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 مفتاح يونس الرباصي .د                                            

 اآلداب جامعة الزيتونة ـــ كمية
 مقدمة 

أف نعيد  ػػ ونحف نحاوؿ استعادة دورنا الحضاريػػ أرى أنو مف الميـ 
 ،النظر في الكثير مف القضايا والرؤى الفكرية التي استوعبتيا ثقافتنا

عمييا مف  مات دوف النظر في أسسيا، وما جدَّ مَّ واعتبرت بعضيا مف المس
تفسيرات، ولعؿ مف القضايا الميمة التي يجب أف نعيد النظر في الكثير مف 
جوانبيا قضية الكتابة عف التاريخ اإلسبلمي الذي تعرض لمتشويو بشكؿ 

بد مف االعتراؼ بصعوبة موضوع ميـ مثؿ إعادة  متعمد أو غير متعمد، وال
اإلسبلمي، فيذه المسألة تحتاج إلى عدة مراحؿ منيا: أف نبدأ  تقييـ التاريخ

ثـ ننتقؿ إلى مرحمة تحميؿ  ،بإثبات صحة األصوؿ التاريخية القديمة
الروايات الصحيحة ونقدىا عمى ضوء الرؤية اإلسبلمية لمتاريخ، كما تتطمب 

اف الذي يبحث عف الحقيقة أيا ك ،ىذه العممية التسمح بالمنيج العممي الدقيؽ
 مصدرىا.

لعؿ مف أبرز الدوؿ اإلسبلمية التي لـ تسمـ مف حمبلت التشويو 
الشيعة بعد  الدولة األموية التي تعرضت في بداية قياميا لحممة تشويو مف

كما تعرضت لمتشويو في نيايتيا عندما تمكف  (ىػ16)حادثة قتؿ الحسيف 
ات التاريخية في لتبدأ الكتاب (ىػػ631)العباسيوف مف إسقاط الدولة األموية 

تشويو األموييف بيدؼ إرضاء العباسييف مف جية وبسبب األحقاد التي 



 العدد الثاني              مجلة العلوم الشرعية                          

 َحِقيَقُة الَعبلَقاِت بيف َبني ىاشـ وبني ُأَميََّة في الجاىميَِّة واإلسبلـِ  
 

 
-284- 

تجمعت عبر التاريخ لذى خصوميـ مف جية أخرى، ولـ يقتصر التشويو 
بؿ حاوؿ البعض إلصاؽ ( ھ631 - 16)والطعف عمى فترة حكـ بني أمية 

ذلؾ في بعض التيـ لؤلسرة األموية قبؿ وصوؿ األموييف إلى الخبلفة، و 
إطار إظيار ىذه األسرة  بمظير الحريص عمى مصالحيا الشخصية، 

 والعدو المدود لبني ىاشـ قبؿ ظيور اإلسبلـ وبعده.
في ىذا اإلطار جاءت فكرة البحث بيدؼ مناقشة حقيقة العبلقة بيف 
أسرة بني ىاشـ وأسرة بني أمية، ومدى صحة الروايات التي حاولت تصوير 

ف بمظير العداء الدائـ الذي ينتظر الفرصة المناسبة العبلقة بيف األسرتي
لئلعبلف عف نفسو وقد تتبعنا الفترات الزمنية التي ذكر فييا الرواة أدلة عمى 
خبلؼ األسرتيف منذ العصر الجاىمي إلى اإلسبلمي إلى النزاع الذي وقع 

 بيف عمي ومعاوية والذي يحاولوف ربطو بالخبلفات القديمة بيف األسرتيف.
 :/ العالقة بين األسرتين قبل اإلسالممبحث األولال

لقد عاش العرب قبؿ اإلسبلـ في ظؿ نظاـ قبمي فرضتو الظروؼ 
السياسية واالقتصادية، ففي ظؿ غياب الكياف السياسي الموحد برزت القبيمة 
كوحدة سياسة تعتمد عمى رابطة الدـ بيف أبنائيا، كما أف الظروؼ 

لمصادر الثابتة لممياه قد أسيمت في التشتت االقتصادية الصعبة، وندرة ا
السياسي الضطرار القبائؿ العربية لمترحاؿ مف مكاف إلى آخر بحثًا عف 
الماء والكؤل ولكف ىذه الظاىرة لـ تعـ كؿ العرب بؿ وجدت بعض التجمعات 
الثابتة التي اعتمدت عمى التجارة والزراعة نتيجة لتوفر مصادر ثابتة لممياه 

ض اآلبار، ولعؿ أشير ىذه التجمعات مكة والمدينة والطائؼ، تمثمت في بع
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غير أف ىذا االستقرار لـ يمغ التكويف القبمي ليذه التجمعات فمكة ارتبط 
أما  ،والمدينة ارتبط اسميا بقبيمتي األوس والخزرج ،اسميا بقبيمة قريش

 الطائؼ فقد ارتبط اسميا بقبيمة ثقيؼ.
ذي فرض نفسو حتى عمى العرب عمى الرغـ مف التكويف القبمي ال

المستقريف في المدف إال أف سكاف الحواضر الثبلث التي ذكرناىا قد اختمفوا 
في أنماط عيشيـ ومظاىرىـ االجتماعية عف العرب الرحؿ حتى أف المعنى 

بينما ارتبط مصطمح  ،المغوي لمحضارة قد ارتبط بأىؿ المدف المستقريف
رى استعمؿ العرب بعض األلفاظ التي البداوة بالعرب الرحؿ، ومف جية أخ

قوا عمى سكاف ُتعبر عف فيميـ لمتبايف بيف حياة البدو وحياة الحضر، فأطم
شارة إلى اعتمادىـ عمى أصواؼ وأوبار الحيوانات في إالبادية أىؿ الوبر 

شارة إلى تشييد إ (1)حياتيـ، بينما أطمقوا عمى سكاف المدف أىؿ المدر
 المساكف.

االستقرار في ىذه المدف الثبلث ظيور بعض  كانت أوؿ ثمرات
التنظيمات االدارية خاصة في مكة التي برزت فييا ىذه التنظيمات أكثر مف 

بحكـ المكانة الدينية ليذه المدينة نتيجة لوجود الكعبة وتوافد العرب  (2)غيرىا

                                                 
المدر: قطع الطيف اليابس، انظر: جماؿ الديف محمد بف منظور، لساف العرب، بيروت، دار  (1)

   .611، ص 1ـ، جػ1222صادر، 
لقد أسيـ الصراع الذي دار بيف األوس والخزرج في تأخر وجود تنظيـ إداري يشبو الذي في  (2)

الوضع لـ يخؿ مف محاوالت كاف آخرىا توافؽ أىؿ المدينة عمى تنصيب مكة، إال أف ىذا 
 عبداهلل ابف أبي سموؿ ممكًا عمييا.
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عمييا، مما دفع أىؿ مكة إلى ضرورة إيجاد تنظيمات تسّيؿ عمى العرب 
ى بيت أبييـ إبراىيـ عميو السبلـ، وقد ارتبطت ىذه التنظيمات زيارتيـ إل

بقصي بف كبلب الذي نجح في تجميع قريش ووضع أسس بعض الوظائؼ 
اإلدارية، ولكف أوؿ خطوة أقدـ عمييا قصي ىو تحديد مكاف يجتمع فيو 

في طبيعة تشكيمو "أوضاع المدينة، وأصبح ىذا المؤل المؤل القرشي لمناقشة 
فرز ىذا التنظيـ عددًا مف الوظائؼ أ، ثـ (1)"س مركزي لمقبيمةأشبو بمجم

سقاية والرفادة( وارتبط بعضيا ارتبط بعضيا بحج العرب إلى الكعبة )ال
 وف مكة السياسية والعسكرية )الحجابة والمواء والقيادة(.ؤ خر بشاآل

ف ىذا المدخؿ ذو أىمية خاصة ألنو يشكؿ الخمفية التاريخية لمنقطة إ
 يبيف بني ىاشـ وبني أمية، فقد توفكز عمييا نقاشنا وىي العبلقة التي نر 

قصي بعد أف خّمؼ عدد مف األبناء ما ييمنا منيـ عبد مناؼ الذي خّمؼ 
وما نريد الوصوؿ  ،وعبد شمس ،ونوفؿ ،والمطمب ،ىاشـ :أربعة أوالد وىـ
أصؿ لى بني أمية ينتمياف إ شمس جدَّ  وعبدَ  ،بني ىاشـ جدَّ  اً إليو أف ىاشم

ثبتت األحداث أف العبلقة بيف بني ىاشـ وبني أمشترؾ وىو عبد مناؼ، وقد 
منيا  ،وقد تضامنوا بحكـ قرابة الدـ في عدد مف المواقؼ ،أمية كانت طبيعية

دار الندوة  الذي أعطاه قصي   ،الدار وقوفيـ صفًا واحدًا ضد بني عميـ عبدِ 
الرغـ مف أف بعض الروايات ، وعمى (2)والسقاية والرفادة والحجابة والمواء
                                                 

نعماف محمود جبراف، روضة سحيـ محمد، دراسات في تاريخ الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ،  (1)
   .651ص ـ،6991 عماف، مؤسسة حمادة،

 ؽ: عبداهلل القاضي، بيروت، دار الكتب ػػػػػػػي التاريخ، تحقيؿ فػػػػػػػعمي بف محمد بف األثير، الكام (2)
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الحجابة  فأعطى عبد الدار ،قسـ وظائؼ مكة بيف ابنيو اً صيتشير إلى أف قُ 
، إال أف (1)والرفادة والقيادة مناؼ السقايةَ  عطى عبدَ أودار الندوة والمواء، و 

ف حادثة التنافس بيف بني عبد تئثار عبد الدار بيذه الوظائؼ، ألالمرجح اس
قد ذكرتيا مصادر عديدة يستحيؿ اتفاقيا عمى  الدار وبني عبد مناؼ

اختبلؽ ىذه القصة، وقد ذكر ابف كثير أف سبب تخصيص عبد الدار مف 
قبؿ والده بيذه الوظائؼ ىو أف عبد مناؼ وابنو عبد شمس كانا قد بمغا في 

