
                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٢٣٩ 

 الرسالة صرفي ع اإلسالميةالعالقات الخارجية للدولة  

  
 

 

 

                                      

  

  

  الملخص 

تناول البحث عالقات الدولة االسالمية مع الدول الكبرى في عهد النبي 

ولكي نعرف المتغيرات السياسية  والعسكرية خالل هذه الفترة البد  ، )ص(

ي عالقات السائدة قبل البعثة ، وه من ان نمهد لها بالتعريف بالعالقات

بالصراع والحروب بين فارس وبيزنطة ، وهدفها التوسع والسيطرة  اتسمت

على مناطق النفوذ ، وقد دخلت الحبشة كأحد اقطاب الصراع فدارت في فلك 

  .بيزنطة بعد اعتناقها للمسيحية 

وبعد البعثة النبوية تغيرت الخارطة السياسية بعد ان هزمت بيزنطة      

دبلوماسية من خالل المسلمين المهاجرين فارس ، وتم تحييد الحبشة بالطرق ال

  .اليها 

وبقيت الدولة البيزنطية بعد ان انهكتها الحروب تترنح في صراعها مع      

 .الدولة االسالمية الفتية 
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  Abstract 

This research studies relations of the Islamic state with the 
great powers during the era of prophet Mohammad ( 
PBUH) . To know the political and military Variables 
during this period , we should first define the kinds of 
relation that were there before the start of the prophet`s 
mission . Those relations were characterized by struggle and 
wars between Persia and Bezentia to expand and control the 
areas of influence . Abyssenia entered as a pole in this 
struggle beside Bezentia after converting to Christianity . 
After start of the prophet`s mission , the political map 
changed because Bezentia defeated Persia and Abyssenia 
was neuteralized by the diplomatic means that the Moslem 
emigrants used there .                             

     The Bezention state was left suffering in its struggle with 
the Young Islamic state .                                                              
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  المقدمة

يعد موضوع العالقات الدولية من المواضيع الهامة في الدراسات التاريخية 
النها تناقش حاالت السلم وظروفها وحاالت الحرب وانعكاساتها ، وعندما بعث 

بأهداف تغييرية ورسالة عالمية وثورة ضد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النبي 
فاذا .م الذي يسعى لتغييره وإصالحه العال هالطغيان فال بد ان يكون له رؤية تجا

وماأرسلناك اال رحمة (( العالم حسب اآلية الكريمةمنطلقاً نحو كان اإلسالم
فالبد ان تكون هناك معرفة للواقع السياسي الدولي وتوجهاته الفكرية )) للعالمين

  .لغرض وضع الحلول الناجحة لمشكالته 

لدولي ومستقبله السياسي ومن ضمن اآليات التي تسلط الضوء على الوضع ا
في ....)). غُلبت الروم في أدنىاألرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون(قوله تعالى 

  .هذه اآلية تشخيص للواقع الدولي وتنبوء بمستقبله ، فهل تحقق هذا التنبوء؟

لصراع وقد تكون والعالقات بين الدول قد تكون متوترة تصل لمستوى ا
ة التغيير الحاصل في العالقات الدولية بعد البعثة ، ولغرض معرفدبلوماسية وسلمية

حاولنا توضيحه قبل الدخول  النبوية البد من معرفة اوضاعها قبل البعثة وهذا ما
باالحداث، ولم نفرد عناوين فرعية في هذا البحث لتداخل العالقات وتشابكها بين 

  .الميةفارس وبيزنطة والحبشة وهي الدول المؤثرة والمجاورة للدولة االس

والمعروف ان العالقات الدولية قيل اإلسالم كانت متوترة بين الروم وفارس 
ومن يدور في فلكهما فما هي المتغيرات التي حصلت ابان البعثة النبوية الشريفة  

  .من تلك المتغيرات ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وما ردود فعل النبي 

حاالت االنكسار في بعض ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كيف استثمر النبي 
األخرى لفرض اإلسالم كديانة إلهيه سامية هدفها  الدول وحاالت النصر عند الدول

  .تخليص الشعوب من عبودية حكامها 

العالقات الخارجية (هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خالل بحثنا 
  ).للدولة االسالمية في عصر الرسالة 
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م بعد عمر  ٦١٠عام ) اهللا عليه وآله وسلم صلى(حينما بعث نبينا األكرم 

كانت العالقات الدولية بين بيزنطا  )١(يناهز األربعين سنة حسب اغلب الروايات

وفارس والحبشة في اشد حاالتها العسكرية وكانت بيزنطا تعيش  صراعا داخليا 

 بيزنطا أوضاع م حيث يصف احد الباحثين٦١٠_٦٠٢فوقاس  في عهد اإلمبراطور

الح شبح الفوضى من جديد بعهد فوقاس المجرد من كل هدف واشتد (ي كالتال

الصراع بين االحزاب بالمدن الكبرى واشتد الصراع المذهبي في الديانة المسيحية 

إلى انسالخ الواليات الشرقية من إمبراطورتيه على حين راحت الجيوش  وهذا أدى

يفتك بالناس ثم واجه ثم راحت الطاعون .... الفارسية تتقدم على خط الحدود 

مالمح ثوره ضد  ولذلك أخذت )٢() مؤامرة داخلية قام بها موظفو البالط  فوقاس

 األنظار تتطلع إلى منقذ ، ولم تجد إمامها غير هرقل فوقاس تلوح باألفق وبدأت

المسن قائد منطقه افريقية وأخذت الرسائل تنهال علية وقرر إرسال ابنه هرقل 

م  ٦١٠التي سلمت له بيسر سنه  )٣( بحريا إلى القسطنطينية االبن الذي قاد أسطوالً

وفي نفس ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وهو العام الذي بعث فيه نينا االكرم محمد

ورغم هذا التغيير في نظام  )٤(اليوم توج هرقل إمبراطوراً على الدولة البيزنطية 

م  ٦٢٨ -٥٩٠برويز الحكم في بيزنطا فان فارس بزعامة ملكها كسرى الثاني 

استمر بتقدمة باتجاه الواليات البيزنطية وتعد انتصاراته التي حققها بين األعوام 

اكثر انتصارات الملوك الساسانيين أهمية فقد تمكنت من تهديد أسوار  ٦٢٧ - ٦١٠

القسطنطينية ألول مرة في تاريخها كما استولت قوات ساسانية اخرى على الصليب 

وقد أرسل هذا الصليب إلى المدائن كما تقدمت قطعات فارسية المقدس في فلسطين 

م وكان لفقدانها كارثة  ٦١٩ - ٦١٨باتجاه مصر وتمكنت من السيطرة عليها سنة 

  .)٥(البيزنطية على اإلمبراطورية

واسيا دفعة واحدة  اال ان هرقل  رأى صعوبة مواجهه اعداءه في وأوربا

الغرب لذلك ارسل سفارة لكسرى مع هدية أعداء  إلى فقرر مهادنه كسرى والتفرغ

ان دولة الروم من أمالك (قيمة وقبل كسرى الهدية وارسل رسالة إلى هرقل يقول 
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يمنحه السالم حتى  كسرى وما امبراطورها اال احد العصاة اآلبقين وان كسرى لن

  .)٦()يترك عبادة الصليب ويعبد الشمس

والمسلمين )  عليه وآله وسلمصل اهللا(ابان هذه األحداث الدولية كان النبي 

في أدنى االرض وهم * غُلبت الروم* الم  (األوائل في مكة فنزلت اآلية الكريمة

في بضع سنين هللا االمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح * من بعد غلبهم سيغلبون

  .)٧()بنصر اهللا ينصر اهللا من يشاء وهو العزيز الرحيم* المؤمنون

 في أدنى )٨(انه بعدما غلبت فارس الروماشارت بعض كتب التفسير 

من ارض الشام وهم من بعد غلبهم اي الروم من بعد غلبه فارس إياهم  )٩(األرض

سيغلبون فارس في بضع سنين يوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون الن 

