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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ةـاملقدم

اااااولحمدددِالاولدوحدددِاوصحدددِاوللدددمِاولدددّلالدددصاة دددِادلدددصاةدلدددِادوللددد يادول ددد صا  ددد ا دددةِ  امحمدددِا
اعِ:د   اولهادلحبهاد  ص...اأم اب

ْىاتحهمدًابهدصا ْزهد لافد لع ْبةدخادخ  ْياولع ٓةد ْدفاشِةِياولتعقةِاِوخد اولز ٙهْاوص  صافياٙ
ولع ِوًادولتق لةِاحت اولبحًاِة  اةتم هدنابهادصاةتخ دنا  هامهم اه فهدصاوصمدْادعد  ًامعهد ا

ٓم هد ادلدصاة ْدىاولتدياتعدًِِابدةناولقب لد ادهدِا٘د  ا ْشدةِلادولشد عِا  د اّلدراولحد هدناه مخاولعقد اول
ْيابددةنا ْىاب ددبىاولم دد ف اولحدد ْولهدد او ددب ب ات ددتحاات ددراولتعددحة ًاولز ددةمخلابدد اصاتعددِداوناتلددْد د
ْةددىادوناهدد ناٙ لمدد لادهددِاتقدددصا ْيالق ْىا لدد ْيادول ددة ِيلادهددِاتشددتع اولحدد ْوشاولشدده خلددمةنا ددعة اد
ْٗاودا ْىاب ددبىاولددِف ٚا ددناولعدد ْبمدد ا شدددًاولحدد ْياولم ددتزةْاد ْالام هدد اوزدد  ْىاص ددب ىاوخدد ولحدد

ٓ  مدددخلادهدددِاتزدددْاولم  ف دددخاول٘ لشدددخاولددد ادةددد ًاوصخددد ْل  دددخاودا ّاب للددددْاوداب دددبىاولم  ف دددخا  ددد ا
ْدىلادتهدددناوص ددب ىات فهددخاهمدد احلدد  ْىاادحدد ْيلادصا   دد او ددب ىاحدد اولشددهة ْىاولب ددٔد فددياحدد

ْوش. اِوحٔادولغب
ٓ ٘ةدددناومدد اولددِد اولمحة٘ددخ ْبةددخافه  ددًاتتق  ددصاول ددة ِيافةهدد اول   دد  ةدنادولبة ْياولع ٓة دهددِاابدد لز

ْيادولهةم دخا  د ابععده اولدبعٗلاف دصاةهدنال دِوشا ْدىاِمدةخا ببه اولت  فٔا   اول ة٘ ْهت افياح غ
ْةقدخاولحددوْا ْلخادولتياتمل ه اولِب دم  ةخاولدو ةخادول ة  خاوله ِفخاول اوحق ااولحدااب٘ ولعق اوةخاف

اول  عجادوصه  ٚاب له مخاول٘ةبخ.
ْهدددًا ددد ده ا ة  دددة اةت   دددى ْةعخاادمبدددِأاولبقددد شال هددددالادع ددد ازددد شًاوناعدددّالاوصزددددوشات ولشددد

ْةخاه  ددًاشدددبها ٓةناحعددد  ْهددٓامدددو ْوصاو  دد  ةخاوص  ددد نادت وص دد مةخالتعددقاولقددددو ةناولتددياتمهددِاوحتددد
ْيابدةنا ْ  ع اوص د صاعدياول دف  غ لبخا ناول  دراول ة  ياوداوصزتم  يلادمنات راوص ٔاولتياو

ْوفاولمزتمقاولِدلياو دّوراوداولقب ديلادهدِاحد ْ٘د اصختةد ْامدناةقددصابهد اتمهدِاو٘ ِِالهد اوص د صاشد
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ْيا ْلاولدددّلاةمهدددناوناةهددددنامقة  ددد ال تحدددد اولدددّلاوحِلدددهاوص ددد صلادعدددّواولفهدددصال  دددف  ْهدددياولحعددد  ول
ْبةددخاوص دد مةخا  دد اولتغةةددْا ْياولع ْةددخال حعدد  ْياولتدلة ْو ددخاولقددِ الا  دو دد الِ ْوشاوختةدد  دول ددفةْاهدد ناد

ْبةددخاوص دد مةخاهبدد اوصةزدد بياولددّلاوحِلتددهادو ٘دد اب ل  ْوفةددخال ِدلددخاولع ٓم ةدد اد ددعخازغ تةزددخاومتددِوِوا
ْا. ْع اصلاِدلخاوخ ا ٙة

ْو خالهّواولع دا اونافقِاتصاتق ةمهاول اخم خام٘ لى:دمناوز اولدلد اول اوفع اِ
ْيالةبةناولمع  ا:ولم٘ ىاوصد  ِْيا ف  اول غدلادوصل٘ حيالمف
الا   اود ا فةْاوْاا:ولم٘ ىاولل  ي ْهة ْ د افه نات اا(ل  اولا  ةهاد  ص)  هاول
ْهةنافدديالدد ااولحِةبةددخادولهةفةددخاا:ولم٘ ددىاولل لددٌ ْوشابددةناولم دد مةنادولمشدد فهدد ناةدعددااتبدد ِ اوص

ْوٚاولتياةتفا اا  ةه امناوز او ه شاح لخاولل
ْوبددق ْوشاولعدد لا:ولم٘ ددىاول ْ ددد الدد  اولا  ةددهاد دد صاولدد ا دد ٘ةنادم دددرادومدد ْياول ْهددٓا  دد ا ددف  صاة

ا دعصاول اوص  صو ّوراةِ
ْ د ال  اولا  ةدهاد د صادب لتحِةدِاا:ولم٘ ىاولخ مٔ ْيا   ا هِاول ف عتصاب لت٘بةااولعم يال  ف 

ابِوةخاولِ دياوص  مةخ.
اولبحٌابخ تمخادو ت ت ز ً. ادتٍد

ا
ْوزددقاولمهمددخادولتددياهدد نامددناوعمهدد اهتدد ىااا دو تمددِاولبحددٌا  دد امزمد ددخامددناولملدد ِْادولم

ٓلال دوهددِلا)ً ْياول بدددلاصبددناعشدد صا)207ًولمغدد  ْلا)ًعددد(218عددد(ادول ددة ْةااول٘بدد عددد(ا310لادتدد 
اولددّعىادمعدد ِناولزدددعْا)ً ٍْد لامدد ْااصبددنا346دهتدد ىاولم ددعِد عددد(ادهددّلراهتدد ىاول٘بقدد ًاولهبدد

ْوزقاولتياو تدزبه اولبحٌ.230 عِا)ً اعد(ادهتىاوللح َلادمع زصاول غخادولعِةِامناولم
ا

ان احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على الرمحت املهداة  واهلل مه وراء القصد وآخر دعىاوا

 سيدوا حممد وعلى اله وصحبه ومه وااله.

ا
ا
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 معنى السفارة:
ْيا دددف  ْو اد   دددف  ا    ْ دددف  ابةددد هصلاة    ْوشلادهدددِا دددف ْ  ْ دددد ادولملددد اابدددةناولقددددصلادولزمدددقا دددف ول دددفةْ:اول

ْعددياولا  ددهاو ْي:األدد الادفددياحددِةٌا  دديا ْد يابة ددراد  دف   دهاهدد  العلمدد ن:انناول دد ٔاهددِاو ت ددف
ابددةناولقدددصاوّوا ددعةًا  ً ع  ددف ْ  ْ ددد اولملدد اابددةناولقدددص.اةقدد  :ا   ْولادعددداول دبةدد هصلاألازع ددد يا ددفة

ااابة هصافياوصل َ...
ْدنابةناولادبةناو بة لدهلاهد  اوبددابهدْ:ا  دّمدوا ْفخ:ا ّمةًاولم لهخا  ف ْ ي اص هصاة  ف  ه  اوبنا 

ْي ا ٓلدنابدحياولادبإّ ها  ف  ْوشاولّةناةلد حدناادم ص هصاة  ةققابهاولل َابةناول  ٔافشبهدواب ل ف
ْز ةنافةل ااشد هم ... ابةناول

ٓةٓ:ا ٓة اولع ْيابةناولم لهدخ     چژ  ژ     ڑ  ڑ        ک      ک  چ دفياولت  ْدن:اول ف ولدّةنا ه  اولمف 
املدد اه تدداةهتبدددن الابقدلددهو مدد  اب دديا ِصلادوحددِعصا دد فْت ڍ   چ  ىادهتبددخ لاهدد  اوبددداو ددح ا:ادو تبدد 

الادهد اوبيالخْاولهّلي:چڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ْ ا ْاابّوًاولزةٕا ة ته ا  ف  ْفته ا***ادأخ ا(1)ل ة يابّوًاولبةناِوْا 

ادز شافياهت ىاولعةن:
ْوش اادعصاهدصلانل اولقدصابعٗاْ د :ادول َّفةْ ا اا.ول ُّف 

ف ْتا ٍ اا   ْولة  ااب يامناةخْ  فْام لْلامنان  ْياد   ف ْاولم درلال ة ْتااد فْاولد لّةخاد   ّْ ااا.م ه 
ْي ٗ ااول َّددم ش اادم لهددخ ااوله ت بددخ ل:ادول َّددف  ْيادوألْ ددف  دددناولددّةنابددختولهادعددصاه ت بددختلاألا   اأ مدد   ااة حل 

ْٗاأع  ا ْيابدةِل:ا بح  هاهدلهامناوأل ا.(2)  ف 
 

ا
                                  

َْاوشع ْاولهّلةةنلاٖا(1) لازمد  اولدِةناوبدداولفعد ا956ولبةًاصبيالخْاولهّليافياش لادول   نا)زةٕ(؛اة ٙدْ:اوبدنام ٙدْد
ْلا)ً ْةقياولمل ْلاوصف ْصاوص ل  ْىلا711محمِابنامه ْوعةصلاِوْاعد(؛ال  ناولع حققها  مْاوحمِاحةِْلا بِولم عصاخ ة اوب

لا٘ ًْد  .346لا345لا3ٖعدلا1426ٍ-ص2005لا1ولهتىاولع مةخلابة
ْيا ددبٔلاوصةدخ:اا(2) ْحمنلاولخ ةدد ابدناوحمددِا)15ً دد ْوعةددِللاوبددا بددِول لا175٘؛اولف ًْد ْبدديلابةدد ْوٌاولع لا2عدد(لاِوْاوحةدد شاولتد

اعد.1426-ص2005
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   وجاء في كتاب أساس البالغة:
ْو اا  فْ فْ:ا :اام دفْادبعةدْا.وأل دف ْاهلةدْ:اام دف ْ دعددابعةِام  فْادبة هادبة يابعةِو اا ف

ًْا.اول فْا   اهدلّا ْياولقدصابةناد ف ْوشاول فةْابة هصادمش ا ف  ا.(1)دول ف
ْ ن: ْةىاولق ِْوًافياغ ادز شافياهت ىاولمف

ٓةددد امددد ابةددد هصامدددناولدحشدددخافهددددافعةددد ابمع ددد اف  ْ دددد ابدددةناولقددددصاةهشدددفادة  ددد لادول دددفةْلاول
ْيا دناولقددصامد او دتبهصا  دةهصلا ْهخافدياهد هد ا د ف ْ دد ادولم لهدخادولهتدىامشدت ْ  لخلاف ل ْياول دول ف 

اول ُّف ْ ا.(2)دول فةْافةم اةه  افيامع  اولمفعد ادول ِّف ْافياهد اولش  ْ:ادم اول ِّف ْاه با 
ْةىاولحِةٌادوأللْ: ادز شافياهت ىاول ه ةخافياغ

د ياهددِاول دد ٔان نالعلمدد ناهدد  اأ  ددهاْعددياولا  ددها  دديّااحددِةٌادفددي ددف ْ  ت    اأ لادبةدد هصابة ددراو  
ْو اازع ددددد ي ْ ددددد ادعدددددا ددددفة ً ااةقدددد  اولقدددددصابددددةناولملدددد ااول ددددف ْ  ً اان ّواولقدددددصابددددةنا   ددددع ة  افدددديابةدددد هصا  
ا.(3)وإلل َ

َْاولهبةْ: ْةىاولش ادز شافياهت ىاولملب َاولم ةْافياغ
ً ا)ااد ْ ا)ااولقددصابةن(اا  ف ْ  دف  دف  ْ ي اا)اأةعد (ااأ    (اا  دف ةْتا)ااد(ا  د ف ْتا)افد د األد حًاب له دْ(اا  

ْةفامل (اا  ف ْ وش ا)ااولزمقاد(اا  ف ةْتا)ااد حدالال دهة اهة اد ْف شاداش )ااهددلهصامدنامددخّداهد دهاداش
ً ا ددف ْ  ْ و)ااولشدديش(اا   ددف  ْىابدد ىامددن(اا   ادةهشددفهافةددهاة دددىامدد اةدعددااأل ددهادأدعددحتهاهشددفتهانّواعدد

ً ا)اد ْأي(اا  ف ْ  دف ْ ا)ااداعد شابغةدْ(اا   ف ْتا)اافهيادزهه اهشفً(اا  ف دْ و)ااولم دف  ْ و)اوللدبا(ااأ    (اان   
ف ْ ا)داأع ش ف ْ ا)اادازم  ا  الانّواّلرامناولدزه(اأ    ْز (ااأ    ْ ا)افيال ع اب لل ياول ف   ا(ااوأل   

ا
ا
ا

                                  
ْللاوبداولق  صازا(1) ٓمخش لاِوْاولهتدىاولع مةدخلا538 ْاولامحمدِابنا مْابناوحمدِا)ًول عدد(لاتحقةداامحمدِاب  د ا ةددناول دِد

لا٘ ًْد  ص.ا1998-عد1419لا1بة
لاوبددداولق  ددصاولح ددةنابددنامحمددِا)ًاا(2) ًْد ْفددخلابةدد ْوغددىاوصلددفه  يلاتحقةدداامحمددِاخ ةدد ا ةتدد  يلاِوْاولمع لا6عدددد(لا502٘ل 

 اا.239عدلا1431ٖ-ص2010
ْلا)ًوبناوصلةااا(3) ْرابنامحمِاولزٓ ْةىاولحِةٌادوصلدْلاتحقةداا606ْلاوصم صامزِولِةناوبداول ع ِوًاولمب  عد(لاول ه ةخافياغ

لا٘ ًْد ْفخلابة  ص.2009-عد1430لا3ولشةااخ ة ام مدناشةح لاِوْاولمع
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ْ ي ا)اد ْفدخاملد (اا  ف ْتا)ااولزمقادال م  فْاةل قا٘ع ص(ااول ُّف  ْفاداغ اولتدياولز دِيامةًد داغد
ْ ي ا)ااول٘ع صافةه اةد   ٓو(اا  ف  ا.(1)مز 

ادز شافيامخت ْاوللح َ:ااا
ْ ددد اول َّددف ةْ ااااا ْوش اادولزمددقاولقدددصابددةناولملدد ااول ددف ْ اادادفقهدد شاهفقةددها  ددف  ابه ددْاة ددفْاولقدددصابددةنا  
ف  ْ ي ااولف ش اا.(2)أل ااألاب له ْا  

: امنازدوعْاولق مٔد ْٔد ادز شافياهت ىات ٍاولع
دد تادا ددف ْتااْ ز  ص اا   ْ ااده ددد  ددف  ددقادعدددا   ْىا دد ف ْازم  ىاهشدد  ْ ااْزدد ادةقدد  ادش ددْ  ددف ْا دد ف  اةهدددنادهددِاأةعدد  ااد  

ْ ا ِاول َّف  ا:ااولش  ْاه  ال دوح 
ي"اا ْ اافددإ َّ يا  دد َّاا  دددز  ددف  ددقاملدد ام  دد ف ْاألا   م  دد  اافددياأل َّددهاولز  صتا.ااملددِْاوألل  ْ يتااه ددد  ددف  ْتاا دد ف  ادأ  

