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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
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ن يلتزم الباحث )املؤل
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العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
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ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
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 على تحقيقها وحل

  د ِ
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هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
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 الباحث في بحثه .
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َ
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يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.
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َ
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و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
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ر جميع األ ِ
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ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 هـ(  8مشركو قريش وحلفاؤهم حتى فتح مكَّة )

  كميَّة –دراسة تارخييَّة 

 وليد مصطفى حممد صاحل 

28/2/2021 تأريخ القبول:       18/1/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

هـ( دراسة 8استدركنا في بحثنا الموسوم ))مشركو قريش وحلفائهم حتى فتح مكة )        
( فئة ناصبت العداء لإلسالم والمسلمين, أال وهي فئة المشركين على كمية( -تاريخية 

اختالف بطونهم, وقبائلهم, ومدى حجم مواقفهم من العداء للدعوة اإلسالمية, سواًء كانوا 
مواٍل أم أحرارًا, سادًة أم عبيدًا, صليبًة أم حلفاًء, إال أن المكان الذي يجمعهم هو مكة وما 

كمية أعداد المشركين حتى فتح مكة ودخولها اإلسالم  -سة تاريخيةحولها إذ تناولنا بدرا
ومن هلك منهم على الكفر سواء من مات في مكة أم من ُقتل في المعارك ضد المسلمين 
أم نتيجة مرٍض أهلكه اهلل به, أم ُقتل على يد أحد الوحوش كاألسد, وهو ما حصل لعتيبة 

تالهم من البطون القرشية, وانتهاًء ببني فهر بن أبي لهب, مبتدًأ بمشركي بني هاشم وما 
بن النضر بن كنانة, وكذلك الحال بالنسبة لحلفائهم ممن مات أو ُقتل على الكفر, 
واستعرضنا في طيات هذا البحث, اسماًء لصحابة, َزجت بهم بعض المصادر بقائمة 

( نفت لنبي )المشركين والكفار, لكن االستدالالت والبراهين القاطعة لثبوت صحبتهم ل
ذلك, مستقيًا المعلومات من مصادر أخرى. فضاًل عن ذلك تطرقنا لرجاالت سكتت 

وردته النصوص هم على الكفر, عالوة على ذلك ما أَ المصادر عن قضية إسالمهم وبقائ
عدادهم, عامة قريش, دون ذكٍر لبطونهم أو َأسمائهم, أو أَ التاريخية عن مقتل رجاالت من 

حصاءات لمشركي قريش وحلفائهم ممن ماتوا او قتلوا على أَ  من ليكون ما توصلنا عداد وا 
صرارهم  الكفر, إحصاءات تقريبية, وبَّينا األسباب والدوافع لبقاء مشركي قريش على الكفر وا 
على دين الوثنية والشرك, دون أن يالمس قلوبهم نور اإلسالم, وما توصلنا إليه من نتائج 
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به من رسم جداول إحصائية تبين نسبة وأعداد المشركين من  نهائية عن بحثنا. وما قمنا
ن كانت بصورة تقريبية وليس كمحصلة  أهل مكة عامة, ومن بطونها مع حلفائها خاصة, وا 

ما توصلنا إليه كان بحاجة الى الدقة التاريخية واإلحصائية  نهائية ألعدادهم وِنسبهم؛ ألنَّ 
ن أحداث ووقائع تاريخية تتناسب مع ما وصلنا في آن واحد, للوصول إلى ما آلينا إليه م

وهلكوا على الكفر,  اإليه من نتائج كمية, تبين إسالم أكثرية أهل مكة, مقابل نسبة قليلة فُنو 
مكة كما كانت عليه في زمن ليصبحوا من بقايا الجاهلية والوثنية المندثرة في مكة, ولتعود 

دينة الحج والتوحيد, وقبلة المسلمين إلى يومنا سماعيل )عليهما السالم( مسيدنا ِإبراهيم وا ِ 
 .هذا
 قريش , أبناء , حلفاء , مشركون , مسلمون.كلمات مفتاحية:     

 التمهيد:
( وبدايــة انتشــار اإلســالم بــين فئــة كــان لوهــور الــدعوة االســالمية علــى يــد النبــي )      

ية لــثالث ســـنين. ودخـــول قليلــة مـــن الرجـــال والنســاء, واســـتمرار هـــذا الــدعوة بمرحلتهـــا الســـر 
الناس في اإلسالم أرسـااًل مـن الرجـال والنسـاء, حتـى فشـا ُذكـر اإلسـالم بمكـة. وُتحـدث بـه. 

وهــار دينــهمــر اهلل ســبحانه وتعــالى نبيــه الكــريم )ثـم أَ  فــزنزل قولــه  (1)( أن يجهــر بدعوتــه وا 
رْضَن ددر  ْ  ْ  ددكْمَ ْ  }, وقولههت الهه ل   (2){ فَاصْددعْ ْ مَاْددا مَدد ََْْع رْضَ ْددََاْ  ْددرَ ِي اع ْددََ   ْ  }تعــالى  

( فَإَنْ  ْصْوْكَ فَقَل  إَنِّد   215( رِْخْف ضْ جْنْاحْ ْ ي اْرَ ِمَّبْعْ ْ َ رْ ِي اع َْ ن  ْ )214ِي أَق َْمَ ْ )

قومت ب إلسهم  ودهع ب بهت  مه   مه    () , فلم  ب دى رسول هللا(3){مََْيءٌ َ اَّا مَعْاْلَونْ 

د منه قومـه, ولـم يـرادوا عليـه, حتـى ذكـر آلهـتهم وعابهـا, فلمـا فعـل ذلـك أعومـوا اهلل, لم يبع
وناكروا, وأجمعوا خالفه وعداوته, إال من عصم اهلل تعالى منهم باإلسـالم. وكـانوا قبـل ذلـك 

ويقولـــون مســـتهزئين إن غـــالم بنـــي عبـــد المطلـــب لـــُيكلم مـــن , () غيـــر منكـــرين لمـــا يقـــول
لتـــي يعبـــدون, وذكـــر هـــالك آبـــائهم الـــذين مـــاتوا علـــى الكفـــر, الســـماء, حتـــى عـــاب آلهـــتهم ا

                                                 

-( ابن هشام, ابو محمد عبدالملك الحميري المعارفي, السيرة النبوية, تحقيق  محمد فهمي السرجاني1)
 .1/167خيري سعيد, القاهرة المكتبة التوفيقية, د.ت 

 .94( سورة الحجر  آية 2)
 .216 -214( سورة الشعراء  آية 3)
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(, وَشـَخص لـه رجـال ) . ووهر فيهم البغي والحسـد لـه(1) () فابتدأوا العداوة لرسول اهلل
. وهـم مـن سـوف ُنشـير (2)من أشراف قريش وبطونها وابتدأوا بالعـداوة وطلبـوا لـه الخصـومة 

علـى أمـر اهلل, علـى مـا يلقـى مـن َقومـه ( إليهم في صفحات البحث. ومضى رسول اهلل )
. ال يعتبهم من شيٍء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آلهـتهم, ومسـاندة (3)من الخالف واألذى
. ونتيجـة لمـا (4)علـى الـرغم مـن بقاِئـِه علـى ديـن الشـرك والوثنيـة  -(عمه أبـو طالـب لـه )

 ( لإلســــــــــــــالمدعــــــــــــــوة النبــــــــــــــي ) ُمــــــــــــــدَّةجــــــــــــــرى مــــــــــــــن أحــــــــــــــداث ووقــــــــــــــائع خــــــــــــــالل 
ة, وهــــرت فئتــــان جديــــدتان بــــين ســــكان مكــــة, اســــُتحدثتا بوهــــور اإلســــالم وهمــــا  فئــــة بمكــــ

المســلمين الــذين دخلــوا اإلســالم, وفئــة المشــركين الــذين رفضــوا دخــول اإلســالم والبقــاء علــى 
( ولدعوتـه كـزبي جهـل عبادة األوثان واألصنام, وتفاوتت مواقفهم مـن شـدة العـداء للنبـي )

. (5)طالـب بـن عبـد المطلـب رته كعمـه أبـي( ونصـعن النبي ) على سبيل المثال, والدفاع
ــذا ســوف نتنــاول خــالل هــذا البحــث أســماء المشــركين وأعــدادهم ممــن مــات أو قتــل علــى  ل

نتهــاًء ببنــي ِفهــر بــن النضــر بــن كنانــة. إلــى فــتح بــدًءا ببنــي هاشــم بــن عبــد منــاف واالكفــر, 
 .(6)أهُل مكة في اإلسالم  ( في العام الثامن للهجرة ودخولمكة على يد النبي )

  بنو هاشم بن عبد مناف - أ

واســمه عبــد منــاف, وأمــه فاطمــة بنــت عمــرو بــن عائــذ بــن  بووو لالوو  بوون عبوود المللوو :أ   .1
( وأم الزبيــر بــن . وهــي أم عبــد اهلل بــن عبــد المطلــب والــد النبــي )(7)عمــران بــن مخــزوم 

                                                 

 .167/ 1( ابن هشام, السيرة  1)
( ابن سعد, أبو عبداهلل بن منيع الُزهري, الطبقات الُكبرى, أعد فهارسها  رياض عبداهلل عبد الهادي, 2)

 .96/ 1ه  1417م/ 1996الطبعة األولى, بيروت, دار إحياء التراث العربي, 
بدوي طه  -ن إسحاق, ابو عبد اهلل محمد المطلبي بالوالء, السيرة النبوية, تحقيق  طه عبد الرؤوف( اب3)

 .214/ 1ه  1419م/ 1998بدوي, الطبعة األولى, القاهرة, دار أخبار اليوم, 
 .155/ 1( ابن هشام, السيرة  4)
 .218/ 1( ابن اسحاق, السيرة  5)
 .218, 215/ 1( ابن اسحاق, السيرة  6)
 .318 -316/ 1( ابن سعد, الطبقات  7)
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م الرئاسـة والشـرف فـي . وكان أبو طالب بن عبـد المطلـب ممـن انتهـت إلـيه(1)عبد المطلب
( عنـد صـغرِا بعـد وفـاة . وقد تكفل النبـي )(2)قريش وبني هاشم, بعد وفاة حرب بن ُأمية 

( ومســاندته فــي دعوتــه جــدِا عبــد المطلــب بــن هاشــم, وأحســن القيــام بنصــرة رســول اهلل )
والــدفاع عنــه ضــد مشــركي مكــة, وأخبــارا بــذلك كثيــرة ومشــهورة, أفاضــت المصــادر بــذكرها 

 .(4)( بزشعارا, وهجا أعداء الدعوة اإلسالمية وكان شاعرًا محسنًا دافع عن النبي ) ,(3)

                                                 

( ابن الكلبي, أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب, جمهرة النسب, تحقيق  ناجي حسن, بغداد, 1)
؛ المصعب الزبيري, ابو عبداهلل بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبير, 28م  1986

 .17لثة, القاهرة, دار المعارف, د.ت  نسب قريش, تحقيق  ليفي بروفنسال, الطبعة الثا
؛ ابن حزم, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد, جمهرة انساب العرب, 28( ابن الكلبي, جمهرة النسب  2)

 .15ه  1428م/ 2007تحقيق  عبد المنعم خليل إبراهيم, الطبعة الرابعة, بيروت, دار الكتب العلمية, 
الهاشمي بالوالء, المنمق في أخبار قريش, تحقيق  خورشيد ( ابن حبيب, أبو جعفر محمد البغدادي 3)

 .331ه  1405م/ 1985احمد فاروق, الطبعة االولى, بيروت, عالم الكتب, 
( البخاري, أبو عبد اهلل محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, الجامع الصحيح المعروف 4)

اهرة, المكتبة التوفيقية, د.ت  كتاب مناقب االنصار, بصحيح البخاري, تحقيق  عبد العزيز بن باز, الق
؛ مسلم, ابن الحجاج القشيري النيسابوري, 462/ 2, 3883( باب قصة ابي طالب, رقم الحديث  40)

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي, بيروت, دار إحياء التراث العربي, 
( ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه, رقم الحديث  شفاعة النبي ) ( باب90د.ت  كتاب اإليمان, )

؛ ابن سعد, 3/ 2, 168/ 1؛ ابن هشام, السيرة  218/ 1؛ ابن إسحاق, السيرة  194/ 2, 209
؛ البالذري, أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود, ُجمل من أنساب األشراف, تحقيق  97/ 1الطبقات  
؛ 24 -23/ 2ه  1417م/ 1996عة االولى, بيروت, دار الفكر, رياض الزركلي, الطب -سهيل زكار

أبو نعيم االصبهاني, أحمد بن عبداهلل بن أحمد بن إسحاق, دالئل النبوة, بيروت, عالم الكتب, د.ت  
؛ ابن عساكر, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبداهلل, تاريخ مدينة دمشق حماها 90 -89
سمية من حلَّها من األماثل, او اجتاز بنواحيها من وارديها واهلها, تحقيق  محب وت -وذكر فضلها -اهلل

م/ 1995الدين ابي سعيد عمر بن غرامة العمروي, بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
؛ ابن قدامة المقدسي, موفق الدين ابي محمد عبداهلل بن احمد بن محمد, التبيين في 314/ 66هـ  1415

اب القرشيين, تحقيق وتعليق  محمد نايف الدليمي, الطبعة الثانية, بيروت, مكتبة النهضة العربية, انس
؛ القرطبي, ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن ابي بكر 110 -109ه  1408م/ 1988عالم الكتب, 

ج  عماد األنصاري, الجامع ألحكام القرآن المسمى تفسير القرطبي, تقديم  هاني الحاج, تحقيق وتخري
؛ ابن كثير, أبو الفداء 351 -350/ 6خيري سعيد, القاهرة, المكتبة التوفيقية, د.ت   -زكي البارودي
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. (1)تــوفي أبــو طالــب فــي الســنة العاشــرة مــن البعثــة النبويــة وهــو ابــن بضــع وثمــانون ســنة 
. بعــد رفضــه الــدخول فــي اإلســالم وموتــه علــى الشــرك والكفــر, (2)وُدفــن بمكــة فــي الحُجــون 
 .(3)( ودعوته, وحبه الشديد له لمستميت عن النبي )على الرغم من دفاعه ا

اسمه عبد الُعزى, وأمُه ُلبنى بنت هاجر بـن عبـد منـاف بـن  أبو له  بن عبد الملل : .2
. كنـــاا والـــدا عبـــد المطلـــب أبـــا لهـــب لحســـن (4)ضـــاطر بـــن حبشـــية بـــن ســـلول بـــن خزاعـــة 

. حتـى (6)ين لإلسـالم ( وأكثـر المنـاوئين والمعارضـ. كان من أشد أعـداء النبـي )(5)وجهه
                                                                                                                         

اسماعيل بن عمر الدمشقي, تفسير القرآن العويم, الطبعة الثالثة, القاهرة, مؤسسة المختار للنشر 
/ 3مكتبة المعارف, د.ت   ؛ ابن كثير, البداية والنهاية, بيروت,526/ 4ه  1423م/ 2002والتوزيع, 

؛ الديار بكري, حسين بن محمد بن الحسن, تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس, بيروت, دار 41
 .297, 292/ 1صادر, د.ت  

؛ ابن هشام, 233 -232, 230, 228 -225, 223, 221 -219/ 1( ابن إسحاق, السيرة  1)
 .231, 111 -110, التبيين  ؛ ابن قدامة المقدسي179 -174, 172 -170/ 1السيرة  

؛ اليعقوبي, أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح, تاريخ 29/ 2( البالذري, أنساب األشراف  2)
/ 2ه  1419م/ 1999اليعقوبي, تعليق  خليل المنصور, الطبعة األولى, بيروت, دار الكتب العلمية, 

مد, االستيعاب في معرفة االصحاب, ؛ ابن عبد البر, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن مح23-24
؛ 38 -37/ 2ه  1412م/ 1992تحقيق, علي محمد البجاوي, الطبعة األولى, بيروت, دار الجيل, 

 .299/ 1الديار بكري, تاريخ الخميس  
 .29/ 2( البالذري, انساب االشراف  3)
إله إال اهلل, رقم  ( باب إذا قال  المشرك عند الموت  ال80( صحيح البخاري  كتاب الجنائز, )4)

( ألبي طالب ( باب شفاعة النبي )90؛ صحيح مسلم  كتاب اإليمان, )318/ 1, 1360الحديث  
؛ ابن الجارود, ابو محمد عبد اهلل بن علي 194/ 2, 209والتخفيف عنه بسببه, رقم الحديث  

نة من العلماء بإشراف (, تحقيق وتعليق  لجالنيسابوري, المنتقى من الُسنن المسندة عن رسول اهلل )
ه  كتاب الجنائز, 1407م/ 1987الناشر, مراجعة  خليل الميس, الطبعة األولى, بيروت, دار القلم, 

/ 2؛ ابن هشام, السيرة  311 -310/ 1؛ ابن اسحاق, السيرة  219, 550( باب, رقم الحديث  63)
؛ الديار بكري, تاريخ 39/ 1؛ ابن عبد البر, االستيعاب  24/ 2؛ البالذري, أنساب األشراف  48

 .301 -299/ 1الخميس  
؛ ابن حزم, جمهرة انساب 18؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  28( ابن الكلبي, جمهرة النسب  5)

 .15 -14العرب  
 303/ 4؛ البالذري, أنساب األشراف  28( ابن الكلبي, جمهرة النسب  6)



                                                                                                          وليد مصطفى حممد صاحل                                كميَّة  –تارخييَّة  هـ( دراسة 8مشركو قريش وحلفاؤهم حتى فتح مكَّة ) 

