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)سياسة الجولة اإلسالمية تجاه غيخ السدمسيغ خالل عرخى الشبػة 
 والخالفة الخاشجة(

 عػض سعج محسػدعيدىاحث :اسع الب
 جامعة األزىخ.-الػضيفة: أستاذ.م في قدع التاريخ والحزارة ، كليةاللغةالعخبية بالقاىخة 

 إميل:
dr-awad2010@hotmail.com 

 السمخز :
 تقجيع:

فنني الشنناس الننخ التنناريخ أن جعليننع مختلفننيغ فنني أ ننيا  ك يننخة :فنني  -تعننال  –مننغ سننشغ   
 ئعيع وميػليع ، وفي آرائيع . ألدشتيع وألػانيع ، في شبا

 والسذخك..الخ. شرخانيومغ يختلف معظ في الجيغ ىػ:الييػدي وال
وألن التعنناير الدننلسي أمننخ بننو القننخآن الةننخيع والدننشة الشلػيننة، فقننج أةننب  أىننع أركننان سياسننة 

 الجولة اإلسالمية تجاه غيخ السدلسيغ، وأحج أركان الحزارة اإلسالمية.
 أىسية ىحا البحث:

البحننث  أن يقلنننل مننغ مطننناىخ الةخاليننة والتعرنننب الننحي تفعلنننو   بعننس الجساانننات ىننج  
الستصخفة،ويؤكج ال  قيسنة السػاششنة والتعناير السذنتخك أنيغ أأشنا  السجتسنج، ويػاجنو أفةنار ا 
بعيننجة اننغ سننساحة األديننان، و نننو فخةننة لشذننخ وقافننة التعنناير والتدننام  أننيغ الشنناس، دون 

 الشطخ لجيشيع أو لػنيع .
 يات البحث:محتػ 

 ولقج جا ت الجراسة في:مقجمة ،وفرليغ،وع خاتسة ، وقائسة بالسرادر والسخاجج 
 مغ نتائج البحث:

سياسة التعاير الدلسي التي فعلتيا الجولة اإلسالمية تجاه غيخ السدلسيغ، والتي ى   -(1
 جد  مغ الحزارة اإلسالمية؛أمخ أيا القخآن الةخيع والدشة الشلػية.

وقج معاىنجات تعناير سنالم منج قبائنل ةنغيخة حنػل  -ةل    اليو وسلع -الخسػل –(2
 السجيشة، ليبعث أخسالة سالم الجسيج. 
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كننان اتفننام السجيشننة أننيغ السدننلسيغ وييننػد السجيشننة أسنناس التعنناير الدننلسي أيشيسننا ،وننع  –(3
الخسنننػل والخلفنننا  وقنننج  معاىنننجات منننج الشرنننارا ؛ فيةنننب  ىشننناك  تعننناير أنننيغ السدنننلسيغ 

 ػد والشرارا .واليي
يقنننػل ااتفنننام أن الشننناس جسيعنننا يةيذنننػن فننني وحنننجة اإلندنننانية الجامعنننة ،الةنننل الينننو  –(4

واجبننات ولنننو حقننػم، دون الشطنننخ للننجيغ  أو اللنننػن،وأن حقننػم السػاششنننة ،ا يس ننغ التشنننازل 
 اشيا أو بعزيا.

 .  -لعةل    اليو وس -الخلفا  بعج الخسػل فعلػا مج غيخ السدلسيغ.م ل  الشلي –(5
 
كتنننب  السؤرخنننػن العجينننج منننغ السػاقنننف التاريخينننة التننني تطينننخ التعننناير الدنننلسي منننج  -(6

 غيخالسدلسيغ، مشح قيام الجولة اإلسالمية في السجيشة.
 الجدية لع تةغ اختخاا ا إسالمي ا،و نسا كانت مػجػدة في األمع الدابقة.  -(7
 –وحجة أةنػل األدينان ال الونة اتز  مغ التعاير الدلسي أيغ السدلسيغ وغيخىع أن  -(8

يجعليننا قخيبننة مننغ بعزننيا مننغ  إلنن  الحننج الننحي يدننس  بفننت   -)ييػديننة ونرننخانية و سننالم(
 آفام التحاور أيشيا.

أولننت التنناريخ أن السدننلسيغ قللننػا يةيذننػا مننج السذننخك والتعنناير معننو حتنن  فنني وقننت  -(9
ة سالم وتعاير منج كفنار الحخوب معيع،وأن الخسػل مشح ىجختو كان ،يتسش  تػقيج  معاىج

 م ة،وتحقق ذلظ في ةل  الحجيلية العام الدادس اليجخي.
السػاششننة التنني مشحتيننا الجولننة اإلسننالمية للسدننلسيغ والسدننيحييغ والييننػد السكيسننيغ   -(11

ا ألةحاب الجيانات الغيخ سساوية،م ل السجػس والراأئة.  فييا، ُمشحت أيز 
 الكمسات مفاتيح البحث:

، ةننحيفة السجيشننة ، تعنناير سننلسي ، ييننػد السجيشننة ، نرننارا ، مذننخكػن ، )أىننل الةتنناب 
 ةل  الحجيلية ، الراأئة والسجػس، الجدية(.
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(The Islamic state's policy towards non-Muslims during 

the era of   prophecy and the Rashedon caliphate) 

Researcher name: Awad Saad Mahmoud Issa 
 Position: Professor, Department of History and Civilization, 

Faculty of Arabic Language, Cairo, Al-Azhar University 
Emile 

awad2010@hotmail.com-dr 

Abstract : 
Submit 

From the Sunan Allah – the Almighty – in people throughout 

history to make them different in many things: in their tongues and 

colors, in their nature and tendencies, and in their views. 

The one who disagrees with you in religion is: the Jew, the 

Christian, the polytheist, etc. 

And because peaceful coexistence ordered by the Holy Quran and 

Sunnah, it has become the most important pillars of the Islamic 

state's policy towards non-Muslims, and one of the pillars of Islamic 

civilization. 
The importance of this research 

The aim of the research is to reduce the manifestations of hatred and 

fanaticism by some extremist groups, to emphasize the value of 

citizenship and co-existence among the members of the society, and 

to face ideas that are far from the tolerance of religions and an 

opportunity to spread a culture of coexistence and tolerance among 

people without regard to their religion or color. 
Searchcontents 
The study came in: Introduction, two chapters, then a conclusion, 

and a list of sources and references 
From search results 
1) The policy of peaceful coexistence that the Islamic State has 

done towards non-Muslims, which is part of the Islamic civilization; 

ordered by the Holy Quran and Sunnah. 

2) – Prophet – peace be upon him – signed the treaties of 

coexistence of peace with small tribes around the Madina, to send a 

message of peace for everyone. 

3) – the Madina's agreement between the Muslims and the Jews of 

the Madina،basis of peaceful coexistence between them, then the 

mailto:dr-awad2010@hotmail.com
mailto:dr-awad2010@hotmail.com


 
 

0141 

Prophet and the Caliphs signed treaties with the Christians; there 

became a coexistence between Muslims and Jews and Christians. 
4)-The agreement says that all people live in the unity of the whole 

humanity, all have duties and rights, without regard to religion or 

color, and that the rights of citizenship can not be waived or some 

of them. 

5) – Rashedon caliphate did with non-Muslims. Like the Prophet – 

peace be upon him -.  

6)-Historians mentioned many historical positions that show 

peaceful coexistence with non-Muslims since the establishment of 

the Islamic state in the Madina. 

7) – Jizya was not an Islamic invention, but existed in the former 

nations. 

 8). It is clear from the peaceful coexistence between Muslims and 

others that the unity of the origins of the three religions – Judaism, 

Christianity and Islam – makes them close enough to allow for 

dialogue between them 

9) – History has proven that Muslims accepted to live with the 

polytheist and coexist with him even in time of war with them, and 

that the Prophet since his emigration was hoping to sign a treaty of 

peace and coexistence with the infidels of Mecca, and achieve this 

in the reconciliation Hudaibiah year 6 AH. 
10) –The citizenship granted by the Islamic State to Muslims, 

Christians and Jews living there was also granted to non-heavenly 

religions, such as the Magi and Sabean. 
Keywords search keys: 
(People of the Book -the Madina's agreemen- peaceful coexistence- 

the Jews of the Madina –Christians- polytheists-reconciliation of 

Hudaybiyah- Sabians and Magi- Jizya). 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقجمة:

أن جعميننع مختمفننيغ فننخ  عبننخ التنناريخ فننخ خمقننو -تعننالى –مننغ سننشغ   
 ةوالعقمين ةفخ شبائعيع وميػليع الشفديفخ ألدشتيع وألػانيع ، كثيخة : أشياء

ونطنخاتيع فنخ النجوغ والنشفذ والسجتسن  ومنا  حني   ، وفنخ ررائينع ةوالعاشفي
ننننةي ْواُلننننْجةي ْو  ْودْاَلننننػْن قال تعننننالى :"ْوْلننننّػ ْشنننناْء ،بننننو نننناْس َأمَّ ننننْظ ْلْجْعننننْس الشَّ ْربُّ

 (ٓ)."َمّخْتُمُفيغْ 

 والسدنننيحخ :اليينننػد كنننس منننغ خالفنننظ فنننخ أ  شنننخء  فيػ:والسخنننالو ىنننػ
 و.فكس مغ   وخى رأ ظ أو عسمظ فيػ لظ مخال والسذخك..الخ،

 حالشبػية،فقنج أبنب والدنشة الكنخيع القنخرن الدمسخ لسَّ عميو ألن التعا رو 
سنسة منغ سنسات و أىع ركائد سياسة الجولة اإلسالمية تجاه غينخ السدمسيغ،

 .لزارتيا

بعنننس  الينننة والتعرننن  النننح  تنننخوج لنننومنننغ مطننناىخ الكخ  فنننخ سنننبيس الحنننجُِ ف
والتعا ر السذتخك ،والتأكيج عمى قيع السػاششة الجساعات والتيارات الستذجدة

الخارجننة عننغ مػاجيننة األفكننار ،ومغ أجننس العسننس عمننى بننيغ أبشنناء السجتسنن 
التدنامح التعنا ر و سسالة األد ان، واتخاذ كافة الدبس مغ أجس نذخ ثقافنة 

 وىػبعشػان:ػم بإعجاد ىحا البحث،خػة ،فقج رأوت أن أقواألَ 

                                 
  .118سػرة ىػد:آية  -(1)
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خنننالل عرنننخى الشبنننػة  سياسنننة الجولنننة اإلسنننالمية تجننناه غينننخ السدنننمسيغ)
لكخالينة مغ مطناىخ ا   عدوجس أن  ديع فى الحجُِ  راجييا،(ة الخاشجةفوالخال

 والتعر  والعشو باسع الجوغ .
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ا خاتسة تتزسغ س،ثع تعقبيمقجمة اس،وتقجمييغمفر جاءت الجراسة فخولقج 
،إضنننافة إلنننى فينننخس عنننام وقائسنننة بالسرنننادر والسخاج  أىنننع نتنننائث البحنننث،

 .لمسػضػعات

أىننننننس  تجنننننناه سياسننننننة الجولننننننة اإلسننننننالميةاألول بعشػان:" الفرننننننسجنننننناء 
 :ويتزسغ،الكتاب"

 :الحجوث عغوفيو  ،"بحيفة السجوشة أساس التعا ر "-(ألولالسبحث ا)

 تسييج: أىس الكتاب فخ القخرن الكخيع.

 م  الييػد)بحيفة السجوشة(. -بمى   عميو وسمع -: معاىجة الشبخأو 

 ضخوف تػقي  الرحيفة. -أ(

 تاريخ تػقيعيا وأشخافيا. -ج( 

 نرػص الرحيفة الخابة بالييػد والتعميق عمييا. –د( 

 .اتاريخيي  األدلة عمى بحة الرحيفة -ب(

 .لمرحيفةالييػد  نقس –( ىن

 عيػد الشبخ والخمفاء الخاشجوغ  لمشرارى : مغ ثانييا

أىننس  من الجولنة اإلسنالمية  مطنناىخ تعامنسبعشنػان "  (السبحنث الثنانخ) وجناء
الندواج  –أكنس شعناميع –وقج تزسغ السطاىخ اآلتية: زيارة مخضناىعالكتاب"،
 الرننالة فننخ –تبننادل اليننجا ا بننيغ الصننخفيغ-ارنناد ي مننس معيننع اقتالتعا –مننشيع

أعقنن  ذلننظ  الكيننام بافالتيعو  -الػبننية بيننع -عننجم ضمسيننع –دور العبننادة 
لننع تفننخض وأنيننا  ،" خاإلسننالمالتنناريخ قننخاءة ججوننجة لسرننصمح " الجديننة فننخ 
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ومرنالح أخنخى تقنجميا  عنغ الجشج نة كاننت بنج الي بقرج الحل واإلىاننة ، بنس 
 .كغ اختخاعيا إسالمييالع تإضافة إلى أنيا  ،ليعالجولة 
 السذخكيغ" سياسة الجولة اإلسالمية تجاه:"الثانخ الفرس

غ شخق التعنا ر القخأن الكخيع ع بعس ما جاء فختسييج ( عغ ويتزسغ: )
بننننمى   عميننننو  –الخسننننػل معاىننننجات ) بعشننننػان: ()السبحننننث األولومعيع،
بائنس العخبينة من  الكىنجات الخسنػل :معاأو م  السذخكيغ(،ويتزنسغ  -وسمع

معاىنجة  :ثانيياو منجلث، وبشنخ ،ضنسخة بشنخ قبيمة جييشة،و مثس لػل السجوشة،
من  ،"رنمح الحجوبينةالتاريخ اإلسالمى "ب والتخ عخفت فخالخسػل م  قخير،

 ىحه  إبخاز أنػاع التعا ر فخ

سياسنة الجولنة اإلسنالمية  بينانثنع . امغ خالل اسنتعخاض بشػدىنالسعاىجات 
 الرابئة ،و السجػس.تجاه 

السرنادر أىع قائسنة بن ويتبعينا،  بحث التخ تزسشت أىنع نتائجنوثع خاتسة ال
 والسخاج  ،وفيخس عام لمسػضػع.

 وفخ الشيا ة أسأل   تعالى التػفيق والدجاد.
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 :األول فصلال

 "أهل الكتاب جتاه الدولة اإلسالميةسياسة "

 

 .القخرن الكخيع أىس الكتاب فختسييج: 

 .)بحيفة السجوشة(م  الييػد -بمى   عميو وسمع -معاىجة الشبخ: أو 

 ضخوف تػقي  الرحيفة. -أ(

 تاريخ تػقيعيا وأشخافيا. -( ب

 نرػص الرحيفة الخابة بالييػد والتعميق عمييا. –( ج

 .اتاريخيي  األدلة عمى بحة الرحيفة -(د

 . لمرحيفةالييػد  نقس –( ىن
 

 عيػد الشبخ والخمفاء الخاشجوغ  لمشرارى مغ  :ثانييا
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 (القخرن الكخيع أىس الكتاب فخ) – تسييج 
الييننننننػد  فننننننخ القننننننخرن الكننننننخيع عمننننننى "ىننننننس الكتننننننابأ صمننننننق مرننننننصمح "

 اأكثنخ الكتن  الدنساوية ذكنخي منغ سنسالة اإلسنالم أننظ تجنج أن و ،(ٓ)والشرارى 
حسننس أسننساء سننػر ت الكننخيع القننخرن وفخة واإلنجيننس،القننخرن ىسننا التننػرا فننخ

وسننػر أخننخى وسننػرة مخيع،مثس سننػرة رل عسخان،أعيننان الييننػد والشرننارى،
 (ٔ).جداتيع مثس البقخة وسػرة السائجةلسمت أسساء مع

روح التدننامح  نذننخإلى العجوننج مننغ اآل ننات التننخ تننجعػ القننخرن الكننخيع  فننخو 
مننننننغ الكخاليننننننة  بننننننة بننننننج ي مسح،وتجعػلاح عمننننننى األد ننننننان األخخى وا نفتنننننن

 ْسنْػاء   ْكُمْسنة   ُإْلنى ْتْعناْلّػا اّلُكْتناُب  ْأّىنسْ  ْ نا َقنسّ :)ومغ ذلظ قػلو تعنالىوالبغزاء،
نا ْبّعَزنْشا ْوتَُّخنحْ  ْو  ْشّيئيا ُبوُ  َنّذُخكْ  ْو  ّللاَّْ  ُإ  ْنّعَبجْ  ْأ  ْوْبّيْشَكعّ  ْبّيْشْشا نا ْبّعزي  ْأّرْبابي
)اليينػد -مغ أىنس الكتناب شم  أن  ومعشى ىحه اآل ة،  ،(ٕ)( ّللاَُّ  َدونُ  ُمغّ 

 إلننى قبمننػاويَ  ، العبننادة لننو ويخمرننػا ، رشننجىع إلننى وثػبننػا أن -والشرننارى(
 كمسنة ألنينا ، الدنميسة والعقنػل السشدلنة والكتن  الخسنس فييا تختمو   كمسة

                                 
"دمحم أنننننغ أحسنننننج األنرننننناري" الجنننننامج ألح نننننام القخآن،تحقينننننق/ دمحم اللنننننبالوي القخشلننننني: –(1)

واس ،دمحم ر 111ص 3وآخننننننخيغ،دار إحيننننننا  التنننننننخاث العخبي،أيخوت،للشان،أننننننجون تننننننناريخ،ج
، 2، دار الشفننائذ للصبااننة والشذننخ والتػزيننج، للشننان،  معجننع لغننة الفقيننا  قلعجنني وآخننخون:

 . 96ص1م،ج1988
( مخة،وذكنننننخ  يدننننن   131والالفنننننت للشطنننننخ،أن مػسننننن  ذكنننننخ باسنننننسو فننننن  القنننننخآن ) -(2)

( مننخات فقننح.دمحم حسننادة :مفيننػم التدننام  فنني  4باسننسو ) (،أيشسنناذكخ دمحم  25باسننسو)
اضننني والحاضنننخوأوخه فننني التػاةنننل ،رؤينننة تحليلينننة ، نذنننخ الباحنننث ، اإلسنننالم أنننيغ الس

 . 99م،ص 2117القاىخة سشة 
  .64سػرة آل اسخان،آية  -(3)
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 ، الحنق دعنػة عنغػا أعخض فإن  الحق عغ ميس فييا ليذ مدتكيسة عادلة
 تجنادلػىع فنال وجحنػد عشناد منغ عمينو ىنع ما بدب  مػافقتكع عغ ػاوانرخف

 مدننسمػن  بأنننا:  اشننيجوا:  ليننع قػلننػا بننس ، تحنناجػىع و أويننا السدننمسػن،
 (ٓ).باشس مغ فيو أنتع بسا رضيتع فقج أنتع بخالفكع ، الحق لكمسة محعشػن 

فاآل ننة دعننػة انصمقننت مننغ اإلسننالم إلننى الننجوشّيغ لمػقننػف عمننى كمسننة وتفننق 
ييا الجسي  وىى عبادة   ولنجه وعنجم اإلشنخاك بو،وأننو لنيذ أللنج منغ عم

خمقو كائشيا مغ كنان لنق التذنخي ،فاع تعنالى ىنػ السعبنػد ولجه،ولنو األمنخ 
والشيننى ولجه،وبيننجه سننمصان التحميننس والتحننخيع   أللننج غيخه،وىننحه الكمسننة 

س كننس الدننػاء أسنناس التعننا ر والتدننامح بننيغ ىننحه األد ننان الدساوية،وأسننا
 لػار وشذأ فيسا بيغ أتباعيا.

لكتنننناب الننننى المقنننناء ىننننس ا:دعننننػة أولاأل تؤكننننج عمننننى أمننننخيغ، كسننننا إنيننننا
:إليننناء خالثنننان تدنننب  النننبغس وا لتقنننان القصيعنننة التنننخ ،وليذوالتػابنننس

 (ٔ).اعج التعا ر السذتخك بيغ األد انوتفعيس الثػابت الجوشية إلرساء قػ 

أىننس  -أ(: ػا مننغ قبننس قدننسانقنن  وكسننا كننانىننس الكتنناب كسننا ىننع فننخ الػاوأ
مخننننا وقج أَ عيذنننػن بنننيغ السدنننمسيغ وتحنننت سنننمصانيع،وىع النننحوغ  الحمنننة،

،مسغ اتخننحوا السحنناربػن  -ب(لدننان الننييع. بالسحافطننة عمننى عيننجىع واإل
 ؤ ءمػقف العجاء ضج السدمسيغ وى

                                 
دمحم سننيج ششصنناوي: التفدننيخ الػسننيح ، دار نيزننة مرننخ للصبااننة والشذننخ والتػزيننج،  -(1)

 .134ص2م،ج1997( 1القاىخة  )
 . 99دمحم حسادة : مفيػم التدام  ، ص -(2)
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 سْ ْأّىن َتْجناُدَلػا ْو : )قنال تعنالى،(ٓ).سنيع بنالقػةػا مشيع ويخد بأسَ مْ ىع الحوغ ضْ  
 َأنندلْ  ُبالَّنُح  رْمشَّنا ْوَقػَلنػا ُمنّشَيعّ  ْضْمَسنػا الَّنُحوغْ  ُإ  ْأّلْدغَ  ُىخْ  ُبالَُّتخ ُإ  اّلُكْتاُب 
، والجسمننة (ٔ) ( َمّدننُمَسػنْ  ْلننوَ  ْوْنّحننغَ  ْواُلننج   ْوُإْلَيَكننعّ  ْوُإْلَيْشننا ُإْلننّيَكعّ  ْوَأننندلْ  ُإْلّيْشننا

 ْوُإْلَيَكنعّ  ْوُإْلَيْشنا ُإْلنّيَكعّ  ْوَأنندلْ  ُإْلّيْشنا َأنندلْ  ُح ُبالَّن رْمشَّنا ْوَقػَلنػا) ة األخيخة مغ اآل
دنننسيغ منننشيع لتنننى وشرنننفػن خصننناب لمق ىنننخ (َمّدنننُمَسػنْ  ْلنننوَ  ْوْنّحنننغَ  ْواُلنننج  

  (ٕ)مس.مغ القػة ، وذلظ لسغ تأ لى العقس والثػابت بج ي ويتحاكسػن إ

أىنس أو سسعشا منغ إذا رأوشا  انصالقيا مغ ىحا التػجيو القخرنخ ، وشبغخ عميشاو 
عنند وجننس أ  نقابننس الدننػء   فقج أمخنننا نا،أىننس الكتنناب ( مننا  دننػ  ذمتشا)
ء لتى م  السخالفيغ لشا فى الجوغ،بس دعانا إلى التدنامح والعفػ،قنال بالدػ 
وْنَكعّ  ْلػّ  اّلُكْتاُب  ْأّىسُ  ُمغّ  ْكُثيخ   ْودَّ ":تعالى اريا ُإ ْساُنَكعّ  ْبّعجُ  ُمغّ  ْوَخدُّ  ُمنغّ  اْلْدنجي  َكفَّ
 ّللاََّ  ْ ننّأُتخْ  ْلتَّننى ْواّبننْفَحػا ْفنناّعَفػا اّلْحننقُّ  ْلَيننعَ  ْتْبننيَّغْ  ْمننا ْبّعننجُ  ُمننغّ  ْأّنَفُدننُيعّ  ُعّشننجُ 
أن ،جنناء فننى سننب  ننندول ىننحه اآل ننة:(ٖ)"ْقننُجوخ   ْشننّخء   َكننسُِ  ْعْمننى ّللاَّْ  ُإنَّ  ُبننْأّمخُهُ 
 ،-وسنمعبنمخ   عمينو  –( كنان ويجنػ الشبنخاليينػد  بنغ األشنخفا)كع  

 وكانشعخه، ض عميو كفار قخير فخخُِ حْ ويَ 

                                 
مرنننننننصف  إأنننننننخاليع وآخنننننننخون، السعجنننننننع الػسنننننننيح ، مجسنننننننج اللغنننننننة العخبينننننننة، مرنننننننخ  –(1)

  . 654ص1م،ج1991
  .46سػرة:العشةلػت،آية -(2)
أنغ الن  أنغ دمحم"،زاد السدنيخ فن   غاأغ الجػزي "النج النخحساغ ىحا السعش  يخاجج ، – (3)

 .275ص 6، جىن 1414( 3الع التفديخ ،الس تب اإلسالم ، أيخوت، )
  .119:البقخة،آية سػرة -(4)
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بننمخ   عميننو  – السذننخكػن والييننػد مننغ أىننس السجوشننة وننؤذون رسننػل  
 (ٓ).مخ الشبخ بالرفح عشيعفأَ ليغ قجميا، -وسمع

