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 )١(إنشاء املربة وأهدافها  
ًتأسست يف دولة الكويـت طبقـا ألحكـام القـوانني الـصادرة يف شـأن األنديـة 

هلا مـربة أطلـق عليهـا اسـم ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة 
 .، مقرها مدينة الكويت))مربة اآلل واألصحاب((

وقــد تــم إشــهارها بموجــب قــرار وزيــر الــشؤون االجتامعيــة والعمــل رقــم 
م وقد سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الـشؤون ٢٨/٢٠٠٥

 .كويت بني املربات اخلريية يف ال٢٣االجتامعية والعمل حتت رقم 
 :أهداف املربة 

) الـصحابة(األطهار واألصـحاب ) آل البيت( العمل عىل غرس حمبة اآلل - ١
 .األخيار يف نفوس املسلمني

ً نرش العلوم الرشعية بني أفراد املجتمع وخصوصا تلك املتعلقة برتاث اآلل - ٢
 .واألصحاب من عبادات ومعامالت

 به مـن خـدمات جليلـة لنـرصة  التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا- ٣
 .اإلسالم، والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة

 دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائح املجتمع من خـالل جتليـة - ٤
بعض املفاهيم اخلاطئة التـي رسـخت يف نفـوس بعـض املـسلمني عـن أهـل البيـت 

 .ألخياراألطهار والصحابة ا

                                                                                                                         

 .ًحرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل) ١(
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 من بركات هذا الكتاب

 إنه أول كتيب تصدره املربة، وقد مجع بني دفتيه سـرية مـن ينطبـق -
 ، فقد مجع محزة ريض اهللا عنه »اآلل واألصحاب«عليه شطري اسم املربة 

 .الصحبة والنسب بني رشيف
العزيـز   إنه من مظاهر الرب والتقوى التي أمرنـا اهللا تعـاىل يف كتابـه-

 .يهابالتعاون عل
 ان حتريره وطباعته مظهر من مظـاهر تعبـدنا هللا تعـاىل مـن خـالل -

 .الثناء واملحبة لآلل واألصحاب
لـه خـري   إنه يقدم حقائق وعرب قد يقرأها البعض ألول مرة لتمثـل-

 .ً ونموذجاقدوةزاد من أفضل القرون 
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 محزة بن عبداملطلب  
  .)١()) سيد الشهداء محزة بن عبداملطلب  : ((  صقال رسول اهللا

جالت تارخيها عن رجـال ونـساء كانت األمم وال تزال تبحث يف س
ًمن أبنائها ليشكلوا هلا إرثا حـضاريا تفـاخر بـه األمـم، ويكونـوا قـدوة  ً

 قصب الـسبق صوصورة مرشقة ألجياهلا املتعاقبة، وقد كان ألمة حممد 
يف هذا املضامر إذ قدمت للبرشية نـامذج صـنعها اإليـامن وحـب لقـاء اهللا 

هم صـفوة اخللـق بعـد األنبيـاء فكانت هذه النامذج من الرجال والنساء 
واألنـصار الـذين قـال اهللا تعـاىل  والرسل، فهم السابقون من املهـاجرين

 : فيهم                     

                          

               )ـــاذ . )٢ ـــدأ اخت ومب
 باختـاذ صالقدوة احلسنة هو مبدأ قرآين حيث أمر اهللا عز وجل رسـوله 

 : من سبقه من األنبياء والرسل قدوة له، قال تعـاىل        

                                                                                                                         

 ) .٣١٥٨(اجلامع الصغري  ، وصحيح)٣٧٤(سلسلة األحاديث الصحيحة ) ١(
  .١٠٠سورة التوبة آية ) ٢(
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    )١(. 
إن األمة اإلسـالمية اليـوم وهـي متـر بأشـد حاالهتـا مـن الـضعف 
واملحاربة من أعداء اهللا تعاىل هلـي يف أمـس احلاجـة إىل اسـتلهام القـدوة 

 عىل خطى أولئك األوائل من املؤمنني الصادقني حتى يعلـم كـل والسري
ًفرد فيها أن له عمقا حضاريا وتارخييا وإنسانيا مرشفا فال حيـط مـن قـدر  ً ً ً ً َّ ٍ

أمام أعداء اهللا وأعداء رسوله، بل يقف أمامهم ويطلقهـا مدويـةأنا  نفسه
  :أنا حفيد محزة بن عبداملطلب  حفيد الصحابة،
  ص وأسد رسوله أسد اهللا تعاىل

ِّعندما نريد أن نقسم أصحاب رسـول اهللا  َ  إىل طبقـات بحـسب صُ
مكة وقبـل اهلجـرة يـأتون يف  قدم إسالمهم فسنجد أن أوائل املسلمني يف

مـن األمـم  ًاملقدمة، ويف هذه الطبقة نجد رجال لـو كـان يف تـراث غرينـا
 .لكانت سريته فيهم أقرب إىل حكاية األساطري منها إىل الواقع

إنه محزة بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بـن كـالب 
هالة بنت وهيب وهي ابنة عم آمنة بنـت : وأمه: بن مرة، وكنيته أبو عامرة

                                                                                                                         

  .٩٠سورة األنعام آية ) ١(
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فهـو . أم الـزبري  ، وهو شقيق صفية بنت عبـداملطلبصوهب أم النبي  
 وأخوه من الرضاعة أرضعتهام ثويبـة مـوالة أيب هلـب، صعم الرسول 

  .)١( بسنتنيصرسول اهللا وكان أسن من 
 وقرابته منـه ونـشأهتام يف صوكان لتقارب سنه مع سن رسول اهللا 

ٍبيت واحد أن كان محزة أقرب أعامم رسول اهللا إىل قلبه حتى إنه دخل مع ٍ 
رسول اهللا قبل أن ينزل عليه الوحي إىل بيـت خويلـد بـن أسـد ليخطـب 

 . )٢(صأخيه حممد  ابنته خدجية البن
 هنشأته وإسالم

 ، فال نعرف ُمل حيدثنا التاريخ بيشء يعتد به عن نشأة أسد اهللا محزة 
كبـري مـن  ًعنه أكثر مما جاء يف خرب إسالمه من كونـه رجـال عـىل جانـب

ّالشجاعة، وحب حلياة الفروسية والصيد، وأن حضوره يف جمتمع الـسادة 
 .ُأمر ال يغفل جانبه  من قريش

 الـسنة الـسادسة مـن البعثـة جاء يف خرب إسالم محزة وكـان ذلـك يف
َّالنبوية الرشيفة أن أباجهل بن هشام مر برسول اهللا  َ  وهو جالس عند صَّ

َالصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتـضعيف  َ َُ َ ُ َِّ َ َ
                                                                                                                         

 .ترصف ، ب٢/٣٦أسد الغابة ) ١(
  .١/٥٩سرية ابن اسحق ) ٢(
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ٌ ومـوالة لعبـداهللا بـن جـدعان التيمـي يف صيكلمه رسـول اهللا  له فلم َ ْ ََ

ذلك ثم انرصف عنه، فعمد إىل نادي قريش تسمع  مسكن هلا فوق الصفا
ًعبداملطلب أن أقبل متوشحا  عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث محزة بن

ٍقوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه وخيـرج لـه، ٍ وكـان  ً
إذا رجع من قنصه مل يصل إىل أهله حتى يطوف بالكعبـة وكـان إذا فعـل 

قف وسلم وحتدث معهم وكـان أعـز ٍذلك مل يمر عىل ناد من قريش إال و
 ورجع إىل صباملوالة وقد قام رسول اهللا  قريش وأشدها شكيمة فلام مر

َيا أبا عامرة: بيته قالت َ َ ًلو رأيت ما لقي ابن أخيـك حممـد آنفـا؟ قبـل أن ! ُ
 بن هشام، وجده ها هنا جالسا فسبه وآذاه وبلغ منـه )١(تأيت من أيب احلكم

 يكلمه حممد، قال فاحتمل محـزة الغـضب ملـا ما يكره ثم انرصف عنه ومل
ًأراد اهللا به من كرامته، فخرج رسيعا ال يقف عىل أحد كام كان يصنع يريد 
َالطواف بالكعبة معدا أليب جهل إذا لقيه أن يقع بـه، فلـام دخـل املـسجد  َ ً ّ ِ ُ

يف القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام عىل رأسه رفـع القـوس  ًنظر إليه جالسا
ًرضبة فشجه به شجة منكرة وقالفرضبه هبا  ََّ ُ ََّ أتـشتمه وأنـا عـىل دينـه : ((َ

