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 ) أالؾ مقاتل فً ٌوم األحزاب 6  ألؾ نسمة تقرٌبا ، ٌدل على ذلك أن قرٌش جندت 60 / 50 حوالًمن تكونت قرٌش فً زمن البعثة 

 أفراد ، فمعنى ذلك أن عدد السكان كان 10، فإذا كان التجنٌد بمعدل مقاتل من كل  ( م 627مارس  ) هـ 5فً شوال عام  (الخندق 
 .. بحدود الرقم المذكور 

 
 قبٌلة للخالص 40 شابا من 40اختار أبو جهل فً دار الندوة  ) قبٌلة 40كانت بحدود جاءت تلك األعداد من عشرات القبائل الفرعٌة ، 

ذكرها ابن  قبٌلة ، وأعٌد تركٌزها مرة أخٌرة فً عشر قبائل مركزٌة 24، ثم جرى تركٌزها فً  (من النبً فً لٌلة هجرته إلى المدٌنة 
:   ، وهى كما ٌلً هشام فً سٌرته 

:  وأبناإه اثنان هما   شاركت القبٌلة فً رفع الحجر األسود ، وهم من حلؾ اللعقة ،:ــ بنو عبد مناف 1
ومنه قبٌلة بنً هاشم ، وكان ، وقٌل لشهرته فً تهشٌم الطعام ،  عمرو وأطلق علٌه االسم لشدته فً المحن الحقٌقً اسمه :هاشم : األول 

.. له ولد وحٌد ٌسمى عبد المطلب 
، وربٌعة ، وأبو  (ومنه جاء حرب وكنٌته هً أبو سفٌان ، والد معاوٌة  )منهم حبٌب ، وأمٌة : وله أبناء عدٌدون  : عبد شمس: الثانً 

   .. (ومنه جاء عفان والد عثمان ، والحكم والد مروان  )العاص 
ومنهم السٌدة خدٌجة والزبٌر بن العوام وفاطمة والدة اإلمام علً ، شاركت القبٌلة فً رفع  )أسد :  وأبناإه اثنان هما : ــ بنو عبد العزى 2

                                           ..حبٌب –  (الحجر األسود ، وهم من حلؾ المطٌبٌن 
                    .. من حلؾ اللعقة  وهم ،السباق –  (بنً شٌبة  )عثمان – عبد مناؾ :  وله ثالثة أبناء وهم :ـ بنو عبد الدار 3
                              ..وهم من حلؾ المطٌبٌن  .. (آمنة بنت وهب ، عبد الرحمن بن عوؾ  ) :ـ بنو زهرة -4
                                     ..وهم من حلؾ المطٌبٌن  .. (ومنهم أبو بكر ، وطلحة بن عبٌد هللا  ) :ــ بنو تٌم 5
        ..وهم من حلؾ اللعقة .. شاركت القبٌلة فً رفع الحجر األسود  .. (ومنهم خالد بن الولٌد  ) :ــ بنو مخزوم 6
       ..وهم من حلؾ اللعقة .. شاركت القبٌلة فً رفع الحجر األسود  .. (ومنهم عمر بن الخطاب  ) :ــ بنو عدي 7
                                       ..وهم من حلؾ اللعقة  .. (ومنهم أبو محذورة مإذن النبً  ) :ــ بنو ُجَمح 8
.. شاركت القبٌلة فً رفع الحجر األسود ، وهم من حلؾ اللعقة  .. (ومنهم عمرو بن العاص  ) :ــ بنو سهم 9

 .. (ومنهم أبو عبٌدة بن الجراح  ) :بنو عامر - 10

           :ما ٌلً (346 / 6 )فً سننه -  هـ 458توفى فً – ، والبٌهقى  ( 488 / 2 )فً سٌرته -  هـ 218توفى فً – قال ابن هشام 
ثم استوت له عبد شمس ونوفل فً أصل النسب ، جعل أولهم قبٌلة بنً هاشم ،  (الدواوٌن )لما كتب عمر قبائل قرٌش فً سجل الدولة " 

ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار ، فقال فً بنً .. عبد شمس إخوة النبً ألبٌه وأمه دون نوفل فقدمهم ، ثم دعا بنً نوفل ٌتلونهم : فقال
ثم انفردت له  ..أسد بن عبد العزى أصهار النبً وفٌهم أنهم من المطٌبٌن ، فقدمهم على بنً عبد الدار ، ثم دعا بنً عبد الدار ٌتلونهم 

ثم استوت له سهٌم وجمٌح وعديُّ  ..ثم استوت له تٌٌم ومخزوم ، فقدمهم على مخزوم ثم دعا مخزوم ٌتلونهم  ..زهرة فدعاها تلو عبد الدار 
،  بل أقر نفسً حٌث كنت، فقٌل قَدََّم بنً جمح، ثم دعا بنً سهم، ثم دعا بنً عامر بن لإي: فقال (قبٌلة عمر)ابدأ بعَدّي : بن كعب فقٌل له

ٌا أبا : فقال! أكل هإالء تدعو أمامً؟:  فقال بعضهم إن أبا عبٌدة بن عبد هللا بن الجراح الفهري لما رأى من تقدم علٌه قال:  قال الشافعً
 " ..عبٌدة اصبر كما صبرُت أو كلم قومك فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه، فؤما أنا وبنو عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنا 

 ، استفادت كثٌرا قبائل قرٌش من تلك الفكرة ، لكنهم كان هاشم هو أول من أسس لرحالت الصٌف التجارٌة إلى مصر والشام وفلسطٌن
.. مدٌنة ؼزة بحسدوا هاشم على فكرته ، مات هاشم وهو فً عمر مبكر فً إحدى تلك الرحالت فً ظروؾ ؼامضة 

 
أن هاشم بن عبد مناؾ هو من كان ٌتولى  ( 202 ص 15ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656 توفى فً عام –ٌقول ابن أبى حدٌد 



..  اإلٌالؾ فً قرٌش وأنه عندما توفى تولى شقٌقه المطلب بن بد مناؾ تلك المهمة 
 

، فجدد بئر زمزم التً كانت جافة ، فحول حٌاة قبائل قرٌش رحل طالب وتولى عبد المطلب بن عبد مناؾ المهمة التً أسس لها هاشم 
فً حقدها على بنً - خاصة فرع عبد شمس – بفعل المدرار الجدٌد إلى األفضل ، ثم أسس رحلة الشتاء إلى الٌمن ، زادت قبائل قرٌش 

.. هاشم بسبب أفعال عبد المطلب 

 االقتراحات والحلول لتنظٌم فقد فرضت أعماله على قرٌش أن كذلك ، فقدمسٌدا فً قومه ، - كبٌر بنً هاشم – هكذا كان عبد المطلب 
حٌاة الناس فً مكة ، فجعل الطواؾ سبعاً ، وكان بعض العرب ٌطوفون عراٌا ألن ثٌابهم لٌست حالالً فحرم عبد المطلب ذلك ، ونهى عن 

دة ، وأوجب الوفاء بالنذر ، وعظم األشهر الحرم ، وحرم الخمر والزنا وجعل علٌه الحد ، ونفى البؽاٌا ذوات الراٌات إلى خارج إقتل المو
مكة ، وحرم نكاح المحارم ، وأوجب قطع ٌد السارق ، وشدد على القتل وجعل دٌته مئة من اإلبل ، وهذه كلها وردت فً التعالٌم التً أتى 

 ..بها نبً الرسالة ، وربما ٌدل ذلك على أن عبد المطلب كان مإمناً ملهماً من ربه وله مقام عنده 

 كانت تلك السنن التً جددها عبد المطلب نابعة من التعالٌم اإلبراهٌمٌة التً أسسها إبراهٌم علٌه السالم ، وقد أطلق على عبد :المالحظة األولى : مالحظتان ) 
                                                                                                                 ..تٌمنا بما جدد من سنن " إبراهٌم الثانً " المطلب لقب 

