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المقدمة: 
 ، محزة بن عبد املطلب، هو عّم النبي حممد
ومن شهداء غزوة أحد، وامللّقب بأسد اهلل، وأسد 
رسوله، وسيد الشهداء. وكان من اكابر قريش 
الدعوة  مساندي  أبرز  أحد  وهو  وصناديدهم 
النبوية اىل جنب اخيه ايب طالب، وكان من أقوى 
محاة رسول اهلل  مقابل اإليذاءات واملامرسات 
العدوانية التي كان  كثريًا ما يتعّرض هلا من 

قبل مرشكي قريش خصوصا يف العهد املكي.
وفاة  بعد  قريش  مأل  عىل  إسالمه  وبإعالن 
األذى  ايصال  عىل  قريش  تتجرأ  مل  طالب  ايب 
للنبي ، وقد شارك بني هاشم يف حمنتهم ايام 
احلصار يف شعب أيب طالب  ثم هاجر مع 
رسول اهلل ، وحرض غزويت بدر ثم أحد التي 

استشهد فيها يف سنة 3 هـ.
وقد جّسدت سرية محزة  بن عبد املطلب   يف 
العهد املكي واملدين امجل صور النرصة  لرسول 
والدين  محايته  يف  والتفاين  عنه  والذود    اهلل
   وهذا احلب لرسول اهلل ،  الذي جاء به
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والتفاين فيه قد تلقاه محزة أوال من أبية عبد املطلب 
الذي كان بصريا بحفيد حممد  حني اوىص به 
ابوطالب، ثم تأّكد ذلك اكثر  بام شاهده ورآه من 
اخيه االكرب ابوطالب من النرصة وكذلك التأييد 
حصار  ايام  يف  خصوصا  النرصة  هلذه  االهلي 
قريش لبني هاشم يف الشعب وايضا بام شاهده 
من آيات ومعان إهلية عظيمة يف شخصية ورسالة 
ابن اخيه حممد ، ومل يكن هذا احلب والود من 
يبادل محزة     طرف واحد فكان رسول اهلل
بشعور عظيم ظهر عىل كلامته   ورثائه حني 

استشهد يوم احد.
وقد استفد ت يف هذه املخترص عن سيد الشهداء 
محزة   بن عبد املطلب عم النبي  من كتاب 
اعيان الشيعة للعالمة السيد حمسن االمني وكتاب 
سامي  السيد  املحقق  للعالمة  النبوية  السرية 
البدري )الوالد( وما ورد فيه من حتقيقات وايضا 
مجلة من كتب الرتاجم املتنوعة التي تناثرت فيها 
الكثري من املعلومات والروايات والتي بلغت 

اثنني وثالثني مصدرا  ومرجعا.
السيد حسني البدري
قم املقدسة 1441 اخلامس عرش من شوال
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نسبه ولقبه:
هو محزة بن عبِد املطَِّلِب بن هاشم بن عبِد َمناف 
َة بن َكْعب بن ُلَؤي بن  بن ُقَصّ بن ِكالب بن ُمرَّ
غالب بن فِْهر بن مالك ابن النَّرْض بن ِكنانة بن 
ُخَزيمة بن ُمدِركة بن إلياس بن ُمرض بن نِزار 
ابن َمَعّد بن عدنان )1(. قال ابن قدامة: هذا ما 
مل خيتلف فيه أحد من الناس واخُتِلَف فيام بني 
عدنان وإسامعيل وفيام بني إبراهيم وسام بن نوح 
اختالفًا كثرياً )2(، ومل خيتلفوا يف أن عدنان من ُولد 
إسامعيل)3(. وقد اختلف النسابون هل عدنان 

)1( وقد روي عن النبي  اّنه قال: »إذا بلغ نسبي إىل عدنان فَأمِسكوا« 
قال العالمة البدري: وذلك الختالف النسابني يف عدد وتسمية َمْن بنَي 
عدنان وإسامعيل من اآلباء ولطول املدة وُبعد العهد، وروى ابن الكلبي يف 
مجهرة النسب عن ابن عباس اّنه قال: »ولو شاء رسول اهلل ان يعلمه لعلمه«. 
)2( قال العالمة البدري: ذكر أهل السرية والتاريخ: أنَّ َمَعدَّ بن عدنان 
كان معارصًا للنبي ارميا وكان عمره زمن بختنرص اثنتي عرشة سنة واّن 
اهلل أوحى إىل ارميا بن حلقيا أن يعنى به وأخربه ان من صلبه خاتم الرسل 
)انظر السرية النبوية البن كثري ج1 ص74ـ75(، وذكروا أيضًا عمود نسب 
إبراهيم إىل آدم وهو مأخوذ عن أهل الكتاب واألصل فيه التوراة املتداولة 
عندهم وقد ذكرت تسعة آباء بني إبراهيم ونوح  وثامنية آباء بني نوح 
وآدم ، وهذا العدد غري كاف قطعًا الستيعاب املدة الزمنية بني إبراهيم 
ونوح وقد انتبه لذاك أيضًا باحثون متأخرون من أهل الكتاب وسّجلوه عىل 
التوراة يف مجلة ما سجلوه عليها من إيرادات لزعزعة الثقة املطلقة بالتوراة 
كوثيقة تارخيية،  )انظر: موريس بوركاي يف كتابه دراسة الكتب املقدسة يف 

ضوء املعارف احلديثة ص49(. 
)3( التبيني يف أنساب القرشيني ص36. 
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من ولد نابت بن إسامعيل أو من ولد ِقيدار بن 
إسامعيل، والذي عليه األكثر هو الثاين)1(. 

واحلمزة: األسد؛ لشّدته وصالبته)2(. واشتقاق 
محزة من قوهلم: قلٌب مَحِيز، أي ذكيٌّ ملتِهب)3(. 

لّقب بأسد اهلل وأسد رسوله)4(. وبعد استشهاده 
خّصه رسول اهلل  بـالصالة عىل جنازته ونال 

لقب »سيد الشهداء«.)5(
وأمه هالة بنت ُأَهيب )ُوَهيب( بن عبد مناف بن 
زهرة بن كالب وهي بنت عم آمنة بنت وهب بن 

)6(. عبد مناف أم النبي
قريش  سيد  كان  هاشم  بن  املطلب  عبد  أبوه 
من  عرشة  املطلب  لعبد  كان  حيث  وزعيمها. 
والزبري  طالب  وأبو  احلارث  هم:  األوالد 
وأبو  وُقَثم  وصدار  م  واملقوَّ والعباس  ومحزة 
هلب والَغيداق وعبد اهلل أبو رسول اهلل . ومل 
يدرك اإلسالم منهم إالّ أربعة: أبو طالب ومحزة 

)1( الطربي ج2 ص274. 
)2( الزبيدي، تاج العروس، ج 15، ص 117.

)3( ابن دريد، االشتقاق، ج 1، ص 46.
)4( الواقدي، املغازي، ج 1، ص 68.؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 1، 

ص 75.
)5( الرشيف الريض، هنج البالغة، ص 386.

)6( ابن هشام، السرية النبوية، ج 1، ص 291. وابن عبد الرب، االستيعاب، 
لرتمجة محزة بن عبد املطلب.
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والعباس وأبو هلب)1(
وكان محزة يف اجلاهلية فتًى شجاعًا كرياًم سمحًا، 
ونشأ  ولد  وسادهتم،  قريش  صناديد  وأحد 
هم  وأعزَّ قريش  يف  فتى  أشدَّ  وكان  بمكة)2(، 
شكيمة وكان صاحب قنص )أي: يصطاد()3(. 
وكان ممن هلم مكانة اجتامعية مرموقة فقد كان 

محزة ُيتخذ حليفًا من قبل اآلخرين.)4(
وكان يكنى بايب عامرة او بايب يعىل.)5(

االمام  عن  للكليني  الكايف  يف  ورد  وقد 
الصادق  عن رسول اهلل : »محزة اسد اهلل 

واسد رسوله وسيد الشهداء«.)6(

في العهد المكي:
تبدأ احداث العهد املكي ببعثة النبي   سنة 
دعوته   يف  اهلل    رسول وبدأ  610ميالدية، 
ربه  من  بامر  وذلك  االقربني  بعشريته  الرسّية 
سبحاته وتعاىل ويعرف ذلك بـ )يوم الدار(، فكان 

)1( التبيني يف أنسب القرشيني ص76. 
)2( الزركيل، االعالم، ج2 ص278.

)3( ابن حبيب، املنّمق، ص 340.
)4( الواقدي، املغازي، ج 1، ص 153؛ ابن حبيب، املنّمق، ص 340.

