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علينا ونحن في مقدمة هذه الدراسة أن ذنذ ركر القارئ الكريم بأن خطط الخلص من النبياء قد جرت من ذ ق دم التاري خ عل ى أي دي بن ي
جلدتهم  ،وذهب ضحيتها أنبياء كثر لمم قبلنا ..
بعد هذه التذكرة تأتى تذكرة أخرى  ،وهى أن ا تعالى لم يضمن أبدا لرسوله ) ص ( الحماية الكاملة  ،بل إن العكس هو الذي ذك ره
ا تعالى في سورة آل عمران آية  144حين قال :
" وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر ا شيئا " ..
على هذين الساسيين الماضيين  ،كان معلوما للنبي ) ص ( منذ بداية دعوته أن رحلة النب**وة المبارك**ة ك**انت محفوف**ة بك**ل المخ**اطر ،
كان أبسطها التهام بالكذب والسحر والجنون وسب العرض وقد حدث  ،وكان أوسطها الضرب وقد حدث في الطائف  ،وكان أخطرها
القتل  ،ونقدم أدلة من خلل النصوص التي نجت من مذبحة الحديث في هذا البحث تثبت أن وفاة النبى ) ص ( لم تكن طبيعية ..
كان من الثابت لدى المؤرخين أن الحقد الشديد من قبائل العرب في مكة كان في ازدي*اد دائم عل**ى بن**ي هاش*م  ،فق*د ك**انت القبيل*ة ممثل*ة
في رأسها عبد المطلب تتحلى بسمعة طيبة وك**رم واس*ع وأخلق إبراهيمي*ة س**امية  ،وق*د جلب*ت تل**ك الص**فات عل**ى القبيل*ة ب*وجه ع**ام ،
وعلى سيدها عبد المطلب بوجه خاص الحقد الشديد  ،والذي كان دفينا عند البعض وظاهرا عند آخرين ..
قال فخر الدين الرازي – توفى في عام  606هـ  -في تفسيره ) ج  24ص  ، ( 174وبرهان الدين الحل**بي – ت**وفى ف**ي ع**ام  841هـ
 في السيرة الحلبية ) ج  1ص  ، ( 30والسيوطي – توفى في عام  911هـ  -ف**ي ال**در المنث**ور ) ج  5ص  ( 98ع**ن الن**بى ) ص (فيما ينقل عن نفسه ما يلي :
" لم يزل ينقلني ا تعالى من أصلب الطاهرين إلى أرحام المطهرات  ،حتى أخرجني في عالمكم هذا  ،لم يدنسني بدنس الجاهلية " ..
سل ميم بن قيس في كتابه السقيفة ) ص  ( 237أن النبى ) ص ( قال ما يلي :
قال ذ
" إني وأهل بيتي بطينة طيبة من تحت العرش إلى آدم  ،نكاح غير سفاح  ،لم يخالطنا نكاح الجاهلية " ..
إذن طهارة النسب هي علمة من علمات النبيين والصالحين  ،وعلى هذه القاعدة فإن نجاسة النس**ب تعت**بر علم**ة م**ن علم**ات الفج**ر
والكفر والشرك  ،قال تعالى في سورة الشعراء آية رقم  " :إنما المشركون نجس " ..
كانت طهارة النسب والسمعة العالية والصلة البراهيمية لبنى هاشم على وجه عام  ،ولبنى عبد المطلب عل**ى وج**ه خ**اص تعت**بر تلبي**ة
لدعاء أبوهم الكبر إبراهيم في آيات ا تعالى في القرآن :
ففي سورة البقرة آية رقم  " : 128واجعلنا مسلمينن لك ومن ذريتنا " ..
وفى سورة إبراهيم آية رقم  " : 35واجنبني وبني أن نعبد الصنام " ..
وفى سورة إبراهيم آية رقم  " : 40رب اجعلني مقيم الصلة ومن ذريتي " ..
وقد أوضح ا تعالى أن الوعد القرآني لبراهيم بتمام الصلح قد ظل ساريا في ذريته من بعده  ،ففي س**ورة البق**رة آي**ة رق**م  133ق**ال

تع**الى  " :أم كنت**م ش**هداء إذ حض**ر يعق**وب الم**وت إذ ق**ال لبني**ه م**ا تعب**دون م**ن بع**دى ق**الوا نعب**د إله**ك وإل**ه آب**ائك إبراهي**م وإس**ماعيل
وإسحاق " ..