ِلَك  : "  79 حتى 75ٌات سورة األنعام آ إن أبا األنبٌاء إبراهٌم هو رائد العقالنٌة بٌن األنبٌاء ، وقد وضح ذلك من المحادثة الربانٌة معه فً :المالحظة الثانٌة  َوَكذََٰ
ٌُْل َرأَىَٰ َكْوَكبًا * نُِري إِْبَراِهٌَم َملَكُوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوِلٌَكُوَن ِمَن اْلُموقِنٌِنَ  ٌِْه اللَّ ا َجنَّ َعلَ ذَا َربًِّ فَلَمَّ ٰـَ ا أَفََل قَاَل اَل أُِحبُّ اْافِِلٌنَ  قَاَل َه ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًؼا  *فَلَمَّ فَلَمَّ

ذَا َربًِّ ٰـَ اِلٌّنَ  قَاَل َه ا أَفََل قَاَل لَئِن لَّْم ٌَْهِدنًِ َربًِّ أَلَكُونَنَّ ِمَن اْلقَْوِم الضَّ ذَا أَْكبَرُ  * فَلَمَّ ٰـَ ذَا َربًِّ َه ٰـَ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَؼةً قَاَل َه ا  فَلَمَّ مَّ ا أَفَلَْت قَاَل ٌَا قَْوِم إِنًِّ بَِريٌء ِمّ فَلَمَّ
ًَ ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحنٌِفًا * تُْشِركُونَ  ْهُت َوْجِه " ..( ..  َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ  إِنًِّ َوجَّ

بل كان ٌطعم من ماله حجاج الكعبة وٌترك ما ٌتبقى من طعام بالودٌان حتى أطلق علٌه لم ٌكن عبد المطلب ٌهتم بحٌاة بنً قومه فقط ، 
.. " إبراهٌم الثانً " ، كما أطلقوا علٌه أٌضا " مطعم اإلنس والوحش والطٌر " الناس 

هـ وبؽرض إجبار .  ق52 ، كان ذلك فً شهر المحرم عام تعرضت قرٌش إلى غزوة من قبل جٌش إبرهة الحبشً المسٌطر على الٌمن
هرب الناس حٌنها فً شعاب مكة وودٌانها خوفا عندما شاهدوا أفٌال .. الٌمن  التً بناها وزٌنها فً الذهاب إلى كنٌسة القلٌسالعرب على 

                                                                                                                                                                                                                               ..إبرهة وهى تهجم على الكعبة لتهدمها 
عن عدم قٌام الناس بالدفاع عما ٌعتقدون – كان عبد المطلب – أثار هذا الهروب حفٌظة إبرهة فسؤل أحد سكانها الذٌن رفضوا الهروب 

" .. للبٌت رب ٌحمٌه " أنه مقدس لدٌهم ، قال له عبد المطلب 

 ( 332 / 4 )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفى فً عام – ، وأبن كثٌر  ( 33 / 1 )فً سٌرته - هـ  218توفى فً – ٌروى ابن هشام 
أن عبد المطلب جمع نفرا من أنصاره وطاؾ بالكعبة  ( 394 / 6 )فً الدر المنثور -  هـ 911توفى فً عام – ، وجالل الدٌن السٌوطً 

، فؤرسل طٌورا تحمل األحجار ، فشتت جٌشه فجعله وٌستنصرنه على أبرهة وجنده ، وقد استجاب هللا تعالى لهذا الدعاء ٌدعون هللا 
.. كعصؾ مؤكول وهرب منه من هرب ، وقد تحدث القرآن عن ذلك فً سورة الفٌل 

 
عرفت قرٌش التً هرب الكثٌر من قادة قبائلها بالشجاعة التً تحلى بها عبد المطلب ، وعرفت أٌضا أن دعاءه ومن معه كان سببا فً 

..  إنقاذ الكعبة ، مركز القدسٌة عند قبائل قرٌش خصوصا وقبائل العرب عموما 
 

الجزٌرة ب ، فهو ٌؤخذ الصٌت وتزداد مكانته لم تعد القبائل المناوئة لبنى هاشم تتحمل الصبر أكثر من ذلك على شهرة عبد المطلب
 .. العربٌة 

اقترحت قبٌلة عبد الدار على القبائل أن ٌتم إنشاء حلؾ ٌقاومون به نجم عبد المطلب الساطع ، كان أول المستجٌبٌن هو قبٌلة بنً سهم ، 
وعلقت  بنو جمح ، بنو عدي ، بنو مخزوم ، وقد تحالفوا على الحمٌة والمنعة ، وذبحوا بقرة ووضعت كل قبٌلة ٌدها فً دمها اوانضم لهم

..  نسبة إلى الدماء التً كانت على أٌدٌهم " اللعقة " ، وأطلق على الحلؾ اسم منها 
، ومفاده النهى عن الظلم للؽرٌب والقرٌب ، وقد صنعت عاتكة " المطٌبٌن " كون عبد المطلب حلفا موازٌا لحلؾ قرٌش ، سمْوه حلؾ 

.. بنت عبد المطلب طٌباً فؽمسوا أٌدٌهم فٌه ، فؤطلق على الحلؾ االسم السابق 
 

 : ما ٌلً  قال (ص ) أن النبً فً مسنده -  هـ 241توفى فً عام – أورد اإلمام أحمد 



" .. وأنى أنكثه ، فما أحب أن لً حمر النعم  شهدت حلؾ المطٌبٌن مع عمومتً وأنا ؼالم" 
 
 : ما ٌلً  ( 2/17 )فً تارٌخه -  هـ 284توفى فً عام -  المؤرخ أبو العباس الٌعقوبًذكرو
نً به ُحْمُر  حضرت فً دار عبد: " حضر رسول هللا حلؾ الفضول وقد جاوز العشرٌن ، وقال بعد بعثه "  هللا بن جدعان حلفاً ما ٌسرُّ

" ..  ألجبت  النَّعم ، ولو دعٌت إلٌه الٌوم
 

 ، ( أبو لهب )، الحمزة ، العباس ، أبو طالب ، عبد العزى  ، الزبٌر ، قثم الحارث: وهم ترتٌبا ولدا ،  إثنا عشربلغ أبناء عبد المطلب 
صفٌة ، أم حكٌم البٌضاء ، عاتكة ، أمٌمة ، أروى ، ، الؽٌداق ، إقرار ، المقوم ، عبد هللا ، وكان له ست بنات وهن  ( المؽٌرة )عبد الكعبة 

   ..برة 
 

قال .. فً مكة من قبٌلة هاشم التً ٌنتمً إلٌها أبو وجده  ( م 571 ماٌو عام 9 )هـ .  ق 52 ربٌع األول عام 17فً ولد دمحم بن عبد هللا 
أؼلب المإرخٌن أن اإلسالم بلػ أربعة فقط من أعمام النبً ، وهم أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب ، وأن ثالثة من عماته قد أسلمن 

.. وهن صفٌة وعاتكة وأروى 
 
فً سٌر أعالم النبالء أن السٌدة صفٌة كانت هً البنت الوحٌدة منهن التً أسلمت ، وجدٌر بالذكر أنها -  هـ 748 توفى فً عام –ٌقول اإلمام الذهبً : مالحظة  )

شقٌق السٌدة خدٌجة وأنجبت منه ثالثة أبناء هم الزبٌر والشائب وعبد الكعبة ، وقد ُولدت صفٌة - تزوجت أوال الحارث شقٌق أبى سفٌان ، فلما توفى تزوجت العوام 
 م وأمها هً هالة بنت وهب ، وهى شقٌقة آمنة بنت وهب زوج عبد هللا ، فقد طلب عبد المطلب األولى لنفسه والثانٌة البنه عبد هللا ، وكان له ما أراد 570فً عام 

  ..(بعام واحد ، وقد تربت معه بعد وفاة أبٌها عبد المطلب فً بٌت عمها أبى طالب  (ص  )فً جلسة واحدة  ، أي أن صفٌة كانت تكبر النبً 

                                                                  : ما ٌلً  ( 2ج  ) والملوك ممفً تارٌخ األ – 310توفى فً – روى الطبري 
             .. "عبد هللا والزبٌر وأبو طالب ألم واحدة ، هذا فً رواٌة ابن إسحاق  كان عبد هللا أبو رسول هللا أصؽر أوالد أبٌه ، وكان" 

