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سالمية ومقاصدها   الدبلوماسية الإ
 يف ضوء السرية النبوية 

 هامشي  ى  سيد ونرالهد
 أ . د. عطاء هللا فييض 

Abstract 
Islam is the pioneer ambassador of global peace and human rights. One 

of the fundamental commandments given in Islam is Islamic Diplomacy. 

The basis of which is establishing cordial relations between nations, by 

mean of political relations, trade, cultural tolerance and fundamental 

human rights protection is ensured.A main purpose of exchange of 

diplomatic delegations is to maintain an atmosphere of peace and order 

between different nations, to minimize the chance of war or conflict and 

to save the humanity from loss of lives and properties. One of the most 

important purpose of strengthening Diplomatic relations is to spread the 

message of Islam for other nations and make them aware to its message 

of peace and salvation. In this study, where the above  mentioned 

objectives have been elaborated in the light of Seerahtul-Nabi, at the same 

time it illuminate howto reduce the atmosphere of contemporary disputes 

in the light of Diplomatic  principles that directed by the Islamic Shariah.   

This study aims to promote the message of Islam in context of diplomatic 

relations in the light of Maqasid (high objectives of Shariah).  
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البحث  ىل  :  ملخص  واإ العالمي  السالم  اإىل  يدعو  أ حناء  الإسالم  لك  يف  البرش  بني  ال خوة 

يدعو   وهللا  الّسالم.  ودني  ال نم  دني  وهو  ل  وكيف  والعدل  احلق  أ ساس  ىلع  المعمورة 
  ْ
ُ

ْ َفلَْم يَُقاِتلُوُك
ُ

لُوُك ِن اْعََتَ المسلم أ ن جينح للّسلم يف حالة جنوح الآخر له. قال هللا: " َفاإِ
 ُ َا َجَعَل هللّاَ

َ
لََم َف َلْيُُكُ الّسَ ْلَقْوا اإِ

َ  "َوأ 
ا
ْْيِْم َسِبيال

 ( 1)  َلُُكْ َعلَ
َداِر   ىَل  اإِ يَْدُعو   ُ

َوهللّاَ  " تعاىل:  قال  النفوس  اإىل  وحيببه  الّسالم  اإىل  يدعو  الكريم  والقرأآن 
ِم. "

َ
ال ونيب الإسالم الرؤوف الرحيم، نيب الرمحة والّسالم للعالمني، قال تعاىل: "    (2) الّسَ

 َرمْحَةا  
َ
ّل ْرَسْلَناَك اإِ

َ  (3)ِلْلَعاَلِمنَي "َوَما أ 

 

 اإسالم أآابد(  -لكية الرشيعة والقاونن جبامعة الإسالمية العالمية  -ابحث دكتوراة )قسم الرشيعة 
  اإسالم أآابد  -الرشيعة والقاونن جبامعة الإسالمية العالميةأ ستاذ يف قسم الرشيعة، لكية 
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الرسل   دبلوماسية  يف  المتمثلة  الإسالمية  الترشيعات  جاءت  السالم  يعم  وليك 
لتؤطد  السالم  اإطار عالقات  يف  والمعرفية  والثقافية  التجارية  والعالقات  والسفارات 
أ راكنه لكون الدبلوماسية وسيلة فعالة لستقراره، وأ داة أ ساسية يف منع العدوان ونبذ  

العدل وتنمية عالقات  احلروب وا أ و المجموعات وتطبيق  الدول  لزناعات المسلحة بني 
نسان.  نم ووتفري حقوق الإ

 الود والتعاون بني بين البرش، وتدعيم ال 
غريها   منعزلة نع  غري  حضارية  دولة  الإسالمية  الدولة  ن 

أ  البحث  طارأ ثبت  الإ هذا  ويف 
تعاىل نم   اإىل هللا  الآخر وتربأ   التعايش مع  اإىل  الملقاة  هتدف  اإبالغ رسالة السالم  عهدة 

 ىلع عاتقها اإىل الآخر ابلطرق السلمية.
منه  يعاين  وقت  يف  الإسالمية  احلضارة  لق 

 
وتأ الإساليم  السيايس  الفكر  مسو  يظهر  كما 

معال دموية وختريبية وجتسسية وكذب وافرتاء. 
 
 العامل نم قيام السفارات بأ

المفتاحية: العالقات    اللكمات  السفارة الإسالمية، مقاصد الرشيعة،  الدبلوماسية، 
 اخلارجية، السالم السيايس، التعايش السلمي، احلصانة الدبلوماسية.   

قدمية،  :المقدمة اترخيية  فرتات  منذ  بيهنا  العالقات  البرشية  اجلماعات  عرفت 
یل  اإ ل، وسعت فتبادلت المنافع وأ قامت قواعد العالقات ىلع أ سس نم الإحرتام المتباد

السلم.  وقت  يف  العالقات  هذه  عهدان  4تطوري  يف  )الدبلوماسية(  الرمسية  البعثات  وتعد 
احلارض التطبيق العميل للعالقات بني الدول بل اإن العالقات اخلارجة المعارصة ل ميكن  

 أ ن تتم وزتداد قوة ومتانة اإل نم خالل وجود البعثات الرمسية. 
البحث   هذا  الدویل  يعاجل  والفقه  السري  أ وباب  خالل  نم  والسفارات  البعثات  مقاصد 

 ىلع صاحهبا الصلوة والسالم.  -الإساليم مستشهدا بـ نظائر السرية النبوية 
 : يشتمل البحث ىلع ثالثة مباحث كما ييل: هيلك البحث 

 المبحث ال ول: مرشوعية البعثات الدبلوماسية وتبادل الرسل والسفارات  
 أ حاكم احلصانة الدبلوماسية  المبحث الثاين:
 السفارة والدبلوماسية مقاصد الرشيعة يف المبحث الثالث: 
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المبحث ال ول: مرشوعية البعثات الدبلوماسية وتبادل الرسل  
 والسفارات 

ميدان   يف  الدبلوماسية  مفهوم  ببيان  بدءا  الموضوع،  هذا  جوانب  أ مه  ييل  فامي  نعرض 
 العالقات الدولية ويف الفقه الإساليم.  

 أ ولا: مفهوم الدبلوماسية 
اليت شاعت واستعملت كثريا  لفاظ  ال  خرة-الدبلوماسية نم 

 
المتأ خاصة  يف    -يف العصور 

 ميدان العالقات الدولية.  
 ( لكمة  أ صل  لكمة  وريجع  نم  مشتقة  فهي  القدمية،  اليواننية  اللغة  اإىل  دبلوماسية( 

Diploma   تعين اإستعمالها -اليت  بداية  والصادرة  -يف  مرتني  المطوية  الرمسية  "الوثيقة   :
غرييق القديم".   5نع الرؤساء السياسيني للمدن اليت اكن يتكون منه المجتمع الإ

الم طلق ىلع 
 
فأ اللكمة بعد ذلك  راسالت اليت اكنت يبعث هبا احلاكم  وقد تطور استعمال 

وأ حصاب السلطان بعضهم اإىل بعض يف عالقاهتم الرمسية، واكنت ختّول حلاملها امتيازات  
 6خاصة أ ثناء سفره ل داء المهمة الملقاة ىلع عاتقه. 

ثم   القدمية  البرشية  اجلماعات  بني  والعالقات  الإتصالت  شاكل 
وأ  صور  تعددت  وقد 

قات تتم أ حياان نم خالل اتصال رؤساء الدول وملوكها مبارشة  بني الدول، فاكنت العال
أ و نم خالل مبعوثني واكنت مهمة المبعوث أ و السفري تنهتي ابنهتاء العمل الذي جاء نم  
خذ صورة البعثات السياسية  

 
أ جله اإل أ ن التطوري يف العالقات جعل التمثيل السيايس يأ

ابل عرصان  يف  يعرف  ما  وهو  الدامئة  لكمة  الرمسية  )نم  الدبلومايس،  التمثيل  أ و  سفارات، 
Diploma  الصادرة المطوية،  الرمسية  الوثيقة  بـ  استعمالها  بداية  يف  تعين  اليت  اليواننية،   )

أ و   نع الرؤساء السياسيني كما تطور استعمالها لتشتمل معاين المواثيق، والمعاهدات 
سبيل   يف  بلده  خارج  الكذب  ليمهتن  دولته  نم  المبعوث  وعند الشخص  مصلحهتا، 

مبعين   ال خرية  العصور  يف  أ طلق  كما  المخادع،  أ و  الوجهني  ذو  المنافق  الشخص  الرومان 
أ داء   "فن  يه  أ و  اخلارجية  العالقات  ميدان  يف  التعامل  ل صول  المنظمة  القواعد 

 7المفاوضات الدولية"  
يقال  هذا كما  كذلك.  الدولية  المنظمات  أ و  اخلارجية  السياسة  ىلع  اللفظ   

ّ
:  ودل

أ ي   العالقات  ميدان  يف  العاملون  أ ما  الغربية..،  أ و  الرشقية  أ و  ال وربية  الدبلوماسية 
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’السلك   علْيم  فيطلق  الدولية  المنظمات  أ و  الدول  ممثيل  و  والمبعوثني  السفراء 
 8الدبلومايس‘.

 
 الدبلوماسية الإسالمية:  

مع   يف عالقاهتم  الرمسية  البعثات  اإرسال  المسلمون  ومارسوا  لقد عرف  ال خری  الدول 
ومعناها يف دللهتا  اتسمت نم    -الدبلوماسية  وال ساليب  الوسائل  ذلك  يف  واستخدموا 
 فنون الكياسة والفطنة واللباقة.

الملوك   مع  عالقاته  يف  ابرش  ولقد  ذلك  يف  القدوة  وسلم  عليه  هللا  صيل  الرسول  واكن 
مهار أ حسن  يف  ورسله  سفراءه  واكن  راقية  أ ساليب  خالل  والزمعاء  نم  لمهامهم  اهتم 

كما   والغلظة.  الشدة  والزمعاء نم  الملوك  بعض هؤلء  به  اتسم  مما  الرمغ  تعاملهم، ىلع 
سباب الدبلوماسة المتعارف علْيا عند ما كتب اإیل الروم، فاستعمل اخلاتم ىلع  

 
أ خذ بأ

 .9رسالته عند ما علم أ هنم ل يقرؤن الكتاب اإن مل يكن خمتوما
صيل   النيب  كتب  وحمتواها.  وتدل  أ سلوهبا  حيث  مرسلها نم  حكمة  وسلم ىلع  عليه  هللا 

مقوقس   قرأ   عندما  القبط -ولذلك  بلتعة،    -عظيم  ايب  حاطب نب  ليه  اإ اليت محلته  رسالته 
 10فقال: "أ حسنت أ نت حكيم نم عند حكيم"

المصطلح   المسلمني،  لدى  الدبلوماسية  لمفهوم  معيل  تطبيق  ىلع  تدل  ال شياء  وهذه 
یت هبا  الذي شاع استع 

 
ماله لدهيم فامي بعد، ولكهنم طّبقوا مفهوم الدبلوماسية قبل أ ن يأ

 فالسفة الغرب. 
بعض  رياها  كما  احلقائق،  وقلب  والنفاق  اخلداع  تعين  ل  المسلمني،  عند  والدبلوماسية 
والفطنةوحسن   احلكمة  ساليب 

 
بأ الآخر  مع  التعامل  تعين  اإهنا  بل  الغربيني،  المفرسني 

ا المهنج  وفق  نبيلة  -لإساليمالترصف  غاايت  اإیل  هيدف  أ سلوب    -الذي  نع  ترتحش  ويه 
" أ دع اإیل سبيل ربك ابحلكمة والموعظة احلسنة  التعامل يف الإسالم تنفيذا لقوله تعایل:  

 11وجادلهم ابليت يه أ حسن".  
السابقة  القرون  يف  وغريمه  المسلمني  بني  معروفا  يكن  المستقل مل  التمثيل  واإن  هذا 

الإسال موقف  مانع نم  ولكن  ل  نه  اإ حيث  يتضح نم  المستقلة  الرمسية  البعثات  م نم 
لدی   َفقرر  الدول،  نم  وغريها  الإسالمية  الدولة  بني  مستقلة  سياسية  عالقة  قامة  اإ

مني الرسول القادم اإیل الدولة الإسالمية ل داء رسالة خاصة . 
 
