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 ملخص

ؼ الطارئة التي تطرؽ البحث لتحديد عالقة الدولة الخارجية مع غيرىا، في حالتي السمـ والظرو       
مع  تمر بيا الدولة، واستند في استخالص ىذه العالقة مف خالؿ مجريات أحداث قصة سميماف 
عادة قبؿ -ممكة سبأ في سورة النمؿ التي أبرزت مالمح تمؾ العالقة وبينتيا، وأظيرت أف الدوؿ تحرص 

ا، والتدقيؽ، والمراقبة عمى تعبئة الجيوش، وصوف الجبية الداخمية والحفاظ عميي -اندالع الحروب
الصارمة لألوضاع واألشخاص، واستشارة الخبراء، وأىؿ األمر؛ لتكوف النتائج مضمونة؛ لتخرج مف 

 حربيا منتصرة، أو بخسائر قميمة.
 كما تطػرؽ البحػث لبيػاف حػرص الػدوؿ عمػى تنميػة العالقػات السػممية فيمػا بينيػا، وألجػؿ ذلػؾ سػعت      
وفػػػػادتيـ، وباليػػػػت فػػػػي اسػػػػتكباليـ، واىتمػػػػت بكػػػػؿ المظػػػػاىر الدبموماسػػػػية،  تعيػػػػيف السػػػػفراء، وأكرمػػػػتإلػػػػى 

 والمجامالت الدولية المتعارؼ عمييا في ىذا الشأف.

Abstract 

      The research mainly determines the country's foreign relations with the others in both 

cases; war and peace. The research depends on the events of the story of Solomon (Peace 

be upon him) with the queen of Sheba to conclude this relation. Surah An Naml outlines 

and shows all the features of this relation. Moreover, it shows that countries before the 

outbreak of war usually keen to mobilizing armies, maintaining support on the home 

front, auditing, strict controlling for people and conditions, and experts consulting to 

guarantee the results and win the war with minimal losses. The research also shows that 

countries keen to develop peaceful relations among themselves. For that reason, the 

countries appointed ambassadors, exaggerated in their welcoming, and focused on all 

aspect of diplomacy, and the common international courtesies. 
 

 
 :كدمةامل

 لـ يجعؿ لو ِعَوجا، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل خاتـ النبييف الذي اقتفىالحمد هلل الذي أنزؿ عمى عبده الكتاب و        
 وأصبح الناس عمى بينة مف أمرىـ.، وتـ البناء، وأكمؿ سيرتيـ حتى استكاـ األمر، نيج إخوانو األنبياء

قياـ الساعة. إلى  لمخمؽ وبعد؛ فإف الكرآف الكريـ ىو مصدر الشريعة، وأساسيا؛ فكد حوى طرؽ الخير، وسبؿ اليداية       
ليذا فكد نوع الكرآف الكريـ في أسموبو، وخطاباتو الدعوية؛ مف طرائؽ بيانية، وعممية، وعكمية.. ليأتي الناس مف كؿ زاوية، 

الدعوية التي  األساليبويكتحـ أذىانيـ في كؿ ركف، ويأخذىـ بالموعظة الحسنة، والحجة البينة، والبرىاف الساطع. ومف ىذه 
 وأحداث. بيا الكرآف الكريـ أسموب الكصة، وخاصة قصص األنبياء مع أقواميـ، وما حصؿ ليـ فييا مف مواقؼ وعبر،جاء 
 ، وحسف تصرفورى مكدار حكمة سميماف ػػػسبأ، وفييا نمع ممكة  ومف بيف ىذه الكصص، قصة نبي اهلل سميماف        

 

 .عة البمكاء التطبيكيةكمية األميرة رحمة الجامعية، جام، مشارؾ أستاذ *
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، سواء أكاف ىذا التعامؿ قبؿ االلتكاء بيا؛ مف حيث فف إدارتو لألزمة الطارئة بإعداده لألمة، أثناء تعاممو مع ىذه الممكة
وتفكده لمجيوش، أـ بعد كشؼ أمرىا عف طريؽ رسمو ومبعوثيو، ومستشاريو؛ مما أدى إلذعانيا، واقتناعيا بيذا األمر، ومف 

سالميا هلل رب العالميف.، ثـ توبتيا  وا 
وفي ىذه الكصة رسائؿ لمحكاـ تصمح لسياسة الدوؿ، وتنفيذ عالقاتيا الخارجية حيف التفاعؿ، والمكاء مع اآلخريف؛ فتكوف        

 سفراءعمى بينة مف أمرىا قبؿ اإلدالء بدلوىا. ومف ىنا وجب عمى الكادة المسمميف ورجاؿ السياسة في دوليـ، ودعاة اإلصالح وال
 وبحث عنيا. ، دراسة قصص الكرآف الكريـ التي فييا اليداية لمف رغب بيا

 

 :الدراسة أهداف
 توضيح أىـ مسالؾ عالقات الدولة الخارجية في شتى الظروؼ واألحواؿ سواء كاف ذلؾ فيإلى  تيدؼ ىذه الدراسة       

 سمـ والظروؼ الطبيعية، كما أشارت إليو آيات قصة سميمافأوقات األزمات الطارئة والظروؼ االستثنائية، أـ كاف في حاالت ال
 .مع ممكة سبأ في سورة النمؿ 

 المموؾإلى  بياف ناحية مف نواحي المعرفة المتعمكة بيذه السياسة، كما جاء ذلؾ في رسائؿ النبي إلى  كما تيدؼ       
 واألمراء. 

ألجؿ دمة ضرورية تمجأ إلييا الدوؿ في الظروؼ الطارئة التي تمر بيا ترسيخ مفيـو التعبئة المعنوية كمكإلى  كما تيدؼ       
 السعي إلدارة أزماتيا السياسية الدولية. 

 

 :أهنية الدراسة

قصة تنبع أىمية الدراسة مف كونيا تعالج موضوع سياسة الدولة الخارجية في ضوء آيات مف الكرآف الكريـ، تحدثت عف        
 مع ممكة سبأ. سميماف 

عف ذلؾ كما تنبع أىمية ىذه الدراسة مف تكديميا صورة واضحة المعالـ لمناس في مجاؿ العالقات الخارجية، وما ينبثؽ        
 السبؽ التاريخي في ىذا الجانب الميـ. اإلسالـوىو مما يعطي ، مف فف إدارة األزمات السياسية بيف الدوؿ

 

 :أسئلة الدراسة

 ات الخارجية لمدولة في الحرب والسمـ في ضوء الكرآف الكريـ؟ما األسس التي تكـو عمييا السياس -ٔ
عدادىا، ما أىـ الصور التي تؤدي لحشد األمة -ٕ  وتوحيد جبيتيا الداخمية؟، وا 
 ية لممبعوثيف والسفراء خارج دوليـ؟اإلسالمما أىـ الحصانات التي كفمتيا الشريعة  -ٖ
 ما األدلة الشرعية التي تبيف حصانة الرسؿ والسفراء؟ -ٗ
 

 :وج الدراسةمي

تكـو الدراسة عمى استخداـ المنيج الوصفي، واالستنباطي لمعرفة الظواىر اإليجابية وتوضيحيا في ضوء اآليات الكرآنية        
 في سورة النمؿ، وتحديد المواقع المتعمكة بيذه الدراسة بعد مكارنتيا وتحكيـ األدلة؛ الستثمار السياسات اإليجابية النافعة.

 

 :لسابكةالدراسات ا

 : ومنيا، ىنالؾ دراسات سابكة ليا عالقة ببعض مفردات البحث       
 عاـ دراسة الباحث )عالـ النعنع(، بعنواف "التعبئة المعنوية في الكرآف الكريـ"، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، (ٔ
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ية، اإلسالم؛ مبينة سمات العكيدة العسكرية ـ. وقد بحثت ىذه الدراسة في الجوانب المتعمكة بالتعبئة المعنويةٕٚٓٓ/ىػٕٛٗٔ
الداعية لمكتاؿ. كما ركزت تمؾ الدراسة عمى وسائؿ تربية النفوس في مياديف الجياد مستخمصة ذلؾ مف  األساليبوبعض 

، وسائمياالكرآف الكريـ، وقد تطرؽ الباحث لمجاؿ الحرب النفسية مف منظور قرآني مبينا مفيـو تمؾ الحرب وماىيتيا وأىـ 
 وطرؽ الوقاية منيا.

 أما فيما يتعمؽ بأىـ الفروؽ بيف ىذا البحث وتمؾ الدراسة؛ فإف البحث قد قاـ عمى تحميؿ محاور التعبئة المعنوية في       
 مع ممكة سبأ، ودعـ ذلؾ التحميؿ بالمشاىد التطبيكية مف خالؿ السيرة النبوية، وىو ما خمت منو تمؾ الدراسة. قصة سميماف 

 الباحث )عبداهلل بارشيد(، بعنواف "السمات الكيادية المستنبطة مف قصة سميماف مع ممكة سبأ وتطبيكيا في مجاؿدراسة  (ٕ
استنباط السمات إلى  ـ. وىدفت الدراسةٕٕٔٓىػ ٖٖٗٔالكيادة التربوية"، جامعة األزىر، الكاىرة، جميورية مصر العربية، عاـ 

استنباط إلى  الجوانب التطبيكية لبناء منظومة قيادية متطورة، وقد توصؿ الباحثالكيادية مف تمؾ الكصة، والعمؿ عمى إبراز 
 التعامؿ مع االطراؼ األخرى.أثناء  العديد مف السمات الكيادية والكيـ التربوية التي يمكف لمكائد استثمارىا لصالح دولتو

يسعى لتوضيح معالـ العالقات الخارجية لمدولة أما فيما يتعمؽ بأىـ الفروؽ بيف البحث وىذه الدراسة، فإف البحث        
بكؿ مكوناتيا مف سمطة حاكمة ذات قوة تتمثؿ بالكائد الحكيـ المدبر والجيش المدرب المنضبط والمنفذ ألوامر الكيادة، كما 

ا ما كما وردت في سورة النمؿ. وىذ تتمثؿ بالجياز الدبموماسي المتفاني في خدمة الدولة عمى ضوء مف قصة سميماف 
 لـ تتطرؽ لو تمؾ الدراسة حيث ركزت عمى أىـ الكيـ التربوية التي يتحمى بيا الكادة.

ي"، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، اإلسالمدراسة الباحث )جماؿ نجـ(، بعنواف "أحكاـ الرسؿ والسفراء في الفكو  (ٖ
في إقرار قواعد العالقات الدولية الكائمة عمى  الـاإلسـ. وىدفت تمؾ الدراسة لتسميط الضوء عمى دور ٕٛٓٓىػ ٜٕٗٔعاـ 

التعاوف والتعارؼ، كما بينت الدور اإلنساني الميـ الذي يكـو بو السفراء والرسؿ لمتكريب بيف وجيات النظر المختمفة بيية إيجاد 
نياء الصراعات بيف الدوؿ. وتوصؿ الباحث كما بيف مدى  والسفراء،في إقرار قواعد عمؿ الرسؿ  اإلسالـسبؽ إلى  السالـ وا 

 ارتباط عكد األماف بحماية السفراء.
أما فيما يتعمؽ بأىـ الفروؽ بيف ىذا البحث وتمؾ الدراسة؛ فإف البحث قد استخمص أىـ مجاالت العالقات الدولية مف        

واإلعداد المعنوي  مع ممكة سبأ، وقد ركز البحث عمى مجاؿ التعبئة خالؿ آيات سورة النمؿ المتعمكة بكصة سميماف 
تعامميا مع األطراؼ الخارجية أثناء  لألمة؛ ألف ذلؾ يعتبر اساسا قويا وأرضا صمبة لما يترتب عميو مف دور حاسـ لألمة

آيات سورة استنباط أىـ قواعد العمؿ الدبموماسي المنظـ لشؤوف السفراء مف خالؿ إلى  في الظروؼ االستثنائية، إضافة
 رض لو تمؾ الدراسة.وىذا ما لـ تتع، النمؿ

 

 :خطة البحث
 : يتكوف ىذا البحث مف مكدمة و ثالثة مباحث وخاتمة       

 البحث وأىميتو ومنيجو والدراسات السابكة، وخطة البحث. أىداؼوقد بينت فييا  :المقدمة
سبأ، مع ممكة  عالقة الدولة الخارجية في أوقات األزمات والظروؼ الطارئة في ضوء قصة سميماف المبحث األول: 

 ويتكوف مف مطمبيف.
 مع ممكة سبأ، ويتكوف مف مطمبيف. عالقة الدولة الخارجية في حالة السمـ في ضوء قصة سميماف  :المبحث الثاني
 مع ممكة سبأ، ويتكوف مف مطمبيف. )البروتوكوالت والحصانات( في ضوء قصة سميماف  المراسيـ والحماياتالمبحث الثالث: 

 مؿ عمى أىـ النتائج.وتشت: الخاتمة
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 األول:املبحث
 

 عالقة الدولة اخلارجية يف أوقات األزمات والظروف الطارئة 

 مع ملكة سبأ يف ضوء قصة سلينان 

 

 : وفيو مطمباف       
 مع ممكة سبأ إدارة األزمة السياسية في ضوء قصة سميماف : المطمب األول
 صة سميماف عيو السالـ مع ممكة سبأالتيديد بإعالف الحرب في ضوء ق: المطمب الثاني

 األزمات السياسية والظروؼ الطارئة، أو ما يعرؼ في عمـ السياسةأثناء  إف عالقة الدولة الخارجية مع غيرىا مف الدوؿ       
 إال تمؾ األحداث؛ ما ىي ٔ()]الدبموماسية[ ]االستراتيجية[، والتي يكابميا عالقة الدولة مع غيرىا في حالة السمـ، أو ما يطمؽ عميو

فيذه الفكرة في يا، انطالقا مف مصالحيا وأولياتيا. أىدافالتي تبيف تصرفات الدوؿ، وتفاعالتيا، وتحمؿ نظراتيا ومكاصدىا و 
 مع ممكة سبأ، وبينتيا، وحددت أصوليا ومعالميا، وأقامت صرحيا. السياسة الدولية قد تضمنتيا قصة نبي اهلل سميماف 

و وسياستو الكائمة أىدافكثيرا مف الكرارات، والكضايا السياسية، لفرض ىيبتو وتحكيؽ  بي اهلل سميماف ولكد أصدر ن       
، الطارئةعمى منياج تحكيؽ العبودية هلل تعالى في األرض في مجاؿ العالقة الخارجية أوقات األزمات السياسية والظروؼ 