من طبائع البشر أن ينتاب الحاقد مشاعر التخلص من الشخص الذي يحقد عليه  ،ولما كانت كل الضواء مرك**زة عل**ى عب**د المطل**ب ،
ولما كان اليذاء في فلذة الكبد هو الوقع والقل تكلفة  ،ولما كان عبد ا ه**و أقربه**م إل**ى قلب**ه  ،فق**د ك**ان م**ن الط**بيعي أن تك**ون هن**اك
محاولت للخلص من عبد ا بن عبد المطلب ..
قالت مصادر الشيعة أن عبد ا بن عب*د المطل*ب تعرض*ت ف*ي مك*ة لمح**اولتين م*ن التص*فية عل*ى ي*د اليه*ود  ،ك*انت الول**ى م*ن خلل
طعام مسموم جاء إلى باب الدار ولم يتناوله أحد من بني هاشم لشكهم في مصدره واختفاء من أحضره بسرعة ش**ديدة  ،ك**انت المحاول**ة
الثانية بإحضار متخصصين من الشام كتجار  ،كان معهم سيوف مسمومة  ،فشلت المحاولة أيضا في النيل من**ه وقت**ل بع**ض المه**اجمين
منهم ..
مات عبد ا بن عبد المطلب وهو في عمر  17سنة في ظروف غامضة بالمدينة وه**و ف**ي طري**ق ع**ودته م**ن الش**ام إل**ى مك**ة  ،وتبق**ى
علمة الستفهام تشير إلى القاتل الذي حاول مرتين من قبل للخلص من عبد ا ..
لكن مسعى اليهود كان قد خاب  ،فقد ترك عبد ا نطفته في رحم آمنة بنت وهب قبل أن يغادر مك**ة  ،وأوض**حت تل**ك النطف**ة أن اللق**اء
سيكون تاريخيا على عدة مراحل من الزمان تمهيدا للقاء الكبر عندما تنطق الشجرة بمن يختفي من ورائها ..
تنبأ الجد عبد المطلب لحفيده أن يكون له شأن في الفاق  ،فقد كان موضع اهتمامه أينما ذهب  ،وكان ممن أخبره بعظم شأن حفي**ده ه**و
سيف بن ذي يزن ..
وبى – ت****************وفى ف****************ي ع****************ام  284هـ  -ف****************ي ت****************اريخه ) ج  2ص  ( 12م****************ا يل****************ي :
ال اليعق
ق
" وكان فييف فرش لعبد المطلب بفناء الكعبة  ،فل يقرب فراشه ح**تى ي*أتي رس*ول ا  ،وه**و غلم  ،فيتخط**ى رق*اب عم*ومته  ،فيق*ول له*م
عبد المطلب  :دعوا ابني  ،إن لبني هذا لشأنا  ،وكان عبد المطلب قد وفد على سيف بن ذي يزن مع جلة قومه لما غل**ب عل**ى اليم**ن ،
فقدمه سيف عليهم جميعا وآثره  ،ثم خل به فبشره برسول ا ووصف له صفته  ،فكبر عبد المطلب وع**رف ص**دق م**ا ق**ال س**يف  ،ث**م
خر ساجدا  ،فقال له سيف  :هل أحسست لما قلت نبأ ؟ فقال له  :نعم ! ولد لبني غلم على مثال ما وصفت  ،أيها الملك  ،قال  :فاحذر
عليه اليهود وقومك  ،وقومك أشد من اليهود  ،وا متمم أمره ومعل دعوته  ،وكان أصحاب الكتاب ل يزالون يقولون لعبد المطلب ف**ي
رسول ا منذ ولد فيعظم بذلك ابتهاج عبد المطلب  ،فقال  :أما وا لئن نفستني قريش الماء  ،يعني ماء سقاه ا من زم**زم وذي اله**رم
 ،لتنفسني غدا الشرف العظيم والبناء الكريم والعز الباقي والسناء العالي إلى آخر الدهر ويوم الحشر " ..
كان طبيعيا أن يلحظ أبو طالب اهتمام أبيه عبد المطلب بابن أخيه الغلم محمد ويعرف ما يق*وله الن*اس في*ه وف*ى مس*تقبله  ،وق*د ح*افظ
أبو طالب على هذا الوعد ووفر حماية دائمة لبن أخيه مادام حيا ..