ا ، الطنغ بينع جسيعين ونحغ نحاور أىنس الكتناب أن   ندنخء كسا  ج  عميشا
نن إقبنناليع  وىع متفنناوتػن فننخمننى الخيننخ والذننخ،ا مفصننػرون عفالشنناس عسػمي

نن مننغ الحننق  وعمى ضننػء ذلننظ  اننػن قننخبيع،اا وبعننجي عمننى الخيننخ والذننخ قخبي
 :وبعجىع عشو،قال تعالى

هُ  ُبُقّشْصننار   ْتّأْمّشننوَ  ُإنّ  ْمننغّ  اّلُكْتنناُب  ْأّىننسُ  ْوُمننغّ "   ْتّأْمّشننوَ  ُإنّ  ْمننغّ  ْوُمننّشَيعّ  ُإْلّيننظْ  َوننْؤدُِ
هُ    ُبُجوْشار    ُفنخ ْعْمّيْشنا ْلنّيْذ  ْقناَلػا ُبنْأنََّيعّ  ْذُلظْ  ْقاُئسيا ْعْمّيوُ  َدّمتْ  ْما ُإ  ُإْلّيظْ  َوْؤدُِ
يُِيغْ   (ٔ)." ْ ّعْمَسػنْ  ْوَىعّ  اّلْكُحبْ  ّللاَُّ  ْعْمى ْوْيَقػَلػنْ  ْسُبيس   األمُِ

أقننخَّت  -بننمى   عميننو وسننمع -الجولننة اإلسننالمية مشننح عرننخ الخسننػل إن
ا اإلسالم لإلندان السدمع وغيخ السدنمع " الحقػق التى أقخىلقػقيا لخعا اىا،و 

أن وتشننازل عشيننا أو عننغ ليدننت مجننخد لقننػق مننغ لننق الفننخد أو الجساعننة 
، و  سنبيس -فخد ة كاننت أو جساعينة –إندانية وإنسا ىى ضخورات بعزيا،

إلننى لينناة اإلندننان بننجونيا، لينناة تدننتحق معشننى الحينناة ،ومننغ ثننع ، فننإن 
 –واج  عميو،  أثع ىػ ذاتو ، بس ىػلحفاظ عمييا ليذ مجخد لق لإلندانا

                                 
 مؤسدننة ،  ننا خ دمحم أحسننج ،القننخآن تيويننل فنني الليننان جننامج"،جخيخ أننغ دمحمالصلننخي:" – (1)

اأنننننننغ الجنننننننػزي  زاد السدنننننننيخ، ،  499ص2ج م2111، 1،أينننننننخوت ،للشنننننننان ،   الخسنننننننالة
اأنننننننغ ك ينننننننخ" إاسنننننننساايل أنننننننغ اسنننننننخ أنننننننغ ك ينننننننخ"، تفدنننننننيخ القنننننننخآن العطنننننننيع ، 131ص1ج

 . 382ص1،جىن2،1421  والتػزيج للشذخ شيبة ارد،سالمة دمحم أغ سامي،تحقيق:
  .75سػرة آل اسخان،آية  -(2)
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ومحنق كنس   عنغ اإلثنع النح إذ ىنػ فنخف فييا،وذلنظ فزنالي  –ا أو جساعنة فخدي 
  (ٓ).ندان وبيغ تحقيق ىحه الزخورات"مغ  حػل بيغ اإل 

وعشنننجما نخينننج أن نحنننجد لقنننػق اآلخنننخ التنننى أقخىنننا اإلسنننالم أو السبنننادىء 
السدنمسيغ واآلخخ،فسخجعشنا بنيغ والقػاعج التى لجدىا اإلسالم لتحاع العالقنة 

ػد ،وعمييسنننا بشيننت كنننس بشنننالشبػيننة السصيخةىنننحا القننخرن الكنننخيع والدنننشة  خفنن
ضنس  خ جتياد،فسنا كنان  رنمح بناألمذ فنا خبحيفة السجوشة،م  التجقيق فن

لخاىشنننة،ذلظ أن ضننس الطنننخوف ا خوف معيشنننة، ج  إعننادة الشطنننخ فيننو فنننضننخ 
بت(،بيشسنننا الفقنننو ،فيى) دونننغ ، وأبنننػل ، وثػاثابنننت خالذنننخيعة وضننن  إليننن

  والسرنننالح الدمان والسانننان والػقنننائمتصػر،ألننننو فنننخوع تػاكننن  مدنننتججات:
 (ٔ) .األفيام

وتعامس غالبية لانام السدنمسيغ النحوغ ه الشطخة تعامس اإلسالم م  اآلخخ،بيح
 ختعنخض لينا اآلخنخ فن خبو،أما لنا ت ا ضنصياد التن شبقػا ما أمخىع الحق

شائية،بجرت عغ مدمسيغ أسنا ا فينع فيى لا ت استثمعيشة،عرػر وعيػد
ضمع اآلخنخ والسدنمسيغ عينػدىع بنالطمع،الجوغ الحشيف، أو عغ لاام تسيدت 

 (ٕ)عمى لج سػاء.

 
                                 

ت ا حقػم،سلدننلة اننالع السعخفة،اننجد ادمحم اسارة:اإلسننالم وحقننػم اإلندننان، ضننخور  – (1)
 .15م،ص1985لل قافة والفشػن واآلداب ، الةػيت مايػ ي، السجلذ الػشش89

م 12113نينننننة الغخبينننننة، دارالذخوم،مرنننننخ  دمحم اسارة:الذنننننخيعة اإلسنننننالمية والعلسا – (2)
 .11ص

ودمحم مرصف :اإلسنننننننالم واآلخخ،القاىخة،الييئنننننننة السرنننننننخية العامنننننننة  يأحسنننننننج الجيشننننننن – (3)
 .25، 22ص م، 2117للةتاب)م تبة األسخة( 
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)بننحيفة من  الييػد -بنمى   عميننو وسنمع –معاىنجة الشبنخ ):أو 
 (السجوشة

 ضخوف تػقي  الرحيفة -(أ

ى النخغع منغ أن فعممميئنة با ضنصخابات الدياسنية، قبس البعثنة السجوشة كانت
م رسننسخ،إ  أن لننع  عقننج عمننى أثخىننا سننال -م(ٗٓٗ)لننػالخ -معخكننة َبعنناث

البصػن الستحاربة ولمفاءىا أببحت قػاىا خائخة لجرجة أنو لع  اغ بػسعيا 
وكننان ىشنناك فننخاي سياسننخ كننان الييننػد وتستعننػن فيننو ،ا سننتسخار فننخ القتال

 .بشفػذ كبيخ

ينع أن ، كنان  عنخفوفييا اليينػد ةالسجوش -بمخ   عميو وسمع –لسا ندل و 
 ولع  دن  الخسنػل دونشيع ولنع األد ان و أكثخ الخسنس واألنبيناء أبحاب أقجم

 دننفُِو رسننميع وأنبينناءىع ولع َ عسننس فننييع الدننيف فقتننس وسننفظ الننجماء،ولع 
  صخدىع ويذخد ْمغ

بننالعير  اعتننخف بيننع ورضننى -بننمخ   عميننو وسننمع –نننو خمفيننع، بننس إ 
 ومعاممتيع. يع وألدغ رعاوتيعمع

مشح قجومو السجوشة سعى الخسػل إلنذاء مجتس   قػم عمى األمغ ويزسغ و 
بجرجة كبيخة عجم تقاتس أعزائو فيسا بيشيع بالدالح ويجعمينع  عسنجون إلنى 

 تدػية مشازعاتيع بالصخق الدمسية. 

كتابننة وثيقننة الخسننػل إلنذنناء ىننحا السجتسنن  مننغ خننالل وقننج تحقننق سننعخ 
أشياف السجتس  واتفق معيع عمى وضعيا بحينث جس  كس تعا ر،ليث إنو 

تزنننسغ لمجسيننن  لقنننػقيع وواجباتيع،سنننسيت بجسنننتػر السجوشنننة أو بنننحيفة 
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الحقننػق  كفالننةمبننجأ منن  مبجأوغ: قاعننجة القننانػن َبشيننت عمننى ،والتخ السجوشننة
 (ٓ).ومبجأ السداواة أمام القانػن سمصة قزائية محاوجة، عغ شخيقالفخد ة 

 ساننغ أن وػبننو  شننخء ى عننخب الجاىميننةلننع  اننغ لننجومننغ السعننخوف أنننو 
ا ، راصالقُ  نطامولكغ خ،بالقانػن الػضع كنان  قمنس منغ  الحى كنان مػجنػدي

سنسات السجتسنن  لنا ت القتنس دون سننب ، كسنا أننو أبننبح سنسة ىامنة مننغ 
 يفة أن تدتحجث قػاعج لقانػن وضعخوقج لاولت الرح،العخبخ قبس اإلسالم

 .تدػية الشنداعات دون عشو،ضواغخ مغ أ

جيخاننننو منننغ غينننخ و بنننج أننننو استذنننار  -أبنننحابو الشبنننىاستذنننار لحلظ،فقج
فنخ ( الجولنة)وَلنخر دسنتػر ىنحه (  دولنة)نػاأن َ كػُِ   وقخرالجسي -السدمسيغ
 .غ لطشا أن نريا َلفظ لشا بالكامسوثيقة م

فإنو فخ الػقت ذاتو أول الشز ىػ دستػر أول دولة إسالمية،وإذا كان ىحا 
 .الجول فخ العالع أجس  دستػر ماتػب لجولة مغ

 شنناسال مننغ سننمصة عميننا تننشطع شننئػن  اا بننادري لننع  اننغ ىننحا الجسننتػر أمننخي 
عغ بجء أمة  مشو تتحجث السادة األولى،وثيقة ماتػبة اكان أ زي  فحد ، بس

  .فخ الػقت ذاتوواجتساعية(  أمة سياسية ودوشية )إسالمية

فنخ مجتسن   الرحيفة وثيقة فنخ غا نة األىسينة لفينع وضن  غينخ السدنمسيغ
إنيا تزنن  األسننذ لكيننام أمننة متعننجدة الثقافننات  جولننة اإلسننالميةال تدننػده
 (ٔ)ة. ا مدمسالسييسشة فييا تكػن دائسي  السجسػعةدة الج انات،ومتعج

                                 
(1)

أخكننات أحسننج:دمحم والييننػد، نطننخة ججيجة،تخجسننة،محسػد النن  مخاد،م تبننة األسخة،مرننخ  -
 .  82م،ص 199

 .38م، ص 1989 :أول دستػر م تػب ف  العالع،اىػر،اليشج حسيج  – (2)
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  تاريخ تػقيعيا وأشخافيا -(ب
وقنج ،َلنخرت فنخ العنام األول منغ اليجخةوؤخح مغ السرادر أن ىحه الػثيقنة 
إلى   -بمخ   عميو وسمع – الخسػل  بجرت بعج وقت قريخ مغ وبػل

 غيخ (ٓ)السجوشة.

أن ىحا ا تفاق َعقج بعج غدوة بجر )فخ الدشة الثانية مغ  ذكخ ىشاك مغأن 
-حننت العننّحقَ كتبيننا رسننػل   ت و اليجننخة( وعشننج مننػت كعنن  بننغ األشننخف

مننظ الرننحيفة بعننج رسننػل   فكانننت تالننح  فننخ دار بشننت الحارث، -)الشخننس(
.أبى شال   بغ عشج عمخ

(ٔ) 

   :وأشخافيا

  :الييػد
جنا عمنننى سننني ىالييػد نننة نذنننأت بسرنننخ لنننيغ نننندل النننػلمنننغ السنننخجح أن 

مػسنى أن  خنخج  اسنتصاعف،مرخ لناكعمػسى،ثع لجث بجام بيغ مػسنى و 
مػا إلى ثع انتقعج أن نجاىع   مغ فخعػن وبصذو،ببشخ إسخائيس مغ مرخ ب

                                 
 . 412ص2م، ج1967 4الصلخي:تاريخ الخسل والسلػك،دار السعار ،مرخ،  - (1)
أأنننػ داود"سنننليسان أنننغ األ نننعث الدجدتاني"،الدنننشغ،تحقيق: أحسنننج سنننعج الي،مصبعنننة  – (2)

غ الحدنيغ"، "أأػب خأحسنج أن،اللييقي2ص3م،ج1952 1مرصف  الباأي الحللي،مرخ 
 بنناأغ الذننييخ السننارديشي ا سننان أننغ النني الننجيغ عننال ل ال قنن  اجلننر   ذيلنن  ويف الكنن   السنن  

 1، آبنننناد حيننننجر أللننننجة اليشننننج فنننني الةائشننننة الشطاميننننة السعننننار  دائننننخة مجلذ،التخكسنننناني
دمحم حسيننننننج  : مجسػاننننننة الػوننننننائق الدياسننننننيةللعيج الشلنننننننػي ،183ص 3،جىننننننن 1344

 . 442، 441م،ص 1969ار اد،أيخوت،والخالفة الخا جة،دارا
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إلنننى شنننبو الجدينننخة  يػد نننةالي ومشيا تدنننخبتاألراضنننخ السقجسنننة بفمدنننصيغ،
 .العخبية

مغ ندنس  ثالث قبائس ويػد ة -ن ػا لسا  قػلو السؤرخشبقي  -كان فخ السجوشة
حكخ ت   رحيفةال الشزيخ، وبشػ قخيطة  ولكغبشػ قيشقاع، وبشػ : عقػب وىع

عمننى العاننذ  ىبننخالةي باعتبارىننا كيانننات مدننتقمة بس ىننالكبائننس الييػد ننة 
إن اليينننػد لمفنناء ىننحه القبيمنننة :قػلت،لعذننخ قبائنننس عخبيننة أسننمست دننسخت

ىنػ أن -وفيسنا وبنج -ليع ىحه الحقنػق أو تمنظ ومعشى ىنحاو ،العخبية أو تمظ
 عمى قنجم السدناواة-(لجولة ا تحاد ة)-إلى السجوشةىؤ ء الييػد  وشزسػن 

 .مغ السدمسيغ كبائسل لمفاءباعتبارىع 
معطع بشخ قيشقناع  فقخة ىامة أن   خبخنا فخ ىذامابغ أن ،ىحا والجليس عمى

 (ٓ).سقخيطة كانػا لمفاء لألو  ػالشزيخ وبش ػبش،بيشسا كانػا لمفاء لمخدرج

             :األنرار
بيغ مجسػعتيغ مغ أىس السجوشة فنخ الجاىمينة: أفنخاد الصبقنة   ساغ التسييد 

، ومػالييع الحوغ كانػا وتكػنػن مغ البصنػن الييػد نة األنرارالحاكسة، أ  
تتجنو  -بعج قجومو السجوشة -الخسػلنية  تالييػد ة، وكان توتمظ التخ دخم

إلى تػليج جسي  ىنحه العشابنخ ولكنغ من  تنخك عالقنات اليينػد القج سنة من  
بشننخ الشزننيخ وبشننخ و  بشننخ قيشقنناع داألوس والخنندرج كسننا ىننخ وعننجم اسننتبعا

                                 
 2)"أأودمحم الجالسلظ أغ ىذام أنغ أينػب"، الدنيخة الشلػينة، دار الفجخللتنخاث، مرنخ   – (1)

ا: 6ص3،ج م2114(  الدراني أينػب ب نخ أأني أنغ دمحم" الجػزية قيع اأغ، ويخاجج أيز 
 2 ج ، ىنن1411 أيخوت ،للسالييغ العلع دار ،(2)الحمة،شبعة أىل أح ام"،  الج أأػ
 . 838 ص
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كػن األمنة كاننت تتزنسغ السذنخكيغ واليينػد د لنة عمنى ة،و قخيطة مغ األم
.طيساي لصػائو   ألفخادأنيا كانت تش

 (ٓ)  

 السياجخون:
قس وكننان وشبغننخ أن  حتفطننػا َ عْتبننخون أ زنناي كننبصغ مدننت كننان السينناجخون 

 الخسنننػلوقنننج أدمنننث  ،ويرنننبحػا أعزننناء فنننخ األمنننة بينننحا الذننناس بػضنننعيع
وكان ،وأببحت البصػن إشنار األمنة الججونج،القج ع فخ الكيان الججوج التشطيع
 بمخ   عميو –الخسػل  عمى

ىنحا الشحنػ إذا أراد أن  دنػد القنانػن والشطنام فنخ منى عرنخف وتن أ -وسمع
 (ٔ)شيا.ا رمن  جعس إقميع ىحا البمج كمو لخمي وأ ،السجوشة

 نرػص الرحيفة الخابة بالييػد والتعميق عمييا. –( ج

 .وإن الييػد وشفقػن م  السؤمشيغ ما دامػا محاربيغ -

لمييننػد دوننشيع ولمسدننمسيغ  ،أمننة منن  السننؤمشيغ "عننػف بشننخ"وإن ويننػد  -
 غ إ  نفدو وأىس بيتو.ػتُ فديع إ  مغ ضمع وأثع فإنو   وَ مػالييع وأن ،دوشيع

، ػد بشخ الحارث ، وييػد بشخ سناعجةويشصبق عمى ويػد بشخ الشجار،ويي -
، وييػد بشخ ثعمبة ،وييػد بشخ جفشة، وييػد بشخ جذع ، وييػد بشخ األوس

 عػف. الذصيبة   ما وشصبق عمى ويػد بشخ وييػد بشخ ثعمبة ، وييػد بشخ

 وإن بصانة ويػد كأنفديع . -

                                 
 . 85،84أخكات أحسج:دمحم والييػد،ص -(2)
 .85أخكات أحسج:دمحم والييػد ،ص-(2)
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وإننو   ،  -بمى   عميو وسنمع -إ  بإذن دمحم ألج إنو    خخج مشيع و  -
جد عمى ثأر جنخح ، وإننو منغ فتنظ فبشفدنو وأىنس بيتنو إ  منغ ضمنع وإن حوش

  .  عمى أبخَّ ىحا

الشرخ عمى  وإن بيشيع،غ نفقتيعيػد نفقتيع وعمى السدمسيوإن عمى الي -
لشرح والشريحة والبخ دون وإن بيشيع ا ،ةيفحمغ لارب أىس ىحه الر

  .وإنو    أثع امخ  بحميفو وإن الشرخ لمسطمػم،اإلثع

 .وإن وثخب لخام جػفيا ألىس ىحه الرحيفة -

 .وإن الجار كالشفذ غيخ مزار و  رثع  -

 .وأنو   تجار لخمة إ  بإذن أىميا -
،فإن شنجار  خناف فدناده،أو وإن ماكان بيغ أىس ىحه الرحيفة منغ لجث -

 .رحيفة وأبخهىحه ال إلى رسػلو،وإن   عمى أتقى مافخمخده إلى   و 

 وإنو   تجار قخير و  مغ نرخىا. -

 .وإن بيشيع الشرخ مغ دىع وثخب -

لنننى مثنننس وإنيع إذا دعنننػا إدعنننػا إلنننى بنننمح  رنننالحػنو ويمبدنننػنو، وإذا -
عمى كننس أننناس ،الننجوغ ى السننؤمشيغ إ  مننغ لننارب فننخعمننمننا فننإن ليننع ذلظ،

 .لرتيع مغ جانبيع الح  ُقبميع



 

0124 

 

 مغ خخج رمغ ومنغ قعنجوإنو  حػل ىحا الكتاب دون ضالع أو رثع،وإنو    -
 ودمحم رسػل  أثع ، وإن   جار لسغ بخ وأتقى،إ  مغ ضمع و رمغ بالسجوشة،

 (ٓ) .-بمى   عميو وسمع -

فة مسننا وتعمننق بننالييػد ، فيننى الرننحي خىننخ بعننس مننا جنناء فنن البشننػد ىننحه 
من  بقنائيع عمنى دونشيع ، ومعشنى  ،السدنمسيغ  أمنة والنجة من الييػد  تجعس

تعننا ر فيسننا جساعننة اتفقننت عمننى بننيغو وشننخوف لم  مننة ىشننا الجساعننة،أأ
وعجم الخخوج عمنى منا تنع ا تفناق عمينو،م  أد انيا، خبيشيا رغع اختالفيا ف

ننالتشابننح والبخ،رننح و لنندوم الش ا وعننجم األذى والزننخر فيسننا بيننشيع،وأن قخيذي
ومغ نكننث عيننجه فنناليالك لقننو و    جننػز مدننانجتو أو الػقننػف معننو،عننج

 (ٔ).اآلخخومريخه،واألمخ  صبق عمى الجسي ،وىحاىػمفيػم التعا ر والتخام 

                                 
؛ ووردت نرػةننيا اشنننج أأننني اليننج" القاسنننع أنننغ 92ص2اأننغ ىذام:الدنننيخة الشلػينننة،ج -(1)

، واأنننغ 296 – 294م ،ص1968سنننالم" ، األمػال،تحقينننق: دمحم خلينننل ىخاس،مرنننخ 
ػال ، تحقيق/ ننا خ ذيننب ،ينناز، مخكنند السلننظ ،يرننل زنجػيننو" أحسننج أننغ مخلننج "،األمنن

، حسيج 472 – 466ص2م،ج1986( 1للبحػث والجراسات اإلسالمية ، الدعػدية، )
، أ ننخم العسخي:الدننيخة الشلػيننة الرننحيحة ،محاولننة 47-41 : مجسػانة الػوننائق ،ص 

لتصليننننننق قػااننننننج السحننننننجويغ فنننننني نقننننننج روايننننننات الدننننننيخة الشلػيننننننة ، م تبننننننة العلي نننننننان ، 
 .284،  285ص1(،ج5لخياز، )ا

 . 29دمحم حسادة:مفيػم التدام ،ص -(2)
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 :اآلتخك بشػد الرحيفة التعميق عمىويساغ 
 قيادة الجولة: -(ٓ

 السجوشننة، لدنناان األعمننى الننخئيذ ىننػ  -  عميننو وسننمعبننمى  - الخسننػل
 ليفرننننس األفننننخاد بننننيغ الخننننالف ولننننا ت الكبننننخى  القزننننا ا عميننننو ضخْ ّعننننوتَ 

ا خص الشبمػضػع الحخب والدمع ىػ مغ اخترا،و فييا  (ٓ) .أ زي
 السػاششة لمجسي : -(ٔ

السدننمسيغ  لجولننة اإلسننالمية لننع تكننغ محرننػرة فننخا ليننث إن السػاششننة فننخ
السجوشنة منغ  السكيسنيغ فنخ س نرت الرحيفة عمى اعتبنار اليينػدولجىع، ب
ودوشيننة متدنناوية منن   لقننػق سياسننيةمننغ ليننع  ،ولننجدت منناالجولة مننػاششخ

.ة   مافػلة لجسي  الصػائوحمَّ ، فغلقػق السدمسي
(ٔ) 

 الحخية الجوشية: –( ٕ 
ا –مػاد الرحيفة لمييػد  ليث كفمت إلجى  لخيتيع الجوشينة، -ولغيخىع أ زي

  (ٖ)".أن لمييػد دوشيع ولمسدمسيغ دوشيع"و ،(ٕ)حخية العقيجة مافػلة لمجسي ف

                                 
 .92أخكات أحسج :دمحم والييػد،ص – (1)
 الشطنننننام فننننني:العنننننػاسنننننليع  دمحم ،291ص1أ نننننخم العسخي:الدنننننيخة الشلػينننننة الرنننننحيحة،ج-(2)

دمحم ،54ص م،1981، 5،  السرنننننننخي،القاىخة اإلسنننننننالمية،الس تب للجولنننننننة الدياسننننننني
فننننني النننننجاػة منننننغ خنننننالل الدنننننيخة  -ةنننننل    الينننننو وسنننننلع -أمحننننندون: منننننشيج الشلننننن 

 3الرننننننننننننننحيحة،دار الدننننننننننننننالم للصبااننننننننننننننة والشذننننننننننننننخ والتػزيننننننننننننننج والتخجسة،مرننننننننننننننخ  
 . 311م،ص2116

دمحم أمحنننننننننندون: مننننننننننشيج ،  291ص1أ ننننننننننخم العسخي:الدننننننننننيخة الشلػيننننننننننة الرننننننننننحيحة،ج-(3)
 . 311الشل ،ص

 . 114ص2اأغ ىذام: الديخة الشلػية،ج -(4)
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 خرػبية الصػائو:-(ٖ

خرػبنية لكنس شائفنة منغ الصػائنو تتفنق وعقينجتيا  تحجثت الرنحيفة عنغ
السدمسػن عمى الخغع مغ ىحا فو ،وعاداتيا وتقاليجىا   وتجخس فييا اآلخخون 

