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عرصاالنبثاق

توطئة

املمتدة العرب دنيا يف امليالد قبل األربعني القرن حوايل يف العربية األمة تاريخ سيل انبثق
األطلس. وجبال واليمن، وطوروس، زاغروس، جبال بني ما

اليمن، بأسماء: اليوم املعروفة البالد جميع العربية» «الدنيا هذه حدود يف ويدخل
تونس، ليبيا، السودان، مرص، العراق، الشام، الكويت، البحرين، قطر، نجد، الحجاز،

مراكش. الجزائر،
القلب هذا ومن الشام، وبادية والحجاز نجد بالد هو «الدنيا» هذه قلب كان وقد
املوجات هذه وأقدم واألقاليم، الديار من حولها ما عىل وتفيق تخرج، العربية املوجات كانت

اآلتية: عرشة اإلحدى املوجات

نهَرْي بني وما النيل، وادي نحو انساحت التي الحرضي التاريخ قبل ما موجات (١)
اليمن. وبالد والفرات، دجلة

الرابع األلف أواسط يف النهرين بني ما إىل انساحت التي األكادية القبائل موجة (٢)
امليالد. قبل

امليالد. قبل الثالث األلف أواسط يف الشام بالد إىل انساحت التي الكنعانيني موجة (٣)
األلف من الثاني النصف حوايل النهرين بني ما إىل انساحت التي اآلشوريني موجة (٤)

امليالد. قبل الثالث



االنبثاق عرص

قبل الثاني األلف أوائل يف النيل وادي إىل انساحت التي «الهكسوس» الرعاة موجة (٥)
امليالد.

امليالد. قبل الثاني األلف أواسط يف الشام بالد إىل انساحت التي اآلراميني موجة (٦)
األلف من الثاني النصف يف فلسطني أرض إىل انساحت التي العربانيني موجة (٧)

امليالد. قبل الثاني
قبل األول األلف فجر يف العربية الجزيرة شمايل إىل انساحت التي اليمنيني موجة (٨)

امليالد.
امليالد. قبل األول األلف أواسط يف الشام جنوبي إىل انساحت التي األدوميني موجة (٩)
النصف يف والعراق الشام إىل انساحت التي واملناذرة الغساسنة من اليمانيني موجة (١٠)

امليالد. بعد األول القرن من الثاني
والعراق. الشام إىل امليالد بعد األول األلف أواسط يف انساحت التي املسلمني موجة (١١)

األكثرين ولكن املوجات، هذه منها خرجت التي األوىل البقعة يف العلماء اختلف وقد
قالوا الذين العلماء ر تصوَّ عيل: جواد الدكتور يقول العربية. الجزيرة قلب أنها عىل قالوا
حقب يف يفيض هائل كخزَّان العرب بالَد السامي، الجنس مهد هي العربية الجزيرة إن
يقذف الخارج، البرشإىل من طاقته عن يزيد بما عام، ألف ُزهاء منها الواحدة تبلغ متعاقبة،
النظرية بهذه القائلون علَّل وقد السامية»، «املوجات لها: قالوا موجات صورة عىل بهم
قبول الجزيرة شبه استطاعة بعدم الهجرات، هذه سبب العرب بالد من السامية الهجرات
األماكن إىل الهجرات طريق سلوك غري يبقى فال طاقتها، عىل يزيد السكان من كبري عدد
املهاجرين أوصلت التي الطرق أهم من الساحلية الطرق كانت وقد الشمال، يف الخصيبة

أهدافهم. إىل
أكثر ل فحوَّ العرب ببالد حلَّ الذي الجفاف أن كيتاني املشهور اإليطايل املسترشق رأى
العرب بالد جوَّ أن رأى الهجرات، هذه يف األول العامل كان ُجْرد؛ صحاِريَّ إىل أراضيها
اآلن، نالحظه الذي الشكل عىل يكن لم ذلك، من أكثر أو آالف ثالثة أو سنة ألَفي قبل
وهي الجفاف، هذا ظهور نتيجتها كان الجزيرة عىل طرأت طبيعية وتطورات تغريات وأن
ورأت أرنولد، توماس السري عنه وداَفَع الرأي هذا أيََّد وقد طويًال، أمًدا استغرقت تطورات
١٩٣٨م؛ ،١٩٣٧ عاَمي يف حرضموت يف جيولوجية بأبحاث قامت التي كردنر ألينور املس
وجيولوجية طبوغرافية تغريات العربية الجزيرة شبه من الجنوبية األقسام يف تحدث لم أنه
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االنبثاق عرص

الجو كان حيث امليالد؛ قبل ١٠٠٠٠ حوايل وينتهي الباليوزويس، زمن منذ كبرية وجوية
بالرطوبة.1 مشبًعا

الذي التغري ظاهرة املهمة؛ الظاهرة هذه إىل العلماء أنظار كيتاني األستاذ لفت وقد
ففي األخرية، الجليدية الدورة أواخر يف بها حلَّ الذي والجفاف العرب، بالد جو عىل طرأ
كانت الثلوج؛ أرضها تغطي آسيا وشمايل األوروبية النواحي معظم فيه كان الذي الوقت
إيران هضبة وكانت وزروع، وأشجار غزيرة، وأمطار معتدل، جو ذات العرب جزيرة
بصورة وسار رطوبته، الجو ففقد العرب، بالد يف يتغري الجو أخذ ثم … الثلوج تغطيها
يف بالطبع ذلك فأثَّر سنة، ألف عرش أربعة من أكثر منذ الجفاف نحو وبطيئة مستمرة
مع نفسه تكييف من يتمكَّن لم ما فانقرض ونباتها؛ حيوانها حياة ويف سكانها، حياة

2… هجرات إىل الحاجة وظهرت املحيط،
بها، املحيطة البالد إىل العرب دنيا قلب من اندفعت التي الهجرات أو املوجات وهذه
أرومة إىل ترجع كلها أنها الحديث العلمي البحث أثبت قد وأصيلة، عريقة حضارات فأقامت
وسمة واحد بطابع املمتازين العربي والِعرق العربية، األرومة هما: واحد؛ وعرق واحدة
وترشيعات وقوانني وأنظمة متقاربة، ولغات متماثلة، وأفكار متشابهة، ومالمح واحدة،

متناظرة. دينية وعقليات متساوية،
Schloser شلوترس اللغوي األملاني مة العالَّ رأسهم وعىل املسترشقون اصطلح وقد
بالساميني املوجات بهذه قاموا الذين األقوام تسمية عىل ١٧٨١م، سنة نرشه له بحث يف

الحياة زمن وهي: ،Eras أزمنة أربعة إىل للخليقة األرضية القرشة تاريخ الجيولوجيا علماء يقسم 1

الرابع الزمن ثم الثالث، والزمن ،Mesozoic الُوسطى الحياة وزمن ،Paleozoic الباليوزويس أو القديمة،
الكمريي. قبل ما زمن يسمونه زمن كان األزمنة هذه قبل إن ويقولون األخري، وهو

منها ستة، هي القديمة الحياة زمن أو األول الزمن فعصور عصور؛ إىل األزمنة هذه من زمن وكل
والجوارايس، الزيايس، ثالثة: هي الوسطى الحياة زمن أو الثاني الزمن وعصور والفحمة؛ الكمريي
وعصور والبليوسني؛ وامليوسني، واألوليجوسني، األيوسني، أربعة: هي الثالث الزمن وعصور والطباشريي؛

الجليد. بعد وما البليوسني، أو الجليدي اثنان: هما الرابع الزمن
عدة إىل ينقسم الطباشريي فالعرص أخرى؛ تفصيلية تقسيمات له العصور هذه من عرص وكل
استعان وقد ذلك، وغري األدنى، والطباشريي األويل، والطباشريي والسنيوماني، السينوني، منها: عهود،
والحفريات املوجودة، الصخور بطبيعة والعهود واألزمنة العصور هذه تصنيف عىل الجيولوجيون

.Paleontologie املسمى الجيولوجي الحيوان وبعلم املوجودة،
.١٥٨ :١ اإلسالم، قبل العرب كتاب راجع 2
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االنبثاق عرص

والعربانية العربية اللغات أصول يف بحثوا حني فإنهم خاطئة؛ تسمية رأينا يف وهي العرب، ال
القوية الصالت ووجدوا و… والبابلية واآلشورية والفينيقية والحبشية والرسيانية واآلرامية
كلها األمم هذه أن التكوين3 سفر يف ذكرت التوراة ألن نوح» بن «سام إىل نُِسبوا وقد بينها،
مبني هو وإنما علمية، أو تاريخية واقعة عىل يعتمد ال خطأ وهذا نسله، من وأنها سامية،
يُغِني ال الظن وإن الظن، عىل — كبري شك موضع هو الذي النََّسب هذا فرضصحة عىل —
إنما وأنهم اللغوية، االصطالحات حيث من ذلك نقبل أن لنا جاز لو إننا ثم شيئًا. الحق من
وبني األتنولوجية الِعرقية األمور بني أصًال عالقَة فال االصطالح؛ قبيل من سامية وها سمَّ

التسمية. هذه
بها نريد ونحن «آري»، أو «حامي» أو «سامي» كلمة نطلق أن إذن رأينا يف يصح وال
البرش من الجماعات هؤالء إن نقول أن يجب وإنما بحت، لغوي اصطالح ألنها بعينه؛ ِعرًقا
العرب، جزيرة قلب األقوال أصح يف هي واحدة، بقعة سكن واحد، أصٍل من تحدَّروا قد
الفصيحة العربية اللغة وإن األم، اللغة هي البقعة تلك سكان بها يتكلم التي اللغة وإن
وعىل املسترشقني، أئمة من جماعة القول بهذا قال وقد األم، اللغة تلك إىل اللغات أقرب هي
وغويدي اإلنكليزي، سميث وروبرت األملانيون، وونكلر ورشيد، سربنجر، العلماء: رأسهم
وأخالقي.4 اجتماعي وبعضها لغوي، بعضها وجيهة؛ عديدة أدلة ذلك عىل ولهم اإليطايل،
تاريخية حقيقة عىل يعتمد ال بعده من الناس واتبعه شلوترس به قال الذي فالتقسيم
الساميني، من الثقات العلماء يعتربها ال جماعًة السامية الشعوب بني من َعدَّ ألنه ثابتة؛
وهم الساميني؛ يف يُدِخلهم أن يجب كان جماعاٍت أبَعَد أنه كما واللوديون، العيالميون، وهم

والكنعانيون. الفينيقيون
العلماء بعض قال حتى «مصنوع»، تقسيم التوراة يف املذكور فالتقسيم هذا وعىل
دوا تعمَّ قد العربانيني التوراة واضعي إن بروكلمان: املرحوم املسترشق وهو — األملان
مع وسياسية، دينية ألسباب السامي النسب سلسلة عن والفينيقيني الكنعانيني إقصاء
اليهود علماء طويَّة سوء عىل يدلُّك فهذا بهم،5 واشج اتصال عىل بأنهم األكيد علمهم

.٥٣١ :١ املقدس، الكتاب وقاموس ،١–٢١ العارش، اإلصحاح التكوين، سفر كتاب راجع 3

١٤٨؛ :١ عيل، لجواد اإلسالم قبل العرب وتاريخ ٣٣–٣٥؛ :١ لزيدان، اإلسالم قبل العرب كتاب راجع 4

.Sprenger (Die Alte Geographie arabiens), Bern وكتاب
.Brockelmann, Sprachwissenschaft p. 15 كتاب: راجع 5
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من والتلفيق الكذب وأن دين، أو علم أو قرابة حق يرعون ال قوم أنهم وعىل األزل، منذ
واغتصاب املادية، املآيس من الذبيحة العربية فلسطني يف اليوَم يتجدد ما وأن طبائعهم،
متواَرث أمر هو املقدسات؛ وهتك الحريات، عىل والتعدي والنسل، الحرث وإفساد األرايض،

اآلن. إىل عصورهم أقدم منذ التوراة أصحاب يف
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اإلسالم العربقبل دنيا تاريخ





توطئة

تنعم الجليدي العرص يف كانت وأفريقيا آسيا يف العرب دنيا إن الجيولوجيون العلماء يقول
باألعشاب مغطَّاة كانت سهولها وإن بغزارة، فيها تهطل كانت األمطار وإن دافئ، بجوٍّ
هو كله هذا وإن … املفيدة األليفة الحيوانات من كبري عدد فيها كان قد وإنه والغائل،

ربوعها. يف قامت التي العريقة الحضارات قيام سبب
آسيا، عىل الجفاف هجم حتى أوروبا عن انزاح أن الجليدي العرص عتم ما ولكن
سكان من كثري وأخذ ديارهم، يف كثرية بقاع ت فجفَّ كبري؛ منه العرب دنيا نصيب وكان
لظهور كان وقد كنى، للسُّ الصالحة األرايضالطيبة ويحتلون الشمال، إىل يزحفون أرضهم
الفقر وظهر أخالقهم، فتبدَّلت وأوضاعهم؛ الناس نفوس يف كبري أثر هذا الجفاف عرص
الكثري العدد حدوث يُفرسَّ وبهذا … واملهاَجرة الرحيل إىل واضطروا صفوفهم، يف والبؤس
الهكسوس فذهب البقاع، من حولها ما إىل العرب دنيا قلب من خرجت التي املوجات من
وقصد سوريا، إىل اآلراميون ودخل العراق، إىل واآلشوريون األكديون وزحف مرص، إىل

و…1 والعراق سوريا إىل والغساسنة املناذرة ه وتوجَّ فلسطني، والعربانيون الكنعانيون
املمِطر الطيب الدافئ بالجو تتمتع كانت أيام العرب دنيا يف الحضارات ظهرت وقد

هي: الحضارات هذه وأقدم والعمل، للنشاط الباعث الصالح

واآلشورية، والبابلية، واألكدية، السومرية، الدول حضارة وهي الشمال: حضارات (١)
والتدمرية. واملرصية، والفينيقية، والكلدانية،

.Encyc. Brita. 15, 464 اإلنكليزية: املعارف دائرة راجع 1



االنبثاق عرص

والتيماوية، والجندبية، والتموذية النبطية الدول حضارة وهي الوسط: حضارات (٢)
والتهامية. والنجدية، والحجازية،

وأوسان. وحرضموت، وقتبان، وسبأ، معني، دول حضارة وهي الجنوب: حضارات (٣)
الذي الحني ويف تاريخهم، فجر منذ قامت التي العربي العالم دنيا حضارات هي هذه
الخالدة، الحضارة تلك فشيَّد اإلسالم؛ فجر ظهر أن إىل الخضم تاريخهم سيل فيه انبثق
دنيا حدود عىل سيطرت التي العظيمة اإلمرباطورية تلك وأقام جميًعا، أقطارهم بني د ووحَّ

العربي. امُلْلك دعائم ووطََّدت أقصاها، إىل أقصاها من العرب

لتاريخ — إسهابه قلة من الرغم عىل — دقيًقا موجًزا القارئ سريى اآلتية الفصول ويف
اإلسالم. قبل العرب دنيا يف قامت التي والحضارات الدول، هذه
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احلضاراتالشاملية دول

السومرية الدول (1)

الِعرق من وهم بالسومرية؛ ُعِرفت جماعاٌت امليالد قبل الرابع األلف أواسط يف العراَق َقَطَن
وعيونهم مستديرة، رءوسهم ألن آري؛ جيل أنهم بعضاملؤرخني ويزعم «السامي»، العربي
من أْي الفارسية؛ الجبال من العراق دخلوا قد وأنهم لحاهم، يَْحلقون كانوا وأنهم واسعة،
(ومثلهم أنهم عىل دليًال تقوم ال — بعضها صحَّ وإْن — املزاعم هذه ولكن الرشق، جهة
وتراثهم، وعاداتهم، وطبائعهم، أخالقهم، فإن آري؛ أصل من كانوا األكديني) مثل ذلك يف
قوية داللة تدل لنا؛ خلَّفوها التي ولغاتهم وآدابهم، عيشهم، وطراز حضارتهم، وأسلوب

«السامي». العربي الِعرق من بكونهم املقطوع بالبابليني شبههم شدة عىل
بالقرب امليالد، قبل الرابع األلف يف الرشقي الفرات وادي سكنوا قوم والسومريون
بتاريخها، مستقلة دويلة مدينة كل تكون مدن عدة سوا وأسَّ حولها، وما السماوة أرض من
بعض سلطة تعظم وقد دويلة، وتضعف دويلة ع تتوسَّ فقد السلطة، يتنازعون وكانوا
واحد سلطان تحت واحدة دولة وتُشكِّل تتحد أن لهذه يُتَْح لم ولكن األخرى، عىل الدويالت
قبل الثالث األلف منتصف حدود يف رسجون، العظيم األكدي امللك عليها سيطر أن بعد إال

بعد. سنراه ما عىل امليالد
التنقيبات ولعل ضئيلة، جد الدويالت هذه عن الصحيحة العلمية معلوماتنا تزال وما

وأوضح.1 أوىف معلومات عن لنا تكشف الجديدة األثرية

بغداد. طبع الباقي، عبد أحمد تعريب وويل، ليونارد تأليف الحضارة»، عهد الرافدين «وادي تاريخ انظر 1
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هي: الدويالت تلك وأشهر

لكش. دويلة •
الوركاء. دويلة •

أور. دويلة •
أوما. دويلة •

كتابتهم، مظاهرها: أول القوم، لهؤالء عريقة حضارة عن التنقيبات كشفت وقد
الفنون وتقدُّم االجتماعية، والحياة والحرب، والصناعة والتجارة الزراعة شئون وتنظيمهم

العامة. واملعارف الجميلة،
ألن املسمارية؛ بالكتابة ُعِرفت خاصة وعالمات صور من تتألف فكانت كتابتهم، أما
عىل القصب من بقلم والعالمات الصور هذه يكتبون وكانوا املسامري، شكل تشبه أحرفها
املكتوبة اآلثار هذه أقدم وتعود بالنار، أو بالشمس ف يُجفَّ الذي الطري الطني من قطع
إىل تحوَّلت أن التصويرية الكتابة هذه تلبث ولم امليالد، قبل الرابع األلف إىل اللغة بهذه
الالذقية مدينة ُقرب مؤخًرا آثارها اكتُِشَفت التي «أوغاريت» دولة حضارة يف صوتية كتابة
نرشوها التي الكتابة حروف الفينيقيني الخرتاع مقدمًة التحوُّل هذا وكان الشمرة، رأس عند

بعد. فيما كله املتمدن العالم يف
املستنقعات، وتجفيف الري، بشئون عنايتهم عليه دل فقد الزراعة، شئون تنظيم وأما
األرض تشق آلة بينها ومن للحراثة، املتقنة اآلالت واخرتاع السدود، وإقامة األهوار، وردم
وقد أجناسه، وتحسني وتنويعه، النخيل، بزراعة اعتنَوا أنهم كما واحد، آٍن يف البذور وتُلِقي
الزراعة شئون بتنظيم االهتمام عىل الناس تحض التي السومرية األلواح بعض عىل ُعِثر

وأجناسها. أنواعها بتحسني والعناية املزروعات، ووقاية
من املصنوعة اآلثار من اكتُِشف ما عليه فيدل عندهم، والتجارة الصناعة رقي وأما
والحراثة، الزراعة آالت املعادن هذه من صنعوا فقد والربونز، والفضة والذهب النحاس
واسعة تجارية عالقات للسومريني كان وقد والقتال، الحرب وُعدد والزينة، املنازل وأدوات
وآسيا أفريقيا وشمال والجزيرة الشام يف والخارجي العربي العالم سائر سكان مع

والهند. فارس وبالد غرى الصُّ
يف ُعِثر ما عليه فيدل الجيوش، وتعبئة القتال وصناعة الحرب فنون يف تفوُّقهم وأما
والرتوس، والِخَوذ والسيوف والرماح والدروع، والخناجر امُلتقنة القتال آالت من مدنهم
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وتنظيم باألسلحة، تتعلَّق قديمة جد معلومات عن «لكش» مدينة يف التنقيبات كشفت وقد
القتال. وعربات والفر، الكر وحركات الجيوش، حركات

طبقات: إىل عندهم املجتمع تقسيم يف ذلك فيتجىل االجتماعية، الحياة يف تقدُّمهم ا وأمَّ
السياسة. ورجال الدولة، وقادة الدين، ورجال الكهنة، طبقة أعالها:

األطيان. وأصحاب األرض، ك وُمالَّ األحرار، وعظماء املوظفني، كبار طبقة وثانيها:
والعبيد. حني، والفالَّ الصنَّاع، طبقة وثالثها:

ع ُمرشِّ أول ويُعدُّ والقانونية، االجتماعية بإصالحاته مشهوًرا أركاجينا امللك كان وقد
عن الظلم إزالة إىل تهدف العادلة قوانينه كانت وقد عديدة، لقرون حامورابي قبل عادل
والرق، والِفالحة الصناعة أرباب من العامية الطبقات بني العدل ونرش الفقرية، الطبقات
والقادة والكهنة الدين ورجال األطيان وأصحاب األرض ك وُمالَّ املوظفني كباَر وتمنع

الثالثة. الطبقة أموال ابتزاز من الدولة ورجال
ُعِثر التي املدهشة الرخامية التماثيل من عليه أدل فال الجميلة، الفنون م تقدُّ وأما
والِقالع والقصور املعابد وزخرفة الريازة فن يف تقدُّمهم عليه يدل كما مدنهم، يف عليها
ظهرت وقد املعمارية، وبخاصة الهندسة علم يف عظيم جانٍب عىل كانوا وقد فائقة، زخرفًة
َمن أول وهم وِقالعهم، العامة ومرافقها شوارعها وتنظيم مدنهم تخطيط يف ذلك آثار
يف «القباب» صنع طرائَق اخرتعوا َمن أول أنهم كما البناء، يف «العقد» أسلوب استعمل

العمران.
الفنون يف تقدُّمهم مبلغ عىل الوركاء مدينة يف ملوكهم أحد «جلجامش» ملحمة وتدل
املقربة يف ُوِجدت وقد وخطابة، ونثر شعٍر من وأدب وصياغة وحفر، نحٍت من الجميلة
يف أو الرسم، يف سواء البارعة، ونقوشها الفني تفوُّقها يف ثمينة كنوٌز «أور» يف امللكية

التكفيت. يف أو النقش، يف أو الحفر،
برعوا ألنهم لزمانهم؛ بالنسبة مدهشة جد كانت فقد العامة، الثقافية معارفهم وأما
عرش اثني إىل السنة ويقسمون القمري، بالشهر يوقتون وكانوا الفلك، وعلم بالحساب

الستيني. األساس عىل يقوم عندهم التعداد نظام وكان قمريٍّا، شهًرا
املرء، تبهر مدهشة، وجد عريقة، جد حضارة هي السومرية الحضارة أن والحق
قد العرب أن عىل تدل كما التقدم، من الرافدين وادي يف العقل إليه وصل ما عىل وتدل
بعض ويذهب ذلك. عن ستكشف التنقيبات ولعل أعمق، تاريخ العرص ذلك قبل لهم كان
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ويقول وتسبقها.2 القديمة املرصية الحضارَة تفوق الحضارة هذه أن إىل املدققني املؤرخني
الحضارة ص نلخِّ أن ويمكن الحضارة»: «قصة عن القيِّم كتابه يف ديورانت الربوفسور
أوفت أن إىل وحليها الساذج العج خزفها بني التناقض هذا يف موجًزا تلخيًصا السومرية
خشنة، بدايات من مركبًا مزيًجا الحضارة هذه كانت لقد واإلتقان، الجمال يف الغاية عىل
الوقت يف علمنا إليه وصل ما قدر (عىل البالد تلك يف األحيان، بعض يف بارع وإتقان
وأول الري، تنظيم وأول وإمرباطوريات، دول من اإلنسان سه أسَّ ما أول نجد الحارض)
ِلالئْتمان، نظام وأول التجارية، العقود وأول السلع، تقويم يف والفضة للذهب استخدام
والطوفان، الخلق قصص وأول واسع، نطاٍق يف للكتابة استخدام وأول القوانني، كتب وأول
النحت وأول والحيل، التجميل أصباغ وأول والشعر، األدب وأول واملكتبات، املدارس وأول
والتزيني، الرتصيع يف للمعادن استعمال وأول والهياكل، القصور وأول البارز، والنقش
يف مرة ألول تظهر كذلك وهنا القباب، وأول واألقواس العقود أول البناء يف نجد وهنا
وتسلُّط واالستبداد، الرق يظهر واسع؛ نطاٍق يف الحضارة مساوئ بعض املعروف التاريخ
النعم موفورة مهذَّبة متنوعة البالد تلك يف الحياة كانت ولقد االستعمار، وحروب الكهنة،
والنعم الدعة من جديدة حياة تنتج الناس بني الطبيعية الفوارق بدأت وهنا متعددة،
ما بداية كانت البالد تلك ويف الناس، لسائر املتواصل والعمل الكدح من وحياة لألقوياء،

الحرص…3 يحيطها اختالفات من العالم تاريخ يف نشأ
األوج، بلغت عريقة عربية حضارة أول وهي السومرية، الحضارة هي فهذه وبعد،
الدائبة التنقيبات عنها ستكشف أعرق حضارات بواكري الحضارة هذه مثل أن عىل ودلت

كشفها. عىل الحديث العراق يعمل التي

األكادية الدولة (2)

وجاَوروا العراق، يف الرافدين وادي إىل العربية الجزيرة قلب من (األكديون) األكاديون خرج
يف عاشوا وقد فيه، دولتهم وكوَّنوا امليالد، قبل الثالث األلف بداية حوايل يف السومريني

ص١٢٥. الباقي، عبد أحمد ترجمة الرافدين»، «وادي راجع 2

.٤٠ :٢ بدران، محمد األستاذ ترجمة الحضارة، قصة 3
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أخذوا ثم وثقافتهم، وعلمهم حضارتهم منهم واقتبسوا السومريني، جانب إىل أمرهم بادئ
نبغ حني امليالد، قبل الثالث األلف منتصف يف عليهم التغلب من تمكَّنوا حتى يتكتَّلون
يف ع توسَّ ثم كله، العراق د ووحَّ السومرية، الدويالت فقىضعىل رسجون، املصِلح امللك فيهم
اإلنسان؛ حضارة تاريخ يف إمرباطورية أوَل كانت واسعة، إمرباطوريًة ملكه غدا حتى ملكه
عظيمة مدينة وشيَّد الصغرى، وآسيا عيالم، وديار الخصيب، الهالل كافة عىل استوىل فقد

الدولة. يت ُسمِّ وبها «أكد»، اها سمَّ الواسع ملكه عاصمة جعلها
وتعزيز أمتهم شأن رفع سبيل يف ساروا كبار، ملوٌك العظيم «رسجون» امللَك خلف وقد
بلغت حتى الفتح يف رسجون سرية سار الذي سن» «نرام امللوك هؤالء أََجلِّ ومن مكانتها،
يتقلَّص نفوذها وأخذ األكدية، الدولة فتقهقرت مات أن لبث ما ولكنه قربص، إىل جيوشه
العراق، يف والرشقية الشمالية الجبال برابرة من أقوام وهم عليها؛ «الكوتيني» بهجوم
ملوُك ديارهم عىل واستوىل الحضارة، سبيل يف السائرة القوية الفِتيَّة الدولة عىل فقضوا
التي حكمهم مدَة الجهالة مساوئ ت وعمَّ األمن، حبل فاختلَّ الُحفاة؛ ال الُجهَّ الكوتيني
لوال تنطفئ أن السومرية بجذورها األكدية الحضارة شعلة وكادت قرن، من نحًوا دامت
يف جليلة آثاًرا «لكش» لنا خلَّفت وقد حولها، وما «لكش» مدينة يف سومرية دويلة قيام
هذه ملوك أحد كان وقد العامة، واملحالت والقصور املعابد يف جليلة ومآثر السومري، األدب
نماذج الدهر لنا حفظ وقد الجليلة، آلثاره امللوك عظماء من «كودية» امللك وهو الدويلة

«كودية». عهد من السومري األدب من رائعة
جكال»، «أوتو البطل بزعامة عوا تجمَّ األكدية املدن أهل عىل الكوتيني ضغط اشتد وملا
ثار إذ يُطل؛ لم عهده ولكن «وركاء»، مدينة يف جديدة مملكة س وأسَّ الكوتيني، فقىضعىل
من قصرية غري فرتة دامت حاكمة أرسة س فأسَّ «أور»، مدينة حاكم وهو أتباعه، أحُد عليه

الثالثة». «أور بأرسة ُعِرفت الزمن،
عهدها يف بلغوه ِلما األكديني؛ عصور أزهى من الحاكمة األرسة هذه عهد كان وقد
اشتهروا خمسة، األرسة هذه ملوك عدد كان وقد والسيايس، واالجتماعي العلمي التقدم من
قيِّمة، فنية آثاًرا وخلَّفوا الحضارة، سبيل يف والسري الراقي، والعمران املثِمر بالعمل كلهم
تزال ما والتي (الزكورات)، الضخمة املدرجة واملعابد الفخمة، القصور من كثريًا شادوا كما

هذه. أيامنا إىل ماثلًة أطاللها
كانت ما إىل الدولة إعادة يستطيعوا لم فإنهم األرسة، هذه ملوك عظمة من الرغم وعىل

والسلطان. والَوْحدة القوة من قبُل من عليه
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السومريني، إخوانهم مع بالتآلف جديٍّا فكَّروا أنهم بالذكر جدير هو ومما
بالحضارة ُعِرفت خالدة عظيمة حضارًة فكوَّنتا حضارتاهما، وامتزجت الدولتان فاتحدت
للحضارة الجو وهيَّئَت قرنًا، عرشين من نحًوا ازدهاٍر يف ظلَّت وقد السومرية-األكدية،

حضارات. من الرافدين وادي يف بعدها جاء وما العظيمة، البابلية

البابلية الدولة (3)

من زحفوا بالعموريني، يُعَرف العرب من جيٌل امليالد قبل الثالث األلف يف العراَق دخل
نفوذَهم فقدوا حني األكديني أن ويظهر العراق، إىل سوريا يف العربية الجزيرة غربي
بالعموريني؛ استنجدوا دولتهم اضمحالل ورأوا السومريني، مع خالفهم واشتدَّ السيايس،
وُقراه، بمدنه شنعار سهل مخلني الفرات مع سائرين جرارة، بسيول عليهم هؤالء فَقِدم
وطيب موقعها بحسن أعجبتهم لطيفة قرية وكانت بابل، احتلوا امليالد قبل ٢٠٥٠ سنة ويف
عظيمة، مدينًة قصرية فرتة يف ُعدَّت حتى مملكتهم عاصمة وجعلوها بها، فاعتنوا مناخها،
البالد حكم الذي حمورابي امللك سادسهم أعظمهم كان األمالك من نفر بابل عىل وتتابع
احتلوا الذين العياليني وقىضعىل العراق، د فوحَّ امليالد، قبل ١٩٠٥ سنة إىل ١٩٤٨ سنة من
املتوسط، األبيض البحر إىل ووصل والفرات، أرايضآشور عىل استوىل كما السومريني، بالد
بعده من خلف ثم الرافدين، بالد عصور أزهر من عاًما وأربعني ثالثة دام الذي عهده وكان
تنحدر البابلية اإلمرباطورية فأخذت شيَّد، وما به بدأ ما موا يُتمِّ أن يستطيعوا لم ملوٌك
الدولة عىل إيران وجبال العربي الخليج سواحل سكان من الكاشيون ثار حني فقليًال قليًال
واستولوا إليها، الصغرى آسيا سكان من الحثيون تقدَّم كما جزءًا، منها واقتطعوا البابلية،
فسقطت الحثي؛ الغزو أمام الوقوف شمسوديتاثا امللك يستطع ولم منها، آخر جزء عىل

وسلبًا. تخريبًا فيها وأمعنوا الُقساة، الحثيني يد يف بابل
والنهب بالسلب الشمال يف الحثيني انشغال فرصَة الجنوب يف الكاشيون اغتنم وقد
ُحكَّاًما أنفسهم وأقاموا البالد، من وطردوهم بابل، عىل واستولوا عليهم، فأغاروا والتخريب،
أهم من سببًا هؤالء الكاشيني استيالء وكان امليالد. قبل ١٧٥٠ سنة يف البابلية الديار عىل
الذي العاملي مركزها بابل وخرست البالد، يف السيايس واالنحطاط العمراني ر التأخُّ أسباب

عصور. بعد الكلدانيني أيام يف إال تسرتده أن تستطع لم
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وضموها منها، اآلشوريون طردهم أن إىل البالد عىل مسيطرين الكاشيون ظل وقد
اآلشوري، النفوذ من التخلُّص مرات عدة حاولت قد بابل أن من الرغم وعىل مملكتهم، إىل
مدينة سقطت أن إىل لحكمهم خاضعة وظلت اآلشوريني، أيدي من اإلفالت تستطع لم فإنها

نينوى.
به مت تمَّ والحضارة العلم يف رفيًعا ا حدٍّ البابليني عهد يف الرافدين بالد بلغت وقد
وركيزة الدنيا، دول سيدة الديار هذه وغدت قبل، من واألكديون السومريون بدأه ما
حضارة الرافدين بالد يف قبلتهم البابليون وجد فقد وأوروبا؛ وأفريقيا آسيا حضارات
وأنظمة وقوانينها وتجارتها وصناعتها وزراعتها وهندستها وفنها وعلمها عمرانها يف راقية
السومريني من أسالفهم عن يجدوه لم ما عندهم من موا وتمَّ ذلك فأكملوا حكومتها،
أن البابليون استطاع َلَما و«سومر»، «أكد» يف القديمتان الحضارتان ولوال واألكديني،
رأينا كما — قامت دولتهم ألن قرون؛ أربعة خالل حضارتهم يف ق الخالَّ اإلبداع ذلك يُبِدعوا
األلف أوائل حمورابي عهد يف أوجها وبلغت امليالد، قبل الثالث األلف أواسط حوايل —

امليالد. قبل الثاني
وبحث تأليف من كلها، بمظاهره الِعْلم هو حضارتهم يف البابليني آثار أجلَّ وإن

وكتابة. وترجمة وتطور
ابون النقَّ عثر بابل: يف عليها ُعِثَر العالم يف مكتبة أقدم وصف يف زيدان جرجي يقول
ستني من أكثر منذ بابل ملوك بأسماء قائمة فيها مسمارية كتابة عليها بابلية قرميدة عىل
اسمه ملك امللوك أولئك جملة ويف املبارك، البلد ذلك يف التمدُّن ِقدم عىل ذلك ويدل قرنًا،
من «الوركاء» يف مكتبة أنشأ العمارة، يف راغبًا والعلماء، للعلم ُمحبٍّا وكان «رشجينا»،
قديِمها الكتب جمع يف خاصته من رجال إىل وعهد الكتب، مدينة اها سمَّ العراق أعمال
األقطار سائر من بالعلماء واستعان التعليق، أو بالرتجمة بعضها وا يفرسِّ وأن وحديثها،
كما والتعليق، بالرشح آخرون واشتغل علومهم، وتدوين لسانهم إىل اآلخرين علوم لينقلوا
أنورشوان وكرسى امليالد، قبل الثالث القرن يف باإلسكندرية فيالدلفوس بطليموس فعل
القرن يف بغداد يف واملأمون الرشيد فعل وكما للميالد، الخامس القرن يف جنديسابور يف

للهجرة. والثالث الثاني
القراميد وهي الطني، عىل نقًشا املسماري بالحرف العلوم هذه «رشجينا» دوَّن وقد
والرشعية والفلكية اللغوية بالكتب مملوءة هذه «وركاء» مكتبة فكانت املعروفة، اآلشورية
وُحِفظت آشوري، أمري من بأمر قرنًا عرش بخمسة إنشائها بعد نُِسخت ثم وغريها، واألدبية
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املكتبة هذه بقايا عىل باألمس ابون النقَّ وعثر اليوم، املكاتب تُحَفظ كما بها خاصة دار يف
4… الغاية هذه إىل هناك فهي لندن، يف الربيطاني املتحف إىل ونقلوها النهرين، بني

والعلماء امللوك بها اهتم العالم، يف كتب دار بل مكتبة أول هذه «وركاء» فمكتبة
قرائح مباحث إليها ونقلوا العقيل، بحثهم وخري العلمي، تراثهم بنتائج فزوَّدوها البابليون،
خصوصية كتب دور العمومية الدار هذه جانب إىل كان قد أنه يف ريب وال القديم، العاَلم
إن نقول أن إذن عجب وال وأمراؤها، وأغنياؤها ومؤلِّفوها وكتَّابها الدولة علماء جمعها

مدهًشا. ازدهاًرا البابليني أيام يف ازدهرت قد والترشيع والعلم األدب بحوث
من الديني، األدب من رائعة آثاًرا لنا وخلَّفوا كبري، بسهٍم فيه رضبوا فقد األدب، أما
عن اليونان إىل انتقل الذي الحيوان، ألسنة عىل املنظوم الوعظي الَقصص ومن ونثر، شعٍر
الشعري الَقصص ومن اليونانية، البيئة يف عاش الذي الرشقي األسري ذلك أيسوب؛ طريق

جلجامش». «ملحمة يف مظاهره بأروع يتجىلَّ الذي املرسحي
برعوا وقد األولني، وِسرَي التاريخ» «علم منها كثرية؛ أشياء فيه أبدعوا فقد العلم، وأما
العاَلم، ن وتكوُّ الخليقة بدء من األوىل اإلنسانية تاريخ من كثريًا وعرفوا العلم، هذا يف
يف عاَرصوهم أو سبقوهم ن ممَّ وأحوالهم واألقوام، واملدن والشعوب األمم من كثري وأحوال
ورصف نحٍو من لغتهم سنون بدراسة اهتموا فقد اللغة»، «علم ومنها األرض؛ بقاع شتى
من كثري معرفة إىل فيه لوا توصَّ فقد الطب»، «علم ومنها ذلك؛ إىل وما وبيان وَعُروض
واألطعمة املفيدة الصحية واألطعمة والعقاقري واألدوية النباتات ومعرفة ومداواتها، العلل
يجب وما األطباء، ورشائط الطب آداب من كثريًا حمورابي رشيعة نت تضمَّ وقد الضارة،
واعرتف باهًرا، ًما تقدُّ وتقدَّم أيديهم عىل ازدهر فقد الفلك»، «علم ومنها وعليهم؛ للمرىض
نظرياته، من كثري معرفة يف الفضل أصحاب وبأنهم فيه، والتقدم العلم بهذا لهم اليونان
الثابتة، النجوم عرفوا الذين فهم فيه، وبحوثهم مكتشفاتهم بفضل تتمتع اإلنسانية تزال وال
مواضع وحددوا سريها، طرائق وبنوا واملخططات، الخرائط لها ورسموا املتحركة، والنجوم
الشمسية الدورة بني الفرق وأدركوا عرش، االثني األبراج وعرفوا الكواكب، وأمكنة الفلك،
والساعة ساعة، عرشة اثنتي إىل واليوم أسابيع، أربعة إىل الشهر موا وقسَّ القمرية، والسنة

دقيقة. ستني إىل

.١٢ :١ زيدان، لجرجي العربية، اللغة آداب تاريخ 4
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من إليه وصلوا ما عىل تدل سامية جد رفيعة درجة فيه بلغوا فقد الترشيع، وأما
قانون هو ذلك عىل دليل وأوضح الترشيع؛ يف وسموٍّ العقل، يف وتنظيم الثقافة يف سعة
الرفيع، القانوَن هذا أبدع الذي العربي العقل ذلك أمام ليُدهش اإلنسان وإن حمورابي،5
امليالد، قبل الثالث القرن يف عصورهم أزهى يف ِصيَغت التي الرومان بقوانني ُقوِرن إذا الذي
السحيق الزمن من الرغم عىل السطحية، الرومانية القوانني وبني بينه الشاسع الفرق تبنيَّ

امليالد.6 قبل والعرشين الحادي القرن وهو حمورابي، قانون مواد فيه ِصيغت الذي

اآلشورية الدولة (4)

العربية، الجزيرة قلب من امليالد، قبل الثالث األلف يف الرافدين وادي إىل اآلشوريون قِدَم
ألنفسهم واتخذوا «الهضيم»، نهر شمايل دجلة نهر جانبَي عىل الواقعة املنطقة واستوطنوا
باسم اليوم معروفة وهي الضخمة، بالحجارة وبنوها «آشور»، إلههم باسم وها سمَّ مدينًة

و«نينوى». «كالح» وأشهرها والقالع، املدن من عدًدا حولها شادوا وقد «رشقاط»،
قسمني: إىل تاريخهم وينقسم

اإلمرباطورية. لتأسيس تاريخهم سبق الذي العهد هو األول:
اإلمرباطوري. العهد هو والثاني:

يستطيعون قوية عسكرية تهيئة أنفسهم يهيِّئون أخذوا بأنهم فيمتاز األول، العهد أما
الذين وامليتانيني شماليهم، يف يقطنون كانوا الذين «الحثيني» خصومهم عىل التغلب بها
وقد رشقيهم، يف يسكنون كانوا الذين و«العموريني» و«األكدين» غربيهم، يف يقطنون كانوا
صفوفهم، نظَّم الذي نرصاألول» «شلم أشهرهم األمراء، من جمهرة العهد هذا يف منهم نبغ
يستويل أن واستطاع قويٍّا، شعبًا شعبه فجعل كثرية؛ فوائد السومرية الحضارة من وأفاد
ب لقَّ حتى األكديني عىل يتغلَّب أن استطاع كما السومريني، أمالك من حولها وما بابل عىل

اللوفر متحف يف محفوظة النقش، جميلة مسلة عىل ماة «٢٨٥» من ن املكوَّ العظيم القانون هذا ُكِتب 5

بباريس.
الهالل مجلة ويف ٢٥٢؛ :٢ الحضارة»، «قصة كتاب يف حمورابي قانون عن املعلومات تفاصيل انظر 6
زيدان، لجرجي اإلسالم قبل العرب وتاريخ زيدان؛ لجرجي العربية اللغة آداب وتاريخ عرش؛ الثالث املجلد

.١١١ :١
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عهده يف الدولة بلغت وقد األول»، بيالرس «تكالت امللك خلفه ثم وأكد». سومر «ملك نفسه
حتى مات أن عتم ما ولكن اإلمرباطوري، للعهد والتمهيد والرقي، القوة يف ساميًا مبلًغا
خصومها واستطاع الدولة، إىل االنحالل ودبَّ الفتح، حمالت فت وتوقَّ ضعفاء، ملوٌك خلفه
الذي الثالث» نرص «شلم امللك ظهر أن إىل أجزائها، بعض عىل يستولوا أن «اآلراميني» من
الغربية، آسيا كل يف امُلطاع اآلِمر جعلته قة ُموفَّ حمالت بعدة فقام األول، َسِميِّه عهد جدَّد
املسلة يف فتوحاته ن دوَّ وقد املتوسط، األبيض البحر حتى أرمينية حتى فارس حدود من
ل سجَّ وقد «نمرود»، مدينة باسم اليوَم املعروفة «كالح» عاصمته يف نصبها التي الخالدة
«تكالت امللك خلفه ثم الجزية. منهم وأخذ أخضعهم، الذين امللوك أسماء املسلة هذه عىل
يف الدولة لت توصَّ وقد ًقا، موفَّ وفاتًحا قويٍّا محاربًا األول؛ كَسِميِّه وكان الثالث»، بيالرس
الهالل أجزاء وسائر وفلسطني دمشق إىل فتوحه وبلغت املجد، درجات أسمى إىل عهده

القديم. املتمدِّن العالم من وغريهما واملرشق الخصيب
أي «شريوكني»؛ بلقب املعروف الثاني» «رسجون امللك بعهد فيبدأ الثاني، العهد وأما
سبعة فيه وظل امليالد، قبل الثامن القرن أواخر يف الدولة عرَش ارتقى وقد الصالح، امللك
عىل استوىل كما كليٍّا، إخضاًعا بابل بالد فيها أخضع امليالد) قبل ٧٢٢–٧٠٥) عاًما عرش

السامرة. مدينة عاصمتها عىل واستوىل فلسطني، يف إرسائيل مملكة
انتقل ثم له، عاصمة «آشور» مدينة فاتخذ واحدة؛ عاصمة يف «رسجون» يستقر ولم
امللك مدينة أْي شريوكني» «دور اها سمَّ جديدة مدينة بنى ثم «نينوى»، إىل ثم «كالح» إىل
وجعل ياردة، ألفا ضلعه مربع شكل عىل بنائها يف تفنَّن وقد نينوى، مدينة شمايل الصالح
كل كربى، أبواب ثمانية لها وجعل والخمسني، املائة عىل تُِنيف عالية أبراج ذا سوًرا لها
مجنَّحة ثريان بصور األبواب جوانب وزيَّن اآلشورية، اآللهة أسماء من اسًما يحمل باب
الفخم قرصه وسطها يف وشيَّد واسعة، مستقيمة مدينته شوارع وجعل رءوسبرشية، ذات
بذلك يتمتع لم ولكنه «زقوره»، مدرج ورصح صغرية، معابد ثالثة وبجواره العظيم،
عاقًال، صارًما عسكريٍّا فتًى وكان «سنحاريب»، ابنه فخلفه سنتني، بعد اغتيل إذ طويًال؛
الذين الدين لرجال إرضاءً القديمة العاصمة «نينوى» إىل عودته هو به قام عمل وأول
شئون وينظم أموره، يرتِّب أخذ حتى نينوى يف استقر وما عنهم، النتقاله أبيه عىل نقموا
الجليلة النقوشوالتماثيل من بكثري زيَّنه ضخًما قًرصا لنفسه ويبني املدينة، ويعمر الدولة،
جعلت التي العامة األمكنة من كثريًا شاد كما شريوكني»، «دور أبيه مدينة من نقلها التي
بقيام ُفوِجئ إذ طويًال؛ والسكينة باألمن يتمتع لم ولكنه عهده، يف الدنيا مدن زينة عاصمته
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واحتل ملحاَربته، سنحاريب فخرج بابل، يف الثورة وإعالن عليه بالدان» «مردوخ الثائر
الفتن عىل قىض ثم عليه، قىض حتى األهوار إقليم إىل التجأ الذي مردوخ والَحق بابل،
وِفَلْسطني، وسوريا، وفينيقية، قليقية، بالد يف لسلطانه الخاضعة األقاليم يف قامت التي
ويهودا بابل حرب يف وبخاصة الحربية، أعماله يف والقسوة العنف شديد سنحاريب وكان

شديًدا. ظلًما منه البلدين هذين أهل القى فقد بفلسطني،
واللطف الحكمة طريقة فاتبع حكيًما، سياسيٍّا وكان «أرسحدون» ابنه خلفه هلك وملا
األوضاع استقرت حتى حسنًا، عمرانيٍّا تنظيًما البالد ونظَّم بابل، بناء وأعاد والسياسة،
يف تنافسه التي مرص ديار وفتح ملكه، توسيع يف يفكِّر جعله استقراًرا عهده يف العامة
أعلنت التي صيدا عىل بطريقه ومرَّ عليها، االستيالء يريد فسار وفلسطني، وسوريا فينيقية
حملته يف يُوفَّق لم ولكنه امليالد، قبل ٦٧٤ سنة مرصيف نحو سار ثم رها، فدمَّ عليه ثورتها
وسار وجيشه، نفسه يهيئ سنوات ثالث وظل أكرب، لحمالت نفسه يهيِّئ وأخذ فرجع هذه؛
وألحق «منفيس»، عاصمتها عىل واستوىل أرضمرص، فدخل امليالد، قبل ٦٧١ سنة يف إليها

