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  ن أ  عدة مواطن  في الحزب  ذكر لقد  :النصرة  طلب  عن  سؤالي ،عطاء شيخ  ه وبركات هللا حمة ور عليكم السالم

 ... القبائل من  النصرة ليطلب  ذهب  المكي المجتمع  تحجر بعدما  النبي 

  يعرض  كان  عندما الحزب  وغير  الحزب  من القراء من  الكثير ولدى  نقل  ما بعض  في شكالإ لدي  يوجد  هنا 

  ثم ومن  سالم لإل يدعوهم  كان  نهأ  م أ سالم لإل يدعوهم  نه أ م أ ه لنصرت يدعوهم كان  هل ،سالماإل المشركين على  النبي 

 يرفض  مثال  النبي  ن أ  يعقل  وهل ؟ للتضحية مستعدون  نهم أ يعني  هذا هل  ، منواآ القبائل  قادة  ن أ فرضنا  ولو  ته؟ نصر

 ؟ إلخ...سالمهمإ
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  يؤمنوا  أن  منهم  يطلب  كان أم .. كفرهم  على  وهم الكفار من  النصرة يطلب  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول كان هل .. سمحتم  لو

 ؟؟ .. أول 

 ! ؟ ... كافر  من  النصرة  طلب  يجوز  وهل -

 . ..آخر بشكل  عيده أ أن  لي  ااسمحو لذلك واضح غير   سؤالي  أن  يبدو  -

  هدفه  كان  أم .. ينصروه  ن أ  قبل  يسلموا  ن أ يشترط  كان  أم  شركهم  على  وهم  منهم  النصرة  يطلب  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  هل

 ؟.. كفارا ظلوا أم  سلموا أ سواء النصرة
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  ورسول  ةالنصر بطلب  كان مراأل مأ  ةالنصر لطلب  ةالعربي  والقبائل  الطائف  لىإ بالذهاب  رسوله  هللا  مرأ هل

 ؟ ةالقوي  القبائل اختار هللا

 ؟ عسكريين   قادة نوا كا  مأ  ؟ة القو تتبعهم   سياسيين  ةقاد  كانوا ةالنصر الرسول منهم لب ط الذين  ة النصر هل أ هل

 ؟ ةعسكري  قوة هلأ م أ المدينة  في كانوا اسياسي  ا وسط  بصفتهم ة النصر منهم  طلب  هل  يعني 

 :الجواب

 وبركاته   هللا  ورحمة السالم  وعليكم 

 : هللا  بإذن   معا   فأجيبكم  متشابهة  أسئلتكم  إن  

  الشخصية  في  بيَّنَّاه  الذي  النحو  على  سبحانه  هللا  من  بوحي  إل  األفعال  من  فعال   يفعل  ل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  إن  -1

 : فيه جاء  فقد  ،ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أفعال باب  الثالث 

 : أقسام ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول )أفعال

https://web.facebook.com/profile.php?id=100005793856899&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmNDaMmtDGsdN8quP4-k0ldRpFh3R7eUi73xVvh-1TOGo2KXc4yK6OmW-gyEDJ0nM9mX-aUQ8AKW0B&hc_ref=ARQUaiY0Cqr2Tx38PHEbdo_hPL5xfeF-6rC1NJg9y9t6gpedMVZE3jQILl3PJLqkYsQ&fref=nf
https://www.facebook.com/fozi.alshooha?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBS5KGIM1cwlRQfg1Ww1kXvimTswyfBpuUWkM3OjC8Go8Zn8Fa06H5hZzZCE8CCpSqlwCu1tMResSon&hc_ref=ARTjpZ6kcTc9RiHry7YNoslzURIWiSFBdjDXsSK7TbT__4mzU1FSeWvak6OwF9D4WpQ&fref=nf


 ...... 

