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 �  mلن� A9سل  سنة   a9  n  :o
�لرسائل �[ �مللوq؟

~: 2 �لعا� �لسابع من �gجر�. 

 �  mلن� بعث  ملك  كم   ]�  :o
�لرسائل؟

 .Jستة ملو Z= :~

 �ًّdA هد�يا  A9سل  سلطا%   aّ9  :o
على Aسالته �. 

~: �ملقوقس؛ ملك �إلسكند,ية.

o: ما�D 9هدx له �؟ 
مع  جا,يتني   � له  �,سل  لقد   :~

.bهد�يا �خر

o: كيف عاملهما �لنm �؟ 
�هي  =حد�Iا   � تز�~  لقد   :~
�هللا  �لقبطية ,ضي  ما,ية  �ملؤمنني   ��
عنها، �ما �لثانية فأهد�ها حلسا� بن 

 .� Êثابت � شاعر �لن

o: من نقل Aسالة AسوB �هللا � 
�إلسكندAية  ملك  �ملقوقس   ]�

�لتابعة لقيصر �لر�;؟ 
~: حاطب بن �¤ بلتعة �. 

o: على ما�D تنص هذ] �لرسالة؟
~: نص هذ< �لرسالة هو "بسم �هللا 
�هللا  عبد  @مد  من  �لرحيم.  �لر�ن 
َقوَقس عظيِم �لقبِط.  �,سوله =Z �ملـَ
سال� على من �تبع �gدb. �ما بعد 
�سِلم  �إلسال�،  بدعاية   J0عو� فإ¨ 

فإ�  مرتني،   Jجر� �هللا  يؤِتك  َتسلم 
توليت فعليك =� �لقبط (�أل,يسيِّني). 
�﴿َيا َ�ْهَل �ْلِكَتاِ* َتَعاَلْوْ� =َِلى َكَلَمٍة 
�هللا  ِ=الَّ  َنْعُبَد  َ�الَّ  َ�َبْيَنُكْم  َبْيَنَنا   cَسَو�
َ�َال ُنْشِرJَ ِبِه َشْيًئا َ�َال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا 
َتَولَّْوْ�  َفِإ�  �ِهللا   �ِ�0ُ َ�ْ,َباًبا مِّن  َبْعض| 

َفُقوُلوْ� �ْشَهُد�ْ� ِبَأنَّا ُمْسِلُموَ�﴾. 

هذ]  على  �ملقوقس   dّA كيف   :o
�لرسالة؟

~: لقد ختم على تلك �لرسالة ½امت 
من  علبة   2 ֲדا  �حتفظ   � ملكي، 
�للغة   iيعر كاتبا  طلب   � �لعا~. 
�سّلمه  �لر0  عليه  ��ملى  �لعربية 
ما  على  �لر0  �ينّص   ،� حلاطب 
يلي: "بسم �هللا �لر�ن �لرحيم ملحمد 
بن عبد �هللا من �ملقوقس عظيم �لقبط 

qمللو� ]� � mسائل �لنA



٣٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٣٦هـ  شباط / فبراير ٢٠١٥ م

قر��  فقد  بعد  �ما  عليك  سال� 
كتابك �فهمت ما �كر� فيه �ما 
تدعو =ليه، �قد علمت �� نبيا بقي، 
�لشا�  من  Æر~  �نه  �ظن  �كنت 
�قد �كرمت ,سولك، �بعثته =ليك 
Äا,يتني gما مكا� 2 �لقبط عظيم، 
��لسال�  لتركبها.  �بغلة  �بكسو� 

عليك. 

o: هل 9سلم �ملقوقس؟ 
0ينه  على  ما�  بل  ال،   :~

�ملسيحي.

