() « 

» 

Series "The Truth Hard" (2)

     
  ! " # 
PROPHET OF MERCY & QUR'AN OF MUSLIMS
STUDY ON SOCIETY OF MECCA
www.muhammadanism.org
September 1, 2010
Arabic

أبو موسى الحريري
ABÛ MÛSÂ AL-HARÎRÎ

     

() « 

» 

$ 

     
  ! " # 

()*+ ' 

% &

صدر من » سلسلة الحقيقة الصعبة «:
) (١أبو موسى الحريري ،قسّ ونبيّ  ،بحث في نشأة اإلسالم.
) (٢أبو موسى الحريري ،نبيّ الرحمة وقرآن المسلمين .بحث في مجتمع م ّكة.
) (٣أبو موسى الحريري ،عالم المعجزات .بحث في تاريخ القرآن.
) (٤أبو موسى الحريري ،أعربيّ ھو؟! بحث في عروبة اإلسالم.
) (٥أبو موسى الحريري ،العلويون النصيريون .بحث في العقيدة والتاريخ.
) (٦أنور ياسين ،وائل السيّد ،بھاء الدين سيف  ،6بين العقل والنبيّ .
بحث في العقيدة الدرزية.
) (٧حمزة بن علي ،اسمعيل التميمي ،بھاء الدين السموقي ،رسائل الحكمة،
كتاب الدروز المقدّس .تحقيق أنور ياسين.

جميع حقوق الطبع والنقل واالقتباس
محفوظة للمؤلّفين.
بيروت ١٩٨٥

المقدّ مة
من أولى األمور لمعرفة اإلسالم معرفة البيئة التي نشأ فيھا ونمى .ولكنّ لFدى المسFلمين
عامالً آخر لمعرفة دينھم ،ھو  6 .6الذي يعلو على البيئة ويتخ ّ
طFى أحFوال المجتمFع وظروفFه.
يصل اإلنسان إليه بالوحي واإليمان .وعلى العقل أن يخضع لمعطيات الوحي واإليمان ھذه ،وأن
ينتصر لھا.
بيFFد أ ّننFFا نعلFFم أنّ أحFFوال المجتمFFع تسFFاعد فFFي فھFFم معطيFFات اإليمFFان والFFوحي .والعقFFل
المتواضFFع يحتFFاج إلFFى ھFFذه كمFFا إلFFى تلFFك .فالتFFاريخ والمجتمFFع والبيئFFة الطبيع ّيFFة والعلFFم والثقافFFة
والعوامFFل االقتصFFاديّة والسياس Fيّة ..كلّھFFا ضFFروريّة لفھFFم نشFFأة اإلسFFالم وإدراك عقائFFده وحسFFن
اإليمان به .وھي أيضا ً وسائل فعّالة لمعرفته وفھمه.
فاإلسالم ،بھذه النظرة ،منوط ،إلى ح ّد بعيد ،بالحركة التاريخيّة؛ بل ھو رھين البيئة التي
نش Fأ فيھFFا ،ومFFرتھن بھFFا .لھFFذا السFFبب كFFان اإلسFFالم ،ككFFل ديFFن ،ألجFFل خيFFر اإلنسFFان ابFFن البيئFFة
والتاريخ .وأحوال اإلنسان االجتماعيّة ھي التي تفرض نوعيّة الشريعة الموحFاة .وحيFاة اإلنسFان
ھي المرجوّ ة في كل دين.
فاإلنسان إذن ھو الغاية .وواجب محبّتFه قيمFة فFي ذاتھFا ،حتFى أنّ الFدفاع عFن حقFوق 6
على حساب كرامة اإلنسان ومحبّته يجعل الدين بر ّم َته غير مُج ٍد .فكFل إيمFان بFا Zال ينطلFق مFن
محبّة اإلنسان وصFالحه ھFو ديFن حFرب وموجھFة .وقFد يتبFرّ أ  6مFن كFل جھFاد فFي سFبيله يكFون
اإلنسان فيه ضحيّة.
في رأي المسلمين ،إنّ اإلسالم نشأ مع النبي محمّد ،وت ّم مع النبFيّ محمّFد ،ويسFتمرّ علFى
ما ھو عليه طالما يوجد في أيديھم » كتاب منزل « من عند

 ٦مقدمة

 6على النبيّ محمّد .فالقرآن ال تبديل فيه وال تحريف ،ھو الضامن الستمراريّة اإلسالم وثباتFه.
ّ
الحق اليقين «)... (١
ك بأنّ القرآن ھو »
وال يخالج المسلمين ش ّ
ومع ھذا نستطيع القول :إن أحداث التاريخ والظروف االجتماعيّة والعوامFل االقتصFادية
والسياسية ..كلّھا ساھمت في نشأة اإلسالم .وإذا ك ّنا نؤمن بالوحي القرآني أو ال نؤمن ،فإنّ ذلFك
ال يمنعنا البتة عن البحث في ك ّل شيء :في ما ھو  ،Zوفي ما ھو للتاريخ .وھذا األمر ال يجعلنا
ـ بنظر المذھولين ـ مؤمنين ،كما ال يجعلنا ـ بنظر المؤمنين ـ كافرين .بل نحن عن الحق نبحث،
ّ
الحق يستوجب لنا من الكافرين والمتديّنين سماحا ً.
وفي الحق ندور .والبحث عن
******
على ھذا نسأل :ماذا كان قبل القرآن واإلسالم؟ أكان ھناك شِ رْ ٌ
ك أم توحيد؟ آلھة أوثان أم
بعFض مبFادئ
» إله بني إسرائيل «)(٢؟ ونسأل أيضا ً :أكان ھناك مجتمع فاسFد أم مجتمFع يعFرف
َ
الخير والصالح؟ كيف كانت م ّكة عند ظھور اإلسالم؟ وعال َم صارت إليه بعده؟ ھFل فFي القFرآن
لمجتمع م ّكة أم فيه إصالح لمجتمFع عFالمي؟ وبكلمFة :كيFف كFان المجتمFع الFذي نشFأ فيFه
إصالح
ِ
اإلسالم؟ ..وھل جاء النبيّ محمّد إلصالح ھذا المجتمع أم ألجل رسFالة عالميّFة؟ وھFل نسFأل :لFو
نشأ اإلسالم في غير البيئة التي نشأ فيھا لكان على غير ما ھو عليه؟!
يدور البحث إذن حول بيئة اإلسالم االجتماعية ،على أ ّننا عالجنا البيئة الدينية فFي كتابنFا
» قسّ ونبيّ « .وعالجنا البيئة التاريخية في كتابنا » أعربيّ ھو؟ «.
ــــــــــــــــــ
) (١القرآن ،سورة  ٦٩آية  .٥١وسنشير إلى ذلك كما يلي.٥١ / ٦٩ :
) (٢جFاء فFي القFFرآن » :ال إلFه إالَّ الFFذي آمنFت بFFه بنFو إسFFرائيل « ) .(٩٠ / ١٠ھFذا مFFا يشFير إلFFى أنّ » إلFه بنFFي
إسرائيل « كان يعرف في بيئة النبي ،وأن النبي دعا إليه وإلى اإليمان به ،في جميFع مFا عرفFه عنFه بنFو إسFرائيل
من صفات وكماالت.

مقدّ مة ٧

في البيئة االجتماعيّة ھذه ال ب ّد من توضيح مقصدنا .ومقصدنا يبحث عن مفاھيم جديدة ال نFدّعي
فيھا المعرفة ،بقدر ما نسأل عن حقيقة نبحث عنھا باسFتمرار .ھFذه الحقيقFة باتFت لFدينا مكشFوفة.
والسFؤال عنھFFا لFFم يعFFد بدعFFة .وبصFريح العبFFارة نقFFول :ھFFل كFFان محمّFد نب ّيFا ً مرسFالً مFFن لFFدن 6
ليؤسّس دينا ً عالميا ً؟ أم إ ّنه جاء ليصلح مجتمعا ً فاسداً ،وبذلك أصبح نب ّيا ً؟
انّ خطورة السؤال تضعنا في خانة الكافرين ال محالة .ولك ّننا ،قبل أن يؤخذ علينا الكفFر
أو اإليمFFان نFFو ّد السFFعي خطFFوة خطFFوة ،مسFFتلھمين لھFFا المصFFادر االسFFالميّة ذاتھFFا ،التFFي يعتمFFدھا
المسFFلمون أنفسFFھم .وأھمّھFFا » القFFرآن « الFFذي » ھFFو مFFرآة صFFافية للعصFFر الجFFاھلي « ولصFFدر
اإلسالم) .(٣وثانيھا » كتب التفسير « التي » ھي ثروة تاريخية قيّمة تفيد المؤرّ خ في تدوين ھFذا
التاريخ «) .(٤وثالثھا » كتب الحديث وشروحھا ،وھي أيضا ً مورد غنيّ مFن المFوارد التFي ال بّ Fد
منھـا لتدوين أخبار الجاھلية الم ّتصلة باإلسالم «) .(٥ورابعھFا » كتFب السِ Fيَر والمغFازي « ،التFي
رغم طرافتھـا ،تكوّ ن أصالً مھ ّمـا ً لمعرفة أحوال م ّكة والنبيّ  .وخامسھا » الشFعر الجFاھلي الFذي
فيه قال عكرمة » :إذا أعياكم تفسيرُ آي ٍة من كتاب  ،6فFاطلبوه فFي الشFعر ،فإ ّنFه ديFوان العFرب،
ت المآثر ،ومنه ُتعِلِّمت اللغة ،وھو حجّ ة فيما أُشكِل من غريب كتاب
ت األنساب ،وعُرف ِ
وبه حُ فظ ِ
)(٦
 6وغريب رسول  ،6وحديث صحابته والتابعين « .
ولئن و ّفق المؤرّ خون المسFلمون فFي كتابFة تFاريخ اإلسFالم ،بعFد الھجFرة بمائFة وخمسFين
سنة ونيّFف ،فFإ ّنھم لFم يو ّفقFوا قFط فFي كتابFة تFاريخ مFا قبFل اإلسFالم ،ولFم يظھFروا أيّFة مقFدرة فFي
تدوينه ،وال ھمّة في استقصاء أخباره ،وال براعة في
ــــــــــــــــــ
) (٣د .جواد علي ،المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم.٦٦ / ١ ،
) (٤المرجع نفسه.٦٧ / ١ ،
) (٥المرجع نفسه.٦٧ / ١ ،
) (٦السيوطي ،المزھر  ،٣٠٢ / ٢ ،٤٧٠ / ٢الجمحي ،طبقات الشعراء.١٠ ،
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تمحيص رواياته .وھو أمر يدعو إلى التساؤل :فھل تعمّد المسلمون طمسَ أخبار الجاھليّFة؟ يبFدو
ذلك .و » لقد عزا بعض الباحثين ھذا التقصFير إلFى اإلسFالم ،فFزعم أن رغبFة اإلسFالم كانFت قFد
ّ
يمت إلى أيّام الوثنية في الجزيرة العربيّة بصFلة ،مسFتدالً بحFديث »
ا ّتجھت إلى استئصال كل ما
اإلسال ُم يھد ُم ما قبله «) .(٧ولئن لم يكن قص ُد الرسول ھذا المعنى فإنّ المسلمين لم يفھمFوا بFه إالّ
ھذا المعنى.
فاإلسFFFالم ،الFFFذي قضFFFى ،بنظFFFر ھFFFؤالء المFFFؤرّ خين ،علFFFى الشِ FFFرك والوثنيّFFFة والشِ َ FFFيع
واألحFFزاب ،..قضFFى ،بالوقFFت نفسFFه ،علFFى كFFل أثFFر للمشFFركين والFFوثنيّين واألحFFزاب .وحتFFى
مصاحف القرآن العديدة والمختلفة أُحرقت وأُتلفت ،لكي ال يبقFى إالّ مصFحفٌ واحFد يتوحّ Fد عليFه
الناسُ في عقيدتھم) .(٨وقد وعى الخلفاء األوّ لون خطFورة تعFدّد الكتFب والمصFاحف ،فعمFدوا إلFى
الجھاد ضدّھا ،ولم يُبقوا على كتاب واحد في األصقاع التي افتتحوھا ،لكي ال يبقFى إالّ كتFاب 6
الكريم ،الFذي » فيFه نبFأ ُ مFا قFبلكم ،وخبFرُ مFا بعFدكم ،وحكُ Fم مFا بيFنكم « ..وبسFبب ذلFك بFات مFن
الصعب على الباحثين أن يجدوا لھم مصادر ومراجع غير التي وضFعھا المسFلمون ،وتف ّننFوا فFي
وضعھا .فما أدراك تكون النتائج؟
******
بقي علينا البحث في شرعية ھذا السFؤال الكبيFر والخطيFر :أكFان محمّFد نبيّFا ً مر َسFالً مFن
مجتمع فاس ٍد ؟ أكان محمّد يعي أ ّنه نبFيّ  ،أم
عند  ،6أم كان مصلِحا ً اجتماع ّيا ً جاء ليقوّ م اعوجاجَ
ٍ
أنّ الظروف االجتماعيّة جعلته كذلك؟ ث ّم بماذا نجح محمّد أوّ ل ما نجح؟ أنجح كمصFلح اجتمFاعي
ْ
جعلت منه مصلحا ً اجتماع ّيا ً؟ ..لنا ملء الحرّ يّة بطرح ھذه األسئلة.
بادئ ذي بدء ،أم أنّ نبوّ ته
ــــــــــــــــــ
) (٧صحيح مسلم  .٧٨ / ١انظر :جواد عليّ ،المرجع المذكور .١٠٨ / ١
) (٨انظر كتابنا » عالم المعجزات « ،رقم  ٣من » الحقيقة الصعبة «.

مقدمة ٩

والمبFFادئ المشFFروعة لطرحھFFا ال تق ّ Fل قيمFFة عFFن مبFFادئ اإليمFFان بFFالنبوّ ة .وال نFFزال عنFFد إيماننFFا
بأمرين :با Zالقدير على كل شيء ،وبحريّة اإلنسFان بقبولFه ورفضFه كFل شFيء .وال يعتّ Fدنّ أحFد
بإخالصFFه فFFي الFFدين وبمعرفFFة عالمFFات النبFFوّ ة واألنبيFFاء فيمFFا ھFFو يقضFFي علFFى حر ّيFFة اإلنسFFان
وشرعيّة بحث العقل في ماھيّة األشياء جميعھا.
فإذا كانت ھناك حقائق إلھيّة منزلة ،ويتوجّ ب علينا تقديسھا ،فھناك أيضا ً لإلنسان حرّ يّة،
يتوجّ ب علينا إجاللُھا .وعظمة اإليمان با Zوبالنبوّ ة تكمن في مFدى ّ
تFدخل  6فFي حرّ يّFة اإلنسFان
دون أن يقضي عليھا .وھذا ما يسمّى في المسيحيّة بـ» سر النعمة « ،التي تنساب بين ما ھFو Z
وبين ما ھو لإلنسان بد ّقة متناھيّة ،دون النيل من قدرة  6أو مFن حرّ يّFة اإلنسFان .وبغيFر ذلFك ال
نستطيع فھم أيّ أمر إلھي...
ك والقلFق والبحFث المسFتمرّ  ..معطيFات إلھيّFة فFي طبيعFة اإلنسFان .وكلّھFا تنكFبّ فFي
فالش ّ
ّ
يحFق لFه أن
الحرّ يّة التي تصFنع كيانFه وتحFدّد ھويّتFه البشFريّة .فFال  6ينزعھFا منFه ،وال اإلنسFان
ك عند اإلنسان مبلغا ً تتحFدّى بFه كFل طمأنينFة؛ حتFى أنّ أيّ دليFل
يتخلّى عنھا .وقد تبلغ درجة الش ّ
على وجود  6لم ي َ
ُعط لإلنسان ليعيش مع  6بارتياح وسكينة .فما أدراك يكون في سائر األمور
اإللھيّة! إنّ خش َيتنا من  6أن نطمئنّ إليه كثيراً ،ونكفّ عن البحث عنه .وبذلك نقFف ،مطمئ ّنFين،
عند حدود ما نرسمه من معطيات نظ ّنھا أصبحت لدينا أكيدة.
******
من ھذه المعطيات مثالً أن ننسب إلى  » 6شريعة « أنزلھا في كتFاب ،وأن نلزمFه بFـ»
دين « أوحى به إلى أحد األنبياء ،وأن نتصوّ ر عنده » عقيدة « يربط بھا اإلنسان إلى األبد ،وأن
نغار عليه غيرة تجعلنا نتقاتل ألجل » الجھاد في سبيله « ...ھFذه كلّھFا مFن صFنع اإلنسFان ،و6
منھا بريء .واحدة فقط يطلبھا  ،6وھي أن يكون اإلنسانُ رحيماً ،يعامِل
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أخاه بالتسامح والمحبّة .وال يُفFرض عليFه ،باسFم  ،6مFا لFم يَفرضFه  ُ6نفسFه .إنّ  6بFريء مFن
إنسان يحبّه ويكره أخـاه ،وبريء من كل » دين « و » نبوّ ة « و » كتـاب « و » شFريعة « و
» عقيدة « ،اعتبرھا اإلنسان منزلة من السماء نكاية بأخيه.
يرب Fأ  6أن يختFFار أناس Fا ً ليFFرذل آخFFرين .إنّ نظر ّيFFة » الشFFعب المختFFار « ھFFي نظريFFة
قوميّة ،تعصّبيّة .كFل البشFر مFدعوّ ون ليكونFوا مFن مختFاريّ  .6ولFم يكFن  ZيومFا ً شFعب خFاصّ
ميّزه عن سائر الشFعوب بالعصFمة واالختيFار .ولFيس لFه فFي األرض » ھيكFل « يُعبFد فيFه علFى
كتFب العFFالم
حسFاب أبنيFة األرض كلّھFا .ولFيس لFه » كتFاب « ضFمّه ھويّتFه وكماالتFه يتحFدّى بFه
َ
إلنسFان فيFه بFـ» شFريعة « منزلFة..
الداعية إلى الخير والمحبّة .وليس له أخيراً » دين « يFربط ا
َ
ً
ً
ً
كل إنسان ،عند  ،6قيمة في ذاته .يقيم بينه وبين  6رباطا ً روحيا باطنيFا عميقFا ،ال يحتFاج معFه
إلى أيّ انتماء يح ّد من حرّ يّته .فما بال البشر يفرضون على  6قيودَ ھم!!!
ويُخشى أن يكون  Zرجا ٌل يتعصّبون له ،فيما ھم يتعصّبون لما لھم .يميّزون أنف َسھم عن
َ
واحترام واجالل ،ال ُ
تليق إالّ با .ZيخصّFون أنف َسFھم
ليحظوا ،ألجل اسم  ،6بقدس ّي ٍة
سائر الناس،
ٍ
َ
ّ
بزيٍّ وألقا ٍ
ب تحمل عالمة تعصّبِھم ..فھل يظنّ ھؤالء الرجال أنھم ،في امتيازاتھم ھFذه ،يكوّ نFون
ِ
ضمير العالَم الذي يب ّكت الناس على تصرّ فاتھم! ھل يظنون أ ّنھم يعكسون فFي وجFوھھم روح 6
َ
أسFرار  !6ويعرفFون إراد َة  ..!6أي غFشّ ھFو ھFذا
بكالم  !6ويُسFتودَ عون
وصور َته! وينطقون
َ
ِ
 6والعباد!
الذي يُقيمون عليه! وأي مكر يمكرون به َ
مصيبة الـدھر في » المعصومين « .ولFيس مFن متFديّن مذھFـول االّ ويقFع فFي ادّعFـاء »
العصمة « .بل كل من وقف موقفا ً ،أو اعتمد مبدأ ،أو وضع كتابا ً ،أو أسّس حزبا ً ،أو أنشأ دينا ً..
ظFFنّ نفسFFه فيFFه معصFFوما ً .لكFFأنّ اإلنسFFانَ يتح Fدّى  َ6فFFي عصFFمته ،ويحاشFFره علFFى علمFFه وسَ FFعَ ِة
ضFعفهِ ،ومَظھFراً شFديدا لكبريائFه ..وفFي
معارفه ..لكأنّ العصم َة أصبحت ،عنFد اإلنسFان عِ Fوضَ َ
ھذا الح ّد من االدّعاء ،بدل أن

مقدمة ١١

تقضي العصمة على الشرّ  ،نراھFا ّ
تغذيFه وتوسّFع دائرتFه ..وكFم أراد اإلنسFان ردع اآلخFرين عFن
شرّ ھم ،فإذا به يقوم بعنف ھو أعنف من عنف الشرّ نفسه.
وما معنى » النبوّ ة « و » الرسالة « أخيراً؟ أح ّقFا ً يختFار  6لFه رجFاالً يكشFف لھFم عFن
أسFFراره وأسFFرار الكFFون؟ أحقFا ً يبعFFث  6رجFFاالً يحمّلھFFم كتابFا ً منFّ Fزال مFFن عنFFده ،فيFFه علFFوم الFFدنيا
جميعھا ،ويستمرّ قائما ً على مدى الدھر؟ ال ب ّد من إعFادة النظFر فFي مFا بFه نّ Fتھم  .6إنّ األنبيFاء،
منذ القديم ،كانوا ،في بدء دعوتھم ،اناسا ً صالحين مصلحين وقوّ اداً لشعوبھم ،يدلّونھم على الخير
وفعل الصالحات ،و ُي ِعدّونھم لمرحلة أحسن ممّFا ھFم عليFه ،و َيعFدونھم بFالخالص ممّFا ھFم فيFه مFن
ّ
تخطوا إصالح المجتمع إلى عالم الروح ،وب ّشروا العالم
مفاسد .وأفضل األنبياء كان أولئك الذين
بطرق المحبّة وعمل الرحمة .أمّا أولئك الذين دعوا إلى فFرض ديFنھم وشFريعتھم بFالعنف والقFوّ ة
فھم مدّعو نبوّ ة ،ومختلسو رحمة .6
******
ھذه األمور ھي من شرعيّة السؤال الذي نطرحFه .فھFل يقابلنFا مFدّعو العصFمة والتنزيFل
بسماحة ورحابة صدر! والبحث كلFه ھFو جFواب علFى ھFذا السFؤال الكبيFر .فليتمھّFل مFن اسFتطاع
التمھّل والصبر .إ ّننا في البحث عن » الحقيقة الصعبة « نعمل .والمطمئ ّنون إلى ما ھم عليه من
» عصمة « عندھم الحقيقة سھلة ،موحاة ،منزلة ،ذات عصمة .وكل ذلFك علFى حسFاب اإلنسFان
وحرّ يته .فليكن لنا منھم بعضُ رحابة صدرھم ،لنعمFل ،وإيّFاھم ،ألجFل اإلنسFان ،فFي البحFث عFن
الحقيقة .وبذلك يتم ّكن فينا اإليمان با Zالذي نبغFي أن نجFرّ ده مFن تصFوّ راتنا ،ونحFرّ ره مFن حجFم
عقولنا الضعيفة .وخشيتنا كبيرة في أن يكون  6بحجم عقولنا.
ولئال تكون الحقيقة سFھلة اخترنFا معالجFة موضFوع ھFو فFي غايFة الصFعوبة والخطFورة.
ونبحث فيه ،ال انتقاصا ً من نبوّ ة محمّد ،بل توضيحا ً لھا وتعليالً.

