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  :  مكة -1

 نشأتها وتطورها

مواضع الحضر في الحجاز عمى اإلطالؽ، وأنيا ربما ترجع في ليس مف شؾ في أف مكة المكرمة أىـ        
نشأتيا األولى إلى عيد الخميؿ وولده إسماعيؿ، عمييما السالـ، وأف سكانيا مف اإلسماعيمييف، إلى جانب قبائؿ 

يف كما أو العدناي-عربية، لـ يذكر لنا المؤرخوف عنيا معمومات دقيقة، كالعماليؽ وجرىـ وخزاعة، وأف اإلسماعيمييف 
كانوا يتكمموف المغة العربية التي لـ تصمنا بيا نقوش مكتوبة، ربما بسبب عدـ وجود  -يسمييـ المؤرخوف المسمموف

وربما ألف طبيعة السكاف في الحجاز لـ تكف تميؿ إلى  -كخط المسند في الجنوب-خط متميز ليـ قبؿ اإلسالـ 
ف وجدت كتابات لغير اإلسماعيمييف في ال  حجاز.الكتابة، وا 

ويختمؼ المؤرخوف في اشتقاؽ كممة "مكة"، فذىب فريؽ إلى أنيا إنما سميت كذلؾ، ألنيا تمؾ الجباريف، أي       
تذىب نخوتيـ، وذىب فريؽ ثاف إلى أنيا إنما تقع بيف جبميف مرتفعيف عمييا، وىي في ىبطة بمنزلة المكوؾ، وذىب 

يـ: أمتؾ الفصيؿ ضرع أمو، إذا مصو مصا شديدا، ولما كانت فريؽ ثالث إلى أف الكممة مشتقة مف "أمتؾ" مف قول
جميع األطراؼ، إلى غير ذلؾ مف التفسيرات المألوفة  مكة مكانا مقدسا لمعبادة فقد أمتكت الناس، أي جذبتيـ مف

 عند األخبارييف في تفسير األسماء القديمة التي ال عمـ ليـ بيا.

ألخبارييف ىذه، ولما كاف الجنوبيوف قد سكنوا مكة مع اإلسماعيمييف، فإف غير أف اسـ مكة لما كاف سابقا لتفسيرات ا
في رأي ىذا -ىناؾ مف يرجح أف االسـ إنما أخذ مف لغة الجنوب، مستندا إلى البيت الحراـ، فمكة أو "مكرب" 

الرب" أو  كممة يمنية مكونة مف "مؾ" و "رب"، ومؾ بمعنى بيت، فتكوف "مكرب" بمعنى "بيت -الفريؽ مف العمماء
ويرى "بروكمماف" أنيا  -أو بكة بقمب الميـ باء عمى عادة أىؿ الجنوب-"بيت اإللو"، ومف ىذه الكممة أخذت مكة 

 . مأخوذة مف كممة "مقرب" العربية الجنوبية، ومعناىا "الييكؿ"

َؿ َبْيٍت  َباَرًكا ُوِضَع ِلمنَّاِس َلمَِّذي ِبَبكََّة مُ ويطمؽ القرآف الكريـ عمى مكة عدة أسماء، منيا "بكة" لقولو تعالى: }ِإفَّ َأوَّ
، وىنا يحاوؿ األخباريوف أف يفرقوا بيف مكة، وبكة، فاألولى ىي القرية كميا، والثانية إنما المراد بيا َوُىدًى ِلْمَعاَلِميف{

 . موضع البيت الحراـ، أو أف "بكة" ىي موضع البيت، ومكة ما سوى ذلؾ

، ولعؿ ىذه التسمية إنما تشير إلى أف مكة ىي َـّ اْلُقَرى َوَمْف َحْوَلَيا{قولو تعالى: }َوِلتُْنِذَر أُ ومنيا "أـ القرى" ل       
بيت وضع لمناس، فيو ىدى وفيو البركة، وفيو الخير الكثير، جعمو  أعظـ مدف الحجاز؛ وألنيا تضـ بيت اهلل، أوؿ



وة العامة ألىؿ األرض، ولـ تكف ىناؾ دعوة عامة مف اهلل مثابة أمف لمناس، ولألحياء جميًعا، ومنو خرجت الدع
ليو يحج المؤمنوف بيذه الدعوة مف كؿ األجناس، وصدؽ اهلل العظيـ حيث يقوؿ: }َوَأذّْْف ِفي النَّاِس ِباْلَحجّْ  قبؿ، وا 

 . َيْأُتوَؾ ِرَجااًل َوَعَمى ُكؿّْ َضاِمٍر َيْأِتيَف ِمْف ُكؿّْ َفجٍّ َعِميؽ{

ـُ ِبَيَذا اْلَبَمِد، َوَأْنَت ِحؿّّ ِبَيَذا اْلَبَمِد{ ، ومنيا: "البمد األ       ميف" ومف أسماء مكة كذلؾ "البمد" لقولو تعالى: }ال ُأْقِس
ْيُتوِف، َوُطوِر ِسيِنيَف، َوَىَذا اْلَبَمِد اأْلَِميفِ {   . لقولو تعالى: }َوالتّْيِف َوالزَّ

في النصوص القديمة، فإنما يرجع إلى القرف الثاني الميالدي، إذ يحدثنا الجغرافي وأما أقدـ ذكر لمبمد الحراـ       
"، رأى العمماء أنيا مكة Macoraba"ماكورابا" "مكربة" " ـ" عف مدينة دعاىا>=8-?:8اليوناني بطميموس "

لقرف األوؿ الميالدي" "مف ا -المكرمة، ىذا ويذىب "أوجست ميمر" وغيره، إلى أف المعبد الذي ذكره "ديودور الصقمي"
"، إنما يعني بو "بيت مكة"، أمر غير مقبوؿ، فيو يقع بعيًدا عف مكة في Bizomeniفي أرض قبيمة عربية دعاىا "

ـ @=8، وبداية عاـ ==8"حسمي" في مكاف دعاه "ألويس موسؿ" باسـ "عوافة"، حيث بنت قبيمة ثمود، فيما بيف عاـ 
 . ىو الذي أشار إليو "ديودور" عمى أنو المعبد الذي يقدسو العربمعبدا ىناؾ، وربما كاف ىذا المعبد 

عمى أف تاريخ المدينة إنما يعود إلى ما قبؿ عصر بطميموس بكثير، فيناؾ مف يرى أنيا سابقة لكتابة أسفار        
الرحالة "برتوف" أنيا العيد القديـ "التوراة"، فإنما ىي "ميشا" المشار إلييا في سفر التكويف، وىي "ميشا" التي يقوؿ 

كانت بيًتا مقصودا لعبادة أناس مف اليند، ويقوؿ الرحالة الشرقيوف أنيا كانت كذلؾ بيًتا مقصودا لمصابئيف، الذيف 
 . أقاموا في جنوب العراؽ قبؿ الميالد بأكثر مف عشرة قروف

ينة المقدسة، إنما كاف في عمى أنو مف الغريب أف بعض المؤرخيف العرب إنما يذىب إلى أف تأسيس المد      
ف كاف  منتصؼ القرف الخامس الميالدي، ومف ثـ فإنو يتأخر بتاريخيا حوالي ثالثة وعشريف قرًنا، لسبب ال أدريو، وا 

الميالدي، وطبًقا لرواية  يخيؿ إلي أنو اعتبر تاريخ مكة ال يبدأ إال بقصي بف كالب، الذي حدد لو القرف الخامس
لى أف مكة لـ يكف بيا بناء غير الكعبة إلى أف تولى أمرىا "قصي بف كالب"، ذلؾ ألف األخبارييف التي ذىبت إ

لـ يكونوا براغبيف في إقامة بيوت بجوار بيت اهلل الحراـ، وكأنما يريد ىؤالء  -فيما يزعموف -جرىـ وخزاعة
السالـ، في القرف التاسع عشر اإلخباريوف أف يقولوا لنا أف مكة ظمت عمى بداوتيا، منذ أف أقاـ بيا إسماعيؿ، عميو 

غير  -فيما أظف-ؽ. ـ، وحتى أصبح أمرىا بيد "قصي بف كالب" في القرف الخامس الميالدي، وتمؾ مبالغة 
 مقبولة.



ىذا وقد ذىبت آراء أخرى إلى أف تأريخ مكة، إنما يرجع إلى القرف األوؿ ؽ. ـ، اعتماًدا عمى رواية "ديودور       
ورغـ أف ديودور لـ يذكر تاريخ واسـ المعبد، إال أف أصحاب ىذا االتجاه إنما رأوا أف  -اآلنفة الذكر-الصقمي" 

وصؼ ديودور لممعبد بأنو كاف محجة لمعرب جميًعا، ال ينطبؽ إال عمى الكعبة المشرفة، ولكف "ديودور" لـ يحدد لنا 
ـ فربما اعتمد المؤرخوف في تحديدىـ بدء سكنى المدينة المقدسة، فضال عف تحديد تاريخ بناء المعبد نفسو، ومف ث

 . لمقرف األوؿ ؽ. ـ، كبداية لسكني مكة، عمى أنو العصر الذي عاش بعده ديودور الصقمي

-ويذىب "دوزي" إلى أف تاريخ مكة إنما يرجع إلى أياـ داود عميو السالـ، حيث أقاـ بني شمعوف بف يعقوب       
ي القرف العاشر ؽ. ـ، وتمؾ أكذوبة كبرى ألسباب، منيا "أواًل" أف قبيمة الكعبة، ف -والذيف يسمييـ األخباريوف جرىـ