                                                                                                                         

 إىل أيب جهل وهـي الكنيـة صكانت هذه كنيته يف اجلاهلية ، فغريها رسول اهللا ) ١(
 .التي استخدمناها يف بداية هذه الفقرة 
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 )١(وقام رجال من بني خمـزوم )) َّأقول ما يقول فرد ذلك عيل إن استطعت 
أبا عامرة فإين واهللا لقـد  دعوا: إىل محزة لينرصوا أباجهل منه فقال أبوجهل

ًسببت ابن أخيه سبا قبيحا ً.  
َّ قـد عـز وأن محـزة صول اهللا أن رسـ فلام أسلم محزة عرفت قريش َ

  .)٢(منه   بعض ما كانوا ينالونصسيمنعه فكفوا عن رسول اهللا 
أنـت سـيد قـريش، اتبعـت هـذا :  فقـال لـهفأتى الشيطان محـزة 

َدين آبائك، للموت خري لك مما صنعت، فأقبل محزة عىل  الصابئ وتركت
 قلبـي ًكـان رشـدا فاجعـل تـصديقه يف ُما صنعت؟ اللهم إن: نفسه فقال

ًوإال فاجعل يل مما وقعـت فيـه خمرجـا، فبـات بليلـة مل يبـت بمثلهـا مـن  ُ
يـا ابـن :  فقـالصوسوسة الشيطان حتى أصبح فغدا عـىل رسـول اهللا 

ُقد وقعت يف أمر، وال أعرف املخرج منه، وإقامة مثيل عىل مـاال  أخي، إين
ُأم غي شديد؟ فحدثني حديثا، فقـد اشـتهيت ٌأدري ما هو؟ أرشد هو ً ٌ  يـا ٌ

 فـذكره ووعظـه وخوفـه صابن أخـي أن حتـدثني، فأقبـل رسـول اهللا 
شـهادة  أشـهد أنـك لـصادق: ((وبرشه، فألقى اهللا يف نفسه اإليامن فقـال

                                                                                                                         

 .ألبن أبا جهل من بني خمزوم ) ١(
 ) .٢/٣٣٤(تاريخ الطربي ) ٢(
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ْاملصدق واملعارف، فأظهر يا ابن أخي دينـك، فـواهللا مـا أحـب أن يل مـا  َ

  .)١()) فكان محزة ممن أعز اهللا به الدين السامء وأين عىل ديني األول، أظلته
 نساؤه وولده

 :ونسائه  مخسة أوالد، ثالثة ذكور وابنتان، وهاك بيان ولدهحلمزة 
وكان به يكنى، وأمه أنصاريا بنت امللة بن مالك بن عبـادة :  يعىل-١

عـامرة : من األوس، وقد أعقب محزة مـن يعـىل فولـد يعـىل مخـسة أبنـاء
فلـم يبـق ) ًمـاتوا صـغارا (ًوالفضل والزبري وعقيل وحممد درجوا مجيعـا

 .)٢( ، وليعىل صحبةعقب حلمزة 
 مل يعقب وليس له صحبة وهو أخو يعىل الشقيق وقـد درج:  عامر-٢

 ) .ًصغريا مات(
أمــه خولــة بنــت قــيس بــن فهــد بــن مالــك بــن النجــار : ُعــامرة -٣

ًله صحبة، وكان يكنى به أيضا) اخلزرجية األنصارية( ُ. 
َ وقـد اختلـف يف اسـم أمها سلمى بنت عميس اخلثعميـة،: أمامة -٤ ِ ُ ْ

 .أمامة، والصواب ما ذكرناه وهي صحابية
                                                                                                                         

  .»ذكر إسالم محزة« ٣/٣٣البداية والنهاية ) ١(
يف السنة الثالثة من اهلجرة يف غزوة أحـد فـأوالده مـن صـغار  شهد محزة است) ٢(

 .الصحابة وإنام اخلالف بني علامء األنساب حول ذكر بعض األبناء دون بعض



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
١٧ 

أمها أنصاريا بنت امللة فهي شقيقة عامر وحييـى وكــنيتها :  فاطمة-٥ 
ًوقد اخـتلف يف اسمها أيضا، وليس هلا عقب أم الفضل وهلا صحبة، َ ِ ُ ْ. 

ًخملد، وابن حـزم حـديثا واحـدا وهلـا  وهلا رواية فقد ذكر هلا بقي بن ً
تـراجم رواة   الكاشف للذهبي، والتهذيب للمـزي، وهـي كتـبذكر يف

 .احلديث النبوي الرشيف، وعند النسائي وابن ماجه وأيب داود
 من ولده الذكور واإلناث لكن بقي ذكـره وقد انقطع عقب محزة 

ـــام ـــالمي ك ـــا اإلس ـــاطرا يف تارخين ـــه ًع ـــد رب ـــه عن ـــت حيات                                  :ظل
                         

         )١( . 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١٦٩(سورة آل عمران آيه ) ١(
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، وأحـواهلم مـن  والشكل التايل يوضـح زوجـات وأوالد محـزة 

  .)١(والرواية  حيث الصحبة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

أنساب األرشاف، أمحد بن حييـى : اعتمدنا يف إيراد أبناء محزة عىل عدة مراجع من أمهها ) ١(
واإلصابة . رياض زركيل.سهيل زكار ، د.  ط دار الفكر حتقيق د٤/٣٨١البالذري ، بن جابر 

 ط بيت األفكـار الدوليـة ترمجـة ٢٩٨يف متييز الصحابة ، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ، 
ــم  واســتجالب  . ١٦٣٨ ، وص ١٦٤٠ ، وص ١٧٤٣ ، وص ١٧٠٨، وص ) ٢٠٧٠(رق

 الـدين الـسخاوي، ط دار البـشائر الغرف بحـب أقربـاء الرسـول وذوي الـرشف، شـمس
ومعايل الرتـب ملـن مجـع . ُّ حتقيق خالد بن أمحد الصمي بابطني ١/٢٢٨اإلسالمية ، بريوت 

بني رشيف الصحبة والنسب، مساعد سامل العبداجلادر، ط مكتبة مساعد العبداجلادر، الكويت 
  .١٧صومجهرة أنساب العرب ، ابن حزم األندليس ، ط الكتب العلمية  . ١١٩ص



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
١٩ 

 أثر إسالمه 
قـريش، وقــد  ديد عـىل إسـالمه وقعــه الـشكـان إلعـالن محــزة 

 بعـد إسـالم تضاعفت شدة الواقعة عليهم بإسالم عمر بـن اخلطـاب 
 . وفشا يف الناس صقصرية، فظهر أمر رسول اهللا  محزة بفرتة

 من املأل من قريش، فهذا عتبة بـن صفبدأت العروض تأيت لرسول اهللا 
ٌربيعة وكان سيدا يف قومه حلـيام، قـال ذات يـوم وهـو جـالس يف نـادي  ً ً

يـا معـرش قـريش، أال : ٌ جالس وحده يف املسجدصقريش ورسول اهللا 
ًهذا فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله يقبـل بعـضها ويكـف عنـا  أقوم إىل

بىل، فقم يا أبا الوليد فكلمه، فقام عتبة حتى جلـس إىل رسـول اهللا : قالوا
ِّعلمـت مـن الـسطة  يا ابن أخـي، إنـك منـا حيـث قـد:  فقالص  يف )١(َ

 واملكان، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظـيم فرقـت بـه مجـاعتهم العشرية
وسفهت به أحالمهم وعبت به آهلتهم وديـنهم وكفـرت مـن مـىض مـن 

ًأعرض عليك أمورا تنظر فيهـا لعلـك أن تقبـل منـا  آبائهم، فاسمع مني
يـا ابـن : قل يا أبـا الوليـد، أسـمع فقـال : صبعضها، فقال رسول اهللا 

ًأمرا دونـك وإن  ًفا رشفناك علينا حتى ال نقطأخي، إن كنت إنام تريد رش
ًكنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الـذي يأتيـك رئيـا تـراه وال  ً

                                                                                                                         

 .الرشف واملكانة ) ١(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٢٠ 

 
تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لـك الطـب وبـذلنا فيـه أموالنـا حتـى 

 عىل الرجل حتى يداوى منه، أو لعـل هـذا )١(نربئك فإنام ربام غلب التابع 
 جاش به صدرك، فإنكم لعمـري يـا بنـي عبـداملطلب ًالذي يأيت به شعرا

 ورسول اهللا )٢(تقدرون منه عىل     ما ال يقدر عليه أحد، حتى إذا فرغ عنه 
نعـم : َأفرغت يا أبا الوليـد؟ قـال : ص يسمع منه، قال رسول اهللا ص