 ١٢مقدّ مة

وال بدّ ،ألجل ذلك ،من الكالم على البيئة التي نشأ فيھا محمّد ،وعلى وعيه للرسالة التFي حملھFا،
وعلى تطوّ ر ھذا الوعي بتطFوّ ر األحFداث واألحFوال .وعFدّتنا فFي ذلFك مFا نعرفFه عFن م ّكFة ،عFن
طبيعتھFFا ،وسّ Fكانھا ،ومجتمعھFFا ،وأحوالھFFا االقتصFFادية والسياسFFية والدينيFFة والحضFFارية ،ثFFم عFFن
أولويّات الدعوة المحمّديّة ،التي لم تكن ،في بدايتھا ،االّ إصالحا ً لمجتمع كان يدبّ فيه الفساد مFن
كFFل جانFFب .ولFFو لFFم يتFFدارك مح ّمFFد ،بقFFوّ ة شخصFيّته وذكائFFه ،تلFFك المفاسFFد ،المّحْ F
Fت ،عFFن سFFطح
الجزيرة العربيّة ،قبائFل وعشFائر برمّتھFا .لFذلك ،كFان أوّ ل مFا قFام بFه محمّFد ،حربFا ً علFى الفسFاد.
ودعم دعوته ،لنجاحھا ،بتعاليم عرف ربطھا بوحي السماء .فكان لدعوته نجاح ال مثيل له.
ولنا أمل في الكشف عن الحق التاريخي الذي ال ننكFره علFى محمّFد بحFال مFن األحFوال.
ويبقى لنا ّ
حق ما ندعو إليه ،وھو الكشف عن حقيقة مFا جFرى ،لنكFفّ عمّFا يجFرى عنFدنا ،بحجFة
الدفاع عن حقوق  6وأنبيائه .ومرّ ة أخرى ،ليكفّ المتديّنون المذھولون عن ادّعاء معرفة أسرار
 ،6وھم مطمئنون كثيراً إلى رسل السماء .وليرحمنا مدّعو العصمة ويرتدعوا عن النطFق باسFم
 .6فھل يس ّد  6عنFدھم فراغFا ً؟ أو ھFل يكFون اإلنسFان ضFحيّة مFن ضFحاياھم الدينيFة وشFرائعھم
السرمديّة؟ فأين ھي الحريّة إذن؟ وأين ھو ح ّقنا في اإلنسانيّة؟
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١٥

أوالً  :مو َقع َم َّكة في الجغراف َيا
تقع م ّكة بين إقليمي تھامة والحجاز .بينھما وبFين دمشFق مسFيرة شFھر .ومنھFا إلFى عFدن
شھر أيضا ً .تبعد عن يثرب نحFو مFائتين وخمسFين كلFم ،وعFن الطFائف سFبعين ،وعFن مرفFأ جFدّة
ثمانين .وھي » مدينة في واد ،والجبـال مشرفة عليھـا مFن جميFع النFواحي محيطFة حFول الكعبFة
«).(١
وبناء م ّكة » من حجارة سود وبيض ملس ..حارّ ة في الصFيفِ ،االّ أنّ ليلھFا طيّFب .وقFد
Fار.
رفFFع  6عFFن أھلھFFا مؤونFFة االسFFتدفاء ،وأراحھFFم مFFن َكلَFFفِ االصFFطالء ..ولFFيس بم ّكFFة مFFاء جٍ F
ومياھھا من السماء .وليست لھم آبار يشربون منھا .وأطيبھا بئر زمزم .وال يمكFن االدمFان علFى
شربھا .وليس بجميع م ّكة شجر مثمر إالّ شجر البادية «).(٢
)(٦
أطلق القFرآن علFى م ّكFة أسFماء عديFدة .فھFي  :م ّكFة) ،(٣وب ّكFة) ،(٤وأم القFرى) ،(٥والبلFد
واحدى القري َتين) ،(٧والوادي) ...(٨ولھا أسماء كالبيت العتيق ،أل ّنه ُعت َ
ِFق مFن الجبFابرة ،والFرأس،
أل ّنھا مثل رأس اإلنسان،
ــــــــــــــــــ
) (١ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،لفظة » مكة «.١٨٧ / ٥ ،
) (٢المرجع نفسه ١٨٧ / ٥ ،ـ  .١٨٨شجر البادية أي النخيل.
ك الجبارين ،أي تذھب نخوتھم .ويقال  :إنما سمّيت م ّكة الزدحام الناس بھFا « .معجFم
) » (٣سميت م ّكة ألنھا تم ّ
البلدان  ١٨١ / ٥ـ  .١٨٢وردت في القرآن مرّ ة واحدة في .٢٤ / ٤٨
) (٤سمّيت ب ّكة أيضا ً » الزدحام الناس بھا .ويقال م ّكة اسم المدينة ،وبكة اسFم البيFت « .معجFم البلFدان ١٨١ / ٥
ـ  .١٨٢وفي القرآن مرة واحدة في .٩٦ / ٣
) (٥القرآن  ،٧ / ٤٢ ،٩٢ / ٦أي عاصمة القرى.
) (٦القرآن  ١ / ٩٠ ،٩ / ٣٥ ،٣٥ / ١٤و ،٤٩ / ٢٥ ،١٢٦ / ٢ ،٣ / ٩٥ ،٢الخ..
) (٧القرآن  ،٣١ / ٤٣أي  :مكة والطائف.
) » (٨واد غير زرع « القرآن .٣٧ / ١٤

 ١٦طبيعة م ّكة

ّ
تحطFم
والحَ رَ م ،والعرش ،والقادس ،والمقدسة ،أل ّنھا تقFدّس مFن الFذنوب ،والباسّFة أل ّنھFا تFبسّ أي
الملحدين ،وكوثى باسم بقعة كانت منزل بني عبد الدار).(٩
وأمّا عن شرف م ّكة ومكانتھا فقFد جFاء علFى لسFان رسFول  6قولFه  » :إ ّنFي ألعلFم أّ ّنFكِ
أرض  6إلى  .6ولـوال أنّ المشFركين أخرجFوني منFك مFا خرجFت
أحبُّ البالد اليّ  ،وأ َّنكِ أحبُّ
ِ
ّ
ّ
ُ
األرض
بمكان أقرب إلى
أر السما َء
« .وعن عائشة قولھا  » :لوال الھجرة
لسكنت مكة .فإني لم َ
ِ
ٍ
ّ
أحسFن منFه بمكFة «.
منھا بمكة .ولم يطمئنّ قلبي ببل ٍد قFط مFا اطمFأنّ بمكFة .ولFم أر القمFر بمكFان
َ
وفFFي حFFديث صFFحيح عFFن النبFFيّ قFFال  » :يFFا أيّھFFا النFFاس إنّ  6حFFرّ م م ّكFFة يFFوم خلFFق السFFماوات
واألرض .ال يح ّل المرئ يؤمن با Zواليوم اآلخر أن يسفك فيھا دما ً «).(١٠
لقد احتفظت م ّكة بمكانتھا المقدسة منذ البدء حتى اليوم .ولھFا اليFوم شFرف عظFيم بFأن ال
يدخلھا كافر أو مشرك أو ذمّيّ  .فھي محرّ مة إالّ على المسFلمين) :(١١إ ّنھFا دار قFرار وسFالم ،فيمFا
سواھا من بلدان ھو دونھFا فFي المقFام ،أل ّنھFا دار اإلسFالم األولFى ،وفيھFا ال تمFارس إالّ الشFريعة
اإلسالميّة بدّقتھا؛ لھا على العFالم بأسFره كFل الفضFل ،ولFيس للعFالم عليھFا أيُ فضFل .شFرفھا أ ّنھFا
أعطت لإلسالم من مميزاتھا التي اختصّھا  ُ6بھا منذ األزل .وقد اصطبغ اإلسالم بما لھا ،و ّ
ْ
تأثر
بھا ،وأخذ عنھا معظم شرائعه المدنيّة .وليس على أحد أن يُنكر لھا ھذا الفضل إلى األبد.
بيد أنّ م ّكة ،رغم فضلھا وشرف مكانتھا ،لم تكFن ذات طبيعFة غنيّFة لتسFھل فيھFا الحيFاة.
بل كانت إلى ح ّد من الجدب والفقر يصعب معھا العيش بھناء .فلنفصّل ذلك.
ــــــــــــــــــ
) (٩معجم البلدان ١٨٢ / ٥ ،ـ .١٨٥ ،١٩٣
) (١٠البخاري ،باب العلم  ،٣٧الترمذي ،باب الحج  ،١سورة التوبة .٢٨ / ٩
) (١١إالّ أنّ » بورخاردت « السويسري دخلھا سنة  ،١٨٢٩وكFذلك االنكليFزي » بFرتن « زارھFا سFنة .١٨٥٣
وكالھما كتب عنھا ووصفھا بد ّقة.

١٧

ثان َيا ً  :الفقر والجوع في َم َّكة
الحجاز بصورة عامّة ھـو » بلد الجدب والفقر والضيق «) ،(١٢فيما سFوريا ھFي بFالد »
الخمر والخمير واألمFر والتFأمير والFديباج والحريFر «) .(١٣وأكثFر جFدب الحجFاز فFي م ّكFة ،ذات
الطبيعFFة الصFFحراوية القاحلFFة ،إذ ھFFي » اقلFFيم صFFعب عسFFير ،تجFFدب فيFFه األرض ،وال تبتسFFم لFFه
السماء إالّ قليالً «) .(١٤وقـد أشار القرآن إلى كثرة األمFراض فيھFـا ،فFتكلم علFى » أولFي الضFرر
«) ،(١٥أي على » كل صاحب زمانة أو عمى ونحوه «) .(١٦ووصفھا المقدسي بقولFه  » :يكFون
بالحرم حرّ عظيم ،وريح تقتل ،وذباب في غاية الكثرة «).(١٧
وھي أيضا ً ،بشھادة القرآن ،قرية جFدباء ،ال زرع فيھFا وال نخيFل .يعFيش أھلھFا علFى مFا
يُجلَبُ إليھا من خارج ،وما » يُج َبى إليھا من ثمرات كل شFيء«) .(١٨يأتيھFا » رزقُھFا َرغFداً مFن
كل مكان «) ،(١٩أل ّنھـا » وا ٍد غيFـر ذي زرع «) ،(٣٠بFل ھFي » بلFدة ميFـتة «) (٢١و » بلFد ميFت
«) (٢٢أو أيضا ً » أرض ميتة «) (٢٣يحييھا  6من
ــــــــــــــــــ
) (١٢االصفھاني ،كتاب األغاني .١٥٦ / ١٤
) (١٣المرجع نفسه  ،١٩٦ / ١٩انظر األزرقي ،أخبار م ّكة .٥٥
) (١٤طه حسين ،على ھامش السيرة .١ / ١
) (١٥القرآن .٩٥ / ٤
) (١٦تفسير الجاللين على .٩٥ / ٤
) (١٧المقدسي ،جغرافيا .٨ / ٩٥
) (١٨القرآن  » .١٢٦ / ٢ ،٥٧ / ٢٨قوت أھلھا من غيرھا « )اليعقوبي ،جغرافيا صفحة .(٢٣٦
) (١٩سورة النحل .١١٢ / ١٦
) (٢٠سورة ابراھيم .٣٧ / ١٤
) (٢١القرآن .١١ / ٥٠ ،١١ / ٤٣ ،٤٩ / ٢٥
) (٢٢القرآن .٥٧ / ٧ ،٩ / ٣٥
) (٢٣القرآن .٣٣ / ٣٦

 ١٨فقر م ّكة

ّ
وينFزل عليھFFا مFن السFماء مFFاء) ،(٢٥ويوجFد فيھFFا أنعامFا ً) ،(٢٦حتFى يجعFFل ألھلھFا فيھFFا
سFخائه)،(٢٤
معايش) (٢٧لم تكن لھا في طبيعتھا الجدباء.
ھFFذه البلFFدة الميتFFة » أذاقھFFا  ُ6لبFFاسَ الجFFوع «) ،(٢٨وابتلFFى بFFه أھلَھFFا) .(٢٩ولFFيس علFFى
الم ّكيين إالّ التوسّل إلى  » 6الذي أطعمھم من جوع «) ،(٣٠ھم الFذين » لFيس لھFم طعFام إالّ مFن
ضريع ال يُسْ مِنُ وال يُغني من جوع «) .(٣١ولكثFرة الجFوع فFي م ّكFة َع َمFدَ بعFضُ النFاس إلFى قتFل
َ
)(٣٢
ّ
ُ
َ
أوالدِھم ،فحذرھم  6بقوله » :وال تقتلوا أوالدكم حشية إِمالق .نحن نFرزقھم وايّFاكم « ؛ كمFا
ّ
كرھوا َفتياتِكم على ال َبغاء لتبتغوا
حذر الذين يبيعون بناتھم للزنى ليكسبوا
َ
أجورھنّ بقوله  » :ال ُت ِ
)(٣٣
عرض الدنيا « .
َ
وقFد يكFFون الجFوع ،الFFذي اختبFره الم ّكيFFون فFFي حيFاتھم ،مFFن أشّ Fد عFFذابات جھFنم .بFFل ھFو
صورة كافية عنھا .قال القرآن عن س ّكان جھنم » :ليس لھم طعFام إالّ مFن ضFريع ،ال يسFمن وال
يغني من جوع «  .في حين أنّ أفضل خيرات الج ّنة يكمن في طعامھا الدائم  » :مثل الج ّنة التي
وعد الم ّتقون تجري مFن تحتھFا األنھFار .وأكلُھFا دائFم «) .(٣٤فيھFا » فواكFه كثيFرة «) (٣٥قFد حُ ِFر َم
منھا أھ ُل م ّكة في حياتھم ،فعوّ ض  6بھا عليھم في ج ّنته.
ــــــــــــــــــ
) (٢٤القرآن .١١ / ٥٠
).١١ / ٤٣ (٢٥
).٤٩ / ٢٥ (٢٦
).٢٠ / ١٥ ،١٠ / ٧ (٢٧
).١١٢ / ١٦ (٢٨
ّ
) » :١٥٥ / ٢ (٢٩لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات.« ...
).٤ / ١٠٦ (٣٠
) » ٦ / ٨٨ (٣١ضريع «  ،أي  :شوك خبيث.
).١٥١ / ٦ ،٣١ / ١٧ (٣٢
).٣٣ / ٢٤ (٣٣
).٣٥ / ١٣ (٣٤
).٣١ / ٧٧ (٣٥

