
المحاضرة السادسة :عرض الدعوة اإلسالمية على قبائل العرب و رحلة 

     اإلسراء والمعراج وبيعتا العقبة .

رجع مهموًما، وآذوه، ف الطائف يدعوهم إلي اإلسالم ىإل خرج النبي ثم 

فثبته هللا بأمرين: أرسل إليه ملك الجبال، وأسلم على يديه مجموعه من 

، ثم دخله مكه وفي السنه الحادية عشرة  في جوار المطعم بن عدي. الجن ِّ

من البعثه: عرض نفسه الكريمه على القبائل في موسم الحج كعادته، فآمن 

 به ستة من رؤساء األنصار، ورجعوا إلى المدينه ففشا فيهم اإلسالم.

من المسجد الحرام إلي المسجد األقصي،  أسري برسول هللا  وبعد ذلك بعام

ي سدرة المنتهى ففرض هللا عليه وعلى أمته الصلوات ثم عرج به إل

 الخمس.

وفي موسم الحج من هذه السنة: وافاه اثنا عشر رجالً من األنصار بعضهم 

في الموسم السابق، فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة  ممن لقي النبي 

العقبة األولى وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن فأسلم على يديه 

 ر من أهل المدينة.كثي

وفي السنه الثالثه عشرة من البعثة في موسم الحج: وافاه سبعون رجالً منه 

األنصار فبايعوه عند العقبة أيًضا على أن يمنعوه إن هاجر إليهم مما يمنعون 

 منه أنفسهم ونساءهم وأبنائهم, فأخرجوا له اثني عشر نقيبًا، فقال 

 سميت ببيعه العقبه الثانية.للنقباء: "أنتم على قومكم كفالء" ف

 عرض الدعوة على أهل الطائف : 

الخروج إلى مكان آخر  قرر النبي ف؛  اشتدَّ إيذاء قريش له بعد عام الحزن 

غير مكة يلقي فيه دعوته، لعلَّه يجد من ينصره ويؤويه حتى يبل ِّغ كلمة 

، فلم يجد ما كان إلى الطائف يلتمس النُصرة من ثقيف فخرج النبي  التوحيد.

 -روى البخاريُّ بسنده عن عائشة  ناله منهم ما لم ينله من أحد قط.يتمن اه، بل 

ْن   أنها سألت النبي  -رضي هللا عنه  فقالت له: هَْل أَتَى َعلَْيَك يَْوٌم كاَن أََشدَّ مِّ
كِّ ما لَقِّيُت َوكاَن أََشدَّ  ْن قَْومِّ ْنُهْم يَْوَم اْلعَقَبَةِّ يَْومِّ أُُحٍد؟ قاَل: "لَقَْد لَقِّيُت مِّ  ما لَقِّيُت مِّ

ْبنِّي إِّلَى ما أَردُت  ي َعلَى اْبنِّ عبد يالِّيَل بن عبد كاُلٍل فَلَْم يُجِّ إِّْذ َعَرْضُت نَْفسِّ

ي فَلَم أَْستَفِّْق إِّّل  َوأَنا بِّقَرنِّ الثَّعالِّبِّ فََرفَْعُت  فاْنَطلَْقُت َوأَنا َمْهُموٌم َعلَى َوْجهِّ
ي فَإذا أَن ا بَِّسحابٍَة قَْد أََظلَّتْنِّي فَنََظْرُت فَإذا فِّيها جبريُل فَنادانِّي فَقاَل: إِّنَّ هللا َرأْسِّ

بالِّ لِّتَأُمَرهُ بِّما  َك لََك َوما َردُّوا َعلَْيَك َوقَد بَعََث إِّلَْيَك َملََك اْلجِّ َع قَْوَل قَْومِّ قَْد َسمِّ

بالِّ فََسلََّم َعلَ  ْم فَنادانِّي َملَُك اْلجِّ ئَْت فِّيهِّ ئْت شِّ دُ فَقاَل: ذَلَِّك فِّيما شِّ يَّ ثُمَّ قاَل: يا ُمَحمَّ

"، فَقاَل النَّبِّي  ْم اْْلَْخَشبَينِّ ئَْت أَْن أُْطبَِّق َعلَْيهِّ َج هللا  إِّْن شِّ : "بَْل أَْرُجو أَْن يُْخرِّ

ُك بِّهِّ َشْيئًا". م َمْن يَعبد هللا َوحدَهُ ّل يُْشرِّ ْن أصالبِّهِّ  مِّ



 م نفر من الجن : اسال

 في طريق الرجوع إلى مكة، ونزل بوادي نخلة القريب  ا كان النبيثم لم  
من مكة يصلي ويقرأ القرآن، نزل عليه مجموعة من الجن فلما سمعوه 

: }َوإِّذْ -عز  وجل -أنصتوا، قالوا: صه، وكانوا تسعة: أحدهم زوبعة، فأنزل هللا

عُوَن الْ  ن ِّ يَْستَمِّ َن اْلجِّ ا َصَرْفنَا إِّلَْيَك نَفًَرا مِّ تُوا فَلَمَّ ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنصِّ قُْرآَن فَلَمَّ
يَن ) رِّ ْم ُمْنذِّ هِّ َي َولَّْوا إِّلَى قَْومِّ ْن 29قُضِّ َل مِّ تَابًا أُْنزِّ ْعنَا كِّ ( قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِّنَّا َسمِّ