ْ ااّ د داألاد  ّف ْتا ْ االعِّاا  ف  َّّع ى اامنافةهالم ابها  مِّي ااولح ع  ع ى ااهمد ادولم ز يش ااول  ّ ْةا اات د ْ ااولد اب ل َّدفة
ا اامن  ْ ا.اولمحهصافياهّوادت ز يش ااولد 
ْو ااول َّدف ْ اا  مِّي ا:ااولّته ّةىادفيا ْ ااآل  دها  دف  دف  ددال اا دناة    ْة ن ااد ز  ْ اادأخ   ه ه دصاولم   د ف  ٙ ه د اخ ف ةد  ااهد نامد اف ة 

ْ ا.ااف ةه  ْو اا  دمِّي اان مد :ااهةد اولم  فْادولّ  ف  دف هام   د ف  ٚ االه ش  هدها دناوله دنِّااه   د  ْ اادم   د ٓ   ااد ز  د ا دناولح ع 
ٓ   اام ه   ه ٗ اادم    ها ناول خف  دٓ الا  ف    ٗ اادب ْ  ا.ال هاف ع   ااصاولف ع  ش االألْ 
هصادفي ْ ااّد:اا  ف ْتاادْ ز  تا:ااولم ح  اااف ع   االها  ْ االصاألّ  اولف ع   اا   ادلةٔا  ف 
ْز   اا  ف ْ ا:ااولملب َادفي ْو ااول ٍْ:اا٘   ىامل ا  ف  ت ح   ااخ ق اا  ف ْتاافهدال ْ  م  الد ح ى ااملد ا  دف ْتاادولز 

ى ِ ْادو تعم   اام ه ز دْتااولفع  ااو تعم   االهنادل ح  ْ اا   ادز م ق ااو  م  ااولم ل  ف  ا...اأ  
ا
ا
ا
ا
ا

                                  
ْبددياولفةدددميا)ًاا(1) ْوفعدديلاوحمددِابددنامحمددِابددنا  ددياولمغ ٓدا  770وصمدد صاول لا٘عددد(لاو ت دد ابددهاولشددةااوحمددِا دد ًْد لا2 ةددخلابةدد

 .220صلا2009ٖ-عد1430
ٓللامحمِابناوبيابهْابنا بِولق ِْا)ًااا(2) ْو لا666٘ول ًْد ْبيلابة  .300صلا1979ٖلا1عد(لاِوْاولهت ىاولع
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ددف ْ ا ْيادولم    دد  ا:ااب له دد ْ ااْ اوله ل ةدداولّْز  ددف   ددف ْ ااوأل    ْ اا  دد اولق ددد لُّااأةعدد  اادولم    ددْاول َّددف  ْ لُّااوه ت ل  ا  دد اوأل ٓ ع دد
الاوبددن اادزمعهمدد اوللدد  ي  ِ ددة ه ددصافدديا   ددهاولم ح  ددف ْ ا:ااد لُّ ْ ا:اادولم    ْ ااولهلةدد اهدد  اف دددا  ةهدد اولق ددّدل ااوأل  ددف 

ْاه ناعهّواولملّ ف ل  ْلّاآوِاأخ  ٓع ف ْ يتاادعي:ااوأل  هصافياأ شِابه ش اام    ولم ح 
ا:اا(1)

يُّااة ع ِص االن"ا  ٘ ّ ياولم  ْو اام  ف  ْوادغ  م  ااب ح  ص ااش ة خ  ااا....ام    د  ٓ اح 
ةْتا ف ْتاادب ع  ْ ااه  اول فْا   اهدلُّا:اام    ل ىابناول َّم  تد 

ا:اا(2)
ً ا  ْ م  ا   ادْ ح  ي...ااولف  ي اا  هدى اانلةر ااأز  ف ْ ااز  ام   

ف ْ يتااد  هختا ف ْتاام    ٘   ااه  اهّلرادم    ا:اا(3)وأل خ 
ٔ اادم ه م ه ا ش  ا٘ م  ٘ ع ت ه...ااغ دول   هات خ  ْ ااولع ة ن اابه   دش ااه  ف   ام   

ْ ي ا ددصادول ُّددف  دد ف ْا٘ عدد ص ا:ااب لعَّ دد  ااعددداع ددّوال  َّددفْاولم ع ددِّااولم    ادمدد اد    ل ددها  دد اأ ٘  ددا االددصافةددهاوأل ل 
ق ةصامنافةهاة دع  ٚ االصاوأل ِ  ه   اافةم اوآلناش   ا.ا  ةهاة م 
ددف ْ ادا ص اابددةن اا   دد  ا ا:ااولق ددد  ْ ااأ ل  ددف  ددف ْاب له ددْاة    ْو ااب لعددصادة    ددف  ددف  ْ ي اابدد لفتاا   ددف  ْ ي ااه  ددح  بخ ااد   اد  
ِ اادوله ت  ب ددخ ااه له ف  ل ددخ اادعددياب له ددْ ْو َ ااولتَّد  ُّدد٘ابهدد اةدد ددفة ْتاافهددد)الإللدد  ْ اا(   ة دد  ا اادعددداهددد م  ابددةناولم ل 
ددف اة ه ااأل  دهابدها  ددميادو  مد اولق ددص ا دد  ا اام همد اهد  ااه ددى اافديامد اش  اولَّْ  ددد  اا  د اأةعدد  اادة ٘ دا اابة همد الة ل 
ْ ااأل ه ٙ ه  ْ اام اة  ْلابة هم ادزم ق اابهاأ م  ٓع ا.اولم ل   ا ااولّْ د  ااعد:اافق  اوأل 

ْ  هاول اول فْلادعداه٘قاولم  فخ... ْو:اأ الات فة اد فَّ
:اهلةْاوص ف ْ ْز ام ف ْت ا.(4)د

اا
ا
ا
ا

 
                                  

ْتعددد ابددنامحمدددِاولح ددة يا)ًاا(1) ٓبةددِللاول دددةِامحمددِام ا1205ول لاو ت ددد ابددهاولدددِهتْد امددنازددددوعْاولقدد مٔد ْٔد عدددد(لاتدد ٍاولعددد
ْوع لة بِولم عصاخ ة اوب ْةصا ةِامحمِامحمِد لصلاوص ت ّاه ًْد  .24-19ٖل12عدلا1433ٍ-ص2012ِوْاولهتىاولع مةخلابة

 .354؛اِةدوناول مْابناتدلىلا20ٖلا12ٖولملِْا ف هلاٍاا(2)
 .196؛اِةدوناوصخ٘ ا21ٖلا12ٖولملِْا ف هلاٍا(3)
 .24-19لاٖا12ولملِْا ف هلاٍا(4)
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ْةصاااا ْ دددددددددد اولهددددددددد ْةصادب غهددددددددد اول ْ ناولهددددددددد اااااااااااااولدددددددددِ دياوص ددددددددد مةخاِ دددددددددديا  لمةدددددددددخالبتهددددددددد ابددددددددد لق
ۀ  ہ  ہ            ہ  چ لادهدددد  اتعدددد ل ا(1)چہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے   چ ل(لدددد  اولا  ةددددهاد دددد ص)

ک  ک  گ         چ لادهدلددددددددددددددهاتعدددددددددددددد ل (2)چہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   

ْب  ةدخاتحّمد امدنا(3)چگ       گ  گ   ْ د ال  اولا  ةهاد د صاه  دًاِ دديا لانّناف ناِ دياول
ْ ددد شا ْوشاتب ةغهددد اولعدددّوىادوصعددد٘ه ِاعددددادألدددح بهاولددد اونادعدددقاول ب ددد ًاوألدلددد افددديا دددبة ان زددد

ْي. ْ دد الد  اولا  ةدهااوأل ٔاوألدل األد اِدلخالإل د صاأ شددًافدياولمِة دخاولم دد دلهدياة فدتااول
ْأدناهت بدد ابددِدنااد دد ص ْ دد ل اولدد اولم دددرلادو هددصاهدد  دواصاةقدد ْ دد ا   دد اولعدد لصاه ددهاهدد نا  ةددهاوناة

ْ د اول ا.(4)ختصلاف تخّاخ تم امنافعخاد قٕافةهامحمِا
 سفارة جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنه الى أرض الحبشة:

ْٗاولحبشددددخادعدددديا ددددف ْيافددددياوص دددد صاولدددد او ْياِب دم  ددددةخاّوًالمدددد ْانناأد ا ددددف  ا ة  ددددةخ 
ْحمددخا ْةٕاف شدد ْاولددةهصاول دو  مةددخاده  ددًاولددْاولتعددّةىادولت هةدد اولددّلا  لددهاولم دد مدنامددناهفدد ْاهدد

ْةٕالقدلددهالدد  اولا  ةددهاد دد ص ْٗااولمهددِوياب ل ددفْاولدد اولحبشددخادولخدد ٖامددنا ددّوىاهدد "اننابددد
ْز امم اأاوولحبشخام ه اصاةٙ صاأحِ ْز ادمخ ا.(5ا) تصافةها"  ِالاف لحقدوابب ِالاحت اةزع اولالهصاف

                                  
ْياولق صلاوصةخ:اا(1)  .52 د
ْيا بدلا(2ا)  .28ااوصةخ:ا د
ْياوص بة شلاوصةخ:اا(3ا)  .107 د
ْهصا)ا(4) ْللاحِةٌا ْهدصا)5417لحةااولبخ  (اهتد ىاول بد ٔا3899(اهتد ىاول بد ٔلابد ىاخد تصاولفعدخ؛ادالدحةاام د صاولحدِةٌا

؛ ٓة ددخلابدد ىالددبٔاول بدديالدد  اولا  ةددهاد دد صاخدد تصامددنادْ ا  ْهددصا)ادول احددِةٌا يا(اهتدد ىاولخدد تصابدد ىامدد ازدد شافدد4214وبددداِوِد
ْهصا) ْلا)4220(لا)4218وتخ ّاولخ تصلاحِةٌا ْةدْاول٘بد ْللاوبدازعفْامحمِابدناز ْللاتحقةداا310(لادول٘ب ْةااول٘بد عدد(لاتد 

ْفلا٘ ْوعةصلاِوْاولمع   .281لا4ٖلاصاًلا4ٍمحمِاوبداولفع اوب
ْو د ًادوص151محمِابناو ح ااولم٘ بيلا)ًا(5) ْللاتحقةداامحمدِاحمةدِاوللادمعهدِاولِ ْةااول٘بد ْةدىلاصا٘لاعد(لات  بحد ٌادولتع

 صاً.
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ْعصاولددد اولحبشدددخادولددد ام ههددد ا ةددد  ْهددددواوع هدددصاِد ْيا٘ بددد ال مدددنادوصمددد ناوّات ده  دددًاعدددّالاولهزددد
ا.(1ا)ول ز شي

ْيابقدلده: ْةصاعدّالاولهزد ْ ناولهد    ېۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ۆچ  دهِاوهِاولقد

لا(2ا)چىئ  ی   ېئ  ىئ  ىئ   ېئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
ْةنادهد ناّلدرااده نازعفْابناوبيا٘ لى ْأتدهاو دم شاب دًا مدةٔادبقةدخاوخد ٍْاب ع دهادمعدهاوم هدِاخد

ِْو ْزىامناول  خاولخ م خامناول بديلاده نامزمد هصازمةع احدوليال لدخادلمد  ةنافد لادهد نا(3)فيا
ْعص. اعداومة

ْعياولا  ْ  اولةهصاول ز شياته صامعهازعفْابناوبيا٘ لىا ا هافق  اله:دلم او
ْصاا)) ْرا عبددِاوألدلدد نالاد دهدد اولمةتددخالاد  دديشاولزدددوْالاد  ددتح اولمحدد  ه دد اهدمدد ا  دد اولشدد

ْمدهالافبعدٌاولانلة د ا بةد امدنا ْعد الاصا حد اشدةل الادصا ح بعع  امنابعدٗافديا دفراولدِم شالادغة
ْةر ْفادفددد شالالادلدددِههالادأم  تدددهالافدددِ    انلددد اأنا عبدددِاولادحدددِالاصاشددد لدددهالاد لددد ااأ ف ددد  ا عددد

الالاد ح ناولزدوْالاد ل يالحصولْا ا((.لاد لدصالهالادصا عبِاغة
ٓة ِا ناوبناو ح ا: اده  ا

ِ       ا) ال ااول َّددده اان ل ددد اف ددد  ِ ددد ال اال   د حِّ  ِ ددد اد   خ   دددق ااد   ع ب ددد ِ ااه  َّددد ام  دددن اا  ع ب ددد دددن ااد  ب  م   ددد ا  ح  دددن ااِ د  ددده اام  ددد ْ ي اام  ز  اول ح 
ل ددد ن ا ْ   ددداد وأل د  ِ ا اا د أ م  ددد ٌ ااب ل  ة  ِ ددد وش ااول ح   ِ ددد  خ ااوأل م    دددخ ااد أ  ل  ص ااد  دددن ااولدددَّْح  ْ ااد ح    دددد و دددفِّااول ز  دددن ااد ول ه  ْ ص اا   اول م حددد  
ِِّم  ش ا ٕ اا  ن ااد   ه     اد ول ه د   ااول ف د وح  دْ ااد  ّ ف ااول ة ت ةص اام    ااد أ ه   ااولُّٓ ه  ل   خ ااد  ْ   د اول م ح  ِ ااأ ن ااد أ م  ال اد ااول َّده اا  ع ب د  ِ د اح 

ْ ر ااد ص ا ْ    اش ة ل  ااب ه اا  ش  ه  ي ااب  للَّ  ي ااد أ م  ة  ص ااد ولَّٓ ِ ااه    اا–اد وللِّ َِّ َِّه    ال اا–اوإل     ص ااأ م دْ اا    ة ه ااف ع  د اد  م  َّد اف ل 
ِ    اب ه ااز  ش اام  ا     اد وتَّب ع    ال ااب ه ا ال ااول َّه ااف ع ب   ِ ْ ر ااف   ص ااد ح  هد  ا:افقد  ا:افهد امعدراشديشاممد االل  اش دة ااب ه اا  ش 

ْدواولملدد حفاحدلددهالافقدد  الددهازعفددْا:ا ْعصاف شدد لافقدد  ا:اع ددصا عددصزدد شابددهالادهددِاِ دد اأ دد هفتهافدددم
ْوامدناههدةعٖالافبهد ادولاول ز شدياحتد اوخعد ًالحةتدهالا ْأا  ةهالدِ ف ت ا  يام از شابها.افق

                                  
ادح دددةناوص دددِلا748ولدددّعبيلاشدددمٔاولدددِةنامحمدددِاوحمدددِابدددنا لمددد نا)ًا(1ا) ْ ددد م٘د عدددد(لا دددةْاو ددد صاول دددب شلاتحقةدددااشدددعةىاوص

لا ًْد ْ  لخلابة  .428لا1ٖلا1981ٍ-عد1401مم  خاول
ْياول   شلاوصةخ:ااا(2)  .100 د
ْةالاٍاا(3) ْللات   .329لا2ٖول٘ب
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ٍْامدناولمشده ياولتديازد شابهد ادبهًاأ  هفتهاحت اأخع دوامل حفهصالالصاه  ا:انناعّواول ه صالةخد
ِْعصا  ةهصادصاأ عمهصا ة   ْوشِةنالاصادولاصاأ ا.(1) ة  الاو ٘ قدوا

وان نَّااول َّز  ش  ُّااه    اال صَّا  ّ ااد ول َّه ااع  ٍ اام د   اب ه ااز  ش ااد ولَّّ   ْ ده  ي اام ن اال ة خ  ي اام ش   ِ د ٘   ق د اد وح  اص ااول َّده ااف دد ااو  
ِ ااد ص ااأ ب ِو اان ل ة ه ص ااأ     م ه ص ا ا.(2)أ ه  

ْعهافده مدوا  ِالابخةْاِوْامقاخةْاز ْ. اف٘مد هصاب  هصا م دناب 
ْحمدخا ْولعدخازعد القدخاول ٓوة ا فه نازعفْاةحم امناول ب هخادح ناوله صادلِههاده ناةتمتقابم

ْوِياولقدةددخاولل بتددخادولم ددمدلةخاولع لةددخاولتدديازع ْواولمهددِويابددهادتح ةددهاب ل٘  ددخادوص  تددهابدد ناةهدددنا ددفة
ْ دددد الددد  اولا  ةدددهاد ددد صادعدددّالاعددديالدددف ًاول دددفةْاول ددد زالافهددد ناةتمتدددقاب ص ددد دىاول ددده ا ل 
ْ دددددددخامحمدددددددِا ْةٕلاوّاونازعفدددددددْاهددددددد نامدددددددنات مةدددددددّامِ ْلاهددددددد ااااااااااااولممت دددددددقاولدددددددّلاغ٘ددددددد ا  ددددددد ا دددددددفة