فقر م ّكة ١٩

ھذه الصورة عن الفقر والجوع ،التي أشار إليھا القرآن ،والتي عاشھا الم ّكيون ،لFم تغFب
عن بال المسلمين الفاتحين الذين لFم يھجمFوا ھجمFتھم الخاطفFة إلFى بFالد الشFام ،إالّ بسFبب الجُھFد
والفقر والجوع والبؤس الذي ضFربھم فFي جزيFرتھم القاحلFة .لقFد عFرفَ المسFلمون أنفسُFھم ،كمFا
عرف عFنھم ذلFك أعFداؤھم ،بFأنّ الFذي دعFاھم إلFى الفتوحFات كFان الجFوعُ والفقFرُ أكثFر ممّFا كFان
الدين.
وقد نقل إلينFا الواقFدي ) ٢٠٧ +ھFـ  ٨٢٢ /م( صFور ًة ضFافية عFن م ّكFة وأوضFاع أھلھFا
ّ
عزل خالFد بFن الوليFد مFن قيFادة الجيFوش المسFلمة،
الخطاب بعد
السيّئة .فجاء في خطبة لعمر بن
ِ
ُ
ُ
كنFت لFه
سمعت رسو َل ) 6ص( .يقFولَ :مFن صFبر علFى أذاھFا )أي أذى م ّكFة( وشFرِّ ھا
فقال» :
ضرْ ع ،وال ما َء أوقُِ Fر بFه
شفيعا ً يو َم القيامة «  .وأضاف عمر » :وبالدكم بال ُد ال
زرع فيھا وال َ
َ
االب َل آلِ َم َن مسير َة شھر .وقد وعدَ َنا  6مغان َم كثيرة .وإ ّني أري ُدھا للخاص ِة والعا ّم ِة ألؤدّي األمان َة
والتوقير للمسلمين «).(٣٦
وفي مساجلة بين فلسطين بن ھرقل وعمFرو بFن العFاص ،قFال فلسFطين » :شFيمتكم أيّھFا
َ
نأخFذ مFا فFي أيFديكم مFن ال َع َمFارة واألنھFار
العرب الغدرُ والمكر «  .أجاب عمFرو » :نريFد أن..
َ
ِع َوضا ً عمّا نحن فيه من الشوكِ والحجارة وال َبلَ ِد القفر «  .فقال فلسFطين » :أعلَُ Fم إ ّنFه مFا َح َملكFم
َ
زعمFت أنَّ
وأخرجكم من بالدكم االّ الجُھ ُد العظFيم «  .فFر ّد عمFرو » :أيّھFا الملِFك! أمFا
على ذلك
َ
ّ
ّ
أخرجنا من بالدنا .فنعم .كنا نأك ُل َ
الشعير والذرة ،فإذا رأينا طعFا َمكم واستحسFناه فلFن
خبز
الجُھدَ
َ
ِ
َ
ً
نبارحَ كم حتى نأخذ البالدَ مFن أيFديكم ،وتصFيروا لنFا عبيFدا ،ونسFتظ َّل تحFت أصFول ھFذه الشFجر ِة
واألغصان الطيّب ِة الثمار .فإنّ منعتمونا ممّا ذقناه من بالدِكم مFن لذيِ Fذ
والفروع المورق ِة،
العالية،
ِ
ِ
أشو ُق
العيش ،فما عندنا إالّ رجا ٌل َ
ــــــــــــــــــ
) (٣٦الواقدي ،فتوح الشام .٩٦ / ١
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إلى حربكم من حبّكم الحياة ،أل ّنھم يح ّبون القتا َل كما تحبّون أنتم الحياة «).(٣٧
وجاء على لسان ھرقل عن المسلمين وأحوالھم الرديئFة قولFه » :ھFؤالء العFرب خرجFوا
من بالد الجدب والقحط وأ ْكل الذرة والشعير إلى بالد خصFبة كثيFرة األشFجار والثمFار والفواكFه،
فاستحسنوا ما نظروه من بالدنا وخصبنا .وليس ما يزجرھم شيء لما فيه من العزم والقوّ ة وشدّة
الحرب «) .(٣٨ومرّ ة أخرى ،وصفھم بقوله  .. » :العFربُ وھFم أضFعف الخلFق ،عFراة األجسFاد،
جياع األكباد «).(٣٩
والكالم نفسه جاء على لسان َورْ دَ ان أح ِد قوّ ا ِد الروم يقول فيه عن العرب  » :إنّ أكثرھم
جيFFاعٌ  ،وعبيٌ Fد ،وعFFراةٌ ،ومسFFاكين .أخFFرجھم إلينFFا قحُ F
Fط الحجFFاز وجو ُعFFه وشّ Fدةُ الضFFرر والFFبالء
)(٤٠
ْ
Fرب َم َ Fثلُھم
Fق حمFFص يقFFول لجماعتFFه » :إنّ العَ F
« َ .
وو َرد علFFى لسFFان ھFFربيس الرومFFي َبطريِ F
وجFFد فريس َ Fته لFFم يرجFFع إلFFى غيرھFFا .وھFFم قFFد لحقھFFم الجFFوعُ فFFي مFFدينتكم .وإذا
Fل ال ُسFFبع إذا َ
ك َم َثِ F
)(٤١
أشبعناھم انصرفوا ع ّنا « .
وجاء أيضا ً على لسان بولص قائد قوّ اد الروم في مصر ما توجّ ه بFه إلFى العFرب بقولFه:
» قد علّمنا أ ّنكم كنتم في بالدكم ،قبل أن تفتحوا الFبالد ،فFي قحFط وجFوع ،وتموتFون ھFزاالً .وقFد
ملكتم بالداً ،وشبعتم لحما ً ،وركبتم خيوالً مسوَّ ً
مة وتقلّFدتم بسFيوف مجFوھرة ،وسFعدتم بعFد فقFركم
وفاقتكم «).(٤٢
والشيء نفسه عرفه الفرس واختبروه عن العرب .فھا ھو كسرى َيج َمع
ــــــــــــــــــ
) (٣٧الواقدي ،فتوح الشام  ٢١ / ٢ـ .٢٢
) (٣٨المرجع نفسه .٤١ / ١
) (٣٩المرجع نفسه .١٦١ / ١
) (٤٠المرجع نفسه .٦١ / ١
) (٤١المرجع نفسه  ،١٤٩ / ١و.٩٨ / ١
) (٤٢المرجع نفسه .٢٣٧ / ٢
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قوّ اده ويُعلمھم » :اعلموا أنّ ھؤالء العرب قد أخرجھم الجدب والجھد .فھم ينظرون لھم مواضعَ
يسكنون إليھا ،وينزلون فيھا ..واعلموا أنّ العرب لھم الطمع.(٤٣)« ..
وفي مصادر أخرى غير الواقFدي ،نFرى الشFيء نفسFه يتكFرّ ر .ففFي مFروج الFذھب نFرى
الجناحين ملكِ نھاوند » :إ ّنا معشر العرب! ك ّنا أذلّة يطؤنا الناس ،وال
قول المغيرة بن شعبه لذي
َ
)(٤٤
صيّ َج ِّد قFريش » :وال أعلFم مكرمFةً
ُ
نطؤھم ،ونأك ُل
ج َيف « وفي اليعقوبي قو ٌل لق َ
َ
الكالب وال ِ
ّ
ً
فليخرجْ كل إنسان منكم من مالِه خرجا «  .ويعلق اليعقوبي بقوله:
عند العرب أعظ ُم من الطعام.
ِ
ك في يد قُصَيّ بسبب ذلك «).(٤٥
» فثبتَ المُل ُ
وكم صلّى النبيّ إلى ربّه يقول له » :اللھم إ ّني أعFوذ بFك مFن الجFوع «) .(٤٦وكFم صFلّى
من أجل أمّته بقوله  » :اللھ ّم إ ّنھم جياع فأشبعھم «) .(٤٧وتأكد النبيّ بأنّ  » 6ال يقتل أمّتي ب َس َن ِة
جوع «) .(٤٨وقد عرف بأنّ  » 6ال يسلّط على أمّتي جوعا ً فيھلكھم به عامّFة «) .(٤٩وكFم نصFح
ألمّته بقوله لھم » :أطعموا الجائع «) .(٥٠فعرف أخيراً نعمة  6حتى قال » :إن  6أعطFاني أن
ال تجوع أمّتي «).(٥١
ــــــــــــــــــ
) (٤٣الواقدي ،فتوح الشام .١٨٤ / ٢
) (٤٤المسعودي ،مروج الذھب .٣٢٣ / ٢
) (٤٥تاريخ اليعقوبي .٢٣٩ / ١
) (٤٦سFنن أبFي داود ،بFاب الFFوتر  ،٣٢سFنن النسFائي ،بFFاب االسFتعاذة  ١٩و ،٢٠سFنن ابFFن ماجFه ،بFاب األطعمFFة
.٥٣
) (٤٧سنن أبي داود ،باب الجھاد .١٤٥
) (٤٨ابن حنبل .٢٤٢ / ٥
) (٤٩ابن ماجه ،باب الفتن  ،٩ابن حنبل  ٣٣٢ / ٤و.١٦ / ٦ ،٣٣٣
) (٥٠البخاري ،جھاد  ،١٧١أطعمة  ،١مرض  ،٤درامي ،سير  ،٢٦حنبل...
) (٥١سنن ابن حنبل .٣٩٣ / ٥
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الجھد والفقر والجدب والقحط والبؤس والحرمان ..كلّھا كانت فFي م ّكFة .وبسFببھا زحFف
العFFرب ،قبFFل اإلسFFالم ،بتجFFارتھم نحFFو بFFالد والFFيمن وغFّ Fزة ومصFFر والھنFFد؛ وزحFFف المسFFلمون،
بفتوحاتھم الخاطفة ..وھي التي قرّ رت نوعيّة الحياة في م ّكة والحجاز وتھامة ونجFد والعFروض،
كما قرّ رت مستوى شرائع القرآن ،بما أجازت لھم من » مغانم « و » جھاد « .ولFFFFFFم تكFFFFFFن
دعوة اإلسالم الملحّ ة إلى فعل الحسنات وإتيان الصدقات مع اليتامى واألرامل والمسFاكين وأبنFاء
السبيل ..إالّ من وحي جوع م ّكة وفقرھا .وربّما أيضا ً لم تكن شريعة » قطع يد السارق « ومنFع
» الربا « إالّ ألجل ضرب جشع األثرياء في أكلھم أموال الفقراء..
فلو لم يكن الفقر والجوع في م ّكة إلى ھذا الحدّ ،لمFا كFان المسFلمون فFي فتوحFاتھم بلغFوا
إلى ھذا الحدّ ،وبھذه السرعة الخاطفة ،وتبقى كلمة الرسول في صالته » :تعوّ ذوا با Zمن الفقFر
والقلّة والذلّة « )ابن حنبل  (٥٤٠ / ٢صورة صادقة عمّا كان عليه أصحابه في م ّكة.

٢٣

وجفاف َمنا ِ
خ َھا
ثال َثا ًَ :ح ّر َم َّكة َ
وزاد فFFي فقFFر م ّكFFة وقحFFل طبيعتھFFا ش ّ Fدةُ الحFFرّ والجفFFافِ فFFي » مناخھFFا .لھيFFبُ رمالِھFFا،
ً
ً
ْ
قاحلة جدباء؛ ال شFجر علFى سFطحھا يFنعم
يابسة
جعلت أرضَھا
وحرارةُ شمسھا ،ونشفُ ھوائھا،
ّ
اإلنسان بظلّھا ،وال عين ماء ترطب أجواءھا ،وال اخضرار يخ ّفف من حدّة حرّ ھا .ال غرابة في
ذلك ،فم ّكة تقع في صحراء قاحلFة ،بFين جبلFين ،تحجFز عنھFا رطوبَ Fة البحFر وأبخرتFه .وقFد ذكFر
ً
ُ
ْ
تباعدت عنه جھنم
ساعة من نھار،
حديث نبويٌّ ش ّد َة الحرّ فيھا ،فقال » :مَن صبر على حرّ م ّكة
مسير َة مائة عام «  .وقال أيضا ً » :إن حرّ م ّكة ھو جز ٌء واح ٌد من سبعين جFزءاً مFن حFرِّ جھّ Fنم
«).(٥٢
وفي القرآن عن حرّ م ّكة ومقابلته بحرّ جھ ّنم كFال ٌم كثيFر .فھFا ھFو يFدعو المسFلمين الFذين
تخلّفوا عن الجھFاد فFي غFزوة تبّFوك بقولFه » :قFل :نFار جھّ Fنم أشّ Fد حFرّ اً لFو كFانوا يفقھFون «).(٥٣
ويعتبر أنّ من نِ َعم  6على اإلنسان في م ّكة وفر َة الظالل والغمام والسراويل .قال » :و 6جعَ Fل
الحرّ «) .(٥٤وقال أيضا ً » :وظللنا عليكم الغمFام
لكم ممّا خلقَ ظِ الالً ...وجع َل لكم سرواي َل َتقِيكم َ
«).(٥٥
ويFFوم يFFأتي  ،6فFFي آخFFر األزمFFان ،ل َي Fدي َن اإلنسFFان ،سFFيأتي فFFي ظFFالل وغمFFام » :ھFFل
ينظرون إالَّ أن يأتيھم  6في ظلFل َمFن الغمFام «) .(٥٦كمFا أ ّنFه مFن دالئFل صFحّ ة اإليمFان بFا Zأن
يرى اإلنسانُ نعم َة الظ ِّل يم ُّده  ُ6عليه » :أل ْم
ــــــــــــــــــ
) (٥٢ابن حنبل  ،٤٧٨ ،٤٦٧ ،٣١٣ / ٢مسلم باب الج ّنة .٣٠
) (٥٣سورة التوبة .٨١ / ٩
) (٥٤سورة النحل .٨١ / ١٦
) (٥٥سورة البقرة  ،٥٧ / ٢انظر .١٦٠ / ٧ :
) (٥٦سورة البقرة .٢١٠ / ٢
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ترَ إلى ربّك كيف م ّد الظ ّل «) .(٥٧وقد يكون الظ ّل الذي يفقFده أھُ Fل م ّكFة ،مFن مبFاھج الج ّنFة التFي
يشتھيھا المسلمون؛ إلى درجة أن تتصف ج ّنة القرآن بـ» ظ ّل ممدود «) ،(٥٨و » دائم «).(٥٩
وھكذا ھو بالفعل حال الم ّتقين ،فھم » فFي الج ّنFة فFي ظFالل «) ،(٦٠يت ّكئFون » فيھFا علFى
خلُھم ظFالّ ظلFيالً
األرائك ال يرون فيھـا شمسا ً «) .(٦١يُدخلھم  ُ6إليھFـا مFع » أزواج ُم َطھَّFرة و ُنFد ِ
«) .(٦٢فھم » وأزواجُھم في ظالل على األرائك مت ّكئFون «) .(٦٣وجمFيعُھم » فFي ظFالل وعيFون
«) » ،(٦٤يتفيئFFوا ظاللFFه ع Fن اليمFFين والشFFمائل ُسFFجَّ داً  ،(٦٥)« Zو » ظاللھFFم بالغFFدوّ واآلصFFال
«) .(٦٦في الج ّنة أشجارٌ وصف بـ» داني ٍة علFيھم ظاللُھFا «) ..(٦٧أمّFا أصFحابُ النFار فFال َينعمFون
بأيّ ظ ّل  » :ال ظليل وال يغني من اللھب «).(٦٨
ً
رائعة عن الذين َيرضFى  6علFيھم ،ھFؤالء يمّ Fتعھم
وفي األحاديث النبويّة صور ًة أخرى
)(٦٩
َ
تحت ظِّ Fل عرشِ ِ Fه يFو َم ال ظِ َّ Fل االّ ظلُّFه « .
 6بظلّه يو َم القيامة .يقول » :أظلَّه  ُ6يو َم القيامة
ً
ون له ظِ ٌّل كظّ Fل  .6يقFول » :أظلّFه فFي ظلّFي يFوم ال ظّ Fل إالّ
وھي
نعمة أعطاھا  ُ6لرسول ِه ليك َ
)( *)(٧١
(
)٧٠
ّ
ّ
ّ
.
ظلّي «  .والمسلم الذي يحظى بالسعادة القصوى » يتقلب في ظلھا في الجنة «
ــــــــــــــــــ
).٤٥ / ٢٥ (٥٧
).٣١ / ٥٦ (٥٨
).٣٥ / ١٣ (٥٩
).٤١ / ٧٧ (٦٠
).١٣ / ٧٦ (٦١
).٥٧ / ٤ (٦٢
).٥٦ / ٣٦ (٦٣
).٤١ / ٧٧ (٦٤
).٤٨ / ١٦ (٦٥
).١٥ / ١٣ (٦٦
).١٤ / ٧٦ (٦٧
).٣١ / ٧٧ (٦٨

) (٦٩سنن الترمFذي ،بFاب البيFوع  ،٦٧سFنن الFدرامي،
البيوع  ،٥٠مسند ابن حنبFل ،٣٥٩ / ٢ ،٧٣ / ١
 ،٤٢٧ / ٣الخ...
) (٧٠صFFFحيح مسFFFلم ،بFFFاب البFFFر  ،٣٨الFFFدرامي ،بFFFاب
ّ
الموطأ ،باب الشFعر ،١٣
الرقاق  ،٤٤ابن مالك،
 ،١٤ابن حنبل .٣٣٨ ،٢٣٧ / ٢ ،الخ...
) (٧١مسند ابن حنبل .٢٣٠ ،١٥٤ / ٣
)*( قد يكون من بFراھين القFرآن واإلسFالم علFى وجFود
 6وجFFود الظFFل ،إذ ھFFو الFFذي » جعFFل لكFFم م ّمFFا
خلق ظالالً « )سورة النحل .(٨١ / ١٦

٢٥

راب َعا ً  :ندَرة ال َماء في َم َّكة
Fق سFمّي
وسFاھم فFFي فقFر أرض مكFFة نFFدرةُ المFFاء فيھFا وقلُّ Fة األمطFFار فFFوقَ سFFطحھا .وبحٍ F
ُ
الناس واألَنعا َم من َمو ٍ
ت محّ Fتم .ولFيس فFي م ّكFة سFوى بعFض اآلبFار
يغيث
المطر » غيثا ً « أل ّنه
َ
والسFرْ ِح؛ وكFان أھمَّھFا شFھر ًة » بئFرُ زمFزم « حفرھFا عبُ Fد المطلFب َجّ Fد
المحفورة لسFقاي ِة النFاس
َ
قرب الكعبة .وقيل إ ّنھا من عھد اسماعيل .وقد جرى عليھا خصا ٌم شديد بFين زعمFاء م ّكFة،
النبي
َ
وذلك لش ّد ِة حاج ِة الناس إليھا وإلى االستفادة من مائھا واالستقالل بھا.
 6فضَّ FFل قريشFFا ً ب َسFFب ِْع خصFFال ،أھمّھFFا
وقFFد أشFFارت كتFFبُ األحاديِ FF
ث والسِ َ FFير إلFFى أنّ َ
َ
ّ
اإليمFان
أن اتھ َم القرآنُ أصحا َبه بجعلِھم سقاية الحجّ اج تعاد ُل
َ
وأعظمھا » السقاية « ،على درج ِة ِ
َ
با Zوالجھادَ في سبيله .قال » :أجعلتم سقاية الحا ِّج وعمار َة المسج ِد الحرام كمن آمن با Zواليوم
َ
اآلخر وجاھدَ في سبيل  !6ال يستوون عند .(٧٢)« 6
ولقلّFFة المFFاء فFFي م ّكFFة اعتبFFر القFFرآنُ وجودَ ھFFا نعمFً Fة يم ُّ Fد  ُ6بھFFا األرضَ فتنبُ F
Fت الFFزرع،
وتسقي الشجر ،وتروي ال َسرْ حَ  ،وتحيي الناسَ  ،وتفجّ ر الينابيعَ  ،وتبعد عFن السّ Fكان الھلFع والظمFأ
والمرض والموت .ووفر ُتھا ٌ
ت  6البيّنات .قال » :ھو الذي أنزل من السماء ما ًء لكم.
آية من آيا ِ
ُ
كFل
منه شرابَ  ،ومنه شجر فيه َتسِ مون.
ينبت لكم به الFزرعَ والزيتFونَ والنخيَ Fل واألعنFاب ومFن ِ
)(٧٣
الثمرات .إنّ في ذلك ً
آلية لقوم يتف ّكرون « .
ــــــــــــــــــ
) (٧٢سورة التوبة .١٩ / ٩
) (٧٣سورة النحل .١٠ / ١٦

 ٢٦ندوة الماء

وال ب ّد من ذكر بعض آيات القرآن ـ مع ما فيھا من ترداد ـ تأكيداً علFى نعمFة المFاء التFي
أحيى بھا  ُ6األرضَ بعد موتِھا .قال » :وأنزل من السماء ما ًء فأخرج به من الثمرات رزقا ً لكم
«) .(٧٤و» ھو الذي أنزل من السماء ما ًء فأخرجنا به نبات كل شيء «) .(٧٥و» أنزل من السماء
ما ًء فأخرجنا به أزواجا ً من نبات ش ّتى «) .(٧٦و » ّ
نزلنا من السماء ما ًء مباركا ً فأنبتنFا بFه ج ّنFات
رحب الحصيد «) » .(٧٧وما أنزل  6من السماء من ماء فأحيا بFه األرض بعFد موتھFا «) .(٧٨و
» جعلنـا من المـاء كل شيء حيّ «) .(٧٩وبالمـاء فاضت الينابيع وتفجّ Fرت » :أنFزل مFن السFماء
ماء فسالت أودية بقدرھا «).(٨٠
وكما أنّ األكل والظ ّل في الج ّنة دائمان ،كذلك المFاء فھFو فيھFا دافFق أبFداً » :ظّ Fل ممFدود
وماء مسكوب «) .(٨١وفي الحديث » إنّ في الج ّنة بحر الماء «) .(٨٢وما وعFد  6بالمFاء الغزيFر
واألنھار الجارية في الج ّنة إالّ تعويضا ً عمّا حُ ِرم منFه الم ّكيFون فFي حيFاتھم الFدنيا ،ومكافFأة للFذين
عملوا الصالحات .قال » :إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لھم ج ّنات تجري من تحتھا األنھFار
«).(٨٣
وبسبب ذلFك شFدّد النبFي فFي أحاديثFه علFى » فضFل صFدقة المFاء «) ،(٨٤كأفضFل صFدقة
يستحق المسلم معھا الج ّنة حيث » األنھار تجري من تحتھا «.
ــــــــــــــــــ
) (٧٤سورة البقرة  ،٢٢ / ٢سورة ابراھيم .٣٢ / ١٤
) (٧٥سورة االنعام .٩٩ / ٦
) (٧٦سورة  .٥٣ / ٢٠انظر .٢٧ / ٣٥ ،١٠ / ٣١ :
) (٧٧سورة .٩ / ٥٠
) (٧٨سورة .٢٤ / ٣٠ ،٦٣ / ٢٩ ،٦٥ / ١٦ ،١٦٤ / ٢
) (٧٩سورة .٣٠ / ٢١
) (٨٠سورة .١٧ / ١٣
) (٨١سورة .٣١ / ٥٦
) (٨٢سنن الترمذي ،باب الج ّنة  ،٢٧أحمد بن حنبل .٥ / ٥
) (٨٣انظر .٩ / ١٠ ،٧٢ / ٩ ،٤٣ / ٧ ،٦ / ٦ ،١٢ / ٥ ،١٥ / ٣ ،٢٥ / ٢ :الخ..
) (٨٤ابن ماجة ،باب األدب  ،٨صحيح البخاري ،باب المساقاة .١

٢٧

األول
صل ّ
َخاتِ َمة ال َف ْ
م ّكة إذن قرية فقيرة الموارد ،قليلة الخيرات ،شديدة الحرّ  ،جا ّفFة المنFاخ ،شFحيحة الميFاه،
مجدبة التربة ،نادرة األمطار ،ضئيلة الرزق ،ضعيفة المواسم ،صعبة المعFاش .تحتFاج إلFى َسَ Fن ٍد
لھFFا مFFن الخFFارج لتFFدرأ عنھFFا خطFَ Fر الجFFوع والمFFوت .إ ّنھFFا صFFحراء قاحلFFة محرومFFة ،محFFط ظلFFم
ف » السي ُل « ما عليھا ،وإنْ ج ّف ْ
ْ
األرض والسماء :إِنْ
مأمن
ألھب الحرُّ رمالَھا .ال
ت
َ
َ
أمطرت َج َر َ
ّ
ب السماء فFي
ضار يبحث عن فريس ٍة ليس ّد بھا
وحش
فيھا من
جوعه ،وال ملجأ لسكانھا من غض ِ
َ
ٍ
ٍ
ّ
ت عليھا .إنھا بحسFب وصFف القFرآن لھFا:
حال َتي
السيل والقيظ .كل ما فيھا يدعو إلى حتميّة المو ِ
ِ
» بلدة ميتة « أو » بلد ميت « أو » أرض ميتة « ،تعوزھا نفح ُة الحياة من كل مكان.
ً
يمرحFFا ويسFFتبدّا .فنعم ُتFFه
Fوع أن
إالّ أنّ  َ6ال يتFFر ُ
ك للمFFو ِ
َ
ت باع Fا ً طFFويال ،وال للفقFِ Fر والجِ F
 6ومراحمِه
تش َم ُل ك َل مكان ،ورحم ُته تفيضُ على جميع أھل األرض ...فكان على م ّكة من نِع َِم ِ
ْ
استعاضFت بFه عFن ظلFم الطبيعFة وجFدبھا .وھFو تجارتھFا الواسFعة
أنْ أوجدَ لھا نوعا ً من المعاش
التي تح ّد ْ
ت بھا قديما ً كل تجارة في زمانھا .وقد نتج عنھا ما ٌل وثرا ٌء وحيFاةٌ ونعFيم .وبسFبب ھFذه
ً
ّ
ّ
ْ
التجارة الرابحة ونشاطِ المكيين أصبحت مكة موقعا تجاريّا ال مثيل له.
ْ
بطFن األرض مFن كنFوز  :كنFوز الFنفط
استخرجت من
واليوم كما باألمس ،تنعم م ّكة بما
ِ
ّ
والFذھب والفضFة ،وبمFFا يأمّھFا فFFي مواسFم الحّ Fج مFن حجFيج وسFFائحين ومصFلين .ولھFFا كFل ذلFFك،
بحسب تعبير القرآن » رغداً من كل مكان « .يجلب إليھا رزقھا من » خارج «.

