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 :الملخص

 واألملرا  المللك  إللى -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسللَّمَ - النبي يتناول رسائل البحث هذا
 وحده. هللا وعبادة اإلسالم إلى فيها يدعكهم والتي

 السلمات اسلتعرا  خلالل ملن بالغًيا تحلياًل  الرسائل هذه ويهدف إلى تحليل 
 حللال مقتضللى فيهللا روعللي والتللي المختلفللة والسللياقات لهللا، المتنكعللة البالغيللة
 البالغيللللة األسللللرار إبللللراز محللللاوً   النفللللك ، فللللي معناهللللا ليتمكللللين المخاطلللل  
 ورا ها. الكامنة

ا ملن ، وتخريجهلالرسلالةبلذكر  وذلل الملنه  التحليللي،  عللى وقد اعتمد البحث
البيللا  أسللرار الللنظم وبال تلله، وبراعللة  تحلللياًل بالغي للا مبيًنللا وتحليلهللا، مظانهللا
  من سمات.وما امتازت به  هافي النبكي 

ومللللن أهللللم نتللللائ  البحللللثل مناسللللبة ألفللللال كللللل رسللللالة ملللل  مقللللام المرسللللل إليلللله 
ومخاطبلللة ملللا يجلللكل فلللي نفسللله، ومجي هلللا صلللريحة وا لللحة المعنلللى مللل  ملللا 
امتازت به من إيجاز، وقد  ل  فيهلا أسللكا التككيلد  أل  المرسلل إليله ينكلر 

 الصلكر المجازيلة فيها قلَّت د وقورسالته،  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بعثة النبي 
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 أل  المقام مقام دعكة إلى شريعة وا حة   تتطل  الكلكج إللى علالم الخيلال،
 . وجا ت مؤكدة على المعنى المراد

 )بال ة، رسائل، النبي، الملك ، األمرا (. الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
This research deals with the messages of the Prophet - 

may God bless him and grant him peace - to the kings and 

princes in which he invites them to Islam and the worship 

of God alone. 

 It aims to analyze these messages rhetorically by 

reviewing the various rhetorical features of them, and the 

different contexts in which the requirements of the 

addressee were taken into account; To enable its meaning 

in the souls, trying to highlight the rhetorical secrets 

behind them. 

The research relied on the analytical method, by 

mentioning the message, extracting it from its contents, 

and analyzing it with rhetorical analysis showing the 

secrets of the systems and its rhetoric, and the ingenuity of 

the prophetic statement in it and its characteristics. 

Among the most important results of the research: the 

appropriateness of the words of each message with the 

address of the addressee and addressing what is touring in 

himself, and its coming explicit and clear meaning with 

what it was distinguished for in terms of brevity, and the 

method of affirmation prevailed in it. Because the 
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addressee denies the mission of the Prophet - may God’s 

prayers and peace be upon him - and his message, in 

which the allegorical images are few. Because the maqam 

is a call to a clear law that does not require access to the 

realm of imagination, and it emphasized the intended 

meaning. 

Key words: (rhetoric, letters, the Prophet, kings, princes). 
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 ةــــــــــــــدمــــالمق

 االحمللد ر را العللالمين، أنلل ل علللى عبللده الفرقللا  ليكللك  للعللالمين نللذيرً  
إللى يلكم اللدين، والصللالة والسلالم عللى المبعلكل رحمللة للعلالمين سليدنا محمللد 

وعللللللللللللى آلللللللللللله وصلللللللللللحبه، وملللللللللللن تلللللللللللبعهم ب حسلللللللللللا   إللللللللللللى يلللللللللللكم اللللللللللللدين..                                    
 وبعدل

إللى النلا  كافلة،  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  –فلقد أرسل الحق سبحانه نبيه 
، وكا  من مظاهر عالمية صراطه المستقيمفكا  رحمة للعالمين وهاديهم إلى 

رسللالة اإلسللالم رسللائله إلللى الملللك  واألمللرا  والتللي يللدعكهم فيهللا إلللى اإلسللالم 
عبادة هللا وحده   شري  لله، حيلث جلا ت هلذه اللدعكة وا لحة جليلة   إلى و 
بس فيها و   مك ، وجا  التأكيد فيها على أ  إسالمهم سيحفظ لهم ملكهم ل

علللن أنفسلللهم، بلللل سللليؤتك  أجلللرهم ملللرتين، وهلللذا مملللا يبعلللث  وأملللكالهم فضلللاًل 
وقلللد خاطبلللت هلللذه الرسلللائل المللللك  بألقلللابهم، وللللم  الطمأنينلللة للللديهم إ  آمنلللكا،

َصللَّى  – تعاملله وهي تبلين كيييلةعلى رسكل هللا،  اذكر أحدهم أبدً فيها تقدم ي
 وحكمتللله خلقلله بيللا  ملل  مللا فيهلللا مللنواألمللرا ،  المللللك  ملل  -هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ 

  .وقيادته

، وذللل  بتكقيقهللا اا وحللديثً وقللد اهللتم المسلللمك  و يللرهم بهللذه الرسللائل قللديمً 
المهتملللك  بالقلللانك  اللللدولي والتعاملللل وحفظهلللا واسلللتنباا األحكلللام منهلللا، وكلللذا 

  .اوفخرً  ابها واعت ازً  اوتكارقكها تبركً ، الدبلكماسي

وقللد أرهللرت هللذه الرسللائل النبكيللة هكيللة اإلسللالم إلللى العللالم وقللدمتها فللي 
بالغيللة  وخصللائ  سللمات علللى واشللتملتصللكرة بليغللة مللكج ة بديعللة مكحيللة 

كا  لها عظيم األقر في بيا  دعلكة اإلسلالم، وللذا كلا  مك لك  هلذا البحلثل 
والمقصللللكد  (،"بالغيــــة دراســــة" الملــــوك واألمــــراء.إلــــى  رســــائل النبــــي )
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بالرسلللائل هلللي تلللل  الرسلللائل التلللي أرسللللها للمللللك  واألملللرا  يلللدعكهم فيهلللا إللللى 
 عبادة هللا وحده   شري  له، واإليما  به وبرسالته.

 أهم الدراسات السابقة: 

إلى المللك  واألملرا  ملن علدة   رسائل النبيالباحثين  تناول بعض    
  بالغية ومن ذل ل نكاح  ير
 ،األحكللام الفقهيللة المسلللتنبطة مللن رسللائل النبلللي إلللى الملللك  واألملللرا  -1
 بالجامعة والقانك   الشريعة بكلية ماجستير رسالة  في، يكنس جمعة/ للباحث
 .م2009 ببغداد، اإلسالمية

البلاا األول جعلله للرسلائل النبكيلة حيلث  لبلابينعللى وقد جعلها الباحث 
عرفهللللا وبللللين أركانهللللا وخرجهللللا مللللن مظان هللللا المكقكقللللة، والبللللاا الثللللاني جعللللله 
لألحكام الفقهية حيث قلام باسلتنباا األحكلام الفقهيلة بمكجل  الملذاه  األربعلة 

 دو   يرها.

مكسلكني،  محملد اللدكتكر/ المحمدية، لألسلتاذ للرسائل مفتاحية دراسة -2
 م.2019-الج ائر– تلمسا  جامعة

نشلللر فلللي مجللللة دراسلللات فلللي العللللكم اإلنسلللانية  وهلللك بحلللث مجللللة صلللغير
النبكيللة  الرسللائل تنللاول هيلله الباحللث طبيعللة ، حيللث، العللدد الرابلل وا جتماعيللة
، وملللا تمتلللاز بللله هلللذه َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ - النبلللي رسلللائل ، وملللنه اعمكًمللل
 الرسائل.

إلللللى الملللللك  واألمللللرا ، للللللدكتكر   النبلللليورسللللائل عالميللللة اإلسللللالم  -3
 محمد أمين شاكر الحلكاني، و يره، الناشر دار القلم، دمشق.
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وقد تناول الكتاا الحديث عن عالمية اإلسالم، وعملكم الرسلالة، ومراحلل 
الدعكة، وتحدل عن الرسائل من ناحية التعريف بالرسائل وبالكت اا والسلفرا ، 

سلللائل ملللن ناحيلللة ايأتهلللا وتاريخهلللا وتكقيقهلللا ومكلللا  وتنلللاول دراسلللة بعلللض الر 
  ، والرد  عليها.وجكدها

  وقد انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. 

وخطتلله، والمللنه  اللللذي والدراسللات السلللابقة، أمللا المقدمللةل ففيهلللا أهميتلله، 
 تسير عليه الدراسة. 

 – النبلي أنكاعهلا، ورسلائل وبيلا  الرسلالة تعريلف لعلى هيشتملوالتمهيدل 
 .الرسائل تل  ورسله، وسمات -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .العرا  ير إلى الملك  واألمرا   النبيرسائل والمبحث األولل 

 .العرا إلى الملك  واألمرا   النبيرسائل والمبحث الثانيل  

وأما الخاتملةل ففيهلا أهلم نتلائ  البحلث، قلم أعقبتهلا بفهلر  للمراجل  وآخلر 
 لمك كعات البحث. 

 منهج البحث:

، الرسللللالةاتبعللللت فللللي هللللذا البحللللث المللللنه  التحليلللللي، حيللللث قمللللت بللللذكر 
وذلللل  ببيلللا  أسلللرار اللللنظم لهلللا ، قلللم التحليلللل البال لللي ا ملللن مظانهلللاوتخريجهللل

فللي وجمللال  ومللا امتللازت بلله مللن سللمات هللافي البيللا  النبللكي وبال تلله، وبراعللة 
، دراسة كلية تهتم بتآزر األلكا  ودقة في التصكير وإيجاز في المنطق التعبير

 . سالةالبالغية المختلفة في بيا  المعنى المراد من الر 
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وهللا تعلللالى أسلللأل أ  أكللللك  قلللد وفقلللت فللللي اختيلللار المك لللك  ودراسللللته، 
وز علن العثلرات، وأ  يجعلل هلذا وسالمة نتائجه، وأ  يغفر لي ال  ت، ويتجلا

 لكجهه، وأ  ينفعني به، إنه ولى ذل  والقادر عليه.  االعمل خالًص 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 الباحث.
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 يدـــــــــــــــــــــــالتمه

 :ويشتمل على

 تعريف الرسالة وبيان أنواعها. 

  ورسله -َوَسلَّمَ  َصلَّى هللُا َعَلْيه   –رسائل النبي. 

 .سمات تلك الرسائل 
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  :تعريف الرسالة

َساَلة والرََّساَلة والرَُّسكل   اإِلْرَسالل التَّْكِجيُه، َوَقْد َأْرَسَل ِإليه، َواِ ْسُم الرِ 
. والرَّسكل. الرِ سالة  والرَِّسيل، وَتَراَسل القكُمل َأْرَسَل بعُضهم ِإلى َبْعض 

 ل بعث رسك ، من باا أفَعَل وراسله هيه وعليهوالُمْرَسل، وأَرَسَل ُيرِسُل َرْساًل 
وبه مراسلةل بعث إليه رسالًة، فهك مراسٌل ورسيل، وأرسل القكُمل كثر رْسُلهم 
وصاروا ذوي إرسالل أي قطائ . وأرسله من يده أو ملكهل أطلقه وأهمله. 

فيدور معناها في اللغة  (1)في األصل الكالم الذي أرسل إلى الغير.وهي 
  .و لساًناأ، كتابًة في مك ك  معين حكل الكالم الذي أرِسل إلى الغير

لمشي ة  اوهي عبارة عن قطعة من النثر الفني تطكل أو تقصر تبعً 
الكات  والغر  منها، وتكك  كتابتها بعبارة بليغة وأسلكا حسن، وألفال 

اآليات من القرآ  واألحاديث النبكية  ضمنتقاة، ومعا   طريفة، وقد يتخللها بع
 (2).رالشريفة، أو بعض األمثال والشع

 :الرسائل أنواع

عرفت الرسائل منذ الجاهلية في بعض البي ات التي عرفلت فيهلا الكتابلة، 
إلللى ملللك  العللرا  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ  –ولمللا جللا  اإلسللالم كتلل  الرسللكل 

                                                           
ينظر لسا  العرال )رسلل(، تلأليف ابلن منظلكر، جملال اللدين أبلي الفضلل محملد بلن  - 1

بيللللللروت، وكشللللللاف اصللللللطالحات الفنللللللك   -هللللللل( )طبعللللللة دار صللللللادر711مكللللللرم )ت
لد صلابر الفلاروقي 1/859والعلكمل ، لمحمد بن علي ابن القا ي محملد حاملد بلن محم 

دحللروج، الناشللرل مكتبللة  هللل(، تحقيللقل د. علللي1158الحنفللي التهللانكي )المتللكفىل بعللد 
 م.1996 - 1بيروت، ا –لبنا  ناشرو  

عتيللللق، طبعللللة دار النهضللللة  ، لعبللللد الع يلللل 448ينظللللر األدا العربللللي فللللي األنللللدلسل - 2
 م.1976 -2العربية، بيروت، ا
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أنللكا  الرسللائل ملن أشللهر والعجلم يللدعكهم إلللى الللدين وتبعله الخلفللا  مللن بعللده و 
 اقنا ل 

هي ما تصدر علن اللدواوين أو تلرد إليهلا خاصلة و  لالرسائل الديوانية -1
صالحها تيسيًرا للعمل، وتثبيًتا للنظام العام  ويغل  على هلذا مبش ك  الدولة و 

النللك ، الدقللة والسللهكلة فللي التعبيللر، والتقيللد بالمصللطلحات الحككميللة والفنيللة، 
 ة في العبارة والبرا ة من التهكيل والتخيل  إذ كانت صكرة مك لكعاتا والمساو 

وزارية وأفكار خاصة، ومل  ذلل  كانلت فلي العصلكر اإلسلالمية األوللى مجلاً  
 للبال ة، وحسن التقسيم والتعبير.

للمللك  واألملرا   -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ  –ويمكن أ  تندرج رسائل النبي 
تحلللت هلللذا النلللك  وإ  للللم يكلللن هنلللا  انتشلللار لهلللذا المسلللمى إ  هيملللا تلللال هلللذا 

حيلللث تتجللللى فيهلللا الدقلللة لهلللا لمالمحهلللا وخصائصلللها الفنيلللة، العصللر، مللل  حم
 اكما يمكن أ  تكك  نكًعلوإصابة الهدف، والك كح واإليجاز واتحاد مطلعها. 

مللن الرسللائل السياسللية ومللا تشللتمل عليلله مللن معاهللدات وتحالفللات، كمللا حللدل 
والمشللللركين، ورسللللائله لقادتلللله ورسللللله،  -َصلللللَّى هللُا َعَلْيللللِه َوَسلللللَّمَ  –ملللل  النبللللي 

 ورسائله للملك  واألمرا  والدول المجاورة له. 
هلي ملا يلدور بلين األفلراد فلي تع يلة أو تهن لة أو و  لاإلخوانيةالرسائل  -2

تكصية أو عتاا وشكق أو تحذير ووعيد إلى نحك ذل  مما يصلكر العكاطل  
والصلالت الخاصلة بلين األفللراد  للذل  كانلت أدخللل فلي األدا وأقبلل للتخييللل، 

تحتملل ا قتبلا  ملن المنثلكر والمنظلكم و والصكر البيانية، والصنعة البديعيلة، 



 

  

2072 

ر في جل أ را ه، فلالفرق بلين النلكعين يشلبه الفلرق بلين األدا وتنافس الشع
 (1)العام والخاص.

 :َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّمَ - رسائل النبي

إللللى المللللك  واألملللرا  نقطلللة  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -تعلللد رسلللائل النبلللي 
م ملن شلأنها، حيلث صلار تحكل فلي سياسلة دوللة الرسلكل الخارجيلة، مملا عظ ل

لها مكانة دينية وسياسية بين الدول، وما ذل  إ  للد لة على عالمية دعكته، 
فقد كا  يدعكهم إلى عبادة هللا وحده   شري  له، يدعكهم إللى اللدخكل تحلت 

خلللر، فلللاى تعلللالى قلللد أرسلللله إللللى العلللالمين، قلللال آرايلللة اإلسلللالم   إللللى شلللي  
، وقللال تعللالىل "َوَمللا 107َأْرَسللْلَناَ  ِإ َّ َرْحَمللًة ِلْلَعللاَلِميَن" األنبيللا ل تعللالىل "َوَمللا 

، 28َأْرَسْلَناَ  ِإ َّ َكافًَّة ِللنَّاِ  َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكثَلَر النَّلاِ  َ  َيْعَلُملكَ " سلبأل 
ِدِه ِلَيُكلللكَ  ِلْلَعلللاَلِميَن َنلللِذيًرا" "َتَبلللاَرَ  الَّلللِذي َنللل ََّل اْلُفْرَقلللاَ  َعَللللى َعْبللل وقلللال تعلللالىل
وقد كانت هلذه الرسلائل وسليلة دعكيلة مهملة لنشلر اإلسلالم ودعلكة  .1الفرقا ل

النللا  الللذين لللم يصلللهم نبللأ هللذه الللدعكة للللدخكل تحللت رايللة التكحيللد أو كللانكا 
 ينتظرو  رهكرها.

 التللي الملللك  ىإللل رسللائله -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ - هللا رسللكل أرسللل وقللد 
 إللللى أرسلللله اللللذي والكتللاا مكتكبلللة، كانلللت وكل هلللا اإلسللالم، إللللى فيهلللا يللدعكهم
 فلي المسليحية األديلرة أحلد في كتاا بدف ة ملصقا وجد قد مصر مل  المقكقس
َصلَّى هللُا - الن بي   من المرسل الكتاا أصل هك أنه الظن   على ويغل  مصر،

                                                           
. المؤللل ل أحمللد الشللاي ، الناشللرل مكتبللة النهضللة المصللرية، 113ينظللر األسلللكال  - 1

 م.2003-12ا
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 هلي الخلاتم فلي التلي كلماتله وترتيل  وعبارته قديم، عربي   وخط ه -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 (1)األحاديث. في يروى  ما عين

التهديلد بقلكة عسلكرية  -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -لم يكن في رسائل النبلي و 
.. كانت الرسائل مكجهة نحك الضمير والعقل.. كانت أو زح  أحمر   يرحم

هنا  من يستطي  اليكم تهديد  العمق فليسرسائل ته  من الداخل وتغ و من 
 (2)لكنها رسالة اإلسالم التي   تعرف حدوًدا. ..هرقل أو كسرى 

رسلائل كثيلرة إللى أفلراد وقبائلل،  -َصلَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -وقد أرسل النبي 
وإلى رسله على بعض البالد التي دانت له وأسلمت، وإلى أساقفة ورجال ديلن 

ينلللا فلللي هلللذا البحلللث هلللك تلللل  الرسلللائل التلللي أرسللللها و يلللرهم كثيلللر. واللللذي يعن
للملللك  واألمللرا  يللدعكهم فيهللا إلللى التكحيللد وعبللادة هللا وحللده واإليمللا  بنبكتلله 

 ورسالته. 

إلللى يكمنللا هللذا ووجللد بعضللها فللي  اوكثيللر مللن تللل  الرسللائل   يلل ال باقًيلل
بعلللض الكنلللائس واألديلللرة، وكانلللت هنلللا  عنايلللة فائقلللة بهلللا وبحفظهلللا، وكانلللت 

ًكللل ، وقلللد اهلللتم بهلللا وبتكقيقهلللا المؤلفلللك  ابعلللض القبائلللل واألسلللر تحلللتفظ بهلللا تبر 
هل بها، وكذا عبد هللا بن أبلي 94القدامى كعناية عروة بن ال بير المتكفى عام 

هلللل، وقلللد عنلللي بهلللا ملللن بعلللدهم 130لمتلللكفى علللام بكلللر بلللن عملللرو بلللن حللل م ا

                                                           
هللل(، 1373، السلليد سللليما  النللدوي الحسلليني )المتللكفىل 70المحمديللةل ينظللر الرسللالة - 1

 هل 1423 - 1دمشق، ا –الناشرل دار ابن كثير 
. لمحملللللد بلللللن حملللللد 3/320السللللليرة النبكيلللللة كملللللا جلللللا ت فلللللي األحاديلللللث الصلللللحيحةل - 2

 م. 2004 -هل  1424الصكياني، الناشرل مكتبة العبيكا ، الطبعةل األولى، 
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المؤرخللللك  عنايللللة شللللديدة، وكللللذا المحللللدقك .. وعليلللله فمللللا تللللم دراسللللته هللللك مللللا 
اطمأنت إليه النفس من خالل ما ن   عليه القدامى والمحققك ..
(1)  

والنللارر إلللى تللل  الرسللائل يجللد أنهللا تتفللق كللل ا تفللاق ملل  مللا شللا  مللن 
كللالم لمقتضللى الحللال ملل  فصللاحته وفصللاحة تعريللف البال للة بأنهللا مطابقللة ال
قانكنيلة أرسللت للفصلل فلي أملر يجل   املكادً  ُيعلد  أج ائه، فجل  هذه النصلكص 

ا تفاق عليه، فليس مجالها مجال أدا ترفده العاطفة ويكشيه الخيلال، ولكنهلا 
شللللروا محللللددة تلتلللل م الدقللللة البالغللللة فللللي التعبيللللر و  تسللللم  للفللللظ أ  يتجللللاوز 

... وجللل  للخللالف اى صللكرة خياليللة تكللك  هيمللا بعللد مثللارً مك للعه الحقيقللي إللل
رسائله شروا سياسية رسمية ُتْلَت م نصكصها، وتكك  حجلة للدى النل ا ، فكلل 
تكشية خيالية فيها تنافي التحديد الكاج ، وتحيد عن مقتضى الحال إلى  ير 
مقتضللى الحللال، وبهللذا الك لل  الللدقيق المجللرد تقللكم برسللالتها المنشللكدة علللى 

 (2)  يقكم به سكاها في شي . نحك

  

                                                           
ومللا بعللدها،  100لكقللائق السياسللية للعهللد النبللكي والخالفللة الراشللدةل ينظللر مجمكعللة ا - 1

بيلروت،  –هلل(، دار النفلائس 1424لمحمد حميلد هللا الحيلدر آبلادي الهنلدي )المتلكفىل 
، د/حسللين نصللار، مكتبللة 42هللل. ونشللأة الكتابللة الفنيللة فللي األدا العربلليل1407 -6ا

، لهلللكروفتس، ترجملللةل 37ؤلفكهلللالهلللل. والمغلللازي األوللللى وم1،2002الثقافلللة الدينيلللة، ا
د/حسين نصار، طبعة مكتبلة الخلانجي، القلاهرة. عالميلة اإلسلالم ورسلائل النبلي )ص( 

وما بعدها، د/محملد أملين شلاكر الحللكاني و يلره، دار القللم،  97إلى الملك  واألمرا ل 
 دمشق.

النشلللر ، د/ محملللد رجللل  البيلللكمي، دار الكفلللا  للطباعلللة و 112ينظلللر البيلللا  النبلللكيل - 2
 م.2002، 2والتكزي  بالمنصكرة، ا
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 :َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّمَ - ُرُسل النبي

تحمل  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - التي أرسلها النبيرسل الانطلقت مكاك  
نكر اإليما  والتكحيد والسالم وذل  من خالل تل  الرسائل بشائر بين جنباتها 

عبادة هللا وحده   شري  له واتبا  هدي  ىإلإلى الملك  واألمرا  تدعكهم هيه 
َصلَّى هللُا َعَلْيِه  -مما يدل على مدى حرصه  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النبي 
 .وإبالغ دعكته إليهموهدايتهم ، وأتباعهم على إسالم هؤ   الملك  -َوَسلَّمَ 

لكنه ولذا هذه الرسائل م  إيجازها   تشرح قكاعد اإلسالم م  قكم يجهو 
على مكاصفات رباهم  الرسله قائمً  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كا  اختيار النبي 

لمن  -تعالى-عليها، فهم ينكبك  عنه في حمل الرسالة وتبليغ دعكة هللا 
وقد تحملكا األمانة، ولديهم من اإليما  وجميل الصفات ما  أرسلكا إليهم،

فقد كانكا يتحلك  بالعلم والحلم، والصبر  ،يجعلهم يؤدونها على أكمل وجهها
قد و وحسن المظهر وجميل المخبر،  ،والشجاعة، والحكمة وحسن التصرف

ملككهم ولغتهم علم بكا  لديهم خبرة واسعة بتل  البالد التي أرسلكا إليها و 
وذل  من خالل تجاراتهم وما اكتسبكه خاللها من معرفة بطبيعة تل  

 المجتمعات.

رسللللله قبللللل الفللللت  وبعللللد  -َصلللللَّى هللُا َعَلْيللللِه َوَسلللللَّمَ -هللا  وقللللد بعللللث رسللللكل
وبدايللة السللنة السللابعة مللن الهجللرة وذللل   ،الحديبيللة، فللي أواخللر السللنة السادسللة

 إلى الملك  واألمرا ل

 هبعث دحية بن خليفة الكلبى، إلى قيصر مل  الروم، واسمه هرقل. -1

أبروي  بن هرم ، مل  وبعث عبد هللا بن حذافة السهمي إلى كسرى  -2
 الفر .
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 وبعث عمرو بن أمية الضمري، إلى النجاشي مل  الحبشة. -3

وبعلللللث حاطللللل  بلللللن أبلللللي بلتعلللللة اللخملللللي، إللللللى المقلللللكقس صلللللاح   -4
 اإلسكندرية، ومصر.

وبعث عمرو بن العلاص  إللى جيفلر وعيلاذ ابنلي الجلنلدي األزديلين،  -5
 ملكي عما .

ن لؤي، إلى هكذة بلن عللى، وبعث سليط بن عمرو أحد بنى عامر ب -6
 المل  على اليمامة، وإلى قمامة بن أقال، الحنفيين.

وبعلللث العلللال  بلللن الحضلللرمي إللللى المنلللذر بلللن سلللاوى العبلللدى ملللل   -7
 البحرين.

وبعلث شلجا  بلن وهل  األسلدي، ملن أسلد خ يملة، إللى الحلارل ابللن  -8
 أبلللى شلللمر الغسلللاني، وابلللن عمللله جبللللة بلللن األيهلللم، ملكلللي البلقلللا  ملللن عملللل

 دمشق.

وبعث المهاجر بن أبى أمية المخ ومي، إلى الحارل بن عبلد الملل   -9
 الحميري، أحد مقاولة اليمن.

وبعلث معللاذ بلن جبللل إللى جملللة الليمن، داعيللا إللى اإلسللالم، فأسلللم  -10
 جمي  ملككهم، كذي الكال  وذي رليم وذي زرود وذي مرا  و يرهم.

