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بقلم :رائف دمحم الوٌشى
ٌ 20ناٌر 2013
فً الحلقة الماضٌة من هذه الدراسة تكلمنا عن بطون قرٌش وعرفنا أنهم عشرة بطون إجمالٌة من أربعٌن بطن فرعٌة ،
وكان أهمهم هو بطن عبد مناف الذي ٌنقسم إلى فرعٌن  ،الهاشمً واألموي ..
كما عرفنا أن بنً هاشم كانوا ٌعبدون هللا تعالى على الحنٌفٌة اإلبراهٌمٌة  ،وقد جلب علٌهم كرمهم وحب الناس لهم الحقد من
بقٌة القبائل  ،خصوصا من الفرع األموي ..
كما تعرفنا على المشاق التً لقٌها النبً ( ص )  ،سواء فً طفولته أو فً بداٌة الدعوة فً قرٌش  ،وهو ما دفعه إلى إرسال
المسلمٌن إلى الحبشة مرتٌن ثم قرر الهجرة إلى المدٌنة فً عام  622م ..
فً هذه الحلقة الثانٌة واألخٌرة  ،سنقترب أكثر إلى الفرع األموي
المعلومات الدالة على حقدهم وكراهٌتهم لإلسالم ولرسوله ..

– النصف اآلخر من بنً عبد مناف  -لنقف على بعض

البطن األموي  ،وصمة العار
ٌقول ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  15ص  ) 198أن أمٌة ( تصغٌر أمة ) لم ٌكن ابنا
شرعٌا لعبد شمس  ،بل كان رومٌا عبدا عنده ألحقه باسمه ..
وربما ٌدل على ذلك أن معاوٌة بن أبى سفٌان عندما أرسل خطابا إلى األمام علً ( ع ) أثناء الصراع الدموي الذي أقامه ضد
اإلمام على ( ع ) قال فٌه  :إنما نحن وأنتم بنو عبد مناف  ،فرد علٌه اإلمام بالجواب  " :لٌس المهاجر كالطلٌق  ،ولٌس الصرٌح
كاللصٌق " ..
ٌقول ابن قتٌبة الدٌنورى – توفى فً عام  276هـ  -فً المعارف ( ص  ) 586ما ٌلً :
" كان أبو سفٌان أعور العٌن من أصل غٌر عربً " ..
عرفت عائلة بنً
عرف عنها العنف وتسخٌر العاهرات فً الزنا لبٌع أطفالهم لجلب األموال ُ ،
وبٌنما كانت عائلة عبد شمس قد ُ
هاشم – كما أسلفنا بالقول  -بالكرم والقٌم الرفٌعة والحنٌفٌة اإلبراهٌمٌة..
ٌقول عالم األنساب هشام ابن الكلبً – توفى فً عام  204هـ  -فً مثالب العرب ( ص  ، ) 63وابن أبى حدٌد – توفى فً
عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  3ص  ، ) 456عن مولى رسول هللا ( ص ) سفٌنة أنه قال ما ٌلً :
" أ ُ ّم أُمٌّة الزرقاء وكانت فً الجاهلٌة من صواحب الراٌات  ،وكان أُمٌّة م ّمن اشتهر بالزنا وكذلك كان ابنه حرب " ..
لقد أحدث هذا النبأ العظٌم باختٌار دمحم لٌكون نبٌا صخبا كثٌرا بٌن قبائل قرٌش وفشلت كل الوسائل فً التخلص منه  ،فقد أظهر
أبو طالب أنٌابه الدفاعٌة لتحذٌر كل من ٌقترب من ابن أخٌه بصورة أكثر مما فعلها عبد المطلب  ،ونزلت آٌات " عم ٌتساءلون
 ،عن النبؤ العظٌم " لتبٌن الصدمة التً أصبح علٌها القرشٌون ..
لقد حمى أبو طالب ابن أخٌه  ،وكانت أشد األوقات أثناء حصار المشركٌن لهم فً شعب أبى طالب  ،فقد حاولوا تتبع النبً
الغتٌاله  ،وكان النبً ( ص ) ٌقضى أوقاتا كبٌرة مختفٌا عن األنظار فً تلك الشعب ..

لما فشل القرشٌون فً الن ٌْل من النبً ( ص ) اتجهوا لكل من أسلم من أنصاره  ،فعذبوا نحو مائة منهم  ،وضمنهم أوالدهم
وعبٌدهم وإما إهم وحلفا إهم األحرار  ،كعائلة ٌاسر والد عمار ( ٌمنٌون حلفاء لمخزوم ) حٌث عذبهم أبو جهل حتى قتلت سمٌة
زوجة ٌاسر وأم عمار  ،فكانت أول شهٌدة فً اإلسالم  ،وتعرض آخرون للتعذٌب مثل خباب بن األرت  -بالل بن رباح  -عمار
بن ٌاسر  -خالد بن سعٌد بن العاص ..
قرر الرسول (ص) إرسال بعثة من المضطهدٌن إلى الحبشة بعد انتشار التعذٌب بٌن أصحابه  ،كانت الهجرة األولى فً أحد
لٌالً شهر رجب عام  615م  ،أي بعد خمسة أعوام من البعثة النبوٌة  ،كانت مكونة من إثنى عشر رجال وأربع نساء وهم :
عثمان بن عفان وزوجته رقٌة بنت دمحم  ،وأبو سلمة وزوجته أم سلمة  ،وأبو حذٌفة بن عتبة وزوجته سهلة بنت سهٌل  ،وعامر
بن ربٌعة ومعه امرأته لٌلى بنت أبً هٌثمة  ،ومصعب بن عمٌر  ،وعبد الرحمن بن عوف  ،والزبٌر بن العوام  ،وعثمان بن
مظعون  ،وعبد هللا بن مسعود  ،وأبو سبرة بن أبى رهب  ،وحاطب بن عمرو  ،وسهٌل بن وهب ..