  أننا  في نزاع  ل وهذه األفعال، سائر  أي  ،ملسو هيلع هللا ىلص به اختص  مما وليس ،الجبلية األفعال من ليس ما: الثالث  القسم  -

  فعله ألنه  به  العمل  فيجب  وسكوته، كأقواله  شرعي يل دل أنها  في  نزاع  ول  ،ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول فيها  بالقتداء  مأمورون 

َوة   ّللاَِّ  َرُسولِ  فِي  لَُكم   َكانَ  لَّقَد  ﴿ : تعالى لقوله  ؛ملسو هيلع هللا ىلص   وقوله  ﴾ إِلَيَّ  يُوَحى   َما  إِّلَّ  أَتَّبِعُ  إِن  ﴿: تعالى ولقوله  ﴾ َحَسنَة   أُس 

ب ِي ِمن إِلَيَّ  يُوَحى   َما أَتَّبِعُ  إِنََّما قُل  ﴿ : تعالى    به  يقوم ما كل فيشمل ،العموم في  وظاهر  وواضح صريح  ذاوه ﴾رَّ

  التي  أفعاله  جميع في  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول اتباع كان  ولذلك ؛السكوت  ويشمل  األقوال يشمل  كما  ، أعمال من  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

  إل  يتبع   ل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول ألن ؛مسلم كل على   واجبا   ، الجبلية األفعال من ليس ومما ،به مختصا   ليس مما ، عنه صدرت 

  التباع  وجوب  يعني  بل  ، فعله الذي بالفعل  القيام  وجوب  يعني ل  ، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  اتباع  وجوب  أن  غير . إليه  يوحى  ما

  وإن  مندوبا ،  به القيام  كان يندب، مما  به القيام  كان وإن  واجبا ،  به  القيام كان  يجب، مما  الفعل  كان  فإن  ، الفعل حسب 

  فالل  الرسول،  أوامر  اتباع  مثل  وهو  الفعل، في  جاء ما  حسب  جب وا فالتباع . مباحا   به  القيام  كان  مباحا ،  الفعل  كان 

ذَرِ ﴿ : يقول تعالى ِرهِ  َعن   يَُخاِلفُونَ  الَِّذينَ  فَل يَح    وجوب  على ذلك فدل ﴾أَِليم   َعذَاب   يُِصيبَُهم   أَو   فِت نَة   تُِصيبَُهم   أَن أَم 

  ، به أمر  ما  حسب  به القيام  يكون  بل به، يأمر  ا بم القيام  وجوب  على يدل ل  ولكنه  ، به يأمر  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  طاعة 

  على  به أمر  وإن مندوبا ،  به  القيام كان الندب  على  به  أمر وإن واجبا ،  به  القيام  كان  الوجوب  على  به أمر  فإن

 ( ...األفعال به   جاءت  ما  حسب  بها   القيام ولكن ،اتباعها يجب   ملسو هيلع هللا ىلص  أفعاله وكذلك.  مباحا   به  القيام  كان  اإلباحة

  اشتد  حيث  التفاعل  مرحلة أواخر  في  ذلك وكان  سبحانه  هللا  من  بإذن  النصرة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  طلب  فقد  وهكذا  -2

 : ة بعثلل العاشرة  السنة في  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لرسول العداء

 : األثر  عيون  في جاء  -

يَجةُ  تُُوف ِّيَت  : قَالَ  قَتَاَدةَ  َعن  ... ) َرةِّ  قَب لَ  بَِّمكَّةَ  عنها هللا رضي َخدِّ ج  نِّ  بِّثاَلثِّ  ال هِّ   ، ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي آمن من أول َوهِّيَ  يَن،سِّ

يَجةَ  إِّنَّ  ثُمَّ ... قَالَ  ، َعام   فِّي  َماتَا َطالِّب   َوأَبَا  ُخَوي لِّد   بِّن تَ  َخدِّ د  ِّ  َرُسول  َعلَى  فَتَتَابَعَت   َواحِّ يبَتَانِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ يَجةَ  وفاة: ُمصِّ   َخدِّ

يَجةُ  َوَكانَت   َطالِّب ، َوأَبِّي  يَرةَ  َخدِّ د ق   َوزِّ س   َعلَى  صِّ ،اإلِّ ِّ  َرُسولُ  َوَكانَ  المِّ   البكائي  زياد  َوقَالَ : قَالَ  إِّلَي َها،  يَس ُكنُ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

يَجةَ  إِّنَّ : إسحاق  ابن عن  ، َعام   فِّي توفيا  َطالِّب   َوأَبَا َخدِّ د  نِّينَ  َعش رِّ  بَع دَ  ذلك َوَكانَ  َواحِّ ن   َمَضي نَ  سِّ ِّ  َرُسولِّ  َمب عَثِّ  مِّ   ّللاَّ

هِّ  قَب لَ  ملسو هيلع هللا ىلص  رِّ ينَةِّ ال   إِّلَى  ملسو هيلع هللا ىلص  ُمَهاجِّ نِّينَ  بِّثاَلثِّ  َمدِّ يَجةَ  أَنَّ  قُتَي بَةَ  اب نُ  َوذََكرَ . سِّ   َوذََكرَ . أَيَّام   بِّثاَلثَةِّ  َطالِّب   أَبِّي  بَع دَ  تُُوف ِّيَت   َخدِّ