 وغيخ السدمسيغ

القننننات بيننننشيع عالقنننات شننننخف، و  خيانننننة أبنننجقاء لسيسننننػن، وتكنننػن الع
 ( ٓ).بيشيع

 الجفاع عغ الػشغ:-( ٗ

فالبشج األول وجل عمى التدام الييػد بنجف  قدن  منغ نفقنات الحنخب الجفاعينة 
 أن مدننمسيغ وغيننخ غيمدننمس السجوشننة سنناان يننو فننإن عمننىعمو ،عننغ السجوشة

 اماد ي  وتعاونػا

ننننن   وػجنننننو قنننننج اعتنننننجاء  أ متدنننننانجوغ ونننننخدوا أن ا،وعمييعوعدننننناخيي  اوأدبيي
 (ٔ)ع.لسجوشتي

 محاربة الجخيسة: –( ٘

 لننقومغ مختكبييننا، رننحيفة مدننؤولية الجننخائع ولرننختيا فننخفقننج لننجدت ال
إوننػاء أ    حطننخفإنننو لننحلظ ،السصي  غوتننؤمُِ  السفدننج تعاقنن  أن "جساعننة"ال

                                 
 .92 والييػد،صأخكات أحسج :دمحم - (1)
دمحم أمحننننننننننندون: مننننننننننننشيج ،286ص1أ نننننننننننخم العسخي:الدنننننننننننيخة الشلػيننننننننننننة الرنننننننننننحيحة،ج-(2)

 . 311الشل ،ص
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،"إ  منننغ ضمنننع (ٓ) ،والسجنننخم وشالنننو العقننناب وإن كنننان منننغ الستعاىنننجوغ.مجخم
 (ٔ)إ  نفدو وأىس بيتو". -)ويمظ(-وأثع فإنو   وػتغ

 شخرية العقػبة: –( ٙ

،وىػمبنجأ (ٕ)"وإنو    أثع امخ  بحميفو،وإن الشرنخ لمسطمنػم" فييا  جاءفسسا 
   ة ا نتقنام منغ الجنانخبنػر  ذلظ الػقت الح  كاننت العقػبنة فنخ ججوج فخ

كسنا أننو وترنس  ، وأوليائنو نيمينا منغ أقنارب الجنانخ تكو فينو عشنج لنج فنخ
 الجة مغ أىع وضائو الجولة وسمصاتيا بػ 

ننننن وىنننننى وضيفنننننة إقنننننخار القنننننانػن والشطنننننام، أو منننننا  صمنننننق عمينننننو ع مّ "بالدُِ
نا"،وما كان لجولة أن تدتحق ىحا جتساعخ  ا ا سع مالع  اغ قانػنيا محتخمي

    (ٖ)تقخيخ الحقػق ألبحابيا . فخ فػق أرضيا،وقزا ىا عاد ي 

 إجارة قخير: –( ٚ

الرحيفة الييػد منغ إجنارة قنخير أو نرنخىا لينث جناء" فقج مش  ألج بشػد 
بنننمى   عمينننو  - وكنننان الشبنننى، (ٗ)وإننننو  تجنننار قنننخير و  منننغ نرنننخىا" 

غخبنخ السجوشنة  تسنخُّ  التعخض لتجنارة قنخير التنخ،ف مغ ىحا  دتيج -وسمع

                                 
 نفذ التػويق الداأق.  -(1)
 . 114ص2اأغ ىذام: الديخة الشلػية،ج -(2)
 نفذ السرجر الداأق. -(3)
دمحم أمحنننننندون: مننننننشيج  ،68،صاإلسننننننالمية للجولننننننة الدياسنننننني الشطننننننام فنننننني:العننننننػا دمحم-(4)

  . 311الشل ،ص
 . 114ص2اأغ ىذام: الديخة الشلػية،ج -(5)
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 لنئال تنؤد  عمنى اليينػد فالبنج منغ أخنح ىنحا التعينج شخيقينا إلنى الذنام، فخ
 (ٓ).إلى الخالف بيشيع وبيغ السدمسيغ خيرإجارتيع لتجارة ق

 العالقة م  العخب الستيػدوغ: -(ٛ

منن  الستيننػدوغ مننغ  عننجة بشننػد مننغ الرننحيفة تحجوننج العالقننة فننخ وقننج جنناء
وقج ندبتيع البشػد إلى عذنائخىع العخبينة،وأقخت لمفينع من  األوس والخدرج،

 (ٕ)"عػف أمَّة م  السؤمشيغ جاء " وإن ويػد بشخفقج ،(ٔ)السدمسيغ.

 خخوج الييػد مغ السجوشة بإذن: –( ْٓ

كسا مش  ألج بشػد الرحيفة الييػد مغ الخخوج مغ السجوشة إ  بعج استئحان 
كاتيع كان  دنتيجف ، وىحا القيج عمى تحخ -بمى   عميو وسمع -الخسػل 

لننخوب الكبائننس خننارج  كالسذنناركة فننخ بشذنناف عدنناخ   مننشعيع مننغ الكيننام
، واليينننػد وسنننمسيا ا جتسننناعخ ا قترننناد  يننناأمش سنننا ونننؤثخ فنننخالسجوشنننة م

   (ٖ).مية  ج  أن  خزعػا لشطاميا العامالجولة اإلسال برفتيع مػاششيغ فخ

 نطام األلالف: –( ٓٓ

كسنننا أن السعاىنننجة امتنننجت بسػجننن  ألنننج بشػدىنننا لتذنننسس لمفننناء السدنننمسيغ 
س شنننخف إذ شنننخف ىنننحا البشنننج عمنننى كنننولمفننناء اليينننػد منننغ الكبائنننس األخنننخى 

                                 
 . 291ص1أ خم العسخي:الديخة الشلػية الرحيحة،ج-(1)
دمحم أمحننننننننننندون: مننننننننننننشيج ،291ص1أ نننننننننننخم العسخي:الدنننننننننننيخة الشلػيننننننننننننة الرنننننننننننحيحة،ج-(2)

 . 311الشل ،ص
 مغ ىحا البحث.  14، ويخاجج ص 114ص2اأغ ىذام:الديخة الشلػية،ج -(3)
 . 291ص1ا:الديخة الشلػية الرحيحة،جأ خم العسخ -(4)
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نااآلخخ، مفاء الصخفمرالحة ل "إ  منغ لنارب  لكغ السدنمسيغ اسنتثشػا قخيذي
 (ٔ)لالة لخب معيع. انػا فخألنيع ك،(ٓ)الجوغ"

 السجوشة لخم رمغ: –( ٔٓ

 قػل" وإن وثنخب  بسػج  البشج الح  وشة لخميا رمشياكحلظ اعتبخت مشصقة السج
   قتننننس بننننيجىا، و   قصنننن   ،أ (ٕ)لننننخام جػفيننننا ألىننننس ىننننحه الرننننحيفة "

ىننحه السننادة األمننغ داخننس السجوشننة ومشعننت الحننخوب  ضيننخت.وبحلظ أخىاشننج
 (ٖ) الجاخمية.

 (ٗ) .جديةلع َ صم  مشيع أن وجفعػا  -لمرحيفة اشبقي  -الييػد -( ٕٓ

وتننجِل الرننحيفة د لننة واضننحة عمننى الخصننػف التننخ أقننام الشبننخ األمننة عمننى 
ت أجينندة لاػمننة ذلننظ الػقنن عامننةوتحننجث عننغ  إنو دسننتػر ماتننػب،أساسننيا

الخابننة لألمننة الػليجة:)الجفاع،والتذننخي ،وإدارة ة الدياسنني وعننغ ا لتياجننات
لننج انات، ولننع  اننغ أساسننيا ،لقننج كانننت أمننة متعننجدة ا العجالننة،وأمػر أخننخى(

.إقميسييا أو قبمييا
 (٘) 

                                 
 مغ ىحا البحث.  14،ويخاجج ص 114ص2اأغ ىذام:الديخة الشلػية،ج -(1)
دمحم أمحنننننننندون:مشيج ،292، 291ص1أ ننننننننخم العسخي:الدننننننننيخة الشلػيننننننننة الرننننننننحيحة،ج-(2)

 . 312الشل ،ص
 مغ ىحا البحث.  14يخاجج ص  -(3)
دمحم أمحننننننننننندون: منننننننننننشيج  ،292ص1أ نننننننننننخم العسخي:الدنننننننننننيخة الشلػينننننننننننة الرنننننننننننحيحة،ج-(4)

 . 312الشل ،ص
 .92أخكات أحسج :دمحم والييػد،ص – (5)
 . 93، 92أخكات أحسج:دمحم والييػد،ص،445حسيج  :مجسػاة الػوائق،ص - (6)
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 مثننال غيننخ عمننى نرػبننيا فننخ واضننحة جنناءت الػثيقننة ىننحه أن والحكيقننة
 تشطننيع فننخ الشاشننئة لجولننةا التاجتننو مننا أغمنن  نرػبننيا وشننسمت سننبقيا،
 فنخ الشطنخ خنالل الػثيقنة،مغ ىنحه بنياغة دقنة وتتزح الدياسية، شؤونيا
  الجولية، السعاىجات نرػص

 السعشننى فننخ خننالف مننغ نرػبننيا تثيننخه الحننجوث،وما العرننخ فننخ والجسنناتيخ
 (ٓ).والتصبيق

ليث اعتننخف اإلسننالم باننس ىننحه الرنحيفة، خوىانحا تجمننت عطسننة اإلسنالم فنن
ا تابنو وليين، و  با اا سنساويي ىؤ ء الحوغ    عتخفػن بنو دوشين لتى"اآلخخيغ"، 

  (ٔ) !رسػ ي -بمى   عميو وسمع -و  بشبيو ، اإلييي 
قنننج عخفنننػا إشنننار الػلنننجة اإلندنننانية الجامعة، خففالشننناس شنننعػب وقبائنننس،

ػد و  قيننام و  وجننيفة دولننة السجوشننة عمننى عيننج الخسننػل،التعجد ننة مشننح بننح
والقبمة الثقافينننة إشنننار ولنننجة السخجعينننة الحزنننارية، خ  فنننلينننحه التعجد نننة إ

لكيقنة  –وعنغ ىنحه الحكيقنة الكنيع واألخالق، مشطػمنة خ تفاق ف،والػالجةا
الػثيقننة  ختبننعت –تشننػع واخننتالف وتسنناود الخعيننة فننى إشننار الػلننجة الجامعننة 

 .خوالدياس   تخاثشا الجستػر  خالسشيجية األولى ف
إل سانيننننة إشننننار السشطػمننننة ا خ"لألمننننة" فننننتشػعننننت الذننننخائ  الجوشيننننة وىاننننحا 

إشار  خوتشػعت لغات الخعية وقػمياتيا ف الػالج .. خواألخالقية لمجوغ اإللي
ولنجة  خاألقناليع والػ  نات اإلسنالمية فن -بعنجذلظ  -ولجة األمة.. وسنتتشػع

بمنننػره  اا إسنننالميي إنجازي ،كػن "الحزنننارة اإلسنننالمية" الػالنننجة،وسنننتدار اإلسالم
                                 

 . 56،57 اإلسالمية،ص للجولة الدياسي الشطام في: العػا دمحم – (1)
م 2111 ،1الذخوم،مرنننخ السدنننيلة الكبصينننة حقنننائق وأوىنننام ،م تبنننة  يدمحم اسنننارة:ف – (2)

  6،5ص
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  والمغننات الننجوغ والسننحاى:خئننو كننس الفخقنناء الننحوغ تسنناودوا فننشاب خوأسننيع فنن
والحزننننارة اإلسننننالمية، بعننننج أن  الكننننس سيرننننصبغ برننننبغة الثقافننننة واألقاليع

 خاريننث القج سننة والذننخائ  الدننابقة فننكننس السػ  -ىننحه الحزننارة  –اسننتػعبت 
  (ٓ)سساتيا وقدساتيا. 

 )اتاريخيي  الرحيفةاألدلة عمى بحة )-(د
ننناحيحة بننن السجوشنننة بنننحيفةو  ،وذلظ بذنننيادة السدتذنننخقيغ أنفدنننيع تاريخيي

 لعجةأسباب مشيا: 

 –بعنج وفناة الخسنػل ويدينف مثنس ىنحه الػثيقنة  لع  اغ أللج أن  جخ أنو  -
ويحننتفظ  بس"األمننة"، خجرج فييننا غيخمدننمسيغ فننوينن -بننمخ   عميننو وسننمع 

 حكخفييا بسػاد ضج قخير،أو  جعس أىسية الخسػل قميمة بينحه الجرجنة،فمع َون
 (ٔ)إ  مخة والجة.

يعة، ُسنننخج،ودْ فّ تيع،ومَ عْ بّ ومشينننا:وجػد تعبينننخات قج سنننة كثينننخة مثنننس:عمى رْ  -
 مناأن لغة الرنحيفة لغنة قج سنة ولنيذ فيينا  تؤكجواباء،واعتب ،وأوتغ،فيى 

  (ٕ).حسس الصاب  اإلسالمخ 

                                 
 .11،صدمحم اسارة: في السديلة الكبصية – (1)
(2) 

 .   84، صأخكات أحسج:دمحم والييػد–
، نذننننخ  تحليننننل نقننننجي لرننننحيفة ي ننننخب وآلرا  السدتذننننخقيغ بذننننينيامحسننننػد النننن  مخاد: -(3)

 وىنع اإلسنالم جا  التي الحال:و ينيع،والسعش  حالتيع:"ربعتيع" .174،صم2112الباحث 
و"السفخح": الس قل بالنجيغ،وتخوا بنالجيع،وىي أنشفذ السعش ،"والجسنيعة":العطيسة،وىي ؛الييا

فنني األةننل:ما يخننخج مننغ حلننق البعيننخ إذا رغننا،وأراد أيننا ىشننا: مننا يشننال اننشيع مننغ ضلننع؛ و 
"ااتبصنننو":أي قتلنننو بنننال جشاينننة تػجنننب القتنننل؛و"أوتا":أا أىلنننظ.اغ ىنننحه األلفنننا  يخاجنننج،اأغ 

 7وج ،541ص2)دت(،ج 1خم"،لدنننننان العنننننخب، دار ةنننننادر،أيخوت، مشطنننننػر"دمحم أنننننغ م 
،حدنننننيغ الننننني األحسنننننجي :" م اتينننننب الخسنننننػل" ، دار  458، 84،99ص 8وج ،347ص

  . 256، 255ص 2ةعب أيخوت،)دت(، ج
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 الحنجوث الشبنػ  والتناريخكتن   خجػد نرنػص مشينا فنىحا إضافة إلى و و  -
 :ومغ ذلظوغيخىا 

عننننغ  خشينننن"الو "إجارة أدننننناىع"،و،"لسا ننننة السحننننُجث"و م"،اأن وثننننخب لننننخ " -
رضنى    -خصبشا عمنخُّ قنػل ألنجىع: منغ ذلنظو  "خمحالفة مػلى شخز رخ

ه إ  كتاب   ومنا فنخ ىنحه الرنحيفة،فييا أفقال: )ما عشجنا كتاب نقخ -عشو
ث فيينا الجخالات،وأسشان اإلبس،والسجوشة لخم ما بيغ عيخ إلى كنحا،فسغ ألنج

 ا أو روى فييالجثي 

ا،فعميننو لعشننة   والسالئكننة والشنناس أجسعننيغ    قبننس مشننو بننخف و  محجثي 
عننجل،ومغ تننػلى غيننخ مػاليننو فعميننو مثننس ذلظ،وذمننة السدننمسيغ والننجة فسننغ 

 (.ذلظفعميو مثس  أخفخ مدمساي 

التفظ بالرحيفة فنخ جنخاب سنيفو  وقنج سنئس ذات ونػم عسنا  اويقال إن عميي 
القخرن ومننا فننخ ىننحه ا غيننخ القننخرن فأجنناب:قننج تننخك شننيئي  ػل  إذا كننان رسنن

مزنسػن عنغ  كنان  دنأل ولنيغ -)التخ كانت فخ جخاب سنيفو( -لرحيفةا
 ، جي السحكػرةالرحيفة 
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ن فخ ا عنغ العقنس،وعغ اقتزاب بامسات أو تعبينخات َ فينع مشينا أن فيينا كالمي
 (ٓ).فج ة األسيخ،وأنو   َ قتس مؤمغ فخ كافخ

ى بشننات الخسننػل أعمشننت فننخ مدننجج السجوشننة أنيننا تجيننخ زوجيننا أن إلننج-
الننح  َشمقننت مشننو باإلسننالم والننح   -)وكننان مذننخكاي مننغ أىننس ماننة(-الدننابق

 رضنخ زيشن  بنخخت:  تقالن عشيا   رضخ عائذة عغ  ادخس السجوشة سخي 
 عسنمَّ  فمسنا ت:قالن الخبي  بغ العاص أبا تَ خّ أجْ  قج إنخ الشاس أويا:  عشيا  

 الشننناس عمنننى أقبنننس بنننالتو منننغ  -بنننمخ   عمينننو وسنننمع –    رسنننػل
 دمحم نفنذ والنح  أما":قال نعع:قالػا"؟سسعت ما سسعتع ىس الشاس أويا":فقال
 جيننخ عمننى  إنننو سننسعتع مننا مشننو سننسعت لتننى كننان بذننخء عمسننت مننا بيننجه

 ابشتنو عمنى فنجخس  -بمخ   عميو وسمع –  انرخف ثع،السدمسيغ أدناىع"
 (ٔ)."لو حميغتْ    فإنظ إليظ  خمز   و مثػاه أكخمخ بشية أ ":فقال زيش 

                                 
 السدنننشج الجنننامجل" إسنننسااي أنننغ دمحم   النننج أأنننػالبخننناري:" يخاجنننج الننن  سنننليل الس ال: –(1)

-وأيامنننو وسنننششو -ةنننلي   الينننو وسنننلع –  رسنننػل أمنننػر منننغ السخترنننخ الرنننحي 
 3ت  أيخو ،  يخ،اليسامنننة اأنننغ دار،البغنننا دينننب مرنننصف .د)ةنننحي  البخننناري(،تحقيق 

 ةنحي "،  الحجناج أنغ مدلع ،مدلع:" أأػ الحديغ1157ص3،ج53ص 1م،ج1987
 . 1147، 1146ص 2،جأيخوت،العخبي التخاث إحيا  دار،الباقي الج فؤاد دمحم،مدلع

 القنننادر النننج مرنننصف غ،تحقيق الرنننحيحي الننن  السدنننتجرك"، النننج  أنننغ دمحمالحنننا ع" –(2)
 الخبيننج أأننػ:"الةالانني،369ص 4،جم1991 1ت،  أيننخو  – العلسيننة الةتننب دار،اصننا

 وال الوننننة   رسننننػل مغننننازي  مننننغ تزننننسشو بسننننا اا تفا "،األنجلدنننني مػسنننن  أننننغ سننننليسان
 1،  أيخوت،الةتنننننننننب انننننننننالع،الي النننننننننجيغ اننننننننند النننننننننجيغ  سنننننننننال دمحم،تحقيق:الخلفنننننننننا 

  39ص2،جىن1417
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، (ٓ):" عقننج عمننييع أدننناىع"قال بعننج فننتح ماننة الخسننػل خصبننة ألقاىننا وفننخ -
:"و  َ قتننس خصبننة أخننخى  فننخو  بعننس بشػدىننا.وىننخ إشننارة غيننخ مباشننخة إلننى 

 –   رسنػل سنيف جفنغ فنخ قنخأت:قنال عنامخ عنغ جنابخ عغمدمع بانافخ"،
  فخ مفخح وتخك و  السؤمشيغ، عمى العقس: الفقار ذ  -يو وسمعبمخ   عم

 ،باافخ مدمع  قتس و ،اإلسالم

فخ جخاب سيف الشبخ، السعخوف  اإن الشز كان محفػضي :(ٔ)سعج ابغ ويقػل
  .ع بعج وفاتو إلى عمخِ والح  َسمُِ بح  الفقار،

فخ  ىذام، كان قج تمقى الشز غابغ إسحاق،الح  تخج  إليو سيخة اب أن -
،وأننو كنان  ذنيخ وينجعى "عبنج  " ألج ألفاد عمخ بنغ أبنخ شالن مغ زمشو 

 (ٕ)إلى نز ماتػب.

   (ٖ)شيجوا برحتيا. ذأنأن معطع السدتذخقيغ السيتسيغ بيحا ال -

 نقس الييػد لمرحيفة. -(ىن
بنمى   عمينو  -الستدامح الح  بنجر منغ الخسنػل سػقفال مغ الخغع عمى

 خفننننن جننننناء لسنننننا غيخمخمرنننننيغ  أنينننننع كنننننانػاإ  تجننننناه اليينننننػد ، -وسنننننمع

                                 
 . 296ص2البخارا:ةحي ،ج : – (1)
،أيننخوت –"دمحم أننغ سننعج أننغ مشيج"،الصبقننات الةلخا،تحقيق:حدننان  بنناس، دار ةننادر -(2)

 .486ص  6.جم 1968 1 
 .92ص2،جاأغ ىذام:الديخة الشلػية -(3)
لدنشػية،مج سخجشت ف  دراسنة بعشنػان" دسنتػر السجيشة"،السجلنة ااسنالمية ربنج امشيع:  -(4)

م،ومنػنتجسخي وا :دمحم فنن  السجيشننة.اغ ىنحا السػضننػب يخاجج:أخكننات أحسننج: 1964، 8
 .174،صتحليل نقجي لرحيفة ي خب،محسػد الي مخاد:84،97دمحم والييػد،ص 
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 مننغ معننخوف ىننػ كسننا أمننخىع وننجبخون  ريثسننا قبمػىننا أنيننع الرننحيفة،ويبجو
 .ذلظ بعج السدمسيغ مغ مػاقفيع دراسة

فقج راح الييػد عقن  كتابنة الرنحيفة  اينجون لإلسنالم والسدنمسيغ بالجنجال 
،فسنا كنان (ٔ)،وبسحاولة الػقيعة بيغ األوس والخدرج تنارة أخنخى (ٓ)العكيع تارة

عمننى  تحسننس أذاىننع ،وسننامحيع ،لتننى إذا ررىننع مجسعننيغأن مننغ الشبننخ إ  
 (ٕ)ر عمييع ، وجازاىع بغجرىع.االتشكيس بو ومحػ دوشو، استج

 (ىن ٔ)غجر بشخ قيشقاع

،وكنانػا   (ٖ)فنخ أخرن  بقناع األرض شنسال السجوشنة خكانت مدنتػششاتيع فن
غ رأوا انترنننار ،بنننجت البغزننناء منننغ أفنننػاىيع لنننيأبنننحاب بنننياغة وتجارة

 دننتفدون فيننو عػاشننو  اوقالػا شننعخي ماننة  خسيغ الكبيننخ عمننى مذننخكالسدننم
سننػقيع  خءة أن تحخشننػا بننامخأة مدننمسة وىننى فننبيننع الننجنا توبمغالسدننمسيغ،

فخنننالفػا كنننس العينننػد والسػاثينننق، فحنننق عمنننييع الصنننخد منننغ وسنننخخوا مشيا،
 (ٗ).أكبخمغ ىحا ،وكانػا دتحقػن عقابياالسجوشة

  

                                 
( 2ميننجي رزم   أحسج:الدننيخة الشلػيننة فنني ضننػ  السرننادر األةننلية ،الخيننناز  ) – (1)

 .375، 374 1،ج 1424
 .93ص3:الديخة الشلػية ،جاأغ ىذام – (2)
 .187م،ص 1987( 3دمحم الغدالي: فقو الديخة ،دار القلع ،دمذق ، ) – (3)
أحسننننج إأننننخاليع الذننننخين:م ة والسجيشننننة فنننني الجاىليننننة وايننننج الخسػل)ةننننل    اليننننو  – (4)

 .246م،ص1985وسلع(،دار الفةخ العخبي، مرخ 
 . 7-5ص3ديخة الشلػية ح، اأغ ىذام: ال381 - 367ص 1جي : السغاز يالػاقج (5)
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 ( ىن ٖ) زيخغجر بشخ الش

ا السذنننخكيغ عمنننى عنننػرات عنننػ مْ كنننان مسنننا سنننجمو السؤرخنننػن عمنننييع،أنيع أشّ 
 ػا، فخلعخكة ألج التى خدخ فييا السدمسػن غدوة ألج وبعج م خالسدمسيغ ف

نن لننحلظ ومنن  ،القزنناء عمننى اإلسننالم والسدننمسيغ فننخ اوبننجأوا  فكننخون عسميي
 خياناتهه:

 :نقزيع لعيج السدمسيغ -

ع وبيغ السدمسيغ كاننت تحنتع عمنييع أ  ونؤوا عنجويا وذلظ أن السعاىجة بيشي 
عنجاء ،،بس أرشنجوا األولكغ بشخ الشزنيخ لنع ومتدمنػا بينحا الذنخف لمسدمسيغ ،

وقج لجث ذلظ فخ غيخ مشاسبة،اتزح ىحا فخ السجوشة ، إلى مػاشغ الزعو
ا غدوىنا مئ -قبس أن  دمع -يغ قاد أبػسفيانل تى راك  إلنى السجوشنة قابنجي

فقام ،(ىن ٔ) بالدػيق"يسة قخير فخ "بجر"،وىى الغدوة السعخوفة"انتقاميا ليد 
بننالػقػف معننو وضننيافتو، لننيذ ىننحا  سننيج بشننخ الشزننيخ" سننالم بننغ مذنناع "

 (ٓ)فحد ،بس دلو عمى عػرات السدمسيغ،فعمع السدمسػن باس ىحا.