 أن عبد هللا كان أحب األبناء إلى قلب أبٌه وأحسنهم خلقا ، كان عبد المطلب قد نذر نذرا فً ٌضٌف الطبري فً نفس المصدر السابق 
طفولة عبد هللا لذبح أحد أبنائه تقربا إلى هللا ، وقد وقعت القرعة على عبد هللا ، أشارت إحدى النساء على عبد المطلب أن ٌفدى ابنه بعشرة 

 .. من اإلبل وٌجرى قرعة جدٌدة بٌن أبنائه ، كانت تنتهً دائما عند عبد هللا حتى بلػ عدد اإلبل المفداة مائة 

 ، بعد عشرة أٌام من دخول عبد هللا بآمنة كان علٌه أن ٌلحق بقافلة بنت وهب آمنة م تزوج عبد هللا فً منتصف عشرٌناته ب570فً عام 
أخفى األهل من الطرفٌن الخبر عن آمنة الحامل حتى وضعت جنٌنها ، كان ذلك فً عام .. ودفن بها  (المدٌنة  )الشام ، توفى فً ٌثرب 

شقٌق عبد هللا األكبر  )، سماه جده دمحما وقال لٌكون محمودا فً السماء واألرض ، لم ٌطلق االسم على أحد قبله ، ذهب الحارث .  م571
..  إلٌها لٌخبرها وٌواسٌها فً مصٌبها الجلل ، هكذا كتب على الطفل دمحم أن ٌولد ٌتٌما  (

، انتقل الطفل إلى سٌدة تدعى حلٌمة فؤرضعته ، حدثت له هناك أول عملٌة جراحٌة للقلب فً  جؾ صدر آمنة حزنا على فقد زوجها
.. التارٌخ اإلنسانً ، فقد شق صدره وعولج القلب معالجة إلهٌة كً ٌحٌى قلبا طاردا للشر وجامعا للخٌر 

 
 ، اصطحبته فً رحلة طوٌلة وشاقة إلى ٌثرب لٌزور قبره ، مكثت معه هناك شهرا كان على أمه أن تخبره عن والده عندما بلغ السادسة

 )تزور حبٌبها الذي فارقها بعد عشرة أٌام من زواجه بها ، فً طرٌق عودتها هبت رٌاح حارة فمرضت وماتت بسرعة ودفنت فً األبواء 
..   ، وهو من ذهب معها لزٌارة قبر أبٌه   أمه إلى مكة دونبرفقة خادمته، ماتت زهرة نساء مكة وعاد الطفل  ( كم شمال جدة 190

 
، فارق عبد المطلب الحٌاة بعد سنتٌن وقد  (ابنة عم أمه آمنة  ) لترعاه زوجة جده هالة انتقل الطفل إلى العٌش فً كنف جده عبد المطلب

 ثمان سنوات ، من أمه إلى حلٌمة إلى أمه فًأوصى فً فراش موته أن ٌذهب الطفل إلى عمه أبى طالب ، خمس بٌوت ٌتنقل بٌنها الطفل 
.. مرة أخرى إلى جده إلى عمه 

 
 رؼم أنه لم ٌكن كبٌر أبنائه بل السادس فٌهم ، كان فقٌرا وٌعول انتقلت الزعامة القبلٌة التً تمتع بها عبد المطلب إلى ابنه أبى طالب

 م تزوج سٌدة ثرٌة ذات 596 عاما ، فً عام 25كانت أما حنونا لدمحم ، فعاش فً بٌتها حتى بلػ – فاطمة بنت أسد - أبناءه ، لكن زوجته 
.. نسب واسع تسمى خدٌجة كان ٌعمل لدٌها أجٌرا ، كانت أمانته ورعاٌته لمالها سببا فً هذا الزواج 

 



 فًتوفى –  اإلمام الخوارزمى، و ( 157 ص / 11ج  )فً المستدرك –  هـ 405توفى فً  – ٌقول أبو عبد هللا الحاكم النٌسابورى
.. ، أن عمر خدٌجة عند زواجها بدمحم كان ٌبلػ ثمان وعشرٌن  ( 36 ص / 1)فً مقتل الحسٌن -  هـ 568

 
 البداٌة والنهاٌة فً-  هـ 774توفى فً عام –  ابن كثٌر، و ( 265 / 1ج  ) السٌرة النبوٌة فً - هـ 218 توفى فً عام – ابن هشام ٌذكر

.. خدٌجة كانت تبلػ خمسا وثالثٌن ، وقٌل خمسا وعشرٌن أم المإمنٌن ، أن  ( 360 ص / 2ج  )
 

السٌدة خدٌجة أم المإمنٌن أنه عندما توفٌت  ( 71 / 2ج  )فٌقول فً دالئل النبوة -  هـ 458توفى فً عام – أما اإلمام أبو بكر البٌهقى 
..  أنها كانت تكبر النبً بعام واحد بمعنى م ، 570 م كانت تبلػ الخمسٌن من عمرها ، أي أنها ولدت فً عام 620فً عام 

 
واحتضنت رسالة من النساء فكانت أول من آمن به من الناس  ، (ص ) خدٌجة منزلة خاصة فً قلبه حتى وفاته م المؤمنٌن كانت أل

علٌها بؤن تكون فً  (ص  )، فاستحقت بجدارة اللقب الذي أطلقه النبً  ولمدة عشر سنٌن حٌن وفاتها 610النبوة منذ نزولها فً عام 
 )تربى فً بٌت النبً .. ، وقد دام هذا الزواج ألكثر قلٌال من عقدٌن حتى توفٌت قبل الهجرة بسنتٌن ونصؾ زمانها سٌدة نساء العالمٌن 

:  ستة من األبناء والبنات وهم ترتٌبا ما ٌلً كنتٌجة لهذا الزواج المٌمون  (ص 
..   م وتوفى بعد عامٌن تقرٌبا 603 ولد فً عام :القاسم - 1
تزوجت من ابن خالتها أبى العاص بن الربٌع ، توفٌت بعد مرض فً أعقاب إسقاطها من حصان من قبل المشركٌن وهى : زٌنب - 2

 .. ( هـ 8عام  ) م 630حامل فً عام 
 م بعد نزول سورة المسد فً أبٌه وأمه ، 614 تزوجت ابن عمها عتبة بن أبى لهب وهى دون العاشرة ثم طلقها فً عام :رقٌة - 3

 ( هـ 2 ) 624تزوجها عثمان بن عفان فً نفس العام ، وهاجرت معه إلى الحبشة بعد عام وأنجبت هناك ابنها عبد هللا ، توفٌت فً عام 
.. وتوفى ابنها عبد هللا فً سن السادسة 

 تزوجت ابن عمها عتٌبة بن أبى لهب وهى دون العاشرة ولم ٌدخل بها وطلقها بعد نزول سورة المسد فً أبٌه وأمه ، :أم كلثوم - 4
..  هـ  9، لم تنجب وبقٌت معه حتى وفاتها فً عام  ( م 625 ) هـ 3تزوجها عثمان فً عام 

) ، أي بعد البعثة بخمس سنٌن  م 615، أو فً عام  (رواٌة السنة  )، أي قبل البعثة بخمس سنٌن  م 605ولدت فً عام : فاطمة  - 5
، وهى  ( هـ 11 ) م 632توفٌت فً عام  ، ، وأنجبت له خمسة أبناء ( هـ 2 ) 624، تزوجت من ابن عمها علً فً عام  (رواٌة الشٌعة 

.. وزوجها وأبناإهم سٌنصب علٌهم موضوع دراستنا 
 .. من السٌدة خدٌجة ، ولد بعد البعثة ومات وهو طفل رضٌع  (ص )  أصؽر أبناء النبً :عبد هللا - 6
 
، وقد وافقهم بعض علماء مدرسة أهل البٌت فً ذلك ،  (ص  )من الشائع فً مدرسة أهل السنة أن جمٌع األبناء المذكورٌن بالفقرة هم من صلب النبً : مالحظة  )

أي شقٌقة أم - ألن أمهم  (ص  )بٌنما ٌقول آخرون من المدرسة األخٌرة أن البنات الثالث األوائل هن أوالد شقٌقة أم المإمنٌن خدٌجة ، وقد تربٌن فً بٌت الرسول 
 .. (قد توفٌت - المإمنٌن خدٌجة 