 : والتي تظير في المطمبيف التالييف
 

 :ارة األزمة السياسية يف ضوء قصة سلينان مع ملكة سبأإد :املطلب األول

نِس َوالطَّْيِر َفُيْم ُيوَزُعونَ قاؿ تعالى:          َوَتَفقََّد الطَّْيرَ . وقاؿ تعالى: [ٚٔ :النمؿ]َوُحِشَر ِلُسَمْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َواْلِْ
 .[ٕٓ :النمؿ]َن اْلَغاِئِبينَ اْلُيْدُىَد َأْم َكاَن مِ أرى  َفَقاَل َما ِلَي َل 

: كيفية التعامؿ والتيمب عمى األزمة الطارئة باألدوات العممية المختمفة، وتجنب سمبياتيا إدارة األزمةيكصد بمفيـو        
ر ديف يسعى لبناء دولتو لتكوف قوية ماديا ومعنويا؛ ولتكـو بوظيفتيا األساسية بنش . فسميماف (ٕ)واالستفادة منيا مستكبالً 

يا وعمى أساس ذلؾ تتشكؿ عالقتيا بييرىا مف أىدافاهلل تعالى وحمايتو؛ فإف ذلؾ مف أىـ وظائؼ الدولة المسممة، وأسمى 
قد اتخذ االحتياطيات الضرورية حينما رأى األخطار تيدد مممكتو الكائمة عمى تحكيؽ  الدوؿ؛ ليذا فإف نبي اهلل سميماف 
ْلدارة ، كمكدمة أساسية العامة التعبئة . فكاف ال بد مف إعالف استراتيجيةإلى اإلسالـ دعوةعبودية اهلل تعالى وتوحيده، وال

عدادىا األزمة السياسية الطارئة ، والتي تتمثؿ في تعبئة جميع قوى الدولة، ومواردىا البشرية والمادية الفكرية والمعنوية وا 
 .(ٖ)لنسبة لمكتضيات الظروؼحالة الحرب باإلى  إعدادا صحيحا؛ لتحويميا مف حالة السمـ

عالف لحالة الطوارئ وما حشر الجنود لسميماف         ؛ (ٗ)إال إعالف لمتعبئة في مممكتو، واستعراض الستعداد جيشو، وا 
 الطارئة مع ممكة سبأ، حيث يعتبر إدارة األزمة السياسيةقد باشر في  المترتبة عمى تمؾ التعبئة. وبيذا فإف سميماف 

. يكوؿ اآللوسي في تفسير ىذه اآليات الكريمة: جمع لو ٘()الموارد البشرية مف أىـ مجاالت التعامؿ مع األزماتوجمع  الحشد
محاربة مف لـ يدخؿ في ربكة طاعتو إلى  عساكره مف األماكف المختمفة؛ ليذىب بيـ

فنشر الدعوة، وحماية ديف اهلل . ٙ()
لمسممة، ولتحكيؽ ىذا اليدؼ ال بد مف حشد الجنود ووضعيـ عمى أىبة العالقات الخارجية لمدولة ا أىداؼتعالى مف أىـ 

 حينما أخبره أحد جنوده بالنبأ الميـ. االستعداد، وىو ما فعمو سميماف 
أما داللة قولو تعالى: ]فيـ يوزعوف[ أي: يوجيوف وينضبطوف حسب التعميمات الصادرة مف الكيادة، فتكوف ليـ مرجعية        

إلماـ الرازي: أي يحبسوف، وىذا ال يكوف إال إذا كاف في كؿ قبيؿ منيا وازع، ويكوف لو تسمط عمى مف يرده واحدة. يكوؿ ا
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بحسف التدبير والتنظيـ، وضبط الجند؛ ألجؿ اإلشراؼ عمييـ، بحيث ال  . وليذا فكد اىتـ سيدنا سميماف ٚ()ويكفيو ويصرفو
وىيأ أفراد ، الطارئةيكوف قد باشر في إدارة األزمة  فإف سميماف يتوقع منيـ الخروج عف رأيو، ومخالفة أمره. وبذلؾ 

 وأعمف التعبئة بيف صفوفيا. ، مممكتو لالستعداد لحماية الدعوة
عالف التعبئة في األمة ألجؿ حماية أمنيا، وحماية ديف اهلل تعالى؛ يستمـز إعدادىا إعدادا عاما؛ يتمثؿ في توفير العدة         وا 
 قوة األمة. وألف اإلعداد المادي وحده ال ييـز الخصـ؛ فال بد مف االىتماـ باإلعداد اإليماني. نوية؛ لتكتمؿوالمع، المادية
ية عمى مدار التاريخ بتمؾ التعبئة، وىذا اإلعداد، ووضعوا ذلؾ نصب أعينيـ في اإلسالموليذا فكد اىتـ قادة الجيوش        

 أي: ىيأىـ لمكتاؿ، (ٛ)ببدر ليال[ ، قاؿ: ]عبأنا النبي الرحمف بف عوؼ . فعف عبد كؿ حروبيـ اقتداًء برسوؿ اهلل 
 وسوى صفوفيـ.

 كما يستحب لمكائد معرفة جنده عف. ٜ()وبيذا الصدد يكوؿ صاحب الميذب: ]ويستحب أف يحرض الجيش عمى الكتاؿ[       
 طاع.وليرى مواطف الخمؿ فييـ؛ فيصمح منيا ما است، قرب؛ ليكؼ عمى استعداداتيـ

جنده، واكتشؼ الخمؿ حينما أدرؾ غياب اليدىد، وتوعده شر وعيد. وأخذا مف ىذا الموقؼ؛  وليذا فكد تفكد سميماف        
فإف وجود الكائد مع جنده في مثؿ ىذه الظروؼ، واألحواؿ؛ يعزز مف إمكانياتيـ ويرفع مف معنوياتيـ؛ فاليدىد عمى صير 

يكدر لو ىذا الدور، ويشعره بأنو  ما يكف دور اليدىد في الجيش فإف سميماف ، وميحجمو لـ ييب عف نظر سميماف 
 دور عظيـ، ويترتب عميو شأف كبير.

أراد معرفة الموجود منيا مف غيره، بحسب ما تكتضيو  يكوؿ األلوسي في تفسير ىذه اآلية الكريمة: إف سميماف        
 إنما كاف عناية منو بأمور ممكو، واىتماما بضعفاء ما الصيار منيا، وتفكده العناية بأمور الممؾ واالىتماـ بالرعايا؛ ال سي

 الكيادية المميمة جعمتو ال ييفؿ عف دور جندي مف جنوده في ىذه األوضاع الطارئة، فسأؿ . فشخصية سميماف (ٓٔ)جنده
 اليدىد؟أرى  عنو قائال: ما لي ال

. تتطمب تحديث الجيوش بكؿ السبؿ، ورفع المعنويات اإليمانية رة األزمةْلداأف التعبئة كمنيج أرى  :وخالصة القول       
وليذا ينبيي عمى األمة إعداد قوة ضاربة بيف صفوفيا، ومجيزة تجييزا خاصا، وأف تكوف معدة ألوقات الطوارئ التي تيشى 

، ، وىذا ما سمكو سميماف (ٔٔ)األمة؛ ألف ضرورة االستجابة السريعة لألحداث مف أىـ خصائص إدارة األزمات السياسية
 حينما طمب إحضار عرش الممكة بأقصى سرعة قائال: مف يأتيني بعرشيا؟ فتصدى لذلؾ عفريت مف الجف؛ فرغب عنو سميماف

 أحد مستشاريو، قاؿ تعالى: إلى  ألنو يريد ىذا الحدث في فترة زمنية وجيزة، فأسنده َأَنا مَِّن اْلِكَتاِب َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْمٌم
َوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر َفِإنََّما آِتيَك ِبِو َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك َفَممَّا َرآُه ُمْسَتِقّرًا ِعنَدُه َقاَل َىَذا ِمن َفْضِل َربِّي ِلَيْبمُ 

ف كاف ىذا الفعؿ قد صدر مف رجؿ يعرؼ اسـ اهلل األعظـ، كما [ٓٗ :النمؿ]َيْشُكُر ِلَنْفِسِو َوَمن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريمٌ  . وا 
رشاده؛  ؛ إال أف ذلؾ ال يمنع مف تعيد سميماف (ٕٔ)يكوؿ أكثر المفسريف ما إلى  ليصؿليذا الرجؿ، وتربيتو لو، ومراقبتو وا 

 وصؿ إليو مف العمـ والكدرة.
 

 :مجالت تعبئة األمة في الظروف الطارئة
عدادىا معنويا يمكف          : مف خالؿ عدة مجاالت منيا لتفادي األزمة السياسية الطارئةتعبئة األمة وا 

 : الحث عمى الجياد والستشياد :أولً 
 واجب مف واجبات حث الجنود عمى الجياد، ومكارعة األعداء، والصبر عند المكاء، وبذؿ األرواح في سبيؿ اهلل        

، ولكد سجؿ التاريخ صورًا رائعة إدارة األزماتالتي تسيـ بشكؿ كبير وفعاؿ في  الردعاس عممية الكادة والعمماء؛ ألف ذلؾ أس
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في غزوة بدر حينما كاف يحث المسمميف، ويحرضيـ عمى الكتاؿ، ويكوؿ ليـ ]والذي  في ىذا الباب، وما فعمو رسوؿ اهلل 
 ىو أساس ىذا المنيج. (ٖٔ)..[. غير مدبر إال أدخمو اهلل الجنة نفس محمد بيده ال يكاتميـ اليـو رجؿ فيكتؿ صابرا محتسبا مكبال|

: ]ال قاؿ، قاؿ الرسوؿ  ومف التطبيكات النظرية التي تعزز الجياد، واالستشياد في األمة ما جاء عف أبي ىريرة        
ـُ في سبيمو إال جاء يـو الكيامة وجرحو ي  (ٗٔ)المسؾ[ثعب الموف لوف دـ والريح ريح ُيْكَمـ أحد في سبيؿ اهلل واهلل أعمـ بمف ُيْكَم

جنة عرضيا إلى  : ]قوموافجاءت االستجابة العممية فورا مف قبؿ الصحابة ليذه التطبيكات النظرية، ويظير ذاؾ مف قولو 
 السماوات واألرض، فسأؿ أحد الصحابة الكراـ، وىو عمير ابف الحماـ. فكاؿ: يا رسوؿ اهلل جنة عرضيا السماوات واألرض.

: ما يحممؾ عمى ىذا الكوؿ؟ : نعـ عرضيا السماوات واألرض. فكاؿ عمير: بخ بخ!! فسألو رسوؿ اهلل فكاؿ رسوؿ اهلل 
، وقاؿ: فإنؾ مف أىميا، وكاف في يده تمرات يأكؿ منيا؛ فكذؼ التمرات مف فكاؿ: رجاء أف أكوف مف أىميا؛ فطمأنو الرسوؿ 

ة إال أف يكتمني ىؤالء؟ إف أنا حييت حتى آكؿ ىذه التمرات إنيا حياة طويمة، وأخذ سيفو يده، وقاؿ: ما بيني وبيف أف أدخؿ الجن
مف أبرز واجبات الكادة حيف إعالف  ، ليذا يعتبر الحث عمى الجياد وبذؿ األرواح في سبيؿ اهلل (٘ٔ)فكاتؿ الكـو حتى قتؿ[

 عنيا مف خطر داىـ عمى األمة بأسرىا. قد ينتجالتعبئة في األمة؛ لتفادي األزمات السياسية الطارئة، وما 
 والصورة الحكيكية لمحث عمى الجياد واالستشياد تظير في تكديـ الكائد نفسو قدوة لجنوده؛ في التعايش معيـ، ومشاركتيـ       

، حينما استعرض تجمعاتيـ، ومناوراتيـ، وخططيـ؛ ليكربيـ مف نفسو، ويحببيـ إليو، ويظير ذلؾ في قصة سميماف 
 َل َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلَي وده، وتفكدىـ، كأنو يعرفيـ جميعا؛ فأثنى عمى الحضور، وتوعد مف غاب منيـ. قاؿ تعالى: جن

 .[ٕٓ :النمؿ]اْلُيْدُىَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبينَ أرى 
 

 : التصدي لشائعات األعداء وحربيم النفسية :ثانياً 
 َتْأُمِرينَ َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلوا ُقوٍَّة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر ِإَلْيِك َفانُظِري َماَذا اف قـو ممكة سبأ: قاؿ تعالى عمى لس       

 .[ٖٚ :النمؿ]لًَّة َوُىْم َصاِغُرونَ اْرِجْع ِإَلْيِيْم َفَمَنْأِتَينَُّيْم ِبُجُنوٍد لَّ ِقَبَل َلُيم ِبَيا َوَلُنْخِرَجنَُّيم مِّْنَيا َأذِ . وقاؿ تعالى: [ٖٖ :النمؿ]
، وقرأتو عمييـ؛ فمنوا إلييا بعددىـ وعدتيـ وقوتيـ، لكد استشارت ممكة سبأ جنودىا حينما أتاىا كتاب سميماف        

بكوتيـ  . ومف داللة اآلية الكريمة نممح اغترارىـ(ٙٔ)ثـ فوضوا إلييا األمر قائميف نحف مف أبناء الحرب ال مف أبناء المشورة
يجب أف نفيمو سميماف وجنده لمنيؿ مف عزائميـ، وىو ما إلى  وتفاخرىـ بسطوتيـ؛ وكأف تمؾ االدعاءات رسائؿ نفسية موجية

 في عصرنا الحاضر. 
 إدارة األزمات السياسيةفإطالؽ الشائعات والتفاخر واالغترار بالكوة يعد مف الحرب النفسية التي تحكؽ أثرا كبيرا في        

فتصدى سميماف ، ي يفتعميا الخصـ إلرباؾ عدوه؛ وىذا ما سعى إليو أعواف الممكة وجندىا حينما اغتروا بكوتيـ وعدتيـالت
 ولـ يأبو لعرشيا ودولتيا؛ بؿ قاؿ لمسفير المرسؿ، ولـ يخش جيش الممكة وقوتيا، والحرب النفسية، لتمؾ الشائعات 

الكيادية في إدارتو  ادة وذلؾ التيديد باستخداـ الكوة تتجمى مكدرة سميماف ..( فبتمؾ اإلر . ارجع الييـ فمنأتينيـ بجنود(
وسعيو في رد شائعات األعداء وحربيـ النفسية؛ بؿ ومحاولتو إيكاع الرعب في قموبيـ ، لألزمة ودفع األخطار عف دولتو

والضعؼ؛ ألنو ال طاقة ليـ ، ىفوىو بيذا الصنيع إنما ييرس في قموب األعداء الو ، حينما يعمموف قوة جيشو وعزيمتيـ
 وال قدرة ليـ عمى مكابمة جيشو.، بمكاومة جنده

