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  الملخص 

تناول البحث محاولة قريش الضغط االجتماعي واالقتصادي على 

بني هاشم وبني المطلب حيث فرضوا حصاراً اقتصادياً ) ص(عشيرة النبي 

واجتماعياً دام ثالث سنوات ، والغرض من هذا الحصار هو إلفراد النبي 

لإللتجاء ) ص(لوه ، مما اضطر ابا طالب عم النبي عن اقاربه فيتقت) ص(

الى الشعب وهو أحد احياء مكة ، ثم منع زعماء قريش الناس من التعامل 

فعانى المحاصرون . معهم بأن ال يبيعوهم وال يزوجوهم وال يتزوجوا منهم 

  . من شدة العيش حتى كانت تسمع اصوات االطفال من الجوع 

) ص(لدور الكبير في الحفاظ على شخص النبي ولقد كان ألبي طالب ا     

ليوهم المشركين بأن ) ص(حيث كان يأمر ابنه علياً لينام على فراش النبي 

هو الذي في الفراش ، وقد انتهت المقاطعة بعد معجزة من اهللا ) محمد(النبي 

  .وسعي بعض االشخاص الذين لهم ارتباط نسبي ببني هاشم 
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Abstract 

This paper studies the attempt of the tribe Quraish to 
exercise social and economic pressure on Bani Hashim and 
Bani Al – Mutallib , the tribe of prophet Mohammad 
(PBOH) by imposing an embargo that lasted for three years  
, so that they could get the prophet out and away from his 
relatives and then to kill him . As a result , the prophet`s 
uncle , Abu Talib sought refuge in a quarter in mecca called 
Al – sheib . Later , Quraish leaders ordered people not to 
sell any thing or to marry from any of the relatives of the 
prophet . The besieged suffered a lot and their children were 
heared crying of starvation . 

Abu Talib played a great role to save the prophet , and 
he ordered his son , Ali to sleep on the prophet`s bed to 
mislead the unbelievers . The embargo ended with a miracle 
from Allah and through some effort done by some kinsfolks 
of Bani Hashim . 
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  المقدمة
مرت الرسالة اإلسالمية في العهد المكي بمراحل صعبة عانى بها المسلمون 

أشد المعاناة من قبل مشركي قريش، ألن المشركين اعتقدوا ان ) ص(والنبي الكريم 

تهدد مصالحهم ومناصبهم وتجارتهم، ولذلك ) ص(تلك المفاهيم التي بعث بها النبي 

  .ل وأصحابه وضربهم وتهجيرهمبالقت) ص(لى تهديد النبي إالتجأوا 

وقد بلغت مؤامراتهم الى قتل الرسول علنا فجاءت مرحلة المقاطعة كنتيجة 

) ص(لذلك، وهي أشد المراحل بالدعوة المكية وانها لم تقتصر على شخص النبي 

  .بل شملت كل بني هاشم وبني المطلب 

ية كأمرين جتماعولقد استخدمت قُريش في المقاطعة سالح الجوع والعزلة األ

  .وأبو طالب عن دعوته ) ص(مؤثرين لثني النبي 

لتسليط الضوء على طبيعة المقاطعة، والتجاء أبو طالب لشعبه ليضع النبي 

  ).مقاطعة قريش لبني هاشم وصحيفتها ( :تحت أنظاره جاء بحثنا 

هذه المقاطعة التي تَنُم عن انفعال شديد بحيث حاربوا بني هاشم بغذائهم 

  . جتماعية حتى كانت الناس تسمع أصوات صبيانهم من شدة الجوع األ وعالقتهم

تناولنا في هذا البحث أسباب مقاطعة قُريش لبني هاشم، وال بد هناك 

أسباب أساسية وهي محاربة مبادئ الدعوة اإلسالمية، المساواة وتوزيع الثروة 

وماهية شروطها؟ لى ماهية الصحيفة إالعادل وترك عبادة األصنام، ثم تطرقنا 

  .ختالف المؤرخين في ذلك أوأين وضعت؟ ومن كتبها؟ و

لى الشعب وأحوال بني هاشم فيه ومعاناتهم في هذا المكان، إثم تطرقنا 

لى أمر الصحيفة وما آلت إليه وكيف تم نقضها مستخدمين أهم إثم أشرنا 

  . سالمي المصادر األساسية من السيرة النبوية وكتب التاريخ اإل
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  :أسباب ألمقاطعه 
ففي موضوع ,  ةخرى غير مباشرأسباب ألكل حدث سبب مباشر و

فقد روت بعض  ,على السبب المباشر  ةسالميركزت المصادر اإل ةالمقاطع

عالنيه ) ص(ن يقتلوا رسول اهللا أاجتمعت في مكرها أن قريش أالمصادر 

 )ص(ن يدخلو رسول اهللا أبو طالب بني عبد المطلب وامرهم لذلك جمع ا

جتمعوا أ) ص(ن القوم قد منعوا رسول اهللا أفلما عرف المشركون ,شعبهم 

  .)١(جتمع امرهم وكتبوا الصحيفهأو

من  )٣(ةبي ربيعأوعبد اهللا بن  )٢(وعند ابن اسحق لما قدم عمرو بن العاص

فاشتد وجد ,لمهاجرين وترحيبه بهم اخبرو المشركين باكرام النجاشي لة الحبش

ذى شديدا وضربوهم في كل طريق أصحابه أو) ص(المشركين واذوا النبي 

  . )٤(وحصروهم في شعبهم 

م على قتل اتفقت رأيه( :وكذلك روى ابن سيد الناس مايشبه هذا بقوله

فاجمع المشركون من قريش .. قد افسد ابناءنا ونساءنا  وقالوا) ص(رسول اهللا 

  . )٥()لى الشعبإخراجهم من مكه أنابذتهم وعلى م

الواضح من الروايه ان المشركين هم الذين حصروا بني هاشم في الشعب 

لى إن السبيل ألما علمت قريش  تقول خرى البن اسحقأ ةولكن توجد رواي

لبني عبد المطلب الجفاء فانطلق ابو طالب  ابسبب عشيرته ابدو) ص(محمد 

وفي ,اهللا على ظلم قومهم لهم فدعوا  ةتار الكعبسأببني هاشم فقاموا بين 

بو أفقال ,وبتأولهم سفك دماءهم ,قطيعتهم ارحامهم واجتماعهم على محاربتهم 

وحل بينهم وبين ابن ,ن أبى قومنا اال النصر علينا فعجل نصرنا أاللهم  :طالب 

بو طالب أفقال ,ليه واصحابه إاخي ثم اقبل الى جمع قريش وهم ينظرون 

واهللا لتنتهن عن الذي , و برب هذا البيت على القاطع المنتهك للمحارمندع:

نكم أ:فاجابوه ، و لينزلن اهللا بكم في قطيعتنا بعض الذي تكرهون أتريدون 

بو أثم عمد ,على قتل هذا الصبي يابني عبد المطلب الصلح بيننا وبينكم األ
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مؤمن دخل  تبعهم من بينأخيه وبني ابيه ومن أن دخل الشعب ابأطالب ف

  . )٦(من بين مشرك يحمي فدخلهم شعبهم ) ص(رسول اهللا  ةاهللا ونصر ةلنصر

لى ادخال النبي إبا طالب هو الذي عمد أن أوهنا حسب قول الراوي 

وباالمكان نحمل هذه الروايه على ان أبا طالب اراد ان  ،الى الشعب) ص(

يكون تحت من القتل من خالل االلتجاء الى الشعب ل) ص(يحمي الرسول 

  .انظاره 

أم قبلها  ةالصحيف ةن الهاشميين دخلو الشعب بعد كتابأوالسؤال هنا هل 

با طالب وبني هاشم أجبر أ) ص(ن التهديد بقتل الرسول اهللا أعلى اعتبار 

حيث توجد روايه عن عروه بن . )ص(موقف واحد للحفاظ على النبي  تخاذأ

سلم أداد انتشارا وان حمزه قد يز) ص(الزبير بانه لما رأت قريش أمر النبي 

بو طالب جمع أى ذلك أفلما ر, ن يقتلوا رسول اهللا عالنيه أمرهم على أجمعوا أ

فاجتمعت قريش في , شعبهم ) ص(ن يدخلو رسول اهللا أبني عبد المطلب على 

  . )٧(دار الندوه وكتبوا صحيفه على بني هاشم 

اشم وبني دخال بني هأخرى لما اجتمعت قريش على أ ةوفي رواي

  . )٨(بي طالب    اكتتبواأالمطلب شعب 

وقامت بنو هاشم وبنو المطلب (ابن اسحق بقوله  ةوهذا اليبتعد عن رواي

فلما فعلت ,ن يسلموه وانفوا ان يستذلوا ويسلموا اخاهم أوابوا ) ص(دون النبي 

اجتمعوا على ان ) ص(لى محمد إن ال سبيل أبنو هاشم ذلك وعرفت قريش 

  .)٩()ا بينهم على بني هاشم وبني المطلب يكتبوا فيم

لما كتبت : عاله بقوله أابن هشام فقد تناقضت عن الروايات  ةما روايأ

بي طالب فدخلوا أانحازت بنو هاشم وبنو المطلب الى  ةقريش كتابا بالمقاطع

  ليه وخرج منإواجتمعوا ,معه في شعبه 

  .)١٠(بو لهب أبني هاشم 

الشيخ  ةالسبب لدخول الشعب وتتوافق رواي هي فةن كتابه الصحيأبمعنى 

قريش للصحيفه  ةبو طالب كتابأابن هشام بقوله فلما بلغ ة الطبرسي مع رواي
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فحلف لهم ابو طالب  ، "ربعين رجالأوكانوا ,جمع بني هاشم ودخل الشعب 