المسلمين كانوا يحبون ان تغلب الروم وكان المشركون يحبون ان تغلب فارس 

  .)١٠(الروم أهل كتاب كالمسلمين أوثان و أهل ألنهم

حيث بعث كسرى جيشا إلى الروم وسار بأهل فارس وظهر عليهم فقتلهم 

وأصحابه بمكة فشق ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (وخرب مدائنهم وبلغ ذلك النبي  

يكره ان يظهر األميون من أهل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكان النبي , ذلك عليهم

الكتاب من الروم فشمت المشركون بالمسلمين فانزل اهللا تعالى المجوس على أهل 

  . )١١(هذه اآلية

ومن الموافقات المدهشة ان فرح المؤمنين كان متزامنا مع زحف الروم على 

اذ كانت وقعة بدر في السنة الثانية للهجرة حيث   ٦٢٣_٦٢٢فارس بقياده هرقل 

  . )١٢(ارس وفرح المؤمنونيروي القرطبي لما كان يوم بدر ظهرت الروم على ف

وجل في بضع سنين  اما قول الباري عز ،القرآنية  اآلية ولقد تحققت نبوءة

  . )١٤(وقيل هي ما بين السبع إلى التسع )١٣(والبضع ما بين الثالث إلى العشر



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 اجمحسن مشكل فهد الحج.د.م.أ

٢٤٤ 

وانتهى سنه  ٦٢٢وبالفعل وكما مر بنا سابقا فان الزحف الرومي بدا سنة 

لتأكيدها لما يدور في العالم السياسي والعسكري  رآنيةالق م وبذلك تتم المعجزة٦٢٧

  .ودقة التحليل السياسي وبالتالي ازداد المسلمين ايمانا ويقينا بالرسالة اإلسالمية

ان اكتساح فارس للواليات البيزنطية أصبح يقلق هرقل فقام اوال بإصالح 

ث قدمت لهم الوضع الداخلي والمالي وقامت الكنيسة بدور مهم بمساعده هرقل حي

األواني الذهبية والفضية الكثيرة حتى يقوم بصهرها ألصدار عملة جديدة ولتجهيز 

  . )١٥(الجيش وكذلك قدمت له الكنائس الكثير من التحف الذهبية والفضية

تولى هرقل قيادة الجيش بنفسه وآثر ان يتبع خطة عسكرية عاقلة وهي ان 

على حدوده الشمالية )١٦(االفار خاقانال يجمع بين عدوين في وقت واحد فقد اتصل ب

قطعه ذهبيه سنوية مقابل عدم  ٢٠٠,٠٠٠وعرض عليهم دفع جزية سنوية تقدر 

نقض  االتفاق والتزام الحياد عند خروج اإلمبراطور لمحاربة الفرس وتم االتفاق 

  . )١٧(م ٦٢٣سنة 

 )١٨(حقق هرق انتصارا عسكريا في بداية حمالته ضد الفرس في ارمينيا

وجزء من فارس وبعد ذلك اصبحت منطقة شمال العراق والشام بيد  )١٩(ذربيجانوا

  . )٢٠(بيزنطا

فأنها اخفقت من فتح العاصمة  ان هجمات الفرس السابقة رغم اتساعها

القسطنطينية بينما استمر هرقل بالزحف على واليات فارس وخصوصا العاصمة 

ى وصل نينوى شمال الموصل المدائن لذلك اتخذ طريقه ناحية مناطق الفرات حت

وانهزم الملك الفارسي من المدائن وتحقق النصر  )٢١(م ٦٢٧الحالية على نهر دجلة 

  . )٢٢(للروم واضطر لعقد اتفاقية صلح مع الروم

من الصراع الدولي هذا موقف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(لم يقف النبي 

سالم هو دين السالم والسلم المتفرج بل حاول هدايتهم وإرشادهم وطرح فكرة ان اإل

بعد صلح الحديبية اواخر سنة )  صلى اهللا عليه وآله وسلم(العالمي حيث كتب 
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من محمد رسول اهللا الى هرقل (نصه )٢٣(أرسله بيد دحيه الكلبي هـ كتابا لهرقل٦

 ،ادعوك بدعاية اإلسالم فاما بعد فاني, سالم على من اتبع الهدى , عظيم الروم 

ويا أهل ,  )٢٤(تك اهللا اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم االريسييناسلم تسلم يؤ

الكتاب تعالوا إلى كلمه سواء بينا وبينكم اال نعبد اال اهللا والنشرك به شيئا والنتخذ 

  . )٢٥()بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون 

استشار رجال من اهل رومية كان فاستشار هرقل من كان معه  ويقال انه 

فكتب اليه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يقرا بالعبرانية فأخبره مما جاء من رسول اهللا

  . )٢٦(ان محمدا النبي المنتظر الشك فيه

لقيه ولو كنت عنده  ولتجشمت ويروي ان هرقل قال أرجو ان اخلص إليه

  . )٢٧(لغسلت عند قدميه

إلى احمد رسول (كتابا جاء فيه ) ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(وكتب الى النبي 

من قيصر ملك الروم انه جاءني في كتابك مع رسولك ، اهللا الذي بشر به عيسى 

بشرنا بك عيسى ابن مريم , واني اشهد انك رسول اهللا نجدك عندنا في االنجيل

ولو أطاعوني  لكان خير لهم ولو . واني دعوت الروم إلى ان يؤمنوا بك فأبوا

  . )٢٨()دت اني عندك فأخدمك واغسل قدميكود

ووضعه في ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويذكر ان هرقل أكرم كتاب النبي

  . )٢٩(ثبت ملكه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسك فقال النبي 

من ( كتابا إلى كسرى جاء فيه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكذلك بعث النبي

اما بعد فاسلم تسلم وال فإذن بحرب من اهللا , مزمحمد رسول اهللا إلى كسرى بن هر

مزقه واستخف الكتاب  فلما وصل اليه, والسالم على من اتبع الهدى ،ورسوله

من هذا الذي يدعوني إلى دينه ويبدا باسمه قبل اسمي وبعث اليه بتراب فقال : وقال

  . )٣٠()مزق اهللا ملكه كما مزق كتابي) صل اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 
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ان موقف كسرى واضحا في عدائه لإلسالم اال ان موقف هرقل كان قلقا 

ولم يستطع ان يمنع وزرائه وزعماء الدولة من الوقوف ضد اإلسالم اال ان الباحث 

يجول بخاطر هرقل وذلك لعدم توفر  يقول من الصعب معرفه ما )ولتر كايجبي(

فية من قبل أي وثيقة عسكرية تكشف عن شخصيته اي ولم تكتب مواد ارشي

  . )٣١(مستشارية حوله،فمن الصعب معرفه كيف كان يتوصل إلى قراراته العسكرية

صلى اهللا (إلى النبي تدل على وجود كتاب أرسله اال أن الوثائق اإلسالمية

صلى اهللا عليه وآله (بنبوه محمد كما مر آنفا يؤكد ايمان هرقل) عليه وآله وسلم

  .اع زعماء دولتهاقن لكنه صرح بعدم استطاعته) وسلم

لذلك فان توسع سيادة دوله المدينة باتجاه الشمال كان مما يخيف البيزنطيين 

صلى اهللا عليه وآله (والمعروف ان الرسول,الذين بسطوا سلطانهم على بالد الشام 

بعد ان تمكن من تامين الجبهة الداخلية بعد صلح الحديبية مع قريش سنة ) وسلم

ان ينتزع من مكة االعتراف بزعامته فاستثمر هذه  هـ الذي استطاع بمقتضاه٦

  .)٣٢(الهدنة بنشر الدين اإلسالمي بين القبائل والدول

بكتب إلى قبائل وزعماء الشام ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقد بعث النبي 

  .)٣٣(إلى انها ردت بجفاء وقسوه

و الشام ندب الناس للتوجه نح) صلى اهللا عليه وآله وسلم(لذلك فأن الرسول 

 )٣٤(م فأسرعوا وعسكروا بالجرف ٦٣٠وذلك في السنة الثامنة للهجرة الموافق 

وكان جيش الروم بحدود مائة الف وانظم اليهم لخم وجذام وبهراء , وهم ثالثة االف

  .)٣٥(وبلى

فاقتلوا قتاال شديدا والتحم جيش المسلمين ) ٣٦(ثم التقى الجيشان في مؤته

فر بن ابي طالب الطيار وزيد بن حارثه وعبد اهللا بن بجيش العدو حتى استشهد جع

  . )٣٧(رواحة 
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وقد الم اهل  )٣٨(ثم انكشف المسلمين عائدين للمدينة يقودهم خالد بن الوليد