إذا كانت كراهية القبائل لبنى هاشم ضاربة فيالجذور للل سباب التي ذكرناها  ،فلنا أن نتخيل حجم تلك الكراهية بعد ظهور النبوة ف**ي
بني هاشم  ،ولقد أوجزت عبارة أبى جهل ذلك حين قال عن النبى ) ص ( ما يلي  " :ما كذب قط  ،وكنا نسميه المي**ن  ،ولك**ن إذا ك**ان
في بني هاشم السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة  ،فأي شيء لبني مخزوم؟ " ..
كانت البداية لرحلة اللم مع البعثة النبوية في عام  610ميلدية  ،كان النبى ) ص ( قد بلغ أربعين عاما  ،وكان كفيله أبو طالب شيخا
كبيرا في العمر ..
سنذكر في هذه الدراسة المحاولت التي عرض لها النبي ) ص ( للغتيال  ،سواء تلك ال تي ك ان فيه ا طفل أو ش ابا  ،وس واء ك انت
علي أيدي المشركين أو غيرهم من المنافقين ممن دخلوا السلم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم :

المحاولة الولى لغتيال النبى ) ص (
يتضح من وقائع تلك المحاولة أنها جرت في طفولة النبى ) ص ( عندما كان في كنف عمه أبى طالب  ،ولم تح**دث ف**ي مك**ة ب**ل ج**رت
في الشام أثناء رحلة تجارة قام بها العم إلى هناك ..
كان الطبيعي أن يترك العم الغلم محمد في مكة ويذهب دونه في هذه الرحلة الطويلة  ،لكن اصطحابه للغلم محمد ي**دل بوض**وح عل**ى
مدى حرصه أن يكون محمد بصورة دائمة تحت عينيه وحمايته  ،عمل بوصية أبيه عبد المطلب..
وقد حدث في الشام للغلم في صحبة العم أبى طالب مثل ما حدث له في اليمن في صحبه الجد عب**د المطل**ب  ،فق**د تنب**أ رج*ل ف**ي الش*ام
من كهنة اليهود اسمه بحيرى لبى طالب بمثل ما تنبأ سيف بن ذي يزن لعبد المطلب في اليمن ..
كان الفارق بين الحالتين أن البحي*رى استش*عر الخط*ر عل**ى الغلم م**ن اليه*ود ونص*ح أب*ا ط*الب ب*أن يس*ارع ب*العودة إل**ى مك*ة  ،ب*ل إن
بحيرى حذر أبا طالب أيضا من مخاطر اليهود في مكة على الغلم ..
يقول ابن هشام – توفى في عام  218هـ  -في سيرته ) ج  1ص  – 194ط الحلبي مصر ( على هذه المحاولة ما يلي :
" ارجع بابن أخيك إلى بلده  ،واحذر عليه اليهود  ،فوا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبيغنه شرا  ،فإنه كائن لب**ن أخي**ك ه**ذا ش**أن
عظيم فأسرع به إلى بلده  ،فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين ف**رغ م**ن تج**ارته بالش**ام فزعم**وا فيم**ا روى الن**اس ،
أن زريرا وتماما ودريسا  ،وهم نفر من أهل الكتاب قد ك**انوا رأوا م**ن رس*ول ا مثلم*ا رآه بحي*رى ف**ي ذل**ك الس*فر ال*ذي ك**ان في*ه م**ع
عمه أبي طالب  ،فأرادوه فردهم عنه بحيرى وذكرهم ا وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته  ،وأنه**م إن أجمع**وا لم**ا أرادوا ب*ه ل**م
يخلصوا إليه  ،ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم  ،وصدقوه بما قال  ،فتركوه وانصرفوا عنه " ..
المحاولة الثانية لغتيال النبى ) ص (
قررت قريش معاقبة بني هاشم بطردهم في ش**عاب مك*ة وحص*ارهم هن**اك  ،فك**ان ل يش*ترى منه**م أح*د أو ي*بيع  ،ربم*ا ك**انت ه*ذه ه*ي
المحاولة الولى في المنطقة العربية ال*تي ش*هدت حص*ارا اقتص*اديا ش**بيها بم*ا تتخ*ذه ال*دول الك*برى الن م*ع المستض**عفين م**ن ش*عوب
العالم ..