)5( الذهبي، سري أعالم النبالء ج1 ص172.
)6( الكليني، الكايف، ج1 ص557، ط. دار احلديث.
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محزة بن عبد املطلب من ضمن احلارضين)1(. 
رسول  عىل  اآلية  هذه  نزلت  ملا   : عيل قال 
﴿وانذر عشريتك االقربني﴾ دعاين رسول    اهلل
اهلل  فقال: يا عيل إّن اهلل أمرين أْن أنذر عشرييت 
األقربني.. فاصنع لنا صاعًا من طعام واجعل 
ًا من لبن ثم امجع  عليه رجل شاة وامأل لنا ُعسَّ
يل بني عبد املطلب )2( حتى أكلِّمهم وُأبلِّغهم ما 

ُأمرت له. 
ففعلت ما أمرين به ثم دعوهتم له وهم يومئذ 
أربعون رجالً يزيدون رجالً أو ينقصونه فيهم 
أعاممه )3(: أبو طالب ومحزة والعّباس وأبو هلب 
فلام اجتمعوا إليه دعاين بالطعام الذي صنعت 
  هلم، فجئت به، فلام وضعته تناول رسول اهلل
يف  ألقاها  ثم  بأسنانه  ها  فشقَّ اللحم  من  حذية 
حفة ثم قال: خذوا بسم اهلل، فأكل  نواحي الصَّ

)1( ابن إسحاق، سرية ابن إسحاق، ص 146.
)2( وبضمنهم بني املطلب بقرينة ذكرهم اسالم عبيدة ين احلارث يومئذ 
كان هو  املطلب  اّن  البالذري  ذكر  وقد  اليعقويب ج2 ص28(  )تاريخ 
العاضد لعبد املطلب والذاب عنه والقائم بأمره ج1 ص69، وكانوا ولد 

املطلب سبعة وكانوا مع عبد املطلب يف حلفه مع خزاعة ج1 ص71. 
)3( استنكر ابن تيمية هذا العدد ومن ثم جعله قرينة عىل ضعف الرواية 
  النبي اعامم  املطلب  عبد  بنو  هم  واحلارضين  املدعويني  اّن  وفاته 
واوالدهم وبنو املطلب واوالدهم، ويف رواية البالذري انساب االرشاف 
ج1 ص118، عن عبد اهلل بن أيب احلكم قال: فحرضوا وفيهم عدة من عبد 

مناف ومجيعهم مخسة وأربعني رجالً. 
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القوم... ثم تكلم رسول اهلل  فقال: يا بني 
عبد املطلب إين لرسوُل اهلل إليكم خاّصة وإىل 
النّاس كافَّة واهلل لتموُتنَّ كام تنامون ولُتبعُثنَّ كام 
ولُتجزون  تعملون  بام  ولُتحاسُبنَّ  تستيقظون 
باإلحسان إحسانًا وبالّسوء سواًء وإهّنا للجنّة 

أبدًا والنّار أبدًا وأنتم ألوىل من أنذر. 
معاونتك  إلينا  أحب  ما  طالب:  أبو  فقال 
نا تصديقًا  ومرافدتك وأْقَبُلنا لنصيحتك وأشدُّ
أزال  ال  فواهلل  به  ُأمرت  ملا  امِض  حلديثك... 

أحوطك وأمنعك. 
وقال أبو هلب: خذوا عىل يد صاحبكم قبل أن 
يأخذ عىل يده غريكم، فإن اسلمتموه ُذلِْلُتم وإن 

منعتموه ُقتِْلُتم.
نَّه ثم  فقال أبو طالب: يا َعْوَرة )1(، واهلل لننرُصَ

)1( قال يف لسان العرب: العورة اخللل يف الثغر وغريه وقد يوصف به 
منكورًا فيكون للواحد واجلمع بلفظ واحد. ويف التنزيل العزيز: )إن بيوتنا 
عورة( فأفرد الوصف واملوصوف مجع، وأمجع القراء عىل تسكني الواو 
من عورة ولكن يف شواذ القراءات عورة عىل فعلة وإنام أرادوا: إن بيوتنا 
عورة أي ممكنة للرساق خللوها من الرجال ومراد أيب طالب اّن أبا هلب 
أصبح بموقفه هذا عورة يف بني هاشم وخلل تنفذ قريش من خالله اليهم. 
وفيه أيضًا: ملا اعرتض أبو هلب عىل النبي  عند إظهار الدعوة قال له 
أبو طالب: يا أعور ما أنت وهذا ومل يكن أبو هلب أعور ولكن العرب تقول 
الذي ليس له أخ من أمه وأبيه أعور وقيل: إهنم يقولون للردى من كل يشء 

من االُمور واألخالق أعور. 
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لنعينَنَّه، يا ابن أخي إذا أردت أن تدعو إىل رّبك 
فأعلمنا حتى نخرج معك بالسالح )1(. 

ويف رواية البالذري أنَّ صفيَّة بنت عبد املطلب 
قالت أليب هلب: أي أخي أحسن بك ِخذالن ابن 
اخيك واسالَمه، فواهلل ما زال العلامء خيربون أّنه 
خيرج من ِضئِضء )2( عبد املطلب نبي فهو هو. 
فقال هلا: هذا واهلل الباطل واألماين وكالم النّساء 
يف احِلجال )3(، إذا قامت بطون )4( قريش كلها 
وقامت معها العرب فام قوتنا هبم واهلل ما نحن 

عندهم إال َأْكلة رأس)5(. 
ويظهر من ابن عبد الرب وغريه ان محزة  أعلن 
اسالمه يف السنة الثانية من املبعث قبل اسالم ايب 

ذر)6(.
وذكر ابن اسحاق رواية يظهر منها ان اعالن محزة 

اسالمه كان يف السنة السادسة من املبعث.
اال انه ليس يف الرواية ما يدل عىل ان بداية اسالمه 

ج1  للبالذري  االرشاف  انساب  ص28.  ج2  اليعقويب  تاريخ   )1(
ص119. 

)2( ضئضئ اليشء: أصله. وضئىضء عبد املطلب ذريته. 
)3( احلجلة: بيت كالُقبَّة يسرت بالثياب وتكون له ازرار كبار. 

)4( اي قبائل.
)5( أنساب األرشاف ج1 ص119. 

)6( ابن عبد الرب، االستيعاب، ج 1، ص 369، الكليني، الكايف، ج 8، ص 
.298
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كان من هذه السنة، فان االصل يف اوالد عبد 
املطلب اهنم عىل دين ابراهيم  وهو االسالم 
الذي جدده النبي . فإهنم هم املستثنون من 
ا  لَمَّ ِمنُْهْم  ﴿َوآَخِريَن  ضالل قريش يف قوله تعال: 
َِكيُم )3(﴾ اجلمعة/3، وقد 

ْ
َعِزيُز ال

ْ
َحُقوا بِِهْم وَُهَو ال

ْ
يَل

 ، ثبت ان عبد املطلب كان عىل دين ابراهيم
ابا هلم وامره  وهكذا ربى اوالده وانشأهم اال 

معروف.
وتبقى قضية  اعالن االسالم عىل املأل فإن ابا 
طالب وهو زعيم بني عاشم بالرغم من انه كان 
مؤمنا ومسلام ولكنه آثر ان يكتم  إيامنه من اجل 
محاية ابن اخيه امام طواغيت قريش، وحادثة 
ذلك  توّضح  االقربني  العشرية  وانذار  الدار 
بشكل جيل، اما املوقف العلني امام قريش فهو 
النرصة البن اخيه وهو موقف اوالد عبد املطلب 
ايضا إال ابا هلب الذي نزلت فيه سورة املسد، وقد 
بقي هذا االمر عند بني هاشم رسا ال يظهرونه 
عالنية من اجل احلفاظ عىل النبي  والقدرة 
عىل نرصته مدة من الزمن حتى يفشو االسالم 

بمكة ويظهر.
وكان محزة مع بني هاشم حني قاطعتهم قريش  يف 
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فرتة احلصار شعب أيب طالب.)1( 
ومن حديث نرصة محزة لرسول اهلل  يف العهد 
املكي بعد وفاة ايب طالب : ان قريشا اجرتأت 
عىل رسول اهلل بعد موت أيب طالب وطمعت 
فيه ومهَّت به مرة بعد أخرى وآذته أشّد اإليذاء، 
وكان املؤذون له كثريين منهم: أبو جهل عمرو 
بن هشام بن املغرية من بني خمزوم، وأبو هلب عّم 
النبي ، واحلكم بن أيب العاص)2( والعاص 
بن وائل )والد عمرو بن العاص(، وُعْقَبة بن أيب 

ُمَعْيط)3( وُعتبة بن ربيعة 

)1( ابن إسحاق، سرية ابن إسحاق، ص 161.
)2( قال يف لسان العرب حتت مادة خلج: َأن احلكم بن َأيب العايص َأبا مروان 
كان جيلس خلف النبي، صىل اهلل عليه و سلم، فاِذا تكلم اْخَتَلَج بوجهه 
ك شفتيه و  فرآه، فقال: كن كذلك، فلم يزل خيتلج حتى مات، َأي كان حيرِّ
ذقنه استهزاء و حكايًة لفعل سيدنا رسول اهلل، صىل اهلل عليه و سلم، فبقي 
يرتعد إىِل َأن مات، وقال البالذري يف انساب االرشاف ط دار املعارف ج1 
ص150 كان رسول اهلل يميش ذات يوم وهو خلفه خيُلج )اي حيرك( بانفه 
وفمه فبقي عىل ذلك وكان من الطلقاء وكان مغموصا يف دينه. اطلع يوما 
عىل رسول اهلل وهو يف بعض حجر نسائه فخرج اليه النبى  بعنزة وقال: 
من عذيري من هذه الوزغة؟ لو أدركته لفقأت عينيه لعنه وما ولد وغربه 
عن املدينة فلم يزل خارجًا منها إىل ان استخلف عثامن فرده وولده فكان 

ذلك ممّا انكر عليه)العنزة: العصا(. 
)3( قال البالذري ج1 ص147 يكنّى ابا الوليد واسم أيب معيط ابان بن أيب 
عمرو بن أمية وكان عقبة من اشد الناس عداوة لرسول اهلل  وأذى له 
وروى الواقدي أن عقبة عمد إىل مكتل )أي زنبيل( له فجعل فيه عذرة ثم 
ألقاه عىل باب النبي  فبصـر به ُطليب بن عمر بن وهب بن عبد قص بن 
كالب وأمه أروى بنت عبد املطلب فأخذ املكتل ورضب به رأسه وأخذ 
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عبد  بن  ربيعة  بن  وشيبة  شمس)1(  عبد  بن 
املخزومي)3(  وهب  أيب  بن  وُهبرية  شمس)2( 

وغريهم. 
  وحدث ذات يوم أن أبا جهل مرَّ برسول اهلل
فا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره،  عند الصَّ
من العيب لدينه والتضعيف ألمره، فلم يكلمه 
جدعان  بن  اهلل  لعبد  وموالة   ، اهلل رسول 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة يف 
عنه،  انرصف  ثم  منه،  ذلك  تسمع  هلا  مسكن 
فعمد إىل نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. 
أقبل أن    املطلب عبد  بن  محزة  يلبث   فلم 
بإذنيه ونشب به عقبة فذهب به اىل أمه فقال هلا: أال ترين إىل ابنك قد صار 
غرضًا دون حممد؟ فقالت )ومن أوىل به منه بذلك؟ هو ابن خاله، أموالنا 

وأنفسنا دون حممد( وجعلت تقول: 
إنَّ طليبًا نرص ابن خاله                    آساه يف ذي دمه وماله.