نما كؿ ما جاء عنيا  أنيا ىاجرت عمى  -وطبًقا لرواية التوراة نفسيا-شمعوف اإلسرائيمية لـ تياجر أبًدا إلى مكة، وا 
ا حتى نياية الجنوب ؽ. ـ" إلى الجنوب الغربي مف واحة معاف، ثـ تابعت سيرى<?=->8<أياـ حزقيا ممؾ ييوذا "

"ثانًيا" أف قبيمة شمعوف  الغربي لجبؿ سعير، حيث قضوا عمى بقايا ضعيفة، أو جيوب صغيرة لمعماليؽ ىناؾ، ومنيا
ؽ. ـ، وانقساـ الدولة بعد 99@ىذه كانت أضعؼ القبائؿ اإلسرائيمية حتى عشية موت سميماف، عميو السالـ، في عاـ 

سرائيؿ، ويكاد يجمع المؤرخوف الييود أنفسيـ عمى أف قبيمة شمعوف إنما كانت دائًما وأبدا  ذلؾ مباشرة، إلى ييوذا وا 
تعيش عمى ىامش القبائؿ اإلسرائيمية، وأنيا أبًدا لـ تحتؿ المكانة التي تجعميا تقوـ بدور مستقؿ في العصر التاريخي 

 . اإلسرائيؿ، فضال عف أف تقـو بيجـو ساحؽ عمى بالد العرب وتستولي عمى مكة

ومنيا "ثالثًا" أف التوراة نفسيا تكاد تتجاىؿ سبط شمعوف، دوف غيره مف أسباط إسرائيؿ، ربما لضآلة شأنو،       
ال بعد طمب ييوذا، ثـ مرة  حتى إنيا ال تكاد تتعرض لذكر ىذا السبط، إال عند دخوؿ بني إسرائيؿ أرض كنعاف، وا 

أخريات القرف الثامف وأوائؿ القرف السابع ؽ. ـ، كما أشرنا أخرى، عند رحيمو مف جنوب ييوذا إلى واحة معاف، في 
 . مف قبؿ، مما دفع بعض الباحثيف إلى أف يذىبوا بعيًدا، فيروف أف سبط شمعوف لـ يكف لو وجود في عالـ الحقيقة

يو السالـ، ومنيا "رابًعا" أف ىذا الرأي إنما يؤمف بغير حدود بما ذىب إليو بعض المستشرقيف مف أف الخميؿ عم      
لـ يذىب إلى الحجاز، وبالتالي لـ يقـ مع ولده إسماعيؿ ببناء الكعبة، وىو زعـ ال يعتمد إال عمى التعصب ضد 

، ومنيا >العرب، وعمى معارضة الحقائؽ التاريخية، فضال عما جاء في القرآف الكريـ بشأف ىذه األحداث الثابتة
 . ة قروف تسعة"خامًسا" أنو يتأخر بتاريخ مكة المكرمة، قراب

يعيشوف في مكة والمدينة وبقية مدف الحجاز،  اوىناؾ رواية إخبارية يزعـ أصحابيا أف العماليؽ إنما كانو        
وأنيـ قد عاثوا في األرض فسادا، ومف ثـ فقد أرسؿ إلييـ، موسى، عميو السالـ، جيشا قضى عمييـ، وسكف الييود 



األمر الذي سوؼ نناقشو بالتفصيؿ عند الحديث -وال ريب في أف ىذا زعـ مكذوب مف أساسو  المنطقة بدال عنيـ
وعمى أي حاؿ، فإف موسى إنما كاف يعيش في القرف الثالث عشر ؽ. ـ، وأنو خرج  -عف المدينة المنورة

 . ؽ. ـ، كما حددنا ذلؾ في كتابنا إسرائيؿ;898باإلسرائيمييف مف مصر حوالي عاـ 

أي عندي أف تاريخ مكة إنما يرجع إلى النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر قبؿ الميالد، ذلؾ أننا نعرؼ والر       
أف الخميؿ عميو السالـ، قد أتى بولده إسماعيؿ وزوجو ىاجر مف فمسطيف، وأسكنيما ىناؾ في ىذه  -تاريخيِّا ودينيا-

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَؾ البقعة المباركة، طبًقا لصريح القرآف الكريـ، حيث يقوؿ }رَ  بََّنا ِإنّْي َأْسَكْنُت ِمْف ُذرّْ
ـِ َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّالَة َفا ذا ما تذكرنا ْجَعْؿ َأْفِئَدًة ِمَف النَّاسِ اْلُمَحرَّ ـْ َيْشُكُروَف{ ، وا  ـْ ِمَف الثََّمَراِت َلَعمَُّي ـْ َواْرُزْقُي  َتْيِوي ِإَلْيِي

ؽ. ـ"، وأنو قد رزؽ بولده إسماعيؿ، وىو في السادسة >=<8-1;@8أف الخميؿ عميو السالـ، كاف يعيش في الفترة "
عاًما، فإنو يكوف  <:8ؽ. ـ، ولما كاف قد عاش ;>?8والثمانيف مف عمره، فإف إسماعيؿ يكوف قد ولد حوالي عاـ 

ذا <8<8-;>?8ثـ فإنو قد عاش في الفترة "ؽ. ـ، ومف <8<8قد انتقؿ إلى جوار ربو الكريـ، حوالي عاـ  ؽ. ـ" وا 
في بناء الكعبة، وىو في الثالثيف مف عمره،  كاف صحيًحا ما ذىب إليو بعض المؤرخيف مف أنو قد شارؾ أباه

ْسَماِعيُؿ َربََّنا تََقبَّْؿ مِ  ـُ اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَبْيِت َواِ  ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىي نَّا ِإنََّؾ َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميـ{ ، فإف بناء تصديقا لقولو تعالى: }َواِ 
ؽ. ـ، وىذا يعني أف مكة قد عمرت منذ الربع األخير مف القرف التاسع عشر ;9?8الكعبة حينئذ يكوف حوالي عاـ 

 . ؽ. ـ، وىو تاريخ يجعميا واحدة مف أقدـ مدف بالد العرب الجنوبية والشمالية سواء بسواء

، فمقد عاش إسماعيؿ بجوار بيت اهلل الحراـ، وتزوج مف امرأة مصرية عمى رواية التوراة، ومف وعمى أي حاؿ       
يمنية عمى رواية األخبارييف، وقد أنجب مف زوجتو المصرية أو اليمنية، لست أدري عمى وجو التأكيد، أوالده االثني 

شماع ودومو ومسا وحدار ويطور ونافيش "بنايوت وقيدار وأدبئيؿ ومبساـ وم -طبًقا لرواية التوراة-عشر، وىـ 
 . وقدمو" وقد نقميـ األخباريوف في كتبيـ بشيء قميؿ أو كثير مف التحريؼ

يدعو الناس إلى عبادة اهلل في مكة ومجاوراتيا، حتى  -بعد إبراىيـ-وأيا ما كاف األمر، فإف إسماعيؿ قد ظؿ        
بعده عمى السمطة الزمنية في مكة، وعمى خدمة البيت الحراـ، غير إذا ما انتقؿ إلى جوار ربو الكريـ، قاـ بنوه مف 

سرعاف ما تولت أمر البيت، وأبناء إسماعيؿ مع أخواليـ ال يروف أف ينازعوىـ -طبقا لرواية اإلخبارييف  -أف "جرىـ"
عظاما لمحرمة أف يكوف بيا " مياجرة مف بغي أو قتاؿ، إلى أف قدمت قبائؿ "األزد األمر، لخوؤلتيـ وقرابتيـ، وا 

اليمف، في فترة ال نستطيع تحديدىا عمى وجو اليقيف، ونازعت واحدة مف ىذه القبائؿ "خزاعة" جرىـ أمر البيت، حتى 



استولت عميو وطردت جرىـ مف مكة، ولـ يمبث أبناء إسماعيؿ أف انتشروا في أنحاء الجزيرة العربية، وخاصة في 
 . لى إسماعيؿ، إال أسماء أبنائو أو أحفادىـشماليا، وليست أسماء القبائؿ التي تنسب إ

وتاريخ بني إسماعيؿ مف ىذه الفترة، وحتى عيد قصي، غامض غموضا شديدا، وال يعرؼ حنى المؤرخوف       
فوؽ أفؽ التاريخ الحقيقي، إال  -مشبعة بالغيـو-العرب كيؼ يممئوف فراغ ىذه القروف المتطاولة، وال تبزغ شمسيـ 

 -طبًقا لروايات اإلخبارييف-تصؼ القرف الخامس الميالدي، عمى أف ىذا ال يمنعنا أف نذكر مف عيد قصي في من
أنيـ ىـ الذيف قاموا عمى الحكومة والبيت في مكة، ثـ تالىـ الجراىمة، فالخزاعيوف، ثـ ردت إلييـ بضاعتيـ مف 

 . جديد، عمى أياـ قصي بف كالب

 : مكة يف عصر قصي -2

ذلؾ العصر، أنو العصر الذي بدأت بو السيادة القرشية عمى مكة، بقيادة رجميا العظيـ  لعؿ أىـ ما يميز       
الذي جمع أمر مكة في يديو، ثـ ورثو ألبنائو  -الجد الرابع لممصطفى َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَمْيوِ -"قصي بف كالب" 

س الميالدي، مما اضطرىـ إلى الرحيؿ عف مف بعده، بعد أف أزاح الخزاعييف عنيا في حوالي منتصؼ القرف الخام
مكة، والنزوؿ في بطف مر "وادي فاطمة"، وىكذا أصبح قصي رئيًسا لمحكومة المكية وزعيما لديانتيا، ومف ثـ فقد 

 . اجتمعت لو السقاية والحجابة والرفادة والمواء ودار الندوة، وىي أمور لـ تجتمع لرجؿ مف قبمو

