
 

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 

 
 

 الثالث عشرالدرس  
 
 



 

www.miraath.net 3 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن  –حفظه اهلل تعالى  –سن المحمدي الشيخ عرفات بن ح

 ينفع به الجميع.

 ثالث عشرالدرس 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 

 :بعدأما  –وصحبه وسلم 

صلى اهلل عليه -خير الهدي هدي محمد و، م اهللفإن أصدق الحديث كل

وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة يف  -وسلم

 :ما بعدالنار ثم أ

وعن  -عليه الصلة والسلم-النبي  إسراءتكلمنا يف الدرس الماضي عن 

عليه -المعراج كان بروحه وجسده  وهذا اإلسراءهذا  نأربه وذكرنا  إلىمعراجه 

وحصل  اولم يكن متعددً  اوالمعراج كان واحًد  اإلسراءن هذا أو -الصلة والسلم
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ه كان يف أنيف بيته يف مكة يف بعض الروايات  -عليه الصلة والسلم-قبل الهجرة وكان 

 هءراإسثم بعد ذلكم ذكرنا ما حصل له يف  ،ه كان يف الحرمأنويف بعضها  ،هانئ أمبيت 

 باألنبياءربه فالتقى  إلىعرج به  -عليه الصلة والسلم-ه أنثم يف معراجه وكيف 

 ،[13]النجم:﴿َولََقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرٰى﴾ والتقى كذلك بجبريل ورآه على صورته الحقيقية 

خمس  إلىخمسين ثم  -تبارك وتعالى-الصلة فرضت عليه عند اهلل  نأ أيًضاوذكرنا 

ثم بعد ذلكم حصلت  ،يف الميزان هي خمسون أو أجرهاكانت يف  نإو ،صلوات

 .يف معراجه -عليه الصلة والسلم-النبي  رآهاالتي  األموربعض 

ا ُعرَِج بِي)) :ه قالأنلهذا جاء يف الحديث   َلُهْم َأْظَفاٌر ِمْن ، َمَرْرُت بَِقْوم  َلمَّ

: َهُؤالِء َفُقْلُت: َما َهُؤالِء َيا ِجْبرِيُل؟ َقاَل َهُهْم َوُصُدوَرُهْم، ، َيْخُمُشوَن ُوُجوُنَحاس  

 .((، َوَيَقُعوَن فِي َأْعَراِضِهمْ َن َيْأُكُلوَن ُلُحوَم النَّاسِ الَِّذي

َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسرَِي بِي ِرَجااًل ُتْقَرُض )): -عليه الصلة والسلم-وكذلك قال 

، َفُقْلُت ِشَفاُهُهْم بَِمَقاِريَض ِمْن نَ  اَلِء ُخَطَباُء ِمْن َهؤُ  :؟ َقاَل َيا ِجْبرِيُل، َمْن َهُؤاَلءِ  :ار 

تَِك   .((، َأَفَل َيْعِقُلوَن؟ْلكَِتاَب َوُهْم َيْتُلوَن ا ،، َيْأُمُروَن النَّاَس بِاْلبِرِّ َوَينَْسْوَن َأْنُفَسُهمْ ُأمَّ

َن  بِي بَِمََل  مِ َما َمَرْرُت َلْيَلَة ُأْسرِيَ )): -عليه الصلة والسلم- أيًضاوقال 

َتَك بِاْلِحَجاَمةِ اْلَملئَِكِة إاِلَّ َقاُلوا ُد ُمْر ُأمَّ  .((: َيا ُمَحمَّ
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ا ُأْسرَِي بِي َرَأْيُت الْ )) :-عليه الصلة والسلم-وقال  ة  َبْيَضاَء، َلمَّ َجنََّة ِمْن ُدرَّ

: َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ َأْرَضَها قِيَعاٌن ُتَراُبَها َقاَل  ْم َيْسَأُلونِي َعِن اْلَجنَِّة،، إِنَّهُ َفُقْلُت: َيا ِجْبرِيُل 

 .((اْلِمْسُك 

ْيلَ )) :-عليه الصلة والسلم-وكذلك قال  ا َكاَنْت اللَّ ، ُة الَّتِي ُأْسرَِي بِي فِيَهاَلمَّ

ائَِحُة الطَّيِّ ، َما هَ َرائَِحٌة َطيَِّبٌة، َفُقْلُت: َيا ِجْبرِيُل  َأَتْت َعَليَّ  : َهِذِه َرائَِحُة َبُة؟ َفَقاَل ِذِه الرَّ

ُط اْبنََة فِْرَعْوَن ا َشْأُنَها؟ َقاَل : ُقْلُت َومَ نَِة فِْرَعْوَن َوَأْواَلدَِها، َقاَل َماِشَطِة ابْ  : َبْينَا ِهَي ُتَمشِّ

َقاَلْت َلَها فَ  .بِْسِم اهللِ  :َفَقالَْت  -يعني المشط  - ،طَْت اْلِمْدَرى ِمْن َيَدْيَهاإِْذ َسقَ  َذاَت َيْوم  

َربِّي َوَربُّ َأبِيِك اهللُ. َقاَلْت: ُأْخبُِرُه بَِذلَِك! َقاَلْت:  ، َوَلكِنْ َعْوَن: َأبِي؟ َقاَلْت: اَل اْبنَُة فِرْ 

،  اهللُ ، َوإِنَّ َلِك َربًّا َغْيرِي، َقاَلْت: َنَعْم، َربِّي َوَربَُّك : َيا ُفَلَنةُ اَل ، َفقَ َنَعْم. َفَأْخَبَرْتُه َفَدَعاَها

: إِنَّ لِي اَلُدَها فِيَها، َقاَلْت َلهُ ، ُثمَّ َأَمَر بَِها َأْن ُتْلَقى ِهَي َوَأوْ َرة  ِمْن ُنَحاس  َفُأْحِمَيْت َفَأَمَر بَِبقَ 

اَم َوَلِدي فِي : ُأِحبُّ َأْن َتْجَمَع ِعَظاِمي َوِعظَ : َوَما َحاَجُتِك؟ َقاَلْت َقاَل  ،إَِلْيَك َحاَجةً 

يعني بعد ما يحصل لنا ما يحصل من العذاب ونموت اجمع  - ، َوَتْدفِنَنَااِحد  َثْوب  وَ 

، َقاَل : َذلِ َقاَل  - العظام وادفنها َن َيَدْيَها : َفَأَمَر بَِأْواَلِدَها َفُأْلُقوا بَيْ َك َلِك َعَلْينَا ِمَن اْلَحقِّ

َها َتَقاَعَسْت ِمْن َأْجِلهِ ُمْرَضع  ا ، إَِلى َأْن اْنَتَهى َذلَِك إَِلى َصبِيٍّ َلهَ َواِحًدا َواِحًدا  - ، َوَكأَنَّ

ترمي بنفسها هي والصبي ال سيما وهو صغير يرضع  أن أرادتيعني تراجعت ما 
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 -تبارك وتعالى-نطقه اهلل أفتكلم هذا الصغير  :جله كما جاء الروايةأفتقاعست من 

ْنَيا ْه، اْقَتِحِمي، َفإِنَّ َعَذاَب الدُّ  .((َأْهَوُن ِمْن َعَذاِب اْْلِخَرِة. َفاْقَتَحَمْت  َقاَل: َيا ُأمَّ

: ه قالأن اإلسراءيف  -عليه الصلة والسلم-النبي  رآهاالتي  األموركذلك من 

َلْيَلَة ُأْسرَِي بِي َمَرْرُت َعَلى ِجْبرِيَل فِي اْلَمإِل األَْعَلى َكاْلِحْلِس اْلَبالِي ِمْن َخْشَيِة اهللِ ))

الحلس هو  ،يته كالحلس الباليأر -عليه السلم - جبريل رأيتيعني لما  ((َعزَّ َوَجلَّ 

يلة وقد حصل له المتاع الذي يطول مكثه يف البيت متاع الذي يبقى يف البيت مدة طو

 .-عز وجل-قال من خشية اهلل  ؟جبريل بهذه الهيئة لماذا فرأى من القدم فهو بال  

 َصلَّى اهللُ َعَليْ ُأْسرَِي بِنَبِ  َلْيَلةَ )): وكذلك قال
َم َدَخَل اْلَجنَّةَ يِّ اهللِ فجاء  -، ِه َوَسلَّ

َما  ،َيا ِجْبرِيُل  "فِي َجانِبَِها َوْجًسا، َقاَل:  َفَسِمعَ َدَخَل اْلَجنََّة ه لما أنيف بعض الروايات 

 َصلَّى اهللُ اْلُمَؤذِّنُ : َهَذا بِلٌل ، َقاَل "؟َهَذا
َم ِحيَن َجاَء النَّاُس   َعَلْيهِ ، َفَقاَل َنبِيُّ اهللِ : َوَسلَّ

ه نإ إالوالمعراج  اإلسراءهذا جاء يف مرويات  ((َرَأْيُت َلُه َكَذا َوَكَذا َقْد َأْفَلَح بِلٌل 