 12الفقهاء نم وجوب تأ
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 خصائص الدبلوماسية الإسالمية: 
واحلبشة   والقبط  والرومان  الفرس  الذني جياوروهنم نم  مع  وثيقة  عالقة  للعرب  اكنت 
 وغريمه قبل الإسالم، واكنت للوفود الفعالية البارزة يف التواصل بني العرب وغريمه.  
أ حناء   السالم يف خمتلف  النيب عليه  منذ عرص  مع غريمه  المسلمون عالقاهتم  نّظم  ولقد 

احل للعرب  تطورت  والمسلمون  العامل.  العرب  وأ صبح  الإسالم،  بعد  الدبلوماسية  ياة 
لوفا لدى ال قوام نم مبادئ  

 
خاصة زمعاء ميدان الدبلوماسية والسفارة. فراعوا مبا اكن مأ

يتعارف   ل  اليت  القيم  ليه  اإ أ ضافوا  بل  احلنيف،  الدني  تتعارض مببادئ  اليت ل  العالقات 
خ  نم  الدبلوماسية  ومارسوا  قبل.  نم  هبا  والصلح  الناس  المعاهدات  عقد  اإربام  الل 

ورسعة   وذاكءمه  فطنهتم  يف  الفائقني  الرجال  خيتارون  واكونا  ذلك،  وغري  والمفاوضات 
 فهمهم.  

وقد بدأ  النيب عليه الصالة والسالم قواعد الدبلوماسية والتحصني الدبلومايس فامي روي  
وعندما سئل النيب صىل  عنه أ نه صىل هللا عليه وسلم لما قرئ عليه كتاب مسيلمة الكذاب،  

هللا عليه وسلم نع رسوليه رأ هيما فقال مبا ل يُتحمل مثله يف أآداب السفارة فرّد النيب صىل  
 13هللا عليه وسلم قائال: “أ ما وهللا لول أ ن الرسل ل تقتل لرضبت أ عناقكما” .
صىل هللا عليه    واكن هذا الرد ردا دبلوماسيا بليغا، فاكن يقدر ىلع قتلهما أ و امساكهما لكنه

غطرسهتما   نم  الرمغ  فعىل  الوفود،  معاملة  يف  عظامي  درسا  نسانية  الإ عىط 
أ  وسلم 

 14وخروجهما نم أآداب الدبلوماسيةاإل أ ن لهما حق احلماية والصيانة. 
أ عدائه، ومه ىلع عداواته   ويبني انب القيم هذا المعين بقوله:"واكنت تقدم عليه رسل 

 15فال هييجهم ول يقتلهم" .  
نم       وأ ذاكمه  أ فصحهم  هو  نم  للسفارة  خيتار  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  واكن 

 16الصحابة ريض هللا عهنم، كما اكن حيسن الستقبال للوفود وأ مر أ حصابه بذلك. 
أ عطهتا      حيث  الدبلوماسة  المؤسسة  جتاه  نظرهتا  يف  خاص  منىح  السالمية  وللرشيعة 

ل عداء والغدر واخلداع. بل اتسمت الدبلوماسية  القداسة فلم تستخدم للمباغتة وقهر ا
الإسالمية ابلزناهة والفطنة وىلع عدم البدء ابحلرب المباغتة وعدم اللجوء اإىل استخدام  
اإىل   أ دى  هذا  ولك  الظلم.  نم  الضعفاء  ومحاية  ال عداء  ضد  الدفاع  حالة  يف  اإل  السالح 

 17. خروج السالم نم جغرافيتة العربية اإىل جغرافية العامل 
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وكذلك اتبع اخللفاء الراشدون سرية النيب حممد صىل هللا عليه وسلم يف العامتد ىلع الرسل  
حممد  النيب  رسل  اكونا  أ هنم  ولسيما  السالمية  الدعوة  ىل     بنرش  اإ وسلم  عليه  هللا  صىل 

 . ال قوام ال خرى
اإىل رؤس الساد  ة لغري  فالإسالم جعل التصال الدبلومايس أ ساسا لدعوة الدني احلنيف 

والدول   القبائل  اإىل  الكرام  الصحابة  نم  الوفود  ابإرسال  بداء  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول  المسلمني. 
للتعريف ابلدني واحلث ىلع الدخول فيه... ثم اتسع نطاق الدعوة بعد الهجرة اإىل المدينة،  

 18وزاد تبعا لذلك عدد السفارات الإسالمية. 
خمتلف   يف  الإسالم  يف  الدبلومايس  التصال  قواعد  مع  تتحد  المعارصة  الدبلوماسية  اإن 
 ترشيعاته كما اإهنا اختلفت معها يف بعض مضاميهنا اليت متارسها دول العامل المعارص.  

دبلوماسيته  - والإسالم خالل  اخلري    -نم  نرش  لتحقيق  المعتادة  الوسائل  لك  اإىل  يسىع 
ساسه دعوته اإىل وحدة الإ 

 اإىل اكفة أ رجاء العامل.   – لهأ 
خمتلف   يف  هدفت  الدول،  بني  الدامئة  التصال  قناة  كـ:  الإسالمية  الدبلوماسية  اإن  كما 
و   الهدنة  وتنظيم  السلم  قرار  اكإ المتنوعة  المعاهدات  عقد  اإىل  المسلمني  لدى  العصور 

صد أ خرى  اتفاقيات ثقافية وجتارية وحتالف عسكرية وما اإىل ذلك، كما أ هنا هتدف اإىل مقا
 اتبعة.  

كتسهيل   الجامتعية  المقاصد  حتقيق  اإىل  الدبلومايس  التصال  ؤيدي  الناحية،  هذه  َفن 
التعاون   كيد 

 
وتأ والتفامه  الود  ربوابط  اإل  تتحصل  ل  ويه  الدنيوية،  المنافع  تبادل 

 وانتفاع لك أ مة مبا لدى ال مم ال خرى.  
 :ممارسات الدبلوماسية يف الرشيعة الإسالمية 

ت البرشية نم احلروب ويالت مروعة رافقهتا اخلطوب والمحن فكشفت نع حاجهتا  شهد    
وحتفل   ودميومهتا  حياهتا  فْيا  تضمن  قواعد جديدة  للبحث نع  فاجتهت  دائم  اإىل سالم 
الرشيعة   يف  الدبلوماسية  العالقات  وأ ولت  الوجود  ومعاين  التقدم  مبرايق  وباسطهتا 

الدع طبيعة  بسبب  خاصة  أ مهية  المسلمني  السالمية  مع  عالقات  لبناء  السالمية  وة 
ومع غريمه نم الشعوب ال خرى، وهذا النوع أ طلق عليه جمموعة ال حاكم والقواعد اليت  

لذلك أ صبحت للعالقات الدبلوماسية يف ظل العهد    19تنظم عالقات المسلمني بغريمه؛ 
احتل   حبيث  السالمية  الدعوة  طبيعة  بسبب  متمزية  أ مهية  المبعوث  الساليم 

الدبلومايس ماكنةا خاصةا عند المسلمني انطالقاا نم مبادئ الرشيعة يف نرش الدعوة اجلديدة  
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سلوب المفاوضة والقناع فنظرت اإىل رسلها نظرة احرتام واعتربت العتداء علْيم  
 
بأ

وتنظيم  المنازعات  أ ثناء  للمسالمة  سىع  السالم  أ ن  كما  ال مة  كرامة  ىلع  اعتداء 
ح يف  خالل  العالقات  نم  الدبلوماسية  العالقات  تنظم  واكنت  واحلرب   السلم  ال 

 الممارسات التالية: 
ا بني قبائل اجلزرية يف اجلاهلية ، و المرشع الساليم    التحكيم : اإن التحكيم اكن معروفا

أ ثبت جواز التحكيم طريقة سلمية لتسوية المنازعات يف جمال القاوننني اخلاص والعام  
قرار حصة   التحكيم سواء اكن التحكيم بني فريقني مسلمني أ و بني مسلم وغري مسلم  واإ

النيب حممد صىل هللا عليه     20. التحكيم يف الرشيعة السالمية مبوجب سوابق  كما مورس 
وسلم  حيث اكن أ ول حمُك يف اخلالف الذي دب بني شيوخ قريش يف مكة المكرمة عندما 

ا جلميع حقوقهم  اختلفوا يف رفع احلجر ال سود وجاء حُك   النيب صىل هللا عليه وسلم ضامنا
لواء   النيب صىل هللا عليه وسلم  أ ن محل  وبعد  نيل ذلك الرشف.  المتساوية يف  ودرجاهتم 
القرأآن   ، فقد ورد يف   اىل التحكيم 

 
ال مة السالمية فقد جلأ قائد  السماوية أ صبح  الرسالة 

تعاىل:  قال  حيث  رصحية  أآية  التحكيم  خبصوص    "  الكريم 
َ تََحّ ِمُنوَن  ؤُيْ ل  َوَرّبَِك  َفال 

  " ُِموا تَْسِلاميا
ا مِمَّا َقَضْيَت َويَُسلّ نُفِسِهْم َحَرجا

أ َ َبْيهَنُْم ثُّمَ ل جَيُِدوا يِف  َر  َ
َ
ُِموَك ِفامَي َش

ّ
. وىلع  21حُيَك

 ذلك سار اخللفاء الراشدون وحصهبمريض هللا عهنم وأ رضامه.  
اب  الوساطة الساليم  المرشع  أ وىص  اجلماعات  :  بني  وخاصة  الزناعات  حلل  لوساطة 

نه نم ابب   السالمية فقد حرم السالم احلرب العتداء تَح مع غري المسلمني وابلتایل فاإ
أ ن يتناول التحريم لك قتال بني المسلمني، قال عليه الصالة والسالم:" نم محل   أ وىل 

 ." منا  فليس  السالح  اإىل  22علينا  اللجوء  لوجوب  الرشيع  تعاىل:  والدليل  قوله  الوساطة   
ْخَرى   

اْل ُ ىلَعَ  ْحَدامُهَا  اإِ َبَغْت  ن  َفاإِ َبْيهَنَُما  ْصِلُحوا 
َ 
َفأ اْقَتَتلُوا  اْلُمْؤِمِننَي  نِمَ  َطاِئَفَتاِن  "َواإِن 

اِبْلَعْدِل  َبْيهَنَُما  ْصِلُحوا 
َ 
َفأ َفاَءْت  ن  َفاإِ  ِ هللَاّ ْمِر 

أ َ ىَل  اإِ تَِِفَء   
َتْبِِغ تََحَّ الَّيِت  َ  َفَقاِتلُوا  هللَاّ َنّ  اإِ ْقِسُطوا 

َوأ َ  
  " اْلُمْقِسِطنَي  الإصالح  23حُيُِبّ  اإىل  للسىع  الوساطة  وجبت 

أ  أ هنا  لنا  يتضح  الآية  هذه  .  نم 
ا   سدا الفتنة  وقت  يف  السالح  بيع  نع  وسلم  عليه  هللا  صىل  حممد  الكريم  الرسول  وهنى 

وع عادل  احلُك  يكون  أ ن  الآية  وأ وجبت  المعصية،  ىلع  عانة  الإ يف  لذريعة  البِغ  دم 
وهذه الآية لها مغزاها الدویل فِف ثناايها وجوب     24الوساطة ضد طرف لمصلحة طرف أآخر. 

ابلمصاحلة   مر 
 
،وتأ والقسط  العدل  ىلع  القائم  الدویل  السالم  حتقيق  سبيل  يف  التعاون 



 

 283 ومقاصدهايف ضوء السرية النبوية  الدبلوماسية اإلسالمية

 

الطرف   ضد  اجلمايع  العقاب  ونع  اإىل  الآية  ،وأ شارت  دبلومايس  كتدبريوقایئ  والوساطة 
وهن يف  البايغ.  الدولية  العالقات  حتُك  اليت  الرشعية  القواعد  ن 

 
بأ التنويه  نم  لبد  ا 

السالم يه قواعد عالمية تطبق ىلع مجيع الشعوب نم غري متيزي بسبب اللون أ و اجلنس أ و  
أ ما عندما     25اجلنسية أ و المعتقد ل ن النسان هو غاية السالم ومجيع الناس أ مة واحدة. 

ل المعاكسة  الصورة  يف  نتناول  اإل  احلرب  اإذ مل جيزي السالم  الرشع الساليم  يف  لسالم 
 حالت خاصة حمددة وما عداه عده الرشع جرمية .   