ؽ بيـ عبد الدار في السؤدد فخصو محِ أف يُ  قوتيـ شرفًا كبيرًا فأحب قصي  
 .(2)بذلؾ

عبد مناؼ عمى اقتساـ ىذه الوظائؼ مع بني عبد الدار  صمـ بنو
ة طيبًا، وءخرج بنو عبد مناؼ جفنو مممأوكاد األمر أف يصؿ إلى القتاؿ، و 

وا حمؼ م  وسُ  ،في عمؿ رمزي يوحي بتأكيد التحالؼ ،ووضعوا أيدييـ فييا
فأخذ  ،تـ تداعي الطرفاف إلى الصمح واتفقا عمى اقتساـ الوظائؼ ،المطيبيف

، وما ييمنا مف ىذا النص أنو يطرح مسألة (3)عبد مناؼ الرفادة والسقاية بنو
وىي مدى التبلحـ والتحالؼ بيف بني ىاشـ  ،أساسية يجب أف يتـ نقاشيا

وبني أمية، ىذا التبلحـ الذي جعميـ يقفوف صفًا واحدًا في قضية مصيرية 
                                                                                                              

    .173، ص6العممية، جػ=   
   .662، ص6محمد بف عبداهلل األزرؽ، أخبار مكة، بيروت، دار األندلس، )د.ت(، جػ  (1)
إسماعيؿ بف كثير، السيرة النبوية، تحقيؽ: مصطفى عبدالواحد، بيروت، دار المعرفة،  (2)

   .626ص ،622، ص6ـ، جػ6913
  .173، ص6ابف األثير، المصدر السابؽ، جػ  (3)
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عبلقات كادت أف تصؿ إلى القتاؿ، كذلؾ مف الروايات التي تؤكد حسف ال
بيف األسرتيف أف أبا أحيحة وىو سعيد بف العاص بف أمية توجو إلى الشاـ 

عر إلى قومو يحثيـ عمى افتدائو فحبسو الغساسنة، وقد بعث أبو أحيحة بش
طبلؽ سراحو مف السجف، ويبدو أف بني أمية قد ترددوا في المبادرة إلى ا  و 

بدالمطمب بف افتدائو، فغضبت مف ىذا الموقؼ أروى بنت الحارث بف ع
ىاشـ وقالت أبياتًا مف الشعر تموميـ عمى ىذا الموقؼ وتذكرىـ بمكانة أبي 
أحيحة، وتييب بيـ أف يسرعوا إلى افتدائو، وىذا الموقؼ يدؿ عمى تعاطؼ 
بني ىاشـ مع بني أميو بحكـ قرابة الدـ، وكاف لتمؾ األبيات أثرىا في إثارة 

الماؿ ونجحوا في افتداء أبي حمية بني أمية فجمعوا مبمغًا كبيرًا مف 
، والمشكمة أف مثؿ ىذه الروايات قد تجاىميا البعض في إطار (1)أحيحة

بؿ وصؿ األمر إلى  ،اإلصرار عمى وجود خبلؼ تاريخي بيف األسرتيف
خبلؼ سطوريًا إلثبات وجود ىذا الأانة بروايات ترتدي رداًء قصصيًا االستع

صبع لو ممتصقة أما ولد و أحدى ماف، وأفوأحيث قيؿ أف عبد شمس وىاشـ ت
، فيذه الروايات (2)بجبية صاحبو فنحيت فساؿ الدـ، فقيؿ يكوف بينيما دـ

 ما بعد مف صراع بيف بني أميو وبني ػػكانت صدى لما حدث في"عة ػػػػػالمصطن

                                                 
حساف صدقي العمد، الجذور التاريخية لؤلسرة األموية، الكويت، حوليات كمية اآلداب، إ (1)

 .35ص ،31ـ، ص6991، 67جػ
)لعؿ ما ينفي ىذه الرواية مف أصميا ىو أف عبد شمس أكبر  176، ص6المصدر نفسو، جػ (2)

   د مناؼ(.أوالد عب
 



 العدد الثاني              مجلة العلوم الشرعية                          

 َحِقيَقُة الَعبلَقاِت بيف َبني ىاشـ وبني ُأَميََّة في الجاىميَِّة واإلسبلـِ  
 

 
-289- 

 . (1)"ىاشـ حاوؿ الرواة أف يجعموا لو سندًا تاريخياً 
روح التعاوف بيف بني مف جية أخرى فإف ما يؤكد العبلقة الطيبة و 

حيث عقد عبد مناؼ أنيـ عقدوا اتفاقيات أمنية لتأميف سبلمة قوافؿ قريش 
د عبد شمس وؿ البيزنطي في ببلد الشاـ، كما عقؤ ىاشـ اتفاؽ أماف مع المس

ولي ؤ بينما قاـ نوفؿ بنفس الدور مع مسولي الحبشة، ؤ اتفاقًا مماثبًل مع مس
زوف عمى المنافرة التي وقعت بيف أمية بف ، إال أف بعض الرواة يركّ (2)العراؽ

عبد شمس وعمو ىاشـ الذي تولى بعد أبيو السقاية والرفادة، فحسده أمية، 
وتكمؼ أف يصنع صنيع ىاشـ فعجز عنو وشمت بو أناس مف قريش 
فغضب وناؿ مف ىاشـ، ودعاه إلى المنافرة، وحكـ بينيما كاىف خزاعي، 

خمسيف مف اإلبؿ وخرج مف  ةأميالحكـ في صالح ىاشـ حيث دفع  وكاف
، وأوؿ ما نبلحظو عمى ىذه الرواية أف الموقؼ كاف بيف (3)مكة إلى الشاـ

رجميف ولـ يكف بيف األسرتيف، كما أف ىذا النزاع لـ يكف حوؿ مركز سياسي 
 بؿ كاف بيدؼ السمعة الطيبة والذكر الحسف بيف الناس.

ذج أخرى مف باإلضافة إلى ما ذكرنا يذكر بعض المؤرخيف نما
مطمب االختبلفات بيف أفراد األسرة الياشمية واألموية حيث ورد أف لعبد ال

، فقتمو فتياف لقريش ليأخذوا مالو، واستجاروا جارًا ييوديًا كاف لو ماؿ كثير

                                                 
    .611، ص1225حمدي شاىيف، الدولة األموية المفترى عمييا، القاىرة، دار القاىرة،   (1)
   .11حساف صدقي العمد، المرجع السابؽ، صإ  (2)
د شكري األلوسي، بموغ األرب في معرفة أحواؿ العرب، بيروت، دار الكتب العممية، و محم  (3)

   .327، ص6)د.ت(، جػػ
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، فتغالظ عبدالمطمب معو في القوؿ ولـ يعد ينادمو، عمى ةبحرب بف أمي
، وقد اعتبر البعض (1)مائة ناقة دفع إلى ابف عـ الييودي االرغـ مف أف حرب

، وىناؾ نقطة جديرة باالنتباه (2)أف ىذا الشقاؽ استمر طواؿ العصر األموي
ال يمكف غض الطرؼ عنيا إذا أردنا رؤية العبلقات بيف األسرتيف بشكؿ 
واقعي وىي أف بني عبد مناؼ تقاسموا الوظائؼ حيث تولى ىاشـ الرفادة 

القيادة، وقد توارث أوالدىـ ىذه الوظائؼ ولـ  والسقاية، بينما تولى عبد شمس
فوظيفة القيادة  ،تحدث أي منافسات أو منازعات بينيـ حوؿ ىذه الوظائؼ

، ثـ انتقمت إلى حرب بف ةثاؿ توالىا بعد عبد شمس ابنو أميعمى سبيؿ الم
 .(3)أمية الذي قاد قريش في حربي الفجار األولى والثاني

ز بيف بني ىاشـ وبني أميو غير موجود إف ما ذكرناه يؤكد أف التماي
في ذلؾ الوقت، ولـ يظير إال في وقت متأخر مف عصر الخمفاء الراشديف 
 ،إباف مرحمة النزاع بيف عمي ومعاوية، وىكذا كانت األسرتاف وحدة واحدة

، مف جية أخرى يجب أال (4)فمما ماتوا رثاىـ الشعراء معًا دوف تفريؽ بينيـ
افرات دليؿ عداء متأصؿ، فميس مف الغريب وجود ىذه نبالغ في اعتبار المن

المنافرات التي يحاوؿ فييا كؿ طرؼ إثبات سيادتو وشرفو وكرمو في مجتمع 
ييتـ باألنساب ويحتفي عف طريؽ شعرائو بصفات البطولة والكـر والشجاعة، 

                                                 
   .172، ص6ألثير، المصدر السابؽ، جػػابف ا  (1)
     .696ـ، ص6971فؤاد عمي رضا، أـ القرى، مكة المكرمة، بيروت، مكتبة المعارؼ،   (2)
   .665، ص6األزرؽ، المصدر السابؽ، جػ  (3)
   .17حساف صدقي العمد، المرجع السابؽ، صإنماذج مف ىذا الشعر في:  :انظر  (4)
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، (1)وقد ذكر لنا األلوسي نماذج كثيرة مف المنافرات التي حدثت بيف العرب
بدليؿ أف  ،ىي إال احدى إفرازات النظاـ القبمي كد أف ىذه المنافرات مابما يؤ 

ولعؿ أبرز األمثمة عمى ىذا  ،التنافس كاف موجودًا حتى بيف االبف وعمو
ذلؾ النزاع الذي نشب حوؿ الوظائؼ واألمبلؾ بيف عبدالمطمب وعمو نوفؿ، 

وفؿ عمى وقد استنجد عبدالمطمب بأخوالو مف بني النجار الذيف أجبروا ن
 .(2)ارجاع أمبلكو

عمى الرغـ مما ذكرناه مف روايات تدؿ عمى حسف العبلقة بيف 
األسرتيف إال أف ىذا ال يعني أف ىذه العبلقة لـ تتعرض لبعض الخبلفات 
 ،التي نعتبرىا طبيعية في ظؿ مجتمع قبمي يفتخر باألحساب واألنساب