َوهُ   ال بَي َهقِّي    انتهى  ( .نَح 

ِّ  َوَعنِّ  - ي  يَجةُ  )تُُوف ِّيَت  : ال َواقِّدِّ س   َطالِّب   أَبِّي قَب لَ  َخدِّ ا ذَلَِّك، َغي رُ  َوقِّيلَ  ي لَة ،لَ  َوثاَلثِّينَ  بَِّخم    نَالَت   َطالِّب   أَبُو َهلَكَ  فَلَمَّ

ن   قَُري ش   ِّ  َرُسولِّ  مِّ نَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَّ َمعُ  تَُكن   لَم   َما  األَذَى مِّ تََرَضهُ  َحتَّى  َطالِّب ، أَبِّي  َحيَاةِّ  فِّي فِّيهِّ  تَط  ن   َسفِّيه   اع    قَُري ش   ُسفََهاءِّ  مِّ

هِّ  َعلَى فَنَثَرَ  ِّ  َرُسولُ  فََدَخلَ  تَُرابا ، َرأ سِّ ،  َعلَى َوالت َرابُ  بَي تَهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ هِّ َدى إِّلَي هِّ  فَقَاَمت   َرأ سِّ لُ  فََجعَلَت   بَنَاتِّهِّ  إِّح    َعن هُ  تَغ سِّ

ي َوهِّيَ  الت َرابَ  ِّ  وَرُسول  تَب كِّ َ  فَِإنَّ  بُنَيَّةُ  يَا تبك »ّل: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ   ِمن ِي  نَالَت   »َما: كَ ذَلِّ  بَي نَ  َويَقُولُ  أَبَاِك« َمانِع   ّللاَّ

َرُههُ  َشي ئا   قَُري ش    ( َطاِلٍب« أَبُو  َماتَ  َحتَّى  أَك 

  واإلذن  والمعراج،  اإلسراء وهما  عظيمين،  كبيرين  بحدثين  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  هللا  أكرم  الصعبة الظروف  هذه  في  -3

  ليس والمعراج  سراء اإل وموضوع ... الدولة وإقامة  الدعوة  لحماية  القبائل  من  القوة  أهل نصرة  بطلب  ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول

 تتابعت  ثم ... ُسفََهاَءُهم   ملسو هيلع هللا ىلص  بِّهِّ  أغروا بل ... يستجيبوا ولم  الطائف من  البداية  كانت  فقد  النصرة، طلب  وأما  مكانه،  هنا 

 ... ذلك بعد   النصرة أعمال

  وليس  الشأن  ذات  الكبيرة القبائل رؤساء أي والمنعة القوة ألولي يعمد  النصرة طلب  عند  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان 

  دولة  بإقامة واضحا   صريحا   طلبا   نصرتهم طلب استجابوا فإن لإلسالم يدعوهم نصرتهم طلب وقبل  ة،الصغير

  واشترط  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعد  لهم الحكم يكون أن بعضهم اشترط ولذلك هللا سبيل في  وتجاهد  هللا  أنزل  بما تحكم

 : التوضيح من  المزيد  وإليك... فال الفرس أما العرب  جهاد  آخرون 
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  السائب  بن  محمد  عن كالهما األموي،  سعيد  بن  ويحيى  األجلح  بن  هللا  عبد  طريق  من  نعيم أبو  الحافظ روى  -

  أخيك  عند  ول  عندك لي  أرى  "ل: ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول لي قال : قال العباس  عن  عباس، ابن عن  صالح، أبي  عن  الكلبي،

 . العرب  مجمع وكانت   الناس"  قبائل منازل في قرن  حتى   غدا السوق  إلى  مخرجي  أنت  فهل  منعة،

  منازل  وهذه  وائل، بن  بكر  منازل  وهذه  اليمن،  من  البيت  يحج  من  أفضل  وهي  ولفها،  كندة هذه : فقلت : قال

  أي  من : قال. اليمن أهل  من : قالوا القوم؟  ممن : فقال  فأتاهم  بكندة فبدأ: قال . لنفسك  فاختر صعصعة،  بن عامر بني 

