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إىل املؾوك واألمراء  ()رسائل الرسول 

 حمؿد عؿر الشاهني. د.م

 4/12/2008: تاروخ الؼبول 25/6/2008: تاروخ التؼدوم

املؼدمــــة 

إلى الممكؾ كاألمراء ذات أىمية بارزة في التأريخ  ()  تعد رسائؿ الرسكؿ 
اإلسالمي، ككنيا تمثؿ مرحمة مف مراحؿ الدعكة كأسمكب مف أساليب التعريؼ 

.  باإلسالـ كنشره بيف األمـ
إلى ممكؾ كأمراء عصره يدعكىـ إلى اإلسالـ، فقد  () لقد كتب الرسكؿ 

كتب إلى كسرل كالى  ()أف النبي  ()ركم عف الصحابي انس بف مالؾ 
 ككانت دعكة الرسكؿ (1)قيصر كالى النجاشي كالى كؿ جبار يدعكىـ إلى اهلل تعالى

()  إلى ىؤالء الممكؾ كاألمراء تحقيقا لقكلو سبحانو كتعالى َْيا َأيَُّيا النَّاُس  ُ ل
 ِإنِّي َرُسوُل الّمِو ِإَلْيُكْم َجِميًعا

َوَما َأْرَسْمَناَك ِإَّلَّ َكافًَّة كقكلو سبحانو كتعالى  (2)
 لِّمنَّاسِ 

(3) .
العديد مف الرسائؿ إلى الممكؾ كاألمراء كالكالة  ()  كلقد أرسؿ الرسكؿ 

كشيكخ القبائؿ بيدؼ دعكتيـ لإلسالـ في داخؿ الجزيرة العربية كخارجيا كقد 
( )ذكرىـ جمع كبير مف كتاب المغازم، كلكف البحث ىذا يتناكؿ رسائؿ الرسكؿ 

 . إلى الممكؾ كاألمراء فقط كعددىا ثماف رسائؿ

                                                 
 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
( 1955/بيركت)أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، صحيح مسمـ : مسمـ (1)

عز الديف بف عمي بف أبي الكـر محمد بف عبد الكريـ، الكامؿ : ابف األثير. 1397 ص3ج
عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ، : ابف كثير. 210 ص2ج (1965/بيركت)في التاريخ 

 .494 ص3ج (1965/القاىرة)السيرة النبكية، تحقيؽ مصطفى عبد الكاحد 
 .158أية األعراؼ سكرة  (2)
. 28سكرة سبأ أية  (3)
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  كنظران ألىمية تمؾ الرسائؿ في فيـ الكقائع كاإلحداث البارزة لتمؾ الحقبة 
مف تأريخ اإلسالـ فقد عممت عمى جمع تمؾ الرسائؿ بالرجكع إلى المصادر 

كالمراجع التي أكردت نصكص تمؾ الركايات سائرا عمى خطى مف سبقني مف 
 كأخضعت نصكصيا لدراسة مفصمة، كقد ابتدأت ىذه الدراسة بمقدمة (*)الباحثيف

كثالثة مباحث تناكلت في المبحث األكؿ كصؼ ىذه الرسائؿ بصكرة دقيقة مف 
خالؿ معرفة مادة الرسائؿ أك نكعية الجمد المستخدـ في كتابة الرسائؿ كتقدير حجـ 

الرسائؿ كالخط الذم كتبت فيو مع شرح مفصؿ لمختـ الذم ختمت فيو الرسائؿ، 
فضال عف تحديد سنكات إرساؿ الرسائؿ، أما المبحث الثاني فتناكلت فيو عرضان 

إلى الممكؾ كاألمراء مع نبذة عف  ()لمضمكف الرسائؿ التي كجييا الرسكؿ 
ىؤالء الممكؾ كاألمراء، فضال عف أسماء حاممي ىذه الرسائؿ إلييـ، كأخيرا تناكلت 
في المبحث الثالث كاألخير ردكد أفعاؿ الممكؾ كاألمراء عمى ىذه الرسائؿ المكجية 

 كمرسميا كأعمنكا ةإلييـ حيث اختمفت ردكد أفعاليـ فقد رحب قسـ منيـ بالرساؿ
. احتراميـ لمديف الجديد كقسـ أخر سخركا مف الرسالة كرفضكا اإلسالـ

 

                                                 

حميد اهلل، مجمكعة الكثائؽ السياسية لمعيد النبكم كالخالفة الراشدة - لممزيد انظر * 
: العمي .(2003/عماف)ىاشـ يحيى، الكسيط في السيرة النبكية : المالح. (1956/القاىرة)

عكف الشريؼ، دبمكماسية محمد : قاسـ. (1989/بغداد)صالح احمد، الدكلة في عيد الرسكؿ 
 .(ت. د/الخرطـك)
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وصف الرسائل وتأروخ إرساهلا :  املبحث األول

نجدىا  ()عند البحث في المصادر القديمة المعنية بذكر رسائؿ الرسكؿ   
تركز عمى فحكل ىذه الرسائؿ كعمى حاممييا كالى المكجية إلييـ، كلـ تبد اىتماما 
بنكع ىذه الرسائؿ أك كصؼ شكميا أك تحديد مظيرىا إال مف خالؿ إشارات قميمة 
غير مقصكدة، كمف اجؿ كصؼ مظاىر ىذه الرسائؿ فانو يتطمب منا جمع ىذه 
اإلشارات كدراستيا دراسة تحميمية كربطيا بما عرؼ عف ذلؾ العصر في ميداف 
الكتابة، كفيما يخص المادة التي كتبت عمييا الرسائؿ فإنيا كانت مف األدـ كىك 

( ) كقد ذكر لنا البالذرم عف أىؿ مصر أنيـ رأكا كتاب النبي (1)الجمد المدبكغ
 ككاف األدـ مف أكثر مكاد الكتابة استعماال في الجاىمية كصدر (2)في جمد أحمر

. (3)اإلسالـ بيف العرب بسبب تكفره لدييـ كرخص ثمنو
  أما حجـ الرسالة فإنيا كانت ال تزيد الكاحدة منيا عمى مساحة الكممات 

عمى رقعة مف  ()المكتكبة فييا، كيذكر لنا ابف حجر ركاية عف رسالة لمرسكؿ 
إلى  ()كىذه الرسالة مف الرسكؿ . (4)ادـ عرضيا أربعة أصابع كطكليا قدر شبر

مالؾ بف احمر الجذمي العكفي عندما اسمـ، كنستطيع أف نقيس عمييا حجـ بقية 
.  إلى الممكؾ كاألمراء ()رسائؿ الرسكؿ 

                                                 

االدـ ىي الجمكد المدبكغة، فقد كانت مثؿ القضـ مف مكاد الكتابة الثمينة كقد استعاف بيا  "(1)
: عمي" كتبة الكحي في تدكيف القراف كما كانت مادة لتدكيف المراسالت كالعيكد كالمكاثيؽ

. 261 ص8ج (1987/بيركت)جكاد، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ 
.  72 ص1ؽ (1978/بيركت)احمد بف يحيى بف جابر، فتكح البمداف : البالذرم (2)
 . 216 ص8جكاد، المفصؿ في تاريخ العرب، ج: عمي (3)
شياب الديف أبك الفضؿ احمد بف عمي، اإلصابة في تمييز الصحابة : ابف حجر (4)

.  307 ص5ج (1992/بيركت)
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  أما الخط الذم نسخت بو ىذه الرسائؿ فانو كاف الخط العربي الشمالي 
. (1)فالذم كاف يكتب بو أىؿ مكة كالمدينة كعرب العراؽ كغيرىـ مف الشماليي

، كما امتازت (2)(النقاط)تخمك مف االعجاـ  ()ككانت حركفو في زمف الرسكؿ 
فييا كتذكر  ()إلى الممكؾ كاألمراء بكجكد ختـ الرسكؿ  ()رسائؿ الرسكؿ 

عندما أراد الكتابة إلى ىؤالء الممكؾ كاألمراء لدعكتيـ  ()المصادر اف الرسكؿ 
 فاتخذ (3)يا رسكؿ اهلل إف الممكؾ ال يقرؤكف كتابان إال مختكمان : لإلسالـ قيؿ لو

يكمئذ خاتمان مف فضة فصُو منو، نقشو ثالثة اسطر، محمد رسكؿ  ()رسكؿ اهلل 
كقد شرحت ركاية في صحيح البخارم رسـ ذلؾ النقش . (4)اهلل، كختـ بو الكتب