األول
 ٢٨خاتمة الفصل ّ

ولكن ،قبل التعFرّ ف علFى تجFارة م ّكFة مFورد رزقھFا الوحيFد ،يجFدر بنFا أن نتعFرّ ف علFى
س ّكانھا ،في ألوانھم وأنواعھم ومختلف مشاربھم .فھؤالء ھم الذين قاموا برزق م ّكة وجلبوا إليھFا
كتعويض عن فقر طبيعتھا وقحط أرضھا.
الخيرات .وھم الذين قاموا بالتجارة الواسعة
ٍ
وسّ Fكان م ّكFة كFانوا ھFFم أيضFا ً » جلبFا ً « مFن خFFارج .معظمھFم طFارئون عليھFا .وبحسFFب
تعبير الروايات اإلسالميّة » عرب مستعربة « ،أي ينتمون إلى العروبة انتماء .ولم تكن لھFـم »
العروبة « في األصل .ونحن نبغي ،في الفصل التFالي ،اظھFار ھFذا االنتمFاء ،وتبيانFه بمFا يتيسّFر
من أدلّة عليه.

صل ال َثاني
ال َف ْ

س ّكان َم َّكة
أوالً

 :قبل قصيّ

ثانيا ً

لھجْ َرة إلى َم َّكة
 :أس َباب ا ِ

التجمّع
قبيْلة َ
ثالثا ً َ :
قريْش ِ
قريْش
را َبعا ً  :س َّكان َم َّكة مِن غَير َ
َخا ِت َمة ال َفصْ ل ال َثاني

[ Blank Page ]
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قصي
أوالً  :قبل
ّ
منذ بدء البدء كان  .6وكان المالئكة في م ّكة يسFبّحون .ومنFذ بFدء الخلFق أوجFد  6م ّكFة
ُ
يوم وليلٍ Fة سFبعون ألFف ملFك «).(١
على صور ٍة لھا في السماء حيث »
البيت المعمور يدخله ك ّل ٍ
Fوب م ّكFFة ،وتFFد ّفقت منFFذ آدم وبنيFFه ،حتFFى ازدحمْ F
Fت بالس ّ Fكان ،وارتكبFFوا فيھFFا
وانFFدفع ِ
ت النFFاس صَ F
األرض مFنھم » ،فرفFع  ُ6الكعبَ Fة
الفFواحش ،فأرسFل  6علFيھم الطوفFFان ليFزيحھم عنھFا ويط ّھFFر
َ
َ
َ
وقت الطوفان إلى السماء الدنيا «) .(٢ث ّم انتھى الطوفان ،فأعاد  ُ6الكعبة إلى ما كانت عليه.
عن م َُجاھِد قال » :لقد َ
ت قب َل أن يخلـ َق شيئا ً من األرض بFأل َفي سFنة
خلق 6
موضع البي ِ
َ
َ
ت الكعبFFة َغثFFا ًء علFFى المFFاء قبFFل أن يخلَ F
ت
Fق  ُ6السFFماوا ِ
ب األحبFFار قFFال  » :كان ِ F
« .وعFFن كع ِ F
ً
َ
واألرض بأربعين سنة « .وعن ابن َعبّاس قال  » :لمّا كان العرشُ على الماء ..بعث  ُ6ريحا..
ِ
ْ
فمادت ث ّم مادت ..فكانت م ّك ُة أ ُّم القرى «).(٣
َودَ حَ ا األرضَ ..
ْ
وقامت فيھا قبائ ُل عديدة ،وكان أوّ َل مFن اشFتھر مFنھم،
بعد الطوفان عادَ الناس إلى م ّكة،
جFرْ ھَم «
بعلم المؤرّ خين المسلمين ،قبائ ُل يماني ٌّة أفسد ِ
ت األرضَ وما عليھا .ع ُِرفَ منھFا قبيلتFا » ِ
و » َق ُ
ت الذي جاء فيه ابراھي ُم واب ُنه اسماعيل من بFال ِد الكلFدانيين.
طورَ ا « .ھاتان جاءتا في الوق ِ
)(٤
و » نكحَ اسماعي ُل في جرھم « .
ــــــــــــــــــ
) (١األزرقي ،أخبار م ّكة .٣٤ / ١
) (٢األزرقي ،أخبار م ّكة.٣٢ / ١ ،
) (٣األزرقي ،أخبار م ّكة ٧٨ ،٣٥ ،٣٢ / ١ ،ـ  ٧٩وما بعدھا.
) (٤ياقوت الحموي ،معجم البلدان  ١٨٥ / ٥ـ .١٨٧

 ٣٢قبل قصيّ

ت بعFFدَ ه اب ُنFFه » نابFFت « أكبFFرُ أوالده .ثّ Fم َولFFيَ بعFFده
ول ّمFFا تFFو ّفي اسFFماعيل تFFولّى أمFFرَ البيِ F
ْ
جرھ ٌم وقطورا في المُلك ،وتداعَ وا
جرھمي خا ُل أوال ِد اسماعيل .ثم
تنافست ِ
مَضاضُ بن عمرو ال ِ
فانھزمت قطورا .ثم تدا َعوا إلى الصلح ..ث ّم إنّ جرھما ً َب َغوا بم ّكة فاستحلّوا حَ رَ امFاً،
ْ
إلى الحرب،
َ
وظلموا َمنْ دَخلھا ،وأكلوا ما َل الكعبة.
فFFي ھFFذه األثنFFاء جFFاء » العمُ F
Fاليق « مFFن سFFيناء ،ھرب Fا ً مFFن وجFFه موسFFى الFFذي حFFاربھم
ھجرت » ُخزاعة « قبيلةٌ
ْ
وطردھم إلى نواحي م ّكة ،وسكنوا مع جرھم الذين ملكوا واستبدّوا .ث ّم
أخرى من اليمن ،وفرعٌ من ْ
ب َسِّ Fد َمFأْ ِرب .ووقFع بFين خزاعFة ،مFن
األزد .وكان ذلك
عقFب خFرا ِ
َ
ت البيFFتَ
جھFةٍ ،وجFFرھم والعمFFاليق ،مFFن جھٍ Fة ثانيFFة ،معFFارك .فكFFان النصFFرُ لخزاعFFة التFFي » َوليِ F
ثالثمائة سنة .يتوارثون ذلك كابِراً عFن كFابر ،حتFى آخFرھم حُ لَيFل بFن حبشFيّة «) ،(٥الFذي تFزوّ ج
صيٌّ بنُ كِال ٍ
ب ب ْن َته حُ بَّى ..فكانت بنھاي ِة حُليل نھاي ُة عھ ِد بني خزاعة ،وبداي ُة عھ ِد قريش ،علFى
قُ َ
صيّ .
ي ِد قُ َ
ْ
أقامت عليھFا َملِكFـا ً اسFمه »
وفي علم المؤرّ خين المسلمين أيضا ً أنَّ خزاع َة ،بعد تملِّكھا،
ديFن
نصب
َعمرو بن لُ َحيّ «) .(٦ھذا كان أوّ َل َمن
األوثان في م ّكة ،وأدخ َل إليھا عباد َتھا ،وغيّFر َ
َ
َ
التوحيد ،بعد أنْ كان » إلـ ُه بني إسرائيل « ھـو المعبود فيھـا .ووضع في الكعبة صن َم » ُھ َب ْل «
وفرض سيطر َته على سائر العشائر والبطون حتى صارت
الشھير ،وقد استقدمه من بال ِد الشام،
َ
ُ
جميعُھا ُتقبِ ُل على » ھبل « للتبرّ ك منه .وبه قضِ Fي علFى إيمFان ابFراھيم الحنيFف الFذي ،بمجFيء
ّ
فتح م ّكة « سيكون » ھُبFل « أوّ َل
اإلسالم ،سيعو ُد ويُفرَ ضُ على شعو ِ
ب الجزيرة كلھا .وعند » ِ
ضح ّي ٍة من ضحايا اإلسالم.
جميعُ س ّكان م ّكة إذن نزحوا إليھا من » خارج « .فھم طارئون » مستعربون «.
ــــــــــــــــــ
) (٥معجم البلدان ١٨٥ / ٥ ،ـ .١٨٧
) (٦انظر ابن سعد  ،٦٦ / ١األزرقي  ،٥٧ / ١ابن األثير  ٧ / ٢وغيرھم.

٣٣

اب ال ِھ ْج َرة إلى َم َّكة
ثان َياً  :أس َب ُ
الھجرة إلى م ّكة ھي من ثوابFت التFاريخ الجFاھلي .وھFو أمFر سFھل اثباتFه .إالّ أنّ أمFرين
ت الھجرة ؟ والثـاني مFا ھFي أسFبابُ الھجFرة ؟ وأمFران آخFران
مختلَفٌ فيھما  :األوّ ل مِن أين كان ِ
يؤ ّكـد أن ذلك  :األوّ ل ـ وبشھـادة المؤرّ خين المسلمين أنفسِ ھم ـ ھـو ّي ُة سّ Fكان م ّكFة » االسFتعرابيّة
« ،أي انتمFاؤُ ھم إلFى » عروبٍ Fة « لFم تكFن لھFم فFي األصFل .والثFاني تنFوّ ع سّ Fكان م ّكFة واتن ّيFFا ُتھم
المختلفة.
يُجمع أھ ُل األخبار أنّ معظ َم س ّكان م ّكة كانوا دخالء عليھFا ،ونFازحين إليھFا مFن خFارج.
فھم من مختلَفِ أنحاء الجزيFرة المسFمّاة عربيّFة ،ومFن الھFالل الخصFيب .أي  :مFن الَ Fيمن ،وبFال ِد
فارس والروم ،ومن مصFر والحبشFة والسFودان ،ومFن فينيقيFا وفلسFطين ،وسFوريا وبFالد مFا بFين
النھرين.
واختالط اتنيّFاتِھم أدّى إلFى اخFتالطِ أديFانھم وتنFوّ ِع معتقFداتھم ولغFاتھم .فكFان مFنھم يھFود
ونصارى وصابئة ومجوس وعبدة أَوثان .كما كان في لغاتھم اللغة الحِميريّFة والمِسَ Fند والثموديّFة
واللحيان ّيFFة والدَ يدان ّيFFة والقبطيFFة والحَ بشFFية والروم ّيFFة واليونانيFFة والعبرانيFFة واآلرامي Fة والعرب ّيFFة،
Fل الملFFل
وغيرھFFا .وحسFFنا ً مFFا قFFال اليعقFFوبي » :وكانFFت أديFFانُ العFFرب مختلِ َفFً Fة بالمجFFاورات ألھِ F
واالنتقال إلى البلدان واالنتجاعات «) .(٧يعني :أنّ أديانَ العرب كانت من كل بلFد مجFاور لم ّكFة،
وكانFFت مختلَفFً Fة بFFاختالف الملFFل ،وقFFد دخلْ F
Fال
Fت م ّكFFة إِ ّمFFا بواسFFطة المب ِّشFFرين ،وإ ّمFFا بواسFFطة أعمٍ F
تجاريّة).(٨
ــــــــــــــــــ
) (٧تاريخ اليعقوبي.٢٥٤ / ١ ،
) (٨انظر كتابنا » :أعربيّ ھو ؟ « في سلسلة » الحقيقة الصعبة « رقم .٤

 ٣٤أسباب الھجرة

والنFFزوح إلFFى م ّكFFة كFFان فFFي فتFFرات عديFFدة ،وأللFFف سFFبب وسFFبب مFFن أسFFباب الھجFFرة
والتھجير .وقد ابتدأ النزوح من اليمن مثالً منذ دولتي سَ بَأ وحِمْ يَر في األلFف الثالFث قبFل المFيالد.
ب َسِّ Fد َمFFأْ ِرب فFFي منتصFFف القFFرن السFFادس
وتكFFرّ ر مFFراراً إلFFى أن أصFFبحَ نزوحFا ً عا ّمFا ً بعFFد خFFرا ِ
ت القبائُ Fل اليمنيّFة مختلَFف أنحFاء الجزيFرة العربيّFة والھFالل الخصFيب .وكFذلك
للميالد .وقد اجتاح ِ
كان األمرُ من فلسطين في زمن سبي اليھود منھا إلى بابل في سنة  ٧٢١ثم في سنة  ٥٨٦ق .م.
وقبل ذلك أيضا ً كان نزوح من بالد الكلدانيين ،منذ ابراھيم الخليل وابنه اسماعيل .واستمرّ األمر
ٌ
جماعة من األحباش والسودان واألقباط والغساسنة
كذلك مع دولتي الفرس والروم ،حيث أ ّم م ّكة
والمناذرة حتى نھاية االمبراطوريتين المتقاتلتين في زمن الفتوحات اإلسالميّة.
وأسباب الھجرة إلى م ّكة كانت إمّا طبيعية ،أو سياسية ،أو اجتماعيّة ...لقFد كانFت أحيانFا ً
وانحباس األمطار أدّى إلى قحط في األرض ،فاقتتال
بسبب كوارث طبيعيّة ،من زالزل وبراكين
ِ
ً
ْ
بسبب المراعي ،وبحث عن لقمة العيش ...أو أيضFا بسFبب معارضFة سياسFيّة أدت بالمعارضFين
ثأر ينFا ُل دمFا ًء
الفاشِ لين أو بالح ّكام المغلوبين إلى ترك مواطنھم .أو أيضا ً كانت الھجرة ھربا ً من ٍ
مھدورة د ّي َة القتلى ،أو أيضFا ً بسFبب البحFث عFن الحريّFة فFي البFوادي الشاسFعة ،أو بسFبب تجFار ٍة
ب واألديFان ،أو
ب اضFطھا ٍد دينFي بFين مختلَFف المFذاھ ِ
ْن َثقَُ Fل علFيھم ،أو بسFب ِ
َ
أفلس أصحابُھا ،ودَ ي ٍ
ُ
ضFFھم طFِ Fردَ مFFن أرضFFه بسFFبب شFFرٍّ
Fرق القوافFFل ،أو ألنّ بع َ
ألجِ F
Fل ممارس ِ Fة اللصوص Fيّة علFFى طِ F
ُ
إھمال أو جريم ٍة اقتر َفھا...
بسبب
ه
وطن
من
لع
ت
اق
أو
صنعه،
ِ
َ
ٍ
ھؤالء النازحون من مختلَف األصقاع إلى الصحراء عاشَ معظمُھم فيھا عشائرَ وأفراداً،
وسكنوا على طرق القوافل التجارية ،بحثا ً عن لقمة العيش ،إمّا بواسط ِة عمل ينالون أجرَ ه ،وإمّا
بواسط ِة النھب والسلب والغزو .وجلُّھم عاش حوالي م ّكة ،وبالقرب منھا ،أو على الطريق الممت ّد
بين م ّكة والمدينة ووادي القرى

أسباب الھجرة ٣٥

وتيماء مروراً بالبتراء حتى بFالد الشFام حيFث يتFوافر الFرزق ومراعFي اإلبFل والحمايFة الطبيعيّFة
وبعFض االطمئنFFان .وفFي نھايFFة القFFرن الخFامس كانFFت تجمّعFات ھائلFFة حFFول م ّكFة ،لالسFFتفادة مFFن
مكانتھا الدينيّة وموقعھا التجاري.
استطاع أح ُد زعماء م ّكة من » تجميع « ھذه العشائر وھؤالء األفراد »
والستفاد ٍة أكبر
َ
ً
ً
المستعربين « فFي قبيلFة واحFدة سFمّاھا » قريشFا «  ،أي » تجمّعFا « .ھFذا » التجمّFع « لFم يكFن
عرب ّيا ً خالصا ً ،أو كما يسمّيه المحدّثون » عربا ً عاربة « .بل ھو من » العرب الخلطاء « أو »
حق وعلى ضالل معا ً .ھFم علFى ّ
العرب المستعربة « .وھم في ھذه التسمية على ّ
حFق ألنّ تنFوّ ع
س ّكان م ّكة واخFتالط أعFراقھم أفقFداھم عFروب َتھم القحطانيFة العاربFة اليمنيّFة الخالصFة .وھFم أيضFا ً
على ضالل ألنّ العروبة الخالصة لم تكن في م ّكة من جھة اليمن والجنFوب ،بقFدر مFا كانFت مFن
جھة » غربي الفرات « والشمال .ومن نسFبتھم إلFى » غFرب « الفFرات جFـاءھم اسFم » عFـرب
« .ولفظة » عـرب « في العبريّFة واآلراميFة والسريFـانيّة والعFـربيّة القديمFة تعنFي » غFـرب «.
وأعظم دليل على انتقـال » العـروبة « من الشمال إلى م ّكة ،يكمن في أصFل » اللغFة العربيّFة «
المرسFFلين
ونشFFأتھا ،وفFFي أصFFل » القلFFم العربFFي « واشFFتقاقه .كالھمFFا دخFFل م ّكFFة علFFى أيFFدي
َ
والمبشِ FFرين النصFFارى مFFن منFFاذرة الحيFFرة واألنبFFار ،وعلFFى أيFFدي تجّ FFار م ّكFFة الFFذين برعFFوا فFFي
تجارتھم مع بالد الشام).(٩
وكانت نھضة م ّكة قد بلغت ّ
صFيّ حتFى مجFيء
عزھFا فFي عھFد » قFريش « ،منFذ زمFن قُ َ
النبي ،على امتداد مائة سنة ونيّف .فمن ھي » قريش «؟ وكيف نشأت؟
ــــــــــــــــــ
) (٩انظFFر فFFي ذلFFك كتFFاب » أعربFFيّ ھFFو؟ « ،وھFFو بحFFث فFFي أصFFل العروبFFة وعالقتھFFا باإلسFFالم ،ألبFFو موسFFى
الحريري ،سلسلة » الحقيقة الصعبة « رقم  ٤بمجمله.

٣٦

التج ّمع
قر ْيش قبِ ْيلة َ
ثال َثاً َ :
Fك بعFFد وُ ْل ِ Fد اسFFماعيل .وذلFFك فFFي أ ّيFFام المنFFذر بFFن
Fاب المُلَ F
كFFان » قُصFFيّ « أوّ ل َمFFن أصَ F
)(١٠
النعمان على الحِيرة وال َملِكِ َبھرام جور في الفرس «  .وقصيّ ھFو الجّ Fد الرابFع للنبFيّ محمّFد.
تو ّفي أبوه وھو صغير .فتزوّ جت أمّه من ربيعة بن حرام ،من قبيلة » بني عFذرة « النصFرانية،
التي ھي فرع من فروع الغساسنة عمال ِء الروم .ثم أخذته أمّه إلى أرض زوجھا على مقربة من
َتبوك ،من أرض الشام .فسمّي » قص ّيا ً « القصائه عن بني قومه ،أو » لبعد داره عن دار قومه
ْ
وولFدت لFه أربعFة
«) .(١١ولمّا كبر رجFع إلFى م ّكFة حيFث تFزوّ ج مFن حُ بّFى بنFت حُ ليFل الخزاعFي،
ذكور ،ھم :عبد الدار ،عبد َمناف ،عبد الع ِّزى ،وعبد قُصيّ .
ول ّمFFا اسFFتقرّ أمFFرُ قصFFيّ فFFي م ّكFFة ،وكثFFر مالُFFه ،اسFFتولى علFFى المدينFFة ،بعFFد مFFوت ُحلي Fل
َ
شتات القبائل والعشائر ،وتزعّمھFا ،وسمّاھFـا » قريشFـا ً « ،أي »
الخزاعي .و » جَ مَعَ « حواليه
ب لFيس بFأب وال بFأم ،وال حاضFن
تجمّعا ً « .وفي ذلك قال ابن الكلبي » :إ ّنما قريشٌ جُ مّFاعُ النسَ ِ F
وال حاضنة «) .(١٢وقال اليعقوبي  » :وكان قُصيّ أوّ ل من ّ
أعز قريشا ًَ ..فجَ مَعَ ھَFا وأس َكنھFـا م ّكFة
«) .(١٣وقال ابن سيّده » :قرَ شَ قرشا ً ،أي جَ مَعَ وض ّم من ھنا وھنا «) .(١٤وقيل » :سمّيت بFذلك
لتقرّ شھا أي َتجَ ُّم ِع َھا إلى الكعبة بعد تفرّ قھا في البالد «) .(١٥وقيل أيضا ً » :وقُصيّ ھو
ــــــــــــــــــ
) (١٠معجم البلدان لياقوت الحموي.١٨٧ / ٥ ،
) (١١تاريخ الطبري ،٢٥٥ / ٢ ،السيرة الحلبية ١١ / ١ ،ـ .١٢
) (١٢انظر :طبقات ابن سعد ،٧١ ،٦٩ ،٦٦ / ١ ،نھاية االرب..٢٠ / ١٦ ،
) (١٣تاريخ اليعقوبي.٢٤٠ / ١ ،
) (١٤عن لسان العرب ،٣٣٤ / ٦ ،مادة » قريش «.
) (١٥انظر أيضا ً :ابن ھشام  ،٨٧ / ١الحلبية  ،٢٤ / ١األزرقي  ١٠٨ / ١وغيرھا.

قريش ٣٧

جُ مَّاعُ قريش .فال يقال ألحد من فوقه قرشيّ «) .(١٦وفي ذلك قال الشاعر):(١٧
قُصيٌّ أبوكم كان يُدعى مُجَ مِّعاً

ب ِه جَ مَعَ  ُ 6القبائ َل مِن َفھ َِر.