قد سمع صوت  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنضعيف ال يصح لكن قصة بلل و

ل ما صنعت حتى سمعنا خشخشة نعاله هذا جاء يف صحيح البخاري فقال له يا بل

حتى توضأت وما  أحدثتفقال بلل يا رسول اهلل ما  ؟خشخشة نعالك يف الجنة

 .ركعتين هذا جاء يف البخاري وغيرهتوضأت حتى صليت هلل 
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َرَأْيُتُه َفْيَلَمانِيًّا َأْقَمَر )) :الدجال وقال رأى -عليه الصلة والسلم- رأىكذلك 

ي   إِْحَدى - بيضأيعني  -ِهَجاًنا َها َكْوَكٌب ُدرِّ َكَأنَّ َشْعَرُه َأْغَصاُن  ،َعْينَْيِه َقائَِمٌة َكَأنَّ

 .، هكذا جاء يف الرواية((َشَجَرة  

التي رآها حينما  األشياءمن  أو -عليه الصلة والسلم-سري به أكذلك لما 

ُد )) :فقال له إبراهيمحينما لقي  -عليه الصلة والسلم-سري به أ َأْقرِْئ ، َيا ُمَحمَّ

ل َتَك ِمنِّي السَّ ا قِيَعاٌن َوِغَراُسَها ، َوَأنَّهَ التُّْرَبِة، َعْذَبُة اْلَماءِ ، َوَأْخبِْرُهْم َأنَّ اْلَجنََّة َطيَِّبُة مَ ُأمَّ

ُمْر )): ، ويف رواية قال((، َواهللُ َأْكبَُر ِه، َوال إَِلَه إاِل اهللُ ، َواْلَحْمُد لِلَّ َقْوُل: ُسْبَحاَن اهللِ 

َتَك َفْلُيكْ  ، َقاَل: َوَما ِغَراُس ، َوَأْرَضَها َواِسَعةٌ ، َفإِنَّ ُتْربَتَها َطيِّبةٌ ثُِروا ِمْن ِغَراِس اْلَجنَّةِ ُأمَّ

َة إاِلَّ باهللِ اْلَجنَِّة؟ َقاَل   .((: اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

ا أُ )) :يف مروياته أووالمعراج  اإلسراءمن مرويات  أيًضاوجاء  ْسرَِي بِالنَّبِيِّ لَمَّ

َم َجَعَل َيُمرُّ بِالنَّبِيِّ َوالنَّبِيَّْيِن َوَمَعُهُم اْلَقْوُم َوالنَّبِيِّ َوالنَّبِيَّ  ْيِن َوَمَعُهُم َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْهُط َوالنَّبِيِّ َوالنَّبِيَّيِْن َوَلْيَس َمَعُهْم َأَحٌد   :، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ قِيَل َحتَّى َمرَّ بَِسَواد  َعظِيم   الرَّ

: َفإَِذا َسَواٌد َعظِيٌم َقْد َسدَّ اأْلُُفَق ِمْن َذا َفْع َرْأَسَك َفاْنُظْر، َقاَل ، َوَلَكِن ارْ ُموَسى َوَقْوُمهُ 

تَِك َسْبُعوَن أَ َوِمْن َذا اْلَجانِِب، َفِقيَل اْلَجانِِب  ُتَك َوِسَوى َهُؤاَلِء ِمْن ُأمَّ ْلًفا : َهُؤاَلِء ُأمَّ

خبر الصحابة بهذا أ أنيعني بعد  - ،َفَدَخَل، َوَلْم َيْسَأُلوهُ  َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة بَِغْيرِ ِحَساب  
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ولم يستفسروا عن هؤالء السبعين ثم بقي الصحابة  -عليه الصلة والسلم-دخل بيته 

، َفَخَرَج َلى اْلِفْطَرةِ َواإْلِْسَلمِ ُولُِدوا عَ  : ُهْم َأْبنَاُؤَنا الَِّذينَ ، َوَقاَل َقائُِلونَ ْحُن ُهمْ َفَقاُلوا: نَ 

َم َفَقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اهللُ  : ُهُم الَِّذيَن اَل َيْكتَُووَن َواَل َيْسَتْرُقوَن َواَل َيَتَطيَُّروَن  َعَلْيِه َوَسلَّ

ُلونَ  اَشُة ْبُن ِمْحَصن  َفَقاَل َفَقاَم عُ  ،َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ  ،مْ : َنعَ ْم َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل َنا ِمنْهُ : أَ كَّ

اَشةُ  :َفَقاَل  ؟: َأَنا ِمنُْهمْ ُثمَّ َقاَم آَخُر َفَقاَل  ، هذا الحديث جاء يف بعض ((َسَبَقَك بَِها ُعكَّ

النبي وليس  ورأى األنبياءهذا  رأىوالمعراج يعني  اإلسراءه حصل له يف أنالروايات 

 ،سري بهأرهط والنبي ومعه الرجل قالوا حصل له هذا عندما حد والنبي ومعه الأمعه 

يف المدينة كما جاء يف حديث  أيحصل بعد الهجرة  إنماهذا  نأويف بعض الروايات 

 اإلسراءابن عباس وعلى كل حال الحديث ثابت يف صحيح البخاري لكن هل هو يف 

  ؟يف غيره أم

لما عاد بقي معتزاًل  ،لى مكةإ -عليه الصلة والسلم-ثم بعد ذلك عاد النبي 

بل  ،الناس لن يتقبلوا هذا الخبر أنالناس ستكذبه وكان يعرف  أنيعلم  ألنه وحزينًا

ةَ سري بي أالناس سيكذبوه لهذا قال لما كانت ليلة  أنعلم  ، ُفظِْعُت ُثمَّ َأْصَبْحُت بَِمكَّ

بِيَّ بَِأْمرِي َوَعِلمْ  َعَد ُمْعتَِزال َحِزينًا َفَمرَّ بِِه َأُبو َجْهل  َعُدوُّ اهللِ َفقَ  :، َقاَل ُت َأنَّ النَّاَس ُمَكذِّ

لَّى اهللُ َعَليِْه ؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َص : َهْل َكاَن ِمْن َشْيء  َفَجاَء َفَجَلَس َفَقاَل َكاْلُمْسَتْهِزئِ 
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ْيلَ : َقاَل: َما ُهَو؟ َقاَل  ،َعمْ : نَ َوَسلَّمَ  : إَِلى َبْيِت َة، َفَقاَل: إَِلى َأْيَن؟ َقاَل إِنِّي ُأْسرَِي بِي اللَّ

ه أن رأىجهل من خبثه ما  فأبو - ،َنَعمْ  :َقاَل  ؟ُثمَّ َأْصَبْحَت َبْيَن َظْهَراَنْينَا :اْلَمْقِدِس َقاَل 

كذا قد عهدنا  أنتكذاب  أنتمباشرة ويقول له  -عليه الصلة والسلم-يكذب النبي 

ُبُه َقاَل  :لهذا جاء يف الرواية قال ،-الناس يسمع منه أن أرادبل  ،منك ُه ُيَكذِّ : َفَلْم ُيرِ َأنَّ

الرسول  أنبالقوم  يأتيذهب  إذاه أنخشي  إليهدعا قومه  إذا َمَخاَفَة َأْن َيْجَحَدُه الَْحِديَث 

 -عليه الصلة والسلم-ال يكرر هذا الكلم فما كذبه ذهب ينادي قومه والنبي 

ُثُهْم : َأَرَأْيَت إِْن َدَعْوُت إَِلْيَك َقْوَمَك َأتُ َفَدَعا َقْوَمُه، َفَقاَل جاء سيكرر هذا الكلم ف َحدِّ

ْثَتنِي : َيا َمَعاِشَر َبنِي َفَقاَل َأبُو َجْهل   ،َعمْ : نَ لَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ؟ َقاَل َرُسوُل اهللِ َص بَِما َحدَّ

َفاْنَقَضِت اْلَمَجالُِس الناس  إليهمعوا جاءت الناس فتج يدعوذهب  َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ 

ْثَتنِي :َفَجاُءوا َحتَّى َجَلُسوا إَِلْيِهَما َفَقاَل َأُبو َجْهل   ْث َقْوَمَك َما َحدَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ،َحدِّ

ْيَلةَ إِنِّي ُأْس  :َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ى َبْيِت اْلَمْقِدِس، : إِلَ َن؟ َقاَل َقاُلوا: إَِلى َأيْ  ،رَِي بِي اللَّ

 ،اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َنَعمْ : َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصلَّى ْحَت بَيَْن َظْهَراَنْينَا؟ َقاَل : ُثمَّ َأْصبَ َقاُلوا

ق  َوآَخَر َواِضع  َيَدُه َعَلى َرْأِسِه ُمْستَ َقاَل  : َوفِي َعَم َقاَل ْعِجبًا لِْلَكِذِب زَ : َفِمْن َبْيَن ُمَصفِّ