 
: عن عروة ابن الزبٌر أنه قال ما ٌلى  ( 200 ص 2المجلد  ) فً المستدرك – هـ 405 توفى فً عام –روى الحاكم النٌسابورى 

المدٌنة خرجت ابنته زٌنب من مكة ، فؤدركها هبار بن األسود  (ص  )لما قدم رسول هللا : " أنها قالت  (خالته  )عن أم المإمنٌن عائشة " 
، " هً أفضل بناتً ، أصٌبت فً : ٌقول  (ص  )فكان رسول هللا ....، فلم ٌكد ٌطعن بعٌره برمحه حتى صرعها ، فؤلقت ما فً بطنها 

: ما حدٌث بلؽنً عنك تحدثه تنتقص فٌه حق فاطمة ، فقال عروة : ما قاله عروة ، فذهب إلٌه وقال  (زٌن العابدٌن  )فبلػ على بن الحسٌن 
وإنما كان هذا قبل : " ثم قال عروة ... وهللا ما أحب أننً بٌن المشرق والمؽرب وأنى أنتقص فاطمة حقا هو لها ، ولك أال أحدث به أبدا 

.. صحٌح على شرط الشٌخٌن : قال الحاكم " .. إدعوهم ابائهم هو أقسط عند هللا : نزول ااٌة 
 

من حلٌمة القبطٌة ، وتوفى بعد عام ونصؾ ودفن فً البقٌع  (  م630 ) هـ 8 بولده إبراهٌم فً عام  (ص) ُرزق النبً  :المالحظة األولى :  أربع مالحظات) 
 " ..لو عاش إبراهٌم لكان صدٌقا نبٌا " بالمدٌنة ، وقال النبً حٌنها 

..  فقد توفت بعده بفترة قصٌرة من وفاته  (ع  ) توفى جمٌع األوالد والبنات المذكورٌن بالقائمة فً حٌاة النبً عدا واحدة هً فاطمة الزهراء :المالحظة الثانٌة 
.. ربما ٌبٌن أن السٌدات زٌنب ورقٌة وأم كلثوم كن ربٌباته ولسن من صلبه ... " أدعوهم ابائهم : إنما كان هذا قبل نزول ااٌة "  قول عروة :المالحظة الثالثة 
، فما  (عند بعض العلماء  ) إذا أباح النبً دم هباب عند فتح مكة ولو كان متعلقا بؤستار الكعبة لما فعل من إسقاطه للسٌدة زٌنب وهى ربٌبته :المالحظة الرابعة 

( .. بالنا بمن هجم على ابنته فاطمة والتً هً من صلبه وسٌدة نساء العالمٌن والجدة الثانٌة للعترة النبوٌة الطاهرة  

 ( م 599 مارس 17 )هـ  .  ق 23 رجب 13ولدا ٌدعى علٌا فً  (بنت عم أبى طالب  )ولدت فاطمة بنت أسد بن هاشم بنت عبد مناف 



  ..هذا المكان المقدس ؼٌره ، ولم ٌطلق اسمه على أحد قبله بجوؾ الكعبة ، ولم ٌولد قبله أو بعده بأنباء على أنها وضعته تواترت ، 

 هـ ، وهى ثانً امرأة فً اإلسالم بعد السٌدة خدٌجة والحادٌة عشر فً قائمة 4 عاما فً 17 لمدة (ص )  التً ربت النبً تقٌةت هذه السٌدة اليتوؾ: مالحظة  )
: "  الممتحنة آٌةأنها أول امرأة باٌعت الرسول عندما نزلت  ( 5ص  )فً مقاتل الطالبٌٌن –  هـ 356توفى فً – المسلمٌن األوائل ، وٌروى أبو الفرج األصفهانً 

 .. (قبرها ونام فٌه لٌباركه وبكى علٌها كثٌرا ألنه كان ٌلقبها بؤمه  ب فً ثٌابه ونزل(ص ) البقٌع وكفنها النبً ب، وقد دفنت " إذا جاءك المإمنات ٌباٌعنك  

فً كفاٌة -  هـ 658توفى فً – الحافظ الكنجً الشافعً ، و ( ط مصر2 / 2 )فً مروج الذهب -  هـ 346توفى فً – ٌقول المسعودي 
 هـ ، وهو حفٌد ابن الجوزى الحنبلً 654توفى فً - ، سبط ابن الجوزى الحنفً  ( 406/407 ص 7)الطالب فً مناقب آل أبى طالب 

 )فً السٌرة النبوٌة - هـ 1044توفى فً – ، والحافظ نور الدٌن الحلبً الشافعً  (7ص  )فً تذكرة خواص األمة-  هـ597المتوفى فً 
-  والحافظ الحاكم النٌسابورى ،  ( 14ص  )فً الفصول المهمة -  هـ 855توفى فً – ، والحافظ ابن الصباغ المالكً  ( 150 ص 1

                                                                       : ما ٌلً متشابهة بصٌػ  ( 483 / 3 )فً المستدرك -  هـ 405توفى فً 
 ، ولم ٌولد قبله أو بعده ولدت أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه فً جوؾ الكعبة وقد تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد" 

 " ..مولود فً بٌت هللا الحرام سواه إكراما له بذلك ، وإجالال لمحله العظٌم 

،  ( 483 ص 3راجع المستدرك للحاكم ج  ) ، ابن عم الزبٌر ، قد ُولد فً جوؾ الكعبة أٌضا  حكٌم بن حزام أن– قبٌلة عبد العزى –قال الزبٌرٌون : مالحظة  )
راجع اإلصابة فً  ) بؽرض ضرب المنقبة التً ُحفظت على مر الزمان لإلمام علً وحده ، ومن المعروؾ أن حكٌم كان من المإلفة قلوبهم إلسالمه فً عام الفتح

 ( ..، وكان ٌحتكر الطعام قبل إسالمه  ( 349 ص 1تمٌٌز الصحابة البن حجر العسقالنً ج 

مرت مكة بعسر اقتصادي عندما كان علّى فً الخامسة من عمره ، لم ٌتمكن والده من اإلنفاق على أبنائه الثالثة بسبب تلك العسرة ، تولى 
  ًّ                                                                  ..شقٌقه العباس تربٌة جعفر ، بٌنما تولى دمحم بن عبد هللا تربٌة ابن عمه عل

:  ثم عقٌل ثم جعفر ثم علً ثم أم هانً وجمانة –النبً   ُولد فً عام الفٌل ، أي أنه كان بعمر–طالب : كان ألبى طالب أربعة أوالد وبنتان ، وهم : مالحظة  ) 
  هـ ، 571البن عساكر المتوفى فً عام  8ص  42ج وتارٌخ مدٌنة دمشق  هـ ، 405للحاكم النٌسابورى المتوفى فً عام  576ص  3ج المستدرك راجع 

                                                                                                                                                        ..( هـ 568 للخوارزمً المتوفى فً عام 46 صعلى بن أبى طالب ومناقب 

ًّ وتربى فً بٌت ابن عمه دمحم   ) مرحلة النبوة (ص ) وكان مالزما له أٌنما ذهب ، كان ٌبلػ عشر سنوات عند بلوغ النبً إذن نشأ عل
 .. وعاش معه فً البٌت النبوي بمكة عقب البعثة النبوٌة ثالثة عشر عاما ٌقاسى مرارة الحصار من مشركى قرٌش  ( م 610

:  سمعت زٌداً ـ أبً ـ ٌقول: " ما ٌلً الحسٌن بن زٌد بن علً بن الحسٌن ورد أن النبً كان ٌحمل علٌا وٌطعمه من هشٌم الطعام من فمه ، فقد قال : مالحظة  )
 البن أبى حدٌد ، المتوفى 200ص  13ج شرح نهج البالؼة راجع  "  وهو صؽٌر فً حجره، ، وٌجعلهما فً فم علً  ٌمضػ اللحمة والثمرة حتى تلٌن كان رسول

 إنه كان أحب إلٌه من بنٌه جمٌعاً وأرأؾ: "  عن العالقة بٌن النبً وعلً ما ٌلً – عم النبً – هـ ، وفى نفس المصدر السابق ونفس الصفحة قال العباس 656فً 
، إال أن ٌكون فً سفر لخدٌجة ، منذ كان طفال  ٌوماً من الدهر-  فارقه –  ما رأٌناه زاٌله،  (  وما رأٌنا أباً أبر بابن منه لعلً ، وال أبناً أطوع ألب من علً له ،ًً

 .. 