دام الحصار لثلث سنين وكان قاسيا على بني هاشم  ،لكن تواجد كبيرهم أبى طالب بينهم كان يهون على الهاشميين ألم الحص*ار  ،كم**ا
كان حائطا منيعا ضد محاولت الغتيال التي لم تغادر عقل القرشيين على نبي السلم..
المحاولة الثالثة لغتيال النبى ) ص (
يقول ابن سعد – توفى في عام  230هـ  -في الطبقات الكبرى ) ج  1ص  ( 186عن تلك المحاولة ما يلي :
" قال الواقدي في إسناده :كلم وجوه قريش  -وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبي بن خلف وأبو جهل والع**اص ب*ن وائل ومطع**م وطعيم*ة
ابنا عدي ومنبه ونبيه ابنا الحجاج والخنس ب*ن ش*ريق الثقف**ي  -أب*ا ط*الب ف*ي أن ي*دفع إليه*م رس*ول ا وي**دفعوا إلي*ه عم*ارة ب*ن الولي*د
المخزومي  ،فأبى ذلك  ،وقال  :أتقتلون ابن أخي وأغذو لكم ابنكم  ،إن هذا لعجب! فقالوا :م*ا لن*ا خي*ر م**ن أن نغت*ال محم*دا  ،فلم**ا ك*ان
المساء فقد أبو طالب رسول ا  ،فخاف أن يكونوا قد اغتالوه  ،فجمع فتية من بني عبد مناف وبني زهرة وغيرهم وأمر ك**ل ف**تى منه**م
أن يأخذ معه حديدة ويتبعه  ،ومضى  ،فرأى رسول ا  ،فقال له  :أين كنت يا بن أخي ؟ أكنت في خي**ر ؟ ق**ال  :نع**م والحم**د ل  ،فلم**ا
أصبح أبو طالب دار على أندية قريش والفتيان معه  ،وقال  :بلغني كذا وكذا  ،وا لو خدشتموه خدشا ما أبقي**ت منك**م أح**دا إل أن أقت**ل
قبل ذلك  ،وجاء  :طلب أبو طالب من ولده ومواليه أن يقفوا صباحا في المسجد  ،فإن أصبح ولم ير للنبي خبرا أو سمع فيه س**وءا أوم**أ
إليهم بقتل القوم  ،ففعلوا ذلك  ،فلما أقبل رسول ا استبشر ثم قال لول*ده وم**واليه  :أخرج*وا أي*ديكم م**ن تح*ت ثي**ابكم  ،فلم**ا رأت قري**ش
ذلك انزعجت  ،ورجعت إلى أبي طالب بالعتب والستعطاف فلم يحفل بهم "..
المحاولة الرابعة لغتيال النبى ) ص ( بعد اجتماع دار الندوة
كانت بيعة العقبة الثانية في  13ذي الحجة بمكة من العام الول قبل الهجرة )  28يونيه عام  ( 622م**ع  72رج**ل وامرأتي**ن م**ن أه**ل

المدينة  ،شعرت قريش بالمبايعة وأجرت تحقيقات مع وفد المدينة إل أن أحدا لم يعترف بما جرى بينهم وبين النبى ) ص ( ..
يبدو أن زعماء قريش لم يقتنعوا بإنكار وفد المدينة لي مبايعة مع النبى ) ص (  ،لهذا قرروا عقد اجتماعات طوال مح**رم وص**فر م**ن
العام الول للهجرة  ،كانت تجرى في دار قصي بن كلب ) دار الندوة ( ..
قرر المجتمعون في دار الندوة اشتراك كل شاب من كل القبائل الصغيرة والكبيرة في قريش لمهاجمة بيت النبى ) ص ( وقتل**ه  ،ت**وافر
عندهم أربعون من الرجال ذكرت كتب السيرة منهم ما يلي :
من بني أمية  :صخر بن حرب ) أبو سفيان ( – الحكم بن العاص – عتبة بن ربيعة – شيبة بن ربيعة – عقبة بن معيط ..
من بني أسد ابن عبد العزى  :حكيم بن حزام – زمعة ابن السود – أبو البخترى بن هشام ..
من بني مخزوم  :عمرو بن هشام ) أبو جهل ( – خالد بن الوليد ..
