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 يف حياته فقد األحبة من آل النيب 

 املقدمة:

ونعوذ بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا ومـن       ،ستغفرهإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ون
وأشهد أن ال إله  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهلل فال مضل له ،سيئات أعمالنا

  .وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،إال اهلل وحده ال شريك له

ڇ  ڇ  چ  حيث قال عز وجـل  ،سبحان من جعل املوت حمتومًا على مجيع العباد

[، فمنــع عرفنــا معنــى 27-26 :]الــر ن چڎ  ڎ  ڈ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
معهم أمجـل   املوت وأنه فراق ألشخاص أحببناهم وتعلقت أرواحنا بأرواحهم وعشنا

أصبح يراود كال منا أحساس بأنه سـو  تـأتي حلظـة     ،اللحظات يف هعه الدنيا الفانية
صائب اليت وهو من أشد امل ،وال شك أن فقد األحبة خطب مؤمل ،نفارق فيها من حنب
والـعي يطمـح يف نيـل بـوا       ،ولكن املـؤمن بقضـاا اهلل وقـدره    ،حتل على اإلنسان

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ ڦ  چ : وجـل بقولـه   العين وصفهم اهلل عز ،الصابرين

[، يوطن النفس على هـعا األمـر   156-155:]البقرة چڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ    ڃ
 ،وخري معني هو سرية املصطفى ويبحث له عن معني يصربه ويشد من أزره  ،دوما

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ ىئ  ىئ  چ  وهو امتثال ألمر اهلل عز وجـل 

ومن هعا املنطلق فقـد سـار هـعا البحـث      ،[21]األحزا : چىئ  ی   ی  ی  ی
و كيف حزن الـنيب   ،يف حياته من أهله وذويه باملوت للتعريف بالعين فقدهم النيب 

 ن الطبيعة البشرية ولكنه مل يعرتض على قضاا اهلل وقدره بـل  على فقدهم وهعا م
  .صرب واحتسب الثوا  من ر  العباد
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فاملالحظ أن هناك مـن النـاس    ؛وقد هد  البحث لتعزية كل من فقد له عزيز
عنـد فقـده لقريـب     -والعياذ بـاهلل  –من جيزع وينوح ويعرتض على قضاا اهلل وقدره 

ولكن عنـدما يبتلـي بفقـد     ،به ذا تقوى وصالح أمرومن هؤالا من حتس ،وعزيز عليه
لعا وجدت أن كتابة هعا البحث العي فيـه تـعكري بـأن     ،حبيب له جيزع ويفقد الصرب

أفضل اخللق وأكرمهم على اهلل سبحانه وتعاىل ابتلي بفقد أحبا  له وأعزاا على قلبه 
مل يـنح ومل   ولكـن  ،وأنه حزن لفقدهم وذر  الدموع عليهم ،يف خمتلف مراحل حياته

بل حث على الصرب عند املصـيبة وربـب يف    ،جيزع ومل يعرتض على قضاا اهلل وقدره
" إذا مات ولد العبد  :قال رسول اهلل  :قال فضله فقد روى أبو موسى األشعري 

 .أقبضـتم رـرة فـؤاده    :قـال  .نعـم  :قال اهلل تعاىل للمالئكة أقبضتم ولد عبدي قـالوا 
ابنوا له بيتـا يف اننـة    :قال ،اسرتجع و دك :قال عبدي قالوا فماذا :قال .نعم :قالوا

 .(1)ومسوه بيت احلمد "

" ال يزال البالا باملؤمن واملؤمنـة   :قال رسول اهلل  :قال وروى أبو هريرة 
 . (2)يف نفسه وماله وولده حتى يلقى اهلل وما عليه من خطيئة " 

نت دافعًا للصرب على املصائب هعه األحاديث النبوية وبريها من األحاديث كا
لشاعرة املعروفـة فقـد حضـرت معركـة      (3)ومن هؤالا اخلنساا ،لدى كثري من الناس

القادسية ومعها بنوها أربعة رجال فوعظتهم وحرضـتهم علـى القتـال وعـدم الفـرار      
فباشروا القتال واحدا بعد واحـد   .إنكم أسلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين :وقالت هلم
  .حتى قتلوا

هـي الـيت قالـت يف     ،هعه املرأة اليت دفعـت وحرضـت أبنااهـا لنيـل الشـهادة     
  :اناهلية قبل إسالمها يف رباا أخيها صخر

 أال ياصـــخر ال أنســـاك حتـــى   
 

 أفــارق مه ــيت ويشــق رمســي    
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 يــعكرني طلــوع الشــمس صــخرا
 

 وأبكيـــه لكـــل بـــرو   ـــس 
ــولي   ــاكني حـ ــرة البـ ــوال كثـ  ولـ

 
 (3)علــى إخــوانهم لقتلــت نفســي 

 وقد نهج هعا البحث عند استعراض الشخصيات اليت فقـدها الـنيب     
بم فقـد جـده عبـد    ،حيث بدا بفقده لوالديـه  ،،يف حياته بعكرهم حسب القرابة له 

،بم ابنا عمه عبيـدة  بم عمه  زة بن عبد املطلب  ،بم فقد عمه أبي طالب ،املطلب
 ،ه عبـد اهلل بـن جحـ     ، بم ابناا عماتـ وجعفر بن أبي طالب  ،بن احلارث 

بم فقده لزوجاته ورفيقات دربه  ،وعبد اهلل بن أبي أمية  ،وأبو سلمة املخزومي 
بـم فقـده ألبنائـه مـن الـعكور واإلنـاث مـرتبني         ،وقد مت ذكرهن حسب تاريخ الوفاة

حيث بلغ جمموع  .زيد بن حاربة  وأخريًا حب رسول اهلل  ،حسب تاريخ الوفاة
  .رضي اهلل عنهم (عشرون نفسًا)يف حياته  من فقدهم النيب 

وقد مت التعريف بكل شخصية من حيث النسـب والنشـأة وجهـوده يف خدمـة     
  .عند تلقي خرب الوفاة اإلسالم وأخريا وفاته وموقف النيب 

وكتـب السـرية    ،ومتت االستعانة بكتب احلـديث كصـحيح البخـاري ومسـلم    
وسـري أعـالم النـبالا     ،طبقـات ابـن سـعد   وكتب الرتاجم ك ،النبوية كسرية ابن هشام

وبريها من  ،وكتب التاريخ كالبداية والنهاية البن كثري ،واإلصابة البن ح ر ،للعهيب
  .يف نهاية البحث املصادر واملراجع احلديثة املقيدة

  .أسال املوىل عز جل أن جيعل هعا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به

  :لوالديه فقده 

 :بيهفقده أل -أ

هو عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بـن عبـد منـا  بـن      والد النيب حممد 
قصي بن كال  بن مرة بن كعب بن لؤي بن بالب بن فهر بن مالك بـن النضـر بـن    
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وممـا ال   (4)كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معـد بـن عـدنان   
 .(5)هيم عليه السالم خال  فيه أن عدنان من نسل إمساعيل بن إبرا

وهو العي افتداه مبائة من اإلبل  ،وكان والده عبد املطلب حيبه حمبة عظيمة  
 ،فقد كان عبد املطلب قد نعر لئن أكمل اهلل له عشرة ذكور حتى يراهم ،للوفاا بنعره
فلما تكاملوا عشرة أخرجهم  .وذلك ملا رأى قلة أعوانه يف حفر زمزم ،يعبح أحدهم
وقالوا افد  ،فخرج السهم على عبد اهلل وأراد أن يعحبه فمنعه أخواله ،وأسهم بينهم

فأعاد السهم وأقرع بينه وبني عشر من اإلبل وهكعا يقرع ويزيد يف اإلبل حتى  ،ابنك
  .(6)فنحرها مجيعا وفاا بنعره  ،وصلت مائة فوقع السهم عليها

كب  عظيم بابن العبيحني لفداا جده إمساعيل ب وبعلك مسي رسول اهلل 
 .(7)وفداا والده عبد اهلل مبائة من اإلبل  ،من اننة

فقد تويف وهو ال  ،ولكن العمر مل ميتد به طوياًل ،هكعا جنا عبد اهلل من العبح  
ومل ترد رواية  .و اختلف أهل املغازي والسري يف تاريخ وفاته ،يزال يف ريعان الشبا 
وأقوى ما ورد قول  ،روايات ضعيفة إذ كل ما ورد عن ذلك ،صحيحة يف حادبة وفاته
" بعث عبد املطلب عبد اهلل بن عبد املطلب ميتار له مترًا من  :الزهري مرساًل قال

 .(8)فكان يف ح ر عبد املطلب " وولدت آمنه رسول اهلل  ،فتويف عبد اهلل بها ،يثر 
ل ويتفق مع قول الزهري حديث يرويه قيس بن خمرمة وهو صحابي ذكر والدة الرسو

 وقد أببت القرآن أن الرسول  ،(9)" تويف أبوه وأمه حبلى به "  :فقال  كان يتيمًا

 .[6]الضحى: چڈ  ژ  ژ  ڑچ : قال تعاىل

فلـم تتلقفـه يـدي أبيـه      ،عينية يف هعه الدنيا وهو يتيم األ  هكعا فتح النيب
ذكـر ابـن    و هعا أبلغ اليتم وأعلـى مراتبـه وفـق مـا     ،احلانية ومل يرتعرع يف ظل والده

  .(10)كثري
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يدل على  ،وكانت وفاة عبد اهلل هلا أبر عميق يف نفس زوجه آمنه بنت وهب
  :ذلك أبيات الشعر اليت قالتها يف ربائه
 يف الغمــابم وجــاور حلــدا خارجــا  عفا جانب البطحاا من ابن هاشم

ــا    ــوة فأجابهـ ــا دعـ ــه املنايـ  دعتـ
 

 هاشـم  ابـن  مثـل  وما تركت يف النـاس  
 وا حيملــون ســريره عشــية راحــ  

 
ــاوره  ــزاحم (11)تع  أصــحابه يف الت

ــا     ــا وريبه ــه املناي ــك بالت ــ ن ي  ف
 

 (12)فقد كـان معطـاا كـثري الرتاحـم     
  :فقده ألمه -  

حيـث أنـه    ،بفقد والده بل تواصـل اليـتم عليـه    مل تتوقف اآلالم على النيب 
بـن  عندما بلغ من العمر ست سنوات ذهب مع أمه آمنة بنت وهب بـن عبـد منـا     

لزيارة  ،(13)ويلتقي نسبها مع نسب زوجها يف كال  بن مرة  ،زهرة بن كال  بن مرة
ويتعـر    ،لريى مكانة هؤالا األخوال الكرام ،أخواله باملدينة من بين عدي بن الن ار

وليقضـيا حـق    ،وقد كان هلعه اخلؤولة اعتبارها لَّما هـاجر فيمـا بعـد إىل املدينـة     ،بهم
وأبلب الظن أن تكون األم حدبت ابنها بقصـة   ،ترا  املدينة احلبيب املغيب رمسه يف

وأن االبن تاقت نفسه إىل البلد الـعي ضـم    ،ومفارقته الدنيا وهو يف شرخ شبابه ،أبيه
 .(14)ُرفات األ 

على وخرجت األم واالبن ومعهما أم أمين بركة احلبشية جارية أبيه حتضنه وهم 
عادت  الزيارة وبعد أن انتهت ،وأقامت به عندهم شهرًا(15)فنزلت به أمه يف دار النابغة ،بعريين

 .(16)باألبواا به إىل مكة ويف الطريق بني مكة واملدينة ُحمَّ القضاا فتوفيت ودفنت

قـال   ،وتولـت حضـانته   ،فعادت به أم أمين على البعريين اللعين قدموا عليهما
وكان عليه السالم  ،أمه وقد كانت أم أمين بركه دايته وحاضنته بعد موت" :القسطالني

 .(17)" أنت أمي بعد أمي"  :يقول
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 ،وملا جياوز السادسة من العمر للنيب حممد  -سبحانه وتعاىل –هكعا شاا اهلل 
والعـزاا عـن فقـد     ،واحلنـان  ،أن يعوق مرارة فقد األم اليت كان جيد يف كنفهـا احلـب  

  .األ 

رسـخ يف نفسـه عنهـا    حيـث ت  ،وقد أبرت هعه الزيارة يف نفس حممد الطفل 
عندما كلف بالرسالة وهاجر للمدينة فقد  ،ذكريات مجيلة حدث بها أصحابه فيما بعد

عادت به العكريات عند مشاهدته األماكن فمثاًل عندما نظـر إىل أطـم بـين عـدي بـن      
وكنت مع  ،كنت أالعب أنيسة جارية من األنصار على هعا األطم :الن ار عرفه وقال
ههنـا نزلـت بـي     :ونظر إىل الدار فقـال  .طري طائرا كان يقع عليهبلمان من أخوالي ن

وأحسنت العوم يف بئر بين عدي  ،ويف هعه الدار قرب أبي عبد اهلل بن عبد املطلب ،أمي
  .(18)ابن الن ار 

فقـد   ،حتى بعد أن كلف بالرسـالة  ،ألمه أبلغ األبر يف نفسه لقد كان لفقده 
 ،يف االسـتغفار هلـا   -سبحانه وتعـاىل  –استأذن اهلل كما  ،كان يزور قربها فيبكي عنده

 :بـم قـال   ،قرب أمه فبكى وأبكى من حوله " زار النيب  :قال فقد روى أبي هريرة 
 ،واستأذنته يف االستغفار هلـا فلـم يـأذن لـي     ،استأذنت ربي يف زيارة قرب أمي فأذن لي"

 ،إىل رسـم قـرب ف لـس   ذهب  . وروي أن النيب (19)فزوروا القبور تعكركم املوت " 
ما  :فقال ،بم بكى فاستقبله عمر ،ف عل حيرك رأسه كاملخاطب ،وجلس الناس حوله
 ،استأذنت ربي يف أن أزور قربها ،" هعا قرب آمنة بنت وهب :قال ؟يبكيك يا رسول اهلل

  .(20)وأدركتين رقتها فبكيت" ،واستأذنته االستغفار هلا فأبى علي ،فأذن لي

درسًا يف بر الوالـدين   لقد أعطى النيب حممد  ،وهعا الرب ،ما أروع هعا احلب
 .فليس الرب بهم مقتصرًا على حياتهم ومنقطع بوفاتهم ،حتى بعد مماتهم
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  .جلده عبد املطلب فقده 

هو عبد املطلب بن هاشم بن عبد منا  بن قصي بن كال  بن مرة بـن كعـب   
مسي عبد املطلب ألن عمه املطلب روي أن امسه شيبة و ،(21)وينتهي نسبة إىل عدنان 

بن هاشم عندما قدم به من عند أخواله يف املدينة أردفه معه علـى راحلتـه فـدخل بـه     
  .وحيكم إمنا هو ابن أخي شيبة :هعا عبد املطلب فقال :مكة ظهرا فقالت قري 

وخرج املطلب بن عبد منا  تـاجرًا إىل   ،مكث عبد املطلب يف مكة حتى أدرك
فكـان يطعـم احلـاج     ،فتوىل عبد املطلـب بعـده الرفـادة والسـقاية     ،اكاليمن فهلك هن

فلما ُسقي زمزم ترك السقي يف احليـاض وسـقاهم    ،ويسقيهم يف حياض من أدم مبكة
وكانـت زمـزم    ،وكان حيمل املاا من زمزم إىل عرفـة فيسـقيهم   ،من زمزم حني حفرها

 . (22)وضعها سقيا من اهلل أتي يف املنام مرات فأمر حبفرها ووصف له م

و الـعي   ،وسـيد مكـة   ،صاحب الكلمة يف قـري   ،هعا هو جد النيب حممد 
عـن   أن يعوض حممـد   -وجل عز –، فقد شاا اهلل (23)بعد وفاة أمه توىل كفالتة 

حبنان اند حيث أحاط حفيده بعناية فائقة فكان يقربه منه ويدنيه  ،فقده حنان األبوين
ومـن   ،(24)وال يأكل طعامـا إال عنـدما حيضـر حممـد      ،وإذا نام ،ويدخل عليه إذا خال

عنايته به أنه أرسله ذات مرة يف أبر إبل له ضـلَّت فـاحتبس عليـه حتـى حـزن حزنـًا       
  :وأخع يطو  بالبيت وهو يقول مرجتزًا ،شديدًا

ــداً  ــيب حممــ ــي راكــ  َرّ  ُرد إلــ
 

ــداً   ــدي ي ــا ر  رده واصــنع عن  ي
وال يفارقة بعـد هـعا    ،ثه يف حاجة له أبدًاوعندما عاد حممد باإلبل أقسم أال يبع 

 . (25)أبدًا 
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جيلس  ،وكان له فراش يف ظل الكعبة .كما كان نده جملس ال جيلس عليه بريه
وهعا يدل باإلضافة للمحبـة الشـديدة    .(26)عليه مع جده  حوله بنوه وجيلس النيب 
  .هتومسه فيه السيادة لقومه ومتين ذلك ل ،اليت يكنها اند حلفيده

ولـه مـن    فقد توفيت أمه  ،يف رعاية جده حنو من سنتني لقد مكث النيب 
وعندما بلغ الثامنة من العمر وحلكمة إهليه تويف جدة وله من  ،العمر حنو ست سنوات

أتعكر  وقد سئل النيب  ،مائة وعشر سنني :ويقال ،العمر حنو من ابنتني ورانني سنة
 . (27)يومئع ابن راني سنني"  أنا ،" نعم :قال .موت عبد املطلب

أحــس بفقـدان جـده ملــا كـان حيُبـوه بــه مـن العطــف       ال شـك أن حممـدًا    
هـعه املرحلـة الـيت يكـون فيهـا الطفـل        ،مرحلة الطفولة خاصًة وهو يف ،(28)والرعاية

وروي أنه مل يبك أحـد قبلـه بكـاه علـى     . حباجة ماسة ملن حينو عليه وينصحه ويرشده
يومئع يبكي خلف سـرير   رأيت رسول اهلل  :لت حاضنته أم أمينوقا ،(29)فقد جده

 .(30)عبد املطلب

مل يشأ أن يفارق الـدنيا إال بعـد    ،ويروى أنه عندما حضرت عبد املطلب الوفاة
وأوصـاه بكفالـة    ،فاستدعى أبو طالب عم الـنيب   ،أن يطمئن على حفيده حممد 

بو طالب بسبب أنه شـقيق عبـد اهلل   ، وتعكر بعض املصادر أن سبب اختيار أ(31)حممد
، ولعله يضا  هلعا السبب ماملسه عبد املطلـب يف أبـي طالـب مـن      (32)والد النيب 

أنـه سـو  حيوطـه بعنايتـه ويوليـه       ،فايقن يف قرارة نفسه ،حمبة وعطف جتاه ابن أخيه
 وظهرت جلية عندما كلف الـنيب حممـد    ،وقد حتققت فراسة اند ،احلب والعطف

 .ةبالرسال

  .وهكعا انتقل ابن الثامنة من العمر إىل كفالة ورعاية العم أبي طالب
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 . (من البعثة10لعمه أبي طالب ) فقده 

