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 رسائل الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل ملوك األرض 
وأثرها فى إرساء منهج دعوى جديد والدروس والعرب 

 املستفادة منها
 د. عبد العزيز بن عبد الرمحن الروضان
 جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض

 قسم الدعوة واالحتساب "الدعوة" 
 المقدمة:

بي بعدة نبينا محمد وعلىى للىو وبىحبو الحمد هلل والصالة والسالم على ما ال ن

أجمعين وبعد: فأنى أحمد هللا الذي وفقني إلنهىا  ذىذا البحىل الىذي االمىا بىذل  فيىو 

من الجهود ما ال يعلمو إال هللا سبحانو وتعالي مع علمىي العلىا اليقينىي أنىي لىا أعى  

قو ذذا البحل من حقو مىا  يسىقحقو مىن اإلتقىاإل واإلجىادة صإل  مصىا  مضلىي بب ىاع

العلميىىا ال ىى يلا البسىىيسا ال يسىىقسيع إعسىىا  ذىىذا المو ىىوت حقىىو مهمىىا بىىذل  مىىن 

ال يقصىىدل لىىو وللبحىىل فيىىو إال العلمىىا   تالجهىىود الجبىىانة صإل مضىىا ذىىذا المو ىىو

الجهابىىذة البىىاحضين فىىي ذىىذا المجىىا  أمىىن أحىىاا بأسىىاليا الىىدعوة صإل ال سىىا ا مىىن 

ة النبويىا ولىو مىن اصذميىا الةبيى ة أساليا الدعوة أو أمن أاإل ذا بحوثات في السي 

 في مجا  مايجعلو على أولويات البحل.

 أهمية البحث:

بعد أإل أدت الغزوات والس ايا دونذا في إظهان قوة المسلمين، والق ا  على 

بىىلا الحديبيىىا مىىع  -بىىلى هللا عليىىو وسىىلا -بىىناديد الة،ىى ، ومنىىذ أإل عقىىد ال سىىو 

لىا  -ابىلى هللا عليىو وسىل -إإل ال سىو ق يش، وما تال ذلى  مىن إا ىات اليهىود، فى

عىن ذلى  بإنسىالو لعىدد  -يدا  جهدا  لنش  اإلسالم، وقد عبّ ـ بلى هللا عليىو وسىلا

من ال سا ا إلى ملوك وأم ا  العالا المعاب  اانج الجزي ة الع بيا يدعوذا فيها 

وة إلى اإلسالم، فجا ت ذذه الةقا وسيلا دعويا ذاما، إلعالم الناس وإبالغها بدع

 اإلسالم، وقد أاإل بع ها يجهلها مضا أس ل، وبع ها ينقظ ذا مضا قيص .

تحمىا بشىا   وأنىوان   -انسلق  مواأا نسا نسو  هللا ـ بلى هللا عليو وسلا

الهدايىىا، مىىن اىىال  نسىىا ا واسابىىات ممقومىىا بمقمىىو ـ بىىلى هللا عليىىو وسىىلا ـ، 

علىى إسىالم ذى ال   -بلى هللا عليو وسلا -وأان  تل  ال سا ا تحما ح ص النبي

بىلى هللا عليىو وسىلا ـ فىي ذىذه  -ومن حةما النبىي .-الملوك، وإبالغ دعوتو إليها 

، فقد اتمىذ ااتمىا أقىا عليىو محمىد - ال سا ا: أاذه بوسا ا عص ه المقاحا للدعوة

نسو  هللا، تمقا بىو ال سىا ا، وقب ىا ـ بىلى هللا عليىو وسىلا ـ الهىدايا مىن الملىوك، 

 ـ ما لا تةن إثما أو ح اما. وتعاما بأع افها
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لىي  بنقلهىا أو تحليلهىا فقى  ولةىن مىا  –البحىل فيهىا  –وذل  فأإل ذذه ال سا ا 

، ذىىذا ذىىو السىى ا  الىىذي ال يسىىقسيع أإل  مىىدل بىىحقها ونسىىبقها إلىىي نسىىو  هللا 

 يجيا عليا  مصا  مضلي في مضا ذذا البحل . 

ت الىىذي ال ذىىذا وأإل أحسىىن مىىن أقىىا محقىىي فىىي مضىىا فىىي مضىىا ذىىذا المو ىىو

 يسقسيع أإل يجيا عليا  مصا  مضلي في مضا ذذا البحل  .

 –حسىا معلومىاتي  –ذذا وأإل أحسن من أقا محقي في مضا ذىذا المو ىوت 

 الدأقون محمد حميد هللا في أقابا الوثا ي السياسيا في العهد النبوي . 

 وعلى أا حا  فأنى أعقب  ذذا البحل اسوة أولى لية سوا الباحضين جهىودذا

للبحل في مضا ذذه المسا ا الدقيقا أقصد أول   الدعاة الذين أإل بحضوا في مضىا ذىذه 

اص يا  من ال سىا ا ، والةقابىات .... فإنمىا يبحضىوإل فىي حمىيا الىدعوة فىي نسىا لها 

وأي دعوة أعظا من أإل يبين الداعيا  ي ا  من أساليا الدعوة على وجو يسق،يد منىا 

لىىدعاة وغيىى ذا بىىا أإل ذىىذه ذىىي الىىدعوة أو أحىىد أىىا مىىن لىىو حىىا فىىي العمىىا سىىوا   ا

 جوانبها. 

 

 أهداف البحث:

تو يا أذميا اصاذ بأحدث بوسا ا العص  في الىدعوة مىن اىال  حى ص  (1

النبىىي ـ بىىلى هللا عليىىو وسىىلا ـ فىىي ذىىذه ال سىىا ا أاىىذه بوسىىا ا عصىى ه المقاحىىا 

 . للدعوة، فقد اتمذ ااتما أقا عليو محمد نسو  هللا، تمقا بو ال سا ا

تو ىىيا حةمىىا الىىدعوة فىىي  ىى ونة م اعىىاة المل،يىىات العقا ديىىا لمىىن يىىقا  (2

 دعوتها والمل،يات القي يقعاملوإل بها .

قب ىا  بىلى هللا تو يا أذميا القعاما بأع اف وعىادات مىن نىدعوذا فقىد   (3

 .عليو وسلا ـ الهدايا من الملوك، وتعاما بأع افها ـ ما لا تةن إثما أو ح اما 

الىدو  الغيى  مدينىا يا إنسىا  السى، ا  المسىلمين إلىى مشى وعالقأأيىد علىى  (4

صإل أا أقاب أاإل يةقبو ال سو  بىلى هللا عليىو وسىلا يةلىال نجىال  مىن  باإلسالم ,

 . وبذل  ذو يمضا س،ي  ال سو  لديها  المسلمين يحملو إلى الم َسا إليو

  في أم  الدين والدنيا. لغي  المسلامش وعيا الةقابا القأأيد على  (5

 سات السابقة:الدرا

ذذا وقد واجهني من الصىعوبات القىي حىالال دونىي ودوإل إعسىا  ذىذا البحىل 

زيَّو الجدي ُ  بو. وأذأ  مىن الصىعوبات قىدنة الةقىا المابىا الباحضىا فىي مضىا ذىذا 

لي  فيهىا مىن العلىا  وأأإل ال سا ا القي أنسلها نسو  هللا  –المو وت –البحل 

ذذا ما قالو لساإل حا  أول   الذين بحضىوا أإل في مجا  الدعوة وغي ة إال النص فق  

فها أإل أتىوا علىى ال سىا ا مىا أنهىا ال يىذأ وإل منهىا إال الىنص  سي ة المصس،ي 

 (.1فق  ، وليقو يشما جميع ال سا ا با يققص  على ألضماإل ال سا ا ألةب ي فق )

ده ولا أن أقابا  بحل بحضا  اابا  بهذه ال سا ا مىن جميىع جوانبهىا إال ابىن حديى
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اصنصاني في أقابا المصباح الم ىي  فىي أقىاب النبىي اصمىي ونسىلو إلىى ملىوك 

عن أقا سيد الم سلين  ناصنض من ع بي وأعجمي ، وأي ا  أقاب إعالم السا لي

فهو أقاب ااص بهده ال سىا ا إال إإل عيبىو أإل يبحىل مىن جانىا حىديضي فىي السىند 

 يعد في الحقيقا تعليقا . والمسن فق  )النص( مع وجود القعليي البسي  الذي 

 –نىدنة الم اجىع –ذذا وقد تقلب  بين وفات الةقا صتملص مىن ذىذه المشىةلا 

وبال،عا اسقسع  القم،يال من حدة ذذه المشةلا وإال فالحي أنى لىا اسىقسع الق ىا  

عليها جميعا . أي ا  من الصعوبات القي واجهقنىي موافقىا ذىذا البحىل لوقى  إجىازة 

س  فيها اإلنساإل إلىى ال أىوإل نظى اَ لسبيعىا ذىذه اصيىام ، ولةىن العيد القي نبما ي 

 وهلل الحمد أان  ذذه اصيام محدودة ولي  لها من القأ ي  ما يعسا البحل. 

من حبها لل أوإل ومن ملا سى يع  –السأم –أي ا من الصعوبات ابيعا الن، 

بىىأإل  فةنىى  محىىا يىىوم أأعىىا مىىن اصاىى  حقىىى وفقنىىي هللا للىىقملص مىىن ذىىذه المشىىةلا

وفق  للذذاب لق ا  العمى ة فصىحب  معىي أغى اض بحضىي وهلل الحمىد عملى  فيىو 

 بجديا حقى أنهي  ذذا البحل. 

 منهجية البحث: 

منهج البحل ذو الس يقا الصحيحا الممقانة لقنظيا اصفةىان مىن أجىا الةشىال 

, وبنىا   عليىو , وعلىي تلى  القسىالالت المس وحىا لمعالجىا المو ىوت  عن الحقا ي

فإنىو البىد مىن االعقمىاد  –تحديد مشةلا البحل , وبنا   علىي ابيعىا المو ىوت عند 

علىي الىدمج بىين المنىاذج البحضيىا  –بعد توفيي هللا سبحانو وتعالي  –في ذذا البحل 

 القاليا :

  االسىىقق ا  ذىىو عمليىىا اسىىقدال  بىىاعد ي تقىىي فيىىو : المىىنهج االسىىقق ا ي

وقىىد اتبعىى  فىىي ذىىذا البحىىل  لعامىىاالباحىىل مىىن الحىىاالت الجز يىىا إلىىى القواعىىد ا

االسقق ا  الققليدي حيل أنو اسقدال  يقىألال مىن مقىدمات تى دي إلىى نقيجىا , وألمىا 

أاإل عدد المقدمات أبي  أض  احقما  بدق النقا ج ويشق ا في المقدمات أإل تةىوإل 

تعبي ا بادقا  عن العالا المانجي وأإل يقسي االسقدال  االسىقق ا ي وقىوانين ال،ةى  

  ( 2سيا  )االسا

 على عمليا اسىق داد مىا أىاإل يعقمد منهج وذو  :ومنهج االسق داد القانيمي

في الما ي ليقحقي من مج ل اصحداث، ولقحليا القول والمشةالت القي بىاغ  

   .الحا  

ومىىن اىىال  ذىىذا البحىىل فقىىد تىىا االعقمىىاد علىىى م ىىموإل ال سىىا ا واسىىق داد 

لوبىىو  إلىىى نقىىا ج تقمضىىا فىىي أذىىداف مقونهىىا وأاىىذذا أمقىىدمات مقعىىددة وتحليلهىىا ل

البحىل وتحديىىد النقىىا ج القىىي تصىىاغ لنسىىق،ادة منهىا فىىي الوقىى  الحا ىى  فىىي مجىىا  

 تسوي  العما الدعوي.

