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  محزة بن عبداملطلب 

  أ
  

   : صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا 
  "سيد الشهداء محزة بن عبداملطلب " 
  

  ، ٤٩٠٠ برقم ٣/٢١٩احلاكم يف املستدرك 
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  ، ٢٢/٢٧٥السي يف حبار األنوار و

  ، ٢/٧٥والسيوطي يف اجلامع الكبري 
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  متاحة لكل حميب آل البيت األطهار والصحابة األخيارحقوق الطبع 
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  محزة بن عبداملطلب 

  )١( إنشاء املربة وأهدافها
تأسست يف دولة الكويت طبقاً ألحكام القوانني الصادرة يف شـأن           
األندية ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة هلا مـربة           

  . الكويت مقرها مدينة،))مربة اآلل واألصحاب((أطلق عليها اسم 
وقد مت إشهارها مبوجب قرار وزير الشؤون االجتماعية والعمل رقم          

 وقد سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلرييـة واملـربات           م٢٨/٢٠٠٥
  ٢٣بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل حتت رقم 

   :أهداف املربة
األطهار واألصـحاب   ) آل البيت (العمل على غرس حمبة اآلل       - ١

  .خيار يف نفوس املسلمنياأل) الصحابة(
نشر العلوم الشرعية بني أفراد اتمع وخصوصاً تلك املتعلقـة           - ٢

  .بتراث اآلل واألصحاب من عبادات ومعامالت
التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا به من خدمات جليلة  - ٣

لنصرة اإلسالم، والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكرمي والسنة 
  .وية الشريفةالنب

دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني شرائح اتمع مـن           - ٤
خالل جتلية بعض املفاهيم اخلاطئة اليت رسخت يف نفوس بعض املسلمني           

  .عن أهل البيت األطهار والصحابة األخيار

                                                                                                                         

  . بقرار وزير الشؤون االجتماعية والعملحرفياً من واقع النظام األساسي للمربة الصادر )١(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  )١( أهداف االحتاد
  :يهدف االحتاد الوطين لطلبة الكويت بصفته منظمة طالبية إىل

  .مة كافة األعضاء باملطالبة والدفاع عن مصاحلهم املادية واألدبيةخد -أ 
  .ان وحتقيق خمتلف الوسائل لتشجيع الطلبة يف حتصيلهم العلميضم -ب 

  :ويهدف االحتاد بصفته منظمة نقابية إىل
  .ثيق الروابط بني االحتاد وكافة املنظمات الشعبية يف الكويتتو -أ 
  .يب السليم بني مجيع الطلبة الكويتينيل على نشر الوعي النقا العم-ب

  .متثيل طلبة الكويت يف خمتلف ااالت احمللية واخلارجية -جـ 
  :ويهدف االحتاد أيضاً بصفته منظمة تقوم على الشورى إىل

  .االلتزام بالشورى يف ممارسة العمل النقايب -أ 
  .العمل من أجل تطبيق الشورى كأسلوب للحياة يف الكويت -ب 
  :هدف االحتاد بصفته منظمة إسالمية إىلكما ي

  .بث الوعي اإلسالمي -أ 
  .كشف خمططات أعداء اإلسالم -ب 
  .وحدة احلركة الطالبية اإلسالميةودعمها -ج 
ية والعربيـة واإلسـالمية     توثيق عالقاته باملنظمات الطالبية اخلليج     -د  

  .والدولية
 وعلـى رأسـها    مجيع احملافـل  الدفاع عن القضايا اإلسالمية يف     -هـ  
  .القدس

                                                                                                                         

  . من دستور االحتاد٧، ٦، ٥، ٤حرفياً من واقع املواد  )١(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

  
  من بركات هذا الكتاب

ينطبق  إنه أول كتيب تصدره املربة، وقد مجع بني دفتيه سرية من            -
فقد مجع رضي اهللا عنـه      ،  )) اآلل واألصحاب  ((عليه شطري اسم املربة   

  .الصحبة والنسب بني شريف
ـ        إنه أول إصدار مشتر    - ت ك مع أكرب مؤسسة طالبيـة يف الكوي

وقد ملسنا التعاون البناء واحلرص من      ،  ))  لطلبة الكويت  االحتاد الوطين ((
على أول وأبرز أهداف املربة وهو نشر تراث اآلل واألصحاب ويف  قيادته

  .والتأسي م ذلك أبسط مظاهر اتباعهم
العزيـز   إنه من مظاهر الرب والتقوى اليت أمرنا اهللا تعاىل يف كتابه -

  .بالتعاون عليها
له خـري   وعرب قد يقرأها البعض ألول مرة لتمثلإنه يقدم حقائق  -

  .زاد من أفضل القرون أسوة ومنوذجاً
  
  
  
  



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  الفهرس
 ٩    .......................................... من بركات هذا الكتاب

 ١١  .................................... ...........محزة بن عبداملطلب

 ١٢  ..................................... تعاىل وأسد رسوله  أسد اهللا

 ١٣  .................................................... نشأته وإسالمه

 ١٥ ...................................................... نساؤه وولده

 ١٧ ........................................................ إسالمه أثر

 ١٩ .............................................  مدينة رسول اهللايف 

 ٢٠ ................................................ أول لواء يف اإلسالم

 ٢١  ............................ األسد يف ألمة احلرب: بدر الكربى غزوة

 ٢٢  ................................. عنهم بطولة محزة وإخوانه رضي اهللا

 ٢٤ ......................................  غزوة أحد واستشهاد محزة

 ٢٨  ............................................. ال بواكي له لكن محزة

 ٣٠ ....................... أمجعني مراثي الصحابة يف محزة رضي اهللا عنهم

 ٣١ ....................................  عنهمارثاء علي حلمزة رضي اهللا

 ٣٣ .................................. حلمزة رضي اهللا عنهما رثاء حسان

 ٣٤..........................  عنهما رثاء كعب بن مالك حلمزة رضي اهللا

 ٣٦ ...................... ما ورد يف محزة رضي اهللا عنه يف الكتاب والسنة

 ٣٦............................... ........ ما ورد يف القرآن الكرمي: أوالً

 ٣٧............................... ..... احلديث الشريف ما ورد يف: ثانياً

 ٣٩...................  عنهم ما ورد عنه من أقوال الصحابة رضي اهللا: ثالثاً

 ٤٠ ...................................................... تأمالت تربوية

 ٤٢.............................  ................................ خامتة

 ٤٣ .......................................................  ثبت املراجع

  



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

   محزة بن عبداملطلب
   .)١( ) )سيد الشهداء محزة بن عبداملطلب : ((  قال رسول اهللا

 تارخيها عن رجال ونساء    كانت األمم وال تزال تبحث يف سجالت      
ويكونـوا قـدوة     من أبنائها ليشكلوا هلا إرثاً حضارياً تفاخر به األمم،        

قصب الـسبق   وصورة مشرقة ألجياهلا املتعاقبة، وقد كان ألمة حممد        
هذا املضمار إذ قدمت للبشرية مناذج صنعها اإلميان وحب لقـاء اهللا             يف

من الرجال والنساء هم صفوة اخللق بعد األنبيـاء          نت هذه النماذج  فكا
واألنصار الذين قـال اهللا تعـاىل    والرسل، فهم السابقون من املهاجرين

والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن الْمهاِجِرين واَألنـصاِر والَّـِذين اتبعـوهم            :فيهم
     مهنع اللّه ِضياٍن رسِبِإح        ارها اَألنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو

     ِظيمالْع زالْفَو داً ذَِلكا أَبِفيه اِلِدين١٠٠ (خ(  )القـدوة   ومبدأ اختـاذ   .)٢
باختاذ من سبقه     قرآين حيث أمر اهللا عز وجل رسوله      احلسنة هو مبدأ    

أُولَـِئك الَِّذين هـدى اللّـه        :عاىلاألنبياء والرسل قدوة له، قال ت      من
الَِمنيى ِللْعِإالَّ ِذكْر وراً ِإنْ هِه أَجلَيع أَلُكُمقُل الَّ أَس ِدهاقْت ماهد٩٠(فَِبه( )٣(.  