 حتى قبل أن ٌبعث للناس ، فقد وقعت تلك الحادثة وهو فً عمر الخامسة  بها دمحمىتدل حادثة الحجر األسود على عظم الحكمة التً تحل
، مفادها أن قرٌش  أرادت فً تلك السنة أن تجدد الكعبة بعد أن أصابتها  (هـ .  ق 17 م ، الموافق 605أي فً حدود عام  )والثالثٌن 

أوشكت قبٌلة بنً مخزوم ٌومها على االشتباك بالقبائل األخرى بسبب حرمانها من شرؾ المشاركة فً ..  الظروؾ الجوٌة ببعض التلؾ 
واقترح علٌهم أن تشترك القبائل  (هكذا كان ٌلقبونه قبل البعثة  )خرج علٌهم الصادق األمٌن .. بناء هذا المكان المقدس عند كل العرب 

بنو أسد ومثلهم – عبد شمس ومثلهم عتبة بن ربٌعة – بنو هاشم ومثلهم دمحم : المتناحرة معا فً رفع كل حجر ، وكانت تلك القبائل هً 
.. بنو سهم ومثلهم قٌس بن عدى – بنو مخزوم ومثلهم أبو حذٌفة بن المؽٌرة – األسود بن المطلب 

 
 مع قرٌش بنً هاشم  م ، معاناة 610البعثة فً عام 

 )فً تارٌخ األمم والملوك -  هـ 310توفى فً عام – ، والطبري  ( 173 / 1 )فً سٌرته -  هـ 218توفى فً عام – ٌروى ابن هشام 
أن القبائل اجتمعت إلقناع أبى طالب بالتخلص  ( 133 / 2 )فً سٌرة رسول هللا -  هـ 151توفى فً عام – ، وابن إسحاق  ( 27 / 2

وقد اصطحبوه معهم ،  (بن المؽٌرة شقٌق خالد بن الولٌد عمارة بن الولٌد  )من أبن أخٌه وإعطائه بدال منه شابا من أجمل شباب قرٌش 
 : ٌلً أذى ، وقد أطلق لسانه الشعري فً قصائد كان منها ما أليرفض أبو طالب العرض وتوعد بالحرب إذا تعرض ابن أخٌه 

ها وصمٌمها* إذا اجتمعت ٌوماً قرٌش لمفخر   فعبد مناؾ سرُّ



 ففً هاشٍم أشرافها وقدٌُمها* وإن حصلت أشراُؾ عبد منافها 
 هو المصطفى من سرها وكرٌُمها* وإن فخرت ٌوماً فإن دمحماً 

 علٌنا فلم تظفُر وطاشت حلومها* تداعت قرٌش ؼثها وسمٌنها  
 إذا ما ثنوا ُصْعَر الخدود نقٌمها* وكنا قدٌماً ال نقر ظالمة 

 ونضرب عن أحجارها من ٌرومها* ونحمً حماها كل ٌوم كرٌهة
 بؤكنافنا تندى وتنمى أرومها* بنا انتعش العود الذواء ، وإنما

 
 مثلث  الكفر من اآلباء الثالثة 

 ، هكذا كان أبو لهب وأبو للناسالمجتمع على أي دعوة إصالحٌة تنشد العدل والمساواة والكرامة اإلنسانٌة بمن الطبٌعً أن ٌثور السادة 
وهم األؼنٌاء والسادة فً –  والخالص منه ووأد رسالته فً مهدها ، فكانوا (ص ) جهل وأبو سفٌان رأس حربة مشتركة لمحاربة النبً 

:  ٌتابعون تحركاته فً كل مكان ٌذهب إلٌه وٌعدون الخطط للخالص منه ، وسوؾ نقدم نبذة مختصرة عن هإالء الثالثة - قرٌش 
 

 :  (عبد العزى بن عبد المطلب  )أبو لهب  * 
 كان من أؼنٌاء قرٌش وتزوج من أم جمٌل..  ، وهو أول من جاهر بالعداء للنبً(ص ) هو عبد العزى بن عبد المطلب ، العم السابع للنبً 

أخت أبى سفٌان ، وكانت ترمى األشواك فً الطرٌق الذي ٌسٌر به النبً ، ولما قرر القرشٌون مقاطعة بنً  بنت حرب بنت أبى أمٌة ،
 كان له ثالثة أبناء هم ترتٌبا عتبة ، معتب ،هاشم وإخراجهم من مكة إلى شعابها بقى أبو لهب مع القرشٌٌن متضامنا معهم ضد بنً هاشم 

 .. قصة زواج رقٌة وأم كلثوم من عتبة وعتٌبة هذا الفصل، وعتٌبة ، وقد ذكرنا فً 
 

وقؾ المإرخون كثٌرا أمام األسباب الحقٌقة التً دفعت أبا لهب إلعالن العداء والحرب على ابن شقٌقه ، لقد خالؾ وحده األعراؾ التً 
: ضربت بجذورها فً عادت بنً هاشم والعرب وانحاز بثقله إلى جانب أعداء ابن شقٌقه ، لكن رواٌة البالذرى ربما تكشؾ عن ذلك 

 
: ما ٌلً  ( 131 ص 1ج  )نساب األشراؾ فً أ-  هـ 297 توفى فً عام – روى البالذرى

ٌضرب  صدره،وجعل ، وقعد على  لهبأبو طالب كالم فصرعه أبًوبٌن  ووقع بٌنه ،( ص)  لهب احد الذٌن ٌإذون رسول ااّ أبوكان " 
فجعل ٌضرب  ، صدره ، وقعد أبو طالب علىاألرض ، فضرب به   لهبأبًبضبعً   اخذأن لم ٌتمالك (ص) ، فلما رآه رسول ااّ  وجهه
 " .. أبدا؟ واّا ال ٌحبك قلبً  ، فلم فعلت هذا فً عمك وأناهو عمك  :دمحم  لهب لأبو، فقال  وجهه

 
لمقاتلة ابن أخٌه فً المدٌنة ، لكنه استؤجر  ( م 624 مارس 13 هـ الموافق 2 رمضان 17) منع المرض أبا لهب للخروج ٌوم بدر 

 .. العاص بن هشام بن المؽٌرة لٌخرج بدال منه ودفع له أربعة آالؾ درهم 
 القرشٌون االقتراب منه عند مرضه ، ولما مات فخشًمات أبو لهب بعد سبعة أٌام من موقعة بدر ، وقٌل أن الطاعون قد ضرب جسده ، 

 فحفروا حفرة بجوارها ودفعوها بقضٌب حتى سقطت ،لم ٌتمكنوا من االقتراب منه لدفنه ؾتُرك لثالثة أٌام حتى انبعث رائحة كرٌهة منه 
.. داخل الحفرة ثم رموا حجارة فٌها من بعٌد حتى امتألت 

 
وزوجته بالبقاء فً النار   لهبابحد ذاتها ، فقد توعدت أبقرآنٌة  بعشر سنٌن هً معجزة ة أبى لهبٌرى المإرخون بؤن سورة المسد التً نزلت قبل وفا: مالحظة  )

 .. ( لنسؾ مصداقٌة القرآن من أساسها-  اإلسالم كما فعل أبو سفٌان  أو حتى ادعى- ، ولو أسلم أبو لهب

 
 :  (عمرو بن هشام  )أبو جهل * 

عمرو بن هشام المخزومً القرشً الكنانً ، كان سٌدا من سادات قرٌش وٌنتمً إلى قبٌلة بنً مخزوم ، كنٌته أبا الحكم ، وأطلق هو 
.. لسرعة ؼضبه ، وكان أبوه هشام بن المؽٌرة سٌد بنً مخزوم من كنانة فً حرب الفجار " أبى جهل " الولٌد بن المؽٌرة علٌه اسم 

كان ضمن أشد المعادٌن للنبً ، وهو أول من قام بمحاولة فردٌة الؼتٌال النبً برمً حجر على رأسه أثناء الصالة ، لكن هللا أنزل الرعب 
من فضة ،  مائة ناقة حمراء وسوداء وألؾ أوقٌة فً قلبه فً اللحظات األخٌرة ، وهو أٌضا أول من وضع مكافؤة لقتل النبً ، وكانت من

