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علاء الدين  سعادة *
ملخص
         تقف هذه الدراسة على مضامين المقاطعة القرشية لبني هاشم وبني عبد المطلب في شِعب أبي طالب وحيثياتها، ويسعى الباحث فيها لإيضاح ما يكتنف بعض جوانب المقاطعة ومجرياتها من غموض، إذ إنها حدثت في مرحلة مهمة في التاريخ الإسلامي، وذلك لما احتوته من إظهار التعنت القرشي في البقاء على الجاهلية. وقد بزغ نور الإسلام والهداية في نبي بعثه الله من أصلاب العرب، إذ إن سبب وجود تلك المقاطعة في الأساس كان لهدم الدين الإسلامي الذي بعثه الله لهداية البشرية، وقد عبَّر مشركو قريش عن ذلك بصورة جلية، بما عرف (بالمقاطعة القرشية) التي أثبتت بل أثبت الله أنه متم نوره ولو كره الكافرون.

Abstract
Quraysh Boycott of Bani Hashem and Bani Abdul Muttaleb in 
Abu Taleb’s Shi’b
         This study investigates the reasons and provisions of Quraysh boycott of Bani Hashem and Bani Abdul Muttaleb in Abu Taleb’s shi’b. The researcher seeks to illustrate some vague occurrences of the boycott as it took place during a significant stage of Islamic history. The boycott revealed Quraysh’s stiff opposition to Islam and was essentially introduced to demolish this great religion which aims to guide humanity.    

المقدمــة
         إن اختيار موضوع المقاطعة القرشية لبني هاشم وبني عبد المطلب في شِعب أبي طالب موضوع لهذه الدراسة، جاء لتسليط الضوء على حدث هام في التاريخ الإسلامي زمن بعثة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يظهر فيه مدى الجهد والصبر والبذل والعطاء الذي قدمه النبي الكريم والثلة الصالحة من الصحابة-رضوان الله عليهم- إذ شكلت هذه المقاطعة حدثا مفصليا في التاريخ لتوثيق فترة بديات الدعوة الإسلامية، وذلك لإظهار دين الله على يد نبيه، وما نجم عن المقاطعة من أحداث وحيثيات صبَّت في إفراز الفئة الصادقة والمؤمنة الصابرة على الأذى في سبيل نشر الدين.
        وقد واجهت هذه الدراسة بعض الإشكاليات، منها تباين آراء المؤرخين في موضوعات البحث في زمن المقاطعة، ونص الصحيفة، وكاتبها، وكيفية حدوثها، وما الذي أكلته الأرضة اسم الله عز وجل، أم الجور والظلـم، وما إلى ذلك... حتى أن المصدر الواحد كان يورد عـدة روايات تتباين في وجهات النظـر حـول



*
أستاذ مساعد، كلية الآداب، جامعة آل البيت.
موضوع معين، دون إبداء الرأي في الترجيح بين الصالح والطالح في القبول وعدمه بين الروايات، إلا أن هذه الدراسة قد واءمت وقارنت بين روايات البحث جميعها للوقوف على مضامينها التفصيلية، ومن ثم إبداء الرأي في هذه الرواية أو تلك، بطريقة منهجية قائمة على الأصول التاريخية في التدقيق والتحليل والضبط، للخروج بمعلومات تاريخية حقيقية صحيحة، أو أقرب إلى الحقيقة، وذلك وفق ما أثبتته المصادر والمراجع التاريخية التي استعانت بها هذه الدراسة، وهذا هو أسلوب البحث التاريخي المتبع في هذه الدراسة.
         أما بشأن المصادر التي أفادت منها الدراسة، فهي متعددة منها سيرة ابن إسحاق لابن إسحاق، والسيرة النبوية لابن هشام، والطبقات الكبرى لابن سعد، وأنساب الأشراف للبلاذري، وتاريخ اليعقوبي لليعقوبي، وتاريخ الرسل والملوك للطبري، ومروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، ودلائل النبوة للأصبهاني، وغيرها من المصادر، كما تناولت الدراسة عدداً من المراجع، فقد أفاد الباحث مما قام به هاشم يحيى الملاح الذي أورد بحثا في المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة، وكذلك من أحمد الشريف الذي بحث عن مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نبيه العاقل ونجدة خماش اللذين كتبا عن تاريخ الدولة العربية الإسلامية الأولى عصر الرسول والخلفاء الراشدين، ومن كتاب محمد في مكة لمؤلفه مونتجومري وات، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بقية المصادر والمراجع الأخرى التي رجعت إليها الدراسة هي مثبتة وموثقة في هوامش البحث، وفي قائمة المصادر والمراجع.
         وقد اشتملت الدراسة على سبعة مباحث، انقسم بعضها إلى عدة نقاط، حيث جاء المبحث الأول لتبيان أسباب مقاطعة قريش لبني هاشم، والمبحث الثاني عرض فيه الباحث نص الصحيفة التي تضمنت هذه المقاطعة، أما الثالث فتناول الباحث فيه اسم كاتب الصحيفة، ومكان حفظها، والرابع تناول فيه الباحث زمن المقاطعة، ومكانها، وكيفية حدوثها، وانحياز بني هاشم وعبد المطلب إلى الشِّعب، أما المبحث الخامس فتطرق إلى مدة المقاطعة، وتصرُّف قريش تجاه المقاطعين، وركز المبحث السادس على أوضاع المقاطعين داخل الشِّعب، والدعوة إلى الإسلام زمن المقاطعة، في حين جاء المبحث السابع ليبين حركة المعارضين للمقاطعة في صفوف قريش (الأسباب والتطورات)، وكيفية نقض الصحيفة، وقد تطرق الموضوع الأخير من المبحث السابع لتوضيح نهاية المقاطعة.
المبحث الأول: أسباب مقاطعة قريش لبني هاشم
         قبل الخوض في أسباب المقاطعة القرشية لا بد من البحث في الظروف التي استدعت أو فرضت وحتمت على قريش الاتفاق على إقرار المقاطعة على بني هاشم وذلك لان أي فعل ذا نتائج سلبية وقوية في طبيعتها لا تصدر هكذا لمجرد أمر بسيط أي لا بد من إيراد المقدمات التي قدمتها قريش للرسول، صلى الله عليه وسلم، والتي في نظرهم كانت عروضاً مجزية إلا أن الرفض الذي كان يقابلهم أدى إلى عجزهم فاضطروا إلى أسلوب الحصار أو المقاطعة للإجبار بالقوة حتى يترك النبي، صلى الله عليه وسلم، الدين الإسلامي الذي كلف أن ينشره من فوق سبع سماوات.
         عرض كفار قريش على الرسول الكريم أن يزوجوه أفضل النساء، وينصبوه عليهم، وأن يعطوه ما شاء من المال حتى يترك سب آلهتهم إلا أن النبي، محمد صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك, فشكوه إلى أبي طالب، وعرضوا على أبي طالب إن هو أعطاهم ابن أخيه محمداً صلى الله عليه وسلم، أن يعطوه أنهد فتى في قريش، عمارة بن الوليد، ويقوموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعويضه بعمارة. إلا أن قريش لم تدرك الحقيقة الكامنة في نفس الرسول الكريم ألا وهي الرسالة التي بعث لينشرها للعالم اجمع، واستمرت العروض القرشية للنيل من محمد صلى الله عليه وسلم((1) انظر البلاذري، انساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1996م، ص 256-268.).
         إلا أن مساعيهم جميعها باءت بالفشل. وقد كان موقف أبي طالب في وجه المشركين من قريش موقفاً محموداً مشكوراً، فقد منع الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم من أن تطاله قريش بأذى فزاد ذلك من قوة محمد صلى الله عليه وسلم للمضي فيما بعث من أجله، عند ذلك اجتمعت قريش ورأت أنه لا بد من الضغط الفعلي، إذ إن ما سبق كان مجرد محاولات مادية بالمال و التأثير باللسان، ولا بد من القوة لتغيير الواقع الذي كان الرسول سائراً فيه من الدعوة إلى الله.
         زادت حدة المواجهة بين قريش والرسول، صلى الله عليه وسلم، ومن وقف معه فقد أورد ابن إسحاق في أسباب المقاطعة (... فلما سمعت قريش بذلك ورأوا منه الجد وأيسوا منه، فأبدوا لبني عبد المطلب الجفا. وانطلق بهم أبو طالب، فقاموا بين أستار الكعبة فدعوا الله على ظلم قومهم لهم وفي قطيعتهم أرحامهم، واجتماعهم على محاربتهم، وتناولهم بسفك دمائهم. فقال أبو طالب: " اللهم إن أبى قومنا إلا النصر علينا. فعجل نصرنا، وحل بينهم وبين قتل ابن أخي". ثم أقبل إلى جمع قريش وهم ينظرون إليه وإلى أصحابه، فقال أبو طالب:"ندعو برب هذا البيت على القاطع. المنتهك للمحارم. والله لتنتهين عن الذي تريدون أو لينزلن الله بكم في قطيعتنا بعض الذي تكرهون". فأجابوه:" إنكم يا بني عبد المطلب، لا صلح بيننا ولا رحم إلا على قتل هذا الصبي السفيه")((2) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 139- 140.). كانت قريش مصرة على قتل الرسول، صلى الله عليه وسلم على الرغم من محاولة أبي طالب السابقة في الرواية بمنعهم.
         ويقول ابن إسحاق في رواية أخرى لنفس الرواة فلما قدم عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة إلى قريش وأخبراهم بالذي قال النجاشي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشتد وجدهم، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديداً، وضربوهم في كل طريق، وحصروهم في شعبهم((3) المصدر نفسه، ص140.)، إلا أن ابن هشام قد أورد عدة أسباب للمقاطعة القرشية في روايته عن ابن إسحاق، حيث جاء في الرواية أنه لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا إلى الحبشة وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه وأن عمر بن الخطاب أسلم، فقد كان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل((4) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص 375.)، أجمعوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم((5) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990، ص 163). 
         وأورد مضمون روايتا ابن إسحاق وابن هشام العديد من المصادر التاريخية كاليعقوبي والطبري وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي وابن عبد البر والسهيلي وابن الأثير وأبو الربيع الأندلسي وشمس الدين الذهبي وابن شاكر الكتبي وابن كثير وابن خلدون والمقريزي وعمر بن فهد والشامي والحلبي، فقد اجتمعت في جميع الروايات عند هؤلاء المؤرخين أسباب المقاطعة القرشية لبني هاشم كما جاءت عند ابن إسحاق وابن هشام لكن مع اختلاف الرواة كموسى ابن عقبة والزهري وابن إسحاق.
         وبعد دراسة الروايات السابقة وجد البحث أن المقاطعة القرشية وقعت لسبب مباشر ولأسباب غير مباشرة. أما السبب المباشر فيقع في سعي قريش الدائم لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت المقاطعة لكي يعاني القوم من التعب والأذى فبذلك يتخلوا عن نصرة النبي الكريم فيقوموا بقتله. لكن المصادر لا تتفق على ذكر الكيفية التي أراد بها المشركون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يذكر أن ذلك تم بمحاولة إقناع قومه بأخذ ديته مضاعفة وتسليمه للمشركين ليقتله رجل من غير قريش((6) هاشم الملاح، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة، مجلة المجمع العلمي، ج2- م43، بغداد- العراق، 1996م، ص 207.)، يرى ذلك عند ابن عبد البر (أخبرنا عبد الله ابن محمد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال :أخبرنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قالا: حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب. دخل حديث بعضهم في بعض، قال: ثم إن قريش أجمعوا أمرهم، واتفق رأيهم، على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: قد أفسد أبناءنا ونساءنا، فقالوا لقومه: خذوا منا ديته مضاعفة، ويقتله رجل من غير قريش، وتريحون أنفسكم)((7) ابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق مصطفى البغا، ط2، مؤسسة علوم القرآن، دمشق- بيروت، 1984م، ص38.). ووافقه على هذا الرأي ابن سيد الناس في عيون الأثر.
         في حين ذكر البيهقي والذهبي وابن كثير وعمر بن فهد أن المشركين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم علانية أي على مرأى من الملأ. وهذا على خلاف ما ذكره ابن عبد البر سابقا عن طريق الدية المضاعفة، حيث ذكر شمس الدين الذهبي (قال موسى بن عقبة، عن الزهري قال: ثم إنهم اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد، واشتد عليهم البلاء، واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية...)((8) الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر تدمري، ج2، ب ط، دار الكتاب العربي، ب ت ط، ص 221.).
         يظهر في المجموعة الأولى من الروايات التي أوردت أن القتل سيكون عن طريق رجل من غير قريش وإعطاء الدية مضاعفة التباين مع المجموعة الثانية في أن القتل سيكون علانية. وتتفق المجموعتان على أن قريش أصرَّت على القتل، ولكنها تتباين في الكيفية التي سيقع فيها القتل، فالقتل من غير قريش وأخذ الدية يعني لجوء قريش للخلاص من محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة ودية على الرغم من قساوتها، وذلك بدفع الدية. أما القتل علانية فهو طريق العنف وعدم مراعاة لدفاع وحماية بني هاشم وعمه أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الأسباب غير المباشرة للمقاطعة فتتلخص بما يلي:
	إدراك قريش أن ما تقوم به من أذى للمسلمين لن يحول دون إقبال الناس على الإسلام، إذ رأت أن بني هاشم يقومون بحماية النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع أن تبلغ ما تريد، لذلك قررت أن توقع على بني هاشم عقوبة قاسية لتجبر بني هاشم على التخلي عن موقفهم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وتضطرهم إلى تسليمه أو الكف عن نصرته((9) أحمد إبراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، دار الفكر العربي، القاهرة- مصر، 2000م، ص 227.)، لأن قريش شعرت بخطورة الموقف الذي ينتظرها نتيجة فشلها في منع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مواصلة الدعوة((10) هاشم الملاح، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة، مجلة المجمع العلمي، ج2- م43، بغداد- العراق،1996م، ص207.). 
	إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب. فقد قال أبو جعفر الطبري: (وأسلم عمر ابن الخطاب رحمه الله، فلما أسلم وكان رجلا جلداً جليداً منيعاً، وكان قد أسلم قبل ذلك حمزة ابن عبد المطلب)((11) الطبري، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد إبراهيم، ج2، ط5، دار المعارف، مصر، 1986م، ص 335.)، وكان لإسلامهما الأثر الكبير في نفوس قريش، لأنه كانت لهما منزلة مرموقة ومكانة مهيبة في صفوف قريش، وبإسلامهما قوي الإسلام، وبإسلامهما سوف يتشجع من هو خائف في إعلان إسلامه.
	حماية النجاشي للمسلمين الذين ذهبوا إليه، وما تبع ذلك من فشل السفارة القرشية في تسليم من عنده من المسلمين. فكان لهذا الأثر الكبير في تدعيم القوة الإسلامية أي أنه أصبح للإسلام يدٌ قوية خارج شبه الجزيرة العربية في الحبشة، عند النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم.
	أرادت قريش محاصرة بني هاشم في الشِّعب ومقاطعتهم من أجل التضييق عليهم، مما يدفعهم إلى تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم -هذا من وجهة رأي قريش- حتى يظهروا أن أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم هم من دفعوه إلينا لنقتله أي أن الرفض للرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ منهم للخلاص.
	تغيير ميزان القوى في قريش حيث أن هذا الدين الجديد إذا ما نجح فسوف يسيطر به الرسول صلى الله عليه وسلم على زمام الأمور، وسوف تكون الامتيازات لبني هاشم لانتماء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإبعاد سواهم وهذا ما كان يخشاه مشركو قريش.
	انتشار الإسلام في القبائل -كما ذكر في الروايات السابقة((12) انظر ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1،ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م، ص163.)- لكن الإسلام كان لا يزال في تلك المرحلة في مرحلة النضوج، لكن ما أراد أن يوصله الطبري وابن كثير ومن قبلهم ابن إسحاق وأيضا ابن عبد البر، عندما أوردوا أن الإسلام أخذ يفشو في القبائل، وقامت قريش وكتبت صحيفة أو اتفقوا على مقاطعة بني هاشم، ولعل المقصود بذلك هو الجهر بالقرآن، خاصة أن قبل تلك الفترة كانوا يتذاكرون القرآن وأمور الدين سراً وخفية، ويؤيد ذلك ما جاءت به رواية تقي الدين المقريزي الذي قال: (فلما أسلم عمر رضي الله عنه قاتل قريشاً حتى صلى عندها، وصلى معه المسلمون، وقد قووا بإسلامه وإسلام حمزة رضي الله عنهما، وجهروا بالقرآن ولم يكونوا قبل ذلك يقدرون أن يجهروا به، ففشا الإسلام وكثر المسلمون)((13) المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق محمد النميسي، ج1،ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان،1999م، ص43.).


