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 آيات قرآنية

 

ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهدَيا ﴿ ا النَّبِيه إِنَّ َ ا بِإِْذنِِه وَ  اهللِإََِل  ا  َوَداِعي * ا  َوَنِذير ا  َوُمَبِّش  ا  َأُّيه  ا  رِِسَ

نرِي م ِمَن  * ا  مه  .﴾ا  َكبرِي َفْضل   اهللَِوَبِّشِ اْلُْْؤِمننَِي بَِأنَّ ََلُ

ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ  اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعََل ﴿َوَما ُُمَمَّ ُسُل َأَفإِن مَّ ْبلِِه الره

 .﴾اكِِرينَ الشَّ  اهللَُوَسيَْجِزي  ا  َشْيئ اهللََأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقلِْب َعََلَ َعِقَبْيِه َفَلن َيُُضَّ 

ُسوَل ﴿ ٌد َأَبا َأَحٍد ِمن ِرَ الُِكْم َوَلكِن رَّ ا َكاَن ُُمَمَّ  اهللَُوَخاَتَم النَّبِِينَي َوَكاَن  اهللِمَّ

ٍء َعلِيم    .﴾بُِكِل ََشْ

ِمْل َعَلْينَا إِْص ﴿ نَا َوالَ ََتْ ِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ نَا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ ْلتَ  ا  َربَّ ُه َعََل َكَم ََحَ

ِمْلنَا َما الَ َطاقَ  نَا َوالَ َُتَ نَآ َأنَت الَِّذيَن ِمن َقْبلِنَا َربَّ َة َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرََحْ

َنا َعََل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ    .﴾َمْوالََنا َفانُُصْ
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 املقدمة

لو كله واحلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين 

عىل آله و ،والرساج املنري ،والصالة والسالم عىل البشري النذير ،كره الكافرون

 وصحبه أمجعني.

هتامم اوشخصية الرسول األعظم| موضع  ،رومتيض القرون والده

ة املاد هجيدون في ،وشتى مذاهبهم ،هملح  رسني عىل اختالف ن  االكتاب والد

يف  أرسار العظمة اإلنسانية كام متثلت جيلوا ما هيدلويلتمسون  ،ةاخلصبة للدراس

من  اإلنسانية عىل كثرة ما عرفت ألنذلك ؛ ع التاريخن  وص   ،ر الدنياب    رسولر  بشر 

  لر س  تارخيها الطويل من ر  
ر
هذا النبي  ىلإأبد الدهر ترنو  ستظل   وأبطالر  وقادةر  وأنبياء

سول لعميق بعظمة البش الروهذا اإليامن ا .العريب الذي اصطفاه اهلل بشًا رسولً 

هتا من شخصية ذلك الوليد اليتيم يت للجوانب التي أخذ  اه دراسهو الذي وج  

؛ سنةواملوعظة احل ،بذلك اهلداية والعرب غيتأب .القديدكل أالذي وضعته امرأة ت

 ىل الرصاط املستقيم.إ هيديني اً لعلها تكون يوم احلساب نور

 

 اْلؤلف





 

 

 

 

 

 ل النسبضف
 ،به تتعاطف األرحام الواشجة ،م التواصلوسل   ،النسب هو سبب التعارف

ملا  ؛واملعارف املندوبة ،األمور املطلوبة منوهو  .وعليه حتافظ األوارص القريبة

 ب عليها من األحكام الشعية واملعامل الدينية.يرتت  

 ،هئغري آباإىل  أحد ى يعزلئال   ؛مسلم باجلهل به عذرالناس ل يتعارف بني لفا

 وإىل ذلك أشار القرآن الكريم يف سورة احلجرات: ىل سوى أجداده.إول ينسب 

ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم ِمن َذَكٍر َوُأنَثى َوَ َعْلنَاُكْم ُشُعوب﴿ َ وا َوَقَبائَِل لِتََعاَرفُ  ا  َيا َأُّيه

 .﴾َأْتَقاُكمْ  اهللِإِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد 

موا من النسب ما تعل  « :فقد جاء يف احلديث ،ب أحكام الوراثةوعىل  هذا يرتت  

 .»كموتصلون به أرحام ،تعرفون به أحسابكم

 ومن ل يعرف الناس مل يعد من الناس. ،فمن ل يعرف النسب ل يعرف الناس

مع أخيه عقيل من اعتبار النسب يف كفاءة × وهذا ما جرى لإلمام عيل

بغي يل امرأة قد ولدهتا ا« :النسب الشيف يوم قال له ةومراعا ،املصاهرة
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|

ط بسي  ، وكان ن اشتهر بعلم األنساب وأخبار العربمموكان عقيل  ـ»الفحولة

ه عن لونأوجيتمع الناس حوله يس ،له بساط يف مسجد الرسول وجيلس عليه

حزام  تفاطمة بن ـ أينك عن أم البنني :فقال له ـ أنساب العرب وأخبارهم

يف و ،فهي من بيت ل يوجد يف العرب أشجع ول أفرس من آبائها ـ الكالبية

 حقهم يقول لبيد للنعامن بن املندر ملك احلرية:
 

 

                         

 .ول من غريهم ،فلم ينكر عليه أحد من العرب

اس عن ابن عب ةروى عكرم .بكر ووكان ممن له املقام األرفع يف علم النسب أب

 ،مر رسول اهلل| أن يعرض نفسه عَل القبائلاُ ْلا « :قال× عن اإلمام عيل

 ،بو بكرم أفتقد   ،َل جملس من جمالس العربإفانتهينا  ،خرج مرة وأنا معه وأبو بكر

 ؟هامذأم َلا ،أمن هامتها ؟وأي ربيعة أنتم :قال .من ربيعة :قالوا ؟ممن القوم :فقال

 .ذهل األكرب :قالوا ؟وأي هامتها العظمى أنتم :قال .بل من هامتها العظمى :قالوا

 :قال .ال :قالوا ؟بوادي عوف األمر :الذي يقال فيهفمنكم عوف بن ُملم  :قال

 فمنكم احلارث :قال .ال :قالوا ؟واْلانع اجلار ،مارذفمنكم حباس بن مرة احلامي ال

فمنكم اْلزدلف احلر  :قال .ال :قالوا ؟بن رشيك قاتل اْللوك وسالبها أنعمها

 .ال :قالوا ؟ةكندخوال اْللوك من أفمنكم  :قال .ال :قالوا ؟صاحب العممة اْلفردة

م من أنت ،فلستم بذهل األكرب :قال .ال :قالوا ؟فمنكم أصهار اْللوك من خلم :قال
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 وقال: ،فقام إليه غلم من شيبان يقال له دغفل .ذهل األصغر

 ؟لن الر فمم   ،ومل نكتمك شيئا  من خربنا ،كاإنك قد سألتنا فأخربن ،يا هذا

 نيفمن أي القرشي   ،أهل الّشف والرئاسة ،بٍخ  بٍخ  :قال .من قريش :قال أبو بكر

ي يعنـ  الثغرة صفامكنت واهلل الرامي من أ :قال .من ولد تيم بن مرة :قال ؟أنت

 ؟وكان يدعى جممعا   ،فمنكم قيص بن كلب الذي مجع القبائل كلها ـ وسط النحر

 :قال .ال :قالوأطعم احلجيج؟ فمنكم هاشم الذي هشم الثريد  :قال .ال :قال

فمنكم شيبة احلمد عبد اْلطلب مطعم طري السمء الذي و هه كالقمر يف ليلة 

فمن أهل  :قال .ال :قال ؟فاضة بالناس أنتفمن أهل اإل :قال .ال :قال ؟الظلمء

أفمن أهل  :قال .ال :قال ؟أفمن أهل الندوة أنت :قال .ال :قال ؟السقاية أنت

 ى:فقال الفت، رسول اهلل|إَل  و ذب زمام ناقته ور ع .ال :قال ؟احلجابة أنت

 

من  ولست ،ألخربتك أنك من رعيان قريش لو تثبت   ،أما واهلل يا أخا قريش

وقعت يا أبا بكر من « فقلت: ×قال عيل .»فتبسم رسول اهلل| .الذوائب

 .»والبلء موكل باْلنطق ،وفوقها طامةإال   ما من طامة، األعرايب عَل بائقة

 عدنان

 :وهو الذي ينتهي إليه نسب النبي حممد|
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 توقد حث   ،عرف األصل من الفرعوبه ي   ،إن علم األنساب من العلوم اهلامة

 اً ت عىل أثر ذلك أحكامن  وب   ،الشيعة اإلسالمية عىل رعاية األنساب ومعرفتها

 الرسول العظيم عىل وقد حث   .املسلم بحفظها يف حدود حاجاته الشعية هيتم  

موا من تعل  « :فقال| كام جاء يف صحيح األخبار ،ب وحفظهتعليم النس

 .»أنسابكم ما تصلون به أرحامكم

 ،سالم حفظهم لعلم النسبمة قبل اإلرف عن العرب يف العصور املتقد  وقد ع  

إل   آدم أيب البشإىل  أو ،إسامعيلإىل  أو ،أو قحطان ،ىل عدنانإفحفظوا أنسابم 

 عليها دليل. قمبعض الناس مل يعيها الدعوى التي يد   هن هذإ

معد  | إذا انتسب مل جياوز يف نسبهاً ن النبي حممدإ :بن عباساويكفينا قول 

 ا  َوُقُرون﴿ :ويقولًا، مرتني أو ثالث »كذب الناسبون« :ويقول ،ويمسك ،بن عدنانا

 .﴾ا  َبنْيَ َذلَِك َكثرِي

 ،لعلمه| أن تباعد األنساب ؛هنى رسول اهلل| عن جتاوز معد  وهكذا 

ت إىل وقوع الختالفة اآلراء يف هذه املدة واألعصار وكثر   فيه. أو 

ول ما وراء  ،يعرف ما وراء عدنان اً ما وجدنا أحد قال:وعن عروة بن الزبري 

 صًا.ختر  إل   قحطان

وكان من أعلم قريش  ـ سمعت أبا بكر بن سليامن يقول :وقال أبو األسود

يعرف ما وراء  اً أحد ول شعر شاعرر  ،ما وجدنا يف علم عاملر  ـ: بأشعارهم وأنسابم

 معد بن عدنان بثبت.
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ل  ة جداً مشهورفمحفوظة  ،عدنان من سائر قبائل العربإىل  ما األنسابأ

 والنسب النبوي الشيف إليه أظهر وأوضح من فلق الصباح. ثنان.ايتامرى فيها 

فق عليه من نسب وهو القدر املت   ،ان هو أحد من تقف عنده أنساب العربوعدن

غري  ،ول يعتمد عليه يف يشء ،فمختلف فيه ،ما ما فوق ذلكأ ،النبي حممد|

بن إبراهيم خليل  ×من ولد إسامعيل نبي اهلل اً أن مما ل خالف فيه أن عدنان

 ثر.ومك فمقل   ،وإنام اخلالف يف عدد ما بني عدنان وإسامعيل من اآلباء ،×اهلل

 ،قيدار بن إسامعيلإىل  اب العرب أن نسب عدنان يرجعوجاء عن بعض نس  

وقد انتمى قيص  .»امللك« :ن معنى قيدارإ :ويقال ،يف زمانه اً وأن القيدار كان ملك

 فقال: ،قيدار يف بعض أشعارهإىل  بن كالب

 

 قيدر بن إسامعيل. نبت بن :يعني بذلك

عدنان  بن معد  إىل  فمام ل شك فيه أن رسد النسب الزكي من حممد بن عبد اهلل

 ؛سبهذا النإىل  فجميع قبائل عرب احلجاز ينتهون ،ل خالف فيه بني العلامء

َأُلُكْم  َأْس ُقل الَّ ﴿ الشورى: قوله تعاىل يف سورةيف ـ  بن عباس وغريه اوهلذا قال 

َة يِف اْلُقْرَبىإال   ا  َعَلْيِه َأْ ر ولرسول إل   مل يكن بطن من بطون قريش: ـ  ﴾اْلََْودَّ

 ،فجميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه باآلباء ،صل بميت   اهلل| نسب  

 منهم باألمهات أيضًا. وكثري  

واصطفى من ولد  ،اصطفى من ولد إبراهيم إسمعيل إن اهلل« :قال|

 واصطفى من قريش بني ،واصطفى من بني كنانة قريشا   ،إسمعيل بني كنانة
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َل إ فلم يزل اهلل ينقلني من األصلب الطيبة واصطفاين من بني هاشم. ،هاشم

  .»امهريكنت يف خإال   ب شعبتانال تتشع   ،مهذبا   ى  األرحام الطاهرة مصف  

 البوصريي.قال 

 

وأطهر  ،وأفضل البطون ،إن اهلل قد اختار نبيه| من أزكى القبائل

ردي يقول املاو يشء من نسبه.إىل  فام تسلل يشء من أدران اجلاهلية ،األصالب

لمت ع ،وعرفت طهارة مولده ،وإذا اختربت حال نسبه (:أعالم النبوة)يف كتاب 

ن فطهارة املولد م ،بل كلهم سادة قادة ،ليس فيهم مسرتذل ،أنه ساللة آباء كرام

 رشوط النبوة.

 ؛ومل يتجاوزه ،ىل عدنانإعن الرسول األعظم| أنه انتسب  فالذي صح  

ألن قدماء العرب مل يكونوا أصحاب  ؛ألن ما بعد عدنان من األسامء مضطرب فيه

 حفظ بعضهم من بعض.إىل  وإنام كانوا يرجعون ،إليهاكتب يرجعون 

 فقد وجب معرفة ،من رشف ونسب وعزة بني األجناس |وملا كان للنبي

هل ر مسلم يف اجلذول يع ،ول بد لصحة اإليامن من معرفة ذلك ،نسبه الشيف

ون وينتم ،فيجتمعون حوله ،فعدنان هو اجلد األكرب للرسول األعظم| به.

إذا أقام  ،عدن باملكان :وهو قوهلم ،قامةوهو اإل ،من العدن اً نانوسمي عد .إليه

 .هو الذي تعرف به مدينة عدن باليمن :ويقال .به

يت وسم ،وعدن بلد عىل سيف البحر يف أقىص بالد اليمن :يقول الزهري

 ألهنا عن يمني الكعبة. ؛اليمن

هم الذي  وعك   بن عدنان. ومعد   ،عك بن عدنان :نااء ولدنولعدنان من األب



  

حاربوا عمرو بن عامر وقومه عند خروجهم من اليمن حتى أخرجوهم من 

أنه رأى  ـ بن هشاماكام جاء يف سرية  ـ وكان سبب خروجه من اليمن .بالدهم

ا من وؤفونه حيث شافيرص   ،س عليهم املاءبر يف سد مأرب الذي كان حيحيف ذاً جر

 ،كاد قومهف ،عىل النقلة من اليمن فاعتزم ،فعلم أنه ل بقاء للسد عىل ذلك ،أرضهم

 ،ففعل ابنه ما أمره به ،فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه

 ،للبيع وعرض أمواله ،ل أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي :فقال عمرو

 منه أمواله.اشرتوا و ،فاغتنموا غضبه

 ،مفباعوا أمواهل .األزد ل نتخلف عن عمرو :فقال ،وانتقل يف ولده وولد ولده

ربتهم فحا ،يرتادون البلدان ،جمتازين حتى نزلوا بالد عك   روافسا ،وخرجوا معه

 :ويف ذلك يقول عباس بن مرداس يفخر بعك .فكانت حربم سجالً  ،عك  

 

 .وتفرقوا يف البلدان ،فارحتلوا عنهم

 ؛قفىل عدنان ويإن أراد أن يذكر نسب النبي حممد| أن يوصله ملفينبغي 

 .برسول اهلل| قتداءً ا

فهو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب 

بن خزيمة اي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة ؤبن مرة بن كعب بن ل

  .ة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانبن مدرك

 :يقول الشاعر

 

 



|

 عدنان بنمعد 

 ،ومنه تناسل مجيع بني عدنان ،سعوهو بطن مت   ،وبنو معد بطن من بني عدنان

 دمه مهد  وأ وكنيته أبو قضاعة. ،وهو جد جاهيل من ساللة النسب النبوي الشيف

معناه  ـ بسكون العني ـ ومعد. إرمبن جاثر بن  هم بن جلحب بن جديسبنت الل  

 القوة.

 ومل ،ألنه صاحب حروب وغارات عىل بني إرسائيل ؛إنام سمي معد :وقيل

نور النبي حممد| الذي يف رجع بالنرص والظفر بسبب وإل   اً حيارب أحد

 وكان مع بخت نرص حني غزا حصون اليمن. ،ويقال له أبو العرب .جبهته

 أرميا بن ىلإن اهلل سبحانه وتعاىل أوحى يف ذلك الزمان إ :ويقال :بن كثرياقال 

 .»علمه أين قد سلطته عَل العربأَل بخت نُص فإذهب ا«حلقيا أن 

ة ال تصيبه النقمكي ؛عدنان عىل الرباقوأمر اهلل أرميا أن حيمل معه معد بن 

ك اذموكان عمره يو .«فإين مستخرج من صلبه نبيا  كريم  أختم به الرسل» ؛فيهم

 .اثنتي عشة سنة

ىل أرض الشام، فنشأ مع بني إمعدًا عىل الرباق  واحتمل ،ففعل أرميا ذلك

وتزوج هناك امرأة اسمها معانة  ،إرسائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت املقدس

 بالده.إىل  بنت جوشم من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع

 ،ومتخضت جزيرة العرب ،ثم عاد بعد أن هدأت الفتن بموت بخت نرص

ة ليكون يف خزان؛ قد كتب نسب معد يف كتاب عنده ـ كاتب أرميا ـ وكان رخيا

 واهلل أعلم. ،فيحفظ بذلك نسب معد ،أرميا

 عدنان من األبناء أربعة:وملعد بن 



  

 .نزار بن معد بن عدنان ـ1

 .وبه كان يكنى ،وهو بكر أبيه ،بن معد بن عدنان ةقضاع ـ2

 .أياد بن معد بن عدنان ـ3

 .ناندقنص بن معد بن ع ـ4

 بن جرهم. دب   يمن بن ،وأمهم معانة بنت جوشم

 نزار بن معد
سلسلة النسب النبوي بن معد بن عدنان جد جاهيل من ا ـ بكرس النون ـ نزار

م بن جلهمة جوش تأمه معانة بنو .ةى أبا ربيعيكن   :ويقال ،كنيته أبو أياد ،الشيف

 ة.وله سيادة وثروة كبري ،كان يف وجهه نور النبوة بن جرهم. دببن عمرو من بني 

فرأى  ،مه نظر إليه أبوه معد بن عدنانأ  ملا ولدته نه أ :سبب تسميته نزار يف وقيل

ىل إالذي كان ينتقل يف األصالب الطيبة واألرحام املطهرة  ،هة بني عينينور النبو

 ؛ديداً ففرح به فرحًا ش، حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

 »اً نزار«فسمي  ؛أي قليل بحق هذا املولود ،ن هذا كله نزرإ :وقال ،ونحر وأطعم

 لذلك.

مرض، : من األبناء أربعة أولد هوكان ل ،أهل زمانه وأكربهم عقالً  وكان أجل  

ومها  ،وأنامر، وربيعةـ  ومها شقيقان أمهام سودة بنت عك بن عدنان ـ وأياد

جاللة بنت وعالن من  :بنت عك بن عدنان، وقيل ةوأمهام مجع ،شقيقان أيضاً 

 :وفيهم يقول الشاعر ،جرهم

 

هذه  :الوق ،م ثروته بينهموقس   ،حرض أولده األربعةأفلام حرضت نزار الوفاة 
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وما أشبهها من مايل ملرض، وهذا اخلباء األسود وما  ـ دم محراءأوهي من  ـ القبة

ه وهذ ،وهذه اجلارية الشمطاء وما أشبهها من مايل ألياد ،أشبهه من مايل لربيعة

يكم فعل ،إذا اختلفتم يف القسمة :قال هلمو .البدرة وما أشبهها من مايل ألنامر

 باألفعى اجلرمهي ملك نجران.

ىل إوا فذهب ،ملا مات نزار بن معد بن عدنان اختلف أولده األربعة يف القسمةو

طوا الصحراء فلام توس   .األفعى اجلرمهي ملك نجران كام أوصاهم أبوهم بذلك

إن البعري الذي رعى هذا  :فقال مرض بن نزار، قد رعي وجدوا يف طريقهم كلً 

قال و إن البعري الذي رعى هذا الكالء ألبرت. :فقال ربيعة بن نزار الكالء ألعور.

ذي إن البعري ال :وقال أياد بن نزار إن البعري حممل بسمن وعسل. :أنامر بن نزار

 رعى هذا الكالء رشود.

البعري،  عنهلم أفس ،به راحلته رجل ختف   قيهمحتى لقلياًل إل   فلم يسريوا

و ه ر:فقال أنام .نعم :قال ؟هو أبرت :قال ربيعة .نعم :قال ؟هو أعور :فقال مرض

نعم، هذه واهلل صفة  :قال ؟هو رشود :قال أياد .نعم :قال ؟حممل بسمن وعسل

صفتم وأنتم و ،كيف أصدقكم :فقال، فحلفوا له أهنم ما رأوه ،وين عليهدل   ،بعريي

 معنا. هلم  ف ،إنا ذاهبون إليه :فقالوا ،األفعى اجلرمهيإىل  ودعاهم ؟بعريي بصفته

فقال ، ودخلوا عىل األفعى اجلرمهي ،فساروا مجيعًا حتى وصلوا نجران

ما  :فقال هلم .ووصفوا يل صفته ،إن هؤلء أصابوا بعريي :صاحب البعري

 :قال مرضف ؟كيف وصفتموه ومل تروه :فقال هلم ،فحلفوا له أهنم مل يروه ؟لونوتق

 ؛تمعاً رأيت بعره جم :وقال ربيعة فعلمت أنه أعور. ؛ويدع جانباً  ،رأيته يرعى جانباً 

ويف  اً فوجدت يف اجلانب األول ذباب ،ىل مربكهإنظرت  :قال أنامرو فعلمت أنه أبرت.

 ةنبت رأيته يرعى :وقال أياد فعلمت أنه حممل بسمن وعسل. ؛اجلانب الثاين نمالً 



  

 أنه رشود.فعلمت  ،ىل أخرىإويتجاوزها 

ل ثم أقب .فليس هلم به علم ،اذهب واطلب بعريك :فقال األفعى اجلرمهي

 ؟وأنتم كام أرى ،ون إيلأحتاج   :فقال ،فأخربوه ،عليهم وسأهلم عن أمرهم

وأوكل بم من يسمع كالمهم، فلام أكلوا ورشبوا  ،هلم بطعام ورشاب ادعثم 

  أر  مل :قال ربيعةو كرمته زرعت عىل مقربة. كاليوم مخرًا لول أن   مل أر   :قال مرض

ول كاليوم خبزًا ل مل أر   :قال أنامرو ي من لبن كلبة.ذكاليوم حلاًم أطيب لول أنه غ

ألبيه  نه ليسإإل   كاليوم رجالً عظيامً  وقال أياد مل أر   أن من عجنته وخبزته حائض.

 .له ىدعالذي ي  

 :قالف ،بالساقي وسأله عن اخلمرة افدع، علم املوكل بم األفعى بكالمهمأف

ت مات :فقال ،بالراعي وسأله عن الشاة اودع إنه من كرمة زرعت عىل قرب أبيك.

جاء و إهنا حائض. :فقالت ،ل صاحبة اخلبزأوس، رضعتها من لبن كلبةأأمها ف

 ،وكان ل يولد له ،ك ملكًا ذا ثروة عظيمةوكان أب :فقالت ،وسأهلا ،مهأ  ودخل عىل 

 .فجئت بك ،فأمكنت أحد اخلدم من نفيس ،فخشيت أن يذهب امللك والثروة

زالت أاخلمرة إذا رشبت  :فقال مرض، وسأهلم عام قالوا ،فأقبل عىل أولد نزار

 فعلمت أن الكرمة زرعت عىل مقربة. ؛وهذه جتلب اهلم ،اهلم

فعلمت  ،إن شحم الشاة فوق حلمها وهذه شحمها حتت حلمها :وقال ربيعة

اركنا ومل يش ،رأيت صاحب الطعام مل حيرض معنا :وقال أنامر ا رضعت من كلبة.أهن

ز إذا رأيت اخلب :وقال أياد ألن أباه مل يكن كذلك. ؛من طباعه هفعرفت ؛يف األكل

 فعلمت أن صاحبة العجني حائض. ،وهذا بخالف ذلك ،نتفش يف الطعامافت 

قىض ف، أوصاهم به أبوهموا عليه ما فقص   ،صفوا يل حاجتكم :فقال األفعى

 بالقبة احلمراء وما أشبهها من الدنانري وإبل وخيل ملرض فسمي مرض احلمراء.
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بدرة وما وقىض بال وقىض باخلباء األسود وما شابه من خيل وإبل وخيام لربيعة.

وقىض باخلادمة الشمطاء وما شابها من مال  ألنامر. شابها من دراهم وأراضر 

  اكرين.شفقبلوا بحكمه وخرجوا  .وخيل بلق وإبل ألياد

 مضر بن نزار

جد جاهيل من سلسلة النسب النبوي ، مرض بن نزار بن معد بن عدنانهو 

 نه أول منإ :يقال .بن عدنان كبنت عة ودسوأمه ، كنيته أبو الياس ،الشيف

 .كتب الكتاب العريب عىل الصحيح

 ريةضوامل .أو من اللبن احلامض ،ومعنى مرض هو من املضرية :يقول القتبي

 ؛رأمح والعرب تسمي األبيض فسمي مرض لبياضه. ؛طعام يطبخ باللبن احلامض

 مرض احلمراء. :فلذلك قيل

وكان  ـ أباه نزار ملا حرضته الوفاةن أ :سبب تسميته بمرض احلمراءيف وقيل 

هي من وـ بة هذه الق ،يا بني :فقال ملرض ،م أمواله بني أولدهقس   ـ أغنى بني معد

 فسمي مرض احلمراء. .وما أشبهها من مايل هي لك ـ دم محراءأ

نه أي يأخذها حلسـ   القلوبرضألنه كان يم ؛سمالإنام سمي مرض بذا  :وقيل

 ة.ملا كان يشاهد يف وجهه من نور النبو   ؛أحبهإل   ومل يره أحد ـ ومجاله

فإنه كان عَل ملة  ؛تسبوا مُضال « :يف الروايةو ،وكان عىل دين إبراهيم اخلليل

 وكانت لبني مرض الرئاسة بمكة واحلرم. ،«إبراهيم

 وهو ،كان من أحسن الناس صوتاً ، وبل يف العرباحلداء لإل وهو أول من سن  

 فانكرستوالسبب يف ذلك أنه سقط من بعريه  ،بلمن العرب لإل اأول من حد

كان و ـ ويرتنم بذلك ،هايد وا يداه او :ويصيح ،بلاإلفكان يميش خلف  ،يداه



  

فكان ذلك أصل احلداء عند  ،وذهب كالهلا ،بلاإلفاعتنقت ـ  أحسن الناس صوتاً 

وترسع يف مشيها لسيام إذا كان صوت احلادي  ،ألن األبل تنشط باحلداء ؛العرب

 ،وترسع يف سريها ،ىل احلاديإوتصغي  ،أعناقها فإهنا عند سامعه متد   ًا؛حسن

وربام  ،وربام قطعت املسافة البعيدة يف زمن قصري ،وتستخف األمحال الثقيلة

 وزاد الناس عليه. ،فوضع احلداء ،أخذت مسري ثالثة أيام يف يوم واحد

 ،تروحيهاو ،وتنشيط النفوس ،للرسعة يف السري ؛وقال بعض باستحبابه

 وتسهيل السري عليها.

أمهام و .عيالن بن مرض، وبن مرض الياس :مها ثناناوملرض بن نزار من الولد 

 .الرباب بنت محري بن معد بن عدنان

 قوله: وما يؤثر عنه

 .ةمن يزرع خريًا حيصد غبطة، ومن يزرع رشًا حيصد ندام

وارصفوها عن هواها فيام  ،فامحلوا أنفسكم عىل مكروهها ،خري اخلري أعجله

  .بني احللبتنيوهو ما  ،فواق جرسإل   فليس بني الصالح والفساد ،أفسدها

 الياس بن مضر

جد جاهيل من سلسلة النسب . الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانهو 

 وأمه الرباب بنت محري بنت معد بن عدنان. ة،كنيته أبو مدرك ،النبوي الشيف

لياس وا ـ وقيل مهزة وصل ،مفتوحة :وقيل ،بكرس اهلمزة ـ ساليا :قال األنباري

 كام تقول ميكال وميكائيل. ،والياسني بمعنى واحد

يعني حممد بن ، ﴾َسَلٌم َعََل إِْل َياِسنيَ ﴿معنى قوله تعاىل  :وقال املفرسون
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سم نبي اهلل الياس الذي جاء اسمه يف وهو موافق ل الياس. :والياسني ،عبد اهلل

 ،التنزيل ضمن مخسة وعشين نبي ذكرهم اهلل سبحانه وتعاىل يف قرآنه الكريم

: ويف سورة األنعام ،﴾َوإِنَّ إِلَْياَس ْلَِْن اْلُْْرَسلنِيَ ﴿ :ىل يف سورة الصافاتفقال تعا

نيَ ﴿ احِلِ ا َوََيَْيى َوِعيَسى َوإِْليَاَس ُكلٌّ ِمَن الصَّ  .﴾َوَزَكِريَّ

والالم فيه  ،الرجاء د  سم بضإنام سمي الياس بذا ال :وقال األنباري

 واهلمزة مهزة وصل. ،للتعريف

 ،ومل يولد له ولد ،ألن أباه مرض كان قد كرب سنه ؛سمسمي بذا ال :ويقال

 ألنه أتى بعد يأس من الولد. ؛فسامه الياس ،فولد له هذا الولد

حتى كانت تدعوه  ،وعال شأنه عند العرب ،فعظم أمره ،وكان رشيفًا فاضالً 

صلبه  وكان يسمع يف وكانت ل تقيض أمرًا دونه. ،بكبري قومه وسيد عشريته

 صوت تلبية النبي حممد| املعروفة يف احلج.

وكان يف قومه مثل  ،«فإنه من اْلؤمنني ؛ال تسبوا الياس« :وقد جاء يف حديث

 لقامن احلكيم يف قومه.

وهو أول من ظفر باحلجر ملا  ،بيت اهلل احلرامإىل  ند  الب   ىوهو أول من أهد

زاوية  فأخذه ووضعه يف ،×غرق البيت احلرام أيام الطوفان يف زمن نبي اهلل نوح

 .(حياة احليوان)كذا يف  .حمله اليوم يف الكعبة

 يقول:ف ،مه خندفا  وب بهه فيوقد جاء عن بعض بنيه شعر يفتخر 
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فلم يظلها سقف  ،س حزنت عليه زوجته خندف حزنًا شديداً امات الي وملا

وان سمها ليىل بنت حلاوخندف  حلزهنا عىل الياس حتى ماتت. ؛بيت بعد موته

ليها بنوها من زوجها الياس إأم جاهلية ينسب  ،بن عمران بن احلاف القضاعيةا

 بن مرض العدناين.

ب سب :وقيل .لد الياس منهاومجيع و ،وهي أم عرب احلجاز :يقول الشييش

هلا  :قالف ،وختندف يف مشيتها ،ها يومًا متيشآتسميتها خندف أن زوجها الياس ر

 .فسميت خندف .ما زلت أخندف يف أثركم :قالت ؟مالك ختندفني

 امليش. من رضب   ة  ف  د  ن  واخل  

ء ما جيبأمومتها يزيد بن معاوية عندخندف هذه هي التي كان يفخر  :ويقال

 وجعل يرضبه بالعصا ويقول: ،أخذه بيدهو ،احلسني له برأس

 

وخندف هذه التي عرف با بنو الياس هي التي رضبت األمثال بحزهنا عىل 

 ،ندبهوت .وساحت يف األرض تبكي زوجها الياس ،وتركت بيتها ،الياس زوجها

أحزن من « :فقيل ،ورضبت األمثال بحزهنا عىل زوجها ،حتى ماتت كمداً 

 .»خندف

 ،ىل قربهإفكانت إذا جاء يوم اخلميس خرجت  ،وفاته يوم اخلميس توكان

 اخلميس للمواتفعمل يوم ؛ آخرهإىل  وجعلت تبكي عنده وتنوح من أول النهار

وللياس بن مرض من زوجته  .بدعة جاهلية ، وهومن ذلك اليوم يف بعض البلدان
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 ومدركة لقب له. ،ويقال له عامر ،مدركة بن الياس :هم خندف ثالثة أولد

نوا وكا وقمعة بن الياس. طابخة لقب له.و ،ويقال له عمرو ،طابخة بن الياسو

زهنا عىل حب الً غألهنا تركتهم شألبيهم؛ ألمهم خندف أكثر مم ا ينسبون  ينسبون

 أولد خندف التي تركتهم صغاراً  ءلؤه ا:وقالو ،فرمحهم الناس أبيهم الياس.

 حتى عرفوا ببني خندف. ؛اً أيتام

هلام بل إأهنام كانا يف  وعمرو بطابخة ،إن السبب يف لقب عامر بمدركة :ويقال

فقال عامر  ،فعدت عادية عىل إبلهام ،فقعدا عليه يطبخانه ،فاقتنصا صيداً  ،يرعياهنا

 طبخ الصيد.أبل  :فقال عمرو ؟أم تطبخ الصيد ،بلاإلتدرك أ :ألخيه عمرو

احا فلام ر وجلس عمرو يطبخ الصيد. ،فلحق عامر باإلبل فأدركها وجاء با

ما  فقد أدركت ،بلاإلأدركت  :فقال لعامر ،ىل أبيهام الياس حدثاه بام جرى هلامإ

نت فأ ،نضجت ما طبخناأطبخت الصيد ف :وقال لعمرو ركة.نت مدأف ؛طلبنا

 .نيسمال ينبذإل   فكانا ل يعرفان بني الناس .طابخة

كان السبب يف ذلك أن أبامها الياس خرج معهام يف  :ما هشام بن حممد فيقولأ

 ،فسمي مدركة ؛فخرج إليها عامر فأدركها ،فنفرت إبلهم من أرنب ،نجعة

 واهلل أعلم. ،فسمي طابخة ؛وأخذها عمرو فطبخها

 مدركة بن الياس

جد جاهيل من . مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانهو 

أبو  :وقيل .وكنيته أبو اهلذيل ،سمه عامراو ،سلسلة النسب النبوي الشيف

 .أمه خندف بنت حلوان بن عمران بن احلاف القضاعيةو ولقبه مدركة. ،خزيمة

 خندف.بوتعرف  ،سمها ليىلا :وقيل



  

وفخر  ألنه أدرك كل عز   ؛وقيل له مدركة ،والصحيح عند اجلمهور أنه عامر

ان ظاهرًا وك ،ظهوره فيه :ولعل املراد .وكان فيه نور النبي حممد| ،هئباآكان يف 

ن وهذيل ب، خزيمة بن مدركة :مها ثناناوملدركة بن الياس من الولد  .فيه ناً بي  

 .قضاعةمن ة أمراوأمهام  ،مدركة

سالم أكثر من قد اشتهر من هذيل بن مدركة يف اجلاهلية وصدر اإل :ويقال

 مدركة يف هتامة. يوكانت منازل بن ًا،سبعني شاعر

 خزمية بن مدركة

جد . خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانهو 

لمى مه سا  و ،وكنيته أبو أسد ،وهو من سلسلة النسب النبوي الشيف ،جاهيل

وهو  ،وهي واحدة اخلزم ،تصغري خزمة :وخزيمة بنت أسلم بن احلاف القضاعية.

وهو شد اليشء  ،وهي املرة الواحدة من اخلزم ،موجود يف أسامء األنصار وغريهم

 صالحه.إو

 ،مشجر اخلزم مثل شجر الدو :وقال أبو حنيفة الدينوري يف كتابه )النبات(

 ،له الناسكأوله ثمر ل ي ،أسافله خاليا النحلويصنع من  ،تتخذ من سعفه احلبال

 لفه الغربان وتستطيبه.ألكن ت

نور النبي حممد| الذي  ـ أي مجع فيه ـ ألنه خزم ؛إنام سمي خزيمة :وقيل

 ،أسدة بن خزيمة، وأسد بن خزيمة :هم وخلزيمة من الولد أربعة .بائهآكان يف 

وأمهم عوانة بنت سعد بن قيس بن عيالن  .كنانة بن خزيمةو، اهلون بن خزيمةو

 بن مرض.ا



|

 كنانة بن خزمية
 .كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانهو 

عوانة بنت  مهأ  و ،وكنيته أبو النرض جد جاهيل من سلسلة النسب النبوي الشيف.

  .سعد بن قيس بن عيالن بن مرض

 ،ومهلسرته عىل ق ؛سمي كنانة :وقيل .كن من قومه ألنه مل يزل يف ؛سمي كنانة

 وحفظه ألرسارهم.

 .هإليه العرب لعلمه وفضل حتج   ،رفيع الشأن ،عظيم القدر ،وكان شيخًا حسناً 

 نآقد  :لوويق ،وكان خيربهم بمجيء الرسول األعظم حممد بن عبد اهلل|

ومكارم  ،حسانواإلوإىل الرب  ،ىل اهللإيدعو  ،أمحد ىخروج نبي من مكة يدع

كمإ وعزاً  ،ىل رشفكمإفاتبعوه تزدادوا رشفًا  ؛األخالق ا جاء بوا مول تكذ   ،ىل عز 

 ويقول: .فهو احلق ؛به

 

 ،يأكل معه اً فإذا مل جيد أحد ،يأنف أن يأكل وحده ،وكان كريامً  :بن دحيةاقال 

ويرمي لقمة عىل صخرة ينصبها بني يديه أنفر من أن يأكل وحده  ،جعل يأكل لقمة

 فلربام يمر با جائع أو طري أو وحش.

 ،مالك بن كنانة، والنرض بن كنانة :هم ولكنانة بن خزيمة من األبناء أربعة

فالنرض وملكان ومالك أمهم برة بنت مر . ملكان بن كنانة، ومناة بن كنانة عبدو

 .وأم عبد مناة هالة بنت سويد ،بن أد بن طابخة بن إلياس بن مرض

 قبح واخترب ،قد غرت بجامهلا ،صورة ختالف املخربة ب  ر   ومما يؤثر عنه قوله:

 واطلب اخلرب. ،الصور ذرفاح ،فعاهلا



  

 النضر بن كنانة
رض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد النهو 

رة بنت مر وأمه ب ،كنيته أبو خيلد من سلسلة النسب النبوي الشيف. ،بن عدنانا

 ،ارة وجههضلن ؛ب بالنرضق  ول   ،اسمه قيس :وقيل. بن طابخة بن الياس بن مرض

 مما فيه من نور النبوة. ؛وحسنه ومجاله

ابني يف النس  و .كانت مساكنهم حول مكة وما والها ،وبطون كثريةبنوه قبائل 

 ،فال يقال ألحد من أولد من فوقه قريش ،من يرى أهنم مجاع قريش عند الفقهاء

 ويقال ألولده الذين منهم مالك وأولده قريش.

وأمهام  ،وخيلد بن النرض، مالك بن النرض :مها ثناناوللنرض بن كنانة من الولد 

ر بن الظرب الذي حكم العرب والد عام ،بنت سعد بن الظرب العدواينعاتكة 

 بع:األص وويف عدوان يقول ذ .ه فعالً ؤوقضا قوله حكامً  الذي يعد   ،ئة سنةثالثم

 

ة يف العرب ن النرض بن كنانةإ :ويقال  ،بلمئة من اإل :هو أول من سن  الدي 

 فجرت بذلك السنة. ،فوداه مئة من األبل ،وذلك أنه قتل أخاه

 كميت:الويف ذلك يقول 

 
 





 

 

 أصل قريش
 ،سالم حفظهم لعلم النسبلقد عرف عن العرب يف العصور املتقدمة قبل اإل

 ىلإأو  ،بن إبراهيمسامعيل إىل إأو  ،ىل عدنان أو قحطانإفحفظوا أنسابم 

 أنإىل  ت األنساب حمفوظة خالصة من الشك والشبهةبقيوبذلك  ،×آدم

  ت عىل ذلك.وحث   ،جاءت الدعوة املحمدية

 ،فالعناية بالنسب غري مستغربة من قوم يعرف حرصهم املفرط عىل األنساب

سالم بقرون حتى لتسمع ىل ما بعد اإلإذلك  بقيو وولعهم بذكرها من قديم.

جريد بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد امللك بن مروان يف قصيدة له يقول 

 فيها:

 

 وهي مرة بنت مر أخت متيم ،يعني بذلك أم النرض بن كنانة :بن هشامايقول 

من  ومن مل يكن ،النرض نفسه هو قريش :وقيل ،ب بقريشق  بن مر، وهو الذي ل  ا

 :لئ  | س  اً أن النبي حممد ىويرو كثرون.وهو الذي عليه األ ،ولده فليس قريش

ومن مل يكن من  ،لد النُض فهو قرَشومن كان من « :قال ؟ن قريش يا رسول اهللم  

 .»ا  ولده فليس قرشي

 ،بلغنا أن رسول اهلل قال لوفد كندة حني قدموا عليه املدينة :وعن شهاب قال

 ا،مناُ ال نقفو  ،نحن بنو النُض بن كنانة ،ال« :قال ؟يا رسول اهلل أنت منا :قالوا لهو

 .»وال ننتفي من أبينا
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عن أيب نرص  :قال البيهقي: السبب يف تسمية النرض بن كنانة بقريش يف وقيل

  ال معاوية أس :بن قتادة قالا
ش تصغري قري :قال ؟سميت قريش قريشاً  بن عباس مل 

ل  إ ًا من الغث والسمنيل تدع شيئ ،وهو دابة يف البحر من أعظم دوابه ،قرش

فلام كان يف  ،فاتفق أن النرض بن كنانة خرج يف سفر له فركب سفينة ،أتت عليه

لسفينة تعرض ل ،بحر اهلند قبل بحر القلزم الذي أغرق اهلل فيه فرعون وشيعته

 دع دابةل ت ،وهي دابة عظيمة يف دواب البحر ،حيوان بحري كبري يقال له القرش

وهي سيدة الدواب البحرية  ،لشدهتا وقوهتا ؛فجميع الدواب ختافها ،أكلتهاإل  

 ،لبهاوتدفع السفينة فتق ،متنع السفن من السري يف البحروهي  .طالقاإلعىل 

 لنار.اإل   ول هياب من يشء ،ل يرده يشء ،تأكل ول تؤكل .وترضبا فتكرسها

ع النرض فسم .يريد أن يقلب سفينتنا ،القرش القرش :فصاح أهل السفينة

حز  واستطاع ،فجعل يرميه باحلراب حتى قتله ـ وكان مسلحًا بحراب ـ كالمهم

إليه  فكان الناس ينظرون ،ىل مكة ونصبه عىل جبل أيب قبيسإجاء به ، ثم رأسه

شده شعر ثم أن .فسمي النرض قريشاً  .قتل النرض قريشاً  :ويقولون ،متعجبني

 اجلمحي:

 

خص سم شاقريش كان  :فقال بعضهم؛ وللنسابني خالف طويل يف قريش

يل وكان دل ،من أهل مكة اً وكان جاهلي ،قريش بن خيلد بن النرض بن كنانة ىيدع



  

وإذا خرج  ،قدمت عري قريش :فإذا أقبل يف القافلة قالوا ،بني كنانة يف جتاراهتم

فغلب لفظ قريش عىل من كان يف عهده من بني النرض  ،خرجت عري قريش :قالوا

 .فسموا قريشاً  ،بن كنانة

والتي  ،هليإهو الذي حفر بئر بدر املنسوبة  ،بدر بن قريش ىبن يدعاله كان و

 كانت عندها الواقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان.

قال  ساب.كتالتجارة وال :شش والتقر  يسميت قريش قريشًا من التقر :وقيل

 ،وبه سميت قريش قريشاً  ،شقرش يقر   ، وقدواجلمع الكسب :القرش :اجلوهري

قال  .فكل من كان من ولده فهو قريش ،أبوهم النرض بن كنانة ،كبريةوهي قبيلة 

 :اليشكري

 

قت تفر   اً مجع النسابون من قريش وغريهم عىل أن قريشأ :وقال الزبري بن بكار

 ،قريش اسم لفهر بن مالك :وقيل .وهو مجاع قريش عند األكثر ،عن فهر بن مالك

أي يفتش عن خلة حاجة املحتاجني من الناس  ـ ألنه كان يقرش ؛وسمي قريش

أي يفتشون عن حوائجهم  ـ وكان بنوه يقرشون أهل املوسمـ  فيسدها من ماله

ن إ :ستشهدوا لقوهلماو ،فسموا بذلك قريشاً  ـ فيزودوهنم بام يبلغهم بالدهم

 عر:التقريش هو التفتيش بقول الشا

 

ول حاضن ول  ،إنام قريش مجاع نسب ليس بأب ول أم :وقال الكعبي

 ألن اشتقاق قريش ؛إن أول من لقب بقريش هو قيص بن كالب :وقيل ،حاضنة

ه ألنه عندما حاربت ،فلقب قيص بذلك؛ والتجمع بعد التفرقه ،من التقرش
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وأسكنهم مكة لتقوى بم  ،مجع قومه من الشعاب واألودية واجلبال ،خزاعة

يف ذلك يقول و .قهابه مجع اهلل القبائل من قريش بعد تفر  ًا، وفسمي جممع ،عصبته

 والتي مطلعها: ،افة العدوي يف قصيدته التي يمدح فيها عبد املطلبذح
 

 
 

 إىل أن يقول فيها:
 

 

 

لة من نواحي مكة قبي ةي عشتىل اثنإفجمع قيص القبائل بعد تفرقها يف البالد 

، حاألباط طح فسموا قريش  اها األبكل   سكن بطون قريشأف ،وبطاحها وظواهرها

 واألوىل أرشف من الثانية. .فسموا قريش الظواهر ،ن بظهر مكةيسكن اآلخرأو

 قال اجلوهري: ،وقرييش قريش :ىل قريشإويقال يف النسبة 
 

 
 

 مالك بن النضر

زيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار خمالك بن النرض بن كنانة بن هو 

 ،ار وكنيته أبو احل ،من سلسلة النسب النبوي الشيف. وهو بن معد بن عدنانا

سمها ا : إنويقال. وأمه عكرشة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن بن مرض

له من و .ألنه ملك العرب وسادهم ًا؛سمي مالك :وقيل. وعكرشة لقبها ،عاتكة

 األبناء:



  

 مالك بنهر ف
فهر بن فهو  .وأمه جندلة بنت احلار  بن مضاض اجلرمهي ،فهر بن مالك

 بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد رضمالك بن الن

احلجر  :هروالف .وكنيته أبو غالب .من سلسلة النسب النبوي الشيف، بن عدنان

 الطويل.

كن ومن مل ي ،فمن كان من ولده فهو قريش ،وفهر لقب له ،سمه قريشا :وقيل

 .من ولده فليس بقريش

لبني كنانة ومن انضم إليها من  اً عام اً وقائد ،وكان فهر رئيس الناس يف مكة

ىل ع وملا جاء حسان بن كالل ملك اليمن مغرياً  :بن إسحاقايقول  مرض وغريهم.

يد هدم الكعبة ونقل أحجارها من احلجاز مع محري وغريهم من القبائل اليمنية ير

بجيوشه حتى  أقبل، الناس عنده يف بالده وجيعل حج   ،ىل اليمن ليبني با بيتاً إمكة 

 ،ومنع الطريق ،وأغار عىل رسح الناس هنباً  ـ قريب من مكة وادر وهو  ة ـنزل بنخل

اله وخرجوا لقت ،باقي العربوفلام رأى فهر ذلك مجع قبائل كنانة وخزيمة وأسد 

 نًا، امللك حساوأرس ،فتغلب عليهم فهر ،فاقتتلوا قتالً شديداً ، فهر بن مالك دةقياب

 ليهم من قبائل اليمن.إواهنزمت محري ومن انضم 

دى نفسه حتى افت ،امللك حسان يف األرس عند فهر بن مالك ثال  سنني بقيو

هابت ف فامت بني مكة واليمن. ،ىل اليمنإوسار  ،وخرج من حبسه ،كثري منهم باملر 

 .مرهأواشتهر  ،وعال قدره ،وعظموه اً العرب فهر

 غريهم.و قريشر  منوهم بطون كثرية  ،وكانت منازل بني فهر حول مكة

، هرحمارب بن ف، واحلار  بن فهر، وغالب بن فهر :هم ولفهر من األبناء أربعة

 .مهم ليىل بنت سعد بن هذيل بن مدركةأ  و. أسد بن فهرو
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ثري مما لك من ك غنىيدك أقليل ما يف  ،يا بني: ومما يؤثر عنه قوله لبنه غالب

 .ن صار إليكإأخلق وجهك و

 غالب بن فهر
غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس هو 

 مه ليىلأ  ، ومن ساللة النسب النبوي الشيف. بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانا

بن اغالب ول .وكنيته أبو تيم ،بنت احلار  بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة

مهام سلمى بنت ا  و وتيم بن غالب، لؤي بن غالب :مها نافهر من األبناء ولد

 .عمرو اخلزاعي

 :ـ بن هشاماكام جاء يف سرية  ـ مرومعنى األد ،األدرم :وتيم بن غالب يلقب

 فسمي األدرم. ،كذلكوكان تيم بن غالب  ،الذقن صاملنقو

وهم من قريش الظواهر  ،عراب مكةأوبنو األدرم هؤلء هم  :وقال الزبري

 ل من قريش البطاح الذين هم قبائل عبد مناف. ، بظهر مكةنيالنازل

 لؤي بن غالب

لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

وهو من سلسلة النسب النبوي  عدنان.الياس بن مرض بن نزار بن معد بن 

 :وقيل، وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو اخلزاعي، الشيف، كنيته أبو كعب

الاليت ولدن رسول ك تالعواوهي أول  ،عاتكة بنت خيلد بن النرض بن كنانة

 .»بن العواتكاأنا « :اهلل| فقال|
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 .بغري مهز ،لوي :ويقول البعض ،ولؤي باهلمزة أكثر من عدمها

كأهنم يريدون معنى  ،ءن اللي هو البطأل ؛وهو تصغري ألي :األنباريقال 

 وترك العجلة، وذلك أنه وجد يف شعر أيب أسامة قوله: ةناال

عامر بن لؤي ـ ، وكعب بن لؤي :هم األبناء أربعة نوللؤي بن غالب م   

 ،ؤيعوف بن ل، وسامة بن لؤيـ و شيبان بن حمارب بن فهرمهام خمشية بنت وأ  

 . قضاعة نيمهام ماوية بنت كعب بن القني من بوأ  

 ،صفائهال ؛ىل املاءإكأهنا نسبت  ـ وهي املرأة ـ سميت باملاوية :هشام ابنقول ي

 .وقلبت مهزة املاء واواً 

 :قال شاعرهم يف ذلك ،وهلم ورثة البيت احلرام ،وهم أهل احلرم
 

 

وقال أحد بني مرة بن عوف يفخر بأخوته وقومه حني هرب من النعامن بن 

 :املنذر وحلق بقريش

 

ني ففقأ سامة ع ،بن لؤي وأخيه عامر بن لؤي يشء مةنه وقع بني ساإ :ويقال

ناقته  فبينام هو يسري عىل ،ىل عامن عىل ناقة لهإفخرج هارباً عنه  ،عامر فهفأخا ،عامر

 ،رها فهرصهتا حتى وقعت الناقة لشقهاغفأخذت حية بمش ،وضعت رأسها ترتع

 ،هقال سامة حني أحس باملوت ينعى نفسف .ومات غريباً  ،هنشت سامة فقتلتهثم 
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 صبعه يف األرض:إنه كتب بإ :وقيل

 

 كعب بن لؤي
بن اكعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة هو 

من ساللة النسب النبوي . عدنانمدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن 

ه لعلو ؛كعب :وقيل له. ماوية بنت كعب بن القني القضاعيةمه ا   ،الشيف

 .كعبة :ومن ثم قيل للكعبة ،ألن كل يشء عال وارتفع فهو كعب ؛وارتفاعه

أي يوم الرمحة الذي هو  ـ روبةوكعب بن لؤي هو أول من مجع قومه يوم الع  

مل  :وقيل لجتامع قريش فيه إليه. ؛ةيوم اجلمع ميما ا سوهو أول  ـ يوم اجلمعة

 عىل قول بعضهم.سالم اإلجاء أن منذ إل   ةتسم العروبة اجلمع

أي يوم الرمحة الذي هو يوم  ـ وكان كعب بن لؤي جيمع قومه يوم العروبة

 ،وخيربهم أنه من ولده ،رهم بمبعث النبي حممد|ويذك   ،همظويع ـ ةاجلمع

يخرج منه وس ،سيأيت حلرمكم نبأ عظيم :ويقول هلم ،يامن بهمرهم باتباعه واإلأوي

 وينشد ويقول: ،نبي كريم

 



  

 نفسه ويقول:إىل  ثم يشري

 

                                

ه فإن قوم ؛من أدركه منكم فليؤمن به ويصدقه ،يا معش قريش :ثم يقول

 ه ويقول:نذونه ويكذبوؤسي

 

 ،أقل :وقيل ،سنةوكان بينه وبني مبعث النبي حممد| مخسمئة وستون 

  .أكثر :وقيل

يهم يقوم ففحني  ،حينام جتتمع إليه قريش «أما بعد» :وكعب هو أول من قال

ليل  ،هموا تفهمواوتف   ،موا تعلمواوتعل   ،فاسمعوا وعوا :أما بعد :خطيبًا يقول

 ،والنجوم أعالم ،واجلبال أوتاد ،والسامء بناء ،واألرض مهاد ،وهنار ساجر  ،داجر 

فصلوا  صائرون. ىلً ىل ب  إواألنثى والذكر والزوج  ،خرينواألولون كاآل

فهل رأيتم  ،واصلحوا أعاملكم ،روا أموالكموثم   ،واحفظوا أصهاركم ،رحامكمأ

نوا زي   .والظن خالف ما تقولون ،الدار أمامكم ؟أم ميت نش ،من هالك رجع

رج منه وسيخ ،عظيم فسيأيت له نبأ ،كوا به ول تفارقوهومتس   ،حرمكم وعظموه

 ويقول: .نبي كريم
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ا مات ومل .خوا بهر  أف ،خوا بموته حتى كان عام الفيلأر   ؛نهأشولعلوه وارتفاع 

 ثم كان التاريخ باهلجرة النبوية الشيفة. ،خوا بهعبد املطلب أر  

، عدي بن كعب، ومرة بن كعب :هم ولكعب بن لؤي من األبناء ثالثة

 نوأمهم وحشية بنت شيبان بن حمارب بن فهر بن مالك ب. هصيص بن كعبو

 .النرض

 مرة بن كعب
ي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن ؤمرة بن كعب بن لهو 

من سلسلة . خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان

بن اارب وأمه وحشية بنت شيبان بن حم ،ظةقبو يأوكنيته ، النسب النبوي الشيف

ا وكثريًا م ،ن وصف احلنظلة والعلقمةنقول ممومرة . فهر بن مالك بن النرض

ن كالب ب :هم ب من األبناء ثالثةعوملرة بن ك .تسمي العرب بحنظلة وعلقمة

 ـ مهام هند بنت رسير بن ثعلبة بن احلار  بن فهر بن مالكأ  ـ و وتيم بن مرة، مرة

 .مراة من بارق من أسدا :وأمه البارقية، ويقظة بن مرة

 كالب بن مرة

بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن  كالب بن مرةهو 

ن م. كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان

ر مه هند بنت رسير بن ثعلبة بن احلار  بن فهأ  و، ساللة النسب النبوي الشيف

 ؛بولقب بكال .عروة :وقيل ،سمه حكيما :ويقال .وكنيته أبو زهرة .بن مالكا

 .وأكثر صيده كان بالكالب ،حيب الصيدنه أل

منقول إما من املصدر الذي هو معنى املكالبة أي املضايقة  لفظ ولفظ كالب هو



  

م ويقال سمي بس ألهنم يريدون الكثرة.ـ  مجع كلبـ  أو من الكالب ،عىل األعداء

 ،سيفوسمي به عىل أنه من محلة ال ،املسامر الذي يف قائم السيف تكون يف عالقته

وهم  ،كالب باسم نجوم أول فصل الشتاء :ويقال ومن الشجعان الفرسان.

 ،فسمي با دللة عىل العلو والرفعة، اجلبهة، والطرفة، والنثرة، والذراع أربعة:

 .وحسن الطالع

 ئلوقد س   ،األسامء يرهبون به عدوهم ن يسموا أبناءهم بش  أ ةكان من عادو

 ،نحو كليب وذؤيب ،األسامء مل تسمون أبناءكم بش   :الرقيش األعرايب وأب

نا ءنسمي أبنا :فقال ؟وعبيدكم بأحسن األسامء نحور رزق ومرزوق ورباح

وسهام يف  ،يريد أن األبناء عدة للعداء .ونسمي عبيدنا ألنفسنا ،ألعدائنا

 فاختاوا هلم هذه األسامء. ،نحورهم

ويف  ،سول األعظم|منة بنت وهب والدة الروكالب اجلد الثالث آل

 وأمه آمنة بنت وهب. ،كالب جيتمع نسب أبيه عبد اهلل بن عبد املطلب

وأمهام  ،وزهرة بن كالب، قيص بن كالب :مها ولكالب من األبناء اثنان

هم ىل جد  إنسبة  ؛ولقبوا بني اجلدرة .اجلدرة يأحد بن ،فاطمة بنت سعد بن سيل

 دعوص   ،حني دخلها السيل جداراً للكعبة  ىبن قد وكان ،عامر بن عمرو األزدي

وأن يذهب  ،وخافوا هتدادها إن جاء سيل آخر ،ففزعت قريش لذلك ،هاؤبنا

ولقب  ،درااجلدار سمي اجل ذلك ىفلام بن ،فبنى عامر هلا جداراً  ،بشفهم ودينهم

 وفيه يقول الشاعر: ة،اجلدر يأولده بعده بن
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 قصي بن كالب

قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن هو 

ن عدنان معد بالنرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن 

 ،سيد قريش ورئيسهم يف عرصه .ووفاةً  وإقامةً  الكناين القريش املكي ولدةً 

ة كان له احلجابة والسقاي واألب اخلامس يف سلسلة النسب النبوي الشيف.

 يف داره. ل  إ فال تربم أمراً  ،يهأوكانت قريش تتيمن بر ،والوفادة والندوة واللواء

 مه فاطمة بنت سعد بن سيل األزدي.أ  و ،بهقوقيص ل ،اسمه زيد بن كالب

عن  ريباً غ ،عن قومه وعشريته وبلده بعيداً  ألنه شب   ـ بالتصغريـ وسمي قصيًا 

  .ةأهله ووطنه يف بالد قضاع

 ،بزهرة بن كال مها: إن كالب بن مرة كان له ولدان :يقول اليعقويب يف روايته

 ،رةبن ماام مات كالب فل ،وزيد بن كالب من زوجته فاطمة بنت سعد بن سيل

من  ـ ةمن بني قضاع ةوخلف زوجته أرملة تزوجها ربيعة بن حزام كبري بني عذر

 ،يامً كان فطنه أل ًا؛فأخذت معها ابنها زيد ،ىل بالد قومهإواحتملها  ـ أرشاف الشام

 .اً ي  د عن بالده سمته قصع  فلام ب   ،بنها زهرة يف قومه بمكة املكرمة لكربهاوتركت 

غريبًا يف  وشب زيد ،سمه رزاحا اً مع زوجها ربيعة وولدت له ولدوأقامت 

ول يعرف قومًا  ،له ل  إدعى ول ي   ،هم  أ  غري زوج  حجر ربيعة ل يعرف لنفسه أباً 

 يعيش معهم. نغري القوم الذي

ة عذر من ًا ـرقيع ىيدع ةقضاعمن  ناضل رجالً  ،فلام كرب زيد وصار شابًا قوياً 

ه رقيع فعري   ،ال وتنازعاتحتى تقا ووقع بينهام رش   ،ملنضولفغضب ا ،فنضله زيد ـ

 ؟نا ملصقفينت أإنام  ،نك لست مناإف ؛ل تلحق بقومك وبالدكأ :وقال له، بالغربة

 اسأل أمك. :قال رقيع ؟فمن أنا :قال زيد



  

 ًا،ئوقد وجد يف نفسه مما قاله القضاعي شي ،ه فاطمةم  فجاء زيد ودخل عىل ا  

نه ما لو كنت اب :قال .أبوك ربيعة :قالت له ؟من أيب :فقال هلا ،فسألته عن أمره

 :قال ؟أو قال لك هذا :قالت ،خربها بام قاله القضاعيأف ؟فقالت ما اخلرب .نفيت

م منه ني أكرفأنت واهلل يا ب   ول حفظ احلق. ،واهلل ما أحسن اجلوار :فقالت نعم.

نت من أ ،منه كعباً  عىلأو ،نزلً وأرشف منه م ،وحسباً  ونسباً  لداً اوأفضل و ،نفساً 

وأعاممك بمكة املكرمة جريان بيت  ،وأخوك زهرة ،أبوك كالب بن مرة ،قريش

 ني.ليهم العرب من كل مكان يف السنة مرتإتفد  ،وسدنة الكعبة املشفة ،اهلل احلرام

وآباؤك  ،ورهطك خري من رهطه ،وقومك خري من قومه ،فبالدك خري من بالده

 ه.ئأرشف من آبا

وكره أن  ،بالغربة عن قومه ووطنه حيسوأصبح  ،فأثارت بذلك إحساسه

واهلل ل أقيم  :مهفقال أل  ، قبني قوم ل تربطه بم رابطة النسب والعر يعيش غريباً 

ىل إإنك ل تعرف الطريق  ؛ل تعجل يا بني باخلروج :مهأ  فقالت له  .هنا أبداً  ها

لشهر احلرام فتدخل مع حجاج فانتظر حتى يدخل ا؛ ول تدري صعابا ،مكة

 فإين أخشى عليك أن يصيبك أرشار الناس. ة؛قضاع

إىل  افلام وصلو ة،ىل حجاج قضاعإانضم ف ،فأقام قيص حتى جاء موسم احلج

عاجله القضاعيون عىل  ،رادوا الرجوعأو ،مناسك حجهم اوقضو ،البلد الطيب

 نشد يقول:أبى وأف ،ىل بالدهمإوالرجوع  ،اخلروج معهم
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 طمئنان.فيحس بالراحة وال ،ويه وأقاربهذأخيه وإىل  وهيتدي قيص

 زواج قصي

أن  فرأى ،ول ثروة ل يملك مالً  اً فقري ،قيص مكة فتى خايل الوفاض دخل

فكان كلام تقدمت به األيام زاد  ،مورهاا  بعض  وكان قد عرف ،يعمل يف جتارة

 ،ون لديه رأس مال مكنه من املشاركة يف القوافلك  حتى ت   ،ونمت ثروته ،ماله

 ار حلسابه.جت  وال

 الً وكان سيدها حلي ،بيد خزاعة ـ ىل مكةإيوم جاء قيص  ـ سدانة البيت توكان

 ،وصار له من املال ما يكفي ،وكان قيص قد شب وتكاملت رجولته ،اخلزاعي

 ففكر يف الزواج ثم عزم عليه وسعى لتنفيذه. ،ومن السمعة الطيبة ما يغني

ة وكان حليل يومئذ ييل أمر مك ـ ىب  بنته ح  اليل خيطب لنفسه حإىل  فذهب

 وهو آخر من ويل أمر البيت واحلكم بمكة من خزاعة ،نة البيتواحلكم فيها وسدا

اشتهر أمره و ،اع صيتهذوكان عىل معرفة به بعدما  ،فلقيه سيد خزاعة بالرتحيبـ 

وكان قومه  ،واجلد يف سبيل الثروة ،لستقامةاوحسن  ،ة اخللقثبني الناس بدما

 ،لهأا سجابة مإ يففلم يرتدد  ،موه عليهمكرموه وقد  أقد عرفوا له فضله ورشفه ف

 أولد فجاءت له بأربعة ،واقتناع اى برضب  جه ابنته ح  وزو   ،بل وافق عىل مطلبه

، عبد الدار بن قيصـ و األرستني اهلاشمية واألموية جد   ـ عبد مناف بن قيص :هم

 .عبد قيص بن قيص، وعبد العزاء بن قيصو

ه وكان حليل قد تقدم ب ،قدره وعال ،وعظم رشفه ،وكثر ماله ،فلام انتش ولده

خريًا من أن  حليل مل جيد ،وأحس أن أجله قد قرب ،وشارف عىل الكرب ،العمر



  

 ،فتاحرت ابنته عن قبول املذفاعت، ى بمفتاح البيت احلرامب  بنته ح  يويص ل

ن مهمة ألـ  واسمه سليم اخلزاعي ،ىل أيب غبشانإواقرتحت عىل أبيها أن يدفعه 

زوجها  ومل يعارض ـ دائهأبمرأة مثلها أن تقوم ال تستطيع  اً السدين تتطلب جهد

 يف ذلك.

ابق  أمرها عن سن أبا غبشان مل تكن تردعه هذه املهمة اجلليلة التي توىل  إإل 

 ،بل زاد مع األيام جمونه، دمان عىل رشب اخلمرةواإل ،عهده من التهتك والعربدة

ىل إيت أعوزه الشاب يومًا فييف ،وتبددت ثروته ،حتى فقد كل ما لديه من مال

ه ب فرضب ؛ويعرض عليه أن يعطيه مفتاح الكعبة لقاء دراهم معدودات ،قيص

 .»غبشان أخرس من صفقة أيب« فقيل: املثل

 ـ دانةهيام عىل أن يتوىل قيص أمر السأفاستقر ر ،ىب  فاستشار قيص زوجته ح  

ن ملك أمر مخر آفكان أبو غبشان ـ  حتى تبقى للكعبة الشيفة حرمتها وكرامتها

 مكة والبيت من خزاعة.

انت كن أون الكعبة بعد ؤوصار يقوم بش ،خذ قيص املفتاح من اخلزاعيأو

 ويف ذلك يقول الشاعر: ،ولية البيت يف خزاعة ثالثمئة سنة

 

وذها لنف وتقليصاً  ،لزعامتها ولكن خزاعة قد اعتربت ذلك من قيص حتدياً 

فتاح فثارت مستنكرة حتاول انتزاع امل، رشاف عىل الكعبة املشفةاملستمر من اإل

 فرأى قيص أنه أوىل بالكعبة وبأمر مكة ،ومجعوا أحالفهم حلربه ،بالقوة من قيص

؛ قرعة إسامعيل بن إبراهيم ورصيح ولده ن قريشاً أو ،كرب يمن خزاعة وبن
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إخراج خزاعة وبني بكر من إىل  ودعاهم ؛كنانة يفاستنفر قومه من قريش وبن

 .مكة

 ،معه والقيام ،ىل نرصتهإرزاح بن ربيعة أ مه  ىل أخيه منإكتب  ،فلام أجابوه

 ،هيقودهم بنفسخوته ومجاعة من قومه إأخيه ومعه  ةلنرصفخرج رزاح بن ربيعة 

معارك  ونشبت ،ساعده فاشتد   ،احالفهأوقد هتيأ حلرب خزاعة و اً أخاه قصي   فواىف

من  اً ثريك اً وفقد الطرفان عدد ،بينه وبني أخصامه دامية يف مكان يعرف باألبطح

 أنصارمها.

من  هم رجالً فحكموا بين ،ىل الصلحإتداعوا  ،بينهم ىفلام كثرت القتىل واجلرح

 ،عارفاً  رشيفاً  وكان رجالً  ـ يقال له يعمر بن عوف بن كعبأرشاف العرب 

أوىل  اً إن قصي ،أهيا الناس :ثم قال ،وقام فيهم خطيباً  ،ناء الكعبةفب جد   جمعهمف

وإن كل دم أصابه قيص من خزاعة وبني بكر ، وأمر مكة من خزاعة ،بالكعبة

قريش  وإن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من ـ أي موضوع ـ مشدوخ حتت قدمي

  بني قيص وبني الكعبة.وأن خيىل   ة،اففيه الدية مؤد   ،وكنانة وقضاعة

 ووضع منها. ،ملا شدخ من الدماء ؛عمر بن عوف بالشداخيفسمي 

 ،وهكذا استطاعت قريش بقيادة قيص أن حتقق النرص عىل خزاعة وبني بكر

ة عىل القبائل واهليبكام وفر هلا السيطرة ، با وتنتزع منهام املكانة التي كانت تعتز  

  .خرىاأل  

 ل:اقفخيه قيص نشد رزاح يف إجابته ألأو

 



  

 ىل أن يقول:إ

 

 ،واستقرت بقريش الدار ،يابهإورد شارد العدل بعد  ،ىل نصابهإفرجع احلق 

 مت بيتهم العتيق القديم.وتسل   ،وقضت من خزاعة املراد واألوطار

 تولي قصي أمر مكة

 بعد طالقلقريش عىل اإل اً وصار رئيس ،قيص بن كالب أمر مكة توىلوهكذا 

 فلام توىلـ  وجالهم عن مكة ،أن أزاح بني خزاعة وبني بكر عن البيت احلرام ـ

 ئة سنة خلزاعةبعد حكم طال ثالثم ،ميالدية 440عام وكان ذلك  ـ قيص أمر مكة

 ىل بيت اهلل احلرام.إ ، بعد أن جاؤوا بادخلوا فيها عبادة األصنام واألوثانأ ـ

يف البالد من الشعاب  متفرقهمجع قومه بعد  هي فأول مهمة قام با قيص

من  اً فسموا قريش ؛تهسكنهم مكة لتقوى بم عصبأو ،س اجلبالوواألودية ورؤ

 :ويف ذلك يقول الفضل بن العباس ،وسمي قيص جممعاً  ـ والتجمع ،شالتقر  

 

رتبهم عىل  ـ ن بطناً يوكانوا مخسة وعش ـ فلام مجع قيص قومه بمكة بعد تفرقهم
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 الذهب مروجكام يف  فجعل داخل احلرم ستة عش بطناً  ،منازهلم يف النسب

 وهم: ،للمسعودي

 .بنو هاشم بن عبد مناف ـ1

 .بنو املطلب بن عبد مناف ـ2

 .بنو احلار  بن عبد املطلب ـ3

 .بنو أمية بن عبد شمس ـ4

 .بنو نوفل بن عبد مناف ـ5

 .بنو احلار  بن فهر ـ6

 .بنو أسد بن عبد العزى ـ7

 .بنو عبد الدار بن قيص ـ8

 .بنو زهرة بن كالب ـ9

 .بنو تيم بن مرة ـ10

 .بنو خمزوم ـ11

 .بنو يقظة ـ12

 .بنو مرة ـ13

 .بنو عدي بن كعب ـ14

 .بنو سهم ـ15

 .بنو مجح ـ16

كم فعلتم ذلك هابتن إ :مهلوقال  ،وأمرهم أن يبنوا بيوهتم حول البيت احلرام

لوا أبواب وجع ،فبنوا حول البيت من جهاته األربع .وا قتالكمومل يستحل   ،العرب

 قدر املطاف.إل   ومل يرتكوا ،بيوهتم جهة الكعبة املشفة



  

باب بني و ،كباب بني شيبة ،ىل اليومإ وهو باقر  ،ولكل منهم باب ينسب إليه

 خمزوم.

 وجعل خارج احلرم تسعة بطون وهم:

 .بنو مالكـ 1

 .يؤبنو معيط بن عامر بن ل ـ2

 .بنو نزار بن عامر ـ3

 .يؤلبنو سامة بن  ـ4

 .وهم تيم بن غالب ،بنو األدرم ـ5

 .بنو حمارب بن فهر ـ6

 .بنو احلار  بن عبد اهلل بن كنانة ـ7

 .يؤل بنوهو خزيمة  ،بنو عائدة ـ8

 .يؤل نوهو سعد ب ة،بنو نبات ـ9

والذين هم خارج احلرم  ،داخل احلرم قريش البطاحوا القبائل الذين هم فسم  

وبنو هاشم  ،هاشم يألن منهم بن ؛رشف من الثانيةأوىل قريش الظواهر، واأل  

ه ألنه فرع النبي حممد| الذي يقول في ؛قريشرشف فرع من فروع قبيلة بني أ

 الشاعر:

 

 :قد رضبهوكوان للضحاك بن قيس ذوقال 

 



| 

ضل يف قد كان له الفف ؛سم قبل قيص بن كالبوكان قريش ل يعرفون بذا ال

 .سمال تكن بذا رسة وتسميتها بقريش التي لول جهوده ونشاطه ملإبراز هذه ال  

ستطاع بحكمته أن يوجه األنظار او ،وملا مجع قومه متلك عليهم وعىل أهل مكة

 ،همورعايت ،طعام الوفودإوجيمع العرب حوله بام أحدثه يف موسم احلج من  ،ليهإ

 فحاز رشف مكة كله. ،والسهر عىل مصاحلهم

 أصاب ملكاً  يكان قيص بن كالب أول ولد كعب بن لؤ :بن عباساقال 

 فكان رشيف أهل مكة ل ينازع فيها. ،ه به قومهأطاع

 ثر قصيآم

 ت بقيص بن كالب عهداً أن مكة قد بدإ :يقول الذين كتبوا تاريخ العرب

ووجدت فيه وظائف دينية  ،همرىل جانب جمده عهود خزاعة وجإتضاءلت 

 .فكان لقيص بن كالب مجيع الرئاسة ما كان هلا من قبل.إىل  اضيفت
 

 السقايةـ 1

با  ىباه  ثر التي ي  آوامل ،نات الفاخرةوحدى الشؤإوكانت  .وهي سقاية احلاج

وكانت السقاية يف عهد قيص بن كالب تستعمل يف حياض من أدم  .يف اجلاهلية

يف بل إلاويستقي فيها املاء العذب من اآلبار البعيدة عىل  ،توضع بفناء الكعبة

 فيها بعض التمر أو الزبيب يف غالبف ذورب ام ق .د والقرب قبل حفر زمزمواملزا

 فجرى ذلك يف أمره يف .عرفاتو منىاألحوال ليحيل املاء لسقي احلاج بمكة و

 سالم.اجلاهلية عىل قومه حتى جاء اإل
 

 احلجابة والسدانة ـ2

 كعبة.مفاتيح ال ةوتولي ،وحفظ النظام يف احلج ،ومعناها خدمة الكعبة املكرمة



  

 الرفادة ـ3

خترجه قريش يف كل  وكانت الرفادة خرجاً  .الطعام للحجيجما جيمع من وهي 

منه من  كلأي فيصنع به طعامًا للحاج   ،ىل قيص بن كالبإب أمواهلا موسم من طي  

ىل إهتم وإعاد ،ورفد املنقطعني من احلاج ،ول زاد ممن حيرض املوسم عةمل يكن له س

 مواطنهم.

 ،يا معش قريش :فقال هلم حني أمرهم ،فرضه عليهم فأطاعوه ن قصياً أوذلك 

حق وهم أ ،واحلاج ضيف اهلل وزوار بيته ،إنكم جريان اهلل وأهل بيته وأهل حرمه

 .أيام احلج حتى يصدروا عنكم ورشاباً  فاجعلوا هلم طعاماً  ،األضياف بالكرامة

 ففعلوا.

 

 القيادة ـ4

 وهي الزعامة والرئاسة.

 

 اللواء ـ5

 ،وتكون عالمة عىل قتال العدو ،القوم عىل رمحهي الراية التي ترفعها و

فإذا ما  ،وتسمى )العقاب( ،وهي راية قريش الكربى .فيجتمعون حتتها للحرب

وقدموه  ،الرؤساء أولئكه من بعطوها ملن يثقون أو ،وقعت احلرب أخرجوها

وبقوة هذه الراية مجع أبو سفيان العرب عىل حرب رسول  .عليهم يف احلرب

 اهلل|.

 

 ر الندوةدا ـ6

ي والدار ه .جتامعات التي كان يعقدها القوم خالل السنةالندوة هي رئاسة ال
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هي أول و فيها للتشاور للخري والش. جيتمعونأي  ،التي كان قريش ينتدون فيها

 ،لمزاحة الظبناها قيص بن كالب إل ومل يكن يف مكة غريها. ،دار بنيت يف مكة

عضلت قضية اجتمع الرؤساء من أفإذا  ،وسامها دار الندوة ،وفصل اخلصومات

 ،هلم ول يعقد عقد لواء حرب .وفصلوها ،فاشتوروا فيها ،كل قبيلة يف تلك الدار

 . باول من قوم غريهم ول عقد نكاح إل  

ثم صارت هذه فيام بعد حلكيم بن  ،ىل املسجد احلرامإوكان باب هذه الدار 

يعها فالمه عىل ب ،لف درهمأ بمئة اويةفباعها يف زمن مع ،حزام بعد بني عبد الدار

إنام الشف اليوم  :فقال ؟بعت رشف قومك بمئة ألف درهم :هلوقال  ،معاوية

 ،لفأوها أنا قد بعتها بمئة  ،واهلل لقد ابتعتها يف اجلاهلية بزق مخر ،بالتقوى

 ؟املغبون اني  أف ،وأشهدكم أن ثمنها صدقة يف سبيل اهلل

نكح فام ت   ، فيهال  إكانت ل تقيض أمرًا  اً ن قريشأل ؛مارةدار اإل ىوكانت تسم

؛ هافيإل   ول يعقدون لواء حرب ،ول يتشاورون يف أمر ،ول يتزوج رجل ،امرأة

ل  ،ن املتبعفكأن أمره الدي ،فضلهلومعرفة  ،يهأبر وتيمناً  ،لقيص بن كالب تشيفاً 

ن بقاه يف ولده مأو ،وبا حاز رشف مكة كله .يعمل بغريه يف حياته وبعد موته

 ما يعرف أحد نازعهم فيه قط. ،بعده

فيها ن أي جيتمعو ـ كانوا ينتدون فيها اً ن قريشأل ؛نام سميت دار الندوةإ :وقيل

 جممع القوم إذا اجتمعوا. :والندي ـ للخري والش

حد  وقود أكان أول من  ـ آية كام جاء عن حممد بن عمر ـ ثرهآوكان من م

حد نريان أوهي  ة،ليها من دفع من عرفإني وقف با حتى هيتدي النار يف املزدلفة ح

 قال الشاعر: ،العرب



  

 

 عىل عهد النبي حممد|سالم اإلويف  ،ومل تزل توقد تلك النار يف اجلاهلية

 وعثامن.وأيب بكر وعمر 

 ،فسامه اهلل مشعراً  ،وكان يقوم عليه أيام احلج ،املشعر احلرام ىوهو الذي بن

 وأمر بالوقوف عنده.

بار السقي عىل األباعر من اآلأصبح وـ ليها إن ون بمكة والزائرووملا كثر القاطن

وقد  ،م إذ ذاك مطمومة من زمن جرهممزوكانت ز ،ل يفي بالغرض البعيدة

ول وسامها العج ،لسقاية الناس ؛احتفر قيص بئرًا يف دار أم هاين ـ تناسو أمرها

 وقال:

 

 وكانت العرب إذا استقت منها قالوا: ،وهي أول سقاية احتفرت بمكة

 

ألبدان فإهنا تصلح ا ،اجتنبوا اخلمر فقال هلم:وملا احترض قيص أوىص أولده 

 ومن استحسن قبيحًا نزل ،شاركه يف لؤمه من أكرم لئيامً  :وقال .هانذتفسد األو

ومن طلب فوق قدره  ،من مل تصلحه الكرامة أصلحه اهلوان :وقال قبحه.إىل 

 األحجاروجد عىل بعض  :ويقال .العدو اخلفي وواحلسود ه .استحق احلرمان

 رحم.بتقوى اهلل وصلة ال اً قريش إن املغرية قيص بن كالب أوىص :بمكة مكتوب

 وصية قصي ووفاته

ياته وكان طوال ح، فيهم مطاعاً  ورئيساً  ،يف قريش عاش قيص بن كالب سيداً 
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ار ىل أن صإ ،ه له رأي يعطيهول يسف   ،ل ترد له كلمة ،عايل القدر ،عزيز الشأن

ها وخاصة القدرة عىل إدارة املناصب التي كان يتول   معها فقد ،هرماً شيخًا 

ه اخلمسة ئفاختار من بني أبنا ،ملا كانت تتطلبه من جهد وعناء ؛احلجابة والسقاية

ففوضه أمر الوظائف التي   ـ وكان ضعيفاً  ،ولدهأكرب أوكان بكره وـ عبد الدار 

 ،لواءوال ،واحلجابة ،والسقاية ،من الرفادة ؛كانت إليه من رئاسة قريش ورشفها

 والندوة إليه.

 ،ن إخوته قد رشفوا عليه يف حياة أبيهمأل ؛خوتهإوإنام خصه با كلها دون 

أخوته  هلغبنه البكر عبد الدار ما با يبل  ل  فعز عليه أ، وبلغوا يف قوهتم رشفًا كبرياً 

 ،ذلكصه بخف ،ددؤ السلحق بم عبد الدار يفحب قيص أن ي  أف ،من رشف ورفعة

ة بني قومحتى تظل للقبيلة مكانتها املر ،كل ما كان بيده من أمر قومه لهودفع 

 ولتحافظ عىل سمعتها الطيبة عند العرب. ،القبائل األخرى

 لخوته أمما جعل  ؛صنعه ئاً ول يرد عليه شي ًا،وكان قيص ل خيالف له أمر

حلقنك أل   ،أما واهلل يا بني :لبكره عبد الدارقال الشيخ فكان أن  ينازعونه يف ذلك.

