
 

المحاضرة الثالثة:  

 السيرة النبوية المرحلة األولى

 الحالة االجتماعية والخلقية 

 

وال تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها أهل الجزيرة بصفة عامة وأهل مكة بصفة 
وهو ابن مكة   -ة، أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أبي طالب الهاشمّي القرشيّ خاص

العربية واألخالق الجاهلية أمام النجاشّي، وقد جاء فيه:للحياة  -األصيل  
: )أيها الملك .. كنا قوما أهل جاهلية، نعبد األصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع 

 األرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف .

بن شعبة  مع  مما يصور حال العرب قبل بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم محاورة  المغيرة
 ملك الفرس عندما قال: أيها الملك ....

فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حاال منا. وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا 
نأكل الخنافس والجعالن والعقارب والحيات، ونرى ذلك طعامنا. وأما المنازل فإنما هي ظهر  

إلبل، وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، وأن األرض، وال نلبس إال ما غزلنا من أوبار ا
يبغي بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنت هـ وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، 

 وكانت حالتنا قبل اليوم على ما ذكرت لك 
هذا وضع الطعام واللباس والمأوى والنكاح في المجتمع الجاهلي ووضع الحكم كذلك، حيث 

هم على بعض ويأكل القوي الضعيفيبغي بعض  
 وأحيانا على بكر أخينا ... إذا ما لم نجد إال أخانا



والعصبية الجاهلية لها الحكم الفصل والتي مثلها ومثلهم المشهور: انصر أخاك ظالما أو  
 مظلوما. 

 والخضوع ألعراف القبيلة وتقاليدها سواء أكانت حسنة أم قبيحة
. غويت وإن ترشد غزية أرشدوما إنا إال من غزية إن غوت ..  

وما رواه أبو داود عن عائشة رضي هللا عنها في موضوع النكاح والزنا يضيء جانبا آخر: 
ن عروة بن الزبير أن عائشة رضي هللا عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية على أربعة فع

 أنحاء:

فيصدقها ثم ينكحها.فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته   

ونكاح آخر أن يقول الرجل المرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فالن فاستبضعي منه، 
ويعتزلها زوجها ال يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا 

لنكاح تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا ا
 يسمى نكاح االستبضاع.

ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت 
ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا 

فتسمي من عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فالن 
 أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها.

ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ال تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. كن 
ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها  

ن فالتاطه ودعي ابنه ال يمتنع من جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرو
هدم نكاح أهل الجاهلية كله إال نكاح  -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك، فلما بعث هللا محمدا 

 اإلسالم اليوم(



هذا وضع الطعام واللباس والمأوى والنكاح في المجتمع الجاهلي ووضع الحكم كذلك، حيث 
 يبغي بعضهم على بعض ويأكل القوي الضعيف

لى بكر أخينا ... إذا ما لم نجد إال أخاناوأحيانا ع  

والعصبية الجاهلية لها الحكم الفصل والتي مثلها ومثلهم المشهور: انصر أخاك ظالما أو  
 مظلوما. 

 والخضوع ألعراف القبيلة وتقاليدها سواء أكانت حسنة أم قبيحة

 الحالة االقتصادية:

والشام، وبعض الواحات   وخاصة في اليمنأما الزراعة فكانت قائمة في أطراف الجزيرة العربية 
 المنتشرة في الجزيرة العربية.

لكن الغالب على البادية رعي اإلبل والغنم وقصد مواقع الكأل والتنقل النتجاعه حيث ال يعرفون  
ستقرار إال في مضارب خيامهم، بينما كان أهل المدن الكبرى يعملون أحيانا في الزراعة.اال  

ا أبعد األمم عنها، وكانوا يأنفون منها، ويتركون العمل فيها لألعجام  وأما الصناعات فكانو 
والموالي، ويكفي أن نعلم أنهم عندما أرادوا بنيان الكعبة، وهي أقدس شيء عندهم استعانوا 

.برجل قبطي نجار كان مقيما في مكة كما يذكر ابن إسحاق  

ما ذكر القرآن الكريم: }إليالف لكن التجارة كان لها النصيب األوفى وخاصة في مكة وقريش ك
قريش * إيالفهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع 

(.3وآمنهم من خوف{ )  

غير أن هذه التجارة غير آمنة، وهي تتعرض للسلب والنهب في أي وقت، وقد تقع الحروب 
ن تي قامت ألن عروة الرحال من هواز العنيفة من أجل ذلك، وما حرب الفجار عنا ببعيد، وال

كنانة، وقتل عروة الرحال على يدي البراض بن  أجار تجارة للنعمان بن المنذر على بني



(، وقد أدت هذه التجارة إلى تكوين طبقة من األثرياء 1قيس، وهاجت الحرب بين القبيلتين )
 والمترفين مقابل طبقة من الفقراء والمعدمين المنبوذين.

على ذلك مما يعرضه القرآن من صورة المأل المكذبين بالدين المترفين مقابل ما وال أدل 
وتهم الضروري وال يعانيه الفقراء والمعذبون الذين تمثلوا بالمساكين والذين ال يجدون ق

كسوتهم التي تقيهم حر الصيف وقر الشتاء. بل أوقف المأل من قريش سماعهم للدعوة على 
( -صلى هللا عليه وسلم  -الي والفقراء من مجلسهم مع رسول هللا ضوء إبعاد العبيد والمو 

(2.)  

 الحالة الخلقية:

)ال ينكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها 
الوجدان، ولكن كانت فيهم من األخالق الفاضلة المحمودة ما يروع اإلنسان ويفضي به إلى 

والعجب، فمن تلك األخالق:الدهشة   

( الكرم، وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به، وقد استنفذوا فيه نصف أشعارهم بين 1)
ممتدح به ومثن على غيره. كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع، وليس عنده من 

إليها ويذبحها لضيفه، أسرته، فتأخذه هزة الكرم، فيقوم  المال إال ناقته التي هي حياته وحياة
ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحماالت المدهشة، يكفون بذلك سفك 

 الدماء، وضياع اإلنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. 

ينون ( ومن تلك األخالق الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به، ويسته2)
.في سبيله بقتل أوالدهم، وتخريب ديارهم  

( ومنها عزة النفس وإباء عن قبول الخسف والضيم، وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة، 3)
وشدة الغيرة، وسرعة االنفعال، فكانوا ال يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إال 



نوا ال يبالون بتضحية أنفسهم في هذا ان وكاقاموا إلى السيف والسنان، وأثاروا الحرب العو 
 السبيل.

( ومنها المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيئ يرون فيه المجد واالفتخار ال يصرفهم 4)
 عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله.

رط ( ومنها الحلم واألناة والتؤدة، كانوا يمتدحون بها إال أنها كانت فيهم عزيزة الوجود، لف5)
 شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. 

( ومنها السذاجة البدوية، عدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها. وكان من نتائجه الصدق 6)
 واألمانة والنفور من الخداع والغدر. 

مع ما كان للجزيرة العربية من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى  -نرى أن هذه األخالق الثمينة
با في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة، وقيادة األمة اإلنسانية والمجتمع  كانت سب -العالم

بعضها يفضي إلى الشر، ويجلب الحوادث الموتمة إال   البشري، ألن هذه األخالق وإن كانت
للمجتمع البشري بعد شيء من أنها كانت في نفسها أخالقا ثمينة، تدر المنافع العامة 

(.1سالم( )اإلصالح، وهذا الذي فعله اإل  

 

 

 

 

 