بأشد حاالا من الضعف واحملاربة      إن األمة اإلسالمية اليوم وهي متر     
استلهام القدوة والسري علـى   جة إىلهلي يف أمس احلا من أعداء اهللا تعاىل 

فرٍد فيها أنَّ له     خطى أولئك األوائل من املؤمنني الصادقني حىت يعلم كل        
أمام أعداء   عمقاً حضارياً وتارخيياً وإنسانياً مشرفاً فال حيط من قدر نفسه         

                                                                                                                         

  ) .٣١٥٨(اجلامع الصغري  ، وصحيح)٣٧٤(سلسلة األحاديث الصحيحة  )١(
   .١٠٠سورة التوبة آية  )٢(
   .٩٠سورة األنعام آية  )٣(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

أنا  اهللا وأعداء رسوله، بل يقف أمامهم ويطلقها مدويةأنا حفيد الصحابة،
   : بداملطلبحفيد محزة بن ع

   أسد اهللا تعاىل وأسد رسوله 
إىل طبقات حبسب قدم     نقسم أصحاب رسول اهللا      أن   دندما نري ع

مكة وقبل اهلجـرة يـأتون يف    إسالمهم فسنجد أن أوائل املسلمني يف
مـن األمـم    املقدمة، ويف هذه الطبقة جند رجالً لو كان يف تراث غرينا

 .ساطري منها إىل الواقعلكانت سريته فيهم أقرب إىل حكاية األ
بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب            إنه محزة 

هالة بنت وهيب وهي ابنة عم آمنـة        : وأمه: بن مرة، وكنيته أبو عمارة    
فهو . أم الزبري ، وهو شقيق صفية بنت عبداملطلب بنت وهب أم النيب 

ة أيب هلـب،  وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مـوال     عم الرسول   
   .)١( بسنتني أسن من رسول اهللا  وكان

ونـشأما يف    وقرابته منه  وكان لتقارب سنه مع سن رسول اهللا        
بيت واحد أن كان محزة أقرب أعمام رسول اهللا إىل قلبه حىت أنه دخل               

رسول اهللا قبل أن يرتل عليه الوحي إىل بيت خويلد بن أسد ليخطب  مع
  . )٢( مد أخيه حم ابنته خدجية البن

  
  

  
                                                                                                                         

   .، بتصرف٢/٣٦أسد الغابة  )١(
   .١/٥٩سرية ابن اسحق  )٢(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

  نشأته وإسالمه
فـال   ،   زة  أسد اهللا مح   حيدثنا التاريخ بشيء يعتد به عن نشأة      مل  

كبري  نعرف عنه أكثر مما جاء يف خرب إسالمه من كونه رجالً على جانب           
من الشجاعة، وحب حلياة الفروسية والصيد، وأنّ حضوره يف جمتمـع            

   .أمر ال يغفل جانبه السادة من قريش
البعثـة   خرب إسالم محزة وكان ذلك يف السنة السادسة من        جاء يف   

 وهو جالس عند   النبوية الشريفة أنَّ أباجهل بن هشام مر برسول اهللا          
الصفَا فآذَاه وشتِمه ونالَ منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف             

 مسكن وموالَةٌ لعبداهللا بن جدعان التيمي يف يكلمه رسول اهللا  له فلم
تسمع ذلك مث انصرف عنه، فعمد إىل نادي قريش عنـد   هلا فوق الصفا

عبداملطلب أن أقبـل متوشـحاً    الكعبة فجلس معهم فلم يلبث محزة بن
وكـان   قوسه راجعاً من قنٍص له، وكان صاحب قنٍص يرميه وخيرج له،

إذا رجع من قنصه مل يصل إىل أهله حىت يطوف بالكعبة وكان إذا فعـل       
على ناد من قريش إال وقف وسلم وحتدث معهم وكان أعز            ميرذلك مل   

ورجع إىل   باملوالة وقد قام رسول اهللا       قريش وأشدها شكيمة فلما مر    
لقي ابن أخيك حممد آنفاً؟ قبل أن        لو رأيت ما  ! يا أبا عمارةَ  : بيته قالت 

فسبه وآذاه وبلغ    بن هشام، وجده ها هنا جالسا      )١( تأيت من أيب احلكم   
 ه ما يكره مث انصرف عنه ومل يكلمه حممد، قال فاحتمل محزة الغضب            من

ملا أراد اهللا به من كرامته فخرج سريعاً ال يقف على أحد كمـا كـان                
                                                                                                                         

 إىل أيب جهل وهـي التـسمية الـيت           كانت هذه كنيته يف اجلاهلية ، فغريها رسول اهللا           )١(
  .استخدمناها يف بداية هذه الفقرة 



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

بالكعبة مِعداً أليب جهل إذا لقيه أن يقَع بـه، فلمـا    يصنع يريد الطواف
رأسه يف القوم فأقبل حنوه حىت إذا قام على          دخل املسجد نظر إليه جالساً    

أتشتمه وأنا  : ((شجةً منكرة وقال   رفع القوس فضربه ا ضربة فَشجه به      
وقام رجال بـين    )) استطعت على دينه أقول ما يقول فرد ذلك علي إن        

أبا عمـارة   دعوا: إىل محزة لينصروا أباجهل منه فقال أبوجهل )١( خمزوم
   .فإين واهللا لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحاً

قد عز وأن محـزة        أن رسول اهللا    محزة عرفت قريش   فلما أسلم 
   .)٢( منه بعض ما كانوا ينالون سيمنعه فكفوا عن رسول اهللا 

أنت سيد قريش، اتبعـت هـذا       : فقال له  فأتى الشيطان محزة    
دين آبائك، لَلموت خري لك مما صنعت، فأقبل محـزة           الصابئ وتركت 
داً فاجعل تصديقه يف قليب كان رش ما صنعت؟ اللهم إن: على نفسه فقال

يبت مبثلها من وسوسة  وإال فاجعل يل مما وقعت فيه خمرجاً، فبات بليلة مل
قد  يا ابن أخي، إين   : فقال الشيطان حىت أصبح فغدا على رسول اهللا        

وقعت يف أمر، وال أعرف املخرج منه، وإقامة مثلي على ماال أدري مـا           
ديثاً، فقد اشتهيت يا ابن أخـي    أم غٌي شديد؟ فحدثين ح     هو؟ أرشد هو  

فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى اهللا     أن حتدثين، فأقبل رسول اهللا      
شهادة املصدق واملعـارف،     أشهد أنك لصادق  : ((يف نفسه اإلميان فقال   

                                                                                                                         

  . ألبن أبا جهل من بين خمزوم )١(
  ) .٢/٣٣٤( تاريخ الطربي )٢(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

السماء وأين على  فأظهر يا ابن أخي دينك، فواهللا ما أحب أن يل ما أظلته
  .)١( ))هللا به الدينفكان محزة ممن أعز ا ديين األول،

 نساؤه وولده
  :ونسائه مخسة أوالد، ثالثة ذكور وابنتان، وهاك بيان ولده حلمزة 
وكان به يكىن، وأمه أنصاريا بنت امللة بن مالك بن عبادة    : يعلى -١

عمـارة  : مخسة أبناء  األوس، وقد أعقب محزة من يعلى فولد يعلى        من
فلم يبـق   )) ماتوا صغاراً  ((اًوحممد درجوا مجيع   والفضل والزبري وعقيل  

  .البعض وليعلى صحبة كما رجح ، عقب حلمزة 
 مل يعقب وليس له صحبة وهو أخو يعلى الشقيق وقد درج: عامر -٢

  )) .صغرياً مات((
أمه خولة بنت قيس بن فهد بن مالـك بـن النجـار              : عمارة -٣

  .له صحبة، وكان يكىن به أيضاً) اخلزرجية األنصارية(
اخلثعمية، وقد اختِلف يف اسـم       أمها سلمى بنت عميس   : أمامة -٤

  .أمامة، والصواب ما ذكرناه وهي صحابية
أمها أنصاريا بنت امللة فهي شقيقة عامر وحيىي وكـنيتها         : فاطمة -٥

  .وقد اخـتِلف يف امسها أيضاً، وليس هلا عقب أم الفضل وهلا صحبة،
ن حزم حديثاً واحداً وهلـا      خملد، واب  وهلا رواية فقد ذكر هلا بقي بن      

تـراجم رواة    ذكر يف الكاشف للذهيب، والتهذيب للمزي، وهي كتب       
  .احلديث النبوي الشريف، وعند النسائي وابن ماجه وأيب داود

                                                                                                                         

  )) .ذكر إسالم محزة ((٣/٣٣ البداية والنهاية )١(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

من ولده الذكور واإلناث لكـن بقـي         عقب محزة    وقد انقطع 
والَ   :ظلت حياته عنـد ربـه   ذكره عاطراً يف تارخينا اإلسالمي كما