ا ووصفها مبدأ       مما تقدم ميكن اعتبار أ سس القواعد اليت حتُك العالقات الدولية حاليا
الدا الشؤون  التدخل يف  الدول وعدم  والواجبات بني  والسيادة واحلقوق  خلية  المساواة 

اللبنات   صاحبة  ويه  السالمية،  الرشيعة  أ قرته  قد  ابحلسين  المنازعات  وتسوية  للغري 
 .ال وىل يف هذا المضمار

عرشة    الصلح  أ مده  اكن  حيث  احلديبية،  كصلح  ا  مؤقتا يكون  أ ن  ما  اإ السالم  يف  الصلح   :
سنوات أ و أ ن يكون دامئاا ، واإهناء احلرب وعقد الصلح يف السالم مرشوط وبجود المصلحة  

تعاىل:  لقوله  َجعَ فيه،  َا 
َ
َف لََم  الَسّ لَْيُُكُ  اإِ ْلَقْوا 

َوأ َ  ْ
ُ

يَُقاِتلُوُك َفلَْم   ْ
ُ

لُوُك اْعََتَ ِن  لَُُكْ  َفاإِ  ُ هللَاّ َل 
  
ا
َسِبيال ْْيِْم 

أ يب طالب  26َعلَ مام ىلع نب  لالإ وثر 
 
المأ الالكم  الصلح  يف  قيل  ما  أ مجل  ولعل   . -

وجهه  هللا  دعة  -كرم  الصلح  يف  ن  فاإ  ، رضا  فيه  وهلل  عدوك  ليه  اإ دعاك  صلحا  "لتدفعن   :
ا لبالدك ولكن احلذر لك احلذر نم عدوك بعد صلح ن  جلنودك وراحة نم مهومك،وأ منا ه فاإ

 27العدو رمبا قارب ليتغفل". 
 المبحث الثاين: أ حاكم احلصانة الدبلوماسية 

 أ ولا: مفهوم احلصانة الدبلوماسية  
الدولة   ممارسة  دون  ليحول  مؤسسة  أ و  لشخص  الدویل يه "حق مينح  القاونن  يف  احلصانة 

هنا منح محاية للمبعوث  28المضيفة سلطاهتا علْيا"، 
 
الدبلومايس هبدف  كما تم تعريفها بأ

  - ( نم اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية  29وقد اكنت المادة )29عدم التعرض لشخصه. 
أ ن "لشخص الممثل الدبلومايس حرمة     – واحضة يف حتديد مفهوم احلصانة حني نصت ىلع 

ي شلك القبض عليه أ و جحزه 
 
وىلع الدولة المعتمد لدهيا أ ن تعامله ابلحرتام    –فال جيوز بأ

الزم له, وعلْيا أ ن تتخذ اكفة الوسائل المعقولة لمنع العتداء ىلع خشصه أ و ىلع حريته  ال
 .  30أ و ىلع اعتباره"  
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سالم    : احلصانة الدبلوماسية يف الإ
ليه قواعد العالقات الدولية   اإن الباحث المنصف يقف بتقدري واحرتام أ مام ما وصلت اإ

مني الرسل 
 
والسفراء والمبعوثني، أ و ما يصطلح عليه حديثا  يف الإسالم نم تقرري مبدأ  تأ

التعرض   وعدم  واحلماية  ال مان  اإعطاء  ىلع  فكرهتا  تقوم  واليت  الدبلوماسية،  ابحلصانة 
للسفري أ و الرسول أ و المبعوث يف نفسه أ و ماله أ و أ هله، وقد جتاوزت احلصانة خشص السفري  

لعاملني يف السفارة نم رعاايها،  أ و المبعوث اإىل أ خشاص أآخرني يف البعثة الدبلوماسية اك
معلها   مستلزمات  وحصانة  الدبلوماسية  البعثة  أ و  السفارة  مبين  حصانة  وكذلك 
يف   العمل  وسائل  نم  وغريها  الهاتفية  والتصالت  والربيد  الدبلوماسية  اكحلقيبة 

 .البعثة
تقد  والمبعوثني،  والسفراء  الرسل  مني 

 
تأ مبدأ   بتقرري  الإسالمية  الدولة  قامت  ريا  وقد 

أ ن  يستطيعون  ل  ل هنم  معلهم،  أ داء  يف  لهم  ومساعدة  هؤلء  به  يقوم  الذي  للدور  مهنا 
ن الإسالم  

أ  ذا وتافرت لهم احلصانة والرعاية الاكملة، كما  اإ ؤيدوا مهمهتم وأ معالهم اإل 
 .31ريى يف قتل السفراء غدرا ل جيوز للمسلمني أ ن يتصفوا به حبال 

هبا أ قراهنم يف   الدولة الإسالمية حبماية ورعاية مل حيظ   ولذا فقد حيظ السفراء والرسل يف
 .الدول ال خرى قبل ذلك العرص 

يف   الدبلوماسية  احلصانة  فكرة  أ ن  اإىل  الإسالمية  الدولية  العالقات  يف  الباحثون  ذهب 
الإسالم مستمدة نم فكرة ال مان اليت عرفها المسلمون ودلت علْيا النصوص الرشعية  

یت اإلْيا نم الدول    وهو العقد الذي يتم بني الدولة الإسالمية والممارسة العملية ،
 
ونم يأ

مع    ، احلارض  الوقت  يف  دوليا  عليه  المتعارف  شرية 
 
التأ بنظام  أ شبه  وهو   ، المحاربة 

وبني   بيهنا  اليت  الدول  أ و  الدولة  نم  للقادمني  يعىط  اكن  ال مان  نظام  ن 
 
بأ الختالف 

، بيامن نظ ،  الدولة الإسالمية حالة حرب  شرية ل يشرتط أ ن تكون هناك هذه احلالة 
 
ام التأ

ذهب فقد  ،     ولذا  الشيباين  احلسن  حممد نب  عرفه  كما  ال مان   ) نظام   ( عقد  أ ن  اإىل  الفقهاء 
نه:" الَتام الكف نع التعرض لهم  )أ ي غري المسلمني( ابلقتل أ و السيب". 

 
 32بأ

أ و العزم عليه مع استقراره    وعرفه انب عرفة: "رفع استباحة دم احلريب وماله حني قتاله
 33حتت حُك الإسالم مدة ما". 

دلة نم الكتاب الكريم والسنة المطهرة والإمجاع 
 
 وقد استدلوا ىلع مرشوعية ال مان بأ
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 يَْسَمَع لََكََم  
َ ِجْرُه تََحّ

َ  
كنَِي اْسَتَجاَرَك َفأ َ اْلُمرْشِ َحٌد نّمِ

َ ْن أ  َفن الكتاب الكريم قوله تعاىل “َواإِ
 يَْعلَُمونهللّاِ ثُّمَ 

َ
ُْم َقْوٌم ّل هّنَ

َ  
َمَنُه َذِلَك ِبأ

ْ 
ْبِلْغُه َمأ

َ  34 أ 
ل جوارك أ ي أ مانك وذمامك  

 
قال القرطيب : ” ) واإن أ حد نم المرشكني ( ) استجارك( أ ي سأ

ايه ، وهذا ما ل خالف فيه" عطه اإ
 
 35فأ

مهنا ما رواه  وأ ما نم السنة المطهرة فقد وردت أ حاديث كثرية دلت ىلع مرشوعية ال مان  
أ ن رسول هللا   أ يب طالب ريض هللا عنه  المسلمني واحدة   الشيخان نع ىلع نب  ذّمـة   " : قال 

أ دانمه" هبا  ال مان نم  36يسىع  أ عىط  أ ن نم  العلم  أ هل  عند  هذا  ومعين   ": الرتمذي  قال 
 37المسلمني فهو جائز نع لكهم" 

 .38وأ مجع الفقهاء قدميا وحديثا ىلع مرشوعية عقد ال مان
ن احلصانة الدبلوماسية يف الإسالم يه ونع نم ال مان اخلاص  

ومع التقدري للرأ ي القائل أ 
ن نظام احلصانة الدبلوماسية يف الإسالم هو نظام خمتلف  

فراد ، اإل أ 
الذي يعىط لبعض ال 

، يلتيق مع ال مان نم حيث المرشوعية ، لكنه خيتلف عنه يف جوانب أ خرى ، فال مان عقد )  
أ ي أ نه عقد يعىط جلميع الراغبني يف دخول ال رايض الإسالمية نم رعااي الدول    نظام ( عام

، بيامن احلصانة الدبلوماسية   تعىط ل فراد حمدودني   اليت تكون يف حالة حرب مع المسلمني 
و   احلرب  وقت  يف  احلصانة  هذه  مبزااي  ويتمتعون   ، سياسية  أ دوار  و  مبهمات  يقومون  ممن 

احلصانة أ ن  كما   ، العرص    السلم  يف  علْيم  يتعارف  الذني   ( السياسيني  للمبعوثني  تعىط 
كرؤساء   السيايس  أ و  الدبلومايس  العمل  ميارسون  الذني   ) الدبلوماسيني  بـ  احلديث 

علْيم     الدول تنطبق  ممن  ، وغريمه  الدبلوماسية  البعثات  وأ عضاء  والسفراء  والوزراء 
الصفة الدبلو. هذه  احلصانة  نظام  اإن  القول  بذاته. لذاميكننا  مستقل  نظام  هو  ماسية 

یت ذكر أ حاكم احلصانة الدبلوماسية بشلك تعريِف: 
 
 وفامي يأ

: أ حاكم احلصانة الدبلوماسية 
ا
 اثنيا

ذا أ رسلوا   هل احلرب والموادعة اإ
 
اإن مرشوعية عقد ال مان للرسل والسفراء حمل اتفاق. فأ

حدا اإىل داير الإسالم لتبليغ رسالة أ و ل داء مهام السفارة فهو 
أآنٌم تَّح ؤيّدي الّرسالة اإىل  أ 

ّن الّنيّب صىّل هللّا عليه وسّلم اكن ؤينّم رسل المرشكني، كما ذكران  يف قصة رسيل   مام؛ ل  الإ
  
َ
ِ َصىّل ىَل َرُسوِل هللّاَ ُقَريٌْش اإِ : "َبَعَثْتيِن 

َ
مسيلمة يف السابق، وما روى أ وب داؤد نع أ يب َراِفٍع َقال

َم، َفلَ 
َ
ُم، َفُقْلُت: اَي  هللُا َعلَْيِه َوَسّل

َ
ْسال ْليِقَ يِف َقْليِب اْلإِ

ُ َم أ 
َ
 هللُا َعلَْيِه َوَسّل

َ
ِ َصىّل  هللّاَ

َ
ْيُت َرُسول

َ ا َرأ  ّمَ
َم: »اإِ 

َ
 هللُا َعلَْيِه َوَسّل

َ
ِ َصىّل  هللّاَ

ُ
 َرُسول

َ
ا، َفَقال َبدا

َ ْم أ  َلْْيِ ْرِجُع اإِ
َ ِ َل أ  ِ َوهللّاَ

ّ
ين ِ اإِ

 هللّاَ
َ
ِخيُس  َرُسول

ِ َل أ َ
ّ
ين
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 اِب 
َ
َقال َن َفاْرِجْع«.  اْلآ ِذي يِف نَْفِسَك 

َ
اّل يِف نَْفِسَك  ْن اَكَن  َفاإِ َد، َوَلِكِن اْرِجْع  اْلرُبُ ْحِبُس 

أ َ َوَل  :  ْلَعْهِد 
ْسلَْمُت"،  

َ 
َم َفأ

َ
 هللُا َعلَْيِه َوَسّل

َ
يِبَّ َصىّل َتْيُت الّنَ

َ  39َفَذَهْبُت، ثُّمَ أ 
الوفاء   أ نه جيب  ابلعهد للكفار كما جيب للمسلمني، ل ن الرسالة تقتيض  ويف هذا دليل ىلع 

 40جوااب يصل ىلع يدى الرسول فاكن ذلك مبزنلة عقد العهد. 
عسكر   اإىل  جاء  احلرب  أ هل  ملك  رسول  أ ن  "ولو  الشيباين:  احلسن  نب  حممد  مام  الإ يقول 

 41المسلمني فهو أآنم تَح يبلغ رسالته". 
أ مان،   عقد  اإىل  حاجة  يف  يكن  واإن مل  نم 

 
المستأ وضع  الإسالمية  الدولة  يف  السفري  فوضع 
منا يف مضن مهمته، ويتفق  

 
مني نففالرسول يعد مستأ

 
تأ الرسل  حرص الإسالم ىلع  وس 

مام   الإ واجب  الإسالم   جعل  فقد  الدبلوماسية،  ابحلصانة  ابليوم  يعرف  ما  وحقوقهم 
ذى أ و سوء الترصف. 

 
 والمسلمني محاية الرسل وعدم التعرض لهم بأ

 مدة ال مان: 
المسائل   نم  ويه  ال مر؛  ویل  اإىل  الموكولة  المسائل  نم  هنا  فاإ الرسول  مان 

أ  مدة  أ ما 
لـتغري متعلقها نم   الـيت  المتغرية  الظروف وال حوال وما تستلزمه احلاجات والرضورات، 

وجلب   المفاسد  درء  يف  المتمثلة  الرشعية،  المصلحة  تقتضيه  ما  وفق  مام  الإ يـدربها 
 المـصاحل. 