من بني سهم  :نبيه الحجاج – منبه الحجاج ..
من بني هاشم  :عبد العزى بن عبد المطلب ) أبى لهب ( ..
من بني عبد الدار  :النضر بن الحارث ..
من بن نوفل  :طعمة بن عدى ..
من بن جمح  :أمية بن خلف ..
فشلت المحاولة لن ا حمى نبيه وخرج في جوف ليلة  4ربيع الول من العام الهجري الول ) الموافق  15سبتمبر  622م ( ..
قال ا تعالى في سورة النفال آية رقم  30ما يلي  " :وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبت**وك أو يقتل**وك أو يخرج**وك ويمك**رون ويمك**ر ا
وا خير الماكرين " ..
المحاولة الخامسة لغتيال النبى ) ص (
جرت وقائع تلك المحاولة بعد لحظات من فشل المحاولة السابقة  ،فق**د اس**تدعى ق**ادة قري**ش س**راقة ب**ن مال**ك لقتف**اء أث**ر الن**بى ) ص (
لتفوقه في هذا العلم ..
ذكر البخارى – توفى في عام  256هـ  -في صحيحه ) ج  7ص  ، ( 238 / 236وأبو منصور الثعالبي – توفى في عام  429هـ -
في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ) ص  ، ( 66وابن الثي*ر – ت*وفى ف*ي ع**ام  630هـ  -ف*ي أس*د الغاب*ة ) ج  2ص ، *( 321
في رواية طويلة ببعض الختلف بينهم محاولة سراقة بن مالك في اقتفاء الثر النبوي في الصحراء ..
لكن ملخص المر أن سراقة وصل إلى النبى ) ص ( وأبى بكر في الصحراء وغرست أق**دام فرس**ه ف**ي الرم**ال ول**م يتمك**ن م**ن متابع**ة
السير رغم المتار القليل*ة ال**تي فص*لته عنهم**ا  ،وواع**د الن**بى وأب**ا بك*ر عل**ى الم**ان وال*تزم بوع*ده س*راقة  ،وفش*لت المحاول*ة  ،وأس*لم
سراقة بعد حصار الطائف واشترك في حنين ) راجع الذهبي في الثقات ج  3ص .. ( 180
المحاولة السادسة لغتيال النبى ) ص (
كانت تلك المحاولة من تدبير صفوان ابن أمية من قبيلة بني جمح  ،فقد تقابل في الكعبة مع ابن عمه عفمينر بن وه*ب واتفق**ا عل**ى ذه**اب
عفمير إلى المدينة ليغتال النبى ) ص ( ..
كان صفوان ووالده ضمن المشركين يقاتلن يوم بدر  ،فقتل الوالد ونجي صفوان وعاد إلى مكة  ،كما كان عفمير بن وه*ب وابن*ه وه*ب
ضمن المشركين أيضا يوم بدر  ،فأسر وهب وعاد الوالد إلى مكة ..
كانت مشاعر الخلص من النبى ) ص ( تنت*اب عفمين* ر ل*ول ك*ثرة العي*ال وال*دين  ،أعط*ى ص**فوان لعفمين*ر العه**د ف*ي الكعب*ة ب*دفع ال**دين
وكفالة أولده في مقابل ذهابه إلى المدينة للخلص من النبى ) ص ( ووافق عفمينر على التفاق ..
تقابل عمر بن الخطاب مع عفم نير في طرقات المدينة وأخبر النبى ) ص ( بذلك  ،أنك**ر عفمين*ر ف**ي لق*ائه م*ع الن**بى أن يك**ون ق*د أت**ى إل**ى
المدينة بغرض اغتياله  ،لكن النبى ) ص ( أخبره بتفاصيل التفاق الذي دار بينه وبين ابن عمه صفوان في الكعبة  ،آمن عفمينر وانض**م

إلى المسلمين  ،وبقى صفوان على حاله حتى فتح مكة ..
راجع تلك المحاولة عند الطبراني – توفى في عم  360هـ  -في المعج**م الك**بير ) ج  17ص  ، ( 56وال**بيهقى  -ت**وفى ف**ي ع**ام 458
هـ  -في دلئل النبوة ) ج  4ص  ، ( 1264وابن حجر العسقلني – توفى في عام  852هـ  -في الصابة ف**ي تميي**ز الص**حابة ) ج 3
ص .. ( 246
المحاولة السابعة لغتيال النبى ) ص (
تشبه هذه المحاولة إلى حد بعيد محاولة الغتيال السابقة التي تعرض لها النبى ) ص ( من حيث أن منفذها هو شخص واح*د والمخط*ط
لها هو شخص واحد أيضا ..