 إف قوة اإليماف، وصالبة العكيدة نيج سار عميو األنبياء مع أقواميـ، وىو كفيؿ بالوقوؼ سدا منيعا أماـ شائعات األعداء،       
 ألرض مف دوف اهلل تعالى، واستعظـ ىذا األمر، وخاطبوحربيـ النفسية، وليذا فكد تعجب أحد جنوده مف وجود آلية تعبد في ا
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 َوَجدتَُّيا َوَقْوَمَيا َيْسُجُدوَن ِلمشَّْمِس ِمن ُدوِن المَِّو َوَزيََّن َلُيُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُيمْ مستيربا ذلؾ، كما في قولو تعالى:  سميماف 
 والحدث الجمؿ.، . فوصؼ االمر بالخبر العظيـ[ٕٗ :ؿالنم]َفَصدَُّىْم َعِن السَِّبيِل َفُيْم َل َيْيَتُدونَ 

ليذا فإف التربية اإليمانية تعد أفضؿ نيج لحماية األمة مف شائعات األعداء وحربيـ النفسية، فيجب التمسؾ بتمؾ التربية        
: سميماف ى عمى لساف المستمدة أساسا مف صالبة العكيدة، وقوة اإليماف، وطاعة اهلل تعالى وعبادتو، كما في قولو تعال

 َْضاُه َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدكَ َوَقاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتر 
اِلِحينَ   .[ٜٔ :النمؿ]الصَّ

 

 : الداخميةجمع الكممة وتوحيد الجبية  :ثالثاً 
التي تسعى إلييا الدوؿ  ىداؼالطوارئ واألزمات السياسية يعد مف أىـ األأثناء  إف توحيد الجبية الداخمية، وجمع الكممة       

 وتحاوؿ تحكيكيا، ومما يسيـ في ذلؾ: 
 

 * اْلُيْدُىَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبينَ أرى  َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلَي َل قاؿ تعالى: تحقيق العدل والتكافل بين أفراد األمة:  (ٔ
ِبينٍ  توعد اليدىد كجندي مف  . فسميماف [ٕٔ، ٕٓ: النمؿ]أَلَُعذَِّبنَُّو َعَذابًا َشِديدًا َأْو أَلَْذَبَحنَُّو َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْمَطاٍن مُّ

ع ذلؾ قبؿ منو العذر عمى غيابو؛ فكاؿ: أو ليأتيني جنوده؛ بأشد العذاب، ألنو غاب عف واجبو الذي أسند إليو، ولكنو م
، ذلؾ . فيو بذلؾ يكيـ العدؿ بيف أفراد مممكتو، ويسعى لتحكيؽ(ٚٔ)بسمطاف مبيف. والسمطاف المبيف، ىو الحجة البينة في غيبتو

 ليكونوا جبية واحدة متماسكة أماـ عدوىـ.
ى إلسعاده، ورفع معاناتو، وتحكيؽ رغباتو المشروعة؛ ينضوي وحينما يشعر الشخص أنو يعيش بأماف في ظؿ دولة تسع       

الذي انطمؽ عند تكويف الدولة  تحت راية الدولة، ويتفانى في خدمتيا، ويبذؿ جيده في الدفاع عنيا، وقدوتنا في ىذا رسوؿ اهلل 
توحيد الجبية الداخمية في كؿ أرجاء  النبوية بما يجب أف تكوف عميو الدولة؛ فّوحد المسمميف في المدينة وآخى بينيـ، وعمؿ عمى

المدينة. فأمر بكتابة الوثيكة، لتكوف مرجعا ليـ، ودستورا يضبط تصرفاتيـ، ووجييـ لبناء دولتيـ اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 
 حدىا. وعسكريا؛ فحؿ مشكالتيـ، وراقب أسواقيـ، وعكد األلوية، وبث السرايا لمدفاع عنيـ، وبيذا يكوف قد جمع األمة، وو 

 

إف مواجية األزمة السرعة في اتخاذ القرارات ومراقبة األشخاص المشكوك في ولئيم لدينيم ومعالجة تصرفاتيم:  (ٕ
 .(ٛٔ)نزاع مسمحإلى  ينبيي أف يتـ بسرعة وحذر شديديف لتفادي تطور الموقؼ

 تصدى ليذه الميمة عفريتلما رغب في إحضار عرش الممكة، وطمب ذلؾ األمر ممف عنده.  ليذا فإف سميماف        
 شخص يمتمؾ السرعة الكصوى، وال يشؾ في والئو، وىو آصؼ بفإلى  ، وأحاؿ األمرمف الجف؛ فأعرض عنو سميماف 

َيْأُتوِني َقاَل َيا َأيَُّيا الَمََلُ أَيُُّكْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَيا َقْبَل َأن قاؿ تعالى: . (ٜٔ)برخيا، وزير سميماف، وكاف يعمـ اسـ اهلل األعظـ
نِّي َعَمْيِو َلَقِويٌّ َأِمينٌ  * ُمْسِمِمينَ  َقاِمَك َواِ  َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْمٌم مَِّن  * َقاَل ِعْفريٌت مَِّن اْلِجنِّ أََنا آِتيَك ِبِو َقْبَل َأن َتُقوَم ِمن مَّ

ا َرآُه ُمْسَتِقرًّا ِعنَدُه َقاَل َىَذا ِمن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُمَوِني أََأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن  اْلِكَتاِب أََنا آِتيَك ِبِو َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك َفَممَّ
 .[ٓٗػٖٛ :النمؿ]َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِو َوَمن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريمٌ 

يا وغاياتيا؛ فال أىداففراد، ونيؿ ثكتيـ، وتوجيييـ نحو تحكيؽ لذلؾ فإف الكيادات ميما عظمت، ال تستطيع جمع كؿ األ       
قدوة  بد مف ظيور بعض الموافؽ السمبية، وىنا تكمف الحكمة، في تجاوز األزمة والتخفيؼ مف آثارىا. ولنا في سيرة النبي 

يف؛ فاستيؿ ىذا الحدث حسنة؛ فإنو لما رجع مف غزوة بني المصطمؽ، وقع شجار بيف فتى مف األنصار، وفتى مف المياجر 
بيذا  عبد اهلل بف أبي سموؿ زعيـ المنافكيف، وانتيزىا فرصة إلشعاؿ نار الفتنة بيف الميجريف واألنصار. ولما عمـ رسوؿ اهلل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جية يف ضوء قصة سلينان عالقة الدولة اخلار

ٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )13(، ع )4(، 1431 ه /2017و ٖٛ 

، وقد أشيميـ ىذا الجيد عف (ٕٓ)يرتحؿ فييا؛ فارتحؿ الناس األمر عالجو فورا؛ فأذف بالرحيؿ في ساعة لـ يكف الرسوؿ 
حباط مؤامرات  ا وقع بينيـ. وبذلؾ استطاع رسوؿ اهلل الخوض فيم خماد نار الفتنة في ميدىا، وا  مف إدارة األزمة الطارئة، وا 

 األعداء والمتربصيف.
 

والنظر في المواقؼ ، إف عممية رسـ الخطط وتكييمياالستطالع والسرية والكتمان في رسم الخطط ْلدارة األزمة:  (ٖ
وعسكرييف؛ يعد مف الحموؿ ، النظر مع أصحاب الشأف والمختصيف في األمة مف سياسييفوتكميب وجيات ، االستراتيجية

 .(ٕٔ)اإليجابية التي تسيـ في إدارة األزمات
 لمف عنده: أيكـ يأتيني بعرشيا، إال تدارس لممواقؼ وتكميب لوجيات النظر السياسية والعسكرية وما قوؿ سميماف        

]فكاف إذا ما ىـ  يطبؽ ىذه االستراتيجية في كثير مف غزواتو؛ . ولكد كاف رسوؿ اهلل في ظؿ تمؾ الظروؼ، وتكييـ ليا
 ىداؼالعدو؛ فيعد العدة، ويتخذ مف الوسائؿ، والسبؿ ما يعيؽ تحكيؽ األإلى  . حتى ال تصؿ أخباره(ٕٕ)بيزوة وَرى بييرىا[
 والخطط المدروسة.

كتابا  مع ممكة سبأ حينما أرسؿ إلييا المكتومة؛ ما فعمو نبي اهلل سميماف  ومما يتعمؽ بمبدأ الكتماف، وابتكار الرسائؿ       
 اْذَىبمكتوما مع أحد جنوده، وأمره بإلكائو إلييا، والنظر في نتيجة ذلؾ الكتاب عمى وجو السرعة، وبسرية تامة. قاؿ تعالى: 

وال ، مكاف قريب بحيث تراىـإلى  تنح عنيـ: . أي[ٕٛ :النمؿ]ُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ بِِّكَتاِبي َىَذا َفَأْلِقْو ِإَلْيِيْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُيْم َفان
 . (ٖٕ)وانظر ما الذي يريدونو مف الجواب، يرونؾ؛ ليكوف ما يكولونو بسمع منؾ

ب وكس ىداؼفيذه خطة عسكرية محكمة يمجأ إلييا الكادة في األزمات الطارئة والظروؼ االستثنائية، لتحكيؽ األ       
عمى ىذا المبدأ العسكري الياـ، فحينما بعث عبد اهلل بف جحش عمى سرية؛ بعث معو رسالة  المواقؼ، ولكد سار رسوؿ اهلل 

مكتومة، وأمره اف ال يفتحيا إال بعد مسيرة يوميف؛ فإذا فتحيا مضى في تنفيذىا غير مستكره أحدا؛ فسار عبد اهلل، ثـ قرأ 
عير قريش ا نظرت في كتابي ىذا فامض حتى تنزؿ نخمة بيف مكة والطائؼ، فترصد لنا بيا الكتاب بعد يوميف، فإذا فيو: إذ
 .(ٕٗ)وأخبر أصحابو بذلؾ، سمعا وطاعة: وتعمـ لنا مف أخبارىـ؛ فكاؿ

وقد يكـو بميمة االستطالع، وجمع المعمومات عف األعداء شخص واحد فيو مف الصفات، والكدرات ما تؤىمو ليذا العمؿ        
، كاف المكمؼ بيذا العمؿ اليدىد، لجمعو ليذه المناقب. وفي تخصيصو لو بالرسالة دوف سائر ما اـ؛ ففي قصة سميماف الي

 . (ٕ٘)تحت ممكو مف الجف األقوياء، دليؿ عمى حسف التصرؼ والتعرؼ؛ لما عاينو في اليدىد مف مخايؿ العمـ، والحكمة
جنديا مف  ار لمثؿ تمؾ األعماؿ، والميمات العظيمة. فكد اختار رسوؿ اهلل وفي السيرة النبوية ما يعزز ىذا االختي       

 في غزوة الخندؽ بميمة عظيمة. لمكياـ بيذه األعماؿ البطولية؛ فكمؼ حذيفة بف اليماف ، جنوده
ينظر لنا ما فعؿ الكـو بالخندؽ مف الميؿ، ثـ التفت إلينا، فكاؿ: مف رجؿ يكـو ف يكوؿ حذيفة: لكد رأيتنا مع رسوؿ اهلل        

ثـ يرجع؟ أسأؿ اهلل تعالى أف يكوف رفيكي في الجنة. فما قاـ أحد مف شدة الخوؼ، وشدة الجوع، وشدة البرد. فدعاني رسوؿ 
؛ فانظر ماذا يصنعوف، وال تحدثف شيئا اهلل  : فمـ يكف لي بد مف الكياـ حيث دعاني. فكاؿ: يا حذيفة اذىب فادخؿ مع الكـو

، والريح وجنود اهلل تفعؿ بيـ ما تفعؿ. ال تكر ليـ قدرا، وال نارا، وال بناءحتى تأتينا فمف . (ٕٙ). قاؿ: فذىبت فدخمت في الكـو
يكـو بمثؿ ىذا العمؿ االستخباراتي الميـ يجب أف يتمتع بكثير مف المزايا الميمة، والتي منيا: اإلخالص، واألمانة، والصدؽ، 

 ورباطة الجأش، والصبر...الخ. وخفة الحركة، والشجاعة، والذكاء،
 

 َقاَلْت َيا أَيَُّيا الَمََلُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَيُدونِ قاؿ تعالى: مشاورة أىل الرأي والختصاص:  (ٗ
 . [ٕٖ :النمؿ]



 حمند أبو جريبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٜٖٖ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ ه1431، (4)، ع (13)ية، مج اإلسالماجمللة األردىية يف الدراسات 

. وفي ىذا دليؿ عمى صحة [ٖٛ :النمؿ]َعْرِشَيا َقْبَل َأن َيْأُتوِني ُمْسِمِمينَ َقاَل َيا أَيَُّيا الَمََلُ أَيُُّكْم َيْأِتيِني بِ وقاؿ تعالى:        
ما مداراة لألولياء تضع صاحب الكرار في محؾ حكيكي بحيث تتطمب اتخاذ فاألزمات  .(ٕٚ)المشاورة إما استعانة باآلراء، وا 

مة. وىذا ما تحكؽ لممكة سبأ؛ فحينما ألكت خبر قرارات راجحة وصحيحة. فكاف ال بد مف المشاورة في األمر لتجاوز ىذه األز 
في مثؿ ىذه الكتاب بيف قوميا؛ بينت ليـ أف ذلؾ كاف مف ديدنيا، وأنو سياسة متبعة في مممكتيا، فيي ال تتخذ أمرا ىاما 

 الظروؼ إال بعد مشاورة قوميا.
ممتيـ أف ذلؾ مضطرد عندىا في كؿ أمر؛ يكوؿ الكرطبي: أخذت في حسف األدب مع قوميا، ومشاورتيـ في أمرىا، وأع       

مضائيـ عمى الطاعة ليا، فكاف في  فكيؼ في ىذه النازلة الكبرى. فكالت ليـ ما قالت؛ لتختبر عزميـ عمى مكاومة عدوىـ، وا 
مبدأ ميـ يكرب الوجيات بيف  فالشورى .(ٕٛ)مشاورتيـ، وأخذ رأييـ عوف عمى ما تريده مف قوة شوكتيـ، وشدة مدافعتيـ

بمبدأ الشورى؛ فجمع ممف تحت  وب وقادتيا ويؤدي لرفع مستوى األمة، وتحمميا لمكرارات المتخذة. وليذا أخذ سميماف الشع
نيا مف ا  يده مف الجف واإلنس، واستشارىـ في اإلتياف بعرش الممكة قبؿ وصوؿ موكبيا، مما يدؿ عمى مدى أىمية الشورى، و 

والراي  (ٖٓ)والمالكية (ٜٕ)مؿ بيا كما بيف ذلؾ جميور الفكياء مف الحنفيةأىـ دعائـ الحكـ، وأصؿ مف أصولو؛ فيجب الع
َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّمِو ِلنَت َلُيْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب َلنَفضُّوْا ِمْن ، لكولو تعالى: (ٕٖ)والحنابمة (ٖٔ)المختار عند الشافعية

. [ٜ٘ٔ: آؿ عمراف]َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى الّمِو ِإنَّ الّمَو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّمينَ  َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفرْ 
اَلَة َوَأْمُرُىْم ُشوَرى َبْيَنُيْم َوِممَّا َرَزْقنَ وقولو تعالى:   . [ٖٛ :الشورى]اُىْم ُينِفُقونَ َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّيْم َوَأَقاُموا الصَّ

وقد نكؿ اإلماـ الكرطبي اإلجماع عمى وجوب األخذ بالشورى، فكاؿ: قاؿ ابف عطية الشورى مف قواعد الشريعة وعزائـ        
 ا. وذلؾ لورود األمر بيا، واالمر يدؿ عمى الوجوب م(ٖٖ)األحكاـ ومف لـ يستشر أىؿ العمـ فعزلو واجب، وىذا ما ال خالؼ فيو

 الندب، وال صارؼ ىنا.إلى  لـ يوجد صارؼ يصرفو مف الوجوب
 

 :التوديد بإعالن احلرب :املطلب الثاىي

 اْرِجعْ  * ْم َتْفَرُحونَ َفَممَّا َجاء ُسَمْيَماَن َقاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما آَتاِنَي المَُّو َخْيٌر مِّمَّا آتَاُكم َبْل أَنتُم ِبَيِديَِّتكُ قاؿ تعالى:        
ْنَيا َأِذلًَّة َوُىْم َصاِغُرونَ   .[ٖٚو ٖٙالنمؿ، اآليتاف ]ِإَلْيِيْم َفَمَنْأِتَينَُّيْم ِبُجُنوٍد لَّ ِقَبَل َلُيم ِبَيا َوَلُنْخِرَجنَُّيم مِّ

ماسية بيف بعد إعالف حالة الطوارئ في الدولة، ومراقبة الوضع الداخمي، وتحصيف نفسيا، وبعد قطع العالقات الدبمو        
 الدوؿ؛ تأتي مرحمة إعالف الحرب. والحرب قتاؿ مسمح بيف دولتيف، أو أكثر تسعى لتيميب وجية نظر سياسية بالكوة.