 صأفعــــل، فقــــال رســــول اهللا : فاســــمع منــــي، قــــال: قــــال
               

                    )ـــــصلت  )ف
 أنـصت لـه وألقـى   يقرؤها عليه فلام سمعها عتبةصفمىض رسول اهللا 

 صًبيده خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه حتـى انتهـى رسـول اهللا 
َ قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت:إىل السجدة فسجد فيها ثم قال َ َ 

   .)٣(وذاك 

وعاود املأل من قريش حماوالهتم مرة أخرى، فقـال أبوجهـل وعتبـة 
يا معرش قـريش، إن : وشيبة ابنا ربيعة والعاص بن سعيد وأمية بن خلف

                                                                                                                         

 .اجلن ) ١(
 .أي سكت عنه ) ٢(
 )) . وإقامة احلجة الدامغة عليهمصباب جمادلة النبي ((البداية والنهاية ) ٣(



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٢١ 

أباطالـب ذو رأي ورشف وسـن وهـو عـىل ديـنكم  هذا األمر يزداد وإن 
السواء يأخـذ لكـم وعلـيكم يف  إليه فأعطوه فامشوا )١(وهو اليوم مدنف 

ابن أخيه فإنكم إن خلوتم بعمر بن اخلطاب ومحـزة بن عبـداملطلب وقـد 
خالفا دينكم يكون احلرب بينكم وبني قومكم، فأقــبلوا يمـشون إىل أيب 

أنت سـيدنا وأنـصفنا يف أنفـسنا، وقـد رأيـت : طالب حتى جاءوه فقالوا
أخيـك مـن تـركهم آهلتنـا وطعـنهم يف الذي فعل هؤالء السفهاء مع ابن 

 آهلتنا وسب آباءنا فأرسل إىل ابن )٢( وأكفر صديننا، وقد فرق بيننا حممد 
 .)٣(أخيك 

 مل تــأت بــام صمــداهناهتم لرســول اهللا  وعنــدما وجــد هــؤالء أن
يرجونه، أطلقوا العنان لسطوة غـضبهم عـىل املستـضعفني مـن املـؤمنني 

 وكـان محـزة  جرة من مكة إىل املدينـة،فكان أن أذن اهللا للمسلمني باهل
 مـا فيمن هاجر إليها، وهناك أظهر أسد اهللا من البالء العظـيم واملـشهور

 .ًسيكون نرباسا ملن أراد أن يقتدي به
 

                                                                                                                         

 .م صاحبه الفراشالشديد، امللزهو املرض : الدنف ) ١(
 . َّأكفر كام وردت يف النص املذكور تعني كفر ) ٢(
  .٦٦/٣٢٠تاريخ دمشق ) ٣(



 
 

  صيف مدينة رسول اهللا 
 إىل املدينة حتى رشع بمؤاخـاة املهـاجرين اهللا  ما إن وصل رسول

ج حتى يتحقق التكافـل بـني أفـراد واألنصار، ومؤاخاة املقتدر مع املحتا
 بأحب الناس إليـه زيـد املجتمع املسلم، فكان أن خص عمـه حـمزة 

: قولـه ُ، والذي كان يدعى زيد بن حممد حتى أنزل اهللا تعاىلبن حارثة 
                 )ـــول اهللا )١ ـــآخى رس  ، ف
 ، وهناك تزوج محزة من خولة )٢( داملطلـب  بينه وبني محزة بن عبـص

  .بنت قيس األنصارية من بني النجار
 كان يزور عمه محـزه صوقد ذكرت خولة بنت قيس أن رسول اهللا 

 فيتذاكرا الدنيا من حني آلخر.  
 صفعن خولة بنت قيس امرأة محزة بـن عبـداملطلب إن رسـول اهللا 

إن الـدنيا : (( صول اهللا  فتـذاكرا الـدنيا، فقـال رسـدخل عىل محزة 
خرضة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيهـا، ورب متخـوض يف مـال 

 .)٣( اهللا اهللا ومال رسوله له النار يوم يلقى
                                                                                                                         

 ) .٥(رة األحزاب آية سو) ١(
  .١/٣٩٥أسد الغابة ) ٢(
= ، وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط وصـححه )٢٧٠٩٩(مسند اإلمام أمحد ) ٣(
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 أول لواء يف اإلسالم 
أن أذن اهللا عز وجل   وبعدصبعد سبعة أشهر من هجرة رسول اهللا 

ب املطل حلمزة بن عبدص بقتال املرشكني، عقد رسول اهللا صلرسوله 
 أول لواء يف اإلسالم. 

قـريش  ًوقد خرج محزة يف ثالثني رجال من املهاجرين يعرتض قافلـة
التي جاءت من الشام تريد مكة وفيها أبوجهل بن هشام يف ثالثامئة رجل 

فـالتقوا حتـى اصـطفوا للقتـال  )١(ساحل البحر من ناحية العيص  فبلغوا
ًريقني مجيعا إىل هـؤالء مـرة ًوكان حليفا للف مشى جمدي بن عمرو اجلهني

يقتتلوا فتوجه أبوجهـل يف أصـحابه  وإىل هؤالء مرة حتى حجز بينهم ومل
أصحابه إىل املدينـة ومـا  وقافلته إىل مكة وانرصف محزة بن عبداملطلب يف

ًشـهرا  ًلبث قليال حتى جاءت غزوة األبواء يف صفر عىل رأس اثني عـرش
  .  بن عبداملطلبمن اهلجرة، وقد محل اللواء فيها محزة

                                                                                                                                                                                                                                                 

 ) .٣٢١٨(األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب = 
منطقة بموازاة البحر األمحـر تبعـد ليلـة عـن املدينـة بـني ينبـع واملـروة : العيص) ١(
، والبداية والنهاية السنة األوىل مـن ١٩٧يق املختوم ، والرح٢/١٦١معجم البلدان (

ًاهلجرة، والسرية النبوية للذهبي نقال عن الطـربي عـن الواقـدي وسـرية ابـن هـشام 
٣/١٤٠( 
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ذا العشرية يف مجادي اآلخرة عىل رأس ستة  ص ثم غزوة رسول اهللا

 فيها محـزة بـن عبـداملطلب  ًعرش شهرا من اهلجرة، وكان حامل لوائه
 .الكربى ، وكانت هذه الرسايا والغزوات مقدمة لغزوة بدر)١(ًأيضا 

 احلرب )٢(األسد يف ألمة : غزوة بدر الكربى
األسطر احلديث عن غـزوة بـدر، فهـو أمـر         من هذهمل يكن املقصود

تستوفيه هـذه العجالـة، هـذا  ال يستوفيه حقه جملد أو أكثر، وال يمكن أن
فيام لو أردنا أن نستقيص الفوائد والدروس من هذه الغزوة املباركة ولكن 
ما هيمنا هنا هو أن نسجل بعض ما جـاء مـن مواقـف خالـدة ألسـد اهللا 

 أول وأهم معركة بني املسلمني واملرشكني والتـي سـامها رسوله يف وأسد
 .ً تبيانا لعظمتها وأمهيتها)٣(  يوم الفرقان  الكريم اهللا عز وجل يف كتابه

ًبدر يف جـانبهم وقـد جعلوهـا حوضـا  كان املسلمون حيتجزون آبار
بــن  وكــان يف معــسكر قــريش رأس مــن رؤوس الــرشك وهــو األســود

أعاهـد اهللا : ( قـال حيـنام دنـا مـن احلـوضعبداألسد املخزومي والذي
، حتـى إذا دنـا مـن )ألرشبن من حوضهم أو ألهدمنه أو ألمـوتن دونـه

                                                                                                                         

  .٩-٢/٦ ، والطبقات الكربى ٣/٢٠٧املستدرك ) ١(
 .الدرع : الألمة ) ٢(
  .٤١سورة األنفال آية ) ٣(



  
 محزة بن عبد املطلب 
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 قدمـه فزحـف )١(فرضبه وأطـن   احلوض استقبله محزة بن عبداملطلب 
وأتبعه  األسود حتى وقع يف احلوض فهدمه برجله الصحيحة ورشب منه

 .)٢(محزة فرضبه يف احلوض فقتله 
بن عتبة فدعوا إىل املبـارزة،  يبة وعتبة ابنا ربيعة والوليدوهنا خرج ش

وعـوف بنـو  فخرج إليهم ثالثة مـن األنـصار بنـو عفـراء معـاذ ومعـوذ
  أن يكـون أول قتـال لقـي فيـه املـسلمونصاحلارث، فكره رسول اهللا 