فلام كان يوم بدر ايت بعقبة أسريًا فأمر به النبي  برضب عنقه فجعل 
عقبة يقول: يا ويلتي عالم أقتل يا معرش قريش أقتل من بني هؤالء؟ فقال 

النبي  لعداوتك هلل ولرسوله.
)1( قتل يوم بدر كافرا قتله محزة بن عبد املطلب. 

)2( قتل يوم بدر قتله عبيدة بن احلارث بن املطلب، وكان أسن من عتبة 
بثالث سنني. 

)3( قال العالمة البدري: وهو زوج أم هانئ بنت أيب طالب هرب يوم 
الفتح إىل اليمن فامت هناك كافرا،وخطب النبي  أمَّ هانئ بعد هبرية 
فاعتذرت للرسول  بكوهنا ُمصبَِية )أي ام صغار(، وختشى ان يؤذوه، 
وكانت قد ولدت هلبرية:عمرا وهانئا ويوسف وجعدة بني هبرية فيام ذكر 
الزبري بن بكار وغريه،وقد َويِلَ َجعدُة خراساَن لعيل  وكان من وجوه 
شيعته وكذلك كان بنوه عبد اهلل وعيل واحلسن واحلارث وحييى يف الكوفة.



15

وكان  له،  َقنْص)1(  من  راجعًا  قوسه  حًا  متوشِّ
صاحب قنص يرميه وخيرج له، وكان إذا رجع 
من قنصه مل يصل إىل أهله حتى يطوف بالكعبة، 
وكان إذا فعل ذلك مل يمّر عىل ناد من قريش إال 
وقف وسلم وحتدث معهم، وكان أعز فتى يف 
باملوالة، وقد  قريش وأشد شكيمة)2(. فلام مّر 
رجع رسول اهلل  إىل بيته قالت له: يا أبا ِعامرة، 
لو رأيت ما لقي ابن أخيك حممد آنفا من أيب احلكم 
ابن هشام: وجده ها هنا جالسًا فآذاه وسّبه وبلغ 
 . منه ما يكره، ثم انرصف عنه ومل يكلمه حممد
فاحتمل محزة الغضب ملا أراد اهلل به من كرامته، 
فخرج يسعى ومل يقف عىل النبي ، ُمِعّدًا أليب 
جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلام دخل املسجد نظر 
إليه جالسًا يف القوم فأقبل نحوه، حتى إذا قام 
ة )3(  ه شجَّ عىل رأسه رفع القوس فرضبه هبا فشجَّ
منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا عىل دينه أقول كام 
يقول؟ َفُرّد ذلك عىلَّ إن استطعت. فقامت رجال 
من بني خمزوم إىل محزة لينرصوا أبا جهل، فقال 
أبو جهل: دعوا أبا عامرة، فإين واهلل قد سببت 

)1( أي الصيد.
)2( أي كان ابيا قوي النفس. 

)3( أي رضبه عىل رأسه. 
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ابن أخيه سّبًا قبيحًا، وتمَّ محزة  عىل إسالمه، 
وعىل ما تابع عليه رسول اهلل  من قوله، فلام 
أسلم محزة عرفت قريش أنَّ رسول اهلل  قد عّز 
وامتنع، وأنَّ محزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما 
كانوا ينالون منه)1(. وقد ذكرنا سابقا ان اسالم 
محزة  كان قديام اخذه من ابيه عبد املطلب 
ولكن بقي رسا كإسالم ايب طالب من اجل محاية 
النبي  وملا احلت احلاجة إىل اظهاره بعد وفاة 
ايب طالب اظهره. وقد ذكر البالذري ان محزة بن 
عبد املطلب كان ممن يدعو اىل االسالم رسًا حتى 

فشا اإلسالم بمكة.)2(
زين  احلسني  بن  عيل  االمام  عن  روي  وقد 
العابدين  أنه قال: »مل يدخل اجلنة محّية غري 
للنبي  يف  املطلب غضبًا  بن عبد  محّية محزة 
 )3(.» النبي عىل  ألقي  الذي  السىل   حديث 
اىل  الطيار  جعفر  مع  املسلمون  هاجر  وحني 
احلبشة مل هياجر محزة معهم من اجل مهمة محاية 

)1( سرية ابن هشام ج2 ص129، قال العالمة البدري يف تعليقه عىل هذه 
الرواية: والذي احتمله ان محزة كان مسلام قبل ذلك ولكنه أخفى اسالمه 
عن قريش حلكمة نظري ما صنع أبو طالب، وإن صدقت القصة يف اجلملة 

. فإن احلادثة كانت مناسبة ليعلن محزة عن تصديقه بالنبي
)2( البالذري، أنساب األرشاف، ج 1، ص 123.

)3( الكليني، الكايف، ج 2، ص 308.
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النبي  مع بقية بني هاشم)1(. 

في العهد المدني:
تبدأ احداث العهد املدين بعد هجرة النبي  اىل 
املدينة يف 12 ربيع األول سنة 622 ميالدية ومن 
هذه السنة بدأ التاريخ اهلجري عند املسلمني، و 
كان محزة من املهاجرين األولني فلم يكن بعد 
وفاة ايب طالب  ليرتك رسول اهلل  وحده يف 
املهجر يواجه الصعاب ويتعرض للخطر فواساه 

بنفسه وباهله مهاجرا معه يف سبيل اهلل.)2(
وقد حرض االحداث األوىل يف املدينة كلها مع 
النبي  وقد آخى رسول اهلل  بني محزة بن 

عبد املطلب وزيد بن حارثة)3(.
وكان أول لواء عقده رسول اهلل  حلمزة بن 
عبد املطلب، فانه ملا كان بعد سبعة أشهر من 
يَن  ِ

َّ
ِذَن لِل

ُ
اهلجرة نزل جربئيل  بقوله تعاىل: ﴿أ

ُهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اهلَل َعَ نَْصِِهْم لََقِديٌر )39(  نَّ
َ
ُيَقاتَلُوَن بِأ

)1( ابن هشام، السرية النبوية، ج 1، ص 323.
)2( العالمة السيد حمسن األمني، اعيان الشيعة، ج6 ص245. وراجع 
ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، ج2 ص105، املحقق: 
عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، دار الكتب العلمية - بريوت، 

األوىل - 1415 هـ
)3( أعيان الشيعة، ج 6، السيد حمسن األمني، ص 244،  عن ابن سعد يف 

الطبقات.
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ْن َيُقولُوا َربُّنَا اهلُل 
َ
 أ

َّ
ْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغرْيِ َحّق إاِل

ُ
يَن أ ِ

َّ
ال

َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع   َدْفُع اهلِل انلَّاَس َبْعَضُهْم بِبَْعض لَُهدِّ
َ

َولَْوال
نَّ اهلُل  َنُصَ

َ
وََصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اهلِل َكِثرًيا َول

نَّاُهْم ِف  كَّ يَن إِْن مَّ ِ
َّ

ُه إِنَّ اهلَل لََقوِيٌّ َعِزيٌز )40( ال َمْن يَنُصُ
َمْعُروِف َوَنَهْوا 

ْ
َمُروا بِال

َ
َكَة َوأ َلَة َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
رِْض أ

َ ْ
ال

ُموِر )41(﴾ )1( عقد رسول 
ُ ْ
َِّ َعقِبَُة ال ُمنَْكِر َوهلِل

ْ
َعِن ال

ه محزة بن عبد املطلب عىل ثالثني  اهلل  لواًء لِعمِّ
راكبًا ليس فيهم أنصاري إىل ساحل البحر يطلب 
ِعريًا لقريش من الشام تريد مكة، ثم مل يكن قتال 

ورجع محزة اىل املدينة. )2(
ويف ذلك قال محزة بن عبد املطلب حني واجه 

قومه:
ــل ــم واجله ــي للتحل ــا لقوم اال ي

وللنقض من رأي الرجال وللعقل
نطــأ مل  باملظــامل  وللراكبينــا 

هلــم حرمــات مــن ســوام وال أهل

)1( احلج/39-41، وااليات تفيد برصاحة ان قتال النبي  لقريش 
انام كان بعد ظلم قريش للمسلمني واخراجهم اياهم بغري حق اال اهنم 

يقولون ربنا اهلل. 
)2( وفاء الوفا ج1 ص272. الن االنصار كانوا بايعوه عىل النرصة يف 
املدينة. الواقدي، املغازي، ج 1، ص 9.؛ ابن هشام، السرية النبوية، ج 1، 

ص 595 - 596.؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 3، ص 6.
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كانــا نبلناهــم وال نبــل عندنــا
هلــم غــري امــر بالعفــاف وبالعــدل

يقبلونــه فــال  باســالم  وامــر 
وينــزل منهــم مثــل منزلــة اهلــزل

فــا برحــوا حتــى انتدبــت لغــارة
هلم حيث حلـوا ابتغي راحة الفضل

خافــق أول  اهلل  رســول  بأمــر 
عليــه لــواء مل يكــن الح مــن قبــي

لــواء لديــه النــر مــن ذي كرامــة
ــل ــل الفع ــه أفض ــز فعل ــه عزي ال

ــا ــدين وكلن ــاروا حاش ــية س عش
مراجلــه مــن غيــظ أصحابــه تغي

فعقلــوا أناخــوا  ترائينــا  فلــا 
النبل غرض  مدى  وعقلنا  مطايا 

ــا ــه نصرين ــل االل ــم حب ــا هل فقلن
ــل ــن حب ــة م ــم اال الضالل ومالك

ــا ــك باغي ــل هنال ــو جه ــار أب فث
فخــاب ورد اهلل كيــد أيب جهــل

ــا ــن راكب ــن اال يف ثالث ــا نح وم
وهــم مائتــان بعــد واحــدة فضــل
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ــم ــوا غواتك ــؤي ال تطيع ــال ل في
وفيؤا إىل االسـالم واملنهج السهل

ــم ــب عليك ــاف ان يص ــاين أخ ف
عذاب فتدعوا بالندامة والشكل(1)

غزوة بدر:
ق اهلل تعاىل فيها بني  وهي الوقعة العظيمة التي َفرَّ
الكفر  احلق والباطل، وَأَعزَّ اإلسالم وَدَمَغ )2( 

وأهله. 
فقد خرج رسول اهلل  من املدينة يف ليال مضت 
من شهر رمضان يف ثالثامئة رجل ومخسة نفر، 
يطلب ِعرَي قريش التي عادت من الشام، ثم بلغه 
فاستشار  ِعرَيهم،  ليمنعوا  خرجت  قريشًا  أنَّ 
النبي  الناس الّنه مل يكن قد خرج هبم للقتال 

وإنام لطلب الِعري. 
ها  فقام ُعَمر فقال: يا رسول اهلل إهنا قريش وِعزُّ
ت، وال آمنت مذ كفرت،  واهلل ما َذلَّت مذ َعزَّ
ِب لذلك ُأْهَبَته وَأِعّد لذلك  واهلل لتقاتَلنَّك فاهتَّ
َته )3(. فَأْعَرض عنه رسوُل اهلل ، ثم قام أبو  ُعدَّ

)1( السيد حمسن األمني، أعيان الشيعة، ج 6 ص 247.
)2( الدمغ: القهر والغلبة. 