ف قصيا ىذا مف ولد إسماعيؿ، فيو "قصي بف كالب بف مرة بف كعب بف لؤي بف ويجمع المؤرخوف عمى أ       
ف  فير بف مالؾ بف النضر بف كنانة بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف بف أدد"، وا 

ف ىو "ابف أدد بف كانوا يختمفوف في أسماء الفترة حتى إسماعيؿ، ولعؿ أرجح سمسمة األنساب ىي التي تقوؿ إف عدنا
زيد بف ثري بف أعراؽ الثري"، وأما "ثري" فيو نبت أو نبايوت، وأما "أعراؽ الثري" فيو إسماعيؿ بف إبراىيـ الخميؿ، 
لى ىذا يشير الحديث الشريؼ: "اختار اهلل مف ولد إسماعيؿ كنانة، واختار قريًشا مف كنانة، واختار  عمييما السالـ، وا 

 . ارني مف بني ىاشـ، فأنا خيار مف خيار " بني ىاشـ مف قريش، واخت

ويروي األخباريوف أف "فاطمة بنت سعد" قد تزوجت بعد وفاة "كالب" برجؿ مف "بني عذرة" فحمميا معو إلى        
موطف قبيمتو عمى مشارؼ الشاـ، فأخذت معيا ولدىا زيد، والذي لقب بقصي لبعده عف ديار أبيو، ولما بمغ قصي 

عاد إلى مكة، ثـ تزوج مف ابنة خميؿ الخزاعي، غير  -وليس عذريا-رؼ حقيقة نسبو، وأنو قرشي مبمغ الرجاؿ وع
فتقـو  -إرثا مف جده إسماعيؿ-أف الرجؿ لـ يمبث إال قميال حتى ىمؾ، وىنا يعمف قصي حقو في والية البيت الحراـ 



خوا تو مف بني عذرة مف جانب آخر، الحرب بيف خزاعة وحمفائيا مف جانب، وبيف قصي ومف ناصره مف كنانة وا 
ويكتب في نيايتيا لقصي نجاحا بعيد المدى في ىزيمة خزاعة ومف واالىا مف بكر، وفي أف يجمييا عف المدينة 

 . المقدسة، وفي أف يصبح سيد مكة دوف منازع

بما كاف وتذىب بعض المراجع إلى أف القيصر إنما قد أعاف قصيا عمى خزاعة، فإذا كاف ذلؾ كذلؾ، فر        
ىي التي قامت بيذا الدور،  -التي تربى فييا قصي-الغساسنة ىـ وسيمة قيصر إلى ذلؾ، وربما كانت قبيمة عذرة 

بخاصة وأنيا مف القبائؿ المتنصرة، التي كانت تعيش عمى مقربة مف النفوذ الروماني في الشاـ، والذي ربما كاف 
واب، أف تكوف المساعدة الرومية لقصي عف طريؽ واحد مف يمتد إلييا كذلؾ، وىنا فمعؿ أقرب الفروض إلى الص

حكاـ الواليات الجنوبية، ولعميا "بصرى" في شكؿ مساعدة مالية، أو بإيعاز إلى إحدى القبائؿ الظاعنة حوؿ الحدود 
ذا كاف صحيًحا ما ذىبت إليو المراجع العربية، مف أف إخوة قصي مف عذرة قد  الفمسطينية، بمساعدة قصي، وا 

 فإف قبيمة عذرة ىي التي قامت بيذا الدور. ،دوه في القضاء عمى خزاعةساع

وأيا ما كاف األمر، فمقد نجح قصي في القضاء عمى نفوذ خزاعة ومف واالىا مف بكر، وفي أف يجمييـ عف       
نانة التي مكة، وفي أف يصبح ىو سيد المدينة المقدسة، وصاحب والية البيت الحراـ، وأف يفرض نفوذه عمى بطوف ك

كانت تمي بعض مناسؾ الحج، وأف ينزؿ قريًشا مكة، وكاف بعًضا مف بطونيا مقيما في الشعاب ورءوس الجباؿ، ثـ 
يقسميا أرباعا بينيـ، ومف ثـ فقد سمي "مجمعا"، وىكذا تزعـ قصي قومو فممكوه عمييـ، فكاف أوؿ ولد كعب بف لؤي 

 . جابة والسقاية والرفادة والندوة والمواء، فحاز شرؼ قريش كموأصاب ممًكا وأطاع لو بو قومو، وكانت إليو الح

ولعؿ ىذه األحداث ىي التي كانت سبًبا في أف يذىب بعض المستشرقيف الذيف اعتادوا الشؾ في كؿ رواية         
ية عربية أو إسالمية، إلى أف قصيا إنما ىو شخصية خيالية، ابتدعيا خياؿ اإلسالمييف عمى زعـ، وشخصية حرب

جاءت مف الشماؿ مف السيوؿ المحيطة بسورية عمى زعـ آخر، ويبمغ الخياؿ أشده بيؤالء المؤرخيف األوربييف حيف 
تمؾ القبيمة التي نجحت في أف تحكـ مكة وأف تنقميا مف مرحمة البداوة إلى زعامة شبو -يزعموف أف قريًشا نفسيا 

سي واالقتصادي والديني ما يكفؿ ليا ىذا التقدـ، وما يدؿ عمى الجزيرة العربية، وأف تنشئ لنفسيا مف التنظيـ السيا
ال يمكف أف تكوف مف ىذه القبائؿ المتبدية في تيامة والحجاز، ومف ثـ فال بد  -معرفة كبيرة بشئوف الحكـ واالستقرار

لذيف قضى قد قدمت مف الشماؿ، أو مف ودياف العراؽ، وربما كانت مف بقايا األنباط ا -فيما يزعموف-أف تكوف 
الروماف عمى دولتيـ في أوائؿ القرف الثاني الميالدي، خاصة وأف قريًشا قد برعت في التجارة التي برع األنباط فييا 

 . مف قبؿ، كما أف لغتيا التي سادت بالد العرب، إنما ىي لغة شمالية أكثر منيا جنوبية



كبير، وذلؾ ألسباب منيا "أواًل" أف قصيا إنما ىو وال ريب في أف ىذا الزعـ قد جانبو الصواب إلى حد         
شخصية حقيقية قد عاشت في فترة ال تبعد كثيًرا عف اإلسالـ، ومف ثـ فال يمكف القوؿ أف الخياؿ قد اختمط بالتاريخ 

القوؿ، فيما يدور حوليا مف أحداث، ومنيا "ثانًيا" أف القرشييف أنفسيـ قد سبقوا ىؤالء المتشككيف مف المستشرقيف إلى 
بأنيـ إنما يرتبطوف باألنباط بصالت القربي حتى أف "ابف عباس" قد أعمف منذ ما يقرب مف أربعة عشر قرًنا "نحف 

نما جاء التطور مف العربية  معاشر قريش مف النبط"، فضال عف أف لغة الحجاز لـ تتطور مف اليمنية مباشرة، وا 
إلى القرشية، ومف ثـ فإف القرابة بيف األنباط والقرشييف أمر معروؼ، القديمة إلى اآلشورية إلى اآلرامية إلى النبطية 

وما أتى المستشرقوف بجديد فييا، األمر الذي سنشير إليو عند الحديث عف األنباط، ومنيا "ثالثًا" أف ىناؾ في 
وىب مسكنو،  المراجع العربية ما يشير إلى أف قريًشا عندما طردت خزاعة مف مكة، فإف بعًضا مف رجاؿ خزاعة قد

ومنيـ مف باعو، ومنيـ مف أسكنو، مما يدؿ عمى أف مكة إنما كانت عشية تسمـ قصي زماـ السمطة فييا مأىولة 
بسكانيا مف الخزاعييف، فما فعؿ قصي إال أف أحؿ قريًشا مكاف خزاعة، بعد أف كاف بعض منيا يسكف الشعاب 

أف القرآف الكريـ إنما يسمي مكة "أـ القرى"، حيث يقوؿ ويؤيد ىذه الحقيقة  -كما أشرنا مف قبؿ-ورءوس الجباؿ 
، ويقوؿ: }َوَما َكاَف َربَُّؾ ُمْيِمَؾ اْلُقَرى َـّ اْلُقَرى َوَمْف َحْوَلَيا{سبحانو وتعالى: }َوَكَذِلَؾ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ ُقْرآًنا َعَرِبيِّا ِلتُْنِذَر أُ 

َيا َرُسواًل{َحتَّى  أف ذلؾ إنما يعني أف مكة كانت عاصمة المنطقة وقت ذاؾ، وأف أىؿ المنطقة  ، وبدىيَيْبَعَث ِفي ُأمّْ
إنما كانوا يعرفوف ىذه التسمية التي أطمقيا القرآف الكريـ عمى مكة، كما أف مكة ىذه لف توجد بيف عشية وضحاىا، 

ة الشريفة، وىي فترة ال أو أف العمراف يتطور فييا إلى أف تصبح عاصمة لمحجاز، فيما بيف عيد قصي والبعثة النبوي
 . تزيد كثيًرا عف قرف ونصؼ قرف مف الزماف

عف أنيا قريبة مف  ومنيا "رابًعا" أف مكة إنما تقع عمى طريؽ القوافؿ بيف جنوب بالد العرب وشماليا، فضالً        
ز، دوف أف تتصؿ البحر األحمر، ومف ثـ فمف غير المقبوؿ أف نتصور مكة، وليا مثؿ ىذا الموقع الجغرافي الممتا

بالعالـ الخارجي، وتأخذ عنو بأسباب الحضارة، وقد فعمت مكة ذلؾ منذ أياـ خزاعة عمى األقؿ، عمى أف ما أقرتو 
 . مكة في عيد قصي مف نوع الحكـ، إنما ىو في جوىره تنظيـ قبمي موجود في تشكيؿ القبيمة العربية