مات المجتمعات وأف التنافس سمة مف س ،ويبحث عف مكانة مرموقة خاصة
ؿ والعطاء، فضبًل عف أف الوضع السياسي ذلتجارية بحكـ ارتباط الماؿ بالبا

إذ أف القرشييف بعد قصي لـ يعرفوا تركيز  ،في مكة كاف محفزًا لمتنافس
السيادة في يد أحدىـ، واعتبار أف عبدالمطمب كاف زعيمًا بارزًا يخضع لو 

ؤكد وجود قيادة جماعية تتخذ مخالفة لمواقع التاريخي الذي ي (3)الجميع
قراراتيا في دار الندوة، وال شؾ أف ىذه الوضعية بيئة مشجعة لمتنافس 

بؿ كاف نزاعًا عمى الرئاسة والسيادة  ،ووجود بعض النزاع الذي لـ يكف عائمياً 

                                                 
   وما بعدىا. 117بؽ، صاأللوسي، المصدر السا (1)
   .119، ص6ابف األثير، المصدر السابؽ، جػ (2)
   .696فؤاد عمي رضا، المرجع السابؽ، ص (3)
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 ،، وينطبؽ ما ذكرناه عمى العبلقة بيف بني ىاشـ وبني أمية(1)في الغالب
الخبلفات في إطار التنافس عمى السيادة فمف الطبيعي أف تحدث بعض 

والحرص عمى المكانة إال أف ما ميز ىذه الخبلفات أنيا كانت بيف أفراد ولـ 
تخرج مف إطار الفرد إلى األسرة، ثـ إف ىذه الخبلفات لـ تتجاوز حدود 

ولـ تثبت المصادر وصوؿ ىذه الخبلفات إلى مرحمة القتاؿ، فبل  ،المنافرات
ضعية الفتراض وجود جذور تاريخية لمصراع الذي وقع معنى وفؽ ىذه الو 

بيف عمي ومعاوية بعد عشرات السنيف، واعتبار ىذا الصراع امتدادًا لخبلؼ 
األسرتيف قبؿ اإلسبلـ، ولعؿ الشيء الخطير في ىذا الطرح أف أصحابو 

يب الشخصية العربية والسمو باإلنساف ذوا أو تجاىموا أثر اإلسبلـ في تيجيم
لى التفكير في تغيير العالـ مف حولو العربي إ لى آفاؽ األمة بدؿ القبيمة، وا 

بدؿ الصراعات الداخمية، فيؿ مف المعقوؿ أف نتحدث عف الصراع بيف عمي 
ف إي ىاشـ وبني أمية قبؿ اإلسبلـ؟، ومعاوية بنفس حديثنا عف منافرات بن

خبلؿ ـ صمى اهلل عميو وسمَّ  نزوؿ القرآف الكريـ ووجود النبي فأىذا يعني 
ثبلث وعشريف سنة لـ تنجح في استبلؿ العصبية القبمية مف نفوس أقرب 

، وىذا يخالؼ الواقع حيث التؼ المسمموف صمى اهلل عميو وسمَّـالناس لمنبي 
ونجحوا في تأسيس كياف ال يقوـ عمى القبيمة  ،حوؿ نبييـ باختبلؼ قبائميـ

 ؼ إلى تغيير العالـ.يديالغنيمة بؿ يقـو عمى العقيدة، و  وال ييدؼ إلى
                                                 

جواد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، بيروت، دار العمـ لممبلييف، بغداد، مكتبة  (1)
   .59، ص1ـ، جػ6912النيضة، 
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 :/ موقف بني أمية من الدعوة اإلسالميةالمبحث الثاني
رأينا في المبحث األوؿ أف عبلقة بني ىاشـ ببني أمية كانت عبلقة 
طبيعية فرضيا األصؿ المشترؾ لؤلسرتيف، ودعمتيا حاجة كؿ منيما لآلخر 

وقع أال في مجتمع يقـو عمى رابطة الدـ والمصالح المشتركة، ومف غير المت
تسود ىذه العبلقة بعض المنافسات حوؿ المكانة االجتماعية في مكة أو 
حوؿ النشاط التجاري، ولكف ىذه المنافسات تـ انتزاعيا مف واقعيا الطبيعي 
وتـ تضخيميا بيدؼ تصوير ىذه العبلقات بصورة العداء والتنافر والحقد، 

في أواخر عيد وربط ىذا العداء بالنزاع الذي نشب بيف عمي ومعاوية 
الخبلفة الراشدة، وسنحاوؿ في ىذا المبحث رصد مواقؼ بني أمية مف 

المكمؼ  صمى اهلل عميو وسمَّـ ظيور الدعوة اإلسبلمية، خاصة وأف النبي
 بحمؿ ىذه الرسالة ينتمي إلى بني ىاشـ.

بدعوة عامة لكؿ الناس وليست  صمى اهلل عميو وسمَّـلقد ُبعث النبي 
شيرة، بؿ كاف مف أبرز أىداؼ ىذه الدعوة خمخمة النظاـ خاصة بقبيمة أو ع

ويقوـ عمى االنتماء القبمي، ويجعؿ  ،االجتماعي الذي يعتمد عمى رابطة الدـ
العصبية ىي الوسيمة الوحيدة لمتناصر، ليحؿ محمو نظاـ يقوـ عمى رباط 

وتجمع أفراده قناعتيـ بالمنيج اآلليي الذي جاءت بو ىذه الدعوة،  ،العقيدة
حبلؿ الشعور  وال مناص مف االعتراؼ ىنا أف خمخمة ذلؾ النظاـ القبمي وا 
باالنتماء لؤلمة بدؿ القبيمة ليس عمبًل سيبًل يتحقؽ بقرارات سياسية تفرض 

ربية والقدوة وتحتاج إلى وقت بؿ ىي عممية تعتمد عمى الت ،النظاـ الجديد
المنيج وتتشرب بشكؿ تدريجي ذلؾ  ،حتى ترفض النفوس العصبية كاؼ
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فاإلرث الجاىمي كاف ثقيبًل، ولـ يكف  ،اآلليي الذي يؤكد عمى رباط العقيدة
، لذلؾ ليس مف (1)المسمموف األوائؿ متساويف في مستوى التحرر منو

ثبلثة عشر عامًا في  صمى اهلل عميو وسمَّـالمستغرب أف يقضي الرسوؿ 
 دولة. مكة لبناء اإلنساف، ويقضي عشر سنوات في المدينة لبناء ال

 إف ما دفعنا لمبداية بيذا المدخؿ أف بعض الباحثيف يحاوؿ اختزاؿ
طار قبمي تحركو العصبية ويحكمو إذلؾ الصراع بيف الخير والشر في 

نموذج لمعائبلت أاالنتماء القبمي، وقد ركز ىؤالء الباحثيف عمى بني أمية ك
عمى بني  التي وقفت ضد الدعوة اإلسبلمية بدافع قبمي، ولعؿ سر التركيز

أمية يكمف في األحداث التي شيدتيا الفترة األخيرة مف مرحمة الخبلفة 
خير في اعتبلء سدة النزاع بيف عمي ومعاوية ونجاح األالراشدة والمتمثمة في 

الحكـ في الدولة اإلسبلمية، حيث يعتبروف ىذا الصراع امتدادًا لمصراع بيف 
ستمرار ىذا الصراع متمثبًل ثـ ا ،بني ىاشـ وبني أمية قبؿ ظيور اإلسبلـ

صمى اهلل عميو  في معارضة بني أمية لمدعوة اإلسبلمية، وعدائيـ لمنبي
باعتباره ينتمي لبني ىاشـ، إذ يعتبر البعض أف بني عبد شمس وبني   وسمَّـ

وأىمو بني  صمى اهلل عميو وسمَّـمخزـو قد وقفوا صفًا واحدًا ضد النبي 
فد الذي ذىب لمقابمة أبي طالب ليشتكوا ، كما وصؼ باحث آخر الو (2)ىاشـ

 ية ػػػػػموعات القبمػػػألؼ مف رؤساء المجبأنو يت ـػػػػصمى اهلل عميو وسمَّ أمر محمد 
                                                 

فات السياسية بيف الصحابة، بيروت، الشبكة العربية لؤلبحاث محمد المختار الشنقيطي، الخبل (1)
   .621، ص1263والنشر، 

   .19ـ، ص1222عواطؼ شنقارو، فتنة السمطة، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة،  (2)
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 .(1)"المنافسة لبني ىاشـ المتحالفة ضدىـ"
بد مف دراسة الكيفية التي انتشر بيا اإلسبلـ في مكة إذا أردنا  ال

نبلحظو في ىذا الجانب أف انتشار  مناقشة اآلراء التي ذكرناىا، وأوؿ ما
اإلسبلـ في بداية الدعوة وفي العيد المكي عمومًا كاف فرديًا، وأصبحت 
العقيدة بالنسبة لممؤمنيف قبيمة روحية توفر ليـ ما ىـ في حاجة إليو مف 

، لذلؾ ال يوجد دليؿ يؤكد أف بني (2)التضامف والتكامؿ واالطمئناف النفسي
وقفوا صفًا واحدًا ضد بني ىاشـ، أو اعتبار  مخزوـ وبني عبد شمس قد

الوفد المكوف مف زعماء قريش الذي قابؿ أبا طالب يمثؿ تحالفًا ضد بني 
فالحقيقة أف ما جمع بني مخزوـ وبني عبد شمس ىي مصالحيـ  ،ىاشـ

السياسية واالقتصادية التي رأوا أنيا ميددة بيذه الدعوة الجديدة التي تحّث 
أف الوفد الذي قابؿ أبا طالب كاف يحمؿ مطالب محددة  عمى المساواة، كما

وال تشير ىذه  ،مف نشر دعوتو صمى اهلل عميو وسمَّـترتكز عمى منع محمد 
 .(3)المطالب إلى بني ىاشـ كعائمة

مف جية أخرى فإف عداء بني أمية خاصة وقريش بشكؿ عاـ ليذه 
ىاشـ خمؼ ىذه  الدعوة الجديدة لو كاف المقصود منو بني ىاشـ لتكتؿ بنو

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت،  محمد عابد الجابري، العقؿ السياسي العربي،   (1)