وتا تقسيا ذذا البحل إلى مباحل وتحقها الجز يات . ذذا صنىي علىى يقىين مىن 

نه على ذي اي  ا يقا في سبيا إفهام البحل وإظها –أإل ذذه الس يقا في الققسيا 
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الصونة الال قا وصني قل  أإل الس يقا المقبعا بةض ة وذي تقسيا البحل إلى أبواب 

ثا إلىي فصىو  ذىذا يقنىافى مىع قىدنة البحىل الشمصىيا فالباحىل عليىا أإل يةىوإل ذو 

نأي في بحضو وإإل من أنا ىي فىي ذىذا البحىل أننىي انت أإل الس يقىا المقبعىا بةضى ة 

و  ذىذه الس يقىا ال تناسىا بحضىي ذىذا وإنمىا تقسيا البحل إلى أبىواب ثىا فصىو  أقى

المناسا ذىو ا يقىا تقسىيا البحىل إلىى أباحىل ونجىدذا محملىا فىي ال،ه سى  وتىا 

 -تقسيا مباحل البحل :

 المبحل اصو : عموميا ال سالا لةافا اصما :

 .المطلب األول: عمومية الشريعة اإلسالمية 

   .المطلب الثاني: أهمية وضرورة المد اإلسالمي 

 ال سا ا أأحد أساليا الدعوة :  لمبحل الضاني : اسقمدام ال سو  ا

 .المطلب األول: تطور الكتابة العربية 

  )المطلب الثاني: ذكر ما ورد في خاتمة )ختمه. 

 . المطلب الثالث: مكونات الرسالة ومضمونها 

  المبحل الضالل : زمن إنسا  أقبا بلى هللا عليو وسلا ونسلو الم سلا بها .   

المبحىىل ال ابىىع : نصىىوص أذىىا نسىىا لو بىىلى هللا عليىىو وسىىلا إلىىى الملىىوك 

 واصم ا .

 نسا ا ال سو  بلى هللا عليو وسلا تحليا المبحل المام  : 

 . المطلب األول: من حيث مكونات الرسالة ومضمونها 

 الدعويببة المسببتفادة مببن رسببائل  فوائببدالعبببر وال: المطلببب الثبباني

 الرسول  

 عموميا ال سالا لةافا اصما:المبحل اصو :  (1

 وسوف نقناو  ذذا المبحل من اال  تو يا مسلبين أساسيين وذما:

 المسلا اصو : عموميا الش يعا اإلسالميا.

والذي جعلني أتحدث في ذذا المو وت فىي ذىذا المةىاإل ذىو أإل عنىواإل بحضىي 

ن ذىذا من أأب  اصدلىا علىى عموميىا الشى يعا اإلسىالميا لىذا أتةلىا بةىالم مىوجز عى

المو وت فمن بديهات اإلسىالم وبى،اتو اصبىليا أنىو جىا  لعمىوم البشى  ولىا يىأت 

َوَما أَْنَسْلنَاَك إ الَّ لسا ،ا من الناس معينا أو لجن  ااص من أجناسها ، قا  تعالي )

نَّ أَْأضََ  النَّىاس  اَل يَْعلَُمىوإلَ  ا َولَة  ي   ا َونَذ  ي   قُىْا يَىا أَيََهىا لي )وقىا  تعىا(3)( َأافَّا  ل لنَّاس  بَش 

ي لَىوُ ُمْلىُ  السَّىَماَوات  َواْصَْنض  اَل إ لَىوَ إ الَّ ُذىَو  يع ىا الَّىذ  النَّاُس إ نّ ي َنُسوُ  َّللاَّ  إ لَىْيُةْا َجم 

ُن ب ىا َّ  َوَأل َمات ىو   ي يُىْ م  ىّي  الَّىذ  نُوا ب ىا َّ  َوَنُسىول و  النَّب ىّي  اْصُّم  يىُ  فَىمَم  َواتَّب عُىوهُ  يُْحي ي َويُم 

( وعموم اإلسالم ذذا غي  مقصون على فق ة معينا مىن الىزمن أ 4) (لَعَلَُّةْا تَْهقَدُوإلَ 

وجيا ااص من اصجيا  وإنما ذو عام في الزماإل أما ذو عام فىي المةىاإل ، ولهىذا 

فهىىو بىىاق ال يىىزو  وال يقغيىى  وال ينسىىا ، الإل الناسىىا يجىىا أإل يةىىوإل فىىي فقىى ة 

الناسا جز يا  أو أليا  ، وحيل أإل اإلسالم اقا الشى ا ا السىابقو المنسوخ سوا  أاإل 
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ألها وأإل محمدا  بلي هللا عليا وسلا ذو ااتا اصنبيا  والم سلين ، فمعنىى ذلى  أإل 

َما الش ا ا واإللهيا انقسع  وأإل الوحي اإللهي لا يعد ينز  على أحد ، قا  تعالي )

ْن َحَ جٍ ف يمَ  ىْن قَْبىُا َوَأىاإَل َأاإَل َعلَى النَّب ّي  م  يَن َالَىْوا م  ُ لَوُ ُسىنَّاَ َّللاَّ  ف ىي الَّىذ  ا فََ َض َّللاَّ

ا ا َمْقدُون  وعا ذذا ال يقصون أإل ينسا اإلسالم أ ويغيى ه  ىي  وقىد  (5) (أَْمُ  َّللاَّ  قَدَن 

يقىىا  ذنىىا : لمىىاذا أانىى  الشىى يعا اإلسىىالميا ااتمىىا الشىى ا ع اإللهيىىا وإبقىىا  بىىاب 

يا م،قوحا  ؟ والجواب ، ال ، صإل تنزيا الش ا ع لي  من قبا العبىل ال ساالت اإلله

واللهو ، وإنما ذو لسد نقص في تشى يع سىابي أو ال أمىا لىو بقشى يع الحىن مناسىا 

لمسقول البش يا وحيل إإل الش يعا اإلسالميا جا ت بهذا الةمىا  سىدت أىا مىا لىا 

السىابقا فىال حاجىا وال  تأت بو الشى ا ع السىابقا وأأىدت مىا جىا ت بىا ذىذه الشى ا ع

يىنَُةْا َوأَتَْمْمىُ  َعلَىْيُةْا داعي لمجي    يعا أا ي قا  تعالي )..... اْليَْوَم أَْأَمْلُ  لَُةْا د 

ثْىٍا فَىإ إلَّ  ين ا فََمن  اْ ُس َّ ف ي َمْمَمَصىٍا َغْيىَ  ُمقََجىان اٍل إل   ْساَلَم د  يُ  لَُةُا اإْل  ن ْعَمق ي َوَن  

َ َغ،ُوٌن َنح   فمع ذذا الةما  والقمام ال داعي لمجي    يعا أا ي، وحيىل (6) ( ياٌ َّللاَّ

 . ال   يعا أا ي فال نسو  أا  بعد محمد 

وعمىىوم الشىى يعا اإلسىىالميا وبقالذىىا وعىىدم قابليقهىىا للنسىىا والقبىىديا والقغييىى  

بلقنقىىيص أو الزيىىادة أىىا ذلىى  يسىىقلزم عقىىدا  وعىىدال  أإل تةىىوإل قواعىىدذا وإحةامهىىا 

ع ما جا ت بو على نحو يحقي مصالا الناس أا عص  ومةاإل وي،ي وبنالذا وجمي

بحاجاتها وال ي يي بها وال يقملال عن أي مسقول عا  يبلغىو المجقمىع البشى ي . 

إإل ذذا والحمد هلل مقواف  في الش يعا اإلسالميا صإل هللا تعالي وذو العليا المبي  اذ 

جعىىا قواعىىدذا وأحةامهىىا جعلهىىا عامىىا الزمىىاإل والمةىىاإل وااتمىىا لجميىىع الشىى ا ع 

بالحا لةا زمن ومةاإل ومهيأة للبقا  واالسقم ان لهذا العمىوم .. إإل مىا قلنىاه وذىو 

الحىىي ويىىد  عليىىا واقىىع الشىى يعا اإلسىىالميا وابيعىىا مباد هىىا وأحةامهىىا وأفةانذىىا 

 ومناذجها . 

 المسلا الضاني: أذميا و  ونة المد اإلسالمي  

عموميا الش يعا اإلسالميا وأمالها بعد أإل اسقع  نا في المبحل اصو  

وعدم قابليقها للنسا أو  القغيي  وبذل  فإإل ال سالا إنما ذي عاما في الزماإل أما 

, وأذل  فهي  ذي عام في المةاإل ولهذا فهي باقيا وال تنقهي بموت ال سو  

َوَما ليس  موجها صما واحدة فحسا وإنما موجها للعالا بأس ه أما قا  تعالى )

نَّ أَْأضََ  النَّاس  اَل يَْعلَُموإلَ أَنْ  ا َولَة  ي   ا َونَذ  ي    (.7( )َسْلنَاَك إ الَّ َأافَّا  ل لنَّاس  بَش 

أإل ي سي أس  الدعوة لجميع اصما لمن يمل،و من  لذا أاإل على ال سو  

المسلمين ويدعا اسقمدام اصساليا والوسا ا الالزما لدعوة أما ممقل،ا في العقا د 

د والسبات واللغات عن سا   الجزي ة الع بيا , ولا يةن ذل  بالسبع في والققالي

ولةن أاإل ذناك الوق  المناسا لبدايا عموم الدعوة لسا   اصما  بدايا دعوتو 

 ودعوتها.

 بدأ بذل بلا الحديبيا فقد  منذ أإل عقد ال سو  وقد ابقدأت ذذه الم حلا 
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ا با تجاوزذا إلى ما ونا  حدود إلى أا اف الجزي ة الع بي في الدعوة المد

الجزي ة الع بيا مع ق يش وما تال ذل  من إا ات يهود  ما  الحجاز في ايب  

لا يأ  جهدا لنش  ، فإإل ال سو   ووادي الق ل وتيما  وفدك إلى سيادة اإلسالم

اإلسالم اانج حدود الحجاز، وأذل  اانج حدود الجزي ة الع بيا, وقد عب  عليو 

الم عن ذذا المنهج قوال  وعمال  من اال  إنسالو عدد ا من ال سا الصالة والس

والمبعوثين إلى أم ا  الجزي ة الع بيا وإلى ملوك العالا المعاب  اانج الجزي ة 

 الع بيا. 