سطر ك " محمد: "ككاف نقش الخاتـ ثالثة أسطر"بعبارة أكثر كضكحا بقكليا 
بخاتمو ىذا بصكرة كبيرة  ()كقد عني الرسكؿ . (5)"سطر" اهلل"سطر ك " رسكؿ"

إني اتخذت " فقاؿ (6)عندما نيى إف يقمده احد في رسـ ما نقش عميو مف حركؼ
 ونقشت فيو محمد رسول اهلل، فال ينقش أحد عمى – أي فضو –خاتمًا من َوِرق 

( )ثـ سقط مف يد عثماف  () كقد ختـ بو أبك بكر كعمر كعثماف (7)"نقشو
  .(8)في بئر أريس

                                                 

 . 179 – 178، 157 ص8جكاد، المفصؿ في تاريخ العرب ج: عمي (5)
غانـ قدكرم، مكازنة بيف رسـ المصحؼ كالنقكش العربية القديمة، مجمة المكرد : الحمد (1)

. 38 ص4 العدد 15مجمد  (1986/بغداد)
البخارم، . 76-75ص (2000/بيركت)، ()محمد بف عيسى، شمائؿ النبي : الترمذم (2)

ابف . 37–36 ص5ج (1986/بغداد)ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم 
 2ج (1962/القاىرة)برىاف الديف، السيرة الحمبية : الحمبي. 76 ص5حجر، االصابة، ج

.  271ص
عبد : ابف خمدكف. 258 ص1ج (ىػ1325/ليدف)محمد بف سعد، الطبقات الكبير : ابف سعد (3)

.  220 ص1ج (1979/بيركت)الرحمف بف خمدكف، المقدمة 
.  37 ص5صحيح البخارم، ج: البخارم (4)
شياب الديف أبك الفضؿ : ابف حجر" ذكر أف الذم قاـ بصنع ىذا الخاتـ ىك يعمي بف امية "(5)

.  328 10ج (ت. د/بيركت)احمد بف عمي، فتح البارم 
 . 37 ص5البخارم، صحيح، ج (6)
.  271 ص2الحمبي، السيرة الحمبية، ج. 220 ص1ابف خمدكف، المقدمة، ج( 8)
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بيذا الخاتـ اىتماما كبيرا حينما أككؿ عممو إلى  ()  كما اىتـ الرسكؿ 
أحد أصحابو كاسمو معيقيب بف أبي فاطمة الدكسي الذم عرؼ بصاحب خاتـ 

 كعمى الرغـ مف كؿ ىذا كذاؾ فإننا ال نستطيع القكؿ إف كتبو (1)()الرسكؿ 
()  التي بعثيا إلى الممكؾ كاألمراء كانت جميعيا مختكمة الختالؼ الركايات في

أف  ()لمخاتـ، فركاية تذكر انو حدث حينما أراد الرسكؿ  ()تأريخ اتخاذه 
 كفي ركاية ثالثة (3)أف يكتب لمعجـ () كركاية ثانية حينما أراد (2)يكتب لمممكؾ

.  (4)حينما كتب لكسرل كقيصر
رسمو إلى الممكؾ كاألمراء فقد  ()  أما السنة التي أرسؿ فييا الرسكؿ 

اختمفت الركايات في تحديدىا، حيث تشير بعض الركايات إلى أف ذلؾ قد حدث 
، كركايات (5)مف صمح الحديبية ()في السنة السادسة لميجرة أم بعد عكدتو 

، كركايات أخػرل تذكػر فػي السػنة الثػامنة (6)أخرل تذكر في السنة السػابعة لميجرة
، كركايات تذىب ابعد مف ذلؾ كتشير إلى السنة التاسعة (7)لميجرة بعػد معػركة مؤتة

، كمف خالؿ ىذا االختالؼ بالركايات في تحديد السنة التي أرسؿ (8)التاسعة لميجرة
رسائمو نالحظ أنيا تتفؽ جميعيا عمى أف إرساليـ قد تـ بعد  ()أرسؿ الرسكؿ 

صمح الحديبية في آخر السنة السادسة لميجرة كاستمر متكاصالن حتى كفاتو 

                                                 

تقي الديف احمد بف عمي، امتاع االسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة : المقريزم (1)
. 338 ص3ج (1999/بيركت)كالمتاع 

.  210 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج. 1397 ص3صحيح مسمـ، ج: مسمـ (2)
. 35 ص5صحيح البخارم، ج: البخارم (3)
. 1397 ص3صحيح مسمـ، ج: مسمـ (4)
. 494 ص3ج (1965/القاىرة)عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ، السيرة النبكية : ابف كثير (5)

 . 15 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد 
. 15 ص2، ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (6)
.  494 ص3ابف كثير، السيرة النبكية، ج (7)
. 300 ص2ج (2001/بيركت)محمد األميف، السيرة النبكية مف الفتح البارم : الجكني (8)
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()(1) في أكائؿ السنة الحادية عشرة لميجرة، كىذا يدؿ أيضان عمى أف الرسائؿ لـ 
.  ترسؿ في سنة كاحدة تحديدان 

عرض مضؿون الرسائل إىل املؾوك واألمراء : املبحث الثاني

: إىل هرقل مؾك الروم. أواًل

  يعد ىرقؿ مف أعظـ األباطرة في التأريخ البيزنطي كىك إمبراطكر الشرؽ 
بعد أف  (ـ610)، تكج في الخامس عشر مف شير أكتكبر عاـ (ـ610-641)

أطاح بسمفو االمبرطكر فكقاس، ككاف ىرقؿ إمبراطكرا نشيطا كعمى قدر عاؿ مف 
كقد عرؼ عيده حركبا كثيرة كتطكرات جذرية في الشرؽ حيث تقدـ . (2)الكفاءة

 (ـ619)كمصر عاـ  (ـ614)كالقدس عاـ (ـ611)الفرس كاحتمكا انطاكيا عاـ 
ككاف كسرل ردىـ ثـ حمؿ ىرقؿ  (ـ617)كاقترب االفار مف القسطنطينية عاـ 

عمى الفرس كردىـ إلى ما كراء الفرات كاحتؿ تبريز كاسترد عكد الصميب عاـ 
، كعندما بدا الفتح اإلسالمي انكسرت جيكش ىرقؿ كخسرت (ـ622-630)

.  (3)(ـ642-634)االمبراطكرية سكريا كفمسطيف كبالد ما بيف النيريف كمصر عاـ 
.  (3)(ـ642

 أف يحمؿ الكتاب (4)دحيو بف خميفة الكمبي ()  كقد أمر الرسكؿ 
إلى ىرقؿ، فذىب دحيو كلقي ىرقؿ ببيت المقدس كسممو الرسالة التي  (الرسالة)

....  يدعكه فييا إلى اإلسالـ كجاء فييا

                                                 

.  645 ص2ج (1986/بيركت)ابي جعفر محمد بف جرير، تاريخ الرسؿ كالممكؾ : الطبرم (9)
قحطاف عبد الستار كصالح الحيدرم، دراسات في التاريخ الساساني كالبيزنطي : الحديثي (1)

.  310ص (ت. د/البصرة)
، المنجد في المغة كاإلعالـ، : البستاني (2)  . 727ص( ت. د/بيركت)كـر
ابف . 16 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد . 210 ص2الكامؿ في التاريخ ج: ابف األثير (3)

محمد بف عبد اهلل بف يحيى، عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير : سيد الناس
 . 329 ص2الطبعة األكلى، ج (1977/ـ . د)
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من محمد عبد اهلل ورسولو إلى ىر ل عظيم الروم سالم عمى من اتبع اليدى ))
فاني ادعوك بدعية اإلسالم، اسمم تسمم، اسمم يؤتك اهلل أجرك مرتين، : أما بعد

ُ ْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب َتَعاَلْوْا إلى َكَمَمٍة َسَواء (1) فان توليت فان عميك إثم اَّلريسيين
َبْعضًا َأْرَباًبا مِّن  َأَّلَّ َنْعُبَد ِإَّلَّ الّمَو َوََّل ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا َوََّل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكمْ 

كقد ذكر النص في مصادر  (2)((ُمْسِمُمونَ  ُدوِن الّمِو َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَيُدوْا ِبَأنَّا
بسم اهلل الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهلل إلى ىر ل عظيم )) أخرل بما يأتي

الروم، السالم عمى من اتبع اليدى، أما بعد اسمم تسمم واسمم يؤتك اهلل أجرك 
.  (3)((مرتين، وان توليت فان إثم اَّلكارين عميك
من محمد ))إلى ىرقؿ كاف فيو  ()كجاء في صبح األعشى، أف كتابو 

إني ادعوك إلى اإلسالم فان أسممت فمك ما : رسول اهلل إلى صاحب الروم
، وان لم تدخل في اإلسالم، فأعط الجزية فان اهلل ملممسممين وعميك ما عميو