 310 

ا لــم يــدخل ِشـــعب أبــي طالــب أثنــاء فــرض صـــحيفة أنــه الوحيــد مــن بنــي هاشـــم هــو وَأبنــاؤ 
المقاطعة على بني هاشم وبني المطلب من قبل قريش, إذ أنضم إلى قريش فـي مقـاطعتهم 

. بـل نجــدا (1)( كــان ابـُن أخيــه ( علـى الــرغم مـن أن النبـي )لقومـه, لمسـاندتهم النبــي )
 رْضَن ددر  ْ  ْ  ددكْمَ ْ ِي ددأَق َْمَ ْ }تنفيـذًا لقولــه تعــالى   (2)( بدعوتــه لمــا جهـر النبــي ) قبـل ذلــك

( أهــل مكــة لــذلك, قــال لــه أبــو لهــب  ))تبــا لــك ســائر اليــوم أ لهــذا )وجمهها نلي هه   .(3){

هع َْايَدهع رَْْدا  َبْددَْ   ( َْدا ضَْ نْدع  ْنْد   1مَبَّدْْ َْدعِْ ضَمَد  يٍَْدَت رْمَدََّ )      }فنـزل قولـه تعـالى   (4)جمعتنـا(( 

, وقُـبح أفعالـه (. وما نزل مـن قولـه تعـالى فيـه دليـل علـى سـوء صـنيعه مـع النبـي )(5){
(, إلـى أن مـات علـى الكفـر والشـرك بعـد غـزوة بـدٍر بسـبع ليـال, بعـد أصـابته )مع النبي 

ن فكــانوا يقــذفون المــاء عليــه مــ -وكانــت النــاس تتقيهــا وعــدواها كالطــاعون -بــداء العدســة
 . (6)بعيد لغسله, فدفنوا بزعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى واروا 

, وكـان أسـن (7)وأمـه فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـاف  لال  بن أبي لالو : .3
, لم يشترك في غزوة بدر, ورجـع مـع مـن رجـع (8)بناء أبي طالب وبه ُيكنى, وال عِقب له أَ 

ه اشـترك فـي القتـال كرهـًا فلـم يوجـد نَّـ. وقيـل إِ (9)لى مكة ا -كبني ُزهرة -من مشركي قريش

                                                 

 .96/ 1ات  ؛ ابن سعد, الطبق214/ 1( ابن اسحاق, السيرة  1)
 .3/ 2؛ ابن هشام, السيرة  226/ 1( ابن اسحاق, السيرة  2)
( َواْخِفْض َجَناَحَك 214( باب } َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن )2( صحيح البخاري  كتاب تفسير القرآن, )3)

اب ( ب89؛ صحيح مسلم  كتاب االيمان, )233/ 3, 4770(, رقم الحديث  215 -214{)الشعراء  
 .193/ 2, 208قوله تعالى  } َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن {, رقم الحديث  

 .214( سورة الشعراء  اآلية 4)
( َواْخِفْض َجَناَحَك 214( باب } َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن )2( صحيح البخاري  كتاب تفسير القرآن, )5)

 .233/ 3, 4770 (, رقم الحديث 215 -214{)الشعراء  
 .2-1( سورة المسد  اآلية 6)
 .304/ 4؛ البالذري, انساب االشراف  356/ 4( ابن سعد, الطبقات  7)
 .14؛ ابن حزم, جمهرة انساب العرب  30( ابن الكلبي, جمهرة النسب  8)
 .30( ابن الكلبي, جمهرة النسب  9)
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. والـدليل (2). ثم اتى الشام فمات بها مشركًا (1)بين القتلى وال األسرى, ولم يرجع إلى مكة 
في المصادر علـى تنوعهـا, فضـاًل عـن ذلـك  أّي ذكر لهعلى بقاءا على الشرك أنه لم يرد 

 . (3)ألنهما كانا مشركين  -قبل إسالمه -قيالً أن أبا طالب لما توفي وِرثُه طالُب وع

, وكـان قــد تــزوج أم كلثــوم (4)أمــه أم جميــل بنـت حــرب بــن ُأميــة  عتيبووة بوون أبووي لهوو : .4
مَبَّددْْ  }, وُأنـزل قولـه تعــالى (5) ()قبــل النبـوة, فلمــا ُبعـث رســول اهلل  ()بنـت رسـول اهلل 

. وكــان (7)يقهــا, ففارقهــا ولــم يكــن دخــل بهــا . أمــرا أبــو لهــب بتطل(6) {َْددعِْ ضَمَدد  يٍَْددَت رْمَددََّ 
(  )يقــرأ ســورة الــنجم, فقــال كفــرت بــرب الــنجم, فقــال النبــي  ()عتيبــة قــد ســمع النبــي 

))اللهم سلط عليه كلبًا من كالبك((, فخرج إلى بالد الشام فوصل إلى حوران, فهجـم عليـه 
 .(9) . وال عِقب له(8)األسد من بين أصحابه فقتله, فمات على الكفر 

                                                 

 193 -192/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
ر محمد بن يزيد, تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري, بيروت, دار (.الطبري, أبو جعف2)

 .112 -111؛ ابن ُقدامة المقدسي, التبيين  29/ 2الكتب العلمية, د.ت  
 42/ 2( البالذري, أنساب األشراف  3)
د ( باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسج44(.صحيح البخاري  كتاب الحج, )4)

؛ ابن ِحبان, أبو حاتم محمد التميمي البستي, 374/ 2, 1588الحرام سواء خاصة, رقم الحديث  
مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار, تحقيق  مرزوق علي إبراهيم, الطبعة األولى, بيروت, 

 .27ه  1408م/ 1987مؤسسة الكتب الثقافية, 
 .304/ 4( البالذري, أنساب األشراف  5)
 .262/ 8( ابن سعد, الطبقات  6)
 .1( سورة المسد  اآلية 7)
 .262/ 8( ابن سعد, الطبقات  8)
؛ ابن دريد, أبو بكر 304 -303/ 4؛ البالذري, أنساب األشراف  36( ابن الكلبي, جمهرة النسب  9)

ار الجيل, محمد بن الحسن, االشتقاق, تحقيق وشرح  عبد السالم محمد هارون, الطبعة االولى, بيروت, د
؛ البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى, ُسنن البيهقي الُكبرى, 68ه  1411م/ 1991

ه  كتاب الحج, باب ما 1414م/ 1994تحقيق  محمد عبد القادر عطا, مكة المكرمة, مكتبة دار الباز, 
بن عبد البر, التمهيد لما ؛ ا211/ 5, 9832للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم, رقم الحديث  
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ومـن رجــاالت بنــي عبــد شــمس بــن عبــد منــاف ممــن  . بنووو عبوود شوومب بوون عبوود منوواف: 
 ماتوا أو قتلوا على الكفر  

. كــان ســيد قــريش فــي (1)ُيكنــى أبــا الوليــد . عتبووة بوون ربيعووة بوون ُأميووة بوون عبوود شوومب: 1
اء . من أشـد أعـد(3)وقيل  هند بنت الُمضَّرب من بني عامر بن لؤي  (2)زمانه وُأمه ُخناس 
. (5)( فــي موســم الحــج . وممــن كــان يصــد النــاس عــن دعــوة النبــي )(4)الــدعوة اإلســالمية 

. (7) (. وُقتـل فيهـا كـافرًا, قتلـه حمـزة بـن عبـد المطلـب )(6)وكان من المطعمـين يـوم بـدر 
. فزصـــاب كالهمــا األخـــر فاشــترك حمـــزة بــن عبـــد (8)وقيــل  تبــارز مـــع عبيــدة بـــن الحــارث 

. إذ كان أول المبارزين يوم بدر, مـع أخيـِه َشـيبة, (9)الب في قتله المطلب وعلي بن أبي ط
وابنــه الوليــد فخــرج لهــم عبيــدة بــن الحــارث, وحمــزة بــن عبــد المطلــب, وعلــي بــن أبــي طالــب 

                                                                                                                         

محمد عبد الكبير البكري, المغرب,  -في الموطز من المعاني واألسانيد, تحقيق  مصطفى بن أحمد العلوي
 .161/ 15ه  1387وزارة عموم األوقاف والشؤون االسالمية, 

 .72( ابن حزم, جمهرة أنساب العرب  1)
 .153 -152( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 .367/ 9ذري, أنساب األشراف  ( البال3)
 .153-152؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  56( ابن الكلبي, جمهرة النسب  4)
( باب إذا ُألقي على وهر الُمصلي قذٌر او جيفٌة ثم تفسد عليه 73( صحيح البخاري, كتاب الوضوء, )5)

 .90؛ أبو نعيم األصبهاني, دالئل النبوة  76/ 1, 240صالته, رقم الحديث  
 .160( ابن حبيب, كتاب المحبر, تصحيح  إيلزا ليختن شتيتر, بيروت, دار اآلفاق الجديدة, د. ت  6)

 .30/ 2؛ تاريخ اليعقوبي  367/ 9البالذري, أنساب األشراف  
 .30/ 2؛ تاريخ اليعقوبي  367/ 9( البالذري, أنساب األشراف  7)
 .152( المصعب الزبيري, نسب قريش  8)
 .32/ 2لطبري  ( تاريخ ا9)
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ــيهم أجمعــين( فبــارزوهم وقتلــوهم  ــه (1))رضــوان اهلل عل . فــزنزل اهلل ســبحانه وتعــالى فــيهم قول
 .(2) {اعوِ ف    ْمٍَِّمْ هْرَِنَ خْصْاْانَ ِخْتَصْ }تعالى  

وُيكنـى أبـا هاشـم, وكـان مـن المـؤذين لرسـول شيبة بن ربيعة بن أمية بن عبد شمب:  .2
. (4). وأمـه ُخنـاس (3)أذًى كثيرًا, وال يتولى ذلك بنفسـه, بـل يـدّس مـن يتـولى أذيتـِه  ()اهلل 

. وُقتـل (6)م بـدر يـو  )*(المطعمـين . مـن(5)وقيل  هند بنت الُمضرَّب من بني عامر بن لـؤي 
وقيــل  أصــاب عبيــدة بــن الحــارث,  (7)( )يــوم بــدٍر كــافرًا, قتلــه حمــزة بــن عبــد المطلــب 

 .(8)فزجهز عليه حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب )رضي اهلل عنهما( 

                                                 

 .32/ 2؛ تاريخ الطبري  259/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
؛ الطبري, 9/ 2, 3965( باب قتل ابي جهل, رقم الحديث  8( صحيح البخاري, كتاب المغازي, )2)

 -131/ 17ه  1405جامع البيان عن تزويل آي القرآن المسمى تفسير الطبري, بيروت, دار الفكر, 
132. 

 .19اآلية ( سورة الحج  3)
 .376/ 9( البالذري, أنساب األشراف  4)
 .367/ 9( البالذري, أنساب األشراف  5)

)*( كان المطعمون من قريش يوم بدر, من بني هاشم  العباس بن عبد المطلب, من بني عبد شمس  
د بن عتبة وشيبة ابنا ربيعة, ومن بني نوفل  الحارث بن عامر بن نوفل, وُطعيمة بن عدي, ومن بني أس

عبد العزى  أبا البختري العاص بن هشام, وحكيم بن حزام, ومن بني عبد الدار  النضر بن الحارث, ومن 
بني مخزوم  أبا جهل عمرو بن هشام, ومن بني ُجمح  أمية بن خلف, ومن بني سهم  نبيهًا ومنبهًا إبني 

عشرًا  –االبل  –ن الجزور الحجاج, ومن بني عامر بن لؤي  سهيل بن عمرو, وكانوا ينحرون كل يوم م
؛ اليعقوبي, 389؛ ابن حبيب, المنمق  2/227أو تسعًا, للمزيد من التفاصيل ينور  ابن هشام, السيرة  

 .2/30التاريخ  
 .153 -152؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  56( ابن الكلبي, جمهرة النسب  6)
 30/ 2( تاريخ اليعقوبي  7)
 .376/ 9 ( البالذري, أنساب األشراف 8)
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أمــه صــفية بنــت أميــة بــن حارثــة بــن األوقــص بــن مــرة بــن . الوليوود بوون عتبووة بوون ربيعووة: 3
( مبـارزًة , قتله علي بـن أبـي طالـب )(2), ُقتل يوم بدر كافرًا (1)وان هالل بن فالج بن ذك

(3). 
يكنــى أبــا ُأحيحــة, لولــٍد ُقِتـــل لــه فــي حــرب الفجــار قبـــل  . سووعيد بوون العوواص بووون ُأميووة:4

 . (4)اإلسالم 
 , فــإذا أعــتم بمكــة لــم يعــتم معــه أحــٌد بلــون (6), وذا التَـّـاج (5)وكــان يســمى ذا الِعمامــة      

 . وكــــان ممــــن اجتمعــــت لــــه الرئاســــة والشــــرف فــــي قــــريش وبنــــي (7)إعوامــــًا لــــه  عمامتــــه
 , مــن (9). وأمــُه ريطــة بنــت البيــاع بــن عبــد يــا ليــل بــن ناشــب بــن غيــرة بــن ســعد (8)ُأميــة 
, وكـان مـن أشـد المعـادين للـدعوة االسـالمية, حتـى أنـه كـان يعـذب ابنـه خالـد بـن (10)كنانة 

ــألَ  ؛ســعيد بــن العــاص عــه وال يســقيه المــاء أيامــًا فــي حــر مكــة, ثــم هــرب منــه ه أســلم ويجو نَّ
, وعنــدما مــِرَض مــرض المــوت, كــان يبكــي وهــو ُيحتضــر, كيــف (11)مهــاجرًا الــى الحبشــة 

يعبد دين اإلسالم وتترك عبادة األصنام. فمات كافرًا وُدفن بالواريبـة قـرب الطـائف فـي مـاٍل 
 . (13)وله تسعون سنة (12)له 

                                                 

 .258/ 2( ابن سعد, الطبقات  1)
 .153( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 .367/ 9؛ البالذري, أنساب األشراف  153المصعب الزبيري, نسب قريش  ( 3)
 .197/ 2( ابن هشام, السيرة  4)
 .44( ابن الكلبي, جمهرة النسب  5)
 .78( ابن دريد, االشتقاق  6)
 .44لنسب  ( ابن الكلبي, جمهرة ا7)
 .78؛ ابن دريد, االشتقاق  165؛ ابن حبيب, المحبر  44( ابن الكلبي, جمهرة النسب  8)
 .332( ابن حبيب, المنمق  9)
 .174( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
 .428/ 5( البالذري, أنساب األشراف  11)
 .369, 366/ 4( ابن سعد, الطبقات  12)
 .428/ 5؛ البالذري, أنساب األشراف  369, 367/ 4( ابن سعد, الطبقات  13)
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 وقيـل   (1)ُأمُه هند بنـت المغيـرة مـن بنـي مخـزوم اص بن ُأمية:العاص بن سعيد بن الع .5
ــه مــن األبنــاء (3)(), ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا, قتلــه علــي بــن ابــي طالــب (2)صــفية  , وكــان ل

 .(4))( سعيد الذي أسلم على عهد النبي )
 , (5)ُأمــُه صــفية بنــت المغيــرة مــن بنــي مخــزوم . عبيوودب بوون سووعيد بوون العوواص بوون ُأميووة: 6
, وكـان مـدججًا فـي الحديـد (7)( . ُقتل يوم بدر كافرًا قتله الزبير بن العوام )(6)يل  هند وق

  .(8)ال ُيرى منه إال عيناا, فطعنه الزبير في عينه فمات مقتواًل, وكان ُيكنى أبا ذات كرش 
ُأمـه صـفية بنـت أبـي العـاص بـن ُأميـة بـن حنظلة بن أبوي سوفيان بون حور  بون ُأميوة:  .7

. وكان ممـن يُصـد أبنـاء القبائـل العربيـة القـادمين الـى موسـم الحـج, ويحـذرهم (9)عبد شمس 
ـــه (10)واإليمـــان بدعوتـــه  ()مـــن االســـتماع للنبـــي  ـــب ل . (11). ُقتـــل يـــوم بـــدر كـــافرًا وال َعِق

( وقيـل  اشـترك فـي قتلـه زيـد بـن حارثـة, )واختلفت اآلراء فيمن قتله فقيل  زيد بن حارثة 
. وكان أكبـُر (12)وعلي بن أبي طالب )رضوان اهلل تعالى عليهم (  وحمزة بن عبد المطلب,

 .(13)أبناء ابي سفيان وبه ُيكنى 

                                                 

 .432/ 5( البالذري, أنساب األشراف  1)
 .428/ 5( البالذري, أنساب األشراف  2)
 .174( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 .428/ 5؛ البالذري, أنساب األشراف  174( المصعب الزبيري, نسب قريش  4)
أحمد بن علي بن محمد, اإلصابة في تمييز  ( ابن حجر العسقالني, أبو الفضل شهاب الدين5)

ه  1390م/ 1970الصحابة, تحقيق  علي محمد البجاوي, القاهرة, دار نهضة مصر للطباعة والنشر, 
3 /107. 
 .428/ 5( البالذري, أنساب األشراف  6)
 .174( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
 .428/ 5األشراف  ؛ البالذري, أنساب 174( المصعب الزبيري, نسب قريش  8)
 .63/ 1( ابن عبد البر, االستيعاب  9)
 .124( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
 .160( ابن حبيب, المحبر  11)
 .481/ 8( ابن سعد, الطبقات  12)
 .258/ 2( ابن هشام, السيرة  13)
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ابـن عـم ابـي سـفيان بـن حـرب, مــات . ُأميوة بون أبوي سوفيان بون أميوة بون عبود شومب: 8
 . (2). ومن ابناِئِه سفيان أدرك اإلسالم فزسلم, وال ِعقب له (1)كافرًا 

