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حيا� محمد � (١٣)٢٢

�; حيا� ن� �إلسال� � كتا� مفتو§ كلما ´ثت � i0 جز� منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما� Ñ7لب �للب. 7¡ �دÙ 0; مت تسجيل 7قائع حيا� ن� 70 حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال Gقيًقا 7متاًحا للد�!سني، مثل حيا� �لرسو� �لعظيم �. 7صحيح 0; هذx �لغز�!� � �حلقائق 
�7ملر7يا@ �ملد7ّنة، قد 0عطت �لنقاG �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، 7لكن من �لصحيح 0يًضا 0نه حني 
تتم G!�سة �النتقا�G@ بعناية، 7يتم �لرG �حلاسم عليها، فإ; ما تث�x فينا حيا� �لرسو� � من �إلميا; 

�7حلب �لغامر �7لتقَوQ، ال مياثلها فيه حيا� i0 شخص �خر.

 �; �حليا� �لغامضة �لª ال يعر� �لناr شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، 7لكنها ال تفلح � 
بث �إلقنا³ 7|!³ �لثقة � قلو� من يتبع 0صحاֲדا. �g تظل صعوبا@ �لغمو£، 7ظلما@ �حل��، 
7خيبة �ألمل، قابعة � �لقلو�. 7لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملد7ّنة، مثل حيا� �لرسو� �، تث� 
فينا �لتأمل �لعميق 7من × تثّبت �القتنا³. 7عندما يتم تصفية �حلسابا@ �خلاطئة لالنتقا�G@ �7ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق 7تسليط �ألضو�� عليها، فمن �ملحتم 0; جتذ� حيا� �لرسو� � منَّا كل 

حب �7عجا� 7تقدير، 7تث� فينا كل �عز�| �7كبا! 7توق�، بشكل كامل �G7ئم 9�7 �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا!¹ 0هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذQ ستطالعه عl حلقا@ � هذx �لز�7ية. 
�7جلدير بالذكر � هذ� �ملقا� 0نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�|; حليا� كحيا� �لرسو� 
 .Ùلثر�� مبا حتتويه من 7قائع 7مو�قف 07حد�� �كانت �7ضحة كالكتا� �ملفتو§، 7شديد ªل� ،�
7قد 0عطى �ملؤلف ملحة، 7لكن ح° هذx �للمحة �ا 7|; 7ثقل. حيث 0نه � كا; ميا!r ما يعظ 
به، 7كا; يعظ مبا كا; ميا!سه؛ �g�7 عرفته فقد عرفت �لقر�; �ملجيد، �g�7 عرفت �لقر�; �ملجيد 

فيمكنك 0; تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� �9 لغة �لضاG لألستاg �لفاضل فتحي عبد �لسال� 7!�جعه ثلة 

من 0بنا� �جلماعة �ملتضلعني � �للغة �7لدين.

 حضرN مر�� بش4 �لدين xمو� -wد �

� iإلما� �ملهد� �حلضر Rخلليفة �لثا�

رسائل تقرر مصT شعوب

كتا{ 
سو= �هللا 2| ملك �لفر}
ملك   9� كتا�  �!سا�  مت 
حذ�فة  بن  �هللا  عبد  مع   rلُفر�
يلي: كما  نصه  7كا;  �لسهمي، 

من  �لرحيم،  �لر/ن  �هللا  "بسم 
5مد !سو� �هللا �9 كسرQ عظيم 
 Qد�� �تبع  فا!r، سال� على من 
 ;0 7شهد  7!سوله،  باهللا  �7من 
له  �هللا 7حدx ال شريك  �ال  �له  ال 
 jعوG07 ،7!سوله x07; 5مًد� عبد
�هللا �9  0نا !سو�   Rفإ �هللا  بدعاية 
حيًّا  كا;  من  لينذ!  كافة،   rلنا�
�7ق �لقو� على �لكافرين، فأسلم 
 rملجو�  ×� فإ;  0بيت  فإ;  تسلم، 
�7خلميس)  Rلز!قا�) عليك". 