 وقد يسبؽ إعالف حالة الحرب، قطع العالقات بيف الدوؿ، وطرد الدبموماسييف، ورد اليدايا، وتسخير وسائؿ الدعاية       
تخداـ الكوة؛ إف لـ يستجب لمطالب الدولة المعمنة. ألف التيديد باستخداـ الكوة العسكرية يعد مف واإلعالـ بالتيديد، والتمميح باس

ىذه االستراتيجية مع ممكة سبأ؛ فحينما أتتو اخبارىا،  أىـ خطوات إدارة األزمات الدولية، ولكد استخدـ نبي اهلل سميماف 
 .وعمـ مف حاليا ما عمـ رد ىديتيا إلييا، وىددىا بالحرب

 ىديتيا، بؿ أعرض عنيا، وقاؿ ألمير الوفد ارجع إلييا باليدية؛ فمنجعمياإلى  لـ ينظر يكوؿ الكرطبي: إف سميماف        
 .(ٖٗ)ميانوف أذالء؛ إف لـ يسمموا، ولنخرجنيـ مف أرضيـ، حربا ال طاقة ليـ عمييا

عالف الحرب عرؼ دولي منذ الكدـ، فما زالت الدوؿ بعد توتر ال        فيما  إعالف الحربإلى  عالقات، ورد المجامالت؛ تمجأوا 
عاـ  تشريف األوؿ ٛٔبينيا. ولكد أيد الكانوف الدولي العاـ ضرورة إعالف الحرب في اتفاقية الىاي الثالثة، المنعكدة بتاريخ 

اهلل إذا إلى  حماية الدعوةجاء بالجياد في سبيؿ اهلل، والكتاؿ ل اإلسالـف إمسألة ميمة، وىي إلى  ـ. وال بد مف اإلشارةٜٚٓٔ
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 وقؼ أحد في سبيميا، والدفاع عف النفس والعرض والماؿ والوطف، وىو صنؼ مف أصناؼ الجياد؛ وأما الحرب فميست مف
 َوالّمُو َل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ ُكمََّما َأْوَقُدوْا َنارًا لِّْمَحْرِب َأْطَفَأَىا الّمُو َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَسادًا  :مصطمحاتنا بدليؿ قوؿ اهلل تعالى

 .[ٗٙ :المائدة]
 : ويأتي إعالف الحرب في الكانوف الدولي عمى شكميف       

 الذي يجب أف يكوف معمال مف الناحية المبدئية.، اإلعالف الفوري -ٔ
لحصوؿ منيا إحدى الدوؿ بيية اإلى  اإلعالف المشروط بطريكة اإلنذار، وىو إخطار يصاغ بعبارات حاسمة، ويوجو -ٕ

ال نشأت تمكائيا حالة  ، الحربخالؿ مدة وجيزة عمى عدد مف الترضيات؛ كالكياـ بأعماؿ معينة، أو االمتناع عنيا؛ وا 
 .(ٖ٘)فور انتياء ميمة اإلخطار

 ويجب أف يكوف ىناؾ إشعار لمدولة قبؿ إعالف الحرب عمييا، ما لـ تباشر تمؾ الدولة حالة الحرب، أو تكـو بنكض       
ال فال بد مف اإلنذار واإلشعار. ال  عيود والمواثيؽ المبرمة؛ فإف فعمت ذلؾ فال إشعار، بؿ يجب التصدي لمعدواف، ودحره؛ وا 

الدخوؿ في إلى  ممكة سبأ وقوميا، يدعوىـإلى  ويتمثؿ ىذا اإلشعار في قصة سميماف؛ بإرساؿ كتاب مع اليدىد       
نَُّو ِبْسِم  * َقاَلْت َيا أَيَُّيا الَمََلُ ِإنِّي أُْلِقَي ِإَليَّ ِكتَاٌب َكِريمٌ ، وترؾ عبادة الشرؾ. قاؿ تعالى: اإلسالـ المَِّو ِإنَُّو ِمن ُسَمْيَماَن َواِ 

 .[ٖٓو ٜٕ :النمؿ]الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
تذود عنيا. وىذا ما ، والسياسات التي تتبناىا الدولة و ىداؼورسالة اإلنذار عادة ما تكوف موجزة، ومتضمنة ألىـ األ       

. يكوؿ اإلماـ الرازي: إف االنبياء عمييـ السالـ ال يطيموف، بؿ يكتصروف عمى المكصود، وىذا اشتمؿ عميو كتاب سميماف 
 .(ٖٙ)الكتاب مشتمؿ عمى تماـ المكصود، وىو عمى وجازتو يحوي كؿ ما ال بد منو في الديف والدنيا

شعار الدولة قبؿ إعالف الحرب ع        ، ويتمثؿ بدعوتيا لإلسالـ، يةاإلسالممييا مبدأ مف مبادئ الجياد في الشريعة وا 
 أنو قاؿ: }ما قاتؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-قوما إال دعاىـ لإلسالـ. فعف ابف عباس  وليذا فمـ يكاتؿ رسوؿ اهلل 

 .(ٖٚ)قوما حتى يدعوىـ{
إذا أًمر أميرا عمى جيش، أو سرية أوصاه في خاصتو بتكوى اهلل،  اهلل وعف سميماف بف بريدة، عف أبيو قاؿ: }كاف رساؿ        

وال ومف معو مف المسمميف خيرا. ثـ قاؿ: اغزوا بسـ اهلل في سبيؿ اهلل، قاتموا مف كفر باهلل. اغزوا وال تيموا، وال تيدروا، وال تمثموا، 
ذا لكيت أعداءؾ مف المشركيف فادعيـ اؿ، أو خالؿ؛ فأيتيف ما أجابوؾ فاقبؿ منيـ، وكؼ عنيـ؛ ثالث خصإلى  تكتموا وليدة، وا 

دار المياجريف، وأخبرىـ أنيـ إف إلى  التحوؿ مف دارىـإلى  ، فإف أجابوؾ فاقبؿ منيـ، وكؼ عنيـ، ثـ ادعيـإلى اإلسالـ ادعيـ
ف يجاىدوا مع أمة شيء؛ إال فعموا ذلؾ فميـ ما لممياجريف، وعمييـ الذي يجري عمى المسمميف، وال يكوف ليـ في الفيء واليني

ف أبَ   .(ٖٛ)ا فاستعف باهلل عمييـ وقاتميـ{وْ المسمميف؛ فإف ىـ أبوا فسميـ الجزية؛ فإف أجابوؾ فاقبؿ منيـ، وكؼ عنيـ، وا 
 يرشد المسمميف، ويعمميـ حينما توجو لكتاؿ المشركيف في بالد الفرس، وكاف يكوؿ لمف معو: وكاف سمماف الفارسي        
، فإف أسممتـ فمكـ ما لنا، إلى اإلسالـ إنا ندعوكـ: يدعوىـ؛ فأتاىـ فكاؿ حتى أدعوىـ كما كنت أسمع رسوؿ اهلل }كفوا 

ف أبيتـ فأعطونا الجزية عف يد وأنتـ صاغروف ف أبيتـ قاتمناكـ{، وا   .(ٜٖ)وا 
في حالة قتاؿ مع المسمميف، أو عمى بعض األقواـ ولـ ينذرىـ، ولـ يشعرىـ؛ وذلؾ ألنيـ كانوا  وقد أغار الرسوؿ        

؛ كما ىو الحاؿ مع ييود بني قريظة، وبني اإلسالـألنيـ نكضوا عيودىـ، وغدروا بالمسمميف. ثـ إف الدعوة قد بمعتيـ وعرفوا 
 العدو( حكم إبالغ الدعوة، أو )إنذاروبناء عمى ما سبؽ فكد اختمؼ الفكياء في  .(ٓٗ)... المصطمؽ، وقريش حيف فتح مكة

 الثة آراء: عمى ث
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 .(ٔٗ)وبو قاؿ المالكية، سواء بميت الدعوة العدو أـ ال، ية مطمكااإلسالميجب قبؿ الكتاؿ تكديـ الدعوة األول: 
 .(ٕٗ)وىو رأي قـو كالحنابمة، أنو ال يجب ذلؾ مطمكاإلى  وذىب قـوالثاني: 
ور وعرؼ الناس لماذا يدعوف، وعمى ماذا وظير كؿ الظي اإلسالـ؛ فإف انتشر اإلسالـتجب الدعوة لمف لـ يبمييـ الثالث: 

؛ (٘ٗ)، والحنابمة(ٗٗ)، والشافعية(ٖٗ)يكاتموف؛ فالدعوة مستحبة تأكيدا لإلعالـ واإلنذار، وىذا رأي جميور الفكياء مف الحنفية
 لألدلة السابكة. ويجب أف ال تؤثر حالة تجديد الدعوة ليـ قبؿ الكتاؿ تأثيرا سمبيا عمى قدرة الجيش واستعداده.

د ػػػػػػػ؛ فأما اليـو فكاإلسالـيكوؿ ابف قدامة: يحتمؿ أف األمر بالدعوة كاف في بدء األمر قبؿ انتشار الدعوة، وظيور        
عمى ، ويحتمؿ أف يحمؿ األمر بالدعوة في حديث بريرة أحمدانتشرت الدعوة، فاستينى بذلؾ عف الدعاء عند الكتاؿ، كما قاؿ 

 .(ٙٗ)كؿ حاؿ االستحباب؛ فإنيا مستحبة في
 عمى سياسة الدعوة قبؿ الكتاؿ بالكوؿ: إف حروب اليـو قائمة عمى عنصر السرعة، والمفاجأة، وىذه األشياء يعترضوقد        

 وتكوف في صالحيـ.، فيسبكوننا إلييا، ال تتناسب مع الدعوة قبؿ الكتاؿ؛ ألف في دعوتيـ إخبار ليـ بالحرب
ية العادلة، وبما أف األمر قد اإلسالمااللتزاـ بأحكاـ الشريعة  اإلسالـف أساس الجندية في عمى ىذا االعتراض؛ بأ ويرد       

ورد بالدعوة لمف لـ تبمييـ؛ فيجب االلتزاـ بذلؾ. ومف ثـ تدارس األمر مف جميع جوانبو، لمخروج باستراتيجية تحفظ األمة، 
، في قموب أعدائوبالرعب الذي يكذفو اهلل تعالى  اإلسالـار يا، وال تتعارض مع أحكاـ الشريعة. فضاًل عف انتصأىدافوتحكؽ 

  وبناًء عميو فإف االعتراض يسكط.، (ٚٗ))نصرت بالرعب(: قاؿ رسوؿ اهلل 
 

 املبحث الثاىي
 

 عالقة الدولة اخلارجية يف حالة السله يف ضوء قصة سلينان مع ملك سبأ

 

 : وفيو مطمباف       
 ؿ الدوؿ والسفراء.أحكاـ األماف لرس: المطمب األول
 مدى االىتماـ برسؿ الدوؿ والسفراء. :المطمب الثاني

 

 :أحكاو األمان للرسل والسفراء :املطلب األول

َقاَلْت َيا  * اْذَىب بِِّكَتاِبي َىَذا َفَأْلِقْو ِإَلْيِيْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُيْم َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ  :قاؿ تعالى عمى لساف سميماف        
نَُّو ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  * َأيَُّيا الَمََلُ ِإنِّي أُْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريمٌ   .[ٖٓو ٜٕوٕٛ :النمؿ]ِإنَُّو ِمن ُسَمْيَماَن َواِ 

جميع الكوانيف  اإلسالـؽ ؛ وقد سب(ٛٗ)إف الوسائؿ الدبموماسية تعد مف أىـ الوسائؿ الدولية إلدارة األزمات السياسية       
إرساؿ واستكباؿ الرسؿ والسفراء؛ أو  وعمى أساس تمؾ العالقات ينشأ مرسـو "بروتوكوؿ"، الدولية إلقامة عالقات سياسية

 ما يسمى بمبدأ التمثيؿ الدبموماسي.
 الكتؿ والكتاؿ مع الحربييف، ذلؾ العكد الذي يكتضي ترؾفكرة تجدد عقد األمان،  اإلسالـوأصؿ ذلؾ النظاـ، ومستنده في        

ية بتحكيؽ حالة األمف والحماية لمف لجأ إلييا مف ىؤالء اإلسالموعدـ استباحة دميـ أو أمواليـ أو استرقاقيـ، والتزاـ الدولة 
مع ية، عمى أف ال يتعارض ىذا العمؿ اإلسالم؛ فيذا العكد يتيح لمرسؿ والسفراء إتماـ عمميـ ضمف حدود الدولة (ٜٗ)الحربييف

 مبدأ سيادة الدولة، وال يضر بمصالحيا.
 فكد كتب ليا كتابا؛ فيو مفسبأ،  مع ممكة التمثيؿ الدبموماسي حضور واضح في قصة سميماف ولكد كاف لمبدأ        
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ديد تحالفصاحة والكوة وأدب المراسمة. ما يجعمو بمثابة أوراؽ رسمية، ومستندات يحمميا السفير؛ لتسير الدولة بمكتضاىا في 
 عالقاتيا الخارجية. 

