
 0202واصولو الفقو  –المحاضرة الرابعة للمرحلة االولى مادة السيرة 

 عرض اإلسالـ علي القبائل واألفراد 
 

عليو وسلم إلى اهلل صلى اهلل ـ ػ عاد رسوؿ  619في ذى القعدة سنة عشر من النبوة ػ في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 
اف الناس يأتوف إلى مكة رجاال، وعلى كل ضامر مكة؛ ليستأنف عرض اإلسالـ على القبائل واألفراد، والقتراب الموسم ك

اهلل في أياـ معلومات، فانتهز رسوؿ اهلل يأتين من كل فج عميق ألداء فريضة الحج، وليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم 
لسنة عليو وسلم ىذه الفرصة، فأتاىم قبيلة قبيلة يعرض عليهم اإلسالـ ويدعوىم إليو ، كما كاف يدعوىم منذ ااهلل صلى 

   . بواهلل الرابعة من النبوة ، وقد بدأ يطلب منهم من ىذه السنة ػ العاشرة ػ أف يؤووه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثو 
  

 القبائل التي عرض عليها اإلسالـ 
 

  : سو عليهمعليو وسلم، ودعاىم وعرض نفاهلل صلى اهلل وكاف ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاىم رسوؿ   : قاؿ الزىرى
بنو عامر بن ص ع ص ع ة، وم ح ار ب بن خ ص ف ة، وفزارة، وغساف، ومرة، وحنيفة، وسليم، وع ب س، وبنو نصر، وبنو الب ك اء، 

ر ة، والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد    . وكندة، وكلب، والحارث بن كعب، وع ذ 
 

في سنة واحدة وال في موسم واحد، بل إنما كاف ما بين  وىذه القبائل التي سماىا الزىرى لم يكن عرض اإلسالـ عليها
وال يمكن تسمية سنة معينة لعرض اإلسالـ على قبيلة معينة، ولكن   . السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة

   . األكثر كاف في السنة العاشرة
 

ذا العرض فقد ذكرىا ابن إسحاؽ، ونلخصها فيما أما كيفية عرض اإلسالـ على ىذه القبائل، وكيف كانت ردودىم على ى
   : يلي
 
وعرض عليهم اهلل ، فدعاىم إلى اهلل بنو عبد   : عليو وسلم إلى بطن منهم يقاؿ لهماهلل أتى النبي صلى   : ػ بنو كلب 1

   . ما عرض عليهم، فلم يقبلوا منو  ( قد أحسن اسم أبيكماهلل ، إف اهلل يا بني عبد  )   : نفسو، حتى إنو ليقوؿ لهم
   . ، وعرض عليهم نفسو، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليو رد ا منهماهلل أتاىم في منازلهم فدعاىم إلى   : ػ بنو حنيفة 0
، اهلل و   :  [ رجل منهم ] ، وعرض عليهم نفسو، فقاؿ بػ ي ح ر ة بن ف ر اس اهلل فدعاىم إلى   : ػ وأتى إلى بني عامر بن صعصعة 3

على من اهلل أرأيت إف نحن بايعناؾ على أمرؾ، ثم أظهرؾ   : ي أخذت ىذا الفتى من قريش ألكلت بو العرب، ثم قاؿلو إن
أفػ تػ ه د ؼ  نحورنا للعرب دونك،   : ، فقاؿ لو ( ، يضعو حيث يشاءاهلل األمر إلى  )   : قاؿ  ؟ خالفك أيكوف لنا األمر من بعدؾ



   . ال حاجة لنا بأمرؾ، فأبوا عليو كاف األمر لغيرنا،اهلل  فإذا أظهرؾ 
 

جاءنا فتى من قريش من بني عبد   : ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواؼ الموسم لكبر سنو، وقالوا لو
يا   : المطلب يزعم أنو نبى، يدعونا إلى أف نمنعو ونقـو معو، ونخرج بو إلى بالدنا، فوضع الشيخ يديو على رأسو ثم قاؿ

والذي نفس فالف بيده ما تػ ق و ل ها إسماعيلى قط، وإنها لحق، فأين   ؟ ىل لذ ن اب اىا من م ط ل ب  ؟ عامر وىل لها من ت ال ؼبني 
   .  ؟ رأيكم كاف عنكم

 

 المؤمنوف من غير أىل مكة 
اص، وحصل من عليو وسلم اإلسالـ على القبائل والوفود، عرض على األفراد واألشخاهلل صلى اهلل وكما عرض رسوؿ 

   : بعضهم على ردود صالحة، وآمن بو عدة رجاؿ بعد ىذا الموسم بقليل، وىاؾ نبذة منهم
 
   : ػ سويد بن الصامت 1

لجلده وشعره وشرفو ونسبو، جاء مكة حاج ا أو معتمر ا، فدعاه   [ الكامل ] كاف شاعر ا لبيب ا، من سكاف يثرب، يسميو قومو 
عليو اهلل صلى اهلل فقاؿ لو رسوؿ   . لعل الذي معك مثل الذي معى  : لم إلى اإلسالـ، فقاؿعليو وساهلل صلى اهلل رسوؿ 
  : عليو وسلماهلل صلى اهلل فعرضها، فقاؿ لو رسوؿ   .  ( اعرضها علي   )   : قاؿ  . حكمة لقماف  : قاؿ  (  ؟ وما الذي معك )   : وسلم

صلى اهلل ، فتال عليو رسوؿ  ( تعالى علي ، ىو ىدى ونوراهلل قرآف أنزلو  إف ىذا لكالـ حسن، والذي معى أفضل من ىذا؛ ) 
فلما قدـ المدينة لم يلبث أف قتل في   . إف ىذا لقوؿ حسن  : عليو وسلم القرآف، ودعاه إلى اإلسالـ، فأسلم، وقاؿاهلل 

   . ية عشرة من النبوةواألغلب أنو أسلم في أوائل السنة الحاد  . وقعة بين األوس والخزرج قبل يـو بعاث
 
   : ػ إياس بن معاذ 0

كاف غالم ا حدثا من سكاف يثرب، قدـ في وفد من األوس، جاءوا يلتمسوف الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، 
من النبوة؛ إذ كانت نيراف العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين ػ وكاف األوس  11وذلك قبيل حػرب بعاث في أوائل سنة 

ىل لكم  )   : عليو وسلم بمقدمهم جاءىم، فجلس إليهم، وقاؿ لهماهلل صلى اهلل ل عدد ا من الخزرج ػ فلما علم رسوؿ أق
وال يشركوا بو اهلل ، بعثنى إلى العباد، أدعوىم إلى أف يعبدوا اهلل أنا رسوؿ  )   : قاؿ  ؟ وما ذاؾ  : فقالوا  (  ؟ في خير مما جئتم لو

، ىذا و   : فقاؿ إياس بن معاذ  . ، ثم ذكر لهم اإلسالـ، وتال عليهم القرآف ( لكتابشيئ ا، وأنزؿ علي  ا خير مما اهلل أي قـو
دعنا   : جئتم لو، فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع ػ رجل من الوفد ػ حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجو إياس، وقاؿ

عليو وسلم، وانصرفوا إلى المدينة من غير أف ينجحوا اهلل صلى  اهللفلعمرى لقد جئنا لغير ىذا، فصمت إياس، وقاـ رسوؿ 
   . في عقد حلف مع قريش

 



وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أف ىلك، وكاف يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موتو، فال يشكوف أنو مات 
   . مسلم ا

 
   : ػ أبو ذر الغفاري 3

عليو وسلم بسويد بن الصامت وإياس اهلل لى يثرب خبر مبعث النبي صلى وكاف من سكاف نواحي يثرب، ولعلو لما بلغ إ
   . بن معاذ، وقع في أذف أبي ذر أيض ا، وصار سبب ا إلسالمو

 
كنت رجال  من غفار، فبلغنا أف رجال  قد خرج بمكة يزعم أنو نبى، فقلت    : قاؿ أبو ذر  : روى البخاري عن ابن عباس قاؿ

، لقد رأيت اهلل و   : فقاؿ  ؟ ما عندؾ  : لرجل وكلمو، وائتنى بخبره، فانطلق فلقيو، ثم رجع، فقلتانطلق إلى ىذا ا  : ألخي
لم تشفنى من الخبر، فأخذت جراب ا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت ال   : رجال  يأمر بالخير، وينهي عن الشر، فقلت لو

  : قاؿ  ؟ كأف الرجل غريب   : فقاؿ  . فمر بى علي    : قاؿ  . لمسجدأعرفو، وأكره أف أسأؿ عنو، وأشرب من ماء زمـز وأكوف في ا
فلما أصبحت غدوت إلى   . فانطلق إلى المنزؿ، فانطلقت معو ال يسألنى عن شيء وال أسألو وال أخبره  : فقاؿ  . نعم  : قلت