تين عليكم شوكه آل) ص(والحرم والركن والمقام لئن شاكت محمد  ةبالكعب

  . )١١(يابني هاشم 

مام اتجاهين من الروايات األول تقول ان محاوالت قتل أفإذن نحن 

 ةهي التي دفعت ابا طالب وبني هاشم لدخول الشعب وقبل كتاب) ص(الرسول 

واتجاه اخر يرى ان شروط المقاطعه وكتابه الصحيفه هي التي  ، ةالصحيف

   .ةفدخلو الشعب بعد الكتاب,دفعتهم لدخول الشعب 

وان التجأ بني هاشم  ,الحدثين متداخلين مع بعض ن أحتمال أباإلمكان 

 ةما كتابأ,من القتل بعد تهديد المشركين له بذلك ) ص(النبي  ةللشعب كان لحماي

) ص(م بقيت عرفا وعهدا شفويا فان محاوالت قتل النبي أسواء كتبت  ةالصحيف

  .مستمره كانت 

ن م) هـ٩٤٢ت(ويعد كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي 

ويتفق مع  ةغلب أسباب المقاطعأن يجمع أحيث استطاع ة المؤلفات المتاخر

ي الثاني الخاص بإكراه  قريش لبني هاشم وإدخالهم الشعب فيجمع بين أالر

ن المهاجرين للحبشه قد اطمأنوا فيها ثم أت قريش أنه لما رأفيذكر , األمرين 

اجمعوا رأيهم على قتل  واخذ االسالم يتفشى بين القبائل، اسالم الحمزه وعمر

فلما اجمعوا على قتله أبى ,نه افسد ابناءنا ونساءنا أتحت ذريعه ) ص(الرسول 

قومه ذلك بنو هاشم وبنو المطلب ، فلما عرفت قريش ذلك اجمعوا على 

  . )١٢( خراجهم من مكه الى الشعبأمنابذتهم و

شره سباب غير المبادق وتطرقت الى األشمل واألهي األ ةوهذه الرواي

فراد والقبائل لذلك اجمعت قريش على قتل سالم وتغلغله بين األنتشار اإلأوهي 

) ص(متنع بنو هاشم وبني المطلب تسليمهم الرسول أوهنا عندما  ،)ص(النبي 

من خالل تعاهد مكتوب سموه  ةاجمعوا على منابذتهم وإخراجهم من مك

  .  ةالصحيف

  :اليكالت ةإذن باإلمكان تلخيص أسباب ألمقاطع  
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  انتشار اإلسالم بين األفراد والقبائل  -١

عقيدتهم ونشر  ةوتمكنهم من ممارس ةاستقرار المهاجرين بالحبش -٢     

  .فكرهم 

    . باإلسالم ةدخول شخصيات مهم -٣

) ص(كل هذه األسباب افقدت قريش صوابها وقررت قتل الرسول  -٤

  .وهذا يعد هو السبب المباشر للمقاطعه,علنا 

جعل قريش ) ص(ني المطلب وتمسكهم بالنبي بن اتحاد بني هاشم وأإال      

وذلك ليشمل األذى كل  ةقتصاديواأل ةجتماعيأاال ةخر هو المقاطعآتتخذ قرار 

ضغط عسى أن يتركوا النبي  ةمن أهله وأعمامه كوسيل) ص(من يؤيد النبي 

  .او يقل أنصاره ) ص(

بل المشركين هو سالم من قومن المؤكد ان السبب االساس لرفض اإل

تهديده لمصالحهم الماديه الن الناس قبل البعثه في مكه يتفاضلون بما يتكدس 

موال وبما لهم من قوافل تقطع البوادي والقفار، وما يترتب أفي خزائنهم من 

  .)١٣(على ثرواتهم هذه من مكانه وجاه

  :وشروطها  ةالصحيف
ى شروط اوجبت عل ةاو وثيق ةصحيف ةعلى كتاب ةتعاهد المشركون بمك

 ،ليهم ليقتلوهإ) ص(نهم لم يسلموا الرسول لبني هاشم أل ةلتزام بها وهي عقوباأل

  ،وقد اوجزت المصادر هذه الشروط بالشكل التالي وحسب عرض الروايات

بي طالب أدخال بني هاشم وبني المطلب شعب أجتمعت قريش على أنه لما أ

ن قريش الزمت أشام بواوجز ابن اسحق وابن ه, ةاكتتبوا فيهم صحيف

  .)١٤(ليهم واليبايعونهم واليبتعاون منهمإن الينكحوا منهم والينكحوا أالمشركين ب

ضاف أولكن  ةقتصار على عدم الزواج وعدم التجارأوفي هذا النص     

يجالسون بني هاشم واليبايعوهم واليدخلون  ن قريش تعاهدت االأخرون بآ

وعهودا  ةوكتبوا في مكرهم صحيف,لقتل ل) ص(بيوتهم حتى يسلموا رسول اهللا 
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والتاخذهم به رأفه حتى يسلموه  "صلحا "بداأومواثيق ال يقبلوا من بني هاشم 

  .)١٥(للقتل

دخال بني هاشم ألم يرد فيها موضوع  ةحسب قراءه شروط الصحيف

للشعب ولكن ورد عدم المجالسه وعدم الزواج والبيع وغيرها من امور 

  .اجتماعيه واقتصاديه 

بالقتل طلب ابو ) ص(وهذا يدل انه حينما اشتد تهديد المشركين للرسول 

والمجيئ للعيش معهم  ةنتقال من بيت زوجته خديجاأل) ص(طالب من الرسول 

كما , الذي كان قد ولد فيه وهو المنزل,في الشعب حيث منزل والده عبد اهللا 

 يعيشون خارج طلب من بقية األفراد من بني هاشم وبني المطلب الذين كانوا

  . )١٦(ن ينتقلوا للسكن في الشعب أالشعب 

نهم ادخلوا ألى هذا الرأي واليصطدم مع رأينا السابق بإونحن نميل      

ذلك  ةالمقاطع ةللشعب قسرا من قبل مشركي قريش ولكن لم تذكر صحيف

  .) ص(ولكنها ارغمتهم من خالل محاوالت المشركين قتل النبي 

فبعض , ةفي من كتب شروط المقاطع "فا كبيراختالأواختلفت المصادر 

منصور بن عكرمه بن ( :هو ةالمقاطع ةهذه المصادر ذكرت ان كاتب صحيف

ورأي  . )١٨(فشلت يده لهذا السبب  ,) )١٧(هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار

فدعا عليه رسول ) )١٩(ر بن الحارثضالن( :هو فةن كاتب الصحيأخر يقول آ

هشام بن عمرو (:ن أخير يذكر أورأي .  )٢٠(صابعه أ فشلت بعض) ص(اهللا 

  .)٢٢(هو كاتب الصحيفة ) )٢١(بن الحارث 

 ةول من مشى في نقض الصحيفأن أولكن ورد عند ابن سيد الناس 

ن أن بعض المصادر تقول إو )٢٣()هشام بن عمرو بن الحارث العامري ( :هو

فقالوا  ,ا فوجدوها شالء الذين نقضوا شروط المقاطعه ذهبوا ليقطعوا يد كاتبه

د يويمشي معهم ليقطع  ة فكيف يكون هشام هو كاتب الصحيف )٢٤(قطعها اهللا

  . ةكاتبها ؟ ولذلك نستبعد ان يكون هشام هو كاتب الصحيف
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ما ورد عن الصالحي الشامي في , وقد يحل جزء من هذا الغموض