وتعد ذذه المسوة نقسا تحو  ذاما في تانيا الع ب واإلسالم لي  صإل 

سالم فحسا، ولةن صإل ال سو  سوف يوحد ع ب الجزي ة الع بيا تح  نايا اإل

 وقد تهي وا واسقعدواذ ال  الع ب بعد أإل اعقنقوا اإلسالم وتمضلوا نسالا السما  

  (8)حما الدعوة اإلسالميا إلى البش يا أافال

 ال سا ا أأحد أساليا الدعوة :  المبحل الضاني: اسقمدام ال سو   (2

عمىىا  دعىىوة الزأسىىاليا فىىي  لىىدعويالمىىنهج ا قىىد أو ىىا لنىىا ال سىىو  و

، فىإلى جانىا دعىوة اصمى ا   إلى ما يجا أإل تةوإل عليىو وسىا ا الىدعوةووالملوك 

 م اسىىلاالأسىىلوب ا جديىىد ا مىىن أسىىاليا الىىدعوة وذىىو  ال سىىو   أنسىىى والشىىعوب

 السىىقمدام ذىىذا اصسىىلوب المقمضىىا فىىي، وأىىاإل  لملىىوك ونلسىىا  القبا ىىال وال سىىا ا

نز فىىي داىىو  بع ىىها اإلسىىالم بىىاال هإنسىىا  ال سىىا ا إلىىى الملىىوك واصمىى ا  أثىى 

وإظهان الود مىن الىبعا اراى ، أمىا أشى،  ذىذه ال سىا ا مواقىال بعىا الملىوك 

؛ وبىذل  حققى  ذىذه ال سىا ا  واصم ا  مىن الىدعوة اإلسىالميا ودولقهىا فىي المدينىا

نقىىا ج أضيىى ة, واسىىقساع  الدولىىا اإلسىىالميا مىىن اىىال  ندود ال،عىىا الممقل،ىىا تجىىاه 

اال سا ا أإل تنقهج نهج   ا ومقميز   ( .9) ا سياسيًّا وعسة يًّا وا ح 

وال سىا ا فىي مجملهىىا تقىألال مىن عنابىى  أساسىيا وذىو الةقابىىا , إ ىافا إلىىى 

ماأاإل يميزذا في عص  ال سو  أأحدث وسىا ا العصى  فىي الةقابىا وذىو المىاتا , 

ومن جها أا ل أساليا ال سا ا فىي م ىمونها وذىذا ماسىنقاولو فىي ذىذا المبحىل 

  مسالا أساسيا مقمضلا فىي نبىذة عىن تسىون الةقابىا الع بيىا ومىاوند من اال  ثال

عن ااتا النبي بلي هللا عليو وسلا والمسلا اصاي  ذو وبال لل سا ا وأسىلوب 

 أقابقها .

 المسلا اصو : تسون الةقابا الع بيا  

نظ ا  الإل ال سالا أاإل اعقمادذىا اصو  والميى  علىى الةقابىا لىذا فمىن اصذميىا 

تسىىون الةقابىىا الع بيىىا  فقىىد أىىاإل العىى ب فىىي الجاذلىىا أميىىين ، ال يعىى ف  تو ىىيا

الق ا ة والةقابىا إال قليىا مىنها ، فلمىا جىا  اإلسىالم أاىذ يح ىها علىى تعلىا الةقابىا 

وعلى العلا والقعلا . وأاإل ااقالاها بعد ال،قوح باصعاجا مهي ا  لهىا أإل يق،ىوا مىنها 

إلىى بعىا فىي مو ىوت معىين . وقىد  على فة ة الةقاب وأنا بحال يجمع بع ها
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ااذوا يقحولىوإل سى يعا  مىن امىا أميىا ال تعى ف مىن المعىانف إال مىا حىواة الصىدن 

وودعقو اصذاإل إلى اما أاتبىا . تىدوإل معىانف الع بيىا واإلسىالميا وا ىحا بعىا 

 المصن،ات وم ي،ا إلي ذل  بعا المعانف اصجنبيا . 

 بيىا المالصىا أابىان لبىا ها فىي وأاإل من أوا ا مىا ع،ىوا بىو مىن معىانفها الع

الجاذليا وأنسابها وأ عانذا ومن ثىا أضى  بيىنها علمىا  النسىا وأبىحاب اصابىان 

للهجى ة ، ولىا مجىال   70ومن أ ه ذا وغ،ا من حنظلو السدوسي المقىوفي سىنا 

عند معاويىا دّونى  فىي أقىاب لىو اسىمو )الق ىاف  والقنىاح ( وذىي تىدون بيىنها فىي 

سأ  معاويا عن قبا ا الع ب ويجيبو دغ،ا بعبانات بليغا . أسلوب حواني ، وإذ ي

وقد أحق،ظ الجاحظ في البياإل ببعا إجابات منها . وبجانا ذل  نجىد القبا ىا تعنىى 

بأابانذا في الجاذليا فقنىدونها وتةىاث  ذىذا القىدوين فىي الةوفىا حيىل أانى  تعىيش 

اد ال اويىا أإل يحملىوا الع بيا مما اتاح ال، با لل واة من امضىا  حمى ااالنسقق ااي

مادة غزي ة من الشع  الجاذلي وأا ما يقصا بو من أابان وأيام وبين أيدينا أابان 

ممقل،ا تد  على أإل الشع  اإلسالمي أاإل يةقا ويدوإل من ذل  مىا ي ويىو الجىاحظ 

عن ذي الَ ما من أنا أاإل يقو  لعيسي بن عم  )أأقىا  ىع ي فالةقىاب أحىا الىّى 

 ابي ينسي الةلما وقد سه  في البها ليلقا في ع في مو ىعها من الح،ظ صإل اإلع

 ألما في وزنها ثا بنشدذا الناس والةقاب ال ينسي زال يبد  أالما  بةالم( 

وعنايا الع ب في ذذا العص  بقدوين أابىان الجاذليىا وأنسىابها وإ ىعانذا ال 

ا بلىىدة تقىاس إلىىى عنىىايقها بقىىدوين أىىا مىىا تصىىا بىىدينها الحنيىىال فقىىد تأسسىى  فىىي أىى

إسالميا مدنسا دينيا عني  بق،سىي  الىذأ  الحةىيا ونوايىا الحىديل النبىوي وتلقىين 

( . وأاإل أضي وإل مىن المقعلمىين فىي ذىذه المىدانس 10الناس ال،قو و  وإل القش يع )

يح بوإل على تدوين ما يسمعونو وقد ا قه  ابن عباس في مةا بما أىاإل يحا ى  

 ه ن،  مىن القىابعين أمضىا  مجاذىد وعسىا  في ت،سي  الق اإل الة يا وحما عنا ت،سي

ويقو  ابن حنبا )بمص  بحي،ا في الق،سي  عىن ابىن عبىاس نواذىا علىى بىن أبىي 

الحا لو نحا نجا فيها إلى مص  قابدا  ما أاإل أضي ا ( وال يحما ت،سي  السب ي 

ت،سي  ابن عباس وحىدة بىا يحمىا أي ىا  أىا مىا نواه الى واة عىن معابى يو أمضىا  

مسىىعود وأبىىّي بىىن أعىىا وقىىد أاىىذت تعظىىا ذىىذه المىىادة بمىىا أ ىىاف إليهىىا  عبىىدهللا بىىن

القىىابعوإل ومىىا نشىى  فىىي أإل أضيىى ا  منهىىا دّوإل فىىي ذىىذا العصىى  وإال مىىا وبىىل  إلىىى 

السب ي ، وأاإل الصحابا والجيا اصو  مىن القىابعين يقى ددوإل فىي تىدوين الحىديل 

القدوين فيىو . وعلىى للهج ة فيدونو ويقابع  124ويعنى بذل  الزذ ي المقوفي سنا 

نحو ما لاذو في تدوين الحديل والق،سي  أاذوا في تدوين ال،قو واابا تالميذ ابن 

مسعود أما يالحظ ذل  ابن القيا الجوزيا فأنها حّ نوا فقياه ومذذبا فىي القشى يع . 

ويذأ  جولد تسيه  أإل ع وة بن الزبي  أان  لو أقا فقو ااق ق  فىي أ مىقها أنهىا 

دبوإل الىىذين ينبغىىي أإل يلقزمىىوا بنقىىا واذىىا ومىىن ثىىا عنىىوا بنقىىاوي علىىى الهىىادوإل المهىى

وأق يقا ويظه  أإل أو  من ألال فيها سليا بن قي  الهاللي معاب  الحجاج وذأ  
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جولىىد تسىىيه  أنىىا يوجىىد فىىي المةقبىىا االمب وزيىىا بميالنىىو ممقصىى  فىىي ال،قىىو اسىىما 

 )مجموعا زيد بن علي(.

ال سىو  بىلى هللا عليىا وسىلا وممىن  وأاذت تدّوإل منىذ القى إل اصو  مغىازي

للهجى ة  105عنوا بها ع وة بىن الزبيى  وأبىاإل بىن عضمىاإل بىن ع،ىاإل المقىوفي سىنا 

. وأاذت تنظا إليها مادة تانيمىو إسىالميا عىن 114ووذا ابن منبهو المقوفي سنا 

ال،قىىوح وأابىىان المل،ىىا  ال ا ىىدين وال،ىىا  بنىىي أميىىا واالفىىا ابىىن الزبيىى  ومققىىا 

أىىا ذلىى  ألىىال الم ناىىوإل ال،ه سىى  البىىن النىىديا فىىي بيىىاإل أسىىما ها  الحسىىيني ومىىن

. وابىن اسىحاق المقىوفي  146وعلى نأسها محمد بن السا ا الةلبىي المقىوفي سىنا 

 .  150سنا 

المسلىىا الضىىاني: ذأىى  مىىا وند فىىي ااتمىىا ) اقمىىو ( بىىلى هللا عليىىو وسىىلا إإل 

ف البحل اصساسىي . مناسبا ذأ ي لهذا المو وت في ذذا المو وت صإل أحد أذدا

وذو وسا ا ال سو  بلى هللا عليىا وسىلا ، الملىوك . أىاإل اعقمىاده اصساسىي علىى 

ذذا المقا صإل أّي نسالا البد وأإل يُضْبََ  إثباتا  ال يدالو    فيمن أنسا ذذه ال سالا 

فل بما أان  ال سىالا م،قعلىا وأانى  الوسىيلا القىي اتمىذذا ال سىو  بىلى هللا عليىا 

