بين غفار.

 

 التوصيات



 
 
 
 
 
 
 

 711 مناذج تطبيقيةالعالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية: 

 

 

دخالها يف مناجه التعلمي العام, ومفردات بعض املقررات اجلامعية، ويف قضااي البحث العلم   -1 العمل عىل نرش السرية النبوية اب 

 مبؤسسات التعلمي العايل.

وأ ساتذهتا لك حسب َتصصه دلراسة السرية النبوية من لك النوايح؛ الرتبوية، والنفس ية، والاجامتعية، دعوة اجلامعات  -2

 والاقتصادية، والس ياس ية، والعسكرية، وحنوها.

تفعيل مؤسسات ال عالم اخلريي من خالل ا جياد قناة فضائية متخصصة يف السرية النبوية، وكذكل جمالت وحصف متخصصة يف  -3

 .هذا اجملال

نشاء كرايس علمية يف اجلامعات متخصصة يف السرية النبوية ل جراء املزيد من ادلراسات والبحوث العلمية املتعلقة هبا وتطويرها؛  -4 ا 

 سواء أ اكن عىل مس توى الفرد أ و امجلاعة.

نشاء جائزة مالية س نوية خاصة للفائزين من ال فراد يف كتابة ادلراسات والبحوث املتصةل السرية  -5  النبوية.ا 

لكرتونية عىل ش بكة املعلومات ادلولية )ال نرتنت(، تتخصص يف السرية النبوية وما يتصل هبا. -9  تأ سيس جمالت ومواقع ا 

 املأ خذ:
 

 .  6م(، دار الضياء، عامن.: 2001هـ، 1422، )1، الفتالوي، طملسو هيلع هللا ىلصد.سهيل حسني ،تسوية املنازعات ادلولية يف عهد النيب محمد (1)

(، جمةل البيان، املنتدى ال ساليم، 10(، الس نة )96م(، العدد )1665هـ، 14129)  ،العالقات واحلصاانت ادلبلوماس ية يف الفقه ال ساليم والقانون ادلويل،(عيل مقبول 2)

 .90الرايض.: 

 ايضاّ (3)

هـ، 1425، )2د ادلين خليل ،دراسة يف السرية، ، ط، د. عام245: دار النفائس، بريوتم(، 2005هـ، 1425، )2(د. عامد ادلين خليل ،دراسة يف السرية، ، ط4)

 .333: دار النفائس، بريوتم(، 2005

 .90( عيل مقبول ،العالقات واحلصاانت ادلبلوماس ية يف الفقه ال ساليم والقانون ادلويل: 5)

   .11 -6، 7وبعثاته ادلبلوماس ية: ملسو هيلع هللا ىلص ينظر للتوسع: مراسالت النيب محمد  الفتالوي ، د.سهيل حسني،(6)

 ، دار صادر، بريوت: مادة سري.1(محمد بن مكرم بن منظور املرصي ،لسان العرب، ، ط7)

الم محمد هارون، )(8)  : مادة سري.م(، احتاد الكتاب العرب.2002هـ، 1423أ محد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السر

 .122: م(، دار الكتب العلمية، بريوت1693هـ، 1403)، 1عيل بن محمد، اجلرجاين ،كتاب التعريفات، ط(9)

 . 21: 20(طه، 10)

س بانية للسرية النبوية، حبث يف ندوة عناية اململكة العربية السعودية ابلس نة والسرية النبوية،(11) م(، املدينة 2004هـ، 1425) د.محمد بن عبد القادر برادة، دراسات ا 

 .5: املنورة.

م(، الهيئة العاملية للتعريف ابلرسول صىل هللا عليه وأ هل وسمل ونرصته، رابطة العامل 2012هـ، 1433، )1،القمي الرتبوية يف السرية النبوية ، ط أ .د.همدي رزق هللا أ محد(12)

 .12: ال ساليم، الرايض

براهمي امخلييس ،معجم علوم احلديث النبوي ، مكتبة العبياكن، الرايض: (13) ، 99، 44ل محدي أ بو النور، شذرات من علوم الس نة:: ، د.محمد ا129د.عبد الرمحن بن ا 

، 11م(، دار العمل للماليني، بريوت.1665هـ، 1415، )16، ، د.صبح  الصاحل ،علوم احلديث ومصطلحه ، ط26 -29د.نور ادلين عرت ،مهنج النقد يف علوم احلديث: 