، وأعني بو دار الندوة، وما بقي حتى أياـ األموييف والعباسييف وأخيًرا منيا "خامًسا" فإف ىناؾ مف آثار قصي       
ـ" قد اشترى دار الندوة مف صاحبيا 1?=-8==/ىػ1=-8;مف بعدىـ، ويحدثنا التاريخ أف معاوية بف أبي سفياف "

دخال يا في بمائة ألؼ درىـ، وجعميا دارا لإلمارة في مكة، وأف الخميفة العباسي المعتضد باهلل قد أمر بيدميا وا 
 . المسجد الحراـ



وأيا ما كاف األمر، فإف قصيا إنما ىو أوؿ رئيس مف رؤساء مكة يمكننا الحديث عنو، دوف أف يخالجنا ريب        
فيما نقوؿ، فالرجؿ قد خمد ذكراه في التاريخ بأعمالو العظيمة في مكة، رغـ ريب المرتابيف، والرجؿ قد أوجد مف 

اهلل الحراـ، ما بقي بعده مئات السنيف، والرجؿ ىو الذي جعؿ البمد الحراـ خالصا النظـ في تنظيـ الحج إلى بيت 
 . ألىمو مف بني كنانة مف ولد إسماعيؿ، عميو السالـ، بعد أف أبعد عنو المغتصبيف مف خزاعة

مكة،  وقد قاـ قصي بعدة إصالحات في مكة، فبعد أف جمع القرشييف المبعثريف في نواحي متعددة إلى وادي       
جعؿ لكؿ بطف حيا خاًصا بو عمى مقربة مف الكعبة، حتى تكوف منازؿ القوـ بجوار البيت الحراـ، فيتعيدونو 
بالصيانة، ويدفعوف عنو الخطر، ومف ثـ فإنو لـ يترؾ بيف الكعبة والبيوت التي بنتيا بطوف قريش، إال بمقدار ما 

ف كاف أىـ أعمالو إنما ىو إن كؿ  -تحت رياستو-شاؤه "دار الندوة"، حيث كاف يدار فييا يسمح لمناس بالطواؼ، وا 
أو تجارة أو مشورة أو نكاح، فما كاف لرجؿ وال المرأة أف يتزوج إال فييا، وما كاف  أمر قريش وما أرادوه مف حرب

موف لفتاة مف قريش أف ال تدرع إال فييا، ومف ثـ فقد كاف عمى صاحب الدار أف يشؽ درعيا بيده، وكاف القوـ يفع
وأما  -ذكورا كانوا أـ إناثا-ذلؾ ببناتيـ إذا بمغف الحمـ، وربما كاف الغرض مف ذلؾ التعريؼ بالبالغيف مف قريش 

أعضاء دار الندوة ىذه، فكانوا جميع ولد قصي، وبعضا مف غيرىـ، عمى شريطة أف يكوف الواحد منيـ قد بمغ 
ذا كانت دار الندوة بمثابة دار مشورة ودار حكومة في آف األربعيف مف عمره، أو كاف مف ذوي القدرات الخاصة، وىك

ويتكونوف مف رؤساء  -الذيف كانوا يشبيوف إلى حد ما أعضاء مجمس الشيوخ اآلثيني-واحد، يديرىا المأل مف القـو 
 . العشائر وأصحاب الرأي والحكمة فييـ، لمنظر فيما يعترض القـو مف صعاب

ارة البيت الحراـ، الذي يزعـ البعض أنو أعاد بناءه، ومف ثـ فيو أوؿ مف جدد وكاف قصي شديد العناية بعم       
بناء الكعبة مف قريش، ثـ سقفيا بخشب الدوـ وجريد النخؿ، كما كاف أوؿ مف أظير الحجر األسود بعد أف دفنتو 

ـ =1=بة في عاـ "إياد" في جباؿ مكة، ثـ أوكؿ أمره مف بعده إلى جماعة مف قريش، حتى أعاد القوـ بناء الكع
ؽ. ـ" فوضعوه في ركف البيت بإزاء باب الكعبة في آخر الركف الشرقي، ويحدثنا التاريخ أف القوـ كادوا يقتتموف >:"

محمد َصمَّى المَُّو َعَمْيِو -عمى مف يحوز شرؼ إعادة الحجر األسود إلى مكانو، لوال حكمة سيد األوليف واآلخريف 
ؾ بأف وضع الحجر في ثوب، ثـ أمر بأف تأخذ كؿ قبيمة بناحية مف الثوب، ثـ رفعوه جميًعا، وذل -َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ 

 .;فمما بمغوا موضعو، وضعو بيده الشريفة، ثـ بنى عميو

مف أىـ الوظائؼ في  -وىي خدمة البيت الحراـ-ولعؿ مف أىـ أعماؿ قصي أنو جعؿ وظيفة "سدانة الكعبة"        
سبة إلى وظيفة "السقاية"، بخاصة في بمد شحت مياىو في وقت كاف يستقبؿ فيو أكثر مما عيده، واألمر كذلؾ بالن



يطيؽ مف الحجيج، ومف ثـ فقد كاف عمى صاحب السقاية توفير المياه لزوار بيت اهلل الحراـ، حتى ييسر ليـ ميمة 
ئًرا سماىا "العجوؿ"، وكانت الحج، ويجعؿ اإلقباؿ عميو كبيرا، ومف ثـ يذىب األخباريوف إلى أف قصيا قد حفر ب

مف  -وىي خرج تدفعو قريش مف أمواليا إلى قصي ليصنع منو طعاًما لمحجاج ممف لـ يكونوا عمى ميسرة-"الرفادة" 
الوظائؼ اليامة التي ظيرت في مكة عمى أياـ قصي، وتروي المصادر العربية أف قصيا قاؿ لقومو: "إنكـ جيراف اهلل 

، وأ ف الحاج ضيؼ اهلل وزوار بيتو، وىـ أحؽ الضيؼ بالكرامة، فاجعموا ليـ طعاًما وشرابا أياـ وأىؿ بيتو وأىؿ الحـر
الحج حتى يصدروا عنكـ"، ففعموا فكانوا يخرجوف مف أمواليـ فيصنع بو الطعاـ أياـ "منى"، فجرى االمر عمى ذلؾ 

ش في الحروب، ويسند لمف بيده المواء، في الجاىمية واإلسالـ، وأخيًرا كاف مف أعماؿ قصي "المواء" وىو رياسة الجي
َصَمَواُت اهلِل َوَسالُمُو -يسممونو إليو عند قياـ الحرب، وتجمع المصادر اإلسالمية عمى أف موالنا وسيدنا رسوؿ اهلل 

 . قد ألغى ىذه المناصب جميًعا يوـ فتح مكة، إال سقاية الحاج وسدانة الكعبة -َعَمْيوِ 

أف قصيا إنما ظؿ يمسؾ بيذه الوظائؼ جميًعا حتى وفاتو، كما ظؿ كذلؾ الرجؿ ويجمع المؤرخوف عمى        
الوقور المطاع في قومو، ال يخالؼ، وال يرد عميو شيء أقره، ولعمو في جمعو لرياسة دار الندوة وعقده المواء وجمعو 

ولعؿ ىذا ، ، إف جاز ىذا التعبيرة والماليةالرفادة، يقابؿ في اصطالحاتنا الحديثة، رياسة السمطات التشريعية والحربي
ىو الذي دفع "األب ىنري المانس" إلى القوؿ بأف مكة إنما كانت جميورية بالمعنى الكامؿ لمجميورية، وقد يكوف 
لشخصية "قصي" الفذة تأثير في ذلؾ، إال أف تنظيمات قريش لـ تكف في واقع األمر، إال تنظيما قبميا في جوىره، 

ف بدا في ظاىره تنظي ما جميوريا، ألف الزعيـ لـ يكف يحمؿ لقًبا معينا، فضال عف أف ىناؾ مف األدلة ما يشير إلى وا 
أف العشيرة إنما كانت تتمتع بحرية كاممة، وال تخضع لسمطاف غيرىا في كثير مف األحاييف، بؿ إف كثيًرا مف األفراد 

اركة بني زىرة لقريش في موقعة بدر، رغـ إنما كانوا يخرجوف عمى رأي العشيرة نفسيا، ومف النوع األوؿ عدـ مش
موافقتيا عمى القتاؿ وخروجيا إليو، بؿ إف بني عدي لـ يخرجوا لمقتاؿ أصال، ومف النوع الثاني خروج أبي ليب عمى 
رأي بني ىاشـ، وانضمامو إلى بقية بطوف قريش في مقاطعتيا لبني ىاشـ، وبقاء العباس عمى عالقاتو الودية ببطوف 

تضامنو مع بني ىاشـ، ىذا إلى أف العشيرة إنما كانت تخرج أحياًنا عمى مجمس القبيمة، ومثاؿ ذلؾ قريش، رغـ 
 . ومواجية قريش -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ -اجتماع بني ىاشـ والمطمب عمى حماية المصطفى 

حدد لمكة نظاما مف نظـ الحكـ التي يعرفيا أنو مف العسير أف ن -يرحمو اهلل-ويرى الدكتور طو حسيف        
الناس، فمـ يكف ممؾ، ولـ تكف جميورية أرستقراطية بالمعنى المألوؼ ليذ العبارة، ولـ تكف جميورية ديمقراطية 
نما كانت قبيمة عربية احتفظت  بالمعنى المألوؼ ليذه العبارة أيًضا، ولـ يكف ليا طاغية يدير أمورىا عمى رغميا، وا 