المبحث الثاني: نص الصحيفة التي تضمنت المقاطعة
         بعد أن توافرت للمشركين من قريش الأسباب لفرض المقاطعة على بني هاشم لحمايتهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن آزرهم في ذلك، كان لابد من كتابة صحيفة حتى تحدد طبيعة العلاقة التي ستكون متبعة مع المقاطعين، ووجود صحيفة مكتوبة من قبل قريش يلفت النظر أن بنود الصحيفة التي أقرت بموجبها المقاطعة كانت مدروسة ومتفق عليها قبل فترة وجيزة، ويدل ذلك على أن الحصار الذي وقع على بني هاشم ومن انحاز إليهم كان قد أقر واتفق على طبيعته وبحاجة إلى تطبيق لهذا الحصار.
         إن نص الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن انحاز إليهم غير متفق عليها ذلك لأن الروايات تورد عدة نصوص أي لا يوجد نص واحد محدد أثبت أنه هو النص الصحيح الذي كتب بشأن المقاطعة إلا أن مضمون الصحيفة أو النص تم إيراده عند ابن إسحاق الذي اعتمد روايته كل من ابن هشام والسهيلي وأبو الربيع الأندلسي وابن كثير والشامي وهي (... وعرفت قريش أنه لا سبيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم معهم، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني المطلب إلا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم. ولا يبايعونهم ولا يبتاعون منهم. فكتبوا صحيفة في ذلك)((14) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 137.)، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك)((15) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص 375.).
         عند النظر إلى رواية ابن إسحاق هذه فإنه يستخلص منها بندان أساسيان ثبتا في الصحيفة وعلى درجة من الأهمية ألا وهما الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي وهذان الجانبان لهما تأثير خطير إذ يصعب الفصل بينهما لأن الناحية الاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد. أما الجانب الاجتماعي فتمثل بعدم الزواج من بني هاشم وعبد المطلب وعدم تزويجهم من أي بطن آخر، وهذا أمر صعب لأن المقاطعين هم نساء ورجال مرتبطون بعلاقات مصاهرة وعمومة وهم أخوال وخالات وغيرها من علاقات وروابط الرحم مع من هم في خارج الحصار والموقعين على الصحيفة التي بموجبها وقعت المقاطعة، ومفاد ذلك إبقاء بني هاشم وبني عبد المطلب في عزلة عن غيرهم من أقاربهم ومن البطون الأخرى لزيادة الضغط، حتى يتسنى لقريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
         أما الجانب الاقتصادي فيقع - كما ذكر آنفا- في أن لا يبايعونهم ولا يبتاعون منهم أي مقاطعتهم حتى في لقمة العيش و التجارة التي هي بيع و شراء فكيف للإنسان أن يحصل على قوت يومه دون أن يبيع شيئاً ليحصل على حاجته فتوقف عملية البيع والشراء من شأنها أن يؤدي إلى اعتماد كل فئة على ما يتوافر لديها من مخزون طعام وعندما ينفد هذا المخزون سوف يضطر المحاصرون إلى الانصياع لطلب محاصريهم. فأرادت قريش من إيقاع المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية إيقاع البطنين هاشم وعبد المطلب في عزله على أنفسهم داخل شِعب ضيق المساحة حتى تكون النتائج السلبية عليهم أسرع و أقسى فإذا ما قارنا ذلك بالواقع الحالي فإن الدول في التاريخ المعاصر توقع حصاراً على دولة مترامية الأطراف سواء أكان حصاراً اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً، فسرعان ما تضطر تلك الدولة إلى طلب المساعدة أو الانصياع للمهادنة أو الصمود في وجه الحصار الذي ليس له سوى نتيجتين النصر أو الهزيمة، وما فعلته بنو هاشم و عبد المطلب هو الصمود والصبر حتى حققوا ما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
         وأورد الأصبهاني رواية لعروة بن الزبير لم تحتوي على عدم الزواج من كلا الطرفين المقاطِعين والمقاطَعين حيث أورد (قال: ... اجتمع المشركون من قريش، فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم، ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم أبداً صلحاً ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة ولا هوادة، حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل...)((16) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعة جي وعبد البر عباس، ج 1، ط 2، دار النفائس، 1986 م، ص 273. ).
         وعلى الرغم من وجود الجانب الاجتماعي الذي تجسد في عدم المخالطة، سواء بالجلوس معهم أو بالدخول في بيوتهم إلا أن وقوع الزواج وعدمه لم يتم التطرق إليه، وكذلك عند البيهقي الذي روى عن ابن شهاب الزهري، وعند شمس الدين الذهبي في روايته عن موسى بن عقبة عن الزهري، إلا أن محمد بن يوسف الصالحي الشامي قد أورد رواية وافقت بين الرواة الذين أوردوا نص الصحيفة وهي (قال أبو الأسود والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق: ... واجمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم و بني المطلب على ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم شيئا  ولا يبتاعوا منهم، ولا يقبلوا منهم صلحاً ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل فلما إجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك)((17) الشامي، سيل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ج 2، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت –  لبنان، 1992 م، ص 377.). 
          وجد البحث أن هناك بعض التباين الشكلي في بنود مضمون نص الصحيفة الذي أورده المؤرخون –كما ورد سابقاً– وعلى أي حال فإن مضمون المقاطعة واضح من حيث إقرار الحصار وكيفيته والغاية منه، وهو قتل النبي الكريم والحكمة في طبيعة الحصار وهو جلي في ناحيتيه الاجتماعية والاقتصادية. 
         بعد كتابة الصحيفة تم التواثق والتعاهد بين المشركين على ما أقر في الصحيفة (قال ابن إسحاق: ... كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك)((18) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936 م، ص 375.) أي أنهم قطعوا على أنفسهم عهداً أن ينفذوا ما أتُفق عليه داخل الصحيفة وتواثقوا وأخذوا الثقة من بعضهم على القيام بالمقاطعة، وذلك لوجود حلف الفضول الذي عقدته بعض بطون قريش وتعاهدت فيه على منع الظلم في مكة؛ وقد تعطل بسبب وجود المقاطعة القرشية واضحة الظلم فكان التعاهد والتواثق حتى لا يقوم من هو في حلف الفضول بنصرة المظلومين ممن كان يقع عليه العذاب، ويبدو أن الملأ من قريش كان يخشى أن يطالب بنو هاشم حلفاءهم ممن هم في حلف الفضول بالوقوف إلى جانبهم ومن أجل ذلك كان حرصهم على الإجماع والتواثق في صحيفة مكتوبة((19) احمد الشريف، مكة والمدينة، دار الفكر، القاهرة – مصر، 2000م، ص 227.). 
         وزيادة في الحرص القرشي على التزام البطون بما اتفقوا عليه في الصحيفة فقد ختموا((20) هذا يدل أن الأختام كانت موجودة والتي هي بمثابة شاهد مادي يحمل اسم صاحبه ويلزمه في حالة الامتناع فالخاتم شاهد على رأيه الذي ختم عليه.) الصحيفة بعدة أختام، وجاء ذلك عند ابن سعد والمقريزي واليعقوبي فقد اتفق ابن سعد والمقريزي في أن عدد الأختام ثلاثة (كتبت قريش بينهم وبين رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كتابا وختموا عليه ثلاثة خواتيم)((21) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م، ص 163.)، وجاء عند المقريزي (وكتبوا بذلك صحيفة وختموا عليها ثلاثة خواتيم...)((22) المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق محمد النميسي، ج1،ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان،1999م، ص43.). إلا أن اليعقوبي قد بالغ في عدد الخواتيم (وختموا على الصحيفة بثمانين خاتما)((23) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م2، ب ط، دار صادر، بيروت- لبنان، ب ت ط، ص 31.). فعلى الرغم من إيراد موضوع الخواتيم في ثلاثة مصادر فقط من المصادر التي تناولتها هذه الدراسة، إلا أن روايتين متفقتين على ثلاثة خواتيم واليعقوبي مبالغ بعض الشيء بثمانين خاتما ويعلل ذلك الشامي في احتمال أن يكون هناك نسخ((24) الشامي، سبل الهدى، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1992م، ص 381.) لكن لا يوجد دليل أو إشارة لوجود نسخ من هذه الصحيفة.