األنصار وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه، فـأمرهم  املرشكني يف
  .ًخريا ال هلمفرجعوا ىل مصافهم وق

 مبطولة محزة وإخوانه ريض اهللا عنه
فقـال ) يا حممد، أخرج إلينا األكفاء مـن قومنـا: (ثم نادى املرشكون

 بـه  بعـث اهللا يا بني هاشم، قوموا قاتلوا بحقكم الذي : صرسول اهللا 

                                                                                                                         

 .قطع ) ١(
، وقـد وردت روايـة ٢/١٧، الطبقـات الكـربى ٩/١٣١سنن البيهقي الكربى ) ٢(

 تبني أن أول مبارز من الثالثة كان محزة وهـو ٢/٢٣ًأخرى يف الطبقات الكربى أيضا 
ًعم عيل ريض اهللا عنهام، وال تظهر أكثر كتب التاريخ أهيام برز أوال وعىل كل حال فقد 

 آل بيت النبـوة وقـد ًنال كل منهام رشف كونه أول من قتل مرشكا يف بدر وكالمها من
 . يف املواجهة مع املرشكني صاملصطفى  بدأ هبام
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 نبيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور اهللا، فقام محزة ابـن عبـداملطلب 

 وعبيدة بن احلارث بن عبداملطلب بـن عبـدمناف ب وعيل بن أيب طال
أنـا محـزة بـن : تكلموا نعرفكم، فقال محـزة: عتبة  فمشوا إليهم، فقال

كـفء كـريم، وأنـا أسـد : عتبة عبداملطلب، أسد اهللا وأسد رسوله، فقال
ْاحللفاء، من هذان معك؟ قال عيل بن أيب طالب، وعبيـدة بـن احلـارث، : َ

 قم يا وليد، فقام إليه عيل بن أيب طالب،: قال البنهكفآن كريامن، ثم : قال
فاختلفا رضبتني فقتله عيل، ثم قام عتبة وقام إليه محزة، فاختلفا رضبتـني 
فقتله محزة ثم قام شيبة وقام إليه عبيـدة بـن احلـارث وهـو يومئـذ أسـن 

رجـل عبيـدة بطـرف الـسيف   فـرضب شـيبةصأصحاب رسـول اهللا 
  .)١(كر محزة وعيل عىل شيبة فقتالهفأصاب عضلة ساقه فقطعها، ف

                                                                                                                         

، وقـد وردت روايـة ٢/١٧، الطبقـات الكـربى ٩/١٣١سنن البيهقي الكربى ) ١(
 تبني أن أول مبارز من الثالثة كان محزة وهـو ٢/٢٣ًأخرى يف الطبقات الكربى أيضا 

ًهيام برز أوال وعىل كل حال فقد عم عيل ريض اهللا عنهام، وال تظهر أكثر كتب التاريخ أ
ًنال كل منهام رشف كونه أول من قتل مرشكا يف بدر وكالمها من آل بيت النبـوة وقـد 

 . يف املواجهة مع املرشكني صاملصطفى  بدأ هبام



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٢٧ 

ً يقسم قـسامسمعت أبا ذر : ويف هذا املوقف يقول قيس بن عباد  ُ :
ْ هـذان خـصامن اختـصموا يف رهبـم أن هذه اآلية  ِّ َ ُ َِ ِ َ َْ ْ َِ ِ َ َ )نزلـت يف الـذين  )١
محزة وعيل وعبيدة بن احلارث، وعتبة وشيبة ابنـي ربيعـة : برزوا يوم بدر

  .)٢(والوليد بن عتبة 
وما إن انتهت املبارزة حتى اشتبك اجليشان يف معركة أبىل فيها محـزة 

ممن رصعهم من رؤوس القوم شيبة بن ربيعة بـن   أعظم البالء، فكان
بـن عبداألسـد،  عبد شمس، وطعيمـة بـن عـدي بـن نوفـل، واألسـود

 ، وغريهم كثري حتى أن أمية بـن )٣(واشرتك مع عيل يف قتل عتبة بن ربيعة 
ْمـن الرجـل مـنكم  ((هو يف األرس سأل عبدالرمحن بن عوف خلف و َ

َمعلم بريشة نعامة يف صدره : ذاك محزة ابن عبداملطلب، فقال: ؟ فقلت)) ُ
 .)٤()) ذاك فعل بنا األفاعيل((

 من غزوة بدر إىل املدينـة ليبـدأ غـزوة جديـدة صوعاد رسول اهللا 
ف من شوال عـىل ضد أهل الغدر واخليانة اليهود، ففي يوم السبت للنص

                                                                                                                         

  .١٩سورة احلج آية ) ١(
 ) .٣٩٦٩( حديث رقم – كتاب املغازي –صحيح البخاري ) ٢(
  .١/٢٨٢أسد الغابة ) ٣(
  .٢/١٢٨ واملستدرك ٣/٢٧٦ن البيهقي الكربى سن) ٤(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٢٨ 

 
قوم من هيود حلفاء لعبداهللا بن أيب بن  ًرأس عرشين شهرا من اهلجرة كان

 فلـام كانـت صسلول وكانوا أشجع هيود وكانوا صاغة فوادعوا النبـي 
وقعة بدر أظهروا البغي واحلسد ونبذوا العهد، فـأنزل اهللا تبـارك وتعـاىل 

َ وإما ختافن من قوم خي  ص عىل نبيه ْ َّ َِ ٍِ َ َ َ َ َّ َانة فانبذ إليهم عىل سواء إن اهللاَّ ال ِ َّ َ ْ َ ًِ َِ َْ َْ َ ِ ِ َ
ــائنني  َحيــب اخل ُِ ِ َِ ُّ)٥٨ ( )ــول)١ ــال رس ــي  ((صاهللا   فق ــا أخــاف بن أن

، فسار إليهم هبذه اآلية، وكان الذي محل لواءه يومئذ محـزة بـن ))!قينقاع
 . )٢( عبداملطلب 

  غزوة أحد واستشهاد محزة 
 مـن الظلمـة والقهـر بعـدما حـصدت ٍكانت قريش تعيش يف أجواء

سيوف أهل احلق رؤوس أهل الباطل فيها يوم بدر، فقـد كـان كبـار مـن 
بقي من قريش يسعون جاهدين لألخذ بثأرهم من املسلمني، ومن هؤالء 
ًجبري بن مطعم ابن أخ طعيمة بن عدي الذي قتلـه محـزة فقـد أعـد عبـدا 

 .لألخذ بثأر عمه من محزة ًحبشيا اسمه وحيش

                                                                                                                         

  .٨٥سورة األنفال آية ) ١(
  .٢/٢٨الطبقات الكربى ) ٢(



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٢٩ 

 عىل رأس اثنني وثالثـني صرج جيش قريش ملالقاة رسول اهللا وخ 
ًشهرا من اهلجرة يف ثالثة آالف مقاتل يقابلهم نحـو ألـف مـن املـسلمني 

 .أحد خارج املدينة عند جبل
ويف يوم السبت للنصف من شوال التقى اجليشان يف معركة أشد من 

بـرز خـال  هـو املقاتـل األمعركة بدر، كان فيها محزة بـن عبـداملطلب 
أنـا أسـد : ( ، فقد كان محزة يقاتل بسيفني كعادته ويقـولصرسول اهللا 

  .)١( ) صاهللا وأسد رسول اهللا 
وما كان يأيت عىل أحد من املرشكني إال ويرصعه هيـز النـاس بـسيفه 

آخر أصحابه ليس بينـه وبـني صًهزا ما يقوم له يشء، وكان رسول اهللا 
 حتـى لقـي سـباع بـن عبـدالعزى )٢( العدو غري محزة بـن عبـداملطلب 

النـزال  اخلزاعي، فاختلفا رضبتني، فقتل محزة عدوه، وبينام هو كـذلك يف
 )٣(عثر محزة عثرة وقع منها عىل ظهره فانكشف الـدرع عـن بطنـه فزرقـه 

 .)٤(بحربته فقتله  وحيش احلبيش
                                                                                                                         

  .٣٨٢/ ٦مصنف ابن أيب شيبة ) ١(
  .٢/١٩٦مسند الشاميني ) ٢(
 .أي رماه ) ٣(
  .١/٢٨٢أسد الغابة ) ٤(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٣٠ 