)3( عيون االثر ج1 ص127، اإلمتاع ص74. 
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 .)1( بكر فقال فأعرض عنه رسول اهلل
ثم قام املقداد بن عمرو الكندي فقال: يا رسول 
اهلل اِْمِض ملِا أراك اهلل فنحن معك واهلل ال نقول 
أنت  ﴿إذهب  بنو إرسائيل ملوسى  لك كام قالت 
ورّبك فقاتل إنّا هاهنا قاعدون﴾، ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتال إّنا معكام ُمقاتلون، والذي بعثك 
َت بنا إىل َبْرك الُغامد )2( جلالدنا)3(  باحلق لو رِسْ
معك من دونه حتى نبلغه فقال له رسول اهلل خريًا 

ودعا له به.)4( 
ثم قال: اشريوا أهّيا الناس فقام سعد بن معاذ 
ُتريُدنا! قال: أجل،  يا رسول اهلل  فقال: كأنَّك 
فقال: إنَّك عسى أن تكون قد خرجت عن أمر 
قد ُأوحي إليك يف غريه... فوالذي بعثك باحلق 
لو استعرضت بنا هذا البحر خَلُضناه معك ما بقَى 
 )5( نا، إّنا َلُصرُبٌ منّا رجل... وما نكره أن نلقى عدوَّ
عند احلرب، ُصُدٌق)6( يف اللقاء، لعّل اهلل يريك 

منّا بعض ما َتِقرُّ به عيناك. 

)1( هبجة املحافل ص181. 
)2( برك الغامد: موضع بناحية اليمن، وقيل هو مدينة احلبشة. 

)3( أي لرضبنا معك بالسيوف. جلده رضبه. 
)4( السرية النبوية البن هشام ج3 ص162. 

)5( ُصرُب مجع صابر.
)6( مجع صادق.
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فقال رسول اهلل : سريوا عىل بركة اهلل، فإّن اهلل 
قد وعدين إحدى الطائفتني، واهلل َلَكأيّن انظر إىل 
مصارع القوم، ونزل رسول اهلل  وأصحابه 

عىل الَقليب ببدر .)1(
وكانت قريش قد خرجت يف تسعامئة ومخسني 

فاف)3( يغنني.  مقاتاًل، ومعهم الِقيان)2( والدِّ
واصطّف املسلمون واملرشكون وكان أبو جهل 
يوّبخ عتبة، وأجربه أن يبدأ باملبارزة يف حرب 
كان حياول إطفاء نارها، وهكذا بارز هو وولده، 

الوليد إضافة إىل شيبة وبدأوا احلرب)4(.
روى عيل بن إبراهيم بسنده إىل أيب رافع موىل 
بدر  يوم  الناس  أصبح  ملا  قال:    اهلل رسول 
اصطّفت قريش أمامها عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة 
وابنه الوليد، فنادى عتبة رسول اهلل  فقال: يا 
حممد َأخِرج إلينا َأْكفاَءنا من قريش، َفَبَدر إليهم 
ثالثة من شبان األنصار، فقال هلم عتبة: من أنتم؟ 
فانتسبوا له، فقال: هلم ال حاجة بنا إىل مبارزتكم، 
إنَّام طلبنا بني عمنا، فقال رسول اهلل  لألنصار: 

)1( القليب: البئر. 
)2( اجلواري.
)3( مجع دف. 

)4( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج 2، ص 19
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ارجعوا إىل مواقعكم، ثم قال: يا عيل قم يا محزة قم 
كم الذي بعث اهلل نبيَّكم إذ  يا عبيدة قاتلوا عىل حقِّ
جاؤا بباطلهم لُيطِفئوا نور اهلل، فقاموا)1(، فقتل 
عيل الوليد، وجاء فوجد محزة معتنقًا شيبة بعد 
أن َتَثلََّمت يف أيدهيام السيوف فقال: يا َعّم طْأطِْئ 
رأسك وكان محزة طويالً فادخل رأسه يف صدر 
شيبة فاعرتضه عيل بالسيف فطريَّ نصفه، وكان 
عتبة قد قطع رجل ُعبيدة وَفَلَق عبيدة هامته)2( 
  فجاء عيل فَأْجَهَز عىل عتبة أيضًا فيكون عيل

ك يف قتل الثالثة )3(.  قد رَشِ
ونزل يف ذلك قوله تعاىل ﴿هذاِن َخْصماِن اْختََصُموا 
َعْت لَُهْم ِثياٌب ِمْن ناٍر يَُصبُّ ِمْن  يَن َكَفُروا ُقطِّ ِ

َّ
ِف َربِِّهْم فَال

َِميُم﴾ احلج/19 وكان محزة بن عبد 
ْ
فَْوِق ُرؤُِسِهُم ال

املّطلب يوم بدر معّلام بريش نعامة محراء يضعها 
عىل صدره. 

قال أبو ذّر ريض اهللّ عنه: »أقسم باهللّ لنزلت هذه 
اآلية ﴿َهَذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا ِف َربِِّهْم﴾ يف هؤالء 
احلارث  بن  الّستة: محزة، وعيّل، وعبيدة  النّفر 
بن  والوليد  وشيبة،  وعتبة،  عنهم،  اهللّ  ريض 

)1( مغازي الواقدي ج1 ص68، االرشاد للمفيد ج1 ص74. 
)2( اهلامة: الرأس.

)3( الصحيح من سرية النبي  ج5 ص45. 
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عتبة«. )1(
وقال قيس بن عباد يف قوله تعاىل ﴿هذان خصمان 
اختصموا ف ربهم﴾ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر 
محزة وعيل وعبيدة و أبو عبيدة بن احلارث وشيبة 
بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وعن 
عيل  أّنه قال: أنا أول من جيثو )2( بني يـدي 

الرمحن للخصومة يوم القيامة.)3(

غزوة احد:
اجتمعت قريش واتَّعدت )4( لطلب ثأرها يف يوم 
بدر، وكتب العباس بن عبد املطلب إىل رسول 
هتم  وِعدَّ املرشكون  وخرج  بخربهم،    اهلل

ثالثة آالف ورئيسهم أبو سفيان بن حرب. 
وكان رأُي رسوِل اهلل  أن ال خيرج من املدينة 
لرؤيا رآها يف منامه: أنَّ يف سيفه ُثْلَمة)5(، وأن بعريًا 

)1( إسامعيل بن حممد األصبهاين، أبو القاسم، امللقب بقوام السنة )املتوىف 
535هـ(، سري السلف الصاحلني، ص 354 - 358، املحقق: د. كرم بن 
حلمي بن فرحات بن أمحد، دار الراية للنرش والتوزيع، الرياض. وانظر 
أيضا: أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج2 ص673 حتقيق: عادل بن يوسف 

العزازي، دار الوطن للنرش، الرياض، األوىل 1419 هـ - 1998 م.
)2( جثا جيثو: جلس عىل ركبته للخصومة.

)3( صحيح البخاري ج4 ص1458 حديث 3747، ويف تفسري نور 
 . الثقلني ج3 ص477 اهنا نزلت يف بني امية وأهل البيت

)4( اى اتفقت عىل وقت.
)5( ثلمة: ثلم السيف اي كرس حرفه او تعوج حرفه فلم يعد بقطع.
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هلا  ُيذبح له، وأنَّه أدخل يده يف ِدرع حصينة، وتأوَّ
النبي  أنَّ َنَفرًا من أصحابه ُيْقتلون وأنَّ رجاًل 
من أهل بيته يصاب وأنَّ الدرع املدينة فأشارت 
عليه األنصار باخلروج، فلاّم َلبِس لِباس احلرب 
ردَّت إليه األنصار األمر، وقالوا: ال نخرج من 
املدينة، فقال: اآلن وقد لبست الَمتي والنبي إذا 
َلبَِس الَمته ال ينزعها حتى يقاتل وُيْفَتح عليه)1(. 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول اهلل  يف ألف 
ْوط )2( بني املدينة  من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشَّ
وأحد، انخذل عنه عبد اهلل بن ُأيّب بن سلول بثلث 
الناس. قال ابن هشام: وذكر غري زياد، عن حممد 
هرى: أنَّ األنصار يوم أحد،  بن إسحاق عن الزُّ
قالوا لرسول اهلل : يا رسول اهلل أال نستعني 

بحلفائنا من اليهود؟ فقال: ال حاجة لنا فيهم. 
عب  الشِّ قال: ومىض رسول اهلل  حتى نزل 
من ُأُحد)3(، يف ُعْدَوة)4( الوادي إىل اجلبل، فجعل 
ظهره وعسكره إىل أحد، وقال: ال يقاتلن أحد 
  منكم حتى نأمره بالقتال. وتعبََّأ رسول اهلل

)1( اليعقويب ج2 ص47. 
)2( منخفض بني املدينة واحد. 