حني  �نه  حذ�فة  بن  �هللا  عبد  قا� 
تسليم  �لتمس   ،Qكسر  âبال بلغ 
�مللك  7تسلم  �مللك.   9� �لكتا� 
يقر0   ;0 �ملترجم  07مر  �لكتا�، 
 ;0 فيه 07; يشر§ 5تو�x. 7ما  ما 
 G�7ستعا سخط،  ح°  باألمر  �ع 
عبد  07بلغ  �!ًبا.  7مّزقه  �لكتا� 
 ،lباخل  � �لرسو�  حذ�فة  بن  �هللا 
�لقصة   � �لرسو�  �ع   ;0 7ما 
ملكه". �هللا   Xمّز" قا�:  ح° 

�نتابت   ªل� �لغر7!  نوبة  كانت 
نتيجة  �ملناسبة   xهذ  �  Qكسر
يقو� ֲדا  �لª كا;  �ملدّمر�  للدعاية 
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70لئك  7هم  �إلسال�،  ضد   Gليهو�
�لد7لة  0!�ضي  من  هاجر�7  �لذين 
�لر7مانية �9 �أل!�ضي �إلير�نية. فقد 
 �  Gليهو� �لالجئو;  هؤال�  ساهم 
�لر7� مدعومني  �ملكائد ضد  تدب� 
0جل  من  07صبحو�   ،rلُفْر� من 
gلك مقّربني لدQ �لبالâ �لفا!سي. 
�إلم�lطو!  قلب  كا;  لذلك، 
�لرسو�  باحلنق على  مليًئا   Qكسر
�، 7بد� له 0; �لر�7يا@ �لª /لها 

�ليه �ليهوG صحيحة، 7قد 
�لكتا�.  gلك  0ّكدها 
7ظن 0; �لرسو� � كا; 
مغامًر� عد�7نًيا �مل �لشر 
فأ!سل   .r!فا  £!0 �و 
�ليمن  حاكم   9�  x!لفو
من  �7حًد�   ;� له  يقو� 

0علن  قد  �لعربية  �جلزير�  قريش � 
نفسه نبيًّا، G ;�7عو�x قد جتا7|@ 
 ;0 �حلاكم  من  7طلب   .G7حلد�
يرسل �ليه !جلني قويني ليقبضا على 
 â9 �لبال� xهذ� �لقرشي، 7يصحبا
�لفا!سي. 7قا� "با�g;" �لذi كا; 
�كم �ليمن باسم كسرQ، فأ!سل 
قو�  صحبة   � جيشه   Gقو� 0حد 
07!سل   ،� �لرسو�   9� !�كبة 
معهم خطاًبا يقو� فيه للرسو� � 
�نه Èب عليه حاملا �ستلم �خلطا� 

ح°   x!لفو �لرسولني  ير�فق   ;0
!حلة  7كانت  �لفا!سي.   âلبال�
�لشخصني قد قصد@ مكة 7لكنهما 
 � �لرسو�   ;0 �لطائف  علما عند 
7صو�ما  7عند  �ملدينة.   � يعيش 
�ليها 0خl قائد �لوفد !سو� �هللا 0; 
0مًر�  تلقى  قد  �ليمن  حاكم   ;�gبا
للقبض  عّد�  ُيعّد   ;0  Qكسر من 
 £!0  9�  x!�7حضا �لنّ�  على 
فإنه  �لطاعة  !فض  لو  07نه   ،r!فا

عليهم،  �لقضا�  سيتم  7شعبه  هو 
خر��   9� Gيا!هم  7ستتحو� 
 i0 ;7G }يبا�. 07صر �لوفد �ليم
 x7Gشفقة 0; يطيعهم �لرسو� ليقو
�9 0!£ فا!r. �7ستمع �لرسو� 
�ما × �قتر§ 0; يلقياx � �لغد.  �
 xlعا �هللا تعا9، فأخG 7خال� �لليل
قد   Qكسر عجرفة  بأ;  سبحانه 
كلفته حياته. 7قا� �لوحي �; �هللا 
 Qكسر �بن  قلب   jحّر قد  تعا9 
 x0با �البن  هذ�  7سيقتل  0بيه،  ضد 