يٍق ُمسْ  ِّ َوإِّلَى َطرِّ ي إِّلَى اْلَحق  قًا لَِّما بَْيَن يَدَْيهِّ يَْهدِّ ( يَا 30تَقِّيٍم )بَْعدِّ ُموَسى ُمَصد ِّ

ْن َعذَاٍب أَلِّيٍم  ْرُكْم مِّ ْن ذُنُوبُِّكْم َويُجِّ نُوا بِّهِّ يَْغفِّْر لَُكْم مِّ ِّ َوآمِّ َي َّللاَّ يبُوا دَاعِّ قَْوَمنَا أَجِّ
ْن دُونِّهِّ 31) ٍز فِّي اْْلَْرضِّ َولَْيَس لَهُ مِّ ِّ فَلَْيَس بُِّمْعجِّ َي َّللاَّ ْب دَاعِّ ( َوَمْن َّل يُجِّ

 .[ 32 - 29({ ]اْلحقاف: 32يٍن ) فِّي َضاَلٍل ُمبِّ أَْولِّيَاُء أُولَئِّكَ 

 مكة في جوار المطعم بن عدي :  دخول النبي 

في جوار  -بعد رجوعه -دخل مكة -صلى هللا عليه وسلم-وروَي أنَّ النبي 

.  المطعم بن عدي 

ٍ َحيا ثُمَّ كَ  ولذلك قاَل النبي  ي  ُم بن َعدِّ لََّمنِّي في أُساَرى بَدٍر: "لَْو كاَن اْلُمْطعِّ

 .تْنَي لَتََرْكتُُهْم لَهُ" في َهُؤّلءِّ النَّ 

 نفسه على قبائل العرب في موسم الحج :  عرض النبي 

 يستغل مواسم الحج وإقبال الناس وتوافدهم إلى بيت هللا كان النبي 

فيؤويه وينصره بعد الحرام للدعوة إلى دينه ورسالته لعلَّ أحدًا أن يستجيب له 

بَِّمكَّةَ  قاَل: َمَكَث َرُسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -عَْن جابٍِّر ف ،ما كذبه قومه

ْم بعُكاٍظ َوَمَجنَّةَ  لِّهِّ نِّيَن يَتْبَُع الن اَس في َمنازِّ نًى يَقُوُل:  َعْشَر سِّ مِّ بِّمِّ َوفِّي اْلَمواسِّ

ُجَل  سالَةَ َرب ِّي َولَهُ اْلَجنَّةُ؟ " َحتَّى إِّنَّ الرَّ يني؟ َمْن يَْنُصُرنِّي َحتَّى أُبَل َِّغ رِّ "َمْن يُْؤوِّ
ْن ُمَضَر فَيَأْتِّيهِّ قَْوُمهُ فَيَقُولُوَن: اْحذَْر ُغالَم قَُرْيٍش ّل  ْن اْليََمنِّ أَْو مِّ لَيَْخُرُج مِّ

يُروَن إِّلَْيهِّ بِّاْْلَصابعِّ، َحتَّى بَعَثَنا هللا إِّلَيهِّ يَفْ  ْم، َوهُْم يُشِّ جالِّهِّ ي بَْيَن رِّ تِّنَُك، َويَْمشِّ

ئُهُ اْلقُْراََن،  ُن بِّهِّ َويُْقرِّ ن ا فَيُْؤمِّ ُجُل مِّ َب فآَوْيناهُ َوَصدَّْقناهُ، فَيَْخُرُج الرَّ ْن يَثْرِّ مِّ
ْن دُورِّ اْْلَْنصارِّ إِّّل  فَيَْنقَلُِّب إلى أَْهلِّهِّ فَيُْسلُِّموَن  هِّ، َحتَّى لَْم يَْبَق داٌر مِّ بِّإِّْسالمِّ

ْسالَم. ُروَن اْْلِّ يَن يُْظهِّ ْن اْلُمْسلِّمِّ  َوفِّيها َرْهٌط مِّ

ُض نَْفَسهُ َعلَى الن اسِّ باْلَمْوقِّفِّ فيقول:  وعنه أيًضا قاَل: كاَن َرُسوُل هللا  يَْعرِّ

لُنِّي إلى قَومه، فَإ  .نَّ قَُرْيًشا قَْد َمنَعُونِّي أَْن أُبَل َِّغ َكالَم َربِّي""هل من َرُجٌل يَْحمِّ

: "من أنتم؟  فقال لهم النبي   برهط من الخزرج أراد هللا بهم خيًرا.  فالتقي

" قالوا: نفر من الخزرج، قال: "أمن موالي يهود؟ " قالوا: نعم، قال: "أفال 

، -عز وجل  -ى هللا تجلسون أكلمكم؟ " قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إل
سالم، وتال عليهم القرآن، قال: وكان مما صنع هللا لهم به  وعرض عليهم اْلِّ