لم ٌدم المقام بالحبشة لهم سوى ثالثة أشهر  ،عادوا بعدها إلى مكة لسماعهم بإسالم عمر بن الخطاب وشًء من الحرٌة
للمسلمٌن فً مكة بعد انتشار قصة الغرانٌق التً سجد فٌها المشركون فً صالة النبً ( ص ) وهو ٌتلو آٌات من سورة النجم ،
لم ٌجد العائدون حرٌة التعبد فً مكة التً سمعوا عنها وهم بالحبشة  ،فاختبؤ بعضهم فً أودٌة مكة  ،وتمكن البعض اآلخر من
العودة إلى الحبشة ..
( مالحظة  :قصة الغرانٌق ملخصها – كما جاء فً بعض كتب السنة  -أن الشٌطان إلتبس على الرسول ( ص ) أثناء الصالة فقرأ بالخطؤ بعض آٌات
النجم فسجد المشركون الحاضرون معه لما ظنوا أنه ٌذكر آلهتهم وكان منهم الولٌد بن المغٌرة  ،فؤرسل هللا جبرٌل لتصحٌح ما فعله النبً  ،وكانت آٌات
التصحٌح هً  :وإن كادوا لٌفتنونك عن الذي أوحٌنا إلٌك لتفتري علٌنا غٌره  -إلى قوله  :-ثم ال تجد لك علٌنا نصٌرا  :اإلسراء  : 75 – 73راجع
تارٌخ األمم والملوك للطبري  ، 340 / 2وكذلك تفسٌر الطبري (  ) 131 / 17آٌة  52من سورة الحج ..ومن المهم أن نقول أن الشٌعة ٌعتبرون أن
قصة الغرانٌق هً أسطورٌة ولم تحدث فً األصل  ،وأنها جاءت ضمن الكثٌر من التحرٌفات التً وضعها أعداء الدٌن من كتاب ومفسرى بنً أمٌة
لضرب اإلسالم من خالل قضٌة التوحٌد  ،ألنه  -ص  -ال ٌنطق عن الهوى .. ) ..

فوت
قرر الرسول ( ص ) إرسال بعثة ثانٌة إلى الحبشة  ،كانت قرٌش تشعر بحدوثها فؤخذت تستعد للقبض على الفارٌن ّ ،
حسن تخطٌط المسلمٌن الفرصة علٌهم  ،رغم أن عدد المسلمٌن الفارٌن بلغ ثالثة وثمانٌن رجال مع ثمانً عشرة امرأة  ،فقد
وصلوا إلى المراكب العائدة إلى الحبشة بسالم  ،كان جعفر بن عبد أبى طالب ( ابن عم الرسول وشقٌق علً ) على رأس تلك
المجموعة الكبٌرة ..
أرسلت قرٌش عمرو بن العاص وعبد هللا بن ربٌعة مع كثٌر من الهداٌا إلى النجاشً السترجاع الفارٌن  ،إال أنهما فشال فً ذلك
 ،رغم استعمال عمرو بن العاص كل دهائه وخبثه  ،ومن ذلك إدعاإه للنجاشً ( وهو نصرانً متدٌن ) على الفارٌن بؤنهم
ٌسبون عٌسى علٌه السالم  ،وقد حمل جعفر رسالة من النبً إلى النجاشً ٌطلب فٌها إحسان من لجؤ إلٌه من أصحابه ..
لجأت قرٌش إلى محاولة ثانٌة لتضٌٌق الخناق على النبً وهى حصاره مع أقاربه من بنً هاشم  ،فوقعوا على بٌان – الصحٌفة
 ،أمضت بنو هاشم
القاطعة – من ثمانٌن عضو منهم واتفقوا على منع التجارة أو الزواج من بنً هاشم حتى ٌسلموا لهم دمحما
ثالث سنوات فً شعاب مكة منعزلٌن حتى أصابهم الفقر بعد أن أنفقوا كل مدخراتهم  ،ظل أبو طالب مدافعا عن ابن أخٌه ..
مات أبو طالب فً عام  619م ( قبل ثالث سنوات من الهجرة ) وله ست وثمانون سنة  ،وقٌل تسعون سنة  ،وتبعته زوجة
رسول هللا ( ص ) السٌدة خدٌجة ( ع ) بثالثة أٌام ..
سُمى العام بعام الحزن لشدة المصٌبتٌْن على الرسول خاصة وعلى المسلمٌن بوجه عام  ،انكشف ظهر النبً ( ص ) بعد موت
عمه الذي كان ٌدافع عنه  ،وانتهزت قرٌش فرصة للخالص منه  ،وحدث فً تلك األثناء حادث اإلسراء والمعرج للتفرٌج عن
الرسول فً عامه الحزٌن ..