 ،اسم أبي طالب عبد منا  بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منا  بـن قصـي  
ويرحل يف قوافل قـري    ،وكان على برار أسالفه من بين عبد منا  يشتغل بالت ارة

وكان مع ذلك كثري  ،ويظهر أنه كان قليل احلظ يف الربح ، الشام واليمنيف رحلتها إىل
كان عند ظن أبيه بـه فقـد أواله    ،إليه وعندما انتقلت كفالة ابن أخيه حممد  ،العيال

بل كان صورة من أبيه يف مجيع ما كان يوليـه مـن حـب وعطـف      ،كل رعاية واهتمام
وكـان حيـب حممـدا     ،و طالب ال مال لهكان أب :وروي عن ابن عباس أنه قال ،ورعاية

وصـبَّ بـه أبـو     ،وإذا خرج معـه  ،وكان ال ينام إال إىل جنبه ،حيبه ولده حبًا شديدًا ال
وإذا أكل عيـال   ،وكان خيصه بالطعام دون بنيه ،طالب صبابة مل يصب مثلها بشيا قط
فكان أبو  ،شبعوا وإذا أكل معهم رسول اهلل  ،أبي طالب مجيعا أو فرادى مل يشبعوا
فيـأتي رسـول اهلل    ،كما أنتم حتى يأتي ولدي :طالب إذا أراد أن يغدي عياله قال هلم

 فيقول أبو  ،وإن مل يكن معهم مل يشبعوا ،فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم
  .(33)إنك ملبارك " :طالب

فقد سار  ،وحيب ذلك منه وكان عبد املطلب يرضى عن كل ما يصنع حممد 
فقد كانت توضع ألبي طالب وسـادة بالبطحـاا مثنيـة     ،لب على نه ه يف ذلكأبو طا

ف اا أبو طالب فأراد أن يتكئ  ،فبسطها بم استلقى عليها ف اا النيب  ،يتكىا عليها
وحل البطحـاا إن ابـن أخـي هـعا      :فقال ،أخعها ابن أخيك :عليها فسأل عنها فقالوا

 . (34)ليحسن بنعيم

على فراش جده عبد املطلب يف ظل  جلوس النيب هعا املوقف شبيه مبوقف 
 .الكعبة والعي كان ال جيلس عليه بريه مع جده
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مبحبة عمه أبي  أن تعلق قلب النيب  ،لقد كان من نتي ة هعا احلب والعطف
وعندما شـاهد عمـه يتهيـأ للخـروج تـاجرا إىل       ،فلم يكن يربب مبفارقته أبدا ،طالب

واهلل ألخرجن به معي وال أفارقه  :له أبو طالب وقال فرق ،الشام تعلق به ليأخعه معه
يف الثانيـة   . بم اصطحبه معه يف رحلته إىل الشـام وكـان الـنيب    (35)وال يفارقين أبدا
من خالل  العي تعر  على النيب ،وهناك التقى ببحريى الراهب ،(36)عشرة من عمره
  .(37)وحعر عمه أبا طالب من اليهود والروم ،صفاته وأحواله

مع أبي طالب يكلؤه اهلل وحيفظه من أمور اناهلية ملـا   لقد شب رسول اهلل 
أفضل قومه مرواة وأحسنهم خلقا وأكرمهم خمالطـة   وكان  ،يريد اهلل به من كرامته

وأحسنهم جوارًا وأعظمهم حلمًا وأمانـة وأصـدقهم حـديثًا وأبعـدهم مـن الفحـ        
 .(38)له من األمور الصاحلة حتى مساه قومه األمني ملا مجع اهلل ،واألذى

فقد ببـت أنـه    ،يف رعي الغنم  عمل، وخالل فرته كفالة أبي طالب للنيب 
إىل العمـل هـو    ولعل العي دفعـه   ،(39)عمل على رعيها ألهل مكة مقابل قراريط
كمـا أن هنـاك حكمـة مـن اهلل سـبحانه       ،(40)ضيق حال أبي طالب ورببته مسـاعدته 

اا من رعي الغنم قبل النبوة أن حيصل هلم التمرن برعيها على مـا  وتعاىل يف اهلام األنبي
، وأيضًا االعتماد على النفس والبعد عن االتكاليـة  (41)يكلفونه من القيام بأمر أمتهم 
  .والصرب والتواضع واحللم

ورببت خدجية بنـت خويلـد رضـي     ،مخس وعشرين سنة وعندما بلغ النيب 
كان لعمه أبا طالـب دورًا   ،اجر مباهلا إىل الشام الزواج بهيت اهلل عنها اليت كان النيب 

كبريًا يف مساعدته حلصول هعا الزواج حيث روي أن خدجيـة رضـي اهلل عنهـا قالـت     
فلما جااها معـه رسـول اهلل    .أذهب إىل عمك فقل له تع ل إلينا يف الغداة :للنيب 
 بـن اخيـك حممـد بـن     يا أبا طالب أدخل على عمي فكلمه يزوجين من ا :قالت له
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فقام فـعهب   .هعا صنع اهلل :فقالت .يا خدجية ال تستهزئي :فقال أبي طالب .عبد اهلل
احلمد هلل العي جعلنا من ذرية  :بم خطب فقال ،وجاا ومعه عشرة من قومه إىل عمها

 ،وجعلنـا حضـنة بيتـه    ،وعنصر مضر ،معد (إبراهيم وزرع إمساعيل وضئضئ )أصل
بم إن  .وجعلنا احلكام على الناس ،بيتًا حم وبًا وحرمًا آمناوجعل لنا  ،وسواس حرمه

ف ن كان يف املال قل فـ ن   ،ابن أخي هعا حممد بن عبد اهلل ال يوزن برجل إال رجح به
وقـد خطـب خدجيـة بنـت      ،وحممد من قد عـرفتم قرابتـه   ،املال ظل زائل وأمر حائل

وقد بعل هلا مـن   :يف روايةو ،خويلد وبعل هلا ما آجله وعاجله من مالي عشرين بكرة
ووفق بعضهم بـأن أبـا طالـب     ،الصداق ابنيت عشرة أوقية ذهبًا ونشا أي نصف أوقية

العهب مـن عنـده فكـان انميـع صـداقًا       دفع البكرات من ماله ودفع رسول اهلل 
 . (42)هلا

يف كنف عمه أبي طالب حيوطـه برعايتـه إىل أن بلـغ أشـده      هكعا نشأ النيب 
فوقـف مـا الشـرك والوبنيـة موقـف       ،ة لعبادة اهلل وحده ال شريك لهوكلف بالدعو
وأمتـروا   ،وحاولوا إيعائه ،فكّعبوه ،والف ور الطابي ،واملكابرة العاتية ،العناد املستكرب
بكل ما أوتي من وسيلة  ،وينصره وحيميه ،ووقف عمه أبو طالب يعود عنه ،به ليقتلوه
فلما رأت  ،ال يرده عنها شيا ،إىل توحيد اهللورسول اهلل ماٍض يف نشر دعوته  ،وقوة

ورأوا أن عمه أبا طالب قد حد  عليه وقام دونه فلم  قري  ذلك من رسول اهلل 
يا أبا طالب إن ابن  :فقالوا ،مشى رجال من أشرا  قري  إىل أبي طالب ،يسلمه هلم

وإما أن  ،عنا أخيك قد سب آهلتنا وعا  ديننا وسفه أحالمنا وظلل أباانا ف ما أن تكفه
فقال هلم أبو طالب  .ف نك على مثل ما حنن عليه من خالفه فنكفيكه ،ختلي بيننا وبينه

على ما هـو عليـه    ومضى رسول اهلل  ،فانصرفوا عنه ،قوال رفيقا وردهم ردًا مجيال
  .(43)فاشتد حقد املشركني عليه وحض بعضهم بعضًا عليه  ،يظهر دين اهلل ويدعو إليه
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لعمـه أبـي    ا املشركني عزموا على جتديـد الشـكوى مـن الـنيب     بم أن هؤال
وإنـا قـد    ،يا أبا طالـب إن لـك سـنًا وشـرفًا ومنزلـة فينـا       :فمشوا إليه وقالوا ،طالب

استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا واهلل ال نصرب علـى هـعا مـن شـتم آباانـا      
وإياك يف ذلك حتى يهلك أحـد  وتسفيه أحالمنا وعيب آهلتنا حتى تكفه عنا أو ننازله 

ومل يطـب   ،بم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فـراق قومـه وعـداوتهم    .الفريقني
يابن  :فقال له ،بم بعث إىل رسول اهلل  ،هلم وال خعالنه نفسا ب سالم رسول اهلل 

فابق علي وعلى نفسـك وال حتملـين    ،أخي إن قومك قد جااوني فقالوا لي كعا وكعا
وأنه قد ضعف عن  ،أن عمه خاذله ومسلمه فظن رسول اهلل  .ماال أطيقمن األمر 

عم واهلل لو وضعوا الشمس يف مييين والقمـر يف يسـاري    يا :فقال ،نصرته والقيام معه
فلما وىل ناداه  ،بم قام ،على أن أترك هعا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته "

أذهب يا ابن أخي فقل  :فقال ل عليه رسول اهلل فأقب .يا ابن أخي :فقال ،أبو طالب
 . (44)ما أحببت فواهلل ال أسلمك لشيا أبدًا 

امجعـوا أمـرهم    ،وملا عرفت قري  أن أبا طالب قد أبى خعالن رسـول اهلل  
فـعهبوا إليـه بعمـارة بـن      ،على أسلو  آخر ملساومة أبي طالب لتسليم ابن أخيه هلم

أبا طالب هعا عمارة بن الوليد أنهد و أمجل فتى يف قـري    يا :الوليد بن املغرية وقالوا
فخعه فلك عقله ونصره واختعه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيـك هـعا الـعي قـد     

ف منا هو رجـل   ،وفرق مجاعة قومك وسفه أحالمهم فنقتله ،خالف دينك ودين آبائك
وأعطـيكم ابـين    واهلل لبئس ما تسـومونين أتعطـونين ابـنكم أبـعوه لكـم      :برجل فقال

 . (45)تقتلونه هعا واهلل ما ال يكون أبدًا 
فتقامسوا على قتل  ،عند ذلك علمت قري  أن أبا طالب لن يسلمهم ابن أخيه

وملا وصل هعا اخلرب ألبي طالب أختع موقفا ش اعا نبـيال يف  ايتـه    ،عالنية حممد 
 سـول اهلل  فـأدخلوا ر  ،فقـد مجـع بـين هاشـم وبـين املطلـب       ،ابـن أخيـه حممـد    
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فأجابوه إىل ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك  ية على  ،ومنعوه ممن أراد قتله (46)شعبهم
فلمـا رأت قـري  ذلـك اجتمعـوا وائتمـروا بيـنهم أن يكتبـوا كتابـًا          .عادة اناهليـة 

على أن ال يعاملوهم وال يناكحوهم حتـى   ،يتعاقدون فيه على بين هاشم وبين املطلب
 ،ففعلــوا ذلـك وعلقــوا الصـحيفة يف جــو  الكعبــة   ،هلل يسـلموا إلــيهم رسـول ا  

فكـان   ،فكانوا معه كلهم إال أبا هلـب  ،فاحنازت بنو هاشم وبنو املطلب إىل أبي طالب
فأقاموا على ذلك  ،وقيل كان ابتداا حصرهم يف احملرم سنة سبع من املبعث ،مع قري 

ــًا  ورهطــه ومجاعتــه فخــرج رســول اهلل ،إىل أن أفســد اهلل الصــحيفة ،ســنتني أو بالب
 .(47)وخالطوا الناس

حتى وهـو علـى    ،مل تيأس قري  من جتديد الشكوى ألبي طالب من ابن أخيه
فتتحـدث   ،فيقتلوا حممد  ،حيث أنهم خشوا من أن ميوت أبا طالب ،فراش املرض

إال بعـد مـوت عمـه     عنهم القبائل العربية بالسوا وأنهم مل يت روا على قتل حممد 
"انطلقـوا   :وقـالوا  عا اجتمع رؤسـاؤهم الـعين عارضـوا دعـوة الـنيب      ل ،أبي طالب

فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فانا نستحي  -أي أبو طالب –فلندخل على هعا الرجل 
أن نقتله بعد موته فتقول العر  كان مينعه فلما مات قتلوه فانطلق أبـو سـفيان، وأبـو    

وعمـرو بـن    ،وعقبة بن أبـي معـيط   ،والنضر بن احلارث وأمية وأبي ابنا خلف،جهل
أسـتأذن لنـا    :واألسود بن البخرتي وبعثوا رجال منهم يقال له املطلب قـالوا  ،العاص

هؤالا مشيخة قومك يريـدون الـدخول عليـك     :على أبي طالب فأتى أبا طالب فقال
يا أبا طالب أنت كبرينا وسـيدنا وأن حممـدا قـد أذانـا      :فدخلوا فقالوا ،فأذن هلم عليه

 فدعاه ف اا الـنيب   .أهلتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر أهلتنا ولندعه واهله وأذى
قـالوا   :ماذا يريـدون  قال رسول اهلل  .هؤالا قومك وبنو عمك:فقال له أبو طالب

أرأيتم أن أعطيتكم هعا هل أنتم  :قال النيب  .نريد أن تدعنا وأهلتنا ولندعك وأهلك
 .م العر  وأدانت لكم بها الع م وأدت لكم اخلراجمعطي كلمة أن تكلمتم بها ملكت
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 .قولـوا ال إلـه إال اهلل   :قـال  .وأبيك لنعطينكها وعشر أمثاهلا فمـا هـي   :قال أبو جهل
عم مـا   يا :قال .قل بريها ف ن قومك قد فزعوا منها :قال أبو طالب .فأبوا وا أزوا

و أتـوني بالشـمس   أنا بالعي يقول بريها حتى يأتوا بالشمس فيضـعوها يف يـدي ولـ   
لـتكفن عـن شـتم     :وقالوا أراد أن ييئسهم فغضبوا. فوضعوها يف يدي ما قلت بريها

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  أهلتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فعلك قوله

 [. 108 :] االنعام (48)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

إىل الـنيب   أن أبا طالب أرسل عقياًل :ويف رواية من حديث عقيل بن أبي طالب
، إن بين عمك هؤالا قد زعموا أنك تـؤذيهم يف نـاديهم    :فلما حضر قال له عمه "

أتـرون   :فقـال  ،ببصره إىل السـماا  فحلق رسول اهلل  ،فانته عن أذاهم ،ومس دهم
فمـا أنـا بأقـدر علـى أن أدع ذلـك مـنكم علـى أن         :قـال  ،نعـم  :قالوا ؟هعه الشمس

  .(49)واهلل ما َكَعَبنا ابن أخي فارجعوا "  :البفقال أبو ط ،تستشعلوا منها شعلة

و ايتـه ومناصـرته    هعه صور من مواقف أبي طالب يف حياطته رسول اهلل 
بم  ،بم شابا يافعا ،طفال إذا ضمت إىل مواقفه العظيمة منع كفالته له  ،والغضب له

ة كاملـة يف  ائتلفت من ذلك كله صـور  ،بم نبيا ورسوال ،رجال مسددا عامال يف احلياة
 .(50)للعود عنه و ايته  إطار كفاح أبي طالب ونضاله دونه 

لعمه أبي طالب فضل مواقفـه يف الـعود عنـه وحياطتـه      مل ينس رسول اهلل 
حريصـا علـى    فعندما حضرت أبا طالب الوفاة كـان   ،وكان حيب إسالمه ،ونصره

جهل وعبد اهلل بن أبـي أميـه    وملا ذهب إليه وجد عنده أبا ،نطقه بشهادة ال اله إال اهلل
ال اله إال اهلل كلمة أحاج لك  :ألبي طالب ياعم قل فقال رسول اهلل  (51)بن املغرية

أتربـب عـن ملـة عبـد      :بها عند اهلل قال أبو جهل وعبد اهلل بن أبي أمية يا أبا طالب
فقال  .على ملة عبد املطلب :املطلب. فلم يزاال ُيكلمانه حتى قال آخر شيا كلمهم به
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ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :فنزلــت ." ألســتغفرن لــك مــامل أنــه عنــه " :الــنيب 

 چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ــة ــت [113 :]التوبـــــ  چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ  ونزلـــــ

  . (52)[56:القصص]

ونـال   ،(53)للمدينـة بـثالث سـنني     وكانت وفاة أبي طالب قبل ه رة النيب 
" ما زالت قـري  كـافني عـين حتـى      :قال حتى أنه  ،أذى قري  بعد وفاته النيب 

 وكان من ضمن أذاهم أن بعض سفهائهم نثر على رأس النيب  ،(54)مات أبو طالب"
بيته والرتا  على رأسه فقامت إليه بعض بناته وجعلت تزيله عن  فدخل  ،الرتا 

ال تبكـي يابنيـة فـ ن اهلل تعـاىل مـانع       "ال تبكي :هلا يقول رأسه وتبكي ورسول اهلل 
مانالت قري  مين شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب " وقال أيضًا  :يقولوكان  .أباك
 (55)" يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك " :ملا رأى قريشًا ته موا . 