  .)٣٩(المدينة العائدين من المعركة حتى سدوا ابوابهم بوجوههم 

  مع ذلك فان معركة مؤته جاءت بنتائج مهمة اهمها 

استطاع ان يشعر القبائل العربية ) اهللا عليه وآله وسلمصلى (ـ ان الرسول ١

  .المتواجدة في شمال شبة الجزيرة العربية وبالد الشام بوجود الدولة االسالمية 

ـ اثبتت معركة مؤته تعاظم قوة المسلمين العسكرية والمعنوية التي دفعتهم الى ٢

االنكسار ويقول  غزو الروم في مستعمراتهم وعدم استطاعت الروم متابعتهم بعد

  .) ٤٠(لم تكن للقادة الروم الجرأة الكافية لمحاربة المسلمين كما حاربوا فارس) ولتر(

ـ من خالل هذه المعركة عرف المسلمون طبيعة تكوين الجيش الرومي وطريقة ٣

  . )٤١(تسليحه وحركته وخططه وستكون هذه المعركة منطلقا لمعارك فاصلة 

سنة من غزوة مؤتة اي في السنة التاسعة للهجرة وما يدل على ذلك فانه بعد 

الناس بالتهيؤ لغزو الروم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(م امر الرسول  ٦٣٠الموافق 

وكانت ايام فيها عسر على المسلمين من شدة الحر وجدب البالد فخرج 

وكان يومئذ مع  )٤٢(حتى وصل منطقة تبوك) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول

واستعمل الزبير  )٤٣(خمس وعشرون الف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللارسول 

على راية المهاجرين وطلحة على الميمنة  وعبد الرحمن بن عوف على الميسرة 

فأعطاه الجزية  )  ٤٤(فأقام بقية شعبان واياما من شهر رمضان فاتاه صاحب ايله

بن عبادة ي جذام وبعث سعد كتابا الى بن) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكتب النبي

   .)٤٥(، فلما  قارب القوم هربوا ثم صالح اهل دومة الجندلإلى بني سليم وجموع بلى

بضع عشرة ليلة ثم انصرف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقام الرسول اهللا 

 )٤٧() صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكانت تبوكآخر غزوات الرسول )٤٦(قافال للمدينة 
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 ٦٣م عن عمر يناهز ٦٣٢هـ الموافق ١١الرفيق االعلى في السنة  حيث انتقل الى

  . )٤٨(سنة 

. اما الدولة االخرى التي ساهمت في  صياغة هذه العالقات فهي الحبشة 

وأصل االحباش عند المؤرخين العرب جاءوا بعدما ولد لنوح سام وحامويافث 

ران وسكن سام فسكن حام الجنوب ومنه السودان وسكن يافث الشمال ومنه الشق

وسط االرض ومنه العرب وفارس وبعد ان تزوج حام انجب كوش وفوط وكنعان 

وهم جنس من السودان ويسمون ايضا  .)٤٩(فولد كوش الحبشة والسند والهند

  . )٥٠(االحبش والحبشان والحبيش

وان بالد الحبشة هو اسم اطلق على احد اقاليم افريقيا الذي تشغله حاليا 

يا وجيبوتي والصومال واوغندا وكينيا والسودان حيث تجمعهم سمرة اثيوبيا وارتير

  . )٥١(البشرة وتقارب االجناس وارتباطهم بمنابع االنهار المعروفة في وسط افريقيا 

اما عالقاتها الخارجية مع الدول الكبرى والبيزنطية والساسانية فان الحبشة 

ا عن طريق نشر المسيحية  قد وضعت في حسابات بيزنطة فحاولتاجتذابها لسياسته

ان رعاية (فمن الوثائق المهمة هي اعالن قسطنطين الثاني قبل وفاته بعام قوله

مملكة اكسوم يستحقون منا رعاية مساوية من للرعاية التي يتلقاها الرومان 

  . )٥٢()انفسهم

ولقد بلغ الصراع  الديني في اليمن في القرن السادس الميالدي ذروته  بين 

واليهود العرب الذين كانوا على دين اسالفهم فقد حقق المسيحيون  المسيحين

المرتبطون مع الحبشة وبيزنطة انتشارا واسعا في هذه المنطقة واساءوا معاملة 

معتنقي الديانة اليهودية في بيزنطة واكسوم كما تعرض العرب للتهديد باحتكار 

  .)٥٣(المسيحين للعالقات التجارية 

) ذو نواس(ني حدة بعد االنقالب الذي قادة يوسف أسار وازداد الصراع الدي

لبيزنطا المرتبطة  م على الملك معد يكرب يعفر الذي انتهج سياسة مواليه٥١٧عام 
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البيزنطية فشجع ذو نواس اليهودية معلنا بذلك انتهاج سياسة  -بالتجارة الحبشية 

  .معادية لالحباش وللروم المسيحيين 

اعتنق اليهودية بعد قتلة ) يوسف( ان ذا نواس تسمىوقد اشار اإلخباريونإلى 

  . )٥٤(لسلفه

ومنذ البداية لبس هذا الصراع ثوبا دينيا حين توجه احد االساقفة إلى 

بمساعدته المسيحين ان يحصل على  وكان النجاشي يأمل, النجاشي طالبا المساعدة

ن البحر االحمر عون بيزنطة للسيطرة على اليمنومع بداية هبوب الرياح المواتية م

م نزلت القوات الحبشية في ميناء المخاعلى البحر األحمر فلم يستطع ذو ٥١٧عام 

نواس مقاومتهم ففر إلى الجبال ووصلت القوات الحبشية إلى العاصمة 

  .) ٥٥(الحميريةظفار

) ٥٦(م٥١٧ومن هناك حشد ذو نواس قوات كبيرة خالل صيف وخريف عام 

الى حروبهفي عدد من المدن التي )  Ry 507) ( ,Ry 508)وقد أشارالنقشان,

  . )٥٧(سيطر عليها االحباش او التي ارتبطت باالحباش

مقاومة شديدة هي ) يوسف(وان المناطق الرئيسية التي قوبل بها ذو نواس

ظفار العاصمة فاحرق كنيستها وقتل االحباش وقاتل قبائل االشاعر والركب 

 بعد  ان فرض )٥٨(ران المسيحية اشد تنكيلوفرسان المرتبطة باألحباش ثم نكل بنج

عليهم الديانة اليهودية فأبوا اال التمسك بدينهم فحفر لهم  اخدودا في االرض 

فاحرقهم جميعا وقد وثق القران الكريم هذه الحادثة في سورة البروج في قولة 

قتل اصحاب *وشاهد ومشهود * واليوم الموعود* والسماء ذات البروج(تعالى 

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين *اذ هم عليها قعود * النار ذات الوقود*د االخدو

  . )٥٩()شهود
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هذا الصراع لم يبق في اطاره  المحلي بل استغلته القوى الكبرى  لكن