�أل97   QGاD الثنني ١٠� يو�   �
 ;� !�7ية  7قالت  �لعا�.  gلك  من 
�لوحي كا;: "لقد قتل �البن �أل� 
تلك   ;0 �7تمل  �لليلة".  نفس   �
 QGاD لليلة نفسها كانت ليلة ١٠�
�أل97. �7 �لصبا§ 0!سل �لرسو� 
مبا  07بلغهما  �ليم{  �لوفد   9�  �
70ُحي �ليه ليًال، × |�G7ّا بكتا� 
�9 با�g; قا� فيه �; كسرQ سيتم 
كذ�.  شهر  من  كذ�  يو�   � قتله 
حاكم  تلّقى  7عندما 
"لو  قا�:  �لرسالة  �ليمن 
نبيًّا  �لرجل  هذ�  كا; 
قا�،  ما  فسيكو;  حقًّا 
 xفليساعد يكن   ¡  ;�7
كلها".   x7بلد هو  �لر� 
7¡ ميض قليل |من ح° 
�ليمن  شاطئ  على  قا!�  !سا 
من  �ليمن  �9 حاكم  !سالة  �مل 
�مل  7كا;   ،rلُفر� �م�lطو! 
 ،Qكسر خامت  عن  ~تلًفا  خامتًا 
�لنّ�  نبو��   ;0 gلك  من  فاستنتج 
�لعر¥ قد حتققت 7ثبتت صحتها، 
جديًد�.  ملًكا  يع{  �جلديد  فاخلامت 
يلي: ما  7قر0  �لكتا�   ;�gبا 7فتح 

 ;�gبا  9� ش�7يه   Qكسر "من 
أل;   ¥0 قتلت  لقد  �ليمن،  حاكم 
حكمه 0صبح فاسًد� 7ظاملًا، 7عامل 

لقد بلغ من تأثر باذان بهذه األحداث 
بعض  ومعه  احلال   � آمن  أنه 
أصدقائه، وأبلغوا الرسول � بذلك.



اجمللد العشرون، العدد األول -  ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٢٨ هـ - أيار / مايو ٢٠٠٧ م

٢٤

�لرعية بوحشية. 7عليه حاملا يتلقى 
�لرسالة È ;0مع قاGته 07; يطلب 
07ما   ،¬ 7الئهم  توكيد  �ليهم 
بالنسبة ملا 0مر به 0¥ من �لقبض على 
�أل�7مر   xهذ  lفلتعت �لعر¥،  �لنّ� 
 ٣ ¢ ١٥٧٢ ä Ql". (�لط�ملغا
– ١٥٧٤، �7بن هشا� ¢ ٤٦) 
 Ùألحد�� xֲדذ ;�gلقد بلغ من تأثر با
بعض  7معه  �حلا�   � �من  0نه 
0صدقائه، 07بلغو� �لرسو� � بذلك.

�لنجاشي  |2 �هللا  
سو=  كتا{ 
 iلضمر� 0مية  بن  عمر7  /ل 
�لنجاشي   9�  � �لرسو�  كتا� 
يلي: كما  7كا;  �حلبشة،  ملك 

"بسم �هللا �لر/ن �لرحيم: من 5مد 
عظيم  �لنجاشي   9� �هللا  !سو� 
 .Qد��حلبشة، سال� على من �تبع �
 i0/د �ليك �هللا �لذ R0ما بعد، فإ
ال �له �ال هو �مللك �لقدr7 �لسال� 
0; عيسى  07شهد  �ملهيمن،  �ملؤمن 

0لقاها  7كلمته  �هللا   §7! مرمي  �بن 
�حلصينة،  �لطيبة  �لبتو�  مرمي   9�
فحملت بعيسى من !7حه 7نفخه، 
 jعوG0  R�7  ،xبيد  �G� كما خلق 
لـه،  شريك  ال   x7حد �هللا   9�
تتبع{   ;07 طاعته،  على  �7ملو�ال� 
7تؤمن بالذi جا�R، فإR !سو� 
�هللا، G0 R�7عوj 7جنوjG �9 �هللا 
7نصحت،  بّلغت  7قد  7جل.  عز 
على  �7لسال�   ،ªنصيح فاقبل 
(Rلز!قا�)  ."Qد�� �تبع  من 

 9� �لكتا�  هذ�  7صل  عندما 
�7حتر�ًما  تقديًر�  0ظهر  �لنجاشي 
عينيه،  بني  77ضعه  له،  عظيمني 
حق   � 77ضعه  عرشه  عن  7نز� 
كا;  "طاملا  يقو�:  7هو   äعا من 
�هللا  فإ;  5فوًظا  �لكتا�  هذ� 
 Xسيحفظ ملكي". 7لقد ثبت صد
 Qجر قاGمة  سنة  فأللف  قوله، 
 ��|� عاGִדم  غ�  على  �ملسلمو; 
هذx �ململكة، لقد gهبت جيوشهم 