)3( جبل يقع يف شامل املدينة ويبعد عنها بنحو مخسني دقيقة بامليش الرسيع، 
طوله من الرشق إىل الغرب ستة آالف مرت. 

)4( عدوة الوادي شاطئه وسنده.
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ماة  ر عىل الرُّ للقتال، وهو يف سبع مئة رجل، وأمَّ
عبد اهلل بن جبري، أخا بني َعمرو بن عوف وهو 
ُمْعِلم يومئذ بثياب بيض، والرماة مخسون رجاًل، 
فقال: إِنَضح )1( اخليل عنا بالنّبل )2(، ال يأتونا من 
خلفنا، إن كانت لنا أو علينا، فاثُبت مكاَنك ال 

نؤَتنَيَّ من ِقَبِلك. 
فلام التقى الناس، ودنا بعضهم من بعض، قامت 
هند بنت عتبة يف النسوة الاليت معها، وأخذَن 
ْضنَهم،  فوف يرِضبَن هبا خلف الرجال، وحيرِّ الدُّ

فقالت هند فيام تقول: 
وهيـًا بنـي عبــد الــدار                 و يـهًا حـمــاة األدبــار

ضــربـًا بــكـل بّتـــار
وكان ِشعار أصحاب رسول اهلل  يوم أحد: 

َأِمت، أمت.)3(
فاقتتلوا قتاالً شديدًا، وَقَتل عيل  أصحاَب 
اللِّواء عن آخرهم وكانوا تسعة، واهنزم القوم 
يومئذ)5(،    عيل َفَضَحها  خمزوم)4(  وطارت 

)1( النضح: الرش بالسهام اي ارم اخليل بالسهام.
)2( النبل: السهام.

)3( سرية ابن هشام ج4 ص15. 
)4( اي هربت وتفرقت. 

)5( االرشاد للمفيد ج1 ص88 يف روايته عن الصادق . انظر أيضًا 
جممع الزوائد ج6 ص114. 
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فَأقَبلوا  املرشكني  عسكر  املسلمون  ودخل 
ورسول  ذلك  عىل  ُمِكبِّني  وينَهبون  َيْغنَمون 
باع القوم ويقول إنَّ الغنائم  اهلل  يدعوهم إىل اتِّ

لكم)1(. 
وملا رأى الرماة وكانوا مخسني رجالً وعليهم عبد 
اهلل بن جبري ذلك قال بعضهم لبعض، مِلَ تقيمون 
إخوانكم  وهؤالء  العدو،  اهلل  َهَزم  وقد  هاهنا 
َأَنِسيُتم  اهلل:  عبد  فقال  عسكرهم؟  ينتهبون 
قول رسول اهلل  »امحوا ظهورنا وال ترَبحوا 
مكانكم، وإن رأيتمونا ُنقتل فال تنرُصونا، وإن 
الناس  لنأتنيَّ  واهلل  قالوا:  َترِشكونا«  فال  َغنِمنا 
فنصيبن من الغنائم، فعصوا وانطلقوا ومل يبق 
منهم إالّ عبد اهلل ومعه دون العرشة، وذهبوا إىل 

عسكر املرشكني ينتهبون)2(. 
وا عىل املسلمني من  فلام رأى املرشكون فعلهم َكرُّ
ماة)3( وانتهى خالد بن الوليد إىل  جهة جبل الرُّ
عبد اهلل بن جبري فقتله، ثم جاء من ظهر رسول 

)1( أنساب األرشاف 1: 318. 
)2( املصدر السابق. صحيح البخاري ج4 ص1486 حديث 3817. 

)3( ويسمى بجبل َعْيننَْي وهو جبل صغري يقع جنويب رضيح محزة عم 
النبي بمسافة 62 مرتا وتعلو اجلبل اليوم يف كل أماكنه بيوت وحوانيت 

لبعض أهل املدينة )آثاراملدينة املنورة،عبدالقدوس األنصاري: 201(.
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اهلل  يريده، فنظر إىل النبي  يف ِخّف)1( من 
بًا  أصحابه فحَملوا عليه محلة رجل واحد رَضْ
ماح وَرميًا بالنَّبل وَرْضخًا)2(  بالسيوف وَطعنًا بالرِّ
)3( رسوُل اهلل يف وجهه، وُأغمي  باحِلجارة، فُشجَّ
  عليه، واهنزم املسلمون وفّروا عن رسول اهلل
ومل يثبت معه إالّ عيل  وسهل بن حنيف وأبو 

دجانة. 

: استشهاد حمزة
ويف هذه املعركة اصيب محزة عم النبي  رماه 
وحشّى عبٌد جلبري بن ُمطِعم بحربة فسقط وَمثََّلت 
فاخذت  كبده  عن  ت  وَشقَّ عتبة  بنت  هند  به 
منها قطعة فَأكلتها وَجَدَعت)4( أنفه وَبَقَرت)5( 
عن كبده فالكتها)6( فلم تستطع ان تسيغها)7( 
َجَزعًا    اهلل رسول  عليه  فجزع  فلفظتها)8(، 

شديدًا.)9( 

)1( أي يف مجاعة قليلة. 
)2( اي الرمي باحلجارة.

ة: اجلرح يف الوجه. جَّ )3( الشَّ
)4( أي قطعت. 
)5( اي شقت. 

)6( اي مضغتها. 
)7( اي تبتلعها.

)8( أي طرحتها. 
)9( اليعقويب ج2 ص47. سرية ابن هشام ج4 ص45. 
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ويف رواية قالت ابنة احلارث لـوحيش بن حرب 
ـ وكان عبدًا هلا ـ : إّن أيب قتل يوم بدر، فإن أنت 
قتلت أحد الثالثة فأنت حّر، إن قتلت حمّمدًا، أو 
محزة بن عبد املّطلب، أو عيل بن أيب طالب، فإين 

ال أرى ىف القوم كفوًا أليب غريهم.)1(
ويف رواية أخرى بأّن هند بنت عتبة كانت قد 
أعطت وحشيًا عهدًا لئن قتل حممدًا أو عليًا أو 
محزة ألعطيته رضاه)2(. ويف رواية أخرى كانت 
من  لتأكلنَّ  محزة  عىل  قدرت  لئن  نذرت  َقد 

كبده.)3(
والذي يقوي الرواية الثانية هو ما ذكره ابن سعد 
يف طبقاته: بان وحيش حني قتل محزة أخذ كبده 
فجاء هبا إىل هند بنت عتبة بن ربيعة. فمضغتها.)4(
كان وحيش يريد قتل عيل  يف بادئ األمر إال 
أنه كان قد خرج عليه وهو حذر مرس، وكثري 
االنتباه، فانرصف إىل محزة وهو يصول وجيول، 
فرتصد له حتى إذا حانت الفرصة رماه وأرداه 

)1( الواقدي، املغازي، ج 1، ص 285.
)2( القمي، تفسري القمي، ج 1، ص 116.

)3( ابن سعد، الطبقات الكبربى، ج 3، ص 8.
)4( ابن سعد )املتوىف 230هـ(، الطبقات الكربى، ج3 ص6 املحقق: 

حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، األوىل، 1410 هـ .
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قتيالً.)1(
وعىل رواية كان محزة بن عبد املطلب يقاتل بني 
يدي رسول اهلل  يوم أحد بسيَفني ويقول: »أنا 
أسد اهلل وأسد رسوله« وجعل يقبل ويدبر، فبينام 
هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع عىل ظهره، وبرص به 
األسود، فزرقه بحربة فقتله. وقيل طَعنه احلبيش 

بحربة أو رمح فبقره)2(. 
النصف  يف  السبت  يوم    محزة  واستشهد 
من شوال سنة ثالث للهجرة وله اربع او تسع 
ومخسني سنة.)3( وقد قتل من املرشكني إحدى 

وثالثني نفسا.)4(

التمثيل به:
قام وحيش بشّق بطن محزة قتله وأخرج كبده 
فجاء هبا إىل هند بنت عتبة بن ربيعة، فمضغتها، 

ثّم لفظتها.
يقال بأّن هند بنت عتبة بعد أن جاءها وحيش 
بكبد محزة وقّدمها إليها، نزعت ثياهبا و حلّيها، 

)1( الواقدي، املغازي، ج 1، ص 285 - 286.
)2( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 3، ص 8.

)3( إسامعيل بن حممد األصبهاين، أبو القاسم، امللقب بقوام السنة )املتوىف 
535هـ(، سري السلف الصاحلني، ص 362. وأيضا: أبو نعيم، معرفة 

الصحابة ج2 ص673.
)4( أبو نعيم، معرفة الصحابة ج2 ص673.
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فأعطتها له ووعدته بعرشة دنانري إذا قدم مكة. 
ثّم جاءت فمّثلت بحمزة، وجعلت من ذلك 
قدمت  حّتى  وخدمتني  ومعضدين  مسكتني 

بذلك مكة)1(. فلّقبت بـآكلة األكباد.)2(
ويف رواية ابن االثري: قال وحيش اين و اهلل ألنظر 
إىل محزة و هو هيذ الناس بسيفه ما يلقى شيئا يمر 
به اال قتله فهززت حربتي و دفعتها عليه فوقعت 
اقبل  و  رجليه  بني  من  خرجت  حتى  ثنته  يف 
نحوي فغلب فوقع فأمهلته حتى مات فأخذت 
حربتي ثم تنحيت إىل العسكر قال: ووقعت هند 
وصواحباهتا عىل القتىل يمثلن هبم و اختذت هند 
من آذان الرجال و آنافهم خدما و قالئد و اعطت 
خدمها و قالئدها وحشيا و بقرت عن كبد محزة 

فالكتها فلم تستطع ان تسيغها فلفظتها.
ويكمل ابن االثري الرواية فيقول: ووجد محزة 
به  بقر بطنه عن كبده و مثل  الوادي قد  ببطن 
فحني رآه الرسول  بكى، ثم قال: »لن أصاب 
بمثلك، ما وقفت موقفا قط أغيظ عيل من هذا 

املوقف«. 

