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 :أهم النقاط الرئيسة في الدرس

عند العقبة في السنة الحادية عشرة من  ملسو هيلع هللا ىلص في موسم الحج التقى الرسول-1

فدعاهم إلى عبادة الله تعالى فاستجابوا له البعثة ستة نفر من قبيلة الخزرج 

 وآمنوا به.

من جاء في موسم الحج من السنة الثانية عشرة للبعثة وفٌد مشترك -2

ن من اث   ليالً  ملسو هيلع هللا ىلص عشر رجالً واجتمعوا بالرسول ى  ن  األوس والخزرج مكوَّ

 :فدعاهم إلى

عدم ارتكاب الكبائر كالسرقة والزنا وقتل - ب(توحيد الله تعالى.    - أ(

 .األوالد

ٌد وِميثاٌق بالوفاء بما ُعِرض  عليهم.البيعة هي-3   : ع ه 

رسول الله  االعقبة األولى وقال: "بايعن  ُعبادةُ بن الصامت  حضر-4

ِرك  بالله شيئاً على. ملسو هيلع هللا ىلص ، وال نقتل  ،نسرق، وال .. أن  ال نُش   ،أوالدناوال نزني 

 وال نأتي  ببهتاٍن نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه في معروٍف.

 

ي ٍر  ملسو هيلع هللا ىلص أرسل الرسول-5 ع ب  بن ُعم  رأ  إلى المدينٍة ِلي ق  الصحابيَّ الجليل  ُمص 

القرآن  الكريم على الذين آمنوا ويفقههم في الدين وكان له آثر كبير في 

 انتشار اإلسالم في المدينة المنورة.

 الدرس الثالث عشر   َبْيعَتا العَقَبَة  



جاء وفٌد من ي ث ِرب  ُمكَّون من ثالثة وسبعين رجالً وامرأتين، هما نُس ي بةُ -6

 )أم منيع( ٍب بن عمرو )أم عمارة( وأسماُء بنت عمرو بن ع ِديٍ  بنت ك ع بٍ 

ه العباس بن عبد المطلب وكانت هذه  ملسو هيلع هللا ىلص والتقى رسول الله بالوفد ومعه عمَّ

 بيعة العقبة الثانية.

 

دعوة الوفد إلى توحيد الله تعالى والدخول في اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلص دعا الرسول-7 

وقال لهم:" تبايعونني على السمع والطاعة ... وعلى األمر بالمعروف 

ا والنهي عن المنكر... وعلى أن  تنصرونن ي فتمنعوني إذا قدمت عليكم ممَّ

 ل  الرسو بايع الوفدُ  م وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة وقدتمنعون منه أنفسك

 على ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص

https://youtu.be/qAtjGKf3XTI 

 

                                                   w__I-https://youtu.be/sz2Gpl 

 

 

 موس لكي تفتح اللينكالمع الضغط على  كنتروناضغط  مالحظة:

https://youtu.be/qAtjGKf3XTI
https://youtu.be/sz2Gpl-w__I

