
 
 
 

 
 

 بسام خرض الشطي
 

 :متهيد
فإن السرية مل تزل معينا  : وبعد،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه ،احلمد هللا رب العاملني  

 وما أحوجنا ،ائد لإلنشاد أو قص،صافيا ملن نظر إىل أحداثها ألخذ العربة، ومل يتخذها قصصا تردد يف املجالس
ولئن اجته الناس إليها واردين عىل  .بح الوافر يف كشف كثري من أمورناإىل دراسة مستفيضة تعود علينا بالر
 ويتوجهوا لالستفادة ، فإن احلاجة تدعو الدعاة أن يرضبوا معهم بسهم،اختالف مشارهبم لينهلوا من معينها

 .دلوه فيعود بام يشفي الغليلسل الدعاة واردهم ليديل بد أن ير وال ،منها يف معاجلة أوضاعنا
 : وال تتعارض يف عملها،وهناك ثالث طوائف جيب أن تؤدي دورها يف هذه الدراسة املنشودة  

 فإذا ، وجتمع ما وهن فتجعله ركاما،األوىل وهي التي تأيت إىل أحداث السرية بالتحقيق والتدقيق  ـ
 .ات الصحيحة املقبولة الصاحلة لالستفادة منهاتزيل الواهن متحضت بعد ذلك الرواي

 وتوضيح أحداثها بصياغة مقبولة ،ثم تأيت من ورائها طائفة ثانية وتقوم برتتيب فصول السرية  ـ
 .يستفيد منها الناس

 استنباط أحكام : إحدامها: وذلك من خالل مرتبتني،أما الطائفة الثالثة فتناط هبا مهمة صعبة  ـ
 دراسة مستفيضة للواقع الذي نعيشه : واملرتبة الثانية، والوقوف مع فقهها، السريةاملواقف الثابتة يف

 فإذا صحت هاتان املقدمتان أنتجتا املطلوب وهو الدواء الناجع، ومعرفة ، ومكامن اخللل فيه،بأدوائه
 . وهذه مرتبة عزيزة،اخلروج من التيه الذي استحكم رشه وتطاير رشره

 احلديث الصحيح عند الرتمذي عن ابن مسعود ريض اهللا عنهبه ورد   إليهوبيان ما سبقت اإلشارة   
 ." حامل فقه إىل من هو أفقهّ فرب،غهاّوحفظها وبل  فوعاها ، سمع مقالتيً اهللا امرأّنرض" :مرفوعا
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 ونستفيد من ،إىل امللوكإننا نريد أن نسلط الضوء عىل رسائل النبي صىل اهللا عليه وسلم   
 فام أحوجنا إىل استنباط هدي النبي صىل اهللا عليه وسلم الذي سار عليه يف ،ة إىل اهللا تعاىلدراستها يف الدعو

 وندرس واقعنا لتأيت ، وال يتأتى هذا إال بعد أن نفهم  هذا اهلدي كام هو،خماطبة العامل ونسري عىل خطاه
 .الثمرة بعد ذلك يانعة إن شاء اهللا تعاىل

 :البحث من اهلدف
 وأخوض غامر هذه الدراسة أقف بكم عند العتبة عىل الغاية من ،واب البحثوقبل أن ألج أب  
 فقد اخرتته بعد االستعانة باهللا عز وجل وحتريت بيان مواضيعه حني سألني من يعز عيل سؤاله ،التأليف

د من أحبتي يف العامل العريب أن أجرد األقالم وأحرض األسفار وأشد املئزر حتى أنال املقصود بعون الواح
 فرشعت يف كتابته متمثال ما قاله ، فبينام أنا أتردد تردد احلائر املعرتف بالقصور إذ الحت يل ثمرته،املعبود

 :)١(املعذلبن عبد الصمد 
 إنام العذر ملن ال يستطيع   ليس يل عذر ويل بلغة    

 :خطة البحث
أسأل أن ينفع هبذه  سبحانه وتعاىل واهللا ، بني املقدمة واخلامتةمبحثنيتأيت هذه الدراسة يف   

 .وباهللا التوفيق  وأن تكون عونا للدعاة يف دعوهتم إىل اهللا عز وجل،الدراسة كاتبها وقارئها ونارشها
 :دمةـاملق

لقد كانت الدولة الناشئة يف املدينة يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم تعيش غربة يف واقع معقد   
 ثم يأيت ملوك العرب ،تي حتيط هبا كانت هلا طريقتها التي حتكمها فالقبائل العربية ال،من النواحي املختلفة

 فنتج عندنا ، ويغلب هؤالء وأولئك دولتان عظيمتان مها فارس والروم،الذين هلم قوانني خاصة بملكهم
ثالثة أنامط من احلكم حتيط بالدولة اإلسالمية الفتية يف املدينة والتي يريد النبي صىل اهللا عليه وسلم  

 :بة ملوكها وأمرائها وهيخماط
 .قبائل تلقي بالرسن إىل شيوخ يتحكمون يف شؤوهنا  ـ
 .ملوك متوجون هلم ملك واسع يف اليمن وعامن واحلرية والشام  ـ
 يف والروم الذين يتحكمون ،الفرس الذين يتحكمون يف الناحية الرشقية واجلنوبية من احلجاز  ـ

 . األنامط بدولة اإلسالم إحاطة السوار باملعصم فتحيط هذه،الناحية الغربية والشاملية منه
                                                

، ١املكتبة العرصية، القاهرة، ط  ،التمثيل واملحارضة، أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إسامعيل الثعالبي  -١
 .١/٢١م، ١٩٦٢



 ٧

والدراسة اجلغرافية والتارخيية والسياسية والفكرية تأيت قبل مناقشة خطاب النبي صىل اهللا عليه   
 . حيث تقود معرفة أحواهلم املختلفة إىل فهم حمتوى الرسائل،وسلم للملوك

نافذ حكمهم ملا حتملوه من شأن القبيلة  ال،أما القبائل العربية فقد كانت حتكم من قبل الشيوخ  
 وكذلك مشقة توفري ،من القيام بأعبائها السياسية يف إقامة األحالف والعالقات القوية مع اآلخرين

 ولذا ال بد أن يتصف الشيخ ، وإدارة شؤون القبيلة وحل اخلالفات، وإعالن الغزو وقسمة الغنائم،العيش
 .بالصرب واحللم والشجاعة والكرم

 فله ، وإن كانت ال تفي باألثقال التي حتملها،قابل هذه األعباء فإن له مميزات كبرية خيصونه هباوم  
  : ما خيتاره من الغنيمة كام عرب عن ذلك الشاعر بقولهًأيضا وله ،الكلمة املسموعة والتصدير يف املجالس

 وحكمك والنشيطة والفضول  لك املرباع فينا والصفايا    
 وكانت هتاهبا وحتسب ،نة البيت احلراماظر إىل قريش نظرة خاصة ملا هلا من سدوالقبائل كانت تن  

 وأخذ هلم عبد شمس من ، وقد أخذ هلم هاشم حبال من ملوك الشام والروم وغسان،ملوقفها حسابا
 األكرب، فاختلفوا بذلك السبب إىل أرض احلبشة، وأخذ هلم نوفل حبال من األكارسة، فاختلفوا ّالنجايش

 .)٢( وأخذ هلم املطلب حبال من ملوك محري، فاختلفوا بذلك السبب إىل اليمن،السبب إىل العراقبذلك 
 وأطلقت العنان ، قد ختلت عن هذه املكانة والسيطرة عىل القبائل يف صلح احلديبيةاغري أن قريش  

 .هلا يف اختيار احللف مع من شاءت
 كام ، والروم لالستجداء والعطاءوكان هؤالء الشيوخ يطوفون بني امللوك ودولتي فارس  

 : والذهاب لقيرص يف اسرتداد ملكه، قال امرؤ القيس وهو يعالج الثأر ألبيه،يطلبون النجدة يف احلروب
 ان بقيرصاـــــــوأيقن أنا الحق  بكى صاحبي ملا رأى الدرب دونه  
 :األعشى يصور لنا هذا الطواف قال ،ومثل امللوك والشيوخ يذهب الشعراء  

  ــــوفت للمـل     آفاقهــــاوطـ
  أتيـــــت النــايش يف     داره

  ــرو من   حــريّفنجران فالس
  ومن بعد ذاك إىل حرضموت

 

  عامن ومحـص فأوري شلم 
  وأرض النبيط وأرض العجم

   مرام لـه مل أرمُّفأي
  ــــــي وحينا أهمّفأوفيت مه

 

                                                
دار الكتب العلمية،  ، يف تاريخ األمم وامللوكاملنتظممجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي،   -٢

 .٣٤ج   ،م٢٠٠١ ، وزارة األوقاف، الكويت،لفقهيةاملوسوعة ا، ١/١٩٤، ١بريوت، ط 
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 .)٣(واملراد بأوري شلم هو إيلياء
الذي يروي لنا ذهابه للملوك كام يف ريض اهللا عنه ب عروة بن مسعود الثقفي ومن زعامء العر  

م رسول اهللا صىل اهللا َّ فواهللا ما تنخ:حديث احلديبية حني جعل يرمق النبي صىل اهللا عليه وسلم بعينه قال
إذا  و، وإذا أمرهم ابتدروا أمره،عليه وسلم نخامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده

 ، وما حيدون إليه النظر تعظيام له، وإذا تكلموا خفضوا أصواهتم عنده،توضأ كادوا يقتتلون عىل وضوئه
 ، عىل قيرص وكرسى والنجايشُ ووفدت، عىل امللوكُ واهللا لقد وفدت،أي قوم" :فرجع إىل أصحابه فقال

 كام أن مجاعة ،" عليه وسلم صىل اهللاًواهللا إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا
 .)٤(فأكرم مثواهم ومنهم ابن أخيه املغرية ،من قوم عروة الثقفي ذهبوا إىل املقوقس

يض ت ويتنقلون بني مدهنم حسبام تق،وهكذا نجد أن العرب كانوا يفدون عىل هؤالء امللوك  
 نذكر أمرين مهمني  غري أن علينا أن، ويميلون حيث مالت هبم، فيدورون معها حيث دارت،املصلحة

 : كونوا هلم إمارات يبدون فيها ويعيدوننيتعلقان بأمر ملوك العرب الذي
 :األمر األول
ابعة واألقيال والعباهلة التب وظهروا يف حكم ،هو أنه قد عرف امللوك املتوجون يف اليمن أوال  

دهم غريهم كملك  ثم قل، وكان أول من تتوج منهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان،من آل قحطان
 ثم أخذ هذا النمط إىل احلرية والشام عند املناذرة والغساسنة، ورسى .البحرين والياممة والشام كام سيأيت

 .  إىل البحرين والياممة وعامنًأيضا
 :الثايناألمر 

 ، فهم الذين حيكمون أصالة، وتابعة إما للفرس أو الروم،أن سيطرة هؤالء امللوك كانت صورية  
 وال خيرج هؤالء امللوك عن التبعية إلحدى ،ن يف شؤون هؤالء الذين ال يملكون إال الطاعة هلمويتحكمو

 منفذين ألمرهم حمققني لرغباهتم حتى يرضوا واالدولتني العظيمتني فارس أو الروم، فال يعدون أن يكون
 لكوهنا ديانة ًوسية نظرا ومل يدخل أحد من امللوك يف املج، وهي صورة قريبة الشبه من حالنا املعارص،معنه

 . خالفا للنرصانية،بالفرسقومية خاصة 
                                                

، حتقيق حممد بن عيل األكوع صفة جزيرة العرب، أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب ابن احلائك الشهري باهلمداين  -٣
 .١/١١٢، أرشف عىل طباعتها محد اجلارس، احلوايل

 ،١ ط،  بريوت،حياء الرتاث العريبإ دار ،اريخ العريبالت  مؤسسة،مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  عبداهللا الشيباينوأب  -٤
 .٣٨/٣٩١، م١٩٩١/هـ١٤١٢



 ٩

 واحلقيقة أن النرصانية معروفة ، بالرومًكأن هذا يعني أن من تنرص من العرب إنام فعل ذلك تأثرا  
 وأن نرصانية ،يف العرب قبل معرفتها يف الرومان كام يمكن توظيف هذه النقطة يف مسألة الوالء الديني

وأن هذا قد يكون مرجعه إىل ق مل متنعهم من التحالف مع املجوس ضد الروم النصارى قبائل العرا
 أو غلبة الطابع القبيل أو االنتامء الديني عند هذه اإلمارات العربية التي ،االختالف املذهبي بني النصارى
 .قامت يف العراق حمالفة لفارس

وكانت ملوك  ، زيد رهط املنذر بن ساوي من بني عبد اهللا بن،فكان ملوك البحرين من بني متيم  
 وقد سيطرت فارس ،فارس تستعملها عليها كام يستعملون بني نرص عىل احلرية وبني املستكرب عىل عامن

 ، أيام وهرز،من أقىص بالد اليمن إىل بابه  وكانت الربد منظومة إىل كرسى ،عىل رشق احلجاز وجنوبه
 املنذر بن  كذلك كانت برده إىل البحرين وايلنعامن وآبائه، وإىل ال: ةريكذلك كانت برد كرسى إىل احل

العرب وحارضهتا مغمورتني ساوي، وكذلك كانت برده إىل عامن، إىل اجللندي بن املستكرب، فكانت بادية 
 وقد اختذ الروم ،ن تلك الناحية من مملكة خثعم و غسان إىل الرومإال ما كان من ناحية الشام، فبربده، إ
 .)٥(اية هلم من عبث القبائل كام اختذ الفرس احلرية كذلكالشام مح

 ،وهكذا نستطيع أن نتوصل من خالل هذه املقدمة إىل حال الذين حييطون بدولة اإلسالم  
 . وسنكشف املزيد من أحواهلم التي تعني عىل فهم اخلطاب هلم،مخة هلاآويشكلون احلدود املت

 : األولاملبحث
 :ثالثة أمور بالتفصيل وهي األول املبحثسنتناول يف   
 .واقع البالد التي خاطب النبي صىل اهللا عليه وسلم ملوكها  :املطلب األول  
 . الرسائل ختاطب امللوكفيهالزمان الذي خرجت   :املطلب الثاين  
 .تراجم الرسل السفراء الذين تم اختيارهم هلذه املهمة  :املطلب الثالث  

 :مللوك واألمراءالبالد التي كان هبا ا  :املطلب األول
عد البوابة الرئيسة ت اهللا عليه وسلم رسله إن دراسة أحوال البالد التي بعث إليها النبي صىل  

 ومفاتيح هذه البوابة تسليط الضوء ،للدخول إىل االستفادة من رسائله عليه الصالة والسالم يف الدعوة

                                                
ّضبطه وخرج آياته خليل املنصور، ، األزمنة واألمكنة  أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين،بو عيلأ  -٥

دار الثقافة  ،ماملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالجواد عيل، و ،١/١٩٩، /١٩٩٦الكتب العلمية، بريوت،  دار
 .١/٥٩١٦م، ١٩٩٣، ٢ط واإلعالم، العراق، 



 ١٠

عليه  املفاتيح مراعاة الزمن الذي اختاره وأسنان هذه ،عىل احلياة السياسية والفكرية التي سادت كل بلد
 . وكذلك الصفات التي ينبغي أن تكون حلية للرسل،والسالم البتعاث أصحابه يف هذه املهمة الصالة

 ويكشف لنا عن ،إذا تسليط الضوء عىل كل ذلك من األمهية البالغة بام يتناسب واملقام  
ن تفاصيل املؤرخني التي ال صلة هلا باملوضوع  واإلعراض ع،مالبسات نحن بحاجة إىل االستفادة منها

 فلنكتف بام يعيننا يف ، واالسرتسال فيها خيرج بنا عن املقصود، إذ أن احلديث حوهلا ذو شجون،وال قرابة
 .وباهللا التوفيق ،بحثنا

 
 

 : وهي ،وقد قدمنا أن البالد التي حتيط بالدولة اإلسالمية الناشئة باملدينة عىل ثالث مراتب  
 والدولتان ،ىل كرايس حكمها واملاملك التي يقف امللوك ع،قبائل العربية التي تسلم أمرها للشيوخال

 .)٦(ان آنذاك ومها فارس والروميمالعظ
ولنبدأ يف ذكر دولة فارس وما كان حتت واليتها من البالد التي حتيط باملدينة من رشقها   
 .شامل الدولة اإلسالمية وغرهباما يقع م السيطرة عىل  ثم ننتقل إىل ملك الروم ونفوذه الذي حيك،وجنوهبا

 :دولة فارس
لقد كانت ملوك الفرس من أعظم ملوك األرض يف قديم الزمان، ودولتهم وترتيبهم ال يامثلهم   

 غريهم، وهم أربع طبقات تأيت طبقة األكارسة الرابعة ألن كل واحد منهم كان يقال له كرسى، ويقال هلم فيه
                                                

 .٨٧- ٨٤ص م، ٢٠٠٠مطبعة الكرامة، الرباط،  ،بغية األبرار من رشح قرة األبصار، حممد احلسن بن أمحد اخلديم  -٦



 ١١

إعادة آل : أحدمها:  وأشهر ملوكهم أنورشوان الذي حقق أمرين،نية، نسبة إىل جدهم ساسان  الساساًأيضا
 وتثبيت ،قتل املردكية الذين أباحوا نساء الناس وأمواهلم: املنذر إىل احلرية وطرد احلارث عنها، واألمر الثاين

ي غلبت عليها األمم يف فرتات  إىل ملكه كثريا من األطراف التّ وعمر البالد، ورد،ملة املجوسية القديمة
 وقدم عليهم وهرز فقتلوا احلبشة املستولني عليها، وأعاد ملك سيف ، وأرسل جيشا إىل اليمن،ضعف فارس

 .ق بن أبرهة األرشم الذي جاء بالفيل ليهدم الكعبةوبن ذي يزن عليه، بعد قتل ملك احلبشة مرسا
 وبالغ يف ذلك ،يأخذ لألدنى من الرشيفثم ملك بعده ابنه هرمز بن أنورشوان، وكان عادال   

 فلام خيش ابنه برويز من استيالء خصومه وثب عىل ،حتى أبغضه خواصه، وخرج عليه أمري جنده وخلعه
 ثم ما لبث ابنه أن قتل هذا امللك األعمى خوفا من استغالل ، وقعد عىل رسير ملكه،أبيه وسمل عينه
جه ّ فأكرم ملك الروم مثواه فزو، به عىل خصومهًوم مستنجدا وقد حلق برويز بملك الر،أعدائه بقاءه حيا

 وملا هلك ،ق يف عسكر الروم أمواال جليلةّ وفر،نجده بثامنني ألف فارس، وسار هبم حتى ثبت ملكهأبنته و
 وكرس الروم ووصلت ، فجرت بني برويز وبني الروم عدة حروب،ملك الروم الذي نرصه ساءت العالقة

 .خيله القسطنطينية
حتى اجتمع يف سجونه ستة   وحبس الكثري،ثم إن برويز عتا وجترب واحتقر األكابر وظلم الرعية  

 فأخرجهم رئيس احلبس ،وثالثون ألف رجل، ضاقت احلبوس عنهم، ورام قتلهم حني عظم نتنهم
 ليخلعوه ومل يشعر كرسى برويز إال بالغلبة والصياح، فهجموا عىل كرسى برويز يف داره، فأمسكوا به

فجاء أمري السجن بشريويه وأجلسه عىل رسير امللك، وأطاعه اخلاصة والعامة، وجرى بني  ،وحبس
قتدي  فإنني أ،ال تعجب إن أنا قتلتك: مر قال شريويه ألبيهألشريويه وبني أبيه مراسالت وتقريع، وآخر ا

  ،ك بمثل ذلك ما أقدم عليك ولد،بك يف سملك عيني أبيك هرمز وقتله، ولو مل تفعل ذلك مع أبيك
 ، وبرويز هو الذي بعث إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم رسالة فلم حيسن اجلواب.فأرسل يف قتله فقتل

 .فحاقت به دعوة النبي صىل اهللا عليه وسلم كام سيأيت
وعددهم  ـ صغري اخللق، وقتل إخوته ، كثري األمراض،وكان رديء املزاج ،ثم ملك شريويه  

 باألسقام فلم يلتذ بيشء من اللذات، خوته، وابتيل ثم ندم عىل قتل إ،اهتمحسدا من صف ـسبعة عرش 
ويرمي التاج عن رأسه، ثم  ،ً وهناراً وصار يبكي ليال،، واحرتم نوم الليلً شديداًوجزع بعد قتلهم جزعا
 وردت خشبة الصليب ، فأحسنت السرية، ثم ولوا امللك بوران بنت كرسى برويز.هلك عىل تلك احلال



 ١٢

 .)٧(ثم هلكت ،فعظم موقعها عنده، وأطاعها يف كل ما كلفته، وملكت سنة وأربعة أشهر ،ملك الرومعىل 
 :ملوك احلرية

 عامال لألكارسة عىل وا وكان،أوهم املناذرة بنو عدي بن نرص بن ربيعة من ولد عمرو بن سب  
ثم  ملا  ،دكيةزقه عىل امل وقد انتزع قباذ ملكهم ووضعه يف احلارث بن عمرو الكندي حني واف،عرب العراق

 وجرت بني النعامن وكرسى أبرويز ،متكن كرسى أنورشوان أعاد املنذر بن ماء السامء إىل ملك احلرية
 ثم ،ك أبرويز بن هرمز عىل العرب باحلرية إياس بن قبيصة الطائي،َّل فم،ثم جاء اإلسالم ،خماصامت كبرية