 ََّل ُيْؤِمُنوَن ِبالّمِو َوََّل ِباْلَيْوِم ااِخِر َوََّل ُيَحرُِّموَن َما َحرَّمَ  َ اِتُموْا الَِّذينَ  –تعالى يقول 
اْلِكتَاَب َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة  الّمُو َوَرُسوُلُو َوََّل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتواْ 

َّل فال تحل بين الفالحين وبين اإلسالم إن يدخموا فيو (4) َعن َيٍد َوُىْم َصاِاُرونَ   وا 
.  (5)(( الجزيةاأو يعطو

: إىل كسرى مؾك الػرس:ثانيًا

ابف ىرمزد الرابع،  (ـ628–590)ىك كسرل الثاني ابركيز ممؾ ساساني   
الذم ناصر كسرل مقابؿ  (مكريؽ)كصؿ إلى العرش بمساعدة االمبراطكر مكريس 

                                                 

 6ج (1987/بيركت)احمد بف عمي، صبح األعشى في صناعة االنشا، : القمقشندل (4)
. 71 ص1ابف قيـ الجكزيو، زاد المعاد في ىدل خير العباد، ج. 362ص

 . 64سكرة آؿ عمراف، أية  (1)
 212 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج. 649 ص2تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج: الطبرم (2)

 .362 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج. 213 –
 . 29سكرة التكبة، آية   (3)
. 363 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج (4)
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الحصكؿ عمى مدينتي دارا كميافارقيف، كقد حكـ كسرل الثاني ابركيز ما يقرب مف 
سبع كثالثيف سنة كنجح في تجميع ثركات ككنكز كبيرة بسبب نجاح حمالتو 

العسكرية األكلى كتحكؿ حب الماؿ تدريجيا في نفس الممؾ إلى جشع غريب أدل 
فقار الشعب ، كتذكر لنا (1)بو إلى سمكؾ شتى السبؿ لتكنزييا فزاد في بؤس كا 

مف اشد ممككيـ بطشا كأنفذىـ رأيا كأبعدىـ "المصادر أف كسرل ابركيز كاف 
كسرل قد طغى لكثرة ما قد جمع مف األمكاؿ كأنكاع الجكاىر "، كأيضا كاف (2)"غكرا

كاألمتعة كالكراع، كافتتح مف بالد العدك كساـ الناس سكء العذاب كظمميـ كاعتدل 
عمييـ كغصبيـ أمكاليـ في غير حمو بسبب بقايا الخراج كاستفسدىـ بذالؾ كضيؽ 

.  (3)"عمييـ المعاش كبغض إلييـ كسرل كممكو
 إلى (4)عبد اهلل بف حذافو السيمي () كقد بعث الرسكؿ الكريـ محمد 

 ........ كسرل ابركيز ممؾ الفرس سنة ست كبعث معو كتابا جاء فيو
بسم اهلل الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهلل إلى كسرى عظيم فارس سالم ))

عمى من اتبع اليدى وآمن باهلل ورسولو وشيد أن َّل الو إَّل اهلل وحده َّل شريك 
لو وان محمدًا عبده ورسولو واني ادعوك بدعاء اهلل واني أنا رسول اهلل إلى 

ى الكافرين، فاسمم تسمم فان ــق القول علـالناس كافة ألنذر من كان حيـًا ويح
 ((كـان إثم المجوس عميـأبيت ف

(5) . 

: إىل الـجاشي مؾك احلبشة.  ثالثًا

                                                 

.  116 – 113الحديثي، قحطاف، دراسات، ص (5)
. 176 ص2الطبرم، تاريخ، ج (1)
.  215 ص2تاريخ، ج: الطبرم (2)
. 132 ص2الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج. 16 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (3)

.  329 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 213 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج
 2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج. 645 ص2تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج: الطبرم (4)

أبك عبد اهلل محمد : ابف القيـ الجكزيو. 364 ص6القمقشندل، صبح األعشى ج. 213ص
.  71 ص1ج (ت. د/القاىرة)بف أبي بكر، زاد المعاد في ىدل خير العباد، 
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عمرك بف أمية الضمرم إلى النجاشي ممؾ الحبشة  ()  لقد أرسؿ الرسكؿ 
يدعكه لإلسالـ، كتذكر المصادر إف عمرك بف أمية عندما التقى النجاشي قاؿ لو 

انؾ كأنؾ في الرقة عمينا منا، ككانا . يا اصحمو إف عميَّ القكؿ كعميؾ االستماع"
في الثقة بؾ منؾ النا لـ نظف بؾ خيرا قط إال نمناه كلـ نخفؾ عمى شيء قط إال 
أمناه كقد أخذنا الحجة عميؾ مف فيؾ، اإلنجيؿ بيننا كبينؾ شاىد ال يرد كقاض ال 
ال فأنت في ىذا النبي األمي،  صابة المفصؿ، كا  يجكر، كفي ذلؾ المكقع الحز كا 

رسمو إلى الناس فرجاؾ لما لـ  ()كالييكد في عيسى بف مريـ، كقد فرؽ النبي 
: يرجيـ لو كأمنؾ عمى ما خافيـ عميو، الخير سالؼ كاجر ينتظر، فقاؿ النجاشي
اشيد باهلل انو النبي الذم ينتظره أىؿ الكتاب كاف بشارة مكسى بركب الحمار 

. (1)"كبشارة عيسى بركب الجمؿ كاف العياف ليس باشفى مف الخبر
إلى النجاشي ممؾ  ()  ك قد حمؿ عمرك بف أمية الضمرم رسالة الرسكؿ 

 ......  ك جاء فييا(2)الحبشة سنة ست
بسم اهلل الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهلل إلى النجاشي األصم ممك ))

الحبشة سمم أنت فاني احمد إليك اهلل الممك القدوس السالم المؤمن المييمن 
واشيد أن عيسى ابن مريم روح اهلل وكممتو، ألقاىا إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة فحممت بعيسى من روحو ونفخو كما خمق آدم بيده ونفخو، واني 

ادعوك إلى اهلل وحده َّل شريك لو والمواَّلة عمى طاعتو وأن تتبعني وتؤمن بالذي 
جاءني فاني رسول اهلل و د بعثت إليك ابن عمي جعفر ونفرا معو من المسممين، 
فإذا جاءك فا رىم ودع التجبر واني ادعوك وجنودك إلى اهلل فقد بمغت ونصحت 

. (3)((فا بموا نصحي والسالم عمى من اتبع اليدى

                                                 

.  336–335 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج (1)
. 132 ص2الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج. 15 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (2)

.  329 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 210 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج
ابف القيـ . 364 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج. 652 ص2الطبرم، تاريخ، ج (3)

.  71 ص1الجكزيو، زاد المعاد، ج
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: إىل املؼوقس عظيم الؼبط. رابعًا

قد  ()، ككاف الرسكؿ (1)  المقكقس عظيـ القبط كاسمو جريج بف مينا
أرسؿ حاطب بف أبي بمتعو مكلى أبي رىـ الغفارم حامال رسالة إلى المقكقس 
عظيـ القبط يدعكه إلى اإلسالـ، كقد رحب المقكقس بالرسالة كمرسميا كحامميا 

، كيقاؿ إف ىرقؿ لما بمغو شاف ىذه اليدية اتيمو ()كقدـ اليدايا إلى الرسكؿ 
 . (2)بالميؿ إلى اإلسالـ فعزلو عف رئاسة القبط
مع حاطب بف أبي بمتعو  ()  كجاء في الرسالة التي أرسميا الرسكؿ 

 ......  سنة ست ما يأتي(3)إلى المقكقس عظيـ القبط
من محمد رسول اهلل إلى المقو س عظيم القبط ... بسم اهلل الرحمن الرحيم))

فاني ادعوك بدعاية اإلسالم فاسمم تسمم : سالم عمى من اتبع اليدى، أما بعد
ُ ْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب َتَعاَلْوْا إلى يؤتك اهلل أجرك مرتين فان توليت فعميك إثم القبط، 

َبْعضًا  َأَّلَّ َنْعُبَد ِإَّلَّ الّمَو َوََّل ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا َوََّل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َكَمَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكمْ 
.  (5)(((4)ُمْسِمُمونَ  َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّمِو َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَيُدوْا ِبَأنَّا

إلى المقكقس كاف بخط أبي بكر  ()كذكر الكاقدم أف كتاب الرسكؿ   
 ..... كاف فيو ()الصديؽ 