 
ويف هذا املقام اجللل نرتك تفصيل استـشهاد سـيد الـشهداء لوحـيش 

 .دثةليصف لنا احلا
ًكنت غالما جلبري بن مطعم بن عدي بـن نوفـل وكـان : (قال وحيش

عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلام سارت قريش إىل أحد قـال 
 بعمـي طعيمـة فأنـت صقتلت محـزة عـم حممـد  إن: يل جبري بن مطعم

ًفخرجت وكنت حبـشيا أقـذف باحلربـة قـذف احلبـشة قلـام : عتيق، قال
 التقى الناس خرجت أنظر محزة حتى رأيته يف عرض ًأخطئ هبا شيئا، فلام

ً هيز الناس بسيفه هزا ما يقوم له يشء، فواهللا )١(الناس مثل اجلمل األورق 
ًله أريده وأتأين عجزا  إين ألهتيأ ، إذ تقدمني إليه سـباع بـن عبـدالعزى، )٢(َّ

َّهلم يا ابن مقطعة البظور، قال: فلام رآه محزة قال ُ  لكـأنام ثم رضبه فـواهللا: َ
حربتـي حتـى إذا رضـيت منهـا دفعتهـا عليـه  وهززت: أخطأ رأسه قال
َلينوء نحـوي فغلـب،   حتى خرجت بني رجليه، فذهب)٣(فوقعت يف ثنته  ِ ُ َ

النـاس  وتركته وإياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعـت إىل

                                                                                                                         

 ) .الرمادي(اللون األورق هو بني الغربة والسواد ) ١(
 . من محزة ًأي أتباطئ خوفا) ٢(
 .أي عانته ) ٣(



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٣١ 

فقعدت يف العسكر ومل يكن يل بعده حاجة إنام قتلته ألعتـق، فلـام قـدمت  
 . )١( )عتقت كةم

ً أقدم فيام بعد عـىل قتـل مـسيلمة الكـذاب طوعـا ًعىل أن وحشيا 
دون أن يطلب منه ذلك أحد سوى ضمريه، وشعوره بالندم الشديد عـىل 

ً ، خصوصا وأنه عرف احلزن الشديد الذي أصاب الرسـول قتل محزة 
 عىل قتل محزة، وإن كـان وقـت قتلـه حلمـزة عـىل الكفـر والـرشك ص

 .ُّ جيب ما قبله واإلسالم
 وخـرج مـسيلمة صفلام تويف رسول اهللا  «)٢(ففي صحيح البخاري

ُقلت  ألخرجن إليه لعيل أقتله فأكافئ به محـزة ) القائل هنا وحيش : ( ُ
ُفخرجت مع الناس وكان من أمرهم مـا كـان فـإذا رجـل قـائم يف ثلمـه 

بـني كتفيـه فأرميه بحربتي فأضعها : ثائر رأسه قال اجلدار كأنه مجل أورق
وهذا يدل أنـه . »ووثب إليه رجل من األنصار فرضبه بالسيف عىل هامته

  .ًكان نادما أشد الندم عىل قتله سيد الشهداء محزة 
وهكذا استشهد أسد اهللا وأسد رسوله وأحد أحب النـاس إىل قلـب 

 وأخـوه سـيد الـشهداء يـوم القيامـة محـزة بـن صرسول اهللا عم النبي 
                                                                                                                         

  .١٥/٤٧٩ ، وصحيح ابن حبان ٤/١٤٩٤صحيح البخاري ) ١(
  .٥/١٢٨/١٢٩البخاري ) ٢(



 
 

ًشهد وقـد قتـل اهللا بيـد محـزة مـن الكفـار واحـدا  ، استـعبداملطلب 
ًوثالثني رجال وكان عمره سبعا ومخسني سـنة  ، وفيـه أنـزل اهللا تعـاىل  )١(ً

 .)٣)(٢(  يا أيتها النفس املطمئنة قوله 
وبعدما انجىل غبار املعركة وانرصف جيش قريش مـن امليـدان أقبـل 

محـزة فنظـر إىل  عىل عمه صاملسلمون عىل شهدائهم ووقف رسول اهللا 
َيشء مل ينظر إىل يشء قط كان أوجـع لقلبـه منـه، فنظـر إليـه وقـد جـدع 

رمحك اهللا، أي عم، لقـد كنـت : املرشكون أنفه وأذنيه وبقروا بطنه، فقال
ًوصوال للرحم، فعوال للخريات، ولوال حزن من بعدك لرسين أن أدعك  ً

واهللا ((: ، ثـم حلـف وهـو واقـف مكانـه )٤(حتى حترش من أفـواه شـتى 
فنزل القرآن وهـو واقف يف مكانه مل يربح )) ألمثلن بسبعني منهم مكانك

 َوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صربتم هلو خري للـصابرين َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َِ ِ ِِّ َ ْ ْ ٌَ ْ ْ َ َْ ُ ُ َُُ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ
)١٢٦( )٦( وكفر عن يمينه وأمسك عام أرادهص فصرب النبي )٥(. 

                                                                                                                         

  .١/٢٨٢ ، وأسد الغابة ٢/١٩٦مسند الشاميني ) ١(
 .سورة الفجر ) ٢(
  .٤/٦٥٧ ، وتفسري ابن كثري ٣/٤٨٤تاريخ ابن معني من رواية الدوري ) ٣(
 . الصفحة التالية شريح املقصود سريد حديث رشيف آخر يف) ٤(
  .١٢٦سورة النحل آية ) ٥(
=     ، وأسـد الغابـة٢/١٢٢، واإلصابة يف متييـز الـصحابة ٧/١٢٠شعب اإليامن ) ٦(

 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٣٢ 

 



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٣٣ 

ية بنت عبداملطلب تطلبه ال تدري ما صنع فلقيـت وأقبلت أخته صف 
: اذكر ألمـك وقـال الـزبري: اهللا عنهم فقال عيل للزبري ًعليا والزبري ريض

فأرياهـا أهنـام ال : مـا فعـل محـزة؟ قـال: ال، بل اذكر أنت لعمتك، قالت
فوضع يـده عـىل ) إين ألخاف عىل عقله: ( فقالصيدريان، فجاء النبي 

ِّرتجعت وبكت، ثم جاء فقام عليه وقـد مثـل بـه، صدرها ودعا هلا، فاس ُ
 ُلوال جزع النساء لرتكته حتى حيرش من حواصل الطـري وبطـون((: فقال
 . )١( ))السباع

 لكن محزة ال بواكي له
محزة فلـم يغـسله ومل يغـسل   يصيل عىل عمهصثم أقبل رسول اهللا 

، هـؤالء لفـوهم بـدمائهم وجـراحهم، أنـا الـشهيد عـىل: الشهداء وقال
ً أربعا ثم مجع إليـه صضعوهم، فكان محزة أول من كرب عليه رسول اهللا 

ُفكان كلام أيت بشهيد وضع إىل جنـب محـزة فـصىل عليـه وعـىل  الشهداء، ُ
ُمرة ثم كفنه يف بردة إذا غطى رأسـه بـدت  الشهيد حتى صىل عليه سبعني

رجاله وإذا غطى رجاله بـدا رأسـه، فغطـى رأسـه وجعـل عـىل رجليـه 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 ٣/٢١٨، واملستدرك ١/٢٨٣ =
  .٧/٣٧٢مصنف بن أيب شيبة ) ١(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٣٤ 

 
  بدفن الشهداء كل اثنـني يف قـرب، وكـلص ثم أمر رسول اهللا )١(احلرمل 

عبـداهللا بـن جحـش،  )٢(ثالثة يف قرب، فكان أن دفن محزة ومعه ابـن أختـه 
أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعيل بن أيب طالـب  ونزل يف قرب محزة

 جالس عىل حفرته، وقـال صوالزبري بن العوام ريض اهللا عنهم والنبي 
  .)٣()) رأيت املالئكة تغسل محزة : ((ص رسول اهللا

 إىل املدينة سمع البكاء يف بنـي عبداألشـهل عـىل صوملا عاد النبي 
 .)٤() لكن محزة ال بواكي له: (قتالهم فقال

عبداألشـهل   فرجـع إىل نـساء بنـيفسمع ذلك سـعد بـن معـاذ 
  فبكني عىل محزة، فسمع ذلك رسول اهللاصفساقهن إىل باب رسول اهللا 

هلن وردهن فلم تبك امرأة من األنـصار بعـد ذلـك إىل اليـوم   فدعاص
  .)٥(عىل محزة ثم بكت عىل ميتها  عىل ميت إال بدأت بالبكاء

 
                                                                                                                         