المبحث الثالث:
أولاً: كاتب الصحيفة
         كان لا بد من الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن انحاز إليهم من شخصٍ قام بكتابتها، إلا أنه لم تتفق الروايات الواردة في المصادر التاريخية على اسم كاتب الصحيفة، فعند البحث عنه، وجدت الدراسة خمسة أسماء لكاتب الصحيفة تقاسمت المصادر- التي سيتم عرضها- ذكر كل واحد منهم، وهم:
1- منصور بن عكرمة بن عبد مناف، وهو الذي جاء عند ابن إسحاق (... وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار، فشلت يده فيما يزعمون، والله أعلم)((25) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس – المغرب، 1976م، ص147.)، ولكن ابن إسحاق يورد رواية أخرى تفيد أن الكاتب هو منصور بن عكرمة نفسه لكن اسم الجد لا يتوافق مع ما سبق وهو (... وكتب في الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار)((26) المصدر نفسه، ص137.)، وكما يتضح فان الروايتان وردتا بسند واحد لنفس الرواة، وقد أورد رواية ابن اسحاق كل من ابن هشام والبلاذري واليعقوبي والطبري والأصبهاني والسهيلي وابن كثير والمقريزي، واكتفى بعضهم بذكر منصور بن عكرمة تجنباً للدخول في التعقيد كابن الأثير الذي أورد أن كاتب الصحيفة هو (منصور بن عكرمة فشلت يده)((27) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء القاضي، م1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1987، ص 605.). إلا أن ابن سعد ذكر في كتابه (الطبقات الكبرى) أن الكاتب هو منصور بن عكرمة العبدري((29) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1990م، ص 162- 163.).
2- النضر بن الحارث، فقد جاء عند ابن هشام (قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه)((29) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص376.)، وذكر السهيلي عن ابن هشام أيضا، وكذلك ابن كثير والمقريزي وعمر بن فهد والشامي.
3- بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فقد أورد البلاذري (وكان الذي خط الصحيفة، فيما ذكر الكلبي، بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فشلت يده يوم خطها)((30) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت – لبنان،1996م، ص271.). وخصص السهيلي بعد ذكر رواية ابن إسحاق (وللنُساب من قريش في كاتب الصحيفة قولان، أحدهما: أن كاتب الصحيفة هو: بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، والقول الثاني: أنه منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم من بني عبد الدار أيضا، وهو خلاف خلاف قول ابن إسحق، - أي أنه يخالف ابن إسحاق في أن كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بل هو منصور بن عبد شرحبيل- ولم يذكر الزبير في كاتب الصحيفة غير هذين القولين، والزبيريون أعلم بأنساب قومهم)((31) السهيلي، الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق مجدي الشورى، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،1997م، ص160.)، وكذلك ذكر ابن سيد الناس أن كاتب الصحيفة هو بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف((32) ابن سيد الناس، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ج1، ط3، دار الفكر، 1982م، ص 128– 129.).
4- هشام بن عمرو بن الحارث العامري، ولم يُذكر هذا الاسم إلا في مصدر واحد من المصادر التي تناولتها الدراسة، وهو الشامي في كتابه (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) وذكره دون سند واكتفى بقوله: قال غيره (قال غيره: هشام بن عمرو بن الحارث العامري وأسلم بعد ذلك)((33) الشامي، سبل الهدى، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1992م، ص377.). لكن الشامي كان قد ذكر قبل ذلك رواية ابن إسحاق في أن اسم كاتب الصحيفة هو منصور بن عكرمة، وفي النهاية يذكر الشامي بشأن الكاتب وتعدد الأسماء في احتمال أن يكون كتب بها نسخ.
5- طلحة بن أبي طلحة العبدوي، الذي ذُكر عند ابن كثير في روايته عن الواقدي ولم يذكر عند غيره من مصادر الدراسة (وقال الواقدي: كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة العبدوي ... - وأضاف ابن كثير- والمشهور هو منصور بن عكرمة كما ذكره ابن إسحاق وهو الذي شلت يده فيما كان ينتفع بها وكانت قريش تقول بينها: أنظروا إلى منصور بن عكرمة...)((34) ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ط2، مكتبة المعارف، بيروت – لبنان، 1990م، ص86.).
         عند المقارنة بين هؤلاء الخمسة الذين تم عرضهم في المصادر، تبين للباحث أن المصادر لم يكن بيتها اتفاق على كاتب واحد معين كتب الصحيفة، إلا عند ابن إسحاق الذي نقل روايته الكثير من المصادر، وهو منصور بن عكرمة، وحتى على هذا الكاتب تباينت الآراء حول من هو جده هل هشام أم عامر بن هاشم.
         أما الكاتب الثاني والثالث فقد جاء ذكرهم في المصادر السابقة دون سند، واكتفى المؤرخون بكلمة (يقال)، وكان الترجيح بين هذه الروايات بذكر أكثر من واحد عند كل مصدر، إلا أن المصدر الواحد لم يسلط الضوء على اسم معين. أما الكاتبان الرابع والخامس فقد تم ذكر اسم كل واحد منهما في مصدر واحد فقط 
-من المصادر التي تطرقت لها الدراسة- وهو ما يجعل الأمر وكأنه يدور في حلقة مفرغة أو دوامةٍ لعدم وجود كاتب متفق عليه إلا أن المنطق  يفرض نفسه بقوة، وهو انه لا بد من وجود كاتب لهذه الصحيفة؟
         إنه واستنادا للقاعدة المنهجية في البحث التاريخي، والتي مفادها أنه لا يجوز تغليب روايات الكثرة على روايات القلة والأخذ بآراء الأكثرية، لأنه يحتمل أنهم استفادوا وأخذوا جميعاً من مصدر واحد -وهو هنا ابن إسحاق- لأن الحقيقة ما ثبتت بالدليل والبرهان، ولا بد من العروج على رأي الحلبي صاحب (السيرة الحلبية)((35) الحلبي، السيرة الحلبية، ج1، ب ط، المكتبة الإسلامية، بيروت – لبنان، ب ت ط، ص344.) الذي أبدا رأياً في ذلك، لكنه في النهاية يعلل احتمال وجود أكثر من نسخة، وأن النسخة التي أكلتها الأرضة هي الموجودة في الكعبة. لكن ما الذي حل ببقية النسخ؟ فالنسخة أو الصحيفة ليست كتاباً مقدساً نزل من السماء لذلك تم توجيه الأرضة عليه، فإذا كانت هناك نسخ كما أورد الحلبي فإنه لا بد من أن تؤكل جميعها، وإذا حصل ذلك فهي معجزة كبيرة للغاية. لكن تميل الدراسة إلى أن الحلبي قد مال إلى المبالغة في أن النسخة الموجودة في الكعبة هي التي أكلتها الأرضة وحدها.
         لكن يرجح أن كاتب الصحيفة في ضوء ما تقدم هو منصور بن عكرمة بغض النظر عن اسم الجد أو الكنية مع بقاء الجدل قائم حول اسم الجد هشام أم عامر بن هاشم، وكان الميل له دون غيره لأنه ذكر عند ابن إسحاق، وابن هشام، وابن سعد، وذلك أن غيره وسواه ذكروا دون سند واضح لأن المفردات مثل (يقال، وذكر غيره) لا تدل على الاسم الحقيقي لكاتب الصحيفة أو أن الراوي غير متأكد من اسم كاتب الصحيفة. إلا أن ترجيح أحدٍ من هؤلاء الخمسة على غيره يبقى قائما إذا ما ظهرت رواية في مخطوطة أو وثيقة تبين ذلك الاسم الحقيقي لكاتب الصحيفة. إلا أنه الآن وعلى ضوء ما تقدم فهو منصور بن عكرمة.
         وقد تباينت الأقوال حول ما آل إليه كاتب الصحيفة، فالبعض قال شلت يده البعض الآخر قال شلت بعض أصابعه حيث جاء عند ابن إسحاق (... فشلت يده فيما يزعمون، والله أعلم)((36) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس – المغرب، 1976م، ص147.)، والمقصود هو - كما ذكر سابقا- منصور بن عكرمة، وكذلك أورد ابن هشام وابن سعد واليعقوبي والطبري والأصبهاني... إن يده شلت. أما ابن هشام فقال عن النضر بن الحارث فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه((37) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص 376.)، ومهما كانت النتيجة فإن ما حل  بكاتب الصحيفة هو الشلل، لكن تحديد ما شل من جسمه يده كاملة أم بعض أصابعه تباينت الآراء في ذلك، واحتمال أنه لم يكن قد حصل فيه شيء وذلك لقول ابن إسحاق (فيما يزعمون، والله أعلم) فإنه يرجح أن دعاء المسلمين الذين وقع عليهم الحصار  في الشعب على كاتب الصحيفة بأن يشل الله يده جزاءً بما فعل، وقام  عندئذ من سمع هذا الدعاء بترديد ذلك حتى قيل بعد زمن أن شلت يده فِعليا، ولكن واقع الأمر هو دعاء من المسلمين عليه، وهذا يبقى رأي يرجح لأنه جائز أيضا أن تكون شلت يده بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وذلك لأنه قام بموافقة قريش وكتب بيده هذه الصحيفة الظالمة على الرسول الكريم ومن وقف معه. 
ثانياً: مكان حفظ الصحيفة
         تكاد تجمع المصادر على أن الصحيفة التي كتبتها قريش قد عُلِّقت في جوف الكعبة (قال ابن إسحاق: ... علقوا- مشركي قريش- الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم)((38) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص375-376.)، وكذلك أورد الطبري والسهيلي وابن الأثير كما أورد ذلك ابن شاكر الكتبي وأبو الربيع الأندلسي وابن كثير في روايته عن الواقدي، وكذلك أورد رواية ابن إسحاق السابقة، وذكر أنها في جوف الكعبة عمر بن فهد والشامي فمعظم المؤرخين هؤلاء أوردوا رواية ابن إسحاق.
         إلا أنه جاء في بعض المصادر أنها علقت في سقف الكعبة كما جاء عند الأصبهاني في رواية عروة ابن الزبير (... وكانت معلقة -الصحيفة- في سقف الكعبة...)((39) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م، ص273.)، وكذلك أورد البيهقي والذهبي وابن كثير وعمر بن فهد، وبعض المؤرخين الذين وازنوا بين ذلك واكتفوا بالقول بأن الصحيفة كانت في الكعبة بعيداً عن التخصيص والتحديد سواء في جوف الكعبة أو في سقف الكعبة حيث قال البيهقي (... وكتبوا صحيفة في ذلك، وعلقوها في الكعبة)((40) البيهقي، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق عبد المعطي قلعجي، القسم2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1985م، ص315.)، واتفق معه البلاذري وابن عبد البر وابن كثير وابن خلدون.
         لعل ما تقدم يجيز لنا القول بانقسام الآراء حول مكان الصحيفة إلى ثلاثة آراء، بعض يقول إن الصحيفة كانت في جوف الكعبة، وبعض يرى أنها علقت في سقف الكعبة، وبعض وقف وقفة الوسط بين القسمين السابقين فقال إنها كانت في الكعبة دون تبيان مكانها داخل الكعبة، ويمكن الخروج من ذلك أنه مما لا شك فيه بأن الصحيفة موجودة داخل الكعبة، لأن جميع ما ذكرته المصادر السابقة من روايات متفقة على أن الصحيفة كان مكانها في الكعبة.
         ولكن ذهبت بعض المصادر إلى أن الصحيفة لم تكن معلقة في الكعبة، وإنها كانت عند أم الجلاس بنت مخربة الحنظلية خالة أبي جهل وذلك ما أورده ابن سعد((41) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م، ص 162- 163.)، وكذلك جاء عند المقريزي في إمتاع الأسماع وعند الحلبي. أما البلاذري فقد ذكر أنها عند طعيمة بن عدي أو عند أم الجلاس أو أختها (ويقال إن الصحيفة لم تكن في الكعبة، ولكنها كانت موضوعة على يد طعيمة بن عدي ويقال على يد أم أبي جهل، وهي أسماء ابنة مخربة التميمية. وقوم يقولون إنها وضعت على يد أم الجلاس بنت مخربة أختها)((42) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1996م، ص271.).
         ولكن الأصبهاني بعد أن أورد رواية عروة بن الزبير بأن الصحيفة موجودة في سقف الكعبة ذهب إلى رواية أخرى لعروة بن الزبير، وهي أن (... هشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي، وكانت الصحيفة عنده...)((43) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعجة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م، ص275.) والذهبي وافق ذلك في روايته عن موسى بن عقبة عن الزهري وكذلك وافق عمر بن فهد في كتابه (إتحاف الورى) بأنها عند هشام بن عمرو، وجاء كذلك عند المقريزي أنه هشام بن عبد العزى في روايته عن ابن سعد، وعند ابن عقبة((44) المقريزي، إمتاع الأسماع، تحقيق محمد النميسي، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1999م، ص43  .)، وجاء عند ابن سعد (أخبرنا عبد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر قال: حدثني شيخ من قريش من أهل مكة، وكانت الصحيفة عند جده)((45) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1990م، ص 163.).
         وسواء أكانت عند أم الجلاس خالة أبي جهل أم عند أم أبي جهل أو عند طعيمة أو عند أي مما ذكر سابقاً، فإن مكانها في الكعبة هو الأقرب للصحة إذا ما قارنا بين المجموعتين السابقتين، فالأولى التي صرحت أنها في الكعبة وذلك لأنه عندما تم نقض الصحيفة أمام الناس وجد أنها في الكعبة. 