حت                ِهـمبر ـاء ِعنـديـلْ أَحاتـاً بوِبيِل اللِّه أَمقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبس
  ) .آل عمران ()١٦٩(يرزقُونَ

والشكل التايل يوضح زوجات وأوالد محزة رضي اهللا عنه، وأحواهلم    
   .)١( والرواية من حيث الصحبة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

أنساب األشراف، أمحد بن حيىي بن      : ة على عدة مراجع من أمهها       اعتمدنا يف إيراد أبناء محز     )١(
واإلصـابة يف  . رياض زركلي.سهيل زكار ، د.  ط دار الفكر حتقيق د     ٤/٣٨١جابر البالذري ،    

 ط بيت األفكار الدولية ترمجـة رقـم   ٢٩٨متييز الصحابة ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،          
واستجالب الغـرف    . ١٦٣٨ ، وص    ١٦٤٠ ، وص    ١٧٤٣ ، وص    ١٧٠٨، وص   ) ٢٠٧٠(

حبب أقرباء الرسول وذوي الشرف، مشس الدين السخاوي، ط دار البشائر اإلسالمية ، بـريوت               
ومعايل الرتب ملن مجـع بـني شـريف الـصحبة     .  حتقيق خالد بن أمحد الصمي بابطني       ١/٢٢٨

ومجهـرة   . ١١٩صوالنسب، مساعد سامل العبداجلادر، ط مكتبة مساعد العبداجلادر، الكويت          
   .١٧أنساب العرب ، ابن حزم األندلسي ، ط الكتب العلمية ص



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

 أثر إسالمه
قـريش، وقـد    عه الشديد علـى إسالمه وق  كان إلعالن محزة

بعد إسـالم      عمر بن اخلطاب   تضاعفت شدة الواقعة عليهم بإسالم    
   . وفشا يف الناسقصرية، فظهر أمر رسول اهللا  محزة بفترة

أل من قريش، فهذا عتبـة      امل من  فبدأت العروض تأيت لرسول اهللا    
 نادي  جالس يف  وكان سيداً يف قومه حليماً، قال ذات يوم وهو         بن ربيعة 

يا معشر قريش، أال أقوم : جالس وحده يف املسجد  قريش ورسول اهللا
: لعله يقبل بعضها ويكف عنا قـالوا هذا فأكلمه فأعرض عليه أموراً  إىل

  فقام عتبة حىت جلس إىل رسـول اهللا       الوليد فكلمه،    بلى، فقم يا أبا   
لعـشرية  يف ا )١( علمت من السِّطة يا ابن أخي، إنك منا حيث قد: فقال

مجاعتهم وسـفهت   واملكان، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به    
به أحالمهم وعبت به آهلتهم ودينهم وكفرت من مضى مـن آبـائهم،            

أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منا بعضها، فقال  فامسع مين
يا ابن أخي، إن كنت إمنـا    : ع فقال الوليد، أمس  قل يا أبا   :  رسول اهللا 

أمراً دونك وإن كنت تريد ملكـاً   د شرفاً شرفناك علينا حىت ال نقطتري
وال تستطيع أن تـرده  ه إن كان هذا الذي يأتيك رئياً ترا   ملكناك علينا، و  

غلب  عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك فإمنا رمبا           
ه شـعراً   على الرجل حىت يداوى منه، أو لعل هذا الذي يأيت ب           )٢( التابع

صدرك، فإنكم لعمري يا بين عبداملطلب تقدرون منه على ما ال           جاش به 
                                                                                                                         

  . الشرف واملكانة )١(
  . اجلن )٢(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

يسمع منه، قـال     ورسول اهللا    )١( فرغ عنه  يقدر عليه أحد، حىت إذا    
: فامسع مين، قـال : نعم، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال    :   رسول اهللا 

تِرتيلٌ من   )١(حم  . بسم اهللا الرمحن الرحيم      أفعل، فقال رسول اهللا     
ِكتـاب فُـصلَت آياتـه قُرآنـاً عرِبيـاً لِّقَـوٍم          )٢(الرحمِن الـرِحيِم    

مسعهـا   يقرؤها عليه فلمـا     رسول اهللا  فمضى) فصلت()٣(يعلَمونَ
 أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه حـىت              عتبة

قد مسعت يا أبـا     :  فيها مث قال    إىل السجدة فسجد   اهللا   انتهى رسول 
فأنت ،٢( وذاك الوليد ما مسعت(.   

وعتبـة   رى، فقال أبوجهـل   والم مرة أخ  اوعاود املأل من قريش حم    
يا معشر قريش، إن هذا : ابنا ربيعة والعاص بن سعيد وأمية بن خلف وشيبة

أباطالب ذو رأي وشرف وسن وهو على دينكم وهو اليوم  األمر يزداد وإن
السواء يأخذ لكم وعليكم يف ابـن أخيـه          فامشوا إليه فأعطوه   )٣( فمدن

عبداملطلب وقـد خالفـا      فإنكم إن خلومت بعمر بن اخلطاب ومحـزة بن       
طالـب   دينكم يكون احلرب بينكم وبني قومكم، فأقـبلوا ميشون إىل أيب         

نا، وقد رأيت الذي فعـل      أنت سيدنا وأنصفنا يف أنفس    : حىت جاءوه فقالوا  
تركهم آهلتنا وطعنهم يف ديننا، وقد فرق        سفهاء مع ابن أخيك من    ال هؤالء

  .)٥( آهلتنا وسب آباءنا فأرسل إىل ابن أخيك )٤( وأكفر بيننا حممد 
                                                                                                                         

  . أي سكت عنه )١(
  )) . وإقامة احلجة الدامغة عليهمباب جمادلة النيب (( البداية والنهاية )٢(
  .هو املرض اللزم :  الدنف )٣(
  . ين كفَّر  أكفر كما وردت يف النص املذكور تع)٤(
   .٦٦/٣٢٠تاريخ دمشق  )٥(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

مل تأت مبا يرجونه،  مداهنام لرسول اهللا  وعندما وجد هؤالء أن
املستضعفني من املؤمنني فكان أن أذن       أطلقوا العنان لسطوة غضبهم على    

 فيمن هـاجر  وكان محزة  للمسلمني باهلجرة من مكة إىل املدينة،اهللا 
سيكون نرباساً   ما إليها، وهناك أظهر أسد اهللا من البالء العظيم واملشهور        

  .ملن أراد أن يقتدي به
   . يف مدينة رسول اهللا
 إىل املدينة حىت شرع مبؤاخاة املهـاجرين  اهللا  ما إن وصل رسول
احملتاج حىت يتحقق التكافل بـني أفـراد         تدر مع واألنصار، ومؤاخاة املق  

بأحب الناس إليه زيد      اتمع املسلم، فكان أن خص عمـه حـمزة      
 :قوله ، والذي كان يدعى زيد بن حممد حىت أنزل اهللا تعاىلبن حارثة 

  ادعوهم آلبائهم هو أقسـط عند اهللا  )فآخى رسول اهللا  )١ ،  بينه
، وهناك تزوج محزة من خولـة        )٢(  بعبـداملطلـ وبني محزة بن  

   .بنت قيس األنصارية من بين النجار
كان يزور عمه محزه     وقد ذكرت خولة بنت قيس أن رسول اهللا         

 فيتذاكرا الدنيا من حني آلخر.   
 فعن خولة بنت قيس امرأة محزة بن عبداملطلب إن رسـول اهللا             

إن الـدنيا   : ((  فتذاكرا الدنيا، فقال رسول اهللا     محزة   على دخل

                                                                                                                         

  ) .٥(سورة األحزاب آية  )١(
   .١/٣٩٥أسد الغابة  )٢(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

حبقها بورك له فيها، ورب متخوض يف مـال اهللا           خضرة حلوة فمن أخذها   
  .)١( اهللا ومال رسوله له النار يوم يلقى
  أول لواء يف اإلسالم

أن أذن اهللا عـز وجـل        د وبع عة أشهر من هجرة رسول اهللا       بعد سب 
أول  ب  حلمزة بن عبداملطل بقتال املشركني، عقد رسول اهللا لرسوله 

  .لواء يف اإلسالم
قريش الـيت   وقد خرج محزة يف ثالثني رجالً من املهاجرين يعترض قافلة

 جاءت من الشام تريد مكة وفيها أبوجهل بن هشام يف ثالمثائة رجل فبلغـوا            
فالتقوا حىت اصطفوا للقتال مشى جمدي بن        )٢( ساحل البحر من ناحية العيص    