لكد وصفت ممكة سبأ كتاب سميماف بأنو كريـ لكونو مف عند عظيـ في نفسيا فعظمتو إجالال لو؛ الشتمالو عمى كالـ        
حسف، وقيؿ لكونو كاف مختوما بخاتـ سميماف 

إلى  عادةوعمى كؿ فالكتاب بمثابة أوراؽ اعتماد، يكدميا السفراء . (ٓ٘)
، وصفتو، ومرتبتو، والتي تتضمف كافة البيانات الخاصة برئيس البعثة الدبموماسية؛ كاسمو، عتمديف لدييارؤساء الدوؿ الم
 وعادة ما تختـ بعبارات المجاممة؛ كرجاء حسف الكبوؿ.، واليدؼ مف بعثتو

 

 :اْلسالمأدلة حماية رسل الدول والسفراء في 
 ،روعية عمؿ الرسؿ والسفراء؛ إضافة لما جاء في قصة سميماف ية عمى مشاإلسالملكد قامت األدلة في الشريعة        

 : والتي منيا
ْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم الّمِو ثُمَّ أَْبِمْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك قاؿ تعالى:  (ٔ  ِبأَنَُّيْم َقْوٌم لَّ َيْعَمُمونَ َواِ 
 اهلل تعالى بيف عباده. ومف ىنا كاف رسوؿ اهلل إلى  فإنما شرع أماف ىؤالء؛ ليعمموا ديف اهلل، وتنتشر الدعوة .[ٙ :التوبة]

فإف ىذا السفير؛ إنما وفد إلينا ألمر سياسي ىاـ، فيجب أف  .(ٔ٘)يعطي األماف لمف جاءه مسترشدا، أو رسوال يحمؿ رسالة
 لو األماف؛ ليتمكف مف إتماـ ميمتو. يمنح
وليذا اتفؽ العمماء عمى وجوب توفير الحماية واألمف لمرسؿ، والسفراء. يكوؿ اإلماـ الكرطبي: وال خالؼ بيف كافة        

. ألنو (ٕ٘)العمماء أف أماف السمطاف جائز؛ ألنو مكدـ لمنظر والمصمحة، فيو نائب عف الجميع في جمب المنافع ودفع المضار
أو ، إتمامياالدولة؛ وجب عمييا أف توفر ليـ الحماية الكافية طيمة مدة إقامتيـ، وحتى لما كاف عمميـ يتطمب منيـ التردد عمى 

 .انتياء تمؾ المدة
، فكمت: يا رسوؿ اإلسالـألكي في قمبي  فمما رأيت رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل إلى  وعف أبي رافع أنو قاؿ: بعثتني قريش (ٕ

: ]إني ال أخيس بالعيد، وال أحبس البرد، ولكف ارجع؛ فإف كاف في نفسؾ  اهلل، إني واهلل ال أرجع إلييـ ابداف فكاؿ رسوؿ اهلل
. والبرد، ىـ الرسؿ والسفراء، جمع بريد، وتعميكا عمى (ٖ٘)؛ فأسممتالذي في نفسؾ اآلف فارجع[ قاؿ: فذىبت، ثـ أتيت النبي 

بعد انصرافو؛ فصار كأنو  ؿ إال مع الرسوؿالمرسإلى  ذلؾ يكوؿ اإلماـ الخطابي: إف الرسالة تكتضي جوابا، والجواب ال يصؿ
 .(ٗ٘)عكد لو العكد مدة مجيئو ورجوعو

 كثير مف الزعماء، والحكاـإلى  مجموعة مف الرسؿ، والسفراء الذيف يحمموف الدعوة؛ ليكوموا بإبالغيا أرسؿ رسوؿ اهلل  (ٖ
 وبعث مع كؿ رسوؿ منيـ رسالة مختومة. ، المعروفيف في ذلؾ الوقت

 النجاشي ممؾ الحبشة، وأرسؿ معو رسالة، وبعث حاطب بفإلى  عمرو بف أمية الضمري سفيرا سوؿ اهلل فبعث ر        
 كسرى ممؾ الفرس، وأرسؿ معوإلى  المكوقس ممؾ مصر، وأرسؿ معو رسالة، وبعث عبد اهلل بف حذافة السيميإلى  أبي بمتعة

 .(٘٘)رسالة.. الخ
ولما قاؿ ، وأمنيـ عمى حياتيـ، موفديف؛ كاستكبالو لرسولي مسيممة الكذاببعض السفراء ال كما استكبؿ الرسوؿ        

 : ]آمنت باهلل ورسولو لو كنت قاتال رسوالليما: أتشيداف أني رسوؿ اهلل؟ قاال: نشيد أف مسيممة رسوؿ اهلل؛ فكاؿ الرسوؿ 
 .(ٙ٘)لكتمتكما[
 الرسؿ والسفراء ال يكتموف، وال يتعرض ليـ بسوء؛ بؿ يكرموفية قد خطت نيجا واضحا أماـ البشرية أف اإلسالمفالشريعة        

بعد تعديالت ما نسبتو لنفسيا  اإلسالـية سارت النظـ الوضعية، واقتنصت مف قوانيف اإلسالمغاية اإلكراـ. وعمى أثر الشريعة 
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 ـ التي منحت الحصانةٜٔٙٔ/ىػٖٔٛٔ طفيفة؛ فأنشأت االتفاقيات الدبموماسية المتعمكة بيذا الشأف. ومف أىميا اتفاقية فينا لسنة
 لممبعوثيف الدبموماسييف.

 .(ٚ٘)وألف الحاجة تدعو ليذا الصنيع، كما يكوؿ ابف قدامة: فمو أننا قتمنا رسميـ لكتموا رسمنا؛ فتفوت المصمحة مف المراسمة (ٗ
كـ، أو نيؿ أماف منو؛ ألىمية عمؿ لذلؾ فكد أباح فكياء الشريعة لمرسؿ والسفراء دخوؿ الدولة، إباحة غير متوقفة عمى إذف الحا

. فيـ يعمموف في كؿ الظروؼ والحاالت الطارئة، وىـ الذيف ينيضوف بالعالقات اإليجابية بيف األمـ، ويخففوف مف  ىؤالء الكـو
، ذلؾ ما معيـ مف أوراؽحدة التوترات، واألعماؿ العدوانية. فأمانيـ يثبت بمجرد دخوؿ أرض الدولة؛ خاصة إذا دؿ عمى 

 ستندات يحممونيا.وم
ممؾ إلى  بعثني، إف الوالة إذا ما القوا رسوال يسألونو عف اسمو؛ فإف قاؿ أنا رسوؿ الممؾ: يكوؿ اإلماـ ابو يوسؼ       

 . (ٛ٘)وال يتعرض لو، وال سبيؿ عميو، وىذا كتاب معي؛ فإنو يصدؽ، المسمميف
 

 :اإلسالومدى االهتناو بالرسل والسفراء يف  :املطلب الثاىي

نيوض طائفة مف األمة لمكياـ بيذا العمؿ الياـ، إلى  ية بالرسؿ والسفراء اىتماما كبيرا، ودعتاإلسالماىتمت الشريعة        
فيجب أف وأحاطتيـ بالعناية، سواء مف حيث االختيار والتعييف، أو مف حيث الحماية والتحصيف؛ فأما مف حيث التعييف، 

 : والتي منيا، يمة بعض الصفاتتتوفر في مف يكـو بيذه الميمة العظ
؛ فيخبرونيـ بأمور عظيمة، وقضايا حساسة؛ (ٔ  الصفات الجمالية الحسية: فألنيـ يفدوف عمى المموؾ، واألمراء، وكبار الكـو

فيجب أف تكوف صورتيـ مكبولة، كي تكبؿ رسالتيـ. لذلؾ فكد أحاط الخمفاء، واألمراء ىذا الشأف كؿ عناية، فاشترطوا فييـ 
، يتوفر فيوظير، وجماؿ الصورة، والنظافة والسالمة مف العمؿ المنفرة، وقالوا في ذلؾ: يجب أف يكوف السفير ممف حسف الم

، وما ذلؾ إال ألنو يمفت عيوف الزعماء، واألقواـ الذيف أرسؿ (ٜ٘)كماؿ الكد وعبالة الجسـ، حتى ال يكوف قميئا وال ضئيال...الخ
 .(ٓٙ)فال تكتحمو األبصار وال تستصيره إلييـ؛ فيمأل عيونيـ المتشوفة إليو،

 الصفات المعنوية اإليجابية: وىي الصفات التي ال غنى لمسفير عنيا، فيما يتعمؽ بميمتو؛ كالذكاء والفطنة، والشجاعة (ٕ
الشبيات، والحمـ والعمـ والصبر، والمباقة والمرونة وحضور البدييية، والصدؽ والعدالة والنزاىة، والبعد عف مواقع الزلؿ، ومكامف 

 الخ ...وسالمة اإلنجاز، والسرعة في التنفيذ والدقة
أثناء  فيذا السفير، والمبعوث السياسي إنما ينكؿ صورة دولتو، وطباع قومو وعاداتيـ، ويتعرض لمواقؼ دقيكة وحرجة       

الميمة، وألجؿ اختيار ميمتو؛ فيجب أف يكوف حكيما في تصرفو، َمِرنًا في موافكو. وليذا فإنو ال يصمح أي شخص ليذه 
جراء مسابكات يخضع ليا مف يتـ اختياره لذلؾ؛ وفكا لمجموعة مف المكاييس.  األفضؿ تسعى الُنظـ السياسية لعمؿ اختبارات، وا 

 .(ٔٙ)حيث يتـ تعيينيـ في أوؿ درجات السمؾ الدبموماسي، واليدؼ مف كؿ ذلؾ اختيار أفضؿ االشخاص
 ية، فال مانع مف أف تكوف بنفس الطريكة التي تعتمد االختبارات، والمسابكات،اإلسالملشريعة أما عف طريكة االختيار في ا       

واألكثر ، الشبيةوالمكابالت الشخصية كما في األعراؼ السياسية. لكف األفضؿ واألكثر سالمة لمنفس والديف، واألبعد عف 
 والحكاـ العادليف.، الربانييفإخالصا أف يتـ اختيار السفراء عف طريؽ تزكيتيـ مف قبؿ العمماء 

 البعد عف المعاصي والتحرز مف الصفات السمبية التي تخدش الحياء، وتضعؼ المرؤة؛ فالمعاصي والمنكرات مف األمور (ٖ
المحذورة عمى المسمميف، وىي أشد حذرا عمى مف يتصدى لميمة تمثيؿ األمة، ولذلؾ قاؿ فكياء السياسة الشرعية: يجب 

حذروا مر؛ ألنيا تفضح شاربيا، وتطمع الكـو عمى أسرار الدولة، ويكاس عمى ذلؾ غيرىا مف اآلثاـ. كما التحذير مف شرب الخ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جية يف ضوء قصة سلينان عالقة الدولة اخلار

ٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )13(، ع )4(، 1431 ه /2017و ٗٗ 

 . ويمحؽ بذلؾ كؿ ما يكمؿ مف شأف السفير،(ٕٙ)مف الميؿ لمنساء؛ ألنيف حيال بارعات، بيف يمكف استخراج األخبار مف الصدور
 وىة، والمحذورة، وال ينبيي إضاعة الوقت والجيد فيما ال فائدة فيو.ويضعؼ ىيبتو؛ فال ينبيي لو التردد عمى األماكف المشب

 مع ممكة سبأ زاخرة باألحداث التي تدؿ عمى الكيـ الجميمة، والصفات الطيبة، التي ال غنى لممبعوثيف وقصة سميماف        
 .[ٕٕ: النمؿ]ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِو َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقينٍ  َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطتُ والسفراء عنيا، ومف ذلؾ قوؿ اهلل تعالى: 

فالعمـ الذي  .(ٖٙ): عممت ما لـ تعممو مف األمر؛ واإلحاطة ىي العمـ بالشيء مف جميع جياتوأي قاؿ اليدىد لسميماف 
 .سميماف  اكتسبو اليدىد كاف كفيال ببراءتو، وتخميصو مف العذاب الشديد، الذي توعده بو

ولما عمـ سميماف مف شأف ممكة سبأ ما عمـ؛ أراد استكشاؼ األمر، وأمر بإرساؿ رسالة ليا، وكمؼ اليدىد بحمؿ الرسالة        
والكياـ بأعماؿ استخباراتية ىامة؛ ألنو رأى منو مف مخايؿ الفيـ والعمـ ما يكتضي كونو أىال لحمؿ الرسالة والكياـ بتمؾ 

أف اليدىد أدرؾ أف ىذه ممكة وأف ىؤالء رعية؛ ألنيـ يسجدوف لمشمس، فيو يدرؾ أف السجود ال يكوف  كودليل ذلاألعماؿ، 
اْذَىب بِِّكَتاِبي َىَذا بيذه الميمة، وقاؿ لو:  إال هلل تعالى الذي يخرج الخبء في السماوات واألرض، فمذلؾ كمفو سميماف 

وما  بعض مف الكوؿ،إلى  . أي تأمؿ وتفكر فيما يرجع بعضيـ[ٕٛالنمؿ، اآلية ]انُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ َفأَْلِقْو ِإَلْيِيْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُيْم فَ 
 .(ٗٙ)يراجعونو مف الكالـ

 كما أمره بالتنحي جانبا بعد إلكاء الرسالة، وىذا عمؿ استخباراتي ودبموماسي في نفس الوقت، وىو أدب مف أحسف اآلداب       
 المموؾ؛ كما يكوؿ الشوكاني في تفسير ىذه اآلية الكريمة. فالسفير، وكؿ مف لو اىتماـ بيذا المجاؿ،التي يتأدب بيا رسؿ 

 وما يزعجيـ؛ فيتصرؼ ببينة.، وما يسرىـ، يجب أف يعمـ طباع الحكاـ وعاداتيـ
وكاف الصدؽ  بسبب غيبتو، ومف بيف تمؾ الصفات الجميمة، صفة الصدؽ والحمـ، فإف اليدىد لما صدؽ سميماف        

مف أخالقو التي جبؿ عمييا؛ كاف ذلؾ داعيا الختياره ليذه الميمة العظيمة، ميمة السفارة وتحمؿ تبعاتيا. وكذلؾ الحمـ والصبر 
ولـ يكذب أو يمجأ ورباطة الجأش؛ فإف اليدىد تمكى خبر التيديد بيدوء تاـ، وقدـ حجتو الواضحة المدعمة باألدلة الساطعة، 