ر والمقلكقس وهلكذة وكسلرى وأسلم سائر الملك  وأسلم قكمهم، حاشا قيصل
هاجر إليله أصلحاا رسلكل  الذيوالحارل بن أبى شمر والنجاشي، وهك  ير 

، وأتلللى امسللللمً  -ر لللكا  هللا عليللله-، ملللات ذلللل  َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -هللا 
بمكتلله، فنعللاه إلللى المسلللمين،  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -إلللى رسللكل هللا  الللكحي

ى البقيلل ، وصلل  أصللحابه صللفكفا، وصلللى عليلله، وكبللر عليلله وخللرج بهللم إللل
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أربعا، وكا  يكتم قكمه إسالمه خكفا ملنهم. وتلأخر إسلالم قماملة بلن أقلال، قلم 
 بعد ذل . وأما قيصر فهم  باإلسالم، فغلبه قكمه، فلم يسلم. اأسلم مختارً 

 (املأبكرً ) -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وأما المقكقس فقارا، وهادى رسكل هللا 
وهلللك عبلللد مجبلللكا، والبغللللة الشلللهبا ، التلللي كانلللت تسلللمى الدللللدل، وجلللاريتينل 

، واألخللللرى أختهللللا َصلللللَّى هللُا َعَلْيللللِه َوَسلللللَّمَ -إحللللداهما ماريللللة أم ولللللد رسللللكل هللا 
ر للي -لحسللا  بللن قابللت  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -سلليرين، وهبهللا رسللكل هللا 

ق كتابه، فدعا عليه رسكل هللا ، وم   اأقب  القكم ردً  وأما كسرى فكا  -هللا عنه
، فمللل ق هللا ملكللله أو ، قلللم ملللل  الفلللر  جمللللة. وكلللا  َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -

 (1)صلكات هللا وسالمه عليه له رسل كثر إلى قبائل العرا واألقاقفة.
  :سمات الرسائل النبوية

لمللا  - َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ  -  رسللكل هللا أأورد ابلن سللعد فللي طبقاتللهل 
رج  من الحديبية في ذي الحجة سنة سلت أرسلل الرسلل إللى المللك  يلدعكهم 
إلى اإلسالم وكت  إليهم كتبلا. فقيللل يلا رسلكل هللا إ  المللك    يقلرأو  كتابلا 

ملللن  ايكم لللذ خاتًمللل - َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ  -إ  مختكملللا. فاتخلللذ رسلللكل هللا 
 (2)ه منه. نقشه قالقة أسطرل محمد رسكل هللا. وختم به الكت .فضة. فص  

 لبعدة سمات منها -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وقد تمي ت رسائله 

                                                           
وما بعدها. المؤل ل أبلك محملد عللي بلن أحملد بلن سلعيد بلن  23ل ةينظر جكام  السير - 1

 –هللل(، الناشللرل دار الكتلل  العلميللة 456حلل م األندلسللي القرطبللي الظللاهري )المتللكفىل 
 بيروت.

ه ( 230ي )ت .  بن سلعد، محملد بلن سلعد بلن منيل  ال هلر 1/258الطبقات الكبرىل - 2
 م . 2001ه / 1421، 1القاهرة، ا –علي محمد عمر، مكتبة الخانجي  0تحقيق د
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 ،كلللا  يضللل  عنكاًنلللا لرسلللائله هلللكل "ملللن محملللد رسلللكل هللا إللللى فلللال " -1
إلللى "مللن محمللد رسللكل هللا..  ويجعللل العنللكا  قسللمين، مفصللكل بينهمللا مثلللل

 فال ".

كللللا  يصللللدر رسللللائله بللللل"بسم هللا الللللرحمن الللللرحيم" يقللللكل ابللللن حجللللرل  -2
إلللى الملللك ، و يللرهم، فلللم يقلل  لللي شللي   َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ جمعللت كتبلله 

 منها البدا ة بالحمد، بل بالبسملة.

 -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -كللا  يبللدأ رسللائله بعللد البسللملة بللذكر اسللمه  -3
واسلللم المرسلللل إليللله، أو شلللهرته فللل   كلللا  المكتلللكا إليللله ملًكلللا كتللل  بعلللد ذكلللر 

، وربملا كتلل  صلاح  مملكللة كللذا، وربمللا كتل  مللل  قلكم كلذااسلمه عظليم قللكم 
فلللي أقنلللا  كتبللله بلفلللظ  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -كلللذا، وكلللا  يعبلللر علللن نفسللله 

ذل ، وربما أتى بلفظ  إني، ولي، وجا ني، ووفد علي، وما أشبه لاإلفراد، مثل
بلغنللا، وجا نلللا، ونحلللك ذللل ، وكلللا  يخاطللل  المكتللكا إليللله عنلللد  لالجملل  مثلللل

أنت قلت كلذا  لل ، وعلي ، وتا  المخاط  مثل لاإلفراد بكاف الخطاا، مثل
أنهمللا، ولكمللا، وعليكمللا، وعنللد  لوكللذا، وجعلللت كللذا، وعنللد التثنيللة بلفظهللا مثللل

 كم، وما أشبه ذل .أنتم، ولكم، وعلي لالجم ، بلفظه مثل

رسلللائلهل أملللا بعلللد،  بعلللض يكتللل  فلللي -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -كلللا   -4
 ويضعها فاصلة بين المقدمة وعر  المك ك .

البال ة العالية، المتمثلة في اإليجاز في اللفظ م  امتازت الرسائل ب -5
 .، م  عذوبة األسلكا وجمال السب تضمينه المعنى المطلكا
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بعضها تضمين و  ،الدعكة إلى تكحيد الخالق سبحانه ونبذ الشر  -6
، وأ  من إلى الحكار م  أهل الكتاابعض اآليات من القرآ  التي تدعك 

 يؤمن منهم يؤتى أجره مرتين.

كا  يختم رسائلهل بالسالم، هيقكل ألهل الكفر، والسالم على من  -7 
 اتب  الهدى، ويكتفي في بعضها بقكله والسالم.

َصلَّى هللُا َعَلْيلِه -كانت الرسائل تذيل باسم كاتبها، وبخاتم رسكل هللا  -8
المكتكا هيه "محمد رسكل هللا" تكت  على قالقة أسطر في كل سلطر  -َوَسلَّمَ 

هلللللك  (هللا)كلمللللة "محملللللد" "رسلللللكل" "هللا" ملللللن أسلللللفل إللللللى أعللللللى، ليكلللللك  لفلللللظ 
 (1)األعلى.

  

                                                           
، ألحمد بن عللي بلن حجلر أبلك الفضلل العسلقالني الشلافعي، 8/68ينظر فت  الباريل - 1

تحقيقل أحمد بن علي بن حجر أبك الفضل العسقالني الشافعي، الناشلرل دار المعرفلة 
، ألحمللد أحملللد 514لنبكيللة والللدعكة فلللي العهللد المللدنيله. والسلليرة ا1379بيللروت،  -

 م.2004 -هل1424، 1 لكش، الناشرل مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتكزي ، ا
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 .غير العرب واألمراء إلى الملوك رسائل النبي المبحث األول: 

تقتصللر  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ  -كانللت دعللكة األنبيللا  قبللل مبعللث النبللي
على أقكامهم و  تتجاوز حدود تل  األوطا  والبي ات، وقد أرسل هللا نبيله إللى 
النللللا  كافللللة فتجللللاوزت دعكتلللله حللللدود ال مللللا  والمكللللا ، فهللللي دعللللكة هللا إلللللى 

الساعة. بل تجلاوزت علاَلم اإلنلس إللى علاَلم الجلن  اإلنسانية جمعا  حتى قيام
وختم برسالته الرسا ت السابقة، وجعل دينه الدين الحلق اللذي ارتضلاه للنلا  

، فهلللك يشلللمل كلللل شلللؤو  الحيللللاة، وقلللد تخط لللت دعكتللله حلللكاج  األمللللم اجميًعللل
َصلَّى هللُا َعَلْيلِه  -والشعكا، وشملت كل  األجنا  واللغات. ولذا وجدنا النبي 

يرسللل برسللائل للملللك  واألمللرا   يللر العللرا يللدعكهم وقللكمهم ل سللالم  -َسلللَّمَ وَ 
 ومن ذل ..

 (1)ملك الحبشة. النجاشي إلى  : رسالته أواًل 

أرسل النبي برسائل إلى مل  الحبشة وذل  قبلل الهجلرة وبعلدها، قلال ابلن 
ما يصلي  أصلحابه ملن  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إسحاقل فلما رأى رسكل هللا 

                                                           
لَحاَبِة  - 1 َرِ لَي  -النََّجاِشيِ  َمِلِ  الَحَبَشِة َواْسُمُهل َأْصَحَمُة، َمِللُ  الَحَبَشلِة، َمْعلُدْوٌد ِفلي الصَّ

ْن َحُسَن ِإْساَلُمُه، َوَلْم ُيَهاِجْر، َوَ  َلُه ُرْؤَيلٌة، َفُهلَك تَلاِبِعِي ِملْن َوْجله ،  َوَكا َ  -هللُا َعْنُهم  ِممَّ
. َوَقللْد تُللُكفِ َي ِفللي َحَيللاِة النَِّبلليِ  

ُ َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -َصللاِحٌ  ِمللْن َوْجلله  َُّ َفَصلللَّى َعَلْيللِه  -َصلللَّى 
َ ل َأنَّللُه َملللاَت َبللْيَن َقللْكم  َنَصللاَرى، َوَللللْم َيُكللْن ِعْنللَدُه َملللْن ِبالنَّللاِ  َصللاَلَة الَغاِئللِ  َوَسلللَبُ  َذِللل

للَحاَبَة الَّللِذْيَن َكللاُنكا ُمَهللاِجِرْيَن ِعْنللَدُه َخَرُجللكا ِمللْن ِعْنللِدِه ُمَهللاِجِرْيَن ِإَلللى  ُيَصلللِ ي َعَلْيللِه  ألنالصَّ
لدين أبك عبلد هللا محملد . لشمس ا1/428الَمِدْيَنِة َعاَم َخْيَبَر. ينظر سير أعالم النبال ل

هلل(، المحقللق ل مجمكعلة مللن 748بلن أحملد بللن عثملا  بللن َقاْيملاز اللذهبي )المتللكفى ل 
المحققين ب شراف الشيخ شعي  األرناؤوا، الناشرل مؤسسة الرسالة، الطبعلة ل الثالثلة، 

 م. 1985هل /  1405
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الللبال  ومللا هللك هيلله مللن العاهيللة بمكانلله مللن هللا ومللن عملله أبللي طاللل  وأنلله   
يقللدر علللى أ  يمللنعهم ممللا هللم هيلله مللن الللبال  قللال لهللم لللك خللرجتم إلللى أر  

ا   يظلللم عنللده أحللد، وهللي أر  صللدق حتللى يجعللل هللا الحبشللة فلل   بهللا ملًكلل
َصللَّى هللُا َعَلْيلِه -ا رسلكل هللا لكم فرجا فخرج عند ذل  المسللمك  ملن أصلحا

إللللى أر  الحبشلللة، مخافلللة الفتنلللة وفلللرارا إللللى هللا بلللدينهم فكانلللت أول  -َوَسللللَّمَ 
 (1) هجرة في اإلسالم.

للْمِريَّ  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -وقللد َبَعللَث َرُسللكُل هللِا  َعْمللَرو ْبللَن ُأَميَّللَة الضَّ
جلا   ْعَفِر ْبِن َأِبي َطاِل   َوَأْصَحاِبِه، َوَكَتَ  َمَعلُه ِكَتاًبلاِإَلى النََّجاِشيِ  ِفي َشْأِ  جَ 

ـيح  َأْصـَحَمة ل "هيله ـْن ُمَحمَّـدس َرُسـول  هللا  إ َلـى النََّجاش  يم  م  ح  ْحَمن  الـرَّ ب ْسم  هللا  الـرَّ
ــَك الْ  ــَك هللَا اْلَمل  ــُد إ َلْي نح ي َأْحَم ــَك، َفــْ  ــاَلَي َعَلْي ــة ، َس ــك  اْلَحَبَش َن َمل  ــْنم  وَ  اْلُم ــدس ُق

ــُه َأْلَقاَهــا إ َلــى َمــْرَيَم  ــَن َمــْرَيَم ُروَُ هللا ، َوَ ل َمُت يَســى اَْ  َ َن، َوَأْشــَهُد َأنَّ  اْلُمَهــْيم 
ه  َوَنَفَخُه َ َما َخَلَق  ْن ُروح  يَسى، َفَخَلَقُه م  يَنة ، َفَحَمَلْت ب ع  اْلَبُتول  الطَّيح َبة  اْلَحص 

ََ َ َيــد    َوَنَفَخــ يَك َلــُه، َواْلُمــَوااَل   َعَلــى آَد ُه، َوإ نح ــي َأْدُعــوَك إ َلــى هللا  َوْحــَدُ  اَل َشــر 
نح ي َرُسوُل هللا ، َوَقـْد َبَعْثـُت  َن َ ي َوب الَّذ ي َجاَءن ي، َفْ  َطاَعت ه ، َوَأْن َتتَّب َعن ي َوُتْنم 

ـَن اْلُمْسـ َن َعمح ي َجْعَفًرا، َوَمَعـُه َنَفـري م  ْم َوَدع  إ َلْيُكُم اَْ ا َجـاُءوَك َفـاْقر ه  ََ ـْ  يَن، َف ل م 

                                                           
ري المعللافري، . لعبللد المللل  بللن هشللام بللن أيللكا الحميلل1/321ينظللر سلليرة ابللن هشللامل - 1

هلل(، تحقيلقل مصلطفى السلقا وإبلراايم اإلبيلاري 213أبك محمد، جمال الدين )المتلكفىل 
وعبللد الحيلليظ الشلللبي، الناشللرل شللركة مكتبللة ومطبعللة مصللطفى البللابي الحلبللي وأو ده 

 م.1955 -هل 1375بمصر، الطبعةل الثانية، 
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ـيَحت ي ـُت َوَنَصـْحُت َفـاْقَبُلوا َنص  ْْ لَّ نح ي َأْدُعوَك َوُجُنوَدَك إ َلى هللا  َوَقـْد ََ  ،التََّجبسَر َفْ 
َُ َعَلى َمن  اتََّبَع اْلُهَدى" اَل  (1)َوالسَّ

حلللال تللأتي هللذه الرسللالة قمللة فللي البال لللة والبيللا ، روعللي فيهللا مقتضللى 
المخاط ، ومن لته ومكانته واتجاهه الديني، فالنجاشي من أهل الكتلاا يلؤمن 
بالمسي  عليه السلالم وبأمله ملريم العلذرا  ولديله معرفلة علن بلد  الخليقلة وعلن 

وكل ذل  بما يتكافق م  تعاليم اإلسالم، فجا  مفتت  هذه  -عليه السالم-آدم 
رهلللا بهلللا، وبيلللا  المرِسلللل الرسللالة بالبسلللملة حيلللث يسلللتح  تصلللدير الكتلل  و ي

ــيح  َأْصـَحَمة َمل ــك  اْلَحَبَشــة  والمرَسلل إليلهل ) ــْن ُمَحمَّـدس َرُســول  هللا  إ َلـى النََّجاش  ( م 
بأنللله مرسلللل ملللن عنلللد هللا، ونللل  ل  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -حيلللث بلللي ن صلللفته 

خاطبللة النجاشللي من لتلله فهللك مللل  الحبشللة، و  يخلللك ذللل  مللن اإلكللرام فللي الم
و  يخفى ما  ولين في القكل وتأليف للقل  لمن يقبل على دعكته للدين الحق.

هيه من براعة استهالل تستميل قل  المخاط  وتجذبه إلى الغايلة التلي أرادهلا 
 .َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -النبي 

                                                           
، 4ك الفضللل إبللراايم، ا، تحقيللق محمللد أبلل652/ 2للطبللريل  -الرسللل والملللك تللاريخ  - 1

، تلأليفل ابلن األقيلر، 62/ 1دار المعارف القلاهرة، وأسلد الغابلة فلي معرفلة الصلحابةل 
علل  الللدين أبللك الحسللن علللي بللن محمللد بللن عبللد الكللريم الجلل ري المعللروف بللابن األقيللر 

/ 3م، والبدايللللة والنهايللللةل 1966هللللل/ 1385طهللللرا   -هللللل، المكتبللللة اإلسللللالمية630)ت
، 6/379وصللب  األعشللى فللي صللناعة اإلنشللال ، 2/309كة للبيهقلليل د ئللل النبلل. و 83
، 304 -303/ 1إمتللا  األسللما  بمللا للنبللي مللن األحللكال واألمللكال والحفللدة والمتللا ل و 

. 75( ص21ومجمكعللللة الكقللللائق السياسللللية للعهللللد النبللللكي والخالفللللة الرائللللدةل الكقيقللللة )
 .41والسفارات النبكيةل ص
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ـْلمي َأْنـَت"وفي بعلض الروايلات والمصلادرل  "َساَلَي َعَلْيَك"وقكلهل  بتقلديم  "س 
وهللذا مللن براعللة ا سللتهالل فللي البيللا  النبللكي وللله المسللند دعللاً  للله بالسللالمة، 

وفللي التنكيللر د لللة علللى عظلليم األقللر فللي جللذا انتبللاه المخاطلل  واطم نانلله، 
التكثيللر والتعظلليم، فقللد سلللم المهللاجرو  إليلله علللى أنفسللهم وأعرا للهم وديللنهم 

هيه    يكجدوأكرم وفادتهم، وقد كا  لديه علم بالنصرانية وهدته ل سالم. كما 
بقبكلللللله اإلسلللللالم، فقلللللد آوى  -َصللللللَّى هللُا َعَلْيلللللِه َوَسللللللَّمَ -تهديلللللد ووعيلللللد لعلمللللله 
 ن إلى بالده مما يدل على قناعته باإلسالم.يالصحابة المهاجر 

للله النبللي  بلللأ   -َصلللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسلللَّمَ -ولعظللم من لتلله وجميلللل فعللله خص 
حمد هللا وشكره وأقنى عليه نيابة عنه في الحمد والثنلا  بسلب  ملا أنعلم هللا بله 

نح ي َأْحَمـــُد إ َلْيـــَك هللَا"عليلله وذلللل  فلللي قكللللهل  ـْ  وإينلللا  لللله  وفللي ذلللل  ترقيلللق " َفــ
وقلد أك لد لله الخبلر بلأكثر ملن مؤكلد له على الحملد،  اكما أ  هيه حثً وتشكيق، 

، وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي الذي أفاد تأكيلد الخبلر واختصاصله  )إ  
ــــَك"بحمللللد هللا للللله، أك للللد هللللذا ا ختصللللاص تقللللديم الجللللار والمجللللرور  علللللى  "إ َلْي

تلدل عللى تجلدد حملده  َأْحَمـُد"كللهل "المفعكل( كما أ  مضارعية الصليغة فلي ق
وقنائلللله للللله، وفللللي هللللذا إيحللللا  ب سللللالمه وهدايتلللله   -َصلللللَّى هللُا َعَلْيللللِه َوَسلللللَّمَ -

ل يمللا . ويمكللن حمللله علللى األمللر الللذي جللا  فللي صللكرة الخبللر المؤكللد أيل 
للنَّجاشلي  اوترويًضل ا  مؤانسلًة وتلطًفل حمد هللا واشكره على جميل فضله عليا

َصللَّى -با ستجابة وحسن ا متثال، وذل  بأسلكا لين رقيق، وإذا كا  النبي 
قد حمد هللا وشكره نيابة عنه فاألولى أ  يحمد هلك هللا تعلالى  -هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ويثني عليه بما أو ه من نعم. 
وَ  اوفللللي تعللللدد أسللللما  هللا الحسللللنى فللللي قكلللللهل  َن "اْلَمل ــــَك اْلُقــــدس ْلُمــــْنم 

َن"  را من اللذكر والثنلا  والحملد اللذي يحملده خيلر الخللق للنجاشلي  اْلُمَهْيم 
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)أصللحمة( مللل  األحبللاش، قللم إ  اختيللار هللذه األسللما   للرا مللن المال مللة 
ل القهلللار الجبلللار المتكبلللر.. ولكنللله ذكلللر ملللن الكملللا ت الخييلللة، فللللم يقلللل ملللثاًل 

الكملللا ت المطلقلللة   يتسللل  المطلقلللة الملللل  القلللدو  الملللؤمن المهللليمن، وهلللذه 
الكجكد إ  لكاحد منها، كما ذكر )أستاذنا الدكتكر أبك مكسى( فال ُيتصكر في 
الكجكد مِل  مطلق المل  ليس لملكه حدود إ  مل  واحد، وكلل ملل  بعلد هلذا 
المللل  وكللل قداسللة بعللد هللذه القداسللة وكللل ايمنللة بعللد هللذه الهيمنللة إنمللا هللي 

 ت المطلقللللة   تتعللللدد، ولللللك تعللللدَّدت لللللم ُتَعللللد أل  الكمللللا  ناقصللللة   محالللللة
المل     أل كاماًل  اكما ت، فلك اتس  الكجكد لملكين لم يككنا قط مالكين ملكً 

الكامللل يكجلل    محالللة أ  يكللك  أحللدهما فللي حللكزة اآلخللر، وفللي هللذا إيمللا  
وتلللذكير للملللل  بأنللله مهملللا كلللا  فلللي ملكللله وقداسلللته وايمنتللله فهلللك فلللي قبضلللة 

  (1)المل  القدو  المؤمن المهيمن. وتصريف مال 

للطمأنينلللة للللدى النجاشلللي  وفلللي ذكلللر م يلللد ملللن أسلللما  هللا الحسلللنى بلللث  
 ومنحه القكة الالزمة  تخاذ القرار المناس  ب يما  راسخ وبال تردد.

وخاط  العقيدة  -عليه السالم –وكما حمد هللا إليه بي ن له حقيقة عيسى 
النصرانية التي لم يداخلها فسلاد و  تبلديل، وبلين المعنلى الجلام  بلين اإلسلالم 
والنصللرانية، وأنلله خللاتم األنبيللا  والمرسلللين يشللهد بمللا يشللهد بلله مللن صلل  دينلله 

يَســىمللن النصللارى وذللل  بقكلللهل   َ ــُه  "َوَأْشــَهُد َأنَّ  ــَن َمــْرَيَم ُروَُ هللا ، َوَ ل َمُت اَْ
ـه   ـْن ُروح  يَسى، َفَخَلَقُه م  يَنة ، َفَحَمَلْت ب ع  َأْلَقاَها إ َلى َمْرَيَم اْلَبُتول  الطَّيح َبة  اْلَحص 

ََ َ َيد    َوَنَفَخُه" وفي هذا ملن التناسل  وا قتلراا والمؤانسلة  َوَنَفَخُه َ َما َخَلَق آَد

                                                           
، د/ محمللد محمللد أبللك مكسللى، مكتبللة 477البخللاريلينظللر شللرح أحاديللث مللن صللحي   - 1

 م.2001، 2وابة، ا
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" ملن األيملا ، َأْشـَهدُ أل  قكللهل "  يه، كما أنه يقسم عللى ذلل والمالطفة  ما ه
وقللد نبلله بللذل  إلللى مللا يجلل  أ  يراعللى فللي تصللحي  عقيللدة النصللارى، حيللث 

وأنللله رسلللكل هللا وكلمتللله ألقاهلللا إللللى ملللريم  -عليللله السلللالم-شلللرح أملللر عيسلللى 
ـه  وَ  وروح منه، وبهذه الصكرة التشبيهية " (1)البتكل ـْن ُروح  َنَفَخـُه َ َمـا َفَخَلَقُه م 

ََ َ َيد    َوَنَفَخُه"  أشار إللى ملكطن ال للل وهلك عجل هم علن اسلتيعاا أ  َخَلَق آَد
وأ  األملر  -عليله السلالم-بلدو  أا، فلذكر آدم  -عليله السلالم-يكلد عيسى 
 -عليهملا السلالم-ألنه ولد من  يلر أم و  أا، وأ  عيسلى وآدم   هيه أعج 

منه جل  شأنه. ح  و ور  إنما ولدا بنفخة من هللا سبحانه
كما ورد ذل  في قكله  (2)

ِ َكَمَثللِل آَدَم َخَلَقللُه ِمللْن تُللَراا  قُللمَّ َقللاَل َلللُه ُكللْن  َُّ تعللالىل " ِإ َّ َمَثللَل ِعيَسللى ِعْنللَد 
. وفللللي هللللذا م يللللد مللللن اإليضللللاح والتفصلللليل، وتشللللبيه 59َهَيُكللللكُ " آل عمللللرا ل

 للغريلل  بللاأل را ليكللك  أوقلل  فللي الللنفس وأدعللى للقبللكل والتسللليم. ولللذا يقللكل
اإلمام ال مخشريل شبه عيسى بآدم أيل خلق آدم من تراا ولم يكلن قملة أا 
و  أم، وكللذل  حللال عيسللى. فلل   قلللتل كيللف شللبه بلله وقللد وجللد هللك مللن  يللر 
أا، ووجللد آدم مللن  يللر أا وأم  قلللتل هلللك مثيللله فللي إحللدى الطللرفين، فلللال 

 المماقللة مشللاركة   أل يمنل  اختصاصله دونله بلالطرف اآلخلر ملن تشلبيهه بله
علللن العلللادة  اخارًجللل افلللي بعلللض األوصلللاف، وألنللله شلللبه بللله ألنللله وجلللد وجلللكدً 

                                                           
سللم يت َمللْريم الَبتُللكل  نقطاعهللا عللن اأَلزواج وعللن نظللراِ  زمانهللا، ففاقللت نسللاَ  عاَلِمهللا  - 1

المؤلللل ل أبلللك  ، المفلللرداتل )بتلللل(.2/323شلللرًفا وفضلللاًل. ينظلللر بصلللائر ذوي التمييللل ل
هلل(، المحقلقل 502  األصلفهانى )المتلكفىل القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرا ل

دمشلق بيلروت، الطبعلةل  -صفكا  عدنا  اللداودي، الناشلرل دار القللم، اللدار الشلامية 
 هل.1412 -األولى 
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المستمرة، وهما في ذل  نظيرا ، وأل  الكجكد ملن  يلر أا وأم أ لرا وأخلرق 
للعلللادة ملللن الكجلللكد بغيلللر أا، فشلللبه الغريللل  بلللاأل را ليكلللك  أقطللل  للخصلللم 

 (1)وأحسم لمادة شبهته إذا نظر هيما هك أ را مما استغربه. 