 ذي الماتا أو المقا. –الغ ض وسلا لهذا

لمىىا أناد ال سىىو  بىىلى هللا عليىىا وسىىلا أإل يةقىىا إلىىى الملىىوك يىىدعوذا إلىىى 

اإلسالم قيا لو: إنها ال يقبلوإل إال وعليىا اىاتا ، فاتمىذ النبىي بىلي هللا عليىا وسىلا 

ااتما  من ف ا، نقشو، محمد نسو  هللا وأاإل ذذا النقش ثالثا اسس  : محمد سس  

، وهللا سس  ، وذةذا محمد نسىو  هللا قىا  علىي بىن ب ذىاإل الىدين  ، ونسو  سس 

الحلبي : أي ولما أناد أإل يةقا للملوك قيا لو: يىا نسىو  هللا أنهىا ال يق  ىوإل أقابىا 

إال إذا أاإل ممقوما : أي ليةوإل في ذل  إ عان بأإل اصحوا  المع و ا عليها ينبغي 

ذا وا ىا إذا أىاإل المىقا عليهىا بعىد أإل تةوإل مما ال يسلع عليها غي ذا. وفيىا أإل ذى

ايها . ويجعا عليها نحو  مع ويمقا فوق ذل . والظاذ  أإل ذلى  لىا يةىن، وحين ىذ 

يةوإل الغ ض من ذلى  أمىن القزويى  لبعىده مىع المىقا. فاتمىذ بىلى هللا عليىا وسىلا 

ااتما  من ف ا، أي بعد أإل أتمذ ااتما  من ذذىا، فاققىدي بىو بىلى هللا عليىا وسىلا 

ان من أبحابا، فصنعوا اواتيا من ذذا، ولمىا لىب  نسىو  هللا بىلى هللا ذو اليس

عليا وسلا ذل  لب  أبحابا اواتيمها ،فجا  جب يا عليا السالم بعدة من الغد بأإل 

لي  الذذا ح ام علىى ذأىون أمقى ، فسى ح نسىو  هللا بىلي هللا عليىا وسىلا ذلى  

ا ثالثىا اسىس : محمىد الماتا، فس ح أبىحابا اىواتيمها، وأىاإل نقىش ااتمىا ال، ى

 سس ، ونسو  سس  ، وهللا س . 

قلىى  ويضبىى  ذلىى  مىىا وند فىىي البمىىاني عىىن ابىىن عمىى  ن ىىي هللا عنهمىىا أإل 

نسو  هللا بلي هللا عليا وسلا أتمذ ااتما  من ذذا ، أو ف ىا ، وجعىا فصىو ممىا 

 يلي أ،ا، ونقش فيو: محمد نسو  هللا ،  فلقمذ الناس مضلو ، فلمىا نلذىا قىد اتمىذوذا

نمى بو وقا : ال ألبسا أبدا  ، ثا أتمذ ااتما  من ف ا فاتمذ الناس اواتيمها ال، ىا 
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. قا  بن عم : فلب  الماتا بعد النبي بلى هللا عليا وسلا أبو بةى  ، ثىا عمى  ، ثىا 

 عضماإل ثا وقع من عضماإل في ب   أني . 

و وعىىن أنىى  بىىن مالىى  ن ىىي هللا عنىىو قىىا  :)لمىىا أناد ال سىىو  بىىلي هللا عليىى

وسلا أإل يةقا إلي ال وم  قيا لو : إنها لن يق  وا أقاب  إذا لا يةن ممقوما ، فاتمىذ 

 ااتما  من ف ا ونقشو : محمد نسو  هللا فةأنما أنظ  في بيا و في يده. 

وعن أن  أإل أبا بة  ن ي هللا عنو لما أسقملال أقا لو ، وأاإل نقىش المىاتا 

  سس  . ثالثا أسس  : محمد سس  ، ونسو  سس  ، وهللا

وذأ  على بن ب ذاإل الدين الحلبي قا : )وفي حىديل مو ىوعي : أىاإل نقىش 

ااتما بدق هللا . وفي نوايا  اذة أنا بيا هللا محمد نسىو  هللا ، واصسىس  الضالثىا 

فق أ من أس،ا إلى فوق، محمد أا  اصسس  ، ونسو  في الوس  ، وهللا فوق ، أذا 

)والذي يظهى  لىي أإل الةقابىا أانى  مقلوبىا حيىل قا  بعا أ مقنا . قا  في الندن ، 

أذا اقا بها يمقا على االسقوا  أما في اواتا الةب ا  اليوم . واىقا بىلي هللا عليىا 

وسلا بذل  الماتا الةقا وأاإل في يده الش ي،ا ، ثا في يد أبي بة ، ثا في يد عمى ، 

سىنا القىي تىوفى ثا في يد عضماإل ن ي هللا تعالى عنها ، حقى وقع ب   أني  في ال

 ( .  11فيها عضماإل ن ي هللا عنا فالقوة ثالثا أيام فلا يجدوه )

وذأ  أإل ذذا الماتا الذي أاإل في يده بلى هللا عليا وسلا ثا في يد ال،ىا  مىن 

بعدة أاإل الماتا الحديد الذي أاإل مسليا  بال، ا وأنا الذي أاإل في يد االد بن سعيد 

:  نقشىو ، قىا  االىد محمىد نسىو  هللا فقىا   مسىألا مىا بن العاص ، فى أ النبىي 

أا حا إلّي ، فأاذة ال سو  بلى هللا عليو وسلا فلبسو فةاإل في يده ثا ال،ىاله مىن 

 بعدة . 

قا  اإلمام النووي نحمىا هللا : القمىقا فىي الىيمن أو اليسىان أالذمىا بىا فعلىا 

نىا واليمىين يهىا عن النبي بلى هللا عليا وسلا ، ولةنا فىي اليمىين أف ىا ، صنىا زي

أولى ذذا أالمو. أي وصإل ابن حاتا نقا عن أبي زنعو أنا أاإل في يمينو بىلى هللا 

عليو وسلا أأض  من يسىانه وأىاإل يجعىا فصىا ممىا بلىي أ،ىا أإل المىاتا الىذي يلبسىا 

 بلى هللا عليا وسلا يوما  وألقاه أاإل من الذذا وقيا أاإل ذل  الماتا من الحديد .

 ونات ال سالا وم مونها المسلا الضالل : مة

ال سالا من أقدم الوسىا ا غيى  المبا ى ة وقىد اسىقمدامها سىليماإل عليىا السىالم 

عنىىدما أنسىىا إلىىى الملةىىا بلقىىي  يىىدعوذا لدسىىالم ، واسىىقمدامها نسىىولنا بىىلى هللا 

عليىىو وسىىلا بعىىد الحديبيىىا عنىىدما أنسىىا ال سىىا ا إلىىي الملىىوك واصمىى ا  يىىدعوذا 

ا ذا فيو من ال ال  وذي من أأض  ال سا ا غي  المبا ى ة لدسالم ويقةب  عليها م

 تأثي ا  بصاحا المنة  أذا أحسن ال سا بياغقها بالحةما والموعظا الحسنا . 

المقدما : والمقدما لل سالا بمضابا الحليا للس،ا قبا فسمو وأالبنج  -أ

صجىى ا  العمليىىا الج احيىىا لىىو ، فمىىاذا سيحصىىا للس،ىىا أإل فسمنىىاه قبىىا أن ىىاعا 

الحليا وماذا سيحدث للم يا لو أج ينا لو العمليىا دوإل أإل نعسيىو البىنج فممىا ال ب
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   فيو أنو اسقنقج نقا ج سلبيا للس،ا والم يا ، مما ال يحما عقبىاه ، وأىذل  لىو 

أنسلنا ال سالا دوإل المقدما فأنا نبما أدت إلىى نقىا ج سىلبيا لىا نقوقعهىا تى دي إلىى 

ا . فالمقدمىا ذىي القىي تمهىد للمو ىوت وعلىى تأجيا المنة  وإب ان أبحابا عليى

ذذا فالبد أإل تحول المقدما على ثنا  لبعا المصا  الحسنا عنىد بىاحا المنةى  

أو ثنا  لبعا المصا  الحميدة والمواقال السيبىا لقبيلقىو أو بعىا نمىوز قبيلقىو أو 

أبيا أو جدة أو تحول علىى  ى ح صبىا مىن اصبىو  أو معنىي مىن المعىاني علىي 

ق لنيا أو حديل   يال أو مضا مشهود ، أو تحقىوي علىى تىذأي ه بموقىال   ةا أيو

قديا لو ، أو ألما ايبا قالها لىو قبىا اقق انىو للمنةى  ف بمىا يح ى  ذلى  فيىو النمىوة 

 تجعلو أأض  تقبال  للا المو وت.

 -لا المو وت : -ب

وفيىا يةقىا بىىلا المو ىوت ويبقعىىد فيىو عىىن االسىق،زاز مىىا اسىقسات ويبسىى  

مقان أسها الةلمىات ويبقعىد عىن اإلاالىا ولىيةن مىا أناد إنةىانا مىدعوما  المعاني وي

باصدلىىا مىىن الةقىىاب والسىىنا وأقىىوا  الصىىحابا ن ىىي هللا عىىنها ، والصىىالحين أو 

مدعوما  باصدلا القانيميىا وألمىا أانى  ال سىالا مدعومىا باصدلىا ألمىا أانى  أدعىى 

 للقبو  .

 -الماتما : -ت

ولةنها ال تملو غالبا   اوعها على مو وت ال سالوتقنوت الماتما وتعقمد في تن

 في نسا ا اإلنةان في أبلين مهمين :

 الق غيا والق ذيا .  -اصو  :

وفيا تبياإل الدافع إلنسا  ال سالا والقي يبين فيها الم سا مدل حبىا  -الضاني :

و ى،ققو وح بىو علىى بىاحا المنةى  . اصمىى  الىذي دفعىا إلنسىا  ال سىالا حقىىى 

  سا أنا لا يةن قصد الم سا ؟؟؟ والة اذيا واالسقنقاص من قيمقو . يع ف الم

المبحل الضالل : زمن إنسىا  أقبىا بىلى هللا عليىو وسىلا ونسىلو الم سىلا  (3

 بها.    

أت،ي علما  السي ة والصحاح على أإل اإلنسا  إلي الملوك واصم ا  أىاإل بعىد 

ديبيىىا أم أىىاإل بعىىد عمىى ة الحديبيىىا وقبىىا ال،ىىقا ، ولةىىن ااقل،ىىوا أأىىاإل بعىىد بىىلا الح

الق ا  أم أاإل بعد م تا , ومن المق،ي عليىا أإل الصىلا أىاإل فىي السادسىا والعمى ة 

 أان  في السابعا وم تا أان  في الضامنا. 