 .  42فعقد ال مان للّرسول جيوز أ ن يكون مطلقا، كما جيوز أ ن يقّيد مبّدة حسب المصلحة 
اللكيويب تقييـد    -وقـال  ابلسنةمعلال  الإسالم  بدار  قامة  الإ نم نم 

 
المستأ قيد - متكني   :

ابب   لنسد  دوهنا  فامي  مكثه  منع نع  ولو  اجلزية،  جتب  وفْيا  رب، 
آ
المأ أ قىص  ل هنا  ابلسنة؛ 

رأ ى   ذا  فـاإ هبا؛  درى 
أ  مام  والإ المصلحة،  اإىل  ذلك  المسلمون..ومرجع  به  وترضر  التجارات، 

المصلحة رأ ى  ذا  واإ السنة وقت هبا،  الشهرني، فعل  المصلحة يف  أ ن ويقت مبا دوهنا، حنو    - يف 
قامة دامئة، ويه السنة وما فوقها، ثم ميكـن نم الرجوع.   43واإن الممنوع: أ ن ميكن نم اإ

لة سياسة رشعية و
 
مام؛ مما ؤيكد أ هنا مسأ اإن اكن احلنفية قد قللوا  فقد جعل لك هذا اإىل الإ

لتمثيل السيايس الدائم، معال بفكرة  ل مانع رشعا نم قبول مبدأ  ا  - المدة، اإل أ نه مع ذلك  
جبـسب   مهمته  تنهتي  تَح  مضين،  أ و  رصحي  بطريق  السيايس  للممثل  المعىط  ال مان  جتدد 

نه ل حيتـاج اإىل اتمني خاص  
 .44احلاجة؛ ل 

ول ن  ال مان..  طالب  أ ي:   ) نم 
 
ومستأ لرسول   ( ال مان   : أ ي  عقده(  )وجيوز  الهبویت:  وقال 
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ذ ل  45و قتل لفاتت مصلحة المراسلة. احلاجة داعية اإىل ذلك اإ
قامة   اإ مدة  حتديـد  يف  الفقهاء  ذكره  ما  أ ن   : أ راه  والذي   " زيدان:  الكريم  عبد  وقال 
للدولة  ملـزم  حبُك  هو  ولـيس  المحضة؛  جهتادية  الإ مور 

ال  نم  هو  اإمنا  المستانم، 
 46الإسالمية".

أ ن مدة ال مان ختضع    وقال صاحب )عقد ال مان يف الرشيعة الإسالمية( : "الـذي يظهر لـي
نم أ و الرسول  

 
للمصلحة، ل سيما وأ نه مل ريد نص رصحي يف حتديد المـدة الـيت يقيمها المستأ

قامته مدة طويلة جاز ذلك حبسب ما رياه   ذا دعت المصلحة اإىل اإ السفري يف دار الإسالم؛ فاإ
مام."  47الإ

فلو   المادية،  النوايح  يف  لتقدمهم  "نظرا  المعارصني:  أ حد  أ ن  وقال  منني 
 
للمستأ جنز  مل 

قامة  الإ المسلمون نم  ابلمقابل  لمنع  المصلحة،  الإسالم مدة طويلة حبسب  بـدار  يقيموا 
صبح الرتباط بيننا وبني دار الكفر أ مرا  

 
بدار الكفر، وعندئذ يلحق الرضر ابلمسلمني، فأ

 48رضوراي؛ والرضورة تقدر بقدرها".
وهبذا يتضح أ ن أ مر وتقيت ال مان مرد تقدريه ما رياه ویل أ مر المسلمني، رعاية للمصلحة؛  

 نم جلب للمصاحل، أ و درء للمفاسد . 
 رد الرسول أ و السفارة: 

ذا ما رأ ى المصلحة يف   مام فله رده دون أ ن يسمع منه شيئا، اإ لة رد الرسول مردها الإ
 
اإن مسأ

 يل :  ذلك، ونم نصوص الفقهاء يف ذلك ما ي
ذن له يف  

 
مام أآمنه واإن شاء مل يأ و حلاجة: " اإن شاء الإ

يقول الطربي يف الرسول جييء للفداء أ 
منك ".  

 
 49الدخول، وقال : ارجع اإىل مأ

مام خرّي: اإن شاء   و حلاجة، فالإ
ذا جاء الرسول لفداء أ  وجاء يف كتاب النوادر والزايدات: واإ

واإن   شيئا،  منه  يسمع  ومل  منه 
 
مأ اإىل  ىلع  رده  أ حوط  رياه  ما  حسب  ومسع  أ منه  شاء 
 50المسلمني. 

عورة   نم  له  ينكشف  عنـدما  الكفر  دار  اإىل  الرسول  عودة  خري 
 
تأ مرشوعية  لة 

 
مسأ وأ ما 

المسلمني، ما ل بد نم معاجلته قبل متكينه نم التصال بدولته، فهو مـن مقتضيات محاية  
 الإسالم وأ هله؛ ونم نصوص الفقهاء يف ذلك ما ييل:  

أ ن يدل ىلع بعض  جاء   ذا خيف  اإ نم 
 
والمستأ الرسول  أ نم  الكبري ورشحه يف ابب  السري  يف 

عورة   للمسلمني  اي 
َرأ َ قد  يكوان  أ ن  ال مري  خفاف  الرجوع  أ رادا  ن  "فاإ  : المسلمني  عورات 
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نم نم ذلك، ل ن يف حبسهما نَظراا  
 
ن حيبسهما عنده حتـى يأ

 
س بأ

 
فيدلن علْيا العدو، فال بأ

الفت ودفَع  منه  للمسلمني  نتحقق  مل  واإن  فتنته  لدفع  الداعر  حـبُس  جاز  ذا  واإ عهنم،  نة 
 51خيانة، فل ن جيوز حبس هذني أ وىل ".  

يف   شك  فال  الرجـوع،  الرسول  وأ راد  عهد،  المرسل  وبني  بيننا  اكن  ذا  اإ  : الهتاوني  وقال 
ريد   ومل  عهد،  وبينه  بيننا  يكن  اإذا مل  وأ ما  ليه؛  اإ الرسول  واإرجاع  ابلعهد،  الوفاء  وجوب 
الرسول الرجـوع، أ و أ راد وكـان يف اإرجاعه رضر ابلمسلمني؛ فال، كما يف قصة رسل مسيلمة؛  
البيت   يف  مـهنم  الثـنني  وأ مر حببس  عنده،  المقام  مشهر ىلع  بـن  ورب  النيبملسو هيلع هللا ىلص  أ قر  حيث 
لـئال يطلعـا علـى عـورة المسلمني؛ ولما يف اإرجاعه خياف منه أ ن يدل العدو ىلع عورتنا رضر  

 52ريحج أ هون الرضرني ىلع أ عظمهما. عظـيم، و
 اإكرام الرسل ومعاملهتم: 

يقتضيه نم   قد  ما  امتيازات خاصة معل مرشوع؛ مع  الرسل ومنحهم  اإكرام  لة 
 
اإن مسأ

تقتضيه   ما  فعل  مهنا  يقصد  رشعية؛  سياسة  لة 
 
مسأ لكوهنا  المال؛  بيت  نم  مال  بذل 

 مفسد بشيت صورها. المصلحة الـرشعية، الـيت مدارها علـى جلـب المنفعة ودرأ  ال 
المقوقس  مبعوث  أ كرم  فقد  كرام،  الإ غاية  الملوك  رسل  يكرم  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  اكن  وقد 
عظيم القبط وقبل هداايه كما أ كرم رسول هرقل الذي بعثه ليحمل جواب كتاب النيب  
ليه وليتعرف أ مره، وهنا رنى أ ن بعض الرسل اكونا يقبلون الإسالم عندما ريون نم   ملسو هيلع هللا ىلص اإ

 53وحسن معاملته لهم.   علو أ خالق النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
شارحا قول معر ريض    -فالهتيؤ للرسل والوفود بلبس أ حسن الثياب، قد قال فيه البايج  

هللا عنه: "اي رسول هللا : ابتع هـذه احللة فتجمل هبا للعيد وللوفود !" وقوله: "فلبسهتا ويم 
ق  ذا  اإ "وللوفـد  وقوله   التجمل؛  فيه  رشع  اجلمعة  ويم  أ ن  يقتـيض  عليك"  اجلمعة"،  دموا 

لغري    -أ يضا   - يقتيض تكون  اليت  المحافـل  يف  والوافـدني  للواردني  التجمل  رشع  قد  أ نه 
 54أآية...". 

ذاته   احلديث  نم  مستنبطا  عياض  القايض  )لو    - وقال  عنه:  هللا  معر(ريض  )يعين  قوله   :
والمحافل   وال عيـاد  للوفود  التجمل  جواز  فيه   :) وللوفد  اجلمعة  ويم  فلبسهتا  اشرتيهتا 

ن فْيا اإظهار الإسالم، ومبالهم، وغيظ الكفـار هبم ... 
 55وجمامع الإسالم؛ ل 

منه سّنة  أ جزيمه«:  كنت  ما  بنحو  الوفد  "»أ جزيوا   : حديث  السالم  -وقال نع  يف    - عليه 
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ل بعـده،  لل مئة  لزمة  ممن  ذلك،  ل مثالهم  ورتغيبا  لنفوسهم  تطييبا  علـْيم؛  لوفـود 
أ هل   عند  وسواء  سفرمه؛  ىلع  هبا(  )لعلها:  هبم  ومعونة  قصدمه،  حلق  وقضاء  لف، 

 
يستأ

ويف   المسلمني  وبني  بيهنم  يفد  اإمنا  وفد  ذا  اإ الاكفر  ن 
ل  كفـارا؛  أ و  مسلمني  اكونا  العلم 

 56مصاحلهم غالبا. ." 
: "قال العلماء  - ملسو هيلع هللا ىلص »وأ جزيوا الوفد بنحو ما كنت أ جزيمه«    مبينا معين قوله  -وقال النووي  

واإكرامهم؛ تطييبا لنفوسهم، ورتغيبا لغريمه   الوفود وضيافهتم  ابإجازة  مر منه 
أ  : هذا 

 57نم المؤلفة قلوهبم وحنومه، واإعانة علـى سفرمه."  
ذا   اإ مام أ ن يزنل وفد الكفار ويستضيفه يف المسجد،  ن لالإ

مل يكن  بل نص الشريازي ىلع أ 
مام موضع يزنلهم فيه،   ذ قال: "واإن وفد قوم نم الكفـار، ومل يكن لالإ اإ ثم مضافة غريه؛ 

 58جاز أ ن يزنلهم يف المسجد." 
 المالحقة القضائية للدبلوماسيني: 

اإن احلصانة يف القاونن الدوىل المعارص لها ثالثة أ رضب: حصانة خشصية، أ ي عدم التعرض  
م حصانة  والثاين  ميلكه؛  وما  معينة؛  له  حدود  يف  والرسوم  الرضائب  نم  فيعِف  الية، 

اجلنائية  والثالث حصانة   المالحقات  مثل  القضاء،  يف  الدبلوماسية  احلصانة  أ و  قضائية 
 59أ والمدنية اخلاصة بعمله الرمسي.

المعاملة   اإطار  يف  دامتا  ما  والمالية  الشخصية  احلصانة  يعارض  ما  السالم  يف  وليس 
أ ما   حمل  ابلمثل.  هنا  فاإ اجلنائية  المالحقة  الدبلومايس نم  حتمي  واليت  القضائية  احلصانة 

الدویل   القاونن  نع  ختتلف  الإساليم  الترشيع  يف  احلصانة  فهذه  الساليم.  الفقه  يف  نظر 
مدنيا  الإسالم  بالد  يف  ارتكب  اليت  اجلرائم  نع  ل 

 
يسأ نم 

 
المستأ أ و  فالسفري  احلديث، 

ن الإ 
نسان مقدما ىلع لك اعتبار، ول  وجنائيا. وأ ساس الإختالف أ  سالم يعترب حقوق الإ

و الممثل للدولة الإسالمية رشط خيالف  
مام أ  مر. واإن تعاقد الإ

جيوز اإتالفها مهما يكن ال 
تعاىل،   هللا  رشع  يف  ما  خيالف  رشطا  يضّمن  ل نه  العقد  بطل  نبيهملسو هيلع هللا ىلص  سنة  و  هللا  كتاب 

ة رشط". والنيبملسو هيلع هللا ىلص قال: "لك رشط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل 
 
 60واإن اكن مأ

حق   يلِغ  أ وما  نسان  الإ ضد  جرمية  اجلرمية:  نم  فيقسمني  القضائية  احلصانة  أ رث  وتظهر 
 العبد، و جرمية يلِغ حق هللا تعاىل أ و حق هللا فْيا غالب.  

أ ما حق العبد َفلزم ىلع الدولة أ ن تضمن ربّده يف مجيع ال حوال. وأ ما حق هللا فهو اإما مقدر  
م ا غري مقدر. أ ما غري مقدر حيث رتك تقدريه ىلع قاض خمتص فهويدخل يف  يف رشع هللا واإ
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عفاء،   ي مجهور الفقهاء الإ
مضن احلصانة الدبلوماسية، ل ن تقدريه نم حق ویل ال مر فعىل رأ 

زمننا   يف  المعارصة  الدول  یت 
 
تأ كما  متعددة  بطرق  تعاقبه  أ ن  الممثلة  يليقبالدولة  ولكن 

ال  أ معال  الشدة يف مراقبة  أ و وضع رشوط غري  مثل  التقليل نم حراكته وجتولته  أ و  سفري 
 61معتادة نم سابق خالل معاملهتا ابلدولة الممثلة.  