 .)٨(ملك احلرية مجاعة من الفرس
 :البحرين

 وقصبتها ، وغربيها متصل بالياممة،ناحية بني البرصة وعامن عىل ساحل البحر تقع عىل وهي  
هجر  وقد عرفت ،ب إليها الرماح اخلطيةسنُ ومن مدهنا القطيف واألحساء وبيشة واخلط التي ت،هجر

ث  فقد أخرج مسلم من حديًأيضا وعرفت بقالهلا ، كمبضع متر إىل هجر:ا يرضب املثلهببكثرة مترها، و
فإذا  ،ثم رفعت يل سدرة املنتهى" :أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: أنس ريض اهللا عنه يف حديث املعراج

 ." وإذا ورقها مثل آذان الفيلة،نبقها مثل قالل هجر
رأيت يف " :فعن أيب موسى عند البخاري عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ،كام اشتهرت بنخيلها  

 "فإذا هي املدينة يثرب ، فذهب وهيل إىل أهنا الياممة أو هجر ، إىل أرض هبا نخلاملنام أين أهاجر من مكة
 فإما أن تكون ،أريت دار هجرتكم سبخة بني ظهراين حرتني"ووقع عند البيهقي من حديث صهيب رفعه 

 ."هجر أو يثرب
ني عبد اهللا  أما املرشف عليها فرؤساء متيم من ب،وكانت البحرين لبني متيم وعبد القيس جرياهنا  

 ، وكانوا يتلقبون بألقاب امللك، وهو ملك البحرين،أحد بني عبد اهللا بن دارمبن زيد منهم املنذر بن ساوى ا
 ."املنذر بن ساوى"وتشتهر بسوق هجر الذي يعقد يف شهر ربيع اآلخر، وكان الذي يتوىل تعشري التجار هبا 

د اختلف يف األسبذيني من متيم مل سموا وق ،وصاحبها املنذر بن ساوي ،وأسبذ قرية بالبحرين  
 . وقيل ألهنم كانوا يعبدون فرسا،زيد بن عبد اهللا بن دارم بن متيمبن قيل هم ولد عبد اهللا ؟ بذلك 

                                                
عة والنرش، دار املعرفة للطبا، املخترص يف أخبار البرش، ابن كثري القريش الدمشقيأبو الفداء عامد الدين إسامعيل   -٧

 .٣١ ـ ١/٢٢م، ١٩٨٩
، ١دار املعرفة، ط  ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر،  احلسن عيل بن احلسني املسعوديوأب، ١/٤٥املصدر السابق،   -٨

 .١/٢٠٩م، ٢٠٠٥



 ١٣

 ومن ، وهم أصحاب املشقر والصفا حصنني هنالك،عبد القيس وغلب عىل أهل البحرين  
 وهلذا قالوا ، إحدامها قبل الفتح؛يه وسلم مرتنيواثي، وقد وفدوا عىل النبي صىل اهللا علُ جًأيضاحصوهنم 

وكان عدد الوفد األول  ، إما يف سنة مخس أو قبلها"بيننا وبينك كفار مرض" :للنبي صىل اهللا عليه وسلم
 ، وكانت أول قرية أقيمت فيها اجلمعة بعد املدينة، وفيها سألوا عن اإليامن وعن األرشبة،ثالثة عرش رجال

ِّ إن أول مجعة مج: عند البخاري أنه قالففي حديث ابن عباس عت بعد مجعة يف مسجد رسول اهللا صىل اهللا ُ
كانت يف سنة  ـ أي مرة الوفود الثاين ـ  ثانيتهام.واثى من البحرينُعليه وسلم يف مسجد عبد القيس بج

 .)٩( وكان عددهم حينئذ أربعني رجال،الوفود
 :ةـاممـالي

 تتصل بأرض عامن من جهة الغرب ومع ،بتها حجروقص ،بلد كبري حييط به حصون ومدن  
 وهبا ، ومترها أكثر من سائر التمر ببالد احلجاز، وهي مدينة عامرة هبا مزارع ونخيل ومتر كثري،الشامل

 وسكنها طسم ، وليس باحلجاز مدينة بعد مكة واملدينة أكرب من الياممة،كانت الياممة امللكة ساكنة يف وقتها
 ثم استوىل عىل الياممة بنو حنيفة وغلبوا ،بن طسمأخت رياح بن مرة  زرقاء الياممة  وتنسب إليها،وجديس
 وقد وجدت النرصانية هلا سبيال بني قراها ، بن ثاممة احلنفيا منهم هوذة بن عيل وكان ملكه،عليها

 .وقبائلها
 حني ويعد هوذة بن عيل من ملوك العرب كام يتضح من قول الشاعر الذي مدح امللك احلمريي  

 :جلس يف قرص غمدان بقوله
 من هوذة البن عيل وابن ذي يزن  بسهــلك تلــاج املـفأنت أوىل بت    

 :وقال فيه األعشى
 إذا تعمم فوق التاج أو وضعا   من يرى هوذة يسجد غري متئب    
 ،وكان له موقف يف الوقوف مع العري الذي أرسله وهرز من اليمن إىل كرسى وهنبها بنو متيم  
 ، فمن ثم سمي هوذة ذا التاج، العري إىل كرسى فأعجب به ودعا بعقد من در فعقد عىل رأسهوسار مع

 وله مكانة عند العرب لكرمه ورجاحة عقله غري ،وكان من امللوك العقالء .وكان يكره بني متيم لقتلهم أباه
 وكان ،سيد قومه إذ ذاك بحدود قبيلته، ًأنه مل يكن واسعا امللك كملوك احلرية والغساسنة، بل كان حمدودا

                                                
 ،الطبعة األوىل،  الرياض، دار طيبة،صحيح البخاري  برشحفتح الباري، حلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالينا  -٩

 .٢٢٨ -١١/١٨٤ ،م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
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 .)١٠(ملكا عىل دين النرصانية، وإليه أرسل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سليطا بن عمرو
 :امنـع

ؤام قصبتها ُ منها ت، تشتمل عىل بلدان كثرية ذات نخل وزروع،بلد عىل الساحل بني البحرين ومهرة  
ن اهلند ُفُ مدينة عىل ساحل البحر إليها ترفأ أكثر سُ ومنها قلهات، وصحار قصبتها مما ييل اجلبل،مما ييل الساحل

 .)١١( ورد ذكر عامن يف عرض احلوض كام عند مسلم بأنه من املدينة إىل عامن،وهي لصاحب هرمز
 ، و اجللندي لقب لكل من ملك منهم عامن، وهم من األزد، عامنوكان آل اجللندي ملوكا عىل  

 وآخر من ملك ، ومن ملك احلبشة النجايش،وم قيرص ومن ملك الر،كام يلقب من ملك فارس كرسى
، ومن "صحار"صد سوق  يعرش من يق"اجللندي بن املستكرب" و قد كان ،منهم جيفر و عبد ابنا اجللندي

 وكانت ،إفريقيةصني و من التجار القادمني من خمتلف أنحاء اجلزيرة أو من اهلند وال"دبا"يقصد ميناء 
 ي وكانوا يصنعون فيها ما يريدون، وجيفر وعبد ابنا اجللند،رب عىل عامنملوك فارس تستعمل بني املستك

 .)١٢(قد بعث إليهام النبي صىل اهللا عليه وسلم بكتاب يدعوهم فيه إىل اإلسالم
 :نـاليم

 ،ابعة ملن ملك الشحر وأعظمهم التب، املتوجون من محري هم يف هذا الزمانإن ملوك اليمن  
 ومنهم ، ويف عهده استولت احلبشة عىل اليمن،جدن من آخر ملوكهم كان ذو و، األقيال والعباهلةمودوهن

 فخرج إىل قيرص يستجيش عىل ، وطلب سيف بن ذي يزن ملك آبائه املسلوب،أبرهة الذي غزا الكعبة
 ووجه ، فوجه بأهل السجون، فسار إىل كرسى أنورشوان،فأجابه قيرص بأهنم عىل دين النرصانية ،احلبشة

                                                
أحسن التقاسيم يف املقديس املعروف بالبشاري، احلنفي شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر البناء   -١٠

أبو عبد اهللا حممد بن ، ١/٣٢م، ١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، سوريا، ، معرفة األقاليم
قافة الدينية، القاهرة، ث مكتبة ال،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاقي احلسني السقعيل، حممد بن عبد اهللا إدريس احلمو

يب الكرم حممد بن حممد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباين أ احلسن عيل بن وإلمام أبا ،١/٤٩م، ١٩٩٤
 ، الطبعة الرابعة، بريوت،ةدار الكتب العلمي، الكامل يف التاريخ، املعروف بابن األثري اجلزري امللقب بعز الدين

 .١/٣٧١، املنتظم ،١/١٦١، م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
 هـ، ١٤١٤الرياض، ، دار السالم،  مرفوعاصحيحهيف أبو احلسني مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري، رواه   -١١

 ).مابني أيلة وصنعاء اليمن(وعند البخاري ) من مقامي هذا إىل عامن(
أبو الفداء و ،٣/٢٤٩ ، بريوت، دار صادر، دار الفكر،معجم البلدان،  احلمويشهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا  -١٢

 .١/١٠٤، صفة جزيرة العرب،  اهلمداين،١/٦٥، املخترص يف أخبار البرش، عامد الدين إسامعيل بن عيل



 ١٥

قال له وهرز، فحارب احلبشة وقتل أبرهة احلبيش وغلب عىل البلد، ثم ملك سيف بن ذي معهم رئيسا ي
 :وقد قيل ،يزن

  أتى هرقل وقد شالت نعــامته
  ثم انتحى نحو كرسى بعد سابعة
  حتى أتى ببنــي األحرار يقدمهم

 

  فلم جيد عنده األمر الذي قاال 
  من السنني، لقد أبعدت إيغاال

  قلقاالاذهب إليك، لقد أرسعت 
 

وكان سيف بن ذي يزن املذكور قد اصطفى مجاعة من احلبشان، وجعلهم من خاصته، فاغتالوه   
وقتلوه، فأرسل كرسى عامال عىل اليمن، واستمرت عامل كرسى عىل اليمن إىل أن كان آخرهم باذان 

 .الذي كان عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 فمنهم ،ًأيضا بل كانت هلم الكلمة ،إرثهم من امللك البتة من ومل يكن ملوك محري قد حرموا   

 وذو زرعة بن سيف بن ذي يزن وهم الذين بعث إليهم ، وذو الكالع احلمريي،احلارث بن عبد كالل
 .)١٣( عليه وسلم يدعوهم إىل اإلسالم كام سيأيتالنبي صىل اهللا

 :امــالش
 فدانت هلم قضاعة ،بت الروم عىل ملكهافغل ، حتى انقرضوا،كانت الشام دار ملك بني إرسائيل  

كهم ملك الروم عىل من ببالد الشام من ّ فمل،أول من قدم الشام من العرب، ودخلوا يف دين النرصانية
 الروم  فملك عليهم ا فقدموا أرض البلقاء، وحالفو، وملا تفرقت األزد صارت غسان إىل الشام،العرب

 .نهم وبني الروم، وصارت أمورهم واحدةجفنة بن عمرو بن عامر، واستقام الذي بي
لك ُوكانت الرئاسة ببيت املقدس يف ذلك الوقت مللك الروم الذي يسمونه بقيرص، فصار م  

 وكان من أمر هذه احلروب أن غزا كرسى ، وكانت احلرب بينهم وبني الفرس سجاال،الشام يف محص
}  |  {  ~  �  ¡  ¢  ]   قصتهمأبرويز بن هرمز بن أنورشوان الروم وغلبها ؛ فأنزل اهللا يف

£Z)وكانت ، قاله الطربي، وأذرعات من أرض الشام،رصى وفلسطنيُ وأدنى األرض هي ب)١٤ 
 .قريش حتب ظهور فارس ألهنم وإياهم ليسوا بأهل كتاب

                                                
نتظم يف تاريخ امل، بن اجلوزيأبو الفرج ا ،١/٤٢، املخترص يف أخبار البرش، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عيل  -١٣

دار صادر، ، تاريخ اليعقويب،  أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب،١/١٦١ ،األمم وامللوك
 .١/٧٨م، ١٩٨٠بريوت، 

 .٣-١: سورة الروم، اآليات  -١٤



 ١٦

 ، وانتزع له منهم صليبه األعظم،ومضت من السنني سبع فقام هرقل بإخراجهم من أرضه  
 ،تبسط له البسط؛  هللا حني رد عليه ما رد ً فخرج من محص يميش عىل قدميه شكرا،وكانوا قد استلبوه إياه
 وكان ذلك يف السنة التي اعتمر فيها النبي ،حتى انتهى إىل إيلياء وقىض فيها صالته ،وتلقى عليها الرياحني

 املسلمون  حيث كان، وبلغ املسلمني نرصة الروم عىل فارس ففرحوا،صىل اهللا عليه وسلم عمرة احلديبية
¢  ] :  قال اهللا تعاىلحيبون ظهور الروم عليهم ألهنم وإياهم أهل كتاب   ¡  �  ~  }  |  {
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 :ملوك الغساسنة
 ومنهم من نزل ،عامهلاأوطة دمشق وُ وغريمها من غكانت ديار ملوك غسان بالريموك واجلوالن  

 وغلبت غسان عىل من بالشام من العرب، وكانوا عامال للقيارصة عىل عرب الشام ،األردن من أرض الشام
 ، وقد تفرقوا من اليمن بسيل العرم، من بني األزد، وأصل غسان من اليمن،كام كانت املناذرة عامال لفارس

 فملكها الروم عىل العرب، فكان أول من ملك من ملوك غسان بالشام ، يقال له غسانونزلوا عىل ماء بالشام
 ومن آخر ملوكهم احلارث بن أيب شمر بن األهيم مملكا ،احلارث بن عمرو بن عامر وقيل جفنة بن عمرو

 األهيم  وكان منزل جبلة بن، وهو الذي بعث إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم بكتاب يدعوه لإلسالم،باألردن
 . ثم عاد إىل الروم وتنرص،ريض اهللا عنه  وهو الذي أسلم يف خالفة عمر،بن جبلة بن احلارث دمشق

ومما يدل عىل تتويج هذين الزعيمني ما ورد يف اخلرزات التي بمعنى التاج يقول الشاعر لبيد   
 :ر الغساينذكر احلارث بن أيب شمي

  والشيب شاملوعرشين حتى فاد  رعى خرزات امللك عرشين حجة  

 :ويقول حسان بن ثابت يف جبلة وهو ممدوحه
 .)١٦( م إىل الروم فخر كل يامين ...... اــــأشهرهنا فإن ملكك بالش  

                                                
، ين ابن حجر العسقال،١/١٢٩ ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، بن اجلوزي، ا٥-١: سورة الروم، اآليات  -١٥

عارضة ابن العريب املالكي،  ،١/٧ ،الطبعة األوىل،  دمشق، مكتبة دار فيحاء، الرياض، دار السالم،الباري فتح
 .١٩٤ /٧م، ١٩٩٧دار الكتب العلمية للنرش، لبنان، ،صحيح الرتمذيبرشح  األحوذي

عقوب بن جعفر بن وهب بن أمحد بن أيب يو ،٢١١ /١ مروج الذهب،،  املسعودي بن احلسني بن عيلأبو احلسن عيل  -١٦
 الروض األنف،، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد السهييلو ، ١/٨٠ تاريخ اليعقويب،، واضح اليعقويب

 .٣/١٨، م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١حتقيق عمر عبد السالم السالمي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 



 ١٧

 : مدن الشام وهي خاضعة للروموكانت أشهر
 وأهلها قوم ، وهي قصبة بلد حوران من أعامل دمشق من جهة القبلة ذات قرى ومزارع:برصى  

 .من قيس من بني مرة
 .   وأهلها غسان وبطون من قيس، وهبا قوم من ربيعة:الغوطة  
 من أعامل دمشق بني الشام ووادي القرى قصبتها عامن فيها قرى كثرية ومزارع واسعة :البلقاء  

 .)١٧(وبجودة حنطتها يرضب املثل
 :رــمص

امرأة وخيش القبط من ملوك الشام فملكوا  ، وقد كانت مملكة للقبط،أرض الكنانة وبلد النيل  
 وبعث ، وأتاها بنو إرسائيل حني قتلهم بختنرص فلحقوا بمرص فأجارهم ملكها قومس،من بيت امللك

 .فيهم بختنرص فمنعهم وزحف إليه وغلب عليه وقتله وخرب مدينة منف
ثم ملا ظهرت الروم وفارس عىل سائر امللوك قاتلت الروم أهل مرص ثالث سنني حيارصوهنم   

 ثم ظهرت ، مسمى يف كل عام ويكونوا يف ذمتهمًم، عىل أن يدفعوا هلم شيئاحتى صالح أهل مرص الرو
 فلام غلبوهم عىل الشام، رغبوا يف مرص وطمعوا فيها، فامتنع أهل مرص وأعانتهم الروم ،فارس عىل الروم

وقاتلت دوهنم، وأحلت عليهم فارس، فلام خشوا ظهورهم عليهم صاحلوا فارس، عىل أن يكون ما 
 فتوالت عليها نواب الفرس أيام أنورشوان الذي غلبت جيوشه ،ه الروم بني الروم وفارسصاحلوا علي

 . من عرشين سنةً وغلبوا عىل أهلها نحوا،عىل الشام وسارت نحو مرص فملكوها
 حتى ،وأقامت مرص بني الروم وفارس سبع سنني، ثم استجاشت الروم وتظاهرت عىل فارس  

اهللا   وديارهم التي بالشام ومرص، وكان ذلك يف عهد رسول اهللا صىلعظهروا عليهم وخربوا مصانعهم أمج
 اآلية، فصارت الشام كلها Z...}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £] :  وفيه نزلت،عليه وسلم

 . للرومًصلحا ومرص خالصا
وملا غلب الروم عىل مرص والشام أبقوا القبط يف ملكها وتنرص أهلها، وأرسل هرقل   
حتى   مرص، وجعل إليه حرهبا وجباية خراجها، فنزل اإلسكندرية، فلم تزل يف ملك الروم عىلًأمريا املقوقس

                                                
أبو جعفر ، و١/٣٨ ، بريوت،دار صادرو دار الفكر ،معجم البلدان، احلمويشهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا   -١٧

خورشيد أمحد فاروق، عامل الكتب، بريوت، : حتقيق املنمق يف أخبار قريش،، حممد بن حبيب بن أمية البغدادي
 .١/١٥٤م، ١٩٨٥



 ١٨

 وهو ،سكندرية املقوقس واسمه جريج بن مينا وصاحب القبط بمرص واإل،اهللا تعاىل عىل املسلمني فتحها
 .)١٨(م بلتعة بالكتاب يدعوه إىل اإلسال صىل اهللا عليه وسلم حاطب بن أيبالذي أرسل إليه رسول اهللا

 :ةـاحلبش
كانت تقع  وبالدهم تقابل احلجاز، وبينهام البحر، وهي بالد طويلة عريضة ،وهي مملكة عظيمة  

 ومدينة مملكة احلبشة تدعى كعرب، ومل تزل ،جنوب النوبة ورشقيها، وهم الذين ملكوا اليمن قبل اإلسالم
 وكان ،هم األعظم يسمى النجايشالعرب تأيت إليها للتجارات، وهلم مدن عظام، وساحلهم دهلك، وملك

 وأما السودان الذين سلكوا نحو املغرب فإهنم ، وآخر مملكة احلبشة الزنج،عىل دين النرصانية اليعقوبية
 . فصارت هلم عدة ممالك،قطعوا البالد

وكانوا عىل النرصانية وقد استنرص نصارى نجران بالنجايش حني غزاهم ذو نواس احلمريي وكتب   
 ووطئوا أرض ، ويف جنوده أبرهة األرشم، فركب البحر،أرياطإىل عث له السفن فأجابه وخرج هبم إىل قيرص يب

 .  وأقام أبرهة ملكا عىل صنعاء وخماليفها، ثم ساءت العالقة بينه وبني النجايش،اليمن فأثخنوا فيها اجلراح
ريض اهللا  وقد حكى الذهبي من حديث عائشة ، وهلم عادات عجيبة،وعجائب بالدهم كثرية  

 وأما النجايش أصحمة ، خرب ملكهم والد النجايش أصحمة وكيف آل إليه األمرسري أعالم النبالءيف عنها 
 وخربه مع ،فهو ملك عادل قد انتهى خربه إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم فارتىض أن هياجر صحابته إليه

 ، وهو من أعلم الناس باإلنجيل،عمرو بن العاص حني جاءه مفاوضا ومندوبا من قريش يدل عىل عدله
 وكان خيرج خرجا هلرقل فلام أسلم قال ،وهو الذي بعث إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم يدعوه لإلسالم

 ، أتدع عبدك ال خيرج لك خرجا: قيل له، فلام بلغ ذلك هرقل" ما أعطيتهًواهللا لو سألني درمها واحدا"
 ، بملكيُّ واهللا لوال الضن، واختاره لنفسه،رجل رغب يف دين؟  وما الذي أصنع:ويدين دينا حمدثا ؟ فقال
 .)١٩(لصنعت مثل الذي صنع

                                                
حممد : ّقدم له وعلق عليه ،رةالنجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاه، بردي مجال الدين أبو املحاسن يوسف بن تغري  -١٨

عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين و ،١/٢٤م، ١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١حسني شمس الدين، مكتبة املعرفة، ط 
عبد الرمحن ابن و ،١/١٧م، ١٩١٧ القاهرة، ، األزهرطبعة حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة،، السيوطي
 .٢/٧٦  ،الطبعة األوىل ، بريوت، دار الفكر،تاريخ ابن خلدون، خلدون

زكريا بن حممد بن حممود و، ٧٥ /١ ،تاريخ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب  -١٩
سري أعالم ، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبيو ،١/٦دار صادر،  ،آثار البالد وأخبار العباد، القزويني
 ،١/١٥٦ ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوكابن اجلوزي،  ،١/٤٢٩،  الثامنة مؤسسة الرسالة، الطبعة،النبالء
 .١/٦١، املخترص يف أخبار البرش، الدين إسامعيل بن عيل الفداء عامد أبو



 ١٩

 وهي تعكس مدى تسلط هؤالء امللوك عىل ،هذه ملحة عن البالد التي حتيط بالدولة يف املدينة  
  فكانت هذه األمور قد أخذ هبا النبي، والرصاع الدائر بينهم، كام تكشف عن قوة الفرس والروم،الناس

 فقد أمر أصحابه يف بداية الدعوة باهلجرة إىل احلبشة حني ، وهو الذي يعرف أحواهلم،صىل اهللا عليه وسلم
إن بأرض " : ريض اهللا عنها وبني الرس يف اختيارها بقوله كام يف حديث أم سلمة،اشتد هبم عذاب املرشكني

 ومن طريقه البيهقي يف ،ناد جيد رواه ابن اسحق بإس"احلبشة ملكا ال يظلم أحد عنده فاحلقوا ببالده
 .)٢٠(الدالئل

 كام يدل عىل عدل ملك احلبشة الذي سارت به ،وهذا يدل عىل معرفته بأحوال اآلخرين  
 كام أن جمالس أهل مكة كانت تناقش أحوال فارس والروم كام يف خرب النرض بن احلارث الذي ،الركبان

 .أراد أن يضاهي هبا قصص القرآن الكريم
 :زمن الرسائل  :ثايناملطلب ال

 ،ة فتحادسيعد صلح احلديبية الذي أمىض رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بنوده يف السنة السا  
 وتأيت خماطبة امللوك ودعوهتم لإلسالم ،)٢١(Z!      "  #  $  %]  : قال اهللا تعاىل،وسامه القرآن كذلك

 من منازعة قريش إىل خماطبة العامل  حيث استدار عليه الصالة والسالم،من صور هذا الفتح العظيم
بل هو نذير للناس عليه الصالة والسالم رسوال لقريش أو العرب خاصة   ومل يكن، التي بعث هبابالرسائل
 .)٢٢(d  c    b  a  `Z] :  قال اهللا تعاىل،كافة

 وانتهى أمرهم إىل صلح احلديبية الذي فتح ، من أهل مكةلقد استبان إذن سبيل املرشكني  
 فنظرت ، وقد رأت قريش الوهن يضعفها وتسلمها الشيخوخة إىل املوت، يف الدعوةًمسلمني بابا جديدالل

 وقد ، وتركت األمر هلا أن تدخل يف عهد املسلمني،يف نفسها وختلت عن كربيائها يف اإلمساك بزمام القبائل
 . مل تشعر بقيام دولة اإلسالمومن حيث شعرت أهبذا اعرتفت 

 :بداية األمر
إن اهللا بعثني رمحة للناس كافة فأدوا ": خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل أصحابه فقال  

 فإنه دعاهم مثل ما أدعوكم ، عليه السالم وال ختتلفوا كام اختلف احلواريون عىل عيسى ،عني رمحكم اهللا

                                                
 .، ٥/٨٣، ١  ط، الرياض، دار العاصمة،ختريج أحاديث اإلحياء،  عبد اهللا حممود بن حممد احلدادوأب  -٢٠
 .١: سورة الفتح، اآلية  -٢١
 .١٠٧: سورة األنبياء، اآلية  -٢٢



 ٢٠

صبحوا وكل رجل منهم فأ  فشكا عيسى ابن مريم ذلك إىل اهللا عز وجل، فأما من بعد مكانه فكرهه،إليه
 ."هذا أمر قد عزم اهللا لكم عليه فافعلوا:  فقال هلم عيسى،يتكلم بكالم القوم الذين وجه إليهم

نحن يا رسول اهللا نؤدي إليك فابعثنا حيث  :فقال أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  
 وهذا حديث رواه ،همشئت فبعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رسله الذين نأيت إىل احلديث عن

وهو ضعيف كام ذكر ذلك اهليثمي  ،وفيه حممد بن إسامعيل بن عياش ،الطرباين من حديث املسور بن خمرمة
 .جممع الزوائديف 

 .)٢٣( بالسامعًلم عند ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين مرصحاـ وقد تابعه الوليد بن مس:قلت  
 :اختاذ اخلاتم
صحيح  فقد ثبت يف ،تم يف ختم الكتب والرسائل التي يبعثوهناومل يكن العرب يعرفون اخلا  
 من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه أن نبي اهللا صىل اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب إىل رهط أو البخاري

خامتا من  فاختذ النبي صىل اهللا عليه وسلم ،م ال يقبلون كتابا إال عليه خاتم فقيل له إهن،أناس من األعاجم
 جزم ،وكان اختاذ اخلاتم يف آخر السنة السادسة بعد منرصفه من احلديبية ." رسول اهللاحممد" نقشه فضة

 .)٢٤( وجزم أبو الفتح اليعمري أن اختاذ اخلاتم كان يف السنة السابعة،بذلك مجاعة
 كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يستعني برجال :اب الرسائل والكتب واملواثيق والعهودّعدد كت  ـ
.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  ]  : قال اهللا تعاىل كامّكتبون ألنه أميي

 =  <  ;  :  9 B  A  @  ?   >   Z)األميون العرب كلهم من " :قال ابن عباس .)٢٥
األميون الذين ال يكتبون وكذلك كانت :  وقيل"كتب منهم ومن مل يكتب ألهنم مل يكونوا أهل كتاب

                                                
العراقي وابن حجر، : بتحرير، ع الزوائد ومنبع الفوائدمجم، الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمييض ر  -٢٣

،  بريوت، مؤسسة الرسالة،كنز العامل ، وعيل املتقي حسام الدين اهلندي٢/٤١٨هـ، ١٤١٢الفكر، بريوت،  دار
محدي عبد املجيد السلفي، املكتب : حققه ومجع أحاديثه ،حاديث الطوالاأل ، الطرباين،١٠/٦٣٤هـ، ١٤١٣

عاصم   ابن أيب عاصم، أبو بكر أمحد بن عمرو النبيل أبو،٤٦٠، ١/٤٠م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢اإلسالمي، ط 
 ،، الرباطجملة التاريخ العريب، ٢/١٧٦هـ، ١٤١١طبعة دار الراية، الرياض، ، اآلحاد واملثاين، الضحاك الشيباين

 .٥٢، ص ٢٣عدد 
 .٤٥١ /١٦ ،فتح الباري برشح صحيح البخاري، حلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالينا  -٢٤
 .٢: سورة اجلمعة، اآلية  -٢٥



 ٢١

، ومن بني كتاب أربعون صحابياابه صىل اهللا عليه وسلم ّ املؤرخني أن عدد كتوقد ذكر بعض )٢٦(قريش
 .)٢٧(الوحي ختصص أربعة وعرشون كاتبا يف كتابة الرسائل واملواثيق والعهود النبوية

 ألمهية الكتب النبوية ورضورة وصوهلا إىل امللوك ساملة تقرأ ًنظرا: املواد املستعملة يف الكتب  ـ
 ،فة يف الوزن، سهلة احلمل، يمكن إخفاؤها عن األنظار، فقد كانت تكتب عىل اجللودبسهولة ويرس، خفي

 واستعمل احلرب األسود من نبات ،وكانت مكة بخاصة واحلجاز بعامة مشهورة بتصنيع اجللود النفيسة
 يف الناجتة من الدخان املرتاكم يف املطابخ التي تعمل باخلشب وختلط" أو من مادة الكربون .)٢٨(العليق

 .)٢٩(املاء بامدة لزجة من أجل مجعها وزيادة كثافتها ومتاسكها
أما األقالم املستعملة يف كتابة رسائل النبي صىل اهللا عليه وسلم فقد كانت أقالم القصب املسننة   ـ

 األرقم والقلم واملرقم واملزبر واملدبر وامللقاط : وسميت بأسامء خمتلفة منها،برؤوس دقيقة ناعمة
 .)٣٠(والرياع

 من احلركات ةوكانت رسائل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم تكتب باخلط العريب خالي  ـ
 . ألهنم فصحاء انطبعوا عىل ملكة اإلعراب بالسليقة،لعدم حاجتهم إليها) النقاط(واإلعجام 

 يف ا هرقل ومخسة عرش سطرة فقد تراوحت بني سبعة أسطر يف رسال:أسطر الرسائل النبوية  ـ
 وسبع كلامت ومائة كلمة يف رسالة ، وأربع وثالثني كلمة يف رسالة صاحب الياممة،رسالة كرسى

 .)٣١( وهي أطول الرسائل النبوية إىل ملوك العرص يف حينه،النجايش
 :كتاب سليامن

 قالت بلقيس ملكة اليمن يف كتاب ،والكتاب يبدأ بالبسملة يف أوله وينتهي باخلتم يكون كريام  
y  x  w  v  u   t         s    r  q    p  o       n  m  ]: تعاىلتبارك قال اهللا  ،سليامن عليه السالم

                                                
 . ٩٢-١٩/٩١،  الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية،تفسري القرطبي، حممد بن أمحد القرطبي  -٢٦
 .م١٩٨٢يوليو / هـ١٤٠٢ان من سنة  الصادر يف رمض، العدد األول،جملة الوثيقة  -٢٧
 . ويستجر منه مادة تكون احلرب األسود، نبت يتعلق بالشجر ويتلوى عليه:العليق  -٢٨
 املورد، "َّكتاب النبي صىل اهللا عليه وسلم ومواردهم الكتابية: السفارات والرسائل النبوية"، حممود شيت خطاب  -٢٩

 العدد م١٩٨٧ ربيع ، املجلد السادس عرش، العراق، بغداد،عالم تصدرها وزارة الثقافة واإل،جملة تراثية فصلية
 .٤٣ ص ،األول

عبد املنعم : حتقيق ،مجهرة أنساب العرب ، أول من كتب اخلط العريب،محيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب قحطان  -٣٠
 .٤٣٢ص م، ١٩٩٤خليل إبراهيم، مكتبة املعارف، بريوت، 

 .٤٩ص  ،جملة املورد  -٣١



 ٢٢

¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {     zZ)اتفقوا عىل كتب  (تفسريه قال القرطبي يف .)٣٢
 يف أول الكتب والرسائل وعىل ختمها، ألنه أبعد من الريبة، وعىل هذا جرى "بسم اهللا الرمحن الرحيم"

:  ويف احلديث،أيام كتاب مل يكن خمتوما فهو أغلف: به جاء األثر عن عمر بن اخلطاب أنه قالالرسم، و
 ألنه كان : فقاال؟ته كريامّ ملاذا سم: عن عطاء والضحاكتفسريهونقل البغوي يف  ."كرم الكتاب ختمه"

امة الكتاب كر": وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال. خمتوما
وتعد رسالة سليامن عليه السالم إىل بلقيس التي ذكرها القرآن من أهم النصوص التي تعني  .)٣٣("ختمه

 .عىل دراسة رسائل النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل امللوك
والذي يعنينا يف مقامنا هو حتديد الوقت الذي انطلقت فيه رسل اإلسالم حاملة الكتب إىل   

 عقب صلح :أوالمها ؛ ويرتدد بعث الرسل بني فرتتني، من يلوهنم من الكفارملوك األرض ال سيام
 نقل الطربي ذلك عن ابن إسحاق وغريه أن  رسول اهللا ، موته عليه الصالة والسالم:امهاخرأاحلديبية و

 فيام بني صىل اهللا عليه وسلم قد فرق رجاال من أصحابه إىل ملوك العرب والعجم، دعاة إىل اهللا عز وجل
ف بني العلامء يف حتديد  أما عىل سبيل التفصيل فقد وقع اخلال،هذا عىل سبيل اإلمجال .)٣٤(احلديبية ووفاته
 : ويمكن بيان هذا التفصيل عىل النحو التايل،ف يف قليل منها واشتد اخلال،بعض البعثات
 :السنة السادسة

 بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه  وقد،واملراد منها آخرها يف شهر ذي احلجة أي بعد صلح احلديبية  
 وإىل احلارث بن أيب شمر الغساين، وإىل ، ثالثة مصطحبني إىل جهة الشامل إىل قيرص:وسلم فيها ستة نفر

 و الثالث إىل النجايش ، واآلخر إىل كرسى، وبعث ثالثة فأنفذ أحدهم إىل هوذة بن عيل احلنفي،املقوقس
 .)٣٥(أصحمة

                                                
 .٣١ -٢٩:  اآليةسورة النمل،  -٣٢
 ، دار طيبة،تفسري البغوي، بن مسعود البغوي حممد احلسنيو ،١٣/١٩٣، تفسري القرطبي، حممد بن أمحد القرطبي  -٣٣

 من رواية حممد بن مروان، وهو السدي الصغري، األوسطوحديث ابن عباس رواه الطرباين يف ، ٦/١٥٩الرياض، 
 .٨/٩٩ ،جممع الزوائد :انظر. روان مرتوك، وحممد بن ممسند البيهقيوأخرجه القضاعي يف 

دار املعارف، القاهرة، ، تاريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل أبو جعفر الطربي  -٣٤
 .٢/٢٦م، ١٩٦٧/هـ١٣٨٧، ٢ط 

عامد الدين احلافظ ابن ، و٣٤٣ /٣  ، بريوت، دار الكتب العلمية،السرية النبوية،  الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقيوأب  -٣٥
جعفر   أبو،٤/٢٠٦، الطبعة األوىل،  مرص، اجليزة، املهندسني، هجر للطباعة والنرش،البداية والنهاية، كثري الدمشقي

 .١/٣٦٤ ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، بن اجلوزيا الفرج و أب،٢/٢٦، تاريخ الرسل وامللوك، الطربي



 ٢٣

 :السنة السابعة
ف بني هذا  واخلال، وغريهزاد املعاد كام ذهب إىل ذلك ابن القيم يف ،ملحرم منهاوبعضهم يرى ا  

الذي  وربام عاد السبب إىل اختالفهم املرتدد بني انطالقة الرسول ،واألول يسري إن شاء اهللا كام هو واضح
ن ذي القعدة سنة  وهي مدة اهلدنة التي تبدأ م،ووصوله إىل البلد املعنياختاره النبي صىل اهللا عليه وسلم 

ست، ورجع إىل املدينة يف ذي احلجة، ووجه الرسل يف آخرها أو يف املحرم من السابعة وكان اختاذه اخلاتم 
وقد جزم ابن سعد بأن بعث عبد اهللا بن حذافة إىل كرسى كان يف سنة سبع  .قبل إرساله الرسل إىل امللوك

 وقد ثبت ،"منرصفه من احلديبية"ت عبد اهللا بلفظ  وهو عند الواقدي من حديث الشفاء بن،يف زمن اهلدنة
 .عند البخاري أن معاوية ذكر هلرقل أن بينه وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم هدنة

ومن هنا يمكن أن نفرس تردد بعض العلامء يف هذا التحديد كام حصل البن عبد الرب يف الكتاب   
 وذلك يف سنة ست أو :قال؛ ومها رئيسا الياممة  ،إىل هوذة بن عيل احلنفي وإىل ثاممة بن أثال احلنفي

 .)٣٦(سبع
 :السنة الثامنة

وفيها كانت رسالة النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل ملك البحرين املنذر بن ساوى العبدي   
 إىل جيفر وعبد ابني اجللندي بعامن بعث قال ابن ًأيضاوفيها  .منرصفه من اجلعرانة وكان قبل فتح مكة

 .)٣٧( وامللك منهام جيفر، يف ذي القعدة سنة ثامنسعد وكان ذلك
 :السنة التاسعة

وقد روى مسلم يف  .وفيها بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من تبوك إىل قيرص وغريه  
إىل كرسى وإىل قيرص وإىل   كتب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: من حديث قتادة عن أنس قالصحيحه

 صىل اهللا عليه هم إىل اهللا تعاىل وليس بالنجايش الذي صىل عليه رسول اهللايدعو؛ النجايش وإىل كل جبار
 إن هذا النجايش الذي بعث إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عمرو بن :وقال أبو حممد بن حزم .وسلم

                                                
دار ابن رجب،  ،زاد املعاد يف هدي خري العبادّ بن سعد، شمس الدين ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب  -٣٦

ّخرج  ،ستيعاب يف معرفة األصحابالا، الرب  عمر يوسف بن عبدوأباحلافظ اإلمام ، ١/١١٦الطبعة األوىل، 
 .١/١٩٥م، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣أحاديثه عادل مرشد، دار اجليل، بريوت، 

،  الطبعة األوىل، بريوت،دار الكتب العلمية، الكامل يف التاريخ، د الشيباين ابن األثريعيل بن أيب الكرم حمم  -٣٧
، تاريخ الرسل وامللوك،  أبو جعفر الطربي،٢/٨، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، بن اجلوزيا الفرج وأب، ١/٣٢٤
٢/٤٠. 



 ٢٤

وسيأيت ما يوضح هذا اللبس عند ذكر  .)٣٨(زاد املعاد واستظهره ابن القيم يف ،أمية الضمري مل يسلم
 .صوص الرسائل وموقف امللوك منها إن شاء اهللان

حيث مل يبدأ عليه الصالة  ،وهكذا نستطيع أن نخرج من أقوال العلامء بام يوضح لنا أمهية الزمن  
 وتقدير ذلك يرجع إىل استغالل ، بل اختار من الوقت ما يؤيت الثمرة،والسالم دعوته بمخاطبة امللوك

 .الظروف املواتية
 :تراجم الرسل  :املطلب الثالث

 ومل يتوانوا يف حتمل مشقة ،لقد قام صحابة النبي صىل اهللا عليه وسلم بحمل الدعوة إىل اآلفاق  
 وربام تعرض هلم الكفار ، وهذه قبورهم املبثوثة يف البالد شاهد عىل تضحياهتم يف سبيل تبليغ الدعوة،ذلك

اء الذين خرجوا يف الرجيع ّ فلم يسلم القر،الم بانتشار اإلسًباألذى ليذهبوا غيظ صدورهم التي اشتعلت نارا
 ويأيت السفراء إىل ، وهكذا كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يبعث الصحابة دعاة للناس،أو بئر معونة من القتل
 :وهم ،اختيارهم هلذه املهمةدواعي لنا  ونأخذ من سريهم ما يوضح ،امللوك من هذه البابة
 :حاطب بن أيب بلتعة

 ً شهد بدرا، من مشاهري املهاجرين،هللا اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزى بن قيصأبو عبد ا  
 وقد ثبت يف الصحيحني ، كان حسن اجلسم، وكان من الرماة املوصوفني، يف الطعامً وكان تاجرا،واملشاهد

"  ! ]: قصة كتابته إىل أهل مكة خيربهم بتجهيز رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إليهم فنزلت فيه
(  '  &  %  $  #Z)واعتذر حاطب بأنه مل يكن له يف مكة عشرية تدفع عن أهله)٣٩ ،، 

وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قد بعثه يف سنة ست من  .)٤٠( باملدينة ومات سنة ثالثني،فقبل عذره
أنه قد كان  اعلم : قال له، فلام دخل عليه،اهلجرة إىل املقوقس صاحب مرص واإلسكندرية فخرج بالكتاب

 ، فاعترب بغريك، ثم انتقم منه، فانتقم به، فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل،قبلك رجل زعم أنه الرب األعىل
                                                

 .١/١١٦، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية  -٣٨
 .١: ة املمتحنة، اآليةسور  -٣٩
عيل حممد : حتقيق ،اإلصابة يف معرفة الصحابة، بن حجر العسقالينا و،٢/٤٣ ،سري أعالم النبالء، الذهبي  -٤٠

، االستيعاب يف معرفة األصحاب، بن عبد الربا ،١/٢٠٣م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢البجاوي، دار اجليل، بريوت، 
م، ١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١فاعي، دار إحياء الرتاث، لبنان، طر العادل أمحد: حتقيق، أسد الغابة، ابن األثري، ١/٩٢
 السنة السادسة واخلمسون ، اجلزء السادس،جملة األزهر " ورسائلههسفراء النبي وكتاب" ،، خمتار الوكيل١/٢٢٩

 .٨٨٠- ٨٧٤ ص ،م١٩٨٤مارس / هـ١٤٠٤ ،مجادى اآلخرة



 ٢٥

 إن ، الكايف به اهللا ما سواه، وهو اإلسالم،اعلم أن لنا دينا لن ندعه إال ملا هو خري منه .وال يعترب غريك بك
 وأقرهبم منه ، وأعداهم له هيود،هم عليه قريشَّفكان أشد ،هذا النبي صىل اهللا عليه وسلم دعا الناس