نيب هعا احلب واحلماية هو ما دفع العباس بن عبد املطلب بعد إسالمه لسؤال ال
: هو يف ضحضاح مـن   :قال ." ما أبنيت عن عمك ف نه كان حيوطك ويغضب لك
 .(56)ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار " ،نار

مع  ،كان موقف أبي طالب من  ايته البن أخيه ووقوفه إىل جانبه لتبليغ دعوته
" إن اهلل تعاىل  :وقد فسر ابن كثري هعا املوقف بقوله ،يدعو للع ب ،متسكه بدين قومه

وكان استمراره علـى ديـن قومـه     .حبًا طبيعيًا ال شرعيًا قد امتحن قلبه حبب حممد 
إذ لو كان أسـلم أبـو طالـب ملـا      ،ومما صنعه لرسوله من احلماية ،من حكمة اهلل تعاىل

ولت ـرؤوا   .وال كانوا يهابونه وحيرتمونه ،كان له عند مشركي قري  وجاهة وال كلمة
 . (57)..".وربك خيلق ما يشاا وخيتار ،دوا أيديهم وألسنتهم بالسوا إليهومل ،عليه
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 هـ (3 .)فقده لعمه محزة بن عبد املطلب 

يكنى أبو  ،هو  زة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منا  بن قصي بن كال 
 . (58)عمارة وأبو يعلى

هو قريـب  و ،وأخوه من الرضاعة أرضعتهما بويبة موالة أبي هلب عم النيب 
من جهة األم ألن أم  زة هالة بنت أهيب بن عبد منا  بن زهرة بنـت عـم    للنيب 

 .(59)آمنة بنت وهب بن عبد منا 

وقد اعز اهلل اإلسالم ب سالمه فهو  ،أسلم يف السنة الثانية من بعثة النيب حممد
عنـد   وكان سبب إسالمه أن أبـا جهـل اعـرتض رسـول اهلل      ،أحد ش عان قري 

فلـم يكلمـه    ،ا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيـب لدينـه والتضـعيف لـه    الصف
وكانت موالة لعبد اهلل ابن جدعان يف مسكن هلا فـوق الصـفا تسـمع     ،رسول اهلل 

ومل يلبـث   ،بم انصر  أبو جهل عنه إىل ناد لقري  عند الكعبة ف لـس معهـم   ،ذلك
وكـان ال يرجـع إىل    من قنص له،  زة بن عبد املطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا

 ،وإذا مر على ناد من قري  يقف ويسلم ويتحدث معهـم  ،أهله حتى يطو  بالكعبة
وكان يومئع مشركا علـى ديـن قومـه فلمـا مـر       ،وقد كان أعز قري  وأشدها شكيمة

يا أبا عمارة لو رأيت مالقي  :فقالت له ،فرجع إىل بيته وقد قام رسول اهلل  ،باملوالة
يك من أبي احلكم آنفا قبيل وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ منـه مـا يكـره بـم     ابن أخ

بـه مـن    -عزوجل -فاحتمل  زة الغضب ملا أراد اهلل  ،ومل يكلمه حممد ،انصر  عنه
 ،معدًا ألبي جهل أن يقع بـه  ،فخرج سريعا ال يقف على أحد كما كان يصنع ،كرامته

فأقبل حنوه حتى إذا قام علـى رأسـه رفـع     فلما دخل املس د نظر إليه جالسا يف القوم
وقامت رجـال مـن قـري  مـن بـين       ،القوس وضربه بها ضربة ش ه بها ش ة منكرة

قـال   .ما نراك يـا  ـزة إال قـد صـبأت     :فقالوا ،خمزوم إىل  زة لينصروا أبا جهل منه
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ي وأن الـع  ،وقد استبان لي منه ذلك وأنا أشهد أنـه رسـول اهلل   ،وما مينعين منه : زة
دعوا أبا عمـارة   :فقال أبو جهل .فواهلل ال أنزع فامنعوني إن كنتم صادقني ،يقول حق

  .ف ني واهلل لقد سببت ابن أخيه سبًا قبيحًا

وأن  ــزة  ،قــد عـز وامتنــع  وب سـالم  ــزة عرفــت قـري  أن رســول اهلل   
 .(60)فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه  ،سيمنعه

وملا  ،فزاد عدد أصحا  النيب  ،هم ب سالم  زةكما أن املسلمني قويت شوكت
وقد فشا أمـر حممـد    ،إن  زة وعمر قد أسلما :رأت قري  ذلك قالت بعضها لبعض

وكان يف ذلك الوقـت مريضـًا قـد     –فانطلقوا بنا إىل أبي طالب  ،يف قبائل قري  كلها
أمن أن يبتزونـا  ف نـا واهلل مـا نـ    ،فليأخع لنا على ابن أخيه وليعطه منـا  –أبقله املرض 

 .(61)أمرنا 

 ،باهل رة إىل املدينة كان  زة مـن ضـمن املهـاجرين للمدينـة     وملا ُأذن للنيب 
وقد أبلى منع أسالمه يف خدمـة الـدين    ،بينه وبني زيد بن حاربة وهناك آخى النيب 

 فشارك يف الدفاع عن قوة املسلمني حبيث أرسله الـنيب   ،اإلسالمي ونصرة النيب 
كما شـهد بـزوة بـدر وأبلـى     ،ية وعقد له لواا فكان أول لواا يعقد يف اإلسالميف سر

بم شهد بـزوة أحـد    ،(62)فيها حيث قتل شيبة بن ربيعة وشارك يف قتل عتبة بن ربيعة
وروايـة   ،(64)وحشـي واستشـهد فيهـا علـى يـد      (63)يف شوال سنة بالث مـن اهل ـرة  

ن  زة قتل طعيمة بن عدي بـن  إ " :استشهاده رواها البخاري من حديث وحشي قال
فلما  :قال .فقال لي موالي جبري بن مطعم إن قتلت  زة بعمي فأنت حر ،اخليار ببدر

خرجـت مـع    –وعينني جبل حبيال أحد بينـه وبينـه واد    –أن خرج الناس عام عينني 
 :قـال  ،هـل مـن مبـارز    :فقـال  ،الناس إىل القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سـباع 

يا سباع يا ابن أم أمنار مقطعة البظور أحتـاد اهلل   :ه  زة بن عبد املطلب فقالفخرج إلي
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وكمنت حلمزة حتت صخرة  :قال ،بم شد عليه فكان كأمس العاهب :قال ،ورسوله 
فكان ذاك  :قال فلما دنا مين رميته حبربيت فأضعها يف بنته حتى خرجت من بني وركيه

بـم   ،فأقمت مبكة حتى فشـا فيهـا اإلسـالم    فلما رجع الناس رجعت معهم ،العهد به
 :إنـه ال يهـيج الرسـل، قـال     :فقيل لي خرجت إىل الطائف فأرسلوا إىل رسول اهلل 
 :فلما رآني قال: "آنـت وحشـي" قلـت    فخرجت معهم حتى قدمت على رسول اهلل 

فهـل تسـتطيع أن    :قال ،قد كان من األمر ما بلغك :قلت قال:" أنت قتلت  زة " ،نعم
  .(65)..".يب وجهك عينُتغ

على الربم مما أمل به من جراح يف هعه املعركة يفكر يف مصري عمه  كان النيب 
وبعد توقف القتال خرج يبحث عنه فوجده يف بطن الوادي قـد بقـر بطنـه عـن      ، زة
" لـو ال أن حتـزن    :فقال هعا املشهد آمل النيب  (66)ف دع أنفه وأذناه  ،ومثل به ،كبده

 ،ون سنة من بعدي لرتكته حتى يكـون يف بطـون السـباع وحواصـل الطـري     صفية ويك
ولئن أظهرني اهلل على قري  يف موطن من املواطن ألمثلن بثالبني رجال منهم " فلمـا  

 :على ما فعـل بعمـه قـالوا    مسع املسلمون هعا الكالم العي يدل على حزن النيب 
 . (67)ُمْثَلة مل ميثلها أحد من العر  لنَّ بهمواهلل لئن أظفرنا اهلل بهم يومًا من الدهر َلُنمث

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  چ  ونزل قوله تعاىل

  .(68)وصرب ونهى عن امُلْثَلة فعفا رسول اهلل  ،[126 :]النحل چەئ

قال عندما وقف عليه وهو ممثل به وقد أوجع ذاك املنظر قلبـه   كما أن النيب 
وروي أن النيب  .(69)لقد كنت وصوال للرحم فعوال للخريات " " ر ك اهلل أي عم:قال
  ولعل سبب  ،بم دفنه يف قرب واحد مع عبد اهلل بن جح  ،(70)لقبه بسيد الشهداا

جيمـع بـني    وكان النيب  ،ألنه ابن أخته أميمه بنت عبد املطلب –واهلل أعلم -ذلك 
  .(71)الرجلني من قتلى أحد يف قرب واحد 
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لوحشي فيما بعد على الربم من إسالمة عندما ذكـر لـه خـرب     ه كما أن قول
 يدل على األمل الـعي يشـعر بـه     ،" فهل تستطيع أن ُتغيب وجهك عين " :قتله حلمزة

فال يربب بت دد هعه العكريات األليمـة عنـدما يشـاهد     ،لفقده عمه وخاصة املثلة به
  .وحشيًا واهلل أعلم

فكان حزنهم امتداد حلـزن الـنيب    ،ملسلمنيمجيع ا وقد حزن على فراق  زة 
، فرباه كعب ابن مالك بأبيات منها:  

ــا بكاهــا     ــيين وحــق هل ــت ع  بك
 

 ومــا يغــين البكــاا وال العويــل    
ــى أســد اإللــه بــداة قــالوا       عل

 
ــل   ــم الرجــل القتي  (72)حلمــزة ذاك

وعلى الربم مـن   ،يفرحون لفرحه وحيزنون حلزنه هكعا كان أصحا  النيب  
كان له الوقع الشديد علـى الـنيب    ،بهعه الطريقة شهاد  زة بن عبد املطلب أن است
،   إال  ،مما ضاعف آالمه إىل جانب ما أصيب به من جراحات بالغة يف معركـة أحـد

فصرب على مصابه يف عمه كما صرب على  ،أنه أبرز عظيم الصرب العي احتواه النيب 
  .هلل سبحانه وتعاىلوسلم أمجل التسليم ألمر ا ،مصابه يف نفسه

 .هـ (2)البن عمه عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب  فقده 

أحـد   ،أبو احلارث ،عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد منا  بن قصي  
دار األرقم بن أبـي األرقـم وقبـل أن     السابقني األولني فقد أسلم قبل دخول النيب 

د إىل املدينة كان من ضمنهم وهناك آخى الـنيب  وملا هاجر املسلمني فيما بع ،يدعو فيها
  هعه املؤاخاة مجعتهما ليكونـا يف طليعـة   (73)بينه وبني عمري بن احلمام األنصاري ،

 . شهداا بزوة بدر
، (74)بعشـر سـنني   وعلى الربم من كرب سن عبيدة حيث أنه أسن من النيب  

ر شـ اعته وقـوة بأسـه يف    يقـد  وكـان الـنيب    ،إال أنه أبلى بالا حسـنا يف اإلسـالم  
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 ،وبعثه يف ستني راكبـاً  ،باني لواا يف اإلسالم بعد أن قدم املدينة حيث عقد له ،احلر 
 ،مـن بطـن رابـغ    (75)فلقوا أبي سفيان بن حر  وهو يف مائتني على ماا يقال له َأْحيا

 . (76)فلم يكن بينهم يومئع إال الرمي مل يسلوا سيفا ومل يدن بعضهم من بعض
كانت من ضمن السرايا اليت بعثهـا  لسرية اليت قادها عبيدة بن احلارث هعه ا

واليت من أهدافها أن املسلمني أرادوا أن يـروا قـري  وبريهـم مـن القبائـل       النيب 
وحصـارها سياسـيًا    ،وكسر قـوة قـري    ،قوتهم وأنهم قادرون على التصدي والردع

  .واقتصاديًا
ا حربي بني املسلمني واملشركني وهـو  يف أول لقا بم بعد ذلك شارك عبيدة 

وذلـك أنـه خـرج     ،باخلروج للمبارزة قبل بداية املعركة بزوة بدر حيث أمره النيب 
بالبة مـن فرسـان قـري  يطلبـون املبـارزة ومل يرضـوا مببـارزة بـري بـين عمهـم مـن            

 رضوان اهلل عليهم مجيعا-عبيدة بن احلارث و زة وعلي  لعا أمر النيب  ،املهاجرين
وقتـل علـي و ـزة     ،وعلـي لشـيبة   ،وعبيدة للوليد ،وكان  زة لعتبة ،أن يبارزوهم–

واحــتمال عبيــدة الـعي أبخنــه الوليــد   ،صـاحبيهما وأعانــا عبيـدة علــى قتــل الوليـد   
 . (77)بانراح

لعا عندما كان املسلمني يف طريـق عـودتهم للمدينـة     ،كانت إصابة عبيدة بالغة
أن يدفن  فأمر النيب  ،متأبرًا جبراحه ، تويف عبيدة (78)ويف مكان يقال له الصفراا 

  .هناك
تأبر بوفاة عبيدة ليس فقط ألنه ابن عمه بل أيضًا أنه أحد  الشك أن النيب 

اللعين كان هلم دور يف إرساا قواعد دولة اإلسالم  ،الفرسان الش عان من املسلمني
  .وإبراز قوتها لاعداا



 259         عبد اهلل الشيباني بنت د. شيخة          يف حياته فقد األحبة من آل النيب  

 هـ (8)بي طالب البن عمه جعفر بن أ فقده 

أبـو   ،جعفر بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منـا  بـن قصـي   
إنه أسـلم   :قيل ،وكان من السابقني إىل اإلسالم ،مع الرعيل األول أسلم  ،عبد اهلل

مع مـن أسـلم    وقد لقي  .(79)وقيل: بعد واحد وبالبني ،بعد مخسة وعشرين رجال
فهـاجر مـع زوجتـه     ،بـاهل رة إىل احلبشـة   هلم النيب فأذن  ،أذى كثريا من املشركني

ويف احلبشة وقف موقفا ش اعا لنصرة  ،أمساا بنت عميس مع من هاجر من املسلمني
ففي حديث أم سلمة رضـي اهلل   ،اإلسالم ضد سفارة قري  للن اشي لرد املهاجرين

مـا بلـغ ذلـك    ..فل." ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا بها خري جاٍر الن اشـي  :عنها قالت
وأن يهـدوا   ،قريشًا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إىل الن اشـي فينـا رجلـني مـنهم جلـدين     

..ومل يرتكوا من بطارقته بطريقًا إال أهـدوا  .للن اشي هدايا مما ُيستطر  من متاع مكة
وأمروهمـا   ،وعمـرو بـن العـاص    ،بم بعثوا بعلك عبـد اهلل بـن أبـي ربيعـة     .له هدية
بـم   ،ادفعا إىل كل بطريق هديته قبـل أن تكلمـا الن اشـي فـيهم     :اوقالوا هلم ،بأمرهم

 . (80).." .قدما إىل الن اشي هداياه بم سأاله أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم

ويف احلديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشريوا على الن اشي بأن يسـلمهم  
أى أن يـدعو املسـلمني   ولكن الن اشي عندما أشري إليـه بـعلك ر   .إليهم وال يكلمهم

  .ويستمع بنفسه إىل ما يقولونه

فأوضـح   وعندما حضروا أمامه تكلم نيابـة عـنهم جعفـر بـن أبـي طالـب       
وعنـدما طلـب    ،وموقف قـومهم منـه   ،للن اشي حقيقة الدين العي جاا به حممد 

فبكى الن اشي حتـى   .قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم الن اشي شيئًا مما جاا به 
وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم اليت حيملونها. بم قال الن اشي خماطبـًا   ،حليته ابتلت

واهلل  ،انطلقـا  ،" إن هعا والعي جاا به عيسى خيرج من مشكاة واحـدة  :سفريي قري 
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" واهلل آلتينه بدًا مبا يبيد  :قال عمرو لعبد اهلل ،وعندما خرجا .ال أسلمهم إليكما أبدًا "
إن هـؤالا يقولـون يف    :الغد جاا عمرو إىل الن اشي وقال لـه  فلما كان .خضرااهم "

وعندما جاؤوه سأهلم عن قوهلم  ،عيسى بن مريم قواًل عظيمًا " فأرسل الن اشي إليهم
 ،هو عبد اهلل ورسوله وروحـه  ،" نقول فيه العي جاانا به نبينا :فقال جعفر ،يف املسيح

وقـال   ،الن اشـي عـودًا مـن األرض    وكلمته ألقاها إىل مريم العـعراا البتـول " فأخـع   
فـأعطى   ،ومل يأبه المتعـاض بطارقتـه   ." ما عدا عيسى ما قلت قدر هعا العود " :نعفر

 . (81)ورد هدية قري   ،املسلمني األمان يف بالده

بم  -سبحانه وتعاىل–وذلك بفضل اهلل  ،هكعا أخفقت سفارة قري  يف مهمتها
  .لب وقوة بيانهبفضل حكمة ورجاحة عقل جعفر بن أبي طا

وقد مكث جعفر بن أبي طالب مع أصحابه يف احلبشة حتى العام السـابع مـن   
مـن خيـرب    واتفق وصلوهم مع فراغ النيب  ،بم بادروها مت هني إىل املدينة ،اهل رة

واستقبله و قبل  ،بقدوم جعفر فرحًا شديدًا ففرح رسول اهلل  ،بعد أن فتحها اهلل له
بم أسهم هلـم   .(82)أو بفتح خيرب " ،ا أدري أنا بقدوم جعفر أسرم :وقال  ،بني عينيه

 .(84)ه رتني وقال: إن هلم، (83)من بنائم خيرب ومل يعط أحدا بريهم مما مل يشهد الفتح 

 وقد أشار إىل ذلـك الـنيب    ،عن بقية الصحابة بشبهه للنيب  متيز جعفر 
" ما أظلت اخلضراا علـى   : هريرة، وقال أبو (85)" أشبهت ُخلقي وَخلقي " :بقوله له

  لقـول رسـول اهلل    ،من جعفر بـن أبـي طالـب    وجه أحب إلي بعد رسول اهلل 
كثرية منها  ومناقبه  ،بر ته وحبه للمساكني وُعر   .(86)أشبهت خلقي وُخلقي" 
" كـان جعفـر حيـب املسـاكني وجيلـس إلـيهم وخيـدمهم         :قـال  ما رواه أبو هريـرة  
ويف روايـة "كـان ينقلـب بنـا      ،(87)يكنيـه أبـا املسـاكني "     رسول اهلل  وخيدمونه فكان

فيطعمنا ماكان يف بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيا فنشـقها فنلعـق   
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وال وطـئ الـرتا  بعـد     ،، وقال أيضا: " ما احتعى النعال وال ركب املطايا(88)ما فيها" 
  .(89)لب"أفضل من جعفر بن أبي طا رسول اهلل 

 فقد كان من ضمن األمراا العين اختارهم الـنيب   ،بالش اعة كما اشتهر 
، فقد روى عبد اهلل بن عمـر رضـي اهلل عنهمـا    (90)سنة ران من اهل رة ،لسرية مؤتة

إن قتل زيـد   يف سرية مؤتة زيد بن حاربة فقال رسول اهلل  أّمر رسول اهلل  :قال
كنت فيهم يف تلك الغـزوة   :قال عبد اهلل . بن رواحةفعبد اهلل ،وإن قتل جعفر،ف عفر

ووجدنا ما يف جسده بضعا وتسعني  ،فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه يف القتلى
ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئع وهو  ويف رواية أخرى عن .(91)من طعنة ورمية " 

 . (92)عين يف ظهره "قتيل فعددت به مخسني بني طعنة وضربة ليس منها شيا يف دبره ي

قال احملب الطربي يف االختال  بني عدد الطعنات والضربات يف الروايتني من 
" ميكن أن يكون استوفى العدد يف إحدى املرتني دون األخرى من بري  :رواية ابن عمر

" قوله ليس منها شيا يف دبره بيـان فـرط    :وقال ابن ح ر ،(93)أن يكون بينهما تضاد "
 .(94)امه "ش اعته وإقد

  :وروي أنه يوم مؤتة كان ينشد
ــا   ــة واقرتابهـــ ــعا اننـــ  ياجبـــ

 
ــرابها   ــارد شـــ ــة وبـــ  (95)طيبـــ

ــعابها   ــا عـ ــد دنـ ــروم روم قـ  والـ
 

 علـــــي إن القيتهـــــا ضـــــرابها 
  .(96)فقاتل حتى قتل ،بم عقرها ،بم اقتحم عن فرس له شقراا 

أنـه أخـع   كان قتاله يف هعه املعركة يدل على إقدامه وشـ اعته النـادره حيـث    
 .(97)فاحتضنه بعضديه حتى قتل ،فأخعه بشماله فقطعت ،اللواا بيمينه فقطعت