 .نبات بري مشهور له حب أسود كحب العدس : احلرمل) ١(
 .حش هي أميمة بنت عبداملطلب ألن أم عبداهللا بن ج) ٢(
  .٣/١٦، ٣/١٠الكربى  الطبقات) ٣(
 .األرناؤوط  َّ، وحسن إسناده الشيخ شعيب)٥٦٦٦(رواه أمحد يف املسند ) ٤(
  .١/٢٨٣ وأسد الغابة ٣/١٠الطبقات الكربى ) ٥(



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٣٥ 

 :مراثي الصحابة يف محزة ريض اهللا عنهم أمجعني 
 وعـىل املـسلمني  شديد الوقع عـىل رسـول اهللا كان مقتل محزة 

 اهللا عنهم بأبيات منهـا ما وهلذا هاجت قرحية الشعراء من الصحابة ريض
 :ييل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٣٦ 

 
 عنهام رثاء عيل حلمزة ريض اهللا

 
  ُأهللا حي قـديم قـادر صـمـد

  ُ أحـد  ملكه  يف   يرشكه فليس
  َالكفار منزهلـم َّهو الـذي عرف

  وعدوا واملؤمنون سيجزهيم بام 
  ُفـإن نطقتم بفخر ال أبـالـكم

  ُفيمن تضمن من إخواننا اللحد
 ً غادرناه منجدال )١(فإن طلحـة 

  ُقدـ ت اــبينن   نـار وللصفـائـح
  أردته أسنتنا )٢(واملرء عثمـان 

  ُددـُفجيب زوجته إذ أخربت ق
 
 

                                                                                                                         

 .طلحة بن أيب طلحة ) ١(
 .عثامن بن أيب طلحة ) ٢(



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٣٧ 

 ولواء بني أظهرهم )١(تسعة  يف 
  ينكلوا عن حياض املوت إذ وردوامل 

  قد أردى عىل عجل وأمحد اخلري
ُحتت العجاج أبيا وهو جمتهد ً  

  تم عىل ما كان من عجبومن قتل
  ًمنا فقد صادفوا خريا وقد سعدوا     

ٌان من الفردوس طيبةــــهلم جن ٌ  
 )٢(رصد هبا حر وال         ال يعرتهيم

                                                                                                                         

طلحة بن أيب طلحـة، وعـثامن بـن أيب :  وهماللواء التسعة من املرشكني هم محلة) ١(
وكـالب واحلـارث واجلـالس بنـو طلحـة، وسـعد بـن أيب طلحـة،  طلحة، ومسافع

 وأرطأة بن رشحبيل، ورشيح بن قارظ، وكلهم من بني عبدالـدار محلـة لـواء قـريش
 قـد أعطـى رايـة املـسلمني يف أن الرسول  عند املعارك، ومن اللطيف يف هذا املقام

ً وهو أيضا من بني عبدالدار، فكم لرسول ملصعب بن عمري )) أحد((ة هذه الغزو
 أبرزهـا يف هـذا الـسياق  اهللا ف من حكم عظيمة من خالل هذا التكليف الـرشيف،

تثبيته ملنزلة مصعب باعتباره من بني عبدالدار محلة اللواء يف قومهم قريش فلم يفقده 
ر الكفـر والـرشك إىل معـسكر اإلسالم رشف هذه املكانة بعـد أن حتـول مـن معـسك

 .أيضا يف أحد )) اخلري ((اإليامن والتوحيد ، وقد استشهد مصعب 
 ُالربد : الرصد هو ) ٢(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٣٨ 

 
  رواـــصىل اإلله عليهم كلام ذك

         فرب مشهد صدق قبله شهدوا
 

  قوم وفوا بعهد اهللا واحتسبوا
  ُ  األسدُمحزةشم العرانني منهم                                                       

ًليثا دونه حردا ومصعب كان ً  
  ُب جسدــحتى تزمل منه  ثعل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٣٩ 

 عنه رثاء حسان حلمزة ريض اهللا 
 

  ذكرت القروم الصيد من آل هاشم
  ِولست لـزور قلتـه بمصيب

   منهممحزةأقصدت  أتعجب إن
ِنجيبـا وقـد سميتـه بنجيب ً  

  ً يقتلـوا عمرا وعتبة وابنـهأمل
  ِوشيبة واحلجاج وابن حبيب

  ًغداة دعا العـايص عليا فراعـه
  ِبخضيب برضبة عضب بلـه

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٤٠ 

 
 رثاء كعب بن مالك حلمزة ريض اهللا عنهام

 
  عيني وحـق هلا بكـاها بكت

  وما يغني البكاء وال العويـل ُ
   غداة قـالـواأسد اإللهعىل 

  ُرجل القتيل ذاكـم ال:حلمزة
  ًأصيب املسلمون به مجيعـا

  ُالرسول هناك وقد أصيب به
   لك األركان هـدتأبا يعىل

  ُوأنت املاجد الرب الوصـول
  ربـك يف جنـان عليك سالم

  ُزولـــٌخيـالطهـا نعيم ال يـ
  ًأال يا هاشم األخيـار صبـرا

  ُم حسن مجيلـفعـالك فكـل
  رســول اهللا مصطرب كـريم

  ُـولــر اهللا ينطق إذ يقـبـأم
 



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٤١ 

 )١( مـبلغ عني لؤيــا أال من 
  ُدولـت دائلـة  اليـوم  فبعـد 

  وقبل اليوم ما عرفوا وذاقـوا
  ُالغليل يشفي  هبـا  وقائعنـا 

  نسيتم رضبنـا بقليب بـدر
  ُالعجيل  غداة أتاكم املـوت

  ًغداة ثوى أبوجهل رصيعـا
  ُعليه الطري حـائمة جتـول

  ًخـرا مجيعــا وابنهوعتبة 
ُوشيبة عضه السيف الصقيل َّ َ  

  أال يا هنـد ال تبدي شمـاتا
  ُذليـل عزكـم  إن   بحمـزة

  أال يا هند فـابكي ال تـميل
  )٢( فأنت الواله العربى الثكول

 
                                                                                                                         

 فهو حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب بن هاشم بـن صأحد أجداد رسول اهللا : لؤي ) ١(
ُعبدمناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهـر بـن مالـك بـن 

 .لنظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان ا
 .َهذا قبل إسالم هند بنت عتبة ، وقد أسلمت هند عقيب فتح مكة وحسن إسالمها ) ٢(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٤٢ 

 
  يف الكتاب والسنة وأقوال الصحابةما ورد يف محزة 

 الكريم ما ورد يف القرآن: ًأوال
 بعـد راد بعض املراثي الـشعرية التـي قيلـت يف محـزة لقد آثرنا إي

استـشهاده مبـارشة ملـا لـذلك مـن اتـصال عـاطفي يـشمله  احلديث عن
عـن مناقـب محـزة وفـضائله، وأي  السياق، أما اآلن فسنعود إىل احلديث

ًفضيلة أكـرب أيـضا  فضيلة أكرب من تنزل القرآن الكريم فيه أو بسببه، وأي
  .ية الرشيفة يف فضلهمن ورود االحاديث النبو

١-  أفمن يعلم أنام أنزل إليك من ربك احلق كمن هـو أعمـى إنـام َ ََّ َِّ َِ َ َ ْ ُ َ َْ َ ُ ْ ِّ َْ ُ َ ََ ُّ َْ َ َِ َ ََ ِ َ
ِيتذكر أولوا األلباب  َ ْْ ْ َُ ُ ُ ََّ ََ)١٩ () الرعد. ( 

  .)١(هل محزة وأيب ج قالوا نزل يف
٢-  ورضب اهللاُّ مثال رجلني أحدُمها َ ْ َّ َُ َ ُ َ ََ ِ َ ًَ َأبكم ال يقدر عـىل يشء وهـو ََ ُ َ َ ٍْ ِْ ََ َ ُْ َ َُ َ َ

ِكل عىل مواله أينام يوجهه ال يأت بخري هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل  ْ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ُّ ِّ َ ُ ْ َْ ْ َ ٌِّ ُِ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ ِْ ٍ ِ َ َ َ
ٍوهو عىل رصاط مستقيم  ِ ٍ َِ ْ ُّ َ َ َ َ ُ َ)٧٦ () النحل. ( 

 .)٢(مضعونمحزة وعثامن بن عفان وعثامن بن ) ومن يأمر بالعدل(قيل 

                                                                                                                         

 ) .١٩: الرعد . (٩/٣٠٧تفسري القرطبي ) ١(
 ) .٧٦: النحل: (تفسري البغوي) ٢(



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٤٣ 

 ٣-  هذان خصامن اختصموا يف رهبم فالـذين كفـروا قطعـت هلـم ْ ُ ْ ِّ َ َُُ ِّْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َُ ََّ َِ ِ ِ ِ َِ َ
ُثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم احلميم  ُ ُ ُ ِّ َِ ِ ِ َِْ ِ ُ َِّ ْ ُّ َ ٌَ ٍ)١٩ () احلج. ( 

ثبت يف الصحيحني أن أبا ذر كان يقسم أهنا نزلت يف محزة وصاحبيه 
 .)١(وعتبة وصاحبيه 

٤-  أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه كمن متعنـاه متـاع احليـاة ِ ِ َِ َ َّ َ َ ََْ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َّ َ ُْ َ ًَ ً َ َ
َالدنيا ثم هو يوم القيامة من املحَرضين  ْ َ ْ َ ُِ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َْ ُ ْ ُّ)٦١ (.  