أصFاب
رجل من بني ك َنانة
صيّ » رجالً جليداً حازما ً بارعا ً «) .(١٨وھو » أوّ ل
َ
وكان قُ َ
ٍ
)(١٩
ُ
والرفFادة والسِ Fقاية وال َنFدوة واللِFواء والقيFادة « .
مُلكاً ،وأطاع له به قومُه .فكانت إليه الحِجابFة َ
وكFFان أيضFا ً » أوّ ل مFFن أعFّ Fز قريشFاً ،وظھFFر بFFه فخرُ ھFFا ،ومجFدُھا ،وسFFناھا ،وتقرُّ شFFھا .فجم َعھFFا
وأسكنھا م ّكة ،وكانت قبل ذلك متفرّقة الدار ،قليل َة ّ
جمع  ُ6إِ ْل َف َتھا ،وأكرم
العز ،ذليل َة البقاع ،حتى
َ
)(٢١
ّ
وأعز مثواھـا «) .(٢٠و » كان أمرُ ه في قوم ِه كالدِين الم ّتبع في حياته وبعد موته « .
دارھا،
َ
أعFان قُصFيّا علFى خزاعFة).(٢٢
صر الروم
َ
أمّا كيف ت ّم له ذلك ؟ فيذكر أھل األخبار أنّ قي َ
زوج أمِّFه » بنFي عFـذرة « ،مFن »
طريق الغساسنة حُ لفـاء الروم ،بواسFطة قبيلFة
وكان ذلك عن
ِ
ِ
قضFFاعة « النصFFرانيّة التFFي كFFان تقFFيم فFFي باديFFة الشFFام ،علFFى مقربFFة مFFن » ت ّبFFوك « .وقFFد كانFFت
ً
روم) .(٢٣ولم تكن االستعانة بالروم بِ ْدعـا ً بFين القبائFل العربيFة واألفFراد ،فعثمFانُ
خاضعة لنفوذ الـ ِ
)(٢٤
ب نفسِ ه َملِكا ً على م ّكة .ولك ّنه لم يو ّفق .
بنُ
الحويْرث توسّط ،فيما بعد ،لدى الروم ،لتنصي ِ
َ
ــــــــــــــــــ
) (١٦السيرة الحلبية.٢٤ / ١ ،
) (١٧انظFFر :األزرقFFي  ،١٠٧ / ١ابFFن ھشFFام  ،١١٦ / ١اليعقFFوبي  ،٢٤٠ / ١ابFFن سFFعد فFFي الطبقFFات ،٧١ / ١
الطبري  ،٢٥٦ / ٢الحلبية  ،١٣ / ١العقد .٣١٢ / ٣
) (١٨السيرة الحلبية .٢٤ / ١
) (١٩األزرقي  .١٠٧ / ١انظر معاني ھذه المآثر في ما بعد.
) (٢٠تاريخ اليعقوبي .٢٤٠ / ١
) (٢١الكامل البن األثير .١٣ / ٢
) (٢٢ابن قتيبة ،المعارف ٦٤ ،حيث قال » :وأعانه قيصر عليھا «.
) (٢٣الشريف ،م ّكة والمدينة ،١٦٠ ،وات ،محمد في م ّكة.١٣ ،
) (٢٤الثعFFالبي ،ثمFFار القلFFوب  ،١٦الكامFFل البFFن األثيFFر  ،٧ / ٢المعFFارف البFFن قتيبFFة ،١٣٠ ،١٢٠ ،١١٧ ،٦٠
طبقFFات ابFFن سFFعد  ،٦٨ / ١ابFFن حبيFFب ،المحبFFر ،١٧١ ،وات ،مح ّمFFد فFFي م ّكFFة  ،١٥المFFنس ،م ّكFFة عشFFية الھجFFرة
)بالفرنسية( ص .١٥

 ٣٨قريش

ھكذا كانت عالقات قصيّ وأبنائه من بعده مع مسيحيّ سوريا واالمبراطوريّة البيزنطية،
منذ أن تكوّ نت قريشٌ وتملّكت على م ّكة .وربّما كان انتماء قFريش إلFى بFالد الشFام أكثFر ممّFا ھFو
إلى قبائل اليمن أو غيرھا .والدليل على ذلك :لغة قريش التي ھي لغة أھFل الحيFرة واألنبFار)،(٢٥
ثم تجارة قريش التي نشطت وتوسّعت وازدھرت مFع بFالد الشFام ،ثّ Fم ديانFة قFريش وآلھتھFـا التFي
أُخ َِذت من الشمال أكثر ممّا أ ُ ْ
خذت من الجنFوب ،مثFال ذلFك اإللFه » ھُبFل « و » أيFل « واسFم »
 ،« 6وأسماء كـ» عبد  ،« 6وعبد الالة ،ث ّم عالقة قريش ببقايFا النبطيFين الFذين تراجعFوا نحFو
الصحراء بعد غزوا الرومان لھم) ،(٢٦ث ّم مخاصمتھم لقبائل نزحت من الجنFوب .وأخيFراً العFداوة
التاريخية بينھم وبين الجنوبيين ،وقد تسمّت بأسماء عديدة ،وا ّتخذت أشكاالً كثيFرة ،كالعFداوة بFين
القحطانيين والعدنانيين ،أو بين اليمنيين والقيسيين ،أو أيضا ً بين عرب عاربة وعرب مستعربة،
وغير ذلك ...ممّا يد ّل على تعاطف قريش ،منذ تكوينھا ،مع بالد الشام وس ّكانھا النصارى.
لقد ّ
بعضFھم فFي »
بطون قريش ودبّر لھم مناز َل في م ّكة وضواحيھا .فأسكن
نظم قصيّ
َ
َ
ضFھم
ظواھر « م ّكة ،فسمّوا » قريش الظواھر « ،وكانوا في الغالِب فقراء معFدَ مين ،وأسFكن بع َ
اآلخر في » بطاح « م ّكFة ،وسFمّوا » قFريش البِطFاح « وكFانوا أغنيFاء ميسFورين .عFرف القسFم
األوّ ل بتبدّيه وفقره وغزواته ،وعرف القسم الثاني باستقراره وغناه واھتمامه البالغ بالتجارة).(٢٧
والقسمان يضمّان اثنتي عشFرة قبيلFة ،لFم تنصFھر بعضFھا بFبعض تمFام االنصFھار ،ولFم تؤلّFف »
جماعة « واحدة ذات مصير واحد مشترك ،بل بقيت » تجمّعا ً « .وربّما يكون في قFول القFرآن:
» إن ھي أسماء سمّيتموھا أنتم وآباؤكم «) (٢٨إشارة إلى تنوّ ع نسبتھم.
ــــــــــــــــــ
) (٢٥انظر كتاب » أعربي ھو؟ « .فصل اللغة العربية ١٤٧ ،ـ .١٩٨
) (٢٦انظر إشارة األغاني  ،٣ ،١٤٧ / ١واألزرقي.٦٠ ،
) (٢٧السيرة الحلبية  ،١٣ / ١الشريف ،مكة والمدينة.١٢٢ ،...
) .٧١ / ٧ ،٢٣ / ٥٣ (٢٨انظر :المنس ،مكة ،...ص .١٤٨

قريش ٣٩

وكFFان قصFFيّ أوّ ل مFFن بنFFى المسFFاكن فFFي م ّكFFة ،ونقFFض الخيFFام ،وحوّ لھFFا إلFFى بيFFوت ذات
أعمدة من خشب وذات سقوف .و » ھFو الFذي أمFر قريشFا ً أن يبنFوا بيFوتھم داخFل الحFرم وحFول
البيت .وقال لھم  :إن فعلتم ذلك ھابتكم العFرب )أي البFدو( ولFم تسFتح ّل قتFالكم «) .(٢٩وھFو الFذي
ث ّبFFت الملFFك فFFي عقبFFهّ .
ونظFFم شFFؤون المدينFFة ،وق ّسFFم الوظFFائف علFFى أوالده .وأوجFFد لم ّكFFة مكانFFة
تجارية واسعة .وخلق لھا نوعا ً من اإلدارة.
ّ
سFت مFآثر ،تقاسFمھا أوالده مFن بعFده ،وبسFببھا
وعرف عنه أيضا ً أ ّنFه أحFدث فFي قFريش
جرى بينھم خالفٌ ومعارك ،استمرّ ت إلى ما بعد اإلسالم .ھذه المآثر ھي :الرفادة ،وھFي اطعFام
الحجّ اج في موسم الح ّج .والحجابFة ،وھFي الوصFاية علFى مفFاتيح الكعبFة .والسFقاية ،وھFي تFوفير
الماء لحجاج بيت  6وللقوافل التجاريّة .واللواء ،وھو علم من قماش يربط على رأس رمح عنFد
إعالن الحرب .والقيادة ،وھي حكم األمّة الذي ُي َسلّم إلى زعيم قريش األكبر .وأخيراً دار النFدوة،
وھي الدار التي يجتمع فيھا أھل قريش للتشاور بأمور المدينFة .فكFانوا ال يعقFدون أمFراً إالّ فيھFا،
وال يزوّ جون امرأة أو رجالً ،وال يعقFدون لFواء حFرب ،وال يخرجFون بعيFراً للتجFارة ..إالّ منھFا.
يديرھا جماعة تسمّى » المالء األعلى « ،ھم أمثال أعضاء مجلس شFيوخ أثينFاّ ،
يمثلFون زعمFاء
األسر والعشائر ،ورؤساء األحياء والبطون ،وأصحاب الراي والمشورة).(٣٠
ھكذا كان أمر قصيّ » في قومه من قريش فFي حياتFه وبعFد موتFه كالFدِين الم ّتبFع «).(٣١
Fل بFFأعلى م ّكFFة ،واقتسFFم أوال ُده المنFFافع .حكFFم قصFFيّ فFFي بدايFFة
ول ّمFFا مFFاتُ ،دفFFن فFFي الحجFFون ،جبٍ F
النصف الثاني للقرن الخامس للميالد .و » ھو
ــــــــــــــــــ
) (٢٩السيرة الحلبية .١٩ / ١
) (٣٠انظFFر :الطبFFري  ،٢٥٨ / ٢الكامFFل  ،١٣ / ٢ابFFن ھشFFام  ،١٢٤ / ٢الFFبالذرى ،أنسFFاب  ،٥٢ / ١األحكFFام
السلطانية  ،١٦٢نزھة الجليس  ..٢٤ / ١وغيرھا.
) (٣١تاريخ الطبري  ،٢٥٩ / ٢الكامل البن األثير .١٣ / ٢

 ٤٠قريش

أوّ ل رئيس من رؤسFاء م ّكFة يمكFن أن نقFول إن حFديثنا عنFه ھFو حFديث عFن شFخص عFاش ح ّقFا ً،
وعمل عمالً في ھذه المدينة ..وھو أوّ ل رجل نتكلّم عFن بعFض أعمالFه ونحFن واثقFون ممّFا نكتبFه
عنه ونقوله «) .(٣٢ونثFق أيضFا ً بنسFبة عظمFاء قFريش إليFه وإلFى أوالده .ومعظFم مشFاھير رجFال
اإلسالم ينتسبون إليFه .فإليFه ينتسFب مFثالً النبFيّ محمّFد والقFس ورقFة وخديجFة وعلFي وبنFو ھاشFم
وأميّة ،كما في ھذه الشجرة:
قصي
عبد ّ
العزى

عبد ال ّدار

أسد

السبّاق

نوفل الحويرث

عامر

أبو العاص

عفان

عبد
شمس

ھاشم

المطلب

خويلد

نوفل

وھب أميمة...

عبد المطلب
عبد ّ
6

أبو طالب

الع ّباس

أبو
لھب

حرب

مح ّمد

عليّ

فضل

عتبة

صخر

الحسن

األسود
سفيان

عبد مناف

عبد قصيّ

ورقة

عثمان

خديجة

عثمان

حمزة...

الحسين
أئ ّمة ١٢

ظھFر اإلسFالم ،ومنھFا جFاء محمّFد ،وبلغتھFا
Fيويّة « ،كمFا تFرى،
َ
في ھذه السلسلة » القُ َ
ص ِ
ت الFدول،
نزل القرآن ،ومن رجاالتھا استخلف الخلفاء ،وظھرت األئمّة ،وتكوّ نFت الفFرق ،وأُنشFأ ِ
وافتتحFFت بFFالد الشFFام وأفريقيFFا وأوروبFFا ،وأسFFلمت المسFFكونة ...ومFFن ھFFذه السلسFFلة قامFFت ممالFFك
وانقرضFFت أخFFرى ،وبعضFFھا ال يFFزال مسFFتمرّ اً .وإليھFFا انتسFFب رجFFال عظمFFاء فFFي العلFFم واألدب
والدين .ومنھا أيضا ً تأسست شيع دينية وأحزاب سياسيّة ،حاربت بعضھا بعضا ً ،وال تزال .منھFا
مFFن انتمFFى إلFFى اإلسFFالم فFFي الظFFاھر دون البFFاطن ،ومنھFFا مFFن ا ّتخFFذ اإلسFFالم غطFFا ًء لسFFتر معتقFFد
بFFاطني ..وكّ Fل ذلFFك يكFFوّ ن لFFدينا دلFFيالً بعFFد دليFFل علFFى أنّ » قريشFا ً « لFFم تكFFن إالَّ » تجمّعFا ً « لFFم
تنصھر أفراده بحال من األحوال.
ــــــــــــــــــ
) (٣٢د .جواد عليّ ،المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٢٢ / ٤

٤١

قر ْيش
راب َعا ً  :س َّكان َم َّكة مِن َغير َ
مرّ ة أخرى نعود إلى تنوّ ع السكان في م ّكة .ومن الطبيعي أن يكون فيھا مثل ھذا التنوّ ع،
نظراً إلى مكانتھا التجاريّة الشھيرة ،وموقعھا الجغرافي الوسFيط بFين الشFمال والجنFوب ،ووجFود
الكعبة محجّ ة لجميFع الملFل واألديFان ،وشFرعة احتFرام األشFھر الحFرم التFي أوجبFت أمنFا ً وسFالما ً
وحرّ يّة ..فبسبب ذلك وفد إلى م ّكة شعوب من مختلف االثنيّات والمنتجعات والبلدان.
ّ
وغFزة
مِن ھؤالء َمن كان مِن الحبشة ومصر والسودان ،و َمن كان مِن فينيقيFا وفلسFطين
وبالد الشام ،و َمن كان ِمن العFراق وفFارس ومملكتFي الغساسFنة والمنFاذرة ،و َمFن كFان مِFن الFيمن
وحضرموت والبحرين ،و َمن كان من دولتي الفرس والروم ،ومن اليونان وآسيا ...ومنھم أيضFا ً
من كان يھود ّيا ً ،أو نصرانيا ً ،أو مجوس ّيا ً ،أو صابئا ً ،أو عابدَ أوثان ...ومنھم من كان تFاجراً ،أو
ب ّنا ًء ،أو حدّاداً ،أو صائغا ً ...ومنھم من كان مواليا ً أو مملوكا ً يعمFل لحسFاب غيFره ...ومFنھم مFن
كان من المب ّشرين أو من أھل العلم والمعرفة ،أو أيضا ً من أصحاب األدب والشعر والخطابFة...
جراً ،أو سFFائحا ً ،أو مھجَّ FFراً ،أو
ومFFنھم أخيFFراً مFFن كFFان يتج ّسFFس لصFFالح بلFFد منشFFأه ،أو كFFان مھFFا ِ
مطروداً خليعا ً.
كل ھذه األصناف من البشر كFان فFي م ّكFة ،فFي بدايFة البعثFة النبويّFة .والFدليل علFى ذلFك
وجFFود كلمFFات فFFي القFFرآن مFFأخوذة عFFن » الفFFرس والFFروم والنFFبط والحبشFFة والبربFFر والسFFريانيّة
والعبرانيّة والقبط (٣٣)« ..ممّا جعل أبا بكر يقول » :في القرآن مFن اللغFات خمسFون لغFة «).(٣٤
وھناك أيضا ً آيات غير قليلة تشير
ــــــــــــــــــ
) (٣٣السيوطي ،االتقان في علوم القرآن  » :١٣٥ / ١فيما وقع فيه بغير لغة العرب «.
) (٣٤أبو بكر الواسطي ،االرشاد في القراءات العشر .عن االتقان .١٣٥ / ١

 ٤٢من غير قريش

إلى عدد الوافFدين إلFى م ّكFة ،كمFا تشFير إلFى ديFانتھم وآلھFتھم ومعتقFداتھم ومسFتوى العلFم عنFدھم؛
وربّما أشارت أيضا ً إلى نشاطھم الرسولي في المدينة وفي القرى المجاورة واألسواق الموسمية.
غير أنّ ھؤالء الس ّكان ،وإنْ لم يكونFوا مFن قFريش ،فFإ ّنھم مFن مFواطني م ّكFة .وإنْ كFانوا
أيضا ً من حضارات مختلفة وأعراق متباينة ،فھم ،مثل قريش ،من أھFل م ّكFة وقاطنيھFا منFذ أمFد.
فالكالم عليھم إذن ال يعني كالما ً على » جاليات أجنبيّة « تعيش في المدينFة إلFى حFين ،ثFم تعFود
إلى مواطنھا األصليّة .بل ذلك يعني أ ّنھم يؤلّفون القسم الثاني من قريش ،قبيلة » التجمّع «.
أخبار َمن كان لFه بFالنبي
تدوين
إالّ أن مؤرّ خي اإلسالم لم يھتمّوا بھم بقدر ما اھتمّوا في
ِ
ِ
صل ُة َن َس ٍ
استجاب لـدعوته ..لFذلك فھُFـم أھملFوا تمامFا ً ذكFـ َر ھFؤالء » األجانFب
ب أو رحم ،أو َمن
َ
بعFض الشFيء عFنھم فبFالعرض ،وبسFFبب
دورھFم ونشFا َطھم ومعتقFدھم .وإنْ تكلّمFوا
َ
« ،وتجFاھلوا َ
عالقتھم بقريش أو باإلسالم .وبغير ذلك لم يتعرّ ضوا لذكرھم ،ال من قريب وال من بعيد .مFع أنّ
النبيّ لم يعرضْ عن ذكر بعض الذين أعانوه منھم ،أو علّموه).(٣٥
وھFFا نحFFن نFFذكر بعFFض الFFذين حفFFظ لنFFا التFFاريخ مFFنھم ذكFFراً ودوراً ف ّعFFاالً ،مثFFل األحبFFاش
والغساسنة والروم والمناذرة والفرس واليھود .وقد أشار القرآن إليھم ونوّ ه بنشاطھم في م ّكة وفي
انطالقة الدعوة اإلسالمية.
ــــــــــــــــــ
) (٣٥انظر سورتي النحل  ١٠٦ / ١٦والفرقان  ٥ / ٢٥ـ  ٦حيث ير ّد النبيّ تھمة وجّ ھت إليه .قال » :ولقد نعلFم
إ ّنھم يقولون :إ ّنما يعلّمه بشر .لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ،وھذا لسFان عربFي مبFين « )النحFل( .وقFال أيضFا ً:
» قال الذين كفروا :إن ھFذا إِالّ افFك افتFراه وأعانFه عليFه قFوم آخFرون .فقFد جFاؤوا ظلمFا ً وزوراً .وقFالوا :أسFاطير
األوّ لين اكتتبھا فھي تملى عليه بكر ًة وأصFيالً « )الفرقFان( .فFي ھFذين القFولين ،تھمFة ورد تھمFة .وفيھمFا أنّ قومFا ً
من أھل الكتاب علّم النبي.