   .13ـ، ص1266
   .91المرجع نفسو، ص  (2)
 ،6ـ، جػ1221محمد بف أحمد الذىبي، سير أعبلـ النببلء، بيروت، بيت األفكار الدولية،   (3)

 .11ص
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، ولكف الواقع التاريخي يؤكد أف (1)الدعوة وناصروا صاحبيا الذي ينتمي ليـ
بؿ  ،بني ىاشـ كغيرىـ مف قبائؿ قريش لـ يتخذوا موقفًا واحدًا مف ىذه الدعوة

وانقسموا بيف مؤيد  ،تباينت مواقفيـ وفؽ تبايف قناعاتيـ مف ىذه الدعوة
وؿ مف جاىر بالعداوة وشجع قريش ومعارض ليذه الدعوة، والمعروؼ أف أ

ىو عمو أبو ليب الذي لـ يترؾ  صمى اهلل عميو وسمَّـعمى النيؿ مف محمد 
، ولـ يكف أبو (2)إال وأقدـ عمييا صمى اهلل عميو وسمَّـوسيمة إليذاء النبي 

ليب وحده في ىذا الموقؼ بؿ نجد أف عددًا مف بني ىاشـ قد عارضوا 
سبلميـ مثؿ العباس بف عبدالمطمب ونوفؿ بف الدعوة أو عمى األقؿ تأخر إ

الحارث بف عبدالمطمب وعقيؿ بف أبي طالب، وأبو سفياف بف الحارث بف 
صمى اهلل عبد المطمب وغيرىـ، صحيح أف أبا طالب قد وقؼ مع النبي 

فمف المعروؼ أف أبا طالب قد  ،ولكف ىذا الموقؼ كاف فردياً  عميو وسمَّـ
بعد وفاة عبدالمطمب فمـ يكف مف  عميو وسمَّـصمى اهلل تولى رعاية محمد 

السيؿ وفؽ األعراؼ القبمية ووفؽ مكانة أبي طالب أف يتخمى عنو،  وعمى 
الرغـ مف ىذه الحماية فإف قضية اتباع ىذه الدعوة تبقى مسألة شخصية 

فأبو طالب الذي وفر الحماية البف أخيو  ،تتعمؽ بالقناعة ال باالنتماء القبمي
 تو وفّضؿ ممة آبائو وأجداده.لـ يتبع دعو 

الجدير بالذكر أف ىناؾ مف أسمـ مف بني ىاشـ وتحّمؿ الكثير في 
 موا لقناعتيـ بيذه ػػػػػػػػـ ولكنيـ أسمػػػػزة وغيرىػػػػػوة مثؿ عمي وحمػػػػػيؿ ىذه الدعػػػػسب

                                                 
   .615حمدي شاىيف، المرجع السابؽ، ص  (1)
   .16، ص6الذىبي، المصدر السابؽ، جػػ  (2)



 العدد الثاني              مجلة العلوم الشرعية                          

 َحِقيَقُة الَعبلَقاِت بيف َبني ىاشـ وبني ُأَميََّة في الجاىميَِّة واإلسبلـِ  
 

 
-297- 

الدعوة وليس تضامنًا مع حامؿ الدعوة باعتباره مف بني ىاشـ، بما يؤكد أف 
األفراد لمدعوة كانت في إطار االقتناع بيا بغض النظر عف استجابة 

ولو ألقينا نظرة عمى األفراد الذيف اتبعوا ىذه الدعوة في  ،انتماءاتيـ القبمية
ؿ والنساء والسادة والعبيد، مرحمتيا األوؿ لوجدنا منيـ األغنياء والفقراء والرجا

وف جميع فروع قريش، طمعنا عمى انتماءاتيـ القبمية لوجدنا أنيـ يمتماولو 
 وينطبؽ الوضع نفسو عمى المعارضيف ليذه الدعوة.

إف موقؼ بني أمية كفرع مف فروع قريش ال يختمؼ في الواقع عف 
بقية فروع قريش في موقفيـ مف الدعوة حيث اختمفت مواقفيـ تبعًا الختبلؼ 

إذ نجد أف بعضيـ قد أسمـ في بداية الدعوة مثؿ  ،قناعاتيـ بيذه الدعوة
ثماف بف عفاف وخالد بف سعيد بف العاص، وعمرو بف سعيد بف العاص ع

باف بف سعيد بف العاص والحكـ بف سعيد بف العاص وسعيد بف العاص  وا 
وأبو حذيفة بف عتبة بف ربيعة، ولـ تخؿ ىذه القائمة مف نساء أمويات 

يف عف ئاالجتماعية ولـ يمنعيف مواقؼ آبافضمف اإلسبلـ عمى مكانتيف 
ذه الدعوة ومف ىؤالء النساء أـ حبيبة بنت أبي سفياف ورممة بنت اتباع ى

شيبة بف ربيعة، وأـ كمثـو بنت عقبة بف أبي معيط، وكاف إسبلـ ىؤالء 
يف ئتحد ألبا تبرعمى قيـ المجتمع القرشي كما يع النسوة يعني التمرد

ى معاناة المصنفيف مف ضمف كبار المعارضيف لمدعوة، ولعؿ أبرز مثاؿ عم
ـ حبيبة بنت أبي سفياف التي أسممت في فترة مبكرة أء النسوة ما القتو ىؤال

وعانت مشاؽ اليجرة إلى الحبشة رفقة زوجيا عبيد اهلل بف جحش الذي 
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، وكاف خير جائزة (1)تنصر ىناؾ ولكنيا صبرت وحافظت عمى إسبلميا
 .صمى اهلل عميو وسمَّـليذه المعاناة زواجيا مف النبي 

بعض أفراد األسرة األموية قد عارض الدعوة وعمؿ  بالمقابؿ نجد أف
جاىدًا عمى القضاء عمييا مثؿ عتبة بف ربيعة وشيبة بف ربيعة وأبو سفياف 
بف حرب والحكـ بف أبي العاص وعقبة بف أبي معيط، واألسرة األموية في 
ىذا الشأف ال تختمؼ عف بقية الفروع القرشية في موقفيا مف الدعوة 

يؤكد حقيقتيف ميمتيف وىما: أف األسرة األموية لـ يكف  اإلسبلمية، وىذا
لدييا موقؼ موحد مف الدعوة، وأنيا لـ تكف الوحيدة التي عارض بعض 
أفرادىا ىذه الدعوة بؿ أف الواقع التاريخي يؤكد لنا أف أفراد االسرة األموية 

وأف ، (2)الذيف عارضوا الدعوة كانوا أقؿ تطرفًا وعدوانية مف بقية فروع قريش
انتماء بني أمية وبني ىاشـ إلى أصؿ واحد قد خفؼ مف عدوانية بني أمية، 
وخمؽ مساحة مف التعاطؼ الذي منع مف ظيوره أحيانًا الحرص عمى 
المكانة االجتماعية ولدينا بعض الروايات التي تؤكد اعتداؿ المعارضة 
األموية ووجود بعض التعاطؼ مع صاحب ىذه الدعوة منيا أف عتبة بف 

عاد إلى  صمى اهلل عميو وسمَّـبيعة عندما أرسمتو قريش ليفاوض النبي ر 
                                                 

، 1ىػ، جػ6127كتب العممية، جرير الطبري، تاريخ األمـ والمموؾ، بيروت، دار البف محمد   (1)
   .163ص

ف أوالحقيقة  ا،يستثنى مف ىذا االتجاه عقبة بف أبي معيط الذي قاـ بإيذاء الرسوؿ إيذاء مادي  (2)
ىذا الرجؿ غير معدود ضمف سادات وأشراؼ بني أمية، بؿ كاف مف السفياء الذيف يتصرفوف 

 ف.بدافع الطيش والحمؽ، وأمثالو في بقية فروع قريش كثيرو 
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ثبت ىذا الرجؿ أقريش ونصحيـ بأف يخّموا بيف ىذا الرجؿ وما ىو فيو كما 
ف يظير عمى  فراسة عندما قاؿ: ليكونف لقولو الذي سمعت منو نبأ عظيـ، وا 

 .(1)العرب فممكو ممككـ وعزه عزكـ
صمى اهلل عميو ًا عندما ذىب الرسوؿ كذلؾ نجد ىذا التعاطؼ واضح

إلى الطائؼ وتعرض إليذاء سفيائيا فإنو لجأ إلى بستاف عتبة وشيبة  وسمَّـ
، وال مناص مف (2)مف العنب مع عداس اوقد سمحا لو بيذا وأرسبل لو قطف

تقدير ىذا الموقؼ إذا عممنا جو العداوة المحموـ لئلسبلـ بمكة وشدة غضب 
واتباعو، كما  صمى اهلل عميو وسمَّـمساعدة النبي  قريش عمى مف يجرؤ عمى

دخؿ المسجد الحراـ  صمى اهلل عميو وسمَّـذكرت رواية أخرى أف النبي 
والمشركوف حوؿ الكعبة، فمما رآه أبو جيؿ قاؿ: ىذا نبيكـ يا بني عبد مناؼ 

؟، وفي غزوة (3)فرد عميو عتبة بقولو: وما تنكر أف يكوف منا نبي أو ممؾ
ؿ عتبة بف ربيعة أف يقنع قريش بالرجوع بعد أف نجت قافمة أبي بدر حاو 
ولكف أبا جيؿ رفض ىذا األمر وأصّر عمى توريط قريش في حرب  (4)سفياف

فقدوا فييا أغمب قادتيـ، ونحف ال نحاوؿ ىنا أف نبرئ عتبة مف خطيئة 
 بد ؼ بحكـ انتماء الطرفيف إلى عػنا نيدؼ إلى إثبات وجود تعاطػػػػالكفر، ولكن

                                                 
ـ، 6911إسماعيؿ بف كثير، البداية والنياية، تحقيؽ: عمي شيري، دار أحياء التراث العربي،   (1)

     .125، ص3جػ
 .115، ص3المصدر نفسو، جػ  (2)
  .611، ص6حمدي شاىيف، المرجع السابؽ، جػػ  (3)
 . 653، ص6الذىبي، المصدر السابؽ، جػ  (4)
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 مناؼ وأف ننفي أف النزاع كاف بيف بني أمية وبني ىاشـ.
 أبو سفيان والدعوة اإلسالمية:

لقد تـ التركيز عمى شخص أبي سفياف مف الذيف حاولوا الطعف في 
يرجع إلى ثبلثة أسباب: أوليا أف  –فيما نرى  –األسرة األموية وىذا التركيز 

عمى رأس بني أمية وواحدًا  أبا سفياف عندما ظيرت الدعوة اإلسبلمية كاف
مف أصحاب الرأي في قريش، أما الثاني فيتمثؿ في أف أبا سفياف قاد 
الصراع الحربي بيف قريش والمسمميف حيث كاف قائد قريش في معركتيف 
بارزتيف ىما ُأحد والخندؽ، ويرجع السبب الثالث إلى أف أبا سفياف والد 

ومف  ،كـ بعد وفاتومعاوية الذي عارض خبلفة عمي ووصؿ إلى الح
قبلـ الحاقدة عمى بني أمية لتشويو صورة عميد ىذه الطبيعي أف تتجو األ
 األسرة وىو أبو سفياف.