فان اهلل أرسمني رسوَّل : أما بعد... من محمد رسول اهلل إلى صاحب مصر))
رني باألعذار واإلنذار ومقاتمة الكفار، حتى يدينوا بديني ـوانزل عميا  رانا وأم

                                                 

.  283 ص2الحمبي، السيرة الحمبية، ج. 338 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر ج (4)
محمد بف عبد : ابف ىشاـ. 37 ص2ج( ت. د/بيركت)محمد بف عمر، تاريخ، : الكاقدم (1)

عماد الديف أبك الفداء : ابف كثير. 352 ص2ج (ت. د/بيركت)الممؾ، السيرة النبكية 
 6القمقشندل، صبح األعشى ج. 272 ص4ج (1967/بيركت)إسماعيؿ، البداية كالنياية 

.  330 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 369ص
.  210 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (2)
.  64سكرة آؿ عمراف، اية  (4)
. 72 ص1، زاد المعاد، جقابف قيـ الجك زم. 378 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج (4)
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د دعوتك إلى اإل رار بوحدانيتو فان فعمت سعدت وان ــي وقـويدخل الناس في ممت
.  (1) ((أبيت شقيت والسالم

 

: أبي مشر أمري دمشق إىل احلارث بن .خامسًا

  يعد الحارث بف أبي شمر الغساني مف أمراء غساف في أطراؼ الشاـ، 
كتابان  ()ككانت إقامتو بغكطة دمشؽ كقد أدرؾ اإلسالـ فأرسؿ إليو النبي محمد 

. (2)مع شجاع بف كىب االسدم كمات الحارث في عاـ الفتح
قد بعث شجاع بف كىب االسدم إلى الحارث بف أبي  ()  ككاف الرسكؿ 

سنة ست كبعث معو رسالة جاء  (مف قبؿ قيصر)شمر الغساني صاحب دمشؽ 
..... فييا
من محمد رسول اهلل إلى الحارث بن آبي شمر، سالم : بسم اهلل الرحمن الرحيم))

عمى من اتبع اليدى وامن باهلل وصدق، واني ادعوك أن تؤمن باهلل وحده َّل 
 . (3)((شريك لو يبقى لك ممكك

: إىل املـذر بن ساوى أمري البحرون. سادسًا

  ىك المنذر بف ساكل بف االخنس العبدم مف عبد القيس أمير في الجاىمية 
رسالة قبؿ فتح مكة مع  ()ك اإلسالـ كاف أمير البحريف، كقد كتب إليو النبي 

العالء بف الحضرمي يدعكه إلى اإلسالـ، فاسمـ كاستمر في عممو كلـ يصح خبر 

                                                 

.  364 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج (5)
خير الديف، اإلعالـ، قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف : مالزركؿ (1)

. 157 ص2ج (ت.د/ بيركت)كالمستشرقيف 
 2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج. 645 ص2تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج: الطبرم (2)

 1ابف القيـ الجكزيو، زاد المعاد، ج. 268 ص4كثير، البداية كالنياية، ج ابف. 210ص
. 330 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 75ص
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( ) ككاف الرسكؿ (1)كمات قبؿ ردة أىؿ البحريف ()كفكده عمى النبي محمد 
 (2)قد بعث العالء بف الحضرمي إلى المنذر بف ساكل العبدم صاحب البحريف

.... سنة ست كبعث معو رسالة جاء فييا
من محمد رسول اهلل إلى المنذر بن ساوى، سمم أنت : بسم اهلل الرحمن الرحيم))

فاني احمد إليك اهلل الذي َّل الو إَّل ىو، أما بعد فان من صمى صالتنا واستقبل 
 بمتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسمم لو ذمة اهلل وذمة الرسول فمن أحب ذلك من 

.  (3)((المجوس فإنو آمن ومن أبى فان عميو الجزية

:  إىل هوذه بن عؾي مؾك اليؿامة. سابعًا

  ىك ىكذه بف عمي بف تمامو بف عمرك الحنفي مف بني حنيفة مف بكر بف 
كائؿ صاحب اليمامة بنجد كشاعر بني حنيفة كخطيبيا قبؿ اإلسالـ كفي العيد 

كقد  (4)النبكم، كىك مف أىؿ حراف مف قرل اليمامو كأىؿ حراف أفصح بني حنيفة
. (5)سميط بف عمرك بف عبد شمس يدعكه لإلسالـ ()أرسؿ إليو الرسكؿ محمد 

  ....ىذه ما يأتي ()كقد جاء في رسالة الرسكؿ 
سالم عمى من اتبع اليدى، واعمم .. من محمد رسول اهلل إلى ىوذه بن عمي))

ان ديني سيظير إلى منتيى الخف والحافر فاسمم تسمم واجعل لك ما تحت 
.  (6)((يديك

: إىل جيػر وعبد البين اجلؾـدي مؾؽي عؿان. ثامـًا
                                                 

. 229 ص8اإلعالـ، ج: مالزر كؿ (3)
. 362 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج. 19 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (4)
. 215 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج. 19 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (1)

.  330 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 362 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج
 . 112 – 111 ص9المصدر السابؽ، ج (2)
. 645 ص2الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج. 18 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (3)

 . 33 ص2عيكف األثر، ج: ابف سيد الناس
. 74 ص1ابف القيـ الجكزية، زاد المعاد، ج. 365 ص2القمقشندل، صبح األعشى، ج (4)

. 286 ص3الحمبي، السيرة الحمبية، ج
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ككاف  (1)كانا جيفر كعبد البني الجمندم ممكي عماف عند ظيكر اإلسالـ  
قد بعث عمرك بف العاص السيمي إلى جيفر كعبد البني  ()الرسكؿ محمد 

....   برسالة يدعكىما لإلسالـ جاء فييا(2)الجمندم ممكي عماف سنة ثماف لميجرة
 
سالم عمى من اتبع : من محمد رسول اهلل إلى جيفر وعبد البني الجمندي))

اليدى، أما بعد فاني ادعوكما بدعية اإلسالم، اسمما تسمما فاني رسول اهلل إلى 
الناس كافة ألنذر من كان حيًا ويحق القول عمى الكافرين، وأنكما إن أ ررتما 

باإلسالم وليتكما وان أبيتما أن تقرا باإلسالم فان ممككما زائل عنكما وخيمي تحل 
 .(3)((بساحتكما وتظير ُنبوتي في ُممككما

                                                 

.  340 ص2عيكف األثر، ج: ابف سيد الناس (5)
 . 330 ص2عيكف األثر، ج: ابف سيد الناس. 18 ص2، ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (2)

ابف . 340 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 336 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج (1)
 .73 ص1القيـ الجكزية، زاد المعاد، ج
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ردود أفعال املؾوك واألمراء عؾى رسائل  : املبحث الثالث

( )الرسول 

إلى مف بعثت إلييـ مف الممكؾ  ()   بعد أف كصمت رسائؿ الرسكؿ
كاألمراء نجد أف ردكد أفعاؿ ىؤالء الممكؾ كاألمراء تختمؼ فيما بينيـ بشكؿ 

:  ممحكظ، كنستطيع أف نقسـ ردكد أفعاليـ إلى قسميف كىما
رحبكا بالرسالة كحامميا كأعمنكا احتراميـ لمديف اإلسالمي -   القسـ األكؿ 

مثؿ النجاشي ممؾ الحبشة كىرقؿ ممؾ الرـك كالمقكقس ممؾ القبط كالمنذر بف 
.  ساكل أمير البحريف كجيفر كعبد البني ممكي عماف

 سخركا مف الرسالة كما جاء فييا كرفضكا الديف اإلسالمي –  القسـ الثاني 
. مثؿ كسرل ممؾ الفرس كىكذه بف عمي ممؾ اليمامة كالحارث أمير دمشؽ

(: )الردود املؤودة لؾرسول : الؼسم األول

:  رد هرقل مؾك الروم. 1

، حيث تذكر المصادر أف ()برسالة الرسكؿ محمد    لقد رحب ىرقؿ
كجعمو بيف فخذيو كخاصرتو،  ()قيصر كىك ىرقؿ فانو َقِبَؿ كتاب رسكؿ اهلل "

ككتب إلى رجؿ بركمية كاف يقرا الكتب يخبره شانو، فكتب إليو صاحب ركميو، انو 
النبي الذم كنا ننتظره الشؾ فيو فاتبعو كصدقو، فجمع ىرقؿ بطارقة الرـك في 

قد : الدسكرة كغمقت أبكابيا ثـ اطمع عمييـ مف عمية كخافيـ عمى نفسو كقاؿ ليـ
أتاني كتاب ىذا الرجؿ يدعكني إلى دينو كانو كاهلل النبي الذم نجده في كتابنا، فيمـ 