يعاً إىل هؤالء مرة وإىل هؤالء مرة حىت        وكان حليفاً للفريقني مج    عمرو اجلهين 
يقتتلوا فتوجه أبوجهل يف أصحابه وقافلته إىل مكة وانصرف  حجز بينهم ومل

أصحابه إىل املدينة وما لبث قليالً حىت جاءت غـزوة   محزة بن عبداملطلب يف
شهراً من اهلجرة، وقد محل اللواء فيهـا   األبواء يف صفر على رأس اثين عشر

   . املطلبمحزة بن عبد
ذا العشرية يف مجادي اآلخرة على رأس ستة عشر           مث غزوة رسول اهللا   

،  )٣( أيضاً  فيها محزة بن عبداملطلب    شهراً من اهلجرة، وكان حامل لوائه     
  .الكربى وكانت هذه السرايا والغزوات مقدمة لغزوة بدر

                                                                                                                         

األرناؤوط وصـححه األلبـاين يف       ، وصححه الشيخ شعيب   )٢٧٠٩٩(مسند اإلمام أمحد     )١(
  ) .٣٢١٨ (صحيح الترغيب والترهيب

معجـم البلـدان   (نبع واملـروة  مبوازاة البحر األمحر تبعد ليلة عن املدينة بني ي   منطقة: العيص )٢(
 ، والبداية والنهاية السنة األوىل من اهلجـرة، والـسرية النبويـة     ١٩٧والرحيق املختوم    ،٢/١٦١

  )٣/١٤٠للذهيب نقالً عن الطربي عن الواقدي وسرية ابن هشام 
   .٩-٢/٦ ، والطبقات الكربى ٣/٢٠٧املستدرك  )٣(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

  احلرب )١( األسد يف ألمة: غزوة بدر الكربى
 ، فهـو أمـر ال  األسطر احلديث عن غزوة بدر ه يكن املقصود من هذمل

تستوفيه هذه العجالة، هذا فيما لو       يستوفيه حقه جملد أو أكثر، وال ميكن أن       
يهمنـا   املباركة ولكن ما أردنا أن نستقصي الفوائد والدروس من هذه الغزوة 

يف  رسوله هنا هو أن نسجل بعض ما جاء من مواقف خالدة ألسد اهللا وأسد            
 ركة بني املسلمني واملشركني واليت مساها اهللا عز وجل يف كتابهأول وأهم مع

  .تبياناً لعظمتها وأمهيتها )٢(  يوم الفرقان  الكرمي
بدر يف جانبهم وقد جعلوها حوضاً وكان        كان املسلمون حيتجزون آبار   

ابـن عبداألسـد     يف معسكر قريش رأس من رؤوس الشرك وهو األسـود         
 أعاهد اهللا ألشربن من حوضهم: (دنا من احلوض املخزومي والذي قال حينما     
، حىت إذا دنا من احلوض اسـتقبله محـزة بـن     )أو ألهدمنه أو ألموتن دونه    

 قدمه فزحف األسود حىت وقع يف احلـوض  )٣( فضربه وأطن  عبداملطلب
  .)٤( وأتبعه محزة فضربه يف احلوض فقتله فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه

بن عتبة فـدعوا إىل املبـارزة،        بنا ربيعة والوليد  خرج شيبة وعتبة ا    وهنا
وعوف بنو احلـارث،     فخرج إليهم ثالثة من األنصار بنو عفراء معاذ ومعوذ        

                                                                                                                         

  .الدرع : الألمة  )١(
   .٤١سورة األنفال آية  )٢(
  .قطع  )٣(
 ، وقـد وردت روايـة أخـرى يف       ٢/١٧، الطبقات الكربى    ٩/١٣١سنن البيهقي الكربى     )٤(

اهللا   تبني أن أول مبارز من الثالثة كان محزة وهو عم علي رضـي             ٢/٢٣الطبقات الكربى أيضاً    
منهما شـرف    عنهما، وال تظهر أكثر كتب التاريخ أيهما برز أوالً وعلى كل حال فقد نال كل              

  يفاملـصطفى   نه أول من قتل مشركاً يف بدر وكالمها من آل بيت النبوة وقد بـدأ مـا  كو
  . املواجهة مع املشركني



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

 املـشركني يف   أن يكون أول قتال لقي فيه املسلمون       فكره رسول اهللا    
األنصار وأحب أن تكون الشوكة ببين عمه وقومه، فـأمرهم فرجعـوا ىل    

   .خرياً مصافهم وقال هلم
  مبطولة محزة وإخوانه رضي اهللا عنه

فقـال  ) إلينا األكفاء من قومنا    يا حممد، أخرج  : (مث نادى املشركون  
 بـه   بعث اهللا بين هاشم، قوموا قاتلوا حبقكم الذييا  : رسول اهللا 

  نبيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور اهللا، فقام محزة ابن عبداملطلب          
بن احلارث بن عبداملطلب بن عبدمناف       وعبيدة   وعلي بن أيب طالب     

   أنا محزة بن   : تكلموا نعرفكم، فقال محزة   : عتبة  فمشوا إليهم، فقال
كفء كرمي، وأنا أسـد  : عتبة عبداملطلب، أسد اهللا وأسد رسوله، فقال

احلارث،  علي بن أيب طالب، وعبيدة بن: احللفاء، من هذان معك؟ قال
قم يا وليد، فقام إليه علـي بـن أيب          : كفآن كرميان، مث قال البنه    : قال

فاختلفا ضربتني فقتله علي، مث قام عتبة وقام إليه محزة، فاختلفـا   طالب،
مث قام شيبة وقام إليه عبيدة بن احلارث وهو يومئـذ            ضربتني فقتله محزة  

رجل عبيدة بطرف الـسيف       فضرب شيبة  أسن أصحاب رسول اهللا     
   .)١(ي على شيبة فقتالهفأصاب عضلة ساقه فقطعها، فكر محزة وعل

                                                                                                                         

 ، وقـد وردت روايـة أخـرى يف       ٢/١٧، الطبقات الكربى    ٩/١٣١سنن البيهقي الكربى     )١(
هللا ا  تبني أن أول مبارز من الثالثة كان محزة وهو عم علي رضـي             ٢/٢٣الطبقات الكربى أيضاً    

منهما شـرف    عنهما، وال تظهر أكثر كتب التاريخ أيهما برز أوالً وعلى كل حال فقد نال كل              
  يفاملـصطفى   كونه أول من قتل مشركاً يف بدر وكالمها من آل بيت النبوة وقد بـدأ مـا  

  . املواجهة مع املشركني



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

: يقسم قسماً   مسعت أبا ذر  : ويف هذا املوقف يقول قيس بن عباد      
نزلت يف الذين    )١( هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم        أن هذه اآلية  

محزة وعلي وعبيدة بن احلارث، وعتبة وشيبة ابين ربيعة         : برزوا يوم بدر  
   .)٢( والوليد بن عتبة

 محزة انتهت املبارزة حىت اشتبك اجليشان يف معركة أبلى فيها         إن وما
 ممن صرعهم من رؤوس القوم شيبة بن ربيعة بن  أعظم البالء، فكان

بن عبداألسد، واشترك  عبد مشس، وطعيمة بن عدي بن نوفل، واألسود
خلف  ، وغريهم كثري حىت أن أمية بن       )٣( مع علي يف قتل عتبة بن ربيعة      

من الرجل منكم معلـم      ((  سأل عبدالرمحن بن عوف    وهو يف األسر  
: ذاك محزة ابن عبـداملطلب، فقـال      : ؟ فقلت )) صدره بريشة نعامة يف  

  .)٤()) ذاك فعل بنا األفاعيل((
من غزوة بدر إىل املدينة ليبدأ غزوة جديدة ضد          وعاد رسول اهللا    

 رأس  واخليانة اليهود، ففي يوم السبت للنصف من شوال على         أهل الغدر 
قوم من يهود حلفاء لعبداهللا بن أيب بـن   عشرين شهراً من اهلجرة كان

فلما كانـت    النيب   سلول وكانوا أشجع يهود وكانوا صاغة فوادعوا      
وتعـاىل   وقعة بدر أظهروا البغي واحلسد ونبذوا العهد، فأنزل اهللا تبارك         

 ِإلَيِهم علَى سواء ِإنَّ اللّه وِإما تخافَن ِمن قَوٍم ِخيانةً فَانِبذْ   على نبيه
                                                                                                                         

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



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

اخلَاِئِنني ِحب٥٨( الَ ي(  )١( اهللا فقال رسول ))     أنـا أخـاف بـين
يومئذ محزة بن    ، فسار إليهم ذه اآلية، وكان الذي محل لواءه        ))!قينقاع