حيـث روى أنـس    ،سري املعركة ألصحابه وهو يف املدينـة  وقد وصف النيب 
:  إن النيب للنـاس قبـل أن يـأتيهم خـربهم     ،وابن رواحـة  ،وجعفرًا ،نعى زيدًا. 
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بـم أخـع الرايـة ابـن      ،جعفـر فأصـيب  بم أخع الراية  ،أخع الراية زيد فأصيب :فقال
حتى أخع الراية سيف من سيو  اهلل حتى فتح اهلل –وعيناه تعرفان –رواحة فأصيب 

 . (98)عليهم " 

فهو يدل على العاطفة  ،هعا احلديث فضال عن أنه مع زة من املع زات النبوية
 بة حيـث كـان ُيخـرب أصـحا     ،بني جواحنـه  اليت حيملها  والر ة القوية ،انياشة

 ،" ملا جـاا قتـل ابـن حاربـة     :وقالت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،وعيناه تعرفان
 وعبد اهلل بن رواحـه رضـي اهلل عـنهم جلـس رسـول اهلل       وجعفر بن أبي طالب،

وال ينـايف ذلـك الرضـا     ،وذلك ملـا جعـل اهلل فيـه مـن الر ـة      .(99)يعر  فيه احلزن "
ى اإلنسان إذا أصيب مبصـيبة ال ُيخرجـه عـن كونـه     كما أن ظهور احلزن عل .بالقضاا

ويعـا  نفسـه    ،بل قد ُيقال إن من كـان ينـزعج باملصـيبة    ،راضيًا إذا كان قلبه مطمئنًا
 .(100)أرفع رتبة ممن ال يبالي بوقوع املصيبة أصاًل  ؛على الرضا والصرب

مسـاا  وذهب بنفسه ملواساة زوجته أ ،بفقد جعفر عظيمًا لقد كان تأبر النيب 
 ،مل يتمالـك دموعـه   وعندما شاهدهم  ،بنت عميس وأبنائه وكانوا صغارًا يف السن

" ملا أصيب جعفـر   :وقد وصفت أمساا بنت عميس رضي اهلل عنها هعا املوقف بقوهلا
وع نـت   ،مـن أدم  (101)وقد دبغت أربعني إهابـاً  وأصحابه دخل علي رسول اهلل 

 :قالت .ائتيين ببين جعفر:قال رسول اهلل ف ،وبسلت بين ودهنتهم ونظفتهم ،ع يين
يـا رسـول اهلل بـأبي أنـت وأمـي مـا يبكيـك         :فقلت.فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه

فقمـت أصـيح    :قالت .أصيبوا هعا اليوم ،نعم :أبلغك عن جعفر وأصحابه شيا قال
  .(102)..".واجتمع إلي النساا
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وأنشـغاهلا   ،ى زوجهـا ملدى حزن أمساا بنت عمـيس علـ   وتقديرًا من النيب 
"اصنعوا آلل جعفـر طعامـًا    :فقد أمر بصنع طعام آلل جعفر وقال ،بعلك عن أوالدها

  .(103)فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم "

ألنهم يشتغلوا مبصـيبتهم ومبـن    ،صنع الطعام ألهل امليت وبعلك سن النيب 
 اا جعفـر  مـع أبنـ   كما أن موقف الـنيب   ،يأتي إليهم عن إصالح طعام ألنفسهم

 ،وتعاطفه معهم بفقدهم ألبيهم يعد من أعظم الدروس العملية يف العطف على اليتيم
 . والتقدير ألبناا الشهيد
حتى أتـاه جربيـل وبشـره مبـا      ،على فقد جعفر حزنًا عظيمًا لقد حزن النيب 

وضع عبـد اهلل وحممـد ابـين جعفـر      فقد روي أنه  ،أنعم اهلل به على جعفر يف اننة
وأن له جناحني يطـري   ،" إن جربيل أخربني أن اهلل استشهد جعفرًا :فخعه بم قال على

  .(104)اللهم اخلف جعفرًا يف ولده " :بم قال ،بهما مع املالئكة يف اننة
هي أعظم عزاا وجرب ملصا   -عليه السالم –هعه البشارة اليت جاا بها جربيل 

 . يف استشهاد جعفر  النيب 
بالسؤال عـن شـ اعته يف بـزوة     زي نفسه وأحبا  جعفر يع أيضًا كان 

 ،أنا واهلل أنظر إليه حـني طعنـه رجـل    :فقال رجل ،مؤتة فقد روي أنه سأل عن ذلك
  . (105)فمشى إليه يف الرمح فضربه فماتا مجيعا فدمعت عني رسول اهلل 

 ،فقد تأبر أيضـا الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم     ،بفقد جعفر وكما تأبر النيب 
" كنـت   :فقد روى عبد اهلل بن جعفر قـال  ،مكانة عظيمة يف نفوسهم وكانوا يكنون له

" عبـد اهلل   :وروي أن،إال أعطاني " ،حبق جعفر :وقلت له ،إذا سألت عليا شيئا فمنعين
  .(106)السالم عليك يابن ذي انناحني " :بن عمر إذا حيا ابن جعفر قال
  :منها قوله هيف قصيدة ل كما رباه حسان بن بابت 

 فـــال يبعـــدن اهلل قتلـــى تتـــابعوا
  

 مبؤتــة مــنهم ذو اننــاحني جعفــر 
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  :ويقول فيها أيضا
ــر مــن حممــد  ــرى يف جعف ــا ن  وكن

  
 وفــاا وأمــرا صــارما حيــث يــؤمر 

 فال زال يف اإلسالم من آل هاشـم  
 

 (107)دعــائم عــز ال تــزال وخمفــر   

 
 هـ (3 .)البن عمته عبد اهلل بن جحش  فقده 

 ،أمه أميمة بنـت عبـد املطلـب    ،بد اهلل بن جح  بن رئا  بن يعمر األسديع
بـم   ،هـاجر اهل ـرتني إىل احلبشـة    ،وهو أحد السـابقني لسسـالم   ، (108)عمة النيب 
حيـث ظهـر    ،قبل بزوة بدر وشارك يف البعوث والسرايا اليت بعثها النيب  ،للمدينة
يف رانيـة   (109)إىل خنلـة  لعا بعثـه   ،ش اعته وقدرته على القيادة واإلدارة للنيب 

وذلـك   ،وأمره أال ينظر فيه حتـى يسـري يـومني    ،وكتب له كتابًا ،رجال من املهاجرين
وعنـدما فـض    ،وفعل ما ُأمر بـه  ،وحتى ال يعلم أحد إىل أين االجتاه ،إمعانًا يف السَرية

يعلـم لـه مـن    لريصد بهـا قريشـًا و   ،الكتا  وجد فيه األمر بأن ميضي حتى ينزل خنلة
 وعندما أخـرب أصـحابه بـأمر الرسـول      ،وأال يستكره أحدًا من أصحابه ،أخبارهم

فتشـاور   ،وهناك مـرت عـري لقـري  فيهـا أربعـة رجـال       .مضوا معه مجيعًا إىل وجهته
وهو  ،ألن ذلك كان يف آخر يوم من رجب ،الصحابة يف أمر االستيالا على هعه العري

وعندما وجدوا أنهم  ،هعا القرار نتائج بري مرضية فخشوا أن يرتتب على ،شهر حرام
لعا تش عوا وأمجعوا أمـرهم   ،هعه الليلة ليدخلن احلرم وليمتنعن به منهم لو تركوهم

وبالفعل قتلوا واحد منهم وفر منهم  ،على قتل من يقدرون عليه منهم وأخع ما معهم
 ،باملدينـة  ول اهلل فـأقبلوا بـالعري واألسـريين إىل رسـ     ،واحد ووقع يف األسر ابـنني 
وأبـى أن يأخـع    ،إنه مل يأمرهم بقتـال يف الشـهر احلـرام    وهناك قال هلم رسول اهلل 

 ،إن حممـدًا وأصـحابه قـد اسـتحلوا الشـهر احلـرام       :وقالت قري  ،العري واألسريين
  .وسفكوا فيه الدم
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وأعنـف جتربـة    ،كانت هعه احلادبة هي أقسى امتحان عرفه عبـد اهلل يف حياتـه  
خاصة وأن قري  اختعت من هعه احلادبة ذريعة للنيل من رسول اهلل  ،يها منع أسلملق
، جااهم البشـري يبشـرهم بـأن اهلل     ،وملا اشتد عليهم الكر  وبقل عليهم البالا–

: وأنه أنزل علـى نبيـه يف ذلـك قولـه تعـاىل      ،قد رضي عن صنيعهم –سبحانه وتعاىل 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ چ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       

ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  

 .[217،218 :] البقرةچۋ  ۅ
فأخـع العـري وفـدى     كرميـة طابـت نفـس الـنيب     فلما نزلت هـعه اآليـات ال  

إذ  ،. ورضي عن صنيع عبد اهلل بن جح  وأصحابه رضـي اهلل عـنهم  (110)األسريين
فغنيمتهـا أول بنيمـة أخـعت يف     ،كانت سريتهم هعه حدبًا كـبريا يف حيـاة املسـلمني   

يدي وأسرياها أول أسريين وقعا يف أ ،وقتيلها أول مشرك أراق املسلمون دمه ،اإلسالم
  .املسلمني

حيث شـهد بـزوة بـدر     ،استمر عبد اهلل بن جح  يبعل نفسه خلدمة اإلسالم
بم شهد بزوة أحـد فقاتـل فيهـا املشـركني      ،فأبلى فيها من كريم البالا ما يليق ب ميانه
عرجونــًا فصــار يف يــده ســيفًا فكــان يســمى   حتــى انقطــع ســيفه فأعطــاه الــنيب  

فهو يدل على ش اعة عبـد   من مع زات النيب . وهعا فضاًل عن أنه (111)العرجون
ولصاحبه سـعد   كما كان لعبد اهلل ،اهلل بن جح  وبعله روحه يف سبيل اهلل عز وجل

حيث روي مـن حـديث سـعد بـن أبـي       ،بن أبي وقاص يف بزوة أحد قصة ال تنسى
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فخلونـا يف   :قـال  .قال له يوم أحد إال تأتي فنـدعو  أن عبد اهلل بن جح  وقاص 
أقاتله  (112)يار  إذا لقينا القوم بدًا فلقين رجاًل شديدًا حردة :فدعا سعد فقال ،ناحية
بم  ،فأمن عبد اهلل بن جح  :قال .بم ارزقين الظفر عليه حتى أقتله وأخع سلبه ،فيك

اللهم ارزقين رجال شديدًا حردة أقاتله فيك حتى يأخعني في دع أنفـي   :قال عبد اهلل
فكانـت   :قال سـعد  ،صدقت :فتقول .ا فيك ويف رسولكهع :وأذني ف ذا لقيتك قلت

وإن أنفـه وأذنـه ملعلـق يف     ،فلقـد رأيتـه آخـر النهـار     ،دعوة عبد اهلل خريا من دعوتي
 . (113)خيط

فأستشــهد وكــان قاتلــه أبــو احلكــم بــن األخــنس بــن  لقــد بــر اهلل قســمه 
ة بـن عبـد   ، بم مثل جبثته مع من مثل به من املسـلمني وخاصـة خالـه  ـز    (114)شريق
 . (115)أن يدفن هو وخاله  زة يف قرب واحد  لعا آمر النيب  ،املطلب 

خاصة وأنه مت التمثيل بهم حيث أن  ،بالغًا على شهداا أحد كان حزن النيب 
حيث  ،إىل املدينة توىل بنفسه نعيه لعويه وعند عودته  ،هعا املشهد آمله أملا شديدًا

يا  نة احتسيب أخاك  :"فقال ،عنها جااته تسأل روي أن  نة بنت جح  رضي اهلل
يا  :بم قال ،ر ه اهلل وبفر له ،" إنا هلل وإنا إليه راجعون " :قال ،عبد اهلل بن جح 

ر ه اهلل  ،" إنا هلل وإنا إليه راجعون " :قالت . نة احتسيب خالك  زة بن عبد املطلب
فولي تركته وأشرتى  ،من بعده  أهتم بأوالده . كما أن النيب (116).."،.وبفر له

 . (117)ألبنه مااًل خبري

  هـ(.4البن عمته أبي سلمه بن عبد األسد )فقده 

وهو  ،عبد اهلل بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم املخزومي
،  (118)أمه برة بنت عبد املطلب عمة النيب  ،مشهور بكنيته أبو سلمة أكثر من امسه

ومن أوائل  ،، كان من السابقني األولني لسسالم(119)من الرضاعة  ًا للنيب وهو أخ
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بم هاجر للمدينة وقد لقي يف سبيل ه رته هلل ورسوله  ،املهاجرين بأهلهم إىل احلبشة
فصربوا إىل أن مجع اهلل  ،أذى شديد من املشركني حيث فرقوا بينه وبني زوجته وابنه

 ، وقد شهد مع الرسول (120)وابنه يف املدينة  لهم مرة أخرى فلحقت به زوجته
فمكث  ،بم أحد وفيها أصيب يف عضده بسهم رماه به سلمة انشمي ،بزوة بدر

فغا  تسعًا  ،(121)إىل قطن فبعثه النيب  ،شهرًا يداوي جرحه بم بريا انرح
وعشرين ليلة بم رجع فدخل املدينة وانرح منتقض فمات منه لثمان خلون من 

 . (122)اآلخرة سنة أربع من اهل رةمجادى 
 ،زينب وسلمة وعمر ودرة :وخلف ورااه أربعة من األوالد هم لقد مات 
فقد عرض  ،ورعاية أبناا أخاه من الرضاعة ،على مواساة أسرته وحرصًا من النيب 

وإلكرامها بأن  ،على أم سلمة رضي اهلل عنها الزواج ليقوم على أمرها وأمر بنيها
  .هات املؤمننيتكون من أم

وأم سلمه رضي اهلل عنها هي اليت كانت تعتقـد ب نـه لـيس هنـاك أفضـل مـن       
" مـا مـن    :يقـول  رسول اهلل  عندما مسعت: حيث قالت ،زوجها من شدة حبها له

اللـهم أجرنـي يف    (إنا هلل وإنـا إليـه راجعـون   )مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهلل 
فلمـا مـات أبـو     :قالـت  ،أخلف اهلل له خـريا منهـا   مصيبيت وأخلف لي خريًا منها إال

بـم   ،أول بيت هاجر إىل رسـول اهلل   ،أي املسلمني خري من أبي سلمة :سلمة قلت
  .."..(123)أني قلتها فأخلف اهلل لي رسول اهلل 

لتكون من ضمن أمهات  هكعا أكرم اهلل أم سلمة بالزواج من النيب 
 ،ألسرة ابن عمته وأخاه من الرضاعة من النيب  وبهعه املواساة العملية ،املؤمنني

  .درس يف رعاية والقيام على شؤون األرامل واأليتام من ذوي القربى
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 هـ (8 .)البن عمته عبد اهلل بن أبي أمية  فقده

أمه عاتكة بنت  ،عبد اهلل بن أبي أمية بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم
 . (124)وهو أخو أم سلمة رضي اهلل عنها ألبيها ،النيب عمة  ،عبد املطلب بن هاشم

وعند ظهور اإلسالم وبدايته يف مكة مل يسلم عبد اهلل بل كان شديد العداوة هلم 
" يا حممد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم  :حيث قال للرسول  ،وخمالفًا ومبغض

ويصدقوك ويتبعوك فلم بم سألوك ألنفسهم أمواال ليعرفوا بها منزلتك من اهلل  ،تقبله
..فواهلل ال أؤمن لك أبدا حتى تتخع إىل السماا سلما بم ترقى فيه وأنا أنتظر .تفعل

ومعك أربعة من املالئكة يشهدون أنك كما  ،حتى تأتيها بم تأتي معك بصك منشور
  .(125)وأيم اهلل أن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك" ،تقول

كان حريصًا على عدم إسالم أبي طالب وهو  أيضا من شدة عداوة لسسالم أنه
 . (126)حيث كان يلح عليه بعدم ترك ملة عبد املطلب ،حيتضر

استمر عبد اهلل يف عداوته للمسلمني إىل أن هداه اهلل إىل اإلسالم وهاجر قبل 
فأعرض عنه رسول  ،بطر  مكة وهو يريد مكة عام الفتح فلقي النيب  ،فتح مكة
فشفعها رسول  ،ى أخته أم سلمة وسأهلا أن تشفع له فشفعتفدخل عل ،مرة اهلل 
 .  (127)اهلل 

بم شهد  ،وبهعا أسلم عبد اهلل بن أمية وحسن إسالمه فشهد الفتح مسلمًا
وكانت بزوة الطائف هي آخر بزوة له حيث رمي فيها بسهم  ،والطائف ،حنينًا

فاستشهد 
(128) . 