فمنتبعو كنصدقو، فتسمـ لنا دنيانا كأخرتنا، فنخركا نخرة رجؿ كاحد ثـ ابتدركا 
إنما قمت لكـ ما : ردكىـ عمي، كخافيـ عمى نفسو كقاؿ ليـ: األبكاب ليخرجكا، فقاؿ

قمت ألنظر كيؼ صالبتكـ في دينكـ كقد رأيت منكـ ما سرني، فسجدكا لو، كامر 
إني ألعمـ أف صاحبكـ نبي : باالبكاب ففتحت ليـ كانطمقكا، كقاؿ ىرقؿ لدحيو

مرسؿ كلكني أخاؼ الرـك عمى نفسي كلكال ذالؾ التبعتو، فاذىب إلى ضغاطر 
األسقؼ األعظـ في الرـك كاذكر لو أمر صاحبؾ كانظر ما يقكؿ لؾ، فجاء دحيو 
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فقاؿ لو ضغاطر كاهلل إف صاحبؾ نبي مرسؿ  ()كاخبره بما جاء مف رسكؿ اهلل 
نعرفو بصفتو كنجده في كتابنا، ثـ اخذ عصاه كخرج عمى الرـك كىـ في الكنيسة 

 قد جاءنا كتاب مف احمد يدعكنا إلى اهلل كأني اشيد إف ال ـيا معشر الرك: فقاؿ
فرجع دحيو إلى . فكثبكا عميو فقتمكه: الو إال اهلل كاف محمدا عبده كرسكلو، قاؿ

ىممكا : قد قمت إنا نخافيـ عمى أنفسنا، كقاؿ قيصر لمركـ: ىرقؿ كاخبره الخبر فقاؿ
نعطيو ارض سكريا كىي الشاـ كنصالحو فأبكا، : نعطيو الجزية، فأبكا، فقاؿ

كاستدعى ىرقؿ أبا سفياف ككاف بالشاـ تاجرا في اليدنة التي كانت بيف رسكؿ اهلل 
()  كبيف كفار قريش، فحضر عنده كمعو جماعو مف قريش أجمسيـ ىرقؿ خمفو

لكال أف يؤثر عني الكذب : إني سائمو فاف كذب فكذبكه، فقاؿ أبك سفياف: كقاؿ
كيؼ : فصغرت لو شأنو، فمـ يمتفت إلى قكلي، كقاؿ: لكذبت فسألو عف النبي، قاؿ

ىؿ كاف مف أىؿ بيتو مف يقكؿ مثؿ : ىك أكسطنا نسبا ك قاؿ: نسبو فيكـ؟ قمت
فمف اتبعو : ال، قاؿ: فيؿ لو فيكـ ممؾ سمبتمكه إياه؟ قمت: ال، قاؿ: قكلو؟ قمت

فيؿ يحبو مف يتبعو كيمزمو أك : منكـ؟ قمت الضعفاء كالمساكيف كاألحداث، قاؿ
فكيؼ الحرب بينكـ كبينو؟ قمت : ما تبعو رجؿ ففارقو، قاؿ: يقيو كيفارقو؟ قمت

فمـ أجد شيئا اغمز بو غيرىا، : ىؿ يغدر؟ قاؿ: سجاؿ يداؿ عمينا كنداؿ عميو، قاؿ
فما التفت إلييا، قاؿ أبك : ال كنحف منو في ىدنو، كال نأمف غدره، قاؿ: قمت

سألتؾ عف نسبو فزعمت انو مف أكسط الناس ككذالؾ : فقاؿ لي ىرقؿ: سفياف
األنبياء، كسألتؾ ىؿ قاؿ احد مف أىؿ بيتو مثؿ قكلو فيك متشبو بو، فزعمت أف 

ال، كسألتؾ ىؿ سمبتمكه ممكو فجاء بيذا لتردكا عميو ممكو، فزعمت أف ال، كسألتؾ 
عف أتباعو فزعمت أنيـ الضعفاء كالمساكيف ككذلؾ أتباع الرسؿ، كسألتؾ عمف 

يتبعو أيحبو أـ يفارقو، فزعمت أنيـ يحبكنو كال يفارقكنو، ككذالؾ حالكة اإليماف ال 
تدخؿ قمبان فتخرج منو، كسألتؾ ىؿ يغدر فزعمت أف ال، كلئف صدقتني ليغمبف عمى 

: قاؿ. ما تحت قدمي ىاتيف، كلكددت أني عنده، فاغسؿ قدميو، أنطمؽ لشأنؾ
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أم عباد اهلل لقد أِمر امر ابف : فخرجت كأنا اضرب إحدل يدم باألخرل كأقكؿ
. (1)"كبشو، أصبح ممكؾ الرـك ييابكنو في سمطانيـ

:  رد املؼوقس عظيم الؼبط. 2

ردا ايجابيا، حيث رحب  ()  لقد كاف رد المقكقس عمى رسالة الرسكؿ 
ماـ المرسميف كما قدـ  ()بالرسالة كصدؽ باإلسالـ كبالرسكؿ  خاتـ األنبياء كا 

، كمف ىذه اليدايا البغمة التي كاف ()اليدايا كالجكارم لمرسكؿ الػكريـ مػحمد 
يركبيا كتسمى دلدؿ كالحمار الذم يسمى يعفكر فضال عف ماريو  ()رسكؿ اهلل 

( )إبراىيـ كأختيا سيريف التي كىبيا رسكؿ اهلل  ()القبطية أـ كلد الرسكؿ 
لحساف بف ثابت فكلدت لو عبد الرحمف، كما قدـ المقكقس أيضا قكارير كاف رسكؿ 

إحدل قرل مصر المعركفة " بنيا"يشرب فييا، كعسؿ استطرفو لو مف  ()اهلل 
بالعسؿ الطيب، كيقاؿ إف ىرقؿ لما بمغو شأف ىذه اليداية اتيمو بالميؿ إلى 

كتشير المصادر إلى اف المقكقس عندما كصمتو . (2)اإلسالـ فعزلو عف رئاسة القبط
اني قد نظرت في امر ىذا النبي فكجدتو ال يأمر بمزىكد "قاؿ  ()رسالة الرسكؿ 

فيو كال ينيى إال عف مرغكب عنو، كلـ أجده بالساحر الضاؿ كال الكاىف الكاذب، 
ككجدت معو آية النبكة بإخراج الخبيء كاإلخبار بالنجكل كسأنظر، كاخذ كتاب 

فجعمو في حؽ مف عاج كختـ عميو كدفعو إلى جارية لو، ثـ دعا كاتبا  ()النبي 
كقد نصت رسػالة المقكقس إلى الرسػكؿ ( 3)(")لو يكتب بالعربية فكتب إلى النبي 

() بػما يأتي..... 

                                                 

كقد ذكر ىذا النص مقاربا في . 212 – 211 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (1)
 330 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 650 ص2الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج

– 333 .
ابف كثير، البداية . 352 ص2ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ج. 37 ص2الكاقدم، تاريخ، ج( 2)

الحمبي، السيرة الحمبية، . 369 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج. 272 ص4كالنياية، ج
. 283 ص3ج

 2ـ الجكزية، زاد المعاد، جػابف القي. 338 – 337 ص2كف األثر، جػابف سيد الناس، عي( 3)
  .72ص
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سالم : بسم اهلل الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد اهلل من المقو س عظيم القبط))
عميك، اما بعد فقد  رأت كتابك وفيمت ما ذكرت فيو وما تدعو اليو، و د عممت 
ان نبيا  د بقي و د كنت اظن انو يخرج بالشام و د اكرمت رسولك وبعثت اليك 
بجاريتين ليما مكان في القبط العظيم وكسوة واىديت اليك بغمة لتركبيا والسالم 

.  (1)((عميك
جاء  ()  كتشير ركايات أخرل إلى أف رد المقكقس عمى رسػالة الرسػكؿ 

..... فيو
باسمك الميم، من المقو س إلى محمد، أما بعد فقد بمغني كتابك وفيمتو وأنت ))

إن اهلل أرسمك رسوَّل وفضمك تفضيال وانزل عميك  رآنًا مبينا فكشفنا عن : تقول
خبرك فوجدناك ا رب داع إلى اهلل واصدق من تكمم بالصدق ولوَّل إني ممكت ممكا 

منعظيما لكنت أول من امن بك،لعممي انك خاتــم النبيي ام المرسمين والسالم ــ وا 
اف المقكقس كصؼ لحاطب "كما تذكر المصادر  .(2)((عميك مني إلى يوم الدين