 بعد اإليضاح على الكالم وبنا ستاذنا الدكتكر أبك مكسىل " ويقكل أ
 فقد النفس، بطبائ  وأمسها العبارة، صيا ة في البالغية الم ايا من اإلبهام
 العلم من طرف منه لهم يلكح مما يجهلك   بما التعلق على النا  هللا فطر

 عنه،  فلة في النا  ف   الطرف هذا منه يلكح   ما أما وا نكشاف،
 جهتها، من ويأتيها النفس، هذه فطرة إلى يهتدي الذي هك المختار واألسلكا
 .(2)"قيادها له وتسلس زمامها يمتل  وحين ذ

لتصللحي  عقيللدة النصللارى فللي شللأ   مقدمللة وتمهيللد ن لللةوكللل مللا سللبق بم
لدعكتلله إللى تكحيللد هللا فلي العبللادة  ليكلك  ذللل  وسليلة -عليله السللالم-عيسلى 

يَك َلــهُ حيلث عطلل  علللى مللا سلبق قكلللهل "  َوإ نح ــي َأْدُعــوَك إ َلــى هللا  َوْحــَدُ  اَل َشــر 
ولننظلر إللى لطل  ورقلة فلدعاه إللى عبلادة هللا وحلده، َواْلُمَوااَل   َعَلى َطاَعت ـه  " 

.. وأقلر ملر  ملثاًل " وإلى لين القكل م  المدعك، دو  أ  يقكلل آَأْدُعوكَ قكلهل "
ذل  في قبكله لتل  الدعكة واإلصلغا  إليهلا، وبيلا  ملا تشلتمل عليله ملن سلبيل 

                                                           
، المؤل ل أبك القاسم محمكد بن عمرو بلن أحملد، ال مخشلري جلار 1/367الكشافل  - 1

 -بيلللروت، الطبعلللةل الثالثللللة  –هلللل(، الناشلللرل دار الكتلللاا العربلللي 538كفىل هللا )المتللل
. لمحمللللد بللللن علللللي بللللن محمللللد بللللن عبللللد هللا 1/397هللللل. وينظللللر فللللت  القللللديرل 1407

 -هللل(، الناشللرل دار ابللن كثيللر، دار الكلللم الطيلل  1250الشللككاني اليمنللي )المتللكفىل 
 هل.1414 - 1ادمشق، بيروت، 

، د/ محملد محملد أبلك 349ة تحليلية لمسائل عللم المعلانيل خصائ  التراكي  دارس - 2
 ، الناشر/ مكتبة وابة، القاهرة.7مكسى، ا
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، وتقللديم المسللند إليللهنجاتلله وقكملله.   وقللد أك للد للله الخبللر بللأكثر مللن مؤكللد )إ  
ـــــوكَ ) لللللمير الملللللتكلم( عللللللى خبلللللره الفعللللللي ) ( اللللللذي أفلللللاد تأكيلللللد الخبلللللر َأْدُع

كملا أ  بدعكتله وفلي ذلل  تشلريف لله،   -لَّمَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسل-واختصاصه 
تكجيلله الللدعكة للنجاشللي فقللط وذللل  فللي البدايللة دو  قكملله، فلللم يقلللل أدعللككم 

بضللمير الجملل   ليضللعه فللي مكقلل  المسلل كلية وإعللالً  لشللأنه، فلل   فللي  مللثاًل 
مضللارعية حللث  للله علللى ا سللتجابة والطاعللة. و إيمانلله إيمللا  قكملله، وفللي هللذا 

 -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -تلدل عللى تجلدد دعكتله  َأْدُعوَك" الصيغة في قكلهل "
 .له ولقكمه بالدخكل في اإلسالم

 وبقكللهلَوْحـَدُ "  وحدانيلة هللا بقكللهل" وتتجلى براعة البيا  النبكي في تأكيلد
يَك َلــُه"  وهللذا ممللا كللل  للروا الشلر  وأنكاعلله. ل اكحدانيلة ونيًيلللل اتأكيللدً "اَل َشــر 
الللرد علللى النصللارى القللائلين بالتثليللث و يللره، وهللذا يعللد  مللن دقللة  يتناسلل  ملل 

 البيا  النبكي في التأكيد والرد  على المخالفين.

"وقكلللهل " ــه    تللكمإ إلللى إسللالمه أو قللرا دخكللله هيلله َواْلُمــَوااَل   َعَلــى َطاَعت 
ل أصل الدين، وقد  أل  المكا ة على الطاعة والمتابعة   تكك  إ  ممن حصَّ
د ذل  مضارعية الصيغة وقلد آقرهلا علن المصلدر )ا تبلا  واإليملا ( وذلل  أك  

َن َ ـي َوب الَّـذ ي َجـاَءن يفي قكللهل  " لتلدل عللى تجلدد ا تبلا  "َوَأْن َتتَّب َعن ـي َوُتـْنم 
واإليما  واسلتمرارهما، فلاى تعلالى قلد أملر الملؤمنين با تبلا  وأملرهم باإليملا  

ِ َوَرُسللكِلِه  ليثبتللكا وليسللتمروا عليلله، قللال تعللالىل " َيللا َأي َهللا الَّللِذيَن آَمُنللكا آِمُنللكا ِبللاىَّ
. 136َواْلِكتَللاِا الَّللِذي َنلل ََّل َعَلللى َرُسللكِلِه َواْلِكتَللاِا الَّللِذي َأْنللَ َل ِمللْن َقْبللُل" النسللا ل
ِرْ  َعلللِن وقلللال تعلللالىل " اتَِّبلللْ  َملللا ُأوِحلللَي ِإَلْيلللَ  ِملللْن َربِ لللَ  َ  ِإَللللَه ِإ َّ ُهلللَك َوأَْعللل

ََُّ 106اْلُمْشِرِكيَن" األنعامل . وقال تعالىل " َواتَِّبْ  َما ُيكَحى ِإَلْيلَ  ِملْن َربِ لَ  ِإ َّ 
له بهلذه اللدعكة حيلث دعلاه إللى 2َكاَ  ِبَما َتْعَمُلكَ  َخِبيلًرا" األحل اال . وللذا خص 
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سلللل بللله عبللادة هللا وحلللده والمللكا ة عللللى الطاعللة واتباعللله واإليمللا  بللله وبمللا أر 
ــاَءن يحيللث كن للى عنلله بقكلللهل " ي َج ــذ  نح ي " وأكللد  ذللل  ورتبلله عليلله بقكلللهل "الَّ ـْ  َفـ

 بابن عمه وبالصحابة الذين معه وبأ    يتجبر. اوأوصاه خيرً  َرُسوُل هللا "

َصللَّى  -أل  الرسلكل   وجدد اللدعكة وأتلى بلدعكة خاصلة لجنلكد النجاشلي
  َملللن حكلللله ملللن الحاشلللية ومستشلللاريه أيعللللم عللللم اليقلللين  - هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ 

نح ي  فلهلللم مصلللال  شخصلللية فقلللالل " ،اوالرابلللا    ير لللك  باإلسلللالم ديًنللل ـْ  َفــ
َُ َعَلـى  ـاَل ـيَحت ي، َوالسَّ ُْْت َوَنَصْحُت َفاْقَبُلوا َنص  لَّ َأْدُعوَك َوُجُنوَدَك إ َلى هللا  َوَقْد ََ

دعكته لهم بأكثر من مؤكد وأنله مسلتمر فلي نصلحه  وقد أكد َمن  اتََّبَع اْلُهَدى"
التبليلغ والنصل  واإلرشلاد  ،وتبليغ دعكة ربه، وهذه رسالته ورسالة األنبيلا  قبلله
وعلللللليهم أ   ،د نصللللليحته لهلللللملهدايلللللة النلللللا  لصلللللراا هللا المسلللللتقيم، وقلللللد أك للللل

ــيَحت ي يسللتجيبكا لنصللحه ولللذا قللالل " ــاْقَبُلوا َنص   " حيللث عطفهللا بفللا  السللرعةَف
ـيَحت ي والتعبيلر بلفلظ النصليحة " .د لة على طلل  ذلل  ملنهم بلدو  تلرا  " َنص 

عللللى هللدايتهم، فاإلنسلللا      – َصلللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسلللَّمَ  -ممللا يظهللر حرصللله 
وللذا  ينص  إ  من يحبه ويخاف عليله، وفلي هلذا حملل لهلم عللى ا سلتجابة،

ــاَلَُ أعقلل  ذللل  وخللتم بلله رسللالته بقكلللهل " فالسللالم  َعَلــى َمــن  اتََّبــَع اْلُهــَدى" َوالسَّ
واألمللا  لمللن قبللل نصللحه وآمللن بمللا جللا  بلله، وبمفهللكم المخالفللة فللال سللالم و  

والتعبير بالنصيحة يدل عللى  أما  لمن أعر  ولم يؤمن ولم يقبل النصيحة.
 على هدايتهم وح  الخير لهم. – َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - لنبياحرص 

 في هذه الرسالة يجد أنها صليغت بدقلة وحكملة وتلطل  وترقلق،والنارر  
يتناسلللل  ذللللل  ملللل  شخصللللية المللللدعك )النجاشللللي( ومللللا عللللرف عنلللله مللللن حبلللله 

فيهللا تناسللق وتللرابط عجيلل  بللين مفرداتهللا وجملهللا، وفيهللا إيضللاح و  للمسلللمين،
وتفصلليل وبيللا  للحقللائق المشللتركة بللين األديللا ، وفيهللا تقللديم النصلل  والللدعكة 
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، وقلللد م دو  تهديلللد و  وعيلللد لملللن علللرف عنللله قناعتللله باإلسلللالمبقبلللكل اإلسلللال
من األلكا  البالغية وكا   افيها كثيرً  – َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - استخدم النبي

عللن حسللن اختيللار الصلليغ  أبرزهللا التشللبيه والتأكيللد وبراعللة ا سللتهالل، فضللاًل 
إللللى ترقيلللق قلللل  النجاشلللي وجنلللكده واسلللتمالتهم لهلللذا اللللدين  والتراكيللل  وصلللكً  

  الحنيف.
 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

. إلى  رسالته : اثانيً   (1)هرقل عظيم الرَو

َصللَّى -َأ َّ َرُسلكَل هللا  -َرِ لَي هللا َعْنُهَملا-ُرِوَي َعلْن َعْبلِد هللا ْبلِن َعبَّلا   
ْسللاَلِم َوَبَعللَث ِبِكَتاِبللِه ِإَلْيللِه َمللَ   -هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ  َكتَللَ  ِإَلللى َقْيَصللَر َيللْدُعكُه ِإَلللى اإْلِ

َأْ  َيْدَفَعللُه ِإَلللى َعِظلليِم  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -ِدْحَيللَة اْلَكْلِبلليِ  َوَأَمللَرُه َرُسللكُل هللا 
ــدس " ب ْســم  هللا ُبْصللَرى ِلَيْدَفَعللُه ِإَلللى َقْيَصللَر....وِهيِهل ــن ُمَحمَّ يم ، م  ح  ــرَّ ْحَمن  ال ــرَّ  ال

وَ ، َسـاَلَي َعَلـى َمـن اتََّبـَع اْلُهـَدى، َأمَّـا  ـيم  الـرس َرْقـَل َعظ  َعْبد  هللا َوَرُسول ه  إ َلى ه 
َ ، َأْســل ْم َتْســَلْم، َوَأْســل ْم ُيْنت ــَك هللا َأْجــَرَك  ْســاَل َعاَْلــة  اإلْ  نح ي َأْدُعــوَك َ د  ـْ  َبْعــُد: َفـ

َتيْ  ـيح يَن، َوَيـا َأْهـَل اْلك َتـاب  َتَعـاَلْوا إ َلـى َ ل َمـةس َمرَّ ْن َتَولَّْيَت َفَعَلْيـَك إ ْثـُم اأْلَر يس  ، َفْ  ن 

                                                           
، كلا  يحكلم إمبراطكريلة واسلعة، تكز علت  - 1 هك هرقل قيصلر اللروم اإلمبراطلكر البي نطلي 

وحكملللت نصللل  العلللالم  -العلللالم المتملللد   فلللي ذلللل  اليلللكم-مللل  اإلمبراطكريلللة اإليرانيلللة 
ت لها و يات واسعة  ني ة متمدنة راقية، في القارات اللثاللل أوربلا، وآسليا، تقريبا، وكان

وإفريقيللا، وخلفللت الدولللة الروميللة الكبللرى التللي خضلل  لهللا العللالم القللديم.. ينظللر السلليرة 
. علللي أبللك الحسللن بللن عبللد الحللي بللن فخللر الللدين 398النبكيللة ألبللي الحسللن النللدويل

شلق، الطبعلةل الثانيلة عشلرة دم –ار ابلن كثيلر هلل(، الناشلرل د1420الندوي )المتلكفىل 
 هل.1425 -
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ـا  ًُ ـَنا َبْع ُُ ـَذ َبْع ْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد إ الَّ هللا َواَل ُنْشر َك ب ه  َشْيًئا َواَل َيتَّخ  َسَواءس ََ
ْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ب َأنَّا ُمْسل ُموَن".َأْرَباًبا م ن ُدون  هللا   (1)َفْ 

جللا ت هللذه الرسللالة مللكج ة بليغللة وا للحة محكمللة السللب  بديعللة الللنظم، 
يم ، حيث بدأت بالبسملة فبيلا  المرِسلل والمرَسلل إليلهل " ح  ْحَمن  الـرَّ ب ْسـم  هللا الـرَّ

رَ  وَ "م ن ُمَحمَّدس َعْبـد  هللا َوَرُسـول ه  إ َلـى ه  ـيم  الـرس أيل هلذا المكتلكا ملن  ْقـَل َعظ 
محمللللد، ففيهللللا إيجللللاز بالحللللذف ل سللللرا  ببيللللا  حقيقللللة المرِسللللل ليكللللك  أقللللرا 
لالتبللا ، فهللك عبللد هللا ورسللكله، أو التقللديرل مللن محمللد سللالم  بتقللديم المسللند 
لبيا  عظم من لته وأ  ما أتى به عظيم يج  اإليما  به وا نقياد له، وقكللهل 

" إشارة إلى أنه جام  بين اتصافه بكمال العبكدية "َوَرُسول ه   قم قكلهلهللا" َعْبد  "
وجمللال الرسللالة، وإشللعار بأنلله كامللل مكمللل وأنلله دا  للخلللق إلللى العبللادة التللي 
خلقكا ألجلها وإيما  إلى التعريض بالنصارى في  لكهم في حق نبيهم وقلكلهم 

ر،  احلللد ملللن كلللكنهم عبلللادً أ  المسلللي  هلللك ابلللن هللا  أل  حكلللم الرسلللل كلهلللم وا
م ذكر " " ليصلير ملن بلاا الترقلي، وأل  العبكديلة ر "َرُسول ه   علىَعْبد  هللا" وقد 

ـيم  تعالي أقرا طرق العباد إليه. وبدو  إفلراا أو تفلريط قلالل " َرْقـَل َعظ  إ َلـى ه 
وَ " مله عليهلا، وهيله علدول علن ذكلره بالملل  أو  الرس أي ملن تعظمله اللروم وتقدِ 
مارة، فلم يقلل مل  الروم  ألنه   ُمل  له و  لغيره إ  بحكم دين اإلسلالم، اإل

                                                           
. حيلللث وردت الرسلللالة  لللمن 256/ 2اللؤللللؤ والمرجلللا  هيملللا اتفلللق عليللله الشللليخا ل  - 1

( من حديث ابلي سلييا  قلالل )حلدقني حديث طكيل رواه الشيخا  عن ابن عبا  )
( النبلي )باا كتلاا  -( من كتاا الجهاد162ابك سييا  من هيه...( رقم الحديث )

( كتلللاا بلللد  7، رقلللم الحلللديث )42/ 1إلللى هرقلللل يلللدعكه إللللى اإلسلللالم. وفلللت  البلللاريل 
( كتلاا الجهلاد. تحقيلقل محملد 1773رقم الحديث )3/1393الكحي، وصحي  مسلمل 

 لبنا . -فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  الترال العربي، بيروت
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ه رسللكل هللا  ه مللن  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -و  سلللطا  ألحللد إ  مللن و   أو و  
ــيم  أذ  للله، ولللم يقللل إلللى هرقللل فقللط، بللل أتللى بنللك  مللن المالطفللة فقللالل  "َعظ 

وَ " ـــرس دمكنللله وقلللد أملللر هللا تعلللالى ب  نلللة القلللكل لملللن أي اللللذي يعظمكنللله ويق ال
ُيلللدعى إللللى ا سلللالم فقلللال تعلللالىل " اْدُ  ِإَللللى َسلللِبيِل َربِ لللَ  ِباْلِحْكَملللِة َواْلَمْكِعَظلللِة 

. وقال تعالىل " َفُقكَ  َلُه َقْكً  َليِ ًنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى 125اْلَحَسَنِة.." النحلل
 (1). و ير ذل .44" طهل

ومعنللاهل سلللم مللن عللذاا هللا مللن  " َســاَلَي َعَلــى َمــن اتََّبــَع اْلُهــَدى"وقكلللهل 
أسلم، وألنه للم يسللم فلليس هلك مملن اتبل  الهلدى، ولليس الملراد بله التحيلة وإ  
كا  اللفظ ُيشِعر به ويكك  المراد الدعا  لمن يتب  الهلدى، أو تكلك  متضلمنة 
معنلللى األملللر وكأنللله يقلللكلل اتبللل  الهلللدى ليكلللك  لللل  السلللالم واألملللن واألملللا ، 

تبلل  الهللدى ولللم يللؤمن فللال سللالم و  أمللا  للله، وهللي وتللكمإ إلللى أ  مللن لللم ي
عليلله  -مسلتمدة مللن القللرآ  الكللريم حيللث كللا  مللن جملللة مللا قاللله سلليدنا مكسللى

اَلُم َعَلى َمِن اتََّبَ  اْلُهَدى" طهل -السالم . ونك ر قكلهل 47وأخكه لفرعك ل " َوالسَّ
" اللذي أرسلل  لكثرته وعظمته وليعم ويشمل كل من آمن واتبل  هلدى هللا "َساَلَي

 به الهادي.
نح ي  وبعد أ  حياهم في مفتت  رسالته جا  بمضمكنها بقكلهل " َأمَّا َبْعُد: َفْ 

 َ ْسـاَل َعاَْلة  اإلْ  " أيل بدعكتله، وهلك كنايلة علن الشلهادتين أيل شلهادة َأْدُعوَك َ د 
أ    إللله إ   هللا وأ  محمللًدا رسللكل هللا، والبللا  بمعنللى إلللى، أي أدعللك  إلللى 

الم. وهللك خبللر مؤكللد بللأكثر مللن مؤكللد تضللمن معنللى األمللر للترقيللق فللي اإلسلل
                                                           

ؤلل ل أحملد بلن محملد بلن أبلى . الم1/79، وإرشلاد السلاريل1/37ينظر فت  البلاريل  - 1
بكر بن عبد المل  القسطالني القتيبي المصري، أبك العبلا ، شلهاا اللدين )المتلكفىل 

 هل.1323هل(، الناشرل المطبعة الكبرى األميرية، مصر، الطبعةل السابعة، 923
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القللللكل واللللللين لمللللن ُيللللدعى ل سللللالم، أيل آمللللر  بكلمللللة التكحيللللد فهللللي شللللعار 
 اإلسالم ودعكاه التي يدعى إليها األمم.

إعلال   -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ  -  لمير النبلي إللى" َأْدُعـووإسناد الفعلل "
لشللأ  هللذه الللدعكة، وحسللن اسللتدعا  للمللدعك وحللِث للله علللى اإلجابللة، فالللذي 

    بنفسه.  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -يدعكه هك أكرم الخلق 
"وقكلهل " َتْين   -ملن جكامل  كلمله  َأْسـل ْم َتْسـَلْم، َوَأْسـل ْم ُيْنت ـَك هللا َأْجـَرَك َمـرَّ

وهك في  اية اإليجاز والبال ة وجم  المعاني، م  ما  -مَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ 
شللامل لسللالمته مللن خلل ي الللدنيا بللالحرا  َتْســَلْم"هيلله مللن بللدي  التجنلليس فلل   "

والسللبي والقتللل وأخللذ الللذراري واألمللكال ومللن عللذاا اآلخللرة، وهيلله بشللارة لمللن 
دخلللل فلللي اإلسلللالم عاملللة أنللله يسللللم ملللن اآلفلللات، وأ  ذلللل    يخلللت  بهرقلللل 

" ه، وكذا قكلهل "وحد َتْين   افهك عام فلي حلق ملن كلا  مؤمًنل ُيْنت َك هللا َأْجَرَك َمرَّ
 .َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -بنبيه قم آمن بمحمد 

"وقكلللهل "   َتْين  هيحتمللل التأكيللد، َأْســل ْم" بتكللرار" َوَأْســل ْم ُيْنت ــَك هللا َأْجــَرَك َمــرَّ
لللدخكل فلي اإلسلالم والثلاني لللدوام عليله، كملا ويحتمل أ  يكك  األملر األول 

ِ َوَرُسكِلِه.." النسلا ل . وهلك 136في قكله تعالىل " َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنكا آِمُنكا ِباىَّ
َتْيِن ِبَملللللللا َصلللللللَبُروا .."  مكافلللللللق لقكلللللللله تعلللللللالىل " ُأوَلِ لللللللَ  ُيْؤتَلللللللْكَ  َأْجلللللللَرُهْم َملللللللرَّ

بنبيله قلم آملن بمحملد  اككنه كا  مؤمًنل.، وإعطاؤه األجر مرتين ل54القص ل
، ويحتمللللل أ  يكللللك  تضللللعيف األجللللر للللله مللللن جهللللة َصلللللَّى هللُا َعَلْيللللِه َوَسلللللَّمَ -

لللدخكل أتباعلله، ويحتمللل أ  يكللك   اإسللالمه ومللن جهللة أ  إسللالمه يكللك  سللببً 
 ا" قانًيلَأْسـل مْ أيل   تعتقد في المسي  ما تعتقده النصلارى، و" " أوً  َأْسل مْ قكلهل "
"يل ادخللل فللي ديللن اإلسللالم، ويجللكز أ  يتعلللق قكلللهل "أ َتْين  بتسلللم أيضللا  َمــرَّ

على طريق التناز  أي تسلم مرة في اللدنيا ملن القتلل أو أخلذ الج يلة وملرة ملن 
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بشفقته وحرصه على إسالمه لككنه  اوتكرير أسلم مبالغة وإيذانً  ،عقاا العقبى
الكتللاا بدعائلله إلللى  سللب  إسللالم خلللق كثيللر وهيلله نفلل  كبيللر. ولللم يصللرح فللي

بالرسلالة لكلن ذلل  منطلك فلي قكللهل "  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -الشهادة للنبي 
ــَدى"،  ــَع اْلُه ــن اتََّب ــى َم ــاَلَي َعَل َ وفللي قكلللهل "َس ــاَل ْس ــة  اإلْ  َعاَْل "، وفللي َأْدُعــوَك َ د 

وأمللا  فلل   جميلل  ذللل  يتضللمن اإلقللرار بالشللهادتين. وهللك سللالم َأْســل ْم" قكلللهل "
 (1. )(ُيْنت كَ  وَتْسَلْم وأجر متجدد ومستمر دل  عليه مضارعية الصيغة في )

""والكصل بين الجملتين  َتْين  يبلين  َأْسل ْم َتْسَلْم، َوَأْسـل ْم ُيْنت ـَك هللا َأْجـَرَك َمـرَّ
أ  أجر اإلسالم وفكائده   تقتصر فقلط عللى السلالمة فلي اللدنيا وإنملا تتعلدى 

، وحسللللن الكصللللل اتحللللاد المسللللند فللللي اإلللللى اآلخللللرة بللللأ  يللللكفى أجللللره مضللللاعفً 
الجملتللللين. وقللللد عقبللللت الجملتللللا  ببيللللا  علللللة األمللللر باإلسللللالم وهللللك السللللالمة 

الحللث  علللى  وإعطللا  األجللر مللرتين، وهللذا أقللكى فللي إقبللات المعنللى وأبلللغ فللي
"آكلد فلي اللنفس  -رحمله هللا-كما يقكل العللكي  اإلسالم، ف قبات الشي  معلاًل 

 (2)عن التعليل" امن إقباته مجردً 

وبعللد هللذا الكعللد بمضللاعفة األجللر إ  أسلللم وآمللن واتبلل  النبللي ومللا أنلل ل 
ْن َتَولَّْيـَت عليه جا  بالكعيد والتخكيف وبما يقابله بهلذا الشلرال " ـْ  َفَعَلْيـَك إ ْثـُم َف

                                                           
المؤلل ل  .1/78، ومرقلاة المفلاتي ل5/114، وإرشلاد السلاريل1/38ينظر فت  البلاريل - 1

عللللي بلللن )سللللطا ( محملللد، أبلللك الحسلللن نلللكر اللللدين الملللال الهلللروي القلللاري )المتلللكفىل 
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ــــيح يَن"  أيل فلللل   تكليللللت أيل أعر للللت عللللن اإلجابللللة والللللدخكل فللللي  (1)اأْلَر يس 
اإلسالم، ويقكل الرا  ل "والتكلي قلد يكلك  بالجسلم وقلد يكلك  بتلر  اإلصلغا  

- ففيهللا اسللتعارة تبعيللة حيللث شللبه عللدم اسللتجابته لللدعكة النبللي (2)وا ئتمللار" 
لللله وعلللدم إيمانللله، بملللن يعلللر  بكجهللله وجسلللده علللن  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ 

الشي  بجام  اإلعرا  فلي كلل، وقلد صلكرت ا سلتعارة هلذا المعنلى وأبرزتله 
في صلكرة الشلي  المحلس، وبينلت هلكل وقلب  ملن للم يسلتج  ل يملا  بنفسله 

في صد   يره بتكليه  اوجعلته في صكرة من أصر على غيه وعناده وكا  سببً 
 وإعرا ه. 

لم تدخل في اإلسالم فال تحل بين الفالحلين وبلين اإلسلالم،  والمعنيل إ 
أل  كلل ملن كلا  يل ر  فهلك عنلد العلرا فلالح   والمراد بالفالحين أهل مملكته

سللكا  كللا  يلللي ذللل  بنفسلله أو بغيللره. وقيلللل األجللرا ، وقيلللل الخللدم والخللكل  
لصده إياهم عن الدين. قال الخطابيل أراد إ  علي  إقم الضعفا  واألتبا  إذا 

له  أل  األصا ر أتبا  األكابر. وقيلل كا  أهل السلكاد أهلل  الم يسلمكا تقليدً 
حة وكانكا مجكًسا، وأهل اللروم أهلل صلناعة، فلاعلمكا بلأنهم وإ  كلانكا أهلل فال

كتاا بأ  عليهم إ  لم يؤمنكا من اإلقم مثل إقم المجك  الذين   كتاا لهم، 
وفلللي الكلللالم إيجلللاز حلللذف دل المعنلللى عليللله وهلللكل فللل   عليللل  مللل  إقمللل  إقلللم 

ه علللى اسللتمرار األريسلليين  ألنلله إذا كللا  عليلله إقللم األتبللا  بسللب  أنهللم تبعللك 
 .الكفر فأل  يكك  عليه إقم نفسه أولى، وهذا يعد من مفهكم المكافقة

                                                           
هللك جملل  أريسللي وهللك منسللكا إللللى أريللس بللكز  فعيللل، وقللال ابللن سللليده  األريسلليينل - 1

األريللس األكللار أي الفللالح، وقيلللل األريللس هللك األميللر وقيللل فللي تفسلليره  يللر ذللل  .. 
 . 1/38ظر فت  الباريلين
 المفرداتل )ولي(. - 2
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مفيد للحصلر أيل لليس إقمهلم إ  عليل ، مبالغلة فلي  "َعَلْيَك"وتقديم لفظ  
ْرَر ُأْخــَرى تحم لل اإلقللم، و  يعللار  بقكللله تعللالىل  َر ي و  ُر َوار  . 7" ال مللرل"َواَل َتــر 

يلللره، ولكلللن الفاعلللل المتسلللب  والمتللللبس بالسلللي ات أل  وزر اإلقلللم   يتحملللله  
 (1)يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه.

وفللللي أسلللللكا القصللللر زيللللادة حللللث  علللللى الللللدخكل فللللي اإلسللللالم، حتللللى   
، يتحمل إقمهم ووزرهم، ومعلكم ما للقصر من من للة عاليلة فلي تأكيلد المعلاني

أننللا لللك رتبنللا أسللالي   ولللذا يقللكل أسللتاذنا الدكتكر/صللب اح درازل "ومللن الكا لل 
حسلل  قللكة التأكيللد لكللا  القصللر قمللة و ايللة،  اتصللاعديً  االتككيللد وأدواتلله ترتيًبلل

ألنله يشلتمل عللى جملتلين، فهلك تركيل  شلديد فلي   وذل  أنه تككيد فكق تككيد
 (2)"األسلكا

ــــيح يَن"  وفللللي قكلللللهل "  مجللللاز مرسللللل عالقتلللله الج ئيللللة حيللللث عبللللر اأْلَر يس 
وأراد جميللل  رعايلللاه وكلللل مللن هلللم تحلللت حكمللله، فللل   للللم بللالفالحين المللل ارعين 

للل إقللم عللدم إيمللانهم. وعبللر باألريسلليين ألنهللم أ للل  أهللل مملكتلله،  يللؤمن تحم 
 وأسر  انقياًدا ف ذا أسلم أسلمكا وإذا امتن  امتنعكا.