عقدة أبى طالب عند األموٌٌن
ٌمثل أبو طالب بن عبد المطلب عم الرسول ( ص ) مشكلة كبٌرة عند األموٌٌن  ،فهو من حمى النبً ( ص ) فً حصار شعاب
مكة الذي استمر لثالث سنوات  ،وهو من شكل جماعة " كوماندوز " لحماٌة النبً ( ص ) من عملٌات االغتٌال العدٌدة التً
حاولوا فٌها التخلص منه فً هذا اإلحضار  ،هو من كان ٌخفٌه فً مكان وٌعلن عن وجوده فً مكان آخر لٌشتت فكر المتابعٌن
له  ،وهو من شدد من أزر المحاصرٌن من بنً هاشم فً تلك السنٌن الصعبة  ،صحٌح أن هللا كان ٌرعى النبً ( ص )  ،لكن
هو هللا الذي أرسل له عمه لٌحمى الرسالة الولٌدة ..
ذكر ابن هشام – توفى فً عام  218هـ  -فً سٌرته ( ج  2ص  ، ) 87وابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة
والنهاٌة ( ج  3ص  ، ) 123وأبو الفدا – توفى فً عام  732هـ  -فً تارٌخه ( ج  1ص  ) 179أن اإلمام جعفر الصادق (
ع ) قال ما ٌلً :
" َّ
مرتٌن " ..
أسروا اإلٌمان وأظهروا الشرك  ،فآتاهم هللا تعالى أجرهم ّ
إن مثل أبً طالب مثل أصحاب الكهف ُّ ،
لقد بذل القرشٌون  -ممثلٌن فً األموٌٌن أثناء خالفتهم  -جهدا كبٌرا فً التركٌز على تزٌٌف التارٌخ اإلسالمً فً نقطتٌن ،
وهما :
 -1إثبات أن عائلة النبً الهاشمٌة ( عبد المطلب وأبا طالب ووالد النبً وأمه ) كانوا كفارا وماتوا على الكفر  ،إلبعاد التركٌز
عن عائالتهم التً كانت فً أغلبها تعمل فً العنف واستعباد النساء فً الزنا لبٌع أطفالهم ..
 -2الرفع من شؤن الصحابة ( عدالة الصحابة ) لتحل محل مكانة العصمة النبوٌة التً وهبها هللا تعالى ألئمة أهل البٌت بنص
قرآنً فً سورة األحزاب ال ٌمكن تغٌٌره  ،وجعل من الصالة علٌهم جز ًء من تمام الصالة ..
وكما ٌفعلون فً كل تزٌٌفهم  ،فاألحادٌث حاضرة كً تقنع من ٌشكك فً كالمهم  ،وهذه عٌنة منها :
روى البخاري فً صحٌحه ( ج  4ص  ، ) 247ومسلم فً صحٌحه ( ج  1ص  ، ) 135وأحمد فً مسنده ( ج  1ص ) 206
ما ٌلً  " :قال العباس للنبً  :ما أغنٌت عن عمك  ،فوهللا كان ٌحوطك وٌغضب لك ؟ قال  :هو فً ضحضاح من نار  ،ولوال
أنا لكان فً الدرك األسفل من النار " ..
لقد أجاب اإلمام جعفر الصادق على هذه المسؤلة بالمختصر المفٌد  ،ونضٌف إلٌه حدٌث النبً ( ص ) لعمته صفٌة بنت عبد
المطلب عندما توفى ابنها  ،وأغضبها عمر بن الخطاب ..
ذكر نور الدٌن بن أبى بكر الهٌثمى – توفى فً عام  807هـ  -فً مجمع الز وائد ومنبع الفوائد ( ج  8ص  ) 216عن ابن
عباس ما ٌلً :
" توفً ابن لصفٌة عمة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبكت علٌه وصاحت فؤتاها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال لها ٌ " :ا عمة ما ٌبكٌك ؟ " ،
قالت  :توفً ابنً  ،قال ٌ " :ا عمة من توفً له ولد فً اإلسالم فصبر بنً هللا له بٌتا فً الجنة "  ،فسكتت  ،ثم خرجت من عند
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاستقبلها عمر بن الخطاب فقال ٌ :ا صفٌة قد سمعت صراخك إن قرابتك من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لن تغنً عنك من هللا
شٌئا  ،فبكت فسمعها النبً صلى هللا علٌه و سلم وكان ٌكرمها وٌحبها فقال ٌ " :ا عمة أتبكٌن وقد قلت لك ما قلت ؟ "  ،قالت :
لٌس ذاك أبكانً ٌا رسول هللا استقبلنً عمر بن الخطاب فقال  :إن قرابتك من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لن تغنً عنك من
هللا شٌئا  ،قال  :فغضب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وقال ٌ " :ا بالل هجر بالصالة "  ،فهجر بالل بالصالة فصعد المنبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،فحمد هللا وأثنى
علٌه ثم قال  " :ما بال أقوام ٌزعمون أن قرابتً ال تنفع ؟ كل سبب ونسب منقطع ٌوم القٌامة إال سببً ونسبً فإنها موصولة فً
الدنٌا واآلخرة " ..
( مالحظة  :كان عمر بن الخطاب ٌشارك فً ذلك الوقت فً مجهودات األموٌٌن لتشوٌه بنً هاشم  ،فقال  " :إنما مثل دمحم فً بنً هاشم مثل الرٌحانة
فً وسط النتن " وهو ما أغضب النبً ( ص ) كثٌرا واضطره للرد علٌه بصورة قاسٌة – راجع سنن الترمذي حدٌث رقم  ، 3616الطبرانً فً
المعجم الكبٌر ج  20ص  ، 286الهٌثمى فً مجمع الزوائد ج  8ص .. ) 396

كان كبٌر علماء المدٌنة السبعة فً جٌل التابعٌن األول سعٌد بن المسٌب – زوج ابنة أبى هرٌرة  -من أولئك الذٌن روجوا بؤن أبا

طالب مات كافرا ..