ا.(ل  اولا  ةهاد  ص)
ْ ناممدد ازع ددهاةزةددىاول ز شدديا  ددِم ا دددلها مدد ا هدد ناةحفددٙابشدددنا ة دد ابددنادهدد ناةحفددٙاولقدد

ْةصا  ةددهاول دد صلادونازعفددْاهدد ناةددِوفقالددةٔا ددنا ف ددهافقدد٘افهدد ناةددِوفقا ددنات ددراول٘ ةعددخاولفددّيا مدد
ْب  ةدخا ْيا ْحمدخاولمهدِويالت دراول٘ ةعدخاه  دًاوشد  ْياول ْرادوع هادخ لخاوناوشد  ْبًاولش ولقدةخاولتياح 

ْعدددياولا  دددهاه  دددً ْيازعفدددْا ْ  ةتدددهادوناومددد  ْب  ةدددخااتحمددد احفدددٙاولالهدددصاد ْياول تحمددد ات دددراوصشددد 
ْ د ال  اولا  ةهاد  صاه  ًادوعحخاله: ْ  لخاول اولممةِيامناول م شلادخ لخاف نا

ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                  
ْدوبناهلةْلاو م ا(1) لا774وبداولفِوشاولِمشقيا)ًاا ة ابنا م ًْد لا3صلا1978ٍ-عد1398عد(لاولبِوةخادول ه ةخلاِوْاولفهْلابة

 .74لا73ٖ
 .74لا3ٖولملِْا ف هلاٍاا(2)
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ْحمناولاب ددصا) ْحةصاولدد ا دد صتااولحبشددخلام ددراوأللددحصاول ز شدديانلدد اولاْ ددد امحمددِامددن.اولدد
ْةصابددنا ة دد اأنادأشددهِاولمهددةمن؛اولمددممناول دد صاولقددِٔداولم ددراولانلةددراأحمددِافددإ ياأ ددً؛ اَْدامدد
ْةصانلدد األق عدد اده متددهلاول اد فخددهاْدحددهامددناولابعة دد ؛فخ قهافحم ددًاولحلددة خلاول٘ةبددخاولبتددد امدد
ْةراصادحدددِالاولانلددد اأِ ددددرادو  دددياد فخدددهلابةدددِالا ِصاخ دددااهمددد  ادأنا٘  تددده؛ا  ددد ادولمددددوصيالددده؛اشددد

ْو اامدددي اوبدددنانلةدددرابعلددًادهدددِاوللاْ دددد افدددإ يازددد ش ي؛اب لدددّلادتدددممناتتبع ددي ْو اازعفددد امدددنامعدددهاد فددد
ْعصلازدد شرافددإّواولم دد مةن؛ ٚافددده راأِ دددرافددإ ياولتزبددْ؛اِد اد لددحً؛اب غددًافقددِاول؛انلدد ادز ددِد

ا.(1)ا(ولهِااوتبقامنا   ادول  صا لحيلاف هب دو
ْ ددد الدد  اولا  ةددهاد دد صاةشددهِاب بددديا ة دد ا  ةددهاول دد صلادو همدد اوصل ددةنا دعددّواةع ددياوناول

ْعمدد اةددِ دناولدد ات ْ ددد اولادونا  ةددهاونادغة دحةددِاوللادونا  دد اول ز شددياوناةددممنابدد نامحمددِوا
ْعياولا  ه. ْةناولةهابم افةهصازعفْا اةممنا   اولمه ز

ْ ددد اولا ْولددقلافهدد نابحدداا ددفةْا هدد شا ْوزددااّد ْأاامددنازعفددْامددنا قدد ا ف  دد صاول ز شدديالمدد ا
ْولعخاحم اةمخ.ل  اولا  ةهاد  صاولةهلافه  ًا  هخاول ز شيا  هخا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

  
                                  

ْةالاٍاا(1) ْللات   .83لا3ٖ؛اوبناهلةْلاولبِوةخادول ه ةخلا652ٍلا2ٖول٘ب
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 :(رضي اهلل عنه)من الدعوة التي تزعمها مصعب بن عمير  77السفارة الى المدينة المنورة سنة 
ْبةددخاولدد اوص دد صا ْ ددد اولالدد  اولا  ةددهاد دد صاة ددتلمْامد ددصاولحددجالددِ دياولقب لدد اولع هدد نا

ْٗا  ددةهصاوص دد ص ْىاصنافددةهصالادهدد ناة(1)دخ لددخافدديامد ددصاولحددجافهدد ناةعدد ْهددٓا  دد اوعدد اةلدد
ْوامدنا ادعصاوع اِةنلاف قديالد  اولا  ةدهاد د صا فد وخدولهامناب ياول ز ْافه  دواةعةشدنامقاولةهِد

ْٗا  دةهصاوص د صابعدِاونا ددلهص: ْٓاامدنا فدْ:اهد لدوا-ا؟أ دتصامدنا))اوص ل ْاد  اأمدن:اهد  اٍلولخد
اولانلدد افددِ  عصامعددهلافز  دددواب دد ل:الدوهدد ا–اأهّ مهددصاتز  دددناأفدد :اهدد  ا عددصل:اهدد لدوا–اةهددِدامدددولي

ْٗ ْ نلا  ةهصادت اوإل  صلا  ةهصاد  امعهدصاهد  دواةهِداأنّااوإل  صافيابهاولال قامّم اده ناولق
ْراأع اعصاده  دواد  صلاهت ىاأع اده  دواب ِعصلافي ٓدعصاهدِادهد  دوادأدل نلاش افهد  دوابدب ِعصلاغد
ْصلا دد ِاهتدد امعددهاف قددت هصا تبعددهلآم  ددهلاأٙدد ّااهددِاوآلنلابعددٌدما بّةدد  ااننّا:اهدد لدواشدديشابهددصاهدد نانّو ادو 
اهددصاةد :الدبعٗابععدهصاه  اوللانل اِد  عصاولّ فْلاأدللراد  صا  ةهاولهال  اولاْ د اهّ صاف ّم 

لابددهاتدّ ددِهصاولددّلال ّ بدديّاانّ ددهادولاتعّ مدددو ْه دد انّ دد :ادهدد لدوادأ دد مدوافدزدد بدالانلةددهلات ددبقّ هصافدد اةهددِد ات
ّْااولعِوديامنابة هصاهدصادصادم  له اف دِ دعصا  دةهصاف د قِصابدراةزمعهدصاأناولاد  د ابة هصلام ادولش

ْرلانل  ْٗاأم ّٓااْز اف ا  ةراولاةزمعهصافإنابهلاأزب  راولّلا  ةهصاد ع ْفدوالصام رلاأ  او لد
ا.(2)اددو ِدالافياولمد صاولمقب ((

ْىلادلددصاةبددااِوْامددن ْ ددد اولاادد ددِدالاب ةلدد  اِ دتددهاولدد اةلدد اوص لدد ْاوصادفةهدد اّهددْا ِْد
ا.(3)ل  اولا  ةهاد  ص

ْيال ددِ دياولمدوفقددخا دد خا ْزدد امددناوعدد اولمِة ددخا621فددياول دد خاولح ِةددخا شدد صاتدزددهاول دد ا شددْا
ْ دد ا ٍْادولتقددواب ل ادولبقةدخاهد  دوامدناهبة دخاولخدٓ ول امهخاده ناول د نامد هصاة تمةد ناولد اهبة دخاوصٔد

                                  
ْياول 213وبناعش صلاوبدامحمِابنا بِولم را)ًااا(1) ْيلاعد(لاول ة ص؛ا1955بدةخلامهتبدخادام٘بعدخاملد٘ف اولبد بياولح بديلاولقد ع

ْلا)ً لا230وبنا عِلاوحمدِابدنا دعِابدنام ةدقاوله شدمياولبلد ًْد ْا(لاِوْالد ِْلابةد عدد(لا٘بقد ًاوبدنا دعِا)ول٘بقد ًاولهبد
ْةالا145ٍلا1ٖص٘لاصًلاٍ ْللات  ا.348لا2ٖ؛اول٘ب

ْيلاٍا(2) ْالاٍ؛اوبددنا ددعِلاول٘بقدد ًاول428لا1ٖوبددناعشدد صلاول ددة ؛ا147لا3ٖ؛اوبددناهلةددْلاولبِوةددخادول ه ةددخلا218ٍلا1ٖهبدد
ْللاح ددةنابددنامحمددِابددناولح ددنا)ً ْةااولخددةٔافددياوحدددو او فددٔاول فددةٔلاولم٘بعددخاولدعبةددخلاملددْلا982ولددِة ْابهدد عددد(لاتدد 

 .158لا1ٖعدلا1283ٍ
 .147لا3ٖوبناهلةْلاولبِوةخادول ه ةخلاٍااا(3)
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ولعقبخادولتياتققابةنامهخادولمِة خاد   ابعِاا حدامة دةنا دنامهدخافبد ةعدواال  اولا  ةهاد  صافي
ٓوصاب لمبد ِلشاوصخ هةدخاولتديازد شابهد اوص د صافه  دًاعدّالا ْ د الد  اولا  ةدهاد د صا  د اوصلتد ول

ا.(1ا)اعيابةقاولعقبخاوصدل ادولتياو٘ قدوا  ةه افةم ابعِا)بةعخاول   ش(
ه ناله امعدمدناِة ديادوخ هديادهدّلرا  د امعدمدنا ة  ديلاب صع فخاول اوناعّالاولبةعخا

ٓوصابهدّالاول٘  دخافةهد ددنابدّلرا ْ د ال  اولا  ةهاد د صادوصلتد وّا لًاعّالاولبةعخا   ا٘  خاول
ْ دد امعهددصا ْ ددد الدد  اولا  ةددهاد دد صا  دد اولم ددتدااول ة  ددياوةعدد .اف  و هددصاهددِاو دد مدواهةدد ِتهصال 

ْحمخاولمهِويا)ملعىابنا مةْ(اول ْونادةع مهدصاتعد لةصاوص د صادةفقههدصاول ْلهصاولقد  اولمِة خالهدياةقد
ا.(2)ب لِةنلافه ناةل يابهصاوم م 

ْياخ لدخاصنا ابلدد ْوِاهبة دخاوصٔد ْةل ا   ا شدْاولدِ ديابدةناوفد ده ناملعىابنا مةْاح
اولد از  دىاولدِ ديامدناوزد ا ْةدِاه دىاوصٔد ٍْلالّواف  هاهد ناة معٙصامناه ناو  صاه  دوامناولخٓ

ْوةته تدحة ا.(3)ِاوع اولمِة خاتحًا
ْةخاولد او د دىاولع  ةدخابعدِا دعهّواو ت٘ ٚاملعىاوناة تق اب لِ ديامناو  دىاولحدّْادول د

ْياحتدد اونااوناو دد صا ددةِاب دديا بددِ ْوِاولعشددة وصشدده ا ددعِابددنامعدد ّادأ ددةِابددناحعددةْامددقاه فددخاوفدد
ْيابعددِاوناعدد ااهدمددهامددقاب ددياول زدد ْاب ْو  شدد ٘هاولدد ا ددعِابددناملددعب او تقدد امددناِوْاو ددعِابددنآ

ا.(4)مع ّ
ْ ددد اولالدد  اولا  ةددهاد دد صا622دفدديا دد خا صاّعددىاولدد امهددخادفددِامددناوص لدد ْادهدد ب دوا

ْعصاونا ْغدددوامدددناوِوشام   ددراولحددجلادومددد فةهدد لافدو ددِعصا  دد اوصزتمددد ٚابهددصا  ددِاولعقبدددخابعددِاوناةف
ْدا ْةخاولت مخاحةناولتدزهاولةهاف ا)ة بهدوا  لم ادصاة تٙ ٓمدواب ل  ا.(5)واغ لب (ة ت

                                  
ْيلاااا(1)  .471لا1ٖوبناعش صلاول ة
ْالاٍوب(ا2)  ا220لا1ٖنا عِلاول٘بق ًاولهب
ْوشِيلاٖاا(3ا) ْياول بدةخادولخ فخاول  .155ولم َلاِ.ع شصاةحة لاولد ة٘افياول ة
 .156ولملِْا ف هلاٖاا(4)
ْالاٍاا(5)  .221لا13ٖوبنا عِلاول٘بق ًاولهب
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امد دِعصا ْحد لهصالحعدْد ٍْاوص لد ْامدنا د  ِم احد نامد دِاوصزتمد ٚادمعد ال دٌاول ةد اخد
ْ ددد الدد  اولا  ةددهاد دد صاةت دد  دنا)ت دد  اولق٘دد (ام ددتخفةناحتدد اوزتمعدددوافددياولشددعىا  ددِا مددقاول

ا.(1)ولعقبخ
ْحمدخاولمهدِويال  لد ْاوناوتف  ْوفادهِاوهدِاول هدهامعهدصادتمخٗاوصزتم ٚا ناوتف اابةناوص٘

ْزدددوا ْ دد الد  اولا  ةدهاد د صامد هصاوناةخ ْزعدخافةدهلادبعدِاوهمد  اولمب ةعدخا٘ دىاول عدداوتفد ااصا
لدرا اّد ٍْادل لدخامدناوصٔد ْزدوالدهات دعخا قبد شامدناولخدٓ ول يا شْا قةبد الةهد ددواهفد شا د هصلافد خ

ٓةددِدوا ددن اولددّةنالددصاة ٍْابددةناوص لدد ْاهدد ناوهبددْابهلةددْامددنا ددِِاوصٔد وحددِا شددْااصنا ددِِاولخددٓ
ْ د ال  اولا  ةهاد  صابةعخاولعقبخاولل  ةخ اولّةناب ةعدواول ا.(2)شخل امنامزمٚد

ْياملعىابنا مةْافياولمِة دخا د خاه م دخاهد صابه فدخامه مدهاولِة ةدخادول ة  دةخا دهِاِومًا ف 
ْي ْةااوص دد صلادهددّلراه  ددًاعددّالاول ددف  افةهدد لافه  ددًاه  ددِياو   ددةخازِةددِياص شدد شاود اِدلددخافددياتدد 
ٍْلاوّواه  ددًالدد يا ادولخددٓ ْلة ددياصلغدد شاه فددخاولعددِوشاولددّلاهدد نامتدلدد ابددةناوصٔد بمل بددخا  مدد ا
ْفتددهاِ دددياوص دد صامددنادوزبدد ًلاف لددباامزتمعدد ازِةددِواة دددِالاولحددىادولدحددِيا ولزمعددخاده فددخامدد ا 

ادولدل ص.
ْيا ْو ٍْادخ لددخافددياِوْاو ددعِابددنآ اولخددٓ الافددياِْد ْو ٓد املددعىابددنا مةددْادو ددتق همدد اونا دد
ْ ددده ا دعددددابددد اشدددرامدددناولشخلدددة ًاولمهمدددخاولتدددياه  دددًاهدددِا ددده ًاه فدددخاولمهمددد ًاولتدددياهددد ناةم 
ْعصادونا دِِعصاهد نا ٍْاه  دواوهلْاو تز بخال   صامدناغةد ملعىافيامزتمقاولمِة خلاوّاوناولخٓ
عددداوصهلددْافددياولمزتمددقلادخ لددخاولقددد افدد ناه ب ةددخاعددّواول ددفةْادمدد اهدد ناةتمةددٓابددهامددناه ب ةددخافدديا

ْي ْةددددخادول ة  ددددةخافددددياولمِة ددددخالادهدددد ناهددددّلراشخلددددةخاتم معدددد اولحةدةددددخادولشددددب ىااوِو ولشددددمدناوصِو
ْتهلادصا زددىاف  ددهاهدد ناممةددِوامددناولاص ددهاهدد نا ْفددخا دد بق اهدد نالهدد اوصلددْاولهبةددْاب زدد َا ددف  دولمت

