
 

www.miraath.net 1 

 

 



 

www.miraath.net 2 

 شرح السيرة النبوية 
 

 
 

 لف اضل عرف ات المحمدياللشيخ  
  حفظه هللا 

 
 
 

 ضمن الدروس المباشرة التي ينظمها
  وقع  ميراث األنبياء م 

 
 

 عاشرالالدرس  
 
 



 

www.miraath.net 3 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لدرس يف السيرة النبوية ألقاه الشيخ  راث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًل يسر موقع مي

أن  -سبحانه وتعالى-نسأل اهلل  –حفظه اهلل تعالى  –لمحمدي عرفات بن حسن ا

 ينفع به الجميع.

 عاشرالدرس ال

الحمد هلل والصلة والسلم على رسول اهلل وأشهد أن ال إله إال اهلل بسم اهلل و 

صلى اهلل عليه وعلى آله  -ا عبده ورسوله وحده ال شريك له وأشهد أن محمًد 

 بعد:أما  –وصحبه وسلم 

قد مر معنا يف الدرس الماضي من دروس السيرة ما حصل من قريش كان 

عليه الصلة -التي اتخذتها قريش يف صد دعوة النبي  األساليبوكذلك تكلمنا عن 

يف هذا اليوم سنتكلم  أوشاء اهلل  إنواليوم  األساليبوانتهينا من ذكر تلكم  -والسلم

واشتدت  األذىما اشتد بهم ن الصحابة لأل -مرضي اهلل عنه-عن هجرة الصحابة 

من كفار قريش واالعتداء الجسدي كما ذكرنا والظلم الذي وقع  األذيةكذلك بهم 

قالوا يف تلك الظروف التي كانت بالنسبة لهم قاسية كان المسلمون يعانون ما  ،عليهم
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سورة الكهف  -عليه الصلة والسلم-نزلت على رسول اهلل  أويعانون فنزلت عليهم 

بقصة الفتية الذين فروا بدينهم من ظلم من ظلمهم  أخبرتورة العظيمة التي تلك الس

، هذه وكادوا يقتلونهم آذوهمالكهف واحتموا من الكفار الذين  إلىأووا  أنهموكيف 

الطريق الذي  إلىلهم  إرشاد أيًضاالقصة كان فيها من التسلية للمؤمنين وكان فيها 

الكهف  أصحابقصة  أنولهذا نجد  األذيةمن يسلكوه للخروج مما هم فيه  أنينبغي 

﴿وإِِذ اْعتزْلتموهْم وما يْعبدون إاِلا اللاه فْأووا إِلى  :-سبحانه وتعالى-ذكر اهلل فيها قوله 

وقالوا   ،[16] الكهف:اْلكْهِف ينْشْر لكْم رباكْم ِمْن رْحمتِِه ويهيِّْئ لكْم ِمْن أْمرِكْم ِمْرفًقا﴾

 اآلياتلمكية كسورة النحل وسورة الزمر التي كانت فيها نزلت بعض السور ا :أيًضا

 مأوىن المستضعفين من المؤمنين لهم أرض اهلل واسعة وأ أنالتي تبين الهجرة وتبين 

هاجروا وسافروا كقوله تعالى يف سورة  وإذاخرجوا  إذاقريش  أذىولهم حماية من 

ـِه ِمن َبْعِد  :النحل ْنَيا َحَسنًَة  َوأَلَْجُر ﴿َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي اللَّ َئنَُّهْم فِي الدُّ َما ُظِلُموا َلنَُبوِّ

وكذلك نزلت سورة الكهف كما ذكرنا وفيها  ،[41]النحل:اآْلِخَرِة َأْكَبُر  َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾

يف سورة  -عز وجل-الكهف وكذلك قول اهلل  أصحابما ذكره عن اعتزال  أيًضا

َما ُيَوفَّى ﴿لِ  :و الُزَمرأالُزُمر  ـِه َواِسَعٌة  إِنَّ ْنَيا َحَسنٌَة  َوَأْرُض اللَّ ِذيَن َأْحَسنُوا فِي َهـِٰذِه الدُّ لَّ

ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْيرِ ِحَساٍب﴾ كلها كان فيها للمؤمنين ما يدلهم  اآلياتهذه  [10]الزمر:الصَّ

يفتنوا يف  قريش حتى ال أذىعلى الخروج وعلى الهجرة وعلى الفرار بدينهم من 
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يف  أو أواسطا يف ضطهادات وكان هذا تقريبً واشتدت اال األذيةفلما اشتدت  ،دينهم

عليه الصلة -السنة الرابعة من بعثة النبي  أواخرالسنة الرابعة من البعثة يف  أواخر

 أهنا بد ،السنة الخامسة سطاأو إلىوزادت وتفاقمت  األذيةاشتدت ،-والسلم

هجرة لهم  أولفكانت  ،الحبشة إلىبالهجرة وخرجوا  -منهرضي اهلل ع-المؤمنون 

  .الحبشة يف رجب سنة خمس من النبوة إلى

 أولىالهجرة هجرتان هجرة  أنالعلماء اجمعوا على  نأال شك وال ريب 

فوج من  أولفخرج  ،المدينة إلىيهاجروا  أنالحبشة قبل  إلىوهجرة ثانية وهذا كان 

نسوة وكان  وأربع ا من اثني عشر رجًل كان مكونً  نهإالحبشة قالوا  إلىالصحابة 

وكانت معه زوجته رقية بنت  وأرضاه -رضي اهلل عنه-بن عفان رئيسهم هو عثمان 

عليه الصلة -الرسول  أنولهذا جاء يف الحديث  -عليه الصلة والسلم-النبي 

عليهما  - ولوط إبراهيمبيت هاجر يف سبيل اهلل بعد  أول أنهماقال فيهما  -والسلم

ن أهذا الحديث مشهور ونجده يف كتب التاريخ ويف كتب السير يذكرونه و - السلم

 ،هذا الحديث ال يصح نإ إال ،بيت هاجر وأولمن خرج  أولعثمان وزوجته رقية هم 

هذا الحديث لهذا  ،بن موسى الخفاف وهو ضعيف فل يصحجاء من طريق بشر  ألنه

هؤالء  أيخرجوا متسللين  أنهمتاريخ يذكرون لما نجد يف كتب السير ويف كتب ال
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لهم ساعة  -عز وجل-خرجوا متسللين سرا فوفق اهلل  األولىالذين كانوا يف الهجرة 

الساحل يف جدة سفينتين وكانت هذه السفينتان خارجة للتجارة  إلىوصولهم 

شيء من المال  أعطوهم أنهموجاء يف بعض الروايات  ،رض الحبشةأ إلىهم ولفحم

هذا  ،الحبشة إلىوصلوا  أوالحبشة  إلىثم خرجوا وبلغوا  ،ديناري قرابة النصف يعن

من طريق  ألنهنه ال يصح إ إالالحديث ذكره غير ما واحد ومنهم ابن سعد يف الطبقات 

 ، ر الواقدي وهو متروك كما مر معنابن عممحمد 

 إال لىاألويف الهجرة  أين كانت التفاصيل هذه ال يصح منها شيء إالشاهد و

 وسيأتيلهذا صح يف البخاري  ،هجرتان أنهاثابتة وقد ذكر العلماء  األولىالهجرة  نإ

عليه -النبي  أن األشعريموسى  أبيبنت عميس ومن حديث  أسماءمعنا من حديث 

بن عفان يف صحيح من حديث عثمان  أيًضاهجرتان وجاء  أنهاذكر  -الصلة والسلم

تفاصيل  نإ إالفهي ثابتة  ،مان قد هاجرت الهجرتين قال له يا عثرجًل  أنالبخاري 

  .الحبشة إلىفيما يظهر لم يصح فيها شيء فذهبوا وهاجروا  األولىالهجرة 

كفار  أنالذين يف الحبشة  -مرضي اهلل عنه-هناك بلغ المؤمنين  إلىلما وصلوا 

وما  ؟سلمواأمكة كيف  إلىسلموا ودخلوا يف دين اهلل فرجعوا من الحبشة أقريش 

 أنمعنا قصة الغرانيق وهي قصة مشهورة خلصة هذه القصة  تأتيهنا  ؟الذي حصل
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﴿َأَفَرَأْيُتُم  قوله تعالى إلىسورة النجم حتى انتهى  قرأ -عليه الصلة والسلم-النبي 

ٰى  َت َواْلُعزَّ ويف  نهقالوا فجرى على لسا [20-19]النجم:َوَمنَاَة الثَّالَِثَة اأْلُْخَرٰى﴾ ﴾١٩﴿اللَّ

)تلك الغرانيق  قراءتهيف  ألقىالشيطان  أنويف بعض الروايات  ابعض الروايات سه

و الشفاعة منها ترتجى( قالوا فسمع مشركوا مكة ذلك أن شفاعتهن لترتجى إالعلى و

 -عليه الصلة والسلم -سجدوا لما مدح النبي  أنهموسروا بذلك فجاء  ،ففرحوا

نزل اهلل على أف اآلياتفسجدوا لما سمعوا تلكم بزعمهم فرحوا بذلك وسروا  لهتهمآ

ْيطَاُن فِي ُأْمنِيَّتِِه  :نبيه ُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّٰى َأْلَقى الشَّ ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ

ـُه آَياتِِه َواللَّـ ْيَطاُن ُثمَّ ُيْحكُِم اللَّ ـُه َما ُيْلِقي الشَّ هذه  ،[52]الحج:ُه َعِليٌم َحكِيٌم﴾َفَينَسُخ اللَّ

عليه الصلة -القصة المشهورة قصة الغرانيق وهي لها تعلق كبير بعصمة النبي 

عليه -دروسنا يف السيرة ما يخص عصمة النبي  أولقد ذكرت لكم يف  وأنا -والسلم

سنتكلم عن  أنناقبل النبوة وأظن هنا عند قصة الغرانيق قد ذكرت  -الصلة والسلم

هذه القصة قصة الغرانيق كثير من  ،بعد النبوة -عليه الصلة والسلم-عصمة النبي 

يعني ما بين  - أقواللهم عدة  أيًضاالعلماء  أنالسير والتاريخ يذكرونها ونجد  أهل

قصة مردودة ال  أنهان كان الصحيح الذي ال شك فيه وال ريب إو ،- قبولها وبين ردها

  ،شاء اهلل تعالى إننها يصح فيها شيء لكن سنتكلم ع
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بعد النبوة باختصار ما نفصل فيها نتكلم عن عصمة  أننذكرها وقبل  أنوقبل 

 ؟ عصموا األنبياء أن؟ وكيف هي العصمة

 ؟ تعريفها ول العصمة مانق أواًل 

وظواهرهم من التلبس  األنبياءيحفظ اهلل بواطن  أنهو  األنبياءباختصار عصمة 

بل  ،وال يقرون على ما وقع منهم من صغار الذنوب ،ببالكفر والكبائر من الذنو

بالتوبة واالستغفار هذا  - عليهم السلم - ينبههم اهلل سبحانه على ذلك ويتداركونه

  .تعريف العصمة باختصار

فيما يخبرون عن اهلل تعالى ويف تبليغ  األنبياءجمع العلماء على عصمة أولهذا 

ل بها مقصود الرسالة والنبوة واختلف ن هذه العصمة هي التي يحصرساالته أل

ال تقع  األنبياء أوالنبي  أنالكبائر كذلك اجمعوا على  أما ،العلماء يف الصغائر فقط

  ،اختلفوا يف الصغائر ،منهم كبائر

يحصل  أنيجوز  ،األنبياءالعلم بجواز وقوع الصغائر من  أهلفذهب جمهور 

 ،لعلماء بجواز وقوع الصغائر منهميتصور وقال الجمهور من ا باألصح أومن النبي 

 سيأتيويرجعون عنها كما  - عليهم السلم - لكن ال يصرون على هذا لكنهم يتوبون
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 إال األنبياءا عن نبي من شيئً  القرآنال يذكر يف  -تبارك وتعالى-اهلل  أنمعنا لهذا نجد 

ما حصل من  -عز وجل- لما ذكر اهلل ا بالتوبة واالستغفار فمثًل ويذكر ذلك مقرونً 

﴿َقااَل َربَّنَا َظَلْمنَا  :-سبحانه وتعالى-ومن زوجته ذكر قولهم  - عليه السلم - دمآ

من  أكلوالما  ،[23]االعراف:َأنُفَسنَا َوإِن لَّْم َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَحْمنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن﴾

 ،[11]هود:ي﴾ َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن َأْهلِ َفَقاَل ﴿ ينجي ابنه ُ أنل ربه أالشجرة كذلك نوح لما س

﴿َقاَل َربِّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس لِي بِِه ِعْلٌم َوإاِلَّ  :وبين اهلل له قال بعد ذلك

َن اْلَخاِسرِيَن  وهكذا الخليل وهكذا موسى  [47]هود:﴾٤٧َتْغِفْر لِي َوَتْرَحْمنِي َأُكن مِّ

 خرآ إلى [24]ص:﴿َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب﴾ - عليه السلم - وهكذا داود

 ، اآليات

هذه القصة قصة الغرانيق  إًذاالعلم  أهلجمع عليه أهذه هي العصمة وهذا ما  إًذا

كفار  أنالحبشة سمعوا  إلىقالوا لما هاجر الصحابة  ،األولىجاء ذكرها بعد الهجرة 

عليهم سورة  قرأ -عليه الصلة والسلم-الرسول  أنجاء  ؟سلمواأ سلموا كيفأمكة 

ٰى ﴿ اآلياتالنجم فبلغ هذه  َت َواْلُعزَّ  ﴾﴾٢٠﴿َوَمنَاَة الثَّالَِثَة اأْلُْخَرٰى  ﴾١٩﴿َأَفَرَأْيُتُم اللَّ

ففرح المشركون  آللهتهمثم دخلت هذه الكلمات التي فيها نوع مدح  ،[20-19]النجم:

 .الحبشة إلىسلموا فرجع الذين هاجروا أهم  إًذاقالوا بذلك وسجدوا ف
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َوَما ﴿ :-عز وجل-الواردة يف هذه المسالة وهي قول اهلل  اآليةجاءت  :أواًل 

يَْطاُن فِي ُأْمنِيَّتِِه َفَينَسُخ ا ُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّٰى َأْلَقى الشَّ ـُه َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ للَّ

يَْطاُن﴾مَ  وهذا قول  ،وتل قرأتمنى هنا بمعنى  ؟تمنى إذا إالما معنى  ،[52]الحج:ا ُيْلِقي الشَّ

 إذا إالمن قبلك يا رسول اهلل من رسول وال نبي  أرسلناجمهور المفسرين يعني وما 

حتى يلبس على  قراءتهالشيطان يف  ألقى أي ،أمنيتهالشيطان يف  ألقى القرآن تل أو قرأ

ـُه  :ماذا يصنع -عز وجل-لكن اهلل الناس  يَْطاُن ُثمَّ ُيْحكُِم اللَّ ـُه َما ُيْلِقي الشَّ ﴿َفَينَسُخ اللَّ

ـُه َعِليٌم َحكِيٌم ﴾  ،نزلت يف هذه القصة قصة الغرانيق اآليةقالوا هذه  ،[52]الحج:آَياتِِه َواللَّ

 أفقر قراءتهيف  أي أمنيتهالشيطان يف  ألقى -عليه الصلة والسلم-النبي  أنفحصل 

ففرح الكفار فسجدوا هذه القصة باختصار رويت من  ،دخل هذه الكلماتأ أوهذه 

 -عليه الصلة والسلم-النبي  إلىطرق موصولة مسندة من حديث ابن عباس 

المرفوعة فهي ضعيفة ال يصح منها شيء  ةالمسند أما ،وجاءت من طرق مرسلة

وجاءت من طرق  ،نومتروك أسانيدهاضعف شديد يف  أسانيدهاضعيفة بل يف بعض 

أربعة من طريق مرسلة جاءت عن  أخرىوجاءت من طرق  ،متروكون أسانيدهايف 

وذكروا  وقتادة عبد الرحمنبكر بن  وأبوالعالية  وأبوسعيد بن جبير ] :اتابعيً  عشر

رواية  إالا المرسلة كلها ضعيف ال يصح منها عشر طريقً  األربعةالشاهد هذه ، [كثير

بن  عبد الرحمن بنبكر  وأبو ،العالية وأبو ،سعيد بن جبير] أرسلوامن الذين  ةأربع
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والمرسل كما هو  ،مرسلة ألنهاهذه التي تصح لكنها ضعيفة  [وقتادة ،الحارث

 - األلباينولهذا قد كفى الناس الشيخ  ،معروف يف عداد الحديث الضعيف ال يصح

الشيخ  ألفهاجانيق هذه الرسالة التي يف رسالته العظيمة نصب الم - عليه رحمة اهلل

مع  ،سماها )نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق( بيان الشيخ وجمع الطرق األلباين

يف تلقي هذا  أويف تلقي هذه الرواية  -عليهم رحمة اهلل-العلماء اختلفوا  نإ إالهذا 

تطيع صح فنس إن :وقال ،وأنكرهمنهم من رد الحديث  ؟الحديث كيف اختلفهم هذا

وطائفة قبلت  ،أبًداا ما قبلته مطلقً  وأنكرتهردت الحديث  أخرىوطائفة  ،نوجهه أن

نه يطعن يف أا بمجموع الطرق لكن ال يفهم منه الحديث وقالت قد يكون صحيًح 

وطائفة قبلت  ،وله صرف عن ظاهره تأويلله  -عليه الصلة والسلم-عصمة النبي 

عليكم  أطيلالذي ال شك فيه حتى ال والصحيح  ،على ظاهره وأعملتهالحديث 

 أي ،كلها كما ذكرت لكم مرسلة أسانيدها نالقصة ال تصح هي مردودة ضعيفة أل

الضعيف وكذلك فيها  أقساموالمرسل من  ،هي مرسلة إنماالتي صحت  األسانيد

كما  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنالقصة تفيد  ن؟ ألن لماذاآلقرمصادمة صريحة ل