ٌقول البالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ص  ) 74بؤن عقٌل بن أبى طالب وخرمة بن نوفل وأبا جهم
بن حذٌفة كانوا من كبار من تخصص فً األنساب ( راجع علماء األنساب عند العرب البن حزم ص  ، ) 4وقد رفع ثالثتهم
قضٌة أمام الخلٌفة الثانً عمر بن الخطاب ٌقولون فٌها أن جدة سعٌد بن المسٌب كانت من فاحشات الجاهلٌة  ..رد ابن المسٌب
على ذلك ونشر فً األحادٌث موت أبى طالب على الكفر  ،وقد نقل عنه ذلك البخاري ومسلم والبٌهقى وغٌرهم ..
أخرج أبو الفرج ابن الجوزى – توفى فً عام  597هـ  -بإسناده عن اإلمام علً ( ع ) مرفوعا ً عن النبً ( ص ) أنه قال ما
ٌلً :
" هبط جبرئٌل علً فقال  :إن هللا ٌقرئك السالم وٌقول  :حرمت النار على صلب أنزلك  ،وبطن حملك  ،وحجر كفلك  ،أما
الصلب فعبد هللا  ،وأما البطن فآمنة  ،وأما الحجر فعمه ٌ ،عنً أبا طالب وفاطمة بنت أسد " ..
أخرج السٌوطً – توفى فً عام  911هـ  -فً التعظٌم والمنة ( ص  ) 25عن ابن عباس عن النبً ( ص ) أنه قال ما ٌلً :
مصفى مهذبا ً  ،ال تتشعب شعبتان
" لم ٌلتق أبواي قط على سفاح  ،لم ٌزل هللا ٌنقلنً من األصالب الطٌبة  ،إلى األرحام الطاهرة
ً
إالّ كنت فً خٌرهما " ..
وروى السٌوطً فً الدر المنثور ( ج  5ص  ) 98عن رسول هللا ( ص ) أنه قال ما ٌلً :
" لم ٌزل ٌنقلنً هللاُ من أصالب الطاهرٌن إلى أرحام المط ّهرات  ،حتى أخرجنً فً عالمكم  ،ولم ٌدنّسنً بدنس الجاهلٌة " ..
ٌقول المؤرخ الٌعقوبى – توفى فً عام  284هـ  -فً تارٌخه ( ج  2ص  ) 26أن رسول هللا ( ص ) قال ما ٌلً :
" إن هللا عز وجل وعدنً فً أربعة فً أبً وأمً وعمً وأخ كان لً فً الجاهلٌة " ..
وٌقول الٌعقوبى فً نفس المصدر السابق ( ج  2ص  ) 12ما ٌلً :
ّ
ّ
المطلب عبادة األصنام  ،وو َّحد هللا َّ
المطلب إبراهٌم الثانً " ..
عز وج َّل  ،فكانت قرٌش تقول  :عبد
" رفض عبد
ٌقول ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  3ص  ) 311أن رسول هللا ( ص ) قال ما ٌلً:
" قال لً جبرائٌل  :إن هللا مشفعك فً ستة  :بطن حملتك آمنة بنت وهب  ،وصلب أنزلك عبد هللا بن عبد المطلب  ،وحجر
كفلك أبو طالب  ،وبٌت آواك عبد المطلب  ،وأخ كان لك فً الجاهلٌة  ..الخ " ..
ٌضٌف ابن أبى حدٌد فً نفس المصدر ( ج  14ص  ) 165ما ٌلً  " :أجمع أئمة أهل البٌت على إسالم أبى طالب " ..
قرر النبً ( ص ) اللجوء إلى المدٌنة  ،فمهد لذلك بلقاء ستة من رجال المدٌنة فً ذي الحجة من العام الثالث قبل الهجرة (
ٌولٌو  ، ) 620واتفق معهم على اللقاء فً اللٌل المتؤخر من ٌوم الثالث عشر من ذي الحجة فً العام المقبل  ،كان اللقاء الثانً
مع إثنى عشر من نقباء المدٌنة فً مساء  13ذي الحجة بالعام الثانً قبل الهجرة ( ٌ 9ولٌو عام  621م ) فناصروه  ،كانت
تلك البٌعة األولى ..
روى أحمد – توفى فً عم  241هـ  -فً مسنده عن عبادة بن الصامت وكان من المشاركٌن أنه قال  :كنت فٌمن حضر العقبة
األولى  ،وكنا اثنً عشر رجالً  ،فباٌعنا رسول هللا على أن ال نشرك باهلل  ،وال نسرق  ،وال نزنً  ،وال نقتل أوالدنا  ،وال نؤتً
ببهتان نفترٌه بٌن أٌدٌنا وأرجلنا  ،وال نعصٌه فً معروف  ،فإن وفٌَّتم فلكم الجنة  ،وإن َغ ِشٌت ُ ْم من ذلك شٌئًا فؤمركم إلى هللا  ،إن
شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم  ..اتفق النبً معهم على اللقاء فً الموسم التالً بعدد أكبر  ،وأرسل معهم مصعب بن عمٌر
لٌعلمهم القرآن ..