نزلـت يف محـزة بـن : ذكر الواحدي يف أسباب النزول قال ابن عباس
 .)٢(عبداملطلب وأيب جهل بن هشام 

٥-  من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللاََّ عليه فمنهم من قَىض َ َ َُّ ْ َُ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ ُْ
ًنحبه ومنهم من ينتظر ومـا بـدلوا تبـديال  َِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ ُْ َ ُ َ َّ ُ)٢٣ ( قيـل محـزة ومـصعب 

  .)٣(نس وأ
َ والذين آمنوا باهللاَِّ ورسله أولئكوعند ابن اجلوزي  ِ ِ ِ َِ َّْ َ َ َُ ُ ُ َِ َ هم الـصديقون ُ ُ ِّ ِّ ُُ

َوالشهداء عند رهبم هلم أجرهم ونورهم والـذين كفـروا وكـذبوا بآياتنـا  َ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ِّ َِ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ََّ َ َّ ُ َُّ َُ ِ َ
                                                                                                                         

 ) .١٩: احلج(تفسري ابن كثري ) ١(
 ) .٦١: سورة القصص (تفسري القرطبي ) ٢(
، واملراد بأنس هنا أنس بن النظر الـذي ) ٢٣: سورة األحزاب: (تفسري القرطبي) ٣(

 .ُاستشهد يف أحد ومثل به 



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٤٤ 

 
ِأولئك أصحاب اجلحيم  ِ َِْ ُ َ ْ َْ َُ َ)١٩ (أبو بكـر وعـيل :  وقال الضحاك هم نفر

  .)١ ())وزيد وعثامن وطلحة والزبري وسعد ومحزة وتاسعهم عمر
 ما ورد يف احلديث الرشيف: ًثانيا
  .)٢()) سيد الشهداء محزة بن عبداملطلب : ((ص روي عنه -١
صـىل : عـن ابـن عبـاس قـال(( وذكر ابن االثري يف أسـد الغابـة -٢

 ، ثـم مل يـؤت بقتيـل إال )٣(  عىل محزة فكرب سبع تكبـرياتصرسول اهللا 
وأنـى ألحـد أن  )٤(صىل عليه معه، حتى صىل عليه اثنتني وسبعني صـالة 

 .يدرك تلك الكرامة من احلبيب سبعون صالة 

                                                                                                                         

 ) .١٩: سورة احلديد(تفسري القرطبي ) ١(
 ، والطربراين يف املعجم الكبـري ٤٩٠٠ برقم ٣/٢١٩أخرجه احلاكم واملستدرك ) ٢(
ــصحيحة ٤/٢٣٨املعجــم األوســط  ، و٣/١٥١ ــث ال ــسلة األحادي  ، ٣٧٤ ، وسل

  .٣١٥٨وصحيح اجلامع الصغري 
فرس العلامء زيادة عدد التكبريات يف مثل هذه املواضع عن أربـع تكبـريات وهـو ) ٣(

اجلنازة املعتادة بفضيلة هذا امليت عـىل وجـه اخلـصوص عـن  العدد املعهود يف صالة
 . لبعض الصحابة صهذا ما فعله الرسول  وصغريه ومكانته عند املصطفى 

له طرق تقوية، كام يف سري : ًابن ماجه خمترصا يف اجلنائز، وقال شعيب االرناؤوط) ٤(
  .١/١٨٠أعالم النبالء 



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٤٥ 

 عـىل محـزة صوملا وقـف (( ما ذكر ابن هشام يف السرية النبوية -٣ 
َّلن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت موقفا قط أغيظ إيل: قال ً من هذا، ثـم  ً

قال جاءين جربيـل فـأخربين أن محـزة بـن عبـداملطلب مكتـوب يف أهـل 
ة بن عبداملطلب أسد اهللا وأسد رسوله، وأنـه أقـسم السموات السبع محز

 .  اآلية ...وإن عاقبتم هناه عن ذلك  َّليمثلن بسبعني ولكن اهللا
 كـان جيمـع بـني ص كام ذكر ابن األثري يف أسد الغابة أن النبـي -٤

 .)١())أنا شهيد عىل هؤالء يوم القيامة((: وقال.. الرجلني من قتىل أحد 
 أكثر من موضع من كتب احلديث والـسري منهـا ً كام ذكر أيضا يف-٥

استرصخـنا عىل قتالنا يــوم أحـد : ((عن جابر قال.. أسد الغابة ما نصه 
ًيوم حفر معاوية العني، فوجدناهم رطابا يتثنون، زاد عبـدالرمحن وذلـك 

 )) ..ةسن عىل رأس أربعني
ا عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام قال ملـ: ((روى ابن سعد بسنده

 أن جيري عينه التـي بأحـد كتبـوا إليـه إنـا ال نـستطيع أن أراد معاوية 
وأصـابت املـسحاة طـرف : ((إىل أن قال.. قبور الشهداء  نجرهيا إال عىل

 قـد حيـث إن معاويـة  )٢()) ً فانبعثت دمارجل محزة بن عبداملطلب 
                                                                                                                         

 ) .١٢٧٨(رواه البخاري ) ١(
 . ، طبعة دار صادر بريوت ٣/١١الطبقات الكربى ) ٢(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٤٦ 

 
د وأن ال أراد أن جيمع بني أن ينفع املسلمني باملاء من العني املجاورة ألحـ

ًتكون قبور الشهداء يف طريق مـاء هـذه العـني تكـريام هلـم، وكـام ورد يف 
احلديث السابق أعاله أن هذا قد حدث عىل رأس أربعني سنة، ممـا يؤكـد 

  . وإعجاز اإلسالمصصدق الرسول 
 : ص أنــه مــن أهــل بــدر قــال رســول اهللا ومــن أعظــم مناقبــه 

قـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد ومايدريك لعل اهللا اطلع عىل أهـل بـدر ف((
  .)١()) لكم غفرت
 :ما ورد عنه من أقوال الصحابة ريض اهللا عنهم : ًثالثا
ِقتـل : ((ً بطعام وكان صـائام، فقـالُ أيت عبدالرمحن بن عوف -١ ُ

ِّمصعب بن عمري وهو خري مني، وكفن يف بردة  ُ ُإن غطـي رأسـه بـدت  )٢(ُ
ُرجاله، وإن غطي رجاله بدا رأسه، وقتل  َ َ ُوهو خري مني ثم بسط لنا  محزةُ

 .)٣()) ُمن الدنيا ما بسط ثم بكى وترك الطعام

                                                                                                                         

 ) .٢٤٩٤(ومسلم ) ٢٩١٥(رواه البخاري ) ١(
 .كساء خمطط يلتحف به : ربدة ال) ٢(
 ) .١٢٧٥(رواه البخاري ، حديث رقم ) ٣(



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٤٧ 

كـان محـزة بـن عبـداملطلب : (( قـال عن سعد بن أيب وقاص -٢ 
 .)١()) أنا أسد اهللا: بسيفني، ويقول يقاتل يوم أحد بني يدي رسول اهللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ) .٣/٦(الطبقات الكربى ) ١(



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٤٨ 

 
 تأمالت تربوية

 .مع هذ التأمالت الرتبويةقبل اخلامتة أن نقف  لعله من املناسب
التفاعـل الفــوري مـع املوقــف  إن املتأمـل يف هـذا املوقــف لـيلحظ

ثم مل يطلـب  والتعامل اإلجيايب مع احلدث، فقد استمع لكالم تلك املرأة،
الدليل ملعرفته بشخصية املتكلمة وجديتها وانتفاضتها للموقـف الـسلبي 