عض الروايات تكلم بهذه الكلمات وقال هذه العبارات التي فيها مدح )تلك جاء يف ب

شفاعتهن لترتجى(  أنرتجى( ويف بعض الروايات )والغرانيق العلى والشفاعة منها تُ 

تكلم بهذه الكلمات وهذا يستحيل وهو  -عليه الصلة والسلم -قالوا فالنبي 
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ن ويف تبليغه للشرع ولهذا ماذا يقول آيف تبليغه للقر -عليه الصلة والسلم-المعصوم 

يخاطب  ،[42]الحجر:﴿إِنَّ ِعبَادِي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن﴾ :يقول -عز وجل-اهلل 

ُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعَلٰى الشيطان عبادي ليس لك عليهم سلطان  ﴿إِنَّ

ُلوَن   ،[99]النحل:َما ُسْلَطاُنُه َعَلى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشرُِكوَن﴾إِنَّ  ﴾٩٩﴿َربِِّهْم َيَتَوكَّ

ن ُسْلَطاٍن﴾ :وقال اهلل ن  :وقال [21]سبأ:﴿َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهم مِّ ﴿َوَما َكاَن لَِي َعَلْيُكم مِّ

كان هذا يف عباد اهلل الصالحين  فإذا ،[22يم:]ابراهُسْلَطاٍن إاِلَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم لِي﴾

ربه  أنالذي قد ذكرنا  -عليه الصلة والسلم-فكيف بمحمد  ؟باألنبياءفكيف 

معصوم لهذا  -عليه الصلة والسلم-ه يف تبليغ رسالة ربه أنالعلماء و بإجماععصمه 

 إنول نق أنالصريحة الواضحة مصادمة واضحة يستحيل  اآلياتهذه القصة تصادم 

وكذلك  -عليه الصلة والسلم-على لسان النبي فتلفظ بها النبي  ألقىالشيطان 

ا َلُه  :محفوظ القرآن أنالتي فيها  اآلياتتصادم  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ﴿إِنَّ

ُه َلكَِتاٌب َعِزيٌز   [9]الحجر:َلَحافُِظوَن﴾ بَْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه  الَّ َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمن  ﴾٤١﴿﴿َوإِنَّ

ْن َحكِيٍم َحِميٍد﴾ ﴿َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوٰى   :-عز وجل-وقول اهلل [42-41]فصلت:َتنِزيٌل مِّ

يتكلم  -عليه الصلة والسلم-ثم الغريب يف هذه القصة كيف النبي ، [3]النجم:﴾ ﴾٣﴿

التي فيها كما  واآلياتمن الباطل  التي تبين ما هم عليه اآليات بهذه الكلمات ثم يقرأ

ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُكم  :يف نفس السورة قال -عز وجل-قال اهلل  ﴿إِْن ِهَي إاِلَّ َأْسَماٌء َسمَّ
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ـُه بَِها ِمن ُسْلَطاٍن﴾ ا َأنَزَل اللَّ ثم يقول لهم  لهتهمآعليهم ما يمدح  أفكيف يقر [23]النجم:مَّ

هناك اضطراب  إًذا؟ زل اهلل بها من سلطانأنما  باؤكموآتم أنسميتموها  أسماءهذه 

 من حيث المتن هذه القصة مردودة جملة وتفصيًل  إًذا ،وتناقض وعدم انسجام

ومن  ،افيها وكتبوا فيها كثيرً  ألفوا اإلسلمفلهذا علماء  ،اإلسنادوكذلك من حيث 

 ،كتابه الشفاء بقوة كابن كثير وقبله كذلك القاضي عياض يف أنكرهاالمتقدمين من 

صاحب  -اهلل ةرحم-وكذلك ابن الجوزي والقرطبي وكذلك الشوكاين والشنقيطي 

يف رسالته التي ذكرنا وقبلهم من  األلباين واإلمام ،وابن العربي المالكي األضواء

العلم ذكر هذه القصة وسكت عليها،  أهلالعلماء وقد يقول قائل لماذا نجد بعض 

ح العلماء منهم من ردها  أنقد ذكرت لكم  أنا ،بعضهم ؟سكت عنها بمعنى ما وضا

سلامنا  إنصحت فجوابها كذا وكذا يعني  إنا ومنهم من ردها ولكن قال مطلقً 

من ردها  أوالجواب يكون كذا وكذا ومنهم من قبلها  نأل ،بالتصحيح فل تعارض

القصة  أقول أناوهكذا ولهذا  ،ومنهم من قبلها ولم يؤلها التأويلا ومن قبلها مع مطلقً 

  :ضرب من حيث الرواياتأو جمعنا رواياتها فهي على ثلثة ل
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عليه الصلة -على لسان النبي  ألقىالشيطان هو الذي  أنروايات فيها  •

-هو النبي  ؟قوله )تلك الغرانيق العلى( يعني من الذي نطق هذه الكلمات -والسلم

  ،-عليه الصلة والسلم

دخلها أو ،ن هو الذي تكلم بتلك الكلماتالشيطا أن أخرىويف روايات  •

  ،-عليه الصلة والسلم-يف قراءة النبي 

هو الذي تكلم لكنه  -عليه الصلة والسلم-النبي  أن أخرىويف رواية  •

هي رويت  إًذاالذي تكلمت به  ما علمت ما أولقد سهوت يعني ما عرفت  :قال ،اسه

 لفاظ :أبثلثة 

 .لسان الرسول على ألقىالشيطان هو الذي   -1

 .الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات -2

 .اسه -صلى اهلل عليه وسلم-النبي  -3

يف  -عليه رحمة اهلل - األلباينوكل هذه الروايات موجودة وقد ذكرها الشيخ 

  .رسالته
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يقصدون  أنهمالعلم الذين ذكروا هذه القصة وسكتوا عليها  أهلفيحمل كلم 

عليه الصلة -يف قراءة النبي  وألقاهاالذي تكلم بتلك الكلمات الشيطان هو  أنبذلك 

هو الذي تلفظ بها  -عليه الصلة والسلم-الرسول  أن أبًداوال يقصدون  -والسلم

الشيطان هو  نإسلمنا بهذا وقلنا  إذايعني  أبًدابلسانه وهذا ال يوجد بينه تعارض  أي

 أنخبر أ -عز وجل-اهلل  ،القرآنتلكم الكلمات ال يعارض ما جاء يف  ألقىالذي 

وهو قول جمهور  وتل قرأبمعنى  ﴾﴿إاِلَّ إَِذا َتَمنَّىفسرنا التمني  إذاالشيطان يفعل هذا 

العلم  أهلن صحت الرواية فل تعارض فلعل من ذكر هذه القصة من إف ،المفسرين

 نا ألذكر الصحيح والضعيف فيها سكت عنها لعله يقصد هذا جزمً  إلىولم يتطرق 

ْيطَاُن فِي تقول  اآلية ُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّٰى َأْلَقى الشَّ ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ

يلبس الحق  أنيلقي كلمات حتى يريد  أنيعني يحصل من الشيطان  ،[52]الحج:ُأْمنِيَّتِه﴾

﴿َفيَنَسُخ ج هذا الباطل يخر ؟-عز وجل-بالباطل فيضلل الناس لكن ماذا يصنع اهلل 

ْيطَاُن﴾ ـُه َما ُيْلِقي الشَّ العلم الذين ذكروا هذه الرواية  أهلنحمل كلم  إًذا ،[52]الحج:اللَّ

يف كتابه  - عليه رحمة اهلل - عبد الوهاببن محمد  اإلماموسكتوا عنها ومنهم 

ما ذكروا الذين  ،مختصر السيرة وغيرهم من المتقدمين كالطبري وغيره من العلماء

 أما، اآليةمطابق ما جاء يف  ألنهصحة الرواية من ضعفها نحمل كلمهم على هذا 
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 القرآنالقصة ال تثبت وفيها نكارة وفيها مصادمة لصريح  أنالصحيح الذي ذكرناه 

  .وردوها أبطلوهاالعلم ممن  أهلا من باطلة وقد ذكرت كثيرً  أنهاوفيها ما يدل على 

لحديث الذي جاء يف سجود المشركين موجود يف ا أنويؤكد هذا البطلن 

الصحيحين وهو حديث صحيح جاء يف الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء من 

-النبي  أنمن طريق ابن عمر  أيًضاهريرة وجاء  أبيطريق ابن مسعود وجاء من طريق 

سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون  قرأ -صلى اهلل عليه وسلم

يف الصحيحين هذه القصة  يأتهذا ثابت يف الصحيحين ولم  إًذا، إلنسواوالجن 

 إنما ،أصًل المنكرة التي ذكرت خارج الصحيحين بل ما ذكرت يف الكتب التسعة 

حديث  إًذا ،من ذكر هذه القصة أشهرذكرت عند الطبري وعند البزار يف مسنده هم 

ورة النجم فسجد س قرأالرسول  أنالقصة فيها فقط  أنالصحيحين يدل على 

قد يقول قائل  إًذا، كما جاء يف الرواية واإلنسالمسلمون وسجد المشركون والجن 

وفيها من  اآلياتعليهم تلكم  رأتقُ ؟ بعضهم يقول عندما لماذا سجد المشركون

ٰى﴾ لهةاآلالعظمة وفيها من الخطاب لهذه  َت َواْلُعزَّ  أي ،[19]النجم:﴿َأَفَرَأْيُتُم اللَّ