ُأمـُه سـالمة بنـت ُأميـة بـن ابي عمرو بن ُأمية بن عبد شمب: عُقبة بن أبي ُمعيل بن  .9
ــلمي  , مــن ســادات قــريش (4), واســم أبــي ُمعــيط أبــان بــن ذكــوان (3)حارثــة بــن األوقــص السا

ـــذين آذوا رســـول اهلل (5)ومطعميهـــا ـــدر, وأمـــر بضـــرب ), ومـــن الســـفهاء ال (, فزســـرا يـــوم ب
ممـــا يلــي المدينـــة علــى بعـــد ثالثـــة  و موضــعٌ . وهـــ(7), بعـــِرق الوَُّبيــة (6)عنقــه, فُقِتـــل صــبرًا 

. قتلــه عاصــم بــن ثابــت بــن أبـي األقلــح االنصــاري, وقيــل  قتلــه علــي بــن أبــي (8)ميـال منهــاأَ 
 .(9)( طالب )

أمــُه بســرة بنــت صــفوان بــن نوفــل بــن . معاويووة بوون الم يوورب بوون أبووي العوواص بوون ُأميووة: 10
طلـب بُزحـد وجـدع أنفـه, فـزمر النبـي أسد بن عبد الُعـزى, وهـو الـذي مثـل بحمـزة بـن عبـد الم

()  (10)بقتله بعد منصرفه من ُأحد صبرًا بعد ثالث ليـال ,( قتلـه علـي بـن أبـي طالـب )
, ولـم ُيعِقــب إال أبنـًة تســمى عائشـة تزوجهــا مــروان بـن الحكــم فولـدت لــه عبـد الملــك بــن (11)

 .(12)مروان

                                                 

 .181/ 7( ابن حجر, االصابة  1)
 .121/ 3( ابن حجر, االصابة  2)
 .54النسب   ( ابن الكلبي, جمهرة3)
 .138؛ المصعب الزبيري  نسب قريش  129, 51( ابن الكلبي, جمهرة النسب  4)
 .210( ابن قدامة المقدسي, التبيين  5)
 .80( ابن حزم, جمهرة انساب العرب  6)
 .210( ابن قدامة المقدسي, التبيين  7)
شرف الدين أحمد, الطبعة االولى, ؛ ابن ِحبان, الثقات, تحقيق  السيد 51( ابن الكلبي, جمهرة النسب  8)

 .180/ 1ه  1395م/ 1975بيروت, دار الفكر, 
/ 4( ياقوت الحموي, شهاب الدين أبي عبد اهلل بن عبد اهلل, معجم البلدان, بيروت, دار الفكر, د. ت  9)

58. 
 .212 -211/ 2( ابن هشام, السيرة  10)
 .479/ 5األشراف   ؛ البالذري, أنساب173( المصعب الزبيري, نسب قريش  11)
 .185(.ابن قدامة المقدسي, التبيين  12)
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. (2). وقيـل  ُأسـر يـوم بـدر(1)ُقتل يوم بـدر كـافراً . أبو العاص بن نوفل بن عبد شمب: 11
 .(3)ولعله مات على الكفر إذ لم نجد له ذكرًا بين الصحابة 

, واســمها أروى (4)حمالــة الحطــب . ُأم جميوول بنووت حوور  بوون ُاميووة بوون عبوود شوومب: 12
. نــزل فيهــا وفــي زوجهــا (6), ُأمهــا فاختــة بنــت عــامر بــن معتــب الثقفــي (5)وتكنــى ُأم جميــل 

( 2( َْددا ضَْ نْددع  ْنْددهع َْايَددهع رَْْددا  َبْددَْ )   1مَبَّددْْ َْددعِْ ضَمَدد  يٍَْددَت رْمَددََّ )   }  قولــه تعــالى (7)ابــي لهــب 

 (8) {(5( ف دد  جَيددع هْا حْبْددل  َ ددرْ َْبْددع  )   4( رََِْْْضَمَددهع حْاَّايَددلَ ِي بْ َددََ ) 3سْيْصْددلَع نَددا َِ َََِْ يٍَْددَت ) 
مشــي بالنميمــة بــين النــاس, ( وللمســلمين, فكانــت ت)وكانــت شــديدة العــداوة واالذى للنبــي 

 .(9)وقد أهلكها اهلل وماتت على الكفر
أم سـعد بـن أبـي وقـاص وأخوتـه, فلقـوا . حمنة بنت سوفيان بون ُأميوة بون عبود شومب: 13

. ماتـت علـى (10)منها مـا لـم يلـَق أحـد مـن قـريش مـن الصـياح بـه واألذى لـه, عنـدما أسـلموا
 .  (11)ولم تُسِلم الكفر
كانـت ممـن رثـى قتلـى بي عمورو بون ُأميوة بون عبود شومب: . صفية بنت مسافر بن أ14

ـــ(1)بـــدٍر مـــن المشـــركين  ـــى الكفـــر, ألنَّ ـــى األرجـــح ماتـــت عل ـــين . وعل ه ال يوجـــد لهـــا ذكـــر ب
 الصحابيات. 

                                                 

 .83( ابن حزم, جمهرة أنساب العرب  1)
 76؛ ابن حزم, جمهرة أنساب العرب  59( ابن الكلبي, جمهرة النسب  2)
 .264/ 2( ابن هشام, السيرة  3)
 .499 -481/ 8؛ 370 -366/ 4( ابن سعد, الطبقات  4)
 .4/ 5؛ البالذري, أنساب األشراف  123, 89قريش   ( المصعب الزبيري, نسب5)
 .41/ 3( ابن كثير, البداية والنهاية  6)
 .4/ 5؛ البالذري, أنساب األشراف  123, 89( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
 .185/ 20( تفسير القرطبي  8)
 .5-1( سورة المسد  اآلية 9)
 .569/ 4ير  ؛ تفسير ابن كث190 -188/ 20( تفسير القرطبي  10)
 .4/380( ابن سعد, الطبقات  11)
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ـجوو. بنوو نوفول بون عبوود منواف:  بـرُز رجـاالت بنــي نوفـل بـن عبـد منـاف ممـن مــاتوا أو ا أَ أمَّ
  فهم قتلوا على الكفر

ُأمه فاختة بنت عبـاس بـن عـامر مـن بنـي ُسـليم, كـان مـن فل: الملعم بن عدي بن نو  .1
(, إذ أجــارا عنــد رجوعــه مــن ســادات قــريش وأشــرافها ولــه مواقــٌف حســنة مــع النبــي )

, ممــن نقــض (2)الطــائف, وأطلــق ســعد بــن عبــادة مــن أيــدي قــريش عنــدما جــاء معتمــرًا 
( اد النبـي ), وقـد أشـ(3)الصحيفة التي فرضتها قريش ضد بني هاشم وبنـي المطلـب 

, ولــم (6). ولــه بضــع وتســعون ســنة (5), بنحــو ســبعة أشــهر (4)بمواقفــه, تــوفي قبــل بــدر
 .(8). وابنه ُجبير بن مطعم له ُصحبة (7)يوفق لإلسالم ومات على الشرك 

. ُيكنـى (9)ُأمـُه فاختـة بنـت عبـاس بـن عـامر مـن بنـي ُسـليم  ُلعيمة بن عدي بن نوفل: .2
. قتله علـي بـن (12), ُقتل يوم بدٍر كافرًا (11) ()لرسول اهلل  , كان مؤذياً (10)أبا الريان 
 .(13)( ), وقيل  حمزة بن عبد المطلب ()ابي طالب 

                                                                                                                         

( العيني, بدر الدين محمود بن أحمد, عمدة القاري في شرح صحيح البخاري, بيروت, دار احياء 1)
( باب مناقب سعد بن أبي وقاص الُزهري )رضي اهلل 51التراث العربي للنشر, د.ت  كتاب المناقب, )

 .228/ 16تعالى عنه(, 
 .290 -289/ 2رة  ( ابن هشام, السي2)
 .200 -198( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 .19/ 2( ابن هشام, السيرة  4)
 .200( المصعب الزبيري, نسب قريش  5)
 .240( ابن قدامة المقدسي, التبيين  6)
 .398/ 9( البالذري, أنساب األشراف  7)
تاريخ المدينة الشريفة, الطبعة ( السخاوي, شمس الدين محمد بن عبد الرحمن, التحفة اللطيفة في 8)

 .236/ 1ه  1414م/ 1993األولى, بيروت, دار الكتب العلمية, 
 .116( ابن حزم, جمهرة أنساب العرب  9)
 .198( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
 .62( ابن الكلبي, جمهرة النسب  11)
 .400/ 9( البالذري, أنساب األشراف  12)
 .200 -199؛ المصعب الزبيري  62 ( ابن الكلبي, جمهرة النسب 13)
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 ُأمه فاختة بنت عباس بن عامر من بنـي  عدي األص ر بن الخيار بن عدي بن نوفل: .3
 .(3)وقيل  مات قبل الفتح كافرًا  (2). ُقتل ببدٍر كافرًا (1)ُسليم 

. لكــن ابـن سـعد  ذكـرا فـيمن أســلم (4)كبـر بـن الخيـار, فقــد قيـل  أنـه ُقتـل كـافرًا امـا عـدي اال
 .(5)يوم فتح مكة 

ُأمه هالة بنت فراضة بن ذي الحناضل من بنـي نصـر بـن  الحارث بن عامر بن نوفل: .4
. كــــان شـــريفًا عوــــيم القـــدر فــــي الجاهليــــة, مـــتكفاًل أليتــــام بنـــي نوفــــل, ومــــن (6)قعـــين 

. وقيــل  (8). قتلـه خبيــب بــن إســاف األنصــاري (7)تــل بهــا كــافرًا المطعمـين يــوم بــدر, وقُ 
رْقَدايَوِ إَنْ نَتَّبَد َ ِي ٍعدعْ      }. قولـه تعـالى  (10). وفيـه نـزل(9)ُخبيب بـن عـدي االنصـاري

 .(11){َْعْ ْ نَتَخَ َّفْ َ رْ ضَ ْض نْا 

 ومنهم  بنو عبد الدار بن قصي بن كال  بن ُمرب: د.
ُيكنـى أبـا فايـد  لقموة بون كلودب بون عبود منواف بون عبود الودار:النضر بن الحارث بون ع .1
. كــان شــديد العــداوة هلل (13). وُأمــه ابنــة الحــارث بــن عثمــان بــن عبــد الــدار بــن قصــي (12)

                                                 

 .259/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
 .201( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 .51/ 5( ابن حجر, اإلصابة  3)
 .44/ 5( ابن حجر, اإلصابة  4)
 .5/21( ابن حجر, اإلصابة  5)
 .500/ 8( الطبقات  6)
 .204( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
 .401/ 9ب األشراف  ( البالذري, أنسا8)
 .204( المصعب, نسب قريش  9)
 .116( ابن حزم, جمهرة أنساب العرب  10)
 .401/ 3؛ تفسير ابن كثير  401/ 9( البالذري, أنساب األشراف  11)
 .57( سورة القصص  اآلية 12)
 .413/ 9( البالذري, انساب االشراف  13)
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( بقتلـه, فقتلـه علـي بـن أبـي ), فـزمر رسـول اهلل (), أسرُا المقداد بن عمـرو (1)ورسوله 
 .(4)ينة ثالث ليال . بينها وبين المد(3)بالصفراء  (2)( طالب )

أسـمه زرارة, وُأمـه ُخنـاس . أبو عزيز بن ُعمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبود الودار: 2
بنــت مالــك بــن المطـــرف مــن بنــي عــامر بـــن لــؤي, أســر يــوم بـــدر كــافرًا, وكــان معــه لـــواء 

. الــذي (6). قتلــُه ُقزمــان حليــف بنـي وفــر مــن الخــزرج (5)المشـركين, ثــم ُقتــل يــوم ُأحـد كــافرًا 
 . (7)كان على النفاق والكفر فزصابته جراحة فقتل نفسه 

بوون عبوود الُعووزث بوون ععمووان بوون عبوود الوودار:  -واسوومع عبووداه -. للحووة بوون أبووي للحووة3
. ُقتـل يـوم ُأحـد كـافرًا, وكـان يحمـل لـواء المشـركين يـوم ُأحـد, فقتلـه علـي (8)ُيكنى أبا ُمسافع 
 .(9)( مبارزة بن أبي طالب )

وهو األوقص, أخذ اللـواء يـوم ُأحـد بعـد أخيـه طلحـة, قتلـه حمـزة للحة:  . ععمان بن ابي4
 .  (10)( بن عبد المطلب )

أمــه أرنــب وهــي  بوون أبووي للحووة: – (11)واسوومُع أ سوويدي وقيوول: ابووو سووعد  -. ابووو للحووة5
الزرقاء بنت هند بن نمر من بني معاوية من ِكندة, كان يحمـل لـواء المشـركين بعـد أخويـه, 

 (.  بي وقاص )فقتله سعد بن أ

                                                 

 .510/ 8( ابن سعد, الطبقات  1)
 .255نسب قريش   ( المصعب الزبيري,2)
 .180/ 1( ابن ِحبان, الثقات  3)
 .254( المصعب الزبيري, نسب قريش  4)
( ابن خياط, ابو عمرو خليفة الليثي العصفري, تاريخ خليفة بن خياط, مراجعة وضبط  مصطفى 5)

 -27ه  1415م/ 1995حكمت كلشي فواز, الطبعة األولى, بيروت, دار الكتب العلمية,  -نجيب فواز
28. 
 .37/ 3( ابن هشام, السيرة  6)
 .252 -251( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
 .251( المصعب الزبيري, نسب قريش  8)
 .251( المصعب الزبيري, نسب قريش  9)
 .27( تاريخ خليفة بن خياط  10)
 .252 -251( المصعب الزبيري, نسب قريش  11)
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أمـه ُسـالفة الُصـغرى بنـت سـعد بـن  مسافع بون للحوة بون أبوي للحوة بون عبود الُعوزث: .6
شهيد. كان يحمل لواء المشركين يوم ُأحد, بعد مقتـل أبيـه وأعمامـه, فقتلـه عاصـم بـن ثابـت 

 (.)بن أبي األقلح األنصاري 
ن شـهيد. حمـل لـواء أمه ُسالفة الُصغرى بنت سعد ب . الجالب بن للحة بن أبي للحة:7

المشــركين بعــد أخيــِه فُقتــل كــافرًا يــوم ُأحــد, قتلــه عاصــم بــن ثابــت بــن أبــي األقلــح األنصــاري 
()(1). 
ُأمـه ُسـالفة الُصـغرى بنـت سـعد بـن شـهيد, كـان معـه . كوال  بون للحوة بون أبوي للحوة: 8

 األقلح.لواء المشركين يوم ُأحد, فقتله الزبير بن العوام, وقيل  عاصم بن ثابت بن أبي 
ُأمـه مـريم بنـت عبـداهلل بـن مبشـر مـن بنـي سـعد بـن . الحارث بن للحوة بون أبوي للحوة: 9

 .(2)ليث. ُقتل كافرًا بُزحد وهو يحمل لواء المشركين, قتله ُقزمان 
ُأمـه مـن بنـي السـباق بـن عبـد الـدار, ُقتـل  . قاسل بن شريح بن ععمان بن عبد الدار:10

 .(4). قتله ُقزمان (3)المشركين  يوم ُأحد كافرًا وهو حامٌل للواء
ُأمـه مـن طـيء, ُقتـل  . أرلاب بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الودار:11

 .(5)( كافرًا بُزحد وهو يحمل لواء المشركين, قتله مصعب بن عمير )
ُأمـه بنـت عمـرو بـن حبيـب بـن . ععمان بن منبع بن عبيدب بن السباق بن عبد الدار: 12

 .(7). أصابه سهٌم فمات منه بمكة (6)ُقِتل يوم األحزاب كافرًا عبد شمس 
وقيل  بإن األسود بن عامر بن الحارث بـن السـباق بـن عبـد الـدار, ُأمـُه أمينـة بنـت عمـرو  

 ,(2), ُقتل يوم بدر كافرًا (1)بن عبيد الُجهني 

                                                 

تل كالب بن طلحة, ُقزمان, وقيل  عبد الرحمن ؛ وقيل  أن من ق252( المصعب الزبيري, نسب قريش 1)
 .68/ 3(, انور  ابن هشام, السيرة  بن عوف )

 .253( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 .69/ 3( ابن هشام, السيرة  3)
 .254( المصعب الزبيري, نسب قريش  4)
 .256( المصعب الزبيري, نسب قريش  5)
 .159 -158/ 3( ابن هشام, السيرة  6)
 .256( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
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ــ(3)وقيــل  ُأســر يــوم بــدر كــافرًا   ٌف لبنــي عبــد . وهــذا القــول أقــرب للصــواب, وقيــل  إنــه حلي
 .(4)الدار 

ومـن رجـاالت بنـي عبـد قصـي ممـن كـانوا علـى ه. بنو عبد بن قصي بن كوال  بون ُمورب: 
 الكفر وبقوا على دين الوثنية والشرك, ولم يدخلوا اإلسالم.