ـيح يَن" وقد تقلال " للتلاب  والمتبلك  والمعنلى فلي الحلديث صلال  عللى  اأْلَر يس 
راد التاب  فالمعنىل إ  علي  مثل إقم التاب  ل  على تر  الرأيين، ف   كا  الم

  كللللا  المللللراد المتبللللك  فكأنلللله قللللالل فلللل   عليلللل  إقللللم إالللللدخكل فللللي اإلسللللالم، و 

                                                           
 .1/38ينظر فت  الباريل  - 1
، د/ صلللب اح دراز، مطبعلللة 9أسلللالي  القصلللر فلللي القلللرآ  الكلللريم وأسلللرارها البالغيلللةل  - 2
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المتبكعين، وإقم المتبكعين يضاع  بحس  ما وق  لهم من عدم اإلذعا  إلى 
 (1)الحق من إ الل أتباعهم.

على إيمانهم، وإشارة إلى شي  من زيغ أهل الكتابين علن حقيقلة  اوحرًص 
ْيَنَنــا إسللالم الكجلله ر نللاداهم بقكلللهل  "َْلــا َأْهــَل اْلك َتــاب  َتَعــاَلْوا إ َلــى َ ل َمــةس َســَواءس ََ

حيللث طلل  مللنهم ا جتمللا  ، وهيلله نللك  ملن التلطلل  والللين فللي القلكلَوَبْيـَنُكْم" 
المكلللا  الملللراد  بمن للللةة المجتمللل  عليهلللا عللللى كلملللة سلللكا ، وقلللد جعللللت الكلمللل

ا جتما  عنده. والمراد بالكلمة هنا الكلالم اللكجي  حيلث جلا  بيانهلا وتفسليرها 
بعلللد ذلللل ، ففيهلللا مجلللاز مرسلللل، عالقتللله الج ئيلللة، وكأنللله يشلللير بلللذل  إللللى أ  
النجللاة واألمللن واألمللا  لهللم فللي الللدنيا واآلخللرة متكقلل  علللى شللي  قليللل وهللك 

ــه    عليلله مللا بعللده. وقكلللهل أسللا  وأصللل يتكقلل ــر َك ب  ــَد إ الَّ هللا َواَل ُنْش "َأالَّ َنْعُب
ـن ُدون  هللا ـا َأْرَباًبـا م  ًُ ـَنا َبْع ُُ َذ َبْع " بيلا  لتلل  الكلملة وتك لي  َشْيًئا َواَل َيتَّخ 

لهللا وقللد تمكللن فللي قلللكبهم أيمللا تمكللن، وقللد جللا  فللي هللذه المجادلللة بحجللة   
تهم إلى تخصي  هللا بالعبادة ونبذ عقيدة إشرا  وهك دعك  يجدو  عنها مكئاًل 
   يره في اإللهية.

وهيلله تعللريض بللاليهكد والنصللارى فلللي قللكلهم كمللا أخبللر القللرآ ل " َوَقاَللللِت 
ِ" التكبلةل َُّ ِ َوَقاَللِت النََّصلاَرى اْلَمِسلليُ  اْبلُن  َُّ . وتعللريض 30اْلَيُهلكُد ُعَ ْيلٌر اْبللُن 

قكه من التحريم والتحليل. فقد روي أنه لما ن لت بمن أطاعكا أحبارهم هيما أحد
ِ" التكبةل َُّ ، قال عدي بن حاتمل 31" اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْاَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِ  
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، قلالل ألليس كلانكا يحللك  لكلم ويحرملك  فتأخلذو   َُّ ما كنا نعبدهم يا رسلكل 
  (1)بقكلهم  قالل نعم. قالل هك ذا .

ــا  وجللا  تكجيلله الخطللاا للمسلللمين بقكلللهل " ْن َتَولَّــْوا َفُقوُلــوا اْشــَهُدوا ب َأنَّ َفــْ 
ــل ُموَن" أيل فلل   تكلللكا عللن الكلمللة السللكا  فأشللهدوهم أنكللم منقللادو  إليهللا،  ُمْس

وهلللذا مبالغلللة فلللي المباينلللة لهلللم، أيل إذا كنلللتم متلللكلين علللن هلللذه الكلملللة، ف نلللا 
لم بالشلهادة عللى سلبيل المبالغلة، إذ خلرج قابلك  لها ومطيعك . وعبر عن الع

ذللل  مللن حيلل  المعقللكل إلللى حيلل  المشللهكد، وهللك المحضللر فللي الحللس. وهللذا 
أمللللر بلللل عالم بمخللللالفتهم ومللللكاجهتهم بللللذل ، وإشللللهادهم علللللى معنللللى التللللكبيخ 
والتهديد، أي سترو  أنتم أيها المتكلك  عاقبة تكليكم كيف يكلك . فقلد لل متكم 

عترفكا وتسلمكا بأنا مسلمك  دونكم، وهلذا كملا يقلكل الحجة، فكج  عليكم أ  ت
الغاللل  للمغلللكا فللي جللدال أو صللرا ، أو  يرهمللال اعتللرف بللأني أنللا الغاللل ، 
وسلم لي الغلبة، ويجكز أ  يكك  من باا التعريض، ومعناهل اشهدوا واعترفكا 

 (2)بأنكم كافرو  حيث تكليتم عن الحق بعد رهكره.

باإلرسللال إلللى هرقللل دو   يرهللا مللن  والحكمللة فللي تخصللي  هللذه اآليللة
اآلي أنه نصراني، والنصارى جمعت هذه األمكر الثالقلة عبلدوا  يلر هللا وهلك 
 اعيسللى، وأشللرككا بللاى فقللالكا إنلله قالللث قالقللة، واتخللذوا األحبللار والرابللا  أرباًبلل
من دو  هللا، وقد اشتملت هلذه الجملل القليللة التلي تضلمنها هلذا الكتلاا عللى 

ــل ْم"هل األمللر بقكللل ــَلْم"والتر يلل  بقكلللهل  "َأْس ــك"" "َتْس ْن  وال جللر بقكللله " َوُينت  ـْ  َفـ
                                                           

 .1/371الكشافل - 1
المؤلل ل محملد بلن يكسل  الشلهير بلأبي حيلا  . 2/508ينظر تفسلير البحلر المحليطل - 2

الشلليخ علللي محمللد معللك ،  -األندلسللي، تحقيللق ل الشلليخ عللادل أحمللد عبللد المكجللكد 
 م. 2001 -هل  1422 -1لبنا / بيروت، ا -دار النشر ل دار الكت  العلمية 
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" وفي هذا من َْلا َأْهَل اْلك َتاب   " والد لة بقكلهل "َفَعَلْيكَ " والترهي  بقكلهل "َتَولَّْيتَ 
صلللى هللا -البال للة مللا   يخفللى، وكيللف   وهللك كللالم مللن ُأوتللي جكاملل  الكلللم

  (1)عليه و سلم.
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 (2) سرى عظيم فار . إلى  رسالته : اثالثً 

عبلد هللا بللن    -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ  -قلال ابلن سلعدل "بعلث رسلكل هللا
إلى كسرى يدعكه إلى اإلسالم وكت  معه كتاًبا، قال عبد  حذافة السهمي  
، فقلللرل عليللله،  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -ليللله كتلللاا رسلللكل هللا  إهللال فلللدفعت 

قالل" اللَُّهمَّ    -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -فأخذه فم قه، فلما بلغ ذل  رسكل هللا  
ْق ُمْلَكُه"  (3). َم ِ 

                                                           
. المؤللللل ل شللللمس 1/268، وشللللرح البخللللاري للسللللفيريل1/38ينظللللر المرجلللل  السللللابقل - 1

هللل(، حققلله وخللرج 956ن عمللر بللن أحمللد السللفيري الشللافعي )المتللكفىل الللدين محمللد بلل
لبنلللا ،  –أحاديثلللهل أحملللد فتحلللي عبلللد اللللرحمن، الناشلللرل دار الكتللل  العلميلللة، بيلللروت 

 م. 2004 -هل  1425الطبعةل األولى، 
ِكسلرى بلن هرمل  عظليم الفللر  فلي العلراق وحكاليهلا، وكلل مللن ملل  الفلر  يقلال لللهل  - 2

لللل  المنلللذر عللللى العلللرا، وهلللك اللللذي قصلللده سللليف بلللن ذي يللل   كسلللرى، وهلللك اللللذي م
يستنصره على الحبشة، هبعث معه قائًدا من قكاده في جنلد ملن اللديلم، فلافتتحكا الليمن، 

. المؤللل ل 2/67ونفللكا السللكدا  منهللا، وأقللامكا هنللا .. ينظللر تهللذي  األسللما  واللغللاتل
هل(، دار الكت  العلمية، 676أبك زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النكوي )المتكفىل 

 لبنا . –بيروت 
تللللاريخ و ، 28كتللللاا األمللللكالل صو ، 223/ 1ابللللن سللللعدل  –ينظللللر كتللللاا الطبقللللات  - 3

تللللللاريخ و . 163/ 18دا النللللللكيريل نهايللللللة ا را فللللللي فنللللللك  األو ، 2/654الطبللللللريل 
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 وكا  نصهل
ـــيم   ْحَمن  الـــرحيم، مـــن محمـــد رســـول هللا إ َلـــى   ْســـَرى َعظ  "ب ْســـم   َّ  الـــرَّ

، َسالَُ  َّ  َعَلى َمن  اتَّبَ  َد َأنَّ ال إ َلـَه َفار  س َع اْلُهَدى َوَآَمَن باَّللَّ َوَرُسول ه ، َوَشه 
َيـة   َّ    َ ـًدا َعْبـُدُ  َوَرُسـوُلُه، َوَأْدُعـوَك َ َدا يَك َلـُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ إ ال  َُّ َوْحَدُ  ال َشـر 

رَ  ْنـذ  نح ي أنـا َرُسـوُل  َّ  إ َلـى النَّـا   َ افَّـًة أُل ـْ  ـقس  َعرَّ َوَجلَّ، َف َمـْن َ ـاَن َحي ـا َوي ح 
ْيَت، َفْ نَّ إ ْثَم اْلَمُجو   َعَلْيَك"  ْن َأََ 1)اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاف ر يَن، َفَأْسل م َتْسَلْم، َفْ 

 

 ( 

ب ْســم  هللا افتتحللت هللذه الرسللالة بالبسللملة قللم بيللا  المرِسللل والمرَسللل إليللهل "
ــدس  ــن ُمَحمَّ يم ، م  ح  ْحَمن  الــرَّ ــار  س رســول الــرَّ ــيم  َف ــى   ْســَرى َعظ  أيل هللذا  "هللا إ َل

لبيلا  حقيقلة المرِسلل ليكلك   االمكتكا من محمد، ففيها إيجاز بالحلذف إسلراعً 
إشلارة إللى أنله مرسلل ملن عنلد هللا، وقكللهل " رسـول هللاأقرا لالتبا ، وقكلهل "

ـيم  َفـار  س إ َلـى " مله عليهلا، وهيله عللدول  "  ْسـَرى َعظ  أي ملن تعظمله فلار  وتقدِ 
عن ذكره بالمل  أو اإلمارة، فلم يقلل مل  فار   ألنه   ُمل  له و  لغيره إ  

ه رسلكل هللا  َصللَّى هللُا َعَلْيلِه -بحكم دين اإلسالم، و  سللطا  ألحلد إ  ملن و  
ه ملللن أذ  لللله، وللللم يقلللل إللللى كسلللرى فقلللط، بلللل أ -َوَسللللَّمَ  تلللى بنلللك  ملللن أو و  

يم  المالطفة فقالل  أي الذي يعظمكنه ويقدمكنه إ نة له في القكل  "َفار  س "َعظ 
  عل ه يسلم.

                                                                                                                                                  

== 

تللأليفل  .247/ 3السلليرة الحلبيللةل و ، 340/ 1إمتللا  األسللما ل و ، 509/ 2اإلسللالمل 
 لبنا . –بيروت  –هل(، دار الفكر 1044اإلمام علي بن برها  الدين) ت الحلبي، 

. 296/ 6، وصلللب  ا عشلللىل 601/ 3وزاد المعلللادل . 2/654ينظلللر تلللاريخ الطبلللريل - 1
، 110( ص53ومجمكعللة الكقللائق السياسللية للعهللد النبللكي والخالفللة الراشللدةل الكقيقللة )

ودبلكماسللية النبللي محمللد  ،307، والرحيللق المختللكمل ص767ومنهللاج الصللالحينل ص
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َد َأنَّ وقكللهل " َسالَُ  َّ  َعَلى َمن  اتََّبَع اْلُهـَدى َوَآَمـَن بـاَّللَّ َوَرُسـول ه ، َوَشـه 
يَك َلــُه، َوَأنَّ ُمحَ  ــًدا َعْبــُدُ  َوَرُســوُلُه"ال إ َلــَه إ ال  َُّ َوْحــَدُ  ال َشــر  جللا ت حيللث  مَّ

الجملة دعائية اسمية لتدل عللى أ  هلذا السلالم واألملا  قابلت ودائلم لكلل ملن 
قيللد هيلله  َعَلــى َمــن  اتََّبــَع اْلُهــَدى"اتبلل  هللداه وآمللن بعبللده ومصللطفاه،  وقكلللهل " 

 لللرا ملللن الدقلللة وا حتيلللاا فلللي التسلللليم ، كملللا يقلللكل أسلللتاذنا اللللدكتكر أبلللك 
َصللَّى هللُا  -فهك سالم وعاهيلة ودعلا  لملن اتبل  الهلدى، ورسلكل هللا   مكسىل
  يدعك بالخالص والنجاة من الشلر والعيلكا إ  لملن آملن بلاى  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

الللذي يللدعكه للله، أو كللا  علللى شللي  مللن الحللق فللي معتقللده، ولهللذا لللم يكجلله 
هلللدى، وبهلللذا تكلللك  السلللالم هنلللا إللللى كسلللرى، وإنملللا جعلللله سلللالما لملللن اتبللل  ال

الرسللالة قللد بللدأت رسللالة مؤنسللة قللم احتاطللت فللي التعبيللر، فلللم تطللل  مللن هللا 
السللالمة لمللن كفللروا بلله، وفللي هللذا إ للرا  للمخاطلل  باتبللا  الهللدى ليكللك  مللن 
بين أهل السالم والبرا ة والخالص من الشرور واآلفات، وهي ُمَلكِ حة من وجه 

اة لمن حلاد علن الهلدى أو علاداه، وكلأ  آخر إلى أنه   أما  و  سالم و  نج
، وورا  اوإ للراً  وتحللذيرً  اووعيللدً  اهلذه الطريقللة فللي الصلليا ة َتْطللكي ورا هللا وعللدً 

كل هلذا اعتلداد وققلة بالغلبلة، وأ  صلاح  هلذه الرسلالة حلين يؤكلد أ  السلالم 
واألمللا  والنجللاة لمللن سللل  طريللق الللدين الللذي يللدعك إليلله، وأ  الكيللل والثبللكر 
لمن عاند ف   هذا   يصدر إ  عن فضل اعتداد وإحسا  مسلتحكم بالنصلر 

ي من لللة كسللرى والغلبللة وخصكصللا حللين يكجلله مثللل هللذا الخطللاا لمللن هللك فلل
 (1)عظيم فار .. 

والتعريللف فللي الهللدى يعللم ويشللمل الرسللل السللابقين ومللا جللا وا بلله، وكللذا 
والتفصلللليل ولللللذا جللللا  البيللللا  إبهللللام وإجمللللال، فييلللله ‘ اإليمللللا  بللللالنبي الخللللاتم
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َد َأنَّ ال إ َلــَه إ ال  َُّ َوْحــَدُ  ال والتخصللي  بقكللله : "َوَآَمــَن بــاَّللَّ َوَرُســول ه ، َوَشــه 
يَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُ  َوَرُسوُلُه"  فالبد من اإليما  باى وبرسكله الخاتم، َشر 

واإليضلللاح بعلللد اإلبهلللام أو التفصللليل بعلللد اإلجملللال  فهلللذا هلللك الهلللدى الكاملللل،
لتشللكيق إلللى المعنللى فللي الحللديث النبللكي وتهي للة المخاطلل  طريللق مللن طللرق ا

لتلقيه، والغر  منه أ  يتأكد المعنى للدى السلام  وأ  يقلر بداخلله، ألنله ملن 
األمللكر المهمللة التللي تحتللاج إلللى تأكيللد وتثبيللت ليشللتد الحللرص علللى امتثالهللا 

ويللأتي التخصللي  بعللد التخصللي  والتأكيللد بعللد التأكيللد. فجعللل  (1)وإجابتهللا.
اإليمللا  بللاى ورسللكله أمللرين متالزمللين   يصلل  اإليمللا  و  يكتمللل إ  بهمللا، 
وعطللل  عليهملللا ملللا يؤكلللد مضلللمكنهما وي يلللد فلللي بيانللله، فلللال بلللد ملللن الشلللهادة 
ها بهذا القصر الحقيقي التحقيقي ، وزاد بكحدانية هللا ونفي الشر  عنه وقد أكدَّ

ــُه" وقكللله: " َوْحــَدُ ، فللي تأكيللد وحدانيتلله بقكللله يَك َل وعطلل  علللى ذللل  : ال َشــر 
ـــُدُ  َوَرُســـوُلُه" وأكلللده ببيلللا  رسلللكله بقكلللله ـــًدا َعْب وفلللي هلللذا تشلللريف : "َوَأنَّ ُمَحمَّ

"َعْبُدُ  َوَرُسوُلُه"  وتكريم للنبي فاإليما  به قرين اإليما  باى تعالى، والتعبير بل
ى أنه جام  بين اتصافه بكمال العبكدية وجمال الرسالة، وإشعار بأنله إشارة إل

وكللل هللذا مكجلله لكسلللرى  كامللل مكمللل وأنلله دا  الخلللق إلللى عبللادة هللا وحللده.
وأهللل فللار  عبللدة النللار والللذي يعللدو  كسللراهم متصللفا بصللفات اإلللله، وأنهللم 
للل  أعللى وأفضللل ملن بقيللة البشلر، وفللي هلذا تعللريض بهلم فلل ذا كلانكا يظنللك  ذ

فلاى قلد بعلث  -اأيًضل –في أنفسهم فالعرا لهم من لة عظيمة وشلرف وفضلل 
  وأنبيا  وشرفهم بخاتم األنبيا  والمرسلين فهم يعلكنهم. منهم رساًل 
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َيــة   َّ  َعــرَّ َوَجــلَّ" "وبللي ن الغللر  مللن هللذه الرسللالة بقكلللهل   َ  َوَأْدُعــوَك َ َدا
 اهللا تعالى، فهك كما ذكر سابقً فليس له من األمر شي  فما هك إ  مبلغ عن 

عبد هللا ورسكله، وإذا كا  كذل  فما يج  على المتلقي إ  التفكير فلي األملر 
لنفسله، وللم يلأت بشلي  ملن عنلده، وإنملا هلك  اوالتأمل هيه، فهك   يطل  شلي ً 

يدعكه بدعا  هللا وعبادته    ير. وهذه العبارة تكحي بطرف خفلي أنهلم عللى 
 ا الل مبين وما يج  عليهم إ  اتباعه هيما يبلغ عن ربه، فكسرى ليس إلًهل
وإنما هك عبد من عباد هللا عليه أ  يشهد أ    إله إ  هللا وحده   شري  لله 

عبلللده ورسلللكله، والنلللار التلللي يعبلللدونها ليسلللت هلللي المعبلللكد وإنملللا  احملللدً وأ  م
  المعبكد بحق هك هللا تعالى.

نح ي أنا َرُسوُل  َّ  إ َلـى "  وأتب  ذل  ببيا  عل ة قيامه بهذه المهمة بقكلهل َفْ 
 افهك إنما يفعل ذل  ألنله مرسلل ملن عنلد هللا للنلا  كافلة، تأكيلدً النَّا   َ افًَّة" 

َيـة   َّ  لملا أبهلم فلي قكللهل " اوإيضلاحً عالمية هلذا اللدين، على   َ وهلك بلذل  " َدا
مللن اإليمللا  بلله وأنلله عبللد هللا ورسللكله،  ايؤكللد ويكللرر األصللل الللذي ذكللره سللابقً 

وبمللا أ  المقللام مقللام إنكللار فقللد أك للد الجملللة بللأكثر مللن مؤكللد ليتناسلل  ملل  قللكة 
(، واسلللمية الجمللللة، أنـــاالمنفصللل )، والضلللمير إنح هللذا اإلنكلللار، حيلللث أك لللد بلللل "

 (" كافةوالتعبير بل )

ــْوُل ويللأتي التر يلل  والترهيلل  فللي قكلللهل " ــقس اْلَق ــا َوي ح  ــاَن َحي  َر َمــْن َ  ْنــذ  أُل
يَن" ــاف ر  ــى اْلَك بهللذا التصللكير العجيلل  الللذي صللكر المللؤمن صللاح  العقللل  َعَل

ه في صلكرة الكلائن الكاعي والقل  المتدبر والذي هداه ذل  ل يما  باى ورسكل
الحي الذي يتأقر بملا حكلله ويسلتجي  لعكاملل الحيلاة والنجلاة ملن الهلكلة، وقلد 
صللكرت هللذه ا سللتعارة هللذا األمللر وأبرزتلله فللي صللكرة الشللي  المحللس ليكللك  
أقرا ل درا  فالنفس مفطكرة على المحسكسلات، وكلأ  ملن للم يسلتج  لنلدا  
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لميلت اللذي   يتلأقر بملا حكلله و  ا بمن لةهللا ورسكله ويؤمن بما جا  به فهك 
يسلللتجي  للللداعي حياتللله وفلللي هلللذا تعلللريض بملللن للللم يلللؤمن فهلللم كلللاألمكات   
انتفا  لهلم بعقلكلهم، وملن قلم  يسلتحق الجل ا  ملن هللا تعلالى وللذا قرنله ووصلله 

يَن"بمللا قبللله بقكلللهل " ــقس اْلَقــْوُل َعَلــى اْلَكــاف ر  فمللن كللا  للله قللل  يعقللل يلل داد  َوي ح 
با  النبي هيسعد في دنياه وفي أخراه، ومن صد  عن اتباعه ولم يؤمن حياة بات

بمللا جللا  بلله كللا  ميتللا ويحللق عليلله القللكل مللن هللا تعللالى، حيللث جعللل الكفللر 
مقابل الحياة، فالكفر مكت، وهم لكفرهم وهلكا  حجلتهم كلاألمكات حقيقلة، وملا 

عللذر لهللم  جعللل اسللتحقاقهم العللذاا إ  بعللد إرسللال الرسللل إللليهم وإنللذارهم فللال
 عند هللا تعالى. 
وهمللا كلمتللا  تمللثال  جملتللين ، نللِ  علللى المللراد"َفَأْســل م َتْســَلْم"  وقكلللهل

جملللة جللكاا  َتْســَلْم" "، والثانيللةل "َأْســل ماألولللى طلبيللة فعلهللا أمللر وهللي قكلللهل "
شرا محذوف والتقديرل فل   ُتْسلِلم تسلَلم، فالسلالمة مشلروطة باإلسلالم ومقيلدة 

يتحقللق اإلسللالم فللليس للل  سللالمة، وتكللك  بللذل  عر للت نفسلل  بلله، فلل ذا لللم 
يبعلللث عللللى  اوهلللذا الجنلللا  يعطلللي األسللللكا جرًسلللوملكلل  للضللليا  واللللدمار. 

والكعللد والكعيللد فللي هللذا الكللالم ا سللتجابة لألمللر وإمالللة نفللس السللام  للمللراد. 
، فهللك الراعللي وب سللالمه تسلللم رعيتلله، ويسلللم امباشللرً  امكجلله إلللى كسللرى تكجيًهلل

مللن خلل ي الللدنيا بللالحرا والسللبي والقتللل وأخللذ الللذراري واألمللكال ومللن عللذاا 
بخلالف اآلخرة، وهيه بشارة لمن دخل في اإلسالم عامة أنه يسلم من اآلفات، 

قس اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاف ر ينَ قكلهل  َر َمْن َ اَن َحي ا َوي ح  " ف   التر ي  والترهي  "أُلْنذ 
 (1)ل يعقل به وقل  يتدبر. هيه عامَّا  لكل من له عق
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للله تبعللة قكملله إ  لللم يللؤمن  وذللل  بحجبلله تللل  الللدعكة وحيلكلتلله دو   وحم 
 أ  يتعرفكا على طبيعة هذا الدين العظيم وما أعده هللا لمن يتبعه وذل  بقكلهل

ــَك"  ــَم اْلَمُجــو   َعَلْي ــَت، َفــْ نَّ إ ْث ْي ْن َأََ المصللير  اوقللد جللا  هللذا الشللرا مبيًنلل"َفــْ 
 اوالجلل ا  إذا رللل علللى عنللاده وشللركه وقللد أك للد الجلل ا  بللأكثر مللن مؤكللد تهديللدً 

، اووعيللدً  ا، و  شلل  فلل   هللذا الشللرا ومللا سللبقه يحمللل تهديللدً اوتحللذيرً  اوتخكيًفلل
وهللذه الشللدة والخشللكنة فللي الكللالم يتطلبهللا المقللام وحللال المخاطلل  والللذي هيلله 

ذي مل  ق الكتلاا وملن قلم  اسلتحق شدة و لظة فالبد وأ  يقابلل بالمثلل، فهلك الل
 دعا  النبي عليه.

