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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 دارة الندوة والوظائف الدينية في مكة   : سادست الوحاضرة ال

 سكان مكة 

ٌرجح تارٌخ مكة الى عهود قدٌمة ، فقد ذكر بطلٌموس اسم مكرابوا اي المقدسة مما ٌدل 

على قدسٌتها وٌذكر النسابون ان النبً ادم علٌه السالم نزل فٌها وٌذكر القران الكرٌم ان 

النبً ابراهٌم نزل فٌها ودعا ،وقد ورد ذكرها فً القران الكرٌم باسم مكة وبكة وام القرى 

لسٌادة فً مكة لجرهم ثم انتزعها منهم خزاعة ثم انتزع قصً السٌادة من ، وكانت ا

خزاعة وبذلك جعل لقرٌش المكانة االولى ، تذكر المصادر ان العرب ٌرجع اصلهم الى 

النبً ابراهٌم علٌه السالم حٌث انحدروا من نسل ابنه اسماعٌل علٌه السالم الذي اسكنه 

ؼٌر ذي زرع ، اذن فالقبائل الشمالٌة تنحل من نسل  ابوه ابراهٌم مع امه فً هذا الوادي

اسماعٌل ، كما اختلؾ النسابون فً تعٌٌن اول من سمً باسم قرٌش ، فقٌل : سمٌت 

قرٌش قرٌشا ، بقرٌش بن بدر بن ٌخلد بن النضٌر بن كنانة وبه سمٌت قرٌش قرٌشا الن 

ءت عٌر قرٌش ، وكان عٌر )اي الجمال( بنً النضٌر كانت اذا اقدمت قالت العرب قد جا

قرٌش هذا دلٌل بنً النضٌر فً اسفارهم وصاحب مٌرتهم ، وفً رواٌة اخرى ، انما 

سمٌت قرٌش قرٌشا بدابة تكون فً البحر تدعى القرش ، فشبه بنو النضر بن كنانة بها 

،النها اعظم دواب البحر قوة ، وفً رواٌة ثالثة: ان النضر بن كنانة كان ٌقرش عن 

فٌسدها بماله ،فكان بنوه ٌقرشون اهل الموسم عن الحاجة فٌسدونها بما ٌبلؽهم حاجة الناس 

، وال رٌب ان اول رئٌس بارز هو قصً الذي استطاع ان ٌنتزع السٌادة واالدارة المكٌة 

من خزاعة بعد ان ساعدته كنانة وقضاعة ، وٌنسب الى قصً انه اول من قسم قرٌش الى 

رٌش البطاح ، اما قرٌش البطاح فهً التً كانت تسكن بطون ومٌز بٌن قرٌش الظواهر وق

فً نفس مكة وٌحتكر رجالها االدارة والوظائؾ الكبرى ومنهم التجار والراسمالٌون الذٌن 

كانوا ٌقومون بالحركة التجارٌة ومنهم بنو عبد الدار بنو عبد قصً وبنو تٌم بن مرة 

بون واالحالؾ ، فكان المطٌبون وؼٌرهم وقد حدثت تكتالت بٌن عشائر مكة ابرزها المطٌ

بنً عبد مناؾ وحلفائهم بنً اسد بن عبد العزى وزهرة ، اما االحالؾ فهم بنو عبد الدار 

وبنو سهم ، اما قرٌش الظواهر فهً التً كانت تسكن اطراؾ مكة وهم بنو معٌص بن 
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عامر وتٌم االدرم بن ؼالب وبنو محارب وؼٌرهم وٌالحظ انه لٌس لهم صوت فً 

داث التً جرت عند ظهور االسالم ؼٌر انهم كانوا فً الجاهلٌة ٌفخرون على اهل االح

الحرم بظهورهم للعدو واصحارهم للناس اي انهم ٌساهمون بالدفاع عن مكة ، وبجانب 

 هذا كانت االحالؾ وهم قبائل بدوٌة لم تتمثل فً النظام القائم بمكة ولم تنضم الى قبائلها . 

 دارة الندوة 

ورؤساء مكة وهم ٌسمون بــ)المأل( ٌجتمعون منذ زمن قصً فً دار الندوة  كان سادة

والتً كانت تقع قرب الكعبة من جهة الشمال ولعل الؽرض من اقامتها قرب الكعبة هو 

اسباغ شً من الحرمة علٌها ولم تكن دار الندوة من االبنٌة العامة بل هو ملك خاص لبنً 

مة بن عامر بن هشام الذي باعها لمعاوٌة ، حٌث عبد الدار توارثوها حتى صارت لعكر

كانت قرٌش ال تقضً امرا اال فً دار الندوة فهً اشبه بمجلس الشٌوخ تجري فٌها 

المناقشات والمباحثات فً االمور الهامة كاالشتراك فً الحروب او عقد االتفاقٌات ، ولم 

ة للمشورة ، هذا ولم تكن ٌكن ٌدخلها اال من كان من ولد قصً وٌبلػ من العمر اربعٌن سن

للمأل سلطة تنفٌذٌة فكان البد ان تكون قراراته باالجماع اذا ارٌد تنفٌذها ، فضال عن ذلك 

 كان هناك ناداً لكل قبٌلة او مجلس خاص تجري فٌها قراراتهم والمسامرات والمناقشات . 

 الوظائف الدينية في مكة واهميتها 

ٌه سنوٌا عدد كبٌر من الناس فان هذا دعا الى نظرا الن مكة مركز دٌنً مهم ٌحج ال

  -ظهور عدة وظائؾ للقٌام بما ٌتطلبه الحج وهً :

الحجابة كان القائم بها ٌمتلك مفاتٌح الكعبة ، اي انه كان ٌاذن للناس بالدخول الى  -1

 الكعبة وقد اخذها قصً من خزاعة 

ارة البٌت ، وقٌل ان السقاٌة عمارة البٌت اشار القران الكرٌم الى وظٌفة اخرى هً عم -2

 والعمارة كانت للعباس 

الرفادة هً خرجا تخرجه قرٌش فً كل موسم من اموالها الى قصً بن كالب فٌصنع  -3

 منه طعاما ٌاكله من لم ٌكن له سعة وال زاد ممن ٌحضر الموسم . 
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السقاٌة هً حٌاض من ادم فً عهد قصً توضع بفناء الكعبة ومنى وعرفة وتمأل  -4

بالماء العذب من االبار وٌسقاه الحاج ، وهذه الوظٌفة مهمة فً بلد ٌقل فٌه الما العذب 

 الصالح للشرب . 

االمن كانت مشكلة توفٌر االمن من االمور المهمة فً مكة نظرا لكثرة الخلعاء  -5

والصعالٌك وسراق الحجٌج الذٌن تدفعهم نزعاتهم الخاصة وسو االحوال الى ارتكاب 

 السرقة وعدم مراعاة قدسٌة الحرم الجرائم ك

اللواء هو العلم الذي ٌحمل فً المعارك وتدور حوله المعركة وكان ٌسند الى بنً عبد  -6

 الدار 

 القٌادة هً ؼٌر اللوا وكانت القٌادة بٌد بنً امٌة فقد قاد حرب بن امٌة الناس فً الفجار  -7

لحرب وهً لبنً الحارث بن االعنه وٌكون صاحبها المقدم على خٌول قرٌش فً ا -8

 قٌس السهمً 

 