راء من سبقه فهو آ يجمع نأسبل الهدى والرشاد ولكون مؤلفه متاخر استطاع 

ر ابن الحارث ضويقال الن) منصور بن عكرمه( ةوالذي كتب الصحيف:يقول 

وقال اخر بغيض ابن عامر وقال غيره هشام بن عمرو بن الحارث واسلم بعد 

وهذا  )٢٥(ن يكون كتب بها نسخ أحتمال أقوال بويجمع بين هذه األ، ذلك 

  .ة نسخ كتبت بعد ةالرأي ممكن قبوله بان الصحيف

 ةن كاتبها هو  اليد التي سطرت حروف المقاطعأوعلى الرغم من 

كثر حقدا وهم أرض الواقع أولكن الذين خططوا لهذا الشروط وطبقوها على 

بي أر بن الحارث وعقبه بن ضوالن  )٢٧(والعاص بن وائل السهمي )٢٦(بو جهلأ

 "أوا شخصان رإف ةفهم كانو يخرجون الى الطرقات التي تدخل مك )٢٨(معيط

معه ميرة نهوه ان يبيع لبني هاشم شيئا وحذروه ان باع شيئا ان ينهبوا 

  . )٢٩(ماله

ربعين مشركا من قريش ليختم بخاتمه على أاءوا بوهم الذين ج

  . )٣٠( ةكتأييد للحصار والمقاطع ةالصحيف

لبني  ةن بني كنانه قد حالفت قريش على شروط المقاطعأويذكر 

نها أيات ترى افاغلب الرو,  ةعرف اين وضعت الصحيفان نأوبقى  )٣١(هاشم

  . )٣٢( ةعلقت في جوف الكعبة او علقت في سقف الكعب

نها كانت عند هشام بن عمرو من بني عامر بن أشارات إووردت     

  . )٣٤(زمعه بن االسود  دنها عنإوقيل ا )٣٣(لؤي

 بنت )٣٥(قال بعضهم بل كانت عند ام الجالس,ن ابن سعد وورد ع 

  . )٣٦(ابي جهل  ةخال ةه الحنظليمخرب
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١٠٢ 

ي الصالحي أذا اعتمدنا على رإختالف وارد ن هذا األأوفي الواقع 

ويميل ,شخاص نها كتبت بعده نسخ وبالتالي توزعت على هوالء األأالشامي ب

نها علقت في جوف الكعبه ألى الرأي القائل بإالدكتور محمد بيومي مهران 

  . )٣٧()رجحه هذا مانميل اليه ون(:ويقول 

هي التي علقت في جوف  ةرئيسي ةحتمال هناك نسخأوباالمكان قبول 

ة المقاطع ةالمكان وحسب رؤيتهم اذا وضعت صحيفة وذلك لقدسي ةالكعب

االمتثال  ةالمكان وبالتالي فعلى العامة من قدسي ةوقدسي ةاكتسبت شرعي ةبالكعب

  .لهذه الشروط

  :      حوال بني هاشم فيه أالشعب و

والشعب بالكسر هو  ،)٣٨(هو ما انفرج بين جبلين ةلشعب في اللغا

  . )٤٠(و الطريق الذي يخترق الجبالأولذلك فهو الوادي  )٣٩(الطريق في الجبل

نشأت بين شعاب الجبال ولذلك يكثر في مصادرنا  ةن مكأوالمعروف     

حياء أوبالتالي اصبحت هذه الشعاب . )٤١() ةشعاب مك(مصطلح ةسالمياإل

فدخلوا شعبهم (ويقول ابن اسحق فيما يخص مقاطعه بني هاشم , ةألهل مك

  .)٤٢() ةمن مك ةوهو شعب في  ناحي

لى إ ةخراجهم من مكأويقول ابن سيد الناس فاجمع المشركون على 

  .)٤٣(الشعب

خرجهم المشركون من أكيف  ةحياء مكأمكونات  أحدفاذا كان الشعب 

؟ كيف نوفق  ةنه في ناحيه من مكأاسحق  و كما يقول ابنأ الى الشعب ؟ ةمك

ال إن كل فخذ من قريش كان يسكن شعبا من شعابها أيات ؟ يبدو لنا ابين الرو

ن المقاطعه جمعت كل وإن بعض االسر سكنت في مركز مكه قرب الكعبه أ

ولهذا يقول الدكتور هاشم يحيى المالح ان ,االسر الهاشميه في شعب واحد 
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 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

بي طالب أويوجد فيه دار , ه ةحياء المكيحد األأثل ابي طالب كان يمأشعب 

) ص(وانه حينما اشتد تهديد المشركين للرسول  ،وبقيه دور بني عبد المطلب 

والمجيء  ةاالنتقال من بيت زوجته خديج) ص(بو طالب من الرسول أطلب 

للعيش معهم في الشعب حيث منزل والده عبداهللا وهو المنزل الذي كان قد ولد 

فراد بني هاشم والمطلب الذين كانوا يعيشون خارج ة أما طلب من بقيك,فيه 

  . )٤٤(ن ينتقلوا للعيش معهم في الشعبأالشعب 

شعب ,فدخلوا في شعبهم : يقول الدكتور محمد بيومي مهران  "يضاأو

  . )٤٥()ن شعب علي اآل( ةبي طالب في مكأ

ولتسليط لقد عانى بني هاشم والمهاجرين معهم كثيرا في هذا الشعب 

الضوء على أحوالهم والظروف التي تعاقبت عليهم عرضنا المبحث على 

والجهد وقطعوا عنهم  واشتد عليهم البالء( :قال ابن عقبه . الشكل اآلتي

ليه فاشتروه يريدون إال بادروهم إسواق فال يتركوا طعاما يقدم مكه وال بيعا ألا

  .)٤٦()ص( ن يدركو سفك دم رسول اهللاأ بذلك

  ةستقرار المهاحرين بالحبشأابن اسحق بعد ان عرفت قريش ب ويروي

واصحابه وضربوهم في كل طريق ) ص(النبي  اواشتد وجدها واذو

حد من أسواق فلم يدعو من األ ةوحاصرهم في شعبهم وقطعوا عنهم الماد

يخرجون من الشعب  االناس يدخل عليهم  طعاما وال شيئا مما يرفق بهم وكانو

سواق فيشترونها ويغلونها عليهم، لى األإكانت قريش تبادرهم لى الموسم ، وإ

أيما رجل وجدتموه عند طعام : منادي الوليد بن المغيره في قريشوينادي 

  .)٤٨( }عتل بعد ذلك زنيم{آية ولذلك نزلت في الوليد  )٤٧(يشتريه فزيدوا عليه

وبني ) ص(ن قريش شنت على الرسول أوالواضح من هذه الروايات 

ضروس وكان على رأس زعمائهم في هذا الحرب هم  ةقتصاديأ "حرباهاشم 

بي معيط أأبو جهل والعاص بن وائل السهمي والنظر ابن الحارث وعقبه ابن 
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لى تدخل إلى الطرقات إوالوليد ابن المغيره، وغيرهم حيث كانوا يخرجون ا

  .)٤٩(ن يبيع بني هاشم وهددوه أه معه ميره نهوه أوفمن ر ةمك

خذت مأخذها من بني هاشم أ ةقتصادياأل ةت قساوة المقاطعولقد كان

ن قريش فعلت ذلك ثالث سنين حتى بلغ القوم الجهد أطفالهم فقد روي أو

  .)٥٠(الشديد وحتى سمعوا اصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب

ولقد كانت فسحة مواسم الحج والعمره متنفس بسيط لبني هاشم ومع  

لطبرسي كان بنو هاشم ال يشترون كثيرا، يروى الشيخ اذلك فانها لم تساعدهم 

موسم :ةال يباعون اال في المواسم، وكان يقوم بمكه موسمان في كل سنو

ذا اجتمعت المواسم إ، وكان  ةفي رجب وموسم للحج في ذي الحج ةللعمر

حد منهم أن أيخرج بنو هاشم من الشعب فيشترون و يبيعون ثم ال يجسر 

بي ألى إلثاني فأصابهم الجهد وجاعوا، وبعثت قريش لى الموسم اإيخرج 

، فقال أبو طالب )٥١(علينا ادفع إلينا محمد حتى نقتله ونملكك: طالب تقول له 

     : ةقصيدته الطويل

  وقد قطعوا كل العرى والوسائل      ولما رايت القوم الود عندهم         

  عو أمر العدو المزايلوقد طا     ولقد صارحونا بالعداوه و األذى       

  ا خلفنا باألناملـيعضون غيض    ينا اظنه     ـا علـوقد حالفو اقوم     

  وابيض عضب من تراث المقاول  راء سمحه   ـصبرت لهم نفسي سم    

  واحضرت عند البيت رهطي واخوتي    وامسكت من اثوابه بالوصائل      

  ابلـواب ترك وكـتسد بنا اب  نا    ـو أنـاء ودوا لـا األعديطاع بن      

  لـعن اال أمركم في بالبـونظكة          ـرك مـيت اهللا نتـكذبتم وب    

  ن دونه ونناضل   ـولما نطاع  ت اهللا نبزي محمدا         ـكذبتم وبي    

  )٥٢(نهوض الروايا تحت ذات الصالصل  كم   وينهض قوم في الحديد الي   
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 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