ف خصاص القبائؿ البادية، فيي منقسمة إلى أحياء وبطوف وفصائؿ، والتنافس بيف ىذه جميًعا قد يشتد حينا بكثير م
ويميف آخر، ولكنو ال يصؿ إلى الخصومات الدامية، كما ىو الحاؿ في البادية وأمور الحكـ، تجري كما تجري في 

يا لـ يكف ليا سيد أو شيخ يرجع إليو فيما البادية، وكؿ ما وصمت إليو قريش مف التطور في شؤوف الحكـ ىو أن
نما كاف ليا سادة أو  . شيوخ يمتئـ منيـ مجمس في المسجد الحراـ، أو في دار الندوة يشكؿ مف األمر، وا 

إنما ىي مف نسؿ  -كما يرجح المؤرخوف اإلسالميوف-ولعؿ مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف قريًشا ىذه        
مالؾ بف النضر بف كنانة" مف ولد إسماعيؿ عميو السالـ، وأف اسـ قريش لـ يعرؼ إال منذ  رجؿ واحد، ىو "فير بف

 . أياـ "فير"، ومف ثـ فقريش ىـ "فير" ومف تحدر مف صمبو مف سكاف مكة وظواىرىا

أياـ  يرجع إلى-كما أشرنا مف قبؿ -وأما أقدـ ذكر لقريش في النصوص العربية الجنوبية القديمة، فربما كاف        
الممؾ الحضرمي "العزيمط"، والذي حكـ في القرف األوؿ قبؿ الميالد عمى رأي، وفي القرف الثالث الميالدي عمى رأي 
آخر، فيناؾ ما يشير إلى أف عشر نساء قرشيات رافقف الممؾ "العزيمط" إلى حصف "أنو"، فإذا كاف النص يعني حقِّا 

 . ا ألوؿ مرة عمى اسـ قريش في وثيقة مدونة مف عصر ىذا الممؾبقريش، قريش صاحبة مكة، فإننا نكوف قد وقفن

ورغـ أف عبد الدار كاف  -عبد الدار وعبد مناؼ وعبد العزى-وأيا ما كاف األمر، فمقد أنجب قصي ثالثة أبناء       
وض عبد أكبر إخوتو، إال أف عبد مناؼ كاف أكثر شيرة، وأرفع شأنا، وأعظـ ميابة، ومف ثـ فقد رأى قصي أف يع

الدار عما فقده مف مقومات الزعامة، فأسند إليو كثيًرا مف الوظائؼ ليقاوـ شخصية أخيو القوية، وتمضي األياـ ويرث 
األبناء اآلباء، ويقوـ النزاع بينيـ، حتى ينتيي آخر األمر، بأف يتولى عبد مناؼ السقاية والرفادة، وأف تكوف الحجابة 

 دار الندوة لبني عبد الدار."مفاتيح الكعبة" والمواء ورياسة 

ويتولى ىاشـ السقاية والرفادة بعد أبيو عبد مناؼ، ويروي المؤرخوف أنو كاف غياث قومو في عاـ المجاعة،        
فرحؿ إلى فمسطيف حيث اشترى كميات مف الدقيؽ وقدـ بيا إلى مكة، فبذؿ طعامو لكؿ نازؿ بالبمد المقدس أو وارد 

لؾ اليوـ ليشمو الثريد ودعوة الجياع إلى قصاعو، بدال مف اسمو األصمي عمرو، ومما عميو، وسمي بالياشـ مف ذ
يروى عنو كذلؾ أنو أوؿ مف سف الرحمتيف لقريش، رحمة الشتاء والصيؼ، وحقيقة ذلؾ فيما يخمص لنا مف سوابؽ 

 . الرحالت أنو كاف يحمي تمؾ الرحالت وينظميا، فنسب إليو أنو أوؿ مف سنيا



باإلضافة إلى أف الرجؿ العظيـ قد عقد بنفسو مع اإلمبراطورية الرومانية، ومع أمير غساف، معاىدة ىذا        
حسف جوار ومودة، وحصؿ مف اإلمبراطور الروماني عمى اإلذف لقريش بأف تجوب الشاـ في أمف وطمأنينة، كما 

 . عقد نوفؿ والمطمب حمقا مع فارس، ومعاىدة تجارية مع الحميرييف في اليمف

ويذىب األخباريوف إلى أف ىاشما وعبد شمس توأماف، وأف أحدىما ولد قبؿ اآلخر وأصبع لو ممتصقة بجبية        
صاحبو، فنحيت فساؿ الدـ، فقيؿ يكوف بينيما دـ، ومف ثـ فإنيـ يروف أف أمية بف عبد شمس قد حسد ىاشما عمى 

طعامو، فتكمؼ أف يصنع مثمو، ولكنو قد عجز، ومف ث ـ فقد شمت بو ناس مف قريش، وتنافر ىو وىاشـ، رياستو وا 
 . وانتيى األمر بجالء أمية عف مكة عشر سنيف، فكاف ذلؾ أوؿ خالؼ بيف بني ىاشـ وبني أمية

ف لـ يكف أغناىا، وىكذا تولى السقاية والرفادة          وورث عبد المطمب زعامة أبيو ىاشـ، فأصبح سيد قريش، وا 
مناس، وأقاـ لقومو ما كاف آباؤه يقيموف قبمو لقوميـ مف أمرىـ، وشرؼ في قومو شرًفا لـ بعد عمو المطمب، فأقاميا ل

يبمغو أحد مف آبائو، وأحبو قومو، وعظـ خطره فييـ، وفي الواقع فإف عبد المطمب لـ يكف عظيًما عند قريش فحسب، 
نما كاف عظيًما كذلؾ في جميع أنحاء شبو الجزيرة العربية، ومف ثـ فإف الم ؤرخيف يروف أنو قد ذىب إلى اليمف وا 

في طرد  -نجح بمساعدة الفرس-مينًئا بالممؾ، عندما تولى "معديكرب" سيؼ بف ذي يزف" عرش اليمف، بعد أف 
األحباش مف اليمف، مما يدؿ عمى أف الرجؿ كاف ذا مكانة عند مموؾ العرب، تعطيو الحؽ في االتصاؿ بيـ، ثـ 

وقت نفسو عمى مكانتو عند قريش، حتى أنو كاف رئيًسا لوفدىا في ىذه الميمات تينئتيـ بعروشيـ، كما يدؿ في ال
العظيمة، والتي ربما كاف مف نتائجيا أف يأخذ إيالفا لقومو مف مموؾ اليمف، ومف ثـ فقد أصبحت قريش تنظـ عيرا 

 . إلى اليمف في كؿ عاـ

كثير مف المتاعب في توفير المياه لمحجيج عندما ىذا وتذىب المصادر العربية إلى أف عبد المطمب قد لقي ال       
، ربما منذ أياـ جرىـ، وزاد األمر صعوبة أف مكة كانت آف ذاؾ  تولى أمر السقاية والرفادة، وذلؾ بسبب دفف زمـز

في وقت كاف موسـ الحج قد بدت طالئعو،  -أو كادت-تمر بفترة قاسية ندرت فييا األمطار، وجفت مياه اآلبار 
وحيف يسأؿ عنيا ال يتمقى جوابا، غير أف الرؤية  أنو يؤمر بحفر طيبة، -فيما يرى النائـ-بد المطمب وىنا رأى ع

 " "، وحيف يسأؿ عبد المطمب عف "زمـز تتكرر أياما ثالثة، يؤمر فييا عبد المطمب بحفر "برة" ثـ "المضنونة" ثـ "زمـز
، تسقي الحجيج األعظـ، وىي بيف الفرث والدـ، عند نقرة يجيبو الياتؼ "تراث مف أبيؾ األعظـ، ال تنزؼ أبًدا وال تذـ

، غير أف قريًشا سرعاف ما تطالب بحقيا في  الغراب األعصـ عند قرية النمؿ"، وينجح عبد المطمب في حفر زمـز
ف انتيت األمور إلى جانب عبد المطمب ، عمى أساس أنيا بئر أبييـ إسماعيؿ، وا   . زمـز



بأريحة ال نستطيع أف  -جد النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ -يز عبد المطمب وعمي أي حاؿ، فمقد تم       
نسمييا إال "بالمطمبية"، أريحية فريدة في نوعيا، ال تدؿ إال عميو وال تصدر إال منو، وكانت كميا مزيجا مف األنفة 

، والرصانة واالستقالؿ، ومواجية الغيب عمى ثقة وصبر وأناة، وىناؾ طائفة مف أخباره ال تفتقد في واحدة منيا  والكـر
تمؾ المناقب المطمبية التي تعز عمى خياؿ المتخيؿ، ما لـ يكف وراءىا أصؿ تحكيو وترجع إليو، فعمى سبيؿ المثاؿ 

التي بمغ عددىا مائة عمى -يروي المؤرخوف في حادث فداء ولده عبد اهلل، أف القداح بعد أف خرجت عمى اإلبؿ 
فإذا بعبد المطمب يأمر بذبحيا، وحيف تنحر تترؾ في الفضاء ال يمنع مف لحميا  -رواية، وثالثمائة عمى رواية أخرى

 . إنس وال وحش وال طير، إال أف يكوف ذلؾ عبد المطمب وولده

ة فيو، قد استمرت، وذلؾ أمر ال غراب -الياشمي واألموي-وىناؾ ما يشير إلى أف المنافرات بيف البيتيف        
السبب الذي يرجع إليو ىذا الفارؽ بيف األسرتيف فقد يرى  عمى طرفي نقيض، وربما خفي -فيما نظف-فالبيتاف 