وقيـل  الحـويرث بـن ُنفيـر بـن ُبجيـر  : (5). الحارث بن ُنقيذ بن بجير بن عبود بون قصوي 1
, كـان مؤذيـًا هلل ورسـوله, فزهـدر رسـول (7)لحـويرث بـن ُنفيـذ , وقيـل  ا(6)بن عبـد بـن قصـي 

 .(8)( ( دمه يوم فتح مكة, فقتله علي بن أبي طالب )اهلل )
ومـن رجـاالت بنـي أسـد ممـن مــاتوا, او و. بنوو أسود بون عبود الُعووزث بون قصوي بون كووال : 

 قتلوا على الكفر 
ة, وأمـُه فهيـرة بنـت أبـي قـيس يكنـى أبازمعـ. األسود بن الملل  بن أسد بن عبد الُعوزث: 1

(, , وأحـــد المســتهزئين برســـول اهلل )(9)راكــب البريـــد بــن عبـــد منــاف بـــن ُزهــرة بـــن كــالب 

                                                                                                                         

 .126( ابن حزم, جمهرة انساب العرب  1)
؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  264/ 3؛ ابن هشام, السيرة  67( ابن الكلبي, جمهرة النسب  2)

256. 
 .264/ 3( ابن هشام, السيرة  3)
 .257( المصعب الزبيري, نسب قريش  4)
 .128 ( ابن حزم, جمهرة أنساب العرب 5)
 .68( ابن الكلبي, جمهرة النسب  6)
؛ البالذري, أنساب األشراف  257؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  35 -34/ 4( ابن هشام, السيرة  7)
؛ البالذري, فتوح البلدان, وضع حواشيه  عبد القادر محمد علي, الطبعة االولى, بيروت, دار 416/ 9

 .32ه  1420م/ 2000الكتب العلمية, 
؛ ابن بكار, الزبير القرشي االسدي, جمهرة نسب قريش 218المصعب الزبيري, نسب قريش  ( 8)

 .463ه  1381وأخبارها, تحقيق  محمود محمد شاكر, مطبعة المدني, 
 .51/ 10؛ تفسير القرطبي  218( المصعب الزبيري, نسب قريش  9)
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 {إَنَّدا  َفَيْنْداكَ ِي اعبْدتٍَََِْ  ْ     }. قوله تعالى  (1)وبدعوته فنزل فيه, ومن معه من المستهزئين 
 .(3)وهلك على الكفر . وكان من كبار قريش وساداتها, وقد أعمى اهلل بصرا (2)
كان من أشراف قريش, وأمُه أروى بنت حذيفة بـن هشـام . زمعة بن األسود بن الملل : 2

. وعلى الـرغم مـن إسـهامه بـنقض الصـحيفة ضـد بنـي هاشـم والمطلـب (4)بن سعيد بن سهم 
( . قتلــه ثابــت بــن الِجــدع األنصــاري )(6). إال أنــه بقــي علــى الكفــر وُقتــل ببــدٍر كــافرًا (5)
قيــل  اشــترك فــي قتلــه, حمــزة بــن عبــد المطلــب, وعلــي بــن أبــي طالــب, وثابــت بــن الجــذع و 

 .  (7))رضوان اهلل تعالى عليهم(
ُأمه أروى بنت حذيفة بن هشـام بـن سـعيد بـن سـهم, ُقتـل . عقيل بن األسود بن الملل : 3

ي . اشــترك حمــزة بــن عبــد المطلــب, وعلــي بــن أبــي طالــب )رضــ(8)ببــدر كــافرًا وال ِعقــب لــه 
 . (9)اهلل عنهما( بقتله 

ُأمـه قريبـة الكبـرى بنـت ُأميـة بـن المغيـرة المخزومـي, ُقتـل . الحارث بن زمعة بن األسود: 4
 .(11)( . قتله عمار بن ياسر )(10)يوم بدر كافرًا 

, أمــه بنــت عبــد الُعــزى بــن ربيعــة بــن (12)وهــو ابــن العدويــة . نوفوول بوون خويلوود بوون أسوود: 5
. كـان مـن شـياطين قـريش, وهـو الـذي قـرن أبـا (1)بن ُخزاعة حزن من بني عدي بن عمرو 

                                                 

 .95( سورة الحجر  اآلية 1)
 .52/ 10تفسير القرطبي   ؛218( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 .465 -464؛ ابن بكار, جمهرة نسب قريش  218( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 .101/ 1( ابن سعد, الطبقات  4)
 .466؛ ابن بكار, جمهرة أنساب قريش  218( المصعب الزبيري, نسب قريش  5)
 .259/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
 .466 -465؛ ابن بكار, جمهرة نسب قريش  218( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
 .259/ 2( ابن هشام, السيرة  8)
 .222 -221( المصعب الزبيري, نسب قريش  9)
؛ وكان ممن افتتن بدينه, هو وفتية من قريش بعد أن أسلموا بمكة, 259/ 2( ابن هشام, السيرة  10)

 .530/ 1ر  ؛ تفسير ابن كثي21/ 10لمزيد من التفاصيل انور  تفسير الطبري  
 .2/259( ابن هشام, السيرة  11)
 230 -229( المصعب الزبيري, نسب قريش  12)
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بكــر الصــديق وطلحــة بــن عبيــد اهلل )رضــي اهلل عنهمــا( لمــا أســلما, فكانــا ُيســميان القــرينين 
 .(2)( لذلك, ُقتل ببدٍر كافرًا, قتله علي بن أبي طالب )

يلـة بـن السـباق ُأمـه أم الخيـر بنـت مالـك بـن ُعم. عبد اه بن العوام بن خويلد بون أسود: 6
, وقيــل  اســمه األســود بــن العــوام, وكــان أســن مــن (3)بــن عبــد الــدار, ٌقتــل يــوم بــدر كــافرًا 
( ( قيــدا واشــتد عليــه, قتلــه علــي بــن أبــي طالــب )الزبيــر بــن العــوام فلمــا أســلم الزبيــر )

(4). 
ُأمـــه مـــن بنـــي عبـــد الـــدار بـــن بووون هشوووام بووون الحوووارث بووون أسووود:  -العووواص -. أبوووو البختوووري7

ـــا قـــام بـــه مـــن جهـــود فـــي نقـــض الصـــحيفة, ونصـــرته للنبـــي ) .(5)قصـــي ( فـــي بعـــض وِلّم
, وكــان مــن المطعمــين (6)( المســلمين بعــدم التعــرض لــه يــوم بــدر األحيــان, أمــر النبــي )

, بعـد ان حـاول عـدم قتلـه تنفيـذًا (7)( فيها, فُقتل ببدر كافرًا قتله المجذر بن ذياد البلـوي )
إصــرارا علــى عــدم التعــرض لزميــل لــه مــن المشــركين, كــان معــه (, ولكــن ألوامـر النبــي )

 .(8)أدى الى مقتله كافرًا 
. قتله علـي بـن (9)ُقتل يوم ُأحد كافرًا  . عبد اه بن ُحميد بن ُزهير بن الحارث بن أسد:ي8

 .(10)( أبي طالب )
 ومن رجاالت بني زهرة ممن ماتوا على الكفر ز. بنو زُهرب بن كال  بن ُمرب: 

                                                                                                                         

 .259/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
 .235( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 .434/ 9( البالذري, أنساب األشراف  3)
 .466/ 9( البالذري, أنساب االشراف  4)
 .283بن قدامة, التبيين  ؛ ا451( ابن بكار, جمهرة أنساب قريش  5)
 .259, 2/227(.ابن هشام, السيرة  6)
 .283( ابن قدامة, التبيين  7)
؛ ابن 271/ 2؛ ابن سعد, الطبقات  69/ 3؛ ابن هشام, السيرة  74( ابن الكلبي, جمهرة النسب  8)

 444بكار, جمهرة نسب قريش  
 .69/ 3( ابن هشام, السيرة  9)
 .262يش  ( المصعب الزبيري, نسب قر 10)
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أمـه ُهنيـدة بنـت مـازن, مـن  األسود بن عبد ي ووث بون وهو  بون عبود منواف بون زهورب: .1
, وقـد أهلكـه اهلل ومـات (2)( وباإلسـالم , كـان مـن المسـتهزئين برسـول اهلل )(1)أهـل الـيمن 

 .(3)كافراً 
ُأمه هند بنت وهـب بـن  مالك بن ُأهي  بن عبد مناف بن زهرب: -. عتبة بن أبي وقاص2

( ( يــوم ُأحــد, فــدعا النبــي ), وهــو الــذي كســر رباعيــة رســول اهلل )(4) الحــارث بــن زهــرة
, وكــان قــد (5)آاّل يــزتي عليــه الحــول, فمــات بعــدها بُمــدة, وقيــل  مــات قبــل فــتح مكــة كــافرًا 

 .(6)( أوصى ألخيه سعد بن ابي وقاص )
 كفر ومن رجاالت بني تيم مرة ممن كانوا على الح. بنو تيم بن ُمرب بن كع  بن لؤي: 

ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا, . ُعمير بن ععمان بون عمورو بون كعو  بون سوعد بون تويم بون مورب: 1
 .(7)( ( وقيل  قتله عبد الرحمن بن عوف )قتله علي بن أبي طالب )

(, ُأسـر يــوم بـدر, فمــات أخـو طلحــة بـن عبيــد اهلل ) . مالوك بوون عبيوود اه بون ععمووان:2
 في األسر كافرًا.

  (8)قتل يوم بدر كافرًا  بن جدعان: . عمرو بن عبداه3
قتلــه عمــرو بــن ُأميــة الضــمري  . عموورو بوون عبيوود اه بوون مالووك بوون عبيوود اه التيمووي:4
( بمكة, سنة ست للهجرة, في سرية كان يقودها الغتيال أبي سفيان بن حرب )(9). 
ن كعـب وقيل  عثمان بن مالك بن عبيد بـن عثمـان بـن عمـرو بـي (1). مالك بن عبد اه 5

 .(2)( كعب بن سعد ابن تيم بن مرة  قتل ببدر كافرًا, قتله ُصهيب بن سنان )

                                                 

 .160؛ ابن حبيب, المحبر  262( المصعب الزبيري, نسب قريش  1)
 .42/ 2(.ابن هشام, السيرة  2)
 .263( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 26/ 10( البالذري, أنساب األشراف  4)
 .263( المصعب الزبيري, نسب قريش  5)
 .260/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
 .263 /2( ابن هشام, السيرة  7)
 .296/ 2( ابن سعد, الطبقات  8)
 .80( ابن الكلبي, جمهرة النسب  9)
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ومـن رجـاالت بنـي مخـزوم ممـن مـاتوا ل. بنو مخزوم بن يقظة بن ُمرب بن كع  بن لوؤي: 
 أو قتلوا على الكفر.

وكــان ُيســمى الوحيــد او العــدل,  . الوليوود بوون الم يوورب بوون عبووداه بوون عموور بوون مخووزوم:1
, وأمــُه صــخرة (5), وأبــا عبــد شــمس, وأبــا المغيــرة (4), يكنــى أبــا عبــد منــاف (3)عــدُل قــريش 

, مــن أشــراف قــريش وســاداتها وُيتحــاكُم عنــدا (6)بنــت عبــداهلل بــن الحــارث مــن قــيس بَجيلــة 
ََ ْن ددد  رَْْدددرْ  } (9), وفيـــه نـــزل قولـــه تعـــالى (8), ومـــن المســـتهزئين باإلســـالم (7)النـــاس

ع رْح يعَِ ) ع يَهع َْايًا َْاْععردَِ )( رْج11ْخْلَقْ  ( ثَدمَّ َْ  اْد ع ضَنْ   14( رٍََّْْعَْع يَهع مَاٍَْيعَِ )13(رْمْن  ْ شعٍعودَِ )12عْلْ 

( ثَدمَّ  19( فَقَت دلَ  َيْدفْ قَدعَّ ْ )   18( إَنَّهع فَكََّْ رْقَدعَّ ْ ) 17( سْأَ ْه قَهع صْععودَِ )16(  َلَّا إَنَّهع  َانْ ي آََْام نْا  ْن يعَِ )15ضَزََعْ )

( 24( فَقَالَ إَنْ هْرَِ إَيَّا س بٌَْ َعد ْثََع ) 23( ثَمَّ ضَدْمَْْ رِْسْتَك بَْْ )22( ثَمَّ  ْبْسْ رْمْبَْْ )21( ثَمَّ نَظََْ )20قَت لَ  َيْفْ قَعَّ ْ )

ولـى مـن الهجـرة توفي بمكة كافرًا في السـنة األ (10) { ( سْأَصْل يه  سْق25ََْإَنْ هْرَِ إَيَّا قَوْلَ ِي بْ ََْ )

                                                                                                                         

 .260/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
 .86( ابن الكلبي, جمهرة النسب  2)
 .99( ابن دريد, االشتقاق  3)
 .203/ 10( البالذري, أنساب األشراف  4)
 .129( ابن الكلبي, جمهرة النسب  5)
 .204/ 10راف  ( البالذري, انساب االش6)
؛ الجاحو, أبو عثمان عمرو بن بحر, كتاب الُبرصان والعرجان والعميان 160( ابن حبيب المحبر  7)

ه  1410م/ 1990والحوالن, تحقيق  عبد السالم محمد هارون, الطبعة األولى, بيروت, دار الجيل, 
نعيم األصبهاني, دالئل ؛ أبو 17/ 2؛ تاريخ اليعقوبي  203/ 10؛ البالذري, أنساب األشراف  172

 .91النبوة  
 .283/ 5؛ ابن حجر, اإلصابة  152/ 29( تفسير الطبري  8)
 .26 -11( سورة المدثر, اآلية 9)
( السمهودي, نور الدين علي بن عبداهلل بن أحمد, وفاء الوفا بزخبار دار المصطفى, تحقيق  محمد 10)

/ 1ه  1393م/ 1971ار إحياء التراث العربي, محيي الدين عبد الحميد, الطبعة الثانية, بيروت, د
 .353/ 1؛ الديار بكري, تاريخ الخميس  271
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, وذلك عنـدما مـر برجـٍل مـن خزاعـة, وهـو يـريش نـباًل لـه, فزصـابه سـهٌم, فخـدش رجلـه, (1)
 .(2)فزهلكه اهلل به 

ُيكنـى أبـا الحكـم, وأمـه أسـماء بنـت . ابو جهل عمرو بن هشوام بون الم يورب المخزوموي: 2
بة بن جندل من بني دارم من تميم  . (4)( وتـه للنبـي ), وُكني أبا جهل لجهله وعدا(3)ُمخرِّ

(, والـــدعوة اإلســـالمية . وكـــان مـــن أشـــد المعـــادين للنبـــي )(5)( أبـــا جهـــل فكنـــاا النبـــي )
. بــــل كــــان مــــن (6)وممــــن حرضــــوا أهــــل مكــــة علــــى الكفــــر واإلشــــراك وعــــدم اإليمــــان بــــاهلل 

, وكـــان مــــن (7)( وهــــو يتجهـــز للهجــــرة الـــى المدينــــة المحرضـــين علـــى قتــــل رســـول اهلل )
, وكــان مــن المطعمــين يــوم بــدر (8)( وأصــحابه ال يــوم بــدر ضــد النبــي )المحرضــين للقتــ

, فُقتــل يــوم بــدر كــافرًا واشــترك فــي قتلــه معــاذ بــن عفــراء ومعــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح (9)
 .(10)األنصاريان )رضي اهلل عنهما(

أمـُه مـن ِكنـدة, ُقِتـل يـوم بـدٍر  األسود بن عبد األسد بن هوالل بون عبوداه بون مخوزوم: .3
افرًا, وكــان قــد أقســم ليكِســرنَّ حــوض مــاء المســلمين, فزدركــه حمــزة بــن عبــد المطلــب وهــو كــ

 .(11)يكسرا, فضربه بالسيف فاختلط دمه بالماء 

                                                 

 .42/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
 .173/ 10( البالذري, أنساب األشراف  2)
 .148( ابن دريد, االشتقاق  3)
( لنبي )( باب دعاء ا7( البدر العيني, عمدة القاري في شرح صحيح البخاري  كتاب المغازي, )4)

 .84/ 17على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهالكهم, 
( ابن معين, يحيى المري الغطفاني البغدادي, تاريخ يحيى بن معين, تحقيق  عبد اهلل أحمد حسن, 5)

 .46 -45/ 1بيروت, دار القلم, د. ت  
؛ السخاوي, التحفة اللطيفة  110-109/ 1؛ ابن سعد, الطبقات  90 -88/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
1 /13. 
 .31/ 2( تاريخ الطبري  7)
 .227/ 2( ابن هشام, السيرة  8)
( باب طرح جيف المشركين في البئر وال يؤخذ لهم 21( صحيح البخاري  كتاب الجزية والموادعة, )9)

 .288/ 2, 3185ثمن, رقم الحديث  
 .337( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
 .21/ 10سير الطبري  ( تف11)
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 -وقيل  ابـو قـيس بـن الوليـد, ُأمـه ُحنتمـة بنـت شـيطان:  (1). قيب بن الوليد بن الم يرب 4
, وقـد كـان ممـن أسـلم (2)نانـة واسمه عبد اهلل بن عمرو من بني الحارث بن عبد مناة مـن كِ 

إََ  َْقَدددولَ  }, وفـــيهم نـــزل قولـــه تعـــالى  (3)فـــي مكـــة, ثـــم ُفـــِتن وخـــرج مـــع المشـــركين يـــوم بـــدر 

إَنَّ  }   (5)وقولـــه تعـــالى  (4){ِي اعنْددداف قَونْ رِْيَّدددر َرْ ف ددد  قَلَدددومٍََمْ َْدددَْاٌ َْدددََّ هْ عيَددداء  د َدددنعٍعمْ  

ظَداي ا   ضَن فَب ددٍَمْ قَددايَوِ ف دديمْ  َنْدتَمْ قَددايَوِ  َنَّددا َعبْتَ  ددعْف  ْ ف د  ِي ددأَ ْاَ قَددايَوِ ضَيَددمْ     ِيَّدر َرْ مَوْفَّدداهعمع ِي اْلَاَ كَددلَ 

       ِ َعرِ ف يٍْدا َفأَريَك د ْ َْدأ ْرِهعمْ جٍْْدنَّمع ْرسْداءَْْ َْص دَك . قتلـه حمـزة بـن عبـد (6) { مَكَْر َضْ اع ِيلَّه  ْرِس ْعًل فَتٍَْداَج
 .(7)ن أبي طالب )رضي اهلل عنهما( المطلب, وقيل  علي ب