وهو أٌضا أول من وضع خطة الخالص من النبً فً لٌلة الهجرة بعصابة األربعٌن التً مثلت كل القبائل ، وهو أول من قتل المسلمٌن 
إذا كان فً بنً هاشم السقاٌة : كان حاقدا لوجود النبوة فً بنً هاشم ، وكان ٌقول ..  سمٌة وزوجها عمار على ٌدٌه استشهادفكان 

 ..فٌهم النبوة فؤي شًء لبنً مخزوم ؟ والرفادة والمشورة ثم تكون
تزعم أبو جهل حصار بنً هاشم ورفض كل  .. (األخٌر أسلم  )زرارة وقد قتل بالٌمن ، وتممً ، وعكرمة : كان له ثالثة أوالد 



 ..الوساطات إلٌقافه ، وكان قائدا لقوات قرٌش ٌوم بدر وقتل على ٌد عبد هللا بن مسعود 
 

  :(صخر بن حرب  )أبو سفٌان * 
، قُتل له ستة من بنً  (أي قبل عام الفٌل بعشر سنوات  )م  561 صخر بن حرب بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ ، ولد فً عام هو

عبد شمس فً بدر منهم ابنه حنظلة ، وشقٌق أبى لهب ، وشقٌق زوجته هند ، ورابعهم عمها ، فؤقسم أال ٌلمس رأسه ماء من جنابة حتى 
  .. (الخندق  )وكذلك الثالثة  (أحد  )ٌؽزو النبً ، فقاد المشركٌن فً المعركة الثانٌة فً اإلسالم 

 بالشجرة (ص )  ٌوم الفتح مضطرٌن ومكرهٌن إلنقاذ حٌاتهم ، وهم بذلك ٌُعدون من الطلقاء ، سماهم النبً ئهأبناأبو سفٌان مع أسلم 
 القادمة فهم مسئولون عن إلحاق أفدح الكوارث باإلسالم ، وأٌدٌهم ملطخة بدماء عشرات فصولالملعونة فً القرآن ، وكما سنذكر فً ال

األلوؾ من المسلمٌن والعترة النبوٌة ، وهم من قّسم وحدة المسلمٌن وعطل الرسالة الربانٌة على األرض ، وبٌنهم وبٌن المهدي سٌكون 
.. على األرض اللقاء األخٌر للحسم 

 
كان مثلث الكفر ٌضم فً عدده قبل اإلسالم الولٌد بن المؽٌرة وأمٌة بن خلؾ ، وصفوان بن خلؾ ، والحكم بن العاص ، وحكٌم بن حزام وأبوه خوٌلد : مالحظة  )

وقد أعاد األحٌاء منه تجمٌع أنفسهم .. ، وعبد هللا بن أبى ربٌعة وؼٌرهم الكثٌر من القادة  (كانت زوجته هً األسٌرة الوحٌدة فً بدر لدى المسلمٌن  )بن حزام 
، وعمرو بن العاص ،  (صاحب بٌوت الدعارة فً مكة  )بإسالمهم مضطرٌن عند فتح مكة إلنقاذ رقابهم ، ثم قاموا بتوسٌع التجمع ، فضم إلٌه عبد هللا بن جدعان 

..  والمؽٌرة بن شعبة ، وآخرٌن معهم شكلوا جمٌعا حلفا خفٌا قوٌا لضرب اإلسالم من الداخل
بدأت بشائر هذا التجمع فً الظهور فً عهد أبى بكر وتحت حماٌة عمر ، فالمتؤمل فً قائمة األسماء التً هجمت على بٌت الزهراء ٌجد أن أؼلبهم من هذا التجمع 

 –، ثم اتخذ هذا التجمع شكال رسمٌا مع تولى عمر الخالفة حٌن تسلم الكثٌر من أعضائه مناصب عدٌدة ، ووصل هذا التجمع الشٌطانً إلى قمته فً عهد معاوٌة 
 ..  (بقتل أهل البٌت وتزٌٌؾ الحدٌث النبوي لصالحهم - ومن خلفه من األموٌٌن 

 
: قبل الهجرة  (ص  )أخطر القبائل على النبً 

 :عن أبى سعٌد الخدرى أنه قال ما ٌلً  ( 487 ص 4ج  )فً المستدرك  - هـ 405 توفى فً عام –قال الحاكم 
"  أشدّ قومنا لنا بؽضاً بنو أمٌة وبنو المؽٌرة وبنو مخزوم ، وإنّ  إّن أهل بٌتً سٌلقون من بعدي من أمتً قتالً وتشرٌداً "  :قال رسول هللا " 

 " ..صحٌح اإلسناد هذا حدٌث:  الحاكم فً الهامش ، قال
 

فً حلٌة -  هـ 430 توفى فً عام –، وأبو نعٌم  ( 361 ص 30 ج )فً تارٌخ مدٌنة دمشق - هـ  571توفى فً عام  – قال ابن عساكر
 : ٌلًعن قٌس بن أبى حازم أنه قال ما  ( 359 ص 8ج  )األولٌاء وطبقات األصفٌاء 

 أما بنو مؽٌرة فقد أهلكهم،  مؽٌرة وبنً أمٌة ، بنًلعن هللا األفجرٌن من قرٌش  أال: سمعت على بن أبى طالب على منبر الكوفة ٌقول " 
النسمة لو كان الملك من وراء الجبال لٌثبوا علٌه حتى   فلق الحبة وبرأوالذيأما ، وأما بنو أمٌة فهٌهات هٌهات ، هللا بالسٌؾ ٌوم بدر 

" .. ٌصلوا 
 

حدٌث رقم  )  هـ  فً المستدرك405 توفى فً عام –، والحاكم  ( 7364 )فً مسنده -  هـ 307 توفى فً عام – قال أبو ٌعلى الموصلً
 :، عن أبى برزة األسلمى أنه قال ما ٌلً  ( 8591

 " .. ، ولم ٌخرجاه حدٌث صحٌح علً شرط الشٌخٌن هذا:  الحاكم ، قال " رسول هللا بنو أمٌة وبنو حنٌفة وثقٌؾ كان أبؽض األحٌاء إلً" 
 

،  ( 6672حدٌث رقم ) ، أبو ٌعلى الموصلً فً مسنده  ( 2825حدٌث رقم  )فً دالئل النبوة -  هـ 458 توفى فً عام –قال البٌهقى 
 هـ فً 852 توفى فً عام –، وابن حجر العسقالنً  ( 264 ص 6ج  )فً البداٌة والنهاٌة -  هـ 774توفى فً عام - وابن كثٌر 

عن عبد هللا بن  ( 199 ص 14ج  )فً كنز العمال -  هـ 975 توفى فً عام –، والمتقى الهندي  ( 4589حدٌث رقم  )المطالب العالٌة 
: الزبٌر أنه قال ما ٌلً 

أمٌة وبنو  وشر قبائل العرب بنو كذاباً ، منهم مسٌلمة والعنسً والمختار ، ال تقوم الساعة حتى ٌخرج ثالثون (ص  )قال رسول هللا " 
  " ..حنٌفة ، وثقٌؾ

 
 :  (قرٌش  )قبٌلة بنً أمٌة 

 – صفوان بن أمٌة –عقبة بن معٌط - الحكم بن العاص - سعٌد بن العاص - بن حرب   (أبو سفٌان  )صخر : وأركان الكراهٌة بها هم 
- ..  أمٌة بن خلؾ – (بن العاص  )عمرو بن النابؽة  - (والد عمرو  )العاص بن وائل 

 



 :  (قرٌش  )قبٌلة بنً المغٌرة 
أبو جهل ، عمرو بن  -  (والد خالد والعظٌم الثانً للقرٌتٌن  )الولٌد بن المؽٌرة : هم فرع من قبٌلة بنً مخزوم ، وأركان الكراهٌة بها هم 
 ..  (كان عمر بن الخطاب وأمه ٌعمالن كجواري عنده  )هشام بن المؽٌرة المخزومً ، وهو عم الولٌد بن المؽٌرة 