 ،نًا ال يضاهيه إال فرحته ب سالمهحزن لوفاة ابن عمته حز ال شك أن النيب 
بعد أن كان من املعادين  ،باإلسالم وانهاد يف سبيله فقد أكرم اهلل عبد اهلل 
  .لسسالم واحملاربني له
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 : لزوجاته رضي اهلل عنهن فقده 

 .(من البعثة 10خدجية رضي اهلل عنها )

بن أسد بن هي زوجته خدجية بنت خويلد  كانت أول زوجة فقدها النيب    
وهو ابن مخس  تزوجها النيب  (129)عبد العزى بن قصي بن كال  القرشية األسدية 

ف نه من مارية  وهي أم أوالده كلهم رضي اهلل عنهم إال إبراهيم  ،وعشرين سنة
، (130)وال تزوج يف حياتها بريها ،قبل خدجية بريها ومل يتزوج رسول اهلل  ،القبطية

وكانت ُتعر  يف اناهلية  وهلا يومئع أربعون سنة، ، وقد تزوجها رسول اهلل
 . (131)بالطاهرة ملا عر  عنها من عفة وعقل وحزم 

كانت خدجية رضي اهلل عنها وزيرة صدق على  ،بالنبوة وعندما كلف النيب 
 ومن أشهر مواقفها تثبيتها نأش النيب  ،عند الشدائد يسكن إليها النيب  ،اإلسالم

وقال: قد خشيت  ،وأخربها اخلرب ؟" يا خدجية مالي :فعندما قال هلا ،حيعند نزول الو
وتْصُدق  ،إنك لتصل الرحم ،كال فو اهلل ال خيزيك اهلل أبدا :فقالت له ،على نفسي
 .وتعني على نوائب احلق ،وتقرى الضيف ،وحتمل الكَل، وتكسب املعدوم ،احلديث

 –بن أسد بن عبد العزى بن قصي بم انطلقت به خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل 
وكان يكتب الكتا  العرباني، فيكتب من اإلجنيل  -وهو ابن عم خدجية أخو أبيها
امسع  :فقالت له خدجية ،وكان شيخًا كبريًا قد عمي ،بالعربانية ما شاا اهلل أن يكتب

  .(132)احلديث " ....من ابن أخيك

يف أول  ن تصديقها للنيب وقد تقدم يف أبوا  بدا الوحي بيا :قال ابن ح ر
ال  ،ووفور عقلها وصحة عزمها ،ومن بباتها يف األمر ما يدل على قوة يقينها ،وهلة

  .(133)جرم كانت أفضل نسائه "
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ليتابع ، يف احملن اليت واجهته لقد ساندت خدجية رضي اهلل عنها النيب حممدًا 
ك الصحيفة الظاملة ملقاطعة فعندما كتبت قري  تل ،سريه يف نشر دعوته وتبليغ رسالته

دخلت خدجية رضي اهلل  ،(134)بين هاشم وبين عبد املطلب وحصروهم يف الشعب
تشاركه آالم احملنة ومرارتها  عنها حصار الشعب مع زوجها حممد رسول اهلل 

وظلت معه تواسيه وختفف عنه وقع هعا الظلم مبا تبديه من  ،راضية صابرة حمتسبة
  .(135)كن القلب إىل وفائها ومودتها وحبها له وهو سا ،احتمال ورضا

 ،من هعا احلصار منصورًا من عند اهلل سبحانه وتعاىل وعندما خرج النيب 
ولكن العمر مل ميتد بها طويال إذا ما لبثت إال قليال بم  ،خرجت معه زوجته الوفية
وقبل  ،(136)وكانت وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثالبة أيام، توفيت رضي اهلل عنها

وروي أنها توفيت يف رمضان سنة  ،(137)إىل املدينة بثالث سنني رسول اهلل  خروج
يف  عشر من البعثة وهي بنت مخس وستني سنة ودفنت باحل ون ونزل النيب 

 . (139)مخسا وعشرين سنة على الصحيح وكانت إقامتها مع النيب  ،(138)حفرتها

وفاة النصري اخلارجي له  ،وقت قصريمصيبتان يف  هكعا اجتمع على النيب 
وقد أطلق عدد من املؤرخني  ،ووفاة النصري الداخلي له زوجته خدجية ،عمه أبا طالب

وبعلك أبلقت يف وجه  ،(140)عام احلزن على هعا العام نظرًا لعظم مصيبة النيب 
   كل أبوا  وأسبا  جناح الدعوة. الرسول 

لـى فضـلها ومكانتهـا عنـد اهلل     وقد وردت أحاديـث صـحيحة كـثرية تـدل ع    
فقال يا رسول اهلل هـعه   " أتى جربيل النيب  :قال منها أن النيب  ،(141) ورسوله

فـ ذا هـي أتتـك فـاقرأ عليهـا       ،أو طعام أو شـرا   ،خدجية قد أتت معها إناا فيه إدام
  .(142)"نصب اننة من قصب ال صخب فيه والوبشرها ببيت يف  ،السالم من ربها ومين

  .(143)وعلى جربيل السالم " ،ومنه السالم ،هو السالم :" فقالت :زاد الطرباني
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  .(144)" وعليك يا رسول اهلل السالم ور ة اهلل وبركاته " :وعند النسائي زيادة

ألنها مل  ،يف هعه القصة دليل على وفور فقهها :" قال العلماا :قال ابن ح ر
السالم  :بة حيث كانوا يقولون يف التشهدتقل وعليه السالم كما وقع لبعض الصحا

فعرفت  ،التحيات هلل " :" إن اهلل هو السالم فقولوا :وقال ،فنهاهم النيب  ،على اهلل
  .(145)خدجية لصحة فهمها أن اهلل ال يرد عليه السالم كما يرد على املخلوقني " 

ائها وخـري نسـ   ،" خـري نسـائها مـريم   :عند حديثه عن اننة وأيضا روي عنه 
  .(146)خدجية "

حفظ خلدجية وفااها له وشّدها من أزره لتبليغ الدعوة  كما أن النيب 
أبدًا لدرجة أنه  واستمر وفيًا حمبًا هلا حتى بعد وفاتها فلم تغب عن تفكريه ،اإلسالمية

أنها  –رضي اهلل عنها  –أبار برية أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها حيث روي عنها 
وما رأيتها ولكن  ،ما برت على خدجية برت على أحد من نساا النيب  " ما :قالت

ورمبا ذبح الشاة بم يقطعها أعضاا بم يبعثها يف صدائق  ،يكثر ذكرها كان النيب 
إنها كانت  :فيقول .كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدجية :فرمبا قلت له ،خدجية

  .(147)وكانت وكان لي منها ولد "

كـان يكثـر ذكـر خدجيـة      " أن رسـول اهلل   :أيضًا رضي اهلل عنها وروي عنها
" أعقبك اهلل من ع وز من ع ائز  :لقد أخلفك اهلل " ويف رواية :رضي اهلل عنها فقلت

فتمعر وجهه متعـرًا ماكنـت أراه    :قالت ،قري   راا الشدقني هلكت يف الدهر األول
  .(148)"ععا  ق حتى يعلم أر ة هي أمالربالرعد ووإذا رأى خميلة  ،إال عند نزول الوحي

حيث روت عائشة رضي  ،بل إنه كان حيرك مشاعره بعكراها صوت أختها هالة
فعر   " استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجية على رسول اهلل  :اهلل عنها قالت



 هـ1437شعبان ( 67ية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالم  272

ماتعكر من  :فقلت ،فغرت :قالت .اللهم هالة :استئعان خدجية فارتاع لعلك فقال
  .(149)ائز قري   راا الشدقني هلكت يف الدهر قد أبدلك اهلل خري منها"ع وز من ع 

واليت كان هلا أبر يف سري  ،وبهعا ف ن فقد هعه الزوجة الوفية والصّديقة املؤمنة
وبالغ احلزن على  ،كان له وقع شديد األسى ،الرسالة يف فرتة شدتها ومطلع إشراقها

 . نفس النيب 

  هـ(.4زمية رضي اهلل عنها )أم املؤمنني زينب بنت خ

هي زينب بنت خزمية بن عبد اهلل بن عمر بن عبد منا  بن هالل بن عامر بن 
اجتمعت  (150)وهي أخت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث ألمها  ،صعصعة اهلاللية

املصادر على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراا واملساكني سواا يف 
وال يكاد امسها يعكر يف أي كتا  إال مقرونًا بلقب أم  ،(151)ماناهلية أو اإلسال

 . (152)ألنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ،املساكني

فتزوجهـا يف رمضـان سـنة بـالث مـن       ،ف علـت أمرهـا بيـده    خطبها النيب 
وكانت قبله عند عبيـدة بـن احلـارث بـن عبـد       ،أربعمائة درهم وأصدقها  ،اهل رة

وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بـن احلـارث وهـو ابـن      ، املطلب بن عبد منا
 . (153)عمها

إال  فروي أنها مل تلبث عنـد الـنيب    ،مل متكث زينب فرتة طويلة يف بيت النبوة
ويف رواية مكثت عنده رانية أشهر حيث توفيت يف ربيع اآلخر سنة  ،شهرين أو بالبة

  .(154)وهلا من العمر بالبني سنة أو حنوها ،أربع

. (155)ونزل يف قربها إخوة هلا بالبـة   ،ودفنها بالبقيع ،وقد صلى عليها النيب 
بعد خدجية رضي اهلل  ،وفاًة وبعلك تكون زينب رضي اهلل عنها باني زوجات النيب 
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ولعـل مـرد ذلـك     ،واملالحظ أن املصادر مل تعكر الكثري عن حياتها مع النيب  ،عنها
حـزن علـى وفاتهـا رضـي اهلل      وال شك أن النيب  .نبوةقصر مدة إقامتها يف بيت ال

 ،حيث كانت يف دعمها للمساكني من املسلمني لبنـة بنـاا يف الدولـة اإلسـالمية     ،عنها
 .ومنوذجًا يقتدى به يف أعمال اخلري

  هـ(.10)سريته رحيانة رضي اهلل عنها 

ة بـن  رحيانة بنت زيد بـن عمـرو بـن خنانـ     :اختلف العلماا يف نسبها فقيل هي
، قال ابـن  (157)وقيل رحيانة بنت  عون بن زيد ،(156) عون بن زيد من بين النضري

من بين النضري وكانت متزوجة رجال من بين  :وقال ابن سعد ،إسحاق: من بين قريظة
  .(157)قريظة يقال له احلكم فنسبها بعض الرواة إىل بين قريظة

أو مـن ضـمن    ،نيب كما اختلفوا أيضًا يف هل هـي مـن ضـمن زوجـات الـ     
رواه ابـن سـعد عـن     مـا  ،تزوجهـا  فمن الروايات اليت ذكرت أن الـنيب   ،السراري

كانت رحيانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة  :الواقدي بسنده عن بعلبة بن أبي مالك قال
من بين النضري متزوجة رجال منهم يقال له احلكم فلما وقع السـيب علـى بـين قريظـة     

 . (158)فأعتقها وتزوجها وماتت عنده سباها رسول اهلل 

أعتق رسـول اهلل رحيانـة    :وروى ابن سعد أيضًا بسنده عن عمر بن احلكم قال
ال  :فقلـت  ،كنـت عنـد زوج حمـب لـي مكـرم      :بنت زيد بن عمرو بن خنافـة قالـت  

عـرض السـيب علـى     ،وكنت ذات مجال، فلما سبيت بنـو قريظـة   .أستخلف بعده أبدا
وكان يكون له صفي من كل  ،عرض عليه فأمر بي فعزلت فكنت فيمن ،رسول اهلل
فلما عزلت خار اهلل لي فأرسل بي إىل منزل أم املنعر بنت قيس أيامًا حتى قتل  ،بنيمة

فـدعاني   ،فتحييـت منـه حيـاا    بـم دخـل علـي رسـول اهلل      ،األسرى وفرق السيب
لنفسه فقلت إني إن اخرتت اهلل ورسوله اختارك رسول اهلل  :فقال ،فأجلسين بني يديه
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أختار اهلل ورسوله فلما أسلمت اعتقين رسول اهلل وتـزوجين وأصـدقين ابـنيت عشـرة     
أوقية ونشأ كما كان يصدق نسااه وأعرس بي يف بيت أم املنعر وكان يقسـم لـي كمـا    
كان يقسم لنسائه وضر  علي احل ا  وكان رسول اهلل مع با بها وكانت ال تسـأله  

ل هلا: لو كنت سألت رسول اهلل بين قريظة ألعتقهم وكانت ولقد قي ،إال أعطاها ذلك
ومل تزل عنده حتى ماتت مرجعه من ح ة الـوداع   .مل خيل بي حتى فرق السيب :تقول

  .(159)وكان تزوجيه إياها يف احملرم سنة ست من اهل رة ،فدفنها بالبقيع

اا اهلل كانت رحيانة مما أف :وروى ابن سعد كعلك بسنده عن حممد بن كعب قال
عليه فكانت امرأة مجيله وسيمة فلما قتل زوجها وقعت يف السيب فكانت صفي رسول 

يوم بين قريظة فخريها رسول اهلل بني اإلسالم وبني دينها فاختـارت اإلسـالم    اهلل 
فأعتقها رسول اهلل وتزوجها وضر  عليها احل ا  فغارت عليه برية شديدة فطلقها 

ربح فشق عليها وأكثرت البكاا فدخل عليهـا رسـول اهلل   تطليقه وهي يف موضعها مل ت
  وهي على تلك احلال فراجعها فكانت عنده حتى ماتت عنده قبل أن تّوفى ".  

كانت رحيانه بنت زيـد بـن عمـرو     :كما روى ابن سعد بسنده عن الزهري قال
ا بيمينه فأعتقهـا وتزوجهـا بـم طلقهـ     بن خنافة قرظية وكانت من ملك رسول اهلل 

يف هـعا احلـديث    :قال الواقـدي  .فكانت يف أهلها تقول ال يراني أحد بعد رسول اهلل
وهعا ما روي لنـا يف عتقهـا    وهل من وجهني هي نضرية وتوفيت عند رسول اهلل 

 .(160)وتزوجيها وهو أببت األقاويل عندنا وهو األمر عند أهل العلم"

تزوجهـا وضـر     هكعا أخرج ابن سعد عن الواقدي من عـدة طـرق أنـه    
ومسعـت مـن يـروي أنـه كـان       ،وهعا األبر عند أهل العلـم  :بم قال ،عليها احل ا 

 . (162)يطؤها مبلك اليمني حتى ماتت
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وقد ذكر أنها معدودة يف السراري ابـن إسـحاق مـن حـديث أيـو  بـن عبـد        
، وهعه الرواية تقـوي روايـة أوردهـا ابـن سـعد مـن       (163)الر ن بن صعصعة مرسال

أنها  :، وقد أختار هعا ابن القيم فرجح(164)اقدي وبقية رجاله ممن حيتج بهمطريق الو
 ،فهـي معـدودة يف السـراري ال يف الزوجـات     ،وكان يطؤها مبلك اليمني أمة للنيب 

اعتقها وتزوجها وهـو أببـت األقـوال عنـدنا ".      "إن النيب  :وعلق على قول الواقدي
  .(165)ا من سرارية وإمائه واهلل أعلموفيما قاله نظر ف ن املعرو  أنه :بقوله

وخالصة ما سبق على الربم من اخـتال  أهـل العلـم هـل هـي مـن ضـمن        
وأن كنا منيل إىل القول الثاني لقـوة الروايـة    ،أو من ضمن السراري زوجات النيب 
وتوفيت  ،مع بًا بها يعطيها كل ما تسأله وال يرد هلا طلبًا فقد كان النيب  ،بشواهدها
  .ودفنت بالبقيع ،وذلك مرجعه من ح ة الوداع ،اهلل عنها يف حياتهرضي 

  .ألبنائه   فقده

 يدرك ح م األمل واملعاناة اليت واجهها النيب  لعل املطلع على سرية النيب 
وال شك  ،أبنائه فقد كان من ضمن من ذاق مرارة فقدهم من األحبة ،يف هعه احلياة

ۅ  ۉ  چ : وهم هبة إهلية ومنحة ربانية قال عز وجل ،أن األبناا هم فلعات األكباد

 ،[، وهلعا ف ن فقدهم بالوفاة أمل عظيم49 :]الشورى چۉ  ېې  ې    ې  ى
وقد كان له  ،ومصيبة ال تتحملها إال نفس املؤمن الصابرة الراضية بقضاا اهلل وقدره

 زينب بم  بم ولدت له ،ولد له مبكة قبل النبوة من الولد القاسم وبه كان يكنى
بم ولد له يف اإلسالم عبد اهلل فسمي الطيب والطاهر  ،رقية بم فاطمة بم أم كلثوم

وكانت خدجية رضي اهلل عنها تعق  ،وأمهم مجيعًا خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها
وعن انارية بشاة وكان بني كل ولدين هلا سنة وكانت  ،عن كل بالم بشاتني
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ىل املدينة يف السنة الثامنة رزق ب براهيم من سريته وبعد اهل رة إ (166)تسرتضع هلم
  .(168) (167)مارية القبطية

  .(169)وأربع بنات ،بالبة ذكور ،من األبناا سبعة وبهعا ف ن له 

 هـ(: 10فقده ألبنائه الذكور )

بفقده من ولده ابنه القاسم، وقد اختلف يف عمـره عنـد    كان أول من ابتلي 
، (170)بلـغ ركـو  الدابـة    :وقيـل  ،عاش سـنتني :وقيل ،مشى عاش حتى :الوفاة فقيل

 يالـه مـن مصـا  جلـل ولكنـه       ،ابنه البكر أول فرحته باألبناا هكعا فقد النيب 
، وهو صـغري مبكـة   ،بم بعد فرتة من الزمن مات ابنه عبد اهلل ،صرب واحتسبه عند ربه

 :أنزل اهلل تبارك وتعاىلف ،قد انقطع ولده فهو أبرت :(171)فقال العاص بن وائل السهمي

. كــان هــؤالا األبنــاا مجيعــا مــن أول (172)[3الكــوبر:] چک     ک  ک  ک   چ 
 .ومجيعهم ولدوا يف مكة ،زوجاته خدجية رضي اهلل عنها

إىل أن ُرزق يف السنة الثامنة من  ،أبناا ذكور مبوت هؤالا األبناا مل يتبق للنيب 
 وقـد فـرح الـنيب     ،م من سريته مارية القبطيةاهل رة يف شهر ذي احل ة بابنه إبراهي

وكانـت زوجـة    ،حيث وهب عبدًا ألبي رافع عندما بشره مبولده ،مبولده فرحًا عظيمًا
املسلمني بهعا  قابلة مارية رضي اهلل عنها، بم بشر  أبي رافع سلمى موالة النيب 

  ." ولد لي الليلة بالم فسميته باسم أبي إبراهيم " :املولود بقوله

 فكان النيب  ،امرأة قني يقال له أبو سيف ،وقد تولت إرضاعه أم سيف
  .(173)رحيما بالعيال يعهب له فيأخعه ويقبله ويشمه، وكان 

مل ميتد العمر ب براهيم حيث روي أنه عاش سبعة عشر شهرًا أو رانية عشر 
، وقد روى (175). وجزم الواقدي أن وفاته كانت سنة عشر من اهل رة(174)على الشك
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فدمعت  " لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بني يدي رسول اهلل  :أنس قصة وفاته بقوله
تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرضي ربنا واهلل  :فقال عينا رسول اهلل 

 . (176)يا إبراهيم إنا بك حملزنون "

أن يبكي كيف وهو نيب  ،على فقد ابنه استغربه بعض الصحابة بكاا النيب 
وأنت  :قال عندما رأى بكاا النيب  فهعا عبد الر ن بن عو   ،على موت أحد

إن العني تدمع والقلب حيزن  :بم قال ،يا ابن عو  إنها ر ة :يا رسول اهلل فقال 
  .(177)وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزنون " 

"أما إن له  :قال ملا مات إبراهيم  أن رسول اهلل وروى الرباا بن عاز  
  .(178)وصلى عليه رسول اهلل وكرب أربعًا " .مرضعًا يف اننة

إن الشمس انكسفت ملوته فخطبهم  :وقد وافق موته كسو  الشمس فقال قوم
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال  :فقال رسول اهلل 

 . (179)فافزعوا إىل ذكر اهلل عز وجل والصالة " حلياته ف ذا رأيتم ذلك 

  فقده لبناته رضي اهلل عنهن:

 هـ(2رقية رضي اهلل عنها )  -أ

 ،أوهلـن رقيـة رضـي اهلل عنهـا     ،بفقد بالث من بناتـه يف حياتـه   ابتلي النيب 
: فلما نزلـت  ،عتبة وعتيبة ابين أبي هلب فقدكانت هي وأختها أم كلثوم متزوجات من

فـزوج   ،ففعـال  ،أمرهما أبوهمـا أن يفارقاهمـا   [1:املسد] چژ  ڑ  ڈ  ڈ  ژچ 
وهاجر بها عثمان بن عفان  ،وهو يومئع مبكة ،رقية عثمان بن عفان  رسول اهلل 