سالم، أن يهود كانوا معهم في بالدهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا  في اْلِّ
وهم ) ( ببالدهم، أي : غلبوهم هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عزُّ

لهم: إن نبيًا مبعوث اآلن قد أظل زمانه، نتَّبعه  فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا

أولئك النفر، ودعاهم إلى هللا،  فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما كلم رسول هللا 
قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا وهللا إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فال 

ما عرض عليهم يسبقنكم إليه، فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه 

سالم، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، وّل قوم بينهم من العداوة والشر ما  من اْلِّ
فندعوهم إلى أمرك،  بينهم، فعسئ أن يجمعهم هللا تعالى بك، فسنقدم عليهم،

ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم هللا عليه فال رجل 

راجعين إلى بالدهم، وقد آمنوا   هللا  أعز منك، ثم انصرفوا عن رسول

 .أسعد بن زرارة  منهم  رجوصدَّقوا، وهم ستة نفر جميعهم من الخز

 معجزة األسراء والمعراج : 

دِّ  قال دِّ اْلَحَرامِّ إِّلَى اْلَمْسجِّ َن اْلَمْسجِّ هِّ لَْياًل مِّ هللا تعالى: }ُسْبَحاَن الَّذِّي أَْسَرى بِّعَْبدِّ

يُر )اْْلَْقَصى الَّذِّي بَارَ  يُع اْلبَصِّ ْن آيَاتِّنَا إِّنَّهُ هَُو السَّمِّ يَهُ مِّ ({ 1ْكنَا َحْولَهُ لِّنُرِّ

بُُكْم َوَما 1[، وقوله تعالى: }َوالنَّْجمِّ إِّذَا َهَوى )1]اْلسراء:  ( َما َضلَّ َصاحِّ
ُق َعنِّ اْلَهَوى )2َغَوى ) يدُ ( َعلََّمهُ شَ 4( إِّْن هَُو إِّّلَّ َوْحٌي يُوَحى )3( َوَما يَْنطِّ دِّ

ةٍ فَاْستََوى )5اْلقَُوى ) رَّ ( 8( ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى )7( َوهَُو بِّاْْلُفُقِّ اْْلَْعلَى )6( ذُو مِّ

هِّ َما أَْوَحى )9فََكاَن قَاَب قَْوَسْينِّ أَْو أَْدنَى ) ( َما َكذََب اْلفَُؤادُ 10( فَأَْوَحى إِّلَى َعْبدِّ
ْندَ 13( َولَقَدْ َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى )12َرى )( أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى َما يَ 11َما َرأَى ) ( عِّ

دَْرةِّ اْلُمْنتََهى ) ْندََها َجنَّةُ اْلَمأَْوى )14سِّ ْدَرةَ َما يَْغَشى )15( عِّ ( 16( إِّْذ يَْغَشى الس ِّ

ْن آيَاتِّ َرب ِّهِّ اْلُكْبَرى )17َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى ) ({ 18( لَقَدْ َرأَى مِّ
 [.18 - 1]النجم:

 أحداث هذه الرحلة المباركة تفصياًل دقيقًا، بما ثبت عنه  وقد فصل النبي 

 من أحاديث صحيحة.

ْندَ اْلبَْيتِّ في الحجر مضطجعًا : "بَيْ  يقول  ْيَن الن ائِّمِّ واْليَْقظانِّ إذا بَ نَما أَنا عِّ
َج قَْلبِّي  أتاني آٍت فشق ءِّ َزْمَزَم ثم غسله بِّمامن النحر إلى مراق  البطن فاستُْخرِّ

ْكَمةً َوإِّيمانًاثُمَّ جاء بطست م ي ثُمَّ أَْطبَقَهُ ثُمَّ  ن ذهب ممتلئ حِّ فأَْفَرَغهُ في َصدرِّ

مارِّ َودُوَن اْلبَْغلِّ يَقَُع خَ  ْندَ أُتِّيُت بِّدابٍَّة أَْبيََض يُقاُل لَهُ: اْلبُراُق فَْوَق اْلحِّ ْطُوهُ عِّ
بََك فاْستَصعََب َعلَيهِّ، فَقالَ  أَْقَصي َطْرفِّهِّ  ٍد تَْفعَُل هَذا؟ فَما َركِّ  لَهُ جبريُل: أَبُِّمَحمَّ

، قاَل:  سِّ ْنهُ قاَل فاْرفَضَّ َعَرقًا َحتَّى أَتَْيُت بَْيَت اْلَمْقدِّ أحدٌ أكَرُم َعلَى هللا مِّ

دَ فََربَْطتُهُ بِّاْلَحْلقَةِّ الَّتِّي يَزبُِّط بِّهِّ اْْلَْنبِّياُء، ق  بالنبيين ْيتُ فََصلَّ  اَل: ثُمَّ دََخْلُت اْلَمْسجِّ
يُل والمرسلين إماًما  ْبرِّ ْن َخْمٍر َوإِّناٍء  -عليه السالم-ثُمَّ َخَرْجُت فَجاَءنِّي جِّ بِّإناٍء مِّ