 aهل تعر{ �سم �لنجاشي �لذ :o
بعث �ليه �لنA � mسالة؟ 

~: �لنجاشي هو لقب ملك �حلبشة 
جناشيا�؛   Jهنا� �لوقت.  �لك   2
�ملهاجرين  �ستقبل  من  ��gما 
بعثة  من  �خلامس  �لعا�   2 �ملسلمني 
�لذ)  �هو  ֲדم،  �,ّحب   �  Êلن�
�لرسالة   � �هللا  ,سو[  =ليه  �,سل 
�هو  =سالُمه،  �حسن  فبايعه  ��ال، 
بأ�   � �هللا  قر�� ,سو[  �لذ) عقد 
حبيبة بنت �¤ سفيا�، �حني ما� 
عليه  �gجر) صّلى  �لتاسع  �لعا�   2
��ه  �كا�   ،�wجلنا�  � �هللا  ,سو[ 
بالعربية  �معنا<   ،� "�صحمة" 
"عطّية". �بعد �فاته �,سل � �يًضا 

�لكنه  �جلديد،  �لنجاشي   Z= ,سالة 
 2 مذكو,  غ\  ���ه  ُيسِلْم،   /
بالذكر  �جلدير  �من  �لس\�.  كتب 
عند  يسِلْم   / �أل�[  �لنجاشي   ��
�gجر� �أل�Z 2 �لعا� �خلامس للبعثة 
 � �ملسلمني،   Z= @سنا  كونه  ,غم 
تشرi باإلسال� بعد صلح �حلديبية 

عند تلقي �لرسالة �ملبا,كة.

 � mسالة �لنA صحا~ نقل a9 :o
�[ �لنجاشي؟

~: عمر� بن �مية �لضمر) �. 

�ل`  �لرسالة  نص  تعر{  هل   :o
A9سلها AسوB �هللا � �[ �لنجاشي 

ملِك �حلبشة؟
�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  "بسم   :~
�لنجاشي   Z= �هللا  ,سو[  @مد  من 
بعد  �ما  �نت،  �سِلم  �حلبشة:  ملك 
فإ¨ ��ُد =ليك �هللا �لذ) ال =له =ال 
�ملؤمن  �لسال�  �لقد�`  �مللك  هو 
�ملهيمن. ��شهد �� عيسى بن مرمي 
مرمي   Z= �لقاها  �كلمُته  �هللا   ��,
�لبتو[... �=¨ �0عوZ= J �هللا �حد< 
طاعته،  على  ��ملو�ال�  له  شريك  ال 
�=� تتبع  �تؤمن بالذ) جاc¨ فإ¨ 
 J0جنو�  J0عو�  ¨=� �هللا،  ,سو[ 
=Z �هللا تعاZ، �قد بلَّغُت �نصحت، 

فاقبلو� نصيحv، �قد بعثت =ليك �بن 
عمي جعفًر� �معه نفٌر من �ملسلمني. 

 ".bدg� لسال� على من �ّتبع��

هذ]  على  �لنجاشي   dّA  �Dمبا  :o
�لرسالة؟ 

�حتر�ما  عرشه  عن  نز[  لقد   :~
gا، ��ضعها على عينيه تقريظا ֲדا، 
�هللا،  ,سو[  @مًد�   �� �شهد  �قا[ 
��حتفظ  �لعا~  من  علبة  طلب   �
بأ�  ��ثق  =ن   �قا[:  فيها  بالرسالة 
�هل �حلبشة سينالو� بركا� �خ\� 
 2 �0مت  ما  �لرسالة  هذ<  بسبب 
بيتنا، � كتب له � جو�با ينص على 
�لرحيم،  �لر�ن  �هللا  "بسم  يلي:  ما 
�لنجاشي  �هللا، من  =Z @مد ,سو[ 
�صحمة؛ سال� عليك يا ,سو[ �هللا 
�,�ة �هللا �بركا� �هللا �لذ) ال =له 
=ال هو. �ما بعد: فقد بلغ  كتابك 
�مر  من  فما �كر�  �هللا،  يا ,سو[ 
 �= C,أل�� cلسما� عيسى، فو,* 
عيسى � ال يزيد على ما �كر� 
�=نه كما  يزيد شيًئا-  تفر�قا - ال 
به  بعثت  ما  عرفنا  �قد  �كر�، 
=لينا. فأشهد �نك ,سو[ �هللا صا0قا 
�بن  �بايعت  بايعتك،  �قد  مصد�قا 
عمك، ��سلمت على يديه هللا ,* 

�لعاملني". 