فانحازت بيزنطة إلى جانب الحبشة امال في احتواء البلدين الحبشة واليمن بينما 

  )٦٠( انحاز الفرس إلى جانب القوى الوطنية

فبيزنطا والحبشة اتخذتا اضطهاد الحميريين لنصارى نجران واليمن عموما 

) ٥٢٧-٥١٨(األول ذريعة  للتدخل على اعتبار ان اإلمبراطور البيزنطي جستنيان

  .)٦١(حاميا للكنيسة الشرقية كما كان يعد نفسه 

المناوئة لحكم حمير في اليمن  اإلطراف م بدأت ٥٢٤وعند اقتراب عام 

الروم والحبشة ونصارى الجنوب (ن حلف سياسي وعسكري يتألف منتخطط لتكوي

  )  .٦٢(ضد ذو نواس  )العرب

إلى النجاشي يحثه غلى قتال ذا نواس ثم ) م٥٢٧-٥١٨(وارسل جستن االول 

وكان ) ٦٣(أسطول روماني شارك في حمل القوات الحبشية إلى سواحل اليمن أمدهب

  .  )٦٤(ي آن واحد القيام بهجمة مفاجئه ف جوهر خطة االحباش

والظاهر ان الحميرين في اليمن خسروا خسائر فادحه وان ملكهم سقط 

وكان ) ٦٥(صريعاً دون ان يعرف وعقب مصرع الملك أصبح هرب جنوده عاما 

  . )٦٦(م ٥٢٥ذلك حوال 

وانسجاما مع اإلحداث العالمية آنذاك المتمثلة بالصراع الفارسي البيزنطي 

بعد احتالله اليمن الى قلب الجزيرة العربية للسيطرة على فقد تحرك ابرهه الحبشي 

مكة ويبدو ان اهداف حركته كانت سياسية واقتصادية اتخذت مظهرا دينيا اذ كان 

ابرهه يحرص على السيطرة على طريق تجارة البخور الذي يمتد من جنوب 

عامة الجزيرة العربية وحتى بالد الشام ولم تكن تطلعاته بعيدة عن األهداف ال

لإلمبراطورية البيزنطية ودولة اكسوم الحبشية فقد سعى ابرهة بالقضاء على نفوذ 

مكة الديني والتجاري من خالل بسط سلطاته عليها وعلى بقية مدن الحجاز تحت 

  . )٦٧(ذريعة الحفاظ على المسيحية
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لقد كانت مكة في فترة ازدهارها بين امبراطوريتين كبيريتين لهما مصالح 

البيزنطية فضال  الفارسية واإلمبراطورية اإلمبراطوريةرة العربية هما في الجزي

عن دولة ثالثة هي دولة الحبشة ، وكان طبيعيا ان يكون الجانب التجاري هو 

أما بيزنطة كانت تريد . المحور الذي تدور حولة العالقات بين هذه الدول ومكة 

ارس كانت تسيطر على باي ثمن ان تحصل على منتوجات الشرق الثمينة ولكن ف

طرق التجارة البرية عبر الصين والهند وطرق التجارة البحرية من الهند وسيالن 

عبر الخليج العربي فكانت تقف حجر عثرة بوجه التجارة مع بيزنطة في اوقات 

الحرب وتجبرها على دفع  ضرائب باهضه على هذه التجارات السيما الحرير 

تسيطر عليها  ال كن هناك سوى طريق واحد اخرىوالتوابل زمن السلم وهكذا لم ي

طريق البخور (فارس وهي الطريق التي تمر غرب الجزيرة العربية الى سوريا 

وطريق البحر االحمر التي يصعب بها ) القادمة من جنوب الجزيرة العربية 

  . )٦٨(المالحة لكثرة الشعب المرجانية

ولقد وثق القران الكريم  اال ان حملة االحباش على مكة فشلت فشال ذريعا

الم ترى كيف فعل ( هزيمتهم من خالل تدخل العناية االلهية وذلك بقولة تعالى 

وأرسل عليهم طياًر أبابيل , الم يجعل كيدهم في تضليل , ربك بأصحاب الفيل

  . )٦٩()فجعلهم كعصف مأكول, ترميهم بحجارة من سجيل 

لدولة الفارسية وكجزء من فتحركت ا )٧٠م ٥٧٠وكانت هذه الحادثة في عام 

الصراع العالمي الستثمار هزيمة االحباش بالتعاون مع القوى الوطنية في اليمن 

م هو تاريخ انتهاء االحتالل ٥٧٢وكان عام  )٧١(التي يمثلها سيف بن ذي يزن

  .)٧٢(الحبشي لليمن وكان بمساعده القوات الفارسية

الساسانية وبلغ بهذه الفترة ابعد وبهذه االثناء اخذ يتعاظم نفوذ اإلمبراطورية 

  . )٧٣(المدى في البالد العربية
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وبقيت فارس تسيطر على بالد اليمن حتى السنة السادسة للهجرة وهي السنة 

م وفي هذا ٦٢٧والموافق لسنة  )٧٤(الحاكم الفارسي باليمن ) باذان(التي اسلم فيها 

م ولهذا سجل في هذه ٦١٥العام كان المهاجرون المسلمون في الحبشة منذ عام 

هجرة ) (م ٦١٥انتهاء االحتالل الحبشي لليمن الى عام (م ٥٧٢الفترة اي منذ عام 

سجل فيه ضعف نفوذ االحباش وبيزنطة في الجزيرة العربية ) المسلمين الحبشة

  .وازدياد نفوذ اإلمبراطورية الفارسية 

لها تأوي بعد والجدير بالذكر ان الدولة التي كانت عدوة لمكة وحاولت احتال

حينما أمرهم  )٧٥(البعثة النبوية عدداً من المهاجرين المكيين بقيادة جعفر الطيار

في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول

 ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لما رأى الرسول (الحبشة حيث ذكر ابن هشام 

هو فيه من العافية لمكانه من اهللا ومن عمة ابو وما من البالء  يصيب أصحابه

طالب وانه ال يقدر ان يمنعه مما هم فيه من البالء قال لهم لو خرجتم الى ارض 

الحبشة فان بها ملكا اليظلم عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل اهللا لكم فرجا 

را إلى مما انتم فيه فخرج اثر ذلك المسلمون إلى ارض الحبشة مخافة الفتنه وفرا

  .)٧٦()اهللا بدينهم فكانت اول هجرة في اإلسالم

في المصادر اإلسالمية نرى ان الرحلة ليست عفوية  من خالل سياق الرواية

ملك ال (وعشوائية بل كانت مدروسة وكذلك ان مقولة الرسول عن ملك الحبشة 

  .صالحالمجتمع الى دور الحاكم ومسؤوليته في بناء هذا يدل عل )٧٧()يظلم عنده احد

أنواع  ويعتبر الفرار إلى اهللا بالعقيدة هو الهدف األساس بالهجرة وهو أسمى

  .إليها  إلى الدعوة الهجرة ويشمل هذا الفرار التمسك بالعقيدة وأيضاً

اراد ان يجعل من ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وفيما نرى ان الرسول 

دعوة بتلك البقاع وليس فقط الحبشة مكانا اخرا للرسالة اإلسالمية ومنطلقا لنشر ال
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مأوى للعيش والرخاء ولو كان مجرد انتقال مكاني لما تخوفت قريش وأرسلت 

  . )٧٨(عمرو بن العاص للحبشة للتأثير على المهاجرين واعادتهم لمكة

لفتح افاق المجتمع القبلي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولقد سعى الرسول 

تستند على االتصال في ) دبلوماسية(ق العربي وتطوير رؤيته للعالم عن طري

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(البلدان المجاورة ولم تكتف جميع القرائن في حياة النبي 

  . )٧٩(على هذه الحقيقة بل اعتبر االسالم الهجرة اصال مقدسا بل تكليفاً انسانياً

روى الحاكم النيسابوري ان النجاشي بعد ان سمع حديث جعفر الطيار تناول 

 يزيد هؤالء على ما القسسيسين والرهبان ما عودا من األرض فرفعه فقال يامعشر

مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده فانا اشهد انه .تقولون في ابن مريم مايزن هذه 

ولو ما انا فيه من الملك التيته رسول اهللا اليه وانه الذي بشر به عيسى بن مريم 

امكثوا في ارضي ما شئتم وامر لهم بطعام وكسوه وقال ردوا  ،حتى احمل نعليه

  .)٨٠(على عمرو بن العاص هديته

ومما يزيد من اطمئنان المهاجرين بالحبشة هي العالقة الخاصة والتي 

ق جعفر والنجاشي عن طري) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وشجت عراها بين الرسول 

صلى اهللا عليه (إلى التهادي بينهما فقد ورد ان الرسول  بن ابي طالب حتى بلغت

  .)٨١(مسك أهدى النجاشي حلى وأواني تحتوي على) وآله وسلم

بعض ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وبالمقابل فان النجاشي اهدى رسول اهللا 

