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لنسب النبي صلى هللا عليه وسلم ثالثة أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير واألنساب وهو 
ى إبراهيم عليه إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به، وهو ما فوق عدنان إل

السالم، وجزء ال نشك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السالم، 
 :وقد أسلفنا اإلشارة إلى بعض هذا، وهاك تفصيل تلك األجزاء الثالثة

 :الجزء األول

 -بن عبد مناف -واسمه عمرو -بن هاشم -واسمه شيبة -محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب
 -بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر -واسمه زيد -بن قصي -واسمه المغيرة

بن كنانة بن  -واسمه قيس -بن مالك بن النضر -وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة
.بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان -واسمه عامر -خزيمة بن مدركة » . 

 األسرة النبوية

وإذن  -نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف -صلى هللا عليه وسلم باألسرة الهاشميةتعرف أسرته 
 فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده

اشم :ه -1   

وقد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو  - 
وهاشم كان اسمه موسرا ذا شرف عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما، 



فما سمي هاشما إال « 1»كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو 
 :لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف، وفيه يقول الشاعر

 عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... قوم بمكة مسنتين عجاف

ن كالهما ... سفر الشتاء ورحلة األصيافسنت إليه الرحلتا  

ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي 
فمات  -وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب -بن النجار، وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام

م، وسمته شيبة  497سنة  هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب
، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من « 2»لشيبة كانت في رأسه 

أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين وهم: أسد، وأبو صيفي، ونضلة، وعبد المطلب. وخمس 
3»بنات وهي: الشفاء، وخالدة، وضعيفة، ورقية، وجنة  » . 

عبد المطلب -2  

مّما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف،  قد علمنا -
 -وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه، كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، ولما صار شيبة

وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه،  -عبد المطلب
فامتنع حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه، فامتنعت وضمه، وأردفه على راحلته، 

فقدم به مكة مردفه على بعيره،  : ك أبيه، وإلى حرم هللا، فأذنت لهإنما يمضي إلى مل فقال
فقال الناس: هذا عبد المطلب، فقال: ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم ... فأقام عنده حتى 

ن أرض اليمن، فولى بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما ترعرع، ثم إن المطلب هلك بردمان م
كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه، 

« .1»وعظم خطره فيهم   

« :3»ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان   



 حفر بئر زمزم ووقعة الفيل.

ام بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقام يحفر، فوجد فيه وخالصة األول أنه أمر في المن
األشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجالء، أي السيوف والدروع والغزالين من 

 الذهب، فضرب األسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين، وأقام سقاية زمزم للحجاج.

هذا أمر  لوا له: أشركنا قال ما أنا بفاعل،ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب، وقا
خصصت به، فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، ولم يرجعوا حتى أراهم 
هللا في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم، وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه 

هم عند الكعبة.هللا عشرة أبناء، وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحد  

وخالصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي، النائب العام عن النجاشي على اليمن، لما رأى 
العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع 

ظه، بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليال فلطخ قبلتها بالعذرة. ولما علم أبرهة بذلك ثار غي
إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيال من  -عدده ستون ألف جندي -وسار بجيش عرمرم

فيال، وواصل سيره حتى بلغ المغمس، وهناك  13فيلة أو  9أكبر الفيلة، وكان في الجيش 
عبأ جيشه، وهيأ فيله، وتهيأ لدخول مكة، فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك 

م ليقدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم الفيل، ولم يق
يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك، فبينا هم كذلك إذ أرسل هللا َعَلْيِهْم َطْيرًا َأباِبيَل، َتْرِميِهْم 

يٍل َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل، وكانت الطير أمثال الخط اطيف والبلسان، مع كل ِبِحجاَرٍة ِمْن ِسجِ 
طائر ثالثة أحجار، حجر في منقاره، وحجران في رجليه أمثال الحمص، ال تصيب منهم أحدا 

إال صار تتقطع أعضاؤه، وهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض 
ببه فتساقطوا بكل طريق، وهلكوا على كل منهل، وأما أبرهة فبعث هللا عليه داء تساقطت بس

 أنامله، ولم يصل إلى صنعاء، إال وهو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك.



وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال، خوفا على أنفسهم من 
« .1»معرة الجيش، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين   

مولد النبي صلى هللا عليه وسلم بخمسين يوما أو  وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل
م،  571وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة  -عند األكثر -بخمسة وخمسين يوما

وكانت تقدمة قدمها هللا لنبيه وبيته، ألنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من 
ق. م،  587كما وقع لبختنصر سنة  أعداء هللا تسلطوا على هذه القبلة، وأهلها مسلمون 

مع  -وهم المسلمون إذ ذاك -م، ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى  70والرومان سنة 
 أن أهلها كانوا مشركين.

 المولد

ولد سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم شعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم اإلثنين 
ثة الفيل، وألربعين سنة خلت من ملك كسرى التاسع من شهر ربيع األول، ألول عام من حاد

م حسبما  571أنوشروان، ويوافق ذلك العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة 
« .1»حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا   

ج من فرجي نور وروى ابن سعد أن أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت: لما ولدته خر 
« .2»أضاءت له قصور الشام، وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك   

وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميالد، فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى، 
وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، 

« .4»وال يقره محمد الغزالي « 3» روى ذلك البيهقي  



ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة، 
وختنه يوم  -معروفا في العربوهذا اإلسم لم يكن  -ودعا هللا وشكر له، واختار له اسم محمد

« .5»سابعه كما كان العرب يفعلون   

ثويبة موالة أبي لهب بلبن  -بعد أمه صلى هللا عليه وسلم -ضعوأول من أرضعته من المرا
ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا 

« .6»سلمة بن عبد األسد المخزومي   

 