ومناة  اآللهةهؤالء الذين لهم عقول يقول لهم هل ترون هذه  -عز وجل- يخاطب اهلل

 أن إلى -عليه الصلة والسلم-النبي  أوقر اآلياتعليهم هذه  أوقر األخرىالثالثة 
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 أن اآلياتقالوا فكان من المشركين عندما سمعوا هذه  ،سورة النجم آخر إلىوصل 

بقوة وشدة فنزلت يف قلوبهم  اآلياتيتحملوا ونزلت عليهم هذه  أنما استطاعوا 

 أهل أكثر، العلم يذكر هذا أهل أكثرسجدوا لهذا السبب  ،الرهبة والخوف فسجدوا

العظيمة يف سورة النجم  اآلياترئت عليهم هذه سبب السجود لما قُ  أنالعلم يذكرون 

العلم وال  أهلهذا الكلم هو تخريج لبعض ، يتحملوا وسجدوا أنما استطاعوا 

هو كلم لبعض  إنماال يوجد ال يف الكتاب وال يف السنة  ،دليل صريح على هذا يوجد

سجود المشركين سببه عندما نزلت  نإقالوا نحن نقول  ،العلم الذين ردوا القصة أهل

سجدوا لما سمعوا  أوا وسمعوها وفيها من العظمة سجدوا خوفً  اآلياتعليهم هذه 

 أهل، هذا كما ذكرت لكم قول بعض سجدواف اآلياتيتحملوا تلكم  أنما استطاعوا 

  ،س به وبعضهم ذكر ما قد ذكرناهأكان ال ب نإالعلم وهو تخريج و

 -عز وجل-الشيطان سجدوا فاهلل  ألقىفلما  ألقىالشيطان  نقالوا سجدوا أل

؟ الشيطان لكن هذا على القول بماذادخله أنسخ ما  أوبعد ذلك نسخ قراءة الشيطان 

فل  ،العلم أهلبمن ذكر هذه القصة يف كتبه من  أيًضالى القول بتصحيح الرواية وع

  .القصة باطلة ال تصح مردودة أنتعارض لكن الصحيح 
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رجوع المسلمين من الحبشة بسبب هذه  أنالقصة ال تصح و أنعرفنا  إًذاطيب 

بالمسلمين فهاجروا الهجرة الثانية  أيًضا األذىالقصة ال يصح كذلك فبعد ذلكم اشتد 

رضي اهلل -الحبشة كان فيها كثير من الصحابة  لىإهذه الهجرة الثانية  ،الحبشة إلى

 ،ربع من النسوةأ وكما ذكرت لكم كانوا اثني عشر رجًل  األولىالهجرة  نأل -معنه

اللقاء  أوالهجرة الثانية خرجوا وعددهم فوق الثمانين وجاءت قصة الذهاب  أما

جاء يف مسند  -عليه رحمة اهلل - النجاشيبملك الحبشة القصة المشهورة اللقاء ب

 أيًضاسلمة وجاء  أممن حديث  إسحاقحمد من حديث ابن مسعود وجاء عند ابن أ

  .يعيد المسلمين أنجل أهناك من  إلىبن العاص نفسه الذي ذهب  من حديث عمرو

 :رضي اهلل عنه-، يقول ابن مسعود الحبشة إلىهاجر المسلمون الهجرة الثانية 

َم إَِلى النََّجاِشيِّ َثَمانِيَن َرُجلَبَعثَ ))  ْبُن : َعْبُد اهللِ ِمنُْهمْ  نَا َرُسول اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 وأبو ،َرِضَي اهللُ َعنُْهم ،، َوُعْثَماُن ْبُن َمْظُعونٍ َعْبُد اهللِ ْبُن ُعْرُفَطةَ ، وَ َوَجْعَفرٌ  ،َمْسُعودٍ 

يف رواية ابن مسعود مشكلة  - موسى أبيهذا مشكل ذكر و - ((األشعريموسى 

قد يقول قائل لماذا ما هو  ،موسى أباذكر  ألنهولهذا بعضهم ضعف رواية ابن مسعود 

 ؟ وسى يف الروايةم أبوذكر  إذا اإلشكالوجه 
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كان  ،موسى خرج من اليمن أبا أنه قد جاء يف الصحيحين أن اإلشكالوجه 

عليه -النبي  إلىيعني  إليهفخرجنا مهاجرين  :قال ،فسهباليمن فخرج كما ذكر عن ن

رهم  أبو خرواآلبردة  أبوحدهما أ أصغرهم أنالي  خوانأو أنا -الصلة والسلم

 ،شاعرة من اليمن من األاثنين وخمسين رجًل  أووكانوا يعني عددهم ثلثة وخمسين 

 ا خرجوا من مكةالنجاشي بالحبشة يعني هم م إلىلقتنا سفينتنا أفركبنا سفينة ف

موسى معهم خرج  أبا أن، رواية ابن مسعود يذكر مهاجرين كما يف رواية ابن مسعود

 ألقتهمموسى خرج من اليمن لكن يف طريقهم وهم يف البحر  أبا أنويف الصحيحين 

 أنعنده يعني لما حصل  وأصحابهطالب  أبيالسفينة يف الحبشة قال ووافقنا جعفر بن 

ماذا  بأصحابهلتقى اكذلك  ،وأصحابهلتقينا بجعفر ابالحبشة هناك  ألقتناالسفينة لما 

المدينة لما فتحت خيبر  إلىمعهم يف الحبشة ثم بعد ذلك رجعوا  أقاموا؟ حصل

جعفر ومن معه من المؤمنين كانوا بالحبشة فرجعوا  أنمعنا يف غزوة خيبر  وسيأتي

عليه الصلة -فيه النبي  معنا الحديث الذي قال وسيأتي ،المدينة يف فتح خيبر إلى

كان فيه ضعف لكن  نإو ((َما َأْدِري َأَنا بُِقُدوِم َجْعَفرٍ ُأَسرُّ َأْو بَِفتِْح َخْيَبرَ )) :-والسلم

يف غزوة خيبر وكان  -عليه الصلة والسلم-ه قدم على النبي أنمعنا الشاهد  سيأتي

ا خرج من مكة مهاجرً  ما ،موسى ما خرج من مكة أبو إًذا ،األشعريموسى  أبومعهم 
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 إلىهاجر  أن إلىمع الصحابة  يف الحبشة فبقي بهم السفينة فألقتجاء من اليمن  وإنما

  .المدينة يف السنة السابعة

قال لهؤالء  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنبعد ذلكم جاء يف بعض الروايات 

من  أناسن جاء يف صحيح البخاري فقال كا نلهم هجرتين أل أنالسفينة  أصحاب

 أسماء أنفجاء يف الرواية  ،َسبَْقنَاُكْم بِاْلِهْجَرةِ السفينة  ألهلالناس يقولون لنا يعني 

َفَدَخَلْت َأْسَماُء بِنُْت )) :يف الصحيحين أيًضابنت عميس كانت عند حفصة والحديث 

ْن َقِدَم َمَعنَا َعَلى َحْفَصةَ  ،ُعَمْيسٍ  َوَقْد  ،َزائَِرةً  ،َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َزْوِج النَّبِيِّ  ،َوِهَي ِممَّ

َعَلى َحْفَصَة  ،َفَدَخَل ُعَمُر َرِحَمُه اهللُ  ،فِيَمْن َهاَجَر إَِلْيهِ  ،َكاَنْت َهاَجَرْت إَِلى النََّجاِشيِّ 

 .بِنُْت ُعَمْيسٍ  َأْسَماءُ : : َمْن َهِذِه؟ َقالَْت ى َأْسَماءَ  َرأَ َفَقاَل ُعَمُر ِحينَ  ،َوَأْسَماُء ِعنَْدَها

: َسَبْقنَاُكْم َمرُ َفَقاَل عُ  .: َنَعمْ َفَقاَلْت َأْسَماءُ  ؟ُة َهِذهِ اْلَبْحرِيَّ  ؟: اْلَحَبِشيَُّة َهِذهِ َقاَل ُعَمرُ 

َوَقاَلْت َكِلَمًة:  ،ْت َفَغِضبَ  ،ِمنُْكمْ  ،َفنَْحُن َأَحقُّ بَِرُسوِل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،بِاْلِهْجَرةِ 

، َوَيِعُظ ُم َجائَِعُكمْ ، ُيْطعِ لَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ُكنُْتْم َمَع َرُسوِل اهللِ َص َكل َواهللِ  ،َيا ُعَمرُ 

ِة َوَذلَِك فِي َأِو اْلَبْغَضاِء بِاْلَحَبَش  ،،بِاْلَحَبَشةِ  ،اِهَلُكْم، َوُكنَّا فِي َداِر، َأْو فِي َأْرِض، اْلُبْعدِ َج 

َحتَّى َأْذُكَر َما  ،َوال َأْشَرُب َشَراًبا ،ال َأْطَعُم َطَعاًما ،َواْيُم اهللِ  ،َوفِي َرُسولِهِ  ،َعزَّ َوَجلَّ  ،اهللِ 

 كأنها أسماءيعني  - ،َوَنْحُن ُنْؤَذى َوَنَخاُف  ،ُقْلَت لَِرُسوِل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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لن آكل ولن  :مما قاله عمر فقالت -عليه الصلة والسلم-النبي  إلىتشتكي  أنتريد 