  هو؟  وما : قالوا خير؟ إلى لكم فهل: قال. معاوية بن عمرو  بني  من: قالوا كندة؟ أي  من: قال كندة ن م: قالوا اليمن؟ 

:  األجلح بن هللا  عبد  قال. «هللا عند من جاء بما وتؤمنون الصالة وتقيمون هللا  إّل إله  ّل أن تشهدون »: قال

 إن»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  فقال  بعدك؟ من كالمل لنا  تجعل  ظفرت  إن: له  قالت  كندة  أن  قومه، أشياخ  عن  أبي  وحدثني 

 . به  جئتنا   فيما  لنا  حاجة  ل:  فقالوا. «يشاء  حيث  يجعله  هلل الملك

 . فسلم بكر  أبو فتقدم  وهيئات، أقدار لهم  مشايخ  وإذا والوقار، السكينة  عليه  مجلس إلى  انتهينا  ثم:  بكر  أبو  قال -

  ثعلبة، بن شيبان بني  من قالوا  القوم؟  ممن : بكر  أبو  لهم  فقال . خير  كل في  مقدما بكر أبو  وكان : علي قال

  هؤلء  وراء ليس : رواية وفي . قومهم في  عز  من  هؤلء بعد  ليس  وأمي  أنت  بأبي : فقال ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  إلى  فالتفت 

  بن  وهانئ عمرو،  بن  مفروق  القوم  في  وكان . الناس  غرر  وهؤلء  قومهم،  في  غرر  وهؤلء  قومهم،  من  عذر

 . شريك بن   والنعمان  حارثة، بن  والمثنى  قبيصة، 

  وكانت  ولسانا، بيانا  عليهم غلب  قد  عمرو  بن  مفروق وكان  عمرو، بن  مفروق بكر أبي إلى القوم  أقرب  وكان 

  أبو  فقال  قريش؟ أخو  لعلك: مفروق قال... بكر أبي  من  مجلسا القوم  أدنى فكان صدره، على  تسقطان  غديرتان له

  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  إلى التفت  ثم . ذلك يذكر أنه بلغنا  قد : مفروق  فقال  . هذا هو  فها  هللا رسول أنه بلغكم  كان إن : بكر

 شهادة إلى  أدعوكم»: ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  بثوبه  يظله  بكر  أبو وقام  فجلس ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فتقدم  قريش؟ أخا يا تدعو  إلم : ]فقال

  به،   أمرني يالذ هللا عن أؤدي حتى  وتنصروني  تؤووني  وأن هللا،  رسول  وأني  له شريك ّل وحده  هللا إّل إله ّل أن

  ... « ...الحميد  الغني هو وهللا الحق، عن بالباطل واستغنت  رسوله، وكذبت  هللا، أمر  على  تظاهرت  قد  قريشا  فإن

.  لعرفناه كالمهم  من  كان ولو  األرض، أهل  كالم  من  هذا ما هللا  فو  قريش؟  أخا يا أيضا  تدعو  وإلم : مفروق له  فقال

  والبغي،  والمنكر الفحشاء عن وينهى  القربى ذي وإيتاء واإلحسان بالعدل يأمر هللا إن﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فتال

 . ﴾تذكرون لعلكم يعظكم

  كذبوك  قوم أفك ولقد  األعمال، ومحاسن األخالق  مكارم إلى قريش  أخا يا  وهللا دعوت : مفروق له فقال

 . عليك   وظاهروا

  من  إن... ديننا  وصاحب  خنا شي قبيصة بن هانئ  وهذا: فقال قبيصة بن هانئ  الكالم في  يشركه أن أحب  وكأنه

  الكالم في  يشركه  أن  أحب  وكأنه ... وننظر  وتنظر ونرجع  ترجع  ولكن . عقدا عليهم نعقد  أن نكره  قوما  ورائنا

  يا  قولك واستحسنت  مقالتك سمعت  قد : المثنى  فقال... حربنا  وصاحب  شيخنا المثنى  وهذا: فقال حارثة بن المثنى

  جلسته  لمجلس  إياك  واتباعنا  ديننا  وتركنا  قبيصة،  بن  هانئ  جواب  هو  والجواب  به،  تكلمت  ما  وأعجبني قريش،  أخا

 . السماوة  واآلخر  اليمامة، أحدهما صريين بين نزلنا   إنما وإنا   إلينا،

  اآلخر  وأما العرب، وأرض  البر  فطفوف  أحدهما  أما: له  فقال  الصريان؟  هذان  وما : ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  له فقال