�9 كل �جتاx، 7مر�7 باحلبشة على 
ميسو�   ¡ 7لكنهم  جانب،  كل 
مملكة �لنجاشي �لصغ�� هذx. لقد 
�لر7مانية،  �إلم�lطو!ية  �نقسمت 
�7ختفت  ُملكه،   Qكسَر 7فقد 
 xند �7لصني، 7لكن هذ�ممالك � �
�ململكة �لصغ�� بقَيت مصونة أل; 
حاكمها �ستقبل �لالجئني �ملسلمني 
07ظهر  باحلماية،  7¤لهم  �أل7لني 
!سو�  لكتا�  �7لتبجيل  �الحتر�� 
�هللا �ليه، 7ֲדذx �لطريقة !Gّ �ملسلمو; 
على �لشهامة �لª 0بد�ها �لنجاشي.

قا!; gلك باملعاملة �لª لقيتها مملكة 
�لنجاشي �ملسيحية من 0حد �لشعو� 
�ملدنية  باسم   Qألخر� �ملسيحية 
�7حلضا!� � عصرنا هذ�، لقد Gكو� 
مد}م بالقنابل من �جلو 7حطموها، 
�7ضطر@ �لعائلة �ملالكة �9 �للجو� 
سنو�@. عد�   Gلبال�  ä!خا

معاملتني  �لشعب  نفس  لقد عومل 
لقد  ~تلفني،  شعبني  من  ~تلفتني 

حفظ  لقد  �تلفني،  شعبني  من  �تلفتني  معاملتني  الشعب  نفس  عومل  لقد 
املسلمون احلبشة مصونة وآمنة بسبب  وة الشهامة لدى أحد حكامها، وهاجم 
شعب مسيحي أور¡ هذا البلد وسلبه ونهبه حتت شعار احلضارة. وهذه املقارنة 
.Tالتأث وراسخة  نافعة  أنها  وقدوته   � الرسول  تعاليم  ُتثبت  مدى  أّي  إ�  ُتظهر 
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مصونة  �حلبشة  �ملسلمو;  حفظ 
�7منة بسبب ëو� �لشهامة لدQ 0حد 
مسيحي  شعب  7هاجم  حكامها، 
70!¥ هذ� �لبلد 7سلبه 7}به حتت 
شعا! �حلضا!�. 7هذx �ملقا!نة ُتظهر 
�iّ0 9 مدQ ُتثبت تعاليم �لرسو� � 
�لتأث�. نافعة 7!�سخة  0}ا  7قد7ته 

لقد شعر �ملسلمو; باالمتنا; �و مملكة 
0ما;  �ملسلمني �  مسيحية جعلت 
معها، 7قا� شعب مسيحي طّما³ 
 ;7G �ململكة   xهذ على  بالعد�7; 
0; يبا¬ بأ}ا كانت بلًد� مسيحيًّا.

 |2 �هللا  
سـو=  كتـا{ 
(�ملقوقس) مصر  حــاكم 

كتا�  بلتعة   ¥0 �بن  /ل حاطب 
7كا;  �ملقْوقس،   9�  � �لرسو� 
نصه متاًما كما كا; كتابه �9 هرقل 
كتابه  قا�  7بينما  �لر7�.  �م�lطو! 
�نكا!   ×�  ;� �لر7�  �م�lطو!   9�
�لر7ما; سيتحمله هو على نفسه، 
فإ; كتابه �9 �ملقوقس قا� �; �× 
�ملقوقس  على  سيقع  �لقبط  �نكا! 
�حلاكم، 7كا; �لكتا� كما يلي:

من  �لرحيم،  �لر/ن  �هللا  "بسم 
5مد عبد �هللا 7!سوله �9 �ملقوقس 
�تبع  من  على  �لقبط، سال�  عظيم 
 jعوG0  Rفإ بعد:  0ما   ،Qد��

تسلم،  0سلم  �إلسال�،  بدعاية 
07سلم يؤتك �هللا 0جرj مرتني فإ; 
َ﴿َيا  �لقبط.   ×� فإمنا عليك  توليت 
0َْهَل �ْلِكَتاِ� َتَعاَلْو� �َِلى َكِلَمٍة َسَو�ٍ� 
َبْيَنَنا 7ََبْيَنُكْم 0َْ; ال َنْعُبَد ِ�الَّ �هللا 7َال 
َبْعُضَنا  َيتَِّخَذ  7َال  َشْيًئا  ِبِه   jَُنْشِر
َبْعًضا 0َْ!َباًبا ِمْن 7Gُِ; �ِهللا َفِإْ; َتَولَّْو� 
ُمْسِلُموَ;﴾.  ِبَأنَّا  �ْشَهُد�7  َفُقوُلو� 
 (٢٧٥  ¢  ٣  ä �حللبية  (�لس�� 
عندما 7صل حاطب �9 مصر، ¡ 
Èد �ملقوقس � �لعاصمة، فتبعه �9 
 âبال له  كا;  حيث  �إلسكند!ية 
حاطب  gهب  �لبحر.  من  قريب 
على قا!�، 7كا; �لقصر مدّجًجا 
حاطب  !فع  gلك  عند   ،rباحلر
منهم  مسافة  على  بالكتا�   xيد
�ملقوقس  فأمر  عالًيا،  يصيح  7بد0 
�ضر   ;0  x07مر منه،   xيقّربو  ;0
�لكتا�. 7قر0 �ملقوقس �لكتا� × 
صاGًقا  �لرجل  هذ�  كا;  "لو  قا�: 
فلم ¡ يستْنز� ��الj على 0عد�ئه"؟ 
تؤمن  "0نت  حاطب:  فأجا� 
معاملته  0ُسيئت  7لقد  باملسيح، 
Gعا  هل  7لكن  شعبه،  يد  على 
0عطى  gلك  عند  با�الj"؟  عليهم 
�ملقوقس �9 حاطب هدية 7قا� له: 
"لقد كانت كلمتك متثيًال حكيًما 
�إلجابة   � G0جا من !جل حكيم 

عند  �ليه".  �ملوّجه  �لسؤ��  على 
"�نه  حديثه:  حاطب  0كمل  gلك 
�لر�  0نه  يزعم  !جل  قبلك  كا; 
�آلخر�  نكا�  �هللا   xفأخذ �ألعلى، 
�7أل97، فال تستكl، �من برسو� 
موسى  بشا!�  ما  7باهللا  هذ�،  �هللا 
بعيسى �ال كبشا!� عيسى مبحمد، 
�ال  �لقر�;   9�  jيا� Gعا�نا  7ما 
كدعائك 0هل �لتو!�� �9 �إلجنيل، 
0مته،  فُهم  قوًما   j!G0 نّ�  فكل 
فاحلق عليهم 0; يطيعوx. 07نت ممن 
 jننها �لرسو�، 7لسنا  G0!كه هذ� 
عن Gين �ملسيح 7لكننا نأمرj به".

عندما �ع �ملقوقس gلك 0شا! �9 
0نه �ع تعاليم �إلسال�، فوجد 0; 
ينَهى  7ال  بإ×  يأمر  ال  �لنّ�  هذ� 
فلم   x0مر  � ´ث  07نه  خ�،  عن 
07نه  بالكاهن،  7ال  بالساحر   xدÈ
�ع ببعض نبو��ته �لª حتققت. × 
0!سل يطلب حقًّا من عاä فوضع 
 9� G7فعه  7ختمه  �لكتا�،  فيها 
فظه � مكا;  خاGمة عندx 07مرها́ 
�من. 7كتب !Gًّ� على �لرسو� � 
حفظ �لتا!يخ نصه 7هو كما يلي:

من  �لرحيم،  �لر/ن  �هللا  "بسم 
بن  �لقبط �9 5مد  �ملقوقس ملك 
عبد �هللا، سال� عليك، 7بعد. فلقد 
gكرَ@  ما  7فهمت  كتابك  قر0@ 
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فيه 7ما تدعو �ليه 7قد علمُت 0; نبيًّا 
بقَي 7كنت 0ظن 0نه �رä بالشا�، 
7قد 0كرمُت !سولك 07عطيُته 0لف 
Gينا! å7ًسا من �خليل هدية، 7بعثت 
�ليك ìا!يتني �ما مكا; � �لقبط 
 Q�7ألخر ما!ية  �حد��ا  عظيم، 
س�ين. 07هديتك 0يًضا عشرين ثوًبا 
من نسيج مصر من 0حسن ما فيها، 
�7لسال�  لتركبها  بغلة  07هديتك 
(il�7لط  Rلز!قا�) عليك". 