شنننػ لقتنننال السدنننمسيغ،عسس ب (،ىننننٕ)سنننشة  ولسنننا نننندل السذنننخكػن "بألنننج" -
ػىع عمنى نقناف ودلَّن ػىع عمنى قتنال السدنمسيغ،ولزَّ ،الشزيخ كجػاسيذ ليع

 (ٔ).الزعو الخابة بالسدمسيغ

                                 
اأننننغ إسننننحام" دمحم أننننغ إسننننحام أننننغ يدننننار السجني":الدننننيخ والسغننننازي، تحقيق/سننننييل  – (1)

 ، الػاقننننننننننننننننننننجي:السغازي،291ص3م،ج1978( 1زكننننننننننننننننننننار،دار الفةخ،أيننننننننننننننننننننخوت،  )
 م.169ص1ج

 م.169ص1الػاقجي:السغازي،ج – (2)
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 محاولتيع اغتيال الشبخ)بمى   عميو وسمع(: -

وقج لاولػا ىحا غيخ منخة ، مشينا ليشسنا ضنغ  مذنخكػ مانة عمنييع  غتينال 
خ ا شتخاك فخ مشاضخة دوشينة بنيغ الخسػل ، ومغ ثع عخض ويػد بشخ الشزي

وكاننت الخصنة عجد منغ السدنمسيغ عمنى رأسنيع الخسنػل ،  بارىع،عجدمغ أل
أن  قننننػم ثالثننننة مننننشيع أثشنننناء السشنننناضخة بصعننننغ الخسننننػل بخشنننناجخ  تقتزننننخ

مدنسػمة،ولكغ امنخأة مننشيع أفذنت سننخىع لسدنمع ،النح  أخبننخ الشبنخ بغننجرىع 
 (ٓ)،فخج  عشيع ولع  قابميع.

ييع فنخ نفنخ تكخرت محاولة بشخ الشزيخ اغتيال الخسػل عشنجما خنخج إلنو  -
عسننخو بننغ قتميسننا  بشننخ عننامخيشيع فننخ د ننة قتيمننيغ مننغ مننغ أبننحابو  دننتع

نا ألبنحابو بصخيق الخصأ -رضى   عشو -أمية ،وعمى النخغع منغ أن انتقامي
فخبنة  بشخ الشزيخ استقبمػا الخسػل بالبذاشنة والتخلناب، إ  أنينع وجنجوىا

دل النح   جمنذ السشن غتيالو، وقخروا ذلظ بأن ومقػا عميو بخخة منغ فنػق 
 (ٔ) فأخبخه جبخيس بالسؤامخة فانصمق مدخعيا إلى السجوشة.تحتو،

خوج بانننس وَسنننسح ليننع بنننالخى بصنننخدىع مننغ السجوشة،بنننالش اكتفننىومنن  ذلنننظ ،
دفظ مشيا قصخة،ولسمنػا كنس ت لعودما ىع مرػنة أمػاليع محسمة عمى اإلبس،
 (ٕ).وىجمػا بيػتيع كيال  دتفيج مشيا السدمسػن شىء  دتصيعػن لسمو،

                                 
"  اليسنناني الرننشعانيأأننػ ب ننخ الننج الننخزام أننغ ىسننام أننغ نننافج الحسيننخي  الننج الننخازم"  – (1)

( 1:السرنننننننننشف، تحقيق/حلينننننننننب النننننننننخحسغ األاطسي،الس تنننننننننب اإلسنننننننننالمي،أيخوت، )
 .359ص5م،ج1983

 . 137ص 4، اأغ ىذام: الديخة الشلػية ح344ص 1جي : السغاز يالػاقج -(2)
:تناريخ ي ، الصلخ 137ص 4،اأغ ىذام:الدنيخة الشلػينة ح344ص ،1ي،ج:السغاز يالػاقج (3)

 . 341حسادة:مفيػم التدام ،ص ، دمحم552، 551 ص2، ج
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 ( ىن ٗ) غجر بشخ قخيطة

خ الغنجر لقج فاق ويػد بشخ قخيطة إخػانيع مغ بشخ قيشقناع وبشنخ الشزنيخ فن
 خالل ببشػد بحيفة السجوشة.والخيانة بالسدمسيغ ،واإل

 -(لينننث مػقعنننة الخشنننجق وىنننى األلنننداب) –   العنننام الخنننامذ اليجنننخ  خفنننف
كيغ س مننغ السذننخ عذننخة ر ف مقاتنن خألاشننت جيننػش األلننداب بالسجوشننة فنن

لنننع تذنننيجه شنننبو الجدينننخة منننغ  قينننس   لذنننج عدننناخ  خواألعنننخاب وغينننخىع فننن
وكان الستػقنن  أن وشزننع بشننػ قبس،ليشيننا تعننخض السدننمسػن لطننخوف قاسننية،

ػص قخيطنننة إلنننى بنننفػف السدنننمسيغ ضنننج القنننػات الدالفنننة بشننناء عمنننى نرننن
عاننذ ىننحا فقننج فننػجىء  لننجث  ، لكننغ الننحالسعاىننجة السبخمننة بننيغ الصننخفيغ

ولع وخاعننػا حشننتيع،أخصننخ أوقننات م خطننة  خػنننػنيع فننقخي خالسدننمسػن ببشنن
نن ا نزننسام إلننى بننفػف  خػا فننبس إنيننع سننعا،و  لمعيننػد لخمننة،لمجننػار لقي

،ولقنج ألنجث ااأللداب لمتعجيس بدحق السدمسيغ والقزناء عمنييع قزناء تامي 
ن خانزنسام بشن بننفػف السدنمسيغ ألنينع مننا  خفن اا شنجوجي قخيطنة لأللننداب فدعي

وقنج بنػر لشنا القنخرن  (ٓ)تمظ الطخوف خمثس ىحا ف تػقعػن أن  حجثكانػا و
 ْوُإذّ  ُمنّشَكعّ  ْأّسنْفسْ  ْوُمنغّ  ْفنّػُقَكعّ  ُمنغّ  ْجناَءوَكعّ  ُإذّ  الكخيع ىحا السػقنف لنيغ قنال:

 اّبَتُمنخْ  َىْشاُلنظْ   الطَُّشػْننا ُبناعَُّ  ْوْتَطشُّنػنْ  اّلْحْشناُجخْ  اّلَقَمنػبَ  ْوْبْمْغتُ  اأّلّْبْرارَ  زْاْغتُ 
ا ُزّلدْا ي  ْوَزّلُدَلػا َشػنْ اّلَسّؤمُ   (ٔ) .ْشُجوجي

                                 
 – 586ص 2:تنننننناريخ ،جي ، الصلخ 152-144ص3،ج الشلػيننننننة اأننننننغ ىذام:الدننننننيخة – (1)

 .324، دمحم حسادة:مفيػم التدام ،ص 588
 .11،  11سػرة األحداب: آية  – (2)
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النح   واختاروا ىنع القاضنخحاكسنة عادلنة،أقام ليع الشبنى موبعج زوال الغسة،
وىى أن  ختار السجخم السجان سابقة ىى األولى مغ نػعيا، فخ حاع عمييع،

بننننغ معنننناذ رضننننى   فاختاروا سننننعج قزننننيتو، و الننننح   فرننننس فننننخقاضننننيْ 
تنس كنس فحاع عمنييع سنعج أن  قس الخسػل ىحا،بُ وقْ مية،الجاى لميفيع فخعشو،

 يخ الخيانة العطسى التنخوىػ لاع عادل نطمغ  دتصي  لسس الدالح مشيع،
 . ارتكبػىا

 لمشرارى والخمفاء الخاشجوغ عيػد الشبخ مغ  : ثانييا

 لمشرارى  مغ عيػد الشبخ أ( :

   (ٓ)جنخانمغ عيػد األمان التخ كتبيا الخسػل لمشرنارى،ما كتبنو لشرنارى ن
ولننع تذننسس  عننت بننيغ الخسننػل وييننػد السجوشننةقُِ السجوشننة قننج وَ وإذا كانننت وثيقة

لننننع  اننننغ بيننننا  ن وثننننخب وقتئننننح  أالسدننننيحييغ،فقج تننننع ذلننننظ لدننننب  بدنننني ،
وثننخب  -ومعيننع كبارالخلبنان -نجنخان نرننارى  وفنج لكغ عشننجما زارمدنيحيػن،

فدنننو الػقنننت ن فنننخ أرادوا،اعتشننناق اإلسنننالما مننن  الخسنننػل ورفزنننػا و وتحننناور 
كنان  سانغ بنو  خوف الػاردة بالرحيفة بالقنجر النح ا نزسام إلى األمة بالذ

رجاليمنننغ ابعث معشنننا وقنننالػا لمخسنننػل:،تصبينننق ىنننحه الذنننخوف عمنننى مشصقتيع
وقننج شا،أشننياء اختمفشننا فييننا مننغ أمػال بظ تخضنناه لشننا  حاننع بيششننا فننخأبننحا

                                 
 الننن  أىلينننا وكنننان الخنننالي، الخبنننج قنننخب مشينننا، الذنننخم  إلننن  ادنننيخ، بنننالد مغنجنننخان: – (1)

"،معجع   الج أأػ الحسػي    الج أغ ياقػتياقػت الحسػا:" .سالماإل قلل الشرخانية
 . 266ص5،)دت(،جأيخوت ، الفةخ دارالللجان،
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لشرننارى  ة بننغ الجننخاح قاضننيياأجننابيع الخسننػل إلننى شمننبيع ، فعننيغ أبننا عبيننج
 (ٓ).نجخان

ُبّدنُع ّللِاُ  ":لشرنارى نجنخان -بمى   عميو وسمع - عيج الشبخ جاء فخ
ُجْػاَر ّللِاُ ْوُذِمَة َمْحِسج  الِشُبِخ ْعْمى ْأّنَفُدُيّع  لاشيتيعْسُغ الِخُليُع ْوُلْشّجْخاْن و الِخلّ 

ّع ْوْعُذنننيْخُتُيّع ْوْتنننْبُعُيّع ْوْأّن ْ  ْوُمِمنننُتُيّع ْوْأّرُضنننُيّع ْوْأّمنننْػاُلُيّع ْوْغننناُئُبُيّع ْوْشننناُىُجىُ 
َ ْغِيَخوا ُمِسا ْكاَنػا ْعْمّيُو ْوْ  َ ْغِيَخ ْلِق ُمّغ َلَقػُقُيّع ْوْ  ُمِمنُتُيّع ْوْ  َ ْغِينَخ َأّسنَكو  

ْخ ْوْعْمنى ُمّغ َأّسَقُفِيُتُو ْوْ  ْراُى   ُمّغ ْرّلْباُنِيُتُو...ْوْ  َوّؤْخَح ْرَجنس  ُمنّشَيّع ُبَطّمنُع رْخن
ْما ُفخ ْىُحُه الِرُحيْفُة ُجْػاَر ّللِاُ ْوُذِمَة َمْحِسج  الِشُبنِخ ْرَسنػُل ّللِاُ ْلِتنى ْ نّأُتْخ ّللِاَ 

 (ٔ)".ّع ْغّيْخ َمّشْقُمُبيْغ ُبَطّمعُبْأّمخُُه ْما ْنْرَحػا ْوْأّبْمَحػا ُفيْسا ْعْمّييُ 

 (ٕ)و ألىننس أذرحدننيحييغ مننا كتبننسومننغ عيننػد األمننان التننى كتبيننا الخسننػل لم
مان ،إنيع رمشػن بأمان   وأ رسػل   ألىس أذرح "مغ دمحم الشبخ:جاء فيو

كننس رجنن  وافيننة شيبننة و  كفيننس عمننييع  دمحم وأن عمننييع مائننة دوشننار فننخ
بالشرننح واإللدننان لمسدننمسيغ ومننغ لجننأ إلننييع مننغ السدننمسيغ مننغ السخافننة 

                                 
اغ زيارة الج السدي  العاقب ،واألييع، وأأػ حاروة أغ القسة، كان ضسغ ىحا الػفج، – (1)

 4ىنننننننحا الػفنننننننج للسجيشنننننننة ومقاألنننننننة الخسنننننننػل لينننننننع يخاجنننننننج:اأغ ىذام:الدنننننننيخة الشلػينننننننة،ج
 . 93،أخكات أحسج:دمحم والييػد،ص266ص 1،اأغ سعج: الصبقات الةلخا،ج164ص

 الننج،األرناؤو   ننعيب:تحقيننق ، الةبنناد خيننخ ىننجي فنني السعنناد زاد،  الجػزيننة قننيع اأننغ – (2)
 . 421ص6، جم 1986، 14 للشان ، ،أيخوت،الخسالة مؤسدة،األرناؤو  القادر

 وأأننػ العنناص أننغ اسننخو الح سننان اجتسننج ة،وفيينناوبصخ  معننان أننيغ بالللقننا  مجيشننةأْذُرح: – (3)
 أأننني أنننغ ومعاوينننة شالنننب أأننني أنننغ الننني إلييسنننا احنننتةع حنننيغ ىنننن 38 سنننشة األ نننعخي  مػسننن 
 وىني،129،131ص1معجنع الللنجان،ج ايقنر  امونر  . ىن 37 سشة ةفيغ وقعة إوخ سفيان

 .معان مجيشة  سالي األردن  خقي مجن مغ اليػم
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ن ييع دمحم قبنس لنلتنى  حنجث إػا عمنى السدنمسيغ وىنع رمشنػن والتعديخ إذا خذَّ
 (ٓ)خخوجو".

 لمشرارى  الخمفاء الخاشجوغعيػد مغ ب( : 
-عينج الخمفناء الخاشنجوغ ػد األمنان التنى كتبنت لمسدنيحييغ فنخومغ عي -
رضنخ    – خالنج بنغ الػلينج يناكتب ،تمنظ الػثيقنة التنى-(ىن ٖٓ    – ٓٓ)

سننشة  -اسننرضننى   عشي -أبننخ باننخ خالفننة فننخ ألىننس الحيننخة بننالعخاق-عشننو
وجعمنت لينع أ سنا شنيخ ...  :" وقنججاء فيينا -مغ الشرارى  اوكانػ ،(ىن ٔٓ)

ا فافتقخ وبنار أىنس أو أبابتو رفة مغ رفات أو كان غشيي عغ العسس،ضعو 
س مننغ بيننت مننال السدننمسيغ ىننػ ينندوشننو وترننجقػن عميننو شخلننت جديتننو وعُ 

 (ٔ)".وعيالو
.. ". (ٕ) اتألىس عان (ىن ٔٓسشة) -رضى   عشو-كسا كت  خالج –ب(

 إ  فخ ساعة شا ا مغ ليس أو نيار أ  وليع أن  زخبػا نػاقيديع فخ
 (ٖ).ت الرالة ، وأن  خخجػا الرمبان فخ أ ام عيجىع "أوقا

                                 
 . 53حسيج  : مجسػاة الػوائق، ص،415ص1الػاقجا:السغازي،ج – (1)
 ،م1979"، الخننخاج، دار السعخفنة، للشننان يعقوو بن وورنه ووبن يبن ورن  يووبنأأنػ يػسنف" - (2)

 . 316ص
يناقػت الحسنػي:معجع .اانات:اجة مجن مزسػمة تقج ف  األنبار،إحجا منجن العنخام – (3)

 .191ص3الللجان ،ج
 .146أأػ يػسف:الخخاج ،ص – (4)
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 ( ىن ٘ٓ) لعيجة العسخيةا -ج(

 ألىنس عسنخ كتبنو الفناروق األمنان النح  ومغ أشيخ ما كتن  فنخ ذلنظ ،عينج 
 وقنج،عا ر الدمسخ بيغ جسين  األد انوثيقة لمت َ عجُّ والح   -(القجس)-إلياء
وكانت لقػق أىس القجس عمى السدمسيغ،  وقج أقخت العسخية بالعيجة َعخفت

  :عمى الشحػ التالخ

 الخليع الخلسغ   بدع

 :أعصاىع األمان، مغ إومياء السؤمشيغ أىس أميخ عسخ   عبج أعصى ما ىحا

وبخيئيا،  وسكيسيا وبمبانيع، وأمػاليع، ولكشائديع، ألنفديع، أمانيا (ٓ
 ممتيا. وسائخ

 مغ ليدىا، و  مغ و  مشيا، وشتقز و  تيجم، كشائديع، و  تداغ وأ  (ٔ
 أمػاليع. مغ شخء مغ بميبيع، و 

 مشيع. ألج  زار و  دوشيع، عمى  اخىػن  و  (ٕ

 الييػد. مغ ألج معيع بإومياء  داغ و  (ٖ
 ومغ مأمشيع، اوبمغػ  لتى ومالو نفدو عمى رمغ فإنو مشيع خخج ومغ -(ٗ

 الجدية. مغ إومياء أىس عمى ما مثس وعميو رمغ، فيػ مشيع أقام

 ُبنيعيع ويخمنخ النخوم، من  بشفدنو  دنيخ أن إوميناء أىنس مغ أل  ومغ -(٘
 وبمغننػا لتننى وبننمبيع بننيعيع وعمننى أنفدننيع عمننى رمشننػن  فننإنيع وبننمبيع

 غومن الجدينة، منغ إوميناء أىنس عمنى منا وعميو قعج مشيع شاء مأمشيع، فسغ
 شنخء، منشيع وؤخنح   فإننو أىمنو، إلى رج  شاء ومغ الخوم، م  سار شاء
 وذمنة رسنػلو وذمة   عيج الكتاب ىحا ما فخ وعمى.لرادىع  حرج لتى
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 (ٓ).السؤمشيغ أميخ الخمفاء وذمة

وبسثننس ىننحا التدننامح كانننت السدننيحية قننج قابمننت السدننمسيغ ، ليننث فتحننت 
باليع ، ورفننس تدننمسييع إلنننى الحبذننة ليننع أبػابينننا، وألدننغ ممكيننا اسنننتك

أعننجائيع مننغ السذننخكيغ ، بعننج أن لنناولػا اسننتسالتو وخجاعننو ، لكشننو بعجلننو 
ولسا عننخف الحكيقننة قننال قػلتننو أبننى إ  أن  دننس  كننالم السدننمسيغ،وفصشتننو 

دى ليخخج مغ عيوالح  جاء بو  إن ىحااريخ:"السذيػرة التى لفطيا لو الت
 (ٔ).سمسيع إلياع أبجا"، فػ     أ ػامذااة والجة ، انصمق

                                 
 . .449ص2يخ ،جالصلخي:تار  – (1)
"،اللجاينننننة إسنننننساايل أنننننغ اسنننننخ ،اأنننننغ ك ينننننخ" 216ص1،جالشلػينننننة اأنننننغ ىذام:الدنننننيخة – (2)

 . 89 – 87ص3ج  ،) د ت(  أيخوت –م تبة السعار   والشياية،
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 املبحث الثاني

 

 (أهل الكتاب معالدولة اإلسالمية  مظاهر تعامل)

 
 زيارة مخضاىع -(ٓ

 أكس شعاميع –(ٔ

 الدواج مشيع –(ٕ

 االتعامس معيع اقتراد ي  –(ٖ

 تبادل اليجا ا بيغ الصخفيغ -( ٗ

 الرالة فى دور العبادة –(٘

 عجم ضمسيع –(ٙ

 الػبية بيع -(ٚ

 م بافالتيعالكيا-(ٛ
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التخ تعبخ عغ  مغ السػاقف التاريخية ربج السؤرخػن الكثيخ
 :،ومغ ذلظ سياسة الجولة اإلسالمية تجاه أىس الكتاب

 زيارة مخضاىع  -(ٓ

 " كنان غنالم وينػد قنال  -رضنى   عشنو -الحجوث عغ أننذ فقج جاء فخ
شنج  عنػده فقعنج ع -بنمى   عمينو وسنمع -  خجم الشبخ فسخض فأتاه الشبخ

  ،أشن  أبنا القاسنع  :ىنػ عشنجه فقنال لنوأسمع فشطخ إلنى أبينو و  "رأسو فقال لو
  (ٓ) ."أنقحه مغ الشار الحسج هلل الح  :خج الشبخ وىػ  قػلأسمع فخف

 أكس شعاميع  –( ٔ

نن أبنناح اإلسننالم شعننام أىننس  ،ة التعننا ر بننيغ األد ننان الدننساويةا لقزننيوتعسيقي
إلننى مذننخوعية  وفيننو إشننارةيع،س لمسدننمسيغ األكننس مننغ ذبائح، وألننالكتنناب

 خعان منا تذنخع الرنجورفدنإذا فتحنت البينػت أبػابيا،، فنالتداور فيسنا بينشيع
الننننخواب  بننننيغ أفننننخاد السجتس ،قننننال  بفننننتح قمػبيا،فتذننننتج األوابننننخ،وتقػى 

  (ٔ) ." ْلَيعّ  ُلس   ْوْشْعاَمَكعّ  ْلَكعّ  ُلس   اّلُكْتابْ  َأوَتػا الَُّحوغْ  ْوْشْعامَ ":تعالى

خة ودائغ ىننػ لننالل لمجسينن   إلننى وننػم الننجوغ،و   تعننالى لمسخننالفيفسننا ألمنن
ىنع عػامننس المقناء والعننير الستبنادل بننيغ ،تعتبخ مننغ أالسذننتخكة ىنحهالحنالل 

 (ٕ).اس ميسا اختمفت أد انيع ومحاىبيعالش

                                 
 2)بننننننناب إذا أسنننننننلع الرنننننننل (،أأػ داود:الدنننننننشغ،ج 455ص1البخاري:الرنننننننحي  ،ج – (1)

 .  (الحمي  يادة:)باب،  211ص
 .  5آية سػرة السائجة: – (2)
 .  13دمحم حسادة:مفيػم التدام ،ص – (3)
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 الدواج مشيع –(ٕ

تحننػل دون  الحننػاجد التننخعامننس النندواج مننغ أىننس الكتنناب ليادننخ  ويننأتخ 
بنمى  –قنج تندوج الشبنخ فحه األد ان عمى بعزنيع البعس،ىانفتاح أبحاب 
بننغ أخصنن  اإلسننخائيمية اليارونيننة ا مننغ بننفية بشننت ليننخ-  عميننو وسننمع

  (ٓ)وتدوج مارية بشت شسعػن الكبصية.شزخية ثع الخيبخية رضخ   عشيا،ال

 ا التعامس معيع اقتراد ي  –(ٖ

ل وتعنناممػن فيسننا العيننج األو سدننمسػن فننخمجننال السعننامالت لننع  اننغ ال وفننخ
ا ...(،وكنحلظ ا وإ جناري ورىشين ا وشنخاءي اب ) بيعينبيشيع دون غيخىع مغ أىس الكتن

فقج كان السدمسػن  غذػن أسػاق اليينػد وبيعنػن ويذنتخون دونسنا العاذ،
عسنج ألنج اليينػد إلنى  مذنامة تمنظ السنخأة السدنمسة التنخ وقعت أن إلى،لخج

مسدننمسيغ ا لسنػقي  -وسنمع بنمى   عميننو - الخسنػل ،فأنذننأ كذنو عػرتينا
لدننيجة عائذننة رضننخ   عشيننا ا وتننخو    (ٔ)ليدننتغشػا عننغ سننػق الييننػد.

مننغ  اودرعننو مخىػنننة عشننج ويننػد  بثالثننيغ بنناعي    تننػفخ رسننػلفتقػل:
مشنو ثنػبيغ إلنى  د  ليذنتخ  وقج ثبت أن الخسنػل أرسنس إلنى وينػ  (ٕ)شعيخ".