ذكر ما قلته يا عمر لرسول اهلل ونحن الذين كنا نؤذى ونخاف يعني أشرب حتى أ

َفَسَأْذُكُر َذلَِك  - وحصل لنا الخوف األذيةحصل لنا  ،الحبشة إلىبسبب الهجرة 

ا  ،َواهللِ ال َأْكِذُب َوال َأِزيُد َعَلى َذلَِك  ،َوَأْسَألُهُ  ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَِرُسوِل اهللِ َصلَّى اهللُ  َفَلمَّ

َفَقاَل َرُسوُل  ،إِنَّ ُعَمَر َقاَل َكَذا َوَكَذا ،َقاَلْت : َيا َنبِيَّ اهللِ  ،َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َم : اهللِ َصلَّى اهللُ  َفَقاَل َرُسوُل  ،َقاَلْت : ُقْلُت َلُه َكَذا َوَكَذا " ؟َفَما ُقْلِت َلهُ  "َعَلْيِه َوَسلَّ

َم :   ،َوَلُه َوأِلَْصَحابِِه ِهْجَرٌة َواِحَدةٌ  ،َلْيَس بِأََحقَّ بِي ِمنُْكمْ  "اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِفينَ  عليه الصلة -وهذا هو الشاهد جعل النبي  ،((ِهْجَرَتانِ ِة َوَلُكْم َأْنُتْم َأْهَل السَّ

 ،دينة جعل لهم هجرتينالم إلىللذين كانوا يف السفينة وجاءوا بعد ذلك  -والسلم

خرج من  األشعريموسى  أبا أنهذا الحديث يف الصحيحين وفيه  ثم بعد ذلكم

نحن ال نضعف  ،صحموسى ال ي أبيهذه الرواية رواية ابن مسعود ذكر  ، إًذااليمن

موسى كان حصل فيها وهم من  أبينقول زيادة  وإنماالرواية كلها كما صنع بعضهم 

 ؟ إلى النجاشيا ءو، ما الذي حصل عندما جاالنجاشي إلىفجاءوا  .بعض الرواة

 ؟ نتكلم عن هذا نذكر من هو النجاشي أنقبل  أواًل 



 

www.miraath.net 22 

 أيًضااشتهر النجاشي هذا رجل صالح ورجل كان يعني عادال يف حكمه و

 إلىالهجرة  إلىرشد الصحابة أ -عليه الصلة والسلم-النبي  نإبالعدل ولهذا قالوا 

ا بحر قالوا كان عبًد أصحمة بن أهذا الرجل الذي هو النجاشي واسمه  نالحبشة أل

  .- وأرضاه رضي اهلل عنه-ا  عالمً ا وكان مع ذلك عاداًل ا ذكيً ا لبيبً صالًح 

اسمه مصحمة  أنر وبعضهم يذكر حبأبن  صحمةأهذا النجاشي اسمه 

  .صحم معناه عطية يف العربية معناها عطيةأصحم وبالعربية معنى أوبعضهم يقول 

هي اسم للملك يعني كقولك كسرى وهرقل كل من  إنماكلمة النجاشي و

وكل من  ،كذلك كل من تولى الروم يقال له قيصر ،تولى الحبشة يقال له النجاشي

وكل من تولى  ،وكل من تولى مصر يقال له فرعون ،ه كسرىتولى فارس يقال ل

وهكذا اليونان يقال  ،وكل من تولى اليمن يقال له تبع ،يقال له المقوقس اإلسكندرية

لمن تولى الملك يف تلكم  إعلمهذه  إًذا ،وكذلك الترك يقال له خاقان ،له بطليموس

  .تولى الملك يف الحبشة ألنهالنجاشي  إًذاالبلد 

نعى النجاشي يف اليوم  -عليه الصلة والسلم-ا الرجل لما مات نعى النبي هذ

هو مات  إًذاتكبيرات  أربعالمصلى فصف بهم وكبر  إلىالذي مات فيه وخرج بهم 

 .-عليه الصلة والسلم-وصلى عليه النبي  اإلسلمعلى 
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؟ جاء بروايات صحيحة هذا الرجل الملك وكيف تولى الملككيف حصل ل

امتدح  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنوعند غيره من حديث عائشة  إسحاقابن عند 

  .ال ُيزال يرى على قبره نور أوهذا الرجل وقال ال َيزال 

مدح الصحابة  أنه قال بعد أنسلمة الطويل  أموجاء كما سنذكر يف حديث 

لرشوة حين رد خذ اهلل مني اأما  :قال ،منينآودافع عنهم وقال لهم ابقوا يف الحبشة 

يعني قالوا هذه  فأطيع الناس فيه،،الناس يف عاأطوال  ،خذ الرشوة فيهآلكي فعلي مُ 

كان ملك قومه  أباه نأل :خذ منه الرشوة قالواأاهلل ما  أنالعبارات التي قالها النجاشي 

هذا النجاشي  إالالنجاشي  ألبيما كان  ،النجاشي ألبيمن صلبه وكان  أخوكان له 

 أبوهفلما قتل  أبوهمة وكان هو ملك الحبشة حصأ إالمة كان ليس له حصأالذي هو 

وكان له كثير من  ،ا على الحبشةيعني الذي هو عم النجاشي صار ملكً  أخاهملكوا 

 أمرهالنجاشي كان قريبا من عمه وكان يدير  ، من صلبهثني عشر رجًل قرابة اال األوالد

 ألنهمقربه من عمه خافت  ورأتذلك  رأتالحبشة لما ،وكان لبيبا حازما كما ذكرنا 

يتخلصوا  أننتخلص منه يعني يريدون  :فقالوا ،لكيتولى النجاشي المُ  أنما يريدون 

يتخلصوا منه فخرجوا به ووقفوا به يف  أن وأرادوا أخذوه ؟من النجاشي فماذا صنعوا

ئة رابة الستميف سفينة ودفع فيه قهذا التاجر  فأخذهالسوق وباعوه من تاجر من التجار 
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 نإ :قالوا ،ئة درهم فانطلق به يف الليلة نفسها التي باعوا فيها هذا النجاشيالسبعم أو

 أوالده إلى فجاءواصاعقة فقتلته  فأصابتهالملك الذي هو عم النجاشي مات خرج 

يتولى  أنحد فيه خير يستطيع أحمقى ليس فيهم  بأوالده فإذاالملك  ايتولو أنجل أمن 

ال  واألوالدفاضطربوا وقالوا ماذا نصنع بعنا النجاشي وعمه مات  ،حبشةالملك يف ال

يتولوا الملك فقالوا وهم  نليس عندهم القدرة أل  ماذا؟ يكونون أنيصلحون 

، يعني هذا غيره أمركمملككم الذي ال يصلح  إنيخاطبون بعضهم تعلمون واهلل 

فذهبوا يبحثون عنه بحثوا  ،به إال األمرالذي بعناه هو الذي سيتولى الملك وال يصلح 

به يقولون له  فإذاخذوا منه النجاشي هذا أ ،خذوا منه الغلمأعنه حتى وجدوا التاجر ف

يتخلصوا  أن أرادوا األمر أوليف  أنهما مع الملك وصار ملكً  وأعطوه فأرجعوهرجع ا

 ،هو إاله ال يصلح نإلكن سبحان اهلل رجعوا يبحثون عنه وقالوا  ،منه وفعلوا باعوه

ملكنا  أنتلبسوه وقالوا له أعلى كرسي الملك و وأرجعوهمن التاجر  وأخذوهتوا به أف

  .الملك أنت

المال فدخل التاجر يشتكي  أعطوهما ردوا للتاجر ماله ما  أنهملكن المشكلة 

ا ابتعت غلمً  إينالملك  أيهاالملك الذي هو نفس الغلم الذي اشتراه يقول له  إلى

خذوا الغلم ونزعوه من يدي ولم يردوا أباعوه ثمنه ثم عدوا علي وفقبض مني الذين 
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؟ قال لهم لتردون عليه ماله خبر بهذا ماذا قال لحاشيتهأما  أولفقالوا فكان  ،علي مالي

 أعطوهيعني قال لهم هذا النجاشي ، غلمه يف يده فليذهبن به حيث شاءلنجعلن يد  أو

هو نفس الغلم هو نفس الملك هو الغلم و ،الغلم ونعطيه الغلم سنأخذ وإالماله 

لهذا  افأعطو ،قضية يقضي فيها فكان فيه من الصلبة والحكمة والعدل أولفقالوا هي 

خذ آخذ اهلل مني الرشوة فأالتاجر المال وردوا له ماله فقال هنا المقصود عندما قال ما 

  .الناس فيه فأطيعالناس يفا  أطاعالرشوة حين رد علي ملكي وما 

لما  أو -مرضي اهلل عنه-عليه الصحابة  هذا النجاشي باختصار لما دخل اذً إ

 مأوىالحبشة ستكون  أنوشعرت  األمرهذا  أخافهاقريش  ،الحبشة إلىهاجروا 

بن  عبد اهللبن الوليد ويف رواية بن العاص وعمارة  رجلين عمرو فأرسلواللمؤمنين 

النجاشي وخذوا هذه الهدايا  إلىبوا معهم الهدايا قالوا اذه أرسلوا ،ربيعة أبي

 فذهب عمرو ،فاطردهم إليكلجئوا  أنهمخبروه بما حصل من المسلمين وكيف أو

  .بن الوليدبن العاص وذهب عمارة 

ا )) :سلمة وهي تخبر كذلك عما حصل يف هذه الهجرة تقول أمتقول  َلمَّ

ُة َوُأوِذَي َأْصَحاُب َرُسوِل اهللِ   َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُفتِنُوا َوَرَأْوا َما َضاَقْت َعَلْينَا َمكَّ