ليذه األسباب فإف العديد مف الروايات شككت في صدؽ إسبلـ أبي 
ومف ىذه اآلراء مف اعتبر  ،سفياف واختمقت بعض الحوادث التي تؤكد رأييـ

استسبلـ لؤلمر الواقع حفاظًا عمى خيط "ال إأف إسبلـ أبي سفياف ما ىو 
، ويسير عمى نفس الرأي باحث آخر (1)"رقبتو، دوف أف يدخؿ اإليماف قمبو

لـ يسمـ إال بآخره حيف لـ ير مف اإلسبلـ بدًا، وحيف لـ "يعتبر أف أبا سفياف 
يمكف اكتشافو  ، إف أوؿ خمؿ(2)"يكف لو إال أف يختار بيف اإلسبلـ والموت

صحابيا تجاوزوا مسألة الحكـ مف خبلؿ الواقع إلى القدرة أآلراء أف في ىذه ا
                                                 

   .636ـ، ص6979عممي، الشيعة، بيروت، مؤسسة األيات حوؿ عباس عمي الموسوي، شب  (1)
 .51طو حسيف، الفتنة الكبرى، عمي وبنوه، القاىرة، دار المعارؼ، )د.ت(، ص  (2)
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أف أبا سفياف لـ يكف صادقًا في  عمى معرفة النوايا القمبية فيـ يجزموف عمى
سبلمو بؿ أسمـ خوفًا مف القتؿ مضطرًا لمخضوع ليذا الواقع الجديد، ولكي إ

ومنيا  ،الضعيفة يبرروا ىذا الرأي يعمدوف إلى االستناد عمى بعض الروايات
الثالث، وىو رواية تدعي أف أبا سفياف دخؿ المسجد يوـ بويع الخميفة 

ىا يا بني أمية مف غير أسرة الخميفة وحاشيتو وقاؿ: تمقفو  يحسب أنو خاؿ
ي يحمؼ بو أبو سفياف ما مف جنة وال نار، وال حساب وال ذتمقؼ الكرة، فوال

كيؼ يجرؤ أبو سفياف عمى ، والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىو: (1)عقاب
عبلف طموح أبي سفياف ي مجتمع إسبلمي؟ وىؿ يخدـ ىذا اإلإعبلف كفره ف

ف المسجد مكاف عاـ ال نتوقع أف يتواجد إأسرتو مقاليد الحكـ؟، ثـ  وءفي تب
فيو الخميفة وشيعتو دوف بقية المسمميف، ولو افترضنا خمو المسجد إال مف 

ف عفاف وىو أحد المبشريف بالجنة أف الخميفة وشيعتو فيؿ يقبؿ عثماف ب
 يقاؿ أمامو ىذا الكبلـ الذي يتضمف كفرًا صريحًا ال مجاؿ لتأويمو؟.

ف االطبلع عمى الواقع التاريخي الذي تعززه الروايات الصحيحة إ
بد  يؤكد صدؽ إسبلـ أبي سفياف، وقبؿ أف نذكر نماذج مف ىذه الروايات ال

ال ننكر أف أبا سفياف كاف أحد ننا أمف اإلشارة إلى أمر ميـ وىو 
وأنو لعب في بعض المراحؿ دورًا قياديًا ترأس  ،المعارضيف لمدعوة اإلسبلمية

فييا قريش في حمبلت عسكرية ضد المسمميف، ولكف عداء أبي سفياف لـ 
يكف عداء الطيش والتجبر، بؿ نممح في معارضتو مبلمح التعقؿ والرغبة في 

                                                 
   .11ىاشـ معروؼ الحسيني، أصوؿ التشيع، بيروت، دار القمـ، )د.ت(، ص  (1)
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ت الرحـ بيف بني عبد مناؼ، ولكنو كاف الحفاظ عمى رابطة القربي وصبل
، (1)مضطرًا بحكـ زعامتو القبمية إلى مجاراة بقية سادة مكة في موقفيـ

وىناؾ بعض المواقؼ التي تدؿ عمى ىذا ومنيا ذلؾ الموقؼ الذي وقفو أبو 
عندما أرادت اليجرة  صمى اهلل عميو وسمَّـسفياف وزوجتو مع زينب ابنة النبي 

المساعدة وعمبل عمى سفرىا برغـ مشاعر العداء حيث عرضا عمييا 
المتأججة في مكة بعد غزوة بدر، كما أف أبا سفياف تحرى الصدؽ عندما 

فقدـ لقيصر صورة " صمى اهلل عميو وسمَّـاستدعاه ىرقؿ ليسألو عف محمد 
شؾ  ، وال(2)"ومبادئ دعوتو صمى اهلل عميو وسمَّـحقيقية صادقة عف النبي 

مف أـ حبيبة بنت أبي سفياف قد قَرب  مى اهلل عميو وسمَّـصأف زواج النبي 
 صمى اهلل عميو وسمَّـ، حيث ذكر ابف سعد أف النبي (3)المسافة بيف الرجميف

، والمبلحظ أف (4)بعد زواجو بأـ حبيبة أرسؿ تمر عجوة ىدية إلى أبي سفياف
ير أبا سفياف قد اختفى عف المشيد السياسي بعد فشؿ غزوة الخندؽ ولـ يظ

والمرجح أف أبا سفياف كاف لو  ،لو أي دور في مفاوضات صمح الحديبية
، وفي فتح (5)رأي مخالؼ لتشدد قريش في عدـ السماح لممسمميف بالعمرة

                                                 
 .632حمدي شاىيف، المرجع السابؽ، ص  (1)
      .17ابؽ، صإحساف العمد، المرجع الس  (2)
يش ألف إسبلميـ سيدفع بشتي الوسائؿ عمى استئبلؼ قموب زعماء قر  لقد عمؿ النبي   (3)

تباعيـ لمدخوؿ في ىذا الديف، وربما كانت ىذه المصاىرة طمأنة ألبي سفياف أالكثير مف 
 عمى بقاء مكانتو االجتماعية.

 .619حمدي شاىيف، المرجع السابؽ، ص  (4)
   .55العمد، المصدر السابؽ، ص إحساف صدقي  (5)
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عمى استئبلؼ  صمى اهلل عميو وسمَّـبدا واضحًا حرص النبي  (ىػػ1)مكة 
ال  شعارىـ أف دخوليـ في اإلسبلـا  زعماء قريش وتحبيبيـ في اإلسبلـ، و 

يعني انتقاص مكانتيـ االجتماعية، حيث جعؿ دار أبي سفياف إحدى 
 األماكف اآلمنة التي يمكف المجوء إلييا.

نعود اآلف إلى اآلراء التي شككت في صدؽ إسبلـ أبي سفياف، 
واعتبرت ىذه الخطوة مجرد استسبلـ لؤلمر الواقع لنرى مدى صحة ىذه 

تنا ليذه الخطوة عمى معياريف ىما: اآلراء، والحقيقة أننا سنعتمد في مناقش
مع أبي سفياف بعد إسبلمو، وأعماؿ أبي  صمى اهلل عميو وسمَّـمواقؼ النبي 

صمى اهلل سفياف في نصرة ىذا الديف، فالمعيار األوؿ يشير إلى أف النبي 
قد كـر أبا سفياف منذ أوؿ لحظة إلسبلمو عندما وعد مف دخؿ  عميو وسمَّـ

صمى اهلل ف، ولكف الخطوة التي تدؿ عمى ثقة النبي دار أبي سفياف باألما
دارية ىي تعيينو عمى إسبلـ أبي سفياف وقدراتو اإلبصدؽ  عميو وسمَّـ

سبلـ إكاف لديو أدنى شؾ في  صمى اهلل عميو وسمَّـ، فمو أف النبي (1)نجراف
ىذا الرجؿ لما كمفو بيذه الميمة اإلدارية، أما أعماؿ أبي سفياف بعد إسبلمو 

قد بدأ ىذه األعماؿ بمباركة نبوية فتدؿ عمى صدؽ إسبلـ ىذا الرجؿ  ييف
: يا رسوؿ اهلل مرني حتى أقاتؿ الكفار صمى اهلل عميو وسمَّـعندما قاؿ لمنبي 

، فشارؾ (2): نعـصمى اهلل عميو وسمَّـكما كنت أقاتؿ المسمميف، فقاؿ النبي 
                                                 

أبوبكر بف العربي، العواصـ مف القواصـ، تحقيؽ: محب الديف الخطيب، مجيود ميدي،  (1)
 .622ـ، ص6917بيروت، دار الجيؿ، 

   .11إحساف صدقي العمد، المرجع السابؽ، ص (2)
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أبو سفياف في حصار الطائؼ ولعؿ ما يدؿ عمى مشاركتو الجدية أنو فقد 
إحدى عينيو في ىذا الحصار، كما شارؾ أبو سفياف رغـ تقدمو في العمر 
في فتح ببلد الشاـ واشترؾ في معركة اليرموؾ محرضا المسمميف عمى 

وأثبت بيذه  حتى فقد عينو الثانية في ىذه المعركة، (1)االستبساؿ في القتاؿ
المشاركات صدؽ إسبلمو وتصميمو عمى محو تمؾ المرحمة التي حارب فييا 

 المسمميف.
إف ما ذكرناه ال يعدو أف يكوف اعتبارات بنينا عمييا فرضنا بصدؽ 
إسبلـ ىذا الرجؿ ويبقى حكمنا ىذا متعمؽ بأقواؿ وأعماؿ الرجؿ أما النية 

مؤرخ قدرتو عمى االطبلع عمى ومف التعسؼ أف يعتقد ال ،فيعمميا اهلل وحده
 القموب واستكشاؼ النوايا. 