فهذه أقوا  ثالثا في زمن اإلنسا ، وذأ  اإلمام ابن اصثي  أإل زمىن اإلنسىا  

أاإل في أوااى  السىنا السادسىا أاإل في السنا الضامنا ، وذأ  اإلمام الوافدي اإل ذل  

وأي ا علي بن ب ذاإل الدين الحلبي ، وب،ي ال حمن المبانأ،وني . قىا  فىي ابىن 

( :)ذأ  الوافدي أإل ذل  أاإل فىي أاى  سىنا سى  فىي ذي الحجىا 12أضي  نحما هللا )

بعد عم ة الحديبيا ، وذأ  البيهقي ذذا ال،صا ثىا ذىذا المو ىوت بعىد غىزوة م تىا 

االف بينها أإل بدا ذل  أاإل قبا فىقا مةىا وبعىد الحديبيىا لقىو  أبىي وهللا اعلا، وال 
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س،ياإل له قا حيل سألو ذا يغدن فقا  ال ونحن منو في يده ال ندنل ما ذىو بىانع 

فيها . وفي ل،ظ البماني وذل  في المدة القي مىاذّ فيهىا أبىو سى،ياإل نسىو  هللا بىلي 

ا بىين الحديبيىا ووفاتىو عليىو هللا عليو وسلا . وقىا  محمىد بىن إسىحاق : أىاإل ذلى  مى

  ذلىى  ذاذنىىا وإإل أىىاإل قىىو  الوافىىدي محىىقمال  وهللا أعلىىا . وقىىد السىىالم . ونحىىن نىىذأ

نوي مسلا عن يوسال بن حماد المعنى عن عبد اصعلى عن سعيد ابن أبىي ع وبىا 

عن ققادة عن أن  بن مال  أإل نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا أقىا قبىا م تىو إلىي 

ا (  قلى  : أس ي وقيص  وإلي النجا ي وإلي أا جبىان يىدعوذا إلىى هللا عىز وجى

وأعجبني في ذذا الباب ما ذأ ه الشيا محمد أبو زذ ة قا  : )وإإل الذي نمقانه أنا 

أاإل بعد عم ة الق ا  وقبا موتو وذل  صإل عم  وابن العالي ا ج من مةا م يدا 

الهج ة إلى الحبشا بعد عم ة الق ىا  وقىد الققىي فىي الحبشىا بمىن بعضىا نسىو  هللا 

لنجا ي ، أما أنا الققي في أثنا  ذذابو إلىى المدينىا بمالىد بلى هللا عليو وسلا إلى ا

بن الوليد ، وقد أان  إنادة االد بن الوليد الذذاب إلى مةا وألماتو في الىدعوة إلىى 

إتبىىات محمىىد ن ىىي هللا عنىىا عقىىا عمىى ة الق ىىا  مبا ىى ة . وأإل السىىياق القىىانيمي 

ام أىىاإل قبىىا م تىىا الإل يضبىى  أإل الةقىىاب إلىىى ملىى  الىى وم ، وأميىى  الغساسىىنا فىىي الشىى

غزوة م تا أان  بسبا ققا بعا من اسىلا مىن الشىام وبسىبا ققىا ال سىو  الىذي 

ألي أمي  الغساسنا والسبا مققدم على المسبا فةاإل الةقاب بال نيا  بعضا النبي 

سابقا  على مسببا وذو غزوة م تىا . وفىوق ذىذا ألىو فىإإل السىنا الصىحيحا تصى ح 

ا م تىا ، فقىد نول مسىلا بسىنده عىن أنى  بىن مالى  أإل بأإل اإلنسا  إلى الملوك قبى

 نسو  هللا بلى هللا عليا وسلا أقىا قبىا م تىا إلىى أسى ي وقيصى  إلىى النجا ىي

 .والى أا جبان يدعو لها باإلسالم

قل : وبهذا يسق  قو  من قا  أنا ذل  أاإل في السنا السادسا أو القاسعا لقىوة 

نا السىابعا وبدايىا السىنا الضامنىا أي بعىد أدلا من قىا  بأنىا ذلى  أىاإل فىي أوااى  السى

عم ة الق ا  وقبا م تا وذذا نأل محمد أبو زذ ة . وهللا تعالي أعلا وذو ؟ الذي 

تسم ن أليو الىن،  وي تىاح معىو ال ىمي  ، مىع العلىا أنىا وند ذنىاك أزمىاإل اابىا 

بعا ال سا ا مضا نسالا أس ي عظيا ال، س قبا أنسل  فىي القاسىعا وأمىا قلنىا 

الىىزمن ثابىى  فىىي أوااىى  السىىنا السىىبعا وبدايىىا السىىنا الضامنىىا فىىالجمع بينهمىىا أإل أإل 

بح  نوايا أإل زمن اإلنسا  أاإل في القاسعا يةوإل أإل ذناك نسالقاإل اصولي في 

 السابعا والضانيا في القاسعا وهللا تعالي أعلا وأحةا . 

نسلو إلى ( 13أما سبي وأإل أوندنا ) بعل نسو  هللا بلى هللا عليو وسلاوقد 

 :وذا الملوك

 ( فبعل دحيا بن الي،ا الةلبي، إلى قيص  مل  ال وم، واسمو ذ قا.1)

( وبعل عبد هللا بن حذافا السهمي إلى أس ل اب ويز بن ذ مز، مل  2)

 ال، س.

 ( وبعل عم و بن أميا ال م ي، إلى النجا ي مل  الحبشا.3)
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باحا اإلسةندنيا،  بلقعا اللممي، إلى المقوق  (أبي)( وبعل حااا بن 4)

 ومص .

( وبعل عم و بن العابي؛ إلى جي،  وعياذ  ابني الجلندي اصزديين، 5)

 ملةي عماإل.

عام  بن ل ي، إلى ذوذة ابن علي،  (أحد بني)( وبعل سلي  بن عم و 6)

 المل  على اليماما، وإلى ثماما بن أثا ، الحن،يين.

 العبدي مل  البح ين. ( وبعل العال  بن الح  مي إلى المنذن بن ساول7)

   ( وبعل  جات بن وذا اصسدي، من أسد ازيما، إلى الحانث8)

المبحىىل ال ابىىع: نصىىوص أذىىا نسىىا لو بىىلى هللا عليىىو وسىىلا إلىىى الملىىوك  (4

 واصم ا  .

سوف نقناو  في ذذا المبحل مقوإل ال سا ا القي أنسلها بلى هللا عليو وسلا 

لي ذأ   ىي  عىن البلىد الىذي وجهى  إلى الملوك وأذأ  نص أا نسالا وإإل تيس  

 إليا ال سالا 

 وإلي  أذا ذذه ال سا ا: 

إلى قيص  عظيا ال وم: اسا ذذا القيص  ذ قا ، أقا إليو  نسالقو 

 (14) وايا بحيحانفقد وندت ال سو  بلي هللا عليو وسلا يدعوه إلي اإلسالم 

لةلبي إلى ت من  نص أقاب النبي بلى هللا عليو وسلا الذي بعضو مع دحيا ا

بسا هللا »وذل  في مدة ذدنا الحديبيا وذو أما يلي:  (15) ذ قا عظيا ال وم

ال حمن ال حيا، من محمد نسو  هللا، إلى ذ قا عظيا ال وم، سالم على من اتبع 

الهدل: أما بعد فإني أدعوك بدعايا اإلسالم، أسلا تسلا ي ت  هللا أج ك م تين، فإإل 

قَاب  تَعَالَْوا إلى َأل َمٍا َسَواٍ  بَْينَنَا َوبَْينَُةْا ) ،تولي  علي  إثا اصنيسيين قُْا يَا أَْذَا اْلة 

ن دُوإل  هللا  فَإ إل  ا أَْنبَاب ا ّم  ذَ بَْعُ نَا بَْع   َك ب و  َ ْي  ا َوالَ يَقَّم  أاَلَّ نَْعبُدَ إ الَّ هللاَ َوالَ نُْش  

  (.16)إَل(تََولَّْوا فَقُولُوا اْ َهدُوا ب أَنَّا ُمْسل ُمو

ولقد تسلا ذ قا نسالا النبي بلى هللا عليو وسلا ودقي في اصم  أما في 

الحديل السويا المشهون بين أبي س،ياإل وذ قا الم وي في الصحيحين حين سألو 

عن أحوا  النبي، وقا  بعد ذل  صبي س،ياإل: )إإل أاإل ما تقو  فيو حقًّا فإنو نبي، 

نو منةا، ولو أني أعلا أني أالص إليو وقد أن  أعلا أنو اانج، ولا أأن أظ

  (17) لقجشم  لقا ه، ولو أن  عنده لغسل  عن قدميو(

الذي يق ا من اال  قصقو في ذىذه ال سىالا وحىوانه صبىي سى،ياإل أنىو نجىا 

 عيال الشمصيا محا للمل  وأاإل قد سيس  على قومو سيس ة نذيبا لدنجىا أإل 

 لقيام. من داا عليا البد أإل يسجد لو حقى يأذإل لو با

 إلى أس ل اب ويز مل  فانس: نسالقو  

أنسا النبي بلى هللا عليو وسلا بةقاب إلى أس ل مل  اإلمب ااونيا 

( 18) ال،انسيا، مع عبد هللا بن حذافا السهمي، أم ه أإل يدفعو إلى عظيا البح ين
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، ونص ال سالا أما أونده السب ي أالقالي:  فدفعو عظيا البح ين إلى أس ل

 ال حمن ال حيا من محمد نسو  هللا إلى أس ل عظيا فانس، سالم على بسا هللا»

من اتبع الهدل، ولمن باهلل ونسولو، و هد أإل ال إلو إال هللا وأني نسو  هللا، إلى 

  (19) «الناس أافا، لينذن من أاإل حيًّا، أسل ْا تسلَْا، فإإل أبي  علي  إثا المجوس

يىو وسىلا  ىققو وقىا  يةقىا إلىي ذىذا )فلما قى أ أقىاب( نسىو  هللا بىلى هللا عل

زقىىىوا أىىىا وذىىىو عبىىىدي فبلىىىص نسىىىو  هللا بىىىلى هللا عليىىىو وسىىىلا  فىىىدعا عليىىىو أإل يمَّ

 .(20)ممزق

ثا أقا أس ل إلي باذاإل وذىو علىى اليمىين : أإل أبعىل إلىى ذىذا ال جىا الىذي 

بالحجاز نجلين جدنين وفى نوايىا جلىدين فليأتيىاني بىو فبعىل بىاذإل قه مانىا وذىو 

أاتبا  حاسبا  وبعل معو ب جا من ال، س وأقا معهما إلىى نسىو  هللا  بابويو وأاإل

بلى هللا عليو وسلا يأم ه أإل ينصى ف معهمىا إلىي أسى ي ، وقىا  لبابويىو : ويلى  

أنظ  ما ال جا وألما وأتقني بمب ة فم ج الى جلين حقىى أتيىا السىا ال وسىأال عىن 

قبشى  قى يش ف حىا  وقالى  نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا فقيا ذىو فىي المدينىا فاس