األحباش ٤٣

ً ١ـ األحباش والسودان:
ِمFFن ھFFؤالء » األجانFFب « األحبFFاش أو األحFFابيش .وھFFم شFFعب نFFزح مFFن الحبشFFة ،علFFى
دفعات متوالية .وسبب نزوحھم اضطھادات فيما بينھم ،أو فقر وجوع ،أو طمع بمكاسب التجFارة
الرابحة ،أو تبشير بمعتقد ..ومعظمھم كان يشتغل في خفارة القوافل التجاريّة ،في بيوت األغنياء
وأرباب الثراء ،أو في صناعات وحرف يدويّة ..تكاثر عددھم حتى أصFبحوا ذا شFأن خطيFر فFي
ح ْلفٌ شھيرٌ في التـاريخ،
م ّكة ..وكان لھم مع زعماء قريش ،بالنظر إلى فاعليّتھم وكثرة عددھمِ ،
فاع عن م ّكة ،والقتا َل في سبيل » حرمة البيFت والمقFام
سمّي » حِلف األحباش « .فيه َع َقدوا الـد َ
والFFركن والشFFھر الحFFرام « .وغايتFFه » النصFFر علFFى الخلFFق جميعFا ً حتFFى يَ F
األرض و َمFFن
َ
Fرث ُ6
ً )(٣٦
الناس جميعا « .
التعاون على كل َمن كادَ ھم من
عليھا ،وعلى التعاقدِ ،وعلى
ِ
ِ
ُ
ونفFوذھم فFي
أمFور ھامّFة وخطيFرة :منھFا كثFرةُ عFد ِد األحبFاش
مث ُل ھذا الح ِْلفِ يد ّل على
ٍ
البيت الذي تحالفوا عليه لم يكن َ
َ
األحبFاش
بيت أوثان ،كمFا يريFده المسFلمون ،ألنّ
م ّكة ،ومنھا إنّ
َ
ّ
في معظمھم كانوا نصارى ،بشھادة قول النبيّ عن واحد منھم اسFمه » الحلFيس « وھFو زعFيمھم
وسيّدھم آنذاك » :إن ھذا من قوم يتألّھون « » .وقد يشير الرسول بذلك إلى أ ّنھم كانوا نصFارى
«) .(٣٧وال غرابة في تنصّر الحبشة منذ عھود المسيحية المب ّكرة.
وفي كتب األَخبار اإلسالميّة ذكرٌ ھFا ّم لحملِ Fة أَب َْر َھFة ،قائِ Fد الجيFوش الحبشFيّة إلFى الFيمن،
َ
الخنادق لدفنھم فيھا أحياء ..ممّا أثار
ضوا على مسيحيّ َنجْ ران ،وحفروا
انتقاما من اليھو ِد الذين ق َ
حفيظ َة مسيحيّ الحبشة ،وعلى رأسِ ھم
ــــــــــــــــــ
) (٣٦تFFFاريخ اليعقFFFوبي  ١١٢ / ١النجFFFف  ،١٩٦٤ابFFFن ھشFFFام  ،٧٤٢الطبFFFري  ،١٥٣٨ / ١األغFFFاني ،١٩ / ٤
طبقات ابن سعد  ،٧٠ / ٢الخراج ألبي يوسف .٢٤٨
) (٣٧د .جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم.٣٥ / ٤ ،

 ٤٤األحباش

النجاشي الذي وجد المسلمون األوّ لون فيه » خيرَ جار في خير دار « ،وحملFوا لFه مFن الرسFول
» سورة مريم « ،وھي آية في اإليمان بالمسيح وأمّه وعجائبه ...وفي القرآن أيضا ً ذكFر لحادثFة
نجران لبقاء صورتھا في مخيّلة الناس).(٣٨
إالّ أنّ األحباش لم َيبقوا على صفاء دمھم الحبشي ،بل تزاوجوا مع قريش وسائر القبائل
Fب ،بالتFالي ،فرعFا ً مFن
القاطنة فFي مكFة ،حتFى أصFبح كثيFر مFنھم ُي َعّ Fد مِFن قFريش وكنانFة ،و َيحْ َس َ
ّ
بعض الباحثين ،من سFكان
فروع قريش ،وإنْ دون مستواھم فخراً .وبھذا أصبح األحباشُ  ،بنظر
ِ
فأولدن لھم
م ّكة األصيلين .وقد أشار بعضھم إلى أنّ قوما ً من أشراف م ّكة تزوّ جوا من حبشيّات،
َ
أوالداً حف َ Fظ التFFاريخ اسFFمھم ،أمثFFال  :فضFFلة بFFن ھاشFFم بFFن عبFFد منFFاف ،ونفيFFل بFFن عبFFد العFّ Fزى،
ّ
والخطFFاب بFFن نفيFFل والFFد الخليفFFة عمFFر ،وعمFFرو بFFن العFFاص ،وجماعFFة
وعمFFرو بFFن ربيعFFة،
آخرين).(٣٩
وكFFان الم ّكيFFون يعتمFFدون علFFى شFFجاعة األحبFFاش وانصFFياعھم ليكلّفFFوھم بمھFFا ّم التجFFارة
وخفارة القوافل واألعمال الصعبة .ويFذكر لنFا ابFن َسFعْ د عFن أحFد سFادة ھُFذيل أ ّنFه كFان » يمشFي
رويحFة .وكFان
وراءه األحابيش «) .(٤٠والنبي محمّد » كان عنده من األحابيش َبالل وأخFوه أبFو
َ
َبالل يمشي أما َمه مستالّ سي َفه ..وأشار المح ِّدثون إلى وجود غيرھما في حاشية النبيّ  ،حتى أ ّنھFم
ذكروا من ھؤالء أخا النجاشيّ نفسه «) .(٤١ويذكرون أيضا ً أنّ النبيّ  ،بعد فتح م ّكة ،ف ّكFر بالسFير
على بني ھوازن ،فنصحه أبناء وطنه أن يستخدم في ذلك الحبشان).(٤٢
ــــــــــــــــــ
) (٣٨انظر سورتي مريم  ١٩والبروج  ٨٥في القرآن.
) (٣٩انظر فصل » أبناء الحبشيات « في المحبر البن حبيب ،ص .٣٠٦
) (٤٠طبقات ابن سعد .٣٦ / ٢
) (٤١انظر :أسFد الغابFة فFي أسFماء الصFحابة  ،٢٥٣ / ٤ ،٣٦ / ٣ ،١٤٤ / ٢مسFند ابFن حنبFل  ،٩٠ / ٤الخFراج
ألبي يوسف ،ص .١١٩
) (٤٢كتاب األغاني لألصفھاني .٢٣ / ١

األحباش ٤٥

ولكثرة األحباش في م ّكة وشدّة نفوذھم كانوا ينشرون الذعر بين الناس .وكFان قFد سFرى
اعتقاد فيما بين قريش بـ» أنّ الكعبة يھFدمھا األحبFاش «) .(٤٣وبالفعFل كانFت قFد تعFدّدت غFزوات
ّ
الخطاب إلى إرسFال
األحباش على ساحل م ّكة ،في حياة النبيّ ) .(٤٤وبعد موته ،فاضطرّ عمر بن
ٌ
ْ
حFديث خطيFر فFي
حملة خاصّة بھم ،ولك ّنھا
ھلكت كلّھا) .(٤٥وبسبب ذلك وُ ضِ َع على لسFان النبFيّ
الترك والحبشة « .يريFد » :ال تھيّجFوا علFيكم األحبFاش
شأنھم يقول فيھم » :ال تبعثوا الرابضين
َ
)(٤٦
)واألتراك في أيّام العبّاسيين( ما داموا رابضين ساكنين ال يقصدونكم « .
وقFFد رأى األب ھنFFرى المFFنس أنّ األحبFFاش كFFانوا يؤلّفFFون قFFوّ ة عسFFكريّة وتنظيمFا ً قائمFا ً،
كوّ نتھم م ّكة للدفاع عنھا) .(٤٧وتبيّن له أ ّنھم كانوا جماعة قائمة بذاتھا ،مستقلّة فFي إدارة شFؤونھا،
أمورھا رجا ٌل منھم ،يُعرف أحدھم بـ» س ّيد األحابيش «) .(٤٨وقد عاشوا عيشة بدويّة خارج
يدبّر
َ
م ّكFFة ،يعملFFون لسFFادة قFFريش ،فFFي خفFFارة تجFFارتھم ،وفFFي حراسFFة أعمFFالھم ،وصFFناعات يدويFFة،
وخدمات منزليّة .وقد كان من نسائھم مرضعات ومربّيات كثيرات .ويFذكر أ ّنFه كFان مFنھنّ للنبFيّ
أكثر من واحدة..
بيد أنّ انفصال األحباش عن أھل قريش لم يكFن ظFاھراً إلFى ھFذا الحFدّ ،كمFا أ ّنFه لFم يكFن
بدون اختالطھم مع قريش اختالط مصالح ،ومصاھرة ،ومشاركة في أمور عامّة ،وفي معتقدات
دينيّة ،لFم َيسْ Fلَ ِم القFرآنُ منھFا فFي تقريFر عقيدتFه فFي  6والمسFيح وسFائر األنبيFاء وفFرائض الFدين
العمليّة.
ــــــــــــــــــ
) (٤٣األزرقي  ،١٩٣سنن أبي داود  ،١٣٣ / ٢النھاية البن األثير  ١٩٣ / ٢و .٢٦٤و.١٨٨ / ٤
) (٤٤طبقات ابن سعد .١١٨ / ٢
) (٤٥أسد الغابة .١٤ / ٤
) (٤٦النھاية  ،٥٩ / ٢ابو داود  ،١٣٣ / ٢ابن الديبع ،تيسير الوصول .١١ / ٣
) (٤٧األحابيش والنظام العسكري في م ّكة زمن الھجرة ،المشرق سنة  ١٩٣٦ج .٣٤
) (٤٨ابن سعد  ،٧٠ / ٢األغاني  ،٧٩ / ١٩ ،٢٠ / ١٤ابن ھشام ...٧٤٣ ،٢٤٥

 ٤٦الغساسنة والروم

والروم:
ً ٢ـ الغساسنة
ّ
ھؤالء ھم من بالد الشام وفينيقيا الداخليّةَ .تميّزوا بِ َب َشرتِھم البيضاء ،على غير َب َشرَ ِة أھل
الحبشة والسودان .كان عندھم مھارةٌ وخبرةٌ وفنّ  ،قاموا بأعمال البناء والنجارة والحدادة وصFنع
ُ
تفFوق أربFا َبھم المFالِكين لھFم .وال بّ Fد
اآلالت الحربيّة والزراعيّة والمھنيّة ...لبعضھم عل ٌم ومعرفة
)(٤٩
ً
ً
من أ ّنھم تركوا في البيئة التي يعيشون فيھا ويعملون أثراً فعّاال وأعماال ذاتَ شأن .
ذكFر النصFارى والمسFيحيين) (٥٠ومFا لھFم مFن معتقFدات،
وما يُس َتلھ ُم من آيات القرآن في ِ
ص ِة والدة يحيى
وما فيھم في اختالفات ،يكفي للداللة على وجودھم الواسع
وأثرھم الفعّال .فمِن ق ّ
ِ
صFلبه وموتFه وبعثتFه،
بن زكريّا ،إلى بشارة مريم ووالدتھا لعيسFى ،وعجائبFه ،إلFى الكFالم علFى َ
إلى الثالوث اإللھي ،إلى الفFرائض والواجبFات العمليFة ،إلFى الكFالم عFن الرھبFان السFائحين ،إلFى
مباحثات النبي مع وفد نجران المسيحي ..إلى خبر انكسار الفرس والبشرى بفوز الروم علFيھم..
إلى غير ذلك من دقائق الدين النصراني ..كلّه يد ّل على معرفة واسعة بالنصFرانيّة ،وإلFى وجFود
نصراني كبير في م ّكة).(٥١
ھFFذا باإلضFFافة إلFFى ذكFFر أسFFماء نصFFرانيّة مFFن مختلFFف األعFFراق نجFFدھا فFFي كتFFب السِ َ Fير
زار م ّكة في زمن الجاھليّة) ،(٥٢وإلى الراھب
وروايات المخبرين .فكتب السِ َير تشيرُ إلى َشمّاس َ
ً
ِعيْص يعيش في مرّ الظھران) ،(٥٣وإلى الراھب َعدّاس النينوي الذي شفى محمّدا في صِ َغ ِره من
رَ مَد في عي َنيه)،(٥٤
ــــــــــــــــــ
) (٤٩جواد علي ١١٩ / ٤ ،ـ  ،١٢٠أسد الغابة  ،٥٩ / ٥مسلم .١٨٩ / ٢
) (٥٠ميزنا في » قسّ ونبيّ « بين نصارى وھم يھود تنصّروا ،ومسيحيين من األمم.
) (٥١انظر في ھذا كتاب » قس ونبيّ « وھو بحث في نشأة اإلسالم الدينية.
) (٥٢ابن ھشام  ،٣٤٩ / ١أسد الغابة .١٤٨ / ٤ ،٣٧٥ / ٣
) (٥٣الحلبية  ،٧٥ / ١ابن كثير  » :٢٧٢ / ٢كان  6آتاه علما ً كثيراً« ..
) (٥٤الحلبية  ،٢٦٧ / ١السيرة المكية  ،١٨٣ / ١األغاني .٤٣ / ١١

الغساسنة ٤٧

إلى القسّ بن ساعدة الذي سمع مح ّم ٌد عظاته في عكاظ) ،(٥٥إلى القسّ ورقة بن نوفل الFذي عFاش
مع محمّد أربعا ً وأربعين سنة ،وكان له نسيبا ً يدرّ به ،ويعلّمه ،ويھت ّم به ،وقFد زوّ جFه مFن خديجFة،
ونقل له » اإلنجيل العبراني «؛ وعند وفاته قيل عنه » :ولم َي ْن َشبْ َورَ َقة أن ُتFو ّفي و َف َتFرَ الFوح ُي
«).(٥٦
Fان والقسّيسFFين فFFي م ّكFFة أ ّيFFام بFFدء
ھFFذا قليFFل م ّمFFا تFذكره كتFFب السِ َ Fير واألخبFFار عFFن الرھبِ F
ً
ّ
الدعوة المحمّدية .وقد كان إلى جانبھم أسماء نصرانيّة أخرى ال تق ّل أثرا وأھميّة في شؤون مكة.
بتلقFين القFرآن لمحمّFد) ،(٥٨ومFنھم »
الخضFرمي «) (٥٧الFذي ا ُّت ِھFم
فمنھم » َجبْر النصFراني غFال ُم
َ
ِ
غال ٌم آخر اسمه َي َسار «) (٥٩وا ُّتھم بمـا ا ُّتھم به » َجبر « .وأشFير أيضFا ً إلFى غFالم آخFر اسFمه »
َبلعام « ُذكِر عنه أنّ النبي » كان يدخ ُل عليه ويخر ُج من عنده .وقالوا :إنه كان يتعلّم منه .وكان
نصران ّيا ً «)ُ .(٦٠
رجل اسمه » َن َ
صفوان بن أميّة)،(٦١
وذكر أيضا ً عن
سطاس « وكان من موالي َ
ٍ
صFFھيب « ،وصFFھيب الرومFFي كFFان مFFن صFFحابة
Fطور الرومFFي « و » يوح ّنFFا مFFولى ُ
وعFFن » نسِ F
الرسول ،اشترك مع عبد  6بن جدعان الثري الكبير ،ثFم اسFتق ّل عنFه ،بعFد مFا صFار مFن أثريFاء
م ّكة) .(٦٢ويُذكر أيضا ً عن مولَى يونانيّ تزوّ َج أ َم َبالل الحبشي ِّ
مؤذ ِن الرسول األوّ ل).(٦٣
ــــــــــــــــــ
) (٥٥انظر كتب السير جميعھا ،وفيھا قول النبي عنه » :ھFذا رجFل مFن إيFاد قFد تح ّنFث ،أي تح ّنFف وتعبّFد .انظFر
مثالً األغاني .٤١ / ١٤
) (٥٦صحيح البخاري  .٣٨ / ١انظر في القسّ » ورقة « كتابنا » قسّ ونبيّ « فھو فFي مجملFه بحFث فFي حيFاة
» ورقة « واھتمامه بالنبي وعالقته به ،وفي تعاليمه القرآنية.
) (٥٧ابن ھشام .٢٦٠ / ١
) (٥٨انظر سورة  ١٠٦ / ١٦و ٥ / ٢٥ـ  ٦والتفاسير عليھا.
) (٥٩االصابة .٢٢٢ / ١
) (٦٠االصابة .١٦٥ / ١
) (٦١األغاني  ،٤٢ / ٤ابن ھشام  ،٦٤٠ / ١أسد الغابة  ،٢٣٠ / ٢الواقدي ،أسباب النزول.٢٥٣ ،
) (٦٢ابن ھشام  ،٣٢١ / ١أسد الغابة  ،٤٢٧ / ٤ ،٢٣ / ٣ميزان االعتدال .٢٢٥ / ٣
) (٦٣المنس ،النصارى في م ّكة قبل الھجرة ،المشرق ج  ٣٥سنة .١٩٣٧

 ٤٨الغساسنة

وعنFFد أھFFل األخبFFار أيض Fا ً ذكFFر عFFن جماعFFات نصFFرانيّة مFFن عFFين التمFFر ،فFFي مFFا بFFين
النھرين) ،(٦٤ومن المصريين ذكFور وإنFاث رافFق عFدد مFنھم ماريّFة القبطيFة ھديّFة المقFوقس ملFك
األقباط إلى النبيّ ) ،(٦٥ومن اليونانيين جارية في حرم عبّاس) .(٦٦ونذكر أيضا ً » فرات بن حيّFان
« وھو أشھر األدالّء وقادة القوافل في مجاھل الصحراء)..(٦٧
وقبل دعوة النبيّ بسنوات ع ّدة ،وكانFت الكعبFة » ال سFقف عليھFا «) ،(٦٨جFاء رجFل مFن
الروم ،أو من األقباط ،اسمه » باقوم « أو باخوميوس ،وراح يعمFل فيھFا ويسّ Fقفھا وينجّ Fر أبوابFا ً
لھا .وتذكر كتب األخبار أيضا ً أطبّاء وجرّ احين وأطبّFاء أسFنان » كFانوا كلّھFم مFن النصFارى فFي
والح َسبة والمعلّمين دون أن تذكر » اسم معلم واحFد مFن القرشFيين
م ّكة «) .(٦٩كمـا تذكر الك ّتاب
َ
«).(٧٠
وھنFFاك عنصFFر آخFFر مFFن الوجFFود النصFFراني الواسFFع فFFي م ّكFFة ،وھFFو يعFFود إلFFى نسFFاء
نصرانيّات تزوّ جن من أھFل م ّكFة .وھFنّ مFن اثنيّFات مختلفFة .فوالFدة » عائشFة « زوج الرسFول،
واسمھا » أم رومان « من نسFاء النصFارى ،وھFي مFن قبيلFة طFيّ النصFرانيّة ،تزوّ جھFا أبFو بكFر
حلFFفٌ ومصFFFاھرة) .(٧١وكFFذلك كFFFان لعثمFFان بFFFن ع ّفFFان زوجٌ F
FFة
الصFFديق ليكFFون لFFFه مFFع قبيلتھFFFا ِ
نصرانيّة) ،(٧٢وللخليفتين معاوية ويزيد أيضا ً زوجات نصرانيّات من بني كلب).(٧٣
ــــــــــــــــــ
) (٦٤الواحدي أسباب النزول  ،٢١٢أسد الغابة .١٩٤ ،٤٦٢ / ٥ ،١٣١ / ٣
) (٦٥أسد الغابة  ،٢٦٨ / ٤وغير ماريّFة القبطيFة مFن أقبFاط مصFر تجFدھا فFي أسFد الغابFة ،٢٤٢ / ٤ ،١٢٨ / ٥
الذھبي ،ميزان االعتدال .١٣٤ / ٣
) (٦٦أسد الغابة .٢٣٢ / ٤ ،٢١٢ / ١
) (٦٧ابن سعد  ،٧ / ٣يذكر أبو داود عنه أنه كان حليفا ً لألنصار في .٢٦٢ / ١
) (٦٨تاريخ الطبري  ،٢٠٠ / ٢الحلبية  ،١٤٣ / ١االصابة .١٦٦ ،١٣٦ / ١
) (٦٩المنس ،النصارى في م ّكة ...مشرق ج  ،٣٥سنة  ،١٩٣٧ص .٢٦٧
) (٧٠المرجع نفسه ،ص .٢٦٨
) (٧١الھمداني ،صفة جزيرة العرب ،ص .١٨٠
) (٧٢شيخو ،النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھلية ،ص .١٢٠
) (٧٣المنس ،في كتا َبيه بالفرنسيّة » معاوية « ص  ،٣٠٩و » يزيد «.

الغساسنة ٤٩

و ُعرف عن عثمان أ ّنه زوّ ج بنتا ً له اسFمھا » أم حبيبFة « مFن أحFد شFبّان النصFارى).(٧٤
وكذلك النبيّ زوّ ج إحدى بناته إلى عتبة بFن أبFي لھFب الFذي اعتنFق النصFرانيّة ومFات عليھFا).(٧٥
وقد َش ِھدَ على نصرانيّته أمام النبFيّ نفسِ Fه ،وقFال لFه بجFرأة » :يFا محمّFد! أَشَ Fھ ُد أَنFي نصFراني قFد
كفرت بربّك ،وطلّ ُ
ُ
قت ابن َتك «).(٧٦
دوره وحما َسه في إسالمه حتى كان » ال يسقط لFه رأي
وليس َمن ينكر على أبي سفيان َ
في الجاھليّFة « .ومFع ھFذا » لFم يتراجFع عFن اختيFار أصFھرة وأحمFاء مFن النصFارى .ولقFد تبعFه
محمّد نفسُه في ھذا السبيل «) .(٧٧وال ّنبFيّ  ،الFذي يجھFل المسFلمون دي َنFه األساسFي ،أو يتجFاھلون،
ٌ
ٌ
قريبة بالنصرانيّة ،إنْ لFم نقْ Fل مFن النصFرانيات :لقFد تFزوّ ج
عالقة
كانت معظ ُم زوجاتِه ممّن لھنّ
)(٧٨
أوّ َل ما تزوّ ج من خديجة ،وھي بنFت عّ Fم القFس ورقFة رئFيس النصFارى فFي م ّكFة  ،وبنFت عّ Fم
عثمان بن الحويرث أيضا ً ،وقد مات على نصرانيّته في بالد الروم .ثم تزوّ ج من عائشة بنFت »
أم رومان « النصرانيّة ،كما رأينا .ث ّم من َسودَ ة مطلَّق ِة َزيْد بن نفيل
زعيم الحنفاء ث ّم من أم ◌ّ
ِ
حبيبة مطلَّقة عبد  6بن جحش الذي تنصّر وھو في الحبشة ،وھو ابن عمّة الرسFول المFدعوة »
أميمة « .ثم من ماريّة القبطية ھديّة ملك القبط...
وتبقFى إشFFار ٌة سFFريعة إلFى بنFFي أسFFد بFن عبFFد العّ F
Fزى بFن قصFFيّ  .ھFFؤالء ھFم مFFن » المFFأل
األعلى « في م ّكة .وكانوا أقرب أ ُ َس ِر قريش إلى النصرانيّة .بل » قو ٌم كثيرٌ مFنھم قFد َت َنصّFر «،
)(٧٩
ب
قول اليعقوبي  .وقد منحوا » ل َق َ
على ح ّد ِ
ــــــــــــــــــ
) (٧٤طبقات ابن سعد  ،٦٨ / ٨ابن ھشام  ١٤٣ـ  ،١٤٤ابن قتيبة المعارف .٤٢
) (٧٥أسد الغابة .٤٥٦ / ٥
) (٧٦األغاني  ،٢ / ١٥المنس ،فاطمة )بالفرنسية( ،ص .٣
) (٧٧المنس ،النصارى في م ّكة ،المشرق ج  ،٣٥سنة  ،١٩٣٧ص .٤٧٢
) (٧٨راجع كتابنا » قس ونبي «.