المبحث الرابع:
أولاً: زمن المقاطعة
         عند الحديث عن زمن المقاطعة القرشية خلصت الدراسة إلى ثلاث آراء حول تاريخ وقوعها. فقد جاء عند ابن سعد أن المقاطعة حدثت سنة 7 للبعثة (... حصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من حين تنبى رسول الله، صلى الله عليه وسلم)((46) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1990م، ص 162-163.) ووافقه في ذلك كل من البيهقي وابن عبد البر وابن سيد الناس والمقريزي وعمر بن فهد.
         وجاء الرأي الثاني يقول بأن المقاطعة حدثت سنة 6 للبعثة. فقد أورد اليعقوبي (ثم حصرت قريش رسول الله وأهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف في الشعب الذي يقال له شعب بني هاشم بعد ست سنين من مبعثه)((47) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م2، ب ط ، دار صادر، بيروت– لبنان، ب ت ط، ص31.). أما الرأي الثالث فقد جاء في رواية واحدة أوردها المسعودي، فقال عما حدث في سنة 46 لعمر النبي (وفي سنة ست وأربعين كان حصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم للنبي وبني عبد المطلب في الشعب)((48) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 2، ط5، دار الأندلس، بيروت –  لبنان، 1983، ص 287.    )، وبما أن المسعودي أورد أنه في سنة 41 لعمر النبي الكريم بعث نبياً فتكون المقاطعة حدثت سنة 5 للبعثة.
         إن التباين في الروايات الثلاثة السابقة بين الأولى والثانية سنة واحدة أما الثالثة فتتباين عن الثانية بسنة واحدة وعن الأولى بسنتين، وبتدقيق الملاحظة يُرى أن رواية ابن سعد جاءت بسند في حين أن روايتي اليعقوبي والمسعودي لم توردا سنداً، لهذا بالإضافة إلى موافقة عدد من المؤرخين السابقين لرواية ابن سعد وإيرادها في كتبهم، وزيادة في التوضيح فإن هناك حادثة تاريخية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمقاطعة القرشية، ولها تأثير كبير وفعال في مجريات المقاطعة ألا وهي الهجرة إلى الحبشة. فقد تباينت الآراء كذلك في وقتها أهي معاصرة للمقاطعة أم هي قبلها أو بعدها، فقد جاء عدد من المؤرخين وأوردوا أن الهجرة إلى الحبشة كانت قبل المقاطعة القرشية (أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا يونس بن محمد الظفري عن أبيه عن رجل من قومه قال:وأخبرنا عبيد الله بن العباس الهذلي عن الحارث بن الفضيل قالا:.. وكان مخرجهم -إلى الحبشة- في رجب من السنة الخامسة من حين نبأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم)((49) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا الله، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1990، ص159.     )، وبناء على رواية ابن سعد هذه تكون المقاطعة حدثت بعد سنتين من الهجرة إلى الحبشة، وكذلك أورد اليعقوبي الهجرة إلى الحبشة قبل المقاطعة لكن دون ذكر تاريخ سنة الهجرة إلى الحبشة، وكذلك فعل الطبري والبيهقي وابن عبد البر، (وذكر الواقدي أن الهجرة الثانية كانت سنة خمس من المبعث)((50) الذهبي، تاريخ الإسلام، تحقيق عمر تدمري، ب ط، دار الكتاب العربي، ب ت ط، ص 191     ).
         وأورد ابن هشام حديثه عن الهجرة إلى الحبشة بعد أن انتهى من عرض المقاطعة القرشية، أي أنه استناداً لابن هشام تكون الهجرة إلى الحبشة حدثت بعد المقاطعة القرشية إلا أن البلاذري وازن بين ما سبق (قالوا: ولما رد النجاشي عمرا وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي إلى قريش بغير ما أرادوا وحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وأسلم، ازدادوا على من بالشعب غيظاً وحنقاً)((51) البلاذري، انساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت-لبنان، 1996م، ص270.) يستفاد من هذه الرواية للبلاذري أن الحصار والمقاطعة كانتا واقعتين على الرسول وبني هاشم وبني عبد المطلب، إلا أنهما ازدادتا فعلياً عندما رجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وذلك إثر فشل السفارة القرشية للنجاشي، وجاء في إمتاع الأسماع للمقريزي أن الهجرة الأولى كانت قبل المقاطعة، وأن الثانية كانت أثناء المقاطعة ورجعت بعد خروج المسلمين من الشِّعب((52) هاشم الملاح، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة، مجلة المجمع العلمي، ج2-م43، بغداد-العراق، 1996م، ص 210-212.). لكن الحلبي صاحب السيرة الحلبية وافق بين ذلك كله بشأن زمن المقاطعة في أنها السنة السابعة للبعثة ثم يذهب الحلبي ويحلل أن ذهاب عمرو بن العاص كان بعد الهجرة الثانية أي بعد دخول بني هاشم وبني عبد المطلب إلى الشعب((53) الحلبي، السيرة الحلبية، ج1، ب ط، المكتبة الإسلامية، بيروت-لبنان، ب ت ط، ص 337.)، ولعل رواية ابن سعد أقرب للصحة أن الهجرة كانت السنة الخامسة للبعثة واشتدت المقاطعة التي بدأت في السنة السابعة للبعثة على المقاطَعين.

ثانياً: مكان المقاطعة
         لا بد من التعرف إلى المكان الذي تعرَّض فيه الرسول الكريم ومن معه لأذى المشركين واستمرار التضييق عليهم، والتعرف إليه مفيد لمعرفة الأجواء التي عاشها المسلمون داخل الشعب ومن انحاز إليهم لفترة غير قصيرة، وهل كان المكان يساعد على حماية الذين بداخله؟
         هناك اتفاق على أن مكان المقاطعة (هو شِعب((54) الشعب: بكسر الشين المعجمة: وهو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض، الشامي، سبل الهدى، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1992م، ص382.) أبي طالب في ناحية في مكة)((55) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 140.)، إذ أجمعت المصادر التي ذكرت قصة المقاطعة على ذلك المكان، في حين فصَّل ياقوت الحموي أمر هذا الشعب بقوله: (شعب أبي يوسف: وهو الشعب الذي أوى إليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيفة، وكان لعبد المطلب فقسم بين بنيه حين ضعف بصره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ حظ أبيه، وهو كان منزل بني هاشم ومساكنهم)((56) ياقوت الحموي، معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، ج3، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1990، ص 393.)، وهذا يفسر بدوره رواية اليعقوبي انه شعب بني هاشم (ثم حصرت قريش رسول الله وأهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف في الشعب الذي يقال له شعب بني هاشم)((57) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م2، ب ط، دار صادر، بيروت-لبنان، ب ت ط، ص 31.)، وجاء عند الحلبي (... اجتمع رأيهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب وإخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب فيه تصريح بأن شعب أبي طالب كان خارجا عن مكة...)((58) الحلبي، السيرة الحلبية، ج1، ب ط، المكتبة الإسلامية، بيروت-لبنان، ب ت ط، ص 337.) إلا أن مكة كانت تتكون من عدة نواحي وأحياء عبارة عن شِعاب فكل بطن أو فخذ كان له شعب أي منزل ومسكن لهم، وإن ما ذكر آنفا يدل على أن شعب أبي طالب كان يقع في جوف مكة، في موضع بين الصفا والمروة وأن بيت عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشعب((59) هاشم الملاح، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة، مجلة المجمع العلمي، ج2- م43، بغداد- العراق، 1996م، ص213.)، وبذلك يكون شعب أبي طالب هو المكان الذي حصلت فيه المقاطعة القرشية.
ثالثاً: كيفية حدوث المقاطعة
         كان دخول بني هاشم وبني عبد المطلب في الشِّعب نتيجة حالتين أو اتجاهين هما:
1- الاتجاه الطوعي (الاختياري): أي أن الدخول إلى الشعب كان طوعيا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتطاله يد المشركين الذين اتفقوا على قتل الرسول الكريم وهو السبب المباشر- التي أشارت إليه الدراسة- للمقاطعة القرشية، حيث ذكر ابن إسحاق (... ثم عمد أبو طالب، فأدخل الشعب ابن أخيه وبني أبيه ومن اتبعهم من بين مؤمن دخل لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بين مشرك يحمى)((60) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 140.    ) وكذلك جاء عند البلاذري واليعقوبي والاصبهاني الذي أورد (حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: ... فلما رأى ذلك- التضييق والأذى والاتفاق على قتل ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم- أبو طالب، جمع بني عبد المطلب، فأجمع لهم أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله فاجتمعوا[على ذلك] كافرهم ومسلمهم منهم من فعله حمية، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا...)((61) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م، ص 272-273.)، وكذلك جاء عند البيهقي والذهبي وابن كثير والحلبي. 
2- الاتجاه القسري (الإجباري): ومفاده أن الدخول إلى الشعب كان بإجبار من قريش، وذكر ذلك ابن عبد البر وابن سيد الناس والشامي (أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن إسحق المسيبي، قالا: حدثنا محمد بن فليح، عن موسى ابن عقبة، عن ابن شهاب. دخل حديث بعضهم في بعض، قال: ... فأجمع المشركون من قريش على منابذتهم، وإخراجهم من مكة إلى الشعب)((62) ابن عبد البر، الدرر، تحقيق مصطفى البغا، ط2، مؤسسة علوم القرآن، دمشق- بيروت، 1984م، ص 38.).
         تبيِّن الروايات أن هناك اتجاهين متضاربين في الرأي حول الكيفية التي حدثت على إثرها المقاطعة القرشية، بين حدوثها طوعياً أو قسرياً، وللوقوف على ذلك لا بد من التوفيق بين الاتجاهين لمعرفة الصواب حتى تكون نتيجة المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعطياتها، ومفاد ذلك أن قريش طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكف عن سب آلهتهم وعن نشر الدين الجديد، إلا أنه رفض ذلك فبدؤوا يشددون عليه ويحرضون عليه غلمانهم ويؤذونه، وشعر أبو طالب بذلك وهو معاصر لهذه الأحداث كلها ورأى أن المشركين لن يستكينوا حتى يتمكنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك قرر أبو طالب الدخول في الشعب طوعاً لحماية النبي صلى الله عليه وسلم من أن تطاله يد المشركين وحرص على حياة الرسول الكريم حتى داخل الشعب، وهذا ما أورده ابن إسحاق وغيره في الاتجاه الأول.
         بقي أبو طالب والرسول الكريم ومن إنحاز إليهم في الشعب على هذه الحال حتى قدمت السفارة القرشية التي كان على رأسها عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، لكن هذه السفارة لم تحقق أدنى هدف للذي بعثت له فالمسلمون في الحبشة قد حماهم النجاشي ملكها ولم يتخل النجاشي عن مستجيريه كما أرادت قريش، فأصبح للمسلمين تربة خصبة في الحبشة لنشر الدين والعيش بأمان، والرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه سائرون على ما هم عليه في مكة من نشر للدين ونبذ للمشركين ولما هم عليه من جاهلية في الاعتقاد والعبادة والمعاملة. عند ذلك قام المشركون بالمقاطعة والتضييق الفعلي على من بالشعب وقطعوا عنهم سبل العيش، ويرجح أن هذا التضييق الفعلي الذي مارسته قريش على من بالشعب عندما فشلت السفارة للحبشة فسر على أنه بداية المقاطعة وإجبار قريش كل من يساند النبي بالدخول في الشعب ليقع عليهم جميعاً الحصار، وتميل هذه الدراسة إلى القول بأن أصحاب الاتجاه القسري (الإجباري) كانوا يريدون إيصال ذلك.
         والدليل على ذلك أن الروايات السابقة تشير جميعها إلى أن الأذى وقساوة المعاملة والتضييق على من هم بداخل الشعب قد بدأ بصورة فعلية عندما رجعت السفارة القرشية فاشلة في مسعاها من عند ملك الحبشة النجاشي فالدخول إلى الشعب في البداية كان طوعياً لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى مشركي قريش، إلا أن وقوع المقاطعة الفعلية على المحاصرين داخل الشعب كان بعد انقطاع السبل بمشركين قريش، فقد كان أمر الدخول في الشعب طوعياً ثم تطور نتيجة تطور الأحداث وأصبح قسرياً.