طِيُع ، َوَأنَّ َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال َيْستَ ِء َواْلِفْتنَِة فِي ِدينِِهمْ ُيِصيُبُهْم ِمَن اْلَبل
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َم فِي مَ ، َوَكاَن َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهللُ َدْفَع َذلَِك َعنُْهمْ  هِ َعَلْيِه َوَسلَّ ، ال نََعٍة ِمْن َقْوِمِه َوَعمِّ

ا َيْكَرُه َما َينَاُل َأْصَحاَبهُ    .((َيِصُل إَِلْيِه َشْيٌء ِممَّ

-حصلت لرسول اهلل  األذية أنهذا دليل على ما قلناه يف الدرس الماضي  إًذا

ا فيها الضرب التي ذكرناه األدلةبعد موت عمه يعني كل  -عليه الصلة والسلم

  .واشتد عليه بعد موت عمه أكثرهشتمه كان  أواالعتداء عليه  أولرسول اهلل 

هِ فِي مَ  وكان)) :سلمة هنا تقول أم نأل ا نََعٍة ِمْن َقْوِمِه َوَعمِّ ، ال َيِصُل إَِلْيِه َشْيٌء ِممَّ

ْلَحَبَشِة َمِلًكا ال إِنَّ بَِأْرِض ا)) :-عليه الصلة والسلم-ثم قال لهم الرسول  ،((َيْكَرهُ 

ا َأْنُتْم فِيهِ  ،َحتَّى َيْجَعَل اهللُ لَُكْم َفَرًجا ،َفالَْحُقوا بِبِلدِهِ  ،ُيْظَلُم َأَحٌد ِعنَْدهُ    .((َوَمْخَرًجا ِممَّ

قالت  -مرضي اهلل عنه- إرساالالحبشة خرجوا  إلىالخروج  إلى أرشدهم إًذا

فيها  ولم نخش َأِمنَّا َعَلى ِدينِنَا رِ َداٍر، َوِعنَْد َخْيرِ َجارٍ َنْحُن ِعنَْدُه بَِخيْ وَ )) :سلمة أم

 إلىيبعثوا  أنغاروا منا فاجتمعوا على  وأمناا دارً  أصبناقد  أنقريش  رأتفلما  ،اظلمً 

بن  وعبد اهللبن العاص  ده وليردنا عليهم فبعثوا عمروالنجاشي فينا ليخرجنا من بل

  .((ربيعة أبي
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ه عمارة بن الوليد فجمعوا له أنربيعة ويف رواية  أبيبن  عبد اهلل يف رواية إًذا

كل  ههيئوا له هدية على حد إاليعني الحاشية فلم يدعوا رجل   ،الهدايا ولبطارقته

المؤمنين  أذيةمعهم يف  ارقة جعلوا له هدية خاصة حتى يقفورجل من البطا

  .من الحبشة وإخراجهم

كل بطريق  إلى اادفع ان العاص قريش قالت لهمب قالوا لعمرو أيوقالوا لهما 

 أنيردوهم عليكم قبل  أنن استطعتم إهداياه ف إليه افيهم ثم ادفع اتتكلم أنهديته قبل 

  .فعلواايكلمهم ف

 هذا الفعل ثم قاال لوليد ففعلبن ابن العاص ومعه عمارة  قدم عمرو أوفقدمت 

هناك من قومنا ومن سفهائنا هكذا  نأل ،للبطارقة إننا قدمنا إلى هنا إلى هذا الملك

يقولون من سفهائنا فارقوا أقوامهم يف دينهم ولم يدخلوا يف دينكم فبعثنا قوُمهم 

مكة فكانوا يكلمون البطارقة ويثيرون هذه الحاشية حتى  إلىيعني يردوهم  ،ليردوهم

  .-مرضي اهلل عنه-تقف معهم ضد المؤمنين 

للنجاشي ثم  ن العاص ومن معه سجدابعمرو  أيفلما دخل على النجاشي 

ورغبوا  أرضكا من بني عمنا نزلوا نفرً  نإ :ثم قاال له ،ابتدراه عن يمينه وعن شماله

رغبوا  أرضناا من ناًس  أنبن العاص يف بعض الروايات ه عمرو فقال ل ،عنا وعن ملتنا
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لوا له ويف بعض الروايات قال فلما ادخلوا عليه هداياه قا أرضكعن ديننا وهم يف 

ُه َقْد َصَبا إَِلى َبَلِدَك ِمنَّا ِغْلَماٌن ُسَفَهاءُ )) َفاَرُقوا ِديَن َقْوِمِهْم، َوَلْم  ،َأيَُّها اْلَمِلُك، إِنَّ

َيْدُخُلوا فِي ِدينَِك، َوَجاُءوا بِِديٍن ُمْبَتَدٍع اَل َنْعرُِفُه َنْحُن، َواَل َأْنَت، َوَقْد َبَعَثنَا إَِلْيَك فِيِهْم 

ُهْم إَِلْيِهمْ َأْشرَ  َفُهْم َأَعَلى بِِهْم  اُف َقْوِمِهْم ِمْن آَبائِِهْم، َوَأْعَماِمِهْم، َوَعَشائِرِِهْم، لَِتُردَّ

بن يقول له عمرو  أن، يعني يريد لم يدخلوا يف دينك فتمنعهم لذلك فإنهم ((َعْينًا

 همآباؤليسوا على ديننا وليسوا على دينك وهم من قومنا ونحن  أنهمالعاص 

  .إليناعلم بهم فلو تردهم أوعشائرهم نحن  وأعمامهم

هم  أينبن العاص وقال جاشي لحكمته ولعدله ما طاوع عمرو فماذا صنع الن

يعني  - ، ُثمَّ َقاَل: اَل ُهم اهللِ اْيُم اهللِ إَِذْن اَل ُأْسِلُمُهْم إَِلْيِهَما،َب النََّجاِشيُّ َفَغِض )) ،خذهم

، اْخَتاُرونِي َعَلى َمْن ِسَوايَ ، وَ اَوُرونِي، َوَنَزُلوا بَِلِديَكاُد َقْوًما َج َواَل أُ  - على قريش

، َأْسَلْمُتُهْم َفإِْن َكاُنوا َكَما َيُقواَلنِ ، ِن فِي َأْمرِِهمْ َحتَّى َأْدُعَوُهْم َفَأْسَأَلُهْم َماَذا َيُقوُل َهَذا

، َوَأْحَسنُْت َكاُنوا َعَلى َغْيرِ َذلَِك، َمنَْعتُُهْم ِمنُْهَما نْ ، َوإِ َوَرَدْدُتُهْم إَِلى َقْوِمِهمْ إَِلْيِهَما 

كما يف مغازي موسى  أيًضاثم بعد ذلك يف بعض الروايات  ((ِجَواَرُهْم َما َجاَوُرونِي

علم على أسمع كلمهم وأفقال ال واهلل حتى  ،يردهم أنعليه ب أشاروا أنهمبن عقبة 

ا تعجل يف الحكم م من عدله ومن حكمته موهذا كما ذكرت لك .شيء هم عليه أي
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هم  أينفقال  ،حكم فيهمأثم بعد ذلك  ،رى ما عندهمأسمع منهم وأقال ائتوين بهم 

  .إليهمفابعث  أرضكفقال يف 

 أنا ألصحابهجعفر بلغه الخبر فقال  أنففي بعض الروايات  إليهمفبعث 

ويف  - لنا على النجاشيدخ إذا سأتكلمالذي  أنايعني ال تتكلموا  - خطيبكم اليوم

 أنهمويف بعض الروايات  ،خطيبكم اليوم أناحد أرواية قال جعفر ال يتكلم منكم 

جعفر  رأسهمالمؤمنون الذين هناك وعلى  النجاشي اجتمع إليهم أرسلاجتمعوا لما 

ُجِل إَِذا ِجْئُتُموهُ )) ؟اجتمعوا فقالوا وماذا نقول ُقوُل َواهللِ َما َقاُلوا : نَ  ؟َما َتُقوُلوَن لِلرَّ

َمنَا يعني لم  ،((َكائٌِن فِي َذلَِك َما ُهَو َكائِنٌ  ،َوَما َأَمَرَنا بِِه َنبِيُّنَا َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعلَّ

 ،-عليه الصلة والسلم-سنقول ما نعتقده وما جاء به النبي  إنما و رِ وْ ولم نُ  بِّ َخ نُ 

 -رضي اهلل عنه-طالب  أبيكان الذي يكلمه جعفر بن فلما دخلوا على النجاشي 

 نأشيء تعجبوا منه  أول؟ هذا جد فقالوا له مالك ال تسجد للملكفسلم ولم يس

ويف رواية  ،وهي السجود للملك ،التحية المعروفة عند النجاشي لم يفعلها جعفر

 أالهط الر أيها: النجاشي أيفلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا فقال لهم  أخرى