ا.(3)چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ فع امقاوللا
ا
ا

                                  
ْيلاااا(1)  .158؛اولم َلاِ.ع شصلاولد ة٘لا441ٖلا1ٖوبناعش صلاول ة
ْوشِةنلاٖولحِةليلاِ.ا اا(2ا)  .160؛اولم َلاولد ة٘لا95ٖٓوْلاوصمخادولِدلخافيا ة  خاول بيادولخ ف شاول
ْياول ح لاوصةخ:ااا(3)  .128 د
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 املطلب الرابع
 وسفراء الرسول صمى اهلل عميه وسمم الى قريش:هـ 5صمح الحديبية سنة 

ْ د اولا ٍْا ْياخ مناولمِة دخادمعدهاحددولياولدفااد  صا  ةهاولال  فياول  خاول  ِ خال هز
ْبدد (اد دد اامعددها ددبعةنابِ ددخاألا ددبعةنا ْةددِاح ْواصاة ْبعم لددخامددناولددح بهامتزهدد اولدد امهددخا)معتمدد دو

ْوص ا.(1ا)زم التقِةمه اوع حيا  ِاولم زِاولح
ٍْاد  صا  ةهاولال  اولاْ د اأنالرّد ْياخ اْ دد اف  دت فْا دًا د خاولقعِياّلافيال عم

ٍْداألددح بهاد دد صا  ةددهاولالدد  اول ْ دوامعددهال خدد خدد ادتهةددددوافد دد ا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد اِد
ْهىالدبةنادلبٔاف غت  ابةتهاد  ص ٍْاولقلدوشاْوح تهاد ا.(2ا)دخ

ْع الددصافز  ددًا دد ااولتددياب لبددِناِ دد الددص)اخولح ةفددابددّللدد  ااولٙهددْحتدد اوّواهدد نا افددياأشددع
د األدح بهادأشعْاده ِع اوألةمناولشا ازمد افةهد ابِ دخا دبعدنادعديدعدنامدزهد ًاولد اولقب دخلااأةع 
ْهةنالةغةٙابِْاةدصاغ مهاولّلازه اأبي ْصابدّلرالولمشد ْبقاه مد ًا:البةدراول هدصا(3ا)ا(دلبد ادأحد لابد 

ْةرالددرالبةددرلاوناولحمددِ ْصا  مددخاولم دد مةناالبةدرلالبةددراصاشدد ْةرالددرلادوحدد دول عمددخالددرادولم ددراصاشدد
ْومه ا.(4اا)ب ح

ْةٕاتخفدفامدنامق دمتهد الدهادلخددفهصا دعّواةع ياوناولم  مةناةعٙمدناولبةًلادلهدياةزعد اهد
ْىاونامحمدِواهدِا ْةش اه  ًاتخشد اوناتقدد ال عد ْىلاوصاوناه منافقِونامهخاولمه  خاولِة ةخابةناولع

ْ د ال  اولا  ةهاد  صامهخاِخ امهخا  ديلادلهّواه ن ا.(5ا)ْفعهصالِخد اول
 أرسل الرسول صمى اهلل عميه وسمم بشر بن سفيان الكعبي سفيرا له: .7
ْةٕاعددّالاولاْ ددد اةدد  ْرا ددمعًاهددِاهدد ْزدددوابم ددة )وصبدد اولتدديامعهدد اولم٘ فة اولعددّدامعهددصافخ

ْى( ْعدد ال حدد ْع ادهب  ْزددًابلددغ  ْةشدد اهددِاخ اول مددْداز ددِدالب دددواهددِاودصِعدد لادولتعبةددْاه  ةددخا ددناوناه
                                  

ْيلااوباا(1)  .ا308لا2ٖناعش صلاول ة
 .95لا2ٖوبنا عِلاول٘بق ًلاٍاا(2)
ا.95لا2ٖولملِْا ف هلاٍاا(3)
ٓللات207ولدوهددِللامحمددِابددنا مددْابددنادوهددِا)ًاا(4) لاص٘لاصًلاٍعددد(لاولمغدد  ًْد ْ ددِنازددد ٔلا دد لصاولهتددىلابةددد لا2حقةدداام 

 .ا256؛اولم َلاولد ة٘لا574ٖٖ
ْيلااوباا(5)  .319الا2ٖناعش صلاول ة
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ٓلدوادهِ اهدِمدواهِاخة هصافياولدلةِابناخ لِادعّواأبِوا  ةهصاتِخ ه اصاولاةع عِدنا(1)ا(٘داابّل)ا 
ْوٚاولددد  افقددد  ا:هددد  ا(2)ا)مدعدددقابدددةنامهدددخادولمِة دددخادعددددادوِاومددد صا  دددف نابلم  ةدددخاومةددد  (اولغمدددةصاهددد

ْةٕادةددااةدد ا دد صادا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد  ْىاوه ددتهصاهددِاهدد ادبددةنابة ددياخ دددوالدددا  ددةهصامدد ّواولحدد
ْىا دد لْ ْوِدواولدددّلاّلددراهددد ناألددد بد ياعددصافددد ناولعددد ْ ددديادوناأ اوص ددد صافدددياِخ ددددوا  ددةهصاولاأٙه
ْةن ْةٕاتٙنافم اهديادبهصاه ت دواةفع دوالصادونادوف ٓو اصاولافداه اولابعل دياولدّلاعدّوا  د اأز عدِاأ

الاحتدد ابدده ِْاأداولاةٙهدد دعدديالددفحخاولع ددالادعمدد ا دد لفت نافددياز  بةددهلاده دد اا)اول دد لفخاعددّالات فدد
ْأ دددديا ْاابددددةنا ْوِاحتدددد اةفدددد لادهةدددد :او ِْا مدددد اة ةهدددد اوصابدددد لمًد اص هدددد اصات فدددد ْوِعدددد ا ددددناولمددددًد ب  ف

ا.(4)ألاوع راِدناّلرا(3)دز ِل(
ْةٕالقتد  ا ْأاامد او ِتدهاهد ْ  ابشْابدنا دفة نا ة د الدهافديامهدخافتقدِصابشدْاداِخد امهدخاد ف 

ْةٕاد ِتهصْ د اولال  اول الاخبْاه ْزقاولةهادوخب ا.(5)ا  ةهاد  صلالصا
الا ْ د اولال  اولا  ةهاد د صافد خب ْىا   ا ْه شاده ناوِع اولع ْةٕابِة ابناد ْ  ًاه ف 
ْ دد اولا اوللقفديادته دصامدقا ْديابنام دعِد ْ  ًا  ْوادهّلراو ْتهادمعتم ٓة  ب  هاز شالتعٙةصاولبةًاد

ْومدهالدهاه دفةْلافد خبْال  اولا  ةهاد  صادزعد اةت د د ا ْ دد اولالدصاةغعدىاصحت لحةتدهلادهد نا
ْف الادة لد ْ د اولال  اولا  ةهاد  صاز شامعٙم ال بةًامعهاولهدِلاة حد ْةش اب نا الا(6)ه لادغةد

ْحمخاولمهِويابعِاّلر... ْ  اول ْوشاوصاو هصالصاةف حدواف  امناول ف
ا
ا
ا
ا

                                  
اولحمدددللاوبدددا بددِولاشدده ىاولددِةنا)ًاا(1) لا626ّلا٘دددا:امدعددقا  ددِامهددخلاةدد هًد ًْد عددد(لامعزددصاولب ددِونلاِوْالدد ِْلابةدد

 .25لا4ٖلا1979ٍ
 .243ٖال4ولملِْا ف هلاٍاا(2ا)
ْةىاولحِةٌلاٍاا(3)  .796لا1ٖوبناوصلةْلاول ه ةخافياغ
 .ا257ولم َلاولد ة٘لاٖااا(4)
ٓللاٍاا(5ا) ْهصا579لا1ٖولدوهِللاولمغ  ْللاحِةٌا ٓدياولحِةبةخ.4179؛الحةااولبخ  ٓللاب ىاغ  لاهت ىاولمغ 
ٓللاٍاا(6ا) ْهصا598لا1ٖولدوهِللاولمغ  ْللاحِةٌا ْدا2731؛الحةااولبخ  افياولزه ِ.لاهت ىاولش ْ٘د  ٘لاب ىاولش
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 خراش بن امية الخزاعي سفيرا له:. 7
ْوٕابناو ْ دد اولالد  اولا  ةدهاد د صاة دم ا)وللع دى(لادهد صاْهىاخ مةخا   ازمد اهد نال

ْ د لخا ْوٕاول اول بيال  اولا  ةهاد  صابدِدناوناةب درا ْمخابناوبيازه ابعقْاولزم لافع ِاخ  ه
ْ د اولال  اولا  ةهاد  صاةقد : ْوٕامنا اْ د اولال  اولا  ةهاد  صلادهِاو تدّناخ

ابددنا مددْاد د صا  ةددهاولالدد  اولاْ دد افددِ  ا(1)ا((!م دياأم ددقاْزدد  ااٌوبعداولاْ ددد اةد ا))
لانلدد الةبعلددهاولخ٘دد ى  ٕ ْة ْةشدد  ااأخدد فان ددياوللاْ ددد اةدد :افقدد  اهدد ْفددًاهددِا ف دديلا  دد اه ٕتاا  ْة اهدد
ناةم ع يلامنا ِل ااب يامنابه ادلةٔاله لا ِودتي اةقد اف دص.ا  دةهصاِخ دًاولاْ دد اةد اأحببدًادو 
ابمهددخاأ ددٓاْزدد  اا  دد اولاْ ددد اةدد اأِلددرادلهددن:ا مددْاهدد  .اشددةل  ااد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد 
ْي اادأهلددْام دديل اْعدديا لمدد ناد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد افددِ  .ا فدد نابددنا لمدد نادأم ددقلا شددة
ا.(2)  هاول

 عثمان بن عفان سفيرا لمنبي صمى اهلل عميه وسمم:. 7
  ْ ْحمخاولمهِوياافد ْعصاأ د الدصا ددًالقتد  ا)) لم نابدنا فد نافقد  ا:اول ْةٕافددخب وّعدىانلد اهد

ْف الاد  لد ْمتهالامع  اولهِلا  حد ْوالهّواولبةًامعٙمةنالح ٓدو لاّعدىا لمد نا(3)ا((أحِادو  م ازل  ا
ْةٕا ْوفاهدد ْ ددد اولالدد  اولا  ةددهاد دد صلافددّعىاولدد اوشدد ْ دد لخا ْةٕالةب ددرا ْواولدد اهدد بددنا فدد نافددد

ْعديا ْىلادهد لدوالعلمد نا ا  هدولا  ده:انناشدلًاونات٘ددفاب لبةدًاف٘دفلادفةهصاوبدا دفة نابدناحد
ْةٕادوحتب تها  صادا  ةهاولال  اولاْ د ابهاة٘دفاحت اصفع اه ًام  اْ دد افب درا  دِع اهد
اهدد  ا دد صادا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد اأنداالهتدد اهددِا لمدد ناأنادولم دد مةناد دد صا  ةددهاولالدد  اول

َْاصاهتد اهددِا لمد ناأناب غددهاحدةن ا دد صادا  ةددهاولالد  اولاْ ددد اِد د ا.(4)ولقدددصآ  د زاحتدد ا بدد
ْعدونابةعخاده  ًاولبةعخاول  ْياتحًاول ا.(5)لاف هب اول  ٔاةب ةعد ها   اولمًدولشز

                                  
ٓللاٍا(1)  .600لا2ٖولدوهِللاولمغ 
ْةالا60ٍلا2ٖولملِْا ف هلاٍا(ا2) ْللات   ا.631لا2ٖ؛اول٘ب
ٓللاٍاا(3)  .600لا2ٖولدوهِللاولمغ 
ْيلاٍاا(4) ْةالا330ٍلا3ٖوبناعش صلاول ة ْللات  ا.167لا4ٖ؛اوبناهلةْلاولبِوةخادول ه ةخلا631ٍلا2ٖ؛اول٘ب
ْهصاا(5) ْللا  (.118لاب ىاول حْال ب امقةِيا)25(لاهت ىاولحجا1713ولحِةٌا)ولبخ 
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ْدادهدد لدوالدده:ا ْةٕا ددهة ابددنا مدد ْ دد ًاهدد اأنانصالدد حهافددياةهددنادصادلدد لحهامحمددِوا ً)ف 
ْزق ْىاتتحٌِاصافدولاعّوا  مها   اة ا.(1)(بِوأا  دياِخ ه اأ هاولع

ْداه ِمد اهد  :ا)) ْحمخاولمهِويا دهة ابدنا مد ْوااول ْوِاولقددصاوللد ااحدةنابعلددواعدّواادلم ا هدِاو
ْز (( ا.(2ا)اول

ْ دد اولالد  اولا  ةدهاد د صا  ديابدناوبديا٘ لدىا ْدواوللد اابةد هصلافدِ  ا ف م اتب حلدوادهدْ
ْ دد اولالد  اولا  ةدهاد د صا:لةهتىابة هصا ٖام اوتفداا  ةدها ْحمنا))افقد  ا "اوهتدىاب دصاولاولد

ْ ددد اولالدد  اولا  ةددها ْفاعددّوالادلهددناوهتددىاب  ددمراول هددصا.افقدد  ا ْحةصا"اهدد  ا ددهة ا:اصاأ دد ولدد
ْ د اولال  اولا  ةدهاد د صا دهة ابدنا د  صا:ا"اوهتىاب  مراول هصالاعّوام ال لاا  ةهامحمِا

ْ ددددددد اولامدددددد اه ت تددددددرادلهددددددناوه ْدا"افقدددددد  ا ددددددهة ا:الددددددداشددددددهًِاأ ددددددرا تددددددىاب  ددددددمرادب  ددددددصا مدددددد
ْ د اولال  اولا  ةهاد د ص:ا))وهتدىاعدّواأبةر ا بدِابدنامحمدِا  ةدهالد لاامد اعدّو:ا..((..فق  ا
ْدابنا هة اول ْىادعدقا   اول٘ ح ا م ادةهدفاول د ٔافدةهناةددمنا د ةنا شدْاول د ٔا دناولحد

ْةٕامدنامحمدِواأتد امدناو دها  د ابعدٗا نابععهص اةشد هْاازد شادمدنا  دةهصاِْالادلةدهاوّنابغةدْاهد
ِْدالالددصامحمددِامددقاممددن ْفخ:ادهةدد ا دد اول ددةدفلااأ دد  اصادو ددهامهفدفددخا ةبددخابة  دد ادونا  ةددهاةدد )ول دد

) ْٚد اد هددِالامحمددِا قددِافددياةددِخ اأناأحددىامددنادو ددهاوغدد  ادصا(3)دوصغدد  :اولخة  ددخادهةدد الددبٔاولددِ
ْةٕا قِافياةِخ اأناأحىادمنافةهاِخ  ْزدقا  د ا  مدهالا(3)فةدهاِخ اد هِعصاه عدّوادونامحمدِواة

ب لددح بهادةددِخ ا  ة ددد اه بدد افددياولدددح بهافةقددةصال لددد اصاةددِخ ا  ة دد اب ددد َاوصا دد َاولم ددد فْلا
ْى ْهةنادهتدىاال(4)ول ةدفافياولق دهدِاوشدهِا  د اعدّواوصتفد اا دِِوامدناولم د مةنادول دةنامدناولمشد

ْااولددد ا دددهة ابدددنا ْ دددد الددد  اولا  ةدددهاد ددد صابدوحدددِياد ددد مًاوصخددد وصتفددد ااب  دددختةناوحدددتفٙاول
ْد  ْلدددخاولدددِخد اولددد امهدددخادتعدددمنابعدددٗا(5)مددد ا  ددد اولم ددد مةناف لادهددد ناعدددّواوللددد ااهدددِافدددًد

ْعدديا ْعدةنا مددْابدناولخ٘دد ىا ْتاا  ةهدد ابعدٗاولم دد مةنادهد نامددنابددةناولمعت اولتدديالدصاةدد ْ٘د ولشد
                                  