 ٥٠المناذرة

األحالف لعد ٍد من نصارى غسّان «) (٨٠الFذين كFان لھFم ُّ
منFزل
حFظ النFزول فFي » بطحFاء م ّكFة،
ِ
ّ
وحظ السكن بجوار الكعبة في أقدس بقعFة مFن م ّكFة «) .(٨١إذا عرفنFا ذلFك نكFون
األسر الكريمة،
)(٨٢
ّ
عرفنا » أيّ تأثير كان لھم ،وبأيّة عناية كان يحيطھم أبناء مكة « .
ومن المعروف أن الغسّانيين كFانوا » ملFوك الشFام « ،وذوي تFأثير كبيFر بسFھرھم علFى
الحدود البيزنطيّة ،وبحفظھم طرق القوافل الذاھبة واآليبFة مFن بFالد الFروم وإليھFا .وھFو أمFر فFي
بالغ األھميّة بالنسبة إلى المدينة المقدّسة.
ً ٣ـ المناذرة :
لقد حصل رجال م ّكة من كسرى عھداً للمتاجرة في بالده) (٨٣كتلك العھود التي حصلوھا
ِح للفرس بدخول م ّكة ،وبشFراء
من الروم والحبشة واليمن ومصر .وبواسطة ھذا العھد أيضا ً ُسم َ
البضائع منھا بأسعار مقبولة ،ليبيعوھا للبيFزنطيين ،عFن طريFق العFراق وتFدمر ،بFأغلى األثمFان.
وبFFدخول الفFFرس م ّكFFة ،وتن ّقFل الم ّكيFFين فFFي بFFالد فFFارس ،حصFFلت عالقFFات علFFى مختلFFف الصFFعد.
ً
معروفFة فFي م ّكFة معرفFة تامّFة.
فكانت الديان ُة المجوسيّة ،على ما يبدو من القFرآن وكتFب السِ Fير،
وكFFذلك لغFFة الفFFرس التFFي أدخلFFت الكثيFFر مFFن مفرداتھFFا فFFي اللھجFFات الم ّك ّيFFة .وذلFFك قبFFل اجتيFFاح
المسلمين لبالد فارس ،وقبل معرفتھم باللغة الفارسيّة.
ــــــــــــــــــ
) (٧٩تاريخ اليعقوبي .٢٥٧ / ١
) (٨٠األزرقي ،٤٦٦ ،أسد الغابة .١٥ / ٥
ّ
) (٨١األزرقي ،٤٦٠ ،٤٥٨ ،المنس ،النصارى في مكة زمن الھجرة ،مشرق  ،١٩٣٧ج  ،٣٥ص .٢٧٦
) (٨٢المنسن المرجع السابق مع مراجعه.
) (٨٣تاريخ الطبري .١٢ / ٢

المناذرة ٥١

وبسبب عھود قFريش مFع الفFرس اسFتطاع الم ّكيّFون اال ّتصFال المباشFر مFع المنFاذرة أھFل
الحيرة واألنبار ،حلفاء الفرس ،وأعداء الغساسFنة والبيFزنطيين .وكFان ھFؤالء المنFاذرة يتFاجرون
في أسواق م ّكة في حماية بعض رؤسFاء القبائFل العربيّFة) .(٨٤وبسFبب ھFذا النشFاط التجFاري تعلّFم
الم ّكيون أصو َل الكتابة والقلم العربي من الحيرة) .(٨٥وجاء معلِّمون من الحِيرة واألنبار يدرّ سون
ْ
أصبحت لغ ُتھم وقلمُھم ھمFا لغFة قFريش وقلمھFا المعمFول بFه حتFى اليFوم).(٨٦
لغتھم في م ّكة ،حتى
ومع اللغة دخلت معتقدات وعادات من أھل الحيرة ،وظھرت جل ّيا ً في القرآن واألحاديث النبويّة.
ولكن ،رغم ا ّتصال م ّكة بالفرس ،لم يعرف عن ھؤالء أ ّنھم نشطوا في تجارتھم مع م ّكة،
وذلFFك بسFFبب اسFFتيراد الفFFرس أنفسِ FFھم للبضFFائع مFFن بلFFد نشFFأتھا ،أي مFFن الھنFFد وامFFارات الخلFFيج
الفارسي .فلھذا لم يكن تأثير بالغ بين م ّكة وبالد فارس .بل كان ا ّتصال مباشر بين ھؤالء الفرس
ومصادر بضائعھم ،ممّا أضعف الحركة التجارية بينھم وبين م ّكة .أضف إلى ذلك :إنّ » احتكار
الفرس للتجارة الشرقيّة ،ومغاالتھم في قيمة الضرائب ،ورفع األسعار ،من األسباب التي روّ جت
تجارة م ّكة ،وقوّ ت مركزھا لدى البيزنطيين «) .(٨٧ومع ذلك اسFتفادت قFريش مFن حلفFاء الفFرس
أعظم ما يمكن أن يستفيده إنسان ،أي اللغFة والقلFم العFربيين .لقFد كFان المنFاذرة بالنسFبة إلFى م ّكFة
والحجاز تماما ً كما كان الفينيقيون بالنسبة إلى اليونان والرومان.
ــــــــــــــــــ
) (٨٤ابن األثير ،الكامFل فFي التFاريخ  ٣٥٩ / ١ـ  ،٣٦٠النFويري ،نھايFة األرب ،٤٢٥ / ١٥ ،أحمFد أمFين ،فجFر
اإلسالم.١٤ ،
) (٨٥ابن ھشام  ،٢٩١الزبيرى ،نسب قريش  ،١٣٦وخاصّة البالذرى ،فتوح البلدان ،ص  ٤٥٦ـ .٤٥٧
) (٨٦انظر كتابنا » أعربي ھو؟ « ،فصل اللغة العربية.
) (٨٧الشريف ،م ّكة والمدينة ،..ص  ١٦٣ـ .١٦٤

 ٥٢اليھود ـ المتنصّ رون

المتنصرون )أي النصارى(:
ً ٤ـ اليھود ـ
ّ
ال نجد لليھود ،في السور المكيّة ،أيّ ذكر .بل لفظة » يھود « نفسھا لم يستعملھا القرآن
الم ّكي .ولكن ھناك استعمال واسع للفظتي » أھل الكتاب «) (٨٨و » بني إسرائيل «) ،(٨٩وللفظة
» نصFFارى «)(٩٠؛ كمFFا أنّ ھنFFاك ذكFFر ألنبيFFاء العھFFد القFFديم وشخصFFياته البFFارزة ،ابتFFداء مFFن آدم
صFFته فFFي الج ّنFFة ،وأبنائFFه وأحفFFاده ،إلFFى نFFوح وأوالده وحادثFFة الطوفFFان ،إلFFى ابFFراھيم وابنيFFه
وق ّ
وامرأته ھاجر ،إلى لوط وعمله الشنيع مع بناته ،إلى يعقوب وأسباطه االثني عشر ،إلFى يوسFف
وقصّته مع أخوتFه ،إلFى موسFى وھFارون ويشFوع بFن نFون ،وقصّFتھم مFع فرعFون مصFر ...إلFى
تعاليم مأخوذة مباشرة من التوراة والمزامير واألسفار الحكمية ..إلى غير ذلك الكثير الكثير...
ولكن ھذا ال يعنFي أنّ القFرآن الم ّكFي أخFذ معارفFه عFن اليھFود مباشFرة .فھFذه كلّھFا أمFور
مشتركة بين اليھود واليھود ـ المتنصّرين ،أي ،النصارى .وليس من حجّة تد ّل على أنّ النبيّ أخذ
علمه بھا من اليھود .بل ھناك حجّ ة تثبت عكس ذلك ،أي تثبت أن القرآن لم ينقل عFن اليھFود ،إذ
لو كان أخذ عن اليھود مباشرة ،لكان ،أقلّه ،ذكره ،ولو مرّ ة واحدة ،اسما ً من أسFماء أحFد األنبيFاء
اليھود الكبار ،أمثال :أشعيا ،وارميا ،وحزقيال ،وعاموس ،وھوشع ،وغيرھم ..وغيرھم ..ج ّل ما
أخذه القرآن كان من األسفار الخمسة األولى ،وھي أسفار مشتركة بFين اليھFود والنصFارى ،دون
سواھا من أسفار العھد القديم.
والمسلمون أنفسھم يشھدون على غياب اليھود عن م ّكة .فصاحب كتاب » م ّكة والمدينFة
في الجاھلية وعھد الرسول « يؤ ّكد بـ» أ ّنه لم تكن في م ّكة جالية
ــــــــــــــــــ
) (٨٨يرد ھذا التعبير  ٥٤مرّ ة .انظر المعجم المفھرس للقرآن.
) (٨٩يرد ھذا التعبير ٤١مرّ ة .انظر المعجم المفھرس للقرآن.
) (٩٠يرد ھذا التعبير  ١٤مرّ ة .انظر المعجم المفھرس للقرآن.

اليھود ٥٣

يھوديّة كبيرة ،وال صغيرة ،حيث لم يذكر القFرآن الم ّكFي احتكاكFا ً ولجاجFا ً بيFنھم وبFين النبFي كمFا
حدث في يثرب .ومن المحتمل أنّ المستقرّ ين منھم بمكة كانوا أفراداً قالئل ..وإ ّنه لم يكن لھم أثر
في حياة م ّكة السياسيّة ،كما كان شأن اإلسرائيليين في يثرب «).(٩١
وربما يعود سبب ذلك إلى أنّ عمل اليھود لم يكن يناسب وضع م ّكة التجاري ،وال وضع
اليھود الديني والقومي يناسب وضع بلد مفتوح كم ّكة :فم ّكة مدينة تجاريFة ،واليھFود شFعب يعمFل
فFFي الصFFناعة والزراعFFة .م ّكFFة مدينFFة مفتوحFFة ،واليھFFود شFFعب مغلFFق علFFى ذاتFFه .م ّكFFة سFFمحة،
متساھلة ،تتر ّفع عن كل تعصّب ،واليھود يش ّدھم التعصّب ،وتتFأ ّكلھم األنانيّFة واألثFرة .م ّكFة تقبFل
ْFFو ْاھُم
فFFي كعبتھFFا آلھFFة متنوّ عFFة ،وتمFFارس عبFFادات وتقاليFFد متلّونFFة ،واليھFFود يغFFارون علFFى َيھ َ
ويتشدّدون في ممارساتھم الدينية .م ّكFة تسFتميت فFي فعFل الحسFنات والصFدقات ،واليھFود يتFأ ّكلھم
الش ّح والبخل .م ّكة تھوى الحركة والتن ّقل وتغيير السلع والبضائع ،واليھFود يفضّFلون االسFتقرار،
ويميتھم التفريط واإلسراف...
فFFإذا مFFا اسFFتجاب القFFدر ونجFFح أحFFد م ّكFFة بثFFورة اجتماع ّيFFة مFFا ،فسFFوف يكFFون اليھFFود أوّ ل
ضحيّة أليّة ثورة .سيكون ذلك ال محالة .وال محالة قد كان ذلك.
زد علFFى ذلFFك :إن اجFFالء األحبFFاش لليھFFود عFFن الFFيمن ،بعFFد حادثFFة نجFFران ،أكمFFل سFFع َيه
طريق األحباش إليھا .وأيضا ً :إ ّننا لم نسمع قط بأيّة قبيلة يھوديّة سFكنت م ّكFة،
فأجالھم عن م ّكة،
ِ
أو رابطت في ضواحيھا .وأيضا ً :منذ البدء ،وتحسّبا ً لما بعد ،تنبّه تجّ ار م ّكة وأربابھا إلFى خطFر
اليھود عليھم في اقتصFادھم ومعتقFداتھم .وفFي السFيرة أيضFا ً ،نFرى جميFع الFذين عرفFوا عالمFات
النبوّ ة العتيدة في محمّدّ ،
حذروه من خطر اليھود المحدق .ونحن إنْ لم
ــــــــــــــــــ
) (٩١ابراھيم الشريف ،ص .٩٥

 ٥٤اليھود

نأخذ بھذه التنبؤات ،فإ ّننا ال نستطيع إالّ األخذ بھذا الخطر والتأ ّكد منه والتنبّه إليه).(٩٢
إالَّ أنّ خطFFأ ً جسFFيما ً وقFFع فيFFه المخبِFFرون والمح ِّ Fدثون وأصFFحاب السِ FFير ،وھFFو يكمFFن فFFي
خلطھم بين اليھود واليھود ـ المتنصّرين .أولئك لFم تعFرفھم م ّكFة ،أمّFا ھFـؤالء فمعظFم م ّكFة مFنھم.
ھؤالء ھFم المسFمّون فFي القFرآن » أھFل العFـلم « و » بنFي إسFرائيل « و» أھFل الكتFـاب « و »
النصFFارى « و » الحنفFFاء « و » الحمFFس « و » الصFFابئة « .وھFFم يختلفFFون فFFي عقيFFدتھم عFFن
اليھود وعن المسيحيين سواء .عن اليھود أل ّنھم يؤمنون بالمسيح ،فيمFا اليھFود ال يؤمنFون؛ وعFن
المسيحيين أل ّنھم يؤمنون بالمسيح نب ّيا ً ورسوالً فحسب ،فيما المسيحيون يعتبرونه إلھا أو ابنFا ً .Z
على ھؤالء المسيحيين لFم يتعFرّ ف محمّFد إالّ فFي السFنة مFا قبFل األخيFرة مFن رسFالته ،أي فFي مFا
يسمّى بـ» عام الوفود «؛ وقد كان لھم مناوئا ً).(٩٣
ــــــــــــــــــ
) (٩٢انظر في ذلك كتب السير عن تنبّؤات األحبار والرھبان والكھّان والسحرة والملوك ..وجميعھم ّ
يحذر النبFيّ
من خطر اليھود .راجع :سيرة ابن ھشام ،وطبقات ابن سFعد ،والسFيرة الحلبيFة ،والمكيّFة ،وابFن كثيFر ،والطبFري،
وابن األثير ،واليعقوبي ،والمسعودي ،وابن خلدون ،والواقدي ،وغيرھم وغيرھم...
) (٩٣انظر كتاب » قسّ ونبيّ « في الفرق بين المسيحيين والنصارى واليھود.

٥٥

صل ال َثاني
َخاتِ َمة ال َف ْ
نستنتج من وضع س ّكان م ّكة جملة أمور ،قد تكون بالغة األھميّة في بFدء البعثFة النبويّFة،
فFFي مطلFFع القFFرن السFFابع للمFFيالد .ونوع ّيFFة سّ Fكان م ّكFFة ،كطبيعتھFFا وموقعھFFا ،تقFFرّ ر نوع ّيFFة البعثFFة
المحمدية .فالرسالة إ ّنما تكون لشعب يدركھا ويفھمھا .إ ّنھا رسالة معيّنة لشعب معيّن ،فFي وضFع
معيّن ،في زمن معيّن ،وفي بيئة معيّنة .وتكون بلغة يدركھا الجميع ،وفي متناول الجميع .ألم يقل
القرآن » :لقد منّ  6علFى المFؤمنين ْإذ بعFث فFيھم رسFوالً مFن أنفسFھم «)(٩٤؟ ألFم يقFل أيضFا ً» :
أرسلنا فيكم رسوالً منكم «)(٩٥؟ أو قوله » :لكل أمّة رسول «)(٩٦؟ أو » بعثنا في كل أمّة رسوالً
«)(٩٧؟ ..لھذا السبب نستطيع القول :إن نوعيّة الشعب تحدّد نوعيّة الرسالة وتفرضھا عليه.
وشFعب م ّكFة ال بّ Fد ھFو اآلخFر مFFن أن تميّFزه طبيعFة األرض التFي تغمFره ،فتطبعFه البيئFFة
بطابعھا ،ويوجّ ھه المجتمع بحسب توجّ ھاته وقيمه .وأھم صفات ھذا المجتمع البشري في م ّكة إ ّنه
» شFFعب تج ّمFFع « ،ال يؤلّFFف » جماعFFة « .وشFFعب » منفFFتح « ال مغلFFق .وشFFعب » حركFFة «
تجاريّة ناشFطة ،ال شFعب راكFد خمFول .إ ّنFه شFعب متسFاھل سFموح ،ال شFعب متعصّFب متزمّFت.
وم ّكة لم تكن في عزلة عن العالم الخارجي .وس ّكان م ّكة لم يكونوا ليكرھوا الغريب والجار ،كما
يصوّ ره أھل األخبار بل كانوا يرحلون ،يسافرون ،يتاجرون ،يأخذون ما عند غيرھم ،ويتأثرون
بما لغيرھم من مناقب وقيم ،ويتصاھرون مع غيرھم ،ويتعاملون مع الكل في كل شيء.
ــــــــــــــــــ
) (٩٤القرآن  ،١٦٤ / ٣انظر.١٢٩ / ٢ ،٢ / ٦٢ :
) (٩٥القرآن .٢٣٩ ،١٥١ / ٢
) (٩٦القرآن .٤٧ / ١٠
) (٩٧القرآن .٣٦ / ١٦
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والم ّكيون ،في مدينتھم ،كان لھم اختالط واسFع بشFعوب األرض المعروفFة لFديھم آنFذاك.
ومFFدينتھم لFFم تكFFن محرّ مFFة ،فFFي ذلFFك التFFاريخ ،علFFى النصFFارى أو اليھFFود أو المجFFوس أو عبFFدة
األوثان ،كما ھي حالھا اليوم .ولم يكن أھل م ّكة ليخافوا على مدينتھم إذا مFا مFارس كFل صFاحب
دين دينه .وھذا االنفتاح قرّ ر ،في الواقع ،نوعيّة المجتمع فيھا ،وبالتالي ،نوعيّة الرسالة النبويّة.
فقريش لم تكن وحدھا متح ّكمة بم ّكة .وليست وحدھا تستأثر بالحياة فيھا .بل ھنFاك قبائFل
وشعوب مختلفة األعراق واألنساب انصھرت بالمجتمع الم ّكي .كما كان فيھFا أغFراب وطFارئون
أمّوھا لالستفادة مFن التجFارة واألربFاح ،وألجFل وفFرة األمFن فيھFا ،أو للتعبّFد فFي كعبتھFا ..إالّ أنّ
المؤرّ خين المسلمين اقتصروا ،منذ عھد العباسيين ،الكالم على قريش؛ وذلك اعال ًء لشFأن النبFيّ .
وھكذا ،أنقصوا من ّ
حق بقيّة الس ّكان ،دون مبرّ ر غير مبرّ ر االحتفاظ بصحّ ة انتماء النبيّ القوميّ
إلى ما سمّوه بـ» األمّة العربيّة «.
ولنا أن نالحظ أيضا ً أنّ الھجرة إلى م ّكة لم تكن متد ّفقة إليھFا مFن جھFة الجنFوب فحسFب،
كما يحلو للمسFلمين اثباتFه ،بFل كانFت متتاليFة إليھFا مFن كّ Fل حFدب وصFوب ،مFن مختلFف البيئFات
والمجتمعFات .ومFن أجFل كFل سFبب مFن تلFك األسFباب التFي رأينFا .وقFد تو ّقفنFا علFى ھويّFة بعFض
الس ّكان ،لما لھم في م ّكة وفي الدعوة القرآنيّة من أثر ونفوذ .فكان لألحباش ،مثالً ،في م ّكFة ،أثFر
في الحياة العامّFة .وكFان للغساسFنة أثFر فFي تجFارة م ّكFة وسياسFتھا .وكFان للمنFاذرة أثFر فFي اللغFة
والعلم .وكان للنصارى أثر في العقيدة والفرائض الدينيّة ...وغير ھFؤالء الكثيFر مFن الرومFانيين
واليونانيين والمصريين والسودانيين واألقباط .كلّھم طرأوا أبواب م ّكة .وكلّھم وجدوا فيھا معاشا ً.
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التجاري
أوالًَ :مو َقع َم َّكة َ
إذا كانFت م ّكFFة قFFد اشFFتھرت فFFي التFFاريخ بكعبتھFFا ،فإ ّنھFFا لFFم تقّ Fل شFFھرة مFFن حيFFث دورھFFا
ً
حيلFة .وجFدب
التجاري الذي يعود إلى موقعھا الجغرافي الممتاز .ففقر أرض م ّكة لFم يُعFدِم أھلَھFا
صحرائھا يعادله نشاط أھلِھا .وحال طبيعتھFا القحFل لFم يقFف حFائالً دون اسFتراتيجيّة موقعھFا فFي
جغرافيا الجزيرة .لقد عوّ ض  6على م ّكة بموقعھا ھذا حتى غدت تستفيد منه إلFى أقصFى حFدود
االستفادة.
تقع م ّكة في منتصف الطريق التجاري الممت ّد بين ال َي َمن ـ بFال ِد الُ Fي ْم ِن والخيFرات ـ وبFالد
سوق االستھالكِ الكبير .في ھذه العِقدة تتجمّFع القوافFل الFواردة مFن » العربيّFة السFعيدة «
الشام ـ
ِ
ّ
با ّتجاه بالد الشام ،والقوافل العائدة من بالد الشام باتجاه العربيّFة السFعيدة .وفيھFا تسFتريح الرجFال
من حرّ البادية وعناء السفر .ومنھا تتزوّ د رزقھا وبضاعتھا وما تحتاج إليه .وبفضل ھذا الموقع
سFFكن النFFاسُ م ّكFFة ،وھFFم مFFن جميFFع األنحFFاء ومختلFFف األلFFوان والمشFFارب .وكFFان لھFFم فيھFFا ربFFح
وأموال وترف.
فـ» في منتصف الطريق المعبّد للقوافل ،بين اليمن والشام ،تقوم م ّكة في واد منبسط من
أودية جبال السراة ،تحيط بھا الجبال الجرداء من ك ّل جانFب ،وتكFاد تحجبFه إالّ مFن ثالثFة منافFذ،
يصFFله أحُ Fدھا بطريFFق الFFيمن ،ويصFFله الثFFاني بطريFFق قريFFب مFFن البحFFر األحمFFر عنFFد مرفFFأ جَ َّ Fدة،
ويصله الثالث بالطريق المؤدّي إلFى فلسFطين «) .(١بھFذه الطFرق ا ّتصFلت م ّكFة بالجھFات األربFع،
وكانت
ــــــــــــــــــ
) (١الشريف ،م ّكة والمدينة .٩٥ ،..انظر معجم البلدان .١٨٧ / ٥
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على صلة باليمن وممالك حميFر وسFبا وحضFرموت ،ومنھFا مFع بFالد الھنFد ،ثFم مFع بFالد العFراق
وسFFوريا وفينيقيFFا وفلسFFطين ،ومFFع غّ F
Fزة ومصFFر والسFFودان والحبشFFة ...عبFFر الجبFFال والبFFوادي
والسھول والسھوب.
وبسFFبب موقعھFFا التجFFاري الھFFا ّم س Fمّاھا القFFرآن » أ ّم القFFرى «) ،(٢أي عاصFFمة الجزيFFرة
آنFFذاك ،والمركFFز الرئيسFFي لمنFFاطق َتھامFFة و َنجFFد والحجFFاز ،والملتقFFى الطبيعFFي للقوافFFل الراحلFFة
والمحمّلة بالسلع التجارية ،والتجمّع الكبير للقبائل والعشائر من مختلف األقاليم ،والعقدة التي يمرّ
بھا الغادون والعائFدون » .وفFي القFرن السFادس المFيالدي كانFت أھّ Fم المراكFز التجاريّFة فFي شFبه
الجزيرة العربيّة «) .(٣لكأ ّنھا مدينة » كوسموبوليتيّة « تض ّم فيھا من كل لون ونوع.
وممّا زاد في أھميّة موقعھا أ ّنھا » َبعُدَ ْ
ت عن منطقة الصراع الدولي لبُعْ د موقعھا .فنجت
غيرھا من أطراف الجزيرة العربيّة من الوقوع في مجFال العFراك القFائم بFين الشFرق
ممّا أصاب َ
ْ
احتفظت
والغرب )الفرس والروم( في ذلك الوقت ،ولبُع ِد موقعھا وصعوب ِة وصول الجيوش إليھا
ً
الممالك القائمة في أطراف الجزيرة من انھيار ،ووقوعھا جميعFا تحFت
باستقاللھا ..بعدما أصاب
َ
ّ
ُ
دور الوسFFيط
سFFلطان الFFدول الكبFFرى .وقFFد أتFFاح لھFFا ھFFذا كمFFا أتFFاح لھFFا موقفھFFا الحيFFادي أن تمثFFل َ
المحايد في نقل التجارة التي كانت ضرورية لكل من الطرفين المتنازعين «).(٤
ومن المزايا التي أكسFبت م ّكFة ثFروة ومFاالً أنّ » َمFن دخلھFا كFان آمنFا ً ،ومFن أحFدث فFي
غيرھا من البلدان َحدَ ثا ً ثم لجFأ إليھFا فھFو آ ِمFنٌ إذا دخلھFا .فFإذا خFرج منھFا أ ُ
ْ
قيمFت عليFه الحFدود..
وكان أھلُھا آمنين ي ُ
َغزون الناسَ وال
ــــــــــــــــــ
) (٢القرآن .٧ / ٤٢ ،٩٢ / ٦
) (٣حوزيين ،العربية والشرق األقصى )باالنكليزية( ،القاھرة  ،١٩٤٢ص .١٤٢
) (٤الشريف ،مكة والمدينة ،ص .٢٠٠