واهلل ل يدخل منهم رجل الكعبة حتى تكون ؛ بالقوم وإن كانوا قد رشفوا عليك

د ماء ول يشب أح، أنت بيدكإل   ول يعقد لقريش لواء حلربا، أنت تفتحها له

من  إل   ول يأكل أحد من أهل املوسم طعاماً ، من سقايتكإل   بمكة من احلاج

  يف دارك.من أمورهم إل   اً ول تقطع قريش أمر، طعامك

ة إليه من رئاس تودفع إليه كل ما يف يده من املناصب والوظائف التي كان

دوة ودار الن ،واللواء ،والقيادة ،واحلجابة ،والسقاية ،ورشفها من الرفادة ؛قريش

حلجون دفن بمقربة او ،وقىض نحبه .فيهاإل   من أمورها التي ل تقيض قريش أمراً 



  

 :فقالتته ابنته ختمر ثور ،بمكة املكرمة

 

 :فقالاه أحد الشعراء ثور

 

 ى بنت حليل اخلزاعي:هم حب  م  أ  و ،ولقيص من األبناء أربعة وبنتان

 ،الرسول حممد بن عبد اهلل| ومنه عبد املطلب جد  ، عبد مناف بن قيص

ومنه  ،عبد العزى بن قيص، وومنه بنو شيبة حجاب الكعبة ،عبد الدار بن قيصو

مر بنت خت، وعبد قيص بن قيص، و÷خدجية أم سيدتنا فاطمة الزهراءا سيدتن

 .برة بنت قيص، وقيص

 عبد الدار بن قصي
ها يف نافستل  جميداً  وتركها لقريش مرياثاً  ،مكة ما عاش ك  ل   الذي م  يصمات ق

حتى جاءها حممد بن عبد اهلل حفيد قيص وزهرة بني كالب  ،يشء منه قبيلة أخرى

 ؛هليإمات قيص بعد أن فرض هذه الوظائف التي كانت  ألبد.بمجد الدهر وعز ا

 ،اءواللو ،والقيادة ،واحلجابة ،والسقاية ،من رئاسة قريش ورشفها من الرفادة

 ،وشجاعة ،كرماً  ؛فكان دأبه كدأب أبيه، ىل ابنه عبد الدارودفعها إ ،والندوة

حتى صار موضع  ،وعىل حسن قيادهتم ،وحزمًا، فسهر عىل شؤون بني قومه

  القيادة يف قريش.األمر الذي ساعده عىل تويل   ،عجابمإكبارهم وإ

ومع دوران األيام، وانقضاء  ،هلا قيص زمنًا طويالً  قريش عىل ما أراد تولبث
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 عبد مناف بنبناء أظهر للمل من قريش بأن ، وخوتهإالسنني مات عبد الدار و

يريدون أن يأخذوا تلك  ،نوفللب، وعبد شمس، وطهاشم، وامل :قيص األربعة

إنام خصص قيص عبد الدار ليلحقه  :الوظائف من بني عمهم عبد الدار قائلني

 ا يستحقونه.نؤفنحن نستحق ما كان آبا ،وقد انقرضوا مجيعاً  ،خوتهإب

يدي بني عمهم عبد الدار مما كان جدهم قيص قد أخذوا ما بأمجعوا عىل أن يأو

وا أإذ ر ؛والقيادة ،واللواء ،والرفادة ،والسقاية ،ةواحلجاب ،من الندوةليه إجعله 

وموقفهم يف  ،وفضلهم يف قومهم ،لشفهم عليهم ؛وىل بذلك منهمأأهنم 

ئر لكرمهم وفضلهم وسيادهتم عىل سا ـ بالباءـ ون ألهنم يقال هلم املجرب   ؛اجلاهلية

ليدخلوا يف  ؛قاليمألاملوك  منمان هنم أخذوا لقومهم قريش األوأل ؛العرب

 ىل بالدهم.إالتجارة 

 وا كثرياً واختلف .فنحن أحق به ،أمر جعله قيص ألبينا ذاه :فقال بنو عبد الدار

 :فرقتني إىل وانقسمت بطون قريش

له  ينزع منهم ما كان قيص قد جعل  الفتهم عىل أوح ،بايعت بني عبد الدار فرقة

 .بيهمأل

د باألمر من بني عب حق  أأهنم وحالفتهم عىل  ،بايعت بني عبد مناف وفرقة

 ملكانتهم يف قومهم. ؛الدار

ول يسلم بعضهم  ، يتخاذلوال  عىل أ اً مؤكد حلفاً  هوعقد كل فريق عىل أمر

لبيضاء هنا اإ :ويقال ـ وأخرجت بعض نساء بني عبد مناف يتحالفوا،بل  ،بعضاً 

ا ووضعته ،جفنة مملوءة طيباً ـ  أم حكيم بنت عبد املطلب عمة الرسول|

م يدهيم فيها هأفغمس القوم ، ألحالفهم يف املسجد احلرام عند الكعبة املكرمة

فظ وح ،يدهيم وهم يقسمون عىل الوفاء بالعهدأثم مسحوا الكعبة ب ،حالفهمأو



  

 بني.فعرفوا باسم حلف املطي   ؛مةذال

 ل  أ عىل مؤكداً  وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وأحالفهم عند الكعبة حلفاً 

ول  ،وا عن أي منصب من مناصب الكعبةول يتخل   ،م بعضهمول يسل   ،يتخاذلوا

 وا باألحالف.فسم   ،عن أي منصب من مناصب مكة

 ىختالف يف حرب مدمرة لول أن تداعوكادت قريش أن تقع بسبب هذا ال

عبد مناف السقاية والرفادة  يعىل أن يعطوا بن ،ىل الصلحإها ؤشيوخها وعقال

 وريض كل واحد ،وأن تكون احلجابة والندوة واللواء لبني عبد الدار، والقيادة

وثبت كل قوم مع من حالفوه  ،وحتاجز الناس عن احلرب ،من الفريقني بذلك

 :ولد عبد مناف كل مناصب الشف يف قريشأفكان بيد  ،سالماإلحتى جاء 

خمة استحد  بعضها قيص بن ضوظائف دينية  وهي ،وسقاية ،ورفادة ،قيادة

 .وسجله الشعراء مباهني ،وهوبعضها قديم عريق طاملا اعتز به الذين تول   ،كالب

ج جازة الناس يف احلإبام كان قومه يتولون من  قال أوس بن متيم السعدي مفاخراً 

 من عرفه:

 

 ،عن مدى ما وصلت إليه حرمة البيت العتيق الرواة هوأكد ،  النقلةوقد حد  

وتقاتل  ،تلك املكانة التي تنافس من أجلها املتنافسون.. ومكان مكة عند العرب

 لت وليةظو ،حتى أخرجتهم من مكة حاربت خزاعة جرمهاً ؛ فقد املقاتلون

 ،البحتى انتزعها منهم قيص بن ك ،عن كابر البيت يف خزاعة يتوارثها بنوها كابراً 

 إىل خرى تطمحل تكاد بقعة ا   ،وقبلة العرب ،وطال املدى ومكة مهوى األفئدة

 حتى ترتد دون الغاية خاسئة خارسة. ،يف انتزاع جمدها عأو تطم ،منافستها
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ًا وقد بل  تقديس العرب للكعبة  سح يف والتمسوا الف ،ضاقت عليهم أنه ملاحد 

من حجارة البيت  محل معه حجراً إل   اعن منهمظن من مكة عظالبالد كان ل ي

ة وطافوا به كطوافهم بالكعب ،حيثام نزلوا وضعوه عىل األرض. وللحرم تعظيامً 

األمهات  ار هلذما تن كانت غالباً أهنا ومن حرمة الكعبة عند العرب  .املشفة

ت أكبادهم من قديم الزمان تتصدق به عىل الكعبة عبدًا هلا خيدمها اذواآلباء فل

 ويقوم عليها.

 عبد مناف بن قصي
ر ي بن غالب بن فهؤعبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لهو 

بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن ا

من ساللة النسب النبوي  قامة ووفاة.إدة واملكي ول ،معد بن عدنان القريش

اسمه  :وقيل ى بنت حليل اخلزاعي.وأمه حب   ،اسمه عبد مناف بن قيص، الشيف

واهلاء فيه  ،ومعنى املغرية منقول من الوصف .وعبد مناف لقب له ،املغرية

 نه يغري عىل األعداء.أأي  ،للمبالغة

 وكان نور النبي حممد| ييضء يف ،حلسنه ومجاله ؛ب قمر البطحاءوكان يلق  

 ويف بنيه يقول الشاعر: .سامعيلإوقوس  ،وكان يف يده لواء نزار ،وجهه

 

ام أوىص ك ـ ابنه عبد الدارإىل  مجيع األمور صارتوملا تويف قيص بن كالب و



  

 ىل جانبه معـ إالذي هو أخوه وأصغر منه سنًا  ـ كان عبد منافـ أبوه قيص بذلك 

علوًا يف و ،بل يفوقه عزة يف النفس ،أو مزية ،خيه عبد الدار فضالً أنه ل يقل عن أ

كان ف ليه يف كثري من الشؤون.إوصارت تتطلع  ،ت القلوب حولهاهلمة، فالتف  

 ،وكان شعاره التقوى ،خيه عبد الدارأى بمكانة خاصة عند الناس دون ظحي

 وصلة الرحم. ،ىل حسن السريةإودعوة الناس 

 خاه عبدأبروزه ذلك وما كان له من املكانة القوية مل ينافس  من رغمعىل الو

دارهتا إبل كان خري مساعد له عىل  ،لهاغيشاملناصب العالية التي كان يف الدار 

  ورعاية أمورها.

 وهم:ـ  أي الذهبـ أقداح النظار  :وكان لعبد مناف من األبناء أربعة يقال هلم

مهم أو، عبد شمس بن عبد مناف، واملطلب بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف

 .يةعمرو املازن تونوفل بن عبد مناف ـ وأمه عاتكة بن ،هالل بنعاتكة بنت مرة 

األمان لقومهم  األهنم كانوا أول من أخذو ـ بالباء ـ وكان يقال هلم املجربون

فسادوا  ،فكانوا يعيشون بذلك ،ىل بالدهمإمن ملوك األقاليم ليدخلوا يف التجارة 

 يقول فيهم الشاعر: ،عىل سائر العرب ورشفوا

 

 ؛عبد مناف بناءأل يعرف بنو أب تباينوا يف حمال موهتم مثل  :وقال أهل التاريخ

وعبد شمس مات بمكة املكرمة ، فهاشم مات يف غزة من أرايض الشام ودفن فيها

مات  ونوفل، بردمان من أرايض اليمن ودفن فيهاواملطلب مات ، وقربه باحلجون

 نسبة لسلامن الفاريس املدفون فيها. ؛سلامن باكبباملدائن بالعراق وتعرف 
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خوته حني أتاه نعي نوفل بن إلب ويبكي املط   يبن كعب اخلزاع دقال مطرو

 وكان آخرهم: ،عبد مناف بالعراق

 

 هاشم بن عبد مناف

هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب هو 

بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن 

ن م ـ وفاة ـ والغزي ـ قامةإولدة ونشأة و ـ القريش املكي نزار بن معد بن عدنان

 وهنم.وإليه نسبتهم عىل تعدد بط ،اهلاشمني جد   ،سلسلة النسب النبوي الشيف

ليه السيادة يف اجلاهلية، وهو إأحد من انتهت هو و ،ومن بنيه النبي حممد|

ورحلة  ،اليمن واحلبشةإىل  رحلة الشتاء :الرحلتني لقريش للتجارة أول من سن  

أحد األجواد الذين رضب بم املثل يف اجلود وكان  .ة وبالد الشامز  غىل إالصيف 

 والكرم.



  

 وكان هو وأمه عاتكة بنت مرة بن هالل. ،وكنيته أبو يزيد ،اسمه عمرو العال

كرب أاشم كان هو ،حلسنهام ومجاهلام ؛ه املطلب بن عبد مناف قد لقبا بالبدرينووأخ

 ،يدي سدأوله ر ،وثروة دون إخوته ىوكان ذا يسار وغن ،ولد عبد منافأ

 قوية. ةوحصاف

كان ف ،والقيادة بمكة ،والرفادة ،مور السقايةا  خوته إ هو وحده من دون فتوىل  

طة الصداقة مع املاملك املحيتفاقات وا ،أول ما فكر فيه عقد املحالفات التجارية

ومع أمري غسان معاهديت حسن  ،مرباطورية الرومانيةفعقد بنفسه مع اإل؛ بمكة

ذن لقريش بأن جتوب بالد مرباطور الروماين عىل اإلوحصل من اإل ،جوار ومودة

 الشام بحرية وأمان.

حتى يعقدوا معهم  ،ام البالد املجاورينصال بحك  خوته الت  إىل إثم أوكل 

د فأبرم عبد شمس بن عب؛ بالفعل قام هؤلء األخوة باملهمةو ة.اتفاقيات مماثل

إىل  ببفاختلفوا بذلك الس ،جتارياً  قاً تفااف مع النجايش األكرب ملك احلبشة منا

تلفوا فاخ ،من األكارسة وأخذ أماناً  جتارياً  وعقد نوفل بن عبد مناف عقداً ة، احلبش

وتعاهد املطلب بن عبد مناف مع ، ىل العراق وأرض فارسإبسبب ذلك 

مما ؛ ىل اليمنإفاختلفوا بذلك السبب  ،احلمرييني يف اليمن عىل األعامل التجارية

 ،هلها مكانة مميزة يف تلك البقاع اجلافة التي ل زرع فيها ول رضعأكة وجعل مل

 ملتقى لطرق القوافل كلها. ـ ىضكثر من أي عهد مأ ـ حتى صارت

ىل موسم جامع إل، فكيف نمت مكة معك يا زمن من حمطة صغرية للرح  

طراف أوتتواصل الروافد من  ،تتالقى فيها القوافل من شامل وجنوب ،للقبائل

 تصال.بل وحدها عدة السري ووسيلة الحني كانت اإل ،العامل القديم

فهم ؛ عةنو عبد مناف األربمواهلا بربكة بأوكثرت  ،فاتسعت قريش يف التجارة
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 ـ نيجربفسموا امل ًا،وبم جرب اهلل قريش ،سالمعظم قريش بركة يف اجلاهلية واإلأ

يَلِف ُقَرْيشٍ ﴿: وفيهم نزلت ـ بالباء ْيِف  * إِلِ  .﴾إِيَلفِِهْم ِرْحَلَة الِشَتاء َوالصَّ

اس وكان الن، لء األخوةؤل هفضوكان جتار قريش خيتلفون يف األمصار ب

 ،منغارة عىل بلدهم اآلأو اإل ،ض هلم أحد بقطع طريقفال يتعر   ،حيرتموهنم

د وبال ،وفارس ،والعراق ،وبالد احلبشة ،ىل الشام واليمنإت رحالهتم وامتد  

 ،القبائلتلتقي فيه خمتلف الطبقات و كبرياً  جتارياً  حتى أصبحت مكة سوقاً  ،نداهل

 وفيه تعرض منتجات تلك البلدان.

وحتيق بأهلها الشدة حتى كادت تفقدهم سبل  ،ب عىل مكةدوتأيت سنة ج

 ع الزاد واملؤن عىلوراح يوز   ،فتصدى هاشم للنكبة، وتذهب باألموال ،العيش

خرج  ،وملا قرب موسم احلج حتى زالت عنهم الشدة. ،العونم هلم ويقد   ،نيياملك

فادة من أمر الر ئاً شي اً ف قريشوكان قد كره أن يكل   ـ ىل الشام يف جتارة لهإهاشم 

 منها خبزاً واشرتى بث ،من بالد الشام فباع جتارته يف غزة ـ ما أصابا من السنةبعد

 مكة.ىل إمن الشام بل اإليف الغراير عىل  ومحله ،وكعكاً 

وقطع اخلبز  ،باجلفان اودع ،هاواجلامل وطه ذبحأمر ب ،ىل مكةإفلام وصل 

 مهطعم احلجيج كل  أو ،فكان ثريداً  ،وكفأ القدور عىل اجلفان ،والكعك فيها

 شبعهم.أوالداين حتى  ،القايص ؛طعم أهل مكةأو

وجعل يستقي فيها املاء من  ،وجعلها يف موضع زمزم ،بحياض من األدم اودع

 ء ليمتص  ويضعه يف املا ،يت بالزبيبأوي ،بلاإلار التي يف مكة وخارجها عىل باآل

وفيه  ،ىنم منليشب الناس واحلجيج قبل الرتوية بيوم حتى يصدروا  ؛ملوحته

                                           
 .2ـ  1( قريش: 1)



  

 يقول الشاعر:

 

نه هشم أل ؛فسمي بذلك هاشامً  ،فكان ذلك أول احلياء بعد السنة التي أصابتهم

  .وأشبع أهل مكة وحجاج بيت اهلل احلرام ،ريدثال

نه أول من أل ؛هاشامً  السبب الذي سمي به عمرو العال : إنقابن إسحايقول 

 ألن إبراهيم هو أول من فعل ذلك. ؛ه إبراهيم اخلليلهشم الثريد لقومه بعد جد  

 ،ومل تكن تلك الضائقة التي جعلت هاشم بن عبد مناف سيد مكة وقائدهم

لة هلم رح فاستن   ،ة يف العمل والثراءبيالت رحبل عمل أن يكون ألهل مكة جم

 ؛ناليم ىلإباردة ورحلة الشتاء هنا أل ؛ىل الشامإرحلة الصيف  :الشتاء والصيف

 :يالزعرببن ايقول  .فكانوا يعيشون بذلك ؛ألهنا حارة

 

فام  ،أب عىل الرحلتني يومزاياه الطيبة أن مجع كل بن ،ومن سجاياه احلميدة

ن يف العرب فلم يك ،حتى كان فقريهم كغنيهم ،الفقريم بينه وبني ربح الغني قس  

 حتى قال شاعرهم: ،منهم يف قريش نفراً  وأعز   وأحسن حالً  ب أثرى مالً أ بنو
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 ويؤمن ،به السبيل يفكان حيم ،ل مكة ما مل يعمله أحدجلقد عمل هاشم أل

ائدته وكانت م ،ويسقيهم ،ويطعم احلاج ،وجيري العاين ،العاري وويكس ،اخلائف

 :يقول فيه الشاعر ، وكاناءاء والرض  منصوبة مل ترفع يف الرس  
 

 

 

فال يراه  ،تهر  ه يف غؤضيا أللتيو ،يف وجهه دوكان نور النبي حممد| يتوق  

ليه إتفد  ل يده.قب  إل   وما نظره حرب ،خضع لهإل   ول يمر بيشء ،حبهأإل   أحد

إليه  بعثوقد  ،يعرضون بناهتم عليه ليتزوجهن ،قبائل العرب وأحبار اليهود

أقدم ف ، وجهاً أنرض إن يل ابنة مل تلد النساء أمجل منها ول :هرقل ملك الروم يقول

نور املصطفى وإنام أراد بذلك  .د بلغني جودك وكرمكفق ،زوجكهاأ  حتى  يل  إ

 ويف ذلك يقول أبو طالب: ،نجيلاملذكور عندهم يف اإل
 

 

 هاشم وأمية بن عبد مشس

ملا رأى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص ما حظي به عمه هاشم بن 

حوه وجلبها ن ،عبد مناف بن قيص من املكانة والعظمة والنفوذ يف قلوب الناس



  

ده أن يقل حاول جاهداً  ،وما كان يقوم به من بذل وإنفاق ،بسبب خدماته وأياديه

كل ما قام به من جهود وحماولت مل يستطع  من رغمعىل الولكن  ،ه بسلوكهويتشب  

ل من د ليقل  ئويعمل له املكا ،فجعل يكثر الوقيعة فيه ،سريتهخذ أوي ،أن يتشبه به

 رفعة وعظمة.إل   مل يزد هاشامً  كل ه لكن ذلك ،من قدره وحيط   ،نهأش

 اممهأ  و ،أبومها عبد مناف بن قيص ،وعبد شمس شقيقان واحلال أن هاشامً 

وملا ولدا خرج هاشم من  ،يف بطن واحدةمان وءتة بن هالل بل ر  عاتكة بنت م

ل  إ ومل يكن نزعها ،خيه عبد شمسأس أصبع رجله ملتصقة برإو أولً مه أ  بطن 

لوا أام سل  ف ، من ذلكفتطري   ؛وسال بينهام دم ،بالسيفإل   صوهافام خل   ،بسيالن دم

 ء.وسفك دما ،قتال شديدو ،حرب عظيمهام يسيكون بني ذريت :قالوا ،الكهنة

 هاشم هبعد يوم عىل عم   يوماً  مية يزداد اشتعالً أ  فام زال هليب احلسد يف قلب 

لكرب  ؛بى هاشم عليه ذلكأف ـ واملخاصمة ،أي املحاكمة ـ أن دعاه للمنافرةإىل 

 .وجليل مقامه ،وعلو قدره ،سنه

فاشرتط  ،بل طلبت منه أن حيرض مع ابن أخيه للمنافرة ،مل تدعه اً ن قريشإإل 

من حكمت له الكهنة بالولية عىل الكعبة والرئاسة عىل مكة أن عليه هاشم 

هل طعمة أل ،ر الوبرمح ،بل سود احلدقمخسني ناقة من اإل رفعليه أن ينح ،وأهلها

                                           
نازع نفر، وكانوا إذا تاملنافرة هي املحاكمة. قال قاسم بن ثابت: لفظ املنافرة مأخوذ من ال( 1)

مة، فمن فضل االرجالن و دعى كل واحد منهام أنه أعز  نفرًا من صاحبه حتاكموا إىل العال 

منهام قبل نفره عليه ـ أي فضل نفره عىل النفر اآلخر ـ فمن هذا أخذت املنافرة. قال زهري 

 يب سلمى:بن أ

 فــإن احلــق مــقــطــعــه ثــال 
 

 يــمــني أو نــفــار أوجــالء 
 

 .160: 1الروض ال ن ف 
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 ،فريض أمية بالشط .نفي صاحبه ويطرده من مكة عش سننيوله أن ي ،مكة

ك طول منأهو  رجالً  ر  تناف  أ :له فحذره نفيل بن عبد العزى املنافرة لعمه وقال

 ،كثر منك ولداً أو ،وأقل منك لمةً  ،وأوسم منك وسامةً  ،عظم منك هامةً أو ،قامةً 

الكاهن إىل  وخرج مع عمه ،فلم يقبل منه ؟طول منك مدداً أو ،وأجزل منك صفداً 

مية ع أ  وم ،وكان مع هاشم نفر من بني عبد املطلب ـ وكان ببادية الشام ـ اخلزاعي

نور  ىأفر ،ىل هاشمإونظر  ،فلام دخلوا عىل الكاهن اخلزاعي نفر من بني نوفل.

والكوكب  ،والقمر الباهرـ:  قبل أن خيرباه بخربمها ـ قالف ،النبوة ييضء يف وجهه

 فر ومن منجدر وما اهتدى بعلم مسا ،وما باجلو من طائر ،والغامم املاطر ،الزاهر

 ة،خيه أميبن أافنفر هلاشم عىل  .ىل املفاخرإ ةميبن أخيه أ  القد سبق هاشم  ،وغاير

 بذلك. ةميوريض أ  

هل مكة أوأطعم  ،بلنحر مخسني ناقة من اإلحتى  ىل مكةإرجع هاشم وما إن 

وبقيت موائده  ،الطري والوحشإىل  ونصب مائدة عىل رؤوس اجلبال م،هكل  

 حاء.وسيد البط ،الفقراء اومن ذلك سمي أب .منصوبة يأكل منها القايص والداين

 بعيد كام هو ـ عن مكة عش سنني وبقي بعيداً  ،الشامإىل  ميةبن أخيه أ  اونفى 

 وكان يعرف بالطريد. ـ عن رمحة اهلل

 ،مية بن عبد شمسخيه ا  أبن اوهذه أول عداوة صدرت بني هاشم وبني 

 ووقع القتال وسفك الدماء. ،ىل ذريتهامإرت العداوة واخلالف وج

 وفاة هاشم

هلا تأثري  وكان ،لقد كانت زعامة هاشم وقيادته نافعة للمكيني يف مجيع النواحي

نوات وما قام به من إطعام واسع يف س ،ب كرمهفلقد سب   ؛كبري يف حتسني أوضاعهم



  

م ىل عدإوبالتايل أدى ؛ عن أهل مكة أةاجلدب القاسية يف ختفيف شدة الوط

عىل أن يكون ألهل منصب ًا هتاممه ا وكان جل   .إحساسهم بالقحط وآثار اجلدب

 مكة جمالت رحيبة يف العمل والثراء.

مل  ،ورعاية مصالح أبناء قومه ،تدبري شؤون العامة منومع ما يقوم به هاشم 

افله يف فكان يقود قو ،اصةعىل السعي واملتاجرة ملصلحته اخل هحيل ذلك دون دأب

ات مرة أن عاد من رحلة ذفصادف  ابا أثناء رحلتي الشتاء والصيف.يإذهابا و

ته فسمع أثناء إقام ،فأناخ رحاله فيها طلبًا للراحة ،ىل الشام مرورًا بيثربإله 

اع ذقد  ،تتحىل باحلكمة واملعرفة ،محيدة اخلصال ،العابرة بوجود فتاة بارعة اجلامل

ة يقال هلا سلمى ابن ،وعرف تفوقها عىل نساء قومها ،ت شهرهتاوامتد   ،صيتها

لشفها يف  ؛فة عن الزواجزهنا عاإإل   ـ من بني عدي بن النجارـ عمرو بن زيد 

 ويتعهد بالوفاء هلا. ،إذا وافق طالب يدها عىل ما تبديه من رشوطإل   قومها

ترك احلرية هلا يف اختيار اإلقامة يف بلدها يثرب إذا رغبت  :من رشوطهاكان و

 عند أهلها.إل    تلدل  أو ،وإذا كرهت رجاًل فارقته ،ذلكيف 

فذهب  ،خطبتهاإىل  فلام علم هاشم بأمرها أحس يف نفسه رغبة شديدة تدفعه

ورأت ذلك النور الذي كان يتوقد  ،وملا نظرت إليه، خطبتها من أبيهاإىل  مرسعاً 

مجيل  ،طلعةبي ال ،ل ينقصه كامل خلق ،ه يف جبينهؤويتلأل ضيا ،شعاعه يف وجهه

شاء  ،وم النبل والرفعة والعلئتبدو عليه عال ،رسيع البدهية ،بارز السامت ،ااملحي  

 يف اهلل أن تستهويه حيث وجدت فيه كل مقومات الرجل الذي تتمناه املرأة احلرة

 .أن يكون هلا زوجاً 

 ،فأقامت معه يف مكة يف أرغد عيش، مكة قرير العنيإىل  فتزوجها وأخذها معه
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لم يرفض ف ،ىل يثربإوبعد أن أودع يف أحشائها جنينًا من صلبه طلبت منه العودة 

 طلبها.

ـ ميالدية  495الشام عام إىل  هو خارج يف رحلة له صيفيةـ ومعه  فأخذها

ىل إ فلام وصل يف رحلته ىل الشام.إوواصل هو رحلته  ،أهلهاىل إوأوصلها بنفسه 

ىل إأوىص بالسقاية والرفادة والقيادة  ،فلام حرضته الوفاة ،ىاشتكى من احلم ،غزة

ته وباقي ترك ،وكان أصغر أولد عبد مناف األربعة ،أخيه املطلب بن عبد مناف

 من أرايض الشام. ودفن يف غزة ،وأقاموا عليه حتى مات يف شكواه ه،ىل أولدإ

عىل زوجته سلمى بعد قدومها املدينة أربعة أشهر حتى حانت ساعة  ومل يمض  

يف  بقيو .بيضأ اً ألهنا وجدت يف رأسه شعر ؛ته شيبةفأنجبت ابنًا سم   ،ولدهتا

وحكمته  ،هئفتى ل مثيل له بني أترابه يف نضارته وبا احظانتها ورعايتها حتى غد

 بغياب أبيه.هلا ورسور ألمه، وأعظم سلوة  وكان مصدر غبطة ،هئكاذو

أبو ، وأسد بن هاشم، و: شيبة بن هاشمهم وكان هلاشم من األبناء أربعة

 .(البداية والنهاية)كام يف  فضلهأو  ،نضلة بن هاشم، وصيفي بن هاشم

 رقية، والشفاء، والضعيفة، وخالدة، وحنة. :ومن البنات مخس

طن مات أبوه وهو محل يف ب ،من بني النجار سلمى ابنة عمرو بن زيدمه أ  فشيبة 

 أمه.

 .ةمهام قبلة بنت عامر بن مالك اخلزاعيوأسد ورقية أ  

 مهام هند ابنة عمرو بن ثعلبة اخلزرجية.وأبو صيفي وحنة أ  

 مهام من قضاعة.والشفاء أ   ةونضل

 مهام واقدة ابنة أيب عدي املازنية.وخالدة وضعيفة أ  



  

 الشفاء تقول:ته ابنته ثوملا مات هاشم ر

 

 

 املطلب بن عبد مناف

املطلب بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب هو 

بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن 

من  ـوفاة ـ واليمني ـ ولدة ونشأة وإقامة ـ نزار بن معد بن عدنان القريش املكي 

اية توىل السق بن هالل. عاتكة ابنة مرةأ مه  سلسلة النسب النبوي الشيف.

فقام من بعده عىل سيادة  ،والرفادة والقيادة بعد وفاة أخيه هاشم بن عبد مناف

 األمور فلم تتغري ،الرفيع الشأن بني القوم ،العايل اهلمة ،مكة ذلك الرجل احلكيم

املكانة وظلت مكة حمتفظة ب ،بل دامت عىل استقامتها ،بعد استالمه تلك السيادة

 ،فحصل عىل رشف عظيم يف قومه، تعتز با أيام حياة أخيه هاشمالتي كانت 

 ب  ق  فضله كام ل  لسامحته و ؛فلقبته قريش بالفيض ،وفضل جسيم يف أهله وعشريته

 بالقمر.

وكان  ،حلسنهام ومجاهلام ؛هاشم عند القرشيني بالبدرين هووكان يعرف هو وأخ

 ب.وبه لقب ابن أخيه شيبة بن هاشم بعبد املطل ،عفيفًا كرياًم فاضالً  ،مطاعاً  سيداً 

 احلار  بنية رجل من نيف يثرب حتى مر باملدي اً ومل يعرف أن ألخيه هاشم ابن

 :قولي أصاب اذفرأى شيبة مع غلامن ينتضلون من أهل يثرب فإ ،بن عبد منافا

ة بن بأنا شي :قال ؟من أنت :فقال له احلارثي .بن سيد البطحاءاأنا  ،بن هاشماأنا 

ىل املطلب وهو جالس يف احلجر إفلام أتى احلارثي مكة جاء  .هاشم بن عبد مناف
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فرأيت  ة،يلبني ق رفمررت بدا ،دخلت يثرب ،له يا أبا احلار  :فقال ،بفناء الكعبة

 .بطحاءبن سيد الاأنا  ،بن هاشماأنا  :أصاب قالوفيهم غالم إذا  ،فتيانًا ينتضلون

 وما ينبغي لك ترك ابن أخيك يف الغربة.

فلام دخل ، بهإل    يرجعل  وحلف أ ،وركب ناقته ،همنزلإىل  فنهض مرسعاً 

بن اوفيهم  ،فإذا هو بغلامن ينتضلون ،قصد بيوت بني عدي من بني النجار ،املدينة

 فأنشد يقول: ،فعرفه ،أخيه

 

 

 ويعرض عليها تسليم ،فراح يسرتيض خاطرها ،مهأ  أبت عليه ف ،هفأراد أخذ

وعندنا  ،نيل كثريًا من أمرهم ،نحن أهل بيت رشف يف قومنا :ويقول هلا ،بن أخيها

 ،ومهيف غري ق اً بوقومه وبلده خري له من اإلقامة غري ،السقاية والرفادة والقيادة

 .وهو ولدك عىل كل حال

عطي وهي تعرف أن العصبية القبلية تـ فلم تستطع األم الفاضلة رفض طلبه 

مر اختيار التسليم باألإل   فام كان عليهاـ الولية عىل الولد جلده ألبيه أو لعمه 

خلها فد ،ىل مكةإوسار به  ،ردفه عىل ناقته بعد أن ودعتهأف ،فأذنت له ،الواقع

 د  فظنت قريش أن الفتى عب ،وقريش يف أنديتهم ،حوة والناس يف جمالسهمض

هذا  ،كموحي :فصاح بم .عبد املطلب ،عبد املطلب :فنادوا ،للمطلب قد ابتاعه

 قدمت به من يثرب. ،بن أخي هاشماشيبة 

ودعي الولد  ،فالتصق اللقب بالفتى ،القوم غلبت صيحة املطلب ةولكن منادا

 شيبة. : الناس اسمه احلقيقيونيس ،به

 فخرج املطلب ويكرمه ويرعاه. ،به ويدنيهيقر   ،فكان مع عمه يف أرغد عيش



  

فامت ودفن  ،فوافته املنية بردمان من أرايض اليمن ،ىل اليمنإيف جتارة له كعادته 

فهذا  ،هاؤورثته شعرا ،زنت عليه شباهناحو ،هاؤوندبته نسا ،فبكته قريش، فيها

 قول:أحدهم ي

 

 

                                   

يه شيبة بن بن أخاة دايىل جوار ربه توىل بعده السقاية والرفادة والقإام انتقل لف

 .بعبد املطلب بن هاشم بن عبد منافهاشم بن عبد مناف املعروف 





 

 

 تولي عبد املطلب الكعبة

 

 

بن ـ ا واسمه عمرو العالـ بن هاشم اـ واسمه شيبة احلمد ـ عبد املطلب هو 

بن كالب بن مرة بن كعب ا ـ واسمه زيدـ بن قيص ـ اواسمه املغرية ـ عبد مناف 

زيمة بن كنانة بن خـ اواسمه قيس ـ بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض 

بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان املدين ـ اواسمه عمرو ـ بن مدركة ا

ول للنبي اجلد األ وهو .ووفاةً  ،وإقامةً  ،نشأةً  ؛والقريش املكيـ ولدة ـ 

ألنه ولد ويف رأسه شيبة أي  ؛سمته ا مه شيبة :ويقال ،واسمه شيبة ،حممد|

لً سمي شيبة  :قيلو شعر أبيض. رأسهكان يف وسط   .ن املشيببأنه سيبل  س تفؤ 

 .لكثرة محد الناس له ؛حلمداسمي شيبة  :وقيل

وأمه سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي من بني عبد ، وكنيته أبو احلار 

 غري وفعالً  ،قولً  ؛وسيد العرب يف اجلاهلية بنص الشع ،خرية أهل مكة، النجار

 :عع ول مناز  ف  مدا

 

 

 ،اً اهم كف  خوأس ،م حلامً عهوأوس ،هم جسامً وأمد   ،كان أحسن الناس وجهاً لقد 

 ،والرفادة والقيادة ،السقاية :م بعد موت عمه املطلب األمانةتسل   ،وأنداهم يداً 

وعمل كل ما يف وسعه لرعاية  ،فاجتهد يف احلفاظ عىل هذا الرتا  الذي آل إليه

 وسداد رأيه. ،د زمامها بقوة شخصيتهي تقل  تاملناصب ال
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 ،جلوده وكرمه ؛ب بالفياضفكان يلق   ،بكرمه وسامحة خلقه اً وساد قريش

ىل إألنه كان يرفع مائدة  ؛ومطعم طري السامء ،وعائل أهل املوسم ،وساقي احلجيج

ى بل  يف حت ،وثالثة لبني البش ،س اجلبالوالوحش عىل رؤإىل  ومائدة ،الطري

ب فكان ذكره يمل صحراء العر قريش ويف العرب مجيعاً منزلة مل يكن يبلغها أحد.

ه بربكة عأكرمه واحرتمه وشف  إل   مل يرد عىل ملك ،وعبرياً  اً ذىل جنوبا شإمن شامهلا 

 نور النبي حممد|.

 وذهب بشفهم ،سيادة عظيمةالنبيلة بمزاياه الشهرية  اً ساد قريشوهكذا 

 ،وارتفع ذكره ،اع صيتهذو ،فعظم خطره وكان مجاع أمرهم عليه. ورئاستهم،

ورشف رشفاً مل يبلغه أحد  ،وأصبح مطاعاً فيهم ،وأحبه قومه وعظموه ،وعال جمده

النبي  سقون بربكة نوريستقي هلم في   ،وكان جماب الدعوة يف اجلاهلية .هئمن آبا

 ة وجهه.ريف غ ءحممد| الذي ييض

 ،تأخذ بيد عبد املطلب ،وأجدبت األرض ،وكانت قريش إذا أصابا قحط

يه بربكة ا جربوه من قضاء احلوائج عىل يدمل   ؛ ليستقي هلمثبريىل جبل إفتخرج به 

 عليه اجلاهلية. توملا جعله اهلل فيه من خمالفة ما كان ،رتهالنور الذي يف غ

هلام إة تفسد الرجال بأبعد الناس عن كل موبقوبفضل سريته وحسن أخالقه 

تقول رقية  ويف ذلك ،فكان يسأل اهلل هلم الغيث فيغيثهم ،اىلمن اهلل سبحانه وتع

 بن هاشم بن عبد مناف: يابنة صيف

 

 



  

 املطلب عبد إميان

عض بمن إل   اللهم ،ية وعبادة األصنامنج يف احلجاز الوثئلقد كان الدين الرا

من  وباً ثنية رضويف ال اوهم الذين رأو ،يسمون باألحنافالذين األقليات الدينية 

 ول يقرها فكر. ،اخلرافات التي ل يقبلها عقل

يم ملة إبراهإىل  حتى اهتدوا ،ىل احلقإفراحوا يبحثون هلم عن دين هيدهيم 

وقد  .ىل عبادتهإودعوا  ،منوا باخلالق وعبدوهآو ،اً نذوها ديفاخت   ،خليل الرمحن

 املنورة. املكرمة واملدينةويف مكة  ،عرفوا يف أنحاء كثرية من شبه اجلزيرة العربية

 ،مليرسوا ،كاخلمر ،ه غريهمموا عىل أنفسهم ما أحل  حر  بعد اختاذهم احلنيفية دينًا و

 واألنصاب واألزلم.

 ،أوردت كتب التاريخ أسامء بعض من اتبعوا ملة إبراهيم وإسامعيلقد و

 ىل عبادة اهلل يف سوقإيادي الذي كان يدعو الناس بن ساعدة اإل منهم قس  و

ملا قدم وفد عبد القيس عىل النبي حممد| قال  :عباس قال ابنعن ف عكاظ.

لقد شهدته يوما  « :قال ،هلك يا رسول اهلل :قالوا .»ة؟س بن ساعدقما فعل « :هلم

أُّيا  وهو خيطب الناس ويقول: ،بسوق عكاظ يف الشهر احلرام عَل مجل أَحر

وكل  ،ومن مات فات ،من عاش مات ،فهموا وعوااو ،ا تمعوا واستمعوا ،الناس

 ،وهنار ساٍج  ،ليل داٍج  :ا  وإن يف األرض لعرب ،إن  يف السمء خلربا   ،آٍت  ما هو آٍت 

 ،وأرض مدحاة ،و بال مرساة ،وبحار تزخر ،ونجوم تزهر ،وسمء ذات أبراج

 ن كان يف األرض رضا ليكوننئل ؛باهلل قسم  حقا  ال ريب فيه أقسم ة،وأهنار جمرا

يل أرى الناس  ما هو أحب من دينكم الذي أنتم عليه. إن هلل دينا   ،سخطبعد 

أين  ،يادإيا معّش  ؟ناموافركوا أم تُ  ،أرضوا باْلقام فأقاموا ؟يذهبون وال ير عون

 ؟ اال  آأمل يكونوا أكثر منكم ماال  وأطول  ؟وأين الفراعنة الشداد ؟باء واأل داداآل
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أفيكم من «ثم قال رسول اهلل|  .»وفرقهم بتطاوله ،طحنهم الدهر بكلكله

 نشده بعضهم:أف .»؟يروي شعره

 

 

 ومنهم زيد بن عمرو بن نوفل الذي يقول يف فراق قومه:

 

 

مروج )يقول املسعودي يف كتابه  .ومنهم عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

ملطلب بن ا تاركًا للتقليد عبد   ،مثبتًا للوعيد ،ًا بالتوحيدن كان مقر  م  مف (:الذهب

 ول أحد من ،وجل مل يشك باهلل عز   ،داً فقد كان مؤمنًا موح   ؛هاشم بن عبد مناف

 مامية.وهذه هي عقيدة اإل .آباء النبي|

 ،إيامنه من صح  إل   نوأهنم مشكمن  رجئةوما جاء عن املعتزلة واخلوارج وامل

شك وأنه مل ي ،داً د املطلب كان مؤمنًا موح  إن اإلمامية يعتقدون أن عب ،به د  تفال يع

| نقل يف اً وأن النبي حممد من آباء النبي|. ول أحدر  ،باهلل عز  وجل  



  

ومل تلبسه من  ،وأرحام مطهرة مل تنجسه اجلاهلية بأنجاسها ،أصالب طاهرة

 ل من سفاح. كاحوأنه ولد من ن ،ت ثيابامدهلام  

مل يزل اهلل ينقلني من األصالب « :قال رسول اهلل| :بن عباس قالاعن و

 كنت يفإل   ل تتشعب شعبتان ،باً ى مهذ  ام الطاهرة مصف  حىل األرإالطيبة 

 يقول البصريي: .»مهاريخ

 

 

ن ع ×عن اإلمام الصادق ،عيل الفتال وغريه عن أيب (الغدير)ويف كتاب 

إن  ،فقال له: يا حممد ،نزل األمني جربئيل عىل النبي حممد|« :قال ^هئآبا

وبطن  ،مت النار عىل صلب أنزلكويقول لك: إين حر   ،السالمك ئيقرربك 

 والشاعر يقول: .»وحجر كفلك ،محلك
 

إال  

 

 

 

 ،واهلل ما عبد أيب« :قال ×أيضًا عن اإلمام عيل بن أيب طالب (الغدير)ويف 

وما كانوا  :فقيل له .»ول عبد مناف صناًم قط ،ول هاشم ،ول جدي عبد املطلب

 .»ىل البيت عىل دين إبراهيم اخلليل متمسكني بهإون كانوا يصل  « :قال ؟يعبدون

 جعلنيإل   ما افرتق الناس فرقتني« :قالبن عباس عن النبي حممد| اوعن 

وخرجت  ،اجلاهلية ديشء من عه يفلم يصبن ،نت من أبويجفأخر ،اهلل يف خريمها

 ،فأنا خريكم نسباً  ؛ىل أيب وأميإمن نكاح ل سفاح من لدن آدم حتى انتهيت 

ب ك  يف  وذلك قوله تعاىل: ﴿ :بن عباسايقول  .»وخريكم أباً  لُّ ق  ت  ين  و 
د  اج   .﴾الس 
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ثهم عىل مكارم وحي ،وكان عبد املطلب يأمر أولده برتك الظلم والبغي

عاش مئة وأربعني سنة يف وسط وكان قد  .ات األمورم عن دني  هوينها ،األخالق

 ،الربيئة وقتل النفس ،والعمل بالربا ،ةرمومعاقرة اخل ،اجتامعي تسود فيه الوثنية

ا دليل هذو ،عةئوهذه األمور كانت عندهم من العادات والتقاليد الشا .والفحشاء

 يقول:فاسمعه وهو شاعرهم قول 

 

 
 ال  أ

وكان ينهى عن القتل واخلمر والظلم  ،ولكنه مل يعاقر اخلمر طوال حياته

وكان ملتزمًا  ،اةباملحارم والطواف بالبيت عر ويمنع عن الزواج ،والفحشاء

فشخصية أودعت يد املشيئة الربانية بني حناياها نور  .رذالنوأداء  ،بالوفاء بالعهد

إنسانًا طاهر صاحبها جيب أن يكون  النبي األكرم حممد| أعظم قائد عاملي

 منزهًا عن أي نوع من أنواع النحطاط والفساد. ،يبنقي اجل ،السلوك

ويستفاد من أقواله وأفعاله أنه كان أحد الرجال املعدودين الذين كانوا يؤمنون 

لوم حتى واهلل لن خيرج من الدنيا ظ باهلل واليوم اآلخر يف تلك البيئة املظلمة يقول:

 .صيبه عقوبةتو ،ينتقم اهلل منه

فقيل  ـ ومل تصبه عقوبة ،وكان ظلوماً ـ من أهل الشام  هلك رجلروي  أنه 

جيزى فيها املحسن  اً واهلل إن وراء هذه الدار دار :ففكر ثم قال ،لعبد املطلب

 ته.ءويعاقب فيها امليسء بإسا ،بإحسانه

كان لعبد املطلب نديم يدعى حرب بن أمية بن عبد  :قال (السرية احللبية)يف 

 ،وكان جار عبد املطلب رجل هيودي، معاوية وجد   ،والد أيب سفيان ،شمس



  

قول فأغلط اليهودي ال ،ةهتامفجرى بينه وبني حرب بن أمية كالم يف أحد أسواق 

عليه حرب بن أمية من قتله، فلام علم عبد  ىغرفأ، عىل حرب بن أمية مما أسخطه

ه أخذ من ومل يفارقه حتى ،وجعل يطالبه بدية اليهودي ،املطلب بذلك ترك منادمته

  .ها لبن عم اليهوديعئة ناقة ودفالدية م

يق العدل وتطب ،كه باحلقفهذه القصة تكشف لك عن إيامن عبد املطلب ومتس  

 .ةواملساوا

 عبد املطلب وحفر زمزم

وويل السقاية فيام ويل من  ،ىل عبد املطلب بن هاشم إمارة مكةإملا انتهت 

فأخذ  ،ملاءا يف سبيل ذلك كله املشقة والعناء بسبب شح   ىوظائف احلرم كان يلق

وما يقوم به من  ،املاء يف مكة يطيل التفكري فيام يلقاه اجلميع من مشقة بسبب شح  

عىل  الولئال يقتت ؛لسقي احلجاج ،بلبار خارج احلرم عىل ظهور اإلآنقله للامء من 

 رم فيها القتال.التي حيو ،املاء يف األشهر احلرم

ت جده ذنقأوهي التي  ،رت حتت رمال الزمنمر بئر زمزم التي طوتذك  

وذكر ما تناقله  ىل مكة القوافل عىل آثار الرعاة.إوجذبت  ،إسامعيل من اهلالك

 ،همرورددته الرواة يف مسامر مكة وجمامعها من حديث ج ،اآلباء عن األجداد

 ودفنها زمزم حني أرغمت عىل اخلروج من مكة.

ويت رغبته وق، طمورةىل العثور عىل موضع البئر املباركة املإلو وفقه اهلل  فود  

ه وخايلته الرؤى يف منام ،حتى صارت مشغلة هناره وليله ،هذه مع طول التفكري

  ه بتحقيق أمله.تبش  

حيد  حديث × ن سمع من اإلمام عيل بن أيب طالببن إسحاق عم  ايقول 
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ر بينام أنا ذات يوم نائم يف احلج :بد املطلبقال ع»: جده عبد املطلب وبئر زمزم

فغاب  ؟حفر طيبة. قلت له: وما طيبةافقال يل:  إذ أتاين آتر  ،عند الكعبة املكرمة

: فجاءين وقال يل ،ىل مضجعي ونمتإومل جيبني. فلام كان من الغد رجعت  ،عني

ىل إفلام كان من الغد رجعت  ،ومل جيبني ،فغاب عني ؟حفر برة. قلت: وما برةا

غاب ف ؟حفر املضنونة. قلت: وما املضنونةاين وقال يل: ءونمت فجا ،مضجعي

 :ال يلين فقءونمت فجا ،ىل مضجعيإفلام كان من الغد رجعت  ،ومل جيبني ،عني

ملا مضت من أيام إسامعيل بن  ؛وغار ماؤها ،وكانت قد درستـ حفر زمزم ا

وهي ترا  أبيك ، لن تندمحفرهتا ن إإنك  ،بئر :قال ؟وما زمزم :قلتـ إبراهيم 

 .أبدًا ول تذم فزل تن، األعظم

 .ول تذم ،ىل اليومإألهنا مل تنزف من ذلك احلني  ؛وهذا برهان عظيم

تكون  ،ينذر فيها ناذر ملنعم، مثل نعام جافل مل يقسم، تسقي احلجيج األعظم

 :مإهنا لطعام طعم وشفاء سق، ليست كبعض ما قد تعلم، مرياثًا وعقدًا حمكامً 

 

 

 ،بني الفر  والدم ،عند منحر قريش :فقال له ؟وأين هي :فقال عبد املطلب

 .حيث ينقر غداً  ،وقرية النمل ،عند نقرة الغراب األعصم

عبد املطلب  اغد ،وعرف أنه صدق ،عىل موضعها هل  دو ،فلام بني له شأهنا

وجد و ،فوجد قرية النمل ،ولد غريه ذر وليس له يومئ ،بنه احلار اومعه  ،بمعوله

ا اللذين كانت قريش تنحر عندمه ةالغراب ينقر عندها بني الوثنني أساف ونائل

 ومها من أصنام العرب يف اجلاهلية. ،بائحهمذ



  

هام اهلل سخفم ،رجل وامرأة من جرهم أحدثا يف الكعبة ةأساف ونائل :وقيل

مت فقا؛ حفر حيث أمريوقام لـ مسحاته ـ فجاء عبد املطلب بمعوله  ،حجرين

فقال عبد  .مهادنحر عننواهلل ل نرتكك حتفر بني وثنينا اللذين  :إليه قريش وقالت

لام عرفوا ف .هني ملا أمرت بضمفواهلل أل ؛حفرأعني حتى  دذ :املطلب لبنه احلار 

 وا بينه وبني احلفر.أنه غري نازع خل  

 ،ته بالتكبريرفع صو ،فلام بدا له احلجارة التي طويت حتتها البئر ،فجعل حيفر

 وعرف أنه قد صدق.

ت نكاـ ومها الغزالن اللذان يف احلفر وجد فيها غزالني من ذهب  ىفلام متاد

 ة وأدرعًا.ووجد فيها أسيافًا قلعيـ  فيها امجرهم قد دفنته

 ،براهيمإهنا بئر أبينا إسامعيل بن إ ،يا عبد املطلب ت:فأقبلت قريش إليه وقال

إن هذا األمر قد  ،ما أنا بفاعل :قال .فأرشكنا معك فيها ؛وإن لنا فيها حقاً 

ك حتى كيرنا غري تاإف ؛أنصفنا :قالوا .وأعطيته من بينكم ،خصصت به دونكم

كاهنة  :قالوا .وبينكم من شئتم أحاكمكم إليهجعلوا بيني ا :قال .خاصمك فيهان

 .نعم :قال .سعد بن هذيم يبن

 ،فركب عبد املطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، راف الشامأطوكانت ب

اف رأطوخرجوا يريدون كاهنة بني سعد ب ،كل قبيلة من قريش رجل من وركب

طلب ماء عبد املفلام كانوا ببعض تلك املفاوز نفد  ،واألرض إذ ذاك مفاوز، الشام

فأبوا أن  ،نييفاستقوا من القرش، حتى أيقنوا باهللكةأ واشتد بم الظم ،وأصحابه

 فلام .ونخاف عىل أنفسنا أن يصيبنا ما أصابكم ،نحن بمفازة :وقالوا ،يسقوهم

ن فأمر عبد املطلب أ ،أخذوا يفكرون يف كيفية الدفن إذا هلكوا، أيسوا من املاء

 وكلام مات رجل منهم دفنه أصحابه. ،حيفر كل واحد منهم حفرة لنفسه
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أل  ،لقينا بأنفسنا هكذا للموتألقد  :وقال ،ثم فكر عبد املطلب يف األمر

يف تلك  عىل البحث حثهمو ؟فلعل اهلل يرزقنا ماء ،نرضب يف األرض يف طلب املاء

فركب عبد  ،هم من املوتينقذوا ما عسى أن جيد ،الصحراء بصورة مجاعية

راحلة عبد املطلب  تنبعثافلام  ،وركب أصحابه رواحلهم ،املطلب راحلته

ونزلوا  ،وكرب أصحابه ،فكرب عبد املطلب ،انفجرت من حتت خفها عني ماء عذب

فشبوا  ،املاءإىل  ودعوا قبائل قريش ،سقيتهمأا وواستقوا من املاء وملؤ ،ورشبوا

نا يا عبد لك علي قد واهلل قيض :فقالت قريش ،ا أسقيتهمولؤوم ،اءواستقوا من امل

إن الذي سقاك املاء بذه الفالة هلو الذي  ،واهلل ل نخاصمك يف زمزم أبداً ، املطلب

 ىل سقايتك راشدًا.إرجع اف ،سقاك زمزم

 ،وخلوا بينه وبني زمزم ،ىل الكاهنةإومل يصلوا  ،ورجعوا ،فرجع عبد املطلب

 ،ستقي منها احلاجيالتي كانت  أعني اآلبار ...بار كلهاوعفت زمزم عىل اآل

ولفضلها عىل ما سواها  ،ملكاهنا من املسجد احلرام ؛وانرصف الناس كلهم إليها

 وألهنا بئر إسامعيل بن إبراهيم. ،من املياه

 ،وسقاهم من زمزم ،زمزم ترك السقي يف احلياضعبد املطلب  يقفلام س  

وافتخرت با بنو عبد  ،لوضوءللشب وحوضًا ل اً حوض :حوضنيوجعل هلا 

  .وعىل سائر العرب ،مناف عىل قريش كلها

وهو يفخر عىل قريش بام ولوا عليهم من  ،قال مسافر بن أيب عمرو بن أمية

 وبزمزم حني ظهرت: ،وما أقاموا للناس من ذلك ،السقاية والرفادة

 



  

 

 ة بن غانم:فيذوقال ح

 

 

من  احلجيج يفيسق ،ىىل عرفة ومنإوجعل عبد املطلب حيمل املاء من زمزم 

 ومن خصائص ماء زمزم .وكان يضع با الزبيب ليمتص ملوحة املاء ،ماء زمزم

خرى إذا أفرط اإلنسان اف منه مثلام خياف من املياه األ  ول خي   ًا،ل يؤذي أحدأنه 

  .بل هي بركة ،يف رشبا

 .»ا رشب لهْلِ ماء زمزم « |:قال رسول اهلل :لوعن جابر األنصاري قا

 .»إهنا طعام طعم وشفاء سقم« :يف زمزمقال رسول اهلل| :وعن أيب ذر

 بح ولدهذر عبد املطلب وذن

وكانوا إذا عقدوا  ،كان نقض العهود من أقبح الفعال عند العرب مع جاهليتهم

 ،األخريىل إ والتزموا با ،عهودًا مع بعض القبائل أوثقوها باإليامن املغلظة املؤكدة

 .ف ذلك من مشقة وثمنواجتهدوا يف أدائها مهام كل   ،ر الثقيلةذوروا النذوربام ن

ولقي  ،هلقلة أولد ؛وملا أحس عبد املطلب عند حفر بئر زمزم بالضعف يف قريش

 ريمنعونه أن ينح ثوبلغوا معه حي ،ر إذا رزقه اهلل عشة بننيذنف ،منهم ما لقي

ل   وبل  إزمان  ومل يمض   ،ره هذاذومل يطلع أحد عىل ن ،هلل للكعبة ناً أحدهم قربا

 وبلغوا معه حيث يمنعونه. ،عشة هئعدد أبنا

 ،رذول يوفون بالن ،ول يكون ممن ينقضون العهد ،كان عليه أن يفي بنذرهف

خيتار  ،وبعد أن يكسب رضاهم وموافقتهم ،فقرر أن يشاورهم يف هذا األمر
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 القرعة.أحدهم للذبح ب

د ووج ،فأطاعوه ،ىل الوفاء هلل بنذرهإودعاهم  ،وأخربهم بنذره ،فجمع أولده

بنه ام وجد إبراهيم يف ابحد قريب إىل  اً ه شبهئعبد املطلب يف كل واحد من أبنا

ن يفي كل واحد منهم يريد أ ،وجعلوا يتسابقون يف تقديم رقابم للنحر ،إسامعيل

 وصونًا لعهد مع ربه. ،إرضاء للب ؛خوتهويفتدي برقبته رقاب إ ،ر أبيهذن

وهو املكان الذي  ةاملنحر عند أساف ونائلإىل  فأخذ أولده ومىض بم مجيعاً 

 أرجاء وانتش اخلرب يف .اءوكل منهم يريد أن يكون الفد ،بائحهاذتنحر فيه قريش 

حدى إقبل املبعث بنحو  األوىل ىصبحت قريش ذلك اليوم من شهر مجادوأ ،مكة

 الكعبة ىلإ عبد املطلب الذي خرج ببنيه العشة ول حديث هلا إل   ،وأربعني سنة

 لينحر أحدهم.

وخفقت  ،هئفخرجت قريش بشيبها وشباهنا لتنظر ماذا يفعل عبد املطلب بأبنا

نهن م اً ولعل عدد ،قلوب نساء قريش عطفًا وحنانًا يف انتظار اللحظة الفاصلة

 ىل الكعبة ليسمع كلمة السامء يفإمن ذهب فين بهذفتقدمهن بنات عبد املطلب 

 بيح املختار.ذال

يا  :قالالسامء وإىل  فلام وصل عبد املطلب قريبًا من البيت احلرام رفع رأسه

ن وهبت يل عشة أبناء ذكور ئوعاهدت نفيس ل ،رت لكذأنت تعلم أين ن ،رب

 أولدي فاخرت منهم ما شئت. ؤلءوه ،ألقربن أحدهم لوجهك الكريم

وكتب عىل كل قطعة اسم  ،بجرائد من النخل فقطعت وفصلت قطعاً   اثم دع

 ا إليه.هواحد من أولده العشة ودفع

وقاوم عبد املطلب عاطفة األبوة بكل ما يملك من شجاعة وإيامن ليقول 

وأمر أولده  ،وأخربه بنذره .رضب عىل هؤلء بقداحهم هذها :لصاحب القداح



  

 قدحه الذي عليه اسمه. أن يدفع كل واحد منهم إليه

فدفع كل واحد من األبناء العشة قدحه الذي فيه اسمه مستسلمني للمصري 

وحانت  ،ودخل با الكعبة وبقي الشيخ ينتظر أمر السامء ،فأخذ القداح ،املحتوم

وقبض عىل يد عبد  ،وإذا بصاحب القداح قد خرج من الكعبة ،اللحظة احلاسمة

غر وكان أص ،هذا الذي خرج عليه السهم :عبد املطلبوقال ل ،اهلل والد رسول اهلل

لسامء عبد وقد اختارت ا ،قلبه، فامذا يصنع عبد املطلبإىل  وأحبهم ،بني أبيه سناً 

  ؟شيخ اهلاشميني يوىف  نذرأن ماذا يفعل ولبد و ؟اهلل ذبيحاً 

 ،وأخذ فتاه الغايل بيد وبيد أخرى الشفرة واحلبل ،هناك مجع الشيخ كيانه

 ىل املنحر عند أساف ونائلة ليذبحه.إبه ومىض 

 ،بذبح فتاه حتى اجتمعت عنده رؤساء قريش وبنو هاشم ومل يكد األب هيم  

أيف  :قال ؟ما الذي تريد أن تفعل يا عبد املطلب :وقالوا له ،وحالوا بينه وبني ولده

فإنك إن  ؛ر فيهذواهلل ل ندعك تذبحه أبدًا حتى تع :فقالوا عاهدت اهلل عليه. بنذرر 

 بقاء الناس فام ،فعلت هذا ل يزال الرجل يأيت بابنه فيذبحه فتكون سنة من بعدك

 ،أغضب ريب :فقال هلم عبد املطلب اؤه باملال فديناه.دفإن كان ف ،عىل هذا

 ،إن يف املدينة عرافة تدعى سجاح السهيل :فقالوا؟ وأريض عبده ،عهده لفوأخا

ك وإن أمرت ،فإن أمرتك بذبحه فاذبحه ؛سأهلافاذهب إليها وا ،هلا تابع من اجلن

 .قبلهابأمر لك وله فيه فرج ف

ومها الزهر يلتمسون الكلمة جوسار مع مجاعة من قريش بن ،فسمع كالمهم

 ة،وعيونًا مسهد ،هم قلوبًا واجفةءوخلفوا ورا ،مضوا .دينةة املفالفاصلة من عرا

 بد اهلل.الصابر ع مستشهدللل تفتأ تدعو اهلل  ،ضارعة يف جوف الليل لسنةً أو

. وبقيت أندية قريش ومسامرها اً العشين عد   توأعقبت رحيلهم أيام قارب
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 ،ظاروالنت طوال تلك املدة مقفرة خالء، وغشيت بيوهتا غاشية من القلق واهلم  

وتعلقت القلوب والعيون بمشارف الطريق اآليت من الشامل ترقب عودة الركب 

فقد غاب عن مكة  ؛كادت يف تلك األيام العشينوتوقفت احلياة أو  ،الراحل

ماء وراح العبيد واإل ،ومعهام سادات قريش وأنجمها الزهر ،شيخها وفتاها

ن أبناء من خيرب يعرف شيئاً م اً يسعون بني الدور وممر القوافل يلتمسون هناك وافد

 الركب الغائب.

الكريامت يتسللن من أحياء قريش حمجبات  نساءوشهدت الليايل نفرًا من ال

وبعده  ،فإذا بلغن احلرم تعلقن بالكعبة مبتهالت متوسالت ،بستار من الظلمة

اعة كام استجاب لرض ،املسعى يدعون اهلل أن يستجيب لرضاعتهنإىل  ينطلقن

 وأن ينقذ عبد اهلل من الذبح كام أنقذ جده إسامعيل. ،هاجر يف هذا املكان

ها عبد أخرب ،بخيرب فذهبوا إليها فلام دخلوا عليها ،ملدينة وجدوهافلام قدموا ا

 له.أسأابعي فت تينيحتى يأ توين غداً ائو ،دعوين اليوم :فقالت، املطلب بنذره وأمره

 :قالوا ؟بلاإلفقالت هلم كم الدية عندكم من ، د رجعوا عليهاغفلام كان ال

ن وقربوا عشًا م ،وقربوا صاحبكم ،بلدكمإىل  فارجعوا :قالت عشة من اإلبل.

فإن خرجت عىل صاحبكم فزيدوا من  ؛رضبوا عليه وعليها بالقداحاثم بل اإل

 ؛نحروها عنهاف ،بلاإلحتى يرىض ربكم، وإن خرجت عىل  اً فعشعشًا بل اإل

 ونجا صاحبكم. ،فقد ريض ربكم

 عونلوا مجيعًا يدفرتج   ،ىل ساحة احلرمإ سعياً ىل مكة مرسعني إفرجعوا 

ها نحو قوتسوبل اإلحياء قريش جتمع أىل إعون عىل حني مضت رسلهم ويترض  

 اع خرب العرافة يف البلد احلرام.ذوقد شاع و البيت العتيق.

فلام وصل عبد املطلب أمر صاحب القداح أن يرضب القداح عىل عبد اهلل 



  

د بفخرج السهم عىل ع ،ورضب القداح ،اح الكعبةفدخل القد   ،بلاإلمن  وعشر 

بل فام زالوا يزيدون عشًا بعد عش والقدح خيرج عىل عبد اهلل حتى بل  اإل ،اهلل

فهتفت قريش ومجيع من حرض فرحًا  ،بلاإلفخرج القدح ألول مرة عىل  ،مئة ناقة

ليها حتى أرضب ع ،ل واهلل :قال .لقد ريض ربك يا عبد املطلب :وقالوا ،ورسوراً 

 .ثال  مرات

عادوا ثانية  ثم ،بلاملئة فخرج القدح عىل اإلبل اإلفرضبوا عىل عبد اهلل وعىل 

ع ما أوس ،فتى هاشم من الذبح افقد نج نإذ .بلوثالثة والقدح خيرج عىل اإل

بل إلاوأمر بنحر  ،واطمأن قلب الشيخ املؤمن ،فقبل عبد املطلب .رمحتك يا رب

 .نها حيوانول يمنع م ،عنها إنسان وتركت ل يصد ،فنحرت

ة  تعلقًا بالشاب الذي مست الشفرنيت قلوب املكيقد هز   اءوكانت قصة الفد

بني املوت بينه و نه مل يبق  إحتى  ،بقدره راضر  ،منحره وهو صابر مستسلم ألمر اهلل

تى ضيئت املشاعل يف شأ  و ،أنقذه اهلل بأغىل فدية عرفها العربفشعرة  د قيإل  

 وسهرت ،وحفلت دار الندوة بوجوه قريش وساداهتا ،منأرجاء البلد احلرام اآل

ىل إ مسامر البلدة املقدسة تسرتجع قصة الذبيح األول حني مىض به أبوه إبراهيم

فافتداه اهلل بكبش بعد أن كان من املوت قاب  ،وتعبداً  اجلبل لكي يذبحه طاعةً 

 قوسني أو أدنى.

 وهدم الكعبة عبد املطلب

ع ضأول بيت و  فهو  ؛ومنارًا عالياً  ،لاًم شاخماً يزال ع كان البيت العتيق ول

 ،ملروعا لديهويأمن  ،يطمئن فيه اخلائف ومثابة للناس وأمناً  ،للناس حرمًا ومالذاً 

عة يف رش ةوحتمى يف محاه حياة كانت إذ ذاك مستباح ،املهدور موحيقن عنده الد
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فهم  ،ةمبارشيرى الناس بينها وبني السامء صلة . .وبرضاوة البيداء. ،الصحراء

م قد هانت لدهي ،ويلوذون با داعني مبتهلني ،اجًا ضارعنيينثالون إليها حج  

  يف مكان.إل  وعز األمان  ،موضعاً إل  األرض 

 ول يبغي فيها أحد ،فيها ظلم ول بغي قري  مكة ل  تكان :قابن إسحايقول 

ورة يف س تعاىلقال  .هلك مكانهإل  ول يريدها ملك يستحل حرمتها  ،أخرجتهإل  

اٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ ﴿ :احلج  .﴾َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإحِْلَ

أعناق اجلبابرة إذا أحدثوا  ـ أي تكرسـ  إنام سميت مكة بكة أهنا تبك   :وقيل

الكعبة  أن خدمةيمكن تصويره يف وتبل  حرمة مكة عند القوم مبلغًا  فيها شيئًا.

 تنذر له األمهات واآلباء فلذات أكبادهم من قديم الزمان.ـ غالبًا ـ كان نذرًا 

 وقبلة العرب ل تكاد بقعة أخرى تطمح ،ومكة مهوى األفئدة ،وطال املدى

سرية. حأو تطمع يف انتزاع جمدها حتى ترتد دون الغاية خاسئة  ،منافستهاإىل 

ه ة وداخلها ما يتناقلوذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك املنافسة يف خارج اجلزير

اها التي بن ةيسوالكن ،ساسنة  باحلريةغخباريون من حديث البيت الذي أقامه الاأل

 .ليرصف إليها حج العرب ؛أبرهة األرشم يف صنعاء اليمن

من وتوىل عىل الي ،اطيملا قتل أبرهة األرشم أر :بن عباس قالاعن  :قال جماهد

 أين يذهب :فسأل ،بيت اهلل احلرامىل حج إرأى الناس يتجهزون أيام املوسم 

 :الواق ؟مم هذا البيت :قال .ىل بيت اهلل بمكةإون حيج   :فقالوا له ،هؤلء الناس

 ،حواملسي :قال .الوصائل :مما يأيت من هاهنا :قالوا ؟ه  ت  و  س  وما ك   :قال .من حجارة

 .بنني لكم خريًا منهأل

                                           
 .25( احلج: 1)



  

 ،محر واألصفر واألسودع األبيض واألذهلم بيتًا عمله بالرخام املج ىفبن

قل ذلك من بقايا قرص نقد وكان ـ ه باجلواهر وحف   ،املنقوشة بالذهب والفضة

ونصب  ،وجعل فيها ياقوتة محراء عظيمةـ × صاحبة سليامن أبلقيس ملكة سب

عاج ومنابر من ال ،من الزبرجد األخرض اً وقباب ،من الذهب والفضة اً فيها صلبان

 .ةوجعل هلا حجابًا وسدن ،واألبنوس

ـ  اء اليمننعالقليس بص ىن أبرهة األرشم ملا بنإ :ام يف السريةشبن هايقول 

وسميت بالقليس  ،وهي الكنيسة التي أراد أبرهة أن يرصف حج العرب إليها

موله  إىل كتبـ  الرأس ألهنا تعلو ؛ومنه أخذت القالنس ،لرتفاع بنياهنا وعلوها

 ولست بمنتهر  ،مثلها مللك كان قبلك بن  ك أهيا امللك كعبة مل ي  بنيت ل ينإ :النجايش

فجاء  ،فسمع مقالته رجل من قريش من كنانة .حتى أرصف إليها حج العرب

 أبرهة فأخرب وحلق بأرضه. ،ولطخ قبلتها من عذرته ،وقىض حاجته ،ودخلها ليالً 

رجل من العرب من أهل البيت الذي حتج  :فقيل له ؟من صنع هذا :فقال ،بذلك

 ،يت بمكةىل البإهلة، ليسرين وحلف باآل ،فغضب غضبًا شديداً  .العرب إليه بمكة

 أبدًا. حتى ل حيج منهم حاج   ،ويلقي أحجارها يف البحر ،وهيدم كعبتهم

وكان فيالً  ـويسأله أن يبعث إليه بفيله حممود  ،ىل النجايش خيربه بذلكإوكتب 

ومعه  ،فخرج من اليمن، فبعث به إليهـ وقوة  ،وجسامً  ،ظامً مثله يف األرض ع   ر  مل ي  

ا من أحسن الفيلة وأجوده غريهعش فياًل  اواثن ،ومعه الفيل حممود ،جيش عظيم

ول يمر يف  ،وهدم مضاربه ،د أهلهورش   ،هزمهإل  اًل يفكان ل يغزو قب تدريبًا.

ل ة والطائف أرسلام صار باملغمس بني مك  ف وأتلف زرعها. ،قطع غرسهاإل  واحة 

عري ئة بوأصاب فيها م ،ريهمعفساق إليه أموال قريش و ،ىل مكةإاده قائدًا من قو  

 :يقول هلم عن لسانه ىل أهل مكة رسولً إوأرسل  لشيخ عبد املطلب بن هاشم.ل
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 فإن مل تتعرضوا دونه بحرب فال ؛وإنام جئت هلدم كعبتكم ،حلربكم إين مل أت  

 حاجة يل بدمائكم.

 ،وويل البيت احلرام ،وزعيمهم ،مكة يسأل عن سيد قريشإىل  فقدم الرسول

 :التهلرسول حني بلغه رسلفقال ، عىل عبد املطلب ل  فد   ،وسادن الكعبة املشفة

ه وتقدم ل ،وينزل علينا ضيفًا مكرماً  ،إين أعرض عليه أن يكف عن هدم الكعبة

 سن اجلوار.وح وتقام بيننا وبينه عالقات الود   ،هتامة وأهل مكة املبال  التي يريدها

 :طلبفقال عبد امل  يرجع حتى هيدم كعبتكم.ل  هلة أإنه أقسم باآل :فقال الرسول

وبيت خليله  ،وهذا بيت اهلل احلرام ،لنا بذلك من طاقة وما ،إنا ل نريد حربه

وإن  ،فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه؛ ن يريد هدمهوهو حيميه ويمنعه مم ،إبراهيم

 .هأمرين أن تنطلق معي إلي :فقال الرسول .بينه وبينه فام عندنا دفع عنه خيل  

ه وأخرب ،فلام وصال دخل صاحب اإلذن عىل أبرهة ،فانطلق معه عبد املطلب

والوحوش يف  ،ومطعم الناس يف السهل ، مكةريبأن سيد قريش وصاحب ع

 وقد أصاب له امللك مئتي ناقة. ،رؤوس اجلبال بالباب

زيز ع ،رافع الرأس ،فدخل عبد املطلب بخطوات ثابتة ،فأذن له بالدخول

ومالمح السيد اجلليل الذي ل هياب بطش  ،تظهر عليه سيامء العظمة ،النفس

 ،م قدراً وأعظمه ،وأمجلهم خلقاً  ،وكان عبد املطلب أوسم الناس وجهاً  الغازي.

وأخذ بيده  ،ونزل من ختته إجاللً  ،هلمه وفض  وكر   ،همه وأجل  فلام رآه أبرهة عظ  

 لستدارة نور النبي حممد| يف وجهه. ؛جانبهإىل  وأجلسه

تي بعري عن إبل له مئإل  فأبى أن يسأله  .سلني يا عبد املطلب حاجتك :وقال له

امللك مئتي بعري أصابا قومك كنت  يرد عيلأن ي تحاج :فقال، أصابا قومه

 .فإن أردت أن تردها عيل فافعل، أعددهتا حلجاج بيت اهلل احلرام



  

ثم  ،لقد كنت أعجبتني حني رأيتك :فأمر بردها عليه، ثم التفت إليه قائالً 

ي عن بيت ومل تسألن ،تي بعري أصابتها قومي لكئزهدت فيك حني كلمتني يف م

أنا رب  :فقال عبد املطلب فلم تكلمني. ،ت هلدمهوقد جئ ،هو دينك ودين آبائك

متنع ما كان لي :رتًا بنفسهغفقال م .لبيت رب حيميه ويمنعه منكلو ،بلاإلهذه 

هو مكة وإىل  وعادإبله، فأخذ عبد املطلب  .أنت وذاك :فقال عبد املطلب مني.

 يقول:

 

 

 ؛ورؤوس اجلبال ،أن خيرجوا من مكة ويلحقوا ببطون األودية اً وأمر قريش

 .أبرهة فاعله بمكة إذا دخلهاالذي ما  وأن ينتظروا ،رة اجليشعختوفًا عليهم من م

وجعل يدعو اهلل  ،وأخذ بحلقة باب الكعبة ،ودخل احلرم ،وجاء عبداملطلب

 ،ىل اهلل أن حيمي بيته وأهل مكة من ظلمهإويبتهل  ،ويستنرصه عىل أبرهة وجنده

 ويقول:

 

 

 ،واحلرم حرمك ،اللهم البيت بيتك :السامء وجعل يقول ىلإثم رفع رأسه 

 ل:ويقو ،ورب الدار أوىل بالدار ،متنع عنه من تشاء ،ونحن جريانك ،والدار دارك
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موا وهج ،جيشه أب  عو ًا،وهيأ فيله حممود ،فلام أصبح أبرهة هتيأ لدخول مكة

طاطيف الطيور أمثال اخلوإذا بأرساب من ، عىل الكعبة املشفة باألفيال ليكسحها

يف حجرًا  :وكل واحد منها حيمل ثالثة أحجار ،تظهر عليهم من جهة البحر

لم ظأف أهلكته.إل  ل تصيب أحد  ،وحجرين يف رجليه أمثال احلمص ،منقاره

 تبعهم:وا مدبرين والطيور تفول   ،سامء اجليش بتحليق تلك الطيور فوق رؤوسهم

 

 

ولذوا بالفرار يريدون  ،فرتة وجيزة تشتت بعدها جنود أبرهةإل  وما هي 

حتى جعلهم الطري األبابيل  ،خوفًا من املوت وهو لحق بم ؛بالدهمإىل  العودة

كام  ـوبقي البيت العتيق بمكة املكرمة ، وهلك أبرهة دون غايته ،كعصف مأكول

ا حامدة ف بووأقبلت قريش عىل كعبتها املقدسة تط ،مثابة للناس وأمناً  ـ كان

فع اهلل فلام ر وأناشيد الشعراء. ،ب البلد األمني بدعوات املصلنيووجتا ،شاكرة

 ،تهوجريان اهلل وسكان بي ،قريش آل اهلل وقرابينه :قالت العرب ،عن قريش رشهم

 وقال عبد املطلب:

 

 



  

نه لشاهد عىل ما وصلت إليه حرمة إو ،وأكد الرواة ،  النقلةوبذا ومثله حد  

تلك املكانة التي تنافس من أجلها  ،ومكانة مكة عندهم ،هذا البيت العتيق فيهم

 وتقاتل املتقاتلون. ،املتنافسون

ن هذيل تاه نفر مأف ،ىل اليمنإبقرب مكة يف طريقه  احلمريي مر   عاً ورووا أن تب  

 ،رثاك عىل بيت مال دلأل ند ،أهيا امللك :فقالوا له، بن مدركة بن الياس بن مرض

 :قال ؟والياقوت والذهب والفضة ،فيه اللؤلؤ والزبرجد ،أغفلته امللوك قبلك

 ويصلون عنده. ،يعبده أهله ،بيت بمكة :قالوا بىل.

ملا عرفوا من هالك من أراد البيت  ؛وكان اهلذليون إنام أرادوا هالك تبع بذلك

بداء  وقبل أن يدنو منه ابتيل، هدم البيت وأخذ ما فيهإىل  دمفع وء.من امللوك بس

نتن حتى ل يستطيع أحد أن يدنو منه، أو ،ض منه قيحًا وصديداً يف رأسه متخ  

 ه.ئعجزت األطباء عن شفاو

 لعلك مهمت بيشء يف :فلام رأيا ما به قال له ،فدخل عليه حربان من اليهود

وذكر هلام ما  ،وأخذ ما فيه من ذخائر ،أردت هدمه ،نعم :فقال ؟أمر هذا البيت

واهلل ما  ،كك وهالك جندك هالما أراد القوم إل   :فصاح احلربان قاله اهلذليون.

 نعلم بيتًا هلل اختذه يف األرض لنفسه غريه.

 ،يطوف به :ونصحاه إن هو أقدم عىل البيت أن يصنع عنده ما يصنع أهله

ه ئامن د ؤفرب ،وفعل ما أمراه به ،فقبل نصحهام له حتى خيرج. ويذل   ،ويعظمه

البيت أحسن وكسا  ،فقطع أيدهيم وأرجلهم ،وأمر باهلذليني ،هعوصح من وج

 وأنشد يقول: ،كسوة
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ه فمن ذلك ما قال ؛ونقلته الرواة عنهم ،اونظمو ،وأكثر الشعراء من ذكر الفيل

 أمية بن أيب الصلت:

 

 

 عبد اهلل بن عبد املطلب
 واسمه عمروـ بن هاشم ـ اواسمه شيبة احلمد ـ عبد اهلل بن عبد املطلب هو 

مرة  بن كالب بنـ اواسمه زيد ـ بن قيص ـ اواسمه املغرية ـ بن عبد مناف ـ ا العال

بن ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة 

 الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان. بنـ ا واسمه عمروـ مدركة 

ولدة  ـالقريش اهلاشمي املكي  ،بلبمئة من اإل فدىالذبيح الثاين املوقد سمي 

وفيه العمود  ،والد الرسول األعظم|ـ وفاة ـ واملدين ـ ونشأة وإقامة 

وقد رشف يف قومه رشفًا مل يبلغه أحد من  ،منهإل   ومل يبق هلاشم عقب ،والشف

 وعظم خطره فيهم. ،أحبه قومه ،آبائه

ا  .من صميم البيت القريش ،فاطمة بنت عمرو بن عائد املخزوميةفهي أ مه  أم 

وأبا طالب والد اإلمام أمري  ،بت لعبد املطلب عبد اهلل والد رسول اهللوقد أنج

 ،اهلل عبدم ءتووأم حكيم البيضاء  ،والزبري صاحب حلف الفضول ،املؤمنني

 وعاتكة وبرة وأميمة وأروى.

سلمى بنت عمرو النجارية اخلزرجية التي كانت ل هي عبد اهلل ألبيه  ةوجد

 إذا كرهت ،ن أمرها بيدهاأ هلاحتى يشرتطوا  .تنكح الرجال لشفها يف قومها



  

ته ألمه ختمر بنت عبد بن قيص بن كالب من سلسلة النسب وجد   رجاًل فارقته.

 وأمها سلمى بنت عامرة بنت وديعة الفهرية. ،النبوي الشيف

يوع ذو ،فكان أمجل الشباب وأكثرهم سحراً  ،وكان عبد اهلل قد اشتهر بالوسامة

  صيت يف مكة.

لم يكن ف ،إن عبد اهلل كان شابًا وسياًم قوياً  :الدكتور حممد حسني هيكليقول 

فهو الشاب اهلاشمي الذي مل منه،  بنت وهب يف الزواج ةعجبًا أن تطمع غري آمن

بعض  اا دعمم ،ته ونضارة حيويتهو  تكام مل األعني بسحر ف ،هئاألسامع بقصة فدا

روي أن د وق رصحيًا بادي اللهفة.يعرضن أنفسهن عليه عرضًا إىل أن نساء قريش 

بن نوفل اأخت ورقة ـ رقية بنت نوفل بن عبد العزى بن قيص بن كالب القرشية 

له حني  فقالت ،ه من الذبحئاستوقفت عبد اهلل بعد فداـ عم خدجية بنت خويلد 

وكانت تسمع من أخيها ورقة  ،فرأت نور النبوة ييضء كالقمر ،ىل وجههإنظرت 

ت أن ود  ف ،نبينه كائن يف هذه األمة ـ أ واتبع الكتب قد تنرص  وكان ـ بن نوفل 

أين تذهب يا فكان أن نادت عبد اهلل:  ،لصاحب هذا النور دون غريها ماً تكون أ  

داء بل التي نحرت عنك يوم الفلك مثل اإل :قالت .مع أيب ل أفارقه :قال ؟عبد اهلل

 فقال هلا: .إن قبلت أن أهبك نفيس هذه الساعة

 

 

وكانت قرأت  ،كانت من أمجل النساء وأعفهن ،هنا فاطمة بنت مرإ :وقيل

 لعدوية.ليىل ا :وقيل .فعرضت نفسها عليه ،فرأت نور النبوة يف وجهه ،الكتب

 ،عىل هذا الطلب ببيتني من الشعر وأجاب ،نهولكنه مل يستجب لواحدة من

ا، وكان أن املوت أسهل عليه من ارتكاب هذا الفعل احلرام الذي  امحاصله وقد مر 
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 يأيت عىل دين الرجل ورشفه.

ابتعاده و ،عه عن اآلثاموتقواه وترف   ،وهذا خري دليل عىل طهارة عبد اهلل وعفته

 عن األنجاس واألدناس.