َأْن َتنَْعَت لَنَا : َهْل َتْسَتطِيُع َلِد َوَرَأى اْلَمْسِجَد َقاَل اْلَقْوِم َمْن َقْد َساَفَر إَِلى َذلَِك اْلبَ 

النبي  أنك ذهبت هم يعرفون أنذهبت وتزعم  أنت األقصىيعني المسجد  ؟اْلَمْسِجَد 

كنت ذهبت  إذاننظر  نْلاله فقالوا  ،ما قد ذهب يعرفون -عليه الصلة والسلم-
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هناك  إلىالقوم من قد سافر  يف، ولنا المسجد صف لنا هذا المسجد حقيقة فانعت

ينعت يقول  -عليه الصلة والسلم-المسجد فذهب النبي  ورأىتلك البلد  رأىوقد 

رك تبا-فاهلل  اْلَتَبَس َعَليَّ بَْعُض النَّْعِت لهم كذا وهو كذا فلما كان يصف لهم المسجد 

َفِجيَء  :َقاَل  -عليه الصلة والسلم- إليهجاء بالمسجد والرسول ينظر  -وتعالى

، أراه وأنايعني وضع يف هذه الجهة ، بِاْلَمْسِجِد َحتَّى ُوِضَع ُدوَن َداِر ُعَقْيل  َأْو َداِر ِعَقال  

فينعت  إليهيعني ينظر  ْيهِ : َفنََعتُُّه َوَأَنا َأْنُظُر إِلَ َقاَل عند دار عقيل  أووهذه الجهة هي قريبة 

عليه الصلة -النبي  أن ورأوالوصف ا رأوافلما  -عليه الصلة والسلم-كل ما يراه 

ا النَّْعُت َفَقْد َواهللِ َأَصاَب النعت صدقوه قالوا  أصاب -والسلم يعني هذا هو  ،((َأمَّ

ظيما على نقص وال كذب علينا لشدة الخبر كان وقعه عأنعت المسجد ما زاد وال 

 ،ما صدقوا هذا الخبر ،لهذا بعض ضعاف النفوس كفروا وارتدوا والعياذ باهلل ،قريش

تدوا والعياذ باهلل وتركوا فار ،ه كذب عليناأنبه لكن الذي يظهر  آمناقالوا محمد نحن 

 .الدين

عليه الصلة -؟ للنبي ا ومواساة لمنكانت تطمينً  اإلسراءلهذا كانت حادثة 

وكانت  ،لمقابل كانت فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وزاد كفرهمويف ا -والسلم

 اإليمانولم يخالط  اضعيفً  إيمانهمالذين كان  يماناإللبعض ضعفاء  أيًضافتنة 
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فكفروا والعياذ باهلل ولم يعودوا  اإليمانلم تخالط قلوبهم فتزلزل هذا  اإليمانوحقيقة 

َوَما ﴿ :يقول -عز وجل-ر لهذا اهلل حتى قتلوا على هذا الكف اإليمان حظيرة إلى

ْؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إاِلَّ فِْتنًَة لِّلنَّاسِ  عليه - رآهاالتي  األشياءهذه  ،[60]االسراء:﴾َجَعْلنَا الرُّ

شجرة الزقوم كما جاء  رأى -عليه الصلة والسلم-ه أنال سيما و -الصلة والسلم

كل هذا كان فتنة لقريش كل  -لة والسلمعليه الص-النار  ورأىيف بعض الروايات 

فلما  ،ن هي شجرة الزقومآهذا كان اختبار وامتحان ولهذا الشجرة الملعونة يف القر

شجرة  رأىه أنالنار و رأىه أنالجنة و رأىه أن -عليه الصلة والسلم-خبرهم النبي أ

ا ل هاتوا لنا تمرً ويسخر فقا ئجهل عليه لعائن اهلل قام يستهز أبوالزقوم كذبوه بل قام 

يعني ال  ،من هذا وهذا ويقول تزقموا فل نعلم الزقوم غير هذا يأكلا وجعل وزبًد 

بالتمر  نأتي أنالزقوم هو  إنما ،تصدقوا محمد ال يوجد شيء اسمه شجرة الزقوم

ويسخر من  ئيستهزتزقموا فكان  ؟ونقول لهذا ماذا نأكلهونجعله يف هذه الزبدة ثم 

 -عليه الصلة والسلم- رآهال سيما وهو يحدثهم عما  -ة والسلمعليه الصل-النبي 

ْؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إاِلَّ فِْتنًَة  :-عز وجل-لهذا قال اهلل  اإلسراءيف ذلكم  ﴿َوَما َجَعْلنَا الرُّ

ُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم إِ  َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة فِي اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ  ،[60]االسراء:الَّ ُطْغَياًنا َكبِيًرا﴾لِّلنَّاِس َوالشَّ

-التوحيد وبقي  إلىالناس  بقي على دعوته وبقي يدعو -صلى اهلل عليه وسلم-النبي 

يطوف على القبائل واستمر هذه السنين الطويلة ال سيما بعد  -عليه الصلة والسلم
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يطوف  -سلمعليه الصلة وال-بقي يف جهاده الدائم  ،والمعراج اإلسراءقضية  إبقاء

يعني يلقي ما يلقي يف  ،على القبائل يبلغهم دعوة ربه يلتمس النصير يلتمس الحليف

عليه الصلة -فكان  ،اإلعراضوكذلك من الصد ومن  األذىسبيل اهلل من صنوف 

فكان يقول لهم )هل من رجل يحملني  األسواقيتتبع الناس يف المواسم يف  -والسلم

لهب كان  أباعمه  أنبلغ كلم ربي( وقد مر معنا أ أنوين قريشا منع نإ؟ فقومه إلى

 أنو بائكمآتفارقوا دين  أن إلىهذا يدعوكم  :فيقول لهم ،يلحقه ويسير خلفه

عليه -، القبائل التي كانت تسمع بالنبي البدعة والضلل إلىتسلخوا اللت والعزى 

حدثهم وي إليهم يأتي -عليه الصلة والسلم-كان النبي  أو -الصلة والسلم

 اردً  -عليه الصلة والسلم-مواقف من القبائل من كان يرد النبي  اويدعوهم كانت له

 نإو ،-عليه الصلة والسلم-له بعد النبي  األمريكون  أنومنهم من كان يطمع  ،قبيحا

ها ذكرت يف كتب السير كانوا يقولون أنال إكان جاء يف بعض الروايات وفيها ضعف 

عليه -فالنبي  ،اجعله لنا األمرمت بعد ذلك لمن يكون  إنيت أفرأ يا محمد :له

فكانوا  ،هلل األرض نإهلل و األمر إنكان يدعوهم بلطف ويقول لهم  -الصلة والسلم

 ،مت فنحن نقبل هذا إذامن بعدك  األمركنت ستجعل لنا  إذا ،يقولون ال ال نريد

قضية والية  األمر أنيظنون  إال يأبونيصرفهم لكن  -صلى اهلل عليه وسلم-فالنبي 

عند  -رضي اهلل عنه-لهذا جاء من حديث جابر  ،وخلفة وكانوا يطمعون يف هذا
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َم َيْعرُِض َنْفَسُه َعَلى النَّ )) :حمد وعند غيره قالأ اِس النَّبِيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َغ َفإِنَّ ُقَرْيًشا َقْد  ؟َلى َقْوِمهِ َهْل ِمْن َرُجل  َيْحِمُلنِي إِ  :َفَيُقوُل  ،بِاْلَمْوقِِف  َمنَُعونِي َأْن ُأبَلِّ

ْن َأْنَت؟ ،نَ َفأََتاُه َرُجٌل ِمْن َهْمَداَكَلَم َربِّي َعزَّ َوَجلَّ  ُجُل ِمْن َهْمَداَن، ، فَ َفَقاَل:ِممَّ َقاَل الرَّ

 -؟يمنعوين أنطيعون يعني قومك عندهم قوة فيست -؟ْوِمَك ِمْن َمنََعة  َفَهْل ِعنَْد قَ  َقاَل:

ُجَل  ،َقاَل: َنَعمْ   ،لَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َفَأَتى َرُسوَل اهللِ َص  ،َخِشَي َأْن َيْحِقَرُه َقْوُمهُ ُثمَّ إِنَّ الرَّ

َوَجاَء  ،َفاْنَطَلَق يعني لك ذلك  ،َنَعمْ  :، َقاَل يَك ِمْن َعام  َقابِل  : آتِيِهْم َفُأْخبُِرُهْم ُثمَّ آتِ َفَقاَل 

 -عليه الصلة والسلم-من الوفود التي كان النبي  إًذا ،((َوْفُد اأْلَْنَصاِر فِي َرَجب  