يلُ  ْبرِّ ْن لَبٍَن فاْخترُت اللَّبََن، فَقاَل جِّ ثُمَّ أََخذَ بِّيَدِّي : اْختَْرَت اْلفِّْطَرةَ -المعليه الس-مِّ
نِّ فَعََرَج بِّي إلى السَّماءِّ الدُّْنيا فَلَ  يُل لِّخازِّ ْبرِّ ئُْت إلى السَّماءِّ الدُّْنيا، قاَل جِّ ا جِّ م 

ي  يُل، قاَل: هَْل َمعََك أََحدٌ؟ قاَل: نَعَْم َمعِّ برِّ : اْفتَح، قاَل: َمْن َهذا؟ قاَل: جِّ السَّماءِّ



دٌ  ا فَتََح علَْونا السَّماَء الدُّْنيا فَ  ُمَحمَّ ؟ قاَل: نعَْم، فَلَم  َل إِّلَْيهِّ إِّذا َرُجٌل ، فَقاَل: أُْرسِّ
َك، َوإِّذا  ينِّهِّ َضحِّ ةٌ، إِّذا نََظَر قِّبََل يَمِّ هِّ أَْسودِّ ٌ َوَعلَي يَسارِّ دَة ينِّهِّ أَْسوِّ دٌ َعلَى يَمِّ قاعِّ

الِّحِّ، قُْلُت  الِّحِّ، واّلْبنِّ الص  هِّ بََكى، فَقاَل: َمرَحبًا بِّالنَّبِّي الص  نََظَر قِّبََل يَسارِّ

يَل: َمْن َهذا؟ قال: هذا آدم َوَهذهِّ  برِّ مالِّهِّ نََسُم بنيهِّ فأَْهُل لِّجِّ ينهِّ َوشِّ دَةُ َعْن يَمِّ  اْْلَْسوِّ
مالِّهِّ أَْهُل الن ارِّ فَإذا نََظَر َعْن  ُ الَّتِّي َعْن شِّ دة ْنُهْم أَْهُل اْلَجنَّةِّ، واْْلَْسوِّ ينِّ مِّ اْليَمِّ

َك َوإِّذا نَ  ينِّهِّ َضحِّ مالِّهِّ بََكييَمِّ دَ بِّي َحتَّى أَتَى السَّ  َظَر قِّبََل شِّ ماَء الث انِّيَةَ ثُمَّ َصعِّ

 فاْستَْفتََح قِّيَل َمْن هذا؟ قاَل: جبريُل، قِّيَل: َوَمنْ 
يُء  ؟ قاَل: نَعَْم، قِّيَل: َمرَحبًا بِّهِّ فَنِّْعَم اْلَمجِّ َل إِّلَْيهِّ دٌ، قِّيَل: َوقَد أُْرسِّ َمعََك؟ قاَل: ُمَحمَّ

يَسى َوهُما اْبنا الْ  ا َخلَصُت إِّذا يَحيَى َوعِّ خالَةِّ قاَل: َهذا يَحيَى جاَء فَفَتََح فَلَمَّ

الِّحِّ  الِّحِّ والنَّبِّي الص  ْمُت فَردا ثُمَّ قاّل مرحبًا بِّاْْلَخِّ الص 
ما فََسلَّ يَسى فََسل ِّْم َعلَْيهِّ َوعِّ

دَ بِّي إلى السَّماءِّ الث الِّثَةِّ فاستَْفتََح، قِّيَل: َمْن َهذا؟ قاَل: جبريُل، قِّيَل: َوَمْن  ثُمَّ َصعِّ

دٌ  يُء َمعََك؟ قاَل: ُمَحمَّ ؟ قاَل: نَعَْم، قِّيَل: َمْرَحبًا بِّهِّ فَنِّْعَم اْلَمجِّ َل إِّلَيهِّ ، قِّيَل: َوقَد أُْرسِّ

ا َخلَصُت إِّذا يُوُسُف قاَل: َهذا يُوسُُف فََسل ِّْم َعلَْيهِّ فََسلَّْمُت َعلَيهِّ  جاَء، فَفُتَِّح فَلَم 
الِّ  الِّحِّ والنَّبِّي الص  دَ بِّي َحتَّى أَتَى السَّماَء فََردَّ ثُمَّ قاَل: َمرَحبًا بِّاْْلَخِّ الص  حِّ ثُمَّ َصعِّ

دٌ، قِّيَل:  يُل، قِّيَل: َوَمْن َمعََك؟ قاَل: ُمَحمَّ برِّ ابِّعَةَ فاْستَْفتََح قِّيَل: َمْن هَذا؟ قاَل: جِّ الر 

ا  يُء جاَء، فَفُتَِّح فَلَم  ؟ قاَل: نَعَم، قِّيَل: َمرَحبًا بِّهِّ فَنِّْعَم اْلَمجِّ َل إِّلَيهِّ أََو قَْد أُْرسِّ
يُس فََسل ِّْم َعلَْيهِّ فََسلَّْمُت َعلَْيهِّ فََردَّ ثُمَّ قاَل: خَ  يَس قاَل: َهذا إدرِّ لَصُت إِّلي إِّدرِّ