واستعداده ) ص(طالب بالنبي محمد واضح من القصيدة تمسك أبو 

  . )ص(للقتال دونه وهذا يدل على ايمان راسخ بنبوه محمد 

حوالهم في أبي طالب عليه السالم متحدثا عن أوعن االمام علي بن 

فتعاقدوا اال يعاملونا وال يناكحونا، و اوقدت الحرب علينا نيرانها، (الشعب 

. )٥٣()صلوكافرنا يحمي األ لى جبل وعر، مؤمننا يرجو الثوابإطرونا ضوا

ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت عليهم وقطعوا عنهم المادة والميره فكانوا 

يتوقعون الموت جوعا صباحا ومساء ال يرون وجها وال فرجا، قد اضمحل 

  .)٥٤()عزمهم وانقطع رجاءهم

من الشعب يضاءل  "يخرج ليال )عليه السالم(مام علي ولقد كان اإل

  .)٥٥(بتدبير الغذاء للمحاصرين في الشعبشخصه ليقوم 

قام بها من له عالقة  ةعمال الخيروتذكر بعض المصادر بعض األ 

ن عمته خديجة بنت خويلد، وقد خرج أل )٥٦(مثال حكيم بن حزامأببني هاشم 

بو أذا لقية إفي الشعب ) ص(لى عمته وهي مع الرسول إيوما يحمل طعاما 

بني هاشم واهللا ال تبرح انت وطعامك حتى  لىإتذهب  بالطعام : جهل فقال 

وكان  )٥٧(سدأفضحك عند قريش، فقال البختري ابن هاشم بن الحارث بن أ

بو ألى عمته طعام كان لها عنده؟ ثم قام إن يرسل أتمنعه : مرافقا لحكيم 

  .)٥٨(البختري بساق بعير فضرب ابو جهل فشجه ثم وطئه وطئا شديدا

رسول اهللا، ) صهر(وهو ختن  )٥٩(الربيع ابو العاص ابنأوكذلك ورد  

  .)٦٠( يجيء بالعير بالليل، والعير عليها البسر والتمر الى باب الشعب

ولقد كان هشام بن عمرو بن ربيعه بن عامر بن لؤي واصال لبني 

وقد اوقر جمال  "هاشم وهو ذو شرف في قومه كان ياتي الى الشعب ليال

طامه من راسه ثم ضرب جنبه فدخل ذا اقبله في الشعب حل خإطعام، حتى 

  . )٦١(الشعب عليهم وياتي به قد اوقره برا وبزا
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خالل فتره ) ص(ولنا ان نتسائل عن امر الوحي واتصاله بالنبي 

استمر يدعو قومه سرا وجهرا اناء ) ص(روى الطبري ان النبي . المقاطعة

العداء  هناصبمره ونهيه ووعيد من أالليل واناء النهار والوحي علية متتابع ب

  .)٦٢(والحجج على من خالفه

ويروي ابن هشام انه حدثت بعض المفاوضات والحوارات خالل 

شتراك في المعبودات والمشركين حيث طلبوا منه األ) ص(المقاطعة بين النبي 

مر فان كان فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فلنشترك نحن وانتم في األ: فقالوا

نا وان كان ما نعبد خير فتكون قد اخذت بحضك خذنا حصتأخيرا ماتعبد قد 

قل يا ايها الكافرون ال اعبد ما تعبدون وال انتم  {: نزل اهللا قوله تعالىأف

عابدون ما اعبد وال انا عابد ما عبدتم وال انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي 

  .)٦٣(}دين

تنفس نها المثناء موسم الحج ألأن هذه الحوارات تمت أومن غير شك  

  .المجتمع ةختالط بعامولبني هاشم األ) ص(الوحيد للرسول 

بي أوقد قدر عدد الذين في الشعب مع : يقول الدكتور هاشم يحي المالح

ن يكون مجموع أفاذا صح هذا التقدير فمن المحتمل . )٦٤(ربعين رجالأطالب ب

  .)٦٥(هطفال بحدود المائتي نسمذا اضفنا اليهم النساء واألإمن كان في الشعب 

مان من القتل رغم انعزالهم أفي ) ص(والسؤال هنا هل كان رسول اهللا 

با طالب كان يخشى على أن أومحاصرتهم في الشعب؟ تذكر الروايات 

و أمضجعه ) ص(خذ النبي أذا إمن القتل وهو في الشعب، ف) ص(الرسول 

  .)٦٦(ن يقتلوهأبو طالب عن فراشه وجعله بينه وبين بنيه خشيه أرقد بعثه 

مضجعه يقيمه ليال ويضجع ابنه عليا ) ص(خذ الرسول أذا إحيانا أو

ني مقتول، فقال أبت أيا : حدى المرات أفي ) ع(مام علي فقال له اإل. مكانه

  :له
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 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

  كل حي مصيره لشعوب  اصبرن يابني فالصبر احجى               

  حبيبقد بلى الصبر والبالء شديد           لفداء الحبيب ابن ال      

  )٦٧(غر ذو الحسب الثاقب         والباع الكريم النجيب النبي األ      

با طالب هذه تدل على معرفته بالواقع أ ةن خطأواضح من الروايات 

مام ن اختيار اإلإو. لى الغدر والفتك ليالإمر المكي والقرشي بحيث وصل األ

 .بي طالبأوفاه  فيه عبره ودالله استمرت حتى بعد) ص(لفداء النبي) ع(علي 

حين اجتمعت ) ص(هو الذي فدى النبي ) ع(بي طالب أبنه االمام علي من اف

. في فراشه) ع(وبات علي . ةالمنور ةللمدين ةراد الهجرأقريش على قتله ليلة 

  ).ص(للحفاظ على النبي ) ع(البنه علي  بي طالبأفهي تدريب من قبل 

ن مده مقاطعة بني أسيره شارت كتب الأفقد . اما مدة المقاطعة وزمنها

ن ابن هشام يقول انهم مكثوا في أال إ. )٦٨(هاشم في الشعب كانت ثالث سنوات

  .)٦٩(الشعب سنتين او ثالث

ربع أن مدة المقاطعة بلغت أوانفرد الطبرسي وابن حاتم الشامي ب 

  .)٧٠(سنوات

. باإلمكان معرفة مدة المقاطعة من خالل معرفة سنوات بدايتها ونهايتها

ن بني هاشم أ. روي ابن سعد في الطبقات وابن سيد الناس في عيون األثري

سبع من حين تنبئ  ةحوصروا في شعب ابي طالب ليله هالل المحرم سن

  .)٧١(وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشره). ص(رسول اهللا

ولبثوا داخل هذا الحصار الرهيب قرابه ((: ولذلك يقول الدكتور مهران

م ٦١٧(ة من العام السابع الى العاشر من المبعث اي خالل االعوام اعوام ثالث

  .)٧٢()) ر اليابسجحتى اكلوا ورق الش) م٦٢٠ –
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١٠٨ 

ن المقاطعة وقعت في إ((: ويتفق مع هذا الرأي السيد جعفر العاملي بقوله    

  .)٧٣()) سنة سبع من البعثه على اشهر الروايات واستمرت الى السنة العاشره

  :ة مصير الصحيف

ل االو. للبحث في قضية مآل صحيفة المقاطعة هنالك حدثان متداخالن

والثاني تالوم رجال من . با طالب بتآكل الصحيفةألعمه ) ص(اخبار النبي

  .قريش وسعيهم لنقض الصحيفة

نه اجتمع رجال على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر أويروي ابن عقبه 

بعث اهللا على الصحيفة أرضه فلحست ولقد . ببني هاشم والبراءة من الصحيفة

بو ألى عمه، فقال إ) ص(النبي مر األ فذكر هذا. ما كان من عهد وميثاق

ال والثواقب ما كذبني، فانطلق يمشي بعصابه من بني عبد المطلب حتى : طالب

نهم اخرجوا من الشعب من شدة أتى المسجد، وهو حافل من قريش فظنت أ

عطيكم نما اتيتكم ألإ: بو طالب فقالأفتكلم ). ص(البالء فاتوا ليعطوهم الرسول 

ن اهللا عز وحل بريء أخي قد اخبرني ولم يكذبني، أن ابن إفيه نصف و امرأ

من هذه الصحيفة التي في ايديكم ومحا كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم 