يف  أيًضالهذا جاء  األنصاريدعوهم ومن القبائل التي كان يعرض نفسه عليهم وفد 

بمكة عشر سنين يتبع  -صلى اهلل عليه وسلم-)مكث رسول اهلل  :حديث جابر قال

؟ من ينيوؤي عكاظ ومجنة ويف المواسم بمنى فيقول من الناس يف منازلهم يف

 أوالرجل ليخرج من اليمن  إن( قالوا حتى ؟بلغ رسالة ربي وله الجنةأ؟ حتى ينصرين

ال يفتنك ويمشي بين رحالهم وهم  ،قومه فيقولون احذر غلم قريش فيأتيهمن مضر 

عليه الصلة -بي ، جابر يصف الحالة التي كان عليها النباألصابع إليهيشيرون 

وهو يتتبع الناس يف المنازل ويف المواسم ويف الحج ويف العمرة ويف  -والسلم

يقول للناس  -عليه الصلة والسلم-فيقول كان الرسول  ،يف عكاظ ويف كذا األسواق

 أو؟ بلغ رسالة ربي وله الجنة، ما هي تقبل الناسأ؟ حتى ؟ من ينصرينوينيؤيمن 
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ره الرجل ليخرج من بلده يعني من اليمن فقبيلته تحذ   إنقول ؟ يكيف كان حال الناس

ويقال له غلم  ،مكة هناك رجل غلم هو من بني كذا وكذا إلى ستأتيتقول له انتبه 

 اْللهةوعاب  األحلمه ه جاء بدين جديد وسف  نإقريش انتبه ال يفتنك هذا الرجل ف

فيقول جابر حتى بعثنا اهلل  ،وهكذا كلما خرج رجل من قبيلته حذروه من هذا الرجل

وحصلت بيعة بين الصحابة الذين  األنصار ءجا اإذً  ،هاقنوصد   فآويناهمن يثرب  إليه

هم  األنصار إًذا، -صلى اهلل عليه وسلم-وبين النبي  -مرضي اهلل عنه-  األنصارهم 

وقبيلة  األوسالمدينة وهم قبيلتان مشهورتان قبيلة  -مرضي اهلل عنه-يسكنون 

وكان بينهما من التقاطع ومن النزاع الشديد وكما هو معروف حرب عظيمة  ،جالخزر

هذه الحرب حرب بعاث جاء ذكرها يف صحيح  ،حصلت بينهم يقال لها حرب بعاث

 :ها قالتأنفقد جاء يف حديث عائشة  -ارضي اهلل عنه-البخاري من حديث عائشة 

َمُه اهللُ لِ ))  َيْوًما َقدَّ
َة َوَقِد اْفتََرَق َرُسولِِه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِدَم اْلَمِدينَ َكاَن َيْوُم ُبَعاث 

َم لُِدُخولِِهْم فِي َمَلُؤُهمْ  َمُه اهللُ لَِرُسولِِه َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلَّ ، َوُقتَِلْت َسَرَواُتُهْم َوَقدَّ

صر وبعضهم يقول ه ُح نإ، بعاث هذا هو بضم الباء مكان وبعضهم يقول ((اإِلْسلمِ 

حصلت عند هذا الشيء وقعة عظيمة بين هاتين  ،يف المدينة أيمزرعة عند بني قريظة 

 إنهمالقوم حتى  أكابروبين الخزرج وقتل فيها من الرؤساء ومن  األوسالقبيلتين بين 

قتل يف هذه  األوسبن حضير كان هو رئيس  أسيدا وهو والد حضيرً  أنذكروا 
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وقالوا  ،بن النعمان البياضي كان هو رئيس الخزرج وعمرو ،عاثبُ المعركة يف حرب 

المعركة ثم هزموا وانتصرت  أولوس يف قتل يف هذا الحرب وكان النصر لَل هنإ أيًضا

معنا يف غزوة حنين لما حصلت  سيأتي -صلى اهلل عليه وسلم-النبي  ، إًذاالخزرج

قال  ((ُنوا ُضلاًل َفَهَداُكُم اهللُ بِي؟َأَلْم َتُكو)) :فقال لهم ،جمعهم األنصارمقالة من 

العلماء كانوا يعني على ما هم عليه من الشرك كان بينهم القطيعة وبينهم النزاع 

عز -وهداهم اهلل  -عليه الصلة والسلم-بنبيه  -عز وجل-والشقاق فجمعهم اهلل 

هجرة عاث كانت قبل هذه الحرب حرب بُ  ،-عليه الصلة والسلم-بنبيه  -وجل

مكة فيهم  إلىلهذا جاء وفد من المدينة  ،بخمس سنين -عليه الصلة والسلم-النبي 

شهل وهم من س بن رافع ومعه فتية من بني عبد األأنالحيسر وهو  أبورجل يقال له 

ا يلتمسون الحلف من ءوجا ؟مكة إلىا بن معاذ لماذا جاءوإياس فيهم  األوسقبيلة 

مكة  إلىيعني بسبب الحروب التي بينهم فذهبوا  ،قريش على قومهم من الخزرج

عليه الصلة -فالتقوا بالنبي  األوسمحالفة قريش ضد الخزرج وهؤالء من  وأرادوا

: جله قالأا من ءوعلم الشيء الذي جا أنفجلس معهم فقال لهم بعد  -والسلم

ا ِجْئُتمْ )) ، َبَعَثنِي إِلَى : َأَنا َرُسوُل اهللِ َقاَل  ؟، َفَقاُلوا: َوَما َذاكَ َلهُ  َهْل لَُكْم إَِلى َخْير  ِممَّ

 َذَكَر َلُهُم ، ُثمَّ ُه َوال ُيْشرُِكوا بِِه َشْيًئا، َوَأْنَزَل َعَليَّ اْلكَِتاَب ، َأْدُعوُهْم إَِلى َأْن َيْعُبُدواْلِعَبادِ 

َيا َقْوِم، َهَذا َواهللِ  :ُغلًما َحَدًثا ، َوَكانَ اإِلْسلَم، َوَتل َعَلْيِهُم اْلُقْرآَن، َفَقاَل إَِياُس بُْن ُمَعاذ  
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ا ِجْئُتْم َلُه، َفَأَخَذ َأُبو اْلَحْيَسرِ َأَنُس ْبُن َرا ، َفَضَرَب بَِها َوْجَه فِع  َحْفنًَة ِمَن الْبَْطَحاءِ َخْيٌر ِممَّ

َم َعنُْهمْ ، إَِياس    َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َوَكاَنْت  ،َرُفوا إَِلى اْلَمِدينَةِ َواْنَص  ،َوَقاَم َرُسوُل اهللِ

ا بقريش يتقو أنمكة يريدون  إلىا يعني هم جاءو، َواْلَخْزَرِج  األوس َبْيَن َوْقَعُة ُبَعاث  

 إلىثم رجعوا  فأبوا اإلسلم إلىحتى تنصرهم على الخزرج فالتقوا بالرسول فدعاهم 

بن معاذ  إياس إنالوا والخزرج ق األوسالمدينة وحصلت هذه الوقعة العظيمة بين 

ه لما تويف سمعوه يهلل ويكبر نإقالوا  ،الذي قال لقومه واهلل هذا خير مما جئتم له

ومع ذلك  ،ه مات مسلمانإويحمد اهلل ويسبحه قالوا حتى مات فبعضهم كان يقول 

هلل وكبر وقبل ما سمعه من  ألنه إسلمهه مات على نإاختلف العلماء فطائفة تقول 

قدوم  أولهذا  إًذا، ه لم يسلمأنالعلم يرى  أهلوبعض  -ه الصلة والسلمعلي-النبي 

ا للمحالفة فسمع ءوجا -عليه الصلة والسلم-وفد التقى بالرسول  وأولمن المدينة 

المدينة  إلىورجعوا  فأبوافدعاهم لما هو الخير  -عليه الصلة والسلم-بهم الرسول 

 أنلهذا حصل بعد ذلك  ،والخزرج األوسبين  ثفحصلت تلكم المعركة معركة بعا

خرجوا بعض  أنهميف السيرة  إسحاق، جاء عند ابن المدينة إلىجاء  خرآا وفًد 

ْن  :َقاَل َلُهمْ  -عليه الصلة والسلم-مكة فلقيهم النبي  إلىمن المدينة  األشياخ ِممَّ

َفل َتْجِلُسوَن : أَ ؟ َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل ودَ ي َيهُ : َأِمْن َمَوالِ : َنَفٌر ِمَن اْلَخْزَرِج، َقاَل ؟ َقاُلواَأْنُتمْ 

َم إِلَى ُأَكلِّْمُكْم؟ َقاُلوا: َبَلى، َقاَل: َفَجَلُسوا َمَعهُ  ، َفَدَعاُهْم َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
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 َعزَّ َوَجلَّ 
ا َصنََع اهللُ َلُهْم فِي ْرآنَ ، َوَتل َعَلْيِهُم اْلقُ َوَعَرَض َعَلْيِهُم اإِلْسلمَ  اهللِ ، َوَكاَن ِممَّ

، َوَكاَنِت األَْوُس َكاُنوا َأْهَل كَِتاب  َوِعْلم  ، وَ  َكاُنوا َمَعُهْم بِبِلِدِهمْ اإِلْسلِم َأنَّ َيُهودَ 

جعل يف المدينة اليهود  -عز وجل-يعني اهلل  -،َل ِشْرك  َوَأْصَحاَب َأْوَثان  َواْلَخْزَرُج َأهْ 