ــَك هللا وبالتأمللل فللي هللذه الرسللالة يتضلل  أنلله لللم يللرد فيهللا ذكللر" َوَأْســل ْم ُيْنت 
" َتْين  كالرسللالة السللابقة والالحقللة، ولعللل ذللل  ليتناسلل  ملل  مللا عللرف  َأْجــَرَك َمــرَّ

سللكا، عن كسرى من كره وعدا  ل سالم ولرسكله، فتناس  معه القكة في األ
ومللن قللمَّ لللم تللرد معلله هللذه الجملللة التر يبيللة فللي الرسللالة المرسلللة إليلله، و  أدل  

 على  لظته وفظارته من تم يق رسالته.
فلي طاببله وكلل   -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسللَّ َ  –ولننظر إلى مدى رقي النبي 

َية   َّ  في قوله: "   َ ْيـتَ ، َوَأْدُعوَك َ َدا ْن َأََ لتتلر  للمطبالح يريلل التر يلر " َفْ 

واالطتيللبرو وعليلله خت يطتللبر اللللرار المنبسللح والملنللا لللهو ول نلله ال للرور 
ط ال تللبح لا يبنلله وتمبللر  فبسللتي  بللكل   ويبشلليل السللول والللك  مزللله يملل ل

  .عليه -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ َ  –دعبل النبي 

   اقلكى البلراهين إقناًعلفقد كا  رسلكل هللا يعللم تكبلره وصللفه، ويعللم أ  أ
اْلَباَلُغ"  ِإ َّ  َعَلْي َ  يقابل منه بغير الغض  وا ستعال ، ولكنه مل م بتبليغه "ِإ ْ 

 ا. فالبد أ  تصل إليه رسالته وليجاهر إليه بدعكته، وليسمعه شي ً 48الشكرىل
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مللللن القللللرآ ، وليحمللللله وزر المجللللك  إ  أبللللى، كللللل ذللللل  فللللي أسللللطر قليلللللة، 
 (1) .َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ َ  –تسم بها بيانه وعبارات مكج ة ا

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
. إلى  رسالته : ارابعً  ْبط  يم  اْلق   (2)اْلُمَقْوق س  َعظ 

يس َأنَّ النَّب يَّ  َكَر اْلَواق د  ، َمَع  -َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّمَ -ََ َ َتَب إَلى اْلُمَقْوق س 
ـن  َعْبـد   َّ  إَلـى  ْن ُمَحمَّـد  َْ يم : م  ح  ْحَمن  الرَّ ْلَتَعَة " ب ْسم  هللا الرَّ ن  َأَ ي ََ ب  َْ َحاط 
نح ي َأْدُعـوك  ـْ  ـا َبْعـُد: َف ، َساَلَي َعَلى َمْن اتََّبـَع اْلُهـَدى، َأمَّ ْبط  يم  اْلق  اْلُمَقْوق س  َعظ 

َية    َ ـْ نَّ  َ َدا ْن َتَولَّْيـت َف ـْ  ، َف َتْين  َ ، َأْسل ْم َتْسَلْم، َوَأْسل ْم ُيْنت ك  َُّ َأْجَرك َمرَّ ْساَل اإلْ 
ْيَنَنـا َوَبْيـَنُكْم َأالَّ َنْعُبـَد  ْبط  "َْلا َأْهَل اْلك َتاب  َتَعاَلْوا إَلى َ ل َمـةس َسـَواءس ََ َعَلْيك إْثَم اْلق 

ْن إالَّ  ََّ َواَل ُنْشــر َك  ــْن ُدون   َّ  َفــْ  ــا م  ــا َأْرَباًب ًُ ــَنا َبْع ُُ ــَذ َبْع ــه  َشــْيًئا َواَل َيتَّخ  ب 
 (3)َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ب َأنَّا ُمْسل ُموَن. " 
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المقكقس هلك لقل  واسلمه جلري  بلن مينلا بلن قرقل  أميلر القلبط بمصلر ملن قبلل ملل   - 2

صلللى هللا عليلله وسلللم وقبكللله هديتلله مشللهكر -الللروم، وإهللدا  المقللكقس إلللى رسللكل هللا 
عنلللد أهلللل السلللير والفتلللكح، للللم يسللللم وملللا زال نصلللرانيا ومنللله فلللت  المسللللمك  مصلللر فلللي 

. المؤلللل ل أبلللك 6/375ر لللي هللا عنللله. ينظلللر اإلصلللابةل-بلللن الخطلللاا  خالفلللة عملللر
هللل(، 852الفضللل أحمللد بللن علللي بللن محمللد بللن أحمللد بللن حجللر العسللقالني )المتللكفىل 

 –تحقيقل عادل أحمد عبد المكجكد وعلى محمد معلك ، الناشلرل دار الكتل  العلميلة 
 هل. 1415 - 1بيروت، ا

، وزاد 656/ 2تلاريخ الطبلريل . و 2/332قلرل. وعيلك  األ4/422ينظر نص  الرايةل - 3
 ،249/ 3، السيرة الحلبيةل 378/ 6، وصب  األعشىل 604/ 3المعادل 
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كبقيللللة الرسللللائل جللللا ت هللللذه الرسللللالة مفتتحللللة بالبسللللملة وبيللللا  المرِسللللل 
يم ، والمرَسلللل إليلللهل " ح  ْحَمن  الـــرَّ ـــم  هللا الـــرَّ ـــن  َعْبـــد   َّ  إَلـــى ب ْس ـــد  َْ ـــْن ُمَحمَّ م 

" ، ْبط  يم  اْلق  أيل هذا المكتكا من محملد، ففيهلا إيجلاز بالحلذف  اْلُمَقْوق س  َعظ 
ـن  لبيا  حقيقة المرِسل ليكك  أقلرا لالتبلا ، وفيهلا التأكيلد عللى أنله " ُمَحمَّـد  َْ

د عللى أ  األنبيلا  كلهلم ر أو أنه إلله ولعلل  فلي ذلل  تأكيل اوليس ابنً  َعْبد   َّ "
 -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -وحتللى محمللد  -عليلله السللالم -عبللاد ر مللن لللد  آدم

إلله أو  -عليله السلالم –فقد يكك  المقكقس من المغالين في القكل إ  عيسلى 
على أ  األنبيا  عباد ر، وفي ذل  تعريض به،  اأنه ابن هللا فجا  ذل  تأكيدً 

ن محمد سالم  بتقديم المسند لبيا  عظلم من لتله وأ  ملا أتلى بله أو التقديرل م
 عظيم يج  اإليما  به وا نقياد له.

ــْبط  " وقكلللهل "  ــيم  اْلق  ــْوق س  َعظ  ملله  إَلــى اْلُمَق أيل مللن تعظملله القللبط وتقدِ 
عليها، وهيه عدول عن ذكره بالمل  أو اإلمارة، فللم يقللل ملل  القلبط  ألنله   

ه رسلكل ُمل  له و  لغيل ره إ  بحكلم ديلن اإلسلالم، و  سللطا  ألحلد إ  ملن و  
ه ملن أذ  لله، وللم يقلل إللى المقلكقس فقلط،  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هللا  أو و  

"بل أتى بنك  من المالطفلة والمالينلة فقلالل  ـْبط  ـيم  اْلق  أي اللذي يعظمكنله  "َعظ 
كل لمن ُيدَعى إلى ا سالم فقال تعالىل ويقدمكنه وقد أمر هللا تعالى ب  نة الق

. وقللللال 125" اْدُ  ِإَلللللى َسللللِبيِل َربِ للللَ  ِباْلِحْكَمللللِة َواْلَمْكِعَظللللِة اْلَحَسللللَنِة.." النحلللللل
 .44تعالىل " َفُقكَ  َلُه َقْكً  َليِ ًنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى " طهل

ــَع وقكلللهل  ــن اتََّب ــى َم ــاَلَي َعَل ــَدى"" َس معنللاهل سلللم مللن عللذاا هللا مللن  اْلُه
أسلم، والمراد الدعا  لملن يتبل  الهلدى، أو تكلك  متضلمنة معنلى األملر وكأنله 
يقلكلل اتبلل  الهللدى ليكللك  للل  السللالم واألمللن واألمللا ، وتللكمإ إلللى أ  مللن لللم 
يتب  الهدى ولم يلؤمن فلال سلالم و  أملا  لله، وهلي مسلتمدة ملن القلرآ  الكلريم 
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وأخلكه لفرعلك ل "  -عليله السلالم -مللة ملا قالله سليدنا مكسلىحيث كلا  ملن ج
لاَلُم َعَلللى َملِن اتََّبللَ  اْلُهللَدى" طلهل ". ونك للر قكللهل 47َوالسَّ لكثرتلله وعظمتلله  "َســاَلَي

 وليعم ويشمل كل من آمن واتب  هدى هللا الذي أرسل به الهادي.

نح ي َأمَّا  وبعد أ  حياهم في مفتت  رسالته جا  بمضمكنها بقكلهل " َبْعُد: َفْ 
 َ ْسـاَل َعاَْلة  اإلْ  " أيل بدعكتله، وهلك كنايلة علن الشلهادتين أيل شلهادة َأْدُعوَك َ د 

أ    إللله إ   هللا وأ  محمللًدا رسللكل هللا، والبللا  بمعنللى إلللى، أي أدعللك  إلللى 
اإلسللالم. وهللك خبللر مؤكللد بللأكثر مللن مؤكللد تضللمن معنللى األمللر للترقيللق فللي 

ل سللللالم، أيل آمللللر  بكلمللللة التكحيللللد فهللللي شللللعار  القللللكل واللللللين لمللللن ُيللللدعى
 اإلسالم ودعكاه التي يدعى إليها األمم.

عللللى  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ  -إ  الحلللرص الشلللديد للللدى أبللللغ البلغلللا  
مللن اإلبللالغ الرسللمي يسللد الحاجللة  امراعللاة مقتضللى الحللال، جعللل رسللائله نكًعلل
لمرسللل إليلله و  اتجاهلله الللديني و  فللي دقللة وإحكللام، وهللك بعللد   يغفللل عقليللة ا

واقعه السياسي، وذل  ما  بد منه لدى الكات  الحصيف، الذي يتعمد إصابة 
 (1)الهدف في يقظة وإتقا . 

َأْسـل ْم َتْسـَلْم، قكللهل "" فلي َتْسـَلمْ " وجكابه "َأْسل مْ "الجنا  بين األمر يتأنق و 
" َتْين  وذلل  فلي بيلا  العاقبلة الحسلنة ل سلالم، وهلي  َوَأْسل ْم ُيْنت َك هللا َأْجـَرَك َمـرَّ

السللالمة واألمللا  فللي الللدنيا واآلخللرة، وقللد أ للفى هللذا الجنللا  علللى األسلللكا 
َصللَّى هللُا َعَلْيلِه  -ملن جكامل  كلمله وهذا  ،اوتككيدً  اروعة وعلى المعنى تمكينً 

ي  وهك في  اية اإليجلاز والبال لة وجمل  المعلاني، مل  ملا هيله ملن بلد -َوَسلَّمَ 
ــَلْم"التجنلليس، فلل   " شللامل لسللالمته مللن خلل ي الللدنيا ومللن عللذاا اآلخللرة،  َتْس
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وهيلله بشللارة لمللن دخللل فللي اإلسللالم عامللة أنلله يسلللم مللن اآلفللات، وأ  ذللل    
" يخلت  بلالمقكقس وحللده، وكلذا قكللهل " َتْين  فهللك علام فللي  ُيْنت ــَك هللا َأْجــَرَك َمـرَّ

وقكللهل "  -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ  -بنبيله قلم آملن بمحملد  احق من كلا  مؤمًنل
" َتْين  هيحتمل التأكيد، ويحتمل أ  يكك  َأْسل ْم" بتكرار" َوَأْسل ْم ُيْنت َك هللا َأْجَرَك َمرَّ

األمر األول للدخكل في اإلسالم والثاني للدوام عليه، كما في قكله تعالىل "َيلا 
. وهلك مكافلق لقكلله تعلالىل 136َوَرُسلكِلِه.." النسلا ل َأي َها الَِّذيَن آَمُنكا آِمُنكا ِباىَِّ 

َتْيِن ِبَمللا َصللَبُروا.." القصلل ل .، وإعطللاؤه األجللر 54" ُأوَلِ للَ  ُيْؤتَللْكَ  َأْجللَرُهْم َمللرَّ
صلللللى هللا عليلللله و سلللللم، -بنبيلللله قللللم آمللللن بمحمللللد  امللللرتين لككنلللله كللللا  مؤمًنلللل

أ  إسلالمه ويحتمل أ  يكك  تضعيف األجر له من جهلة إسلالمه وملن جهلة 
أيل   تعتقلد  " أوً  َأْسـل مْ للدخكل أتباعله، ويحتملل أ  يكلك  قكللهل " ايكك  سلببً 

أيل ادخللل فللي ديللن اإلسللالم،  ا" قانًيللَأْســل مْ فلي المسللي  مللا تعتقللده النصللارى، و"
" ويجكز أ  يتعلق قكلهل " َتْين  على طريق التناز  أي تسلم مرة  ابتسلم أيًض  َمرَّ
و أخذ الج ية ومرة من عقاا العقبى وتكرير أسلم مبالغة في الدنيا من القتل أ

بشفقته وحرصله عللى إسلالمه لككنله سلب  إسلالم خللق كثيلر وهيله نفل   اوإيذانً 
كبيللر. وقللال الحللافظل ويحتمللل أ  يكللك  تعللدد أجللره لككنلله لللم يعانللد كمللا عانللد 
 يره ممن أ له هللا على علم فحصل لله األجلر الثلاني بمجاهدتله نفسله عللى 

َصللَّى هللُا  -لفة أنظاره. ولم يصرح في الكتاا بدعائه إللى الشلهادة للنبلي مخا
ـــَع أل  ذلللل  منطلللك فلللي قكللللهل "   بالرسلللالة -َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ  َســـاَلَي َعَلـــى َمـــن اتََّب
َ وفي قكلهل "اْلُهَدى"،  ْسـاَل َعاَْلـة  اإلْ  فل   جميل  َأْسـل ْم" "، وفلي قكللهل "َأْدُعـوَك َ د 

ار بالشلهادتين. وهلك سلالم وأملا  وأجلر متجلدد ومسلتمر دل  ذل  يتضمن اإلقر 
 (1. )(ُيْنت كَ  وَتْسَلْم عليه مضارعية الصيغة في )
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وبعللد هللذا الكعللد بمضللاعفة األجللر إ  أسلللم وآمللن واتبلل  النبللي ومللا أنلل ل 
ْن َتَولَّْيت َفْ نَّ َعَلْيـك عليه جا  بالكعيد والتخكيف وبما يقابله بهذا الشرال "  َفْ 

ـــْبط  "  ـــَم اْلق  أيل فللل   تكليلللت أيل أعر لللت علللن اإلجابلللة واللللدخكل فلللي  (1)إْث
اإلسالم، ويقكل الرا  ل "والتكلي قلد يكلك  بالجسلم وقلد يكلك  بتلر  اإلصلغا  

ففيهللا اسللتعارة تبعيللة حيللث شللبه عللدم اسللتجابته لللدعكة النبللي للله  (2)وا ئتمللار" 
مللن يعللر  بكجهلله وجسللده عللن الشللي  بجللام  اإلعللرا  فللي وعللدم إيمانلله، ب

كللل، وقللد صللكرت ا سللتعارة هللذا المعنللى وأبرزتلله فللي صللكرة الشللي  المحللس، 
وبينت هكل وقب  من لم يستج  ل يما  بنفسه وجعلته فلي صلكرة ملن أصلر 

 في صد   يره بتكليه وإعرا ه.  اعلى غيه وعناده وكا  سببً 

ى عليه وهلكل فل   عليل  مل  إقمل  إقلم وفي الكالم إيجاز حذف دل المعن
المفيلدة  "َعَلْيـَك"وبتقلديم لفلظ  إ نَّ القبط، وقد أك ده بأكثر ملن مؤكلد حيلث أك لد بلل 

للحصر أيل ليس إقمهم إ  علي ، مبالغة في تحم ل اإلقم، و  يعلار  بقكلله 
ْرَر ُأْخـَرى تعالىل  َر ي و  ُر َوار  تحملله  يلره، . أل  وزر اإلقلم   ي7" ال ملرل"َواَل َتر 

ولكن الفاعل المتسب  والمتلبس بالسي ات يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة 
 (3)تسببه. 
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"  وفي قكلهل "  ْبط  مجلاز مرسلل عالقتله الج ئيلة حيلث عبلر بالنصلارى اْلق 
للل إقللم عللدم  وأراد جميلل  رعايللاه وكللل مللن هللم تحللت حكملله، فلل   لللم يللؤمن تحم 

 مصر.إيمانهم. وعبر بالقبط ألنهم أ ل  أهل 

على إيمانهم، وإشارة إلى شي  من زيغ أهل الكتابين علن حقيقلة  اوحرًص 
ْيَنَنــا إسللالم الكجلله ر نللاداهم بقكلللهل  "َْلــا َأْهــَل اْلك َتــاب  َتَعــاَلْوا إ َلــى َ ل َمــةس َســَواءس ََ

حيللث طلل  مللنهم ا جتمللا  ، وهيلله نللك  ملن التلطلل  والللين فللي القلكلَوَبْيـَنُكْم" 
المكلللا  الملللراد  بمن للللةعللللى كلملللة سلللكا ، وقلللد جعللللت الكلملللة المجتمللل  عليهلللا 

ا جتما  عنده. والمراد بالكلمة هنا الكلالم اللكجي  حيلث جلا  بيانهلا وتفسليرها 
بعلللد ذلللل ، ففيهلللا مجلللاز مرسلللل، عالقتللله الج ئيلللة، وكأنللله يشلللير بلللذل  إللللى أ  

لللدنيا واآلخللرة متكقلل  علللى شللي  قليللل وهللك النجللاة واألمللن واألمللا  لهللم فللي ا
ــه  أسللا  وأصللل يتكقلل  عليلله مللا بعللده. وقكلللهل  ــر َك ب  ــَد إ الَّ هللا َواَل ُنْش "َأالَّ َنْعُب

ـن ُدون  هللا ـا َأْرَباًبـا م  ًُ ـَنا َبْع ُُ َذ َبْع " بيلا  لتلل  الكلملة وتك لي  َشْيًئا َواَل َيتَّخ 
  فللي هللذه المجادلللة بحجللة   لهللا وقللد تمكللن فللي قلللكبهم أيمللا تمكللن، وقللد جللا

دعلللكتهم إللللى تخصلللي  هللا بالعبلللادة ونبلللذ عقيلللدة  وهلللي يجلللدو  عنهلللا ملللكئاًل 
  إشرا   يره في اإللهية.

وقللد اشللتملت هللذه الجمللل القليلللة التللي تضللمنها هللذا الكتللاا علللى األمللر 
ــك"" "َتْســَلْم"والتر يلل  بقكلللهل  "َأْســل ْم"بقكلللهل  ْن تَ  وال جللر بقكللله " َوُينت  " َولَّْيــتَ َفــْ 

ـــكَ والترهيللل  بقكللللهل " ـــاب   " والد للللة بقكللللهل "َفَعَلْي ـــَل اْلك َت ـــا َأْه " وفلللي هلللذا ملللن َْل
صلللى هللا -البال للة مللا   يخفللى، وكيللف   وهللك كللالم مللن ُأوتللي جكاملل  الكلللم
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ومما يلحظ في هذه الرسالة تكالي أسالي  الشرا لتأكيد المعنلى  -عليه و سلم
 (1)المراد.

الحديث بمجمله تجده قد اشتمل على تر ي  وترهي  يدفعله وبالتأمل في 
نحللك ا متثللال واتبللا  مضللمك  الرسللالة، فالترهيلل  والتر يلل  " مللن األسللالي  

بالحقائق، وذلل   االبالغية التي تعمق اإلحسا  باألشيا ، وت يد النفك  بصرً 
 عللن إقارتهمللا ، وهللذا فضللاًل (2)ألنهللا تخللت  بللالجم  بللين األشلليا  المتناقضللة"

للنفللللك  مللللن خللللالل إبللللراز المحببللللات والمرغبللللات فللللي جانلللل  التر يلللل ، وفللللي 
المقابلللل إبلللراز العقلللاا فلللي جانللل  الترهيللل ، وهملللا ملللن الكسلللائل التلللي تعطلللي 

حللين  امثللارً  ااألسلللكا قللدرة علللى اإليقللال، ويصللير الحللس معهللا كأنلله مسللتنفرً 
يحللس بملللا ورا  هللذه المتناقضلللات ملللن صللراعات وتجاذبلللات، وهللك يثللل  عللللى 

 (3)ها المتناقضة، وفي هذا تأكيد للمعنى المراد.قمم
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 موارنة:

افتتحلللت الرسلللائل بالبسلللملة، وتالهلللا ذكلللر طرفيهلللا وكلللا  النبلللي يلللذكر  -
اسللمه قبللل الطللرف اآلخللر ممللا يللكحي بعظمتلله ورفعتلله وأنلله مؤيللد مللن خالقلله، 
وكا  يص  اسمه بالرسالة كما في رسالته للنجاشي وكسرى أو العبكديلة كملا 

 كما في رسالته لهرقل. اللمقكقس أو بهما معً في رسالته 

اتفقت هذه الرسائل فلي وصل  ملن أرسللت إلليهم بملا يليلق بهلم دو    -
مغللا ة فللي الكصلل  وذللل  بمللا يتناسلل  ملل  كللل مللنهم، وكللذا فللي دعللكتهم إلللى 

 وحدانية هللا وعدم اإلشرا  به. 

فللي رسللالته للنجاشللي لللم يقللل عظلليم الحبشللة مثللل بقيللة الرسللائل التللي  -
لت لغيللره مللن الملللك  بللل قللال )مللل  الحبشللة( لمللا رأى مللن عالمللات قللرا أرسلل

إسللالمه وهدايتلله ولحسللن صللنيعه ملل  الصللحابة الللذين هللاجروا إليلله، ويحتمللل 
 علمه ذل  بطريق الكحي.

ينتـــك هللا أجـــرك وللللم يقللللل  " أســـلم تســـلم"جلللا  فلللي رسلللالته لكسلللرى  -
سلي   كتلاا لله كملا ورد فلي رسلالته لهرقلل والمقلكقس وذلل  ألنله مجك  مرتين

 فهك من عَبدة النار.

  تكلاد كللل عبلارة فللي رسللالة كسلرى تحمللل وعيللدا وتهديلدا إذا لللم يللؤمن -
ألنلله مجكسلللي وأل  فللار  كلللانكا يتعصللبك  بشلللدة  نتمللائهم العرقلللي، ويعلللدو  
العللرق الفارسللي أعلللى مللن بقيللة البشللر، وملل  ذللل  ُيطَللل  منلله فللي الرسللالة أ  

، وللذا كانلت تضلمر التهديلد والكعيلد هللُا َعَلْيِه َوَسللَّمَ َصلَّى  –للنبي  ايكك  تابعً 
في عباراتها وذل  بخالف ما ورد في رسالته للنجاشلي حيلث للم يلذكر التهديلد 

 إ  حينما ذكر الجنكد الذين لم يسلمكا.
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ــع الهــدي"جللا  فللي رسللالة هرقلللل  - ــى مــن اتب والهللدي اسللم  "ســالَ عل
ه، وهلك كتلابي قلد قلرأ الكتل  السلابقة، جام  ل يما  باى ورسكله وملا أنل ل إليل
ــَع اْلُهــَدى بخللالف رسللالته لكسللرى حيللث جللا  فيهللال  ــى َمــن  اتََّب " َســالَُ  َّ  َعَل

ـًدا  يَك َلـُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ َد َأنَّ ال إ َلَه إ ال  َُّ َوْحَدُ  ال َشـر  َوَآَمَن باَّللَّ َوَرُسول ه ، َوَشه 
ــوُلُه" ــُدُ  َوَرُس صللري  وتفصلليل  وبيللا  لمللا أجمللل، فالمخاطلل   يللر ففيهللا ت َعْب

عربللللي لللللم يقللللرأ الكتلللل  المن لللللة السللللابقة فجللللا ت األلفللللال فيهللللا سللللهكلة ويسللللر 
 وتفصيل لبيا  المعنى المراد حتى   يكك  هنا  احتمال أو لبس.

تشابهت رسالة هرقل والمقكقس فلي المضلمك  والشلكل إ  فلي بعلض  -
وللللذا  نفسللله الكتللاا ويعتقلللدا  المعتقللدالفللروق الطييفلللة وذللل  ألنهملللا مللن أهلللل 

 كانت واحدة. 

 َصلللللللَّى هللُا َعَلْيللللللِه َوَسلللللللَّمَ  –فلللللي رسللللللالة المقللللللكقس ذكللللللر اسللللللم النبللللللي  -
ــن  َعْبــد   َّ  )  ــد  َْ ــدس ( بخللالف رسللالته للنجاشللي ولكسللرى حيللث ذكللر )ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ــدس َعْبــد  هللا َورَ  ورسللالته لهرقللل حيللث ذكللرَرُســول  هللا (  ولعللل ذللل  ُســول ه ( )ُمَحمَّ
ابللن  -عليلله السللالم-أ  عيسللى بللأل  المقللكقس كللا  مللن المغللالين فللي القللكل 

-هللا، فجلا  بلذكر اسلم أبيله للتأكيلد عللى أنله بشلر مثلل بقيلة الرسلل واألنبيلا  
عليللله  ا، وكلللأ   فلللي هلللذا رد  وهلللم ملللن عبلللاد هللا وليسلللكا بأبنائللله -علللليهم السلللالم

 م.عليه السال- دعائه بنكة عيسى 
ـْ نَّ إ ْثـَم اْلَمُجـو   َعَلْيـَك" في رسالة كسلرى جلا  قكللهل " - ْيـَت، َف ْن َأََ ـْ   َف

حيلللث عبلللر باإلبلللا  للد للللة عللللى شلللدة امتناعللله وعنتللله وعنلللاده وشلللركه، وهلللذا 
ــْبط   بخللالف رسللالته للمقللكقسل " ْن َتَولَّْيــت َفــْ نَّ َعَلْيــك إْثــَم اْلق  ورسللالته إلللى " َفــْ 

يح ينَ  " هرقلل ْن َتَولَّْيَت َفَعَلْيَك إ ْثُم اأْلَر يس  وهلك كملا يقلكل  حيلث عبلر بلالتكلي" َفْ 
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 (1)الرا لل ل "والتللكلي قللد يكللك  بالجسللم وقللد يكللك  بتللر  اإلصللغا  وا ئتمللار" 
فهلللك إعلللرا  أقلللل وطلللأة ملللن التللللكلي لملللا علللرف ملللن حلللال المقلللكقس وهرقللللل 

 وتشابههما.

للنصارى كا  يتحلدل علن  -ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعلَ  –في رسالة النبي  -
كملا جلا  فلي القلرآ  الكلريم وكلا  يلذكر بعلض  -عليله السلالم-حقيقة عيسلى 

اآليللللات التللللي تتحللللدل عللللن ذللللل ، ويحملهللللم تبعللللة عللللدم إيمللللا  قللللكمهم ألنهللللم 
 يتبعكنهم، وفي المقابل إ  آمنكا يؤتك  أجرهم مرتين.

بالسللللهكلة والك للللكح والبعللللد عللللن الغريلللل  مللللن  هللللذه الرسللللائلامتللللازت  -
 القكل، وجا ت قمة في اإليجاز وقد روعي فيها حال المخاط .