قال الطبري – توفى في عام  310هـ  -في تاريخ المم والملوك ) ج  2ص  ، ( 542والبيهقى في دلئل النبوة ) ج  3ص ، ( 333
وابن كثير – توفى في عام  774هـ  -في البداية والنهاية ) ج  4ص  ( 96أن أبا سفيان لم**ا ك**ثر القتل**ى م**ن قري**ش عل**ى ي**د المس**لمين
خرج في مكة يقول بين الناس  " :أما أحد يغتال محمدا  ...فإنه كان يمشى في السواق فندرك ثأرنا " ..
تقدم أحد الناس وقب*ل تنفي**ذ تل*ك العملي**ة النتحاري*ة ف**ي مقاب*ل مبل*غ م**ن الم**ال م**ن أب**ى س*فيان  ،دخ*ل الرج*ل المدين*ة وبح*ث ع**ن الن**بى
) ص ( حتى وجده بين الناس ..
شعر النبى ) ص ( من اللحظة الولى بأن الرجل جاء ليغدر به  ،ولما ق*ام أص*حابه بتفتيش*ه وج*دوا خنج*را ف**ي ثي*ابه واع*ترف بأس*باب
قدومه المدينة  ،تم احتجازه ثم أسلم ثم اختفى وانقطعت أخباره بين الناس ..
المحاولة الثامنة لغتيال النبى ) ص (
ن
كان اليهود في المدينة قبل السلم يسيطرون على الزعامتي ن الجتماعية والتجارية بها  ،ول**م ح**ل به**ا الن**بى ) ص ( انح**از الن**اس إلي**ه
وإلى رسالته لما لمسوا فيهما من عدالة وتسامح وعدم استغلل ..
كان من الطبيعي أن تفزع تلك الزعامات اليهودي*ة ال**تي فق*دت س*يطرتها عل**ى أه*ل المدين*ة م**ن ص*احب الرس*الة وتح*اول الخلص من*ه
لتعود إلى سابق عهدها  ،وقد قامات قبيلة بني النضير اليهودية في عام  4هـ بتلك المحاولة بالمدينة..
قال الطبري في تاريخ المم والملوك ) ج  2ص  ، ( 223والبيهقى في دلئل النبوة ) ج  3ص  ( 354عن هذه المحاولة ما يلي :
" خرج رسول ا إلى بني النضير يستعينهم في الدية  ،قالوا  :نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت  ،ث**م خل بعض**هم ببع**ض فق*الوا :
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه  ،ورسول ا إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد  ،فقالوا :من رجل يعلو هذا ال**بيت فيلق**ي علي**ه
صخرة فيقتله بها فيريحنا منه  ،فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال  :أنا لذلك  ،فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورس**ول ا
في نفر من أصحابه فيهم  :أبو بكر وعم**ر وعل**ي رض**ي ا عنه**م  ،فأت*اه الخ*بر م**ن الس*ماء بم*ا أراد الق*وم  ،فق*ام وق*ال لص*حابه  :ل
تبرحوا  ،فخرج راجعا إلى المدينة  ،فلما استبطأ النبي أصحابه قاموا في طلبه  ،فلقوا رجل مقبل من المدين**ة فس**ألوه عن**ه فق**ال  :رأيت**ه
داخل المدينة .فأقبل أصحاب رسول ا حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يه**ود م**ن الغ**در  ،وأم**ر رس**ول ا بحربه**م والس**ير
إليهم  ،فسار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون  ،وعن ابن عب**اس  :ك**ان الن**بي ق*د حاص**رهم ح**تى بل*غ منه**م ك**ل مبل**غ ،
فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضيهم وأوطانهم  ،وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام " ..
)ملحظة  :لم يشترط النبى ) ص ( على اليهود أن يخرج*وا إل*ى الش**ام ال*تي ك**انت بي*د ال*روم المع**ادين أص*ل لليه*ود  ،وم*ن أخرجه**م إل*ى الش**ام ك**ان عم*ر ب*ن
الخطاب في عام  20هـ  ،وكان ذلك بمثابة خدمة جليلة لهم  ،وسوف نتحدث إن شاء ا تعالى في قادم اليام في دراسة مفصلة عن ذلك ( ..