و   حنيفة  أ يب  رأ ي  ىلع  أ يضا  فْيا  الرتخص  فيجوز  هللا  حق  فْيا  غلبت  اليت  العقوابت  وأ ما 
رمحهما هللا ف  - الشافىع  جيب  نه 

 
بأ الرسقة  يف  احلنفية  اختلفوا نع  الشافعية  أ ن  احلد  اإل  ْيا 

 62عندمه صيانة حلق الآديم اكلقذف. 
أ ما العقوابت المقدرة بنص قرأآين فال يصح الرتخص يف تلك العقوابت، ل ن حق العبد فْيا  

 63غالب ىلع رأ ي مجهور الفقهاء. 
وقال   واإنقذَفسلمايرضابحلد".   " حممد:  مام  الإ يقول 

هنمرشوعصيانةلعرضه. ولذا تسم يضا،فاإ
ع خصومته يف احلد، ول الشارح:"ل نفْيحقالعبدأ 

والرسقة،   اكلزان  تعاىل  هلل  حقا  للحد  الموجبة  ال سباب  أ صاب نم  ما  ما 
 
فأ به.  اإل  تستويف 

خالفا ل يب    - رمحهما هللا  - فاخلالف فيه معروف أ نه ل يقام عليه ذلك يف قول أ يب حنيفة وحممد 
 64ويسف." 

نم والدبلوماسيني  والرسل  السفراء  اإعفاء  اإىل  خرني 
 
المتأ التعزريية    وذهب  العقوابت 

والقيام ابحلدود اليت غلب فْيا حق هللا ، فريى الشيخ أ وب زهرة أ ن العقوابت التعزريية غري  
طبقا   الدبلوماسيون  والممثلون  الرسل  مهنا  يعِف  السنة  يف  أ و  هللا  كتاب  يف  المنصوصة 

 65للعرف الدویل القائم، ل ن تقدري تلك العقوابت نم حق ویل ال مر. 
والعرشني،  التاسعة  الشخصية يف مادهتا  احلصانة  تفاقية فينا  اإ كد 

 
يستخلص مهنا:    66وتتأ

لْيا المبعوث بصيانة خشص المبعوث وعدم المساس   الَتام الدولة المضيفة اليت أ وفد اإ
ية صورة نم الصور..

 
 67السليب به بأ

يف   ال حوال  بعض  يف  فْيا؛  عليه  احلُك  بعـد  الـسفري،  نع  العفو  فْيا  ميتنع  ل  مسائل  ومثة 
 اجلرائم التعزريية، مهنا :  

الذي اعتدى عليه    -ص )ما غلب فيه حق الآدميني( المطالب حبقه( عفو صاحب احلق اخلا   ١
مر اإن رأ ى ویل ال مر المصلحة يف ذلك. 

 السفري مبا يستحق به التعزري ابستعفاء ویل ال 
( عفو ویل ال مر نع السفري بعد اقرتافه جرمية تعزريية، تثبت عليه حقا عاما ) غلب حق هللا  ٢
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العفو نع ال مر  لویل  يرشع  ذ  اإ نع    فيه(  العفو  فيرشع  ذلك؛  يف  المصلحة  رأ ى  ذا  اإ اجلاين 
 نم ابب أ وىل.    -اإن اقتضته المصلحة -السفري 

الدبلومايس  للمبعوث  يسلم  فال  لكياهتا،  ذكر  سبق  اليت  اجلرائم  نم  ذلك  عدا  ما  أ ما 
ابحلصانة القضائية فْيا؛ فـ قضااي اجلرائم واحلدود ل جيوز التساهل هبا ل هنا تتعارض مع  

كرب  اعتداءات  لكية  اإىل  ؤيدي  فتحها  ولهذا  نساين؛  الإ والوجود  الرشيعة  لكيات  نم  ى 
نشاهده   ما رصان  وهذا  الدبلوماسية،  احلصانة  ابمس  العقول  تقبلها  ل  وانهتااكت  خطيـرة 

 68اليوم ونسمع عنه.  
 حصانة المؤسسات والمواقع الدبلوماسية: 

مـس هنا  اإلْيا  شارة  الإ حيسن  اليت  المسائل  َفن   
والمواقع  وأ خرياا المؤسسات  حصانة  لة 

 
أ

احلصانة   فلها  الدبلوماسـيني،  الممثلني  فـراد 
 
بأ ملحقة  احلصانة  يف  ويه  الدبلوماسية؛ 

أ و   الإسالمية  الدولة  نم 
 
بأ خمل  معـل  ل ي  قاعـدة  اختذت  ذا  اإ ولكن  المطلقة؛  القضائية 

ا العامل  خمالف لطبيعة معلها، حوسبت وفقـا للنظام الإساليم؛ ولعل ال حداث اليت مرهب 
هذه   بعض  خرجت  حيث  الإسالمية  النظرة  صواب  خرني 

للآ أ ثبتت  خر، 
 
المتأ العهد  يف 
نع دورها الوظيِف، وحتولت اإىل مراكز    - بسبب احلماية المطلقة اإىل التمتع هبا  - المؤسسات

ثـارة   لإ مصدر  اإىل  كذلك  حتولت  كما  خرى، 
ال  الدول  ضد  والدسائس  المؤامرات  دارة  لإ

الداخلية هذه    الضطراابت  نم  موقفها  تغيري  اإىل  الدول  نم  كثريا  دفع  مما  الدول،  يف 
عـن   البعثة  ذا خرجت  فاإ الدبلوماسية؛  للحصانة  الوظيفة  بنظرية  خذ 

 
تأ وبدأ ت  احلصانة، 

وظيفهتما الرمسية، سقطت حصانهتا؛ كما أ ن كثريا نم الدول اليت ما زالت تتمسك هبذه  
 69مهمهتا العملية. احلصانة حني تشعر ابخلطر أ و خبـروج البعثة نع

 المبحث الثالث: مقاصد الرشيعة يف مرشوعية السفارة والدبلوماسية 
دوليا مشرتاك   ابإعتبارها  الصلة  ذات  الدولية  والمنظمات  السفارة  ودور  القنصليات  اإن 
أ و بني المسلمني وغريمه، معل مرشوع   هتدف اإیل تنظيم التعاون بني ال مم والشعوب 

 فيه مصلحة المسلمني وخري للبرشية اكفة. ومقصود تَح ؤيدي اإیل ما  
ليه الدبلوماسية الإسالمية   مام ما وصلت اإ

اإن الباحث المنصف يقف بتقدري واحرتام أ 
ابحلصانة   عليه حديثا  يصطلح  ما  أ و  والمبعوثني  والسفراء  الرسل  مني 

 
تأ مبدأ   تقرري  نم 
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الت وعدم  واحلماية  ال مان  اإعطاء  فكرهتا ىلع  تقوم  واليت  أ و  الدبلوماسية  للسفري  عرض 
 المبعوث يف نفسه أ و ماله أ و أ هله.

ليُك بيان الوجوه المقاصدية يف معاملة الرسل والسفارات يف النقاط التالية:   واإ
عرتاف المتبادل والتعايش السلمي:  .1  مقصد الإ

الساليم  احلُك  نظام  أ ن  المقاصدية  تعليالهتا  لتثبت  الدراسة  هذه  ّن  الدولة    -اإ داخل 
ىلع الستمرار وحتقيق السعادة للك نم يعيش يف ظل الدولة الإسالمية  قادر    - وخارجها

تَح قيام الساعة، يف حال الَتم القامئون ىلع شؤوهنا ابلمبادئ اليت أ سس لها النيب صىل هللا  
 عليه وسلم. 

هذا واإن المقاصد المرجوة نم الدبلوماسية الإسالمية تعود ابلنفع ىلع معوم الرعية مثل  
وال الهدنة  الستامثر  وعقد  المشرتكة،  المصاحل  وعالقات  المهارات  وتبادل  تجارة، 

 .70والمعاهدات... ومهنا تبليغ الدعوة اإىل هللا لتكون لكمة هللا يه العليا
ويدل ىلع هذه المقاصد تعامل النيب صىل هللا عليه وسلم الذي اكن يتوخاه نم ماكتباته 

للوفود والسفراء ونم سفاراته للدول المجاورة، ونم  مع الملوك وال مراء، ونم استقباله  
 اإربامه لمعاهدات الصلح والهدنة والذمة والتجارة والدفاع مع غري المسلمني. 

أ ما العرتاف ابلآخر نم قبل الدولة الإسالمية فاكن نم خالل تبادل البعثات الرمسية  
احلارض عرصان  يف  يعين  والعرتاف  ال خرى.  الدول  مع  اعرتافا    والمعاهدات  ما،  لكيان 

بنظام احلُك فيه، بعد استكمال الرشوط والمقومات القاوننية المطلوبة لقيام الدولة  
قليم، ونم   صيل قائم ينتسب لهذا الإ

قليم جغرايف حمدد، ومعرتف به، ونم شعب أ  اإ نم 
ذا جاء   اإ ، خاصة 

ا
أ مراا حمتوما احلالة  حكومة مستقرة ذات سيادة، ويصبح العرتاف يف هذه 

ضد  نشو المرشوع  القتال  خالل  نم  أ و  سلمية،  المرشوعة،  ابلطرق  اجلديد  الكيان  ء 
 71الحتالل. 

الدول   متارسها  اليت  الوسائل  مجلة  نم  والسفارات  الدبلوماسية  العالقات  نشاء  واإ
ما بكيان  القاونين  لالعرتاف  اإرادهتا  القاونن  72للتعبري نع  أ هل  عند  الرأ ي  استقر  فقد   .

اإنشاء عالقات دبلوماسية بني بلدنيالدویل، والعاملني يف   أ ن  الدولية،  العالقات    -جمال 
بلدني بني  الدامئة  السفارات  قامة  اإ خالل  البلدني    -نم  هذني  رادة  اإ ىلع  دليالا  يعترب 

أ و   الودية. كما أ ن حسب السفراء،  أ ساس نم السالم والعالقات  للتعايش فامي بيهنما ىلع 
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السفار  معل  وجتميد  لغاء  اإ أ و  قبولهم،  هذه  عدم  مثل  رادة  اإ عدم  ىلع  مؤرشاا  يعد  ات، 
مور اإىل اإعالن احلرب.. 

 73العالقات، ورمبا تصل ال 
الدول   دبلوماسيته ومعاهداته ملسو هيلع هللا ىلص مع  الكريم صىل هللا عليه وسلم نم خالل  فالرسول 
خرى يف زمانه سىع اإىل حتقيق هذا المقصد. واإن المتتبع للسفارات النبوية ريى أ ن نم  

ال 
اكن   اليت  يف  المقاصد  القامئة  الدول  اإىل  سفاراته  يف  يتوخاها  وسلم  عليه  هللا  صىل  النيب 

عليه   النيب صىل هللا  بقيادة  الإسالمية  الدول  بني  المتبادل  العرتاف  هو حتقيق  زمانه، 
 وسلم، وبني غريها نم الدول، يظهر هذا نم خالل: 

أ رسل    فقد  يف زمانه،  القامئة  الدول  اإىل  عليه وسلم  دحية نب  سفاراته صىل هللا  اإىل هرقل 
الروم...(  عظيم  هرقل  اإىل  ورسوله  هللا  عبد  حممد  )نم  فيه  جاء  بكتاب  اللكيب  ، 74خليفة 
عظيم   المقوقس  اإىل  ورسوله  هللا  عبد  حممد  )نم  فيه  جاء  بكتاب  المقوقس  اإىل  وأ رسل 

عظيم  75القبط...(  كرسى  اإىل  هللا  رسول  حممد  )نم  فيه  جاء  بكتاب  كرسى  اإىل  وأ رسل   ،
فيظهرمما تقدم أ ن النيب صىل هللا عليه وسلم قد خاطب هؤلء الزمعاء مبا مه    ، 76فارس...( 

المقوقس  وكذا  الروم،  بعظيم  هرقل  خفاطب  أ قوامهم،  والتسلط ىلع  الرئاسة  عليه نم 
ن ملك الفرس   بعظيم القبط، وكذا كرسى بعظيم فارس، وأ ثبت له لقبه وهو كرسى، فاإ

 .77بقيرص اكن يلقب بكرسى كما أ ن ملك الروم يلقب 
لك هذا يدل ىلع ونع اعرتاف نم النيب صىل هللا عليه وسلم حبقيقة قامئة يف زمانه واكنت  
الدولة   يف  قبوله  ثم  السفري،  بعث  جمرد  اإن  بل  العرتاف.  هذا  ىلع  دليالا  اإلْيم  سفارته 

لْيا يعد دليالا ىلع هذا المقصد، واإن مل يرصح به.   المبعوث اإ
أ   ن السفارة وسيلة لتحقيق العرتاف المتبادل، وأ ن هذا  ووجه الستدلل مما تقدم هو 

النيب صىل هللا عليه وسلم نع سعادته جبواب هرقل   المقصد مرشوع ومطلوب، فقد عرب 
هل مرص،  

 
ن ملكه يثبت، ووصايته بأ

 
والمقوقس واإن مل يسلما، متثل ذلك وبصفه لهرقل بأ

مل بتمزيق  عليه  بدعائه  كرسى  وغضبه نم  استيائه  نع  عرب  المقصد  كما  اكن  ولو  كه. 
صىل هللا   النيب  لدعا  الإسالم،  يف  هؤلء  دخول  هو  النبوية  السفارة  المطلوب نم  الوحيد 
، ل هنم يف الكفر سواء، وقد قال صىل هللا عليه وسلم نع هرقل لما  

ا
عليه وسلم علْيم مجيعا

صىل هللا   اديع الإسالم )كذب عدو هللا، ليس مبسلم، ولكنه ىلع النرصانية(. فسفارة النيب
القامئة  ابلدول  العرتاف  دليل ىلع مرشوعية  الدول  غريه نم  اإىل  وسلم  بناءا ىلع  78عليه 

 79ال سس المقررة وأ حاكم الرشع احلنيف. 
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 . تبليغ دعوة الدني الإساليم: 2
مور اليت يسىع الإسالم اإىل حتقيقها نم خالل  

تعترب الدعوة اإىل الدني احلنيف نم أ مه ال 
" و البعووثالسفارة.   تعاىل:  قوله  يف  الدبلوماسية  أ هداف  ربك  يتضح  سبيل  اإىل  أ دع 

أ حسن  يه  ابليت  وجادلهم  احلسنة  والموعظة  وسائل  80"، ابحلكمة  لك  تستخدم  أ ن  ويه 
السيايس   التمثيل  أ هداف  ختتلف  هنا  َفن  للآخرني،  الإسالم  دعوة  يصال  لإ التصال 

نه يعترب الدعوة هدفا أ ساسيا للدبلوماسية.  
 