)1( الواقدي، املغازي، ج 1، ص 285 - 286.
)2( البالذري، أنساب األرشاف، ج 4، ص 287.
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وقوف النبي  على حمزة وكيفية صالته 
عليه:

عىل  املسلمون  أقبل  املرشكون  انرصف  وملا 
أمواهتم، فكان محزة أول من كربَّ عليه رسول 
اهلل ، ثم مجع إليه الشهداء، فكان يؤتى بتسعة 
ومحزة عارشهم فيصيل عليهم ثم ترفع التسعة 
ومحزة مكانه ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إىل 
جنب محزة فيصيّل عليهم حتى فعل ذلك سبع 

مرات.)1( 
ويف السرية احللبية عن ابن مسعود: ان رسول 
عم  »يا  يقول:  محزة  جنازة  عىل  وقف    اهلل
رسول اهلل و أسد اهلل وأسد رسول اهلل يا محزة يا 
فاعل اخلريات يا محزة يا كاشف الكربات يا محزة 

يا ذاب يا مانع عن وجه رسول اهلل«.
وذكرت املصادر بأّن رسول اهلل  ملا وقف عىل 
محزة حيث استشهد فنظر إىل منظر مل ينظر إىل 
يشء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مثل به. 
تأمل رسول اهلل  املا شديدا)2(، وقال : »لو ال 
أن حتزن صفية أو تكون ُسنة من بعدي ما غيبته 

)1( اإلمتاع ص191. 
)2( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 3، ص 12.
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ولرتكته حتى يكون يف بطون السباع وحواصل 
الطري، ولئن أنا أظهرين اهللّ عىل قريش يف موطن 
ألمثلن بثالثني رجال منهم«، فلام رأى املسلمون 
حزن رسول اهللّ  وغيظه عىل ما فعل بعّمه، 
لئن أظهرنا اهللّ عليهم لنمثلن هبم  قالوا: واهللّ 
مثلة مل يمّثلها أحد من العرب بأحد قط)1(. فنزل 
جربئيل  ﴿َوإِْن عَقبْتُْم فَعاقِبُوا بِِمثِْل ما ُعوقِبْتُْم بِِه 
ابِِريَن )126( َواْصِبْ َوما َصْبَُك  ُتْم لَُهَو َخرْيٌ لِلصَّ َولَِئْ َصَبْ
ا َيْمُكُروَن  َْزْن َعلَيِْهْم َوال تَُك ِف َضيٍْق ِممَّ

َ
 بِاهلِل َوال ت

َّ
إاِل

يَن ُهْم ُمِْسنُوَن )128(﴾  ِ
َّ

َقْوا َوال يَن اتَّ ِ
َّ

)127( إِنَّ اهلَل َمَع ال
النحل/126ـ128.)2(

و كان من رثائه  له قوله: »يا عم رسول اهلل 
و أسد اهلل و أسد رسول اهلل، يا محزة يا فاعل 
اخلريات يا محزة يا كاشف الكربات يا محزة يا 

ذاب يا مانع عن وجه رسول اهلل«. 
عىل  الصالة  بعد  جلس    انه رواية  ويف 

حفرته.)3(

)1( ابن إسحاق، سرية ابن إسحاق، ص 335.
)2( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صربتم هلو خري للصابرين.

)ابن إسحاق، سرية ابن إسحاق، ص 335.(
)3( العالمة السيد حمسن األمني، ترمجة محزة بن عبد املطلب.
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تجهيزه ودفنه:
أتت صفية ـ أخت محزة ـ بثوبني لتكّفن أخاها، 
من  رجل  بالثاين  وكّفن  بأوسعها  محزة  فكّفن 
 : األنصار رصيع إىل جنبه. وعن رسول اهلل

لقد رأيت املالئكة تغسل محزة.)1(

البكاء عليه:
الشهداء،  دفن  من    اهلل رسول  فرغ  وملا 
انرصف إىل املدينة وأقبل حتى طلع عىل بني عبد 
فقال: لكن  يبكون عىل قتالهم  األشهل وهم 

محزة ال بواكي له. 
تفيد الروايات بأّن النبي  ملا رأى محزة قتياًل 

بكى عليه، فلام رأى كيف مّثل به شهق.)2(
ويف رواية أّن الرسول  مر عىل نساء بني عبد 
األشهل مّلا فرغ من أحد فسمَعهن يبكني عىل 
من استشهد منهم بأُحد فقال : »ولكن محزة 
بن معاذ فذهب  له«، فسمعها سعد  بواكي  ال 
إىل نساء بني عبد األشهل فأمرهن أن يذهبهن 
فذهبن  محزة،  عىل  فيبكني  اهلل  رسول  باب  إىل 

)1( السيوطي، اخلصائص الكربى، ج 1، ص 358.
)2( ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج 1، ص 374.
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فبكني.)1(
فلم تبك امرأة من األنصار بعد ذلك اليوم عىل 
مّيت إال بدأت بـالبكاء عىل محزة ثم بكت عىل 

ميتها.)2(

مقبرته:
  الرسول بنت  فاطمة  السيدة  كانت  وقد 
تزور قرب محزة ريض اهلل عنه، ترممه وتصلحه، 
  وقد عّلمته بحجر)3(. وكانت بنت الرسول
تستعمل تربة محزة كمسابيح، فاستعملها الناس 

بعد ذلك.)4(
ألهل  عداءهم  -وبسبب  األمويون  قام  وقد 
بيت النبي - بترصفات سلبية جتاه قرب محزة 
وشهداء أحد. فريوى أن أبا سفيان يف أيام عثامن 
قد مر بقرب محزة ورضبه برجله وقال ما تعبريه 
يا صاحب القرب، إن األمر الذي تنافسنا عليه 
السيف،  وبقوة  األنفس  بشق  عليه  وحصلنا 

)1( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 3، ص 13.

)2( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 3، ص 12.
)3( ابن شبة، تاريخ املدينة، ج 1، ص 132؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، 

ج 3، ص 13.
)4( الطربيس، ريض الدين، مكارم األخالق، ج 1، ص 281.
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أمسى يف يد غلامننا اليوم يلعبون به.)1(
وبعد مض حوايل 40 سنة من غزوة أحد، أراد 
معاوية أن جيري عينا باألحد، فأمر بنبش قبور 
الشهداء، ومن ضمنها قرب محزة، والظاهر قد نقل 

مع عدد منهم إىل مكان آخر.)2(
وكان قد ُبني مسجد عىل قرب محزة)3(، إال أنه وبعد 
سيطرة الوهابية عىل شبه اجلزيرة وحتت قيادة آل 
سعود، دمر املسجد بقبته ومنارته بالكامل سنة 
1344 هـ)4(. وبعد أن تم ختريب ذلك املسجد، 
بالقرب منه، يف اجلهة  ببناء مسجد آخر  قاموا 
الغربية ملقربة شهداء أحد، اشتهر بمسجد أحد، 

ومسجد عيل ومسجد محزة.)5(

)1( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج 16، ص 136.
)2( الواقدي، املغازي، ج 1، ص 267؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 

3، ص 11.
)3( النمريي، ابن شبه، تاريخ املدينة، ج 1، ص 126.

)4( اخلياط، جعفر، تاريخ املدينة املنورة يف املصادر الغربية، ص 254؛ 
نجمي، حممد صادق، محزة سيد الشهداء عليه السالم، ص 191 - 212.

)5( قائدان، تاريخ و آثار اسالمي مكه مكرمه و مدينه )بالفارسيه(، ص 
.332
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مقربة محزة وشهداء أحد قبل اهلدم عىل يد الوهابية

مقربة محزة وشهداء أحد بعد اهلدم عىل يد الوهابية
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مقربة محزة وشهداء أحد قبل اهلدم عىل يد الوهابية



39

مكانته:
باسم  أبنائهم  أسامء  الصحابة سّموا  من  هناك 
محزة بعد استشهاده مما يشري إىل شخصيته السامية 
ومكانته يف قلوهبم)1(، وُيعتقد أيضا أن استشهاد 
محزة وجعفر بن أيب طالب  كان السبب يف تراجع 
معّزة بني هاشم يف قبال قريش وعدم وصول 
بعد  للخالفة    طالب أيب  بن  عيل  االمام 

)2(. النبي
وحيتّج اإلمام عيل بن أيب طالب  ويف إحدى 
رسائله عىل خصومه ويتباهى بعمه محزة وأخيه 
جعفر وغريهم، ويقول: »منّا أسد اهلل ومنكم 

أسد األحالف«.)3(
قد روى كثري من املحدثني ان عليا  عقيب يوم 
السقيفة قال: وا جعفراه و ال جعفر يل اليوم وا 

محزتاه و ال محزة يل اليوم.)4( 
وقد اورد السيد عيل خان املدين يف الدرجات 
  انه قال كان أمري املؤمنني  الرفيعة عن الباقر

)1( ابن سعد، الطبقات الكربی، ۱4۱۰ق، ج5، ص۱۸6.
)2( الكليني، الكايف، ۱4۰7ق، ج۸، ص۱۸۹ـ۱۹۰؛ ابن أيب احلديد، 

رشح هنج البالغة، ج۱۱، ص۱۱۱، ۱۱5ـ ۱۱6.
)3( السيد الريض، هنج البالغة، الرسالة 28.

)4( ابن ايب احلديد، رشح النهج، ج 3 ص 37.
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دائام يقول: »واهلل لو كان محزة و جعفر حيني ما 
طمع فيها فالن«. وقال بعد ايراد احلديث: »دل 
هذان احلديثان عىل ان محزة و جعفرا كانا يعتقدان 
  اهلل بعد رسول  اخلالفة    استحقاق عىل
و اهنام لو كانا حيني مل يطمع فيها غريه و لذلك 

ذكرنامها يف طبقات الشيعة«)1(.