  : قاؿ  ؟ ؿ للرجل يعرؼ منزلو بعدأما نا  : فمر بى علي  فقاؿ  : قاؿ  . المسجد ألسأؿ عنو، وليس أحد يخبرنى عنو بشيء
  : إف كتمت علي  أخبرتك، قاؿ : قلت لو  : قاؿ  ؟ وما أقدمك ىذه البلدة  ؟ ما أمرؾ  : فقاؿ  : فانطلق معي، قاؿ  : قاؿ  . ال  : قلت

ولم يشفنى من ، فأرسلت أخي يكلمو فرجع اهلل بلغنا أنو قد خرج ىاىنا رجل يزعم أنو نبى   : قلت لو  : فإني أفعل، قاؿ
   . الخبر، فأردت أف ألقاه

 
ا أخافو عليك قمت إلى الحائط    . أما إنك قد رشدت  : فقاؿ لو ىذا وجهي إليو، ادخل حيث أدخل فإني إف رأيت أحد 

فقلت  . عليو وسلماهلل فمضى ومضيت معو حتى دخل، ودخلت معو على النبي صلى   . كإني أصلح نعلى، وامض أنت
يا أبا ذر، اكتم ىذا األمر، وارجع إلى بلدؾ، فإذا بلغك  )   : فعرضو، فأسلمت مكإني ، فقاؿ لي  . اإلسالـ اعرض علي   : لو

يا معشر   : والذي بعثك بالحق ألصرخن بها بين أظهرىم، فجئت إلى المسجد، وقريش فيو ، فقلت  : فقلت  .  ( ظهورنا فأقبل
فقاموا، فضربت   . قوموا إلى ىذا الصابئ  : ف محمد ا عبده ورسولو ، فقالوا، وأشهد أاهلل قريش، إني أشهد أف ال إلو إال 

ومتجركم وممركم على غفار،   ؟ ويلكم تقتلوف رجال  من غفار  : ألموت، فأدركنى العباس فأكب علي ، ثم أقبل عليهم فقاؿ
قوموا إلى ىذا الصابئ، فصنع بي ما   : فقالوا  . فلما أف أصبحت الغد، رجعت، فقلت مثل ما قلت باألمس  . فأقلعوا عنى

   . صنع باألمس، فأدركني العباس، فأكب علي  وقاؿ مثل مقالتو باألمس
 
   : ػ ط ف ي ل بن عمرو الد و سى 4

كاف رجال  شريف ا، شاعر ا لبيب ا، رئيس قبيلة دوس، وكانت لقبيلتو إمارة أو شبو إمارة في بعض نواحى اليمن، قدـ مكة في 
يا طفيل، إنك قدمت   : ن النبوة، فاستقبلو أىلها قبل وصولو إليها، وبذلوا لو أجل تحية وأكـر تقدير، وقالوا لوم 11عاـ 



بالدنا، وىذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرؽ جماعتنا، وشتت أمرنا، وإنما قولو كالسحر، يفرؽ بين الرجل 
جػو، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فال تكلمو وال تسمعن وأبيو، وبين الرجل وأخيو ، وبين الرجل وزو 

   . منو شيئ ا
 

ما زالوا بي حتى أجمعت أال أسمع منو شيئ ا، وال أكلمو، حتى حشوت أذنى حين غدوت إلى المسجد  اهلل فو   : يقوؿ طفيل
فإذا ىو قائم يصلى عند الكعبة، فقمت قريب ا منو، فغدوت إلى المسجد   : ك ر س ف ا؛ فرق ا من أف يبلغنى شيء من قولو، قاؿ

إني رجل لبيب شاعر؛ ما اهلل واثكل أمي، و   : إال أف يسمعنى بعض قولو، فسمعت كالم ا حسن ا، فقلت في نفسىاهلل فأبي 
بيح ا تركتو، فإف كاف حسن ا قبلتو، وإف كاف ق  ؟ يخفي علي  الحسن من القبيح، فما يمنعنى أف أسمع من ىذا الرجل ما يقوؿ

فمكثت حتى انصرؼ إلى بيتو فاتبعتو، حتى إذا دخل بيتو دخلت عليو، فعرضت عليو قصة مقدمى، وتخويف الناس إياي، 
اهلل فو   . اعرض علي  أمرؾ، فعرض علي  اإلسالـ، وتال علي  القرآف  : وسد األذف بالكرسف، ثم سماع بعض كالمو، وقلت لو

إني مطاع في قومى،   :  أمر ا أعدؿ منو، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت لوما سمعت قوال  قط أحسن منو، وال
   . أف يجعل لى آية، فدعااهلل وراجع إليهم، وداعيهم إلى اإلسالـ، فادع 

 
ىذه   : أخشى أف يقولوا  . ـ في غير وجهياهلل   : نور ا في وجهو مثل المصباح، فقاؿاهلل وكانت آيتو أنو لما دنا من قومو جعل 

مثلة، فتحوؿ النور إلى سوطو، فدعا أباه وزوجتو إلى اإلسالـ فأسلما، وأبطأ عليو قومو في اإلسالـ، لكن لم يزؿ بهم حتى 
ا يـو اليمامة    . ىاجر بعد الخندؽ، ومعو سبعوف أو ثمانوف بيت ا من قومو، وقد أبلى في اإلسالـ بالء حسن ا، وقتل شهيد 

 
م اد األزدى 5    : ػ ض 

لو   : إف محمد ا مجنوف، فقاؿ  : من أز د  ش ن وء ة من اليمن، وكاف يرقى من ىذا الريح، قدـ مكة فسمع سفهاءىا يقولوف كاف
فقاؿ رسوؿ   ؟ يا محمد، إني أرقى من ىذا الريح، فهل لك  : يشفيو على يدى، فلقيو، فقاؿاهلل إني أتيت ىذا الرجل لعل 

فال مضل لو، ومن يضللو فال ىادى لو، وأشهد اهلل لحمد هلل نحمده ونستعينو، من يهده إف ا )   : عليو وسلماهلل صلى اهلل 
   .  ( أما بعد  . وحده ال شريك لو، وأشهد أف محمد ا عبده ورسولواهلل أف ال إلو إال 

 
د سمعت قوؿ لق  : عليو وسلم ثالث مرات، فقاؿاهلل صلى اهلل أعد علي  كلماتك ىؤالء، فأعادىن عليو رسوؿ   : فقاؿ

الكهنة، وقوؿ السحرة، وقوؿ الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك ىؤالء، ولقد بلغن قاموس البحر، ىات يدؾ أبايعك على 
   . اإلسالـ، فبايعو

  

 ست نسمات طيبة من أىل يثرب 
اف ما تحولت ـ ػ وجدت الدعوة اإلسالمية بذور ا صالحة، سرع602من النبوة ػ يوليو سنة  11وفي موسم الحج من سنة 



إلى شجرات باسقات، اتقى المسلموف في ظاللها الوارفة لفحات الظلم والعدواف حتى تغير مجرى األحداث وتحوؿ خط 
   . التاريخ

 
أنو كاف يخرج اهلل عليو وسلم إزاء ما كاف يلقى من أىل مكة من التكذيب والصد عن سبيل اهلل وكاف من حكمتو صلى 

   . ، حتى ال يحوؿ بينو وبينهم أحد من أىل مكة المشركينإلى القبائل في ظالـ الليل
 

وقد دارت بين أبي بكر   . فخرج ليلة ومعو أبو بكر وعلى، فمر على منازؿ ذ ى ل وشيباف بن ثعلبة ، وكلمهم في اإلسالـ
   . سالـوبين رجل من ذىل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيباف بأرجى األجوبة، غير أنهم توقفوا في قبوؿ اإل

 
عليو وسلم بعقبة منى، فسمع أصوات رجاؿ يتكلموف فعمدىم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من اهلل صلى اهلل ثم مر رسوؿ 

   : شباب يثرب كلهم من الخزرج، وىم
 
   .  [ من بني النجار ] ػ أسعد بن ز ر ارة  1
   .  [ من بني النجار ] ػ عوؼ بن الحارث بن رفاعة ابن ع ف راء  0
   .  [ من بني ز ر ي ق ] ػ رافع بن مالك بن الع ج الف  3
   .  [ من بني سلمة ] ػ ق ط ب ة بن عامر بن حديدة  4
   .  [ من بني ح ر اـ بن كعب  ] ػ ع ق ب ة بن عامر بن نابي  5
   .  [ من بني عبيد بن غ ن م  ] بن ر ئاب اهلل ػ جابر بن عبد  6
 

نهم كانوا يسمعوف من حلفائهم من يهود المدينة، إذا كاف بينهم شيء، أف نبي ا من األنبياء وكاف من سعادة أىل يثرب أ
   . مبعوث في ىذا الزماف سيخرج، فنتبعو، ونقتلكم معو قتل عاد وإـر

 
أي   (  ؟ والى اليهودمن م )   : نفر من الخزرج، قاؿ  : قالوا  (  ؟ من أنتم )   : عليو وسلم قاؿ لهماهلل صلى اهلل فلما لحقهم رسوؿ 