تعجب النجاشي يقول  ،من قومكم أتاناتحدثوين ما لكم ال تحيوين كما يحييني من 
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دخلوا علي  إذاين يسجدون لي ءوجا إذاين من مكة قريش وغيرهم ءوجا إذاالقوم 

  .تم دخلتم ولم تحيوين بهذه التحيةأنو

 اأثارن ذيْ لال ابن الوليد همبن العاص وعمارة  عمرو أنويف بعض الروايات 

ال يسجدون لك  إنهمن له ن النجاشي يقوالاإنه ال يسجدون لك يخاطب الملك فقاال

ما هم على دين قومه ما هم على دين قوم النجاشي وال على  أنهمله  ايؤكد أنن ايريد

لهذا قال جعفر يف رواية  ،حدهم يسجد للنجاشيأجاء  إذاقريش  نأل ،دين قوم قريش

الذين  أي -من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك فلما انتهينا بدرنا من عنده أخرى

 أنهماسجدوا للملك تعجبوا  :يقولون لجعفر ومن معه - حوله من العلماء والرهبان

ويف رواية قال  -عز وجل-هلل  إالال نسجد  إنا -رضي اهلل عنه-ما سجدوا فقال جعفر 

الجنة  أهلتحية  نأخبرنا أ -صلى اهلل عليه وسلم-ن رسول اهلل إالتحية ف وأماجعفر 

يعني ما نسجد لك وال  - فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا ،بذلك وأمرناالسلم 

 هلأتحية  أنخبرنا أو -عليه الصلة والسلم-فعلنا ما علمنا النبي  وإنما - يجوز لنا

ويف رواية يقول النجاشي ما هذا الدين  ؟وما ذاك :فقال النجاشي ،الجنة هي السلم

-يف يهودية وال نصرانية فقال جعفر  ا؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوعليهنتم أالذي 

 -عز وجل-هلل  إال ألحدنسجد  أال أمرنا ثم رسواًل  إلينااهلل بعث  إن :-رضي اهلل عنه
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 وهو اهلل بعث فينا رسواًل  إن" :يقول جعفر أخرىبالصلة والزكاة ويف رواية  وأمرنا

 ،حمدأمن بعده اسمه  -عليه الصلة والسلم-م الرسول الذي بشر به عيسى ابن مري

بالمعروف  وأمرناا ونقيم الصلة ونؤتي الزكاة نعبد اهلل وال نشرك به شيئً  أن فأمرنا

بقوله هكذا جاء يف بعض الروايات قال  أعجبالنجاشي  ،"ونهانا عن المنكر

 فقال ؟االنجاشي يقول من جاءكم بهذ ؟النجاشي قوله فقال من جاءكم بهذا فأعجب

كما بعث  إليناقد عرفنا وجهه ونسبه بعثه اهلل  أنفسناجاءنا به رجل من " :جعفر

 األوثاننعبد  أنونهانا  األمانة وأداءبالبر والصدقة والوفاء  فأمرنامن قبلنا  إلىالرسل 

الذي جاء به  أنبعبادة اهلل وحده ال شريك له فصدقناه وعرفنا كلم اهلل وعلمنا  وأمرنا

قتله  وأرادوااهلل فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه  من عند

  ."بديننا ودمائنا من قومنا إليكنا رففر األوثانوراودونا على عبادة 

َنْعُبُد  ،ُكنَّا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليٍَّة  ،َأيَُّها اْلَمِلُك )) :جعفر يقول أخرىيف رواية 

ُل َيْأكُ  ،َوُنِسيُء اْلِجَوارَ  ،َوَنْقَطُع اأْلَْرَحاَم  ،َوَنْأتِي اْلَفَواِحَش  ،ُل اْلَمْيَتَة َوَنْأكُ  ،اأْلَْصنَاَم 

ِعيَف  ، َفُكنَّا َعَلى َذلَِك َحتَّى بََعَث اهللُ إَِلْينَا َرُسواًل ِمنَّا َنْعرُِف َنَسَبُه َوِصْدَقُه اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ

َدُه َوَنْعُبَدهُ  ،َوَأَماَنَتُه َوَعَفاَفهُ  َوَنْخَلَع َما ُكنَّا َنْعُبُد َوآَباُؤَنا ِمْن ُدونِِه ِمَن  ،َفَدَعاَنا إَِلى اهللِ لِنَُوحِّ

ِحِم َوُحْسِن  ،َوَأَمَرَنا بِِصْدِق اْلَحِديِث  ،اْلِحَجاَرِة َواأْلَْوَثانِ  َوَأَداِء اأْلََماَنِة َوِصَلِة الرَّ



 

www.miraath.net 32 

َماءِ اْلِجَواِر َواْلَكفِّ عَ  وِر َوَأْكِل َماَل  ،َوَنَهاَنا َعِن اْلَفَواِحِش  ،ِن اْلَمَحاِرِم َوالدِّ َوَقْوِل الزُّ

 األرحامونصل  ، َدُه اَل ُنْشرُِك بِِه َشْيًئا، َوَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اهللَ َوْح َيتِيِم َوَقْذِف اْلُمْحَصنَةِ الْ 

  .((ال نعبد غيرهونصوم له و -عز وجل-الجوار ونصلي هلل  ونحمي

اهلل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن  إلىفدعانا " :أخرىويف رواية 

وصلة  األمانة وأداءالحديث  بصدق وأمرنا واألوثانمن دونه من الحجارة  وآباؤنا

ونهانا عن الفواحش وقول  ،والكف عن المحارم والدماء ،وحسن الجوار األرحام

 وأمرنا انعبد اهلل وال نشرك به شيئً  أن وأمرناالمحصنة  كل مال اليتيم وقذفأالزور و

فصدقناه )هكذا يقول " – اإلسلم أمورفعدد عليه - "بالصلة والزكاة والصيام

َبْعنَاُه َعَلى َما َجاَء بِهِ ))جعفر(  ْقنَاُه َوآَمنَّا بِِه َواتَّ  ًئاَفَعَبْدَنا اهللَ َوْحَدُه َفَلْم ُنْشرِْك بِِه َشيْ  ،َفَصدَّ

َم َعَلْينَا َوَأْحَلْلنَا َما َأَحلَّ َلنَا ْمنَا َما َحرَّ ُبوَنا َوَفَتنُوَنا َعْن ِدينِنَا  ،َوَحرَّ َفَعَدا َعَلْينَا َقْوُمنَا َفَعذَّ

وَنا إَِلى ِعَباَدِة اأْلَْوَثاِن ِمْن ِعَباَدةِ اهللِ  ا  ،اْلَخَبائِِث َوَأْن َنْسَتِحلَّ َما ُكنَّا َنْسَتِحلُّ ِمَن  ،لَِيُردُّ َفَلمَّ

َخَرْجنَا إِلَى َبَلِدَك َواْخَتْرَناَك َعَلى  ،َقَهُروَنا َوَظَلُموَنا َوَشقُّوا َعَلْينَا َوَحاُلوا َبْينَنَا َوَبْيَن ِدينِنَا

  .((َوَرَجْوَنا َأْن اَل ُنْظَلَم ِعنَْدَك َأيَُّها اْلَمِلُك  ،َمْن ِسَواَك َوَرِغْبنَا فِي ِجَواِرَك 

من كلم فماذا قال  أجملهما  وأرضاه -رضي اهلل عنه-هذا كلم جعفر 

ا مما شيئً  عليا  أتقر أاليعني  ؟فقال له النجاشي هل معك شيء مما جاء به ؟النجاشي
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َفَقَرَأ َعَلْيِه َصْدًرا ِمْن )) ؟ا من ماذاصدرً  أوعليه صدر  أفقر جاء به هذا الرسول

َوَبَكْت َأَساقَِفُتُه َحتَّى  ،َحتَّى َأْخَضَل لِْحَيَتهُ  ، النََّجاِشيُّ كهيعص سورة مريم َفَبَكى َواهللِ 

يعني  ((ِحيَن َسِمُعوا َما َتَل َعَلْيِهمْ كما جاء يف الرواية ويف رواية  َأْخَضُلوا َمَصاِحَفُهمْ 

على نبيه بكى  -عز وجل-زل اهلل أنوسمعوا كذلك ما  اآلياتلما سمعوا هذه 

  .من حوله النجاشي وبكى

ُثمَّ َقاَل النََّجاِشيُّ : إِنَّ َهَذا َواهللِ )) ،اآلياتسمع هذه  أنفماذا قال النجاشي بعد 

، اْنَطِلَقا َفَواهللِ اَل ُأْسِلُمُهْم إِلَيُْكْم َأَبًدا ،َوالَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى َلَيْخُرُج ِمْن ِمْشَكاٍة َواِحَدةٍ 