ل وهي طهارة النسب من دنس أ ،ريخ النبي الكريملة مهمة يف تاأوهذه مس

فال يكون يف أجداده وجداته سفاح  ،وعهر األمهات وفسادهن ،هتمءاآلباء ودنا

اديث يف أح ه كام وردبسالم اإلورصح رسول  ،وهو ما اتفق عليه املسلمون ى،وزن

حام األر َلإمل يزل اهلل ينقلني من األصلب الطيبة «، ومنها: رواها الشيعة والسنة

 .»كنت يف خريمهاإال   تتشعب شعبتان ال ،مصفى مهذبا   ،الطاهرة

 علني إال   ما افرتق الناس فرقتني« :قال| :عن أنس قال :وقال الزهري

 ،فلم يصبني َشء من عهر اجلاهلية خر ت من بني أبويَّ أف ،اهلل يف خريمها

 ؛أيب وأميإَل  ومل أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت ،وخر ت من نكاح

 .»وخريكم أبا   ،فأنا خريكم نفسا  

 مل يفد   الذي ىاطمأن قلب الشيخ املؤمن عىل الذبيح املفتد قدو :يقول الرواة

وكانت قصة الفداء قد هزت قلوب املكيني تعلقًا ـ  ئة من اإلبلأحد قبله بم

 ،قدرهب راضر  ،مستسلم ألمر اهلل ،الذي مست الشفرة منحره وهو صابر بالشاب  

ـ  ربقيد شعرة أنقذه اهلل بأغىل فدية عرفها العإل   بينه وبني املوت حتى إذا مل يبق  

وه وحفلت دار الندوة بوج ،منضيئت املشاعل يف شتى أرجاء البلد احلرام اآلفا  

 قريش وساداهتا.

 وهب بنت آمنة

فرأى  ،أكثر :وقيل ،ذاك من العمر ثامين عشة سنةى يوموكان للشاب املفتد

قوم ذوي عزة  ومن ،أن يزوجه، فجعل يبحث عن فتاة ذات عفة ورشف أبوه



  

فيختار آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن  ،ىل منازل بني زهرةإفيهتدي  ،وسيادة

فهي زيادة عىل حسن خلقها وطيب  ؛وآمنة يومذاك فتاة السؤدد والرفعةـ  زهرة

ت ضجها يف الوقوكانت قد لحت بواكري نـ  معشها أصيلة يف النسب أبًا وأماً 

 الشباب.إىل  فيه خطوات عبد اهلل ترسع به تالذي كان

 ،يدها ىل باب بيت زهرة قريش يلتمسونإات مكة قد تسابقوا يوتوكان فتيان ب

 ىظولكن عبد اهلل فتى هاشم هو اجلدير بأن حي، ثر وأجمادآويزفون إليها ما هلم من م

 ًا ورفعًة وفتوًة.فام كان فيهم من يدانيه رشف ،مجيعاً  مبيدها دوهن

 ،إذ دخل عليها وهب اء؛تحدثان يف قصة الفدتبينام آمنة وأمها ذات يوم و

تاه عبد لف ةإن شيخ بني هاشم قد جاء يطلبك زوج: ليقول لبنته يف رقة وحنو

واحتضنت األم بنتها يف حنو غامر وهي  ،ىل ضيفه الكريمإوعاد من فوره  اهلل.

هنيئًا لك يا آمنة لقد ظفرت بمن  هاشم زوجًا.ثرتك السامء بفتى آأحقًا  تقول:

 تقطعت قلوب سيدات مكة من أجله.

 ،ستغرقت األفراح ثالثة أيام بلياليهااو ،ت األفراح أهل مكةعم  و ،فتزوجها

 حتى إذا ها يقيم مع عروسه يف دار أبيها عىل عادة القوم.ءوكان عبد اهلل أثنا

 ،دة العزيزةالواف ي هييئها لستقبالك ؛ىل دارهإسبقها اليوم الرابع شمس  تأرشق

 ،دةيلستقبلتها وامضت هي ذلك اليوم متل عينيها من دار أبيها التي أعىل حني 

با رفيقاهتا من سيدات بني زهرة  ومضت حتف   وزفتها عروسًا. ،ورعتها صبية

 دخل العروس يفأف ،شوقاً وكان يف استقباهلا عبد اهلل متلهفًا م  ، ىل دار زوجهاإ

 ىل الضيوف الذين حرضوا لتهنئة العروسني.إوأقبل  ،ها مع رفيقاهتاخمدع

لت ة التي انتقدكون العتبة اجلديروهن من الليل والقوم ساهرون يبا ومىض

 ،من عرفت احلجاز حسباً  أعز  ـ ويدعون للزوجني الكريمني  ،إليها زهرة قريش
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 وعبد اهلل ،وسكنت الدنيا ،الكون هجعو ،ىل منازهلمإ واثم آبـ وأعرقهم نسبًا 

ا ومل يكد يكمل حديثه حتى استغرقت آمنة يف رؤي ،ىل آمنة يؤنسها بحديثهإجالس 

ات رهاصإو شائعات منيرة متتلئ به زكانت اجل الذيملهمة استعادت فيها كل 

وأقبلت  ،ت العروس من نومها اهلنيءظدنا الصبح استيقإذا حتى  ،عن نبي منتظر

ن شعاعًا من النور ينبثق من كياهنا أكفيها رأت التي رؤياها عىل زوجها حتدثه عن 

ن أرض م ىحتى لكأهنا ترى به قصور برص ،فييضء الدنيا من حوهلا ،اللطيف

 .»إنك قد محلت بسيد هذه األمة« :وسمعت هاتفًا هيتف با ،الشام

نة حيث يبل  عبد اهلل بن عبد املطلب الثام اتعاقبت السنون بعد حادثه الفد

فيعرض عليه هذا  ،فريى أبوه عبد املطلب أن يزوجه ة من العمر أو أكثر.عش

 ـ     فولكن عبد اهلل يرتك ألبيه حرية الترص ،األمر ليختار الفتاة التي يرغب فيها

عرض فبدا عبد املطلب يستـ  وهو عىل يقني بأنه ليس أحد أقدرمنه عىل الختيار

خلصال التي فإذا ا، ةواخلصائص التي تتميز با كل أرس ،األرس والبيوت وتارخيهم

ة التي يبحث عنها قد وجدها يف حي من أحياء بني زهرة من والضال   ،ينشدها

أبو  :فيقال ،ىوبه كان يكن ،سادات قريش بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي

ثم تركها  ،وهو األخ الشقيق لقيص بن كالب الذي ملك مكة ما عاش ،زهرة

مد بن عبد حتى جاءها حم ،مرياثًا جميدًا مل تنافسها يف يشء منه قبيلة أخرىلقريش 

 األبد. بني كالب بمجد الدهر وعز  ااهلل حفيد قيص وزهرة 

ته قريش أو ظهر النبي حممد| وناام  لف ،سالم كانت كنيته أبا كبشةوقبيل اإل

 شة.ببن أيب كاوفعل  ،بن أيب كبشةاقال  :كانوا ينسبونه إليه فيقولون

هرة عرف بنو زيو وأم زهرة وقيص فاطمة بنت سعد بن سيل أحد بني اجلدرة.

 بني عبد مناف بن قيص دون أخوهتم من بني عبد الدار.لمنذ كانوا بالود اخلالص 



  

ي عبد ند لببصلة الو   رفت من قديمر التي ع  ـ رسة القرشية الكريمة ومن هذه األ  

 ،والتي ذكر هلا التاريخ مشاركتها يف األجماد الكربى لقريش ،مناف بن قيص

حتالفها مع و ،سالماإلواتصاهلا الوثيق باألحدا  اجلليلة التي شهدهتا مكة قبيل 

من هذه  ،حلف املطيبني وحلف الفضول ،هاشم وبنيه يف احللفني العظيمني

مرة التي كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن ـ رسة األ  

ها ألبيها جد  ف ،جت ذلك املجد العريق بالشف الذي ل يدرك ول ينالتو  

املنافان   :عبدمناف بن زهرة الذي يقرن اسمه بابن عمه عبد مناف بن قيص فيقال

وفيه  ،وأبوها وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة رشفًا وحسباً ، تعظياًم وتكريامً 

 يقول الشاعر:

 

 

فهي ابنة برة بنت  ؛وأصالةً  مها دون ذلك عراقةً ومل يكن نسب آمنة من جهة أ  

يب م حبمها أ  هتا أل  وجد   عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار بن قيص بن كالب.

ف بن برة بنت عوم حبيب ووالدة أ   ،بنت أسد بن عبد العزى بن قيص بن كالب

ريقة ساللة عفهي  عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

ثات جميدة تها التارخيية، ووراممونبتت آمنة لتضطلع بعبئها اجلليل يف أ  أأصيلة 

 ىل ولدها.إأهدهتا 

 وعبد مناف بن قيص ،عبد مناف بن زهرة بن كالب :نييفجمعت له عز املناف

مل يزل اهلل « :بن عباسايعتز بنفسه فيقول من حديث رواه  فجعلته ،بن كالبا

 ال تتشعب ،مصفى مهذبا   ،َل األرحام الطاهرةإينقلني من األصلب الطيبة 

  .»كنت يف خريمهاإال   شعبتان
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 صريي يف قصيدته:ويقول الب

 

 

فعة فاجتمع هلا من أصالة النسب ور ،تفتح صباها يف أعز بيئة وأطيب منبت

 .عراقوجمد األ ،صولاحلسب ما تزهو به يف ذلك املجتمع املكي املعتز بكرم األ  

فأيد مبعثه  ،عث فيه ابنها اليتيمم القرى يف جوار البيت العتيق الذي ب  ولدت يف أ  

 فيها ما كان هلا من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثوهنا جياًل بعد جيل.

املسلمون  د فيها اخلليل قبلته التي يويل  سالم من الكعبة التي تعب  واختذ اإل

لد هي مكة ب تلك ،وأنى أقاموا ما عبد اهلل يف األرضام كانوا لها حيثب  م ق  هوجوه

وقبلة الذين آمنوا  ،ودار مبعثه ،ه وأجدادهئومثابة آبا ،ومهد ولدها الوحيد ،آمنة

 وإىل األبد. به أمس واليوم وغداً 

خالدة يف  أماً  ،ففي تلك البيئة املقدسة تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ

ور سليلة رأت الن ،يوم مل حيدده التاريخ يف نحو منتصف القرن السادس امليالدي

وكانت  .انت ذات الشأن األول يف تلك املنطقة املقدسةالقبيلة التي ك مننابة 

جبة قد ظلت يف خدرها حم ،وبنت سيد بني زهرة نسبًا ورشفاً  ،زهرة قريش اليانعة

 ،يتبينون مالحمها ونؤاال حتى ما كان الرذمصونة عن البت ،عن العيون

عبد لوالذي يعرفه املؤرخون عنها أهنا عندما خطبت  ،ويتمثلوهنا يف صباها الغض

 اهلل بن عبد املطلب كانت يومئذر أفضل فتاة يف قريش نسبًا وموضعًا.

 وفاة عبد اهلل

فت زوجها عبد اهلل وألفها منذ ل  أو ،بيت الزوجيةإىل  دخلت آمنة بنت وهب

 ،والسعادة ءفعاشا يف اهلنا ،وربط احلب بني قلبيهام ،اللحظة التي تالقيا فيها



  

 رحتل بعدها عبداهلل، اأكثر من شهور معدودةولكنها كانت سعادة قصرية مل تدم 

ش ن سبل العيحتى يؤم   ،ىل بالد الشام سعيًا وراء العمل والكسبإيف جتارة 

ارحتل عبد اهلل عن زوجته آمنة بعد وداع . اة الفاضلة له ولعيالهيالكريم واحل

وقد  ،وبقيت آمنة حيث كانت واقفة بباب خمدعها املوحش ،أليم وفراقر  ،صعب

 موأدركتها بعد ساعة جاريتها بركة أ  ، وضعت يدها عىل قلبها خشية أن يتمزق

ا ىل جانبها ترعاها مشفقة عليها ممإثم جلست  ،ىل فراشهاإ فقادهتا برفقر  ،أيمن

 تالقي.

ل ن كوكان قد أم   ،ىل الزوجة الودودإوسافر عبد اهلل حيدوه األمل يف الرجوع 

 ،ر الذي بدأت حياته يف أحشائها منذ تزوجااملنتظ  أسباب الرفاهية هلا ولوليدها 

بالذات كان قلياًل، فقد ذهب  هتولكن نصيبه من الدنيا ومن السعادة مع زوج

رصة نه مل تتح له فإحتى  ،روهعوعاد واملرض يالحقه وي ،واآلمال العريضة ترافقه

وقد  ،لصربا ع برؤية الزوجة التي تنتظره بفارغويتمت   ،مكةإىل  إكامل الطريق ليصل

 واضطر للبقاء عند أخواله من بني النجار، وآمنة تعد   ،اشتد عليه املرض يف يثرب

دها من حيدثها عام لقي يف بع ،وتتمثل زوجها وقد عاد إليها متلهفاً  ،الليايل واأليام

غلب حتى  ،ولكنه مل يلبث بعدما تركته القافلة طويالً  ،وهلفة احلنني ،قوحر الش

 هكذا هي احلياة تعطي ولكنها تأخذ باملقابل.و .ففارق احلياة ،عليه املرض

 ،له األيام تفر الناس أن عبد اهلل بن عبد املطلب هو اإلنسان الذي صقد تصو  ل

ة شهدت ته عز  ومنح ،هئحتدثت به الركبان يف البوادي والقفار يوم فدا فأعطته شأناً 

ازه ه عىل ما حوسدحيبالناس أن فكان حريًا ، له با بالد العرب قاطبة يوم زواجه

 من الشهرة.

 لبن مقدور قدرأو تطول سعادة ما دام يف السامء  ،ولكن هيهات أن يدوم جمد
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 يبل  وهو يف ريعان شبابه مل ،هو قدر عبد اهلل ينفذ فيختطف مفارقًا الدنيا آدم، وها

 العشين.

  ملرجح أن يروكان من ا ،ه إليهئكان عبد اهلل بن عبد املطلب أحب أبنالقد 

قاق زـ دفن يف دار النابغة الصغرى ف ،ولكن املوت مل يمهله ،مركز أبيه وماله

رؤية ابنه الذي رأى بومل يقدر له أن ينعم  ،كام هو معروف قرب السورـ الطوال 

 ميالدية بعد وفاته بشهور. 570يف شهر أغسطس عام النور 

ل أتقده سفلام اف ،وكان عبد املطلب يف انتظاره باحلرم ،مكةإىل  وعادت القافلة

املدينة  فناه يفوقد خل   ،وهو يف طريقه ،ت بهطارئة أمل   ة  ك  ع  و   :فقالوا له ،عنه رفاقه

 ويعود ساملًا إليكم. أوعام قريب يرب ،عند أخواله

ىل إ معه ويصحبه يف طريقه نكي يكو ؛إليه عبد املطلب أخاه احلار فبعث 

ىل أبيه إ ى أخاه الشاب  ععاد لين .وما أرسع أن عاد وحده. ،ذهب احلار ف ،مكة

 ني مجيعًا.يوبني هاشم والقرش ،وزوجته العروس ،الشيخ

 د  فاله املوت غلقد 
 .اءومل يقبل فيه هذه املرة أي فد ،هناك ن  ف 

ولبست مكة كلها  ،فوجد عليه عبد املطلب وإخوته وأخواته وجدًا شديداً 

وب مل ينزع عنه ثوهو  ،املنون غريبًا عن وطنه تهلثوب احلداد عىل فتاها الذي غا

 .بعد   رسالع  

تو ت من اهلتاف له حني ح  ب   أفواه وأصوات كانت قدمن النوح عليه  ضج 

فام كان أحد يظن أن املنية واقفة باملرصاد للذبيح  ه منذ شهرين.ئاحتفلت بفدا

 ا،ة الفدفرحثر إوت حني غاله امل، وذلك املفتدى البال  من العمر ثامنية عش عاماً 

 لت العروس الشابة وما يزال يف يدهيا خضاب العرس.وترم  

 ،يت إليهاعت أن نفسها نوأحس   ،عي إليها زوجهالقد فجعت آمنة حقًا عندما ن  



  

 فراق امنهفال يكون بي ،ت يف تلك الربهة لو يأتيها املوت حتى تلحق بزوجهامتن  

 إهنا مصيبة املوت التي فجعتها بعبد اهلل ،وهبهكذا كانت مصيبة آمنة بنت  أبدًا.

ويف األحشاء أمانة  ،وخلف هلا يف القلب حرقة ،الذي فارقها يف ريعان صباها

وكيف  ،فبكته بحرقة القلب قبل دمعة العني عليها صوهنا ورعايتها يف كل حال.

عىل ا وعاش يف كياهن ،وقد عشقته نفسه ،عليها فراقه وكيف ل يشق   ؟ل تبكيه

 كيف ل تبكي احلبيب الذي أفاض عليها؟ و معاً امتهقرص املدة التي ضم  من رغم ال

وكيف ل تندب الزوج الذي أغرقها بالعطف  ؟مثيله يف احلياة من قلبه حبًا قل  

وهو من  ،الكريمة الركبان ثت بمزاياهوالذي طبقت شهرته اآلفاق وحتد   ،واحلنان

 ،حياامل لأو كيف ل تنوح عىل الشاب اجلمي ؟ورفيع منزلته ،هو يف علو شأنه

ل  إ الذي مل تره فتاة وقعت عيناها عليه ،والثغر الباسم ،صاحب الطلعة البهية

فعاشت حياهتا حزينة كئيبة تبكي الليل  ،ن هلا زوجًا ورفيق حياةومتنت أن يك

 وتقول: ،األسىها ؤملوترثيه بدموع  ،والنهار

 

 



 



 

 مولده الشريف

 

 

 أمحد شوقي

م وهتب نسائ ،ىل البشيةإفتحمل معها البشى  ،للميالد 570سنة  حتل  و

لتحمل معها نبأ ولدة النبي العظيم املنتظر الذي ترتقبه  الفجر من أرض احلجاز

 امتازت عربيةر  رسةر من أ  نبي   .اليهود والنصارى يف احلجاز من األرض البكر.

 وعفافها متازت بمواقفهارسة اأ   ..تهامه   وعلو   ،ونبل مقاصدها ،بطهارة أعراقها

 ،رسة اهلاشمية التي عرفتها كل قبائل العرب وعشائرهاا األ  إهن والتزامها وتدينها.

 ثرها ومكارم أخالقها.آوم ،والتي امتازت بتارخيها العريق

هة مكة هلدم برأزو غمخسني يومًا عىل األكثر بعد ـ فرتة قصرية املدى إل   ك  مل تو

وثالثني سنة وثامنية أشهر مضت من ملك الكعبة املعروف بعام الفيل ألربع 

ليلة  ،دت الرؤيا آمنة بنت وهب يف صدر ليلة مقمرةوعاحتى  ـ رشوانكرسى أنو

ثني وعليه اتفاق الشيعة الـ  السابع عش من ليايل شهر ربيع األول ،الثنني

سمعت آمنة من هيتف با من جديد أهنا توشك أن تضع سيد هذه حيث ـ عشية 

، فإذا »حاسد ه بالواحد، من رش كل  ذأعي« يأمرها أن تقول حني تضعه:و ،مةاأل  
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وافق مولده من الشهور الشمسية  :وأهل احلساب يقولون .يه حممداً سم  ف وضعته  

و مولد وه ،وولد بالغفر من املنازل ،وكان لعشين يومًا مضت منه ،نيسان أبريل

  .األنبياء

من  25يل بخمسني يومًا املوافق كان مولده يوم اجلمعة بعد قصة الف :وقيل

ألربعني سنة خلت من حكم كرسى أنو رشوان ، ميالدية 570شهر أغسطس عام 

 خل  وأنت دا ،يف الزاوية القصوى من يسارك ،يف دار حممد بن يوسف الثقفي

 الدار.

عمه  ىل ابنإ |ووهبها النبي ،لنبي حممد| باملريا لوكانت هذه الدار 

اها منهم ومن بعده لولده حتى اشرت ،فبقي بيت املولد لعقيل ،عقيل بن أيب طالب

دار حممد بن «فاشتهرت باسمه  ،احلجاج بن يوسف وحممد بن يوسف الثقفي أخ

 فأدخلها حممد بن يوسف يف قرصه الذي يسمونه قرص البيضاء. ،»يوسف

 منيزران أم اهلادي والرشيد اخلت حج   ،ميةا  بعد انقضاء دولة بني إنه ثم 

 »زبيدة«أخرجت عني ـ وذلك يف القرن الثاين من اهلجرة ـ  عباسالخلفاء بني 

زهتا عن وأفر ،يزراناخلفأخذهتا  ،واملعروفة باسمها عني زبيدة ،حلجيجالسقاية 

وأخرجته من الزقاق الذي يقال له زقاق  ،للصالة اً وجعلتها مسجد ،القرص

بمسجد  عرفوت   ،وتقع غرب الصفا ،فيها صىل  وي   ،زارت   ،وهي اآلن معروفة املولد.

 من سوق الليل. اً قريب ،املصطفى

ام تضع ك ،ت وليدهاضعق حتى كانت آمنة قد وثوما كان فجر تلك الليلة ينب

 ،بال أملر  ،ةفًا خمتونًا مقطوع الرسوخيرج املولود املبارك نقيًا منظ   ،من البش ىثنكل أ  

  ،ول نفاسر  ،ول دمر 
ر
ى وتلق   عىل خالف العادة يف املواليد. ول رصاخر  ،ول بكاء

قه نور غطى يراف ،ىل السامءإرافعًا سبابته  ،األرض بمساجده السبعةالوليد الطاهر 



  

 ي:صريوالبيقول  .أرجاء املكان كله كأنه عىل موعد مع خروج هذا املولود املبارك

 

 

وكام يتوجب أن  ،الرؤيايف وسمته حممدًا كام جاءها  ،أجل وضعت آمنة ابنها

 ولد النبي ..فتعاىل عىل الزمان حممدًا وأمحد وحمموداً  ،يسمى بعد أمر السامء

فرآها من بطاح مكة  ة،اء قصور الشام القيرصيضأ وخرج معه نور   ،حممد|

رشوان سمكه يوان باملدائن الكرسوية الذي رفع أنوداره ومغناه، وانصدع اإل

وكرس رسير امللك  ،من رشافاته العلويةرشفة  ةعش اه، وسقطت أربعوسو  

كرسى هلول ما أصابه وعراه، ومخدت النريان املعبودة باملاملك الفارسية لطلوع 

 ،ىوغاضت بحرية ساو ، وكانت مل ختمد قبل ذلك بألف عام.هاملنري وحميا هبدر

سبيح والت ،مع أصوات املالئكة بالتكبري والتهليلوس   ،ةساموالوفاض وادي 

ور نت احلوتزي   ،وأوصدت أبواب النريان ،نانبواب اجلأوفتحت  ،والتقديس

لد يف هذه الساعة ُممد بن عبد اهلل وُ » :بني السامء واألرض ونادى منادر  ،والولدان

 اوشد .«القاسم وويف اجلنان أب ،ويف األرض ُممد ،اْلعروف يف السمء أَحد

يقول  ،اء ملولد ذلك اليتيم اخلالداملنشدون بقصائد الشعر من وحي الذكرى الغر  

 :أمحد شوقي
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ن ينقل فأرسلت إليه م ،آمنة محاها عبد املطلب الصفاء الفكري مل تنس   اويف هذ

يت وهو يطوف بالبـ الرسول  ءهفجا، له البشارة السعيدة بمولد حفيده العظيم

لرؤية اد ؤالفىل بيت ابنه عبد اهلل فرحًا هلفان إفطار  ،إليه البشى وزف  ـ احلرام 

ب الذي وأمخدت الله ،طفله الذي ربام أطفأت رؤيته اللوعة التي تتأجج يف فؤاده

ه ئبناأمن يوم علم بموت ابنه عبد اهلل أصغر  ،ه منذ شهورئتلظى يف أحشاي ما زال

 قلبه.إىل  وأحبهم

 ،له اللهفةحتمـ  بن السبعني حولً افهو ـ أقبل مرسعًا ل يعوقه تقدمه يف السن 

عىل ها أفدخل عىل آمنة وهن   بن احلبيب.اويدفعه الشوق لرؤية املولود احلبيب 

 الذي أن ابنه عبد اهلل فأحس   وانحنى يف حنو عىل الوليد يمل منه عينيه. ،السالمة

، فغمرته السعادة هاف قلبه قد عاد ليحيا من جديد يف مولودغكان حيتل ش

 فجعل الطفل هيش   ،ورقةر  ومحل حفيده العزيز بني ذراعيه يف رفقر  ،والغبطة

ليت أجل أبيه  :وقالت ،وجرت دموعها ،فتنهدت آمنة من قلب جريح ويضحك.

ئة اهلل يا هذه مشي :فقال عبد املطلب استأخر بضعة شهور حتى يشهد مولد طفله.

أما ، داءها يوم كان بيدي الفئلقد فديته بأغىل ما فدت العرب ابنًا من أبنا ،بنتيا

رحم  :فقالت .إنه حكم اهلل الذي ل مفر منه ،لقضاء اهلل وقدره وهو املوت فال راد  

ولول  ،يف  القوى وهد   ،فمزق مني األحشاء ،وى يف ريعان الصباذلقد  ،اهلل عبد اهلل

اجلنني الذي محلته منه وتلك الرؤيا التي كانت تعاودين مرة بعد مرة لكنت فارقت 

 احلياة أسًى عليه.

ها من بربكت ذهليسأل اهلل أن يعي ؛الكعبةإىل  أن يأخذ حفيدهمه أ  ويطلب من 

 ىل الكعبة املشفة يدعو اهلل ويشكره أن وهبهإوينطلق به  رشور الدنيا ومفاسدها.



  

ثم وقف عند ركن الكعبة  ،وطاف به سبعة أشواط ولدًا من ابنه الفقيد الغايل.

 السامء وهو يقول: رامقًا بطرفه

 

 

 ،الطريوسباع الو ،ويطعم أهل احلرم ،وراح يذبح الذبائح ،مهأ  ىل إثم رده 

 ووحش الفالة.

د اهلل فتوافدت عقائل قريش عىل دار عب ،ات مكة بالنبأ السعيدتيووتسامعت ب

 ينوير ،ىل ما كان من بشيات املولد املباركإويصغني  ،آمنة هينئنبن عبد املطلب 

وبلغت من غبطة البيت اهلاشمي باملولود العزيز  قدومه. نالطفل اجلديد ويبارك

معت س ـ أيب هلبـ سلمية جارية عمه عبد العزى بن عبد املطلب أن ثويبة األ

 توايف سيدها ببشى املولد حتى أعتقها.لم تكد ف اخلرب،ب

كل وحتنو عليه ب ،ومضت بضعة شهور عىل ولدته وآمنة ترعاه بكل جوارحها

 حتى باتت ل تطيق مفارقته حلظة واحدة. ،مشاعرها





 

 

 امسه الكريم
 قال أحد الشعراء:

 

 

مة بأسمئكم وأسمء اإنكم تدعون يوم القي« :قال| روى أبو الدرداء قال:

 .»كمءفأحسنوا أسم ،كمئآبا

ش عبد املطلب عن النبي| بكب فعق   ،اليوم السابع من امليالد املبارك حل  و

ودعا مجاعة ليشرتكوا يف الحتفال الذي حرضه عامة قريش  ،عاىلهلل ت اً شكر

 لتسمية حفيده النبي حممد|.

ش أن تسأل قري عبد اهلل مل تنس   الرسول حممد بنويف ضجيج الحتفال بمولد 

وذلك أن  ؟وسمى حفيده حممداً  ،هئمل عدل عن أسامء آبا :شيخها عبد املطلب

ن من ومل يك ،نادراً إل   معروفًا عند العرب ومل يكن ،عًا بني القومئاذسم مل يكن ال

 ويف السامء. ،أردت أن يكون حممودًا يف األرض :قال، ه ول قومهئأسامء آبا

فمحمد يف اللغة هو الذي  ،سم منقول من الصفةإن هذا ال :نه قالإ :وقيل

يف  اً حممود ،يف األرض اً فأردت أن يكون حفيدي حممد حممود ،بعد محد حيمد محداً 

 .السامء

 والشاعر يقول:

 

 

 ،هلرؤيا رآها يف منام ًا؛ى حفيده حممدإن عبد املطلب إنام سم   :يلييقول السه



| 

 وطرف ،ن سلسلة خرجت من ظهره هلا طرف يف السامء وطرف يف األرضأرأى ك

وإذا  ،قة منها نوررثم عادت كأهنا شجرة عىل كل و ،وطرف يف املغرب ،قيف املش

لبه ت له بمولود يكون من صفعرب   ،هافقص   .قون باأهل املشق وأهل املغرب يتعل  

فلذلك سامه  ،وحيمده أهل السامء وأهل األرض ،يتبعه أهل املشق وأهل املغرب

 حممدًا.

بأن يكثر  لً ؤ  تف عاىلنه وتمن اهلل سبحا هلامر إبإنام سامه عبد املطلب حممدًا  :ويقال

 ن:وإىل ذلك يشري حسا .لكثرة خصاله احلميدة التي حيمد عليها ،محد اخللق له

 

 

ني كان يأتي :تقول آمنة. يه بذلكهلام من اهلل أمرت أن تسم  إآمنة بمه أ  كذلك و

فقويل  ،أنت حامل بسيد هذه األمة ،يا آمنة« :يقول تف يف املناماه آلخرر  من حنير 

 ض  حني و  
 يه حممدًا.وسم   .»كل حاسد من رش   ،ه بالواحدذأعي :ه  ع 

دللة عىل أن حممد بن عبد اهلل الذي اختارت السامء اسمه إل   فرؤيا آمنة مل تكن

نام ملمه يف ات أل  حثم أو ،هو الذي محلت الرسالت الساموية البشارة به من قبل

ألنه هو نفسه املقصود ألن يكون إنسانًا ذا شأن عظيم يف  ؛سمبأن تدعوه بذا ال

 احلياة.

تقي ليل ،احلميدة تملا فيه من الصفا ؛هلمهم اهلل أن سموه حممداً أإنام  :ويقال

 ان:كام قال حس ،سم واملسمى يف الصورة واملعنىويتطابق ال ،سم والفعلال

 

 

وية يف حلكمة نبه الصفة واملوصوف؛ يلعوغرض نبيل تنطبق  ،معنى دقيق



  

 .سم صفة املسمى به موافقة تامةفوافق معنى ال ،تسمية اهلل نبيه بمحمد

 يقول الشاعر:

 

 

 ويقول عمه أبو طالب:

 

 

 وقال آخر:

 

 

سم إنه ل يعرف يف العرب من تسمى بذا ال :قالأنه يل يوعن أيب القاسم السه

ثالثة نفر طمع آباؤهم حني سمعوا إل   النبي حممد ول غريهمقبل ًا ـ يعني حممدـ 

 ،أن يكون أحدهم هو املبعو  ،وأنه يبعث باحلجاز ،وبقرب زمانه ،بذكر حممد

 وهم:، واهلل يعلم حيث جيعل رسالته

 .من األوس ،يحة بن جالحححممد بن أ ـ1

 .جد الفرزدق الشاعر ،حممد بن سفيان بن جماشع ـ2

 .ان بن ربيعة اجلعفيرمححممد بن  ـ 3

وكان عنده علم  ،لو  الثالثة قد وفدوا عىل بعض امللوك ال   ؤلءه ءوكان آبا

 ؛هباسموبقرب زمنه و ،فأخربهم بمبعث النبي حممد باحلجاز ،من الكتب الساموية

 يف الكتب القديمة.مذكور وموجود مما يدل عىل أن اسم حممد 

نذر كل واحد منهم إن ولد له ف ،حامالً وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته 

داً ر أن يسم  ك  ذ   ولد  ففعلوا ذلك. ،يه حمم 

 ،دعيها له أحعي النبوة أو يد  وكان اهلل قد محى كل من تسمى باسم حممد أن يد  

كأو يظهر عليه سبب   امهتا.من س ئاً أو يظهر عليه شي ،يف أمره جيعل غريه يشك 
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  أحد.اممل ينازعه فيه ،انحتى حتقق ملحمد| السمت

سمعت رسول اهلل|  :قالعن أبيه بن جبري بن مطعم حممد عن  يورو

وأنا املاحي الذي يمحو اهلل به  ،وأنا أمحد ،أنا حممد :ن يل مخسة أسامءإ« :يقول

الذنوب، وأنا احلارش الذي حيش الناس عىل قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده 

 .»نبي

قال تعاىل  .»وعبد اهلل ،ويس ،وأنا الفاتح، وطه«وزاد بعضهم عىل هذه األسامء 

ُه ْلََّا َقاَم َعْبُد ﴿ :يف سورة اجلن  .﴾َيْدُعوهُ  اهللَِأنَّ

وهو  ،دفالعبد مأخوذ من التعب   .»دد وَُحِ بِ عُ َل اهلل ما إأحب األسمء « :وقد جاء

 ملوله. لهـل  ذلت ؛عبداً  مي اململوك من جنس ما يفعلهفس   ،لل  ذالت

ه سمى نبي ،موري با أرشف ال  والتسم   ،وملا كانت العبادة أرشف اخلصال

ْلنَا َعََل َعْبِدنَ ﴿ :يف سورة البقرة تعاىلفقال  ،حممد عبداً  َّا َنزَّ  ،﴾اإِن ُكنُتْم يِف َرْيٍب مِم

 ولكن أحب األسامء ما جاء عىل لسان الشاعر:

 

 

ورة يف الذكر احلكيم يف س ×ما اسم أمحد الذي جاء عىل لسان نبي اهلل عيسىأ

ُد  ا  َوُمَبِّش ﴿ :قولهيف الصف   .﴾بَِرُسوٍل َيْأِِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأَْحَ

اساًم  عنه بأمحد وعىل كونه× تعبري عيسى يفدللة السياق  ﴾َأَْحَد﴿ :فقوله

يه ويدل عل .كام كان يسمى بمحمد ظاهرة ل سرتة عليها ،له يعرف به عند الناس

 قول حسان:

                                           
 .19( اجلن: 1)

 .23( البقرة: 2)

 .6( الصف: 3)



  

 

 

 :أشعاره بعض يف طالب يبأ قول وكذلك

 

 

سم مما يدل عىل أنه كان مشتهراً بذا ال ؛وقد سامه غري أيب طالب يف أبيات بأمحد

 يقول: ،ومنهم كعب بن مالك ،يف ذلك الزمان
 

 

 
 

 خدجية بنزول الوحي قال:ومنهم ورقة بن نوفل يوم أخربته 
 

 

 
 

ن يف هذي :قالـ  حممد وأمحد ـ يقول القايض عياض يف تسمية النبي|

بحانه ن اهلل سأوعجائب خصائصه  ،السمني من بدائع آيات اهلل سبحانه وتعاىل

ما أمحد الذي أ .وغريهم قبل زمانهوتعاىل محامها أن يسمى بام أحد من العرب 

به أحد  فمنع اهلل بحكمته أن يتسمى ،ت به األنبياءوبش   ،أتى يف الكتب القديمة

 حتى ل يدخل لبس ول شك عىل ضعيف القلب. ؛قبله و  عد  به م   ىدعول ي   ،غريه

أن إىل  ول من غريهم ،وكذلك اسم حممد أيضًا مل يسمع به أحد من العرب

سمى ف ،بان مولدهإوقد قرب  ،ن نبيًا يبعث اسمه حممدأشاع قبل وجوده وميالده 

 رجاء أن يكون أحدهم هو. ؛بذلكهم ئأبنا أسامقوم قليل من العرب 

وأمحد من يكون محد  ،أن حممدًا من كثر محد الناس له ،والفرق بني حممد وأمحد

 غريه. همالناس له أفضل من محد

عن بعض فقهاء الشافعية أنه ليس يف أمحد من  (احللبيةالسرية )وجاء يف 
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اإلتيان  ولذلك ل يكفي ؛ه الشيفة وأفضلهائألنه أشهر أسام ؛التعظيم مما يف حممد

ان: .به يف التشهد بدل حممد  ويف ذلك يقول حس 

 

 

 



 

 

 

 

 رضاعه
من رسالتها قد ت السيدة آمنة بعد أن وضعت وليدها أن الشطر األهم أحس  

 بأنه سيد البش، كام انتهت رسالة أبيه عبد اهلل منذ أن انتهى بمولد ابنها املبش  

ر أث   د  حإىل  فأسلمت نفسها من جديد ألشجان الذكرى ،أودعه جنينًا يف أحشائها

 يف صحتها.

فام يزال عليها أن ترعى ولدها حتى يبل   ،بعد   من رسالتها مل ينته   ءاً مع أن جز

 ايل.ىل يثرب يزوران قرب فقيدمها الغإثم تصحبه  ،ثه عن أبيهحد  فت   ،عها السعيم

نو وحت ،وآمنة ترعاه بكل جوارحها ،عىل ولدة حممد اليتيم ومضت بضعة شهورر 

 ولكنها رغم حتى باتت ل تطيق مفارقته حلظة واحدة. ،عليه بكل مشاعرها

ده وخضعت لتقالي ،ت جمتمعهاقها به عىل هذا النحو قد نزلت عىل حكم عاداتعل  

ض ومحلها قلبها الناب ،السائدة عندما فرضت عليها البعد عن الرضيع احلبيب

ع  يف سبيل ما تعلم حقًا أنه أنفباحلب واحلنو عىل مزيد من الحتامل والتصرب  

ىل إلولدها وأفضل، فقد كان من عادات أرشاف مكة أن يدفعوا بأبنائهم 

وىل يف أجواء حداثتهم ال   وتربيتهم يف سني   همإرضاع مرضعات من البادية يتولني

وجساًم  ،حيث اهلواء الطلق النقي حتى يمتلكوا صحة سليمة ،الطبيعة الفسيحة

من  ،عباء احلياة القاسية التي حيياها إنسان الصحراءأ بامينهضون عىل أساسه ،قوياً 
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 ىل غري ذلك.إ ،ومحل سالحر  ،وركوب خيلر  ،فروسيةر 

كسب ألنه ي ؛أن أرشاف مكة كانوا يرغبون يف هذا النوع من الرتبية ىلإإضافة 

غة سه بالبالويمر   ،ده فصاحة اللسانويعو   ،الطفل اللهجة العربية الصافية

 ،ألزواجهن   غيات التفر  مهات املك  فضالً عىل أن تلك الطريقة تتيح لل   ؛والبيان

ا اية به عن تقديم واجباهتول ترصفها العن ،مهأ   فال يأخذ الطفل شيئًا من وقت

ى حت ،من البادية ىل مرضعاتر إفكان أرشاف مكة يدفعون بأبنائهم  ،الزوجية

 يف ذلك. ةً صارت لبعض قبائلها شهر

أطفاهلا  نذأخيىل مكة لإ ندرتد  يومن بينها قبيلة بني سعد التي كانت نساؤها 

يغدقون و ،سنون األجرمهات حي  ألن اآلباء واأل   ؛للرضاعة بقصد الستفادة املادية

دة السي ةدأيام معدودات من ولإل   فلم متض   ملرضعات.عىل االعطايا واهلبات 

 دماهتنخحتى وفدت املراضع من بني سعد بن بكر يعرضن  ،آمنة وليدها اليتيم

وكانت حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية يف  ،ة من قريشرسوعىل نساء الطبقة امل

 مجلة من خرجن لذلك.

ة سنمومعي زوجي يركب ناقة  ،خرجت عىل أتان هزيلة قمراء :حليمة تقول

ل تكاد كلتامها تقوى عىل السري وابن يل صغري أرضعه ل ننام الليل من  ،عجفاء

وكان  ،حتى قدمنا مكة ،يهذ  غول يف شارفنا ما ي ،ما يغنيه صدريوما يف  ،بكائه

ين إإل   ،األمل أن أحصل عىل رضيع من أهل الغنى لينفعنا بام جيود به أهله علينا

وما  عفي.من ض اأورألين مل استطع احلصول عىل رضيع ملا  ؛مل أوفق ملا جئت إليه

ومل  ،أخذت رضيعًا من أطفال األرس الغنية غرييإل   ت امرأة قدمت معييبق

رض وقد عإل   وما منا امرأة ، ذلك الطفل اليتيمحممد بن عبد اهللإل   يعرض عيل  

فإذا كان  ،بيالص فإنام كنا نرجو املعروف من أيب ،نه يتيمإ :قيل هلا اإذ ؛عليها فتأباه



  

 فنزهده لذلك. ؟ه وجدهم  أ  ام عسى أن تصنع ف يتيامً 

 ألكره أن واهلل إين :قلت لصاحبي ،ىل الباديةإالنساء عىل النطالق  تفلام أمجع

 .هخذن  ذلك اليتيم فآلإىل  ، واهلل ألذهبناً خذ رضيعآومل  ،أرجع من بني صواحبي

 .عسى اهلل أن جيعل لنا فيه بركة ؛ل عليك أن تفعيل :فقال يل

ه فلام أخذت، أين مل أجد غريهإل   وما محلني عىل أخذه ،إليه فأخذته تفذهب

اء وناولته ثديي فأقبل عليه ثديي بام ش ،ىل رحيل وضعته يف حجريإورجعت به 

ثم ناما وما كنا ننام  ،ويورشب معه أخوه حتى ر   ،ويفشب حتى ر   ،من اللبن

لب فح ،فإذا  هي حافل باللبن ،ىل شارفنا العجفاءإوقام زوجي  ،معه قبل ذلك

يا  :احبي، فقال صبتنا بخري ليلةو .ورشب ورشبت معه حتى انتهينا ريًا وشبعاً 

  .ألرجو ذلكين إواهلل  :فقلت له .واهلل لقد أخذت نسمة مباركة ،حليمة

الركب فواهلل لقد قطعت ب ،عليها معي اً ركبت أتاين ومحلت حممد ،فلام أصبحنا

يست يا بنت ذؤيب أل :حتى أن صواحبي ليقلن يل ،ما يقدر عليها  يشء من محرهم

 :يقلنف .ا هلي هيهنإ ،بىل واهلل :فقلت هلن ؟هذه أتانك التي كنت خرجت عليها

ولقد قدمنا منازلنا من بالد بني سعد ول أعلم أرضًا من أرايض  ،ناً شأواهلل إن هلا ل

ولقد أمجع الرواة أن بادية بني سعد كانت تعاين إذ ذاك سنة  ،ب منهاداهلل أج

دمنا به حني ق فكانت غنمي تروح عىل ،ويبس الزرع ،قد جف فيها الرضع ؛جمدبة

دها يف ول جي ،ب أناس غرينا قطرة لبنلوما حي ،فنحلب ونشب ،اً معنا شباعًا لبن

 رسحوا حيث يرسح راعي بنتا ،ويلكم :حتى كان قومنا يقولون لرعياهنم، رضع

 أيب ذؤيب.

ل وفتحت سبل العم ،لت أحوال حليمة السعدية وعائلتهاهكذا وبرسعة تبد  

 ريوكسوا بعد ع   ،فشبع أولدها بعد جوع ،وكثرت املوايش عندهم ،أمام زوجها
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 أوبد ،وأخذ العرس يسحب أذياله عن ذلك البيتالعظيم، بربكة ذلك الرضيع 

  اخلريات والربكات.اممكاهن لتحل   ؛الفقر يلملم أطرافه عن جنباته

 . جفراً حتى كان غالماً  سنتيهفلم يبل   ،وكان يشب شبابًا ل يشبه الغلامن

 املراضعإىل  وأرشاف العرب أولدهم اً السبب الذي من أجله دفع قريشهو وهذا 

 :ني قال لهحـ أليب بكر  ‘ولقد قال ،لينشأ الطفل صحيحًا قويًا فصيح اللسان

وأرضعت يف  ،وأنا من قريش ،وما يمنعني« :ـ ما رأيت أفصح منك يا رسول اهلل 

  .»؟بني سعد

 صريي:ويقول الب

اُ 

 

 

 

                                           
 أي يقوى عىل األكل.( 1)



 

 

 كنيته
فقد اختصت با دون  ،للعرب وحدهمإل   ممإن الكنى مل تكن ألحد من األ  

وكثري  ه.مت إنسانًا كنت  عظ  ا وكانت العرب إذ ،وهي مفاخرهم ،مم األخرىاأل  

نهم من وم ،أبو بكر ،أبو الدرداء ،أبو طالب :منهم من تغلب كنيته عىل اسمه مثل

 اهلل احلسني. أبو عبد ،و احلسن عيلأب ،أبو القاسم حممد :يعرف بكنيته وباسمه مثل

 واملرأة كذلك. ،ى باسم ولدهواملعروف أن الرجل يكن  

لد وبناء األمر عىل أن يعيش فيو ،مل يكن له ولد فعىل جهة التفاؤل من واوإذا كن  

 كام كنى النبي حممد| أم املؤمنني عائشة بأم عبد اهلل وليس هلا ولد. ،له

 ،حممد بن طلحة بن عبيد اهلل حممداً  ىسم  وجاء يف الستيعاب أن النبي| 

 .»تكنوا فإنه أكرم للمكني واْلكنى« :وقال| ،وهو يف املهد ،القاسم اأب :اهوكن  

 ،ن النبي| هنى أن جيمع بني اسمه وكنيتهإ :وهذه الرواية ردًا عىل من قال

 .»تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي« :فقال|

ول جاءت امرأة إىل رس :املؤمنني عائشة قالتواخرج البهيقي يف السنن عن أم 

 اه أبوكنيت ،يا رسول اهلل إين قد ولدت غالمًا فسميته حممداً  :اهلل| فقالت

م وحر   ،اسمي ما الذي أحل  « :فقال| ،فذكروا يل إنك تكره ذلك ،القاسم

 .»؟وأحل اسمي ،ما الذي حرم كنيتي«أو  .»؟كنيتي

 ،ءأبو الزهرا :مد| كان يقال لهوقد يكنى الرجل باسم ابنته كنبينا حم

 قول الشاعر:ي .إبراهيم وأيب ،الطاهر وأيب ،بي  طال وأيب ،القاسم باإلضافة إىل أيب

 





 

 

 لقبه الشريف
 ،ًا كبريًا من الهتامم عند العرب فتفننوا يف ابتكارهازي  حشغلت األلقاب 

الرجال  طالقها عىلإومل يكتفوا ب ،وحلقاهتم ،وتنابزوا با يف جمالسهم األدبية

ووضعوا  ،ا عىل اخليل والرماح والسيوفهفأطلقو، عوا يف ذلكوالنساء وإنام توس  

ومنهم من  ،وطواعية ااختارها لنفسه عن رض ومنهم من هلا املسميات املميزة.

 أو أنعمت عليه إنعامًا من اآلخرين. ،فرضت عليه فرضاً 

 :ويمكن تقسيم هؤلء األعالم امللقبني إىل ثالثة أقسام

 ،سيالق ئمن عرف واشتهر بلقبه ومل يعرف باسمه احلقيقي كامر :فمنهم

 وطرفة. ،ومهلهل ،والنابغة

باقر وجعفر المن عرف واشتهر بلقبه مضافًا إىل اسمه كمحمد  :ومنهم

 واحلسن العسكري. ،وعيل اهلادي ،وحممد اجلواد ،وموسى الكاظم ،الصادق

 .واملرتىض ،من عرف بلقبه كام عرف باسمه احلقيقي كاملصطفى :ومنهم

َا  َيا﴿ وبعضها نزل به الذكر احلكيم ختصصًا لنبيه الكريم دون غريه فقال تعاىل: َأُّيه

ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهد ا  اهللِإََِل  ا  َوَداِعي * ا  َوَنِذير ا  َوُمَبِّش  ا  النَّبِيه إِنَّ نرِي ا  بِإِْذنِِه َورِِسَ  * ا  مه

م ِمَن   .﴾ا  َكبرِي َفْضل   اهللَِوَبِّشِ اْلُْْؤِمننَِي بَِأنَّ ََلُ

ب اللقب ل  ل عىل تغدالتي توكثرية هي احلواد  واملرويات يف التاريخ العريب 

 يف أحيان كثرية عىل السم احلقيقي.

                                           
 .46ـ  45( األحزاب: 1)
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أو  ،لميةأو ع ،عن تعظيم وتكريم حلاملها ملنزلة دينية وبعض هذه األلقاب تنم  

فهو عند أبناء قومه الصادق  أو سياسية وصل إليها كالصادق األمني. ،أخالقية

بأنه ل أحد فيهم عىل شاكلته ل يف القول ول يف الفعل ول األمني بعد اقتناعهم 

 هول ينادى ب ،هوإل   عرف بهخاصًا ل ي   امً ل  حتى صار هذا اللقب ع   ،يف السلوك

 وضعه عندإل   أحد عنده يشء خيشى عليه ليس مكة الناس يفوكان  غريه. أحد

ني.فهو الصادق األم ؛وأمانته هملا يعلم من صدق ؛النبي حممد



 

 

 

 تهاصف

 

كامله ت ه  ل  الذي أه   ،صاحب الشخصية اإلنسانية الكاملة ،هو حممد بن عبد اهلل

هو حممد بن عبد اهلل .. اإلنساين حلمل أكرب وآخر رسالة ساموية إىل األرض.

هذا املخلوق الذي مل تنجب البشية يف  ،والرسول الكريم ،اإلنسان الرحيم

 هن وحدليكو ،ولن ترهص احلياة يف مقبل أيامها بنظريه ،تارخيها الطويل مثله

 ،وليبقى وحده النبي والرسول صاحب الشخصية الفريدة ،اإلنسان الكامل

 ناس.والرسول املنتظر من الناس جلميع ال ،املختار من الربية ته،العظيم يف إنساني

 ،ةوبخصاله احلميد ،ه قلوب املسلمني ملجرد سامعهم بذكره الطيبدخل حب  

 ول ألهل فقط،ل ألهل مكة  ،لته ألن يكون رسول اهللومزاياه اجلليلة التي أه  

 العرب فحسب بل إىل الناس كافة. لول لك ،يثرب وحدهم

غصن بني  ،صقالربعة من الرجال ل بالطويل الشاهق ول بالقصري ال

أسنانه  ويف ،يف عينيه دعج مدور اهلامة بني كتفيه عالمة. ،حسن القامة ،غصنني

 يف عنقه ،أزج أقرن ،أحور أكحل ،حلويف صوته ص ،شفاره وطفأويف  ،ثلج

 ويف حليته كثاثة. عسط

نام كأ ،رسيع يف مشيته ،م سام وعاله البهاءوإن تكل   ،الوقار عالهإن صمت 

نظم  خرزاتكأن منطقه  ،رذفصل ل نزر ول ه ،األرض تطوى له. حلو املنطق
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طويل  ،وأحالهم وأحسنهم من قريب ،أبى الناس وأجلهم من بعيد يتحدرن.

 ،إن نطق أصاب ،قوي اجلنان ،ل يتكلم من غري حاجة. طلق اللسان ،السكوت

 ند.فل عابس ول م ،ل أجابئ  ن س  إو

م نسي ،مليح الوجه ،حسن اخللق ،القمر ؤتلأل وجهه تللي ،اهر الوضاءةظ

 ،الثنايا جمثل   ،احلاجبني أزج   ،دعج العيننيأ ،أبيض اللون مشب بحمرة ،وسيم

 ،داً وأنداهم ي ،أجود الناس كفاً  .ن عنقه إبريق فضةأك ،األنف قنىأ ،أزهر اجلبني

لزمهم أو ،وألينهم عريكة ،وأوفاهم ذمة ،صدقهم هلجةأو ،وأرحبهم صدراً 

 وصدق الشاعر: .ومن خالطه معرفة أحبه ،من رآه بدهية هابه ،عشة

 ويكمل الوصف الشاعر حسان بقوله:

 وقال آخر:



  

 وقال شاعر آخر:

 وقال آخر:

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 



 

 

 

 وفاة آمنة
دية إىل ورجعت به حليمة السع ،بعد أن بل  اليتيم مقامه يف البادية أقىص أجله

الل وره ظ  د بنعاد فبد  .. وجمد موطنه العتيق. ،ه العريقئالبلد احلرام حيث جمد آبا

م األ   لتذوقد ب لها الباكر.مه يف وحدهتا وترم  الكآبة التي كانت تغشى دنيا أ  

ومناط  ،وهو وحيدها ،رجى من عناية ورعايةة غاية ما ي  لولدها يف تلك الفرت

مه ت فيه أ  أور، رفلام بدت عىل حممد بواكر النضج املبك   ها.ئومعقد رجا ،أملها

دت به عل الرجل العظيم الذي طاملا متثلته وو  ئامشعندما بل  السادسة من عمره 

 أدركت أن األوان قد آن لكي تؤد  ، هاؤايف ر
 ،مفروضًا عليهاي واجبًا عندئذر

ابنها عن رحلة يقومان با معًا إىل  تثفحد   نتظار.ق رغبة طال عليها الوحتق  

زوج قد ها هلذا الءفإن وفا؛ لذكراه كي يزورا قرب احلبيب الثاوي هناك وفاءً  ؛يثرب

 . فهي ل تنساه ولن تنساه ،بتًا يف نفسها منذ وفاتهاث ظل  

عىل أخوال أبيه من بني عبد النجار  ريهاصغ فاألمر الثاين أن يتعر  و هذا أمر،

 املقيمني بيثرب.

 ،مه يف زيارهتا ملثوى فقيدمهاه أن يصحب أ  ورس   ،بن لفكرة السفرال فهش  

دت ناقتها بودج من وزو   ،لطريقاوإعداد مؤنة  ،فشغلت أيامًا بتجهيز راحلتها

ك وأقامت بعد ذل أغصان الشجر ذي مظلة حتجب الشمس عن البن العزيز.

 تنتظر أول قافلة خترج من مكة نحو الشامل يف رحلة الصيف املوسمية.

ألقت آمنة نظرة وداع عىل دار عرسها التي مجعتها  ،ن بالرحيلذ  ن املؤفلام أذ  

ووضعت فيها من بعده ولدها الوحيد  ،فرتة من الزمن بعبد اهلل بن عبد املطلب
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ت اهلل ودع ،بالبيت سبعاً وطافت  ،ريفـثم عرجت نحو احلرم املكي الشًا، حممد

 وقد عال رغاء اإلبل ـ وكانت تتهيأ للتحرك ـ وخرجت نحو القافلة ،بام شاءت

 عني.ودعاء املود   ،جيج املسافرينضخمتلطًا ب

وصحبت معها جاريتها الوفية بركة  ،وركبت راحلتها ،لدهابوفمضت إليها 

 يثرب أناخ رواحله يففلام وصل الركب إىل  .اطاخل   وسار الركب حيث   .أم أيمن

ت آمنة قحل، ويثرب للتزود بالراحة والتمر واملاء ثم يستأنف رحلته إىل الشامل

قوم ومل يكن يستقر با املقام بني ترحيب ال بني النجار. ىوولدها وجاريتها يف مح

 ،ومضت تطوف بالبيت الذي مرض فيه أبوه ،هادهلم حتى أخذت بيد ولحتفاوا

ناء ت بني ولدها وبني احلياة اجلديدة مع أبثم خل   ،وى رفاتهوحتج إىل القرب الذي ح

 أخواله.

ا املقام وطاب هل ،وتبكيه أحياناً  ،احلبيب تناجيه حيناً  وعكفت هي عىل قرب

 ست فيه عن حزهنا املكبوت.شهرًا كاماًل نف  

 ؛ثرت العودة إىل مكةآالعطف الذي أغدقوة عليها فقد  من رغمعىل ال ولكنها

بة من محيها عبد املطلب الذي بذل كثرياً من نفسه ألجلها، خصوصًا حتى تظل قري

ين عت أهلها الذود   ،حتى إذا آن هلا متيض تعرف أنه كان ل يطيق فراق حممد. وأهنا

 عائدة إىل ـ ومعها ولدها وجاريتها ـ وركبت راحلتها ،صحبوها إىل ظاهر املدينة

 مكة.

 ـ وملا صارت باألبواء ،طارئ ويف بعض مراحل الطريق شعرت آمنة بضعف

وقد  ،فتشبثت بوحيدها ،وثقل حاهلا ،زادت عليها احلمى ـ بني مكة واملدينة

فضمته إىل صدرها وبكت  ،فأخذ جيفف دمعها بيده ،اهنمرت الدموع من عينيها

 وقالت:



  

 ،شهدت آمنة أم النبي| يف علتها التي ماتت با :تقول أسامء بنت رهم

فنظرت إىل وجهه وخاطبته  ،وحممد غالم يافع له من العمر ست سنني عند رأسها

 تقول:

ال  أ

يتة وأنا م ى،نفوكل كبري ي ،وكل جديد بالر  ،يا بني كل حي ميت :ثم قالت

 وفارقت روحها ،ثم انقطع نفسها .وولدت طهراً  ،فقد تركت خرياً  ،وذكري باقر 

 الدنيا.

محى إل   نعم داهم املوت تلك األم الطاهرة دون سابق نذير ،حممد ماتت أم

يم فصار حممد بني عشية وضحاها يت، اً املوت يف أيام ل تصل إىل أصابع اليد عد  

فيها  أدي يبتوهي السن ال ،وكان حممد يوم موت أمه قد بل  سن السادسة ،األبوين

 .أول الوعي عند الولد

 وارتوى ،ذاق فيها من حناهنا سنة ن جاء من بني سعدفقد عاش عند أمه بعد أ

بنها مثابة كانت آمنة للقد  مهات خالل أعوام.من عطفها ما قد يفوق حنان األ  

 ،إن خرج من البيت أرسلت أم أيمن جتيء به ،ل ترغب يف مفارقته أبداً  ،الظل

 يفينام فتحتويه  ،وإن عطش سقته بجوارحها ،وإن جلس ليأكل أطعمته بيدها

كان و ثم تستلقي بجانبه حتضنه الليل كله. ،يه إىل فراشهاوحجرها قبل أن تؤ
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 لتعلق وذلك ا حهفيدفعه تفت   ،يدرك مقدار تعلق أمه به هحممد| رغم حداثة سن

 وها هي اآلن تغيب عنه إىل يوم البعث. إىل التعلق با أيضًا.

فوق  ارمتى ،وأوشك الثرى أن يغيبها ،يف جد  الرمحة تفلام رأى كيف توار

عرف يبكي عليها وهو ي ،جريح القلب ،وملتاع النفس ،ملتهب الفؤاد قربها واهلاً 

 كر.السن املبهذا فقد أخذ املوت أمه وهو يف  ،وأن حزنه ل جيدي ،أن بكاءه ل ينفع

 ودفنت باألبواء يف ،طواها الثرى قبل أن يستكمل وليدها الوحيد عامه السابع

 ،وهو موضع من أعامل الفرع بني مكة واملدينة ،املكان املعروف بشعب أيب ذر

ل املحوهذا املكان الذي توفيت فيه هو  ت عشين عامًا.يوكان عمرها يوم توف  

 ؤو  وسمي األبواء لتب× لد فيه اإلمام السابع موسى بن جعفر الكاظمالذي و  

  السيول با.

التارخيية ما  القبورمن ففيها  ،ىل بمكة املكرمةويف رواية أن قرب آمنة بمقربة املع

 ،فهناك رضيح السيدة خدجية أم املؤمنني ؛هلا الرؤوس خشوعًا وخضوعاً  ئتطأط

 ووالد اإلمام أمري املؤمنني عيل ،وقرب مؤمن قريش أبو طالب عم رسول اهلل وكافله

 ،ركوحلد أسامء بنت أيب ب ،الشيخ عبد املطلب بن هاشم هوجد بن أيب طالب.

أهل  ن أكثرإإل   .ورضيح عبد مناف جد النبي| ،ومدفن عبد اهلل بن الزبري

 باألبواء. مدفونة هناإ :الروايات قالوا

روا زا ،إن قومًا ممن آمنوا بابن السيدة آمنة ال نف(: الروض)قال السهيل يف 

 فخيل هلم أن اجلن تنوح عليها منشدة: ،قرب آمنة باألبواء بعد أعوام من وفاهتا

 



  

 قد رأى ،حزين القلب ،ول أمر  وعاد حممد بن عبد اهلل إىل مكة وحيدًا بال أبر 

 ،الوفيةالربة  ،تصحبه اجلارية احلبشية أم أيمن ،حبيب له بعينيه مشهد املوت يف أعز  

 آلمه.أن ختفف عنه وحتاول  ،األم عىل ولدها الوحيد و  عليه حنحتنو وهي 





 

 

 

 إميان أبويه
اتفق اإلمامية عىل أن آباء رسول اهلل| من لدن آدم إىل عبد اهلل بن عبد 

ذلك بالقرآن  عىلواحتجوا  له. موحدون ،املطلب مؤمنون باهلل عز  وجل

اِ ِدينَ ﴿: قال تعاىل ،واألخبار بََك يِف السَّ  .﴾َوَتَقله

 ،مل يزل اهلل ينقلني من األصلب الطيبة إَل األرحام الطاهرة« :ويف احلديث

 :الشاعر يقول يف ذلكو .»كنت يف خريمهاإال   ال تتشعب شعبتان ،مصفى مهذبا  

 

فهذا دليل عىل  ؛وأنه من الساجدين ،فالكافر ل يوصف بأنه طاهر أو طيب

 ه وأمهاته من الكفر.ئطهارة آبا

ك عن الصحايب أنس بن مال (معاين األخبار)عن  (حتفة الطالب)جاء يف كتاب 

 .ما رأيتم كام رأيت البارحة :فقال ،أتى أبو ذر يومًا إىل مسجد الرسول| :قال

أخذ ف ،فخرج ليالً  ،رأيت رسول اهلل| ببابه :قال ؟وما رأيت البارحة :قالوا

أن أتيا مقابر  ا إىلفام زلت أقفو أثرمه ،وخرجا إىل البقيع×  طالبيببيد عيل بن أ

إذا بعبد اهلل و ،فإذا بالقرب قد انشق ،فعدل إىل قرب أبيه فصىل عنده ركعتني ،مكة

 :قال له .»رسولها  عبده ووأن ُممد ،اهللإال   شهد أن ال إلهأ« :وهو يقول ،جالس

 .»هذا عيل بن أيب طالب« :قال .»؟وما الويل يا بني« :فقال .»؟من وليك يا أبة«

                                           
 .219الشعراء:  (1)
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 .»فار ع إَل روضتك« :قال .»وأن عليا  وليي« :فقال

 ،قرب قد انشق  فإذا بال ،فصنع كام صنع عند قرب أبيه عبد اهلل ،ثم عدل إىل قرب آمنة

 .»عبده ورسوله ا  وأن ُممد ،اهللإال   أشهد أن ال إله« :وهي تقول ،وإذا بآمنة جالسة

هو هذا عيل بن « :قال .»؟يا بني يلوما الو« :فقالت .»؟من وليك يا أماه« :فقال هلا

 .»فار عي إَل روضتك« :قال .»وأن عليا  وليي« :فقالت »أيب طالب

ذب إن جندب ك ،يا رسول اهلل :وقالوا ،وأخذوه إىل رسول اهلل ،فكذبوه ولببوه

إنه حكى عنك كيت  :فقالوا .»؟وما كان من ذلك« :فقال| .عليك اليوم

عَل ذي َلجة أصدق  اءربغوال أقلت ال ،لت اخلُضاءظما أ« |:فقال .وكيت

 ويف ذلك يقول حممد بن نارص الدمشقي: .»من أيب ذر

 

حه غري واحد من بل صح   ،ن احلديث غري ضعيفإ :وجاء يف رشح اهلمزية

 وعىل ذلك قول بعضهم: ،ومل يلتفتوا للطعن فيه ،اظاحلف  
 

 

 

 إن فضائل النبي| وخصائصه مل تزل تتواىل (:التذكرة)وقال القرطبي يف 

رد ذلك إمجاع ول ي وتتتابع إىل حني مماته، فيكون إحياؤمها مما فضله اهلل به وأكرمه.

ة السري)وجاء يف  .ن، وليس إحياؤمها وإيامهنام بممتنع عقاًل ول رشعاً آول قر

يدة روي عن الس( أنه التذكرة)بن هشام عن القرطبي يف كتابه اوعن  (،احللبية



  

فلام رصنا يف األبواء  ،حجة الوداع |حج بنا رسول اهلل :قالت أهنا عائشة

فقال  ،هئوبكى وبكيت لبكا ،وفاضت دموعه ،ظهرت عليه بوادر احلزن واألسى

م عاد ث ،وغاب عني طويالً  ،فاستندت إىل جانب البعري .»ستمسكيايا َحرياء « :يل

 ذهبت من عندي وأنت باكر  ،يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي :فقلت ،إيل  وهو فرح

استأذنت ريب يف زيارة قرب أمي فأذن « :فقال؟ وأنت فرح مبتسم وعدت إيل   ن،حزي

 .»فردها اهلل إَل قربها ،ثم سألته أن َيييها فأحياها فآمنت يب ،يل

شهدت  :تقول أسامء بنت رهم :من طريق الزهري (دلئل النبوة)وجاء يف 

سنني  فع له مخساوحممد غالم ي ،آمنة أم النبي حممد| يف علتها التي ماتت با

 تقول: إىل وجهه وجعلت   فنظرت   ،عند رأسها

 

ال  أ

عن اجلالل السيوطي بعد ذكره هذه  ( ـرشح املواهب)يقول الزرقاين يف 

 ةوبعث ،إذ ذكرت دين إبراهيم ؛دةيف أهنا موح   هذا القول منها رصيح ـ: األبيات

 وهنيه عن األصنام وموالهتا. ،ابنها حممد| بإسالم من عند اهلل

وأنه  ،هيتهولأ  فإن التوحيد هو العرتاف باهلل و ؟وهل التوحيد يشء غري هذا

فنقل عنه  ،ما أبوه عبد اهللأمن عبادة األصنام ونحوها. ةوالرباء ،ل رشيك له

 ،كقوله حني عرضت املرأة نفسها عليه ،كلامت وأشعار تدل عىل توحيده أيضاً 

 فأجابا يقول: ،لت له مثل ما فدي به من اإلبلذوب

 





 

 

 

 ًاعبد املطلب يكفل حممد
 إىل مكة من زيارة أخوال أبيه من بني عدي بن النجار يف املدينة اً ب حممدآ

اجلارية  تلك ،أم أيمنإل   ليس معه ،ول أم ترأمه ،وحيداً يتياًم بال أب يرمحهاملكرمة 

مه إىل ت به بعد موت أبفآ ،وعاشت مع أمه ،ا له أبوه عبد اهللهاحلبشية التي خلف

 جده عبد املطلب.

عىل صبي يف  وما أشد وقعها حني تنقض   !هلل من عوادي األيام ما أقساهاا

يزيد هذا و! نت سلبته أباه قبل ولدتهافتسلبه أمه بعد أن ك ،السادسة من عمره

احلد  وقعًا عندما يفارق الصبي تلك األم وهو يف غربة بعيدًا عن األهل 

الصبي احلزين الذي غادرها  دمجت رياض مكة وهي تشههكذا وو واألقارب.

 اً وحيد اليوم يعود إليها، بطة والتهلل واإلرشاقغمع أمه منذ شهر بادي ال

 يقب رأى بعينيه مشهد املوت يف أعز من، بعد أن مضاعف اليتم قد ذاق احلزن املر

 له.

فوقع  ،فانتش نبأ موت آمنة أم النبي| ،وصل حممد إىل مكة برفقة أم أيمن

ويغوص  ،فيصدعه يف كثري من آماله ،حممد عبد املطلب كالصاعقة اخلرب عىل جد  

تفارق جسده لو مل يكن حفيده  كاد روحهحتى ت ،من الدموع واآللم رر يف هنر جا

عليه يتم حممد  وشق   ،اها عبد املطلبمل موت آمنة مح  آلقد  حممد بني ذراعيه.

 ،ستطيعوبذل يف سبيله كل ما ي ،وجعله حتت رعايته ،فاحتضنه يف كنفه ،ألبويه

ه ضم  و ،مه آمنةاه جده عبد املطلب بعد وفاة أ  لقد تلق   ..واألب واألم فكان له اجلد  

 مسبغًا عليه من عطفه وحنانه ما مل يسب  مثله عىل ولده محزة. ،إليه
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جده  ةومن زوج ،ف العطوفووتتوفر هلذا اليتيم أسباب احلنان من جده الرؤ

 ،ايةخري رع اً كانت ترعى حممد؛ ولذا فقد ت عم آمنة املتوفاةنباهالة التي كانت 

ة ابنها محزة بل تنزله منزل ،بيتها فال  تعتربه دخيالً عىل ،وحترص عليه كل احلرص

 متيز. الذي هو يف مثل سنه متامًا دون

 ،ةهذا اجلو املشبع باحلنان يف تلك البيئة الصاحل عىل ليتيموهكذا حيصل هذا ا

يف  ذ  ول بفقد الوالدين يرهقه يف ظل ذلك اجلد الذي هو ف ،فال يشعر باليتم يقهره

حتى يبعده عن مرارة اليتم وقساوته،  ل له كل ما يف وسعهذالذي بو ،األجداد

وقد زاد يف حمبة عبد  ضه فقدان األب واألم.حتى يعو   وعمل كل ما قدر عليه

نفرد ذين يلاملطلب حلفيده حممد ما كاد يظهر عليه من عالمات النبوغ والذكاء ال

 بني كل أترابه.من بام 

وكان  ،به ق جدهوزاد تعل   ،كلام كرب وترعرع ازدادت صفاته وضوحاً كان و

ومتيزه  ،يهوأرسار جتذبه إل ملا جيد فيه من معانر  ؛يفرض عليه وعىل كل من يراه حمبته

ه فوقع أن أرسله يومًا يف طلب إبل ل ،فكان ل يستطيع فراقه عن سائر األطفال.

بن ال يقو نجح.إل   ل يبعث به يف حاجة أنه وكان من عادته ،فأبطأ عليه ،ضلت

فبينام أنا أطوف بالكعبة وإذا أنا بشيخ  ،يف اجلاهلية حججت :بن معاوية ةحيد

 تار الكعبة وهو يقول:أسعظيم الشكل طويل القامة متعلق ب

 

 

 ،وشيخ مكة عبد املطلب بن هاشم ،هذا سيد قريش :ل يليفق ،لت عنهأفس

عليه بعث  اوؤفإذا أبط ،فإذا ضل منها يشء بعث بنيه يطلبوهنا ،كانت له إبل كثرية



  

هذه  عليه وقد أبطأ .نجحإل   أعيا فيها بنوه جةوكان مل يبعثه يف حا ًا،بن ابنه حممدا

ة  فها هو يدعو اهلل بسالمته. املر 

ه هفضم   ،باإلبلفام برحت من مكاين حتى جاء يقول:   :الوق ،إىل صدره جد 

 فال أبعثك يف حاجة بعد اليوم. ،ت عليكنواهلل لقد حز

ل يأكل و ،ويدخل عليه إذا خال وإذا نام يف فراشه ،ويدنيه إليه ،به منهوكان يقر  

 فال يأكل حتى يؤتى به إليه. .بابني عيل   :قالإل   اً طعام

يا  :ـ يف تلك املرحلة من حياته وكانت حتضن حممداً  ـ وكان يقول ألم أيمن

إن ابني  :ن أهل الكتاب يقولونإو ،اهلل إن له لشأناً فو ،بركة ل تغفيل عن ابني حممد

 ي هذه األمة.بهذا ن

هنا اجلارية أو ،مع العلم أنه كان يعرف مقدار حبها لههكذا كان يوصيها به 

موت  به إىل جده بعدت آبوعاشت مع أمه ثم  ،احلبشية التي خلفها أبوه عبد اهلل

 ،ال يشعر حفيده بفقدان كل من كان حولهكي ؛لبطوقد أبقاها عبد امل ،تلك األم

  راعية.ريوخ ،وخري عاطفة ،فكانت له خري حاضنة

قول ي كام ،من حبه له واعية منتبهة ،كان يطلب منها أن تظل دائاًم ساهرة عليه

جر بظل يف احلله يفرشون  واوكان ،كان عبد املطلب معظاًم يف قريش :قابن إسحا

ه وتأيت بنو ،الكعبة مفرشًا ل جيلس عليه أحد منهم غريه إجاللً واحرتامًا له

وجتتمع حوله رؤساء قريش وعظامء مكة وأرشاف بني عبد  ،قون حولهحل  تي

مل يبل   اً صغري اً غالم حينها وكان النبي| فيجلسون حوله دون املفرش. ،مناف

فيأيت ويزاحم الناس حتى يدخل وجيلس عىل الفراش إىل جنب جده عبد  ،احللم

م عبد فيقول هل ،وربام جاء قبل جده فيجلس عىل الفراش فيمنعه أعاممه ،املطلب

شف وأرجو أن يبل  من ال ،فإنه حيس من نفسه بشف ؛دعوه جيلس عليه :املطلب
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 ،ظهره ويمسح عىل ،جيلسه معه عىل الفراشثم  ما ل يبلغه عريب قبله ول بعده.

حرض  ه،نفكانوا بعد ذلك ل يمنعو .شأناً لواهلل إن له  :ويقول ،ه ما يراه يصنعويرس  

غاب. وأعبد املطلب 



 

 

 

 وفاة عبد املطلب
سنني وشهرين  مه آمنة ثامينا  عاش حممد مع جده عبد املطلب بعد وفاة 

ومات عبد املطلب يف اليوم العارش من شهر ربيع األول عام أربعني  ،رة أيامـعشو

 ،وعمره مخس وتسعون سنة ،عند جده قيص نفن باحلجوود   ،قبل اهلجرة النبوية

 واهلل أعلم. ،أكثر :وقيل

 اوعرف أنه قد دن ،املرض بعبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف دملا اشتإذن 

ع فلام اجتمعوا وز   ـ وكان يعرفهم حق املعرفة ـ العشة هدبأول اأجله املحتوم دع

ت فلقد خل   ،يا بني عبد املطلب وصيهم ويقول:يثم التفت إليهم  ،املناصب عليهم

بن أخيكم حممد قد اوهذا  ،ون به رقاب الناسؤرف العظيم الذي تطـلكم الش

 ي  فال  ،مات أبوه عبد اهلل وأمه آمنة
 فاملرء حيفظ يف ولده. ؛بينكم ع  ض 

ثم اختار من بينهم ابنه عبد مناف املكنى بأيب طالب والد اإلمام عيل بن أيب 

ليه فعهد إـ  اهلل الذي مات شابًا دون العشين عبد وكان أحبهم إليه بعد ـ طالب

 د عليه الوصية.وأك   ،بن أخيه حممدارعاية 

 ة عىلرمم اخلقد حر   ـ وسامي صفاته ،وشدة كرمه ،لنبله ـ وكان أبو طالب

 ،ه اآلخرينئقد ختريه أبوه دون أبنافلذلك و ؛نفسه يف اجلاهلية كأبيه عبد املطلب

قلة  من رغمعىل ال بن أخيه حممدًا بعد موتهاوأوصاه بأن يكفل  ،ودفع إليه الرفادة

 ل:وأنشد يقو .أحق به من أعاممه اآلخرين ؛ فقد رأى أنههئذات يده وكثرة عدد أبنا
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وكان أبو طالب وعبد اهلل والد رسول اهلل| أخوين شقيقني أمهام فاطمة 

 ،شومؤمن قري ،شيخ البطحاءبعرف ي  كان و ،من بني خمزوم ذ،بنت عمرو بن عائ

خذها املطلب أور  املآثر واملكارم من أبيه عبد املطلب بن هاشم، وعبد وكان قد 

وهاشم  من أبيه هاشم بن عبد مناف الذي أطعم الناس يف سغبهم وجوعهم.

 ،الناس لسانًا وأعالهم بياناً  ي الذي كان أعف  ـأخذها من أبيه عبد مناف بن قص

وعبد مناف أخذها من أبيه قيص بن كالب صاحب البيت  وأقواهم جنانًا.

 اجلوار. ومعز   ،وسادن احلرم ،واللواء

 ـ وهو عىل فراش املوت ـ ن أبا طالب دخل يومًا عىل أبيه عبد املطلبوي أر  

وأنت  ،ا أبهأتبكي ي :وقال له ،عليه أبو طالب يقبله ويبكي كب  نفا ،فوجده يبكي

  لقد عرفتك يا أبتي شجاعًا تستقبل األحدا ؟وسيد قريش وزعيمها ،شيخ كبري

أخاف عىل و ،لحق بريب ينأأرى  :فقال عبد املطلب؟ فامذا يبكيك ،بعزم وثبات

ألنه  ؛ديل  إن حممدًا هذا و   ،يا أبتي :فقال أبو طالب .هذا اليتيم أن يضيع بعدي

، خواينإوعبد اهلل أعز  ،ابن أخي عبد اهلل اف فكيف خت ،ىل نفيسإوأحبهم  عيل 

 :د املطلبفقال عب عينًا يا أبتي. ر  ق  ف   ،كل عزيز عيل  بو ،سأفديه بروحي؟ أنا عليه

لرمحة وختصه با ،وتضمه إىل أولدك ،أوصيك بعد وفايت أن تأخذ حممدًا إىل دارك

وأن تكون حافظًا هلذا الوحيد الذي مل ، ول تبخل عليه بالرب والعطف ،واحلنان

 ،وأبًا وأمًا، انرصه بلسانك ،وكن له جدًا وعامً  ،ق شفقة أمهذومل ي ،رائحة أبيه م  يش

ال من وين ،وأمر جليل ،يكون لبني هذا شأن كبريواعلم أنه س ،ودافع عنه بيدك

هًا ودع مكرول ت ،فاحفظه يا بني الشف والرفعة ما مل يبلغه عريب قبله ول بعده.

رع الواقي دوكن له ال ،ه فدافع عنهت  ضت له قريش وعاد  وإذا تعر   ،يصل إليه



  

عنه أو  ىل  أن تتخوإياك  ،قريش فكن له نصريًا ومعيناً  ه  ت  ب  واحلصن املنيع، وإن حار  

 أنشد يقول:ثم  .مجيعًا يف سبيل ذلك م  ت  ل  ت  ولو ق   ،هئمه إىل أعداتسل  

 

مره عقيل وـ  إىل عاملها توصعد ،إىل خالقها وعادت ،ثم فاضت روحه الزكية

 ود   .راج  فوقبل حلف ال ،سنني بعد واقعة الفيل بثامين ـ وأربعون سنةئة م
 ن  ف 

 ه قيص بن كالب.باحلجون مع جد  

  داه!  داه« :بأعىل صوته خرص وهو يسلم الروح فلام نظر إليه حممد|

 وارمتى فوق اجلثة املسجاة باكيًا دامع العني. .»يال ترحل عن  

رأيت  :م أيمنتقول أ .يف ركبها وراء النعش يبكي وحممد   ،عيومتيش قافلة التشي

وكان عمره يوم وفاة جده  ،يبكي خلف رسير جده عبد املطلب رسول اهلل يومئذر 

ت ذى حفيده يف صميمه فإن هذا املوآموت عبد املطلب قد  كان ولئن .سنني ثامين

 الرجل السيد الذي كان جيمع آذى موت هذا فقد ،اء ألهل مكةذمل يكن أقل إي

مل  :حتى قال بعضهم ،بكاه الناس كثرياً ف مجيع الناس، مناصب ومفاخر الكعبة

مكة ومل يقم ملوته سوق ب ،عىل عبد املطلب يكام ب  كأحد عىل أحد بعد موته  يبك  

 أيامًا كثرية.

ورعى  ،العهد وحفظ ،وتوىل أبو طالب رعاية حممد بعد وفاة أبيه عبد املطلب

وأصبح  اه.وبعظمته وسجاي ،وبأرومته ،ابن أخيه ووصية أبيه رعاية تليق برجولته

ه ييل أمره بعد موت جد كان ـ كام عرفنا ـ الذي ،حممد يعيش يف دار عمه أيب طالب

 وكان إليه ومعه يقول: ،عبد املطلب

 





 

 

 

 ثر عبد املطلبآم
وأعامل  ،كان لعبد املطلب رئيس قريش وزعيمها املعروف مواقف بارزة

امن ما وقع من احلواد  يف أإوحيث  .عظيمة يف حياته قًا ه يرتبط ارتباطًا وثيي 

س والوقائع لرئيتعني دراسة بعض تلك احلواد  امل كان من بتاريخ اإلسالم

 ةألن حياته صفحات مشف؛ قريش وزعيمها عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

 ،وسطور لمعة تنبئ عن نفسيته القوية املؤمنة باهلل ورسوله ،عظيمة مشقة

 وشخصيته الشاخمة.