منزلته وفضائله:
  ـ وهو يتحدث لفاطمة  وصف الرسول
يف مرضه الذي قبض فيهـ  عّمه الشهيد، بانه خري 

الشهداء وأحبهم إىل اهلل.)2( 
كام قال  فيه: »خري إخويت عيل، وخري أعاممي 

)1( العالمة السيد حمسن األمني، اعيان الشيعة، ج6 ص244.
)2( الطرباين، املعجم الكبري، ج 3، ص 57. عن عيل بن عيل املكي اهلاليل 
عن أبيه قال: دخلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف شكاته التي 
قبض فيها فإذا فاطمة ريض اهلل عنها عند رأسه قال فبكت حتى ارتفع 
صوهتا فرفع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم طرفه إليها فقال حبيبتي فاطمة 
ما الذي يبكيك فقالت أخشى الضيعة من بعدك فقال يا حبيبتي أما علمت 
أن اهلل عز وجل اطلع إىل األرض اطالعة فاختار منها أباك عروبة برسالته 
ثم اطلع اطالعة فاختار منها بعلك وأوحى إيل أن أنكحك إياه يا فاطمة 
ونحن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع خصال مل يعط أحد قبلنا وال يعطى 
أحد بعدنا أنا خاتم النبيني وأكرم النبيني عىل اهلل وأحب املخلوقني إىل اهلل 
عز وجل وأنا أبوك ووصيي خري األوصياء وأحبهم إىل اهلل وهو بعلك، 
وشهيدنا خري الشهداء وأحبهم إىل اهلل وهو عمك محزة بن عبد املطلب 
وهو عم أبيك وعم بعلك إلخ...الطرباين، املعجم الكبري، ج 3، ص 57؛ 

الطرباين، املعجم األوسط، ج 6، ص 327.
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محزة«.)1(
وعند مرصعه يوم أحد قال صلوات اهلل عليه: 
»ما وقفت موقفا قط أغيظ لقلبي من هذا املوقف 
و قال رمحك اهلل اي عم فلقد كنت وصوال للرحم 

فعوال للخريات«.)2(
وكان ُيسّمى سيف محزة بن عبد املطلب، اللياح، 

وفرسه الورد.)3(

أوالده:
كان له من الولد يعىل وعامر وُعامرة، الذي قدم 

العراق مع املسلمني وشارك معهم يف اجلهاد.)4(
وقد كان ليعىل بن محزة أوالد. عامرة والفضل 
والزبري وعقيل وحممد درجوا، واملشهور مل يبق 
حلمزة ُولد وال عقب)5(. ولو أن هناك من أعترب 

من نسله يف القرن العارش.)6(

جانب من مراثي حمزة:
لقد  رثى محزة بن عبد املطلب حني شهادته الكثري 

)1( الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، ج 11، ص 90.
)2( ابن عبد الرب، اإلستيعاب، ج 1، ص 374.

)3( ابن حبيب، املنمق، صص 407 - 411.
)4( البالذري، أنساب األرشاف، ج 4، ص 283.

)5( ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 3، ص 5.
)6( الطهراين، األغا بزرك، الذريعة، ج 26، ص 96.
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من الصحابة ننقل فيام ييل جانبا مما نقله السيد 
حمسن األمني العاميل يف كتابه اعيان الشيعة:

قالت صفية بنت عبد املطلب ترثي أخاها محزة 
ريض اهلل عنهام: 

أســائلة أصحــاب أحــد خمافــة
بنــات أيب مــن أعجــم وخيــرب

ــوى ــد ث ــزة ق ــريان مح ــال اخلب فق
وزيــر رســول اهلل خــري وزيــر

فيا ليت شـلوي عند ذاك واعظمي
لــدى أضبــع تعتــادين ونســور

أقــول وقــد أعــىل النعــي عشــرييت
ــري ــن أخ ونص ــريا م ــزى اهلل خ ج

دعــاه الــه احلــق ذو العــرش دعوة
ورسور هبــا  حييــا  جنــة  إىل 

ــي ــي ونرجت ــا نرج ــا كن ــك م فذل
حلمــزة يــوم احلــرش خــري مصــري

فــواهلل ال أنســاك مــا هبــت الصبــا
بــكاء وحزنــا حمــري ومســريي

ــذي كان مدرهــا  عــىل أســد اهلل ال
ــور  ــالم كل كف ــن االس ــذود ع ي
قال ابن إسحاق وقال عبد اهلل بن رواحة يبكي 
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محزة بن عبد املطلب قال ابن هشام أنشدنيها أبو 
زيد األنصاري عمر بن شبة لكعب بن مالك :

ــا ــا بكاه ــق هل ــي وح ــت عين بك
ــل ــكاء وال العوي ــي الب ــا يغن وم

عــىل أســد االلــه غــداة قالــوا
أمحــزة ذاكــم الرجــل القتيــل

أصيــب املســلمون بــه مجيعــا
هنــاك وقــد أصيــب بــه الرســول

أبــا يعــىل لــك األركان هــدت
وأنــت املاجــد الــرب الوصــول

عليــك ســالم ربــك يف جنــان
يــزول ال  نعيــم  خمالطهــا 

اال يــا هاشــم األخيــار صــربا
فــكل فعالكــم حســن مجيــل

كريــم مصطــرب  اهلل  رســول 
يقــول إذ  ينطــق  اهلل  بأمــر 

لؤيــا عنــي  مبلــغ  مــن  اال 
تــدول دائلــة  اليــوم  فبعــد 

ــوا ــوا وذاق ــا عرف ــوم م ــل الي وقب
الغليــل يشــفى  هبــا  وقائعنــا 
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بــدر بقليــب  نســيتم رضبنــا 
غــداة اتاكــم املــوت العجيــل

ــا ــل رصيع ــا جه ــرى أب ــداة ت غ
جتــول حائمــة  الطــري  عليــه 

مجيعــا خــرا  وابنــه  وعتبــة 
ــل ــيف الصقي ــه الس ــيبة عض وش

بنــي ربيعــة ســائلوها وهــام 
فلــول منهــا  أســيافنا  ففــي 

تبــدي شــاتا يــا هنــد ال  اال 
ذليــل عزكــم  ان  بحمــزة 

متــي ال  فابكــي  هنــد  يــا  اال 
ــول ــربي الثك ــه الع ــت الوال فأن

قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت يبكي محزة 
قال املؤلف والقصيدة طويلة اقترصنا منها عىل 

هذا :
ال واهلل  ال  محــزة  يــا 

أنســاك مــا رص اللقائــح
ــاف ــام وأضي ــاخ أيت ملن

تالمــح أرملــة  و 
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وملــا ينــوب الدهــر يف
حرب حلرب وهي القح

يــا فارســا يــا مدرهــا
يامحزقدكنت املصامح(1)

اخلطوب شديدات  عنا 
إذا ينــوب هلــن فــادح

ــل ــد الرس ــي أس ذكرتن
وذاك مدرهنــا املنافــح

إذا يعــد  وكان  عنــا 
عد الرشيفون اجلحاجح

يعلــو القاقــم جهــرة
سبط اليدين أغر واضح

جارا يغب  فليس  بحرا 
منــه ســيب أو منــادح

أودى شباب أوىل احلفائظ
املراجــح والثقيلــون 

لشــبان هلفــي 
املصابح كأهنم  رزئناهم 

)1( يف القاموس صمحه بالسوط رضبه واال صمح  لشجاع يتعمد رؤوس 
االبطال بالرضب . ويف نسخة املصامخ.
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ــة ــة غطارف ــم بطارق ش
مســامح خضارمــة 

احلمــد املشــرتون 
باألموال ان احلمد رابح

واجلامــزون بلجمهــم
يومـا إذا ما صـاح صائح

الفاعلــون القائلــون 
ذوي الســاحة واملــادح

مــن ال يــزال نــدى يديــه
لــه طــوال الدهــر مائــح

وقال كعب بن مالك يرثي محزة :
طرقــت مهومــك فالرقــاد مســهد

وجزعت ان سلخ الشباب األغيد
ــدة ــزة ه ــد مح ــددت لفق ــد ه ولق

ظلــت بنــات اجلــوف منهــا ترعد
ــه ــراء بمثل ــت ح ــا فجع ــو أهن ول

لرأيــت رأيس صخرهــا يتبــدد
قــرم متكــن يف ذؤابــة هاشــم

حيــث النبــوة والنــدى والســؤدد
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والعاقــر الكــوم اجلــالد إذا غدت
ريــح يــكاد املــاء فيهــا جيمــد

: زيارة حمزة بن عبد المطلب

ــالُم َعلَيــَك ياَعــمَّ َرُســوِل اهلِل  » اَلسَّ
الُم  )صلى اهلل عليه وآله وســلم( اَلسَّ
ــالُم َعلَيَك  ــهداِء، اَلسَّ َعلَيَك ياَخيَر الشُّ
ياأََســَد اهلِل َوأََسَد َرُسولِِه، أَشــَهُد اَنََّك 
، َوُجدَت  َوَجلَّ َقــد جاَهدَت فــي اهلِل َعزَّ
بَِنفِســَك، َونََصحَت َرُســوَل اهلِل، َوُكنَت 
فيما ِعنَد اهلِل ُسبحانَُه راِغبًا. بِأبي أَنَت 
َوجلَّ  بــًا اِلى اهلِل َعزَّ َوُامّــي اَتَيُتَك ُمَتَقرِّ
بــًا اِلــى َرُســوِل اهلِل  بِزياَرتِــَك َوُمَتَقرِّ
ــفاَعِة، اَبَتغي  بِذلَِك، راِغبًا اِلَيَك في الشَّ
ذاً بَِك  بِِزياَرتِــَك َخالَص نَفســي، ُمَتَعوِّ
ِمن نار اْســَتَحقَّها ِمثلي بمــا َجَنيُت َعلى 
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َّتي اِحَتَطبُتها  نَفســي، هاِربًا ِمن ُذُنوبَِي ال
َعلــى َظهري، َفِزعًا اِلَيَك َرجاَء َرحَمِة 
َربّــي، أَتَيُتــَك ِمــن ُشــقَّة بَعيــَدة طالِبًا 
َفــكاَك َرَقَبتي ِمَن النّــاِر، َوَقد أَوَقَرْت 
َظهــري ُذُنوبي، َوأَتيُت ماأَســَخَط َربّي 
َولَم أَِجــد أََحداً اَفــَزُع اِليــِه َخيراً لي 
حَمِة، َفُكن لي َشــفيعًا  ِمنُكْم اَهَل بَيِت الرَّ
يَوَم َفقري َوحاَجتي، َفَقد ِســرُت اِلَيَك 
َمحُزونــًا، َوأَتَيُتــَك َمكُروبًا، َوَســَكبُت 
َعبَرتي ِعنــَدَك باِكيًا، َوِصــرُت اِلَيَك 
ُمفــَرداً، َوأَنَت ِممَّن أََمَرنِــَي اهلُل بِِصلَتِِه، 
َّنــي َعلى َفضلِِه،  ِه، َوَدل َوَحثَّنــي َعلى بِرِّ
َبني فــي الِوفاَدِة  ـِه، َوَرغَّ لُِحبِـّ َوَهداني 
اِلَيــِه، َوأَلَهَمنــي َطلََب الَحوائِــِج ِعنَدُه، 
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أَنُتــم اَهُل بَيت اليَشــقى َمــن تََوالُّكم، َوال 
يَخيُب َمن أَتاُكم، َوال يَخَســُر َمن يَهواُكم، 