كان البٌعة الثانٌة فً العام التالً فً مساء متؤخر من  13ذي الحجة بالعام األول قبل الهجرة ( ٌ 28ونٌه  622م ) وضم 72
رجال وامرأتٌن  ،فباٌعوه على اإلسالم وأن ٌحموه وذرٌته مما ٌحمون منه أنفسهم وذرارٌهم وال ٌنازعوا األمر أهله  ،ثم هاجر
إلٌهم فً جوف لٌل ٌوم  4ربٌع األول من العام الهجري األول ( الموافق  15سبتمبر  622م )  ،وانطوٌت صفحة مكة التً
نزلت بها  82سورة من القرآن ..
واصل القرشٌون متابعتهم الستئصال دمحم وصحبه فً المدٌنة  ،فوقعت بدر فً  17رمضان  2هـ (  13مارس ) 624
وهزموا فٌها شر هزٌمة وقتل قائدهم عمرو بن هشام المخزومى ( أبو جهل )  ،وفى العام ذاته فرض الصوم على المسلمٌن ،
وتم تحوٌل القبلة إلى الكعبة بدال من بٌت المقدس  ،وأجلى النبً ( ص ) أول قبٌلة ٌهودٌة من المدٌنة بسبب عدائها مع المسلمٌن
 ،وتزوج علً بفاطمة ..
تصدر أبو سفٌان بن حرب مهمة التعبئة لمحاولة ثانٌة السترداد الشرف المهان  ،كانت المنازلة فً أحد تحت قٌادته وبمعاونة
خالد بن الولٌد وعكرمة بن أبى جهل  ،كان ذلك فً  7شوال عام  3هـ (  23مارس  625م )  ،انتصر فٌها أبو سفٌان وأصبح
حدٌث العرب ..
كان البد من جولة ثالثة ٌحسمها أبو سفٌان بنفسه لٌثبت للعرب أن قٌادة قرٌش فً ٌد األموٌٌن  ،أجرى اتصاالت مكثفة مع
ٌهود المدٌنة بقٌادة كعب بن األشرف ونجح فً استمالتهم لٌكونوا شوكة فً ظهر النبً  ،وكانت موقعة األحزاب ( الخندق ) فً
شوال عام  5هـ ( مارس  627م )  ،أشار سلمان حٌنها على النبً ( ص ) بحفر خندق حول المدٌنة لحماٌتها من الغزو ونجحت
الخطة ..
حاصر القرشٌون المسلمٌن وبرز فارسهم القوى عمرو بن معدى كرب وكان بطال للعرب فً المبارزة  ،عبر الخندق مظهرا
شجاعته نادرة طلبا للمبارزة  ،خرج له بطل المسلمٌن علً بن أبى طالب  ،لم تدم المنازلة وسقط عمرو صرٌعا  ،وقد نال علً
بن أبى طالب فً تلك المعركة بحٌاة خمسة من مشركى الخندق  ،فشل الحصار عاد جٌش القرشٌٌن بقٌادة أبى سفٌان خائبا بفعل
تروها  :األحزاب آٌة .. ) 9
رٌاح شدٌدة هدمت خٌامهم ( وأرسل هللا علٌهم رٌحا وجنودا لم ْ
( مالحظة  :كان الولٌد بن المغٌرة – والد خالد بن الولٌد – هو أحد أغنى أغنٌاء قرٌش  ،وكان كثٌرا ما ٌردد  :أٌنزل القراُن على دمحم وأترك أنا  ،وأنا
كبٌر قرٌش وسٌدهم وأبو مسعود الثقفً سٌد ثقٌف  ،ونحن عظماء القرٌتٌن  ،وقد نزلت فٌه آٌات فً سورة المدثر  " :إنه فكر وقدر  ،فقتل كٌف قدر ،
ثم قتل كٌف قدر  ،ثم نظر  ،ثم عبس وبسر  ،ثم أدبر واستكبر  ،فقال إن هذا إال سحر ٌإثر  ،إن هذا إال قول البشر  ،سؤصلٌه سقر "  ،وقد مات الولٌد
بن المغٌرة بعد الهجرة بثالثة أشهر عن خمس وتسعٌن سنة ودفن فً الحجون بمكة ) ..

ٌقول الجاحظ – توفى فً  255هـ  -فً رسائله ( ج  2ص  ) 222أن المسلمٌن قالوا للنبً ( ص ) ٌوم منازلة الخندق ما ٌلً :
ً قائال َّ " :
" ّ
ب " ..
ً ب ُن أبً طا ِل ِ
س النَّ ِ
أن َ
أفر َ
اس َع ِل ُّ
إن أفرس الناس عم رو ابن ود العامري  ،فرد ّ علٌهم النب ّ
كان واضحا أن بعض ٌهود المدٌنة من بنً قرٌظة قد كسروا العهد الذي أخذوه مع النبً ( ص ) بعدم اشتراكهم مع مشركى
قرٌش فً حلف عسكري ضد النبً  ،ولما تؤكد النبً بخبر من جبرٌل علٌه السالم شن فً نفس ٌوم العودة من الخندق هجوما
على بنً قرٌظة تحت قٌادة علً بن أبى طالب وقال حٌنها " لنصلٌْن لعصر فً بنً قرٌظة "  ،انتهت تلك المعركة بعد حصار
دام لمدة شهر تقرٌبا بقتل الكثٌر من ٌهودها ورحٌل من تبقى إلى ٌهود خٌبر ..