 للمسلمني نم شعوب العامل، بأ

وهذا المقصد يتطلب نم المسلمني أ ن يستخدموا الوسائل اكفة لقيام مهمة نرش الدعوة.  
مستوى  والدبلوماسية   ىلع  الإسالمية  غري  الدول  يف  الدعوة  تبليغ  وسائل  مه 

أ  نم 
الدولة  كرئيس  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  فعله  ما  وهذا  العليا.  السياسية  الرسل    -سلطات  ابإرسال 

وال مراء الملوك  اإىل  الدعوة    - والسفارات  قبول  اإىل  ؤيدي  اإسالمهم  ن 
 
بأ ملسو هيلع هللا ىلص  منه  علما 

 لرعاايمه أ يضا.  
يف  الموجودة  الإسالمية  الدول  واجب  اإىل  َفن  له ولكمة هللا  الإ دعوة وتحيد  اإبالغ  العامل   

احلسنة،   والموعظة  ابحلكمة  بيهنم  دبلوماسية  عالقات  حتت  تيرس  اليت  البالد  حاكم 
التمثيل   عرب  الثقافية  الملحقيات  طريق  نع  سيما  ول  المتعارفة  والوسائل  وابلطرق 

 الدبلومايس الدائم. 
حبد  الدعوة  لزوم  ىلع  البخاري  مام  الإ وسلم  واستدل  عليه  هللا  صىل  النيب  اإرسال  يث 
أ نه مسع النيب صىل هللا عليه    -ريض هللا عنه  -لدحية اللكيب اإىل هرقل، وحديث سهل نب سعد 

فقيل:   أ ني ىلع؟  فقال:  يديه،  يفتح هللا ىلع  الراية رجالا  يقول ويم خيرب: ل عطني  وسلم، 
له فبصق يف عينيه، فربأ  ماكنه تَح ك   مر فديع 

 
نه مل يكن به يشء، فقال:  يشتيك عينيه، فأ

مثلنا؟ يكوونا  تَح  ىل    81نقاتلهم  اإ ادعهم  ثم  بساحهتم،  تزنل  تَح  رسلك  ىلع  فقال: 
محر   نم  لك  خرٌي  واحد  رجٌل  بك  هُيدى  ل ن  فوهللا  علْيم،  جيب  مبا  وأ خربمه  الإسالم، 

 82النعم( 
وأ ن   قتالهم،  ل  الناس  هو هداية  الإسالم  ن مقصد 

أ    - القتال وسيلة ووجه الستدلل: 
الماكسب والغنائم. قال ال مام   -اكلدعوة المقصد، وليس وسيلة لتحقيق  لتحقيق هذا 

هللا،   لكمة  اإعالء  مقصودمه  واإمنا  الغزاة،  مقصود  ليست  والمغانم  هللا:"  رمحه  اجلويين 
 83والذّبُ نع دينه" . 
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 فتح سبل الستامثر والتجارة للمسلمني نم خالل التعاون القتصادي:  . 3
وأ وناع   الدبلوماسية  العالقات  وراء  نم  الإسالمية  للدولة  اجلزئية  المقاصد  نم 
التجارية،   التبادلت  خالل  نم  سيما  للمسلمني  العمل  فرص  اقتناء  المعاهدات 
السفارة،   مقاصد  نم  معترب  مقصد  وهذا  المسلمة،  غري  الدول  مع  القتصادي  والتعاون 

حت يف  وباجهبا  تقوم  أ ن  السفارة  ىلع  الدولة وينبِغ  بني  القتصادي  التعاون  قيق 
الإسالمية والدول ال جنبية المعتمدة لدهيا، وقد حتدث ال مام انب عاشور نع المصاحل  
ال مم   وملوك  المسلمني  أ مراء  بني  المنعقدة  العهود  مثل  اجلماعات  ىلع  تعود  اليت 

ذا دخلوها للتجارة، و قطار غريمه، اإ
 
مني جتار المسلمني، بأ

 
مني البحار اليت  المخالفة، يف تأ

 
تأ

اليت حتت   البحار  مني 
 
وتأ للتجارة،  دخلوها  ذا  اإ قطار غريمه، 

 
بأ المسلمني،  حتت سلطة غري 

سلطة غري المسلمني، لتمكني المسلمني نم خمرها أآمنني...، والعقود المنعقدة مع جتار غري  
مثان ما يبيعونه ببالد الإسالم نم  

ذا دخلوا مرايس الإسالم ىلع عرش أ  السلع  المسلمني اإ
ذا جلبوا الطعام اإىل احلرمني خاصة  .84والطعام، أ و ىلع نصف العرش اإ

  ومثل هذه التفاقيات ل تتم دون سفارة، سواء اكنت مؤقتة أ و دامئة، هذا وقد استخدم
ل يب   بعثه  ذلك  ونم  القتصادي،  التعاون  لتنظيم  السفراء  وسلم  عليه  هللا  صىل  النيب 

عليه    85عبيدة اتفق  مبا  تيان  النفع  لالإ فيه  يكون  مما  ودروع.  أ موال،  نم  جنران  أ هل  مع 
 ما أ وىص به صىل هللا عليه وسلم يف كتابه ل هل جنران، مما يعترب 

ا
للطرفني، ونم ذلك أ يضا

 86وثيقة رشعية يف التعاون القتصادي مع الغري. 
مثل   كربى  ل هداف  السيايس  التمثيل  استعمال  جانب  اإىل  أ نه؛  دلة 

ال  يستفاد نم  وما 
الإسالميةتعم الدعوة  أ و    -يم  القتصادية  أ و  التجارية  المنافع  تبادل  تسهيل  يعترب 

مقصدا نم مقاصد التمثيل السيايس و السفارة الإسالمية. ول ن انتفاع لك  -الجامتعية
زدهار.   شعب مبا لدى الآخرني نم خربات انفعة ومعلومات مفيدة تؤدي اإىل التقدم والإ

 87امه فهي نم أ غراض السفارة يف الإسالم.  وهذا حيصل ربوابط الود والتف
 .  عقد العهود واإجراء الصلح: 4

وهو نم مقاصد السفارة المعتربة بدليل فعل النيب صىل هللا عليه وسلم، يف سفارته ل هل 
قريش قبيل صلح احلديبية، ويف سفاراهتم له، ال مر الذي متخض عنه عقد معاهدة الصلح.  
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كوع، قال:" ثم اإن المرشكني راسلوان  وقد تقدم ما رواه مسلم يف  
حصيحه نع سلمة نب ال 

 .88الصلح تَح مىش بعضنا يف بعض، واصطلحنا"
وحتقيق التعايش مع الآخر نم خالل اإجراء الموادعة والمصاحلة، يتم نم خالل السفارة،  

 ىلع مرحلتني: 
ال وىل:  الدولة    المرحلة  مع  التفاوض  ول جل  خاصة،  الصلح  اإجراء  مهمة  يف  السفراء  بعث 

طبيعة  بسبب  اخلاصة،  البعثات  ينطبقعىل  ما  علْيم  ينطبق  السفراء  وهؤلء   ال خرى، 
مسلم    حديث  نم  مرشوعيهتا  المرحلة  هذه  وتستمد  هبا.  يقومون  اليت  المؤقتة  المهمة 

تدعو  اليت  الكثرية  النصوصالرشعية  الدعوة    المتقدم، ونم  ال عداء ل جل  مع  الصلح  اإىل 
 الإسالمية ويه معروفة مشهورة تغين معرفهتا نع ذكرها يف هذه المقام. 

ذا متهدت سبل الصلح، وتم التفاق ىلع اإجراء معاهدة سالم بني   المرحلة الثانية: أ ما  فاإ
قامة عالقات   اإ الدائم نع طريق  الدبلومايس  التمثيل  القيام مبمارسة  الطرفني ميكن 

دية وطيبة فامي بيهنما. وتستمد هذه المرحلة مرشوعيهتا نم فعله صىل هللا عليه وسلم، يف  و
الشافىع رمحه هللا: "قامت احلرب بني رسول هللا صىل هللا عليه   اإجراء صلح احلديبية، قال 
وسلم وقريش، ثم اعتمر رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، معرة احلديبية يف أ لف وأ ربعمائة،  

ه قريش، جفمعت له، وجّدت ىلع منعه، ولهم مجوٌع أ كرث ممن خرج فيه رسول هللا  فسمعت ب
وزنل   وسلم...،  عليه  رسول هللا صىل هللا  فهادهنم  الصلح،  فتداعوا  وسلم،  عليه  صىل هللا 

 )
ا
 مبينا

ا
ان فتحنا لك فتحا )اإ أ مرمه  ، قال انب شهاب: َفا اكن يف الإسالم  89عليه يف سفره يف 

اكن منه،  أ عظم  أ حد  فتح  ابلإسالم  يتلكم  مل  ِمنوا، 
أ َ فلما  الناس،  أ خرجت  قد  احلرب  ت 

 . 90يعقل اإل قبله، فلقد أ سلم يف سنني نم تلك الهدنة أ كرث ممن أ سلم قبل ذلك 
نع   كفهم  يف  للمسلمني  وسلم  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  نم  نظراا  الهدنة  تلك  فاكنت 

نم يف الإسالم"
 .91القتال، ودخول الناس بعد ال 

وأ ن   القتال،  وهو  للجهاد،  رتك  هنا 
 
بأ الموادعة  ف  عّرَ نم  رمحه هللا  الهمام  انب  انتقد  وقد 

الصلح هو الستثناء أ و الرضورة، بقوله:" الموادعة: المسالمة، وهو جهاد معينا ل صورة، ...  
يتحـقق رتك   بل  يقتيض سبق وجوده، فغري حصيـح،  الىشء  نه رتك اجلهاد، ورتك 

 
بأ قيل  وما 

وسائر المعايص، ممن مل وتجد منه أ صالا، ويثاب ىلع ذلك، وكيف وهو ملكف برتكها  الزان،  
 ابلمحال...".  

ا
 92يف مجيع معره، واإل اكن تلكيفا
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جهاٌد   الموادعة  أ و  المسالمة  أ ن  يف  هللا  رمحهما  الهمام  وانب  المرغيناين  ذكره  الذي  وهذا 
داهئم، أ مٌر يف غاية اجلودة، ويعاجل  معين، اإذا اكن فيه حتقيق لمصلحة للمسلمني، ودفع لرش أ ع

الدول   مع  المسلمني  عالقة  يف  ال صل  "هل  الزمان،  هذا  يف  دارت  كبرية  علمية  اإشاكلية 
نه رتك للجهاد.  