القبط اليطاكعكني في إتباعو كال : كقاؿ ()بف ابي بمتعو أشياء مف صفة النبي 
أحب اف تعمـ بمحاكرتي إياؾ كاف اضف بممكي اف أفارقو، كسيظير عمى البالد 
كينزؿ بساحتنا ىذه أصحابو مف بعده حتى تظير عمي مف ىاىنا، فارجع إلى 

صاحبؾ فقد أمرت لو بيدايا كجاريتيف أختيف كبغمة مف مراكبي كألؼ مثقاؿ ذىبا 
كعشريف ثكبا كغير ذالؾ، كأمرت لؾ بمائة دينار كخمسة اثكاب فارحؿ مف عندم 
كال تسمع منؾ القبط حرفا كاحدا، فرحمت مف عنده كقد كاف لي مكرما في الضيافة 
كقمة المبث ببابو ما أقمت عنده أال خمسة أياـ، كاف الكفكد كفكد العجـ ببابو منذ 

. (3)"شير كاكثر
 
 

                                                 

.  456–455 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج. 272 ص4ابف كثير، البداية كالنياية، ج (1)
.  456 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج (2)
 .338 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج( 3)
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:  رد الـجاشي مؾك احلبشة. 3

ردا ايجابيا مميزا  ()يعد رد النجاشي ممؾ الحبشة عمى رسالة الرسكؿ   
، كما قدـ (1)()كبايعو كأرسؿ ابنو إلى الرسكؿ  ()حيث صدؽ بالرسكؿ 

النجاشي اليداية إلى عمرك ابف أمية الضمرم إلى النجاشي استقبمو كاخذ كتاب 
، كيذكر ابف سعد أف الرسكؿ (2)()فكضعو عمى رسكؿ اهلل  ()رسكؿ اهلل 

()  عندما أرسؿ رسكلو عينيو كنزؿ مف سريره عمى األرض تكاضعا ثـ اسمـ
 كقد نصت رسػالة (3)كشيد شيادة الحؽ كقاؿ لك كنت استطيع أف آتيو ألتيتو

..... بما يأتي ()النجاشي إلى الرسكؿ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول اهلل، من النجاشي األصم بن ابجر، ))

سالم عميك يا نبي ورحمة اهلل وبركاتو من اهلل الذي َّل اهلل إَّل ىو، الذي ىداني 
فقد بمغني كتابك يا رسول اهلل فما ذكرت من أمر عيسى :  أما بعد،إلى اإلسالم

عميو الصالة والسالم، فورب السماء واألرض إن عيسى ما يزيد ما ذكرت 
ثفرو ا، انو لكما  مت، و د عرفنا ما بعثت بو ألينا و دم ابن عمك وأصحابو 

فاشيد انك رسول اهلل صاد ا مصد ا، و د بايعتك وبايعت ابن عمك وأسممت عمى 
يديو هلل رب العالمين، و د بعثت إليك بابني وان شئَت أن آتيك بنفسي فعمت يا 

.  (4)((رسول اهلل فاني اشيد أن ما تقول حق والسالم عميك ورحمة اهلل وبركاتو
( )كقد تكفي النجاشي سنة تسعة لميجرة بالحبشة كاخبر رسكؿ اهلل   

بالناس إلى المصمى فصمى عميو كالناس خمفو صفكفان  ()بمكتو يكميا فخرج 
.  (5)ككبر عميو أربعان 

 

:  رد جيػر وعبد البين اجلؾـدي مؾؽي عؿان. 4
                                                 

.  455 ص6القمقشندم، صبح األعشى، ج. 213 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج( 1)
 .455 ص6القمقشندم، صبح االعشى، ج( 2)

 .15 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (3)
.  45 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج. 635 ص2الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (4)
 .336 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج( 5)
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  لقد كاف رد جيفر كعبد البني الجمندم ممكي عماف عمى رسالة الرسكؿ 
()  ردان ايجابيان حيث استجابا لإلسالـ كصدقا بالرسكؿ() كتشير المصادر ،

بعث عمرك بف العاص في ذم القعدة سنة ثماف  ()أف رسكؿ اهلل ... "إلى
لميجرة إلى جيفر كعبد البني الجمندم كىما مف االزد كالممؾ منيما جيفر يدعكىما 
إلى اإلسالـ ككتب معو إلييما كتابان كختـ الكتاب، قاؿ عمرك فمما قدمت عماف 
عمدت إلى عبد ككاف احمـ الرجميف كأسيميما خمقا فقمت إني رسكؿ رسكؿ اهلل 

() أخي المقدـ عمي بالسف كالممؾ كأنا أكصمؾ إليو حتى : إليؾ كالى أخيؾ فقاؿ
ادعكؾ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو كتخمع : كما تدعك اليو؟ قمت: يقرأ كتابؾ، ثـ قاؿ

يا عمرك انؾ ابف سيد : ما عبد مف دكنو كتشيد اف محمدا عبده كرسكلو، قاؿ
( )قكمؾ، فكيؼ صنع أبكؾ؟ فاف لنا فيو قدكة، فقمت مات كلـ يؤمف بمحمد 

ككدت انو كاف اسمـ كصدؽ بو، كقد كنت انا عمى مثؿ رأيو حتى ىداني اهلل 
عند : فمتى تبعتو؟ قمت قريبا، فسألني أيف كاف إسالمي؟ فقمت: لإلسالـ، قاؿ

اقركه : فكيؼ صنع قكمو بممكو؟ قمت: النجاشي كأخبرتو اف النجاشي قد اسمـ، قاؿ
: انظر يا عمرك ما تقكؿ: نعـ، قاؿ: كاتبعكه، قاؿ كاألساقفة كالرىباف اتبعكه؟ قمت

ما كذبت كما نستحمو في : انو ليس مف خصمة في رجؿ افضح لو مف كذب، قمت
( )بمى كصدؽ بمحمد : ما أرل ىرقؿ عمـ بإسالـ النجاشي، قمت: ثـ قاؿ. ديننا
ال كاهلل كلك سألني درىما كاحدا ما أعطيتو، فبمغ ىرقؿ قكلو، فقاؿ لو يناؽ : قاؿ

رجؿ في : اخكه، اتدع عبدؾ ال يخرج لؾ خرجا، كيديف دينا محدثا ؟ قاؿ ىرقؿ
: ديف كاختاره لنفسو ما اصنع بو، كاهلل لكال الضف بممكي لصنعت كما صنع، قاؿ

فاخبرني ما الذم يأمر بو : انظر ما تقكؿ يا عمرك، قمت كاهلل صدقتؾ، قاؿ عبد
كينيى عنو، قمت يأمر بطاعة اهلل عز كجؿ كينيى عف معصيتو كيأمر بالبر 
كصمة الرحـ كينيى عف الظمـ كالعدكاف كعف الزنا كشرب الخمر كعف عبادة 

ما أحسف ىذا الذم يدعك اليو كلك كاف أخي : الحجر كالكثف كالصميب، فقاؿ
يتابعني لركبنا حتى نؤمف بمحمد كنصدؽ بو، كلكف أخي اضف بممكو مف اف يدعو 

عمى قكمو، فاخذ الصدقة  ()انو اف اسمـ ممكو رسكؿ اهلل : قمت. كيصير ذنبا
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اف ىذا الخمؽ حسف، كما الصدقة؟ فاخبره بما : مف غنييـ فردىا عمى فقيرىـ، قاؿ
يا : مف الصدقات في األمكاؿ حتى انتييت إلى اإلبؿ، فقاؿ ()فرض رسكؿ اهلل 

: نعـ، فقاؿ: عمرك تؤخذ مف سكائيـ مكاشينا التي ترعى الشجر كترد المياه؟ قمت
فمكثت ببابو : كاهلل ما أرل قكمي في بعد دارىـ ككثرة عددىـ يطيعكف بيذا، قاؿ

دعكه، فأرسمت : أياما ثـ انو دعاني فدخمت عميو فاخذ أعكانو بضبعي، فقاؿ
تكمـ بحاجتؾ، فدفعت : فذىبت ألجمس فأبكا اف يدعكني اجمس فنظرت اليو فقاؿ

إليو الكتاب مختكما ففض خاتمو كقرأه حتى انتيى إلى آخره ثـ دفعو إلى أخيو 
اال تخبرني عف قريش كيؼ : فقرأه مثؿ قراءتو إال أني رأيت أخاه ارؽ منو، ثـ قاؿ