                                 
 1142ص2)بنننناب غنننندوة خيلخ(،مدلع:الرننننحي ،ج1543ص 4البخاري:الرننننحي ،ج –(1)

(،اأغ سننيج الشنناس" دمحم أننغ دمحم"،ايننػن األوننخ فنني يتدوجيننا وننع أمننة إاتننام فزننيلة بنناب)
 . 391،  366ص2م،ج 1993 1فشػن السغازي والذسائل والديخ،دارالقلع،أيخوت،  

 .  221ص2اأغ ىذام:الديخة الشلػية،ج – (2)
ةنننل    الينننو  - الشلننني درب فننني قينننل منننا)باب: 1168ص 3البخاري:الرنننحي ،ج – (3)

 . 427ص2،اأغ سيج الشاس:ايػن األوخ،ج(الحخب في والقسيز  -وسلع
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ػد عمننى أن  عسمػىننا مييننفقننج أعصننى خيبننخ ل:زارع الييػد،وأنننو  (ٓ).السيدننخة
  (ٔ).خخج مشيا ما ويدرعػىا،وليع شصخ 

والسػاسخ والسؤثخ مغ  رىغ درعو عشج السخالو م  وجػد السقخض فالخسػل
نأواخخ لياتنو كثيخ، بس إن الخيخ فخ،السدمسيغ ا لشنا كنخ ا وإرشنادي وذلنظ تعميسي

رعننو مخىػنننة عشننج نتعامننس معيع،وكػنننو بننمػات   وسننالمو عميننو مننات ود
  (ٕ)،إذ  بج مغ فظ الخىغ واستخجاع الجرع.أكيج لحلظت ويػد 

 تبادل اليجا ا بيغ الصخفيغ   -(  ٗ

ىج ة زيش  بشنت الحنارث س الشبى بُ ،فقج قْ بادل اليجا ا بيغ الصخفيغومغ ذلظ ت
قنج  خيبخ،لينث أىنجت لنو شناة مذنػية سنالم بنغ مذناع فنخزوجة  الييػد ة

بنال  مرنخ، لينث  حخلسدنيذ اق،كسا قبس ىج نة السقنػ ا الدعوضعت فيي
بنمى    - بنغ رسنػل  م ابخاليع ثالث جػار، مشيغ أخسػل الىجى الى أ

  (ٖ) .-عميو وسمع

وغالمننو  -رضنى   عشنو– بنغ عسنخو وعنغ مجاىنج قنال كشنت عشنج عبنج  
ػدى فقننال رجننس مننغ :" نناغالم اذا فخغننت فابننجأ بجارنننا اليينن دننمخ شنناة فقال

                                 
 التخاث إحيا  دار غيوآخخ   ا خ دمحم أحسج ، تحقيق :دشغ" ال  يد  أغ دمحم"التخمحي: –(1)
 .)باب:الخخرة في الذخا  إل  األجل(.518ص3ت )دت(،جأيخو  ،عخبيال
 (. الييػد مج السداراة)باب 821ص2البخاري:الرحي ،ج – (2)
 . 13دمحم حسادة:مفيػم التدام ،ص  – (3)
 دمحم،تحقيق:وأخبارىنا مرنخ فتنػح"،  النج أغ الخحسغ الج القاسع أأػ" اأغ الجالح ع – (4)

 م1996/ ىننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن141 ،أيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخوت،الفةخ دار ،1  الحجيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخي 
 ىنجايا فني جنا  منا بناب)215ص9،اللييقي:الدشغ،ج15ص3.الصلخي:تاريخ،ج55ص1،ج

 ،   649ص4(،اأغ ك يخ:اللجاية والشياية،جلإلمام السذخكيغ
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بالجنار لتنى خذنيشا  وػبنخ:سسعت الشبنى أبمحظ  ؟ قال الييػد  القػم:
 (ٓ)".نو سيػرثوأو رويشا أ

 دور العبادة –( 6
بيننننت  فننننخ -رضننننى   عشيسننننا-اءبننننػ الننننجردوأالفارسننننخ ،وبننننمى سننننمسان 

 عجننننػز مننننغ جننننخةلمرننننالة  بالذننننام تػضننننأ ان عسننننخكننننلسننننا  و (ٔ).نرننننخانية
  (ٕ).نرخانية

ألداء فيغ دورالعبادة كانت تغذى مغ قبنس الصنخ إن  وليذ البيػت فحد ،بس
وذلنظ لسنا قنجم وفنج نجنخان عمنى ،شخف دون نكينخ منغ أ ،الرالة وغيخ ذلظ

فحانت دخمنننػا عمينننو بعنننج العرننننخ، -بنننمى   عمينننو وسننننمع -رسنننػل   
فقنننننننال مدنننننننججه فنننننننأراد الشننننننناس مشعيع، ػن فنننننننخ رنننننننم افقامػ بنننننننالتيع،

 (ٖ).السذخق فرمػا بالتيع ادعػىع"، فاستقبمػ خسػل:"ال
مننغ أرض  (ٗ)أنننو لسننا قننجم الجابيننة- عشننورضننى  -ولسننا روى عننغ عسننخ 

، وبنش  قسيرنو وغدنمػه افمبدو لتى خاشػ  مغ نرخانخ االذام استعار ثػبي 

                                 
 )باب: حق الجػار( . 333ص 4التخمحي:الدشغ،ج – (1)
 - السعخفننة دار،الفقنني حامننج دمحمتحقيق:اأننغ قننيع الجػزية،إغاوننة الليفننان مننغ مرننايج الذننيصان، – (2)

 . 153ص1م،ج1975سشة  2،  أيخوت
 )باب:التصيخفي أوان  السذخكيغ إذا لع يعلع نجاسة(. 32ص 1اللييقي:الدشغ،ج– (3)
اأغ ك يخ"إسساايل أغ اسخ أغ ك يخ"، تفدنيخ القنخآن ،574ص1اأغ ىذام:الديخة الشلػية ،ج  – (4)

 . 551ص  1،ج ىن2،1421  والتػزيج خللشذ شيبة دار،سالمة دمحم أغ ساميالعطيع،تحقيق:
، أنخز دورىنا فني (كلنع تقخيبنا 81الن  بعنج ) جشنػبي دمذنق تقنج في بنالد الذنامالجاأية مجيشة  – (5)

فتخة ما قلل اإلسالم، اسيسا أوشا  ح ع الغداسشة، فقنج كاننت ااةنسة لنبعس ملنػكيع، ويخجنج 
  .ضننافة إلنن  حرننانتيا الصليعننةذلننظ إلنن  مػقعيننا الستػسننح أننيغ األراضنني التنني يح سػنيننا، باإل

.ياقػت م فنني خالفننة أأنني ب ننخ الرننجيق رضنني   اشننو 634 /ىننن 13السدننلسػن سننشة  ينناافتتح
 ، 91ص2الحسػي: معجع الللجان ،ح
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نلو  دخػلينا  الكشيدنة فكنخه فخا:ىنػ قنالػ ا فنجعػه فقنال أونغ أىس الكتاب شعامي
 ابالسدنمسيغ فنجخمػ  :اذى  بالشناس فنحى  عمنىُّ  -رضى   عشو-وقال لعمخ

ا عمى أميخ السنؤمشيغ لنػ دخنس ملى الرػر ويقػل:،وجعس عمى وشطخ إفأكمػا
  (ٓ) .فأكس

ىػ كدب  امتشاعو عغ الرالة قمت:وسب  امتشاع عسخ مغ دخػل الكشيدة،
اعتينناد افننة ، مخ( ىننن ٘ٓ)سننشة  دننة بيننت السقننجس وننػم فننتح القننجسفننى كشي

 .  أعمعوالسدمسيغ عمى الرالة فييا،ثع غمبتيع عمييا بحجة ذلظ،

 عجم ضمسيع –( 7

 فزالي ع،ماتياولفظ كخ ر م  أىس الكتاب لسا ة إندانيتيع،غ لدغ التعا وم
من  ابنغ  وأشيخ األمثمة عمى ذلظ قرنة الكبصنخعغ ضمسيع،وسم  لقػقيع،
ا وابشنو عسنخي  فمسنا اشنتكى الكبصنخ ،ليغ ضمسنو عسخو بغ العاص والخ مرخ

،ثع الحننق  بننغ الكبصننخلعسننخ وىننػ بالسجوشة،اسننتجعاىسا عمننى عجس،وأعنناد 
ت إلنى السرنخ  ثع التفا،الشاس وقج ولجتيع أمياتيع ألخاري ى استعبجتع :متقال
  (ٔ).ا فإن رابظ ري  فاكت  إلىِ ف راشجي انرخ قال:و 

اإلسالمية ، كان أىس الكتاب  دارعػن لمجخػل فى  والسبادئ وليحه األخالق
 والخجننننس عمننننى بننننغ أبننننخ شالنننن ويؤكننننج ىننننحا قرننننة الننننجرع بننننيغ اإلسننننالم  
 رجننس عشننج درعننو شالنن  أبننى بننغ عمننى وجننج:ا ننةالخو ليث تقننػل ،السدننيحخ

 شنخيح جشن  جمنذ لتنى عمنخ فجاء:قال، خابسو شخيح إلى فأقبس خنرخان
 فيسننا تقننػل مننا:خلمشرننخان شننخيح فقننال،أى  ولننع أبنن  ولننع خدرعنن الننجرع:وقننال

                                 
 . 157ص1اأغ قيع الجػزية،إغاوة الليفان،ج – (1)
 .183ص1اأغ الج الح ع: فتػح مرخ،ج – (2)
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 السنؤمشيغ أمينخ ومنا خدرعن إ  الجرع ما خالشرخان فقال؟السؤمشيغ أميخ  قػل
 بيشنة مغ ىس السؤمشيغ أميخ  ا :فقال عمى إلى شخيح فالتفت ،بااذب  عشج

  خلمشرنخان شنخيح بينا فقزنى ،بيشنة خمنال شخيح ابأب :وقال عمىُّ  فزحظ
نن :فقننال رجنن  ثننع اصيننخَ  ومذننى خالشرننخان فأخننحه :قننال  ىننحه أن فأشننيج أنننا اأمَّ

   أن أشنيج،عميو خ قزن قاضنيو إلنى وجفعشخ السؤمشيغ أميخ،األنبياء ألاام
 أمينننخ  نننا درعنننظ و  الجرع،ورسنننػلو عبنننجه امحسنننجي  أن وأشنننيج   إ  إلنننو

 فقنال فػقن  منغ فخسنظ  "بنفيغ" إلى مشصمق وأنت الجير اتبعت ،السؤمشيغ
 (ٓ).فخس عمى ولسمو لظ فيى أسمست إذ أما

  الػبية بيع -( 8

عنجة وبننا ا خابنة بأىننس الكتنناب  -بنمى   عميننو وسننمع –أشمنق الخسننػل 
بنمى  -ثالثنيغ منغ أبنحاب الشبنخفعغ بفػان بنغ سنميع ، أننو روى عنغ ،

ا وانتقرننو أ  مننغ ضمننع معاىننجي :"محننحريا، أن الخسننػل قننال - عميننو وسننمع 
ننا لجيجنو ونػم ا بغينخ شين  نفنذ مشنو فأمشو شنيئي  وكمفو فػق شاقتو أوأخح

"منغ  أن الخسنػل قنال: -رضى   عشنو-وعغ عبج  بغ عسخو،(ٔ)."الكيامة
ن ريحينننا تػجنننج منننغ مدنننيخة أربعنننيغ ا لنننع ونننخح رائحنننة الجشنننة وإقتنننس معاىنننجي 

    (ٕ)."اعامي 

 بعنسبخعا نة ذمنتيع مخافنة أن  حينف  الحانام والسجاىنجوغ بس كان وػبنخ
فقننج روت أم السننؤمشيغ )أم غ عمننييع بحجننة أنيننع عمننى غيننخ دوشيع،السدننمسي

                                 
  .5،4ص8اأغ ك يخ:اللجاية والشياية،ج – (1)
 ( . بالتجارات اختلفػا إذا الحمة أىل تعذيخ )باب 215ص9رواه اللييقي:الدشغ،ج – (2)
ا بغيننننننننننننننخ 1155ص3البخاري:الرننننننننننننننحي ،ج – (3) ،) بنننننننننننننناب:إوع مننننننننننننننغ قتننننننننننننننل معاىننننننننننننننج 

  (ذمتو وحخمة للسعاىج الػفا ،)باب:82ص2جخم(،أأػداود:الدشغ،ج
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     فنخ "سمسة( رضخ   عشينا أن رسنػل   أوبنى عشنج وفاتنو فقنال:
سننبيس  وياػنننػن لكننع عننجة وأعػانننا فننخعمييع، قننب  مرننخ،فإنكع سننتطيخون 

بننننمى   عميننننو  -وعننننغ )أبننننخ ذر( رضننننخ   عشننننو أن رسننننػل   (ٓ)" 
ا ا وحكخ فييا القيخاف فاستػبػا بأىمينا خينخي "إنكع ستفتحػن أرضي قال: -وسمع

  (ٔ)" افإن ليع ذمة ورلسي 

وأما ، -معبمى   عميو وس -ة زوجة الشبخوالحمة إشارة إلى مارية الكبصي
 كػن أم إسساعيس عميو وسمع مشيع .الخلع ف

"وسنتسخون الجيػش اإلسالمية بقػلنو : وكان أبػ باخ رضخ   عشو وػبخ
  فننجعػىع و   فننخ االرننػام  رلبانننا ودعسننػن أنيننع تخىبننػ  عمننى قننػم فننخ

  (ٕ)."تيجمػا بػامعيع

أوبنيو : و لخميفة منغ بعنجه  بأىنس الحمنة فقنالوأوبى عسخ رضخ   عشو ا
لينع بعينجىع وأن  ػفخأن و -بمى   عميو وسمع -بحمة   وذمة رسػلو 

  (ٖ) قاتس مغ ورائيع وأن    امفػا فػق شاقتيع".

                                 
 دار شبعنننة ، الفػائنننج ومشبنننج الدوائنننج مجسنننج"،ب خ أأننني أنننغ الننني النننجيغ ننننػراليي سي" – (1)

 (وأىلينا مرنخ فني جنا  منا ،)بناب:1ص11،جم 1992 / ىنن، 1412 أينخوت، الفةخ،
 .77ص 11،الرالحي:سلل اليجا والخ اد،جالرحي  رجال رجالوقال:و 

)باب:الػةنننننننننننننننننننننناة بيىننننننننننننننننننننننل الحمننننننننننننننننننننننة( ،اأنننننننننننننننننننننننغ 216ص 9اللييقي:الدننننننننننننننننننننننشغ،ج– (2)
 .193ص6  يخ:اللجايةوالشياية،ج

 . 8ص1م،ج1997(،1الةتب العلسية ، أيخوت، )الػاقجي:فتػح الذام، دار -(3)
 -ةل    اليو وسلع -الشلي قلخ في جا  ما)باب: 469ص1البخاري:الرحي ،ج – (4)

 .(اشيسا   رضي واسخ ب خ وأأي
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  الكيام بافالتيع- 9

مينو سنائس بباب قػم وع مخَّ -رضخ   عشو-عسخ بغ الخصاب أن ومغ ذلظ:
أىنس   أ مغشيخ كبيخ ضخيخ البرخ،فزنخب عزنجه منغ خمفنو وقنال:: دأل

قننال: أسننأل الجديننة  ؟، قال:فسننا ألجننأك إلننى مننا أرى ويػد الكتنناب أنننت؟ قننال:
لنو بذنم منغ عسخ بيجه وذى  بنو إلنى مشدلنو فأمخ  قال:فأخحوالحاجة والدغ،

ا وضنخباءه فن   منا انطنخ ىنح :السشدل ثع أرسمو إلى خازن بيت السال فقال
قات لمفقنننخاء نسنننا الرنننجإكمشنننا شنننيبتو ثنننع نخحلنننو عشنننج الينننخم "أنرنننفشاه أن أ
ووضن  وىحا السدنايغ منغ أىنس الكتاب"،والفقخاء ىع السدنمسػن،والسداكيغ "

 (ٓ).عشو الجديو وعغ ضخبائو
فأمخ أن  عصنػا منغ ذق مخَّ بقػم مجحوميغ مغ الشرنارى،ولسا سافخ إلى دم

  (ٔ).مييع القػتالرجقات وأن  جخى ع

 إلى غيخ ذلظ مغ الشرػص الكثيخة وىى بحيحة.

                                 
 . 126أأػ يػسف:الخخاج،ص – (1)
 2تػمنناس أرنػلج:الننجاػة إلنن  اإلسننالم،تخجسة :حدننغ إأننخاليع حدننغ وآخخيغ،القنناىخة،  – (2)

 . 53م، ص 1958
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 ". خاإلسالم التاريخ لسرصمح " الجدية فخقخاءة ججوجة 
من   فخ لدغ سياسة الجولة اإلسالميةمغ  ذاظ  بقى أمخ ميع وثيخه بعس

خنح التنى تؤ  "الجدينة"أ  وىنػوأنيع مػاششػن منغ الجرجنة الثانينة، أىس الكتاب
 فنننخ قػلنننون القنننخر قج ورد ذكخىنننا فنننخو د نننار اإلسنننالم، منننغ أىنننس الحمنننة فنننخ

مْ  ْما َ ْحخَُِمػنْ  ْو  اآلُخخُ  ُباّلْيّػُم ْو  ُباعَُّ  َوّؤُمَشػنْ    غْ الَُّحو ْقاُتَمػا:"تعالى  ّللاََّ  ْلخَّ
 اّلُجّدْينةْ  َ ّعَصنػا ْلتَّنى اّلُكْتنابْ  َأوَتنػا الَّنُحوغْ  ُمنغْ  اّلْحنقُِ  ُدوغْ  ْوُجوَشػنْ  ْو  ْوْرَسػَلوَ 

 (ٓ)"ْباُغَخون  ْوَىعّ  ْوج   ْعغّ 

الييػد والشرنارى النحوغ أعصناىع    مغع ىحه بفاتي كانت أى : قاتمػا مغ
ولكنشيع  -عمييسنا الدنالم  -عغ شخيق مػسى وعيدى  -التػراة واإُلنجيس 

لتنى ، لع  عسمػا بتعاليسيسا وإنسا عسمػا بسا تسميو عمييع أىػا ىع وشيػاتيع
.  عصػ الجدية عغ شػع وانكياد ، فإن فعمػا ذلظ فاتخكػا قتاليع

 (ٔ) 

ض معيننننا الحلننننة بس وتفننننخ تثبننننت الجديننننة فحدنننن ،  -نننننخى كسننننا -فاآل ننننة
 :جج أنيا تتكمع عغ  ةإن الحى وتأمس اآل ة الكخيس؟ لسغ ولكغوالرغار،

 س الكتاب .ىس الكتاب   عغ كس أىفئة مغ أ -ٓ

 .م اآلخخ تؤمغ باع و  باليػ  أنيا ىحه الفئةبفات مغ  –ٔ

لكتاب كشدنبة كثينخ وندبتيع إلى أىس ا،او  لخامي     عخفػن لال ي أنيع و  –ٕ
 .اسسو اإلسالم سػى  ليع مغ سيع فخمغ السدمسيغ الحوغ ليذ 

                                 
 . 29سػرة :التػبة،آية  -(1)
 . 418 – 416ص11اغ ىحا السعش  يخاجج،الصلخي: تفديخ،ج -(2)
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 (ٓ) .الػاق   حاربػن اإلسالم والسدمسيغ وىع فخ -ٖ

وإنسا السقرػد بو ، ة    قرج بو الحل واإلىانةاآل أن الرغار الػارد فخ –ٗ
منى قبنػليع العنير تحنت لانع دولنة أنيع ليغ وجفعػن الجدية فينحا دلينس ع

 (ٔ). م  لفظ لقيع فخ ا عتقاد والعسس بذخيعتيع فيسا بيشيع،  سالماإل

السدننننمسػن  واذا كننننان السؤرخننننػن وتحننننجثػن عننننغ الخيننننارات التننننى شخليننننا
او دفنن   و القتننال) ا سننالم أونيا فننخخ رننىننس ا مرننار ويحأ الفنناتحػن عمننى

   وىنػ:،أإلينو كثينخ منغ السنؤرخيغ وخنخ لنع وشتبنر ،فنإن ىشناك خيناريا(الجدية
 فى "خخ م  السدمسيغالو ىحا اآلتح"

أن الجدينة  وىنحا وؤكنج،عجم دفن  الجدية ،وىحا الخيار كان  عشخعجاءقتال األ
  (ٕ).ىى بجوس لمجشج ة

سننشة  ذربيجننانفنناتح أ (ٖ) "الدننمسخ عتبننة بننغ فخقننج"ىننحا مننا لننجث منن  القائننج 
منن  أىميننا عمننى أن وننؤدوا الجديننة عمننى قننجر  االننحى عقننج عيننجي  ( ىننن ٔٔ)

                                 
 . 13دمحم حسادة: مفيػم التدام ، ص  -(1)
 تننننننننننناب األم ،نذننننننننننننخ دار السعخفننننننننننننة ، أيننننننننننننخوت ،  الذنننننننننننافعي" دمحم أننننننننننننغ إدريننننننننننننذ" – (2)

 .186ص 4م ،ج1991ىن/1411
 . 51الم واآلخخ، ص أحسج الجيشي ودمحم مرصف :اإلس – (3)
أنننغ حلينننب أنننغ مالنننظ أنننغ أسنننعج أنننغ رفاانننة أنننغ ربيعنننة أنننغ  اتبنننة أنننغ فخقنننج أنننغ يخبنننػب – (4)

،وكنان لو ةحبة ورواية، وكنان  نخيفا، غندا منج الشلني ةنل    الينو وسنلع غدوتيغ،رفااة
 ىنن 51،وقج روا لنو الشدنائي، وتنػفي سنشة ا لعسخ أغ الخصاب ال  بعس فتػح العخامأميخ  

، الرفجي: "ةنالح النجيغ خلينل أنغ أيبنظ" 285ص1اأغ سعج: الصبقات الةلخا،ج  .تقخيب ا
 .28ص1م،ج1992، ألسانيا ، سشة  شخ،الػافي بالػ،يات ، دار فخاند  تاي
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لجدينة فنخ القتنال من  السدنمسيغ رفعنت عشنو ا شارك منشيع فنخ ،ومغشاقتيع
السننجلجخ  وسننخاقة بننغ عسننخ "ن أ وتننحكخ السرننادر ذننارك فييا  الدننشة التننخ

 مجوشننة لنناكعبننغ الخصنناب اسننتجاب لصمنن   عامننس الخميفننة عسننخ "ىنننٖٔ:ت
مشيع ضج  صم   ان  قػمػا بسوعذيختو مغ الجدية مقابس أ  عفية نا أيأرميش

 قنج وإنكنع" ...  إلنى سنخاقة: لناكع أرميشينارسنالة  جاء فخو  عجاء السدمسيغأ
 -وبننغػ   أوننج اع منن  ويننج  مننشكع اليننػم فأنننا وأمتننخ بننالد  عمننى غمبننتع
 بسننا والكيننام لكننع الشرننخ إلننياع وجديتشننا ولكننع لشننا   وبننارك معاننع  -)ميمننى(
  بعنج استذنارة عسنخ بنغ الخصناب وقج وافنق سنخاقو عمنى ىنحا الصمن."تحبػن 
ن الح  قاتنس فنخ بنفػف الجنير رفن  الجدينة عنغ كنس منغ  فنخ الع  جج لخجي

  (ٓ) عجاء.و بج ىجػم األأ رميشيا،ىس أمغ أ ا سالمخ

 نخجمننة العدنناخيةوالجفاع عننغ الجولننة أداء الن الجديننة بننجوس ألومسننا وؤكننج أ
 بالذنام "زّسنلُ "ىس ى أإل جخاح ردَّ البا عبيجة بغ ألقائج ا الرحابى السذيػر

مننغ السجوشننة بعننج لذننج  عشننجما اضننصخ لالندننحابخننحىا مشيع،الجديننة التننى أ
وقننال:" إنسننا رددنننا عمننياع أمننػالكع ألنننو قننج  يع ضننج السدننمسيغالننخوم لجيػشنن

لذنام عمنى شػائنو منغ وينػد بنالد اعبينجة بنػ أ زا بنالح أ، و (ٔ)بمغشا .. ".
 (ٕ) د ء لمسدمسيغ.وأ نيان  اػنػا عيػّ شيع مقابس أإسقاف الجدية ع

                                 
 . 541ص2الصلخي:تاريخ،ج – (1)
 .  319ص2السرجر الداأق،ج – (2)
 .  52أحسج الجيشي ودمحم مرصف :اإلسالم واآلخخ ، ص  – (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%87%D9%80


 

0132 

 