  ولعل  محدثا، نؤوي  وّل  حدثا،  نحدث ّل  أن كسرى  علينا أخذه عهد  على  نزلنا  وإنما  كسرى، وأنهار  فارس  فأرض 

  وعذره  مغفور، صاحبه فذنب العرب بالد يلي مما كان ما فأما الملوك، تكرهه مما إليه  تدعونا الذي األمر  هذا

  ننصرك  أن أردت فإن. مقبول  غير  وعذره  مغفور، غير صاحبه فذنب  فارس بالد يلي ]مما[ كان ما وأما مقبول،

 .فعلنا  العرب يلي   مما  ونمنعك



  جميع من حاطه من إّل هللا بدين يقوم ّل إنه بالصدق، أفصحتم إذ الرد أسأتم ما»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال

 . « جوانبه
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ضُ  ُسولِّ  )َعر  (  بَنِّي  َعلَى  نَف َسهُ   ملسو هيلع هللا ىلص  الر  ر   َعامِّ

ي   َوَحد ثَنِّي : إس َحاقَ  اب نُ  قَالَ  ه رِّ رِّ  بَنِّي  أَتَى  ن هُ أَ  الز  ِّ  إلَى  فََدَعاُهم   َصع َصعَةَ  ب نِّ  َعامِّ م   َوَعَرضَ  َوَجل   َعز   ّللا    َعلَي هِّ

ن ُهم   َرُجل   لَهُ  فَقَالَ  نَف َسهُ  َشام   اب نُ  قَالَ  فَِّراس   ب نُ  بَي َحَرةُ  لَهُ  يُقَالُ  - مِّ ِّ  َعب دِّ  ب نُ  فَِّراسُ : هِّ (  َسلََمةَ  ب نِّ  ّللا    ب نِّ  ي رِّ قُشَ  ب نِّ  )ال َخي رِّ

رِّ  ب نِّ  َربِّيعَةَ  ب نِّ  َكع بِّ  ِّ : - َصع َصعَةَ  ب نِّ  َعامِّ ن   ال فَتَى  َهذَا أََخذ ت  أَن ي لَو   َوّللَا  ، مِّ   أََرأَي تَ  قَالَ  ثُم   ال عََرَب، بِّهِّ  أَلََكل تُ  قَُري ش 

نُ  إن   ك،  َعلَى بَايَع نَاك  نَح  رِّ َهَرك  ثُم   أَم  ُ  أَظ  رُ  لَنَا يَُكونُ أَ  َخالَفَك، َمن   َعلَى  ّللا  َم  ن   األ  رُ » : قَالَ  بَع دِّك؟ مِّ َم    يََضعُهُ  ّللا ِ  إلَى األ 

َدفُ  :لَهُ  فَقَالَ  :قَالَ  « يََشاءُ  َحي ثُ  َهَرك فَإِّذَا ُدونَك، لِّل عََربِّ  نَُحوُرنَا أَفَتُه  ُ  أَظ  رُ  َكانَ  ّللا  َم  نَا األ  ك   لَنَا َحاَجةَ  لَ  ؟ لِّغَي رِّ رِّ  . بِّأَم 

  يعلمهم  مدة  مصعب  معهم مكث مسلمين  من  كانت البيعة  أن  منها وواضح  الثانية  قبةالع كانت  وأخيرا  

 :التوضيح  من  ولمزيد  الدولة، وإقامة  والهجرة  الثانية  العقبة بيعة  كانت  ثم ... اإلسالم

عَبَ  إنَّ  )ثُمَّ : السير  من ذلك وغير األنوار حدائق وفي هشام ابن سيرة في جاء -   َمكَّةَ،  إلَى َرَجعَ  ُعَمي ر   ب نَ  ُمص 

ن   َخَرجَ  َمن   َوَخَرجَ  َن َصارِّ  مِّ ن   األ  ينَ  مِّ لِّمِّ مِّ  إلَى  ال ُمس  سِّ اجِّ  َمعَ  للبعثة عشرة  الثالثة  السنة من  ال َمو  م   َحجَّ هِّ مِّ ن   قَو    أَه لِّ  مِّ

، كِّ ر  ُموا  َحتَّى  الش ِّ ِّ  َرُسولَ  فََواَعُدوا  َمكَّةَ،  قَدِّ ن   ال عَقَبَةَ، ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَّ َسطِّ  مِّ ،  أَيَّامِّ  أَو  يقِّ ينَ  التَّش رِّ ُ  أََرادَ  حِّ م   ّللاَّ ن   أََرادَ  َما  بِّهِّ   مِّ