ة وجاءت السنة النبوي ،قد كانت تؤثر عنه سنن جاء الذكر احلكيم بأكثرهال

وفاء بالنذر، واملنع من نكاح املحارم، وقطع يد السارق، الشيفة با، منها ال

ان  يطوف بالبيت عريان، وكل  ، وأىم اخلمر والزنية، وحتروءوداملقتل والنهي عن 

ل و ،ول يتأخر عن نرصة ضعيف ،ويفي بالعقود ،مامذويرعى ال ،يكرم اجلار

 .واحدر  حتى بات الكل حيبونه وخيشونه يف آنر  ؛هيادن ظاملاً 

ة بن عبد حرب بن أمي ىكان لعبد املطلب نديم يدع أنه (السرية احللبية)جاء يف 

فأغلظ ذلك  ،وكان جار عبد املطلب رجل هيودي ،شمس والد أيب سفيان

ب عليه حر ىغرأف ،اليهودي القول عىل حرب بن أمية يف سوق من أسواق هتامة

ة ل يطالبه بديوجع ،ترك منادمة حرب ،فلام علم عبد املطلب بذلك ،من قتله

 .ودفعها لبن عم اليهودي ،ومل يفارقه حتى أخذ منه الدية مئة ناقة ،اليهودي

وحبه للحق  ،وهذه القصة تكشف عن حب عبد املطلب للمستضعفني



| 

من  لن خيرج ،واهلل :يقولها نحن نقرأ عنه أنه كان و .وتطبيق حق اجلوار ،والعدل

 ،العقوبة فإذا خرج من الدنيا ومل تصبه ،م منه وتصيبه عقوبةقنتالدنيا ظلوم حتى ي  

 ة له يف اآلخرة.فهي معد  

دمتوكان أول من حفر زمزم بعد أن كانت  م ملا غلبهم هعىل عهد جر قد ر 

الدر  امالني من ذهب عليهزستخرج منها غاو ،فنفوهم عن مكة ،بنو بكر وغبشان

هي ووسبعة أدرع سواب   ،وسبعة أسياف قلعية ،واجلواهر وغري ذلك من احليل

فرضب  ،كان مضاض اجلرمهي قد خبأها يف قعر هذه البئر سيوف ودروع

فكان  ،ورضب متثايل الغزالني حلية للبيت احلرام ،األسياف وجعلها بابًا للكعبة

 ويف ذلك يقول: ،ه الكعبةب أول ذهب حليت

 

 وامتدحت عمل عبد املطلب يف جمالسها. ذلك كربت قريشأو 

سقى  وملا ،وأقام السقاية والرفادة للحاج ،أول من سقى املاء بمكة عذباً  كام أنه

لك ويف ذ ،من اهلل وسقى الناس من زمزم سقياً  ،زمزم ترك السقي يف احلياض

 يقول:

 

يف اجلاهلية  ن  إن جدي عبد املطلب س  « :قال أنه وروي عن النبي حممد|

 :مخس سنن أجراها اهلل عز  وجل يف اإلسالم



  

نكُِحوْا َما َوالَ تَ ﴿ يف سورة النساء: تعاَلفقال  ،األبناء م نساء اآلباء عَلحر   األوَل:

ُه َكاَن َفاِحَشة  َوَمْقتإال   َنَكَح آَباُؤُكم ِمَن النَِساء  .﴾َوَساء َسبِيل   ا  َما َقْد َسَلَف إِنَّ

 ال:يف سورة األنف تعاَلفقال  ،ق بهوتصد   ،هُ َس فأخرج ُخْ  ا  و د كنز الثانية:

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْعَلُموْا ﴿ َسُه َولِلرَّ ٍء َفَأنَّ هللِ ِ ُخُ َم َغنِْمُتم ِمن ََشْ َأنَّ

بِيِل إِن ُكنُتْم آَمنُتْم بِاهلل   .﴾َواْلََْساكنِِي َواْبِن السَّ

 وبة:يف سورة الت تعاَلفقال  ،ْلا حفر بئر زمزم سمها سقاية احلاج الثالثة:

َراِم َكَمْن آَمَن بِاهلل ِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  َأَ َعْلُتمْ ﴿ اِج َوِعَمَرَة اْلَْْسِجِد احْلَ  .﴾ِسَقاَيَة احْلَ

د اْلطلب وعب ،كانت الدية يف اجلاهلية قبل عبد اْلطلب عّشا  من اإلبل الرابعة:

 ،ئة من اإلبلفجرت يف قريش ويف العرب م ،ئة من اإلبلأول من سن الدية م

.ها وأقر    اإلسلم عَل ما كانت عليه بأمر من اهلل عز  و ل 

مل يكن للطواف بالكعبة اْلكرمة عدد معني عند قريش حول الكعبة  اخلامسة:

ذلك  عاَلتفأ رى اهلل سبحانه و ،فيهم عبد اْلطلب سبعة أشواط فسن   ،رفةـاْلش

 .»يف اإلسلم
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 أوالد عبد املطلب
ومفزع قريش يف  ،شيبة احلمد ـ ت عبد املطلب بن هاشم بن عبد منافما

قد بل  يف وكان  رشيف قريش وسيدها. ـ وهو مورهم يف ال  ؤوملج ،النوائب

فقد كان ذكره يمل صحراء العرب من  ،يبلغها أحد العرب مجيعًا منزلة ملقريش و

 ًا وعبريًا.ذها شيها إىل جنوبي  شامل

وست  ،ف من األبناء عشةوخل   ،ئة واألربعني عاماً ناهز امل مات عن عمر

 :نسوة

وهو املساعد األيمن ألبيه عبد  ،ىاحلار ، وهو بكر أبيه وبه كان يكن   :األول

 ب بن جحري.دأمه سمراء بنت جن .املطلب عند حفره بئر زمزم

وإليه  ،كان رئيسًا يف قريش .ى أبا طاهرويكن   ،: العباس بن عبد املطلبالثاين

ني وإليه تنسب دولة ب ،شهد يوم حنني .عامرة املسجد احلرام وسقاية احلاج تكان

ب جناب بن كلي ابنةيلة ثأمه ن .ودفن بالبقيع ،من اهلجرة 32تويف عام  .العباس

 ،األمة حربله من األبناء تسعة من الذكور أكربهم عبد اهلل بن العباس ، وبن مالك

 ،له النبي| اوقد دع ،لد قبل اهلجرة بثال  سننيو   ،وكان رجاًل عاقاًل فقيهاً 

بن عباس يمل دنياه علاًم اوعاش  .»مه التأويلوعل   ،يف الدين هُ هْ قِ اللهم فَ « :فقال

ي للقاء عويف عامه احلادي والسبعني د   .ر بني الناس عبريه وتقواهـوينش ،وحكمةً 

ويف  ،سنياحلسن واحلربه بعد أن كف برصه من البكاء عىل اإلمام عيل وولديه 

 ذلك يقول:



  

مكة عقد ب الذي وهو صاحب حلف الفضول ،الزبري بن عبد املطلب الثالث:

 قال فيه الزبري: ،رة املظلومـلنص

وقد شارك رسول اهلل| يف هذا احللف الذي ضمن حقوق املظلومني 

ز فيها ويعت ،وقد نقلت عنه عبارات كثرية يشيد فيها بذلك احللف .وحياهتم

عان حلفا  لو دعيت دلقد شهدت يف دار عبد اهلل بن  « :قال| .بمشاركته فيه

وهو طفل صغري  ،ص رسول اهللوالزبري هذا كان يرق   .»به يف اإلسلم أل بت

 ويقول:

ا   بن عمران بن خمزوم. ذفاطمة بنت عمرو بن عائ فهي أمهأم 

 وأم ،ه من الرضاعةووأخ |،عم رسول اهلل ،محزة بن عبد املطلب :الرابع

هل ج اأبأن وسبب إيامنه  .ويعد من أوائل املسلمني .عم ألم اآلخر ةكل منهام ابن

وملا رجع محزة من قنصه  ،فشتمه ونال منه ،برسول اهلل| وهو عند الصفا مر  

قد ل ،بن أخيك حممد من أيب احلكم بن هشامالو رأيت ما لقي  :قالت له زوجته

 .وبل  منه ما يكره ،ذاهآشتمه و

عبة وخرج مرسعًا إىل الك ،ه وثبتها عىل كتفهسيده إىل قو ومد   فغضب احلمزة  
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 ،قوسه ستل  او ،فأقبل نحوه ،فوجده يف املسجد بني نفر من سادات قريش ،يف طلبه

اعة فقام مج ؟وأنا عىل دينه ،أتشتم حممداً  :وقال ،ورضبه عىل رأسه فشجه وأدماه

بن أخيه امت تفإين قد ش ؛دعوا أبا عامرة :فقال ،جهل اروا أبـمن بني خمزوم لينص

 وأهنته.

 يل اهلل ما أحب أن  فو ؛أظهر دينك ،أخي بنيا :وعاد محزة إىل النبي| وقال

 فكان يسمى أسد اهلل وأسد رسوله. .وأين عىل ديني األول ،السامءته ما أظل  

أمه هالة ابنة أهيب بن عبد و ومات شهيدًا بواقعة أحد. ،شهد بدرًا وأحداً وقد 

 مناف بن زهرة بن كالب بن كعب بن لؤي.

 ـ عة مالهوس ،لكثرة خريه ـ يداقغويلقب بال ،املقوم بن عبد املطلب اخلامس:

يب هوابنة  ةأمه هال ند.بنتًا واحدة اسمها هإل   بمات ومل يعق   .اسمه نوفل :وقيل

 بن عبد مناف بن زهرة.

سمه ا :وقيل ـ بتقديم اجليم ـ لجح :وقيل ـ بتقديم احلاء ـ حجل السادس:

 وأمه أيضًا هالة ابنة وهيب بن عبد مناف بن زهرة. .املغرية واحلجل لقب له

 يلة ابنة جناب بن كليب.ثأمه ن رضار بن عبد املطلب. السابع:

حلسن  ؛أبوه عبد املطلب بأيب هلب اهكن ،عبد العزى بن عبد املطلب الثامن:

ان وك ه تشق كأهنا هليب النار.اكان وجهه وجبينه ووجنت .ونضارة لونه ،وجهه

ام يستطيعه ه بئمبالغًا يف إيذا ،ًا يف تكذيبهر  ـمص ،شديد العداوة للنبي حممد|

 من قول وفعل.

 يكونوا ولو مل | ـعىل محاية الرسولـ  بقيادة أيب طالبـ  أمجع بنو هاشموملا 

وحالف عليهم  ،خوتهإخرج أبو هلب عىل  ـ تلبية لدافع العصبية القبلية ؛عىل دينه

 ؛عهميقريشًا. وكان مع قريش يف الصحيفة التي كتبوها ملقاطعة بني هاشم وجتو



  

 ،أروى بنت حرب بن أمية ـ يله أم مجتومىض هو وزوج .اً وا هلم حممدمكي يسل

وعىل  ،يثرياهنا حربًا شعواء عىل النبي حممد| ـ سفيان عمة معاوية أخت أيب

 الدعوة اإلسالمية.

ع فكانت أم مجيل جتم ،وكان بيت أيب هلب قريبًا من بيت رسول اهلل|

املسد ترد  فنزلت سورة ،وتضعه ليالً يف طريق حممد| لتؤذيه ،الشوك يف النهار

ٍب َوَتبَّ ﴿ :املعلنة من أيب هلب وامرأته القذرة احلرب عىل هذه َما  * َتبَّْت َيَدا َأيِب ََلَ

ٍب  ا  َسَيْصََل َنار*  َأْغنَى َعنُْه َماُلُه َوَما َكَسَب  َطِب *  َذاَت ََلَ اَلَة احْلَ  يِف *  َواْمَرَأُتُه ََحَّ

َسدٍ   .﴾ِ يِدَها َحْبٌل ِمن مَّ

خصوصًا ملا انتشت هذه السورة وما حتمل  ـ وجن جنوهنا ،ت أم مجيلرعوذ

ول ل هلا أن رسخي  و ـ يثري السخرية ألم مجيل وزوجها وتصوير ةمن هتديد ومذم

ل  ،مماً ذوتسميه م ،به لتذمهفعمدت هي تقرض الشعر  ،اهلل| هيجوها بالشعر

 تقول:، فحممداً 

 

 ـ     فدخلت احلرم ،وأقبلت تطلب رسول اهلل ،من احلجر اً بيدها فهروأخذت 

خذ اهلل فأ ،فأقبلت إليه ـ بكر وومعه أب ،وكان رسول اهلل| جالس عند الكعبة

د بلغني أنه ق ؟أين صاحبك حممد ،يا أبا بكر :فقالت ،النبي| ببرصها فلم تر  

 :يقول البصريي .ا الفهر ذلو وجدته لرضبت ب ،والعزى تالوالف ،هيجوين
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لقبه و ،اسمه كنيته أبو طالب :وقيل .عبد مناف بن عبد املطلب التاسع:

ل رسول كف ×.والد اإلمام عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني .وذو الكفل ،الكفيل

 ،فقام هذا العم بحضانته ورعايته خري قيام ،اهلل| بعد وفاة جده عبد املطلب

 وثامنية شهور وأيام. ،ومات مؤمن قريش وعمر النبي حممد تسع وأربعون سنة

م والد مسل طالب وهو أكرب أولده وبه كان يكنى، وعقيل :وله من األبناء أربعة

بن عقيل شهيد الكوفة، وجعفر والد عبد اهلل بن جعفر، واإلمام عيل والد احلسن 

وبني كل واحد منهم وبني اآلخر عش سنني، وأمه فاطمة ابنة  ^.واحلسني

 بن عمران. ذعمرو بن عائ

رسول الوالد  .عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف العارش:

هو بني غاله املوت ووالذي  ،الثاين املفدى بمئة من اإلبلوهو الذبيح  ،املصطفى

ملرة ومل يقبل فيه هذه ا ،األقوال أرجحودفن هناك عىل  ،أخواله بني النجار بيثرب

ولبست مكة كلها  ،ووجد عليه عبد املطلب وإخوته وأخواته وجدًا شديداً  .فداء

أمه و املنون غريبًا وملا ينزع عنه ثوب العرس. يد ثوب احلداد عىل فتاها الذي غالته

 بن عمران. ذفاطمة ابنة عمرو بن عائ

  هن: وست نسوة

 ذأمها فاطمة ابنة عمرو بن عائ .أم حكيم البيضاء بنت عبد املطلب هن:أوال

 منها: ،هلا قصيدة يف رثاء أبيها عبد املطلب .بن عمرانا

 

 



  

ن ب ذأمها أيضًا فاطمة ابنة عمرو بن عائ .عاتكة ابنة عبد املطلب الثانية:

 هلا قصيدة يف رثاء أبيها عبد املطلب: .عمران

 

 .ن عمرانب ذأمها أيضاً فاطمة ابنة عمرو بن عائ .أميمة ابنة عبد املطلب الثالثة:

 هلا قصيدة يف رثاء أبيها عبد املطلب:

 

ن ب ذوأمها أيضًا فاطمة ابنة عمرو بن عائ ،أروى ابنة عبد املطلب الرابعة:

 هلا قصيدة يف رثاء أبيها عبد املطلب: .عمران

 

ن ب ذأمها أيضًا فاطمة بنت عمرو بن عائ .برة ابنة عبد املطلب اخلامسة:

 هلا قصيدة يف رثاء أبيها عبد املطلب: .عمران

 

 .أمها هالة ابنة أهيب بن عبد مناف بن زهرة .صفية ابنة عبد املطلب السادسة:

 ي أباها:ثهلا قصيدة تر
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 عبد املطلب سبع خصال محيدة: يأعطى اهلل بن :بن عباسا حرب ال مة يقول

 .الصباحة، والفصاحة، والسامحة، والشجاعة، والعلم، واحللم، وحب النساء

مل يكن يف العرب بنو أب مثل بني عبد املطلب أرشف منهم ول  :وقال الكعبي

 مرة بن حجل: قال ، وفيهمتشب أنوفهم قبل شفاههم ،شم العرانني ،أجسم

 

 ستة:إل   ومل يعقب من أبناء عبد املطلب العشة 

 عبد مناف بن عبد املطلب له من الولد أربعة: ،أبو طالب أوال :

 .وبه كان يكنى ،طالب ـ1

 .عقيل بن أيب طالب ـ2

 .جعفر بن أيب طالب ـ3

 .اإلمام عيل بن أيب طالب ـ4

 .وأمهم فاطمة بنت أسد

 له من الولد عشة: ،العباس بن عبد املطلب بن هاشم ثانيا :

 .وبه كان يكنى ،الفضل بن عباس ـ1

 .عبد اهلل بن عباس املعروف بحرب األمة ـ2

 .د اهلل بن العباسيعب ـ3

 .معبد بن العباس ـ4



  

 .قثم بن العباس ـ5

 .عبد الرمحن بن العباس ـ6

 .ة الكربى بنت احلر  بن حزنلبانأمهم أم الفضل و

 .وأمه من هذيل ،احلار  بن العباس ـ7

 .كثري بن العباس ـ 8

 .د أم ولاموأمه ،متام بن العباسـ 9

 صه ويقول:وكان أبو العباس حيمله ويرق   ،متام آخر أولده :وقيل

 

 ،ولدان :له من األبناء ثالثة .محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ثالثا :

 وبنت:

 .وبه كان يكنى ة،عامرة بن محزـ 1

 .يعىل بن محزةـ 2

هاجرن إىل املدينة برفقة اإلمام  اليتوهي من الفواطم ال ،ةزفاطمة بنت محـ 3

 ×.عيل بن أيب طالب

 ،ضولصاحب حلف الف ،الزبري بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد املناف رابعا :

 عبد اهلل بن الزبري.، وهو: له من األبناء ولد واحد ،ويكني أبا طاهر

ب. ويكنى أبا هل ،عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف خامسا :

 وبنت: ،ثالثة ذكور :له من األبناء أربعة

 .عتبة بن عبد العزىـ 1

 .معتب بن عبد العزىـ 2
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 .عتيبة بن عبد العزىـ 3

 .درة ابنة عبد العزى ـ4

 .ىأو عور ،وتسمى أروى ،سفيان أمهم أم مجيل ابنة حرب ابن أمية أخت أيبو

ا  عتبة زوجته  فرضب ، رقية وأم كلثومرسول اهلل يتزوجا بنت فقد عتبة وعتيبةأم 

فدعا عليه فافرتسه األسد  بعد إعالنه الدعوة، ها رسول اهلل|اوشتم أب

 بالزرقاء من أرايض الشام.

عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف الذبيح الثاين املفدى  سادسا :

 ،سيد ولد آدم ،حممد بن عبد اهلل ، وهو:له من األبناء ولد واحد ،بمئة من اإلبل

 .وأفضلهم نسباً  ،وأرشفهم حسباً 

 



 

 

 حممد يف كفالة عمه
رشيف مكة  .. يده يد جده عبد املطلب األمينةتتسلمحتى مل يربح ذلك اليتيم 

لذي ا وعظيمها الذي وجد يف هذا الوليد اجلديد خلفًا لبنه الفقيد الغايل عبد اهلل

 لتواصل رعايته بعيدًا عن آثار اليتم وذكريات املايض. ؛وأملاً  ًى مل قلب أبيه أس

فغيب شخص جده  ،لكن املوت عاجله ،وتفيأ الصبي حممد ظالل جده احلنون

 فعادت أشباح اليتم برضاوهتا لتخيم عىل، سنوات عبد املطلب عنه وعمره ثامين

اة سد الثغرة التي حدثت يف حييل ؛رع أبو طالب عمه الكريمـيسو .حممد من جديد

ه وصية ثحيث ور   ؛يؤدي وصية أبيه عبد املطلب بشأن حبيبه حممدلو ،بن أخيها

إذا أنا قضيت نحبي أن  ،نظر يا أبا طالبا«: خالدة ما دامت الساموات واألرض

ر أن انظ، ومل يذق شفقة أمه ،تكون حافظًا هلذا الوحيد الذي مل يشم رائحة أبيه

ألنك  ؛كلهم وخصصتك به ين قد تركت بني  إف ،بمنزلة كبدكيكون من جسدك 

 .»من أمه وأبيهأخو أبيه 

 ،فوق رأسه انرفرفيوينتقل حممد إىل بيت عمه أيب طالب ليجد الراحة واحلنان 

قد حفظ أبو ل وكآبته التي نالته بعد فقد أمه وجده بعد أبيه. حزنه آلم فينسيانه

أبيه عبد املطلب رعاية تليق برجولته ابن أخيه ووصية  ىورع ،طالب العهد

 وأصبح حممد يعيش يف دار عمه أيب طالب. ،وبعظمته وسجاياه ،وبأرومته

ذ عبد املطلب  أوىصلقد  سالم يف فنارص اإل ،وصية أبيهابنه أبا طالب الذي نف 

اته املادية ر كل طاقوسخ   ،وواصل احلامية لبن أخيه بصالبة وإيامن ،حمنته وغربته

ه كان يؤثره بعطفومن هنا فإنه  ة ألجل حممد وديعة أبيه عبد املطلب.واملعنوي

 مل يكن حبه له بأقل من حبه ألبنائه بل قربه إليه أكثر منهم متامًا كامو ،ولطفه وحمبته
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 ،ائهويعامله معاملة أبن ،كان حيبه ويكرمهو كان يفعل أبوه عبد املطلب من قبل.

 وخيصه بالطعام دون أولده ويقول:

 

 ،بن أخيه كل الفضائل التي كان يعشقها ويقدسهاالقد أحب أبا طالب يف   

 عن ولقد عرب ،ريظها يف ولء منقطع النءوالتي رأى الرسول حممد| يرفع لوا

 كام عرب عنها بمواهبه الغنية يف شعره: ،ةحبه ذلك بإرادته الصلب

 

قه نفسه ته وفق ما تستحئ يدخر جهدًا يف تنشىل أبو طالب عىل نفسه أل  آلقد 

صطحبه يف ي ،فجعله رفيقًا له، وحسب ما يتناسب مع ملكته الشخصية ،الصاحلة

و ول يرتكه أبدًا ما دام يف البيت أ ،ويأخذه يف زياراته اخلاصة ،الجتامعات العامة

له أبى أن  ةوملا أراد السفر إىل الشام يف جتار ل يف أنحاء مكة وجوارها.حينام يتجو  

 ،داً ول أفارقه أب ،واهلل ل أخرجن إل معه :وقال ،يرتكه بمكة خوفاً عليه من قريش

 سنة. ةعش يتاثن :يربوقال الط ،ومئذر عمره تسع سنواتوكان ي



 

 

  الشام م  عمهيف سفره إىل ‘ حممدالنيب 

وذلك  ،ملا أمجع أبو طالب عىل السفر إىل الشام يف رحلة جتارية عىل عادة قريش

حيار أبو و ه يف رحلته.ترافقمطلب حممد منه  ،بعد كفالته حممد| بأربع سنوات

واملصطفى  ،وكان أبو طالب كثري التعلق باملصطفى ـ بن أخيهاطالب بامذا جييب 

 من رغملا عىل ،بن أخيهافتحركت عند أيب طالب خماوفه عىل ـ  كثري التعلق به

 فاملوافقة عىل محله معه إىل الشام ،ضه للخطاريل يريد تعر ، فهوعواطفه نحوه

 وإىل قساوة السري فيها. ،ضه إىل وعثاء السفر يف الصحراءتعر  

 ؟وهو ل يعرف من أمرها شيئاً  ،فهل يقدر هذا الغالم عىل حتمل تلك الصعاب

مل و ،ألنه خيشى عليه منهم ؛يكره أن خيرجه من مكة ملخالطة الناس كان كذلكو

صًا عىل وكان حري ،تطب نفسه أن خيرج من مكة ويبقيه فيها خوفًا عليه من قريش

 ،سالمته يف حني أن زوجته فاطمة بنت أسد كانت حترص عليه أكثر من صبيتها

 وترعاه ليلها وهنارها.

 ،لزيادة املحافظة عليه من جهة ؛كان متعبًا له أوىل فرأى أن السفر معه وإن

له ملواجهة أمور احلياة عىل أكثر من تؤه  التي سوف س بالتجارة وجلعله يتمر  

 صعيد.

 ،أدناه منهف ،بن أخيه فيام طلبا خيذل وعزم أل   ،وانتهى أبو طالب من التفكري

وأن يسكنه  ،مصماًم عىل أن يقيه بنفسه ،للرحيل ؤه عىل التهيُّ ثم استحث   ،لهوقب  

 وترحال. اف قلبه يف كل حل  غش

وله من العمر  ،وكانت هذه أوىل سفرات النبي حممد| مع عمه إىل الشام
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من احلواد  العظمى حصل ما حصل وفيها  ة،عش تااثن :وقيل ،تسع سنوات

 وغريه. اوته مع الراهب بحرينباملشرية إىل 

 ،الطوال وجيتاز املغارات ،البوادي والرباري والقفار ويسري ركب القافلة يقطع

رايض رى من أـحتى انتهت القافلة إىل بص ،بمدين ووادي القرى وديار ثمود اً مار  

نزلت عن ظهورها وا   ،ت اجلاملخنيوا   ،ويف برصى أوقفت الرحال الشام.

ب اثر اصطحآفقد  ،طالب اإل أب وقام كل واحد منهم بشؤونه اخلاصة ،األمحال

ل أن يفكر قب ،حرصًا عليه ـ اء السفرثكي يسرتيح من وع ؛إىل الظل حممد بن أخيها

ضوا رتيع فلم ،وتعلقه به ،وكان القوم يعلمون مقدار حبه له ـ بنفسه أو باآلخرين

 سبيله.

تقوم إىل  ،لة الظفبن أخيه اليتيم حتت شجرة وارافاستلقى أبو طالب بجانب 

فًا إىل رصمن ،ى حياته يف العبادةـقض ا،جانب صومعة يسكنها راهب يقال له بحري

ما  اً ريوكانوا كث غارقًا يف بطون الكتب يغرف منها ما يزيده علاًم ومعرفة. ،التأمل

ذلك  حتى كان ،مهم ول يعرض هلم بيشء أبداً فال يكل   املكان، ذلك يف ون بهيمر  

غاممة  معهم تظله ماً فرأى غال ،ريبًا من صومعته نظر إىل الركبنزلوا ق امفل ،العام

اء ثفلام نزلوا وذهب الغالم إىل تلك الشجرة ليسرتيح من وع ،من بني القوم

ت أي تدل ـ ورأى الشجرة قد هترصت ،وأظلت الشجرة ،تبعته الغاممة ،السفر

لقاء الرجل  ىلويسوقه إفأحس بدافع خفي يلح عليه  ،هلتظل   ـ أغصاهنا عىل الغالم

 وغالمه.

يا معش  :وأرسل إليهم يقول ،وأمر غلامنه أن يصنعوا ألهل القافلة طعاماً 

كم صغري   ؛روا كلكمـضحتوأنا أحب أن  ،لقد صنعت لكم طعاماً  ،قريش

ما  ،إن لك اليوم لشأناً  ا،يا بحري :فقال له رجل منهم .عبدكم وحركم ،كموكبري  

 ،صدقت :اقال بحري؟ فام شأنك اليوم ،وقد كنا نمر بك كثرياً  ،بنا كنت تصنع هذا



‘  

 فكم اليوم.يضولكني أحببت أن أ

 ه ـحلداثة سن ـ ف حممد من بينهموختل   ،فلام كان وقت الطعام اجتمعوا كلهم

يه تلك الشخص الذي رأى ف فلم ير   ،يف القوم افنظر بحري ،حتت ظل تلك الشجرة

 .تالصفا

نا ف مختل   :قالوا ؟ف منكم أحد عن طعاميأمل يتخل   ،يا معش قريش :فقال

ا فلام فرغو ،فجاؤوا به .ادعوه ليحرض طعامنا :فقال .غالم هو أصغر القوم سناً 

تني ما أخربإل   بحق الالت والعزى :فقال له أسألك ،أقبل عىل الغالم ،من الطعام

ألنه سمع قومه يؤمنون  ؛ل يؤمن با مع أنهسأله بالالت والعزى قد وـ  عام أسألك

ال تسألني باللت « :حممد له فقالـ  وهذا الغالم أحد أبنائهم لفون بأسامئهاوحي با

 ماإل   أسألك باهلل ا:فقال بحري .»ضهمغاهلل ما أبغضت شيئا  قط بفو ،والعزى شيئا  

 بحريا فجعل .»لكدا سل عم ب« ـ: بلهجته الصادق الواثق ـ فقال حممد .أخربتني

وحممد خيربه  ،وعن نومه ،وعن أمه ،وعن أبيه ،يسأله عن كل ما يتصل بحياته

ما عند  هفيوافق ما يقول يف الثانية عشة من عمره. اً ليس غالمو ،وكأنه شيخ جمرب

هو  :فقال ،فرأى خاتم النبوة كام هو يف كتبهم ،فنظر بني كتفيه ،من صفته ابحري

 هو واهلل.

ا هو م ،واهلل :فقال .ابني :قال ؟ما هذا الغالم منك :فقال له ،ثم أقبل عىل عمه

ما فعل  :قال .بن أخيافإنه  :لاق .أبوه حياً  نوما ينبغي هلذا الغالم أن يكو ،بابنك

 :قال .تتوفي :قال ؟فام فعلت أمه ،صدقت :قال .مات وأمه حبىل به :قال ؟أبوه

ن حذر عليه ماو ،مكة هأوصيك أن ترجع بابن أخيك إىل بلد له: قال . ثمصدقت

لغالم ن هلذا اائفإنه ك ؛له رشاً  ليبغوننه ما عرفت ماهلل إن رأوه وعرفوا فو ؛اليهود

م فإين ول تذهب به إىل الشا ،واحتفظ بذا الغالم ،به إىل بالده فأرسع   ،شأن عظيم
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 .أخشاهم عليه

وبعد أن تم اللقاء الذي أراده اهلل اجتهت القافلة من برصى إىل الشام حيث 

هنه ذيف و ،وقفل راجعًا بابن أخيه إىل مكة ،رع أبو طالب إىل بيع ما كان حيملهسا

 نصيحة الراهب ل تفارقه.

انت ولكن رعايته لبن أخيه ك ،عاد أبو طالب إىل مكة بامل غري وفري من جتارته

 وتشعره بالقناعة والطمئنان. ،ض عليهعنده تعو  

  



 

 

 م  عمه حممد يعود من سفره من الشام
ول عابئ بأموال األرض يصيبها  عاد أبو طالب من رحلته إىل الشام غري مبالر 

ذلك الفتى الذي عليه  ،بن أخيه عبد اهللاما دامت هذه ل توازي شعرة يف رأس 

قتله  يقدمون عىل سوف نالذي .. اليهودالسوء والغدراليهود له  محايته ممن يضمر

فيام لو عرفوا أنه هو صاحب الشأن العظيم والنبي الكريم كام قال له الراهب 

 .بحريا

 ءيف أجوا فيعيش ،بن الثانية عشة يرى اهتامم عمه الزائد بهاوكان حممد الفتى 

رايض  ،ويقيم قرير العني ،فيهنأ يف كنفه ئه،حبه الكبري الذي يفوق حبه ألبنا

لقد ور  أبو  سبب واحد وهو كثرة عيال عمه وقلة يده.إل   ل يزعجه ،النفس

 وخضع له ،امة أبيه عبد املطلبزع ـ مع أنه كان فقريًا ل يملك شيئاً  ـ طالب

وما ساد الناس  ،إن أيب ساد الناس فقريا  « :×يقول اإلمام عيل ،القريب والبعيد

 .»لهبفقري ق

ا م  أ ،كرعي األغنام ونحوها ،ف ابن أخيه حممد بأي عملولكنه مع فقره مل يكل  

ب من سفره مع عمه من الشام آبعد أن  اً بعض الروايات أن حممد يفجاء ما 

ىل العائلة ع لةال يكون عاكي ؛قراريطبانرصف إىل العمل يرعى األغنام إىل املكيني 

 يرة.هر فهذه من روايات أيب ،ال يزيد يف فقرها وحاجتهاوكي ،التي حتتضنه

و هريرة عي أبالغنم ألحد من املكيني كام يد   حممداً مل يرع  : إن يقول عامر بن يارس

ورعى إال   ما بعث اهلل نبيا  « :فيها عن النبي حممد| أنه قال ذكريف روايته التي 
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 :قال ؟وأنت يا رسول اهلل ـ: عىل حد زعم أيب هريرة ـ فقال له أصحابه .»الغنم

 .»نعم كنت أرعى الغنم عَل قراريط ألهل مكة«

رووا هذه الرواية ودونوها رووا إىل جانبها موقف جده  نمع العلم أن الذي

موفور  ًا، عزيزامواملراحل التي عاش فيها معه ،عبد املطلب وعمه أيب طالب

 الغايل   نانهئن يف سبيل راحته واطميبذل ،ل يفارقهام يف ليل أو هنار ،الكرامة

ته منذ طفول أدرك أهنام كاناقد ‘ كانو يف تتبع ذلك. ، ومها دائبانوالرخيص  

 ،ةيخ البشإىل أقصاه وحيد  حتولً يف تاري ،يرتقبان له مستقبالً هيز العامل من أقصاه

عيخيافان عليه  كانا وأهنام وطواغيت العرب وبخاصة بعد أن سمع  ،األديان مد 

 أبو طالب من بحريا وغريه بأن اليهود والنصارى يضمرون له السوء والغدر.

املرويات التي جتعل من مراحل صباه وشبابه أجريًا ألهل فكيف جيتمع هذا مع 

 ؟سويه ومجيع الناذو هيعيش مع املوايش يف السهول واجلبال بعيدًا عن أهل ،مكة

كان و ،ول مساءه صباحه النبي عن بيغ   وقد أكدت الروايات أن أبا طالب مل

فلم  يامولقد حد  أن طلبه يف بعض األ .وخياف أن يغتالوه ،هئحيرسه من أعدا

ني هاشم فبعث إىل ب ه.وه فقتلووظن أن بعض قريش اغتال ثائرته،فثارت  ،جيده

كل  فليأخذ ،اغتالت حممدًا فقتلته اً أظن أن قريش ،يا بني هاشم :وقالومجعهم 

 ،إىل املسجد حيث سادات قريش جلوس مض  ليو رمةواحد منكم حديدة صا

 وأنا أخرج يف طلب ،وجيلس كل واحد منكم إىل جنب عظيم من عظامء قريش

معي ليس حممد وإن عدت و، أمراً  ن  حممد معي فال حتدث  حممد؛ فإن عدت و

 .واحد منكم الرجل الذي إىل جانبه من سادات قريش فليرضب كل  

وجلس كل واحد منهم إىل جانب رجل من سادات  ،ومضوا إىل املسجد

يصيل  فوجده يف أسفل مكة قائامً ، بن أخيه حممدامىض أبو طالب يف طلب و ،قريش

أيت قد كدت ت ،بن أخي يا :وأخذ بيده وقال ،لهفوقع عليه وقب   ،إىل جنب صخرة



  

قف فو، م جلوس عند الكعبةهيوجاء به إىل املسجد وقريش يف ناد .عىل قومك

 ،وهفخفت أن تكونوا كدمته حممداً فلم أر   تإين طلب ،يا معارش قريش :عليهم وقال

إن جئت وليس حممد  :وقلت هلم ،فأمرت هؤلء الفتية أن جيلسوا حيث ترون

لو كان  فيه وذين  أستي فليرضب كل واحد منكم صاحبه الذي إىل جانبه ول ،معي

عه فكشفوا فإذا كل واحد منهم م ،اكشفوا عام يف أيديكم :قال لفتيانهثم  هاشميًا.

يعني  ـ ي ورب هذه البنية: إقال ؟وهل كنت فاعالً  :فقالوا له ،صارمة ةحديد

فقال له  .منحن وأنت ىتفاننحتى  اً بقيت منكم أحدأفو اهلل لو قتلتموه ما  ـ الكعبة

 وأنشد يقول: ،قال هو كذلك .لقد كدت تأيت عىل قومك :أحدهم

 

 نادرًا يف ،يف األولد أخيه فذاً بن اوهو يرى  ـ ىل أبو طالب عىل نفسهآلقد 

وحسبام  ،وفق ما تستحقه نفسه الصاحلة تهئتنشخر جهدًا يف أل يد   ـ الصفات

 ،امةيصطحبه يف الجتامعات الع ،فجعله رفيقاً  ،ناسب مع ملكاته الشخصيةتي

ول يف أو حينام يتج ،ول يرتكه أبدًا ما دام يف البيت ،ويأخذه يف زياراته اخلاصة

 كة وجوارها.أنحاء م

ف إىل رـوانص ،املجتمع الذي عاش فيه ئنشأ حممد بعيدًا عن مساووبذا فقد 

املفاهيم السامية واألعامل اجلليلة، حتى كان له من اخللق العظيم الذي يدفعه إىل 
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 تقديم نفسه والسمو با عىل عمل اخلري وسلوك طرق الصواب.

جامع ذهب إليه وشارك فيه ما  قه أنه إذا رأى قومه عىل أمرر ل  كان من خ  لقد 

راه ولذلك ن ؛أو يتوانى عن دعوة حق ،وسعته املشاركة من غري أن يرىض بباطل

عىل يشارك يف سد املنافذ مع عمه كي  ؛يندفع عندما وقعت حرب الفجار

 وكام شارك يف .ومنع القتتال يف موسم احلج خالل األشهر احلرم ،ريناملتهو  

 فقد شارك أيضًا يف ريعان الشباب يف حلف، صلحاً ووتسوية ة ئحرب الفجار هتد

 الفضول.

 ه يف حياته.فإنه مل ينس   ،ر فيه هذا احللفشدة ما أث  لو

  



 

 

 

 حممد يف بيت عمه أبي طالب
ويرتعرع حممد يف بيت أيب طالب الذي كفل النبي من يوم وفاة عبد املطلب 

وكان هو وزوجته السيدة فاطمة ابنة أسد  ه إىل أهله وولده.وأخذه إىل بيته وضم  

مد| خدمة النبي حم يف سبيللن كل ما يف وسعهام ذيب بن هاشم بن عبد منافا

والعناية  ،هنام كانا يفضالنه عىل أولدمها يف املطعم وامللبسإحتى  ،والرتفيه عنه

 يقول: ،واخلدمة

 

مثلة فهو يتمتع بشفقة األبوة مت ه،فكان| يتذوق طعم احلنان بأحىل صور

وبحدب األمومة متمثلة بشخص زوجة عمه فاطمة ابنة  ،بشخص عمه أيب طالب

م التي احتضنته كام احتضنت وليدها عليًا من حني وأسد التي وجد فيها األم الرؤ

ها وجعلته نصب عيني ،أنزلته من قلبها منزلة األحشاء ، وقدعمه أبو طالب ه  ل  ف  ك  

وتذهل عن كل يشء حتى  ،ول تفقد شخصه ،ا حلظة مل يغب مثالهإن غاب عنه

إصالح شأنه، و وتنظيفه وتلبيسه وتدهينه وتعطريه هفتشتغل بتغذيته وغسل ،حيرض

ن وكانت ل تغفل عنه ول ع وتوسيده ومتهيده. وإذا كان الليل اشتغلت بفرشه

 سنوات. خدمته حلظة يف ليل ول يف هنار من يوم كان عمره ثامين

وجد لذة األلفة والنسجام  ،وإىل جانب هذه اللذة التي ذاق طعمها حممد

 توته.ووجد فيه خري صفي له يف ف ، طالبيبالروحي بينه وبني ابن عمه عيل بن أ

أيام  تلك التي رعته ،أمه آمنة ابنة وهب يف شخص فاطمة ابنة أسد ‘لوقد متث  



| 

فكان يسميها أمي،  ،أماً وكانت له من بعد أمه  ،صباه يف بيت عمه أيب طالب

 .»هي أمي بعد أمي« :عنه أنه قال ىويرو

وكانت من السابقات إىل  ،له عىل أبنائها عيل وعقيل وجعفروكانت تفض  

 ومن فضليات النساء. ،اإليامن

وكانت يف عدد املسلمني مجيعًا  ،أدركت معنى اإلسالم وأسلمت قبل غريها

 وبايعت ،من املسلمني واملسلامت، أي أهنا أسلمت بعد عشة ةعش ةاحلادي

رسول اهلل|  إىلوهاجرت  من املسلامت. ءاس| قبل كل الناً الرسول حممد

 من مكة إىل املدينة املنورة مشيًا عىل األقدام.

ويبال  يف إكرامها وإعزازها وتبجيلها  ،هاوكان رسول اهلل| شاكرًا لرب  

بها بذلك رشفًا ل يعادله وحس .أمه اويدعوه ،ويثني عليها كثرياً  ،واحرتامها

 رشف.

يم عبد اهلل يف أحضان عمه وزوجته فاطمة ل يشعر بالغربة بني تل يظو

ووجد منها من احلرص والرعاية  م والفقر.ول حيس بمرارة اليت ،األربعة اأولدمه

 عليهام. فوق ما يتصوره إنسان من أبوين مع وحيد عزيزر 

ي تب والقحط الديف سنني اجل ـ كانتوبل  من حرص فاطمة عىل حممد أهنا 

وتطعمه  ،روريـحترم أولدها من القوت الض ـ مات فيهام الناس جوعًا وعطشاً 

قه وأرسعت إىل تصدي ،وترعرع ت تعامله بذه املعاملة إىل أن شب  واستمر   ،إياه

واإلخالص له يف الرس  والعالنية هي وزوجها وأولدها منذ أن  هواإليامن برسالت  

 يدعو الناس إىل عبادة الواحد األحد. أبد

م وهو الويف الكري ـ ومل يكن رسول اهللوماتت يف السنة الرابعة من اهلجرة، 

لينسى هلا مواقفها التي أنسته فقد أبيه وأمه  ـ م الناس الوفاء واإلحسانالذي عل  



  

 .»اليوم ماتت أمي« ـ: والدموع تنهمر من عينيه ـ فلام ماتت بكاها وقال، هوجد  

وأمر  ،األرض ام  به عنها هو أوملا توفيت كفنها رسول اهلل| يف قميصه ليدر

 ،دهوأتم حفره بي ،فلام بلغوا اللحد نزل النبي| بنفسه ،من حيفر قربها

اللهم اغفر ألمي فاطمة « :وقال ،وصنع ما مل يصنعه بمسلم قبلها ،فيه هاوأضجع

رأيناك  ،يا رسول اهلل :فقيل .»ووسع عليها مدخلها ،ولقنها حجتها ،ابنة أسد

 لتلبس من ثياب ؛ألبستها قمييص« :فقال| ،ه بأحد قبلهانعصنعت شيئًا مل تص

هنا إ ؛من من ضغطة القربأجعت يف قربها ليوسعه اهلل عليها فتطوأض ،اجلنة وحللها

يت يما ح ،وال أبر يب منها ،كانت من أحسن خلق اهلل صنعا  يل بعد عمي أيب طالب

 .»التجأت إليهابيتم منذ أن 

 رى من دذ  وقد تغ ،كون املرتىض ولدها هو فإذا أضفت إىل هذا الفخار فخاراً 

 خري النساء.من هنا إ :لاقلنا بال جد صدرها،

  



 



 

 

 

 محاية أبي طالب البن أخيه
م وأنفذه ،وزعيمهم بعد أبيه عبد املطلب ،كان أبو طالب أوجه وجهاء قريش

وكان من  ،واشتهر عنه أنه مل يذق طعم اخلمر طوال حياته. وأحكمهم رأياً  ،كلمة

اع حتى استط ،نفوذه عىل قريش  بسطعىل ساعدهالذكاء والدهاء وقوة اإلرادة ما 

مع أنه كان  بن أخيه حممدًا من أعدائه، فلم ينله أذاهم طوال حياته.اأن حيمي 

 وهم   ،ما ظهر رسول اهلل| ببعثتهعندحيارب دينهم، وقد نال جهدًا عظياًم 

جيهر به من حتقري  ونادوا بكراهة ما كان ،مشكو قريش وكفارها بمعارضته

وه فام نال ،عىل أنه استطاع أن حيميه منهم آهلتهم، وتعظيم اإلله الواحد األحد.

 يقول الشيخ جعفر النقدي يف قصيدته: .بأذى يف كل حياته

 

ي ـولقد اتفقت الكلمة عىل أنه لول أبو طالب وزوجته وابنه اإلمام عيل لقض

  .ول أثر   ومل يكن لإلسالم عني   ،عىل دعوة حممد يف املهد
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وأول قوة دعمت اإلسالم  ،لقد كان بيت أيب طالب أول نواة يف حقل اإلسالم

 ر كلمة احلقـالعامل الوحيد لنشي اإلسالم، لقد كان بيت أيب طالب هو بون

ة تلك رازؤكام أن شبله اإلمام أمري املؤمنني خلفه يف م ،هتاودع أركان تيثبتو

  يف سبيلها.يناتفوال ،الدعوة

 وعيل بن أيب ،ونشب اخلمر ،كنا نعبد احلجارة :عن حذيفة بن اليامن قال

 ، وهناراً النبي حممد ليالً  مع يصيل   ،طالب من أبناء الرابعة عشة عامًا قائم يعبد اهلل

 ديد:بن أيب احلايقول  .عنه ل غريه وغري أبيه وعيل يذب   ،وقريش تسافه حممداً 

 

 ونارصًا له عىل ،له يف أمره اً وحرز ،فأبو طالب كان عضد الرسول املصطفى

 .قومه

ىل خرج النبي ذات يوم إ وا:روى أهل السري قال :يقول القرطبي يف تفسريه

فناء وكانت قريش جلوس ب ،قدميه عند املقام وقام يصيل فصف   ،الكعبة ليصيل

بن اام فق ؟من يقوم إىل هذا الغالم ويفسد عليه صالته :فقال أبو جهل ،الكعبة

وأقبل  ،فانفتل النبي من صالته ،فلطخ به وجه النبي ،رثًا ودماً فوأخذ  ىالزبعر

من فعل بك  :قال .»؟عل يبما فُ  إَل ترى الأيا عم « :وقال ،إىل دار عمه أيب طالب

ومل  :فقال .»؟من أنا ،يا عم« :ويف رواية قال له .»ىعبد اهلل بن الزبعر« :قال ؟هذا



  

 فقص عليه القصة. ؟بن أخي يا

وأخذ سيفه ووضعه  ،فقام أبو طالب .»باألبطح« :قال ؟وأين تركتهم :فقال

 ىى أتمعه حت ىومش ـ وقد بان الغضب يف وجهه ـ وأخذ بيد ابن أخيه ،عىل عاتقه

جعل  ،طالب قد أقبل وسيفه عىل عاتقه افلام رأوا أب ـ وهم يف جملسهم ـ إىل القوم

ن قام منكم ئورب هذه البنية ل ،مكانكم :فقال أبو طالب ،القوم ينهضون ليتفرقوا

 ؟يا بني من الفاعل بك هذا :فقال ،منهم ادن ىحت وافقعد .رجل جللته بسيفي

فلطخ به وجوههم  ،رثًا ودماً ففأخذ أبو طالب  »ىعبد اهلل بن الزبعر« :فقال

من « :يسألتن :وقال ،ثم التفت إىل ابن أخيه ،م القولهل وأساء ،وحلاهم وثيابم

 .»ا؟أن
 

 



 

 



 

 

 

 إميان أبي طالب

 

 نييعبد اهلل بن محزة احلس

واملحبة إليه والنرصة له  ،لرسول اهلل| ئهلقد اشتهر أبو طالب بول

 قول:وي ،وكان حيميه ويؤيده وما يساوره يف صدقه أدنى ريب ،والتصديق به

 

لب إن يف شعر أيب طا :(رشح البخاري)قال اإلمام عبد الواحد السفاقيس يف 

ه به ربملا أخ ،ثبع  هذا دلياًل عىل أنه كان يعرف نبوة النبي حممد| قبل أن ي  

 ه.رغستسقاء به يف صومنه ال ،شأنه مع ما شاهده من أحواله نبحريا وغريه م

قدمت مكة وهم يف  :قال بن عساكر يف تارخيه عن جلهمة بن عرفطةاأخرج و

 ،عمد الالت والعزىأ :قحط شديد من احتباس املطر عنهم فقائل منهم يقول

جيد  ،حسن الوجه ،فقال هلم شيخ وسيم .ثة األوىلالالث ةعمد مناأ :ومنهم يقول

ك عنيت كأن :قالوا ؟وساللة إسامعيل ،براهيمإوفيكم بقايا  ،تؤفكون ىأن ي:الرأ

 .نعم :قال ؟أبا طالب

 ،فطرقوا عليه الباب ،وقمت معهم ،فقاموا بأمجعهم .ليهإ ابنفقوموا  :قالوا

فهلم  ،وأجدب العيال ،لقد أقحط الوادي ،يا شيخ قريش :فقالوا له ،فخرج إليهم

 .لنا تستقيل
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 ،وتبعه الناس ،ت عنها سحابةفخرج أبو طالب ومعه غالم كأنه الشمس جتل  

ذ أبو طالب ذلك الغالم وألصق ظهره وأخ ،فقصد الكعبة ،فجاء حتى دخل احلرم

أقبل السحاب ف ،ورمقها بطرفه كاملترضع ،فرفع الغالم إصبعه إىل السامء ،بالكعبة

وأخصب النادي والبادي بربكة النبي  ،الوادي قواغدود ،من هنا وها هنا

 .حممد|

هم رجعل أبو طالب يذك   ،ية حممد| بعد البعثةذت قريش عىل أوملا متاأل

 ويقول: ،عليهميده وبركته 

 

 حممدًا|، توالت األخبار أن أبا طالب كان حيب النبي :قال الربزنجي

أمر أولده وي ،ويصدقه فيام يقوله ،ويعينه عىل تبلي  دينه ،رهـوحيوطه وينص

وهذه األخبار رصحية يف أن قلبه طافح وممتلئ  .رتهـباعه ونصت  اكجعفر وعيل ب

 .باإليامن بالنبي حممد|

نه إذا لك ،إىل حد حمدود ةإن القرابة والرحم تبعثان إىل املحاما :ل األمينياقو

ف ناك يقفهـ  وهو أحب الناس إىل والدهـ  بلغت حد التضحية بولد كأمري املؤمنني

مه يفين ،لةىل القتل كل ليإض ابنه هل الوالد أن يعر  سفال يست ،التفاين عىل موقفه

 أن يكون مندفعًا إىل ذلك بدافعإل   بن أخيهاويستعوض به  ،ىعىل فراش املفد  

 وهو معنى اعتناق أيب طالب للدين احلنيف. ،ديني

البيات  |ما خياف أبو طالب عىل رسول اهلل اً كثري :قال أبو جعفر يف أماليه

له  فقال ويضجع ابنه عليًا مكانه. ،فكان يقيمه لياًل من منامه ،رف مضجعهإذا ع  



  

 فقال له أبو طالب:. »يا أبتي إين مقتول ال ُمالة« :عيل ليلة

 

 فأجابه عيل يقول:

 

اف وكان خي ،أن أبا طالب طلب النبي يومًا فلم جيده (هنج البالغة)وي يف ور  

 ـ   وكان النبي| ،ومعه ابنه جعفر ،فخرج يف طلبه ،يغتالوه أن عليه من قريش

إذا حرضت الصالة خيرج إىل شعاب مكة ومعه عيل  ـ كام ذكر بعض أهل العلم

يان الصالة فيصل متخفيًا عن أبيه أيب طالب. ـ وعمره تسع سنني ـ بن أيب طالبا

 ار عليهام أبو طالب ومهثفع ،فإذا أمسيا رجعا ومكثا ما شاء اهلل أن يمكثا ،فيها

قال ف ؟ما هذا الدين الذي أراك تدين به ،بن أخي يا :فقال لبن أخيه ،يصليان

 .»ودين أبينا إبراهيم ،ودين رسله ،ودين ملئكته ،هذا دين اهلل ،أي عم« :حممد

آمنت  ،يا أبتي« :قال ؟أي بني ما هذا الذي تعمله :والتفت إىل ابنه عيل وقال

 :ه لهفقال .»وصليت معه هلل واتبعته ،قته بم  اء بهوصد   ،ُممد اهلل باهلل وبرسول

 وأنشد يقول: ، إىل خريك إل  ما إنه مل يدع  أ ،الزم ابن عمك
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 فقام إىل جنب عيل .بن عمك يا بنياصل جناح  :ثم التفت إىل جعفر وقال 

لوا عىل وأقب .فهي أول صالة عقدت ،وختلف عيل وجعفر ،النبي فتقدمهام فأحس  

 وهو يقول: ،وانرصف أبو طالب مرسوراً  ،أمرهم حتى فرغوا

 

سناده عن سعيد بن جبري عن عبد اهلل بن عباس إأخرج الصدوق يف األمايل بو 

 :الق ؟أخربين عن أيب طالب هل كان مسلامً  ،يا بن عم رسول اهلل :لهأأن رجاًل س

 وهو القائل:وكيف مل يكن مسلاًم 

 

وا اإليامن وأظهروا إن أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف حني أرس  

تاه آرك فـاإليامن وأظهر الش وإن أبا طالب أرس   ،تاهم اهلل أجرهم مرتنيآف ،الشك

 .اهلل أجره مرتني

  



 

 
 

 ‘ البشارة بالنيب

 ته:زيقال البوصريي يف مه

 

ائِيَل إيِِن َرُسوُل ﴿ :يف سورة الصفو  هللِ اَوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إرِِْسَ

َصِدق بَِرُسوٍل َيْأِِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه  ا  ْلَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبِّش  ا  إَِلْيُكم مه

ُد  ه وعىل كونه اساًم ل ،عنه بأمحد× دللة السياق عىل تعبري عيسىو ،﴾َأَْحَ

ول ويدل عليه ق، يعرف به عند الناس كام كان يسمى بمحمد ظاهرة ل سرتة عليها

 حسان:

 

البشارة التي احتضنتها الكتب املقدسة كتابًا بعد كتاب ليجدها  هي هذه 

 ثم إىل رسله رسولً بعد رسول إىل أن عهد اهلل ،املؤمنون بني أيدهيم يف أسفار اهلل

ن خالل ملكي يعلنها يف الناس ؛ ÷عيسى بن مريم :ه املختارينئبا إىل أحد أنبيا

ومثبتًا هلا  ،التعاليم الساموية التي أنزلت عىل قلبه صادعًا با عىل رؤوس األشهاد

 يف جوهرة العقد من رسالته الكريمة.

وها هو القرآن الكريم بعد قرون يف سلسلة الزمان حيفظ تلك البشارة مصدقًا 

 .طق با عن ربه عىل لسان السيد املسيحنهلا وحلاملها متامًا كام 

من  ئة وألف عام،فقد حتققت البشارة عندما بعث اهلل منذ نيف وأربعم، أجل

                                           
 .6الصف:  (1)
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قلب اجلزيرة العربية حممد بن عبد اهلل رسولً باهلدى ودين احلق ليخرج الناس 

ع من ويقتل ،ويزيل عن عقوهلم أوهام املعتقدات البالية ،من الظلامت إىل النور

 ،ني البشارة هذا الرسول بالذاتولذا وجب أن تع قلوبم أدران الوثنية الزائفة.

ىل ألنه| وحده قادر ع ؛وتسميه باسمه بيانًا للمكانة اخلاصة التي له عند ربه

وليكون  ،لتكون خامتة الرسالت ؛تلك الرسالة التي ستلقى عىل عاتقه ءمحل عب

 تبديل ري أويإىل يوم القيامة دون تغ اً وحرامها حرام ،إىل اليوم القيامة ا حاللً حالهل  

وحتقق مطالبهم  ،ألهنا تستوعب شؤون الناس يف كل زمان ومكان ؛أو اجتهاد

 الكاملة يف كل عرص ومرص:

 

يف  وكانت ،وكرست عند اهلل كرامته ،يف اللوح املحفوظ نبوته تط  خوهكذا 

صاحب هذه الشخصية اإلنسانية حممد فمن هو  التوراة واإلنجيل بشارته.

له تكامله اإلنساين حلمل أكرب وآخر رسالة ساموية إىل والرسول الذي أه   ،الكاملة

ومن حنان  ،يتياًم حمرومًا من رعاية األب كلها يبهل هو الطفل الذي ر  ؟ األرض

 ،وترك اللهو واللعب ،نه ذلك الفتى الذي نزع عن الطيشإأم ، أقلهإل   األم

، املدارك يرف منذ مطلع تفتحه عىل احلياة إىل التفكر بالقيم واملثل التي تنم  ـوانص

أم  ،وانترص عىل مرارة الفقر واجلوع ،أم هو ذلك الشاب الذي قهر شظف العيش

ويصون حقوق املرأة ومثال  ،حممد الزوج واألب املثايل الذي يقدس حرمة الزواج

 ؟األب البار

تتحكم فيه عادات وتقاليد يغلب عليها طابع  لقد عاش حممد يف جمتمع جاهيل

يقوم و ،قتتالالصلف والعناد ويقوم جانب من حياته عىل الغزو والسلب وال



 ‘  

د أورف اإلنسان يف تارخيه من هدر لقيمة اإلنسان كجانب آخر عىل أبشع ما ع  

 وأكل الربا. ،اتنالب

 ،د اهللمد بن عبعاش حم والشنارارقة يف العار غيف مثل هذه البيئة القاسية ال

ل مبتعد عن ك ،منكر لفعاله البشعة ،ئي  عاش حممد وهو كاره لواقع جمتمعه الس

ناء عىل التفكري فيام جيب أن يعمله حتى خيلص أب مقبل   ،عاداته وتقاليده املخزية

فإذا كان حممد قد استحق هذا الفضل بذاته  قومه مما هم فيه من كفر وضالل.

هو ف فإن الشهادات التي تزكي هذا الفضل األكرب دليل عىل استحقاقه هلا. ،ولذاته

ل يف  ؛عند أبناء قومه الصادق األمني بعد اقتناعهم بأنه ل أحد فيهم عىل شاكلته

حتى صار هذا اللقب علاًم خاصًا به ل  ،ول يف السلوك ،ول يف الفعل ،القول

 ول ينادى به غريه. ،هوإل   يعرف به

فإنه عندما بل  األربعني من  ؛د شهادة الناس له تأيت شهادة زوجه خدجيةوبع

مرتددًا بني غار حراء للتعبد ينزل عليه الوحي األمني جربئيل وهو وكان  ،عمره

 ،ويلقنه األمني آيات حيملها من ربه ،ويفجؤه الوحي وهو يف خلوته ،يف وحدته

فيخربها  ،تسأله خدجية عام جرىف .»دثروين ،زملوين« وهو يقول:فيعود إىل منزله 

فال واهلل  ،ش يا حممدأب فتزمله وتدثره وهي تقول: ،ام كان له يف غار حراءبالرسول 

وتعني  ،وتقري الضيف ،وتصدق احلديث ،إنك لتصل الرحم ؛ل خيزيك اهلل أبداً 

 عىل نوائب الدهر.

 ،ئكةواملالنس واجلان الشهادة التي يطرب هلا اإل ..ثم تأيت الشهادة الكربى

 وهتتز   ،ويرتاقص هلا الندى عىل األوراق ،وتبتسم هلا الزهور ،والتي يشدو هلا الطري

هادة اهلل تلك هي ش ،هلا سائر خملوقات اهلل وتنتيش ،وتغنيها الرياح ،هلا األشجار
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 .﴾َوإِنََّك َلَعَل ُخُلٍق َعظِيمٍ ﴿ :تبارك وتعاىل إذ يقول لنبيه|

ومن األبد إىل  ،أرفع منها وسامًا يف مدى الدهرو ،وهل أعظم منها شهادة

 األزل.

هنا إ، ما أحبها شهادة تصدر عن اهلل يف الثناء عىل صفات خملوقه »اهلل أكرب«

م اإلنسان بذاته ولصفاته وختلد عىل الدهر أنشودة العظمة يف فم  ،شهادة تقو 

 .»يا حممد إنك لعىل خلق عظيم« :ويف مشارق األرض ومغاربا ،الدهر

يقول  .اإلنسان الذي ألف النسك اً ي حممدهذه هي الشهادة التي تزك  

 البصريي:

 

وشهادة من خالق الناس وبارئ  ،وشهادة من الزوجة ،شهادة من الناس

 الئقواملختار من اخل ،فحق لصاحبها أن يكون املصطفى من البش ،الكون بأرسه

 لناس.لحلمل األمانة الكربى التي يريدها اهلل منار هداية 
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 االحتفال مبولده
ا ويقيمو ،ينبغي أن حيتفل املسلمون مجيعًا بمولد النبي األكرم|

املهرجانات الكربى يف هذه املناسبة الشيفة التي كانت مبدأ اخلري والربكة، ومنشأ 

 فإنه ،نةأو سكان الحتفال مل يرد به أمر يف كتاب  ذاوإ السعادة والكرامة للبشية.

ى وأية مناسبة أحر هم وعرتته.بيأمر حمبب ومطلوب يقود املؤمنني إىل حب ن

 ؟من هذه املناسبة بالحتفاء والحتفال

 

وتعظيم  ،عىل أن إقامة مثل هذه الحتفالت هو نوع من تكريم رسول اهلل

َفالَِّذيَن ﴿ :قال تعاىل ؛وهو أمر مطلوب وحمبوب يف الشيعة املقدسة ،شعائر اهلل

َبُعوْا النهوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلئَِك ُهُم اْلُْْفلُِحونَ آَمنُوْا بِِه  وُه َواتَّ ُروُه َوَنَُصُ  .﴾َوَعزَّ

فعىل املسلمني يف كل زمان  ؛ول مكان دون مكان ،وهو ل خيتص بزمان دون زمان

ا له مل ؛سواء يف حياته أو بعد مماته ؛ويكرموه ،ومكان أن يعظموا شأن رسول اهلل

وألنه أوىل باملؤمنني من  ،وملا له من منزلة عند اهلل ،من فضل عظيم عىل الناس

 أنفسهم.
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ية أنه ل يكون املؤمن مؤمنًا حتى يكون النبي حممد| أحب وومعنى األول

 :أنه قال |عن النبي حممدجاء يف احلديث  .إليه من نفسه وأهله وماله وولده

 ،وأبويه ،ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ، بيدهوالذي نفيس«

والحتفال بميالده ل يعني سوى ذكر أخالقه  .»والناس أمجعني ،وأهله وولده

وهي أمور مدحه القرآن  ،واإلشادة بشفه وفضله ،وسجاياه النبيلة ،العظيمة

َوَرَفْعنَا َلَك ﴿، وقال تعاىل: ﴾َوإِنََّك َلَعَل ُخُلٍق َعظِيمٍ ﴿ إذ قال تعاىل: ؛الكريم با

فالحتفاء والحتفال وغري ذلك من اآليات املادحة لرسوله الكريم.  ﴾ِذْكَركَ 

عىل  ث  وح ،بمولد خاتم النبيني| إنام هو تكريم ملن كرمه اهلل وأمر بتكريمه

وتلك  ،وإنه بالتايل أداء شكر اهلل عىل تلك املوهبة العظيمة، احرتامه وحبه ومودته

سبحانه وتعاىل عىل البشية عامة وعىل املسلمني خاصة  حيث من   ،العطية املباركة

قت وأرش ،ف األرض بمولد عظيم نعمت األرض بربكة شخصيته وخلقهبأن رش  

 الكائنات بنور رسالته ودعوته.

وأي شكر أمجل وأفضل من الحتفاء  ؟فأية نعمة أوىل بالشكر من هذه

 ،هاوالتعرف علي ،العظيم وذكر فضائله ومناقبهوالحتفال بمولد هذا النبي 

ملتابعته  يوطلب التوفيق اإلهل ،والبتهال إىل اهلل يف يوم ميالده ،والقتداء با

 والصالة عليه عند ذكر ،ب دون دينهذوال ،والدفاع عن رسالته ،والسري عىل هنجه

 ؟اسمه

ملولد الحتفال بذكرى اولقد درج املسلمون يف العصور اإلسالمية األوىل عىل 

وا القصائد واألشعار الرائعة يف مدحه، ؤوألفوا الكتب وأنش ،النبوي الشيف
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 والقيام عند الوضع به. ،والرسور بمولده ،وذكر خصاله ومكارم أخالقه

ذكر سمعوا ب القد جرت عادة عند كثري من الناس إذ (:السرية احللبية) جاء يف

وهذا القيام بدعة ل أصل هلا لكنها  .|هلالنبي| أن يقوموا تعظياًم وضع 

جد القيام عند ذكر اسمه من عامل وقد و   مذمومة.ألنه ليس كل بدعة  ؛بدعة حسنة

وتابعه عىل ذلك  ،األمة ومقتدى األئمة دينًا وورعًا اإلمام تقي الدين السبكي

ده مجع نن اإلمام السبكي اجتمع عأفقد حكى بعضهم  مشايخ اإلسالم يف عرصه.

 :ي يف مدح النبي|ريصبوفأنشد منهم منشد قول ال ،رهـكثري من علامء عص

 

صل فح ،فعند ذلك قام اإلمام السبكي وقام معه مجيع من يف املجلس :يقول

 ويكفي يف مثل ذلك يف القتداء. .نس كبري يف ذلك املجلسأ  

ومن أحسن ما ابتدع يف زماننا  ـ: شيخ اإلمام النووي ـ ويقول اإلمام أبو شامة

 ،ما يفعل كل عام يف اليوم املوافق ليوم مولد النبي| من الصدقات واملعروف

للفقراء مشعر بمحبة فإن ذلك مع ما فيه من اإلحسان  ،وإظهار الزينة والرسور

النبي وتعظيمه يف قلب فاعل ذلك وشكر اهلل عىل ما من  به من إجياد رسوله الذي 

 أرسله رمحة للعاملني.

ل زال أهل اإلسالم من سائر األقطار واملدن الكبار  :يقول السخاويو

ءة مولده ويعتنون بقرا ،ويتصدقون يف لياليه بأنواع الصدقات ،لدايعملون املو

وهم يعتقدون أن تعظيم  ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ،الكريم

أدى رسالته بصدق  ،رسول اهلل| ينطلق من كونه عبدًا مطيعًا هلل عز  وجل
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 وجسد بسلوكه وسريته كل مكارم األخالق أصدق جتسيد. ،وإخالص

 وإظهار هوشكر هلل عىل من   ،فالحتفال بمولده الكريم احتفال بالقيم السامية

 يف النفوس ليس إل. منللحب الكا

  



 

 
 

 أخبار الكهان
كانت األحبار من هيود، والرهبان من  :قال النبويةام يف السرية شبن ها ىرو

قارب قبل مبعثه ملا ت ‘النصارى، والكهان من العرب قد حتدثوا بأمر رسول اهلل

 وجدوا يف كتبهم من ام  مما األحبار من هيود، والرهبان من النصارى، فأ ؛من زمانه

ام بما الكهان العرب، فأو صفته وصفة زمانه، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه.

جب عن ل حت وهي إذ كانت ؛ تسرتق من السمعفيامأتتهم به الشياطني من اجلن 

وكان الكاهن والكاهنة ل يزال يقع منهام ذكر بعض  ،ذلك بالقذف بالنجوم

ل تلقي العرب لذلك فيه بالً حتى بعثه اهلل تعاىل ووقعت تلك األمور و ،أموره

 رون، فعرفوها.التي كانوا يذك

 ،حجبت الشياطني عن السمع ،وقرب مبعثه ،فلام تقارب أمر رسول اهلل|

لئال  ؛هامنلسرتاق السمع  ون فيهادعقي توحيل بينها وبني املقاعد التي كان

فيلتبس عىل أهل األرض وما جاءهم من اهلل  ؛يشكل الوحي بيشء من خرب السامء

 فآمنوا وصدقوا. ،فيه لوقوع احلجة وقطع الشبهة

وهناك هتافات غيبية شعرية تبش بمبعث الرسول األعظم| خوطب با 

 منها ما؛ وهي معدودة من معاجز النبي| ،فاهتدوا با ،أناس يف بدء اإلسالم

 ،بن عباس أن رجاًل يف اجلاهلية ضلت له إبلابن عساكر عن اقي وهرواه البي

 وكاد الصبح أن ،ليه الليلحتى إذا عسعس ع ،فخرج إىل الصحراء يف طلبها

 هتف به هاتف يقول: ،يتنفس
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د خماطبًا فأنش ،سمع له صوتاً  كامله شخصًا  فلم ير   ،فجعل ينظر يمينًا وشاملً 

 له يقول:

 

 يقول: وقائالً  ،فإذا هو يسمع نحنحة :قال

ظهر النور، وبطل الزور، وبعث اهلل حممدًا باحلبور، صاحب النجيب األمحر، 

واحلاجب األقمر، والطرف األحور، صاحب  والتاج واملغفر، والوجه األزهر،

اهلل، ذلك حممد املبعو  للسود واألبيض واألمحر، من إل   أن ل إله :قول شهادة

 ثم أنشأ يقول: .أهل املدر والوبر

 

بقرية يقال  صنامً  ـ أي أخدم ـ كنت أسدن :قال ةمازن بن الفضوبوروي عن 

 ـ أي ذبيحة ـ ذات يوم عند الصنم عترية تفعرت ـ من بالد عامن ـ هلا سامئيل

، ظهر خري وبطن رش ،رس  يا مازن اسمع ت   فسمعت صوتًا من جوف الصنم يقول:

 .قر  تسلم من نار س ؛فدع نحيتًا من حجر ،بدين اإلله األكرب، بعث نبي من مرض

 إن يف هذا لعجبًا. :وقلت ،ت من ذلك فزعًا شديداً عزفف :قال مازن

عت فسم ـ أي ذبحت ذبيحة أخرى للصنم ـ ثم عرتت بعد أيام عترية أخرى



  

 صوتًا من داخل الصنم يقول:

 

وبعد أيام قدم علينا رجل من أهل  .نه خلري يراد يبإو ،إن هذا لعجب :فقلت

 :قولي مكة يدعو إىل اهلل يقال له أمحد. يففقال ظهر رجل  ،فسألته اخلرب ،احلجاز

 فكرست الصنم وحلقت بمكة.

ج خرجنا أربعة نفر نريد احل :عن اجلعد بن قيس قال (اخلصائص الكربى)ويف 

 يقول: اً نسمع هاتف بنا وإذااليمن، من أودية  فمررنا بوادر  ،يف اجلاهلية

 

لت رسول أس :يقول ةسمعت أبا إمام أنه قال: وروي عن لقامن بن عمر

نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوال  ﴿ :دعوة أيب إبراهيم« :قال ؟ما كان بدء أمرك :اهلل|  َربَّ

بَِرُسوٍل َيْأِِت ِمن  ا  َوُمَبِّش ﴿ :×وبشارة أخي عيسى، ﴾ِمنُْهْم َيْتُلو َعَليِْهْم آَياتَِك 

ُد  ورؤيا أمي آمنة حني َحلت يب رأت أنه خرج منها نور أضاء ، ﴾َبْعِدي اْسُمُه َأَْحَ

 من أرايض الشام وسمعت هاتفا  يقول: ىرـَلا قصور بص
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 صريي يقول:ووالب 

 

 

  



 

 
 

 قريش تبين الكعبة
با الصخور  حتف   ،الكعبة املشفة بقعة من األرض وسط الوادي األجرد

 اً الذوحرمًا وم ،وأمناً  ،منذ جعل البيت هناك مثابة للناس ،السوداء و اجلبال الشم

يف محاه  ىوحتم ،وحيقن عنده الدم املهدور ،ويأمن لديه املروع ،ن فيه اخلائفئيطم

َل ﴿: وبرضاوة البيداء ،حياة كانت إذ ذاك مستباحة يف رشعة الصحراء  َبْيٍت إِنَّ َأوَّ

َة ُمَباَركُوِضَع  ى ِلْلَعاْلنَِيَ  ا  لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ  .﴾َوُهد 

وكانت تلك البقعة من الصحراء املرتامية األطراف مثابة عبادة، يرى الناس 

ويلوذون  ،اجاً ضارعنيفهم ينثالون إليها حج  ؛ ولذا بينها وبني السامء صلة مبارشة

 .يف مكانإل   وعز األمان ،موضعاً  إل   قد هانت لدهيم األرض ،عني مبتهلنيدابا 

عن  األسفار باحلديث يملؤونل فائومن ثم يميض مؤرخونا القدامى ورواتنا األو

وعن مكة يف عهدها اجلديد  ،تكيف عظمت وجل   ،حرمة ذلك البيت العتيق

وما  ،ابع األجيالوتت ،كيف تسامت إىل املنزلة الرفيعة التي بقيت هلا عىل مر احلقب

تزال الدنيا تقف خاشعة أمام ذلك اجلالل الذي استأثرت به مكة دون سواها من 

 وأخصب أرضًا. ،أو أرغد عيشاً  ًا،وحوارض أمجل منظر ،مدائن كبرية

 دول يبغي فيها أح ،ول بغي فيها ظلم قر  يوكانت مكة ل  :قاسحإبن ايقول 

هنا ما إ :فيقال ك مكانه.هلإل   حرمتها ول يريدها ملك يستحل   ،أخرجتهإل  

 .يها شيئاً إذا أحدثوا فـ أي تكرس أعناق اجلبابرة ـ  ألهنا كانت تبك  إل   ببكةسميت 
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اٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ ﴿: قال تعاىل يف سورة احلج  .﴾َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإحِْلَ

ل تكاد بقعة أخرى تطمع يف  ،قبلة العربوومكة مهوى األفئدة  ،وطال املدى

وكانت  ،أو تطمع يف انتزاع جمدها حتى ترتد دون الغاية خاسئة حرسى ،منافستها

ه األمهات واآلباء فلذات أكبادهم من قديم لخدمة الكعبة نذرًا غالبًا تنذر 

 الزمان.

وتعيد بناءها بعد أن طال ترددها يف ذلك  ،وأمجعت قريش عىل أن هتدم الكعبة

إحدى ـ وكانت الكعبة قد أرضت با رشارة طارت من جممرة ، حترجاً و هتيباً 

در سيل دافق من الردم الذي حثم إن ا،وأوهت بنياهن ،ائرهاتفأحرقت سـ النسوة 

رمها ووقفت قريش أمام ح ،فتصدعت اجلدران املتأثرة بفعل احلريق ،بأعىل مكة

الذي جعل  لعتيقماذا تفعل لتحتفظ بالبيت ا ياألقدس مكتوفة اليدين ما تدر

وأنزل قريشًا بحكم جوارها  ،ومهوى أفئدهتم ،من مكة مركز حج العرب مجيعاً 

ملا  ؛قدام عىل هذا األمرفهي ختشى اإل، للحرم منزلة ل تدانيها منزلة قبيلة سواها

 فهي بيت اهلل احلرام الذي يأتيه الناس حاجني متربكني، للكعبة من قدسية ومهابة

 وختشى أن يمنعهم اهلل. ،امعيلمن أيام إبراهيم وإس

فأصبح مفروضًا  ،باولكن السيل خر   ،لوا من هدمها وإعادة بنائهاأجل توج  

فاجتمعت قريش وقرروا  كانت احلال. امها من جديد كيفؤعىل قريش هدمها وبنا

إذا كان ل  إ هائ ينفق مال يف سبيل بنال  واشرتطت أ ،ها من جديدءهدم الكعبة وبنا

 ه   طيبًا ل خيالطه أي خبث يف دية دمر مالً 
ذر، أو ربا مال د  امرأة ، أو مهر ا خ 

حتى يتقبل اهلل العمل ويكون خالصًا لوجهه ، ، أو مظلمة أحد من الناسل  ح  است  

 تعاىل.

                                           
 .25احلج:  (1)



  

عزمت  عد أنب ل رشف الشرتاك يف إعادة بناء الكعبةفتسابقت القبائل لتنا

بعة فاقتسمت جوانبها أر، ئهادقة عىل إعادة بناوبعزيمة صا ،ة خالصةقريش بني  

فكان لبني عبد مناف وزهرة اجلانب  ،لكل مجاعة جانب تقوم بدمه وبنائه ،أقسام

لبني خمزوم ومن انضم إليهم من بطون قريش الشقي الذي فيه باب الكعبة، و

جلانب اوسهم مجح ولبني ، اجلانب اجلنويب بني الركن األسود والركن اليامين

يص اجلانب ق ى أبناءعبد العز يولبني عبد الدار وبني أسد وبن الغريب ظهر الكعبة.

 .وهو احلطيم ،الشاميل حجر إسامعيل

ولكن من يقدم عىل اهلدم ورضب ، وكان قد سبقها العزم ،ومتت القسمة

 البدء. عىل ؤول أحد جير ،فاخلوف والرهبة ما زال يسيطران عىل النفوس ؟املعول

 أوتظل قريش ترتدد حتى يقدم الوليد بن املغرية املخزومي فيأخذ املعول ويبد

ثم أهوى  .إنام نريد اخلري ،اللهم مل ترع :وهو يقول ،ببعض من جانب الركن اليامين

فلام مل  ،والقوم ينظرون إليه مرتاعني خائفني عليه وعىل أنفسهم مجيعاً  ،باملعول

 :قالواو ،أن يرتبصوا ليلتهم تلكإل   الك أبوهنم مع ذأإل   يصبه سوء اطمأنوا.

 وإن مل يصبه يشء فقد ،مل هندم منها يشء ورددناها كام كانت ،صيبفإن أ   ؛ننظر

 .ريض اهلل ما صنعنا من هدمها

ع من ياندفع اجلم ،وعاد إىل عمله كيومه السابق ،حتى إذا أصبح ومل يصبه أذى

هلدم حتى انتهى ا بذا الشف من سائر قبائل العرب. م أحق  إذ ه   ؛قريش إىل اهلدم

 ،عنها رتد  فا ،ربوا عليها باملعولـفض ،هنا أساس إبراهيمإ :إىل حجارة صغرية يقال

وتنافست القبائل يف مجع احلجارة لبناء الكعبة  فاختذوها أساسًا للبناء فوقه.

جر ان ينقل احلفك ،وشارك النبي حممد| يف ذلك العمل املجيد ،عىل حدة ًكال  

 مع الناقلني.
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حتى صار يف طول قامة  ،فع قسمه من البناءروراح كل بطن من قريش ي

ن وضع احلجر األسود مكانه اختصمت قبائل قريش يف وضع او، ومل ا آن أالرجل

 قبيلة تريد أن تستأثر بشف رفعه إىل موضعه. كل  ف ،احلجر مكانه

ال تحتى كاد الق ،وشدت اخلصومة عدة أيام ،ونشب اخلالف بني بطون قريش

املعروف بزاد  ـ ل أن أبا أمية بن املغرية املخزوميلو وتزهق األرواح ،أن يقع

وهو والد أم املؤمنني أم سلمة زوج  ،وكان يومها أسن قريش كلها ،الراكب

م فيهم قا ،فلام اجتمعوا ،دعا إىل اجتامع عقد داخل احلرمـ  الرسول املصطفى|

أن  أمالً  ارتآه؛الذي  لوعرض عىل اجلميع احل ،مئابًا يدعو إىل الوفاق والوخطي

يام ن رأيتم أن جتعلوا بينكم فإ ،يا معش قريش :فقالكافة، ترىض به األطراف 

 اب الصفا.وأشار إىل ب ،يقيض بينكملختتلفون فيه أول من يدخل من باب املسجد 

وتوجهت  ،يف النفوسوهدأ الغضب  ،وسكن محاس القوم ،فقبلوا قوله

رجل  لبقأبينام هم كذلك إذ و األنظار نحو باب الصفا ترتقب احلكم املجهول.

قار، وو د  ج  ذو الطلعة  بي   ،فمن غري تكل   ازن اخلطمت   ،شاب وسيم تام الفتوة

هلل إنه الصادق األمني، هذا حممد بن عبد اهلل اهلاشمي، ا يا: فهتفوا مجيعًا ملا رأوه

 ول أعدل من حكمه.رضينا بحكمه 

 ،طلب ثوباً ف ،شتجر بينهم من خالفاثوه بام أقبلوا عليه وحد   ،إليهم ىوملا انته

وأخذ احلجر بيده ووضعه يف الثوب واجلميع  ،فجاؤوا بثوب فبسطه عىل األرض

ليأخذ رئيس كل قبيلة بطرف من أطراف الثوب وارفعوه » :ثم قال، ينظرون إليه

لغوا به مكانه تناوله بيده من الثوب ووضعه مكانه يف ففعلوا حتى إذا ب .«مجيعا  

ال فق ،فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي| حجراً يشد به الركن ،موضعه

 .«من كان مناإال   ال يبني معنا» :له النبي|



  

ضب فغ ،وناول النبي| حجرًا دعم بناءه ،فدفعه العباس بن عبد املطلب

 ،عمدوا إىل أصغرهم سناً  قول ومالعجبًا لقوم أهل رشف وع :النجدي وقال

 ،قاً م سبقنهأما والالت والعزى ليفو ،وه عليهم يف مكرمتهمس  أفر ،وأقلهم مالً 

نبأ و ،له بعد هذا اليوم شأن كبري ليكوننو ،وليقسمن بينهم حظوظًا وجدوداً 

 ـ نه ابليسإ :ويقال ـ بن أخيهاوكان أبو طالب حارضًا يسمع كالمه يف  .عظيم

 فجعل يقول:

 

 الذي ل ونالوا بذلك الشف   ،وبذلك سامهوا مجيعًا يف محل احلجر األسود

هلم  نوقىض بذلك بينهم قضاء حق ،حسم حممد خالف القوموبذا احلكم  .حيد  

وبل  صيته النساء  ،مما جعل صيته تتحد  به أندية مكة وغريها ؛همءدما

نجت قريش مما كان يتهددها من لقد  ومن بينهن خدجية. ،القرشيات فأعجبن به

دت حمافل مكة قول الشاعر القريش هبرية بن أيب وهب دور ،حرب ودمار

يد األمني حممد| الذي محاه اهلل وصانه من  املخزومي ببشى نجاة قريش عىل

أوفره ومنحه من كل خلق مجيل  ،وطهره من دنس اجلاهلية ومن كل عيب ،رهغص

 ، يقول هبرية:بالصادق األمنيإل   حتى مل يكن يعرف بني قومه
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 ،ورفعوا بابا عن األرض ،وعادت قريش إىل العمل حتى أمتوا بناء الكعبة

 م.بدرج أو سل  إل   فكان ل يصعد إليها

وستظل بيت اهلل احلرام عىل قدسيتها  ،وعادت الكعبة بيت اهلل حرمًا آمناً 

 وطهارهتا مثابة للناس وأمنًا.

د فأي ،عث يف رحاباهذه هي مكة منبت آمنة ابنة وهب والدة اليتيم الذي ب  

ذ واخت ،مبعثه ما كان هلا من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثوهنا جياًل بعد جيل

 د فيها اخلليل إبراهيم قبلته التي يويل املسلموناإلسالم من الكعبة التي تعب  

أجل هي مكة بلد  ما عبد اهلل يف األرض. ،وجوههم قبلها حيثام كانوا وأنى قاموا

ذين ال القوم وقبلة ،ودار مبعثه ،ه وأجدادهئومثابة آبا ،ومهد ولدها الوحيد ،آمنة

 آمنوا به أمس واليوم وغدًا وإىل األبد.

  



 

 
 

 حلف الفضول
نكب فرد من بحيث ل ي   ،إن التضامن عند العرب مألوف ومعروف ومشهور

ول  .تهه من ظامله ورد مظلملوهتب القبيلة بجملتها لالنتصار إل   قبيلة بمظلمة

 اجلوار بل تتعداه إىل النتصار إىل ،يقترص هذا التضامن عىل أفراد القبيلة الواحدة

احللف الذي عقده أبناء  :دل عىل ذلكوي أيضًا الذي هو من عاداهتم املحمودة.

عبد املطلب عىل نرصة كل مظلوم بمكة املكرمة قبل مبعث الرسول األعظم| 

البغي  ملحاربة ؛بعشين سنة يف شهر ذي القعدة  بعد حرب الفجار بأربعة أشهر

 املتكررة عىل الوافدين إىل اعتداءاهتمووضع حد لغطرسة القرشيني و ،والعدوان

وملا سمعت قريش بذا احللف سمته حلف  ين.عتمربيت اهلل احلرام من حجاج وم

هؤلء  لقد دخل :وقالوا ،ألهنم حتالفوا عىل أن يردوا الفضول عىل أهلها ؛الفضول

 يف فضل من األمر.