 عمننى عاىننجتكع إنننخ ..." ( ىنننٔٓسننشة) العننخاق وعيننج خالننج ألىننس الحمننة فننخ
 لتنى فنال وإ  الجدينة فمشنا مشعشناكع فنإن... ونج ذ  كنس عمنى والسشعنة الجدية
 (ٓ) " نسشعاع

 ؟ ىس الجدية اختخاع إسالمى
بيية بالزخائ  التنخ كاننت تفخضنيا فيى ش ،اسالميي إ ختخاعياوالجدية ليدت ا

األمع الدابقة عمى الذعػب السغمػبة ، ومغ ذلظ ما ذىن  إلينو النبعس منغ 
بنػليا ،وقنج وضنعيا وػننان أثيشنا عمنى سناان ول مغ رتن  أأ الفخس ىع أن
سنننيا الرنننغخى لنننػالى القنننخن الخنننامذ قبنننس السنننيالد مقابنننس لسننناوتيع منننغ ر

،فيان عمى سناان تمنظ الفخسال عسشيكية وػمئح مغ أي،وفت الفيشيقييغىجسا
ان وضعػا الجدية عمنى والخوممقابس لسا ة الخءوس السال فخ  الدػالس دف 

،فإن مسننا وضننعو السدننمسػن بعجئننح اكثننخ كثيننخي خزننعػىا،وكانت أمننع التننى أاأل
ى كننس والننج مننغ أىميننا عمنن اوضننعػ ،الخومننان لسننا فتحننػا غاليننا )فخندننا اآلن(

  (ٔ)ضعاف جدية السدمسيغ.جدية نحػ سبعة أ

الننحوغ تشصبننق عمننييع  سننػى  ا،ليدننػ الجدية ن الننحوغ تشصبننق عمننييع شننخوفإ
،فإذا لنع ذا ما دقت شبػل الحخبا ىع الحوغ  صالبػن بالقتالو ،شخوف الجشج ة

سنالة القتنال  فنخ اوذى  غيخىع ليرنجوا العنجوان ويسػتنػ القتال، ذاركػا فخ 
ا لسيدة ، طس رمديي ا ليحه الي ن وجف  القاعجون مقابشالق أمى اإلا عفميذ ضمسي 

مرننخ لتننى مشترننو  ،وىننحا الشطننام كننان معسننػ ي بننو فننخت اجسينن  الح فننخ

                                 
 .319ص2صلخي:تاريخ ،جال – (1)
 131م،ص2115(  3فيسننننني ىػينننننجي:مػاششػن ا ذمينننننػن،دار الذخوم،مرنننننخ، ) – (2)

   .53، أحسج الجيشي ودمحم مرصف :اإلسالم واآلخخ، ص 131،
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مننة داء واجنن  الخجأ ذ كننان عمننى كننس مننغ   وخغنن  فننخإ ،القننخن العذننخيغ
  (ٓ).د ةيان وجف  بجل الجالعداخية مغ السدمسيغ وغيخىع أ

سدنمسيغ منغ غينخ الإلنى لخمنان  ونجعػ منغ اوعمى الخغع مغ ىحا تجج ألياني 
 اللنظ عميينا عنجة  راءىحة األ ،سنالميةالجولنة اإل سياسة فخمسارسة لقػق 

 مػر:أ

نننيننا تتعامننس منن  أأ:ولاأل  عننغ مجتسنن   ا مشفرننالي ىننس الحمننة باعتبننارىع كياني
 دتأمشيغ . س  النجاوتكاد تزعيع فى مخب  والج م  األ،السدمسيغ

ن اآلراءن بعس مغ  صخلػن ىنحة :أالثانى ،فيع غينخ عالسشنا ا خناشبػن عالسي
 ن.غيخ مػجػدة عمى الخخيصة اآل لكبةوتحجثػن عغ 

نناإأن الننحوغ قننالػا :الثالننث فننخ مننغ الجرجننة الثانيننة  ن غيننخ السدننمع  عننج مػاششي
ننسننالمى لننع وننػرد أاإل السجتسنن  ا اا شننخعيي لننجىع نري  دننتشج اليننو فننى  بننحيحي
 (ٔ)دعػاه.

                                 
،أحسننننننننج الجيشنننننننني ودمحم 138،  137فيسنننننننني ىػيننننننننجي: مػاششننننننننػن ا ذميننننننننػن، ص  – (1)

 . 54،  53مرصف :اإلسالم واآلخخ،ص 
،أحسنج الجيشني ودمحم مرصف :اإلسنالم 114مػاششػن ا ذمينػن، ص فيسني ىػينجي: – (2)

 . 61، 59واآلخخ، ص 
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 السذتخكة بيغ األد ان القػاسع

والتعننا ر ونبننح  مفيننػم التدننامحقننج تدننأل عننغ  ينناب بعننجكس مننا تقننجم و   
خابة عشجما تقخأ فنخ فرنػل الحنخوب  ،بيغ ىحه األد ان الدساوية الكخالية

والرنخاع القنخون الػسصى، الرميبية فخ كالحخوب،وقعت بيشيا الجمػية التخ
 .العرخ الحاضخ اإلسالمخ فخ-الييػد 

ة منغ يسيا الدنامية بخيئنأن األد ان الدساوية بشرػبيا وتعال تقجوخ   وفخ 
 فنننخ النننخئيذاألشساع ا قترننناد ة النننجور وأن لمنننجواف  الدياسنننيةو ذلنننظ كمنننو،

، لتشصمنق منغ ىنحه بيشياوتأجيث نار ا ختالفات فيسا ،استغالل التشػع الجوشخ
النننح  ننننادت بنننو تعاليسينننا  والتعنننا ر ا ختالفنننات متخصينننة لمقنننة التدنننامح

ت شننننػى رننننخاعات الجاميننننة التننننخال أتننننػن  ولتق  بعننننج ذلننننظ فننننخالدننننسحاء،
فػن عشينا إمنا بعدلينا فيسنا بعنج وشرنخ سسعتيا،وجعمت الكثيخيغ مغ أتباعيا 

 (ٓ)وإما بالتشكخ ليا وتخكيا بالكمية.عغ الحياة،

وإذا كان البعس وتعامس م  السختمو معو بعقمية الرخاع، ومغ ثنع وترنادم 
معنو بننجام القتننس والحنخب والننجمار،فإن اإلسننالم لننو منشيث واضننح  أخننح ىننحا 

والتفكينخ والخ ى،إلنى دائنخة  العقينجة والمغنة ائنخة ا خنتالف فنخندان منغ داإل 
الينننادف النننجاف  لمػبنننػل إلنننى الحنننق والحكيقنننة أوشسنننا وجنننجت،عمى  الحنننػار

سختمنو فينو،والجػان  اإلندنانيةىى أساس أن الستفق عميو أكبخ باثيخمغ ال
وشصمنننننق مشينننننا السختمفنننننػن نحنننننػ الحنننننق  السذنننننتخكةالتخالػقنننننػد واألرضية

 قةالػاضحة.السصمق،والحكي

                                 
 .174دمحم حسادة : مفيػم التدام  ، ص – (1)



 
 

0133 

منننغ  -(واإلسنننالمديحية)الييػد نننة والس -ولنننجة أبنننػل األد نننان الثالثنننة إن
 جعميا قخيبننة مننغ بعزننيا إلننى الحننج الننح   دننسح أبنػل اإل سننان والتذننخي ،

ا لعشابنخ وذلنظ نطنخي الجعػة فيسا بيشينا أكثنخ منغ غيخىا،بفتح رفاق التحاور و 
اد باأللػلينة والشبننػة ا عتقنن:منغد نان والسذننتخكة بنيغ ىننحه األالمقناء الػالنجة 

 .مدائس التذخي  يخ مغ السحخمات فخوا تفاق عمى الكث،والسعاد
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 :الفصل الثاني

 املشركني سياسة  الدولة اإلسالمية جتاه
 

 .معيعالتعا ر ن الكخيع عغ القخر بعس ما جاء فخ :تسييج
 

 -بمى   عميو وسمع -الخسػل معاىجات) :السبحث األول
 السذخكيغ( م 

مننن   بنننمح الحجوبينننة نسنننػذج لمتعنننا ر) -الثنننانخحنننث السب
 .(السذخكيغ
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 .ن الكخيع عغ التعا ر معيعالقخر بعس ما جاء فختسييج: 
بجا ة العرنخ  خرن الكخيع فخ والسذخكػن فخ الق(ٓ)لية:اعتقاد تعجد اآلالذخك
عقيمننننة الذننننخك ىننننخ أضننننعو و   خفننننى أن بننننشام ىننننع عبنننناد األ الشبننننػ  

عسى،لتنننى أبنننحابيا غخقنننػا فنننخ التقمينننج األن جة،أل كثخىنننا  سنننحاالعقميات،وأ
 عبجوىا م   .و  اوجويع مغ الحجارة أبشامي شحتػا بأف ، ػليعأشبق عمى عق

ىننحا السدننتػى السذننخكيغ، بج وأن وخاعننخ التعننا ر منن  ىننؤ ء  مننغ وخيننجو 
بيع، ويحننناكييع بسنننا بسنننا وشاسنننالسدنننمع فيخننناشبيع  يخفكالزنننعيف منننغ الت

جيميع ويربخ عمى خخى،ارة ومغ اليدار تارة أمغ اليسيغ تتييع يأ عخفػن،و 
، خننح بدمننام عقننػليعفنناذا أخ فييع،لتى وننؤثُِ وتكبننخىع وعشننادىع مننا اسننتصاع،

   الخيننخوأنننو   وخيننج ليننع إشننفقتو عمييع، خياُيننطّ قنادىع بالسػعطننة الحدننشة مَ 
 . بالحواإل

إلى ضعو عقػليع،وانعجام معخفتيع عشج التعامس معيع  القخرن الكخيع ويذيخ
 ْلتَّى ْفْأُجّخهَ  اّسْتْجاْركْ  اّلَسّذُخُكيغْ  ُمغْ  ْأْلج   ْوُإنّ تعالى:" ولنخى ذلظ فخ قػ ،

  .(ٔ)"  ْ ّعْمَسػنْ    ْقّػم   ُبْأنََّيعّ  ْذُلظْ  ْمّأْمْشوَ  ْأّبُمّغوَ  َثعَّ  ّللاَُّ  ْكالمْ  ْ ّدْس ْ 

ا القتنال ىحه اآل ة الكخيسة بحد  سياقيا عغ لالة  دتسخ فيينتتحجث ىحه 
يغ،ويييم ليننع أسننباب غ   تعننالى لمسدننمسكُِ سْ فيَ بننيغ السدننمسيغ والسذننخكيغ،

سحقق إلى ا مغ القتس الأثشاء ذلظ قج وتدمس ألج السذخكيغ ىاربي  وفخالشرخ،
نننننومدننننناكشيعبينننننػت السدنننننمسيغ   ا الجننننننػار، ويصنننننخق ألنننننج األبنننننػاب شالبي

 ااىخي كان قبس قمينس شن تجاه ىحا  السذخك الح  السػقف الذخعخوالحسا ة،فسا

                                 
 . 96ص1معجع لغة الفقيا ،ج -(1)
  .6سػرة التػبة،آية، -(2)
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 القتنس أو األسنخ  سنتسخ فنخولػ  خذية اليديسة أو ؟سيفو  قاتس السدمسيغ
ا) ا   عنننجوي اآل نننة الكخيسنننة تنننجعػك إلنننى قبنننػل جنننػاره واعتبننناره ضنننيفي ؟قتاليع
كنس ىنحا يجيبشا الحق سبحانو عغ سنب  و أكخم ندلو،س جػاره و فاقب أ ه(،فأجخّ 

 (ٓ).(ذلظ بأنيع قػم    عمسػن )بقػلو: التداىس والتدامح

النننجماء،أو جمننن   لينننجف منننغ تذنننخي  الجيننناد سنننفظلنننيذ ا ومنننغ السقخرأننننو
وتخك الكفننننخ لػبننننػل إلننننى اإل سننننان بنننناع وتػليننننجه،وإنسننننا السيننننع ا،الغشائع

ننن وتييئنننة مشننناخ السعخفنننة مع واألمغ،ونذنننخ ألػينننة الحخية،والجحنننػد،وإقخار الدُِ
ألمنننغ وىنننحا ا تجننناه الدنننمسخ وإوثنننار ا، وإشنننالق لخينننة الفكنننخ والخأ ،علعمنننوا

دنب  أن ب  والدالم وإعالن مبجأ التدامح والسحبة وتخك التعر  وا نغالق
ومغ سنػن لكيقنة اإلسنالم ومنا ونجعػ إلينو،  عم ىؤ ء السذخكيغ قنػم جيمنة

بنننج منننغ إعصنننائيع األمنننان لتنننخ  دنننسعػا كنننالم   ، داه،فالاع اجينننس شنننيئي 
 (ٔ) ويفيسػا الحق الح  أندلو.

                                 
  .833ص1الصلخي:تفديخ،ج -(1)
 ىنننننننن 1422( 1ولبنننننننة مرنننننننصف  الدحيلي:التفدنننننننيخ الػسنننننننيح،دار الفةخ،دمذنننننننق  ) – (2)

 .833ص1،ج
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 :املبحث األول

 املشركني( مع -صلى اهلل عليه وسله -سىلمعاهدات الر)

 م  الكبائس العخبية لػل السجوشة: الخسػل :معاىجاتأو 
بعج مخور ثالثة عذخ عاميا مغ ضيػر اإلسالم،شخد مذخكػ ماة الرحابة 

مغ د ارىع بعج سشػات اإلوحاء والربخ ثع لحق بيع الخسػل فخ 
ا ر بيا م  وثخب وبسجخد وبػلو قام بالبحث عغ أفزس شخيقة ليتع

السخالفيغ لو ولمسدمسيغ،فكانت بحيفة السجوشة لمتعا ر الدمسخ والتخ 
ضست كس شػائو الداان،ثع لحق بيع السديحيػن فانزسػا ليا كسا تحجثشا 

 مغ قبس.
 -الخسننػلأمننا األعننخاب الننحوغ كننانػا  دنناشػن لننػل السجوشة،فقننج ذىنن  إلننييع 

يننع بيننشيع فعقننج مع سخدننمإل جنناد وسننيمة لمتعننا ر ال-بننمى   عميننو وسننمع
 بعس السعاىجات ألجس ذلظ مشيا:

   :ىن ٓمعاىجة قبيمة جييشة سشة  -
كانننت قبيمننة جييشننة تكننيع فننخ السشصقننة الجبميننة التننخ تقنن  غخبننخ السجوشننة 

،فمسنننا قنننجم الخسنننػل السجوشة،جاءتنننو (ٓ)السشنننػرة عمنننى سنننالس البحنننخ ا لسنننخ
بنننخ ولنننع  دنننمسػا جييشنننة،فقالػا:"إنظ قنننج ندلنننت بنننيغ أضيخنا فنننأوثق لينننع الش

                                 
سنامي النج  السغننػث:األشلذ التناريخي لدنيخة الخسػل)ةننل    الينو وسننلع(،م تبة  -(1)

 .151م،ص2115/ىن  1426( 4العلي ان،الخياز، )
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ىحه الخوا ة تحت باب" السعاىجة م  أىس  (ٔ) ولحك أدرج الحافظ ابغ لجخ(ٓ)
 الذخك". 

 : ىن ٔضسخة سشة  معاىجة بشخ -
بشنننخ ضنننسخة منننغ  مننن  ىنننحه السعاىنننجة -بنننمى   عمينننو وسنننمع -عقنننجالشبخ

 :زعنننيسيع   عمييننناكشاننننة،فخ شيخبنننفخمغ الدنننشة الثانينننة منننغ اليجخة،ووقَّننن
   بدنع": ننز السعاىنجة،وىػ (ٕ)ابنغ سنعج وذكخ،زنسخ  مخذخ بغ عسخوال

 عبنج بنغ بانخ بنغ ضنسخة لبشنخ   رسنػل دمحم منغ كتناب ىنحا الخليع الخلسغ
 غّ مْ  عمى الشرخ ليع وأن وأنفديع أمػاليع عمى رمشػن  كشانة،بأنيع بغ مشاة

 دونغ فنخ  حاربػا أن إ   وبػفْ  بحخ   بسَّ  الشبخ،ما نرخ وعمييع بطمع عيَ سْ ىْ دْ 
 رسنػلو وذمنة   ذمنة بحلظ عمييع،أجابػه لشرخه دعاىع إذا ىالشب وأن ،  

 ".واتقى مشيع بخَّ  مغ عمى الشرخ وليع

 عمنى األمنغ:ىىنبيغ الصخفيغ و  دستػرية اأمػري   قخُّ  أنو الكتاب ىحاومشصػق 
 لالنة فخ الحمفاء ىؤ ء العجو،ونرخ مػاجية فخ واألنفذ،والشرخ األمػال،

                                 
الصحننننننننناوي" أأنننننننننػ جعفنننننننننخ أحسنننننننننج أنننننننننغ دمحم أنننننننننغ سنننننننننالمة السرخي": نننننننننخح مذننننننننن ل  -(1)

 1418( 1تحقيق/ نننننننننننننننننننننننننعيب األرناؤؤ ،مؤسدنننننننننننننننننننننننننة الخسنننننننننننننننننننننننننالة،أيخوت، )اآلوار،
 .381ص12م،ج1987ىن/

:السصالب العلينننننننة أدوائنننننننج السدنننننننانيج ىنننننننن.852" نننننننياب النننننننجيغ أحسنننننننج أنننننننغ الننننننن " ت -(2)
 1419ال سانية،تحقيق/مجسػاننننننننننننننننننة منننننننننننننننننننغ السحققننننننننننننننننننيغ،دار العاةسة،الدنننننننننننننننننننعػدية،

 .441ص9،جىن
 . 238ص1الصبقات الةلخا،ج -(3)
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 الحمننو السذننتخك،أو النجفاع بسعاىننجة الينػم  دننسى مننا وىنػ ععمننيي ا عتنجاء
  (ٓ).الجفاعخ

 :ىن َٔمّجْلث سشة  معاىجة بشخ -
بشننننى مننننجلث :"عمننننى أن  -بننننمى   عميننننو وسننننمع -وفييننننا وادع الشبننننى 

ا،  (ٔ)وأنيع رمشػن عمى أمػاليع وأنفديع".وشرخبعزيع بعزي

 السعاىنننجات ىنننحه وتزنننسشت وأسمع،خداعة،وغفارقبائس: الخسنننػل عاىنننجكسنننا 
ننن  األنفنننذ عمنننى رخنننخ،واألمغ عمنننى شنننخف أ  منننغ ا عتنننجاء بعنننجم انرػبي
     (ٕ).واألمػال

كدنن  مننػدة الكبائنننس  :ىنننػ ينناأن اليننجف مش يتزننح مننغ ىننحه السعاىنننجاتو 
السجاورة لمسجوشة ليطيخ لمجسي  أنو لع  قنجم لمحخب،بنس لمتعنا ر معينع،وأن 

الكبائننننس  و وبنننيغالحنننخب بيشننننو وبنننيغ قننننخير شالسنننا كانننننت معتج نننة،  بيشنننن
 السشننننننناشق السجننننننناورة لمسجوشنننننننة الدنننننننايشةَ  حلظ فنننننننخلنننننننفيذننننننني  السجاورة،
ا ،ويعمع الجسي  الػجو الحكيقخوالصسأنيشةَ  عنغ أراجينف قنخير  لإلسنالم بعينجي
 وأكاذوبيا.

ناويتبيغ لشنا  فيينا ضنسان لمسدنمسيغ بعنجم ىجنػم  :أن شنخوف السعاىنجاتأ زي
 (ٖ) .عنننجو متػقننن   و أ ،وعنننجم إعاننننة مذنننخكخ مانننة أالكبائنننس عمييع ىنننحه

                                 
 الذننئػن  وزارة لسننيالع والبحننث السصلػاننات وكالننة، والجسننتػر اإلسننالم: الدننجيخي  تػفيننق -(1)

 .139،ص ىن1425 1، الدعػدية،  واإلر اد والجاػة واألوقا  اإلسالمية
 . 193ص2اأغ ىذام:الديخةالشلػية،ج -(2)
 .139تػفيق الدجيخي : اإلسالم والجستػر، ص  – (3)
،دارالفجخللتخاث،مرننخ  -ةننل    اليننو وسننلع -حامجأحسننجالصاىخ:غدوات الخسننػل  – (4)

 .46،45م،ص2117 1 
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 ،عمينو أو  عيغ عجوياشخف عمى اآلخخ  فالتعا ر الدمسخ  قتزخ أ   عتج 
 أمغ وسالم وتعاون. والكس  عير فخ

 م  قخير -بمى   عميو وسمع -:معاىجة الخسػلثانييا
السجوشنة لتنى بعثنػا إلنييع  السدنمسػن فنخ كػماة، فمنع  انج  دنتقخ خأما مذ
أتياع فشدتأبنننمكع ونبينننج وسنننشأفمتسػننننا إلنننى وثخب،   غنننخنكع أنكنننع"   قػلنننػن 

لنننخب  وبالفعنننس لنننع وينننجأ مذنننخكػ مانننة فنننخ،(ٓ)خزنننخاءكع فنننخ عقنننخ داركنننع"
الحجوبيننة  لع تتػقننف إ  بتػقينن  بننمحالسدننمسيغ لسننجة سننت سننشػات متتاليننة،

  وخالل ىحه الدشػات الدنت كنان الخسنػل وبحنث العام الدادس اليجخ   فخ
معو عمى شاولنة السفاوضنات لعقنج معاىنجة  جحبيع بيا لمجمػس  عغ شخيقة

الدنننننالم واألمنننننغ الدياسنننننخ وتعنننننا ر بدنننننببيا الصخفنننننان ويدنننننػد الجسيننننن  
 والنح "ماة  ح ويقػل عغ مذخكخ رخُِ  وكان دائسيا وا جتساعخ وا قتراد 

 أعصينننتيع إ    لخمنننات فيينننا  عطسنننػن  خصنننة  دنننألػنشخ   بينننجه نفدنننخ
خصنننة   دنننألػنشخ   بينننجه نفدنننخ لنننح وا"وفنننخ منننخَّة ثانينننة  قنننػل:،(ٔ)"إِ اىنننا

إشارة  قػية مشو إلنى  فخ،(ٕ) "إ  أعصيتيع إ اىا  الخلع بمة فييا  دألػنشخ
 .معيع البحث عغ التعا ر الدمسخ خف -بمى   عميو وسمع –رغبتو 

نا -ومسنا وننجل أنو الخسنػل عمننى التعنا ر منن  السذننخكيغ، عمننى إبننخار -أ زي
ػل لمقننادميغ لمتفنناوض مننغ جيننة قننأثشنناء مفاوضننات بننمح الحجوبيننة كننان  

                                 
، الرالحي:سنننننننننننننلل الينننننننننننننجا  257ص3،ج السعننننننننننننناد زاد ، الجػزينننننننننننننة قنننننننننننننيع اأنننننننننننننغ– (1)

 .87ص1والخ اد،ج
البخنننننننننننننناري: الرحي ،)باب:الذنننننننننننننننخو  فننننننننننننننني الجياد،والسرنننننننننننننننالحة منننننننننننننننج أىنننننننننننننننل  – (2)

 .974ص2الحخب(،ج
 .212ص31اأغ حشلل:السدشج،ج – (3)
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نا قنج أنيانتيع  إنا لع نجنخءقخير" لقتنال ألنج،ولكشا جئشنا معتسنخيغ،وإن قخيذي
 -عيننع عيننج تعننا ركتبننت م أ  –بيننع ، فننإن شننا ا منناددتيع ّت وأضننخَّ الحخب،

، فإن شا ا أن وجخمػا فيسنا دخنس وبيغ الشاس، فإن أضيخ ػا بيشخمجة ، ويخمُّ 
تحقنق  خياوأخي، اسنتخالػا منغ القتنال  أ  (ٓ)" ػاسُّنوإ  فقنج جْ مػا،فيو الشاس فع

بنيغ م م  السذخكيغ عنغ شخينق معاىنجة سال ىجف الخسػل وىػ العير فخ
 ".بمح الحجوبية"الصخفيغ،وىى

 بمح الحجوبية أنسػذج لمتعا ر م  السذخكيغ
 مبالثات وض  البشػد

ا أمخ بيعة الخضػان،وأدرك زعسا ىا ترسيع الخسػل ى   بم -لسا بمغ قخيذي
فننخ نفننخ مننغ رجنناليع  "سننييس بننغ عسننخو"عمننى القتننال أوفننجوا  -عميننو وسننمع

لقنػم الرنمح لنيغ بعثنػا لقج أراد ا»قال: خسػل سييالي الولسا رأى تو، لسفاوض
  (ٔ).«ىحا الخجس