أمه أم عثمان بنت عبد اهلل بن عمـر بـن مخـزوم, ُقتـل . أبو قيب بن الفاكع بن الم يرب: 5
. قتلـه علـي (9). وكان ممن أسـلم وافتُـِتن فـي دينـه, وُأصـيب فـي بـدٍر كـافرًا (8)يوم بدر كافرًا 

 . (10) ()وقيل  عمار بن ياسر (بن أبي طالب )
كـان مــن افضـل فتيــان قـريش جمــااًل وشـعرًا, ُأمــُه ُحنتمــة ن الوليوود بوون الم يوورب: . عموارب بوو6

, وممن عرضته قـريش (11)بنت عبد اهلل بن عمرو من بني الحارث بن عبد مناة من ِكنانة 
لقتلـه مـن قبـل قـريش فـي قصـة  (بي طالب التخاذا كولـٍد لـه, والتخلـي عـن النبـي )على أَ 

                                                 

 .322( المصعب الزبيري, نسب قريش  1)
 .21/ 10( تفسير الطبري, 2)
 .49( سورة االنفال  اآلية 3)
 .530/ 1( تفسير ابن كثير  4)
 .97( سورة النساء  اآلية 5)
 .261 -260/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
 .317( المصعب الزبيري  7)
 .21/ 10سير الطبري  ؛ تف209/ 2( ابن هشام, السيرة  8)
 .261/ 2( ابن هشام, السيرة  9)
 .322( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
؛ العامري, عماد الدين يحيى بن أبي بكر, بهجة المحافل وبغية 170/ 1( ابن هشام, السيرة  11)

, دار األماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل, بشرح  جمال الدين محمد األشخر اليمني, بيروت
 .77/ 1صادر, د. ت  
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عمـــرو بـــن العـــاص فـــي مفاوضـــة النجاشـــي إلرجـــاع . وكـــان ممـــن ذهـــب مـــع (1)مشـــهورة 
علـــى الـــرغم مـــن وجـــود روايـــة اخـــرى تقـــول بـــذهاب عبـــداهلل بـــن أبـــي ربيعـــة  (2)المهـــاجرين 

 .(4). وقد توفي كافرًا (3)المخزومي, مع عمرو بن العاص 
ُأُمـه ُأم حذيفـة بنـت : (6)بن الم يرب المخزوموي  -ُمهشِّم – (5). أبو ُأمية بن أبي حذيفة 7

, قتلـه علـي بـن (7)بن عبداهلل بن عمر بن مخزوم, ُأسر يوم بـدر, وُقتـل يـوم ُأحـد كـافرًا  أسد
 .(8) (أبي طالب )

ُأُمـه مـن ثقيـف, ُقتـل : (10)بون الم يورب المخزوموي  -حذيفة – (9). مسعود بن أبي ُأمية 8
 .(12) (, قتله علي بن أبي طالب )(11)يوم ُأحد كافرًا 

, (13)ُأُمـه مـن ثقيـف, ُقتـل يـوم ُأحـد كـافرًا لم يورب المخزوموي: . هشام بون أبوي ُأميوة بون ا9
 .(14)قتله ُقزمان 

ُأُمـه كريمــة بنـت صـيفي بـن أســد بـن عبـد الُعـزى بــن . ععموان بون عبووداه بون الم يورب: 10
( يــوم نخلــة بســرية كــان يقودهــا عبــد اهلل بــن , ُأســر مــن قبــل اصــحاب النبــي )(15)قصــي

 .(1), فرجع الى مكة ومات بها كافرًا (, وُأِسر ايضًا يوم بدرجحش )
                                                 

 .322( المصعب الزبيري, نسب قريش  1)
 .216/ 1( ابن هشام, السيرة  2)
 .322؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  520/ 8( ابن سعد, الطبقات  3)
 .315( المصعب الزبيري, نسب قريش 4)
 .85( ابن الكلبي, جمهرة النسب  5)
 .315( المصعب الزبيري, نسب قريش  6)
 .69/ 3ابن هشام, السيرة   (7)
 .316( المصعب الزبيري, نسب قريش  8)
 .86( ابن الكلبي, جمهرة النسب  9)
 .316( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
 .260/ 2( ابن هشام, السيرة  11)
 .316( المصعب الزبيري, نسب قريش  12)
 .69/ 3( ابن هشام, السيرة  13)
 .317( المصعب الزبيري, نسب قريش  14)
 .181, 265, 180/ 2( ابن هشام, السيرة  15)
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, (2)ُأُمــه كريمــة بنــت صــيفي بــن أســد بــن عبــد الُعــزى . نوفوول بوون عبووداه بوون الم يوورب: 11
ــة  . وكــان قــد (4), وقتــل يــوم الخنــدق كــافرًا (3)أفلــت مــن ســرية عبــد اهلل بــن جحــش يــوم نخل

 .(5)اقتحم الخندق, فتوَّرط فيه, فُقتل 
بــن عائــذ بــن عبــداهلل بــن عمــر بــن  -وأســمُه صــيفي -الســائبوُذكــر أن الســائب بــن أبــي  

مخــزوم, ُأُمــه زينــب بنــت عمــرو بــن عثمــان بــن عبــداهلل بــن عمــر بــن مخــزوم, قتــل يــوم بــدر 
 .(8)ولكن أرجح الروايات وأصحها تؤكد إسالمه  (7)( , قتله الزبير بن العوام )(6)كافرًا 
ُأُمـه  عائذ بون عموران بون مخوزوم: ي وقيل جابر بن السائ  بن عويمر بن(9). حاج  12

, قتلـه (10)ريطة بنت وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران بـن مخـزوم, ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا 
 .(11) (علي بن أبي طالب )

ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا, قتلــه النعمــان بــن . عووويمر بوون السووائ  بوون عووويمر المخزومووي: 13
 .(12) () مالك األنصاري

                                                                                                                         

 .317( المصعب الزبيري, نسب قريش  1)
 .180/ 2( ابن هشام, السيرة  2)
 .317( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 .159/ 3( ابن هشام, السيرة  4)
 .333( المصعب الزبيري  5)
 .261/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
مد بن يزيد القزويني, سنن ابن ماجه, تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي, ( ابن ماجه, أبو عبد اهلل مح7)

/ 2, 2287( باب الشركة والُمضاربة, رقم الحديث  63بيروت, دار الفكر, د. ت  كتاب التجارات, )
؛ فيما 61/ 2؛ نجد أن ابن هشام  يذكر ان مقتله على يد الزبير, ذكرها غير ابن اسحاق, السيرة  768

 .522/ 8  أن السائب أسلم فحسن إسالمه, الطبقات  يذكر ابن سعد
 .261/ 2( ابن هشام, السيرة  8)
 .343( المصعب الزبيري, نسب قريش  9)
 .261/ 2( ابن هشام, السيرة  10)
 .261/ 2( ابن هشام, السيرة  11)
 .174 -173/ 10( البالذري, أنساب األشراف  12)
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. أُمـه (1)أخو أبي جهل المخزومي, ُقتل يوم بدر كـافرًا م يرب: . العاص بن هشام بن ال14
 .(2)( الشفاء بنت عبد قيس بن عدي من بني سهم, قتله عمر بن الخطاب )

ُأُمـه هنـد بنـت خالـد بـن . رفاعة بن ُأمية بن عائذ بون عبوداه بون عمور بون مخوزوم: 15 
قتلــه ســعد بــن الربيــع األنصــاري  .(3)عبــد منــاف مــن بنــي تــيم بــن ُمــرة, ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا 

( )(4). 
ويكنــى أبــا الســائب المخزومــي, ُقتـل يــوم بــدر كــافرًا, قتلــه . صوويفي بوون ُأميووة بوون عائووذ: 16

 .(5)( عبد الرحمن بن عوف )
  ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا, قتلــه أبــو ُأســيد الســاعدي . ُزهيوور بوون ُأميووة بوون عائووذ المخزومووي17

 .(6)(األنصاري )
 .(7)  ُأُمه من أهل اليمن, ُقتل يوم بدر كافرًا ُأمية بن عائذ المخزومي. ُرفيع بن 18
ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا, قتلــه معــن بــن عــدي بــن  . المنووذر بوون ُأميووة بوون عائووذ المخزومووي:19

 .(8)( الجد بن العجالن األنصاري )
 (.قتله سعد بن أبي وقاص ) . حذيفة بن أبي حذيفة بن الم يرب:20
 (.قتله ُصهيب بن سنان ) ي حذيفة بن الم يرب:. هشام بن أب21
مات في الطريق من جراحة جرُحه إياها حمـزة بـن عبـد  . عائذ بن السائ  بن عويمر:22

 . (9)( يوم بدر المطلب )

                                                 

 .302 -301( المصعب الزبيري, نسب قريش  1)
 .333( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 . 213/ 10( البالذري, أنساب األشراف  3)
 .213 -212/ 10( البالذري, أنساب األشراف  4)
 .213/ 10( البالذري, أنساب األشراف  5)
 .333( المصعب, نسب قريش  6)
 .261/ 2( ابن هشام, السيرة  7)
 .264 -263/ 2( ابن هشام, السيرة  8)
 .143م, جمهرة انساب العرب  ( ابن حز 9)
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وكـان بنـو مخـزوم, قـد ألبسـوا درع أبـي . عبداه بن المنذر بن أبي رفاعة المخزوموي: 23
 .(1)( يوم بدر كافرًا علي بن أبي طالب ) جهل, لُيخفوا مكان أبي جهل, فقتله

 .(3)توفي كافرًا ي (2). سفيان بن عبد األسد المخزومي: ُأُمع من ِكندب 24
كـــان مـــن فرســـان قـــريش  . ُهبيووورب بووون أبوووي وهووو  بووون عمووورو بووون عائوووذ المخزوموووي:25

, ُأُمــه ماريــة بنــت (4)وشــعرائهم, وكانــت عنــدا أم هــاني بنــت أبــي طالــب )رضــي اهلل عنهــا( 
 .(6), هرب يوم فتح مكة الى نجران باليمن فمات كافرًا هناك (5)ُقرط بن سلمة أبن ُقشير 

 ك. بنو عدي بن كع  بن لؤي:
. ُسووراقة بوون المعتموور بوون أنووب بوون أذا  بوون ريوواح بوون عبوود اه بوون قوورل بوون ِرزا  بوون 1

ثمـة . فضـال عـن ذلـك مـا ذكـرا المصـعب الزبيـري بمـوت أبـي ح(7)تـوفي بمكـة كـافرًا عدي: 
وهــذا الروايـة ال صــحة  (8)بـن حذيفـة بــن غـانم العــدوي علـى الكفــر قبـل الهجـرة الــى المدينـة 

 .(9)لها ألنه أسلم يوم فتح مكة
 ل. بنو سهم بن عمرو بن ُهصيص بن كع  بن لؤي:

وُأُمـه سـلمى البلويـة مـن قضـاعة, وكـان . العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم: 1
 , وفيـــه (11)( المســـتهزئين الـــذين أوهـــروا عـــداوتهم للنبـــي ) . ومـــن(10)مــن أشـــراف قـــريش 

( ضَطَّلَد ْ ِي ََيْدَْ ضَ َ ِمَّخَدرَ    77ضَفََْضََْْْ ِيَّر ي  َفََْ مَآََْام نْا رْقَالَ يَأَرمَيْرَّ َْايًا رْرْيَعَِ ) }. قوله تعـالى  (12)نزل 
                                                 

 .337( المصعب, نسب قريش  1)
 .151/ 6( ابن حجر, االصابة  2)
 .344( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 .130( ابن الكلبي, جمهرة النسب  4)
 .344( المصعب الزبيري, نسب قريش  5)
 .474/ 10( البالذري, أنساب األشراف  6)
 .368( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
 .526/ 8( ابن سعد, الطبقات  8)
 .408( المصعب الزبيري, نسب قريش  9)
 .124/ 1؛ البالذري, انساب االشراف  42/ 2( بن هشام, السيرة  10)
 .53/ 2, 2091( باب القين والحداد, رقم الحديث  29( صحيح البخاري  كتاب البيوع, )11)
 .78 -77( ( سورة مريم  اآلية 12)
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. تــوفي بــاألبواء (3) {ن كَ ْ هعددوْ ِي ددأَمْتََع إَنَّ شْددا }  (2)وقولــه تعــالى  (1) {   نْددعْ ِيددََّحْاْرَ  ٍْْددعَِ
. بعـد أن أصـابته شـوكة فـي أخمـص (5). في السنة األولى من الهجـرة (4)بين مكة والمدينة 

 .(6)قدمه, فقتلته
وُأُمـه اروى بنـت ُعميلـة بـن  . ُمنبع بن الحجاج بن عامر بن ُحذيفوة بون سوعد بون سوهم:2

, (8), ومـن الـذين أوهـروا العـداء لإلسـالم (7)ريش السباق أبن عبد الدار, كان من أشـراف قـ
 .(10)( , قتله أبو اليسر األنصاري )(9)ومن المطعمين يوم بدر, وُقتل فيها كافرًا 

ُأُمه أروى بنـت ُعميلـة بـن السـباق بـن عبـد الـدار,  . ُنبيع بن الحجاج بن عامر السهمي:3
, (12)العـداء للـدعوة اإلسـالمية , من الذين أوهـروا (11)كان من أشراف قريش ومن شعرائها 

, اشــترك فــي قتلــه حمــزة بــن عبــد المطلــب, (13)ومــن المطعمــين يــوم بــدر, وُقتــل فيهــا كــافرًا 
 , (14)وسعد بن ابي وقاص )رضي اهلل عنهما( 

                                                 

 .564/ 4كثير  ( تفسير ابن 1)
 .3( سورة الكوثر  اآلية 2)
 .408( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 .353/ 1( الديار بكري, تاريخ الخميس  4)
 .42/ 2( ابن هشام, السيرة  5)
 .404 -403( المصعب الزبيري, نسب قريش  6)
 .161( ابن حبيب, المحبر 7)
كتاب المغازي, تحقيق  مارسدن جونس, الطبعة ( الواقدي, أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن واقد, 8)

 .404 -403؛ المصعب الزبيري  151, 144/ 1ه  1409م/ 1989الثالثة, بيروت, دار األعلمي, 
 .262/ 2؛ ابن هشام, السيرة  151/ 1( الواقدي, المغازي  9)
 .404-403( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
 .160( ابن حبيب, المحبر  11)
 .404 -403؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  152 -151, 144/ 1, المغازي  ( الواقدي12)
 .262/ 2( ابن هشام, السيرة  13)
 .404 ( المصعب الزبيري, نسب قريش 14)
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ُأُمـه أروى بنـت العـاص بـن وائـل السـهمي, ُقتـل  . العاص بن ُمنبع بن الحجاج السهمي:4
  .(2)( أبي طالب ) قتله علي بن (1)يوم بدر كافرًا 

ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا, وال  . عامر بن أبي عوف بن صبيرب بون سوعيد بون سوعد بون سوهم:5
 .(3) (عِقب له, قتله عبداهلل بن سلمة العجالني )

, قتلــه أبــو اليســر (4)ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا  . عاصووم بوون أبووي عوووف بوون صووبيرب السووهمي:6
 .(5)( األنصاري )

ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا  بون قويب بون ُحذاقوة بون سوعد بون سوهم: (7)روب وقيول عو (6). فروب 7
 .(9). ُأُمه ابنة ُأهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب (8)
ابـن الغيطلـة وهـي ُأُمـه بنـت مالـك بـن  . الحارث بن قويب بون عودي بون سوعد بون سوهم:8

ن, كلمـا , وصاحب أوثـا(10)الحارث أبن عمرو بن الصعق من كنانة, كان من المستهزئين 
, فنــزل فيــه (11)مــر بحجــٍر إتخــذا إلهــًا, فــإذا وجــد حجــرًا أحســن منــه, عبــدُا وتــرك مــن ســبقه 

. وبقي على دين الكفر حتى مـات علـى ذلـك (12) {ضَفََْضََْْْ َْرَ ِمَّخَرَ إَيٍَْهع هْوِْهع  }قوله تعالى 
(13). 

                                                 

 .262/ 2؛ ابن هشام, السيرة  152/ 1( الواقدي, المغازي  1)
أنساب األشراف   ؛ البالذري,408؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  264/ 2( ابن هشام, السيرة  2)

10 /275. 
 .275/ 10؛ البالذري؛ أنساب األشراف  262/ 2( ابن هشام, السيرة  3)
 .262/ 2( ابن هشام, السيرة  4)
 .405( المصعب الزبيري, نسب قريش  5)
 .107( ابن الكلبي, جمهرة النسب  6)
 .405؛ المصعب الزبيري  107( ابن الكلبي, جمهرة النسب  7)
 .405زبيري, نسب قريش  ( المصعب ال8)
 .401( المصعب الزبيري, نسب قريش  9)
 .131/ 16؛ تفسير القرطبي  101( ابن الكلبي, جمهرة النسب  10)
 .23( سورة الجاثية  اآلية 11)
 .96/ 1( ابن سعد, الطبقات  12)
 .262/ 2؛ ابن هشام, السيرة  152/ 1( الواقدي, المغازي  13)
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بـن أبـي طالـب  ُقتل يوم بـدر كـافرًا, قتلـه علـي . أبو العاص بن قيب بن عدي السهمي:9
( وقيل )(1)( النعمان بن مالك األنصاري , )(2). 

ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا, قتلـه صـهيب بـن سـنان  . الحوارث بون ُمنبوع بون الحجواج السوهمي:10
()(3). 

. (4)ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا  . أبووو العوواص او العوواص بوون قوويب بوون عبوود قوويب السووهمي:11
. علمــًا (5)يس السـهمي, فـيمن ُقتــل ببـدر كـافرًا ونجـد مـن زعـم أن الحجــاج بـن الحـارث بــن قـ

بزن عددًا من المصادر نفت ذلك وأكدت أنه من مهاجرة الحبشة, ومـن أصـحاب رسـول اهلل 
( )(6) . 