 
جيب: بأ

أ ُ هنا السلم، 
 
أ م احلرب؟" َفن ذهب اإىل القول بأ جنبية السلم 

ال 
ق  خذ برتاٍث 

 
نه تقليدي يأ

 
جيب: بأ

هنا احلرب، أ ُ
 
ديم، له واقع خاص  ونم ذهب اإىل القول بأ

 .93الذي خيالف واقعنا يف هذا الزمان
يتحقق   وهو  اجلهاد،  يه  بغريمه  المسلمني  عالقة  اإن  يقال:  أ ن  القولني  نم  وال حسن 
هذني  بني  نم  خيتار  المسلمني  اإمام  وأ ن  والمسالمة،  ابلموادعة  يتحقق  كما  ابلقتال 

المسالمة  -ال سلوبني أ و   لستمرار  -القتال 
ا
مناسبا رياه  لتحقيق  ما  الإساليم،  اجلهاد  ية 

يه   مع غريمه  المسلمني  عالقة  أ ن  ال دلة ىلع  عدومه، ونم  ودفع رش  المسلمني،  مصلحة 
تعاىل:   كقوله  ابلقتال،  اختصاصها  نم  أ وسع  ويه  جهادية،  الاكفرني  عالقة  تطع  "فال 

 94.  وجاهدمه به جهاداا كبرياا " 
أ ي ابلقرأآن، نم خالل  به(  وتضيح مقاصده ومبادئه ومفاهيمه،    فقولـه تعاىل: )وجاهدمه 

واحلث   جهاد  نه 
 
بأ هذا  ووصف  مستمراا،   

ا
دامئا  

ا
قواي جهاداا  أ ي  كبرياا(،  تعاىل:)جهاداا  وقولـه 

عليه هبذه الصيغة اليت تفيد الوجوب، يه ما ينبِغ أ ن تبتين عليه عالقة المسلم بغريه نم  
أ و مس بقتـاٍل  الغالب  المسلمني، ول يتحدد هذا النوع نم اجلهـاد  المسالمـة يف  اإن  المة، بل 

 .95تكون أ نفـع يف هذا النوع نم اجلهاد 
هذا   يكون  أ ن  برشط  المقصود،  حتقيق  اإىل  ؤيدي  ما  ساليب 

ال  بني  نم  خيتار  مام  والإ
ذا   اإ اإل  ليه  اإ  

 
يلجأ ل  أ خري،  عاليج  أ سلوب  والقتال  المقصد.  أ داء  يف  وأ نفع  أ بلغ  ال سلوب 

ن السفارة الإسالمية تقوم  تعذرت بقية ال ساليب، أ و أ صبحت ل  حتقق المقصود. لذا فاإ
مبمارسة مهماهتا ومقاصدها، وحتقق التعايش مع الآخرني نم خالل وجود معاهدة سالم  

:" ل يهناُك هللا نع الذني مل يقاتلوُك يف  بني البلدني، ويعزز هذه المرشوعية، قولـه تعاىل 
وتقسطوا   أ ن تربومه  دايرُك  المقسطني" الدني ومل خيرجوُك نم  اإّن هللا حيب   96. اإلْيم 

جياد جّو خاٍل نم العتداء والقتال، وعدم اإخراج   جنبية الموادعة لإ
رادة الدولة ال  اإ ن  فاإ

يذاء،   الإ وناع 
أ  ي ونع نم 

 
بأ اإيذاهئم  أ و  أ وطاهنم،  أ و هتجريمه نع  دورمه،  المسلمني نم 
قامة رادة جتزي للمسلمني أ ن يعاملوها ابلرب والعدل، واإ ن هذه الإ  97عالقات سلمية معها.  فاإ
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لْيا ومراعاة المسلمني فْيا: 5  . متابعة ما جيري داخل البلد المرسل اإ
ليه أ مر رضوري حداث يف البلد المرسل اإ

كما نصت ىلع ذلك اتفاقية فيينا    - اإن متابعة ال 
عنه   - م1961لعام   المهني  التجسس  نم  ذلك  يعترب  والنظر  98ول  الرعاية  نم  ونع  ل نه   ،

للمسلمني، نم قبل ویل أ مر المسلمني، وهو مراعاة جلانب احليطة واحلذر نم الآخرني قبل  
أآمنوا خذوا حذرُك(،   أ هيا الذني  ويقول:) واإما ختافن نم     99وقوع المحذور، قال تعاىل:) اي 

سواٍء(.   ىلع  اإلْيم  فانبذ   
خيانةا اك  100قوم  يعترب  هذا  يف  الدولة  لمراقب  والسفري  لدى 

جنبية للعهود والمواثيق اليت عقدهتا مع دولة الإسالم. 
 ال 

ن ذلك ل   مور ول يتجسسون، فاإ
ثم اإن السفراء ل خيربون اإل مبا ريونه فال يتلكفون خفااي ال 

يليق هبم، بل مه أ مناء ىلع ما ريونه يف الدولة اليت يعيشون فْيا، وىلع مدى مراعاة الدولة  
عهود والمواثيق، وكما أ ن ویل ال مر ملكف مبعرفة ما جيري يف دولته، فهو كذلك  المضيفة لل 

 ملكف مبعرفة ما جيري حوله نم ال حداث، ل ن هذا نم متام الرعاية والنظر.  
ذا   وقد كتب معر نب اخلطاب اإىل معرو نب العاص عامله ىلع مرص يقول له:" أ ما بعد اي معرو: اإ

جوابه،   اإیل  فابعث  كتايب  ك نين أ اتك  عليه  يه  وما  وأ وضاعها،  ونيلها  مرص  یل  تصف 
 101حارضها".

  
 
تنشأ اليت  ال مور  أ مه  نم  نه  فاإ المضيفة،  الدولة  تلك  يف  المسلمني  أ حوال  مراعاة  أ ما 
السفارات لها، والدليل ىلع ذلك ما جرى نم المراسالت يف صلح احلديبية بغرض حتقيق  

 لمني الذني يعيشون يف مكة. الصلح للحفاظ ىلع أ رواح كثري نم ال ربايء المس
 أ ن يبلغ حمله  قال تعاىل: 

ا
" مه الذني كفروا وصدوُك نع المسجد احلرام والهدي معكوفا

 مؤمنون ونساٌء مؤمنات مل تعلمومه أ ن تطئومه فتصيبُك مهنم معرة بغري  
ٌ
ولول رجال

 أ  
ا
" علم ليدخل هللا يف رمحته نم يشاء لو زتيلوا لعذبنا الذني كفروا مهنم عذااب

ا
 102. لامي

غري   مكة  يف  مؤمنني  وجود  احلرب،  لمنع  المبارشة  ال سباب  نم  ن 
 
بأ ترصح  الآية  ن  فاإ

ذا   فاإ المسلمني،  دماء  حلقن  وسيلة  السفارات  هذه  الذي جنم نع  الصلح  فاكن  معلومني، 
أ مٌر لزم مطلوب فهو  المسلمني  اإحياٌء لنفوس  الصلح  لهذا،  103اكن يف  أ صبح وسيلة  . ل نه 

 .104الفقه؛ أ مهية الوسائل بقدر أ مهية المقاصد ونم قواعد 
 وفيه النتاجئ والتوصيات،  خامتة:  

 



 

 299 ومقاصدهايف ضوء السرية النبوية  الدبلوماسية اإلسالمية

 

 أ ما نتاجئ البحث فهي:  
ومهنا   اللكية  مهنا  العالية  الرشيعة  مقاصد  ىلع  مبنية  الدولية  العالقات  أ حاكم  اإن 

الطاقة وبذل  الوسع   استفراغ  فبعد  الرسالةاجلزئية،  أ حباث  نسجل   -يف  أ ن  نستطيع 
اخلارجية   العالقات  أ وباب  الإسالميةنم  الدبلوماسية  يف  واخلاصة  اللكية  المقاصد 

 للدولة الإسالمية ىلع النحو التایل:
والنظام  - والقوة  واخلري  العدل  ىلع  القامئة  هللا  برشيعة  مقيدة  الإسالمية  الدولة  اإن 

الرسل   جبميع  والإميان  التوحيد،  بعقيدة  قرار  الإ اإىل  ذلك  والدعوة  أ جل  نم  وال نبياء. 
تلَتم الدولة ابلواجبات مهنا: حتقيق المصاحل ال ساسية اليت تدور علْيا الرشيعة. ونم  
وتسهتدف  الرشيعة  علْيا  تقوم  اليت  المقاصد  أ و  المصاحل  رعاية  الدولة  واجبات  أ ول 

بح يف  حتقيقها: ويه المحافظة ىلع ال صول اللكية اخلمسة المعروفة ابلرضورايت، واليت مل ت
ذا فقدت، اختل  ملة نم الملل ول هنا يتوقف علْيا حياة الناس الدينية والدنيوية حبيث اإ

 نظام احلياة يف الدنيا وضاع النعيم، واستحق العقاب يف الآخرة. 
بتحقيقها  - بغريمه  المسلمني  عالقات  ابب  يف  ال صول  هذه  ىلع  الرشيعة  حافظت  وقد 

بقاهئا وخاصة   والمحافظة ىلع  قامة واإجيادها  واإ الظلم  لنِف  والسفارات  الرسل  تبادل  يف 
 العدل بني البرشية لكها. 

الإسالم  - ليه  اإ دعا   
مبدأ  وسعادهتا،  البرشية  خري  فيه  لما  الناس  بني  التعاون  مبدأ   اإن 

أ ن يتعرف الناس   أ جله، وقد تكون مثاره  ليه ويعملوا نم  اإ أ ن يسعوا  وطلب نم المسلمني 
لتقاهئم ابلمسلمني. اإنطالقا نم هذا  اإیل حماسن الإسالم ومبادئه نم خال ل تعارفهم واإ

ن القنصليات ودور السفارة والمنظمات الدولية ذات الصلة ابإعتبارها    الكريم فاإ
المبدأ 

دوليا مشرتاك هتدف اإیل تنظيم التعاون بني ال مم والشعوب أ و بني المسلمني وغريمه،  
 خري للبرشية اكفة. معل مرشوع ومقصود تَح ؤيدي اإیل ما فيه مصلحة المسلمني و

الدبلوماسية  - ليه  اإ وصلت  ما  أ مام  واحرتام  بتقدري  يقف  المنصف  الباحث  اإن 
مني الرسل والسفراء والمبعوثني أ و ما يصطلح عليه حديثا  

 
الإسالمية نم تقرري مبدأ  تأ

التعرض   وعدم  واحلماية  ال مان  اإعطاء  ىلع  فكرهتا  تقوم  واليت  الدبلوماسية  ابحلصانة 
 وث يف نفسه أ و ما له أ و أ هله. للسفري أ و المبع
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الرعية مثل    - تعود ابلنفع ىلع معوم  الإسالمية  الدبلوماسية  المرجوة نم  المقاصد  واإن 
الهدنة   وعقد  المشرتكة،  المصاحل  وعالقات  المهارات  وتبادل  والتجارة،  الستامثر 

 والمعاهدات، وتبليغ الدعوة اإىل هللا لتكون لكمة هللا يه العليا.
المقاصد - وأ وناع    ونم  الدبلوماسية  العالقات  وراء  نم  الإسالمية  للدولة  اجلزئية 

التجارية،   التبادلت  خالل  نم  سيما  للمسلمني  العمل  فرص  اقتناء  المعاهدات 
السفارة،   مقاصد  نم  معترب  مقصد  وهذا  المسلمة،  غري  الدول  مع  القتصادي  والتعاون 

التعاو  حتقيق  يف  وباجهبا  تقوم  أ ن  السفارة  ىلع  الدولة وينبِغ  بني  القتصادي  ن 
 الإسالمية والدول ال جنبية المعتمدة لدهيا.  