، يفي هذه الرسائل من ناحية األلفلال والمعلان اكا  أقر القرآ  وا حً  -
والمعلين ، والبرهلا  فالقرآ  الكريم هك الحجة الدامغة لحسلم أي خلالف باللدليل

 على تكصيل الفكرة خالصة نقية.
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 .العرب إلى الملوك واألمراء رسائل النبي المبحث الثاني: 

بعد صل  الحديبية بين المسلمين وكفار قريش حيث تم وق  الحرا بين 
الطلللرفين كانلللت الفرصلللة سلللانحة لنشلللر اإلسلللالم واللللدعكة إللللى ديلللن هللا تعلللالى 

للمللللك   -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ  -فكانلللت تلللل  الرسلللائل التلللي أرسللللها النبلللي 
واألمرا  والتلي تبلين عالميلة هلذا اللدين، وللم يكتل  اإلرسلال إللى مللك  وأملرا  
 ا ير عرا فقد أرسل إلى أعكانهم وأمرائهم من العرا، وانتشر اإلسالم انتشارً 

ومللن  -َصلللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسلللَّمَ  -مللن خلالل السللفرا  الللذين أرسللهم النبللي  اواسلعً 
 ي طياتها الخير والهداية لكل من آمن ومن ذل .. خالل رسائله التي تحمل ف

  لى ملكي عمان. إ  رسالته: أواًل 
َنـي اْلُجَلْنـد ي -َصلَّى هللُا َعَلْيـه  َوَسـلَّمَ -كتب النَّبيس   (1)إ َلـى َجْيَفـر  َوَعْبـد  اَْ

ن  اْلَعاص   و َْ يَّْين  َمل َكْي ُعَماَن َمَع َعْمر  ـَي  َُّ َعْنـهُ  -اأَلْرد  : "ب ْسـم   َّ   -َرض 
، َسالَي  يح  َني اْلُجَلْند  ن  عبد   َّ ، إ َلى َجْيَفر  َوعْبد  اَْ ْن ُمَحمَّد  َْ يم  م  ح  َحْمن  الرَّ الرَّ

ــدُ  ــا َبْع ــَدى. َأمَّ ــَع اْلُه ــن  اتََّب ــى َم ــل َما َعَل َ ، َأْس ــال ْس ــة  اإل  َعاَْل ــا َ د  نح ي َأْدُعوُ َم ـْ  : َفـ
ـقَّ اْلَقـْوُل  َر َمـْن َ ـاَن َحي ـا َوَيح  ْنـذ  نح ي َرُسوُل  َّ  إ َلى النَّا   َ افَّـًة، أُل َتْسَلَما، َفْ 

َ  َولَّْيُتُكَمـــا، َوإ نْ  ْســـال ـــرح ا  َعَلـــى اْلَكـــاف ر يَن، َوإ نَُّكَمـــا إ ْن َأْقَرْرُتَمـــا ب اإل  ْيُتَمـــا َأْن ُتق  َأََ

                                                           
جيفر ْبن الجلندي ْبن المستكبر األزدي العماني كا  رئيس أهل عما  هك وأخلكه عبلد  - 1

 ِ َُّ -ْبن الجلندي، ويتبعا  للفر ، أسللما َعَللى يلد عملرو ْبلن العلاص لملا بعثله َرُسلكل 
ُ َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ  َُّ َُُّ -ِإَللللى ناحيلللة عملللا ، وللللم يقلللدما َعَللللى النَِّبلللي   -َصللللَّى  َعَلْيلللِه  َصللللَّى 

 .1/581ولم يرياه، وكا  إسالمهما بعد خيبر. أسد الغابةل -َوَسلَّمَ 
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ت ي  ـلس ب َسـاَحت ُكَما، َوَتْظَهـُر ُنُبـوَّ ـْ نَّ ُمْلَكُكَمـا رَائ ـلي َعْنُكَمـا، َوَخْيل ـي َتح  َ ، َف ْسال ب اإل 
 (1)َعَلى ُمْلك ُكَما" 

افتتحللت الرسللالة بالبسللملة وبيللا  المرِسللل والمرَسللل إليلله، حيللث جللا  اسللم 
ـن  عبـد   َّ ،  في العنكا ل " االنبي مجردً  ـْن ُمَحمَّـد  َْ يم  م  ح  َحْمن  الـرَّ ب ْسم   َّ  الرَّ

يح   ــد  ــي اْلُجَلْن َن ــد  اَْ ــر  َوعْب ــى َجْيَف " وكللذا جللا  اسللم ملكللي ُعَمللا ، ألنهمللا كانللا إ َل
يتبعا  الفر  وهم و ة على األرا ي التي تتبعهم وليس لهم مطلق التصلرف 

َســالَي َعَلــى َمــن  اتََّبــَع للل  السللالم بقكلللهل "لتبعيللتهم ألسلليادهم المجللك ، وتللال ذ
وهي صيغة تحمل في طياتها التهديد والكعيد لكل من للم يتبل  الهلدى اْلُهَدى" 

"حيللث   سللالم و  أمللا  للله، وجللا  بتنكيللره " ليللدل  بللذل  علللى تعظيملله  َســالَي
وشمكله لكل من يؤمن، فهك سالم لنفسه من اآلفات والقتل ولذريته من السبي 

مالللله ملللن دفللل  الج يلللة وسلللالم لللله فلللي اآلخلللرة ملللن علللذاا هللا. وهلللذا خطلللاا ول
األنبيلا  ألعلدا  هللا تجلد هيلله أخلالق المرسللين وققلتهم فللي نصلر هللا وملا أعللده 

 هللا للمؤمنين. 

والسالم فلي التحيلة دعلا  لهلم، وجلا  نكلرة عللى طريقلة القلكم فلي أسلالي  
للللل   افهللللم يقكلللللك  سللللقيً  -كمللللا يقللللكل أسللللتاذنا الللللدكتكر أبللللك مكسللللى-الللللدعا  
... وإنمللا الت مللكا التنكيللر فللي هللذا أل  المصللادر نابللت منللاا األفعللال، اورعًيلل

                                                           
، المؤللل ل أحمللد بللن يحيللى بللن جللابر بللن داود الللَباَلُذري )المتللكفىل 84فتللكح البلللدا ل  - 1

م، وعيلك  ا قلرل  1988بيروت، علام النشلرل  -هل(، الناشرل دار ومكتبة الهالل279
/ 3، والسلللليرة الحلبيللللةل 380/ 6وصللللب  األعشللللىل  ،605/ 3، زاد المعللللادل 267/ 2

، ومجمكعلللة الكقلللائق السياسللليةل الكقيقلللة 73/ 3، وحاشلللية زينلللي دحلللال  عليهلللال 253
، 345، وكتلللاا محملللد رسلللكل هللال ص311، والرحيلللق المختلللكمل ص128( ص 76)

 .139 -138، والسفارات النبكيةل767ومنهاج الصالحينل
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عليلل  أيل  اواألصللل أ  تكللك  منصللكبة، فقكللل ل سللالم عليلل . أصلللهل سللالمً 
.. وهذا تقدير و  يتكلم به، وقد نابت المصادر عن أفعالها، اأسلم علي  سالمً 

ه عنلللله، ولمللللا كانللللت األفعللللال منكللللرة جللللا ت و  يجملللل  بللللين النائلللل  ومللللا أنللللابك 
واألكللل فللي قكللل ل  للرا وأكللل  االمصللادر النائبللة عنهللا نكللرات  أل  الضللر 

أحدال  ير معينة و ير محددة وإنما هلي شلائعة فلي جنسلها.. قلم إنهلم أرادوا 
فللي كثيللر مللن المصللادر نقللل الد لللة مللن الفعليللة الدالللة علللى التجللدد والحللدول 

أي سالم وأملا   (1)ى الثبكت والدوام فقالكال سالم علي .إلى اإلسمية الدالة عل
 هللا قابت لهم ودائم ما دامكا على الحق متبعين الهدى.

نح ي  ويأتي بعد ذل  الغاية من الرسالة هبعد هذه المقدمة وتل  التحيلةل " َفْ 
 " َ ْسـال َعاَْلة  اإل  أهميلة حيلث أكلد هلذا الخبلر بلأكثر ملن مؤكلد لبيلا  َأْدُعوُ َما َ د 

وعظم ما يدعكهما إليله، ودعكتله لهلم متجلددة ومسلتمرة و  ييلأ  ملن دعلكتهم 
وهلللدايتهم ل سلللالم رحملللة ورأفلللة بهلللم أك لللد ذلللل  مضلللارعية الصللليغة فلللي قكللللهل 

 َأْدُعوُ َما"."

يبللين  -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ  -وبهلذا التجنليس البلدي  وملن جكاملل  كلمله 
" فعليهملا باإلسلالم َأْسـل َما َتْسـَلَما مكج ة بليغةل "لهما دعكة اإلسالم في صكرة 

ليسلللما مللن خلل ي الللدنيا ومللن عللذاا اآلخللرة، ومللن لللم يسلللم فللال سللالمة للله و  
 أما ، فهي مكحية بالتهديد والكعيد لمن لم يمتثل األمر.

نح ي َرُسـوُل  َّ  إ َلـى النَّـا   َ افَّـ"  وبي ن عل ة قيامه بهذه المهمة بقكللهل ًة" َفْ 
للتشلريف َرُسوُل  َّ "  فلي "باإل افة على عالمية هذا الدين، والتعريف  اتأكيدً 

، واسلمية الجمللة، إنح ، وقد أك د الخبر بلأكثر ملن مؤكلد حيلث أك لد بلل " والتعظيم
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(" ليبللين أنلله مرسللل مللن عنللد هللا للنللا  كافللة، وللليس لقكملله كافــةوالتعبيللر بللل )
 دخكل في اإلسالم.فقط، ومن قم  كانت دعكته لهم لل

يَن"وقكللهل " قس اْلَقْوُل َعَلى اْلَكـاف ر  َر َمْن َ اَن َحي ا َوي ح  هيله تر يل  لهلم  أُلْنذ 
في اإليما  به وبرسالته وترهي  ملن تكذيبله وعلدم اإليملا  بله، وقلد جلا  ذلل  
بهذا التصكير العجيل  والمقابللة البديعلة، حيلث صلكر الملؤمن صلاح  العقلل 

المتدبر والذي هداه ذل  ل يما  باى ورسكله في صلكرة الكلائن الكاعي والقل  
الحي الذي يتأقر بملا حكلله ويسلتجي  لعكاملل الحيلاة والنجلاة ملن الهلكلة، وقلد 
صللكرت هللذه ا سللتعارة هللذا األمللر وأبرزتلله فللي صللكرة الشللي  المحللس ليكللك  
 أقرا ل درا  فالنفس مفطكرة على المحسكسلات، وكلأ  ملن للم يسلتج  لنلدا 

الميلت اللذي   يتلأقر بملا حكلله و   بمن لةهللا ورسكله ويؤمن بما جا  به فهك 
يسلللتجي  للللداعي حياتللله، وفلللي هلللذا تعلللريض بملللن للللم يلللؤمن فهلللم كلللاألمكات   
انتفا  لهلم بعقلكلهم، وملن قلم  يسلتحق الجل ا  ملن هللا تعلالى وللذا قرنله ووصلله 

ــقس اْلَقــْوُل َعَلــى بمللا قبللله بقكلللهل " يَن"َوي ح  فمللن كللا  للله قللل  يعقللل يلل داد  اْلَكــاف ر 
حياة باتبا  النبي هيسعد في دنياه وفي أخراه، ومن صد  عن اتباعه ولم يؤمن 

ويحللق عليلله القللكل مللن هللا تعللالى، حيللث جعللل الكفللر  ابمللا جللا  بلله كللا  ميتًلل
مقابل الحياة، فالكفر مكت، وهم لكفرهم وهلكا  حجلتهم كلاألمكات حقيقلة، وملا 

اقهم العللذاا إ  بعللد إرسللال الرسللل إللليهم وإنللذارهم فللال عللذر لهللم جعللل اسللتحق
َصللَّى هللُا َعَلْيلِه -وهلذا اقتبلا  ملن القلرآ  الكلريم يبلرز مهمتله عند هللا تعالى. 

 وهي تبليغ دعكة هللا وإقامة الحجة على الكافرين المنكرين. -َوَسلَّمَ 

لتعللريض جلللا   لهللا دو  حاجللة المضللمك  الصللكرة السللابقة وبياًنللل اوتأكيللدً 
َ ،  قكلللهل " ْســال ــرح ا ب اإل  ْيُتَمــا َأْن ُتق  َ  َولَّْيُتُكَمــا، َوإ ْن َأََ ْســال َوإ نَُّكَمــا إ ْن َأْقَرْرُتَمــا ب اإل 

 ا" بهلذا الشلرا وتلل  الصلكرة المتقابللة بلي ن لهملا تر يًبلَفْ نَّ ُمْلَكُكَما رَائ لي َعْنُكَمـا
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تهما وحفظ أنفسهما وأمكالهما متكق  أ  تكليتهما على قكمهما وا حتفال بمن ل
عللللى إقرارهملللا بهلللذا اللللدين واإليملللا  بللله، وفلللي هلللذا تشلللكيق لهلللم وحلللث عللللى 
 ا ستجابة لما يأمرهم به، وفي المقابل إ  لم يقرا ولم يؤمنا فال مل  لهما.

َ  َولَّْيُتُكَما، َوإ ْن "تأتي المقابلة بين جملَتيل و  ْسال ْيُتَمـا َأْن إ ْن َأْقَرْرُتَما ب اإل  َأََ
ــا" ــلي َعْنُكَم ــا رَائ  ـْ نَّ ُمْلَكُكَم َ ، َفـ ــال ْس ــرح ا ب اإل  َة ا ت بللا   ُتق  لترسللم أمللام المتلقللي جللاد 

ة  المفضلللية إللللى أملللانهم وبقلللائهم فلللي إملللارتهم وو يلللتهم، وذلللل  فلللي مقابلللل جلللاد 
اإلعللرا  المفضللية إلللى زوالهللم وزوال ملكهللم وللليس هللذا فحسلل  بللل سلليكك  

 نتصار علليهم مملا يلكحي بقكتله وعظلم جيشله وسلتكك  دولتهملا بمحاربتهم وا
ـــى  "أك لللده قكللللهل  تحلللت لكائللله، ت ي َعَل ـــوَّ ـــُر ُنُب ـــاَحت ُكَما، َوَتْظَه ـــلس ب َس ـــي َتح  َوَخْيل 

وتأتي المقابلة مت سقة في بنائها م  السلمة العاملة لللدعكة النبكيلة فلي  ،ُمْلك ُكَما"
 ، للللذا يمكلللن القلللكل إ  المقابللللة إللللى أسللللكبي التر يللل  والترهيللل المراوحلللة بلللين

ملللا بينهللا ملللن تبللاين، قلللد  جانلل  مللا تحققللله مللن تقكيلللة للمعللاني بتقابلهلللا وإبللراز
نللت الخطللاا مللن تكريللف عكامللل التللأقير النفسللي الالزمللة كللأداة مللن أدوات  مك 

والتأقير في المتلقي، وباإل افة إلى ذل  كله ف   المقابلة بملا تفر له  اإلقنا 
م  ما يقابلها في السياق المقابل لها  فال وترتيبها في كل سياقمن تكازي األل
فللك  ،اخيي ل اداخلًيل اإيقاعًيل ابهلا فلي السلياق، فتنلت  أقلرً  اخاًص  اف نها تنت  إيقاعً 

ْيُتَمـا " اأعدنا النظر إلى هذا السياق مجددً  َ  َولَّْيُتُكَما، َوإ ْن َأََ ْسال إ ْن َأْقَرْرُتَما ب اإل 
َ ، َفْ نَّ ُمْلَكُكَما رَائ لي َعْنُكَما" َأْن ُتق رح ا ْسال ملن إيقلا   م  التركي  على ما هيله ب اإل 
نتجته المقابلة، سنجد أ  تأقير المقابلة على الخطاا لم يقتصر عللى اآلقلار أ

تجلللاوز ذلللل  إللللى إنتلللاج تلللأقير إيقلللاعي داخلللل الخطلللاا   الد ليلللة والنفسلللية، بلللل
يمكلللن تلم سللله ملللن . إيقلللا  معنلللكي  لاألول وهلللذا التلللأقير اإليقلللاعي لللله جانبلللا ل

خللالل مالحظللة سلليرورة المعللاني فللي سللياق تتقابللل هيلله المعللاني المتضللادة أو 
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إيقللا  صللكتي مكسلليقي تنتجلله  ل، والثللانيامميلل ً  اد لًيلل اتلكيًنلل المتخالفللة لتشللكل
ملل  مللا يقابلهللا فللي  المقابلللة فللي كثيللر مللن سللياقاتها مللن خللالل وجللكد كللل لفظللة

لذاتلله  الللم يكللن مقصللكدً  امكسلليقيً  االمضللادة، فتنللت  المقابلللة بللذل  إيقاًعللالجملللة 
طبعللي آلليللات عمللل المقابلللة وبنيتهللا المعتللادة التللي تفتللر  تقابللل  ولكنلله نتللاج

 (1).المفردات في الجمل

" هيلله إشللارة إلللى بلللكغ الللدعكة َأْقَرْرُتَمــاوالتعبيللر بصلليغة اإلقللرار فللي قكلللهل "
 وما عليهم إ  أ  يقروا بها ويؤمنكا. لهم قبل ذل  وعلمهم بها،

وكن للى عللن حربهمللا و لبتلله وانتصللاره عليهمللا وإزالللة ملكهمللا إ  لللم يؤمنللا 
ت ي َعَلــى ُمْلك ُكَمــا" بقكللهل " ــلس ب َســاَحت ُكَما، َوَتْظَهــُر ُنُبــوَّ و  يخفللى مللا  َوَخْيل ــي َتح 

عبللد القللاهر للكنايللة مللن دور مهللم فللي إقبللات المعللاني وتأكيللدها، يقللكل اإلمللام 
 الصلفة إقبلات أ  نفسله، إلى رج  إذا يعلم عاقل كل أ  فضل الكنايةل " امبينً 
 ملن اللدعكى  فلي وأبللغ آكلد وجكدها، في شاهد هك بما وإيجابها دليلها، ب قبات
وهيه من  وفي هذا تأكيد للمعنى، (2)". فال ساذجا هكذا فثبتها إليها تجي  أ 

لهما تل  المن لة التي هلم عليهلا اآل ، وللن  التهديد والكعيد ما هيه، فلن يكك  
تنفعهم دولتهم التي يتبعكنها فكل ذل  سيكك  تحت راية اإلسالم، ولن يلنفعهم 
كفرهم وعنادهم. والمسلمك  في جهاد متجدد ومستمر ألجل نصرة هذا اللدين، 
وتبليغ دعكة اإلسالم، ورف  راية التكحيد أك د ذل  وبي نه مضارعية الصيغة فلي 

لس  "  َتْظَهُر". وَتح 

                                                           
، لعبلد هللا محملد الخلل   لمن 414ينظر مصادر اإليقا  وآقاره في الرسائل النبكيلةل - 1

 م.2020عام 2ج/ 3مجلة دراسات في العلكم اإلنسانية وا جتماعية العددل
 .72المعانيل علم في اإلعجاز د ئل - 2
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وبالتأملللل يتضللل  التفصللليل الكثيلللر فلللي هلللذه الرسلللالة ملللن خلللالل التر يللل  
والترهيلللل ، وبيللللا  أقللللر ا سللللتجابة ومللللا سللللتجلبه لهللللم مللللن أمللللن وأمللللا ، وأقللللر 
اإلعللرا  ومللا سلليجلبه عللليهم مللن ذل وهللكا ، وفللي هللذا حللث  بللالغ لهللم علللى 

 ا ستجابة واإليما .
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

   أمير اليمامة. لى إ  رسالته: اثانيً 
ن  َعل ـيحس اْلَحَنف ـيح   -َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّمَ -أرسَل النَّب يح      َْ  َ  (1)إ َلى َهْوََ

ـْن  يم ، م  ح  َحْمن  الـرَّ : "ب ْسـم   َّ  الـرَّ ن  ُعَمَر اْلَعام ر يس ب  اْلَيَماَمة  َمَع َسل يط  َْ َصاح 
، َسالَي َعَلى َمن  اتََّبَع اْلُهـَدى، َواْعَلـْم َأنَّ  ن  َعل يحس َْ  َ ُمَحمَّدس َرُسول   َّ  إ َلى َهْوََ

ين ي سَيْظَهُر إ َلى ُمْنَتَهى اْلُخفح   ، َفَأْسل ْم  َتْسَلْم، َوَأْجَعْل َلـَك َمـا َتْحـَت  د  َواْلَحاف ر 
 2) )َيَدْْلَك." 

جلللا ت هلللذه الرسلللالة ملللكج ة بليغلللة، وهلللي عبلللارة علللن كلملللات معلللدودات، 
ملن أهلل  اروعي فيها مقتضى حال المخاط ، فهكذة صاح  اليمامة نصلرانيً 

                                                           
هكذة بن علي الحنفلي، صلاح  اليماملة، وكلا  علاماًل للفلر  عليهلا، وكلا  نصلرانيا،  - 1

شللاعر قكملله وخطيللبهم وسلليدهم، وكانللت للله مكانللة عنللد العللرا، وقللد مللات عللام الفللت . 
. المؤل ل الدكتكر جلكاد عللي، 18/434ينظر المفصل في تاريخ العرا قبل اإلسالمل

 م.2001هل/ 1422الناشرل دار الساقي، الطبعة الرابعة 
، 269/ 2عيللك  األقللرل و ، 644/ 2تللاريخ الطبللريل و ، 105فتللكح البلللدا ل صينظللر  - 2

، 254/ 3السلللللللليرة الحلبيللللللللةلو ، 273/ 4البدايللللللللة والنهايللللللللةل و ، 607/ 3زاد المعللللللللادل و 
/ آ( 68 -68ومجمكعلللة الكقلللائق السياسلللية للعهلللد النبلللكي والخالفلللة الراشلللدةل الكقيقلللة )

منهللاج و ، 343كتللاا محمللد رسللكل هللال صو ، 310ل صالرحيللق المختللكمو ، 123ص
 .130السفارات النبكيةل صو ، 767الصالحينل
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الكتلللل   الكتللللاا وجللللا  مفتللللت  هللللذه الرسللللالة بالبسللللملة حيللللث يسللللتح  تصللللدير
ــــىو يرهللللا بهللللا، وبيللللا  المرِسللللل والمرَسللللل إليللللهل ) ــــدس َرُســــول  هللا  إ َل ــــْن ُمَحمَّ  م 

ــن  َعل ــيحس  َْ  َ بأنلله مرسللل مللن  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -( حيللث بللي ن صللفته َهــْوََ
عند هللا، فهك رسكل هللا وفي ذل  تشريف وتعظيم له وتربية للمهابة في قلكا 

للفر  على  فلم يكن إ  عاماًل  اهكذة من لته وجا  باسمه مجردً المتلقين ون  ل 
 اليمامة.

دعلا  لهلم ومعنلاهل سللم ملن علذاا  " َساَلَي َعَلى َمن اتََّبَع اْلُهَدى"وقكللهل 
هللا مللن أسلللم، وهللي تللكمإ لهللم باتبللا  الهللدى لكللي يسلللمكا، ويحتمللل أ  تكللك  

لللل  السلللالم واألملللن  متضلللمنة معنلللى األملللر وكأنللله يقلللكلل اتبللل  الهلللدى ليكلللك  
"واألما ، وفلي تنكيلر قكللهل  د للة عللى عظلم هلذا السلالم وكثرتله لليعم  "َسـاَلَي

ويشللمل كللل ملللن آمللن واتبلل  هلللدى هللا الللذي أرسلللل بلله النبللي. وفيهلللا نللك  ملللن 
التهديد والكعيد له ألنه لم يتب  الهدى ومن قلم    سلالم و  أملا  لله وألتباعله. 

ين ـي سـَيْظَهُر وعطفله عليله بقكللهل "  وأتب  ذلل  بكعيلد وتهديلد أشلد َواْعَلـْم َأنَّ د 
" والملراد أنله سيصلل إللى أقصلى ملا يصلال  إليله،  إ َلى ُمْنَتَهى اْلُخـفح  َواْلَحـاف ر 

فهلللك كنايلللة علللن وصلللكل هلللذا اللللدين إللللى أقصلللى ملللا يمكلللن أ  تقطعللله اإلبلللل 
ويقينله  والخيل و يرهما، وقد أك د لله هلذا الخبلر بلأكثر ملن مؤكلد ليؤكلد صلدقه

في نصر هللا فهك المبلغ عنه وهك رسكله ولذا أ اف الدين إلى  مير نفسه 
 ألنه مبلغ عن ربه وما ينطق عن هكى.

ين ي  ، اْعَلمْ والنارر في تل  المفلردات ) ، اْلُخـفح  ، ُمْنَتَهـى  ،سـَيْظَهُر ، د 
وتخكيللف وترهيلل ، وفللي المقابللل يللأتي األمللن  يجللد أ  فيهللا شللدة وقللكة( اْلَحــاف ر  

ــَدْْلَك." واألمللا  والطمأنينللة فللي قكلللهل " ــَك َمــا َتْحــَت َي ــْل َل  َفَأْســل ْم  َتْســَلْم، َوَأْجَع
على قل  هكذة، وبي نت له المخلرج ملن هلذا الخلكف  اوسالمً  اوالتي وقعت بردً 
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فلي مكاجهلة  -َوَسللَّمَ  َصللَّى هللُا َعَلْيلهِ -والف   الذي أحل  بله، وتلل  ملن بال تله 
  المخاطبين.

َصللَّى  –وفيهب بيبت للوة اإليمبت ببلمبدخ وببلدعوة التي يدعو إليهلب النبلي 
وهللي عبللبدة هللا ويللد  ال شللري  لللهو وهللكا مللب خظهرتلله ل للل  -هللاُ َعلَْيللِه َوَسلللَّ َ 

 الطابح.
 بقكلهلوأرشده إلى طريق الخالص والنجاة والفكز في الدنيا واآلخرة وذل  

فلل   أسلللم وآمللن بللالنبي وبمللا جللا  بلله سلللم، فالسللالمة مشللروطة "َفَأْســل م َتْســَلْم" 
باإلسالم ومقيدة به، ف ذا لم يتحقق اإلسالم فليس لله سلالمة، ويكلك  بلذل  قلد 

 عر  نفسه وملكه للضيا  والدمار.