 إال كبشارة عيسى بمحمد صىل اهللا عليه وسلم وما دعاؤنا ، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى،النصارى
 فاحلق عليهم أن ، وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته،إياك إىل القرآن  إال كدعائك أهل التوراة إىل اإلنجيل

 انتهى كالمه ريض اهللا عنه . بل نأمرك به، ولسنا ننهاك عن دين املسيح،ن أدركه هذا النبي فأنت مم،يطيعوه
 .الذي سيأيت لنا معه بعض الوقفات

 :عبد اهللا بن حذافة
 وكان ، هاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، كان من املهاجرين األولني،أبو حذافة السهمي  

سلوين عام ": القائل لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حني قال وهو ، وكانت فيه دعابة،من أصحاب بدر
 عن ابن عباس أن النبي صىل اهللا عليه الصحيح، ويف "أبوك حذافة بن قيس":  من أيب؟ فقال:"شئتم

ثم كفوا فبلغ رسول اهللا صىل اهللا  ،وا أن يفعلواّوسلم أمره عىل رسية فأمرهم أن يوقدوا نارا فيدخلوها فهم
، فأرس عىل قيسارية، ومحلوه إىل ً وخرج إىل الشام جماهدا"إنام الطاعة يف املعروف": قالف عليه وسلم
وقد بعثه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم منرصفه من احلديبية بكتابه  . فراوده عن دينه فلم يفتتن،طاغيتهم

فعت إليه كتاب  حتى وصلت إليه فد، فطلبت اإلذن عليه، فانتهيت إىل بابه:خمتوما إىل كرسى فقال
 .)٤١( وهذا يدل عىل شجاعته ريض اهللا عنه، فأخذه ومزقه،اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقرئ عليه رسول

 النبي صىل اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن حذافة بالذهاب إىل كرسى كونه كان يرتدد ّوإنام خص  
عشتم بأحالمكم لعدة أيامكم بغري يا معرش الفرس إنكم  : فقدم عليه وقال، وخيتلف إىل بالدهمًعليه كثريا

 وما ال متلك منها أكثر وقد ملك قبلك ملوك أهل ،  وال متلك من األرض إال ما يف يديك،نبي وال كتاب
 ،فاختلفوا يف سعي الدنيا ، وضيع أهل الدنيا حظهم من اآلخرة،دنيا فأخذ أهل اآلخرة بحظهم من الدنياال

 وما ، وقد واهللا جاءك من حيث خفت،ألمر عندك أنا أتيناك بهوقد صغر هذا ا ،واستووا يف عدل اآلخرة
 ويف وقعة ذي قار عىل ذلك ، وال تكذيبك به بالذي خيرجك منه،تصغريك إياه بالذي يدفعه عنك

 ،من أيام العرب املشهورة وقد انترصوا فيها عىل فارس وهي ،وهو يشري إىل وقعة ذي قار .)٤٢(دليل
                                                

 ،اإلصابة يف معرفة الصحابة ،جر العسقالينبن حا ،١/٢٦٨، ستيعاب يف معرفة األصحابالاابن عبد الرب،   -٤١
 .١/٣٣١، أسد الغابةابن األثري،  ،٢/١١، سري أعالم النبالءالذهبي،  ،٢/١١٦

 عمر عبد السالم السالمي، ذكره :حتقيق، الروض األنفأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد السهييل،   -٤٢
 .١٠٥ /٤، رفاعة وثيمة بن موسى بن الفرات أبو



 ٢٦

 وأرسل إىل زعيم بني بكر أن يبعث بسالحه ،عامن بن املنذر بن ماء السامءوسببه أن كرسى برويز قتل الن
 ويف ذكرها دليل ،وانكرس الفرس وهزموا رش هزيمة ،فأرسل جيشا من األعاجم فالتقوا بذي قار ،فأبى

 .)٤٣(عىل حسن اخلطاب والشجاعة
 :دحية الكلبي

 وما بعدها من ً وشهد أحداًرا مل يشهد بد، كان من كبار الصحابة،هو دحية بن خليفة الكلبي  
: غريب احلديث قال ابن قتيبة يف ، وكان يرضب به املثل يف حسن الصورة، وكان دحية رجال مجيال،املشاهد

 فاملعنى باملعرص ،كان دحية إذا قدم املدينة مل تبق معرص إال خرجت تنظر إليه: بن عباسافأما حديث 
 وكان جربائيل عليه ،م يشبه دحية الكلبي بجربيل عليه السالموكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسل .العاتق

السالم ينزل عىل صورته جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة، وهو الذي بعثه رسول اهللا 
وذكر موسى بن  ، فلقيه بحمص أول سنة سبع أو آخر سنة ست،صىل اهللا عليه وسلم إىل قيرص يف اهلدنة

 .)٤٤(بقي إىل خالفة معاويةو: شهاب قالابن عقبة عن 
يا قيرص أرسلني " :ومما قاله هلرقل ،وكان دحية عىل علم بالشام حني يذهب بالعري إليها للتجارة  

فإنك إن مل تذلل  ،ثم أجب بنصح ، فاسمع بذل، والذي أرسله هو خري منه ومنك،إليك من هو خري منك
 فإين أدعوك : قال، أكان املسيح يصيل؟ قال نعم هل تعلم: قال.هات : قال،وإن مل تنصح مل تنصف ،مل تفهم

وأدعوك  ،ر خلق السموات واألرض واملسيح يف بطن أمهَّوأدعوك إىل من دب ،إىل من كان املسيح يصيل له
 به عيسى ابن مريم بعده وعندك من ذلك أثارة من علم َّ وبرش، به موسىَّ الذي برشّإىل هذا النبي األمي

وإال ذهبت عنك اآلخرة  ، فإن أجبت كانت لك الدنيا واآلخرة، اخلربتكفي من العيان وتشفي من
 .)٤٥(" واعلم أن لك ربا يقصم اجلبابرة ويغري النعم،وشوركت يف الدنيا
 :العالء بن احلرضمي

 وكان ، ومن سادة املهاجرين، حليف بني أمية،هو العالء بن عبد اهللا من بني إياد بن الصدف  
                                                

أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن ، ١/١٢٢، مروج الذهب ومعادن اجلوهر،  احلسن عيل بن احلسني املسعوديوأب  -٤٣
رسائل النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراء ،  خالد سيد عيل،١/٤٥، املخترص يف أخبار البرش عيل،

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ، الكويت، الطبعة األوىل، مكتبة دار الرتاث،والقبائل
اإلصابة يف معرفة ، ابن حجر العسقالين، ١٣٧ /١، ستيعاب يف معرفة األصحابالا،  عمر يوسف بن عبد الربوأب  -٤٤

 .١/٣٣٥، أسد الغابة، ابن األثري، ١/٣٢٨ ،الصحابة
 .٤/٣٨٨، الروض األنفأمحد السهييل،   -٤٥



 ٢٧

وهو سفري النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل املنذر بن  .اض البحر بكلامت قاهلاوخ ، إنه جماب الدعوة:يقال
ثم واله عمر  ،ه عليها أبو بكرّوأقر ،ثم واله عىل البحرين إذ فتحها اهللا عليه ،ساوي العبدي ملك البحرين

 .)٤٦(فامت قبل أن يصل إليها بامء من مياه بني متيم سنة أربع عرشة ،البرصة
 عن َّ فال تصغرن،إنك عظيم العقل يف الدنيا ،يا منذر" :ء حني قدم عىل املنذرومما قاله العال  
 ، تأكلهم يوم القيامةً يعبدون يف الدنيا نارا،ليس فيها تكرم العرب ،إن هذه املجوسية رش دين ،اآلخرة

 وملن ،ه وملن ال خيون أن ال تأمن،فانظر هل ينبغي ملن ال يكذب أن ال تصدقه ،ولست بعديم عقل وال رأي
 فهو هذا النبي األمي الذي واهللا ال يستطيع ذو عقل أن يقول ، فإن كان هذا هكذا،ال خيلف أن ال تثق به
 إن كان ذلك منه ، أو نقص من عقابه، أو ليت زاد يف عفوه، أو ما هنى عنه أمر به،ليت ما أمر به هنى عنه

 .)٤٧("عىل أمنية أهل العقل وفكر أهل البرص
 :مرو بن أميةع

، ً وأحداً شهد مع املرشكني بدرا، صاحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم،أبو أمية الضمري  
 وكان رسول اهللا ، كان شجاعا مقداما، أول مشاهده بئر معونة،وغزا مع النبي صىل اهللا عليه وسلم

رسول اهللا  وقد بعثه ، وكان من أنجاد العرب ورجاهلا نجدة وجراءة،اهللا عليه وسلم يبعثه يف أموره صىل
 فحمل خبيب بن عدي من اخلشبة التي صلب ، وبعثه عينا إىل قريش،صىل اهللا عيله وسلم رسية وحده

 . له عىل أم حبيبة بنت أيب سفيان وأرسله إىل النجايش وكيال، فعقد،عليها
  إنك، القول وعليك االستامعّإن عيل ،يا أصحمة" : فقال له، إىل النجايشًسفريابكتابه  بعثه وقد  

 نخفك عىل يشء ومل ، قط إال نلناهً ألنا مل نظن بك خريا، وكأنا يف الثقة بك منك،كأنك يف الرقة علينا منا
  ويف، وقاض ال جيور، اإلنجيل بيننا وبينك شاهد ال يرد، وقد أخذنا احلجة عليك من فيك،قط إال أمناه

 وقد فرق ،بن مريم اكاليهود يف عيسى  وإال فأنت يف هذا النبي األمي ، وإصابة املفصل،ذلك املوقع احلز
 ، وأمنك عىل ما خافهم عليه خلري سالف،النبي صىل اهللا عليه وسلم رسله إىل الناس فرجاك ملا مل يرجهم له

 كلمة اهللا :ما تقولون يف عيسى؟ فأجاب: قال ،إنه يزعم أن عيسى عبد: وقيل للنجايش ."وأجر ينتظر
 .)٤٨( تويف عمرو بن أمية زمن معاوية.عدو ذلكأن ي) عيسى(ما استطاع : وروحه، قال

                                                
ابن األثري،  ،١/٢٦٢، سري أعالم النبالءي، ، الذهب١/٣٣٤، ستيعاب يف معرفة األصحابالاابن عبد الرب،   -٤٦

 .٢/٢٦٣، اإلصابة يف معرفة الصحابةابن حجر العسقالين،  ،٢٨٣ /٢ ،الغابة أسد
 .٤/٣٩٠، الروض األنفأمحد السهييل،   -٤٧
ستيعاب يف معرفة الا، ابن عبد الرب، ٣/١٧٩، ري أعالم النبالءسالذهبي،  ،٢/٣٣٧، أسد الغابةابن األثري،   -٤٨

 .٢/٣٢٩، عيون األثر ، العسقالين،٢/٢٨١، اإلصابة يف معرفة الصحابةالعسقالين،  ،١/٣٦٠، اباألصح



 ٢٨

  :سليط بن عمرو

 وقد هاجرت معه ، كان من املهاجرين األولني ممن هاجر اهلجرتني،ابن عبد شمس العامري  
 .زوجه فاطمة بنت علقمة بن عبد اهللا بن أيب قيس أم قهطم العامرية إىل احلبشة فولدت له سليط بن سليط

 ومها ،ىل اهللا عليه وسلم إىل هوذة بن عيل احلنفي وإىل ثاممة بن أثال احلنفيوهو الذي بعثه رسول اهللا ص
 .)٤٩(رئيسا الياممة

اهللا بن حذافة أرض كرسى أال وهو   به عبدّوإنام خص سليطا بالياممة للسبب الذي خص  
 :اله قجوكان كرسى قد تو ،وذة فلام قدم سليط عىل ه،معرفة بالدهم التي خيتلف إليها ويرتدد عليها

 وإن ،د التقوىّ وإنام السيد من منع باإليامن ثم زو، وأرواح يف النار، إنك سودتك أعظم حائلة:هوذة يا
 ، وأهناك عن عبادة الشيطان، وأهناك عن رش، وإين آمرك بخري مأمور به،قوما سعدوا برأيك فال تشق به

 وإن أبيت ، وأمنت ما خفت،ما رجوت فإن قبلت نلت ، ويف عبادة الشيطان النار،فإن يف عبادة اهللا اجلنة
 .)٥٠( وهول املطلع،فبيننا وبينك كشف الغطاء

 :شجاع بن وهب
هاجر إىل و ،هاجر إىل احلبشة ،من السابقني األولني ، عبد شمسيأبو وهب األسدي حليف بن  
وأخوه  هو ً وشهد بدرا، وآخى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بينه وبني أوس بن خويل اخلزرجي،املدينة
حلارث بن أيب شمر وهو بغوطة دمشق، بعثه النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم إىل ا . استشهد بالياممة،عقبة

نزال واأللطاف األ فانتهى إىل احلارث وهو مشغول بتهيئة ،فخرج من املدينة يف ذي احلجة سنة ست
 وكان احلارث ، هللا تعاىل شكرا؛ حيث كشف اهللا عنه جنود فارس من محص إىل إيلياء وهو قادم،لقيرص

فدفع إليه كتاب رسول اهللا  ، فأذن لشجاع عليه،فخرج يوما وجلس فوضع التاج عىل رأسه ،خياف قيرص
 إين رسول : فقلت له، فلام قدمت عليه انتهيت إىل حاجبه:قال .صىل اهللا عليه وسلم فقرأه ثم رمى به

 وجعل حاجبه ، أو ثالثة، فأقمت عىل بابه يومني،ا إنك ال تصل إليه إىل يوم كذ: فقال يل،رسول اهللا إليه
 فريق ، فكنت أحدثه، يسألني عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وما يدعو إليهّيَرُ ماسمهوكان روميا 

 وأنا ، وكنت أرى أنه خيرج بالشام، إين قرأت يف اإلنجيل صفة هذا النبي: وقال، حتى يغلبه البكاء،قلبه
                                                

، ستيعاب يف معرفة األصحابالاابن عبد الرب،  ،١/٤٥٩، اإلصابة يف معرفة الصحابةالعسقالين، ابن حجر   -٤٩
: حتقيق، دى والرشادسبل اهل، حممد بن يوسف الصاحلي الشامي، ١/٤٧٣ ،أسد الغابة األثري، ابن ،١/١٩٥

 .٢/٤٠٨م، ١٩٩٨معوض، عادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، القاهرة،  عيل
 .، ذكره  أبو رفاعة وثيمة بن موسى بن الفرات٤/١٠٥، الروض األنفأمحد السهييل،   -٥٠



 ٢٩

 .)٥١( وأصدقه،أومن به
 :عمرو بن العاص

 ، حسن الشعرً وكان شاعرا،كان من فرسان قريش وأبطاهلم يف اجلاهلية ،أبو عبد اهللا السهمي  
يا عمرو، :  وقال له، فلم يفعل،وهو الذي أرسلته قريش إىل النجايش ليسلم إليهم من عنده من املسلمني

 ، إي واهللا، فأطعني:قال! ول ذلك؟أنت تق: قال! اهللا إنه لرسول اهللا وكيف يعزب عنك أمر ابن عمك، فو
وقد بعثه رسول اهللا صىل اهللا عليه  . إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، فأسلم عام خيربًفخرج من عنده مهاجرا

قال  . ويدعوهم إىل اإلسالم، وعذرة، يستألفهم بذلكّوسلم أمريا عىل رسية إىل ذات السالسل أرض بيل
 وكان عمر بن اخلطاب ،والدهاء واحلزم ومن يرضب به املثل يف الفطنة داهية قريش ورجل العامل، :الذهبي

 يريد خالق ،أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد:  يف رأيه وعقله قالًريض اهللا عنه إذا استضعف رجال
 .وقد فتحت عىل يده مرص .األضداد

 فخرجت حتى : قال، بعامنيم بكتابه إىل جيفر وعبد ابني اجللندالأرسله عليه الصالة والس  
 إين رسول رسول اهللا صىل اهللا عليه : فقلت له، وكان أسهل الرجلني، عىل عبدُ فقدمت، إىل عامنُانتهيت

 فأخربه بإسالم النجايش وما يدعو إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم من التوحيد ،وسلم إليك وإىل أخيك
عن الزنا ورشب اخلمر وعبادة احلجر  و، وعن الظلم والعدوان، وينهى عن املعصية،والرب وصلة الرحم
 .والوثن والصليب

 ُّ ولكن أخي أضن، لو كان أخي يتابعني لركبنا إليه حتى نؤمن به! ما أحسن هذا:فقال له عبد  
 ثم أخرب أخاه : قال، إنه إن أسلم ملكه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل قومه: قلت،بملكه من أن يدعه

 إال أن أخاه ، فقرأه مثله، ثم دفعه إىل أخيه،ه وقرأهّ ففض،ه ودفعت إليه الكتاب فدخلت علي، فدعاين،بخربي
ً  وإما مقهورا، يف اإلسالمً ما منهم أحد إال وأسلم إما راغبا: ما صنعت قريش؟ قلت: وقال يل،أرق منه
أعلم أحدا   ال وإين، وقد دخل الناس يف اإلسالم وعرفوا بعقوهلم مع هداية اهللا أهنم كانوا يف ضالل،بالسيف

 .)٥٢( هذا دعني يومي: قال،سلم فأسلم ت، وتبد خرضاءك، تطأك اخليل، وأنت إن مل تسلم،بقي غريك
                                                

بن عبد اهللا بن حممد  ،٢/٢٧٨، أسد الغابةابن األثري،  ،٢/٦، اإلصابة يف معرفة الصحابةالعسقالين، ابن حجر   -٥١
، ٢/١٦٤دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع، ، ١ط رشح إبراهيم رمضان،  ،عيون األثرالناس،  سيد حييى ابن

 .١/٣٧، ستيعاب يف معرفة األصحابالا الرب،  عبد ابن
،  النبالءسري أعالم الذهبي، ،٣/١٧٢ ،اإلصابة يف معرفة الصحابة ، ابن حجر العسقالين،١/٣٦٨، املصدر السابق  -٥٢

 .٢/٣٥٦ ،أسد الغابةابن األثري،  ٣/٥٤



 ٣٠

 :املهاجر بن أيب أمية
أخو أم سلمة . املهاجر بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القريش املخزومي  

ان اسمه الوليد فكرهه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  ك،ألبيها وأمها زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم
ه املهاجر، وأرسل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املهاجر إىل احلارث بن عبد كالل احلمريي ملك ّوسام

اليمن، واستعمله رسول اهللا عىل صدقات كندة والصدف، فتويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ومل يرس 
 وهو الذي فتح حصن النجري ،إىل قتال من باليمن من املرتدين  ريض اهللا عنهإليها، فبعثه أبو بكر

 .)٥٣(بحرضموت
إنك كنت أول من عرض عليه النبي صىل اهللا عليه  ،يا حارث" :ومما قاله للحارث بن عبد كالل  

 إنك ، فإذا نظرت يف غلبة امللوك فانظر يف غالب امللوك،ًوسلم نفسه فخطئت عنه وأنت أعظم امللوك قدرا
 وبقيت أخبارها، ،ثارها غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آ قد أفاد أرسك، فخف،أنت أعظم امللوك
 وإين أدعوك ، وأملوا بعيدا، وتزودوا قليال، منهم من أدركه املوت، ومنهم من أكلته النقم،عاشوا طويال

عوك إىل النبي األمي، الذي  وإن أرادك مل يمنعك منه أحد، أد،إىل الرب الذي إن أردت اهلدى مل يمنعك
ما يعلم  يميت احلي وحييي امليت، وً واعلم أن لك ربا، وال أقبح مما ينهى عنه، أحسن مما يأمر بهيشءليس 

 .)٥٤("ختفي الصدور
 هذه هي تراجم كوكبة من صحابة املصطفى الذين اصطفاهم النبي عليه الصالة والسالم  
 ،ذين كانوا جيوسون صحراء اجلزيرة حاملني مشاعل الدعوة وهم ينتظمون يف قوافل الدعاة ال،للدعوة

انتظر بعض الوقت حتى شارك يف أعامل أخرى جرت يف  ومنهم من ،حينئذ أو قبلهافمنهم من قىض نحبه 
 وهكذا تأيت هذه األسامء التي عشنا يف ، وممن قىض نحبه شهداء الرجيع وشهداء بئر معونة،صدر اإلسالم 
 وهذه قبور هؤالء ،ن نبذل ما استطعنا هلذا الدين غري متوانني يف تبليغ الدعوة وعلينا أ،طيب ذكراها

 .الدعاة من الرعيل األول شاهدة عىل دورهم وجهادهم وتضحيتهم
 :مواصفات سفراء اإلسالم

 :البيان والفصاحة
 فقال ،هه من نعمه اجلليلة عىل عبادّ وعد وقد أثنى اهللا عليه،ال جدال يف أمهية البيان يف الدعوة  

                                                
 .١/١٩١ ،اإلصابة، ابن حجر العسقالين، ١/٤٥٦، ستيعابالاابن عبد الرب،  ٣/٤٩ ،أسد الغابةابن األثري،   -٥٣
 .٤/٣٩٢ ،الروض األنفأمحد السهييل،   -٥٤



 ٣١

±  ²  ³  ] : وقال موسى عليه السالم ،)٥٥(P  O   N  M  LZ] :اهللا تعاىل

  ¶  µ  ´  »  º  ¹  ¸¼À  ¿  ¾     ½  Z)ًأيضا وقال ،)٥٦ [  ¥ ¤  £

¦ª  ©   ¨ § Z)جاء رجالن من  : البخاري قال ابن عمرعند ويف حديث عمر  ،)٥٧
فال بد ملن يضطلع هبذه املهمة الكبرية  ."ًمن البيان لسحراإن " :املرشق فخطبا فقال النبي صىل اهللا عليه وسلم