َسةَ  دَ بي َحتَّى أَتَى السَّماَء اْلخامِّ الِّحِّ، ثُمَّ َصعِّ الِّحِّ والنَّبِّي الص  َمرَحبًا بِّاْْلَخِّ الص 

يُل، قِّيَل: وَ  ْبرِّ دٌ، قِّيَل: َوقَد فاْستَْفتََح قِّيَل َمْن َهذا؟ قاَل: جِّ َمْن َمعََك؟ قاَل: ُمَحمَّ
ا َخلَصُت فإذا  يُء جاَء ففتح فَلَم  ؟ قاَل: نَعَْم، قِّيَل: َمرَحبًا بِّهِّ فَنِّْعَم اْلَمجِّ َل إِّلَيهِّ أُْرسِّ

ْمُت َعلَْيهِّ فََردَّ ثُمَّ قاَل: َمْرَحبًا بِّاْْلَخِّ 
هاُروُن قاَل: َهذا هاُروُن فََسل ِّْم َعلَْيهِّ فََسلَّ

َسةَ فاْستَْفتََح قِّيَل: َمْن ال دَ بِّي َحتَّى أَتَى السَّماَء الس ادِّ الِّحِّ ثُمَّ َصعِّ الِّحِّ والنَّبِّي الص  ص 
؟ قاَل: نَعم،  َل إِّلَيهِّ دٌ، قِّيَل: َوقَد أُْرسِّ يُل، قِّيَل: َمْن َمعََك؟ قاَل: ُمَحمَّ ْبرِّ هذا؟ قاَل: جِّ

يُء جاَء، فَ  ا َخلَصُت فَإذا ُموَسى قاَل: هَذا ُموَسى قاَل: َمرَحبًا بِّهِّ، فَنِّْعَم اْلَمجِّ لَم 

ا  الِّحِّ فَلَم  الِّحِّ والنَّبِّيِّ الص  ْمُت َعلَْيهِّ فََردَّ ثُمَّ قاَل: َمرَحبًا بِّاْْلَخِّ الص 
فََسل ِّْم َعلَْيهِّ فََسلَّ

ي، يدخلُ  َث بَْعدِّ َنَّ ُغالًما بُعِّ ي ْلِّ يَك؟ قاَل: أَْبكِّ اْلَجنَّةَ  تَجاَوْزُت بََكي قِّيَل لَهُ: ما يْبكِّ

دَ بِّي إلى السَّماءِّ الس ابِّعَةِّ فاْستَْفتََح  تِّي ثُمَّ َصعِّ ْن أُمَّ ْن يَدُخلُها مِّ مَّ تِّهِّ أكثَُر مِّ ْن أُمَّ مِّ
دٌ، قِّيَل: وقَدْ  يُل قِّيَل: َمْن هذا؟ قاَل: جبريُل، قِّيَل: َوَمْن َمعََك؟ قاَل: ُمَحمَّ برِّ جِّ

؟ قاَل: نَعَْم، قاَل: َمرحَ  َث إِّلَْيهِّ ا َخلَصُت فَإذا بُعِّ يُء جاَء فَلَم  بًا بِّهِّ فَنِّْعَم اْلَمجِّ

يُم قاَل: َهذا أَبُوَك فََسل ِّم َعلَْيهِّ قاَل: فََسلَّْمُت َعلَْيهِّ فََردَّ  السَّالَم قاَل: َمرَحبًا  إِّْبراهِّ
دَرةُ  الِّحِّ ثُمَّ ُرفِّعَْت إِّلََي سِّ الِّحِّ والنَّبِّي الص  ْبنِّ الص  ثُْل قِّاللِّ  بِّاّلِّ اْلُمْنتََهى فَإذا نَْبقُها مِّ

دَرةُ اْلُمْنتََهى وإِّذا أَْربَعَةُ أَْنهاٍر  ثُْل آذانِّ اْلفِّيَلَةِّ قاَل: َهذهِّ سِّ َهَجَر َوإِّذا َوَرقُها مِّ

نانِّ  ا اْلباطِّ يُل؟ قاَل: أَم  ْبرِّ نانِّ َونَْهرانِّ ظاهِّرانِّ فَقُْلُت: ما َهذانِّ يا جِّ نَْهرانِّ باطِّ
ا الظ اهِّرانِّ فالن ِّيُل واْلفُراُت ثُمَّ ُرفَِّع لِّي اْلبَْيُت اْلَمْعُموُر ثمَّ  فَنَْهرانِّ  في اْلَجنة، َوأَم 

ْن َعَسٍل، فأََخْذُت اللَّبََن، فَقاَل: هَِّي  ْن لَبٍَن، َوإِّناٍء مِّ ْن َخْمٍر َوإِّناٍء مِّ أُتِّيُت بِّإناٍء مِّ

تَُك ثُمَّ  يَن َصالةً ُكلَّ اْلفِّْطَرةُ الَّتِّي أَْنَت َعلَْيها َوأُمَّ لَواُت َخْمسِّ َضْت َعلَيَّ الصَّ  فُرِّ
يَن  ْرُت بَِّخْمسِّ ْرَت؟ قاَل: أُمِّ يَْوٍم فََرَجْعُت، فََمَرْرُت َعلَى ُموَسى فَقاَل: بِّما أُمِّ