  . )٢(  عبداملطلب
    غزوة أحد واستشهاد محزة

لقهر بعـدما حـصدت     أجواٍء من الظلمة وا    كانت قريش تعيش يف   
فقد كان كبار مـن      سيوف أهل احلق رؤوس أهل الباطل فيها يوم بدر،        

 بقي من قريش يسعون جاهدين لألخذ بثأرهم من املسلمني، ومن هؤالء          
جبري بن مطعم ابن أخ طعيمة بن عدي الذي قتله محزة فقد أعد عبـداً               

  .لألخذ بثأر عمه من محزة حبشياً امسه وحشي
وثالثـني   على رأس اثنني   القاة رسول اهللا    وخرج جيش قريش مل   

شهراً من اهلجرة يف ثالثة آالف مقاتل يقابلهم حنو ألف من املسلمني عند    
  .أحد خارج املدينة جبل

 ويف يوم السبت للنصف من شوال التقى اجليشان يف معركة أشد من           
هو املقاتل األبرز خـال      معركة بدر، كان فيها محزة بن عبداملطلب        

أنا أسـد  : (كان محزة يقاتل بسيفني كعادته ويقول ، فقد  هللا  رسول ا 
   .)٣( ) اهللا وأسد رسول اهللا 

كان يأيت على أحد من املشركني إال ويصرعه يهز الناس بسيفه            وما
آخر أصحابه ليس بينه وبني  وكان رسول اهللا  هزاً ما يقوم له شيء،

                                                                                                                         

   .٨٥سورة األنفال آية  )١(
   .٢/٢٨ الطبقات الكربى )٢(
   .٣٨٢/ ٦مصنف ابن أيب شيبة  )٣(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

 بـن عبـدالعزى     سباع حىت لقي  )١(  العدو غري محزة بن عبداملطلب    
الرتال  اخلزاعي، فاختلفا ضربتني، فقتل محزة عدوه، وبينما هو كذلك يف

 )٢( عثر محزة عثرة وقع منها على ظهره فانكشف الدرع عن بطنه فزرقه           
  .)٣( حبربته فقتله وحشي احلبشي

 ويف هذا املقام اجللل نترك تفصيل استشهاد سيد الشهداء لوحـشي          
  .ليصف لنا احلادثة
 كنت غالماً جلبري بن مطعم بن عدي بن نوفل وكان         : (قال وحشي 

عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إىل أحـد              
بعمي طعيمة فأنت  قتلت محزة عم حممد  إن: قال يل جبري بن مطعم

قذف احلبشة قلمـا     فخرجت وكنت حبشياً أقذف باحلربة    : عتيق، قال 
 خرجت أنظر محزة حىت رأيته يف عرض      أخطئ ا شيئاً، فلما التقى الناس       

يهز الناس بسيفه هزاً ما يقوم له شيء، فواهللا  )٤( الناس مثل اجلمل األورق
، إذ تقدمين إليه سباع بن عبدالعزى، )٥( له أريده وأتأني عجزاً إين أليأ

مث ضربه فواهللا لكأمنا : هلُم يا ابن مقطعة البظور، قال   : فلما رآه محزة قال   
حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتـها عليـه    وهززت: رأسه قالأخطأ 

لينوء حنوي فَغِلـب،    حىت خرجت بني رجليه، فذهب)٦( فوقعت يف ثنته
                                                                                                                         

   .٢/١٩٦مسند الشاميني  )١(
  .أي رماه  )٢(
   .١/٢٨٢أسد الغابة  )٣(
  ) .الرمادي(والسواد اللون األورق هو بني الغربة  )٤(
  .أي أتباطئ خوفاً من محزة  )٥(
  .أي عانته  )٦(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

النـاس   وتركته وإياها حىت مات مث أتيته فأخذت حربيت مث رجعـت إىل 
فقعدت يف العسكر ومل يكن يل بعده حاجة إمنا قتلته ألعتق، فلما قدمت             

  . )١( عتقت مكة
 أقدم فيما بعد على قتل مسيلمة الكذاب طوعاً          على أن وحشياً  

يطلب منه ذلك أحد سوى ضمريه، وشعوره بالندم الشديد على          دون أن 
 احلزن الشديد الذي أصاب الرسول     خصوصاً وأنه عرف   ،   قتل محزة   

           والـشرك   على قتل محزة، وإن كان وقت قتله حلمزة على الكفـر
   .واإلسالم جيب ما قبله

 مـسيلمة   وخرج فلما تويف رسول اهللا      ()٢(ففي صحيح البخاري  
القائل هنا وحشي : (قُلت  ( ألخرجن إليه لعلي أقتله فأكافئ به محزة 

فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان فإذا رجل قـائم يف ثلمـه             
فأرميه حبربيت فأضعها بني كتفيه : ثائر رأسه قال اجلدار كأنه مجل أورق

وهذا يدل أنه   . )بالسيف على هامته   إليه رجل من األنصار فضربه    ووثب  
   . كان نادماً أشد الندم على قتله سيد الشهداء محزة

وهكذا استشهد أسد اهللا وأسد رسوله وأحد أحب الناس إىل قلـب     
وأخوه سيد الشهداء يوم القيامـة محـزة بـن           النيب   رسول اهللا عم  

بيد محزة من الكفـار واحـداً        استشهد وقد قتل اهللا    ،   عبداملطلب  

                                                                                                                         

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



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

أنزل اهللا تعاىل    ، وفيه  )١( وثالثني رجالً وكان عمره سبعاً ومخسني سنة      
  .)٣)(٢(  يا أيتها النفس املطمئنة قوله 

املعركة وانصرف جيش قريش من امليـدان أقبـل          وبعدما اجنلى غبار  
على عمه محـزة فنظـر إىل       املسلمون على أموام ووقف رسول اهللا       

جـدع   شيء مل ينظر إىل شيء قط كان أوجع لقلبه منه، فنظر إليه وقـد 
رمحك اهللا، أي عم، لقد كنت      : املشركون أنفه وأذنيه وبقروا بطنه، فقال     

للرحم، فعوالً للخريات، ولوال حزن من بعدك لسرين أن أدعـك            وصوالً
واهللا ألمثلن  : ((، مث حلف وهو واقف مكانه      )٤( شىت حىت حتشر من أفواه   

وِإنْ مل يربح    القرآن وهـو واقف يف مكانه     فرتل)) سبعني منهم مكانك  ب
            اِبرينلِّلـص ـريخ ـولَه متربلَِئن صم ِبِه وتوِقبا عواْ ِبِمثِْل ماِقبفَع متاقَبع 

)١٢٦( )٥( فصرب النيب   هدأراوكفر عن ميينه وأمسك عما)٦(.  
قبل إسالمها فما بالنا     )٧( ند بنت عتبة  بالقتلى ه  وممن ساهم يف التمثيل   

أخوها وأبوها وعمها وأناس من أهلها على        بامرأة بعقلية تعبد األوثان يقتل    
  .تشفي غليلها فتنتقم منه على أا  يد أسد اهللا محزة

                                                                                                                         

   .١/٢٨٢ ، وأسد الغابة ٢/١٩٦ مسند الشاميني )١(
  . سورة الفجر )٢(
   .٤/٦٥٧كثري  ، وتفسري ابن ٣/٤٨٤ تاريخ ابن معني من رواية الدوري )٣(
  . سريد حديث شريف آخر يف الصفحة التالية شريح املقصود )٤(
   .١٢٦ سورة النحل آية )٥(
  ٣/٢١٨ واملستدرك ١/٢٨٣ وأسد الغابة ٢/١٢٢ واإلصابة يف متييز الصحابة ٧/١٢٠شعب اإلميان  )٦(
 حيـث إن  أصالً بـصحة الروايـة،   عنها قبل إسالمها إال إننا الجنزمر ومع أن ذلك قد صد     )٧(

عقيلـة  ) غري مأمور(الواردة يف ذلك، فانظر  العديد من الباحثني املعاصرين أثبتوا ضعف الروايات
  .م ١٩٩٤طبعة أجأ، الرياض،  قريش هند بنت عتبة، هزاع بن عيد الشمري،



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  .مث يشاء اهللا تعاىل أن يشـرح صدرها لإلسالم وحيسن إسالمها
مـا   (:فقالت  النيب  فقد جاءت هند بنت عتبة رضي اهللا عنها إىل        