  . )٨٢(الهدايا منها حلى فيها خاتم 

ها المهاجرون بالحبشة امتثل المهاجرون المر وبعد خمس عشره سنة قضا

بالعودة إلى المدينة المنورة ) .صلى اهللا عليه وآله وسلم(سيدهم النبي االكرم محمد

واقام بقيه (وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة وحسب رواية ابن هشام 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(المهاجرين بارض الحبشة حتى بعث فيهم رسول اهللا
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وهو بخيبر ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فحملوا في سفينتين فقدموا على رسول اهللا 

  . )٨٣()بعد الحديبية فكان جميع من قدم بالسفينتين ست عشره رجال 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقد اسهبت المصادر في ذكر استقبال الرسول 

ري بأيهما افرح بفتح ما اد( لجعفر بن ابي طالب وفرحه الشديد بذلك حسب قولة

  . )٨٤()خيبر ام بقدوم جعفر

وهذا يدل على نجاح المهمة التي ارسل فيها جعفر الطيار الى الحبشة والتي 

من نتائجها اسالم النجاشي كما ذكرنا سابقا ثم اسالم العديد من  زعماء النصرانية 

  . )٨٥(ومن عامة الناس 

فريقية بعد هجرة  جعفر اصبح معروفا في القارة اال ويبدوا ان اإلسالم

الطيار إليها ومجادالته العقائدية مع زعماء النصرانية فقد ورد انه لما قدم رسول 

إلى المدينة لعبت الحبشة بحرابهم لقدومه فرحا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

  . )٨٦(بذلك

وبطبيعة الحال ان هذا يشير إلى دور النجاشي ووزرائه وعلماء النصرانية 

في إيصال فكرة طيبة عن اإلسالم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن رأوا الرسول الذي

  .مما جعله مقبوال لدى العامة من الناس في الحبشة

وان من نتائج هذه الهجرة  المعروف بان الحبشة آنذاك كانت من الدول 

أكثر  المتحضرة في القارة اإلفريقية فانه سيكون تأثيرها على الدول األقل حضارة

أراد كسب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وبالتالي فان رسول  ،في تلك األصقاع

محورها األساس وهو الحبشة فقد نجح المهاجرون بقيادة جعفر الطيار الى ابعد 

  . حد

مع كل العادات والتقاليد في ه بتناغم وأثبتت الهجرة أطروحة عالمية اإلسالم

  .ة اإلنساني العالم وهذا يشير إلى سمو أفكاره
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استطاع كسب ود ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نخلص إلى القول ان الرسول 

دولة كانت في عداد اعداءه النها تدور في فلك الدولة البيزنطية النصرانية فضال 

عن تمكنه من تغيير عقيدة حاكمها والكثير من زعماء الدولة لذلك فان العالقات 

ضعفت بسبب السياسة الناجحة للرسول والحبشة قد  السياسية الوشيجه بين بيزنطا

  .يؤثر على مستقبل الرسالة اإلسالمية الحقا وهذا ما) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

نستنتج إلى قول ان العالقات الدولية أبان البعثة النبوية قد انعطفت كثيرا  

عن مسارها التقليدي قبل اإلسالم حيث سقطت فارس على يد الروم بعد نزاع 

تحييد الحبشة وهي الذراع ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(استطاع النبي  طويل ، ثم

ثم استطاعت الجيوش العربية زحزحت , البيزنطي في جنوب الجزيرة العربية

وكل هذه االحداث تعد تغييرا مهما في مسار . الجيش الرومي في بالد الشام 

  .نالسياسة الدولية التي كانت سائدة قبل اإلسالم ولمئات السنيي

يعد ثورة تغييريه ليس في داخل الجزيرة العربية بل امتد  ولذلك فان اإلسالم

اإللهية في التغيير  ليشمل الدول الكبرى آنذاك وهذا يدل على سمو المعاني واإلرادة

  ) .صلى اهللا عليه وآله وسلم(من خالل الرسول الكريم محمد
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  الخاتمة 

ومن يدور في فلكهما من نزاع  عانت شعوب العالم وخاصة الروم وفارس -

األرواح بسبب التنافس على مناطق  طويل قبل اإلسالم ، أزهقت فيه أالف

النفوذ فضالً عن نزعة الطموح الشخصي لحكامها فأهملت الشعوب 

  .وجندت االالف لخوض غمار هذه الحروب 

في بداية الدعوة اإلسالمية وحينما كان المسلمون في مكة استطاعت فارس  -

. طرة على اغلب واليات بيزنطا حتى هددت أسوار القسطنطينيةالسي

وكذلك احتلت أهم مدينة على البحر المتوسط وهي اإلسكندرية في مصر ، 

 غُلبت الروم في أدنى(وقد وثق لنا القرآن الكريم هذا الحدث بقوله تعالى 

  .....).األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

م اخذ الروم يحققون انتصارات ٦٢٢وافق منذ الهجرة النبوية للمدينة الم -

نينوى في  على فارس واخذ الزحف الرومي يستمر حتى وصل إلى

هـ حين ٦يوافق  م وهو ما٦٢٧العراق حيث انكسر الجيش الفارسي سنة 

حصل صلح الحديبية الذي من خالله استطاع الرسول صل اهللا عليه وآله 

  .لمناطق أخرىوسلم ابعاد اعداءه التقليدين  قريش والتفرغ 

حاول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم هداية دول العالم من خالل  -

ألنهما محور مهم  رسائله إلى الدول المتنازعة وخصوصاً فارس وبيزنطا

  .األخرى تدور في فلكهما  اما دول األقاليم. في العالقات الدولية 

قبائل الشام  كذلك بعث النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم برسائل إلى رؤساء -

اال انهم قتلوا السفير وهددوا بقتال المدينة المنورة لذلك عزم النبي صل اهللا 

عليه وآله وسلم للتوجه إلى هذه المناطق حيث أرسل جيشاً بقيادة جعفر بن 

ابي طالب الطيار عليه السالم واصطدمت القوة مع الجيش الرومي ذو 

مسلمون للمدينة ، ثم توجه العدد والعدة فاستشهد جعفر الطيار وعاد ال

النبي صل اهللا عليه وآله وسلم بجيش آخر إلى منطقة تبوك حيث صالح 

  .زعماء المدن والقبائل هناك على دفع الجزية 
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خضعت الحبشة لنفوذ الروم بفعل ديانتها المسيحية لذلك دخلت في اتون  -

ة هذا الصراع فاحتلت اليمن ثم توجهت نحو مكة الحتاللها وذلك للسيطر

 .على مناطق النفوذ االقتصادي كسباق عسكري مع الدولة الفارسية 

  

في السنة الخامسة من البعثة النبوية هاجر مجموعة من المسلمين بقيادة  -

جعفر الطيار إلى الحبشة ، واستطاع المهاجرون اقناع حاكم الحبشة بالدين 

لى اهللا الجديد حيث دخل باإلسالم من خاللهم ، وبالتالي استطاع النبي ص

  .عليه وآله وسلم تحييد احد اذرعه الروم في القارة األفريقية 

  

حصل تغيير في العالقات الدولية في السنوات األخيرة من عصر النبوة  -

حيث خف الصراع الدامي بين الروم والفرس بعد هزيمة فارس في نينوى 

  .م  ٦٢٧سنة 

  

استثماره للنجاحات  استطاع اإلسالم تغيير مسار العالقات الدولية من خالل -

واالنكسارات بين الدول الكبرى وتحييد الدول التابعة لها كالحبشة ثم تلتها 

الشام والعراق ، وبالتالي احدث االسالم نهضة في الجزيرة العربية 

 .انعكست على دول العالم كفارس وبيزنطا 
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  الهوامش