بلى، فجلسوا معو، فشرح لهم حقيقة اإلسالـ ودعوتو،   : قالوا  (  ؟ أفال تجلسوف أكلمكم )   : قاؿ  . نعم  : حلفائهم، قالوا
، إنو للنبى الذي توعدكم بو يهود، اهلل تعلموف و   : فقاؿ بعضهم لبعض  . عز وجل، وتال عليهم القرآفاهلل ودعاىم إلى  يا قـو

   .  تسبقنكم إليو، فأسرعوا إلى إجابة دعوتو، وأسلموافال
 

وكانوا من عقالء يثرب، أنهكتهم الحرب األىلية التي مضت قريب ا، والتي ال يزاؿ لهيبها مستعر ا، فأملوا أف تكوف دعوتو 
بك، اهلل سى أف يجمعهم إنا قد تركنا قومنا وال قـو بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فع  : سبب ا لوضع الحرب، فقالوا



عليك فال رجل اهلل فسنقدـ عليهم، فندعوىم إلى أمرؾ، ونعرض عليهم الذي أجبناؾ إليو من ىذا الدين ، فإف يجمعهم 
   . أعز منك

 
صلى اهلل ولما رجع ىؤالء إلى المدينة حملوا إليها رسالة اإلسالـ، حتى لم تبق دار من دور األنصار إال وفيو ذكر رسوؿ 

   . عليو وسلماهلل 
  

 عليو وسلم بعائشة اهلل صلى اهلل استطراد ػ زواج رسوؿ 
عنها وىي اهلل عليو وسلم عائشة الصديقة رضي اهلل صلى اهلل من النبوة ػ تزوج رسوؿ  11وفي شواؿ من ىذه السنة ػ سنة 

 . نبنت ست سنين وبني بها بالمدينة في شواؿ في السنة األولى من الهجرة وىي بنت تسع سني



 اإلسػػراء والمعػػراج 
  

عليو وسلم يمػر بهذه المرحلة، وأخذت الدعوة تشق طريق ا بين النجاح واالضطهػاد، وبػدأت نجػـو اهلل وبينما النبي صلى 
   : واختلف في تعيين زمنو على أقواؿ شتى  . األمل تتلمح في آفاؽ بعيدة، وقع حادث اإلسراء والمعػراج

 
   . فيها بالنبوة، واختاره الطبرىاهلل سراء في السنة التي أكرمو كاف اإل   : ػ فقيل 1
   . كاف بعد المبعث بخمس سنين، رجح ذلك النووى والقرطبى   : ػ وقيل 0
   . من النبوة 12كاف ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة    : ػ وقيل 3
   . من النبوة 10قبل الهجرة بستة عشر شهر ا، أي في رمضاف سنة   : ػ وقيل 4
   . من النبوة 13قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحـر سنة   : ػ وقيل 5
   . من النبوة 13قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع األوؿ سنة   : ػ وقيل 6

بل أف عنها توفيت في رمضاف سنة عشر من النبوة، وكانت وفاتها قاهلل و ر د ت  األقواؿ  الثالثة األوؿ بأف خديجة رضي 
أما األقواؿ الثالثة الباقية فلم أجد ما   . وال خالؼ أف فرض الصلوات الخمس كاف ليلة اإلسراء  . تفرض الصلوات الخمس

ا ا منها، غير أف سياؽ سورة اإلسراء يدؿ على أف اإلسراء متأخر جد     . أرجح بو واحد 
 

   : زوروى أئمة الحديث تفاصيل ىذه الوقعة، وفيما يلي نسردىا بإيجا
 

عليو وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحراـ إلى بيت المقدس، راكب ا اهلل صلى اهلل أسرى برسوؿ   : قاؿ ابن القيم
   . على البػ ر اؽ، صحبة جبريل عليهما الصالة والسالـ، فنزؿ ىناؾ، وصلى باألنبياء إمام ا، وربط البراؽ بحلقة باب المسجد

 
بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح لو جبريل ففتح لو، فرأي ىنالك آدـ أبا البشر، ثم عرج بو تلك الليلة من 

   . أرواح السعداء عن يمينو، وأرواح األشقياء عن يسارهاهلل فسلم عليو، فرحب بو ورد عليو السالـ، وأقر بنبوتو، وأراه 
 

زكريا وعيسى ابن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليو ثم عرج بو إلى السماء الثانية، فاستفتح لو، فرأي فيها يحيى بن 
   . ورحبا بو، وأقر ا بنبوتو

   . ثم عرج بو إلى السماء الثالثة، فرأي فيها يوسف، فسلم عليو فرد عليو ورحب بو، وأقر بنبوتو
   . وتوثم عرج بو إلى السماء الرابعة، فرأي فيها إدريس، فسلم عليو، فرد عليو، ورحب بو، وأقر بنب

   . ثم عرج بو إلى السماء الخامسة، فرأي فيها ىاروف بن عمراف، فسلم عليو، فرد عليو ورحب بو، وأقر بنبوتو
   . ثم عرج بو إلى السماء السادسة، فلقى فيها موسى بن عمراف، فسلم عليو، فرد عليو ورحب بو، وأقر بنبوتو



أبكى؛ ألف غالم ا بعث من بعدى يدخل الجنة من أمتو أكثر مما   : اؿفق  ؟ ما يبكيك   : فلما جاوزه بكى موسى، فقيل لو
   . يدخلها من أمتى

 
   . ثم عرج بو إلى السماء السابعة، فلقى فيها إبراىيم عليو السالـ، فسلم عليو، فرد عليو، ورحب بو، وأقر بنبوتو

 
ها مثل آذاف الفيلة، ثم غشيها فراش من ذىب، ونور ثم رفع إلى سدرة المنتهى، فإذا نػ بػ ق ها مثل ق ال ؿ ى ج ر، وإذا ورق

ثم رفع لو البيت المعمور، وإذا ىو يدخلو كل يـو   . يستطيع أف يصفها من حسنهااهلل وألواف، فتغيرت، فما أحد من خلق 
تى ظهر وعرج بو ح  . ثم أدخل الجنة، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك  . سبعوف ألف ملك ثم ال يعودوف

   . لمستوى يسمع فيو ص ر يف األقالـ
 

ثم عرج بو إلى الجب ار جل جاللو، فدنا منو حتى كاف قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليو 
إف أمتك ال تطيق   : قاؿ  .  [ بخمسين صالة]   : قاؿ  ؟ بم أمرؾ ربك  : خمسين صالة، فرجع حتى مر  على موسى فقاؿ لو

أف نعم إف شئت، فعال   : لك، ارجع إلى ربك فاسألو التخفيف ألمتك، فالتفت إلى جبريل، كأنو يستشيره في ذلك، فأشارذ
بو جبريل حتى أتى بو الجبار تبارؾ وتعالى، وىو في مكانو ػ ىذا لفظ البخاري في بعض الطرؽ ػ فوضع عنو عشر ا، ثم أنزؿ 

عز وجل، حتى اهلل ربك فاسألو التخفيف، فلم يزؿ يتردد بين موسى وبين  ارجع إلى  : حتى مر بموسى، فأخبره، فقاؿ
، فلما بعد  [ قد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم]   : جعلها خمس ا، فأمره موسى بالرجوع وسؤاؿ التخفيف، فقاؿ

   . انتهي  . قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى  : نادى مناد
 

عليو وسلم ربو تبارؾ وتعالى، ثم ذكر كالم ا البن تيمية بهذا الصدد، وحاصل اهلل رؤيتو صلى  ثم ذكر ابن القيم خالف ا في
، وىو قوؿ لم يقلو أحد من الصحابة وما نقل عن ابن عباس من رؤيتو مطلق ا   . البحث أف الرؤية بالعين لم تثبت أصال 

   . ورؤيتو بالفؤاد فاألوؿ ال ينافي الثاني
 

فهو غير الدنو الذي في قصة اإلسراء، فإف الذي   [ 8 : النجم ]   { ث م  د ن ا فػ ت د ل ى }   : و تعالى في سورة النجموأما قول  : ثم قاؿ
في سورة النجم ىو دنو جبريل وتدليو، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياؽ يدؿ عليو، وأما الدنو والتدلى في حديث 

بارؾ وتعالى وتدليو، وال تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيو أنو رآه نزلة أخرى اإلسراء فذلك صريح في أنو دنو الرب ت
مرة في األرض، ومرة عند سدرة   : عليو وسلم على صورتو مرتيناهلل وىذا ىو جبريل، رآه محمد صلى   . عند سدرة المنتهى

   . انتهى  . أعلماهلل المنتهى، و 
 

عليو وسلم في اهلل عليو وسلم شق في ىذه المرة أيض ا، وقد رأى النبي صلى اهلل وقد جاء في بعض الطرؽ أف صدره صلى 



   : ىذه الػرحلة أمور ا عديدة
 

   . ىديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك  : عرض عليو اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل
 

النيل والفرات،   : راف ظاىراف ونهراف باطناف، فالظاىراف ىمانه  : ورأي أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى
اهلل ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن اإلسالـ من ىذين القطرين، و   . نهراف في الجنة  : والباطناف  . عنصرىما