اآلشورية. باإلمرباطورية املرصية الدولَة
وأخمد اإلمرباطورية، أقدام وطَّد الذي العظيم بانيبال» «آشور ابنه خلفه مات وملا
بالدهم، بعض يف نفوذه قلَّ أن بعد سلطته إىل بالدهم جميع وأعاد املرصيني، ثورات
الجنوب، يف و«األقرص» «طيبة» مدينتَْي واحتل النيل، أعايل إىل الدلتا مرصمن عىل واستوىل
مرص يف أقام أن بعد بالده إىل ورحل الشمالية، مرص إىل رجع ثم كثرية، غنائم وغنم
أنحاء يف تقوم كانت التي العديدة والثورات الضخم الجيش هذا تكاليف ولكن كبريًا، جيًشا
يف «املاديني» لحمالت وكان تتقلَّص، الدولة فأخذت مركزه؛ أضعفت الواسعة اإلمرباطورية

وانكسارها. اإلمرباطورية ضعضعة يف قوي أثر الغرب يف و«الكلدانيني» الرشق،
عىل يستويل أن امليالد قبل ٦١٢ سنة يف يوالرس» «بنو الكلدانيني ملك استطاع وقد

الُعظمى. اآلشورية اإلمرباطورية ويقيضعىل نينوى،
اللواتي السابقات أخواتها عن تقل ال جليلة حضارة ورائهم من خلَّفوا اآلشوريني إن
يف قوي أثر بانيبال» «آشور وبخاصة الدولة هذه مللوك كان وقد الرافدين، وادي يف ُقْمَن
يف جمع وقد واملعرفة، األدب حب من به يتمتع كان ملا العرفان؛ وإحياء العلم روح نرش
١٨٥٣م سنة يف ابون النقَّ عثر وقد املختلفة، العلمية والكتب األدبية، اآلثار من كثريًا قرصه
والوثائق بالسجالت اململوءة كتبه خزانة عىل نينوى يف شيَّده الذي الفخم قرصه حضائر يف
كما اآلالف، عرشات عددها يبلغ والتي الطني، رقم عىل املدوَّنة واألدبية العلمية والبحوث
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والحيل والتجميل الزينة وأواني الرائعة، الفنية والتماثيل املنحوتات من كثري عىل عثروا
الحضارة قصة كتابه يف عقده الذي النفيس الفصل يف ديورانت الربوفسور قال البديعة.
فقد مكتباتها؛ هو الحضارة تاريخ يف آشور ِذكر يُخلِّد ما أهم بانيبال: آشور مكتبة عن
ومفهرسة، مصنَّفة الطني من لوحة ألف ثالثني عىل تحتوي بانيبال آشور مكتبة كانت
العبارة تلك منها كثري عىل وكان عليها، بها االستدالل يسهل رقعة منها واحدة كل وعىل
ينقل َمن كلِّ عىل … وبليت آشور غضُب «َفْليحلَّ الخاصة: امللك شارات من كانت التي
هذه من وكثري األرض.» ظهر عىل من أبنائه واسم اسمه َوْليَْمُحوا … مكانه من اللوح هذا
يوم. كل يف الحفر أعمال وتكشف تاريخها، ْ يُبنيَّ لم منها أقدم أخرى من منسوخة األلواح
النسيان عليها يَُجرَّ أن البابلية اآلداب ليمنع مكتبًة أنشأ أنه بانيبال آشور أعلن وقد
معظمها أما منها، قليًال عدًدا تتجاوز ال أدبًا اآلن ى تُسمَّ أن يصح التي األلواح ولكن ذيله،
ووصفات باملستقبل، والتنبُّؤ والطِّرَية والفأل التنجيم بها يُقَصد وأرصاد رسمية ت فسجالَّ
األلواح هذه وأقل واآللهة. امللوك وأنساب وصلوات، وترانيم سحرية، وُرقى وتقارير طبية،
اعرتاف وهو واملعرفة، الكتب بحب بانيبال آشور فيهما يعرتف لوحان امللل إىل مدعاًة
«أنا إرصاًرا: عليه ويعرب االعرتاف، هذا فيهما يكرر أن والغريب مواطنيه، أعني يف به يزري
كيف وعرفت األلواح، كتابة فنون جميع فهم إىل ووصلت نابو، حكمة فهمت بانيبال، آشور
اآللهة حكيم مردوخ وحباني … أِعنَّتها وأمسك والعربات، الخيل وأركب القوس، أرضب
نظريَ ال الذي والبأس والقوة الرجولة ورشجال إثورت يل ووهب منه، هديًة والفهم بالعلم
األرض بناء يف وقرأت خفية، أرسار من كله املكتبة فن يف وما الحكم، آداب صنعة وعرفت له،
السموات ورشحت والنُّذُر، البشائر وراقبت الَكتَبة، اجتماعات وشهدت وتدبَّرته، والسماء
وهلة. ألول تتضح ال التي دة املعقَّ والقسمة الرضب عمليات وسمعت العلماء، الكهنة مع
السومرية، باللغة املدوَّنة الغامضة الجميلة الكتابات أكرِّر أن رسوري أسباب من وكان
سمة وتلك السهم، وأطلقت األمهار، وامتطيت قراءتها، تصعب التي األكدية والكتابات
املركبات كسائق باألعنَّة وأمسكت … قصرية رماح كأنها املرتجفة الحراب ورميت املحارب،
يعرفها التي العلوم وعرفت الرائد، يفعل كما وبحنانه، الغاب دروع ناسجي ووجهت …
يتفق ما نفسه الوقت يف وتعلَّمت نضجهم، وقت يحني حينما أصنافهم اختالف عىل الَكتَبة

7«… امللكية طرائقي يف ورست والسيادة، السيطرة مع

.٢٨٤ :٢ بدران، ترجمة الحضارة، قصة 7
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وإحياء العلم مسلك سلكوا الذين آشور ملوك من وحده بانيبال آشور يكن ولم
العلماء، قرَّبوا وقد الفضائل، وحب املعرفة أهل من الدولة هذه ملوك أكثر كان بل الفنون،
والفنون، واآلداب والسياسة الدين علوم يف البابليون سنَّه الذي الصالح النهج عىل وساروا

والرتجمة. والنَّْسخ والترشيع
علمية أشغاًال اشتغلوا إنهم بل علمي، أثر من اآلشوريون خلَّفه ما وحده هذا وليس

اآلتية: بالنقاط ذلك إجمال ويمكننا حضارتهم، ميَّزت

الطينية الرقم لنا حفظت وقد ونباتاته، وعقاقريه الطب بعلم شديدة عناية اعتنَوا (١)
هذا عملهم كان وقد العالج، يف وتجاربهم الباب، هذا يف بحوثهم من كثريًا خلَّفوها التي
بحوثهم من الفوائد أجلَّ والرومان اليونان أفاد وقد الطبيعي، التاريخ لعلم الصالحة البدايَة

هذه.
رب هو أعظم إله بوجود يعرفون كانوا فقد الالهوت، علم يف عميقة بحوثًا بحثوا (٢)
واإلمكانيات القوة يف يتسلسلون دونه من آلهة خلق قد سبحانه وأنه واألرضني، السموات
اآللهة لهؤالء وأن إله8 ألف وستني خمسة امليالد قبل التاسع القرن يف عددهم بلغ حتى
انتقلت وقد وسياسته، نظامه له ا خاصٍّ مجمًعا ويكوِّنون يتناسلون، وأنهم وتواريخ، أنسابًا
عقائدهم، عليها فبنوا والرومان، اليونان إىل وامليثولوجية الالهوتية املعلومات هذه أكثر
ال الذين اآلشوريني اآللهة وبني املتعددين اليونانيني اآللهة بني قوية الصلة أن يف شك وال

يُحصون.9 يكادون
إخوانهم بذلك ضارعوا وقد والترشيع، والفلك الهندسة علوم يف ا خاصٍّ تفوًُّقا تفوَّقوا (٣)
التأليف من أكثروا قد فإنهم البابليني إبداع العلوم هذه يف يُبدعوا لم وإن وهم البابليني،

بحوثها. بعض موا وتمَّ فيها،
املكتبات، وتأسيس لها، الخزائن وجعل الكتب، من باإلكثار البابليني بذُّوا ولقد (٤)
وبحفظها، باملكتبات الخاصة القوانني وتنظيم للكتب، الفهارس ووضع العلم، دور وإنشاء

املطاَلعة. عىل واملتعلمني الكتب، وضع عىل العلماء وتشجيع مراجعتها، وتسهيل

.٢١٣ :٢ الحضارة، قصة انظر 8
.Groiset-Littérature grepue, 87–118 كتاب: 9
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فقد والبابليني، السوريني علماء من قبلهم من آثار بنسخ شديًدا اهتماًما اهتموا (٥)
إىل العلمية البعوث يبعث كان فإنه االهتمام، هذا يف بحمورابي شبيًها بانيبال آشور كان

ويرتجمونها. الكتب له ينسخون الخارجي والعالم اإلمرباطورية أقايص

الكلدانية الدولة (5)

ملك يد عىل كانت امليالد قبل ٦١٢ سنة يف اآلشورية نهاية أن السابق الفصل يف رأينا
وقىض دولتهم، َضْعف فانتهز اآلشوريون ه والَّ الذي الكلداني بوالرس» «بنو الكلدانيني

الكلدانية. الدولة س وأسَّ عليها
امللوك من عدد فيه نبغ قرن، نحو الرافدين وادي يف الكلدانية األرسة حكم ظل وقد

و«نابونائيد». نرص»، «نابوخذ وابنه «نابوالرص»، أجلهم الِعظام،
سوا وأسَّ الرافدين، وادي رشقي إىل اتجهوا الذين العرب اآلراميني من هم والكلدانيون
كان وقد نسبتهم، وإليها «كلدة» سموها الرافدين وادي من الجنوبي الجزء يف مدينة لهم
أن اآلشوريون اضطر حتى يقوى نفوذهم وظل امليالد، قبل الثاني األلف أواسط يف ذلك
كما الكلدانية الدولة س وأسَّ دولتهم، عىل قىض أن يلبث فلم عليهم، الكلداني امللك يولُّوا

سلف.
الشمالية سوريا غزو فحاولوا اآلشورية، الدولة سقوط املرصيون الفراعنة اغتنم وقد
والتحم نرص»، «نابوخذ ابنه برئاسة قوية حملة ز جهَّ «نابوبوالرص» أن إال والجنوبية،
وهكذا الفرعوني، الجيش وانكرس «جرابلس»، قرقميش عند والكلداني الفرعوني الجيشان
نرص نابوخد امللك واحتل بجزأَيْها، وسوريا الرافدين بالد عىل نافذًا الكلدانيني سلطان ظل
أرسى وساقهم أهلها وسبى ملكها، وأرس وتخريبًا، قتًال أهلها يف وأمعن أورشليم، مدينة
سنة. وأربعني ثالثة العزة ثياب يف ترفل عهده يف الكلدانية الدولة وظلت بابل، إىل اء أِرقَّ

امللك، إدارة يف وتداخلوا الدين، رجال عليه استوىل ضعيًفا؛ وكان ابنه، خلفه هلك فلما
األمور، بزمام لإلمساك ق يُوفَّ لم ولكنه ملًكا، «نابونائيد» أحدهم يجعلوا أن واستطاعوا
يف قورش ملكها بزعامة عليها فأغاروا بضعضعتها؛ الُفرس وأحسَّ الدولة، فتضعضعت
الرافدين، بالد يف العرب حكم انتهى وبسقوطها الدولة، وسقطت امليالد، قبل ٥٣٨ سنة
العربية الدولة ظهور إىل فيها يتحكَّمون ظلوا الذين اآلريني إىل والسيادة السلطة وانتقلت

اإلسالم. ظل يف الكربى
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يف سابقاتها آثار من أقل تكن فلم والعلم، الحضارة ميادين يف العظيمة الدولة هذه آثار أما
والرياضيات والتنجيم بالفلك شديدة عناية أصحاَب الكلدانيون كان فلقد الرافدين، وادي
القديمة، البابلية بالحضارة انتفعوا وقد واإللهيات، والطبيعيات والزراعة والطب والهندسة
تثقيف يف ا جدٍّ قوي أثر هؤالء للكلدانيني كان وقد الخاصة، بحوثهم من كثريًا إليها وأضافوا
كثريًا منهم أفادوا وقد قوية، جد كانت بهم ِصالتهم فإن اإلسالم، قبل الجزيرة قلب عرب
قصة من ذلك عىل أدلَّ وال واإللهيات، والطبيعيات والطب والنجوم األنواء يف معلوماتهم من
القرآن ذكرها والتي الكلدانيني، هؤالء من كانا اللذين وأبيه — السالم عليه — إبراهيم

لة.10 مفصَّ الكريم
هاتيك أهل لغات يف تأثريها الرافدين وادي حضارة عىل الخالدة الكلدانيني آثار ومن
وطبعته الوادي، ذلك يف منترشة كانت التي اللغات يف الكلدانية اللغة أثَّرت فقد األقاليم،
وغدت جميًعا، اللغات تلك عىل تغلَّبت إنها بل واألدبي، والبياني والرصيف النحوي بطابعها؛
والرسيف مرص، وبعضديار سيناء جزيرة وشبه وفينيقية وسوريا الوادي يف التخاطب لغَة
باستعماالتها، َمِرنة تعبرياتها، يف سهلة مفرداتها، يف غنية لغة كانت الكلدانية هذه أن ذلك

قواعدها.11 يف منطقية ورصفها، نحوها يف منيعة ونثر، شعر من آدابها يف غنية

الفينيقية الدولة (6)

إىل وانساحوا العربية، الجزيرة قلب تركوا الذين واآلراميني الكنعانيني من هم الفينيقيون
يقطنون ًال ُرحَّ قبائل وكانوا بقليل، ذلك قبل أو امليالد قبل الثالث األلف فجر يف الشام بالد
القرن يف لهم سوا أسَّ الديار تلك يف أقدامهم توطَّدت وملا الشام، ديار يف الخصبة السهول
يف صور مدينة الكنعانيون فبنى حضارة، ذات عريقة دولًة امليالد قبل والعرشين الخامس
والعرشين الرابع القرن يف جبيل مدينة اآلراميون وبنى امليالد، قبل والعرشين الثالث القرن

ق.م. والعرشين الثاني القرن يف (برييت) بريوت مدينة بنوا كما امليالد، قبل
ويف جنوبًا، الدامور نهر إىل طوروسشماًال جبال حدود من تبدأ دولتهم حدود وكانت
دولة وكوَّنا واآلراميني، الكنعانيني من الشعبان اتحد الثاني األلف من األول القرن أوائل

جنوبيها. إىل سوريا شمايل من املمتدة العظمى الفينيقية الدولة هي واحدة

بعدها. وما ٧٤ آية األنعام، سورة يف لة مفصَّ انظرها 10
ص١١. البكري، حمدي ومحمد كامل، مراد للدكتورين: الرسياني األدب تاريخ يف 11
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عن مستقلة مملكة ن تكوِّ مدينة وكل مدن، عدة من مؤلَّفة الدولة هذه كانت وقد
مدينة ومملكة جبيل، مدينة ومملكة أرواد، جزيرة مملكة املمالك هذه وأجلُّ األخرى،
عراٍك يف وصيدا صور مملكتا وكانت صور، مدينة ومملكة صيدا، مدينة ومملكة بريوت،

السيادة. عىل قوي وتناُفس دائم،
بعض يف إال استبداديٍّا مطلًقا حكًما األهلني تحكم قوتها أيام يف صيدا حكومة وكانت
حكومة كانت كما للنوَّاب، واآلخر للشيوخ، أحدهما بمجلَسنْي؛ تتقيد كانت فإنها الفرتات؛
الشعب، أغنياء من مؤلَّفة عامة بمجالس تقيَّدت ثم مستبدة، حكومة أمرها أول يف صور
خالل جمهورية كانت أنها بعضاملؤرخني ويذكر والقضاء، الدين رجال بمشورة ومرتبطة

يثبتها. ما يُكتََشف أن إىل واضحة غري األمور هذه وستظل الزمن، من فرتة
قبل العارش القرن حوايل يف كان الذي «حريام»، امللك الدولة هذه ملوك أشهر ومن
وقد قرطاجة، بطل وهانيبال — السالم عليه — الحكيم سليمان للنبي حليًفا وكان امليالد،
بأوروبا وتجاراتهم سفنهم طريق عن واتصلوا البحر، يف عظيم سلطان الدولة لهذه كان

وآسيا. وأفريقيا
اتصلوا كما تجاراتهم، إليها وحملوا فرنسة، يف الغال ببالد اتصلوا فقد أوروبا، يف أما
وأقريطش كقربص املتوسط، األبيض البحر جزائر من وكثري واليونان، وإسبانية بإيطالية
وممثِّليَّات، وأسواق ومتاجر مستعمرات البالد هذه موانئ يف لهم وكان ورودوس، وصقلية
تونس، إىل فساروا عنها، أقَصْوهم املرصيني ولكن بمرص، اتصلوا فقد أفريقيا يف وأما
وجبيل، وصيدا صور مدائن ضارعت التي قرطاجة مدينة هي عظيمة مدينة فيها سوا وأسَّ
أوروبا أسواق عىل السيطرة ويف املتوسط، األبيض البحر تجارة يف ا هامٍّ دوًرا ولعبت

وأفريقيا.
لتجاراتهم، مراكَز واتخذوها الصغرى، آسيا موانئ أكثر عىل استولوا فقد آسيا، يف وأما
الصغرى آسيا بمنتجات واستبدلوها أفريقيا، وشمال الشام بالد منتجات إليها ونقلوا
اليونان، عليهم تَغلَّب أن إىل كذلك ظلوا وقد البيتية، واألوائل املنسوجات من وموانيها،

عليهم. التجاري أسطولهم ق وتفوَّ
مشتهرة مملكتهم وكانت والسلطان، الرُِّقي يف وافر بسهٍم الفينيقيون رضب لقد
واجتاز األسود، والبحر املتوسط األبيض البحر يف السواحل ومعرفة البحر، وعلم باملالحة
جنوبي «القصدير» جزر إىل وصلوا األطليسحتى املحيط يف وصعدوا طارق، جبل حوها مالَّ
املستعمرات سوا وأسَّ طارق، جبل مضيق إىل األحمر البحر من أفريقيا حوايل وكانوا إنكلرته،
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امللون، الشفاف الزجاج وبخاصة الصناعات، يف وبرعوا وطئوها، التي املراكز يف العديدة
باألرجوان. املصبوغة امللوَّنة الجميلة واألنسجة

مدينة شمايل الدجى مصب من املمتد السوري، الساحل عىل ممتدة بالدهم وكانت
و«صيدا» الشمرة» «رأس أوغاريت مدنهم وأصل عكا. مدينة جنوبي إىل العظيمة أوغاريت

و«عكا». وبريوت و«جبيل» و«طرابلس» و«أرواد» و«جبيل» و«صور»
والصناعة واآلداب العلوم يف والتفوق املعرفة من عظيم جانب عىل مملكتهم وكانت
الهجائية، الحروف ووضعوا عظيم، بسهٍم فيها رضبوا فقد واآلداب العلوم أما والتجارة؛
باملئات، تُعدُّ واملرصيني البابليني عند كانت أن بعد حرًفا وعرشين اثنني إىل واخترصوها
وأما وآسيا؛ أوروبا دول وسائر اليونان عنهم فأخذها القديم، املتمدن العالم يف ذلك ونرشوا
والنجارة، والِحدادة، البحرية، التجارة فنون وبخاصة أتقنوهما، فقد والفنون الصنائع
جابوا ضخًما تجاريٍّا أسطوًال سوا يؤسِّ أن واستطاعوا واألساطيل، السفن نجارة وبخاصة
واملحيط والصني، الهند موانئ وأقىص أوروبا، شمال إىل سفنهم ووصلت البحار، به
«الخرائط وال «البوصلة» يعرفون يكونوا لم أنهم من الرغم وعىل البلطيق، وبحر األطليس،
الفلك علَمي يف لرباعتهم والكواكب بالنجوم أسفارهم يف يهتدون كانوا فإنهم الجغرافية»،

والنجوم.
يف تجري التي األثرية والتنقيبات الحفائر زالت وال بالتعدين، الفينيقيون برع وقد
بها يستخرجون بحفريات يقومون كانوا أنهم تثبت واللبنانية، السورية الجمهوريتني
التي املتوسط األبيض البحر جزائر ويف بالدهم يف والنحاس والحديد والفضة الذهب

ممثليات. فيها لهم أقاموا أو عليها، سيطروا
والصناعة والحضارة العلم نقلهم يف هي اإلنسانية الحضارة عىل الفينيقيني آثار وأجلُّ
وعمل والتعدين، والصباغة النسيج صناعات نقلوا الذين فهم الغرب؛ إىل الرشق من الراقية
الحضارية الدوحة حضارة بذرة ذلك وكان أوروبا، إىل ديارهم من امللون والفخار الزجاج،

أوروبا. يف األوىل
تقدُّم عن الشمرة رأس عند الالذقية قرب ديارهم يف «أوغاريت» حفريات كشفت وقد
عرش الرابع القرن إىل عهدها يرجع التي األبجدية وعن البناء، وفنون الهندسة يف فائق
(بيبلوس) جبيل حفريات كشفت كما مسمارية، بحروف فينيقية أبجدية وهي امليالد، قبل
الصخر يف املحفورة برساديبها امللكية املقربة عن الفينيقية، املدن أقدم عن بريوت شمايل
بحروف كتابة جوانبه عىل نُِقشت «حريام»، امللك ناووس عىل فيها ُعِثر وقد رائًعا، حفًرا
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كشفت كما عظيم، تمثييل مرسح عىل املدينة يف ُعثر كما ١٢٥٠ق.م، عام إىل ترجع فينيقية
وأنها نة، محصَّ مدينة امليالد قبل الثالث األلف منذ مدينة كانت أنها عن (تري) حفرياتصور
ِصالت ذات كانت وأنها التجاري، الساحل وثانيهما نة، املحصَّ الجزيرة أحدهما قسمان؛
١١٠٠ق.م، سنة حوايل كان عصورها أزهر وأن الفرعونية، مرص مع متينة عريقة تجارية
سنة حوايل قرطاجة مدينة ست وأسَّ أفريقيا، شمال إىل ا» «إليسَّ امللكة هاجرت منها وأن
وكشفت أعقابهم. عىل فردَّتهم عليهم القضاء والبابليون اآلشوريون حاول وقد ٨٠٠ق.م،
فتحوها اآلشوريني وأن ق.م، الخامسعرش القرن منذ كبرية مدينة كانت أنها عىل حفرياٌت
ثم البابيل، النفوذ تحت صارت ثم ٦٧٧ق.م، سنة يف روها دمَّ كما ٨٤٠ق.م. سنة روها ودمَّ
لإلسكندر استسلمت أن إىل إداري داخيل استقالل يف الغابر مجدها استعادت ثم الفرس،

٣٣٣ق.م. سنة يف املقدوني

املرصية الدولة (7)

تحت والجنوب الشمال يف املتفرقة إماراتها دت توحَّ حني راقية حضارة النيل وادي يف قامت
األرسة س مؤسِّ األول» «مينا امللك يد عىل امليالد، قبل الخامس األلف أواسط يف واحد تاج
أمثال عظماء ملوٌك منها نبغ والتي األهرام، وبَنَِت بعدها تعاقبت التي واألَُرس األوىل املرصية
عىل تعاقبوا الذين امللوك عظماء من وغريهم و«إخناتون» و«رمسيس» و«خفرع» «خوفو»

٢٢٦٦ق.م. سنة إىل ٤٤٠٠ق.م. سنة مرصمن حكم
والعمران العلم يف والحضارة الرُِّقي من عظيم جانب عىل املرصية اململكة وكانت
عرشة، الثانية األرسة ملوُك األمر عىل استوىل أن إىل فقليًال قليًال تنحطُّ أخذت ثم والفنون،
اإلقطاعات. أصحاب من والنبالء واألمراء امللوك بني الداخيل الخالف بسبب أمرها فضعف
سنة الرابع» «أمنمهات امللك عهد إىل ٢٤٦٦ق.م. سنة من عرشة الثانية األرسة حكمت وقد
الرعاة) (أي الشاسو باسم املعروفني العمالقة أمراءُ ْعَف الضَّ هذا استغل وقد ٢٢٠٠ق.م،
سيناء جزيرة شبه عرب من األمراء هؤالء كان وقد الصحراء، أمراء أْي «الهكسوس» وباسم
ما إليها وأدخلوا لنفوذهم، وأخضعوها أرضمرص، عىل فاستولوا بالحرب، البارعني األقوياء
من إليها وما القتال وُعَدد والخيول، الحربية، كالعربات الحضارة؛ أسباب من عندهم كان
يقول قرون. خمسة من نحًوا أرضمرص األمراء هؤالء حكم وقد والتجارة، الحرب شئون
الثانية الدولة ملوك آِخر وكان النيل: أرض سكان تاريخ كتابه يف يدج دالس جورج املؤرِّخ
الدولة عرص إىل ٢٢٠٠ق.م. سنة نحو يف وذلك […] عرصه ومن الرابع، أمنمها عرشة
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وهؤالء الرعاة، امللوك أو الهكسوس فيها مرص ملك سنة، خمسمائة نحو عرشة الثامنة
…12ولم املرصية البالد كل عىل وتسلَّطوا بمنفيس، وأقاموا الرشق، من مرص إىل هاجروا
لهم وكان حضارة لهم كانت بل املؤرخني، بعض يزعم كما بداة جفاة امللوك هؤالء يكن
رسجون» بن سن «نرام امللك أن بابل آثار يف جاء فقد منظَّمة؛ وحكومة عريق، تاريخ
أمريها، أَرسَ وأنه «معان»، مدينة عىل االستيالء وأراد سيناء، جزيرة سكان بعض حاَرَب
النصوص: بعض يف أيًضا وجاء إليها،13 عاد حني بالده إىل الجميلة آثارها بعض وحمل
وأنه الجنوب، إىل الشمال من ونقلها التجارة، يحرتفون كانوا سيناء جزيرة شبه عرب أن

٢٥٠٠ق.م.14 سنة ومرصيف بابل مع كبرية تجارية صالت لهم كانت
من جانب عىل كانوا الرعاة هؤالء من العرص ذلك يف سيناء جزيرة شبه فسكان
ما القوة من لهم كانت مرص احتلوا ملا وإنهم امليالد، قبل الثالث األلف منذ الحضارة
بأنهم يُوَصفوا أن يمكن وال حربي. وتدريب عسكري، تنظيم من االحتالل؛ من يمكِّنهم
لم القوم هؤالء إن ثم احتلوها، حني مرص روا أخَّ قد وأنهم مخرِّبون، أجالف ُجفاة بدو
فتغلَّبوا سيناء، جزيرة شبه يف مملكتهم عىل االستيالء الفراعنة أراد حني إال مرص يدخلوا
وذلك عرشة؛15 الثانية األرسة عهد أواخر يف لسلطانهم وأخضعوهم املرصيني، عىل هم
لجأ األول» «بورستسن ابنه وتملَّك ٢٤٦٦ق.م. سنة يف األول» «أمنمهات امللك مات ملا أنه
إليه وعهد ابنته، وزوَّجه فأكرمه سيناء؛ ملك وانيش» «عم امللك كنف إىل «سنهات» أخوه
بني العالقات وقويت مرص، إىل رجع سنهات كرب وملا له، التابعة املقاطعات بعض بإمارة
ملك الجاشع» «امللك مرص إىل شخص الثاني» «يورستسن امللك عهد ويف وسيناء، مرص
صالت وقويت الُوسطى، مرص أمري ممنت» «ختو امللك عىل ُمعزًَّزا ضيًفا ونزل سيناء،
منقوشة لة مسجَّ الصالت هذه آثار تزال وما وسيناء، مرص يف األرستني بني والقربى الود
يف املرصيون طمع ٢٣٣٣ق.م. سنة الثالث» «يورستسن امللك عهد ويف امللك. هذا قرب عىل
س وأسَّ عليها، فاستوىل مرص، عىل وزحف ملكها، فغضب سيناء، جزيرة شبه عىل االستيالء

ص٤٤. ،١٨٨٨ سنة بريوت، األمريكان، مطبعة النيل»، أرض سكان يف السبيل «سواء كتاب 12

King, Egypte and Westerne Asia in the Light of recents Discoveries London 1907. راجع 13

.p. 158
.Grimme, Weltageschichto in Karakter bilden Muhamed راجع 14

ص٢٧. ،٢ خلدون ابن تاريخ يف ذلك تفصيل راجع 15
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األرسة وكوَّنوا ١٧٠٠ق.م، سنة إىل ٢٢٦٦ق.م. سنة مرص يف ملكهم الهكسوس العمالقة
املرصي التاريخ أَُرس يف عرشة والسابعة عرشة، والسادسة عرشة، والخامسة عرشة، الرابعة
كانوا ولكنهم غاصبني، وال ُجفاة وال ُطغاة إذن الهكسوس العمالقة يكن فلم العريق.16
أرضمرص فتحوا ديارهم عىل السيطرة أرادوا حني ولكنهم للفراعني، أوفياء حلفاء ملوًكا

بعدهم. من العاص بن عمرو فتحها كما
عن نقًال للميالد، األول القرن أواخر يف املتوىف اليهودي يوسيفوس املؤرِّخ يقول
دولة نشوء عن كالمه أثناء امليالد، قبل الثالث القرن أواسط يف املتوىف اإلسكندري املؤرخ
فأذن علينا، غضب اإلله أن ملوكنا أحد تيماوس عهد عىل واتفق ترجمته: ما الهكسوس،
وأذلوا بالدنا، عىل وغلبونا محاربتنا، عىل وتجارسوا الرشق، من جاءوا أصلهم يُعَرف ال لقوٍم
الرجال، فقتلوا وخسًفا، ذُالٍّ الناس وساموا وآلهتنا، هياكلنا وهدموا مدننا، وأحرقوا ملكونا،
ورضب منفيس، يف أقام سالطيس اسمه ملًكا عليهم بوا نصَّ ثم واألوالد، النساء وسبوا
النيل وادي عن اآلشوريني لدفع املعاقل يف الحامية وأقام وأسفلها، مرصأعالها عىل الجزية
باألبراج نَها وحصَّ الغاية، لهذه «صان» والية يف «أوراس» مدينة وبنى فيه، طمعوا إذا
يأتي سالطيس وكان ،«٢٤٠٠٠٠» عددهم بلغ حتى حاميتها من وأكثر واألسوار، والقالع
عرشة ثالث وبعد بالحرب، وتمريسهم الُجند، رواتب ودفع الحنطة، لجمع الصيف؛ يف إليها
خناس» «أبا بعده وجاء سنة، وأربعني أربًعا وحكم بيون، اسمه ملك خلفه حكمه من سنة
الستة وهؤالء وشهرين، سنة وستني إحدى وحكم «أيوفيس» ثم سنة، وثالثني ستٍّا وحكم
يلتمسون كانوا ألنهم املرصيني؛ محاربة عن يكفوا ولم ملوكهم، من حكم َمن أول هم
من: مؤلَّفة ألنها الرعاة امللوك أي Hyksos؛ هكسوس ى تُسمَّ األمة هذه وكانت إبادتهم.
«راع»، ومعناه: Sosو «ملك»، «الهريوغليفية»: املرصية املقدسة باللغة ومعناه Hyk هيك

عرب.17 إنهم يقول البعض ولكن
كتابه يف بك Brugcshبروغش الربوفسور املسترشق تاريخهم دراسة يف ق تعمَّ ولقد
آثارهم يف الفراعنة يسميهم الذين األقوام أن فيهم رأيه وخالصة الفراعنة،18 عن القيِّم
أجلُّها مدنًا بمرص شيدوا وأنهم الهكسوس، هم طويلة أحقابًا مرص حكموا والذين منتى،

ص٥٧–٦٠. ،١ زيدان لجرجي اإلسالم قبل العرب تاريخ يف ذلك تفصيل راجع 16

.Joseplus, Wars of lows I, و19 ص٤١؛ ،١ زيدان لجورجي الحديث مرص تاريخ انظر 17
.Brugesh Bey, History of Egypte Under the phoraon, London 1881 18

36



الشمالية الحضارات دول

عقالء، أذكياء كانوا وأنهم وقالًعا، حصونًا فيها وجعلوا و«أوارس»، و«هواز» «زوان»
وكتبوه، املرصي اللسان وتكلَّموا فاقتبسوها ولغتهم؛ وِعْلمهم املرصيني بحضارة أُعجبوا
فاستخدموا والبناء، العمارة يحبون كانوا وأنهم الءََمهم، ما املرصية الحضارة من واقتبسوا
يميِّزوها وأن التماثيل لهم يجعلوا أن وأمروهم املرصي، األسلوب عىل املدن بناء يف املرصيني
الخاصة وبثيابهم واللحية، الرأس شعر بإبقاء فميَّزوهم الفراعنة؛ ملوكهم تماثيل عن
و«سوتخ»، و«ست» «نوت» آلهتهم عبدوا بل املرصيني، آلهة يعبدوا أن يقبلوا ولم وُحليِّهم،
و«أوارس»، «زوان» مدينتَْي يف فخمة تماثيل لها وأقاموا ضخمة، معابد اآللهة لهذه وبنوا
انقرضوا أن إىل عهده من حكمهم عهد ودام «نوب»، العظيم ملكهم بزمن يؤرِّخون وكانوا

سنة. أربعمائة
الفرعوني البناء طراز يف التغيري أهمها كثرية، أشياء فهم املرصيون الفراعنة أفاد وقد
اآلثار إن بك: بروغش ويقول الهكسوس، مبتكرات من امُلَجنَّح الهول أبي بناء ويَُعدُّ القديم،
أن بعد الفراعنة أن هو ذلك يف والسبب ا، جدٍّ قليلة آثار هي بهم يتعلَّق مما عليها ُعِثر التي
من املحدثون ابون النقَّ تمكَّن اثنني اسمني إال اآلثار، تلك عن أسماءهم مَحْوا عليهم تغلَّبوا

و«نوبتي». «دوعاكنن» وهما قراءتهما،
زمن يف مرص إىل جاء — السالم عليه — يوسف النبي أن أيًضا: بك بروغش ويقول

١٧٥٠ق.م. سنة يف ذلك وكان نوبتي، الهكسويس امللك
الفرعون تمكَّن ثم ١٧٠٠ق.م، سنة إىل مرص ديار يحكمون امللوك هؤالء ظل وقد
فيها حاول سنة، وعرشين اثنني مرص وحكم ملوكهم، آخر يقيضعىل أن طيبة ملك أحمس

آثارهم.19 كل يطمس أن
عرشة التاسعة األرستان أعظمها قوية أُرس ظهرت الهكسوس حكم عىل القضاء وبعد
حوايل وكان عرشة، التاسعة األرسة رأس األول» «رعمسيس ملوكها وأشهر والعرشين،
سنة من وحكم األول»، «بسامانيك وابن حفيده، الثاني» و«رعمسيس ١٣١٥ق.م؛ سنة
وكان قادش، يف وكرسهم سوريا، يف الحثيني حارب وقد ١٢٢٥ق.م، سنة إىل ١٢٩٢ق.م.
النوبة، بالد يف وأعظمها الجبَّارة، والهياكل الفخمة، القصور فشيَّد العمران إىل ميَّاًال عظيًما
إىل ١٢٠٠ق.م. سنة مرصمن حكم الذي الثالث» و«رعمسيس والكرنك؛ واألقرص، وطيبة،

البحر. شعوب هجمات وصد ليبيا، أهل حارب وقد ١١٧٩ق.م، سنة

ص٢٢٠. ،١ للدبس سوريا وتاريخ ص٤٢؛ ،١ لزيدان الحديث مرص تاريخ انظر 19
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٩٨٠ق.م، سنة إىل ١١١٠ق.م. سنة من وحكمت والعرشون، الحادية األرسة جاءت ثم
عىل منقوش دنيء بأسلوٍب العرشين األرسة من امللك اختلس الذي رصصور الكاهن وأولها
ووطََّد سوريا، ملك بابنة َج فتزوَّ خي»، «يعن الكاهن أبيه بعده وتوىل بطيبة، «خوفو» هيكل
أرَض الرافدين وادي يف آشور ملك غرود قصد األرسة هذه عهد ويف األرستني، بني العالئق
بملك ب وتلقَّ مرص، عىل واستوىل الكهنة، أرسة فطرد رعمسيس، أرسة عن مداِفًعا مرص
والعرشون، الثانية األرسة به ست وتأسَّ له، عاصمًة «تنيس» مدينة واتخذ ومرص، آشور
وتربَّى مرص، يف ُولِد وقد التوراة، يف كما «شيشق» أو نمرود» بن «ششنق ابنه ملوكها وأول
الزقازيق مدينة ُقرب بالرشقية بسطة» «تل يف عاصمة لنفسه س وأسَّ املرصية، التقاليد عىل
جليلة آثاًرا خلَّفت وقد ٨١٠ق.م، سنة إىل ٩٨٠ق.م. سنة من األرسة هذه ودامت الحالية،

والفتوح. البناء يف
الثالثة األرسة س وأسَّ الحكم، عىل «بتوباستيس» األمري تغلَّب ٨١٠ق.م. سنة ويف
وضعفت السلطان، ع فتوزَّ إقليًما، عرشين إىل مرص ديار انقسمت أيامه ويف والعرشين،
فاستوىل األقاليم، أمراء أحد خت» «تفن األمري قام حني ٧٢١ق.م. سنة إىل ذلك ودام البالد،
فاضًال، عامًلا حازًما ملًكا وكان «باكوريس»، ابنه وخلفه ورشقيها، بحريها كلها مرص عىل
الخامسة األرسة سوا وأسَّ ،٧١٥ سنة يف عليه تغلَّبوا األحباش ولكن بالبالد، النهوض أراد
وأبقى أمورها، ونظم كلها، البالد عىل فاستوىل «سباقون»، امللك أولهم وكان والعرشين،
شلم قيام لوال تستقر أن البالد وكادت أحباش، مشاِوِرين بإضافة األصليني البالد ُحكَّام
فقِدم باملرصيني، هؤالء فاستنجد والفلسطينيني، الفينيقيني عىل بالهجوم آشور ملك نرص
يف امُلْلك وتعاَقَب مرص، إىل ورجع اآلشوريني، أمام انهزموا ولكنهم وجنوده، سباقون إليهم

٦٦٥ق.م. سنة إىل أبنائه
امللك وأولها الصاوية، باألرسة ُعِرفت قوية أرسٌة مَرص حكمت ٦٦٥ق.م. سنة ويف
من قاسته ملا والفوىض؛ العنف من تِنئُّ والبالد األمر عىل توىل وقد األول»، «بساماتيك
معابدها وجدَّد معاملها، إحياء عىل فعمل واألحباش، اآلشوريني مع الطويلة الحروب
والخارج؛ الداخل يف الناس إليه وحبََّب أعدائها، عىل وظفر قالعها، ن وحصَّ ومعاهدها،
مرص، أعجبتهم الذين اليونان وبخاصة املجاورة، البلدان من والفنانون العلماء فقصدها
عىل آلهة لهم واصطنعوا ديانتها، واعتنقوا وعلومها، لغتها فتعلَّموا فيها، املقام لهم وطاب
الحضارة يف خالد أثر لهم كان ِعظام فالسفة علماء منهم ونبغ الفرعونية، اآللهة نمط
وكان وغريهم، وصولون، وفيثاغورس، أفلوطن، مثل: البرشي؛ العقل وتاريخ اإلنسانية
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من األمالك وتعاقب البالد، رقعة ع فوسَّ «نخاو» ابنه وخلفه ويقربهم، يحبهم بساماتيك
٥٢٧ق.م. سنة إىل بعده

٥٢٧ سنة يف والعرشين السابعة األرسة س فأسَّ الفاريس، قمبيز الحكم عىل استوىل ثم
املرصيون اسرتد حني ٤٠٦ق.م. سنة إىل األرسة هذه حكم ودام مرص، عىل سيطر حني
والثالثون والعرشون والتاسعة والعرشون الثانية األرسة وقامت الُفرس، وطردوا بالدهم
فأعاد الفاريس «أوخوس» مرص عىل استوىل حني ٣٤٠ق.م، سنة إىل ٤٠٦ق.م. سنة من
مرصوطردوا عىل اليونان فاستوىل ٣٣٢ق.م. سنة كانت أن إىل البالد، عىل الفاريس النفوذَ

العظيم. املقدوني اإلسكندر يد عىل ذلك وكان الُفرس،
شيَّد عليها؛ واستوىل مرص، من وأخرجهم الُفرس، عىل األكرب اإلسكندر تغلَّب وملا
إصالحية وثقافية عمرانية بأعمال وقام والثالثني، الثانية األرسة س وأسَّ اإلسكندرية، مدينة

٣٢٣ق.م. سنة هلك أن إىل البالد يف
وهي البطالسة، أرسة وأسس مرص، عىل األول بطليموس توىلَّ اإلسكندر مات فلما
٣٠ق.م، سنة إىل ٣٢٣ق.م. سنة من مرص يف سلطانها دام وقد والثالثون، الثالثة األرسة
واختلطت البالد، فيه ازدهرت عمرانيٍّا، مبارًكا ميمونًا عهًدا البطالسة عهد كان وقد
مدرسة األرسة: هذه مآثر ومن النتائج. أطيَب فأنتجت اليونانية، بالثقافة املرصية الثقافة
والهياكل املعابد من يُحَىص ال وعدٌد الخالدة، الُكتبية وخزانتها العظيمة، اإلسكندرية

الرائعة.
ودام روما، يف بإمرباطوريتهم وألحقوها مرص، عىل الرومان استوىل ٣٠ق.م. سنة ويف
الرابعة األرسة وهي — الرومانية األرسة عهد ويف ٣٨٠م. سنة إىل مرص عىل سلطانهم
الفتح إىل ذلك وظل ٣٨١م، سنة يف ذلك وكان مرص، إىل املسيحية دخلت — والثالثون

اإلسالمي.