لفه حتا اً حلف ألنه أشبه   ؛إنام سمي هذا احللف بحلف الفضول :بن قتادةايقول 

 لدفاع عن حقوقإىل اوكان هذا احللف هيدف  ،اجلرمهيون يدعى بحلف الفضول

د سم كل واحاوكان املؤسسون هلذا احللف ثالثة نفر من أرشافهم  .املظلومني

 وفضل بن احلار . ،وفضل بن وداعة ،فضل بن فضالة :منهم، فضل

يف  معه ن احللف الذي عقدته مجاعة من قريش فيام بينها كان متحداً إوحيث 

وهي  ،الفضول مجع فضلف لذلك سمي هذا التفاق بحلف الفضول.ف ؛اهلدف

 نفًا.آأسامء أولئك الذين ذكرناهم 

 ،به معواحللف يف األصل اليمني والعهد، وكان حلف الفضول أكرم حلف س  
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 يف العرب. اوأرشفه

إليه الزبري بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد   اودع ،وكان أول من تكلم به

وكان السبب يف ذلك أن رجاًل من بني زبيد من اليمن قدم مكة املكرمة  ،مناف

ان ذا وك ،وكان من زعامء قريش ،فاشرتاها منه العاص بن وائل السهمي ،ببضاعة

عدى عليه است ،س الزبيديئفلام ي .فحبس عن الزبيدي ثمنها، قدر بمكة ورشف

ح، حلف بني مجوحلف بني خمزوم، وحلف بني عبد الدار،  :األحالف بمكة مجيع

بن افأبوا أن يعينوه عىل العاص  ،حلف بني سهم، وحلف بني عدي بن كعبو

 فلام رأى الزبيدي الش أقبل وصعد عىل جبل أيب قبيس ،وسفهوه وانتهروه ،وائل

 ،حول الكعبة وقريش يف أنديتهم ،عند طلوع الشمسـ بمكة  وهو جبل عالر  ـ

 :كي هتب إلعانته ورفع الظلم عنه ؛ينادي بأعىل صوته يف قريش حوصا

 

ذ ل يمكن إ ؛وثارت يف نفوس القرشيني احلمية ،ت قريش هلذه األبياتهتز  اف

وهذا  ،ول أن تضيع يف كنفه احلقوق ،أن تسلب بجوار بيت اهلل احلرام األموال

 فهب أبناء عبد املطلب ؟فهل يقعدون عن الستجابة لندائه ،نداء رجل ضاع حقه

باً وهو وقام مغض، من أخيهم الزبري بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منافبدعوة 

 وأنشد يقول: .واهلل ما هلذا مرتك :يقول

 



  

                                  

 وجعل يدعو الناس إىل عقد حلف ينرصون به املظلوم عىل الظامل.

وبنو  ،فاجتمع إليه بنو هاشمـ وكانت للحل والعقد  ـ واجتمعوا يف دار الندوة

و تيم وبنو كلب، وبن ،وبنو عبد مناف، وبنو عبد العزى، وبنو زهرة ،عبد املطلب

د بني عان أحدبن مرة، وبنو احلار  بن فهر، ثم قاموا مجيعًا إىل دار عبد اهلل بن ج

عم يط ،وكان صاحب نخوة وكرم ـ لشفه وسنه؛ تيم بن مرة بن كعب بن لؤي

 :يقالو، وكان له جفنة يأكل منها الراكب وهو عىل بعريه، يفضويقرئ ال ،الطعام

نبي ويف السرية احللبية عن ال العارشة وغرق فيها ومات. نه سقط فيها صبي دونإ

ال وق .«عان عن اَلا رةدكنت استظل بجفنة عبد اهلل بن  » :حممد| أنه قال

 عان:دأمية بن أيب الصلت يف مدح عبد اهلل بن ج

 

وحتالفوا ـ  وكان يف شهر ذي القعدة من األشهر احلرمـ فصنع هلم طعامًا 

أن ول يسلم بعضهم بعضًا، و ، يتخاذلواأل  عىل  وتعاقدوا وتعاهدوا باهلل العظيم

وعىل الظامل حتى يرتد عن  ،إليه حقه ىيكونوا يدًا واحدة مع املظلوم حتى يؤد  

 غريهم ممن دخلها من سائر الناس مظلوماً  وأ جيدوا بمكة من أهلها وأل  ، ظلمه

يه إل ىويؤد   ،من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ًا عىلنعو وكانوا له ،قاموا معهإل  

                                           
 ( معنى الرداح اجلفان العظيمة وواحدها ردح.1)

 والشيزا اخلشب الذي تصنع منه اجلفان )ابن هشام(.
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ذلك  فقال الزبري يف .هاميوثبري مكان اءحر الً بج ارس وما ،بحر صوفة حقه ما بل  

 معتزًا:

ال  أ 

وشارك أعاممه  ،بن عشين سنةاولقد شهد النبي حممد| هذا احللف وهو 

وحتن  ،وكان حمببًا إىل نفسه التي تكره الظلم وأصحابه ،يف الدعوة إليه ويف عقده

 ، حياتهه يفولشدة ما أثر فيه هذا احللف فإنه مل ينس   .إىل نرصة املظلوم وإنصافه

عان دحُضته يف دار عبد اهلل بن   ما أحب أن يل بحلٍف » :فكان يقول بعد بعثته

 .«به يف اإلسلم أل بت تولو دعي ،َحر النعم

 فمشى منهم مجاعة ،نعقادهاونفذته فور  ،وأقامت قريش عىل الوفاء حللفها

وانتزعوا منه سلعة الزبيدي ودفعوها  ،شاهرين سيوفهم إىل دار العاص بن وائل

 إليه.

إن التجاوزات التي كانت تصدر من فتيان قريش عىل الوافدين مل تكن لتقف 

 .ولئك املعتدينا  ه بحزم يف وجه ؤعند حد لول حلف الفضول الذي وقف أعضا

وي ما اتومن مجلة حواد  تلك العتداء عن قاسم بن ثابت أن رجاًل من  ر 

 من ،وهي فتاة رائعة اجلاملـ خثعم دخل مكة حاجًا ومعه ابنة له تدعى القتول 

فلام رآها نبيه بن احلجاج أحبها وشغف ـ كالمًا  نوأعذب ،أحسن النساء وجهاً 

 وأخذها منهام عنوة إىل منزله. ،فغلب عليها أبوهيا ،با

 .ولعليك بحلف الفض :فقيل له ؟ني عىل هذا الرجليفنادى اخلثعمي من يعد  

وا إليه من كل بفتواث .يا آل حلف الفضول :فجاء ووقف عند الكعبة ونادى



  

 نبيهاً إن  :قال ؟فام لك  ،وغال كجاء :وقد انتضوا أسيافهم يقولون ب،جان

 ،فساروا معه حتى وقفوا عىل باب نبيه ًا.وانتزعها مني قرس ،ظلمني يف ابنتي

قد علمت من نحن وما تعاقدنا  :وقالوا له ،ونادوه أن خيرج ويرد الفتاة إىل أهلها

 .ناقة واهلل ول حلب !ما أجهلك :فقالوا له .اتركوها عندي الليلة :فقال نبيه .عليه

وجعل خياطب نفسه  وأعادوها إىل أبوهيا قبل أن يمسها. ،وأخذوا الفتاة منه

 ويقول:

 

 ثم أنشد متأسفًا:

 

س حق تاجر حبفقوم يعقدون مثل هذا احللف ألن واحدًا من وجهائهم 

ول رشيعة هلم تأمرهم  ،غريب وهم يف جاهلية ل يعرفون فيها احلرام من احلالل

 ونفوسهم ،أن حترتم ضامئرها الطاهرةبم خلليق  بمعروف وتنهاهم عن منكر

 وأخالقهم الرفيعة. ،العالية

ورة طيبة يف األذهان إىل ما بعد ظهور اإلسالم بزمن ويبقى حللف الفضول ص

 ألنه يلتقي يف أهدافه مع أهداف اإلسالم ومقاصده. ؛طويل





 
 

 

 راشيأبو جهل واإل
بكرس  ـ ةشقدم رجل من إراش يقال له إرا ل:ق قااسحإبن ايف السرية عن 

أبو  فابتاعها منه ،بل إىل مكة املكرمةإبـ  نسبة إىل إراشة بطن من خثعم ؛اهلمزة

ورسول  ،شيمن أندية قر رايش حتى وقف عىل نادر فأقبل اإل ،فمطله بأثامهنا ،جهل

اد من يساعدين عىل اسرتد ،يا معش قريش :فقال، يف ناحية املسجد جالساهلل 

 وقد غلبني عىل ،بن سبيلاو ،فإين رجل غريب ؛حقي من أيب احلكم بن هشام

يعنون  ؟أترى ذلك الرجل اجلالس بفناء الكعبة :فقال له أهل ذلك املجلس ي؟حق

لعلمهم بأن حممدًا ل  ؛وكان قصدهم الستهزاء بالرجل ـ بذلك رسول اهلل|

 .نعم :قال ـ ا بينه وبني أيب جهل من العداوةملا يعلمونه مم   ؛قدرة له عىل أيب جهل

 فإنه يساعدك عليه. ؛اذهب إليه :قالوا

 يبلنل وكان عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القريش أشد الناس عداوة

دات قريش وأبطاهلا ودهاهتا يف اجلاهلية. ام، وأحد سيف صدر السالحممد| 

لندوة فأدخلته دار ا ،شاربه ومل يطر   ،سودت قريش أبا جهل :قال يف عيون األخبار

 :يقول حسان ،فدعاه املسلمون أبا جهل ،ل له أبو احلكماوكان يق ،مع الكهول

 

وكان قد استمع شيئًا من آيات القرآن  ـ رشيق الثقفي سأله األخنس بنوقد 

 ؟ما رأيك يا أبا احلكم فيام سمعت من حممد ـ: الكريم يتلوها النبي حممد|

أطعموا فأطعمنا،  ؛تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشف ؟ماذا سمعت :قال

ن  رهاوكنا كفريس ،عىل الركب جتاثيناحتى إذا  ،ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا
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ول  ،اً واهلل ل نؤمن به أبد ؟فمتى ندرك هذه .منا نبي يأتيه الوحي من السامء :قالوا

 يفرت عن ل ،واستمر عىل عناده يثري الناس عىل حممد رسول اهلل وأصحابه .نصدقه

فشهدها مع  ،حتى كانت وقعة بدر الكربى ،هلم والعمل عىل إيذائهم ،الكيد

 املشكني فكان من قتالها.

يا  :قالف ،رايش حتى وقف عىل رأس النبي حممد| وهو ل يعرفهاإلفأقبل 

 ،غريب وأنا رجل ،إن أبا احلكم عمرو بن هشام قد غلبني عىل حق يل قبله ،عبد اهلل

 ،وقد سألت هؤلء القوم عن رجل يساعدين عليه يأخذ يل حقي منه ،وابن سبيل

لام رأوه ف، ه النبي|فقام مع .يل حقي منه يرمحك اهلل فخذ ؛فأشاروا يل إليك

فأقبل رسول اهلل مع  .اتبعه وانظر ماذا يفعل :قالوا لرجل ممن معهم ،قام معه

ُممد » :قال ؟من الطارق :بابه فقال عليه فطرق ،رايش حتى جاء دار أيب جهلاإل

 .«بن عبد اهلل

ذا ه أعطِ » :فقال له ،وقد اصفر لونه ،فخرج إليه وما يف وجهه بقية من روح

 فدخل وخرج ويف يده ثمن اجلامل ودفعها إىل الرجل. .نعم :قال .«الر ل حقه

وعاد رسول  .«فاحلق بشأنك ،ستلمت مالك من حقا» :رايشفقال النبي لإل

 :رايش حتى وقف عىل أهل ذلك املجلس وقالوأقبل اإل، اهلل| إىل جملسه

 :هفقالوا ل ،ذي بعثوه معهوجاء الرجل ال فقد واهلل أخذ يل حقي. ؛جزاه اهلل خرياً 

 ،أن طرق عليه حممد البابإل   ما هو، رأيت والالت عجباً  :قال ؟وحيك ماذا رأيت

ل تربح حتى  ،نعم :فقال .«هذا حقه أعطِ » :فقال له ،فخرج إليه وما معه روحه

 فدخل مرسعًا وجاء إليه بثمن اإلبل وأعطاه إياه. .أخرج إليه حقه

ويلك يا أبا  ـ: نووهم مندهش ـ فقالوا له ،ثم مل يلبث أبو جهل أن جاء :قال



  

أن رضب عيل إل   ما هو ،وحيكم :قال ما صنعت اليوم قط. ما رأينا مثل ،احلكم

ن عىل إفرأيته و ،وخرجت له بدون روح ،ملئت رعباً ، حتى وسمعت صوته ،بايب

قول ي .كلنيولو أبيت أل ،رأسه لفحاًل من اإلبل ما رأيت مثل هامته ول أنيابه

 البصريي يف قصيدته:

 

 

  



 



 
 

 

 حكومة مكة وزعماء قريش
سمه ن النرض بن كنانة اإ :فقائل؛ للنسابني خالف طويل يف تسمية قريش

 ويف ذلك يقول جرير بن .والنرض لقب له فمن كان من ولده فهو قريش ،قريش

 مدح هشام بن عبد امللك بن مروان:يعطية التميمي 

 

متيم  ختا   وهي برة بنت مر ـ يعني بذلك أم النرض بن كنانة :بن هشامايقول 

ومن كان من ولده فهو  ،وفهر لقب له ،فهر بن مالك اسمه قريش :ليوق ـ بن مرا

حاجة  أي يفتش عىلـ ألنه كان يقرش  ؛وإنام سمي قريشاً  ،اسمه فهر :وقيل قريش.

 ـ فسمي قريشًا. املحتاج من الناس فيسدها بامله

 ،بن كنانة لد بن النرضقريش بن بدر بن خي ىقريش اسم لشخص يدع :وقيل

 ته قافلفإذا أقبل يف ،وكان يعمل دلياًل لبني كنانة يف جتاراهتم ،املكي ولدة ونشأة

ب لفظ فغل ،ذهبت عري قريش :وإذا ذهبت القافلة قالوا ،ري قريشعقدمت  :قالوا

 .اً فسموا قريش ،قريش عىل من كان يف عهده من بني النرض بن كنانة

حفر البئر املنسوبة إليه يف املوضع التي كانت عندها واقعة  وابنه بدر هو الذي

 بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان.

ن باكام حكاه  ،وهو التكسب والتجارة ،شمن التقر   اً سميت قريش :وقيل

ال ق وبه سميت قريش قريشًا. ،الكسب واجلمع :رشالق   :وقال اجلوهري .هشام

 اليشكري:
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وابه وهي دابة يف البحر من أعظم دـ تصغري قرش  :قريش :وقال الزبري بن بكار

 :يقول اجلمحي ـ أكلتهإل   يقال هلا القرش ل متر بيشء من الغث والسمني

 

ألن اشتقاق قريش من  ؛أول من لقب بقريش ويقال أن قيص بن كالب هو

ة مجع ألنه عندما حاربته خزاع؛ فلقب قيص بذلك ،التقرش والتجمع بعد التفرق

سمي ف عصبته؛وأسكنهم مكة لتقوى بم  ،قومه من الشعاب واألودية واجلبال

 افة العدوي:ذذلك يشري ح ىلإو ًا،عجمم  

 

كة بطاحها ممن وأسكنهم  ،قبيلة ةرـي عشتي بعد تفرقهم إىل اثنـفجمعهم قص

 :هلم وقال ،وأمر من بالبطاح أن يبنوا بيوهتم داخل احلرم حول البيت ،وظواهرها

ن جهاته حول البيت م افبنو .ومل تستحل قتالكم ،إن فعلتم ذلك هابتكم العرب

 ،ولكل بطن منهم باب ينسب إليه ،بيوهتم جهة الكعبةوجعلوا أبواب  ،األربع

عىل  ،طحابفأطلق عىل من سكن البطاح قريش األ ،وتركوا قدر الطواف بالبيت

ومن األوىل بنو  ،واألوىل أرشف من الثانية ،ومن سكن الظواهر قريش الظواهر

 وإىل ذلك يشري الشاعر بقوله: ،هاشم

 

 

 عليه ورضبه: ىدتكوان للضحاك بن قيس الفهري حني اعذوقال 

 



  

فبنو هاشم بن عبد مناف أرشف فرع من فروع قبيلة قريش بل أرشف القبائل 

 ،ألهنا قبيلة رسول اهلل| نزلت بجوار احلرم املكي الشيف ؛بأمجعها العربية

أهل  ويعرفون ،قريش األباطح :ويقال هلا ،فتحرضت وقبضت عىل زمام األمور

 اهلل.

ة: أهل كان يقال لقريش يف اجلاهلي»(: ثامر القلوب)يقول الثعالبي يف كتابه 

 ملا متيزوا به عن سائر العرب من املحاسن واملكارم والفضائل واخلصائص: ؛اهلل

 .جماورهتم بيت اهلل :فمنها

ما تفردوا به من اإليالف والوفادة والرفادة والسقاية والرياسة واللواء  :ومنها

 والندوة.

 ،رى الضيفمن ق   ؛ر  من دين أبوهيم إبراهيم وإسامعيلإكوهنم عىل  :ومنها

 .واملعتمرين ،ورفد احلاج

يؤتون من كل أوب بعيد  ،وموضع احلج األكرب ،كوهنم قبلة  العرب :ومنها

 ،واآلداب واأللسنة واللغات ،فرتد عليهم األخالق والعقول، وفج عميق

 ،وأحسن الناس بياناً  ،وأعقل الربية ،فلذلك صاروا أدهى العرب ؛والعادات

 .مة من األمما  وصار أحدهم يوزن ب

 يقول عبد املطلب: .وسكان اهلل وجريان اهلل ،وكانوا يعرفون آل اهلل

 

العرب مجيعًا عىل ما  لكعبة حماج  ا وهؤلء تقاسموا حكم مكة التي هي مقر

ي روبقي هذا التقسيم سا .يقرب من احلكم اجلمهوري املعروف يف زمان الناس
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 املفعول إىل زمن ظهور اإلسالم.

ن علمه منملا  ؛وهي أهم الوظائف لذلك العهد ـ فاختص بنو هاشم بالسقاية

 ؛رب نفوذاً الع أن يناط أمر سقاية احلاج بأكرب قبيلة يف وارأإذا ـ قلة املياه يف مكة 

ختصوا أيضًا كام ا املحرم فيها القتال. ،حتى ل يقتتلوا عىل املياه يف األشهر احلرم

عليهم ف ـ خدمة الكعبة وحفظ النظام يف الكعبة يف زمن احلج اومعناهـ بالسدانة 

 ورفع الصوت أو التزاحم. ،القول ذيءويمنعوهم عن ب ،أن يراقبوا احلجاج

وهي  ،وهي راية قريش الكربىـ وتسمى العقاب  ـ بالرايةمية ا  واختص بنو 

ون فيجتمع ،وتكون عالمة عىل إعالن قتال العدو ،عها القوم عىل رمحفريالتي 

وه وقدم ،فإذا ما وقعت احلرب أعطوها ملن يثقون به من أولئك الرؤساء حتتها.

 وة.نبوبقوة هذه الراية مجع أبو سفيان العرب عىل حرب ال .عليهم يف احلرب

وهي ما جيمع من الطعام للحجيج يأكل منه من  ـ واختص بنو نوفل بالرفادة

ادهتم وإع ،ورفد املنقطعني من احلاجـ  كن له سعة ول زاد ممن حيرض املوسمتمل 

 إىل مواطنهم.

 ـ هاوحفظ مفاتيح ،ومعناها خدمة الكعبةـ  باحلجابةواختصت بنو عبد الدار 

أي  ،وهي الدار التي كانت قريش ينتدون فيها ،وكذلك كانت فيهم الندوة

 جيتمعون فيها للتشاور للخري والش.

فكانوا ل جيتمعون عىل أمر حتى يعرضوه  ،واختص بنو أسد برئاسة الشورى

يام وكانوا له أعوانًا ف ،فإن أعجبهم وافقهم عليه، وإل ختري ؛عىل صاحب املشورة

 خيتار.

 ملساعدة من حيمل غرماً  ؛ع املال واجلاملوهي مجـ واختص بنو تيم باألشناق 

 توساًل حلقن الدماء وحفظ كرامة قريش.ـ دية من قريش  أو



  

م إىل حرب يرضب هل عندما هتب  أن قريشًا وذلك  ،واختص بنو خمزوم بالقبة

 هلم وجتهيزاهتم العسكرية، كام ،هم احلربيةد  د  زعيم بني خمزوم قبة جيمعون إليها ع  

 ،يشة يف اجللباخليا يعتنيفكان زعيم بني خمزوم  ـ وهي رأسة اخليالة ـ األعنة

 ويقودهم إىل القتال.

أو  ،حرب رشهاإل ؛ويراد با خمابرة األعداء ،واختص بنو عدي بالسفارة

 أو غري ذلك. ،تالفيها أو عقد صلح

 ،كانوا يرضبون با إذا أرادوا أمرًا خطرياً  ،واختص بنو مجح باألزلم واألقداح

 وقد حرمها اإلسالم. ،وهي من خرافات العرب وجاهليتهم

 ،وتدبر شؤوهنم ،وعىل هذا التقسيم كانت قريش تدير شؤون العرب

فقد  ،، فإذا كان املجد العريب األسمى قد انتهى يف اجلاهلية إىل بني هاشموحتكمهم

إذ  ،واآلخرة بالنبوة ابتدأ من هذا البيت الكبري جمد أسمى ل يدانيه جمد الدنيا

 سلني.وسيد املر ،النبيني فكان خاتم ،اختص اهلل با سيدنا حممد بن عبد اهلل

  



 



 

 

 

 ديانات العرب
اهتم الباحثون اهتاممًا كبريًا باملعتقدات الدينية التي كانت سائدة يف اجلزيرة 

وذهبوا يف ذلك مذاهب كثرية بعضها يميل إىل  العربية قبل ظهور اإلسالم.

احلديث و ،ولن ننسى أن القرآن الكريم وبعضها يغلب عليه التعصب. ،العتدال

 ؛لنا مذاهب العرب ومعتقداهتم الدينية أصدق تصوير ارالنبوي الشيف قد صو  

فا  ك  عُ  ،األمم فرقا  يف أدياهنا ىفرأ» تقول يف خطبتها: ÷فهذه الصديقة الزهراء

ها، مَ لَ منكرة هلل مع عرفاهنا، فأنار اهلل بأيب ُممد| ظُ  ،عابدة ألوثاهنا ،عَل نرياهنا

وقام يف الناس باَلداية  ،عن البصائر غممها و َل   ،هاوكشف عن القلوب هبم

ودعاهم  ،وهداهم إَل الدين القويم ،رهم من العميةـوبص ،وأنقذهم من الغواية

 .«راط اْلستقيمـإَل الص

لقد فهرست الصديقة الزهراء لنا حياة البشية برمتها قبل أن يصدع أبوها 

خضعوه وأ ،قوا دينهم شيعاً الذين فر  فهناك ؛ القائد برسالته الساموية املباركة

 ،انوهناك العاكفون عىل األوث، ملتطلبات شهواهتم ورغباهتم كاليهود والنصارى

 ،واختذوها آهلة من دون اهلل سبحانه ،اخلاضعون للصنام التي صنعوها بأيدهيم

هذا ما كانت و .والنرص ،والتوفيق ،والرزق ،معتقدين بقدرهتا عىل اخللق واإلبداع

 احلرام ا بيت اهللؤوفمل ،نوع من التدينن العرب هلا إه اجلزيرة العربية حيث علي

 دعوها آهلة تقربم بزعمهم إىل اهلل زلفى. ،بركام من األحجار والصخور
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يهم يف مظاهر ت فوقد تفش   ،إن الوثنية كانت العقيدة الرائجة يف اجلزيرة العربية

هلتهم آموضع و ،اجلاهلية يف العرب وكانت الكعبة املعظمة حمط ،متنوعة ومتعددة

وعة وبل  عدد األصنام املوض ،قد كان لكل قبيلة يف هذا البيت صنمو .ةاملنحوت

 اهوأمه .صناًم يف خمتلف األشكال واهليئات والصور 360يف ذلك املكان املقدس 

 ىت يده اليمنوقد كرس ،وهو صنم عىل صورة إنسان نحت من عقيق أمحر ،هبل

ما النصارى فقد نقشوا عىل جدران البيت أ فجعلت له قريش يدًا بديلة من ذهب.

 .ملريم واملسيح واملالئكة اً وأعمدته صور

 ،رحًا للصنامـإن أرض اجلزيرة العربية برمتها كانت قد أصبحت مس

لنصب ل إىل خمزن لوحتى بيت اهلل احلرام كان قد حتو   ،ومستودعًا ضخاًم للوثان

وكان  ،وجتىل هذا األمر من قول السيد قيص بن كالب .والتامثيل املعبودة ،املؤهلة

 :عن عبادة األصنام ىينه

 

                                           
 يف هذا البيت دللة عىل إيامنه& باملعاد والقيامة.( 1)



  

 هذه األبيات لزيد بن عمرو بن نفيل. :وقيل

لقد اختلفت عادات العرب يف  (:مروج الذهب)يقول املسعودي يف كتابه 

ليل ج عىل الرغم من ،وتفاوتت تقاليدهم يف درجات تقديسها ،عبادة األوثان

فهم كام قالت ]واملهابة التي غرستها يف العقول،  ،املكانة التي كانت هلا يف النفوس

لسيام  ،فهم أصناف يف معتقداهتم الدينية .[«فرقا  يف أدياهنا» :هراءالصديقة الز

وما إىل ذلك من  ،والثواب والعقاب ،واخللود ،واحلياة واآلخرة ،قضية البعث

 القضايا التي لمست مشاعر اإلنسان. 

الطبع وقالوا ب ،أنكر اخللق والبعث واإلعادة فصنف منهم: يقول الشهرستاين

 عن كفرهم بقوله وخرب   ،وهم الذين حكى اهلل إحلادهم ،والدهر املغني ،يحيامل

ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُُّيْلُِكنَاإال   َوَقاُلوا َما ِهيَ ﴿ تعاىل يف سورة اجلاثية:  َحَياُتنَا الده

ْهرُ إال   بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم  مهُ ََوَما ل﴿ :، ورد اهلل عليهم بقوله يف السورة نفسها﴾الدَّ

 .﴾َيُظنهونَ إال   إِْن ُهمْ 

وأنكروا  ،ونوع من اإلعادة ،ف منهم أقروا باخلالق وابتداء اخللقنوص 

هم عند اهلل يف الدار ؤوزعموا أهنم شفعا ،وعكفوا عىل عبادة األصنام ،الرسل

املناسك ليها بوتقربوا إ ،وقربوا القرابني ،ونحروا هلا اهلدايا ،وحجوا إليها ،اآلخرة

وقد أخرب عنهم القرآن الكريم بقوله تعاىل يف سورة  .وأحلوا وحرموا ،واملشاعر

 .﴾ُزْلَفى اهللِلِيَُقِرُبوَنا إََِل إال   َما َنْعُبُدُهمْ ﴿ :الزمر

وأنكروا البعث  ،وابتداء اخللق واإلبداع ،أقروا باخلالق وصنف منهم

                                           
 .24اجلاثية:  (1)
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 قال شاعرهم: .واإلعادة

 

يب بن ا  جاء  :قال× دقاعن احللبي عن أيب عبد اهلل الص ( العيايشريتفس)يف 

ثم  ،ه بني يدي النبي حممد|ت  فف ،ويف يده عظم قد رم ،خلف إىل رسول اهلل

ا ْلََْبُعوُثوَن َخْلق ا  َوُرَفات ا  َذا ُكنَّا ِعَظامإأَ ﴿ ،يا حممد :وقال ،داره يف اهلواء  ا  َأإِنَّ

ويبعثك »ـ أي صاغرون ـ  «نعم وأنتم داخرون» :فقال النبي| ﴾َ ِديدا  

 :فنزل األمني جربئيل عىل النبي حممد| بذه اآلية .«اهلل ويدخلك النار

َب َلنَا َمَثل  ﴿ فأجابه القرآن  ﴾َوَنيِسَ َخْلَقُه َقاَل َمْن َُيْيِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميمٌ  َوََضَ

ةٍ َوُهَو بُِكِل َخْلٍق ﴿ الكريم يف السورة نفسها: َل َمرَّ ُقْل َُيْيِيَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوَّ

 فوىل وهو يقول: .﴾َعلِيمٌ 

 

 

 ،ابئةكالص ،كام عرفت أرض العرب عقائد دينية أخرى خمتلفة غري الوثنية

ع هلم ومنهم من يعبد املالئكة لتشف ،واملسيحية ،واليهودية احلنيفية،و ،والدهرية

وهم الذين حكى اهلل عنهم وعن كفرهم  ،ات اهللنويزعمون أهنم ب ،إىل اهلل
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م﴿: وإحلادهم يف القرآن الكريم يف سورة النحل َعُلوَن هللِ ِ اْلَبنَاِت ُسْبَحاَنُه َوََلُ  َوََيْ

ا َيْشَتُهونَ   .﴾مَّ

او خرافية  ومن عنارص ،من التوحيد كانت معتقداهتم مزجيًا غريباً ف ،الصابئة أم 

وهنا وجيعل ،ويعبدون النجوم والكواكب ،تقوم عىل التنجيم والسحر والكهانة

 ني.مون اجلن والشياطويعظ   ،ا القرابنيهمون إليويقد   ،بينهم وبني اهلل واسطةً 

مل يكن من معتقدات الصابئة  األبحا  عىل أن تعظيم اجلن وتقديسه وتدل  

وبقدرة ما تتمتع  ،أقروا بوجودهاالذين وحدهم، بل معتقدات كثري من العرب 

 واعتربوها تشارك اهلل يف قدرته ويف ،خوفًا من تلك القدرة ؛قوة فآمنوا با منبه 

 ع نش األساطري حول اجلن.مما وس   ؛عظمته

ك لدحض ذل ؛القرآن الكريمفلام جاء اإلسالم كان للجن سورة خاصة بم يف 

وإبطال الوهم الذي سيطر عىل تلك العقول التي تظن أن  ،العتقاد السخيف

نَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوْا َلُه َبننَِي ﴿ :فقال تعاىل ،اجلن رشكاء هلل َكاء اجْلِ َوَ َعُلوْا هللِ ِ رُشَ

 .﴾ََل َعمَّ َيِصُفونَ َوَبنَاٍت بَِغرْيِ ِعْلٍم ُسْبَحاَنُه َوَتَعا

 الشاعر: مهفييقول  نة الذييومنهم احلنيف

 

ول يقرها  ،وهم الذين رأوا يف الوثنية رضوبًا من اخلرافات التي ل يقبلها عقل

أوصلهم و ،وتطمئن إليه النفوس ،فراحوا يبحثون عن دين تقبله العقول، فكر

البحث والتفكري إىل أن اإلله الذي جيب أن يعبد هو صانع اإلنسان واحليوان 

                                           
 .57( النحل: 1)
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حتى اهتدوا إىل ملة  ،واألرض والسامء وما فيهن وما بينهن وما حتت الثرى

دعوا و ،وعبدوه ،وآمنوا باهلل الواحد األحد ،فاختذوها ديناً  ،إبراهيم خليل الرمحن

وحرموا عىل أنفسهم ما أحله غريهم كاخلمر وامليرس واألنصاب  ،إىل عبادته

 واألزلم.

دينة ويف مكة املكرمة وامل ،رفوا يف أنحاء كثرية من شبة اجلزيرة العربيةوقد ع  

ومنهم من  ،وا عىل وثنيتهم يرون اهلداية ول هيتدونأن كثريًا منهم ظل   املنورة، علامً 

 مال إىل النرصانية واليهودية.

ن كان يعتقد بالتوحيد ويؤمن بيوم احلساب قس بن ساعدة األيادي الذي ومم

دم ملا ق :بن عباس قالعن اجاء  .كان يدعو الناس إىل عبادة اهلل يف سوق عكاظ

 :قالوا .»ة؟ما فعل قيس بن ساعد« :وفد عبد القيس عىل النبي حممد| قال هلم

قال لقد شهدته يوما  بسوق عكاظ يف الشهر احلرام وهو عَل « .هلك يا رسول اهلل

 ،وافهموا وعوا ،ا تمعوا واستمعوا ،أُّيا الناس: ويقول َحر خيطب الناسأمجل 

وإن يف  ،إن يف السمء خلربا   .وكل ما هو آت آت ،ومن مات فات ،من عاش مات

وبحار  ،هرونجوم تز ،وسمء ذات أبراج ،وهنار ساٍج  ،ليل داٍج  ،األرض لعربا  

قسم  حقا  ال ريب  أقسم قسٌّ  ة،وأهنار جمرا ،وأرض مدحاة ،و بال مرساة ،تزخر

إن هلل دينا  هو أحب من دينكم  ،كان يف األرض رضا ليكونن بعده سخط نأل :فيه

أم  ،أرضوا بالقام فأقاموا ؟ما يل أرى الناس يذهبون وال ير عون الذي أنتم عليه.

أمل  ؟وأين الفراعنة الشداد ؟أين اآلباء واأل داد ،دياإيا معّش  ؟تركوا فناموا

 ،وفرقهم بتطاوله ،طحنهم الدهر بكلكله؟ يكونوا أكثر منكم ماال  وأطول أ اال  

 يقول: ثم أنشد



  

 

 





 

 

 

 اإلسالمالعرب قبل 
 معجم)ويف  ،اسم )اجلزيرة العربية(العرب عىل أرض  نغرافيواجلأطلق 

 ،ها شائعلسان العريب فيالأو ألن  ،جزيرة العرب عىل سبيل التسامح ( اسمالبلدان

افني ألن اجلزيرة يف عرف اجلغر؛ يف حني أن املؤرخني سموها شبه اجلزيرة العربية

 ما أرض، أمجيع جهاهتا كجزيرة البحرينهي األرض التي حييط با البحر من 

ا  عرفوا شبه اجلزيرة باألرض التي حييط بنيالعرب فشبه جزيرة ألن اجلغرافي

 البحر: وأرض العرب حييطها البحر من ثال  جهات ،البحر من ثال  جهاهتا

ن واملحيط اهلندي م ،رقـمن الشوبحر العرب العريب  ليجواخل ،األمحر من الغرب

 وتؤلف اليابسة ناحيتها الشاملية. ،اجلنوب

وعدم  ،لقلة األمطار ؛ويسود جوها اجلفاف ،وتغلب عىل أرضها الصحاري

الزراعة  فكانت ،ت البالدايداصمما أثر ذلك عىل اقت ؛وجود األهنار وينابيع املياه

ار اخلصب اجتهت أنظ ةوقل ،وبسبب ندرة املطر .قليلة والصناعة شبه معدومة

مما جعل ؛ عن الكالء واملاء ي والنتقال من مكان إىل آخر بحثاً ىل الرعإالبدو 

 زوات بني القبائل.غال والتقتمواطن املاء والكالء من أهم العوامل الدافعة لال

 ،لقحطا ضنيهاوي ،فاألرض التي فتحت عىل أبعاد شاسعة كان خينقها الشح  

ظام ل يضبطها نوهناك قبائل  ،هنا وهناكمنتشًا ًا قتالي جمتمعاً جمتمعها فكان 

عتمد عليها أن ت قد كان كثرياً و ،تعتمد عىل الغزوفهي ، موحد   ول فكر   ،اقتصادي
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 التنظيم يف توجيه اقتصادها مستوحية العقل والعلم.

غارات عىل  نما تقوم به الرعاة مآخر هو  هناك دوروإىل جانب الغزوات 

 قون املوايشويرس ،املحاصيلفينهبون  ،اجدهمالواحات املجاورة ملناطق تو

عىل دفع جزية مقابل  اً وا معهم اتفاققدأن يعإل   همول يشء يصد   ،والقطعان

ويعتربون ما يقومون به من غزوات وغارات أو  .محايتهم من املغريين اآلخرين

 وتفرضها ظروف ،ها الواقعيقر  و ،رتزاقللكسب والمهمة فرض اجلزية مصادر 

ىل جانب وإ ل.حتى صارت بمثابة القانون السائد يف مناطق البدو الرح   ،العيش

هو محاية القوافل التجارية وإرشادها إىل ، ذلك كان هلم مصدر آخر للكسب

  الطريق لقاء أجور يدفعها أصحابا.

 وإذا كانت تربية املوايش والنهب والسلب وفرض اجلزية وأجور محاية القوافل

فإن األمر خيتلف ، لالتجارية هي موارد الرزق ألهل البادية من العرب الرح  

الطبيعة  ثرهتاآبالنسبة ألهل القرى وسكان املدن الذين كانوا يقيمون يف مناطق 

إىل  مما جعل أهلها ينرصفون ؛وختصب األرض ،حيث هيطل املطر ،ببعض فيضها

 الزراعة والهتامم با.

نتشارًا اولكن أكثرها  ،هتامم كانت املزروعات قليلةهذا المن رغم عىل الو

 ،فمن زراعة النخيل انتجوا التمور بأنواع متعددة كانت شجرة النخيل والكرمة.

ام ك ،ومن هذه الثامر استخرجوا دبسًا ونبيذاً  ،اءذوجعلوها املادة الرئيسة للغ

بعض  من ةهدهتم التجربة إىل استعامل بعض أجزاء النخلة يف الطبابة واملداوا

 واستعملوا أوراقها للكتابة. ،األمراض

وإىل جانب  واستخراج اخلمور. ،وصناعة الزبيب ،ومن الكرمة جني العنب



  

هذه املزروعات مورد طبيعي هام وهو إنتاج التوابل والطيوب كالبخور واللبان 

 اهتامم العامل املتمدن يف تلك احلقبة من التاريخ.حمط  وهذه كلها كانت  ،والقرفة

وصارت بالدهم مصدرًا رئيسًا لتصديرها إىل  ،جتر العرب بذه املوادأوقد 

وقد اعترب العرب التجارة مهنة رشيفة  ،خرى املجاورة ألرض اجلزيرةالبلدان األ  

 ،عند سكان احلوارض اً ثريحتى شاعت ك ،فأقدم عليها أرشافهم وسادات قبائلهم

 ،ولعل أبرز البلدان التي عرف أهلها التجارة للغناء والثراء. اً وباتت مورد

واختذوها سبياًل هامًا للكسب هي مكة املكرمة التي كان يساعدها موقعها 

إىل احلرية و ،إذ كانت ملتقى طرق القوافل التجارية إىل اليمن؛ اجلغرايف عىل ذلك

 وهذا ما كان. ،غريهاوإىل نجد و ،والشام

ولن ننسى أن حكمة سيدها هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب ساعد 

إىل  األوىل :رحلتي الشتاء والصيف فهو الذي سن  ، مكة عىل ازدهار احلياة فيها

 ،ت مكانتها يف أنحاء شبه اجلزيرة العربية كلهام  فس   ،والثانية إىل الشام ،اليمن

 با. ف  واعتربت العاصمة املعرت  

ثم ساعد عىل هذا الزدهار أن هاشاًم وإخوته أبناء عبد مناف عقدوا مع 

جرياهنم معاهدات أمن وسالم، وامتد حبل القوافل من مكة إىل العراق إىل اليمن 

 وتعود باحلرير. طيبإىل الشام خترج بال

ن كل تطوير يف حياة اجلزيرة كان بفضل هذا اجلوار الذي انفتح أواحلق يقال 

دل بومضت األيام ومل يت .ومداورات جتارية رحالتأمام زحوفات القوافل يف 

بنت  قافلة خدجية ط  ومل يتغري نمط التجارة حتى جاءت عىل اخل ،سري القوافل

لجتامعية يف الثورة افخدجية هي الشارة األوىل  ، فيها مركز القيادةخويلد، فتغري  
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قل من احلجاز واليمن البخور نفكان ي التي قلبت األوضاع ونفضت القديم.

ا الذهب هوالعود واللؤلؤ وموجات من اإلنسان، ويدخل إلي والطيب واملر

ر ويدخل معها الفك ،والقصدير والعاج وخشب الصندل واألبنوس وريش النعام

تزجت وام ،جمتمعاته أبناءاإلنسان وأجيال  إبرازهاًا بثقافات تعبت يف حملق

 القبائل املهاجرة من اجلزيرة بالعائدة إليها.

الشام بقافلة وت األيام ويف يمناها زمام جاهيل تقوده عىل طريق مكة ومر  

 مل تكنوجنت منها أرباحًا طائلة  ،جاهلية العري ،جاهلية الرحل ،جاهلية املولد

 غري جاهلية.

تصبح عني س فإهنانت خويلد هي األوىل بني القوافل وإذا مل تكن قافلة خدجية ب

التجاري  كلهشي ستنتقل بالحتكاك من توال ،القوافل التي ستفقه معنى النفتاح

اخلري الواسع املفتوح عىل املدى الرحب إىل املدى  ةاملادي املحدود إىل انطالق

 ع أجواء اجلزيرة العربية.األرحب الذي يوس  

  



 

 

 

 حممد الفتى
ع حممد حواليه فإذا أكثر الناس يف مكة يعملون بالتجارة بالنظر إىل موقع تطل  

 ،هامنعود مأو لت ،القوافل فيها لتذهب إىل اليمن والشام حيث متر   ،بلدهم اجلغرايف

 ومن مل يكن تاجرًا من قريش فليس عندهم بيشء. ،فقريش كانوا قومًا جتاراً 

وهي البيت الذي يقصده الناس  ،وقد دفعهم هلذا العمل وجود الكعبة املكرمة

رفون ـثم ينص ،من أنحاء شبه اجلزيرة العربية كلها للحج وأداء فروض العبادة

ارة فتزدهر يف تلك البقاع جت ،وإقامة أسواق الشعر واخلطابة ،بعدها لعقد الندوات

 البيان إىل جانب جتارة البضائع والسلع.

واملوقع الطبيعي، والجتار  وجود الكعبة املكرمة، :إن هذه املزايا الثال 

 ـ والقرشيني خاصةـ رسين من أهل مكة وباألموال وفنون األدب، جعلت امل

فون إىل املتاجرة متجاوزين بلدهم هذا إىل اآلفاق البعيدة يف رحلتي الشتاء ينرص

 والصيف.

وإن كان ما زال يف أول هذا األمر أدرك حممد بن عبد اهلل الفتى القريش  وهنا

 ،فأراد أن يعمل يف التجارة من أجل الكسب الشيف ،شبابه عىل احلياةح تفت  

 فراح يعمل يف نطاق .واجلهد الشخيص ،واجتناء الرزق احلالل من العمل اليدوي

ل جيذبه طيش الشباب  ،مكة مثال العاملني الشفاء يف كل زمان وكل مكان

بل  ،ول يغريه زخرف الدنيا وزينتها ،مات ومفاسدهاول تغويه املحر   ،ورعونته

وناموسه احلالل  ،الشاب الرصني الفاضل الذي ديدنه الستقامة أبداً  هو
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تلك  اهتاممه يف ل  ولكن حممدًا مل يكن ج   .ب املثل األعىل يف عملهفرض   ،والطهارة

 ع دومًا إىل معرفة ما يدوربل كان نظره يتطل   ،ًا عىل العمل وحسبب  نص  األثناء م  

فقد كان يذهب إىل األسواق املجاورة كسوق عكاظ وسوق املجنة وسوق  ؛ولهح

ار بالسلع والبضائع أسواق األدب جتحيث تقام فيها إىل جانب ال ،ذي املجاز

 والبالغة وندوات البيان.

 ،زلغنون بالفخر والغويسمعهم يت ،وهناك كان يشهد املباريات بني الشعراء

ىل كام أنه كان يستمع إ باهون بالكرم والشجاعة.ويت ،ويتبارون بذكر األنساب

فتلفظ منه  ،ثم يعرض ذلك كله عىل بصريته ،ويصغي إىل اخلطباء ،إنشاد املعلقات

 .منه عجابوتعجب بام هو جدير باإل ،ما تلفظ

ول يسلك  ،خرياً ن إذا كاإل   إذا كان حقًا، ول يأبه ألمرإل   ل حيفل بيشء

هه وكان يسرتعي انتبا إذا كان صوابًا.إل   ول يأيت عمالً  ،يامً إذا كان قوإل   طريقاً 

وهم ـ يف تلك الندوات واملباريات آراء أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

فأخذ  ، ـ ’تعاليم موسى وعيسى :ويعلنون بدياًل عنها ،يرفضون وثنية العرب

ومه وتاقت نفسه إىل العزلة والنفراد، وراح ينفرد عن ق ،يميل إىل التفكري والتدبر

 يف لون حياته اخلاصة والعامة.

 ،دةئوجفاء األصنام والعقائد السا ،والوفاء وحسن اخللق ،فالصدق واألمانة

الصادق األمني، ولقد  هيمديدنه حتى اعتادت قريش أن تس كان كل ذلك

حضاره إفحل خصومتهم ب ،البيتاحتكمت لديه يف رفع احلجر األسود عند بناء 

وأمر كل قبيلة أن ترفع طرفًا من أطراف  ،ثوبًا وضع يف وسطه احلجر األسود

 ،ووضعه مكانه بيده ،أنزله من الثوب هل وعند وصوله إىل املكان املعد   ،الثوب

مما جعل صيته تتحد  به أندية مكة  ؛حقن هلم دماءهم وقىض بذلك بينهم قضاءً 



  

 ومن بينهن خدجية بنت ،النساء القرشيات فأعجبن به وبل  صيته ،وغريها

 خويلد.

ل السليم امتلك عقوال ،وبالقول الصادق ،بالسلوك القويم اً نعم إن حممد

 وحاز عىل تقديرهم وإعجابم. ،قلوب الناس من حوله

عاش حممد يف جمتمع جاهيل تتحكم فيه عادات وتقاليد يغلب عليها طابع 

يقوم و ،قتتالجانب من حياته عىل الغزو والسلب والويقوم ، الصلف والعناد

 أدوجانب آخر منها عىل أبشع ما عرف اإلنسان يف تارخيه من هدر لقيمة اإلنسان ك

 البنات.

وأكل  ،ويغمر حياة ذلك املجتمع كله ما انتش من تعاطي الفواحش واملنكرات

رقة يف العار اغالقاسية اليف مثل هذه البيئة  ..الربا والولوغ يف اللذائذ واملعايص

له الفعمنكر  ي ئ،والشنار عاش حممد بن عبد اهلل وهو كاره لواقع جمتمعه الس

بية ومل يقف حممد عند حدود السل. عد عن كل عاداته وتقاليده املخزيةتمب ،البشعة

ص أبناء ل  حتى خي ،ب أن يعملهام جيبل انرصف إىل التفكري في من هذه املوبقات.

 ،ثم يرتامى فكره إىل أبعد من حدود جمتمعه فيه من كفر وضالل. قومه مما هم

 ،ه الكون بعواملهوجيذب ،إىل التأمل والتفكري فيميل ،فيتطلع إىل اإلنسانية بأرسها

اد ثم يقرر النقطاع إىل الوحدة والنفر ،بام يتناهى إليه الفكر فريوح يتبرص

 جتلب اخلالص. ه جيد احللول التيل عل  عقوالرجوع إىل ال ،بالنفس

ه قادته فطرت برح حتىكانت خلوته، وما  هناكو ،ويف غار حراء كان انقطاعه

 ،اةوإىل إدراك أرسار احلي ،وبصريته النافذة إىل معرفة حقائق الوجود ،السليمة

 فكانت تلك املعرفة أول متهيد لستقبال الوحي اإلهلي يف يوم ما.



 



 

 

 

 حممد يف جتارة خدجية
وبمثل ذلك السلوك اللني القويم عاش حممد  ،بمثل تلك الصفات الفاضلة

 فكان اإلنسان   زها وضيمها.عب :تراحهاأبن عبد اهلل حياة اجلامعة بأفراحها وا

ه، عىل صون نفس هحيرص عىل مصلحة اجلامعة حرص ،الصالح   واملواطن   ،املدرك  

 نالتعاو اعىل توثيق عرإل   ول يقدم ،ر الفضيلةـللحق ونشإل   ل يعمل

ل امً حتى كان  ،لفة واملحبةأوارص اإل لشد  إل   ول يقوم ،ضامنوالت يئة التي يف الب ع 

 ونرباسًا يف اجلامعة التي ينتمي إليها. ،عاش فيها

طاهر البدن والنفس والقلب، والناس كلهم من  ،عاش إنسانًا نظيفًا رشيفاً 

ئر اوعن س ،وصدقه وأمانته ،ثون عن حممد ورشفهحوله يعرفون ذلك، فيتحد  

ة فطرق سمع خدجية بنت خويلد تلك املرأ صفاته وأخالقه يف جمالسهم وندواهتم.

ة تسمى الطاهرة يف اجلاهليـ امرأة رشيفة عفيفة  كانت، والقرشية حديث حممد

 نعظمهوأ ،وهي أوسط نساء قريش نسباً  ـ وتعرف بسيدة نساء قريش ،واإلسالم

قد  .وأنبههن ذكاء ،وأصبحهن وجهاً  ،وأطيبهن سرية ،وأرفعهن مكانة ،رشفاً 

 وما ورثته عن زوجيها عتيق ،ألهنا أحسنت رعاية شؤون أمواهلا ،اشتهرت بثرائها

وارتضت بالعيش وحيدة لتقف جهودها  ،ثرت بعدمها عدم الزواجآف ة،هال وأيب

فر ا أوهمما جعل ؛لتنمية ثروهتا التي بلغت حدًا كبرياً و ،عىل رعاية شؤون أمواهلا

 .مالً أهل مكة 
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عرف أن قافلتها التي حتمل بضائعها  وقد ،وكانت تستخدم ماهلا يف التجارة

بعض  قد تفوقها يفبل  ،يمكن أن تعادل قوافل قريش كلها وما حتمله من بضائع

 ،ري القوافليألن اإلرشاف عىل تس ؛ومل تكن خدجية تتوىل جتارهتا بنفسها األحيان.

فكانت تستأجر من الرجال من  ،والسفر إىل الشام أو اليمن من شؤون الرجال

وهنا أو لقاء نصيب من األرباح يتقاض ،يقوم بأعامل جتارهتا مقابل أجور تدفعها هلم

 القافلة ومما ل شك فيه أن خدجية ما كانت تسري   .نتيجة عقود مضاربة جترهيا معهم

ري ويشف عىل س ،لامن تثق به لرياقب الرج أو ،امهاوتبعث معها بعض خد  إل  

 وحكمة من امرأة مثلها. ،ويف ذلك حسن إدارة .العمل خالل الرحلة

وكانت خدجية قد بلغها ما كان الناس يتحدثون به يف جمالسهم وندواهتم 

وعن  ،وعظم أمانته وكرمه ،فرادى ومجاعات عن صدق حديث حممد ورشفه

ا مل ؛الصادق األمنيإل   يف مكة اسم له وليس ،سائر صفاته وأخالقه وعفته

 وكان يعمل يف التجارة داخل مكة. ،تكاملت فيه من خصال اخلري

ليه، يكون إت أن أمر جتارهتا فتمن   ،يء الكثريـسمعت هذه املرأة عن حممد الش

لق به يفتش عن مال ينط اً فبلغها يومًا أن حممد ،اءه كل حنيبوراحت تستقيص أن

حيث اعتاد عرب احلجاز يوم ذلك أن  ،مع القافلة إىل بالد الشام للمتاجرة هناك

رق ومفرتق ط ،حيث كانت مكة سوقًا عاملياً  ؛يتاجروا مع بالد الشام أو احلبشة

 التجارة بني الشامل واجلنوب.

يكون  رشيطة أنمن املال إليه وجتد خدجية هوى يف نفسها ملد حممد بام حيتاج 

ج بامهلا إليه من أخربه برغبتها يف اخلرو تفبعث ،هلا نصيب من الربح الذي يكسبه

وجد ف .تعطيه أفضل ما تعطي غريه من الرجالعىل أن متاجرًا إىل بالد الشام و



  

ياًل والنبي حممد| يف نفسه   نه اشرتط مشاورة عمه أيبإإل   قبولً،إىل هذا م 

ألين أخاف  ؛إين ألكره أن تذهب إىل الشام :فقال العم ،فذكر لعمه ذلك ،طالب

 فإنه رزق ساقه اهلل إليك. ؛ولكن ل أجد من ذلك بداً  ،يهودالعليك 

راحت و خدجية إىل الشام. ةيف جتار ويسافر حممد ،وعىل الفور يتفق الطرفان

يوم  ،لترة سنة خـالتي عرفها حممد قبل ثال  عشنفسها يف األماكن متر القافلة 

 عرب هذه البقاع مع عمه أيب طالب يف أول رحلة إىل الشام.

وقد بعثت بام  ،ها ميرسة وناصحاوكان إىل جانب حممد يف رحلته هذه غالم

 خيالفاه لأو ،بل ليقوما عىل خدمته والعون له ًا،خدجية مع القافلة ل لرياقبا حممد

كان يقوم ألول مرة بمثل هذه الرحلة التجارية خارج  اً ألن حممد ؛يف يشء أراده

 وإنه أمري قريش ،كام أمينًا عىل أموايلمععلام أنني قد أرسلت ا :وقالت هلام ،مكة

ه وليكن كالمكام ل .ؤمروإن ترك ل ي   ،منعفإن باع ل ي   ،فال يد عىل يده ،وسيدها

 وقد ،)البحار(كتاب  هكذا جاء يف .كالمكام عىل كالمه ول يعل   ،بلطف وأدب

 له كظله. نيبل كانا مالزم ،يغيب عن ناظرهيام اً فلم يرتكا حممد ،عمال بأمر سيدهتام

توجه حممد ف ،زود باملاءتوحني وصلت القافلة برصى توقفت ألخذ الراحة وال

ستظل يفجلس  ،إىل شجرة كان قد استظل بظلها مع عمه أيب طالب يف سفره معه

وكان  فصاح بميرسة ،فرآه وهو يف صومعته ،ومعة راهبحتتها، وكانت بقربا ص

 يعرفه لكثرة تردده إىل الشام يف جتارة خدجية.

هذا رجل  :قال ميرسة ؟من هذا الرجل اجلالس حتت ظل الشجرة :وقال له

 نبي.إل   ما نزل حتت هذه الشجرة قط :فقال الراهب .من قريش من أهل احلرم

 وقد قرأت عنه بشائر كثرية. ،منزل اإلنجيلوثم نظر إليه وقال إنه هو هو 
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جاء التجار يشرتون أمحاهلا من البضائع، فباع  وملا وصلت القافلة إىل الشام

فيها  يربحون واوربح فيها أضعاف ما كان حممد سلعته التي خرج با إىل الشام،

ه وبني فوقع بين سابقًا، وراح يشرتي خلدجية ما أراد أن يشرتي من سلع الشام.

 :فقال النبي| .احلف بالالت والعزى :فقال الرجل ،جل اختالف يف سلعةر

هذا  :والتفت إىل ميرسة وقال القول قولك. :فقال الرجل .» قطمما حلفت هب«

 ي بيده جتده أحبارنا منعوتًا يف كتبهم.ـوالذي نفس ،وهو آخر األنبياء ،نبي

قد متكن حممد من أن و ،وعادت القافلة إىل مكة املكرمة حتمل اخلري والربكة

حيقق من هذه الرحلة أرباحًا زادت عىل تقدير ميرسة عىل أرباح كل من سبقه إىل 

 اً مدحم غاممة تظلُّ  ـ إذا صارت اهلاجرةـ وكان ميرسة يرى  العمل يف جتارة خدجية.

 ملكني.كانا  :وقيل ،وهو يسري عىل بعريه ،عن حرارة الشمس

أقبل حممد يلقي بني يدي خدجية جني  فلام وصلت القافلة إىل مكة املكرمة

 ،كرت  للاملولكنها مل ت ،وأرسع ميرسة إىل سيدته ليبشها بنتائج الرحلة ،القافلة

وراح ميرسة يوضح هلا ما رآه  ،بل راحت تستفرس عن سلوك حممد خالل الرحلة

وينشد قول  ،الغاممةشاهده من أمر و ،من أمر الراهب ، وما سمعهعن حممد

 الشاعر:

 

 

 ،ر واألمل الكثري الذي تنتظرهـرشق وجهها بالبشأأن إل   فام كان من خدجية

لبيبة  ،امرأة حازمة رشيفة وكانت وتزداد ثقة مما سمعته من األنباء املثرية عنه.



  

عن أحوال النبي فلام أخربها ميرسة  ،مع ما أراد اهلل هلا من كرامة ،عاقلة فامهة

الذي خصه اهلل بغاممة تظله األمني ذلك الشاب  ،جعلت تفكر يف أمرحممد|

وصدقه وأمانته  ،ه واستقامتهد  معت عن ج  وس ،وحتميه من حرارة الشمس

 نقته دوغلأإىل قلبها الذي كانت قد  النبي حممد| هذا كله سبيل دفمه وعفته.

 وجًا.ومتنت أن يكون هلا ز ،وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينها ،الرجال مجيعاً 

لتي ابل كانت السيدة الناضجة املجربة  ،ك بالفتاة الغريرةاومل تكن خدجية إذ ذ

 ،وتزوجت من قبل ذلك رجلني من سادات قريش ،ت الدنيا وعرفت الناسخرب

 خيرجون يف ماهلا إىل الشام. انواك بالتجارة وعاملت رجالً آخرين

وحرصها عىل الزواج منه لدلياًل عىل أهنا  ،ن يف إعجاب مثلها بمحمد|إو

 بابا تزامحوا عىلن ممرسة الالفتة ما مل جتده يف أي رجل وجدت يف شخصيته اآل

فقال  ،وأخربته بام أخربها به غالمها ميرسة ،فذهبت إىل عمها ورقة يطلبون يدها.

 وأنشد يقول: .لنبي هذه األمة اً إن كان هذا حقًا فإن حممد :ورقة

 

 

 هذا زمانه.و ،ي ينتظربوكان قد عرف أنه كائن هلذه األمة ن

ل واإلنجي ةوسمع من أهل التورا ،وقرأ الكتب الساموية وكان ورقة قد تنرص

بد أن األمني حممد بن عوهو  ،احلد  العظيمهذا أن األدلة والبشائر كلها تشري إىل 

 جعل يقول:ف ،الدين احلنيف ليقر   ،اهلل هو املبعو  املنتظر هلذه األمة
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 حممد الزوج
 بن عبد ه عبد اهللوأب، طيب املنبت ،كان حممد شاباً قرشياً هاشمياً عريق األصل

ذر ه من النحر وفاء بنئاملطلب بن هاشم بن عبد مناف الذي وعت مكة قصة افتدا

د ج ×وهي قصة مثرية أحيت ذكر الذبيح األول إسامعيل بن إبراهيم أبيه.

 ،بن قيص بن كالباوأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة  العرب العدنانية.

 أفضل امرأة يف قريش نسبًا وموضعًا.

ابعها فرتكت هذه الرتبية البدوية ط ،أعوامه األوىل يف بادية بني سعدوقد أمىض 

وفصاحة  ،وصالبة اخللق ،كسبته صحة اجلسم والنفسأو ،اخلاص يف شخصيته

كسبته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك قوة احتامل وشعوراً مبكرًا أكام ، اللسان

 باملسؤولية.

ربة خلابعض بوزودته  ،فقهعت من أ  وجاءت رحلة صباه مع عمه إىل الشام فوس  

تلمح يف  ،اجللد الصبور ،فكان يف إبان شبابه الرجل الناضج ،بالدنيا والناس

لذي هو اويف سلوكه هتذيب احلياة املتحرضة حول احلرم  ،ثار الباديةآشخصيته 

ومسكن قبيلة تتوىل النقل التجاري بني األطراف املتحرضة يف  ،مثابة احلجاج

اشمي ويف خلقه شامئل ه ، تلمح يف عقله جتارب احلياة اجلادة العاملةاجلزيرة، كام

 ومل يصبه الرتف بآفات النعومة واللني. ،قريش مل يفسده الفراغ واملال

ه د  وبلغها ما يتحد  به القوم عن ج   ،هكذا كان حممد حني سمعت عنه خدجية

وكانت السيدة خدجية عىل أعظم نصيب من  وصدقه وأمانته وعفته. ،واستقامته
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رة ونقل إليها ما رأى وسمع من املعجزات التي ـفلام عاد ميس ،الذكاء والدهاء

وله  ،ألنه حياكيها بشف النسب ؛هلا ئاً ورأته كف ،تعلقت بحبه، متت ملحمد|

 وكان عندها ،ن املالعضها يمن مجاله وأمانته والكرامات التي سمعتها عنه ما يع

 اليشء الكثري.منه 

وفيه من  ،وبدا هلا يف الطريق جبني وضاح فيه من العزم أكثر مما فيه من الفتوة

وأقدمت  ،واستبشت بفك رموزه ،ت تالميحهأاملجد أبل  مما فيه من السكون فر

ومهد  ،واستسلمت دون أن يؤثر عليها أي اعتبار ،دون أن يثنيها قنوط األربعني

يف  وفكرت ،ذي كانت قد أغلقته دون الرجال مجيعاً هذا كله سبيله إىل قلبها ال

 القرتان منه قبل أن تلقاه وتراه بعينها.

ن التقاليد املوروثة يف جمتمع خدجية ما كان لينيلها حق التعبري عن مدى إإل 

هكان له  ضي قيف نطاق إل   هاعندالشوق  ىباملرصاد إن  صد   .احلدود تعد 

 وثارت عىل ،رت الطوقـكس ،رادةطلقًا لإلويف اللحظة التي وجدت فيها من

 ترتدد هلذا ملو ؛قدام والتحقيقوكان هلا من احلق ما اعتصمت به عىل اإل ،التقاليد

وصب هذا  ،وأقبلت تعرض هي عىل حممد جتسيد هذا احلب ،يف ثورة عىل التقاليد

من حتت  وذاب ،دنياها عوائقاحلنني يف قالبه، وتضاءلت بني يدي حبها الكبري 

 :وقيلـ          أختها هالة توبعث ،ذلك كان إيامن احلب باحلب ،عينيها بريق الذهب

 تبعث :قيلو لتتصل بمحمد فتعرض عليه رغبتها يف الزواج منه.ـ نفيسة بنت منبه 

امذا ف ،املإذا أخذت الذي لك من املال واجل   ،يا بن العم :قالت له ،فلام حرض ،إليه

اقي والب ،ن عمي يريد أن يأخذ يل مجلني ألسافر عليهم للتجارةإ« :قال؟ تصنع به

لنفس وبغنى ا ،امرأة من قومي تتحَل بجمل اخللق قبل مجال الو هبه خيطب يل 



  

ل كل وبالوفاء قب ،وبالّشف قبل النسب ،وبالطهارة قبل اجلاه ،قبل غنى اْلال

 ،مصونة عفيفة ،طاهرة مطهرة ،أنا أعرف فتاة من قومك :قالت خدجية .»َشء

إل   ،حتسدك عليها امللوك واألكارسة ،منك بالقليل وترىض ،تساعدك عل األمور

 وقد عرفت قبلك برجلني. ،هنا أكرب منك سناً إ

يعًا ما ورس ،وكانت خدجية صغرية ملا سيقت إىل زواج باكر من عتيق بن عابد

 ،هالة يدعى أبا فسيقت إىل زواج آخر تقدم به منها رشيف، قرب املوت هذا الزوج

ثم عاد املوت فقصم عروة الزواج الثاين فتوقفت  ورزقت منه ولدًا أسمته هندا

 خدجية عن تلبية العروض يف تكرار زواجها.

وكان رفضها بمثابة رضيبة أدهتا عن نفسها تعويضاً عن زواجني سابقني مل يكن 

 ،ام رجل وسيم الوجهومرت األيام وإذا هي تكشف هلا أهنا أم هلا فيهام كبري شأن.

تمعه له يف جم ،وكان من بيت كريم ،عميق السكون ،القسامت ءبري ،هادئ الطبع

مل تدخل حتى الساعة امرأة يف  ،مكانة الزعامة يف اخلامسة والعشين من عمره

 حياته.

وقد كان بينها وبينه ما يشبه الختبار والمتحان حني جعلته يف قافلتها 

زادت أرباحها أضعافًا، فأقدمت دون أن يثنيها قنوط ف ،التجارية إىل الشام

 واستسلمت دون أن يؤثر عليها أي اعتبار. ،األربعني

إهنا سيدة نساء قريش خدجية بنت  :قالت. »سميها يل« :قال هلا حممد|ف

                                           
ر وكان من أكابر صحابة رسول اهلل|، ومن شيعة اإلمام أمري املؤمنني 1) ( كان هند قد عم 

، وخل ص أنصاره، مات حتت رايته يوم اجلمل، وكان يفتخر بقوله: ×عيل بن أيب طالب

أنا أكرم الناس أبًا وأمًا، وأخًا وأختًا، أيب رسول اهلل ـ ألنه زوج أمه خدجية ـ وأخوه القاسم 

 ÷.بن رسول اهلل، وأمه خدجية بنت خويلد، وأخته الصديقة فاطمة الزهراء
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وقد خطبها  .وأحسنهن خلقًا ومجالً  ،وأكثرهن  مالً  ،خويلد أعالهن رشفًا وكاملً 

من  فصدت كل   ،ت ومتنتءوما شا ،وقدموا هلا األموال واخلدم ،أكابر القوم

قام و ،فأطرق النبي| حياء وهي اآلن تريدك زوجًا إذا شئت. ،خطبها لنفسه

 وانرصف.

رجاحة عقل ل و ،هكذا أحبت خدجية حممدًا مالمح نور ل مالمح نار

أحبته  ،ول بنزوة العشين ،أحبته بعقل األربعني ل بغفلة التسع ،غضاضة عود

اج بني أن ولكل امرأة يف تنسيق الزو ،ومل تسق ،فانساقت هي إليه ،التعبري ةرادإيف 

رادة تلك هي حرية اإل أو نذير شقاء. ،تسوق نفسها وبني أن تساق بشري سعادة

وصدق التعبري يف إنشاء العقد الجتامعي الصحيح  ،ينبثق منها صدق امليل

 ور.ذاجل

لب فتبسم أبو طا ،بام قالته خدجية خربهوأ ،طالبفذهب حممد إىل عمه أيب 

 ،مني هاشب اقام مرسعاً ودعثم  هذا رزق ساقه اهلل إليك. ،بن أخي يا :وقال ،فرحاً 

يعًا وساروا مج ،بن أخيه حممداوأخذ بيد  ،ورؤساء مرض ،وأرشاف بني عبد املطلب

فلام  مد|.إىل دار خويلد بن عبد العزى ليخطب السيدة خدجية لبن أخيه حم

احلمد  :ولقبوافتتح خطابه  ،قام أبو طالب خطيباً  ،وصلوا واستقر بم املجلس

 ومعدن معد   ،وزرع إسامعيل الذبيح ،هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم اخلليل

 ،اً جوجعل لنا بيتًا حمجو ،اس حرمهوسو   ،وجعلنا حضنة بيته ،أصل مرضو

 وبارك لنا يف بلدنا الذي نحن به. ،وجعلنا حكامًا عىل الناس ،وحرمًا آمناً 

 ل يوزن ،الفحل الذي ل يصدع أنفه ،بن أخي هذا حممد بن عبد اهللاثم إن 

 لو ،وكرمًا وجمداً  ،وفضاًل وعقالً  ،رجح عليه رشفًا ونبالً إل   برجل من قريش



  

وأمر  ،فإن املال ظل زائل ؛وإن كان يف املال قل ،كان أعظم منهإل   أحدبيقاس 

وهو  ،وخطب جليل ،عظيم نبأوهو واهلل بعد هذا له  .وعارية مسرتجعة ،حائل

إليكم  وقد خطب .وهلا فيه مثل ذلك ،وأن له يف خدجية رغبة ،من قد عرفتم قرابته

ل هلا من الصداق ما عاجله وآجله اثنتا عشة أوقية ذوقد ب ،رغبة منه يف كريمتكم

 :لوقيـ أسد فقام عمرو بن  ،ثم جلس .ن بكرًا من اإلبلوعش :وقيل ،ونصف

 ،وفضلنا عىل ما عددت ،كرتذاحلمد هلل الذي جعلنا كام  وقال:ـ ورقة بن نوفل 

 ،ل تنكر العشرية فضلكم ،وأنتم أصل ذلك كله ،فنحن سادات العرب وقادهتا

وقد رغبنا يف التصال بحبلكم  ،ول يرد أحد من الناس فخركم ورشفكم

 جت خدجية بنتين قد زو  أر قريش ـا يا معشفاشهدو ،ورشفكم مثل رغبتكم

  بن عبد املطلب عىل املهر الذي ذكره الشيخ أبو طالب.خويلد من حممد بن عبد اهلل

 ،الفيل السنة اخلامسة عشة قبل املبعث وقعةاخلامس والعشين من العام ويف 

دة يالسمن رشفًا وأمانة وخلقًا  اً ن قريشاحتفلت مكة املكرمة بزواج شاب زي  

ت ومت .وأكثرهن مالً  ،وأعظمهن رشفاً  ،خدجية بنت خويلد سيدة نساء قريش

نسجم يو ،خدجيةقلب ويعانق قلب حممد  ،ما حيب ة يف حممد هدية القلب إىلخلدجي

رين من عمره ويبل  عمر السيدة ـروحامها يف وقت كان حممد يف اخلامسة والعش

 خدجية األربعني سنة.

وسكن إليها، وهي أول امرأة آمنت  |نبيوهي أول امرأة تزوجها ال

قت ما جاء به من عند اهلل، ومل يتزوج عليها إىل أن حلقت بدعوته من النساء وصد  

 بربا قبل اهلجرة بثال  سنني.

 ،ي قلب نقاميفيضه ،ها األنس واحلنانعندلقد اختار حممد املرأة التي وجد 
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راد أفكأن اهلل سبحانه  والعفة والطهارة. ،ونفس صافية إىل جانب الشف والعزة

فوهبه  ،وحدب األب الكريم ،مؤوض هذا اليتيم عن عطف األم الرأن يعو  

عاش و ة،ورفيقة حياة وفي ،حانية اً مأو ،لتكون له زوجًا صاحلة ؛خدجية الفاضلة

ا احلب، وجتمعهام األلفة. وقضت مكة أيامًا يغمرمه ،الزوجان يف هناء وسعادة

ومل تكن بجة احلفل وحدها  .عن ذلك الزواج املشهودإل   هلال حديث وليايل و

فام دار رية؛ كث وإنام كانت املفاجآت غري منتظرة، هي التي استأثرت بحديث القوم

يف خلد أحدهم أن ترغب السيدة خدجية يف الزواج من جديد بعد الذي عرف من 

ًا رد   ،بعد اآلخر اً واحد وردها سادة قريش ،وانرصافها عنهم ،زهدها يف الرجال

ار رين هو الزوج املختـبن اخلامسة والعشاول خطر بباهلم أن يكون حممد ، ساً ي  مؤ

  للرملة الثرية ذات األعوام األربعني.

يهم ثر علؤوإذا كان رجال من قريش قد نقموا يومئذر عىل العقيلة الغنية أن ت

لذي اض غطوياًل عن شبابه الفلعل بنات هاشم قد حتدثن  ،شابًا غري ذي مال

وترصفه عن العذارى اهلاشميات  ،به سيدة تزوجت من قبل مرتني تستأثرا

 واحلسن النضري. ذوات الصبا الندي  

  



 

 

 

 البيت اجلديد
ثرة دون مستأ ،حيث دور قريش حافة بالبيت العتيق ـ يف جوار احلرم املكي

هد قامت الدار التارخيية التي كتب هلا أن تش ـ سائر القبائل بذلك الشف األسنى

عرس التقبله بعد مخسة عش عامًا من تسعرس حممد بن عبد اهلل اهلاشمي، وأن 

 من غار حراء ليلة القدر، مبعوثًا بختام رسالت الدين. اً عائد

فينزل إليها بعدد من الدرجات، توصل إىل  ،وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق

ة وطوهلا عش، قامت عىل يساره شبه مصطبة مرتفعة عن األرض بنحو قدم رمم

ؤدي إىل إليه بدرجتني يوعىل اليمني باب صغري، يصعد  ما عرضها فأربعة.أأمتار، 

 ثالثة أبواب، يفتح أوهلا ـ من اجلانب األيرس ـ نحو مرتين، وفيه ممر  ضي ق عرضه

عىل غرفة صغرية مساحتها نحو ستة أمتار، كانت للنبي املختار حمرابًا ومعبدًا، 

 لسع طوله ستة أمتار وعرضه أربعة وقد جعي الباب األمامي إىل بو مت  ويؤد  

تطيلة وهو يفتح يف غرفة مس ،ما الباب الثالث فعىل يمني الداخلأ ،خمدعاً للزوجني

 طوهلا سبعة أمتار وعرضها أربعة وقد جعلت لبنات النبي|.

وعىل طول هذه املسكن من ناحية الشامل فضاء واسع مساحته ستة عش مرتًا 

زن وفيه كانت السيدة خدجية خت ،ويرتفع عن األرض بنحو مرت ،يف سبعة أمتار

فلام تزوجت واعتزلت التجارة استعملت هذه املساحة  ،جتارهتا قبل الزواج

 .مضيفة لستقبال الضيوف

                                           
 تاب )بنات النبي( للدكتورة بنت الشاطئ.( نقلنا هذا الوصف من ك1)
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ة أول ما استقبلته يوم اختارته السيدة خدجي اً الدار التي استقبلت حممدهي هذه 

فق له قلب ه حيث خثم استقبلته عائدًا من رحلت ،ليخرج يف ماهلا إىل الشام متاجراً 

 حتى إذا كانت ،وأخذها منه تفرد سامته وجالل شخصيته ،سيدة نساء قريش

السنة اخلامسة عشة قبل املبعث دقت  ،ن من عام الفيلوالسنة اخلامسة والعش

سيدة المن احتفالً بزواج زين شباب قريش رشفًا وأمانة وخلقًا  هاالطبول في

عبد العزى سيدة نساء قريش وأعظمهن رشفًا  خدجية بنت خويلد بن أسد بن

 وأكثرهن مالً.

فإذا بينهم حليمة  ،وفتحت دار خدجية للهل واألصدقاء ،ونحرت الذبائح

 ثم لتعود يف ،قد جاءت من بادية بني سعد لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته

ي تالغداة ومعها أربعون رأسًا من الغنم هبة من العروس الكريمة لتلك ال

 عت حممدًا زوجها احلبيب.أرض

واملودة  ،ها احلب املتبادل والتقدير املشرتكلوبدأت حياة زوجية هانئة يظل  

 اخلاصة.

ىل ع وهنل الزوجان من نبع السعادة صافيًا مل تشبه شائبة من كدر، ثم مل يمض  

وملا لح  ،زواجهام عامان أو ثالثة حتى بدت بوادر الثمر املبارك للزوجية السعيدة

وأقبلت عىل زوجها مشوقة تزف إليه  ،الفرح أعطاف خدجية هز   احلمل ربواد

ونه يف وينش ،وبعثت رسلها يذيعون النبأ السعيد يف دور بني هاشم ى،البش

وكأهنا أرادت أن تشاركها مكة  ،ها عىل ذوي احلاجةءوأغدقت عطا ،أحياء قريش

 ؛طةوخفق قلب حممد فرحًا وغب ،فال يبقى فيها جائع ول حمروم ،كلها يف فرحتها

 إذ يوشك للمرة األوىل أن يغدو أبًا.



  

جربة وهو مقبل عىل الت ،وأرق انفعالته ،وأثارت األبوة املرتقبة أعمق عواطفه

فعام قريب يشهد فلذة منه خترج إىل  ،العظمى التي ل يكمل وجود الرجل بغريها

 لتكون امتدادًا حلياته. ؛وتستقبل احلياة ،النور

ي صغري لطيف تتم به هذه السعادة الت نام قريب يرى صورته ممثلة يف كياوع

 عرفها منذ عرف خدجية.

 وذكر أباه الذي ثوى ،وذكر أمه التي رحلت عن الدنيا وهو صبي يف السادسة

رحا فتمنى لو أهنام عاشا ليف ،ًا يف رحم أمه آمنة بنت وهبينيف يثرب وخلفه جن

ب جده الشيخ عبد املطل ومل ينس   مولوده املنتظر.أعينهام من  اويمل ،بوحيدمها

 ه دموع  من عينيت وند   ،ق قلبه وهو يستعيد ذكراهفر   ،الذي كان له من بعد أبيه أباً 

 .ورمحةً  شجواً 

وهي تروح وتغدو يف الدار  ،وراح يرقب زوجته احلبيبة ،ب من تأمالتهآثم 

تى ح بسنا السعادة واحلنان. بخطوات أثقلها احلمل الغايل، ووجهها املشق يتألق

مها عىل لآإذا آن أوان الوضع جتلدت للتجربة التي عرفت من قبل شدهتا وقسوة 

حني وقف الزوج يف حمرابه ينتظر اللحظة احلاسمة بلهفة مشوبة بيشء من القلق، 

شى رقيقة واهنة معلنة عن ب صيحةمل يلبث أن تبدد حني انبعث من خمدع الوالدة 

 امليالد.

مل إىل صفية بنت عبد املطلب حت ةفتح باب املخدع عن القابلة سلمى مولثم 

ائح ونحرت الذب ،زينب اوسامه ،فتلقاها بني ذراعيه فرحاً  ،األب طفلته األوىل

 احتفالً بمولدها.

ف ا أيامًا قبل أن تدفع با إىل املراضع املختارة عىل املألوهتبوليد وتشبثت األم  
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عادت أشبه  حتى باحلديث طوال فرتة رضاعتها الوشغ من عادة أرشاف مكة.

ل با ومل يط بزهرة غضة باسمة، أضفت عىل البيت مزيدًا من اإلرشاق والبهجة.

ها أم ثم جاءت من بعد ،أختها رقيةذلك البيت املقام يف البيت حتى استقبل 

 ،وكان الظن أن يضيق األبوان بمولد أنثى ثالثة يف بيئة مفتونة بالبنني .كلثوم

 وما كانا ليجحدا نعمته عليهام. ،ولكنهام أدركا أن األمر يف هذا هلل وحده

د من طامعني مع هذا يف مزي ،وأقبال عىل طفلتهام الثالثة شاكرين هلل ما أعطى

 كرمه.

وأقبل العام العارش من زواج حممد وخدجية ومها يستعدان لستقبال الثمرة 

 الرابعة للزوجية املباركة.

 



 

 

 

 مولد الصديقة فاطمة
فهجرهتا نساء مكة فال يدخلن  |تزوجت خدجية بنت خويلد رسول اهلل

ن م اً وهذا اإلجراء كان جزء عليها ول يسلمن عليها ول يرتكن امرأة تدخل إليها.

واملرأة  . أيضاً بشدةر  املقاطعة التي فرضتها قريش عىل النبي حممد| أبان بعثته

ثر فإذا ما تركنها وحدها أ ،وترتاح لسامع حديث بنات جلدهتا ،تأنس بقريناهتا

 ها أيام تأثري.ذلك في

رًا عىل زوجها ذوكان جزعها وغمها ح ،لقد استوحشت خدجية هلذه املقاطعة

ر  يدع هذا القلب العامل  وقد شاء اهلل أ العظيم الذي ترتبص به العرب الدوائر.

هلل فلام محلت بفاطمة أنطقها ا، ل الداخيلباإليامن يعيش حالة من الضمور والتأك  

 لها حتد  أمها حديث النساء يف سمرهن وجمالسهن.وجع ،وهي جنني يف بطنها

فدخل عليها يومًا فسمعها  ،وكانت خدجية تكتم ذلك عن رسول اهلل|

اجلنني الذي يف بطني حيدثني  :قالت »؟من َتدثني يا خدَية« :فقال هلا ،تتحد 

ة وأهنا النسلة الطاهر ،هذا  ربئيل يبّشين أهنا أنثى ،يا خدَية« :فقال .يننسؤوي

اء وَيعلهم خلف ،ل من نسلها أئمةجعوسي ،وأن اهلل سيجعل نسيل منها ،اْليمونة

 .»وحيه طاعيف أرضه بعد انق

 ،لقد ظلت حتد  أمها بام يبعث الطمأنينة والدعة إىل قلبها طيلة أيام احلمل

تيل  ا مالني من أمرهليهت خدجية إىل بعض نساء قريش وج   ،ن أوان الوالدةآفلام 
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 ،نانا ومل تقبيل قولأنت عصيت   :فأرسلن إليها ،عند الولدة من النساء النساء

وحني  .ول نيل من أمرك شيئاً  ،فلسنا نجيء لك ،وتزوجت حممدًا يتيم أيب طالب

ارص هذا وحني حي ،هذه املقاطعة العنيفة قريش باتفاققد قوطع  حممديكون بيت 

يبي عمل غبفالبد للسامء أن تدخل وحتطم هذه األغالل وتقهرها  ،احلصار الشاق  

قد تعاهدوا عىل ـ وجهاًل ـ  يف جاهلية سنيفام دام أهل األرض منغم ،مشهود

فالسامء مستعدة لنرصته أنى كان لون ذلك النرص  ،حمارصة حممد وأهل بيته

وليس من  ،وليس ذلك بعسري عىل اهلل ،نيأو معنوي ،كان نيمادي ؛والعون

  املستحيل عليه.