؛  ٤٢ص،١ح,م الورىاعال: ؛ الطبرسي  ١٠٣ص،١ح،السيرة النبوية :ابن هشام  )١(

؛ ابن  ٣٩عيون االثر ج، ص:؛ ابن سيد الناس  ٣١٤ص ،قصص األنبياء : الراوندي 

  .٥١٦ص, ٤ح, السيرة النبوية , كثير 

  .١٤٢ص ،تاريخ الدولة البيزنطية : سيد صبره : عفاف  )٢(

ن بلدة كبيرة من بالد الروم بناها قسطنطين الملك وهو اول من تنصر م:القسطنطينية ) ٣(

. ويقال بناها ملك من بني  العيص اسمه بيزنطي  ،ومن اسماءها اسطنبول  ،ملوك الروم 

  . ٩٨ص ،٣ح ،معجم : ياقوت ، ٤٥٩ص، ٤ح،االنساب : السمعاني

  .١٤٨ص,الدولة البيزنطية   تاريخ :عفاف)٤(

الحيدري  ،قحطان ،؛ الحديثي   ١٥٥ص ،تاريخ ايران القديم : طه واخرون،باقر ) ٥(

  . ١١٥ص،دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي : صالح

  .١٥٣ص، تاريخ الدولة البيزنطية: عفاف ) ٦(

  . ٥_١االيات  ،سورة الروم  )٧(

وهم جيل معروفة في بالد واسعة تضاف اليهم فيقال بالد الروم واختلفوا في : الروم )٨(

علقان ابن العيص بن  فقال قوم انهم من ولد روم بن سماحيق بن هيرنات بن، بالد نسبهم 

وقال اخرون انهم من ولد روميل بن األصفر بن العيص بن ) ع(اسحاق بن إبراهيم

 ،معجم البلدان ج. ياقوت ,وقد ولد العاص روم القسطنطينية وملوك الروم , اسحاق

  . ٩٧ص

جامع : الطبري  ،وهي الجزيرة النها اقرب ارض الروم الى فارس: ادنى األرض) ٩(

  . ١٠١ ص،٢١ج,البيان
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  . ٤١٢ص،  ٢ج ،احكام القران: ؛ الجصاص ٢٤٢ص،٥ج ،معاني القران: النحاس )١٠(

  .٢٢ص، ٢١جامع البيان ،ج: الطبري) ١١(

  . ١ص، ٤ج ،تفسيره : القرطبي ) ١٢(

  . ٤٩٩ص، ٢ج،تفسير مجاهد : مجاهد) ١٣(

  .١٧٤ص،  ٤ج, زاد المسير : ابن الجوزي ) ١٤(

  . ١٢٤ص ،الدولة البيزنطية : العريني) ١٥(

من أصل تركي انحدروا من موطنهم األصلي في وسط وجنوب : االفار والسالف)١٦(

ويعيشون  ،روسيا واستقروا في منطقة الدانوب، وقد وصفوا بانهم شعوب قليله الحضارة 

 ، ٣٥هامش  ،دراسات: الحديثي  ،على الزراعة والصيد اال انهم مقاتلين ماهرين

  . ٣١٨ص

  . ٩٥٢ص ،ولة البيزنطية تاريخ الد: عفاف) ١٧(

سائر ارمينية في ايدي الروم يتوالها صاحبها : ارمينيا وايضا تكتب ارمينية ) ١٨(

طول ارمينيا العظمى ثمان وستون درجة وعرضها  ،ارميناقس وسمته العرب ارميناق 

  .  ١٦٠ص،  ١ج ،حجم البلدان :ياقوت . ثمان وثالثون درجة  

بالفهلوية وبايكان الحافظ او الخازن فكان معناه بيت اذر اسم النار : اذربيجان) ١٩(

معناه بيت فكأن اذر اسم النار الفهلوية وبايكان الحافظ او الخازن : ـ اذربيجان ١٩النار

نجان رزالى ا امشرق برذعةوحد اذربيجان  ، ةوقد كانت بها بيوت النار كثير ،النار 

ومن اشهر مدائنها  ،لجبل والطرم مغربا ويتصل حدها من جهه الشمال ببالد الديلم وا

 . ١٢٨ص ، ١حجم البلدان ج: ياقوت. تبريز 

  . ١١٦ص ،دراسات : الحديثي) ٢٠(
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  . ١٥٥ص ،تاريخ ايران القديم : طه , باقر  )٢١(

  . ١٥٥ص ،تاريخ الدولة البيزنطية ص : عفاف  )٢٢(

بل بدر ولم اسلم ق ،الكلبي  عيدحيه بن خليفه بن فضالة القضا: دحية الكلبي  )٢٣(

صل اهللا (عن النبي محمد أحاديثروي  ،قيصر  إلىبكتاب ) ص(بعثه الرسول ، يشهدها 

  . ٥٥٢_٥٥١ص ،٢ج,  إعالمسير : الذهبي. زمن معاوية  إلىوبقي  ،) عليه وآله وسلم

جم مع:  ياقوت. وجمعه ارسيون االكار االريسي في لغة اهل الشام الفالح وهو )٢٤(

  ٢٩٨ص،١ج،البلدان 

  . ٣٢٥صاالثيرعيون : ابن سيد الناس  ؛٦ص،١ج،صحيح البخاري : البخاري )٢٥(

  . ٣٤٥ص، ١١ج ،سبل الهدى : مياالصالحي الش )٢٦(

  . ٢٤٥ص، ١ج، مسند احمد بن حنبل: احمد ،ابن حنبل ) ٢٧(

  .٧٨ص ،٢ج،تاريخ : اليعقوبي  )٢٨(

  .٧٦ص ،ر السمطينرنظم د: الزرندي)٢٩(

: ابن االثير؛  ٧٠ص١ج ،المناقب: شهر اشوبابن ؛  ٧٧ص، المحبر:ابن حبيب  )٣٠(

  . ١٤٣ص ٣اسد الغابة ج

waiter, kaegi : the strategy of Heraclius, p.106. )٣١ (  

  .٤٨٣فتوح الشام في الشعر العربي ص: عادل  ،ابو عمشة  )٣٢(

  .٢٦١ص١الطبقات ج: ابن سعد  ؛ ٧٥٥، ص ٢المغازي ، ج: الواقدي ) ٣٣(
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 ،٢ج، حجم البلدان: ياقوت . نحو الشام بعد ثالثة اميال من المدينة الجرف على  )٣٤(

  . ١٢٨ص

  .٢٧٧ص،,٢ج،االكتفاء : ؛ الكالعي٦٤٤ص، السيرة : ابن هشام  )٣٥(

  .٢١٩ص٥حجم البلدان ، ج: ياقوت ،قرية من قرى البلقان في حدود الشام: مؤتة  )٣٦(

  .٥٥١ص، ٢ج ،تاريخ : الطبري  ، ٣٤٥ص :المغازي : ابن عقبة  )٣٧(

  . ٧٦٣ص ،٢ج،المغازي : الواقدي )٣٨(

  .٧٦٥ص ،٢ج ،المصدر نفسة  )٣٩(

)٤٠(walter: the strategy, p. 10  

  . ١٧١ص ،نطالق الفتوحات ارؤية في : غوانمة  )٤١(

وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب  ،وادي القرى والشام  ينموضع ب: تبوك ) ٤٢(

 .١٤و ص ٢ص ،حجم البلدان : ياقوت  ،) مصل اهللا عليه وآله وسل(النبي إلى

  . ٥٥ص ، ٢ج ،االستعانة: كوفيابو القاسم ال )٤٣(

فقيل هي اخر الحجاز واول  ،بحر القلزم مما يلي الشام مدينة على ساحل :  ايله )٤٤(

  . ٢٩٢ص،  ١معجم البلدان ج :ياقوت . وهي مدينة لليهود، وتشتق من ايليا  ،الشام 

  . ٩٥٣_٩٤٧ص ، ٤ج,رة السي:ابن هشام ) ٤٥(

  .المصدر نفسه )٤٦(

  .٢٤٧ص،  ١ج ،اعالم الورى: الطبرسي )٤٧(

  . ٥١٤ص،٤السيرة ج : ابن كثير )٤٨(
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  . ٣٧ص ، ٣ج ،التاريخ  البدء: ؛ المقدسي   ١٥٢ص, ١ج,تاريخ : الطبري ) ٤٩(