المحاولة التاسعة لغتيال النبى ) ص (
خططت لتلك المحاولة امرأة يهودية عجوز تسمى أم قرفة  ،وجرت وقائع تلك المحاولة في رجب م**ن ع**ام  6هـ  ،فق**د جمع**ت أم قرف**ة
ثلثين فارسا مدربا جيدا على القتال من منطقتها المجاورة للمدينة لقتحام المدينة في الظلم واغتيال النبى ) ص (  ،كان أبناء أم قرف**ة
ضمن المشتركين في مجموعة الغتيال  ،هكذا كان بلغ المر أقصاه عند اليهودية للتخلص من النبى ) ص ( في قلب عسكره ..

علم النبى ) ص ( بخطة اغتياله قبل حدوثها  ،قرر إعطاء المت**آمرين درس**ا يك**ون له**م ولغيره**م ع**برة ح**تى ل تتك*رر تل**ك الفع**ال ف**ي
المستقبل ..
يق ول اب ن س عد – ت**وفى ف*ي ع*ام  230هـ  -ف*ي الطبق*ات الك*برى ) ج  2ص  ، ( 90واب*ن إس*حاق – ت**وفى ف*ي ع*ام  151هـ  -ف**ي
سيرته ) ذكرها الواقدى ج  2ص  ( 564أن النبى ) ص ( أرسل زيد بن حارثة على رأس مجموعة قتالية فهجم**ت عل**ى المك**ان ال**ذي
تعيش فيه أم قرفة مع قومها وأنزلت عقابا شديدا بهم ..
يقول هشام ابن الكلبي – توفى في عام  204هـ  -في جمهرة النسب ) ص  ، *( 434والطبري في تاري**خ الم**م والمل**وك ) ج  2ص
 ، ( 265أن ولدا واحدا من أولدها قد قتل في هذه الجملة بينما تمك*ن الخ*رون م*ن اله*رب  ،لكنه*م لق*وا حتفه**م ف*ي ح*روب ال*ردة م*ع
المسلمين ..
المحاولة العاشرة لغتيال النبى ) ص (
كانت معركة خيبر في آخر صفر وأول محرم من عام  7هـ ) مايو  ( 628آخر وأقوى حروب الن*بى ) ص ( م*ع اليه**ود ف*ي المدين*ة ،
فقد أيقنوا بعدها أنهم فقدوا زعامتهم على المدينة ول يستطيعون مجابهة السلم ..
كانت زينب بن الح*ارث اليهودي*ة ق*د فق**دت زوجه**ا س*لم ب**ن مش**كم ف**ي معرك*ة خي*بر وك**ان ش**قيقها ه*و المح*ارب الش**جاع عن**د اليه**ود
ومفخرتهم قد قتل أيضا ف*ي المب*ارزة ال**تي س*بقت المعرك*ة م*ع عل**ي ب*ن أب*ى ط*الب  ،ق*ررت زين*ب اغتي*ال الن*بى) ص ( بإطع*امه ش*اة
مسمومة ..
قال ابن سعد – توفى في عام  230هـ  -في الطبقات الكبرى ) ج  2ص  ، ( 202 / 201والطبري في تاريخ المم والمل**وك ) ج 2
ص  ( 303عن تلك المحاولة ما يلي :
" أهدت زينب بنت الحارث امرأة سلم بن مشكم للنبي شاة مصلية  ،وكانت قد سألت أي عضو من الش**اة أح**ب إل**ى رس**ول ا  ،فقي**ل
لها الذراع فأكثرت فيها السم  ،وسمت سائر الشاة ث**م ج**اءت به**ا  ،فلم**ا وض**عتها بي**ن ي**دي رس**ول ا تن**اول ال**ذراع فأخ**ذها فلك منه**ا
مضغة فلم يسغها  ،ومعه بشر بن البراء بن معرور  ،وقد أخذ منها كما أخذ رسول ا  ،فأما بشر فأساغها  ،وأما رسول ا فلفظه**ا ث**م
قال  :إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم  ،ثم دعا بها فاعترفت ...فمات بشر بن البراء من أكلته التي أكل في ذل**ك الزم**ن  ،أي أن بش*ر
أكل السم .ولم يأكل رسول ا من ذلك السم شيئا " ..