التدمريَّة الدولة (8)

تفصل التي البادية أطراف يف الواقعة (باملريا) تدمر مدينة إىل التدمرية الدولة تُنَسب
من وهي الرشقي، الشمال نحو دمشق عن ميًال وخمسني مائة بُعد عىل العراق، عن الشام
النصف يف أمرها اشتُِهر وقد «تدمورا»،20 أو «تدمر» باسم التوراة ذكرتها القديمة، املدن

الثاني. األيام سفر انظر 20

39



االنبثاق عرص

من تخرج حني بها تجتاز التجارية القوافل كانت حني امليالد، قبل األول األلف من األول
الحجر مدينة وكانت ففارس، العراق تقصد ثم بها، فتمر العراق، إىل واليمن الحبشة
للميالد، الثاني القرن أوائل يف الحجر نجم أفول بعد إال نجمها يلمع ولم تُناِفسها، (بطرا)
منذ كله املرشق يف اآلفاق تطبق شهرتها وأخذت وحدها، إليها العربية التجارة فتحوَّلت
وتمَّ حوزتهم، تحت وإدخالها عليها، السيطرة يف فطمعوا بها، الرومان وتساَمَع الحني، ذلك
باسمه اها فسمَّ اسمها، وبدَّل إليها، وذهب للميالد، ١٣٠ سنة من أدريان لإلمرباطور ذلك
١٣٧ بسنة مؤرَّخة نقوش عىل فيها أُجِريت التي التنقيبات يف ُعِثر وقد بوليس»، «أدريا
عىل املحتلة الرومانية الحكومة وضعتها التي واملكوس الرضائب تفصيل فيها ذُِكر للميالد،

فيها. الصنائع وأرباب التجار
الحروب نشبت وملا و… ورئيس، شيوخ، مجلس لها منظَّمة حكومة تدمر يف وكان
ضخمة، ثروة ذات ُكربى مدينة وأصبحت تدمر، أمر عُظم والرومان الُفرس بني الُعظمى
أول فيها سوا أسَّ الذين نرص بنو زعامتها وتوىلَّ الرومانية، املرشق مدن سيدة صارت حتى
حريان بن أذينة امللك الدولة هذه ملوك أول وكان التدمرية، بالدولة ُعِرفت قوية عربية دولة
وملا الروماني، النفوذ تتخلَّصمن أن تستطع لم الدولة هذه ولكن نرص، بن الالت وهب بن
الثالث القرن أواسط يف ذلك لهم وتم قتله، عىل عملوا بالده عن الرومان إقصاء أذينة أراد

للميالد.
لقومه س التحمُّ شديد الثاني أذينة وكان وحريان، الثاني أذينة ابناه بعده من وخلفه
العرب شبَّان من كبرية نخبة فجمع أبيه، َقتَلة من االنتقام عىل ويعمل الرومان، ينتقص
فرصَة واتخذ قوية، محاِربة ِفَرًقا منهم وجعل لتدمر، املجاورة العربية القبائل ورجاالت
الرومان، عىل لالنقضاض نفسه فهيَّأ الفاريس، سابور ملحاَربة الروماني فالرييان خروج
الرومانية، الدولة ألقاب أكرب من وهو قنصل؛ بلقب عليه أنعم فالرييان أن من الرغم عىل
سوريا إىل سلطته وامتدَّت الرشق، سيد صار حتى يعُظم أمره زال وما عليه، فتغلَّب
من املرشق، عىل عامٍّ حاكٍم لقَب روما منحته ٢٦٤م سنة ويف آسيا، مدن وجميع كلها
لقَب «زينوبيا» الزباء الجليلة السيدة امرأته منحت كما العرب، جزيرة إىل أرمينية حدود

الرومان. لدى والسلطان الترشيف ألقاب أَجلِّ من وهو «سبتيما»؛
«أثينو الرومان يسميه الذي الالت وهب ابنه فخلفه أذينة، امللك مات ٢٦٧ سنة يف
الدولة، شئون وتُِدير أمره، تُِدير التي هي الزباء الجليلة السيدة أمه وكانت دوروس»،
داخلية اضطراب بفرتة تمر روما أن وابنها هي علمت ملا ولكنها روما، إمرباطور وتداري
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من اسمه وأزالت الرومان، إمرباطور أورليان عىل وثارت الطاعة، خلعت ٢٧١م، سنة يف
ملك بلقب ابنها بَت وَلقَّ املرشق، يف العربي الجيش عىل عليا قائدًة نفَسها بت ونصَّ نقودها،
فاستولت كبري جيش رأس عىل وسارت «أغسطس»، باسم ته وسمَّ الدولة، ومحيي امللوك
الرومان َع تجمُّ سمعت فلما أنقرة، بلغت حتى الصغرى وآسيا ومرص والشام العراق عىل
أنطاكية، عند الجيشان والتقى الرومان، بها ولحق للشام، الرجوع إىل اضطرَّت عليها،
تستطع لم ولكنها حمص، عند ثانية فلقيتهم عزمها جدَّدت ثم عليها، الرومان فتغلَّب
من ُقِتلوا الذين ألن رجاالتها؛ من أحًدا تخرس لم أنها تُعِلمه أورليان إىل فكتبت قهرهم،
وبعث أورليان، غيَظ القوُل هذا فأثار لوائها، تحت انضووا الذين الرومان من كانوا جندها
فلحق فارس، إىل وهربت بنفسها، تنجو أن فاضطرت تدمر، يف ها وحاَرصَ قويٍّا جيًشا إليها
سنة يف االستسالم إىل التدمريون واضطر أسرية، وأخذوها بها، وأمسكوا الرومان، بها
وهكذا كنفه، يف أسرية تعيش أن للزباء وأِذن تدمر، خزائن عىل أورليان وقبض ٢٧٢م،

فتائها. إبَّان يف وهي التدمرية الدولة عىل ُقِيض

فقد والزخرفة، البناء يف وبخاصة والحضارة، العمران يف جليلة آثاًرا الفِتيَّة الدولة لهذه إن
كما رائعة، ونقوًشا تماثيَل العظيمة الضخمة الفخمة تدمر أطالل يف ابون النقَّ اكتشف
يف العظيم الشمس هيكل الهياكل هذه وأجمل والتماثيل، الهياكل من كثريًا فيها وجدوا

ونقوشه. وزخرفته وهندسته بنائه
وهي التدمرية، باللغة املسطورة والكتابات النقوش من كثريًا الدولة هذه خلَّفت وقد
بعض النقوش هذه نت وتضمَّ وقواعدها، ورصفها نحوها يف الغنية اآلرامية اللغة بنات من
يف التجارة مراكز أهم من مركًزا كانت عاصمتها ألن التجارية؛ واألنظمة الرشعية القوانني
يحملون تجارها وكان البقعة، تلك يف االقتصاد أسواق أعظم من سوًقا كانت كما الرشق،
واألنسجة والطيوب الذهب من أرضوها تُخِرجه ما ومرص والحبشة العرب جزيرة من
العطور وأنواع الهند، وتَُحف البحرين آللئ واملرشق العراق من ويستجلبون الفاخرة،

وأوروبا. ومرص الشام إىل ينقلونها وكانوا وغريها، والعاج والفوالذ والتوابل والبخور
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النبطية الدولة (1)

الدولة يسمونها اليونان وكان سيناء، جزيرة شبه وشمايل الشام جنوبي يف الدولة هذه قامت
«الحوريون» هم العرب من الديار تلك سكن َمن وأول ،Arabia Petro الحجرية العربية
،«Troglodytes «تروغلوديت اليونان يسميهم الذين وهم الكهوف، يسكنون كانوا الذين
مساكن الكهوف ويتخذون بيوتًا، الجبال من ينحتون القوة؛ من عظيم جانب عىل وكانوا

والعلمية.1 السياسية وأحوالهم تاريخهم عن لة مفصَّ معلومات لدينا وليست وهياكل،
أبناء من وهم «األدوميون»؛ الديار تلك يف وخلفهم أخبارهم، وضاعت انقرضوا وقد
الزمان بالضبط نعرف وال غلبوهم، أن بعد — السالم عليه — إسحاق بن عيصو وهو أدوم،
آيات التكوين2 سفر ففي ذلك؛ إىل إشارات التوراة يف أن إال ديارهم، عىل فيه استولوا الذي
وكان (طالوت)، شاوول امللك عهد يف اإلرسائيليني حاربوا قد األدوميني هؤالء أن عىل تدل
إرسائيل بني أمر توىلَّ فلما التغلُّب، يستطع لم طالوت ولكن ق.م، العارش القرن يف ذلك
فلسطني إىل ورجع وأخضعهم، بالدهم عىل وأغار عليهم، حمل — السالم عليه — «داود»
منهم، التخلُّص وأراد ُقواه، جمع األدوميني زعيم ولكن حاميًة، بالدهم يف أقام أن بعد
عهد يف األدوميني من قائد «وهمَّ زيدان: جرجي قال يُفِلح. فلم اليهودي النفوذ وإقصاء

.١٢ :٢ فصل التثنية، سفر التوراة، انظر 1

.١٢ :٢ فصل التثنية، سفر التوراة، انظر 2
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شافاط» «يهو أيام إىل اإلرسائيليني سيطرة تحت زالوا فما يفلح، فلم الطاعة بخلع سليمان
اإلرسائيليني، َضْعف اغتنموا ولكنهم يفوزوا، فلم حربه، عىل وأعانوهم أعداءه، فحالفوا
له عونًا األدوميون كان أورشليم عىل نرص نبوخذ حمل إذا حتى … االستقالل إىل وعادوا
سلطتهم بتأييد نرصته نرصعىل نبوخذ فكافأهم أهلها؛ وذبح نهبها يف واشرتكوا أهلها، عىل
الحني ذلك منذ فقوي 3«… املتوسط البحر وشواطئ مرص حدود إىل وتوسيعها أدوم يف
ولكنهم ومرص، العراق وحدود ودمشق حوران بلغوا حتى عون يتوسَّ وأخذوا نفوذهم،
صفوفهم، يف واندمجوا وإياهم، فتفاهموا ديارهم، عىل األنباط إخوانهم بزحف ُفوِجئوا

امليالد. قبل الرابع القرن يف ذلك وكان
الثاني القرن أوائل إىل ظلت التي القوية النبطية الدولة تأليف تم االندماج وبهذا

لنفوذهم. خاضعة فأصبحت ١٠٦م، سنة يف عليها الرومان استوىل حني للميالد،
سلع مدينة عاصمتهم وكانت وعمرانًا، عريقة حضارًة هذه األنباط دولة خلَّفت وقد
وأورشليم، وغزة تدمر بني التجارية الطرق ملتقى عند موىس وادي يف البرتاء) – (بطرا

العربي. والخليج واليمن
أهلها بلغه ما عىل شاهًدا «الحجر»، يف وبخاصة الجبارة، املدينة هذه أطالل تزال وما
«خزينة ب اليوَم املعروف القُرص األطالل هذه وأجلُّ والفني، والهنديس العمراني الرُِّقي من
واجهُة نُِقشت وقد البديع، الوردي اللون ذات الصخور يف منقور شامخ بناء وهو فرعون»؛
القرصمدرج جانب إىل وأقيم الجميلة،4 النبطية بالكتابات وُزيِّنت بديًعا، القرصنقًشا هذا
أيًضا آثارها ومن وأثينا. روما بمسارح يذكِّرنا العامة، لأللعاب مرسًحا يُتَّخذ كان صخري

الزخارف. غني النقوش، كثري الهندسة، بارع ضخم كهف وهو الدير» «قرص
والشمال والغرب الرشق بني عظيًما تجاريٍّا مركًزا «سلع» عاصمتهم ظلت وقد
آخر عهد إىل ١٦٩ق.م. سنة من حكم الذي األول الحارث ملكهم عهد منذ والجنوب
تراجان اإلمرباطور جرد السنة تلك ويف ١٠٦م،5 سنة إىل حكم الذي الثالث، مالك ملوكهم

الحني. ذلك من لنفوذه فخضعت النبطية؛ الدولة عىل حملة الرومان إمرباطور

ص٣٥٧. ،٢ عيل لجواد العرب تاريخ كذلك وراجع ص٦٩؛ ،١ لزيدان اإلسالم قبل العرب تاريخ 3
.٧٣ :١ زيدان، لجرجي اإلسالم قبل العرب تاريخ انظر 4

ص٦٤. واإلصطخري، ص١٧٥؛ التقاسيم، أحسن يف واملقديس ص٣٢٠؛ ،٢ هشام ابن سرية انظر 5
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وما القوم، هؤالء امليالد قبل األول القرن يف الصقيل ديودوروس املؤرخ وصف وقد
البادية يف يعيشون األنباط «إن فقال: ديارهم يف بنفسه شاهده وما حضارة، من عليه كانوا
الحبوب زراعة منع قوانينهم: أمهات ومن ينابيع، وال سيول وال فيها أنهار ال التي الجرداء
مع بالقتل ذلك يخالف َمن ويعاقبون املنازل، وبناء الخمر، وتحريم األشجار، استثمار أو
باملاشية وبعضهم وألبانها، اإلبل بلحوم بعضهم ويقتات القوانني، بهذه العمل يف التشديد
ولكن البادية، يف تقيم عديدة قبائل ومنهم باملن، امُلحىلَّ املاء يرشبون وإنهم الغنم، أو
وثروتهم آالف، عرشة عىل عددهم يزيد ال رجالهم كان وإن القبائل، تلك أغنى النبطيني
مرص إىل وغريها اليمن من يحملونها العطريات من وغريهما واملر باألطياب االتِّجار من
إال والغرب الرشق بني أيامهم يف تجارة تمر تكن ولم املتوسط، األبيض البحر وشواطئ
ضنينون وهم التحنيط، ألجل القار — الخصوص عىل — مرص إىل ويحملون يدهم، عىل
ألنها حصن؛ أمنع وهي الصحراء، إىل فرُّوا بطشه يخافون عدو دهمهم فإذا بحريتهم؛
رسية صهاريج من فيرشبون هم أما عطًشا، مات إال سواهم يدخلها فال املاء، من خالية

6«… فيها املاء يُخزِّنون األرض تحت الصخر يف منقورة الشكل مربَّعة
الشعراء يعظِّمون وكانوا وحكمة، ونثر شعر من باآلداب شديدة عناية للقوم وكان
عىل تدل أبَقْوها التي الحجرية النقوش كانت وإن ضاعت، قد آثارهم ولكن املعرفة، وأهل

ذلك. من يشء
الجاهيل الشعر لغة عن وبخاصة عنها، تختلف تكاد وال العربية، اللغة فهي لغتهم أما
بالحروف يكتبون يكونوا لم أنهم إال واالرتقاء، النشوء ُسنن تقتضيه ما عىل قليًال، إال
كانت هؤالء حروف ألن اآلراميني؛ عمومتهم أبناء بحروف يكتبون كانوا وإنما العربية،

أشهر.7
وموقعها عاصمتهم، وهي والبرتاء، بطرا وتُسمى سلع، أجلُّها خالدة مدنًا خلَّفوا وقد
وبخاصة النبطية، املدنية مقدار عن تبني عريقة آثار وفيها األحمر، والبحر لوط بحرية بني

ومعاهدها. ومعابدها مدافنها
الشام، برصى مدينتا املتأخرة؛ العصور إىل عامرة بقيت التي الغنية مدنهم ومن

الكبرية. لتجاراتهم ومخازَن ومالجئَ حصونًا املدن هذه وكانت وصلخد،

ص٧٧. ،١ عيل، لجواد اإلسالم قبل العرب تاريخ 6
.٨٢-٨٣ :١ زيدان، لجرجي اإلسالم قبل العرب تاريخ 7
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الثمودية الدولة (2)

ديار جنوبي إىل الحجاز شمايل من امليالد قبل األول األلف فجر يف الثمودية الدولة قامت
ثَُموَد ﴿َوإَِىلٰ تعاىل: فقال وأحوالهم، تاريخهم من يشء إىل الكريم القرآن أشار وقد األنباط،
ۖ رَّبُِّكْم ن مِّ بَيِّنٌَة َجاءَتُْكم َقْد ۖ َغرْيُُه إَِلٍه ْن مِّ َلُكم َما هللا اْعبُُدوا َقْوِم يَا َقاَل ۗ َصاِلًحا أََخاُهْم
أَِليٌم َعذَاٌب َفيَأُْخذَُكْم ِبُسوءٍ وَها تََمسُّ َوَال ۖ هللا أَْرِض ِيف تَأُْكْل َفذَُروَها ۖ آيًَة َلُكْم هللا نَاَقُة َهِذه
ُقُصوًرا ُسُهولَِها ِمن تَتَِّخذُوَن اْألَْرِض ِيف َوبَوَّأَُكْم َعاٍد بَْعِد ِمن ُخَلَفاءَ َجَعَلُكْم إِذْ َواذُْكُروا *
الَِّذيَن ُ اْلَمَأل َقاَل * ُمْفِسِديَن اْألَْرِض ِيف تَْعثَْوا َوَال هللا آَالءَ َفاذُْكُروا ۖ بُيُوتًا اْلِجبَاَل َوتَنِْحتُوَن
ۚ رَّبِِّه ن مِّ ْرَسٌل مُّ َصاِلًحا أَنَّ أَتَْعَلُموَن ِمنُْهْم آَمَن ِلَمْن اْستُْضِعُفوا ِللَِّذيَن َقْوِمِه ِمن اْستَْكَربُوا
َفَعَقُروا * َكاِفُروَن ِبِه آَمنتُم ِبالَِّذي َّا إِن اْستَْكَربُوا الَِّذيَن َقاَل * ُمْؤِمنُوَن ِبِه أُْرِسَل ِبَما َّا إِن َقالُوا
َفأََخذَتُْهُم * اْلُمْرَسِلنَي ِمَن ُكنَت إِن تَِعُدنَا ِبَما ائِْتنَا َصاِلُح يَا َوَقالُوا َربِِّهْم أَْمِر َعْن وََعتَْوا النَّاَقَة
كانوا القوم أن عىل تدل التي اآليات8 تلك إلخ … َجاِثِمنَي﴾ َداِرِهْم ِيف َفأَْصبَُحوا الرَّْجَفُة
حركة قامت حتى مجهوًال الثموديني تاريخ ظل وقد وآالء، ونَِعم وبناء حضارة ذوي اء أشدَّ
من ا ممتدٍّ كان سلطانهم أن فأثبتت عرش، التاسع القرن يف األثرية والتنقيبات االكتشافات
واهتمام وُرِقي، وعلم حضارة ذوي كانوا وأنهم األحمر، البحر ساحل إىل الشام جنوبي
الشمال ممالك إىل القديم املتمدِّن العالم جنوب ممالك من ونقلها التجارة بشئون كبري
اليمن يف ق.م. السابع القرن إىل تاريخها يرجع ثمودية كتابات عىل ُعِثر وقد املمقدنة،

ونجد.9 والحجاز
النقوش فإن قليلة، جد القوم هؤالء عن — الشديد األسف مع — معلوماتنا ولكن
أحوالهم عىل تدل وإنما السياسية، أحوالهم عىل أهميتها مع تدلنا ال اكتُِشفت التي الكثرية
بالقلم املكتوبة اآلثار هذه اآلثار علماء م قسَّ وقد واللغوية، واالقتصادية والدينية الشخصية

قسمني: إىل الثمودي
القديم. الثمودي باللسان املكتوب األول:

الحديث. الثمودي باللسان املكتوب والثاني:

.٧٣–٧٨ اآلية األعراف، سورة الكريم، القرآن 8
.Hegaz. p. 291 الحجاز عن Musil موسيل كتاب انظر 9
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يف رفيعة لغة كانت أنها وأثبتوا دقيقة، دراسة اللغة هذه املرشقيات علماء درس وقد
الشمايل،10 واآلرامي الجنوبي، املسند بالخطني متنارشة كانت وأنها وآدابها، ورصفها نحوها
أخبارهم، تفصيالت عنا وضاعت ديارهم، سكنوا الذين عاد لقوم خلفاء الثموديون كان وقد
ملَّا عاد قوم محلَّ الثموديني أحلَّ قد سبحانه هللا إن وقال الكريم، القرآن ذلك إىل أشار كما
درجًة بلغوا حتى وأعزهم فبوَّأهم واستبدُّوا هللا، طاعة عن وخرجوا األصنام، وعبدوا طَغْوا

الجبال. يف ونحتوها السهول، يف القصور وشيَّدوا الحضارة، يف رفيعة
إليه أشار الذي «ود» املشهورة أصنامهم ومن وألَّهوها، األصنام الثموديون عبد وقد
والجنوبية، الشمالية العرب قبائل جميع عند رفيعة مكانة له كانت وقد الكريم، القرآن
األلف يف الُعظمى العرب آلهة من كان ولعله ا، جدٍّ القديمة اآللهة من كان أنه والظاهر
أو «هدد» اإلله هو أنه إىل هومل الربوفسور األملاني املسترشق وذهب امليالد، قبل الثاني
ظهور بعد ما إىل معبوًدا هذا ظل وقد القمر، هو وأنه أيًضا، الشمال يف ُعبد الذي «أدد»
«شمس» اإللهة أيًضا أصنامهم ومن اإلسالم، حطَّمه حتى الجاهلية العرب عند اإلسالم
عند الجنوب ويف البابليني، عند الشمال يف أيًضا معبودة كانت وقد يعبدونها، كانوا التي

و«يهو».11 و«بعلت» و«كاهل» و«مناة» «مناف» اآللهة أيًضا أصنامهم ومن اليمنيني،
وخطوطها، الكتابية آثارها يف تتجىل ما أكثر اليوَم تتجىل حضارة الثمودية والحضارة
اآلثار وبعض الكتابية اآلثار عدا أما واآلرامي، املسند بالخطني املتأثِّر الخط وبخاصة

اآلن. حتى مجهولة تكون تكاد فإنها العمرانية
وعىل تيماء، مدينة جنوبي عظيمة مدينة وهي «الحجر»، أجلُّها خالدة، مدنًا خلَّفوا وقد
يسميها التي وهي الناقة»، و«فج «الخريبة» اليوم: لها ويُقال الُقرى، وادي من يوم بُعد
احتلها ٧١٥ق.م. سنة يف العرب بالد الثاني رسجون احتل وملا ،Badanta بدنتا بطليموس

جمعاء. العربية البالد عن جال أن بعد تركها ثم يتمكن، لم ولكنه تهديمها، وأراد
املصادر بعض يف ورد فقد للميالد، الخامس القرن إىل معروفني الثموديون ظل وقد
باسم ُعِرفت فرقة عىل يحتوي كان القرن هذا يف الروماني الجيش أن الرومانية التاريخية

املدينة.12 تلك سكان من كانت وأنها الثموديني،

.Mith القديمة اللغات عن Littman وكتاب ص٦٦. سوريا، جغرافية عن Dussaud كتاب 10

باشا، زكي أحمد نرشه الذي الكلبي، البن األصنام كتاب يف األصنام هذه أحوال تفاصيل راجع 11

ص٣١٥. ،٢ عيل، لجواد العرب تاريخ وكتاب ص٣٠–٣٣؛
.Daughty, Arabia Deserta I. 229 12
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املستقبلة األثرية التنقيبات ولكن غامًضا، بعُد يزال ما ثمود تاريخ أن القول وصفوة
تاريخهم. عن املجهولة املدفونة الكنوز عن لنا تكشف

الجنوبية اململكة (3)

نعرف نكاد وال دمشق، رشقي جنوبي امليالد قبل التاسع القرن فجر يف اململكة قامت
املصادر تذكر وإنما السياسية، أحوالها عن وال اململكة هذه عن حقيقيٍّا ًال ُمفصَّ شيئًا
ملوكها ع تجمَّ احتاللها، وأراد سوريا إىل زحف ملا نرص» «شلم آشور ملك أن التاريخية
وجه يف للوقوف اآلرامي؛ دمشق ملك الثاني هدد» أردي13«بن بر امللك بزعامة وأمراؤها
العرب، ملك جنوب أي عريبي»؛ ملك «جنديبو امللوك هؤالء بني من وكان اآلشوري، امللك
الواقعة قرقر مدينة وبخاصة الشام ديار ر ودمَّ هؤالء، خصومه عىل نرص» انترص«شلم وملا
كان ملًكا عرش اثني اسم ذكر التسجيل ذلك يف وصار االنتصار، هذا ل سجَّ حماة؛ شمايل
«جنديبو»، ابن بينهم من وكان نرص، شلم عىل لنرصته بهم استغاث اآلرامي دمشق ملك
أن واستطاعوا غلبهم، حتى يقاومهم وظل لآلشوريني، يستكن لم هدد» «بن امللك ولكن
نجد مرة أول وهذه ٧٤٥–٧٢٧ق.م،14 األول» بيالرس «تكالت عهد يف ثانية سوريا يحتلوا

«عريبي». أو «عرب» أو «عربي» لفظ: التاريخية واآلثار الوثائق يف
العرب صالت فيه ذكر الذي القيِّم الفصل يف عيل جواد الدكتور املحقق يقول
وردت التي اإلشارة هي النصوص يف رصاحًة وردت العرب إىل إشارة أول إن باآلشوريني:
وقعت التي قرقر معركة عن آشور، ملك الثالث) نرص (شلم سلمنارص امللك كتابات يف
دمشق ملك عىل حملًة حكمه من السادسة السنة يف امللك هذا قاد فقد ٨٥٣ق.م، سنة حوايل
(أريبي) عريبي ملك جندب Zundibu وجنديبو إرسائيل، ملك آخاب حليفيه وعىل اآلرامي،
نرص شلم انترص الحرب. يف واشرتك جمل، ألف إليهما م وقدَّ صاحبيه، إىل انضم الذي
حلفائه، وعىل دمشق ملك عىل املناسبة لهذه لها سجَّ التي كلماته من يظهر كما الثالث

أو و«أدر» «ابن»، معناها «بر» آلن أثبتناه؛ ما والصواب «بريادري»، ً خطأ عيل جواد الدكتور يه يسمِّ 13

الدمشقيني. إله «هدد» تحريف هي «أدري»
.Musil, Hegaz و287 Musil, Deserta 477 موسيل كتاب راجع 14

سوريا وتاريخ ص٨٠؛ بريوت، اليسوعية، املطبعة طبع وآشور»، «كلدا تاريخ يف شري أدي وكتاب
ص٣٠٦. ،١ الدبس، للمطران
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يف جاء وقد كبرية، خسائر الحليفة بالجيوش وأوقع دكٍّا، ودكَّها قرقر مدينة ر ودمَّ فأحرق
الحلف ألَّف الذي دمشق وملك ملعونته، دمشق ملك استقدمهم ملًكا عرش اثني ذكر كتابته
Ben بنهدد باسم التوراة يف املعروف Biridri بريادري امللك هو اآلشوريني وجه يف للوقوف
واملشيخات، الصغرية املمالك شئون يف وتدخلهم اآلشوريني، ع توسُّ هاله وقد Hadadالثاني،
قاومت التي واملمالك املدن القته الذي السيِّئ املصري خشيت التي حلب مملكة ودخولهم
بسيادة واالعرتاف الجزية وتأدية الواقع لألمر اإلذعان فقررت الثالث؛ نرص شلم جيوش
ومشايخ السوريني امللوك من ِحلف وتأليف اآلشوريني، أمام الوقوف عىل فعزم عليها، آشور
الواقع يف وهم إليه، سوريا ملوك من ملًكا عرش اثني من الداهم الخطر هذا لدرء البادية؛
مملكته، أمام الخطر جثم الذي حماة ملك إليهم انضم مدن وأمراء إقطاعيُّون مشايخ
الِحلف ن أمَّ الذي العرب ملك وجندب ومشايخهم، الفينيقيني وأمراء إرسائيل، ملك وأحآب
نرص، شلم حليف فكان النرص أما … اآلشوريني سبيل القوة هذه فأغرقت جمل؛ بألف
عىل ٢٥٥٠٠ أو إصابة ١٤٠٠٠٠ فيهم وأوقع ويُرس، بسهولة روايته حدِّ عىل انترصعليهم

… الشمل وتفرَّق كثرية، غنائم منهم وغِنَم أخرى، رواية
الحلفاء، عىل حاسًما باهًرا انتصاًرا أحرز امللك أن هذه نرص سلم كتابة من تبنيَّ
سوريا عىل بعُد فيما بها قام التي الحروب أخبار أن غري جسيمة، خسائر بينهم أوقع وأنه
النرص ويف الخسائر جسامة يف آشور ملك أقوال تؤيِّد ال هذه كل مراًرا، له «بنهدد» ومقاومة
الحديث خ املؤرِّ وعىل ورؤساء، مشيخات من إليهم انضم وَمن اآلراميني عىل العظيم الحاسم
فقد وأعمالهم، انتصاراتهم عن عامًة امللوك لها يُسجِّ التي والكتابات األرقام بهذه يثق أالَّ
االنتكاسات أخبار تدوين من والغض أخبارهم، يف والزيادات املباَلغات تدوين امللوك عوَّدنا
أول هو جمل بألف وحلفاءه دمشق ملك الذي و«جنديبو» … بهم تقع التي الهزائم أو
عند املعروفة األسماء من وجندب «جندب»، هو وجنديبو خربه، إلينا يصل «عربي» ملك
ُملًكا شادوا الذين األقوياء امللوك من كان هذا جندبًا فإن أمٍر من يكن ومهما اإلسالميني،
جاب الذي النمسوي موزيل املؤرِّخ به ثنا يُحدِّ ما عىل دمشق مملكة من الرشقي الجنوب يف
وُعِرَف ديارهم، وأخبار أخبارهم، وعرف قويٍّا، اتَّصاًال بأعرابها واتَّصل العربية، البادية

15… بهم فُعِرف الرولة، قبائل يف طويًال أقام ألنه الروييل؛ موىس الشيخ باسمه بينهم

ص٣٠١. ،٢ عيل، لجواد العرب تاريخ 15
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قام التي الحمالت يف اسمه ورد الذي الوحيد «العربي» امللك هو هذا جندب يكن ولم
القديمة املصادر تسميها عربية مللكة اسم هناك وإنما الشام، عىل اآلشوريون امللوك بها
أيًضا الجزية تدفع أن اضطرَّت وإنها «عريبي»، أرض ملكة كانت وإنها (زبيبه)، زبيبى
ملكة اسم نجد كما ٧٣٨ق.م. سنة يف سوريا إىل زحف ملا الثالث» بيالرس «تكالت للملك
امللكة هذه وإن ٧٣٢ق.م، سنة يف سوريا عىل زحفه تسجيل يف «شمسة» اسمها أخرى عربية
لآلشوريني، تتعرَّض أالَّ بيمينها حنثت ألنها اآلشوريني؛ ِقبَل من شديًدا عقابًا ُعوِقبت قد
ديارها، عىل اآلشوري امللك فاستوىل نفسها، عىل قطعته الذي بالعهد وكفرت حنثت، ولكنها
يرسل املندوب هذا وكان ،Kepu كيبو األمري عنه مندوبًا ديارها يف وأقام الجزية، منها وأخذ
سوريا، يف اآلشوريون أقامه الذي العام اآلشوري الحاكم إىل امللكة هذه حالة عن تقارير
بخسائر أُِصيبت قد شمسة امللكة أن الحملة: هذه عن تحدث الذي اآلشوري النص ويذكر
ر ُصوِّ وقد املاشية، من ألًفا وعرشون جمل، ألف وثالثون رجل، ألف مائة وهي ا، جدٍّ فادحة
يتعقبان رمَحني يحمالن آشوريَّني فارَسني منظُر الخرب هذا فيها ذُِكر التي اللوحة عىل
روا ُصوِّ قد العرب من القتىل جثث وأمامهما الفارَسني أقدام وتحت جمًال، راكبًا بدويٍّا
مئزر من إال العارية وأجسامهم الكثَّة، ولحاهم الخلف، إىل املعقوصة الطويلة بشعورهم
الفارَسنْي، من قريبًا الراكب العربي تصوير عىل اآلشوري حرصالفنان وقد عورتهم، يسرت
تحمل شعرها، نارشة حافية شمسة امللكة َرت وُصوِّ ًال، متوسِّ إليهما اليُمنى يده يمد وهو

ُقواها.16 وخارت الجوع، أضناها وقد جرَّة،
تكشف القادمة الحفريَّات فلعل غامًضا، يزال ما األرسة هذه تاريخ أن والخالصة

تاريخها. عن حقيقيٍّا شيئًا

تيماء مملكة (4)

الجنوب يف التجارية العرب مدن بني يقع كان الذي التجاري الطريق عىل هي تيماء إن
إسماعيل أبناء أحد اسم أنه عىل «تيماء» التوراة يف ذُِكر وقد الشمال، يف التجارية واملدن
املدينة هذه أهل وُعِرف بعده، من وأبناؤه هو سكنها التي املدينة يت ُسمِّ وبه عرش،17 االثني

.Almstread, Hist. of Assyria p. و199 ص٣٠٨؛ ،١ للدبس، سوريا تاريخ انظر 16
.١٤ :٢١ أشعيا وسفر ٣٠؛ :١ األول األيام أخبار سفر ١٥؛ :٢٥ التكوين سفر 17
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أقوال من يُفَهم كما سبأ أهل مع قوية تجارية عالقات ألهلها وكانت القديم، منذ بالتجارة
إليها جاءوا مطمئنني، كانوا فما خزوا َرَجْوها، سبأ سيارة تيماء قوافُل «نظرت التوراة:
مدينة هذه تيماء جانب إىل وكان ففزعتم.»18 خربة رأيتم مثلها رصتم قد فاآلن فخجلوا،
وأنها بالعال،19 اليوم املعروفة وهي «ددان»، مدينة وهي التوراة، يف معها كثريًا تُذَكر أخرى

الركوب.20 وطنافس واآلبنوس بالعاج الفينيقيني عاصمة صور مدينة مع تتاجر كانت
اإلسالم، وصدر الجاهلية يف معروفة بُليدة أنها عىل تيماء فتذكر العربية املصادر أما
الشام حاج طريق عىل الُقرى ووادي الشام بني الشام أطراف يف بُليدة تيماء ياقوت: يقول
يُقال كان فلذلك عليها، مرشف اليهودي عادياء بن السموأل حصن الفرد واألبلق ودمشق،
أرسلوا الُقرى، وادي النبي وْطءُ للهجرة ٩ سنة يف تيماء أهل بلغ وملا … اليهودي تيماء لها
جزيرة عن اليهوَد ُعَمُر أجىل فلما وأرضهم، ببالدهم وأقاموا الِجزية، عىل وصالحوه إليه

األعىش: وقال معهم، أجالهم العرب

أب��ل��ق ال��ي��ه��ود ب��ت��ي��م��اء وِورد م��الُ��ه ال��م��وَت ي��م��ن��ع ل��م ع��ادي��ا وال

العرب: بعض وقال

غ��ري��ب21 ال��ي��ه��ود ت��ي��م��اء ب��ت��ي��م��اء أن��ن��ي ال��ن��اس إل��ى ال أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

العرب. متهوِّدة أو اليهود سكنه يهوديٍّا بلًدا كانت الجاهلية يف أنها عىل يذلك فهذا
–٥٥٥) بابل ملك «بنويند» امللك أن ثنا فتحدِّ القديمة التاريخية املصادر وأما
قتل أن بعد ٥٥١ق.م.22 سنة يف له مقرٍّا تيماء واتخذ العرب، ديار قِدَم قد ٥٣٨ق.م.)
أقام وقد ببابل،23 بناه الذي كالقرص فيها، قًرصا لنفسه وجعل بأهلها، وفتك ملكها،

.٢١ ،١٩ ،٦ أيوب سفر 18

Margolioth, the Palestine between Arabs and Israelites. Prior. To the Rise of Islam. 19

.P. 32
.١٣ :٣٨ ،١٥ :٢٧ ،١٣ :٢٥ حزقيال سفر 20

.٤٤ :٢ القاهرة، طبع البلدان، معجم 21

.Muzil, Negd 225 كتاب راجع 22

ص٤٩-٥٠. حتي، لفيليب العرب تاريخ 23
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حوايل العرب ديار يرتك أن قورش امللك اضطره ثم الزمن، من مدًة هذا قرصه يف بنويند
بني الصالِت قوَّت قد تيماء يف بنويند أقامها التي اإلقامة هذه أن يف شك فال ٥٣٩ق.م، سنة
البابلية، والحضارة والديانة الثقافة من كثريًا إليهم نقلت أنها كما تيماء، وأهل البابليني
واتخاذه إليها، وما املدينة هذه احتالل إىل بنويند امللك دفع الذي الدافع أن يف ريب وال
من به تتمتع كانت ما هو — بابل — الرافدين وادي يف عاصمته بدل مللكه عاصمة إياها
املهم الحربي وموقعها السياسية مكانتها عن فضًال كله، الرشق يف هامة تجارية مكانة

والغرب. الرشق مدن من

ونجد وتهامة الحجاز دول (5)

املصادر تذكره ما هو الحجاز تحرضُّ تاريخ عن املوثوقة املصادر يف عليه عثرنا ما أقدُم
العرباء العرب من القبائل بعض تسكنه كانت العربية الجزيرة قلب أن من القديمة العربية
يف فلسطني من هاجرا قد هاجر وأمه إبراهيم بن إسماعيل وأن جرهم، ببني املعروفني
الذي املكان يف والتوراة العربية املصادر وتختلف الحجاز، إىل ق.م. عرش التاسع القرن
قد وإنه السبع، برئ حتى خرجا إنهما تقول فالتوراة فلسطني؛ من هاجرا أن بعد قصداه
القربة، فمألت برئ إىل هاجَر هللا َمَلك فهدى عطًشا، يموتا أن وكادا املاء، من عندهما ما نفد
قصدا قد إنهما تقول العربية واملصادر فاران،24 برية يف شبَّ إسماعيل وإن ابنها، وسقت
بني شبَّ — السالم عليه — إسماعيل وإن مكة، إال ليست هذه فاران برية وإن الحجاز،
عمرو بن مضاض بنت رعلة فزوَّجوه وأعجبهم العربية، أبنائها من وتعلَّم جرهم، قبيلة
إسماعيل وإن املكرمة، مكة يف زمزم برئ هو إنما هاجر إليه اهتدت الذي املاء وإن الجرهمي،
املستعربة. العرب أبوا وهما وقيدار، (نبيت) نابت منهم ولًدا عرش اثني ولد قد إبراهيم بن
التي القرائن من «يؤخذ وأمه: إسماعيل َسفر قصة ذكر أن بعد زيدان جرجي يقول
الجزيرة، تلك تاريخ بأقدم أخبارهم تتصل الثاني، الطور يف الشمال عرب أن تقدَّمت
العرب؛ ألولئك جديد تاريخ بدء وعددناها تاريخية، إسماعيل حكاية اعتربنا إذا سيما وال
لدينا فليس ذلك ومع امليالد، قبل عرش التاسع القرن يف تاريخهم يبدأ اإلسماعيلية ألن
إال يستيقظوا لم ُسبات يف كانوا العرب هؤالء كأن عليه، ل يُعوَّ ما القديمة أخبارهم من

.٩ :٢١ التكوين، سفر 24
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وكانت دوًال، يُنِشئوا لم ألنهم الذكر؛ خاميل كانوا أنهم والغالب املسيحي، التاريخ حوايل
التجارة نقل يف تستخدمهم وغريها والعراق الشام ومشارف اليمن يف األخرى العرب دول
أو بقيدار وطوًرا باإلسماعيلية، تارًة عنهم ون ويعربِّ التمدن، ذلك ممالك بني القوافل عىل
شخيص، بحث هو وإنما منقولة، نصوص عىل يعتمد ال هذا زيدان وقول 25«… غريهما
القرآن، ثم التوراة بها جاءت واقعية تاريخية قصًة إسماعيل هجرة قصة نعترب ال فلماذا
من اسًما إال ليست التوراة ذكرتها التي فاران وأن القديمة، العربية املصادر وأثبتتها
ُمَعرَّبة، عربانية كلمة «فاران ياقوت: قال مكة، جبل اسم األصح عىل هي أو مكة، أسماء
ماكوال ابن وقال مكة.» لجبال اسم هو وقيل التوراة، يف ذكرها مكة أسماء من وهي
نسبة ذلك أن «سمعت اإلسكندراني: الفاراني القضاعي قضاعة بن القاسم بن نرص أبو
ساعري، من وأرشق سيناء، من هللا «جاء التوراة: ويف الحجاز.» جبال وهي فاران، جبال إىل
جبال وهي — ساعري من وإرشاقه ملوىس، تكليمه سيناء: من ومجيئه فاران»، من واستعلن
القرآن.»26 إنزاله فاران: جبال من واستعالنه عيىس، عىل اإلنجيل إنزاله هو — فلسطني
زيدان، جرجي الروايتني بني ق وفَّ وقد جبالها، أو مكة هي فاران أن عىل يدل فهذا
شمايل العقبة عند وكالهما فاران، جبل أو فاران، برية إنه تقول «فالتوراة يقول: حيث
أن علمنا متى الروايتني تطبيق ويسُهل بالحجاز، مكة إنه يقولون والعرب سيناء، جزيرة
فيها أقام التي الربية أن املراد فيكون فاران، أيًضا ى تُسمَّ الحجاز جبال أو مكة جبال
هناك وسكن الحجاز، إىل خرج ثم سيناء، يف حينًا أقام أنه أو الحجاز، برية إسماعيل
هناك دْفنَه حضوره عند إال أبيه بيت من خروجه بعد إسماعيل يذكر لم والتوراة ج، وتزوَّ
مصادر لدينا وليس وأديانها، اليهود أمة تاريخ عن يخرج فيما االختصار من عادتها عىل
عىل ونُعوِّل فنرتكها، فيها، والرد األخذ من فائدة وال تؤيدها، أو الرواية هذه تُنايف أخرى

27«… النقل أو العقل يخالف ال الذي املتواتر أو الشمال، عرب أخبار من الثابت
إبراهيم أن يعتقدون زالوا ما وبعده اإلسالم قبل وعدنانيني قحطانيني من والعرب
الكريم: القرآن ففي الكعبة، بنيا قد وأنهما جدهم، هو إسماعيل ابنه وأن العرب، أبو هو
اْلُمْسِلِمنَي﴾،28 اُكُم َسمَّ ُهَو ۚ إِبَْراِهيَم أَِبيُكْم لََّة مِّ ۚ َحَرٍج ِمْن يِن الدِّ ِيف َعَليُْكْم َجَعَل ﴿َوَما

.١٦٧ :١ لزيدان، اإلسالم قبل العرب تاريخ انظر 25
.٣٢٣ :٦ البلدان، معجم انظر 26

.١٥٣ :١ لزيدان، اإلسالم قبل العرب تاريخ انظر 27
.٧٨ آية الحج، سورة 28
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ج تزوَّ قد إسماعيل ابنه وأن الكعبة، بنى الذي هو إبراهيم أن عىل العربية املصادر وتجمع
أن إىل طويلة ِحَقبًا فيها السدانة ظلت والتي الكعبة، سدانة تتوىلَّ كانت التي جرهم من

قريش.29 إىل السدانة انتقلت ثم منها، خزاعة انتزعتها
بنت رعلة السيدة هي عربية أم من ُولِدوا الذين املستعربة العرب لهؤالء كان وقد
أعمال إبراهيم؛ الخليل بن إسماعيل النبي هو أب ومن الجرهمية، عمرو بن مضاض
طريق ن تؤمِّ كما إليها، الحج ُسبل ن وتؤمِّ الكعبة ترعى سامية مشيخة إقامة يف جليلة
أنهم كما الزرع، ذي غري املقفر الوادي ذلك يف وُقرى مدن إقامة عىل وتعمل التجارة،
تواريخ ضاعت وقد وبالعكس، الشمال إىل الجنوب من التجارة نقل عىل يعملون كانوا
الحجاز، يف صحيحة علمية أو أثرية بدراسات بعد يقوموا لم العلماء ألن القوم؛ هؤالء
األثرية التنقيبات أن يف شك وال ومرص، والشام والعراق اليمن يف الدراسات قامت كما
وليس والشمال، الجنوب حضارات عن تقل ال حضارة آثار عن وقوعها حني ستكشف
والقرآن، التوراة إال تاريخهم م تفهُّ يف عليها يُعتَمد أن يمكن التي املصادر من اليوم لدينا
بالنواحي اهتم وإنما التاريخية، بالنواحي يهتم لم ألنه قليلة؛ جد فمعلوماته القرآن أما
التكوين سفر ذَكَر ييل: فيما تنحرص تكاد عنهم فمعلوماتها التوراة وأما إليها، وما الدينية
قصة أيًضا ذََكر كما فيه، رأينا وقلنا آنًفا، إليه أرشنا كما إسماعيل، أوالد نََسب عن شيئًا
ماء، فيها ليس فارغة فكانت البرئ وأما البرئ، يف وطرحوه «أخذوه وأنهم وإخوته، يوسف
جلعاد، من ُمقِبلة إسماعيليني قافلة وإذا ونظروا عيونهم فرفعوا طعاًما، ليأكلوا جلسوا ثم
الحادث هذا وكان مرص.»30 إىل بها لينزلوا ذاهبني والذنًا وبلسانًا كثرياء حاملة وجمالهم
ثم التوراة، إليهم أشارت الذين اإلسماعيليون وهؤالء امليالد، قبل عرش الثامن القرن يف
وباعوه يوسف اشرتوا الذين وأنهم للتجارة، مرص إىل العرب ديار من قادمني كانوا الذين
ستة بنحو الحادث هذا بعد القضاة سفر يف أيًضا التوراة وتذكر معروف، هو كما بمرص
يف قرون بخمسة ذلك بعد وتذكرهم املرشق»،31 «بني وتسميهم: اإلسماعيليني هؤالء قرون
أشعياء عهد ومنذ سيزول،32 مجدهم بأن وتتنبَّأ إسماعيل، بن «قيدار» باسم أشعياء سفر

.١٢٩ :٨ وياقوت، ٢٩؛ :٢ خلدون، ابن وتاريخ ١٢٣؛ :١ هشام، ابن سرية راجع 29

.٢٤–٢٦ :٣٧ التكوين، سفر 30

.٣٤ :٨ ،١٢ :٧ ،٣٣ :٦ القضاة، سفر 31
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والثاني (قيذر)، قيدار بنو «أحدهما» قسمني: انقسموا قد اإلسماعيليني أن التوراة تذكر
امليالد قبل السادس القرن حوايل ونصف، بقرن أشعياء عهد وبعد (بنايوت)، بنيت بنو
إسماعيل بني وغلب العرب، ديار واكتسح نرص، نبوخذ امللك جاء — أرمياء عهد يف أْي —
أصاب مما والوعظ التحذير سبيل عىل التوراة يف الجزء هذا جاء وقد املرشق)، بني (أو
والتفتت دمشق، ت ارتجَّ …» عصيانهم بسبب النبالء من العرب وبالد وحماة دمشق أهل
الشهرية املدينة ترتك لم كيف كماخٍض، واألوجاع الضيق وأخذها الرعدة، أمسكتْها للهرب،
اليوم ذلك يف الحرب، رجال كل وتهلك شوارعها، يف ُشبَّانها تسقط لذلك فرحى؛ قرية
وعن قيدار عن هدد، بن قصور فتأكل دمشق سور يف ناًرا وأشعل الجنود، رب يقول
قيدار إىل اصعدوا قوموا الرب: قال هكذا بابل، نرصملك نبوخذ رضبها التي صور، ممالك
وجميع شققهم عىل ويستولون وغنمهم، أخبيتهم يأخذون إنهم املرشق، أبناء روا ودمِّ

جانب.33 كل من بالخوف عليهم وينادون وإبلهم، أدواتهم
ذلك فتنقل العربية املصادر أما إسماعيل، بني تاريخ من التوراة تذكره ما كل هذا
ممزوجة معلومات وهي الجاهلية، يف العرب تناقلها معلومات إليه وتضيف التوراة، عن

الُخرافات. من وكثري باألساطري
اليمن إىل الحجاز من امتد قد سلطانهم وأن بداة، ظلوا قد العرب هؤالء أن ويظهر
القدسية املكانة من لها ملا مشيختهم أو دولتهم مقر مكة جعلوا وأنهم الشام، ومشارف

الرفيعة.
أنهم يف شك وال شديًدا، ظامًلا كان قد فإنه البابيل، الغزو بعد ضعفوا قد أنهم ويظهر
املسيحي امليالد قبيل الظهور إىل وعادوا وتكاثروا الديار، بتلك استقاللهم استعادوا قد
قبائلهم بعض وذكروا الحني، ذلك يف أخبارهم من طرًفا املؤرخون تناَقَل فقد املجيد،
وقد عدنان، هو القبائل هذه وأصل الشام، وبالد ونجد تهامة إىل وامتدوا وامَلنَعة، بالقوة
أربعني يعدُّهم فبعضهم اآلباء، من وعدنان إسماعيل بني كان َمن عدد يف ابون النسَّ اختلف
االثنني بني املدة إن آخرون ويقول عرش، خمسة وبعضهم عرشين، يجعلهم وبعضهم ا، جدٍّ

تماًما.34 العدد ضبط يصُعب فلذلك طويلة؛ هي

.٢٤–٣٠ :٤٩ أرمياء، سفر 33

ص٢. للمربد، وقحطان عدنان نسب وكتاب ٢٩٨؛ :٢ خلدون، وابن ١٩١؛ :٢ الطربي، تاريخ انظر 34
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عاش معدٍّا إن خلدون: ابن ويقول وعك، معد، أشهرهم: عديدين أوالًدا عدنان ولد وقد
اليمن،35 يف حضورا أهل هاجم حينما حريان إىل خلص وإنه (بختنرص)، نرص نبوخذ أيام
عرق، بذات وغريهم «حضورا» أهل به اجتمع فيَمن بختنرص فلقي والده عدنان وأما
مكة، إىل حران من معد بختنرصخرج هلك فلما أيامه، يف عدنان ومات بختنرص، فهزمهم
بالدهم. إىل بهم فرجع منهم، وتزوَّجوا اليمن بطوائف لحقوا قد وعمومته أخويه فوجد

وقنص، وقضاعة، نزار، وهم: نفر، ثالثة ولد قد ا معدٍّ أن العربية املصادر وتذكر
هو إياًدا أن عىل األكثرين أن عىل إياًدا.36 إليهم: فيضيف أربعة املصادر بعض ويجعلهم

أخوه. ال نزار ابن
والحجاز ونجد تهامة يف النزارية أو العدنانية القبائل تسلسلت معد أوالد ومن

اآلتية: القبائل وأصلهم الشام، ومشارف
وسليخ. وتنوخ، وبَيل، ُجهينة، بطونها وأكرب قضاعة:

وغاره. ودعمى، أفىص، بطونها وأكرب وإياد:
وشيبان. وسجل، وحنيفة، وتغلب، وبكر، أسد، بطونها وأكرب وربيعة:

وثقيف. وتميم، وكنانة، وأسد، قيس، بطونها وأكرب ومرض:
ومن البلقاء، أرض من مؤاب بالد يف دولة الشام نزلوا الذين سليخ بنو أقام قد
بن عمرو وابنه النعمان، بن مالك وابنه مالك، بن عمرو بن النعمان ملوكها: مشاهري
قرب Atra الحرض دولة وشادوا العراق، إىل ارتحلوا الشام يف أمرهم عىل ُغِلبوا وملا مالك،

آثارها. جالئل عن التنقيبات ستكشف عظيمة، حضارة منها قامت التي تكريت
دولة وهي العراق، وجنوبي الشام مشارق يف «إحداهما» دولتني: تنوخ بنو أقام كما
و«الثانية» الحرية؛ أمالك اللخميني املناذرة دولُة أنقاضها عىل قامت التي األبرش جذيمة

ودمشق. حوران منطقة يف الغساسنة دولة أنقاضها عىل قامت التي وهي الشام، يف
وثقيف وقيس وشيبان وتغلب وبكر وتميم أسد كبني األخرى للقبائل كان وقد
جد تزال ما عنها معلوماتنا ولكن الوقت، بعض ازدهرت إمارات أو مشيخات أو ُدويالت

تاريخها. حقائق عن يكشف الزمن فلعل ضئيلة،

حضورا». «مادة البلدان ومعجم ٩٩٩؛ :٢ خلدون، ابن تاريخ انظر 35
.٥٧ :١ هشام، ابن سرية انظر 36
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حضاراتاجلنوب

املعينية الدولة (1)