يتضح من هذ� �خلطا� 0; �ملقوقس 
تلّقى  0نه  !غم  �إلسال�،  يعتنق   ¡
باحتر��. �ليه   � �لرسو�  كتا� 

كتا{ 
سو= �هللا 2| عظيم �لبحرين
07!سل �لرسو� � 0يًضا �9 عظيم 
�لبحرين �ملنذ! بن ساQ7 �لتيمي، مع 
�لصحا¥ �لعال� بن �حلضرمي. 7لقد 
فقد �لتا!يخ َنص هذ� �لكتا�، غ� 
هذ�   9� �لكتا�  7صل  عندما  0نه 
07!سل  �إلسال�،   � Gخل  �لزعيم 
�9 �لرسو� � يقو� �نه هو 7كث� 
�النضما�  قر!�7  قد  0صدقائه  من 
�لبعض   jهنا  ;07 �إلسال�،  لصف 
على  خا!جه  يظلو�   ;0 قر!�7  ممن 
 �Gً0; بأ!ضه يهو �0ية حا�. 07ضا
w7وًسا، 7سأله ما�g يفعل معهم؟؟
G!7 �لرسو� � عليه � كتا� قائًال:

"بسم �هللا �لر/ن �لرحيم، من 5مد 
 ،Q7سا بن  �ملنذ!   9� �هللا  !سو� 
�هللا  �ليك  0/د   Rفإ عليك،  سال� 
 ;0 07شهد  هو،  �ال  �له  ال   iلذ�
بعد:  0ما  7!سوله،   xعبد 5مًد� 
فإ;  7جل،  عز  �هللا   jّكرg0  Rفإ
لنفسه، �7ّ;  فإمنا ينصح  من ينصح 
فقد  0مرهم  7يتبع  !سلي  يطع  من 
0طاع{، 7من نصح �م فقد نصح 
¬. �7ّ; !سلي قد 0ثنو� عليك خً��، 
 jقد شفعتك � قومك، فاتر R�7
للمسلمني ما 0سلمو� عليه، 7عفو@ 
منهم،  فاقبل  �لذنو�  0هل  عن 
�7نك مهما تصلح فلن نعزلك عن 
 70 يهوGية  على  0قا�  7من  عملك، 
(Gملعا�  G�|) �جلزية".  فعليه  wوسية 

 9� كذلك   � �لرسو�  07!سل 
�ليمن، 7ملك  ملك ُعما;، 7|عيم 
غّسا;، 7سيد ب{ فهد، 7هي قبيلة 
7هي  �د�;،  7سيد  �ليمن،  من 
قبيلة  7سيد   ،Q0خر مينية  قبيلة 

�حلضرمي،  قبيلة  7سيد  عليم،  ب{ 
مسلمني. 0صبحو�  07كثرهم 

تد� هذx �لرسائل على مدQ �كتما� 
7تد�  عز 7جل،  باهللا  �لرسو�  ثقة 
0يًضا منذ �لبد�يا@ �أل97 على يقني 
�لرسو� � 0نه ¡ ُيرَسل لقو� معينني، 
كلها.  �أل!£   � كافة   rللنا بل 
 Xصحيح 0; �لرسائل �سُتقبلت بطر
خوطبو�  �لذين   �طر من  ~تلفة 
�7لبعض   x!لفْو 0سلم  فبعضهم  ֲדا، 
عامل �لكتب باحتر�� شديد 7لكنه 
�خر7;  7بقي  �إلسال�،  يقبل   ¡
�7خر7;   iGعا بلطف  عاملوها 
�7لغطرسة. �الحتقا!  0ظهر�7 

7لكن من �لصحيح 0يًضا، �7لتا!يخ 
�لذين   ;0 gلك،  على  شاهـد 
هم  �لرسائـل   xهذ تلقـو� 
7شعـوֲדم قد لقو� نفـس �ملص� 
عندهم،  �لرسـائل  لقَيـته   iلذ�
بنفس  �هللا  عامـلهم  7قـد 
معامـلتهم خلطابـا@ �لرسو� �.

ولكن من الصحيح أيًضا، والتاريخ شاهد على ذلك، 
أن الذين تلقوا هذه الرسائل هم وشعوبهم قد لقوا 
نفس املصT الذي لقَيته الرسائل عندهم، وقد 
عاملهم اهللا بنفس معاملتهم خلطابات الرسول �.