أحب إيل أن يذلوا من أهل خبائـك، مث          )١( خباء كان على األرض أهل   
إيلَّ أن يعزوا مـن أهـل        أصبح اليوم على ظهر األرض أهل خباء أحب       

ومعىن  ) )٢( وأيضاً والذي نفسي بيده):  أي رسول اهللا (خبائك وقال 
 له وألهل بيتـه   وإخبار منه بأنَّ حبها  ذلك أنه تصديق من رسول اهللا       

   .سيزيد
وأقبلت أخته صفية بنت عبداملطلب تطلبه ال تدري ما صنع فلقيت           

: اذكر ألمك وقال الـزبري : اهللا عنهم فقال علي للزبري علياً والزبري رضي
فأرياها أمـا ال    : ما فعل محزة؟ قال   : ال، بل اذكر أنت لعمتك، قالت     

فوضع يده علـى    ) قلهع إين ألخاف على  : ( فقال يدريان، فجاء النيب    
مثِّل بـه،    صدرها ودعا هلا، فاسترجعت وبكت، مث جاء فقام عليه وقد         

لوال جزع النساء لتركته حىت يحشر من حواصـل الطـري           ((: فقال
  . )٣( ))السباع وبطون

  لكن محزة ال بواكي له
محزة فلم يغسله ومل يغـسل       يصلي على عمه   مث أقبل رسول اهللا     

هـؤالء،   بدمائهم وجراحهم، أنا الشهيد علـى     لفوهم  : الشهداء وقال 
أربعاً مث مجع إليـه   كرب عليه رسول اهللا  ضعوهم، فكان محزة أول من   

                                                                                                                         

  .أي بيت  )١(
   .٤٤٧٨ ، ومسلم ٣٨٢٥ رواه البخاري ، )٢(
   .٧/٣٧٢مصنف بن أيب شيبة  )٣(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

فكان كلما أُيت بشهيد وضع إىل جنب محزة فصلى عليه وعلى            الشهداء،
مرة مث كفنه يف بردة إذا غطى رأسه بدت          الشهيد حىت صلى عليه سبعني    
وجعل علـى رجليـه      أسه، فغطى رأسه  رجاله وإذا غطى رجاله بدا ر     

 بدفن الشهداء كل اثنني يف قرب، وكـل        مث أمر رسول اهللا      )١( احلرمل
عبداهللا بن جحـش،   )٢( ثالثة يف قرب، فكان أن دفن محزة ومعه ابن أخته       

أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعلـي بـن أيب            ونزل يف قرب محزة   
جالس على حفرتـه،     النيب  و طالب والزبري بن العوام رضي اهللا عنهم      

   .)٣()) رأيت املالئكة تغسل محزة : ((وقال رسول اهللا 
إىل املدينة مسع البكاء يف بين عبداألشـهل علـى           وملا عاد النيب    

  .)٤() لكن محزة ال بواكي له: (قتالهم فقال
عبداألشـهل   فرجع إىل نساء بـين     فسمع ذلك سعد بن معاذ      

 فبكني على محزة، فسمع ذلك رسول اهللا فساقهن إىل باب رسول اهللا  
 هلن وردهن فلم تبك امرأة من األنصار بعد ذلك إىل اليوم على             فدعا

   .)٥( على محزة مث بكت على ميتها ميت إال بدأت بالبكاء
  
  

                                                                                                                         

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



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  :مراثي الصحابة يف محزة رضي اهللا عنهم أمجعني
 وعلى املسلمني، شديد الوقع على رسول اهللا  كان مقتل محزة 
ا ـالشعراء من الصحابة رضي اهللا عنهم بأبيات منه        وهلذا هاجت قرحية  

  :يما يل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

  عنهما رثاء علي حلمزة رضي اهللا
   دـمـادر صـدمي قـأهللا حي ق

   دـفليس يشركه يف ملكه أح
   مـالكفار مرتهل ذي عرفـهو ال

   واملؤمنون سيجزيهم مبا وعدوا
   كمـلاـإن نطقتم بفخر ال أبـف

فيمن تضمن من إخواننا اللحد   
   غادرناه منجدالً )١( ةـفإن طلح

   بيننا تقد ارـح نـائـوللصف
   أردته أسنتنا )٢( انـواملرء عثم

فجيب زوجته إذ أُخربت قدد   
  ولواء بني أظهرهم )٣(ة تسع يف

   ينكلوا عن حياض املوت إذ وردوامل 
                                                                                                                         

  . طلحة بن أيب طلحة )١(
  . عثمان بن أيب طلحة )٢(
طلحة بن أيب طلحة، وعثمان بـن أيب طلحـة،   : اللواء التسعة من املشركني وهم هم محلة )٣(

وكالب واحلارث واجلالس بنو طلحة، وسعد بن أيب طلحة، وأرطـأة بـن شـرحبيل،     ومسافع
يف هـذا  قارظ، وكلهم من بين عبدالدار محلة لواء قريش عند املعارك، ومن اللطيـف    وشريح بن 

 وهـو  ملصعب بن عمري )) أحد ((قد أعطى راية املسلمني يف هذه الغزوة أن الرسول  املقام
 أيضاً من بين عبدالدار، فكم لرسول اهللا ف من حكم عظيمـة مـن خـالل هـذا التكليـف                   

 بين عبدالدار محلـة اللـواء يف         أبرزها يف هذا السياق تثبيته ملرتلة مصعب باعتباره من          الشريف،
م قريش فلم يفقده اإلسالم شرف هذه املكانة بعد أن حتول من معسكر الكفر والـشرك إىل      قومه

  .أيضا يف أحد )) اخلري ((معسكر اإلميان والتوحيد ، وقد استشهد مصعب 



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

   قد أردى على عجل وأمحد اخلري
    أبياً وهو جمتهدحتت العجاج

   ومن قتلتم على ما كان من عجب
   منا فقد صادفوا خرياً وقد سعدوا     

   هلم جنانٌ من الفردوس طيبةٌ
  )١(صرد ا حر وال  ال يعتريهم       

   صلى اإلله عليهم كلما ذكروا
   فرب مشهد صدق قبله شهدوا       

   قوم وفوا بعهد اهللا واحتسبوا
    األسدمحزةُشم العرانني منهم                                    

   ليثاً دونه حرداً ومصعب كان
حىت تزمل منه ثعلب جسد   

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

  الربد : الصرد هو  )١(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

  عنه رثاء حسان حلمزة رضي اهللا
  

   ذكرت القروم الصيد من آل هاشم
   ه مبصيِبـزور قلتـولست ل

    منهممحزةأقصدت  أتعجب إن
   ه بنجيِبـد مسيتـاً وقـجنيب

   هـوا عمراً وعتبة وابنـأمل يقتل
   وشيبة واحلجاج وابن حبيِب

   هـاصي علياً فراعـغداة دعا الع
   خبضيِب هـبضربة عضب بل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  رثاء كعب بن مالك حلمزة رضي اهللا عنهما
  

  اهاـق هلا بكـعيين وح بكت
   لُ ـوما يغين البكاء وال العوي

   واـالـ غداة قأسد اإللهعلى 
   القتيلُم الرجل ـ ذاك:حلمزة

   اًـأصيب املسلمون به مجيع
   الرسولُ هناك وقد أصيب به

   دتـ لك األركان هأبا يعلى
   ولُـوأنت املاجد الرب الوص

   انـك يف جنـرب عليك سالم
   زولُـا نعيم ال يـالطهـخي

   راًـار صبـأال يا هاشم األخي
   الكم حسن مجيلُـفع لـفك

   رميـول اهللا مصطرب كــرس
   ولُــنطق إذ يقأمر اهللا يـب

  
  
  



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

  )١( اــبلغ عين لؤيـم أال من
   ة تدولُـوم دائلـد اليـفبع

   واـوقبل اليوم ما عرفوا وذاق
   ا يشفي الغليلُـا ـوقائعن

   درـا بقليب بـنسيتم ضربن
   العجيلُ وتـغداة أتاكم امل

   اًـغداة ثوى أبوجهل صريع
   ولُـائمة جتـعليه الطري ح

   اًــرا مجيعـخ وعتبة وابنه
   وشيبة عضه السيف الصقيلُ

   اتاـد ال تبدي مشـأال يا هن
   لُـم ذليـإن عزك زةـحبم

   مليـابكي ال تـأال يا هند ف
   )٢( فأنت الواله العربى الثكول

  
  

  
                                                                                                                         

 فهو حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف           أحد أجداد رسول اهللا     : لؤي   )١(
صي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بـن         بن قُ 