يَن َصالةً ُكلَّ يَْوٍم َوإِّن ِّي وهللاِّ قَدْ  يُع َخْمسِّ تََك ّل تَْستَطِّ َصالةً ُكل يَْوٍم، قاَل: إِّنَّ أُمَّ
ْع إلى َرب َِّك جَ  ْبُت الن اَس قَْبلََك َوعالَْجُت بني إِّْسرائِّيَل أََشدَّ اْلُمعالََجةِّ، فاْرجِّ رَّ

تَِّك، فََرَجْعُت فََوَضَع َعن ِّي َعْشًرا فََرَجْعُت إِّلَى ُموَسى فَقاَل:  ُمَّ فاْسأَْلهُ التَّْخفِّيَف ْلِّ

ثْلَهُ، فََرَجْعُت فََوَضَع َعن ِّي َعْشًرا، فََرَجْعتُ  ثْلَهُ، فََرَجْعُت مِّ  إلى ُموَسى فَقاَل: مِّ
رُت بِّعَْشرِّ  ثْلَهُ فََرَجْعُت فأُمِّ فََوَضَع َعن ِّي َعْشًرا، فََرَجْعُت إلى ُموَسى فَقاَل: مِّ

رُت بَِّخْمسِّ َصلَواٍت ُكلَّ يَْوٍم،  ثْلَه فََرَجْعُت فأُمِّ َصلَواٍت ُكلَّ يَْوٍم، فََرَجْعُت فَقاَل: مِّ

ْرُت بَِّخْمسِّ َصلَواٍت ُكلَّ يَْوٍم قاَل: فََرَجْعُت إلى ُموسَ  ى فَقاَل: بَِّم أُمْرَت قُْلُت أُمِّ
ْبُت الن اَس قَْبلََك  يُع َخْمَس َصلَواٍت ُكلَّ يَْوٍم َوإِّن ِّي قَْد َجرَّ تََك ّل تَْستَطِّ إِّنَّ أُمَّ

ْع إِّلَى َرب َِّك فاْسألْ  تَِّك َوعالَْجُت بني إِّْسرائِّيَل أََشدَّ اْلُمعالََجةِّ فاْرجِّ ُمَّ هُ التَّْخفِّيَف ْلِّ

ا جاَوْزُت نادَى  ُم قاَل فَلَم  ن ِّي أَْرَضى َوأَُسل ِّ قاَل سأَْلُت َرب ِّي َحتَّى اْستَحيَْيُت َولَكِّ

يَضتِّ  بادِّي" ُمناٍد أَْمَضْيُت فَرِّ َوأَصبَحت  فلما رجع النبي  .ي َوَخفَّْفُت َعْن عِّ

ي  بَِّمكَّةَ، يقول  ْعُت بِّأَْمرِّ "، فَقَعَدَ َوعَ : "فَظِّ بِّي  بأبي هو  -َرْفُت أَنَّ الن اَس مَكذ ِّ

ينًا وأمي ونفسي  ًّل َحزِّ َعدُوُّ هللا أبو َجْهٍل، فَجاَء َحتَّى َجلََس إِّلَْيهِّ،  ، فََمرَّ ُمْعتَزِّ

ْن َشيٍء؟! فَقاَل َرُسوُل هللا  : َهْل كاَن مِّ ئِّ : "نعَْم"، قاَل: ما  فَقاَل لَهُ كاْلُمْستَْهزِّ

َي بِّي اللَّْيلَةَ"، قاَل: إلى أَْيَن؟ هَُو؟ قالَ  ".: "إِّنهُ أُْسرِّ قاَل:  قاَل: "إلى بَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ

 ثُمَّ أَصبَحَت بَْيَن َظْهرانَْينا؟! قاَل: "نَعَْم".
يَث إِّذا دَعا قَْوَمهُ إِّلَْيه، قاَل: أَ  بُهُ، َمخافَةَ أَْن يَْجَحدَهُ اْلَحدِّ َرأَْيَت قاَل: فَلَْم يُرِّ أَنَّهُ يَُكذ ِّ

ثُُهم ما َحدَّثْتَنِّي؟! فَقاَل َرُسوُل هللا  فَقاَل: َهي ا  : "نَعَم". إِّْن دََعْوُت قَْوَمَك تَُحد ِّ

!ٍ حتى قاَل: فاْنتَفََضْت إِّلَْيهِّ اْلَمجالُِّس، َوجاُءوا َحتَّى  َمْعَشَر بني َكْعبِّ بن لَُؤي 

ما. َي :  فَقاَل َرُسوُل هللا  ثْتَنِّي.ْث قَْوَمَك بِّما َحدَّ قاَل: َحد ِّ  َجلَُسوا إِّلَْيهِّ "إن ي أُْسرِّ

".قالُوا: إلى أَْيَن؟ ق بِّي اللَّيلَةَ". قالُوا: ثُمَّ أَصبَحَت بَْيَن  ال: "إِّلَي بَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ

هِّ  : "نَعَْم".َظْهرانَْينا؟ قالَ  عٍ يَدَهُ َعلَى َرأْسِّ ْن بَْينِّ واضِّ ْن بَْينِّ ُمَصف ٍِّق، َومِّ قاَل: فَمِّ
بِّ؛ َزَعَم!متَ  ْلَكذِّ بًا لِّ دَ؟ َوفِّي اْلقَْومِّ َمْن  عَج ِّ يُع أَْن تَْنعََت لَنا اْلَمْسجِّ قالُوا: َوَهْل تَْستَطِّ

دَ. قَْد سافََر إلى ذَلِّكَ  : "فَذَهبُت أَْنعَُت، فَما فَقاَل َرُسوُل هللا  اْلبَلَدِّ َوَرأَى اْلَمْسجِّ

ْلُت أَْنعَُت َحتَّى اْلتَبََس َعلَيَّ بَعْ  دِّ َوأَنا أَْنظُُر؛ زِّ يَء بِّاْلَمْسجِّ ، قاَل: فَجِّ ُض النَّْعتِّ
قاٍل  َع دُوَن دارِّ عِّ قاَل: "َوكاَن َمَع  تُّهُ َوأَنا أَْنُظُر إِّلَيهِّ".فَنَعَ  -أَْو ُعقَْيلٍ  -َحتَّى ُوضِّ

ا النَّ  َهذا نَْعٌت لَْم أَْحفَْظه".  .ْعُت؛ فَوهللاِّ لَقَد أَصابَ قاَل: فَقاَل اْلقَْوُم: أَم 

 :في موسم الحج 

أي بعد عام فقط من -فلما كان موسم الحج من العام الثاني عشر من البعثة 

 ر من وفد من اْلنصا باْلنصاريين الستة أقبل على رسول هللا  التقاء النبي 

بيعة  فبايع هذا الوفد رسول هللا ،  اثنا عشر رجاًل، عشرة من الخزرج 

قاَل: "تَعالَْوا بايِّعُونِّي  : أَنَّ النبي -رضي هللا عنه  -قال ُعبادَةَ .  العقبة الثانية

قُوا، َوّل تَْزنُوا، َوّل تَْقتُلُوا أَْوّلدَُكْم، َوّل  ُكوا بِّاهللِّ َشيئًا، َوّل تَْسرِّ َعلَى أَْن ّل تُْشرِّ
يُكْم َوأَْرُجلُِّكْم، َوّل تَ  ْعُصونِّي في َمْعُروٍف، فََمْن تَأتُوا بِّبُْهتاٍن تَْفتَُرونَهُ بَْيَن أَْيدِّ

ْن ذَلَِّك َشيئًا فَعوقَِّب بِّهِّ في الدُّْنيا فَُهَو لَهُ  ْنُكْم فأَْجُرهُ َعلَى هللا َوَمْن أَصاَب مِّ َوفَى مِّ



ْن ذَلَِّك َشيئًا فََستََرهُ هللا فأَْمُرهُ إِّلَى هللا إِّْن شاَء عاقَبَه، َوإِّْن  َكف اَرةٌ، َوَمْن أَصاَب مِّ

 .: فَبايَْعتُهُ َعلَى ذَلَِّك ْنهُ"، قالَ شاَء َعفا عَ 

 أول سفير في اإلسالم:

 عائدين إلى المدينة المنورة، فأرسل معهم النبي  -بعد ذلك -فانطلق القوم

سالم  -رضي هللا عنه  -مصعب بن عمير  وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم اْلِّ

وكان منزله على  ويفقههم في الدين، فكان مصعب يسمى في المدينة بالمقرئ.
قام سفير اْلسالم مصعب بن عمير ف سعد بن زرارة، وكان يصلي بهم،أ

وأقرأ الناس وعلمهم  -َعزَّ َوَجلَّ -بمهمته على أكمل وجه؛ فدعا إلى دين هللا 

وفقههم في الدين، وانتشر اْلسالم بالمدينة، فأقيمت أول جمعة في اْلسالم 

 . -رضي هللا عنه  -عد بن زرارة أس بالمدينة المنورة، وأمَّ المسلمين فيها

 بيعة العقبة الثانية : 

 -يقول جابر بن عبد هللا  ثم كانت بيعة العقبة الثانية في الموسم التالي مباشرة.