 :بين عمي ومعاوية :المبحث الثالث
ليس المقصود مف ىذا المبحث تفصيؿ ما حدث بعد مبايعة عمي 
بالخبلفة، ومعارضة معاوية ليذه الخطوة، وليس مف بيف أىدافنا التطرؽ إلى 

ف ىذه األحداث يـ(، ألًا )صفيف( أو سممًا )التحكمراحؿ الصراع بينيما حرب
تحتاج إلى بحوث مستقمة وتناولنا ليا سيخرجنا عف إطار موضوعنا الذي 
يتركز عمى عبلقة بني ىاشـ وبني أمية، ولكف ما دفعنا لتخصيص مبحث 
عف طبيعة النزاع الذي وقع بيف عمي ومعاوية ىو أف أحد الرجميف ينتمي 

اعتبر البعض أف النزاع إلى بني ىاشـ واآلخر ينتمي إلى بني أمية، وقد 
                                                 

 .693، ص6ػـ، ج6997محمد بف عمر الواقدي، فتوح الشاـ، بيروت، دار الكتب العممية،   (1)
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بينيما ما ىو إال حمقة مف حمقات النزاع التاريخي بيف األسرتيف أو بمعنى 
آخر فإف ىذا الصراع يعتبر امتدادًا لمتنافس الذي بدأ في العصر الجاىمي 
واستمر بعد ظيور اإلسبلـ، لذلؾ سنركز في ىذا المبحث عمى طبيعة النزاع 

لى أي مدى أّثر ا نتماؤىما لياتيف األسرتيف عمى توجيو دفة بيف الرجميف وا 
 ىذا النزاع، ومدى انعكاس الخمفية التاريخية عمى تأجيج ىذا النزاع.

إف ما أسيـ في تشكيؿ رؤية الكثير مف الباحثيف ىو اعتقادىـ الجاـز 
وىو يدخؿ بالتالي ضمف  ،أف النزاع بيف عمي ومعاوية كاف حوؿ الخبلفة

ورغبة كؿ مف  ،وبني أمية حوؿ مراكز النفودحمقات الصراع بيف بني ىاشـ 
ف نقطة الخبلؼ بيف الرجميف لـ أاألسرتيف في التميز عمى األخرى، والحقيقة 

القصاص مف قتمة عثماف، فمعاوية  تكف حوؿ الخبلفة بؿ كانت حوؿ مسألة
عتبر نفسو ولي الدـ باعتباره عمى رأس األسرة األموية في تمؾ الفترة، لذلؾ ا

اوية وأىؿ الشاـ أف يقتص عمي مف قتمة عثماف ثـ يدخموف بعد كاف رأي مع
، أما عمي فكاف رأيو أف يبايعوا أواًل ثـ يطالبونو كخميفة  (1)ذلؾ في البيعة

شرعي بالقصاص مف قتمة عثماف، وقد وردت عدة روايات تؤكد أف معاوية 
ـ مستعد لمبايعة عمي والخضوع لسمطانو إذا اقتص مف قتمة عثماف أو سممي

ت أف معاوية أرسؿ إلى عمي لمعاوية باعتباره ولي الدـ، ومف ىذه الروايا
نقتميـ بو ونحف  -أي عثماف –فإف كنت صادقًا فأمكّنا مف قتمتو "يقوؿ: 

قاؿ لمعاوية: أنت تنازع  (2)، كما ورد أف أبا مسمـ الخوالني"أسرع الناس إليؾ
                                                 

     .631ص ،1ـ، جػ6999أحمد بف عبد ربو األندلسي، العقد الفريد، بيروت، دار اليبلؿ،   (1)
 أبو مسمـ الخوالني الدارامي، أصمو مف اليمف، أدرؾ الجاىمية، وقد اختمؼ الرواة في إسبلمو   (2)
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ـ أنو أفضؿ مني، وأحؽ ني أعما  لخبلفة، أو أنت مثمو؟ قاؿ: ال، و عميًا في ا
مظمومًا؟، وأنا ابف عمو ووليو،  تؿباألمر، ولكف ألستـ تعمموف أف عثماف قُ 

 .(1)دموطمب أ
إف ىذه الروايات تؤكد اعتراؼ معاوية بأفضمية عمي لتولي الخبلفة، 
وعدـ اعتراضو عمى بيعتو بشرط القصاص مف قتمة عثماف، والحقيقة أف 

يطالب بالقصاص مف قتمة عثماف منيا أف  ىناؾ مبررات قوية تجعؿ معاوية
موية في ذلؾ الوقت كاف يتحمؿ معاوية باعتباره عمى رأس األسرة األ

لبشعة، وال يستطيع بحكـ ولية أدبية تجاه مقتؿ عثماف بيذه الطريقة اؤ مس
ولية أف يتخمى عف قضية عثماف، ومف جية أخرى فإف معاوية لـ ؤ ىذه المس

عثماف بؿ سبقو إلى ىذا المطمب الزبير وطمحة يكف الوحيد الذي طالب بدـ 
وعائشة حيث كاف ىذا المطمب سبب خروجيـ إلى العراؽ، كما تحرؾ بعض 

ابف ف إلممطالبة بدـ عثماف، بؿ  (2)أىؿ مصر وعمى رأسيـ معاوية بف حديج
                                                                                                              

بالعمـ والزىد، وقد  ، وقيؿ في عيد أبي بكر، سكف داريا بالشاـ، اشتيرفقيؿ في عيد النبي =  
، ولو مواقؼ كثيرة في نصح معاوية، توفى في أرض الرـو في  شارؾ في غزو ببلد الرـو

 .55ص ،61خبلفة معاوية، ابف منظور، المصدر السابؽ، جػ
   .165هبي، المصدر السابق، صذمحمد بن أحمد ال  (1)
، وفتح مصر، وكاف ىو الوافد معاوية بف حديج، ينتمي لقبيمة كندة ولو صحبة، شيد اليرموؾ  (2)

عمى عمر يبشره بفتح اإلسكندرية، تولى والية مصر في عيد معاوية، وشارؾ في فتح 
ىبي، تاريخ اإلسبلـ، تحقيؽ: سعد ذمحمد أحمد ال ھ 51المغرب، توفي في مصر سنة 

 .657، ص1يوسؼ وآخريف، القاىرة، المكتبة التوفيقية، )د.ت(، جػ



 العدد الثاني              مجلة العلوم الشرعية                          

 َحِقيَقُة الَعبلَقاِت بيف َبني ىاشـ وبني ُأَميََّة في الجاىميَِّة واإلسبلـِ  
 

 
-307- 

لو لـ يطمب الناس بدـ عثماف لرموا بالحجارة "عباس رغـ تأييده لعمي قاؿ: 
 ؛معاوية أماـ ىذه الوضعية لـ يسعو إال المطالبة بدـ عثماف، ف(1)"مف السماء

 ألنو أولى ممف ذكرناىـ بيذا األمر بحكـ قرابة الدـ.
عمى الرغـ مف ىذه األدلة فإف بعض الباحثيف يتعمد تجاىؿ ىذه 
الروايات ويصروف عمى أف معاوية كاف يخطط لموصوؿ إلى الخبلفة، وأف 

ع لمخبلفة، ورّوض الصعاب طمَّ بؿ تَ أىدافو لـ تنحصر في ببلد الشاـ 
معاوية بسعيو لموصوؿ إلى السمطة ، كما يتيـ البعض اآلخر (2)لبموغيا

، وأكد (3)"متخذًا مف الدعوة لمقصاص تكئة لتبرير مطامعو في الخبلفة"
ف معاوية كاف يخطط لنفسو مقدمًا لمظفر بالخبلفة واالحتفاظ أباحث آخر 

 .(4)بيا في البيت األموي
بد أف  ال (5)د عمى ىذه الشبيات التي يخمو أغمبيا مف دليؿ مقنعلمر و 

نّذكر الجميع بأف معاوية صحابي يدخؿ ضمف مف زكاىـ القرآف الكريـ 

                                                 
، 6ـ، جػ6129ات الكبرى، تحقيؽ: أدوارد سمو، ليدف، مطبعة بريؿ، محمد بف سعد، الطبق  (1)

   .51ص
   .96ـ، ص1229إبراىيـ بيضوف، اإلماـ عمي، بيروت، دار بيساف،   (2)
محمود إسماعيؿ عبدالرزاؽ، جدؿ حوؿ الخوارج وقضية التحكيـ، المجمة التاريخية المصرية،   (3)

   .55ـ، ص6973، 12مجمد 
ـ، 6999عزيز سالـ، تاريخ الدولة العربية، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، السيد عبدال (4)

  .125ص
لقد تغاضينا عف ذكر بعض االتيامات والشتائـ التي تفنف الشيعة في توجيييا لمعاوية مثؿ   (5)

وصفو بالكفر والنفاؽ والخبث والمـؤ وغيرىا مف االتيامات التي كاف دافعيا الحقد والكراىية 
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عمى معاوية في  صمى اهلل عميو وسمَّـووعدىـ الجنة، وقد اعتمد النبي 
أخطر ميمة وىي كتابة الوحي، كما استعممو أبوبكر وعمر عمى ببلد الشاـ 

بت قدرتو اإلدارية في إدارة ذلؾ اإلقميـ الواسع المتاخـ ألماكف الخطر فأث
عمى الدولة اإلسبلمية برًا وبحرًا، وىو أوؿ مف أنشأ أسطواًل حربيًا إسبلميًا 
فرض بو السيادة اإلسبلمية عمى البحر، أما إتياـ معاوية بسعيو لموصوؿ 