أدرك القرشٌون بعد هزٌمتهم فً الخندق أنهم ال ٌستطٌعون الخالص من دمحم وأصحابه  ،قرأ النبً ذلك فً تحركاتهم فزاد فً
دعوته لكبار القوم والماسكٌن بنواصً أمورهم ..
كان من هإالء ثمانة بن آثال سٌد الٌمامة  ،كان رجل األعمال الذي ٌمد قرٌش باإلمدادات الغذائٌة  ،فقد وقع فً أسر جند
المسلمٌن فً عام  6هـ  ،أسلم وأوقف اإلمدادات لقرٌش  ..انقلب سحر القرشٌٌن علٌهم ووقعوا فً فقر من جراء معاداة النبً ،
ومرت سنون  8 ، 7 ، 6هـ بصعوبة بالغة على قرٌش ..
أراد النبً ( ص ) فً عام  6هـ (  628م ) أن ٌفرض واقعا سٌاسٌا على قرٌش

على إثر هزٌمتهم فً الخندق ( رغم أن

عددهم حٌنها فاق عدد المسلمٌن بثالث مرات ) فقرر العمرة إلى بٌت هللا الحرام ..
ذهب النبً فً ذي القعدة عام  6هـ ( فبراٌر  ) 628بجٌشه إلى مكة بغرض الحج دون أن ٌستؤذن القرشٌٌن  ،كان ٌعلم أنهم
غٌر قادرٌن عسكرٌا على المواجهة  ،عسكر فً منطقة الحدٌبٌة (  25كم من مكة ) ..
تخوف فذهب
عمر
لكن
،
للقتال
المسلمٌن
كان من المفروض أن ٌذهب عمر بن الخطاب كمندوب عنه لٌخبر قرٌش بعدم نٌة
ّ
عثمان  ،لما تؤخر عثمان بالعودة ظن المسلمون أن القرشٌٌن قد قتلوه  ،لكنه عاد وجرت مفاوضات بٌن الطرفٌن ..
اعترف القرشٌون فً المفاوضات بدولة اإلسالم وإخالء الطرٌق للنبً وجٌشه لثالثة أٌام وتوقٌع هدنة لثالث سنٌن  ،اشترطوا
استرجاع من ٌسلم منهم وعدم فعل العكس ووافق النبً ..قاد عمر بن الخطاب معارضة االتفاق  ،لكن هللا سلم وباٌع المسلمون
185
بٌعة الرضوان مجددٌن الثقة فٌه على شروط صلح الحدٌبٌة  ..عزز النبً اتصاالته فً هذا العام وأرسل ما مجموعه
رسالة إلى رإساء القبائل بجزٌرة العرب ..
تحولت خٌبر  -الواقعة على مشارف المدٌنة – والتً لجأ إلٌها ٌهود بنً قرٌظة إلى مركز للمؤامرات التً تحاك ضد اإلسالم ،
فعقد ٌهودها أحالفا عسكرٌة مع كل المناوئٌن للنبً ..
أمر النبً ( ص ) بتحرٌر خٌبر فً المحرم من عام  7هـ ( ماٌو  ، ) 628والنتٌجة العامة هً أن أبا بكر ابن أبى قحافة قد فشل
كقائد للجٌش فً فتح الحصن  ،وتبعه عمر بعد أٌام وفشل بؤكثر من الفشل الذي أصاب صد ٌّقه  ،وهو ما أدى إلى أن دعً النبً
( ص ) لطرٌح الفرش – ابن عمه  -علً بن أبى طالب  ،فشفى من مرضه وفتح الحصن المنٌع بعد أن قتل قائد الحصن مرحب
فً مبارز حسمها بسرعة واقتحم الحصن وقتل وحده ثمانٌة آخرٌن من الفرسان داخله  ،لكننا نإجل الحدٌث هنا عن خٌبر إلى
– بعد خدٌعة السقٌفة  -الذي وقع فٌه
مكان آخر  ،وٌعود ذلك الرتباطها الوثٌق بفتنة " فدك " التً كانت المسمار الثانً
المسلمون فً الصدر األول من اإلسالم وقسم ظهرهم حتى اآلن ..
من الطبٌعً أن قرٌشا ومركزها فً مكة لم تكن بعٌدة عن المإامرات التً كان ٌصنعها الٌهود ومركزهم فً المدٌنة ومن حولها
 ،فقد أمدتهم بالرجال والسالح سرا وشوهد كبار قادتها وهم ٌتحالفون مع الٌهود ( عكرمة بن أبى جهل – صفوان بن أمٌة –
سهٌل بن عمرو ) ..
كان ذلك ٌعنى ببساطة أن قرٌش فً حل من شروط الحدٌبٌة  ،وهو ما أخذ النبً ٌستعد له بفتح مكة  ،وكان ذلك الفتح العظٌم فً
 20رمضان عام  8هـ  ،الموافق ٌ 10ناٌر  630م ..
ٌتضح مما سبق أن النبً ( ص ) واجه ثالثة أنواع من األعداء األشداء بالمدٌنة :
كان العدو األول من الٌهود فً المدٌنة  ،فقد رحبوا أوال بصاحب الرسالة فً محاولة منهم الحتوائه والسٌطرة علٌه  ،ولما فقدوا
سمعتهم ورٌادتهم بالمدٌنة وأعرض الناس عنهم أعلنوا الحرب علٌه ..