 م. بنو ُجمح بن عمرو بن ُهصيص بن كع  بن لؤي:
وُأُمــه صــفية بنــت أســد بــن عمــرو بــن  . ُأميووة بوون خلووف بوون وهوو  بوون ُحذافووة بوون ُجمووح:1

, وكــان ممــن وصــلت إليــه الرئاســة والشــرف فــي (7)الج بــن أبــي ســلمة الثقفــي خلــف بــن عــ
, ُقتــل (9)( والمســلمين, ومــن المطعمــين يــوم بــدر , ومــن أشــد المعــادين للنبــي )(8)قــريش 

. (10)( واشــترك معــه فــي قتلــِه رجــاٌل مــن األنصــار يــوم بــدر كــافرًا, قتلــه بــالل بــن ربــاح )
 .(11)( بيب بن إساف )معاذ بن عفراء, وخارجة بن زيد, وخ

                                                 

 .2/262( ابن هشام, السيرة  1)
 .2/262( ابن هشام, السيرة  2)
 .275/ 10؛ البالذري؛ أنساب األشراف  102 -101( ابن الكلبي, جمهرة النسب  3)
 .123( ابن دريد, اإلشتقاق  4)
 .31-2/30؛ ابن حجر, اإلصابة  1/35؛ ابن عبد البر, االستيعاب  418/ 4( ابن سعد, الطبقات  5)
 .387( المصعب, نسب قريش  6)
 .332بيب, المنمق  ( ابن ح7)
 .124/ 1( البالذري, أنساب األشراف  8)
( باب اذا وكل مسلم حربيًا في دار الحرب او في دار اإلسالم 2( صحيح البخاري  كتاب الوكالة, )9)

 .66/ 2, 2301َجاَز, رقم الحديث  
 .262/ 2( ابن هشام, السيرة  10)
 .387( المصعب, نسب قريش  11)
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, (1)ُأُمـه خلـدة بنـت وهـب بـن أسـيد بـن عمـرو الثقفـي  . أُبي بن خلف بن وه  الجمحوي:2
( يـوم ُأحـد ليقتلـه, فرمـاا النبـي (, ودنـا مـن النبـي )وكان من أشد الناس عـداوة للنبـي )

( ٍبحربة )(2)ن مكـة , فزصابت ترقوته فمات على إثرها مقتواًل بُمر الوهران علـى أميـال مـ
(3). 
, وكــان ممــن (4)ُأُمــه ســلمى بنــت عــوف مــن تمــيم  . علووي بوون ُأميووة بوون خلووف الُجمحووي:3

 .(6)( , ُقتل بوم بدر كافرًا, قتله عمار بن ياسر )(5)أسلم وُفتن بدينه بمكة 

                                                 

 .251/ 10ألشراف  ( البالذري, أنساب ا1)
 .387( المصعب الزبيري, نسب قريش  2)
 .387( المصعب الزبيري, نسب قريش  3)
 .21/ 10( تفسير الطبري  4)
 .262/ 2( ابن هشام, السيرة  5)
 .262/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
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ُأُمـه وقيل: أنيب بن ُمعير بن لوذان بن ربيعة بن سوعد بون ُجموح:  (1). أوب بن ُمعير 4
( وقيـل  اشـتركا فـي قتلـه قتلـه علـي بـن أبـي طالـب ) ي(2)يـوم بـدر كـافرًا من ُخزاعة, ُقتل 

 .(3)( (, وعثمان بن موعون )الُحصين بن الحارث بن المطلب )
أبــو عــزة الُجمحــي الشــاعر, وكــان  . عموورو بوون عبووداه بوون ُعميوور بوون وهوو  بوون ُحذافووة:5

ضــدا, فزســرا يــوم ُأحــد, ( أن ال يؤلــب أحــدًا ( أطلقــه يــوم بــدر وعاهــد النبــي )النبــي )
 .(4)( صبرًا فقتله رسول اهلل )

, وهــو الــذي قــال لمــا نــزل قولــه (5)أبــو اأُلشــدين  . كلوودب بوون أسوويد بوون خلووف الُجمحووي:6
لقــريش أنــا أكفــيكم مــن خزنــة جهــنم ســبعة عشــر, وتتولــون  (6) { ْلَيٍْْددا م بْددعْلَ  ْ ْددَْ   }تعــالى  

القــوة, أنــه يقــف علــى جلــد البقــرة, فيجاذبــه عشــرة أنــتم البــاقي, إعجابــًا بقوتــه وكــان بلــ  مــن 
 .(8). مات كافرًا (7)رجال, لينتزعوا من تحت قدميه فيتمزق الجلد وال يتزحزح 

 ن. بنو عامر بن لؤي:
. عمرو بن عبُدوّد بن أبي قيب بن عبدود بن نصر بن مالوك بون حسول بون عوامر بون 1

, فـارس قـريش يـوم الخنـدق, (9)زوم ُأُمه صفية بنت قيس بن عبـداهلل بـن عمـر بـن مخـ لؤي:
وأحـد رجالهـا المشـهورين بالشـجاعة والقـوة, علـى الـرغم مـن ِكبـر سـنِه, عبـر الخنـدق, فبــارزا 

 .(10)( فقتله علي بن أبي طالب )
                                                 

عبد  ؛ ابن األثير, ابو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن2/262( ابن هشام, السيرة  1)
الكريم الشيباني, ُأسد الغابة في معرفة الصحابة, تحقيق  عادل أحمد الرفاعي, الطبعة األولى, بيروت, 

 .293/ 6ه  1417م/ 1996دار إحياء التراث العربي, 
 .8/530( ابن سعد, الطبقات  2)
 .262/ 2( ابن هشام, السيرة  3)
 .265/ 10انساب االشراف  ؛ البالذري, 398 -397( المصعب الزبيري, نسب قريش  4)
 .253/ 10(.البالذري, انساب االشراف  5)
 .96( ابن الكلبي, جمهرة النسب  6)
 .30( سورة المدثر  اآلية 7)
 .446/ 4( تفسير ابن كثير  8)
 161( ابن حزم, جمهرة أنساب العرب  9)
 .423 -422( المصعب الزبيري, نسب قريش  10)
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 . أبو رهوم بون عبود العوزث بون أبوي قويب مون بنوي مالوك بون حسول بون عوامر بون لوؤي:2
( بعـد فراغـِه مـن عمـرة , فتزوجهـا النبـي )فتـوفي عنهـا تزوج ميمونة بنت الحـارث الهالليـة

, ولعله مـات كـافرًا (1)القضية سنة سبع للهجرة في منطقة سِرف على عشرة أميال من مكة 
 .(2)بمكة, ألننا لم نجد له ذكرًا بين الصحابة 

 (.ُقتل يوم ُأحد كافرًا, قتله ُقزمان, وقيل  عبداهلل بن مسعود ) .عبيدب بن جابر:3
(, حليـف بنـي ُزهـرة بـن قتله ابو ُبصير الثقفي ) من بني عامر بن لؤي:. رجل مشرك 4

كالب, بعد صلح الحديبية, عندما أراد إرجاعـه الـى قـريش بعـد هروبـه إلـى المدينـة المنـورة, 
 في قصة مشهورة.

 .(3)( يوم الخندق قتله علي بن أبي طالب ) . ِحسل بن عمرو بن عبدود العامري:5
بــن وهــب بــن عمــرو بــن حجيــر بــن عبــد  -وهــو عمــرو -الظوور . شوويبة بوون مالووك بوون 6

 .(4)معيص من بني عامر بن لؤي  ُقتل يوم ُأحد كافرًا, قتله ُقزمان 
. ِحبوان بوون أبوي قوويب بون علقمووة بون عبوود منواف بوون الحوارث بوون منقوذ بوون عمورو بوون 7

لـذي , ابـن الِعرقـة ا(5)ُأُمـه هنـد بنـت الحصـين بـن حمـام الُمـري  معيص بن عامر بون لوؤي:
, وقال  خـذها وأنـا ابـن الِعرقـة, وهـي ُأم (6)( يوم الخندق رمى سعد بن معاذ األنصاري )

ــرق اهلل وجهـك فـي النــار (7)عبـد منـاف ُسـميت بهــذا االسـم لطيـب عرقهــا  , فقـال لـه سـعد  عَّ
 .(1), ولم أجد ما ُيشير إلى إسالمه, ولعله مات كافرًا (8)

                                                 

 .15/ 11البالذري, أنساب األشراف  ؛ 283/ 2( ابن سعد, الطبقات  1)
 .127 -126/ 8؛ ابن حجر, اإلصابة  311/ 8( ابن سعد, الطبقات  2)
؛ ابن عبد البر, 540 -534/ 8؛ 422 -421/ 4؛ 217 -215/ 3( ابن سعد, الطبقات  3)

 .143 -141/ 7؛ ابن حجر, اإلصابة  1660 -1659/ 4االستيعاب  
 .159, 211 -210, 69/ 3( ابن هشام, السيرة  4)
 .433؛ المصعب الزبيري, نسب قريش  69/ 3( ابن هشام, السيرة  5)
 .439( المصعب الزبيري, نسب قريش  6)
( من األحزاب ومخرجه إلى بني ُقريوة ( باب مرجع النبي )32( صحيح البخاري  كتاب المغازي, )7)

 .46/ 3, 4122ومحاصرته إياهم, رقم الحديث  
 .26 -25/ 11اب األشراف  ( البالذري. أنس8)
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ور  مون8 : ()بنوي عوامر بون لوؤي ُأم مصوع  بون عميور  . ُخناُب بنت مالوك بون الُمضِّ
لمــا علمــت بإســـالمه حبســته وقومــه حتـــى خــرج الـــى الحبشــة فــي الهجـــرة األولــى, وحاولـــت 

, (3), وكانت من النسوة الالتي خرجت مـع المشـركين يـوم ُأحـد (2)إجبارا على ترك اإلسالم 
 ر. ولم أجد لها ذكرًا بين الصحابيات, وعلى األرجح هلكت على دين الكف

زوج أبـي بكـر الصـديق  . ُقتيلة بنت عبد الُعزث بن عبد أسوعد مون بنوي عوامر بون لوؤي:9
 . (5), بقيت على دين الشرك, واألكثر أنها ماتت مشركة (4)( }وأم أسماء بنت أبي بكر )

 ص. بنو تيم بن غال  بن لؤي:
درم بون . هالل بن عبد اه بن عبد منواف بون أسوعد بون جوابر بون كبيور بون تويم بون األ1

( بقتلــه يـوم فــتح مكـة, ُفقتــل , وهـو الــذي أمـر رسـول اهلل )(6)يقــال لـه  ابـن خطــل  غالو :
. وكـان قـد أسـلم وارتـد عـن اإلسـالم, ولـه قينتـان كانتـا تغنيـان (7)وهو متعلـق بزسـتار الكعبـة 

(, وقيـــل  ( فُقِتلـــت إحـــداهما, وُقِتـــل هـــو علـــى يـــد أبـــي بـــرزة األســـلمي )بهجـــاء النبـــي )
 .(8)( ( وقيل  سعيد بن ُحريث المخزومي )ن ياسر)عمار ب

 ض. بنو ِفهر بن النضر بن ِكنانة:

                                                                                                                         

( ابو عوانة, يعقوب بن إسحاق االسفرائني, مسند أبي عوانة, بيروت, دار المعرفة, د. ت  كتاب 1)
( باب بيان اإلباحة لإلمام إذا أنزل اإلمام على حكمه أن يرد فيهم الحكم إلى غيرا فإذا حكم 22الجهاد, )

 .262/ 4, 6712فيهم امضى اإلمام فيهم, رقم الحديث  
 .540-534/ 8؛ 422 -421/ 4( ابن سعد, الطبقات  2)
 .64, 62/ 3( ابن سعد, الطبقات  3)
 .17/ 3( ابن هشام, السيرة  4)
 .90/ 3( ابن سعد, الطبقات  5)
( السيوطي, أبو الفضل عبد الرحمن أبي بكر, الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج, تحقيق  أبو 6)

 .76/ 3, 1003ه  رقم الحديث  1416م/ 1996, دار ابن عفان, إسحاق الحويني األثري, الخبر
 .41/ 11؛ البالذري, أنساب األشراف  440 -439( المصعب الزبيري, نسب قريش  7)
( ابن ِحبان, صحيح ابن حبان, تحقيق  شعيب األرنؤوط, الطبعة الثانية, بيروت, مؤسسة الرسالة, 8)

( ن ابن خطل ُقتل في ذلك اليوم لما أمر المصطفى )ه  كتاب الحج, ذكر البيان بز1414م/ 1993
 .37/ 9, 3721بقتله, باب فضل مكة, رقم الحديث  
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وهـو  . نافع بن عبد قيب بن لقيل بن عامر بن أمية بون الظور  بون الحوارث بون ِفهور:1
, واختلفـت الروايـات (1)(الذي كان مع هبَّار بن األسود يوم نخس بزينب بنت رسول اهلل )

. فيمـا نجـد أن (2)كد إسالم ابنه عقبـة بـن نـافع وال يشـير إلـى إسـالمه بإسالمه فهناك من يؤ 
, (3)ابــن حجــر العســقالني يؤكــد إســالمه ومشــاركته مــع عمــرو بــن العــاص فــي فــتح مصــر 

نمــا كــان  وأرجــُح القــول الــذي يشــير إلــى موتــه مشــركًا, ألننــا لــم نجــد لــه َأيَّ ذكــر أو دور, وا 
(, كان قـد أهـدر , فضاًل عن ذلك نجد أن النبي )(الذكر ألبنِه عقبة بن نافع الفهري )

( فجاء مسلمًا يـوم فـتح مكـة فعفـا عنـه دم هبَّار بن االسود لنخسه زينب بنت رسول اهلل )
( )(4) ( وال ذكــر لنــافع بــن عبــد قــيس فــيمن أهــدر دمهــم رســول اهلل )(5) فضــاًل عــن .

قالني روايـة منفـردة وشـاذة, ذلك من خالل استقراء المصـادر نجـد أن روايـة ابـن حجـر العسـ
عن بقية الروايات التي لم ُتشر الى إسالم نافع بن عبد قيس الفهـري, أو كونـه مـن صـحابة 

 (.رسول اهلل )
ــأَ        ا مــا يتعلــق بمقتــل عبــداهلل بــن الجــراح الفهــري مشــركًا, فــي غــزوة بــدر علــى يــد ابنــه مَّ

عبــداهلل بــن الجــراح الفهـــري  نَّ ألَ  ؛, فروايـــة مســتبعدة(6)( أبــي عبيــدة عــامر بــن الجــراح )
 . (7)توفي قبل اإلسالم 

مــن خــالل كــل مــا ذكرنــاا اســتثارنا ســؤاٌل, أكــان كــل هــؤالء, مشــركي قــريش, أم أغفلــت     
المصــادر بتنوعهــا عــن ذكــر رجــاالت مــن قــريش مــاتوا علــى الكفــرل, ولعــل مــا جعلنــا نقــول 

(, فــتح مكــة الــى رســول اهلل )( جــاءت بزبنيهــا يــوم >ذلــك, إن عاتكــة بنــت أبــي وقــاص )
. الســؤال هنــا أن (8)فوضــعه فــي حجـرا  -عمـرو بــن عتبــة بـن نوفــل القرشـي -فزخـذ أحــدهما

                                                 

 .42 -41/ 11( البالذري, أنساب األشراف  1)
 .1491 -1489/ 4؛ 1075/ 3؛ ابن عبد البر, االستيعاب  542/ 8( ابن سعد, الطبقات  2)
 409/ 6( ابن حجر, اإلصابة  3)
 .508/ 8لطبقات  ( ابن سعد, ا4)
 .35 -34/ 4( ابن هشام, السيرة  5)
 .328/ 4؛ تفسير ابن كثير  232/ 17( تفسير القرطبي  6)
 .232/ 17؛ تفسير القرطبي  25/ 3( ابن االثير, ُأسد الغابة  7)
 .68/ 5( ابن حجر, اإلصابة  8)
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, لم أجـد لـه ذكـرًا بـين الصـحابة (1)عتبة بن نوفل القرشي أو مالك بن عتبة القرشي الُزهري 
 . فلعله مات على الشرك. (2)

 المشركين من حلفاء قريش ومواليهم
 بد شمب بن عبد مناف:حلفاء بني ع . أ

بون سولمب بون أكبور مون حضورموت مون  -عبوداه بون ِضوماد -عمرو بن الحضورمي .1
, (4)وقيــل عبــداهلل بــن عَّبــاد, وقيــل مالــك بــن عبــاد, مــن الصــدف مــن ِكنــدة : (3)الوويمن 

وُأمهــا عاتكــة بنــت وهــب ي (أختــه الصــعبة بنــت الحضــرمي أم طلحــة بــن عبيــد اهلل )
بســهم  (. ُقتــل كـافرًا رمــاا واقــد بـن عبــداهلل التميمــي )(5)بـن عبــد بــن ُقصـي بــن كــالب

ُعرفـت .(6) (فقتله, في ركٍب من المهاجرين بسرية كان يقودها عبـد اهلل بـن جحـش )
 -ُقبيــل بــدر الكبــرى -بســرية نخلــة فــي رجــب علــى رأس ســبعة عشــر شــهرًا مــن الهجــرة

 .(7)وهو بستان ابن عامر قرب مكة 

 .(قتله عمار بن ياسر ) (8)بدر كافرًا ُقتل يوم عامر بن الحضرمي:  .2

حليـــٌف  (ُقتـــل يـــوم بـــدر كـــافرًا, قتلـــه النعمـــان بـــن عصـــر )الحوووارث بووون الحضووورمي:  .3
 لألوس.