لتبللين عظلم تللأقيره فللي  المللكج  السلياق هللذا مثللل فلي الجنللا  قيمللة وتلأتي
 ،ولله ملدخل عظليم فلي بيلا  المعنلى عنله ا سلتغنا  مكلني فلال مراد،المعنى ال
 إلللى بللالن  سلليكدي الجنللا  هللذا طرفللي أحللد عللن ا سللتغنا  محاولللة إ  بللل

ل بقكللللله اكتفللللى فلللل ذا فللللي المعنللللى، ا خللللتالل مللللكرد الخطللللاا ويللللكرد الللللنق ،
شلري  اإليملا  وعبلادة هللا وحلده    إللى أرشلده قلد يكلك   أ  جاوز لما. "َأْسل م"
 ،العاقبللة المترتبللة علللى عللدم إيمانلله واسللتمراره علللى شللركه وكفللره بيللا  دو   للله
تبلللين نتيجلللة  عاقبلللةبيلللا   بلللال اختلللاره ا شللل إ  اخيلللارً  أمامللله يطلللرح كملللن وكلللا 

تبلللين نتيجلللة  عاقبلللة ملللن خلللكف   بلللال عنللله فانصلللر   شلللا وإ  ،إسللالمه واتباعللله
 وهلدايتهم النلا  إسلالم علىحري   النبكي  بيا ال ولكن   ،تمسكه بكفره وشركه

والللنفس تميللل إلللى فعللل  ،خللرةإلللى طريللق الخيللر المكصللل للنجللاة فللي الللدنيا واآل
ــَلْم"ولللذا جللا  الجنللا  بللاللفظ الثللاني " كللل شللي  يعللكد عليهللا بللالنف  ليبللين  َتْس

 مل  يضليف ويك   نتيجة إيمانه واستسالمه ر ولرسكله، وكأ  هلذا الجنلا 
حيث  وما يتركه من أقر في النفس، العقلية الحجة قكةَ  إيقاعه الصكتي تناسق
 هيعجبه.  العقل ويخاط  هيطربه، السم  يخاط 
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وللليس هللذا فحسلل  فملل  سللالمته مللن القتللل وسللبي الللذراري ودفلل  الج يللة 
واآلفلات فهنللا  أشلليا  ترنللك لهللا نفسلله وتحلرص عليهللا وقللد تمنعلله مللن اإلسللالم 

كنايلة علن بقائله فلي حكلم  َتْحـَت َيـَدْْلَك"َوَأْجَعـْل َلـَك َمـا إ  فقدها ولذا قلال للهل "
َصللَّى هللُا َعَلْيلِه -بالده وتكليته شأ  رعيته، وهذا ما يريده بل طلبه ملن النبلي 

حيللث كتلل  إليللهل مللا أحسللن مللا تللدعك إليلله وأجمللله، وأنللا شللاعر قللكمي  -َوَسلللَّمَ 
وخطيلللبهم، والعلللرا تهلللاا مكلللاني فاجعلللل إللللي  بعلللض األملللر أتبعللل ، وأجلللاز 

بجللائ ة، وكسللاه أقكابللا مللن نسلل  هجللر، فقللدم  - للي هللا تعللالى عنللهر -سللليطا 
َصللَّى هللُا -فلأخبره، وقلرأ النبلي  -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -بذل  كله على النبي 

كتابه، وقالل َلْك َسَأَلِني َسَياَبًة ِمَن اأَلْرِ  َما َفَعْلُت، َباَد َوَبلاَد َملا  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ِه. أي لللك سللألني قطعللة مللن األر  مللا فعلللت، ودعللا عليلله بللالهال ، ِفللي َيَدْيلل

-مللن الفللت  جللا ه جبريللل  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -فلمللا انصللرف رسللكل هللا 
ل أملا إ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسللَّمَ -فأخبره بأ  هكذة قد مات، فقال  -عليه السالم

بعلدي، أي فقلال قائللل يلا رسلكل هللا ملن اليمامة سيخرج بها كلذاا يتنبلأ يقتلل 
ل أنلللت وأصلللحاب ، فكلللا  َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -يقتلللله  فقلللال لللله رسلللكل هللا 

 (1)كذل .
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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  أمير البحرين. لى إ  رسالته: اثالثً  

ـَن  -َصـلَّى هللُا َعَلْيـه  َوَســلَّمَ -وَبَعـَث َرُسـوُل  َّ    ـَرم يح  إ َلــى اْلَعـالَء َْ ُْ اْلَح
ر   يح   اْلُمْنــذ  ــن  َســاَوى اْلَعْبــد  َْ(1)  ، ــْن َرَجــبس َســَنَة ت ْســعس ــاْلَبْحر ين  ل َلَيــال ي َبَقــْيَن م  ب 

َحْمن   يــه : "ب ْسـم   َّ  الــرَّ َتاًبـا ْ  ـْن َتُبــوَك، َوَ َتـَب إ َلْيــه     ــالَُ م  ُمْنَصـَرَفُه َعَلْيـه  السَّ
ْن ُمَحمَّدس  يم ، م  ح  ـن  َسـاَوى، َسـالَي َعَلـى َمـن  اتََّبـَع  الرَّ ر  َْ َرُسول   َّ ، إ َلـى اْلُمْنـذ 

َ  َفَأْسل ْم َتْسَلْم، َوَأْسل ْم َْلْجَعل   َُّ َلـَك  ْسال نح ي َأْدُعوَك إ َلى اإل  اْلُهَدى. َأمَّا َبْعُد: َفْ 
ين ي َسَيْظَهُر إ َلى ُمنْ  ".َما َتْحَت َيَدْْلَك، َواْعَلْم َأنَّ د   (2) َتَهى اْلُخفح  َواْلَحاف ر 

ألميلر اليماملة،   -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -تتشابه هذه الرسالة م  رسلالته 
الكتلللاا وجلللا  مفتلللت  هلللذه الرسلللالة بالبسلللملة وبيلللا   ملللن أهلللل افصلللاحبها أيًضللل

ـْن ُمَحمَّـدس َرُسـول  هللا  إ َلـى المرِسلل والمرَسلل إليلهل ) ـن  م  ر  َْ ( حيلث َسـاَوى اْلُمْنـذ 
بأنللله مرسلللل ملللن عنلللد هللا، وجلللا  باسلللم  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -بلللي ن صلللفته 

ولم يصفه بَمِل  أو عظيم ألنه   سلطا  لله و  ملل   ااْلُمْنِذِر ْبِن َساَوى مجردً 
للفللر  علللى  ولللم يكللن إ  عللاماًل  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -مللا لللم يكل لله النبللي 

 ن.البحري

                                                           
هلك المنلذر بللن سلاوى العبللدي زعليم عبللد القليس، وكللا  نصلرانًيا، لكنلله اعتنلق اإلسللالم  - 1

سلعة للهجلرة، حين دعاه العال  بن الحضرمي مبعكل النبي إلى البحرين فلي السلنة التا
صللللى هللا عليللله -واقتلللدى قكمللله بللله. وتلللكفي المنلللذر فلللي السلللنة التلللي تلللكفي فيهلللا النبلللي 

. المؤللل ل د محمللد سللهيل طقللكش، الناشللرل 85وسلللم. ينظللر تللاريخ الخلفللا  الراشللدينل
 م.2003-هل1424دار النفائس، الطبعة األولى 

مجمكعللة الكقللائق السياسللية و ، 267/ 2عيللك  األقللرل و ، 98فتللكح البلللدا ل صينظللر  - 2
، 768منهاج الصالحينل صو ، 112( ص56للعهد النبكي والخالفة الراشدةل الكقيقة )

 .148السفارات النبكيةل صو 
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وهلي تلكمإ بالتهديلد  " َساَلَي َعَلى َمن اتََّبَع اْلُهَدى"وحي اه ودعا له بقكلهل 
والكعيد لمن لم يتب  الهدى فللم يلؤمن، حيلث جعلل السلالم واألملا  لملن آملن. 

"وفي تنكير قكلهل  د لة على عظم هذا السالم وكثرته ليعم ويشمل كلل  "َساَلَي
النبلي. كملا أ  فلي التعبيلر بالما لي  من آملن واتبل  هلدى هللا اللذي أرسلل بله

ــعَ " " حللث وحللض للله علللى اتباعلله، وكللأ  اتباعلله للهللدى قللد تحقللق فاسللتحق اتََّب
 السالم واألما .

نح ي َأْدُعـــوَك إ َلـــى  ويلللأتي بعلللد ذلللل  مضلللمك  الرسلللالة و ايتهلللا بقكللللهل " ـْ  َفــ
َ  َفَأْســل ْم َتْســَلْم"  ْســال وأكللد هللذا حيللث دعللاه ل سللالم ول يمللا  بمللا جللا  بلله، اإل 

الخبر بأكثر من مؤكد لبيا  أهمية وعظلم ملا يلدعكه إليله، ودعكتله لله متجلددة 
ومسلللللتمرة و  ييلللللأ  ملللللن دعكتللللله و يلللللره ل سلللللالم كملللللا أملللللره ربللللله، أك لللللد ذلللللل  

 َأْدُعوك".مضارعية الصيغة في قكلهل "

"َفَأْسل م  وأرشده إلى طريق الخالص والنجاة ونتيجة دعكته ل سالم بقكلهل
لليعم ويشلمل سلالمته ملن َتْسـَلْم"  ف   أسللم وآملن سللم، وحلذف متعللق " َتْسَلْم"

كللل شللي ، فلل ذا لللم يتحقللق اإلسللالم فللليس للله سللالمة، ويكللك  بللذل  قللد عللر  
 نفسه وملكه للهال .
ـــَدْْلكَ وقكللللهل "  ـــَت َي ـــا َتْح ـــَك َم ـــل   َُّ َل للتأكيلللد َأْســـل ْم" بتكلللرار" "َوَأْســـل ْم َْلْجَع

فلللي إسلللالم  اإسلللالمه، كملللا أ  إسلللالمه سللليكك  سلللببً والمبالغلللة والحلللرص عللللى 
قكمه، ويحتمل أ  يكك  األمر األول للدخكل في اإلسالم والثاني للدوام عليه، 

أيل   تعتقللللد فللللي المسللللي  مللللا تعتقللللده  " أوً  َأْســــل مْ ويحتمللللل أ  يكللللك  قكلللللهل "
 صللللى هللا –أيل ادخللل فلللي ديلللن اإلسلللالم. ولعلمللله  ا" قانًيلللَأْســـل مْ النصللارى، و"
بحرصه على ملكه وزعامتله ورنله أ  إسلالمه سيسلل  منله كلل  -علي  وسلم
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كنايلة علن بقائله  َْلْجَعل   َُّ َلـَك َمـا َتْحـَت َيـَدْْلَك"ذل  جعل جكاا األمر قكللهل "
 في حكم بالده وتكليته شأ  رعيته، والحفال على ماله وملكه.

ملكله لضلع   وأتب  ذل  بكعيد وتهديد لكيال يظن أ  بقا ه إ  أسللم فلي 
ين ـي سـَيْظَهُر إ َلـى ُمْنَتَهـى اْلُخـفح  في المسلمين أو مهادنة بقكلهل "  َواْعَلْم َأنَّ د 

" مؤكلًدا الخبلر  وجلا والمراد أنه سيصلل إللى أقصلى ملا يصلال  إليله،  َواْلَحاف ر 
بأكثر من مؤكد ليؤكد صدقه ويقينه في نصر هللا فهك المبلغ عنه وهك رسكله 

 ن إلى  مير نفسه ألنه مبلغ عن ربله وملا ينطلق علن هلكى.ولذا أ اف الدي
وتقلديم التر يلل  عللى الترهيلل  هنللا عكلس المك لل  السللابق ملن قبيللل التنكيلل ، 

عمللا فيهللا مللن تناسلل   متكللررة، هللذا فضللاًل  احتللى   تكللك  الرسللائل كلهللا صللكرً 
 م  حال المدعك ومدى قبكله أو عداوته ل سالم.
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 ملك دمشق.لى إ  رسالته: ارابعً 

للْن كتلل  ِإَلْيللِه  مللن اْلُمُلللك  اْلَحللاِرل ْبللِن َأِبللي  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -َوِممَّ
اِنيِ   ِشْمر  اْلَغسَّ
ِْ مَّن هرس ون َّرِه اَّللِه     وجا  في نصهل( 1) ِِ الرَّهِيِِمم ِنر ِبْسِم اَّللِه الرَّهْمن

                                                           
هللك الحلللارل بلللن أبلللي شلللمر الغسلللاني صلللاح  دمشلللق، وعنلللد ابلللن هشلللامل ملللل  تخلللكم  - 1

 -سللللم صللللى هللا عليللله و  -الشلللام، وكلللا  تابعلللا لقيصلللر ملللل  اللللروم بعلللث إليللله النبلللي 
بكتللاا ملل  شللجا  بللن وهلل  األسللدي يللدعكه هيلله إلللى اإلسللالم، فللامتن  مللن الللدخكل هيلله 

، 2/207وأسلم حاجبه، ومات الحارل بن أبي شمر علام الفلت . ينظلر السليرة النبكيلةل 
 .1/261والطبقات الكبرىل
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ِِ أنِب ِِشَّْ   َ،، َوإ نح ـي َأْدُعـوَك  احلناِوِث ْب َسالَي َعَلى َمن  اتََّبَع اْلُهَدى َوآَمَن ب ـه  َوَصـدَّ
يَك َلُه َيْبَقى َلَك ُمْلُكَك. َن ب اَّللَّ  َوْحَدُ  اَل َشر   (1).إ َلى َأْن ُتْنم 

الَحللاِرل بللن أبللي شللمر الغسللاني عامللل لقيصللر علللى دمشللق، وكتلل  إليلله 
ب سـم بالبسلملةل " يدعكه ل سالم وافتت  رسلالته  -مَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ -النبي 

ـْمرس  ـن  َأَ ـي ش  يم مـن ُمَحمَّـد َرُسـول هللا إ َلـى اْلَحـار أ َْ ح  ْحَمن الـرَّ " حيلث هللا الـرَّ
بأنلله رسللكل هللا، وجللا  باسللم اْلَحللاِرل بللن  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -بللي ن صللفته 

وللم يصلفه بَمِلل  أو عظليم ألنله تلاب  لقيصلر اللروم  اأبي شمر الغساني مجردً 
 للروم على دمشق. و  سلطا  له و  مل ، وكا  عاماًل 

َ،"وقكللهل  معنلاهل سللم ملن  "َساَلَي َعَلـى َمـن اتََّبـَع اْلُهـَدى وآَمـَن ب ـه  َوَصـدح
عذاا هللا من أسلم، والمراد الدعا  لمن يتب  الهدى، أو تكك  متضمنة معنى 

نه يقكلل اتب  الهدى ليكك  ل  السالم واألمن واألما ، وتلكمإ إللى األمر وكأ
أ  ملن لللم يتبل  الهللدى ولللم يلؤمن فللال سلالم و  أمللا  للله. واتبلا  الهللدى شللي  

َ،"عام ومجمل ولذا عط  عليله تفسليره وبيانله بقكللهل " فتأكلد  وآَمـَن ب ـه  َوَصـدح
آَمــَن،  ،اتََّبــعا للي "المعنللى المللراد مللن اتبللا  الهللدى، كمللا أ  فللي التعبيللر بالم

" ،َ حث  وحلض  لله عللى اتباعله، وكلأ  اتباعله للهلدى قلد تحقلق فاسلتحق  َصدح
السالم واألما . كما يكمإ إلى أنله للن يسلتحق السلالم واألملا  إ  ملن تحقلق 

 إيمانه وصدقه.
                                                           

، 609/ 3زاد المعلللادل و ، 270/ 2عيلللك  األقلللرل و ، 652/ 2ينظلللر تلللاريخ الطبلللريل  - 1
، وحاشللية زينللي دحللال  عليهللال 255/ 3السلليرة الحلبيللةل و ، 268/ 4ة والنهايللةل البدايللو 
( 37مجمكعلللة الكقلللائق السياسلللية للعهلللد النبلللكي والخالفلللة الراشلللدةل الكقيقلللة )و ، 67/ 3
كتلللاا محملللد و ، 766منهلللاج الصلللالحينل صو ، 311الرحيلللق المختلللكمل صو ، 97ص
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. َوَصلد قَ  يوآَمَن بِ ويتأنق أسلكا ا لتفات من التكلم إلى الغيبة فلم يقلل 
َصلَّى -النبي  ير الغائ  العائد على الهدى إلبراز كمال هدايةوإنما جا  بضم
 وكأنه هك الهدى نفسه. -هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َوإ نح ي  ودعاه إلى تكحيد هللا في العبادة حيث عط  على ما سبق قكللهل "
فللدعاه إلللى عبللادة هللا وحللده، َأْدُعــوك إ َلــى َأن تــنمن ب ــاَّللَّ َوحــد  اَل شــريك َلــُه" 

، وتقللديم المسللند إليه) للمير المللتكلم( و  قللد أك للد للله الخبللر بللأكثر مللن مؤكللد )إ  
َصلللَّى هللُا -( الللذي أفللاد تأكيللد الخبللر واختصاصلله َأْدُعــوكَ علللى خبللره الفعلللي )

بدعكتلله وفللي ذللل  تشللريف للله، كمللا أ  مضللارعية الصلليغة فللي   -َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ 
للله ولقكملله  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -تللدل علللى تجللدد دعكتلله  َأْدُعــوَك" قكلللهل "

دو  المصللدر َأن تــنمن" بالللدخكل فللي اإلسللالم، وأوقللر التعبيللر بللل أ  والفعلللل "
فلللدعاه ل يملللا   ااإليملللا  ليلللدل عللللى تجلللدد واسلللتمرار إيمانللله فقلللد كلللا  نصلللرانيً 

يَك َلُه" "اَل شَ  وبقكلهلَوْحَدُ " وا ستمرار عليه، وقد أك د له وحدانية هللا بقكلهل " ر 
لكملال اسلتحقاقه  ا  تأكيلدً لتأكيد وحدانية هللا ونفلي كلل  لروا الشلر  وأنكاعله

 العبادة دو   يره. -سبحانه-

لنفسلله  اعلللى قكملله حافًظلل اأيل يظللل ملًكلَيْبَقــى َلــَك ُمْلُكــَك"  وجل ا  ذللل ل "
ولجنللده ولماللله وأر لله وعر لله، وسلليكك  ذللل  للله دو   يللره، وتقللديم الجللار 

يؤكد ذل  ويلدل  عليله. كملا يلكحي بأنله إذا للم يتبل  الهلدى وللم "َلَك"  والمجرور
يؤمن باى وحده   شري  له ويصدق بكل ما أن لله عللى نبيله فلال بقلا  لله و  

للله علللى اإليمللا  وا متثللال  ا، وذللل  بمفهللكم المخالفللة، وهللذا يتضللمن حثًلللملكلله
  لما يؤمر به.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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 اليمن. ملوكلى إ  رسالته: اخامسً 

َقاَل: َ َتـَب َرُسـول  َّ   جا  ِفي الطََّبَقات َعْن َيِ يَد ْبِن عيا  َعِن ال  ْهلِري ِ 
ـْن  - َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّمَ  - ـن  َعْبـد  ُ ـاللس م  َس َوُنَعـْيم  َْ إ َلى اْلَحـار أ  َوَمْسـُرو

ْمَيــَر: َســْلمي َأْنــُتْم َمــا آَمْنــُتْم ب ــاَّللَّ  َوَرُســول   يَك َلــُه َبَعــَث ح  ه  َوَأنَّ  ََّ َوْحــَدُ  ال َشــر 
ــت   ــُن  َّ  َوَقاَل ــري اَْ ــوُد ُعَرْي ــت  اْلَيُه ــه  َقاَل ــى ب َكل َمات  يَس  َ ــَق  ــه  َوَخَل ــى ب ََْلات  ُموَس

ُن  َّ . يَسى اَْ  َ  (1)النََّصاَرى  َُّ َثال ُث َثالَثةس 

 – َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ  -ابتدأت الرسالة على  يلر المعتلاد ملن رسلائله 
فلم تبدأ بالبسملة وبيا  المرِسل والمرَسل إليه، فملك  حمير  َسْلمي َأْنُتْم"بقكلهل "

وهللم يمثلللك  الكثللرة الكللاقرة فللي اللليمن لمللا رأوا اإلسللالم قللد  للل  فللي كللل أر  
الشمال، وتراجعت أمامه جيكش الروم التي كدسكها لغ و اإلسلالم، واقتالعله، 

 -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -واقلتال  علل  العللرا، فعللاد جنللدهم ولللم يالقللكا محمللدا 
بعد أ  َقَتلت جنكُده م  قل لة علددهم ملنهم مقتللًة عظيملة، وعلادوا بحكملة خاللد 
بلن الكليلد سلالمين للم يفقلدوا إ  بضللعة عشلر رجلال. حينهلا أدر  مللك  حميللر 

كلكا شلككة اإلسلالم أملام الروملا  فأرسللكا ، وأدر اوحًقل وعقلاًل  اقكة اإلسالم منطًقل
يعلنللك  إسللالمهم، ومفارقللة الشللر ،  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -إلللى النبللي  رسللاًل 

ومللن قللم  فهللم علللى علللم بكللل مللا يللدور حللكلهم مللن إرسللال هللذا النبللي وانتشللار 
 َصللللَّى هللُا َعَلْيلللهِ -دعكتللله، وللللم يككنلللكا فلللي حاجلللة إللللى ذكلللره، وقلللد أخبلللر النبلللي

وأملره بعللدة أملكر حيللث أرسلل عيللاش  ،رسلكَله بللأنهم سليقبلك  ويؤمنللك   -َوَسللَّمَ 
بن أبي ربيعة المخ ومي وقالل إذا ج ت أر هم فال تدخلن ليال حتى تصلب  

                                                           
مجمكعة الكقلائق السياسلية للعهلد النبلكي و ، 244/ 1كتاا الطبقات  بن سعدل ظر ين - 1

 .179( ص107والخالفة الراشدةل الكقيقة )
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قم تطهر فأحسن طهكر  وصل ركعتين وسل هللا النجاح والقبكل واستعذ بلاى 
بلك  واقللرأ عللليهمل "َلللْم وخللذ كتللابي بيمينلل  وادفعلله بيمينلل  فللي أيمللانهم فلل نهم قللا

لليَن" البينللةل . فلل ذا فر للت 1َيُكللِن الَّللِذيَن َكَفللُروا ِمللْن أَْهللِل اْلِكتللاِا َواْلُمْشللِرِكيَن ُمْنَفكِ 
منهلللا فقلللل آملللن محملللد وأنلللا أول الملللؤمنين. فللللن تأتيللل  حجلللة إ  دحضلللت و  
كتللاا زخللرف إ  ذهلل  نللكره. وهللم قللار و  عليلل  فلل ذا رطنللكا فقللل ترجمللكا َوُقللْل 
ُ َرب َنللا َوَرب ُكللْم  َُّ ُ ِمللْن ِكتَللاا  َوُأِمللْرُت أَلْعللِدَل َبْيللَنُكُم  َُّ ُ آَمْنللُت ِبَمللا َأْنللَ َل  َُّ َحْسلِبَي 

لَة َبْيَنَنللا َوَبْيلَنُكُم.. وقلد كتلل  لهلم النبلي  َصلللَّى -َلَنلا أَْعَماُلَنلا َوَلُكللْم أَْعَملاُلُكْم   ُحجَّ
وهللك دعللا  لهللم َســْلمي َأْنــُتْم" اهم األمللا  والسللالم بقكلللهل "وأعطلل -هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ 
" لتعظيم شأ  السالم واألما  الذي يكك  لهم، وبيا  أ  " َسْلمي بالسالمة، ونك ر

َمـا  ذل  قابت ودائلم لهلم، أك لد ذلل  اسلمية الجمللة. وهلذا متحقلق لهلم بشلرال "
 " شلرا لسلالمتهم ملن القتلال وحفلظ  ف يملانهم بلاى ورسلكلهآَمْنُتْم ب ـاَّللَّ  َوَرُسـول ه 

يبقللي كللل مللن  -َصلللَّى هللُا َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -ألمللكالهم وأنفسللهم، خاصللة وأ  النبللي 
اسلللتجاا وآملللن عللللى مكانتللله وإمرتللله، ملللا دام علللاد  فلللي قكمللله. كملللا يلللكحي 

 (1)بالتهديد والكعيد لهم إ  امتنعكا عن اإلسالم ولم يؤمنكا باى ورسكله. 

َوَأنَّ  ََّ َوْحـَدُ  ال   وبلي ن حقلائق الرسلل السلابقين بقكللهل "وأك د وحدانيلة هللا
ـُن  يَسى ب َكل َمات ـه  َقاَلـت  اْلَيُهـوُد ُعَرْيـري اَْ  َ يَك َلُه َبَعَث ُموَسى ب ََْلات ه  َوَخَلَق  َشر 

ُن  َّ ."  يَسى اَْ  َ الجمللة بلأكثر حيث أكلد  َّ  َوَقاَلت  النََّصاَرى  َُّ َثال ُث َثالَثةس 
د، وأك د وحدانية هللا بقكللهل يَك َلهُ  و" َوْحَدُ ،  من مؤكِ  " وأنله أرسلل سليدنا ال َشر 

 –بتل  المعج ات البينات، وبي ن حقيقة سيدنا عيسى  -عليه السالم –مكسى 
ـــه " بقكللللهل " -عليللله السلللالم يَســـى ب َكل َمات   َ ـــَق  أل  النصلللارى  لللالكا فلللي   َوَخَل

                                                           
 .1/260. والطبقات الكبرىل3/998ينظر خاتم النبيينل - 1
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فللللادعكا أنلللله ابللللن هللا، وجعلللللكه قالللللث   -عليلللله السللللالم -عيسللللىتعظلللليم سلللليدنا 
اآللهة. والمعنى أنه وجد بكلمة هللا وأمره ملن  يلر واسلطة و  نطفلة كملا قلالل 
ِ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراا  قُلمَّ قلاَل َللُه ُكلْن َهَيُكلكُ " آل  َُّ " ِإ َّ َمَثَل ِعيسى ِعْنَد 

ككين، وهك المعبر عنه في ا صطالح ا )كن(. ، والكلمة هي الت59عمرا ل
ف طالق الكلمة على التككين مجاز، وليس هك بكلمة، ولكنه تعلق القلدرة. وللم 
يكن لتككينه التأقير الظاهر المعروف في تكلكين األجنلة، فكلا  حدوقله بتعللق 

 (1)القدرة.

ــت  النَّ  وقكلللهل " ــُن  َّ  َوَقاَل ــري اَْ ــوُد ُعَرْي ــت  اْلَيُه ــةس َقاَل ــُث َثالَث َصــاَرى  َُّ َثال 
ُن  َّ ."  يَسى اَْ تشلني  وتهكلم ملن أهلل الكتلاا وفعللتهم فلي قلكلهم هلذا، فهلم َ 

متسلاوو  ملل  المشللركين فللي شلركهم وكفللرهم، فللال فللرق بلين مللن يعبللد النللار أو 
وإذا كانلللت  الصلللنم ملللن دو  هللا وبلللين ملللن يعبلللد المسلللي  و يلللره ملللن دو  هللا.

ة قللد جعلللت ألهللل الكتللاا بعللض ا متيللازات فللي التعامللل عللن األحكللام القرآنيلل
المشركين.. ف   ذل  لم يكلن مبنيلا عللى أسلا  أنهلم عللى شلي  ملن ديلن هللا 

وإ  كلللانكا    -مللن ديلللن وكتلللاا الحللق ولكلللن كلللا  مراعللى هيللله أ  لهلللم أصلللاًل 
فمللن الممكللن محللاكمتهم إلللى هللذا األصللل الللذي َيللدَّعك  أنهللم عليلله   -يقيمكنلله
هللذا يفترقللك  عللن المشللركين الللكقنيين الللذين   كتللاا لهللم، ألنلله للليس فهللم فللي 

لهلللم ملللن أصلللل يلللردو  إليللله ويمكلللن محلللاكمتهم لللله.. أملللا تقريلللرات القلللرآ  علللن 

                                                           
، المؤل ل أبلك عبلد هللا محملد بلن عملر بلن الحسلن بلن 11/271ينظر مفاتي  الغي ل - 1

هللل(، 606الللرازي الملقلل  بفخللر الللدين الللرازي خطيلل  الللري )المتللكفىل الحسللين التيمللي 
هللل والتحريللر  1420 -بيللروت، الطبعللةل الثالثللة  –الناشللرل دار إحيللا  التللرال العربللي 

. المؤللللل ل الشلللليخ محمللللد الطللللاهر بللللن عاشللللكر، دار سللللحنك  للنشللللر 6/52والتنللللكيرل 
 م. 1997 -تكنس  -والتكزي  
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حقيقة ما عليه أهل الكتاا من عقيدة وديلن، فهلي صلريحة وحاسلمة فلي أنهلم 
ليسلللكا عللللى شلللي  ملللن ديلللن هللا بعلللد ملللا تركلللكا كتلللبهم وديلللنهم إللللى ذلللل  اللللذي 

 (1)نعه لهم أحبارهم ورابانهم ومجامعهم وكنائسهم  ص
 موارنة:

ة وبيلا  المرسلل والمرسلل إليله ملا علدا لافتتحت جمي  الرسلائل بالبسلم -1
إللى مللك  حميلر ولعلل ذلل  لخلروجهم لقتللال  -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -رسلالته 

هلل يمتهم، وفللي ذللل  المسلللمين وقللد اسللتطا  المسلللمك  بقيللادة خالللد بللن الكليللد 
منهم ذهبكا يعلنك  إسلالمهم، ومفارقلة الشلر ،  اتهديد ووعيد لهم، كما أ  كثيرً 

ومللن قللم  فهللم علللى علللم بكللل مللا يللدور حللكلهم مللن إرسللال هللذا النبللي وانتشللار 
 دعكته.

ملن أرسللل إلليهم ملن هللؤ    -َصلللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -للم يصل  النبلي  -2
أو  يللر ذللل  بللل جللا ت أسللماؤهم مجللردة ألنهللم كللانكا األمللرا  بمللل  أو عظلليم 

تللابعين للفللر  والللروم وكللانكا عمللا  لهللم علللى تللل  الللدول و  يملكللك  ا نفللراد 
 بالقرار أو اإلرادة ألنهم تابعك  لغيرهم.