امليالد، قبل ا جدٍّ سحيق زمٍن يف حضارتها ازدهرت وقد الجنوب، يف العرب دول أقدم هي
كالرس إدوارد الربوفسور فذهب نشوئها، زمان تحديد يف قون املحقِّ العلماء واختلف
هاليفي جوزيف املسترشقون وذهب امليالد،1 قبل الثالث األلف يف كانت أنها إىل Glasser
وأوائل الثاني األلف أواخر يف كانت أنها إىل 2Sprenger وشربنجر Müller ومولر Halevy
٦٣ق.م،3 سنة إىل ١١٢ سنة من حكمت إنها Philby وقالفلبي امليالد. قبل األول األلف
بألفباء املعروفة وهي ألفباء ذات كانت املعينية الكتابة أن كالرس رأي معاريض وحجة
يتجاوز ال الشمرة رأس ألفباء أو الفينيقية باء األلف أن عىل العلماء اتفق وقد املسند،
األلفباء من أقدم املسند ألفباء جعل يمكن فكيف امليالد، قبل عرش الثاني القرن تاريخها
أما امليالد، قبل الثاني األلف أواخر يف ظهرت قد إنها القول من إذن بد فال الفينيقية؟

رأينا. يف مقبول قول وهو يُعَقل، فال التاريخ ذلك قبل

.E. Glasser, Skizze 110–330 كتاب راجع 1

Müller, Beilag Zur Munch. Allgen Halevy, Journal Asiatique 1872, 74. Sprenger,كتاب راجع 2

.Bcmerkungen s. 502.
.Philby. Background 141 كتاب راجع 3
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تقع التي الجوف منطقة هي املعينية الحضارة هذه فيها قامت منطقة أقدم وإن
و«نشق» و«قرن» و«براقش» «معني» مثل: مدنهم، وأطالل املعينيني، خرائب معظم فيها

وغريها.4
العلماءُ دياَرها زار حتى كاملجهولة أو مجهولة الحضارة هذه أخبار ظلَّت وقد
آرنود الفرنيس املسترشق طليعتهم ويف املايض، القرن يف األوروبيون ابون والنقَّ اآلثاريون
جاء ثم ،١٨٤٣ عام يف سبأ منطقة من نقوش عدة وجمع اليمن، زار الذي Arnaud
سنة يف اليمن يدخل أن استطاع الذي هاليفي جوزيف الفرنيس املسترشق بعده من
بتكليٍف وسبأ ونجران الجوف مناطق فدخل الهامة، املشهورة برحلته ويقوم ١٨٦٩م
وثمانني وخمسة ستمائة هذه زيارته يف يجمع أن واستطاع الفرنسية، األكاديمية من
من تلك رحلته وكانت املسند، بالقلم املكتوبة الجنوبية العربية النقوش من أثريٍّا نقًشا
امللوك، وأسماء املدن آثار من كثريًا النصوص تلك يف اكتشف ألنه العلمية؛ الرحالت أعظم

ذلك. وغري … السكان وعبادات البالد، وعادات
يف ل وتوغَّ وظفار، سبأ فزار كالرس، النمسوي مة العالَّ اليمن إىل ذهب ١٨٨٢ سنة ويف
حت صحَّ عديدة نقوًشا وجمع ،١٨٩٢ سنة إىل وظل العثمانية، الحكومة بمساعدة اليمن

هاليفي. أخطاء بعض
سنة يف إال التاريخ هذا بعد علمية، اكتشاف رحالت وال صحيحة، بحوث تجِر ولم
موفًدا زارها فإنه توفيق؛ محمد املرصي العالُم اليمَن زار حينما ١٩٤٥ سنة يف ثم ،١٩٤٢
أول فكان الجوف، بالد ودخل — اليوم القاهرة جامعة — بمرص األول فؤاد جامعة من

وآثارها.5 أطاللها عن معلومات وأعطانا دقيًقا، علميٍّا وصًفا وصفها عالم
املؤرخون أما وأخبارها، الدولة هذه تجهل تكاد القديمة العربية واملصادر
وبلينوس سرتابون مثل: الهامة، املعلومات بعض ذكروا فقد اليونان والجغرافيون
اكتشفها التي فهي الحقيقية املعلومات أما وديودوروس،6 وبطليموس ورسبيلوس

قبًال. عنهم الحديث أسلفنا الذين املحدثون املسترشقون

.١١٢ :١ لزيدان، اإلسالم قبل العرب تاريخ كتاب راجع 4

الرشقية لآلثار الفرنيس العلمي املعهد منشورات من وهو اليمن»، جوف يف معني «آثار كتابه راجع 5

.١٩٥١ سنة ُطِبع بالقاهرة،
.٣٨١ :١ عيل، لجواد العرب وتاريخ ١١١؛ ص١٠٧، اإلسالم، قبل العرب تاريخ زيدان، كتاب راجع 6
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مجمل وإليك الدولة، عن التاريخية الحقائق بعض إىل املسترشقون هؤالء ل توصَّ وقد
والسبَئِيِّني املعينيني امللوك أسماء بعض يثبتوا أن املسترشقون املؤرخون استطاع ذلك:
بعد واحًدا أزمنتهم يؤرِّخوا أن يستطيعوا لم ولكنهم واالجتماعية، السياسية وأحوالهم
العلماء بعض حاول وقد متسلسًال. منتظًما ترتيبًا ترتيبهم يستطيعوا لم أنهم كما واحد،
بد وال ذلك لتقرير بعُد يِحْن لم الوقت أن وأرى ق، يُوفَّ فلم وطبقات أَُرس إىل يصنِّفهم أن

صحيح. عميل تصنيف عمل يُستطاع حتى الحفريات إتمام من
آثارها أن من الرغم عىل والحضارة، العمران يف جليلة آثار الدولة لهذه كانت وقد
عىل َليدلنا اليوم إىل عنه وُكِتب اكتُِشف ما فإن علميٍّا؛ درًسا بعُد تدرس أن لها يُتَح لم
هندسة يف راسخة قَدٌم لهم كانت فقد ظاهًرا؛ ًما تقدُّ والحضارة العمران مضمار يف تقدُّمهم
الخنادق وتنظيم واألسوار، والقالع والحصون والجسور القصور وبناء وزخرفتها، املباني
الرضائب فرض يف عادلة رشائع لهم كان كما العامة، األبنية من ذلك وغري واألقنية،

واالقتصاد. والتجارة واملرياث، واإليجار، والبيوع العقود تنظيم ويف وتوزيعها،
الكتابات بعض اكتشفت فقد املرصيني، مع قوية تجارية صالت للمعينيني وكانت
تجارية صالت لهم كما للتجارة، مرص إىل قصدت املعينية الجوايل بعض أن عىل تدل التي

وسوريا. ولبنان الشام ومشارف والحجاز سيناء مع وسياسية
وكان واحد، ملك من أكثُر امُللَك يتوىلَّ أن ويجوز ملكيٍّا، عندهم الحكم نظام وكان
آلهتها لها مستقلة حكومٌة مدينة أو والية يف الحكَم تتوىلَّ مركزيٍّا ال الواليات يف النظام
نيابي مجلس ولها «كرب»، يُسمى ملك نائب ولها «عم»، لهم يُقال كان الذين وكهونتها
الحروب، وإعالن الناس بني للحكم األرشاف فيه ويجتمع شئونها، يدير «مسود» له يُقال

أنواع: ثالثة عىل عندهم الرضائب وكانت والرضائب، القوانني وتقرير

امللك. خزانة ملنفعة رضائب (١)
بها. يلحق وَمن واملعابد الكهنة ملنفعة رضائب (٢)

يتولَّْون الذين هم اإلقطاعيني مع هؤالء وكان والُحكَّام، الشيوخ ملنفعة رضائب (٣)
العامة، املؤسسات عىل باإلنفاق للقيام أو الكهنة أو امللك إىل لتقديمها الرضائب؛ هذه جمع
رشوطها، وتذكر حدودها، تُحدَّد أن بعد إال لصاحبها تُسلَّم فال أنظمة، لإلقطاع كانت وقد

الرضائب. من ُمستِغلها عىل يجب وما
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يبنون شيوخهم وكان خاصة، أنظمة بالدولة امللحقني البادية لسكان كان كما
يف للبحث والنبالء الوجوه فيها ويجتمع مجالس، يتخذونها الصحراء يف دوًرا ألنفسهم

القبيلة. شئون

وحمري سبأ دولة (2)

اليوم إىل يجهلون الثقاة املؤرخون ويكاد العربية، الجنوب دول أقدم من هي الدولة هذه
النقوش بعض يف الواردة «سابوم» أو «سابو» كلمة أن عىل يجمعون أنهم إال نشوئها، مبدأ
بها يراد ٢٥٠٠ق.م، سنة حوايل أْي امليالد؛ قبل الثالث األلف إىل ترجع والتي السومرية،
تكاد ال معلوماٌت رها وتطوُّ وتاريخها الدولة هذه عن معلوماتنا ولكن اليمنية،7 سبأ دولة

الدقيقة. بالحفريات القيام لعدم تفيد؛
«املكارب» فرتة هي الدولة لهذه صحيًحا تأريًخا تأريخها يمكننا فرتة أقدم ولعل
منذ سبأ ديار عىل املكارب هؤالء سيطر فقد الكاهن»، «األمري ومعناه «مكرب»، جمع
ذمر عيل سمه «املكرب هو اسمه عرفنا مكرب وأقدم ١١٥ق.م.8 سنة إىل ٨٢٠ق.م. سنة
املؤرخون اختلف مكارب عدة بعده من خلف ثم ٨٢٠ق.م، سنة حوايل حكم الذي عيل»
مدينة يتخذون وكانوا عرش، سبعة عددهم بلغ وقد ملكهم، وُمَدد وترتيبهم تعدادهم يف

لهم.9 عاصمة رصواح
والثقايف والعمراني والزراعي الصناعي الرقي من عظيم جانب عىل كانوا وقد
التي معني دولة ابتالَع استطاعت حتى ودولتهم أنفسهم يقوُّون ظلوا وإنهم والسيايس،

تجاورهم. كانت
وأعظم إلهها، وقرية مدينة لكل وكان ومدنيٍّا، دينًا نظاميٍّا السيايس نظامهم وكان
أْي Boustrophedon؛ الحلزونية الطريقة عىل كتاباتهم وكانت «املقه»، اسمه آلهتهم
السطر كتابة وأراد األول السطر من الكاتب انتهى فإذا الشمال، إىل اليمني من تبدأ إنها
الكتابات من طائفة عىل ُعثر وقد دواليك. وهكذا اليمني، إىل الشمال من كتب الثاني،

ص٨٧. ،O’Leary أولريي تأليف اليمن، تاريخ كتاب راجع 7

ص١١٩. لزيدان، اإلسالم قبل العرب تاريخ كتاب راجع 8

.٣٤٠ :٣ صنعاء، إىل مرص من السعيدة العربية إىل ورحلته املؤيد نزيه كتاب يف أطاللها وصف راجع 9
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العلماء دراسة موضع تزال ما وهي الجص، أو والطني الحجارة عىل املنقوشة الحلزونية
ُرِوي ما وأجلُّ ودقيق، رفيع وبيان ورصف نحو السبَئِيَّة للغتهم كانت وقد االختصاصيني.
مأرب، سد هو شهرًة وأعظمها سدودها وأجلُّ والقالع، السدود بناء هو الدولة هذه عن
املطر، مياه من االستفادة وُحْسن الري، تنظيم وعلم الهندسة، بعلم براعتهم عىل الدال
عاَلم يف َلثورة وإنه الحني، ذلك يف العاَلم بها قام التي العاملية املرشوعات أهم من وهو
قرونًا املرشوع هذا ظلَّ وقد الطبيعة، من االستفادة من اإلنسان مكَّنَت والفكر الهندسة
مثل يف فكَّرت قليلة ممالك سوى القديم التاريخ يف نجد ولسنا ورفاه، خري مصدَر عدة
العربية، الجزيرة بقاع أكثر عىل سيطروا حتى السبَئِيِّني ُمْلك ع توسَّ وقد املرشوع،10 هذا

وقتبان.11 حرضموت، مملكتَي عىل فاستوَلوا
دراساته. يف توسع إىل محتاًجا يزال ما الدولة هذه تاريخ فإن أمر، من يكن ومهما

القتبانية الدولة (3)

األثريون العلماء يتفق ولم مجهولة، تزال ما أخبارها ولكن جنوبية، عربية دولة هي
«معني» دولتَْي عارصت قد بأنها أجزموا ولكنهم ونهايتها، مبدئها تعيني عىل اآلن حتى
ويرى امليالد،12 قبل األول األلف يف ُوِجدت أنها إىل هومل األثري املسترشق وذهب و«سبأ»،
األثري املؤرخ ويرى و٢٤ق.م،13 ٢٠٠ سنتَْي بني كانت نهايتها أن كالرس املسترشق
مدينة خراب أثر عىل ونهايتها ق.م، السادس القرن يف كانت القتبانيني بداية «أن الرابت:
الوقت «أن عيل: جواد الدكتور ويرى ٥٠ق.م.» سنة حوايل بكخالن، اآلن املعروفة «تمنع»
أو هذا قبل أو كذا سنة يف حكم قد الفالني امللك أو الفالني املكرب بأن للحكم بعُد يِحْن لم
تزال ال لعلها إلينا، أسماؤهم تصل لم حكَّام أخبار عىل العثور يف نطمع نزال ال ألننا ذاك؛
يمكن ما كل جمع هو الحارض الوقت يف عمله يُستطاع ما خري وإن … األرض باطن يف
واألخوة األبناء يُضم بأن وذلك والقرابة؛ الصلة أساس عىل «قتبان» ُحكَّام أسماء من جمعه

.١٣٠ :٢ عيل، جواد للدكتور العرب تاريخ 10

.١٣٣ :٢ عيل، جواد للدكتور العرب تاريخ 11
.Hommel, Grundriss I, S, 139 راجع 12

.Glasser, Die Abessinier in Arabien und Afrika S, 114 راجع 13
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وتُرتَّب ببعض، بعضها الجمهرات هذه عالقة تُدرس ثم جمهرات، هيئة عىل اآلباء إىل
األحجار وطبيعة الحكَّام أسماء فيها وردت التي الخطوط نماذج دراسات أساس عىل
العربيات علماء وضعها التي القوائم أصبحت ذلك والنتفاء … فيها الحروف ُحفرت التي

مستقرة.»14 غري قوائم نظري يف هي معني أو حرضموت أو قتبان لحكَّام الجنوبية
بون يُلقَّ — املطوَّل15 العرب تاريخ يف ورد كما قطبان ال — «قتبان» حكام وكان
الذي وامُلقرِّب والشفيع الوسيط «مكرب»: كلمة ومعنى «ملك»، بلقب ثم «مكرب» بلقب
قوي وملا واآللهة، الناس بني وسطاءَ املكارب أولئك كان وهكذا والناس، اآللهة بني ط يتوسَّ
بلقب بوا تلقَّ املجاورة واملدن القبائل إىل قبائلهم حدوَد وتعدَّى املكارب، هؤالء سلطان

«ملك».
حكما الذين يهنعم» عم «هون وابنه وثر»، عيل «سمه هو القتبانيني مكارب وأقدم
حلزونية كتابات عىل اليمن حفريات يف ُعِثر وقد امليالد،16 قبل التاسع القرن حوايل يف
يبدأ ثم اليسار، جهة يف فينتهي اليمني جهة من فيها السطر يبدأ أْي Boustrophedon؛

… وهكذا اليمني، جهة يف وينتهي اليسار جهة من الثاني السطر
وقال بطليموس، ذكرها وقد «معني»، حكومة عارصت قد الدولة هذه أن ويظهر
يف كان الذي ستينس إيراتو عن نقًال — سرتابون ويقول تهامة، ساحل عىل تقع إنها
ويف الجنوبية، العربية من الغربية األقسام يف يقطنون كانوا القتبانيني إن ١٩٤ق.م: سنة

السبَئِيِّني.17 أرض جنوب
يف الحموي ياقوت ويقول عنهم، موثوًقا شيئًا يذكرون فال العرب املؤرخون أما
بالكرس قتبان إن الفريوزآبادي: ويقول عدن.18 نواحي يف موضع قتبان إن البلدان: معجم
تبًعا بعدن قتبان أن االطالع مراصد عن العروس تاج يف الزبيدي وينقل بعدن. موضع
كتب يف كذا حمري، من رعني من بطن بالكرس قتبان إن آخر: موضع يف ويقول للبكري.
كان وقد وقتبان، حمري بني النسب يف صلَة ال ألنه صحيح؛ غري قول وهذا األنساب.19

.١٢-١٣ العرب، تاريخ 14
.٧٣ ،٧٢ ،٧١ :١ وزمالئه، حتي لفيليب املطول العرب تاريخ 15

.Philby, Back ground, 143 كتاب راجع 16

.Strabo, 16, 768 17

.٣٣ :٧ البلدان، معجم 18

.٤٣١ ،٤٢١ :١ العروس، تاج 19
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و«ابنى» «عشرت» ومنها: األصنام، تلك اسم عىل شيَّدوها وهياكل ومعابد أصنام للقتبانيني
قوانني لدراسة فيها يجتمعون سياسية وندوات مجالس لهم كانت كما و«عم»، و«ود»
هذه يسمون وكانوا والرضائب، والقتل والزراعة التجارة وقوانني الحروب، وإدارة الحرب،
األخرى املدن أن عىل «تمنع»، عاصمتهم يف املجالس هذه أعظم وكان «مشود»، املجالس
تقل ال رفيعة درجة وبلغت عندهم، الفنون ارتفعت وقد املجالس. هذه من تخلو تكن لم
عىل «تمنع» العاصمة خرائب يف ُعثر وقد النحت، فن وبخاصة اإلغريقية، الفنون عن
وهذان «ثوبم»، الفنان اسم فيها ورد قتبانية، كتابات قاعدتيهما عىل ُكِتب ألسَديْن تمثاَلنْي
القرن إىل عهدهما ويرجع اليوناني، األسلوب عن روعًة يقل ال بأسلوب مصنوعان التمثاالن

امليالد.20 قبل الثاني
عىل ٨٢٠ق.م. سنة حوايل سيطرت أنها والعسكري السيايس قتبان نفوذ عظم ومن
األرض، الستغالل خاصة قوانني وضعت وقد الزراعي، تقدُّمها عُظم كما السبَئِيَّة،21 الدولة
يف للشعب القتبانيون امللوك يعلنها كان التي اإلعالنات أو الوثائق بعض إلينا وصل وقد
الخصيبة األودية من وهو لبخ، وادي يف األرايض بإدارة يتعلق فيما غريها، أو العاصمة
الزراعية.22 األرايض بعض الستثمار معقودة اتفاقيات صور إلينا وصل وكذلك عندهم،

مدينتا: فهي مدنهم أعظم وأما
باسم اآلن وتُعرف أراضيه، وتقسيم ريه يف املنظم الخصيب بيجان وادي يف وتقع تمنع:
تكشف فيها الحفريات تزال ال كما موجودة، الري ونظم األقنية أطالل تزال وال كحالن،
اآلثار علماء جعلت التي الجميلة، والخزفيات والتماثيل، الذهبية، النقود من كثري عن
أثَّروا قد الرومان وإن قوية، كانت والرومانية والهيلينية «تمنع» بني الصلة إن يقولون
يف ا جدٍّ بارعني قوًما كانوا فالقتبانيني صحيًحا؛ يكون قد العكس وأرى العرب، يف
والنحاس املرمر من رائعة آثار عىل «تمنع» حفريات يف ُعثر وقد رأيت، كما الفنون

والربونز.23

.٣٣ :٢ عيل، جواد تاريخ راجع 20

.Hommel. Grundriss I. S. 139 21

.٤٢ :٢ عيل، جواد تاريخ راجع 22

.٤٤ :٢ عيل، جواد تاريخ راجع 23
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حصونًا فيها بنت وقد «هرية»، قبيلة تسكنها كانت كبرية مدينة وهي «شور»، أو شوم:
بهنعم».24 غيالن «دروال امللك عهد يف وذلك ومعابد، وسوًرا وقالًعا

يدير وكان وراثي، ديني ملكي نظام إنه أْي معني؛ يف مثله قتبان يف الحكم نظام وكان
يف يجتمعون وكانوا كبري، أو كرب أحدهم: يُسمى كما امللك، عن نيابة حكام اململكة شئون
املجالس يف الشعب يشاورون كانوا بل ديمقراطيني، عادلني كانوا ملوكهم وإن «املشود»،
أن نستطيع وإنما قلنا، كما بالضبط تحديدها نستطيع فال الدولة عهد نهاية أما واملشاود.
والحرضمية املعينية الدولة عىل استولت كما عليها استولت قد السبَئِيَّة الدولة بأن نجزم

والسبَئِيِّني. القتبانيني بني عديدة حروب جرت أن بعد

الحرضمية الدولة (4)

كتاب يف وذكرها وقتبان، معني دولتَي عارصت عريقة، عربية دولة هي حرضموت
حرضموت، باسم التوراة كتاب ويف 25،Ehatromotitae باسم وإسرتابون إيراتوستينس
عن معلوماتنا وليست شالخ،26 بن عابر بن يقظان بن حرضموت باسم ُسميت أنها عىل
العلمية الدراسات فإن قتبان؛ دولة عن معلوماتنا من جزءًا ونهايتها الدولة هذه بداية
االختصاصيني املسترشقني بعض عكف وقد ضيقة، محدودة دراسات اآلن حتى جرت التي
ل وتوصَّ الحرضمية، الدولة تاريخ دراسات عىل العربية الجزيرة جنوب تاريخ بدراسات
اسم طليعتها يف يجعل وأن ملوكها، بأسماء قائمة يُحيص أن «ألربايت» الربوفسور
ويعارضه ق.م،27 الخامس القرن نصف حوايل حرضموت حكم الذي إيل» «يدع امللك
يف حكم قد وإنه أبل»، «صدق هو الدولة هذه ملوك طليعة إن فيقول: فيلبي، املسترشق
العمراني، القوي، امللك كرب» «معدي الدولة: هذه ملوك مشاهري ومن ١٠٢٠ق.م،28 سنة
القوية األرسة هذه عهد يف أنه ويظهر معني، عىل ملًكا كان الذي يثع» يدع «أب امللك أخو

.٤٥ :٢ عيل، جواد 24

.Strabo 16, 4, 2 25

.٢٠ األول، األيام أخبار وسفر ٢٦؛ العارش، اإلصحاح التكوين، سفر 26

.W. F. Albright, in Boasoor, Ne. 119, 1950, p. 14 ألربايت 27
.Philby, Background p. 144 فيلبي 28
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أشهر ومن ٩٨٠ق.م، سنة حوايل ذلك وكان لها، واملعينية الحرضمية الدولتان خضعت
األول. العذيلط ملوكها:

الفخمة، باملعابد زاخرة وكانت الدولة، لهذه الجديدة العاصمة شبوة مدينة كانت قد
وهي للملوك، مقرٍّا صارت ثم للمكاربة، مقرٍّا األصل يف كانت وقد الشامخة، والقصور
التوراة يف اسمها ورد وقد ،Sabato أو Sabratho باسم القدماء املؤرخني عن معروفة
حرضموت حصون من وعدَّها العرب، جزيرة صفة يف الهمداني ذكرها وقد سبت،29 باسم
القديمة وقصورها معابدها آثار عىل وعثر فيلبي، املسترشق زارها وقد ومحافدها،30
وأنها ،Ostramitae توجد اليمن يف أن بلينوس: القديم املؤرخ وذكر واديها، وسدود
أيًضا وتسمى ،Saboei شبوة مدينة عاصمتها وأن ،Saboei شبوة أرض من منطقة
Minaei شعب وأن اللبان، يُصدر ومنها … الغابات كثرية بمناطق غنية وأنها ،Sariba

والطيب.31 اللبان تجارة احتكر الذي العربي الشعب هو
باسم اليونان عند املعروفة وهي «ميفعة»، فهي للدولة القديمة العاصمة أما

وقصور. معابد ذات نة ُمحصَّ مدينة كانت وقد ،Mapharites
األوثان، تعبد وكانت وتجاريٍّا، وبحريٍّا يٍّا برِّ قوية دولة الحرضمية الدولة كانت وقد
وصول، عشرت، منها: غريه آلهة وهناك «سني»، اإلله هو عندهم وأجلُّها املعابد، لها وتقيم

وشمس. وحويل،
الدولة: هذه ملوك أشهر ومن

٩٨٠ق.م. سنة حوايل البالد حكم الذي اليفع، بن يكرب معدي •
١٤٠ق.م. سنة حوايل البالد حكم الذي غيالن، أبي ديدع •

٢٩ب.م. سنة حوايل البالد حكم الذي العزيلط، •

أوسان دولة (5)

مستقلة، دولة وكوَّنت عنها، انفصلت ثم القتبانية، اململكة من جزءًا أوسان أرض كانت
الحضارة، يف عريقة غنية دولة كانت تحتلها كانت التي الرقعة صغر من الرغم عىل وهي

.Montgomery, Arabia in the Bible راجع 29

.٩٨ ،٨٧ العرب، جزيرة صفة 30

.Plivy, N. H. 4, 39 31
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وهي الدولة، تلك ملوك لنا تمثِّل التي الرائعة الرخامية التماثيل من عدًدا لنا خلَّفت وقد
كل قاعدة عىل ُكتب وقد العرب، جزيرة يف الفنية التحف نفائس من عليه ُعثر ما أروع من
تكشف أثرية كتابات عىل عثورنا عدم من الرغم عىل ونحن يعلوها، الذي امللك اسم تمثال
طراز من جليلة فوائد أفدنا قد فإننا ملوكها، وأحوال اململكة هذه تاريخ عن النقاب لنا
يف ُعثر كما لحاهم، وحلق شعورهم وتنظيم زينتهم وطرائق العهد، ذلك يف الناس لباس

الرائعة. الخزفية واآلثار الذهبية، التماثيل من عدد عىل الحفريات
الدولة هذه تاريخ كشف عىل معقودة اآلمال فإن اآلن، املعلومات قلة من الرغم وعىل
إن حتى اإلسالم، ظهور وقت إىل الدولة هذه ظلَّت وقد والسياسة، العمران يف وآثارها
القديم وتاريخه اليمن أخبار بعض نقل أنه اإلكليل يف لنا ذكر الهمداني العربي الجغرايف
بالقلم املدوَّنة الجاهلية العربية قراءة يُحِسن كان أنه وزعم األوساني، أحمد بن محمد من

امُلسند.32
وتر» آل «كرب امللك أن منها قليلة، معلومات إال الدولة هذه أحوال من نعرف وال
فقتل أوسان، إىل جيوشه ساق ونجران، الحوف بني رشجب مدينة عىل استوىل أن بعد
األوسانية اململكة من أماكن واحتل ألًفا، أربعني وأرس رجل، ألف عرش ستة رعاياها من
وأن البحر، ساحل إىل وتفذ ودتنت، وجردان، ورشا، ودياب، وجن، وانضم، حمان، وهي:
انتهاء بعد أوسان ديار احتلوا السبَئِيِّني وأن الحرب، هذه يف لسبأ حليفة كانت قتبان
ولكن اإلسالم، ظهور وقت إىل واستمرت سلطتها، األوسانية الدولة استعادت وقد الحرب،

ضئيلة. جد عنها معلوماتنا

فارس. نبيه طبعة ،٦٥ :٨ اإلكليل، 32
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البعثة قبل





مقدمة

محمد جاء فلما ملسو هيلع هللا ىلص، محمد الكريم النبي عرص قبل العربية األمة تاريخ سيل انبثق
يف وحضارتهم ولغتهم دينهم ينرشون جزيرتهم من العرب «انطلق» الراشدون وخلفاؤه
— العربية األمة نور «اتسق» حتى الراشدين الخلفاء عرص ينقِض ولم املعمورة، أرجاء
من العرب سلطان وامتد املرشقني، يف نوره وينرش الخاِفَقني، يف يشع — أمية بني عهد يف
مطامع ذوا ونفَّ الشعوب، وساسوا العالم، فحكموا املغرب، أقىصبالد إىل املرشق أقىصبالد
بهم «فازدهرت» العباس بنو جاء ثم احرتامها، الخافقني أهل عىل وفرضوا وآمالها، أمتهم

اإلسالمية. السيادة تكوين أيديهم عىل وتم العربية، الحضارة
واللعب، اللهو إىل وانرصفوا امُللك، بأعباء بالقيام فرَّطوا َخْلٌف بعدهم من َخلَف ثم
امِلَحن، توالت ثم الدولة، «فانحلت» والرُّقي، التقدم حركة وركدت الحضارة، نور فانكسف
بني وأذلُّوا ملكهم عىل فقضوا منهم أعداؤهم وتمكَّن عليهم، وحنادسه الليل ُظَلم واشتدَّت
وتمطَّى ورجاله، بخيله عليهم ورضب بعساكره، الليل إليهم وزحف «فاندحروا» قومهم،
يغطُّون وهم الطويل الزمن من َرَدًحا العرب وقىض بجرانه، وخرب بكلكله، وناء بصلبه
من ذاقوا حتى مطلخم، وتفرُّق ُمْدَلهم، وتعصب مظلم، وجهل مسودٌّ، وليل طويل نوٍم يف
عيونهم عن نفضوا َمن فيهم نبغ ثم أقداًحا، والعار املهانة كئوس من ورشبوا ألوانًا، الذل
عىل وحثوهم الصالح، بدعوة قومهم فدعوا وامِلَحن، الذل بوطأة وأحسوا الوسن، غباَر
فكدُّوا األثيل، املايض وإحياء القديم املجد استعادة عىل والعمل العبودية، ربق من االنعتاق
رجل قومة فقاموا «االنبعاث» أوان وآن الفجر، نور وأرشق الدهر، لهم ابتسم حتى وجدُّوا
واصلون غايتهم، بالغون هللا بحول وهم والفالح، والنشاط العمل بأسباب آخذين واحد،

وبركته. وبمعونته وقوته، هللا بَمَدد أهدافهم إىل
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النبوية البعثة قبل العربية البيئة يف (1)

العربية البيئة قلب النبوي البعث قبل مًعا) وتهامة الحجاز بها (ويراد الحجاز بالد كانت
مكة، وفيها عزهم، وموضع أجمعني، العرب قلوب مهوى الكعبة ففيها العرب؛ جزيرة يف
والدنيا، الدين يف سلطانًا وأعزها العربية القبائل سيدة قريش ومسكن العربية، الُقرى أم
والجار جدة وفيها بقعة، وأعمرها تربًة وأطيبها الجزيرة أرايض أخصب يثرب وفيها
الفكري والنشاط العلم مدينة الطائف وفيها وربًحا، تجارًة وأغناها الجزيرة ُفَرض خري
شهرًة العرب أسواق أجلُّ وفيها شعًرا، وأكثرها العرب قبائل أفصح وفيها والتجارة،

املجاز. وذي ومجنَّة كعكاظ
وحرمته الحصني، ملكانه العصور؛ أقدم منذ وسيادته استقالله يف عريق بلد والحجاز
قال املكرمة؛ مكة ملكانة إال ذلك وما األجنبي، واالحتالل النكبات أمام وصموده املقدسة،
وال إتاوة، أهلها يُؤدِّ لو ثم امللوك، لدين تدين ال لقاًحا كانت — مكة أي — إنها ياقوت:
فيدينون ولخم ان وغسَّ وكندة حمري ملوك إليها تحج البلدان، سائر من قط ملٌك ملكها
عظيًما، عندهم ورشًفا مفروًضا بآثارهم واالقتداء تعظيمهم ويرون قريش، من للُحمس
تُسَب ولم يُسبَون، وال ويَسبون يُغَزون، وال يَغُزون آمنني — البيت أي — أهله وكان

قهًرا.1 فتُوطأ قطُّ ُقرشيَّة
منترشون وهم األصليون، سكانه فهم العرب وأما واليهود؛ العرب هم الحجاز وسكان
ُقريش، بطون فيه: الساكنة القبائل أشهر ومن وبواديه، ُقراه الحجاز، مدن جميع يف

«مكة». البلدان معجم 1
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وغطفان، وفزارة، وغفار، وأشجع، وطي، وخثعم، وثقيف، وهوازن، ومزينة، وُسليم،
الُقرى، ووادي والطائف وخيرب يثرب يف يسكنون فكانوا اليهود وأما والخزرج. واألوس،

َهَدل. وبنو قريظة، وبنو القينقاع، وبنو النضري، بنو اليهودية: القبائل أشهر ومن
ثم العمالقة، سكنها العرب؛ بالد مدن أقدم من وهي «مكة»، الحجاز مدن وأجلُّ
الكعبة، وبنى — السالم عليه — إبراهيم قصدها عهدها ويف عليها، جرهم قبيلة خلفتهم

بعده.2 من فيها أوالده واستمر الحجاز، وسكن جرهم، بني إسماعيل ابنه وصاهر
بغوا أن إىل إسماعيل، ولد خال الجرهمي عمرو بن مضاض آلل البيت سدانة وكانت
سيل إثر الحجاز قدمت يمنية قبيلة وهي عليها، ُخزاعة فغلبتهم الكعبة، أموال واستحلُّوا

العرم.3
يقيم وكان ُمرة، بن كالب بن ُقيص نبغ أن إىل سنة ثالثمائة من نحًوا البيت ووليت
مكة، وتملك ُخزاعة، من الكعبة حماية وانتزع سلطانه، فعُظم مكة، حوايل وأبناؤه هو
وال لواء يُعَقد وال الندوة، دار يف إال امرأة ج تُزوَّ فال أهلها؛ أمور ونظَّم الندوة، دار بها وبنى
الشخصية، األحوال حوادث تسجيل بذلك أراد وكأنه فيها، إال جارية تدرَّع وال غالم يعذر
قبائل وكانت ورش، خرٍي من شئونهم كافة يف فيه يتشاورون للقوم مقرٍّا الدار تلك وجعل
يصنع فكان فيها، يرتافدون إليه يؤدونها أموال وهي ُقيص؛ إىل الرفادة تؤدي قريش
ولواء وسقاية حجابة من مكة أمور سائر ورتَّب املوسم، أيام اج للحجَّ واألرشبة األطعمة

بعد. فيما ذلك تفصيل سرتى كما املدينة، شئون تنظيم فيه ا ممَّ ذلك إىل وما
«يثرة»، املعينيون اها سمَّ قديمة مدينة وهي «يثرب»، الكبرية الحجاز مدن ومن
واملزارع، الخريات كثرية واآلطام، القالع كثرية حصينة مدينة وهي «يثريبا»، والبيزنطيُّون
«كانت نصه: ما اليمانية املحاسن نرش كتاب عن األلويس نقل النخيل.4 وافرة املياة عذبة
فغنموها عمران بن موىس زمن يف إرسائيل بني من قوم إليها فخرج للعرب، يثرب مدينة
افرتقت حتى هللا شاء ما فيها وأقاموا األرقم، يُسمى لهم ملًكا وقتلوا العاربة، العرب من

Scolillot, Hulogenucole ص٣٦. لألرخي، مكة وأخبار كعبة»؛ مكة. الحرام. «املسجد البلدان معجم 2

.les arabes I. 41
.١٨٦ :١ واملروج، ٣٢٢؛ :٢ خلدون، ابن 3

األوىل. الطبعة ،١٩٦ :١ لأللويس، األرب وبلوغ «يثرب»؛ مادة لياقوت، البلدان معجم 4

72



األول الفصل

ثم اإلرسائيليني.»5 عىل يثرب والخزرج األوس فنزل العرم، سيل حادثة يف مأرب من األزد
العربية الكتب ويف اليهود، بانخذال انتهت حروب واإلرسائيليني والخزرج األوس بني جرت
يف التوسع يريد من إليها فلريجع اليهود، هؤالء أحوال عن وأقاصيص تفاصيل واليهودية
وأشهر بعد. فيما آثاره سنرى كبري أثر املدينة إىل النبي هجرة حني لليهود كان وقد هذا.6
والصريفة، الصياغة ويمتهنون املدينة يسكنون وكانوا القينقاع»، «بنو اليهودية البطون
وادي يف يسكنون ُزرَّاًعا وكانوا قريظة»، و«بنو املدينة؛ يف كبري نفوذ ذوي كانوا كما
و«بنو عذبة؛7 مياه فيها يهبط حرة من يهبطان واديان وهما بُطحان، ووادي مهزوز
جذام، بني من األصل يف إنهم اليعقوبي: ويقول بُطحان، وادي يف ُزرَّاًعا وكانوا النضري»

تهوَّدوا. ثم
النضري بني من وهي — املؤمنني أم صفية السيدة أن يذكرون املؤرخني بعض ولكن
وربانيون، ومدراسات معابد لهم كانت وقد عمران، بن هارون نسل من منحدرة كانت —

العرب. من متهوِّدون اليهود هؤالء جانب إىل وكان
وقد إياه، خصومتهم يف اليهود مثل ملسو هيلع هللا ىلص للنبي خصومتهم يف املتهودون يكن ولم
اللغة ثقفوا كما العربية، واللهجات واألسماء واألخالق التقاليد جميع اليهود هؤالء اكتسب
الروايات وتقول بالعربية، وخطباء شعراء منهم وظهر األصلية، لغتهم جانب إىل العربية
ملوكها، كانوا وإنهم املنورة، املدينة عىل املسيطرين هم كانوا اليهود هؤالء إن العربية
كان وإنه والفاء)، (بالقاف، الفيطون أو القيطوان أو القيطون يُسمى كان آخرهم وإن
وصارت بعده، من اليهود أمر اضمحلَّ ثم الخزرجي، العجالن بن مالك قتله جبَّاًرا عاتيًا
والخزرج األوس أي — العرب بني نشبت أن عتمت ما الخالفات ولكن للعرب.8 السيادة
ويظهر اآلخر، عىل الجانبني أحد كفة حون يُرجِّ وأصبحوا ذلك، من اليهود فاستفاد —
اليهود كان فقد مكة، عرب من ثقافة أقل كانوا والخزرج األوسيني من املدينة عرب أن
ُكتَّاب منهم كان فقد مكة عرب أما املدينة، يف املالية األحوال عىل مسيطرين املدنيني

وأغنياء. ار وتُجَّ وُمعلِّمون

يثرب. مدينة «ياقوت» ومثله ١٩٦؛ :١ األرب، بلوغ 5
.١٩٦ :١ األرب، وبلوغ «يثرب»؛ لياقوت البلدان معجم راجع 6

مهزوز. لياقوت، البلدان معجم راجع 7

.١٩٦ :١ لأللويس، األرب وبلوغ «يثرب»؛ مادة لياقوت، البلدان معجم راجع 8
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املياه كثري نزه مكة، برشقي غزوان جبل من بطن وهي «الطائف»، مدنه ومن
و«الَعْرج» و«النخب» « «َوجٌّ الطائف قرى ومن ثقيف، من وسكانها والبساتني، والفواكه
والفواكه، النخل كثرية ُقرى وكلها و«مجنَّة»، املجاز» و«ذو و«عكاظ» و«جلدان» و«ليه»

مسماة. ومواسم مشهورة أسواق فيها وللعرب
البكري: عبيد أبو قال واملزارع، الحصون كثرية كبرية مدينة وهي «خيرب»، مدنه ومن
املشهورة: ُقراها ومن أسد، بن غزة لبني وكانت يهود، وأهلها العماليق أحد باسم إنها

«فدك».
املكرمة. ملكة تابعة وهي للُقطر، الكربى الفرضة وهي «جدَّة»، مدنه ومن

املنورة. للمدينة تابعة حسنة فرضة وهي «الجار»، ومنها
الحسن. لبني آلت الساحل من قريبة صغرية مدينة وهي ينبع، ومنها

األسواق. حسنة تجارية مدينة وهي تبوك، ومنها
و«ثور» قبيس»، و«أبو و«أجياد» «خندمة» أشهرها: الجبال من كثري الحجاز ويف

مكة. ُقرب وكلها و«عرفات»، و«ثبري»

الدينية الحالة (1-1)

الحمس ففيها النواحي؛ متعددة النبوية البعثة قبل الحجاز بالد يف الدينية الحالة كانت
طقوسه فريق لكل وكان املعطلون، وفيها الزنادقة، وفيها املرشكون، وفيها الحنفاء،
يشء عىل يجمعون جميًعا كانوا أنهم إال وأسالفه، دينه رجال عن أخذها التي وتقاليده
بمكة يحيط ًسا مقدَّ حرًما لها جعلوا فقد مشاعرها، واحرتام الكعبة تقديس وهو واحد
ثالثة عىل نفار بني بيوت عند «التنعيم» دون املدينة جهة من وحدُّه آمنًا، كان دخله َمن
«الجعرانة» طريق ومن أميال، سبعة عىل باملنقطع جبل ثنية عىل العراق جهة ومن أميال،
بطن ومن عرفة، عىل «الطائف» طريق ومن أميال، تسعة عىل خالد بن هللا عبد أبي بشعب
وقد أميال،9 عرشة عىل العشائر منقطع عند «جدة» طريق ومن أميال، سبعة عىل «غرة»
الدماء، فيها يسفكون فال البقعة هذه يُقدِّسون «الجاهلية» عصور أقدم منذ الناس كان
ومن ياقوت: قال الطري. يقتلون وال الصيد، يطردون وال والقصب، الشجر يقطعون وال

.٢٥٣ :١ لأللويس، األرب بلوغ راجع 9
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للعرب ومباينتهم أهلها فضلها يف زاد ومما … امللوك لدين تدين ال لقاًحا كانت أنها رشفها
كاألعراب يكونوا ولم إبراهيم، رشيعة من بكثري ومتمسكني متآلفني حلفاء كانوا أنهم

أدب.10 يزيِّنه وال دين ره يوقِّ ال كَمن وال األجالف،
السالم عليه — إبراهيم عن املوروثة التقاليد وحفظ الدين يف املتشدِّدون هم والحمس
وكان صعصعة»، بن و«عامر و«ثقيف» قيس»، و«جديلة و«كنانة» «خزاعة» بنو وهم: —
عند بالوقوف يكتفون وإنما عرفات، إىل املواسم أيام يخرجوا ال أن الحمس سنة من
وبًرا، وال صوًفا يغزلون وال بقرة، وال عنًزا يرتبطون وال يأقطون وال يشتكون وال املزدلفة،
إنهم ثم الحرم، األشهر يف الحمر بالقباب يكتنُّون إنما واملدر، الشعر من بيتًا يدخلون وال
الِحل ثياب يخلوا وأن الحرم، دخلوا إذا الحل أزواد يطرحوا أن قاطبة العرب عىل فرضوا
طافوا وإال ذلك وجدوا فإن هبة، وإما عارية وإما رشى إما الحرم، بثياب ويستبدلوها
مزدلفة، من تفيض أن العرب وكلفوا ذلك، مثل العرب نساء عىل وفرضوا عرايا، بالبيت
فلوال قريش، أيام من وصدًرا وخزاعة، جرهم يف امللك كان أيام عرفة من تفيض وكانت
إبائها.11 يف العرب نخوة مع واإلمارة العز هذا عىل أقرَّتهم ملا العرب يف حي أمنع أنهم
عن فقالوا وأرادوه، رأوه رأيًا الحمس رأي ابتدعت قريش كانت األلويس: العالمة يقول
مثل العرب من ألحد فليس وسكانها، مكة وقطان البيت ووالة الحرمة وأهل إبراهيم بني
الحل من شيئًا تعظموا فال لنا، تعرف ما مثل العرب له تعرف وال منزلتنا، مثل وال حقنا
عظموا قد وقالوا بحرمتكم، العرب ت استخفَّ ذلك فعلتم إن فإنكم الحرم، تعظمون كما
يعرتفون وهم منها، واإلفاضة بعرفة الوقوف فرتكوا الحرم، من عظموا ما مثل الحل من
وأن عليها يقفوا أن العرب لسائر ويرون إبراهيم، ودين والحج املشاعر من أنها ويُقرون
وال الحرمة من تخرج أن لنا ينبغي فليس الحرم، أهل نحن قالوا: أنهم إال منها، يفيضوا

الحمس.12 نحن نعظِّمها كما غريها تعظم
كانت التي الدينية بالشعائر يقومون وقبائلها والُحمس وبطونها قريش كانت وقد
وما قبائلهم، اختالف عىل وثيق ديني برباط الحرام البيت يقصدون كانوا من جميع تربط
مرموقة بمكانة تتمتع كانت التي لقريش واحرتامهم الكعبة وقدسية مكة ملكانة إال ذلك

«مكة». مادة البلدان، معجم راجع 10

«مكة». مادة البلدان، معجم راجع 11
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الحرم، حول التجارية األسواق فيها يعقدون ُحُرم مقدسة أشُهٌر للعرب وكان بينهم،
بحرمة اإلخالل عىل أحد يجرؤ ال فكان واملحرم، الحجة، وذو القعدة، وذو شوال، وهي:

األشهر. تلك
الطقوس ببعض احتفاظهم من الرغم عىل العرب أن إليه اإلشارة تجدر ومما
وامتزجت عليهم دخلت قد الوثنية فإن وإسماعيل، إبراهيم عن املوروثة الحنيفية الدينية
الطقوس مع األوثان عبادة أدخل َمن أول هو الخزاعي لحي بن عمرو إن ويُقال بديانتهم،
يقول الكعبة. يف األصنام بعض وضع وإنه الشام، زار حينما نقلها وإنه العربية، الدينية
األصناَم؛ — الحرام البيت يف أي — فيه وضع َمن «أول والنَِّحل: امِلَلل يف الشهرستاني
البلقاء مدينة إىل سار ثم البيت، أمر عىل واستوىل بمكة، قومه ساد ملا لحي بن عمرو
شكل عىل نتخذها أرباب هذه فقالوا: عنها، فسألهم األصنام، يعبدون قوًما فرأى بالشام،
فأعجبه فنُسَقى. ونستسقي فنُنَرص، بها نستنرص البرشية، واألشخاص العلوية الهياكل
ووضعه مكة إىل به فسار «ُهبل»، إليه فدفعوا أصنامهم، من صنًما منهم وطلب ذلك،
بالد يف األصنام كثُرت وقد إنسان، هيئة عىل العقيق من كان ُهبل إن ويُقال الكعبة.» يف
(٣٦٠) مكة فتح يوم منها أخرجوا املسلمني إن حتى خاصة، الكعبة ويف عامًة العرب

صنًما.13
جزيرة وشبه الشام بالد من النرصانية جاءتهم «نصارى» هؤالء جانب إىل وكان
الحجاز، عرب وبعض وطي، تغلب، بنو النرصانية: دخلتها التي القبائل وأشهر سيناء،
كان التي الفكرات بعض وأوجدت واضحة، تأثريات العربية البيئة يف النرصانية أثَّرت وقد
فعاء، والشُّ الشفاعة فكرة ومثل والبنات، البنني هللا اتخاذ فكرة مثل بالنرصانية، عالقة لها

وطقوسها. الرهبنة فكرة ومثل
و«تيماء»، الُقرى»، و«وادي «فدك» يف يسكنون كانوا امُلتهوِّدة من نفر العرب يف وكان
الدينية بعضالطقوس عنهم فأخذوا العرب، بعض يف املتهودة هؤالء أثَّر وقد و«املدينة»،14
واألخبار والدينية التاريخية املعلومات وبعض املحيض، يف النساء واعتزال كالختان

والقصص.