ذكر البخارى في صحيحه ) راجع فتح الباري للعسقلني ج  6ص  ( 262بعض التفاصيل عن تلك المحاولة عل**ى لس**ان أب**ى هري*رة ،
فقال العسقلني ما يلي :
" أهديت للنبي شاة وكان الذي أتى بها امرأة يهودية صرح بذلك في صحيح مسلم وقال النووي في شرح مسلم  ،وه**ذه الم**رأة اليهودي**ة
الفاعلة للسم  ،اسمها زينب بنت الحارث  ،أخت مرحب اليهودي  ،قلت كذا رواه الواق**دي ع**ن الزه*ري  ،وأن*ه ق**ال له**ا م**ا حمل*ك عل**ى
هذا ؟ قالت :قتلت أبي وعمي وزوجي وأخ**ي  ،ق*ال محم*د  :فس**ألت إبراهي*م ب**ن جعف*ر ع**ن ه*ذا  ،فق**ال أبوه*ا الح*ارث  ،وعمه**ا بش**ار
وكان أجبن الناس وهو الذي أنزل من الرف  ،وأخوها زبير  ،وزوجها سلم بن مشكم  ،قال القاضي عياض  :واختلفت الثار والعلماء
هل قتلها النبي أم ل  ،فوقع في مسلم أنهم قالوا أل نقتلها ؟ قال ل  ،ومثله عن أبي هريرة وجابر  ،وعن جابر من رواية أبي س**لمة أن**ه
قتلها  ،وفي رواية ابن عب*اس أن*ه دفعه**ا إل*ى أولي*اء بش*ر ب*ن ال*براء ب*ن مع*رور  ،وك**ان أك*ل منه*ا فم*ات به*ا فقتلوه*ا  ،وف*ي لف*ظ قتله**ا
وصلتها  ،وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها " ..
المحاولة الحادية عشر لغتيال النبى ) ص (
جرت وقائع تلك المحاولة في أثناء غزوة حنين التي حدثت في  10شوال من عام  8هـ  ،وهى تختل*ف عم**ا س**بق م**ن مح*اولت كونه*ا
أنها أول محاولة تجرى على أيدي مسلمين من داخل الجيش السلمي لقتل النبى ) ص (..
كانت مكة قد ففتح*ت ف*ي  20رمض*ان م**ن ع*ام  8هـ )  10ين*اير  630م (  ،وه*و م*ا يعن**ى أن الطلق*اء وأبن*اءهم ك*انوا مش**تركين ف*ي

غزوة حنين بجانب النبى ) ص (  ..كان منهم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة  ،وكان أبوه قد قتل في أحد على يد علي بن أبى طالب ..
يقول اليعقوبى – توفى في عام  284هـ  -في تاريخه ) ج  2ص  ( 62عن هذه المحاولة ما يلي :
" وأبدى بعض قريش ما كان في نفسه  ،فقال أبو سفيان  :ل تنتهي وا هزيمتهم دون البحر  ،وقال كلدة بن حنبل  :اليوم بط**ل الس**حر
 ،وقال شيبة بن عثمان  :اليوم أقتل محمدا  ،فأراد رسول ا أن يقتله فأخذ الحربة منه فأشعرها فؤاده  ،فقال رس**ول ا للعب**اس :ص**ح
يا للنصار  ،وصح يا أهل بيعة الرضوان  ،صح يا أصحاب سورة البقرة  ،يا أصحاب الس**مرة  ،ث**م انف**ض الن**اس وفت**ح ا عل**ى ن**بيه
وأيده بجنود من الملئكة  ،ومضى علي بن أبي طالب إلى صاحب راية هوازن فقتله  ،وكانت الهزيمة " ..
والذي نستطيع فهمه من عبارة اليعقوبى أن الحربة كانت في يد شيبة بن عثمان  ،ف**أراد أن يقت**ل به**ا الن**بى ) ص ( فانتزعه**ا الن**بى م**ن
يده ووضعها في قلبه ..
في الحلقة القادمة إن شاء ا سنواصل التعرف على هذا الفكر التكفيري  ،فإلى لقاء ..
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