ئها من حا وكانت الوفود التي ترد املدينة ختتار من فص،أن يكون له من البيان حظ وافر ـوهي خماطبة امللوك  ـ
 من حديث هؤالء الرسل جتد الفصاحة ً بك آنفاّوتأمل ما مر . ويفصح عن أمرها،هلا يعرب عنهايكون لسانا 

 .دي ببالغة يف قلب امللوك إن أًالكالم منفذا وأرسع ما جيد ،تي يتوصلون هبا إىل حتقيق هدفهمال
وقد أجاب املقوقس  ،وأعد النظر يف قول حاطب مثال جتد رس هذا االختيار وأمهية هذا املؤهل  

بعه عىل دينه،  صاحبك أن أتّ كتب إيل:ني سأله املقوقس قائال ح وذلك ،ًبحجة رائعة ال يملك هلا أحد ردا
  مؤونتي ويأخذ ملكي؟ البحر فيغرقني فيكتفىَّ أن يدعو اهللا أن يسلط عيلًفام يمنعه إن كان نبيا

 فام صنع عيسى إذ أخذته اليهود فربطوه يف حبل وحلقوا وسط رأسه، وجعلوا عليه :فأجابه  
تى نصبوه عىل اخلشبة، إكليل شوك، ومحلوا خشبته التي صلبوه عليها عىل عنقه، ثم أخرجوه وهو يبكي ح

ل اهللا فينجيه وهيلكهم فيكفى مؤونتهم أثم طعنوه حيا بحربة حتى مات؛ هذا عىل زعمكم، فام منعه أن يس
ويظهر هو وأصحابه عليهم؟ وما منع حييى بن زكريا حني سألت امرأة امللك أن يقتله فقتله، وبعث برأسه 

إنه واهللا : ينجيه وهيلك الناس؟ فأقبل عىل جلسائه وقالإليها حتى وضع بني يدهيا، أن يسأل اهللا تعاىل أن 
 .)٥٨(حلكيم إال من عند احلكامء

ومل نخفك  ، قط إال نلناهًإنا مل نظن بك خريا" ما قاله عمرو بن أمية للنجايش ومنه ًأيضاواقرأ   
وقاض  ، اإلنجيل بيننا وبينك شاهد ال يرد، وقد أخذنا احلجة عليك من فيك، قط إال أمناهيشءعىل 
بن ا وإال فأنت يف هذا النبي األمي كاليهود يف عيسى ، وإصابة املفصل، وىف ذلك املوقع احلز،جيور ال

 . مما مر يظهر دور البيان يف حتقيق الغاية كثرييف  وهكذا ترى "مريم

                                                
 .٤-٣: سورة الرمحن، اآليتان  -٥٥
 .٣٤: سورة القصص، اآلية  -٥٦
 .١٣: آليةسورة الشعراء، ا  -٥٧
الرحيق  ، املباركفوري،١/١٨٧م، ٢٠٠١، املكتبة العرصية، بريوت، اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي  -٥٨

 . بترصف٣٢٤ص ، املختوم



 ٣٢

 :الشجاعة
 يعرض  فإنه، وتعد رشطا مهام ملن يقوم هبذه املهمة،والشجاعة مؤهل مهم يناط به خماطبة امللوك  

 وقد روى أبو ، فال بد من امتالك الشجاعة،نفسه للتلف حيث أن أخذ ما يف أيدهيم مسلك دحض مزلة
  من ينطلق: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم،  عن أنس بن مالك قالصحيحهحاتم بن حبان يف 

فوافق قيرص  .يقبل وإن مل :؟ قال وإن مل يقبل:لقوم؟ فقال رجل من ابصحيفتي هذه إىل قيرص وله اجلنة
وهو يأيت بيت املقدس قد جعل عليه بساط ال يميش عليه غريه فرمى بالكتاب عىل البساط وتنحى فلام 

 .)٥٩( أنا:فجاء الرجل فقال ،من صاحب الكتاب؟ فهو آمن :انتهى قيرص إىل الكتاب أخذه فنادى قيرص
وقد " : ابني اجللندى بقولهومما يدل عىل شجاعة السفراء ما ذكره عمرو بن العاص جليفر وعبد  

 بقي ً وإين ال أعلم أحدا، وعرفوا بعقوهلم مع هداية اهللا أهنم كانوا يف ضالل،دخل الناس يف اإلسالم
 ." فأسلم تسلم، وتبد خرضاءك، تطأك اخليل، وأنت إن مل تسلم،غريك

 قد يعرتض  كام، وال يسلم صاحبها من جتشم الصعاب،والبعثة إىل امللوك قد يعرتهيا الصعوبة  
 ، وما خرب احلارث بن عمري األزدي اللهبي ببعيد،بل قد يسلبه حياته نفسهاطريقه بعض السفهاء فينال منه 

رصى، فعرض له ُفقد بعثه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بكتابه إىل الشام إىل ملك الروم وقيل إىل ملك ب
 فلام اتصل برسول اهللا صىل اهللا عليه ،ًه صربارشحبيل بن عمرو الغساين فأوثقه رباطا ثم قدمه فرضب عنق

فلقيتهم الروم  ،ر عليهم زيد بن حارثة يف نحو ثالثة آالفَّ وأم،وسلم خربه بعث البعث الذي بعثه إىل مؤتة
 .)٦٠( وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام يف مجادى األوىل سنة ثامن، وكانت غزوة مؤتة،يف نحو مائة ألف

 :الصرب
 فمتى تزين ، فضال عمن كان وكيال يف دعوة األمراء وامللوك،ب أن يرتدهيا الداعيةوهي حلية جي  

 هئ أنبيا خرية ووصف به، وقد مدح اهللا أهله.هبا فإنه يبذل جهده يف حتقيق هدفه من غري عجلة من أمره

                                                
، ١٩/٩هـ، ١٤٢٤مكتبة طيبة، الرياض،  ،صحيح ابن حبان،  حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي:انظر  -٥٩

حسني أمحد صالح الباكري، مركز خدمة السنة : حتقيق ،ية الباحث عن زوائد مسند احلارثبغاهليثمي، نور الدين 
 من طريق معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن ،١/٢٠٢م، ١٩٩٢/هـ١٤١٣والسرية النبوية، املدينة املنورة، 

 .الطويل عن بكر بن عبد اهللا مرفوعا محيد
،  ١/٨٨، ستيعابالا، ابن عبد الرب، ٣/٣٣٦، املعادزاد ،  ابن قيم اجلوزية،٢/١٦٥، عيون األثر  -٦٠

 .١/٢١٦، أسد الغابة، ابن األثري، ١/١٩٣، اإلصابةالعسقالين،  حجر ابن



 ٣٣

قال شجاع بن وهب يصف  .)٦١(Å  Ä   Ã     Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼Z] : اهللا تعاىل قال
 ." أو ثالثة،فأقمت عىل بابه يومني" :ي حتىل به حني انتهى إىل احلارث بن أيب شمرالصرب الذ

 :)٦٢(يف واصل بن عطاءالقائل هنم أحق بالوصف من مدح الشاعر ولعمري إ  
  له خلف بحر الصني يف كل بلدة
  مرجـال دعاة ال يفل عزيمهـ
  إذا قال مروا يف الشتاء تسارعوا

 

  رإىل سوسة األقىص وخلف الرباب 
  هتكم جبار وال كيد ماكر
  وإن جاء حر مل خيـف شهر ناجر

 

 :العلم
 بأحوال املدعوين، وأخبار بالدهم تارخييا وسياسيا درايةواملراد بالعلم هنا أن يكون الداعية عىل   

اهللا بن حذافة إىل كرسى  معرفة متكنه من استغالهلا يف التبليغ، ولقد بعث النبي صىل اهللا عليه وسلم عبد
ر ومثلهام دحية إىل الشام، وهكذا حيسن اختيا، دده عىل بلده، كام أنه اختار سليطا إىل الياممة للسبب ذاتهلرت

 .الدعاة عىل هذا السبيل املقيم
 :سعة احليلة
 ،خياطب علية القوم أن يكون له من سعة احليلة حظ كبريما أحوج الداعية ال سيام الذي   

 وما يزال يدمن القرع حتى يوشك أن جيد إىل ،ق أبواب أخرىه باب إال وطرق حلهغلق يف وجُي فال
 .الدخول طريقا

اعلم أنه قد كان قبلك رجل زعم " :فمن سعة احليلة ما ابتدأ به حاطب يف قوله للمقوقس  
 وال يعترب ، فاعترب بغريك، ثم انتقم منه، فانتقم به، فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل،الرب األعىل أنه

 ."بك غريك
إنه يزعم أن :  حني قيل للنجايشيتورط فيه خروج عمرو بن أمية  من مأزق كاد أن ًأيضاومنها   
وقد ذكر ذلك  .أن يعدو ذلك) عيسى( ما استطاع : كلمة اهللا وروحه، قال النجايش: فأجاب،عيسى عبد

 ً.أيضاعن جعفر بن أيب طالب 
 

                                                
  .٣٥: سورة األحقاف، اآلية  -٦١

 ،وأبو بكر بن جابر اجلزائري، ١/٢٢م، ٢٠٠١ ،مطبعة سفري بالرياض، من أخالق الداعية، سلامن العودة  -٦٢
 .٣٥٥ص ، م١٩٩٢ ،٥ط ، باحلبيب حممد يا حم هذا



 ٣٤

 :)٦٣(املظهر وحسن الوجه
ملوك واألمراء حسن املظهر، فيه من الصفات اخللقية ينبغي أن يكون املبعوث رسوال لل  
 ،خالفا لذي العاهة واملرض والعيب، فإنه هنا ال جيزئ يف األخذ عنه غالبا، فإنه أدعى للقبول، أحسنها

 فابعثوه حسن ً بريداّإذا أبردتم إيل": وقد روى البزار من حديث بريدة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
 فابعثوه حسن الوجه حسن إذا بعثتم إىل رجال" :ويف رواية أيب هريرة  مرفوعا ،"الوجه حسن االسم

وىف إسناد الطرباين عمر بن  ،األوسط رواه البزار والطرباين يف :جممع الزوائدقال اهليثمي يف  ."االسم
 .)٦٤( وبقية رجاله ثقات،وضعفه مجهور األئمة وثقة العجىل؛ راشد

 ،تعامل النبي صىل اهللا عليه وسلم مع رسويل باذان الذي سيأيت خربه يأيت ًأيضاويف هذا السياق   
وكانا قد دخال عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وقد حلقا حلامها وأعفيا شوارهبام فكره النظر إليهام 

 : وسلمصىل اهللا عليه  فقال رسول اهللا، يعنيان كرسى ؛ أمرنا هبذا ربنا : ويلكام من أمركام هبذا ؟ قاال:وقال
 .)٦٥(دالئل النبوة كذا رواه أبو نعيم يف  ،لكن ريب قد أمرين بإعفاء حليتي وقص شاريب

                                                
املؤمتر العاملي الثالث للسرية والسنة النبوية،  ، يف احلضارة اإلنسانيةلة اإلسالميةأثر الرسا، حممد معروف الدواليبي  -٦٣

 ، اهلند، بومباي، دار السلفية،نيملرمحة للعا،  وحممد سليامن املنصور فوري، بترصف٢٠٧ ص ،٧ج م، ١٩٨١قطر، 
 .٧٥ ص ،١ ج م،١٩٨٩

املكتبة اإلسالمية، بريوت،   الصغري،صحيح اجلامع  يفحه األلباينّاحلديث له طرق عن بريدة بسند صحيح، وقد صح  -٦٤
أبو الفضل حممد بن طاهر بن أمحد  ،١١٨٦هـ، ١٤١٥مكتبة املعارف للنرش، الرياض،  ،السلسلة الصحيحةو ،٢٥٩: رقم

أما زيادة  .٦/٤٥، كنز العامل ،١/١٦٣م، ١٩٧٥ي الكتبي، حممد أمني اخلانج: حتقيق، تذكرة املوضوعاتاملقديس، 
فاجعله جسيام وسيام حسن   ًإذا بعثت إيل بريدا" ً اخلرائطي يف اعتالل القلوب عن أيب أمامة مرفوعا: يف رواية"جسيام"

 صغري، الضعيف اجلامعاأللباين، ، ٣٨٤ ص ، ٣ ج ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد : انظر. موضوع، فال تصح"الوجه
حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي شمس الدين أبو عبد اهللا  :، وانظر٤١٦: رقماملكتبة اإلسالمية، بريوت، 

/ هـ١٤١٩، ١يارس بن إبراهيم بن حممد أبو متيم، مكتبة الرشد رشكة الرياض، ط : حتقيق، املوضوعاتاجلوزي،  ابن
 .١/١٦٠م، ١٩٩٨

طيبة،  حممد حممد احلداد، دار: حتقيق ،دالئل النبوةن الفضل التيمي األصبهاين، إسامعيل بن حممد بأبو نعيم   -٦٥
  عن يزيد ٢٦٧ - ٢/٢٦٧ ، أخرجه ابن جرير.حديث حسن: ، وقال األلباين١/٢٧٩هـ، ١٤٠٩، ١الرياض، ط 

د اهللا  عن عبيد اهللا بن عب١٤٧ ص ،٢ ق ،١ج دار صادر، بريوت،  ،الطبقاتبن أيب حبيب مرسال وابن سعد يف ا
 السرية فقه حتقيق :انظر. ٍ من حديث أيب هريرة بسند واهاألمايل وسنده صحيح ووصله ابن برشان يف ًأيضا ًمرسال
 .١/٥١،دفاع عن احلديث النبويللغزايل و



 ٣٥

 ،وهكذا فال بد عىل الدعاة من مراعاة هذه األمور التي تؤثر عىل قبول الدعوة سلبا وإجيابا  
 وبذكر هذه ،فاق أثر النبي صىل اهللا عليه وسلم يف اختيار رسله يف تبليغ الدعوة إىل اهللا يف اآلواقتفاء

 .الثايناملبحث املواصفات نكون قد أرخينا السرت عىل الفصل األول وما محله من معاين تكون بني يدي 
 :الثايناملبحث 

البالد التي خاطب النبي صىل اهللا عليه وسلم حاكميها من خالل الصفحات السابقة عرفنا   
 وحتت عباءة هاتني ،صالة كانت للفرس والروم فاأل،الناحية اجلغرافية والتارخيية والسياسية والفكرية

 كام عرفنا الزمن الذي ،ث عظيمةدا هبا من أحّما مر كام أرشنا إىل بعض ،دولتني تندرج املاملك العربيةال
 ، وهي معرفة ال بد منها يف مناقشة الرسائل، وعرفنا ترمجة حامليها، وهو إبان صلح احلديبية،بعثت فيه

 : هي، الثاين الذي نريد أن نذكر فيه ثالثة أموراملبحثديث عن وآن لنا أن نرحل مع احل
 .نصوص الرسائل النبوية للملوك  ـ  
 .مناقشة معاملها التي تضمنتها ليستفيد منها الدعاة  ـ  
 . وسنة اهللا فيهم،جواب امللوك وردودهم املتباينة إزاء الدعوة إىل اإلسالم  ـ  

 :منهج الرسالة النبوية
ومضمونه من خالل ي صىل اهللا عليه وسلم منهج خاص فيام يتعلق بشكل كتبه كان لرسائل النب  
 :املعامل اآلتية

 . أي بسم اهللا الرمحن الرحيم:افتتاح الرسالة بالبسملة  ـ
 .ويذكر اسمه وصفته.. .ثم يكتب من حممد بن عبد اهللا رسول اهللا إىل  ـ
 . من اتبع اهلدىفتارة يكتب سالم عليك أو سالم عىل. .ثم التحية بالسالم  ـ
 وحتتها يكتب صلب الرسالة أو املوضوع األسايس الذي كتبت من أجله .ثم يكتب أما بعد  ـ

 .الرسالة
 .)٦٦(اخلتام بالسالم  ـ

 .املنشئ واملتلقي يرد يف رسائله صىل اهللا عليه وسلم احلس البالغي املرهف من :احلس البالغي
 ويف جماالت الرتغيب والرتهيب، وإلقناع ،انا فيزداد وضوحا وبي:ومن ذلك التقابل والتضاد  ـ

                                                
 ، دار الفكر العريب، جامعة عني شمس،كلية األلسن،  عهد النبوة:أدب الرسائل يف صدر اإلسالم، جابر قميحة  -٦٦

 .١٢٢ – ١١٠ص



 ٣٦

ويف رواية أخرى  ." يؤتك اهللا أجرك مرتني، تسلم،أسلم. ." : كام يف كتابه هلرقل.املرسل إليه بقبول الدعوة
 فالعبارات )٦٧(" وإن أبيت شقيت،وقد دعوتك إىل إقرار بوحدانيته فإن قبلت سعدت" ،لكتاب املقوقس
 .سهلة وواضحة

 لذاته ً مقصوداًن برضوب الصنعة أمراّ حيث جيري الكالم يف يرس ويتزي:لرتسلالتدقيق وا  ـ
  فكتبه صىل اهللا عليه وسلم نموذجا للفصيح البليغ التي يتسنم قمة البيان اإلنساين،وخصوصا السجع

ك  ومن نامذجه ما جاء يف كتابه إىل املنذر بن ساوي مل،الرتسل سمة غالبة عىل بيانه وكتبه بيانا بليغا
 .)٦٨(".. واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم،فإن من صىل صالتنا"البحرين 

 :نصوص الرسائل  :املطلب األول
 ،إىل امللوك واألمراء نكون اآلن قد وصلنا إىل الرسائل التي بعثها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  
 : عىل النحو التايلوهي ،هاتثم نعرج عىل املعامل الدعوية التي تضمن ،ونذكرها هنا

 :الكتاب إىل قيرص
فدفعه إىل هرقل فقرأه  ،رصىُ إىل عظيم ب دحيةبعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بكتاب مع  
 سالم عىل من اتبع ، من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم ،بسم اهللا الرمحن الرحيم :فإذا فيه
الم أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني فإن توليت فإن عليك إثم  فإين أدعوك بدعاية اإلس:أما بعد ،اهلدى

:  ;  >  =  <    ?  @  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  ]  األريسيني و

R  Q  P  O N  M  L  KSY      X  W  VU  T  Z)٦٩(. 
ة  يف موقف هرقل من دعويءاخلباجلانب  ألهنا قد تكشف عن "األريسيني"ولنا وقفة عند لفظة   

 فتح الباري فقد ذكر احلافظ يف ، وتفصح عن تردده واضطرابه يف شأن الدعوة،النبي صىل اهللا عليه وسلم
حا به يف رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ َّ بمعنى األكار أو الفالح كام جاء مرص،أهنا مجع أرييس

 وكذا عند ،"إثم الفالحنيفإن عليك "ويف رواية املدائني من طريق مرسلة  ،"عليك إثم األكارين فإن"
وإن مل تدخل يف اإلسالم فال حتل بني الفالحني " : من مرسل عبد اهللا بن شدادكتاب األموالعبيد يف  أيب

 ."وبني اإلسالم
                                                

  .١/٣٧٨، م١٩٨٧، ١، ط  دار الكتب العلمية،صبح األعشى العباس أمحد بن عيل القلقشندي، وأب  -٦٧
، ٧ط عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، مرص، : حتقيق ،البيان والتبيني،  عثامن عمرو بن بحر اجلاحظوأب  -٦٨

 .١/١٥٩هـ، ١٤١٨
 .١/٨هـ، ١٤١٤دار السالم، الرياض،  ،صحيحهيف ، أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاريرواه   -٦٩
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 ،جوز أن تكون النسبة إىل فرقة تعرف باألروسية مشكل اآلثار وللطحاوي تفسري هلا كام يف  
 وال تقول فيه شيئا مما تقوله ،له عز وجل  وتعرتف بعبودية املسيح صىل اهللا عليه وسلم،د اهللا عز وجلّتوح

 وإىل هذه الفرقة ينتمي ،صىل اهللا عليه وسلم  وأهنا متمسكة بدين املسيح،ونبوتهالنصارى يف ربوبيته 
 .هرقل

يعلمه قيرص وبدينه قبل أن  صىل اهللا عليه وسلم وجاز أن تكون هذه الفرقة علمت بمكان النبي  
 فخرجوا بذلك من ،بشارته بهعليه السالم  ويف كتاب عيسى ،فلم يتبعوه ومل يدخلوا فيه ومل يقروا بنبوته

 فكتب النبي صىل اهللا ،دين عيسى؛ ألن عيسى الذي يؤمن به هو عيسى الذي برش بأمحد ال عيسى سواه
 ."عليه السالمخرجوا من ملة عيسى إنك إن توليت فعليك إثم األريسيني الذين " :عليه وسلم إىل قيرص

 .)٧٠(وأن اإلثم الذي يكون عليه إن توىل إنام هو مثل إثم األريسيني ال إثم األريسيني بعينه
 :الكتاب إىل كرسى

 ،إىل كرسىاحلديبية فه من  منرص،ن حذافة السهميبعث النبي صىل اهللا عليه وسلم عبد اهللا ب  
سالم ؛  الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل كرسى عظيم فارسبسم اهللا" : فيه،وبعث معه كتابا خمتوما

 عبده ورسوله ًبع اهلدى وآمن باهللا ورسوله وشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأن حممداّعىل من ات
لم أس ،فإنى أنا رسول اهللا إىل الناس كافة لينذر من كان حيا وحيق القول عىل الكافرين ،اية اهللاعأدعوك بد
 ."ن أبيت فعليك إثم املجوسإف ،تسلم

بعث بكتابه مع عبد اهللا بن حذافة " عن ابن عباس ريض اهللا عنهام ًوأخرجه البخاري خمترصا  
 قال .قهّ فلام قرأه مز،إىل كرسى  وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين،السهمي

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن يمزقوا كل  فدعا عليهم: فحسبت أن ابن املسيب قال:شهاب ابن
 .)٧١("ممزق

 :الكتاب إىل النجايش
بسم اهللا الرمحن الرحيم من " : وفيه،هذا الكتاب إىل أصحمة أرسله مع عمرو بن أمية الضمري  

 أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس أنت فإينسلم  ،حممد رسول اهللا إىل النجايش ملك احلبشة
                                                

شعيب األرناؤوط، : حتقيق، مشكل اآلثارأبو جعفر الطحاوي، اإلمام  ،١/٧، فتح الباريابن حجر العسقالين،   -٧٠
 .٥/٦م، ١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١ط مؤسسة الرسالة، 

، األثر عيون، ١٣/٤٧١بعة دار احلديث، ط ، اهلدايةحاديثأل نصب الراية، مجال الدين الزيلعي، ١/١١٦ ،زاد املعاد  -٧١
٢/٣٢٧. 