.٣٨١ ،٢١٢ :٢ لأللويس، األرب بلوغ 13
ص٤٣٦. دروزة، لعزة النبي وعرص ص٢٧؛ أمني، ألحمد اإلسالم فجر 14
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فارس، إىل التجارية رحالتهم يف الُفرس عن املجوسية أخذوا مجوس العرب يف وكان
واستخلصوا الوثنية، أوضار عن أنفسهم نزَّهوا الذين «الصابئة» أو «الحنفاء» فيهم وكان
عبادة يستقبحون فكانوا والحنيفية، والنرصانية اليهودية من أخذوه نقيٍّا مذهبًا ألنفسهم
واحد إله بوجود ويؤمنون واملقامرة، امليرس ولعب الخمر ورشب البنات ووأد األصنام
الصلت أبي بن أمية هؤالء: ومن القيامة، يوم يف أعمالهم عىل الناس يحاسب عادل
الحويرث بن وعثمان نفيل، بن عمرو بن وزيد ساعدة، بن وقس نوفل، بن وورقة الشاعر،

وغريهم.15
وما ونحيى، نموت الدنيا، حياتنا إال هي ما يقولون: دهريُّون ُمعطِّلون فيهم وكان
بالطبع وقالوا بالحرش، يقروا ولم البعث، ونفوا سبحانه، الخالق فأنكروا الدهر؛ إال يُهلكنا

امُلفني. والدهر امُلحيي
كتاب يف قتيبة ابن قال قريش، يف منترشة الزندقة وكانت وثنوية، زنادقة فيهم وكان

الحرية.»16 من أخذوها قريش يف الزندقة كانت «وقد املعارف:
باآلخرة، يؤمنون وال الحرش، يُنكرون كانوا فيها الزنادقة أن قريش بزندقة واملراد

األلوهية. يُنِكرون وقد إله، من أكثر ويثبتون
يف مشرتكني كانوا فقد اإلسالم، قبل العرب عند الديني التعدد هذا من الرغم وعىل
ومن — أسلفنا كما — الكعبة تعظيم ذلك: فمن إبراهيم، أبيهم عن ورثوها قد وكأنهم أمور،
إبراهيم، بها ابتُِيل التي الِفطرة طهارات عىل محافظتهم ومنه الُحُرم، األشهر تقديس ذلك
وتقليم واالستنجاء، والسواك، والفرق، الشارب، وقص واالستنشاق، املضمضة، وهي:
املوتى وتغسيل الجنابة، من االغتسال ومنه والختان، العانة، وحلق اإلبط، ونتف األظافر،
واإلحرام، والعمرة، والحج، املحرم، عارش وصوم ورثاؤهم، عليهم والصالة وتكفينهم
يقفون وكانوا والتلبية، واملروة، الصفا بني والسعي األسود، الحجر ومسح والطواف،
وكانوا الحج، مشاعر من ذلك وغري الحجار ويرمون الهدي، ويهدون كلها، املواقف
أخرى وأمور … الحائض باعتزال ويحكمون السارق، ويقطعون الطريق، قاِطَع يصلبون

اإلسالم.17 أقرَّها كثرية

ص٤١٩. النبي، وعرص ٣٦٨؛ :٢ لأللويس، األرب بلوغ 15
.٣١٦ :٢ لأللويس، األرب بلوغ 16

.٣١٦ :٢ لأللويس، األرب بلوغ راجع 17
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تباين من الرغم عىل بها االعتقاد يف جميًعا العرب اشرتك أخرى دينية أمور وهناك
اآلتية: النقاط يف ذلك إجمال ويمكننا الدينية، مذاهبهم

أصهر قد سبحانه هللا وإن هللا، بنات إنها وقالوا املالئكة، بوجود العرب اعتقد املالئكة:
الناس إىل هللا يرسلها نورانية أجسام وإنهم منهم، بناته املالئكة فكانت الجن إىل
وذهب هللا. إىل تقرُّبًا املالئكة فعبد العرب بعض غاىل وقد ومنذرين، ين مبرشِّ ُرسًال
فيها دت تجسَّ مادية وهياكل رموز وأنها ومناة، والعزى كالالت أجسام أنهم إىل آخرون
ُهْم يَْحُرشُ ﴿َويَْوَم بقوله: الجاهلية االعتقادات هذه بعض إىل القرآن أشار وقد املالئكة،
ِمن َولِيُّنَا أَنَت ُسبَْحانََك َقالُوا * يَْعبُُدوَن َكانُوا إِيَّاُكْم ُؤَالءِ أَٰهَ ِلْلَمَالِئَكِة يَُقوُل ثُمَّ َجِميًعا
ۚ َخْلَقُهْم أََشِهُدوا ۚ إِنَاثًا الرَّْحَمِن ِعبَاُد ُهْم الَِّذيَن اْلَمَالِئَكَة ﴿َوَجَعلُوا وقوله: ُدونِِهم﴾،18

َويُْسأَلُوَن﴾.19 َشَهاَدتُُهْم َستُْكتَُب
هوائية مخلوقات أنهم ويزعمون واملردة،20 الجن بوجود يعتقدون العرب كان الجن:
البرش عنه يعجز ما يفعلون أقوياء أنهم ويرون تريد، بما التشكُّل عىل قادرة لطيفة
من كثري القديم والشعر الكريم القرآن ويف وعبدوهم، فخافوهم هللا، رشكاء كأنهم
القرآن: ففي فيهم، اعتقاداتهم من طرًفا وتُبنيِّ بالجن، العرب اعتقاد تؤيد التي األقوال
ُسبَْحانَُه﴾،21 ۚ ِعْلٍم ِبَغرْيِ َوبَنَاٍت بَنِنَي َلُه َوَخَرُقوا ۖ َوَخَلَقُهْم اْلِجنَّ َكاءَ ُرشَ هلل ﴿َوَجَعلُوا
أَْولِيَاُؤُهْم َوَقاَل اْإلِنِْس ِمَن اْستَْكثَْرتُْم َقِد اْلِجنِّ َمْعَرشَ يَا َجِميًعا ُهْم يَْحُرشُ ﴿َويَْوَم وفيه:
راجزهم: وقال َلنَا﴾،22 ْلَت أَجَّ الَِّذي أََجَلنَا َوبََلْغنَا ِببَْعٍض بَْعُضنَا اْستَْمتََع َربَّنَا اْإلِنِْس ِمَن

األع��ادي م��ن ف��ي��ه م��ا ش��رِّ م��ن ال��وادي ب��ع��ظ��ي��م اس��ت��ع��ذن��ا ق��د م��ن
ع��ادي ه��زب��ر م��ن يُ��ج��رن��ا ف��ل��م

.٤٠ آية سبأ، سورة 18

.١٩ آية الزخرف، سورة 19

.٣٦٠ :٢ لأللويس، األرب بلوغ 20
.١٠٠ آية األنعام، سورة 21

.١٢٨ آية األنعام، سورة 22
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من نفسه عىل وخاف مفازة، أحدهم ركب إذا «الجاهلية» يف عاداتهم من وكان
الوادي هذا بصاحب أعوذ ويقول: شجر، ذي واد إىل راحلته يُنيخ أن والشياطني الجن

آخر: وقال عظيمه. أو

األع��ادي س��ط��وة م��ن ال��م��ان��ع��ي ال��وادي ب��ع��ظ��ي��م ض��ي��ًف��ا ب��ت ق��د
وزادي ج��اره ف��ي راح��ل��ت��ي

وأن عجيبة، وأعمال قوي نفوذ أصحاب هم والشياطني الجن أن يعتقدون وكانوا
يفعلون كانوا وأنهم والشعراء، ان والُكهَّ السحرة من األنس بني ببعض صالت لهم
الستتارهم، «ِجنٍّا» املالئكة العرب سمى وربما املغيبة، األمور ويَْعَلمون الخارقة، األعمال
واألساطري والُخرافات الجاهيل، واألدب الكريم القرآن ويف بالحاء، «حنٍّا» يسمونهم كما
فيهم.23 العرب واعتقادات وأحوالهم واملردة والشياطني الجن أخبار من كثري املوروثة،

السياسية الحالة (2-1)

الفاتحون، امللوك بحريته يعبث ولم عهده، طول أجنبي لحاكم خضع الحجاز أن يُعرف لم
األمم، من كثري باستقالل الُفرس ملوك من وغريهما وقمبيز كريش فيه عبث الذي الوقت يف
الُفرس، ملك دارا عىل أغار حني املقدوني اإلسكندر أيام استقالله عىل محافًظا ظلَّ كذلك
خاصة طبائع فيهم ظهرت أن حياتهم طول باالستقالل الحجاز أهل تمتع أثر من وكان
مرضب تزال وال كانت التي وشهامتهم وآبائهم أهلهم ورشف أصلهم عراقة حيث من بهم
عىل يسيطر القبيل النظام وكان وصفائها،24 نقائها عىل حافظت التي ولغتهم األمثال،
شيخها قبيلة ولكل املستقل، السيايس كيانها قبيلة لكل فكان الحجاز، يف العامة الحالة

أنهم الجن يف عقائدهم من أن األندليس الرب عبد ابن عن ،٣١٩ :٢ األرب، بلوغ يف األلويس العالمة نقل 23
ار، ُعمَّ والجمع «عامر»، قالوا: الناس مع يسكن ممن أنه أرادوا فإن «جني»، قالوا خالًصا الجن ذكروا إذا
زاد فإن «شيطان»، قالوا: ولؤم خبث فإن أرواح، والجمع «روح»، قالوا للصبيان يعرض ممن كان فإن
فهو ًا خريِّ وصار ولطف طهر فإن «عفريت»، قالوا أمره وقوي ذلك عىل زاد فإن «مارد»، قالوا ذلك عىل

«ملك».
.٤١ :١ زعيرت، ترجمة لسديو، العرب تاريخ انظر 24
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مكة ألهل وكان وشاعرها، وكاهنها وحكمها حكيمها لها كان كما والحل، العقد وأهل
أهل بأنهم العرب بقية عن يمتازون تجعلهم رفيعة ُمقدسة مكانة خاصة بصفة وقريش
اإلسالم قبل العرب يف نبغ وقد جميًعا. العربية القبائل يف املسموع الُحْكم وأهل هللا بيت
سهم، كبني العربية القبائل عىل طاعتهم فرضوا الذين والنبالء والُحكَّام العقالء من عدد
اإلسالم، قبل الحكومة أصحاب هم سهم بنو وكان مناف،25 عبد وبني هاشم، وبني
التي والخصومات املشاكل يف والفصل القول أصحاب كانوا أنهم بذلك املراد أن ويظهر

العرب. بني تقع
داهية، حازًما وكان شئونه، ورتب البلد أمور نظَّم مكة عىل كالب ُقيصبن سيطر وملا
بن لكعب ولد أول كالب بن ُقيص أن عباس عن ُروي قال: سعد ابن عن السيوطي نقل
دار فابتنى فيها، يُنازع ال مكة أهل رشيف فكان قومه، به له أطاع ُملًكا أصاب لؤي
أو نكاح من أرادوا وما كله قريش أمر يكون كان ففيها البيت، إىل بابها وجعل الندوة
أمره ويتِّبعون بفضله، ومعرفة برأيه نًا وتيمُّ له ترشيًفا بهم ينوء فيما مشورة أو حرب
وحكم والندوة واللواء والرفادة والسقاية الحجابة إليه فكان بغريه، يُعمل ال امُلتَّبع كالدين
املطلب، عبد ابنه ثم هاشم، ابنه ثم مناف، عبد ابنه ُقيص بعد مكة بأمر قام وقد كله، مكة
هللا فخذله ومكة، الحجاز يستعمر أن الفيل صاحب الحبيش األرشم أبرهة أراد عهده ويف
بقوله: الحادثة هذه إىل الكريم القرآن أشار وقد الحرام، والبيت مكة عن خاًرسا ورجع

اْلِفيِل﴾. ِبأَْصَحاِب َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم
فرض أراد اليمن عىل املتغلِّب الحبيش األرشم أبرهة أن سديو الفرنيس خ املؤرِّ يذكر
العرب تجعل التي هي الكعبة ُحرمة أن ورأى الجزيرة، وسائر الحجاز عىل سيطرته
يرى أنه الروم قيرص كاتب وقد عليه، السيطرة فأراد مكة، لصاحب يخضعون أجمعني
ال والُعمَّ الصنَّاع إليه يبعث وأن املعونة، يسأله فهو صنعاء يف كربى كنيسة يبني أن
وملا — النرصانية رابطة من بينهما كان ملا — أراد بما إليه فبعث والرخام، والُفسيفساء
تنحرص وبذلك صنعاء، إىل العرب حجاج يحوِّل أن يريد أنه النجايش إىل كتب أراد ما تم
بني من رجل وخرج حفيظتهم، فثارت العرب بني ذلك وشاع اليمن، يف الجزيرة تجارة
وأفسد حرمتها، وانتهك فيها، وعبث صنعاء، كنيسة ودخل اليمن فقدم كنانة بن مالك
سديو املؤرِّخ يذكر جيًشا جرَّد ثم الكعبة، ليهدمنَّ وآىل غضب بذلك أبرهة علم فلما أثاثها،

.٣٢٦ :٢ األعىش، صبح 25
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وهو — املنمَّس أبرهة وصل وملا ألًفا،26 ستني بل آخرون ويقول ألًفا، أربعني ِقوامه أن
فأتى مقصود بن األسود القائد بعث — الطائف طريق يف مكة من فرسخ ثلثي عىل مكان
هاشم، بن املطلب لعبد بعري مائتي وأصاب وغريهم، قريش من أهلها أموال وأخذ مكة،
اسمه رسوًال بعث أبرهة إن ثم أمامه، ضعاًفا أنفسهم وجدوا ولكنهم قتاله، أهلها فأراد
لكم يقول امللك إن له ُقل ثم البلد، هذا سيد عن سل له: وقال مكة إىل الحمريي حناطة
يل حاجة فال بحرٍب دونه تعرضوا لم فإن البيت؛ لهدم جئت إنما لحربكم آِت لم إني

به. فأتني حربي يُِرد لم فإن بدمائكم،
بن املطلب عبد هو له فقيل ورشيفها، قريش سيد عن سأل مكة حناطة دخل فلما
ما وهللا املطلب: عبد فقال أبرهة، بقوله أمره ما له وقال فخابره مناف، عبد بن هاشم
فانطلق حناطة: له فقال إبراهيم. خليله وبيت هللا بيت هذا طاقة، بذلك لنا وما قتاله نريد
املعسكر، أتى فلما بنيه، وبعض هو معه فانطلق بك، آتيَه أن أمرني قد فإنه امللك إىل معي
حني فيك زهدت ثم رأيتك، حني أعجبتني كنت قد له قل لرتجمانه: قال أبرهة، مع وتقابل
جئُت قد آبائك ودين دينك هو بيتًا وترتك لك، أصبتها قد بعري مائة يف أتكلمني كلمتني؛
ثم سيحميه. ربٍّا للبيت وإن اإلبل، ربُّ أنا إني املطلب: عبد فقال فيه؟! تكلمني ال لهدمه
فخرج فأبى، البيت يهدم وال مكة عن يرجع أن عىل تهامة أموال ثلث أبرهة عىل عرض إنه

وقال: قريش، من جماعة ومعه الكعبة، إىل وجاء حانًقا، املطلب عبد

ِح��م��اك��ا م��ن��ه��ُم ف��ام��ن��ع ربِّ ي��ا س��واك��ا ل��ه��م أرج��و ال ربِّ ي��ا
ق��راك��ا ي��ْخ��ِرب��وا أن ام��ن��ع��ه��ُم ع��اداك��ا م��ن ال��ب��ي��ت ع��دو إن

جيشه رأس وعىل مكة نحو فسار الكعبة، وهدم مكة دخول عىل صمم أبرهة إن ثم
يتحرَّك، ولم برك مكة نحو الفيل وجه فلما — رووا فيما محموًدا اسمه وكان — ِفيلُه
مثل فقعد الشام إىل ووجهوه يُهرول، فقام اليمن إىل راجًعا هوه وجَّ ثم يَُقم، فلم فرضبوه
أمثال البحر جانب من طريًا جنده وعىل عليه أرسل هللا إن ثم أبرهة، صواب فطاش ذلك،
أمثال رجليه يف وحجران منقاره يف حجر يحملها؛ أحجار ثالثة طائر كل مع الخطاطيف،

.Hist. Géné. des arabes I, 14 26
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فرتاجع هلك،27 إال أحًدا تصيب ال فكانت عليها، تلقيها الطري وأخذت والعدس، الحمص
يقول: وهو الكعبة باب عىل املطلب عبد ووقف وجيشه، أبرهة

رج��ال��ك ف��ام��ن��ع رح��ل��ه ـ��نَ��ع ي��ْم��ـ ال��ع��ب��د إن الُه��مَّ
م��ح��ال��ك ع��دوٍّا وم��ح��ال��ه��م ص��ل��ي��ب��ه��م ي��غ��ل��ب��ن ال
ب��دال��ك م��ا ف��أم��ر أول��ى ف��رب��م��ا ف��ع��ل��ت ف��ل��ئ��ن
م��ق��ال��ك ب��ه ت��ت��مُّ أم��ر ف��إن��ه ف��ق��ل��ت ول��ئ��ن

ألبرهة أتيح ولو به، وأرَّخوا العرب، حفظه كبريًا تاريخيٍّا حدثًا الفيل سنة وكانت
هللا ويأبى صنعاء، إىل مكة عن الناس وانرصف الجزيرة، يف األحباش دين النترش النرص

رسالتُه. تَِتمَّ أن إال
قاتل هللا أهل وقالوا قريًشا، العرب َعظََّمت مكة عن الحبشة هللا ردَّ وملا الطربي: قال
النبي عرص قبل الحجاز يف السياسية الحالة أن والحق عدوهم،28 مئونة فكفاهم هللا عنهم
دولية، قضايا أو سياسية مشكالت من للدول ما لها ليس معقدة، غري بسيطة حالة كانت
ويحكم القبيل، النظام عىل يعتمد الذي الشوري الجمهوري بالنظام الشبه قريبة حالة هي
القبائل هذه وأن الحجاز، يف الُكربى القبائل ووجوه قريش شيوخ يديره حكًما البالد
مناف ُقيصوعبد هو: الجاهلية يف الشيوخ هؤالء أبرز ولعل الحكم، تتوارث كانت وقريًشا

املدينة. يف أُبَي بن هللا وعبد مكة، يف سفيان وأبو املطلب وعبد وهاشم

االقتصادية الحالة (3-1)

يَّتِي ذُرِّ ِمن أَْسَكنُت إِنِّي ﴿رَّبَّنَا بقوله: — السالم عليه — إبراهيم وصفه فقري، بلد الحجاز
تَْهِوي النَّاِس َن مِّ أَْفِئَدًة َفاْجَعْل َالَة الصَّ ِليُِقيُموا َربَّنَا اْلُمَحرَِّم بَيْتَِك ِعنَد َزْرٍع ِذي َغرْيِ ِبَواٍد
فيه أن عىل ،(٣٧ آية إبراهيم: (سورة يَْشُكُروَن﴾ َلَعلَُّهْم الثََّمَراِت َن مِّ َواْرُزْقُهم إَِليِْهْم
خرضة سهول البقاع هذه ففي وضواحيها، والطائف ورياضها، يثرب هي خصبة بقاًعا

.٤٣–٦١ :١ هشام، البن والسرية ١١١–١١٣؛ :٢ الطربي، انظر 27
.١١٥ :٢ الطربي، 28
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اتصلت ساحلية مدنًا فيه أن كما وزرع، وأثمار ونخيل وارفة وجنات مثمرة وبساتني
وأسواقه الحجاز مواسم أن كما خرياتها. وَربَت تجاراتها، فكثرت الخارجي، بالعالم
لقريش كانت وقد لهم، منافع ليشهدوا أجمعون؛ العرب يقصدها تجارية بقعة منه جعلت
﴿ِإلِيَالِف اليمن: إىل الشتاء يف وثانيتهما: الشام، إىل الصيف يف إحداهما: تجاريَّتان رحلتان
أَْطَعَمُهم الَِّذي * اْلبَيِْت َهذَا َربَّ َفْليَْعبُُدوا * يِْف َوالصَّ تَاءِ الشِّ ِرْحَلَة إِيَالِفِهْم * ُقَريٍْش
تجارية حملة كانت اليمن؛ أحباش حملة سبب رأينا وقد َخْوٍف﴾، ْن مِّ َوآَمنَُهم ُجوٍع ن مِّ
االقتصادية، العربية الجزيرة حياة يف أثر من لقريش ما وصحبه أبرهة رأى فقد األهداف،
عامًة والحجاز ًة خاصَّ ملكة وظلت فشل ولكنه فيه، وحرصه اليمن إىل ذلك تحويل فأراد

املالية. ومكانته التجارية سيطرته
وسواحل والحبشة ومرص اليمن إىل تمتد واسعة تجارية حركة مقر مكة كانت فقد
يذهبون مكة تجار وكان البعيد، واملرشق وفارس والعراق الشام إىل تسري كما أفريقيا،
التجارة بشئون يهتمون جميًعا مناف عبد بنو كان وقد لع، بالسِّ ويجيئون بالبضائع
يقصد كان شمس وعبد الشام، إىل يتوجه كان هاشًما أن يذكرون واملورِّخون واالقتصاد،
اآلخرون قريش تجار وكان فارس، إىل ونوفل اليمن، إىل يتاجر كان واملطلب الحبشة،
واحد وكل بسوء،29 أحد لهم يتعرض وال البالد هذه إىل مناف عبد بني مع يختلفون
باملعاهدات أشبه هذا عملهم فكان ولقومه، له أمانًا بالده يقصد الذي البلد من يأخذ منهم
التجارات هذه كانت وقد األقطار، تلك ملوك وبني وتجارها مكة أمراء بني التجارية
وعرة الجزيرة أرايض وألن أجمعني، العرب عند ووجاهتهم ملكانتهم للقريشيني؛ احتكاًرا
الديار تلك أهل ينافسهم لم فلذلك أهلها، ليس من عىل ورودها يتيرس ال املسالك صعبة
ومن عظيًما، إثراءً التجارات بهذه قريش أثَْرت وقد فيها، وأحباش وروم فرس من
وخديجة جدعان، بن هللا وعبد املغرية، بن والوليد سفيان، أبو بذلك: ُعرف من أشهر
إذا بأموالهم يتاجر من عنهم يوفدون الناس من كثري كان وقد وغريهم، … خويلد بنت
ملسو هيلع هللا ىلص النبي إرسال يف خديجة السيدة فعلت كما نساء، كنَّ أو ذلك، عىل يقدروا لم هم
بها تمر التي البالد يف معروفة القرشيني قوافل كانت وقد بأموالها، متاجًرا البعثة قبل
التي للكعبة وحمايتهم االجتماعية، ملكانتهم الجانب؛ مرهوبة املكانة محرتمة كانت كما

.٢٨٢ :٢ اليعقوبي، وتاريخ ٣٥٨؛ :١ األعىش، صبح 29
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كانوا التي األمكنة من كلٍّ يف محطات القوافل لهذه وكانت أجمعون، العرب يقصدها
وعمان وعدن وصنعاء الشمال، يف املقدس وبيت ودمشق وحوران هاشم غزة يف يقصدون
والطيب التوابل فهي: بها يتاجرون كانوا التي البضائع أما الجنوب. يف وحرضموت
وأسواق عمان موانئ من بها يأتون والجلد، واألسلحة الحريرية واملنسوجات والبخور
القمح من الحبوب منها يأخذون كانوا التي الشام بالد إىل وصنعاء وأفريقيا الحبشة
والزجاجية. والحديدية النحاسية واملصنوعات والفواكه واألخشاب الزيتون وزيت والشعري
املرشق، أقىص أقطار من وغريهما والصني الهند بضائع اليمنية املوانئ من يشرتون كانوا
والعاج، والتوابل، الكريمة، والحجارة النفيسة، واملعادن الحريرية، املنسوجات وأهمها:
فجعلتهم املادية: أما ومعنوية؛ مادية جليلة فوائد التجارات هذه من قريش استفادت وقد
واسع، عقيل وأفق ثقافة أصحاب فجعلتهم املعنوية: وأما رخية، رخصة بحياة ينعمون
وهنود وأنباط وأحباش وُفرس روم من املتاجر تلك ألرباب مخالطتهم فإن غرو وال
مدارك أوسع جعلتهم قد العريقة والعلوم القديمة الحضارات أرباب من وغريهم وصني
من بكثري واسع اطالٍع عىل جعلتهم كما نظرات، وأجل مفكورات، وأعظم غريهم، من
املكاييل أحوال من بكثري عرَّفتهم كما التجارية، العالقات وأنظمة والسياسة التجارة آداب

التجاري. الحساب علم ودقائق واملوازين،
فكانت الحجازية؛ االقتصادية الحياة يف ا هامٍّ تجاريٍّا دوًرا لعبوا قد الحجاز يهود إن ثم
وحوانيت ومصارف متاجر لهم وكانت وثروات، وقصور وآطام وحصون مزارع لهم
من وغريهم والنجارون ادون والحدَّ والصياقلة يَّاغ والصُّ نَّاع الصُّ منهم وكان ومصانع،
وجعل االقتصادي، الحجاز مستوى من رفع قد كلَّه هذا أن يف شك وال الحرف، أرباب
كثريًا الحجاز يف العرب عرف وقد نشيطة، اقتصادية وحركة رخصة بحياة يتمتعون أهله
التجارية، والحيل البيع يف والتطفيف والنيسء والربا الصريفة من املتاجرة؛ رضوب من
أو ظهرانيهم بني املقيمني اليهود عن األمور هذه من كثريًا أخذوا قد العرب أن يف شك وال
القرآن ويف متاجرين، إليها يرحلون كانوا حينما ومرص واليمن والعراق الشام تجار من
من وتهديد إياها، اإلسالم تحريم وإىل األمور، هذه إىل تشري التي اآليات من كثري الكريم

املسلمني. من يتعاطاها
فقد الصناعة: أما والزراعة، الصناعة شأن كان فكذلك مزدهرة التجارة كانت وكما
وتفننهم وحرفهم، العرب صناعات عن كثرية أشياء الكريم والقرآن الجاهيل الشعر يف ورد
إىل وما … ودباغة وتجارة وبناء وصياغة وحدادة ونقش نسيٍج من أنواعها؛ بعض يف
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بُيُوتًا اْألَنَْعاِم ُجلُوِد ن مِّ َلُكم َوَجَعَل َسَكنًا بُيُوتُِكْم ن مِّ َلُكم َجَعَل ﴿َوهللا تعاىل: قال ذلك،
َوَمتَاًعا أَثَاثًا َوأَْشَعاِرَها َوأَْوبَاِرَها أَْصَواِفَها َوِمْن ۙ إَِقاَمِتُكْم َويَْوَم َظْعِنُكْم يَْوَم ونََها تَْستَِخفُّ
َويَْلبَُسوَن ذََهٍب ِمن أََساِوَر ِمْن ِفيَها ﴿يَُحلَّْوَن وقال: ،(٨٠ النحل: (سورة ِحنٍي﴾ إَِىلٰ
وقال: ،(٣١ الكهف: (سورة اْألََراِئِك﴾ َعَىل ِفيَها تَِّكِئنَي مُّ َوإِْستَْربٍَق ُسنُدٍس ن مِّ ا ُخْرضً ِثيَابًا
(سورة رَّاِسيَاٍت﴾ َوُقُدوٍر َكاْلَجَواِب َوِجَفاٍن َوتََماِثيَل َحاِريَب مَّ ِمن يََشاءُ َما َلُه ﴿يَْعَملُوَن

.(١٣ سبأ:
بالزروع يعنون وكانوا إليها، وما وخيرب والطائف املدينة يف كانت فقد الزراعة: وأما
وال والقرآن، الجاهيل الشعر إليه أشار مما ذلك وغري والبقول والفواكه والنخيل والكروم
الزراعية األقطار من وغريهما واليمن الشام إىل العرب ورحالت اليهودية للجوايل فإن غرو
أهايل بعض أن إىل السرية يف هشام ابن أشار وقد الحجازية، الزراعة تقدم يف كبريًا أثًرا
هذا غري آخرون هناك يكون وقد الطائف،30 زعماء أحد بستان يف يعمل كان العراق

وبساتينه. الحجاز حدائق يف يعملون

االجتماعية الحالة (4-1)

استقاؤها يمكن املحمدية البعثة سبق الذي العرص يف االجتماعية الحياة عن معلوماتنا إن
باألمور الحياة تلك إجمال ويمكننا والحديث، والقرآن واإلسالمي، الجاهيل الشعرين من

اآلتية:

القبلية العصبية

ب التعصُّ شديدة القبيلة وكانت والحارضة، البادية يف لقبيلته بًا متعصِّ الفرد كان فقد
الرسول محاولة من الرغم عىل اإلسالم يف بية التعصُّ الروح هذه استمرت وقد ألفرادها،
يف أمًال االجتماعية الحياة عىل يسيطر كان الذي األعمى القبيل ب التعصُّ عىل القضاء ملسو هيلع هللا ىلص
أو العشرية أو القبيلة مصلحة عن النظر بقطع املسلمني بني مشرتكة أممية وحدة إيجاد
ِيف َوأَنُفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: قال الفخذ، أو البطن

.٣٠ :٢ هشام، البن النبوية السرية 30
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،(٧٢ آية األنفال: (سورة بَْعٍض﴾ أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم أُوٰلِئَك وا وَّنََرصُ آَووا َوالَِّذيَن هللا َسِبيِل
آية التوبة: (سورة الدِّيِن﴾ ِيف َفِإْخَوانُُكْم الزََّكاَة َوآتَُوا َالَة الصَّ َوأََقاُموا تَابُوا َفِإن ﴿ وقال:
القبلية العصبية إىل العودة عن املسلمني تنهى كثرية أقوال والحديث القرآن ويف ،(١١
أن وعمر بكر أبا وخصوًصا الراشدون؛ وخلفاؤه الرسول استطاع وقد املقيتة، الجاهلية
يف عليه كان ما إىل الوضع فرجع طويًال، يُدم لم هذا ولكن الروح، هذه عن العرب يقصوا

بعدهما. الجاهلية
يف إليه يرجعون الذي األسايس املرجع هي القبيلة يعتربون الجاهلية يف العرب كان
كان سواء قبيلتهم بني أعداء عىل والتعاون عدوهم، عىل واالستنصار حقوقهم، عن الدفاع
نَرصه بدعوته الرسول قدم وملا التناُرص، هذا بني ليحول الدين يكن ولم مبِطًال، أو ا ُمِحقٍّ
أفراد من فرد ألنه له؛ انتصاًرا بل ا حقٍّ دعوته يف وصدَّقوه به آمنوا ألنهم ال قرابته من كثريٌ
شذوذ وكان عليه، خصومه شدة من الرغم عىل مكة يف يبقى أن استطاع وبذلك قبيلتهم،
أن يروي هاشم ابن أن عىل فرديٍّا، شذوذًا لهب بأبي ب امُللقَّ العزي عبد ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمِّ
إذا أخيه إىل سينضم بأنه قريش زعماء وهدد طالب، أبي ألخيه عصبيته ثارت قد لهب أبا
وقال طالب، أبي موت بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إىل جاء وأنه وجواره، شيخوخته يحرتموا لم هم
ال بأنه له وحلف فاصنعه، حيٍّا طالب أبو كان إذ صانًعا كنَت وما أردَت، ملا امِض له:
العصبية إىل تمتُّ التي الجاهلية تقاليد بعض اإلسالم أقرَّ وقد يموت،31 حتى إليه يُوَصل
﴿َوَمن تعاىل: قال صاحبه؛ دم طلب يف ه حقَّ القتيل لويل أبقى أنه ذلك فمن بسبب، القبلية
(سورة َمنُصوًرا﴾ َكاَن َُّه إِن ۖ اْلَقتِْل يفِّ ف يُْرسِ َفَال ُسْلَطانًا ِلَولِيِِّه َجَعْلنَا َفَقْد َمْظلُوًما ُقِتَل
ُقرباه، ذوي من أو أخاه أو القتيل ابن يكون أن الويل هذا يف يُشرتط وال ،(٣٣ آية اإلرساء:
دية توزيع وهو «العقل»، حق ذلك ومن العشرية، رئيس أو القبيلة، شيخ كان ربما بل
يجب الذين هم العقل حق مستحقي أن كما القضاء، أو الصلح بسبب القبيلة عىل القتيل
األرحام أويل وحقوق املرياث حقوق بعض ذلك ومن اآلية، انعكست لو فيما الدفع عليهم
بعًضا، بعضها يتلو درجات القبلية للعصبية كانت وقد األرسة، يف واملساكني واليتامى
لألرسة: العصبية أما لألحالف؛ العصبية ثم للقبيلة، العصبية ثم لألرسة، العصبية فأولها
القبيلة أفراد أن يف فتتجىل للقبيلة العصبية وأما سبق، فيما أحوالها بعض رأينا فقد

.٣٣٢ :١ هشام، ابن 31
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املغانم يف وتتعاون املشرتكة، املصالح أو الحروب يف األخرى القبائل أمام تتضامن الواحدة
معهم فيحارب قبيلته، ألحالف الفرد يتعصب أن فهي لألحالف: العصبية وأما واملغارم،
يهود بعض أن من يُروى ما ذلك أمثلة ومن أعمالهم، تبعة ويتحمل وإياهم ويتعاون
حليفه، ينرص فريق كل وكان للخزرج، أحالًفا كان وبعضهم لألوس أحالًفا كانوا املدينة
اْلَكاِفِريَن اْلُمْؤِمنُوَن يَتَِّخِذ ﴿الَّ اآلية: يف اإلشارة وإليه اإلسالم، بعد ما إىل هذا استمر وقد
آية عمران: آل (سورة ءٍ﴾ َيشْ يف هللا ِمَن َفَليَْس ٰذَِلَك يَْفَعْل َوَمن ۖ اْلُمْؤِمِننَي ُدوِن ِمن أَْولِيَاءَ
اإلسالمية. الجبهة مقابل واحًدا حزبًا فكوَّنوا النبي ضد قريش مع اليهود وتحالف ،(٢٨
يلحق ومما فسخها، ويف عقدها يف ُمتَّبعة ُطُرق واألحزاب األحالف لهذه كان وقد
الجوار، وعصبية الوالء، عصبية ييل: فيما إجمالها يمكننا أخرى عصبيات القبلية بالعصبية
بقبيلة قبيلة أو فخذ أو بطن أو فرد يلحق أن فهي الوالء: عصبية أما األجيال، وعصبية
كوالء الوالء هذا وليس السابقة، بقبيلتهم صالتهم ويقطعون مواليهم، فيكونون أخرى
كافة املوايل لهؤالء كان وقد والتقوى، واالعتزاز االستنصار والء ولكنه والعبودية، الرق
بآخر ضعيف بطن أو فرد يلتحق أن فهي الجوار: عصبية وأما للقبيلة، التي الحقوق
يف أعلنه ذلك املستجار قبل فإذا عنه، الظلم ودفع حمايته، ويطلب به، ويستجري قوي،
ويظل عشريته، أفراد من فرد كأنه امُلجري ِحَمى يف املستجري وأصبح األشهاد، عىل املواسم
فهي األجيال: عصبية وأما املأل، عىل عنه املستجري يتخىلَّ أن إىل محفوًظا الجوار حق
والدنيا الدين أمور من األسالف عن األخالف إىل وصلت التي واملوروثات للتقاليد ب التعصُّ
اإلسالمية الدعوة عن الجاهلية عرب من كثري عزوف يف واضًحا هذا تجىلَّ وقد وتقاليدها،
نرص وجاء هللا، دين يف العرب ودخل اإلسالم أمر قوي وملا غري، ال املوروثة التقاليد لبعض
يف لتغلغلها العرب؛ لها يتعصب كان التي التقاليد هذه من جزءًا الرسول أبقى والفتح؛ هللا
من الحج تقاليد كبعض الرئيسية اإلسالمية للمبادئ معارضتها وعدم جهة، من النفوس
بعرفة، والوقوف وتقبيله األسود الحجر واستالم واملروة الصفا بني والطواف الجمار رمي
التي األجيال تقاليد ومن الصيد، وتحريم املخيط لبس وتحريم والقرابني الضحايا وذبح
بدون باإلماء ي والترسِّ الرضيعة، عىل واإلبقاء الُحُرم، األشُهر حرمة اإلسالم؛ عليها نص

نساء. بأربعة والزواج تحديد،
والزنا، األختني، بني والجمع األب، بامرأة الزواج األجيال: تقاليد من حرمته ومما
واعتزال واألزالم، األنصاب عىل والذبح الكعبة، حول العاري وطواف واملخادنة، والسفاح،
الزينة وكشف والتربُّج إذنهن، بدون النساء بيوت إىل الرجال ودخول املحيض، يف النساء

والتَّبنِّي. املحارم، لغري
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األرسة أحوال

أسباب عن واملسئول فيها، املمتازة املنزلة وصاحب األرسة، بأمر القائم هو الرجل كان
حفظ عن املسئول وهو واملحارم، األهل يُعول الذي وهو لها، والحماية واملعيشة الحياة
ولم وأوالده، وربه البيت بخدمة القيام عليها املكانة ثانوية فهي املرأة أما األرسة، كيان
والحقوق املواريث يف مغبونة وكانت قليًال، إال ُمصانة حقوقها وال حسنة حالتها تكن
أَْزَواِجنَا َعَىلٰ َوُمَحرٌَّم لِّذُُكوِرنَا َخاِلَصٌة اْألَنَْعاِم ِذِه ٰهَ بُُطوِن ِيف َما ﴿َوَقالُوا تعاىل: قال واملكانة،
أََحُدُهم َ بُرشِّ ﴿َوإِذَا وقال: ،(١٣٩ األنعام: (سورة َكاء﴾ ُرشَ ِفيِه َفُهْم يْتًَة مَّ يَُكن َوإِن ۖ
أَيُْمِسُكُه ۚ ِبِه َ بُرشِّ َما ُسوءِ ِمن اْلَقْوِم ِمَن يَتََواَرٰى * َكِظيٌم َوُهَو ا ُمْسَودٍّ َوْجُهُه َظلَّ ِباْألُنثَٰى
القرآن ويف ،(٥٨-٥٩ النحل: (سورة يَْحُكُموَن﴾ َما َساءَ أََال ۗ َاِب الرتُّ ِيف ُه يَُدسُّ أَْم ُهوٍن َعَىلٰ
حقوقهن وحرمانهن البنات، وأد وعىل املرأة، حالة سوء عن تربهن شواهد الجاهيل والشعر
أوتني ممن منهن النوابغ بعض بروز من يمنع ال هذا أن عىل واملكانة، واملال الحياة يف
العربية البيئة يف اسمهن وملع الرجال عىل احرتامهن ففرضن والجسم؛ العقل يف بسطة

والنبيالت. والشواعر الحكيمات من
التالية: النقاط يف نجملها الجاهيل، العرص يف األرسة بأحوال تتعلق أمور وهناك

إىل الفتاة أحدهم يخطب أن «منها»: لالزدواج طرق للعرب كان والنكاح: الزواج (١)
أقرَّه الذي وهو املتعارف، الطريق هو وهذا ى، ُمسمَّ مهٍر عىل زوَّجوه به قبلوا فإن وليها،
الرشيف إىل اذهبي حيضها: من طهرت إذا المرأته الرجل يقول أن و«منها»: اإلسالم،
يفعل وإنما حملت، أنها يتبنيَّ حتى زوجها يقربها وال إليه فتذهب منه، واستبضعي فالن
املرأة، عىل فيدخلون العرشة دون الرهط يجتمع أن و«منها»: الولد، نجابة يف رغبًة ذلك
أن و«منها»: زوًجا، له وتُصبح به ولدها تُلحق أن أحبَّت من ت سمَّ ووضعت حملت فإذا
فألحق القاِئف إىل ذهبت ولدت فإذا — البغايا وهن — الرايات ذوات بعَض الرجال يأتي
الواحد فيتنازل زوجتيهما، الرجالن يتبادل أن و«منها»: بأبيه، شبيًها يراه بالذي ولدها
أو أخته يزوج أن عىل أخته أو ابنته الرجل يزوج أن و«منها»: زوجته، وتصبح للثاني
زواج وهو املتعة؛ نكاح و«منها» الشغار،32 نكاح املسمى: وهو مهر، بال ذلك مقابل ابنته
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يف العرب وكان الفواحش، من واعتربها كلها، األنكحة هذه اإلسالم حرَّم وقد … ل مؤجَّ
أحوال للجاهليني كانت وقد والعمات، والخاالت والبنات األمهات نكاح يُحرِّمون الجاهلية
عن و«البُعد» والجميالت، واألصيالت والشوابِّ األبكار التماس ذلك»: «فمن زواجهم يف

القرابة: الشديدات األقارب زواج

األق��ارب رذي��ل ي��ض��وى وق��د ف��يَ��ْض��َوى ق��ري��ب��ٌة ع��مٍّ ب��ن��ُت ت��ل��ده ل��م ف��م��ن

حها ويُرسِّ شاء إن املرأة يمسك الرجل، بيد الزواج عقدة كانت والفراق: الطالق (٢)
والتنازل النساء من األموال ابتزاز إىل وسيلة ذلك يتخذون األزواج بعض وكان شاء، متى
كظهر عيلَّ أنِت لها: فيقول زوجته «يظاهر» من منهم كان كما املفروضة، حقوقهم عن
ولدت إذا ذلك يفعلون كانوا أنهم ويظهر تُطلَّق، ال ولكنها مجامعتها عليه فتحُرُم أمي؛
«يهجر» كان من ومنهم آخر، برجل بعدهم املرأة تتزوج أن يريدون ال وأنهم بنتًا، املرأة
الطالق يف وحكمائهم العرب عقالء عادة من وكان يرضيه، ال بعمٍل أتت ما إذا زوجته
فعل من أول هو — السالم عليه — إسماعيل إن ويقولون متفرِّقات، ثالثًا يجعلوه أن
أقرَّه وقد منها، يأخذونه ماٍل عىل الزوجة فراق وهو «الُخلع»؛ ذلك يف عاداتهم ومن ذلك،
قربانها ترك عىل الحلف وهو «اإليالء»؛ عاداتهم ومن الرشط، من نوع من ألنه اإلسالم؛
أشهر أربعة لهم هللا فوقَّت والسنتني، السنة الجاهلية إيالء كان عباس: ابن قال مدة،
من تعتد الجاهلية يف النساء وكانت بإيالء،33 فليس أشهر أربعة من أقل إيالؤه كان فمن
زوجها مات إذا املرأة وكانت القديم، الزوج حق احرتام يف يبالغن وُكنَّ واملوت، الطالق
تزيل وال ظفًرا تَُقلِّم وال ماءً وال ِطيبًا تمس ولم بيتها وِحْفش ثيابها برشِّ سنة تربََّصت
العرب كان التي الذميمة العادات ومن وعًرشا، أشهر أربعة العدة اإلسالم جعل وقد شعًرا،
«راجعوهن» الطالق عدة موعد قرب إذا كانوا أنهم اإلسالم؛ وحرَّمها يفعلونها الجاهلية يف
بهن، إرضاًرا االنتظار؛ مدة وتوسيع العدة، مدة تطويل لقصد بل ملحبة؛ وال حاجة عن ال
ألعب، أو أمزح كنت إني أو هذا، عن عدلت يقول: ثم يتزوج أو يطلق أحدهم وكان
والطالق النكاح ِجٌد: وهزلُهن ِجدٌّ ُهن ِجدُّ «ثالٌث النبوي: الحديث ويف ذلك، اإلسالم فحرَّم
من بعدهم تتزوجن أن ُمطلَّقاتهم يمنعون كانوا أنهم أرشافهم عادات ومن والرجعة.»