   . أعلم
 

   . رأي الجنة والنار ورأى مالك ا خازف النار، وىو ال يضحك، وليس على وجهو بشر وال بشاشة، وكذلك
 

ورأى أكلة أمواؿ اليتامى ظلم ا لهم مشافر كمشافر اإلبل، يقذفوف في أفواىهم قطع ا من نار كاألفهار، فتخرج من 
   . أدبارىم

 
ورأى أكلة الربا لهم بطوف كبيرة ال يقدروف ألجلها أف يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آؿ فرعوف حين يعرضوف على النار 

   . همفيطأون
 

   . ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبو لحم غث منتن، يأكلوف من الغث المنتن، ويتركوف الطيب السمين
 

   . ورأى النساء الالتى يدخلن على الرجاؿ من ليس من أوالدىم، رآىن معلقات بثديهن
 

د  لهم، وشرب ماءىم من إناء مغطى وىم نائموف، ثم ورأى عير ا من أىل مكة في اإلياب والذىاب، وقد دلهم على بعير ن  
   . ترؾ اإلناء مغطى، وقد صار ذلك دليال  على صدؽ دعواه في صباح ليلة اإلسراء

 
عز وجل من آياتو الكبرى، فاشتد اهلل عليو وسلم في قومو أخبرىم بما أراه اهلل صلى اهلل فلما أصبح رسوؿ   : قاؿ ابن القيم

لو، حتى عاينو، فطفق يخبرىم عن اهلل واستضرارىم عليو، وسألوه أف يصف لهم بيت المقدس، فجاله  تكذيبهم لو وأذاىم
آياتو، وال يستطيعوف أف يردوا عليو شيئ ا، وأخبرىم عن عيرىم في مسراه ورجوعو، وأخبرىم عن وقت قدومها، وأخبرىم 

   . نفور ا، وأبي الظالموف إال كفور ا عن البعير الذي يقدمها، وكاف األمر كما قاؿ، فلم يزدىم ذلك إال 
 

   . عنو صديق ا؛ لتصديقو ىذه الوقعة حين كذبها الناساهلل س مى أبو بكر رضي   : يقاؿ



 
في األنبياء، اهلل وىذه سنة   [ 1  : اإلسراء ]   { ل ن ر ي و  م ن  آي ات ن ا }   : وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل ىذه الرحلة ىو قولو تعالى

  : ، وقاؿ لموسى عليو السالـ [ 75 : األنعاـ ]   { و ك ذ ل ك  ن ر ي إ بػ ر اى يم  م ل ك وت  الس م او ات  و األ ر ض  و ل ي ك وف  م ن  ال م وق ن ين   }   : اؿق
فبعد استناد علـو   { ك وف  م ن  ال م وق ن ين  و ل ي   }   : ، وقد بين مقصود ىذه اإلراءة بقولو [ 03 : طو ]   { ل ن ر ي ك  م ن  آي ات ن ا ال ك بػ ر ى } 

ما اهلل األنبياء إلى رؤية اآليات يحصل لهم من عين اليقين ما ال يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملوف في سبيل 
   . لعذابال يتحمل غيرىم، وتصير جميع قوات الدنيا عندىم كجناح بعوضة ال يعبأوف بها إذا ما تدوؿ عليهم بالمحن وا

 
والحكم واألسرار التي تكمن وراء جزئيات ىذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن ىنا حقائق بسيطة 
تتفجر من ينابيع ىذه الرحلة المباركة، وتتدفق إلى حدائق أزىار السيرة النبوية ػ على صاحبها الصالة والسالـ والتحية ػ 

   : جازأرى أف أسجل بعض ا منها باإلي
 

ذكر قصة اإلسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم اهلل يرى القارئ في سورة اإلسراء أف 
، فربما يظن القارئ أف اآليتين ليس بينهما ارتباط، واألمر ليس كذلك، فإف  اهلل نبههم بأف ىذا القرآف يهدى للتى ىي أقـو

لى أف اإلسراء إنما وقع إلى بيت المقدس؛ ألف اليهود سيعزلوف عن منصب قيادة األمة تعالى يشير بهذا األسلوب إ
سينقل ىذا المنصب فعال إلى اهلل اإلنسانية؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي ال مجاؿ بعدىا لبقائهم على ىذا المنصب، وإف 

فقد آف أواف انتقاؿ القيادة الروحية من أمة إلى  عليو وسلم ويجمع لو مركزى الدعوة اإلبراىيمية كليهما،اهلل رسولو صلى 
أمة؛ من أمة مألت تاريخها بالغدر والخيانة واإلثم والعدواف، إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، وال يزاؿ رسولها يتمتع بوحى 

   . القرآف الذي يهدى للتى ىي أقـو
 

ىذا السؤاؿ يكشف الغطاء عن حقيقة   ؟ ا بين الناسولكن كيف تنتقل ىذه القيادة، والرسوؿ يطوؼ في جباؿ مكة مطرود  
أخرى، وىي أف عهد ا من ىذه الدعوة اإلسالمية قد أوشك إلى النهاية والتماـ، وسيبدأ عهد آخر جديد يختلف عن األوؿ 

ل ك  و إ ذ ا أ ر د    } في مجراه، ولذلك نرى بعض اآليات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين  ن ا أ ف نػ ه 
ن ا  ل ك  م ير ا و ك م  أ ى  ر ف يه ا فػ ف س ق وا  ف يه ا ف ح ق  ع ل يػ ه ا ال ق و ؿ  ف د م ر ن اى ا ت د  م ن  ال ق ر وف  م ن بػ ع د  ن وح  و ك ف ى ب ر ب ك  ب ذ ن وب  قػ ر ي ة  أ م ر ن ا م تػ 

ير ا ا ب ص   ً وبجنب ىذه اآليات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودىا   [ 17، 16 : اإلسراء ]   { ع ب اد ه  خ ب ير 
ومبادئها التي يبتنى عليها مجتمعهم اإلسالمى، كأنهم قد أووا إلى أرض امتلكوا فيها أمورىم من جميع النواحى، وكونوا 

سيجد ملجأ ومأمن ا يستقر فيو  عليو وسلماهلل وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع، ففيو إشارة إلى أف الرسوؿ صلى 
   . ىذا سر من أسرار ىذه الرحلة المباركة، يتصل ببحثنا فآثرنا ذكره  . أمره، ويصير مركز ا لبث دعوتو في أرجاء الدنيا

 
   . أعلماهلل وألجل ىذه الحكمة وأمثالها نرى أف اإلسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة األولى أو بين العقبتين، و 



 بيعة العقبة األولى 
 سفير اإلسالـ في المدينة 

 النجاح المغتبط 
 بيعة العقبة الثانية 

 ية بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسئول
 بنود البيعة 

 التأكيد من خطورة البيعة 
 عقد البيعة 

 اثنا عشر نقيب ا 
 شيطاف يكتشف المعاىدة 

 استعداد األنصار لضرب قريش 
 قريش تقدـ االحتجاج إلى رؤساء يثرب 

 تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين 
  

 
 بيعة العقبة األولى 

 
عليو وسلم اهلل صلى اهلل من النبوة، ووعدوا رسوؿ  11قد ذكرنا أف ستة نفر من أىل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 

   . بإبالغ رسالتو في قومهم
 

، 601من النبوة، يوليو سنة  10موسم الحج سنة  وكاف من جراء ذلك أف جاء في الموسم التالي ػ ـ ػ اثنا عشر رجال 
عليو وسلم في العاـ السابق ػ والسادس الذي لم يحضر اهلل صلى اهلل فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد التقوا برسوؿ 

   : بن ر ئاب ػ وسبعة سواىم، وىماهلل ىو جابر بن عبد 
 
   [ من الخزرج ] ن بني النجار ػ معاذ بن الحارث، ابن عفراء م 1
و اف بن عبد القيس من بني ز ر ي ق 0    [ من الخزرج ]   . ػ ذ ك 
   [ من الخزرج ] ػ عبادة بن الصامت من بني غ ن م  3
   [ من الخزرج ] ػ يزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غنم  4
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   [ من الخزرج ] ػ العباس بن ع ب ادة بن ن ض ل ة من بني سالم  5
   .  [ من األوس ] ػ أبو اله ي ث م بن التػ يػ ه اف من بني عبد األشهل  6
   .  [ من األوس ] ػ ع و ي م بن ساعدة من بني عمرو بن ع و ؼ  7
 

   . األخيراف من األوس، والبقية كلهم من الخزرج
 

، أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد عليو وسلم عند العقبة بمنى فبايعوه بيعة النساءاهلل صلى اهلل التقى ىؤالء برسوؿ 
   . الحديبية

 
شيئ ا، اهلل تعالوا بايعوني على أال تشركوا ب]   : عليو وسلم قاؿاهلل صلى اهلل روى البخاري عن عبادة بن الصامت أف رسوؿ 

ي في معروؼ، فمن وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصون
، ومن أصاب من ذلك شيئ ا فعوقب بو في الدنيا، فهو لو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئ ا اهلل وفي منكم فأجره على 