 ب أو يضطرب حيف اإلجابة.لمخيانة أو ييض
 ،ولما عاد اليدىد مف ميمتو االستكشافية، وتحمؿ في سبيؿ ذلؾ الشيء الكثير، وقدـ المعمومة الميمة لسميماف        

ِتَيْت ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِمُكُيْم َوُأو : والتي كانت حدثا جمال؛ تتمثؿ في وجود مف يعبدوف آلية دوف اهلل تعالى. قاؿ تعالى
{ َوَجدتَُّيا َوَقْوَمَيا َيْسُجُدوَن ِلمشَّْمِس ِمن ُدوِن المَِّو َوَزيََّن َلُيُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُيْم ِٖٕمن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَيا َعْرٌش َعِظيٌم}

تمثيؿ دولتو؛ ينبيي أف يخمص في و ، فمف يتصدى لمسفارة .[ٕٗو ٖٕالنمؿ، اآليتاف ]َفَصدَُّىْم َعِن السَِّبيِل َفُيْم َل َيْيَتُدونَ 
إذ المصمحة ، والتعب والمشكة بنفس راضية؛ ألنو يكدـ خدمة جميمة ألمتو، والعناء، ويتحمؿ في سبيؿ ذلؾ الجيد، الخدمة

 العامة مكدمة عمى المصمحة الخاصة عند التعارض.
َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِو : ومما يدؿ عمى الدقة، وسرعة تنفيذ األوامر والكرارات، قاؿ اهلل تعالى       

. فمما عمـ اليدىد أنو مطموب، استجاب فورا وأتى مسرعا، حيث وصؼ مكثو بكصر [ٕٕالنمؿ، اآلية ]َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقينٍ 
. فالدبموماسي يستجيب دائما، وفي كؿ األحواؿ (٘ٙ)رازيالمدة لمداللة عمى إسراعو خوفا مف سميماف عمي السالـ، كما يكوؿ ال

 يمثميا.لألوامر والكرارات التي يتمكاىا مف دولتو، ويكـو بتنفيذىا عمى وجو السرعة؛ لما في ذلؾ مف خدمة لتمؾ الدولة التي 
النمؿ، ]َو َوُأوِتيَنا اْلِعْمَم ِمن َقْبِمَيا َوُكنَّا ُمْسِمِمينَ َفَممَّا َجاءْت ِقيَل َأَىَكَذا َعْرُشِك َقاَلْت َكَأنَُّو ىُ : أما داللة قولو تعالى       

. أي: فمما وصمت ممكة سبأ، عرض عمييا ذلؾ العرش الذي تركتو، ووجو إلييا ذلؾ السؤاؿ، وقد كانت لبكة فأجابت [ٕٗ
مع ذلؾ لـ مى باؿ، ولكنيا لكد فوجئت الممكة حينما رأت عرشيا، وكانت المفاجأة ضخمة ال تخطر ليا ع. (ٙٙ)إجابة مرنة
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 جواب أريب، قالت: كأنو ىو، ال تنفي وال تثبت، وتدؿ عمى فراسة وبديية فيإلى  تنؼ أنو ىو، ولـ تكؿ أنو ىو، وقد انتيت
 . وىكذا ينبيي عمى السياسي، والمبعوث الدبموماسي أف يتأنى قبؿ إصدار األحكاـ والبيانات،(ٚٙ)مواجية المفاجأة العجيبة

 قد يؤدي لسياسات ضارة عمى دولتو.، أو موقؼ يصدر منو، ويدرؾ أبعادىا؛ ألف أي كممة ،فيختبرىا
 

 املبحث الثالث

 (الربوتوكوالت واحلصاىات) املراسيه واحلنايات املتعلكة بالسفراء

 

 .مراسيـ األعراؼ الدبموماسية: المطمب األول
 .حصانة الدبموماسييف: المطمب الثاني

 
 :األعراف الدبلوماسيةمراسيه  :املطلب األول

 : والمبعوثيف السياسييف أف تتخذ الخطوات اآلتية، تكضي األعراؼ الدبموماسية في حالة استكباؿ السفراء       
 االستكباؿ البييج، فعادة ما تستكبؿ الدوؿ السفراء المعتمديف لدييا استكباال يظير أىميتيا بيـ؛ ألف في ذلؾ اىتماما (ٔ

، يستكبميـ ية، فبداية كاف رسوؿ اهلل اإلسالمات قوية بيف البمديف. وىكذا كاف األمر في الدولة بدوليـ، مما يؤسس لعالق
باحتفاؿ ينـ عف تكديره ليـ؛ فكاف يتجمؿ، ويمبس أحسف ثيابو، ويتطيب ليـ، وكاف يستكبميـ في أعظـ مكاف عنده، وكاف 

، وفد بني حنيفةا كاف ينزليـ في بيوت أصحابو؛ كما أنزؿ بيتو، وغالبا مإلى  ذلؾ في المسجد الجامع، و أحينا ينطمؽ بيـ
 ثـ سار الخمفاء الراشدوف مف بعده عمى ىذا األمر.، (ٛٙ)وىي امرأة مف األنصار، حيف قدموا عميو دار بنت الحارث

الذيف مف الجنود وفي عيد الدولة العباسية زاد االىتماـ باستكباؿ الرسؿ والسفراء، فكاف الخميفة منيـ، يكمؼ مجموعة        
 . (ٜٙ)وتأميف المراكب واإلقامات ليـ، وحمايتيـ، واإلحاطة بيـ، ويأمرىـ بالخروج الستكباؿ السفراء، يعدوف ليذا الشأف

والعادات المكبولة عند ، فكانت االحتفاالت تكاـ ليـ ُوْفَؽ المراسـ، وىكذا جرت األعراؼ عمى حسف استكباؿ الوفود       
 ية يحترموف تكاليد الدوؿ التي يفدوف إلييا، وال يخرجوف عنيا إال إذا كانت تتعارضاإلسالمسفراء الدولة  المسمميف. كما كاف

 ومصافحة النساء.، ية؛ كعادة السجود لمحكاـ والمموؾاإلسالممع الشريعة 
والدبموماسييف؛ تمجأ  وعمى ذلؾ دأبت المراسيـ، والعادات بيف الدوؿ؛ فحينما يتـ استكباؿ المبعوثيف السياسييف،       

الحكومات عادة لتعييف بعثة شرؼ؛ تكـو باستكباؿ ىؤالء المبعوثيف، وتبكى مالزمة ليـ، حتى تنتيي مدتيـ، أو تؤمف إقامتيـ 
 إف كانوا سفراء مكيميف، ثـ بعد زمف مف االستكباؿ يمتمس ليـ مكابمة رئيس الدولة؛ لتكديـ أوراؽ االعتماد، أو الرسالة.

صوص ىذا البروتوكوؿ السياسي، يكوؿ عمماء السياسة الشرعية: يجب أف ينبو عمى عماؿ الحدود؛ بأف يرسموا وبخ       
حاؿ قدـو أي شخص خياال فورا؛ ليخبر عمف ىو قادـ، والميمة التي ىو آت مف أجميا. كما يجب أف ينتدبوا شخصا ممف 

يصاليـ  أف ينتيواإلى  والة األمر فييا،إلى  دف المعروفة، ثـ تحويميـإحدى المإلى  يوثؽ بيـ، ويعتمد عمييـ؛ لمرافكتيـ، وا 
 .(ٓٚ)الكصر، وأف يكرموا وفادتيـ، ويحسنوا معاممتيـإلى 
تكديـ أوراؽ االعتماد، فبعد حفؿ االستكباؿ تأتي مرحمة تكديـ أوراؽ االعتماد. فحيف وصوؿ البعثة الدبموماسية، يكـو  (ٕ

لدولة، وعادة ما يكوف بعد إشعار وزير الخارجية، كما تكضي بذلؾ األعراؼ الدبموماسية، رئيس البعثة بطمب موعد لمكابمة رئيس ا
وبمثؿ ىذا  .(ٔٚ)يديوومف ثـ تكديـ صورة مف خطاب االعتماد، ثـ يحدد موعد لمكابمة رئيس الدولة، لتكديـ أصؿ الخطاب بيف 

 ؼػػػبيف يدي السمطاف، ويسمـ الرسالة وينكؿ ما كم ية، وذلؾ بأف يمثؿ الرسوؿاإلسالمسار العمؿ وجرت األعراؼ في الدولة 
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وأوراؽ االعتماد ىي البيانات والمعمومات والسجالت الميمة التي يزود : بنكمو مف أخبار، ثـ ينزؿ بالمكاف الذي أعد لو (ٖ
 لمعرفة الدبموماسي، . فيي كافية(ٕٚ)بيا رئيس البعثة الدبموماسية؛ كالبيانات الخاصة باسمو، ومرتبتو، وصفتو، واليرض مف بعثتو

 ولتحديد اليرض الذي بعث مف أجمو، ولذلؾ فإف ليا قيمة عظمى بيف األوساط السياسية.
ف لـ يتمكوا اإلسالمولمداللة عمى أىمية أوراؽ االعتماد في الشريعة         ية جعميا الفكياء أمانا لمف يحمميا مف السفراء، وا 

سفير مف ذا المبعوث السياسي أرض الدولة؛ فإنو يثبت لو األماف، إذا أثبت أنو أمانا خاصا مف الدولة، وذلؾ بمجرد دخوؿ ى
 . (ٖٚ)أو وثيكة يثبت فييا اليدؼ مف قدومو، قبؿ دولتو؛ كأف يخرج كتابا

مع ممكة سبأ بياف ألىمية ىذه األوراؽ التي يحمميا السفراء والمبعوثوف، ومدى التكدير الذي  وفي قصة سميماف        
نَُّو ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن  *َقاَلْت َيا أَيَُّيا الَمََلُ ِإنِّي أُْلِقَي ِإَليَّ ِكتَاٌب َكِريٌم مموؾ ليا. قاؿ تعالى: يكنو ال ِإنَُّو ِمن ُسَمْيَماَن َواِ 
، وحسف ة اهلل عبادإلى  . وقد وصفتو بذلؾ؛ لما تضمف مف ليف الكوؿ والموعظة في الدعاء[ٖٓو ٜٕ النمؿ، االيتاف]الرَِّحيمِ 

 االستعطاؼ واالستمطاؼ مف غير أف يتضمف سبا وال لعنا، وال ما ييير النفس، ومف غير كالـ نازؿ وال مستيمؽ؛ عمى عادة
اهلل إلى  الرسؿ عمييـ السالـ في الدعاء

(ٚٗ). 
حاطتيـ بالمنح واليدايا؛ ومف األعراؼ الشائعة بيف الدوؿ في ىذا المجاؿ المبالية في إكراـ المبعوثيف الدبموماس        ييف، وا 

 /ىػٖٔٛٔلنيؿ رضاىـ وكسب ودىـ، لينكموا صورة حسنة عف ذلؾ البمد وتمؾ الحكومة، ولكد اعتبرت اتفاقية فينا لسنة 
 معفاة مف الرسـو والضرائب.، ف اليدايا التي تمنح عادة لمدبموماسييفإ ؛ـٜٔٙٔ
 ؛ فشجعت عمى تكديـ اليدايا والجوائز لمرسؿ والسفراء،االتجاهية في ىذا ية قد سبكت الشرائع الوضعاإلسالموالشريعة        

يحسف وفادة الوفود ويحسف جوائزىـ، وكاف يعتذر لمرسؿ والوفود بطيب  أو لمف كمفتيـ دوليـ بيذه الميمة. فكاف رسوؿ اهلل 
وىو في تبوؾ؛ فكاؿ  دـ عمى رسوؿ اهلل الكوؿ، وحسف العبارة حيف ال يجد ما يكدمو ليـ. فكد ورد أف التنوخي رسوؿ ىرقؿ ق

نؾ لرسوؿ، فمو وجدت عندنا جائزة جوزناؾ بيا  رسوؿ اهلل  معتذرا لو مف عدـ وجود ىدية أو جائزة يجيزه بيا: ]إف لؾ حكا وا 
ة صفورية ىو يأتي بحمإنا سفر مرمموف، قاؿ: ػ راوي الحديث ػ فناداه رجؿ مف طائفة الناس، قاؿ: أنا أجوزه ففتح رحمو فإذا 

  .(٘ٚ)مف صاحب الجائزة قيؿ لي عثماف[: قمت، فوضعيا في حجري
 بيذا األمر، لما لو مف أىمية عظيمة في تمتيف العالقات وتكويتيا، حتى إنو أوصى بذلؾ قبيؿ ولكد اىتـ الرسوؿ        

وا المشركيف مف جزيرة العرب عند موتو بثالث: أخرج قاؿ: ]أوصى رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-وفاتو؛ فعف ابف عباس 
باألمف والطمأنينة وما ىذا االىتماـ بيذا النفر مف الناس؛ إال ليشعروا  (ٙٚ)وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزىـ ونسيت الثالثة[

 كي يكوموا بمياميـ خير قياـ؛ ألنيا أساس التعاوف والعالقات الطيبة بيف الدوؿ.، والتكدير
مع ممكة سبأ، يظير مدى االىتماـ بأمر اليدية، وكيؼ يستخدميا السياسيوف في  سميماف وفي قصة نبي اهلل        

نِّي ُمْرِسَمٌة ِإَلْيِيم ِبَيِديٍَّة َفَناِظَرٌة تكريب وجيات النظر، وتمطيؼ األجواء، والتخفيؼ مف التوترات المشحونة، قاؿ تعالى:  َواِ 
قالت ممكة سبأ: إني أجرب ىذا الرجؿ بإرساؿ رسمي إليو بيدية مشتممة عمى نفائس  . أي[ٖ٘ :النمؿ]ِبَم َيْرِجُع اْلُمْرَسُمونَ 

ف كاف نبيا لـ يرضو ذلؾ؛ ألف غاية مطميو، ومنتيى أمره الدعاء إلى  األمواؿ؛ فإف كاف ممكا أرضيناه بذلؾ وكفينا أمره، وا 
تو، وليذا قالت: فناظرة بـ يرجع المرسموف؛ أي إني الديف، فال ينجينا منو إال إجابتو، ومتابعتو والتديف بدينو، وسموؾ طريك

، تكع مف الكمب بموضع. إذ اليدية (ٚٚ)ناظرة فيما يرجع بو رسمي المرسموف باليدية مف قبوؿ أو رد؛ ففاعمة بما يكتضيو ذلؾ
 وكيؼ إذا كانت عظيمة في نظر الناس؟!، فكيؼ إذا كانت تمؾ اليدية مف مسؤوؿ رفيع المستوى