ن كان الحديث الذي قال ابن اخي كما إهدكم علينا بالظلم، فوقطيعتكم ايانا وتعا

ن كان الذي قال إخرنا، وآبداً حتى نموت من عند أقال، فافيقوا فواهللا ال نسلمه 

تها أقد رضينا بالذي يقول ففتحوا الصحيفة، فلما ر: باطال دفعناه اليكم، قالوا

اال سحر من صاحبكم واهللا ان كان هذا قط : بو طالب، قالواأقريش كالذي قال 

لى كفرهم فقال عند ذاك نفر من قريش ولدتهم نساء من بني إفارتكسوا وعادو 

 ميه وزمعه بنأبي أ، وزهير بن )٧٤(هاشم ومنهم ابو البختري والمطعم بن عدي

هذا : بو جهلأنحن براء مما في هذه الصحيفة، فقال : االسود وهشام بن عمر

  :طالب يقولوانشا ابو    )٧٥(مر قضي بليلاأل

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٠٩ 

 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

  اال هل اتى بحرينا صنع ربنا          

  على نايهم واهللا بالناس ارود                                   

  فيخبرهم ان الصحيفة مزقت          

  ن كل مالم يرضه اهللا مفسدإو                                   

  عزة ةفمن ينش من حضار مك          

  فعزتنا في بطن مكه اتلد                                   

  نشانا فيها والناس فيها قالئل          

  )٧٦(فلم ننفك نزداد خيرا ونحمد                                    

تداخل الحدثان فهو يذكر سعي بعض رجال  ةنستفيد من هذه الرواي 

) هللا على الصحيفةوبعث ا(:قريش على نقض الصحيفية، وبنفس الوقت يقول 

  .    يعني تداخل حركة رجال النقض مع حركة ابي طالب الكاشفه لتاكل الصحيفة

بي طالب ومسيرته أل) ص(خبار النبي أما بن اسحق فيروي حدث أ 

لقريش ثم يذكر الجماعة التي نقضت الصحيفة، وكأن حدث نقض الصحيفة 

قض الصحيفة جاء ن نإو. بو طالب لقريش بمصير صحيفتهمأخبار أجاء بعد 

با طالب بتاكل الصحيفة أعمه ) ص(خبر النبي ألما : خبار فيقولنتيجة لهذا األ

ن ابن إفقال، ... ةتى للمشركين وهم في ضل الكعبأبو طالب رهطه وأجمع 

ن كان كاذبا إرضه، فن اهللا عزه وجل قد بعث على صحيفتكم األأخي اخبرني أ

اهيكم عن تظاهركم علينا؟ فاخذ عليهم ن كان صادقا فهل ذلك نإدفعته اليكم، و

فقال المطعم ) ص(المواثيق، فلما نشرو الصحيفة فاذا هي كما قال رسول اهللا 

بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وهشام بن عمرو نحن براء من هذه الصحيفة 

  .)٧٧(القاطعة الظالمة وتتابع على ذلك ناس من اشراف قريش



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 محسن مشكل فهد. د.م.أ

١١٠ 

ن هشام بن عمرو بن ربيعة أدر خرى ذكرتها بعض المصاأوفي رواية  
بوه ونضلة ابن هشام بن أبن الحارث بن حبيب بن عامر بن لؤي، الذي كان 

بن المغيرة بن عبد اهللا بن  ةميأبي أمشى الى زهير بن . عبد مناف اخوين الم
ن تاكل أقد رضيت : فقال زهير )٧٨(مه عاتكه بنت عبد المطلبأمخزوم وكانت 

كح النساء واخوانك حيث قد علمت اليبايعون واليباع الطعام وتلبس الثياب وتن
فما : اليهم وال يامنون وال يؤمن عليهم فقال زهير منهم وال ينكحون وال ينكح 

: نا اقوم معك فقال له زهيرأ: قد وجدت ثانيا قال: نا رجل واحد؟ قالأاصنع 
عه بن لى زمإبي البختري وألى إلى المطعم بن عدي وإابغنا ثالثا، وهكذا ذهب 

انا أبدا فاكون اولكم فخرح : فقال زهير. االسود فتعاقدوا على نقض الصحيفة
: بو جهلأنه سيمزق الصحيفة الظالمة، فقال إ: الى الكعبة ونادى بالناس وقال

انت واهللا اكذب وتكلم اآلخرون ثم  قام المطعم بن : كذبت واهللا، فقال زمعه
  .)٧٩(باسمك اللهمعدي فشق الصحيفة ووجد األرضه اكلتها إال 

ويقول ابن عقبة فلما افسد اهللا عز وجل صحيفة مكرهم خرج النبي 
  .)٨٠(ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس) ص(

ول لبعض ن معجزة تاكل الصحيفة هي المحرك األأوهذه الرواية تدل 
  .القريشين وبالتالي خروج المحاصرين من الشعب

ن رسول إن، فيقول ويحل ابن هشام بعض الغموض حول تداخل الحدثي
ن ربي اهللا قد سلط االرضه على صحيفة أ: بي طالب ياعمقال أل) ص(اهللا 
لى إبو طالب أنعم فخرج : اربك اخبرك بهذا؟ قال: بو طالبأفقال .... قريش

خي اخبرني بكذا وكذا فهلم صحيفتكم فان أن ابن أيامعشر قريش : قريش فقال
رضينا : كاذبا دفعته إليكم، فقال القوم ن كانإكان كما قال فانتهوا عن قطيعتنا و

فعند ذلك صنع ) ص(فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول اهللا 
  .)٨١(الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا

بي أول كان هو المبادرة الخاص بحركة ن الحدث األأوهذا يدل أيضا     
ت حركة بعض الشخصيات ءجاطالب لكشف حقيقة وما الت اليه الصحيفة ثم 

  .         القريشيه لنقض الصحيفة



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١١١ 

 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

  ةالخاتم

االقتصادية واالجتماعية من اشد حاالت القسوه التي استخدمتها  ةتعد المقاطع -    

ولم تقتصر هذا المقاطعه . وشخصه الكريم ) ص(قريش للتاثير على اتباع النبي 

وبني المطلب للضغط عسى  على مسلمي بني هاشم فقط بل تجاوزت إلى بني هاشم

ن كل سبل الترغيب وكان الهدف األساس هو قتله ، أل ،) ص(ن يتخلوا عن النبي أ

  . عن دعوته) ص(والترهيب لم تثني  النبي 

ومحاولته تكوين خندق دفاعي واحد يضم  )ص(بي طالب عن النبي ألوال دفاع  - 

  ٠قد قتل ) ص(بني هاشم وبني المطلب لكان رسول اهللا 

بي طالب خالل فتره المقاطعه وردود افعاله على ايمان كبير أتدل مواقف  -      

شد أو) ص(شد المؤمنين بنبوة الرسول كريم أوبالتالي فهو ) ص(برساله النبي 

عن صالبته بوجه مشركي قريش ، وربما هذاهو "فضال٠تمسكا بمبادئ اإلسالم 

ات تتهمه  بعدم إسالمه  سالم يضعون روايعداء األأساسي  الذي جعل السبب األ

  .للحكم ةميأوذلك بعد استالم بني 

 ةضعف الموقف الفكري للمشركين وهزالة عقيدتهم الوثني ةافرزت المقاطع -    

لعدم صمود فكرهم أمام النبي  ةشارأن التجاءهم  للتعذيب الجسدي والنفسي أل

أنما يحتاج (م مام السجاد عليه السالورسالته السمحاء وكما قال اإل) ص(العظيم 

  ).الى الظلم الضعيف

ن أ،وتوصل الخصوم ) ص(صالبه بني هاشم وتمسكهم بالنبي  ةاثبتت المقاطع - 

  .ولوسفكت دون ذلك الدماء) ص(لى محمد إالسبيل 

 ةحسبما ورد في الشروط الخاص ةواجتماعي ةهو اقتصادي ةظاهر المقاطع -

سالم و القضاء على رمز األهدف المشركين هو هدف سياسي وهولكن  ، ةبالمقاطع

  .وا بمكانتهم وزعامتهم عند الناس واستعبادهم المستضعفينظلكي يحتف
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 محسن مشكل فهد. د.م.أ

١١٢ 

من قبل ابو طالب له  ةخالل فتره المقاطع) ص(ن استبدال مقام النبي إ -     

ومعرفته للواقع القريشي  وثانيا كشف غدر  ةبو طالب االمنيأ ةاألولى حنك:داللتان 

ثناء أ) ص(الفتك  بالرسول و قريش لم تتوان عن الغدر نأقريش ومكرهم بمعني 

في )  ص(ن محاصره قريش لبني هاشم والرسول إنومه في الشعب وبالتالي ف

) ص(ألن محاوالت قتل الرسول  ةساس من المقاطعالشعب ليس هو الهدف األ

  .وبكل االحوال  ةمستمر

 ةفتره المقاطع والتبليغ بها في .على نشر دعوته ) ص(استمرار النبي  -   

  .وخالل مواسم الحج

خالل فتره ) ص(بي طالب عليه السالم في فراش النبي أمام علي بن رقود اإل -   

 "ستمر معه  وظهر واضحاأصبح ديدنا أسالم  وتضحيته من اجل رمز اإل ةالمقاط

  .جتماع قريش على قتله في منامهأ ةللمدينة في ليل) ص(النبي  ةقبل هجر

ثبات بو طالب ألأبعض القرشيين لنقض الصحيفة جاء بعد تحرك ن تحرك إ -    

مام أوقد اثبت ذلك  . ةرضن اهللا قد سلط عليها األأل ةالصحيف ةعدم مشروعي

  .حتى فضحهم امام المأل وفضح كذبهم و أنحرافهم ةجمهور المشركين في الكعب

زا لبعض عطى حافأبو طالب أوعمه ) ص(نتصار العقائدي للنبي ن هذا األإ -    

  .ةالمحمدي ةعتناق الدعويندفعوا اكثر ألان القرشيين المترددين للدخول باإلسالم 

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١١٣ 

 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

  الهوامش

؛ ابن ٥٧،ص ١المناقب ،ج:؛ ابن شهر اشوب ١٩٠،ص ةالمغازي النبوي:ابن عقبه )١(

 .٢٠٧ص.الدر النظيم : حاتم الشامي 

، أمه سلمى بنت عمر بن العاص بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم بن عمرو )٢(