بعضيـ أنو يرجع إلى النسب المدخوؿ، وقد رمي األمويوف األوائؿ بشبيات كثيرة في عمود النسب، وعرض ليـ 
مف ىذه الشبيات قصة "ذكواف" الذي يقولوف أنو بذلؾ أناس مف ذوي قرباىـ في صدر اإلسالـ، وأشير ما اشتير 

مف آبائيـ، ويقوؿ النسابوف أنو عبد مستمحؽ عمى غير سنة العرب في الجاىمية، وعمى أي حاؿ، وأيا ما كاف سر 
ئاسة، أصحاب رئاسة، وكانت ليـ أخالؽ ر  -أسرة النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -ىذا الفارؽ البيف، فمقد كاف بنو ىاشـ 

عرفوا بالنبؿ والكـر واليمة والوفاء والعفة، وبرزت كؿ خميقة مف ىذه الخالئؽ في حادثة مأثورة مذكورة، فمـ تكف 
خالئقيـ ىذه مف مناقب األماديح التي يتبرع بيا الشعراء، أو مف الكممات التي ترسؿ إرساال عمى األلسنة وال يراد بيا 

 . معناىا

بيف األسرتيف شأًوا بعيًدا، فيما بيف عبد المطمب وحرب بف أمية، إذ كاف كالىما نمطا في ويبمغ ىذا التنافر         
ف رأى البعض أف المنافرة إنما  بابو، ويروي المؤرخوف أف حربا نافر عبد المطمب إلى نفيؿ جد عمر بف الخطاب، وا 

"أتنافر رجال ىو أطوؿ منؾ قامة،  كانت مع ىاشـ، وأف نفيال قد قضى فييا لعبد المطمب، وأنو خاطب حربا قائال:
 . وأعظـ منؾ ىامة، وأوسـ منؾ وسامة، وأقؿ منؾ المة، وأكثر منؾ ولدا، وأجزؿ منؾ صفدا، وأطوؿ منؾ مذودا"

وأما في اإلسالـ، فقد كاف بنو أمية حجر عثرة في سبيؿ الدعوة اإلسالمية وناصبوىا العداء الشديد، إال قميال         
إلى المدينة المنورة واشتباؾ  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ -اهلل لإلسالـ، وبعد ىجرة الرسوؿ منيـ ممف ىداىـ 

المسمميف مع مشركي قريش، كاف عتبة بف ربيعة بف عبد شمس قائد الجيش في غزوة بدر، وكاف أبو سفياف قائد 
لمجيش، بؿ إف أبا سفياف، حتى بعد إسالمو يوـ فتح مكة،  العير، وفي غزوتي أحد واألحزاب، كاف أبو سفياف قائدا



مف المؤلفة قموبيـ، فضال عف أنو ىو القائؿ بعد اضطراب المسمميف في غزوة حنيف  -وكذا ولده معاوية-فقد كاف 
 . الضغف عمى اإلسالـ ورسوؿ اإلسالـ واألزالـ في كنانتو "ال تنتيي ىزيمتيـ دوف البحر"، تعبيرا عما في نفسو مف

، كما حدث في عيده أخطر األحداث في          وعمى أي حاؿ، فمقد تـ في عيد عبد المطمب إعادة حفر زمـز
األمر الذي ناقشناه بالتفصيؿ في كتابنا "دراسات في -تاريخ مكة القريب مف اإلسالـ، وأعني بو حممة أبرىة الحبشي 

نما في تاريخ البشرية عمى أف أىـ األحداث مف عيده دوف منا -التاريخ القرآني" زع، ليس في تاريخ مكة فحسب، وا 
وبذا كتب لمرجؿ العظيـ أف  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ -جمعاء، إنما كاف مولد جدنا وموالنا وسيدنا رسوؿ اهلل 

 . يكوف جد المصطفى، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

 : مكانة مكة -3

أصبحت مكة منذ آؿ أمرىا إلى قريش عمى أياـ قصي مركًزا لمحياة الدينية في شبو الجزيرة العربية، تشد إليو         
، بسبب وجود الكعبة  الرحاؿ، وتشخص إليو األبصار، وفييا أكثر مف كؿ جية سواىا، كانت ترعى األشير الحـر

 . نت تعتبر وكأنيا عاصمة شبو الجزيرة العربيةالمشرفة ىناؾ، لذلؾ كمو، ولمركزىا الممتاز في تجارة العرب، كا

وبيت صنعاء وبيت  وفي الواقع أنو رغـ وجود "البيوت الحراـ" في بالد العرب، كبيت األقيصر وبيت ذي الخمصة
نجراف، وغيرىا مف البيوت الحراـ، فإف واحًدا منيا لـ يجتمع لو ما اجتمع لبيت مكة، ذلؾ ألف مكة إنما كانت ممتقى 
القوافؿ بيف الجنوب والشماؿ، وبيف الشرؽ والغرب، وكانت الزمة لمف يحمؿ تجارة اليمف إلى الشاـ، ولمف يعود مف 

ئ الجنوب، وكانت القبائؿ تموذ منيا بمثابة مطروقة تتردد عمييا، ولـ تكف فييا سيادة الشاـ بتجارة يحمميا إلى شواط
قاىرة عمى تمؾ القبائؿ في باديتيا أو في رحالتيا، فميست في مكة دولة كدولة التبابعة في اليمف، أو المناذرة في 

سمطاف الروـ أو الفرس أو األحباش، الحيرة، أو الغساسنة في الشاـ، وليس مف وراء أصحاب الرئاسة فييا سمطاف، ك
نما كانت مكة بمثابة عبادة وتجارة، وليست  وراء اإلمارات العربية المتفرقة عمى الشواطئ أو بيف بوادي الصحراء، وا 
ف لـ تكف كذلؾ مف أقدـ زمانيا، فقد صارت إلى  حوزة ممؾ يستبد بيا صاحب العرش فييا وال يبالي مف عداه وىي وا 

 . عيد جرىـ والعماليؽ، الذيف روى عنيـ الرواة أنيـ كانوا يعشروف كؿ ما دخميا مف تجارة ىذه الحالة بعد

لـ تنجح في سد الفراغ الذي تركتو  -ـ>9>بعد االحتالؿ الحبشي في عاـ -وزاد مف قيمة مكة أف اليمف         
 -عبر تيامة والحجاز-طريؽ البري البحرية الرومية، ربما لظروؼ جغرافية أكثر منيا سياسية، ومف ثـ فقد أصبح ال

أف يوجد مف يسد ىذا الفراغ ويقـو  -بعد زواؿ النشاط اليمني-أما التجارة، فكاف ال بد  ىو الطريؽ الوحيد المفتوح



، التي حظيت منذ منتصؼ 8بدور الوسيط المحايد بيف المتنازعيف، لنقؿ التجارة، وقد وجد ىذا الوسيط ممثال في مكة
" وقت القرف الخامس ال ميالدي بمكانة ممتازة بيف عرب الشماؿ، فضال عف طرفي الصراع الدولي "الفرس والرـو

زامف وساعد عمى ذلؾ رغبة الفريقيف المتنافسيف في وجود مثؿ ىذا الوسيط المحايد مف ناحية، وبعد مكة وصعوبة 
 . الوصوؿ إلييا ما ناحية أخرى

في أف يجعؿ مف المدينة المقدسة عقدة تتجمع فييا القوافؿ، التي تدر وىكذا كاف موقع مكة الجغرافي سبًبا          
مف العربية الجنوبية تريد الشاـ، أو القادمة مف الشاـ تريد اليمف، حتى إذا ما كاف القرف السادس الميالدي نجح 

مف بالشاـ مف القرشيوف في احتكار التجارة في بالد العرب، فضال عف السيطرة عمى طرؽ القوافؿ التي تربط الي
 . ناحية، وبالعراؽ مف ناحية أخرى

وقد بمغت شيرة القرشييف في التجارة وميارتيـ فييا، إلى أف يذىب البعض إلى القوؿ بأف "قريًشا" إنما سميت         
لى أف تذكر رحالتيـ التجارية في القرآف ا لكريـ، كذلؾ الحترافيا التجارة، ألف التقرش إنما ىو التجارة واالكتساب، وا 

حيث يقوؿ سبحانو وتعالى "إليالؼ قريش، إيالفيـ رحمة الشتاء والصيؼ، فميعبدوا رب ىذا البيت، الذي أطعميـ مف 
عمى حمايتيا جيش خاص دعوه "األحابيش" لعميـ مف العرب أو السوداف، فكانت مكة ،  جوع وآمنيـ مف خوؼ"

ن ما كانت ىناؾ طريقة لجمع الماؿ مف عدة أسر معروفة، أشبو ببنؾ كبير، فمـ تكف القوافؿ ممًكا لشخص واحد، وا 
كياشـ وأمية ومخزوـ ونوفؿ، وقد أدى ذلؾ إلى تضخـ أمواؿ قريش، حتى بمغت قوافميـ التجارية في عيد غزوة 

ىو سعيد بف العاص "أبو -ألؼ بعير، مضافا إلييا خمسوف ألؼ دينار منقولة بيف أثقاليـ، بؿ إف رجال واحًدا  :بدر
استطاع أف يسيـ في رأس ماليا بثالثيف ألؼ دينار، كما بمغت قوافميـ في بعض المرات ألفيف وخمسمائة  -أحيحة"

بعير، وىي نسبة ما قيمتيا المادية، إذا قيست بالثروات في عيدىا، ىذا وقد بمغ ثراء قريش إلى أنيا قد استطاعت 
-مرجؿ، إلى ألؼ درىـ، إال مف عفا عنيـ النبي في غزوة بدر أف تفتدي أسراىا مف المكييف بأربعة آالؼ درىـ ل