والخزرج الذين هم  األوس ن؟ ألوالخزرج لماذا األوس إسلم أسبابمن  كانوا

وكان  ،كتاب أهلواليهود كانوا يف المدينة  أوثان أهلشرك وكانوا  أهلكانوا  األنصار

إِنَّ َنبِيًّا َمْبُعوٌث اْلَن َقْد َأَظلَّ  ،سيخرج نبي لَلنصارا يقولون عندهم علم وكانوا دائمً 

والخزرج  األوسيهددون  األنصاريهددون  ((ُه َفنَْقُتُلُكْم َمَعُه َقْتَل َعاد  َوإَِرمَ َزَماُنُه َنتَّبِعُ 

هذا الزمن هو زمن نبي وهذا النبي سيخرج  نأيقولون لهم نحن عندنا يف كتابنا 

 األصناموالخزرج يا من تعبدون  األوس أيهاتم أنوسنتبعه ثم نقاتل معه ونقاتلكم 

هؤالء الذين هم من  -عليه الصلة والسلم-، فلما التقوا بالنبي األوثانوتعبدون 

 َأنَّ َهَذا النَّبِيَّ َيا َقْومِ )) :الخزرج وقد سمعوا ما سمعوا من اليهود فقالوا
، اْعَلُموا َواهللِ

َدُكْم بِِه َيُهودُ  ا َدَعاهُ  َفل َتْسبَِقنَُّكْم إَِلْيهِ الَِّذي َتَوعَّ ، َوَقبُِلوا  إَِلى اهللِ َعزَّ َوَجلَّ مْ ، َفَأَجاُبوُه َلمَّ

ا َقْد َتَرْكنَا : هُ َوَقاُلوا لَ  -عليه الصلة والسلم- ِمنُْه َما َعَرَض َعَلْيِهْم ِمَن اإِلْسلمِ  إِنَّ

رِّ َما َبْينَُهمْ ، َوال َقْوٌم َبْينَُهْم ِمَن اْلَعَد َقْوَمنَا نا هنا والتقي إلىيعني نحن جئنا  -، اَوِة َوالشَّ

النبي وقد تركنا قومنا وفيهم من االنقسام ومن الشر ومن العداوة يعني بين  أيهابك 

وقد جمع  ،وهذا ما حصل بَِك َوَعَسى اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيْجَمَعُهُم اهللُ والخزرج  األوس
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-محمد  أنصارهذا الدين وكانوا  أنصاروالخزرج فكانوا  األوس -عز وجل-اهلل 

 بَِك َوَسنَْقَدُم َوَعَسى اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيْجَمَعُهُم اهللُ  :فقالوا له -لة والسلمعليه الص

ينِ ، َوَنْعرُِض َعَلْيِهُم الَِّذي َأَجْبنَاَك إَِلْيِه ِمْن َهَذا َعَلْيِهْم، َفنَْدُعوُهْم إَِلى َأْمرِكَ  َفإِْن  الدِّ

 َصلَّى اهللُ َعَليِْه  ،َل َأَعزُّ ِمنَْك َيْجَمْعُهُم اهللُ َعَلْيَك َفل َرُج 
ُثمَّ اْنَصَرُفوا َعْن َرُسوِل اهللِ

َم َراِجِعيَن إَِلى بِلِدِهمْ  ُقوا َوَسلَّ هؤالء  -عليه الصلة والسلم-بالنبي  َقْد آَمنُوا َوَصدَّ

حسن  بإسناد إسحاقيف بعض الروايات عند ابن  ؟كانوا من الخزرج كم كان عددهم

ستة هذا  أوهم ثمانية على كل حال سواء كانوا ثمانية أنستة نفر وذكر بعضهم  همأن

بن  وإياسالحيسر  أبوا كان ثلثة تقريبً  األول، اللقاء المدينة أصحاباللقاء الثاين من 

ثمانية  أواللقاء الثاين كانوا عددهم ستة  ،األوسمعاذ ومعه فتية من هذه القبيلة من 

قومهم  إلىورجعوا  -عليه الصلة والسلم-ا بالرسول منوآوهم من الخزرج و

  .يبلغونهم هذا الدين

-النبي  ألن األولىبن الصامت وهو ممن بايع يف العقبة ثم جاء يف حديث عبادة 

 إلىسلموا على يديه هؤالء الذين من الخزرج رجعوا ألما  -صلى اهلل عليه وسلم

 آمناالتقينا برجل وهو كذا وقد  اننأبلدانهم يعلمون قومهم ويخبرونهم بما حصل 

هذا الحق ثم حصلت بيعة العقبة  أنالحق فعلمنا  إلىه دعانا أن هورأينامعه  وأسلمنا
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اثنا عشر رجل من  -عليه الصلة والسلم-النبي  إلىا هذه البيعة جاءو ،األولى

 أن اأيًض به ويريدون  ايلتقو أنيريدون  -عليه الصلة والسلم-الرسول  إلى األنصار

ا والتقوا به فبايعوه وكذلك ءوفجا ،يدخلوا يف دين اهلل أنيعلمهم هذا الدين ويريدون 

 نأتيوال  أوالدناا وال نسرق وال نزين وال نقتل ال نشرك باهلل شيئً  أنمن هذه البيعة 

عليه -وال نعصيه يف معروف فقال لهم النبي  وأرجلنا أيديناببهتان نفتريه من بين 

يف صحيح البخاري من حديث  لهذا جاء .وفيتم فلكم الجنة نإف -مالصلة والسل

يف الصحيحين يف صحيح البخاري ويف مسلم يقول عبادة  أيًضابن الصامت وهو عبادة 

َبايُِعونِي َعَلى َأْن : أصحابهقال وحوله عصابة من  -صلى اهلل عليه وسلم-الرسول  إن

، َواَل َتْأُتوا بُِبْهَتان  َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكمْ  ،رُِقوا، َواَل َتْزُنواُكوا بِاهللِ َشْيًئا، َواَل َتْس اَل ُتْشرِ 

نُْكْم َفَأْجُرُه َعَلى ، َفَمْن َوَفى مِ ْيَن َأْيِديُكْم َوَأْرُجِلُكْم، َواَل َتْعُصوا فِي َمْعُروف  َتْفَتُروَنُه بَ 

اَرٌة لَهُ فِي ال، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذلَِك َشْيًئا َفُعوقَِب اهللِ  ْنَيا َفُهَو َكفَّ ، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذلَِك دُّ

 ((، َفَباَيْعنَاُه َعَلى َذلِكا َعنُْه َوإِْن َشاَء َعاَقبَهُ َشْيًئا ُثمَّ َستََرُه اهللُ َفُهَو إَِلى اهللِ إِْن َشاَء َعفَ 

بعض  ،األولىلعقبة ه كان ممن بايع يف اأنيقول عبادة فبايعته على ذلك وعبادة ذكروا 

بن الصامت ليست هي كرت يف حديث عبادة هذه البنود التي ذُ  أنالعلم يرى  أهل

 وأما ،وحصلت بعد فتح مكة متأخرةهذه  وإنما ،األولىالبنود التي حصلت يف العقبة 

بالمعروف والنهي عن المنكر على  األمركان المبايعة على  األولىما حصل يف العقبة 
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يف اهلل لومة الئم  تأخذكمال  أنيف النشاط ويف الكسل على كذلك السمع والطاعة 

وكذلك يف بعض الروايات قالوا  -عليه الصلة والسلم-ينصروا الرسول  أنوعلى 

 أيًضاهذه البنود  أنقدم المدينة الذي يظهر  ذاإ -عليه الصلة والسلم-ننصر النبي  أن

هذا ما ذكر يف حديث عبادة بن  نأر يرى ، الحافظ ابن حجذكرت يف بيعة العقبة الثانية

جاء يف بعض الروايات عند ابن  ألنه ؟هو حصل بعد فتح مكة لماذا إنماالصامت 

بايعنا  -عليه الصلة والسلم-ي النبي أعبادة لما ذكر البيعة قال )وبايعنا  أن إسحاق

د الحديبية بع أوبيعة النساء جاءت بعد فتح مكة  نأعلى بيعة النساء( قالوا معروف 

فيه بنود حصلت بعد الحديبية وبعد فتح مكة وليس هو البنود  إنماوهذا حديث عبادة 

إذا التاريخ  أهل وأكثرمن كتب يف السير  أكثرلكن  األولىالتي حصلت يف بيعة العقبة 

بن الصامت الذي ذكرناه يذكرون هذا الحديث حديث عبادة  األولىالعقبة  إلىا جاءو

  .آنًفا

عليه -النبي  نإقالوا  األولىبعد هذه البيعة بيعة العقبة  أوهذه العقبة ثم بعد 

 اإلسلمبن عمير قال له اذهب علمهم شرائع  معهم مصعب أرسل -الصلة والسلم

يف ربوع  اإلسلمن وقالوا بقي هناك مصعب ينشر آالقر وأقرئهموفقهم يف الدين 

ه نإقالوا  ،اهلل إلىالناس ويدعوهم  سعد بن زرارة يعلمأهناك يف بيت  وأقامالمدينة 
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 أنصاًرايف سائر بيت المدينة وكسب  اإلسلمينشر  أنمعدودة من  أشهرتمكن خلل 