خفاء نيتو الحقيقية، فالنوايا ال يع مميا إال اهلل ونحف مأموروف إلى الخبلفة، وا 
بالحكـ عمى الظاىر، واهلل يتولى السرائر، ومف حقنا أف نقّيـ معاوية بما 
صدر عنو مف فعؿ أو قوؿ، وقد رأينا مف خبلؿ بعض الروايات أف معاوية 
كاف يعترؼ بفضؿ عمي وأحقيتو بالخبلفة، بما يؤكد أنو لـ ينافسو عمى 

لكنو يصر عمى القصاص مف قتمة عثماف الخبلفة ولـ يطمب البيعة لنفسو، و 
كشرط لمدخوؿ في طاعة عمي، ونحف نرجح صدؽ معاوية في الطمب بدـ 
عثماف وال نجاري مف قاؿ أنو اتخذىا ذريعة لقتاؿ عمي طمعًا في الخبلفة 
ألنيا ذريعة مؤقتة، فمو تمكف عمي مف تنفيذ القصاص عمى قتمة عثماف 

، خاصة إذا عرفنا (1)طاعة عميلسقطت حجة معاوية واضطر لمدخوؿ في 
أف األمر صعب ولكنو ليس مستحيبًل، فمو نجح التفاىـ بيف عمي وأصحاب 
الجمؿ ألمكف توحيد الجيود والقصاص مف قتمة عثماف، بمعنى أف رجبًل 

بأمر لـ  –إف وجدت  –يتمتع بذكاء معاوية لف يربط مطامعو السياسية 
                                                                                                              

يا تحطيـ صورة القدوة في نفوسنا عف طريؽ الطعف في الصحابة وتشويييـ، انظر: وىدف
 .636عباس عمي الموسوي، المرجع السابؽ، ص

  .113ـ، ص1225محمد أمحزوف، تحقيؽ مواقؼ الصحابة في الفتنة، القاىرة، دار السبلـ،   (1)
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ة المناسبة، فمو كاف معاوية يخفي يمانع عمي في تنفيذه، ولكنو ينتظر الفرص
في نفسو مطامع سياسية فسيكوف في موقفو ىذا مغامرة ال يمكف لمف لديو 

 .(1)مثؿ ىذه األطماع أف يقدـ عمييا
ىناؾ أيضًا نقطة جديرة باالىتماـ يمكف أف تمقي مزيدًا مف الضوء 
عمى طبيعة الخبلؼ بيف عمي ومعاوية وىي أف مسألة القصاص مف قتمة 

بؿ أصبحت  ،اف لـ تكف قضية معاوية وحده باعتباره ولي دـ المقتوؿعثم
قضية عامة شغمت الرأي العاـ فكاف أىؿ الشاـ قد تبّنوا قضية القصاص مف 
قتمة عثماف بما يؤكد خروج نطاؽ ىذه القضية عف اإلطار الضيؽ الذي 
يحاوؿ بعض المؤرخيف حصرىا فيو وىو إطار بني أمية، إذ تذكر الروايات 

ف أىؿ الشاـ قد بكوا عندما رفع قميص عثماف عمى المنبر وحث بعضيـ أ
أف "رواية أخرى ىذا االتجاه إذ تذكر ، وتؤكد (2)بعضًا عمى األخذ بثأره

معاوية عرض ىذا األمر عمى أىؿ الشاـ، فقالوا نحف كمنا طالبوف بدـ 
ة ، ووصؿ حماس أىؿ الشاـ لقضية مقتؿ عثماف أنيـ ىددوا معاوي(3)"عثماف

 .(4)بإخراجو مف الشاـ إذا بايع عميًا قبؿ أف يقتص مف قتمة عثماف
 يؿ رسالة إلى عمي بأف مسألة دـ عثماف ػػلقد حرص معاوية عمى توص

                                                 
ي بف أبي طالب مع مفتاح يونس الرباصي، مفيـو الذات واآلخر في صراع الخميفة عم (1)

، ص  .66معارضيو، المؤتمر العممي السادس، جامعة المنيا، كمية دار العمـو
 .616ص ،3ابف األثير، المصدر السابؽ، جػ (2)
 .569، ص1ـ، جػ6911أحمد بف أعثـ الكوفي، الفتوح، بيروت، دار الكتب العممية،  (3)
 .619، ص6ـ، جػ6111طبعة بريؿ، أبو حذيفة أحمد الدينوري، األخبار الطواؿ، ليدف، م (4)
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ال تخصو وحده باعتباره مف بني أمية ولكنيا تخص أىؿ الشاـ بؿ تحوز 
، وقد أوصؿ رسالة معاوية بشكؿ شفوي (1)اىتماـ عدد كبير مف المسمميف

إلى عمي، فقاؿ لو عمي: ما وراءؾ؟  (2)رة العبسي حيث أرسمو بطوماقبيص
، كميـ موتور، تركت ستيف (3)دقاؿ جئتؾ مف عند قـو ال يريدوف إال القو 

، كما أكد معاوية موقؼ أىؿ الشاـ (4)الؼ شيخ يبكوف تحت قميص عثماف
مبعوثًا مف عمي في  (5)المطالب بالقصاص عندما جاءه جرير بف عبد اهلل

حاولة أخيرة إلقناعو بالدخوؿ في الطاعة، فبعد أف عرض جرير ما جاء م
مف أجمو لـ يتخذ معاوية قرارًا فرديًا فجمع وجوه أىؿ الشاـ، وعرض عمييـ 

                                                 
لقد كانت قضية القصاص مف قتمة عثماف ىي السبب المباشر الذي جعؿ الزبير وطمحة   (1)

وعائشة يتحركوف إلى العراؽ لتنفيذ ىذا القصاص، كما أف ىذه القضية قد حركت أىؿ مصر 
د مف وعمى رأسيـ معاوية بف حديج، وربما كانت ىذه القضية أحد أسباب اعتزاؿ عد

   الصحابة لمفتنة.
، 5ـ، جػ1223الطومار: الصحيفة، انظر: ابف منظور، لساف العرب، القاىرة، دار الحديث،   (2)

 .111ص
القود: القصاص وقتؿ القائؿ بدؿ القتيؿ، يقولوف: أقدت القاتؿ بالقتيؿ أي قتمتو بو، المصدر   (3)

     . 531، ص7نفسو، جػ
   .91، ص3ؽ، جػابف األثير، المصدر الساب  (4)
، شارؾ في فتح  صمى اهلل عميو وسمَّـجرير بف عبداهلل البجمي، أسمـ في أواخر حياة النبي   (5)

ستفزه ارسمو عمي إلى معاوية وبعد عودتو العراؽ عمى رأس قبيمتو بجيمة، أقاـ في الكوفة وقد أ
ف محمد األثير، ، عمي ب ه51وقيؿ سنة  ه 56األشتر فذىب إلى قرقيسياء، ومات فييا سنة 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيؽ: خالد طرطوس، بيروت، دار الكتاب العربي، 
   . 351، ص6، جػ1221
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األمر، وقد رفض أىؿ الشاـ مبايعة عمي حتى يقتص مف قتمة عثماف، وربما 
كاف اليدؼ مف ىذه الخطوة حرص معاوية عمى أف يكسب موقفو صبغة 

 جماعية.
إف ما ذكرناه يخالؼ ما ذكره بعض الباحثيف مف تصنيؼ لذلؾ النزاع 

، (1)عمى أنو خبلؼ بيف تيار إسبلمي يمثمو عمي وتيار قبمي يمثمو معاوية
بينما يرى باحث آخر أف انتصار معاوية في نياية الصراع يعني انتصار 

يس باسـ العقيدة، القبيمة عمى العقيدة، ويعني أف معاوية حكـ باسـ القبيمة ول
كما يعتبر أف المسمميف فترة الفتنة انقسموا إلى معسكريف: معسكر قريش 
 (2)وعمى رأسو معاوية ومعسكر العرب )مف اليمف وربيعة( وعمى رأسو عمي

والحقيقة أف الواقع التاريخي يخالؼ ىذه اآلراء، فميس مف المقبوؿ أف نَجرد 
مي ونجعمو رئيس قبيمة يقاتؿ مف أحد الطرفيف وىو معاوية مف إطاره اإلسبل

أجؿ السيادة، وقد رأينا أف معاوية أحد الصحابة الذيف زكاىـ القرآف الكريـ، 
ومف جية أخرى فإف اعتبار أحد األطراؼ يمثؿ التيار اإلسبلمي يعني 
ضفاء شرعية دينية عمى الطرؼ األوؿ  مخالفة الطرؼ اآلخر لئلسبلـ وا 

لنزاع ىو نزاع سياسي يحؽ فيو لكؿ فرد أف بينما في حقيقة األمر أف ىذا ا
 يناصر وجية النظر التي يرى صوابيا بدوف أف نطعف في دينو.