دخلت  دفق ،أجل امتدت يد السامء لتشارك خدجية يف مراسيم ولدهتا لفاطمة

وإنام جئن من  ،أربع نساء سمر طوال كأهنن من نساء قريش ولسن منهن هاعلي

 .جئن من العامل الذي حجبت أبصارنا عن رؤيته ..العامل املحسوس اخارج هذ

 .جئن من عامل اآلخرة ليلني من بنت خويلد ما تيل النساء من النساء أثناء الولدة

 لس  فإنا ر   ،ل حتزين يا خدجية« :فقالت هلا إحداهن، ففزعت منهن خدجية ملا رأهتن

وهذه مريم بنت  ،وهذه آسية بنت مزاحم ،أنا سارة ؛ونحن أخواتك ،ربك إليك

اهلل إليك لنيل منك ما تيل النساء من  بعثنا، ×وهذه كلثم أخت موسى ،عمران

 .»النساء عند الولدة

والثالثة بني يدهيا والرابعة  ،وأخرى عن يسارها ،فجلست واحدة عن يمينها

فلام سقطت إىل األرض  وتضع خدجية ابنتها فاطمة طاهرة مطهرة. ،من خلفها

فاطمة بعد مبعث الرسول ولدت  .أرشق منها نور مشق دخل بيوتات مكة

وهي آخر أولد رسول اهلل ألكرم بخمس سنوات، وقبل اهلجرة بثامين سنوات، ا



  

ويف أجواء الصرب والصمود  ،ولدت يف مكة يف بيت الوحي واجلهاد .من خدجية

 ل املشاق.وحتم  

يف مثل هذا الظرف الدقيق الذي متر به الدعوة اإلسالمية حيث يلتحم معسكر 

عركة يف مثل هذه امل معسكر الوثنية بقوته وجربوتهمع ـ  اً وهو ما زال غض  ـ اإليامن 

ا ويف أقسى الظروف التي متر ب ،الضارية بني رسالة السامء وفوىض اجلاهلية

نت يعلن البيت النبوي بيت الرسالة نبأ ميالد فاطمة ب، الرسالة اإلسالمية املباركة

 .حممد

ات النساء القرشيولدت فاطمة يف وقت كانت أمها قد قوطعت هنائيًا من مجيع 

ولدت فاطمة املباركة يف وقت كانت  .ذاملنق اً أسوة برجاهلن الذين قاطعوا حممد

تي فرضتها عنها الوحشة ال ميطلت ؛هلفة شوقيف و ،صرب غأمها تنتظر مولودهتا بفار

 قريش. اعليه

وكان هلذا  .ه يف كل أفقؤوترتدد أصدا ،اع النبأذفي ،تضع خدجية ابنتها فاطمة

ع اجلهات التي ويف مجي ،اه العميق يف النفوس املجاهدة الصابرة يف املعرتكالنبأ صد

ورسى النبأ إىل القائد العظيم حممد بن عبد اهلل  متلكها دعوة اهلل يف مكة املكرمة.

وأرسع إىل خدجية ليبارك هلا يف  ،وهتلل فرحًا ورسوراً  ،فأرشق وجهه بالبش

 .ولدهتا املباركة وهينيها بسالمة الوضع

ل بادرة أو ت، وكانتلقى طفلته الرابعة يبارك مولدها يف ذلك اليوم األغر  ثم 

 فاه با أن دعاها فاطمة ولقبها بالزهراء.

 ،وأم كلثوم ،زينب، رقية :ثر اهلل الزهراء بام مل يؤثر به شقيقاهتا الثال آوقد 

 بواملنبت الطي ،فكتب هلا أن تكون وحدها الوعاء الطاهر للساللة الطاهرة
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ى ينابيع احلب واإلعزاز يف خسأر اهلل هلا وقد فج   لدوحة الشف من آل البيت.

اها وأرض ،قلب هذه األم التي اكتفت من دنياها مجيعًا بأن تكون زوج حممد|

كل الرضا أن تدخر هلا السامء تلك النعمة الكربى بعد أن نفضت يدهيا من 

 وأوصدت قلبها عىل يأس. ،الرجال

رًا أن هيبهام اهلل مولودًا ذكهو مطلب واحد ـ  امكي تتم سعادهتـ  نوبقي للبوي

إذ كانت السيدة خدجية قد  ؛األمل بعيداً  اوبد ،نا  أربعإعليهام ب من   نبعد أ

لكنها مع ذلك مل تبل  مرحلة اليأس من  ،جاوزت بعد مولد فاطمة مخسني سنة

مها فوهبهام ءدعا فاستجاب اهلل هلام ،ومن ثم مل يقطع الزوجان الرجاء ،الولد

أن ل  ن  فتضاعفت الفرحة بمولدمها حني ظ   ،ثم تاله عبد اهلل ، القاسمهامغالم

 يعتنين اسرتد الودأبل ما لبث  ،لكن اهلل مل يشأ للولدين أن يعيشا طويالً  ،رجاء

 رى.خحدامها بعد األإ

  



 

 

 

 مراتب الوحي
وتقوم هذه  ،يعترب العتقاد بالوحي أساساً جلميع الرسالت واألديان الساموية

عىل  ةدراالوحي( عىل أن الذي يوحى إليه يمتلك روحًا قوية ق حقيقة) احلقيقة

 بذا املكل فني أو بواسطة ملك من املالئكة ،تلقي املعارف اإلهلية من دون واسطة

اده من اصطفاه للبش من عب اهلل هو تعليم هعىل أن ،ويلخص العلامء الوحياألمر. 

ولكن بطريقة خفية غري معتادة  ،ما أراد إطالعه عليه من ألوان اهلداية والعلم كل  

 للبش.

كل مرتبة منها قد تتداخل مع األخرى  ،م الفقهاء الوحي إىل سبع مراتبوقس  

 .ألهنا ذات جوهر روحي ؛بحيث ل يمكن الفصل التام بني بعضها البعض

دت أو الذي مخ ،ده النائم يف نومهوهي ما يشاه ،الرؤيا الصادقة: اْلرتبة األوَل

ف شتنك ،فتكون يف الواقع صادقة يف اليقظة، ه الظاهرة بإغامء أو ما يشابهحواس  

عن عروة بن الزبري عن السيدة عائشة  احلقائق له يف عامل الرؤيا انكشاف النهار.

كان أول ما بدأ به النبي حممد| من النبوة حني أراد اهلل كرامته ورمحة  :قالت

 ت كفلق الصباح.ءجاإل   فكان ل يرى رؤيا ،لعباد به الرؤيا الصادقةا

مد وهو ما كان يلقيه األمني جربئيل يف روع حمـ النفث يف الروع : اْلرتبة الثانية

بدليل  ؛ستم القاؤه يف النفا خذ مفيت   ،احلقائق الساموية العليا ىفيتلق ،وقلبه

حتى تستكمل نفس لن متوت  :ث يف روعيفإن روح القدس ن« :قوله|

 .»وا يف الطلبلفاتقوا اهلل وأمج ،رزقها
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ل وهو ما يفعله األمني جربئي ـ أي وجهًا لوجهـ املخاطبة وجاهة : اْلرتبة الثالثة

لس جي ،بي الطلعة ،فقد كان يأتيه يف صورة رجل مجيل ؛مع الرسول حممد|

 ل جتسيد للروح األمنيث  موهذا الت .حممد قوله له فيعي ،ويلقنه أوامر ربه ،إليه

كان األمني « :يقول| بي.لحيث يظهر للرسول حممد| بصورة دحية الك

 .»بيل ربئيل يأتيني يف صورة دحية الك

خيتلط ـ  وهو الروحـ لقد كان األمني جربئيل  :الحتاد يف الروح: اْلرتبة الرابعة

اطبًا به خم ثم ينقل الوحي، ن مع بعضهامابالنبي حممد| ويامزج روحه فيتحد

عل الرسول مما جت؛ فتأيت املخاطبة قوية شديدة الوقع ذات تأثري عجيب ،روح حممد

 األكرم يتصبب عرقًا ولو يف يوم شديد الربد ويثقل جسمه.

ئيل كثريًا كان األمني جرب .نزول جربئيل عىل صورته احلقيقية: اْلرتبة اخلامسة

ن يوحيه   الرسول ما شاء أفيبل   ،اما ينزل بالوحي يف صورته التي خلقه اهلل عليه

َوْحٌي إال   إِْن ُهوَ ﴿ :قال تعاىل (،النجم)إليه كام جاء يف سورة  تعاىلاهلل 

َمُه َشِديُد اْلُقَوى*ُيوَحى  .﴾َعلَّ

 جرى كام ،عند اهلل مبارشة دون أي وسيطمن الوحي  يقتل   :املرتبة السادسة

َأْوَحى إََِل فَ *َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى*َفتََدَلَّ ُثمَّ َدَنا ﴿ :قال تعاىل ،ليلة املعراج

َم ﴿ :قال تعاىل ،وكام جرى ملوسى بن عمران .﴾َعْبِدِه َما َأْوَحى ُموَسى  اهللَُوَكلَّ

 .﴾َتْكلِيم  

 ،وإما يف النوم ،إما يف اليقظة ؛من وراء حجابأو الوحي : املرتبة السابعة
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 .﴾َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب  ا  َوْحيإال   اهللَُوَما َكاَن لَِبَّشٍ َأن ُيَكِلَمُه ﴿ وذلك قوله تعاىل:

وضيح كونه نوعًا من الت ىويف احلقيقة إن هذا التقسيم ملراتب الوحي ل يتعد

هان الطرق التي كان يتلقى فيها النبي حممد| رسالة اإلسالم ذالذي يقرب لل

لك وما دامت ت وهي يف حقيقتها مراتب روحية. ،من اهلل تعاىل إىل الناس كافة

 املراتب ذات جوهر روحي فإهنا تكون متداخلة بعضها يف بعض.
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 ‘بعثة النيب

 

يض فيها يق ،متر األيام رسيعة يعيش فيها حممد| وخدجية عيشة هانئة ندية

 ،عن غوغاء اجلاهلية وضجيجها يف غار حراء خارج مكة اً حممد أكثر أوقاته بعيد

ة تشاركه وخدجي ،متفكرًا يف ملكوت اهلل سبحانه ،متأماًل يف أوضاع قومه املرتدية

 أحاسيسه ومشاعره بقلب يفيض باحلب والوفاء وهي يف داخل بيتها.

ملا يراهم عليه من  ؛وإنام كان رسول اهلل| حيب اخللوة والنفراد عن قومه

فلم يكن  ،ثم طابت له اخللوة الضالل املبني من عبادة األوثان والسجود للصنام.

جبل بجانب مكة يتعبد فيه إىل ب فكان يذه ،يشء أحب إليه من أن خيلو وحده

خلق  ويتفكر يف ،ويقال له غار حراء ليله وهناره عىل رشع أبيه إبراهيم اخلليل.

 ،من الذي خلق كل هذا :ويسأل نفسه ،واجلبال والنجوم ،الساموات واألرض

قول ي .يستحق الشكر والعبادة ،لبد أنه خالق عظيم مبدع ؟وأبدع تصويره

 البصريي:
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لقد وجد حممد يف غار حراء ما ينشده من الوحدة واخللوة مع نفسه بعيدًا عن 

 وهم وضوضائهم.غالناس ول

ة أميال وعىل بعد ثالث ،هناك يف الناحية الشاملية الشقية من مكة املكرمة ،نعم

ففي تلك الناحية ل زرع  ويف أعاله كهف يقال له غار حراء. ،منها يقع جبل حراء

جو و ،وسامء ل تعدم الصفاء ،وأرض بال نبات ،بل صخور بال عمران ،ول غرس

بعد مسرية عىل األقدام تقرب إل   ل يصل أحد إىل سفح ذلك اجلبل ،كله هدوء

الك تدرجييًا سبالومسارب صعبة ترتفع  ،يف طريق متعثرةيصل إليها  من الساعة

 حتى يبل  الغار.

 يف هذا الكهف اختار حممد بن .يف ذلك املكان اخلايل الذي هتيمن عليه الرهبة

نزع إىل أهله ويتعبد فيه الليايل قبل أن ي ،فكان يأيت إليه وخيلو فيه ،عبد اهلل عزلته

به عند  أوكان أول ما يبد ود خللوة ثانية.ثم يرجع إىل خدجية ويتز ،ويتزود لذلك

وأيام كثر فيها خروج  ومضت ليالر  ،يابه إىل منزله الطواف بالكعبةإخروجه و

واستطابت له رياضته الروحية  ،حممد| إىل ذلك الغار حتى ألف اخللوة فيه

 .ويستجيل الرس األعظم ،ي حيس خالهلا كأنام هو يدنو من احلقيقة الكربىتال

الم الس :قالإل   يابه منه ل يمر بحجر ول شجرإذهابه إىل اجلبل و وكان عند

 .اً ومدر اً شجرإل   فال يرى ،فيلتفت يمينًا وشاملً  .عليك يا رسول اهلل

 فكان يذهب إليه يف شهر رمضان ،يف هذا الكهف اختار حممد بن عبد اهلل عزلته

من كل عام يقيم فيه الشهر بكامله مكتفيًا بالقليل من الزاد واملاء حتمله إليه زوجته 

سنها  وما كانت خدجية يف وقار ابل ينري الظلمة التي حتيط به.ذوبرساج  ،خدجية



‘  

يه عكر علتبالتي أو  ،تها لتضيق بذه اخللوة التي تبعده عنها أحياناً موجالل أمو

بل حاولت ما وسعها اجلهد أن حتوطه  ،صفو تأمالته باملعهود من فضول النساء

وإذا انطلق إىل غار حراء ظلت عيناها عليه من  .ما أقام يف البيت ءبالرعاية واهلدو

و يفسد أ ،وربام أرسلت وراءه من حيرسه ويرعاه دون أن يقتحم عليه خلوته ،بعيد

 شغل نفسه تتكشف له شيئًا فشيئًا.احلقائق التي ت أوتبد ،عليه وحدته

يلة حتى إذا كانت الل ،لستقبال الرسالة املرتقبة وهكذا كان كل يشء مهيئاً 

جاء عن  كامـ رين من شهر رجب ـليلة السابع والعشـ التي أكرمه اهلل فيها بكرامة 

هبط عليه األمني ـ ميالدية  610قبل اهلجرة عام  12عام املوافق لأهل البيت^ 

اقرأ يا « :وقال لهـ قد أخلد إىل النوم يرتاح قلياًل كان وـ ل وبيده صحيفة جربئي

فعاد  .»اقرأ يا ُممد« :فأعاد عليه القول ثانية .»؟ما أقرأ« :فقال| .»ُممد

اْقَرْأ ﴿معه:  فيقرأ عليه األمني جربئيل ويقرأ حممد .»؟قرأأما « :الرسول يسأل

نَساَن ِمْن َعَلٍق  * بِاْسِم َرِبَك الَِّذي َخَلَق  اْقَرْأ  * قرا و َرُبَك االَكَرمإ * َخَلَق اإْلِ

َم بِاْلَقَلمِ  * َوَربهَك اأْلَْكَرمُ  نَساَن َما مَلْ َيْعَلمْ  * الَِّذي َعلَّ َم اإْلِ  .﴾َعلَّ

وأفاق الرسول من نومه الذي كان أشبه يشء  ،فعرج عنه جربئيل ،فقرأها

عليه  هاوتعلم كل ما ألق ،وقد استنارت نفس حممد وروحه بنور الوحي ،ةظباليق

 وراح، وانتقشت تلك اآليات يف صدره حرفًا حرفا وكلمًة كلمة ،ملك الوحي

فخر ت من « :يقول| فأخذته رهبة املوقف. ،أحداً  يتلفت حواليه فلم ير  

د أنت ُمم يا :سمعت صوتا  من السمء يقول ،ار حتى إذا كنت يف وسط اجلبلغال

 .»وأنا  ربئيل ،رسول اهلل
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وجهًا لوجه ‘اً بذه الكلامت الوجيزة املعربة خاطب امللك األمني حممد

نفسه بأنه  ويقر يف ،ل بالرؤيا من أجل أن يثبت يف عقله ،تامة ووعي كامل بيقظةو

 هو املختار من رب الكون.

ه من نزلفأرسع إىل م ،املسؤولة ةلعظمافاضطرب هلذين احلدثني اضطراب 

 ،زملوين« :وهو يقول ،حتى دخل عىل زوجته الرضيةـ هو يرجف ـ وغبش الفجر 

 ،من شدة ما رأى أدواستلقى عىل فراشه لعله يرتاح من هول ما لقي وهي .»زملوين

ها بكل فحدث، وطلبت منه أن خيربها عام جرى له ،وترسع زوجته الفاضلة تزمله

ومل تظهر رهبة مما  ،جزعًا مما سمعت فلم تبد   ،وقص عليها ما رأى ،ما سمع

 كبار.بل رنت إليه بنظرة املحبة واإل ،علمت

؟ لفامذا تفع ،القلق لزوجته املحبة الصادقةمعها ة جلبت أونام حممد يف هد

فوجدته قابعًا يف بعض زوايا  ،بن عمها ورقةافكرت مليًا ثم قامت مهرولة إىل 

ن أهل وسمع م ،الكتب الساموية أقرو ،وكان قد تنرص  ـ تبتله وعبادته اخلاصة 

اسمعي يا  :فقال ،ت عليه ما سمع زوجها وما رأىفقص  ـ واإلنجيل  ةالتورا

موس فقد جاءه النا ،ن كنت صدقتني القولئل ،الذي نفس ورقة بيدهفو ،خدجية

 فقويل له فليثبت. ،نه نبي هذه األمةإو ،الذي كان يأيت موسى بن عمران

 فعادت مرسعة إىل زوجها احلبيب ،الطمأنينة إىل قلب خدجيةبذا الكالم أعاد ف

ه آوقد أثار مر ،فجلست إىل جنبه ،فإذا به ل يزال نائاًم كام تركته ،تعجل له بالبشى

 يف قلبها. اإلنسانية فأعمق عواط

عت من وحدثته بام سم ،فبينام هي جالسة وإذا به قد أفاق مبتساًم هانئًا راضياً 

 الذي نفس خدجية بيده إينفو ،ثبتاأبش يابن العم و :قالتو ،بن عمها ورقةا

 ،إنك لتصل الرحم ؛زيك اهلل أبداً أن تكون نبي هذه األمة، واهلل ل خي ألرجو

  عىل نوائب الدهر.نيوتع ،وتقري الضيف ،وتصدق احلديث



 
 

 

 الدعوة إىل اهلل
ة وزوجته خدجية جالس ،فرتة بعد عودته من غار حراء يف بيتهمكث الرسول 

راه تفبينام هي غارقة يف بحر من األفكار وإذا با  .عليها أن توقظه وقد عز ،عنده

ك لظل عىل ذو صد العرق يف جبهته.ففجأة ينتفض يف فراشه وتتثاقل أنفاسه ويت

 حمد  ويبدو عليه كأنام يصغي إىل ،وتنتظم أنفاسه ،فرتة قبل أن تعاوده سكينته

ا اْلُْ ﴿ :لقي عليها  ثم يتلو يف بطء كأنه يستعيد درسًا  ،غري مرئي َ ِثرُ َيا َأُّيه  ُقْم َفَأنِذرْ  * دَّ

ْ َز َفاْهُجْر  * َوثَِياَبَك َفطَِهرْ  * َوَربََّك َفَكرِبْ  * لَِرِبَك وَ  * َواَل مَتْنُن َتْستَْكثِرُ * َوالره

 .﴾َفاْصرِبْ 

ا مل عينيه حتى إذ ،فرنا إليها حممد ملياً  ،بني ذراعيها تهصحو بعدتلقته خدجية 

يا « :الوق ،ر إىل الفراشت دنياه حبًا وأمنًا وسالمًا استدار ينظمن تلك التي مل

وأدعوهم  ،فقد أمرين  ربئيل أن أنذر الناس ،انتهى عهد النوم والراحة ،خدَية

 .»وإَل عبادته ،إَل اهلل

 ،دينهاد أحفام كانت قريش لرتىض أن يعيب  ؟ومن ذا يستجيب ؟دعويفمن ذا 

ن أول مكان لقد  هم هلا عابدين.ءهلتها التي وجدوا آباآوحيقر  ،ويسفه أحالمها

هنا أل ؛وكان إيامهنا أمنًا وسالمًا له ،آمن به وصدق برسالته خدجية بنت خويلد

 واملحبة رضاوهييمن عليه ال ،بإيامهنا أقامت له بيتًا يتوفر فيه اهلدوء والربكة واألمن

 والسالم.
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ه بدافع ما رباه النبي يف بيت ،وكان يافعاً  .ويؤمن به ،ويصدقه عيل بن أيب طالب

وقد  ،إذ كان عمه أبو طالب كثري العيال قليل املال ؛من مودة يف القربى كان عنده

 ،وأصابت الناس أزمة شديدة ،فيها املاء وقل   ،أجدبت مكة وضواحيها تلك السنة

عمه  فانطلق إىل فاقرتح حممد أن يساعد عمه أبا طالب وخيفف عنه عبء العيال.

إن أخاكم أبا طالب كثري العيال « :وقال ،وعمه احلمزة ـ وكان كثري املال ـ العباس

 نخفف فانطلقا بنا إليه، وقد أصاب الناس ما ترون من هذه األزمة ،قليل اْلال

وسألوه ما  ،ودخلوا عليه فذهبوا مجيعًا، .»عياله، يأخذ كل واحد منا ولدا  يكفله

وأخذ  ،فأخذ العباس طالباً  .إن تركتم يل عقياًل فافعلوا ما شئتم :فقال ،أرادوا

لقد « :وقال ،وأخذ حممد علياً  ـ ومل يزل معه يف اجلاهلية واإلسالمـ  اً احلمزة جعفر

 وبقي عقيل عنده. .»رتت من اختاره اهلل يل عليكمخا

 ءجه بعد اهلجرة من الزهراوزو   ،ووسع حممد لبن عمه مكانًا يف بيته ويف قلبه

ولكنه  ،هالعارشة من عمر وكان عيل يوم البعثة صبيًا يف .أصغر بناته وأحبهن إليه

 وزادته الرتبية املحمدية قوة يف ،وذكاء مفرط ،هن متوقدذكان يمتاز عن أترابه ب

 وأقربم إىل نفسه. ،ألهنا كانت تشعره دائاًم بأنه من أحب الناس إليه ؛ذاته

عىل قلب عيل من نعمه وفضله ورمحته ما جعل  ئهوقد أفاض اهلل من عليا

حداثة  من رغمعىل الحتى يكون عيل أول مسلم  ،ب الفتي  اإليامن يعمر ذلك القل

وأن  ،اهللإال   أن ال إله«ـ مصدقًا ب ،يعلن إسالمه حممد بن عمهاوقف أمام  .سنه

ام وقف ف ،هنباعليه أمر  علاًم أن أباه مل خيف   .دون أن يستشري أباه »ُممدا  رسول اهلل

النبي ُممد صباح يوم بعث « :×قال عيل بل شجعه عليه. ،يف وجه إسالمه

فأنا أول  ،وأسلمت صباح يوم الثلثاء ،وآمنت خدَية مساء يوم االثنني ،االثنني



  

 .»سلم مع رسول اهلل|أر ل 

نداء  ذوهنض حممد ينف  ، ل يفارقه أبداً  وكان إىل جانب النبي بمثابة الظل  

ن يثق أو م ،أو معرفة سابقة ،صل بمن كانت تشده إليهم صلة قرابةفات   ،السامء

 .فصدقه بعضهم ،بصدقه يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده ونبذ األصنام واألوثان

رسية بإل   ألن الظروف يومئذر ل تسمح ؛احلال يدعو بصورة فردية به واستمر

 ت عىل قريش التي كانت متعصبة لشكها ووثنيتها.آحذراً من وقع املفاج ؛الدعوة

أكثر أوقاته يف رحاب الكعبة املشفة  ل هذا األمر صار يقيضو  الرسومنذ تبل  

 وجيري التشاور يف األمور العامة. ،وتعقد املجالس ،حيث يكثر تردد الناس

وبعد أن يطوف بالكعبة املشفة جيلس إىل الناس ويدعوهم لعبادة الواحد 

ومن رحاب الكعبة املشفة أراد حممد أن يبدأ  ،في هذا املكان الطاهرف .األحد

عبة فلعل الك؛ القداسة وأسس العبادة تنبثق من ذلك املكان دعوته حيث ظالل

ن حوهلا توحي مل ـ لعلها ـ املكرمة بام حتمل من معاين التعبد وربط األرض بالسامء

 إليه. همفيصدق الناس حممدًا بام يدعو ؛للهداية اً من الرواد استعداد

يزداد وأخذ ، وهكذا كانت ترسي دعوة حممد| إىل دين اهلل الواحد األحد

ال من الرج أفواجاً مكة يدخلون يف دين اإلسالم وأخذ الناس يف  ،عدد املسلمني

والنساء حتى كانت حصيلة الدعوة يف هذه الفرتة ما يقارب من أربعني رجاًل 

ن ل شأن له مم   ،اءعامتهم من الفقراء واألرق  وإن كانت  وامرأة دخلوا يف اإلسالم

 عند قريش.

يف نفوسهم فقد شاء رسول اهلل| أن يتخذ هلم  ولكي تتمرس هذه العقيدة

 ويكون مدرسة يتعلمون فيها أصول الدين وهنجه القويم. ،مكانًا جيتمعون فيه
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ختار فا ،وقد حرص الرسول عىل أن يتجنب مواقف الصطدام بينه وبني قومه

وهو سيد من سادات ـ  هلم مكانًا منعزلً عن الناس هو دار األرقم بن أيب األرقم

وكانت داره تلك عىل مقربة من الصفا ليجتمع  ـ اإلسالم إىلش الذين سبقوا قري

 با مع أصحابه الكرام.

ومل خيطر ببال أحد من  ،ومل يكن أحد من قريش يعلم أن األرقم كان قد أسلم

وكان األرقم من بني خمزوم الذين كانوا حيملون لواء  قريش أن يتم اللقاء يف داره.

لذا كان بعيدًا عن ذهن قريش أن ؛ وريش ضد بني هاشمالتنافس عىل سيادة ق

كام أن األرقم يف ذلك الوقت  ،جيتمع حممد وأصحابه يف قلب ديار بني خمزوم

 كان من املستبعد أنفلهذا وغريه  صغري السن ل يتجاوز عمره السادسة عشة.

 .يف نظر القرشيني جيتمع املسلمون يف منزل هذا الفتى

، ويدرب أصحابهل ؛ع فيهافكان رسول اهلل جيتم  .يعلم، ويثقف، ويريب، ويعد 

 يف ويثري ،وتزويد الصحابة بالعلم واملعرفة ،ًا يف هذا اإلعداددوكان ل يألو جه

وتفسري  ،وترتيل آياته ،أعامقهم مكامن التفكري والتأمل بآيات اهلل وحفظ القرآن

اهيم اإلسالم ومف ،معانيه حتى تكون اهلداية كاملة وهتذيب النفوس شامالً 

 واضحة ثابتة.

سار الرسول األعظم عىل هذا النهج القويم حتى غدت دار األرقم مدرسة 

ومكان األنس  ،اإلسالم األوىل بحق، ويف الوقت نفسه جممع العلم والبيان

والراحة لنفس الرسول وألصحابه األبرار، وجعل العلم ينتش يف تلك البيئة 

 ،الرسول| نقطة الرتكاز لدعوته من العلم قد جعلف ،الوثنية الكافرة

قوم عليها الشباب الذين أقبلوا عىل هذه الدعوة مؤمنني راضني يوالدعامة التي 



  

ون األربعني شخصًا رجالً وقد مجع منهم يف دار األرقم نفرًا ل يتعد   باذلني.

 ومن عامة أهل مكة وعبيدها. ،ونساًء من قريش

ي ولك ،لكي يدخل اإليامن احلق إىل النفوس ؛فإذا كان حممد قد عمل كثرياً 

جيعل الناس تقبل عىل اهلداية والفالح، فإن شيئًا من ذلك مل حيصل وظلت دعوته 

 هن اليشء اهلام الذي أحرزإإل   شبه يتيمة ل يتجاوز أتباعها بضع عشات.

وقد بدأ هذا العلم يرسي يف مكة بصورة  ،الرسول العظيم هو علم الناس بالدعوة

وصار أهله  إل    ـنييقرشالوخاصة بيوت  ـ نه ما من بيت من بيوهتاإتلقائية حتى 

 إليه من السامء. حىوبأنه يو ،يتحدثون باإلسالم وبدعوة حممد

ووضع املسلمني عىل حاله  ،انقضت السنوات الثال  األول من بدء الوحيو

العيون يف  ن، يذهبون للصالة يف شعاب مكة ويستخفون عريل يطرأ عليه أي تغي

 ،أوصوه باحلرص عىل التكتم ،كلام دخل أحد يف اإلسالم واوكان .دار األرقم

وقولً  ،وقابلية للهدى ،ملن يأنس عنده نفحة لإليامنإل   يوع خربهذوعدم 

 باإلسالم.

الفجر  قارب وقديف منزله يتلو القرآن الكريم  ـ ذات يوم ـ بينام رسول اهللو

جربئيل ينزل عليه حاماًل الوحي من ربه صادعًا باألمر إذا باألمني والطلوع 

َبَعَك ِمَن اْلُْْؤِمننَِي *  َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنِيَ ﴿: اجلليل َِن اتَّ
 *َواْخِفْض َ نَاَحَك ْلِ

َّا َتْعَمُلوَن  ِحي *َفإِْن َعَصْوَك َفُقْل إيِِن َبِريٌء مِم ْل َعََل اْلَعِزيِز الرَّ َيَراَك  الَِّذي *ِم َوَتَوكَّ

اِ ِديَن  *ِحنَي َتُقوُم  َبَك يِف السَّ ِميُع اْلَعلِيمُ  *َوَتَقله ُه ُهَو السَّ  .﴾إِنَّ
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 دعوة األقربني
ويتحاشى  ،تسرت يف دعوتهيمن ثال  سنني  اً بقي حممد منذ أن بعثه اهلل نحو

تى ل ح ؛وتسرتوا يف إسالمهم ،فآمن به عدد قليل ،الرأي العام وجبابرة قريش

ني ي  ملكا ومع ذلك فإن أنباء دعوة حممد قد ترسبت إىل ضوا للعذاب والتنكيل.يتعر  

 من ةولكنهم يف تلك املرحل ،وحتد  الناس عنها يف جمالسهم ،من هنا وهناك

وأن  ،وظنوا أن حديثها ل يزيد عن أحاديث الكهان ،وا بأخطارهاس  تارخيها مل يتح

 وستكون الغلبة آلهلتهم ل لغريها. ،حممدًا وأتباعه عائدون إىل دينهم

وكان عليه أن  ـ والبدء بم ،عشريته من ربه بإنذار األمر   اً فلام جاء حممد

ما سوف حيل بم من عقاب ربم إن هم وأن ينذرهم  ،يدعوهم لعبادة اهلل وحده

ْخِفْض َوا * َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنِيَ ﴿: وأنزل عليه ،استمروا عىل الكفر والعناد

َبَعَك ِمَن اْلُْْؤِمننِيَ  َِن اتَّ
َّا َتْعَمُلونَ  * َ نَاَحَك ْلِ ْل  * َفإِْن َعَصْوَك َفُقْل إيِِن َبِريٌء مِم َوَتَوكَّ

ِحيمِ  هم بذا األمر رأى  أإن باد أنه وعرف ،ضاق بذلك ذرعاً ـ  ﴾َعََل اْلَعِزيِز الرَّ

اة فقد كان رسيًا من رس ؛ول سيام عمه أبا هلب ،لشدهتم يف رشكهم ؛منهم ما يكره

 ،وكان شديد التعصب لدين قريش وتقاليدها ،موع الكلمةمس ،كثري املال ،قريش

 .موفور الكرامة ،اجلانب حريصًا أشد احلرص عىل أن يظل هذا الدين مرعي  

ه أن متس وءوكان أشد ما يس ،واندفاع مع الغضب ،وكانت فيه حدة وسفاهة
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ي ول يبايل أن يعاد ،فيثور لذلك أعظم ثورة ،كرامة اآلباء انأو هت ،قداسة اآلهلة

ن يفسد وخيشى أ ،وكان رسول اهلل يعرف منه ذلك، يف سبيل ذلك أقرب املقربني

فجعل يفكر يف الوسيلة التي يستطيع با أن يدعو عشريته إىل اإلسالم ـ  عليه أمره

مل و .ه القوي عىل بني هاشمذويأمن من أثر نفو ،رش هذا العم اجلهول يقبحيث يت  

عليها  يذبح شاة ويدعوأن ، وأمره بعيل بن أيب طالب افدع ،مر اهللتلبية أإل   كني

 قومه.

ْلا نزلت « :قال× عن عبد اهلل بن العباس عن عيل :يقول الطربي يف تارخيه

 ،يا عيل :دعاين رسول اهلل| وقال ﴾َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنِيَ ﴿ :هذه اآلية

 ،عليه مت  فص ،والبد  من االمتثال ألمر اهلل ،إن اهلل أمرين أن أنذر عشريِت األقربني

 أوقر ،كك ربه يعذبْ  به ما تؤمر تفعْل إال   إنك ،يا ُممد : اءين  ربئيل وقالحتى 

كنِيَ ﴿ :عيل   فقد  اء األمر من ريب  .﴾َفاْصَدْع بَِم ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُّْْشِ

 إن بفعيل  أن أدعوهم وأنذرهم بم سوف َيل هبم من عقا ،والبدء هبم ،بإنذارهم

 عل عليه ر ل او ،صنع لنا صاعا  من طعاماف هم استمروا عَل الكفر والعناد.

مجع يل بني عبد اْلطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما او ،من لبن مأل لنا عسا  او ،شاة

 .»أمرت به

وهم يومئٍذ  ـ ودعوهتم له ،ففعلت ما أمرين به رسول اهلل« :×يقول عيل

فيهم أعممه أبو طالب، والعباس بن عبد اْلطلب، وَحزة، وعبد  ـ أربعون ر ل  

ألن و هه فيم يقال كان مّشقا  حسنا  تتلهب و نتاه  ؛وكان يدعى أبا َلب ـ العزى
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سم الوا بك :فقال النبي ،فلم ا تمعوا قدمت َلم الطعامـ  باحلمرة كم تتلهب النار

هم ن أحدإ ،يم اهللأو ،موضع أصابعهمإال   فيه ومل يرَ  ،فأكلوا حتى شبعوا .اهلل

ى فجئتهم بذلك العس فّشبوا حت ،القوم ثم قال اسِق  ليأكل مثلم قدم َلم مجيعا .

 ّشب مثله.يوأيم اهلل إن أحدهم ل ،رووا ومل ينقص منه َشء

با عمه أ مفبادره ،فلم انتهى من الطعام تأهب الرسول ليعرض دعوته عليهم

 .»فتفرق القوم ومل يكلمهم رسول اهلل .لقد سحركم صاحبكم :َلب قائل  

تؤازره  أنو ،ن تتفهم صدق ما يريد قولهأوكان األجدر بعشرية حممد األقربني 

 ،بل أعرضت رجالهتا عنه ،ولكن هذه العشرية مل تفعل شيئًا من ذلك ،وتعاضده

من  حممد| ول يف مل يفت   راضعهذا اإل ولكن ،وقاموا هيمون باخلروج

 ئلالإذ ذهب بعد أيام ق ؛بل عاد بعد تلك الدعوة إىل مثلها ،| شيئاً تهعزيم

 ،إن هذا الر ل سبقني إَل ما قد سمعت ،يا عيل يل: قال«الذي يقول: بعيل  اودع

مجعهم او ،سابقا  عل لنا من الطعام مثلم صنعت افف وتفرق القوم قبل أن أكلمهم.

فلم أكلوا ورشبوا وانتهوا من طعامهم  ،هم إليهتبه ومجع ينما أمر فعلتف .إيل

 :وقام فيهم خطيبا  وقال بعد احلمد والثناء عَل اهلل ،ورشاهبم بدرهم رسول اهلل

 ولو ،واهلل لو كذبت الناس مجيعهم ما كذبتكم ،واهلل إن الرائد ال يكذب أهله«

واهلل يا بني عبد اْلطلب ما أعلم شابا  يف العرب  .رتكمغر رت الناس كلهم ماغر

مرين اهلل وقد أ ،إين قد  ئتكم بخري الدنيا واآلخرة ، ئتكم به  اء قومه بأفضل مما

وأنتم عشريِت األقربون ورهطي  ،ورهطي األدنني ،أن أدعو عشريِت األقربني

 .األدنون

ولتبعثن  ،واهلل لتموتن كم تنامون ،إين رسول اهلل إليكم خاصة وإَل الناس كافة

ازرين ؤوي ،إَل هذا األمر منكمبني َيفمن  ،ولتحاسبن بم تعملون ،ونظكم تستيق
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يقول  .»؟يكن أخي ووزيري وويص ووارثي وخليفتي فيكم بعدي ،عَل القيام به

 ؛الببن أيب طاالفتى الطري العود عيل إل   ومل جيبه أحد ،فسكت القوملرواة: ا

لنداء رسول  هتوتلبي ،ألمر اهلل تهوأعلن عىل ملئهم استجاب ،ى من بينهمانربفقد 

 ،وأعظمهم بطنًا وأمخشهم ساقاً  ،وأرمصهم عيناً  ،اهلل|. وكان أحدثهم سناً 

 .فقال اجلس يا عيل .»أنا يا نبي اهلل أكون وزيرك عليه«وقال: 

 يقول احلمريي: 

 :فقال النبي ،عيلإل   كل ذلك يسكت القوم ومل جيبه ،عاد القول ثانية وثالثةأثم 

هذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي « :وقال ،وأخذ برقبته ».أنت أنت يا عيل«

 .»فاسمعوا له وأطيعوا ،وخليفتي من بعدي

 ،اإليامن يف قلوبم وأن يدب   ضامئرهم،أن هتز رصخة هذا الفتى   منوبدلً 

يع أن تط عليك :شيخهم أيب طالبلويقولون  ،راحوا يتضاحكون ويتغامزون

 ي:يقول احلمري .ونئثم خرجوا يسخرون ويستهز .ر عليكم  ا  فقد  ؛ابنك الغالم



  

 

  



 



 

 

 

 اجلهر بالدعوة
لقد اتبع قائد اإلسالم األكرب الرسول األعظم| يف دعوته إىل دينه هذه 

 وكان ،الرسية مدة ثالثة أعوام من دون تعجل الدعوةمركزًا جهده عىل  ،الطريقة

ومستعدًا من الناحية الفكرية  ،يعرض دينه عىل كل من وجده أهاًل للدعوة

ي عمل أمكة خالل هذه السنوات الثال  ب ومل تقم زعامء قريش وسادات للتبلي .

وهو أيضًا مل يتعرض ألصنامهم وآهلتهم يف هذه  ،دعوة حممد| عدائي ضد  

 األعوام الثال .

الرد من غاشم جهول  هفبل  وأنذر جاء ،فلام جاءه األمر من ربه بإنذار عشريته

هلب عبد العزى بن عبد املطلب  عمه أيب :من أكثر أبناء العشرية قرابة له

 ،لقد دعا النبي عشريته األقربني مؤثرًا الشك باهلل. ،باإلعراض عن دعوته

ولكن دعوته وإنذاره مل يلقيا جتاوبًا من تلك العشرية التي  ،وأنذرهم بأمر اهلل

بل قامت  ،ها عند هذا احلدؤغلوا أرصت عىل الكفر ورفض أمر اهلل، ومل تقف

وحيمل لواء تلك العداوة رهط من الكفار كأيب جهل وأيب  ،اوة لهجتهر بأشد العد

 ه حني أنيف دعوته. ه وعىلويؤلبون الناس علي ،سفيان باإلضافة إىل عمه أيب هلب

 ،هزروتؤا هوتعاضد ،حممد األقربني أن تتفهم صدق ما قاله هلا ةريبعش ركان األجد

ا وقامو ،بل أعرضت رجالهتا عنه، لككن هذه العشرية مل تفعل شيئًا من ذلو

 ،وأخزى سادات قريش كلهم ،الفتى اليافع هيمون باخلروج لول أن وقف عيل

 :قائالً  ،لنداء الرسول حممد| تهوتلبي ،ألمر اهلل تهوأعلن عىل ملئهم استجاب
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 .»وسلم ْلن ساْلت ،حرب ْلن حاربت ،أنا يا رسول اهلل«

فإذا كانت قريش قد  ،عزيمة حممد شيئاً ن م مل يفت   هذا اإلعراض ولكن

ن م رها تلوح باألفق بام تقوم بهذوبدت ن ،ودعوته علناً  ،أظهرت عداوهتا ملحمد

ن بل لبد ملحمد أن يعل ،ةرتفال جيوز أن تبقى دعوة حممد مست ،يليمر وأحاآت

 :ونادى ،فجاء وصعد عىل الصفا ،دعوته عىل املل من قريش وعىل الناس أمجعني

ا حممد عىل الصف :وهم يقولون ،فتنادى القوم من مجيع جنبات مكة .»وا صباحاه«

 مل يستطع اخلروج أرسل رسولً ينظر األمر كان منهم ومن .ر ماذا يريدفلن   ،هيتف

 .ويستطلعه

أرأيتم لو أخربتكم أن خيل  بسفح هذا  ،يا معّش قريش« :فلام اجتمعوا قال

 ،نعم أنت عندنا غري متهم :فقالوا .»؟نينأكنتم تصدقو ،يكملاجلبل تريد أن تغري ع

فأسلموا  ،ين نذير لكم بني يدي عذاب شديدإف« :قال وما جربنا عليك كذبًا قط.

 عبد اْلطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا ييا بن وأطيعوا هتتدوا.

وال من  ،الدنيا منفعةإين ال أملك لكم من  ،بني خمزوم، يا بني أسد يا أهل مكة

 .»رسول اهلل وأين ،اهللإال   أن تشهدوا أن ال إلهإال   اآلخرة نصيبا  

 ،وتنكروا لدعوته ،وكان رد الفعل من قريش أمام جهره بالدعوة أن أدبروا عنه

ى من وانرب معتذرين أهنم ل يستطيعون أن يرتكوا الدين الذي ورثوه عن آبائهم.

يا حممد إذا أنا آمنت  ىعطا  ماذا  :العزى بن عبد املطلب وقالبني القوم عمه عبد 

 .»؟وبم تفضل« :قال ؟ما يل عليهم فضل :فقال .»اْلسلمون ىعطكم يُ « :قال ؟بك

 تبًا لك وهلذا الدين الذي أكون فيه أنا وهؤلء سواء. :فقال

ل قوث ،من عمه أيب هلب أقرب املقربني له ومم ن؟ ،بمثل هذا الرد جوبه حممد



  

كت سلكنه  وأحزنه موقف عمه أيب هلب. ،عزم انصياع قريش ألمر اهلل عىل حممد

مما جعلهم يتفرقون من حوله، فجاءته املواساة لصربه من اهلل العيل  ؛صابرًا حمتسباً 

ٍب َوَتبَّ ﴿: سورة املسد يف ونزل عليه الوحي ،القدير ا َأْغنَى َعنُْه مَ  * َتبَّْت َيَدا َأيِب ََلَ

ٍب  ا  َسَيْصََل َنار* َماُلُه َوَما َكَسَب   .﴾َذاَت ََلَ

لعنة وعاد ب ،ه عىل رسول اهللئهكذا يأيت العقاب من اهلل سبحانه جزاء لتجر

القدرة اإلهلية ملحمد| عند حد  تعزيز ومل يقف خالدة ما خلد القرآن الكريم.

ه أروى بنت حرب بن أمية أخت أيب بل تناول الوعيد زوجت ،الوعيد أليب هلب

اَلَة وَ ﴿تعاىل: فقال  ،فكانت هلا حصتها من الوعيد بالعقاب األليم ،سفيان اْمَرَأُتُه ََحَّ

َطِب  َسدٍ *  احْلَ ، فقد جعلت هذه املرأة اخلبيثة زوجها أبا ﴾يِف ِ يِدَها َحْبٌل ِمن مَّ

دفعها إىل ي فراحت حترضه عىل النبي حممد| واإليقاع به. ،لعوبة بيدهاهلب أ  

احلقد الدفني الذي توارثته عن آبائها الذين كانوا يناصبون بني  ئها السي  لعم

 هاشم العداء.

ظنًا منها أن  ،رقية وأم كلثوم كام أمرت ولدهيا عتبة وعتيبة أن يطلقا بنتي حممد

جتمع الشوك وتضعه يف طريق  توكان ي حممدًا ويثقل كاهله.ذهذا الطالق يؤ

 إذ كانت جتاوره يف السكن. ؛النبي حممد| وعىل باب بيته

سعري أكثر من زوجها ل ب بام هوتها السامء بل خص   ،بدون جزاء قىفلم تكن لتب

عىل  يف احلياة الدنيا جعلتها آيات اهلل سخرية ، بلالنار امللتهبة يف اآلخرة فحسب

 نحتمل احلطب لتوقد النار ويف عنقها حبل م هيو ترسم صورهتاحيث  األفواه

 .ليف حلزم احلطب
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ل  إ رة التي رسمتها القدرة اإلهلية لزوجة أيب هلبخومل تكن هذه الصورة السا

 ترذياًل لفعلها الشنيع حني كانت جتمع الشوك وتضعه يف طريق حممد.

ة بتصوير ملعرببعدما تناقل الناس كلامت اهلل ا ـ ولقد خيل لتلك املرأة اللعينة

ن رسول اهلل أ ـ ة بحسبها ونسبهامدل   ،قرآين يثري السخرية من امرأة معجبة بنفسها

 ل مماً ذوتسميه م ًا،م به حممدذلت ؛فعمدت هي تقرض الشعر ،هيجوها بالشعر

 وبيدها فهر من احلجر وهي تقول: ،وخرجت إىل احلرم ،حممداً 

فقال  ،كرومعه أبو ب ،ئهافوصلت إىل الكعبة وكان النبي حممد| جالسًا بفنا

إهنا « :الفق تريدك بسوء. هناأل ؛فلو قمت عنها ئة،يذهنا امرأة بإ ،يا رسول اهلل :له

 : بكرأليب تفقال ،حممداً  وقد أخذ اهلل ببرصها فلم تر   ،فوقفت عندمها .»لن تراين

ذا لو وجدته لرضبته ب ،والالت والعزى ،فقد بلغني أنه هيجوين ؟أين صاحبك

 الفهر.

لقد أخذ « :قال ؟أما تراها رأتك :فلام انرصفت قال أبو بكر للنبي حممد|

 صريي:ويقول الب .»اهلل ببُصها فلم ترين

ـــ ـــة احلطـــب الفه ـــدت َحال  ـوأع

 ـيف مثــأتقــول  ىيــوم  ــاءت غضــب

ـــا  ـــت وم ـــوتول ـــن أي ـــه وم  ـرأت
 

 

 و ـــاءت كأهنـــا الورقـــاءُ  ــــر

ـــيلَ  ـــاءُ  ـ ـــال اَلج ـــد يق ـــن أَح  م

ــن ــمَس  ـ ــرى الش ــةٌ  ت ــاءُ  مقل  عمي
 

مل يقعده  ،يف دعوته استمر  بت قوى الش عىل حممد وعىل اإلسالم فإنه ل  أومهام ت

تخفي ومل يعد يس ئ،ول يثنيه عن عزمه استهزاء مستهز ،عن اجلهر با رشك مشك



  

 ورسًا وجهارًا ل يرصفه عن ،اهلل ليالً وهناراً  و إىلبل استمر يدع، الناسعن عيون 

يتبع الناس يف  ،ول يصده عن ذلك صاد   ،ول يرده عن ذلك راد   ،ذلك صارف

تظرهم وين ،ويدخل عليهم يف الندوات ،ويلحقهم يف جمامعهم وحمافلهم ،أنديتهم

ويذهب إىل األسواق  ،ايغشى جوانب مكة وأسواقه ،يف املواسم ومواقف احلج

ن يف ويستأذ ،يطرق األبواب ،املحيطة با يف جمنة، وعكاظ، وذي املجاز، وغريها

وضعيف  ،يدعو من لقيه من حر وعبد الدخول عىل أهلها هاديًا مبشًا منذرًا.

 غني وفقري.و ،وقوي

 ،عالنية وجهاراً  ،نعم أعلنت الدعوة وراح حممد وأتباعه يعملون لياًل وهناراً 

 ؛مل يكن هذا النهج الذي اتبعه الرسول وأصحابه يف اجلهر بالدعوة ليذهب سدىو

 ،اً التي كانت تأيت مكة إىل بيت اهلل احلرام حجاج ـ فالتصال باجلامعات والقبائل

قد جعل دعوة حممد حديث هؤلء عندما يفدون  ـ أو جتارًا مضاربني ،أو معتمرين

هل وبني األ ، الدعوة يف احلل والرتحاليالزمهم خرب إىل قومهم، وعندما يغادرون

لعرب وشاع بني قبائل ا ،فتناقل الناس اخلرب ،وبني اآلحاد واجلامعات ،واألقارب

 مجعًا قريبها وبعيدها.

فاندفعوا للبحث عن طرق وأساليب  ي ني،لقرشاأثار خماوف  وهذا األمر قد

 القايص تنتش بنيو ،جديدة للقضاء عىل الدعوة اإلسالمية قبل أن يستفحل أمرها

ه اخلوف عىل مكانة قريش وكان اندفاع قريش يف هذا السبيل مرد   والداين.

 ؛واحلرص عليها من األخطار التي قد تتعرض هلا من انتشار الدعوة اإلسالمية

 ،هاءها وزعامءوالدعوة اإلسالمية أول ما تطال كربا ،فقريش سيدة قبائل العرب

بأهنم  وعىل التباهي ،م عىل احلسب والنسبوتذهب بتلك الغطرسة القائمة فيه
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 .سفهاءال هموحدهم األرشاف وغري

تلف وتتحقق املساواة بني خم ،ل الفوارقافلسوف تز ،فإذا استتب أمر الدعوة

ي فال يبقى بينهم وبني الفقراء والعبيد واملوايل تلك املكانة الت ،الطبقات يف مكة

 وجتعلهم األسياد عىل من سواهم. ،متيزهم

ن أو ،املخاطر من واقع دعوة حممد اإلسالمية هولقد باتت قريش تدرك هذ

ما  ، وهومثل هذه األخطار قد باتت تلوح يف أفق مكة عىل لسان حممد وأتباعه

غر ويف ،وأركان الشك ،قض مضاجع سادة الكفري و أمرفه ؛ت منه خيفةجسأو

 مل نفوسهم بالبغضاء هلم.يو ،صدورهم باحلقد عىل الدعاة

  



 

 

 

 اهلجرة إىل احلبشة
 ،يف اعتقاد العرب أهل احلرم بطوهنا وعشائرهاكانت قريش عىل اختالف 

ومن أجل ذلك  ؛وكان للحرم مكانة عظمى يف نفوس العرب مجيعاً  .وجريان اهلل

اد ويعتقدون أن أسي ؛ويدينون هلا بالسيادة عليهم ًا،كان العرب يعظمون قريش

والعقد يف كل ما يتصل بشؤون الدنيا  وأصحاب احلل   ،األمر وقريش هم أول

 .والدين

ة، مكانتهم مرموقة، وسيادهتم مطلقفوكانت قرش تستفيد من ذلك أيام فائدة، 

 ،اسم احلج هلم من األموال واملتاعووحياهتم مطمئنة وآمنة بام حتمله العرب يف م

اإلضافة ب ،وإىل األصنام من نذور وقرابني ،إىل البيت من أنواع اهلدايا هما يقدمونو

 ؛بلوهناوالعرب يتق ،لداخلني يف أرض احلرمإىل الرضائب التي يفرضوهنا عىل ا

 بحكم العقيدة والدين.

خطر  ، فهذا هودين حممد الذي يساوي بني العبيد والسادةأما وقد جاءهم 

ويغري األوضاع يف عالقات  ،راحتهموويقلق أمنهم  ،هيدد مصاحلهم داهم عظيم

 .بعد جيل ا عن آبائهم وأجدادهم جيالً هاملجتمع التي تعارفوا عليها وتوارثو

تي والعبيد واملوايل تلك املكانة ال ،بينهم وبني الفقراء ىل يبقومعه سوف 

وأهنم وحدهم األرشاف وغريهم  ،وجتعلهم األسياد عىل من سواهم ،متيزهم

فاندفعوا للبحث عن طرق وأساليب للقضاء  ،نيمما أثار خماوف القرشي؛ سفهاءال

كان ف .وتنتش بني الداين والقايص ،عىل الدعوة اإلسالمية قبل أن يستفحل أمرها
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مكة  ءفكان خيرج إىل أحيا |،ملقاومة دعوة الرسول أبو هلب حزباً  أن أل ف

ومنعه من تبلي   ،وكلام وجده مع قوم أفسد عليه أمره ،وأسواقها بحثًا عن حممد

 دودة بمبدأ أيب هلب العدو اللذخآووقفت قريش يف وجه حممد وأصحابه  لته.رسا

 هلل ولرسالة رسوله.

وكان أول ما فكرت به قريش يف مواجهة الدعوة عن طريق مفاوضات تطمح 

 أماًل يف أن يتنازل حممد عن دعوته. ؛واإلغراء باملال واجلاه والسلطان ة،باملساوا

مته الفاصلة التي أوضح فيها تصميمه الثابت ولكن بعد أن سمعوا من حممد كل

والقمر يف شميل عَل أن أترك هذا األمر  ،لو وضعوا الشمس يف يميني« :عىل دعوته

ت ففكر ،كان لبد هلا من تربير هلزيمتها ،»أو أهلك دونه ،ما تركته حتى يظهره اهلل

فتموت  ،ولهوا من ححتى ينفض   ؛تباع سياسة التنكيل والتشيد ألتباع حممداب

فعمدت كل قبيلة عىل من فيها من املسلمني يفتنوهنم عن  الدعوة يف مهدها.

ا وبرمضاء مكة إذ ،ويعذبوهنم بالرضب واجلوع والعطش ،وحيبسوهنم ،دينهم

فإنه  ،كن له عشرية حتميه وحتفظهتخصوصًا من مل  ؛احلر ومحيت الشمس اشتد  

 ،دينوبحراب اجلال   ،عذيبمن سقط حتت الت ؤلءه ومن .البالء يتعرض ألشد  

 ،رةإىل البطحاء يف اهلاج ـ سيده ـ كبالل احلبيش فقد كان خيرجه أمية بن خلف

وتعبد  ،ل أتركك حتى تكفر بمحمد :ويقول له ،ويضع عىل صدره صخرة عظيمة

 أحد، أحد. :يقولف ،ويرد عليه بالل احلايف اجلائع املعذب الالت والعزى.

وقد  ،كانوا أهل بيت اإلسالم الذين األرسة الطيبة ،ومنهم يارس وسمية وعامر

كان بنو خمزوم خيرجون بعامر و .موأرواحه مهءودما ماإلسالم أجساده واأعط

فيمر حممد عىل مرسح ؛ وأبيه وأمه إذا محيت الظهرية ليعذبوهم برمضاء مكة



  

 .»فإن موعدكم اجلنة ؛آل يارِس ا  صرب« :فيثري محاس الصابرين بقوله ،التعذيب

ن وبعد حني م تصعد أرواحهم إليه راضية مرضية.و ،فيزداد هتافهم هلل عز  وجل  

ته بطعنها أبو جهل بحر ، فقدالتعذيب وطأة استشهدت سمية حتت التعذيب

ىض يارس وكذلك ق فكانت أول شهيدة يف اإلسالم. ،فقىض عليها ،اآلثمة يف قلبها

عامر  ومل يتخلص شهداء.والتحق بزوجته يف ركب ال ،والد عامر حتت التعذيب

 .نهأن أعطى املشكني من لسانه ما يريدو بعدإل   ابنهام من املوت

 ،وصهيب الرومي ،وخباب بن األرت   ،وأبوذر ،ومنهم عبد اهلل بن مسعود

 ول وعد ول وعيد. ،وغري هؤلء كثري مل يرهبهم قهر ول بطش

 واألذى والفتنة يفوكان النبي| يرى كل ما ينزل بأصحابه من البالء 

وما هو فيه من العافية بمكانه من اهلل ومن عمه  ،والتعذيب يف أجسادهم ،دينهم

يف نفسه أنه  حيز  و، عليه أنه ل يستطيع أن يفعل هلم شيئاً  ويشق   ،فيتأمل   ،أيب طالب

 ل يقدر أن يرفع عنهم الظلم.

 ،من املسلمني منه أحد فلم ينج   ،وقد ضافت بم مكة حتى صار اإليذاء عاماً 

ب به إن خرجوا ألعامهلم وكس نين أولئك النفر املؤمنيالحقو فقد كان القرشيون

 ،الةأو ص ،ةرأو كانوا يف زيا ،أو ذهبوا إىل األسواق يبتاعون متاعاً  ،قوت عياهلم

أنفسهم  وانتابم اخلوف عىل ،حتى حل الضيق باملسلمني من كل جانب ؛أو تبشري

 وعىل أرزاقهم ومواشيهم. ،هم وأطفاهلميوعىل أهل

بي وكان الن ،وكثرت شكوى املسلمني إىل النبي| من شدة غلواء قريش

ه نإ ،نو املسلمامويدرك مدى الضيق واألمل اللذين يعاين منه ،يدرك هذا األمر

عن كاهل املسلمني بعض ما  به وجيب القيام بعمل ما خيفف ،يدرك كل يشء
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وأبان هلم  ،وبعد طول تفكري مجع أصحابه فراح يفكر فيام جيب أن يفعل.، يعانون

 بابتعاد املسلمني عن اضطهاد قريش.إل   أنه ل جيد خمرجًا مؤقتًا من هذه األوضاع

بل كانت العناية اإلهلية  ،ومل يكن النبي| يفكر وخيطط ويعمل وحده

 ؛ترصد حترك الدعوة فتوحي للرسول| باألوامر وما يتناسب مع جو الدعوة

إن فيها ملكا  ال يظلم « :وقال هلم ،يهم باهلجرة إىل أرض احلبشةولذلك أشار عل

 .»حتى َيعل اهلل لكم خمر ا  مما أنتم فيه ،من كان عنده

 قةاملوافـ سنة اخلامسة من مبعث النبي| من ال بوكان ذلك يف شهر رج

م جرة هلهن يف أول ووخرج يف ذلك الشهر من تلك السنة املسلم ـ ميالدية 615

 ويمنعوهم من ،ني عن أعني قريش حتى ل يلحقوا بمليل متخف  يف جوف ال

 مغادرة مكة.

ثني عش ااستيقظت قريش عىل أنباء تلك اهلجرة لتلك القافلة املؤلفة من 

رت أن هؤلء سيكونون دعاة لإلسالم يف بلد يؤمن وقد   ،وأربع نسوة ،رجالً 

اطئ طلقوا آمنني من شوولكنهم كانوا قد ان ،هم إىل مكةفخرجت لرتد   ،بالنرصانية

 جدة قبل وصوهلم إليها.

أو  ـ فأقاموا مدة ثالثة أشهر ،صلوا أرض احلبشة أكرم النجايش وفادهتمووملا 

شون ل خي ،ويعبدون ربم بحرية ،يامرسون فيها أمور دينهم ،يف أمن وأمان ـ أكثر

 من فضالً  ؛ول يسمعون ما يكرهون يف ظل ملك عادل يتميز بحسن اخللق ًا،أحد

 اعتناقه دين النرصانية.

لف وخت ،فعاد منهم قوم إىل مكة ،جاءهتم األخبار بمهادنة قريش للمسلمنيو

يف  دأش إهنا أصبحت بل ،فوجدوا أن قريشًا ل تزال عىل موقفها العدائي ،آخرون



  

ح ما يراه يف صال |لذلك كان لبد أن يقرر النبيو ،من موقفها األول مواقفها

ت فيه عىل و  ف حيث فقًا لتسديده من السامء بمخطط جديد نفذه برسيةو ؛املؤمنني

 ةخماف ؛أمر أصحابه باهلجرة مرة ثانية إىل أرض احلبشةفكان أن قريش الفرصة. 

  طالب.بن أيبابقيادة جعفر  . وكانت هذه اهلجرة ـ الثانية ـوفرارًا بدينهم ،الفتنة

 ،اجر منهم ثالثة وثامنون رجالً فقد ه ،وكانت اهلجرة الثانية أوسع من سابقتها

 ،وسبع من غري قريش يقصدون مجيعهم بالد احلبشة ،امرأة قرشية ةعش ىحدإو

يب وط ،فوجدوا عند النجايش ما يبغون من أمان هجرة يف اإلسالم. ثاينفكانت 

 اً ن مع من سبقهم يف اهلجرة أحرارووكرم وفادة. ويقيم هؤلء املهاجرجوار، 

وأحسن معاملتهم بعدما  ،أكرم وفادهتم ،آمنني مطمئنني إىل جوار ملك عادل

 عرف بأمر جميئهم هربًا من قومهم الذين ناصبوهم العداء وأنزلوا بم الويالت.

منهم آو ،جنون قريش عندما علمت أن ملك احلبشة قد أوى املهاجرين جن  و

 فاجتمع لم منهم أحد.ظفال ي   ،وأمر رعيته أن تعاملهم باحلسنى ،عىل دينهم

فاستقر رأهيم عىل أن يبعثوا إىل  ،فتشاوروا يف هذا األمر ،أقطاب دار الندوة

يستطيعوا ب األدم لطيسة من متاع مكة وأيه وبطارقته باهلدايا النفئالنجايش ووزرا

هتم إىل عادإو ،التأثري عليه وإقناعه برضورة إخراج املسلمني املهاجرين من أرضه

 مكة.

 ،املعروفني ةمن عمرو بن العاص أحد الدها اً واستعداد ةا أكثر كفاءفام وجدو

ع اهلدايا وصوهلام قاما بتوزي روفو وعبد اهلل بن أيب ربيعة أمجل فتى يف قريش.

وجعال يتملقان له بأشد أنواع الدهاء  ،ه وبطارقتهئوالتحف عىل النجايش ووزرا

 :فقال، وما جاءا من أجله ،وسأهلام عام يريدان ،فارتاح هلام النجايش ،واخلبث
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 ،خرجوا عن ديننا ،نه قد ضوى إىل بلدكم منا غلامن سفهاءإ ،عفوك أهيا امللك

بل  ،ومل يدخلوا يف دينكم ،وفارقوا دين قومهم ،وعابوا آهلتنا ،أمواتنا ضل لواو

هم مل نأمن أن ءوإن تركناهم ودا .جاؤوا بدين ابتدعوه ل نعرفه نحن ول أنتم

نا إليك فيهم أرشاف قومهم من آبائهم وأعاممهم وقد بعث  ، يفسدوا دينك

 .بم عيناً  فهم أعىل ،لرتدوهم إليهم ،وعشائرهم

 قد حلق ،وكان النجايش قد علم أن املهاجرين من مكة إىل بالده قوم ضعفاء

ل أسلم قومًا  ،ل واهلل :فقال، ثروا الحتامء بجوارهآف ،بم الظلم والقهر

 ،حتى أدعوهم إيل ،وقد اختاروين عىل من سواي ،الديونزلوا ب ،جاوروين

شأن  ن يلافإن وجدهتم عىل ما تقولن ك ؛وأعرف من خربهم ما يطمئن إليه قلبي

وأحسنت جوارهم ما  ،وإن كانوا عىل خالف ذلك كنت هلم مانعاً  ،معهم

 جاوروين.

فجاء  ،شيقر ليطلع عىل حقيقة ما سمعه من رجيل ؛فبعث يف طلب املسلمني

 يا معش :فقال النجايش، فد من املسلمني عىل رأسه جعفر بن أيب طالبو

بعتم وات م،نكم فارقتم دين قومكإ :هذان مبعوثان من قريش يقولن ،املهاجرين

أهيا  ـ علما :فامذا تقولون؟ فقال جعفر ،رجاًل جاء يدعو إىل الفرقة بني أبناء قومه

ونأيت  ،ونأكل امليتة ،ونصيل للصنام ،نعبد احلجارة ،نا كنا أهل جاهليةأ ـ امللك

عث فب، ويأكل القوي منا الضعيف ،ونيسء اجلوار ،ونقطع األرحام ،الفواحش

ىل اهلل لنوحده فدعانا إ ،وصدقه وأمانته وعفافه ،اهلل فينا نبيًا منا نعرف نسبه ورشفه

ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان  ،ونعبده

وأداء  ،وأمرنا بصدق احلديث ،وأمرنا بالصالة والصوم واحلج ،نامواألص



  

وأكل  ،والكف عن املحارم وإراقة الدماء ،وحسن اجلوار ،وصلة الرحم ،األمانة

ول قعن و ،وهنانا عن الفواحش ،مال اليتيم وقذف املحصنات واجتناب املظامل

نا عىل وحث   ،عاليم اإلسالمهنا بتوفق   أن نعبد اهلل ول نشك به شيئًا.أمرنا و ،الزور

 ،تبعناه عىل ما جاء به من عند اهللاو ،فصدقناه وآمنا به ،تباع مكارم األخالقا

 ؛فعدا علينا قومنا ،لنا لنا ما أحل  وحل   ،م علينامنا ما حر  وحر   ،وعبدنا اهلل وحده

يل عن والتخ ،لريدونا إىل عبادة األوثان واألصنام ؛وفتنونا عن ديننا ،فعذبونا

نا إىل وحالوا بيننا وبني ديننا خرج ،وضيقوا علينا ،بادة اهلل. وملا قهرونا وظلموناع

 نظلم عندك. ل  ورجونا أ ،واخرتناك عىل من سواك ،بالدك

هل معك مما جاء به  :وقال جلعفر ،وأرشق وجهه ،فاهتزت مشاعر النجايش

در من ص عليه آيات   أوقر .نعم :قال جعفر ؟رسولكم عن اهلل من يشء تقرؤه عيل

ن وكل م ،من التالوة حتى بكى النجايش وبطارقته ىأن انته ، وماسورة مريم

واهلل ل أسلمهم  ،انطلقا :ي قريش وقال هلامثم التفت إىل موفد   ،حرض عنده

 إليكام.

فالت إوملا أحس عمرو بن العاص وصاحبه عبد اهلل بن ربيعة مبعوثا قريش ب

خرى إلغراء عادا يف الغد مرة أ  ، ار املسلمني عليهاموانتص ،الزمام من أيدهيام

سيح إن هؤلء يقولون يف امل ،أهيا امللك له: فقال، النجايش باملسلمني املهاجرين

ا جعل مم ؛وينكرون عليه أنه ابن اهلل ،يزعمون أن املسيح عبدًا مملوكاً  ،قولً عظيامً 

 النجايش يشمئز لذلك.

 ،البا يقدمهم جعفر بن أيب طوفجاؤ؛ مرة ثانية وأرسل عىل الفور إىل املسلمني

فقال  ؟بن اهللاوكيف تنكرون أنه  ؟ماذا تقولون يف عيسى بن مريم :وقال هلم
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د اهلل إن املسيح هو عب :نه يقولإ ،ما جاء به نبينا حممدإل   واهلل ما نقول فيه :جعفر

ه عفر يتلو عليوروحه وكلمته ألقاها إىل مريم العذراء البتول. وعاد ج ،ورسوله

فلام انتهى من التالوة أخذ النجايش عصاه وخط با عىل  ،آيات من سورة مريم

م أكثر ليس بني ديننا ودينكـ:  وقد بلغت منه املرسة أكرب مبل  ـ األرض خطًا وقال

 .من هذا اخلط  

ا أحب واهلل م ،اذهبوا فأنتم آمنون بأريض :ويقول جلعفر ،ويطمئن النجايش

وأمر بعض رجال حرسه  .منكم اً وأين أذيت أحد ،من ذهب  ـأي جبالً  اً ـأن يل دير

 ،فال حاجة يل فيها ؛امحال معكام هدايا قومكام :وقال هلام ،أن يردا إليهام هدايامها

 به. أتيتامينول تعودا بمثل ما  ،وارحال

 ان أذيال اخليبة واخلرسان.وخرج عمرو بن العاص وصاحبه جير  

  



 
 

 

 صمود النيب وصربه
ت ءقد باو ،قريش من احلبشة ومها يتجرعان كأس املرارة واحلرسة اعاد موفد

يتشاورون فيام آل إليه أمرهم من اخليبة فاجتمع زعامء الشك ، مهمتهام بالفشل

ل بيتًا من ل ندخ ،علينا اً واهلل لقد أصبح حممد بن عبد اهلل خطر :فقالوا ،واخلرسان

وعن الدين الذي  ،ونجد أهله يتحدثون عن حممد بن عبد اهللإل   بيوت قريش

 ن هذا اخلطر قد بات يلوح يف أفق مكة عىل لسان حممد بن عبد اهللإو ،جاء به

فمحمد ل يتوقف من أن يظهر دين اهلل الذي يدعو إليه كام أمره ربه. وقد  ،وأتباعه

وصار الناس يدخلون يف دين اهلل  ،ذكر اإلسالم يف القبائل بمكة املكرمة افش

 النبي نفسه منها: وبعد مداولت وحماولت اتفقوا عىل أمور ختص   أفواجًا.

 واجلاه، والسلطان، واحلكم. ،املال :ه بعروض واسعةؤاستاملة النبي وإغرا ـ1

 أم العني.أن يأتيهم بمعجزات وخوارق تشهدها  ، أيالتعجيز ـ2

 نون، وساحر.وجمشاعر، وباهتامه زورًا وبتانًا بأنه كذاب،  ؛الدعاية ـ3

 الستهزاء واألذى. ـ4

إن  :وبعثوا ملحمد بن عبد اهلل ،فاجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة

ظنًا منه أهنم بدا هلم فيام  ـ فبادر إليهم .أرشاف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك

جاًل اهلل ما نعلم رفو ؛عذر إليكإنا دعوناك لن   ،يا حممد :فقالوا لهـ  كلمهم فيه بداء

وعبت  ،رت اآلباءلقد كف   ؛من العرب أدخل عىل قومه ما أدخلت عىل قومك

ل  إ فام بقي أمر قبيح ،وفرقت اجلامعة ،وسفهت األحالم ،وشتمت اآلهلة ،الدين

النا حتى مجعنا لك من أمو فإن كنت جئت بذا تطلب مالً  ؛جئته فيام بيننا وبينك



| 

دناك علينا فال نقطع أمرًا وإن كنت تطلب الشف فينا سو  ، تكون أكثرنا مالً 

ك ت عليك طلبنا لوإن كانت علة غلب ،كناك عليناوإن كنت تريد ملكًا مل   دونك.

ري هذا ت بقرآن غائوإن كنت مل تقبل منا شيئًا مما عرضناه عليك ف، من يشفيك

  .ا سنةوتعبد آهلتن ،ونعبد ربك سنة ،ونحن نذكر إهلك بخري ،يذكر آهلتنا بخري

 ،إذا كنت غري مستعد أن تبدل قرآنك :فقالوا (.الكافرون)عليهم سورة  أفقر

الذي بعثك أن يزيل عنا هذه اجلبال التي قد  سأل ربكاوتريد أن نؤمن بك ف

ويفجر لنا فيها أهنارًا كأهنار الشام والعراق،  ،ويبسط لنا األرض ،ضيقت بالدنا

فإنه  ؛وليكن فيمن يبعث لنا منهم قيص بن كالب ،وليبعث لنا من مىض من آبائنا

 فإن صدقوك صدقناك. ،أحق هو أم باطل ل؛فنسأهلم عام تقو ،شيخ صدق

ف ول الش ،م به أطلب أموالكمكوما جئت بام جئت ،ا يب مما تقولونم« :فقال

وأمرين  ،وأنزل عيل كتاباً  ،ولكن اهلل بعثني إليكم رسولً  ،ول امللك عليكم ،فيكم

قبلوه فإن ت ؛ونصحت لكم ،فبلغتكم ما أرسلت به ،أن أكون لكم بشريًا ونذيراً 

ني أصرب ألمر اهلل حتى حيكم اهلل بين تردوه عيل إو ،كم يف الدنيا واآلخرةفهو حظ  

 .»وبينكم

 ومل يبق   ،لقد أفسدت كل أمر بيننا وبينك ،يا حممد :يقول وهو فقام إليه أحدهم

حسبي اهلل ونعم « :فقال حممد .كص أهل مكة من رش  أن نقتلك ونخل  إل   أمامنا

 وقام وانرصف عنهم. .»الوكيل

وهي تراه يعود إىل سريته  تفعلوبعد هذا التحدي من قريش فامذا عليها أن 

صالة  ول ،فهو ل يرتك طوافًا حول الكعبة ؟بل أشد صالبة من ذي قبل ،األوىل

 ن؟فامذا يفعلون إذ ،يف رحابا

ه ن لبن أخيإكام  ،ولنا عليه حق الرعاية ـ إن أبا طالب هو شيخ قريش :قالوا



  

رجال من أرشاف  ىشفم فلنذهب إليه كي ينظر بأمر حممد. ،عليه حق احلامية

 ،إن  ابن أخيك حممدًا قد سب آهلتنا ،يا أبا طالب :فقالوا له ،قريش إىل أيب طالب

يننا  بوإما أن ختيل   ،ه عنانا فإما أن تكف  ءوضلل آبا ،ه أحالمناوسف   ،وعاب ديننا

 فسنكفيكه. ؛فإنك عىل مثل ما نحن عليه من خالف ؛وبينه

 ،الشكدين الوثنية و :طالب عىل دينهم ودين آبائهم القد كانوا يتومهون بأن أب

 فانرصفوا عنه. ،وردهم ردًا مجيالً  ،فقال هلم أبو طالب قولً رفيقاً 

مر بينه فاشتد األ ،ويدعو إليه ،يظهر دين اهلل ،ومىض رسول اهلل عىل ما هو عليه

وحض  ،وأكثرت قريش ذكر رسول اهلل ،وتضاغنوا حتى تباعد الرجال ،وبينهم

وا إىل عاد ،وا أن حممدًا مل يتوقف عن أداء رسالة السامءأوملا ر بعضهم بعضًا عليه.

 ،أم إنه ضدهم ،هل إن أبا طالب معهم ضد ابن أخيه :وهم يتساءلون ،أيب طالب

وإنا قد  ،ومنزلة فينا ،يا شيخنا إن لك سنًا ورشفاً  :فقالوا له ؟وعىل دين ابن أخيه

 ،وإنا وحق الالت والعزى التي نعبد ،عنا ه  فلم تنه  بن أخيك حممد ااستنهيناك عن 

وعيب  ،وتسفيه أحالمنا ،ل نصرب عىل هذا احلال الذي نحن عليه من شتم آبائنا

 .حد الفريقنيأأو ننازله وإياك حتى هيلك  ،ه عناآهلتنا حتى تكف  

 ،بد بهوالقلق يست ،أحس الشيخ بعد خروج القوم بأن الضيق يمل صدرهوهنا 

ق فهو ل يرغب يف فرا ،ألن املوقف بات ينذر باخلطر ؛بلغه من كل جانبواهلم 

ن فحاول أ ،بن أخيه ويسلمه هلماول يطيب نفسًا أن خيذل  ،هتموول عدا قومه

 :وقال له ،وعرض عليه ما جاء به القوم ،بن أخيهافبعث إىل  ،ينزع أسباب القتال

ول حتملني من األمر ما ل  ،ما أرجوه منك يا بني أن تبقي عيل  وعىل نفسك كل

وأنه  ،فظن أنه قد بدا لعمه فيه ؛أو ختوفاً  ًا،فرأى الرسول أنه عمه يظهر تردد أطيق.
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فرفع النبي حممد رأسه  وأنه قد ضعف عن نرصته والقيام معه. ،خاذله أو مسلمه

واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري عَل أن  ،يا عم« :إىل عمه وقال

 .»أو أهلك دونه ،أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهلل

 وكان لتلك الكلمة الصادقة أثر عجيب يف نفس، ثم استعرب وبكى وقام ليخرج

ل وكأنه يريد أن يزي ،وضمه إىل صدره ،بن أخيهابحيث نادى  ،زعيم مكة وسيدها

 ،وقل ما شئت ،عىل أمرك بن أخي امض  يا :وقال ،كل ضيق أو قلق أو وهم ساوره

 وجعل يقول: .يشء تكرهه أبداً لاهلل ل أسلمك فو ،وافعل ما أحببت

 

 ،بن أخيه حممد وإسالمه هلماوملا عرفت قريش أن أبا طالب قد أبى خذلن 

اً مل يروا  ،وإمجاعه لفراقهم يف ذلك وعداوهتم رونه غي ،من املجيء إليه مرة أخرى بد 

 بن أخيه.اى عن نرصة بيشء قد يطيب له فيتنح  

 ،يا أبا طالب هذا عامرة بن الوليد :فقالوا ،ومعهم عامرة بن الوليد ،فمشوا إليه

ق وهو كام تعلمه من مجال اخلل ،وأنطقهم شعراً  ،وأكثرهم مجالً  ،أهند فتى يف قريش

يك بن أخاوسلم لنا  ،واختذه ولداً  ،خذه فلك عقله ونرصتهف ،وحسن الصفات

 فنقتله فإنام هو رجل ،حممد هذا الذي خيالف ديننا ودينك ويفرق مجعنا ومجعك

 برجل.



  

أ الستهجان دوقد ب ،طالب وهو يرى ما يعرضون عليه افأخذت الدهشة أب

 ؛يلبئس ما تسومونن ،واهلل :هلم وقال ،والعجب واضحني عىل مالمح وجهه

. هذا واهلل ل يكون أبداً  ؟وأعطيكم ابني لتقتلوه ،وه لكمذأغ ابنكم نينتعطوأ

لقد  ،واهلل يا أبا طالب :فقال املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قيص

ولكن ما أراك تريد أن  ،وجهدوا عىل التخلص مما تكرهه ،أنصفك قومك يا عم

 تقبل منهم شيئًا.

 ،ثكلتك أمك ،اخرس أهيا الوقح :وقال ،القولفغضب شيخ قريش من هذا 

عن  بغرا ،ولكنك قد أمجعت عىل خذلين ومظاهرة القوم عيل ،واهلل ما أنصفوين

وأظهرت قريش عداوهتا ملحمد ومن  ،فاشتد األمر .لكدا وافعل ما ب ،وجهي

 ذوأنشد قصيدته التي تع ،فلام علم شيخ قريش عداوهتم لبن أخيه ،أسلم معه

وهو عىل ذلك خيربهم  ،وتودد فيها أرشاف قومه ،مكة وبمكانه منها فيها بحرم

تى ح .ول تاركه ليشء أبداً  ،م رسول اهللوغريهم يف ذلك من شعره أنه غري مسل  

 :هيلك دونه

 

 إىل أن يقول:

 



 

  



 

 

 

 اإلسراء واملعراج
 :العمريعبد الباقي يقول 

 

تدخلت ، يف الوقت الذي أخذت فيه اهلموم من نفس املصطفى كل مأخذ

جزة فوقعت أعظم مع ىل مصري دعوته.عاية اإلهلية لتوايس حممدًا وتطمئنه عنال

نام وتشيفًا له وحده دو ،عرفها اإلنسان عىل وجه األرض تأييدًا للمصطفى ذاته

 باإلسالم.هلا أية عالقة 

وكأنام أراد احلق عز  وجل أن يوقع يف نفس رسوله املصطفى أنه إذا كان أهل 

توليه و ،فإن السامء تعرف له القدر الكبري ،رفوا قدرهاألرض مل حيمدوه ومل يع

فإن اهلل  ،وإذا كان الناس يرفضونه ويرفضون ما يدعوهم إليه جزيل احلمد.

ن به ويدعوه إليه لرييه من آياته الكربى ما تطمئ ،سبحانه وتعاىل جيتبيه ويشفه

حدثت ف، هبويزيل األثقال واهلموم عنه وعن جسمه وقل ،ويرتاح له فؤاده ،نفسه

 معجزة اإلرساء واملعراج. :املعجزة الفريدة

ام رسي به لياًل من املسجد احلرا  | اً لقد اتفق املسلمون عىل أن النبي حممد
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جائب وع ،لريى من مظاهر قدرة اهلل ؛رج به إىل السامءإىل املسجد األقىص، ومنه ع  

نص و .وعجزت عنه عقوهلم ومداركهم ،خملوقاته ما خفي عىل أهل األرض

الكريم عىل املرحلة األوىل من مراحل تلك الرحلة يف اآلية الشيفة من سورة 

َراِم إََِل ﴿اإلرساء فقال تعاىل:  ى بَِعْبِدِه َليْل  ِمَن اْلَْْسِجِد احْلَ ُسْبَحاَن الَِّذي َأرِْسَ

ِميُع الَبِصريُ اْلَْْسِجِد األَْقََص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ   .﴾ُه ُهَو السَّ

  ت.وكيف حصل ،متىيف أهنا واختلف املؤرخون واملحدثون 

ة صطفى إىل أقىص درجات املراراملفحني وصلت احلالة بالنبي  ؟تىمما أف

وبدأت الرحلة من بيت أم هاين أخت اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب  .واألمل

 .ليالً × طالب

ِذي ُسْبَحاَن الَّ ﴿ح بعض أهنا وقعت لياًل من املسجد احلرام لقوله تعاىل: ورج  

ى بَِعْبِدِه  َرامِ )َأرِْسَ فاآلية الشيفة ترصح بأن العروج وقع  ،﴾(َلْيل  ِمَن اْلَْْسِجِد احْلَ

 ،قبل موت عمه أيب طالبوقعت هذه احلادثة هل لكن ومن املسجد احلرام.  ،ليالً 

ىل ليلة األواليف السابع والعشين من شهر رجب، أم يف هل هي و ؟أم بعد موته

ذه الليلة وه ؟ب التي حدثت فيها الصالة املشهورةئوهي ليلة الرغا ،منه ليلة مجعة

 ي قال فيها الشاعر:تال هي

ويف السابع والعشين من شهر رجب كام جاء يف  ،بعد موت أيب طالب :فقيل

دة.  بعض الروايات املؤك 

ح األكثرية أنه فرج   ؟أم بالروح فقط ،وهل العروج وقع باجلسد والروح

                                           
 1اإلرساء: ( 1)



  

ى ﴿ :بروحه وجسمه معًا لقوله تعاىل مل فيه يستع فهو تعبري ﴾بَِعْبِدهِ الَِّذي َأرِْسَ

 .م أن يقول )بروحه(لزولو كان املعراج بالروح فقط معًا، اجلسم والروح 

ن اإلرساء واملعراج آية من آيات اهلل عىل نبوة املصطفى التي أوجممل القول 

جز لبد واملع ،ول تدركها األفهام ،حدثت بقدرة اهلل، وقدرته ل حتيط با العقول

 أن يكون فوق مستوى العامل والعقل.