 وأبنـاا   ،بم هاجرت معـه إىل املدينـة   ،اهل رتني فقد خرجت معه إىل أرض احلبشة
لتخلف ملـرض رقيـة رضـي    يف ا للخروج إىل بدر استأذنه عثمان  استعداد النيب 
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وبقيت رضي اهلل عنها مريضة بم توفيت يف اليوم العي قـدم فيـه زيـد بـن      ،اهلل عنها
بشريا بانتصار املسلمني يف بزوة بدر وكان ذلك يف رمضان سنة ابنتني من  (180)حاربة
وللمسـلمني   ، هكعا اجتمع الفرح واحلزن يف يـوم واحـد لـدى الـنيب     (181)اهل رة
ما أصـعبه مـن موقـف يـؤمل القلـب       ،نتصار اإلسالم وحزن فقد األحبةفرحة ا ،عامه

  .ويدمع العني

 هـ(8زينب رضي اهلل عنها )  - 

ويف أوائل السنة الثامنة فقد  ،مرت السنوات بأحدابها املختلفة على النيب 
رأت  ،أكرب أخواتها بال خال ، بضعة أخرى منه وهي ابنته زينب رضي اهلل عنها

 .بداية الدعوة لسسالم مبكة وهي جارية  عنها أذى قري  للنيب زينب رضي اهلل
 :قال ؟" قلت ألبي ما هعه انماعة :قال (182)فقد روى احلارث بن احلارث الغامدي
يدعو الناس إىل  فتشرفنا ف ذا رسول اهلل  :قال .هؤالا قوم اجتمعوا على صابئ هلم

هار فتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد وجل واإلميان به حتى ارتفع الن توحيد اهلل عز
بدا حنرها تبكي حتمل قدحًا ومنديال فناولته منها فشر  وتوضأ بم رفع رأسه إليها 

" يا بنية مخري عليك حنرك وال ختايف على أبيك بلبة وال ذاًل ". فقلت من هعه؟  :فقال
 عنها ابن وقد تزوجت يف حياة أمها خدجية رضي اهلل ،(183)هعه زينب ابنته" :قالوا

وعندما حدبت معركة بدر  ،مشركا وملا أسلمت بقي زوجها ،(184)خالتها أبو العاص
فلما بعث أهل مكة يف فداا  ،شهد بدرا مع املشركني فتم أسره، بني املسلمني وقري 

أسراهم جاا يف فداا أبي العاص أخوه وبعثت معه زينب لفداا زوجها قالدة هلا من 
 فلما رأى رسول اهلل  ،ها إياها ليلة زواجها أمها خدجيةجزع ظفار كانت قد أهدت
 .وتردوا عليها قالدتها ،إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها :القالدة عرفها ورق هلا وقال

 . (185)فأخع عليه أن خيلي سبيلها إليه ففعل .نعم :قالوا
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وقـدم هلـا أخـو     ،وعندما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فت هـزت 
وكـان ذلـك نهـارا فخـرج عـدد مـن        ،زوجها كنانة بعريا فركبت وأخع قوسه وكنانته
فلـم يـزل يطعـن بعريهـا برحمـه حتـى        (186)قري  يف طلبها وأدركها هبار بن األسـود 
واهلل ال يدنو أحد إال  :فنثر كنانة كنانته وقال ،صرعها وألقت ما يف بطنها وأهرقت دمًا

 ،فكـف  .كف أيها الرجل عنا نبلك حتى نكلمك :فقال أبو سفيان ،وضعت فيه سهما
إنك مل تصب خرجـت بـاملرأة علـى رؤوس النـاس عالنيـة وقـد        :فقال له أبو سفيان

عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من حممد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصـابنا  
ولعمري مابنا حببسها عن أبيها من حاجة ارجع بها حتى إذا هدت األصوات وحتدث 

وخرج بها بعـد ليـال فسـلمها إىل     ،ففعل. ناس أنا رددناها فسّلها سرا وأحلقها بأبيهاال
الصـطحا  زينـب رضـي اهلل     زيد بن حاربة ورجال من األنصار أرسلهما الـنيب  

  .(187)" هي أفضل بناتي أصيبت يف":يقول هلا فلما أتت كان النيب  ،عنها

د فرتة من الزمن خرج بقافلة وبع ،أما أبو العاص فقد بقي يف مكة مع قومه
 ،فلما رجع لقيته سرية للمسلمني فأصابوا ما معه ،جتارية إىل الشام يف عري لقري 

 ،وأقبل هو يف الليل حتى دخل على زينب سحرا ،فقدموا مبا أصابوا ،وأع زهم هربا
أيها  :والناس يف صالة الصبح نادت زينب فلما كان النيب  ،فاست ار بها فأجارته

" هل مسعتم ما  :قال فلما سّلم النيب  .س إني قد أجرت أبا العاص بن الربيعالنا
 ،والعي نفس حممد بيده ما علمت شيئًا مما كان حتى مسعت :قال .نعم :مسعت قالوا

  .(188)وإنه جيري على الناس أدناهم " 

فمضى أبو العاص  ،أن يرد عليه ما ُأخع منه ففعل  بم سألت زينب النيب 
يا معشر قري  هل بقي ألحد منكم  :بم قال ،كة وأدى إىل كل ذي مال مالهإىل م

 ،ف ني أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله :قال .ال :عندي شيا قالوا
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بم  .واهلل ما منعين من اإلسالم عنده إال خو  أن تظنوا أني إمنا أردت أكل أموالكم
 . (189)زينب بالنكاح األول اهلل فرد عليه رسول  قدم على رسول اهلل 

، ويعلم حمبتها ووفااهـا لزوجهـا أبـا    (190)حيب زينب ويثين عليها كان النيب 
باإلضافة إىل أنها رضي اهلل عنهـا   ،يتعاطف معها كثريًا لعا كان  ،العاص بن الربيع

لـم  كانت مريضة منع حادبة ترويع هبار ابن األسود هلا وإسقاطها وأهراقهـا الـدماا ف  
أن الـنيب   وروى أنس بن مالـك   ،(191)يزل بها مرضها حتى توفيت رضي اهلل عنها

 بم دخل قربها فخرج ملتمـع اللـون فسـأل عـن      ،خرج جبنازتها وكان كئيبًا حزينًا
إنها كانت امرأة مسقامة فعكرت شدة املوت وضـغطة القـرب فـدعوت اهلل     :ذلك فقال

  .(192)فخفف عنها " 

 هـ(.9اهلل عنها ) أم كلثوم رضي  -ج

إال وقد ابتلي بفقد ابنة  ،زينب مل تكد متضي سنة على وفاة أكرب بنات النيب 
 ،له بالثة وهي أم كلثوم رضي اهلل عنها وذلك يف شعبان من السنة التاسعة لله رة

 :قال ابن عبد الرب ،أم فاطمة وقد اختلف العلماا هل هي أصغر بنات النيب 
كثري واالختال  يف أكربهن شعوذ  من بنات رسول اهلل االختال  يف الصغرى "

 . (193)والصحيح أن أكربهن زينب " 

الالتي حاولت قري  إيعااه  أم كلثوم رضي اهلل عنها هي إحدى بنات النيب 
 فلما بعـث رسـول اهلل    (194)حيث كانت يف اناهلية حتت عتيبة بن أبي هلب ،فيهن

رأسـي مـن    :قال له أبـوه أبـو هلـب    [1:املسد] چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  :وأنزل اهلل
فلم تزل مبكة مع رسـول اهلل  ، رأسك حرام إن مل تطلق ابنته ففارقها ومل يكن دخل بها

ومل تزل  ،وهاجرت إىل املدينة حني هاجر رسول اهلل  ،وأسلمت حني أسلمت أمها
سنة  خلف عليها عثمان ،بها فلما توفيت أختها رقيه وكانت حتت عثمان بن عفان 
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وكانت وفاتها يف شعبان سنة  ،ومل تلد له ،ومل تزل عنده إىل أن ماتت ،بالث من اهل رة
وروى  ،(195)" لو كـن عشـرا لـزوجتهن عثمـان "    :فقال رسول اهلل  ،تسع من اهل رة

جالسا على قربها فرأيت عينيه تدمعان فقال فيكم  رأيت النيب  :أنس بن مالك قال
 .(196)"قربها فنزل يف :قال .أنزل :أنا يا رسول اهلل قال :أبو طلحةأحد مل يقار  الليل فقال 

 ـت فيـه    ،ابتلـي مبـوت الـعكور مـن أبنائـه فصـرب       ،ما أعظم صرب النيب 
بم صرب على موت بالث منهن  ،ومت إيعائهن فيه فصرب ،ُطلقت بناته ،املشركون فصرب

ها واليت توفيت بعد وفاته ومل يتبق له من األوالد سوى فاطمة رضي اهلل عن ،يف حياته
 . (197)بستة أشهر

فيه عظة وعربة  ،بفقد أبنااه يف حياته وصربه على ذلك لقد كان ابتالا النيب 
فقـد اعتـرب أحـد     ،ورسالته بل ولغريهم ممن مل يؤمنوا بالنيب  ،ليس فقط للمسلمني
مبـوت   د أن ابـتالا الـنيب حممـ    ،(198)من الكتا  النصـارى  املهتمني بسرية النيب 

وصربه على ذلك دليٌل قاطٌع على أنه بشرًا جيري له مـا جيـري علـى     ،أبنااه يف حياته
ليكون ذلك إيعانًا بأن البشر  ،.. وختطف املوت فلعات أكباده." :فقال .بريه من البشر

فتسـقط دعـوى النـاس يف التقصـري عـن       ،على سائر بـين آدم  الرسول ليس له امتيازا
لكانت لبعضهم احل ـة   ،ن جيري عليه بري العي جيري على البشرفلو كا ،االهتداا به

وكيف يكلفون مبا ال طاقة  ؟فأين هم منه ،بأن استطاعتهم دون استطاعة هعا الرسول
 .(199)" ؟هلم به

 هـ (8 .)حب رسول اهلل ملواله زيد بن حارثة  فقده 

يزيد بن  هو زيد بن حاربة بن شراحيل أو شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن
ويقال إنه من كلب من  موىل النيب  ،(200)امرئ القيس بن عامر بن النعمان

وهو أول من آمن من املوالي بالنيب  .(201)اليمن
وقصة كيف أصبح زيد بن  ،(202)
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أوردها املؤرخون حيث روي أن أم زيد وهي من قبيلة طي  حاربة موىل للنيب 
 القني فاحتملوا زيدا وهو بالم يفعه فأتوا زارت قومها وزيد معها فأبارت خيل لبين

به يف سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجية بأربعمائه 
وهبته له وكان أبوه حاربة بن شراحيل حني فقده  درهم فلما تزوجها رسول اهلل 

  :قال
 بكيت على زيـد ومل أدر مـا فعـل   

 
ــه األجــل   ــي دون  أحــي فريجــى أم أت

 ناس من كلب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال أبلغوا أهلي هعه األبيات فحج  
ــني  أحن إىل قومي وإن كنت نائيا ــأني قط ــاعر...  (203)ب ــد املش ــت عن  البي

فانطلقوا فأعلموا أباه ووصفوا له موضعًا فخرج حاربة وكعب أخوه بفدائه  
يا ابن عبد املطلب : فدخال فقاال .هو يف املس د :فقيل فقدما مكة فسأال عن النيب 

جئناك يف ولدنا  ،وتطعمون األسري ،يابن سيد قومه أنتم أهل حرم اهلل تفكون العاني
زيد بن  :وما ذاك قالوا :ف نا سنرفع لك قال ،عبدك فامنن علينا وأحسن يف فدائه

وأن  ،أدعوه فخِّريوه ف ن اختاركم فهو لكم بغري فداا ،أو بري ذلك فقال: .حاربة
 .زدتنا على النصف :قالوا .و اهلل ما أنا بالعي أختار على من اختارني فداااختارني ف
فأنا من قد  :قال .نعم هعا أبي وهعا عمي :قال .هل تعر  هؤالا :فدعاه فقال

ما أنا بالعي أختار  :فقال زيد .أو اخرتهما ،علمت وقد رأيت صحبيت لك فاخرتني
وحيك يا زيد أختتار العبودية على  :فقاال .عليك أحدًا أنت مين مبكان األ  والعم
نعم إني قد رأيت من هعا الرجل شيئا  :قال .احلرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك

 :ذلك أخرجه إىل احل ر فقال فلما رأى رسول اهلل  .ما أنا بالعي أختار عليه أحدا
 ،رفافلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانص .اشهدوا أن زيدا ابين يربين وأربه

وقال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل  ،(204)فدعي زيد بن حممد حتى جاا اهلل باإلسالم 
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ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد حتى نزل  عنهما إن زيد بن حاربة موىل رسول اهلل 

  .(205)[5:]األحزا  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ : القرآن

ومنها على  ،الصعبةويوكل له املهمات  يثق يف زيد بن حاربة  كان النيب 
إىل املدينة وبعد بنائه للمس د وح رات أزواجه رضي  بعد ه رته  .سبيل املثال

وابنتيه فاطمة وأم كلثوم  ،اهلل عنهن بعثه إىل مكة ليقدم عليه بزوجته سودة بنت زمعه
 . (207)بدر ابنته زينب من مكة بعد بزوة كما أرسله ليحضر له  ،(206)رضوان اهلل عليهن

حيث  ،احملبة الشديدة له ،لزيد بن حاربة   هلعه الثقة اليت أوالها النيب يضا
 كما روي أنه  ،(208)" يازيد أنت موالي ومنِّي وإليِّ وأحبِّ القوم إلي" :له قال 

إن تطعنوا  :عندما مسع من يطعن يف إمارة أسامة بن زيد وذلك بعد وفاة زيد قال 
مارة أبيه من قبل وأيم اهلل أن كان خلليقا لامارة وإن يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إ

وصرحت عائشة  ،(209)كان ملن أحب الناس إلي وإن هعا ملن أحب الناس إلي بعده"
"لو أن زيدًا كان حيًا الستخلفه رسول اهلل  :بقوهلا رضي اهلل عنها مبنزلته من النيب 

 "(210) . 

 ،نت عمته ُأميمة رضي اهلل عنهاأنه زوجه زينب ب ومن مكانته عند النيب 
 فكان النيب  ،من زينب ولكن هعا الزواج مل يستمر فقد كان زيد يشكو للنيب 

  .(211)"اتق اهلل وأمسك عليك زوجك " :يقول له

وكان النيب  ،والقدرة على قيادة انيوش ،وقد اشتهر زيد بن حاربة بالش اعة
 حيث  ،ى انيوش اليت كان يرسلهالعلك كان يؤمره عل ،يعلم هعه الصفات فيه

ومع زيد بن حاربة  ،سبع بزوات "بزوت مع رسول اهلل  :قال سلمة بن األكوع
 . (212)سبع بزوات كان يؤمره علينا "
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، (213)إرسال سرية مؤتة يف مجادى األوىل سنة ران من اهل رة وعندما أراد 
د بن حاربة بم يليه جعفر بن حبيث تكون القيادة لزي وجهز اني  عني له بالبة أمراا

وهعه أول مرة يتخع فيها النيب  ،بم عبد اهلل ابن رواحة ،ابن عم النيب  ،أبي طالب
 ولعل هعا يرجع لتوقعه  ،مثل هعا االحتياط  أن حتف األخطار بهعه احلملة

ولعدم وقوع احتكاك سابق مبناطق ختضع لنفوذ دولة قوية  ،لوجهتها البعيدة
وقد  ،(214)البيزنطية اليت كانت قبائل الشام وأطرافها موالية هلا سياسيًا كاألمرباطورية

فكانت  ،سار زيد بن حاربة باني  حتى وصل منطقة مؤتة واصطدم بالروم هناك
 وقد أخرب النيب  ،ملحمة س ل فيها القادة الثالبة بطوالت انتهت باستشهادهم

الدمع وذلك قبل أن يأتيه الرسول  أصحابة باستشهاد القادة الثالبة وعيناه تعرفان
  .(215)كما اخربهم باستالم خالد بن الوليد للراية وأن اهلل فتح على يديه ،باخلرب

اتضح هعا عند  ،كان فقد زيد بن حاربة وأصحابه له أبر كبري يف نفس النيب 
ا فلم ،أجهشت بالبكاا يف وجهه ملنزل زيد فلقيته ابنته وعندما رأت النيب  ذهابه 

شوق احلبيب  :قال بكى حتى انتحب فقيل ما هعا يارسول اهلل  رآها النيب 
  .(216)للحبيب

" دخلت اننة فاستقبلتين  :الصحابة مبكانة زيد يف اننة بقولة كما بشر النيب 
 .(217)أنا لزيد بن حاربة " :ملن أنت قالت :فقلت ،جارية شابة

لصحابة رضوان اهلل عليهم البنه حفظها ا هعه املكانة اليت حظي بها زيد 
فرض ألسامة بن زيد  أسامة من بعده فقد روى ابن عمر أن عمر بن اخلطا  

وإن  ،أكثر مما فرض له فكلمه يف ذلك فقال عمر: إنه كان أحب إىل رسول اهلل منك
  .(218)من أبيك " أباه كان أحب إىل رسول اهلل 

وأكرموا من  ،لى نه ه العين ساروا ع رضي اهلل عن أصحا  النيب 
  .حتى بعد وفاته أحبه 
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 ةـــاخلامت

والصالة والسالم على خامت األنبياا  ،احلمد هلل العي حبمده تتم الصاحلات
  .وبعد ،واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثريا

  :فقد كان من أبرز النتائج اليت خرجت بها من هعا البحث ما يلي
 -عزوجـل –ا يكشف الكر  عند فقد األحبة هو التأمل والتدبر يف كتا  اهلل إن مم -

  .ففيهما ما تقر به األعني وتطمئن له القلو  وسرية نبيه حممد 
هو عظم االبتالا العي أصيب به  ،ويصرب نفسه ،ويعهب همه ،إن مما يسلي املصا  -

  .سنةفهو القدوة واألسوة احل ،يف حياته من فقد األحبة النيب 
أن ظهور احلزن على اإلنسان إذا أصيب مبصيبة ال خيرجه عن كونه راضيًا إذا كـان  - 

 ،ويظهر عليه احلزن عنـد فقـد أحبتـه    ،يعر  الدمع فقد كان النيب  ،قلبه مطمئنًا
  .وذلك ملا جعل اهلل فيه من الر ة

العاشـرة مـن   ففي السنة  ،بفقد أكثر من حبيب يف السنة الواحدة لقد ابتلي النيب  -
ويف السـنة الثانيـة مـن     ،النبوة فقد عمه أبا طالب وزوجته خدجية رضـي اهلل عنهـا  

وابن عمه عبيدة بن احلارث بن عبد املطلـب   ،اهل رة فقد ابنته رقية رضي اهلل عنها
،  ويف السنة الثالثة من اهل رة فقد عمه  زة بن عبد املطلب وابن عمته عبد ،

ويف السنة الرابعة من اهل ـرة فقـد    ،زينب بنت خزمية ، وزوجتهاهلل بن جح  
، ويف السنة الثامنـة مـن   ابن عمته وأخاه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد األسد 

وابن عمتـه عبـد    ؛و ابن عمه جعفر بن أبي طالب ؛اهل رة فقد أكرب بناته زينب
اهل رة فقـد  ، ويف السنة العاشرة من ؛ ومواله زيد بن حاربة اهلل بن أبي أمية 
  .وزوجته رحيانة رضي اهلل عنهم أمجعني ،ابنه إبراهيم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر  العاملني والصالة والسالم على نبينا 
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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:اتـوالتعليق شـاهلوام

هـ(، سـنن الرتمـعي، حتقيـق: أ ـد حممـد شـاكر       279الرتمعي، أبو عيسى حممد بن عيسى )ت (1)
 " حديث حسن ". . وقال: 3/341وآخرون، دار إحياا الرتاث، بريوت، 

املستدرك على الصحيحني، مكتبة ومطـابع   هـ(،405احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل،)ت (2)
. وقال: " هعا حديث صحيح على شرط مسـلم، ومل خيرجـاه،   1/497النصر احلديثة، الرياض،
 وله شاهد صحيح ".