، رِّ  َكَراَمتِّهِّ ،  َوالنَّص  نَبِّي ِّهِّ س اَلمِّ  َوإِّع َزازِّ  لِّ ِّ ،  اإل  لِّهِّ كِّ  َوإِّذ َللِّ  َوأَه  ر  لِّهِّ  الش ِّ نَا  ثُمَّ : َكع ب   قَالَ ... َوأَه  ِّ،  إلَى  َخَرج  َحج 
نَا  ال    َوَواَعد 

ِّ  َرُسولَ  ن   قَبَةِّ بِّال عَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَّ َسطِّ  مِّ يقِّ  أَيَّامِّ  أَو  ا : قَالَ . التَّش رِّ نَا فَلَمَّ ن   فََرغ  ِّ،  مِّ َحج 
نَا الَّتِّي اللَّي لَةُ  َوَكانَت   ال  ِّ  َرُسولَ  َواَعد    ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

نَا: قَالَ ... لََها نَا َمعَ  اللَّي لَةَ  تَلِّكَ  فَنِّم  مِّ َحالِّنَا، فِّي  قَو  نَاخَ  اللَّي لِّ  ثُلُثُ  َمَضى إذَا َحتَّى رِّ ن   َرج  َحالِّنَا مِّ ِّ  َرُسولِّ  لَِّمعَادِّ  رِّ   ، ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

فِّيَن،  ال قََطا  تََسل لَ  نَتََسلَّلُ  تَخ  تََمع نَا  َحتَّى  ُمس  ع بِّ  فِّي  اج  ن دَ  الش ِّ ،  عِّ نُ  ال عَقَبَةِّ َرأَتَانِّ  َوَمعَنَا  َرُجال ،  َوَسب عُونَ  ثاََلثَة   َونَح  ن   ام    مِّ

تََمع نَ: قَالَ ... نَِّسائِّنَا  ع بِّ  فِّي ا فَاج  رُ  الش ِّ ِّ  َرُسولَ  نَن تَظِّ ِّ  َرُسولُ  فَتََكلَّمَ : قَالَ ... ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَّ آَن، فَتاََل  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ِّ، إلَى  َوَدَعا ال قُر    ّللاَّ

،  فِّي َوَرغَّبَ  س اَلمِّ ِّ نَعُونِي  أَن   َعلَى  أُبَايِعُُكم  » : قَالَ  ثُمَّ  اإل  ا تَم  نَعُونَ  ِممَّ   ب نُ  ال بََراءُ  فَأََخَذ : قَالَ . «ُكم  َوأَب نَاءَ  نَِساَءُكم   ِمن هُ  تَم 

هِّ، َمع ُرور   ،: قَالَ  ثُمَّ  بِّيَدِّ ي نَعَم  ِّ  بَعَثَكَ  َواَلَّذِّ نَعَنَّكَ  )نَبِّي ا (، بِّال َحق  ا لَنَم  مَّ نَعُ  مِّ ن هُ  نَم  ِّ، َرُسولَ  يَا فَبَايِّع نَا أُُزَرنَا، مِّ نُ  ّللاَّ ِّ  فَنَح    َوّللَاَّ

ث نَاَها  ال َحل قَةِّ، لُ َوأَه   ال ُحُروبِّ،  أَب نَاءُ  ( )َعن   َكابِّرا   َورِّ َل،  فَاع تََرضَ : قَالَ . َكابِّر  ِّ  َرُسولَ  يَُكل ِّمُ  َوال بََراءُ  ال قَو    أَبُو  ، ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

، ب نُ  ال َهي ثَمِّ  ِّ، َرُسولَ  يَا: فَقَالَ  التَّي َِّهانِّ َجالِّ  َوبَي نَ  بَي نَنَا إنَّ  ّللاَّ بَال ، الر ِّ عُو  َوإِّنَّا حِّ   إن   َعَسي تَ  فََهل   - ال يَُهودَ  يَع نِّي - َهاقَاطِّ

نُ  َهَركَ  ثُمَّ  ذَلِّكَ  فَعَل نَا نَح  ُ  أَظ  عَ  أَن   ّللاَّ جِّ كَ  إلَى تَر  مِّ  الدََّم، الدَّمَ  بَل  : قَالَ  ثُمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَِّ  َرُسولُ  فَتَبَسَّمَ »: قَالَ  َوتََدَعنَا؟  قَو 