  



 



 

 

 

 قصة املعراج
 ،حياءمجيع األ رقدت قدو ،ويسود الظالم كل مكان ،كان الليل خييم عىل األفق

ومل يكن املصطفى بمستثنى عن هذا  ـ وذلك قانون الطبيعةـ األجفان  تغمضو

فبينام هو يف املسجد احلرام يف حجر إسامعيل بعد أن صىل صالة  ،الناموس الطبيعي

وكان ذلك صوت األمني جربئيل خيربه بأن  ،ة سمع صوتًا مألوفًا مأنوساً عتمال

 وأنه سريافقه يف هذه الرحلة. ،ورحلة طويلة ،أمامه الليلة سفرًا بعيداً 

وإذا بالباب دابة بيضاء اللون من  ،وأخذ بيده وخرج معه إىل باب املسجد

ا يقال هل ،«حممد رسول اهلل ،اهللإل   ل إله» :مكتوب بني عينيها ،دواب اجلنة

 ،ومعناه الربق، وهي دابة دون البغل وفوق احلامر هلا عرف كعرف الفرس، الرباق

 ،لاألنبياء يركبوهنا من قب وهي الدابة التي كان يضع حافره عند منتهى برصه.

وهي التي ركبها نبي اهلل إبراهيم حني جاء بزوجته هاجر وابنها إسامعيل إىل حمل 

قول: ي .وكان مرسجًا ملجامً  ،زيارهتامام أراد وكان يزورمها عليها كل   ،البيت احلرام

 فرأيت اآليات ما بني السمء ،فانطلق يب يف اَلوى ،فحملني عليها بأمر ربه»

 ،وكان معي  ربئيل ال يفوتني وال أفوته حتى أتينا بيت اْلقدس ،واألرض

كان اهلل قد و ،فو دت إبراهيم وموسى وعيسى فيم شاء اهلل من األنبياء واْلرسلني

نه حي ذاأوأقام شفعا  وقال يف  ،ن شفعا  ذ  أو ، ربئيل بالصلة ىفناد مجعهم إيل.

مني وقد ،خذ بيديأوإذا به قد  ،وال أشك أن  ربئيل سيتقدمنا .عَل خري العمل
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تح يل كل سمء يف ،فصليت هبم إماما ، ثم عرج يب إَل السموات السبع ،للصلة

فرأيت ما فيها من  ،حتى انتهينا إَل السمء السابعة ،بالبّشى اْللئكة فتتلقاين ،باهبا

ومواطن العزة واجلربوت الدالة عَل  ،عجائب اآليات اإلَلية من العظمة والكربياء

  .«قدرة اهلل

فدخله  ،به إىل البيت املعمور ىحتى انته، من آيات ربه الكربى| لقد رأى

رش وطاف به إىل ما حول الع ،ىاملنته ثم مىض به إىل سدرة ،وصىل فيه ركعتني

ه وأبرص من جربوت رب ،فعاين من خملوقات اهلل ما عاين ،والكريس والرسادقات

 .«مدتقدم يا ُم» :فلام انتهى إىل احلجب ختلف عنه جربئيل وقال له ،ما أبرص

غت يا ُممد لقد بل» :فقال .«؟عند الشدائد ختذلني يا أخي  ربئيل» :فقال|

ت بقدمك بساط القدرة الذي مل يطأه ئلقد وط ،خلق اهلل قبلكما مل يبلغه أحد من 

نملة أ ولو دنوت قدر ،وليس يل أن أ وز هذا اْلكان، وال ملك مقرب ،نبي مرسل

 .«كانا من ذلك اْلكان ْلا قدرت أن تبلغه ونفسك ولوال أن روحك ،الحرتقت

ب من ساق روق ،سدرة املنتهى زفتقدم رسول اهلل ما شاء له أن يتقدم حتى جتاو

فنودي  .«السلم عليك» :ائالً قواستقبل ربه تبارك وتعاىل مطرقًا  ،العرش األعىل

أنا اْلؤمن اْلهيمن إال   إين أنا اهلل ال إله ،وعليك السلم يا ُممد» :من ساق العرش

فمن وصلك  ؛فأنا اْلحمود وأنت ُممد ؛العزيز اجلبار شققت اسمك من اسمي

بعث أين مل إو ،نزل لعبادي وأخربهم بكرامتي إياكا ومن قطعك قطعته. ،وصلته

 .«ن عيل بن أيب طالب وزيركإو ، علت له وزيرا  إال   نبيا  

 «.وإليك يعود السلم ،أنت السلم ومنك السلم» :‘فقال رسول اهلل

لمني وك ،فو دت بردها بني  وانحي ،فوضع اجلبار يده عَل كتفي» :يقول|



  

َفَكاَن َقاَب  *ُثمَّ َدَنا َفَتَدَلَّ ﴿ :قال تعاىل «.ورأيته بقلبي وما رأته عيني ،ريب وكلمته

 .﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى *َفَأْوَحى إََِل َعْبِدِه َما َأْوَحى  *َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى 

وكذلك  ،وعلمه الصالة كام هي اليوم ،وفرض عليه من األحكام ما فرض

صىل و ،أطلعه عىل اجلنة والنار، وفطاف به الساموات ،وعاد إىل جربئيل ،األذان

ثم  ،وأكل من شجرة طوبى ،كوثرالورشب من ماء  ،يف البيت املعمور باملالئكة

 أعاده جربئيل إىل املسجد احلرام قبل الفجر من الليلة نفسها.

 ةفالقدر ؛ول يمكن للعقل البشي أن يستغرب وقوع هذا احلد  العظيم

رسلني ل يف حياة النبيني وامل هاإلهلية قد أثبتت لبني اإلنسان يف أكثر من زمان أن

ت هذا فاإلرادة املطلقة التي خلق، شأن للقوانني والنظم التي يعرفها أبناء البش

 الكون العظيم بام فيه من عوامل وآفاق هي نفسها التي نفذت اإلرساء واملعراج.

ي أعطت سليامن بن داود ملكًا ل ينبغي ألحد من وهذه اإلرادة اإلهلية هي الت

فهم  ومكنته من ،والشياطني عبيداً  خدمًا، واجلن ،لولً ذقبله، وسخرت له الرياح 

موسى تلقف ما  اوهي نفسها التي جعلت عص لغات الطيور واحلشات.

يعلم وحييي املوتى و ،األكمه واألبرص ئربيوجعلت املسيح بن مريم ، يأفكون

لتي او ،وهي التي حفظت يونس يف بطن احلوت ،وما كانوا يكنزون ما خيفون

 .إبراهيم بردًا وسالماً  ىلجعلت نار النمرود ع

أي النتقال من مكان إىل مكان  ـ فهذه الدللت تعرب عن اإلرساء واملعراج

آخر بواسطة ل يدركها البش، وتفرض عىل اإلنسان اإلذعان هلا والرضوخ 

 ،فاإلرساء واملعراج ل يمكن إنكارهـ  قول لليشء كن فيكونوهي التي ت ،حلكمها
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 :ول التنكر له ما دام القرآن الكريم قد أثبته وأكده بصورة واضحة بقوله تعاىل

َوى  *َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى ﴿  إِْن ُهوَ  *َوَما َينطُِق َعِن اَْلَ

َمُه َشِديُد اْلُقَوى  *َوْحٌي ُيوَحى إال   ٍة َفاْسَتَوى  *َعلَّ  *َوُهَو بِاأْلُُفِق اأْلَْعََل  *ُذو ِمرَّ

َذَب َما كَ  *َفَأْوَحى إََِل َعْبِدِه َما َأْوَحى  *َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى  *ُثمَّ َدَنا َفَتَدَلَّ 

 ِعنَد ِسْدَرةِ اْلُْنَْتَهى *َوَلَقْد َرآُه َنْزَلة  ُأْخَرى  *َعََل َما َيَرى  َأَفُتَمُروَنهُ * اْلُفَؤاُد َما َرَأى 

ْد َلقَ  *َما َزاَغ اْلَبَُصُ َوَما َطَغى  *إِْذ َيْغَشى الِسْدَرَة َما َيْغَشى  *ِعنَدَها َ نَُّة اْلَْْأَوى  *

 . ﴾َرَأى ِمْن آَياِت َرِبِه اْلُكرْبَى

حدثي اإلرساء واملعراج لنبيه حممد| يف ليلة واحدة من بعد  اهلل لقد أكمل

وات إىل السامثم  ،املقدس بيت صالة املغرب بروحه ونفسه وجسده من مكة إىل

وعاد إىل مكة قبل أن يطلع فجر تلك الليلة. وجعل يتفكر يف السبل التي  ،السبع

اهلل  ن أكرمهمتكنه من أن يوصل للناس هذين احلدثني اهلامني العظيمني اللذي

طاف و ،واختصه بام وحده دون سائر عباده. فلام صىل الفجر يف تلك الليلة

 ،هتمالل الكعبة كعادظيف  اً أقبل وجلس مع نفر من قريش كانوا جلوس ،بالكعبة

وكيف أرسى به اهلل من املسجد احلرام إىل املسجد  ،وراح حيدثهم عن حديث ليلته

 ،ه قاب قوسني أو أدنىحتى كان من رب   ،عالوعرج به إىل الساموات ال ،األقىص

فئة قليلة آمنت إل   وبني منكر ومكذب ،هشمندوالكل سكوت بني ذاهل و

ل  إ ل ينطق، وألهنا تعرف أن حممدًا ما قال كذبًا قط يف حياته ؛بصدق ما يقول

 ،فهل يكذب عىل ربه ،فإذا كان ل يكذب عىل الناس .اً صدقإل   ول يقول ًا،حق

 ؟عندهم قبل الرسالة الصادق األمني وهو
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بمحمد من مكة إىل بيت املقدس ثم إىل  رساءإن اإل :يقول املجليس يف بحاره

مما  ؛بجسده الشيف وروحه الطاهرة الطيبةكان الساموات السبع يف ليلة واحدة 

اصة من طرق اخل األخبار الشيفة املتواترةوجاءت به  ،عليه اآليات الكريمةت دل  

فاإلرساء واملعراج  .وضعف اليقني ،وإنكاره ناشئ عن قلة التدين ،والعامة

عند  اخلروج من اإلسالم انوالتشكيك فيهام أو إنكارمها يوجب ،حقيقتان واقعتان

 ،ألن إنكارمها تكذيب للقرآن الكريم فيام يعود إىل اإلرساء ؛أكثر املسلمني

م الصدور عن النبي| واألئمة^ بالنسبة املتواتر املعلو وتكذيب للحديث

 للمعراج.

وآمن باْلعراج فهو من شيعتنا  ،من أقر بتوحيد اهلل» :قال× عن اإلمام الرضا

 .«ب رسول اهلل|ومن كذب باْلعراج فقد كذ   ،أهل البيت حقا  

لة ءااْلس :ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء» :قال× وعن اإلمام الصادق

 .«واْلعراج ،والشفاعة يوم اْلعاد ،وخلق اجلنة والنار ،يف القرب

  



 



 

 

 

 قريش واملقاطعة
قريش أن ما استعملته من وسائلها مع النبي حممد وصحبه من املساملة  لقد رأت

عاية دومن ال ،ومن اإلرهاب والتعذيب ،ومن السخرية والستهزاء ،واإلغراء

ها وبني ومل حيل بين ،ومل يرصف الناس عن دعوة اإلسالم ،ها نفعاً والتهويش مل جيد  

من آمن با أو هو عىل وشك وفيه إل   فام من بيت يف مكة ؛الظهور والنتشار

 وقد امتد خطرها إىل خارج احلجاز إىل احلبشة. ،اإليامن با

ورأت قريش أن فشلها يف معاجلة األمور قد زاد الدعوة اإلسالمية قوة 

د وأن عمرو بن العاص وصاحبه ق ،وخاصة بعد فشلها يف بالد احلبشة ،وانتشاراً 

فعل الذي أصاب سيد العرب أبا ورد ال إليهم من النجايش بام يكرهون. اعاد

 ،وأنه قد حدب عليه ،بن أخيه حممد وتسليمه هلماطالب من أنه قد أبى خذلن 

 ،وأعز عليه من مجيع أهله وأولده ،وأصبح أحب إليه ،واستأثر بقلبه ،وقام دونه

عني ي ،وأصبحوا قوة ل يمكن مكافحتها ،وأن أنصار حممد يزيدون يومًا بعد يوم

 ًا.ذلك إطالق بلوغ هنم غري قادرين عىلإو ،بيل إىل الوصول إىل حممدل س أنه

يف  فتفكر ،عليها إذن أن تعتزم إتباع نمط جديد من أنامط عداوهتاوهكذا فإن 

مل بني بل تش ،وعىل أتباع اإلسالم وحسب ،مقاطعة شاملة ل تقترص عىل حممد

 ؛مما جعل دار الندوة تفتح أبوابا ؛نهاويمنعونه م اً ألهنم حيمون حممد ؛هاشم
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بعد مداولت ومشاورات ومفاوضات قررت و ،لتتلقى اجتامعًا ألقطاب الشك

وأن تفرض عليهم حصارًا  ،بكل بطوهنا مقاطعة بني هاشم وبني عبد املطلب

احليوية  تقطع به كل الشايني ،وسياسيًا واجتامعياً  ،معنوياً وماديًا  ،اقتصاديًا قوياً 

 وتقيض عليهم من غري أن يكونوا مطالبني بدمهم. ،للمسلمني

يه وكتبوا بينهم كتابًا تعاقدوا ف ،دونوا فيها بنود املقاطعة بصحيفةوجاؤوا 

 مع بني تالوأسياد الوثنية عىل قطع كل الص   ،شيوخ الكفر وهم ،وتعاهدوا

هنم ول يبايعو ،نهم ول ينكحون إليهمفال ينكحون م ،هاشم وبني عبد املطلب

 يشء معهم يف نول يتعاملو ،م قولً أو عمالً هنول خيالطو ،ول يبتاعون منهم شيئاً 

ن ول جيتمعو ،م شيئًا مهام كان نوعههنأو يعطو منهمول يأخذون  ،بيعًا ول رشاءً 

لوا ه أو يتخنيقتلو اً وا إليهم حممدمأو يسل ،معهم عىل أمر من األمور عىل اإلطالق

 رون بام تأمر.متيأو رإىل ندوة قريش يقرون بام تقر اويعودو ،عنه وخيذلوه

ني أهنم ل يقبلون من بني هاشم وبمنها ومواثيق  اً وكتبوا يف صحيفتهم عهود

 اً ول تأخذهم بم رأفة ول رمحة حتى يدفعوا إليهم حممد ،عبد املطلب صلحًا أبداً 

كرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف أن يكون منصور بن ع واوكلف ليقتلوه.

ختموا و ت يداه فام كان ينتفع بام.فشل   ،عليه النبي حممد اكاتب الصحيفة، فدع

 ،كلهم من وجوه قريش ممن يفوق سنه األربعنيلرجال القرار بثامنني خامتًا 

سفيان وعلقوا تلك  اوأب ـ هلب اأبـ وأدخلوا معهم عبد العزى بن عبد املطلب 

 ذلك األمر عىل أنفسهم.ه للصحيفة يف جوف الكعبة املشفة توكيدًا با

 واوظن ،ن هذا احلصار سيدوم ما دامت الصحيفة معلقة بالكعبةأواتفقوا بينهم 

ل وكان أبو طالب قب ،حممد ودعوته عىل اً أن هذه املقاطعة هي أكثر األسلحة تأثري



  

وكان من أعز الناس  ،يرجعون إليه يف أمورهم ،الصحيفة مستشارًا يف قريش

تبوا فلام ك ،وإذا طلع عليهم قاموا احرتاماً له ،إذا رفع يده رفعوا أيدهيم معه ،عليهم

رًا ول ول يمتثلون له أم ،ول حيرضون له نادياً  ،ون بأمرهؤالصحيفة صاروا ل يعب

 .هنياً 

 شدة يفإل    يزدادولكنه ل ،ويتحمل الدواهي غصص،ع منهم الوصار يتجر  

 ويقول: ،وقوة إلظهار أمره ،بن أخيه حممدانرصة 

 

جاهد و ،بن أخيه حممد دفاع املستميتابل دافع عن  ،فت ذلك يف عضده فام

وكافح أقطاب الشك والوثنية من زعامء القبائل  ،يف سبيل اإلسالم جهاد األبطال

وملا  ،ع والعواصفزاوثبت ثباتًا باهرًا أمام الزع ،وشيوخها كفاحًا ل هوادة فيه

 بلغه أمر الصحيفة أنشد يقول:
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ويدعوهم إىل ما جيب عليهم  ،أن جيمع بني هاشمإل   شيخ قريشومل يكن أمام 

وأنشد  ،واحلفاظ عىل حياته وسالمته ،دونه املوتو ،بن أخيه حممدامن منع 

ء أبدًا حتى ول تاركه ليش ،بن أخيهابأنه غري مسل م  اً شيا قرهفي قصيدته التي خيرب

 هيلك دونه ومنها:

 ،وأجابوه إىل ما دعاهم إليه مسلمهم وكافرهم ،وقاموا معه ،فاجتمعوا إليه

ما كان من عبد إل   ومنهم من فعل ذلك إيامنًا ويقيناً  ،منهم من فعل ذلك محية

فقد خرجا من بني هاشم وظاهرا  ؛سفيان بن حرب وأيب ،العزى بن عبد املطلب

 عليهم قريشًا.

أو إيصال  ،وأن يمنعوه ممن أراد قتله ،وأمرهم أن يدخلوا مع حممد شعبهم

 ؛إىل شعب أيب طالب بظاهر مكة وخرجت هذه املقاطعة ببني هاشم األذى إليه.

ن وع ،وقبعوا فيه منعزلني عن أهل مكة ،شيبهم وشباهنم، نسائهم وأطفاهلم

ب دمن احل هفقال أبو طالب يمدحهم عىل ما وافقوه علي العرب عزلة تامة.

 يقول:فهو  ،والنرصة لبن أخيه حممد

 

 

 

 



  

 ،أصحاب الثروات واملوايش مالدنيا وهم يف غالبهنعم لقد هانت عليهم 

 ،ويطعمون اجلائع ،يقرون الضيف ،البيوت املفتوحة عىل مصاريعها ووذو

 ،إرادهتمبإل   ول يشء يقام يف مكة ،برضاهمإل   فال أمر يقطع ،ويسوسون الناس

هكذا  وأصحاب مناصب الكعبة. ،فهم أسياد العرب ومشايخ مكة وأمراء احلرم

 .ووصلوا إىل تلك احلالة املزعجة ،كانوا حتى أخرجتهم قريش إىل الشعاب

إذ ما ؛ فقد كان هلم الشف األعىلوحصل هلم بم  ل  كل ما ح عىل الرغم منو

وهم ـ ن عىل العهد، فقد عاهدوا شيخهم أبا طالب عىل منع حممد وزالوا حيافظ

ول يتخلون عن كلمة  ،فال حييدون عنه ـ يالقونيالقون من ذلك العهد ما 

 يقول شاعرهم: ؟أعطوها، فهل جتد أكثر منهم اعتزازًا ورشفًا ومكرمة

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 احلصار يف الشعب
ولني زعاعتمدهتا قريش قد جعلت أصحاب الشعب مإن سياسة املقاطعة التي 

عية ول اجتام ،ول سياسية ،ل اقتصادية ؛فال اتصالت معهم ،عن سائر الناس

ذلك الختالط البسيط الذي كان يسمح فيه للمسلمني بالنزول إل   إطالقًا، اللهم

والذي كان جيد فيه الرسول ، أيام األشهر احلرم، موسم احلج وموسم العمرة

الكريم سبيالً للخروج من عزلته املفروضة عليه لالتصال بقبائل العرب التي تفد 

 املوسم ودعوهتا إىل دين اهلل. يفإىل مكة 

ينزل مع بعض الصحابة كل يوم من أيام  النبي| كانيف هذه األوقات 

محل يشء  يتمكنوا من ناملوسم ثم ل يلبثون أن يعودوا يف املساء إىل الشعاب دون أ

وحتول دون قيامهم بأية عملية بيع  ،متنعهم ،إذ كانت قريش هلم باملرصاد؛ معهم

حتى إذا انقضت أيام األشهر احلرم منع  أو سداد دين. ،أو قبول هدية ،أو رشاء

 شعاب عىل أحواهلم املرتدية.اللوا يف ظو ،عليهم النزول إىل مكة

إذ استطاعت قريش أن خترج  ؛لعنت والظلملقد حققت املقاطعة أهدافها من ا

 من مكة إىل معهم عبد املطلب يهاشم وبن يوبن ،الرسول الكريم واملسلمني

فيمضون ثال  سنوات كاملة يف املقاطعة التامة شيبهم  ،الشعاب يف ظاهر مكة

منعزلني عن مكة وعن العرب  شعابالوقبعوا يف  ،هم وأطفاهلمؤونسا ،وشبابم

 عزلة تامة.



| 

ومن أشكال احلاجة والعوز  ،هاكانوا يالقون من أنواع اجلوع واحلرمان أشد  و

بعض ما كانت تنبت األرض من أعشاب إل   اللهم ،فال جيدون ما يأكلون ،أكثرها

ين املحارصبلقد بل  اجلهد واجلوع  صاحلة للكل يشدون با رمق أكثرهم حاجة.

وقد أقامت قريش  ،جعلهم يأكلون األعشاب وورق الشجر اً يف الشعب حد  

فال  ،ليمنعوا إيصال الطعام إىل من فيه ؛دية إىل الشعبؤجواسيسها عىل الطرق امل

  يبيعل  روا عىل من يدخل مكة من العرب عىل أظوح ،رساً إل   يصل إليهم يشء

  .وا مالهبالف انتهخومن  ،عليهم شيئاً 

اع التي كان عليها أصحاب الشعب من جراء تلك هي األحوال واألوض

، لكنها وريفوق التص والتي وصلت إىل حد   ،املقاطعة التي فرضتها عليهم قريش

أخذ الناس  حتى إذا ،بن أخيه حممدادافع عن بقي يبل  ،يف عضد أيب طالب مل تفت  

به مكرًا جع عىل فراشه حتى يرى ذلك من أراد طيض نأ اً مضاجعهم أمر حممد

 اً وأقام حممد ،ه أن ينام عىل فراش حممدئفإذا نام الناس أمر أحد أبنا ؛واغتيالً 

 ويقول: ،وأنامه عىل فراش ابنه

 



  

  

 

دور أم املؤمنني األوىل خدجية بنت خويلد التي أوقفت كل طاقاهتا  ومل ننس  

 ،ايف اخلروج مع زوجه دردفإهنا مل ت ؛املادية واملعنوية يف سبيل دعوة اإلسالم

 وقامت ذكرياهتا. منبتو ،هواها وجممع   ،صباها د ور   ؛وختلت عن دارها احلبيبة

عىل احتامل أقسى رضوب األذى  تعينهو ،وتشد أزره ،تنرصه نبي هامع زوجها و

وأقامت معهم يف  ،ونأت بأثقال الشيخوخة ،وقد علت با السن .والضطهاد

 ،ومن معه من صحبه وقومه شعب أيب طالب ثال  سنني صابرة مع الرسول

وجربوت الوثنية الراسخة العاتية  ،صابرة مع زوجها عىل عنت احلصار املنهك

 .ءالعميا

مما اضطرهم إىل أكل ورق  م؛من موسم إىل موسإل   جون منهاوكانوا ل خير

 ،حيث قطعت عليهم قريش املرية واملادة ؛ن به عوائد اجلوعوس يدرؤبالشجر اليا

هنم صبياوسمع أصوات  ،فلم يصل إليهم يشء إل رسًا. حتى بل   منهم اجلهد

 ـألسلحة نت قريش أن هذه املقاطعة هي أكثر اظبالبكاء من وراء الشعب. لقد 

د عىل ن الشتداأذلك  يف حماربة حممد ودعوته. اً أثرـ التي استخدمتها حتى اآلن 

 هم لرتك ديارهم وجتويعهم سوفع  ف  من تابعهم ود  و ،بني هاشم وبني عبد املطلب

لقد  فيتخلون عن حممد. ،ول تكون هلم القدرة عىل الحتامل ،عىل نفوذهميقيض 

وتعود األوثان إىل  ،رجع عن دعوته ،نفسه وحيداً إذا رأى حممد كانوا يرون أنه 
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 سابق عزها وجمدها.

ولكن  ،اذهتاملقاطعة التي أقرهتا ونف   جلوئهم إىلتصورات قريش من  هيتلك 

ما من أو ،فنعم ،ا من حيث الظاهرم  أ ؟هل حققت هذه املقاطعة أغراضها فعالً 

ن أل ؛املقاطعة إىل القضاء عىل الدعوة اإلسالمية تلك حيث اجلوهر فلم تؤد  

 .نيظلوا عىل عهدهم قائم اً ومن يمنعون حممد ،املسلمني ظلوا عىل إيامهنم ثابتني

 رهاب قريش عىل غلبة أمر اهلل.ول يمكن إل ،إذن فالدعوة باقية

عن  |بطل مفعوهلا يوم أعلن النبي، حتى أواستمرت املقاطعة  ثال  سنني

وبعد أن أخربهم شيخ قريش بذلك وقعت  ،رضة قد أكلت صحيفتهمن األأربه 

كانت نتيجتها يف صالح الرسالة املقدسة حيث أسلم عدد  ،فتنة بني قوى الشك

أن املقاطعة أدت إىل تصلب عقيدة بني هاشم وبني عبد  نكثري من الناس فضالً ع

 من املؤمنني. وأتباعهم املطلب

  



 

 

 

 نقض الصحيفة
املني السفىل وكلمة الظ ،|كلمته العليا ممثلة يف نبيه حممدملا أراد اهلل أن جيعل 

 بعث اهلل األرضة عىل صحيفتهم التي كانت ما تزال ،ممثلة يف طغاة قريش احلاقدة

يع فلحست مج ،واملساس باأمعلقة يف جوف الكعبة دون أن جيرؤ أحد عىل أخذها 

ما كان من ذكر إل   ، ومل يبق  فيهاما كان فيها من رشك وظلم وجور وقطيعة رحم

 ـ بعوهو يف الشـ | بط األمني جربئيل عىل النبي حممدهاهلل عز وجل. وهنا 

مني إن األ ،يا عم» :وقال ،| إىل عمهقبل النبيأف ،وأخربه بام فعلت األرضة

دع فيها فلم ت ،عن ريب أنه قد سلط األرضة عَل صحيفة قريش أخربين  ربئيل

ربك أخربك  :فقال .«ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان ،ثبتته فيهاأإال   سم  هو هللا

وهو  ،حتى دخل احلرم يعدومن الشعب  فخرج أبو طالب .«نعم» :قال ؟بذا

 بني حممد قط.ما كذ ،ل والثواقب :يقول

 يهلموا ألبلغكم ما بعثن ،يا معش قريش :وصاح ،وجاء ووقف بإزاء الكعبة

ن وقد ظن البعض م فاجتمعوا إليه ،اع اخلرب يف أرجاء مكةذف ،بن أخي حممدابه 

فع إليهم ل أن يدوأنه قب   ،قريش أن شيخ القبيلة جاء حيمل إليهم خرب الستسالم

ته مقدار صالبببينام أوجس البعض خيفة من جميئه لعلمهم ًا، ابن أخيه حممد

كل  ويف نفس ،ا يتدافعون نحو املسجد احلراموجاؤلقد  .ومتسكه برأي يتخذه

 ،اجتمع املل من قريش قام أبو طالب فيهم خطيباً حتى إذا  ،منهم شتى الظنون
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 ،بن أخي حممد يف الشعباإن األمني جربئيل نزل عىل  ،يا معش قريش :وقال

فلحست كل ما كان فيها من  ،وأعلمه أن اهلل قد سلط عىل صحيفتكم األرضة

بن افإن كان ما قاله  ما كان من ذكر اهلل.إل   فيها بق  ومل ت   ،جور وظلم وقطيعة رحم

بن أخي اوإن كان الذي قاله  ،قاطعون ألرحامنا ،أخي علمت أنكم ظاملون لنا

فام  ،نوبن أخي تفعلون به ما تشاؤاودفعت إليكم  ،باطاًل علمت أنكم عىل حق

 ؟ترون يف هذا يا معش قريش

 يأتيهم فأرسلوا من، وتعاقدوا عىل ذلك ،رضينا بام تقول :وبعد التشاور قالوا

إذ ل يمكن  ؛وكانوا يسلمون سلفًا أن النتيجة سوف تكون لصاحلهم ـ بالصحيفة

يسريًا من رأسها الذي  ءاً جزإل   ول ترتك ،ما يف الصحيفة ألرضة أن تأكل كل  

ا كام قال حممد بخالف ما هفلام فتحوها وجدو كتب عليه عبارة باسمك اللهم.

كانت دهشة زعامء قريش شديدة حني وجدوا أن الصحيفة  نعمو، كانوا يظنون

فصاح   ،فاحتتها حيث اسم اهلل تبارك وتعاىلإل   داخل اللفافة قد أكلت برمتها

 ؟ة منانكم أوىل بالظلم والقطيعإ ،أرأيتم يا معش قريش :طالب وشيخ القبيلة أب

مثل ما نكم باسي  هوول أن نست ،واهلل ما كنا لنقدم يومًا عىل مثل ما أقدمتم عليه

هل ف ،فنكس زعامء املشكني رؤوسهم دون أن يقولوا له شيئاً  ننا.ارضيتم هو

ىل بيوهتم فتفرقوا إ ،يقدرون عىل امليض يف املقاطعة وقد انترصت عليهم األرضة

 نني مهانني.وحمز

هم إىل ويدعو ،ه خرب نقض الصحيفةيإىل أهل وعاد أبو طالب إىل الشعب يزف  

ه يف طالب أثناء عودت وومل يستطع أب عايل اهلمم. ،مكة مرفوعي الرأس العودة إىل

ض الصحيفة فقال يف نق ،فجاشت قرحيته ،الطريق إىل مكة أن يمنع نفسه من التأثر



  

 قصيدة منها:

وخرج من كان يف الشعب إىل مكة عائدين إىل ديارهم  ،وانتهت املقاطعة

سنة وكان خروجهم يف ال .وثبات أشد من ذي قبل ،ليتابعوا الدعوة بعزيمة أمىض

   سنني.العارشة من املبعث النبوي الشيف قبل اهلجرة بثال

أن  ن للنبيآو ،واملجاهدة الباسلة ،لقد اهنار احلصار أمام ذلك اإليامن الصادق

ي بذلت تيعود إىل بيته يف جرية احلرم املكي الشيف مع زوجته املؤمنة الصابرة ال

 له يف املحنة ما أبقى هلا الزمان من طاقة يف عامها اخلامس والستني.

بعد اهنيار حصار الشعب إىل ممارسة  ـ ومعه املسلمون ـ عاد الرسول ،نعم

امن الناس عىل تقبل اإلي ويف حث   ،نشاطاهتم السابقة يف الدعوة إىل دين اهلل

ان وازداد تفتح األذه ،فازداد عدد املسلمني أكثر من ذي قبل والهتداء إىل احلق.

 ،هتوقد استخدم ،قريش أشد من سالح املقاطعة دىإذ مل يعد ل ؛عىل دعوة اإلسالم

فدا نفسه و، بن أخيه اليتيمال روحه وماله يف نرصة ذيف عضد عمه الذي ب فام فت  

 ،وكافح جبابرة العرب ،وإقامة دعائمه يف أيام حمنته وغربته ،يف بناء اإلسالم

يف سبيل اإلسالم أشد ألوان احلقد  ىولق ،طغاة قريش بصالبة وإيامن ىوحتد  

 والتنكيل.

وقد ناهز أبو طالب  ،ميالدية 620التي توافق  ـ ويف السنة العارشة من املبعث

لقاها  التي ةاملعانا توكان ،الفراش حأصابه مرض جعله طري ـ الثامنني من العمر
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حتى جعلت املرض  ،خالل سنوات املقاطعة الثال  قد زادت يف وهنه وضعفه

ا ترى هنإإل   موقفه املعادي ملوقفها من رغمعىل الفزارته زعامء قريش . يقوى عليه

رصة اللقاء واستغلت ف ،فيه الصلة التي استمرت قائمة بينها وبني ابن أخيه حممد

ك وقد حرض ،أنت منا حيث قد علمت ،يا أبا طالب :وقالت ،فكلمته يف أمر حممد

 ،وقد علمت الذي بيننا وبني ابن أخيك حممد ،ونحن نتخوف عليك ،ما ترى

 ،عنا ليكف ؛لنا منه وخذ ،له منا فخذ ؛فضع حدًا للخصام بيننا وبني ابن أخيك

 وندعه ودينه. ،ويدعنا وديننا ،ونكف عنه

بن أخيه اويف أمله أن يفارق احلياة وقد اطمأن قلبه عىل  ،وبدافع حبه لبن أخيه

فقال  ،ه زعامء قريشتوأخربه بام قال ،من عنت قريش وظلمها بعث يف طلب حممد

 .»وتدين لكم هبا العجم ،متلكون هبا العرب ،كلمة واحدة تعطونيها ،نعم« :هلم

 ،اهللإال   ال إله ن:تقولو« :فقال .وعش كلامت ،وأبيك نعم :فقال أبو جهل

 .»دونه وختلعون ما تعبدون من

وقاموا  إن أمرك لعجيب. ؟أتريد أن جتعل اآلهلة إهلًا واحداً  ،يا حممد :فقالوا

ذلك  عىل ومل ينقض   .ما رأيتك سألتهم شططاً  ،واهلل :فقال أبو طالب ،وخرجوا

 بضعة أيام حتى تويف شيخ البطحاء.إل   اللقاء

 

  



 

 

 

 وصية أبو طالب
ن اسمه عبد مناف بن عبد إ :تنوزع يف اسم أيب طالب فمنهم من قاللقد 

 واستدلوا بقول عبد املطلب له يف وصيته بمحمد بن عبد اهلل: ،املطلب

× اواستدلوا بأن اإلمام علي ،»طالبأبو «ن اسمه كنيته إ :ومنهم من قال

بإسقاط  ـ »عيل بن يب طالب«كتب يف كتاب النبي إىل هيود خيرب بإمالء املصطفى 

 مما يدل عىل أن اسمه كنيته. ـ األلف يف )أيب(

واستدلوا بقول عبد  ،وكنيته أبو طالب ،ن اسمه عمرانإ :ومنهم من قال

 :املطلب أيضًا يف وصيته له بمحمد بن عبد اهلل

وذي  ولقبه الكفيل ،وكنيته أبو طالب ،مجع اإلمامية عىل أن اسمه عبد منافأو

يخ وش ،وزعيم احلرم ،ورئيس مكة ،وسيد العرب ،ويعرف بمؤمن قريش ،الكفل

 البطحاء.

ه ءناحرض أبأو ،قومه من بني هاشم وبني عبد املطلب اوملا حرضته الوفاة دع

لم وعقيل بن أيب طالب والد مس، يكنىبه  طالب الذي كان يبطالب بن أ :األربعة

د عبد ووال ـ األردنـ  ةتؤوجعفر بن أيب طالب شهيد مـ  شهيد الكوفة ـ بن عقيل

 ،طلة كربالءب÷ ابنة عيل بيف هنضته زين× زوج رشيكة احلسني اهلل بن جعفر
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ووالد احلسن  ،زوج الصديقة فاطمة الزهراء واإلمام عيل بن أيب طالب

ويا بني عبد  ،يا بني هاشم« وملا حرضوا جعل يوصيهم ويقول: .’واحلسني

 ،طاعفيكم السيد امل ،وقلب العرب النابض ،أنتم صفوة اهلل من خلقه ،املطلب

 نصيباً  ثرآلعرب يف امللعلموا أنكم مل ترتكوا ا الواسع الباع. ،وفيكم املقدام الشجاع

أدركتموه، فلكم بذلك عىل الناس الفضيلة، وهلم به إل   أحرزمتوه، ول رشفاً إل  

 إليكم الوسيلة، والناس لكم حرب، وعىل حربكم إلب.

، فإن فيها مرضاة للرب ـ يعني الكعبة ـ وإين أوصيكم بتعظيم هذه البنية

فإن يف صلة  ؛صلوا أرحامكم ول تقطعوها .وقوامًا للمعاش، وثباتًا للوطأة

لكة ففيها ه ؛وزيادة يف العدد، واتركوا البغي والعقوق ،ة يف األجلأالرحم منس

 .وأعطوا السائل، فإن فيها رشف احلياة واملامت ،أجيبوا الداعي القرون قبلكم.

 ومكرمة يف ،فإن فيهام حمبة يف اخلاص ؛وأداء األمانة ،وعليكم بصدق احلديث

 العام.

فإنه  ؛أوصيكم بمحمد بن عبد اهلل خرياً ، عبد املطلبويا بني  ،يا بني هاشم

وهو اجلامع لكل ما أوصيتكم به من  ،يق يف العربوالصد   ،األمني يف قريش

 ؛نان وأنكره اللسانوقد جاءنا بأمر قبله اجل   .وحماسن الصفات ،مكارم األخالق

الرب يف  هلوأ ،وأيم اهلل كأين أنظر إىل صعاليك العرب ـ أي البغض ـ نانخمافة الش

موا وعظ ،وصدقوا كلمته ،األطراف واملستضعفني من الناس قد أجابوا دعوته

، وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً ، فخاض بم غمرات املوت ،أمره

. وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه وضعفاؤها أرباباً  ،ودورها خراباً 

 .»وأعطته قيادها ،ت له فؤادهافوأص ،قد حمضته العرب ودادها ،أخطاهم عنده



  

ىل وحيثهم ع ،بن أخيهاوجعل يؤكد عليهم الوصية يف محاية  ،ثم نظر إليهم

نوا له كو ،بن أبيكمادونكم  ،ويا بني عبد املطلب ،يا بني هاشم« :ويقول ،باعهت  ا

إل   يهدول يأخذ أحد ب ،سعدإل   فواهلل ل يسلك أحد سبيله ،وحلزبه محاة ،ولة

ل  إ وما أتبعتم أمره فإنه ل يدعوكم ،بخري ما سمعتم من حممد نول تزالو .رشد

 نشد يقول:أو .إىل خري

تبعوه محوه وااو ،تفلحواسمعوا له وأطيعوه او ،وصدقوه هتتدوا اً فأجيبوا حممد

سان فهو املبش به عىل ل ؛خراكما  وتنالوا السعادة يف دينكم وحياتكم و ،ترشدوا

ولو  .ي هذه األمةبوهو ن ،وهو أفضل من مىض وأفضل من يأيت ،املسيح بن مريم

 .»ودفعت عنه الدواهي ،لكففت عنه اهلزاهز ،ويف األجل تأخري ،كان لنفيس مدة

 ىل أخويه احلمزة والعباس يوصيهم بابنإو ،ولديه عيل وجعفرثم التفت إىل 

ومكانه  ،ن شأنه أعظم شأنإو ،وأمني ناطق ،ي صادقبإن حممدًا ن« :ويقول ،أخيه

ء وا عدوه من ورامورا ،واجتمعوا عىل نرصته ،فأجيبوا دعوته ؛من ربه أعىل مكان

 وأنشد يقول: .»فإنه الشف الباقي لكم طول الدهر ؛حوضته

 وفاضت روحه. .»ستودعكم اهللأ« :وقال ىوبك ،نقته العربةخثم 
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ك يف عظم ذل ،ملا علم رسول اهلل| بموت عمه :يقول اليعقويب يف تارخيه

يا « :ويقول ،وجعل يمسح جبينه بيده ،وراح ودخل عليه ،واشتد له جزعه ،قلبه

 ىومش .»فجزاك اهلل عني خريا   ؛ونُصت كبريا   ،وكفلت يتيم   ،ربيت صغريا   ،عم

 .»و زيت خريا   ا ،وصلت رَح« :بني يدي رسيره وهو يقول

  



 

 

 

 طالب يوفاة أب
يف نحو من ستة أشهر من اهنيار احلصار فوجئ اإلسالم بفقد املحامي واملدافع 

مات العم والكفيل أبو طالب بن ، األول عن النبي حممد| يف أقسى ظروفه

 الرجل املؤمن الصلب ،وسيد العرب ،ورئيس مكة ،شيخ البطحاء ،عبد املطلب

ين طابه يف اليوم السادس والعشقي وقف املواقف البطولية يف وجه الشك وأالذ

جرة وقبل اهل ،من شهر شوال يف السنة العارشة من البعثة :وقيل ،من شهر رجب

 بثال  سنني.

له من قومه  ومانعاً  ،وحمامياً  ،وكافالً  ،وكان لبن أخيه حممد أبًا صديقاً 

انت يف فقد ك ،شهد أم املؤمنني خدجية مأمتهومل ت ،وعبدة األوثان ،طواغيت قريش

الذي  توقف القلبو ،فراشها تودع الدنيا. تويف أبو طالب الذي دافع عن اإلسالم

نبض بذا ل يظو ،نبض باحلب ملحمد بن عبد اهلل منذ تفتحت عيناه عىل الدنيا

 احلب حتى آخر حلظة من حياته.

إلسالم وجاهد يف سبيل ا ،املستميتلقد دافع شيخ البطحاء عن ابن أخيه دفاع 

وهو بعد رضيع يف  ـ عن الدين وصال وجال يف ميادين الذب   ،جهاد األبطال

وكافح أقطاب  ،سم وعزمحوجولت  ،كلها إيامن وإخالص صولتر  ـ مهده

 ل هوادة فيه. اً املشكني من زعامء القبائل وشيوخ العشائر كفاحًا مر  

 ،شتدت وطأة املشكني عىل النبي حممد|ا ،فلام مات مؤمن قريش الويف

وحرزًا يف أمره ومنعة ونارصًا له  ،دًا لهضألنه كان ع ؛هؤوكثر بال ،وعظمت حمنته
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ومقال  ،ومدافعًا عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ،وقائاًم يف صفه ،عىل قومه

 شد  أولقى من أجله  ،ونرصه كبرياً  ،وأواه يتيامً  ،وهو الذي كفله صغرياً  وفعال.

 يقول الشاعر: .البالء والعناء

بموت  فأعلمه ،ملا مات أبو طالب أتى أمري املؤمنني رسول اهلل :يقول املفيد

يا  أمضِ « :وقال ألمري املؤمنني ،وحزن حزنًا شديداً  ،فتوجع توجعًا عظيامً  ،أبيه

 .»وإذا رفعته عَل رِسيره فأعلمني ،غسله وَتنيطه وتكفينه عيل وتولَّ 

عرتضه النبي حممد| اعىل الرسير  هوملا رفع ذلك، ×ففعل اإلمام عيل

فقد ربيت وكفلت  ؛و زيت خريا  يا عم ،كرَح وصلت« :وقال ،حزنبو قةرب

ودفن بمقربة احلجون بمكة  .»فجزاك اهلل خريا   ؛زرت كبريا  آونُصت و ،صغريا  

 ورثاه ابنه عيل بذه األبيات: ،املكرمة

ولكن ما زال عنده خدجية أم  ،لقد كانت الفاجعة كبرية عىل رسول اهلل|

ذا التي جندت نفسها منذ تزوجت من ه ،الصادقة املخلصة ،وىل الوفيةاملؤمنني ال  

فصارت بعد أيب طالب املالذ الذي  ،والقيام عىل راحته ،النبي العظيم خلدمته



  

ولكنها ل تلبث بعد موت أيب ، وخيفف عنه بعض أحزانه ومهومه ،يأوى إليه

ويعجز اجلسم الرهيف  ،وي هي األخرىذمدة وجيزة من الزمن أن تإل   طالب

 وكأهنا كانت مع أيب ،نفسها السنة فرتحل عن احلياة يف ،الشيف عن التحمل

 طالب عىل موعد مع املوت.

وعىل أثر وفاة الشيخ اجلليل أخذت يد قريش احلاقدة متتد إىل النبي حممد 

قدرون منه ما مل يكونوا يصلون إليه ول ي انالوف ،وطفقوا هيينونه ويسبونه ى،باألذ

 ،فنثر عىل رأسه تراباً  ،حتى اعرتضه سفيه من سفهاء قريش عليه من األذى.

واهلل ما نالت مني قريش َشء أكرهه « :فجعل ينفض الرتاب عن رأسه ويقول

 .»طالب وحتى مات عمي أب

بعد وفاة عمه وزوجه خدجية إل   مر باهلجرةؤومل ي ،فلم يطمع أحد بمحمد

ته جاءت وقوة تضحيا وإليك هذه القطعة الشعرية يف إيامن أيب طالب .بنت خويلد

لسان العالمة السيد حممد صادق بحر العلوم يف تقريظه كتاب )احلجة عىل عىل 

 يقول فيها: ،ري أيب طالب(فالذاهب إىل تك



 



 

 

 

 

 أم املؤمنني األوىل

ابنة أسد  ،واملكية مولدًا ونشأة وإقامة ووفاة ،خدجية بنت خويلد القرشية نسباً 

ه الشيف وفيه يلتقي نسب ،اجلد الرابع للنبي حممد| ،بن عبد العزى بن قيص

 ،وهي أم املؤمنني األوىل ،قبل عام الفيل بخمس عشة عاماً  تولد بنسبها.

اء ج اليتأمها من الفواطم ال والزوجة الوفية املخلصة للرسول العظيم|.

 ،بن الفواطم من قريشاأنا «: فيهن احلديث الشيف املروي عن الرسول الكريم

ها. »والعواتك من سليم ينتهي نسبها إىل  ،األصمبن فاطمة بنت زيد  واسم ا م 

وهي أحد النساء األربع املختارات الاليت ـ  أحد أجداد النبي|ـ  عامر بن لؤي

 :سيدات نساء العاْلني أربع« :وجاء فيهن احلديث الشيف ،شتاقت هلن اجلنةا

 .»، وآسية بنت مزاحم، وخدَية بنت خويلد، وفاطمة بنت ُممدنمريم بنت عمرا

 من وأول من آمنت ،ظم امرأة يف اإلسالموأع ،وهي أفضل أمهات املؤمنني

 تزوجها النبي وهي يف األربعني وسبقتهن بعبادة رب األرض والسامء. ،النساء

إىل أن حلقت بربا مل يستبدل و ،من عمرها وهو يف اخلامسة والعشين من عمره

عوضته من  ما هلا طول عمره نس  يول  ،إليها زوجة غريها ضم  يول  ،با سواها

 حنان األمومة الذي افتقده عند وداع أمه يف األبواء.

رأة الطاهرة النقية، وعنوان الزوجة الوفية ملكانت له خالل هذا املدة مثال ا

 ،بذلت من أجله ويف سبيله ومن أجل دعوته كل ما متلك من مال وفري ،املخلصة
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نفسها منذ  لقد جندت وعز شامخ. ،خذورشف با ،وجاه عريض ،وملك كثري

وتقديم العون له بكل ما ملكت  ،والقيام عىل راحته ،تزوجت من حممد خلدمته

ه وخيفف عن ،وصارت الصدر العطوف الذي حيتمل معه األثقال ،ماديًا ومعنوياً 

كل ما ومرارة يتمه وحرمانه امر غبحناهنا الفأنسته  ،وهيون عليه األحزان ،األمحال

له بيتًا  وأقامت ًا،وملت دنياه حبًا وأنسًا وطمأنينة وسالم ،من يتمذاق يف طفولته 

 وهتيمن عليه املحبة والرضا. ،يتوفر فيه اهلدوء والربكة واألمن

 ،وصدقته وآمنت برسالته ،من حرمان ىما قاسىل وكانت له عونًا مجياًل ع

 إىل ،وكانت له سكنًا وأنسًا ومالذاً  ،وجاهدت معه حتى الرمق األخري من حياهتا

 نة إىل ربا راضية مرضية.ئأن رجعت نفسها املطم

لقد  ،يت به خدجية من احلب والتقديرظزوجة من زوجاته بمثل ما ح ومل حتظ  

لكن مكاهنا من قلبه ويف دنياه سيظل أبدًا  ،دخلت يف حياته نساء ذوات عدد

 م التي انفردت ببيت زوجها ربع قرنورؤواحلبيبة ال ،األوىل ةخالصًا هلذه الزوج

 .ول لح يف أفقه ظل من رشيكة ،من الزمان مل تشكها فيه أخرى

 ،زواج أخريات فيهن ذوات الصبا واجلاملأسوف تفد عىل هذا البيت بعدها 

ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح خدجية عن مكاهنا  ،واحلب واجلاه

تأثر ويس ب،حيوم حول احلبي طيفها الذي أقام أبداً ولن تفلح يف إبعاد  ،هناك

ة عائشة بنت أيب بكر يف عزوصول وسيشهد بيت النبي|  بإعزازه ما عاش.

ة التي رضتشعلها الغرية من تلك الفوحب النبي هلا،  ،ة شبابارضون ،صباها

بعد  ثم ظلت ،واستأثرت به وحدها حتى يومها األخري ،سبقتها إىل قلب حممد

 ث كانت من قلبه.موهتا حي



  

بي فجاءت لزيارة الن ـ وكانت يف مكة ـ ت خدجية لزيارة املدينةخأقبلت هالة أ

 ـ وكان يف بيت عائشة ـ÷ ن عىل ابنة أختها فاطمة الزهراءئحممد| ولتطم

 |هالة أخت خدجية. فسمع النبي :لت عن اسمها قالتأفلام س ،ستأذنتاف

هالة  :فقالت .»!اللهم هالة« :وهتف خافق القلب ،بذكر خدجية فرس رسوراً عظيامً 

 جيةد  لك تكثر من ذكر خ   ما :فام ملكت السيدة عائشة نفسها أن قالت .يا رسول اهلل

مهتمة  ،محراء الشدقني ،وهي عجوز من عجائز قريش ،وترس باسمهاـ  بالتصغريـ 

 ي نفسها.تعن ؟أبدلك اهلل خريًا منهاد وق ،األسنان قد هلكت يف الدهر األول

ما أبدلني اهلل خريا   ،واهلل« :وقال ،وزجرها غاضباً  ،فتغري وجه رسول اهلل|

ا إذ وواستني بمَل ،وصدقتني إذ كذبني الناس ،آمنت يب حني كفر الناس ،منها

تقول السيدة  .»ورزقني اهلل منها الولد دون غريها من النساء ،ي الناسمنحر

ملا كنت أسمع من  ؛واهلل ما غرت من امرأة لرسول اهلل ما غرت من خدجية :عائشة

 بعد موهتا بثال  سنني.إل   وما تزوجني ،ذكر النبي| هلا

 ،وطيف منها يتبعهإل   فام يسري ،هذه هي خدجية يف حياة زوجها حممد|

 ةهل كان لزوج وسنا مشق منها يبدد من حوله حالك الظلامت.إل   وما يرسي

داها أن تستقبل دعوته التارخيية من غار حراء بمثل ما استقبلته هي به من حنان ع

أو  ،وإيامن راسخ دون أن يساورها يف صدقه أدنى ريب ،وعطف فياض ،مستثار

وإخالص  ،فتسب  عليه ود احلبيبة، ا يف أن اهلل غري خمزيه أبداً هيتخىل عنها يقين

فيجد فيه حضن األم الذي حيتمي  ،وتضمه إىل صدرها ،وحنان األمهات ،الزوجة

هل كان يف طاقة سيدة غري خدجية غنية مرتفة أن تتخىل  ؟الدنيايف به من كل عدوان 

اخليل و ،والعبيد يواجلوار ،واحليل واحللل ،عن مجيع ما متلك من الذهب والفضة
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وتنفض يدها من كل ما كان يشغلها من شؤون التجارة للزوج  ،واجلامل والبغال

لتقف إىل جانبه يف أحلك  ؛األمني راضية عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة

وتعينه عىل احتامل افدح ألوان األذى وصنوف الضطهاد يف سبيل ، أوقات املحنة

كن هلام مل ي بأنه احلق حتى أصبحت تنام هي والرسول يف كساء واحد به ما تؤمن

 ؟غريه

اة بأن ملت حي عليها وعليه بكل ذلك كال بل هي وحدها التي من  اهلل تعاىل

عليه  رد منفكان رسول اهلل| ل يسمع شيئًا يكرهه  ،الرجل املوعود بالنبوة

 ،وختفف عنه ،خدجية إذا رجع إليها تثبتهبفرج اهلل عنه إل   وتكذيبه له فيحزنه ذلك

 يه أمر الناس حتى ماتت.وهتون عل ،وتصدقه

 ءحياة أبيهن الرسول| ومل ءوتركت الراحلة بعدها بناهتا األربع مل

يف  نسل رسول اهللظ فاهلل عليها وعىل املسلمني بأن ح ومن   التاريخ اإلسالمي.

بسًا من ق ، فكان أن حفظ يف نسلهانسل الزهراء بنت الطاهرة، درة نبيه حممد|

 فهي أم آل بيت النبي|. ؛اهذونفحة من عطر ش ،سنا نوره

  



 

 

 

 وفاة السيدة خدجية
يف الدار التي شهدت زواج و ،بجوار احلرم املكي الشيفو ،يف مكة املكرمة

 ،ننيبعد املبعث بعش سنني وقبل اهلجرة بثال  سـ نبي اإلسالم حممد بن عبد اهلل 

اطعة ومتزيق صحيفة املق ،ئة ميالدية، وبعد اهنيار احلصاريف العشين وستمو

بعد أن  ـ    قدت السيدة خدجية يف فراشها تتهيأ للقاء بارئهاـ ربحوايل ستة أشهر 

ثم أسلمت الروح بني يدي  ، طالبيبومل تشهد مأتم عمه أـ ىل زوجها اطمأنت ع

وكأهنا كانت مع أيب طالب عىل موعد مع  ،لقيته ذالزوج الذي تفانت يف حبه من

 املوت يف هذا العام.

نسة اؤوامل ،فقد املحامي املكافح ،| فاجعتان أليمتان اً دامهت النبي حممد

 رسول اهلل |. اكام دعاه ،»عام األحزان«حق لتلك السنة أن تكون يف ،املواسية

صابرة والزوجة املؤمنة ال ،طالب االعم أب :ويف مدة وجيزة فقد احلبيبني ،وكيف ل

 ؟لت له يف املحنة ما أبقى هلا الزمن من طاقة يف عامها اخلامس والستنيذالتي ب

مما  ،هللافأي أثر يمكن لنا تصوره مما تركته هاتان الفاجعتان يف نفس حممد بن عبد 

ال أدري بأُّيم أنا  ،ويف هذه األيام مصيبتان ،ا تمعت عَل هذه األمة« :جعله يقول

 .؟»أشد  زعا  

 وقد تنجيل ،وأخذ مأخذه فيه ى،ه األسها قلباً قد هد  ءوهذه الكلمة ترينا أن ورا

لق عىل العام الذي فقد فيه أبا طن رسول اهلل | قد أإ :هذه احلقيقة إذا قلنا

ماتت خدجية يف العام الذي مات فيه أبو  .»ناحزعام األ«يدة خدجية طالب والس
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ت ودفن ، سنةنيوست اً تبل  من العمر مخسكانت و ،بأيام ، وذلك بعدهطالب

 ونزل املصطفى يف حفرهتا. ،باحلجون

ن يوعش اً فتكون قد عاشت مع زوجها األمني حممد بن عبد اهلل مخسوعليه 

 وعنوان الزوجة الوفية املخلصة. ،مثال الطاهرة النقية سنة كانت خالهلا

وهو  هزموأخذ التفكري يال ،موت خدجيةبعد املصائب  اهلل لورسفتتابعت عىل 

ع وهو يستعيد ذكرى األيام التي عاشها م ،ويف الليايل املوحشة ،هنفسخيلو إىل 

 ،ه إذ كذبوهوصدقت ،بنبوته الناسمنت به يوم كفر آفيجدها اإلنسانة التي  ،خدجية

 حرموه. وواسته إذ

وتوارت  ،استوحش من الناس افغاب مؤنس الرسول إذ ،لقد ماتت خدجية

ة والسكن إذا ان اهلداة التي كانت للنبي حممد | مكماملرأة الكريمة العظي

بة ل يكون موهتا مأساة بالنس ففكي أحب أن يرتاح مما يعاين من مكائد املعاندين.

قد كان ف؟يف حياته أكرب منها ول أشد   يسأو كيف ل يكون رحيلها فاجعة ل ؟ليهإ

لك عنه ذفرج اهلل إل   ل يسمع شيئاً   يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه ذلك

وهتون عليه أمر الناس حتى يزول ما به من  ،تثبتهحيث  ؛خدجية إذا رجع إليهاب

 .حزن

ربا بأن حلقت  إىل اخلامسة والعشين من العمرسكن إليها منذ أن بل  لقد 

 ها، وملإليها زوجة غري ضم  ي قبل اهلجرة بثالثة أعوام، مل يستبدل با سواها، ومل

 هلا طول عمره ما عوضته حنان األمومة الذي افتقده منذ ودع ا مه باألبواء. نس  ي

فًا هلا منه افالزمها يف مرضها، ومنحها العطف واحلنان والرعاية، اعرت

باجلميل، وتكرياًم ملكانتها يف اإلسالم. وإذا خرج ألمر من األمور كل ف أسامء بنت 



  

 عميس ـ تلك املرأة الصاحلة ـ أن تقوم عىل خدمتها باإلضافة إىل بنتها أم كلثوم.

تقول عن ا م كلثوم: سهرت ذات ليلة عند فراش ا مها خدجية التي علت با السن، 

، وأحست دنو أجلها ـ وإن بدا أهنا تقاوم الضعف واملرض وأهنكتها األحدا 

ببسالة، وتتشبث باحلياة من أجل زوجها احلبيب املصطفى، ومن أجل ابنتيها 

ـ فقالت لبنتها: ليت األجل يمهلني حتى تنجيل املحنة، فأموت  فاطمة وا م كلثوم 

جية: فقالت خدبأس عليك يا أماه.  م كلثوم: لقريرة العني، راضية. فقالت هلا أ

، بل ذقت من نعيم اي وريب، ل بأس عيل  يا ابنتي، ما من أمرأة يف قريش ذاقت مإ

ما من امرأة يف هذه الدنيا نالت مثل الذي نلت من جمد، حسبي من دنياي أين 

ثم  .ننيوأم املؤم ،املؤمنة األوىلين احلبيب املصطفى، وحسبي من آخريت أزوجة 

ولكن أطمع يف  ،كره لقاءكأاللهم ل  ،اللهم ل أحيص ثناء عليك :مهست قائلة

 ألكون جديرة بام أنعمت عيل. ؛مزيد من التضحية

 ،ا رسول اهللي :فقالتـ وكان بجانبها ـ إىل زوجها  تالتفت ،شتد با املرضافلام 

قويل يا « :وقال فاستوى جالساً  .عندي ثال  وصايا تسمعها مني يا نبي اهلل

 .»خدَية

 :الق واسمحه يل. ،عني فاعف   اً وتقصريأ اً إن رأيت مني ذنب :األوىل :قالت

 .»مجيل  إال   ما رأيت منك ،حاشاك يا خدَية من الذنب والتقصري«

عطف وحتتاج إىل من ي ،فإهنا صغرية ؛أوصيك بابنتي فاطمة :الثانية :قالت

 ،من أحبها فقد أحبني ،فاطمة بضعة مني« :فقال فإهنا تصبح بعدي يتيمة. ؛عليها

 .»ومن أبغضها فقد أبغضني

 ين استحيي أن أقوهلا لك.إف ؛أقوهلا لبنتي فاطمة :الثالثة :قالت
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 ،فدعت خدجية بابنتها فاطمة، وخرج من الدار مغمومًا مهموماً  ،فقام النبي

 ئك.ها بردان  كف  ففإذا ماتت  ؛ن أمي خائفة من القربإ :قويل ألبيك :وقالت هلا

 ،ثم ما برحت روحها أن فاضت والنبي إىل جانبهابذلك،  هاافاطمة أب أخربتف

 .ويبشها بام أعد اهلل هلا من نعيم اجلنة ،هيون عليها سكرات املوت

هلل يف قام رسول ا ،وصعدت روحها الطيبة إىل بارئها ،حبهانفلام قضت خدجية 

يا « :وقال هبط األمني جربئيلف، وأراد أن يكفنهاوحنطها،  ،فغسلها جهازها،

ن إن كفن خدَية م ،يا ُممد :ويقول لك ،ك السلمئالعيل األعَل يقر ،رسول اهلل

 .»فإهنا بذلت ماَلا يف سبيلنا ؛عندنا

ول فكفنها رس، من اجلنة هدية من اهلل عز  وجل  إىل خدجية املؤمنة اً دفع له كفنو

 :اننهلا كف فكان ،ثم بالكفن الذي جاء به األمني جربئيل من اجلنة ،ه أولً ئاهلل بردا

ول يف ونزل الرس ،محلت إىل مقربة احلجون ، ثموكفن من رسول اهلل ،كفن من اهلل

عها د  م وث ،هلا اودع ،ى الرتاب عىل قربهاوسو   ،وأضجعها بيديه يف حفرهتا ،قربها

 ب إىل بيته.آو

ه ويزداد أملًا ويتأصل يف نفس ،ته وحياتهد صح  هد   ،حزن عليها حزنًا مريراً لقد 

 مشاعرها إذ استوىل األسى عىل ؛عندما تتعلق بضعته الزهراء ربيبة الوحي بثيابه

فيبكي  .»؟أين أمي ؟ين أميأ ،أيبأيب « :وهي تقول ،فتتعلق بأبيها باكية حزينة

 :قولوينزل األمني جربئيل وي ة،ك السامء معه يف املأسارتفتش ،الرسول لبكائها

 ؛»بال تعب فيه وال صخ ،ألمك بيتا  يف اجلنة من قصب ىإن اهلل بن :قل لفاطمة«

تد وتش ،ويشمت األعداء بمحمد ،مهالآوحلزهنا وختفيفًا  ،ملشاعرها تلطيفاً 

  هتم للنيل منه بعدما وثقوا من قلة نارصه بعد موت عمه وزوجته خدجية.امؤامر



 

 

 

 عام األحزان
د ي تأخذ، م خدجيةووالزوجة الرؤ ،طالب عىل أثر وفاة الشيخ اجلليل أيب

ونالوا  ،هوطفقوا هيينونه ويسبون ،قريش احلاقدة متتد إىل النبي حممد| باألذى

ن ضه سفيه مرتحتى اع ،ما مل يكونوا يصلون إليه ول يقدرون عليه من األذى

ا مع هويصور النبي حالته تلك التي وصل إلي .فنثر عىل رأسه تراباً  ،سفهاء قريش

 ،ببعد موت عمه أيب طالـ ها عليه قريش التي تندفع يف صب جام حقدها وغضب

 ،وتثقل كاهله اهلموم ،تربح به اآللمـ حيث وفقد احلامية له  ،وزوجته خدجية

 وواهلل ما نالت مني قريش شيئا  أكرهه حتى مات عمي أب« :بقوله فيرصح عىل املل

 .»خدَية يوزو تطالب 

جته أم وزو ،األولبموت عمه أيب طالب املدافع ـ لقد تتابعت عىل رسول اهلل 

فلم  ،هب اوأحس من تلك اللحظة أن مكانه بمكة قد نب ،ب والباليائاملصاـ عياله 

ت من احلامية كانكبرية وأحس أنه قد فقد ناحية  ،مقام هاميعد له فيها بعد رحيل

 .»عام األحزان«فسمى ذلك العام  ،تشجعه وتشد أزره

وأحيا فقدمها ما مات من آمال املشكني  ،لقد اشتد أذى قريش عىل النبي حممد

حلصار عقب فك ا وعادت معركة الضطهاد التي فرتت هوناً  ،يف النرص عىل النبي

 م.اه يف شخصه الكريذوبدأت تتعرض أل ،ًا وسعرياً ججأإىل أشد ما كانت عليه ت

 ينثرون الرتاب ،ام مر يف أحد أزقة مكةكل   هوأخذت سفهاء قريش يتعرضون ل

ن عليه ووينهال ،ويقذفونه باحلىص واحلجارة ،ارذاخ واألقسويرمونه باألو ،هعلي
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 بالشتائم والسباب.

 .»عَل حجرإال   وال أضعها ا  واهلل ما كنت أرفع قدم« :وقد وصف حاله بقوله

 وبدأ أصحاب حممد هياجرون من مكة فرارًا بدينهم من الفتنة واألذى حتى مل يبق  

 فتن غري اإلمام عيل. من حبس أوإل   معه بمكة

حيل أمها بعد رـ تشارك أباها يف مصابه  ،فاطمة يف ريعان الصبا تهوكانت ابن

 ةومفتهب الفتاة املكل ،يه آثار مساءات قريش الفادحةلعندما يأتيها وعـ خدجية 

ق هشوهي ت ،وتغسل أثوابه ،لتزيل عنه آثار تلك املساءات ؛ملالقاته ةاملحزون

ال تبكي يا « :ويقول هلا كلام مهى الدمع يف عينيها ،فيضمها إىل صدره ،بالدموع

 .»فإن اهلل مانع أباك ؛بنية

 ،ألهنا كانت بنت أبيها ؛من فاطمة وكان من عام األحزان يدعوها بأم أبيها بدلً 

وحق هلا أن حتمل هذا السم الذي  .واألموحاملة وظيفة حنان البنت  ،وأم أبيها

 ،فهي مأواه ،سواء بسواء ؛بي حممد| مهومه وآلمهيفرج عن قلب الن

غم.  به أو أمل   ،احة اهلم والغم عن جبينه كلام أتاه همومس   ،ومشتكى مهومه وبلواه

 ،ت األعداء بمحمدموهي والدعوة كل دنياه. ويش ،وهي بنته ،ففاطمة هي أمه

رع دب الالمؤامرهتم للنيل منه بعدما وثقوا من قلة نارصه بعد عمه أيب ط وتشتد  

 أحس باخلطر املحدق به وبرسالته.ف ،ي للرسالةقالوا

روهتا يوم رسى اهلمس يف مكة أن مشكي قريش قد ذوبلغت هذه املعركة 

مد ونزل األمني جربئيل عىل النبي حم ويسرتحيوا منه. ،تمروا بمحمد ليقتلوهئا

 .«خرج يا ُممد من القرية الظامل أهلها فقد مات ناصكا« :يقول له

ح ورا ،ه ومحايته من القتلئيوافخرج الرسول من مكة يلتمس األنصار إل

ولكن  ،صل بالقبائل خارج مكة يفاوض أهلها وأرشافها بغية منعه من القتليت  

 ففكر يف  اخلروج إىل الطائف. ،من قومه مل جيره اً أحد



 

 

 

 النيب يف الطائف
ونالت قريش من رسول  ،مات أبو طالب عم النبي وزوجته خدجيةبعد أن 

 ؛ئفإىل الطا م عىل اخلروجصم   اهلل| من األذى ما مل تكن تنال منه يف حياته

اس عىل ثم حيثون الن ،ويتخذونه عقيدة وديناً  ،يقبلون اإلسالم اً فلعل فيها أناس

  أمر اهلل تبارك وتعاىل.شويكونون من أعوانه يف ميدان ن ،باعهات  

ما  بفضل ؛ذات قوة وثروة ل تقل عن قوة مكة وثروهتا اً الطائف بلد توكان

عىل انتشار زراعة  اوخصب يف األرض ساعد ،يف املناخ ةمن جودبه حباها اهلل 

قتصاديًا هامًا إىل جانب التجارة ا اً حتى صارت الزراعة مورد ،الفواكه واخلضار

 الواسعة التي تتعاطاها مثل مكة باعتبارها ملتقى طرق كثرية.

  ـ خرج النبي| إىل الطائف يف أواخر شهر شوال من السنة العارشة ملبعثه

دافع من البقاء يف مكة ب ىيرافقه ربيبه زيد بن حارثة الذي أب ـ سعيًا عىل األقدام

كان و ورغبة يف القيام عىل خدمته من دون سائر الصحابة. |،حبه لرسول اهلل

يًا خرج النبي إىل الطائف متخف مرافقته.من النبي| قد منع بعض من آمن به 

م به منه ما جاءهيلتمس من ثقيف النرصة واملنعة بم من قومه، ورجاء أن يقبلوا 

انوا ثالثة وكـ وملا انتهى إىل الطائف قصد الرسول العظيم أرشاف ثقيف  من ربه.

 ـيب أبناء عمرو بن يعمر بن عوف الثقفي بعبد ياليل، ومسعود، وح :إخوة

وراح حيدثهم عن دعوته وأمهيتها يف حياة العرب وحياة الناس  ،جلس إليهمف
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 وتال ،م معه عىل من خالفه من قومه يف قريشويدعوهم إىل نرصته والقيا ،أمجعني

 ا يف البيان من آيات لقوممم  رغم عىل الوـ ولكن  ،عليهم بعض آيات اهلل العظمى

مد بل عىل العكس ردوا عىل حم، ب زعامء ثقيف لنداء اإليامنجمل يستـ يتفكرون 

ان كط ثياب الكعبة إن هو يمر   :فقال أحدهم، وهو يبل  رسالت ربه بش جواب

 اهلل أرسلك.

 ؟غريك يرسله اً ما وجد اهلل أحد :وقال الثاين

 ،ن كنت رسولً من اهلل كام تقولإألنك  ؛واهلل ل أكلمك أبداً  :وقال الثالث

ن كنت تكذب عىل اهلل فام ينبغي ئول ،ألنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكالم

 يل أن أكلمك.

 ،عىل رسول اهلل بالسخرية والتكذيب وارد فقدهذا ما كان من أرشاف ثقيف 

فإذا كانوا قد اشرتوا  وقد يئس من خري ثقيف. ،فقام رسول اهلل من عندهم

أرشاف  وهمـ فإنه كان أوىل بم  ،فلم يستجيبوا لدعوة اإليامن ،الضاللة باهلدى

ـ    وا خرب الرسول|مفيكت ،ةوءأن يكون عندهم استجابة لواجب املر ـ ثقيف

ول  ،حتى ل يكون جملبة أذى له ،ول يذيعوه يف أبناء قومهمـ  كام طلب إليهم

صالة ولكن يف الواقع كانت أ .فتها وعتوهاالل خربه إىل قريش فتزيد يف صصي

وهم أن حتد  منفبدلً  ،ة ميتة يف النفر الثالثة الذين قصدهمءالشف واملرو

هم ءجهالرون به غيمن ذلك ـ عىل العكس ـ  ، قاموايخفوا أمرهف ،النخوة

 ،وينهالون عليه بالسباب والشتائم ،ن بهوويسخرون منه وهيزؤ ،وعبيدهم

ه الناس يرشقون ويؤلبون أهل الطائف عليه ويصيحون به حتى اجتمع عليه

ى حت ،ضخوها باحلجارةرإل   نه كان ل يرفع رجاًل ول يضعهاإحتى  ،باحلجارة



  

 ودذحارثه الويف األمني ي وزيد بن . هذاوختضبت قدماه بالدماء ،دميت رجاله

ام فتقع عليه حجارهتم وهو غري آبه ب ،ويتلقى الرضبات عنه بصدره ،عنه بجسمه

ليفرا  اطاخل وهنا راحا حيث ان وأن يبعد األذى عنه. نبيه،حيمي أن بل مهه  ،ينزل عليه

 من هذه اجلامعة الظاملة.

ن شجرة مهكذا خرج الرسول من الطائف ليحتمي يف اجلوار بحائط يف ظل 

جلس يلتقط فـ  ربيعة بنااكان يملكه عتبة وشيبة ـ عنب تدلت عىل سور بستان 

اللهم « :رافعًا يديه إىل السامء يقول ،اسه من شدة ما أصابه من التعدي اللئيمفأن

 .«يا أرحم الراَحني ،ين عَل الناساوهو ،حيلتي ةوقل ،إليك أشكو ضعف قوِت

والكآبة بادية عىل وجهه فأثارمها أمر  ،البستان يرقبان حركاته اوكان صاحب

 ،رغم الذي لقاهعىل  بمتامسك األعصا ،شأهذا الرجل الذي ظل ثابت اجل

 وكان عىل ،كان يدعى عداساً ـ غالمًا هلام ا فأمر، إشفاقًا عليه ورمحة به ؛فتحركا

 .أن يقطف بعض العنب ويقدمه إليه مع صاحبهـ  دين النرصانية

ويدعو الرسول زيدًا إىل  ،ومله وقدمه إىل النبي حممد ،فأخذ عداس طبقاً 

فعل زيد كل ويثم يأ «سم اهللاب» :ويمد يده إىل حبة وهو يقول ،تناول بعض العنب

هذا كالم ل يقوله  :فلام سمع ذكر اهلل قال ،وعداس واقف ينظر إليهام ،مثل ذلك

 .أهل هذه البالد

له أفس ،ن شيئاً يرتدد يف نفسهأو ،الغالم ليس عىل الوثنيةوأدرك الرسول أن هذا 

قال ف ،وعىل دين النرصانية ،أنا من أهل نينوى :فقال عداس ،عن بلده وعن دينه

 .«إذن أنت من قرية الر ل الصالح يونس بن متى» :له النبي

 ؟ما يدرك ما يونس بن متى :وقال ،وبت عداس لذكر النبي يونس بن متى

 .«ي هذه األمةبنوأنا  ،ذلك أخي كان نبيا  » :يقال له النب
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قدميه،  لوحاول أن يقب   ،ل رأسه ويديهب  فارمتى عداس عىل النبي متأثرًا يق

أغسل هذه  عداسًا قال له: دعني يا نبي اهللفمنعه رسول اهلل عن ذلك، ولكن 

داس فلام رجع ع ،له النبي بالربكة والرمحة افدع .الدماء عن قدميك بدموع عيني

 رغبت تىح ،ت عىل هذا الرجل تقبله وتبكيبويلك مالك أنكب له: قال هإىل سيد

 . نبي مرسلواهلل لقد أخربين بأمر ل يعلمه إل   :فقال؟ يف تقبيل قدميه

 ،وقد هانت عليه الدنيا ،وجلس النبي حممد حتت تلك الشجرة مكلوم الفؤاد

فهبط  ،ويسأله الرضا واملغفرة ،ظلم قومه رافعًا طرفه نحو السامء يشكو إىل اهلل

 م،َلورأى فعا ،هلل قد سمع قول القومإن ا ،يا ُممد» :عليه األمني جربئيل وقال له

َلا هبم فإن شئت بعثت إليهم ملك اجلبال فيزلز ؛وقد بعثني اهلل إليك لتأمرين بأمرك

رج من ر و اهلل أن خيأبل  ،ال يا  ربئيل» :فقال حممد «.ويرميهم بالصواعق

 «.أصلهبم من يعبده عَل و ه األرض

 ل بد له من الرجوع رسيعاً كان  ،الطائف ه يفوحني مل حيقق رسول اهلل ما أراد

 ،كي يتمكن من التصال بقبائل العرب التي ستفد إىل مكة ؛إىل مكة مهبط الوحي

ارثة وبجانبه زيد بن حـ فقام جيد السري  وقد بات موعدها قريبًا بحلول املوسم.

وملا أراد الدخول خاف عليه زيد من  ،مشارف مكةإىل حتى وصل ـ ل يفارقه أبدًا 

 جلسا ينتظران حتى، ف يف جوار أحد من أهل مكة يدخل إل  ل  فرجاه أ ،كيد قريش

 :هويقول ل ،فسأله النبي أن يذهب إىل املطعم بن عدي ،مر بام رجل من أهل مكة

 «.بد اهلل يسألك اجلوارإن ُممد بن ع»

 ،ل يعبأ بام ينزل عليه من مصاعب هودخل الرسول مكة يبل  رسالة رب ،فأجاره

موقنًا  ،وعدم الستجابة له ،ائل عنهبعراض القإب غري مبالر  ،ليه من متاعبع وحيل  

 ،وأن الفرج بعد الكرب ،وأن النرص مع الصرب ،ن طال الزمنإأن الغلبة للحق و

 .رساً وأن مع العرس ي



 

 

 

 عرض النيب نفسه على القبائل
لتشهد  ؛وتفد إىل أم القرى قبائل العرب آتية من كل فج عميق ،حتل أيام املوسم

وكان ل بد ملحمد بن عبد اهلل| أن  .تقيم مناسك احلج والعمرةلو ،منافع هلا

أن أهل الطائف مل من رغم عىل اليميض يف اخلطة التي رسمها لنش الدعوة 

 إنزال عىلو ،إرصار قريش عىل مقاومته وحماربتهمن رغم عىل الو ،يستجيبوا له

سالته ر بل واصل ،فلم ييأس ومل يقنط صحابه املسلمني.أالعذاب واألذى به وب

ت الرايات واعتل ،بت املنازل يف منىوبعدما رض   شيوخ القبائل ورؤسائها. ةملالقا

تعلن عن النازلني فيها واصل التصال بولء الذين وجدهم يملكون السلطة 

 فيكونون نرصة ملن ،وجيسدون من دون غريهم مراكز القوى يف بيئتهم ،آنذاك

 .استنرصهم

نعم جاء حممد قاصدًا أهل النرصة من القبائل العربية التي وفدت إىل مكة يف 

ـ  يحذاك شيخ يقال له ملوهو يوم ـ هاربضيف مفتوجه إىل سيد كندة  ،ذلك املوسم

وتال عليهم آيات من القرآن  ،مجاعته معه ودعا ،ودعاه إىل اهلل ،فعرض عليه نفسه

 اهلداية. اولكنهم أبو ،الكريم

 ـ وكان قد نزل منهم بطن يقال هلم بنو عبد اهلل ـ كلب يوبعدهم جاء إىل بن

ن وقد اخرتتكم عَل م ،حسن أسم أبيكماإن اهلل قد  ،يا بني عبد اهلل» :فقال هلم

 ،فلم يقبلوا منه ،عليهم آيات من القرآن وتال ،وعرض عليهم اإلسالم .«سواكم
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 ورفضوا مثل بني كندة النصياع إىل احلق.

 ،فكان موقفهم أشد من موقف من سبقهم ،ثم أتى بعدهم إىل منازل بني حنيفة

 وردوه ردًا غري مجيل.

عدم من رغم عىل الو ،هذا اإلنكار من قبائل العربمن كل  رغم ـ عىل الولكنه 

لك يف ذ ومل يفت   ،مل ييأس ومل يقنطـ امن الذي يدعوهم إليه الستجابة إىل اإلي

بل تابع  ،يرصفه عن إظهار أمر اهلل أي عائق أو أية شدة أو عداوة ومل ،عضده

فعرض  ،فأتى شيوخ بني عامر بن صعصعة يبلغهم رسالة ربه ،التصال بالقبائل

أن يكون هلم ـ إذا هو انترص بم ـ وطمع هؤلء  ودعاهم إىل اهلل. ،عليهم نفسه

 ،أرأيت إن نحن تابعناك :وقالوا له، فراحوا يفاوضونه عىل ذلكـ  األمر من بعده

 :فقال |؟ ظهرك اهلل عىل من خالفك وناواك أن يكون لنا األمر من بعدكأف

 .«األمر  إَل اهلل يضعه حيث يشاء»

 ل ؟األمر لغرينا فإذا أظهرت كان ،ا للعرب دونكنأفنهدف نحور :فقالوا له

 حاجة لنا بأمرك.

مر وتذهب بالعقول يربزها بنو عا ،تلك هي النزعة التي تسيطر عىل النفوس

 يمنع ملولكن ذلك  يف طلبهم إىل رسول اهلل| أن يكونوا خلفاء له يف األرض.

 ،يعرض عليها دعوتهو ،رسول اهلل| أن يستمر بدعوة القبائل يف منازهلا

 ،ل عنهعراض القبائبإ غري مبالر  ،  رسالة ربهحتى يبل   ،ويسأهلا نرصه ومحايته

وأن النرص مع  ـ وإن طال الزمنـ وعدم الستجابة له موقنًا أن الغلبة للحق 

 .ن الفرج بعد الكرب وأن مع العرس يرساً أو ،الصرب

املوسم أتاهم يدعو القبائل إىل يف كلام اجتمع الناس  ،فكان عىل ذلك من أمره



  

 ،ةاهلل من اهلدى والرمحعند ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من  ،اإلسالماهلل وإىل 

 ودعاه ،تصدى لهإل   فكان ل يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم ورشف

 وعرض عليه ما عنده. ،إىل اهلل

 ،دهوقصإل   من وجوه العرب يف أيام املوسم اً ستمر النبي| ل يدع أحداو

ربهم وخي ،ويدعوهم إىل اهلل ،ويعرض دينه عليهم منزلً، يقف عىل منازهلم منزلً 

 أنه نبي مرسل.

يسأل عن  ،عام يتبع احلجاج يف منازهلم بمنى وعرفات وكان يوايف املواسم كل  

عكاظ ،  :بم يف أسواق املوسم ، ويطوفويسأل عن منازهلم ،القبائل قبيلة قبيلة

 .املجاز يوجمنة، وذ

 سوق يأتونثم  ،بسوق عكاظ شهر شوال أقامواج احل وااحلجاج إذا أراد وكان

أيام إىل ا ب ونقيميإىل سوق ذي املجاز ف يأتونثم  ،يوماً  نعشي ونقيميجمنة و

يبل   حتى ،ن يمنعوهإو ويدعوهم إىل اهلل ،وكان النبي يعرض نفسه عليهم احلج.

  .رسالة ربه

يطوف  ـ أن هياجر إىل املدينة قبلـ كان النبي | (:السرية احللبية)جاء يف 

 ال إله :قولوا«بني الناس: ويذهب إىل أسواق مكة ينادي  ،عىل الناس يف منازهلم

 ،ابتان يرمجه باحلجارة حتى أدمى كعبيهؤوخلفه رجل له ذ .»اهلل تفلحواإال  

 ،يدعوكم إىل خري نه لإو ،وأنا أعرف الناس به ،بن أخياهذا ، أهيا الناس :ويقول

يدعوكم أن تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم إىل ما جاء به من البدعة إنام و

 فال تطيعوه ول تسمعوا له. ،والضاللة

  



 



 

 

 

 بيعة العقبة األوىل
وقد  .لثم عرفت فيام بعد بمدينة الرسو ،يثربكانت املدينة املنورة قدياًم تدعى 

سكن يف هذه املدينة منذ أوائل القرن الرابع امليالدي قبيلتا األوس واخلزرج اللتان 

ان وك وكانوا من عبدة األوثان. .اجري عرب اليمن )من القحطانيني(هكانتا من م

لنضري، بنو قريظة، وبنو ا: يعيش إىل جانبهم الطوائف اليهودية الثال  املعروفة

ـ وطنوها ستاو ،وبنو قينقاع الذين قد هاجروا إليها من شامل شبه اجلزيرة العربية

من عرب يثرب لالشرتاك يف  وكان يقدم إىل مكة كل عام مجاعةـ وهم أهل كتاب 

فبينام الرسول حممد | عند العقبة األوىل بمنى يعرض اإلسالم  ،مراسم احلج

ـ عة سب :وقيل ،وكانوا ستة أنفار ـ لقي رهطًا من عرب يثربإذ  ،عىل القبائل

 اأمن موايل ُّيود« :فقال هلم .من اخلزرج :فقالوا له ؟فسأهلم إىل أي القبائل ينتمون

  .بىل :قالوا »؟أفل جتلسون أكلمكم« :قال .نعم :قالوا »؟أنتم

 عليهم شيئًا من وتال ،ودعاهم إىل اهلل ،فعرض عليهم اإلسالم ،فجلسوا معه

ومما  ،حدثت كلامت النبي حممد | يف نفوسهم أثرًا عجيباً أفم، القرآن الكري

وبني  كانوا إذا وقع بينهمـ وهم أهل كتاب وعلم ـ ساعد عىل ذلك أن اليهود 

 ،وقد أطل زمان ظهوره ،إن نبيًا قد بعث ـ: هيددوهنمـ العرب رش قالوا هلم 

إىل اهلل  ودعاهم ،فلام كلم الرسول أولئك النفر وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وأرم.