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي لنساء إال األمر هذا اإلسالم حرَّم وقد آخر،
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قال برشي، طبيعي حق ألنه البنوَّة؛ حق يرعون الجاهلية يف العرب كان البُنُوَّة: (٣)
الغالب يف يفضلون كانوا ولكنهم األرض، عىل تميش أكبادنا بيننا أوالدنا وإنما قائلهم:
الفقر خوف بناتهم ويئدون أوالدهم يقتلون من منهم كان كما البنات، عىل الذكور
األنعام: (سورة َوإِيَّاُهْم﴾ نَْرُزُقُكْم نَّْحُن ۖ إِْمَالٍق ْن مِّ أَْوَالَدُكم تَْقتُلُوا ﴿َوَال تعاىل: قال والعار،
،(٨-٩ التكوير: (سورة ُقِتَلْت﴾ ذَنٍب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة ﴿َوإِذَا تعاىل: وقال ،(١٥١
أن رساتها وأبناء املدن ألطفال ليُتاح البوادي؛ يف أبنائهم اسرتضاع عاداتهم من وكان
تَْسَرتِْضُعوا أَن أََردتُّْم ﴿َوإِْن تعاىل: قال الفصيح، الصحيح الصايف البادية جو يف يعيشوا
يستعجلوا ال أن عاداتهم من كان كما ،(٢٣٣ البقرة: (سورة َعَليُْكْم﴾ ُجنَاَح َفَال أَْوَالَدُكْم
أَن أََراَد ِلَمْن ۖ َكاِمَلنْيِ َحْوَلنْيِ أَْوَالَدُهنَّ يُْرِضْعَن ﴿َواْلَواِلَداُت تعاىل: قال أبنائهم، فطم يف
ابن الرجل يستلحق أن وهو التبني، عاداتهم: ومن ،(٢٣٣ البقرة: (سورة الرََّضاَعَة﴾ يُتِمَّ
زيد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول تبنَّى وقد الحقوق، كافة ويُعطى فريثه ابنه بمثابة فيصبح بنسبه، غريه
ٰذَِلُكْم ۚ أَبْنَاءَُكْم أَْدِعيَاءَُكْم َجَعَل ﴿َوَما هللا: قال حتى محمد بن زيد يُدَعى فصار حارثة بن
ِعنَد أَْقَسُط ُهَو ِآلبَاِئِهْم اْدُعوُهْم * ِبيَل السَّ يَْهِدي َوُهَو اْلَحقَّ يَقوُل َوهللا ۖ ِبأَْفَواِهُكْم َقْولُُكم
.(٤-٥ آية األحزاب: (سورة َوَمَواِليُكْم﴾ يِن الدِّ ِيف َفِإْخَوانُُكْم آبَاءَُهْم تَْعَلُموا لَّْم فِإن ۚ هللا

مقدار سهم كل صاحب به يعرف املرياث يف محدود نظام للعرب يكن لم املرياث: (٤)
يف العامة للقاعدة تبًعا املرياث يف حق لهنَّ يكن لم واألخوات والبنات فالزوجات حصته؛
واألعمام األجداد ثم الرتكة، عىل يستويل من أول هم األوالد وكان الجاهلية، املرأة حقوق
األمر، يف خطريًا دوًرا تلعب كانت امليت وصية أن عىل النساء، وأخريًا القرابة وذوو
بالوصية، يُقيَّدون ال قد الورثة ولكن شاء، كيفما يوزعه به الناس أحق هو املال وصاحب
والقانوني، الديني الوازع وجود عدم هو كله: ذلك وسبب يشاءون، كيفما فون فيترصَّ

أسلفنا. ما إىل نخلُُص القرآن يف املرياث آيات تتبعنا ما إذا ونحن

الحج

بيان يف هنا ونتوسع الدينية، بالحياة الخامس الفصل يف الحج شئون بعض ذكرنا
الحج ألن قويٍّا، تعلًُّقا االجتماعية بالحياة تتعلق ألنها وتقاليده؛ ومناسكه، الحج، أحوال
عىل أجمعني للعرب كان وإنما مخصوصة؛ نحلة أو بعينها طائفة عىل مقصوًرا يكن لم
والتعارف واالتجار لالجتماع فرصة موسمه يتخذون وكانوا وأديانهم، مذاهبهم اختالف
يقصدون أجمعون العرب وكان املشكالت، وحل والتناصح والتنارص والتفاخر والتشاور

90



األول الفصل

وكان ورجاًال، نساء ورجالة، مشاة لهم منافع ويشهدون الحج، مناسك يمارسون مكة
البيت ملجاورتهم عندهم؛ خاصة مكانة ألهلها كان كما عندهم عامة قدسية وحرمها ملكة
وكان هللا، ضيوف ألنهم ويكرمونهم؛ الحجاج، إىل يُحسنون باملقابل أهلها وكان الحرام،
وكانت املوسم، يف والجدال والرفث والفسوق الرش أعمال أنفسهم عىل يُحرِّمون اج الُحجَّ
إنساء بدعة العرب ابتدع وقد الحجة، وذي القعدة، وذي شوال، شهر هي: الحج أشهر
القعدة ذي شهر يصبح فتارة بعضها؛ وتحليل بعضها تحريم أو تأخريها أي الحج؛ أشهر
يصبح أو صفر، مكان واملحرم املحرم، مكان الحجة ذي وشهر الحجة، ذي شهر مكان
ِيف ِزيَاَدٌة النَِّيسءُ ََّما ﴿إِن فقال: البدعة هذه اإلسالم حارب وقد القعدة، ذي مكان شوال
َفيُحلُّوا هللاَُّ َحرََّم َما َة ِعدَّ لِّيَُواِطئُوا َعاًما َويَُحرُِّمونَُه َعاًما يُِحلُّونَُه َكَفُروا الَِّذيَن ِبِه يَُضلُّ ۖ اْلُكْفِر

.(٣٧ آية التوبة: (سورة هللاُ﴾ َحرََّم َما
ذي من التاسع اليوم يف عرفة يف والوقوف املخيط وخلع اإلحرام الحج: شعائر وأجلُّ
ويدعون ون ويُكربِّ يُصلُّون الناس فيها يقف بجبال محاطة منبسطة أرض وعرفة الحجة،
أراد إذا ويُنسئ إعالنه، يريد ما فيعلن املوسم رئيس ويخطبهم ويستغفرونه، سبحانه هللا
يفيضون ثم الفجر، إىل هناك ويظلون املزدلفة، إىل عرفات من الناس يفيض ثم النيسء،34
عىل امتياًزا ألنفسهم يرون الُحمس وكان اإلسالم، أبقاهما قد اإلفاضتان وهاتان ِمنى، إىل
حرَّم وقد بمزدلفة، بالوقوف ويكتفون الناس، أفاض حيث من يفيضون فال اج الُحجَّ سائر
.(١٩٨-١٩٩ آية البقرة: (سورة الناس أفاض حيث من باإلفاضة وأمرهم ذلك، اإلسالم
بعد ِمنى يف بالحىص الجمرات رمي اإلسالم؛ أقرها التي الجاهلية التقاليد ومن
والجمرة األوىل، الجمرة أمكنة: ثالثة هي والجمرات الحرام، واملشعر عرفات من اإلفاضة
سبع يوم كل ففي أيام، ثالثة يف يرميها أن الحاج عىل ويجب العقبة، وجمرة الُوسطى،
السالم عليه — إبراهيم أن نقلوا: فيما ذلك وسبب ِمنى، إىل مكة من ينرصف ثم حيص،

املناسك. عىل ليشوِّشه جاء الذي الشيطان لريمي فعله —
القدوم طواف منها متعددة؛ أوقات يف الكعبة حول الطواف الحج: مناسك أجلِّ ومن
أكان سواء التحية طواف حولها يطوف أن مكة إىل قادم كل عىل والواجب — التحية أو
قبل الطواف ومنها: — «العمرة» املوسم غري طواف ى ويُسمَّ غريه، أو الحج موسم يف
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يبدأ الكعبة حول أشواط سبعة الحاج دوران وهو ذلك، بعد الطواف ثم بعرفة، الوقوف
حجر هو و«الحجر» بها، يطوف ثم الحجر فيستلم األسود، الحجر ركن من شوط كل
املناسك أداء املرء أتمَّ وإذا السماء، من نزل أنه العرب تذكر الالمع، الصواني النوع من
املخيط، ويلبس شعره، يقصُّ ثم تعاىل، هللا إىل هديه بذبح إحرامه من تحلَّل إليها امُلشار

كله. ذلك اإلسالم وأقرَّ
الكعبة من قريبتان هضبتان وهما واملروة، الصفا بني «الطواف» الحج: تقاليد ومن
لها يَُقرِّبون أصنام عندها للجاهليني وكان مرت، أربعمائة نحو بعضهما عن تبتعدان

هللا. شعائر من وعدَّه الطواف، هذا اإلسالم أبقى وقد عندهما، القرابني
حالة الصيد» «تحريم تقاليده: ومن هللا، إىل والَهدي البُدن «إهداء» الحج: تقاليد ومن
واملحرم، الحجة وذو القعدة وذو رجب وهي الحرم، األشهر يف القتال وتحريم اإلحرام،
واسمه عندهم، مقدس شهر فهو رجب وأما الحج، أوقات هي األخرية الثالثة واألشهر
مرض وكانت به، يحتفلون عيد فيه لهم كان وقد التقديس، من أي الرتجيب؛ من مشتق
وحفظ التقاليد، هذه اإلسالم أقرَّ وقد مرض»، «رجب َي ُسمِّ حتى به احتفاًال العرب أكثر

حرمتها. األشهر لهذه
اإلسالمي؛ الحج طقوس بإيجاز أبنيِّ أن الحج عن الكالم من أنتقل أن قبل وأرى
املسلمون: قال اإلسالم، يف والحج الجاهلية يف الحج بني فروق ثمة كانت هل القارئ ليتبنيَّ
للنصاب، مالك صحيح بالغ حرٍّ مسلمة أو مسلم كل عىل مرة العمر يف واجب الحج إن
الزيارة، وطواف بعرفة والوقوف اإلحرام فهي: فروضه، أما وآداب؛ وواجبات فروض وله
الصدر وطواف الجمار ورمي واملروة الصفا بني والسعي بمزدلفة فالوقوف واجباته: وأما
الحرم دخول وهو باإلحرام؛ عليه الحج يريد من وكل ذلك. عدا فما آدابه وأما والحلق،
والفسوق الرفث يتَّقي وأن مخيطني، غري طاهَريْن ورداء إزار ولبس املوسم، يف املكي
مكة دخل وإذا التلبية ويُكِثر الشعر، وقص األظفار وقلم والتطيُّب الصيد وقتل والجدال
الصفا نحو يصعد ثم التحية، طواف طاف ثم واستلمه األسود الحجر واستقبل وهلَّل كربَّ
بمكة يسكن ثم مرات، سبع ذلك بِفْعل ويدعو فيصعدها املروة نحو يسعى ثم ربه، ويدعو
إىل فيمكث ِمنى إىل يخرج الحجة ذي ثامن ويف شاء، متى نفًال بالبيت يطوف ثم ُمحِرًما،
فإذا املزدلفة، يأتي الغروب وعند التاسع، اليوم يف عرفة إىل يذهب ثم عرفة، يوم فجر
حلق ثم حصاة، لكل َ وكربَّ حصوات، بسبع العقبة جمرة ورمى ِمنى أتى الصبح أسفر
طلوع بعد الزيارة فطواف الصدر طواف يطوف ثم النساء، إال يشء كلُّ له وحلَّ شعره،
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حصوات بسبع الثالث الجمرات ويرمي ِمنى يأتي ثم النساء، له تحل وبه النحر، يوم فجر
ينتهي. وهكذا الوداع، طواف فيطوف مكة يأتي ثم النحر، أيام من يوم ثاني زوال بعد
قبل يفعلونها العرب كان التي التقاليد من كثري عىل أبقى قد اإلسالم أن ترى فأنت
أصل ال مما اخرتعوه ما ألغى أنه كما إسماعيل، أبيهم عن توارثوه مما وذلك اإلسالم،

له. ديني

القضاء

العرص يف العرب لدى والخصومة القضاء أحوال عن ثابتة وافرة معلومات لدينا ليست
تاريخ يف املنشورة األخبار بعض من نفهم أن نستطيع وإنما النبي، عرص سبق الذي
قبل القوم ألحوال وحكاياته القرآن نصوص وبعض وشعرها، املضطرب، القليل الجاهلية
ُقضاة إىل والجنائية القضائية مشكالتهم حل يف يتحاكمون كانوا الناس أن اإلسالم؛ عرص
وقد وحنكة، وحكمة وعقل علم من به امتازوا ملا املنصب؛ هذا إىل العربية البيئة سمتهم
مرياث من االجتماعية والقضايا الحقوقية القضايا يف يقضون الحكماء الحكام هؤالء كان
التاريخ لنا حفظ وقد ومناظرات، ومفاخرات وأنساب وأموال ودماء وديَّات وديون ونكاح
بن وحاجب صيفي، بن أكثم أمثال: وحكيماتهم، وحكمائهم ُقضاتهم من نفر أسماء

عامر. بنت وخصيلة حابس، بنت وجمعة زرارة،

االجتماعية الطبقات نظام

فهناك طبقي، نظام وجود من يمنع لم هذا ولكن البداوة، لطبيعة ديمقراطيون العرب
وطبقة الحمس، وطبقة األرشاف، وطبقة العامة، وطبقة املوايل، وطبقة اء، األرقَّ طبقة
وكانوا املجلوبون، أو املسبيُّون واإلماء العبيد فهم األرقاء: أما الزعماء، وطبقة الُحكَّام،
املوايل: وأما رقبته، وفك رحمته إىل دعا ولكنه الرق، اإلسالم أبقى وقد بقسوة، يعاملون
وأما أسلفنا، كما القوية القبائل لبعض التجئوا الذين املستضعفني العرب من طبقة فهم
الرؤساء فهم األرشاف: وأما والزُّرَّاع، ال والُعمَّ كالرعاة العربية األمة سواد فهم العامة:
النوادي يف تمثيلها ولهم العامة، الطبقة عىل الوجاهة لهم كانت وقد والرساة، والشيوخ
األحماس: أو الحمس وأما كابر، عن كابًرا توارثوها التي واملزايا الحقوق ولهم واملجالس،
الدينية، الخصائص بعض آبائهم عن توارثوا العربية القبائل أرشف من كانوا رجال فهم
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واإلنساء، واإلفاضة الطواف يف والطائف مكة يف الدينية املواسم يف الناس عن عوا فرتفَّ
وعقلهم، بفضلهم الناس يدين وُقضاتها وحكماؤها القبائل عقالء فهم الُحكَّام: طبقة وأما
الزعماء: طبقة وأما والعطايا، الهدايا إليهم ويُقدِّمون وأمرائهم، لحكوماتهم ويخضعون
أحالفهم، وعىل قبيلتهم عىل طاعتهم وفرضوا قبائلهم، زعامة توارثوا األعلون السادة فهم

العربية. الجزيرة يف صيتهم وذاع

العقلية الحالة (5-1)

مقدمة

كثرية، ألسباب ضئيلة معلومات هي «الجاهلية» يف العقلية الحركات عن معلوماتنا إن
النواحي يف أهله مدارك وعن العرص، ذلك عن موثوق مكتوب أثر أيُّ يصلنا لم أنه «منها»:
هذا يف كثريًا تُغني ال التي املنثورة والِحَكم األقوال وبعض الشعر إال العلمية أو العقلية
صورة العرص ذلك روا صوَّ أكثرهم أو املسلمني من عنه كتبوا من كل أن «ومنها»: الباب،
«ومنها»: اإلسالمية، الحركة أثر وُعمق اإلسالم، فضل ليُبيِّنوا الجهالة؛ يف مغرقة قبيحة
لم والفيلولوجيا واألتتوغرافيا األركولوجيا علوم عىل تعتمد صحيحة علمية دراسات أن
مما والخرافات، باألساطري العربي التاريخ وامتزاج العهد طول «ومنها»: بعد، توجد
كتابات املسترشقني كتابات أن «ومنها»: عسريًا، أمًرا املدخول من الصحيح تمييز جعل
إال املوضوع هذا يف منهم َكتَب من يكتب ولم — املسلمني كُكتَّاب — الغرض من تخُل لم
أعالم من وغريهم وديمومبني وماسينيون وغولدزبري كاتبان: رأسهم وعىل مغرض، وهو
تبيني يف — اآلن — عليه االعتماد يمكن ما خري هو القرآن أن أرى كله لهذا املسترشقني؛
يف اآلن نرتيَّث أن أرى كما اإلسالم، قبل العرب عند النبوية البعثة قبل العقلية الحياة
ونكتفي الصحيحة، والبحوث األدلة توجد أن إىل اإلسالم قبل العرب تاريخ عىل أحكامنا
شعر من إلينا نُِقل بما واالستعانة وتحتها، سطوره داخل والتنقيب القرآن بدراسة اآلن
قائم ثقافتها، عىل معتمد «بالجاهلية»، االرتباط قوي ألنه اإلسالم؛ صدر وشعر الجاهلية
والباحثون املؤرخون صورها التي الصور أكثر أن البحث لهذا القارئ وسريى بمقوِّماتها،
نسمي أن والتاريخ الحقيقة عىل الجناية من وإن خاطئة، مغلوطة صور هي «للجاهلية»

و«الجهالة». «الجهل» عن البعد كل بعيد ألنه «بالجاهلية»؛ العرص هذا
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«العقيدة كتابه يف كولذريهم الربوفسور مثل املسترشقني من الباحثني بعض يذهب
نمو أن إىل اإلسالم»؛36 «سني كتابه يف كابتاني» «الربنس ومثل اإلسالم»،35 يف والرشيعة
متأثر الترشيعي نظامه وأن الهيلينية، واآلراء باألفكار عميًقا تأثًُّرا َِّران ُمتأَث وتكوَّنه اإلسالم
واألفالطونية الهندية األفكار لتيارات تمثًُّال إال ليس وفلسفته تصوُّفه وأن الروماني، بالفقه
الناس بني نرشها أفكار مجموعة للناس وأخرج كله، ذلك صهر قد اإلسالم وأن الحديثة،
منتخبًا مزيًجا إال ليس العربي النبي تبشري إن فيقول: كولدزيهر ويُغايل جديد. دين باسم
املسيحية أو اليهودية بالعنارص اتصاله بسبب استقاها أو عرفها دينية وآراء معارف من
حقيقية دينية عاطفة توقظ بأن جديرة رآها والتي عميًقا، تأثًُّرا بها تأثَّر التي وغريها
قوته بإيحاء وأدرك نفسه، أعماق إىل وصل تأثًُّرا األفكار بهذه تأثَّر لقد … وطنه بني عند
وحيًا التعاليم هذه يعترب صار كما قلبه، عليها انطوى عقيدة فصارت الخارجية، التأثرات

الوحي.37 لهذا أداة بأنه يقني عىل — بإخالص — وأصبح إلهيٍّا،
اإلسالمي الترشيع أن املسلمون «يرى فو: دي كارا البارون الفرنيس املسترشق ويقول
كله مأخوذ الفقه وأن منه، جزء أنه إىل يذهبون هم بل بالدين، قوية عالقة ذو — الفقه —
فقد اإليجاز من يشء القرآن يف كان وملا الدين، أجزاء كسائر — القرآن أي — الوحي من
النظرية هي هذه — والتابعني والصحابة النبي بسنة أي — باآلثار توضيحه إىل عمدوا
اإلسالمية واآلثار القرآن بعد أنه عىل اإلسالمية الكتب يف الفقه ذُِكَر عليها وبناء األساسية،
إنسان قرأ وإذا النقد، عند تثبت ال النظرية وهذه قط. األجنبية أصولها إىل إشارة غري من
الواضح الفرق رأى الفقه مبسوطات أصل من صحيفتني قرأ ثم األحكام، آيات بعض
عليه دقيق علمي منطقي تحليل وهذا البداوة، مسحة عليه ساذج نص فذلك االثنني، بني
معقول ص ُمَمحَّ بحث وهذا الصحراء، يف قائمة بالية جافة ُمسوَّدة شبه ذاك الثقافة، آثار
جاءت أين فمن رشحهما، ينبغي اللتان اإلسالم حالتا هما هاتان املدني. التطور مع ُمتَِّسق
الرأي بادئ — أنكر أن أريد ولست … الفقهاء؟ قوانني جاءت أين ومن القرآن؟ قوانني
متأثرة الفقهية القوانني تلك أن إىل اإلشارة من مساًغا أرى ال ولكني القرآن، طرافة —

ص٤-٥. املرصي، الكاتب دار نرشتها التي للرتجمة انظر 35
.Annali del Islam ١٩٢٣ سنة روما، طبع كتاب هو 36

ص٥-٦. اإلسالم، يف والرشيعة العقيدة 37
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منفذًا لها وجدت قد القديمة العربية العادات بقايا تكون وقد املسيحي، والقانون بالتلمود
األحوال.»38 بعض يف

اإلسالمية»، «النظم كتابه: يف ديموين أمثال: آخرين، ملسترشقني أقوال وهناك
املسترشق وساتتالنا اإلسالمية، املعارف دائرة يف اإلسالمي الفقه عن مقاله يف وكولدزير
يف كرامر وفون ،١٨٩٩ سنة وضعه الذي التونيس املدني للقانون مرشوعه يف اإليطايل
أملتها؛ قد السخيف املقيت التعصب روح أن األقوال هذه من وواضح اإلسالمية» «مباحثه
صالت تكن لم والنصارى باليهود — عنهم هللا ريض — وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص النبي صالت ألن
الفوائد هذه منهم ويفيدون والنصارى، اليهود مع وصحابته النبي يتدارس بحيث قوية
كانوا ونصاراها الجزيرة يهود إن ثم واآلثار، والحديث القرآن يف أمرها تجىلَّ التي العقلية
يكونوا ولم تفكريهم، مثل ويفكرون العرب معيشة مثل يعيشون بداة، أو مستعربني يهوًدا
خلفه الذي العربي اليهودي الشعر قرأنا وإذا درجة، منهم أفضل وال مستًوى منهم أرقى
أفكاره يف العرب قاله الذي العربي الشعر شقيق أنه نرى اإلسالم صدر أو الجاهلية يهود
كانوا — ونصارى بل ويهود عرب من — القوم أن عىل دليل هذا ويف ومعانيه، وألفاظه
وال مشينًا ًكا تمسُّ يكن ولم بدينهم والنصارى اليهود تمسك وإن واحد، فكري صعيٍد عىل

وحكمهم. وأشعارهم أقوالهم يف ذلك ظهر وإال ضحلة، معرفة إال بدينهم معرفتهم
منهم واحد يفكر ولم اإلسالمية، العربية العقلية تبيني يف املسترشقني مذاهب هذه
الفكري، ومستواهم العقلية حالتهم عن والفحص اإلسالم، قبل العرب أوضاع بدراسة
يتأثَّر أن قبل العربية ببيئتهم صحابته وكبار ملسو هيلع هللا ىلص النبي يتأثَّر أن ا جدٍّ املعقول من وإنه
إىل ينرصفوا أن الباحثني واجب من أن نرى كله لهذا عنهم؛ الغريبة األجنبية بالبيئات
والعقلية الثقافية والدرجة القوم عليه كان ما حقيقة ليبينوا اإلسالم؛ قبل ما عرص دراسة
والصالة، بالتوحيد، الشهادة خمسة: هي املحمدي الدين أركان إن عليها. كانوا التي

والحج. والزكاة، والصوم،
حسان بن خالد مثل: فحسب تُهم خاصَّ ال الجاهلية يف العرب عرفه فقد التوحيد: أما
عامتهم، بل … (٩ه) الراشد الواعظ صيفي بن وأكثم ق.ه)،39 ٤٠) املتألِّه الحكيم العبيس

.Les penseurs de l’islam III, 270 38

.٤٦٦ :١ اإلصابة، 39
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عليهما — إسماعيل وابنه إبراهيم بها جاء التي الحقيقة فإن العجيب؛ بالقول هذا وليس
من ذلك وغري والقدرة، والجالل بالكمال وتصفه هللا، بتوحيد تقول والنبي — السالم
واآللهة واألوثان األصنام وإن العرب، بني وشائعة بل معروفة كانت التنزيه؛ صفات
َسأَْلتَُهم و﴿َوَلِنئ زلفى، هللا إىل لتقربهم إال كانت ما العرب عقول اخرتعته وما املتعددة
آية٩)، الزخرف: (سورة اْلَعِليُم﴾ اْلَعِزيُز َخَلَقُهنَّ َليَُقولُنَّ َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق ْن مَّ
هللا﴾ ِعنَد ُشَفَعاُؤنَا َهُؤَالءِ َويَُقولُوَن يَنَفُعُهْم َوَال ُهْم يَُرضُّ َال َما هللا ُدوِن ِمن و﴿َويَْعبُُدوَن
اْلُفْلِك ِيف ُكنتُْم إِذَا َحتَّٰى ۖ َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف ُُكْم يَُسريِّ الَِّذي و﴿ُهَو ،(١٨ آية يونس: (سورة
َمَكاٍن ُكلِّ ِمن اْلَمْوُج َوَجاءَُهُم َعاِصٌف ِريٌح َجاءَتَْها ِبَها َوَفِرُحوا َطيِّبٍَة ِبِريٍح ِبِهم َوَجَريَْن

.(٢٢ آية يونس: (سورة الدِّيَن﴾ َلُه ُمْخِلِصنَي هللا َدَعُوا ۙ ِبِهْم أُِحيَط أَنَُّهْم َوَظنُّوا
َفأَنَّٰى ۖ هللا َليَُقولُنَّ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َر َوَسخَّ َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق ْن مَّ َسأَْلتَُهم ﴿َوَلِنئ
* َعِليٌم ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللا إِنَّ ۚ َلُه َويَْقِدُر ِعبَاِدِه ِمْن يََشاءُ ِلَمن الرِّْزَق يَبُْسُط هللا * يُْؤَفُكوَن
ُقِل هللا َليَُقولُنَّ َمْوتَِها بَْعِد ِمن اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا َماءً َماءِ السَّ ِمَن َل نَّزَّ ن مَّ َسأَْلتَُهم َوَلِنئ
عىل تدل اآليات فهذه ،(٦١–٦٣ آية العنكبوت: (سورة يَْعِقلُوَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم بَْل ۚ هلل اْلَحْمُد
األصنام هذه وأن الرزاق، األعظم الخالق النافع الضار الخالق الجبار القوي باهلل إيمانهم

لديه. وشفعاء وسائط والتماثيل
كانت وقد الكعبة، إىل التوجه مع تعبُِّديَّة وحركات أدعية إال هي فما الصالة وأما
َكاَن ﴿َوَما اآلية: عليه تدل كما وأدعية وحركات طقوس ذات صلوات اإلسالم قبل للعرب
األنفال: (سورة تَْكُفُروَن﴾ ُكنتُْم ِبَما اْلَعذَاَب َفذُوُقوا ۚ َوتَْصِديًَة ُمَكاءً إِالَّ اْلبَيِْت ِعنَد َصَالتُُهْم
هذه يف «الصالة» وكلمة التصفيق، هي والتصدية التصفري هو واملكاء قالوا: ،(٣٥ آية
هذا وليس معينة، دينية طقوس ذات صالة جاهليتهم يف لهم كانت العرب أن تعني اآلية
وحسب الدعاء الجاهلية يف تعني كانت «الصالة» كلمة أن من الفقهاء يقرره ما صحيًحا
يُفهم والتصدية امُلكاء ذكر إن ثم العبادة، من النوع لهذا فقط اإلسالم يف َصت ُخصِّ وأنها
إبراهيم هللا أمر فقد غريبًا هذا وليس صلواتهم، يف وأنغام حركات لهم كانت أنه منه
السجود والرُّكَّع والعاكفني للطائفني بيته را يُطهِّ أن — السالم عليهما — وإسماعيل
قد الصالتية الطقوس هذه بعض فلعلَّ ،(٢٦ آية الحج: وسورة ،١٢٥ آية البقرة: (سورة
أحد نفيل بن عمرو بن زيد أن من روي ملا ذلك؛ تؤكد تكاد بل الجاهلية؛ عرب عند بقيت

الكعبة. أمام «يسجد» كان الجاهلية يف الُحنفاء املوحدين العباد
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العرب أن سابًقا روينا وقد والحديث، والرشاب الطعام عن اإلمساك فهو الصوم: وأما
يف الخازن اإلمام رواه ما هنا ونصيف املحرم، من العارش يف يصومون كانوا الجاهلية يف
عاشوراء؛ يوم الجاهلية يف تصوم كانت قريًشا أن لها حديٍث يف روت عائشة أن تقريره
كذلك يصومه كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي وأن الكعبة، سرت يوم كان وأنه املحرم، من العارش اليوم أي
أيام ثالثة صام — السالم عليه — آدم صام من أول أن السيوطي ويروي بعثه، قبيل
دونه فمن نوح صامه األول الصوم أن اك: الضحَّ عن حاتم أبي ابن وعن شهر، كل يف
العشاء، إىل أيام ثالثة شهر كل يف صومهم وكان وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي صامه حتى

ملسو هيلع هللا ىلص.40 النبي صامه وهكذا
وأبناء واأليتام للفقراء تُعطى كما املال، لبيت وتُعطى صدقة، فهي الزكاة: وأما
يعطونها الصدقات من أنواع اإلسالم قبل للعرب كانت وقد معينة، برشائط السبيل
ماًال، جبى إذا البيع يف «مكس القاموس: يف آبادي الفريوز املجد قال الُحكَّام، أو للفقراء
دراهم أو الجاهلية، يف األسواق يف السلع بائعي من تؤخذ كانت ودراهم الظلم، واملكس:
ملسو هيلع هللا ىلص: قوله رشح «يف النهاية يف األثري ابن وقال الصدقة.» من فراغه بعد املصدق يأخذها
الجاهلية أهل يأخذه كان ما عىل الُعرش يأخذ من وجدتم إن أي فاقتلوه.» عاًرشا لقيتم «إذا
هللا رسول سمعت قال: أنه زيد بن سعد عن شيبة أبي ابن وأخرج دينه.»41 عىل مقيًما
هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول وقال العشور.» عنكم وضع الذي هللا احمدوا العرب، معرش «يا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص
يف العرب أن عىل دليل هذا ويف والنصارى.»42 اليهود عىل إنما عشور، املسلم عىل «ليس

للحكام. أموالهم من جزءًا يدفعون كانوا الجاهلية
واستبقاه اإلسالم أخذه وما الجاهلية، يف عليه كان ما ًال مفصَّ رأينا فقد الحج: وأما

طقوسه. من
هؤالء نظرية ضعف تبني الخمسة اإلسالم أركان حال هذه كانت فإذا وبعد،
تقليد إىل العربي الرسول به جاء يشء كل ينسبوا أن يريدون الذين املغرضني املسترشقني
وتربى إقليم يف نشأ أنه متناسني أو ناسني السالفة؛ األمم من كان ومن والنصارى، اليهود
طقوس يف بيئته طابع يتجىلَّ أن يجب كما تعاليمه، يف إقليمه أثر يظهر أن فيجب بيئة، يف

ص٣١. األوائل، مسامرة إىل الوسائل 40
.١١٠ :٣ الحديث، غريب يف النهاية 41

ص٣٠. للسيوطي، الوسائل 42
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هلل فإن الكريم، النبي مكانة من يضع وال الجديد، الدين يرض ما هذا يف وليس ديانته،
تخالف. ال ونواميس سننًا

إن فنقول: اإلسالم، قبل العرب عند العقلية الحالة بيان إىل ننقل املقدمة هذه بعد
اآلتية: األمور هو العربية العقلية فيه تتجىل ما أبرز

قاهر بإله يؤمنون كانوا أنهم املقدمة يف ًال مفصَّ بيَّنَّا قد بها: يتعلق وما األلوهية (١)
األعظم» «هللا شاركوا متعددة، آلهة فيعبدون به «يرشكون» كانوا ولكنهم ضار، نافع
«املالئكة»، جعلهم فبعضهم الرشكاء؛ هؤالء يف العرب اختلف وقد وربوبيته، ألوهيته يف
جعلهم وبعضهم والقمر»، «الشمس جعلهم وبعضهم «الشياطني»، جعلهم وبعضهم
«األنداد» أو «الرشكاء» لهؤالء جعلوا وقد ذلك، غري جعلهم وبعضهم والتماثيل»، «األصنام
من كثريًا الكريم القرآن ذكر وقد والربوبية، القدرة صفات من سبحانه هلل ما «اآللهة» أو
ومما العاقبة، بسوء وأنذرهم السخيف، االعتقاد لهذا عليهم وحمل املرشكني، هؤالء عقائد
والخاصة للعقالء كان فقد رشكهم، يف متساوين يكونوا لم العرب أن إليه اإلشارة تجد
األعظم، املعبود هو هللا بأن يعتقدون كانوا فاألوَّلون والبدو، العامة اعتقاد يخالف اعتقاد
وأن وبينه، بينهم ووسائط وسائل إال ليسوا األخرى املخلوقات أو األصنام من رشكاء وأن
ألهل أن يف عندنا شك وال عنده، له يشفعون شفعاء أو أولياء إال ليسوا الرشكاء هؤالء
بعضها. أو العقيدة هذه إيجاد يف تأثريًا الحنيفية والبقايا والنصارى اليهود من الكتاب
اعتقدوا درجٍة إىل العقلية قواهم انحطَّت فقد والحوارض البادية سكان من العامة أما
ترض التي هي ومادية روحية من األخرى واملعبودات والتماثيل األصنام هذه أن معها
هذه أشهر ومن وتُميت، تُحيي التي وهي الخري، وتمنح الرش تمنع التي وهي وتنفع،
وكنانة، لقريش «والُعزَّى» ملكان، لبني «وسعد» خوالن، لبني وكان أنىس» «عم األصنام
وخثعم لدوس الخلعة» و«ذو والخزرج، لألوس بيثرب «ومناة» بالطائف، لثقيف «والالت»
يف لقريش ونائلة» «وإساف وائل، بن لبكر الكعبات» «وذو لطي، «والفلس» وبجيلة،

… جميعها لقريش الكعبة أصنام أعظم وهو «وُهبَل» الكعبة،
مكانة األصنام أجل إن وقال: الكلبي،43 ابن َدها عدَّ هذه غري أخرى أصنام وهناك
ناحية من البحر ساحل عىل منصوبة فكانت مناة أما والعزى»، والالت، «مناة، عندهم؛

.٧٥–٨٠ :١ هشام، البن والسرية الكلبي؛ البن األصنام 43
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الطائف، يف مربعة صخرة فكانت «الالت»، املكانة يف ويليها ومكة، املدينة بني بقديد املشلَّل
مكة، من أميال تسعة بعد عىل نخلة بوادي شجرة وهي الثالثة، أحدث وهو «العزى»، ثم
هذه إن تقول: رواية وهناك عندها،44 ويذبحون لها، ينذرون قريش أصنام أعظم وكانت
ويستقسمون عندها يستفتحون وكانوا الكعبة،45 فناء يف منصوبة كانت الثالثة األصنام
الكعبة أصنام أكثر أن ويظهر ذلك، إىل وما االستخارة أو مشاكلهم لحلِّ لديها باألقداح
الخامس القرن أواسط من — أخذوا العرب أن ويظهر «ُهبَل»،46 هو االستخارة يف حظوة
كانوا التي املادية الوثنية بِحطَّة يتحسسون — الكتاب بأهل اتصالهم قوي حينما للميالد
والنصارى «لليهود» كان وقد األعظم، اإلله تنزيه إىل بأفكارهم السمو ويحاولون عليها،
األحاديث وبعض القرآن آي تتبع من ويفهم الروح، هذه إيجاد يف فعيل أثر العرب وحنفاء
وأهل العرب بني تقوم كانت ومناقشات مجادالت أن الجاهلية واألخبار والروايات النبوية
عىل اليهود وبخاصة الكتاب أهل من يبدو كان والُخيالء ح التبجُّ من شيئًا وأن الكتاب،
الدينية، الحماسة روح فيهم وأذلت وعزَّتهم، العرب غرية األمور هذه أثارت وقد العرب،
َوابَْعْث ﴿َربَّنَا الكتاب: وتعلمهم قدرهم، من ترفع السماء من رسالة إىل يتطلَّعون وجعلتهم
اْلَعِزيُز أَنَت إِنََّك ۚ َويَُزكِّيِهْم َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب َويَُعلُِّمُهُم آيَاِتَك َعَليِْهْم يَتْلُو نُْهْم مِّ َرُسوًال ِفيِهْم
نبي بعثة بقرب العرب يخربون اليهود كان وقد ،(١٢٩ آية البقرة: (سورة اْلَحِكيُم﴾
يد عىل جاءهم حني العزة أخذتهم ولكنهم نبي، منهم سيكون إنه لهم ويقولون منهم،
َعَىل يَْستَْفِتُحوَن َقبُْل ِمن َوَكانُوا َمَعُهْم لََّما ٌق ُمَصدِّ هللا ِعنِد ْن مِّ ِكتَاٌب َجاءَُهْم ا ﴿َوَلمَّ محمد:
القول وصفوة اْلَكاِفِريَن﴾، َعَىل هللا َفَلْعنَُة ۚ ِبِه َكَفُروا َعَرُفوا ا مَّ َجاءَُهم ا َفَلمَّ َكَفُروا الَِّذيَن
نظرتهم يف رأيناه ما ذلك وبرهان رفيع، عقيل مستوى عىل كانوا جاهليتهم يف العرب أن
وأمثالهم املتناقلة وأشعارهم املوروثة وحكمتهم الرفيعة لغتهم يف سنراه وما األلوهية، إىل

املتداولة.
وعروضها واشتقاقها ورصفها بنحوها العربية اللغة يدرس من إن اللغوي: تفوقهم (٢)

اللغوي. واملستوى الرقي يف رفيعة درجة بلغوا قد القوم أن يرى البالغية وفنونها

.٢٨ ،١٣ الكلبي، البن األصنام 44
«النجم». سورة تفسري يف والخازن الطربي راجع 45

ص٢٨. الكلبي، البن األصنام 46
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والبابلية، اآلشورية، وهي: السامية، باللغات املعروفة اللغات إحدى هي العربية اللغة
وعىل — والحبشية والحمريية، والعربية، واآلرامية، والرسيانية، والفينيقية، والكنعانية،
اآلشورية أقدمها — متباعدة عصوٍر يف واحدة أم من توالدت اللغات هذه كون من الرغم
قبل ما إىل ترجع التي العربية وأحدثها امليالد، قبل الثالث األلف إىل ترجع التي والبابلية
فصاحًة تختلف أنها كما بينها، فيما كبريًا اختالًفا تختلف فإنها امليالد، بعد الثالث القرن
أقدم وأن العربية، اللغة هي وأوسعها وأفصحها السامية اللغات أرقى أن ويظهر ا، ورقٍّ
الثالث القرن من تمتد التي الفرتة إىل ترجع عليها ُعثر التي الفصيحة العربية النصوص
الجاهلية، والِحَكم الجاهيل الشعر هي النصوص وهذه الخامس، القرن إىل امليالد بعد
منظَّم ورصف ُمتَِّسق نمو ذات مهذَّبة كاملة يجدها النصوص هذه يف يدقق من ولكن
العهد بعيدة بأطوار مرَّت قد العربية اللغة أن يف شك وال راقية، وشعرية عروضية وقواعد
ومما القرآن، يف ثم الجاهيل، الشعر يف وجدناه الذي الكمال هذا إىل وتدرَّجت فيها، تطورت
يف — Littmann ليتمان األستاذ عليها عثر التي الحجرية الكتابية املستندات أن هذا يؤيد
القرن أواسط يف أملانيا قنصل Wetzstein وتسيتني والربفسور — بحوران الصفا جبل
وقبائلهم وأنسابهم وسكانها البقعة تلك بتاريخ تتعلق نصوص وهي بالشام،47 املايض
الخط بحروف وُمسطَّرة الُفصحى من ا جدٍّ قريبة عربية بلغة مكتوبة وهي وعقائدهم،
كتبوا والذين امليالد، بعد والثالث الثاني القرن يف السيئي الخط من املشتق الصفوي
وأعمالهم بأنسابهم يتعلق وأكثرها الغساسنة، إخوان من العربية القبائل من قوم هم
أنها كما والفرس، الرومان مع وحروبهم واملاشية، لإلبل رعيهم وطريق وحياتهم املجيدة

الرشق يف تنتهي الشام، رشقي واقعة «حوران :(٢٢٠ :١) اإلسالم قبل العرب تاريخ يف زيدان يقول 47

جبل الشمايل الرشق نحو ووراءها «الحراء»، يسمونها وعرة بقعة الرشق نحو ووراءها حوران، بجبال
القلم «خطها» وسموا الصفوية، يسمونها التي اآلثار الرواد وجد وفيه الصفا، جبل له يقال الشكل بركاني
التالية السنة ويف إليها، األذهان فنبه ،١٨٥٧ سنة غراهم كريلوس اآلثار تلك عىل عثر من وأول الصفوي،
نحو وفيها ،١٨٦٠ سنة رحلته وكتب جاورها، وما حوران الرتياد دمشق يف بروسيا قنصل وتستني خرج
من و«قوجيه» «وذنتون» فرغ سنتني وبعد هناك، عليها وقف التي الصفوية النقوش من شكًال «٢٦٠»
نقش «٤٠٠» نحو الرحلة تلك يف ونرش الصفا، إىل «قوجيه» وصول خاتمتها وكانت سوريا، إىل رحلتهما
مكلري مع وجمع نقًشا «٤١٢» نحو ١٨٩٩ سنة فجمع روسو، رينه املكان ذلك بارتياد عني من وآخر …
عدد فبلغ سرتاسبورغ، يف السامية اللغات أستاذ ليتمان ذلك نحو وفعل نقش، «٩٠٠» نحو ١٩٠١ سنة

نقًشا.» «٧٥٠» ١٩٠٥ سنة إىل جمعها التي النقوش
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ولغة ذلك، إىل وما والجن واملالئكة اآللهة يف وآرائهم الدينية عقائدهم من كثريًا تضمنت
التي النحوية االختالفات بعض وجود مع الجاهيل الشعر لغة تشبه عربية النصوص هذه
ملا صورة هي النصوص هذه أن ويظهر األخرى،48 السامية اللغات وبني بينها تجمع
تمامها بلغت حتى وترتقى تتطور زالت ما وأنها العصور، هذه يف العربية اللغة عليه كانت
الكائنات كسائر اللغة فإن طبيعي وهذا بعده، ومن القيس امرئ أيام الجاهيل الشعر يف
وتفرُّع وارتقاء ونمو نشوء من الحياة أحوال من كثري ويدخلها كثرية، بأدوار تمر الحية
ارتقت فقد الحجاز، ويف السادس القرن يف كان العربية اللغة عصور أرقى وإن وانقسام،
مما األجنبية األلفاظ من كثري ودخلها أخيلتها، واتسعت املفردات، وزادت اللغة، فيه
املعلقات شعر يف نراه الذي النمط عىل النشوء ونظام والتقدم العاملية الحضارة اقتضته

اإلسالمي. الجاهيل الشعر عيون من وغريها
وقد ومعانيه، مصطلحاته وسعة لتعاليمه العربية اللغة اتسعت اإلسالم ظهر وملا
الجزيرة وبادية الشام وديار سيناء وجزيرة العرب جزيرة يف ة متحرضِّ اللغة هذه كانت
قربًا تختلف ولُهيجات لهجات الواسعة الديار هذه لسكان كان وقد النهرين، بني وما
عن لبُعدها اللهجات أفصح كانت الجزيرة أواسط فلهجات الفصيحة؛ األم اللغة عن وبُعًدا
مشارف عرب لهجات الفصاحة يف ويليها ونبط، وقبط وروم وأحباش ُفرٍس من األعاجم
مرض، قبائل من العرب جزيرة أواسط سكان «أكثر زيدان: جرجي األستاذ قال الشام،
و«سليم» وذبيان، عبس و«غطفان» وشمالها، نجد رشقي يف «تميم» يومئٍذ أعظمها وكانت
نجد، يف طي هناك القحطانية القبائل من وكان مكة، يف قريش وأرقاها نجد، يف وغريهما
و«تغلب» «بكر» وفيهم ربيعة، من الشمال يف سكانها وأكثر الحجاز، أطراف يف ومذحج
باختالف بعض عن بعضها تختلف كانت القبائل هذه فلغات الجزيرة، يف العراق بادية يف
ونجد؛ الحجاز ولغات اليمن لغات بني معظمه عىل االختالف وكان ومساكنها، أحوالها
من الحمرييون خلَّفه ما الجنوبية للغات مثال وأحسن وشمالها، الجزيرة جنوب بني أي
بني والفرق الجاهلية، وشعر القرآن لغة الحجاز للغة مثال وأحسن املسند، بالحرف اآلثار
لغة دققنا إذا ونحن العقيل، الرقي عىل دليل اللغوي الرقي أن يف شك وال كبري.»49 اللغتني

تعبريها. ودقة وأفكارها ورصفها نحوها يف ممتازة لغة نجدها الجاهيل الشعر

.٩٣٤-٩٣٥ املرصية، الجامعة يف ألقاها شاخت، الربوفسور لألستاذ مطبوعة غري محارضات 48

.٢٤ :١ العربية، اللغة آداب تاريخ 49
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الجاهلية عرب عن كتب من أكثر لدى الشائعة النظرية واألدبي: العلمي مستواهم (٣)
يف بضاعتهم وقلة العلمي، وانحطاطهم والقراءة،50 الكتابة وجهلهم باألمية، وصفهم هي
عندهم، مدنية وال حضارة ال الصحراء، يف يعيشون أميني جفاة بداة كانوا ألنهم املعرفة؛
الجمل رصف يف وبراعتهم وخطابة، شعر من القول يف إجادتهم هو به امتازوا ما وغاية
عىل يستند ال وتهافته تناقضه من الرغم عىل الوصف وهذا املوفقة، واألسجاع املتناسقة،
مثقفني يكونوا لم إذا شعراء ُفصَحاء يكونوا أن يُعقل فال املناقشة؛ أمام يقوم وال حقيقة،
يَّتُُهم أُمِّ أما راٍق، فني وذوق معقول، منطقي وتفكري حسن، علمي مستوى ذوي كتَّابًا
علمية وأدلة قديمة موثوقة نصوص وتنقضه الحقيقة، عىل ينطبق ال خاطئ فوصف
تذكر كثرية آياٍت من الكريم القرآن يف ما فأجلها القديمة: العلمية النصوص أما حديثة،
يتعلق مما إليها وما واألقالم واملداد والسجل والصحف الكتابة وأدوات والكتابة الكتاب
اتها ومشتقَّ الكتابة كلمات أحىص قد دروزه عزة محمد العالمة األستاذ إن حتى بالخط،
ومشتقاتها القراءة كلمات أحىص كما كلمة، ثالثمائة من أكثر فوجدها الكريم القرآن يف
بقوله: هذا عىل العالمة األستاذ علََّق وقد متنوعة، بأساليب ونيف مرة تسعني نحو فوجدها
والكتابة، القراءة وأدوات ووسائل أسماء تحتوي القرآن يف الكثرية اآليات هذه «فورود
النبي بيئة يف العرب أن عىل واهن دليل الكبرية؛ الحفاوة هذه والكتابة بالقراءة وتحتفي
فيهم والكتابة القراءة أن وعىل واستعملوها، واألدوات الوسائل تلك عرفوا قد وعرصه ملسو هيلع هللا ىلص
حيث إال تكون ال وهذه األلفة، عىل تدل الرتديد فكثرة ضيق، غري نطاق يف منترشتني كانتا
ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ … هي القرآن آيات أوىل أن الحظنا وإذا يسري، غري ذيوًعا ذائًعا املألوف يكون
بأسلوب ِباْلَقَلِم﴾ َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ اْقَرأ * َعَلٍق ِمْن اْإلِنَساَن َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك
آيات هي الرواة من كثري عليه ما عىل بعدها نزلت آيات ثانية وأن عظيمة، حفاوة عىل يدل
مما يَْسُطُروَن﴾، َوَما َۚواْلَقَلِم ﴿ن والكتابة: بالقلم فيها هللا أقسم التي األوىل القلم سورة
بني الكتَّاب كثرة عىل يدلك فهذا وتأييًدا.»51 قوة قولنا ازداد بالغة حفاوة عىل كذلك يدل

لم اليمن وإن كاتبًا، عرش سبعة إال مكة يف يكن ولم جاء اإلسالم إن القدامى: املؤرخني من كثري كتب 50

والحضارة اإلسالم كتابه: يف عيل كرد محمد املرحوم أستاذنا القول هذا مثل وقال واحد، كاتب فيها يكن
.١٢٤ :١ العربية،

ص٢٦٩. النبي، عرص 51
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ُكتَّاب أن من الُقدامى املؤرخون إليه ذهب كما يكن لم األمر وأن اإلسالم، صدر يف الناس
عرش. السبعة يتجاوزوا لم اإلسالم جاء يوم مكة

يف كايثاني الربنس اإليطايل املؤرخ املسترشق بحثها فقد الحديثة العلمية األدلة وأما
النقشية واالكتشافات املادية باألدلة فيه وأثبت العربي، الخط نشأة كتبه، الذي الفصل
وأن الوضع، قديم العربي الخط أن والجزيرة، الشام يف وبخاصة الخطية، والوثائق
وجود إن ثم بكثري،52 النبوية البعثة قبل الشام ومشارف الجزيرة يف رائجة كانت الكتابة
القديمة وصلتهم ونصارى، يهود من الشام ومشارف واليمن الحجاز يف بكثرة الكتابيني
فيتعلمون وجريانهم، إخوانهم من يفيدون ومتنرصين متهودين من العرب يجعل بالعرب؛
النبي أمر وقد ورومية، ورسيانية عربانية من العربية غري الكتابة حتى والقراءة الكتابة
صحيحه يف البخاري روى كما العربية، بتعلُّم — عنه ريضهللا — ثابت بن زيد كاتبه ملسو هيلع هللا ىلص
العربانية، يكتب وكان الجاهلية يف تنرصَّ قد كان نوفل بن ورقة أن الوحي بدء كتاب يف
الحرض، يف معروفة كانت كما البدو يف الجاهلية يف معروفة كانت الكتاتيب أن ويظهر
ونقل الطائف،53 يف ُكتَّاب معلم كان الحجاج أبا الثقفي يوسف أن يذكرون فاملؤرِّخون
كانت العرب «أن قتيبة: ابن عن نقًال والدين الدنيا أدب يف املاوردي عن الكتاني السيد
حتى آالف، أربعة مكة أهل قراء بلغ عكرمة: قال حتى نافٍع أجلَّ وتعده الخط، قدر تَُعظِّم
وظهور خطره، عظم عن نفوسهم يف مستقر هو ملا الخط يَُعلِّم أنه عىل ليغاوي الرجل إن
بأنه نفسه فوصف ِباْلَقَلِم﴾، َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ ﴿اْقَرأ لنبيه: هللا قال وأثره، نفعه
حتى الجسام آياته ومن العظام نعمه من ذلك عدَّ بالكرم، نفسه وصف كما بالقلم علَّم
«… بالقلم يخط وما بالقلم فأقسم يَْسُطُروَن﴾، َوَما َواْلَقَلِم ﴿ن فقال: كتابه، يف به أقسم
مشاهدة، عن يتكلم كان عكرمة فإن بالخط، جهلهم من خلدون ابن قاله ما يبطل هذا
خلدون ابن قاله ما إىل بهذا الكتاني السيد ويشري تخمني،54 عن قال ما قال خلدون وابن
ألنهم عنها؛ بعيدين كانوا العرب وأن اإلنسانية، الصنائع عداد من والكتابة الخط أن من
فال بالبدو وقعت إذا الصنائع شأن لها، ُمجيدين غري الحضارة عن بعيدين بداة كانوا