لهيا ، ط، الس يد سلامين الندو 22، 19د.محمد جعاج اخلطيب، الس نة قبل التدوين،  م(، املطبعة السلفية، 1674هـ، 1364، )2ي ،حتقيق معىن الس نة وبيان احلاجة ا 

 .22القاهرة

م(، الهيئة العاملية للتعريف ابلرسول صىل هللا عليه وأ هل وسمل ونرصته، رابطة العامل 2012هـ، 1433، )1أ .د.همدي رزق هللا أ محد ،القمي الرتبوية يف السرية النبوية ، ط(:14)

 .13يم، الرايض.ال سال

 .6 .، دار الهالل، بريوت1صف  الرمحن املبارك فوري ،الرحيق اخملتوم، ، ط(15)

س بانية للسرية النبوي: 16)  .7 -9( برادة ،د. محمد بن عبد القادر، دراسات ا 

 .29 -1/27 القمل، دمشقم(، دار 2007هـ، 1427، )9هـ(، ط1403د.محمد أ بو شهبة ،السرية النبوية عىل ضوء القرأ ن والس نة،، )ت: (17)

م(، دار النفائس، بريوت، د.محمد سلمي العوا 1697هـ، 1407، )9(محمد محيد هللا احليدر أ ابدي الهندي ،مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، ط18)

، د.أ محد ملسو هيلع هللا ىلصة والنظام الس يايس ال ساليم، د.عون الرشيف قامس يف كتابه دبلوماس ية محمد يف كتابه النظام الس يايس لدلوةل ال سالمية، د.منري البيايت يف كتابه ادلوةل القانوني

 .113، وأ خرون غري هؤلء. ينظر: ال سالم وادلس تور: توفيق بن عبد العزيز السديري: ملسو هيلع هللا ىلصمحد يف كتابه اجلانب الس يايس يف حياة الرسول 

 . 116 -114(السديري، توفيق بن عبد العزيز، ال سالم وادلس تور: 19)
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ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : اب (20)  .2/10ن حديدة ال نصاري: الربعة: أ ي احلال اليت جاء ال سالم ومه علهيا. ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

ىل ملوك ال رض من عريب وجع (21)  .2/10م : ابن حديدة ال نصاري: العقل: هو ادلية. ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :  (22)  .2/11ابن حديدة ال نصاري ،العاين: هو ال سري. ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

 .1/502السرية النبوية: ،املفرح: املثقل ابدلين والكثري العيال. ينظر:  (ابن هشام23)

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :: ابن حديدة ال نصا(24)  .2/11ري ،أ ي العطية. ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : (25)  .2/11ابن حديدة ال نصاري، أ ي مينع ويكف. ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :  : ابن حديدة ال نصاري ،أ ي قتهل من(26)  .2/12غري يشء يوجب قتهل. ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

 .2/11أ ي ل هيكل. ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :  ابن حديدة ال نصاري،(27)

  585 :م(، دار النفائس، بريوت1697هـ، 1407، )9الهندي ،مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، ط(محمد محيد هللا احليدر أ ابدي 28)

نه ل لبيان شدة ال مر، وأ   ( احلجز: املنع، وجحز عليه ماهل أ ي حبسه، ولك من ترك شيئا فقد احنجز، أ ي ل يرتك ثأ ر جرح، وذكر ثأ ر اجلرح لبيان أ خفى أ فراد القود،29)

التأ كيد والهتديد، من  يغمض عن أ دىن جناية، ول يعف ، وميكن أ ن تكون هذه امجلةل كناية عن التشديد يف مواد العهد، أ ي ل يرتك يشء من مواد العهد، ولعل هذا

 .117دلس تور توفيق بن عبد العزيز السديري: بغدر الهيود وغوائلهم، وقةل مبالهتم بعهودمه، وشدة عداوهتم لال سالم واملسلمني. ينظر: ال سالم واملسو هيلع هللا ىلص أ جل علمه

 .117: وزارة الش ئون ال سالمية وال وقاف وادلعوة وال رشاد، الرايض.م(، 2005هـ، 1425، )1ط (توفيق بن عبد العزيز السديري، ال سالم وادلس تور، 30)

 .119(ايضا: 31)

 (ايضا32)