  . ٢٧٨ص ،١لسان العرب ج: ابن منظور) ٥٠(

 www.salafvoice.comالحبشة بين االسالم والنصرانية  ) ٥١(

  . ٥٣االحباش بين مارب واكسوم ، ص: ممتاز, العارف ) ٥٢(

  .٤٢٠ميكوريا، اكسوم المسيحية ص)٥٣(

  .  ٦٣٦ص، المعارف : ابن قتيبة  ) ٥٤(

  . ٢٠ص ،اليمن ابان القرن السادس الميالدي  : لوندن  )٥٥(

  .٣٣٥ص ،سات درا: منذر , البكر) ٥٦(

  .١٧٥ص ،وإيران  العرب على حدود بيزنطا:بيغوليفسكايا  )٥٧(

  . ٢٠ص ،اليمن : لوندن,  ٢٩٤ص١في العربية السعيدة ج: بافقيه  )٥٨(

  .  ٧_١اآليات , سورة البروج ) ٥٩(

  . ٩٠مكاوي ،فوزي، العالقات بين اكسوم وجنوب الجزيرة  ص) ٦٠(

  . ٦٥ص تاريخ العرب :سالم عبد العزيز ) ٦١(

  . ٦٩الشمال الشرقي ص: كوبيشانوف  )٦٢(

  . ٩٨ص ،الوسيط في تاريخ العرب : المالح )٦٣(

  . ٣٤٠دراسات ص:البكر ) ٦٤(

  . ٨٧الشمال الشرقي ص: كويشانوف )٦٥(
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  . ٥٩٤ص ، ٢الفصل ج: علي جواد) ٦٦(

  . ٩٨ص ،الوسيط في تاريخ العرب: المالح) ٦٧(

  . ٢٥٥ص ،تاريخ العرب القديم : عاقل ) ٦٨(

  . ٥_١ سورة الفيل االيات) ٦٩(

  . ٣٥٨ص ،ايران في عهد الساسانيين : كرسيتنسن )٧٠(

  .١٥١ملوك محمد ص ،الحميري، نشوان)٧١(

  . ٣٤٥ص ،ـ البكر دراسات  )٧٢(

  . ١٤٦تاريخ ايران القديم ص: طه ,باقر ) ٧٣(

  . ٤٥_٤٤ص ،السيرة : ابن هشام ) ٧٤(

طالب بن عبد المطلب  بن هاشم اخو علي بن ابي بن جعفر بن ابي : جعفر الطيار ) ٧٥(

صلى اهللا عليه وآله (أرسله النبي  ،وهو من المسلمين المؤمنين األوائل) ع(ابي طالب

صلى اهللا عليه (بعثه النبي  ـه٧إلى الحبشة مع المهاجرين وبقي فيها حتى عام ) وسلم

السيرة : ابن هشام  ، ـه٨لقتال الروم واستشهد في معركة مؤتة عام ) وآله وسلم

 ،وللمزيد عن جعفر الطيار انظر الحجاج،  ٢٠٣ص ،نسب قريش : الزبيري ،  ٢٠٧ص

  .دكتوراه  جعفر الطيار، اطروحة،محسن 

  .١٨٠ص ،السيرة : ابن هشام) ٧٦(

تاريخ : ؛  اليعقوبي  ١٤٧السيرة ص, ؛ ابن اسحاق  ١٧٩ص, المغازي :ابن عقبة ) ٧٧(

  .٣١٠، ص ٢ج
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تذكرة الخواص ، ص : ؛  سبط بن الجوزي  ٢١٤السيرة ، ص : ق ابن اسحا) ٧٨(

١٧٠.  

  . ٤٠شريعتي ؛ محمد خاتم النبيين ، ص ) ٧٩(

  . ٤٠، ص  ٢ج. المستدرك : الحاكم ) ٨٠(

  . ٦- ٥، ص  ١١صحيح ،ج : ؛ ابن حيان  ٩٥، ص ٨الطبقات ج،ج: ابن سعد ) ٨١(

  . ٦٣٥الطبقات ، ص : ابن سعد ) ٨٢(

  . ٦٣٥السيرة ، ص : ابن هشام ) ٨٣(

؛ ابن  ٥٦، ص  ٢تاريخ ،ج : ؛ اليعقوبي  ١٠٢، ص  ٢الطبقات ،ج: ابن سعد ) ٨٤(

  . ٢٠٦، ص  ٤البداية والنهاية ، ج: كثير 

عيون : ؛ ابن سيد الناس  ٢٥٠، ص ٦الجامع االحكام القرآن ، ج : القرطبي ) ٨٥(

  . ١٧٠، ص ١ج ، االثر

  . ٦٤، ص ٣المنتظم ، ج : ابن الجوزي ) ٨٦(
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  المصادر والمراجع 

  المصادر : اوالً 

اسد الغابة ، انتشارات ) : هـ ٦٣٠ت ( ، عز الدين علي بن محمد الشيباني ابن األثير -

  .اسماعليليان ، طهران ، بدون سنة 

كتاب السير (، سيرة ابن اسحق ) هـ ١٥١ت (ابن اسحق ، ابو الفرج علي بن الحسين  -

  . ١٩٨٧،  ١كار ، دار الفكر ، ط تحقيق سهيل ز) والمغازي

، مطبعة صحيح البخاري، دار الفكر) : هـ٢٥٦ت (سماعيل ، محمد بن أالبخاري -

  ) .ـه ١٤٠١/ بيروت (اسطنبول 

بيروت (،  ١احكام القرآن ، ط): ٣٧٠ت (الجصاص ، ابو بكر محمد بن علي الرازي  -

  ).هـ١٤١٥/ 

زاد المسير في علم : )هـ٥٩٧ ت(الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ، عبد -

  ).ـه١٤٠٧/ بيروت ( ١التفسير ، دار الفكر ط 

  ) .ـه١٣٥٨/ بيروت (المنتظم في تاريخ الملوك واالمم، دار صادر =      

مستدرك الحاكم ، تحقيق يوسف ) : هـ٤٠٥ت (الحاكم ، محمد بن محمد النيسابوري  -

  ) .ـه١٤٠٦/ بيروت (المرعشلي ، نشر دار المعرفة 

المحبر، تحقيق ) : هـ٢٤٥ت (ابن حبيب ، ابو جعفر محمد بن امية الهاشمي  -

  ).م١٩٤٢/ بيروت (ايلزهشتابتر 

صحيح بن حبان ، تحقيق ) : هـ ٣٥٤ت(ابن حبان ، محمد بن أ حمد بن حاتم التميمي  -

  ).م١٩٩٣/ بيروت ( ٢شعيب االرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ط 

ملوك حمير واقبال اليمن ، تحقيق علي بن ) : هـ٥٧٣ت (الحميري ، نشوان بن سعيد  -

  ).م ١٩٥٨/ أسماعيل المؤيد ، القاهرة 



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 اجمحسن مشكل فهد الحج.د.م.أ

٢٦٦ 

مسند أحمد بن حنبل ، دار ) :هـ٢٤١ت (ابن حنبل ، ابو عبداهللا احمد الشيياني  -

  .صادر،بيروت 

سيرة اعالم النبالء ، تحقيق شعيب ) : هـ٨٤٨ت (الذهبي ، محمد أحمد بن عثمان  -

  ) . ـه١٤١٣/بيروت ( ٩االرناؤوط ، ط

قصص األنبياء ، تحقيق غال ) : هـ٥٧٣ت (الراوندي ، قطب الدين سعيد بن هبة اهللا -

  ).م١٤١٨قم (، ١مرضا عرفانيان ، ط

، كتاب نسب قريش) : هـ٢٣٦ت ( مصعب الزبيري ، ابي عبداهللا بن عبداهللا بن ال -

  .عني بنشره ايفيبروفتسال ، دار المعارف للطباعة 

، من نظم دار السمطين): هـ٧٥٠ت (يوسف ي ، جمال الدين محمد بن الزرند-

  .م  ١٩٥٨، ١مخطوطات مكتبة امير المؤمنين العامة ، ط 

، تذكرة الخواص) : هـ٦٥٤ت (ر يوسف سبط بن الجوزي ، شمس الدين ابو المظف -

 ،قم/ دق بحر العلوم ، مطبعة امير منشورات الشريف الرضي ، قدم له السعيد محمد صا

  .بدون سنة 

الطبقات الكبرى ، دار ) : هـ٢٣٠ت (ابن سعد ، محمد بن منيع ابو عبداهللا البصري  -

  .بيروت / صادر 

عيون االثر في فنون السير ، ) : هـ٧٣٤ت( ابن سيد الناس ، محمد عبداهللا بن يحيى  -

  ) .١٩٨٦/ بيروت (مؤسة عزالدين 

المناقب مؤسسة العالمة للنشر   ) :هـ٥٨٨ت (، محمد المازندراني ابن شهر آشوب -

  ).م١٣٧٩/ قم (

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير ) : هـ٩٤٢ت (، محمد بن يوسف الصالحي الشامي -