أ،اأا أس ل أم  محمد وبال،عا ذذا ال جالإل إلى نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا 

في المدينا فداال عليو بابويو وألمىا وقىا  : أإل نبىي أقىا إلىي ؟؟ يىأم ه أإل يبعىل 

من عنده من ياتيو ب  فانص ف معنا إلي أس ي وأاإل ذذاإل ل جالإل قد داال على 

ا لحاذما واعنيىا  ىادبيها فقىا  بىلى هللا عليىو وسىلا مىن أم أمىا نسو  هللا وقد حلق

بذل  فقاال : نبنا أم نا بذل  فقا  : ولةن نبي أم ني بإع،ا  لحيقىي وقىص  ىانبي 

ثا قا  لهما : انجعا حقى تأتيقانى غدا  ، وأتي جب يىا إلىى نسىو  هللا أابى ة أإل هللا 

 أذا وأذا سل  على أس ي أبنو  ي وبو فققلا في  ه  أذا من 

فم جا من عنده حقى أتيا ، ما ذام وااب اه المب  فقا  : وهللا ما ذذا بةالم 

مل  حواني صني ال جا نبيا  أما يقو  . ولننظ إل ما قد قا  فإإل أاإل حقا  فأنا لنبي 

 م سا وأإل لا يةن فن ي فيو نأينا 

بي أس ل فلا يلبل باذام أإل قدم عليا أقاب  ي وبو ) أما بعد فأنى قد ققل  أ

ولا أققلو إال غ با  ل،انس لما اسقحا من ققا أ  افها وتجهيزذا في  فإذا جا ك 

أقابي ذذا فمذ لي الساعا عن قبل  وأنظ  ال جا الذي أاإل أس ي أقا إلي  فيو 

حقي يأتي  أم ي فيو فلما انقهي أقاب  ي وبو الى باذام قا  : إإل ذذا ال جا 

من فانس عن أاإل منها باليمين  قا  السهيلي ل سو  هللا فاسلا فأسلم  اإلنبا  

نحما هللا أاإل ققا أس ي ليلا الضالثا  العش  من جمادي اصو  سنا سبع من 

 الهج ة ، واسلا بازام سنا عش  

إلى النجا ي مل  الحبشا: ومما وند في بعا اإلنا  وال، ا ا  نسالقو 

اال  ما ع فا اإلنساإل عن  الواندة في بالد الحبشا وأذلها: الذي سيبادن للذذن من

الحبشا فونا  ويجزم بأإل ذذه البالد ويسةنها أناس فيها من اللين الشي  الةضي  

وفيها حا للمي  وذذا ثاب  في ااقيان نسو  هللا بلى هللا عليا وسلا الحبشا من 
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غي ذا ليهاج  إليها أبحابا عندما حب  ق يش عليها فةاإل عذابها في بادئ أم  

  ذذا االاقيان عند ح  ظنو بلى هللا عليا وسلا الحبشا على الدعوة ، وجا

غي ذا ليما ج ا ليها أبحابا عندما حب  ق يش عليها نةا  عذابها في بادئ أ م  

الدعوة ،وجا  ذذا االاقيان عند حسن ظنو بلى هللا عليو وسلا في الحبشا 

ة الحبشا وحاأمها اابا وأذلها عاما حيل قال  أ م سلمو بعد نجوعها من ذج 

)لما نزلنا أنض الحبشا جاوننا بها اي  جان النجا ي ، أمنا على ديننا ، وعبدنا 

هللا ال ن ذإل وال نسمع  ي ا  نة ذو( أي ا  ال ننسي  هادة نسو  هللا بلى هللا عليو 

  وسلا لهذه البالد فهي اي  دليا نسقد  بو على ما نقو  من اي يا تل  البالد.       

ي بلى هللا عليو وسلا إلى النجا ي مل  الحبشا فقد أنسلو مع أما أقاب النب

بسا هللا ال حمن ال حيا، من محمد » عم و بن أميا ال م ي وقد جا  في الةقاب: 

نسو  هللا، إلى النجا ي مل  الحبشا، أسلا أن ، فإني أحمد إلي  هللا الذي ال إلو إال 

إل عيسى ابن م يا نوح هللا ذو المل  القدوس السالم الم من المهيمن وأ هد أ

وألمقو ألقاذا إلى م يا البقو  السيبا الحصينا, فحمل  بو، فملقو من نوحو 

ون،مو, أما الي لدم بيده، وإني أدعوك إلى هللا وحده ال   ي  لو، والمواالة عن 

ااعقو، وأإل تقبعني وت من بالذي جا ني فإني نسو  هللا، وإني أدعوك وجنودك 

وقد بلغ  ونصح  فاقبلوا نصيحقي، والسالم على من اتبع إلى هللا عز وجا 

 (21) «الهدل

أما أقاب النبي بلى هللا عليو وسلا إلى المقوقص حاأا مص :  نسالقو  

, فلا تضب  من ا ق  وأذل  ند المقوق  إليو (22)إلى المقوق  حاأا مص 

سعن بحيحا، وال يعني ذل  ن،ي إنسا  الةقاب إليو، أما أإل ذل  ال يعني ال

بصحا النصوص من الناحيا القانيميا, ف بما تةوإل بحيحا من حيل الشةا 

. فلقد أوند (23) والم موإل غي  أنها ال يمةن أإل يحقج بها في السياسا الش عيا

( أإل النبي بلى هللا عليو وسلا بعل إلى المقوق  24محمد بن سعد في ابقاتو)

مع حااا بن أبي بلقعا  ج يا بن مينا مل  اإلسةندنيا وعظيا القب ، أقاب ا

ا وقانب اصم ، غي  أنو لا يسلا وأذدل إلى النبي بلى هللا  اللممي، وأنو قا  اي  

عليو وسلا عدة ذدايا أاإل بينها مانيا القبسيا، وأنو لما وند جواب المقوق  إلى 

 (25")  ن المبيل بملةو، وال بقا  لملةو»النبي بلى هللا عليو وسلا قا : 

وبعل نسو  هللا بلى هللا  المنذن بن الحانث باحا دمشي:إلى  نسالقو  

عليو وسلا  جات بن وذا أاا بني أسد بن ازيما، ب سالا إلى المنذن بن الحانث 

حين عودتو والمسلمين من الحديبيا، وقد ( 26) بن أبي  م  الغساني باحا دمشي

وك إلى أإل ت من نص ال سالا قولو: سالم على من اتبع الهدل، ولمن بو، إني أدع

  " ت من باهلل وحده ال   ي  لو يُبقى ل  ملة 

وأنسا نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا  إلى ذوذة بن على الحن،ي: نسالقو  

عند مقدمو من  (27) سلي  بن عم و العام ي بةقاب إلى ذوذة بن علي الحن،ي
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ق ا تو وقد ا ق ا ذوذة الحن،ي على ال سو  بلى هللا عليو وسلا بعد  ،الحديبيا

نسالقو إليو أإل يجعا لو بعا اصم  معو، ف فا النبي بلى هللا عليو وسلا أإل 

 .(28) يقبا ذل 

وأنسا بلى هللا عليو وسلا  إلى المنذن بن  ساوي أمي  البح ين: نسالقو  

بةقابو إلى المنذن بن ساوي العبدي أمي  البح ين بعد  (29) أبا العال  الح  مي

نقل  المصادن القانيميا أإل المنذن قد اسقجاب لةقاب انص افو من الحديبيا، و

النبي بلى هللا عليو وسلا فأسلا وأسلا معو جميع الع ب بالبح ين، فأما أذا البالد 

 من اليهود والمجوس فإنها بالحوا العال  والمنذن على الجزيا من أا حالا دينان

 عليو وسلا إلى , ونقا أبو عبيد القاسا بن سالم نص أقاب النبي بلى هللا( 30)

سالم أن ، فإني أحمد إلي  » المنذن بن ساوي ب وايا ع وة بن الزبي ، وجا  فيو:

هللا الذي ال إلو إال ذو، أما بعد فإإل من بلى بالتنا، واسققبا قبلقنا، وأأا ذبيحقنا, 

فذل  المسلا الذي لو ذما هللا، وذما ال سو ، فمن أحا ذل  من المجوس فإنو لمن 

 . (31) «إإل الجزيا عليوومن أبى ف

ذـ بعل النبي بلى هللا عليو وسلا عم و بن العاص 8وفي ذي القعدة سنا 

من »وقد جا  فيو:  (،32) بةقابو إلى جي،  وعبد ابني الجلندي اصزديين بعماإل

محمد النبي نسو  هللا لعباد هللا اصسبذيين ملوك عماإل، وأسد عماإل، ومن أاإل 

ا وأقاموا الصالة ولتوا الزأاة وأااعوا هللا ونسولو منها بالبح ين إنها إإل لمنو

وأعسوا حي النبي بلى هللا عليو وسلا، ونسةوا نس  الم منين، فإنها لمنوإل وأإل 

لها ما أسلموا عليو، غي  أإل ما  بي  النان ثنيا هلل ونسولو, وأإل عشون القم  

 بدقا، ونصال عشون الحا، وأإل للمسلمين نص ذا ونصحها، وأإل لها على

. وأوندت 33«المسلمين مضا ذل ، وأإل لها أنحا ذا يسحنوإل بها ما  ا وا

ا من الم ويات عن نسا ا أا ل لا تضب  من الناحيا  المصادن بعد ذل  عدد ا أبي  

 . (34) الحديضيا

 نسا ا ال سو  بلى هللا عليو وسلا تحليا المبحل المام  :  (5
ول هببو تحليببل وسببوف نتنبباول هبببا المبحببث مببن خببالل مطلبببين المطلببب األ

الرسبببائل مبببن حيبببث الشبببكل ال ببباهر  مبببن خبببالل مكونبببات الرسبببالة ومضبببمونها 

والمطلببب الثبباني هببو العبببر والببدروا الدعويببة المسببتفادة مببن رسببائله  ببلى   

 عليه وسلم .

 المسلا اصو  : من حيل مةونات ال سالا وم مونها .

للملوك واصمى ا   ولو ت،حصنا نسا ا ال سو  بلى هللا عليو وسلا القي بعضها

لا ن ذا تم ج عن ذذه العناب  الضالثا القي سبي وأإل ذأ ناذا في المسلىا الضالىل 

من المبحل الضاني وسوف نقناو  ذا أنبعا نسا ا بعل بها ال سو  بلى هللا عليو 

 وسلا. 



 د. عبد العزيز بن عبد الرحمن                                                           رسائل الرسول إلى ملوك األرض 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

104 

 -نسالقو بلى هللا عليو وسلا إلي أس ي :-أ

و  هللا إلىي أسى ي عظىيا المقدما : بسا هللا الى حمن الى حيا مىن محمىد نسى -

فانس سالم علىى مىن أتبىع الهىدي وأمىن بىاهلل ونسىولو و ىهد أإل ال الىو إال هللا وأإل 

 محمد عبده ونسولو . 