ْياول بدةخلاٍا(1) ْةالا331ٍلا3ٖوبناعش صلاول ة ْللات   .633لا2ٖ؛اول٘ب
لاب ىافيال ااولعِداا(2) ا.471  ناوبياِوِد
ْةىاولحِةٌادوصلْلاٍا(3)  .392لا2ٖوبناوصلةْلاول ه ةخافياغ
ْيلاااا(4)  .317لا2ٖوبناعش صلاول ة
ٓللاٍاا(5) ْيلاا611لا2ٖولدوهِللاولمغ  ا.318لا2ٖ؛اوبناعش صلاول ة
ٓللاٍاا(6)  .260؛اولم َلاِ.اع شصلاولد ة٘لا612ٖلا2ٖولدوهِللاولمغ 
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ْ د الد  اولا  ةدهاد د صافقد  الده:اولا  هلا ْ دد األ دًاولاْ دد اةد فقِاز شاول اول اهد  ا؟ولاب
ْهةناأدلة دددواهدد  اب دد اهدد  ا؟م دد مةنا أدل دد اهدد  اب دد  افددياولِ ةددخا ع٘دديافعدد صاهدد  اب دد اهدد  ا؟ب لمشدد
ْ دلهاولا بِاو  اه  اِة    الاأخ لفالناد ا.اا(1)ةعةع يادلناأم

ْفددقاولحلدد ْاوصهتلدد ِلاولددّلا ْةٕامددنالدد ااولحِةبةددخاعدددا لقددِاهدد ناولمه ددىاولددّلاحققتددهاهدد
هدْا ْته اول اب ِاولش صاٙد ْعهاولم  مدنا   اتز  ْىابمٙهْاولقدلاولّلاو دت٘ ٚاوناف ع اوم صاولع

ْعدددنالدد اا ٓنا  مددخاولم دد مةنادزع هددصاةع  ةم ددقاولم دد مةنامددناِخددد امهددخلادعددداوصمددْاولددّلاوحدد
ا.(2)ولحِةبةخ

ْبةددخامزدد صال تع هددِامددقاولم دد مةنادهددِاِخدد اهلةددْا لقددِاو ٘دد اتدهةددقالدد ااولحِةبةددخاولقب لدد اولع
ْ دددد اولافدد ٍْا ْياوصفامددناول ددد ٔافددياوص ددد صلاوّاخدد يا ددد صافددتاامهدددخابعددِاّلدددراب دد تةنافددديا شددد

ْياولفدتالا ٓد ا دد ْونالد ااولحِةبةدخابمل بدخاچٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ م  صلادونا د لافقدِاو تبدْاولقد
ْعدياولا  دهاةقدد :ا امدناأ ٙدصاوإل د صافديافدتاتااهد نامد )فتاال م  مةنلاده ناوبددابهدْاوللدِةاا

ْبه؛امحمِابةناه نا م اةهصْأاهلْاةدملّ ااول  ٔادلهناولحِةبةخلافتا ا.(3)ا(ةعز دنادولعب ِاد
ْ دد اولالد  اولا  ةدهاد د صاهدِاه دصا دهة ا الد ااولحِةبةدخاونا ْفامدنامدعدٚد بقياونا ع
ْٓابناحفٖادمعدها ْياوب هاوبياز ِ اص هاو  صلاوصاو ها قٗاّلرافق صامه ْدافيام دلخاوز  بنا م

ْواللادبعدِع اوف دًادهدِصاولمِ ْتدهاف زد  ٓداولد اونامد ًاب٘د  دنا مددؤاحدة٘ىاب ز  ٓ اةغد ة دخادلدصاةد
ْعياولا  ه ٓمناخ فخا مْا ا.(4)فياولش صافيا

ا
ا
ا

                                  
ْيلاااا(1)  .317لا2ٖوبناعش صلاول ة
ا.261ولم َلاِ.اع شصلاولد ة٘لاٖاا(2)
ٓللاٍاا(3)  .309لا2ٖولدوهِللاولمغ 
ْياول بدةخلاٍاا(4) ْةالا334ٍلا3ٖوبناعش صلاول ة ْللات   .638لا1ٖ؛اول٘ب
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اولحزددخاّلافددياولحِةبةددخامددناْزددقالمدد اد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد انندةقددد اوبددنا ددعِ:ا
ْ د  ًاا  خ ٍْاهتبد  لانلدةهصادهتدىاوإل د صلانلد اةدِ دعصاولم ددرانلد اأ اةددصافديامد هصا فدْا دتخافخد
لرالدوحِ ْصافياّد ا.(1)نلةهصابعلهاولّلاولقدصاب   ناةته صام هصاْز اه ادألباا بقلا  خاولمح

(اةع ديانلدةهصابعلدهاولدّلاولقددصاب  د ناةدته صامد هصاْز اه ادألبادولٙ عْاوناه صاوبنا عِا)
ْيافةهد لادهدّلرا ْٔاولتزد  ْفالغخات راوصهدوصاولتيام  ْيادوناه ات زْاةع ْٔاولتز  ونامعٙمهصاهِام 

ٓةِابنال بًاه  :ا)ه  ْ د اولال  اولا  ةهاد د صافتع مدًالدهاب ةتهصا   اولتع صلافقِاّهْا ْ يا أم
الادهدد  ا ا  دد اهتدد بيا"افتع متددهالاف ددصاةمددْابدديا لددفاشددهْا:ا"هت بددخاولةهددِد ن دديادولامدد ا مددناةهددِد

ْأالهانّواه ا ا(.نلةهاى ات احت احّهتهاالاه  ا:ا"ان ياه ًاأهتىالهانّواهتىالادأه
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                  
ْالاٍا(1)  .258لا1ٖوبنا عِلاول٘بق ًاولهب
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 املطلب اخلامس
 وكـــــــــــــــه الى الممــــــسفارت

 ري الى النجاشي:سفارة عمرو بن امية الضم .7
ْدا ْ ددد اولالد  اولا  ةددهاد دد صاولدد اول ز شدديامددقا مدد ّهدْاولدوهددِلاوناولهتدد ىاولددّلاهتبددها

ْلاعدددداعدددّو:ا)) ْحمناولاب دددصبدددناومةدددخاولعدددم ْحةصاولددد ام دددرا شددديول زانلددد اولاْ دددد امحمدددِامدددناولددد
اأنادأشددهِاولمهددةمناولمددممناول دد صاولقددِٔداولم ددراولددّلاصاولددهاوصاعددداولانلةددراأحمددِافددإ ياولحبشددخ
ْةصاوبددنا ة دد  ْةصانلدد األق عدد اده متددهاولاَْدامدد ْدحددهاابعة دد افحم ددًاول٘ةبددخاولبتددد امدد فخ قددهامددنا

اد فخهاهم اخ اا ِصابةِال.
ْةراصادحدددِالاولانلددد اأِ ددددرادو  دددي اب لدددّلادتدددممناتتبع ددديادأنا٘  تدددها   دددادولمددددوصيالدددهاشددد

امدنا  د ادول د صاولم د مةنامدنا فدْادمعدهازعفدْ وا مدياوبدنانلةدرابعلًادهِاولاْ د افإ ياز ش ي
ا((..ولهِااوتبق

افهتىاولةهاول ز شي:
ْحمناولاب ص) ْحةصاول ْحمخاولا بياة ا  ةرا  صاول ز شيامناولاْ د امحمِانل اول اولاد
ْه ته ا.اوإل  صانل اعِو ياولّلاعدانصاهنلاصاولّلادب

ًْافةم اولاْ د اة اهت براب غ يافقِابعِاأم  ْىاول د صا  ةدها ة د اأمدْامدناّهد اول دم شافدد
ْٗ ٓةددِامدد ا ة دد اننادوأل ًْامدد ا  دد اة ْده دد اّهدد ْوُاولعددّا(الف ادهددِاه ددًاهمدد ان ددها(1))شددعبخامددناشددم
ْف   ْة  ادهِانلة  ابهابعلًام ا  اوبدنادب ةعدًاب ةعتدرادهدِاولاْ د اأ رادأشهِادألح بها مراوبناه
ا.(2)(ولع لمةناْىالاةِةها   ادأ  مًا مر

ْ دد اولا ْفا ْزىا  خات قام ل اوناول ز شياتدفيافيا هْاولدوهِلا نا  مخابناوصهٚد ّد
ْ ددد اولالدد  اولا  ةددهاد دد صاوللددباالددصا لد  اولا  ةددهاد دد صا ددناتبدددرلاهدد  ا دد مخ:الد  اب دد ا

ْزدواب  اول اولمل  احتد ا لد يا  ةده((لانناولحمخااه  :ا)) ول ز شياهِاتدفياعّالاول   خلاف خ
                                  

ْةىاولحِةٌادوصلْلاٍا(1)  .212لا2ٖوبناوصلةْلاول ه ةخافياغ
 .ا83لا3ٖوبناهلةْلاولبِوةخادول ه ةخلاٍا(2ا)
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ْ دد ا ْأةدًا ْ دد اولالد  اولا  ةدهاد د صاولد اولملد  لاف ْز د امدقا ه  ا  مخ:افحشْاول د ٔاادخ
ْبع  ْوبقلافهبْاب  او ا.(1)ولال  اولا  ةهاد  صاةقِم  ادو   اللفدفاخ فهلادو  افياوللفاول

ْ دد هدد  :اد ددنامحمددِابددنا مددْا ٓدزددهاول ز شدديانلدد اد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد اأ اأصالة
ْ د اولم د مةنلامدنا  دِالامدنامدقانلةهابه ادةبعٌا فة ن؛اأبياب ًاحبةبخ احبةبدخاأصانلد اول ز شديافد

ْعدد  ْةددخانة عدد اد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد ابخ٘بددخالةخب ْعددخ؛الهدد اةقدد  الددهاز  اأدعدد ح  اافد ٘تهدد اأب
ْوا؛(2ا)دفتخ  االه )ح ة امنافعخ(ا ْد ْع ابّلرلا  ٓدزه لامناتده اأنادأم ابدنا دعةِابناخ لِافده ًاة

ٓدزهدد لاولعدد ٖل اأصافددد هااخ لددِادخ٘ددىاد دد صلا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد ا  دد اول ز شدديافخ٘ددىاف
ْبعم لخاول ز شياِ  الصاحبةبخل احبةبدخاأصازد شًاف مد ا دعةِ؛ابدناخ لدِانلد افِفعه الِوهه ؛اِة  ْابد
ْعددخابهدد ازدد شً:اهدد  اولددِ   ةْلات ددر ادلددةٔاّلددر؛اأ ٘ةتددراه ددً:اده لددًاملقدد صلاخم ددةنافد ٘تهدد اأب
ا.بهّوادز ا ٓاولاز شادهِاش شلابةِل

ْعخافق لً ْ ياهِ:اأب ِْادأناشةل ؛ام را خّاأصاولم راأم ِِْتدهام درلاأخدًّاولدّلانلةدراأ ادأ د اف
ْلةدهاأنانلةدرازتيدحد ابده؛اد م دًاولاْ دد امحمدِو االِهًادهِادلة بهلاولم راِعنال حبخ ام دياتق
ا.ول  ص

اولاْ دد افهد ناد  بْ؛ا ِدامنا  ِعنابم انلةراةبعلناأنا   شالاولم راأمْادهِا عص؛:اه لً
ْوالاد  صا  ةهاولال   الاف اد  ِع ا  ةه اة ا.ة ه

ْز د :احبةبدخاأصاه لً اولٙهدْاْهب د الدصاولزد ْلاهدِم  احتد اول ددوتيامع د ادبعدٌا دفة تةن؛افديافخ
ٍْابخةبدْلاد دد صا  ةددهاولالد  اولاْ ددد افدزدِ  ا ددخ؛ولمِةانلد  ٍْامدنافخدد اب لمِة ددخادأهمددًانلةدهلاخدد
ْأًاول ز شدي؛ا ناة  ل  يافه نانلةهلافِخ ًاول؛اْ د اهِصاحت  ْعدخامدنا  ةدهادهد ِْاول د صلاأب افد

ٓدةجا ددفة ناأبدد ازدد شادلمدد ا  ةهدد ؛اد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد  اأصاد دد صا  ةددهاولالدد  اول بددياتدد
ا.(3ا)أ فهاةقِٚاصاولفح اّلر:اه  احبةبخ

                                  
ْهصاولحِةٌا)ا(1) ٓدولِال هةلميا1534ٍ  ناوبنام زخلا بةقا  ةم نابدنامد د ابدنا د لصا؛اوله  يلاوبداولْا39لا3ٖ؛ادمزمقاول

ْلاوص ِل يا)ً ْ د اولال  اولا  ةهاد  صادولل لخاولخ فد شلاتحقةداامحمدِا634ولحمة ٓلا عد(لاوصهتف شابم اتعم هامنامغ 
لا٘ ًْد ا.13لا12لا2ٖصلا2000ٍ-عد1420لا1 بِولق ِْا ٘ لاِوْاولهتىاولع مةخلابة

ْز لا(2) ْةالاٍاولفتخخ:اخ تصاهبةْاةهدنافياولةِاوداول ْللات   .119لا2ٖول٘ب
 .654لا653لا2ٖوله  يلاوصهتف شلاٍا(3)
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اوب تدها ٍٓد ْ د ال  اولا  ةهاد  صا تهدناوفعد اص دهاتد دعّواةع ياونا  هخاوبدا فة ناب ل
اوصاحبةبخ.
 سفارة عبداهلل بن حذافة الى كسرى:. 7

لا الاولم دعِد ْدةدٓ:اولمٙفدْافةمد اّهد ْدونلادمع د اأب ْمٓلاو دداشد ْدةٓابناع ْااعّواعداأب ده 
ٓ اولافدياهلددتهص: ْدصلافدد   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   چ  دعدداولدّلاهدد ناهدِاغ ددىاولد

ْ د ًامدنا(1)چ﮶  ﮷  ﮸   ْاادف  د٘ةنادأِ ْلاعديابلد ْٗافةمد اّهدْاول٘بد لادوِ  اوص
ْٗاولش ص. او

هْاولدوهِلامناح ْ د اولالد  اولا  ةدهاد د صابعدٌا بدِولاّد ِةٌاولشف شاب ًا بِولاونا
ْاادبعٌامعهاهت ب امختدم افةه: ْفهامناولحِةبةخاول اه  ابناحّوفخاول هميام ل

ْحمناولاب ص)) ْحةصاول ْاانلد اولاْ دد امحمدِامدناولد ْٔا ٙدةصاه د اوتبدقامدنا  د ا د صاولفد
ْةرالدهادأنامحمدِواد منابد لادْاات  صافد  صابعِاأم اولهِا  ددلهادشدهِاأناصاولدهاوصاولادحدِالاصاشد

ْ ددد اولاولدد اول دد ٔاه فددخاأل ددّْامددناهدد ناحةدد ادةحدداا ْ دددلهلاوِ دددرابِو ةددخاولافدد  ياو دد ا  بددِالاد
)) ْةنلاو  صات  صاف ناوبةًافع ةراولصاولمزٔد ا.ولقد ا   اوله ف

افددِفعًانلةددهالدد ًاداحتدد ا ةدده اوإلّناف٘ بددًاب بددهانلدد ابددهافإ تهةددًهدد  ا بددِولابددناحّوفددخلا
ْها  صادا  ةهاولال  اولاْ د اهت ىانلةه ٓههادافدخّالا  ةهافق الد  اولاْ د اّلراب راف م ام
ٓا))ا:ه  ا  صادا  ةهاول ا.(2)ا((م ههاولام

ْاا  م اب ّوناه ناد اِ د مالادا د صادا  ةدهاولالد  اول بدياٙهدْداب غدهاف م اولةمنا   اه 
ْز اعّوانل اوبعٌاأناب ّونانل اهتىاولانل  الاهدمهاِةناخ لفاولّلاول ْزدقافمد اهدمدهاِةدنانلد اف ة
ْأ هانلياف بعٌاأب افإن ْدااداداب ِْاف مد اددافةدهاتقتت ددناةدمد اف ةدو دِرانصاد:ااةد ابد ّونانلد اهت بدهاد
ٓلهمد ا د صادا  ةدهاولالد  اولاْ دد ا  د اهدِم اف م ا  ِالامناْز ةنامقابهت بهابعٌ ْعمد اداأ  اأم

ْ  الصاأة م افده م اب لمق ص انلد او ٘ قد )):اافقد  اغدِوياّوًا د صادا  ةهاولال  اولاْ د انلةهم اأ
ْااهتدد اهددِازدد ادا ددٓاْبدد اأنافد  مدد الابدد ّون ابدد ّونا  دد اهددِم احتدد اف  ٘ قدد ا((لول ة ددخاعددّالافددياه دد