ما مقيكر بالسيؼ، قاؿ كمف معو : صنعت؟ فقمت تبعكه، إما راغب في الديف كا 
قمت الناس قد رغبكا في اإلسالـ كاختاركه عمى غيره، كعرفكا بعقكليـ مع ىدم اهلل 
إياىـ أنيـ كانكا في ضالؿ فما اعمـ احدان بقي غيرؾ في ىذه الحرجة كأنت إف لـ 

تسمـ اليـك كتتبعو يكطئؾ الخيؿ كيبيد خضراءؾ، فاسمـ تسمـ، كيستعممؾ عمى 
قكمؾ كال تدخؿ عميؾ الخيؿ كالرجاؿ، فقاؿ دعني يكمي ىذا كارجع الي غدا فمما 

يا عمرك إني ألرجك اف يسمـ اف لـ يضف بممكو، : كاف الغد رجعت إلى أخيو، فقاؿ
حتى اذا كاف الغد أتيت إليو فأبى اف يأذف لي، فانصرفت إلى أخيو فأخبرتو اني لـ 

إني فكرت فيما دعكتني إليو فإذا إنا اضعؼ : أصؿ اليو، فأكصمني إليو فقاؿ
العرب اف ممكت رجال ما في يدم، كىك ال تبمغ خيمو ىا ىنا كاف بمغت خيمو الفت 

قتاال ليس كقتاؿ مف القى، قمت كانا خارج غدا فمما أيقف بمخرجي خال بو أخكه 
ما نحف فيما قد ظير عميو، ككاف مف قد أرسؿ اليو قد أجابو؟ فأصبح : فقاؿ

( )فأرسؿ إلي فدخمت عميو فأجاب إلى اإلسػالـ ىك كأخكه جميعا كصدقا بالنبي 
فػي فقرائيـ فػمـ أزؿ مقيما فييـ حػتى  أغنيائيـ فرددتيا كخميا بيني كبيف الصدقة مػف

 . (1)(")بمغني كفػاة رسػكؿ اهلل 

:  رد املـذر بن ساوى أمري البحرون. 5

                                                 

 2 ؽ1ف سعد، الطبقات، مجمد ػاب. 342 – 341 ص2ج ،ابف سيد الناس، عيكف األثر (1)
. 17ص
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  لقد رد المنذر بف ساكل أمير البحريف تحت حكـ الفرس عمى رسالة 
رد ايجابيا أيضا، فمما أتاه العالء بف الحضرمي يدعكه إلى اإلسالـ  ()الرسكؿ 

، ككتب المنذر بف ساكل (1)أك الجزية، اسمـ المنذر كاسمـ جميع العرب بالبحريف
 ....جاء فييا ()رسػالة إلى الرسكؿ 

أما بعد يا رسول اهلل، فإني  رأت كتابك عمى أىل البحرين فمنيم من أحب ))
اإلسالم وأعجبو ودخل فيو، ومنيم من كرىو، وبأرضي مجوس وييود فاحدث لي 

 . (2)((في ذالك أمرك
عمى رسالة المنذر بف ساكل برسالة  ()ـ محمد ػ  كقد رد الرسكؿ الكرم

.... جاء فييا
بسم اهلل الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهلل إلى المنذر بن ساوى، سالم ))

عميك فاني احمد اهلل إليك، اهلل الذي َّل الو إَّل ىو، وأشيد أن َّل الو إَّل اهلل وان 
محمدا عبده ورسولو، أما بعد فإني أذكرك اهلل عز وجل فانو من ينصح فإنما 

ينصح لنفسو وانو من يطع رسمي ويتبع أمرىم فقد أطاعني، ومن نصح ليم فقد 
نصح لي وان رسمي  د اثنوا عميك خيرا واني  د شفعتك في  ومك فاترك 

لممسممين ما اسمموا عميو، وعفوت عن أىل الذنوب فا بل منيم وانك ميما 
تصمح فمن نعزلك عن عممك، ومن أ ام عمى ييودية أو مجوسية فعميو 

. (3)((الجزية

: الردود الرافضة لإلسالم: الؼسم الثاني

:  رد كسرى مؾك الػرس. 1

برد سمبي دؿ عمى  ()  لقد رد كسرل ممؾ الفرس عمى رسالة الرسكؿ 
بغضب  ()حقده ككراىيتو لمعرب كالمسمميف كذلؾ عندما مزؽ رسالة الرسكؿ 

                                                 

 ، 215 ص2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (1)
.  339 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج (2)
 2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج. 354 – 353 ص6القمقشندل، صبح األعشى، ج (3)

 .73 ص1ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، ج. 339ص



 حمؿد عـؿـر الشـاهني. د.إىل املؾوك واألمراء                                      م ()رسائل الرسول 

 230 

كغطرسة كاستكبار، بؿ تمادل أكثر عندما أرسؿ إلى ممؾ اليمف الحميؼ لو يطمب 
فييا منو أف يأسر محمدان كيرسمو إليو، كتذكر المصادر أف كسرل لما قرأ الكتاب 

مزؽ "حيف بمغو ذلؾ  ()يكتب إلي ىذا كىك عبدم، فقاؿ : غضب كمزقو كقاؿ
 ..... كما تشير المصادر إلى. (1)"ممكو

أن كسرى كتب إلى باذان وىو باليمن، ان ابعث إلى ىذا الرجل بالحجاز رجمين " 
من عندك جمدين فميأتياني بو،فبعث باذان نابوه، وكان كاتبا حاسبا، ورجال آخر 

من الفرس يقال لو خرخسره، وكتب معيما يأمره بالمسير معيما إلى كسرى 
 وسمعت  ريش بذلك ففرحوا ()وتقدم إلى نابوه ان يأتيو بخبر رسول اهلل 

ابشروا فقد نصب لو كسرى ممك المموك، كفيتم الرجل، فخرجا حتى  دما : و الوا
:  و د حمقا لحاىم وأعفيا شواربيما، فكره النظر إلييما و ال()عمى رسول اهلل 

لكن ربي أمرني أن أعفي : ربنا يعنيان الممك،فقال: ويمكما من أمركما بيذا؟  اَّل
إن فعمت كتب بآذان فيك إلى : لحيتي وأ ص شاربي، فاعمماه بما  دما لو و اَّل

 ارجعا ()كسرى، وان أبيت فيو ييمكك وييمك  ومك، فقال ليما رسول اهلل 
إن اهلل  د سمط عمى :  الخبر من السماء()حتى تأتياني ادا، واتى رسول اهلل 

 واخبرىما بقتل كسرى و ال ()كسرى ابنو شيرويو فقتمو، فدعاىما رسول اهلل 
إن ديني وسمطاني سيبمغ ممك كسرى وينتيي منتيى الخف والحافر، : ليما

اسمم، فان اسمم ا ره عمى ما تحت يده واممكو عمى : وأمرىما ان يقوَّل لباذان
 ومو، ثم أعطى خرخسره منطقة ذىب وفضة أىداىا لو بعض المموك، وخرجا 

ما ىذا كالم ممك واني ألراه نبيا ولننظرن : فقدما عمى باذان واخبراه الخبر فقال
فان كان ما  ال حقا فانو لنبي مرسل وان لم يكن فنرى فيو رأينا، فمم يمبث باذان 
ان  دم عميو كتاب شيرويو يخبره بقتل كسرى وانو  تمو اضبا لمفرس لما استحل 

                                                 

. 654 ص2الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج. 16 ص2 ؽ1ابف سعد، الطبقات، مجمد  (1)
 ـ.73 ص1ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، ج. 269 ص4ابف كثير، البداية كالنياية، ج
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 فمما ()من  تل أشرافيم، ويأمرون بأخذ الطاعة لو باليمن وبالكف عن النبي 
  .(1)"فارس أتاه كتاب شيرويو اسمم واسمم معو أبناء من

:  رد احلارث بن أبي مشر الغساني أمري دمشق. 2

ردا سمبيا  ()  كاف رد الحارث بف أبي شمر الغساني عمى رسالة الرسكؿ 
رمى بيا ك رفض اإلسالـ كأعمف  ()منذ البداية، فعند استالمو لرسالة الرسكؿ 

، كتذكر لنا المصادر اف شجاع ابف ()عف خركجو بجيش لمكاجية الرسكؿ 
إلى الحرث بف ابي شمر التي يدعكه فييا  ()كىب عندما حمؿ رسالة الرسكؿ 

بغوطة دمشق وىو مشغول بتييئة اَّلنزال واَّللطاف "لإلسالـ، قاؿ كجدت الحارث 
لقيصر وىو جاء من حمص إلى ايمياء، فأ مت عمى بابو يومين أو ثالثة فقمت 

