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بعا³- �هي  �نتها� حر3  بعد   :{
 H��أل بني  نشبت   rل� �حلر3 
��خلز��- �لتقى � & شهر �جب 
�لبعثة  من  عشر  �حلا*4   Vلعا� من 
 Yفأبلغهم *عو يثر3،  /هل  بعد* من 
%يا8  بعض  عليهم  �قر/   Vإلسال�
�لقر%: �لكرمي، فتأثر�� به ��قتنعو� مبا 
 4/ من  كلهم،  �/سلمو�  منه  �عو� 

قبيلة كانو� �كم كا: عد*هم؟ 
�خلز��،  قبيلة  من  هؤال�  كا:   :�

�هم: Fجا�كانو� ستة �
١./بو /مامة "/سعد بن W���Y" � من 

بz �لنجا�، �كا: /�F �ملصدقني.
٢. عو# بن �حلا�³ � �هو �آلخر 

 Fخو�/ �لنجا�  �بنو  �لنجا�،   zب من 
جّد �لنØ � عبِد �ملطلب.

٣. ��فع بن مالك � من بW z�يق. 
 Fنز قد  ما   � �هللا   Fسو� له  �هب 
�من هنا  .Vليو� �لقر%: T gXلك  من 
ُيكَتب  كا:  �لقر%:   :/ على   ُّFُيستَد
كتا3   Y�بصو Dمع   :/ �قبل  فو�� 

كا: كله مكتوًبا.
٤. قطبة بن عامر � من بz سلمة.
.Vحر� z٥. عقبة بن عامر � من ب

 � �ئا3  بن  �هللا  بن عبد  ٦. جابر 
من بz عبيد.

هؤال� �لستة َ�َعـُد�� �سوFَ �هللا � 
 Yعو*  :�سينشر /<م  �لو*��  عشية 

�إلسالV & يثر3. 

�لعقبة  بيعة  عن   Cتعر ما/�   :{
�أل�p؟ 

 *��: لقد ظلَّ � ��جيا �منتظر� �*
 V/ يقبلونه  هل  يثر3؛  /هل  فعل 
كاملة  سنة  �نقضا�  �بعد  يرفضونه. 
توجه � & /ياV �حلج gX �لعقبة ِمب®، 
هؤال�  للقا�  شوًقا  �لنظر  Dيل  �بد/ 
�لستة - �لسابق Tكرهم- فوقع نظر; 
 Vحني تقد�على نفر من /هل يثر3، 
Xليهم عرفو; فو��، �قابلو; مبنتهى �حلب 
�كانو� �ثz عشر �جال مبا  sإلخال��
فيهم ¥سة من �لستة �لذين صدقو; & 
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جد*   :�%خر �سبعة  �لسالفة،  �لسنة 
��خلز��، �هم:  H�من �أل

١. معاT بن �حلا�³ � من بz �لنجا� 
من �خلز��.

 zكو�: بن عبد قيس � من بT .٢
W�يق من �خلز��.

٣. /بو عبد �لر�ن يزيد بن ثعلبة � 
من حلفا� �خلز�� من بz بلي.

 zب من   � �لصامت  بن   Y*عبا  .٤
عو# من �خلز��.

٥. �لعباH بن عبا*Y بن نضلة � من 
بz ساk من �خلز��.

 zمن ب � �لتيِّها:  بن  �=يثم  /بو   .٦
.H�عبد �ألشهل من �أل

 �٧. عومي بن ساعدY � من بz عمر
 .H�بن عو# من �أل
فبايعو� �سوFَ �هللا �.

 Nمن هو �لد�عية �إلسالمي �أل� :{
(�لسف* �أل�N) للن~ �؟

�جلد*  �ملبايعو:  هؤال�   *��/ حني   :�
يثر3-  /هل  من  Tكرهم  �لسابق   -
 Fسو�ملدينة، �لتمسو� من � gX Y*لعو�
�هللا � /: يرسل معهم �جال يعلمهم 
 ،Vإلسال�  gX �ملشركني  �يدعو  �لدين 
بن  مصعب  معهم؛   �  Øلن� فأ�سل 
بصفة   � ُعر#  �لكن؛   .�  Mعم
قا�ãٍ (مقرãٍ)، TX /: مهمته �ألساسية 

/: يقر/ على �لناH �لقر%: �ُيقرئهم. 

Uهل  فعل   D�D� كانت  كيف   :{
يثر�؟

 ،Vإلسال� & YMغبة كب� ���: لقد /بد
َيـقبلونه  عليه  ُيـقبلو:   ���بد/
�يعتنقونه، ح� /سلم �لزعيم ُ/َسيد بن 
�خالF /ياV تّشر# Wعيُم  � Mُحَض
 (�  Tمعا بن  (سعد  بأسرها   H��أل

.Vإلسال� Fبقبو

 e سعد  Lو`  كا�  مكانة   َّuU  :{
�ألنصا�؟

 & مكانٌة   Tمعا بن  لسعد  كانت   :�
 &  � بكر   �/ كمكانة  �ألنصا� 

�ملهاجرين. 

�لعقبة  بيعة  عن   Cتعر ما/�   :{
�لثانية؟ 

Tها3  على  سنة   ��مر بعد   :�
مصعب gX �ملدينة جا� سبعو: �جال 
من �ملدينة gX �سوF �هللا � & مكة، 
 :�يريد �بعضهم  /سلمو�  قد  بعضهم 
 �  Fلرسو� =م  فحد*  يبايعو;.   :/
موعد �للقا� بعد �نتها� شعائر �حلج & 
�لعقبة نفسها & منتصف �لليل �سط 
Xليهم  �خر�  فاجتمعو�  �حلجة.   4T
عمه  معه  ��صطحب   � �هللا   Fسو�

�بايعه هؤال� �لسبعو:.  � Hلعبا�
�حني /بدf هؤال� �لرغبة & /: يهاجر 
�سوF �هللا � gX �ملدينة �شتر¯ عليهم 
 Fسو�بأ: يضمنو� �اية  .� Hلعبا�

�هللا �. 

عشر  �الث�  عن   Cتعر ما/�   :{
نقيبا؟ 

 Fسو� Fبعد بيعة �لعقبة �لثانية قا :�
من  موسى  جعل  كما  بأنه   � �هللا 
سأعيِّن  نقيبا،  عشر   zث� Xسر�ئيل   zب
عليكم /نا /يضا �ثz عشر نقيبا يعتنو: 
 Ç :يكونو�بكم ��افظو: عليكم، 
كا:  حو��يا كما  �ثz عشر  مبنـزلة 
حو��يا.  عشر  �ثنا  مرمي  بن  لعيسى 
عن  عند4  مسئولني  �سيكونو: 
�حني  �أل�ا�،   Ç حو�  فرشِّ قومهم؛ 
��فق  ��ا،  عشر   zث� �لصحابة   Vقّد
عليهم �، �هؤال� �الثنا عشر نقيًبا: 

بن  ُ/سيد  �هم:   ،H��أل من  ثالثة 
�سعد بن خيثمة، �/بو �=يثم  ،Mُحلض�
عنهم  �هللا  �ضي  �لتِّيها:  بن  مالك 
بن  /سعد  �هم:  �خلز��،  من  �تسعة 
�سعد بن �لربيع، �عبد �ّهللا بن  ،Y���W
بن  ��ل���  مالك،  بن  ���فع  ��حة، �
�عبا*Y بن �لصامت، �سعد بن  ،��معر
 ،Vبن حر� ��عبد �ّهللا بن عمر ،Y*عبا

��ملنذ� بن عمر� �ضي �هللا عنهعم.