  .خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
  .هذا قبل إسالم هند بنت عتبة ، وقد أسلمت هند عقيب فتح مكة وحسن إسالمها  )٢(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  يف الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ما ورد يف محزة 
  الكرمي ما ورد يف القرآن: أوالً

بعد احلديث   لشعرية اليت قيلت يف محزة      لقد آثرنا إيراد بعض املراثي ا     
استشهاده مباشرة ملا لذلك من اتصال عاطفي يشمله السياق، أمـا اآلن             عن

عن مناقب محزة وفضائله، وأي فضيلة أكرب من تـرتل           فسنعود إىل احلديث  
فضيلة أكرب أيضاً من ورود االحاديث النبوية  القرآن الكرمي فيه أو بسببه، وأي

   .هالشريفة يف فضل
١-              ـىمأَع وه نكَم قالْح كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيمأَن لَمعن يأَفَم

  ) .الرعد ( )١٩( ِإنما يتذَكَّر أُولُواْ اَأللْباِب
   .)١(هل محزة وأيب ج قالوا نزل يف

٢-         ْقالَ ي كَما أَبمهدِن أَحلَيجثَالً رم اللّه برضٍء    وـيش لَىع ِدر
             رأْمن يمو وِوي هتسلْ يٍر هيأِْت ِبخالَ ي ههجوا يمنأَي الهولَى مكَلٌّ ع وهو

  ) .النحل ( )٧٦( ِبالْعدِل وهو علَى ِصراٍط مستِقيٍم
  .)٢(محزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون) ومن يأمر بالعدل(قيل 

٣-  ه         ملَه توا قُطِّعكَفَر فَالَِّذين ِهمبوا ِفي رمصتاِن اخمصذَاِن خ
ِميمالْح وِسِهمؤِق رِمن فَو بصاٍر ين نم اب١٩( ِثي( ) احلج. (  

كان يقسم أـا نزلـت يف محـزة          الصحيحني أن أبا ذر    ثبت يف 
  .)٣( وصاحبيه وعتبة وصاحبيه

                                                                                                                         

  ) .١٩: الرعد . (٩/٣٠٧تفسري القرطيب  )١(
  ) .٧٦: النحل: (سري البغويتف )٢(
  ) .١٩: احلج(تفسري ابن كثري  )٣(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

٤-   دعن وأَفَم          ـاعتم ـاهنعتن ملَاِقيِه كَم وناً فَهسداً حعو اهن
ِرينضحالْم ِة ِمنامالِْقي موي وه ا ثُميناِة الدي٦١( الْح( .   

 نزلت يف محزة بـن : ذكر الواحدي يف أسباب الرتول قال ابن عباس   
  .)١( عبداملطلب وأيب جهل بن هشام

٥-   ؤالْم ن         ِمنم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِنني
قيـل محـزة      )٢٣(قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبـِديالً          

   .)٢(نس ومصعب وأ
والَِّذين آمنوا ِباللَّـِه ورسـِلِه أُولَِئـك هـم         وعند ابن اجلوزي  

ونَ والشهداء ِعند ربِهم لَهم أَجرهم ونورهم والَِّذين كَفَـروا          الصديقُ
: وقال الضحاك هم نفر     )١٩( وكَذَّبوا ِبآياِتنا أُولَِئك أَصحاب الْجِحيمِ    

ومحـزة وتاسـعهم     أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبري وسعد       
   .)٣( ))عمر

   احلديث الشريفما ورد يف: ثانياً
   .)٤()) سيد الشهداء محزة بن عبداملطلب : ((روي عنه  -١

                                                                                                                         

  ) .٦١: سورة القصص (تفسري القرطيب  )١(
، واملراد بأنس هنا أنس بن النظر الذي استـشهد يف   ) ٢٣: سورة األحزاب : (تفسري القرطيب  )٢(

  .أحد ومثل به 
  ) .١٩: سورة احلديد(تفسري القرطيب  )٣(
 ، ٣/١٥١ ، والطربراين يف املعجم الكـبري       ٤٩٠٠ برقم   ٣/٢١٩تدرك  أخرجه احلاكم واملس   )٤(

 ، وصـحيح اجلـامع الـصغري    ٣٧٤ ، وسلسلة األحاديث الصحيحة    ٤/٢٣٨واملعجم األوسط   
٣١٥٨.   



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

صـلى  : عن ابن عباس قـال     ((وذكر ابن االثري يف أسد الغابة      -٢
إال  بقتيـل  ، مث مل يؤت    )١( على محزة فكرب سبع تكبريات     رسول اهللا   

 وأىن ألحـد أن   )٢( صلى عليه معه، حىت صلى عليه اثنتني وسبعني صالة        
   .ك تلك الكرامة من احلبيب سبعون صالةيدر

على محزة  وملا وقـف   ((ما ذكر ابن هشام يف السرية النبوية       -٣
من هذا، مث  لن أصاب مبثلك أبداً، وما وقفت موقفاً قط أغيظ إيلَّ: قال
ـ         قال  وب يف أهـل   جاءين جربيل فأخربين أن محزة بن عبداملطلب مكت

د اهللا وأسد رسوله، وأنه أقـسم  السبع محزة بن عبداملطلب أس   السموات
   . اآلية  ...وإن عاقبتماه عن ذلك  ليمثلن بسبعني ولكن اهللا

كان جيمع بـني     النيب   كما ذكر ابن األثري يف أسد الغابة أن        -٤
 أنـا شـهيد علـى هـؤالء يـوم         ((: وقال .. الرجلني من قتلى أحد   

  .)٣())القيامة
  كتب احلديث والسري منـها     كما ذكر أيضاً يف أكثر من موضع من        -٥

استصرخـنا على قتالنا يـوم أحد     : ((عن جابر قال  .. أسد الغابة ما نصه     
معاوية العني، فوجدناهم رطاباً يتثنون، زاد عبدالرمحن وذلك على          يوم حفر 

  )) ..ةسن رأس أربعني
                                                                                                                         

عدد التكبريات يف مثل هذه املواضع عن أربع تكبريات وهو العدد            فسر العلماء زيادة   )١(
يلة هذا امليت على وجه اخلصوص عن غريه ومكانتـه  اجلنازة املعتادة بفض املعهود يف صالة  
   .لبعض الصحابة  وهذا ما فعله الرسول  عند املصطفى

له طرق تقوية، كما يف سـري       : شعيب االرناؤوط  ابن ماجه خمتصراً يف اجلنائز، وقال      )٢(
   .١/١٨٠أعالم النبالء 

  ) .١٢٧٨( رواه البخاري )٣(



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

 عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال ملا        : ((روى ابن سعد بسنده   
أن جيري عينه اليت بأحد كتبوا إليه إنا ال نستطيع أن جنريها      أراد معاوية   

رجل محزة  وأصابت املسحاة طرف: ((إىل أن قال .. قبور الشهداء إال على
 قد أراد أن جيمع حيث إن معاوية  )١()) فانبعثت دماً  بن عبداملطلب

ر من العني ااورة ألحد وأن ال تكـون قبـو          بني أن ينفع املسلمني باملاء    
هلم، وكما ورد يف احلديث السابق       الشهداء يف طريق ماء هذه العني تكرمياً      

 صدق الرسول  أعاله أن هذا قد حدث على رأس أربعني سنة، مما يؤكد
   .وإعجاز اإلسالم

ومايدريك  : (( أنه من أهل بدر قال رسول اهللا        ومن أعظم مناقبه  
   .)٢()) ملك غفرت م فقدلعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت

   :ما ورد عنه من أقوال الصحابة رضي اهللا عنهم: ثالثاً
قُِتـل  : (( بطعام وكان صائماً، فقال    عوف   عبدالرمحن بن  أُيت -١

إن غُطي رأسه بـدت      )٣( وكُفِّن يف بردة   مصعب بن عمري وهو خري مين،     
مث بسط لنا وهو خري مين  رجاله، وإن غُطي رجاله بدا رأسه، وقُتل محزة

  .)٤()) من الدنيا ما بسط مث بكى وترك الطعام
كان محزة بن عبـداملطلب     : (( قال سعد بن أيب وقاص      عن -٢