 . ٦٢طبقات خليفة ، ص : ابن خياط . ه  ٤٣مات بمصر سنة  ، النابغة

ت مخرمة ، تزوجها هاشم بن عبد اهللا بن أبي ربيعة المغيرة المخزومي ، أمه اسماء بن)٣(

ع المشركين في معركة ُأحد  بن ابي ربيعة م، فولدت له ابا جهل وكان عبد اهللالمغير

وهو من الطلقاء ، بقي حياً حتى عهد عثمان بن عفان حيث جاء حيث كان مع الرماة ، 

  .  ٧٩، ص ٤األصابة ج: لينصره فوقع من راحلته ومات ، ابن حجر 

  . ١٥٩المغازي ،صو السير)٤(

  . ١٦٥،ص١ثر ،حعيون األ)٥(

 . ١٥٩السير ، ص : ابن اسحق  )٦(

بحار : ؛ المجلسي  ٢٢عمدة الطالب ، ص:؛ابن عنبة ٢٠٧الدر النظيم ،ص:ابن حاتم  )٧(

 .٢١٥، ص ٢سبل السالم ، ج: ؛ ابن حجر  ١٠ص ، ١٩االنوار، ج

  . ٢٠٦الدر النظيم ، ص : ابن حاتم )٨(

  . ١٠٧، ص ٣البداية والنهاية ، ج:؛ وانظر ابن كثير  ١٥٦السير والمغازي ، ص)٩(

: ؛ العسكري  ٤٦الدرجات الرفيعة ، ص: ؛ وانظر معصوم  ٢٣٥ص.١السيره،ح)١٢(

  .٢٧طالب حامي الرسول ،صابو 

 ،موجز السيره النبويه: ؛ العطار١٢٥ص’١اعالم الورى،ح :الشيخ الطبرسي )١٣(

  .ا٩٩ص



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

 محسن مشكل فهد. د.م.أ

١١٤ 

  . ٢٧٧ص ،٢سبل الهدى والرشاد ح )١٤(

 ،سالملى األإقريش للدعوه  ةلمعارض ةجتماعيواأل ةقتصاديسباب األاأل:عاقل ،نبيه )١٥(

  . ٨٦مجله دراسات تاريخيه ، ص

  . ٢٣٤ص ،١ح: السيرة:؛ ابن هشام ١٥٦السير والمغازي ،ص:ابن اسحق  )١٦(

: ؛االميني  ٢٠٠دالئل النبوة ، ص: صبهاني ؛ األ ١٩٠المغازي ،ص: ابن عقبه )١٧(

  . ٣٦٢،ص ٧الغدير ، ج

 . ١٣٥ص.ةالنبوي ةالوسيط في السير: المالح)١٨(

تاريخه ، : ي و يعود إلى عبد الدار بن قصي ، الطبرالمصادر اال نسبه وه لم تذكر )١٩(

 . ٧١، ص ٢ج 

: ؛ ابن حاتم٢٣٥؛ص١،ج ةالنبوي ةالسير:؛ابن هشام ١٦٧ص ،السير: ابن اسحق  )٢٠(

  .١٤٦، ص ٧فتح الباري ، ج: ؛ ابن حجر٢٠٩الدر النظيم، ص

اذا تتلى عليه آياتنا قال :(( النظر بن الحارث بن كلده ، وهو الذي نزلت فيه اآلية  )٢١(

قتل يوم بدر صبراً مع .  ١٠٢، ص ٤التبيان ، ج: يخ الطوسي ، الش)) اساطير االولين

 . ٣٢٧، ص  ١٠المغني ، ج: قدامة . عقبة بن ابي معيط 

  . ٢٣٥،ص١السيره ج:ابن هشام )٢٢(

. هشام بن عمر بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسك بن عامر بن لؤي )٢٣(

سبل : الشامي . نه اسلم بعد ذلك ويقال ا ٥٩، ص ١٤شموخ النجم ، ج: ابن ابي الحديد 

  . ٣٧٧، ص  ٢الهدى ، ج

  . ١٦٧المغازي ،ص:ةابن عقب)٢٤(

                                                       ١٦٧ص ،عيون االثر)٢٥(
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 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

  . ٢٠٩الدر النظيم ،ص: ابن حاتم  )٢٦(

 . ٣٧٧،ص٢ح.سبل الهدى والرشاد  )٢٧(

رأيت محمداً يصلي عند الكعبة ألطأن عنقه ، وكان  وهو الذي قال لئن: ابو جهل  )٢٨(

فلما استوت بنا وبهم الركب قال .. كنا وبني هاشم كفرس رهان نحمل إذا حملوا : يقول 

: البخاري .  ٢٣٧، ص  ١تفسيره ، ج: القمي . قائل منهم منا نبي النرضى بذلك 

 . ٨٩، ص  ١صحيحه ، ج

لقد خرج في حاجة له إلى . عيد بن سهم العاص بن وائل السهمي بن هاشم بن س )٢٩(

. قتلني رب محمد : فمات وهو يقول . كداء فتدهده تحت حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة 

 . ٢٧٩الخصال ، ص : والشيخ الصدوق 

اسم أبي معيط إبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وهو : عقبة بن أبي معيط )٣٠(

لم يقتل رجالً صبرا قط غير رجل ) ص(رسول اخو عثمان بن عفان ألمه ، ويقال إن ال

،  ٧المجموع ، ج: النووي .  ٩٣٢، ص ٢منتهى الطلب ، ج: الحلي . واحد وهو عقبة 

  . ١٦ص

،  ١حلية االولياء ،ج: ؛ البحراني ١٢٥،ص١اعالم الورى ،ح:الشيخ الطبرسي  )٣١(

 . ٥٩٥، ص ١سالمي ، جموسوعة التاريخ اإل:؛ اليوسفي  ٨٣ص

 ،اعالم الورى:؛ الشيخ الطبرسي  ١٤٤الهداية ، ص:  الصدوق )٣٢(

 ،الدر النظيم:؛ ابن حاتم  ٨٦، ص ١الخرائج والجرائح ، ج:؛الراوندي ١٢٥،ص١ح

 . ٢٠٧ص

 . ٤٠٨ص ،٤السيره النبويه ،ح:ابن كثير )٣٣(

: الشيخ الطبرسي ؛١٥٠ص السير، :،ابن اسحق١٩٢ص المغازي ، :ابن عقبه )٣٤(

عيون  :؛ ابن سيد الناس٢٠٧الدر النظيم ،ص:ابن حاتم ،١٢٦ص.١اعالم الورى ،ج

 .١٦٦،ص١االثر،ج
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١١٦ 

هشام بن عمرو بن ربيعة بن عامر بن لؤي ، ويقال هشام بن عمرو بن ربيعة بن  )٣٥(

الحارث بن حبيب ، ويبدو أنه نفسه هشام ابن عمرو بن الحارث الذي عرفناه سابقاً حيث 

؛ ابن  ٣٦٢، ص  ٢أسد الغابة ، ج: ن االثير اب. تقول المصادر انه الذي نقض الصحيفة 

  . ٩، ص ٦٧تاريخ دمشق ، ج: عساكر 

زمعه بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العربي بن قصي ويكنى أبو حكيمة ،  )٣٦(

اكمال : ابن ماكوال  ). ص(قتل يوم بدر كافراً ، واليته عبد اهللا صحبه ورواية عن النبي 