،: 504 -1/501السرية النبوية:  : ابن هشام،،10 -2/5يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : : ابن حديدة ال نصاري ،املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال  (33)

 .92 -56 د.محمد محيد هللا الهندي، مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة:

، خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق 110النفائس، بريوت: م(، دار 2000هـ، 1420، )2د.محمد رواس قلعه يج ،قراءة س ياس ية للسرية النبوية، ط(34)

 .245النبوية: 

 .123 -116( توفيق بن عبد العزيز السديري، ينظر للتوسع: ال سالم وادلس تور: 35)

 .5/95، 3/114( ابن قمي اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد: 36)

: رمادي للنرش، ادلمام م(،1667هـ، 1419، )1ط يوسف بن أ محد البكري، شاكر بن توفيق العاروري،حتقيق:  اكم أ هل اذلمة،ابن قمي اجلوزية، أ ح محمد بن أ يب بكر،(37)

3/1404. 

 .7/275( فتح الباري رشح حصيح البخاري: 38)

 .26: 48الفتح، (39)

 .259: 2البقرة،(40)

عالم السائلني عن كتب س يد املرسلني ، 545 -1/544(ابن هشام، السرية النبوية: 41) مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي ، 64-63محمد بن طولون ادلمشق : ملسو هيلع هللا ىلص: ا 

 .3/156، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد: 63 -62 واخلالفة الراشدة: د.محمد محيد هللا الهندي:

روى أ بو نعمي يف أ وائل كتاب دلئل النبوة، وابن هشام يف السرية؛ من :" ، وسكت عنه وقال4/416لهداية، نصب الراية ل حاديث اذكره احلافظ الزيلع  يف كتابه  (42)

ا ىل هيود خيرب". وينظر: كزن ملسو هيلع هللا ىلص طريق ابن ا حساق، عن محمد بن أ يب محمد، عن عكرمة، موىل ابن عباس، عن ابن عباس ريض هللا عهنام، أ نه قال: كتب رسول هللا 

 .10/496وال وال فعال: املتق  الهندي: العامل يف سنن ال ق

براهمي عليه السالم، وروي أ هنا القرية اليت اكنت حارض 43) ينظر: ابن  ة البحر.( مدينة عىل شاطئ البحر، يف منصف ما بني مكة ومرص، ومسيت أ يةل ببنت مدين بن ا 

 .2/320من عريب وجعم : حديدة ال نصاري: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض 

 .2/320ابن حديدة ال نصاري،املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : (44)

 .2/316 وجعم : ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب ،يعين الثياب اليت يصاحلون علهيا يف صلحهم. ابن حديدة ال نصاري(45)

 ايضا(46)

 ايضا(47)

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : (48) مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي ، 319 -2/317ابن حديدة ال نصاري ،املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

 .120واخلالفة الراشدة: د.محمد محيد هللا الهندي: 

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :  اء الرساة من أ داىن الشام بفلسطني.،مدينة تلق ابن حديدة ال نصاري(49)  -2/320ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

321. 

لوك ال رض من عريب ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل م مدينة ابلشام بفلسطني، بيهنا وبني أ ذرح مسرية ثالثة أ ايم. ابن حديدة ال نصاري،(50)

 .2/321وجعم : 



 
 
 
 
 
 
 

 117 مناذج تطبيقيةالعالقات ادلبلوماس ية يف السرية النبوية: 

 

 

 

 -2/316املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : ، 1/221ينظر للتوسع: الطبقات الكربى: ابن سعد:  ابن حديدة ال نصاري،(51)

320. 

 .266 -269دراسة يف السرية::  (د،. عامد ادلين خليل،52)

 .334، 330مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة:  الهندي،(د.محمد محيد هللا 53)

 .1/116(ابن قمي اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد:: 54)

 .2/272م : املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجع ابن حديدة ال نصاري، ،1/203(: ابن سعد، الطبقات الكربى: 55)

 .99وبعثاته ادلبلوماس ية: ملسو هيلع هللا ىلص : الفتالوي ،د.سهيل حسني ،مراسالت النيب محمد (56)

 . 130 -126: دار السالم، القاهرةم(، 2007هـ، 1427، )1ط ملسو هيلع هللا ىلص: (أ محد جعاج كريم، ال دارة يف عرص الرسول 57)