بَِّمكَّةَ َعْشَر  وكان ممن شهد هذه البيعة: َمَكَث َرُسوُل هللا  -رضي هللا عنه 

ْم  لِّهِّ نِّيَن يَتْبَُع النَّاَس في َمنَازِّ نًى يَقُوُل: َمْن سِّ مِّ بِّمِّ بعَُكاٍظ، َوَمَجنَّةَ، َوفِّي اْلَمَواسِّ
ُجَل  َسالَةَ َرب ِّي َولَهُ اْلَجنَّةُ؟ َحتَّى إِّنَّ الرَّ ينِّي؟ َمْن يَْنُصُرنِّي َحتَّى أُبَل َِّغ رِّ يُْؤوِّ

ْن ُمَضَر فَيَأْتِّيهِّ قَْوُمهُ فَيَقُولُوَن: اْحذَْر غُ  ْن اْليََمنِّ أَْو مِّ اَلَم قَُرْيٍش، َّل لَيَْخُرُج مِّ

ْن  يُروَن إِّلَْيهِّ بِّاْْلََصابعِّ، َحتَّى بَعَثَنَا هللا إِّلَيهِّ مِّ ْم َوهُْم يُشِّ َجالِّهِّ ي بَْيَن رِّ يَْفتِّنَُك، َويَْمشِّ
ئُهُ اْلقُْرآَن، فَيَْنقَ  ُن بِّهِّ، َويُْقرِّ نَّا، فَيُْؤمِّ ُجُل مِّ َب، فَآَوْينَاهُ َوَصدَّْقنَاهُ، فَيَْخُرُج الرَّ لُِّب يَثْرِّ

ْن دُورِّ اْْلَْنصارِّ إِّّلَّ َوفِّيَها َرْهطٌ  هِّ، َحتًّى لَْم يَْبَق دَاٌر مِّ إلى أَْهلِّهِّ فَيُْسلُِّموَن بِّإِّْساَلمِّ

يعًا، فَقُْلنَا: َحتَّى َمتَى نَتُْرُك  ْساَلَم، ثُمَّ ائْتََمُروا َجمِّ ُروَن اْْلِّ يَن يُْظهِّ ْن اْلُمْسلِّمِّ مِّ

بَ  َرُسوَل هللا  نَّا َسْبعُوَن َرُجاًل َحتَّى يُْطَردُ في جِّ الِّ َمكَّةَ َويََخاُف؟ فََرَحَل إِّلَْيهِّ مِّ

نْ  ْعَب اْلعَقَبَةِّ، فَاْجتََمْعنَا َعلَْيهِّ مِّ ، فََواَعْدنَاهُ شِّ مِّ ُموا َعلَْيهِّ في اْلَمْوسِّ  قَدِّ

؟ قَاَل: "تُبَايِّعُونِّي َرُجٍل َوَرُجلَْينِّ َحتَّى تََوافَْينَا، فَقُْلنَا يَا َرُسوَل هللا: عالم نُبَايِّعُكَ 
، َوَعلَى  ، َوالنَّفَقَةِّ في اْلعُْسرِّ َواْليُْسرِّ َعلَى السَّْمعِّ َوالطَّاَعةِّ في النََّشاطِّ َواْلَكَسلِّ

، َوأَْن تَقُولُوا فِّي هللا َّل تََخافُوَن فِّي هللا  اْْلَْمرِّ بِّاْلَمْعُروفِّ َوالنَّْهيِّ َعْن اْلُمْنَكرِّ

ْنهُ لَْوَمةَ َّلئٍِّم، َوعَ  ا تَْمَنعُوَن مِّ مَّ ْمُت َعلَْيُكْم مِّ لَى أَْن تَْنُصُرونِّي، فَتَْمنَعُونِّي إِّما قَدِّ
هِّ أَْسعَدُ بن  أَْنفَُسُكْم َوأَْزَواَجُكْم َوأَْبنَاَءُكْم، َولَُكْم اْلَجنَّةُ" فَقُْمنَا إِّلَْيهِّ، َوأََخذَ بِّيَدِّ

ْم  هِّ ْن أَْصغَرِّ  -يهقي: وهو أصغر السبعين إّل أناوفي رواية الب-ُزَراَرةَ، َوهَُو مِّ

بِّلِّ إِّّلَّ َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّهُ َرُسوُل  ْب أَْكبَادَ اْْلِّ َب، فَإِّنَّا لَْم نَْضرِّ فَقَاَل: ُرَوْيدًا يَا أَْهَل يَثْرِّ
ُكْم، َوأَنَّ تَ  يَارِّ ُكْم هللا، َوإِّنَّ إِّْخَراَجهُ اْليَْوَم ُمفَاَرقَةُ اْلعََربِّ َكافَّةً، َوقَتُْل خِّ عَضَّ

ا أَْنتُْم قَْوٌم  ا أَْنتُْم قَْوٌم تَْصبُِّروَن َعلَى ذَلَِّك َوأَْجُرُكْم َعلَى هللا، َوإِّمَّ السُّيُوُف، فَإِّمَّ
ْط َعنَّا يَا  ْندَ هللا، قَالُوا: أَمِّ كُْم خيفة، فَبَي ِّنُوا ذَلَِّك، فَُهَو عُْذٌر لَكُْم عِّ ْن أَْنفُسِّ تََخافُوَن مِّ

هِّ اْلبَْيعَةَ أَبَدًا، َوَّل نَْسلُبَُها أَبَدًا، قَاَل: فَقُْمنَا إِّلَْيهِّ فَبَايَْعنَاهُ، أَْسعَدُ، فََوهللاِّ   َّل نَدَعُ َهذِّ

 .ينَا َعلَى ذَلَِّك اْلَجنَّةَ وأََخذَ َعلَْينَا َوَشَرَط، َويُْعطِّ 



 