 ٣٨

بن مريم روح اهللا وكلمته ألقاها إىل مريم البتول الطيبة احلصينة االسالم املؤمن املهيمن وأشهد أن عيسى 
 ، أدعوك إىل اهللا وحده ال رشيك لهروحه ونفخه كام خلق آدم بيده وإين من هفحملت بعيسى فخلق
 أدعوك وجنودك إىل اهللا وإين ، رسول اهللافإين ،وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءين ،واملواالة عىل طاعته

 .)٧٢("بع اهلدىّوالسالم عىل من ات ،قبلوا نصيحتيأوجل وقد بلغت ونصحت ف عز
 :الكتاب إىل املقوقس

من  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم" : فيه،مع حاطب بن أيب بلتعة بكتاب خمتومتب إىل املقوقس ك  
اية اإلسالم ع أدعوك بدفإين ،أما بعد ،اهلدىبع ّحممد بن عبد اهللا إىل املقوقس عظيم القبط سالم عىل من ات

:  ;  >  =  <    ]  ،ن عليك إثم القبطإن توليت فإ ف،أسلم تسلم وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني

R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?S  T  
Y      X  W  VUZ)٧٣(. 

 :الكتاب إىل ملك البلقاء
 ،م إىل احلارث بن أيب شمر الغساين كتابا مرجعه من احلديبيةل اهللا عليه وسكتب رسول اهللا صىل  

بع اهلدى ّسالم عىل من ات ، شمررث بن أيبابسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل احل" :فيه
 .)٧٤("ك وإين أدعوك إىل أن تؤمن باهللا وحده ال رشيك له يبقى لك ملك،به وصدق وآمن

 : الياممةالكتاب إىل ملك
 مع سليط بن عمرو ،وكتب النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل هوذة بن عيل احلنفي صاحب الياممة  
 ،بع اهلدىّسالم عىل من ات ،ن حممد رسول اهللا إىل هوذة بن عيلبسم اهللا الرمحن الرحيم م" : فيه،العامري

 .)٧٥("ما حتت يديك وأجعل لك ،سلم تسلمأ ،واعلم أن ديني سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر
 :الكتاب إىل ملك البحرين

تاب يدعوه املنذر بن ساوى بكوبعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم العالء بن احلرضمي إىل   
 فإين : أما بعد،بع اهلدىّ سالم عىل من ات،من حممد رسول اهللا إىل املنذر بن ساوى" : فيه،فيه إىل اإلسالم

                                                
 .١/١١٦، املعاد زاد، ١٣/٤٧١ ،نصب الراية، ٢/٣٣٠، عيون األثر  -٧٢
 .١/١١٦، زاد املعاد، ١٣/٤٧٣ ، نصب الراية، ٢/٣٣١، عيون األثر  -٧٣
 .١/١١٦، زاد املعاد ،٢/٣٣٨، عيون األثر ،١٣/٤٧٦ ، نصب الراية  -٧٤
 .١٣/٤٧٧ ،رايةنصب ال، ١/١١٦، زاد املعاد  -٧٥



 ٣٩

نتهى  واعلم أن ديني سيظهر إىل م،أسلم جيعل اهللا لك ما حتت يديك ، فأسلم تسلم،أدعوك إىل اإلسالم
 .)٧٦("اخلف واحلافر

 :الكتاب إىل ملكي عامن
 وختم رسول اهللا صىل اهللا عليه ، بكتاب كتبه أيب بن كعبىوبعث إىل جيفر وعبد ابني اجللند  

 حممد بن عبد اهللا إىل  من،بسم اهللا الرمحن الرحيم" : وأرسله مع عمرو بن العاص وفيه،وسلم الكتاب
 ، أسلام تسلام،اية اإلسالمع فإين أدعوكام بد،بع اهلدى، أما بعدّ سالم عىل من اتيجيفر وعبد ابني اجللند

 وإنكام إن أقررمتا باإلسالم ، وحيق القول عىل الكافرين، ألنذر من كان حيا،فإين رسول اهللا إىل الناس كافة
 وتظهر نبويت عىل ، وخييل حتل بساحتكام،ن ملككام زائل عنكامإم ف وإن أبيتام أن تقرا باإلسال،وليتكام
 .)٧٧("ملككام

 إىل اليمن  بن أيب أميةبعثته املهاجر وقد اكتفى يف ،يه وسلم إىل امللوكهذه كتب النبي صىل اهللا عل  
اض  وبقي علينا استعر، وكفى هبا من موعظة كام سيأيت احلديث عن ذلك،بأن يقرأ عليهم سورة البينة

 .خالل السطور التالية سيأيتاملعامل الرئيسة التي تضمنتها هذه الكتب، وهو ما 
 : النبويةمعامل دعوية من الرسائل  :املطلب الثاين

إن هذه الرسائل النبوية التي خاطب النبي هبا ملوك العامل يمكن الوقوف عند ما تضمنته من   
 :معامل عىل النحو التايل

 :معاملية اإلسال ـ  ً أوال
فلم يبعث للعرب  ،صىل اهللا عليه وسلم وعموم رسالته إهنا جتسد الغاية التي بعث من أجلها النبي  

اهللا بن عمرو  ويف حديث عبد ،)٧٨(d  c   b  a  ̀Z] : قال تعاىل،خاصة بل للعاملني كافة
ا فأرسلت إىل  أما أن،لقد أعطيت الليلة مخسا ما أعطينهن أحد قبيل" :بن العاص ريض اهللا عنهام مرفوعا

ذر عن أمحد  أيب  ويف رواية،محد بسند حسن رواه أ"...الناس كلهم عامة وكان من قبيل إنام يرسل إىل قومه
 .)٧٩("... إىل األمحر واألسودُعثتُ ب: قبيلّأعطيت مخسا مل يعطهن نبي" :رمي بإسناد صحيحاوالد

                                                
 . منرصفه من تبوك، لليال بقني من رجب سنة تسع:وفيه١/١١٦، زاد املعاد ،١٣/٤٧٠، نصب الراية  -٧٦
 .٢/٣٣٤، عيون األثر، ١/١١٦، زاد املعاد ،١٣/٤٧٤ ،نصب الراية  -٧٧
 .١٠٧: سورة األنبياء، اآلية  -٧٨
 .١/٣١٧، هـ١٤١٥ ،الرياض،  دار املعارف،إرواء الغليل حممد نارص الدين األلباين،  -٧٩



 ٤٠

ة أصاهبم اهلم بتوقيعه ملا عدوه  من الصحابًوقد تقدم تسمية صلح احلديبية بالفتح مع أن كثريا  
 يف دين اهللا ا فيدخل الناس بعده، ومل يدروا أن الدعوة العاملية ستنطلق لتأخذ مكاهنا،ضيام بادي الرأي

 .أفواجا
:  قال تعاىل،نرش الدين يف العاملتبعة  وحتملوا ،ية بعد رسوهلم الكريموقد أخذ الدعاة الرا  

[  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :E  DZ)٨٠(. 
 :خماطبة امللوك من أساليب الدعوة ـ   ًثانيا

 وكل ذي مكانة وجاه ،سيد يف قومهو وكل مطاع ،من أساليب الدعوة خماطبة امللوك واألمراء  
 ويتوصل إىل من حتت ، وختصيصهم بخطاب حتى يتبني موقفهم من دعوة اإلسالم،وكلمة مسموعة

 . بل ذلك من احلكمة التي يؤخذ هبا،تي تبوأوها  فال بأس أن ينظر إىل مكانتهم ال،نفوذهم
 ، وامليض يف احلوار معهم،فمن األسس التي أرساها القرآن الكريم خماطبة رؤوس الكفر  

 وأنجح ، وأهم قواعد الدعوة ومبادئها، وهي من أبرز وسائل الدعوة إىل اهللا،واملجادلة بالتي هي أحسن
 وخيلد رسالة نبي اهللا سليامن ،يرسم لنا املنهج القويم يف ذلك وها هو القرآن الكريم ،وسائلها وطرائقها

 وبينام كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يبحث عمن ،كام سبقعليه السالم إىل بلقيس بكالم عريب مبني 
 ويصرب عىل كل ، ويبذل اجلهد يف هداية زعامء قريش، ويعرض نفسه عىل شيوخ القبائل،يقبل دعوته

 .لة خماطبة العامل أمجع مرحأتت ،مرحلة
 .زل الناس منازهلم ونن، وهنتدي برسولنا يف خماطبة العامل،فلننظر يف دستور الدعوة  

 :اإلسالم دين السالم  ـ  ًثالثا
 هلم حمل السالمة ًعليه الصالة والسالم للملوك مذكراالرسول   هكذا كان يكتب"سلم تسلمأ"  
 وأعرضوا عن قبول الدعوة خوفا من زوال ملكهم ،وا بملكهمن ولو تدبر هؤالء امللوك الذين ض،وسبيلها

 إىل ًأيضا فالسالمة ال تشمل النجاة من هلكة كفرهم بل فيها اإلشارة ،جواب الطلب الختاروا دين احلق
 ويبدأ به أوال حتى ، فالدين اإلسالمي دين سالم يبذله ملن أراده،سالمة ملكهم لو نظروا لعموم  اللفظ

 وإبداء املوعظة ، فالواجب عىل الدعاة بذل السالم أوال،الناسم وعثاء ما شوهه به بعض تزال عن اإلسال
 . والرفق باملدعوين،احلسنة

 

                                                
 .١٤٣: سورة البقرة، اآلية  -٨٠
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 وكان عليه ، من خالل دعوهتمًوكانت وصيته عليه الصالة والسالم ألصحابه بالناس خريا  
بب هدية ملكهم الذي سيأيت  هدية أعظم من وصيته بالقبط بسّ فأي،يكافئ عن اهلدية بأحسن منها السالم
 وقبلها من املقوقس ألنه مل يكن ، وإنام يقبلها عىل سبيل الفيء، وكان ال يقبل هدية مرشك حمارب،جوابه

ستفتحون أرضا " صحيح مسلمبل كان قد أظهر امليل إىل الدخول يف الدين، فقد ثبت يف  ،حماربا لإلسالم
 ،ستفتحون مرص" ويف رواية :قال النووي ."ن هلم ذمة ورمحا فإًيذكر فيها القرياط فاستوصوا بأهلها خريا

إذا فتحتم مرص " :وعنه عليه السالم أنه قال ." فإن هلم ذمة ورمحا: وفيها،وهي أرض يسمى فيها القرياط
وذكره األلباين يف ووافقه الذهبي  ، أخرجه احلاكم وصححه" فإن هلم ذمة ورمحا،ًفاستوصوا بالقبط خريا

 .)٨١(ةالسلسة الصحيح
 : تنوع اخلطاب  ـ ًرابعا

 ، واختيار الطريقة املناسبة لكل قوم،تنوع اخلطاب الدعوي وتعدد أساليبهبإن احلكمة تقيض   
 ، فاخلطاب العقيل قد يكون أمىض عند قوم،نتوجه به إىل اجلميعوعدم االكتفاء بلون واحد من اخلطاب 

ح يتواملفا ، النظر يف أحوال املخاطبني وظروفهم فال بد  من،وقد يكون أسلوب الوعظ مقبوال عند آخرين
 . ومراعاة استعداد النفوس لذلك،التي تفتح هبا األبواب

 ، فتارة باملوعظة وتارة باجلانب العقيل،فهذه رسائل النبي صىل اهللا عليه وسلم تنوع فيها اخلطاب  
 فاهلدف هو ،وجودة بني املخاطبني وال يراعي الفروق امل،ومن اخلطأ أن تستبد احلامسة واالندفاع بالداعية

 .إظهار احلق ونرش اإلسالم
 :الرتغيب والرتهيب دعامتان للدعوة  ـ  ًخامسا

 فكام أن الطائر ال يطري ، ومها كاجلناحني للطائر، للدعوةنييعد الرتغيب والرتهيب دعامت  
ل حتمل يف طياهتا  وقد وردت هذه الرسائ، فكذلك ال بد أن تنطلق الدعوة هبذين األمرين،هبام إال

 ، ولكن البدء إنام يكون بلني القول واملوعظة وحسن االستعطاف، واللني والشدة،والنذارة البشارة
وقوله ملوسى  )٨٢(z  y  x   w  vZ   }  |]:  قال اهللا تعاىل،واالستلطاف

                                                
، ١مؤسسة قرطبة، ط  ،مسلمصحيح رشح   النووي،،٤/١٩٧٠ ، كتاب فضائل الصحابة،صحيح مسلم  -٨١

 .١٣٧٤ ،السلسلة الصحيحةاأللباين،  ،١٦/٩٧هـ، ١٤١٢
 .١٢٥: سورة النحل، اآلية  -٨٢



 ٤٢

د من اجلناح ومقابل هذا فال ب .)٨٣(z      y  xZ  }   |  {     ~       �] :  قال اهللا تعاىلروناوه
 .ّب وتوىلّ وأن العذاب عىل من كذ،وهو الرتهيب من خمالفة دين اهللا ،اآلخر

وال خيفى عليك ما يف قوله عليه  ،وبعد هذا تأمل هذا املحور جتده واضحا يف ثنايا الرسائل  
 ملككام زائل ن فإ وإن أبيتام أن تقرا باإلسالم،وإنكام إن أقررمتا باإلسالم وليتكام" يالسالم البني اجللند

كام أن  ،غ دعوةِّفالعنف ال يبل . وعىل هذا فقس،" وتظهر نبويت عىل ملككام، وخييل حتل بساحتكام،عنكام
 والقصد هو ، طريف األمور ذميموكال ،غض الطرف عن كيد األعداء بدعوى السامحة ال يوصل حقا

 .عىل السواء وبالقدر املالئمالتوسط باستعامل الرتغيب والرتهيب 
 : وطد تعاليم اإلسالم من دفع الظلم ونرش العدل وكرامة اإلنسان ـًدساسا

 ًبداء النصح واختاذ القرآن سبيالإه والتعاون عىل الرب والتقوى ونرصة املظلوم وورفع مكانت  
:  ;  >  =  <    ]: احلسنة، قال اهللا تعاىل لتوضيح الفكرة وجلب القلوب باللني واملوعظة

  D  C   B  A  @  ?R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  ES  
Y X  W  V  U  TZ)٨٤(. 

 وكان أكثر رصاحة وحرية مع ملك ،فقد دعا احلارث الغساين إىل اإليامن باهللا وحده ال رشيك له  
فإن من صىل صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم له ذمة اهللا وذمة " :البحرين فقد قال

 بدفع اجلزية ملن مل يؤمن وكان من جراء ذلك أن أسلم مجاعة من أهل ًعطى للمجوس خيارا وأ"رسوله
 .وكانت الرسائل تأخذ األمور بالتدريج وفتح الباب للدعاة للتواصل مع الشعوب .البحرين
 :اختذ الرسول صىل  اهللا عليه وسلم أسلوبا جديدا يف التعامل مع أويل السلطان ـ ًسابعا

 وإثم رعاياهم ،وليتهم عن الناس فإذا امتنعوا عن اإلسالم كان عليهم اإلثمويذكرهم بمسؤ  
فإن توليت فإنام عليك إثم " : مثل ذلك كتابه صىل اهللا عليه وسلم إىل قيرص الروم.ألهنم يتبعون سلطاهنم

 ."نيياألريس
  امللوك وتضمنت الرسائل خماطبة،ولقد أقرهم صىل اهللا عليه وسلم عىل عروشهم إن هم أسلموا  

 .)٨٥(".. عظيم فارس، عظيم القبط، عظيم احلبشة،عظيم الروم"وإنزاهلم منازهلم بعبارات االحرتام والتقدير 

                                                
 .٤٤: سورة طه، اآلية  -٨٣
 .٦٤: سورة آل عمران، اآلية  -٨٤
 . م٢٠٠١ ،الطبعة األوىل،  بريوت،  دار الفكر املعارص،هدي السرية النبوية يف التغيري االجتامعي، حنان حلام  -٨٥



 ٤٣

 :خدمت تلك الرسائل اإلنسانية فهذبت النفوس ومحلتهم عىل العدل واإلحسان  ـ  ًثامنا
دعي االنتباه  واستعامل أساليب مؤثرة وجذابة تست،فوافقت الفطرة السليمة والقيم الفاضلة  

 اجلديدة واملصطلحات دسيطرت ألفاظا دقيقة وضعت األسس املتينة والقواع وتستميل القلب فقد
اإلسالمية الرصحية إلرساء دعائم العقيدة بسالسة العبارة وجزالة األسلوب وتركيب املعاين ووضوح 

 .األهداف
ية التي متيل إىل الرفق واللني وإشاعة  ومرونة الرشع يف الدبلوماس،إشاعة جو األمن والسالم  ـ  ًتاسعا

 :التسامح بني الناس  
 وقد أرسل صىل اهللا عليه ،والرأفة والرمحة يف اخلطاب والتحذير من اإلعراض واالستكبار  

 الذين يعرفون اللسان األعجمي ويامرسون النشاط التجاري ملفيفا من الصحابة ريض اهللا عنهوسلم 
 احلسنة ويملكون األسلوب املتميز يف هتيئة األجواء ملعرفة دعوة ويدعون الناس باحلكمة واملوعظة

 .)٨٦(احلق
 :الرسائل كان هلا تأثري إعالمي كبري ومحلت قمة البالغة العربية  ـ  ًعارشا

 وهذا يف ،وأهم دواعي االنبهار والدهشة أن الذي أتى هبذا الكتاب رجل أمي ال يقرأ وال يكتب  
كأنام تكاشفه " وأنه ليس بقول برش ، وتعاىلرآن العظيم من عند اهللا سبحانهذاته أقطع األدلة عىل أن الق
 ثم ال يكون إال ، فيخاطب كل قوم بلحنهم وعىل مذهبهم، وتبادره بحقائقها،أوضاع اللغة بأرسارها

وقد وصف اجلاحظ بيان الرسول صىل اهللا عليه  .)٨٧("وأسدهم لفظا وأبينهم عبارة،أفصحهم خطابا
 ونزه عن ، وجل عن الصنعة،هو الكالم الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه"  ًامعا جًوسلم وصفا

 ."ـقل يا حممد وما أنا من املتكلفني  ـالتكلف وكان كام قال اهللا تبارك وتعاىل 
لقد هيئت الرسائل دخول اإلسالم بيرس وسهولة من خالل السفراء والدعاة وتعلم لغات   

 . ليتفاعلوا معه ويظهره اهللا عىل الدين كله ولو كره املرشكوناألمم للحوار معهم وإقناعهم
 :ردود امللوك عىل الرسائل  :املطلب الثالث

لقد تباينت ردود امللوك واألمراء الذين بعث إليهم النبي صىل اهللا عليه وسلم بكتبه ودعاهم إىل   
                                                

 ، قراءة يف فقه السرية ودبلوماسية اإلسالم:دور الكتب النبوية يف التسامح ونرش اإليامن، حممد بن أمحد املحبوب  -٨٦
 .٧ ص ، موريتانيا،نواكشوط

م، ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥، ٨دار الكتاب العريب، بريوت، ط  ،ة النبويةإعجاز القرآن والبالغ، عيمصطفى صادق الراف  -٨٧
 .٣١٥ص 



 ٤٤

ين املوقفني تأيت مواقف  وبني هذ، رفضها بعضهم بقسوة وفظاظة،فبينا قبل بعضهم الدعوة ،اإلسالم
 : ونحن نفصل القول فيها عىل النحو التايل،أخرى متفاوتة
 : االستعالء واالستكبار:جواب هرقل

ه عىل ّ رد:إحدامها ؛كتب النبي صىل اهللا عليه وسلم مرتني جواب هرقل ملك الروم عىل جاء   
 ،ىل اهللا عليه وسلم وهو يف تبوك حني بعث إليه رسول اهللا ص: واآلخر،الكتاب الذي كان يف زمن اهلدنة