 . مف المعدميف -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

وعمى أي حاؿ، فإف ظروؼ مكة السياسية واالقتصادية والجغرافية قد جعمت منيا مدينة عربية لجميع         
تكوف لو استقرت عمى مشارؼ الشاـ، أو العرب، فمـ تكف كسروية أو قيصرية، وال تبعية أو نجاشية، كما عساىا أف 

عند تخـو الجنوب، وليذا تمت ليا الخصائص التي كانت الزمة لمف يقصدونيا، ويجدوف فييا مف يبادليـ ويبادلونو 
 . عمى حكـ المنفعة المشتركة، ال عمى حكـ القير واإلكراه



في بيئة تغمي بالغارات وطمب الثأر،  وقد عممت قريش عمى توفير األمف في منطقة مكة، وىو أمر ضروري        
حتى يكوف البيت الحراـ مالذا لمناس وأمًنا، وحتى يجد فييا مف تضيؽ بو الحياة، ويتعرض لطمب الثأر، األمف 
والحماية، ولعؿ ىذا ىو السبب في أف تسف قريش األشير الحـر في موسـ الحج، حتى يأمف الناس فيو عمى أنفسيـ 

حركة إصالح أخرى قامت بيا قريش، مؤداىا أال تقر بمكة ظمما، سواء أكاف مف أىميا أـ  وأمواليـ، ىذا فضال عف
مف سائر الناس، فعقدت مع قبائميا ومع القبائؿ األخرى المجاورة حمفا عرؼ "بحمؼ الفضوؿ"، يروي المؤرخوف أف 

و المطمب وبنو أسد وبنو زىرة قبائؿ مف قريش تداعت إلى حمؼ، فاجتمع في دار "عبد اهلل بف جدعاف" بنو ىاشـ وبن
ال كانوا معو حتى يأخذوا لو بحقو مف  وبنو تيـ، وتعاىدوا عمى أف ال يظمـ بمكة غريب وال قريب، وال حر وال عبد، وا 
أنفسيـ ومف غيرىـ، وعمدوا إلى ماء زمـز فجعموه في جفنة وبعثوا بو إلى البيت الحراـ، فغسمت بو أركانو وشربوه، 

-ييف وبني عبد شمس قد أبوا عمى أحد منيـ أف يدخؿ ىذا الحمؼ، وقد روي عف رسوؿ اهلل ومف عجب أف األمو 
أنو قاؿ: "لقد شيدت في دار عبد اهلل بف جدعاف حمفا ما أحب أف لي بو حمر النعـ،  -صمى اهلل وعمى آلو وسمـ

 . ولو أدعى بو في اإلسالـ ألجبت "

نما عممت عمى ت         وفير الماء والطعاـ لمحجيج في منطقة يشح فييا الماء ويقؿ ولـ تكتؼ قريش بذلؾ، وا 
الطعاـ، ومف ثـ فقد قامت بحفر اآلبار في منطقة مكة وأنشأت فييا أماكف لمسقاية، ثـ أوكمت سقاية الحاج إلى 

لى  عمال يراه القوـ في قمة مفاخرىـ -بجانب عمارة البيت وسدانتو-البطوف القوية منيا، وىكذا غدت سقاية الحاج  وا 
ـْ ِسَقاَيَة اْلَحاجّْ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َكَمْف آَمَف ِبالمَّ  ِو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر ىذا يشير القرآف الكريـ في قولو تعالى: }َأَجَعْمُت

 . َوَجاَىَد ِفي َسِبيِؿ المَِّو{ 

قريش إلى األغنياء مف رجاالتيا؛ ألف  وكاف أمر ضيافة الحجيج عمال ال يقؿ عف سقايتيـ، وقد أسندتيا        
قدوـ الحجاج مف أماكف بعيدة مف شبو الجزيرة العربية، يصعب معو حمؿ الزاد، ومف ثـ فقد كانت الرفادة تكمؼ 
أصحابيا الكثير مف أمواليـ، بجانب ما تقدمو قريش ليـ، إال أف ىذا األمر في الوقت نفسو قد أفاد قريًشا كثيًرا، إذ 

مة في نظر العرب، إنما عقد حمؼ وجوار، فضال عف أف الضيافة في ذاتيا مف أكبر ما يحمد الرجؿ كانت المؤاك
عميو، وىكذا كانت قريش بعمميا ىذا، وكأنيا تعقد حمفا مع كؿ القبائؿ العربية، تحمي بو تجارتيا، وتسبغ عمى 

 . رجاالتيا نوًعا مف التقدير واالحتراـ عف العرب، ال يتوفر لغيرىـ

، فكاف 9وخطت قريش خطوة أخرى في اجتذاب القبائؿ العربية، فنصبت أصناـ جميع القبائؿ عند الكعبة        
لكؿ قبيمة أوثانيا تأتي في الموسـ لزيارتيا وتقديـ القرابيف ليا، وىكذا أخذ عدد األصناـ يزداد عند الكعبة بمرور 



كبير ومنيا الصغير، ومنيا ما ىو عمى ىيئة اآلدمييف الزمف، حتى جاء وقت زاد عددىا عمى ثالثمائة، كاف منيا ال
ف كاف أكبرىا جميًعا إنما ىو "ىبؿ" الذي جعمو القـو عمى ىيئة إنساف  أو عمى ىيئة بعض الحيوانات أو النباتات، وا 

 مف عقيؽ أحمر.

صود بالقداسة، غير ويبدو أف األساس الذي قامت عميو مكانة الكعبة، أف البيت الحراـ بجممتو كاف ىو المق        
اشتمؿ عمى الوثف المعظـ تقدسو بعض القبائؿ، وتزدريو  منظور، إلى األوثاف واألصناـ التي اشتمؿ عمييا، وربما

قبائؿ أخرى، فال يغض ذلؾ مف مكانة البيت عند المعظميف والمزدريف، واختمفت الشعائر والدعاوى التي يدعييا كؿ 
فكانت  -كما يتوالىا سدنتو المقيموف إلى جواره والمتكمفوف بخدمتو-البيت  فريؽ لصنمو ووثنو، ولـ تختمؼ شعائر

أف يحكموا  -مف ثـ-قداسة البيت ىي القداسة التي ال خالؼ عمييا بيف أىؿ مكة وأىؿ البادية، وجاز عندىـ 
، ويعطوا البيت غاية حقو مف الرعاية والتقدير.  بالضاللة عمى أتباع صنـ معمـو

ا مف ىذا كمو، فقد كاف يتفؽ في موسـ الحج أف يجتمع حوؿ البيت أناس مف العرب، يأخذوف وانطالقً         
بأشتات متفرقة مف المجوسية والييودية والمسيحية وعبادات األمـ المختمفة، وال يجتمع منيا ديف واحد يؤمف بو 

ة بمفظيا وجممة معناىا، متعبداف عمى نحو واحد، وما مف كممة مف كممات الفرائض لـ تعرؼ بيف عرب الجاىم
 . كالصالة والصوـ والزكاة والطيارة، ومناطيا كميا أنيا حسنة عند رب البيت أو عند اهلل

وىكذا تمضي األياـ، وتزداد مكانة الكعبة عند العرب، حتى تصبح آخر األمر المفخرة القومية والحـر اإلليي        
يد الذي يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة، عالية الرأس، عندىـ، ثـ تغدو بعد حيف مف الدىر، الجوار الوح

غير مستكينة ألجنبي، كائنا مف كاف، ذلؾ ألنيـ كانوا يحسوف أنيـ مف رعايا الرـو في الشاـ، ومف رعايا الفرس في 
ونو جميًعا؛ ألنو الحيرة، وأتباع لمفرس أو األحباش في اليمف، ولكنيـ ىنا، في مكة، عند بيت اهلل في حـر اهلل يقدس

ليـ جميًعا يضميـ إليو كما يضـ أصناميـ وأوثانيـ وأربابيـ، يموذوف بو ويأووف إليو، فكميـ مف معبود أو عابد في 
حماية الكعبة بيت اهلل، وشعورىـ ىنا بأنيـ "عرب" لـ يماثمو شعور قط في أنحاء شبو الجزيرة العربية، وقد أوشؾ أف 

مو، عمى الرغـ مف سادتو وحكامو، فما كاف ىؤالء الحكاـ لينفسوا عمى الكعبة يشمؿ شعب اليمف وجميرة أقوا
 . مكانتيا، ويقيموا ليا نظيرا في أرضيـ، لو كاف شعب اليمف منصرفا عنيا غير معتز بيا كاعتزاز البادية والصحراء

إلى محاولة ىدميا، أو عمى  ولعؿ ىذه المكانة الفريدة لمكعبة ىي التي دفعت بأصحاب القوة في تمؾ األياـ        
األقؿ انضوائيا تحت لوائيـ، فعؿ ذلؾ "حساف بف عبد كالؿ" ولكف أمره انتيى بفشؿ ذريع، وبأف يصبح أسيرا في 
ـْ ِبِحَجارَ  ـْ َطْيًرا َأَباِبيَؿ، َتْرِميِي ٍة مكة سنوات ثالث، وفعؿ ذلؾ أبرىة الحبشي، ولكف اهلل سبحانو وتعالى: }َأْرَسَؿ َعَمْيِي



يٍؿ، فَ مِ  ـْ َكَعْصٍؼ َمْأُكوٍؿ{ْف ِسجّْ ، وقد ناقشنا ذلؾ كمو بالتفصيؿ :، وفي ىذا العصؼ المأكوؿ كاف أبرىة نفسوَجَعَمُي
 . في الجزء األوؿ مف كتابنا "دراسات في التاريخ القرآني"