ال سيما  بإسلمهماسلم أير وضسيد بن حأسعد بن معاذ ومن كبار زعماء القوم ك

دار  حتى جاء يف الرواية لم يبق ،ير خلق كثير من قومهمضسيد بن حأبن معاذ و سعد

مصعب ال  إرسالهذه الرواية رواية  ،وفيها رجال ونساء مسلمون إال األنصارن دور م

بيعة العقبة  إلىا إذا جاءوالسير  أهللكن  ،لها ثابت إسنادتصح هي ضعيفة وال 

مصعب  -صلى اهلل عليه وسلم-النبي  إرساليذكرون بعد ذلكم  أويعقبون  األولى

 ،هذه الرواية ال تصح ،تشرناعليهم و سلماإلالمدينة وتعليم الناس وكيف دخل  إلى

حصل لهم الخير قد جاء  أيًضا وأنهمتجمعوا لصلة الجمعة  أنهمنعم حصلت هناك 

سمع نداء الجمعة  إذاا بن مالك كان دائمً كعب  أنحسن  بإسنادداود  أبييف سنن 

سمعت النداء ترحمت  إذا عبد الرحمنسعد بن زرارة فقال له ابنه أيترحم على 

يف هزم النبيت من حرة بني بياضة من جمع بنا يف  أوله نألقال  ؟بن زرارة فلم سعدأل

من  أوليعني كان  أربعونقال  ؟تم يومئذأننقيع الخضمات قلت كم  :نقيع يقال له

 أربعينكان عددهم  أربعونوهم عددهم   -مرضي اهلل عنه-كانوا  أوسلم من هؤالء أ

 بإسنادسعد بن زرارة هذا جاء أعهم هو قد تجمعوا وصلوا الجمعة والذي جم

  .داود وعند غيره أبيصحيح عند 
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 إسنادليس له  أي بإسنادال يصح  أيًضامعاذ رجع وهذا  إنوكذلك قالوا 

قضى دعوته يف المدينة رجع  أنمعاذ بعد  أنالسير  أهلصحيح ثابت لكن جاء عند 

الحج قبيل الحج بشيء  مكة قبيل الموسم التالي للحج يعني قبيل الموسم قبيل إلى

 -عليه الصلة والسلم-قبل بيعة العقبة الثانية جاء يبشر النبي  أيًضايسير وهذا كان 

يف هذا الموسم ما تقر به  يأتيه سوف أنو لإلسلمالمدينة فيها من القبول  أنويخبره 

 قبالإعينه ويسر به فؤاده فكانت هذه البيعة ال شك وال ريب فيها الخير الكثير وفيها 

 .دينودخولهم يف ال -مرضي اهلل عنه- األنصار

عليه -ثم بعد ذلك جاءت بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الثانية قدم على النبي 

ومعهم بعض النساء  األنصارمن  أيقرابة السبعين من الصحابة  -الصلة والسلم

 أن حابأص أنه لما ذكر كيف أن وأرضاه -رضي اهلل عنه-جاء يف حديث جابر  

قبلت  األنصاردور  أنو -عليه الصلة والسلم-والخزرج قبلت دعوة النبي  األوس

سلم أن فآفيه القر أقرويُ  إالفيهم وما من بيت  اإلسلمانتشر  أنقالوا بعد  اإلسلمهذا 

كانوا يف المدينة فقال بعضهم لبعض حتى متى نترك رسول  األنصارسلم من دور أمن 

، منا سبعون رجًل  إليه؟ ويخاف فرحل يطرد يف جبال مكة -السلمعليه الصلة و-اهلل 

 أنالبيعة بيعة العقبة الثانية يعني جابر لما وصف الحال يف المدينة وكيف  بدأتهنا  إًذا
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حتى جاء يف  األنصاردخل يف البيوت بيوت  اإلسلمهذا  أنو اإلسلمالناس قبلوا 

هذه الرواية  ((ال فِيَها َرْهٌط ِمَن الُْمْسِلِمينَ األَْنَصاِر إِ  رِ َلْم َيْبَق َداٌر ِمْن ُدو)) :الرواية

مصعب هو الضعيف  إرسالقوي لكن  بإسنادحمد يف المسند أصحيحة جاءت عند 

َحتَّى َمتَى َنْتُرُك النَّبِيَّ )) :جميعا فقالوا تمرواائو ، الشاهد فقال جابر فاجتمعواال يصح

َة َوَيَخاُف َفَرَحَل إِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َحتَّى َلْيِه ِمنَّا َسْبُعوَن َرُجل ُيطَْرُد فِي ِجَباِل َمكَّ

هذا كان يف السنة الثالثة عشر من البعثة يف  أنذكر العلماء  ((َقِدُموا َعَلْيِه فِي اْلَمْوِسمِ 

واقعة بعد هذه ال نمعدودة أل بأشهر -عليه الصلة والسلم-سنة قبل هجرة النبي  آخر

 إلىواجتمعوا على قتله فهاجر  -عليه الصلة والسلم-على النبي  األذىاشتد 

المدينة فقدموا عليه يف الموسم قال فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل 

ْمِع َوالطَّافقال ؟ افينا فقلنا يا رسول اهلل نبايعكورجلين حتى تو َعِة ُتَبايُِعونِي َعَلى السَّ

ْهِي ، َوَعَلى اأْلَْمرِ بِاْلَمْعُروِف َوالنَّ َقِة فِي اْلُعْسرِ َواْلُيْسرِ ، َوَعَلى النَّفَ اِط َواْلَكَسلِ فِي النََّش 

ُرونِي إَِذا ، َوَعَلى َأْن َتنُْص ُخُذُكْم فِيِه َلْوَمُة اَلئِم  ، َوَعَلى َأْن َتُقوُلوا فِي اهللِ اَل َتأْ َعِن اْلُمنَْكرِ 

ا ، فَ َقِدْمُت َيْثرَِب  ، َوَلُكُم َتْمنَُعوَن ِمنُْه َأْنُفَسُكْم، َوَأْزَواَجُكْم، َوَأْبنَاَءُكمْ َتْمنَُعونِي ِممَّ

التي ذكرها  األموريعني هذه البنود هي التي حصلت يف بيعة العقبة الثانية هذه  ((اْلَجنَّةُ 

 :األمورما هي هذه  -عليه الصلة والسلم-النبي 
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 .نشاط والكسلالسمع والطاعة يف ال على -1

 .وعلى النفقة يف العسر واليسر -2

 .بالمعروف والنهي عن المنكر األمروعلى  -3

 .يف اهلل لومة الئم تأخذكمتقولوا يف اهلل وال  أنوعلى  -4

 أنفسكموتمنعوين مما تمنعون منه  ليكمإقدمت  إذاتنصروين  أنوعلى  -5

 .ولكم الجنة كمءوأبنا وأزاوجكم

نقول بالحق  أنو أهله األمرال ننازع  أنو إسحاقند ابن يف بعض الروايات ع

رضي اهلل  -هذه هي البيعة الثانية فقاموا  إًذا، ا ال نخاف يف اهلل لومة الئمكن أينما

سعد بن زرارة وكان أخذ بيده أو -عليه الصلة والسلم-ا وبايعوا النبي جميعً  -معنه

قال  أصغرهمن زرارة وكان من سعد بأه لما قام أنيف بعض الروايات  أصغرهممن 

بعد ذلكم  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنيثرب ومن المعروف  أهلا يا لهم رويًد 

ا لَْم  ،َيا َأْهَل َيْثرَِب  ُرَوْيًدا)) ،نهى عن تسمية المدينة بيثرب لكن هذا كان قبل النهي إِنَّ

ُه َرُس َنْضرِْب إَِلْيِه َأْكَباَد الَْمطِيِّ إاِل َوَنْحُن َنْعلَ  ُمَفاَرَقُة  ، َوَأنَّ إِْخَراَجُه اْلَيْومَ وُل اهللِ ُم َأنَّ

ُيوُف  ُكُم السُّ ًة، َوَقْتُل ِخَياِرُكْم، َوَأْن َتَعضَّ ا َأْن َتْصبُِروا َعَلى ذَ َفإِ ، اْلَعَرِب َكافَّ لَِك مَّ
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ا َأْنُتْم َتَخاُفوَن ِمْن َأْنُفِسُكمْ ، َوإِ َوَأْجُرُكْم َعَلى اهللِ  ِعنَْد  َأْعَذُر َلُكمْ  ُجْبنًا، َفَبيِّنُوا َذلَِك َفُهوَ  مَّ

وال  َفَواهللِ ال َنَدُع َهِذِه اْلَبْيَعَة َأَبًداَأِمْط َعنَّا سعد يعني ابتعد عنا أيا  َفَقاُلوا: َأِمْط َعنَّا اهللِ 