 :عىل النحو التايلمنهام ويمكن احلديث عن كل واحد 
 وجعله بني فخذيه ،صىل اهللا عليه وسلم أما جوابه يف زمن اهلدنة فقد أخذ  كتاب رسول اهللا  ـ

ي  إنه النبي الذ: وكتب إىل رجل برومية كان يقرأ الكتب خيربه شأنه، فكتب إليه صاحب رومية،وخارصته
ثم اطلع  ،وغلقت أبواهبا ، فجمع هرقل بطارقة الروم يف الدسكرة.كنا ننتظره ال شك فيه فاتبعه وصدقه
 قد أتاين كتاب هذا الرجل يدعوين إىل دينه، وإنه واهللا النبي :وقال هلم ،عليهم من علية وخافهم عىل نفسه

ثم  ، فنخروا نخرة رجل واحد،تناالذي نجده يف كتابنا، فهلم فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخر
إنام قلت لكم ما قلت ألنظر : ردوهم عيل، وخافهم عىل نفسه وقال هلم: ابتدروا األبواب ليخرجوا، فقال

إين ألعلم أن :  وانطلق وقال لدحية، فسجدوا له، وقد رأيت منكم ما رسين،كيف صالبتكم يف دينكم
تبعته، فاذهب إىل ضغاطر األسقف وال ذلك الاف الروم عىل نفيس، ولصاحبك نبي مرسل ولكني أخ

 .وانظر ما يقول لك ، واذكر له أمر صاحبك ،األعظم يف الروم
واهللا إن :  فقال له ضغاطر،صىل اهللا عليه وسلم فجاء دحية وأخربه بام جاء به من رسول اهللا  

:  يف الكنيسة فقالثم أخذ عصاه وخرج عىل الروم وهم. صاحبك نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده يف كتابنا
 عبده ً وإين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا،قد جاءنا كتاب من أمحد يدعونا إىل اهللا ،يا معرش الروم

 .فوثبوا عليه فقتلوه: قال. ورسوله
 : وقال قيرص للروم،قد قلت إنا نخافهم عىل أنفسنا: قال. فرجع دحية إىل هرقل وأخربه اخلرب  

 ونصاحله فأبوا، واستدعى هرقل ،نعطيه أرض سورية، وهي الشام:  فأبوا، فقال،هلموا نعطيه اجلزية
، إىل الشام يف اهلدنة، فحرض وسأله عن النبي صىل اهللا عليه وسلم حتى تأكد ًسفيان وكان بالشام تاجرا أبا

 .اخلرب
لوب إين مسلم ولكني مغ : عليه وسلم وأرسله مع دحية يقول فيه للنبي صىل اهللا،وكتب كتابا  
 ،كذب عدو اهللا ليس بمسلم" :فلام قرأ النبي صىل اهللا عليه وسلم كتابه قال ، وأرسل إليه هبدية.عىل أمري



 ٤٥

 .)٨٨( وأعطى دحية دنانري،"بل هو عىل نرصانيته
وقد قدم دحية باجلواب هذا فوجد رسل عامل كرسى عىل صنعاء بعثهم إليه فوافاهم عند   

 .)٨٩(رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
بعد أن  فقد دعا هرقل ،من تبوكإىل هرقل وأما الكتاب الذي أرسله النبي صىل اهللا عليه وسلم   ـ

وقد أرسل  ،نزل هذا الرجل حيث رأيتم:  قال، ثم غلق عليه وعليهم الدار،قسييس الروم وبطارقتهاتلقاه 
أو  .أرضنا واألرض أرضنا أو أن نعطيه مالنا عىل ،يدعوين أن أتبعه عىل دينه :إيل يدعوين إىل ثالث خصال

ن من الكتب لتأخذن ما حتت قدمي فهلم نتبعه عىل دينه أو وواهللا لقد عرفتم فيام تقرؤ .نلقي إليه احلرب
تدعونا إىل أن نذر  : فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا،نعطيه مالنا عىل أرضنا
 ،ن خرجوا أفسدوا عليه رفاقهم وملكه فلام ظن أهنم إ، ألعرايب جاء من احلجازًالنرصانية أو نكون عبيدا

 . إنام قلت ذلك لكم ألعلم صالبتكم عىل أمركم:قال
 الثانية ما ورد يف حديث التنوخي الذي بعثه هرقل وأمره أن حيفظ ثالث الرسالةومما يدل أهنا   

 :ىل اهللا عليه وسلم فكان مما أجابه به رسول اهللا ص،ها صحيفته التي بعث هبا قبل تبوكاحدإخصال 
 وكتبت إىل صاحبكم ،رق ملكهرقه وحمواهللا حم ،رقهاح فالنجايشإين كتبت بكتايب إىل  ،أخا تنوخ يا"

 .رواه عبد اهللا بن أمحد وأبو يعىل "فلن يزال الناس جيدون منه بأسا مادام يف العيش خري ،بصحيفة فأمسكها
 "... واهللا يمزقه ويمزق ملكه،رسى فمزقهإين كتبت بكتاب إىل ك" :كنز العامل زاد يف :قلتو  

 .)٩٠("خري"بدال من لفظة  "صفوة " ما دام يف العيش ًأيضاوفيه 
وملا أراد هرقل اخلروج من أرض الشام إىل القسطنطينية عرض عىل أتباعه أن يعطي النبي   

 وما دون ،ا وما يتبعه فلسطني، واألردن، ودمشق، ومحص حاليا وهيـأرض سورية  اهللا عليه وسلم صىل
ثم جلس عىل . أما واهللا لرتون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه يف مدينتكم: ال نفعل، قال:  قالواـالدرب 
السالم عليك أرض سورية سالم :  فقال، فانطلق حتى إذا أرشف عىل الدرب استقبل أرض الشام،بغل له
 . ثم ركض يطلب القسطنطينية،الوداع

                                                
  ،١/٣١٦، الكامل يف التاريخ، )ابن األثري(عيل بن أيب الكرم حممد الشيباين ، و٢/٣٢، أسد الغابةابن األثري،   -٨٨

 .٥٠٠ /٣، جممع الزوائد ،٤/٣٩٠ ،الروض األنفأمحد السهييل،  ،١/٣٦٧، املنتظماجلوزي،  ابن
 .٣/٤٩٨ ،جممع الزوائد، سامعيل بن حييى وهو ضعيفإرواه البزار وفيه إبراهيم بن : قال اهليثمي  -٨٩
 عيل املتقي :وانظر. ورجال أيب يعىل ثقات ورجال عبد اهللا بن أمحد كذلك: ، قال اهليثمي٣/٤٩٨، جممع الزوائد  -٩٠

 .١/٢٦٨، كنز العامل، حسام الدين اهلندي



 ٤٦

 :ستكبار االستعالء واال:جواب كرسى
 هويستنكف أن يأتي ،لقد كان من سياسة الفرس وتارخيها الطويل ما دعا كرسى أن يستكرب  

 وهم األمة األمية التي ال وزن هلا عند األمم الكبرية ، من حجازهاًكتاب من أعامق اجلزيرة العربية وحتديدا
يسري ذكرناه  نزر دل بالطيش كام  ولكنه غرور يف مملكة آلت مقاليدها إىل مثل هذا األمحق املتصف،وال قدر

لقد شق الكتاب ومزقه وهو  خرتق سمعه كالم مل يكن عىل بال؟ فكيف يا ترى كان رده وقد ا،من ترصفاته
 ؟ هبذا الكتاب وهو عبديّ يكتب إيل: وأتبعه قائال،غضبان قد استشاط غضبا

 وكان ،ون بهجدونه ويستنرصناألمراء الذين يستظنه وهكذا ظن كرسى بنبي الرمحة مثل   
 . وهوى به يف مكان سحيق،ه ظنه السيئا عىل البحرين وعامن واليمن، فأرديوليهم

 وما زال يرتدد يف سمعه التعريض بيوم ذي قار ،اهللا بن حذافة يف نفسه عمله وعمل كالم عبد  
 عليه خشى أن أغلبيل ملك هنيء ال أ" : فكان مما قاله بعد متزيق الكتاب، العربمحيث ذلت فارس أما

 فأما ، ولستم بخري منهم فام يمنعني أن أملككم وأنا خري منه، أشارك فيه وقد ملك فرعون بني إرسائيلوال
ار هذا امللك فقد علمنا أنه يصري إىل الكالب وأنتم أولئك تشبع بطونكم وتأبى عيونكم فأما وقعة ذي ق

لقول والسب حتى شفعه بتمزيق  ومل يشف صدره هذا ا،كرسى بام قالومل يكتف  ."فهي بوقعة الشام
  ثم عزز بفعل ثالث فام هو؟،الكتاب

 ،ويعمل أقىص ما يستطيعالذي فقده بام خاطبه به النبي صىل اهللا عليه وسلم أراد أن يستعيد توازنه   
ابعث إىل هذا الرجل الذي باحلجاز من عندك رجلني جلدين " :فكتب إىل باذان عامله عىل اليمن بقوله

وكتب معهام إىل رسول اهللا  ، وخرخرسو،فبعث باذان رجلني مها أبابوه وكان كاتبا حاسبا ."فليأتياين به
 ومر الرسوالن بالطائف فاستبرشوا بذلك وفرحوا ،اهللا عليه وسلم يأمره أن ينرصف معه إىل كرسى صىل

 وقد حلقا ،هر الرسل ووصال املدينة عىل اهليئة التي ذكرناها يف مظ،بالدائرة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم
 إنك إن :أن يقوال لباذانأمرمها  وأخربمها أن اهللا قد أهلك كرسى و،فكره النظر إليهام ،حلامها وأعفيا شوارهبام

ثم أعطى خرخرسو منطقة فيها ذهب  ،أسلمت أعطيتك ما حتت يديك وملكتك عىل قومك من األبناء
 .دما عىل باذان وأخرباه اخلربوفضة كان أهداها له بعض امللوك فخرجا من عنده حتى ق

 أما بعد فإين قد قتلت كرسى ومل أقتله إال غضبا :فلم يلبث باذان إذ قدم عليه كتاب شريويه  
نظر الرجل الذي وأ ، فإذا جاءك كتايب هذا فخذ يل الطاعة ممن قبلك،لفارس ملا كان قد استحل من قتل

 إن هذا الرجل :انتهى كتاب شريويه إىل باذان قال فلام ،كتب إليك كرسى فيه فال هتيجه حتى يأتيك أمري
 . وأسلمت األبناء من فارس،لرسول فأسلم



 ٤٧

 وإن اهللا سلط عليه ،وكان مهلك كرسى ليلة الثالثاء لعرش مضني من مجادى األوىل سنة سبع  
جب إن أنا ال تع:  قال شريويه ألبيه،لقد قتله جزاء وفاقا كام قتل برويز أباه هرمز .)٩١(ابنه شريويه فقتله

قتدي بك يف سملك عيني أبيك هرمز وقتله، ولو مل تفعل ذلك مع أبيك، ما أقدم عليك أ فإنني ،قتلتك
ق ّمز" : وحاقت به دعوة النبي صىل اهللا عليه وسلم حني قال،فأرسل يف قتله فقتل .ولدك بمثل ذلك

 ، هلم وخوفا منهمًحسداعرش  وقتل إخوته وعددهم سبعة ،ملك شريويه ف، فتمزق ملكه"قه اهللاّالكتاب مز
 فلام بلغ النبي صىل ،خوته، وابتىل باألسقام ثم هلك فولوا امللك بوران بنت كرسى برويزثم ندم عىل قتل إ

 .)٩٢("امرأةإىل  أمرهم أسندواال يفلح قوم " الصحيححديث أيب بكرة يف يف  كام :اهللا عليه وسلم ذلك قال
 :ة شعرا حذاف عبد اهللا بنويف جواب كرسى يقول  

  أبى اهللا إال أن كرسى فريســة
  ًراّتقاذف يف فحش اجلواب مصغ
  فقلــت له أرود فإنك داخل
  فأقبل وأدبر حيث شئت، فإننا
  وإال فأمسك قارعا سن نادم
  سفهت بتمزيق الكتاب وهذه

 

  ألول داع بالعــــــراق حممدا 
  ألمر العريب اخلائضني له الردى
  من اليوم يف البلوى ومنتهب غدا
  لنا امللك فابسط للمساملة اليدا
  داّأقر يذل اخلرج أو مـت موح
  داّبتمزيق ملك الفرس يكفي مبد

 

 : املنارصة والتأييد:جواب النجايش أصحمة
بسم اهللا الرمحن " :أما النجايش أصحمة فقد كتب إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم كتابا فيه  
واهللا  ،سالم عليك يا نبي اهللا من اهللا ورمحة اهللا وبركاته :ةإىل حممد رسول اهللا من النجايش أصحم ،الرحيم

 فو رب السامء ، فقد بلغني كتابك يا رسول اهللا فيام ذكرت من أمر عيسى: أما بعد ،الذي ال إله إال هو
 وقد ، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، إنه كام ذكرت،فروقاد عىل ما ذكرت تواألرض إن عيسى بن مريم ال يزي

 ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، فأشهد أنك رسول اهللا صادقا مصدقا، ابن عمك وأصحابهقربنا
 .)٩٣("ه هللا رب العاملنيوأسلمت عىل يد

                                                
 ،دالئل النبوة ،صبهاينأل أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد ا،١٢/٢٤٦، فتح الباري، بن حجر العسقالينا  -٩١

 .٤/١٠٥، الروض األنف،  أمحد السهييل،١/٢٧٩
 .١٩٥٧٥ حديث رقم ، بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبايناإلمام أمحد مسند  -٩٢
 .٣/٦٠٠، زاد املعاد ،٢/٣٣٠ ، والسريعيون األثر يف فنون املغازي والشامئل  -٩٣



 ٤٨

 .فروق عالقة ما بني النواة والقمعالتو  
 :وبعث إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم هبدايا وردت يف كتب احلديث  

 البن سعد أن النجايش الطبقات ويف . هلا سنانمنها العنزة بفتح النون عصا أقرص من الرمح  ـ
 .كان أهداها للنبي صىل اهللا عليه وسلم

 .ومنها البغلة  ـ
فدعا أمامة بنت بنته لتلبسه كام عند ابن أيب شيبة من حديث  ،ومنها حلية فيها خاتم من ذهب  ـ

 .عائشة
 .زها إليه النجايشّجها النبي صىل اهللا عليه وسلم وجهّوثبتت أم حبيبة عىل اإلسالم فتزو  
وقد بعث إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم هبدية كام روى ذلك أمحد والطرباين عن أم كلثوم بنت   

 إين قد أهديت :ج النبي صىل اهللا عليه وسلم أم سلمة قال هلاّملا تزو" :أيب سلمة وهي بنت أم سلمة قالت
 فإن ،ّ مات وال أرى هديتي إال مردودة عيل وال أرى النجايش إال قد،إىل النجايش حلة وأواقي من مسك

 . وإسناده حسن. احلديث،" وكان كام قال: قال، فهي لكّردت عيل
 وخرج ، وأخرب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بموته يومه، النجايش سنة تسع باحلبشةوتويف  

 :وقولنا .)٩٤(اريبالناس إىل املصىل فصىل عليه والناس خلفه صفوف وكرب عليه أربعا كام رواه البخ
صحيح كام يف  ،هو قيد للنجايش الذي كتب إليه النبي صىل اهللا عليه وسلم ومل يسلم ،النجايش  أصحمة

ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كتب قبل مؤتة إىل كرسى وإىل   من حديث أنسمسلم
 . بالنجايش الذي صىل عليه وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا عز وجل وليس،قيرص وإىل النجايش

نه حديث ّ من كتاب النبي صىل عليه وسلم بيئّوهذا النجايش األرعن كان له موقف سي  
 ،قهاّرإين كتبت بكتايب إىل النجايش فح ،يا أخا تنوخ" :التنوخي الذي قال له النبي صىل اهللا عليه وسلم

 . كام سبق خترجيه، رواه عبد اهللا بن أمحد وأبو يعىل"ق ملكهّروحم ،قهّرواهللا حم
 : االحرتام والتقدير:جواب املقوقس

إين نظرت يف أمر " :وقال له ،نه حلاطب حامل الكتابّ املقوقس صاحب القبط فقد بيّوأما رد  
 وال ،ّ ومل أجده بالساحر الضال، وال ينهى إال عن مرغوب عنه،فوجدته ال يأمر بمزهود فيه ،هذا النبي

 ."وسأنظر ، واإلخبار بالنجوى،لة النبوة بإخراج اخلبء ووجدت معه آ،الكاهن الكاذب

                                                
 .١٦/٤٣٩،٢٠/٦٤ ، ٨٥ /٨ ،٥/١٠٣ ،١/٢٤٥، صحيح البخاري رشح فتح الباري، بن حجر العسقالينا  -٩٤



 ٤٩

 ، وختم عليه ودفعه إىل جارية له،وأخذ كتاب النبي صىل اهللا عليه وسلم فجعله يف حق من عاج  
 ملحمد بن ،بسم اهللا الرمحن الرحيم" :فكتب إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ،ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية

 ،وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه ،أما بعد فقد قرأت كتابك ،سالم ، عظيم القبطعبد اهللا من املقوقس
ليك بجاريتني هلام وقد أكرمت رسولك وبعثت إ ، وكنت أظن أنه خيرج بالشام،يوقد علمت أن نبيا بق
 .)٩٥("والسالم عليك ، وأهديت لك بغلة لرتكبها، وبكسوة،مكان يف القبط عظيم

 : وبعث للنبي صىل اهللا عليه وسلم هبدايا هي،سن مل يسلمولكنه مع هذا الرد احل  
 .مارية بنت شمعون وأختها سريين  ـ
 .بغلة وتسمى دلدل بقيت إىل زمن معاوية وكانت شهباء  ـ
 .غالم اسمه مأبور  ـ
 .كسوة  ـ
 .فريُمحاره الذي يدعى ع  ـ
 .)٩٦( عن ابن عباس لكن يف إسناده مقالمسند أمحدقدح من زجاج كام يف   ـ
 : االحرتام والتصديق:واب احلارث الغساينج

 فاحلارث ال يملك من ،أال وهو قيرص ، فإنه كان تبعا ملتبوعه،أما جواب احلارث بن أيب شمر  
 وأنى له أن يدع ما هو عليه من ، يدور معها حيث دارت، وإنام هو صدى لسياسة الروم،ًسياسته شيئا

نزال واأللطاف د وافاه شجاع بن وهب وهو مشغول بتهيئة األ ويويل وجهه إىل املدينة وق،التبعية للنصارى
 وكان احلارث خياف ، هللا تعاىلً حيث كشف اهللا عنه جنود فارس شكراءلقيرص وهو قادم من محص إىل إيليا

قيرص فخرج يوما وجلس فوضع التاج عىل رأسه فأذن لشجاع عليه فدفع إليه كتاب رسول اهللا صىل اهللا 
 . عيل بالناس، وقال من ينتزع منى ملكي أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته، رمى بهعليه وسلم فقرأه ثم

 .خرب صاحبك بام ترىأ : وأمر باخليل أن تنعل ثم قال،فلم يزل جالسا يعرض حتى الليل
يلياء وعنده دحية إ فصادف قيرص ب، وكتب إىل قيرص خيربه خربي:قال شجاع ريض اهللا عنه  

ليه أال ترس إليه كتب إ ،ه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فلام قرأ قيرص كتاب احلارث وقد بعثه إلييالكلب
 .يلياءإ بيواله عنه ووافن

                                                
 .٢/٣٣٢ ،عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري  -٩٥
فنون املغازي عيون األثر يف  ،٤/٣٩٠، الروض األنف ،٨/٤٨١، ١/٣١٨ ،صحيح البخاري رشح فتح الباري  -٩٦

 .٢/٣٣٢ ،والشامئل والسري



 ٥٠

 فأمر يل بامئة ًغدا :قلت؟  متى تريد أن خترج إىل صاحبك:ورجع الكتاب وأنا مقيم فدعاين وقال  
 .باد ملكه : وقال عنه النبي صىل اهللا عليه وسلم،مثقال ذهبا
 بدعوة النبي صىل اهللا عليه وسلم حفاظا عىل ملكه فقد انتفع ّمل ينتفع هذا امللك الضالولئن   

 ٌّريُ م: اسمه، وكان روميا، وقد أكرم شجاعا وأحسن ضيافته، ذكره يف ترمجة شجاعّحاجبه وهو الذي مر
 يف اإلنجيل  إين قرأت: وقال،وقد رق قلبه حني سمع خرب النبي صىل اهللا عليه وسلم حتى يغلبه البكاء

 :وقال ،ووصل شجاعا بنفقة وكسوة ، وأنا أومن به وأصدقه، وكنت أرى أنه خيرج بالشام،صفة هذا النبي
 فقدمت عىل النبي : قال شجاع، متبع دينه السالم وأخربه أينيمن اقرأ عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 :فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، بام قالوأخربته ،وأقرأته منه السالم ،فأخربته صىل اهللا عليه وسلم
 .)٩٧(صدق

 : استعالء واستكبار:جواب هوذة بن عيل
 من اليمن ت قدمالتيوقد تقلد امللك حني وقف مع عري الفرس  ،وهوذة هو حاكم الياممة  

قدم عليه  وملا ، فاختذ عندهم يدا مكنته من امللك كام سبقت اإلشارة إليه،هاوتعرضت له بعض القبائل فآو
 وقد أغلظ عليه سليط ،خمتوما أنزله وحباه كونه كان يرتدد عليه صىل اهللا عليه وسلم سليط بكتاب النبي