غير المباشرة  وتمضي السنوف، ويغير الروماف بمرور الزمف مف سياستيـ نحو العرب، ويروف أف الوسائؿ        
ربما كانت أجدى في السيطرة عمى شبو الجزيرة العربية، ومف ثـ فقد كانوا مف وراء حممة أبرىة عمى مكة، وحيف 
تفشؿ ىذه، ويطرد األحباش مف اليمف، يعمموف عمى تمميؾ سيد مف العرب عمى مكة يديف بالوالء ليـ، ومف ثـ فقد 

ف باءت محاولتو ىذه بالفشؿ كذلؾارتضى قيصر أف يكوف "عثماف بف الحويرث" مم  . ًكا عمى مكة مف قبمو، وا 

وليس مف شؾ في أف ىذه المحاولة السياسية، إنما غرضيا غرض تمؾ المحاولة العسكرية، وأف المحاولتيف قد فشمتا، 
اولتيف حرما آمنا لمعرب وغير العرب، وبذلت قريش في المح-يعمميا إال ىو  كما أراد اهلل، ولحكمة ال-وبقيت مكة 

ف دفعت في الثانية ببعض  جيدا إلخفاؽ الواحدة تمو األخرى، وليس مف شؾ في أف األولى كانت أشد خطرا، وا 
رجاليا، يقضوف في سجوف القيصر فترة ال ندري مداىا عمى وجو التحقيؽ، ثـ سرعاف ما عادت األمور إلى سيرتيا 

 . األولى

إنما تثبت قياـ كعبة الحجاز عمى كره مف ذوي السمطاف،  -عسكريةالسياسية وال-وبدىي أف ىذه المحاوالت         
في الجنوب والشماؿ، وفي كؿ الحاالت استطاعت الكعبة أف تحتفظ بمكانتيا، عمى الرغـ مف خمو مكة مف العروش 

عمى  الغالبة عمى أنحاء الجزيرة بجميع أطرافيا، بؿ لقد استطاعت ذلؾ لخموىا مف تمؾ العروش، وقياـ األمر فييا
التعميـ دوف التخصيص، وعمى تمثيؿ جممة العرب بمأثوراتيـ ومعبوداتيـ، دوف أف يسخرىـ المسخروف، أو يستبد 

 . فييـ فريؽ يسخرىـ تسخير السادة لألتباع المكرىيف عمى الطاعة وبذؿ اإلتاوة

يروف ألنفسيـ ميزة ال يتطاوؿ وىكذا كاف المكيوف يشعروف بمكانة الكعبة عند العرب عامة، ومف ثـ فقد كانوا        
إلييا غيرىـ مف العرب، ألنيا تتصؿ بكرامة البيت الحراـ وحرمتو، فيـ أولياؤه، وىـ سدنتو والقائموف باألمر فيو، 
يسقوف الحجيج ويطعمونيـ، ويوفروف ليـ األمف والراحة، ومف ثـ فقد نشأ عندىـ ما يسمى بنظاـ "الحمس"، ويعنوف 

، والوطني المقيـ، والذي ينتمي إلى الكعبة والمقاـ، فيو امتياز ألبناء الوطف وأىؿ الحرمة بو ابف البمد، وابف ا لحـر
الحرمة ووالة البيت  ، ومف ثـ فقد نادوا بيف الناس، "نحف بنو إبراىيـ وأىؿ;ووالة البيت، وقطاف مكة وساكنييا

 . لعرب مثؿ ما تعرؼ لنا"وقاطنو مكة وساكنوىا، فميس ألحد مف العرب مثؿ حقنا، وال تعرؼ لو ا



وكانوا إذا بمغت الفتاة سف الزواج ألبسوىا ما يزينيا وخرجوا بيا سافرة إلى المطاؼ ثـ أعادوىا إلى بيتيا         
لتبقى حبيسة فيو ال تخرج إال إلى بيت مف تزوجيا، وىـ يريدوف بطوافيا ذلؾ عرضيا سافرة عمى أعيف الخاطبيف، 

ليأمنوا في جوار البيت نظرات الفاسقيف، ىذا وقد كاف الحمس يختنوف أوالدىـ ويغتسموف ولعميـ اختاروا المطاؼ، 
مف الجنابة، وقد تباعدوا في المناكح مف البنت وبنت البنت واألخت وبنت األخت، كما كانوا يتزوجوف بالصداؽ 

ذا ما تزوجت امرأة منيـ بغريب عنيـ، اشترطوا أف يكوف   . أبناؤىـ منيـوالشيود ويطمقوف ثالثا، وا 

         ، ىذا وقد جعؿ الحمس ألنفسيـ عالمة، وىي أال يعظـ األحمس شيًئا مف الحؿ، أي األرض التي وراء الحـر
 -ألنو خارج الحـر-كما يعظـ الحـر وقالوا: "إف فعمتـ ذلؾ استخفت العرب بحرمكـ"، ولذا فقد تركوا الوقوؼ بعرفة 

المشاعر والحج وديف إبراىيـ، ويروف لسائر العرب أف يقفوا عمييا، وأف يفيضوا  واإلفاضة منيا، مع إقرارىـ بأنيا مف
منيا، وأما ىـ فقد جعموا موقفيـ في طرؼ الحـر مف "نمرة" يقفوف بو عشية "عرفة"، ويظموف بو يوـ عرفة في اإلراؾ 

ا يقولوف: "نحف قطيف اهلل، مف نمرة، ويفيضوف منو إلى "المزدلفة"، فإذا عممت الشمس رءوس الجباؿ دفعوا، وكانو 
فأظيروا بذلؾ تعصبيـ لبقعة مف األرض وترفعوا أف يخرجوا عنيا، ولو كاف في خروجيـ إتماـ لمشاعر الحج، وبقي 

فأنزؿ اهلل عميو حيف أحكـ لو دينو، وشرع لو  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ -األمر كذلؾ حتى بعث اهلل محمدا
َـّ َأِفيُضوا ِمْف َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا المََّو ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيـ{  سنف حجو:  . }ُث

ىذا وقد بمغ مف تشدد الحمس أف الرجؿ منيـ إذا ما أحـر بالحج أو العمرة ال يدخؿ دارا أو حائطا، وقد       
وينادي بأىمو ليخرجوا لو ما أراد، وكاف بعض منيـ إذا تعرض لو الحاجة فال يدخؿ بيتو، بؿ ينقب نقبا في ظيره 

أرادوا بعض أطعمتيـ وأمتعتيـ تسوروا مف ظير بيوتيـ وأدبارىا حتى يظيروا عمى السطح، ثـ ينزلوف في حجراتيـ، 
 . ويحرموف عمى أنفسيـ أف يمروا تحت عتبة الباب

والزبد ولبس الوبر، كما كانوا ال يدخموف بيتًا مف وكانوا بعد اإلحراـ يحرموف عمى أنفسيـ السمف والمبف         
إال في بيوت األدـ، فيـ إذف يحرموف عمى أنفسيـ أشياء لـ تكف العرب تحرميا،  -إف استظموا-الشعر، وال يستظموف 

، كما فرضوا  -وىي عالمة الشرؼ والرياسة -كما أنيـ اختصوا أنفسيـ بالقباب الحمر تضرب ليـ في األشير الحـر
، إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، وال يطوفوف بالبيت إذا عمى  العرب أال يأكموا مف طعاـ جاءوا بو مف الحؿ إلى الحـر

قدموا أوؿ طوافيـ إال في ثيات الحمس، فإف لـ يجدوا طافوا بالبيت عراة، فإف تكـر منيـ متكـر مف رجؿ وامرأة، ولـ 
ؿ، ألقاىا إذا فرغ مف طوافو ثـ لـ ينتفع بيا، ولـ يمسيا ىو يجد ثياب الحمس فطاؼ في ثيابو التي جاء بيا مف الح

وال أحد غيره أبًدا، وكانت العرب تسمى تمؾ الثياب "المقي"، وبقي األمر كذلؾ حتى أنزؿ اهلل سبحانو وتعالى قولو: 



ـْ ِعْنَد ُكؿّْ َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا وال ُتْسِرفُ  ـَ ُخُذوا ِزيَنَتُك ـَ ِزيَنَة المَِّو الَِّتي }َيا َبِني آَد وا ِإنَُّو ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف، ُقْؿ َمْف َحرَّ
ْزِؽ،ْ ُقْؿ ِىَي ِلمَِّذيَف آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوـَ  ُؿ  َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَّْباِت ِمَف الرّْ اآْلياِت ِلَقْوـٍ اْلِقَياَمِة َكَذِلَؾ ُنَفصّْ

باإلسالـ حيف بعث اهلل بو  -وما كانت قريش ابتدعت منو عمى الناس-، فوضع اهلل تعالى أمر الحمس َيْعَمُموفَ {
 . -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -رسولو 

وكاف مف مناسؾ الحمس أف يطوؼ الحجاج في صفوؼ وىـ يعجوف باألناشيد ويصفروف وكأنيـ يتعبدوف،        
لى ىذا يشير ا ـْ ِعْنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة َفُذوُقوا اْلَعذَ وا  ـْ لقرآف الكريـ في قولو تعالى: }َوَما َكاَف َصالُتُي اَب ِبَما ُكْنُت

، ىذا وقد كاف الحمس كذلؾ يدخموف الكعبة البسي أحذيتيـ، حتى سف ليـ "الوليد بف المغيرة" خمعيا، َتْكُفُروف{
ئيـ ال يدنيف مف الكعبة وال يتمسحف بأصناميا، بؿ يقفف بعيًدا عنيا، وكاف الطائؼ منيـ وكانت الحوائض مف نسا

يبدأ بإساؼ فيستممو، ثـ يستمـ الركف األسود، ثـ يجعؿ الكعبة عمى يمينو فيطوؼ بيا، فإذا ختـ طوافو سبعا استمـ 
 . الركف ثـ استمـ نائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