 دة ػػػػػػػة عمى العقيػػػػػصار لمقبيمػػػػػة ىو انتػػػػػػصار معاويػػػػػأما مف يرى أف انت
                                                 

    .321السيد عبدالعزيز سالـ، المرجع السابؽ، ص  (1)
محمد عابد الجابري، العقؿ السياسي العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  (2)

 . 135ـ، ص1266
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فالواقع يؤكد أف معاوية لـ ينتصر في مياديف القتاؿ بؿ تولى الخبلفة بعد 
د عمي حيث تنازؿ لو الحسف وبايعو بالخبلفة حقنًا لدماء المسمميف، استشيا

( بعاـ الجماعة بعد اجتماع المسمميف عمى ھ16وقد سمي ذلؾ العاـ )
مبايعة معاوية، وىذه الخطوة لـ تكف انتصارًا لقبيمة بؿ ىي انتصار لكؿ 

 ألنيا أوقفت سفؾ الدماء، وأتاحت الفرصة الستمرار الفتوحات ؛المسمميف
لنشر اإلسبلـ ولبداية البناء الحضاري الذي ازدىر بعد ذلؾ في العصر 
العباسي، أما مف رأى أف المسمميف في الفتنة انقسموا إلى معسكر قريش 
بقيادة معاوية، ومعسكر العرب بقيادة عمي، فالواقع التاريخي يخالؼ ىذا 

 الرأي مف الوجوه التالية:
ف يؤيد البدء بالقصاص مف قتمة لقد رأينا أف موقؼ أىؿ الشاـ كا  -6

ومف المعروؼ أف أىؿ الشاـ ىـ القبائؿ  ،عثماف قبؿ مبايعة عمي بالخبلفة
وال معنى الختزاؿ  ،العربية التي شاركت في الفتح ثـ استقرت في ببلد الشاـ

 ىذه القبائؿ في قبيمة واحدة وىي قريش.
كبير مف أف أعداد المقاتميف مف جيش معاوية يؤكد اشتراؾ عدد   -1

القبائؿ العربية، ولو اقتصر األمر عمى قبيمة قريش لما تمكنت مف تجنيد 
 الذي اعتمد عميو معاوية في قتاؿ عمي. (1)ىذا العدد الضخـ

أف معاوية لـ يكف لديو سمطاف مادي شرعي  يمّكنو مف إصدار   -3
ف ألف مركزه القانوني في تمؾ الفترة ال يعدو أف يكو  ؛األوامر ليذا الجيش

                                                 
لقد تعددت الروايات حوؿ عدد جيش معاوية حيث أوصمو البعض إلى تسعيف ألؼ وقدره  (1)

   البعض اآلخر بثبلث وتمانيف ألؼ، وتجعمو بعض الروايات سبعيف ألؼ.
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والي معزوؿ، ولكف القبائؿ العربية التي ساندتو كانت تستند عمى قناعة 
راسخة بضرورة القصاص مف قتمة عثماف، باإلضافة إلى اقتناعيا بشخصية 

 معاوية الذي عايشتو طواؿ عشريف سنة كوالي عمى ببلد الشاـ.
لو كاف ىذا الصراع يحمؿ الطابع القبمي بيف قريش والعرب لما تخمؼ   -1
د مف قريش ولكننا وجدنا أف كؿ مف الوليد بف عقبة بف أبي معيط أح

وىـ مف األموييف الذيف  (1)وعبداهلل بف سعد بف أبي سرح اعتزال ىذا الصراع
تولوا الواليات وقادوا الجيوش، باإلضافة إلى الصحابة الذيف اعتزلوا الفتنة 

 في ىذا الصراع.وفؽ قناعاتيـ ولـ يدفعيـ نسبيـ القرشي إلى مواالة معاوية 
نخمص مما سبؽ إلى أف محاولة تصوير الصراع بيف عمي ومعاوية 
عمى أنو صراع بيف بني أمية وبني ىاشـ ال تستقيـ مع الواقع التاريخي عمى 
الرغـ مف محاولة البعض إضفاء البعد التاريخي عمى ىذا الصراع وذلؾ 

تاريخية  باختبلؽ أو تضخيـ بعض الحوادث التي أرادوا بنشرىا إثبات
الصراع بيف األسرتيف، فمواقؼ الصحابة في ىذا الصراع يمثؿ قناعاتيـ 
الذاتية وال يمثؿ انتمائيـ القبمي، ومف المعروؼ أف الصحابة قد انقسموا عند 
بداية النزاع إلى ثبلثة اتجاىات، فاالتجاه األوؿ يرى ضرورة البدء 

ة لضماف بالقصاص مف قتمة عثماف ويعتبر أف ىذه الخطوة ضروري
ومف أبرز أصحاب ىذا االتجاه الزبير وطمحة وعائشة ومعاوية  ،االستقرار

                                                 
 .13إحساف صدقي العمد، المرجع السابؽ، ص (1)
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، أما االتجاه الثاني فيرى أف الوقت غير مناسب ليذه الخطوة رغـ (1)وغيرىـ
قناعتو بضرورتيا ويرى أف مبايعة الخميفة والخضوع لسمطة الدولة تمثؿ 

أبي طالب عمي بف أولوية لضماف استقرار الدولة، وقد مثؿ ىذا الرأي 
بف ياسر والقعقاع بف عمرو، بينما يرى االتجاه وبعض الصحابة مثؿ عمار 

الثالث عدـ تبيف الحؽ في ىذه الفتنة لذلؾ اعتزؿ أصحابو الطرفيف ولـ 
يشاركا في القتاؿ ويأتي عمى رأس ىؤالء سعد بف أبي وقاص وعبداهلل بف 

ىذه أبرز االتجاىات  عمر وزيد بف حارثة وأبو أيوب األنصاري وغيرىـ،
التي ظيرت في بداية عيد عمي، ولعؿ العامؿ األساسي في ظيور ىذه 
االتجاىات ىو تمؾ الحادثة المأساوية التي أنيى بيا المتمردوف مخططيـ 
وىي قتؿ الخميفة عثماف، فاقتناع المسمميف بأحقية عمي لمخبلفة لـ يسدؿ 

ضمائر الصحابة لفترة  الستار عمى تمؾ الجريمة البشعة التي ظمت تؤرؽ
طويمة، وما ييمنا تأكيده ىنا أف اختبلؼ وجيات النظر أمر طبيعي في 
مجتمع بشري، وأف ىذا االختبلؼ كاف في إطار السياسة وليس الديف، حيث 
تصرؼ كؿ طرؼ بما يرى فيو تحقيؽ مصمحة المسمميف، وقد ضـ كؿ اتجاه 

حتى ال نقع في خطأ عناصر بشرية متباينة مف حيث االنتماء القبمي، و 
بمي، ولكف التعميـ يجب أف نعترؼ بأف بعض المسمميف ربما تصرؼ بدافع ق

طار األفراد وليس االتجاىات، وترتبط بعامة إىذه التصرفات تبقى في 
                                                 

ـ، 1226لبشير، إبراىيـ عبدالفتاح المثناوي، دماء عمى قميص عثماف بف عفاف، طنطا، دار ا (1)
    .11ص
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صمى اهلل المسمميف وليس بقادة ىذه االتجاىات الذيف ترّبوا في مدرسة النبي 
 .عميو وسمَّـ

 الخاتمة
 -ا البحث استخبلص بعض النتائج وىي كما يمي:سنحاوؿ في نياية ىذ

( عمى الرغـ مف إنجازاتيا الحضارية ھ631-16أف الدولة األموية ) -6
ودورىا في توسيع الدولة اإلسبلمية قد تعرضت لحمبلت مف التشويو وذلؾ 
الرتباط قياميا ببعض األحداث منيا النزاع بيف عمي ومعاوية، ثـ مقتؿ 

زيد بيف معاوية، وكذلؾ ألف أغمب المصادر في عيد ي( ھ16)الحسيف 
التاريخية قد كتبت في العصر العباسي الذي قاـ عمى أنقاض الدولة 

 األموية.
لقد حاوؿ البعض الربط بيف النزاع الذي حدث بيف عمي ومعاوية وبيف  -1

بعض األحداث التي شيدتيا مكة قبؿ اإلسبلـ، حيث صوروا العبلقة بيف 
بمظير العداء والكراىية إلثبات أف صراع عمي بني أمية وبني ىاشـ 

ومعاوية ما ىو إال حمقة مف سمسمة النزاع والتنافس بيف األسرتيف، ولكننا مف 
خبلؿ الروايات الصحيحة الحظنا أف العبلقة بيف األسرتيف كانت حسنة 
بحكـ النسب الذي يربط بينيما، وحتى لو وقعت بعض المنافرات والمنافسات 

 طار الفردي ولـ تصؿ إلى درجة القتاؿ.تبقى في اإل ا فإنيابينيم
عندما ظيرت الدعوة اإلسبلمية كاف موقؼ بني أمية منيا كموقؼ أي  -3

أسرة قرشية فقد آمف بعض أفرادىا في فترة مبكرة بينما عارض أفراد آخروف 
مف ىذه األسرة الدعوة اإلسبلمية، بمعنى أف موقؼ بني أمية لـ يكف واحدًا 
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عتمد األمر عمى القناعات الشخصية، وحتى الذيف الدعوة بؿ د ىذه اض
وعدوانية مف  اعادوا الدعوة مف األموييف كانت معاداتيـ معتدلة وأقؿ تطرف

 بقية فروع قريش.
لقد ركز البعض عمى أبي سفياف باعتباره عميد األسرة األموية عند  -1

سبلمو، إفي  صادقاً ظيور اإلسبلـ وحاولوا إثبات أف ىذا الرجؿ لـ يكف 
ولكف الواقع التاريخي يؤكد صدؽ إسبلـ ىذا الرجؿ مف خبلؿ ثقة النبي 

بو وتكميفو بميمة إدارية وىي والية نجراف كما شارؾ  صمى اهلل عميو وسمَّـ
 أبو سفياف في حصار الطائؼ ومعركة اليرموؾ.

لـ يكف النزاع بيف عمي ومعاوية نزاعًا بيف بني ىاشـ وبني أمية ولـ  -5
ف عمى الخبلفة بؿ كاف حصيمة اختبلؼ في االجتياد حوؿ أولوية البيعة يك

أو القصاص مف قتمة عثماف، ولـ تكف المطالبة بدـ عثماف مقتصرة عمى 
بؿ كانت مطمب عدد البأس بو مف المسمميف  ،معاوية باعتباره وليًا لمدـ

 عامة ومف أىؿ الشاـ خاصة.
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بف اات واآلخر في صراع الخميفة عمي مفتاح يونس الرباصي، مفيـو الذػػ 
أبي طالب مع معارضيو، المؤتمر العممي السادس، جامعة المنيا، كمية 

 ـ.1221دار العموـ، 
نعماف محمود جبراف، روضة سحيـ محمد، دراسات في تاريخ الجزيرة ػػ 

 ـ.6991العربية قبؿ اإلسبلـ، عماف، مؤسسة حمادة، 
 شيع، بيروت، دار القمـ، )د.ت(.ىاشـ معروؼ الحسيني، أصوؿ التػػ 

 
 
 
 
 

     
 