مَ  َم، َوال َهد  ، َمن   أَُحاِربُ  ِمن ِي،  م  َوأَن تُ  ِمن ُكم   أَنَا ال َهد  تُم   َمن   َوأَُساِلمُ  َحاَرب تُم    ب نُ  ُعبَاَدةُ  فََحدَّثَنِّي : إس َحاقَ  اب نُ  قَالَ  « ...َسالَم 

، ب نِّ  ُعبَاَدةَ  ب نِّ  ال َولِّيدِّ  تِّ امِّ ، أَبِّيهِّ  َعن   الصَّ هِّ  َعن   ال َولِّيدِّ ،  ب نِّ  ُعبَاَدةَ  َجد ِّ تِّ امِّ ، الن قَبَ  أََحدَ  َوَكانَ  الصَّ   ّللاَِّ  َرُسولَ  بَايَع نَا: قَالَ  اءِّ

بِ  بَي عَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُولَى  ال عَقَبَةِ  فِي  بَايَعُوهُ  الَِّذينَ  َعَشرَ  اِّلث نَي   ِمن   ُعبَاَدةُ  َوَكانَ  - ال َحر  عِ  َعلَى  - الن َِساءِ  بَي عَةِ  َعلَى األ    السَّم 

ِرنَا فِي  َوالطَّاَعِة، ِرنَا ُعس  رَ  نُنَاِزعَ  ّلَ  َوأَن   َعلَي نَا،  َوأَثََرةٍ  ِهنَا، َوَمك رَ  َوَمن َشِطنَا َويُس  َم  لَهُ،  األ    أَي نََما  بِال َحق ِ  نَقُولَ  َوأَن   أَه 

َمةَ  ّللاَِّ   فِي   نََخافُ  ّلَ  ُكنَّا،  انتهى  ( ...َّلئِمٍ   لَو 

.  الدولة مةفإقا الهجرة ثم المدينة،  في اإلسالم فشا أن بعد  النصرة بيعة الثانية، العقبة  بيعة تمت  وهكذا -4

  بنحو العقبة  بيعة قبل أي للبعثة، العاشرة  السنة منذ  النصرة بطلب  مأمورا   كان ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول أن ذلك كل  من ويتبين 

  إليه موحى كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن أي للبعثة، عشرة الثالثة السنة موسم في الثانية العقبة بيعة  كانت  حيث  سنين ثالث 

  بن  مصعب  من  المدينة  أخبار  جاءته  ولما  نصرتهم،  ويطلب  القبائل  ن م  القوة أهل  عن  فيبحث  النصرة، طلب  بأعمال

أن   ملسو هيلع هللا ىلص بيعة العقبة الثانية، رأى رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصعمير، ثم جاء الثالثة والسبعون رجال  والمرأتان فبايعوا الرسول 

جر إلى  لم يها ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فإن الرسول  المدينة مؤهلة ألن تنصره إلقامة الدولة وإعزاز اإلسالم والمسلمين...

َهاب :   بالهجرة ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة إّل بعد أن أراه هللا سبحانه دار الهجرة، وأذن له  كما جاء في البخاري: )قال اب ن شِّ

 ِّ َج النَّبِّي  ُ َعن َها، َزو  َي ّللاَّ ، أَنَّ َعائَِّشةَ َرضِّ بَي رِّ َوةُ ب ُن الز  بََرنِّي ُعر  قِّل  أَبََويَّ قَط ، إِّ ملسو هيلع هللا ىلصفَأَخ  : لَم  أَع  ينَانِّ  ، قَالَت  لَّ َوُهَما يَدِّ

 ِّ م  إِّلَّ يَأ تِّينَا فِّيهِّ َرُسوُل ّللاَّ يَن، َولَم  يَُمرَّ َعلَي نَا يَو  يَّة ... فَقَاَل النَّبِّي   ملسو هيلع هللا ىلص الد ِّ َرة  َوَعشِّ ، بُك  يَن: » ملسو هيلع هللا ىلص َطَرفَيِّ النََّهارِّ لِّمِّ   إِن ِي لِّل ُمس 
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،  َدارَ  أُِريتُ  َرتُِكم  لٍ  ذَاتَ  ِهج  ،  َوُهَما  « نِ ّلَبَتَي   بَي نَ  نَخ  تَانِّ ،  قِّبَلَ  َهاَجرَ  َمن   فََهاَجرَ  الَحرَّ ينَةِّ ةُ  َوَرَجعَ  الَمدِّ   َكانَ  َمن   َعامَّ