كان العدو الثانً من المنافقٌن فً المدٌنة  ،وهإالء كانوا أخطر األعداء  ،فكانوا ٌإمنون بالرسالة فً النهار ( أي بٌن الناس )
 ،وفى آخره ٌكفرون زمنهم قبٌلة أسلم  ،وقال فٌهم هللا تعالى سورة التوبة (  " : )101وممن حولكم من األعراب منافقون ومن
أهل المدٌنة مردوا على النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم ! سنعذبهم مرتٌن  ،ثم ٌردون إلى عذاب عظٌم "  ،وقد شكلت قبائل مكة
مثل بنً أمٌة وتٌم حربة المنافقٌن وشوكتها فٌما بعد عند انتقال قادتها بعد الفتح للعٌش بالمدٌنة  ،عاصمة اإلسالم الولٌدة ..
كان العدو الثالث من المشركٌن فً قرٌش  ،وكان هو واضحا فً حربه على الرسالة وصاحبها  ،وأعلن منذ الٌوم األول بؤنه
سٌدافع عن مصالحه االقتصادٌة ضد دعاوى المساواة والحرٌة والعدالة االجتماعٌة ..
قال د .طه حسٌن فً الفتنة لكبرى (  ) 79 / 1عن سادات قرٌش ما ٌلً  " :إن قرٌشا كانت تزعم لنفسها أرستقراطٌة متفوقة
وقد اعترف لها العرب بهذه األرستقراطٌة فً جملتهم " ..

إن الحقد الذي تحمله قبٌلة عبد شمس على أوالد العم من بنً هاشم ٌضرب فً جذور التارٌخ  ،فكما كان التناقض بٌن الشر
والخٌر  ،وبٌن قابٌل وهابٌل ( أوالد األب الواحد )  ،كان األمر كذلك بٌن بنً عبد شمس أصحاب التجارة والتفاخر وحب الدنٌا
والعنف وشراء الذمم والفواحش وبٌن بنً هاشم أصحاب األعمال الخٌّرة والفضائل بٌن الناس ..
ٌقول شٌخ المؤرخٌن المصرٌٌن تقً الدٌن المقرٌزي – توفى فً عام  845هـ (  1442م) – فً كتابه " النزاع والتخاصم
فٌما بٌن بنً أمٌة وبنً هاشم " ما ٌلً :
" إنً كثٌرا ما كنت أتعجب من تطاول بنً أمٌة إلى الخالفة مع بعدهم من جذم ( أي أصل الشًء ) رسول هللا وقرب بنً هاشم
 ،وأقول :كٌف حدثتهم أنفسهم بذلك ! وأٌن بنو أمٌة  ،وبنو مروان بن الحكم طرٌد رسول هللا ولعٌنه من هذا الحدٌث مع تحكم
لرسول هللا  ،ومبالغتهم فً أذاه  ،وتمادٌهم على
العداوة بٌن بنً أمٌة وبنً هاشم فً أٌام جاهلٌتها ! ثم شدة عداوة بنً أمٌة
دخل منهم فً
تكذٌبه فٌما جاء به منذ بعثه هللا عز وجل  ،بالهدى ودٌن الحق  ،إلى أن فتح مكة شرفها هللا تعالى فدخل من
اإلسالم ! فلعمري ال بعد أبعد مما كان بٌن بنً أمٌة وبٌن هذا األمر  ،إذ لٌس لبنى أمٌة سبب إلى الخالفة  ،وال بٌنهم وبٌنها
نسب  ،وقد كانت المنافرة ال تزال بٌن بنً هاشم  ،وبٌن عبد شمس بحٌث إنه ٌقال إن هاشما وعبد شمس ولدا تو أمٌن فخرج عبد
شمس فً الوالدة قبل هاشم  ،وقد لصقت إصبع أحدهما بجبهة اآلخر  ،فلما نزعت دمى المكان فقٌل سٌكون بٌنهما أو بٌن
ولدٌهما دم فكان كذلك  ،وٌقال  :إن جباههما كانت ملتصقة بعضها ببعض  ،فؤخذ السٌف ففرق بٌن جباههما :وكانت المنافرة بٌن
هاشم بن عبد مناف بن قصً  ،وبٌن ابن أخٌه أمٌة ابن عبد شمس بن عبد مناف  ،وأصبح هاشم بعد هذه المنافرة منفردا بزعامة
بنً عبد مناف بمكة " ..
وخالصة القول عند المقرٌزي أن هاشما كان له السبق فً إطعام وسقاٌة حجٌج بٌت هللا بسبب كرمه وسعته  ،وكان اسمه عمرو
وأطلق علٌه هاشم لهشمه الثرٌد فً بٌت هللا الحرام  ،وقد حاول عبد شمس تقلٌده ففشل ونفرت منه حجاج بٌت هللا الحرام  ..لم
ٌكن أمام عبد شمس إال أن صب غضبه وحقده على أخٌه ونافره على خمسٌن ناقة سود الحدق تنحر بمكة وعلى جالء عشر
سنٌن وجعال بٌنهما الكاهن الخزاعى جد عمرو بن الحمق فقال الكاهن  ،لقد سبق هاشم أمٌة إلى المآثر  ،فؤخذ هاشم اإلبل
فنحرها  ،وأطعم لحمها من حضر وخرج أمٌة إلى الشام فؤقام به عشر سنٌن .فكان هذا أول عداوة وقعت بٌن بنً هاشم وبنً
أمٌة  ،ولم ٌكن أمٌة فً نفسه هناك ،وإنما رفعه أبوه وبنوه  ،وكان مضعوفا وصاحب عهار ...