أدعوك بدعايا هللا فأنني أنا نسىو  هللا إلىى النىاس أافىا صنىذن مىن  -المقدما :-

 حيا  ويحي القو  على الةاف ين . 

 : فإإل أبي  فعلي  أثا المجوس  الماتما : ت غيا أسلا تسلا ، ت حيا-

 نسالقو إلى ذ قا :-ب

المقدما : بسا هللا ال حمن ال حيا من محمد نسو  هللا إلى ذ قا عظيا الى وم 

 سالم على من أتبع الهدل . 

 أما بعد فأني أدعوك بدعايا اإلسالم .  -المو وت :

وليى  فىأإل ت غيا أسلا تسلا ي ت  هللا أج ك م تين . ت ذيا فإإل ت -الماتما :

 علي  أثا 

اسقشىىهاد بىىدليا قىىا  تعىىالي ) قىىا يىىا أذىىا الةقىىاب تعىىالوا إلىىى ألمىىا سىىوا  بيننىىا 

وبينةا أإل ال نعبد إال هللا وال نش ك بو  ي ا  وال يقمذ بع نا أنبابا  من دوإل هللا فىإإل 

 تولوا فقولوا أ هدوا بأنا مسلموإل ( 

 نسالقو إلى المقوق  :  -ج

من ال حيا من محمد بن عبدهللا ونسىولو إلىى المقىوق  المقدما : بسا هللا ال ح

 عظيا القب  سالم على من أتبع الهدي 

 المو وت : أما بعد فأني أدعوك بدعايا اإلسالم . 

الماتمىىا : ت غيىىا أسىىلا تسىىلا وأسىىلا ي تىى  هللا أجىى ك مىى تين . ت حيىىا : فىىإإل 

 تولي  فأإل علي  أثا القب  . 

الوا إلى ألما سوا  بيننا وبينةا أإل ال نعبد إال اسقشهاد بدليا )يا أذا الةقاب تع

 هللا وال يقمذ بع نا بع ا ( 

 نسالقو إلى النجا ي: -د

المقدمىىا: بسىىا هللا الىى حمن الىى حيا مىىن محمىىد نسىىو  هللا إلىىى النجا ىىي ملىى  

الحبشا أسلا أن  فأنني أحمد إلي  الذي ال الو إال ذو، المل  القدوس السالم المى من 
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أإل عيسي أبن م يا نوح هللا وألمقو ألقاذا إلىي مى يا البقىو  لسيبىا  المهيمن وأ هد

 الحصينا فحمل  بعيسي فملقا هللا من نوحا ون،ما أما الي أدم بيده. 

وأنى أدعوك إلىى هللا وحىدة ال  ى ي  لىو والمىواالة علىى ااعقىو  -المو وت :

نودك إلى هللا وهللا وأإل تبقغي وت من بالذي جا ني فأنى نسو  هللا وأنى أدعوك وج

 عز وجا . 

الماتما: بيىاإل الىدافع لدنسىا  وقىد بلغى  ونصىح  فىاقبلوا نصىيحقي ت غيىا 

 والسالم على من أتبع الهدل.  

 الدعويا المسق،ادة من نسا ا ال سو    ،وا دالعب  وال: المسلا الضاني

  افققاحيا جميع ال سا ا بالبسملا 

سىلا القىي أنسىلها إلىى الملىوك نالحظ أإل جميع أقا ال سو  بلى هللا عليىو و

وال لسا  ي،ققحها بلى هللا عليو وسلا بالبسملا، والبسملا ليا من أقىاب هللا تبىانك 

وتعىىالى, وفىىي تصىىدي  الةقىىاب بهىىا أمىىون مهمىىا، أاسىىقحباب بىىد  الةقىىا ببسىىا هللا 

ال حمن ال حيا اققدا  ب سولنا محمىد بىلى هللا عليىو وسىلا، فقىد واظىا عليهىا فىي 

 عليو وسلا، أما فيها جىواز أقابىا ليىا مىن القى لإل الةى يا فىي أقىاب، أقبو بلى هللا

ا إلى الةاف ين، وفيهىا جىواز قى ا ة الةىاف  ريىا أو أأضى   وإإل أاإل ذذا الةقاب موجه 

مىىن القىى لإل الةىى يا؛ صإل أقىىا نسىىو  هللا بىىلى هللا عليىىو وسىىلا ت ىىمن  البسىىملا 

ن الق لإل الة يا؛ صإل ذىذا الةىاف  وغي ذا، وفيها جواز ق ا ة الجنا ريا أو أأض  م

 ،الذي أنسل  إليو ال سالا ت من  البسملا وغي ذا ال يحق ز من الجنابا والنجاسا

 فيق أ ال سالا القي ا قمل  على ليات من الق لإل الة يا وذو جنا. 

 :اعقبانات حةيما اابا بالملوك 

 سسىا علىى في نسا ا نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا للملوك فىوانق دقيقىا م

 ،, نوعي فيها ما يمقاز بو ذ ال  الملوك في العقا ىد القىي يىدينوإل بهىا حةما الدعوة

)والمل،يات( القي يمقازوإل بها، فلما أاإل ذ قىا والمقىوق  يىديناإل بألوذيىا المسىيا 

أليًّا أو جز يًّا، وأونو ابىن هللا، جىا ت فىي الةقىابين اللىذين وجهىا إليهمىا ألمىا )عبىد 

لنبي بلى هللا عليو وسلا بىاحا ذىاتين ال سىالقين، فيبقىدئ الةقابىاإل هللا( مع اسا ا

وبقولىو: « من محمد عبد هللا ونسىولو إلىى ذ قىا عظىيا الى وم»بعد القسميا بقولو: 

بمىالف مىا جىا  فىي أقابىو « من محمد عبد هللا ونسولو إلى المقوق  عظيا القىب »

من نسىو  هللا إلىى عظىيا »بلى هللا عليو وسلا إلى أس ل أب ويز, فاأق،ى بقولو: 

قَاب  تَعَالَْوا إلىى َأل َمىٍا َسىَواٍ  بَْينَنَىا َوبَْيىنَُةْا «. ال، س وجا ت أذل  ليا ) قُْا يَا أَْذَا اْلة 

ىن دُوإل  هللا  فَىإ إل  ىا أَْنبَاب ىا ّم  ىذَ بَْعُ ىنَا بَْع   َك ب ىو  َ ىْي  ا َوالَ يَقَّم  أاَلَّ نَْعبُدَ إ الَّ هللاَ َوالَ نُْش  
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[ فىىي ذىىذين الةقىىابين، ومىىا 64َولَّىىْوا فَقُولُىىوا اْ ىىَهدُوا ب أَنَّىىا ُمْسىىل ُموإَل (  ل  عمىى اإل: تَ 

جىىا ت فىىي أقابىىو إلىىى أسىى ل أب ويىىز صإل اريىىا تمااىىا أذىىا الةقىىاب الىىذين دانىىوا 

بألوذيا المسيا، واتمذوا أحبانذا ونذبانها أنباب ا من دوإل هللا والمسيا ابن م يا، 

اون الدولا البيزنسيا والمقوق  حاأا مص  قا ىدين سياسىين، وقد أاإل ذ قا إمب ا

وزعيمين دينيين أبي ين للعالا المسيحي، مع ااقالف يسي  في االعققاد في المسيا 

 . (35) ذا لو ابيعا أم ابيعقاإل

ولمىىا أىىاإل أسىى ل أب ويىىز وقومىىو يعبىىدوإل الشىىم  والنىىان، ويىىدينوإل بوجىىود 

والضىاني يمضىا الشى  وذىو أذى من، وأىانوا إلهين، أحدذما يمضا المي  وذىو يىزداإل، 

بعيدين عن م،هوم النبوة والقصون الصحيا لل سىالا السىماويا، جىا ت فىي الةقىاب 

وأني نسو  هللا إلى الناس أافا لينذن »الذي وجو إلى اإلمب ااون اإلي اني عبانة: 

 . (36)«من أاإل حيًّا

نجا ىي والمقىوق ، وقد أاإل تلقي الملوك لهذه ال سا ا يمقلال, فأما ذ قىا وال

فقأدبوا، وتلس،وا في جوابها وأأ م )النجا ي والمقوق  نسا نسو  هللا بىلى هللا 

وأنسا المقوق  ذدايا منها جانيقىاإل أانى  إحىداذما مانيىا أم إبى اذيا  ،عليو وسلا

ابن نسو  هللا، وأما أس ل إب ويز فلما ق ئ عليو الةقاب مزقو وقا : )يةقىا إلىيَّ 

 «مىزق هللا ملةىو»بلص ذل  نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا فقا : ذذا وذو عبدي؟( ف

(37) . 

وأم  أس ل باذاإل وذو حاأمو على اليمن بإح انه، فأنسا بابويو يقو  لىو: 

إإل مل  الملوك قىد أقىا إلىى الملى  بىاذاإل يىأم ه أإل يبعىل إليى  مىن يأتيىو بى ، وقىد 

يو وسلا بأإل هللا سىل  علىى بعضني إلي  لقنسلي معي, فأاب ه نسو  هللا بلى هللا عل

 . (38) أس ل ابنو  ي ويو فققلو

وقد تحقي ما أنبأ بو نسو  هللا بةا دقا، فقىد اسىقولى علىى ع  ىو ابنىو )قبىاذ( 

م، وقد تمزق ملةو 628الملقا بـ )  ويو( وققا أس ل ذليال مهان ا بإيعاز منو سنا 

يعش )  ويو( إال سىقا  بعد وفاتو، وأببا لعبا في أيدي أبنا  اصس ة الحاأما، فلا

أ ه ، وتوالى على ع  و مدة أنبع سنوات عش ة ملوك، وا ىس ب حبىا الدولىا 

إلى أإل اجقمع الناس على )يزدج د( وذو لا  ملوك بني ساساإل، وذو الىذي واجىو 

الزحال اإلسالمي الذي أدل إلى انقى اض الدولىا الساسىانيا القىي دامى  وازدذى ت 

ا أ م، وذةىذا تحققى  ذىذه 637ليًّا، وأاإل ذل  في سنا أأض  من أنبعا ق وإل انق ا  

  .(39) النبو ة في ظ ف ثماني سنين

 : أس  القعاما مع غي  المسلا في الدعوة والقعامالت 
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مشىى وعيا إنسىىا  السىى، ا  المسىىلمين إلىىى زعمىىا  الة،ىى ؛ صإل أىىا أقىىاب أىىاإل  (1

يةقبىىو ال سىىو  بىىلى هللا عليىىو وسىىلا يةلىىال نجىىال  مىىن المسىىلمين يحملىىو إلىىى 

 لم َسا إليو. ا

 مش وعيا الةقابا إلى الة،ان في أم  الدين والدنيا.  (2

ينبغي أإل يةقا في الةقاب اسا الم سا والم سا إليو ومو وت الةقىاب وذىو  (3

 واحد في جميع الةقا ويقلمص في دعوتها إلى اإلسالم. 