 وتصيات:   
 أ ما أ مه التوصيات اليت خرج هبا البحث فهي:  

سرية    - ضوء  يف  قويم  اإساليم  مهنج  الإسالمية ىلع  والسفارات  القنصليات  هتيئة  جيب 
سيس البعد المقاصدي للسفارة الإسالمية، وذلك  

 
المصطِف صىل هللا عليه وسلم ليتم تأ

لْيا الإسالم.   خالق العالية اليت دعا اإ
عالء لكمة هللا وتقديم ال   لتحقيق هدفاإ

وال  - التفصيلية  ابلدراسات  المعارصة  ويىص  الدبلوماسية  نم  لك  بني  مقارنة 
لق  
 
وتأ السيايس  الإساليم  الفكر  مسو  رباز  لإ وسلم،  عليه  هللا  الرسول صىل  ودبلوماسية 

معال دموية وختريبية  
 
احلضارة الإسالمية يف وقت يعاين منه العامل نم قيام السفارات بأ

دولة الإسالمية  الدولة  كون  ثبات  لإ وافرتاء،وكذلك  وكذب  غري    وجتسسية  حضارية 
منعزلة نع غريها هتدف اإىل التعايش مع الآخر وتربأ  اإىل هللا تعاىل نم عهدة اإبالغ رسالة  

 وابهلل التوفيق.   -السالم الملقاة ىلع عاتقها اإىل الآخر ابلطرق السلمية
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 . )1985-4ط: الكويت -ذات السالسل (،   391،: مقلد العالقات السياسية الدولية   ,د. امساعيل صربي7
Sabari Ismāīl, Al-Alāqāt ’l-Siyāsia Al-Duwalia, p.391 

، دار اكمظة للنرش 1985-1وما بعد. ط:  41: –  عدانن البكري العالقات الدبلوماسية والقنصليةأ نظر: د. 8
 ومابعده، المرجع السابق.   343المهريي: و الكويت؛ -والرتمجة

Bakrī Adnan, Al-Alāqāt al-Diblomāsia Wa Al-Qunsalia, p.41 

ا يقول ) لّما أ راد النيب أ ن يكتب اإىل الروم قيل  روی البخاري يف حصيحه نع 9 شعبة نب قتادة، قال: مسعت أ نسا
ا، فاختذ ذا اكن خمتوما خامتاا نم فضة، فك ين أ نظر اإىل بياضه يف يده ونقش فيه حممد  له:اإهنم ل يقرأ ون كتاابا اإل اإ

مـ، دار طوق النجاة، ابب ما يذكر يف المناولة 1422-1ط  -حصيح البخاري رسول هللا(.حممد نب اإمساعيل البخاري: 
 .  65، ح. ر: 24/1وكتاب أ هل العلم ابلعلم اإىل البلدان،  

Bukhārī, Sahīh, v.1, p.24 

مون) ، السرية احللبية ىلع احلليب 10
 
نسان العيون يف سرية ال مني المأ هـ، دار الكتب 1427(-2، ط:3/296(: اإ

 ) بريوت. -العلمية
Halabi Alī, Sīrah Al-Halabia, v.3, p.296 

 125النحل: 11
’l-Nahal: 125 

 بريوت؛  -مـ،دار الكتب العلمية1997-1، ط 1/250 -رشح السري الكبري أ نظر: حممد نب أ محد الرسخيس،  12
 )بدون سنة النرش(، دار الكتاب الإساليم.   -2، ط: 5/109 البحر الرائق رشح كزن الدقائقو لنب جنيم،  

Sarkhsī, Sharah Sīyar Al-Kabīr, v.1, p.250 

Ibn Nujaim, Bahar ’l-Rāiq, v.5, p.109 

 139/ 3مـ، 1994- 27بريوت، ط  -مؤسسة الرسالةزاد المعاد يف هدي خري العباد،  ,انب قيم اجلوزية 13
Ibn al-Qayim, Zād Al-Mā’ad, v.3, p.139 
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 91، مـ )بدون طبعة(2004

Ahmad Tūti Abdul Latīf, Al-Alāqāt al-Diblomāsia Lil-Khalāfa al-Abāsia, 

p.91 

 
 3/125 ، د زاد المعا انب القيم،  15

Ibn al-Qayim, Zād Al-Mā’ad, v.3, p.139 

متاع ال مساع انظر: المقرزيي تيق الدني أ محد نب ىلع  16  1/509ـ، )ه1401-1قطر، ط، -الشؤون الدينية(، اإ
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 بريوت.

Husain Marwa, ’l-Nizā’āt Al-Mādiya fī Falsafa al-Arabia Al-Islāmia, 

p.409-422 

 ، واكلة الهرام للتوزيع والإعالن. 1991 -،ط: 33: الدبلوماسية: ماضْيا حارضها ومستقبلهامجال رباكت ،  18
Jamāl Barakāt, Al-Diblomāsia:Madihā wa Mustaqabalhā, p.191 
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Sabhī Mahmaṣānī, Al-Qānūn wa al-Alāqāt ’l-Duwalia fī al-īslām, p51 

 . 161: صالقاونن والعالقات الدولية يف الإسالم صبىح حممصاين، 20
Ibid, p.161 

 65النساء: 21
’l-Nisā: 65 

َح َفلَْيَس ،1/98، محصيح مسل مسلم نب احلجاج،  22
َ
ال ْيَنا الّسِ

َم: »نَمْ مَحََل َعلَ
يِبِّ َصىّلَ هللُا َعلَْيِه َوَسلَّ

اَبُب َقْوِل الّنَ
ا«  بريوت.-دار احياء الرتاث العريب.ِمّنَ

Muslim Bin Hujāj, Sahīh Muslim, v.1, p.98 

  9احلجرات:23
Al-Hujurāt: 9 

 دار الفكر العريب ـ القاهرة.  م، 1995 -3وما بعد، ط  45، ص العالقات الدولية يف الإسالم  ،حممد أ وب زهرة24
Abu Zahra, Al-Alāqāt al-Duwalia fī al-Islām, p.45 

 وما بعد، مرجع سابق.   89:ص العالقات الدولية يف الإسالمحممد أ وب زهرة،  25
Ibid, p.89 

   90النساء:26
’l-Nisā:90 

 القاهرة. -مـ، دار الكتاب العريب2007-1،ط 106/17: -رشح هنج البالغةانب أ يب احلديد ،  27
Ibn Abī Al-Hadīd, Sharah Nahaj al-Balāghā, 17/106 

بريوت  -، منشورات عويدات1986-1، ط:444” ص  الوظيفة القنصلية و الدبلوماسيةجارب ،   د. عامص28
 وابريس 

Āsim Jābir, Al-Wazīfa al-Qunṣalia wa al-Diblomāsia, p.444 

 دمشق.  -، دار اليقظة العربية1973-1، ط:3ص  -الدبلوماسية احلديثةينظر مثال:د. مسويح،  29
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القاونن الدویل ىلع المادة الثانية والعرشني )المتعلقة حبمايـة دار البعثة( نم اتفاقية  جاء هذا يف تعليق جلنة 30
 اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية فينا للعالقات الدبلوماسية، يف جلسهتا التاسعة،
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 ، مرجع سابق.  350دراسة مقارنة،:   -العالقات اخلارجية للدولة الإسالميةالمهريي،  31
Muhairi, p.350 

 . 1/283للرسخيس: 32
Sarskhi, v.1, p.283 

 ، دار الفكر )بدون طبعة(.186/2: الرشح الكبريحاشية الدسويق ىلع  الدسويق،  33
Dasuqi, Hāshia ‘lā ’l-sharh al-Kabīr, v.2, p.186 

 6التوبة: 34
Tawba: 6 

 .   1964 -2القاهرة، ط: -، دار الكتب المرصية8/75: اجلامع ل حاكم القرأآن القرطيب،  35
Qurtubī, al-Jāmi’ li-Ahkām al-Qurān, v.8, p.75 
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Tirmizī, Sunan, v.4, p.124 
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Ibid  
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al-Bāji, Muntaqā sharh Muwaṭa, v.3, p.172 

Dasuqī, Hashiyā, v.2, p.185 

Ibn Qudāma, Al-Mughnī, v.9, p.244 

مام يستجن به يف العهود، ح:   سنن أ يب داؤد،اوب داؤد،  39  .  2758وأ وب رافع موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. يف: ابب يف الإ
Abu Dawd, Sunan, Hadīth Nu: 2758 

، المرجع  92/ 10المبسوط للرسخيس:  مرص.و  - ، دار احلديث 1993- 1، ط: 30/ 8نيل ال وطار:  شواكين،  ينظر:40
، دار الكتب العلمية، و أ حاكم أ هل الذمة لنب القيم: 1994-1، ط:4/243للرشبيين: السابق، و مغين المحتاج  
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Shawkāni, Nail al-āwtar, v.8, p.20 

Sharbīnī, Mughnī al-Muhtaj 4, 243 

Ibn al- Qayim, Ahkām Ahl-Al-Zimā, v.2, p,476 

 .   2/251للرسخيس:   رشح السري الكبري41
Sarkhsī, v.2, p.251 

- ، دار الفكر1992-2، ط:227/  3)حاشية انب عابدني(: رد المحتار ىلع الدر المختار ينظر: انب عابدني، 42
، طبع بتونس )دون طبع وسنة النرش(؛ والنووي،  159:ص -انب جزي اللكيب الغرانيط القوانني الفقهية؛ ريوتب

، 8/531معان؛ لنب قدامة -دمشق-، المكتب الإساليم، بريوت1991-3، ط:309، 280، 244/  10: -روضة الطالبني
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Ibn al-Jazī, Al-Qawānīn al-Fiqhīya, p.159 

‘l-Nawavī, Rawḍat ’l-Tālibīn, v.10, p.244, 280, 209 

Ibn Qudāma, v.8, p.531 

Al-Qurtubi, v.8, p.104 

Sharbīnī, v.4, p.227, 243 

 
دار اإحياء الرتاث   ،2/452: -جممع ال هنر يف رشح ملتيق ال حبر ، المدعو بشييخ زاده عبد الرمحن نب حممد 43

 العريب)بدون طبعة واترخي النرش(. 
Shaikhī Zādā, Majma’ al-Anhar fī Sharh Multaqā al-Abhar, v.2, p.452  

هـ،  1401-1، ط 153ص  -العالقات الدولية يف الإسالم مقارنة ابلقاونن الدویل احلديث وهبة الزحييل،  44
 بريوت.  -مؤسسة الرسالة

Zuhailī, Al-Alaqat ’l-Dūwalīa fī al-Islām Muqārana bil-Qānūn ‘’l-Dūwalī 

al-Hadīth, p.153 
 دار الكتب العلمية.  ،3/107كشاف القناع،: ،  احلنبيل الهبویت منصور نب وينس45

Bahūtī, Kashāf al-Qanā’, v.3, p.107 

منني أ حاكم ال ، زيدان46
 
 ، مرجع سابق.116: ص - ذميني والمستأ

Zaidān, Ahkām ‘’l-Zimīyīn, p.116 
 . 198 :-عقد ال مان يف الرشيعة الإسالمية د. سعد نب سعيد القحطاين  47

Al-Qahaṭanī, Aqd al-āmān fī ‘’l-sharī’a al-Islāmīa, p.198 
م، رسالة  1982-ط ،49: -الرشيعة الإسالميةأ حاكم الغنيمة والفئي يف  ، د. عواض نب هالل العمري48
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Al-Umarī, Ahkām al-Ghanīma wa al-Fa’ fī Sharī’a al-Islāmīa, p49 

 بريوت.   -مـ، دار الكتب العلمية1999-1ط ،274: ص اختالف الفقهاء انب جرري الطربي،  49
‘’l-Tabarī, Ikhtilāf al-Fuqahā, p.274 
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 ، مرجع سابق.515/1: رشح السري الكبري 51
Sarkhsī, v,1, p.555 

ن والعلوم الإسالمية1994-3، ط 52/12 -اإعالء السنن الهتاوني: ظفر أ محد العامثين 52
 كراتىش. -م، ادارة  القرأآ

Thanawī, Zafar Ahmad, I’lām al-Sunan, v.12, p.52  
مـ )بدون طبعة(،دار الفكر للطباعة والنرش 1995 -وما بعد، ط: 1/417اترخي دمشق:  انب عساكر،أ نظر: 53
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Zuhailī, Athār al-Harb, p.339 
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؛ لمذهب  1/306: رشح السري الكبري ، مرجع سابق؛ ولمذهب احلنفية،الرسخيس،  2/279الشريازي: -المهذب

 ،عامل الكتب)بدون طبعة و سنة النرش(.  3/174: -المالكية،القرايف، الفروق
Al-’um, Shāfa’ī, v.7, p.370,  

Shīrāzī, v.2, p.279 

Sarkhsi, v.1, p.206 

Al-Qarāfī, al-furūq, v.3, p.174 

 Ibid       نفس المرجع السابق.63

 Sarkhsi, v.1, p.306    .  1/306: رشح السري الكبري الرسخيس،  64
 Abu Zahrā, p.73    .73: العالقات الدولية يف الإسالمأ نظر: أ وب زهره، 65

اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  والعرشني نم اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية،المادة الثانية 66
 مـ.   1961
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 الإسكندرية. -طبعة(، منشأ

Fādī al-Mallāh, Sulṭāt al-’amn wa al-Hṣanat wa al-Imtiyāzāt al-

diplomāsia, p.63 
فاروق محادة : البعثات الدبلوماسية يف العهد النبوي وأ رثها يف الترشيع الدویل مضن ؛ التـرشيع الـدویل يف 68

 . وتنظر فقرة ال مر الثاين هنا.  30موعة أ حماث أ معال الندوة العلمية الدولية بنفس العنوان( :الإسالم )جم
Fārūq Hammād, al-Ba’athāt al-Diblomāsia fī al-‘ahad al-Nabavī wa 

Atharuhā fī ‘’l-tashrī’ al-Duwalī fī al-Islām, p.30 

م 1974يف الفـرتة نم  -وماسية، يشار اإىل أ نه يف ربيطانيا وليعلم جحم المخالفات اليت جرأ ت علْيا احلصانة الدبل 
أ لف  17م بلغ عدد خالفات المرور الملغية سنواي، لسبب الستناد اإىل احلصانة حـوایل : 1984اإىل منتصف 
حادثة رسقة حمال جتارية مل حياُك مرتكبوها لتمتعهم ابحلصانة القضائية ! هذا سوى جلب   546ختالفة !! و 
فجرات يف كثري نم البعثات الدبلوماسية عـن طريق حـصانة احلقائب الدبلوماسية! ينظر: خري أ سلحة ومت
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