 وؽ أنيا مفػف إلييا، وىي مما تورث المودة وتذىب العداوة، ومف فضؿ اليدية،إلماـ الكرطبي: اليدية مندوب يكوؿ ا       
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 .(ٛٚ)والميدى إليو رنة في المكاء والجموس، وتكسب الميدي، نيا تزيؿ حزازات النفوسإالسنة؛ 
ف كاف يبتيى مف وراء اليدية شراء ذمة المبعوث، أو السفير، أو         الدبموماسي؛ كأف يكدـ ليـ معمومات، وأعماؿ ىذا وا 

رد ىدية تمؾ الممكة  ىامةَ تضر بأمف الدولة، أو تضر بعكيدتيا؛ فإف اليدية ال تجوز؛ بؿ تعد خيانة. وليذا فإف سميماف 
َأُتِمدُّوَنِن َقاَل  َفَممَّا َجاء ُسَمْيَمانَ ، لمبكاء عمى الشرؾ. قاؿ تعالى: ولـ يكبميا؛ ألنيا أرادت بيديتيا مصانعة سميماف 

 .[ٖٙ: النمؿ]ِبَماٍل َفَما آَتاِنَي المَُّو َخْيٌر مِّمَّا آَتاُكم َبْل َأنُتم ِبَيِديَِّتُكْم َتْفَرُحونَ 
 

 :حصاىة الدبلوماسيني :املطلب الثاىي

االمتيازات والضمانات  أجمعت األعراؼ الدولية عمى أىمية وجود السفراء والمبعوثيف بيف األمـ، وليذا منحتيـ بعض       
ـ، ٜٔٙٔ/ىػٖٔٛٔالخاصة، التي ال َغناَء ليـ عنيا، حتى يكوموا بعمميـ عمى أكمؿ وجو، ودوف تعطيؿ؛ فكانت اتفاقية فينا لسنة 

مكانية تجديده بحؽ اإلسالمومف قبؿ ذلؾ كانت أحكاـ الشريعة   الدبموماسييف.ية، ممثمة بعكد األماف، وا 
ثالثة عمى  ٖٔػٜٕـ، في المواد ٜٔٙٔاالمتيازات كما نصت عمييا اتفاقية )فينا( في النمسا لسنة وىذه الحصانات أو        
 :ػ الحصانة الكضائيةٖ ػ الحصانة الماليةٕ ػ الحصانة الشخصيةٔ: أنواع
وىي فوؽ أما الحصانة الشخصية فمف أىـ الحصانات الممنوحة، وىي أقدـ أنواع الحصانات الثابتة لمرسؿ والسفراء،        

وال ، النفسيحمايتيـ مف الكتؿ والجراح، تشمؿ أيضا حمايتيـ مف كؿ أنواع األذى؛ فال يجوز تعريضيـ لإلىانة، واألذى 
السماح ليـ بحرية السفر والتنكؿ في ، وأخذ وثائكيـ. ومف الحصانة الشخصية، ومداىمة منازليـ، يجوز التضييؽ عمييـ

 . (ٜٚ)إقميـ الدولة
خالؿ ية ترعى الحصانة الشخصية لمرسؿ والسفراء، وتكدرىا حؽ تكدير، وقد عرؼ ذلؾ الحؽ مف اإلسالموالشريعة        

 مناقشة أدلة حماية الرسؿ والسفراء.أثناء  عكد األماف الممنوح ليـ
بِِّكَتاِبي اْذَىب مع ممكة سبأ، كما في قولو تعالى:  ولكد ظيرت بعض ىذه الحصانات بارزة لمعياف في قصة سميماف        

نِّي ُمْرِسَمٌة ِإَلْيِيم ِبَيِديٍَّة َفَناِظَرٌة ِبَم َيْرِجُع ، وقولو تعالى: [ٕٛ: النمؿ]َىَذا َفأَْلِقْو ِإَلْيِيْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُيْم َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ  َواِ 
 .[ٖٙوٖ٘: النمؿ]َفَما آتَاِنَي المَُّو َخْيٌر مِّمَّا آتَاُكم َبْل أَنُتم ِبَيِديَِّتُكْم َتْفَرُحونَ  َفَممَّا َجاء ُسَمْيَماَن َقاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمالٍ  * اْلُمْرَسُمونَ 

فإنيا قد استكبمت الرسالة مف الرسوؿ بكؿ احتراـ وتكدير، وعظمت ذلؾ أيما تعظيـ حينما وصفت الرسالة بالكتاب        
سميماف إلى  لمسفراء. وكذلؾ حينما ذىب رسؿ الممكة لمحصانة الشخصيةقرار الكريـ، ولـ تؤذ الرسوؿ أو تيدده.. وفي ىذا إ

  باليدايا الثمينة؛ فإنو اعتذر عف قبوؿ ىديتيـ؛ لما في ذلؾ مف شراء الذمة، لكي تبكى عمى الشرؾ، وىذا األمر ال ميادنة
 درىا منيـ؛ بؿ عفا عنيـ وردىـ ىـ وأمواليـفيو. ومع ذلؾ لـ يكتميـ، أو يكيد حريتيـ، أو يحبسيـ أو يسمبيـ أمواليـ أو يصا

يكرر اإلماـ أبو يوسؼ عرفا دوليا ثابتا  الحصانة الماليةليـ. وحوؿ مبدأ  لمحصانة الشخصية والماليةبالدىـ، وىذا إقرار إلى 
 .(ٓٛ)الذي أعطى أمانا عشرية، حيث يكوؿ: ال يؤخذ مف الرسوؿ الذي بعث بو ممؾ الرـو وال مف اإلسالمفي الشريعة 

، والتي تكضي بحماية السفراء والمبعوثيف مف المالحكات المدنية والجزائية في بالحصانة القضائيةوأما ما يتعمؽ        
أما الشريعة . (ٔٛ)األعراؼ الدبموماسية؛ فال تطبؽ بحكيـ تمؾ الكوانيف، ويمنعوف مف الخضوع لكضاء الدولة المضيفة وقوانينيا

لية الرسوؿ أو السفير عما ارتكبو مف تصرؼ يخالؼ أحكاـ الشريعة، وذلؾ ألف حكـ السفير تابع ية فإنيا تكرر مسؤو اإلسالم
؛ فيو يعامؿ بما يعامؿ بو بكية أفراد الدولة في حالة ارتكابو لمجرائـ المختمفة، وبيذا الرأي قاؿ اإلسالـلحكـ المستأمف في 

بؿ ، لحؽ اهلل تعالىيرتكبيا السفير، كونيا خاضعة لحؽ العباد، او  الجميور مف فكياء الشريعة، فمـ يفرقوا بيف الجرائـ التي
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 ،(ٗٛ)والشافعي في قوؿ ،(ٖٛ)وبعض المالكية، (ٕٛ)قالوا بالمساواة بينيما وأوجبوا العكوبة، وىؤالء الفكياء أبو يوسؼ مف الحنفية
كات النص في ىذا المجاؿ؛ فالمسمـ . واستدلوا عمى ذلؾ بإطالؽ النصوص، فكؿ مواطف في الدولة يخضع لتطبي(٘ٛ)والحنابمة

 ممتـز بإسالمو، والذمي والمستأمف، ممتـز بموجب عيد الذمة، وعكد األماف.
، (ٛٛ)في رواية أحمدو ، (ٚٛ)، والشافعي في الكوؿ األظير(ٙٛ)، ومحمد بف الحسف-رحمو اهلل-وذىب اإلماـ أبو حنيفة        

ء المستأمف، ومف في حكمو؛ كالسفير مف تطبيؽ عكوبة الجرائـ المتعمكة بحؽ إعفاإلى  (ٜٛ)ووافكيـ اإلماـ مالؾ في عكوبة الزنا
.. وحجتيـ أف المستأمف؛ كالسفير وغيره، لـ يدخموا لمدولة مف أجؿ اإلقامة والبكاء؛ بؿ . اهلل تعالى عميو، وذلؾ كالزنا والسرقة

يمس حكوؽ أما مسؤوليتو مدنيا وجنائيا فيما  .(ٜٓ)ألجؿ حاجة يكضونيا، أو رسالة يبميونيا، فال تطبؽ عمييـ ىذه األحكاـ
 ية. اإلسالماألشخاص؛ كالكصاص والكذؼ واليصب فيو كبكية المسمميف في الدولة 

 ف العكوبات التعزيرية التي لـ يرد فييا نص شرعي، يعفى منيا السفير مجاراة لمعرؼإزىرة:  ويرى الشيخ محمد أبو       
 .(ٜٔ)بالمثؿ ومراعاة لمبدا المعاممة، الدولي
ومكصدىا العاـ المتمثؿ في ، الشريعة اآلف مسايرة لألعراؼ الدبموماسية؛ وألنو يتفؽ مع روح يتبنى ىذا الرأيوقد        

 وذلؾ فيما أرى.، ودعوتيا لحماية األشخاص الذيف يتولونو، تحكيؽ األمف
اْذَىب بِِّكَتاِبي َىَذا َفَأْلِقْو ِإَلْيِيْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُيْم لى: وداللة الحصانة الكضائية في قصة سميماف مع ممكة سبأ، قولو تعا       

قد تجاوز حراسات الممكة، واقتحـ عمييا قصرىا، وأتاىا في  . فإف اليدىد سفير سميماف [ٕٛ: النمؿ]َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ 
؛ ألنو يخدش راحتيـ وأمنيـ، وال يفعؿ ىذا أحد وينجو مف خموتيا، وألكى إلييا الرسالة؛ وىذا أمر عظيـ عند المموؾ والساسة

بمكيس وقوميا، وأعطاه ذلمؾ اليدىد فحممو؛ كما ىي عادة إلى  كتب كتابا العكاب الشديد. يكوؿ ابف كثير: إف سميماف 
مف كوة ىنالؾ بيف الخموة التي كانت تختمي فييا بنفسيا، فألكاه إلييا إلى  قصر بمكيسإلى  بالدىـ فجاءإلى  الطير، وذىب

. (ٕٜ)الكتاب فأخذتو ففتحت ختمو، وقرأتوإلى  يدييا، ثـ تولى ناحية أدبا ورياسة، فتحيرت مما رأت، وىاليا ذلؾ، ثـ عمدت
فشخصية السفير كما يمثميا اليدىد؛ يجب أف تخضع لممساءلة، وتطبيؽ األحكاـ عمى ما اقترفتو مف تجاوزات. لكف الذي 

 د، والمتعمؽ بحصانة السفراء.منع مف ذلؾ العرؼ السائ
 

 :اخلامتة
 : وىي، عدد مف النتائج اليامةإلى  توصؿ البحث       

 والدعوة إليو.، ومبادئو وفضائمو اإلسالـية التعريؼ باإلسالمالدبموماسية  أىداؼمف أىـ  -ٔ
 كاد لألوىاـ واإلشاعات.األصؿ في الدبموماسي االلتزاـ بنظاـ دولتو وسياستيا، فال يخضع لمميريات والشيوات وال ين -ٕ
أمر  مع النظـ الدبموماسية المعاصرة في منح السفراء الحصانة الشخصية والمالية، ولكنو يختمؼ معيا في اإلسالـيتفؽ  -ٖ

الحصانة الكضائية؛ فال إعفاء لمدبموماسي مف المسؤولية الجنائية؛ إال العكوبات التعزيرية فيعفى منيا مجاراة لمعرؼ 
 الدولي.

لمتمويح باستخداميا أماـ ، الدولة الخارجية في األزمات والظروؼ الطارئة تستمـز امتالؾ الكوة العسكرية إف عالقة -ٗ
 واألزمات السياسية. الخصـ لتحكيؽ سياسة الردع؛ كي ينكاد لمطرؽ الدبموماسية في حؿ الخالفات

رة مفاوضاتيا وحؿ أزماتيا الطارئة ميما إف تعبئة األمة ماديا ومعنويا يحكؽ ليا الكوة العسكرية التي تمكنيا مف إدا -٘
 كاف العدو قويًا.
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 يتفاوت الكادة في تطبيؽ االستراتيجيات العسكرية والميارات الكيادية، وليذا يجب عمى األمة البحث عف الكادة األقوياء -ٙ
 األمناء؛ ألنيـ عماد نيضتيا وأساس قوتيا.

 سانية السامية؛ ومف تمؾ المبادئ حماية الرسؿ والسفراء في أوقاتيكاس تكدـ الدوؿ ورقييا بمدى التزاميا بالمبادئ اإلن -ٚ
 الطوارئ واألزمات.

 السفراء والرسؿ ىـ قناع األمة وصورتيا، فيجب السعي لتجميؿ تمؾ الييئة في عيوف اآلخريف، وىذا ال يكوف إال باختيار -ٛ
 مف يصمح ليذا العمؿ؛ وفؽ المعايير الشرعية.

الشرعية المتعمكة بالعالقات الدولية، يرجع ليموض ىذا المعنى، وتكاعس اليمـ وفتور ما نرى مف قصور في األبحاث  -ٜ
 األبحاث.النشاط عند الباحثيف؛ لذا ينبيي تدارؾ ىذا األمر مف قبؿ الجيات ذات العالقة؛ كالجامعات ومراكز 

 والحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات
 

 :اهلوامش
                                                 

 .ٕٗ، دار النيضة العربية، بيروت، صعمم العالقات الدوليةإلى  مدخلبدوي، محمد طو،  (ٔ)
 .ٓٔـ، صٜٜٜٔ، ٔ، الناشر مركز المحروسة، طإدارة األزماتالشافعي، محمد،  (ٕ)
 /ىػٕٛٗٔالنجاح الوطنية، إشراؼ: د. محمد الشريدة، ، رسالة ماجستير مف جامعة التعبئة المعنوية في القرآن الكريمعالـ النعنع،  (ٖ)

 .ٖٖـ، صٕٚٓٓ
حالة الطوارئ، حالة استثنائية تتسمـ فييا السمطة العسكرية إدارة شؤوف البالد عندما ال تستطيع السمطات المدنية متابعة  (ٗ)

ـ السمطة المدنية في تنفيذ اإلجراءات مياميا؛ لكمع ثورة، أو فتنة، أو تمرد خطير، أو اعتداء خارجي. فتكـو ىذه السمطة مكا
الموسوعة الالزمة لحفظ األمف الداخمي، واإلشراؼ عمى السالمة العامة والنظاـ العاـ، أو إعداد البالد لصد الخطر الخارجي. 