  . ٤٩٥، ص  ٢ج: االكمال 

وهي اسماء بنت مخربة بن جندل بن أبين بن . بنت مخربة الحنظلية : ام الجالس  )٣٧(

  .  ٣٥١، ص  ١اسد الغابة ، ج: ابن االثير . نهشل بن ذوم التميمية وهي خالة ابي جهل 

  . ٢٠٩، ص  ١سعد ، الطبقات ، جابن  )٣٨(

  . ٢٣١، ص ١السيرة النبوية ، ج: مهران ، محمد بيومي  )٣٩(

  . ٤٩٩، ص ١ن منظور ، لسان العرب ، جاب)٤٠(

 .  ٢٦٨، ص  ٤الصحاح ، ج: الجوهري )٤١(

  .  ١٦٨، ص ٤العين ، ج: الفراهيدي )٤٢(

؛القاضي ١٢٦المنمق،ص:؛ابن حبيب١٥٤،ص١السيره النبويه ،ج:ابن هشام  )٤٣(

  . ٣١٥ص ؛٢الفرج بعده الشده ،ح: التنوخي

  . ١٦٥السير والمغازي ،ص)٤٤(

  .١٦٥،ص١،جعيون االثر )٤٥(

  .١٣٥ص. ةالنبوي ةالوسيط في السير:المالح)٤٦(

  . )١(وانظر ملحق قم.٢٢٩؛ص١ح’ ،ةالشريف ةالنبوي ةالسير: مهران)٤٧(



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١١٧ 

 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

  . ١٠٩ص ، ةالمغازي النبوي:ابن عقبه)٤٨(

                                                         .   ١٠٩ص السير والمغازي ،)٤٩(

؛  ١٠التبيان ، ج: ؛ الطوسي ١٠٩السير،ص:،ابن اسحق١٣ايه:سوره القلم  )٥٠(

  . ٢٣١، ص ١٨تفسيره ، ج: القرطبي 

  . ١٢٥ص ،١اعالم الورى،ج:الشيخ الطبرسي)٥١(

  . ١٥٩السيره ،:ابن اسحق)٥٢(

 ،قصص االنبياء: الراوندي :وينظر  ؛١٢٦ص  ،١ج اعالم الورى،: الطبرسي)٥٣(

  . ٣٢٦ص

؛ ابن ٣٧٩، ص ١تفسيره ، ج: ؛ القمي  ٦٣- ٣٦،ص بي طالبأديوان : ابو طالب)٥٤(

  .٤١٢العمدة ،ص:؛ ابن البطريق  ٣١٤، ص٦٦تاريخ دمشق ،ج: عساكر 

 .٢٥٤ص ،٣شرح نهج البالغه ،ج :بي الحديدأابن )٥٥(

 . المصدر نفسه)٥٦(

 .المصدر نفسه )٥٧(

حكيم بن حزام بن خويلد ، عاش في الجاهلية ستين سنة وحين مات كان عمره )٥٨(

تاريخ  : اطابن خي. ربع وخمسين ة اعشرين ومائـة سنة ، كنيته ابو خالد ، مات سن

  . ١١، ص ٣التاريخ الكبير ، ج: ؛ البخاري  ١٦٩خليفة ، ص

األصح ابو البختري حسب ما عليه أغلب المصادر وهو ابن هاشم بن الحارث بن )٥٩(

تاريخ دمشق ، : اكر ابن عس. اسد بن عبد العزى ، وهو احد الذين نقضوا الصحيفة 

  . ٣٢٠، ص  ٦٦ج

 . ١٦١ص السيره، :ابن اسحق)٦٠(
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 محسن مشكل فهد. د.م.أ

١١٨ 

كان . ابو العاص بن الربيع اسمه لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس )٦١(

  .  ٥٦مشاهير العلماء ، ص: ابن حيان . يسمى جرو البطحاء ، مات سنة اثنتي عشر 

 . ٢٠٨النظيم ،ص الدر: ابن حاتم ؛ ٢٣٦، ص ٣المستدرك ،ج: الحاكم النيسابوري )٦٢(

 . ١٦٥السيرة ، ص : ابن اسحق )٦٣(

 . ٧٤ص ،٢مم والملوك،جتاريخ األ: الطبري)٦٤(

   ٢٤٣ص. ،١السيره ،ح:،ابن هشام  ٦ـ١االيات:سوره الكافرون)٦٥(

  . ١١١الدر النظيم ،ص:ابن حاتم : ، وينظر ١١١الوسيط في السيرة ، ص)٦٦(

  . ١٣٥ص ، ةالنبوي ةيرالوسيط في الس: المالح )٦٧(

  . ١٦٠ص ،ةالسير: ابن اسحق)٦٨(

 :؛ الحائري ٥٩ص الفصول المختارة ،: ؛ المفيد  ٢٤ديوانه ،ص: ابو طالب  )٦٩(

  . ٢٣٦ص شجرة طوبى ،

 :؛ ابن سيد الناس١٥٩ص ، السيره :ابن اسحق ؛١٩٠ص المغازي، : ةابن عقب)٧٠(

   ٦٧ص ،. اصمالنزاع والتخ : المقريزي ؛١٦٦ص ،١عيون االثر ،ح

  . ٢٣٦ص ،١جالسيره ،)٧١(

                      .  ٢٠٨ص الدر النظيم،: ابن حاتم  ؛١٢٦،ص١،ح ىلورااعالم )٧٢(

  .١٨٦ص ،١؛  عيون االثر،ج ٢١٠ـ٢٠٩ص ،١الطبقات،ح)٧٣(

  .٢٣٠ص ،١السيره ، ج)٧٤(

 . ١٩٦، ص٣الصحيح من السيره ، ح)٧٥(



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١١٩ 

 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

في جواره بعد ) ص(ف ، هو الذي دخل النبيالمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منا )٧٦(

عودته من الطائف ، يروى انه  قتل يوم بدر والبعض يرى ان الذي قتل ببدر اخوه 

: ؛ الزيعلي  ٥٦، ص ٤سبل السالم ، ج: ابن حجر . طعيمة ، اما هو فقد مات قبل بدر 

  . ٢٥٨، ص  ٤نصب الراية ، ج

  . ١٩٣، ص المغازي: ابن عقبه  )٧٧(

 .   ٣٤،  ٣٣ ص. ديوانه :طالب ابو  )٧٨(

 . ١٦٢ص ،ةالسير )٧٩(

وهي التي ) ص(عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهي عمة الرسول )٨٠(

كانت قد رأت في منامها ان راكباً اخذ صخرة من الجبل فهوى بها فلم تبقى دار في قريش 

اما : جهل يابني عبد المطلب اال ودخلتها فلقه منها وحين انتشر خبر الرؤيا ، قال ابو 

  . ٥٨٢، ص ٢السيرة النبوية ، ج: ابن كثير . رضيتم ان تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم 

؛ ابن ٢٨،ص٢مم،حتاريخ األ: ؛ الطبري ٣١، ص ٢تاريخ اليعقوبي ، ج: اليعقوبي )٨١(

  . ١٢٤مع المصطفى ، ص: بنت الشاطي ؛٦٧ص ،١، جةالنبوي ةالسير: كثير

 . ١٩٤المغازي ،ص: بةابن عق)٨٢(

 . ٢٥٣ص ،١،ج ةالنبوي ةالسير)٨٣(
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١٢٠ 

  والمراجع  المصادر

  المصادر  : اوأل

كتاب السيروالمغازي، تحقيق ) : هـ١٥١ت ( محمد بن اسحاق بن يسارابن اسحاق ، _  

  . )ش .هـ٣٦٨/قم (سهيل زكار 

وة ،تحقيق دالئل النب): ـه ٥٣٥(، اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي االصبهاني_

  . )ه١٤٠٩/الرياض ( ١محمد الحداد ،ط

حلية االولياء ،تحقيق الشيخ غالمرضا موالنا ، ) : ١١٠٧ت( البحراني ، السيد هاشم _

  . ، مؤسسة المعارف االسالمية ١مطبعة بهمن ، ط

العمدة ، مطبعة ) :ـه ٦٠٠ت نحو ( سدي الحلي ابن البطريق ،  يحيى بن الحسن األ_ 

  .) ـه ١٤٠٧/ قم (  ١، ط جامعة المدرسين

،تحقيق احمد عبد  ةالصحاح تاج اللغ) : هـ٣٩٣ت (الجوهري ،اسماعيل بن حماد_   

  . )هـ١٤٢٠/بيروت (الغفور عطار ، دار العلم للماليين ،

الدر النظيم ): من اعالم القرن السابع (ابن حاتم ، الشيخ جمال الدين يوسف الشامي  _

  . )هـ١٤٢٠/قم (١النشر االسالمي ، ط ة،مؤسس

المستدرك ، تحقيق يوسف ) : ـه ٤٠٧ت ( الحاكم ، ابو عبداهللا الحافظ النيسابوري  _

  . )١٤٠٦/ بيروت ( المرعشلي ، دار المعرفة 

صابة في تمييز األ) : ـه ٨٥٢(ابن حجر ، الحافظ احمد بن علي العسقالني  -

/ بيروت ( ١، ط، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود ،دار الكتب العلمية الصحابة