جا ت الرسائل قمة في اإليجاز والبيا ، روعي فيها حال المخاطل ،  -3
 وجا ت ألفارها مكحية معبرة عن المراد.

َصللَّى -اتفقت هذه الرسائل في دعلكتهم إللى التكحيلد واإليملا  بلالنبي  -4
 وبما جا  به، وبينت أ  سالمهم وأمانهم مرهك  ب يمانهم. -هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

                                                           
. المؤلللل ل سللليد قطللل  إبلللراايم حسلللين )المتلللكفىل 3/1648ينظلللر فلللي رلللالل القلللرآ ل - 1

 هل. 1412 - 12القاهرة، ا -بيروت -هل(، الناشرل دار الشروق 1385
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سلللتعم   -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -بي نلللت هلللذه الرسلللائل أ  دعلللكة النبلللي  -5
لهم الكبلرى التلي يتبعكنهلا وفلي ذلل  وتنتشر في شتى بقا  األر ، وستعم  دو 

تهديد ووعيد لهم وبيا  أ  تل  الدول لن تستطي  مساعدتهم في الكقكف  لد 
هللذه الللدعكة، فكللل الللدول سللتبلغها الللدعكة وسللتظهر نبللكة النبللي وسللتكك  تحللت 

 راية اإلسالم.

من وسائل تر يبهم في اإلسالم عر  بقائهم في مناصبهم إ  آمنكا،  -6
تحلللل  ال عامللللة والقيللللادة والمللللل ، وسلللليككنك  تحللللت رايللللة خاصللللة ملللل  نفللللك  

، وهذا حث  بالغ لهم على عن الدول التي يتبعكنها ااإلسالم ولكائه، وذل  بعيدً 
 استجابتهم وإيمانهم.
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 الخاتمة.

وحكمته فلي  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -في رو ة من ريا  أخالق النبي 
فللي رحللاا رسللائله للملللك  واألمللرا   قيادتلله وحرصلله علللى تبليللغ دعكتلله عشللت

يلللدعكهم فيهلللا ل سلللالم، واإليملللا  بللله وبملللا جلللا ه ملللن ربللله، وتكحيلللد هللا وعلللدم 
 اإلشرا  به، وقد اشتملت تل  الرسائل على سمات وخصائ  بالغية منهال

مل  مقللام المرسلل إليله، وذللل   الرسلائل النبكيلةتناسلبت كلل رسلالة مللن  -1
 من حيث األلفال والتراكي .

الرسللائل النبكيللة صللريحة وا للحة المعنللى، وامتللازت باإليجللاز جللا ت  -2
 والدقلللة فلللي التعبيلللر علللن المعنلللى الملللراد مللل  مراعلللاة مقتضلللى حلللال المخاطللل .

 واتسمت باإلقنا  والبعد عن التكل  والصنعة.

كلللا  للمحسلللنات البديعيلللة إ لللافة إللللى تناسلللق اإليقلللا  الصلللكتي قلللكة  -3
لمخاطل ، وكلا  لهلا عظليم األقلر الحجة العقليلة وملداخل للتلأقير النفسلي فلي ا

 في إيصال المعنى األصلي الذي يريده مرسُل الرسالة أ  ُيبلِ َغه لمتلق يه.

امتلللازت رسلللائله إللللى المللللك  األعلللاجم با قتبلللا  ملللن القلللرآ  الكلللريم،  -4
خاصلللة إذا كلللانكا ملللن أهلللل الكتلللاا، فللل ذا كلللانكا ملللن النصلللارى أكثلللر ملللن ذكلللر 

وتبللين حقيقتلله وأنلله عبللد هللا  -ه السللالمعليل-اآليلات التللي تللذكر سلليدنا عيسللى 
 كما يدَّعك . اورسكله وليس إلهً 

كللللا  لحسللللن اختيللللار الكلمللللة فللللي الرسللللائل النبكيللللة للملللللك  واألمللللرا ،  -5
َصللَّى  –ومخاطبة ما يجكل فلي نفكسلهم عظليم األقلر فلي قبلكلهم دعلكة النبلي 

 وإكرام رسكله إ  ما شذ  منهم.  -هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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أسللكا الرسللائل النبكيلة بلين التر يلل  والترهيل ، والكعلد والكعيللد تنلك   -6
 -َصللَّى هللُا َعَلْيلِه َوَسللَّمَ  –للمخاطبين على ا ستجابة وا متثال لدعكتله  حماًل 
 لهم.

كا  من وسائل تر ي  الملك  واألمرا  في اإلسالم بيا  أ  إسالمهم  -7
وأملكالهم، والكعلد ببقلائهم فلي سب  سلالمتهم والحفلال عللى أنفسلهم وأعرا لهم 

مناصللبهم خاصللة ملل  نفللك  تحلل  ال عامللة والقيللادة والمللل ، وسلليككنك  تحللت 
 عن الدول التي يتبعكنها األمرا . اراية اإلسالم ولكائه، وذل  بعيدً 

َصلللَّى هللُا -تشلابهت صلليغة المرِسللل والمرسلل إللليهم فللي رسلائل النبللي  -8
َصللَّى هللُا -يلر العلرا مل  بيلا  تكا ل  النبلي للمللك  واألملرا    -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
والتأكيلللد عللللى عبكديتللله ر تعلللالى وأنللله مرسلللل ملللن ِقَبلللله، وكلللا   -َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ 

ووسيلة قكية من وسائل اإلقنلا  بالحسلنى والللين "  امهمً  أسلكا الشرا عاماًل 
َتْيِن، َفل ِ ْ  َأَبْيلَت، َفلِ  َّ ِإْقلَم اْلَمُجلكِ  َعَلْيلَ ، َأْسِلْم َتْسَلْم، َأْسِلْم ُيْؤِتَ  هللا َأْجَرَ  َملرَّ

 َفِ ْ  َتَكلَّْيَت َفَعَلْيَ  ِإْقُم اأْلَِريِسيِ يَن، َفِ ْ  َتَكلَّْيت َفِ  َّ َعَلْي  إْقَم اْلِقْبِط". 

 -َصلللللَّى هللُا َعَلْيللللِه َوَسلللللَّمَ - للللل  أسلللللكا التككيللللد فللللي رسللللائل النبللللي  -9
بكصفه  اينكرو  بعثته ورسالته، إ  من كا  منهم ملمً للملك  واألمرا ، فالقكم 

أو مللن أهللل الكتللاا ولكنلله اتخللذ  افللي الكتلل  السللابقة، ومللنهم مللن كللا  مشللركً 
ر، ومللن قللم  كللا  التككيللد لمكاجهللة  اأو جعللله ابًنلل اإلًهلل -عليلله السللالم-عيسللى 

 هذا اإلنكار وذا  الضالل. 

لبيا  حقيقة دعكة النبلي تآزرت األلكا  البالغية في الرسائل النبكية  -11
للمللللك  واألملللرا  بتكحيلللد هللا وعبادتللله وأنللله عبلللد هللا  -َصللللَّى هللُا َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ -

ورسللكله، وجللا ت فللي صللكرة بديعللة، مطابقللة لمقتضللى الحللال والمقللام، كاشللفة 
 النقاا عما يتحملكه إ  أصروا على كفرهم وعنادهم.
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أل  المقللام مقللام دعللكة  ة قلَّللت الصللكر المجازيللة فللي الرسللائل النبكيلل -11
وجلللا ت ألفارهلللا  ،إللللى شلللريعة وا لللحة   تتطلللل  الكللللكج إللللى علللالم الخيلللال

وا حة بينة، مؤكدة على المعنى المراد، بعيدة عن الخيال أو ال ينة، وتهدف 
 إلى تمكين حقيقة تكحيد هللا وعبادته في النفك .

 وبعد... 

، فلل   كنللت قللد وفقللت    الفضللل والمنللة، وإ  كللا  فهللذا هللك جهللد المقللل 
 ير ذل  فاى أسأل المغفلرة عللى تقصليري، والسلداد والتكفيلق فلي عمللي، إنله 

 نعم المكلى ونعم النصير.
 .وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 المراجع.فهر  المصادر و 

 .القرآ  الكريم 

النهضللة األدا العربللي فللي األنللدلس، لعبللد الع يلل  عتيللق، طبعللة دار  -1
 م.1976 -2العربية، بيروت، ا

إرشللاد السللاري لشللرح صللحي  البخللاري، المؤللل ل أحمللد بللن محمللد بللن  -2
أبللى بكللر بللن عبللد المللل  القسللطالني القتيبللي المصللري، أبللك العبللا ، شللهاا 

هل(، الناشرل المطبعة الكبرى األميرية، مصر، الطبعلةل 923الدين )المتكفىل 
 هل. 1323السابعة، 

ي القرآ  الكلريم وأسلرارها البالغيلة، د/ صلب اح دراز، أسالي  القصر ف -3
 مطبعة األمانة، الطبعة األولى.

أسللد الغابللة فللي معرفللة الصللحابة، تللأليفل ابللن األقيللر، علل  الللدين أبللك  -4
الحسللللن علللللي بللللن محمللللد بللللن عبللللد الكللللريم الجلللل ري المعللللروف بللللابن األقيللللر 

  .م(1966هل/ 1385طهرا   -)المكتبة اإلسالمية هل(ل630)ت

سلكا، المؤل ل أحمد الشاي ، الناشلرل مكتبلة النهضلة المصلرية، األ -5
 م.2003-12ا

اإلصابة في تميي  الصحابة، المؤل ل أبك الفضل أحمد بن علي بن  -6
هل(، تحقيقل عادل أحملد 852محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتكفىل 

بيللروت،  –عبللد المكجللكد وعلللى محمللد معللك ، الناشللرل دار الكتلل  العلميللة 
 هل. 1415 - 1ا

إمتلللا  األسلللما  بملللا للنبلللي ملللن األحلللكال واألملللكال والحفلللدة والمتلللا ل  -7
ل المقريلللل ي، تقللللي الللللدين احمللللد بللللن علللللي بللللن عبللللد القللللادر بللللن محمللللد تللللأليف
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منشلللكرات محملللد  –هللل( تحقيلللق وتعليلللق محملللد عبللد الحميلللد النميسلللي 845)ت
 م(1999هل/ 1420دار الكتاا العلمية بيروت لبنا   1علي بيضك  )ا

ابلن كثيلر ا ملام الحلافظ ابلي الفلدا  اسلماعيل  تأليفالبداية والنهاية،  -8
)دار  شللري  يعللل صللكله وعلللق حكاشلليهلأهللل( حققلله ودقللق 774الدمشللقي )ت 

بيلللروت،  -دار الكتللل  العلميلللة 2او  بيلللروت لبنلللا ، –احيلللا  التلللرال العربلللي 
 .م2003هل/ 1424لبنا  

الكفللا  للطباعللة والنشللر ، د/ محمللد رجلل  البيللكمي، دار كي البيللا  النبلل -9
 م.2002، 2والتكزي  بالمنصكرة، ا

 التحبير، د/ محمكد تكفيق سعد، مكتبة العمروسي، القاهرة. -11

تاريخ الخلفلا  الراشلدين الفتكحلات واإلنجلازات السياسلية، المؤلل ل د  -11
-هلللللل1424محملللللد سلللللهيل طقلللللكش، الناشلللللرل دار النفلللللائس، الطبعلللللة األوللللللى 

 م.2003

الطبللري، أبللي جعفللر  تللأليفلرسللل والملللك ، تللاريخ ا -تللاريخ الطبللري  -12
دار  4ا ،هلللل(ل تحقيلللق محملللد أبلللك الفضلللل إبلللراايم310محملللد بلللن جريلللر )ت
 بدو  تاريخ( -المعارف القاهرة

التحريللر والتنللكير، المؤللل ل الشلليخ محمللد الطللاهر بللن عاشللكر، دار  -13
 م. 1997 -تكنس  -سحنك  للنشر والتكزي  

طرقللله وأ را للله، د/بسللليكني عبلللد  –التشلللكيق فلللي الحلللديث النبلللكي  -14
 م.1993، 1الفتاح فيكد، مطبعة الحسين اإلسالمية، ا

تفسللير البحللر المحلليط ل المؤللل ل محمللد بللن يكسلل  الشللهير بللأبي  -15
الشللليخ عللللي  -حيلللا  األندلسلللي، تحقيلللقل الشللليخ علللادل أحملللد عبلللد المكجلللكد 
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 -1لبنلللللا / بيلللللروت، ا -محملللللد معلللللك ، دار النشلللللرل دار الكتللللل  العلميلللللة 
 م. 2001 -هل  1422

تهذي  األسما  واللغات. المؤل ل أبك زكريا محيي الدين يحيلى بلن  -16
 لبنا . –هل(، دار الكت  العلمية، بيروت 676شرف النكوي )المتكفىل 

. المؤل ل أبك محمد علي بن أحمد بن سعيد بلن حل م ةجكام  السير  -17
العلميللة هلل(، الناشلرل دار الكتل  456األندلسلي القرطبلي الظلاهري )المتلكفىل 

 بيروت. –

دار الفكللللر العربللللي،  1خللللاتم النبيللللين، أبللللك زهللللرة، الشلللليخ محمللللد )ا -18
 .م(1973هل/ 1393لبنا  -بيروت

خصائ  التراكي  دارسة تحليلية لمسائل عللم المعلاني،  د/ محملد  -19
 ، الناشر/ مكتبة وابة، القاهرة.7محمد أبك مكسى، ا

الفلللتالوي، د. سلللهيل حسلللينل  تلللأليف( دبلكماسلللية النبلللي محملللد ) -21
، مطبعللللة دار الفكللللر العربللللي 1دراسللللة مقارنللللة بالقللللانك  الللللدولي المعاصللللر )ا

 .م2001هل/ 1422لبنا   –بيروت 

 محملللللللد اللللللللدكتكر/ المحمديلللللللة، لألسلللللللتاذ للرسلللللللائل مفتاحيلللللللة دراسلللللللة -21
 م.2019-الج ائر– تلمسا  مكسكني، جامعة

ت/محملكد محملد د ئل اإلعجاز ألبي بكر عبلد القلاهر الجرجلاني،  -22
. 3دار الملدني بجللدة ، ا -شلاكر أبلك فهلر، الناشلرل مطبعلة الملدني بالقلاهرة 

 م.1992 -هل 1413

 -)الطبعللة الشللرعية للمبللاركفكري، صللفي الللرحمن -الرحيللق المختللكم -23
 م(2005هل/ 1426المنصكرة، مصر  -دار الكفا  للطباعة والنشر 17ا
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الحسللللليني )المتللللللكفىل الرسلللللالة المحمديلللللة، السلللللليد سلللللليما  النللللللدوي  -24
 هل 1423 - 1دمشق، ا –هل(، الناشرل دار ابن كثير 1373

ل ابللن القليم، شللمس الللدين ابلي عبللد هللا محمللد بللن تللأليفزاد المعلاد،  -25
هللل(، تحقيللق شللعي  ا رنللاؤوا وعبللد القللادر ا رنللاؤوا 751بكللر بللن أيللكا )ت

 م02003ه /  1424لبنلا   –مكسسلة الرسلالة للطباعلة والنشلر بيلروت 4)ا
) 

السفارات النبكية، تأليف المرحكم اللكا  الركن محملكد شليت خطلاا  -26
 م(.1989هل / 1409العراق،  –)مطبعة المجم  العلمي العراقي، بغداد 

سللير أعللالم النللبال ، لشللمس الللدين أبللك عبللد هللا محمللد بللن أحمللد بللن  -27
هلللللل(، المحقلللللقل مجمكعلللللة ملللللن 748عثملللللا  بلللللن َقاْيملللللاز اللللللذهبي )المتلللللكفىل 

 شراف الشيخ شعي  األرناؤوا، الناشرل مؤسسة الرسالة، الطبعلةل المحققين ب
 م. 1985هل /  1405الثالثة، 

) ت  السلليرة الحلبيللة، تللأليفل الحلبللي، اإلمللام علللي بللن برهللا  الللدين -28
المعللروف  -هللل( وهللك كتللاا )إنسللا  العيللك  فللي سلليرة اآلمللين والمللأمك  1044

 دو  تأريخ(ب -لبنا  –بيروت  –بالسيرة الحلبية )دار الفكر 

السيرة النبكية كما جا ت في األحاديث الصحيحة، لمحملد بلن حملد  -29
 2004 -هللل  1424الصللكياني، الناشللرل مكتبللة العبيكللا ، الطبعللةل األولللى، 

 م.

السيرة النبكية  بن هشلام، المؤلل ل عبلد الملل  بلن هشلام بلن أيلكا  -31
هلللل(، تحقيلللقل 213الحميلللري المعلللافري، أبلللك محملللد، جملللال اللللدين )المتلللكفىل 

مصطفى السقا وإبلراايم األبيلاري وعبلد الحيليظ الشللبي، الناشلرل شلركة مكتبلة 
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 -ل هل1375ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر، الطبعةل الثانية، 
 م.1955

السيرة النبكية ألبي الحسن الندويل علي أبلك الحسلن بلن عبلد الحلي  -31
دمشق،  –هل(، الناشرل دار ابن كثير 1420بن فخر الدين الندوي )المتكفىل 

 هل. 1425 -الطبعةل الثانية عشرة 

السلللليرة النبكيللللة والللللدعكة فللللي العهللللد المللللدني، ألحمللللد أحمللللد  لللللكش،  -32
 م.2004 -هل1424، 1ة والنشر والتكزي ، االناشرل مؤسسة الرسالة للطباع

شللرح أحاديللث مللن صللحي  البخللاري دراسللة فللي سللمت الكللالم األول،  -33
 م.2001، 2د/ محمد محمد أبك مكسى، مكتبة وابة، ا

ل تلأليف القلقشلندي، ابلي العبلا  اإلنشلاصب  األعشى فلي صلناعة  -34
هلللل(، نسلللخة مصلللكرة علللن الطبعلللة األميريلللة بتصلللكيبات 821احملللد بلللن عللللي )

سلللتدراكات وفهلللار  تفصللليلية مللل  دراسلللة واهيلللة )المؤسسلللة المصلللرية العاملللة وا
 بدو  تاريخ( -القاهرة -للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

صحي  مسلم، تأليف اإلملام مسللم، أبلي الحسلين مسللم بلن الحجلاج  -35
)دار إحيلا   هلل(، تحقيلقل محملد فلؤاد عبلد البلاقي261)ت القشيري النيسابكري 
 لبنا ، بدو  تأريخ( -بيروت الترال العربي،

 بلن حمل ة بن ليحيى اإلعجاز، حقائق وعلكم البال ة ألسرار الطراز -36
ل المتلللكفى) بلللاىَّ  بالمؤيلللد الملقللل  الطلللالبي العللللكي   الحسللليني إبلللراايم، بلللن عللللي
 .هل 1423 األولى،ل الطبعة بيروت، – العنصرية المكتبةل الناشر ،(هل745

)ص( إللى المللك  واألملرا ، د/محملد عالمية اإلسالم ورسائل النبلي  -37
 أمين شاكر الحلكاني و يره، دار القلم، دمشق.
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قر في فنك  المغازي والشلمائل والسلير، تلأليفل محملد بلن عيك  األ -38
عبد هللا بن يحي ابن سيد النا ، مؤسسة ع  الدين للطباعة والنشر، بيلروت 

 م.1986لبنا ،  –

علللي بللن حجللر أبللك فللت  البللاري شللرح صللحي  البخللاري، ألحمللد بللن  -39
الفضللل العسللقالني الشللافعي، تحقيللقل أحمللد بللن علللي بللن حجللر أبللك الفضللل 

 ه.1379بيروت،  -العسقالني الشافعي، الناشرل دار المعرفة 

فللللت  القلللللدير، المؤلللللل ل محملللللد بلللللن علللللي بلللللن محملللللد بلللللن عبلللللد هللا  -41
هلللل(، الناشلللرل دار ابلللن كثيلللر، دار الكللللم 1250الشلللككاني اليمنلللي )المتلللكفىل 

 هل. 1414 -دمشق، بيروت، الطبعةل األولى  -الطي  

فتكح البلدا ، المؤلل ل أحملد بلن يحيلى بلن جلابر بلن داود اللَباَلُذري  -41
بيللللروت، عللللام النشللللرل  -هللللل(، الناشللللرل دار ومكتبللللة الهللللالل279)المتللللكفىل 
 م. 1988

ينظللللر قللللرا ة فللللي األدا القللللديم، د/محمللللد محمللللد أبكمكسللللى، مكتبللللة  -42
 وابة، القاهرة.

ل ابن سلالم ا ملام الحلافظ ابلي عبيلد القاسلم ) تأليف للكتاا األمكا -43
بيللروت  –دار الكتلل  العلميللة  1محمللد خليللل هللرا  ) ا هللل(ل تحقيللقل224ت
 م(1986هل/ 1406لبنا ، –

ابللن سللعد، محمللد بلن سللعد بللن منيلل   تلأليفكتلاا الطبقللات الكبللرىل  -44
 –مكتبللة الخللانجي  1علللي محمللد عمللر ) ا 0تحقيللق ده ( 230ال هللري )ت 

 .م2001ه / 1421هرة القا
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كشللاف اصللطالحات الفنللك  والعلللكم، لمحمللد بللن علللي ابللن القا للي  -45
للللد صللللابر الفللللاروقي الحنفللللي التهللللانكي )المتللللكفىل بعللللد  محمللللد حامللللد بللللن محم 

بيروت،  –هل(، تحقيقل د. علي دحروج، الناشرل مكتبة لبنا  ناشرو  1158
 م.1996 - 1ا

القاسلم محمللكد  الكشلاف علن حقلائق  لكامض التن يللل، المؤلل ل أبلك -46
هللل(، الناشللرل دار 538بللن عمللرو بللن أحمللد، ال مخشللري جللار هللا )المتللكفىل 

 هل. 1407 -بيروت، الطبعةل الثالثة  –الكتاا العربي 

لسللا  العللرا، تللأليف ابللن منظللكر، جمللال الللدين أبللي الفضللل محمللد  -47
 بيروت بدو  تاريخ( -هل( )طبعة دار صادر711بن مكرم )ت

المحدقينل أبلك عبلد  ااتفق عليه الشيخا ، إماماللؤلؤ والمرجا  هيما  -48
هللا محملللد بلللن اسلللماعيل البخلللاري وأبلللك الحسلللين مسللللم بلللن الحجلللاج القشللليري 

 -إحيللللا  التللللرال العربللللي النيسللللابكري، تحقيللللقل محمللللد فللللؤاد عبللللد البللللاقي )دار
 بيروت، لبنا ، بدو  تأريخ(

َعَلْيللِه َصلللَّى هللُا -المجللالس الكعظيللة فللي شللرح أحاديللث خيللر البريللة  -49
من صحي  اإلمام البخاري، المؤل ل شمس الدين محمد بن عملر بلن  -َوَسلَّمَ 

هل(، حققه وخرج أحاديثهل أحمد فتحي 956أحمد السفيري الشافعي )المتكفىل 
لبنلا ، الطبعلةل األوللى،  –عبد الرحمن، الناشلرل دار الكتل  العلميلة، بيلروت 

 م. 2004 -هل  1425

للعهللد النبللكي والخالفللة الراشللدة، لمحمللد  مجمكعللة الكقللائق السياسللية -51
بيروت،  –هل(، دار النفائس 1424حميد هللا الحيدر آبادي الهندي )المتكفىل 

 هل. 1407 -6ا
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مرقاة المفاتي  شرح مشكاة المصلابي ، المؤلل ل عللي بلن )سللطا (  -51
هلللل(، 1014محملللد، أبلللك الحسلللن نلللكر اللللدين الملللال الهلللروي القلللاري )المتلللكفىل 

 م.2002 -هل 1422لبنا ، الطبعةل األولى،  –الفكر، بيروت الناشرل دار 

مصللادر اإليقللا  وآقللاره فللي الرسللائل النبكيللة، لعبللد هللا محمللد الخللل   -52
 2ج/ 3 للللللمن مجلللللللة دراسللللللات فللللللي العلللللللكم اإلنسللللللانية وا جتماعيللللللة العللللللددل

 م.2020عام

المصباح المنير في  ري  الشرح الكبير، المؤل ل أحمد بلن محملد  -53
هلل(، الناشلرل 770مي قلم الحملكي، أبلك العبلا  )المتلكفىل نحلك بن علي الفيلك 
 بيروت. –المكتبة العلمية 

المغلللازي األوللللى ومؤلفكهلللا، لهلللكروفتس، ترجملللةل د/حسلللين نصلللار،  -54
 ، القاهرة. يطبعة مكتبة الخانج

مفاتي  الغي ، المؤل ل أبك عبد هللا محمد بن عمر بلن الحسلن بلن  -55
اللللدين اللللرازي خطيللل  اللللري )المتلللكفىل  الحسلللين التيملللي اللللرازي الملقللل  بفخلللر

 -بيلللروت، الطبعلللةل الثالثلللة  –هلللل(، الناشلللرل دار إحيلللا  التلللرال العربلللي 606
 هل. 1420

المفردات في  ري  القرآ ، المؤلل ل أبلك القاسلم الحسلين بلن محملد  -56
هللل(، المحقللقل صللفكا  عللدنا  502)المتللكفىل  األصللفهانيالمعللروف بالرا لل  

دمشلق بيلروت، الطبعلةل األوللى  -الداودي، الناشرل دار القلم، الدار الشلامية 
 هل. 1412 -

تلللاريخ العلللرا قبلللل اإلسلللالم، المؤلللل ل اللللدكتكر جلللكاد  يالمفصلللل فللل -57
 م.2001هل/ 1422علي، الناشرل دار الساقي، الطبعة الرابعة 
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ألدا العربللللي، د/حسللللين نصللللار، مكتبللللة نشللللأة الكتابللللة الفنيللللة فللللي ا -58
 هل. 2002، 1الثقافة الدينية، ا

ال يلعلللي، العالملللة  تلللأليفتخلللري  احاديلللث الهدايلللةل  –نصللل  الرايلللة -59
جمللال الللدين ابللك محمللد عبللد هللا بللن يكسلل  بللن محمللد بللن ايللكا بللن مكسللى 

دار الحلديث القلاهرة  1هل( اعتنى به ايملن صلال  شلعبا  ) ا762الحنفي )ت
 .م(1985هل /1415مصر،  –
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 محتويات البحث

 الموضـــــــــــوع

 الملخ 

 المقدمة.

 التمهيد

 الرسالة. تعريف

 الرسائل. أنكا 

 َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم.- النبي رسائل

 َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم.- النبي ُرُسل

 النبكية. الرسائل سمات

 . ير العرا الملك  واألمرا إلى  رسائل النبيل األول المبحث

  مل  الحبشة.النجاشي إلى  رسالته ل أوً  

 .الروم عظيم هرقل إلى رسالته ل قانًيا

 .فار  عظيم كسرى  إلى رسالتهل قالًثا

 .اْلِقْبطِ  َعِظيمِ  اْلُمَقْكِقسِ  إَلى رسالتهل رابًعا
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 مكازنةل

 .العرا واألمرا إلى الملك   رسائل النبي ل الثاني المبحث

 .عما  ملكي إلى  رسالتهل أوً  

 .اليمامة أمير إلى   رسالتهل قانًيا

 .البحرين أمير إلى   رسالتهل قالًثا

 .دمشق مل  إلى   رسالتهل رابًعا

 .اليمن ملك  إلى   رسالتهل خامًسا

 .مكازنة

 الخاتمة.

 .المراج المصادر و  فهر 

 . محتكيات البحث

 