.Annali del Islam I, 294 كتابه: انظر 52
.٢٧-٢٨ :٢ هشام، ابن سرية 53

.٤٩ :١ اإلدارية، الرتاتيب 54
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املبني الطويل الكالم ذلك آخر إىل والتنميق55 اإلتقان إىل مائلة وال املذاهب ُمحكمة تكون
بلغ ُكتَّاب للنبي كان وقد هذا الصحيح. العلمي التحقيق عن البعيد والزعم التخمني عىل
شك وال واملدنيني، املكيني الشبَّان من أكثرهم وكان األربعني،56 عىل ينيف ما عددهم
كانت والكتاتيب البلدين، كتاتيب بعض يف إليها وما والقراءة الخط تعلموا قد أنهم يف
ذلك القريشيون نقل إذا غرابة فال اإلسالم، قبل والعراق ومرص الشام بالد يف معروفة
تَُعلِّم كانت قد الجزيرة يف واليهود النرصانية الجوايل أن كما التجارية، رحالتهم يف عنهم
منهم. ذلك أفادوا قد العرب جريانهم يكون أن بعيًدا وليس وكنائسها، مدارسها يف أبناءها
ولم به، جازمة معرفة أية به لنا فليست الكتاتيب يف لألطفال يَُعلَّم كان ما أما
إىل نذهب اإلسالمي العرص يف الكتاتيب عليه كانت ما عىل بالقياس ولكن إليه، آثار ترمز
القديم، الشعر ورواية الحساب، مبادئ من شيئًا والكتابة القراءة مع يتعلمون كانوا أنهم

وأحوالهم.57 األقدمني العرب وأنساب وقصصهم، املاضني وأخبار املأثورة، والِحَكم
يف الجاهلية يف ملموًسا انتشاًرا منترشتني كانتا والقراءة الكتابة أن بيَّنَّا أن بعد
لهم كانت العرب وأن اإلملام، بعض بها أملُّوا قد كانوا البادية أهل بعض وأن الحوارض،
فنقول وثقافتهم، العرب علوم بيان إىل ننتقل أبناءهم؛ فيها يَُعلُِّمون كتاتيب جاهليتهم يف

كانت: إنها

واألعجميني العرب من وأنسابهم املاضني أخبار معرفة

عن شيئًا تعرفنا التي النصوص من كثري األخبار وكتب الجاهيل والشعر القرآن ففي
اليمن ملوك من الجزيرة عرب أخبار وبخاصة املاضية، األمم بأخبار الجاهلية أهل معرفة
وقصص والشام العراق وعرب واألحقاف سيناء جزيرة وشبه صالح ومدائن وحرضموت
يف ل وفصَّ املعلومات، هذه من القرآن قصَّ وقد والشعوب، األمم وتواريخ والرسل األنبياء
دال بأسلوبه رائع التاريخي القرآني والقصص وغريها، وحضاراتها وأحوالها أخبارها
النبوي والحديث الرشيفة السرية كتب احتوت وقد العرب، عند القصة منزلة سموِّ عىل

ص٤٩٤. املقدمة، 55
.١٢٤ ص١١٤، اإلدارية، الرتاتيب 56

العلم بدار بريوت يف املطبوع املسلمني» عند والتعليم الرتبية «تاريخ عن كتابنا يف ذلك تفصيل راجع 57

.١٩٥٦ سنة للماليني
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إليها أشار أو القرآن أجملها التي التفصيلية والقصص الروايات من كثريًا والتفاسري
الكاثرة الكثرة من إال اإلسالم بعد ُوِضَع قد بعضها أن من الرغم عىل خفيفة، إشارات
عىل ُمطَّلعني األخبار بهذه ني ُملمِّ كانوا العرب أن عىل لتدل الكتب؛ هذه عليها تشتمل التي
ففي األخبار؛ بهذه اإلسالم قبل العرب معرفة إىل إشارات القرآن ويف وأمورها، أحوالها
اْلَغيِْب أَنبَاءِ ِمْن ﴿ِتْلَك نوح: قصة أخبار رسد أن بعد — ييل ما جاء (٤٩) آية هود سورة
:(١٠٢) آية يوسف سورة ويف َهذَا﴾، َقبِْل ِمن َقْوُمَك َوَال أَنَت تَْعَلُمَها ُكنَت َما ۖ إَِليَْك نُوِحيَها
هشام ابن وقال أَْمَرُهْم﴾، أَْجَمُعوا إِذْ َلَديِْهْم ُكنَت َوَما ۖ إَِليَْك نُوِحيِه اْلَغيِْب أَنبَاءِ ِمْن ﴿ٰذَِلَك
ورستم، إسفنديار قصص وتعلم فارس إىل ذهب كان الحارث بن النرض إن السرية: يف
بعض دوَّنوا قد كانوا العرب أن ويظهر الناس،58 عىل يقصها وأخذ الحجاز إىل رجع ثم
تُتَْىلٰ و﴿إِذَا اْكتَتَبََها﴾ لِنَي اْألَوَّ ﴿أََساِطريُ القرآن عبارة ومن القديمة، والتواريخ األخبار هذه
لقي صامت بن سويد إن هشام ابن وقال ذلك، يُفَهم اْألَوَّلنَِي﴾59 أََساِطريُ َقاَل آيَاتُنَا َعَليِْه
أخرج ثم املجلة، هذه يف ما إىل تدعو لعلك فأجابه: اإلسالم، إىل فدعاه موسم يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي

عليه.60 وعرضها لقمان» «مجلة
وفرسانهم وأيامهم وحروبهم العرب أخبار العلم من الباب بهذا يتعلق ومما
وقصة األخدود، أصحاب وسرية مأرب، قصص املتوارثة قصصهم أشهر ومن وأسماؤهم،
الجزيرة، يف األصنام عبادة صاحب لحي بن عمرو وقصة الحمريي، يزن ذي وقصة الفيل،
أنساب أخبار أيًضا: الباب بهذا يتعلق ومما إليها، وما وبلقيس وثمود عاد وقصص
وكثر والتفاخر، للتنارص العصور أقدم منذ شديدة، عناية بها للناس كان وقد العرب،
ابة، نسَّ أو عاِلم من فصيلة أو فخذ، أو بطن، أو قبيلة تخُل ولم الجاهلية، يف النسابون
بن وزيد التميمي، الحمزة لسان وابن ضمضم، أبو عمرية النسب: علماء أشهر ومن
الحجر، بن هللا وعبد صوحان، بن وصعصعة القضاعي، أوس بن والتمار النمري، الكيس

الخطاب.61 بن وعمر الصديق، بكر وأبو

مني، حديثًا أحسن حديثه ما «وهللا محمد عىل الرد يف يقول كان النرض أن (٣٢٣ :١) هشام ابن روى 58

أكتبها.» كما اكتتبها األولني أساطري إال حديثه وما
و«القلم». «الفرقان» سورتي انظر 59

.٢٧ :٢ النبوية، السرية 60
.١٠٨ :١ والتبيني، البيان 61
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جغرافية معلومات

واليمانيون، الحجازيون بها يقوم وبحرية برية وأسفار رحالت جاهليتهم يف للعرب كان
وديار الكنانة ووادي الشام فمشارف الشمال إىل اليمن من تبدأ الربية رحالتهم كانت وقد
يعرفون كانوا كما وطرقاتها البالد هذه دروب يعرفون كانوا أنهم يف غرو وال الرافدين،
ضاق حني املسلمني سفر ويدل يزورونها، التي البالد أحوال عن الرضورية املعلومات
الجزيرة بني طيبة كانت الصالت أن عىل اإلسالمية الدعوة أول يف مكة يف األمر عليهم
ثم البلدين، بني تربط كانت تجارية روابط هناك وأن النرصانية، الحبشة وبالد العربية
عىل مطلعني البحر بأحوال عارفني أصحابها يكون بأن تقيض البحرية الرحالت هذه إن

واألنواء. والرياح الجو ألحوال فاهمني املالحة، أمور

وطبيعية فلكية معلومات

الشمس ومنازل النجوم بأحوال معرفة ذوي كانوا العرب أن املؤرخني من األقدمون ذكر
كما والنهارية، الليلية واألسفار والبحر الرب يف بها واالهتداء وحركاتها واألفالك والقمر
طلوع إىل ذلك ينسبون وكانوا الرياح، ومهاب الجوية باألحوال ملمني كانوا أنهم ذكروا
النجوم أو األنواء أن يعتقدون وكانوا األنواء»، «علم هذا ويسمون وغروبها، الكواكب بعض
الشعر يف اسم، واحد ولكل نجًما، «٢٨» هي والربد والحر والرياح األمطار تسبب التي
الجو بأحوال معلوماتهم عن كثري يشءٌ الجاهلية عن املتوارثة والخرافات واألمثال الجاهيل
من استفادوه قد والجوية الفلكية معلوماتهم من كثريًا أن يف ريب وال والفصول، والفلك
والشمس النجوم أسماء العرب أخذ وقد وصابئة، كلدان من إليهم رحلوا الذين األقوام
التي اآليات من كثري الكريم القرآن ويف الكلدانيني،62 من ومنازلها واصطالحاتها والقمر

العلم. هذا عىل تدل

والصيدلة والبيطرة الطب

وبخاصة جريانهم من اقتبسوها أو أسالفهم عن توارثوها طبية معارف للعرب كانت
العقاقري عىل يعتمد شق شقني؛ ذو العربي والطب بتجاربهم، إليها اهتدوا أو الكلدان،

.١٩٤ ،١٣٥ ،١٤ :١ هشام، البن النبوية السرية 62
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اآلخر: والشق وجراحة، وبرت وقطع كي أو وفصد حجامة من املادية واملداواة واألرشبة
وأخباره وقصصه الحكيم، لقمان أطبائهم: أشهر ومن والتمائم، والعزائم الرَُّقى عىل يعتمد
َمِرَض َمن يويص فكان ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمن أدرك حتى الحقيقة إىل منها الخرافة إىل أقرب
والبيزرة البيطرة وأما التميمي. رومية أبي ابن املشهورين: الجراحني ومن يستوصفه، أن
وائل، بن العاص أمثال والطري الحيوان أطباء من جماعة فيها ونبغ فيها، برعوا فقد
كما العربي، العقار معرفة يف تفنَّنوا وقد الطب، متعلقات من وهو الصيدلة؛ علم وكذلك
نبات، لكل الخصائص مع حشيشة كل وفوائد بالدهم يف تنبت التي الحشائش عرفوا
بالعقاقري العرب معرفة عن كثرية منثورة أخبار واألدب والحيوان القديم الطب كتب ويف
املغربي. األندليس البيطار ابن «مفردات» فيها كتاب وأجمع الطبية، واملفردات والنبات

األدب علوم

واألسواق املجامع يف يلقونه كانوا مما ذلك وغري وُخَطب وأمثال وقصص وشعر نثر من
القول مجال هاهنا وليس كثريًا، هذا يف العرب تفنن وقد واألشعار، األخبار من واملسامرات

فيه.

والعرافة والسحر الكهانة

وكشفه، املايض علم ادِّعاء والعرافة: والتنبُّؤ، املستقبل أمور يف البحث هي فالكهانة:
الكهانة أما الخوارق، بخلق والتظاهر حقيقتها، غري عىل األشياء تخييل هو والسحر:
ينظرون العرب كان وقد سحيق، زمن منذ العربية البيئة يف فاشيتني كانتا فقد والعرافة
مشاكلهما لحل إليهما يفزعون وكانوا زائدين، واحرتام تقدير نظرات والعارفة الكاهن إىل
جلساتهم، يف يرددونه سجع والكواهن ان للُكهَّ وكان الرؤى، ولتعبري والنفسانية الروحية
بعض فيه يدسون حني الناس به يوهمون مرذول سخيٌف وبعضه مقبول ُحلٌو فبعضه
الحرب يقابل العربي والعارفة الكاهن وكان املعنى،63 الواسعة واأللفاظ الغريبة الكلمات
وسواد الحمريي التوأم بن وخنافر وسطيع شق أقدمهم: ومن النرصاني، والراهب اليهودي

قارب. بن

.١٩٤ ،١٣٥ ،١٤ :١ هشام، البن النبوية السرية 63
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السحرة بني أن يزعمون العرب وكان الكهانة، من فْشًوا أقل أمره فكان السحر وأما
يف اليهود بعض وكان خارقة، أشياء عىل قادر الساحر وأن روحية، صالت والشياطني
الكلمات بعض وتالوة عليها، والنفث الُعَقد، بعقد ويقوم املهنة، هذه يتعاطى الحجاز

املعاني. الغريبة أو الرسية

والريافة والفراسة القيافة

وقيافة األثر، قيافة نوعان: وهي األعيان، عىل منها واالستدالل اآلثار تتبع هي فالقيافة:
البرش: وقيافة عليها، لالستدالل واألخفاف والحوافر األقدام آثار هي األثر: وقيافة البرش،
والفراسة: النسب، يف بينهما واالتحاد املشاركة عىل الشخص أعضاء بهيئات االستدالل هي
ومناقبه، أخالقه عىل وأعضائه وحركاته وأقواله وأشكاله الشخص بهيئة االستدالل هي
الريافة: وأما املعرفة، هذه يف كبريًا دوًرا تلعبان والسياحة الفطري الذكاء أن يف شك وال

فيها. وأمكنتها الجوانية املياه عىل وأعشابها األرض تراب من االستدالل فهي

األجنبية اللغات معرفة

وفارسية وحبشية ورومية وعربانية ورسيانية كلدانية من األجنبية اللغات بعض كانت
إىل بها والكتابة للرتجمة بتعلمها أوىصصحابته وقد النبي، عرص يف العرب لدى معروفة
املقيمني والصابئة واليهود النصارى بني منترشة كانت اللغات هذه أن ويظهر أصحابها،
كانت الدينية كتبهم ألن الديانات؛ تلك اعتنقوا الذين العرب عند أو العرب، ظهراني بني
دفعت آشور وبالد والشام والحبشة فارس إىل الرحالت إن ثم العربية.64 إىل مرتجمة غري
آشورية من اللغات هذه أثر ظهر وقد أهلها، مع للتفاهم اللغات؛ هذه تعلُّم إىل العرب
والحديث الجاهيل الشعر مفردات بعض يف ورومية وفارسية وقبطية وحبشية وآرامية

الكريم. والقرآن النبوي

ص٢٧٦. ،٥ و، لد، النبي عرص 64
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النبوي املبعث يف

وطفولتهملسو هيلع هللا ىلص ومولده النبوية البيئة يف (1)

قدًرا، وأجلهم قومه، بني أرشف من (١٢٧ق.م.) مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد كان
مكانته زالت وما مكانة، املكي الحرم وظائف أعظم وهي والرفادة؛ السقاية إليه وكانت
برئ عن كشف الذي وهو منهم، أحد به يعدل لم حتى أجمعني العرب ويف قومه يف تنبل
قد كانت ذهب من غزالن وهي: فيها؛ مدفونًا كان ما واستخرج إسماعيل، برئ زمزم،
فجعل القيمة، ثمينة وأدراع نفيسة، ُقْلِعيَّة وأسياف مكة، من أُْخِرجت حني جرهم دفنتها
الذي وهو الكعبة،1 باب بها كىس ذهبية صفائح الغزالني وجعل للكعبة، بابًا األسياف من
أجمعني، العرب لدى قدره فازداد الفيل، أصحاب ودمر األرشم، أبرهة يديه عىل هللا خذل
الثريد لهشمه هاشًما؛ أباه العرب ى سمَّ فقديًما كريًما؛ جواًدا أبيه مثل املطلب عبد وكان
يٍد سماحَة أبيه من أقل املطلب عبد يكن ولم القحط، سنوات يف إيَّاه وإطعامهم لهم،

مكانٍة. وعلوَّ نفس ورشف عقل ورجاحة

م��ن��اف ل��ع��ب��د خ��ال��ص��ة ف��ال��ُم��حُّ ف��ت��ف��لَّ��َق��ت ب��ي��ض��ة ق��ري��ش ك��ان��ت
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هللا، وعبد وحمزة، العباس، هم: بنات؛ وعرشة بنني عرشة املطلب لعبد وكان
(٢ه)، لهب وأبو العزي، وعبد ورضار، واملقوم، وحجل، والحارث، والزبري، طالب، وأبو
ما عنه يؤثر لم وجيه نبيل وكلهم ووبرة، وأمية، وعاتكة، البيضاء حكيم وأم وحنيفة،
األرشاف من كان فقد محمًدا يكره كان الذي لهب أبو حتى قدره، يحط ما وال يشينه
يغريِّ أن عليه عزَّ ولذلك ونبلهم، بمكانتهم املعتزِّين واألقوياء الباذلني والكرماء الشجعان
وقفة من لنا بد وال بأيام، بدر وقعة بعد ُقتل أن إىل فعارضه أخيه، ابن دين ويتبع دينه
كانوا التي الطيبة والبيئة نفوسهم، ورشف مكانتهم، لنُبنيِّ اآلخرين؛ النبي أعمام أمام

فيها.
هذا رحًما، وأوصلها ا كفٍّ قريش أجود بقوله: النبي وصفه (٥١ق.ه/٣٢ه) فالعباس
العبيد، بإعتاق مغًرى العقل، واسع الرأي، سديد املحسنني، األجواد من وكان آبائي، بقية
ورفادة الحجاج سقاية توىل الذي وهو فأعتقهم، ورقيقة عبًدا ثمانني اشرتى للرق؛ كارًها
املسجد يف آخر يسب أحًدا يدع ال أن وهي البيت؛ عمارة يتوىل كان أنه كما أبيه، بعد البيت
بمكة وأقام إسالمه، وكتم الدعوة، من األوىل السنوات يف أسلم هجًرا. يقول أو الحرام

املرشكني. أخبار للنبي يكتب
ظهر وملا النبيل، القوي الجواد وسيدها قريش صنديد هو (٥٤ق.ه/٣ه) وحمزة
وينال للنبي يتعرض أخذ قد هشام بن جهل أبا أن علم ثم فيه، الدخول يف تردد اإلسالم
سيمنعه، حمزة وإن محمد عزَّ اليوم الناس: فقالت إسالمه، وأعلن ورضبه، فقصده منه،

للمسلمني. اإلساءة عن وا وكفُّ
ورؤسائهم قريش أبطال من وكان (٣ق.ه)، — مناف عبد واسمه — طالب وأبو
النبي ربَّى الذي وهو التجارة، من يعيش وكان وآبائهم، وعقالئهم وفصحائهم وخطبائهم

اإلسالم. عىل بيض أياٍد له وحماه،
يف النبي يرقص كان أنه رووا فصيًحا، نبيًال وجيًها وكان أعمامه، أكرب كان والزبري:

له: يقوله كان ومما طفولته،

األزم2 َس��ِج��ي��س دام وم��غ��ن��م دول��ة ف��ي ال��ن��ع��م ب��ع��ي��ش ع��ش��ت ع��ي��دم ب��ن م��ح��م��د

صغريًا. هلك ولكنه املطلب، لعبد ُولَِد ولٍد أول كان والحارث:

.٧٨ :١ األنف، الروض 2
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وسعة خريه لكثرة بالغيداق؛ ب ويُلقَّ مصعب، وقيل املغرية، يسمى وكان وحجل:
وماًال. طعاًما وأكثرها قريش أجود وكان ماله،

وفصحائهم. وعقالئهم وجوههم من وكان املقوم:
وكرًما. نبًال وأكثرها قريش فتى وكان رضار:

عفيفات فُكنَّ املطلب عبد بنات وأما والعباس،3 الحمزة سوى أعمامه من يُسِلم ولم
وقعة وشهدت الزبري، أم صفية منهن أسلمت شجاعات؛4 شاعرات فاضالت رشيفات

بسهم.5 النبي لها ورضب اليهود، من رجًال وقتلت الخندق،
وأما الفاضل، الشجاع الجوَّاد إال فيهم يكن ولم وبناته، املطلب عبد أبناء هم هؤالء
أن يذكرون والرواة وأدبه، لعقله إليه؛ وأحبهم أوالده أنجب من فكان النبي أبو هللا عبد
طمره الذي زمزم موضع عن يُفتِّش أخذ املاء بقلة مكة أهل ضيق رأى ملَّا املطلب عبد
هللا َ يَرسَّ بلغ فلما اليمن، إىل فارٍّا مكة مغادرة إىل اضطر ملا الجرهمي؛ الحارث بن عمرو

الكعبة. كنوز واستخرج وحفرها، زمزم، موضع عن الكشف يديه عىل
أتى عًرشا بنوه تكامل إذا حتى قربانًا، هلل أحدهم فليذبحن بنني عرشة جاءه لنئ نذر
— نصل بال سهم وهو — قدًحا واحد كل أعطى ثم أوالده، ومعه الكعبة جوف يف ُهبل
ليرضب الكعبة؛ قيِّم إىل وأعطاها القداح املطلب عبد أخذ ثم سهمه، عىل اسمه كلٌّ وكتب
الشفرة، وأخذ يده، عىل أبوه فقبض هللا، عبد عىل فخرج القيم فرضبها ُهبل، عند بها
سادة إليه فقام النسائك، تُنحر حيث لينحره واملروة؛ الصفا بني ونائلة إساف إىل وأقبل
ُسنَّة، وتكون فيذبحه بابنه يأتي الرجل يزال ال هذا فعلت ولنئ تذبحه، ال وقالوا قريش
اإلبل من منهم للواحد دية يدفعون ما وبني ابنه بني يقرع أن بخيرب الكاهنة عليه وأشارت
ارضب ثم اإلبل، من عرشة قرب ثم ولدك، وقرب بلدك إىل ارجع له: فقالت عرشة، وهو
حتى وهكذا ثانية، ارضب ثم اإلبل، يف فزد صاحبه عىل خرجت فإن قدًحا، وعليها عليه
بالقداح ورضب ابنك، وتخلص ريضربك فقد فانحرها اإلبل عىل خرجت فإذا يرىضربك،

الحلبية. والسرية ٢٧٤؛ :١ للقسطالني، اللدنية واملواهب ٧٨؛ :١ الروض، يف أخبارهم انظر 3
والروض ٢٢؛ :١ اللدنية، واملواهب ١٤٢؛ :١ هشام، ابن أخبار من منها قيل وما القصة تفاصيل انظر 4

األنف.
.١١٣ :١ األنف، الروض 5
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الكعبة إىل أبرهة جاء وملا الحبيب، بابنه تعلقه وازداد فنحرها6 مائة اإلبل بلغت أن إىل
لالحتفال فرصة الحني ذلك واهتبل االبتهاج، أعظم املطلب عبد ابتهج هللا ورده بفيله
وهو زهرة، بن مناف عبد بن وهب أتى حتى النساء له يختار فأخذ الحبيب، ابنه بزواج
وهي وهب، ابنة آمنة هللا عبد وتزوج إليه فخطب ورشًفا، نسبًا زهرة بني سيد يومئٍذ
للميالد) ٥٧٠) آب يف املدينة يف ذلك وكان وموضًعا، حسبًا عرصها نساء أفضل يومئٍذ
اختلفت وقد زواجه، بعد طويًال يلبث لم هللا عبد ولكن الفيل، بعام املعروفة السنة وهي
ذلك،7 غري وقيل: أشهر، سبعة بعد مات إنه وقيل شهرين، بعد إنه فقيل ذلك؛ يف الروايات
ربيع من التاسع االثنني يوم صبيحة طفلها وضعت آمنة السيدة فإن يشء من يكن ومهما
أن جده إىل أرسلت أمه وضعته فلما ،(٥٧١) نيسان من العرشين لليوم املصادف األول
يدعو فقام الكعبة، به ودخل فأخذه إليه ونظر فأتاه إليه، فانظر فأِتِه غالًما لك ولدُت قد
اسرتضعه ثم محمًدا، اه وسمَّ إليها، فدفعه أمه إىل به خرج ثم أعطاه، ما عىل ويشكره هللا
تالعبه وكانت به، وُعنيَت فأحبته السعدية، ذؤيب أبي بنت لحليمة وأعطاه سعد، بني يف

فيه: قولها مأثور ومن وترقصه،

وأرِق��ِه ال��ُع��ال إل��ى وأع��ِل��ِه ف��أب��ِق��ِه أع��ط��ي��ت��ه إذ ي��ارب
��ِه8 ب��ح��قِّ ال��ع��دى أب��اط��ي��ل وادح��ض

حتى ابني تركت لو لها: فقالت أمه، إىل حليمة به جاءت سنتان عليه مضت فلما
عندها وبقي به فرجعت معها، ردَّته حتى بها تزل ولم مكة، وباء عليه أخىش فأنا يغلظ،
وملا الِغلمان،10 يشبه ال شبابًا يَِشبُّ وكان حليمة: قال وشهًرا،9 سنوات خمس بلغ أن إىل
ومعه تزورهم باملدينة النجار بن عدي بني أخواله إىل أمه به خرجت سنني ست بلغ
فلما به، رجعت ثم شهًرا عندهم به فأقامت التبابعة» «دار به فنزلت حاضنته، أيمن أم
وملَّا تهذيب، أحسن وهذَّبه ورعاه، جده فكفله باألبواء، هلكت مكة إىل طريقها يف كانت

.٥٣٥ :٣ الحلبية، والسرية ٧٨؛ :١ األنف، والروض ٢٣؛ :١ اللدنية، املواهب انظر 6
.٢٧ :١ اللدنية، املواهب انظر 7
.٣٧ :١ اللدنية، املواهب انظر 8

.١١١ :١ األنف، الروض 9
.٣٧ :١ املواهب، 10
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طالب، أبا وبخاصة به، أبناءه أوىص — أعوام ثماني ملحمد وكان — أجله بُدنُوِّ أحسَّ
وصيته: يف قال ومما

ف��رِد أب��ي��ه ب��ع��د ب��م��ؤت��م ب��ع��دي م��ن��اف ع��ب��د ي��ا أوص��ي��ك
ال��م��ه��ِد11 ض��ج��ي��ع وه��و ف��أرق��ه

الشعراء وأكثر لفقده، مكة ت ارتجَّ الفيل لعام الثامنة السنة يف املطلب عبد مات وملا
إسناد عىل قريش ووجوه أبناؤه وأجمع بفقده،12 املصاب وفدح مناقبه، وتعديد رثائه من
عهدوا كما أبنائه، أحدث يومئٍذ وهو العباس، ابنه إىل قريش، رئاسات أجل وهي السقاية،
والعطف وتهذيبه محمد تربية أمر فتوىلَّ طالب، أبي أخيهم إىل هللا عبد أخيهم ابن بكفالة
السنة يف أراد طالب أبا أن الرواة ويذكر مفارقته، يطيق ال وأصبح محمد، أِلَفُه حتى عليه
يريد وكافله عمه بأن محمد وأحس والتجارة، لالكتساب يخرج أن الفيل لعام التاسعة
إن ويقال الشام، رحلة يف فأخذه معه؛ الذهاب يف عليه وألحَّ به فتعلق عنه، يبتعد أن
محمًدا، رأى بحريا اسمه راهب صومعة بقرب برصى ونزلوا الشام، برصى بلغ ملا الركب
أخيه، ابن عىل طالب أبي حرص فاشتد به،13 عمه وأوىص له، ودعا الخري، فيه م فتوسَّ
بأفضل ُمتخلِّق وهو ويرتعرع يشب محمد وكان رحلته، من عاد أن إىل يفارقه ال وأصبح
عىل واملؤرخون الرواة ويُجمع الجاهلية، أوضار عن بعيد السجايا بأنبل متصف األخالق
عقدته الذي الفضول حلف شهود «أوالهما»: بحادثتني؛ عمره من الفرتة هذه يف اشرتك أنه
الفجار حرب يف أعمامه مع خروجه «وثانيهما»: بمكة. مظلوم كل نرصة عىل بينها قريش
حرب يذكر محمد كان وقد وعيالن،14 قيس وبني وكنانة قريش قبائل بني وقعت التي
كان كما األعداء، سهام عنهم يردُّ كان إنه أي: أعمامي.» عىل أنبل «كنت ويقول: الفجار
يل أن أحب ما حلًفا جدعان بن هللا عبد دار يف شهدت «لقد ويقول: الفضول، حلف يذكر
املبادئ من الحلف ذلك عليه كان ملا أي ألجبت.» اإلسالم يف إليه ُدعيُت ولو النعم، حمر به

الرصينة. واألخالق السامية اإلنسانية

.١٠٧ :١ األنف، الروض 11

.١١٣ :١ األنف، الروض 12
.١٩٥ :٢ والطربي، ١١٨؛ :١ األنف، الروض يف القصة تفاصيل انظر 13

.١٢٠ :١ األنف، والروض هشام؛ ابن سرية انظر 14
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رفيعة بيئة ترى كما وهي طفولته، عن ويشء محمد، بيئة عن ملحة فهذه وبعد،
مرضية. طاهرة وطفولة رضيَّة،

البعثة ملسو هيلع هللا ىلصقبل محمد سرية يف (2)

العربية والسجايا الفاضلة، باألخالق ُمتحلِّيًا النبيلة البيئة تلك يف محمد النبيل الطفل نشأ
ما ففحص كماالته، ظهرت البلوغ سن أدرك فلما الحسنة، القدسية واملزايا الرشيفة
وأنهم جهالء، جهالة يف العرب أن السديد بعقله فرأى قومه، عليه كان فيما ودقق حوله،
مع أرشكوا بما والضالل؛ الزيغ مسالك وسلكوا القويم، الحنيفي الدين عن ابتعدوا قد
ونبل حلم من آباؤه عليه كان فيما رأى قد أنه عىل هللا، دين شعائر من أفسدوا وما هللا

بها. ك وتمسَّ فأعجبته إسماعيل، وابنه إبراهيم ديانة من شيئًا وعقل؛ وأخالق
عن وتخلَّوا باهلل، اإلرشاك عن نفروا قد نفًرا الحجاز سكان من العرب يف أن رأى ثم
يلتمس وأخذ ذلك، فأعجبه الحنيفية، إىل أو اليهودية أو النرصانية إىل إما الوثنية التقاليد
حقيقة عليه كانت ما يقني بوجه نعرف ال ولكنا السوي، الطريق عن ويبحث الحنيفية،
منها نفهم أن نستطيع قرآنية آيات بعض هناك أن وعىل حياته، من الفرتة تلك يف أمره
إىل واالهتداء هللا دين عن التفتيش من ُعمره من الفرتات تلك يف نفُسه عليه كانت ما
لََّة مِّ ِقيًَما ِدينًا ْستَِقيٍم مُّ اٍط ِرصَ إَِىلٰ َربِّي َهَداِني إِنَِّني ﴿ُقْل تعاىل: كقوله املستقيم، الرصاط
َربِّ هلل َوَمَماِتي َوَمْحيَاَي َونُُسِكي َصَالِتي إِنَّ ُقْل * ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن َكاَن َوَما ۚ َحِنيًفا إِبَْراِهيَم
،(١٦١–١٦٣ األنعام: (سورة اْلُمْسِلِمنَي﴾ ُل أَوَّ َوأَنَا أُِمْرُت َوِبٰذَِلَك ۖ َلُه يَك َرشِ َال * اْلَعاَلِمنَي
الجاهيل والشعر والسنة القرآن يف األخبار تواردت فقد بدًعا، هذا محمد عمل يكن ولم
والجزيرة الحجاز وسائر والطائف ويثرب مكة يف العرب من جماعات عن السرية وكتب
من ظنوه ما أو إبراهيم ديانة من بقي ما واتبعوا ُدوه، ووحَّ هللا وقدَّسوا الرشك عن تخلوا
َشاِكًرا * ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن يَُك َوَلْم َحِنيًفا هلل َقاِنتًا ًة أُمَّ َكاَن إِبَْراِهيَم ﴿إِنَّ إبراهيم: ديانة بقايا
َلِمَن اْآلِخَرِة ِيف َوإِنَُّه ۖ َحَسنًَة نْيَا الدُّ ِيف َوآتَيْنَاُه * ْستَِقيٍم مُّ اٍط ِرصَ إَِىلٰ َوَهَداُه اْجتَبَاُه ۚ َنُْعِمِه ألِّ
(سورة ِكنَي﴾ اْلُمْرشِ ِمَن َكاَن َوَما ۖ َحِنيًفا إِبَْراِهيَم ِملََّة اتَِّبْع أَِن إَِليَْك أَْوَحيْنَا ثُمَّ * اِلِحنَي الصَّ

.(١٢٠–١٢٣ آية: النحل:
كيف يبني يشء عىل وشعرية وتاريخية قرآنية نصوٍص من أيدينا بني فيما نعثر ولم
الطقوس يمارس كان فهل التحنُّث، يف أوقاته يقيض كان كيف أو محمد، يتعبد كان
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أو الحج بطقوس القيام أو الكعبة أمام السجود من العرب يمارسها كان التي الدينية
عرفناه مما األخرى الدينية الشعائر ببعض القيام يف قومه يجاري كان وهل ذلك؟ إىل ما
دروزة عزة األستاذ رآه ما نرى وال ا، جدٍّ قليلة الصدد هذا يف معلوماتنا أن الحق سابًقا!
به االستدالل يمكن ما القرآن يف ليس «أن يقول: حيث الرسول» «سرية القيِّم كتابه يف
وبيئته النبي» «عرص كتابنا يف استدللنا ولقد البعثة، قبل لربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي تعبُّد كيفية عىل
من مظهر الصالة أن يعرفون كانوا العرب من البيئة هذه أهل أن عىل ملسو هيلع هللا ىلص البعثة قبل
الركوع حاالت وأن تعبدية، بصالة يقومون كانوا وأنهم إلههم، أو هلل العبادة مظاهر
العرب وعند والكتابيني، العرب عند تعبُّديَّة ككيفيَّات وممارسة معروفة كانت والسجود
يعرف كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن نُقرِّر أن نستطيع فإننا هذا عىل وبناء خاص، بنوٍع الكعبة أمام
قبل تعبدية كعمليات صلواته ويف الكعبة عند جهًرا يمارسها كان وأنه الكيفيات، هذه
سرية يف كتب ممن أحًدا فإن القول، هذا يف األستاذ حجة أدري وال وحده.»15 هلل بعثته
البعثة، قبل محمد تعبُّد كيفية من شيئًا يذكر لم بأقوالهم املوثوق القدامى من الرسول
كما القبيل هذا من يشء إىل يُِرش لم النبي ألحوال تقصيه من الرغم عىل الكريم والقرآن
دين املستقيم الرصاط إىل هداه أن إىل ربه من الهداية يتطلب كان أنه ذكر وإنما رأينا،
يصومه، كان النبي وأن عاشوراء، يوم تصوم كانت قريًشا أن رووا أنهم عىل إبراهيم، أبيه

الكعبة. أستار تجديد يوم وهو
وبعلمه والكتابة، القراءة النبي بمعرفة تتعلق وهي إليها، اإلشارة من البد أمور وهنا

ذلك. إىل وما األقدمني، ديانات عىل واطِّالعه وثقافته

يَّته وأُمِّ النبي كتابة (1-2)

اكتسابه ونفي باألمية، النبي وصف إىل ومؤرِّخني دين علماء من املسلمني جمهور يذهب
منهم ظنٍّا لحركته؛ وتفخيًما نبوَّته، لجالل تصحيًحا عليه واإلرصار ذلك، وتوكيد العلوم،
قدره، من يحطُّ بكتابته القول وأن قدره، من يرفع والقراءة للكتابة وجهله النبي أمية أن

إليه. لنا توصَّ حسبما األمر هذا لبيان ييل فيما وسنعرض

.٣٣ :١ الرسول، سرية 15

117



االنبثاق عرص

ِمن َقبِْلِه ِمن تَتْلُو ُكنَت ﴿َوَما القائلة: اآلية عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي» «بأمية القائلون يستند
القائلة: واآلية ،(٤٨ آية العنكبوت: (سورة اْلُمبِْطلُوَن﴾ ْرتَاَب الَّ إِذًا ۖ ِبيَِمينَِك تَُخطُُّه َوَال ِكتَاٍب
،(٥ آية الفرقان: (سورة َوأَِصيًال﴾ بُْكَرًة َعَليِْه تُْمَىلٰ َفِهَي اْكتَتَبََها لِنَي اْألَوَّ أََساِطريُ ﴿َوَقالُوا
الثانية اآلية وأما ، يخطُّ وال يقرأ ال النبوية البعثة قبل كان النبي أن يف فهي األوىل اآلية أما
إىل فيستمع عليه تُمىل كانت وأنها القصص، بعض يستكتب كان وأنه بأميته كذلك فتقول
يف وليس إليه،16 أوحاها هللا أن زاعًما ها يُقصُّ ثم يحفظها، حتى ومساءً صبًحا يتلوها من
يقال وما اآليتني، هاتني من أقوى أميته عىل حجة الصحيحة السنة كتب أو الكريم القرآن
األعراف: سورة (يف األمي» «بالنبي له هللا وصف وهي ذلك تؤيد ثالثة آية هناك أن من
أي كتابيٍّا؛ يكن لم من الكريم القرآن يف بها يُراد «األمي» كلمة ألن مردود؛ فقوٌل (١٥٧
سورة ففي الكتاب»؛ «أهل يقابلون هم القرآن يف «واألميون» كتاب. ذا نرصانيٍّا أو يهوديٍّا
قال اْهتََدوا﴾، َفَقِد أَْسَلُموا َفِإْن ۚ أَأَْسَلْمتُْم يِّنَي َواْألُمِّ اْلِكتَاَب أُوتُوا لِّلَِّذيَن ﴿َوُقل عمران: آل
والنصارى اليهود من الكتاب أوتوا للذين محمد يا قل تفسريها: يف الطربي جرير ابن
﴿ُهَو تعاىل: قوله ومثلها … أأسلمتم؟ العرب مرشكي من لهم كتاب ال الذين واألميني
َسِبيٌل﴾ يِّنَي اْألُمِّ ِيف َعَليْنَا ﴿َليَْس وقوله: الجمعة)، (سورة َرُسوًال﴾ يِّنَي اْألُمِّ ِيف بََعَث الَِّذي
الذين هم باألميني املراد أن منها يُفهم واحدة آية القرآن يف أن عىل … (٧٥ عمران: (آل
﴿َوِمنُْهْم :(٧٨ (البقرة: آية وهي والكتابة، القراءة يف الضعفاء أو يكتبون، وال يقرءون ال

اْلِكتَاَب﴾. يَْعَلُموَن َال يُّوَن أُمِّ
لم فيه، شك ال أمر وهذا الكتاب، أهل من يكن لم أنه األمي» «النبي أن صح فإذا وبعد،
تماشيًا الهجرة بعد وخصوًصا ويقرأ، يكتب كان بأنه النبي وصف من يمنع دليل هناك يبَق
والقراءة الكتابة من شيئًا عرف قد محمد يكون أن املستبعد من فليس العنكبوت، آية مع
يكتب كان أنه تفيد والحديث السرية كتب يف شواهد عدة وردت فقد الهجرة؛ أو البعثة بعد
قريشصلح كبار مع عقد ملا أنه عىل السرية ورجال املؤرخون أجمع فقد قليًال، شيئًا ويقرأ
فقال الرحيم.» الرحمن هللا بسم «اكتب وقال: مسلم، صحيح يف كما عليٍّا دعا الحديبية
اللهم، باسمك اكتب: ولكن هذا أعرف ال شمس:17 عبد بن عمرو بن سهيل قريش زعيم

الفرقان. لسورة والكشاف الطربي تفسري انظر 16
مواقفه يخىش عمر وكان بعد، وأسلم بدر، يوم املسلمون أرسه ساداتها، وأحد قريش خطيب كان 17

.١٨ سنة بدمشق بالطاعون مات الخطابية،
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لو سهيل: فقال هللا، رسول محمد عليه صالح ما هذا اكتب قال: ثم فكتبها، اكتب. فقال:
امح لعيلٍّ: محمد فقال أبيك، واسم اسمك اكتب ولكن قاتلتك، ملا هللا رسول أنك شهدت
هللا،18 عبد ابن فكتب: الكتاب هللا رسول فأخذ أمحوك، ال وهللا ال قال: هللا. رسول محمد
كتب حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي مات ما قال: مسعود بن عتيبة بن هللا عبد عن شيبة أبي ابن وروى
وروى ذلك.19 يذكرون قوًما سمعنا صدق، فقال: للشافعي ذلك فذكرت عجالة: قال وقرأ،
عن عتيبة بن هللا عبد بن عوف إىل بسنده منده أن ترجمة يف الحفاظ تذكرة يف الذهبي
القضاء: عمرة باب يف البخاري وروى وكتب.»20 قرأ حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي مات «ما قال: أبيه

هللا.»21 عبد بن محمد قاىض ما هذا فكتب: يحسن، وليس الكتاب، هللا رسول «فأخذ
مسنده يف شيبة أبي وابن صحيحيهما يف ومسلم البخاري أقوال من نرى فنحن
املؤلفني أئمة من كثري القضية هذه بحث وقد يكتب، كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن تذكرته يف والذهبي

النبي. قدر من يحط ما بها القول يف يجدوا ولم وناقشوها، الُقدامى،
بن عمر الراوية املحدث املؤرخ املؤلف اإلمام النبي» «كتابة أمر يف بحث من أقدم ومن
القضية، هذه فيه ذكر الكتاب» «يف كتابًا ألف فقد ،(٢٦٢) البرصي النمريي عبيد بن شبة
خلف بن سليمان الوليد أبو اإلمام جاء ثم الحديبية.22 يوم بيده ملسو هيلع هللا ىلص النبي كتب وقال:
عليه حمل وقد يكتب، كان ملسو هيلع هللا ىلص بأنه فجزم (٤٧٤) املحدث الفقيه املالكي األندليس الباجي
يف فرحون بن الدين برهان قال ره، كفَّ بعضهم إن حتى الفقهاء من جماعات ذلك بسبب
وتكلم الزاهد، الصائغ بن بكر أبو هو وكفره الباجي عىل أنكر الذي إن املذهب: الديباج
رسالته ألف الباجي ذلك رأى فلما اللعن، عليه أطلقوا حتى الكالم يفهم لم من ذلك يف
كما املعجزة، يف تقدح ال وأنها يفهمها، ملن املسألة فيها بنيَّ املذهب» «بتحقيق املسماة
صقلية، لشيوخ بها وكتب العلم، بأرسار التحقيق أهل فوافقه ذلك، يف القراءة تقدح ال
رشح يف التلمساني ابن وقال ذكره،23 ما عىل الوليد أبا ووافقوا الصائغ، ابن عىل فأنكروا

.١٧٤ :٥ مسلم، وصحيح ١٧٣؛ :١ اإلدارية، الرتاتيب 18
.١٧٣ :١ اإلدارية، والرتاتيب ٣٥؛ :٢ الحفاظ، تذكرة 19

.١٤١ :٥ بوالق، طبع البخاري، صحيح 20

.٣٥ :٢ الحفاظ، تذكرة 21
.١٧٣–١٧٧ :١ اإلدارية، الرتاتيب يف ذلك تفصيل راجع 22

ص١٢٣. املذهب، الديباج 23
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ال وإنه مقالته، الحق أهل وصوَّب الباجي: الوليد أبو مذهب ذكر بعد الرشيف الشفاء
منصور بن هللا عبد محمد أبو الزاهد الفقيه ألَّف وقد مرة، كتب كونه املعجزة يف يقدح

الباجي.24 عىل وردَّ الصائغ البن فيه انترص جزءًا املعاقري
املشهور املعافري محمد بن هللا عبد بن محمد بكر أبو اإلمام القايض وجاء
حني املريدين» «رساج كتابه يف فذكر (٥٤٣) األديب الفقيه املحدث اإلشبييل العربي بابن
مصاحبة إىل واالضطرار املساعد، وعدم النظري فقد أنواعها وأشد وقال: «الغربة» عىل تكلم
الرجوع بعد بلدهما أهل من لقيا وما موهب، بن ومحسن مخلد بن بَِقيَّ وذكر الجاهل،
وجلب وأبعد، رحل الباجي الوليد أبو وهذا … قال ثم به، رجعا ما عىل حسًدا الرحلة من
قوله يعود من عىل له: فقيل وكتب، محا النبي أن وفيه البخاري عليه وقرئ ا، جمٍّ علًما
الحديث: يف يقول ترونه أال نعم، فقال: بيده؟ وكتب له: فقيل النبي، عىل فقال: «وكتب»؟
محمد عليه قاىض ما «هذا فكتب: الكتابة، يُحسن وليس الكتاب، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «فأخذ
املقرئني من جاهل وانتدب عليه، وتعطيل تكذيب كل وحملوا عليه، فقوَّلوا هللا»، عبد بن
يف يصيح رأيته قال: األقىص باملسجد — عصام أبي ابن عن محمد أبو فأخربني —
عىل فاتفقوا بالفقهاء، فدعا متشبثًا كان األمري أن بيد إليه، بالزندقة ويعلن الجامع املسجد
جهلة، هؤالء لألمري: وقال ذلك، يف الحجة ببعض الباجي فاستظهر كفر، القول هذا أن
بعد يَْكتَب أن الجواب: فجاء وصقلية، أفريقيا إىل فكتب اآلفاق، علماء إىل اكتب ولكن
شاهدوا ثم أميته، تحققوا ألنهم عليه؛ بذلك أحد يطعن ال معجزته، من ذلك فيكون يته أمِّ
يف فقال (٥٩٧) الجوزي بن الفرج أبو اإلمام جاء ثم يطعنوا.»25 ولم فوقفوا معجزته،
كونه هذا ينايف وال كاملعجزة، يُحسنها ولم بالكتابة ملسو هيلع هللا ىلص يده إطالق إن «املشكل»: كتابه
فجاء حركها إنما الكتابة، يحسن من تحريك يده حرَّك ما ألنه الكتابة؛ يحسن ال أميٍّا

املكتوب.26
املحدث الكاتب األديب الكلبي دحية بن الحسن بن عمر اإلمام الحجة الحافظ جاء ثم
الشام محدث الحضريي محمد بن محمد الدين قطب عنه ونقله بذلك، فقال (٦٣٣)

.١٧٣–١٧٧ :١ للكتاني، اإلدارية الرتاتيب 24
كالم «انتهى بقوله: عليها وعلق ،١٧٤ :١ اإلدارية، الرتاتيب يف الكتاني السيد العبارة هذه نقل 25