   . فبايعناه ػ على ذلك  : فبايعتو ػ وفي نسخة  : قػػاؿ  .  [ ؛ إف شاء عاقبو، وإف شاء عفا عػنواهلل ، فأمػره إلى اهلل فستره 
  

 في المدينة  سفير اإلسالـ
عليو وسلم مع ىؤالء المبايعين أوؿ سفير في يثرب؛ ليعلم اهلل وبعد أف تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى 

المسلمين فيها شرائع اإلسالـ، ويفقههم في الدين، وليقـو بنشر اإلسالـ بين الذين لم يزالوا على الشرؾ، واختار لهذه 
   . عنواهلل ـ من السابقين األولين، وىو م ص ع ب بن ع م ي ر العبدرى رضي السفارة شاب ا من شباب اإلسال

  

 النجاح المغتبط 
نزؿ مصعب بن عمير على أسعد بن ز ر ارة، وأخذا يبثاف اإلسالـ في أىل يثرب بجد وحماس، وكاف مصعب يػ ع ر ؼ 

   . بالمقرئ
 

ج بو يوم ا يريد دار بني عبد األشهل ودار بني ظ ف ر، فدخال ومن أروع ما يروى من نجاحو في الدعوة أف أسعد بن زرارة خر 
بئر م ر ؽ، واجتمع إليهما رجاؿ من المسلمين ػ وسعد بن معاذ   : في حائط من حوائط بني ظفر، وجلسا على بئر يقاؿ لها

اذىب إلى   : ألسيد وأ س ي د بن ح ض ي ر سيدا قومهما من بني عبد األشهل يومئذ على الشرؾ ػ فلما سمعا بذلك قاؿ سعد
ىذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرىما، وانههما عن أف يأتيا دارينا، فإف أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولوال ذلك 

   . لكفيتك ىذا



 
إف   : فيو، قاؿ مصعباهلل ىذا سيد قومو قد جاءؾ فاصدؽ   : فأخذ أسيد حربتو وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قاؿ لمصعب

اعتزالنا إف كانت لكما   ؟ تسفهاف ضعفاءنا  ؟ ما جاء بكما إلينا  : وجاء أسيد فوقف عليهما متشتم ا، وقاؿ  . يجلس أكلمو
  : أو تجلس فتسمع، فإف رضيت أمرا قبلتو، وإف كرىتو كف عنك ما تكره، فقاؿ  : بأنفسكما حاجة، فقاؿ لو مصعب

لعرفنا في وجهو اإلسالـ قبل أف اهلل فو   : قاؿ  . سالـ، وتال عليو القرآفأنصفت، ثم ركز حربتو وجلس، فكلمو مصعب باإل
   ؟ كيف تصنعوف إذا أردتم أف تدخلوا في ىذا الدين   ؟ ما أحسن ىذا وأجملو  : يتكلم، في إشراقو وتهللو، ثم قاؿ

 
، وطهر ثوبو وتشهد وصلى ركعتين، فقاـ واغتسل  . تغتسل، وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى ركعتين  : قاال لو
إف ورائى رجال  إف تبعكما لم يتخلف عنو أحد من قومو، وسأرشده إليكما اآلف ػ سعد بن معاذ ػ ثم أخذ حربتو   : ثم قاؿ

لقد جاءكم بغير الوجو الذي ذىب بو من اهلل أحلف ب  : فقاؿ سعد  . وانصرؼ إلى سعد في قومو، وىم جلوس في ناديهم
   . عندكم

 
  : ما رأيت بهما بأس ا، وقد نهيتهما فقاالاهلل كلمت الرجلين، فو    : فقاؿ  ؟ ما فعلت  : فلما وقف أسيد على النادى قاؿ لو سعد

   . نفعل ما أحببت
 

فقاـ سعد   . وقد حدثت أف بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ػ وذلك أنهم قد عرفوا أنو ابن خالتك ػ ل ي خ ف ر وؾ
ا إنما أراد منو أف يسمع منهما،  مغضب ا للذى ذكر لو، فأخذ حربتو، وخرج إليهما، فلما رآىما مطمئنين عرؼ أف أسيد 

يا أبا أمامة، لوال ما بينى وبينك من القرابة ما ر م ت  ىذا منى، تغشانا اهلل و   : فوقف عليهما متشتم ا، ثم قاؿ ألسعد بن زرارة
   ؟ في دارنا بما نكره

 
سيد من ورائو قومو، إف يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد، فقاؿ مصعب لسعد اهلل جاءؾ و   : كاف أسعد قاؿ لمصعب  وقػد

قد أنصفت، ثم ركز حربتو   : فإف رضيت أمر ا قبلتو، وإف كرىتو عزلنا عنك ما تكره، قاؿ  ؟ أو تقعد فتسمع  : بن معاذ
في وجهػو اإلسالـ قبػل أف يتكلم، في إشػراقو وتهل لو، اهلل فعرفنػا و   : آف، قػاؿفعػرض عليػػو اإلسالـ، وقػرأ علػيو القػر   . فجلس
   . ففعل ذلك  . تغتسل، وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى ركعتين  : قاال  ؟ كيػف تصنػعوف إذا أسلمتػم   : ثػم قػاؿ

 
   . لقد رجع بغير الوجو الذي ذىب بواهلل نحلف ب  : ثم أخذ حربتو فأقبل إلى نادى قومو، فلما رأوه قالوا

 
فإف    : سيدنا وأفضلنا رأي ا، وأيمننا نقيبة، قاؿ  : قالوا  ؟ يا بني عبد األشهل، كيف تعلموف أمرى فيكم  : فلما وقف عليهم قاؿ

ا ومسلمة، إال رجل فما أمسى فيهم رجل وال امرأة إال مسلم    . ورسولواهلل كالـ رجالكم ونسائكم على  حراـ حتى تؤمنوا ب



واحد ػ وىو األ ص ي رـ  ػ تأخر إسالمو إلى يـو أحد، فأسلم ذلك اليـو وقاتل وقتل، ولم يسجد هلل سجدة، فقاؿ النبي صلى 
   .  [ عمل قليال  وأجر كثير ا]   : عليو وسلماهلل 
 

ور األنصار إال وفيها رجاؿ ونساء وأقاـ مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى اإلسالـ، حتى لم تبق دار من د
كاف فيهم قيس بن األسلت الشاعر ػ وكانوا يطيعونو ػ فوقف    . مسلموف، إال ما كاف من دار بني أمية بن زيد وخ ط م ة ووائل

   . بهم عن اإلسالـ حتى كاف عاـ الخندؽ سنة خمس من الهجرة
 

صلى اهلل ػ عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسوؿ  وقبل حلوؿ موسم الحج التالى ػ أي حج السنة الثالثة عشرة
   . عليو وسلم بشائر الفوز، ويقص عليو خبر قبائل يثرب، وما فيها من مواىب الخير، وما لها من قوة ومنعةاهلل 

  

 بيعة العقبة الثانية 
ك الحج بضع وسبعوف نفس ا من ـ ػ حضر ألداء مناس600في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة ػ يونيو سنة 

المسلمين من أىل يثرب،جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، وقد تساءؿ ىؤالء المسلموف فيما بينهم ػ وىم لم 
   ؟ عليو وسلم يطوؼ ويطرد في جباؿ مكة ويخاؼاهلل صلى اهلل حتى متى نترؾ رسوؿ   : يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق

 
عليو وسلم اتصاالت سرية أدت إلى اتفاؽ الفريقين على أف يجتمعوا في اهلل رت بينهم وبين النبي صلى فلما قدموا مكة ج

أوسط أياـ التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة األولى من منى، وأف يتم االجتماع في سرية تامة في ظالـ 
   . الليل

 
يقوؿ    . التاريخي الذي حوؿ مجرى األياـ في صراع الوثنية واإلسالـولنترؾ أحد قادة األنصار يصف لنا ىذا االجتماع 

   : عنواهلل كعب بن مالك األنصاري رضي 
 

عليو وسلم بالعقبة من أوسط أياـ التشريق، فلما فرغنا من الحج، وكانت اهلل صلى اهلل خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسوؿ 
بن عمرو بن ح ر اـ أبو جابر، سيد من ساداتنا، اهلل لم لها، ومعنا عبد عليو وساهلل صلى اهلل الليلة التي واعدنا رسوؿ 

يا أبا جابر، إنك   : وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا ػ وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا ػ فكلمناه وقلنا لو
ثم دعوناه إلى اإلسالـ،   . لنار غد اسيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيو أف تكوف حطبا ل

   . فأسلم وشهد معنا العقبة وكاف نقيب ا  : عليو وسلم إيانا العقبة، قاؿاهلل صلى اهلل وأخبرناه بميعاد رسوؿ 
 

اهلل صلى اهلل فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسوؿ   : قاؿ كعب



، وامرأتاف من علي و وسلم، نتسلل تسلل الق ط ا، مستخفين، حتى اجتمعنا في الش ع ب عند العقبة، ونحن ثالثة وسبعوف رجال 
   . نسائنا؛ ن س ي ب ة بنت كعب ػ أـ ع م ارة ػ من بني مازف بن النجار،وأسماء بنت عمرو ػ أـ منيع ػ من بني سلمة