 
 :  (الطائف  )قبٌلة ثقٌف 

.. األخنس بن شرٌق بن عمرو  - (عظٌم القرٌتٌن  )عروة بن مسعود الثقفً : وأركان الكراهٌة بها هم 
 

: زعامات من قبائل أخرى 
 ..  (عبد الدار  )النضر بن الحارث  - (بنً هاشم  )أبو لهب 

 
آٌات هللا فً زعامات الشرك  

 ( :  م619) ، مات قبل الهجرة بثالث سنٌن العاص بن وائل - 1
 " ..إنا أعطٌناك الكوثر فصل لربك وأنحر إن شانئك هو األبتر " : سورة الكوثر - 
 " .. تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي نُىِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقيًّا : " (رفض إعطاء رجل أجره وقال له سؤعطٌك فً الجنة  ) 63رقم  سورة مرٌم - 
كال سنكتب ما *  اطلع الؽٌب أم اتخذ عند هللا عهدا  * كفر بآٌاتنا وقال ألوتٌن ماال وولداالذيأفرأٌت :"  80 إلى 77رقم سورة مرٌم - 

 "..ونرثه ما ٌقول وٌؤتٌنا فردا * ٌقول ونمد له من العذاب مدا 
 
: آٌات نزلت فً جماعة كان هو منهم - 2

ًَ األْمُر ثُمَّ الَ ٌُنَظُرونَ  : " 8سورة األنعام آٌة -   ِه َملٌَك َولَْو أَنَزْلنَا َملًَكا لَّقُِض ٌْ  " .. َوقَالُواْ لَْوال أُنِزَل َعلَ
 " .. فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم ِإن لَّْم ٌُْإِمنُوا ِبَهذَا اْلَحِدٌِث أََسفًا : " 6سورة الكهؾ آٌة رقم - 
 " .. َوقَالُواْ لَن نُّْإِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األَْرِض ٌَنبُوًعا : " 90سراء آٌة رقم إلسورة ا- 
ٌْنَاَك اْلُمْستَْهِزِئٌنَ  : " 95سورة الحجرات آٌة رقم -   " .. ِإنَّا َكفَ
  
دعوه فإنه رجل أبتر ال عقب له فإذا هلك : " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان العاص بن وائل إذا ذكر: "  سٌرته فًهو والد عمرو بن العاص ، قال ابن إسحاق : مالحظة  )

 " .. ( .. السورة هذه هللا تعالى ، فؤنزل"انقطع ذكره 

 
 ( :  م624)  هـ 2، قتل فً بدر آٌات نزلت فً عقبة بن معٌط - 3

لقد   خلٌال الرسول سبٌال  ٌا وٌلتى لٌتنً لم اتخذ فالنا ٌوم ٌعض الظالم على ٌدٌه ٌقول ٌا لٌتنً اتخذت معو : " 28 / 27سورة الفرقان 
 " ..وكان الشٌطان لإلنسان خذوال  جاءنً أضلنً عن الذكر بعد اذ

 
كان من وجهاء قرٌش ، أسلم ونطق الشهادتٌن ، ولما علم صدٌقه أمٌة بن خلؾ بذلك قاطعه ، اختار عقبة الصداقة مع أمٌة على اإلسالم ، لكن أمٌة : مالحظة  )

طلب شٌئا آخر كً ٌعٌد صداقته إلٌه وهو أن ٌبصق عقبة فً وجه النبً إذا رآه ، وقد فعل عقبة ، توعده النبً عندما فعل ذلك بالقتل إذا خرج من مكة ، وقع عقبة 
ومن هذه اللحظة عُرؾ .. النار  : (ص  )، فرد علٌه النبً ! ٌا دمحم ، َمْن للصبٌة ؟: استنجد أثناء قتله بالنبً وقال .. أسٌرا ٌوم بدر وقتل على ٌد علً بن أبى طالب 

  ( .. 74 ص 2 ، والكامل فً التارٌخ البن األثٌر ج 459 ص 2 راجع تارٌخ األمم والملوك للطبري ج –" صبٌة النار " ما أطلق علٌه بـ 

 
:  ( م 680 ) هـ 61بن معٌط ، توفى فى عام ٌات نزلت فً ابنه الولٌد بن عقبة آ- 4

" ..   أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم فاسق بنبؤ فتبٌنوا أن تصٌبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمٌنٌا : " 6سورة الحجرات آٌة رقم 
 
 راجع العواصم من القواصم –أسلم ٌوم الفتح عندما كان صبٌا ، مسح النبً ٌومها على رإوس الصبٌة الذٌن أسلموا إال هو وأمثاله من صبٌة النار : مالحظة  )

واله أخوه ؼٌر الشقٌق عثمان بعد إسالمه والٌا على الكوفة ، ورؼم ذلك كان ٌشرب الخمر وصلى بالناس هناك الفجر أربع ،  .. 102ألبى بكر بن العربً ص 
 من سورة 18، فنزلت آٌة " أسكت ، إنما أنت فاسق : " أنا أفصح منك لسانا وأحد منك سنانا وأمأل للكتٌبة منك ، فقال له علً : تحدى علً بن أبى طالب وقال له 

فً خالفته ثمانٌن  (ع  )جلده اإلمام على ..  ، تفسٌر القرطبً ألٌة السجدة 129 ص 21 راجع تفسٌر الطبري ج –" أفمن كان فاسقا كمن كان مإمنا : " السجدة 
  ..(.. الستمراره فً شرب الخمر 

 
: آٌات نزلت فً قرٌش وثقٌف-  5

" .. وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القرٌتٌن عظٌم  : " 31سورة الزخرؾ رقم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1


 
:  ( م624  ) هـ 2 توفى فً عام  ،جهلآٌات نزلت فً عمرو بن هشام المخزومى ، أبى - 6
وال تسبوا الذٌن ٌدعون من دون هللا فٌسبوا هللا عدوا بؽٌر علم كذلك زٌنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم  : " 107سورة األنعام آٌة رقم - 

" ..  مرجعهم فٌنبئهم بما كانوا ٌفعلون 
" .. إن شجرة الزقوم طعام األثٌم كالمهل ٌؽلى فً البطون   : " 45 / 43سورة الدخان آٌة رقم - 
 
 : ( م 622 )  عاما95 مات بعد ثالثة أشهر من الهجرة عن ،آٌات نزلت فً الولٌد بن المغٌرة - 7
أن  ٌطمع ثم- ومهدت له تمهٌدا - وبنٌن شهودا - ماال ممدودا  وجعلت له-  ذرنً ومن خلقت وحٌدا  : "25 /11سورة المدثر آٌة رقم  - 

 ثم أدبر- ثم عبس وبسر - ثم نظر - ثم قتل كٌؾ قدر - فقتل كٌؾ قدر - فكر وقدر  إنه- صعودا  سؤرهقه- أزٌد  كال انه كان اٌاتنا عنٌدا 
" .. سؤصلٌه سقر - إن هذا إال قول البشر - فقال إن هذا إال سحر ٌإثر - واستكبر 

" .. وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القرٌتٌن عظٌم  : " 31سورة الزخرؾ آٌة رقم - 
 
 :  ( م634)  هـ فً أول خالفة عمر 13، توفى فً عام آٌات نزلت فً األخنس بن شرٌق - 8
" .. ومن الناس من ٌعجبك قوله فً الحٌاة الدنٌا وٌشهد هللا على ما فً قلبه وهو ألد الخصام : " سورة آٌة - 
 .. "عتل بعد ذلك زنٌم * مناع للخٌر معتد أثٌم * هماز مشاء بنمٌم * مهٌن ال تطع كل حالؾ و: "  13 حتى 10آٌة نون سورة - 
" ..  لٌستخفوا منه أاَل إِنَُّهم يَثنىَن ُصدوَرُهم : " 5 آٌة رقم دسورة هو- 
 
 فً السٌرة عنه أنه كان حلٌؾ بنً زهرة ، وكان من أشراؾ القوم وممن ٌُستمع منه ، فكان ٌصٌب من إسحاقأسلم ٌوم الفتح مضطرا ، قال ابن : مالحظة  )

 ..  (رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌرد علٌه ، وكان وضٌع النسب ، وألن هللا ال ٌعٌب أحدا فً نسبه فقد نعته بزنٌم لٌعرفه القوم 