 .2/976ابلعربية عطية. ينظر: املس تدرك عىل الصحيحني: ( احلامك ،النجايش امس املكل، كقوكل كرسى وهرقل، وامس النجايش مصحمة؛ وهو 58)

 .94: 3أ ل معران، (59)

 .2/976(، 4244الهجرة ال وىل ا ىل احلبشة، )احلديث: رواه احلامك يف مس تدركه يف كتاب  (60)

عالم السائلني عن كتب س يد 95 -2/17ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : ابن حديدة ال نصاري: ( 61) ، ا 

 -199النبوية: خادل سلامين الفهداوي:  ، الفقه الس يايس للواثئق109 -3/101، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد:59 -51: محمد بن طولون ادلمشق : ملسو هيلع هللا ىلصاملرسلني 

 .93 -90وبعثاته ادلبلوماس ية: د.سهيل حسني الفتالوي: ملسو هيلع هللا ىلص ، مراسالت النيب محمد 173

 .104 -103، 100(: د.محمد محيد هللا الهندي ،مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة: 62)

 . 299 (صف  الرمحن املباركفوري، الرحيق اخملتوم:63)

ينظر: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : الثفروق: هو عالقة بني القمع والمترة، وقيل: هو القمع.  ابن حديدة ال نصاري، (64)

2/35. 

 .105 -104(د.محمد محيد هللا الهندي ،مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة: 65)

م(، مؤسسة 1697هـ، 1407، )2،حتقيق: محمود ال رانؤوط، عبد القادر ال رانؤوط، طملسو هيلع هللا ىلص محمد بن طولون ادلمشق ، ا عالم السائلني عن كتب س يد املرسلني (66)

 .  59الرساةل، بريوت: 

 .126 -3/129، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد:293 -291، 254 -2/242ابن حديدة ال نصاري: ( 67)

عالم السائلني عن كتب س يد املرسلني  محمد بن طولون ادلمشق ،(68) وبعثاته ملسو هيلع هللا ىلص ،  الفتالوي ،د.سهيل حسني ،مراسالت النيب محمد 143 -142ملسو هيلع هللا ىلص: ينظر للتوسع: ا 

 .  99 -94ادلبلوماس ية: 

نه ابن. ينظر: ا عالم السائلني عن كتب س   (69) محمد ملسو هيلع هللا ىلص: يد املرسلني مه نصارى أ تباع عبد هللا بن أ روس، ومه ال روس ية ممتسكون بدين عيىس عليه السالم؛ ل يقولون ا 

 .70بن طولون ادلمشق : 

 .94: 3أ ل معران،(70)

،: محمد بن طولون ادلمشق ، ا عالم 105 -2/97يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال   ابن حديدة ال نصاري،(71)

 -190، خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق النبوية: 115 -3/109، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد:90 -97: ملسو هيلع هللا ىلصالسائلني عن كتب س يد املرسلني 

199. 

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : ابن حديدة ال نصاري (72) عالم السائلني عن كتب س يد 150 -2/107،ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا  ، ا 

واثئق النبوية: ، خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس لل125 -3/121، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد:95 -91محمد بن طولون ادلمشق : ملسو هيلع هللا ىلص: املرسلني 

173- 179. 

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : (73) عالم السائلني عن كتب س يد 150 -2/107ابن حديدة ال نصاري ،ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا  ، ا 

ملسو هيلع هللا ىلص ، د.سهيل حسني الفتالوي، مراسالت النيب محمد 127 -3/129، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد:109 -109محمد بن طولون ادلمشق : ملسو هيلع هللا ىلص: املرسلني 

 .179، خادل سلامين الفهداوي ،الفقه الس يايس للواثئق النبوية: 90 -79وبعثاته ادلبلوماس ية: 

عالم السائلني عن كتب س يد 301 -2/267: ابن حديدة ال نصاري ،ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : (74) ، ا 

ملسو هيلع هللا ىلص ، د.سهيل حسني الفتالوي، مراسالت النيب محمد 129 -3/127، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد:111 -106محمد بن طولون ادلمشق : ملسو هيلع هللا ىلص: املرسلني 

 .191 -176، خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق النبوية: 95 -94وبعثاته ادلبلوماس ية: 

 .99وبعثاته ادلبلوماس ية: ملسو هيلع هللا ىلص مراسالت النيب محمد  د.سهيل حسني الفتالوي،(75)

، خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق 213 -2/161ابن حديدة ال نصاري ،املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :(76)

 .252 -251النبوية: 

،: د.محمد رواس قلعه يج، قراءة 321 -2/319حديدة ال نصاري ،ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :ابن  (77)

 .94 -93وبعثاته ادلبلوماس ية: ملسو هيلع هللا ىلص ، د.سهيل حسني الفتالوي ،مراسالت النيب محمد 271س ياس ية للسرية النبوية: 
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، : ابن حديدة ال نصاري ،املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل 93 -56ملسو هيلع هللا ىلص: ينظر للتوسع: ا عالم السائلني عن كتب س يد املرسلني  ادلمشق ، محمد بن طولون(78)

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم : وبعثاته ملسو هيلع هللا ىلصلنيب محمد، د.سهيل حسني الفتالوي ،مراسالت ا915 -3/914، اجلامع يف السرية النبوية، مسرية الزايد:294 -2/290ا 

 .56 -59د.سهيل حسني الفتالوي: ملسو هيلع هللا ىلص: ، تسوية املنازعات ادلولية يف عهد النيب محمد 62 -96ادلبلوماس ية: 

،: مسرية الزايد، اجلامع يف السرية 224 -2/223ابن حديدة ال نصاري ،ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :(79)

 .  64 -63وبعثاته ادلبلوماس ية: ملسو هيلع هللا ىلص،: د.سهيل حسني الفتالوي، مراسالت النيب محمد 916، 3/915النبوية:

 .63 -60وبعثاته ادلبلوماس ية: ملسو هيلع هللا ىلص ني الفتالوي ،مراسالت النيب محمد : د.سهيل حس(80)

، مسرية الزايد، اجلامع يف السرية 2/301ابن حديدة ال نصاري ،ينظر للتوسع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :(81)

 .3/915النبوية:

، مسرية الزايد، اجلامع يف السرية 227 -2/229ع: املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل ا ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :ابن حديدة ال نصاري ،ينظر للتوس(82)

 .120 -3/117النبوية:

ىل ، ابن حديدة ال نصاري،املصباح امليضء يف99-94ملسو هيلع هللا ىلص: محمد بن طولون ادلمشق  ،ينظر للتوسع: ا عالم السائلني عن كتب س يد املرسلني (83)  كتّاب النيب ال يم ورسهل ا 

 -179، خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق النبوية: 117-3/115، مسرية الزايد، اجلامع يف السرية النبوية:159-2/151ملوك ال رض من عريب وجعم :

 .96 -97وبعثاته ادلبلوماس ية: ملسو هيلع هللا ىلص ، الفتالوي، د.سهيل حسني، مراسالت النيب محمد 179

عالم السائلني عن كتب س يد املرسلني  :(84) ، خادل سلامين 71 -2/96، مسرية الزايد ،اجلامع يف السرية النبوية: 97 -99، ملسو هيلع هللا ىلصمحمد بن طولون ادلمشق  ،ينظر للتوسع: ا 

 .145 -136الفهداوي ،الفقه الس يايس للواثئق النبوية: 

 .223 -221،: خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق النبوية: 3/990الزايد ،ينظر للتوسع: اجلامع يف السرية النبوية: مسرية (85)

، ابن حديدة ال نصاري،املصباح امليضء يف كتّاب النيب ال يم ورسهل 123 -122: ملسو هيلع هللا ىلصمحمد بن طولون ادلمشق  ،ينظر للتوسع: ا عالم السائلني عن كتب س يد املرسلني(86)

ىل ملوك ال رض من عريب وجعم :   .223 -221خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق النبوية: ، 296 -2/299ا 

 .102 -65وبعثاته ادلبلوماس ية:  ملسو هيلع هللا ىلصالفتالوي ،د.سهيل حسني ،ينظر للتوسع: مراسالت النيب محمد (87)

 .129 -119م(، دار عامر، عامن: 1669هـ، 1416، )1خادل سلامين الفهداوي، الفقه الس يايس للواثئق النبوية، ط(88)

 .136 -129ايضا، (89)

 .102 -65وبعثاته ادلبلوماس ية:  ملسو هيلع هللا ىلص: الفتالوي ،د.سهيل حسني ،ينظر للتوسع: مراسالت النيب محمد (90)