هم ءصل به خضراأستأا بما غًد  تينهآلبن العاص واهلل رو فقال عم ((اعينً  أنعمكموال 

النجاشي عيسى ابن مريم يقصد  أيالتي يعبدها  اآللهة أنيزعمون  أنهم وألخبرنه

 أنفيريد  ،عيسى ابن مريم ؟التي يعبد اآللهةما هي ، النجاشي أيالتي يعبد  اآللهة

ا تعتقده يف عيسى ابن ال يعتقدون م أنهمللنجاشي  سأذكر أينبن العاص يقول عمرو 

  .مريم

بن فقال لعمرو  الرأفة أخذتهه كان على الشرك أنربيعة مع  أبيبن  عبد اهلل

 روفقال عم .الهم حقً  نإوَوإِْن َكاُنوا َقْد َخاَلُفوَنا  ،اَل َتْفَعْل، َفإِنَّ َلُهْم َأْرَحاًما ،العاص
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بها خضراء  ستأصلسأفعلن يعني يقول هذه هي الطريقة الوحيدة التي واهلل أل

  .- عليه السلم - عرف ما هي عقيدتهم يف عيسى إذاالمؤمنين فسيعذبهم النجاشي 

ُهْم َيُقوُلوَن فِي ِعيَسى اْبِن )) :لما كان من الغد دخل عليه فقال َها اْلَمِلُك إِنَّ َأيُّ

ا َيقُ  ،َمْرَيَم َقْواًل َعظِيًما  .((وُلوَن فِيهِ َفأَْرِسْل إَِلْيِهْم َفاْسَأْلُهْم َعمَّ

يف بعض الروايات  ؟فقال لهم ماذا تقولون يف عيسى ،فبعث لهم قال ائتوين بهم 

اجتمعوا وخاطبوا بعضهم بعضا فقال  -مرضي اهلل عنه-المؤمنين  أياجتمعوا  أنهم

اهللِ فِيِه َما : َنُقوُل وَ َقاُلوا  ؟َماَذا َتُقوُلوَن فِي ِعيَسى إَِذا َسأَلَُكْم َعنْهُ )) :المؤمنون لبعضهم

  .((، َكائِنًا فِي َذلَِك َما ُهَو َكائِنٌ يُّنَاَقاَل اهللُ َوَما َجاَء بِِه َنبِ 

يخالفونك يف عيسى ابن مريم  نهمإالملك  أيهايا  الروايات قال عمرويف بعض 

فلما دخلوا قال  .يخالفونك يف عيسى ابن مريم نهمإاهلل الملك  أصلحويف رواية 

 وأمهيقول صاحبكم يف ابن مريم ويف رواية فما تقولون يف عيسى ابن مريم النجاشي ما 

لقاها الى العذراء أ)هو كلمته وروحه  :فقال جعفر ومن معه نقول كما قال اهلل تعالى

خبروين ماذا تقولون يف أالبتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد( فقال يف رواية ف

وما دينكم  سألهميقول  أنيبكي وقبل  أنقبل يف بعض الروايات  ؟عيسى وما دينكم
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 :قال ،ال :قال فعلى دين قومكم قالوا ،ال :قالوا ؟تمأنفيهود أ ،قالوا ال ؟تمأن أنصارى

  ؟اإلسلمفقال وما  ،اإلسلم :قالوا ؟فما دينكم

يف  ،يف مريم أويف موسى  -مرضي اهلل عنه-فتكلم معه جعفر فلما قال عقيدتهم 

ْهَباِن، َما )) :ثم قال األرضقال فرفع عودا من  عيسى ابن مريم يِسيَن َوالرُّ َيا َمْعَشَر الِْقسِّ

َفَأَنا َأْشَهُد  ،َتِزيُدوَن َعَلى َما َيُقوُل َهُؤالِء َما َيِزُن َهِذِه، َفَمْرَحًبا بُِكْم َوبَِمْن ِجئُْتْم ِمْن ِعنِْدهِ 

ُه َنبِيُّ  َفاْنِزُلوا َحْيُث ِشْئُتْم ِمْن  ،َدُه َفَأْحِمُل َنْعَلْيِه، َأْو َقاَل: َأْخُدُمهُ َوَلَوِدْدُت َأنِّي ِعنْ  ،َلُه َأنَّ

زلوا نا ،ه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريمنإو اإلنجيله الذي نجد يف نإو ((َأْرِضي

حمل نعليه ويف أالذي  أنا أكونحتى  ألتيتهفيه من الملك  أناحيث شئتم واهلل لوال ما 

يعني الهدايا التي جاء بها عمرو  ،إليهمافردت  اآلخرينبهدية  أمرثم  .ضئهوأورواية 

  .بن الوليد ردها قال خذوا هداياكمعمارة  أو ،ربيعة أبيبن  وعبد اهلل ،بن العاص

 ،لنا بطعام وكسوة وأمررضي ما شئتم أقبل نعليه امكثوا يف أيف رواية قال حتى 

 .ردوا على هذين هديتهما فقال بالهدايا التي جاء بها عمرو وأمر

اهلل الناس يفا حين رد علي  أطاعوما  ،أبًدايف عيسى غير هذا  أقولفقال واهلل ال  

هذا لمن المشكاة التي خرج  إنواهلل  ،الناس يف دين اهلل معاذ اهلل من ذلك فأطيع ،ملكي

  .موسى أمرمنها 
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 عيسى فذكروا ما تقولون يف :فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال كما ذكرت لكم

من  األرضيف  اآلمنونالشيوم هم  ،األرضتم شيوم يف أنيف بعض الروايات قال ف ،هذا

  .سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم ثلث مرات

 منكم )الدبر( هو الذهب رجًل  آذيت أينا ولي دبرً  أن أحبويف رواية قال ما 

ن لي هذا من الذهب على يقول لو كا فكأنه ،وبعضهم فسر الدبر الجبل من الذهب

فخرج عمرو  ،ولو كان لي هذا من الذهب ،رجل منكم آذيترجل منكم ما  أؤذي أين

 أقامواا عليهما ما جاءا به ثم بن العاص ومن معه كما جاء يف الرواية مقبوحين مردودً 

  .مع خير جار يف خير دار -مرضي اهلل عنه-

ن هذا الملك النجاشي لكن حصل لما كان المؤمنون هناك نشبت حرب بي

 أوينازعه الملك قال المؤمنون فواهلل ما علمنا  أن أرادمن الحبشة  آخروبين رجل 

هذا الرجل الذي من الحبشة يغلب النجاشي فما  أنخافوا  ألنهما ا شديًد حزنا حزنً 

يقول جعفر ومن معه فجعلنا ندعوا اهلل ونستنصره  أمرهميدرون كيف سيصير 

من يخرج  -عليه الصلة والسلم-النبي  أصحابا فقال سائرً  إليهفخرج  ،للنجاشي

بن ا، الزبير سنً  أحدثنافقال الزبير وكان من  ؟فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون

رضي اهلل -فخرج  سأخرجالذي  ، أناأنانا قال ًس  أصغرهمالعوام كان معهم وكان 
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ففرح  ،ظهر النجاشيأ لكن اهلل ،حتى يرى ما الذي يحصل يف هذه المعركة -عنه

انتصر من هذا الرجل الذي هو من  إذاخافوا  ألنهمشد الفرح بذلك أالمسلمون 

فانتصر  ،وال يدرون كيف سيكون حالهم مع هذا الرجل األذيةتعود عليهم  أنالحبشة 

  .النجاشي ففرحوا بذلك

را سلم لكنه سأبن العاص  عمرو أنالعلم  أهليف بعض الروايات حسنها بعض 

هذه  ،محمدا رسول اهلل أناهلل و إالله إال  أنشهد أين إف احًد أفر بهذا قال له ال تخبر جع

ه أنوالسبب يف ذلك  ،ال تصح أنهاالعلم ورأوا  أهلالروايات استنكرها كثير من 

  .بن العاصعمرو  إسلممعنا كيفية  سيأتي

ذكرنا  إذانا مع وسيأتيالسنة السابعة  إلىثم بعد ذلك بقى المؤمنون يف الحبشة 

  .غزوة خيبر

يف السنة التاسعة يف المدينة  -عليه الصلة والسلم-النجاشي صلى عليه النبي 

هذا على بعض  فأشكل اإلسلم إلىا يدعوه ه كتب له كتابً أنوجاء يف بعض الروايات 

عليه الصلة  -حياة النبي  خرآسلم وقد صلى عليه ويف أه قد أنكيف  ،العلم أهل

 إلىيدعوه  اكتابً  ليهإ أرسلالوفود قالوا  إليهالكتب وجاء  أرسلينما ح -والسلم

عليه الصلة -النجاشي الذي كتب له النبي  أنمعنا  سيأتي ؟فكيف هذا اإلسلم
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طالب وليس  أبيليس هو النجاشي الذي حصل معه الحوار مع جعفر بن  -والسلم

معنا  سيأتيهذا  -والسلم عليه الصلة-سلم وصلى عليه النبي أهو النجاشي الذي 

عليه الصلة -النبي  إلىتكلمنا عن الكتب والوفود التي جاءت  إذاشاء اهلل  إن

 وإسلمعمر بن الخطاب  إسلمالقادم سنتكلم عن  األسبوعشاء اهلل  نإو -والسلم

 .طالب وبهذا القدر كفاية أبيبن  حمزة

  .وفق اهلل الجميع لما يحبه ويرضاه

 .له وصحبه وسلم تسليما كثيرانبينا محمد وعلى آ وصلى اللهم على
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