 .ٖٓ٘، صٔ، جالعسكرية
 .ٖٖ، صٕٓٔٓ، ٔط، نشر الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ، الكاىرة، نظم إدارة األزمات، أحمدنور الديف،  (٘)
 .ٖٚٔ، صٓٔ، دار الفكر، جروح المعاني ،ىػ(ٕٓٚٔالكضؿ محمود )ت أبو  األلوسي، شياب الديف (ٙ)
 .ٚٛٔ، صٕٗ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جٖػ، ط مفاتح الغيبػ  التفسير الكبيرىػ(، ٓٙٙالرازي، فخر الديف )ت  (ٚ)
 ما جاء في الصؼ والتعبئة عند الكتاؿ ، كتاب الجياد، بابسننورواه الترمذي في  (ٛ)
 .ٕٖٕ، صٕ، طبعة دار الفكر، جالميذب في فقو اْلمام الشافعيىػ(، ٙٚٗاسحؽ ابراىيـ )ت أبو  الشيرازي، (ٜ)
 .ٕٛٔ، صٓٔ، جروح المعانياأللوسي،  (ٓٔ)
 .ٜ، صنظام إدارة األزماتنور الديف،  (ٔٔ)
 .ٖٕٔ، صٖ، جتفسير النسفي، أحمدالنسفي، عبد اهلل بف  (ٕٔ)
 ، كتاب الجياد، باب فيمف يستشيد وعميو ديفسننورواه الترمذي في  (ٖٔ)
 رواه مسمـ في كتاب اإلمارة، باب فضؿ الجياد والخروج في سبيؿ اهلل. (ٗٔ)
، ٔٔٗ، صٕ، جالسيرة الحمبيةوانظر: الحمبي، عمي بف برىاف الديف،  .ٖٚٔ، صٖ، جمسندهفي  أحمدالحديث أخرجو اإلماـ  (٘ٔ)

 ، مكتبةمختار الصحاح، ىػ(ٕٔٚممة تكاؿ عند المدح، والرضى، وتكرر لممبالية. انظر: الرازي، محمد بف أبي بكر )ت وبخ ك
 ـ، مادة بخٜٙٛٔىػ ٙٓٗٔلبناف، بيروت، سنة 

 .ٛٙٔ، صٕ، جمختصر تفسير ابن كثير. وانظر: راجح، ٕٓٔ، صٖ، جتفسير النسفيالنسفي،  (ٙٔ)
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 .ٕٖٔ، صٗىػ( طبعة دار الفكر، جٕٓ٘ٔ، )ت القدير فتحالشوكاني، محمد بف عمي،  (ٚٔ)
 .ٓٔ، الكاىرة، صٔ، طإدارة األزمات، نشر الشركة العربية المتحدة لمتسويقالشافعي، محمد،  (ٛٔ)
 .ٜٚٔ، صٕٗ، جالتفسير الكبيرالرازي،  (ٜٔ)
 .ٗ٘ٔ، صٖ، جالسيرة النبويةابف ىشاـ،  (ٕٓ)
 .ٜٔ، صنظم إدارة األزماتنور الديف،  (ٕٔ)
 متفؽ عميو، رواه البخاري في كتاب الجياد، باب مف أراد غزوة. ورواه مسمـ في كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب.. ووًرى: (ٕٕ)

محمد بف أبي بكر، أبو  أي ستره وأظير غيره، كأنو مأخوذ مف وراء اإلنساف؛ كأنو يجعمو وراءه، حيث ال يظير. الرازي،
 .ـ، مادة ورىٜٙٛٔ، مكتبة لبناف، بيروت، الصحاح محتار

 .ٜٕٓ، صٖ، جتفسير النسفيىػ(، دار الكتاب العربي، بيروت، ٜٓٚبف محمود، )ت  أحمدالنسفي،  (ٖٕ)
 .ٚٛٔ، صالرحيق المختومالمباركفوري، صفي الرحمف، ( ٕٗ)
 .ٖٜٔ، صٓٔ، جروح المعانيالفضؿ محمود، أبو  األلوسي، (ٕ٘)
. والحديث أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الجياد، باب ٘ٙ، صٕكر، ج، دار الفعيون األثرىػ(، ٖٗٚابف سيد الناس )ت  (ٕٙ)

 .غزوة األحزاب
، ٖـ، جٜٚٛٔ/ىػٚٓٗٔ، دار الجيؿ، بيروت، طبعة سنة القرآن أحكامىػ( ٖٗ٘بكر محمد بف عبد اهلل، )ت أبو  ابف العربي، (ٕٚ)

 .ٓٙٗٔص
 .ٖٓٔ، صٚ، جالجامع ألحكام القرآنالكرطبي،  (ٕٛ)
 .ٖٖٓص ٕ، دار المصحؼ، الكاىرة، مصر، جأحكام القرآن ،ىػ(ٖٓٚعمي الرازي )ت بف  أحمدالجصاص،  (ٜٕ)
 .ٕٕ٘، صٗ، جالجامع ألحكام القرآنالكرطبي،  (ٖٓ)
، ٙٚص ٗ، دار الكتب العممية، بيروت، جصحيح مسمم بشرح النوويىػ(، ٙٚٙالنووي، محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت  (ٖٔ)

 حيث رجح الثوري الكوؿ بالوجوب.
 /ىػٖٓٗٔ، ٔ، دار اآلفاؽ الجديدة، بيروت، طالسياسة الشرعية ،ىػ(ٕٛٚالعباس )ت أبو  بف عبد الحميـ، أحمدتيمية،  ابف (ٕٖ)

 .ٖ٘ٔـ، صٖٜٛٔ
 .ٜٕٗ، صٗ، جالجامع ألحكام القرآنالكرطبي،  (ٖٖ)
 .ٖ٘ٔ، صٚ، جالجامع ألحكام القرآنالكرطبي،  (ٖٗ)
 .ٖٓٗـ، صٕٜٛٔىػ ٕٓٗٔمنشر والتوزيع، بيروت، ، األىمية لالقانون الدولي العامروسو، شارؿ،  (ٖ٘)
 .ٜٗٔ، صٕٗ، جالتفسير الكبيرالرازي،  (ٖٙ)
  .ٖٕٔ، صٔ، جمسندهفي  أحمدأخرجو  (ٖٚ)
 .، كتاب الجياد والسير، باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعوثصحيحوأخرجو مسمـ في  (ٖٛ)
 .وة قبؿ الكتاؿ، كتاب السير، باب ما جاء في الدعسننوأخرجو الترمذي في  (ٜٖ)
 .ٖٚـ، صٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ، ٔ، مؤسسة الرسالة، بيروت، طاْلسالمالعالقات الدولية في الزحيمي، وىبة،  (ٓٗ)
 .ٖٔ، صٕ، جحاشية العدويالعدوي، عمي الصعيدي،  (ٔٗ)
 .ٖٔٔ، صٛ، جالمغنيابف قدامة،  (ٕٗ)
 /ىػٕٓٗٔ، بيروت، سنة ٕطبعة دار الكتاب العربي، ط، بدائع الصنائع ،ىػ(ٚٛ٘الكاساني، عالء الديف أبوبكر بف مسعود )ت  (ٖٗ)

 .ٓٓٔ، صٚـ، جٕٜٛٔ
 .ٕٕٔ، صٗ، طبعة دار الفكر، جمغني المحتاج ،ىػ(ٜٚٚالشربيني، محمد الخطيب )ت  (ٗٗ)
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 ـ،ٜٔٛٔ/ىػٔٓٗٔ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، طبعة سنة المغنيىػ(، ٕٓٙالمكدسي )ت  أحمدمحمد بف أبو  ابف قدامة، (٘ٗ)
 .ٕٖٙص ،ٛج

 .المصدر السابقابف قدامة،  (ٙٗ)
 ، كتاب المساجد ومواضع الصالة.صحيحورواه مسمـ في  (ٚٗ)
 .ٚ٘ٚ، صالقانون الدولي العامىيؼ، عمي، أبو  (ٛٗ)
 .ٖٓٙ، صٖ، جمواىب الجميل، والحطاب، ٖٕٙ، صٗ، جمغني المحتاجالشربيني،  (ٜٗ)
 .ٖٚٔ، صٗ، جفتح القديرالشوكاني،  (ٓ٘)
 .ٓٙٗ، صٔ، جتفسير ابن كثيرر راجح، مختص (ٔ٘)
 .ٖٔٔ، صٗ، جالجامع ألحكام القرآنالكرطبي،  (ٕ٘)
 .، كتاب الجياد، باب في اإلماـ يستجف بو في العيودسننوداود في أبو  رواه (ٖ٘)
، دار الحديث، الكاىرة، طبعة سنة عون المعبود شرح سنن أبي داودىػ(، ٜٕٖٔ)ت  الطيب محمد شمسأبو  العظيـ آبادي، (ٗ٘)

 .ٕٜٔ، ص٘ـ، جٕٔٓٓ/ىػٕٕٗٔ
 .ٕٗٔ، صٗ، جالسيرة النبويةوابف ىشاـ،  .ٖٗٓ، صالرحيق المختومالمباركفوري،  (٘٘)
 .ٜٖٙ، صٔ، جمسندهفي  أحمدرواه  (ٙ٘)
 .ٓٓٗ، صٛ، جالمغنيابف قدامة،  (ٚ٘)
 .ٛٛٔ، مطبعة دار المعرفة، بيروت، صالخراجيوسؼ، يعكوب بف ابراىيـ، أبو  (ٛ٘)
 ، تحكيؽ صالح الديف المنجد،رسل المموك ومن يصمح لمرسالة والسفارةىػ(، ٕٛ٘يعمى محمد بف الحسيف )تبو أ ابف الفراء، (ٜ٘)

، )ت ٖٖص . والكد: الكامة، والعبالة: الضخامة، والضئيؿ: صيير الجسـ ونحيفو. انظر: ابف منظور، محمد بف مكـر
 مادة قد، عبؿ. لسان العربىػ( ٔٔٚ

 .ٕٓص ،رسل المموكابف الفراء،  (ٓٙ)
 .ٔ٘ٗ، مكتبة الجالء الحديثة، مصر، صٖ، طالقانون الدولي العام في السمم والحربالشافعي، محمد بشير،  (ٔٙ)
 .ٕ٘، صرسل المموكابف الفراء،  (ٕٙ)
 .ٕٖٔ، صٗ، جفتح القديرالشوكاني،  (ٖٙ)
 .ٖٜٔ، صٓٔ، جروح المعانياأللوسي،  (ٗٙ)
 .ٜٓٔ، صٕٗ، جالتفسير الكبيرالرازي،  (٘ٙ)
 .ٖٖٔـ، صٖٜ٘ٔ/ىػٖٗ٘ٔ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده، مصر، اهلل تعالىإلى  الرسل، دعوة أحمدعدوي، محمد ال (ٙٙ)
 .ٕٕٗٙ، ص٘، جفي ظالل القرآنقطب، سيد،  (ٚٙ)
 .ٖٔ٘ـ، صٜٙٚٔىػ ٜٖٙٔ، سنة ٖ، المؤسسة العربية الحديثة لمنشر، طتيذيب سيرة ابن ىشامىاروف، عبد السالـ،  (ٛٙ)
 .ٖٔٛتحكيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، ص تاريخ الخمفاء،ىػ( ٜٔٔوطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف ابي بكر، )ت السي (ٜٙ)
 .ٕٖٔىػ( سير المموؾ، ترجمو عف الفارسية يوسؼ بكار، مطبعة السفير، عماف، ص٘ٛٗ، )تنظام الممكالطوسي،  (ٓٚ)
 .ٖٜٗـ، صٜ٘ٚٔىػ ٜٖ٘ٔشأة المعارؼ، اإلسكندرية، سنة طبعة من القانون الدولي العام،ىيؼ، عمي صادؽ، أبو  (ٔٚ)
 .ٙٔٔ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، صالقانون الدبموماسيىيؼ، عمي، أبو  (ٕٚ)
 .ٖٕ٘، صٛ، جالمغنيابف قدامة،  (ٖٚ)
 .ٕٛٔ، صٚج الجامع ألحكام القرآن،الكرطبي،  (ٗٚ)
 .ٕٗٗ، صٖ، جمسندهفي  أحمدرواه  (٘ٚ)
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 .ىػ(، كتاب الجياد والسير، باب جوائز الوفدٕٙ٘ف إسماعيؿ )ت، محمد برواه البخاري (ٙٚ)
 .ٖٚٔ، صٗ، جفتح القديرالشوكاني،  (ٚٚ)
 .ٖٖٔ، صٚ، جالجامع ألحكام الفرآنالكرطبي،  (ٛٚ)
 .ٕٔٚـ، صٖٜٚٔ/ىػٖٜٖٔ، دار اليكظة، سنة ٔ، طالدبموماسية الحديثةفوؽ العادة، سموحي،  (ٜٚ)
 .ٛٛٔص الخراج،يوسؼ. أبو  (ٓٛ)
 .ٜٗٔـ، صٜ٘ٛٔ/ىػ٘ٓٗٔ، طبعة الرياض، سنة ماضييا وحاضرىا ومستقبمياكات، جماؿ. الدبموماسية بر  (ٔٛ)
 .ٖٕٗ، صٚ، جبدائع الصنائعبكر بف مسعود، أبو  الكاساني، عالء الديف (ٕٛ)
معارؼ ، مراجعة الدكتور مصطفى كماؿ وصفي، دار الالشرح الصغير ،ىػ(ٕٔٓٔبف محمد )ت  أحمدالبركات أبو  الدردير، (ٖٛ)

 .ٜٕٔ، صٕـ، جٕٜٚٔ/ىػٕٜٖٔبمصر، سنة 
 .ٖٕٙ، صٕ، جالميذباسحؽ ابراىيـ، أبو  الشيرازي، (ٗٛ)
 .ٕ٘٘، صٛ، جالمغنيابف قدامة،  (٘ٛ)
، بيروت، ٕ. رد المحتار عمى الدر المختار، طبعة دار الفكر، طحاشية ابن عابدينىػ(، ٕٕ٘ٔابف عابديف، محمد أميف، )ت  (ٙٛ)

 .ٖٛٔص ،ٗـ جٜٙٙٔ/ىػٖٙٛٔسنة 
 .ٖٛ٘ص ،ٚج ،والم .ٕٚٚ، صٕج ،الميذب (ٚٛ)
 .ٚٙ٘، صٕ، جالشرح الكبيرالمكدسي، ابف قدامة،  (ٛٛ)
 .ٕٙ٘، صٕالعدوي ج (ٜٛ)
 .ٖٛٔ، صٗ، جحاشية ابن عابدينابف عابديف،  (ٜٓ)
 .ٖٚ، طبعة دار الفكر العربي، صاْلسالمالعالقات الدولية في زىرة، محمد، أبو  (ٜٔ)
ـ، مكتبة دار الفيحاء، ٜٜٛٔ/ىػٛٔٗٔ، ٕ، طتفسير القرآن العظيم، ىػ(ٗٚٚالفداء إسماعيؿ )ت أبو  ليفابف كثير، عماد ا (ٕٜ)

 .ٔٛٗ، صٖدمشؽ، ومكتبة دار السالـ، الرياض، ج
 

  
  

 
 