رابعاً: انحياز بني هاشم وبني عبد المطلب إلى الشعب
         انحاز إلى شعب أبي طالب بن عبد المطلب كل من بني هاشم وبني عبد المطلب، ويوجد اتفاق على أسباب الانحياز بين جميع المصادر التي تحدثت عن المقاطعة، حيث (قال ابن إسحاق: فلما فعلت قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه)((63) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص 376.). أما عن أسباب هذا الانحياز يذكر ابن إسحاق (... من بين مؤمن دخل لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بين مشرك يحمى)((64) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 140.)، فقد اتفقت المصادر على ذلك إلا أن ابن عبد البر فصّل في أن أبا لهب وولده لم ينحازوا، وذلك لأنهم كانوا من أشد المشركين على الرسول ومن تبعه وانحاز إليه (... فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم ومؤمنهم فصاروا في شعب أبي طالب، محصورين مبعدين مجتنبين، حاشا أبي لهب وولده، فإنهما صارا مع قريش على قومهم)((65) ابن عبد البر، الدرر، تحقيق مصطفى البغا، ط2، مؤسسة علوم القرآن، دمشق- بيروت، 1984م، ص 37.)، ووافقه عمر بن فهد والمقريزي، ولكن ابن خلدون صرح أن أبا لهب لم ينحز دون ولده إلى بني هاشم وبني عبد المطلب (وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم ومؤمنهم فصاروا في شعب أبي طالب محصورين متجنبين، حاشا أبي لهب فإنه كان مع قريش على قومهم...)((66) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة مراجعة سهيل زكار، ج2، ط2، دار الفكر، بيروت-لبنان، 1988م، ص 414.) وكذلك جاء عند الحلبي.
         يستخلص مما سبق عند انحياز بني هاشم وبني عبد المطلب كان بعضهم مسلماً والبعض الآخر كافراً، فالمسلمون دخلوا حماية للرسول بناء على أن الإسلام يحث على أن يكون المسلمون متعاضدين مع بعضهم ولنيل الأجر والثواب، أما الكافر من بني هاشم وبني عبد المطلب فإن الحمية والعصبية القبلية تحتم عليه الوقوف والمدافعة مع أقاربه ومن يتبع إليهم، وغير ذلك يعد مذلة وهواناً وتقصيراً بحق القبيلة.
المبحث الخامس:
أولاً: مدة المقاطعة
         كانت المقاطعة التي فرضتها قريش على من كان بالشعب قد استمرت ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، فقد جاء عند ابن إسحاق أن المدة ثلاث سنوات، ثم أورد رواية أخرى لنفس الرواة أن المدة سنتين أو ثلاثاً حيث يقول: (حدثنا أحمد، حدثنا يونس، عن ابن إسحاق في حديثه عن الوليد:... ففعلوا ذلك- ويقصد التشديد على المسلمين داخل الشعب- ثلاث سنين)((67) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 140.    )، كما يورد أيضاً (حدثنا أحمد، حدثنا يونس، عن ابن إسحاق: فأقامت قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم وبني المطلب سنتين أو ثلاثا)((68) المصدر نفسه، ص 141.    ) فتمسك بعض المؤرخين بالرواية الأولى كابن سعد والبلاذري واليعقوبي والأصبهاني والبيهقي وابن عبد البر... وبعض هؤلاء المؤرخين أوردوا رواية أخرى على غرار رواية ابن إسحاق الثانية في أن مدة الحصار أو المقاطعة استمرت سنتين أو ثلاثاً كابن سعد والاصبهاني والطبري والسهيلي ومن قبلهم ابن هشام في روايته عن ابن إسحاق. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن بعض المؤرخين لم يورد إلا ما يعزز الرواية الأولى لابن إسحاق في أن المدة ثلاث سنوات كعمر بن فهد وابن خلدون دون إيراد رواية أخرى، حيث يذكر ابن خلدون (فبقوا كذلك ثلاث سنين)((69) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، راجعه سهيل زكار، ج2، ط2، دار الفكر، بيروت-لبنان، 1988م، ص 414.).
         من خلال ما سبق في الترجيح والتباين ما بين مدة المقاطعة ثلاث سنين أو سنتين فإنه يستطيع الدارس أن يميز أن الفرق سنة واحدة حيث لم تذكر أي من مصادر الدراسة أن المدة سنة أو أربع سنوات((70) ذكر المسعودي أن النهاية والخروج من المقاطعة كان في سنة 50 لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبناءًا على أنه ذكر أن بداية الحصار كان سنة 46 لعمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون المدة بذلك أربع سنوات. المسعودي، مروج الذهب، ج2، ط5، دار الأندلس، بيروت- لبنان، 1983م، ص 287.) وبمعنى آخر لم تخرج التباينات أعلى أو أقل من ثلاث سنين أو سنتين إلا أن الترجيح في أن المقاطعة ثلاث سنين يبقى يفرض نفسه على ضوء ما سبق حيث إن الروايات التي تناولت أن المدة ثلاث سنين جزمت لذلك. أما الروايات التي صرحت أن المدة سنتين لم تجزم وسرعان ما ألحقت ذلك بـ (سنتين أو ثلاثا) وما يشدد من ذلك إيراد الأصبهاني (قال ابن عباس: فحصرنا في الشعب ثلاث سنين...)((71) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م، ص 279.) وروي أيضا عند الشامي هذه الرواية بسند عن البلاذري (وروي البلاذري عن ابن عباس قال: حصرنا في الشعب ثلاث سنين وقطعوا عنا الميرة)((72) الشامي، سبل الهدى، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1992م، ص 377.). 
         ويُرى من خلال ما ذكر أن ابن عباس اخبر أن المدة ثلاث سنين وروى عن ابن عباس في الرواية الأخرى البلاذري لنفس النتيجة، وإذا ما أسندنا ذلك كله بما جاء عند ابن سعد في زمن المقاطعة أنها سنة سبع للبعثة واستمرت- كما ذكر سابقا- ثلاث سنين فهو بذلك قد جزم في أن المقاطعة قد انتهت في السنة العاشرة((73) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م، ص 164.) والمصادر التي تناولت المقاطعة في هذه الدراسة والتي رجحت أن المدة سنتين أو ثلاث سنين لم تجزم أن المقاطعة انتهت في السنة التاسعة بل لم يذكر أحدهم ذلك. إلا أن أمر الجزم في أنها ثلاث سنوات بناء على ما فصَّله ابن سعد هو أمر قيد الاجتهاد لإيراد ابن سعد رواية في نهاية تطرقه لموضوع المقاطعة مفادها (أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي قال: مكث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأهله في الشعب سنتين، وقال الحكم: مكثوا سنين)((74) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م، ص 164.)، وهذا ما يجعل الجزم في أن المدة ثلاث سنوات- بناء على ابن سعد- صعب. إلا أن الترجيح يفرض نفسه بناء على الاجتهادات والترجيح السابق في أن المدة ثلاث سنوات هو رأي يحتمل الصحة وعدمها لأنه ربما يثبت أن المدة سنتان وليس ثلاث سنوات وباب الاجتهاد في هذه المسألة يبقى مفتوحاً لما يثبت بالدليل والبرهان القاطع إن وجد. 
ثانياً: تصرف قريش تجاه المقاطَعين
         قام المشركون من قريش بالتضييق على المقاطَعين، وقاطعوهم بالطعام الذي هو عتاد العيش واشتملت تصرفاتهم ما وضع في الصحيفة من مقاطعة في الزواج والبيع والشراء ولم يكتف أبو لهب بذلك بل شدد القبضة على من بالشعب (قال ابن إسحق: ... وكانوا -مشركي قريش- إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيقوم أبو لهب عدو الله، فيقول: يا معشر التجار: غالوا على أصحاب محمد، حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن أن لا خسار عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة، قيمتها أضعافا، حتى يرجع إلى أطفاله، وهم يتضاغون من الجوع، وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب، فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون، ومن معهم جوعا وعرايا...)((75) السهيلي، الروض الأنف، تحقيق مجدي الشورى، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1997م، ص 161.). فقد كان أبو لهب يتحرى كل وسيلة لزيادة الشدة والجهد على المقاطعين، فكان يدفع ويخسر من ماله في سبيل الضغط على النبي الكريم وبني هاشم وبني عبد المطلب وفعل ذلك الوليد بن المغيرة، حيث قال ابن إسحاق (... وقطعوا عنهم المادة((76) المادة: كل شيء يكون مددا لغيره ( أي المدد من الطعام) ابن منظور، لسان العرب، مادة مدد. ) من الأسواق فلم يدعوا أحداً من الناس يدخل عليهم طعاماً ولا شيئاً مما يرفق بهم. وكانوا يخرجون من الشعب إلى الموسم. وكانت قريش تبادرهم إلى الأسواق فيشترونها ويغلونها عليهم. ونادى منادي الوليد بن المغيرة في قريش: أيما رجل وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه)((77) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 140.).
         كل هذا وغيره لمنع المقاطَعين من الارتياح والتمكن من العيش الكريم داخل الشعب ومما لا يجب إغفاله أن هذا التضييق بالحصار الذي استمر ثلاث سنوات وهي بالطبع مدة طويلة في عمر الحصار فكبرى الدول أو المدن والقلاع سرعان ما كانت تسقط بيد المحاصرين خلال عدة أسابيع أو شهور فهذا الصمود في وجه كل ذلك يدل على قوة الصبر والتحمل في وجه قريش الذي أثبته المحاصرون داخل الشعب وبما كانوا يتمتعون به من ذخيرة الإيمان والصبر والاصطبار على النوائب وكل ذلك يحسب لهم عند الله عز وجل فقد كان في الشعب نساء وأطفال وشيوخ لحق بهم أذى المشركين نتيجة التعنت القرشي وكلهم كانوا على قدر المسؤولية لأن الواقع أثبت ذلك فقد كانوا كتله واحدة لم يتخل أحد من بالشعب عن الآخر.
         إلا أن هذا الضغط الشديد على المقاطَعين وبطريقة لم تكن بحسبان مشركي قريش وعلى رأسهم أبو لهب((78) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص 376.) والوليد بن المغيرة قد مقت تصرف قريش ورفضه عدد من قريش الذين هم خارج الشعب ومن المعروف فإن أقاربهم من أخوالهم وخالاتهم وأعمامهم وعماتهم داخل الشعب محصورون، فقاموا بمساعدة من بالشعب دون مراعاة أمر الصحيفة أو أفعال وأقوال أبي لهب فساعدوا أقاربهم (قال أبو جعفر: ... وذكر أن أبا جهل لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به، وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم! والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة! فجاء أبو البختري بن هشام بن الحارث ابن أسد، فقال: مالك وله! قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم، فقال له أبو البختري: طعام لعمته عنده إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها! خلِّ سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحى بعير، فضربه فشجه، ووطئه وطئا شديدا، وحمزة ابن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيشمتوا بهم)((79) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد إبراهيم، ج2، ط5، دار المعارف، مصر، 1986م، ص 336.).
         واستمرت المساعدة لإعانة المقاطَعين مما يعانونه من شدة وجهد (قال محمد بن إسحاق: ...- إن- هشام بن عمرو بن بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن خنيل بن عامر بن لؤي...- كان- لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، وكان فيما بلغني يأتي بالبعير قد أوقر طعاما وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا، حتى إذا أقبله فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه، فدخل الشعب عليهم، فيأتي به قد أوقره بزا فيفعل به مثل ذلك...)((80) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م، ص 276.). 
المبحث السادس:

أولاً: أوضاع المقاطَعين داخل الشعب   
         عندما وقعت المقاطعة القرشية على بني هاشم وعبد المطلب كان معهم عائلاتهم من نساء وأطفال وشيوخ وحتى الرجال، فقد قدر عدد الرجال الذين كانوا في الشعب مع أبي طالب بأربعين رجلا((81) هاشم الملاح، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة، مجلة المجمع العلمي، ج2-م43، بغداد-العراق، 1996م، ص 215: نقلا عن ابن أبي حديد، شرح نهج البلاغة، ج14، مصر، 1962م، ص 65.)، وقد مارست قريش منذ اللحظة الأولى للمقاطعة الأذى والعذاب (روى البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إسحاق. قال:... ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع...)((82) ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ط2، مكتبة المعارف، بيروت-لبنان، 1990م، ص 86.)، وقامت قريش أيضا بقطع المد الخارجي عن بني هاشم وبني عبد المطلب من القوافل- كما ذكر في تصرف قريش تجاه المقاطعين سابقا- ولا يصل إليهم الشيء إلا سراً، حيث يقول ابن إسحاق: (فأقامت قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم وبني المطلب... حتى جهد القوم جهدا شديدا، لا يصل إليهم شيء إلا سرا أو مستخفى به ممن أراد صلتهم من قريش)((83) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص141-142.) فكان التشديد القوي له اثر فعلي اقتصادي على المقاطَعين. 
         وبقي المسلمون في الشعب طوال ثلاث سنين يعانون الأذى وارتفاع أسعار المؤن بشكل كبير بإضعاف ما كانوا يشترونه قبل المقاطعة بتحريض أبي لهب والوليد بن المغيرة حتى أنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، وأنفق أبو طالب ماله، وأنفقت خديجة بنت خويلد مالها، وصاروا إلى حد الضر والفاقة((84) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م2، ب ط، دار صادر، بيروت- لبنان، ب ت ط، ص 31.) نتيجة المقاطعة القرشية وفوق ذلك خرج أبو لهب يحرض المشركين على الزيادة بالضغط على المقاطعين حيث جاء عند ابن سعد (أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سيرة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي سلمة الحضرمي عن ابن عباس، وحدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن عاصم بن عمر بن قتادة، وحدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: وحدثنا عبد الله بن عثمان ابن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن أبيه، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا:... وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب، وقطعوا عنهم الميرة والمادة فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب)((85) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م، ص 162-163.).
         ومما يدل بصورة جلية على مدى رداءة الحالة الاقتصادية داخل الشعب هو بكاء الأطفال الذي وصف بأنه كان يسمع من وراء الشعب وهذا دليل على شدة الجوع الناتج عن قلة بل انعدام الطعام، حيث ذكر ابن إسحاق (... ويصبح قريش فيسمعوا من الليل أصوات صبيان بني هاشم الذين في الشعب يتضاغون من الجوع. فإذا أصبحوا جلسوا عند الكعبة فيسأل بعضهم بعضا، فيقول الرجل لصاحبه: كيف بات أهلك البارحة؟ فيقول: بخير فيقول: لكن أخوانكم هؤلاء الذين في الشعب بات صبيانهم يتضاغون من الجوع، حتى أصبحوا. فمنهم من يعجبه ما يلقي محمد صلى الله عليه وسلم ورهطه، ومنهم من يكره ذلك. فقال أبو طالب، وهو يذكر ما طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم وما حشدوا في كل موسم يمنعوهم أن يبتاعوا بعض ما يصلحهم)((86) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 141.) فنتيجة للتشديد من قبل مشركي قريش على من بالشعب انقسم الصف القرشي إلى نصفين فمنهم من أعجبه ما أصاب المقاطعين ومنهم من كان يكره ذلك وهذه الفئة كانت بداية حركة المعارضة.
فقد ذكر البلاذري (قالوا: ... وقطعوا عنهم المادة والميرة((87) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. ابن سيده. الميرة جلب الطعام، ابن منظور، لسان العرب، مادة مور.) فكانوا لا يخرجون من الشعب في الثلاث سنين التي كانوا فيها بالشعب إلا من موسم إلى موسم، حتى بلغهم الجهد، وتضاغى صبيانهم فسمع ضغاؤهم من وراء الشعب)((88) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1996م، ص 270.)، وبناء على ذلك فقد كان المقاطعون في حالة لا يحسدون عليها فالطعام منقطع والأطفال جياع يبكون شدة الجوع والمال نفذ من يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي طالب وخديجة ولا يستطيعون الخروج إلا من موسم إلى آخر.
وفي خضم تأزم الأوضاع الاقتصادية من الطعام والمؤن، والأوضاع الاجتماعية في انقطاع أواصل القربة والرحم مع الذين هم بالشعب، والأوضاع السياسية المتمثلة في انقطاع لغة الحوار والتفاهم مع مشركي قريش المصرين على أن المقاطعة والحصار لن ينتهيا إلا بقتل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن أبا طالب كان حريصاً كل الحرص على حياة الرسول الكريم داخل الشعب أشد مما كان عليه خارج الشعب (حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: ... وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فراشه حتى يراه من أراد به مكرا أو غائلة، فإذا نوَّم الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها)((89) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م، ص 273.).
هذا الحرص الشديد، والحيطة في الشديدة على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أبي طالب عائد إلى وعي أبو طالب الكامل في أن أساس المقاطعة وسببها الرئيس هو لدفعه لتسليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله، وأن كل هذا التضييق والجهد وقطع السبل بالمقاطعين مرده محاولة المشركين الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
         ويظهر في رواية السهيلي عن ابن إسحاق تبيان لمدى الفاقة التي وصل إليها المقاطَعين من شدة اضطرتهم إلى اغتنام أي فرصة مهما كانت لسد الرمق (قال ابن إسحق: ... وفي الصحيح: أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق السمر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاه، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص. روي أنه قال: لقد جُعت، حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب، فوضعته في فمي وبلعته، وما أدري ما هو إلى الآن، وفي رواية يونس: أن سعدا قال: خرجت ذات ليلة لأبول، فسمعت قعقعة تحت البول، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها، ثم أحرقتها ثم رضضتها، وسففتها بالماء، فقويت بها ثلاثا...)((90) السهيلي، الروض الأنف، تحقيق مجدي الشورى، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1997م، ص 161.)، وبناء على هذه المعطيات كلها فقد حل بالمسلمين التعب والإرهاق والمرض وتوفي عدد من المقاطعين نتيجة للوضع السيء داخل الشعب وعبر عن ذلك البلاذري الذي أورد (وحدثني أبو الحسن المدائني، عن أبي زيد الأنصاري، عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس، قال:... وقطعوا عنا الميرة،... حتى مات منا قوم)((91) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1996م، ص 270.).
ثانياً: الدعوة إلى الإسلام في مرحلة المقاطعة والحصار
         في ضوء تأزم الأوضاع على المقاطعين داخل الشعب استمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله على الرغم من الأذى والجهد الذي أصاب بني هاشم وبني عبد المطلب عامة والمسلمين خاصة (قال ابن إسحاق: ... رسول الله صلى الله عليه وسلم ... يدعو قومه ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، منادياً بأمر الله لا يتقي فيه أحداً من الناس)((92) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص 380.)، وهذا دليل على الجانب الذي مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، ويعطي درساً للداعية إلى الله كي يستمر في دعوته مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن ذلك قمة الصبر والجهاد في سبيل الله.
         إلا أن قريشاً في ظل ذلك أخذوا يهمزون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقد تتابع نزول الوحي((93) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مراجعه سهيل زكار، ج2، ط2، دار الفكر، بيروت-لبنان، 1988م، ص 414.)على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الشعب (قال ابن إسحاق:... فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه وحاولوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزؤن به ويخاصمونه وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفيمن نصب لعداوته منهم من سمى لنا ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار)((94) ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ط2، مكتبة المعارف، بيروت- لبنان، 1990م، ص 88.)، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى فيه (ويل لكل همزة لمزة) إلى آخر السورة((95) ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب.ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص 382.).
         ولم تكفَّ قريش أذاها الفعلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل استمر الأذى اللساني إلا أن الله تعالى كان ينزل على نبيه الكريم الآيات والبراهين التي تفند وتبين مكر مشركي قريش، ومن ذلك (قال ابن إسحاق: وحدثت أنه يقول- في بعض ما يقول- يعدني محمد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يدي بعد ذلك، ثم ينفخ في يديه فيقول تبا لكما لا أرى فيكما شيئا مما يقول محمد. فأنزل الله تعالى (تبت يدا أبي لهب وتب)((96) ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ط2، مكتبة المعارف، بيروت- لبنان، 1990م، ص 87.).
         قد تبدو مواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه إلى الإسلام- داخل الشعب وخارجه- خلال فترة المقاطعة وحواره مع المشركين، وصلاته في المسجد الحرام، متعارضة مع بنود المقاطعة وبخاصة ما يتصل بعزم المشركين على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبدو هذه الإشكالية صعبة التفسير لو لم يكن أهل مكة وهم من العرب يلتزمون بحرمة الأشهر الحرم، حيث يؤمن الناس فيها على أرواحهم من الأذى والقتل. لذا فإنه بالإمكان الافتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغل فترة الأشهر الحرم- هذا بالإضافة إلى أن المسلمين ومن معهم داخل الشعب كانوا يخرجون من موسم إلى موسم- لينطلقوا في التبشير بالدعوة ومواصلة تبليغها إلى الناس كافة((97) هاشم الملاح، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة، مجلة المجمع العلمي، ج2-م43، بغداد-العراق، 1996م، ص 220.)، وأنزل الله عز وجل العديد من الآيات القرآنية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة صادفته حين تعنت المشركين((98) راجع ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م، ص380-390.)، وكان لتلك الآيات الأثر الكبير في تبيان صدق الرسالة النبوية.