ُقتل يوم بدر كافرًا, قتله سـالم مـولى أبـي ُعمير بن ابي ُعمير مولب لبني عبد شمب:  .4
 (.حذيفة )

                                                 

 .96( ابن دريد, االشتقاق  1)
؛ ابن عبد البر, االستيعاب  544 -481/ 8؛ 454 -321/ 4؛ 222 -6/ 3( ابن سعد, الطبقات  2)
 .735 -734/ 5؛ 442 -441/ 4؛ ابن حجر, اإلصابة  1354, 1031/ 3
 .494/ 4؛ 254/ 2( ابن سعد, الطبقات  3)
؛ ابن شبة, أبو زيد عمر الُنميري البصري, تاريخ المدينة المنورة )أخبار 180/ 2( ابن هشام, السيرة  4)

ياسين سعد الدين بيان, الطبعة األولى, بيروت, دار  -تعليق وتخريج  علي محمد دندل المدينة النبوية(
 .258/ 1ه  1417م/ 1996الكتب العلمية, 

 .114/ 3( ابن سعد, الطبقات  5)
 .20/ 2؛ تاريخ الطبري  259/ 1؛ ابن شبة, تاريخ المدينة  254/ 2( ابن سعد, الطبقات  6)
 .253/ 2( ابن سعد, الطبقات  7)
 .81/ 4؛ ابن األثير, ُأسد الغابة  258/ 2( ابن هشام, السيرة  8)
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 .(1) ُقتل مع والدا كافرًا يوم بدرابن ُعمير بن أبي ُعمير:  .5

ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا, قتلـه علـي بـن أبـي عامر بن عبوداه مون بنوي أنموار بون ب ويض:  .6
 .(2)( طالب )

 من بني أنمار بن بغيُض, ُقتل يوم بدر كافرًا. وه  بن الحارث: .7

 .(3)من اليمن, ُقتل يوم بدر كافرًا عامر بن زيد:  .8

 حلفاء بني عبد الدار بن ُقصي بن كال : .  

. (ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا, قتلـه بـالل بـن ربـاح )لبني عبد الودار:  زيد بن ُمليص مولب .1
 (.  وقيل  زيد بن ُمليص, حليٌف لهم من تميم, قتله المقداد بن عمرو )

 ُقتل يوم بدر كافرًا.نبيع بن زيد بن ُمليص:  .2

 .(4)حليف لهم من قيس, ُقتل يوم بدر كافرًا ُعبيد بن س ليل:  .3

م ُأحد كافرًا, قتلـه ُقزمـان, وقيـل  علـي بـن أبـي طالـب ُقتل يو ُصؤا  غالم لهم حبشي:  .4
(( وقيل  سعد بن أبي وقاص )( وقيل  أبو ُدجانة األـنصاري ,)) (5). 

 ج. ُحلفاء بني أسد بن عبد العزث بن قصي بن كال :
 حليف لهم من اليمن, ُقتل يوم بدر كافرًا.. عقبة بن زيد: 1
 .(6)ًا ُقتل يوم بدر كافر . ُعمير مولب لهم: 2
حليٌف لهم من بني ليث بن ِكنانة, ُأمه ُمليحة بنت زهير بن أسـد, ُقتـل يـوم بـدر . ُجنادب: 3

 .(7)( كافرًا, قتله المجذر بن ذياد البلوي )
 د. حلفاء بني ُزهرب بن كال :

                                                 

 .258/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
 .259/ 2( ابن هشام, السيرة  2)
 .2/263( ابن هشام, السيرة  3)
 .2/260( ابن هشام, السيرة  4)
 .3/69( ابن هشام, السيرة  5)
 .263/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
 .34/ 2  ( تاريخ الطبري7)
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ُقتل يوم ُأحـد كـافرًا, قتلـه علـي بـن . أبو الحكم بن األخنب بن شريق بن عمرو العقفي: 1
 (.أبي طالب )

ُقتـل يـوم ُأحـد كـافرًا, الُخزاعوي:  -عمورو بون نضولة بون غبشوان -. سباع بن عبد الُعوزَّث2
 .(1) (قتله حمزة بن عبد المطلب )

 ه. حلفاء بني مخزوم بن يقظة بن ُمرب:
 .(ُقتل يوم بدر كافرًا, قتله عمار بن ياسر ). يزيد بن عبداه من تميم: 1
 (.قتله ابو ُدجانة الساعدي األنصاري ) بدر كافرًا,ُقتل يوم  . ابو مسافع األشعري:2
ُقتــل يــوم بــدر كــافرًا, قتلــه خارجــة بــن زيــد بــن أبــي زهيــر . حرملووة بوون عموورو األسوودي: 3

 .(2)( األنصاري)
 (.ُقتل يوم بدر كافرًا, قتله يزيد بن رُقيش ). عمرو بن سفيان اللائي: 4
 .(3)( , قتله أبو ُبردة بن نيَّار )ُقتل يوم بدر كافراً . جابر بن سفيان اللائي: 5
 .(5)ُقتل يوم ُأحد كافرًا, قتله ُقزمان : (4). خالد بن األعلم الُعقيلي ويقال الُخزاعي 6

 و. حلفاء بني ُجمح بن عمرو بن ُهصيص بن كع  بن لؤي:
 .(6)ُقتل يوم بدر كافرًا  . سبرب بن مالك:1

 ز. حلفاء بني عامر بن لؤي:
ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا, قتلـه علـي بـن أبـي طالـب مر من بنوي عبود القويبي . معاوية بن عا1
(( وقيل عكاشة بن محصن ,).) 
مـن بنـي كلـب بـن عـوف مـن بنـي عـامر بـن ليـث, ُقتـل يـوم بـدر كـافرًا,  . معبد بن وه :2

ياس أبنا البكير )  . )(7)( وقيل  أبو دجانة األنصاري )}قتله خالد وا 

                                                 

 .69/ 3( ابن هشام, السيرة  1)
 .2/260( ابن هشام, السيرة  2)
 .2/262( ابن هشام, السيرة  3)
 .2/265( ابن هشام, السيرة  4)
 .3/69( ابن هشام, السيرة  5)
 .264/ 2( ابن هشام, السيرة  6)
 .2/262( ابن هشام, السيرة  7)
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جاريتـا ابـن خطـل اللتـان كانتـا تغنيـان بهجـاء النبـي   بون لوؤي: ح. حلفاء بني تيم بن غال
( وهمـــا فرتنـــا وصـــاحبتها, فُقتلـــت إحـــداهما يـــوم فـــتح مكـــة, وهربـــت االخـــرى ثـــم عـــادت )

. فضاًل عن ذلك هناك حلفاء لقـريش ُقتلـوا أو مـاتوا علـى الكفـر بعيـدًا عـن ُسـوح (1)وأسلمت 
فيها, ولـم نجـد لـبعض مـنهم, ألي بطـٍن الحروب والمعارك على الرغم من مساهمة بعضهم 

 من بطون قريش كان حليفًا, ومنهم 
, شـج (3), ويقـال  ابـن قمئـة الليثـي (2)من بني الحارث بن عبد مناة . عبد اه بن قمئة: 1

(, فســلط اهلل عليــه تــيس جبــل نطحــه ( يــوم ُأحــد, فــدعا عليــه رســول اهلل )وجــه النبــي )
 .(4)حتى قتله

( يـوم بـدر بسـهم فزصـاب الذي رمى أبا سلمة بـن عبـد األسـد ) شمي:. أبو أسامة الجُ 2
. لـم اجـد فـي كتـب الطبقـات (5)عضدا, فزنتفض عليه, فمات منه فـي السـنة الرابعـة للهجـرة 

 .(7), حليٌف لبني مخزوم (6)والتراجم ما يدل على إسالمه 
, فزهلكـه اهلل علـى (كان من المستهزئين برسول اهلل ). الحارث بن اللالللة الُخزاعي: 3

 .(8)دين الكفر 
( مـــات علـــى الكفـــر. وعلـــى كـــان مـــن المـــؤذين للنبـــي ). عووودي بووون الحموووراء العقفوووي: 4

 .(9)األرجح كان حليفًا لبني زهرة, ألن من كان من ثقيف بمكة حلفاٌء لبني زهرة 
                                                 

 .35 -34/ 4( ابن هشام, السيرة  1)
, جمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن محمد, تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير ( الزيلعي2)

الكشاف للزمخشري, تحقيق  عبداهلل بن عبد الرحمن السعد, الطبعة األولى, الرياض, دار ابن خزيمة, 
 .222/ 1, 44(, رقم الحديث  231ه  سورة آل عمران, )1414

 .25/ 3( ابن هشام, السيرة  3)
 .222/ 1, 44(, رقم الحديث  231الزيلعي, تخريج األحاديث واآلثار  سورة آل عمران, )( 4)
 .223 -222/ 10( البالذري, أنساب األشراف  5)
 -1596/ 4؛ ابن عبد البر, االستيعاب  614-481/ 8؛ 506 -321/ 4( ابن سعد, الطبقات  6)

 .17 -12/ 7؛ ابن حجر, اإلصابة  1599
 .2/285رة  ( ابن هشام, السي7)
 .42 -41, 285/ 2( ابن هشام, السيرة  8)
 .210, 3/69؛ 2/46( ابن هشام, السيرة  9)
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 –ا . وكانـ(1)(, مـات علـى الكفـركان من المؤذين لرسول اهلل ). ابن األصداء الُهذلي: 5
(, ومـن النفـر الـذين يؤذونـه جـارين للنبـي ) -أي عدي بن الحمراء, وابن االصداء الهذلي

 .(2)في بيته, فيطرحان القاذورات عليه وهو يصلي 
. ولعلــه (3)( مـن قـريش ) الـذي أجـار أبـا بكـر الصـديق. ابون الدُغنوة سويد ابحوابيش: 6

 .(4)يش الُحليس بن زبَّان ه في غزوة ُأحد كان سيد األحابمات على الكفر, ألنَّ 
والــذي ورد ذكــرا فــي عمــرة الحديبيــة, كســيدًا ي (5). الُحلوويب بوون زبَّووان سوويد األحووابيش: 7

. إذ مــن خــالل اســتقراء المصــادر لــم أجــد لــه ذكــرًا بعــد ذلــك, فهــل مــات علــى (6)لألحــابيش
لقبائــل الكفــر. ولعلــه األقــرب للصــواب, ألنــه لــم يــرد ذكــرا فــي المؤلفــة قلــوبهم مــن زعمــاء ا

 . أو في كتب الطبقات والتراجم كصحابي.(7)العربية
خيـه, وكـان مكة, وذلك لقيامه لمـا سـمع بمقتـل أَ ُقتل يوم فتح . مقيب بن ُصبابة الليعي: 8

مســـلمًا علـــى يـــد أحـــد األنصـــار خطـــًز, بـــالهجرة الـــى المدينـــة فزســـلم حينهـــا, وأخـــذ الديـــة مـــن 

                                                 

 .96/ 1؛ ابن سعد, الطبقات  46/ 2( ابن هشام, السيرة  1)
 .2/46( ابن هشام, السيرة  2)
ي ؛ ابن عبد البر, الُدرر في اختصار المغازي والسير, تحقيق  شوق17/ 2( ابن هشام, السيرة  3)

؛ السهيلي, ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداهلل 57  1403ضيف, الطبعة الثانية, القاهرة, دار المعارف, 
بن أحمد, الروض األُنف في شرح السيرة النبوية ألبن هشام, تحقيق  عبد الرحمن الوكيل, الطبعة الثالثة, 

ربيع سليمان بن موسى, اإلكتفاء ؛ الكالعي, أبو ال336/ 3ه  1412بيروت, دار إحياء التراث العربي, 
بما تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة الخلفاء, تحقيق  محمد كمال الدين عز الدين علي, الطبعة 

؛ الذهبي  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان, 267/ 1ه  1417األولى, بيروت, عالم الكتب, 
بد السالم تدمري, الطبعة االولى, بيروت, دار تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم, تحقيق  عمر ع

 .318/ 1ه  1407م/ 1987الكتاب العربي, 
 .41/ 3( ابن هشام, السيرة  4)
 .41/ 3( ابن هشام, السيرة  5)
 .298 -297/ 2( ابن سعد, الطبقات  6)
 .102 -99/ 4( ابن هشام, السيرة  7)



                                                                                                          وليد مصطفى حممد صاحل                                كميَّة  –تارخييَّة  هـ( دراسة 8مشركو قريش وحلفاؤهم حتى فتح مكَّة ) 

 346 

جـع إلـى قـريش مشـركًا, قتلـه نميلـة بـن عبـد اهلل األنصاري الذي قتله, ثم عدا عليه فقتلـه, ور 
 . وخرج سفيان بن عويف الكتاني لعشرة من ايتائِه فُقتل منهم (1)(الليثي )

 . خالد بن سفيان بن عويف من بني عبد مناب بن كنانة.9
 . أبو الشععاء بن سفيان.10
 . أبو الحمراء بن سفيان. 11
نــت الحــارث بــن علقمــة الكنانيــة وهــي التــي خــرج بامرأتــِه عمــرة ب. غوورا  بوون سووفيان: 12

فُقتــل مــع أخوتــه يــوم ُأحــد كفــارًا, وكــانوا حلفــاء  رفعــت لــواء المشــركين لمــا ســقط يــوم ُأحــد,
ــ, أَ (2)لقــريش  ا عمــرة بنــت الحــارث فلــم أجــد لهــا ذكــرًا بــين الصــحابيات ولعلهــا ماتــت علــى مَّ
 الشرك.

ـمري ) قتلـه عمـرو. رجٌل مشرٌك من بني الّديل من كنانةي 13 ( سـنة سـت بـن ُأميـة الضَّ
, فضــال عـن مشــاركة (3)للهجـرة بمكـة فــي سـرية كــان يقودهـا الغتيــال ابـو سـفيان بــن حـرب 

قبــل إســالمِه وعشــرة مــن أخوتــه مــع المشــركين يــوم ُأحــد, ومقتــل أربعــة  -أبــي النمــر الكنــاني
 , وال نعرف مصير الستة الباقين هل أسلموا أم ال. (4)منهم 

علـى ذلـك نجـد أن هنـاك مـن قـريش وحلفائهـا مـن قتلـوا دون ذكـر ألسـمائهم, عالوة         
( أثنـاء رجوعـه الـى حسب ما أوردته المصادر بتنوعهـا. فهـذا عمـرو بـن ُأميـة الضـمري )

لقـــي رســـولين لقـــريش يتحســـبان األخبـــار, فقتـــل  -كمـــا أســـلفنا -المدينـــة بســـرية كـــان يقودهـــا
 .(5)أحدهما, وأسر اآلخر 

ومــا فعلــه أبــو بصــير الثقفــي, وأبــو جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو )رضــي اهلل عــنهم          
اجمعين( عندما اجتمع معهم سبعون رجاًل ممـن أسـلموا مـن أهـل مكـة بعـد صـلح الحديبيـة, 
فنزلــوا العــيص, مــن ناحيــة ذي المــروة, علــى ســاحل البحــر, فــال يوفــرون برجــٍل مــن كفــار 

                                                 

 .39/ 2؛ تاريخ اليعقوبي  34/ 4( ابن هشام, السيرة  1)
 .309, 203/ 1( الواقدي, المغازي  2)
 .297 -296/ 2( ابن سعد, الطبقات  3)
 .261/ 1( الواقدي, المغازي  4)
 .297/ 2( ابن سعد, الطبقات  5)
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( تطلـب منـه ان بوها, حتى كتبـت قـريش الـى النبـي )قريش إال قتلوا, وال تجارٍة لهم إال نه
 .(1)يزويهم عندا في المدينة 

وعند فتح مكة في العام الثامن للهجـرة أراد جمـُع مـن قـريش منـع المسـلمين مـن دخـول      
مكـــة, فقـــاتلهم المســـلمون فقتلـــوا أربعـــة وعشـــرين رجـــاًل مـــن قـــريش, وأربعـــُة نفـــٍر مـــن ُهـــذيل, 

ــاقون  ــاا مــن إحصــاءات لكفــار مكــة مــن قــريش وحلفائهــا, مــن  (2)وانهــزم الب خــالل مــا ذكرن
تفاوتت األعداد والِنسب من بطن ألخـر. ومـا اشـارت اليـه المصـادر بتنوعهـا, لرجـاالت مـن 
ــائلهم, فــإذا أحصــينا أعــداد بطــون  مكــة مــاتوا أو ُقتلــوا علــى الكفــر, دون ذكــر ألســمائهم وقب

مائـة رُجـل مـن قـريش, وخمـس نسـوة هلكـن قريش مع عتبة أو مالك بن عتبـة القرشـي كـانوا 
ـــى الكفـــر, امـــا حلفـــاء بطـــون قـــريش ومـــواليهم فمـــات أو ُقتـــل مـــنهم علـــى الكفـــر ثمانيـــة  عل
وعشــرون رجــاًل, وامــرأة واحــدة, ومــن حلفــاء قــريش عامــة ممــن مــات أو ُقتــل علــى الشــرك 

عشـر رجـاًل والوثنية خمسة عشر رجاًل, فإذا اضفنا إليهم أربعة رجال من ُهذيل كانوا تسعة 
من المشركين, وامرأة من ِكنانة, ومن ُقتل من قـريش فـي فـتح مكـة مـع مـن قتلـه عمـرو بـن 

( خمسة وعشـرون رجـاًل, فضـاًل عـن أعـداد مـن قـتلهم أبـو بصـير الثقفـي امية الضمري )
ومن معه عند قطعهم اثني عشر الطريق على قـريش وتجارتهـا بعـد صـلح الحديبيـة, فضـاًل 

ســماء ومصــير اثنــي عشــر رجــاًل مــن بنــي كنانــة هــم اخــوة أبــي النمــر عــن عــدم معرفتنــا أل
 ( قاتلوا مع مشركي قريش يوم ُأحد. وأبناء سفيان بن عويف الكناني.الكناني )