 
العباس بن عبد المطلب ػ وىو يومئذ   : عليو وسلم حتى جاءنا، ومعو عمواهلل صلى اهلل فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسوؿ 

   . على دين قومو ػ إال أنو أحب أف يحضر أمر ابن أخيو، ويتوثق لو، وكاف أوؿ متكلم
  



 بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسئولية 
 

نى والعسكرى، وكاف أوؿ المتكلمين ىو العباس بن عبد وبعد أف تكامل المجلس بدأت المحادثات إلبراـ التحالف الدي
عليو وسلم، تكلم ليشرح لهم ػ بكل صراحة ػ خطورة المسئولية التي ستلقى على  اهلل صلى اهلل المطلب عم رسوؿ 

   : قاؿ  . كواىلهم نتيجة ىذا التحالف
 

ا منا حيث قد علمتم، وقد يا معشر الخزرج ػ وكاف العرب يسموف األنصار خزرجػ ا، خزرجػها وأوسػها كل يهما ػ إف محمد 
وإنو قد أبي إال االنحياز إليكم واللحوؽ   . منعناه من قومنا ممن ىو على مثل رأينا فيو،فهو في عز من قومو ومنعة في بلده

نتم تروف وإف ك  . بكم، فإف كنتم تروف أنكم وافوف لو بما دعوتموه إليو، ومانعوه ممن خالفو، فأنتم وما تحملتم من ذلك
ل م وه وخاذلوه بعد الخروج بو إليكم فمن اآلف فدعوه    . فإنو في عز ومنعة من قومو وبلده  . أنكم م س 

 
   . ، فخذ لنفسك ولربك ما أحببتاهلل قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسوؿ   : فقلنا لو  : قاؿ كعب

 
ة، وإخالص كامل في تحمل ىذه المسئولية العظيمة، وىذا الجواب يدؿ على ما كانوا عليو من عـز صميم، وشجاعة مؤمن

   . وتحمل عواقبها الخطيرة
 

   . عليو وسلم بعد ذلك بيانو، ثم تمت البيعةاهلل صلى اهلل وألقى رسوؿ 
  

 بنود البيعة 
   : قاؿ  ؟ ، عالـ نبايعكاهلل يا رسوؿ   : قلنا  : قاؿ جابر  . وقد روى ذلك اإلماـ أحمد عن جابر مفصال  

 
   . على السمع والطاعة في النشاط والكسل] 

 
   . وعلى النفقة في العسر واليسر

 
   . وعلى األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر

 
   . لومة الئماهلل ، ال تأخذكم في اهلل وعلى أف تقوموا في 

 



   .  [ ، ولكم الجنةوعلى أف تنصرونى إذا قدمت إليكم، وتمنعونى مما تمنعوف منو أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم
 

اهلل صلى اهلل فتكلم رسوؿ   : قاؿ كعب  : وفي رواية كعب ػ التي رواىا ابن إسحاؽ ػ البند األخير فقط من ىذه البنود، ففيو
أبايعكم على أف تمنعوني مما تمنعوف منو نسائكم ]   : ، ورغب في اإلسالـ، ثم قاؿاهلل عليو وسلم، فتال القرآف، ودعا إلى 

نعم، والذي بعثك بالحق نبي ا، لنمنعنك مما نمنع أ ز ر نا منو، فبايعنا يا   : فأخذ البراء ابن م ع ر ور بيده ثم قاؿ  .  [ كموأبناء 
   . أبناء الحرب وأىل ال ح ل ق ة، ورثناىا كابر ا عن كابراهلل ، فنحن و اهلل رسوؿ 

 
، إف بيننا اهلل يا رسوؿ   : يو وسلم ػ أبو الهيثم بن التػ يػ ه اف، فقاؿعلاهلل صلى اهلل فاعترض القوؿ ػ والبراء يكلم رسوؿ   : قاؿ

، وإنا قاطعوىا ػ يعنى اليهود ػ فهل عسيت إف نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرؾ  إف ترجع إلى قومك اهلل وبين الرجاؿ حباال 
   ؟ وتدعنا

 
ـ  ا]   : عليو وسلم، ثم قاؿاهلل صلى اهلل فتبسم رسوؿ   : قاؿ ـ ، أنا منكم وأنتم منى، أحارب من بل الد  ـ  ال ه د  ـ ، واله د  لد 

   .  [ حاربتم، وأسالم من سالمتم
  

 التأكيد من خطورة البيعة 
وبعد أف تمت المحادثة حوؿ شروط البيعة، وأجمعوا على الػشروع في عقدىا قاـ رجالف من الرعيل األوؿ ممن أسلموا 

ـ أحدىما تلو اآلخر؛ ليؤكدا للقـو خطورة المسئولية، حتى ال يبايعوه إال على من النبوة، قا 10و  11في مواسم سنتى 
   . جلية من األمر، وليعرفا مدى استعداد القـو للتضحية، ويتأكدا من ذلك

 
نعم،   : قالوا  ؟ ىل تدورف عالـ تبايعوف ىذا الرجل  : لما اجتمعوا للبيعة قاؿ العباس بن عبادة بن ن ض ل ة  : قاؿ ابن إسحاؽ

ك ت  أموالكم مصيبة، وأشرافكم   . إنكم تبايعونو على حرب األحمر واألسود من الناس  : قاؿ فإف كنتم تروف أنكم إذا ن و ً 
وإف كنتم تروف أنكم وافوف لو بما دعوتموه إليو على   . إف فعلتم خزى الدنيا واآلخرةاهلل قتال أسلمتموه، فمن اآلف، فهو و 

   . خير الدنيا واآلخػرةاهلل ألشراؼ فخذوه، فهو و نػ ه ك ة األمواؿ وقتل ا
 

  .  [ الجنة]   : قاؿ  ؟ إف نحن وفينا بذلكاهلل فإنا نأخذه على مصيبة األمواؿ وقتل األشراؼ، فما لنا بذلك يا رسوؿ   : قالوا
   . ابسط يدؾ، فبسط يده فبايعوه  : قالوا

 
رويدا يا أىل يثرب، إنا لم   : بيده أسعد بن زرارة ػ وىو أصغر السبعين ػ فقاؿفقمنا نبايعو،فأخذ   :  [ قاؿ ] وفي رواية جابر 

، وأف إخراجو اليـو مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأف تعضكم اهلل نضرب إليو أكباد اإلبل إال ونحن نعلم أنو رسوؿ 



فوف من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر ، وإما أنتم تخااهلل السيوؼ، فإما أنتم تصبروف على ذلك فخذوه، وأجركم على 
   . اهلل لكم عند 

  

 عقد البيعة 
وبعد إقرار بنود البيعة، وبعد ىذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة، قاؿ جابر ػ بعد أف حكى قوؿ أسعد بن زرارة 

   . نستقيلهاال نذر ىذه البيعة، وال اهلل فو   . يا أسعد، أم ط  عنا يدؾ  : فقالوا  : ػ قاؿ
 

وحينئذ عرؼ أسعد مدى استعداد القـو للتضحية في ىذا السبيل وتأكد منو ػ وكاف ىو الداعية الكبير مع مصعب بن 
فبنو النجار يزعموف أف أبا أمامة أسعد بن زرارة كاف أوؿ من   : قاؿ ابن إسحاؽ  . عمير ػ فكاف ىو السابق إلى ىذه البيعة

   . فقمنا إليو رجال  رجال  فأخذ علينا البيعة، يعطينا بذلك الجنة  : أت البيعة العامة، قاؿ جابروبعد ذلك بد  . ضرب على يده
 

   . عليو وسلم امرأة أجنبية قطاهلل صلى اهلل ما صافح رسوؿ   . وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قوال  
  

 اثنا عشر نقيب ا 
عليو وسلم أف يختاروا اثنى عشر زعيم ا يكونوف نقباء على قومهم، يكفلوف اهلل صلى  اهللوبعد أف تمت البيعة طلب رسوؿ 

   . أخرجوا إلى  منكم اثنى عشر نقيب ا ليكونوا على قومهم بما فيهم  : المسئولية عنهم في تنفيذ بنود ىذه البيعة، فقاؿ للقـو
 

   : وىاؾ أسماءىم . وسفتم اختيارىم في الحاؿ، وكانوا تسعة من الخزرج وثالثة من األ
 

 نقباء الخزرج 
 
   . ػ أسعد بن ز ر ار ة بن عدس1
   . ػ سعد بن الر ب يع بن عمرو0
   . بن رواحة بن ثعلبةاهلل ػ عبد 3
   . ػ رافع بن مالك بن الع ج الف4
   . ػ البراء بن م ع ر ور بن ص خ ر5
   . بن عمرو بن ح ر اـاهلل ػ عبد 6
   . بن قيس ػ عبادة بن الصامت7