المبحث السابع:
أولاً: حركة المعارضين للمقاطعة في صفوف قريش(الأسباب والتطورات)
         على الرغم من اتفاق البطون القرشية على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب إلا أن هناك صلات قرابة متينة بين قريش والمقاطَعين داخل الشعب لا يمكن نسيانها، فقد كان الذين في داخل الشعب أعماماً وعمات وأخوالاً وخالات لمن هم خارجه، مما أدى إلى انقسام الوحدة القرشية ومن ذلك- ما ذكر آنفا- إن رجلاً حمل المؤونة إلى عمته خديجة داخل الشعب وغيره، فقد كره بعض رجال من قريش ما يعاني أقاربهم داخل الشعب، وهو ما ذكره ابن إسحاق (... وكان المشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البلاء، حتى كره عامة قريش ما أصاب بني هاشم، وظهروا لكراهيتهم لصحيفتهم القاطعة الظالمة الذي تعاهدوا فيها على محمد صلى الله عليه وسلم ورهطه، وحتى أراد رجال منهم أن يبرؤوا منها)((99) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص140-141.).
         ولم تظهر هذه الفئة المعارضة وهي من قلب قريش في بداية المقاطعة وذلك لانتفاء أسباب ذلك، فلم يكن الجوع والتعب قد ظهرا على بني هاشم وبني عبد المطلب، ولم يدركوا نتائج المعاملة التي سيعاني منها المقاطَعين على الرغم من إيرادها في بنود الصحيفة، وهذا ما ظهر جلياً لهم عندما رأوا بأعينهم الجهد والشدة وما أصاب المقاطَعين وأطفالهم داخل الشعب فبدأت بوادر المعارضة تنمو بين الذين لا يرضون ذلك استناداً إلى مبدأ الحمية وأن ذلك كبر عليهم فأقاربهم في داخل الشعب يعانون ما يعانون من الضيق وهم في الخارج في حالة جيدة ويمارسون ويوافقون على زيادة التضييق. كل هذا التصعيد القرشي أدى إلى تلاوم الرجال في قريش وانتشر بين بعضهم رأي بضرورة فض الحصار والمقاطعة، فقد أورد الأصبهاني (حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي حدثنا أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير قال:... فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ورجال من بني قصي ورجال ممن سواهم، وذكروا الذي وقعوا فيه من القطيعة فأجمعوا أمرهم في ليلتهم على نقض ما تعاقدوا عليه، والبراءة منه،...)((100) الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد قلعة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م، ص 273.). 
         أما بشأن حركة المعارضين للمقاطعة القرشية من حيث بدايتها، ونموها، وتطورها أيضا، فقد جاء ابن إسحاق برواية مفصلة لذلك الأمر من جوانب الحركة وتفاصيلها وأورد هذه الرواية عن ابن إسحاق السهيلي والأصبهاني والطبري في حين جاء عمر بن فهد وابن شاكر الكتبي وابن الأثير برواية مشابهة لرواية ابن إسحاق في مضمونها، وأما رواية ابن إسحاق فيقول فيها: (ثم أنه قام في نقض الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش، ولم يبل أحد فيها بلاء أحسن ببلاء من هشام ابن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن خبيب بن خزيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه. وكان عمرو ونضلة أخوين لأم. وكان هشام لبني هاشم واصلا. وكان ذا شرف في قومه...ثم أنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال لزهير: "قد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ لا يباعون ولا يباع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، ولا يأمنون ولا يؤمن عليهم.أما أني أحلف بالله، لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا". قال:"ويحك، فما أصنع؟ أنا رجل واحد". قال، فقال: "قد وجدت ثانيا". قال: "ومن هو؟" قال: "أنا أقوم معك".فقال له زهير: "أبغنا ثالثا". قال:فذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فقال له:"يا مطعم، قد رضيت أن تهلك بطن من بني عبد مناف،وأنت شاهد على ذلك، موافق عليه؟ أما والله، لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها سراعا منكم" فقال: "ويحك، فما أصنع؟ إنما أنا رجل". فقال: "قد وجدت ثانيا". قال:"فمن هو؟" قال:"أنا". فقال:"أبغنا ثالثا". قال: "قد فعلت". قال:"ومن هو؟" قال: "زهير بن أبي أمية". قال: "فأبغنا رابعا، يتكلم معنا". قال: فذهب إلى أبي البختري بن هشام، فذكر قرابتهم وحقهم، فقال:"وهل معك من أحد يعين على هذا؟" قال: "نعم المطعم بن عدي وزهير ابن أبي أمية"، فقال: "أبغنا خامسا"، فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له زمعة: "هل معك على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد" فقال: نعم، ثم سمى له القوم. فتواعدوا عند حطم الحجون ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هناك وأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. فقال زهير: "أنا أبدؤكم. فأكون أولكم". فلما أصبحوا، غدوا على أنديتهم. وغدا زهير بن أبي أمية في حلة له، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم وبنو المطلب هلكى لا يباعون ولا يباع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ والله لا أذق طعاما ولا شرابا حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة: فقال أبو جهل: كذبت والله،- وهو في ناحية المسجد،- لا تشق هذه الصحيفة: فقال زمعة بن الأسود: بل أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت: فقال أبو البختري: صدق زمعة بن الأسود، لا نرضى بما كتب فيها، ولا نعرفه: فقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله عز وجل منها، ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرومثل ما قالوا في نقضها وردها: فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تشور فيه، يعنى بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد يرى ما يصنع القوم...)((101) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص145-147.).
         يلاحظ من هذه الرواية المطولة لابن إسحاق لغرض التوضيح والتفصيل، أنه يمكن أن نلحظ فيها ما يلي:
	إن الحركة المعارضة للمقاطعة القرشية بدأت بجهود فردية، متمثلة بهشام بن عمرو بن ربيعة الذي أبى ما تعرض له أقاربه داخل الشعب نتيجة الصحيفة المكتوبة عليهم مدفوعاً بدافع الحمية القبلية التي تفرض عليه بطريقة غير مباشرة وبدافع من المروءة والشجاعة العربية التي تحتم عليه أن يرفع الظلم عن أقاربه. إلا انه رجل واحد بحاجة إلى من يعاونه على هذا الأمر الصعب والذي هو واقع لمدة ثلاث سنين فذهب إلى زهير بن أبي أمية وكذلك إلى المطعم بن عدي والى أبي البختري بن هشام وآخرهم زمعة بن الأسود((102) لابد من الإشارة إلى أن هذه الأسماء الخمسة رتبت حسب ترتيبها في رواية ابن اسحاق، وقد أشار ابن كثير في رواية موسى بن عقبة عن الزهري أنهم رجال ولدتهم نساء من بني هاشم. ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص 84-85.). ولم يكن دافع هؤلاء هو وحماية الإسلام والأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الدين وحمل التعب والمشقة، وقد ظهر ذلك جليا عندما ذهب هشام بن عمرو إلى زهير بن أبي أمية ليسانده في المعارضة ويشد من أزره في رفع المقاطعة حيث قال لزهير: (قد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت؟... ما أجابك إليه أبداً). يظهر من ذلك كله أن حركة المعارضة التي بدأت من دائرة ضيقة فردية انتقلت إلى دائرة اكبر وكونت مجموعة من خمسة رجال ذوي مكانة مرموقة في قريش أبوا ما يتعرض له من بالشِّعب.
	الاتفاق على القيام بالمعارضة لنقض الصحيفة، فقد تم الاتفاق بين الرجال الخمسة على أن أمر المقاطعة يجب أن يفض، وقد تم ذلك في حطم الحجون أو خطم الحجون والمعنى واحد، وهو جبل بأعلى مكة وكان الاجتماع ليلاً واتفقوا على أن يقوموا إلى الصحيفة حتى ينقضوها وبادر زهير بن أبي أمية وأخبر من معه أنه سيكون البادئ في أمر نقض الصحيفة وباتوا على هذا الأمر الذي اتفقوا عليه.
	الانتقال من السرية إلى العلنية في قيادة الحركة، وهذه الحركة كغيرها من الحركات والدعوات التي بدأت سرية كالدعوة النبوية التي بدأت سرية ثم أصبحت علنية وغيرها من الحركات والدعوات فإن أمراً كهذا لا بد أن يبدأ سريا حتى يستطيع تكوين قاعدة وأرضية صلبة من الأعوان والمآزرين لقيادة الحركة فبعد الاتفاق على نقض الصحيفة فيما بينهم كان لا بد للجهر بذلك أمام قريش والملأ فذهب -وفق ما ذكر في رواية ابن إسحاق السابقة- (زهير بن أبي أمية وطاف بالبيت ثم خطب بالناس يا أهل مكة نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم وبنو المطلب هلكى... فقال: أبو جهل هذا أمر قضي بليل تشور فيه، يعني بغير هذا المكان).

         وكان هذا الخطاب بأهل مكة على درجة من الجرأة حيث أن الصحيفة كانت لا تزال قائمة في الكعبة والمقاطعة، ولا تزال واقعة على بني هاشم وبني عبد المطلب، وبذلك أصبحت الحركة المعارضة للمقاطعة علنية أمام قريش صغيرها وكبيرها وتم الاعتراف أمام الملأ أنهم- هشام وزهير والمطعم وأبو البختري وزمعة- لم يرضوا عن الصحيفة حين كتبت ولم يوافقوا على ما فيها من قطيعة رحم وجور، ودليل ذلك أن أبا البختري قد وقف أمام أبي لهب الذي منع غلاماً أن يدخل القمح إلى عمته خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الشعب في المراحل الأولى للمقاطعة. كل ذلك يقود إلى أن الحركة قويت بمساندة كل رجل للآخر في الاتفاق على الهدف فهل نجحوا في نقض الصحيفة بأيديهم كما اتفقوا أم سبقتهم المشيئة الإلهية في ذلك؟ هذا ما ستفرزه الدراسة في كيفية نقض الصحيفة في الموضوع التالي.
ثانياً: كيفية نقض الصحيفة
         عند التطرق في الحديث عن كيفية نقض الصحيفة تبرز روايتان بهذا الصدد، الأولى تمثل تدخل المشيئة الإلهية في نقض الصحيفة، والثانية جاءت عن طريق حركة المعارضين-المشار إليها قبل قليل- وللوقوف على ذلك لا بد من تناول كل رواية بما يكتنفها من أمور لتوضيحها.
         أما في أمر نقض الصحيفة بتدخل المشيئة الإلهية فقد جاء ذلك عند ابن هشام وابن سعد والبلاذري والبيهقي وابن عبد البر... وقبل ذلك عند ابن إسحاق الذي أورد (ثم إن الله عز وجل برحمته أرسل على صحيفة قريش، التي كتبوا فيها تظاهرهم على بني هاشم، الأرضة((103) الأرضة: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع، قال أبو حنيفة: الأرضة ضربان: ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة، وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة وهي آفة كل شيء من خشب ونبات وغير أنها لا تعرض للرطب، وهي ذات قوائم. ابن منظور، لسان العرب، مادة أرض.) فلم تدع فيها اسما هو لله عز وجل إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان، فأخبر الله عز وجل بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخبر أبا طالب. فقال أبو طالب: يا بن أخي، من حدثك هذا؟ وليس يدخل إلينا أحد، ولا تخرج أنت إلى أحد، ولست في نفسي من أهل الكذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني ربي هذا. فقال له عمه: إن ربك لحق، وأنا أشهد أنك صادق. فجمع أبو طالب رهطه، ولم يخبرهم ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن يفشوا ذلك الخبر، فيبلغ المشركين، فيحتالوا للصحيفة الخبث والمكر. فانطلق أبو طالب برهطه حتى دخلوا المسجد، والمشركون من قريش في ظل الكعبة. فلما أبصروه تباشروا به، وظنوا أن الحصر والبلاء على أن يدفعوا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه. فلما انتهى إليهم أبو طالب ورهطه، رحبوا بهم وقالوا، قد آن ذلك أن تطيب نفسك عن قتل رجل في قتله صلاحكم وجماعتكم، وفي حياته فرقتكم وفسادكم. فقال أبو طالب: "قد جئتكم في أمر لعله يكون فيه صلاح وجماعة. فاقبلوا ذلك منا. هلموا صحيفتكم التي تظاهركم علينا". فجاءوا بها، ولا يشكون إلا أنهم سيدفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إذا نشروها.فلما جاءوا بصحيفتهم، قال أبو طالب: صحيفتكم بيني وبينكم، وأن ابن أخي قد خبرني، ولم يكذبني، أن الله عز وجل قد بعث على صحيفتكم الأرضة، فلم يدع لله فيها اسما إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان. فإن كان كاذبا، فلكم على أن أدفعه إليكم تقتلونه، وإن كان صادقا، فهل ذلك ناهيكم عن تظاهركم علينا؟ فأخذ عليهم المواثيق، وأخذوا عليه. فلما نشروها، فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا هم بالغدر أولى منهم. واستبشر أبو طالب وأصحابه، وقالوا: أينا أولى بالسحر والقطيعة والبهتان؟ فقام المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وهشام بن عمرو أخو عامر ابن لؤي بن حارثة، فقالوا: (نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة، ولن نمالئ أحدا في فساد أنفسنا وأشرافنا. وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش. فخرج أقوام من شعبهم، وقد أصابهم الجهد الشديد...)((104) ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، تحقيق محمد حميد الله، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م، ص 142-143.). 
         إن هذه المعجزة الإلهية كان لها الرأي والكلمة النهائية في فض ونقض الصحيفة فقد أخبر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء عن طريق جبريل عليه السلام أم في الرؤيا في منامه أن الأرضة قد نقضت الصحيفة. فقد تتالت على الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزات للتخفيف والخلاص مما كان يقع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى وشدة سواء في الغزوات والضيق وفي الغار مع أبي بكر الذي ظن أن قريش أدركتهم لكن الله بمشيئته يهيئ لنبيه وأمته سبل المضي والاستدامة في نشر الدين، فعندما علم بذلك أبو طالب عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد في اتخاذ الرأي فخرج مع رهطه إلى قريش وأخبرهم بما أخبره به ابن أخيه صلى الله عليه وسلم وهو أمر عصيب إذ إنه في اللحظة سوف يثبت ما قاله الرسول الكريم، وأبو طالب راهن على ذلك أنه إن لم يكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يسلمه إلى قريش ليقتلوه وإن جاز تشبيه ذلك عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة الرسول وما حدث من مجادلة عصيبة مع الأنصار فقد وصف ذلك عمر بن الخطاب بأنها فلتة وكذلك أمر نقض الصحيفة في نظر أبي طالب كان كالفلتة وصدق الرسول الكريم فيما أخبر به عمه إلا أن المشركين كعادتهم رغم أخذ أبي طالب المواثيق منهم إلا أنهم كانوا كما قال الله عز وجل فيهم: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ((105) سورة القمر، الآيات 2-4.).
         وجد البحث في رواية ابن إسحاق أن الأرضة أكلت اسم الله عز وجل من الصحيفة وبقي البهتان والقطيعة، وأن ابن هشام قد ذكر أنها أكلت القطيعة والبهتان وأثبتت اسم الله عز وجل. إلا أن الحكمة هي تسليط الأرضة عن طريق المشيئة الإلهية لنقض الصحيفة فهي معجزة عينية أمام جموع قريش بغض النظر عن تحديد ما أكلته الأرضة.  
         أما الجهة الثانية في نقض الصحيفة فهي حركة المعارضين، ذلك أن حركة المعارضة التي قامت لنقض الصحيفة كانت قد اجتمعت وقررت أن الصحيفة لا بد من نقضها، وكان ذلك بقوة السلاح كما أورد الطبري وابن سعد. فقد جاء الطبري برواية عن الواقدي تحدث فيها عن حركة المعارضين للمقاطعة وكيفية اجتماعهم واتفاقهم وبعد ذلك لبسوا السلاح (قال الواقدي:... وصاروا إلى الشعب، فأخرجوا بني هاشم وبني المطلب. فلما رأت قريش ذلك، وسقط في أيديهم، وعلموا أنهم لا يسلمونهم، وأن عشائرهم تمنعهم)((106) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد إبراهيم، ج2، ط5، دار المعارف، مصر، 1986م، ص236.    ).
         من خلال ما سبق إيراده يتضح أن الرواية الأولى (رواية ابن إسحاق) في نقض الصحيفة كانت قائمة على مبدأ الحجة والدليل بالبرهان القاطع عن طريق المعجزة الإلهية. أما الرواية الثانية (رواية الطبري عن الواقدي) اعتمدت على قوة السلاح مما لا يدع مجال للحوار والحجة. ويرجح هذا البحث أن نقض الصحيفة تم على الكيفية الآتية إن مجموعة من رجال قريش تلاوموا على ما أصاب أقاربهم داخل الشعب من الأذى والشدة وأن قريشاً كانت ماضية فيما هي عليه من الضغط والتشديد على المقاطَعين، ولذلك اتفق المعارضون في خطم الحجون بأعلى مكة وهم هشام وزهير والمطعم وأبو البختري وزمعة على القيام بنقض الصحيفة، وفي نفس الوقت كان الله عز وجل قد أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الصحيفة قد تم أكلها عن طريق الأرضة فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب قام هو ورهطه إلى قريش لإخبارهم بذلك لنقض الصحيفة وذلك باجتماع الرجال الذين اتفقوا على نقض الصحيفة والدليل على ذلك أنه جاء عند ابن إسحاق (ثم إن المطعم بن عدي قام إلى الصحيفة فشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها إلا"باسمك اللهم")	. أي أن المبادرة البشرية كانت متفقة وجاهزة في تنفيذ عملية نقض الصحيفة بالقوة إلا أن المشيئة الإلهية قد سبقتهم في ذلك الأمر، وفي ذلك حكمة من الله عز وجل لأنه لو تم نقض الصحيفة بالقوة لاستمر الضغط على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن انحاز إليه وآزره؛ لأن القوة لا تكون رأياً أو مبدأً ترضخ له قريش ومشركوها إلا أن تدخل المعجزة الربانية في أكل الصحيفة من حشرة صغيرة هو أمر لا تستطيع قريش تفنيده لعدم وجود تدخل أحد من البشر في ذلك الأمر وهو نقض الصحيفة بالتهامها.
ثالثاً: نهاية المقاطعة
          كان نقض الصحيفة بالمعجزة الإلهية رجل المنبر الذي أعلن نهاية المقاطعة القرشية لبني هاشم وعبد المطلب وما احتوت عليه من ظلم وقطيعة رحم وتضييق على المقاطَعين، وكان خروج المقاطَعين من الشعب في السنة العاشرة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم (أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر قال: حدثني شيخ من قريش من أهل مكة، وكانت الصحيفة عند جده، قال:... وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة)((108) ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م، ص 164.). وذكر البيهقي وابن عبد البر والمقريزي أن نهاية المقاطعة كانت في السنة العاشرة للبعثة، وأيضا (قال الواقدي: سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ قالا: في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم- يعني من البعثة- قبل الهجرة بثلاث سنين)((109) ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ط2، مكتبة المعارف، بيروت- لبنان، 1990م، ص 122-123.) وأورد رواية الواقدي بخصوص نهاية المقاطعة أيضا البلاذري.                             
         وبذلك تكون المقاطعة قد انتهت في السنة العاشرة للبعثة استنادا للروايات السابقة، وكذلك فقد جاء عند ابن سعد في زمن المقاطعة كانت في سنة سبع للبعثة وكذلك جاء عنده أن مدة المقاطعة ثلاث سنوات وجاءت نهاية المقاطعة عند ابن سعد في السنة العاشرة للبعثة النبوية الشريفة.
         وبعد نقض الصحيفة ونهاية المقاطعة خرج الجمع المحاصرون في داخل الشعب ومارسوا حياتهم وخالطوا الناس وتحقق المثل القائل (الصبر مفتاح الفرج) فقد صبر المقاطَعون من بني هاشم وعبد المطلب على الأذى الشديد الذي مورس ضدهم والذي أفرد في المبحث السادس تحت عنوان أوضاع المقاطعين داخل الشعب، وانتهت المقاطعة القرشية، وعاش الناس الحياة الطبيعية (قال موسى بن عقبة: فلما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس)((110) البيهقي، دلائل النبوة ، تحقيق عبد المعطي قلعجي، القسم2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1985م، ص 315.