َوال يَسَعُد َمن عاداُكم «.
فإذا فرغت من الزيارة تصيل ركعتني وتدعو هبذا 

الدعاء:

» اَللُّهــمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، اَللُّهمَّ 
ضُت لَِرحَمتِــَك بِلُزومي لَِقبِر َعمِّ  اِنّي تََعرَّ
نَبِيّــَك )صلــى اهلل عليــه وآله وســلم( 
لُِيجيَرني ِمــْن نِقَمتَِك َوَســَخِطَك َوَمْقتَِك 
فــي يَوم تَكُثُر فيِه ااَلصواُت َوتَشــَغُل ُكلُّ 
َمت َوُتجــاِدُل َعن نَفِســها َفاِن  نَفس بِمــا َقدَّ
تَرَحْمني الَيوَم َفال َخوٌف َعلَيَّ َوال ُحزٌن، 
َواِن ُتعاِقــْب َفَمولًى لَُه الُقــدَرُة َعلى َعبِدِه، 
َوالُتَخيِّبنــي بَعــَد الَيــوِم، َوال تَصِرفنــي 
بَِغيِر حاَجتي، َفَقــد لَِصْقُت بَِقبِر َعمِّ نَبِيَِّك، 
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بُت اِلَيــَك ابتِغاَء َمرضاتَِك َوَرجاَء  َوتََقرَّ
َرْحَمتَِك، َفَتَقبَّْل ِمنّي َوُعْد بِحْلِمَك َعلى 
َجهلــي َوبَِرأَفتِــَك َعلى جنايَِة نَْفســي، 
َفَقد َعُظَم ُجرمي َوما أَخاُف اَن تَظلَِمني 
َولِكــن أَخــاُف ُســوَء الِحســاِب، َفانُظِر 
الَيــوَم تََقلُّبي َعلى َقبِر َعمِّ نَبِيَِّك َعلَيهما 
نــي ِمَن النّــاِر، َوال  ــالُم، َفبِِهمــا ُفكَّ السَّ
ُتَخيِّب َسْعيي، َوال يَُهونَنَّ َعلَيَك اِبتهالي، 
َوال تَحُجَبــنَّ َعنَك َصوتــي، َوال تَقلِبني 
بَِغيــِر َحوائِجي. ياِغيــاَث ُكلِّ َمكرُوب 
الَملُهوِف  َعــِن  جــًا  َوياُمَفرِّ َوَمحــُزون، 
َعلَــى  الُمشــِرِف  الَغريــِق  الَحيــراِن 
ــد َوآِل ُمَحمَّد،  الَهلََكــِة، َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ
َوانُظر إِلَىَّ نَْظَرًة الأَشــقى بَعَدها أَبَداً، 
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َوانفِرادي  َوَعبَرتي  عــي  َوارَحم تََضرُّ
يُت الَخيَر  َفَقــد َرَجوُت ِرضاَك، َوتَحرَّ
ـذي الُيعطيِه أَحٌد ِســواَك، َفال تَُردَّ  َـّ ال
اََملــي. اَللُّهَم إن ُتعاِقب َفَمولًى لَُه الُقدَرُة 
َعلى َعبــِدِه َوَجزائِِه بُِســوِء ِفعلِِه، َفال 
أَخيَبنَّ اَلَيوَم َوال تَصِرْفني بَِغيِر حاَجتي 
َوال ُتَخيَِّبــنَّ ُشــخُوصي َوِوفاَدتي، َفَقد 
اَنَفــدُت نََفَقتــي َواَتَعبــُت بََدنــي َوَقَطعُت 
الَمفــازاِت َوَخلَّفــُت االهَل َوالمــاَل َوما 
لَتني َوآثَرُت ماِعنَدَك َعلى نَفســي،  َخوَّ
بُت بِِه ابتِغاَء  َولُذُت بَِقبِر َعمِّ نَبِيَِّك َوتََقرَّ
َمرضاتِــَك، َفُعــد بِِحلِمــَك َعلــى َجهلي 
َوبَِرأَفتَِك َعلى َذنبي، َفَقد َعُظَم ُجرمي 

بَِرحَمتَِك ياَكريُم ياَكريُم «.
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ثم توجه اىل قبور الشهداء رمحهم اهلل يف أحد، فقم 
عىل قبورهم فقل:

الُم َعلى  ــالُم َعلى َرُسوِل اهلِل اَلسَّ » اَلسَّ
ــِد ْبِن َعبِد  ــالُم َعلى ُمَحمَّ نَبِــّي اهلِل، اَلسَّ
ــالُم َعلى اَْهِل بَيتِِه الّطاِهريَن  اهلِل، اَلسَّ
الُمؤِمنوَن  ــهداُء  اَيُّها الشُّ الُم َعلَيُكم  اَلسَّ
ــالُم َعلَيُكــم يااَهــَل بَيــِت االيمــاِن  اَلسَّ
ــالُم َعلَيُكم يااَنصاَر ديِن  َوالتَّوحيِد اَلسَّ
اهلِل َواَنصــاَر َرُســوِل اهلِل َعلَيــِه وآلِِه 
الُم ســالٌم َعلَيُكم بِما َصَبرُتم َفنِعَم  السَّ
ُعقَبــى الــّداِر اَشــَهُد انَّ اهلَل ْاختاَرُكــم 
لِدينِــِه َواصطفاُكــم لَِرُســولِِه َواَشــَهُد 
َُّكــم َقــد جاَهدُتم في اهلِل َحــقَّ َجهاِدِه  اَن
َوَذبَْبُتــم َعن ديِن اهلِل َوَعن نَبِيِِّه َوُجدُتم 
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َُّكــم ُقتِلُتــم  بِاَنُفِســُكم َدونَــُه َواَشــَهُد اَن
َعلــى ِمنهاِج َرُســوِل اهلِل َفَجزاُكُم اهلُل 
ـِه َوَعن ااِلســالِم َواَهلِِه اََفَضَل  َعن نَبِيِـّ
َفنــا ُوُجوَهُكــم في َمَحلِّ  الَجــزاِء َوَعرَّ
ِرضوانِِه َوَموِضِع اِكراِمــِه َمَع النَّبِيّيَن 
والّصالِحيــَن  ــهداِء  َوالشُّ ّديقيــَن  والصِّ
َوَحُســَن اُولئَِك َرفيقًا اَشَهُد أَنَُّكم ِحزُب 
اهلِل َواَنَّ َمــنْ حاَربَُكم َفَقــد حاَرَب اهلَل 
بيــَن الفائِزيَن الّذيَن  َُّكــم لَِمــَن الُمَقرَّ َواَن
ِِّهم ُيرَزُقــوَن َفَعلى  ُهــم اَحياٌء ِعنــَد َرب
َمــن َقَتلَُكم لَْعَنُة اهلِل َوالَمالئَِكِة َوالنّاِس 
اَجَمعيَن اَتَيُتُكم يااَهــَل التَّوحيِد زائِراً 
وبَِحقُِّكــم عارفــًا َوبِزياَرتُِكم اِلى اهلِل 
ُمَتَقِربًا وبِما َســَبَق ِمن َشــريِف ااَلعماِل 
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َوَمرِضــيِّ ااَلفعاِل عالِمًا َفَعلَيُكم َســالُم 
اهلِل َوَرحَمُتــهُ َوبََركاُتــُه َوَعلــى َمــْن 
لَعَنــُة اهلِل َوَغَضُبُه َوَســَخُطُه،  َقَتلَُكــم 
اَللُّهــمَّ انَفعنــي بِِزياَرتِِهــم َوثَبِّتني َعلى 
َقصِدِهــْم َوتََوفَّني َعلى ماتََوفَّيَتُهم َعلَيِه 
َوْاجَمْع بَينــي َوبَيَنُهم في ُمســَتَقرِّ داِر 
َرْحَمتِــَك اَشــَهُد اَنَُّكم لَنا َفــَرٌط َونَحُن 

بُِكم الِحُقوَن «.)1( 

)1( العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 97 ص 220.
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16. البخاري، صحيح البخاري 
17. البالذري، انساب االرشاف. 

18. تفسري نور الثقلني 
19. اخلياط، جعفر، تاريخ املدينة املنورة يف 

املصادر الغربية.
20. الذهبي، سري أعالم النبالء.

21. الزركيل، االعالم.
22. السيوطي، اخلصائص الكربى.
23. الرشيف الريض، هنج البالغة.

24. الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد.
25. الطربيس، مكارم األخالق.

26. الطهراين، األغا بزرك، الذريعة.
27. عيل ابن إبراهيم القمي، تفسري القمي.

28. قائدان، تاريخ و آثار اسالمي مكه مكرمه و 
مدينه )بالفارسيه(.
29. الكليني، الكايف.

30. حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي. 
31. املفيد، االرشاد. 

32. الواقدي، املغازي.
33. وفاء الوفا بأحوال املصطفى.
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