   . ػ سعد بن عبادة بن د ل ي م 8
   . ػ المنذر بن عمرو بن خ نػ ي س9

 نقباء األوس 
م اؾ1    . ػ أ س ي د بن ح ض ي ر بن س 
   . ػ سعد بن خ ي ث م ة بن الحارث0
   . ػ رفاعة بن عبد المنذر بن زبير3
 

   . سلم ميثاق ا آخر بصفتهم رؤساء مسئولينعليو و اهلل ولما تم اختيار ىؤالء النقباء أخذ عليهم النبي صلى 
 

ػ يعنى المسلمين ػ   [ أنتم على قومكم بما فيهم كفالء، ككفالػة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي]   : قاؿ لهم
   . نعم  : قالوا

  

 شيطاف يكتشف المعاىدة 
تشفها أحد الشياطين؛ وحيث إف ىذا االكتشاؼ جاء في ولما تم إبراـ المعاىدة، وكاف القـو على وشك االرفضاض، اك

اللحظة األخيرة، ولم يكن يمكن إبالغ زعماء قريش ىذا الخبر سر ا، ليباغتوا المجتمعين وىم في الشعب، قاـ ذلك 
اة يا أىل الج ب اجب ػ المنازؿ ػ ىل لكم في م ذ م م والصب  : الشيطاف على مرتفع من األرض،وصاح بأنفذ صوت سمع قط

   . قد اجتمعوا على حربكم  ؟ معو
 

ثم أمرىم أف ينفضوا إلى   . ألتفرغن لكاهلل يا عدو اهلل ىذا أز ب  العقبة، أما و ]   : عليو وسلماهلل صلى اهلل فقاؿ رسوؿ 
   .  [ رحالهم

  

 استعداد األنصار لضرب قريش 
ا وال  : وعند سماع صوت ىذا الشيطاف قاؿ العباس بن عبادة بن نضلة ذي بعثك بالحق، إف شئت لنميلن على أىل منى غد 

   . باسيافنا
 

   . ، فرجعوا وناموا حتى أصبحوا [ لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم]   : عليو وسلماهلل صلى اهلل فقاؿ رسوؿ 
  



 قريش تقدـ االحتجاج إلى رؤساء يثرب 
هم القالقل واألحزاف؛ ألنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل لما قػرع ىذا الخبر آذاف قريش وقعت فيهم ضجة، وساورت

ىذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم، فما أف أصبحوا حتى توجو وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها 
   : إلى أىل يثرب؛ ليقدـ احتجاجو الشديد على ىذه المعاىدة، قاؿ الوفد

 
اهلل و قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا ىذا تستخرجونو من بين أظهرنا، وتبايعونو على حربنا، وإنو و يا معشر الخزرج، إن] 

   .  [ ما من حى من العرب أبغض إلينا من أف تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم
 

ل، انبعث ىؤالء المشركوف ولما كاف مشركو الخزرج ال يعرفوف شيئ ا عن ىذه البيعة؛ ألنها تمت في سرية تامة في ظالـ اللي
ىذا باطل، وما كاف   : بن أبي بن سلوؿ، فجعل يقوؿاهلل ما كاف من شيء وما علمناه، حتى أتوا عبد   : اهلل يحلفوف ب

   . ىذا،وما كاف قومى ليفتاتوا على بمثل ىذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي ىذا حتى يؤامروني
 

   . الذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثباتأما المسلموف فنظر بعضهم إلى بعض، ثم 
 

   . وماؿ زعماء قريش إلى تصديق المشركين، فرجعوا خائبين
 

 تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين 
عاد زعماء مكة وىم على شبو اليقين من كذب ىذا الخبر، لكنهم لم يزالوا يػ تػ ن ط س ونو ػ يكثروف البحث عنو ويدققوف 

وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطانهم، فسارع   . لنظر فيو ػ حتى تأكد لديهم أف الخبر صحيح، والبيعة قد تمت فعال  ا
فرسانهم بمطاردة اليثربيين، ولكن بعد فوات األواف، إال أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو 

، وأما سعد ف ل و، وجعلوا يضربونو فطاردوىما، فأما المنذر فأعجز القـو ألقوا القبض عليو، فربطوا يديو إلى عنقو بن س ع ر ح 
ويجرونو ويجروف شعره حتى أدخلوه مكة، فجاء المطعم بن عدى والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم؛ إذ كاف 

ذا ىو قد طلع عليهم، فوصل سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة، وتشاورت األنصار حين فقدوه أف يكروا إليو، فإ
   . القـو جميع ا إلى المدينة

 
ىذه ىي بيعة العقبة الثانية ػ التي تعرؼ ببيعة العقبة الكبرى ػ وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والوالء، والتناصر بين 

أخيو المستضعف في فمؤمن من أىل يثرب يحنو على   . أشتات المؤمنين، والثقة والشجاعة واالستبساؿ في ىذا السبيل
   . اهلل مكة، ويتعصب لو،ويغضب من ظالمو، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا األخ الذي أحبو بالغيب في ذات 

 



وبرسولو اهلل ولم تكن ىذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزوؿ على مر األياـ، بل كاف مصدرىا ىو اإليماف ب
قوة من قوات الظلم والعدواف، إيماف إذا ىبت ريحو جاءت بالعجائب في العقيدة وبكتابو، إيماف ال يزوؿ أماـ أي 

، ويتركوا عليها آثار ا خال عن نظائرىا الغابر  والعمل، وبهذا اإليماف استطاع المسلموف أف يسجلوا على أوراؽ الدىر أعماال 
 . والحاضر، وسوؼ يخلو المستقبل



 طالئػع الهجػرة 
  

 طالئػع الهجػرة 
   [ برلماف قريش ] في دار الندوة 

 النقاش البرلماني واإلجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى اهلل عليو وسلم 
  

 
 طالئػع الهجػرة 

وبعد أف تمت بيعة العقبة الثانية ونجح اإلسالـ في تأسيس وطن لو وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة ػ وىو أخطر  
   . عليو وسلم للمسلمين بالهجرة إلى ىذا الوطناهلل صلى اهلل كسب حصل عليو اإلسالـ منذ بداية دعوتو ػ أذف رسوؿ 

 
 إىدار المصالح، والتضحية باألمواؿ، والنجاة بالشخص فحسب، مع اإلشعار بأنو مستباح ولم يكن معنى الهجرة إال

   . منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنو يسير نحو مستقبل مبهم، ال يدرى ما يتمخض عنو من قالقل وأحزاف
 

نهم وبين خروجهم؛ لما كانوا يحسوف بو من وبدأ المسلموف يهاجروف وىم يعرفوف كل ذلك، وأخذ المشركوف يحولوف بي
   : الخطر، وىاؾ نماذج من ذلك

 
ػ كاف من أوؿ المهاجرين أبو سلمة ػ ىاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قالو ابن إسحاؽ ػ وزوجتو وابنو، فلما أجمع  1

فأخذوا منو   ؟ ـ نتركك تسير بها في البالدعال  ؟ ىذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا ىذه  : على الخروج قاؿ لو أصهاره
ال نترؾ ابننا معها إذ نزعتموىا من صاحبنا، وتجاذبوا الغالـ بينهم فخلعوا   : زوجتو، وغضب آؿ أبي سلمة لرجلهم،فقالوا

   . وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة  . يده، وذىبوا بو
 

ياع ابنها تخرج كل غداة باألبطح تبكى حتى تمسى، ومضى على عنها و بعد ذىاب زوجها وضاهلل وكانت أـ سلمة رضي 
الحقى   : فرقتم بينها وبين زوجها وولدىا، فقالوا لها  ؟ أال تخرجوف ىذه المسكينة  : ذلك نحو سنة، فرؽ لها أحد ذويها وقاؿ

كيلو متر تمر بين بزوجك إف شئت، فاسترجعت ابنها من عصبتو، وخرجت تريد المدينة ػ رحلة تبلغ حوالى خمسمائة  
حتى إذا كانت بالتػ ن ع يم لقيها عثماف بن طلحة بن أبي   . اهلل شواىق الجباؿ ومهالك األودية ػ وليس معها أحد من خلق 

زوجك في ىذه القرية فادخليها   : طلحة، وبعد أف عرؼ حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة، فلما نظر إلى قباء، قاؿ
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   . انصرؼ راجع ا إلى مكة ، ثماهلل على بركة 
 
ناف الرومى بعد رسوؿ  0 أتيتنا   : عليو وسلم، فلما أراد الهجرة قاؿ لو كفار قريشاهلل صلى اهلل ػ وىاجر ص ه ي ب بن س 

فقاؿ لهم   . ال يكوف ذلكاهلل و   ؟ صعلوك ا حقير ا، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أف تخرج بمالك ونفسك
اهلل فأني قد جعلت لكم مالى، فبلغ ذلك رسوؿ   : نعم، قاؿ  : قالوا  ؟ أرأيتم إف جعلت لكم مالى أتخلوف سبيلى  : صهيب
   .  [ ربح صهيب، ربح صهيب ]   : عليو وسلم فقاؿاهلل صلى 