الشقنناف التننخ  اشننخع الفخيقننان الستفاوضننان فننخ بحننث بشننػد الرمح،واستعخضنن
 ا التنخ كاننت تذناس مثنار مختمو القزاو  ج  أن تتزسشيا معاىجة الرمح،

عاىنجة الستفنق عشجما شخع الشبخ فخ إمالء بنيغة السإ  أنو  الخالف بيشيسا
بننأن وبننجأ  -رضننى   عشننو  عمننخ بننغ أبننخ شالنن  وىننػ -عمييننا،أمخ الكاتنن 
(، وىشننا اعتننخض رئننيذ الػفننج بدننع   الننخلسغ الننخليعالسعاىننجة بامسننة: )

                                 
 نفذ السرجر الداأق. – (1)
، 215ص3ىذام:الدنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيخة الشلػينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة،ج اأنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننغ – (2)

 .52ص5،الرالحي:سلل اليجا والخ اد،ج149ص2الاي:اا تفا ،ج،الة216
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، (ٓ)(باسنسظ المينع، اكتن  )سغ  أعنخف النخل:القخشخ سييس بغ عسخو قائالي 
فزنننث الرنننحابة عمنننى ىنننحا ا عتنننخاض، قنننائميغ:ىػ النننخلسغ،و  نكتننن  إ  

تسذننييا منن  سياسننة الحاسننة  -بننمى   عميننو وسننمع –ولكغ الشبننخ ،الننخلسغ
 .«اكت  باسسظ الميع»والسخونة والُحّمع، قال لمكات : 

ىننحا مننا "واسننتسخ فننخ إمننالء بننيغة السعاىننجة ىننحه، فننأمخ الكاتنن  أن  اتنن  
وقبنننس أن  اسنننس الجسمنننة اعتنننخض رئنننيذ الػفنننج ،"ابنننصمح عمينننو رسنننػل  

لننػ أعمننع أنننظ رسننػل   مننا خالفتننظ، : القخشننخ عمننى كمسننة رسننػل   قننائالي 
   (ٔ) .دمحم بغ عبج  واتبعتظ، أفتخغ  عغ اسسظ واسع أبيظ ؟ اكت  

عننج ولكننغ رسننػل   بحاستننو وتدننامحو وبَ  ،واعتننخض السدننمسػن عمننى ذلننظ
،ولسا   مغ الػثيقة كمسة رسػل سحػنطخه لدع الخالف وأمخ الكات  بأن  

 فنالتدم الرنحابة (ٕ)بيجه  -بمى   عميو وسمع -رفس عمى،فسحاىا الشبخ
 .الرست واليجوء

 بشػد السعاىجة
وسييس فخ كتابة الذنخوف عمنى الشحنػ  -بمى   عميو وسمع –وبجأ الشبخ 

 التالخ:

                                 
 .1411ص3مدلع:الرحي  ،)باب ةل  الحجيلية في الحجيلية(،ج – (1)
البخاري:الرننننننننننحي  ،)بنننننننننناب الذننننننننننخو  فنننننننننني الجينننننننننناد، والسرننننننننننالحة مننننننننننج أىننننننننننل  –( 2)

 .  618ص1اغ ىحه السباح ات يخاجج،الػاقجي:السغازي، ج ،و977ص2الحخب(،ج
 .1419ص3ي  ،)باب ةل  الحجيلية في الحجيلية(،جمدلع:الرح – (3)
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عمنى وضن  الحنخب عمنى الشناس عذنخ سنشيغ،  نأمغ  انالصخف ابصمح –(ٓ 
  (ٓ) .بعزيع عغ بعس فييغ الشاس وياوُّ 

ا منغ قنخير بغينخ إذن ولينو رده عمنييع، ومنغ و 2)-  عمى أنو مغ أتى محسجي
ا مسغ م  دمحم لع وخدوه عمجاء   (ٔ) . يوقخيذي

خياننة )أى سنخقة و  غناللإعيبنة مافػفنة، وأننو   أسنالل و  وأن بيششنا  3)- 
(ٕ) (.مةعا

 

وأنو مغ أل  أن وجخس فخ عقج دمحم وعيجه دخمنو،ومغ ألن  أن ونجخس 4)- 
نحغ فخ عقج دمحم  فخ عقج قخير وعيجىع دخس فيو )فتػاثبت خداعة فقالػا:

 (ٖ) .( ثبت بشػ باخ فقالػا: نحغ فخ عقج قخير وعيجىعاوعيجه، وتػ 
ان عام قابنس وأنت تخج  عشا عامظ ىحا، فال تجخس عميشا ماة،وأنو إذا ك5 - 

عشنننظ فنننجخمتيا بأبنننحابظ، فأقسنننت بينننا ثالثينننا معنننظ سنننالح الخاكننن ،  خخجشنننا
 (ٗ)بغيخه . لديػف فخ القخب،و  تجخمياا

 (٘) شيج عمى الرمح رجال مغ السدمسيغ ورجال مغ السذخكيغ 8 -

                                 
 . 218ص31اأغ حشلل:السدشج،ج – (1)
 .1411ص3مدلع:الرحي  ،)باب ةل  الحجيلية في الحجيلية(،ج – (2)
 .218ص31، اأغ حشلل:السدشج،ج 286، 285ص4اأغ ىذام:الديخة الشلػية،ج – (3)
 نفذ التػويق الداأق. -(4)
 .218،219ص31اأغ حشلل:السدشج،ج – (5)
 مغ السدلسيغ:أأػ ب خ الرجيق، واسخ أغ الخصاب، والج الخحسغ أغ انػ ، والنج   أنغ -( 6)

دلسة،والي أغ أأي شالنب كاتنب السعاىنجة مسييل أغ اسخو، وسعج أغ أأي وقاص، ودمحم أغ 
. اننغ الذننيػد ومغ السذننخكيغ: م ننخز أننغ حفننز، وسننييل أننغ اسننخو؛رضنني   اننشيع أجسعننيغ

،اأنننننننننننغ ىذام:الدنننننننننننيخة  611،612ص2يخاجنننننننننننج: الػاقنننننننننننجي:السغازي ،ج وبشنننننننننننػد السعاىنننننننننننجة
، اأننننننننننننغ سننننننننننننيج الشنننننننننننناس:ايػن 636-634ص2، الصلخي:تنننننننننننناريخ ،ج218ص3الشلػيننننننننننننة،ج

 .  611ص4،اأغ ك يخ:اللجايةوالشياية،ج121ص2األوخ:ج
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 :وافق السذخكيغ عمى  - بمى   عميو وسمع –بيحا  اػن الخسػل و 

كتابة )باسسظ الميع( وافق عمى لسغ الخليع( و تخك كتابة )بدع   الخ  -(ٓ
 .عشيا بج ي 

بمى  –وكحا وافقيع فخ كتابة دمحم بغ عبج   وتخك كتابة رسػل    -( ٔ
 .  عميو وسمع

وكننحا وافقيننع فننخ رد مننغ جنناء مننشيع إلننى السدننمسيغ دون مننغ ذىنن   -( ٕ
ابننمة مننشيع إلننييع، وإنسننا وافقيننع فننخ ىننحه األمننػر لمسرننمحة السيسننة الح

 .بالرمح م  أنو   مفدجة فخ ىحه األمػر

، وكنحا قػلنو )دمحم بنغ عبنج  ( قخي  بدسمة وباسسظ الميع فسعشاىسا أما ال 
ن ولنيذ فننخ تنخك وبننو    ،-بنمى   عميننو وسنمع -ا رسننػل  ىنػ أ زي

سبحانو وتعالى فخ ىحا السػض  بالخلسغ الخليع ما وشفخ ذلظ، و  فخ تنخك 
بالخسالة ما وشفييا، فنال مفدنجة فيسنا  -ى   عميو وسمعبم -وبو الشبخ

شمبػه، وإنسا كانت السفدجة تكنػن لنػ شمبنػا أن  اتن  منا   حنس منغ تعطنيع 
.رليتيع ونحػ ذلظ

 (ٓ) 

وأما شخف رد مغ جاء مشيع وعجم رد مغ ذى  إلييع، فقج بنيَّغ الشبنخ تعمينس 
إلنييع فأبعنجه  ،  منغ ذىن  مشنا»ذلظ والحاسة فيو فخ ىحا الحجوث بقػلو: 

ا ا ومخخجي    (ٔ)". ومغ جاءنا مشيع سيجعس   لو فخجي

                                 
 . 78ص1الرالحي: سلل اليجا والخ اد،ج –( 1)
ننا:1411ص3مدلع:الرننحي  ،)بنناب ةننل  الحجيليننة فنني الحجيليننة(،ج – (2)  ، ويخاجننج أيز 

، 78ص5، الرالح :سنننلل الينننجا والدننننالم،ج265ص 3اأنننغ قنننيع الجػزينننة:زاد السعنننناد،ج
 .761ص2ه ،ج 1425الذيخ دمحم أأػزىخة:خاتع الشلييغ،دار الفةخ،القاىخة ،
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ا لمسعاىنجات  جتعو  نا فخينجي ا لمسعاىنجات اإلسنالمية ونسػذجي ىحه السعاىجة أساسي
الجولية، بسا سبقيا مغ مفاوضات، وما لػتو مغ شخوف، وما تسثس بيا مغ 

ا الصنننخف فنننخ الشننندول عشنننج رضننن - بنننمى   عمينننو وسنننمع –خمنننق الشبنننخ 
سنننبقيا مفاوضنننات منننغ قبنننس  وقنننجوفنننخ كيفينننة الرنننياغة وا لتننندام، اآلخخ،

السذننخكيغ والسدننمسيغ، وفذننس بعننس السسثمننيغ فننخ الػبننػل إلننى اتفنناق، 
ودارت مذاورات شتى مغ الجانبيغ قبس الػبػل إليو، لتى تػبس الفخيقان 
 -إلننى اتفنناق عننغ شخيننق مسثننس السذننخكيغ )سننييس بننغ عسننخو( ورسننػل  

 .عمى مأل السدمسيغ- عميو وسمعبمى  

 :بمح الحجوبية فخ أنػاع التعا ر
ج منغ أننػاع األمنغ بشػد بمح الحجوبينة  اتذنو أننو أوجنج العجون الستأمس فخ

 بيغ السدمسيغ والسذخكيغ مثس:  والتعا ر الدمسخ

لشذنننخ  لمسدنننمسيغ أعصنننت اليجننننة فخبنننة: لينننث خالتعنننا ر الدياسننن-1
أدى إلننى دخننػل كثيننخ مننغ الكبائننس فيننو،  اإلسننالم وتعخيننف الشنناس بننو  مسننا

 قػل اإلمام الدىخ : )فسا فتح فنخ اإلسنالم فنتح قبمنو كنان أعطنع مشنو، إنسنا 
كننان القتننال ليننث التقننى الشنناس، فمسننا كانننت اليجنننة ووضننعت الحننخب وأمننغ 

ا كمع ألج فمع  َ  ،والتقػا فتفاوضػا فخ الحجوث والسشازعة ،الشاس بعزيع بعزي
ظ الدنشتيغ مثنس منا كنان منإ  دخس فيو، ولقج دخنس فنخ تباإلسالم  عقس شيئيا 

 .(فخ اإلسالم قبس ذلظ أو أكثخ
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 –وعق  عميو ابنغ ىذنام بقػلنو: والنجليس عمنى قنػل الدىنخ : أن رسنػل   
إلى الحجوبية فخ ألو وأربعسائة فخ قنػل جنابخ  خخج -بمى   عميو وسمع

 (ٓ).فخ عذخة ر فبغ عبج  ، ثع خخج فخ عام الفتح بعج ذلظ بدشتيغ 

، لينث ضمنت ىنحه أمغ السدمسػن جان  قخير: فقج خالتعا ر األمش – ٔ
سننتة أعننػام لننع تيننجأ فييننا  تػلننة مشننح اليجننخة إلننى السجوشننة ، أ الجبيننة مف

 وكحلظ أمغ السذخكػن جان  السدمسيغ.  لسالت السذخكيغ ضج السدمسيغ

 عمينو بنمى   –سناعج بنمح الحجوبينة الشبنخ : لينث  ختعا ر دول -ٕ
 والكننب والحبذننة  إرسننال رسننائس إلننى ممننػك الفننخس والننخوم مننى ع - وسننمع

، والننجخػل معننو فننى لالننة الدننمع واألمننان ىننع وننجعػىع إلننى اإلسننالم وغيننخىع
مننننغ خننننالل  -قخير)كجولننننة( اعتخفننننت وشننننعػبيع )أسننننمع تدننننمع(   كننننحلظ

 .جوغالسدمسة، فالسعاىجة دائسيا   تكػن إ  بيغ ن (الجولة)بايان  -السعاىجة

بسننخور قػافننس  -ضننسشيا -تعننا ر اقترننادى : ليننث سننسحت السعاىننجة -ٖ
الذام عبخ السجوشة،كحلظ ماشت السعاىجة السدمسيغ بالد قخير التجارية إلى 

منغ  -والجسين مػاسنع الحنث ، م إلى ماة والتجارة فييا وخابة فخمغ القجو 
 ع.ليػامأو  ععمى دمي رمشػن   -الصخفيغ

لمحننث أو  فننخ العننام القننادم السدننمسػن  سننيحى ليننث :ختعننا ر دوشنن – ٗ 
 ،أمان دون اعتخاض مغ قخير أو بج عغ البيت الحخام العسخة فخ ماة فخ

بغمبننة اإلسننالم، وقننج تجمننت بعننس  السذننخكيغ تننيقغ الكثيننخ مننغوبدننب  ىننحا 
 اإلسننالمالننجخػل فننخ قننخير إلننى  عطسنناءكثيننخ مننغ مطنناىخ ذلننظ فننخ مبننادرة 

                                 
 . 152ص2، الةالاي:اا تفا ،ج211، 211ص3اأغ ىذام:الديخة الشلػية، ج –( 1)
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كسنا تجمنت فنخ  وشمحة بغ عثسنان،مثس: خالج بغ الػليج وعسخو بغ العاص،
 .مدارعة األعخاب السجاوريغ لمسجوشة إلى ا عتحار عغ تخمفيع

بننفحات الساضننى  بسننا فييننا ، وبننجء  : ليننث شننىّ  عختعننا ر اجتسننا -٘
 بفحة ججوجة مغ التعا ر   غس و  لقج فييا .

: كاننت ،فقنج قينسكان بمح الحجوبية سببيا ومقجمة لفتح ماة،وعمى الجسمة
بنو رسننػلو وجشننجه،  الفننتح األعطنع، الننح  أعند   ىمقجمننة بنيغ وننج اليجننة

نن ننا، فكانننت ىننحه اليجنننة بابي ننا ودخننس الشنناس بننو فننخ دوننغ   أفػاجي ا لننو ومفتالي
التخ  قزييا قجريا وشخعيا وىحه عادة   فخ األمػر العطام ومؤذنيا بيغ وج و،

  (ٓ).عميياليا بيغ وجويا بسقجمات وتػشئات تؤذن ليا وتجل  خءأن وػش

لقنننج أ قنننغ الرنننحابة الكنننخام أن النننجعػة قنننج دخمنننت فنننخ شنننػر ججونننج وفنننتح 
وأن مغ شبيعة ىحا الجوغ أن وشسنػ ويعنير أكيج،ورفاق أوس ،وامتجاد أرل ،

ولسدنػا أكثخ مشو وقت الحخب، والتعا ر م  اآلخخ، فخ أجػاء الدمع واألمغ
 كخالينة لتنى من فزس ىحه السعاىجة التى أتالت التعنا ر ونبنح ال م  األ ام

 .ءااألعج

                                 
،دمحمأأػ يبة،الديخة الشلػية في ضػ  القنخآن 761ص2غ،جالذيخ أأػزىخة:خاتع الشليي –( 1)

  341ص2والدشة،دارالقلع،دمذق،أجون،ج
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 (سياسة الجولة اإلسالمية تجاه الرابئة والسجػس)
ن الكخيع ، كالرابئة والسجػس ،ويذنتخك ىنؤ ء رثسة أد ان أخخى ذكخىا القخ 

بنناد األبننشام كننػنيع   وتبعننػن رسننالة نبننخ مننغ األنبينناء ، بخننالف منن  عَ 
 ىع أبػليا.أن الدساوية التى تعج الشبػة ألج األد ا

 لرابئة:ا -( ٓ
ذكنخت ىنحه الصائفننة منغ الشناس فننخ ثالثنة مػاضن  مننغ القنخرن   فأولينا فننخ 
ناُبُئيْغ ْمننّغ  قنػل   تعنالى : ) ُإنَّ الَّنُحوْغ رْمَشنػا ْوالَّنُحوْغ ْىناَدوا ْوالشَّْرناْرى ْوالرَّ

ّع ْو  ْخّػف  ْعْمّيُيّع رْمْغ ُباعَُّ ْواّلْيّػُم اآلُخُخ ْوْعُسْس ْباُلحاي ْفْمَيّع ْأّجَخَىّع ُعّشْج ْربُِيُ 
، والثننانخ فننخ قػلننو تعننالى : ) ُإنَّ الَّننُحوْغ رْمَشننػا ْوالَّننُحوْغ (ٓ) ْو  َىننّع ْ ّحْدَنننػْن(

نناُبُئيْغ ْوالشَّْرنناْرى ْواّلْسَجننػْس ْوالَّننُحوْغ ْأّشننْخَكػا ُإنَّ ّللاَّْ ْ ّفُرننَس ْبّيننْشَيّع  ْىنناَدوا ْوالرَّ
، والثالننث قننػل   تعننالى : (ٔ) ْعْمننى َكننسُِ ْشننّخء  ْشننُييج  ( ْوننّػْم اّلُكْياْمننُة ُإنَّ ّللاَّْ 

نناُبَئػْن ْوالشَّْرنناْرى ْمننّغ رْمننْغ ُبنناعَُّ ْواّلْيننّػُم ) ُإنَّ الَّننُحوْغ رْمَشننػا ْوالَّننُحوْغ ْىنناَدوا ْوالرَّ
 . (ٕ) اآلُخُخ ْوْعُسْس ْباُلحاي ْفال ْخّػف  ْعْمّيُيّع ْو  َىّع ْ ّحْدَنػْن (

: ىحه أمة قج سة قبس الييػد والشرارى ، وىع أنػاع :(ٖ)قيع الجػزية قال ابغ
دار مسمكنة ىنؤ ء  "لنخانمجوشة "وكانت ، بابئة لشفاء ، وبابئة مذخكػن 

وكننان فننخ بغننجاد مننشيع شائفننة قبننس السدننيح ، وليننع كتنن  وتنن ليف وعمننػم ، 
 . مذيػرة ذكخىا أبحاب السقا ت، وأكثخىع فالسفة وليع مقا ت كبيخة 

                                 
 .62سػرة البقخة:آية  –( 1)
 .17سػرة الحج: آية  –( 2)
 .69سػرة السائجة: آية  –( 3)
 .98 - 92ص1أح ام أىل الحمة ،ج –( 4)
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فننييع السننؤمغ بنناع وأسننسائو وبننفاتو ومالئكتننو  وخالبننة القننػل عننشيع: أن
ورسمو واليػم اآلخخ وفييع الكافخ ، وفييع اآلخح منغ دونغ الخسنس بسنا وافنق 

. عقػليع واستحدشػه ، فجانػا بو ورضػه ألنفديع
  

بناع والينػم اآلخنخ ، إ   لمرنابئة إ سانناي  تثبنت ات الدابقة اآلالساللظ: أن و 
بننبأوا أ  خخجننػا مننغ عبننادة   إلننى عبننادة الكػاكنن  أو  ائفننة مننشيعش أن

فػا دوشيع كسا تحخفنت سنائخ األد نان ، فسنغ منات منغ ىنؤ ء السالئكة ، ولخَّ 
 (ٓ)قبس أن تبمغو دعػة الحق فال خػف عمييع و  ىع  حدنػن.

                                 
 .  284ص1،اأغ ك يخ:تفديخ،ج147ص 1:تفديخ،جي الصلخ -(1)
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 أما السجػس: -( ٔ
وقنج قينس: إن  ، ن: ننػر، وضمسنةيع عبنجة الشينخان القنائميغ أن لمعنالع أبنال ف

: أنو لسا قتْس قابينَس ىابينْس، (ٓ)الصبخ  كان مغ عيج قابيس، كسا ذكخ  الجوغ ىحا
وىخب مغ أبيو ردم عميو الدالم، أتاه إبميذ، فقال لنو: إن ىابينس إنسنا َقبنس 
ا ناريا تكػن  َقّخبانو وأكمتو الشار، ألنو كان  خَجميا ويعبجىا، فانُرّ  أنت أ زي

 شحمنةال هىنح انتذنختو فكان أول منغ فعنس ذلنظ ، نار، لظ ولْعُكبظ، فبشى بيت
رنػا بيػتينا  لمشنار، فبشنػا بالد فارس بعنج ذلنظ فخ  كثينخة وعبنجوىا ، كسنا خرَّ

 (ٔ) .ليا األوقاف والدجنة والَحجاب ،فال وجعػنيا تخسج لحطة والجة

لَّنُحوْغ ُإنَّ الَُّحوْغ رْمَشػا ْوا وقج ذكخ   تعالى السجػس فخ القخرن الكخيع فقال:"
اُبُئيْغ ْوالشَّْرناْرى ْواّلْسَجنػْس  ْوالَّنُحوْغ ْأّشنْخَكػا ُإنَّ ّللاَّْ ْ ّفُرنَس ْبّينْشَيّع  ْىاَدوا ْوالرَّ

والسعشى كسا قال ابغ كثينخ: " ،(ٕ)ْوّػْم اّلُكْياْمُة ُإنَّ ّللاَّْ ْعْمى َكسُِ ْشّخء  ْشُييج  " 
لسؤمشيغ، ومنغ سنػاىع منغ  خبخ تعالى عغ أىس ىحه األد ان السختمفة مغ ا

الييػد والرابئيغ ... والشرارى والسجنػس، والنحوغ أشنخكػا فعبنجوا غينخ   
، ويحاننع بيننشيع بالعننجل ،  فرننس بيننشيع وننػم الكيامننة -تعننالى –فإنننو  معننو 

ومغ كفننخ بننو الشننار، فإنننو تعننالى شننييج عمننى الجشننة، فيننجخس مننغ رمننغ بننو
 (ٖ)تكغ ضسائخىع ". ،وما ع بدخائخىععميأفعاليع، لفيظ ألقػاليع،

                                 
 .147ص1ديخ ،جتف –( 1)
 .988ص1اأغ قيع الجػزية: إغاوة الليفان ،ج –( 2)
 . 17سػرة االحج:آية  –( 3)
 .  445ص2اأغ ك يخ:تفديخ،ج -(4)
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سنننننننالمية لمسدنننننننمسيغ واليينننننننػد السػاششنننننننة التنننننننى مشحتينننننننا الجولنننننننة اإلو 
نننن،والسدننننيحييغ السكيسننننيغ فييننننا  ا ألبننننحاب د انننننات  تعتبننننخ مشحننننت أ زي

السجننننػس الننننحوغ  مثننننس،د انننننات سننننساوية و  وننننؤمغ أبننننحابيا بالتػليننننج 
 –عينننج الخسنننػل  ،مشنننح قبمنننت منننشيع الجدينننة عمنننىةىنننس ذمأاعتنننخف بنننأنيع 

كنننان لينننع كنننالييػد وقنننت منننغ األوقنننات  خ، وفننن- عمينننو وسنننمع بنننمى  
 (ٓ) قرخ الخالفة ودار الحاػمة. خوالشرارى رئيذ  سثميع ف

كاننننت تقنننػم عمنننى  سياسنننة الجولنننة اإلسنننالمية تجننناه ىنننؤ ء، وعمينننو فنننإن
لدننننغ معنننناممتيع ودعننننػتيع إلننننى الحننننق بالحاسننننة والسػعطننننة الحدننننشة إن 

منننا اسنننتحجثو الشننناس منننغ  وجنننج منننشيع الينننػم بكينننة ، وينننجخس معينننع كنننس
أد نننان مختمفنننة إلنننى ونننػم الكيامنننة ، ألن   أمخننننا بحدنننغ معاشنننخة الشننناس 

، (ٔ) " َلّدنننشيا ُلمشَّننناسُ  ْوَقػَلنننػاالسنننػافقيغ والسخنننالفيغ ، لينننث قنننال :" جسيعننناي 
 والقػل الحدغ  ذسس األقػال واألفعال والسعامالت.