 ، فـذهب بنفـسه صبدر من ذلك الكافر املرشك، جتاه املـصطفى  الذي
بأن للحـق مـن يـدافع : إليه، بل للعامل أمجع ليوصل رسالة واضحة جلية

  .حده عنه، وللرش من يتصدى له، بل ويوقفه عند
ومن جهة أخرى، فقد وضع قاعدة ذهبية يف تقديم املبدأ عىل احلميـة 

أتـرضب : ((ومل يقل)) ًأترضب حممدا وأنا عىل دينه: ((فقد قال العصبية،
 ... )) ...وهو ابن قبيلتي ((، أو )) أخي وهو ابنًحممدا 

ًمـربرا يـصلح بالفعـل ألن  َّلقد قدم احلق عىل اخللق، ووضع لنفـسه
لرابطـة الـدين ال  ًيكون مربرا ملا هو مقدم عليه أمام املأل، وهو االنتـصار

 العصبية اجلاهلية، وهو تأصيل عجيـب ملبـدأ كبـري وإن كـان يف حلظتهـا
  .لشهادتنيًكافرا مل ينطق با

احلـسنة  ثمة اسـتنتاج مجيـل آخـر وهـو املفعـول العجيـب لألسـوة
 وحـسن الـسرية صوالشخصية السوية التي كان يتسم هبـا رسـول اهللا 



  
 محزة بن عبد املطلب 

 
٤٩ 

ًكافرا يف ذلك الوقت مثل محزة ينترص له ال لشخصه، بـل ملـا  التي جعلت 
  .واستقامة سلوكه، وكونه الصادق األمني رآه من حسن طويته،

الطرق الرتبوية، وهـي مـن  القدوة احلسنة هي أحد أنجعإن الرتبية ب
ًأكثر األساليب الرتبويـة تـأثريا يف نفـس املتلقـي خـصوصا إن كـان مـن  ً

 التي تتأثر بكل مؤثر إجيايب مثـل شخـصية محـزة  أصحاب الرسائر النقية
وأرضاه .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
الء يف سرية سيد الشهداءاآلمتام  ٥٠ 

 
 ًالريادة دائام

  .ًدائام ه، فهو األولرأينا كيف كانت الريادة ميزته، والتميز طبيعت
إن نفس املؤمن املسلم تواقة إلنجاز الكثري، ولكن ليس للجميـع أن 

فرص التميز، فاملتميز حيتاج إىل استجامع قدرات كثرية يوفق بينها  يملكوا
خالل متيزه، فهو حيتاج إىل بـذل اجلهـود لنيـل املقـصود،  ًلتظهر جليا من

 مقومـات وله الـذي مجـع ًوهذا ما كان سهال عىل أسد اهللا وأسـد رسـ
 :التمييز، وأمهها ما ييل

   . الثقة بالنفس-
 .ة وضوح الرؤي -
  . قوة الشخصية-
 .ء  القدرة عىل اختاذ القرا-
 .ع  الشجاعة األدبية يف تطبيق القرار عىل أرض الواق-
 .ه وقوت  اليقني بسالمة املبدأ-

  .وغريها من صفات املتميزين
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 خامتة 
السرية العطرة هلذا األسـد مـن أسـود  ف املبارك هبذهبعد هذا التطوا

ًوجمــدا خالــدا نرباســا  ًاهللا تعــاىل الــذي نحــت اســمه يف التــاريخ بطولــة ً ً
ً فخرا أنه كان دائام من أصحاب الريادة فهولألجيال، ويكفي محزة  ً:  

  .صاحب أول لواء عقد يف اإلسالم
 .قائد أول رسية 

 .من أشعل وطيس املعركة  أول
  .ً من قتل مرشكا يف بدرأول

ًيرزقنا حسن التأيس به قوال وفعـال وبأصـحابه  نسأل اهللا سبحانه أن ً ُ
للعـامل طريـق اهلدايـة   حتـى أرسجـواصالذين صحبوا خـري البـرشية 

جنـات  وبددوا طريق الغواية فـريض اهللا عـنهم أمجعـني وأحلقنـا هبـم يف
  .النعيم آمني
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 در واملراجعثبت أهم املصا 
الـصحابة، البـن األثـري ـ طبعـة املكتبـة  أسد الغابة يف معرفـة )١

  .٢٠٠٣التوفيقية ـ القاهرة 
متييز الصحابة ـ البن حجر العـسقالين دار الكتـب  اإلصابة يف )٢

  .١٩٩٥ العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ
البداية والنهاية للحـافظ ابـن كثـري ـ طبعـة مكتبـة املعـارف ـ  )٣

  .١٩٩٩ –بريوت 
تاريخ دمشق البن عساكر ـ الطبعة األوىل ـ دار إحيـاء الـرتاث  )٤

  .٢٠٠١بريوت  العريب ـ
 طبعـة(تاريخ حييى بن معني ـ رواية الدوري ـ الطبعـة األوىل  )٥

  .١٩٧٩جامعة امللك عبدالعزيز ـ جدة ـ 
ــ دار إحيـاء ) العظيم البـن كثـري تفسري القرآن(تفسري ابن كثري  )٦

 .)١(ت .وت ـ دالرتاث العريب ـ بري
اجلـامع ألحكـام القـرآن ـ القرطبـي ـ دار : القرطبـي تفـسري )٧

  .١٩٥٩ الكتب املرصية ـ الطبعة الثانية ـ

                                                                                                                         

 .دون تاريخ : ت .د) ١(
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اجلـامع الكبــري، جـالل الــدين الـسيوطي، طبعــة دار الكتــب  )٨

  .ت.د. القاهرة  العربية الكربى،
 سلسلة االحاديث الصحيحة لنـارص الـدين األلبـاين ـ مكتبـة )٩

  .١٩٩٥والتوزيع ـ الرياض ـ املعارف للنرش 
  .ت.العلمية ـ بريوت ـ د سنن ابن ماجه ـ دار الكتب ) ١٠
سـورة  ملحمد بن عيسى بـن) اجلامع الصحيح(سنن الرتمذي  ) ١١

  .١٩٣٧الرتمذي مطبعة مصطفى البايب احللبي بمرص 
الذهبي ـ طبعة الرسـالة ـ الطبعـة احلاديـة  سري أعالم النبالء ـ ) ١٢

  .٢٠٠١عرشة ـ بريوت ـ 
 .ملحمد بن إسحاق ـ دار املعرفة ـ بريوت: إسحاق ة ابنسري ) ١٣
 .ت.ـ املكتبة العلمية بريوت ـ د السرية النبوية البن هشام ) ١٤
 .بومبي ـ اهلند شعب اإليامن للبيهقي ـ الدار السلفية ـ ) ١٥
 حممد بن إسامعيل البخاري ـ دار ابن كثري ـ: صحيح البخاري ) ١٦

 الـسالم ـ الطبعـة الثانيـة ، دار١٩٨٧دمشق ـ بريوت ـ الطبعـة الثالثـة ـ 
 .الرياض  ـ٢٠٠٠ـ

صـحيح الرتغيـب والرتهيـب ـ األلبــاين ـ طبعـة املعـارف ـ  ) ١٧
 .ت.الرياض ـ د
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صحيح اجلامع الصغري وزيادتـه الفـتح الكبـري لنـارص الـدين  ) ١٨ 
  .١٩٨٨األلباين ـ املكتب اإلسالمي بريوت الطبعة الثالثة ـ 

لطباعة والنـرش املعرفة ل صحيح مسلم ـ اجلامع الصحيح ـ دار ) ١٩
 .الرياض  ـ٢٠٠٠ت، دار السالم ـ الطبعة الثانية ـ . ـ بريوت ـ د

الطبقـات الكـربى البـن سـعد ـ دار إحيـاء الـرتاث العـريب ـ  ) ٢٠
  .١٩٩٦الطبعة األوىل ـ  بريوت
ــ  املستدرك عىل الـصحيحني للحـاكم ـ دار الكتـب العلميـة ) ٢١

  .١٩٩٠بريوت الطبعة األوىل ـ 
حتقيـق شـعيب  طبعة مؤسسة الرسـالة ـمسند أمحد بن حنبل ـ  ) ٢٢

 .) ت·د(األرناؤوط ـ بريوت ـ 
الطرباين ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ  مسند الشاميني أليب القاسم ) ٢٣

 .ت.حتقيق محدي السلفي ـ بريوت ـ د
املصنف يف األحاديث واآلثـار البـن أيب (مصنف بن أيب شيبة  ) ٢٤

 – الطبعـة األوىل والنرش والتوزيع ـ بـريوت ـ ـ دار الفكر للطباعة) شيبة
١٩٨٩.  
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