شرط خذ علينا كما جاء يف الرواية وأفبايعوه ف -مرضي اهلل عنه-بدا فقاموا أنسلبها 

  .ويعطينا على ذلك الجنة يعني كان الجزاء هو الجنة بايعوه بالمقابل هي الجنة

سناد صحيح من حديث إلهذا جاء يف حديث طويل رواه ابن اسحاق يف السيرة ب

 :يقول كعب ،بن مالك كان من الذين بايعوا يف العقبة الثانيةوكعب  ،بن مالككعب 

ور  لْبََراُء ْبُن َمْعرُ اد صلينا وفقهنا ومعنا وق خرجنا يف حجاج قومنا من المشركين))

،  َأنِّي َقْد َرَأْيُت َرْأًيا، َتْعَلُمنَّ ْيَداِء، َقاَل: َيا َهُؤالءِ ، َوَسيُِّدَنا َحتَّى إَِذا ُكنَّا بَِظاِهرِ اْلبَ َكبِيُرَنا

: إِنِّي َقْد َأَرْدُت َأْن ا َأَبا بِْشر ؟ َقاَل ا: َوَما ُهَو يَ ؟ َفُقْلنَ ُتَوافُِقوَن َعَلْيِه، َأْم الَواهللِ َما َأْدِري 

َي إَِلى َهِذِه اْلَبنِيَّةِ ُأَص  عليه -النبي  أن، معروف يعني الكعبة ، َوال َأْجَعُلَها ِمنِّي بَِظْهر  لِّ

فهذا لى الشام إقصى لى المسجد األإكانت قبلته الشام كان يصلي  -الصلة والسلم

عليه -لى النبي إينزل  أنالكعبة قبل  إلىيصلي  أند راأبن معرور الصحابي البراء 

الكعبة فقلنا  إلىصلي أ أنريد أ فقال لهم ذلك ،الكعبة إلىالتوجه  -الصلة والسلم

 أنالشام وما نريد  إلىال إيصلي  -صلى اهلل عليه وسلم-نبينا  أنله واهلل ما بلغنا 

ذا حضرت الصلة صلينا إفكنا ليها فقلنا لكنا ال نفعل قال إلمصل  ينإنخالفه فقال 
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ال إبى أالكعبة حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ما صنع و إلىالشام وصلى هو  إلى

الكعبة وهم  إلىالبيت  إلىيصلي  أنصر أبن معرور يعني البراء  - قامة على ذلكاإل

بيت المقدس فلما  إلىالذي كان يصلي  -عليه الصلة والسلم-يتابعون نبيهم 

َقِدْمنَا خبروه فقال فلما أبالخبر  -عليه الصلة والسلم-خبروا النبي أمكة وصلوا 

ةَ  ا َيا اْبَن َأِخي: َفَقاَل  ،َمكَّ َم َحتَّى َأْسَأَلُه َعمَّ ، اْنَطِلْق بِنَا إَِلى َرُسوِل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

يعني البراء  -،َنْفِسي ِمنُْه بِِخلفُِكْم إِيَّايَ  َفَلَقْد َوَجْدُت فِي ،َصنَْعُت فِي َسَفرِي َهَذا

فوقع يف نفسي شيء  -عليه الصلة والسلم-ا خالفتكم وكذلك خالفت النبي أنيقول 

ا ءوفجا -عليه الصلة والسلم-لوا النبي أل الرسول فذهبوا وسأنذهب نس اذً إ

فقال  -ة والسلمعليه الصل-لوه عن النبي أهل مكة فقالوا له سأووجدوا رجل من 

َفَهْل قال  ،يتموه قالوا الأذا رإهل تعرفون هذا الرسول  -لهم هذا الرجل هل تعرفانه

تي تاجرا أه كان ينقلنا نعرف العباس أل : َنَعمْ بَّاَس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب؟ َفُقْلنَاَتْعرَِفاِن اْلعَ 

فهو الرجل الجالس مع ذا دخلتما المسجد إقال لهم هذا الرجل ف ،ليهم يف المدينةإ

عليه الصلة -رسول اهلل ذا العباس جالس وإالعباس فمضوا هؤالء فدخلوا المسجد ف

للعباس  -صلى اهلل عليه وسلم-جالس معه فسلموا ثم جلسوا فقال النبي  -والسلم

قال نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا  ؟ا الفضلبأهل تعرف هذين الرجلين يا 

هذا كعب  أنلما سمع  -عليه الصلة والسلم-النبي  نفقال الشاعر أل بن مالككعب 
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عليه -سى قول رسول اهلل أنبن مالك فواهلل ما الشاعر؟ فقال كعب بن مالك قال 

بن معرور يا نبي اهلل ل البراء ؟ فقال نعم يعني هو الشاعر فقاالشاعر -الصلة والسلم

جعل هذه البنية أال أيت أسلم فرلى لإل خرجت يف سفري هذا وقد هداين اهلل تعاينإ

صحابي أاستقبلت الكعبة وقد خالفني  ،ليها يعني استقبلت البيتإمني بظهر فصليت 

عليه الصلة -؟ قال ذلك شيء فماذا ترى يا رسول اهلل يف ذلك حتى وقع يف نفسي من

ه علي-قبلة النبي  إلىقد كنت على قبلة لو صبرت عليها فرجع البراء  -والسلم

عليه -الحج وقد واعدنا النبي  إلىالشام ثم خرجوا  إلىوصلى  -الصلة والسلم

يام التشريق قال فلما فرغنا من الحج وكانت أوسط أيف العقبة من  -الصلة والسلم

بن حرام  وكان معنا عبداهلل بن عمرو -عليه الصلة والسلم-الليلة التي واعدنا النبي 

خذناه معنا وكنا نكتم من معنا من أشرافنا أنا وشريف من بو جابر وهو سيد من ساداتأ

وس والخزرج بن مالك يقول كان معنا من األيعني كعب مرنا أقومنا من المشركين 

الحج على طريقة قريش يف الحج  إلىا ءواس مشركين لكن هؤالء الناس جاأن

-نبي الكريم وبهذا ال ،نؤمن بهذا الرسول أنجل أنا جئنا من أنوالعمرة وما يعرفون 

قال فكانوا معنا هؤالء الناس الذين هم من قومنا من  -عليه الصلة والسلم

-بو جابر أبن حرام بن عمرو با جابر كلموا عبداهلل أفكلمناه وقلنا له يا  ،المشركين

ا نإشرافنا وأك سيد من ساداتنا وشريف من نإبا جابر أقالوا له يا  -رضي اهلل عنه
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خبرناه أسلم واإل إلىثم دعوناه  ،تكون حطبا للنار غدا أن ت فيهأننرغب بك عما 

سلم وشهد معنا العقبة وكان أيانا العقبة فإ -عليه الصلة والسلم-بميعاد الرسول 

قال فنمنا تلك  ،تي معناأعين النقباء وسي -عليه الصلة والسلم-الرسول  ننقيبا أل

يل خرجنا من رحالنا لميعاد الرسول ذا مضى ثلث اللإالليلة مع قومنا يف رحالنا حتى 

نتسلل تسلل المستخفين حتى اجتمعنا  الَْقَطا نتسلل تسلل  -عليه الصلة والسلم-

نا نسيبة بنت ئتان من نساأيف الشعب عند العقبة ونحن ثلثة وسبعون رجل ومعنا امر

بنت عدي  سماء بنت عمروأحدى نساء بني مازن من النجار وإم عمارة وهي أكعب 

عليه -م منيع فخرجوا واجتمعوا يف الشعب مع النبي أحدى نساء بني سلمة وهي إ

 ،ومعه عمه العباس -عليه الصلة والسلم-فجاءهم الرسول  -الصلة والسلم

ه كان يخرج مع نإال إالمطلب وكان على دين قومه كان على الشرك  بن عبدالعباس 

-المطلب فوصلوا فالتقوا بالنبي  بن عبدل يحميه ويحوطه فخرج معه العباس الرسو

المطلب يقول لهم يا معشر الخزرج  بن عبدفقال لهم العباس  -عليه الصلة والسلم

ينا فيه فهو يف أمحمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل ر نإ

نتم ك نإليكم واللحوق بكم فإنحياز ال االإبى أه قد نإعز من قومه ومنعة يف بلده و

 ،تم وما تحملتم من ذلكأنليه ومانعوه ممن خالفه فإكم وافون له بما دعوتموه أنترون 

ه يف نإن فدعوه فْلليكم فمن اإكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به أنكنتم ترون  نإو
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عليه الصلة -النبي  أنويبين لهم  العباس يخبرهم ،عز ومنعة من قومه وبلده

ال إبى ألكنه  ،ونحميه فهو يف عز ومنعة نحوطه يف مكة مع ذلك نحن -والسلم

ن ن كنتم خاذلوه فتكلموا من اْلإتخذلوه ف أنياكم إليكم فإليكم واالنحياز إاللحاق 

صار نله األ فقال ،ا ال نستطيع على هذا حتى يبقى معنا وهو يف عز ويف منعةأنوقولوا 

-حببت فتكلم النبي أقد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول اهلل فخذ لنفسك ولربك ما 

