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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
هذا ما كتب محمد النبي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل نجران إذ كان عليهم حكمه فـي  
كل ثمرة وفى كل صفراء وبيضاء ورقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم علـى ألفـى   

ف حلة، ومع كل حلة أوقية من في كل رجب ألف حلة وفى كل صفر أل: حلة من حلل األواقي
فما زادت على الخراج أو نقصت عن األواقي فبالحساب، ومـا قضـوا مـن دروع أو    . فضة

وعلى نجران مؤنه رسلي ومتعتهم مـا بـين   . خيول أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب
  .عشرين يوماً فما دون ذلك وال تحبس فوق شهر

وما هلـك  . وثالثين بعيراً إذا كان كيد باليمين ومعرة وعليهم عارية ثالثين درعاً وثالثين فرساً
مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه 

  .إليهم
على أموالهم ) صلى اهللا عليه وسلم(ولنجران وحاشيتها جوار اهللا وذمة محمد النبي رسول اهللا 

تهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيـر ال  وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشير
وليس عليهم دنيـة وال  . يغيب أسقف من أسقفيته وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته

ومن سأل مـنهم حقـاً فبيـنهم    . وال يحشرون وال يعشرون وال يطأ أرضهم جيش. دم جاهلية
  .النصف غير ظالمين وال مظلومين

  .وال يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. ذي قبل فذمتي منه برئته ومن أكل ربا من
وعلى ما في هذا الكتاب جوار اهللا وذمة محمد النبي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى يأتي 

  .اهللا بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير مثقلين بظلم
األقـرع بـن   شهد أبو سفيان بن حرب وغيالن بن عمرو ومالك بن عوف من بني النضـر و 

  .حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة
  .وكتب لهم هذا الكتاب عبد اهللا بن أبى بكر

وقال يحيى بن آدم وقد رأيت كتاباً في أيدي النجرانيين كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة وفـى  (
  ).طالب وال أدرى ماذا أقول فيه) كذا(وكتب على بن أبو : أسفله
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وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق اإلنسـان  . ٢٠٠٣الشروق، القاهرة، 
  .بجامعة دي بول شيكاغو