                                  
ْدصلاا(1) ْياول ا.3-1:اوآلةخ د
ْةالاٍا؛344لا6ٖ؛اوبناهلةْلاولبِوةخادول ه ةخلا10ٍلا2ٖوله  يلاوصهتف شلاٍا(2) ْللات  ا.657لا654لا644لا3ٖول٘ب
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ال ْز انناولافداه  اهم اوألمْاةهنانن:اافق  ابّلرافدخب اهدّواةددصانلدياّلربداولخبدْاد دةدتيال بياول
اا.(1)د  صا  ةهاولال  اولاْ د انل امعهامنادو   صابإ  مهاب ّونافبعٌابّلراولخبْافدت ال

 هـ:5سفارة حاطب بن ابي بمتعة الى المقوقس عظيم القبط في ذي الحجة . 7
ْةخابهت ىافةه: ْ د اولال  اولا  ةهاد  صاح ٘ب اول اولمقدهٔال حىاوص ه ِ ابعٌا

ْحمناولاب ددصا)) ْحةصاولدد امددنا  دد ا دد صاولقددب٘ا ٙددةصاولمقدددهٔانلدد ا بددِولابددنامحمددِامددناولدد
ْراولاةمتددرادأ دد صات دد صاأ دد صاوإل دد صابِو ةددخاأِ دددرافددإ ي:اابعددِاأمدد اولهددِااوتبددق ْتةناأزدد افددإنامدد

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ داولقدب٘انلدصا  ةدرافإناتدلةً

ا.(2ا)چڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ 
ْةخافدد  ته اولدد اح زبددهلاف ددصاة بددٌاوناودلدد اولةددها ٍْابددهاح ٘ددىاحتدد اهددِصا  ةددهاوص دده ِ فخدد

ْ د اولال  اولا  ةهاد  ص. اهت ىا
ٓ صاْزد اهب دراهد ناهدِان ده)):االقةهالم ال مقدهٔاح ٘ىاه  اد ْىاأ دهاةد اولافدخدّالاوأل  د اولد
ْيا ه   ْراو تبدْادام دهاو دتقصالدصابدهافد  تقصا وألدلاداوآلخ انن:ااهد  اعد ً:ااهد  ابدراةعتبدْاصادابغةد
الد  اول بدياعدّواننا ددوالام افقِاولابهاوله فياوإل  صاعدادام هاخةْاعدالم انصا ِ هالناِة  ال  
ْةٕا  ةدهاأشددِعصافهد ناول دد ٔاِ د ا دد صادا  ةدهاول ْبهصاداةهدِدالددهاأ دِوعصاداهدد ْاام دهاأهدد اداول لدد 

ْيامددد اللعمددْا ْةصابدددنابعة ددد امد ددد ابشددد  ْيانصامددد امددد ادا ددد صادا  ةدددهاولالددد  ابمحمدددِا ة ددد اهبشددد 
ْ نانلدد انةدد راِ  م دد  ْوياأعدد اهددِ  لرانصاولقدد ْرا بددياهدد اداوإل زةدد انلدد اولتددد اأمتددهامددنافهددصاهدمدد اأِ
ْهدهاممنافد ًاة٘ةعدالاأنا  ةهصاف لحا ْراله د اداولم دةااِةدنا دنا  هد رال د  اداول بدياعدّواأِ ا ددم

ا(.(به
ا
ا
ا
ا

                                  
 .اا12لا11لا2ٖوله  يلاوصهتف شلاٍاا(ا1ا)
ْياو ا مااا(ا2ا) ا.64ْونلاوصةخ:ا د
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افق  اولمقدهٔ:
ًْاهِان ي ٓعِداةدمْاصافدزِتهاول بياعّواأمْافيا ٙ ْغددىا دنانصاة هد اصادافةهابم ا  دهام

ْوٍاول بددديا لدخامعددهادزدًِاداولهدد ّىاولهد عنادصاولعدد  اب ل د حْاأزددِالالدصاد اوإلخبدد ْاداولخددىشابدإخ
ا. د ْٙاداب ل زدا
انلدد اِفعددهادا  ةددهاخددتصادا دد ٍانمدداحدداافدديافزع ددهاد دد صا  ةددهاولالدد  اول بددياهتدد ىاأخددّاد
ْةخ ْبةخاةهتىالهاه تب اِ  الصالهاز  ا:اااد  صا  ةهاولال  اول بيانل افهتىاب لع

ْحمناولاب صا)) ْحةصاول :اابعدِاأمد ا  ةدرا د صاولقدب٘ا ٙدةصاولمقدهٔامنا بِولابنالمحمِاول
ْأًافقِ ًْام افهمًاداهت براه اأ دهاأٙدناه دًادابقديا بةد اأنا  مدًاهدِادانلةدهاتدِ دامد ادافةدهاّهد

ٍْ ْمددًاهددِاداب لشدد صاةخدد ْةتةنانلةددرابعلددًاداْ دددلراأه ادابه ددديادا ٙددةصاولقددب٘افدديامهدد نالهمدد ابزدد 
ْهبه ابغ خانلةراأعِةً ا((.  ةرادول  صالت
ِٓالددصاد ْةتدد ندع تدد نااة دد صالددصاداعددّوا  دد اةدد ْعمدد اوحددِوعم اولز  ْةددخاول تدد ناّه ْوعةصاوبددناام  وصاوبدد

ْةناوخته ادول بيال  اولا  ةهاد  صا دعياولتيادعبه اول بديالد  اولا  ةدهاد د صالح د نابدناا ة
ْحمن ْىاشددهب شاه  ددًاداِلددِ اعددياولبغ ددخادال بددًافدلددًِالددهاوب ددها بددِول لادهةدد او ددهالددصاةهددنافددياولعدد

ْع ل ا.(1)مع دةخآمنانل ابقةًدو ه ااةدملّاغة
ْتها حددددال لدددخاوشدددهْ ْهًا دددف  ْياولددد اولمِة دددخادو دددتغ ْزدددقاح ٘دددىا ددد خا دددبقال هزددد ْةبددد اد لا(2)تق

ْ د اولال  اولا  ةهاد  صاهدلاولبدٔادهدلاولحزخادصا زدىافقدِا د  ةهافقِاه ناح ٘ىا فةْا
ا.(3ا)و ًاحهةصازلًامنا  ِاحهةص(اأح  ً..ادلفهاولمقدهٔابِهخا  ِم اه  اله:ا)

ا
ا
ا

                                  
 .14لا2ٖوله  يلاوصهتف شلاٍاا(1)
ْوهددديلابغدددِوِلا260لا1ٖوبدددنا دددعِلاول٘بقددد ًلاٍاا(2ا) ْوًاول بدةدددخلام٘بعدددخاولمزمدددقاولع مدددياولع اشدددةًلاول دددف  ؛اخ٘ددد ىلامحمدددِد

ٓةنامدنافقهد شا151لا1ٖ؛اول ددللاتهّةىاوص م شادول غد ًلا106ٍلا104عدلا1409ٖ ْةااولمبدْ ؛احمدِللاِ.اهح٘د نلاتد 
لا٘ول ًْد  .89لا1428ٖ-2007لا1لح بخلاِوْاولهتىاولع مةخلابة

ا.89ولملِْا ف هلاٖااا(3)
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 سفارة دحية الكمبي الى قيصر الروم:. 7
ْ دد اولالد   ولا  ةدهاد د صاهعد شا  حةدخاولدةمنادهد نااةِ دالاولد اوص د صلادهد ناهدِاه دِالا

ْ دد اولالد  ا ْةنلادهتدىالدها ْتهادعدامناوللدح بخاولمشدهد ْة ا  ةهاول  صالح نالد ةشّبهابزب
اولا  ةهاد  صاهت ب اعّوا له:

ْحمناولاب صا)) ْحةصاول ْ ددلهاولا بدِابدنامحمدِامدناولد ْهد انلد اد ْدصا ٙدةصاع ا  د ا د صاولد
ْراولاةمتدرات د صاأ د صاوص د صابِ  ةدخاأِ ددرافد  يابعدِاأم اولهِااوتبقامن ْتةناوزد اتدلةدًافدإنامد

ْة ددددددةةنانلددددددصا  ةددددددرافددددد ن ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ اوأل

ا.(1ا)چ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ْ د اولال  اولا  ةهاد  صاهةلْاه  اله اصاهةلْ:ف م ادل اهت ىا

ْ دد دواولةددهااهدمددهامددناأحددِو ااع ع دد الددياولتم دددو ْىاف    دددلها  ددهلافهدد ناع دد راوبدددا ددفة نابددناحدد
اد د اهةلْ:

ْز اعّوا  ىاهةف افةهص؟اول
ا.  ىاّدافة  اعد:اه ًافةهصا
ا؟هب هام هصاأحِاولقد اعّواه  افه :اه  ا
ا.ااص:اه ًا

ا؟ه  ام اةقد اأناهب اب لهّىاتتهمد هاه تصافه :اه  
ا.صا:ه ًا
ا؟م رامنا ب لهامنافه :اه  ا
ا.ااص:اه ًا

ْوف:اه   ا؟ععف معصاأصاةتبعد هاول  ٔافدش
ا.ااععف لهصاه ًا

ٓةِدن:اه   ا؟ة قلدناأدافة
ٓةِدناب :اه ً ا.ااة

                                  
ْونلاوصةخ:اا(1) ْياو ا م  .ا64 د
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ْتِافه :اه   ا؟فةهاةِخ اأنابعِالِة ها خ٘خاأحِاة
ا.اص:اه ًا

ا؟ةغِْافه :اه  
ا.ااص:اه ًا

ا؟ده ت هصاه ت تمدالافه :اه  
ا. عص:اه ًا
ْبهصافهةف:اه  ا ْبهاح ا؟دح
ْيا  ة  اةِو اد ز ص لاِدص ااه  ً:اه ًا ْاا  ةهادةِو اولم ا.وألخ
ْهصافم ّو:اه  ا ا؟بهاةدم

ْ دد :اه ددً ْرادصاوللا عبددِاأناةدم ْ دد ا ب م دد لاةعبددِاهدد نا مدد ادة ه  دد اشددةل  لابددها شدد اب للدد يادةدم
ا.ااوألم  خادأِوشاب لعهِادولدف شادولعف فادوللِا
ْزم  هافق  :اه   ٓ مدًافدةهصلا  دبها دنا ددلتران دي:الدهاه الت ْ د ادهدّلرا  دىلاّداأ دهاف اول

ٓ مدًاهب دهلاأحدِاولقدد اعدّواهد  اعد :اد ددلتر.اهدمهد ا  دىافدياتبعٌ اأحدِاهد نالدد:افق دًاصلاأناف
اهبد اب لهدّىاتتهمد دهاه تصاع :اد دلتر.اهب هاهة اهِابقد اةدتصاْز :الق ًاهب هاولقد اعّواه  ام هص
ٓ مددًاهدد  لا مدداةقددد اأن ْفددًاصلاأناف .اولا  دد ادةهددّىاول دد ٔا  دد اولهددّىالةددِٚاةهددنالددصاأ ددهافع

ٓ مًام رلامنا ب لهامناه ناع :اد دلتر اة٘ دىاْزد اه ًام را ب لهامناه نالد:افق ًاصلاأناف
ْوفاد دددلتر.ا ب لددهام ددر ٓ مددًاعددعف معصلاأداةتبعد ددهاول دد ٔاأشدد ا ٚتبددأادعددصاوبتعددداللاعددعف شعصاأناف

  ْ ٓةِدناع :اد دلترا.ول ٓ مًاة قلدنلاأداة ٓةِدنلاأ هصاف :اد ددلتر.اةدتصاحتد اوإلةمد نادهدّلراة
ْتددِاعد  ٓ مدًافةددهلاةدِخ اأنابعددِالِة دها ددخ٘خاأحدِاة ابش شددتهاتخد ل٘احددةناوإلةمد نادهددّلراصلاأناف

ٓ مددًاةغددِْلاعدد :اد دددلتر.اأحددِاة ددخ٘هاصاولق دددى ْ دد ادهددّلراصلاأناف ْدناصاول :اد دددلتر.اةغددِ
ٓ مًاصلدهت هاه ت تمدالاع  ْبهصادأنافعد لاهدِاأناف ْبدهاحد ْ د ادهدّلراِدص لاةهددنادح ادتهددناتبت د اول
ْهصام ّو:اد دلتر.اولع هبخاله  ٓ مدًابهلاةدم ْهصاأ دهاف ْهدوادصاولاتعبدِدواأناةددم ادة هد هصاشدةل  اابدهاتشد
ْهصا ب مهصلاةعبِاه نا م  الدفخادعدّال.اوألم  دخادأِوشاب لعهدِادولدفد شادولعفد فادوللدِااب لل يادةدم
ٍْلاأ هاأ  صاه ًاهِا بيل نام هصاأ هاأٙنالصادلهناخ  امدعدقاةم دراأنافةدشدراحق  ااهت ام اةهنادو 
ْزدادلداع تةنلاهِمي ا.هِمةهالغ  ًاال  ِاه ًادلدالقةهلالتزشمًانلةهاأخ ٖاأناأ
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افق  اهةلْالقدمه:
ْةصا ْهصابدها ة د ابدنامد ْدصلاول تصاتع مدناونابةنا ة د ادول د  خا بةد ابشد ْزددناة امعشْاول ت

ْهصلافددياوهدد امدد هصا ددِِولادوعددةاا وناةزع ددهاولافددةهص؟اهدد لدو:اب دد .اهدد  :افدد ناولاهددِازع ددهافددياغةدد
ٓلدًاّلددة ا ْحمدخاولا دٓادزدد لادةعدعه احةدٌاةشدد ش...ةقد اوبددا دفة ن:افدددولامد ا مد هصاب دِولادعدديا

الا ةٙهْلاحت اوِخ اولا  ّياوص  ص. ام تةق  اوناوم
ْح ْيلالمددد اه دددنا  حدددٙاع ددد اوناوختةددد ْاول مدددخاولمهدددِوياوللدددح بياولفقةدددهاولق عدددياولح دددناوللدددد

ْيا اِحةخاوله بيامدناولدّه شادولف٘ دخادول شد ٘ادولفهدصادولع دصادح دناوللدد ةتمتقابهاوللح بياولمشهْد
ْياه بدددًاه دددىا ْتها  زحدددخادملمددد ْ دددد اولالددد  اولا  ةدددهاد ددد صلافه  دددًا دددف  ْوال )ِب دم  دددة (اد دددفة

ْ دددد الددد   اولا  ةدددهاد ددد صاولددد احدددِاو دددهاةقدددد :الدددداه دددًا  دددِالالغ ددد ًاهةلدددْاولددد اوصةمددد ناب ل
ْاادت ت د صا ْهخاوصةمد ناولدّلامد اوناصمدٔاولق ددىاحتد ازع هد اتد ْهخاوص  صادب هِمةه..فهّالاعياب

ا.(1)ل دوحِاولزب ْ
 سفارة عمرو بن العاص الى جيفر وعبد ابني الجمندي ممكي عمان:. 6

ْ د اول ال  اولا  ةهاد  صاده نا له:ادهتىاولهت ىاوبيابناهعىادختمها
ْحمناولاب صا)) ْحةصاول ا  د ا د صاولز  دِااوب ديا بدِادازةفدْانل ا بِولابنامحمِامن:ااول

ااا.ولهِااوتبقامن
األ ددّْاه فدخاول د ٔانلد اولاْ دد افدإ يات د م اأ د م اوإل د صابِو ةدخاأِ دهمد افدإ ي:اابعدِاأمد 

ْةنا   اولقد اةحااداحة اه نامن ْتم انناهم ن اداوله ف ْواأناأبةتمد اننادالةتهمد اداب إل د صاأهْ اتقد
ا((.م ههم ا   ا بدتياتٙهْاداب  حتهم اتح اخة يادا  هم آول ام ههم افإناب إل  ص
ا

                                  
ْياول بدةددخلاٍا(1ا) ْةااخ ةفددخابددناخةدد ٘لا259لا2ٖ؛اوبددنا ددعِلاول٘بقدد ًلا606ٍلا3ٖة ٙددْ:اوبددناعشدد صلاول ددة ْللاتدد  ؛اولعلددف