 فقال حاجبو َّل تصل اليو حتى يخرج يوم ()إني رسول رسول اهلل : لحاجبو
، ()كذا وكذا، وجعل حاجبو وكان روميا اسمو مري يسألني عن رسول اهلل 

وما يدعو اليو، فكنت أحدثو فيرق حتى يغمبو البكاء ويقول اني  رات في 
اإلنجيل واجد صفة ىذا النبي بعينو، فأنا أؤمن بو وأصد و وأنا أخاف من 

 يكرمني –الحاجب - وكان : الحارث بن أبي شمر أن يقتمني،  ال شجاع
ويحسن ضيافتي ويخبرني عن الحارث باليأس منو، ويقول ىو يخاف  يصر، 

فخرج الحارث يوما وجمس فوضع التاج عمى رأسو فأذن لي بالدخول عميو :  ال
فقرأه ثم رمى بو و ال من ينتزع مني ممكي؟ ( )فدفعت إليو كتاب رسول اهلل 

اخبر : انا سائر اليو ولو كان باليمن، وفي الميل أمر الخيل أن ُتْنعل، ثم  ال
صاحبك بما ترى، وكتب إلى  يصر يخبره خبري، وصادف  يصر بإيمياء وعنده 

                                                 

 2ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج. 654 ص2الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (1)
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 فمما  رأ  يصر كتاب الحارث كتب ()دحيو الكمبي و د بعثو إليو رسول اهلل 
.  (1)"أليو أَّلَّ تسر إليو

: رد هوذه بن عؾي مؾك اليؿامه. 3

ردا مراكغا  ()  يعد رد ىكذه بف عمي ممؾ اليمامو عمى رسالة الرسكؿ 
، حيث تشير المصادر إلى انو لما قدـ ()حيث أراد مف خاللو مساكمة الرسكؿ 

، ككاف (2)إلى ىكذه بف عمي ممؾ اليمامة ()سميط بف عمرك بكتاب النبي 
ما أحسن ما تدعو اليو "بما يأتي  ()، إف ىكذه رد ككتب إلى النبي (3)نصرانيا

واجممو، وانا شاعر  ومي وخطيبيم والعرب تياب مكاني، فاجعل إلي بعض األمر 
واجاز سميط بجائزة وكساه أثوابا من نسج حجر، فقدم بذلك إلى النبي " اتبعك

() فاخبره، و رأ النبي ()من األرض ما  (البمحو)لو سألني سبابة :  و ال
 من الفتح، جاءه جبريل ()فعمت، باد و باد ما في يديو، فمما انصرف النبي 

إما إن اليمامة سيخرج بيا كذاب : ()عميو السالم بأن ىوذه  د مات، فقال 
 من يقتمو؟ فقال لو رسول اهلل ()يا رسول اهلل : يتنبأ يقتل بعدي، فقال  ائل

()(4)" أنت وأصحابك فكان كذلك. 
كقبؿ اختتاـ البحث فال بد لنا مف اإلشارة إلى اف االختالؼ بالركايات 

حكؿ نصكص ىذه الرسائؿ دفع بعض المؤرخيف إلى نقد ىذه النصكص، كمثاؿ 
ىذا النقد ما ذكره الدكتكر ىاشـ المالح في اف االختالؼ بصيغ الرسائؿ بيف الركاة 
يعرض الحتماؿ التصرؼ بالنصكص األصمية بصكرة مقصكدة أك غير مقصكدة، 

 لـ يكف يشترط عمى شيكخ القبائؿ العربية في صمح ()فضال عف أف الرسكؿ 
                                                 

 3الحمبي، السيرة الحمبية، ج. 344 – 343 ص2ابف سيد الناس، عيكف األثر، ج (1)
. 653 – 652 ص2الطبرم، تاريخ، ج: كىنالؾ نصكص مقاربة أخرل انظر. 287ص
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الحديبية اف يدخمكا في اإلسالـ ليقيـ معيـ عالقات سممية فكيؼ يشترط مثؿ ىذه 
الشركط عمى حكاـ أقكل الدكؿ في ذلؾ العصر، كما يرل المالح اف األسمكب 

المباشر كالصاـر الذم اتسـ بو خطاب ىذه الرسائؿ ال ينسجـ مع األسمكب الذم 
 خير مف يمثمو في ()أمر القراف الكريـ بالتزامو في الدعكة إلى اهلل ككاف الرسكؿ 

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيم ِبالَِّتي  اْدُع إلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمةِ  حياتو، قاؿ تعالى
ُىَو َأْعَمُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِدينَ  ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّكَ 

 كلكف (1)
 عمى درجة ()مف الراجح اف ىذه الرسائؿ كجيت حينما أصبحت دكلة الرسكؿ 

، أما البعض األخر فقد كاف نقده (2)مف القكة كالنفكذ في حدكد السنة التاسعة لميجرة
 إلى ىرقؿ ممؾ الرـك ()منصبا بصكرة أساسية عمى مضمكف رسائؿ الرسكؿ 

 كىك رجؿ دكلة ()ككسرل ممؾ الفارس، فيقكؿ كيؼ يمكف أف يقـك الرسكؿ 
حكيـ كبعيد نظر بدعكة ىؤالء الحكاـ األقكياء إلى الدخكؿ في اإلسالـ بطريقة قد 
تدعكىـ إلى النفرة منو كمحاربتو في الكقت الذم لـ يكف لديو مف القكة ما يستطيع 

، اف ىذه الرسائؿ ربما كانت تستيدؼ في (3) في ساحات القتاؿـبيا مكاجيتو
المرحمة األكلى مف االتصاؿ فتح حكار سياسي مع حكاـ ىذه الدكؿ لمحصكؿ عمى 
قامة عالقات معيا تتسـ بقدر مف المساكاة كالتكافؤ في  اعترافيـ بالدكلة الجديدة كا 

  .(4)المعاممة
عند تككينو لمدكلة اإلسالمية سعى إلى ( )  كنستطيع القكؿ اف الرسكؿ 

النشاط السياسي كالدبمكماسي بدافع كسب المؤيديف كاألنصار بكؿ الطرؽ الممكنة، 
كفي كثير مف الحاالت القت البعكث الدبمكماسية التي أرسمت إلى مختمؼ أصقاع 

                                                 

. 125 سكرة النحؿ، آية (1)
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شبو جزيرة العرب نجاحا كبيرا عف طريؽ اإلقناع كلـ تكف في حاجة إلى العنؼ 
.  (1)لتحقيؽ أىدافيا

الممكؾ كاألمراء  إلى ()كىكذا تتضح لنا األىمية الكبيرة لرسائؿ الرسكؿ   
بكصفيا مرحمة مف مراحؿ الدعكة كأسمكب مف أساليب التعريؼ باإلسالـ كنشره بيف 

 إلى الممكؾ كاألمراء لإلسالـ كانت تحقيقا لقكلو ()ف دعكة الرسكؿ أاألمـ، كما 
ُ ْل َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل الّمِو ِإَلْيُكْم َجِميًعاتعالى 

 كقكلو سبحانو كتعالى (2)
 َِوَما َأْرَسْمَناَك ِإَّلَّ َكافًَّة لِّمنَّاس

 () كتنسجـ مع االنجازات التي حققيا الرسكؿ (3)
في نشر الدعكة بيف الناس داخؿ الجزيرة العربية كمف ثـ االمتداد خارجيا، كىكذا 

 مف أساليب نشر اإلسالـ بيف األمـ كما احتمت أىمية ان عدت ىذه الرسائؿ أسمكب
 . كبيرة في فيـ الكقائع كاإلحداث البارزة لتمؾ الحقبة مف تاريخ اإلسالـ المجيد
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Prophet Mohammed's Letters to  

Kings and Princes 
Dr. Mohammed Omar Al-Shaheen

 

Abstract 

Prophet Mohammed's letters to kings and princes are of 

great significance in the Islamic history. They represent one of 

the phases through which Islam spreading has experienced. 

Simitarly, they represent one of the technigues of introducing 

Islam to other nations. Prophet Mohammed has sent mamy 

letters to kings, princes and chieftains of clans inviting them to 

embrace Islam in the Arabia or beyond the borders of Arabia. 

This stady deals with these letters that were sent. They 

ore eight letters. Due to the significance these letters held in 

that era in the history of Islam, the scholar has collected these 

letter and studied them at length. the study starts with on 

introduction and three sections. The first of which describes 

these letters precisely Introducing their contents, quality of the 

leather used, the size of the font, the kind of writing, the seals 

used and their dates of delivery. The second reviews the 

content of these letters, short reviews about the kings and 

princes for whom these were sent and the people who hold 

these letters. Finally the responces made by those kings and 

princes. Some of then answered positively and some others 

negatively. 
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