قائمة المصادر والمراجع
أ) المصادر:
ابن الأثير (ت630هـ): علي بن محمد الشيباني، الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي، م1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1987م.
	ابن إسحاق (ت151هـ): محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، تحقيق محمد حميد الله تقديم محمد الفاسي، ج3، ب ط، مطبعة محمد الخامس، فاس- المغرب، 1976م.
	ابن خلدون (ت808هـ): عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة وراجعه سهيل زكار، ج2، ط2، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1988م.
	ابن سعد (ت230م): محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري المعروف بابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م.
	ابن سيد الناس(ت734هـ): فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس الشافعي المعروف بابن سيد الناس، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ج1، ط3، دار الفكر، 1982م.
	ابن شاكر الكتبي (ت764هـ): صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي، السيرة النبوية الشريفة، تحقيق عفيف نايف حاطوم، ط1، دار حاطوم، 2001م.
	ابن عبد البر (ت463هـ): أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق مصطفى ديب البغا، ط2، مؤسسة علوم القرآن، دمشق- بيروت، 1984م.
	ابن كثير (ت774هـ): أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية،، ج3، ط2، مكتبة المعارف، بيروت- لبنان، 1990م.
	ابن منظور (ت711هـ): جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لســان الـعرب، تحقيق عامر أحمد حيدر راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 2003م.
	ابن هشام (ت218هـ): أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، ج1، ب ط، مطبعة مصطفى الباني، مصر، 1936م.
	أبو الربيع الأندلسي (ت634هـ): سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد بن عبد السلام الحميري وينتهي نسبه إلى ذي الكلاع، يكنى أبا الربيع ويعرف بابن سالم، الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، تحقيق مصطفى عبد الواحد، ج1، ب ط، مكتبة الخانجي، القاهرة- مصر، 1968م.
	الأصبهاني (ت430هـ): أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني، دلائل النبوة، تحقيق محمد رواس قلعة جي وعبد البر عباس، ج1، ط2، دار النفائس، 1986م.
	البلاذري (ت279هـ): أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1996م.
	البيهقي(ت458هـ): أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق عبد المعطي قلعجي، القسم2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1985م.
	الحلبي(ت1044هـ): علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، السيرة الحلبية، ج1، ب ط، المكتبة الإسلامية، بيروت- لبنان، ب ت ط.
	الذهبي (ت748هـ): شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ج2، دار الكتاب العربي، ب ت ط.
	السهيلي (ت581هـ): عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن، الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق مجدي بن منصور بن سيد الشورى، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1997م.
	الشامي ( ت942هـ): شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1992م.
	الطبري (ت310هـ): أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج2، ط5، دار المعارف، مصر، 1986م.
	عمر بن فهد (ت885هـ): محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد القرشي الهاشمي المكي، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقيق فهيم محمد شلتوت، ج1، ب ط، مطابع جامعة أم القرى، ب ت ط.
	المسعودي (ت346هـ): أبو الحسين علي بن الحسين بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج2، ط5، دار الأندلس، بيروت- لبنان، 1983م.
	المقريزي (ت845هـ): تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق محمد عبد الحميد النميسي، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1999م.
	ياقوت الحموي (ت626هـ): شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، ج3، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1990م.
	اليعقوبي (ت284هـ): أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، م2، ب ط، دار صادر، بيروت- لبنان، ب ت ط.

ب) المراجع:
الشريف، أحمد إبراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، دار الفكر العربي، القاهرة- مصر، 2000م.
	الدوري، عبد العزيز، بحث في نشأة علم التاريخ عند المسلمين، دار المشرق، بيروت - لبنان، 1983م.
	وات، مونتجومري، محمد في مكة، تعريب شعبان بركات، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، ب ت ط.
	العاقل، نبيه ونجدة خماش، تاريخ الدولة العربية الإسلامية الأولى عصر الرسول والخلفاء الراشدين، ط7، جامعة دمشق، دمشق- سوريا، ب ت ط.
ج) المجلات العلمية:
1.  الملاح، هاشم يحيى، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لبني هاشم في مكة"عرض وتحليل لبعض الإشكاليات"، مجلة المجمع العلمي، ج2، المجلد 43، بغداد- العراق، 1996م، ص (204-226).

).

الخـاتمة
         كانت المقاطعة القرشية امتحاناً من الله عز وجل لتمحيص الفئة الصالحة واختبار الفئة التي ثبتت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف، وكانت المقاطعة أيضا ذات طابع اتسم بالضغط القرشي على المحاصرين داخل الشعب حتى لحقت بهم الفاقة، والجدير ذكره بهذا الصدد أنه لم يذكر في أي من مصادر الدراسة أن شخصا ما تخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم طوال مدة المقاطعة وهذا دلالة في الثبات على المبدأ، إذ كان انحياز بني هاشم وبني عبد المطلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الشعب من محض إرادتهم وذلك بدافع حماية الرسول صلى الله عليه وسلم.
         ومما يجدر ذكره أنه فيما يتعلق ببعض المراجع التي تناولت في طياتها موضوع المقاطعة قد أوردت بعد نهاية المقاطعة أن وفاة عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب وزوجته السيدة خديجة كان من النتائج غير المباشرة للمقاطعة، وذلك لما لحق بهما من شدة وتعب وإرهاق داخل الشعب، إلا أن هذه المسألة يبدو أنها قد جانبت الصواب، وذلك لأن الوفاة كانت لها الحكمة والعناية الإلهية لأنه إذا افترضنا أنهما قد توفيا قبل أو أثناء المقاطعة لتأزم الحرج على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا طالب كان يمثل الدعامة والترسانة الأمامية في مواجهة مطالب وتعنت مشركي قريش، وذلك الموقف كان قبل وأثناء وقوع المقاطعة فقد حرص أبو طالب على حياة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الشعب خوفاً من عملية اغتياله. فأبو طالب مثل التأثير المادي الفعلي للنبي صلى الله عليه وسلم.
         أما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة فكانت تمثل التأييد المعنوي والنفسي للنبي الكريم، وهذا التأييد ضروري للغاية، فقد كانت السيدة خديجة ملاذاً وملجأ للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة فقد كان يلقى صلى الله عليه وسلم في جوارها راحة لنفسه وطمأنينة، وأيضا التخفيف لما كان يلقاه من جور مشركي قريش والدليل على أهمية ومكانة وجود عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بصدمة كبيرة وحزن حزنا شديدا لفراقهما فسمي ذلك العام بعام الحزن.
         ونجح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه داخل الشعب في الصبر والتحمل وثبتوا على ما هم فيه من جور وظلم إلى أن جاء التأييد الرباني لهم بنقض الصحيفة، إضافة إلى استثارة عدد من رجال قريش للوضع القائم، فاجتمعت على مشركي قريش المعجزة الربانية والضغط البشري لنقض الصحيفة، ونجحوا في ذلك بتدخل المشيئة الإلهية، وخرجوا من الشِّعب وخالطوا الناس، واستمر الرسول الكريم يدعو قومه إلى الله عز وجل، وللدخول في الإسلام لنيل الأجر والثواب، لما في الدين الإسلامي من سماحة وتواضع ورفعة ونمو وحفظا لحقوق الأفراد.
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