ٓهدد ْلاِوْا لاْٖدوةدخابقديابدناخ لددِلاتحقةدااِ.ا دهة ا ًْد ْوعةصلا62ولفهدْلابةد ْةالاتحقةداامحمددِاوبدداولفعد اوبدد ْللاتد  ؛اول٘بدد
ْيلا٘ ْفلاولقدددددد ع ْشدددددد ِا282لا4ٖصلا1962ٍلا4ِوْاولمعدددددد  ْياوللق فددددددخادوص ٓو ْىافددددددياف دددددددناوصِىلاد ْللا ه ةددددددخاوص ؛اول دددددددة

ٓلادولشدم ل ادول دةْلاتحقةداالز158لا18ٖولقدميلملْلاٍ ْوٌا؛اوبنا ةِاول  ٔلا ةدناوصلْافدياف ددناولمغد   دخاوحةد شاولتد
ْبددديلا٘ لا3ولع ًْد ؛ا264لا4ٖ؛اوبدددناهلةدددْلاولبِوةدددخادول ه ةدددخلا333ٍا–ا330لا2ٖصلا1982ٍلاِوْاوصفددد ااولزِةدددِيلابةددد

ْةااولخمةٔلاٍ ْللات  ٓةنامنافقه شاوللح بخلا182ٖلا2ٖولِة ْابه ْةااولمبْ  .84-81لادة ْٙلاحمِللاِ.هح٘ نلات 
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ْداهدد   ْزددًالددص:اا مدد اأح ددصاهدد نادا بددِانلدد ا مددًِاهددِمته اف مدد ا مدد نانلدد او تهةددًاحتدد اخ
ْز ةن اداب ل دنا  دياولمقِصاأخي:اافق  اأخةرانل ادانلةراولاْ د ان ي:اافق ًاخ ق اأ ه هم اداول
ْأاحتدد انلةددهاأدلدد راأ دد اداولم ددر اولانلدد اأِ دددر:ااه ددًا؟انلةددهاتددِ دامدد اد:االددياهدد  الددصاهت بددراةقدد
ْةراصادحدِال ْداةدد :ااهدد  اْ دددلهادا بدِالامحمددِواأناتشددهِاداولاِدنامددنا بددِامد اتخ ددقادالددهاشدد ا مدد
اولالد  ابمحمدِاةدممنالدصادامد ً:اافق ًا؟اهِديافةهال  افإناأبدرال قافهةفاهدمرا ةِاوبنان ر
الإل د صاولاعدِو ياحتد اْأةدهامل ا   اأ  اه ًاهِادابهالِااداأ  صاه ناأ هادًِِا  صادا  ةه
ْةبدد :ااه ددًا؟اتبعتددهافمتدد :ااهدد   ْتددهاداول ز شدديا  ددِ:اافق ددًا؟ان دد مياهدد ناأةددناف دددل ياه اأناأخب

ْدال:ااه دددًا؟اهدددهبم اهدمدددهالددد قافهةدددف:ااهددد  اأ ددد صاهدددِاول ز شدددي اداوأل ددد هفخاد:ااهددد  اوتبعددددالاداأهددد
ْعب ن ْداة او ْٙ:ااه  ا عص:ااه ًا؟اوتبعدالاول الدهاأفعدااْزد افدياخلد خامدنالدةٔان دهاتقدد ام ا م

ْاام :ااه  الصاِة   افيا  تح هام اداهّبًام :ااه ًاهّىامن ْه اأ :اه دًاول ز شيابإ  صا  صاع
ٍْاول ز شياه ن:ااه ًا؟اّلرا  مًاشيشابدل:ااه  اب   ْزد الدهاةخ ابمحمدِالدِااداأ د صاف مد اخ

ْعمدد ا دددل يالددداولاداص:ااهدد  ا دد صادا  ةددهاولالدد   ْهدد افب ددراأ ٘ةتددهامدد ادوحددِواِ الددهافقدد  اهدلددهاع
ٍْاصا بِراأتِٚ:ااأخدالاة  ا ْزد الدراةخد ْهد اهد  ا؟امحدِل اِة د اةدِةناداخ اِةدنافدياْغدىاْزد :ااع

ال اةدد اتقددد امدد او ٙددْ:ااهدد  الدد قاهمدد اللدد عًابم هددياعددنولالدددصاولادابددهاألدد قامدد ال ف ددهادوختدد 
ْد ا.لِهترادول:ااه ًا؟ا م

ْ ي:اا بِاه   ااا؟  هاة ه ادابهاةدمْاولّلام افدخب
ْحصادل خاب لبْادةدمْامعلةتها ناة ه ادادز ا ٓاولاب٘  خاةدمْ:ااه ًا ا دنادة هد اولد
ٓ  اد نادولعِدوناولٙ ص ْىاول اعدّواأح دنامد :اافقد  ادوللد ةىادولددلناولحزدْا بد ِياد دناولخمْادش
ْهب دد اةتدد بع ياأخددياهدد نالدددانلةددهاةددِ داولددّل اأعددناأخدديالهددنادابددهاد لددِاابمحمددِا ددممناحتدد ال
ا  دد اد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد ام هددهاأ دد صاننان دده:ااه ددًاّ بدد اةلددةْاداةِ ددهاأنامددنابم هدده
ِْع اغ ةهصامناوللِهخافدخّاهدمه ْعصا   اف ْتدها؟اوللدِهخادمد اح ناولخ ااعّوانن:ااه  افقة افدخب
ْٗابم  :افقد  اوإلبد انلد او تهةدًاحتد اوألمددو افدياوللِه ًامناد  صا  ةهاولال  اولاْ د اف
ْداةدد  ْ دد اولتدديامدوشددة  ا دددولصامددناتمخددّادا مدد ِْاداولشددزْات امدد ادول:اافقدد  ا عددص:ااه ددًا؟اولمةدد الاتدد

ْا ْعددصابعددِافددياهدددمياأ ْياداِو انلدد اةلدد اعددداداأة مدد ابب بددهافمهلددً:ااهدد  ابهددّواة٘ةعدددنا ددِِعصاهلدد
الاأخةه ْلاه افةخب ْ د ًاِ ددال:اافقد  ابعدبعياأ دو دهافدخدّا  ةدهافدِخ ًاةدم اِ   يان هالصاخب افد
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ًْاأز دددٔاةدددِ د ياأنافددددبدواألز دددٔافدددّعبً اولهتددد ىانلةدددهافدددِفعًابح زتدددراته دددص:اافقددد  انلةدددهاف ٙددد
ْأالاخ تمهاففٗامختدم  الانلد او تهد احتد افقد ْأالاأخةدهانلد اِفعدهالدصا خد ْوشتدهاملد افقد اْأةدًاأ ديانصاه

ْااأخ ال ااا.م هاأ
ْ ددياأص:ااهدد  الددصا ْةٕا ددناتخب انمدد اداولددِةنافددياْوغددىانمدد اتبعدددال:اافق ددًا؟الدد عًاهةددفاهدد
ْدالاداوإل دد صافددياْغبدددواهددِاول دد ٔ:ااه ددًا؟امعددهامددناد:ااهدد  اب ل ددةفامقهددْد الا  دد اوختدد  اداغةدد
ْفدو ْرابقدياأحدِوا  دصأافمد اعد  افدياهد  دواأ هصانة عصاولاعِلامقابعقدلهصا  ْزدخاعدّالافدياغةد اولح
لدراتتبعدهاداولةددصات  صالصاننادأ ً ْوشراةبدِاداولخةد اة٘د اهدمدرا  د اة دتعم رادات د صافد د صاخعد
ْز  اولخة ا  ةراةِخ ادص ْزدقاعّواةدمياِ  ي:ااه  ادول ْزعدًاغدِوانلديادو اةد :اافقد  اأخةدهانلد اف

ْد ْزدددددان دددديا مدددد الددددياةدددددّناأنافدددددب انلةددددهاأتةددددًاولغددددِاهدددد نانّواحتدددد ابم هددددهاةعددددنانناة دددد صاأناأل
ْفً ْتهاأخةهانل اف  ل ًْان ي:اافق  انلةهاأل الصاأ يافدخب اأعدعفاأ د افدإّوانلةدهاِ ددت يافةم افه

ْى الدةٔاهتد صاألفدًاخة دهاب غدًانناداع ع د انلياخة هاتب راصاعداداةِلافيام اْز ام هًانناولع
ٍْاأناد:ااه ددًاصهدد امددناهقتدد   ْزددياأةقددناف مدد اغددِواخدد  اهددِافةمدد ا حددنامدد :اافقدد  اأخدددالابددهاخدد ابمخ
ْ دد امددناهدد ادا  ةددهاٙهددْ ْ دد افدلددباا؟اأز بددهاهددِانلةددهاأ اأخدددالاداعددداوإل دد صانلدد افدزدد ىانلدديافد
ااا.(1)ول بيالِه ادازمةع 

ْ دددها  ددد ا ْو دددتهادفلددد حتهادتم ْز ةنابّه لدددهادف ْدابدددناولعددد ٖاوناةق دددقاولددد لقدددِاو دددت٘ ٚا مددد
ْياهب او الافيا م نولِب دم  ةخاصنالهاب ٚا٘دة افياول ف  ااا(2).ص  صلاف  تلْاوص  صابزهِد

ســفارة ســميط بــن عمــرو العــامري الــى ثمامــة بــن يثــال وهــوذة بــن عمــي الحنفيــين ممكــي . 5
 اليمامة:

اده نا ٖاولهت ى:
ْحمناولاب ص)) ْحةصاول يانل ا  صادا  ةهاولال  اولاْ د امحمِامناول ا  يابناعّد

ادات  صافد  صاولح فْاداولخفام ته انل ا ةٙهْاة يِاأناو  صاداولهِااوتبقامنا   ا  ص
ا((.ةِةراتحًام الراأزع 

                                  
ْىلاٍاا(1) ْللا ه ةددخاوص ؛اوبددناهلةددْلاولبِوةددخادول ه ةددخلا342-ا340لا2ٖنا ددةِاول دد ٔلا ةدددناوصلددْلاٍ؛اوبدد197لا18ٖول دددة

ْةااولخمةٔلا374ٍلا4ٍٖ ْللات  ا.183لا2ٖ؛اولِة ْابه
ٓةنامنافقه شاوللح بخلاٖاا(2) ْةااولمبْ  .91ا-89حمِللاِ.هح٘ نلات 
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ٓلددهامختدمدد ا دد صادا  ةددهاولالدد  اول بدديابهتدد ىا دد ة٘ا  ةددهاهددِصاف مدد ا ْأاداحبدد الاداأ  ا  ةددهاهدد
ِْالاولهت ى اداأزم دهادانلةدهاتدِ دامد اأح دنام :اا  صادا  ةهاولال  اول بيانل اهتىاداِْاِدناف

ْىاداخ٘ةدبهصاداهددمياشد  ْاأ د  ا دد ة٘ اأزد ٓاداأتبعدراوألمدْابعدٗانلدياف زعد امهدد  ياتهد ىاولعد
ٓي الاد د صا  ةدهاولالد  اول بيا   ابّلرافقِصا.(1)عزْا  جامناألدوب اده  الابز ل ْأافددخب اول بديادهد
ْٗامددنا ددة بخا دددل يالددد:ااهدد  اداهت بددهاد دد صا  ةددهاولالدد   اةِةددهافدديامدد ابدد ِادابدد ِافع ددًامدد اوأل
ْفاف مدد  ْةدد ازدد شالاولفددتاامددناد دد صا  ةددهاولالدد  ال بدديواو لدد يابدددناول دد صا  ةددهازب امدد ًاهددِاعددّد
ٍْاولةم مخانناأم :ااد  صا  ةهاولال  افق   اولاْ دد اةد :ااه لد افقد  ابعدِلاةت بد اهّوىابه ا ةخ
.أمد الم مدخابدنا(2)هدّلرافهد نادألدح براأ دً:ااد د صا  ةدهاولالد  اولاْ دد الدهافقد  ا؟اةقت دهامن
فقددِاهدد نا ددةِاوعدد اولةم مددخادو دد صاهبدد امقِمددهاولحِةبةددخلادهددِاهلددِالا دد ة٘اهمدد اهلددِاا(3)ولح فدديا لدد  

يلادلصاتّهْاولمل ِْاولمعتمِيا ٖاهت ىاول بيال  اولا  ةهاد  ص ا.(4)عِد
 سفارة العالء الحضرمي الى المنذر بن ساوى العبيدي ممك البحرين:. 6

ْ ددد اولالدد  اولا  ةددهاد دد صاه ت بدد اةددِ دالافةددهاولدد اوص دد صلافهتددىاولم ددّْاولدد ادهتددىاولةددها
ْأًافإ ياولاْ د اة ابعِاأم ا))ْ د اولال  اولا  ةهاد  ص: ْةناأعد ا  د اهت بدراه افمد هصاولبحد

خ ادأ زبهاوإل  صاأحىامن ْعهامنادم هصافةهاِد ْعدياه اّلدرافديانلديافدحدٌِادةهدِدامزدٔدادبد
ْر ْحمناولاب دصا)):ااد د صا  ةدهاولالد  اولاْ دد انلةهافهتىا((.أم ْحةصاولد اْ دد امحمدِامدناولد
ااااانلدددهاصاأنادأشددهِاعدددانصانلددهاصاولدددّلاولانلةددراأحمددِافددإ يا  ةددرا ددد صا دد داابددناولم ددّْانلدد اول
ْ دددلها بددِالامحمددِادأناولانص ْرافددإ ي:اابعددِاأمدد اد اة لدداافإ مدد اة لدداامددنافإ ددهادزدد ا ددٓاولاأّهدد

ْعصادةتبددقاْ دد ياة٘ددقامددنادو  ددهال ف دده نالدديا لدداافقددِالهددصا لدداادمددناأ٘دد   يافقددِاأمدد اهددِاْ دد يادو 
ْوا  ةددراأل دددو ْراهدمدددرافددياشددفعتراهددِادو  ددياخةدد اأعددد ا  دد اد فددًدا  ةددهاأ دد مدوامدد ال م دد مةنافدد ت

                                  
ْةناه ه اعزْلاة ْٙ:اولةعقدبيلاوحمِابدناوبدا(1) ْةنلادهة ا  حةخاولبح ْدفابد ناعزْ:اه  ِياولبح ياةعقددىابدنادعدىاوله تدىاولمعد

اولحمدللامعزصاولب ِونلاٍ ْللاة هًد ا.ا147ا-145لا8ٖدوعااوصخب 
ْةااخ ةفددددخابددددناخةدددد ٘لاٖا(2) ْللاتدددد  ْالا47ٍولعلددددف ْىلا262ٍلا1ٖ؛اوبددددنا ددددعِلاول٘بقدددد ًاولهبدددد ْللا ه ةددددخاوص لا18؛اول دددددة

ْللات343لا342لا2ٖ؛اوبنا ةِاول  ٔلا ةدناوصلْلا166ٍٖ ْةااولخمةٔلاٍ؛اولِة ْابه ا.183لا2ٖ 
ْياو  دد ىاا(3) ٓصاوص ِل دديلازمهدد عدددالم مددخابددناولدد  ابددناول عمدد نابددنا بةددِابددنالع بددخابددناولددِد ابددناح ةفددخاولح فدديلاة ٙددْ:اوبددناحدد

ْىلاٖ  .312ولع
ٓللاوحمِابنا  ياولح ة يا(4) ْة ْيلعد(ومت ٚاوص م ٚل845)ًاولق ْوًلا308ٖل1ٍٖاصل1941ولق ع ا.132؛خ٘ ىلاول ف 
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ٓلددراف ددناتلدد اامهمدد ادو  ددرامدد هصاف هبدد اولددّ دى ةددخا  دد اأهدد صادمددنا م ددرا ددنا ع امزد ددةخاأداةهِد
ٓةددخافع ةدده ْةنأ دد صاولم ددّْادح ددناو دد مهاداا((.ولز ِْياوعدد اولبحدد أمدد اوعدد اولددب ِامددناا.(1)مدد ًاهبدد ا

ٓةددخلامدناهد احد لصاِة دد ْ افقددِادوفقددوا  د اِفدقاولز ْاادمزدٔد اد لد  دوللدح بياولعد شابددناا.(2)ةهدِد
ْوشاول بديالد  اولا  ةدهاد د صادهّت بدهاده ِتدهامدناهد ِيا ْمياه نامناخة ْاوللح بخادمدنا دف ولحع