ــدن باإلســالم أكثــر مــن مائــة  ــم ُي فيكــون المجمــوع الكلــي لمــن مــات علــى الشــرك والوثنيــة ول
إحصــاء تقريبــي. علمــًا بــزن مــن واثنــان وســبعون رجــاًل, وســبع نســوة مــن أهــل مكــة عامــة ك

بعـد  -واٍد على بعد ثـالث ليـال مـن مكـة -( يوم ُحنينخرج من أهل مكة مع رسول اهلل )
فــتح مكــة فــي العــام الثــامن للهجــرة, لمالقــاة ومواجهــة هــوازن وثقيــف, كــانوا ألفــي رجــل ممــن 

لحديثـة, كانـت ومن خالل إيجاد النسبة والتناسب باسـتخدام وسـائلنا ا ,(3)أسلم يوم فتح مكة 
 %( كإحصاء تقريبي.3.4نسبة مشركي مكة بالنسبة لمن أسلم منهم, أكثر من )

                                                 

 .211/ 3؛ ابن هشام, السيرة  138/ 2( ابن اسحاق, السيرة  1)
 .317/ 2( ابن سعد, الطبقات  2)
 .325 -324/ 2د, الطبقات  ؛ ابن سع889/ 3( الواقدي, المغازي  3)
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 األسبا  والدوافع للبقاء علب الشرك والوعنية:
التالعب بعواطف أهـل مكـة مـن قبـل رؤوس قـريش وأشـرافها, فعنـدما أوهـر رسـول اهلل  .1

() وذلـك قبـل أن تُفـرض الصـالة -اإلسالم, أسلم أهل مكة- ( فكـان)  يسـجد كلمـا
قــرأ آيــٌة بهــا ســجدة ســجد النــاس معــه, حتــى يضــيق المكــان لشــدة الزحــام وكثــرة النــاس, 

مـــن أرٍض لهـــم  -الوليـــد بـــن المغيـــرة, وأبـــو جهـــل, وغيرهمـــا -حتـــى جـــاء رؤوس الكفـــر
 .(1)بالطائف فقالوا  َتدُعون دين ابائكمل فكفر أهل مكة 

بـــين بطـــون قـــريش, ومـــا ُيولـــد مـــن التنـــافس العشـــائري والقبلـــي والصـــراع علـــى الزعامـــة  .2
( على حق, ولكـن صـدا عـن اإليمـان الغيرة والحسد, فهذا أبو جهل يعلم بزن النبي )

به وبدعوتـه, قولـه  أن بنـي ُقصـي قـالوا  فينـا الحجابـة, فقلنـا  نعـم, وفينـا النـدوة, فقلنـا  
ت الركــب, نعــم, وفينــا اللــواء والســقاية, قلنــا  نعــم, ثــم أطعمــوا وأطعمنــا حتــى إذا تحاكــ

. وفــي روايــة, قــال لألخــنس بــن شــريق  ))تنازعنــا (2)قــالوا  منــا نبــي فــال واهلل ال أفعــل 
نحــن وبنــو عبـــد منــاف الشـــرف, أطعمــوا فزطعمنـــا, وحملــوا فحملنـــا, وأعطــوا فزعطينـــا, 
حتـــى إذا تجاثينـــا علـــى الركـــب وكنـــا كفرســـي رهـــان, قـــالوا  منـــا نبـــي يزتيـــه الـــوحي مـــن 

. فخوف أبـي جهـل مـن أن (3)واهلل ال نؤمن به وال نصدقه(( السماء, فمتى ندرك هذال 
يستحوذ بنو هاشم وبنو عبد مناف, على السلطة والزعامة القرشية فـي مكـة, فـال يبقـى 

( صـادٌق ه يعلـم أن محمـدًا )لقومه من بني مخزوم أي دور, دفعه على الرغم من أنَّـ
للشرك والوثنية, ومحاولـة منـع ونبٌي مرسل, إلى محاربة اإلسالم والمسلمين واالنتصار 

 ق, فكان من أشد أعداء الدين. ائانتشار اإلسالم بشتى الطر 

التقاليد الباليـة والعصـبية القبليـة متمثلـة باسـتنكار قـريش, لمـا عـاب اهلل سـبحانه وتعـالى  .3
, فعـــدوا ذلـــك شـــتمًا آللهـــتهم (4)آلهـــتهم وذكـــر هـــالك آبـــائهم الـــذين مـــاتوا علـــى الكفـــر 

. ونــرى انهــم قبــل ذلــك غيــر آبهــين (5)ألحالمهــم, وتفريــق لجمــاعتهم  وآلبــائهم وتســفيه
                                                 

 .45/ 1( تاريخ يحيى بن معين  1)
 .281/ 1( ابن اسحاق, السيرة  2)
 .131/ 2؛ تفسير ابن كثير  204/ 1( ابن هشام, السيرة  3)
 .96/ 1( ابن سعد, الطبقات  4)
 .185/ 1( ابن هشام, السيرة  5)
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 -(, بــل كــانوا يقولــون إن غــالم بنــي عبــد المطلــب َلــيُكلم مــن الســماءبــدعوة النبــي )
وكـــان النـــاس فـــي مكـــة يـــدخلون اإلســـالم, حتـــى حـــدث مـــا أثـــارهم, بـــزعمهم  -اســـتهزاءً 

 .  (1)فزخذوا يمنعون أهل مكة من دخول اإلسالم

( بمـا عرفـوا مـن (, فلما جـاءهم رسـول اهلل )قريش عن اإليمان بالرسول )استكبار  .4
ــ ه نبــٌي مرســل مــن اهلل ســبحانه وتعــالى, مــنعهم نَّــه صــادق الحــديث, وا ِ الحــق, وعرفــوا أنَّ

. واسـتهزائهم بمـن تبعـه مـن فقـراء النـاس (2)الحسد له مـن االيمـان بـه وبرسـالة اإلسـالم 
وصــل لــه االمــر أن قــال  كيــف تتحــدث عنــي بنــات أبــا جهــل  نَّ . بــل إِ (3)وضــعفائهم 

 .(4)قريش أني اتبعُت يتيم أبي طالب 

جتمــاعي بــين الخــوف مــن فقــدان مكــة وأهلهــا مكــانتهم الدينيــة واالقتصــادية والســلم اال  .5
تخــوف بعــض مشــركي مكــة مــن انتشــار اإلســالم وتــرك عبــادة  نَّ القبائــل العربيــة, إذ إِ 

متيازات التي كانت تحصل عليها مكة من التجـارة, األوثان, سوف يؤدي الى فقدان اال
والحج, وعهود اإليالف, وهو ما جعل الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف يعبـر 

. فنــزل قولــه (5)عــن خوفــه مــن فقــدان قــريش لتلــك المكانــة فــي حــال دخولهــا اإلســالم 
ععْ  َْعْ ْ نَتَخَ َّفْ َ رْ }تعالى    .(6){ضَ ْض نْا رْقَايَوِ إَنْ نَتَّبَ َ ِيٍ 

ــــريش رأت أن اإلســــالم ال ُيرضــــي  .6 ــــذة مــــن المــــأل وأشــــراف ق ــــة تجاريــــة متنف وجــــود طبق
 -طموحــاتهم علــى أرض الواقــع, ممــا قــد يــؤدي الــى ضــرب مصــالح هــذا الفئــة المتنفــذة

ـــالمأل مـــن أشـــراف مكـــة وســـادتها, واألضـــرار بمصـــالحهم الشخصـــية, فغـــذت  ـــة ب متمثل

                                                 

 .16/ 2؛ تاريخ اليعقوبي  96/ 1( ابن سعد, الطبقات  1)
 .202 -201/ 1ابن هشام, السيرة  ( 2)
 .201/ 19( تفسير القرطبي  3)
 .134/ 16( تفسير القرطبي  4)
, قيل  نزلت في الحارث بن 240/ 13؛ تفسير القرطبي  401/ 9( البالذري, أنساب األشراف  5)

 عثمان بن نوفل
 .57( سورة القصص  اآلية 6)
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ي ربـــوع مكـــة وخارجهـــا. بعـــد أن اســـتندت علـــى العـــداء ضـــد اإلســـالم لكـــي ال ينتشـــر فـــ
 .(1)حجٍج واهية للتعلل بها 

هـم رفضـوا ذلـك جملـٍة وتفصـياًل رفضهم فكرة التوحيد ووجود آلـٌه واحـد ال ُيشـرُك بـه, ألنَّ  .7
. وما ذكرنـاا مـن دوافـع وأسـباب عامـًة, تتـداخل معهـا أحـداث ووقـائع تجعـل المعنـي (2)

ـــة يتســـزل هـــل هنـــ ـــدوافعل فقـــد يكـــون بزحـــداث الســـيرة النبوي اك المزيـــد مـــن األســـباب وال
ال يتجــــزأ مــــن هــــذا  اجــــزءً األخــــرى بوصــــفها  الجــــواب نعــــم, ولكــــن قــــد تكــــون األســــباب

الهــدف واحــد فــي بقــاء  نَّ  أَ الَّ اخــتالف المضــمون, إِ  مــن رغمعلــى الــاألســباب والــدوافع, 
   هؤالء المشركين على الشرك, ودون الدخول في تفاصيل ال طائل لها.

 
 :فكانت ليع من نتائجا أ برز ما توصلنا إِ أمَّ  

 وجود اكثر من مائة واثنان وسبعون رجاًل من أهل مكة ماتوا أو قتلوا على الكفر. .1

عــدم وجــود أي مشــرك أو كــافر فــي بنــي المطلــب بــن عبــد منــاف وحلفــائهم, ومشــرٌك  .2
 واحد من بني عدي بن كعب, وهما بطنان من بطون قريش.

 عدادًا من المشركين بنو مخزوم بن يقوة بن مرة.كان أكثر بطون قريش ضٌم أ .3

في كل بطون قريش ال توجد امرأة مشركة ماتـت علـى الكفـر, مـا خـال بنـو عبـد شـمس  .4
بن عبد مناف كانـت فـيهم ثـالث نسـوة هلكـن علـى الكفـر, وامرأتـان مـن بنـي عـامر بـن 

 م فــتحلــؤي هلكتــا علــى الكفــر, كــذلك األمــر لحلفــائهم, عــدا جاريــة ألبــن خطــل قتلــت يــو 
 التي ُأرجع موتها على الكفر.مكة وعمرة بنت الحارث الكنانية 

على الـرغم مـن وجـود مشـركين فـي بطـوٍن مـن قـريش إال أننـا لـم نعثـر علـى أي حليـف  .5
أو مولى لهم مات على الوثنية والشرك  كحلفاء بني نوفل بن عبد مناف, وحلفـاء بنـي 

عدي بن كعب, وحلفـاء بنـي سـهم  عبد بن قصي, وحلفاء بني تيم بن مرة, وحلفاء بني
 بن عمرو بن ُهصيص بن كعب بن لؤي, وحلفاء بني ِفهر بن النضر بن كنانة.

                                                 

 .96/ 1( ابن سعد, الطبقات  1)
 .30/ 4؛ تفسير ابن كثير  48 -47/ 2سيرة  ( ابن هشام, ال2)
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سكوت كثير من المصادر عن نهاية أشخاص عاشوا في مكة, دون اإلشـارة إلـيهم فـي  .6
 تراجم من أسلم من الصحابة, وهل على ماتوا على الكفر دون إيضاح ذلك.

ا حول مصير بعض الصـحابة, فـبعض هـذا المصـادر تضارب المصادر في معلوماته .7
ذكرت أنهم ماتوا على الكفر, وال أعلم من أي مصدر استقوا ذلك, فيمـا نجـد المصـادر 

 األخرى تذكر إسالمهم وتوثق ذلك بزحداث ووقائع جرت لهم.

إن أكثر المشـركين عـداًء للـدعوة االسـالمية كـان أبـا جهـل بـن هشـام المخزومـي, الـذي  .8
 ًا إلنهاء اإلسالم والقضاء عليه حتى ُقتل ببدٍر كافرًا.لم يدخر وسع

من خالل استقراء المصادر نجد أن روؤساء بني مخـزوم وبنـي عبـد شـمس كـانوا أكثـر  .9
والمســـلمين, دون ان ننســـى العـــداء الســـافر ألشـــراف وســـادة البطـــون  (عـــداًء للنبـــي )

 القرشية األخرى.

جر الـى المدينـة مـع مـن هـاجر مـن ال يمكن القول إن كـل مـن بقـي فـي مكـة ولـم يهـا .10
المسـلمين كــان علــى ديــن الكفـر, وعلــى ســبيل المثــال ُنعـيم بــن عبــداهلل النحــام العــدوي 

() (1).  (2)وفئة المستضعفين ممن بقوا على اإلسالم في مكة. 

 كان هناك رجاالت من قريش أسلموا ثم ُفِتنوا وقتلوا على الكفر يوم بدر. .11

إلسـالم, فنجـا بعضـهم وعـاد إلـى اإلسـالم, وُقتـل الـبعض هناك من أسلم ثم إرتد عن ا .12
 االخر.

ختامًا, قمنا برسم جـداول توضـيحية تتنـاول إحصـاءات وِنسـّب لبطـون قـريش وحلفائهـا ممـن 
 هلكوا على الكفر.

                                                 

 .387/ 4( ابن سعد, الطبقات  1)
 .210/ 3( ابن هشام, السيرة  2)
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 ابشكال والجداول
 عداد المشركين في مكة لقريش وحلفائهاأ  

 -بلون قريش-
 النساء الرجال ابسم ت
  4 عبد منافبنو هاشم بن  1
 3 11 بنو عبد شمب بت عبد مناف 2
  4 بنو نوفل بن عبد مناف 3
  12 بنو عبد الدار بن قصي 4
  1 بنو عبد بن قصي 5
  8 بنو اسد بن عبد الُعزث 6
  3 بنو زُهرب بن كال  7
  5 بنو تيم بن ُمرب 8
  25 بنو مخزوم بن يقظة بن ُمرب 9

  1 بنو عدي بن كع  بن لؤي 10
  11 بنو سهم بن عمرو بن ُهصيص بن كع  بن لؤي 11
  6 بنو ُجمح بن عمرو بن ُهصيص بن كع  بن لؤي  12
 2 7 بنو عامر بن لؤي 13
  1 بنو تيم بن غال  بن لؤي 14
  1 بنو فهر بن النضرين ِكنانة 15
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 حلفاء بلون قريش

 النساء الرجال ابسم ت
  8 فاء بني عبد شمسحل 1
  4 حلفاء بني عبد الدار بن قصي 2
  3 حلفاء بني اسد بن عبد الُعزى 3
  3 حلفاء بني زُهرة بن كالب 4
  7 حلفاء بني مخزوم  5
  1 حلفاء بني ُجمح 6
  2 حلفاء بني عامر بن لؤي 7
 1  حلفاء بني تيم بن غالب 8
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 ريش عامةحلفاء ق

 النساء الرجال ابسم ت
 1 10 ِكنانة 1
  5 ُهذيل 2
  2 االحابيش 3
  1 خزاعة 4
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عنان وسبعون رجاًل وسبع نساء.  مجموع المشركين كافة من قريش وحلفائها: مائة وا 

 
Polytheist of Quraish and their Allies till the Opening of Mekkah 

(8 A.H.) A Historical- Quantitative Study  

Walid Mustafa Muhammad Saleh 

  

Abstract 

In our research titled ((Polytheists of Quraish and their Allies 

till the Opening of Mekkah by Muslims (8 A.H.), A Historical- 

Quantitative study)) we addressed a category of people which 

antagonized Islam and muslims, i.e. the polytheists from various 

sub- clans or tribes, the significance of their hostile stands against 

Islamic call whether they were servants or free men, masters or 

slaves, pure pedigree or allies, yet the place that bound them all 

together was Mekkah and its surroundings. We conducted a 

historical- quantitative study to recognize the number of polytheists 

in Mekkah till its opening by Muslims and its entering Islam, as 

well as those who died disbelieving whether in Mekkah, killed in 

battles against Mulims, as a result of a disease, or by a beast such as 

a lion (like what happened to Utaibah bin abi Lahab). We started 

with the polytheists of Bani Hashim and who followed them of 
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Quraish’s sub- clans till Bani Fahr bin al- Nadhr bin Kinanah. The 

same thing goes for their allies who died or were killed as 

polytheists. In this study we gave an account of names of 

companions who were listed in some references as polytheists and 

disbelievers, but decisive evidence and conclusions of their 

accompanying the prophet (PBUH) refuted this notion depending on 

other references. We also mentioned some men who were not stated 

in references to enter Islam, in addition to what historic scriptures 

mentioned of the killing of common people from Quraish without 

mentioning their sub- clans, their names or numbers, hence, what 

we reached of numbers and counting of the polytheists of Quraish is 

approximate. We explained the reasons and motivations of the 

polytheists of Quraish to remain disbelieving and their insisting on 

idolatry and polytheism without being touched by the light of Islam. 

We also demonstrated the final results in this research provided with 

drawings and statistical tables to illustrate the ratio and the number 

of the polytheist from the people of Mekkah in general and from its 

sub- clans and allies in particular, having in mind that these 

numbers are approximate and not final to reckon; what we found 

needed historical and statistical accuracy for those who died or were 

killed on infidelity to reach what we came to of historic events and 

incidents that match our estimations to indicate that most of 

Quraish’s people entered Islam compared to a small proportion who 

remained disbelievers until their death, to become remnants of the 

extinct ignorance and idolatry in Mekkah, and for Mekkah to return 

the way it was at the time of our prophets Ibrahim and Ismail (peace 

be upon them); the city of Hajj and monotheism and the Kiblah of 

Muslims till this day. 
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