  .)٥()) أنا أسد اهللا: بسيفني، ويقول يقاتل يوم أحد بني يدي رسول اهللا
                                                                                                                         

  .ر صادر بريوت  ، طبعة دا٣/١١ الطبقات الكربى )١(
  ) .٢٤٩٤(ومسلم ) ٢٩١٥( رواه البخاري )٢(
  .كساء خمطط يلتحف به :  الربدة )٣(
  ) .١٢٧٥( رواه البخاري ، حديث رقم )٤(
  ) .٣/٦( الطبقات الكربى )٥(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  تأمالت تربوية
  .أن نقف مع هذ التأمالت التربوية قبل اخلامتة لعله من املناسب

التفاعل الفوري مع املوقف والتعامل  تأمل يف هذا املوقف ليلحظإن امل
مث مل يطلب الـدليل      اإلجيايب مع احلدث، فقد استمع لكالم تلك املرأة،       

بدر  ملعرفته بشخصية املتكلمة وجديتها وانتفاضتها للموقف السليب الذي       
، فذهب بنفسه ليوصل رسالة    ذلك الكافر املشرك، جتاه املصطفى    من  

بأن للحق من يدافع عنه، وللشر من : إليه، بل للعامل أمجع ة جليةواضح
   .حده يتصدى له، بل ويوقفه عند

ومن جهة أخرى، فقد وضع قاعدة ذهبية يف تقدمي املبدأ على احلمية            
أتضرب : ((ومل يقل)) أتضرب حممداً وأنا على دينه: ((فقد قال العصبية،

   ... )) ...يليتوهو ابن قب ((أو، )) أخي حممداً وهو ابن
مربراً يصلح بالفعـل ألن   لقد قدم احلق على اخللق، ووضع لنفسه

 لرابطة الـدين ال    يكون مربراً ملا هو مقدم عليه أمام املأل، وهو االنتصار         
 العصبية اجلاهلية، وهو تأصيل عجيب ملبدأ كبري وإن كـان يف حلظتـها        

   .كافراً مل ينطق بالشهادتني
احلـسنة    وهو املفعول العجيـب لألسـوة  مثة استنتاج مجيل آخر

وحسن السرية اليت    والشخصية السوية اليت كان يتسم ا رسول اهللا         
كافراً يف ذلك الوقت مثل محزة ينتصر له ال لشخصه، بل ملا رآه              جعلت

   .واستقامة سلوكه، وكونه الصادق األمني من حسن طويته،



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

 التربوية، وهي مـن  الطرق إن التربية بالقدوة احلسنة هي أحد أجنع
كـان مـن     أكثر األساليب التربوية تأثرياً يف نفس املتلقي خصوصاً إن        

 كل مؤثر إجيايب مثل شخصية محـزة       اليت تتأثر ب    أصحاب السرائر النقية  
 وأرضاه.   

  الريادة دائماً
   .دائماً رأينا كيف كانت الريادة ميزته، والتميز طبيعته، فهو األول

 تواقة إلجناز الكثري، ولكن ليس للجميـع أن         إن نفس املؤمن املسلم   
فرص التميز، فاملتميز حيتاج إىل استجماع قدرات كثرية يوفق بينها  ميلكوا

خالل متيزه، فهو حيتاج إىل بذل اجلهود لنيل املقـصود،           لتظهر جلياً من  
مقومات   اهللا وأسد رسوله الذي مجع     وهذا ما كان سهالً على أسد     

  :ليالتمييز، وأمهها ما ي
    .الثقة بالنفس -
  .ة وضوح الرؤي -
   .قوة الشخصية -
  .ء القدرة على اختاذ القرا -
  .ع ة يف تطبيق القرار على أرض الواقالشجاعة األدبي -
  .ه وقوت اليقني بسالمة املبدأ -

   .وغريها من صفات املتميزين
  
  



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

  خامتة
أسود اهللا السرية العطرة هلذا األسد من  بعد هذا التطواف املبارك ذه   

وجمداً خالداً نرباسـاً لألجيـال،       تعاىل الذي حنت امسه يف التاريخ بطولةً      
   :الريادة فهو كان دائماً من أصحاب  فخراً أنهويكفي محزة 

   .صاحب أول لواء عقد يف اإلسالم
  . قائد أول سرية

  . من أشعل وطيس املعركة أول
   .أول من قتل مشركاً يف بدر

يرزقنا حسن التأسي به قوالً وفعالً وبأصحابه        نسأل اهللا سبحانه أن   
للعامل طريق اهلداية وبـددوا      حىت أسرجوا   الذين صحبوا خري البشرية   

   .آمني جنات النعيم طريق الغواية فرضي اهللا عنهم أمجعني وأحلقنا م يف
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

  ثبت املراجع
الصحابة، البن األثري ـ طبعـة املكتبـة     أسد الغابة يف معرفة )١

   .٢٠٠٣لتوفيقية ـ القاهرة ا
متييز الصحابة ـ البن حجر العسقالين دار الكتب   اإلصابة يف )٢

   .١٩٩٥ العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ
البداية والنهاية للحافظ ابن كثري ـ طبعة مكتبة املعـارف ـ     )٣

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

   .٢٠٠١بريوت   ـالتراث العريب
 طبعة(تاريخ حيىي بن معني ـ رواية الدوري ـ الطبعة األوىل    )٥

   .١٩٧٩جامعة امللك عبدالعزيز ـ جدة ـ 
ـ دار إحياء ) العظيم البن كثري تفسري القرآن(تفسري ابن كثري  )٦

  .)١(ت .دالتراث العريب ـ بريوت ـ 
اجلامع ألحكام القـرآن ـ القـرطيب ـ دار     : القرطيب تفسري )٧

   .١٩٥٩ كتب املصرية ـ الطبعة الثانية ـال
اجلامع الكبري، جالل الدين السيوطي، طبعة دار الكتب العربية          )٨

   .ت. د .القاهرة الكربى،
 سلسلة االحاديث الصحيحة لناصر الدين األلباين ـ مكتبـة   )٩

   .١٩٩٥املعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ 

                                                                                                                         

  .دون تاريخ : ت . د)١(



 
 

 
 

 محزة بن عبداملطلب 

   .ت.دالعلمية ـ بريوت ـ  سنن ابن ماجه ـ دار الكتب )١٠
سـورة   حملمد بن عيسى بن   ) اجلامع الصحيح (سنن الترمذي    )١١

   .١٩٣٧الترمذي مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر 
ـ  )١٢ الذهيب ـ طبعة الرسالة ـ الطبعة احلادية    سري أعالم النبالء 

   .٢٠٠١عشرة ـ بريوت ـ 
  .حملمد بن إسحاق ـ دار املعرفة ـ بريوت: إسحاق سرية ابن )١٣
  .ت.ـ املكتبة العلمية بريوت ـ د  هشامالسرية النبوية البن )١٤
  .بوميب ـ اهلند شعب اإلميان للبيهقي ـ الدار السلفية ـ )١٥
حممد بن إمساعيل البخاري ـ دار ابن كثري  : صحيح البخاري )١٦

، دار السالم ـ الطبعة  ١٩٨٧دمشق ـ بريوت ـ الطبعة الثالثة ـ     ـ
  .الرياض  ـ٢٠٠٠الثانية ـ
اين ـ طبعة املعـارف ـ    صحيح الترغيب والترهيب ـ األلب  )١٧

  .ت.الرياض ـ د
صحيح اجلامع الصغري وزيادته الفتح الكبري لناصر الدين األلباين      )١٨

   .١٩٨٨اإلسالمي بريوت الطبعة الثالثة ـ  ـ املكتب
املعرفـة للطباعـة    صحيح مسلم ـ اجلامع الصحيح ـ دار   )١٩

ـ ٢٠٠٠ ت، دار السالم ـ الطبعة الثانية ـ  .والنشر ـ بريوت ـ د    
  .اضالري

الطبقات الكربى البن سعد ـ دار إحياء التراث العـريب ـ     )٢٠
   .١٩٩٦الطبعة األوىل ـ  بريوت



  
 

  محزة بن عبداملطلب 

ـ  املستدرك على الصحيحني للحاكم ـ دار الكتب العلمية  )٢١
   .١٩٩٠بريوت الطبعة األوىل ـ 

حتقيق شعيب  مسند أمحد بن حنبل ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ )٢٢
  .)ت· د(األرناؤوط ـ بريوت ـ 

الطرباين ـ طبعة مؤسسة الرسالة   ني أليب القاسممسند الشامي )٢٣
  .ت.ـ حتقيق محدي السلفي ـ بريوت ـ د

املصنف يف األحاديث واآلثار البـن أيب       (بن أيب شيبة     مصنف )٢٤
 توزيع ـ بريوت ـ الطبعة األوىل  والنشر وال ـ دار الفكر للطباعة) شيبة

– ١٩٨٩.   