كم ن   يسبق  فال ،إنه واهلل النبي الذي كان اليهود يتوعدونكم به :قال بعضهم لبعض

 .إليه
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 ،هوصدقو ،وقبلوا منه ما عرضه عليهم من اإلسالم ،هفأجابوه فيام دعاهم إلي

 راحواـ وهم مؤمنون بكل ما دعاهم إليه  ـ عادوا إىل بالدهممل ا و وآمنوا برسالته.

ويتحدثون عن رسول اهلل |  ،يذكرون اإلسالم يف جمالسهم وحمافلهم

 ويدعون الناس إىل اإلسالم به والتصديق بنبوته. ،ورسالته

إسالم  حيث سبب يف ،هؤلء النفر يف أهل يثرب تأثريًا حسناً رت دعوة وقد أث  

وصار الرسول ودعوته حديث  ،واعتناقهم عقيدة التوحيد ،فريق من أهل يثرب

 أهل يثرب.

قد و ،ثنا عش رجالً اأهل يثرب من فلام كان موسم احلج الثاين جاء إىل مكة 

 نازهلم من منى عرفوعندما بنوا م عقدوا النية عىل الجتامع بالنبي حممد |.

املستمر عىل التصال بجميع العرب الذين يفدون  هبأعنهم الرسول من خالل د

فأرسل إليهم أن جيتمعوا إليه رسًا عند حلول الظالم عند ، عىل مكة يف املوسم

 العقبة األوىل حتى ل تكشف قريش أمره.

الذي جعله النبي| معهم، ثم فالتقوا برسول اهلل | حسب املوعد 

 ،رآنمن الق ويتلو عليهم آياتر  ،معاين اإلسالم مل النبي حممد | يبني هلجع

اء من ألهنم نقب ؛طلب منهم النبي | أن يبايعوه، وهنا فالنت قلوبم لإليامن

وانعقدت هناك أول بيعة  ،وآمنوا به وصدقوه ،فبايعوه ،األوس واخلزرج

رض ح منكنت في: قال أنهوجاء عنه  ،وكان من بينهم عبادة بن الصامت .إسالمية

 ،اهلل شيئاً  نشك بل  فبايعنا رسول اهلل عىل أـ وكنا اثني عش رجاًل ـ العقبة األوىل 

 ،نا وأرجلنايديول نأيت ببهتان نفرتيه بني أ ،ول نقتل أولدنا ،ول نزين ،ول نرسق

 ول نعصيه يف معروف.



  

فلام أكملوها ومهوا  ،ون فرائض احلجوأقام هؤلء املبايعون يف مكة يؤد  

بالرجوع إىل يثرب طلبوا من النبي حممد| أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن 

 :النبي حممد| بمصعب بن عمري وقال له افدع ويفقههم يف اإلسالم. ،الكريم

 .»اذهب معهم عَل بركة اهلل«

  



 



 

 

 

 أول سفري يف اإلسالم
بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن هذا هو مصعب مصعب و

 ،سالمأول سفري يف اإل واملدين وفاة ،ونشأة ،ولدة ؛قيص بن كالب القريش املكي

كان قبل إسالمه من أنعم قريش  أبا عبد اهلل. ىويكن ،وأول من سمي باملقرئ

 وشب ،ي باذوغ ،ولد يف النعمة .اءً وأعطر أهل مكة شبابًا ومجالً وسن ،عيشاً 

 ،رأسه دكان يبيت وقعب احليس عنووكانت أمه شديدة الكلف به،  حتت مخائلها.

 ،مهوأذهب حل ، لونهفلام أسلم أصابه من الشدة ما غري   يستيقظ فيأكل.حيث 

خرج يومًا عىل بعض املسلمني وهم جلوس حول وكان قد  .وهنكت جسمه

 فتذرو ،وا أبصارهموغض   ،فام إن برصوا به حتى حنوا رؤوسهم ،رسول اهلل

ته وعاودهتم صور ،بالياً  ذلك أهنم رأوه يرتدي جلبابًا مرقعاً  ؛عيوهنم دمعًا شجياً 

متىل و .األوىل قبل إسالمه حني كانت ثيابه كزهور احلديقة نرضة وألقا وعطراً 

ا كان مل ى؛بكف ـ وعليه فروة قد رقعها ـ رسول اهلل مشهده بنظرات حكيمة شاكرة

وال أنعم  ،وال أرق حلة ،ما رأيت بمكة أحسن ْلة« :وقال ،يعرف عليه من نعمة

 .»وقد ترك كل ذلك حبا  هلل ولرسوله ،عمري من مصعب بننعمة 

ان وك ،وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب ،لقد كان أبواه حيبانه

 وحلفت أمه حني أسلم وهاجر إىل احلبشة شابًا مجيالً يلبس احلرضمي من النعال.

شمس وكانت تقف يف ال ، تأكل ول تشب ول تستظل بظل حتى يرجع إليهال  أ
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 غيش عليها.وقد سقط حتى ت

وعاد من هجرته من احلبشة منعته من كل ما كانت  ،وملا تأكدت من إسالمه

هذا  ناحتى لو ك ،وأبت أن يأكل طعامها إنسان هجر اآلهلة ،تفيض عليه من نعمة

ة التي كان يعيش فيها مؤثرًا روخرج مصعب من النعمة الواف اإلنسان ابنها.

 ،ن الثيابشخمرتديًا أإل   رىل ي   ر  املعط   ق  نوأصبح الفتى املتأ ،الشظف والفاقة

ر اهلل واملتألقة بنو ،بسمو العقيدة املتعل قةولكن روحه  ،يأكل يومًا وجيوع أياماً 

 واألنفس روعة. ،األعني جاللً يمل كانت قد جعلت منه إنسانًا آخر 

ه أن يكون سفري وهي ،يف حينهاكبرية مهمة يف وقد اختاره الرسول األعظم 

يف  وكان ه األنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة.يفق   ،إىل املدينة

وأقرب من الرسول  ،وأكثر جاهاً  ،أصحاب الرسول يومئذر من هم أكرب منه سناً 

ة ميعلم أنه يكل إليه بأخطر  ووه، ولكن الرسول اختار مصعب اخلري ،قرابة هم 

 ،بمصري اإلسالم يف املدينة التي ستكون دار اهلجرةويلقي بني يديه  عرفت،

 واملبشين والغزاة بعد حني من الزمان قريب. ،ومنطلق الدعوة والدعاة

حمل األمانة مستعيناً بام أنعم اهلل عليه من عقل راجح ف نبيه،امتثل مصعب أمر 

نزل و ا.هلوارحتل مع القوم إىل يثرب ليقوم باملهمة اجلليلة التي ندب ، وخلق كريم

ئهم ويقر ،ومنذ وصوله راح يعلم املسلمني عقيدة اإلسالم ،عىل سعد بن زرارة

ه أفئدة أهل املدينة بزهد اغزوبذا فقد  حتى سمي يف يثرب باملقرئ. ،القرآن

 فدخل أكثرهم يف دين اهلل أفواجًا. ،وترفعه وإخالصه

تم بينهم مل يكن ي ولكنه ،وليس فيها سوى إليها، ها يوم بعثه رسول اهللءلقد جا

 بضعة أشهر حتى استجابوا هلل وللرسول.



  

ويف موسم احلج التايل لبيعة العقبة أرسل مسلمو املدينة إىل مكة للقاء الرسول 

ت ومؤمنة جاؤوا حت اً سبعني مؤمند يتألف من فوهو و ،وفداً يمثلهم وينوب عنهم

اهلل مهلاًل  رسولفيستقبله  ،مصعب بن عمري نبيهم إليهمومبعو   ،قيادة معلمهم

 مسلمني :يقولف .»؟كيف تركت أهل يثرب يا مصعب« :يقول لهو ،ومرحباً 

 واحلمد هلل يا رسول اهلل.

ريش ري قثوت ،وهياجر الرسول وصحبه إىل املدينة ،ومتيض األيام واألعوام

 ؛فيقف الرسول يتفرس الوجوه املؤمنة ،وتقع غزوة بدر ،وتعد عدهتا ،حقادهاأ

يدعو و ،فيدعو عليًا ويدفع له الراية ،ليختار من بينها من حيمل الراية واللواء

فلم يزل اللواء بيد مصعب بن عمري حتى  ،مصعب بن عمري ويدفع له اللواء

فضم الرسول| الراية واللواء لإلمام  ،وسقط اللواء ،استشهد يف واقعة أحد

 ×.أمري املؤمنني

  



 



 

 

 

 بيعة العقبة الثانية
الوفد اليثريب الذي جاء من املدينة مع مصعب بن عمري إىل مكة  ت نفوسكان

مشوقة لرؤية رسول  ـن رجاًل وامرأتان ووهم ثالثة وسبع ـ ألداء فريضة احلج

هم كل ألن بوسع؛ اهلل| والتحد  إليه قبل أن تكون غايتهم أداء فريضة احلج

 برسول اهلل| فتلك فرصة لأما الجتامع  ،عام أن يقوموا بأداء تلك الفريضة

 تسنح دومًا.

وبعثوا  ى،منلك الروح اإلسالمية املتوثبة أقام األوس واخلزرج منازهلم يف توب

فأوعدهم النبي| أن ، إىل رسول اهلل أن يلقاهم يف الزمان واملكان الذي يريد

 ،ن كان معهم من املشكنيمميأتوه عند العقبة لياًل بدون أن يعلم بأمرهم أحد 

 وأن يأتوا إليه متفرفني. ،فية عن عيون قريشوخ

رين ذفلام مىض من الليل ثلثه قاموا يتسللون متخفني عن كفار بلدهم وحما

 ـ ومعه عمه العباس ،يعًا جاء حممد|وا مجلفلام اكتم ،كشف قريش ألمرهم

 نه مل يوافقهم عىل الوقيعة برسول اهلل| والغدر بهإإل   ،وكان عىل دين قريش

 ،إن حممدًا منا حيث قد علمتم ،يا معش األوس واخلزرج :العباس وقال فتقدمـ 

ن خالفه ه ممعي له وماننيهو يريد اللحاق بكم فإن كنتم وافو ،وقد منعناه من قومنا

 وإن كنتم تريدون غري ذلك فدعوه فإنه يف عز ومنعة.، كافذ

 فراح حممد يتحد  ،ونريد أن نسمع لرسول اهلل| ،سمعنا قولك :فقالوا

 ،ودعاهم إىل اهلل ،عليهم آيات من القرآن الكريم وتال ،عن اإلسالم ومعانيه



| 

 ؟اهلل نبايعك يا رسول م  عال :وقالوا ،فاملت قلوبم لإلسالم ،ورغبهم يف اإلسالم

وأن  ،ئموال ختافوا لومة ال ،وأن تقولوا يف اهلل ،ني عَل السمع والطاعةنتبايعو« :قال

يا  :فقالوا .»ا متنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأهليكمقدمت إليكم مم   متنعوين إذا

لنا فهل عسيت إن نحن فع ا،وإنا قاطعوه ،إن بيننا وبني اليهود حبالً  ،رسول اهلل

 :فتبسم رسول اهلل| وقال ؟ثم أظهرك اهلل أن ترجع إىل قومك وتدعنا ،ذلك

حارب من اُ و ،سامل من ساْلتماُ  ،أنتم مني وأنا منكم ،اَلدم اَلدم ،الدم الدم«

فام لنا إذا نحن  ،يا رسول اهلل :فقالوا .»وأطلب بدمكم ،تطلبون بدمي ؛حاربتم

 .بسط يدك نبايعكا :فقالوا .»اجلنة« :فقال| ؟وفينا بذلك

 وتتابع ،وكان أول من رضب عىل يده سعد بن زرارة ،فبسط النبي يده وبايعوه

عة عىل السمع ومتت البي .القوم يتسابقون إىل بيعته بقلوب يغمرها الفرح والثقة

يف اهلل  ال خيافوأو ،وعىل أن يقولوا احلق أينام كان ،ويف العرس واليرس ،والطاعة

ثلوا ليم ؛عش نقيباً  يوطلب منهم النبي| أن خيتاروا منهم اثن لومة لئم.

فاختاروا تسعة من  .اه رسول اهلل|ويكونوا هم املسؤولني عنهم جت ،قومهم

وعىل  ،وهكذا متت بيعة العقبة الثانية يف جوف الليل وثالثة من األوس. ،اخلزرج

 اهلل.إل   واجلميع حيرصون عىل أن ل يطلع أحد عىل عملهم ،غفلة من قريش

لفة يه باإلوكتب النبي هلم كتاباً يأمرهم ف، وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية

 رسالة واحدة. هلا ،وأهنم أمة واحدة ،والنصح والنصيحة ،خاةااملؤو

 أوأنه قد بد ،من تقدم اإلسالم يف مكة توكانت قريش تتصور أهنا قد حد  

طفي وتنإل   وأنه لن ينقيض زمان ،يتقهقر ويسري باجتاه السقوط والنحدار

لعقبة ا وفجأة استيقظت عىل دوي بيعة آثاره. ىحومت   ،وختمد شعلته ،تهوذج



  

 وأسقط كل تصورات طموحاهتم،الثانية التي كانت بمثابة انفجار قلب كل 

عندما عرف زعامء الوثنيني بأن ثالثة وسبعني شخصاً   من ف قريش الساذجة.

بيعة مع رسول اهلل عىل أن  ـ وحتت جنح الظالم ـ اليثربيني عقدوا ليلة أمس

 ،وصاروا بذلك حلفًا له يف دعوته ،يدافعوا عنه كام يدافعون عن أبنائهم وأهليهم

احللف  ألن هذا؛ أحد  هذا النبأ حزناً عجيباً يف قلوب قريش وسادة مكة الوثنيني

 لتها قريش خالل عش سننيذع تلك اجلهود املضنية التي بمن شأنه أن يضي  

 ،اهاعد  فال تت ؛أو عىل األقل جلعلها حمصورة يف دائرة مكة ،للقضاء عىل هذه الدعوة

فامذا تصنع قريش وقد حالفت األوس واخلزرج حممد  لع عليها العرب.يط  ول 

مها يف وتقيض عىل مجيع أحال ًا،د قريشيمكنه إقامة قوة هتد  بذا فإنه و ،بن عبد اهلل

 غلبته واإلجهاز عىل دعوته.

 ،واجتمعت يف دار الندوة أكثر من مرة للتشاور يف كيفية القضاء عىل اإلسالم

ار كثرية للمنع من انتش اً واقرتحت أمورمتنوعة،  اً جلس خططوطرحت يف ذلك امل

ل  إ فامذا تصنع قريش اآلن بالفشل.كل ها ت ءولكنها با ،ساع رقعتهاإلسالم وات  

ومعاملتهم بالقسوة وأساليب الظلم وأنواع  ،الندفاع يف إيذاء حممد واملسلمني

رب وبني ها ،العذاب حتى يصبحوا بني مفتون عن دينه وبني معذب مضطهد

ومل يكن يغيب عن بال رسول اهلل بعد افتضاح أمر العقبة الثانية  يف البالد. متخف  

وأن املعركة التي ستشنها  ،ما سوف تقدم عليه قريش من قسوة وظلم واعتداء

 وأهنا ستكون بالنسبة لقريش ،شد من كل يشء مىضأعليه وعىل املسلمني هي 

 معركة حياة أو موت.

 وأمرهم باهلجرة إىل يثرب. ،بني أصحابه ىخآاهلل ذلك  فلام رأى رسول



 



 

 

 

 مكة ونهجرين واملسلم
يف العام الثاين عش والثالث عش من البعثة النبوية وقعت البيعة بني مر  بنا أنه 

واجه أهل مكة بسببها  ، وهي بيعةحممد بن عبد اهلل ومجاعة من األوس واخلزرج

 نيملسلما ذلك أن ؛قرشيةاملشكني والوثنيني والزعامة ال وجودخطرًا كبريًا هيدد 

يون تعهد اليثرببعد أن قاعدة صلبة يف يثرب عىل و ،عىل مركز هامقد حصلوا 

 بحامية رسول اهلل| والدفاع عنه.

محاية اليثربيني للمسلمني قريشًا من غفلتها ونومها العميق مرة  نب هتلقد 

د من جديفبدأت  ،خطر هلا جرسوكانت بيعة العقبة الثانية بمثابة  ،أخرى

أذاها واضطهادها ومضايقتها ملحمد بن عبد اهلل وبشكل أشد  من ذي قبل 

وهتيأت للعمل عىل احليلولة دون انتشار اإلسالم ونفوذه وتقدمه يف  ،وأصحابه

رة يف ثاحلاقدة التي تقف حجر ع اً فامذا يعمل الرسول ليقهر قريش اجلزيرة العربية.

 ،ه الدماءل ل  ومل حت   ،وهو مل يؤمر باملقاومة ما العمل؟ سبيل نش اإلسالم وانطالقه

 | كلالعظيم ؟ لقد واجه الرسولوإنام هو مأمور بالدعاء والصرب عىل األذى

فادة عىل القيام بام حيقق له اإل صمم ؛وبكل تقدير واحتساب ة،حكمة وأناذلك ب

 ىلورأى أن اخلري كل اخلري يف هجرة املسلمني إ ،التامة من حلفه مع اليثربيني

وحبًا يف تركيز نواة دولة اإلسالم. ولكنه ما  ،هربًا من ظلم قريش وبطشها ؛يثرب

ويستبد فيه ما مل تتضح له نتائجه بواسطة الوحي الذي كان يأتيه  ،كان ليقطع أمراً 



| 

وإذا بالوحي  ،وينتظر أمر اهلل ،وخيطط ،بأمر اهلل بني احلني واآلخر. وفيام هو يفكر

يأمرك أن اهلل إن  ،يا ُممد« له: ويقول ،واهلجرة إىل يثربقد نزل يأمره برتك مكة 

 .»فقد مات ناصك ،هاخترج من القرية الظامل أهلُ 

ن مم  ن يبلغوا مجيع إخواهنم املسلمني وأمرهم أ ةابحصالفجمع| بعض 

وقال  ،واللحوق بإخواهنم من األنصار ،معهم يف مكة بقراره يف اهلجرة إىل يثرب

م ودون عنكذوي ،ونكم وينُصونكملكم إخوانا  يف الدين يعز   إن اهلل قد  عل« :هلم

ر حتى ال تثو ؛وليكن خرو كم خفية، تأمنون هبا ا  ودار ،بدافع اإليمن الصادق

 .»وَتول بينكم وبني اخلروج ،ثائرة قريش

هم ووبعد أن آخى بينهم راح املسلمون هياجرون يف اخلفاء فرادى وأزواجًا، 

 ألمر رسول اهلل. تثلونيمو ،يلبون نداء الواجب

وسعد بن أيب وقاص مع جمموعة  ،وكان ممن هاجر إىل املدينة عمر بن اخلطاب

  .من املسلمني

مالزمًا ان كة للعالمة نجاح الطائي: وبام أن أبا بكر يجاء يف جملة املنرب الشيع

ة بن اخلطاب قد هاجر إىل املديناوقد ثبت أن  ،ه وترحالهلعمر بن اخلطاب يف حل  

جر هاكر ب وفال يبعد أن يكون أب ،هايجمموعة من املسلمني قبل هجرة النبي إل مع

 معه.

لِْلُفَقَراء ﴿ فقال تعاىل يف سورة احلش: ،وقد أنزل اهلل يف املهاجرين األولني قرآناً 

ْم َيْبَتُغوَن َفْضل    ا  َوِرْضَوان اهللِِمَن  اْلَُْهاِ ِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُ وا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواَِلِ

وَن  اِدُقونَ  اهللََوَينُُصُ َك ُهُم الصَّ
 .﴾َوَرُسوَلُه ُأْوَلئِ
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وبقي الرسول العظيم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه يف اخلروج من مكة واهلجرة 

 ،وعرفت تدبريهم ،ن قريشًا ما لبثت أن كشفت أمرهمإإل   ،إىل دار السالم

 فاندفعت حتاول منعهم من ترك مكة.

وقد بل  با  .لتفتنه عن دينه ؛وتنزل به أشد العذاب ،فرتد كل من تستطيع رده

 ،فال تدعها خترج معه إذا كانت قرشية ،الظلم أهنا كانت حتول بني الزوج والزوجة

نيه عن ثسبيل ول يأخذ من متاعه شيئًا. وأن حتبس كل من ل ينصاع ألوامرها يف 

 دينه.

 فقد ظلت ،وإيقاعها بم ،عىل املسلمنيي قريش تعد  من رغم عىل الولكن 

 ألنصار الذين.. اإىل يثرب حيث ينزلون عىل األنصار يف بيوهتم تابع  ت  ت  هجرهتم 

 ،هموالحتفاء بقدوم ،ويفرشون أرضها إلكرامهم ،يشعون أبوابا لستقباهلم

 ويبذلون يف سبيلهم األموال راضني قانعني. ،يقدمون هلم الطعامو

من ف ،بل إهنم بني أهليهم وذوهيم ،بأهنم ليسوا مهاجرين وكانوا يشعروهنم

ومن له  ،ن استقل بواحدة ودفع األخرى ألخيه املهاجر يسكنهااكان له دار

ن طلق إحداهن فإذا انتهت عدهتا زوجها من أخيه املهاجر. ويقاسمه ماله ازوجت

ُؤوا َوالَّ ﴿فقال تعاىل يف سورة احلش:  ،وقد أنزل اهلل يف حقهم قرآناً  .ومتاعه ِذيَن َتَبوَّ

َّا  يَمَن ِمن َقْبلِِهْم َُيِبهوَن َمْن َهاَ َر إَِلْيِهْم َواَل ََيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَ ة  مِم اَر َواإْلِ الدَّ

ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعََل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلئَِك 

 . ﴾ُم اْلُْْفلُِحونَ هُ 

هلل، ايا رسول  وقال قائلهم للنبي| حني قدم عليهم املدينة يصف كرمهم:
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 ؛ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل ول أحسن بدلً من كثري

 .لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله املهنا، حتىيف  وأرشكونا ،نةونا املؤولقد كف

والرسول العظيم  ،املسلمون هيجرون مكة ويلحقون باملدينةوهكذا جعل 

 ،جرت دور بأرسهاوه   ،حيضهم عىل اهلجرة إليها حتى خلت منهم ديار مكة

إل   نيبمكة من املسلم حتى مل يبق   ،وغدت تصفر فيها الرياح ،وأغلقت أبوابا

ن يعرف أ دون رسول اهلل وعيل بن أيب طالب وعدد قليل من املسجونني أو املرىض

 ىنادحتى ت ؟أم هياجر إىل املدينة ،أيظل يف مكة ؛أحد ما يعتزمه النبي حممد|

توجب وتقرير ما ي ،للتشاور يف الرأي ؛زعامء الوثنية لعقد اجتامع يف دار الندوة

 وخاصة يف أمر إخراجه أو إبقائه أو قتله. ،حيال حممد بن عبد اهلل معليه

  



 

 

 

 دار الندوة
ن ب ووأن عمر ،ملا رأت قريش أن اإلسالم ينتش ويزيد :بن إسحاقايقول 

وأن رسول اهلل قد صارت له شيعة  ،العاص قد عاد إليهم من احلبشة بام يكرهون

 ،ورأوا خروج أصحابه من املهاجرين إليهم ،بلدهم هم بغريوأصحاب من غري

داهم اخلوف قريش بجرة املسلمني ، عرفوا أهنم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم منعة

 بن عبد اهللاولكن سبب هذه األزمة هو حممد  وحلت بم أزمة كربى. ،إىل يثرب

 ؛فبات زعامؤها يتشاورون ،فامذا تصنع قريش وقد وقعت يف هذه األزمة ،وحده

ا بختاف أن تكون له قوة يستطيع  وقريش هياجر إىل يثرب اً حممد وندعيهل 

ن أختاف إذا جاء املوسم  وهي التي اً هل حتبس حممدو ؟مدامهة مكة واإليقاع با

ه قتلت ، أموخيلصوه من أيدهيم بالقوة ،أصحابه املساعدة من أهل املوسمطلب ي

رب فتقع احل ،بدمه ايطالبوأن ختاف من بني هاشم وبني عبد املطلب  هنا هيو

ورسول  ،نتششو ويففامذا تصنع قريش واإلسالم ي ؟ول تذر يتبقاألهلية التي ل 

 ؟وأصابوا منهم منعة ،داراً م هلن قد نزلوا وواملهاجر ،له شيعة وأصحاب اهلل صار

د حياة قريش عىل امتداد بضعة شهور، حتى تنادى زعامؤها تتابعت األزمة  هتد 

النبي حممد| التي  وهي دار قيص بن كالب جد  ـ  لعقد اجتامع يف دار الندوة

                                           
( دار الندوة، هي كل دار يرجع إليها وجيتمع فيها، وهو جملس القوم، والنادي ـ يف اللغة: 1)

جملس مشاورة اجلامعة. ويقال: ندي ونادي، واجلمع أندية. قال تعاىل يف سورة مريم: ﴿أ يُّ 

م   يك 
أ ت ون  يف  ن اد  ت  ًا﴾. وقال تعاىل يف سورة العنكبوت: ﴿و  ي 

ن  ن د  س  أ ح  امًا و  ق  ري   م   خ 
 
ني  يق  ر  ف  ال 
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د حني ا يصنعون يف أمر حمميتشاورون فيها مـ فيها إل   كانت قريش ل تقيض أمراً 

عليه أربعون عامًا، فاجتمع  ىمن أتإل   يف هذه الداروكان ل يدخل  خافوه.

ها من بني عبد شمس، وبني ؤأربعون رجاًل من مشايخ قريش وساداهتا وزعام

نوفل، وبني عبد الدار، وبني أسد بن عبد العزى، وبني خمزوم وبني سهم، وبني 

 سفيان. وعىل رأسهم عتبة وشيبة والوليد وأبو جهل وأبو ،مجح وغريهم

راحوا يستعرضون الظرف الذي تعيشه الدعوة بعد وفاة  ،فلام اكتمل عددهم

 ،وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرمحةـ  والطريقة التي ترحيهم من حممد ،أيب طالب

 ،جليل القدر ،فجاءهم إبليس يف صورة شيخ من أهل نجدـ  محةزوقيل يوم ال

أنا  :قال؟ من أنت :فقال له البواب ،فوقف عىل باب الدار ،عليه كساء من صوف

ا فحرض ليسمع م ،اجتامعكم يف أمر حممد بن عبد اهلل هبلغ ،شيخ من أهل نجد

، وادخلوه معهم .أجل : يعدمكم منه رأياً صائباً ونصحًا. قالوال  وعسى أ ،تقولون

إنه مل يكن أحد من  ،رش قريشايا مع :وقال فلام أخذوا جملسهم قام أبو جهل

                                           
﴾. وقال تعاىل ر  ا امل  نك  ع  )ن  ي د  ل   (﴾.ديه  يف سورة العلق ﴿ف 

( أبو جهل، هو عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القريش املكي ولدة ونشأة، وأشد 1)

اس عداوة للنبي حممد| يف صدر اإلسالم، وأحد سادات قريش وأبطاهلا ودهاهتا يف الن

اجلاهلية. قال صاحب عيون األخبار: سودت قريش أبا جهل ومل يطر شاربه، فأدخلته دار 

فدعاه املسلمون أبا  ،الندوة مع الكهول. أدرك اإلسالم ومل يسلم، وكان يقال أبو احلكم

رشيق الثقفي ـ وكانا قد استمعا شيئًا من آيات القرآن الكريم جهل. وقد سأله األخنس بن 

يتلوها حممد ـ: ما رأيك يا أبا احلكم فيام سمعت من حممد؟ فقال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن 

وبنو عبد مناف الشف؛ أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا حتى إذا حتاذينا 

: منا نبي يأتيه الوحي من السامء، فمتى ندرك هذه؟ يف الركب، وكنا كفريس رهان، قالوا

واستمر عىل عناده، يثري الناس عىل حممد رسول اهلل  .ل نصدقهوواهلل ل نؤمن به أبدًا 

وأصحابه، ل يفرت عن الكيد هلم والعمل عىل إيذائهم حتى كانت واقعة بدر الكربى، 



  

 ،تفد إلينا العرب يف السنة مرتني ،منا ول أمنع، نحن آل اهلل وقرابينه أعز   العرب

ينا زل كذلك حتى نشأ فنفلم  ،ل يطمع فينا طامع ،ونحن يف حرم اهلل ويكرموننا.

سكونه لصالحه و ؛فكنا نسميه الصادق األمني ،حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب

وأن أخبار  ،ادعى أنه رسول اهلل ،ناهوأكرم ،حتى إذا بل  ما بل  هلجته وصدق

وزعم أن  ،ناوفرق مجاعت ،وأفسد شبابنا ،وسب آهلتنا ،ه أحالمنافسف   ،السامء تأتيه

 من مات من أسالفنا ففي النار.

ن ه عىل الوثوب  علينا بمنما نأمـ واهلل ـ وإننا  ،ومل يرد علينا يشء أعظم من هذا

 :قال ؟وما رأيت فيه يا أبا احلكم :وقد رأيت فيه رأيًا. قالوا ،قد اتبعه من غرينا

دفعنا هلم  ،منا بنو هاشم دية تفإن طلب ؛ندس إليه رجاًل منا يقتله فنسرتيح منه

 فإن قاتل حممد مقتول ل ؛ما هذا برأي يا أبا احلكم :عشًا. فقال الشيخ النجدي

ض آخر الرأي أن نلقي القب :فقال ؟ل نفسه للقتل منكمذفمن هذا الذي يب ،حمالة

ونرتكه حتى يموت كام مات زهري  ،ونغلق عليه باباً  ،عليه ونحبسه باحلديد

ما هذا  :فقال الشيخ النجدي كانوا قبله. نالقيس من الشعراء الذي ؤوالنابغة وامر

رىض وإن بني هاشم وبني عبد املطلب ل ت ،فلو حبسناه فإن دعوته ستبقى ،برأي

 ،فاجتمعوا عليكم وأخرجوه بالقوة ،موسم العرب استغاثوا بمبذلك. فإذا جاء 

آخر الرأي أن نخرجه من بالدنا  :اء. فقالووربام وقع بينكم وبينهم حرب شع

الشيخ  فقال فإذا خرج عنا ل نبايل إىل أين ذهب. ؛لعبادة آهلتنا رغونتف ،منفياً 

 ،وأفصحهم لساناً  ،تعمدون إىل أصبح الناس وجهاً  ،وما هذا برأي أيضاً  :النجدي

ويسحرهم  ،فيخدعهم بقوله ،إىل بوادي العرب هفتخرجو ،وأعذبم منطقاً 

                                           
 فشهدها مع املشكني فكان من قتالها )كتاب عيون األخبار(.
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ها وقد ملل  إ ويسري بم إليكم فام يفاجئكم، فيصبوا له القوم ويبايعوه ،بلسانه

 كام هلكت أياد ومن كان قبلكم. ن  فتهلك   ،عليكم خياًل ورجالً 

 ويف رواية أخرى أنه أبو جهلـ  يفقال الشيخ النجد ؟فام الرأي يا شيخ :قالوا

 :قال ؟وما هو يا أبا احلكم :قالوا .واهلل إن يل فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد   ـ:

ى من بني حت ،نسيبًا جليدًا وسيطًا فينا ،أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً 

 وأوى حممد إىل ،اء الليلوتدفعوا إىل كل فتى منهم سيفًا صارمًا فإذا ج ،هاشم

دمه يف  فيتفرق ،هنفيقتلو ،يدخلون عليه ويرضبونه رضبة رجل واحد ،فراشه

 ،فال تستطيع بنو هاشم وبنو عبد املطلب عىل حرب قومهم، قبائل قريش مجيعاً 

ال  فأعطوهم ث ،ويرضوا منكم بالدية ،وهم شاركوكم يف قتله ،واملطالبة بدمه

 نعم وعشًا. :قالوا ديات.

وصفق املؤمترون  ،الرأيهو هذا واهلل  :وقالوا ،فأعجب هذا الرأي املجتمعني

واعتمدوا اغتيال حممد  ،وأقروه باإلمجاع ،لرأي قطب الشك والضالل أيب جهل

 وساد الظالم كل مكان. ،وهو نائم يف فراشه إذا جن الليل

  



 

 

 

 ‘ على فراش النيب× مبيت علي

عىل  فتياهنم للقضاء ايختارولن اجتامعهم يف دار الندوة تفرق زعامء قريش م

وهم حيسبون أن أمر النبي حممد| قد بات عىل وشك النهاية، ، حممد ودعوته

 ،هي أمرهاوينت ،وبقتله متوت دعوته ،بضع ساعات وسوف يقتل حممدإل   إن هيف

 ،فال جيد املهاجرون مناصًا من العودة إىل بلدهم وقومهم، ويتفرق أتباعه عنها

زقت أو والرجوع إىل دينهم وآهلتهم، وبذلك تعود لقريش وحدهتا التي مت

أن  ومكانتها التي تضعضعت أو كادتعىل أن حيصل هلا ذلك،  أوشكت

 .تتضعضع

وما دار  ،فينزل األمني جربئيل عىل النبي حممد| خيربه باجتامع قريش

َوإِْذ  ﴿: عليه هذه اآلية من سورة األنفال أوقر ،وما اتفقوا عليه من قتله ،بينهم

 اهللُ وَ  هللُابُِتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو خُيِْرُ وَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر َيْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكَفُروْا لِيُثْ 

ال وق، السالم ومنه إىل يثرب دار ،ويأمره باهلجرة إىل غار ثور .﴾َخرْيُ اْلَْاكِِرينَ 

ن ودعه الب ،ال تبت هذه الليلة عَل فراشك الذي تنام عليه« :له عن ربه عز  وجل  

 .»ينام عليه هذه الليلة× عمك عيل بن أيب طالب

رة املسلمني ينتظر أن يأذن له جوكان الرسول العظيم قد مكث يف مكة بعد ه

 فلام تناهى إىل مسامع النبي| عىل، ربه يف اخلروج من مكة واهلجرة إىل يثرب
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عث لبن ب، لسان األمني جربئيل ما بيتت له قريش وما أعدت له من مؤامرة لقتله

 فجاء عيل ،حيتاجه إليه أن يأتيه عىل جناح الرسعة ألمر هام  × عمه اإلمام عيل

 ،والنور ينبعث من وجهه الكريم ،فوجده يتلو القرآن ،ودخل عىل النبي|

إن  ،يا عيل« :وقال ،ى اهلل إليهحوأخربه بام أو، وجلس فأمره النبي أن يدنو منه

 وأذهب إَل غار ،هلل قد أمرين أن أهجر دار قومين اإو ،مروا عَل قتيلآقريشا  قد ت

 مرك بثلث:آوأمرين أن  ،ومنه إَل يثرب دار السلم ،ثور

توشح بربدي احلُضمي تو ،أن تنام عَل فراَش مساء هذه الليلة :األوَل

خيلص إليك َشء تكرهه  علم أنه الاو ي.لتخفي بمبيتك عليهم أثر ،األخُض

 منهم.

 .»أن تبقى بعدي بمكة لتؤدي عني الودائع واألمانات التي كانت عندي :الثانية

ملا  ؛وضعه عند النبي حممد|إل   ألنه ليس بمكة أحد عنده يشء خيشى عليه

 فقد كان يعرف بينهم بالصادق األمني. ،يعلم من صدقه وأمانته

مل ابنتي َت ،فإذا أديت األمانات والودائع إَل أهلها ،أن ختلفني يف أهيل :الثالثة«

 .»؟فم أنت قائل وصانع ،فاطمة ومن معها من الفواطم إَل اْلدينة

فداك نفيس « :قال »نعم« :قال .»؟تسلمأوَ  ،يا رسول اهلل« :×فقال عيل

 ساجدًا عىل األرض لشكر اهلل عىل ما أنبأه من سالمته. وخر   ،«وروحي

 ×.فكان أول من سجد هلل بعد رسول اهلل| عيل

ذا وأن يكون ه ،من إنسان يمثل دور النبي أمام عيون املتآمرينوملا كان لبد 

 وللنبي ،داء للدين اإلسالميفدرجات احلب واإلخالص وال اإلنسان من أعىل

وملا  ،بحيث يقدم عىل املوت فداء لرسول اهلل ولدين اهلل تبارك وتعاىل ،حممد|

ش اختار أدرجات الشجاعة ورباطة اجل كان لبد أن يكون هذا اإلنسان يف أعىل



×‘  

ألنه كان يعلم بأنه اإلنسان الوحيد الذي جتتمع فيه كل الشوط املطلوبة  ؛اهلل علياً 

إخالصه فلم يكن يف املسلمني من يامثله يف حبه و، للقيام بعملية التضحية والفداء

مكن ي حتى اجلسيمةح هلذه املهمة فهو اإلنسان الوحيد املرش  ، للدين اإلسالمي

 .بأمان للنبي حممد| أن هياجر من مكة إىل يثرب

ح وتوش   ،نم عَل فراَش« :األمر من النبي حممد| وهو يقول وتلقى عيل

 .»فإنه لن خيلص إليك َشء تكرهه ؛بربدي احلُضمي األخُض

ومل  ،مل يتسلل إىل نفسه شبح اخلوف ،وتقبل عيل األمر دون خوف أو وجل

راءى له أمر بل ت، وهتم بالنقضاض عليه ،فوقهتطرق خياله سيوف قريش تشع 

 واحد هو نجاة النبي وخالصه من كيد الكافرين.

عىل  هلإلمام عيل بن أيب طالب ويدل   ليسلمهام النبي إىل صندوق أماناته وقا

 ويتزود بنصائحه حتى حان وقت ،ومل يزل عيل يأنس بحديث النبي أصحابا.

شح بربده ات  و ،ندس يف فراشهاو ،تي ينام فيهافذهب عيل إىل حجرة النبي ال ،النوم

داء أحاط به األع امتوقعًا ما سيحيق به من املوت املباغت إذ ،احلرضمي األخرض

 ومكث .صاحب الدعوة فداءعليه نفسه وراء ما ينشد من  فهانت ،من كل صوب

عت ومل ،سنةوقد برقت األ ،الليل الطويل ينتظر املوت ما بني حلظة وأخرى

 وبقي النبي ينتظر أمر ربه يف اخلروج. ،السيوف

فتعجبت املالئكة من فعل اإلمام عيل وتضحياته، فأوحى اهلل إىل جربئيل 

فأيكم  ،و علت عمر أحدكم أطول من اآلخر ،بينكم آخيتإين قد « :وميكائيل

 أال كنتم مثل« :فأوحى اهلل إليهام، فاختار كل منهام احلياة لنفسه .»يؤثر أخاه باحلياة

فبات عَل فراشه  ،خيت بينه وبني حبيبي ُممد بن عبد اهللآ ،وليي عيل بن أيب طالب
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 .»حفظاه من عدوهااهبطا إَل األرض ف؟ ويؤثره باحلياة دونه ،يقيه بنفسه

قال ف، وميكائيل عند رجليه ،فهبطا إىل األرض وجلس جربئيل عند رأسه

يان فت وأقبل «.ملئكة السمء، فقد باهى اهلل بك لك يا عيل بٍخ بٍخ « :جربئيل

 ،ن بالسالحوججدوهم م ،بدار النبي حممد من كل جانب قريش، وأحاطوا

 ع من وقت آلخر منوبعضهم يتطل   ،دون كل حركة حول املنزليرقبون ويرتص  

أنه ينام و ،نون إىل أنه حممدئفيطم، فريون يف الفراش رجاًل نائامً  ،شقوق الباب

 كعادته قرير العني.

كان الثلث األخري من الليل نزل األمني جربئيل إذا حتى  ،النبي مكانهوبقي 

 من حفنةوأمره أن يأخذ  ،ده وخرج به من الداريفأخذ ب ،عىل النبي حممد|

شاهت « :ويقول ،ني عىل باب دارهفالرتاب وينثرها عىل رؤوس القوم الواق

 :اىلقوله تعحتى بل  إىل  ،طلعها لظروفهمسورة يس ملناسبة  أويقر، »الو وه

ونَ ﴿ ًا جعلتهم ل فأقامت بينهم وبني حممد سد   .﴾َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم الَ ُيْبُِصُ

رأسه  وقع عىلإل   فيهم رجل وهو خيرج من بينهم، ومل يبق   ،يرونه ول يبرصونه

 وأمره جربئيل أن يأخذ عىل طريق ثور دون أن يراه أحد. ،تراب

 :الواق ؟ما تنتظرون هاهنا :وقال هلم ،جاءهم إبليس يف صورة رجل :ويف رواية

 ،احدةونرضبه رضبة و ،لنهجم عىل حممد بن عبد اهلل يف داره ؛ننتظر خروج الفجر

د بن رج عليكم حممد خلق ،خاب واهلل أملكم :ونريح الناس منه. فقال هلم ،فنقتله

 وانطلق حلاجته. ،راباً وضع عىل رأسه تإل   وما ترك منكم رجالً  ،عبد اهلل

ا وأفنظروا يف الدار فر ،فوضع كل رجل منهم يده عىل رأسه فإذا عليه تراب  

هذا  :فقالوا ،شحًا بربده احلرضمي األخرضمت   ،شخصًا نائاًم عىل فراش النبي حممد
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ا الفراش ووقصد ،هجموا عىل الدار ،فلام جاء الفجر حممد نائم عىل فراشه.

وكان  ـب عيل يف وجوههم شاهرًا سيفه ثالنائم فيه، فو شاهرين سيوفهم ليقتلوا

وما  ؟ما شأنكم« :وهو يقول، عرف بالقوة والرصاع ،ساً ارعيل شابًا شجاعًا ف

ه نخر  :ألستم قلتم ؟أ علتموين عليه رقيبا  « :قال؟ أين حممد :قالوا »؟تريدون

  .»فقد خرج عنكم ،من بلدنا

النبي حممد| ليلة خروجه من مكة لقد عد عيل عمله باملبيت عىل فراش 

 ،(الم اهلل عليهس)كام يتضح ذلك يف شعره  ،له وتفانيه يف سبيل احلق  ذنموذجاً من ب

 حيث يقول:

 

 يمدح عليًا بمبيته عىل فراش النبي حممد|: يوقال الكعب

 

م ما النائأ ،وخرج دون أن يراه أحد ،ةقد ترك مك   اً اع اخلرب يف قريش أن حممدذو

 ×.بن عمه عيل بن أيب طالباكان فقد يف فراشه 

 



 



 

 

 

 النيب حممد يف الغار
ما أمر ة بعدحممد الرسية التامة يف أمر هجرته تلك الليلة خاص   اعتمد النبي

ئم مقامه والقا ،ألنه وصيه ؛وأبقى علياً  ،بجرة مجيع أصحابه من املسلمني من مكة

د من وكان لب وخليفته عىل أهله. ،املودعة عندهوأماناهتم يف تأدية حقوق الناس 

ألن كفار قريش كانوا حييكون املؤامرات للحيلولة دون وصول  ؛اعتامد الرسية

حيث سيقود من هناك الدولة التي ستحطم ملكهم ؛ النبي حممد| إىل يثرب

 وتقيض عىل جربوهتم. ،وسلطاهنم

مل يكن عاملًا بخروج النبي حممد يف تلك الليلة سوى أهل بيته  اً لذا فإن أحد

وكان من حرص النبي  يب طالب.بنت أ ئوأم هان ،املقربني عيل وفاطمة

عني املجرمني أن طلب من أنجاح رسية اهلجرة والتسرت عن إحممد| عىل 

أصحابه املسلمني القليلني يف مكة عدم اهلجرة يف تلك الليلة التي أمره اهلل أن 

وكان من حرصه أيضًا عىل اختيار رسية  خمفيًا عنهم سبب طلبه. ،هياجر فيها

 السامء لئال يكون يف ،ويف هناية شهر صفر ،وقت اهلجرة ليالً اهلجرة اختيار اهلل له 

اء عن وج كام جاء عن الشيخ نجاح الطائي: ،فينكشف يف الطرقات ،ضوء القمر

خرج رسول اهلل من منزله ليالً بأمر من اهلل عز  وجل  وحيداً متسرتًا  :بن عباس قالا

قائم وال ه،ألنه وصي ؛كةوأبقى عليًا بم، يف ظالم الليل الدامس قاصدًا غار ثور

 مقامه يف تأدية حقوق وأمانات الناس املودعة عنده.
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ال يقع عىل ثالثة أمي ،وغار ثور كهف صغري بأعىل جبل ثور يف أسفل مكة

يه ثالثة وأقام ف ،ل تزيد مساحته عىل مرتين ونصف مربعني ،تقريبًا جنوب مكة

 أيام.

رج | خاً أن النبي حممد أمجعت الروايات عىل :يقول الشيخ نجاح الطائي

 له عىلل اهلل أن يبعث إليه من يد  أوهناك س ،وحيدًا من منزله لياًل إىل غار ثور

كام جاء يف  ـريقط يف اليوم األول من هجرته فكان أن التقى بعبد اهلل بن ا   الطريق.

 نإذ :قالف .»تمنك عَل دميأئريقط، يابن اُ « :فقال له النبي| ـ(املستدرك)

. قال »يثرب« :قال ؟ول أدل عليك، فأين تريد يا حممد ،واهلل أحرسك وأحفظك

 سلكن بك مسلكًا ل هيتدي فيها أحد.أل :ريقطا  ابن 

بن اكان ف (ميزان العتدال)يقول الذهبي يف  ،وبقي حممد يف الغار ثالثة أيام

 ،وطلب منه املساعدة ،مدة إقامته يف الغار| ريقط خيتلف عىل رسول اهللا  

األخبار ويأتيه ب ،وكان يوصل الطعام إليه خفية ،فاستجاب الرجل للمر النبوي

 طوال فرتة مكوثه يف الغار.

 الغار ووصوهلم إىل ،ويف بعض زياراته للنبي حممد| تفاجأ بمجيء قريش

ا بلغها مل اً ألن قريش؛ عن طريق الستدلل عىل آثار قدمي حممد بن عبد اهلل|

  ،اهتوطوأفلت من س ،وترك مكة ،خرج من بيته دون أن يراه أحد اً رب أن حممداخل

اوهيم روأن النائم يف فراشه كان عيل بن أيب طالب، خرجوا بأمجعهم بعصيهم وه

ة ملن ألقبض عليه قبل أن يصل يثرب. ودفعوا مكافلوسيوفهم يبحثون عن حممد 
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 ناقة. امئتله فم به عليه ويأهت ومن يقبض   ،مئة ناقةوهي  ،يدهلم عليه

 تستعنيل ؛من خزاعة يقال له أبو كرز بن علقمة اخلزاعي الً وأخذت معها رج

ض عىل للقبوذلك  ؛ألنه كان عاملًا بقص األثر ؛به عىل أثر أقدام حممد بن عبد اهلل

وكشف  ،حممد وقتله. وكانت خزاعة من أصحاب الستدلل بآثار األقدام

وقدم الرجل من قدم  ،م الشاب من قدم الشيخيعرفون قد ، فهممسالك املارة

ز يا أبا كر :قالوا لهوبعد أن جاؤوا أبا كرز  وقدم الغريب من قدم املواطن. ،املرأة

ا به حتى أوقفوه عىل دار النبي حممد لريى أثر قدميه. فلام نظر واليوم يومك. وجاؤ

لك يعني بذ .هذه واهلل أخت القدم التي يف املقام ،نعم :إىل أثر قدمي حممد قال

 وقدمي إبراهيم اخلليل التي يف املقام قرب الكعبة. وسار أبو كرز ومن خلفه مشك

 حتى صعد بم اجلبل الذي كان حممد ،قريش يتعقب آثار أقدام حممد بن عبد اهلل

وجبال  ،م  صأ وصخر ،حجر صلدوكان عليه  ،وأوقفهم عىل باب الغار ،فيه ئاً خمتب

د بن قدم حمم هوقال هذ ،فتبني عليه أثر األقدام ،ل رمل عليها ول طني ول تراب

ما أن يكون إف ؛واهلل ما جاوز حممد هذا املكان ،عبد اهلل املشايعة للقدم التي يف املقام

 أو نزل حتت األرض. ،صعد إىل السامء

حياولوا  وبعضهم يتسلقه دون أن ،وراح القرشيون يدورون حول الغار

 كهف صغري بأعىلـ كام شاهده الكثري من الناس ـ علاًم أن غار ثور ، الدخول إليه

حة ضيقة يف فت :وله فتحتان ،مساحته مرتين ونصف مربعني ىتتعد ل ،جبل ثور

لتي وهي ا ،واألخرى يف اجلانب اآلخر ل تزيد سعتها عىل نصف مرت ،جانب منه

وييضء  ذاألمر الذي جيعل الضوء ينف ،شقةيستطيع الداخل أن يدخل منها بغري م

 الغار بأكمله مما يسهل الرؤية فيه.

فلو وقف أي شخص  ،فمن غري املمكن أن حيجب أي يشء الروية إىل داخله
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 ولكن اهلل قد أخفى ما فيه بشكل واضح جدًا. شاهد كل  ل ،الفتحتني ىحدإأمام 

 اه.اإلهلية حترس حممدًا وترعكانت العناية فقد  ؛حممد| عن املشكني نبيهأمر 

 نوا من مشاهدة أيومل يتمك ،إىل الغار عميت أبصارهم ت قريشوعندما وصل

 ،أعينهم يف خروجه من بيته يف مكةمن أمام كام حصل عندما مر ، أحد داخل الغار

أخذت و ،زوجها م  ذها وم  ذوكام حد  له مع أم مجيل حني نزل القرآن الكريم ب

بكر  فانتهت إليه جالسًا مع أيب ،تطلب رسول اهلل لتقتله فخرجت ،من حجرًا فهر

وهو  ،وجعلت تسأل عنه أبا بكر ،فأعمى اهلل برصها عن رؤيته ،يف ظل الكعبة

 جالس أمامها.

والنبي  ،واهلل يمنعهم من الدخول إىل الغار ،فالوثنيون كانوا يبحثون يف اخلارج

زن حف ،الباحثني عنه كف رش  وهو يصيل ويدعو اهلل أن ي ،يراهم من داخل الغار

 ،وخاف عىل نفسه من قريش حني سمع وقع أقدامهم عىل باب الغار ،ريقطبن ا  ا

 لرآنا حتت ،لو أن أحدهم نظر إىل قدميه :وجعل يلوذ بالنبي حممد| ويقول

الئكة وسخر م ،عنه كيد الوثنيني أفعلم رسول اهلل أن اهلل بقدرته قد در قدميه.

الَ ﴿ :قولوهو ي هنئفهمس النبي يف أذنه ليطم ،ه ورعايتهورصدهم حلاميت ،حلفظه

َزْن إِنَّ   .﴾َمَعنَا اهللَََتْ

 ،قبكر الصدي أبوما الشائع من القول فإن الذي كان مع رسول اهلل يف الغار أ

وُه َفقَ ﴿ قال تعاىل: ،من سورة التوبة نزلت فيهام وأن آيات النرص ُه إاِلَّ َتنُُصُ ْد َنَُصَ

َزْن إِنَّ  اهللُ ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه الَ ََتْ إِْذ َأْخَرَ ُه الَِّذيَن َكَفُروْا َثايِنَ اْثننَْيِ إِْذ مُهَ

 هو أبو بكر. :واملراد بصاحبه .﴾َمَعنَا اهللَ
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وهم  ،انرصفوا عائدين إىل مكة ،هليإلاالبحث باإلعجاز  اً وبعد أن أعيا قريش

بل أنه كان بأعىل اجل ىويرو عىل قناعة تامة بأنه ل فائدة من الدخول إىل هذا الغار.

، ورأت رسول اهلل| عند صعوده اجلبل ودخوله الغار ،امرأة ترعى أغنامها

 ،لطمعفداخلها ا ،م عىل حممد مئة ناقةوكانت قد سمعت أن قريشاً ستدفع ملن يدهل  

 قبل أن تتكلم مسخها اهلل حجرًا بالقرب من بابو ،بام رأت اً وأقبلت لتخرب قريش

 الغار.

والناس  ،حتى أوائل القرن اخلامس عش اً وكان احلجر موجود :يقول الراوي

 ثم غيب. ،ومعجزة من معاجز نبي اهلل ،يتربكون به لكونه آية من آيات اهلل

وأيقنت أن من  ،ت عن البحثكف   ،وبعد أن استوىل عىل قريش اليأس

 ،د|بينام حلت السكينة عىل نبيه حمم ن يكون حممد قد بقي يف مكة.املستحيل أ

ْ َتَرْوَها َوَ َعَل َكلَِمَة الَِّذيَن  اهللَُفَأنَزَل ﴿ قال تعاىل: َدُه بُِجنُوٍد ملَّ َسكِينََتُه َعَلْيِه َوَأيَّ

ْفََل َوَكلَِمُة اهلل ِ ِهَي اْلُعْلَيا وَ   .﴾َعِزيٌز َحكِيمٌ  اهللَُكَفُروْا السه

 ـ بن أريقط باملبادرة باخلروج بعد أيام ثالثة قضاها يف الغارالنبي| اوأمر 

ـ   نةن سووعمر النبي حممد ثال  ومخسـ وذلك يوم الثنني من شهر ربيع األول 

ـ  ميالدية 622أيلول عام  الثامن مناملوافق  ،سنة ةبعد املبعث بثال  عشأي 

ومبعث  ،نظر النبي إىل مكة مهد الصباوهنا  ،الركب وجهته إىل املدينة أخذ هاوحين

وإين ألعلم أنك أحب أرض اهلل وأكرمها  ،خرج منكإين أل ،واهلل« :وقال ،النور

 ،. ثم رمق السامء بطرفه»ولوال أن أهلك أخر وين منك ما خر ت ،عَل اهلل

د البل ي أحبَّ سكن  أف ،اللهم إنك تعلم أهنم أخر وين من أحب البلد إيل« :وقال

                                           
 .40( التوبة: 1)



| 

َك إََِل ﴿يا حممد  :. فأنزل اهلل تعاىل عليه»إليك إِنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَراده

كان دلياًل و ،إىل أرض يثرب بني اجلبال ة. فأخذ به أريقط عىل طريق نخل﴾َمَعادٍ 

 هيتدي إىل املنازل وطرقها اخلفية. ،ماهرًا بالدللة 

وتتابعت مسرية تلك اهلجرة املباركة  ،ك 495وكانت املدينة تبعد عن مكة بـ 

 ،اهلاجرة املحرقة ىاحتامء من لظ ؛وكان أكثر ميش الركب ليالً  ،يف أرض هتامة

وخالل الطريق مر الركب بوادي  وغدر قريش وصالفتها. ،عن الناس اً وابتعاد

ة وفيه خيمة أم معبد اخلزاعية. مكة واملدينبنيوهو موضع د القدي
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 النيب يف خيمة أم معبد
 ؛خرج النبي حممد| من مكة هرباً من قريش بعد أن قىض ثالثة أيام يف الغار

عة يف خلربته الواس ؛ريقطعبد اهلل بن ا  هو وقد اختذ له دلياًل  ،متوجهًا إىل يثرب

متخذًا من السبل ما قل أن يطرقه  ،فسلك به دروبًا غري مألوفة طرق الصحراء.

وعينه  ،ولكن رمحة اهلل حتى كانت الرواحل ل ترى طريقها بوضوح. ،أحد

 قب الطريحيميانه من صعا له،الساهرة عىل نبيه حممد| مها الضامن البال  

ومن احلشات القاتلة  ،ومن وحوش الفالة الكارسة وهجامهتا ،وعثراهتا

وهي مقبولة ما ـ وعثاء السفر إل   اللهم ،تعرض خلطر ول أذىيفال  ،وغدراهتا

 ـوخالل الطريق مر الركب بوادي القديد ـ  والثقة باهلل كبرية ،دامت اهلمم عالية

ا وهي فنزل ب خيمة أم معبد اخلزاعية.فيه  تناـ وكوهو موضع بني مكة واملدينة 

 ،فاعتذرت هلم املرأة ،هنه أو لبن يشبونفسألوها عن طعام يأكلو ،ل تعرفهم

 لو كان عندنا يشء ما أعوزكم القرى. :وقالت

ما هذه « :فسأهلا النبي| ،شاة واقفة يف كرس اخليمة |فرأى النبي حممد

 .شاة خلفها اجلهد عن املسري مع الغنم :. قالت»؟الشاة التي أرى يا أم معبد

أتأذنني « :هي أجهد من ذلك. فقال| :قالت .»؟هل هبا من لبن« :قال|

مسح ف ،فدعا النبي| بالشاة .حلبهااإن كان با حلب ف :قالت .»؟يل أن أحلبها

. ثم »اللهم بارك َلا يف شاهتا« :وقال ،وذكر اسم اهلل تعاىل ،عىل ظهرها ورضعها

عاىل توراح حيلب الشاة فإذا احلليب ينزل من رضعها غزيرًا بقدرة اهلل  ،دعا بإناء

 ،وأم معبد واقفة تنظر ول تصدق عينها ،حتى امتل األناء لبناً  ،وبركة رسول اهلل

ىل ع وهي من ضعفها مل تقو   ،كيف هلذه الشاة أن حتلب :يف نفسهاتقول وراحت 
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سقى و ،بسبب اجلفاف واجلدب. فسقاها فشبت ،ومل تلد هذا العام ،الرسح

ثم  .»ساقي القوم آخرهم رشبا  « :وقال ،ورشب هو آخرهم ،أصحابه حتى رووا

وودعها وارحتلوا عنها.  ،ودفعها إىل أم معبد ،حتى مل الوعاء ،حلبها مرة ثانية

 وهو ،ول يرون القائل ،مع صوت بمكة عاليًا بني السامء واألرض يسمعونهوس  

 :يقول

 

 :للزخمشي عن هند بنت اجلون ابنة أخت أم معبد قالت (ربيع األبرار)ويف 

 ،حتت شجرة ميتة بقرب خيمة خالتها أم معبد أفتوض ،النبي حممد| بامء ادع

 ،شبعإل   من ثمرها جائع كلأفام  ،وأورقت وأثمرت ،ت تلك الشجرةخرض  اف

فكنا نسميها الشجرة  لبنًا. تدرإل   ول أكل من ورقها شاة ،برئإل   ول سقيم

 ،هاواصفر ورق ،فأصبحنا يف يوم من األيام وقد جفت تلك الشجرة ،املباركة

 رسول اهلل|. عينإل   فام راعنا ،ففزعنا لذلك ،وتساقط ثمرها

تقبلته فاس ،وملا ابتعد القوم عن خيمة أم معبد جاء زوجها أبو معبد يسوق غنمه

الشاة و ،ول حلوبة يف البيت ،من أين لك هذا :فعجب وقال ،اء اللبنإنأم معبد ب

فحلبت  ،وهو الذي حلب الشاة ،لقد مر بنا رجل مبارك الطلعة :قالت؟ عازب



  

هذا  ومن هو :قال واخرضت هذه الشجرة بربكته. ،شبع من معه لبناً أشبعني وأو

، نعم :قالت ؟هل تصفينه يل :قال .مل أسأله عن اسمه :قالت ؟الرجل يا أم معبد

 ،دعج يف عينيه ،امً يقس وسيامً  ،مليح الوجه ،حسن اخللق ،رجالً ظاهر الوضاءةكان 

شديد سواد  ،أزج أقرن ،أحور أكحل ،ويف صوته صحل ،ويف أشفاره وطف

كلم سام وإذا ت ،إذا صمت فعليه الوقار ويف حليته كثافة. ،يف عنقه سطع ،الشعر

فصل ل نزر ول  ،حلو املنطق ،نرخرزات نظم يتحد هوكأن منطق ،وعاله البهاء

ل  ،ربعة ،وأحالهم وأحسنهم من قريب ،من بعيد مجلهمأبى الناس وأ ،هذر

أنظر من  فهو ،غصن بني غصنني ،قرص ول تقتحمه عني من ،تشنؤه عني من طول

ر وإن أم ،إن قال استمعوا لقوله ،له رفقاء حيفون به .وأحسنهم قداً  ،معه منظراً 

هذا واهلل صاحب قريش  :قال .ل عابس ول معتد ،حمفود حمشود ،تبادروا ألمره

 وألفعلن إذا وجدت لذلك ،لتمست أن أصحبهولو كنت وافقته ل ،الذي تطلب

 سبياًل.





 

 

 حممد يصل يثربالنيب 
وسار حتفه بركات اهلل  ،خيمة أم معبد اخلزاعيةلقد ترك الركب املحمدي 

دخل حبه  وقد السري إىل يثرب التي كانت تنتظره بلهفة وشوق. غذ  ي ،ورضوانه

ته وخصاله احلميدة التي أهل ،قلوب املسلمني فيها ملجرد سامعهم بذكره الطيب

ول لكل العرب  ،ول ألهل يثرب وحدهم ،ألهل مكة ، لألن يكون رسول اهلل

ة  ِللنَّاِس َبِشريإال   َوَما َأْرَسْلنَاكَ ﴿ :قال تعاىل؛ بل إىل الناس كافة ،فحسب  ا  َكافَّ

 .﴾ا  َوَنِذير

ة بعدما سمعوا بخروجه من مكـ فراحوا  ،نعم لقد أحبه اليثربيون قبل أن يروه

م وأفئدهتم بحتى تستقبله قلو ؛يرقبون اليوم الذي يصل فيه إليهمـ وقصده يثرب 

إهنم يعلمون أنه قد خرج من مكة ولكنهم مل يعرفوا أي  ذاهنم.آقبل عيوهنم و

هنم إل  إ ،حيمونه باملهج والنفوس ولو عرفوا لذهبوا إىل مالقاته ،طريق يسلك

 لوا يف انتظاره.ظ

نظار ويبقون ممدودي األ ،همتخيرجون إىل منافذ مدينكانوا ويف صباح كل يوم 

 .ربأو أن أحدًا خيربهم عنه بخ، ه من بعيدنعلهم يرو ،إىل اجلهات كلها

احلال من الشوق والنتظار خيرجون كل يوم بعد صالة الصبح  هذاوبقوا عىل 

حتى تغلبهم الشمس عىل الظالل يف تلك األيام  ،مسونهتلي ،إىل ظاهر املدينة

 احلارة من شهر أيلول.
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ر ن وعثاء ذلك السفحتى خيلص م ،السري ما النبي حممد| فقد كان جيد  أ

ذلك يوم  وكان حتى بل  قباء عىل بعد فرسخني من املدينة املنورة. ،الذي طال به

بعد ـ ميالدية  622( أيلول عام 16املوافق )ـ الثنني الثاين عش من ربيع األول 

من أصحاب رسول  عن قومي حدثني رجال :قابن إسحايقول ، زوال الشمس

خرج كنا ن، فانتظرنا قدومه، ج رسول اهلل من مكةملا سمعنا بمخر :اهلل| قالوا

لبنا غفواهلل ما نربح حتى ت ،إذا صلينا الصبح إىل ظاهر حرتنا ننتظر رسول اهلل

تى ح، وذلك يف أيام حارة .فإذا مل نجد ظاًل دخلنا البيوت ؛الشمس عىل الظالل

  يبق  مل حتى إذا ،إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول اهلل| جلسنا كام كنا نجلس

فكان أول من رآه رجل  ،وقدم رسول اهلل حني دخلنا البيوت ظل دخلنا بيوتنا.

نا كنا ننتظر قدوم رسول أو ،وقد رأى ما كنا نصنع ،طمةأوكان عىل ـ من اليهود 

 جدة األنصار ىلإنسبة ـ يا بني قيلة  :فصاح بأعىل صوته، فعرفهـ اهلل| علينا 

ة تقول الصديقـ ن هذه كنية عرب املدينة إ :ويقال ،ين كانوا ينسبون إليهاذال

 .هذا صاحبكم قد جاءـ  تعني بذلك األنصار ».إيه بني قيلة« :فاطمة يف خطبتها

 جدكم قد جاء. :ويف رواية

فخرج  ؛ومثل رسيان النور الشديد رسى مقدم خرب رسول اهلل| يف يثرب

ذي د العظيم اليستقبلون الواف ،هم وأولدهمؤونسا ،شيوخهم وفتياهنم :أهلوها

 :ونخرجوا يكرب .ويبشهم برضوان اهلل ورمحته، جاء حيمل هلم اهلداية ونور احلق

وفتياهنم  .هللجاء رسول ا ،اهلل أكرب اهلل أكرب ،جاء حممد بن عبد اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب

 دون أناشيد الرتحيب:يرد  



  

 

د يف وابتدأ عهد جدي ،صول النبي حممد| إىل يثرب انتهى العهد املكيووب

 العهد املدين.هو اإلسالمي  ينحياة الد

  



 



 

 

 

 الرسول يف قبا
تقع جنوب غرب املدينة املنورة  ،بني عمرو بن عوف من األنصار نقبا مساك

هناك  وهي يف األصل بئر عىل يسار القاصد إىل مكة املكرمة عىل بعد ميلني منها.

اجر فلام ه لكنها اآلن أصبحت حيًا من أحياء املدينة املنورة. ،ة بايعرفت القر

ن وهو شيخ مـ وم بن اهلرم ثنزل عىل كل ،الرسول حممد| من مكة إىل املدينة

 :وقيل ،لأق :وقيل ـ وأقام فيها أربعة عش يوماً  ،بني عمرو بن عوف الساكنني قبا

وقد أراد منه أبو بكر أن يدخل  بن عمه وابنته من مكة.اينتظر فيها قدوم ـ أكثر 

 .»بن عمي وابنتياما أنا بداخلها حتى يقدم « :وقال ،يف قباه ئعىل بقا فأرص   ،املدينة

فخط  ،ى خالل إقامته يف قبادوكان النبي حممد| مل يرتك الوقت يذهب س

ه أول مسجد أمر بإقامت وهو ونصب قبلته. ،مسجدًا لقبيلة بني عمرو بن عوف

 جداوما إقامة املس ،وقد هاجر إلعالء كلمة اهلل ،إنه رسول اهلل| .بعد بعثته

وهو  ،فأقام مسجد قبا م،إحدى السبل التي جتمع املسلمني عىل إقامة شعائرهإل  

وكان النبي حممد| هو أول من وضع حجرًا  ،أول مسجد أسس يف اإلسالم

 ه.ئثم أخذ الناس يف بنا ،يف قبلته

حني أسس مسجد قبا كان هو أول  |إن رسول اهلل :خيثمة قال أيبعن و

 ثم أخذ الناس يف البنيان. ،من وضع حجرًا يف قبلته

 ل احلجر وهو يقول:قوكان عبد اهلل بن رواحة ين



| 

 
 

 
 

 

يه الرجل من فيأت ،بطنه وبياض الرتاب يرى عىل ،وكان النبي ينقل إليه احلجر

خذ  ،ال« :فيقول .أعطني أكفيك ،بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل :أصحابه ويقول

د نه أقوم مسجإ :لذا قيل فيه ؛وكان جربئيل هو يؤم الكعبة .حتى أسسه .»مثله

والذي  :الفق ،فيه أحداً  ن عمر بن اخلطاب أتى يوماً مسجد قبا فلم ير  أ ى. يروةقبل

 ،م به البيتوجربئيل يؤ ،لقد رأيت رسول اهلل ينقل حجارته عىل بطنه ،نفيس بيده

ِل َيْوٍم َأَحقه َأن ﴿: ا املسجد نزل قوله تعاىلويف هذ ْلََّْسِجٌد ُأِسَس َعََل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

 .﴾َتُقوَم فِيهِ 

 ،ن عامر بن يارس هو الذي أشار عىل النبي حممد| ببناء املسجدإ :ويقال

 ملسمى به.ا هوهو شهري بموقع ،فلام أسسه رسول اهلل استتم بنيانه عامر بن يارس

 منها أنه أول مسجد أسسه رسول له أمهية تارخيية يف اإلسالم ألسباب عدة توكان

ه وصىل في ،اهلل| بعد مبعثه يف املدينة عندما وصل إليها مهاجرًا من مكة

وأن  ،وأنه أول مسجد أسس عىل التقوى وأنه مذكور يف القرآن الكريم. بأصحابه.

وأنه نقطة بداية للتاريخ  ،النبي| عنكام جاء  ،عمرة الصالة فيه تعدل

 مسجد يفصلة ركعتني « :اهلجري. وقد ورد يف فضله عن النبي حممد| قال

 :قال رسول اهلل| :. وعن سهل بن حنيف قال»قبا تعدل عند اهلل ثواب عمرة

وكان  .»فصَل فيه صلة كان له كأ ر عمرة ،ثم أتى مسجد قبا ،من تطهر يف بيته«
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 .هفيصيل في ،النبي حممد| يذهب إليه يف كل يوم سبت راكبًا وماشياً 

، كان ءد قبامسج تأسيسوفيام راح النبي| هيتم منذ أول يوم وصل إىل قبا ب

 عد هجرته.ماذا حل بم بو ،يف الوقت نفسه يفكر بعيل بن أيب طالب وابنته فاطمة

، وهي مانات إىل أهلهاودفع األ ،يف مكة ألداء الودائع اً ف اإلمام عليفقد خل  

التي كانت عند رسول اهلل| ثم يلحق بالرسول إىل يثرب  الودائع واألمانات

 ،بن عمه عيلاولكنه مل يلبث أن اسرتاح واطمأن بوصول  ومعه الفواطم.

 وآخرون من ضعفاء ،وأبو واقد الليثي ،أيمن ا م وبرفقته أيمن بن ،والفواطم

 ج من قبل.املسلمني الذين مل يستطيعوا اخلرو

وذابت  ،عتناقهامبن عمه إليه حتى خشعت العواطف لافيضم الرسول 

 ،راء السفثوع من وما وصل به من اجلهد ،ونظر النبي إىل عيل ،مهااملشاعر لشد  

يه من لصارت سالمتهن أغىل عفقد  ؛يت أوصاه بن رسول اهللوحتمل النساء ال

عل فج ،يف أعصابه جوتشن ،رجليهوأن ذلك اجلهد قد أدى إىل ورم يف  حياته.

 أبدًا. بعد ذلك هام عيلفلم يشتك   ،النبي| يمسح عليهام بيديه الطاهرتني

نور بعىل العامل  هلا لتشع   ًا ومنطلقاً كانلتكون م ؛نت يثرب الدعوةضواحت

وبجرة الرسول القائد إىل يثرب دخلت الدعوة مرحلة جديدة  اهلداية والفضيلة.

حيث أقام الرسول األعظم دولته العظيمة التي راحت حتمل القرآن  ،من عمرها

 .ملنقذةتعليامهتا ال اً ونش ،ودًا عن الرسالةذ ؛والسيف يف يد أخرى ،الكريم يف يد

 هللا ن هلذا الدين أن يظهرهآوقد  ،قوى الضالل يف الوحل غن للرسالة أن مترآوقد 

 ولو كره املشكون.





 

 

 

 هجرة علي بالفواطم
مركز القيادة اإلسالمية املتمثلة بالقائد حممد| قد حل يف أرض جديدة هي 

وهو كذلك قد وجد  ،رها قد احتضنت حممد بن عبد اهلل|يثرب، وهي بدو

ة اآلن قد ومك فيها املنطلق احليوي لبث تعاليم السامء إىل اآلفاق رشقًا وغربًا.

عدو ي يف شارع يدعو ول يف وادر  ر  فهو مل ي   ،اختفى فيها صوت حممد بن عبد اهلل

 معامل م عىلتباعه ويدهل  أيوجه  ول يف نادر  ،ول يف سوق يندد باألوثان ،يبشو

ىل وقريش قد تأكدت من هجرته إ ،رى حممد حتى يف بيتهول ي   كة.رسالته املبار

 يثرب بعد أن فشل املأجورون يف قتله.

ليواصل حلقات الرسالة اإلهلية  ؛والوحي هو اآلخر قد انتقل إىل يثرب

املتسلسلة، وقريش امتلت حقدًا يصحبه طابع من اخلوف بعد أن رأت أن أحياء 

وأهنا قد هاجرت إىل أرض جديدة  فوة املؤمنة.مكة قد اختفت عنها نشاطات الص

الدعوة املباركة بعيدة عن ضغط قريش ومكائدها  توطيدأكثر قدرة عىل 

 وسلطاهنا.

 ونفر من النساء يف طليعتهن فاطمة ،عيل بن أيب طالبإل   يف مكة ومل يبق  

 وبعض من عجزة املؤمنني وشيوخهم. |،الزهراء بنت حممد

ليحمل بقايا الدعاة الصابرين إىل مركز  ؛ الرحيلوعيل هو اآلخر عازم عىل

أمانات أخيه حممد بن عبد اهلل الذي اعتاد  قيادهتم. ولكنه غري فاعل ذلك ما مل يؤد  



| 

ذ هذه ويرسع عيل بتنفي .وسموه بالصادق األمني ،الناس أن يودعوا حاجاهتم لديه

ن أيب طالب باعلن عيل وبعد ميض ثالثة أيام عىل هجرة القائد النبي حممد ي ،املهمة

 هوادج حلمل النساء اهلاشميات. ئرحيله إىل يثرب وهيي  نبأ 

ت منها ذمة رسول ئويسلم األمانات إىل أهلها حتى بر ،عئومل يزل يرد الودا

وجعل  ،فأقبل إىل البيت احلرام وطاف وسعى ،وبعدها تأهب للخروج ،اهلل|

 ليستلمها أمانة ومل يأخذها فليأِت من كانت له عند رسول اهلل وديعة أو « :ينادي

 .»شاء اهلل فإين خارج غداة غد إن ،مني

يا معّش « :وصاح بأعىل صوته ،وملا عزم عىل اخلروج أقبل وصعد الصفا

 ،أمه ومن أراد أن يثكل، من أراد منكم اَلجرة إَل اهلل وإَل رسوله فليتبعني ،قريش

 .»فإين خارج بالفواطم ؛الواديل زو ته فليلقني وراء هذا مأو تر ،أو يؤتم ولده

اهلوادج  أفلام أصبح هي  ، وصعد املروة وفعل مثل ذلك ،ونزل من الصفا

 ،وقامت فاطمة تغلق األبواب التي شهدت ماضيهن اجليل ،ووطائها عىل اجلامل

وخرجت مع النساء اهلاشميات إىل مقربة احلجون إللقاء النظرة األخرية عىل قرب 

ن الذي خفف عنهن أمل الفراق إإل   روين قرب األم بدموعهنو ،أم املؤمنني األوىل

يثرب. وأخذ عيل يف تركيب  :أهنن ذاهبات إىل رسول اهلل| يف دار هجرته

اطمة ف ، وفاطمة بنت أسد أم اإلمام أمري املؤمنني ، وفاطمة بنت حممد :الفواطم

بن عبد  فاطمة بنت الشهيد محزة ، وبنت شيبة بن ربيعة زوجة عقيل بن أيب طالب

 فاطمة أم هاين بنت أيب طالب. ، واملطلب

 ،ةع مكعينة قاصدًا يثرب بعد أن ود  ظوساق ال ،د سيفهوتقل   ،ولبس درعه

مهام  ،قريش وعصاة اخلالق ةبه بام وراءه من طغاآغري  ،ونفسه ممتلئة عزة وكربياء



  

سدد بقوة السامء. ولكن يقاف ذلك الركب املقدس املومهام خططوا إل ،دبروا

ومحلها حنقها الشديد عىل مواجهة املوقف  ،فزعت هلذا احلد  اجلديد اً قريش

ألهنا رأت  ؛بعملية عسكرية لتدرك ثأرها من حممد بن عبد اهلل وأتباعه بقتلها علياً 

يف خروجه والتحاقه بابن عمه حممد بن عبد اهلل يف يثرب عىل مسمع ومرأى منها 

وهي باألمس قد ذاقت مرارة فشل ذريع بعد أن فشلت املؤامرة  ،اهانتهتأكيدًا إل

 فالبد واحلالة هذه أن ،األثيمة لقتل حممد التي صمم أدوارها صناديدها وكرباؤها

 .بن عبد اهللاها عىل يد حممد قتقوم بعملية صارمة لغسل العار الذي حل

ها ف ،مدولكن ما هو السبيل الناجح الذي تسلكه قريش لتدرك ثأرها من حم

قاصدة  ،السري وهي حتث   ،هي قافلة عيل والزهراء ومن معهم تبدو من بعيد

سوف ختتفي القافلة املهاجرة تاركة خلفها عارًا وساعات إل   وما هي .يثرب

ذلك. كل هذه األوهام حق صناديد قريش وأسياد العرب يوموشنارًا جديدًا يل

م عىل وضع حل حاسم فحملته ،راحت تدور يف ذهنية الزعامء من قريش

للحاد  اجلديد قبل أن يفلت الزمام من أيدهيم كليًا. واجتمعت الكلمة بعد 

 ،مناقشات ومداولت واجتامعات عاجلة يف دار الندوة فرضتها احلادثة اجلديدة

ا من هلقاء القبض عىل عيل وقافلته ومنعإاجلمع بإعالن قرار يقيض ب وانفض  

 قتله. اهلجرة ولو اقتىض األمر

الً شجاعًا وكان بط ،فانتدبوا ثامنية فرسان من شجعاهنم بقيادة موىل أليب جهل

وأمروه أن يأتيهم بعيل بن أيب طالب حيًا أو ميتًا. وترسع خيوهلم لقافلة  ،اً ئجري

 :قال ،فسألوه عن القافلة ،فصادفهم راعي غنم ،اطريقه ااملجاهدين ليقطعوا عليه

 بيده سيف ،بطالاألحيدوه بطل من  ،لة واجلالممر يب ركب عليه سيام العظ
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إين ماض يف  :قل ْلن يسأل عني« :وقال فسلم عيل   ،وعليه عاممة هاشمية ،صقيل

 ،ناهذا واهلل طلبت :فلام أبرصوا الركب قال أحدهم ؛فتبعوا أثره .»طريقي إَل يثرب

 عيلل  إ وما أحسبه ،والقامة مرضية ،والشامئل هاشمية ،ين أرى الركبة قرشيةإف

 بن أيب طالب.

مع ما واست ،يا عيل قف :وحققوا شخصيته أنه عيل صاحوا به ،فلام دنوا منه

مرمها أن فأ ،واقد الليثي وأيب ،سوى أيمن بن أم أيمن ومل يكن مع عيل .نقوله لك

ووقف مستقبل القوم  ،وحرس عن لثامه ،نزل النسوةأوتقدم و ،ينيخا اإلبل

 أن ترجع بذه النسوة إىل مكة. :قالوا .»؟تريدونماذا « :شاهراً سيفه وقال ،بوجهه

 :فقال له موىل أيب جهل .»فيه وأنا ماضٍ  ،لقد أمرين رسول اهلل بأمر ،هيهات« :فقال

سمعه كلامت نابية أو .لك ارجع ل أبا ،بذه النسوة نك ناجر ـ أيا غدار ـ ظننت 

فراغ عن  ،إلماموأهوى بسيفه ليرضب ا ،نابعة من صميم احلضارة اجلاهلية العفنة

ن إشطره شطرين فارق احلياة بعدها. وما  ،يفلت منها وصده برضبة مل ،تهرضب

هم عم  وإل   ن الذين معه عقيدهم وفارسهم يتخبط يف دمهومرآى الغزاة املتأر

يفها إىل لتض ؛بالفرار جيرون خلفهم أذيال اهلزيمة لقريش اذوفال ،اخلوف واجلزع

 كام اعتادت. ،هيا وعارهازسجل خما

وتعود إىل أصنامها الواهية تسأهلا النرص عىل  ،ويستويل عىل قريش الذهول

لتها أرادت من حماوـ فضالً عن حقدها عىل حممد وأتباعه ـ حممد. ويقيني أن قريشاً 

لصد عيل عن اهلجرة إخضاع حممد وإجباره عىل العودة بعد أن حياط علاًم بعملية 

يها . ولكن مساعوبقية الفواطم عيل وفاطمةعليه  إلقاء القبض عىل أعز الناس

وصالبة  ،شأاحبطت بتسديد من اهلل عىل يد عيل بن أيب طالب املعروف برباطة اجل

 اليقني.



  

 ،قائد حممد بن عبد اهللالوهيزها الشوق إىل  ،وتستمر القافلة حيدوها النرص

وهو  مد|بآيات اهلل الكريمة. ونزل األمني جربئيل عىل النبي حم تلهجوهي 

إل   يوما ه .بن عمه ومن معهاوبشه بسالمة  ،وأخربه بام عملته قريش ،يف قباء

أيام حتى يستقبل حممد بن عبد اهلل ومعسكره الفتي بمسجد قبا الوفد املهاجر 

ه إىل بن عماويضم الرسول الكريم  ،بابتسامات ملؤها اإلكبار واإلجالل واملودة

 فجزاك اهلل ؛وأنجزت وصية رسول اهلل ك،بعهد يللقد وفيت يا ع« :صدره قائالً 

 .»عن اإلسلم خريا  

وهي آخر موكب من مواكب النور املتجهة صوب  ،وتصل قافلة املجاهدين

من  يدها لنتشال هذا الكوكب يثرب لتطل عىل العامل فيام بعد دولة وحضارة متد

 ظلامت اجلاهلية وأدناسها.
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