                                 
أأننػ  ي،تخجسننة:دمحم الننج اليننادي القننخن الخابننج اليجخ  يآدم متد:الحزننارة اإلسننالمية فنن – (1)

م 2118،مرنننخرينننجة ،الييئنننة السرنننخية العسنننة للةتاب)شبعنننة خاةنننة بس تبنننة األسنننخة( 
 . 71،ص

 .83سػرة البقخة:آية  –( 2)
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 خاتسة البحث

وعمنى رلنو وبنحبو ،دمحم رسنػل   والرنالة والدنالم عمنى سنيجنا ،الحسج هلل
 وسمع...... وبعج.

مننن   ت الجولنننة اإلسنننالميةكينننف تعاممننن فقنننج تبنننيغ فنننخ الرنننفحات الدنننابقة
، وأن التعننا ر الدننمسخ اء عرننخى الشبننػة والخالفننة الخاشننجة أثشنن السخننالفيغ

ويساننننغ ،المخ أبننننيس    ساننننغ ا سننننتغشاء عشننننو ونبننننح الكخاليننننة مبننننجأ إسنننن
 ئث ومشيا:استخالص العجوج مغ الشتا

سياسة التعا ر الدمسخ التنخ أقختينا الجولنة اإلسنالمية تجناه غينخ ن أ -(ٓ
مدنتسجة   ىحه الدياسنةالحزنارة اإلسنالمية السدمسيغ، والتنخ ىنى جندء منغ
 .مغ القخرن الكخيع والدشة الشبػية

أىنننس  سياسنننة الجولنننة اإلسنننالمية تجننناه غينننخ السدنننمسيغ،دعػة منننغ أن –(ٔ
وتفعيس الثػابنت الجوشينة إلرسناء قػاعنج التعنا ر اء،الكتاب إلى التػابس والمق

 السذتخك بيغ األد ان.

أضينخ السشنػرة ،السجوشنة  -بمى   عميو وسنمع –مشح وبػل الخسػل  –(ٕ
لمجسي  أنو لع  قجم لمحخب،بنس لمتعنا ر من  أىنس السجوشنة ومنغ لػليا،لنحلظ 

ث أول مننا فعننس ىننػ عقننج معاىننجات تعننا ر منن  قبائننس بننغيخة لػليننا، ليبعنن
 بخسالة سايشة وشسأنيشة لمجسي .

كانت بحيفة السجوشة بنيغ السدنمسيغ ويينػد السجوشنة أسناس التعنا ر  –(ٖ
يسنا ،ثنع عقنجت معاىنجات من  الشرنارى  فأبنبح ىشناك  تعنا ر بيش الدمسخ

 .وأىس الكتاب جسيعيابيغ السدمسيغ 
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وقبائنس  عيذنػن فنخ  أن الشناس شنعػبيا السجوشنة بنحيفةا جناء فنخ مس –(ٗ
طخ الػلجة اإلندانية الجامعة ،الكس عميو واجبات ولو لقػق، دون الش إشار

 لمجوغ أو الُعّخق أو المػن.

أشارت الرحيفة أن لقنػق السػاششنة ىى"ضنخورات إندنانية"،   سانغ  –(٘
 التشازل عشيا أو بعزيا.

 -بنمى   عمينو وسنمع -ث الشبنخأن الخمفاء الخاشجوغ ساروا عمى ني –(ٙ
، وأببح التعا ر سياسة عامة لكس الحانام  يخ السدمسيغغفخ التعامس م  

السدننمسيغ ، باسننتثشاء بعننس الحاننام الننحوغ تسينندت فتننخات لاسيننع بننالطمع ، 
ا   .ضمع أىس الكتاب والسدمسيغ أ زي

 تبشنننخالتنننخ تثبنننت  التاريخينننة ربنننج السؤرخنننػن العجونننج منننغ السػاقنننف -(ٚ
 .سالمية فخ السجوشةقيام الجولة اإلمشح  غيخالسدمسيغ، التعا ر الدمسخ م 

ننا إسننالمييا -(ٛ سا كانننت مػجننػدة فننخ األمننع ،وإنأن الجديننة لننع تكننغ اختخاعي
لمجشج ة،تدق  بسجخد انزسام الكتابخ  بج الي  تعج ، وأنيا  فخ اإلسالمالدابقة

لمجير أو تقج ع أ  نػع مغ التعاون العدناخ  لمسدنمسيغ أثشناء لنخبيع من  
 العجو.

ىنس مسخ بنيغ السدنمسيغ والسخنالفيغ منغ ألدأثبتت مطاىخ التعا ر ا -(ْٓ
 -)الييػد ة والسدنيحية واإلسنالم( –الكتاب أن ولجة أبػل األد ان الثالثة 
إلننى الحننج الننح   دننسح بفننتح رفنناق   جعميننا قخيبننة مننغ بعزننيا مننغ بعننس

 التحاور بيشيا.
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 تسشنىمشح ىجختو منغ مانة إلنى السجوشنة السشػرة،ولسنجة سنت سنشػات  -(ٓٓ
،ولع وتحقق ذلظ إ  فخ جة تعا ر سمسخ م  مذخكخ ماةمعاى الخسػل عقج

 بمح الحجوبية العام الدادس اليجخ .

أثبت التاريخ أن السدمسيغ قبمػا إجارة السذنخك والتعنا ر معنو لتنى  -(ٔٓ
 فخ وقت الحخوب معيع.

أن السػاششة التنخ مشحتينا الجولنة اإلسنالمية لمسدنمسيغ والسدنيحييغ  -(ٕٓ
نا لييػد السكيسيغ فييا،وا سنساوية،مثس  ات الغينخج انألبنحاب الن َمشحت أ زي

السجػس الحوغ كان ليع رئيذ  سثميع فخ قرخ الخالفة، مثميع مثس الييػد 
 والشرارى .

عمننى ندنيث السجتسنن  وروابصننو  وبينحه الدياسننة، لافطننت الجولنة اإلسننالمية
 عرنخمشنح وقيع اإلخاء والتدامح والتعا ر بيغ أبحاب الج انات السختمفنة 

 عبخ عرػر التاريخ اإلسالمخ.و -بمى   عميو وسمع –ػل الخس
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 السرادر والسخاج 
 :أو :السرادر

 ىن ٓٗٓابغ اسحاق" دمحم بغ إسحاق بغ  دار السجنخ"         ت:
 م.ٚٙٛٓ(،ٓالديخ والسغاز ،تحقيق/سييس زكار،دار الفكخ،بيخوت،ف) -(ٓ

 ىن ٘ٗٔت:             " إسساعيس بغ دمحم   عبج أبػ:" البخار  -

بننمى    -  رسننػل أمننػر مننغ السخترننخ الرننحيح السدننشج الجننام  -(ٔ
 دونن  مرننصفى.د(،تحقيق )بننحيح البخننار  -وأ امننو وسننششو -عميننو وسننمع

 .مٙٚٛٓ ٕت فبيخو ،كثيخ،اليسامة ابغ دار،البغا

 ىن 458 ت:                "أبػباخألسج بغ الحديغ": البييقخ-

 عثسنان بنغ عمنخ النجوغ عنالءل الشقنخ الجنػىخ ذومنو وفخ الكبخى  الدشغ -(ٕ
 الكائشننة الشطاميننة السعننارف دائننخة مجمذ،التخكسننانخ بننابغ الذننييخ خالسنناردوش

 .ىن ٖٖٕٓ ٓ،فرباد ليجر ببمجة اليشج فخ

 ىن 279 ت:                      :" عيدى بغ دمحم":التخمح 

 ، العخبننخ التننخاث إلينناء دار، غيورخننخ  شنناكخ دمحم ألسننج:،تحقيقدننشغال -(ٖ
 ت )دت(.بيخو 

 ىن ٙٛٗت:          بغ عمى بغ دمحم": غ"عبج الخلس ابغ الجػز  -

( ٕ،السات  اإلسننننالمى، بيننننخوت،ف)زاد السدننننيخ فننننخ عمننننع التفدننننيخ -( ٗ
 ىنْٖٖٓ

  ىن ْٖٗ:ت                               :عبج  بغ دمحمالحاكع"- 



 

0156 

 

 دار،عصننا لقننادرا عبننج مرننصفىغ،تحقيق الرننحيحي عمننى السدننتجرك -( ٘
 م.ْٛٛٓ ٓ( ف)ت،بيخو  – العمسية الكت 

 ىن.ٔٗٚابغ لجخ العدقالنخ "شياب الجوغ ألسج بغ عمى"             ت 

السصالننننن  العمينننننة بدوائنننننج السدنننننانيج الثسانية،تحقيق/مجسػعنننننة منننننغ  -(ٙ
 .ىن ٖٛٓٓالسحققيغ،دار العابسة،الدعػد ة،

 ىن 275 ت:             :"داود"سميسان بغ األشعث الدجدتانخ أبػ-

: ألسنننننننج سنننننننعج عمخ،مصبعنننننننة مرنننننننصفى البنننننننابخ الدنننننننشغ،تحقيق -( ٚ
 م. ٔٗٛٓ ٓ،مرخفالحمبخ

 ىن ْٕٔت:                  :" مشي  بغ سعج بغ دمحم":ابغ سعج- 
 ٓف بيننخوت –بننادر دار ،عبنناس لدننان:تحقيننقإ،الكبخى  الصبقننات  -( ٛ

 .مٚ٘ٛٓ

 ىن ٖٕٙت:                ابغ سيج الشاس" دمحم بغ دمحم " -

والذنننننسائس والدنننننيخ،دارالقمع،    فشنننننػن السغننننناز  عينننننػن األثنننننخ فنننننخ-( ْٓ
 م.ٕٛٛٓ ٓفبيخوت،

  ىن ْٖٔ ت:               " دمحم بغ إدريذ الغدى"الذافعخ -

 .ْٛٛٓىن/ْٖٓٓ ،بيخوت  -دار السعخفة  نذخم ،األ كتاب: –( ٓٓ 

 ىن942 ت:                      وػسو بغ دمحم :الرالحخ- 

 وأعننالم فزننائمو وذكننخ العبنناد، خيننخ سننيخة فننخ سننبس اليننجى والخشنناد -( ٔٓ
الذيخ عنادل ألسنج تحقيق وتعميق: ،والسعاد السبجأ فخ وألػالو وأفعالو نبػتو
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لشاشنننننخ:دارالكت  العمسيننننننة الذنننننيخ عمننننننخ دمحم معنننننػض اعبنننننج السػجنننننػد، 
 م.ٕٛٛٓ /ىن  ٖٖٓٓاألولى، لبشان الصبعة:،بيخوت

 ىن.ٖ٘ٙت:                    س بغ أوبظ"     الرفج  "بالح الجوغ خمي

 مٔٛٛٓ، ألسانيا ،سشة  شخالػافخ بالػفيات ، دار فخاند شتاو -(ٕٓ

 ىن ْٕٓت:        "أبػجعفخ دمحم بغ جخيخ " الصبخ   -

 م.ٙ٘ٛٓ ٖتاريخ الخسس والسمػك،دار السعارف،مرخ،ف -( ٖٓ

 الخسننالة مؤسدننة،شاكخ دمحم ألسننج،القخرن تأويننس فننخ البيننان جننام   -( ٗٓ 
 . مْْْٔ، ٓ،فلبشان،بيخوت ،

              "الصحنننننننناو " أبننننننننػ جعفننننننننخ ألسننننننننج بننننننننغ دمحم بننننننننغ سننننننننالمة السرننننننننخ  
     ىن ٕٓٔت:

تحقيق/شننننننننننننعي  األرنا  ف،مؤسدننننننننننننة شننننننننننننخح مذنننننننننننناس اآلثار، -(٘ٓ
 مٙٚٛٓىن/ ْٖٚٓ( ٓالخسالة،بيخوت،ف)

     "السرنننننخ   الحانننننع عبنننننج   عبنننننج بنننننغ النننننخلسغ عبنننننجابنننننغ عبجالحاع: -
 ىن ٙٗٔت:

  ،بيخوت،الفكخ دار ،ٓف  الحجيخ   دمحمتحقيق:وأخبارىا  مرخ فتػح  -( ٙٓ
 . م٘ٛٛٓ/ ىنٖ٘ٓٓ

"   أبنننػ بانننخ عبنننج النننخزاق بنننغ ىسنننام بنننغ نننناف  الرنننشعانخ":عبنننج النننخازق -
 ىنٓٓٔت:

السرنننننننننننننشو، تحقيق/لبيننننننننننننن  النننننننننننننخلسغ األعطسخ،الساتننننننننننننن   -(ٚٓ
 مٕٚٛٓ( ٓاإلسالمخ،بيخوت،ف)
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  ىن 224 ت:                           ""القاسع بغ سالم :يجػعبأب-

 م.ٚ٘ٛٓاألمػال،تحقيق دمحم خميس ىخاس،مرخ ف، -( ٛٓ

 ىن ٓٙ٘ت:                   ""دمحم بغ ألسج األنرار  :القخشبخ -

تحقيننق/ دمحم البننبالو  ورخننخيغ،دار إلينناء  –لاننام القننخرنالجننام  أل –( ْٔ
 .،بيخوت،لبشان،بجون تاريخالتخاث العخبخ

 ىن ٓٗٙت:                " أوػببغ  باخ أبخ بغ دمحم " :الجػزية قيع ابغ

 .ىنْٖٓٓ بيخوت ،لمسالويغ دارالعمع ثانية، شبعة الحمة، أىس ألاام -( ٓٔ

 دار ،الفقنخ لامنج دمحمتحقينق: إغاثة الميفان مغ مرناوج الذنيصان، -( ٔٔ
  م.ٗٙٛٓسشة  ٔ، فبيخوت ،السعخفة

 ، األرنننننا وف شننننعي :تحقيق،العبنننناد خيننننخ ىننننج  فننننخ السعنننناد زاد -( ٕٔ
 .م٘ٚٛٓ، ٖٓفلبشان ، ، بيخوت ، الخسالة مؤسدة ، األرنا وف عبجالقادر

 ىن ٖٙٙت:                              "إسساعيس بغ عسخ ابغ كثيخ"  -

 ،) د ت(. بيخوت –ماتبة السعارف البجا ة والشيا ة ، -( ٖٔ 

 شيبنننة دار،سنننالمة دمحم بنننغ سنننامختفدنننيخ القنننخرن العطنننيع ،تحقيق: -( ٗٔ
  ىنْٖٔٓ،ٔف والتػزي  لمشذخ

 ىن ٖٕ٘ت:               "األنجلدخ مػسى بغ سميسان أبػالخبي :"الكالعخ

 والثالثنننننننة   رسنننننننػل مغننننننناز   منننننننغ تزنننننننسشو بسنننننننا ا كتفننننننناء -( ٘ٔ
 ىنٖٙٓٓ ٓ، فبيخوت،الكت  عالع،عمخ الجوغ كسال دمحم،تحقيق:الخمفاء

 ىن  ٓ٘ٔت:                     " الحديغ أبػ الحجاج بغ مدمع مدمع:" -
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  بيخوت،العخبخ  التخاث إلياء دار،الباقخ عبج فؤاد دمحم،مدمع بحيح -( ٙٔ

  " ىن. ٓٓٙ :ت                      ابغ مشطػر "دمحم بغ ماخم السرخ 

 الصبعة األولى.  –بيخوت  –دار بادر  –( لدان العخب ٚٔ

 ىن  ٕٓٔت:           بغ أوػب"             ابغ ىذام:"أب دمحم عبجالسمظ 

 م .ْْٖٔ ٔدار الفجخلمتخاث، مرخف،  الديخة الشبػية -( ٛٔ

 .ىن ْٙٔ"             ت:ج   دمحم بغ عسخ أبػعب": الػاقج -

 م .ٙٛٛٓ(،ٓ) فتػح الذام، دار الكت  العمسية ، بيخوت،ف -(ْٕ

حقيق/مارسنننننجن ت ، بنننننمى   عمينننننو وسنننننمع رسنننننػل   مغننننناز   –( ٕٓ
 م.ْْ٘ٔ(ٓجػنذ،عالع الكت ،بيخوت،لبشان،ف)

 ىن ٘ٔ٘ت:    "  عبج أبػ الحسػ     عبج بغ  اقػت" :قػت الحسػ   ا -

 .،)دت(بيخوت – الفكخ دارمعجع البمجان ، -( ٕٔ
  ىن 182 ت:                     عقػب بغ إبخاليع بغ لبي  " أبػ وػسو"  

  . مٛٙٛٓخفة ، لبشان الخخاج ، دار السع  -( ٕٕ

 ثانيا:السخاج 
 ألسج إبخاليع الذخيف:  

ماة والسجوشة فخ الجاىمية وعيج الخسػل)بمى   عميو وسنمع(،دار  -(ٖٕ
  .مٗٚٛٓالفكخ العخبخ، مرخ 

 ودمحم مرصفى :خ ألسج الجييش
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 .مْْٙٔالييئة السرخية العامة لمكتابالقاىخة،اإلسالم واآلخخ، -(ٕٗ

 دم متد:أ

لحزنننارة اإلسنننالمية فنننى القنننخن الخابننن  اليجخ ،تخجسنننة:دمحم عبنننج ا -( ٕ٘
لييئنننة السرنننخية العسنننة لمكتاب)شبعنننة خابنننة بساتبنننة اريجة،اليننناد  أبنننػ 
 م.ْْٚٔاألسخة(،مرخ

 : أكخم العسخ  

الديخة الشبػية الرحيحة،محاولة لتصبينق قػاعنج السحنجثيغ فنى نقنج  -(ٕٙ 
 م ْْٕٔ (،ٗ)،فروا ات الديخة الشبػية،ماتبة العبياان،الخياض

 بخكات ألسج: -
دمحم والييننننننػد، نطننننننخة ججوجة،تخجسننننننة،محسػد عمننننننى مخاد،ماتبنننننننة  -( ٕٚ

 .مٛٛٓاألسخة،مرخ 

 :الدجوخ   تػفيق 

 الذنئػن  وزارة العمسنخ والبحنث السصبػعنات وكالة، والجستػر اإلسالم -(ٕٛ
 ىنٖٗٔٓ ٓ، الدعػد ة، فواإلرشاد والجعػة واألوقاف اإلسالمية

 :تػماس أرنػلج -

النننجعػة إلنننى اإلسنننالم ، تخجسنننة : لدنننغ إبنننخاليع لدنننغ ورخنننخيغ،  -( ْٖ
 م.ٚٗٛٓ ٔالقاىخة ،ف

 لامجألسجالصاىخ: -

،دارالفجخلمتخاث،مرننخ  -بننمى   عميننو وسننمع –غنندوات الخسننػل  -( ٖٓ
 م.ْْٙٔ ٓف
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 ػث:مسامخ عبج  السغ - 

اتبة األشمننننذ التنننناريخخ لدننننيخة الخسػل)بننننمى   عميننننو وسننننمع(،م -(ٖٔ
 م.ْْٗٔ/ىن ٖ٘ٔٓ( ٖعبياان،الخياض،ف)ال

 سخجشت  -

 م.ٖ٘ٛٓ، ٚدستػر السجوشة"،السجمة ا سالمية رب  الدشػية،مث   -( ٕٖ

 :ىػيج  سخفي –

 م.ْْٗٔ(  ٕ) مػاششػن   ذميػن،دار الذخوق،مرخ،ف -( ٖٖ

 دمحم أبػزىخة: -

 . ٓ٘ٙصٔ،ج ىن ٖٗٔٓالقاىخة ،خاتع الشبييغ، دارالفكخ، -( ٖٗ
 صاو :دمحم سيج شش

التفدنننيخ الػسننني  ، دار نيزنننة مرنننخ لمصباعنننة والشذنننخ والتػزيننن ،  -(ٖ٘
 .مٙٛٛٓ( ٓالقاىخة ف)

 دمحمأبػشيبة -

 .الديخةالشبػية فى ضػء القخرن والدشة،دارالقمع،دمذق،بجون  -( ٖٙ

   دمحم لسيج  :

 م.ٚ٘ٛٓأول دستػر ماتػب فى العالع،  ىػر  -( ٖٚ

 دار الخاشنننجة،والخالفنننة  عيج الشبنننػ  ػعنننة الػثنننائق الدياسنننيةلممجس -( ٖٛ
 م.ٛ٘ٛٓبيخوت، ا رشاد،

 دمحم عبج العديخلسادة: -
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فنننى اإلسنننالم بنننيغ الساضنننخ والحاضنننخوأثخه فنننى  مفينننػم التدنننامح -( ْٗ
 م.ْٙٓٔالتػابس ،ر ية تحميمية ، نذخ البالث ، القاىخة سشة 

 دمحم عسارة : –

 عنننالع ت   لقنننػق ، سمدنننمةااإلسنننالم ولقنننػق اإلندنننان، ضنننخور  -( ٓٗ
لمثقافة والفشػن واآلداب ، الكػينت  خ، السجمذ الػششٛٚالسعخفة ، عجد 

 .ٗٓم،صٗٚٛٓماوػ

الذننننخيعة اإلسننننالمية والعمسانيننننة الغخبيننننة ، دار الذننننخوق ، مرننننخ  -( ٔٗ
  .ٓٓم صْْٕٔٓف

 ٓفننى السدننألة الكبصيننة لقننائق وأوىننام ،ماتبننة الذننخوق ، مرننخف -( ٕٗ
  مْْٓٔ

 دمحم الغدالخ:

 م.ٙٚٛٓ( ٕيخة ،دار القمع ،دمذق ،ف)فقو الد  -(ٖٗ

 محسػد عمخ مخاد :

وألراء السدتذنننخقيغ بذنننأنيا ،نذنننخ  تحمينننس نقنننج  لرنننحيفة وثنننخب  -( ٗٗ
 م.ْٔٓٔالبالث 

 ميج  رزق   ألسج: –

 .ٖٖٔٓ( ٔالديخة الشبػية فخ ضػء السرادر األبمية ،الخياض ف) -(٘ٗ

 ولبة مرصفى الدليمخ:

 .ىن ٖٔٔٓ( ٓ،دمذق ف)التفديخ الػسي ،دار الفكخ -(ٙٗ
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 الفيخس العام
 السػضػع م
 السقجمة  -ٓ
 الفرس األول:  -ٔ

 )سياسة الجولة اإلسالمية تجاه أىس الكتاب(
 السبحث األول:  -ٕ

 )بحيفة السجوشة أساس التعا ر(  
 أىس الكتاب فخ القخرن الكخيع -ٖ
 م  الييػد. -بمى   عميو وسمع -معاىجة الشبخأو : -ٗ
 ضخوف تػقي  الرحيفة وأشخافيا. -٘
 تاريخ تػقيعيا وأشخافيا.  -ٙ
 نرػص الرحيفة الخابة بالييػد والتعميق عمييا. -ٛ
 األدلة عمى بحة الرحيفة تاريخييا. -ْٓ
 نقس الييػد لمرحيفة. -ٓٓ
 ثانييا: مغ عيػد الشبخ والخمفاء الخاشجوغ لمشرارى. -ٔٓ
 مغ عيػد الشبخ لمشرارى  -أ( -ٕٓ
 مغ عيػد الخمفاء الخاشجوغ لمشرارى  -ب( -ٖٓ
 السبحث الثانخ: -ٗٓ

 مطاىخ مغ تعامس الجولة اإلسالمية م  أىس الكتاب.
 قخاءة ججوجة لسرصمح " الجدية فخ التاريخ اإلسالمخ". -٘ٓ
 ىس الجدية اختخاع إسالمخ ؟ -ٙٓ
 القػاسع السذتخكة بيغ األد ان. -ٚٓ
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 الفرس الثانخ: -ٛٓ
 ولة اإلسالمية تجاه السذخكيغ.سياسة الج

 تسييج: -ْٔ
 بعس ما جاء فخ القخرن الكخيع عغ التعا ر معيع.

 السبحث الثانخ: -ٓٔ
 م  السذخكيغ. -بمى   عميو وسمع -معاىجات الخسػل

 أو ي:معاىجات الخسػل م  الكبائس العخبية لػل السجوشة. -ٔٔ
 قخير. م  -سمعبمى   عميو و  -معاىجة الخسػل ثانييا: -ٕٔ
 بمح الحجوبية أنسػذج لمتعا ر م  السذخكيغ. -ٖٔ
 أو ي:مبالثات وض  البشػد. -ٗٔ
 ثانييا:بشػد السعاىجة. -٘ٔ
 ثالثيا:أنػاع التعا ر فخ بمح الحجوبية. -ٙٔ
 سياسة الجولة اإلسالمية تجاه الرابئة والسجػس. -ٚٔ
 الرابئة. -ٛٔ
 السجػس. -ْٕ
 خاتسة البحث. -ٕٓ
 السرادر والسخاج . -ٕٔ
 أو ي:السرادر. -ٕٕ
 ثانييا:السخاج . -ٖٕ
 الفيخس العام. -ٕٗ
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