  . ) ـه١٤١٥

 )ـه١٣٧٩/ مصر (  ٤سبل السالم ، مطبعة البابي الحلبي ، ط=  :  -

 .         ، بيروت  ٢فتح الباري ، دار المعرفة ، ط =     :    -



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٢١ 

 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

،  ةشرح نهج البالغ) : هـ٦٥٦ت(بي الحديد ، عز الدين ابو حامد بن هبه اهللا أابن _ 

دار احياء الكتب  شورات ايه اهللا العظمى المرعشي ،من. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 

  .١٩٥٩، ١ط العربيه ،

الخرائج والجرائح ،مؤسسة ) : ـه٥٧٣(الراوندي ، قطب الدين سعيد بن هبة اهللا  -

  .مام المهدي عجل اهللا فرجه ، قم المقدسة اإل

 ١ط قصص االنبياء ، تحقيق الميرزا غالمرضا عرفانيان ، مؤسسة الهادي ،=   :   -

  . )ـه١٤١٨/ قم ( 

الطبقات الكبرى ، دار ) : هـ٢٣٠(محمد بن منيع البصري  ابوعبداهللا ابن اسعد ، _

  . صادر، بيروت

ثر في فنون عيون األ) : هـ٧٣٤ت (ابن سيد الناس ، ابو الفتح محمدبن محمد _ 

  .هـ ١٤٠٦عز الدين  سةمؤس المغازي والسير ،

بي أل آمناقب ) :ـه٥٨٨ت( دين بن علي ابن شهر اشوب ، ابوعبداهللا مشير ال -

  . )ـه١٣٧٦/ النجف (طالب ، تحقيق لجنة من اساتذة النجف ، المطبعة الحيدرية 

اعالم  ) : ت القرن السادس الهجري (الشيخ الطبرسي ،ابو منصور احمد بن علي  _

  . ، طهران ةالورى  دار الكتب االسالمي

سبل الهدى والرشاد ،تحقيق عادل ) :هـ٩٤٢ت(محمد بن يوسف الشامي  الصالحي ، _

  ) .هـ١٤١٤/بيروت( ١ط احمد ،

  ،الهداية) : ـه٣٨١(الصدوق ، الشيخ االقدم ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي  -

  ).ـه١٤١٨/ قم ( ١مؤسسة االمام الهادي عليه السالم ،ط

ديوان ابي ) : تسنوا ةت بعده البعثه بعشر(ابن عبدالمطالب بن هاشم  ،ابو طالب _    

  . )٢٠٠٨/بيروت ( جمع دكتور محمد التونجي ، دارالكتاب العربي  ،طالب
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مم الملوك ، دار تاريخ األ) : هـ ٣١٠ت (بن جرير  محمد الطبري ، ابو جعفر _

  . )هـ١٤٠بيروت ( ١،ط ةاكتب العلمي

التبيان في ) : ـه٤٦٠ت( ن الحسنالطوسي ، شيخ الطائفة ابو جعفر محمد ب -

  .سالميالقران ،تحقيق احمد قصير العاملي ، نشر مكتبة االعالم اإلتفسير 

، تحقيق علي تاريخ دمشق): ـه٥٧١ ٠ابو القاسم علي بن الحسن الشافعيابن عساكر ، -

  . ـه١٤١٥دار الفكر ،  شيري ،

المغازي والنبوه ، تحقيق حسين ) : هـ١٤١ت(، ابو محمد موسى  ةابن عقب _ 

  . ) هـ١٣٨٢قم( ١القربي ،طمردان نسب منشورات ذوي 

عمدة الطالب في ) : ـه٨٢٨(ابن عنبة ، جمال الدين احمد بن علي الحسيني  -

/ النجف  ٠ ٣انساب ال ابي طالب ، تحقيق محمد حسين الطالقاني ،المطبعة الحيدرية ، ط

١٩٦٣ ( .  

دي مه. العين، تحقيق د) :  هـ١٧٥ت(الفراهيدي ، الخليل بن احمد ابي عبد الرحمن _ 

  . ١٤٠٩/ ٢ه دار الهجره ، طسمؤس –المخزومي 

الفرج بعده الشده ، ) : هـ٣٨٤ت(القاضي ، ابو علي الحسن بن ابي القاسم التنوخي  _

  ).هـ١٣٦٤قم( ٢ط منشورات الشريف الرضي ،

تفسيره المسمى ) :ـه٦٧١ت( نصاري القرطبي ، ابوعبداهللا محمد بن احمد األ -

  ).ـه١٤٠٥/ بيروت (ياء التراث الجامع الحكام القران ، دار اح

تفسير القمي ، تصحيح السيد ) : ـه٠٣٢٩القمي ، ابو الحسن علي بن ابراهيم  -

 . ، مؤسسة دار الكتب ، قم  ٢طيب الجزائري ، ط

،  ةالنبوي ةالسير) : هـ٧٧٤ت(بو الفداء اسماعيل بن عمر القريشي أكثير،  ابن_

  ).هـ١٣٩٦/بيروت(١ط ، ةتحقيق مصطفى عبد الواحد ،نشره دار المعرف



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٢٣ 

 لبني هاشم في شعب ابي طالبمقاطعة قريش 

  . ) ـه١٤٠٨/ بيروت (  ١البداية والنهاية ،تحقيق علي شيري ،ط=  :  -

بحار االنوار ،مؤسسة ) : ـه١١١١ت( العالمة محمد باقر  ةالمجلسي ، فخر االم -

  ).١٩٨٣/ بيروت (  ٢الوفء ، ط

الدرجات الرفيعة ، ) : ـه ١١٢٠ت( معصوم ، صدر الدين علي خان المدني  -

  ) .ـه١٣٩٧/ قم (  ٢بصيرتي ط مكتبة

الفصول المختارة ، تحقيق ) : ـه٤٨٣( المفيد ، ابو عبداهللا بن النعمان العكبري  -

  ). ١٩٩٣/ بيروت ( ٢السيد مير علي  شريعتي ، دار المفيد ، ط

النزاع والتخاصم ، قدم ) : ـه ٨٢١( المقريزي ، الحافظ احمد بن علي الشافعي  -

  . ) ١٩٨١/ بيروت  ٠علوم له السيد محمد بحر ال

 ،١لسان العرب ، دار صادر،ط) : هـ٧١١ت(محمدبن مكرم المصري  ابن منظور ، _

  .بيروت 

السيره  ،تحقيق محمد بن ): هـ٢١٨ت( ابن هشام ،ابو محمد عبد الملك الحميري _

  ) .١٩٦٣/مصر(محمي الدين 

دار  عقوبي ،تاريخ الي ) :ـه ٢٨٤( بي يعقوب بن جعفر أاليعقوبي ، احمد بن  -

 .صادر ، بيروت 
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١٢٤ 

  المراجع : ثانيا

  ) .ـه١٣٧٩/ بيروت ( ، دار الكتاب العربي الغدير:حمد أاالميني ، الشيخ عبدالحسين  -

  . ـه١٣٨٥،  ٥شجرة الطوبى ، المكتبة الحيدرية ، ط: الحائري، العالمة محمد مهدي -

فى  ، دار الكتاب العربي مع المصط:شه عبد الرحمن ئالدكتوره عا بنت الشاطي ،_  

  . )١٩٧٢/بيروت(١ط

  . )٢٠٠٢/ دمشق ( اطلس السيرة النبوية ، دار الفكر : ابو خليل ، شوقي  -

، ، ةاالسالمي ةلمعارضة قريش الدعو ةجتماعيواأل  ةقتصاديسباب األاأل:عاقل ، نبيه _

  . ١٩٨٢، ٧مجله دراسات تاريخيه ،جامعه دمشق ،العدد

، دار الهادي ، ) ص(النبي  ةالصحيح من سير:جعفر مرتضيالعاملي ، السيد  _

  ).هـ١٤١٥/بيروت(٤ط

داب ، مطبعة اآل) ص( ابو طالب حامي الرسول : العسكري ، نجم الدين الشريف  -

  . )ـه ١٣٩٠/ النجف ( 

 ةفي العتب ةقسم الشؤون الفكري . ةالنبوي ةموجز السير :العطار ،نبيل الحسيني  _ 

  .) ٢٠١١/اناير( ٢ط ، ةالحسيني

  . )٢٠١١/لبنان(٢ط ، ةالنبويةالوسيط في السير:المالح ، هاشم  _

دار النهضه . ،العهد الملكي  ١الشريفه ،ج ةالنبوي ةالسير:مي بيومهران ، محمد  _

  ) .١٩٩٠/بيروت(للطباعه  

مطبعة  سالمي ،موسوعة التاريخ اإل: اليوسفي ، الشيخ محمد هادي الغروي  -

 .)ـه١٤١٧ /قم (  ١الهادي ، ط

  