عدم بد  الةاف  بقحيا اإلسالم، وذىي السىالم علىيةا ونحمىا هللا وب أاتىو؛ صإل  (4

بلى هللا عليو وسلا لا يس ح السالم في أقبو على مل  من ملوك الة،ى   النبي

با أىاإل يصىدن أقبىو بقولىو: السىالم علىى مىن اتبىع الهىدل، أي لمىن باإلسىالم، 

 وي اذ من ذذا عدم جواز مماابا الةاف  بقحيا اإلسالم. 

و اتماذ الماتا: فقد أاإل نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا يمقا نسىا لو بعىد أقابقى (5

فعن أنى  ن ىي ( 40) محمد نسو  هللا بماتمو، وقد أقا عليو ثالث ألمات: 

هللا عنو قا : لما أناد النبي بلى هللا عليو وسىلا أإل يةقىا إلىى الى وم قيىا لىو: 

ا من ف ا، فةأني أنظ   ا، فاتمذ ااتم  إنها ال يق لوإل أقاب ا إال أإل يةوإل ممقوم 

 .(41) إلى بيا و في يده، ونقش فيو محمد نسو  هللا

  : ا علىى الىيمن لىا يعزلىو  تقدي  ال جا لمىا أسىلا بىاذاإل بىن ساسىاإل وأىاإل أميى  

ا عليهىا بعىد إسىالمو، حىين نأل  نسو  هللا بلى هللا عليو وسلا, با أبقىاه أميى  

فيىو اإلداني النىاجا والحىىاأا المناسىا، ممىىا يىدلا علىىى أإل ال سىو  بىىلى هللا 

ال جىىا المناسىىا فىىي المةىىاإل عليىىو وسىىلا يقىىدن الة،ىىا ات فىىي ال جىىا  وي ىىع 

المناسا، ومن الجدي  بالذأ  أإل ال سىو  بىلى هللا عليىو وسىلا قىد ولىى ولىده 

ا على اليمن بعد موتو ا أمي    . ( 42)  ه  

  :وذذا الحةا اسىقم ج مىن أقىاب النبىي بىلى  جواز أاذ الجزيا من المجوس

مىن اليهىود هللا عليو وسلا الذي أنسلو إلى المنذن بن ساوي يحدد فيىو الموقىال 

والمجىىىىوس، إذ وند فيىىىىو: )ومىىىىن أقىىىىام علىىىىى يهوديقىىىىو أو مجوسىىىىيقو فعليىىىىو 

 . (43)الجزيا(

وقد ذذا ابن القيا مع اا ،ا من العلما  إلى جواز أاذ الجزيا من أا إنسىاإل 

يبذلها سوا  أأاإل أقابي ا أم غي  أقابي أعبدة اصوثاإل من العى ب وغيى ذا, فقىد جىا  

 ،ا فىي اصمىا ألهىا إذا بىذلوا الجزيىا، قبلى  مىنها، أذىا في زاد المعاد )وقد قال  اا

الةقىىابين بىىالق لإل، والمجىىوس بالسىىنا، ومىىن عىىداذا ملحىىي بهىىا؛ صإل المجىىوس أذىىا 

  ك ال أقاب لها، فأاذذا منها دليىا علىى أاىذذا مىن جميىع المشى أين، وإنمىا لىا 
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قبىا نىزو  يأاذذا بلى هللا عليو وسلا من عبدة اصوثاإل من الع ب؛ صنهىا أسىلموا 

 . ( 44) ليا الجزيا، فإنها نزل  بعد تبوك

 : مع س،ي  -فقد أنسا المقوق  عظيا القب  حاأا مص   جواز أاذ ذديا الةاف

وذو أاف  ذديا تشقما على جانيقين وأسىوة  -نسو  هللا حااا بن أبي بلقعا

لل سو  بلى هللا عليو وسلا وبغلىا ي أبهىا, فقبلهىا نسىو  هللا بىلى هللا عليىو 

 . 45 لا وإحدل ذاتين الجانيقين مانيا القبسياوس

 

 نتائج البحث  

  ال سا ا نقا النبي ـ بلى هللا عليو وسلا ـ دعوتو إلى ملوك  من اال

اصنض، وع فها بالدين الجديد الذي ية،ا صتباعو سعادة الدانين، وفي 

ذل  داللا على عالميا اإلسالم، تل  العالميا القي أأد عليها الق لإل في 

يَن{ )اصنبيا : و  هللا تعالى:} َوَما أَْنَسْلنَاَك إ الَّ َنْحَما  ق  .(107ل ْلعَالَم 

  إلى الملوك واصم ا  تعقب  نقسا  -بلى هللا عليو وسلا  -إإل نسا ا النبي

، فعظا  أنها، وأببح  لها مةانا بين  تحو  في سياسا دولا اإلسالم

ا في سياسقو المانجيا أظه  ال سو  بلى هللا عليو وسل, فقد الدو  

دنايا سياسيا فاق  القصون، وأببح  مضاال لمن جا  بعده من المل،ا , 

أما أظه  بلى هللا عليو وسلا قوة و جاعا فا ققين، فلو أاإل غي  نسو  

هللا بلى هللا عليو وسلا لمشي عاقبا ذل  اصم ، ال سيما أإل بعا ذذه 

الده أه قا وأس ل الةقا قد أنسل  إلى ملوك أقويا  على تموم ب

والمقوق ، ولةن ح ص نسو  هللا وعزيمقو على إبالغ دعوة هللا، 

وإيمانو المسلي بقأييد هللا سبحانو وتعالى، أا ذل  دفعو صإل يقدم على ما 

 أقدم عليو وقد حقق  ذذه السياسا النقا ج ارتيا: 

 قعاما واد ال سو  بلى هللا عليو وسلا بهذه السياسا أسلوب ا جديد ا في ال

 الدولي لا تةن تع فو البش يا من قبا. 

  أببح  الدولا اإلسالميا لها مةانقها وقوتها وف    وجودذا على

 الم يسا الدوليا لذل  الزماإل. 

  أشال لل سو  بلى هللا عليو وسلا نوايا الملوك واصم ا  وسياسقها نحوه

 وحةمها على دعوتو. 

 ا عمليًّا على عالميا أان  مةاتبا الملوك اانج جزي ة الع ب تعب ي  

الدعوة اإلسالميا, تل  العالميا القي أو حقها ليات نزل  في العهد المةي 
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يَن (  اصنبيا :   [. 107مضا قولو تعالى: ) َوَما أَْنَسْلنَاَك إ الَّ َنْحَما  لّ ْلعَالَم 

 

 الحواشي والمصادر

ذن بن سادي، الحانث ال سا ا الةب ي ، نسالقو في أس ي ، قيص  ، النجا ي ، المن (1

 بن أبي  ح  ، بغي  وعبد بني الحلنبدل ، على بن موذة المقوقي .

دان الجامعات  1977 1االسقق ا  والمنهج العلمي ا د. زيداإل. محمود فهمي ـــــ (2

 2003المص يا، االسةندنيا . ابعا 

  23سبأ : اريا  (3

   28  158اصع اف : اريا  (4

  38اصحزاب  : اريا  (5

   3اريا  الما دة : (6

 28سبأ : اريا  (7

 .15انظ : الس،انات النبويا، د. محمد العقيلي، ص (8

 .112انظ : العالقات المانجيا للدولا اإلسالميا، د. سعيد المهج ، ص (9

 43 ص الجاذلي الشع  مصادن : اصسد الدين ناب  (10

, دان  1بن حزم اصندلسي : جوامع السي ة ــ تحقيي إحساإل عبد هللا ـــ ا (11

 م1900مص   لمعانف ,

 . 258: 4سي ة ابن أضي   (12

 75، والمحبى  ص: 15: 2/  1، وابىن سىعد 254: 4ناجع نسلو في: ابىن ذشىام  (13

 .30: 1وتهذيا النووي  307، واإلمقات: 262: 4وابن أضي  

 .1773( نقا 3/  1393ـــ 1397 مسلا ) (14

 ( اعقمدت عليو في توثيي مصادن ال سا ا.1/344انظ : ن  ة النعيا ) (15

 64إل: اريا ل  عم ا (16

 1773( نقا 3/1393مسلا ) (17

 (.3/341  ح المواذا اللدنيا ) (18

ذىـ، 7، وأان  ال سىالا فىي محى م سىنا 4424( نقا 8/26البماني فقا الباني ) (19

 أما في زاد المعاد.

 (.655، 2/654انظ : تانيا السب ي ) (20

 (.1/346 ة النعيا ) ( نقال عن ن4/421انظ : نصا ال ايا للزيلعي ) (21

 (.1/346النعيا ) ة  انظ : ن (22

 (.2/459انظ : السي ة النبويا الصحيحا ) (23

 (.261، 1/260انظ : السبقات الةب ل ) (24

 (.5/340البدايا والنهايا ) (25

 .(2/652انظ : تانيا السب ي ) (26

 أاإل باحا اليماما، ومات بعد فقا مةا بقليا (27
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 .107، 105(، إعالم السا لين، ابن اولوإل، ص4/425نصا ال ايا ) (28

 (.6/368شي للقلقشندي )انظ : ببا اصع (29

 (.420، 4/419الزيلعي تم يج أحاديل الهدايا ) (30

 .28اصموا  صبي عبيد، ص (31

 (.6/376انظ : ببا اصعشي ) (32

 .29، 28انظ : اصموا  صبي عبيد، ص (33

 (.1/348 ة النعيا ) انظ : ن (34

 .39، 38انظ : ماذا اس  العالا بانحساا المسلمين للندوي، ص (35

 .290دوي، صانظ : السي ة النبويا للن (36

 (.3/90انظ : تانيا السب ي ) (37

 (.91، 3/90انظ : تانيا السب ي ) (38

 .300انظ : السي ة النبويا للندوي، ص (39

 .240، 239انظ : غزوة الحديبيا صبي فانس، ص (40

 (.6/108البماني، باب دعوة اليهود والنصانل، فقا الباني ) (41

 .242غزوة الحديبيا صبي فانس، ص (42

 .242ن،  المصدن السابي ، ص (43

 (5/91انظ : زاد المعاد ) (44

 .243انظ : غزوة الحديبيا صبي فانس، ص (45
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 بعض  ور بعض مخطوطات رسائل الرسول  لى   عليه وسلم

 
 

 مخطوطة رسالته  لى   عليه وسلم  للمقوقص حاكم مصر
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 مخطوطة رسالته  لى   عليه وسلم  للنجاشي ملك الحبشة
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