ْةن ا.(3)ولفتااوص  ميادولدصياولمشهد
ْةنا   اةِالدع ْوٍاولبح ٓةناب لشز  خادوللب ًاه نامناخ ا.(4)داب اشرامناوصب٘  اولمتمة
 سفارة شجاع بن وهب االسدي الى الحارث بن شمر الغساني ممك تخوم الشام:. 7

ادةق  ابعلهاول ازب خابناوصةهصاولغ   يلاده نا ٖاولهت ى:
ْحمناولاب ددصا)) ْحةصلاولدد ٌْانلدد اد دد صا  ةددهاولالدد  اولاْ ددد امحمددِامددناولدد اأبدديابددناولحدد 
اصادحددِالابدد لاتددممناأنانلدد اأِ دددرادو  دديابددهلادلددِاابددهاد مددناولهددِالاوتبددقامددنا  دد ا دد صاشددمْل
ْةر ا((.م هرالراةبق الهلاش

ادوألل٘د فابتهةلدخامشدغد اةدملدّادعدافدخّالاح زبهلانل اف  تهةًاولهت ىلاةقد اشز ٚاف خًّ
ْٔلاز دددِدا  دددهاولاهشدددفاحةدددٌانة ةددد شلانلددد احمدددٖامدددنازددد شادعددددالقةلدددْ :اهددد  .اولافشدددهْافددد 
اولالد  اولاْ دد اْ دد ان دي:الح زبدهافق دً.ال لدخاأداةددمةنا  دِالافدهمدًاح زبدهلانل اف  تهةً

ْااو دمهادهد ناْدمةد  لادهد نا–انلةهاتل اص:اح زبهافق  .انلةهاد  صا  ةه اأحِلدهافه دً:اهد  ا–امد
ْاالةددهلناةددِ دادمدد اد دد صا  ةددهاولالدد  اول بدديالددفخا ددن ْأًان ددي:ادةقددد اولبهدد شلاةغ بددهاحتدد افةدد اهدد

ْوالافه ًابعة هلاد  صا  ةهاولال  اول بيالفخافدزِاوإل زة  ٍْاأ ْوالاب لش صلاةخ ٍْاهِافد ْٗاخد ابدد
ْٙل ٌْاأخ فادأ  ادألِه لهلابهاأدمنافد  اولق ا.ةقت  ياأنابناوبياشمْاولح 

ْم دديا–ةع ددياعددّواولح زددىاا–افهدد ناهدد  اشددز ٚ: ْ دديايلعددة فتادةح ددناةه ٌْا ددنادةخب اولحدد 
ا.هةلْامناةخ فاعد:اةقد ه ناداام هلاب لةدٔ

                                  
اعِلاول٘بق ًلوبنا ا(1)
ْوًاول بدةخلاٖا(2) ا.47خ٘ ىلاول ف 
 .352لا5ٖوبناهلةْلاولبِوةخادول ه ةخلاٍا(3)
ْوًاول بدةخلاٖا(4) ٓةنامنافقه شاوللح بخلا404ٖخ٘ ىلاول ف  ْةااولمبْ ا.93لا92؛احمِللاِ.هح٘ نلات 
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ٍْهدد  ا ٌْافخدد اول بددياهتدد ىانلةددهافددِفعًا  ةددهلالدديافدددّناْأ ددها  دد اولتدد ٍافدعددقاةدمدد  لاولحدد 
ْأالاد  صلا  ةهاولال   ٓٚادمدن:اهد  الدصابدهلاْمد الدصافق ابد لةمناهد نادلددانلةدهلا د لْاأ د ام هدي؟اة د
ٓ اف ددص.اب ل دد ٔا  دديازلتددهل ْٗاةدد ابمدد الدد حبراأخبددْ:اهدد  الددصات عدد لابدد لخةد ادأمددْاول ةدد لاحتدد اةفدد
ْا ا.ت
الاهةلددْانلدد ادهتددى:اهدد  ااا ْلاةخبدد اهةلددْافةلدد ِفانلةددهلاد دد صا  ةددهاولالدد  اول بدديادهتدد ىاخةدد

ْأالاد دد صلا  ةددهاولالدد  اول بدديابهتدد ىانلةددهافددِفقاِحةددخلاد  ددِالابإلةدد ش اأص:انلةددهاهتددىالددصاهةلددْلافقدد
ْ دد اولالد  اولا  ةدهابإة ةد شادوف ديداا  دهلادلهانلةهلات ةْ لاد  دِالاِحةدخاوله بديلادهدِابعلدهاولةدها

لده ا  دهلاددوف دياب ة ةد ش.اهد  : ٌْلاهتىاولةده:وصات دْاولةدهادو  ْأاهةلْاهت ىاولح  ْزدقاد  صلاف م اه اد
ْةددِامتدد :افقدد  اِ دد  ياولهتدد ىازدددوىازدد شالاف مدد :اهدد  .امقددةصادأ دد اولهتدد ى ٍْاأنات الدد حبر؟انلدد اتخدد

ْه:ادهدد  اد فقددخلابه دددياددلدد  ي:اهدد  اّعددىلامددناملقدد  ابملددخالدديافدددمْ:اهدد  .اغددِو ا:ا ددًفق:اهدد   اأهدد
الاول  صلام ياد  صا  ةهاولال  اولاْ د  ا.ِة هامتبقاأ يادأخب

ْتددهاد دد صا  ةددهاولالدد  اول بدديا  دد افقددِمً:اشددز ٚاهدد   ْ ددد اهدد  ابمدد ادأخب اولالدد  اولال
ا."الِا:ا"اد  صا  ةهاولال  اولاْ د افق  اد  صلا  ةه

ٌْابدناوبدياشدمْ ْ  اولةهازب خابناوصةهدصابدِ اولحد  لادة حدٙاونا(1)دوبناعش صاةقد :ابدناولم
ٌْادلددبْا  دد اه مددهلادصا زددىافهددداه لددِافددّامددنا ْوا  دد امق ب ددخاولحدد  شددز ٚابددنادعددىاهدد نالدد ب

لددصاةتخ ددفا ددناهدددوِاول بدديالدد  اولا  ةددهاد دد صادشددهِامشدد عِاول بدديالدد  اولا  ةددهاد دد صاه هدد لادا
ْوة اللادوب  افيامشد عِالاو ٙدصاولدب شلادو تشدهِاةددصا مشهِامنامش عِع افع ا ناشهدِالابعٗا 

ْي ْيال هز ا.(2)ولةم مخا  خاوحِاا ش
ا
ا
ا

                                  
ْالاٍا(1) ْةااخ ةفددددخابددددناخةدددد ٘لا261ٖلا1ٖوبددددنا ددددعِلاول٘بقدددد ًاولهبدددد ْللاتدددد  ْىلاٍ؛اول دددد48؛اولعلددددف ْللا ه ةددددخاوص لا18دة

ْةااولخمةٔلا344ٍلا343لا2ٖ؛اوبنا ةِاول  ٔلا ةدناوصلْلا165ٍٖ ْللات   .183لاٖا2؛اولِة ْابه
ْوًاول بدةخلاٖا95لا3ٖوبنا عِلاول٘بق ًلاٍا(2) ٓةنا364؛ادة ْٙ:اخ٘ ىلاول ف  ْةااولمبدْ ؛ادة ْٙلاحمِللاِ.اهح٘ نلات 

ا.94لا93منافقه شاوللح بخلاٖ
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 سفارة المهاجر بن ابي امية المخزومي الى الحارث بن عبد كالل الحميري ممك اليمن:. 8
ْ  لخ: اد ٖاول

ْحةصلاول  ْحمناول ٌْوا))اب صاولاول َْدالح  ْحبة (ادم  امدناه  ا بِابناد عةصا)وللدوىاش 
ْ ددددلهلابددد لا م دددتصامددد اأ دددتصا ددد صتا:احمةدددْ ْةراصادحدددِالاولادأناد ادخ ددداابآة تدددهلامد ددد ابعدددٌالدددهلاشددد
ٓةدددٓ:اولةهدددِداه لدددًابه م تدددهلا ة ددد  ْااده لدددًاوللاوبدددنا  .اولاوبدددنا ة ددد ال لدددخال لدددٌاول:اول لددد 
ٓدمددياةعددخْباأبدديابددنا ةدد ٕامددقاب لهتدد ىادبعددٌ ْعددهصازلددًانّو:ادهدد  اولمخ احتدد الددة  ااتددِخ افدد اأ

ْرلافدح ددنات٘هددْالددصاتلددبال ادخددّابدد للادو ددتعّادولقبددد لاول زدد َاولاد دد اْهعتددةنلادلدد ا٘هددد
ا((.ه ب دنافإ هصاأةم  هصلافيابةمة رادوِفعهابةمة رلاهت بي
ْأا افددددإّواچڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  چ :ا  ددددةهصادوهدددد
ْغً ْفاهتد ىادصاِحعدًلانصاحزدخاتدتةدراف دناولمدمم ةنلاأد ادأ د امحمِا من:افق ام ه اف انصآخد
اللاّعددى ْلدنادعددصا ددد ْزمدددوافقدد اْ٘ دددوافددإّوا  ةددرلاهدد  ٓ ابمدد ا م ددً"ااولاح ددبيادهدد ات امددناولاأ دد
ل ًْاهتدد ى  ْبهددصاْب دد اولابةدد هصلاأل ددِ ادأمدد اولا هصلدبةددابة  دد احزددخاصاأ مدد لهصلادلهددصاأ م ل دد ال دد اد
لةهابة   اةزمق ْدوانّواولتدياولل لدخاهعبهصاف  هصاأ  مدوافإّو"ااولملةْادو  امدنادعديا دزِدوابهد احعد
ٗ اام مددقاهعددةىاوأللدد ل ْيلاببةدد  ْونلاهد ددها زددْاّدادهعددةىادلددف امددناهد ددهاولبهددةصلادوأل ددِداخةددٓ
ْزه الصا   صل ا.(1)ا((ب دههصاهه فحَّْااأخ

اول بدل:ا)) ْزًده  اولمبعٌد ْ يام اأفع افخ انّواحتد اد  صلا  ةهاولال  اولاْ د ابهاأم
ًْ:اهدد  آة ددتهصلالب دددواهددِانّوول دد ٔاِخ ددًل ا  دد ا ٙدد صا ددتدْ اانلدد او تهددًاحتدد انلددةهصلاأل ٙددْافمددْ
اأ د :افق ًاولِوْلاه  خافياهدص اانل اف  تهًاوألد ٘لاولب ىافدِخ اول تْلافهشفًال لخلاِدْ ااأبدوى
ْ يلام ادفع ًا صد ا  ةهاولال  اولاْ د اْ د  اولالد  اولاْ دد اهد  اهمد اده نافقب دولاأم
ٌْادمنامعها.(2ا)ا((د  صا  ةه ٓدمي.ادعهّواو  صاولح  ا   اةِلاولمه زْابناوبياومةخاولمخ

ْ دد لخاول بدةددخادوصمددْاول بدددللاعددداتع ددةصا ددفةْاول بددياوص دد دىا ف ددها دممدد اة حددٙافددياعددّالاول
ٓو اْياولِوخ ةخ..ولمعمد ابهاحِةل افياولزةٕادفياد

                                  
ْياولبا(1) ا.1:اوآلةخة خلا د
ْىلا283ٍلا282لا1ٖوبدددنا دددعِلاول٘بقددد ًلاٍا(2ا) ْللا ه ةدددخاوص ْةااولخمدددةٔلا168ٍلا18ٖ؛اول ددددة ْللاتددد  لا2؛اولدددِة ْابهددد

ا.ا183ٖ
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ٌْافدددياولددةمناو ٙددصاول زدد َادهددد ناولددْادتدددلةْاعدددّوا ْتهاولدد اولحدد  لقددِا زددااولمهدد زْافددديا ددف 
ٌْا ٙةم  ا.(1)ول فةْافياولح 

ِْياولددةمنلادله ددهالددبْادلدد بْا ْىا ةنافددياحدد ٓدمددياوألمددّْ دصهدد اولمهدد زْابددناوبددياومةددخاولمخ
ْوبددد٘احتددد اهتدددىالدددهاول لدددْ ياولدددةمناتحدددًاٙددد اوص ددد صالادو دددت٘ ٚاوناةعةدددِاولدحدددِيادوصمددد نافددد(2)د

اولعٙةص.
ْحمدخاولمهدِويالد  اولا  ةدهاد د صاهد ناهدِاوب دراِ دتدهاولد اوهلدْا ْ  ه اول دبهّالاولهتىاولتياو

افمدد هصامددنا مددنادمدد هصامددناهفددْ لافه  ددًاِ دتددهالدد  اولا  ةددهاد دد صا  لمةددخاولدد ا(3)م دددراوصْٗ
ْ  لخاول م شلادهِاه ن. اولع لصاه فخالتب ةرا

ْحمددخاولمهددِوياولدد اولم دددراه  ددًامختدمددخادمددناولزددِةْاب لددّ ْ دد ه اول هْاوناعددّالاولهتددىاولتددياو
ْ دد اول(لاحةدٌاوتخدّاخ تمد امدنافعدخافلدهام دها قشدهال لدخاو د٘ )محمِ(ا ددْ٘لا بخدتصا)محمدِا

ْأدناهت ب اوصامختدم  ْ د (ا ْ٘لا)ول(ا ْ٘لادختصابهاولهتىاصناولم دراصاةق ا.(4ا))
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                  
ْوًاول بدةخلاٖاا(1) ا.169لا167خ٘ ىلاول ف 
ا.360ولملِْا ف هلاٖاا(2)
ْحةااولمختدصلاٖا(3) ْحمنلاول ْللالفياول ْهفد  .361ولمب 
ْللا ه اا(4) ْىلاٍول ددددة ْةااولخمدددةٔلا156ٍلا18ٖةدددخاوص ْللاتددد  ْةاا29لا2ٖ؛اولدددِة ْابهددد ؛ادة ٙدددْ:احمدددِللاِ.اهح٘ددد نلاتددد 

ٓةنامنافقه شاوللح بخلاٖ  .96ا–ا94ولمبْ
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 اتـة واالستنتاجـاخلامت
ْيا ادوص٘دد ٚاولدو ددقا  دد اتف لددة اول ددف  تبددةنابعددِاولبحددٌافددياولملدد ِْاولتددياتهددتصاب لمدعددٚد

افياولعهِاول بدلاو هاع  راولعِةِامناوص ت ت ز ًاولمهمخادم ه :
ْيامع ددد الغددددلادوصخدددْاولددد٘ حياتزتمعددد نافددديا .1 ِْياول دددفةْادول دددف  وهدددِاولبحدددٌاو دددهالمفددد

ْٗادوحِاوصادعداو تخِوصاولعق افياتحقة ْوٗاول ة  ةخ.غ اااوصغ
ْةعخاوص ددد مةخاوعتمدددًاوعتم مددد اِهةقددد ابت ٙدددةصاول .2 ْزةدددخاعتبدددةناوناولشددد  هددد ًاولِوخ ةدددخادولخ 

ْااولِب دم  ةخ.  ب ل٘
ْوشافياولِ ديادولتب ةرادوصه  ٚ. .3 ْ د ال  اولا  ةهاد  صاةعتمِا  اول ف  ه ناول
ْةدخا .4 ْح خاولتد ة دةخال قددو ةناوصِو ْ  لخاتعِاولم ْح خاول دول ة  دةخادمدناوعمهد او دٔاه  ًام

ْي.  ول ف 
ْ٘د اخ لخاةزىاوناتتدفْافياول فةْ. .5 ْةعخاوص  مةخاش  بة ًاولش
ْ  امناوز ه . .6  تبةنامناخ  اولبحٌاونامدولف ًاول فةْاتت٘ باادولمهمخاولتياو
ْوًلاولِ دةخ .7  دول ة  ةخادوصل حةخ.اه ناع  راو دوٚامناول ف 
ْياول بدةخات٘بةق ا م ة ال  .8 ْيادول فةْ.هِمًاول ة ْةخاوص  مةخابم اةخٖاول ف  ٙ  

ا
 وصلى اهلل على سيدوا حممد وعلى اله وصحبه وسلم.