ابن ح ر، أ د بـن علـي )ت    هي خنساا بنت عمرو بن الشريد السلمية، وقيل امسها: متاضر. (3)
، دار انيـل، بـريوت،   1هـ( اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيـق: علـي حممـد الب ـاوي، ط    852
 .7/613م.1992هـ/1412

 .7/616ابن ح ر، اإلصابة  (3)
هـ( الصحيح، حتقيق: مصطفى ديب البغـا، بـريوت، دار   256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت (4)

 . ،4/238مناقب األنصار، با : مبعث النيب  م، كتا :1987ابن كثري، 
احلـديث "، مسـلم،    : " إن اهلل اصطفى بـين كنانـة مـن بـين إمساعيـل...     حيث قال رسول اهلل  (5)

، الريـاض، دار إمــام  2. )السـرية النبويــة يف ضـوا املصـادر األصــلية، ط   4/1782الصـحيح،  
 .1/109هـ، 1424الدعوة، 

هــ(،  230. ابـن سـعد،حممد بـن سـعد ي منيـع )ت     290-1/286ابن هشام، السـرية النبويـة    (6)
 .1/88الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، )د.ت(، 

 .2/609احلاكم، املستدرك على الصحيحني  (7)
، 1ط هــ(،املصنف، حتقيق:حبيـب الـر ن األعظمـي،    221عبد الرزاق بن همام الصنعاني،)ت (8)

 .5/317هـ، 1390بريوت، دار القلم، 
 وصححه على شرط مسلم. 2/605اكم، املستدرك على الصحيحني،احل (9)

بـريوت، )د.ت(،   هـ( البداية والنهاية، مكتبـة املعـار ،  774ابن كثري، إمساعيل بن عمر،)ت (10)
1/260 
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هــ( سـبل اهلـدى والرشـاد يف سـرية خـري       942أورد الشامي )يعاوره(. حممد بن يوسـف )ت  (11)
 .1/332م.1993ريوت، ، دار الكتب العلمية، ب1العباد، ط

 .1/100ابن سعد، الطبقات،  (12)

هــ(، تـاريخ دمشـق، بـريوت، دار الفكـر،      571ابن عساكر، أبو القاسم، علي بن احلسن )ت (13)
 .3/63هـ،1415

؛وحممد بن حممد أبو شهبة، السـرية النبويـة يف ضـوا    223-1/222ابن هشام، السرية النبوية  (14)
 .1/205م، 1999م، دمشق، ، دار القل5القرآن والسنة، ط

دار النابغة: تنسب لرجل من بين عدي بن الن ار، وهي تقع حاليًا بربي املس د النبوي. ابـن   (15)
ــات   ــعد، الطبقـ ــع     1/99سـ ــور مبوقـ ــة منشـ ــورة التارخييـ ــة املنـ ــامل املدينـ ــار ومعـ ؛ وآبـ

ar.m.wikipedia.org. 

 انحفـة ممـا يلـي املدينـة بالبـة وعشـرون       األبواا: قرية من أعمال الفرع من املدينة بينها وبني (16)
هـــ(، مع ــم البلــدان، دار الفكــر، بــريوت، 626مــيال. احلمــوي، يــاقوت بــن عبــد اهلل )ت

 1/79هـ،1411

القسطالني، املواهب اللدنية املواهب اللدنية باملنح احملمدية، شرحه: أبو عمرو زكي البارودي،  (17)
 .1/112املكتبة التوفيقية، )د.ت( 

هــ(، السـرية النبويـة، حتقيـق: طـه عبـد       213بن هشام، عبد امللك بن هشـام املعـافري، )ت  ا (18)
 .1/116، ابن سعد، الطبقات 1/155هـ، 1411، دار انيل، بريوت، 1الراو  سعد،ط

هـ( الصحيح، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار 261مسلم بن احل اج القشريي )ت (19)
ربه عز وجل يف زيارة قرب أمـه،   تا : اننائز، با : استئعان النيب إحياا الرتاث، )د.ت(، ك

 . 2/671(، 976ح)

، 2هـ(، السـنن، حتقيـق: عبـد املعطـي قلع ـي، ط     458البيهقي، أبو بكر أ د بن احلسني )ت (20)
 . 1/188م، 2002هـ/1423بريوت، دار الكتب العلمية، 

 .3/1398البخاري، الصحيح،  (21)
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 . 1/82لطبقات، ابن سعد، ا (22)

 . من مرسل الزهري. 5/318ابن عبد الرزاق، املصنف  (23)

 .120-1/199ابن سعد، الطبقات  (24)

دار الريـان   مـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،    هــ( جم 807الدين علي بن أبـي بكـر )   نور اهليثمي، (25)
 ، وقال: " إسناده حسن ". 8/244هـ. 1407للرتاث، القاهرة،

 . 1/223لسرية النبوية ابن هشام، ا (26)

 .1/119ابن سعد، الطبقات  (27)

 . 1/106أكرم ضياا العمري، السرية النبوية، (28)

اهلل، معهـد   هــ( السـرية النبويـة، حتقيـق: حممـد  يـد      151ابن إسحاق، حممـد بـن يسـار )ت    (29)
 .1/47الدراسات واألحباث للتعريب، )د.ت(، 

 .1/119ابن سعد، الطبقات  (30)

 .119-1/117سعد، الطبقات  ابن (31)

هــ( أعـالم النبـوة، حتقيـق: حممـد املعتصـم       429املاوردي، أبـو احلسـن علـي بـن حممـد )ت      (32)
، وابن كثري، البداية والنهايـة  1/232م، 1987، دار الكتا  العربي، بريوت، 1البغدادي، ط

2/282. 

 .1/168ابن سعد، الطبقات  (33)

 1/120ابن سعد، الطبقات  (34)

 .2/53ابن إسحاق، السرية  (35)

 .1/153ابن سعد، الطبقات  (36)

، وقدم الدكتور أكرم ضياا العمـري دراسـة مفصـلة    240-1/236ابن هشام، السرية النبوية  (37)
 . 111-106هلعه الرواية من حيث نقد السند واملنت. السرية النبوية 

 . 255-1/254ابن هشام، السرية  (38)
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 .2/789تا : اإلجارة، با : رعي الغنم على قراريط،البخاري، الصحيح، ك (39)

 .1/106أكرم ضياا العمري، السرية النبوية الصحيحة  (40)

، 3هـ(، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، ط 852ابن ح ر، أ د بن علي العسقالني )ت (41)
 .  6-10/5هـ، 1407دار املطبعة السلفية، القاهرة، 

هـ( السرية احللبية يف سرية األمني املـأمون، دار املعرفـة،   1044ين )احلليب، علي بن برهان الد (42)
 .1/226هـ.1400بريوت، 

 .100-2/98ابن هشام، السرية النبوية  (43)

 .2/101ابن هشام، السرية النبوية  (44)

 .102-2/101ابن هشام، السرية النبوية  (45)

ر بينهمـا، أو مسـيل املـاا يف بطـن مـن      الّشْعب: واحد الشعا  للطريق بني جبلني أو ما انف ـ  (46)
وبنو هاشـم   األرض له جرفان مشرفان وأرضه بطحه، والشعب العي أوى إليه رسول اهلل 

يسمى اليوم شعب علي. حممد حممد حسن شرا ، املعامل األبرية يف السنة والسرية، دار القلم، 
 . 150م. ص1991، 1دمشق، ط

 .1/430ابن هشام، السرية النبوية،  (47)

ابن أبي حامت، عبد الر ن بن حممد إدريـس، التفسـري، حتقيـق: أسـعد حممـد الطيـب، املكتبـة         (48)
 .4/1367العصرية، صيدا، )د.ت(، 

 .1/186. قال مهدي رزق اهلل يف السرية النبوية:" إسناد حسن "، 155ابن إسحاق، ص (49)

 . ،2/315حممد الصادق عرجون، حممد رسول اهلل  (50)

 ترد له ترمجة ب ذن اهلل يف الصفحات التالية.  سو   (51)

 .3/1409البخاري، الصحيح، كتا : مناقب الصحابة، با : قصة أبي طالب.  (52)

 دار الفكـر،  ،1الثقات، حتقيق: شر  الـدين أ ـد، ط   هـ(354ابن حبان، حممد بن حبان )ت (53)
 . 1/32هـ، 1395 بريوت،
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 .4/223ابن إسحاق، السرية، (54)

 . 2/50ليب، السرية احللبية. احل (55)

 .3/1408البخاري، الصحيح، كتا : مناقب الصحابة، با : قصة أبي طالب.  (56)

 .46-3/45البداية والنهاية، (57)

 . 1/171العهيب، سري أعالم النبالا  (58)

 .2/121ابن ح ر، اإلصابة،  (59)

 .152-2/151ابن إسحاق، السرية  (60)

 .13. وقد سبق اإلشارة حلديثهم مع أبو طالب ص 2/264لنبوية ابن هشام، السرية ا (61)

   2/122ابن ح ر، اإلصابة  (62)

 .3/328ابن هشام، السرية النبوية  (63)

وحشي بن حر  احلبشي موىل بين نوفل، قيل: كان موىل طعيمة بن عدي، وقيل: مـوىل أخيـه    (64)
وكان قدومـه عليـه مـع وفـد      يب مطعم، وهو قاتل  زة قتله يوم أحد، أسلم وقدم على الن

أهل الطائف، شارك يف قتل مسيلمة، يكنى أبا سلمة، وقيـل: أبـا حـر ، شـهد الريمـوك بـم       
 .3/361سكن  ص ومات بها يف خالفة عثمان،ابن ح ر، اإلصابة 

، 3844ح ،البخــاري، الصــحيح، كتــا : املغــازي، بــا : قتــل  ــزة بــن عبــد املطلــب   (65)
4/1494-1495 . 

 . 3/138بن هشام، السرية ا (66)

 .139-3/138رواه ابن إسحاق. ابن هشام  (67)

 3/140ابن هشام، السرية  (68)

 . 2/122ابن ح ر، اإلصابة  (69)

 . وقال العهيب: " هعا بريب ".  1/173العهيب، سري أعالم النبالا  (70)

 .1/451، البخاري، الصحيح، كتا  اننائز، با : دفن الرجلني والثالبة يف قرب (71)
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 .2/122ابن ح ر، اإلصابة  (72)

عمري بن احلمام بن انموح بن زيد بن حرام بن كعب، آخى رسول اهلل بينه وبـني عبيـدة بـن     (73)
قال يـوم بـدر: قومـوا إىل جنـة عرضـها       احلارث وقتال يوم بدر مجيعًا، روي أن رسول اهلل 

: مل تبخـبخ.  ال رسـول اهلل  السماوات واألرض أعدت للمتقني. فقال عمري: بـخ بـخ. فقـ   
: ف نك من أهلها. فانتثل عمري مترات من قرنـه ف عـل   قال: أرجو أن أكون من أهلها. قال 

يلوكهن، بم قال: واهلل لئن بقيت حتى ألوكهن أنها حلياة طويلة، فنبـعهن وقاتـل حتـى قاتـل     
3/565 . وروي أنه أول قتيل من األنصار يف اإلسالم. ابن سعد، الطبقات الكربى . 

 .3/50ابن سعد، الطبقات الكربى  (74)

 .  14/19أحيا: ماا باحل از. ابن منظور، لسان العر ، مادة )أحيا( (75)

 .3/50ابن سعد، الطبقات الكربى  (76)

. وقال ابن ح ر عن هعه الرواية: " وهعا أصح الروايـات "، بـم قـال:    4/49أبو داود، السنن  (77)
العي بارزه علي هو الوليد هو املشـهور، وهـو الالئـق باملقـام ألن      "لكن العي يف السري من أن

عبيدة وشيبة كانا شيخني كعتبـة و ـزة خبـال  علـي والوليـد فكانـا شـابني  .  وقـد روى         
الطرباني ب سناد حسن عن علي قال: أعنت أنا و زة عبيدة بن احلارث على الوليد بن عتبـة،  

 . 15/163" الفتح -واهلل أعلم –فق لرواية أبي داود ذلك علينا. وهعا موا فلم يعب النيب 

الصفراا: واٍد، وقرية، بني املدينة وبدر. حممـد حممـد حسـن شـرا ، املعـامل األبـرية يف السـنة         (78)
 .159م، ص1991، دار القلم، دمشق، 1والسرية، ط

 . 487-1/485ابن ح ر، اإلصابة  (79)

 .178-2/177ابن هشام، السرية النبوية  (80)

 . 197-4/193ابن إسحاق، السرية،  (81)

 .2/83ابن ح ر، تهعيب التهعيب  (82)

 .3/1142البخاري، الصحيح، كتا : انهاد والسري، با : فتح خيرب  (83)
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 .3/1407البخاري، الصحيح، كتا : فضائل الصحابة، با : ه رة احلبشة.  (84)

ــع    (85) ــب ه ــف يكت ــا : كي ــا : الصــلح، ب ــن  البخــاري، الصــحيح، كت ــالن ب ــا صــان ف ا م
 .2/959فالن...

 ".خيرجاه هعا حديث صحيح على شرط مسلم وملاحلاكم، املستدرك على الصحيحني، وقال: "  (86)
3/232. 

، البخاري، الصـحيح، كتـا : فضـائل الصـحابة، بـا : مناقـب جعفـر بـن أبـي طالـب            (87)
3/1359. 

 .5/2071لعسل،البخاري، الصحيح، كتا : األطعمة،با : احللواا وا (88)

". يث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاهاحلاكم، املستدرك على الصحيحني، وقال: " هعا حد (89)
3/43 . 

 .2/128؛ وابن سعد، الطبقات 5/22ابن هشام، السرية النبوية  (90)

 . 4/1554البخاري، الصحيح، كتا :انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام،  (91)

 .4/1553ي، الصحيح، البخار (92)

هـ( ذخـائر العقبـى يف مناقـب ذوي القربـى، دار الكتـب املصـرية،       694أ د بن عبد اهلل )ت (93)
 .1/218القاهرة، )د.ت( 

 .7/512فتح الباري  (94)

عند البيهقي )طيبة باردة شرابها( السنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطـا، مكتبـة البـاز،     (95)
 .9/154م،1994مكة املكرمة، 

، دار الكتـا  العربـي،   4هـ( حلية األولياا، ط430أبو نعيم األصبهاني، أ د بن عبد اهلل )ت (96)
 .1/118هـ، 1405بريوت، 

 . 5/28ابن هشام، السرية النبوية،  (97)

 .4/1553البخاري، الصحيح، كتا :انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام، (98)
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 .1554كتا :انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام / 4ح،البخاري، الصحي (99)

 .7/514ابن ح ر، فتح الباري  (100)

اإلها : انلد من البقر والغنم والوح  مامل يدبغ. ابن منظور، لسان العر ، مادة )أهب(  (101)
1/217. 

 .6/370ا د بن حنبل، املسند  (102)

 .8/282ابن سعد، الطبقات الكربى (103)

، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد عن إسناده: " فيه عمر بـن  11/362الطرباني، املع م الكبري  (104)
 .9/273هارون وهو ضعيف وقد وبق، وبقية رجاله بقات " 

 .5/59املزي، تهعيب الكمال  (105)

 .4/1555البخاري، الصحيح، كتا : انهاد والسري، با : بزوة مؤتة من أرض الشام،  (106)

 . 1/478ابن ح ر، اإلصابة  (107)

 . 3/146ابن هشام، السرية النبوية  (108)

خنلة: مكان على الطريق القديم بني مكة والطائف. حممد حممد حسن شرا ، املعـامل األبـرية    (109)
 .287يف السنة والسرية.ص

 . 60-1/59ابن هشام، السرية النبوية  (110)

 . 4/36ابن ح ر، اإلصابة  (111)

حردة: احلرد يقال: انّد والقصد، ويقال: الغيظ الغيظ والغضب. ابن منظور، لسان العر ،  (112)
 .1445-3/144مادة )حرد( 

. روى حنوه احلاكم من طريق سعيد بـن املسـيب مرسـال، حيـث     4/36ابن ح ر، اإلصابة  (113)
يـرب اهلل   اقتصر فقط على دعوة عبد اهلل بن جح ، وقال سعيد بن املسيب: " أني ألرجو أن

آخر قسمه كما بر أوله ". وقال احلاكم عن هعا احلديث: " هعا حـديث صـحيح علـى شـرط     
 . 3/220الشيخني لوال إرسال فيه ". املستدرك على الصحيحني 
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. ذكره ابن سعد من ضمن قتال املشركني يف بزوة أحد، وقال: قتله علي بـن أبـي طالـب     (114)
 .3/102الطبقات 

 . 4/36صابة ابن ح ر، اإل (115)

 .8/241ابن سعد، الطبقات  (116)

 .3/91ابن سعد، الطبقات (117)

 .153-4/152؛ وابن ح ر، اإلصابة 8/87ابن سعد، الطبقات  (118)

البخاري، الصحيح، كتا : النكاح، با : عرض اإلنسان ابنتـه أو أختـه علـى أهـل اخلـري.       (119)
5/1968. 

 .316-2/315ابن هشام، السرية النبوية  (120)

قطن: جبل مازال معروفا على الضفة اليسرى لوادي الّرمـه، ميـر بـه الطريـق مـن املديـة إىل        (121)
 .227القصيم. حممد حسن شرا ، املعامل األبرية يف السنة والسرية، ص

 .8/87ابن سعد، الطبقات الكربى  (122)

 .  2/631مسلم، الصحيح، كتا  اننائز، با : ما يقال عند املصيبة.  (123)

 .13/271الطرباني، املع م الكبري  (124)

 .4/180ابن إسحاق، السرية  (125)

 .15-14سبق ذكر موقفه ص  (126)

 .3/868؛ وابن عبد الرب، االستيعا  12-4/11ابن ح ر، اإلصابة  (127)

 .2/158ابن سعد، الطبقات الكربى  (128)

 . 2/109العهيب، سري أعالم النبالا  (129)

  2/607تهعيب األمساا  النووي، (130)

 .2/607النووي، تهعيب األمساا  (131)

 .1/4البخاري، الصحيح، كتا : بدا الوحي، با : بدا الوحي، (132)
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 .7/134فتح الباري،  (133)

 .12-11سبق ذكر هعا احلصار، ص  (134)
.، م1995، دار القلم، دمشـق،  2حممد الصادق عرجون، حممد رسول اهلل منهج ورسالة، ط (135)

2/309. 
 .2/607النووي، تهعيب االمساا  (136)
 خدجية وفضلها رضي اهلل عنهـا.  البخاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب  (137)

3/1389. 
 .3/194ابن عساكر، تاريخ دمشق  (138)
 .7/134ابن ح ر، فتح الباري،  (139)
اعرتض الشيخ األلباني يف كتابه دفاع عن  ، وقد133انظر املباركفوري، الرحيق املختوم، ص (140)

، علـى هـعه   18م، ص 1977احلديث النبوي والسرية، مؤسسة ومكتبة اخلـافقني، دمشـق،   
التسمية اليت جاات يف حديث رواه القسطالني يف املواهب، ومـن رواتـه صـاعد وهـو بـري      

 بقة.