ضِّ   َهاَجرَ  ، إِّلَى  الَحبََشةِّ  بِّأَر  ينَةِّ ، قِّبَلَ  بَك ر    أَبُو َوتََجهَّزَ   الَمدِّ ينَةِّ ِّ   َرُسولُ  لَهُ  فَقَالَ  الَمدِّ ِلَك،  »َعلَى: ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَّ ُجو فَِإن ِي  ِرس    أَن   أَر 

ذَنَ  ُجو َوَهل  : بَك ر   أَبُو فَقَالَ  ِلي«  يُؤ  َهاب ، اب نُ  قَالَ ... »نَعَم « : قَالَ  أَن َت؟  بِّأَبِّي ذَلِّكَ  تَر  َوةُ،: قَالَ  شِّ :  َعائَِّشةُ  قَالَت   ُعر 

نُ  فَبَي نََما  ما   نَح  رِّ  فِّي  بَك ر   أَبِّي  بَي تِّ  فِّي  ُجلُوس   يَو  يَرةِّ، نَح  َ  قَائِّل   قَالَ  الظَّهِّ ِّ  َرُسولُ  َهذَا : بَك ر   بِّي ألِّ   َساَعة   فِّي  ُمتَقَن ِّعا ،  ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَّ

ي،  أَبِّي  لَهُ  فَِّداء  : بَك ر   أَبُو  فَقَالَ  فِّيَها، يَأ تِّينَا  يَُكن   لَم   ِّ  َوأُم ِّ هِّ  فِّي  بِّهِّ  َجاءَ  َما  َوّللاَّ ، إِّلَّ  السَّاَعةِّ  َهذِّ ر  ِّ  َرُسولُ  فََجاءَ : قَالَت   أَم    ّللاَّ

تَأ َذنَ  ملسو هيلع هللا ىلص نَ  ،فَاس  َبِّي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِّي   فَقَالَ  فََدَخَل،  لَهُ  فَأُذِّ ِرج  » : بَك ر   ألِّ لَُك، ُهم   إِّنََّما : بَك ر   أَبُو  فَقَالَ . « ِعن َدكَ  َمن   أَخ   أَن تَ  بِّأَبِّي أَه 

ِّ، َرُسولَ  يَا  َحابَةُ : بَك ر   أَبُو  فَقَالَ  « الُخُروجِ  فِي  ِلي  أُِذنَ  قَد   فَِإن ِي »: قَالَ  ّللاَّ ِّ؟  َرُسولَ  يَا  أَن تَ  أَبِّي بِّ  الصَّ ِّ  َرُسولُ  قَالَ  ّللاَّ   ّللاَّ

 . ( ...»نَعَم « : ملسو هيلع هللا ىلص

 :والخالصة

 . سبحانه  منه  بوحي  أي ملسو هيلع هللا ىلص  له سبحانه  هللا   أذن أن بعد  النصرة طلب ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   رسول بدأ •

 . نصرتهم  يطلب  أسلموا فإذا يُسلموا أن إلى  أوّل   نصرتهم  يطلب من  يدعو   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  كان •

  وليس  الكبيرة  القوية  القبائل  إلى يعمد  كان ولذلك القادرين  القوة  أهل  من  يطلبها  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  وكان •

  الصغيرة(  )القرى الصغيرة  التجمعات إلى وليس  حولها  للمنطقة بالنسبة  الشأن ذات المدن  إلى وكذلك ،الصغيرة

  والجهاد  هللا  أنزل بما الحكم إلقامة ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول يعينوا أن على القادرين أولئك إلى يعمد أي البادية، في لألعراب

  يجاهدوا  أن آخرون  ويشترط ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بعد لهم الحكم بعضهم  فيشترط لهم واضحا   هذا وكان هللا، سبيل في 

 إلخ...فال  الفرس وأما  العرب

 . وأحكم أعلم  وهللا الثالثة،  اإلخوة أسئلة  على   كاف شاف جواب  ذلك في  يكون   أن آمل

 الرشتة  أبو خليل بن  عطاء أخوكم

 هـ 1441 محرم 22

 م 09/2019/ 21 الموافق

 : الفيسبوك على ( هللا  )حفظه األمير  صفحة  من  الجواب رابط

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-

 type=3&theater؟/1145025922361144/.2207520000.1569077031
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