 
 .. (األسود بن المطلب – أمٌة بن خلف – العاص بن وائل – الولٌد بن المغٌرة  )آٌات نزلت فً جماعة - 9
" .. قل ٌا أٌها الكافرون ، إلى آخر السورة : " كل سورة الكافرون - 
 

 : منهم الولٌد ٌن المغٌرةآٌات نزلت فً جماعة - 10
إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هإالء آلهة ما وردوها وكال فٌها خالدون  : " 100 / 98سورة األنبٌاء 

" .. لهم فٌها زفٌر وهم فٌها ال ٌسمعون  
 

: ( م 624 ) هـ 2  فً عام مات بعد أٌام من غزوة بدر،عبد العزى عبد المطلب ، أبو لهب آٌات نزلت فً - 11
" .. تبت ٌد أبى لهب وتب حتى آخر السورة : " سورة المسد 

 
 : ( م 624 ) هـ 2، قتل فً بدر آٌات نزلت فً النضر بن الحارث - 12
ٌضله وٌهدٌه  نه من تواله فانهأكل شٌطان مرٌد كتب علٌه  علم وٌتبع ومن الناس من ٌجادل فً اّا بؽٌر : " 43سورة الحج آٌة رقم - 

 " .. عذاب السعٌر إلى
السموات  السر فً فهً تملى علٌه بكرة وأصٌال قل أنزله الذي ٌعلم األولٌن اكتتبها وقالوا أساطٌر : " 6 / 5سورة الفرقان آٌة رقم - 

 " .. واألرض إنه كان ؼفورا رحٌما
" .. ٌسؤلونك عن الساعة أٌان مرساها  : " 187سورة األعراؾ رقم - 
" .. سؤل سائل بعذاب واقع  : " 1سورة المعارج آٌة رقم - 
اال نفورا  زادهم نذٌر لٌكونن أهدى من إحدى األمم فلما جاءهم نذٌر ما لئن جاءهم وأقسموا باّا جهد أٌمانهم : " 43 / 42سورة فاطر - 

 " .. استكبارا فً األرض
لهم عذاب مهٌن  أولئك الحدٌث لٌضل عن سبٌل اّا بؽٌر علم وٌتخذها هزوا ومن الناس من ٌشتري لهو : " 76سورة لقمان آٌة رقم - 

 " .. ٌسمعها كان فً أذنٌه وقرا فبشره بعذاب الٌم كان لم وإذا تتلى علٌه آٌاتنا ولى مستكبرا
الذي أنشاها أول مرة وهو بكل  ٌحٌٌها مثال ونسً خلقه قال من ٌحًٌ العظام وهً رمٌم قل وضرب لنا : " 80 / 78سورة ٌس آٌة - 

 " ..  من الشجر األخضر نارا فإذا انتم منه توقدون لكم خلق علٌم الذي جعل
" .. أال إنهم من إفكهم لٌقولون ولد هللا وإنهم لكاذبون   : " 151سورة الصافات آٌة رقم - 



 أذنٌه وقرا فبشره فًوٌل لكل أفاك أثٌم ٌسمع آٌات هللا تتلى علٌه ثم ٌصر مستكبرا كؤن لم ٌسمعها كؤن  : " 8 / 7سورة الجاثٌة رقم - 
 " ..بعذاب ألٌم 

 
من قرآن مجٌد ، فكان  (ص  )كان النضر بن الحارث من صنادٌد الكفر ، رحل إلى الفرس لٌؤتً بؤساطٌر لعلها تقؾ فً مواجهة ما أتى به النبً : مالحظة  )

 .. (ٌتحدى بقصصه التً جاء بها من الفرس النبً كلما جلس بٌن الناس لٌدعوهم إلى اإلسالم ، وقد قتل على ٌد على بن أبى طالب ضمن األسرى 

 
 ( :  م636)  هـ 15، توفى فً عام آٌات نزلت فً عبد هللا بن الزبعرى - 13
ٌعلم ما بٌن – ال ٌسبقونه بالقول وهم بؤمره ٌعملون – وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون  : " 26سورة األنبٌاء آٌة رقم - 

ومن ٌقل منهم إنً إله من دونه فلك نجزٌه جهنم كذلك نجزى – أٌدٌهم ما خلفهم وال ٌشفعون إال لم ارتضى وهم من خشٌته مشفقون 
" .. الظالمٌن 

إن الذٌن سبقت لهم منا الحسنى أولئك كانوا عنها مبعدون ال ٌسمعون حسٌسها وهم فٌما اشتهت : " 102 / 101سورة األنبٌاء آٌة - 
" .. أنفسهم خالدون 

وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون .... ولما ضرب ؼبن مرٌم مثال إذا قومك منه ٌصدون  : " 61 / 57سورة الزخرؾ آٌة رقم - 
 " ..هذا صراط مستقٌم 

 
أسلم ٌوم الفتح  قرٌش ، فًوكان شاعرا كبٌرا له مكانة معروفة  (ص  )كان عبد هللا بن الزبعرى من أشد خصوم النبً  :المالحظة األولى  : اتمالحظثالث ) 

 هو صاحب قصٌدة الشماتة فً المسلمٌن ٌوم هزٌمتهم فً أحد ،  (ص  )مضطرا وقال من الشعر الكثٌر معتذرا للنبً 
 لٌت أشٌاخً ببــدر شهـــــــدوا     جزع الخزرج من وقـــع األســـــل 
 ألهلــــوا واستهـــلـــــــوا فرحـــــا     ثم قالــوا ٌـــا ٌزٌــــــد ال تشــل 
ــت بقبـــاٍء طرقهــــــــا         واستحرَّ القتل فً عبد األشل   حٌــن حلَـّ
 قد قتلنا الضعؾ من ساداتهم              وعدلنا بٌـــن بـــدر فــاعتـــدل 

ًٌ نــزل  لـعـبــــت هــاشــــُم بالملــك فــــال     خبــــٌر جــاء وال وحـــ
 لست مـــن خندؾ إن لــم أنتــقم   مــن بنً أحـــمد مـــا كان فــــعل 

، وكان لى دمشق إمع رأس اإلمام الحسٌن كاشفات زٌد بن معاوٌة عندما أحضر سباٌا بٌت النبوة يذات القصٌدة التً رددها  األبٌات السابقة هً :المالحظة الثانٌة 
.. ٌضرب بقضٌب حدٌدي فً ٌده الرأس الشرٌفة وٌنشد تلك البٌات السابقة 

 شرب خمر أي )طبح أحضرت الولٌد بن ٌزٌد وعنده ندماإه وقد : قال الفرزدق "  : ٌلًما  ( 337 / 6 ) والملوك مم تارٌخ األفً  ذكر الطبري:المالحظة الثالثة 
 ؼنه وإال جدعُت لهواتك: فقال! ال أؼنً هذا ٌا أمٌر المإمنٌن : ابن عائشة فقال  ، لٌت أشٌاخً ببدر شهدوا: تؽنى بشعر ابن الزبعرى :  فقال البن عائشة (الصباح 

  ..  "أحسنت وهللا إنه لعلى دٌن ابن الزبعرى ٌوم قال هذا الشعر: قال فؽناه ، فقال  !
بكفر ٌزٌد وجواز لعنه عندما قال هذه األبٌات ، وربما - وجمٌعهم من أعالم أهل السنة القدامى - بن الجوزي والتفتازانً وجالل الدٌن السٌوطً على أٌة حال أفتى 

  ( .. ..أكثر جرما مما قاله - بقتل الحسٌن وآل البٌت وأصحابهم – ٌرى القارئ الكرٌم أن ما أقدم علٌه ٌزٌد 

 
 ( :  م624 ) هـ 2 فً عام  قتل فً بدر،آٌات نزلت فً أمٌة بن خلف  – 14

" .. إلى آخر السورة .. وٌل لكل همزة لمزة :  " سورة الهمزة 
 

 : ( م 625 ) هـ 3فً عام  قتل فً أحد ،آٌات نزلت فً أبى بن خلف - 15
" .. وقال من ٌحٌى العظام وهى رمٌم " 
 

.. فً الحلقة القادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث ، فإلى لقاء 
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