نقلت.» خطه عليها عندي نسخة ومن العربي ابن
.١٧٥ :١ الرتاتيب، 26
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الهروي زر أبو شيخه فيهم ذلك عىل وافقوه العلماء من جماعة إن وقال: (٨٩٤)
الحجة الفقيه املحدث اإلمام جاء ثم أفريقيا.27 علماء من وآخرون النيسابوري الفتح وأبو
ترجمة يف فقال القضية، لهذه وتعرض (٧٤٨) الذهبي أحمد بن محمد اإلسالم مؤرخ
كان النبي كون أي — ذلك أن فيها بنيَّ التي رسالته ألَّف ملا الباجي إن الباجي: الوليد أبي
اسمه يكتب أن عرف من كل ما قال: ثم جماعة، عنها رجع املعجزة يف قادح غري — كاتبًا
كتابة عىل أدمنوا قد امللوك من وجماعة كاتبًا، ى يُسمَّ ال ألنه أميٍّا؛ كونه عن بخارج فقط
النادرة، للصورة ال للغلبة والحكم أميُّون، وهم — ملكهم وإشارات توقيعهم أي — العالمة
وقال الصحابة، يف الكتابة لنُُدور كذلك، أكثرهم أي: يَّة» أمِّ ة أمَّ «إنا السالم: عليه قال فقد
منده: ابن الحافظ ترجمة يف وقال نُْهْم﴾،28 مِّ َرُسوًال يِّنَي اْألُمِّ ِيف بََعَث الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل:
قرأ حتى النبي مات «ما قال: أبيه عن عتيبة بن هللا عبد بن عوف إىل بسنده روى إنه
يسري ملسو هيلع هللا ىلص النبي تعلم جواز من املانع وما قلت: بقوله: الحديث هذا عىل علق ثم وكتب.»
وكتاب الوحي كتاب من أمىل ما لكثرة فلعله الكتابة؟ ما يدري ال أميٍّا كان أن بعد الكتابة
كتب كما والكلمتني، الكلمة وكتب وفهمه، الخط من عرف هذه امللوك إىل والكتب السنن
مما اليسري القدر لهذا كتابته وليست هللا»، عبد بن «محمد الحديبية يوم الرشيف اسمه
املهدي عيىس أبو وقال العالمة،29 يكتبون أميني امللوك من ككثري أميٍّا كونه عن يخرجه
كتب األواخر»: األوائل سيد مفاخر يف الفاخر الجوهر «سمط كتابه يف الفايس أحمد بن
عند كان الصدقات، يف ملسو هيلع هللا ىلص كتابه منها واألحكام، الرشائع يف اإلسالم ألهل كتبًا بيده ملسو هيلع هللا ىلص
أهل إىل ملسو هيلع هللا ىلص وكتابه عمر، عند كان الذي وغريها الزكاة نصاب يف ملسو هيلع هللا ىلص وكتابه بكر، أبي
فيه بما كلهم الفقهاء احتج جليل كتاب وهو مختلفة، وأبواب الفقه من أنواع يف اليمن
القارئ املحدث القرطبي أحمد بن الحسن بن هللا عبد اإلمام وقال الديات.30 مقادير من
فأخذ قوله: القضاء» «عمرة حديث عند البخاري رشح عن مخترصه يف (٦١١) املفرس
بقوله ًكا تمسُّ قوم أنكر وقد بيده، كتب السالم عليه أنه يف قوي «ظاهر فكتب الكتاب

.١٧٣ :١ اإلدارية، الرتاتيب انظر 27
ص٢–٣٥. اظ، الُحفَّ تذكرة 28
ص٢–٣٥. اظ، الحفَّ تذكرة 29

.٢٥٠ :٢ ،١١٧ :١ اإلدارية، الرتاتيب يف الكتاني السيد عنه نقله 30

121



االنبثاق عرص

عن املكتسب الخُط املنفي الخُط فيه؛ نكرة «وال قال: إلخ.» … تَتْلُو﴾ ُكنَت ﴿َوَما تعاىل:
الكتابة يُحسن ال بقائه مع النبي أنامل عىل هللا أجراه للعادة خارق خط وهذا التعليم،
قايض الخفاجي محمد بن أحمد الشهاب وقال نبوته.»31 صحة يف زيادة وهذا املكتسبة،
علق السابق العربي ابن لخص أن بعد الشفاء رشح يف (١٠٦٩) العالمة األديب القضاة
— الكتابة معرفته عىل أي — ذلك عىل يدل مما أنه الكتب بعض يف ورأيت بقوله: عليه
َوَال ِكتَاٍب ِمن َقبِْلِه ِمن تَتْلُو ُكنَت ﴿َوَما تعاىل: وقوله السينات، طول لكاتبه قال ملسو هيلع هللا ىلص أنه

نادًرا.32 يكتب كان ذلك بعد ملسو هيلع هللا ىلص أنه عىل يدل َقبِْلِه﴾ ﴿ِمْن فقوله ِبيَِمينَِك﴾، تَُخطُُّه
اعتمدنا الذي النفيس اإلدارية الرتاتيب كتابه يف فصًال الكتاني الحي عبد السيد وعقد
شيئًا، بنفسه السالم عليه كتب «هل بقوله: عنونه البحوث، هذه فصول من كثريًا عليه
وأيَّد السابقة، النصوص أكثر أورد أن وبعد ال؟»33 أم الرشيفة بيمينه كتبه بعد وأمىض
وأنه ملسو هيلع هللا ىلص، معجزاته يف يطعن ال ذلك وأن ويقرأ، يكتب كان ملسو هيلع هللا ىلص بأنه القائلني نظر وجهة
كالم نصه: بما أورده أن بعد عليه علَّق وقد املذاهب، أحسن هو الذهبي مذهب أن يرى
من للمعارضني صدمة أقوى الذهبي إليه أشار وما … عليه غبار ال وجيه وهو الذهبي
سبق ما منه أحسن قلت القرطبي: كالم أورد أن بعد وقال معجزة، كانت ملسو هيلع هللا ىلص كتابته كون
رسالة عىل املنورة املدينة يف ووقفت الكتاني: قال ثم بنده، ابن ترجمة يف الذهبي عن
إثبات يف املدني الشافعي البزرنجي الرسول عبد بن محمد الشمس املحقق مة للعالَّ حافلة
محمد الزاهد للفقيه جزء وعندي تلخيصها. يل يتيرس ولم هللاملسو هيلع هللا ىلص لرسول والقراءة الكتابة
الواضحة ترك من التحرير فيه جزء عنوانه: كراسة نحو يف املعافري مفوز بن هللا عبد بن
ألعالم سماعات آخره ويف األمي، النبي الحديبية يوم يف «كتب» القائل غلط عىل والتنبيه
وهللا الباجي عىل والرد املسألة، يف الصائغ البن االنتصار وموضوعه وتونسيني، أندلسيني
بيده كتب عدة كتب ملسو هيلع هللا ىلص أنه الفاخر» الجوهر «سمط عن العارش القسم يف وسيأتي أعلم،
الجوهر سمط صاحب كالم نص كتابه من الثاني الجزء يف الكتاني وأورد الرشيفة،34

.١٧٦ :١ الكتاني، للسيد اإلدارية الرتاتيب انظر 31
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يكتب كان النبي إن قالوا الذين العلماء األئمة أقوال إجمال ويمكننا سابًقا، أوردناه كما
ييل: بما

الذهبي. قول وهو فقط، اسمه يكتب كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه (أ)
أيًضا. الذهبي قول وهو والكلمتني، الكلمة يكتب كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه (ب)

الجوزي. ابن قول وهو الكتابة، يُحسن ال ولكنه يكتب كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه (ج)
قول وهو معجزة، بل واالكتساب بالتعليم ال كتابته ولكن يكتب كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه (د)

القرطبي.
الخفاجي. قول وهو نادًرا، كان ذلك ولكن يكتب كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه (ه)

وهو كتب، عدة بيده كتب وأنه الكتابة، ويُحسن يشء كل يكتب كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه (و)
الجوهر. سمط صاحب

أن ظانني خبًطا فيه وخبطوا األمر، هذا يف تحريوا فقد املسلمني من املحدثون أما
هو فيه بحث َمن وخري عليه، للعامة مثري دينه عن للمرء ُمخِرج الحرج األمر هذا يف البحث
آية أورد أن بعد فهو الرسول»، «سرية كتابه يف دروزة عزة محمد الصديق: العالمة األستاذ
قبل يقرأ أو يكتب يكن لم النبي أن عىل رصيًحا ا نصٍّ تضمنت إنها قال: (٤٨) العنكبوت
أوًال وننبه … يكتب وال يقرأ ال كان أنه يؤيد وهذا فقال: الفرقان، آية أورد ثم … البعثة
… «األمي» كلمة ال يكتب أو يقرأ يكن لم النبي أن تفيدان اللتان هما اآليتني هاتني أن إىل
إنما العنكبوت آية أن إىل وثانيًا … كتابي» «غري بمعنى … استُعِملت قد الكلمة هذه إن إذ
كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه تفيد روايات وردت ولقد البعثة، قبل النبي عن والكتابة القراءة معرفة تنفي
الحديبية، ُصلح مفاوضات أثناء يف بيده معينة كتابة محا وأنه اسمه، يكتب بعثته بعد
امُلستبعد من فليس الروايات، تلك ومضمون سند عن النظر وبقطع الصلح، عقد وكتاب
إن هذا أن غري ذلك، تنفي ال اآلية أن كما بعثته، بعد والكتابة القراءة تعلم قد يكون أن
بعض قراءة أو االسم كتابة تتعدى ال محدودة دائرة يف نعتقد فيما ظل قد وقع كان
من ويتجىل األقل،35 عىل واألحاديث الروايات يف ألُِثر الدائرة هذه تعدى لو ألنه الجمل؛
بعد والكتابة القراءة تعلم قد الرسول أن يف الذهبي مذهب إىل يميل دروزة األستاذ أن هذا
الجمل. بعض أو الجملة يتجاوز لم علمه ولكن بالكتاب، واتصل أمىل، ما لكثرة البعثة؛

.٤٥-٤٦ :١ دروزة، لألستاذ الرسول سرية 35
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شيخ هو فيه بحث من وأفضل ًال، ُمفصَّ األمر يف بحثوا فقد املسترشقون أما
املعقول غري من «أنه إىل: ذهب فقد كايثاني، الربنس وهو القرن، هذا يف املسترشقني
واألخبار، والعلوم املعارف من القرآن يف ما ذلك وحجة وكاتبًا، قارئًا النبي يكون أال أبًدا
وأن يكتب، وال يقرأ ال أمي رجل عن يصدر أن املستحيل فمن والُكتَّاب، الكتابة وأحوال
ويكتبون، يقرءون كانوا وخئولته عمومته وأبناء وبيئته لداته من وشبابها قريش فتيان
يُعقل فال العقيل، والتكامل الثقافة نحو تتجه فرتة كانت محمد بها كان التي الفرتة وأن
إلهية حركة حركته لكون إظهاًرا — محمًدا ولكن البيئة، هذه يف يٍّا أُمِّ محمد يشب أن
أصدقائه.»36 وعن الناس عىل ذلك ويكتم والقراءة، بالكتابة علمه يُخفي كان — ومعجزة
الشق يف نخالفه ولكنا عليه، غبار فال كايثاني املسترشق كالم من األول الشق أما
قلوب يف أوقع ذلك ليكون باألمية؛ ويتظاهر أمره يكتم كان النبي أن دعواه وهو الثاني؛
كما به، مقطوع متوافر وصدق نبيل خلق من ملسو هيلع هللا ىلص عنه أُِثر ما يأباه أمر وهو سامعيه،
نفسه، ونبل خلقه، سموَّ وعرفوا قومه، خربه الذي «األمني» ذلك يتصف أن عىل يَِجلُّ
يتعلم لم أميٍّا النبي كون عىل رصيحة داللة َلتدل العنكبوت سورة إن ثم حديثه، وصدق
فلو ويعونه، يقرءونه الناس بني منتًرشا كان القرآن ألن لداته؛ يتعلمها كان كما الكتابة
والقراءة الكتابة تعلمه عىل يدل قد ما فيهم أو معه تعلم قد محمًدا أن عرف من فيهم كان

يكن. لم ذلك من شيئًا ولكن اآلية، تلك مضمون عليه ألنكر
البعثة قبل كان محمًدا أن هو — نرتئيه الذي وهو — القضية هذه يف القول وصفوة
شخًصا الزم وال مدارس، يف درس وال كتَّاب، يف تعلم أنه عنه يؤثَر ولم يكتب، وال يقرأ ال
لبيبًا، فطنًا ذكيٍّا اإلدراك واسع كان وإنما والقراءة، الكتابة منه تعلم شيوخه أو لداته من
وُقرَّاء ُكتَّاب من بالناس اختالطه كثُر تقديسه إىل ويدعو بدينه يُبرشِّ أن إليه هللا أوحى وملا
وقراءاتهم كتَّابه، عىل ألماليه وكان والكتاب، بالقراء ان تَِعجَّ كانتا اللتني واملدينة مكة يف
ودقيق، جليل كل تتبع يف تعمقه وشدة ووثائقهم وأوراقهم رسائلهم يف وتدقيقه أمامه
الكتابة تعلمه يف كبري أثر — بعد فيما ًال مفصَّ ذلك سنرى كما — الرسائل أمر يف وبخاصة
نرى ولسنا وأصوله، الخط قواعد ببعض ومعرفته متعلقاتها، ببعض وإحاطته والقراءة،
ومزايا بها، انفرد بمواهب حباه قد القدير العيل فإن معجزاته، عىل غضاضة أيه هذا يف

ملسو هيلع هللا ىلص. والفخر والعجب الغرابة موضع كانت
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وثقافته مواهبه (2-2)

السنة كتب يف نجده مما ذلك لنا ويظهر وآدابهم، قومه تاريخ عىل واسع اطِّالع ملحمد كان
مطالعة من لنا تتجىل كما ومواعظه، وحكمه وخطبه ومواثيقه ومعاهداته رسائله من
لداته بني من بها انفرد مواهب ملسو هيلع هللا ىلص محمد مواهب فإن غرو وال معجزة، فصاحٌة آثاره
بالعقل أهله ُعِرف بيت يف نشأ فقد شاعًرا، أو حكيًما أو خطيبًا كان من منهم سواء
سعد، بني يف نشأ إنه ثم الفصيحة، واللهجة البليغة، والحكمة الفصيح، والقول الرجيح،
عرب لهجات عىل واسع اطالع ذا كان أنه ومواهبه فصاحته عن كتب من كلُّ أجمع فقد
يعيد وكان عبارتهم، وفصيح بلهجتهم قوم كل يكلم وكان الجزيرة، بقاع وسائر الحجاز
ر، والتقعُّ والتحلُّف والتفاُصح التشادق يكره وكان عنه، ليُعَقل كلماته ويكرر أقواله،
بلسانها.» الباقرة تخلل بلسانه يتخلل الذي الرجال من البليغ يبغض هللا «إن ويقول:
املحبوب املستساغ السجع أما األسماع، عىل الثقيل املصنوع ان الُكهَّ سجع يكره وكان
يحب كان كما وسماعه قوله يحب كان فإنه الطبيعية؛ السليقة عن الصادر املطبوع

لبيد: قول سمع وملا عليه، ويُِجيز له، ويطرب الجيد، الشعر

زائ��ل م��ح��ال��ة ال ن��ع��ي��ٍم وك��ل ب��اط��ل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يء ك��ل أال

الشعراء أمري شعر بعض سمع وملا شاعر، قالها كلمة أصدق إنها وقال له طرب
يرىض ال كان ولكنه الشعر، لواء صاحب إنه قال القيس، امرئ فحولهم وسيد الجاهليني
يطرب وكان النار.» إىل الشعراء لواء صاحب «إنه فيقول: شعره، يف وفسقه عهره عن
الجديد الدين عن واملنافحني الشيم، ومكارم األخالق محاسن إىل الداعني اإلسالم لشعراء
أقوالهم، جميل ويَُردِّد أشعارهم، يستحسن وكان رواحة، هللابن وعبد ثابت بن حسان أمثال
العرب، أفصح فإنه عجب وال وجماله، القول سحر ومواضع الفصاحة مواطن ويُدِرك
عيوب من خاٍل اللهجة، سليم املنطق، َحَسُن القول، أِعنََّة ومالك الَكِلم، جوامع وصاحب
رسول كان «ما فقالت: القول، يف طريقه عائشة السيدة وصفت وقد اإلشارة، بارع اللفظ،
إليه.» يجلس من يحفظه فصل، بنيِّ بكالٍم يتكلم كان ولكن هذا، كرسدكم يرسد ملسو هيلع هللا ىلص هللا
أرضه يف الكون هذا ويدرس حوله، فيما يفكر وهو شبابه سني محمد قىض وقد
العرب. منه ويستخلص يراه، يشء كل فيحلل وزهره، وشجره وأناسه وحيوانه، وسمائه
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يسمعه كان مما عرفه قد أنه يف شك فال السابقة النبوات أخبار عىل محمد اطالع أما
ويتلقاه ذلك يتدارس كان أنه أما وحنفائهم، العرب متهودة أو اليهود أحبار أقوال من
فقال: هؤالء عىل القرآن ردَّ وقد يثبُت، لم فأمٌر النبي زمن يف حتى بعضهم زعم كما
ِلَساٌن َوَهذَا أَْعَجِميٌّ إَِليِْه يُْلِحُدوَن الَِّذي لَِّساُن ۗ بََرشٌ يَُعلُِّمُه ََّما إِن يَُقولُوَن أَنَُّهْم نَْعَلُم ﴿َوَلَقْد
إنما محمًدا أن قريش مرشكي بعض زعم فقد ،(١٠٣ آية: النحل (سورة ِبنٌي﴾ مُّ َعَرِبيٌّ
منه يتعلم كان وأنه «جربا»، واسمه مكة يف النصارى الحدادين بعض عىل يرتدد كان
الرجل عىل الرتدد تُنِكر لم وإن وهي اآلية عليهم فردَّت السابقة، النبوات أخبار عىل ويطَِّلُع
يجيء ما إن األعجمي، هذا من يتعلم كان محمًدا إن يقولوا أن عليهم أنكرت وإنما أصًال،
البعثة قبل يرتدد كان محمًدا أن اآلية هذه تأويل يف املفرسون أورد وقد مبني، عربي به
النبوة، يف بالطاعن وال باملستحيل وال بالغريب هذا وليس منه، فيسمع نرصاني رجل إىل
َقْوٌم َعَليِْه َوأََعانَُه اْفَرتَاُه إِْفٌك إِالَّ َهذَا إِْن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل الفرقان: آية اآلية هذه ومثل
أو البعثة قبل اتَّصل قد محمد كون تنفي ال واآلية َوُزوًرا﴾، ُظْلًما َجاءُوا َفَقْد ۖ آَخُروَن
أمثال والدين؛ األخرى الحياة أمور ببعض وإياهم تذاَكر آخرين جماعة أو بفرٍد بعدها
وإنما وعثمان، الصديق، بكر وأبي الحبيش، وبالل الرومي، وُصهيب الفاريس، سلمان

وباطل. إفك هو محمد به جاء ما أن الكفار مزاعم تنفي

شخصيته (3-2)

أرسة له وكانت نسبه، أو حسبه يف أحد يطعن لم أصيًال عربيٍّا فتًى ملسو هيلع هللا ىلص محمد كان
منشأ نشأ وقد وخئولة، عمومة وأبناء وخاالت وأخوال ات وعمَّ أعمام من وجيهة محرتمة
منذ وكان — عنهم هللا ريض — وعمه وجده أمه يد عىل رحيمة حضانة يف متواضًعا
كثرية معارف أفاد وقد لداته، إليه يتطلع ما إىل يتطلع اإلحساس، رهيف أظفاره نعومة
العرب أو وجربا، وصهيب وبالل كسلمان األجانب النبهاء ببعض اتصاله من العلم يف
عوف بن الرحمن وعبد والزبري وطلحة وسعيد وسعد وعثمان الصديق بكر أبي أمثال
الفضل عنه ُعرف وكلهم املسلمني، وأوائل الجاهلية يف أصدقائه من وغريهم عبيدة وأبي

البرش. سنة وهذه برش، فإنه عليه مطعن أي هذا يف وليس والعقل،
الفضول وعدم والصدق والعقل باألمانة البعثة قبل قومه يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد اشتهر وقد
رأوه ملا فرحوا وقد «باألمني»، يلقبونه وكانوا األخالق، مساوئ عن والبعد الخري وحب
فحل األسود»، «الحجر يضع من يف الكعبة بناء يوم يف اختلفوا حني عليهم مقبًال
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تنطق كثرية شواهد اإلسالمي والشعر القرآن ويف مكانه، يف ووضعه حلٍّ أحسن املشكلة
بناه ما كل تهدم عنه نرضة صورة وتعطينا وفضائله، مزاياه وتعدد شخصيته، بسمو
رشفه يف الطعن قبل السجايا بمرذول ووصفه عليه، التهجم من واملبرشون املسترشقون
من عليه كان مما الرغم عىل ذلك،37 إىل وما والرصعة، والسفه بالجنون ووصفه وأصالته،
َلَعَىلٰ ﴿َوإِنََّك التعبُّدية: واألخالق هللا، يف والثقافة والزهد والصدق واألمانة العظيم الخلق
ُكنَت ﴿َوَلْو ،(١٢٤ (األنعام: ِرَساَلتَُه﴾ يَْجَعُل َحيُْث أَْعَلُم ﴿هللا ،(٤ (القلم: َعِظيٍم﴾ ُخلٍُق
َرُسوٌل َجاءَُكْم ﴿َلَقْد ،(١٥٩ آية عمران: آل (سورة َحْولَِك﴾ ِمْن وا َالنَفضُّ اْلَقْلِب َغِليَظ َفظٍّا
.(١٢٨ (التوبة: رَِّحيٌم﴾ َرءُوٌف ِباْلُمْؤِمِننَي َعَليُْكم َحِريٌص َعِنتُّْم َما َعَليِْه َعِزيٌز أَنُفِسُكْم ْن مِّ
كان بل ومكانتهم، بجاههم املغرورين الشباب عنجهية من يشء عىل محمد يكن ولم
والفقر الِغنَى عنده ويستوي سبيلها، يف يشء كل ليسهل دعوته؛ يف متفانيًا متواضًعا
املكروه عىل صابًرا للحق ناًرصا وكان إليها، الوصول يف والسهر والنوم والشبع والجوع
الحرب، وقت محاربًا السلم وقت مسامًلا باملوعظة، داعيًا املنكر عن ناهيًا باملعروف آمًرا
والصفات النبيلة السجايا من القرآن يف هللا أودعه بما تتحىلَّ شخصيته أن القول وصفوة
به يتحىل كان وما وشخصيته النبي أخالق عن ُسِئَلت حينما عائشة صدقت ولقد الكاملة،

صادق. جواب وهو القرآن، أخالق كانت إنها فقالت:

البعث قبل الُكربى الحوادث يف (3)

أسد بن خويلد بنت خديجة السيدة من زواجه (1-3)
ُقيص بن العزى عبد بن

مكة أهل لبعض الغنم رعى وربما طالب، أبي عمه كنف يف يعيش شبابه يف محمد كان
خديجة إليه بعثت العرشين جاوز وملا إسحاق،38 وابن البخاري ذلك ذكر كما قراريط عىل
يف يخرج أن عليه فعرضت ميرسة، غالمها — والثقة األمانة فيه رأت التي — خويلد بنت
امرأة وكانت التجار، تعطي كانت ما أفضل تعطيه أن عىل الصيف رحلة يف تاجًرا مالها
فقبل لهم، تجعله بيشء إياه وتضاربهم مالها يف الرجال تستأجر ورشف، مال ذات تاجرة

ص٢٨٢. العقيدة، يف زهري وغولد ،Annali del islam يف كايثاني انظر 37
.١١٢ :١ األنف، والروض هشام ابن 38
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ما فباعت مكة إىل قفل ثم فتاجر، الشام قدم حتى ميرسة ومعه ٥٩٤م سنة وخرج محمد
وِسَطِتك لقرابتك فيك رغبُت قد إني عمِّ ابن يا قائلة: إليه بعثت إنها ثم وربحت، به جاء
من عليه كانت ملا لذلك صدره فانرشح حديثك، وصدق خلقك، وحسن وأمانتك قومك، يف

والجاه. والنُّبل الرشف
من نحو — محمد خطبها ملَّا — لها وكان السادس، القرن أواسط يف خديجة ولدت
قاد ممن كان خويلد فأبوها ماًال؛ وأكثرهم رشًفا قريش أَُرس أعرق من وهي سنة، أربعني
ويذكر لؤي، بن عامر بني من األصم بن زائدة بنت فاطمة وأمها الفجار، حرب يف قريًشا
عمرو وعمها وشيوخها، الجاهلية أبطال من كان املزني خنثر بن عمرو جدها أن الذهبي
من كان خويلد بن العوام وأخوها وأثريائهم، ووجوههم قومه سادات من كان أسد بن
حزام، بن حكيم عمومتها وأبناء […] العوام بن الزبري والد وهو جدها وأما قريش، ُعقالء
وكان وأكرمهم، الرجال أنبل من كان فقد حكيم فأما نوفل. بنت وقتيلة نوفل، بن وورقة
خدمتهم عن يتأخر لم فإنه عب؛ الشِّ يف هاشم بني قريش حارصت يوم مجيد موقف له
قرأ الجاهلية؛ يف والُعقالء الُحنفاء من كان نوفل بن وورقة يستطيع، ما بكل ومعونتهم
القديمة الكتب يف نظرت عاقلة نبيلة كانت أخته وقتيلة العربانية، وكتب واإلنجيل التوراة

ودرستها.
مات، أن يلبث لم زرارة، أبي بن النباش أولهما: رجلني؛ محمد قبل خديجة تزوجت
كانت كثريًا ماًال وزوجها أبيها عن ورثت وقد املخزومي،39 عائد بن عتيق بعده فتزوجت
وخرج فقبلوا، أعمامه شاور الزواج محمد عىل خديجة عرضت وملا االتجار، يف تستعمله
عىل ووافق إليه، فخطبها — أخاها رواية ويف أباها — وليها أتيا حتى الحمزة وعمه هو
َجَعَلنا الذي هللِ «الحمُد فقال: الحفل ذلك يف طالب أبو وخطب بهذا، القوم فاحتفل ذلك،
بيتِه، َحَفظَة وَجَعَلنا ُمَرض، وُعنِرص معد، ِضئِضئ إسماعيل وَزرِع إبراهيَم، ذُريَّة ِمن
إن ثمَّ الناس، عىل الُحكَّاَم وَجَعَلنا آمنًا، وبيتًا محجوًجا، َحَرًما لنا وجعل حرمِه، وُسوَّاَس
فال املال يف كان فإن عليه، يرجح إال برجٍل يُوَزن ال هللا عبد بن محمد هذا أخي ابَن
بنت خديجَة خطَب وقد قرابته، عرفتم قد من ومحمد حائل، وأمٌر زائل، ِظلٌّ املال فإن
أوقية نصف (النَّش ونَشٍّ أوقية عرش اثني وعاِجلُه آِجلُه ما داق الصَّ ِمن لها وبذل ُخَويلد،

النباش. عىل عتيًقا يقدم وبعضهم :(٢٦٣ :١) املواهب يف قال 39
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الخطوبة تمت ثم جليل.» وخطٌر عظيم، ٌ نبأ له هذا بعد وِهللا وهو درهًما)، أربعون واألوقية
قريش.40 وشيوخ مرض رؤساء وحرضه والزواج،

محمد،41 أوملها وليمة أول وهي الناس، وأطعم جزورين أو جزوًرا نحر تزوجها وملا
استطاع وقد وجاهها، بمالها وتفديه وتحنو عليه تعطف وفيَّة، رحيمة برًَّة به وكانت
التفكري إىل للمعاش ب التكسُّ عن وينرصف والهدوء، ِكينة السَّ يِجَد أن بجانبها محمد
كانت فقد عنتًا، دهره من للقي ولوالها السماء، إىل والتطلُّع الكون، ودراسة والتحنُّث،
بنبل ت أحسَّ وقد والعطف، الحنان من كبري جانب عىل — عليها وسالمه هللا رضوان —
من عينيه يف قرأت ملَّا والطمأنينة للهدوء األسباب له فهيَّأت نفسه، وعظم محمدها قلب
فيها يُقدِّر هو وكان والفضل، األخالق سموِّ من قلبه يف وجدت وما واإليمان، اإلخالص
يف فذٌّ فهو العرب، رجال كسائر محمد يكن ولم وإعجابه، حبه فبادلها والحب الُحنُو هذا
يفكرون، بما يفكر ال وكان وسكناته، حركاته يف فذٌّ رشابه، يف فذٌّ طعامه، يف فذٌّ أفكاره،
إىل ميَّاًال كان يتحركون، كما يتحرك وال يرشبون، كما يرشب وال يأكلون، كما يأكل وال
فهيَّأت الصاخب، املكي املجتمع ضوضاء عن بعيًدا بنفسه والُخلُو االنفراد يطيل الُعزلة،
والثريد، والخزبر، والعسل، الدباء، من خاصة أكالت يشتهي وكان ويتمنى، يحب ما له
واملنقوع والتمر، والسلق، والسمك، والكبد، الدجاج، ولحم والشواء والخبيص والخزيرة،42
يُحب، ما له فتُْكِثر الرائحة، كريه وكل والبصل، الثوم، ويكره بالقثاء،43 املخلوط باللبن

ونظافته. وطيبه بلباسه تُْعنَى وكانت يكره، عما وتبعده
يحتاج ما له تهيئ فكانت حراء، غار يف والتحنُّث االنزواء يف محمد رغبة رأت وقد
كانت ولكنها عنها، غيبته طالت إذا تتعهده كانت كما وماء، زاد من اإللهية خلوته يف إليه

تحنُّثه. صفو تَُكدِّر وال تأمالته، عليه تقطع ال معه لطيفة به رفيقة
وقد عليهم، وتحنو منه، بأوالدها تعتني صالحة ا أُمٍّ كانت برة، زوجة كانت وكما
فزينب، القاسم، منها: ُرزق فقد القبطية، مارية ابن إبراهيم عدا ما أوالده كل له ولدت
بعد له ولدت ثم اإلسالم، قبل ولدتهم قد جميًعا وهؤالء كلثوم، فأم ففاطمة، فرقية،

ص١١–٢٩. للطربي، املؤمنني أمهات مناقب يف الثمني والسمط ٥١؛ :١ اللدنية، املواهب 40
ص١٧. الثمني، السمط 41

الدقيق. عليه ذُرَّ نضج فإذا املاء، عليه ويُصب صغاًرا، يقطع لحم الخزيرة 42
بعدها. وما ٤٠١ :١ املواهب، 43
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اإلسالم، أدركن فقد البنات أما صغريين، ماتا وقد الطاهر، وأخاه الطيب، هللا عبد اإلسالم:
بعمه برٍّا طالب أبي بن عيل عمه ابن أرسته إىل محمد ضمَّ وقد معه، وهاجرن وتزوَّجن
تنشئة، أحسن ئهم تنشِّ وبناتها بأبنائها حفيَّة خديجة وكانت لعيل، وتكريًما طالب أبي
الطريقة عىل املراضع أحسن لهم وتسرتضع بشاة، والفتاة بشاتني منهم للغالم وتعقُّ
محمد قلب تثبيت يف تتجىلَّ الفاضلة السيدة هذه عظمة فإن «وبعد»، القديمة. العربية
تألَّب حني البعثة من األوىل السنوات يف وبخاصة أعبائها، ل تحمُّ عىل وإعانته الدعوة، بعد
العاقلة الكبرية السيدة وقفة هي فوقفت املرشكون، وآذاه األقربون فأنكره ملسو هيلع هللا ىلص عليه الناس
لتصل إنك أبًدا؛ هللا يخزيك ال «وهللا بقولها: خاطره وتَُسكِّن محمد، فؤاد تَُمتُِّن املفكرة،
شاطرت وقد بعد، فيما إليها سنعرض التي الجليلة الجميلة األقوال تلك «… إلخ الرحم،
عىل وعملت املحن، من األوىل الدعوة سني يف تحمله ما كل النبي الفاضلة السيدة هذه
يف وحرصوهم الهاشمي البيت وآل النبي عىل قريش خصومة اشتدت وملا هللا، دين نرص
سبيل يف أموالها كل خديجة أنفقت إليهم واملاء الطعام وصول من ومنعوهم ْعب، الشِّ
ذلك فأرضَّ قاسية، ظروًفا عمرها أواخر يف هة املرفَّ السيدة هذه وقاست معيشتهم، تأمني
ماتت ْعب، الشِّ من البيت وآل ملسو هيلع هللا ىلص النبي خرج أن بعد طويًال تِعش ولم بجسمها، الحصار
عاًما، وستون خمسة العمر من ملسو هيلع هللا ىلص،ولها ملبعثه العارشة السنة من رمضان عارش يف

لها. والذكر بها الرب كثري وكان الحجون، يف الرسول فدفنها

األسود الحجر ووضع الكعبة بنيان يف اشرتاكه (2-3)

كابر عن كابًرا تقديسها توارثوا األوىل، جاهليتهم منذ العرب لدى أقدسمكان الكعبة كانت
العهد يف ملسو هيلع هللا ىلص شيت النبي أيام «أوالهما» مرات خمس الكعبة بُنيت ولقد إبراهيم، أيام منذ
تتجاوز حجارة أي القامة؛ فوق رضًما أمرها أول وكانت إبراهيم أيام «والثانية» الغابر،
البعثة قبل ما إىل ذلك عىل استمرت وقد أذرع، تسعة كانت إنها وقيل اإلنسان، طول قليًال
قبل قريش اجتمعت إسحاق: ابن قال قريش؛ أيام «والثالثة» سنوات، بخمس النبوية
لم إذ — ليسقفوها بذلك ون يهمُّ وكانوا الكعبة، لبنيان سنوات بخمس ملسو هيلع هللا ىلص النبي مبعث
احرتقت حني «والرابعة» عليه، أقدموا ثم ذلك، يهابون ولكنهم — قبُل من سقف لها يكن
املنصور جعفر أبو استُخِلَف وملا مروان، بن امللك عبد أيام «والخامسة» الزبري، ابن أيام
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ال أن املؤمنني أمري يا باهلل أنشدك أنس: بن مالك له فقال جديد من وبناءها هدمها أراد
بعدك.44 من امللوك ملعبة البيت هذا تجعل

عام من والثالثني الخامسة السنة يف كان فقد ملسو هيلع هللا ىلص محمد فيه اشرتك الذي البناء أما
تكن لم ألنها فيها؛ عاثوا قد اللصوص وأن َقت، ُرسِ قد كنوزها أن قريش رأت حني الفيل،
يف ليس الحكماء: قال ثم األمر، أول ذلك مغبة خافوا ولكنهم سقفها، يف ففكروا مسقوفة
من الخشب لها وأحرضوا املغرية، بن الوليد ذلك وبارش هدمها، عىل فأقدموا بأس، هذا
فأخذ بذلك، يقوم أن قبطي نجار إىل بها وعهدوا جدة، ساحل إىل الرياح ألجأتها سفينة
خال املخزومي عائذ بن عمرو بن وهب أبو ذلك عىل امُلرشف وكان يبنون، وهم يهيِّؤه
مهر فيه تدخلوا وال حالًال، طيِّبًا إال كسبكم من بنائها يف تُْدِخلوا ال لقريش: وقال النبي،
الباب شق فكان الكعبة؛ تجزَّأت قريًشا إن ثم الناس، من أحد مظلمة وال ربًا بيع أو بغيٍّ
وقبائل مخزوم لبني اليماني والركن األسود الركن بني ما وكان وزهرة، مناف عبد لبني
وهو الحجر شق وكان وسهم، جمع لبني الكعبة ظهر وكان إليهم، انضموا قريش من
كعب. بن عدي وبني العزى، عبد بن أسد وبني قيص، بن الدار عبد لبني بالحطيم املعروف
فأخذ هدمها، يف أبدؤكم أنا املغرية: بن الوليد قال هدمها أرادوا وملا هشام: ابن قال
ناحية من هدم ثم الخري، نريد إنا اللهم ترع، لم اللهم يقول: وهو عليها قام ثم املعول،
ورددناها شيئًا، نهدم لم أصيب فإن انتظروا وقالوا: الليلة، تلك الناس فرتبص الركن،
ليلته من الوليد فأصبح فهدمنا، صنعنا هللا ريض فقد يشء يصبه لم وإن كانت، كما
أساس األساس إىل بهم الهدم انتهى إذا حتى معه الناس وهدم فهدم عمله، إىل غاديًا
البناء، يف رشعوا وملا بعًضا،45 بعضها آخذ كاألسمنت خرض حجارة إىل أفضوا إبراهيم،
تحاوروا حتى موضعه إىل ترفعه أن تريد قبيلة كل فيه؛ اختصموا الركن موضع وبلغوا
هم وتعاقدوا دًما، مملوءة جفنة الدار عبد بنو فقربت أنفسهم، للقتال وأعدوا وتخالفوا،
خمًسا أو لياٍل أربع قريش ومكثت الدم، يف أيديهم وأدخلوا املوت، عىل كعب بن عدي وبنو
هللا عبد بن املغرية بن أمية أبو فقال وتشاوروا، املسجد يف اجتمعوا إنهم ثم مختلفون، وهم
إن فيه؛ تختلفون فيم بينكم اجعلوني قريش، معرش يا قريش: أسنَّ وكان — املخزومي
محمًدا، دخل من أول فكان ففعلوا بينكم، يقيض املسجد هذا باب من يدخل من أول

.١٢٧–١٣٠ :١ األنف، الروض 44
.١٣١ :١ األنف، الروض 45
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قال: الخرب، وأخربوه إليهم انتهى فلما محمد، هذا به رضينا األمني هذا قالوا: رأوه فلما
من ناحية قبيلة كل ِلتأخذْ قال: ثم فيه، بيده فوضعه الركن فأخذ له، فأُِتَي ثوبًا؛ إيلَّ هلمَّ
عليه، بنى ثم بيده، وضعه موضعه به بلغوا إذا حتى ففعلوا جميًعا، ارفعوه ثم الثوب،

منها: قصيدة املطلب عبد بن الزبري قال ذلك من البنيان من فرغوا فلما

وال��ت��راُب ال��ق��واع��د م��ن��ه ل��ن��ا ب��ن��اء إل��ى ح��اش��دي��ن ف��ق��م��ن��ا
ث��ي��اُب ي��ن��ا م��س��وِّ ع��ل��ى ول��ي��س م��ن��ه ال��ت��أس��ي��س ن��رف��ع غ��داة
ذه��اُب م��ن��ه��م ألص��ل��ه ف��ل��ي��س ل��ؤيٍّ ب��ن��ي ال��م��ل��ي��ك ب��ه أق��رَّ
ك��الُب ت��ق��دم��ه��ا ق��د وُم��رَّة ع��ديٍّ ب��ن��و ه��ن��اك ح��ش��دت وق��د
ال��ث��واُب يُ��ل��ت��م��س ال��ل��ه وع��ن��د ع��زٍّا ب��ذاك ال��م��ل��ي��ك ف��ب��وَّأن��ا

والربود. القباطي من كسوة لها وجعلوا ذراًعا، عرش ثماني هذا بناؤها وكان

الوحي (3-3)

الرسيعة، الخفية اإلشارة أو الغريزي، اإللهام اللغة يف هو الوحي والنبوة. الوحي يف مقدمة
وقد الرسول، أو النبي قلب يف هللا يقذفه الذي اإللهام هو االصطالح: ويف الروع، يف واإللقاء
َعَىلٰ ﴿َفَخَرَج والقول: اإلشارة بمعنى «تارة» مرة؛ سبعني القرآن يف الكلمة هذه استُعملت
«وتارة» ،(١١ مريم: (سورة وََعِشيٍّا﴾ بُْكَرًة َسبُِّحوا أَن إَِليِْهْم َفأَْوَحٰى اْلِمْحَراِب ِمَن َقْوِمِه
بَْعُضُهْم يُوِحي َواْلِجنِّ اْإلِنِس َشيَاِطنَي َعُدوٍّا نَِبيٍّ ِلُكلِّ َجَعْلنَا ﴿َوَكٰذَِلَك الوسوسة: بمعنى
ِمَن اتَِّخِذي أَِن النَّْحِل إَِىل َربَُّك ﴿َوأَْوَحٰى الغريزي: اإللهام بمعنى «وتارة» بَْعٍض﴾، إَِىلٰ
إَِىل أَْوَحيُْت ﴿َوإِذْ والروع: الفزع بمعنى «وتارة» ،(٦٨ آية: النحل (سورة بُيُوتًا﴾ اْلِجبَاِل
وهو والرسل، لألنبياء اإللهام بمعنى «وتارة» ،(١١١ آية (املائدة: آِمنُوا﴾ أَْن اْلَحَواِريِّنَي
استعماالتها أكثر ولكن ،(١٩ آية (األنعام: ِبِه﴾ ِألُنِذَرُكم اْلُقْرآُن َهذَا َّ إَِيل ﴿َوأُوِحَي األكثر:
القذف منها: بطرق، يكون هللا ووحي للرسل، اإللهام أي األخري؛ املعنى هو القرآن يف
سماع ومنها: أنبيائه، وبني هللا بني رسًال وغريه كجربيل املالئكة إنزال ومنها: القلب، يف
أَْو َوْحيًا إِالَّ هللاُ يَُكلَِّمُه أَن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما تعاىل: قال ما، يشء بواسطة يريد ملن هللا صوت
آية (الشورى: َحِكيٌم﴾ َعِيلٌّ َُّه إِن ۚ يََشاءُ َما ِبِإذِْنِه َفيُوِحَي َرُسوًال يُْرِسَل أَْو ِحَجاٍب َوَراءِ ِمن
يراه فال ملسو هيلع هللا ىلص محمد إىل ينزل كان األمني الروح جربيل أن يرون املسلمني وجمهور ،(٥١
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الكلبي، دحية صورة يف النبي إىل ينزل كان أنه األحاديث بعض يف ورد وقد غريه، أحد
فرياه ما رجل صورة عىل النبي مجلس إىل يأتي أو رجل، صورة عىل النبي غري فرياه

جميًعا. الناس
أول أن البخاري: عنها روى فقد عائشة؛ السيدة به حدثتنا فقد النبوة بدء كيفية أما
مثل جاءت إال رؤيا يرى ال فكان النوم، يف الصادقة الرؤيا الوحي من هللا رسول بُدئ ما
التحنف والتحنُّث فيه، فيتحنث حراء بغار يخلو وكان الخالء؛ إليه ُحبَِّب ثم الصبح، فلق
اقرأ، فقال: امللك فجاءه حراء، غار يف وهو الحق جاءه حتى العدد، ذات الليايل يف والتعبُّد
اقرأ، فقال: أرسلني ثم الجهد، بي بلغ حتى فغطَّني فأخذني قال: بقارئ: أنا ما قال:
أرسلني، ثم الجهد، مني بلغ حتى الثانية فغطَّني فأخذني قال: بقارئ: أنا ما فقلت:
الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ قال: ثم الثالثة فغطني فأخذني بقارئ أنا ما فقلت: اقرأ، فقال:
فؤاده، يرجف هللا رسول بها فرجع اْألَْكَرُم﴾ َوَربَُّك ْ اْقَرأ * َعَلٍق ِمْن اْإلِنَساَن َخَلَق * َخَلَق
وهللا كال خديجة: فقالت نفيس، عىل خشيت لقد وقال: الخرب، وأخربها خديجة عىل فدخل
الضيف، وتقري املعدوم، وتكسب الكل، وتحمل الرحم، لتصل إنك أبًدا؛ ربك يخزيك ما
بن أسد بن نوفل بن ورقة به أتت حتى خديجة به وانطلقت الحق، نوائب عىل وتعني
فيكتب العرباني، الكتاب يكتب وكان الجاهلية، يف تنرصَّ امرأ وكان عمها، ابن العزى عبد
خديجة: له فقالت عمَي، قد كبريًا شيًخا وكان يكتب، أن هللا شاء ما بالعربانية اإلنجيل من
هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فأخربه ترى؟ ماذا أخي، ابن يا ورقة: له فقال أخيك، ابن اسمع عمِّ، ابن يا
أكون ليتني يا موىس، عىل هللا أنزله الذي األعظم الناموس هذا ورقة: فقال رأى، ما خرب
قط رجل يأت لم نعم قال: ُهم؟ مخرِجيَّ أََو ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال قومك، يخرجك إذ حيٍّا

46… مؤزًَّرا نًرصا أنرصك يومك يدركني وإن ُعوِدَي، إال به جئت ما بمثل
الجرس، صلصلة مثل بعنف مرة يأتيه إنه الوحي هذا عن يقول الرسول كان وقد
رأيته ولقد عائشة: وقالت يقول، ما منه فيعي الرجل، يكلم كما فيكلمه عنف بغري ومرة

عرًقا.47 د ليتفصَّ جبينه وإن عنه فينفصل الربد، الشديد اليوم يف الوحي عليه ينزل
الوحي يأتيه كان النبي أن تُبنيِّ التواتر مبلغ بلغت كثرية وأخبار أحاديث وهناك
فيُميل الوحي عنه ينفصل ثم ثاٍن، عالٍم يف ويُصبح الكون، هذا عن فينرصف اإللهي،

الوحي. بدء باب البخاري، 46

الوحي. بدء باب البخاري، 47

133



االنبثاق عرص

إىل به أُوِحَي ما أول يف األقوال اختلفت وقد إليه، هللا أوحاه ما الوحي ُكتَّاب عىل الرسول
الفاتحة»، «سورة أنه آخر قوٍل ويف العلق»، «سورة أول أنه املشهور فالقول ملسو هيلع هللا ىلص، محمد
سورة «أول أنه خامٍس ويف ثِّر» امُلدَّ «سورة أنه قوٍل ويف الضحى»، «سورة أنه ثالث وقول
جرى هذا وعىل العلق»، «سورة أول أنه من أوًال ذكرناه ما هو األشهر ولكن املزمل»،
هي والثالثة «القلم»، سورة هي الثانية السورة إن ثم عنه، نقلوا ومن العثماني املصحف
واملصاحف، الرتاتيب أصحاب كافة إجماع جرى هذا وعىل «املدثر»، هي والرابعة «املزمل»،
«الفاتحة»، أنها: عىل فاألكثر الخامسة، السورة عند الرتاتيب أصحاب بني يبدأ والخالف
إذا ونحن التكوير»، «سورة هي بل آخرون: وقال املسد»، «سورة هي بل ناٌس وقال
وبما الجديد، بالدين والتبشري واإلنذار الدعوة حول تدور وجدناها السور هذه يف أمعنَّا
الردود عىل تحتوي القرآن سور نزلت فقد دعوته؛ يف واالرتياب التكذيب من ملسو هيلع هللا ىلص قوبل
يف شوًطا الرسول سار وملا للتائهني، واإلرشاد والوعظ املكابرين، عىل الشديدة والحمالت
سورة فنزلت وقاله، ودَّعه ربه أن وظنَّ نفسه، فاضطربت الوحي، عنه انقطع دعوته
إِذَا َواللَّيِْل * َحٰى ﴿َوالضُّ بقوله: ربه يخاطبه وفيها الوحي، من قصرية فرتة بعد الضحى
َربَُّك يُْعِطيَك َوَلَسْوَف * اْألُوَىلٰ ِمَن لََّك َخرْيٌ َوَلْآلِخَرُة * َقَىلٰ َوَما َربَُّك َعَك َودَّ َما * َسَجٰى

واملدينة. مكة يف الوحي تعاقب ثم ،﴾ َفَرتَْىضٰ
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