 وأنه ال حيمي ملكه إال ، عبدة النارملكه وأنه قد ،ده كرسىّ وذكره بأنه إنام سو،القول كام سبق يف ترمجته
 وقد كان يل رأي أخترب به األمور ،دك رشفت بهّودين من لو سّسو ،يا سليط" :فأجابه هوذة قائال ،اإليامن
ثم ملا رجع  ." فأجيبك به إن شاء اهللا، رأييّ فاجعل يل فسحة يرجع إيل، فموضعه من قلبي هواء،ففقدته

وأنا شاعر قومي ! ما أحسن ما تدعو إليه وأمجله " :إليه رأيه كتب إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم يقول
وكساه أثوابا من  ،وأجاز سليطا بجائزة ." فاجعل إيل بعض األمر أتبعك،كاين والعرب هتاب م،وخطيبهم
 ، وقرأ النبي صىل اهللا عليه وسلم كتابه،فأخربه صىل اهللا عليه وسلم فقدم بذلك عىل النبي ،نسج هجر

 لمفلام انرصف النبي صىل اهللا عليه وس .باد وباد ما يف يديه ، لو سألني سبابة من األرض ما فعلت:وقال
 .من الفتح جاءه جربيل عليه السالم بأن هوذة قد مات

 وإنام ، مصاف امللوكبأفعاله إىلحتى يرفع نفسه يف ملكه واحلقيقة أن هذا امللك مل يكن أصيال   
 وغرته نفسه بالطمع يف امللك فخرس االستجابة لدعوة النبي صىل اهللا عليه ،هو تابع لسياسة الفرس

                                                
 ، إىل جبلة بن األهيمًأيضاأن شجاعا بعث ب وقيل .٢/٣٣٨ ،عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري  -٩٧

 .٤/٣٩٢، الروض األنف :انظر



 ٥١

 : فقال يف شأن سليط وجوابه عليهً شاعراوكان هوذة بن عيل .)٩٨(وسلم
  أتاين سليط واحلــوادث مجة

   غضاضـــةّفقال التي فيها عيل
  فقلـت له غاب الذي كنت أجتيل
  وقد كان يل واهللا بــــالغ أمره
  فأذهبـــه خوف النبي حممد
  فأمجع أمري من يمني وشمأل
  فأذهب ذاك الرأي إذ قال قائل
  رسول رسول اهللا راكب ناضح

  ت يف املفارق وسنةّكرت ودبس
  أحـــــاذر منه سورة هاشمية
  فال تعجــــلني يا سليط فإننا

 

  فقلت هلم ماذا يقــــول سليط؟ 
  وفيـــــها رجاء مطمع وقنوط
  به األمر عني فالصــــعود هبوط
  أبا النرض جأش يف األمور ربيط
  فهوذة فه يف الرجال سقـــــيط
  كأين ردود للنبـــــــال لقيط
  أتاك رسول للنبي خـــــــبيط
  عليه من أوبار احلــــجاز غبيط
  هلا نفس عايل الفؤاد غطــــــيط
  فوارسها وسط الرجــــال عبيط
  نبادر أمرا والقضاء مـــــــحيط

 

 : التعاون وفتح الطريق لدعاة اإلسالم:جواب املنذر بن ساوى
 احلرضمي يف نفر  بن وسلم مع العالءكتب إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه ،هو ملك البحرين  

 وكان رده عىل العالء ملا ،ً وأوصاهم النبي صىل اهللا عليه وسلم أن يستوصوا به خريا،منهم أبو هريرة
 اقد نظرت يف هذ" :فقال ،استهل بموعظة بني يدي الرسالة كان هلا أعظم األثر يف نفس هذا امللك العاقل

 فام يمنعني ، ونظرت يف دينكم فوجدته لآلخرة والدنيا،دون اآلخرة فوجدته للدنيا ،األمر الذي يف يدي
 وإن ، وعجبت اليوم ممن يرده، ولقد عجبت أمس ممن يقبله،من قبول دين فيه أمنية احلياة وراحة املوت

 ."وسأنظر ،من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله
وكتب إىل النبي  ،م األمر وأنه ال بد أن يعرض عليه،فوجد رعيته املجوس ،ثم نظر يف أمره  

فمنهم من  ، فإنى قرأت كتابك عىل أهل البحرين:يا رسول اهللا ،أما بعد" :اهللا عليه وسلم كتابا فيه صىل
 ."وس وهيود فأحدث إىل يف ذلك أمرك وبأريض جم، ومنهم من كرهه،أحب اإلسالم وأعجبه ودخل فيه

من حممد رسول اهللا إىل  ، الرمحن الرحيمبسم اهللا" :فكتب إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  
 ً وأن حممدا، وأشهد أن ال إله إال اهللا، أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو فإين،سالم عليك؛ املنذر بن ساوى

                                                
 .٤/١٠٥، الروض األنف ،٢/٣٣٧ ،عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري  -٩٨



 ٥٢

 وإنه من يطع رسيل ، أذكرك اهللا عز وجل فإنه من ينصح فإنام ينصح لنفسهفإين : أما بعد،عبده ورسوله
 قد شفعتك  وإين،ً وإن رسيل قد أثنوا عليك خريا، ومن نصح هلم فقد نصح يل،يويتبع أمرهم فقد أطاعن

 وإنك مهام تصلح ، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، فاترك للمسلمني ما أسلموا عليه،يف قومك
 ." ومن أقام عىل هيودية أو جموسية فعليه اجلزية،فلن نعزلك عن عملك

 .)٩٩(وحسن إسالمه، ومات قبل ردة أهل البحرين، فسلم أمره أسلم املنذر هذاوهكذا   
 : االحرتام والتصديق:جواب جيفر وعبد ابني اجللندى

 ؛وطلب من عمرو بن العاص أن يمهله النظر يف شأن اجلواب ،فإنه تريث بداية األمر ،أما جيفر  
 ، مل يضن بملكه يا عمرو إنى ألرجو أن يسلم إن: وقال أخوه لعمرو، غداّ هذا وارجع إيلدعني يومي :قال

 ، واضطرب حتى قام أخوه عبد بإدخال عمرو عليه،ثم فكر جيفر وقدر فلام كان الغد أبى أن حيسم أمره
 فكرت فيام دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجال ما يف يدى وهو ال تبلغ خيله  إين:فقال له

 .هاهنا، وإن بلغت خيله ألفت قتاال ليس كقتال من القى
ما نحن فيام قد ظهر  :به أخوه فقال فلام أيقن بمخرجي خال ،وأنا خارج غدا:  له عمروقال  

وصدقا  ،فأجاب إىل اإلسالم هو وأخوه مجعيا ،ّ فأصبح فأرسل إيل.وكل من أرسل إليه قد أجابه ،عليه
 .ىل من خالفني عونا ع وكانا يل،النبي صىل اهللا عليه وسلم وخليا بينى وبني الصدقة وبني احلكم فيام بينهم

إنه واهللا لقد دلني عىل هذا النبي األمي أنه ال يأمر بخري إال كان أول " :وكان مما قاله بعد ذلك  
 وأنه يفي ، وأنه يغلب فال يبطر ويغلب فال يضجر، إال كان أول تارك لهء وما ينهى عن يش،من أخذ به

 .)١٠٠("ّ وأشهد أنه نبي، فيه أهله قد اطلع عليه يساويّ وأنه ال يزال رس،بالعهد وينجز املوعود
 :جواب ملوك اليمن

 عليه وسلم املهاجر بن أيب أمية إىل اليمن إىل احلارث بن عبد كالل  اهللالقد بعث رسول اهللا صىل  
E  D  ]  :وأمره أن يقرأ عليه سورة البينة ،األصغر بن سعد بن غريب بن عبد كالل األوسط احلمريي

J  I  H   G  F...Z)يا حارث إنك كنت أول من " :قدم عليه قرأها عليه، وقال له فلام )١٠١

                                                
 ، مجال الدين بن أيب حممد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي،٢/٣٣٣ ،ن املغازي والشامئل والسريعيون األثر يف فنو  -٩٩

 .٤/٣٩٠، الروض األنف ،١٣/٤٦٨ ،نصب الراية ألحاديث اهلداية
 .٢/٣٣٦ ،عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري ،٤/٣٩٢، الروض األنف  -١٠٠
 .١: ، اآليةةسورة البين  -١٠١



 ٥٣

 فإذا نظرت يف غلبة ،ًصىل اهللا عليه وسلم نفسه فخطئت عنه وأنت أعظم امللوك قدرا عرض عليه النبي
 قد أفاد أرسك، فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ، إنك أنت أعظم امللوك،امللوك فانظر يف غالب امللوك

دوا قليال، منهم من أدركه املوت، ومنهم ّ وتزوً وأملوا بعيدابارها، عاشوا طويالثارها وبقيت أخآذهبت 
 ."إىل آخر ما سبق يف ترمجته.. . من أكلته النقم،

 ، ملن صار إليهًخراُ وكان ذ،قد كان هذا النبي عرض نفسه عيل فخطئت عنه" :فقال احلارث  
 وال يل فيه هوى ، يكن يل قرابة أحتمله عليها ومل، فحرضه اليأس وغاب عنه الطمع، سبقًوكان أمره أمرا

 ." وعاقبة نافعة وسأنظر، له بدء سار، ومل يسنده الباطل، غري أين أرى أمرا مل يوسوسه الكذب،أتبعه له
:  وتأخر جوابه قال أبو الربيع،هدردت وطال ،وشاور أقيال اليمن ،ونظر احلارث يف أمره مليا  

 آخر سنة ست، وأول ، وسلم إىل امللوك إنام كان بعد انرصافه من احلديبيةوتوجيه رسول اهللا صىل اهللا عليه
توجه إىل احلارث بن عبد كالل فصادف منه يومئذ ترددا ثم ـ واهللا تعاىل أعلم ـ سنة سبع، فلعل املهاجر 

 .)١٠٢(جىل اهللا عنه العمي، فعند ذلك أرسل هو وأصحابه بإسالمهم إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
وبعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم جرير بن عبد اهللا البجيل إىل ذي الكالع احلمريي وذي   

اش ّ وبعث عي، وتويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وجرير عندهم،فأسلام ،عمرو يدعومها إىل اإلسالم
 إىل زرعة بن  وبعث،بن أيب ربيعة املخزومي بكتاب إىل احلارث ومرسوح ونعيم بني عبد كالل من محريا

 .سيف بن ذي يزن
قال ابن حجر بعد أن ذكر حديث املسور بن خمرمة الذي رواه الطرباين يف بعثته عليه الصالة   

 ً وجريرا،وزاد أصحاب السري أنه بعث املهاجر بن أيب أمية إىل احلارث بن عبد كالل" :والسالم للملوك
 .)١٠٣("...إىل ذي الكالع
 :تأييد املنارصة وال:رد ملوك اليمن

 وأرسل إليه ،لقد تكفل ملك اليمن زرعة بن ذي يزن باجلواب عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم  
 فقدم بكتاب ملوك محري عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم مقدمه من تبوك يف ،ذايزن مالك بن مرارة الرهاوي

عيم بن عبد كالل، وزرعة  وفيها إسالم احلارث بن عبد كالل، ون،شهر رمضان من السنة التاسعة للهجرة
 .ن ومعافر ومفارقتهم الرشك وأهله والنعامن قيل ذي رعني ومهدا،بن ذي يزن

                                                
 .٤/٣٩٢، الروض األنف  -١٠٢
 .١٢/٢٤٧ ،صحيح البخاري رشح فتح الباري، ١/١١٦، زاد املعاد  -١٠٣



 ٥٤

 :ومما كتب به احلارث بن عبد كالل للنبي صىل اهللا عليه وسلم  
 وأنت بام فيه من احلق آمر  ودينك دين احلق فيه طهارة    
إين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، ف ،أما بعد":  ذي يزنإىلفكتب النبي صىل اهللا عليه وسلم   
 ، وخرب ما قبلكم، فبلغ ما أرسلتم، فلقينا باملدينة، فقد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم،أما بعد

 وأطعتم اهللا ،قد هداكم هبدايته إن أصلحتم عز وجل وأنبأنا بإسالمكم وقتلكم املرشكني، وأن اهللا
 وذكر ،"وسهم نبيه وصفيهتعاىل  الزكاة، وأعطيتم من املغانم مخس اهللا ورسوله، وأقمتم الصالة، وآتيتم
 .القصة بطوهلا يف الزكاة وغريها

 إذا أتتكم رسيل فأوصيكم ،أما بعد" :إىل زرعة خاصة ومما ورد يف رسالته عليه الصالة والسالم  
مريهم معاذ بن جبل، فال معاذ بن جبل وعبد اهللا بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن مالك وأ: ًهبم خريا

 ،برش بخريأأسلمت من أول محري، وقتلت املرشكني ف يتقلبن إال راضيا، ثم إن مالك بن مرة حدثني أنك قد
 .)١٠٤("وآمرك بحمري خريا

أن رسول اهللا صىل اهللا " : عن جده، عن أبيه،وقد ورد من حديث أيب بكر بن عمرو بن حزم  
 فقرئ ، وبعث به مع عمرو بن حزم،يه الفرائض والسنن والدياتعليه وسلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب ف

 من حممد رسول اهللا النبي صىل اهللا عليه وسلم ،بسم اهللا الرمحن الرحيم" :وهذه نسخته ،عىل أهل اليمن
 ، ذي رعني ومعافر ومهدان: قيل،إىل رشحبيل بن عبد كالل واحلارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل

 ،ع رسولكم وأعطيتم من املغانم مخس اهللا وما كتب اهللا عىل املؤمنني من العرش يف العقار فقد رج،أما بعد
وهو حديث طويل يف ... وما سقت السامء وكان سيحا أو كان بعال فيه العرش إذا بلغ مخسة أوسق

 .)١٠٥("الزكاة
 مجيال ًردا و،هذا ما حتصل لنا يف مكاتبة ملوك اليمن للنبي صىل اهللا عليه وسلم جوابا حسنا  

 .حيث دخلوا يف دين اهللا عز وجل فأكرم بموقفهم وأنعم
 :سنة اهللا يف امللوك

سنة اهللا املاضية يف امللوك يشء من نعرج عىل أن  وقد أرشفنا عىل ختام هذه الدراية ،نستطيع اآلن  

                                                
 ،١/٣٤٦، الكامل يف التاريخ ،١/٤٠٦ ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،١/٣٨١ ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة  -١٠٤

 .٢/٨٠، تاريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل أبو جعفر الطربي
 .١/١٠٦ ،األحاديث الطوالالطرباين،  ،٤/١٤٥ ،السرية النبوية،  الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقيوأب  -١٠٥



 ٥٥

 وكان ،ن أمر اهللا وأباهنا أتم بيان يف السنة يف األمم السابقة التي عتت ع، وهي سنة أصلها القرآن،واألمم
 .كار لكل ذي لبّيف خرب فرعون اد

 فقد كانت ردود امللوك ،ويف حديثنا عن دعوة امللوك واألمراء لإلسالم نستحرض هذه السنة الباقية  
 : واألقسام هي، وكل قسم خيتلف موقف أصحابه، ويمكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام،متباينة كل التباين

 النجايش أصحمة ملك : وهم،ق واتبعوا الرسول النبي األميالذين استجابوا لدعوة احل  ـ
 . وملوك اليمن، وملكا عامن، وملك البحرين،احلبشة

 وأهدوا للنبي صىل اهللا عليه ، ولكنهم أكرموا سفراء اإلسالم،نوا بملكهم بعد ترددالذين ض  ـ
وفا عىل زوال  وبعثوا باهلدايا خ، فلم يسلموا خوفا عىل زوال ملكهم من قبل األتباع،وسلم

 ثم يأيت بعدمها يف ، واملقوقس ملك مرص،هرقل ملك الروم : وهم،ملكهم من قدوم اإلسالم
 وملك الياممة الذي عرض ،الرد ملك الغساسنة الذي استعرض قوته أمام سفري اإلسالم

 .تابعان لقيرص وكرسىوما دفعهام إىل ذلك إال أهنام  ،املشاركة يف امللك
ق كتاب رسول اهللا صىل اهللا ّكرسى الذي مز : وهم،وأغلظوا يف الرد ،إلساءةالذين بالغوا يف ا  ـ

 والثاين ، فاألول مزق ملكه،اهللافدعا عليهام رسول  ،رق الكتابوالنجايش الذي حعليه وسلم 
 . واهللا غالب عىل أمره،رق اهللا ملكهح

كه فقد ذهب  وخاف عىل مل، وأما من جاشت نفسه،فقد سلم له ملكه وفاز ،فأما من أسلم  
 .قه اهللا رش ممزقّ وأما من حتدى وصال بقوته فمز،وزال

 وهديه ، وسنته مل تبل،مل تذهب فيا دعاة اإلسالم دونكم سرية املصطفى عليه الصالة والسالم  
 . وترسموا خطاه تنجحوا،فخذوا منه تفلحوا ،حيرف مل

 تاركني العجز ،لني عليهّ ومتوك،إن عىل الدعاة أن يمضوا يف درب الدعوة مستعينني باهللا  
 مع مراعاة األخذ باألسباب التي حتقق ،باهللا تعاىلوالكسل الذي استعاذ منهام النبي صىل اهللا عليه وسلم 

 . وواقع األمة حتى يتم املقصود، ودراسة اهلدي النبوي، الناسقلوبالوصول إىل 
 ،اهللا مع األخذ باألسبابل عىل ّ التوك،كني هبذين األصلنيّفإن قاموا بمخاطبة العامل متمس  

 . فإن العاقبة للمتقني، وليعلموا سنة اهللا يف امللوك،يضريهم خمالفة املحادين عن رشع اهللا فال
 :عودة الفرس والروم

 بل علينا ،تفريطال إننا بحاجة ماسة يف خماطبة العامل هبذه املعامل الواضحة من غري إفراط و  
 : بصنفني إىل دين اهللا وقد ابتليت الدعوة،واجلايفبالنمط األوسط الذي يرد إليه الغايل 



 ٥٦

 ويتعذر ويبسط لنفسه كل املعاذير ئ ويبط، ويقعد عن محلها بني الناس،يقرص عن القيام بواجبه  :األول
 . وال حول وال قوة إال باهللا،تشبها باملنافقني

 .اخلرسان فعاد ب، فال حيسب للمواقف حساهبا،رام الشطط وحالف الترسع  :والصنف الثاين
 ورجعت سطوة فارس والروم لتمتد إىل أرض ،فقد استدار الزمان ،ويا سبحان اهللا العظيم  
 وقامت وسائل اإلعالم ببثها ، ونحن يف هذا العرص الذي أرشقت فيه رسالة اإلسالم عىل الكون،اإلسالم

 ومن العجب ،مني ومع هذا االنتشار فقد عادت قوة فارس والروم بسبب ضعف املسل،إىل أصقاع العامل
 .أن يكون القادة تبعا ألهوائهم كام كان العهد األول

 فمن الذي خياطب هؤالء بدعوة اإلسالم؟ ومن ،وإننا إذ نسمع عن تقاسم بالد اإلسالم بينهام  
 .الذي يرتسم هديه عليه الصالة والسالم يف الدعوة

 ،يمة التي ترقق بعضها وزاد من فسادها ما نسمع ونرى من الفتن العظ،لقد فسدت األمور  
 فيا دعاة اإلسالم ، وارشأبت األعناق للخالص، إال غريهًوسئم الناس من هذا الفساد الذي مل جيد شيئا

 .وباهللا التوفيق ، فإهنا احلق، وخاطبوا هبا العامل، ونادوا هبا يف الناس،جاء دوركم فابعثوا الدعوة طرية
 :اخلامتة

لم وما محلته من معاين سامية جيب أن تكون نصب أعني إن رسائل النبي صىل اهللا عليه وس  
 : بني املقدمة واخلامتةيف مبحثني  بحثنا هذا جاءوقد  . يستفيدوا منها كل االستفادة،الدعاة إىل اهللا

  : األول أخذ ما ييلاملبحثوقد تم يف   
ها وتارخيها ملوكها من حيث موقععليه وسلم ناقشنا حالة البالد التي خاطب النبي صىل اهللا   ـ

 .وفكرها مناقشة تعني عىل فهم الرسائل
وأهنا بعد صلح احلديبية الذي أتاح االنرصاف إىل  ،ذكرنا الفرتة التي متت فيها خماطبة العامل  ـ

 .خماطبة امللوك بعد أن انتهت مشاغبة قريش للمسلمني
م للقيام هبذه املهمة  وذكر مواصفاهتم التي كانوا عليها فأهلته،خضنا يف تراجم سفراء اإلسالم  ـ

 .أتم قيام
 :عرض للمسائل التالية الثاين فقد املبحثأما 
 .نصوص الرسائل النبوية  ـ
 .حتليل املعامل البارزة التي حوهتا  ـ
 .مناقشة جواب امللوك واختالفهم يف ذلك  ـ
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وهي  ، وأعان عىل إخراجها،هم فيهاأل أن ينفع هبذه الدراسة كل من أسواهللا سبحانه وتعاىل أس  
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم ،دعوة من العامل العريب إىل العامل أمجع أن يصغي هلا لينتفع

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،ً كثرياًتسليام
 

 بعض صور رسائل النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراء
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