َب فِي اإِلْسلمِ  :-عليه الصلة والسلم ، َوَتل اْلُقْرآَن، َوَرغَّ  َعزَّ َوَجلَّ
ثم  َوَدَعا إَِلى اهللِ

ا َمنَْعُتْم ِمنُْه َأْبنَاَءُكْم َونَِساَءُكمْ قال  بن معرور البراء  إِنِّي ُأَبايُِعُكْم َعَلى َأْن َتْمنَُعونِي ِممَّ

َنَعْم، َوالَِّذي َبَعَثَك  :وقال -عليه الصلة والسلم-خذ بيد النبي أ نعمخذ بيده وقال أ

ا َنْمنَُع ِمنُْه ُأُزَرَنا ، ِممَّ ِب، َوَأْهُل َفَبايِْعنَا َيا َرُسوَل اهللِ َفنَْحُن َواهللِ َأْهُل اْلَحرْ  بِاْلَحقِّ

هل أعك وسنقاتل وسندافع عنك نحن يعني سنمن - ، َوِرْثنَاَها َكابًِرا َعْن َكابِر  اْلَحْلَقةِ 

فقالوا بينما هو يقول  ،نمنعك أنهل القتال فنقبل ما تريده يا رسول اهلل أالحروب و

نَا َوَبْيَن إِنَّ َبْينَ اعترض كلم البراء وقال يا رسول اهلل َأُبو اْلَهْيَثِم ْبُن التَّيَِّهاِن ذلك اعترض 

ا َقاطُِعوَهاَأْقَوام  ِحَباال  ءاشيأويقصد بالرجال هنا اليهود يقول بيننا وبينهم  - ، َوإِنَّ

بو أ؟ ِجَع إَِلى َقْوِمَك َوَتَدَعنَاَفَهْل َعَسْيَت إِِن اهللُ َأْظَهَرَك َأْن َترْ  -ومواثيق لكنا سنقطعها

المدينة وحاربنا معك ووقفنا معك وقطعنا الحبال  إلى ذا جئتإالهيثم يقول 

يا  ًراظهرك اهلل فيه وصرت ظاهأقت الذي ويهود فجاء الوالعلقات التي بيننا ومع ال
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فتبسم ؟ قومك إلىلك المنعة ولك العزة ولك كذا هل ستتركنا وترجع ورسول اهلل 

مُ لَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اهللِ َص  ُم الدَّ ، َوَأْنُتْم ِمنِّي، ا ِمنُْكمْ ، َواْلَهْدُم اْلَهْدُم َأنَ : َبِل الدَّ

نُْكُم اْثنَْي َعَشَر َأْخرُِجوا إَِليَّ مِ  :ثم قال لهم ، َوُأَحاِرُب َمْن َحاَرْبُتْم الُِم َمْن َساَلْمُتمْ ُأَس 

اثني عشر نقيبا تسعا من الخزرج  َفَأْخَرُجوُهْم َلُه ليكونوا على قومهم بما فيهم ، َنِقيًبا

الهدم الهدم يعني  -عليه الصلة والسلم-والمقصود بقول النبي  األوسوثلثة من 

عليه -ه يقول لهم ذمتي هي ذمتكم وحرمتي هي حرمتكم فبايعوا النبي أنالحرمة وك

َم َفَضَرَب ْبُن َمْعُرور  بَِيِد َرُسوِل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَليْ  َفَأَخَذ اْلَبَراءُ )) -الصلة والسلم ِه َوَسلَّ

َل َمْن َباَيَع، َوَتتَ    .((، َفَباَيُعوااَبَع النَّاُس َعَلْيَها، َوَكاَن َأوَّ

 ((َأْهَل اْلَجَباِجِب  َيا)) :فذ صوت فقالأنس العقبة بأالشيطان صرخ من ر :قالوا

َهل لَُكْم  َأْهَل اْلَجَباِجِب  َيا)) -هم كانوا يف منى وكانت لهم منازلنيعني المنازل أل -

بَّاُء َمَعُه  ٌد َوالصُّ م  َما َيُقوُل ُمَحمَّ لَّى َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َص  َقِد اْجَتَمُعوا َعَلى َحْربُِكمْ فِي ُمَذمَّ

 -عليه الصلة والسلم-ثم النبي  ((َهَذا اْبُن ُأْزَيب   ،: َهَذا َأَزبُّ اْلَعَقَبةِ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

قال الرسول  ثم - تفرغ لكأعني سي - ((َواهللِ ألَْفُرَغنَّ َلَك  َأَما))تسمع يا عدو اهلل أقال 

 ،- رضاهمأم ورضي اهلل عنه-رحالكم فرجعوا  إلىرحالكم يعني ارجعوا  إلىنفذوا ا

، َوالَِّذي َبَعثََك : َيا َرُسوَل اهللِ اْلَعبَّاُس ْبُن ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة قالى هذا الموقف ألما ر))
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ن ن القتال اْلاْل أيعني نبد - ((َأْسَيافِنَابِاْلَحقِّ إِْن ِشْئَت َلنَِميَلنَّ َغًدا َعَلى َأْهِل ِمنًى بِ 

َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  - سيافنا يا رسول اهلل بس مرنا بذلك ونحن على استعداد تامأنميل ب

ا َلْم ُنْؤَمْر بَِذلَِك َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اهللُ  ا إَِلى و، َفَرَجعْ وا إَِلى ِرَحالُِكمْ جع، ارْ : إِنَّ

المنازل قالوا  إلىا ءوجا ،صبحوا جاءت قريشألما  ،صبحواأحتى  مضاجعهم فناموا

 ،والخزرج بهذا اللفظ يا معشر الخزرج األوسيا معشر الخزرج قريش كانت تنادي 

كانت  ،يا معشر الخزرج :قال لهم ؟يضا لما قام يكلمهم ماذا قال لهمأالعباس  نأل

 ،األوسلخزرج واويقصدون  ،صار بالخزرجنالعرب يسمون هذا الحي من األ

ُه َيا َمْعَشَر اْلَخْزَرِج )) :صار فقالوا لهمنفجاءت قريش من الصباح ودخلوا على األ ، إِنَّ

ُكْم ِجْئُتْم إَِلى َصاِحبِنَا لَِتْسَتْخ  ُه َواهللِ َما ِمَن اْلَعَرِب رُِجوُه ِمْن َبْيِن َأْظُهرَِناَقْد َبَلَغنَا َأنَّ ، َوإِنَّ

ذا نشبت حرب إ يعني - ،((نَا َأْن َينِْشَب اْلَحْرُب فِيَما َبيْنَنَا َوَبْينَُهْم ِمنُْكمْ َأَحٌد َأْبَغُض إَِليْ 

لينا فسنحاربكم وستكون هذه الحرب شديدة بيننا إبغض الناس أ تمأنبيننا وبينكم ف

ا من الخزرج من المدينة سمعوا بهذا ءوفسمع المشركون من الذين جا - وبينكم

كانوا نائمين فقام المشركون يحلفون يقولون ال واهلل ال  ،ا للبيعةالكلم وهم لم يذهبو

ما  اصار الذين بايعوا كانوا سكوتً نواأل يء،ما علمنا بش ،نعنا هذا ما كان مناباهلل ما ص

 ،ذا هم صدقوا فنتركهمإى هؤالء يقسمون ويحلفون قالوا أفلما ر ،يتكلمون

المدينة  إلى -مرضي اهلل عنه-ار صنفتركوهم ومضوا على هذا ثم بعد ذلك رجع األ
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ذية على ثم بعد ذلكم اشتدت األ -عليه الصلة والسلم-بايعوا النبي  أنرجعوا بعد 

ت تخرج من أالناس بد أنت أقريش ر أنمن جهة  -عليه الصلة والسلم-رسول اهلل 

عليه -النبي  نإالمدينة فهاجر كثير من الصحابة وخرجوا حتى  إلىمكة وتهاجر 

  .ذن لهم بذلكأهو الذي  -ة والسلمالصل

إِنِّي ُأِريُت َداَر ِهْجَرتُِكْم َذاَت َنْخل  )) :فقال لهم كما جاء يف صحيح البخاري

َتانِ َبْيَن اَل  ُة َمْن َكاَن َهاَجَر  ،َبَتْيِن َوُهَما الَْحرَّ َفَهاَجَر َمْن َهاَجَر قَِبَل اْلَمِدينَِة َوَرَجَع َعامَّ

  .((َشِة إَِلى الَْمِدينَةِ بَِأْرِض اْلَحبَ 

المدينة  إلىسبوع القادم سنتكلم عن هجرة من هاجر شاء اهلل يف األ نإلعلنا  اذً إ

المدينة وبهذا القدر كفاية وفق  إلىكذلك  -عليه الصلة والسلم -وعن هجرة النبي 

له وصحبه وسلم آنبينا محمد وعلى  اهلل علىاهلل الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى 

 ..سليما كثيرات

  .وفق اهلل الجميع لما يحبه ويرضاه
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