ٌختم المقرٌزي بالقول  " :ثم تمادت العداوة بٌن البٌتٌْن حتى قام سٌد بنً هاشم أبو القاسم دمحم بن عبد هللا بمكة ٌدعو قرٌشا إلى
توحٌد هللا تعالى  ،وترك ما كانت تعبد من دون هللا " ..
لقد نشأ الجٌل األول من عبد شمس وأوالده الثالثة ( حبٌب  ،وأمٌة  ،وأبو العاص ) ٌكرهون هاشم وولده الوحٌد عبد المطلب
كرها شدٌد  ..وجاء الجٌل الثانً من أمٌة وأوالده  ،وكانوا ٌكرهون عبد المطلب وأوالده  ..ثم تبعه الجٌل الثالث من حرب
وأوالده  ،وكانوا ٌكرهون عبد المطلب وأوالده  ..ثم ظهر الجٌل الرابع من صخر ( أبو سفٌان ) وأوالده  ،وكانوا ٌكرهون دمحما
وأوالده  ،وفى هذا الجٌل رضخ أبو سفٌان ُمكرها بالدخول إلى اإلسالم لحماٌة نفسه وأوالده من الفناء على ٌد عدوه اللدود
دمحم ..
أبقى الجٌل الرابع الممثل فً صخر بن حرب ( أبو سفٌان ) على عقٌدته خافٌة مع أوالده وكبار قبٌلته من الطلقاء  ،لكن النبً
( ص ) أدرك ذلك سرٌعا وحذر المسلمٌن من اقتراب بنً أمٌة من الحكم  ،بل وصفهم بالشجرة الملعونة فً القرآن  ،وبأنهم
ٌنزون على منبره نزو القردة ..
ثم جاء الجٌل الخامس بعد وفاة النبً ( ص ) من معاوٌة وأوالده  ،وكانوا ٌكرهون علٌا وأوالده  ،إنه الجٌل الذهبً لبنى عبد
شمس  ،وفٌه هنأهم كبٌرهم  -الفاشل فً القضاء على دمحم والحاصل منه مع قومه على عفو استثنائً  -وقال لهم " ٌا معشر
بنً أمٌة إن الخالفة صارت فً تٌم وعدى حتى طمعت فٌها  ،وقد صارت إلٌكم  ،فتلقفوها بٌنكم تلقف الكرة  ،فوالذي ٌحلف
به أبو سفٌان ما من جنة وال نار " ..
لقد كان الجٌل الخامس جٌال دموٌا بكل ما تحمل الكلمة من معانً  ،وقد وقع فً هذا الجٌل ما كان الرسول ( ص ) ٌحذر منه

 ،فقد استولى بنو أمٌة على الحكم  ،وقتل معاوٌة علٌا والحسن  ،و قتل ابنه ٌزٌد الحسٌن وأربعٌن تقرٌبا من أهل البٌت فً
موقعة واحدة قسمت ظهر المسلمٌن  ،وقتل المروانٌون ( من نسل العاص شقٌق أبى سفٌان ) وأنصارهم من ٌظهر للقٌادة من
أئمة أهل البٌت  ،واحدا بعد اآلخر ..
نجا واحد فقط من الهاشمٌٌن من الموت ونجح فً االختفاء  ،وهو المهدي  ..إن أبناء بنً أمٌة وجندهم مستمرون فً الحكم
حتى الٌوم بخٌلهم وخٌالئهم  ،وسوف ٌتقابل وٌتقاتل آخرهم  ،وهو السفٌانى ( من نسل آكلة األكباد هند أم معاوٌة ) مع آخر
بنً هاشم وهو المهدي ( ع ) لحسم الموقف كما دلت رواٌات أئمة أهل البٌت المنقولة عن النبً ( ص)  ،فعجل هللا بفرج ه ،
آمٌن ..
وهلل در من قال :
عبد شمس قد أضرمت لبنى هاشم * نارا ٌشٌب منها الولٌد
فابن حرب للمصطفى وابن هند * لعلى وللحسٌن ٌزٌد
( مالحظة  :أطلق أهل الحدٌث الذٌن ٌدورون فً فلك األموٌٌن على هذا الجٌل اسم " القرن الخٌري األول " من خالل الحدٌث المشهور الذي رواه
البخاري  ،الذي سٌتضح من خالل تلك الدراسة أنه ٌترصد مناقب أهل البٌت وٌعلى من شؤن من قتلهم أو بغضهم  ..ونود أن نذكر تعلٌق العالمة
األلبانً – توفى فً عام  1999م – على هذا الحدٌث حٌث قال ما ٌلً :
" بهذه المناسبة البد لً من وقفة أو جملة معترضة قصٌرة  ،وهً  :أن الشائع الٌوم على ألسنة المحاضرٌن  ،والمرشدٌن  ،والواعظٌن  ،رواٌة الحدٌث
بلفظ  :خٌر القرون قرنً  ،هذا اللفظ ال نعرف له أصال فً كتب السنة  ،مع أن هذا الحدٌث دخل فً زمرة األحادٌث المتواترة لكثرتها  ،وإنما اللفظ
الصحٌح الذي جاء فً الصحٌحٌن وغٌرهما  ،إنما هو بلفظ  :خٌر الناس قرنً ولٌس  :خٌر القرون قرنً  ،راجع األلبانً فً " سلسلة الهدى والنور "
شرٌط رقم  396على الٌوتٌوب ) ..
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