  . ـه ١٤٠٤/ ، بيروت  ١العباد ، تحقيق الشيخ عادل أحمد ، ط
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تاريخ االمم والملوك ، دار الكتب ) : هـ٣١٠ت( الطبري ، محمد بن جرير ابو جعفر  -

  )هـ١٤٠٧بيروت ، ( ١ة ، طالعلمي

، دار الفكر ن ، ضبط وتخريج صدقي جميل العطارجامع البيان عن تأويل آي القرآ= 

  )هـ١٤١٥بيروت ، (

، مؤسسة اعالم الورى بأعالم الهدى) : هـ٥٤٨ت( الطبرسي الفضل بن الحسن -

  ) ـه١٤٧/ قم ( الرسالة 

رفة الثقات ، مكتبة الدار لمدينة مع) : هـ٢٦١ت (العجلي ، ابو الحسن أحمد بن عبداهللا -

  .ه١٤٠٥/ ١المنورة ط

المغازي النبوية ، تحقيق حسين مرادي ) هـ١٤١ت (ابن عقبة ، ابي حمد موسى  -

  ).هـ ش١٣٨٢/ قم (منشورات ذوي القربى  ، نسب

) هـ٥٣٢ت ) (عليه السالم(ابو القاسم ، علي بن أمد بن موسى بن االمام الجواد  -

  .طبعة  او سنة االستغاثة ، بدون 

المعارف ، تحقيق ): هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة ، ابو محمد عبداهللا ابن مسلم المروزي  -

  ) .١٩٦٠/ مصر ( ثروت عكاشة،  مطبعة دار الكتب 

الجامع إلحكام القرآن ، تحقيق ) : هـ٦٧١ت ( القرطبي ، محمد بن أحمد بن بكر  -

  ).ـه١٣٧٢/ القاهرة ( ٢أحمد البردوني،  دار الشعب ، ط

البداية والنهاية ، مكتبة المعارف : )هـ٧٧٤ت ( لفداإسماعيل بن عمرو ، ابو اابن كثير -

  .بيروت / 

  )هـ١٣٩٦/ بيروت (،١السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى عبدالواحد ، ط=     

االكتفاء ،تحقيق مصطفى ) : هـ٦٣٤ت( الكالعي ، ابي الربيع سليمان بن موسى -

 ) .م١٩٧٠/ القاهرة ( نجي عبدالواحد ، مكتبة الخا
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تفسير ) : هـ١٠٤ت ( مجاهد ، ابن المصباح مجاهد بن جبر المكي المخزومي  -

  .تحقيق عبدالرحمن السورتي ، اسالم اباد  ، مجاهد

البدء والتاريخ ، اعتناء كلمان هوار ، ) : هـ٣٥٥ت (المقدسي ، مطهر بن طاهر  -

  ).م ١٩٠٣/ باريس(مطبعة برطراند 

لسان العرب ، دار صادر ، ) : هـ ٧١١ت( ر ، محمد بن مكرم المصريابن منظو -

  .، بيروت ١ط

، معاني القرآن ، تحقيق محمد ) هـ٣٣٨( النحاس ، ابو جعفر المصريالنحوي -

  ) .هـ١٤٠٩/ السعودية (١الصابوني ط

السيرة ) هـ٢١٣ت( ابن هشام ، ابو محمد عبدالملك بن هشام بن ايوب الحميري -

  ) .م ٢٠٠٥/ بيروت (قديم عمر عبدالسالم تدمري ، دار الكتاب العربي النبوية ، ت

المغازي ، تحقيق مارسدنجوسن ) : هـ٢٠٧ت ( الواقدي ، ابو عبداهللا محمد بن عمر 

  ).م١٩٦٦/ لندن (

 ١معجم البلدان ، تحقيق ناجي حسن ، ط ): هـ٦٢٦ت (ياقوت ، بن عبداهللا الحموي 

  ). ١٩٨٧/ بيروت (

  اجع والدوريات الحديثة المر: ثانياً

  ) .م١٩٨٧/ صنعاء (في العربية السعيدة : بافقيه ، محمد عبدالقادر  -

  ) .م١٩٨٧/ بغداد (باقر ، طه وآخرون ، تاريخ ايران القديم ، مطبعة جامعة بغداد ،  -

دراسات في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، دار الكتب للطباعة والنشر ، : البكر، منذر  -

  ).م ١٩٩٣/ البصرة (صرة جامعة الب

وإيران ، ترجمة صالح الدين عثمان  العرب على حدود بيزنطا: بيغولفسكايا ، نينا -

  ).م١٩٨٥/ الكويت (
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جعفر بن ابي طالب الطيار ، اطروحة دكتوراه على : الحجاج ، محسن مشكل فهد  -

  )٢٠٠٩| جامعة البصرة ( االلة الكاتبة 

، دار ت في التاريخ الساساني والبيزنطيدراسا: الح الحديثي ، قجطان والحيدري ، ص -

  ).م١٩٨٦/ البصرة ( الكتب للطباعة 

  ).م١٩٧٣االسكندرية (سالم ، عبدالعزيز ، تاريخ العرب قبل االسالم  -

  ،محمد خاتم النبيين من الهجرة إلى الوفاة ، ترجمة ابو علي الموسوي: شريعتي ، علي  -

  ).٢٠٠٢/ لبنان ( ١مير ، طتقديم ابراهيم دسوقي ، دار اال

  ) .ت  .د/ بيروت (االحباش بنن مأرب  واكسوم : العارف ، ممتاز -

،  ٣، ص ) صل اهللا عليه وآله وسلم(تاريخ العرب القديم وعصر الرسول : عاقل، نبيه -

  . ١٩٨٣/ دار الفكر 

  ) .م١٩٨٢/ بيروت (الدولة البيزنطية : العريني ، السيد باز 

  ).م٢٠١٢/ بيروت (تاريخ الدولة البيزنطية  : رة عفاف ، سيد صب -

فتوح الشام في الشعر العربي ، ضمن كتاب بالد الشام في صدر : ابو عمشة ، عادل  -

  ).م ١٩٨٧/ عمان ( ٢اإلسالم ، مج 

رؤية في انطالقة الفتوحات اإلسالمية، مجلة المؤرخ العربي ، العدد : غوانمه ، يوسف  -

  ) .م١٩٨٧/ بغداد (  ٣٢

/ بيروت (ايران في عهد الساسانيين ، ترجمة يحيى الخشاب ، : كرستنسن، ارثر  -

١٩٨٢(  
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الشمال الشرقي في العصور الوسيطة، ترجمة صالح الدين : كوبيشانوف ، يوري  -

  ) .م١٩٨٨/ عمان (عثمان 

العالقات بين جنوب الجزيرة العربية خالل عهد الملك كالب ، مجلة : مكاوي ، فوزي  -

  ). م١٩٧٩صنعاء ( ٣ات يمنية،  العدد دراس

/ اليونسكو (ميكوريا ، تكلي صادق ، اكسوم المسيحية ، ضمن كتاب افريقيا العام  -

  ).م١٩٨٥

-walterKagy: The Strategy of Heraclus , From book; History of Bilad 

– al –Sham Amman l 1987 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