 انظر أبوا  الفضائل واملناقب عند البخاري ومسلم.  (141)

 خدجية وفضلها رضي اهلل عنهـا.  خاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب الب (142)
3/1389. 

، 2هـ( املع م الكبري، حتقيق:  ـدي بـن عبـد ا يـد السـلفي، ط     360سليمان بن أ د )ت (143)
 .23/15م، 1983مكتبة دار العلوم، املوصل، 

عبـد الغفـار سـليمان البنداري؛سـيد     هـ( السنن الكـربى، حتقيـق:   303أ د بن شعيب )ت (144)
 .5/94م،1991، دار الكتب العلمية، بريوت، 1كسروي، ط

 .7/1389فتح الباري،  (145)
 خدجية وفضلها رضي اهلل عنهـا.  البخاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب  (146)

3/1265 
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 دجية وفضلها رضي اهلل عنهـا. خ البخاري، الصحيح، كتا : املناقب، با : تزويج النيب  (147)
/1389 

. وقال احلـاكم: " حـديث صـحيح علـى شـرط      4/218احلاكم، املستدرك على الصحيحني  (148)
 مسلم ومل خيرجاه ". 

خدجيـة وفضـلها رضـي اهلل     البخاري، الصحيح، كتـا : املناقـب، بـا : تـزويج الـنيب       (149)
 .3/1389عنها.

 .2/218العهيب، سري أعالم النبالا  (150)

 .4/1853ابن عبد الرب، االستيعا   (151)

 .7/672ابن ح ر، اإلصابة  (152)

 .8/115، ابن سعد، الطبقات الكربى 6/61ابن هشام، السرية النبوية  (153)

 .7/672، وابن ح ر، اإلصابة 8/115ابن سعد، الطبقات الكربى  (154)

 .8/115ابن سعد، الطبقات  (155)

 .8/129لكربى، ابن سعد، الطبقات ا (156)

 7/658ابن ح ر، اإلصابة  (157)

 .8/129الطبقات الكربى  (158)

هــ( املنتخـب مـن كتـا  أزواج الـنيب      256، والزبري بن بكار )ت8/129الطبقات الكربى  (159)
48-1/47هـ.1403، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، حتقيق: سكينة الشهابي، ط. 

 .8/129الطبقات الكربى ( 160)

 . 131-8/130بقات الكربى، الط (161)

 .8/131 الطبقات الكربى، (162)

 . 251-5/250ابن إسحاق، السرية  (163)

 . 8/131الطبقات الكربى  (164)
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 .1/113زاد املعاد،  (165)

 . 1/133ابن سعد، الطبقات الكربى،  (166)

وأختهـا مـع   ، روي أن املقوقس صاحب مصر بعثها هـي  مارية القبطية أم ولد رسول اهلل  (167)
عليهـا اإلسـالم فأسـلمت، وكـان يطؤهـا مبلـك        ، فعرض الـنيب  هدية إىل رسول اهلل 

. ابـن عبـد الـرب،    اليمني، توفيت سنة ست عشرة من اهل رة يف خالفته عمر بن اخلطا  
 . 1/54االستيعا  

مد بـن  ، العهيب، حم1/49، ابن عبد الرب، االستيعا ، 1/133ابن سعد، الطبقات الكربى،  (168)
هـ( تاريخ اإلسالم، حتقيق: عمر عبد السالم تـدمري، دار الكتـا    748)ت أ د بن عثمان
 .1/485، القسطالني، املواهب اللدنية 65م، ص1989هـ / 1409العربي، بريوت، 

 قال القسطالني: وهو األصح، وذلك بعد ان ذكر اختال  أقوال العلماا يف عـدد أبنائـه    (169)
 .1/479العكور.املواهب 

 .1/479القسطالني، املواهب اللدنية  (170)

العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب السهمي، كـان   (171)
، الصنعاني، عبـد  266-3/265، تويف قبل بدر. ابن حبان، الثقات من املستهزئني بالنيب 
، مكتبـة الرشـد،   1مـد، ط هـ( التفسري، حتقيق: مصطفى مسـلم حم 211الرزاق بن همام )ت

 .2/352هـ، 1410 الرياض،

 .4/560ابن كثري، التفسري  ،3/7ابن سعد، الطبقات الكربى،  (172)

ــه  1/439البخــاري، الصــحيح،  (173) ــا : ر ت ــال  ، مســلم، الصــحيح، ب بالصــبيان والعي
4/1807-1808 . 

  .1/172البخاري، الصحيح، ابن ح ر، االصابة يف متييز الصحابة  (174)

 .1/172ابن ح ر، اإلصابة  (175)

 . 4/1807الصبيان والعيال.  مسلم، الصحيح، با : ر ته  (176)
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 . 1/439البخاري، الصحيح،  (177)

 .1/58قال ابن عبد الرب: " هعا قول مجهور أهل العلم وهو الصحيح ". االستيعا   (178)

 .1/58ابن عبد الرب، االستيعا   (179)

 ة له يف الصفحات التالية.  سو  ترد ترمج (180)

 .4/205، 2/156ابن إسحاق، السرية،  (181)

وروى عنـه أحاديـث. ابـن     احلارث بن احلارث الغامدي، يكنى أبا املخارق، أدرك الـنيب   (182)
 .1/567ح ر، اإلصابة يف متييز الصحابة 

 م فيصل انـوابرة، هـ(، اآلحاد واملثاني، حتقيق: باس287ابن أبي عاصم، أ د بن عمرو )ت (183)
 .  4/364م، 1991 ، دار الراية، الرياض،1ط

أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد  س بـن عبـد منـا  بـن قصـي بـن كـال          (184)
يثين على مصاهرته خريًا حيث قال: " حدبين فصدقين، ووعدني فوفى  القرشي، كان النيب 

 .1/330،335، سري أعالم النبالا لي "، تويف سنة ابنتى عشرة من اهل رة. العهيب

، ابن 1/50، ابن عبد الرب، االستيعا  250-2/246، 1/330العهيب، سري أعالم النبالا  (185)
 60/376عساكر، تاريخ دمشق 

 هبار بن األسود بن أسد، أبو األسود القرشي األسدي، أسلم فحسن إسـالمه، استشـهد    (186)
 .7/34ية والنهاية هـ. ابن كثري، البدا13باجنادين سنة 

، 1/7، دار الـوعي، حلـب،  1البخاري، التاريخ األوسط، حتقيق: حممـود إبـراهيم زايـد، ط    (187)
 .1/333، العهيب، سري أعالم النبالا 1/95م، 1977

 .7/665، ابن ح ر، اإلصابة 250-2/246، 1/334العهيب، سري أعالم النبالا  (188)

 .7/665، ابن ح ر، اإلصابة 1/334العهيب، سري أعالم النبالا  (189)

 .1/335العهيب، سري أعالم النبالا  (190)

 . 4/1854ابن عبد الرب، االستيعا   (191)
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 .  4/1381، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ت(،1العهيب، تعكرة احلفاظ، ط (192)

 .4/1952االستيعا   (193)

فقـال   ضي اهلل عنها جاا إىل الـنيب  ، يروى أنه عندما طلق أم كلثوم رهو ابن عم النيب  (194)
فشـق   له: كفرت بدينك، وفارقت ابنتك، ال حتبين وال أحبك، بم تسلط على رسـول اهلل  

: " أما إني أسأل اهلل أن يسلط عليه كلبه "، فخرج نفر من قـري   قميصه. فقال رسول اهلل 
تلك الليلة، ف عل عتيبـة  حتى نزلوا يف مكان من الشام يقال الزرقاا لياًل فأطا  بهم األسد 

يقول: يا ويل أمي هو واهلل آكلي كما دعا حممد علّي، قتلين ابن أبي كبشـة وهـو مبكـة وأنـا     
بالشام، فعوى عليه األسد من بني القوم وأخع برأسه فضغمه ضغمة فعحبه". البيهقـي، أ ـد   

 . 2/339م.2002، دار الكتب العلمية، بريوت، 2هـ( دالئل النبوة، ط458بن احلسني )ت

 .8/37ابن سعد، الطبقات الكربى  (195)

 . 1/432البخاري، الصحيح، كتا : اننائز، با : من يدخل قرب املرآة.  (196)

 .6/365ابن كثري، البداية والنهاية  (197)

، هو الدكتور نظمي لوقا، من أقباط مصـر، كتـب مؤلفـات عـن اإلسـالم والـنيب حممـد         (198)
م، ومل يصل عليه كهنوتيًا بسبب مؤلفاته 1987نصفه، تويف عام وصفت بأنها موضوعية، وم

، مكتبـة جزيـرة الـورد،    1املنصفة عن اإلسالم. حممد الباز، إسـالميات كاتـب مسـيحي، ط   
 .26م، ص 2010القاهرة، 

 .88م، ص1959، مطابع دار الكتا  العربي مبصر، 2حممد الرسالة والرسول، ط (199)

  1/220بالا العهيب، سري أعالم الن (200)

 .1/23البخاري، التاريخ األوسط  (201)

 .2/598ابن ح ر، اإلصابة  (202)

 .1/428ورد عند السهيلي )بأني قعيد(، الروض األنف  (203)
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، ابـن عبـد الـرب،    224-1/223العهيب، سري أعالم النـبالا  و ،2/598ابن ح ر، اإلصابة  (204)
 .2/543االستيعا  

ا : التفســري، بــا : )ادعــوهم آلبــائهم هــو أقســط عنــد اهلل(،  البخــاري، الصــحيح، كتــ (205)
4/1795 . 

 . 1/237ابن سعد، الطبقات الكربى،  (206)

 .1/333العهيب، سري أعالم النبالا  (207)

هـ(، املسند، حتقيق: حسان عبـد املنـان مـع نقـل أحكـام      241ابن حنبل، أ د الشيباني )ت  (208)
م. قـال ابـن   2004لباني، بيت األفكار الدولية، لبنـان،  شعيب األرناؤوط؛ وناصر الدين األ
 .2/598ح ر يف اإلصابة: إسناده حسن " 

أنت  وقال الرباا عن النيب  البخاري، الصحيح، با : مناقب زيد بن حاربة موىل النيب  (209)
 أخونا وموالنا. 

 1/228العهيب، سري أعالم النبالا  (210)

 .6/2699التوحيد، با : )وكان عرشه على املاا( البخاري، الصحيح، كتا :  (211)

 . 7/3الطرباني، املع م الكبري  (212)

 .4/15ابن هشام، السرية النبوية  (213)

هــ،  1417، مكتبة العبيكـان، الريـاض،   2أكرم ضياا العمري، السرية النبوية الصحيحة، ط (214)
2/467. 

 بـا : بـزوة مؤتــة مـن أرض الشــام،    انظـر: البخـاري، الصــحيح، كتا :انهـاد والســري،    (215)
4/1553. 

 .230-1/229العهيب، سري أعالم النبالا، وقال العهيب: " اخلرب ضعيف إلنقطاعه "  (216)

 .1/230العهيب، سري أعالم النبالا، و قال العهيب: " إسناده حسن " (217)

 . 1/228العهيب، سري أعالم النبالا  (218)
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  هـ(.241د بن حنبل الشيباني )ت أ 

املسند، علق على أحاديثه: شعيب األرناؤوط؛ وناصر الدين األلبـاني، بيـت األفكـار الدوليـة،      -
 م.2004لبنان، 

 هـ(  151ابن إسحاق، حممد بن يسار )ت 

 السرية النبوية، حتقيق: حممد  يداهلل، معهد الدراسات واالحباث للتعريب، )د.ت(. -

  هـ(.256إمساعيل )تالبخاري، حممد بن 

 م 1987الصحيح، حتقيق: مصطفى ديب البغا، بريوت، دار ابن كثري،  -

 هـ(.458البيهقي، أبو بكر أ د بن احلسني )ت 

 م.  2002، دار الكتب العلمية، بريوت، 2دالئل النبوة، ط -

 م.2002هـ/1423، بريوت، دار الكتب العلمية، 2السنن، حتقيق: عبد املعطي قلع ي، ط -

 ،هـ(.279أبو عيسى حممد بن عيسى )ت الرتمعي 

 سنن الرتمعي، حتقيق: أ د حممد شاكر وآخرون، دار إحياا الرتاث، بريوت.  -

  .ابن أبي حامت، عبد الر ن بن حممد إدريس 

 التفسري، حتقيق: أسعد حممد الطيب، املكتبة العصرية، صيدا، )د.ت(. -

 ،هـ(،405)ت احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 

 ملستدرك على الصحيحني، مكتبة ومطابع النصر احلديثة، الرياض.ا -

  هـ(  852ابن ح ر، أ د بن علي )ت 
ــاوي، ط       - ــق: علــي حممــد الب  ــابة يف متييــز الصــحابة، حتقي ، دار انيــل، بــريوت،  1اإلص

 م.1992هـ/1412
 هـ.1407، دار املطبعة السلفية، القاهرة، 3فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط -

 ،هـ(  1044علي بن برهان الدين )ت احلليب 
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 هـ. 1400السرية احللبية، دار املعرفة، بريوت،  -

 هـ(.626احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ت 

 هـ.1411مع م البلدان، دار الفكر، بريوت،  -
  هـ(.748العهيب، حممد بن أ د بن عثمان )ت 

هــ /  1409بـريوت،  تاريخ اإلسالم، حتقيق: عمر عبد السالم تـدمري، دار الكتـا  العربـي،     -
 م.1989

 ، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ت(. 1تعكرة احلفاظ، ط -

ــالة،      - ــد العرقسوســي، مؤسســه الرس ــاؤوط، حمم ــق: شــعيب األرن ــبالا، حتقي ــالم الن ســري أع
 هـ. 1413بريوت،

 هـ(.256الزبري بن بكار )ت 

لة، بـريوت،  ، مؤسسـة الرسـا  1، حتقيق: سـكينة الشـهابي، ط  املنتخب من كتا  أزواج النيب  -
 هـ.1403

 هـ(.230ابن سعد،حممد بن سعد ي منيع )ت 
 الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، )د.ت(. -
 هـ( 734ابن سيد الناس، حممد بن حممد اليعمري )ت 

مكتبـة دار الـرتاث،    ،1عيون األبر، حتقيق: حممـد العيـد اخلطـراوي، وحميـي الـدين مسـتو، ط       -
 م.1992

 ( 360تالطرباني، سليمان بن أ د.)هـ 

 م.1983، مكتبة دار العلوم، املوصل، 2املع م الكبري، حتقيق:  دي بن عبد ا يد السلفي، ط  -

 هـ(.287ابن أبي عاصم، أ د بن عمرو )ت 

 م. 1991، دار الراية، الرياض،1ط اآلحاد واملثاني، حتقيق: باسم فيصل انوابرة،  -

  هـ(. 463ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل )ت 
تيعا  يف معرفة األصحا ، حتقيق: علي حممد الب اوي، دار نهضة مصـر للطبـع والنشـر،    االس -

 الف الة، القاهرة، )د.ت(.  



 303         عبد اهلل الشيباني بنت د. شيخة          يف حياته فقد األحبة من آل النيب  

 هـ(.  221عبد الرزاق بن همام الصنعاني،)ت 

 هـ.1410، مكتبة الرشد، الرياض، 1التفسري، حتقيق: مصطفى مسلم حممد، ط -

 هـ،.1390القلم،  ، بريوت، دار1ط املصنف، حتقيق:حبيب الر ن األعظمي، -

 هـ(.571ابن عساكر، أبو القاسم، علي بن احلسن )ت 

 هـ.1415تاريخ دمشق، بريوت، دار الفكر،  -

 هـ(.923القسطالني، أ د بن حممد )ت 

 املواهب اللدنية باملنح احملمدية، شرحه: أبو عمرو زكي البارودي، املكتبة التوفيقية، )د.ت(   -

 ،ـ( ه774)ت ابن كثري، إمساعيل بن عمر 

 بريوت، )د.ت(. البداية والنهاية، مكتبة املعار ، -

 هـ(  694أ د بن عبد اهلل )ت حملب لطربيا 

 ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، دار الكتب املصرية، القاهرة، )د.ت(. -

 هـ(  261مسلم بن احل اج القشريي )ت 

 .ت(. الصحيح، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياا الرتاث، )د -

 هـ( 430أبو نعيم األصبهاني، أ د بن عبد اهلل )ت 

 هـ.1405، دار الكتا  العربي، بريوت، 4حلية األولياا، ط -

 هـ( 303النسائي، أ د بن شعيب )ت 

، دار الكتـب العلميـة،   1سيد كسروي، ط السنن الكربى، حتقيق: عبد الغفار سليمان البنداري؛ -
 م.1991بريوت، 

 هـ(. 213ن هشام املعافري، )تابن هشام، عبد امللك ب 

 هـ.1411، دار انيل، بريوت، 1ط السرية النبوية، حتقيق: طه عبد الراو  سعد، -

 ،هـ(  807نور الدين علي بن أبي بكر ) اهليثمي 

 هـ. 1407 دار الريان للرتاث، القاهرة، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، -
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   .أكرم ضياا العمري 

 م.1996، الرياض، مكتبة العبيكان،2الصحيحة، ط السرية النبوية  -

 .صفي الر ن املباركفوري 
 م.1976الرحيق املختوم، حبث يف السرية النبوية، دار الوفاا، املنصورة، مصر،   -

 .حممد الصادق عرجون 

 م.1995، دار القلم، دمشق، 2منهج ورسالة، ط حممد رسول اهلل  -

  ،حممد بن حممد أبو شهبة 

 م.1999، دار القلم، دمشق، 5ة يف ضوا القرآن والسنة، طالسرية النبوي -

   . حممد حممد حسن شرا 

 . 150م. ص1991، 1املعامل األبرية يف السنة والسرية، دار القلم، دمشق، ط -

 .حممد ناصر الدين األلباني 
دفاع عن احلديث النبوي والسرية والرد على جهاالت الدكتور البوطي يف كتابـه " فقـه السـرية "،     -
 م.  1977ؤسسة ومكتبة اخلافقني، دمشق م

  .مهدي رزق اهلل 

 هـ. 1424، الرياض، دار امام الدعوة، 2السرية النبوية يف ضوا املصادر األصلية، ط  -