 
ب فوؽ س ر ؼ ػ وتواعد عمر بن الخطاب، وع ي اش بن أبي ربيعة، وىشاـ بن العاص بن وائل موضع ا اسمو التػ ن اض   3

   . يصبحوف عنده، ثم يهاجروف إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش، وحبس عنهما ىشاـ
 

ولما قدما المدينة ونزال بقباء قدـ أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش ػ وأـ الثالثة واحدة، وىي أسماء بنت م خ ر ب ة ػ فقاال 
اهلل يا عياش، إنو و   : فقاؿ لو عمر  . بشمس حتى تراؾ، فػ ر ؽ  لهاإف أمك قد نذرت أال يمس رأسها مشط، وال تستظل   : لو

لو آذى أمك القمل المتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة اهلل إف يريدؾ القـو إال ليفتنوؾ عن دينك فاحذرىم، فو 
ذ ناقتى ىذه، فإنها أما إذ قد فعلت ما فعلت فخ  : الستظلت، فأبي عياش إال الخروج معهما ليبر قسم أمو، فقاؿ لو عمر

   . ناقة نجيبة ذلوؿ، فالـز ظهرىا، فإف رابك من القـو ريب فانج عليها
 

لقد استغلظت بعيري ىذا، أفال تعقبني اهلل يابن أمي، و   : فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قاؿ لو أبو جهل
فلما استووا باألرض عدوا عليو فأوثقاه وربطاه، ثم دخال بو مكة بلى، فأناخ وأناخا ليتحوؿ عليها،   : قاؿ  ؟ على ناقتك ىذه

   . يا أىل مكة، ىكذا فافعلوا بسفهائكم، كما فعلنا بسفيهنا ىذا  : نهار ا موثق ا، وقاال
 

ولكن على رغم ذلك خرج الناس أرساال    . ىذه ثالثة نماذج لما كاف المشركوف يفعلونو بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك
اهلل صلى اهلل وبعد شهرين وبضعة أياـ من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إال رسوؿ   . تبع بعضهم بعض اي

عليو وسلم اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأبو بكر وعلى ػ أقاما بأمره لهما ػ وإال من احتبسو المشركوف كرى ا، وقد أعد رسوؿ 
   . د أبو بكر جهازهجهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأع

 
أني أريت دار ىجرتكم، ذات نخل بين  ]   : عليو وسلم للمسلميناهلل صلى اهلل قاؿ رسوؿ   : روى البخاري عن عائشة قالت

ػ وىما الحرتاف ػ فهاجر من ىاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كاف ىاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو   [ البػ تػ ي ن
  : فقاؿ لو أبو بكر  .  [ على ر س ل ك، فأني أرجو أف يؤذف لي ]   : عليو وسلماهلل صلى اهلل دينة، فقاؿ لو رسوؿ بكر قبل الم

عليو وسلم ليصحبو، وعلف اهلل صلى اهلل ، فحبس أبو بكر نفسو على رسوؿ  [ نعم ]   : قاؿ  ؟ وىل ترجو ذلك بأبي أنت



   . ب ط  ػ أربعة أشهرراحلتين كانتا عنده ورؽ الس م ر ػ وىو الخ  
  

   [ برلماف قريش ] في دار الندوة 
 

عليو وسلم قد تجهزوا وخرجوا، وحملوا وساقوا الذرارى واألطفاؿ اهلل صلى اهلل ولما رأى المشركوف أف أصحاب رسوؿ 
فقد تجسد أمامهم واألمواؿ إلى األوس والخزرج أصابتهم الكآبة والحزف، وساورىم القلق والهم بشكل لم يسبق لو مثيل، 

   . خطر حقيقى عظيم، أخذ يهدد كيانهم الوثني واالقتصادي
 

عليو وسلم من غاية قوة التأثير مع كماؿ القيادة واإلرشاد، وما في اهلل فقد كانوا يعلموف ما في شخصية محمد صلى 
القوة والمنعة، وما في عقالء ىاتين أصحابو من العزيمة واالستقامة والفداء في سبيلو، ثم ما في قبائل األوس والخزرج من 

القبيلتين من عواطف السلم والصالح، والتداعي إلى نبذ األحقاد، والسيما بعد أف ذاقوا مرارة الحروب األىلية طيلة أعواـ 
   . من الدىر

 
بحر األحمر من كما كانوا يعرفوف ما للمدينة من الموقع االستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التى تمر بساحل ال

وقد كاف أىل مكة يتاجروف إلى الشاـ بقدر ربع مليوف دينار ذىب سنوي ا، سوى ما كاف ألىل الطائف   . اليمن إلى الشاـ
   . ومعلـو أف مدار ىذه التجارة كاف على استقرار األمن في تلك الطريق  . وغيرىا

 
   . إلسالمية في يثرب، ومجابهة أىلها ضدىمفال يخفي ما كاف لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة ا

 
شعر المشركوف بتفاقم الخطر الذي كاف يهدد كيانهم، فصاروا يبحثوف عن أنجح الوسائل لدفع ىذا الخطر الذي مبعثو 

   . عليو وسلماهلل الوحيد ىو حامل لواء دعوة اإلسالـ محمدصلى 
 

ـ ػ أي بعد شهرين 600من شهر سبتمبر سنة  10موافق من النبوة، ال 14من شهر صفر سنة  06وفي يـو الخميس 
في أوائل النهارأخطر اجتماع لو في تاريخو، وتوافد   [ دار الندوة ] ونصف تقريب ا من بيعة العقبة الكبرى ػ عقد برلماف مكة 

لواء الدعوة إلى ىذا االجتماع جميع نواب القبائل القرشية؛ ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريع ا على حامل 
   : وكانت الوجوه البارزة في ىذا االجتماع الخطير من نواب قبائل قريش  . اإلسالمية؛ وتقطع تيار نورىا عن الوجود نهائي ا

 
   . ػ أبو جهل بن ىشاـ، عن قبيلة بني مخزـو 1
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  : ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد، اعترضهم إبليس في ىيئة شيخ جليل، عليو ب ت  لو، ووقف على الباب، فقالوا
ليسمع ما تقولوف، وعسى أال يعدمكم منو رأي ا شيخ من أىل نجد سمع بالذي اتعدتم لو فحضر معكم   : قاؿ  ؟ من الشيخ

   . أجل، فادخل، فدخل معهم  : قالوا  . ونصح ا
  

 عليو وسلم اهلل النقاش البرلماني واإلجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى 
 

جو من بين أظهرنا نخر   : قاؿ أبو األسود  . وبعد أف تكامل االجتماع بدأ عرض االقتراحات والحلوؿ، ودار النقاش طويال  
   . وننفيو من بالدنا، وال نبالي أين ذىب، وال حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت

 
ما ىذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثو، وحالوة منطقو، وغلبتو على قلوب الرجاؿ بما يأتى اهلل ال و   : قاؿ الشيخ النجدى

حل على حى من العرب، ثم يسير بهم إليكم ػ بعد أف يتابعوه ػ حتى يطأكم بهم في لو فعلتم ذلك ما أمنتم أف ياهلل و   ؟ بو
   . بالدكم، ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيو رأي ا غير ىذا

 
احبسوه في الحديد وأغلقوا عليو باب ا، ثم تربصوا بو ما أصاب أمثالو من الشعراء الذين كانوا قبلو ػ زىير ا   : قاؿ أبو البخترى

   . نابغة ػ ومن مضى منهم، من ىذا الموت، حتى يصيبو ما أصابهموال
 

لئن حبستموه ػ كما تقولوف ػ ليخرجن أمره من وراء الباب الذي اهلل ما ىذا لكم برأي، و اهلل ال و   : قاؿ الشيخ النجدى



ى يغلبوكم على أمركم، ما أغلقتم دونو إلى أصحابو، فألوشكوا أف يثبوا عليكم، فينزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم بو حت
   . ىذا لكم برأي، فانظروا في غيره

 
وبعد أف رفض البرلماف ىذين االقتراحين، قدـ إليو اقتراح آثم وافق عليو جميع أعضائو، تقدـ بو كبير مجرمى مكة أبو 

أرى أف   : قاؿ  ؟ ما ىو يا أبا الحكمو   : قالوا  . إف لى فيو رأي ا ما أراكم وقعتم عليو بعداهلل و   : قاؿ أبو جهل  . جهل بن ىشاـ
يط ا فينا، ثم نعطى كل فتى منهم سيف ا صارم ا، ثم يعمدوا إليو، فيضربوه بها  يبا و س  ا ن س  نأخذ من كل قبيلة فتى شاب ا جليد 

مناؼ على  ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منو، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرؽ دمو في القبائل جميع ا، فلم يقدر بنو عبد
   . حرب قومهم جميع ا، فرضوا منا بالع ق ل، فعقلناه لهم

 
   . القوؿ ما قاؿ الرجل، ىذا الرأي الذي ال رأي غيره  : قاؿ الشيخ النجدى

 
  . ووافق برلماف مكة على ىذا االقتراح اآلثم باإلجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ ىذا القرار فور ا

 