موقع م ّكة التجاري ٦١

َ
ُي َ
فتوطFأ قھFراً ،وال يُجFال عليھFا السFھام «).(٥
غزون ،ويَسبُون وال ُي َسبون ..ولم ُت َسبْ قرشFي ٌّة قFط
وقد أشار القرآن إلى أمن م ّكة وأبلغ .كما أشFار إلFى متاعFب غيرھFا مFن القFرى ومخFاوف أھليھFا
فيھا:
لقFFد اسّ F
Fتحث النبFFيّ أھFFل قFFريش إلFFى عبFFادة  ،6ربّ الكعبFFة » الFFذي أطعمھFFم مFFن جFFوع
وأمّنھم من خوف «) .(٦وقال أيضا ً في طلب ابراھيم » :وإذ قال ابراھيم :ربّ اجعل ھذا بلداً آمنا ً
«) .(٧وجاء في القرآن أيضا ً » :من دخله كFان آمنFا ً «) .(٨وأيضFا ً » :أولFم نم ّكFن لھFم َح َرمFا ً آمِنFا
«)(٩؟ و » أولم يروا أ ّنا جعلنFا حرمFا ً آمنFا ً «)(١٠؟ وقولFه » :لنFدخلنّ المسFجد الحFرام إن شFاء 6
آمنين «) .(١١وأخيراً » :وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنFا ً «) .(١٢فFاألمن فFي م ّكFة إذن مسFتتبا ً،
ممّا جعلھا تلعب دورا تجار ّيا ً ھا ّما ً ومميّزاً.
ث ّم أنّ وجود البيت الحرام في م ّكة أكسبھا دوراً اقتصاديا ً بارزاً .ھذا البيت الذي أمّه أھل
الجزيرة من مختلف األنحاء ،كان له عندھم قدسي ٌّة واحترام لم يحرزھمFا أيُّ بيFت َ
آخFر يُع َبFد فيFه
اجFالل واكFرام ھيكَ Fل اليھFو ِد فFي أورشFليم .عنFده كFان
ض عليFه مFن
اس ُم  .6وقد ضاھى بمFا فُ ِFر َ
ٍ
يجتمع عبدة األديان جمFيعُھم ،مFن يھFو ٍد ونصFارى ومجFوس وصFابئة .وقFد انعقFد إِجمFاعُھم علFى
أكثر أمكن ِة الجزير ِة استقراراً وسالما ً .فيمFا
ُور أَ ْم ٍن حتى أمسى َ
تعظيمه والح ِّج إليه .وأحاطوه بِس ِ
)(١٣
ْ
ب والسلب والغزو  .وكان يُم َنع
كان كل مكان آخر غيرُ ه َي َتعَرّ ضُ للن ْھ ِ
ــــــــــــــــــ
) (٥ياقوت الحموي ،معجم البلدان  ١٨٢ / ٥ـ .١٨٥ ،١٨٣
) (٦القرآن  ٢ / ١٠٦ـ .٤
).٣٥ / ١٤ ،١٢٦ / ٢ (٧
).٩٧ / ٣ (٨
).٥٧ / ٢٨ (٩
).٦٧ / ٢٩ (١٠
).٢٧ / ٤٨ (١١
).١٢٥ / ٢ (١٢
) (١٣انظر سورتي .٢٧ / ٤٨ ،٤ / ١٠٦
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فيه اتيان أيّ محرّ م ،من قتال واقتتال) ،(١٤أو اعتداء) ،(١٥أو كفر) ،(١٦أو مباشرة النساء).(١٧
وألھم ّيFFة التجFFارة فFFي م ّكFFة ،كمFFورد رزق وحيFFد لھFFاَ ،فFFرضَ التجّ FFارُ فيھFFا ،ألجFFل سFFالمة
البFFائعين والشFFارين » ،أشFFھراً حُرّ مFا ً « ،ال يكFFون فيھFFا غFFزو أو نھFFب أو قتFFال .وھFFي أشFFھر :ذو
القعدة ،وذو الحجة ،والمحرّ م ،ورجب .فيھا يأمن الناس على أنفسھم وبضاعتھم وقوافلھم ،فتغFدو
الجزيرة ،طوال ھذه األشھر ،حركة ھائلة من البيع والشراء ...إالّ أنّ النبيّ  ،بتشريعه للجھاد في
سبيل  6ضّ Fد الك ّفFار والمشFركين ،لFم يتFورّ ع مFن كسFر قدسFية ھFذه األشFھر والFذھاب بحرمتھFا،
فحلّل ،ألجل  ،6القتال في األشھر الحرم وفي المسجد الحرام بالذات ،ذلFك ألنّ الكفFر والشFرك،
برأيه ،أعظ ُم فِ ً
تنة من القتال).(١٨
ويزي ُد في أھ ّميّة م ّكة أھم ّي ُة األسواق فيھFا وفFي ضFواحيھا .وھFي أسFواق تجاريّFة وأدبيFة
علFFى السFFواء .وقFFد ذكFFر لنFFا التFFاريخ منھFFا :عكFFاظ ومج ّنFFة وذا المجFFاز ،وغيرھFFا ..وكانFFت عكFFاظ
أكثرھا شھرة وغنى وتنوّ عا ً في السلع .وكان يؤمّه الشعراء والخطبFاء ورجFال الFدين ،كمFا يؤمّFه
َ
ّ
أصحاب التجارة والثروة والمال .وكان االنتفاع يحصل للجميFع .إال أنّ اإلسFالم ،بمجيئFه ،قضFى
على التجارة فيھا و » ھدم ذلك «) .(١٩وورد فFي الحFديث » عFن ابFن عبّFاس قFال :كانFت عكFاظ
ومج ّنة وذو المجاز أسواقا ً فFي الجاھليFة .فلمّFا كFان اإلسFالم ّ
تFأثموا مFن التجFارة فيھFا ،فFأنزل :6
ليس عليكم جناح في موسم الحج «) ،(٢٠أي ليس عليكم أن تجنحFوا إلFى التجFارة وأنFتم تقصFدون
ح ّج البيت.
ــــــــــــــــــ
) (١٤القرآن .١٩١ / ٢
) (١٨القرآن .٢١٧ / ٢
) (١٩تاج العروس :٢٥٤ / ٥ ،عكظ.
) (١٥انظر.٢ / ٥ :
) (١٦انظFFFFFFFFFر (٢٠) / ٩ ،٢٥ / ٤٨ ،٢٥ / ٢٢ ،٢١٧ / ٢ :ارشFFFاد السFFFارى  ،٣٧ / ٤تفسFFFير الطبFFFري / ٢
 ،١٦٤سورة البقرة .١٩٨ / ٢
.١٧
) (١٧انظر.١٨٧ / ٢ :

٦٣

التجاري
ثان َيا ًَ :دور َم َّكة َ
قبل القرن السادس للميالد ،كانت التجارة في الجزيرة العربيّة في أيدي اليمنيين ،فينيقيّي
العرب آنذاك .أولئك عبروا الصحراء ،كما ھؤالء عبروا البحار .فتاجروا بمختلف أنواع السFلع،
مع مختلف البلدان المجاورة .فكسبوا من ذلك مFاالً وعلمFا ً وانفتاحFا ً وتوسّFعا ً ومجتمعFا ً متحضّFراً.
وأنشFأوا مدنيّFة تلFو مدن ّيFFة يFدين لھFا العFالم حتFFى اليFوم .وخلّفFوا ،فFوق أرضFFھم ،ممالFك بلغFت فFFي
الحضارة شأنا ً كبيراً .فمن دول مثل حمير وسبأ وحضرموت وقتبان وغيرھا ..إلى انتشار لغاتھم
وحضFFاراتھم ،إلFFى تو ّسFFعھم فFFي حقFFول الصFFناعة والزراعFFة والتجFFارة ..نFFرى عالم Fا ً يختلFFف فFFي
ذھنيّته وھويّته اختالفا ً جوھر ّيا ً عن جيرانه.
ھؤالء اليمنيّFون ،فFي مختلFف عصFورھم ،عبFروا الصFحراء صFوب بFالد الشFام ،مFروراً
ّ
ّ
محطFة فFي عسFير ،وثانيFة فFي نجFران،
بمحطات تجاريّة أنشأوھا على طرق قوافلھم .فكان منھFا
وثالثة في م ّكة ،ورابعة في يثرب ،وخامسة في البتراء ،إلى غير ذلك .وكانت م ّكة أشھرھا ،أليّ
سبب من األسباب التي رأينا .وكثيراً ما تو ّقف اليمنيّون فيھا ،الستعادة قFواھم ،والتقFاط أنفاسFھم،
بعد عناء َسي ٍْر مُضْ ٍن .وكان توقّفھم يطول ليدّخروا نشاطا ً يFدوم .وكFان الم ّكيFون يقظFين ليسFرقوا
منھم أسFرار الFربح وكسFب المFال .وقFد أعFدّوا نفوسFھم ومFدينتھم وابلھFم ومجFتمعھم للقيFام بمھمّFة
التجارة ھـذه .وساعدھم على ذلك ،في بـداية القرن السادس ،سو ُء حFـال الFيمن التFي » تFدھورت
نتيجFFة للصFFراع الFFداخلي بسFFبب الخFFالف الFFديني «) (٢١بFFين المسFFيحية واليھود ّيFFة)(٢٢بتشFFجيع مFFن
الفرس والروم.
ــــــــــــــــــ
) (٢١الشريف ،مكة والمدينة ،ص .٢٠٢
) (٢٢انظر في التاريخ والقرآن قصة شھداء نجران.
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لم يفتأ الم ّكيون إذن حتى اكتسبوا من اليمنيين أسFرار الFربح وجمFع المFال .ولFم يتFأخروا
ليتعلّموا مھنة التجFارة والسFفر .فسFافروا بأنفسFھم ،وتFاجروا ،وغFامروا ،ودخلFت جرثومFة عبFادة
المال في قلوبھم ،وكانوا أھFالً لھFا .فFاختبروا عبFور الباديFة ،وحمّلFوا ِع ْيFرَ ھُم مFن بضFائع الFيمن،
ووجّ ھوھFا صFوب بFالد الشFام ،فبFاعوا ،وربحFوا ،ورجعFوا ميسFورين مسFرورين .ثّ Fم مFرّ ة ثانيFة،
وثالثة ،ورابعة ،فتملّكھم المال حتى العبادة .وما إن كانت الدعوة المحمّديّة حتFى أصFبح الم ّكيFون
يسFFتأثرون بالتجFFارة واألربFFاح .فعظمFFت أمFFوالھم ،وتعFدّدت أسFFفارھم بكFFل ا ّتجFFاه .وأصFFبح معظFFم
نھمين ،وأَثرياء َ
متخمين ،ومغامرين ال َيتعبون .وسيطروا،
س ّكان م ّكة تجاراً محتكِرين ،ومرابين ِ
من ث ّم ،على طرق التجارة ،فأزاحوا بقايا اليمنيين من وجھھم ،وأضحت مسالك الصFحراء تحFت
سيطرتھم ،وبكل ا ّتجاه.
االّ أنّ الضرية كانت على اليمنيين قاسية .بل ھي ضربتان :ضربة من الحبشة ،وضربة
من م ّكة .األولى كانت بسبب احتالل حبشي لھـا ،وتغيير صورة الحكم فيھا ،على يد » أَب َْر َھة «
قائ ِد الجيوش الحبشيّة .والثانية كانت بسFبب اسFتغالل الم ّكيFين لھFذا االحFتالل واسFتئثارھم بقوافFل
التجارة ...لكن ،ما إن استقرّ أمر » أبرھة « قليالً ،واستولى على اليمن ،حتى قرّ ر الزحف على
م ّكة ليمنع تجّ ارھا من استغالل الوضع .وإنْ اقتضى األمFر سFيھدم الكعبFة علFى رؤوس أربابھFا.
وبالفعل كانت ھذه نيّته .فقصد الكعبة .وكثيراً ما يفسّر المسلمون حملFة أبرھFة ھFذه بFدوافع دينيFة
وحسFFب .إالّ أنّ الحقيقFFة كانFFت ألجFFل القضFFاء علFFى تجFFارة م ّكFFة ومكاسFFبھا ،التFFي كFFادت ،لفFFرط
أرباحھا ،تقضي على اقتصاد اليمن والحبشة معا ً.
وسبب آخر في ضعف تجارة اليمن وقد يعود إلى » وقوعھا في منطقة التصارع الدولي
ت األخيFرةُ الحبشَ Fة حلي َفتھFا
بين األمبراطوريّة الفارسيّة واألمبراطوريّFة البيزنطيّFة .وقFد اسFتخدم ِ
ار النفوذ الرومي على جنوب بالد
إلقر ِ

دور م ّكة التجاري ٦٥

العرب عن طريق غزو اليمن .وتكرّ رت غزوات الحبشة على الFيمن حتFى سFقطت فFي يFدھا فFي
النصف األوّ ل من القرن السادس ،وقد استمرّ حكم الحبشة لليمن حتى أخFرجھم منھFا الفFرس فFي
حوالي سنة ٦٧٥م .ولم تتحرّ ر الFيمن مFن االحFتالل األجنبFي )الحبشFي والرومFي والفارسFي( إالّ
بعFFد ظھFFور اإلسFFالم وانضFFمامھا إلFFى الدولFFة العرب ّيFFة اإلسFFالميّة «) .(٢٣وبضFFعف الFFيمن انتقلFFت
التجارة منھا إلى حيث تجد لھا شعبا ً جائعا ً ومركزاً ناشطا ً مالئما ً ،فكانت م ّكة.
وكذلك أيضا ً أصاب ممالك الشمال ،من أنباط وتFدمريين وغساسFنة ومنFاذرة ،مFا أصFاب
الFيمن .وكانFت م ّكFة ھFي المسFFتفيدة فFي كّ Fل مFرّ ة .فنتيجFة لتFFدھور العالقFات بFين الفFرس والFFروم،
ك الحِيFرة ،فFي ھFذا الصFراع إلFى
تدھورت العالقFات أيضFا ً بFين حلفFائھم :فاشFترك المنFاذرة ،ملFو ُ
ً
جانب الفرس؛ واشترك الغساسFن ُة إلFى جانFب الFروم فأضFعفوا بعضُFھم بعضFا ،وفقFدوا سFيطرتھم
على طFرق التجFارة ،وخسFروا منتوجFات بالدھFم الغنيّFة ،وأصFبح اھتمFا َمھم الكبيFر القضFا ُء علFى
بعضھم بعضا ً .وقFد أجFاد الواقFدي بوصFفھم عنFدما قFال عFنھم » :إن ھFؤالء عFرب وأنFتم عFرب.
وھFFالك كFFل شFFيء مFFن جنسFFه «) .(٢٤وكانFFت م ّكFFة ،بسFFبب ھFFذا العFFداء ،أحسFFن المسFFتفيدين وأكبFFر
المستغلّين.
وأيضا ً ،بعدما قضى الرومان علFى األنبFاط ،ودمّFروا تFدمر ،أصFبح أھFل مكFة سFادة تلFك
الطرق .وقFد أعFانھم علFى ذلFك خبFر ُتھم بمنعرجFات الصFحراء الصFعبة ،وتح ّملُھFم القFيظ وجفFاف
المناخ ،وتربي ُتھم االبل واالعتماد عليھا ،وتنظي ُم القوافل وتزوي ُدھا بما تحتاج إليه من زاد ومFاء،
وعل ُمھم بمواقع الواحات حيث يتوافر العشب والخصب ،وتعيي ُنھم لمنازل اللصFوص والصFعاليك
ّ
وقطاع الطرق ،ومعرف ُتھم بالحصون حيث يلجأون لحراسة أموالھم وبضFائعھم ..كFل ذلFك سFاھم
في انتقال
ــــــــــــــــــ
) (٢٣الشريف ،م ّكة والمدينة ،ص .٢٠٣
) (٢٤الواقدي ،فتوح الشام .١٨٥ / ٢ ،وغيرھا في » أعربي ھو « ص .١٤٣
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التجارة إلى م ّكة وس ّكانھا الذين أصبحوا أسياد البادية دون منازع.
ولكن ،لماذا م ّكة ؟ وليست يثرب ،أو الطائف ،أو نجران ،أو غيرھا؟ لماذا أصبحت م ّكة
ّ
ّ
المحطFFات الشFFھيرة الممت Fدّة علFFى الطريFFق
المحطFFة التجاريّFFة الكبFFرى علFFى حسFFاب سFFائر
ھFFي
الرومانيّة التي تربط اليمن ببالد الشام عبر البادية؟ لماذا لم تكن يثرب » وھي أرض يتو ّفر فيھا
الماء والنبات؟ «) (٢٥ولماذا لم تكن الطائف وھي تقع على مسيرة يوم من م ّكFة ،وتنفFرد بمناخھFا
وخصبھا اللذين جعال منھا واحة ھذا االقليم القحFل؟) (٢٦ولمFاذا لFم تكFن نجFران المدينFة المسFيحية
العامرة ،ذات كعبة شھيرة ككعبة م ّكة؟ ولماذا أخيراً لم تكFن البتFراء المدينFة التاريخيّFة المحصّFنة
الصخور والقالع ،والغنيّة ّ
بخزانات المياه واھراءات الحنطة؟
من الجائز أن تكون ھذه المدن مراكز تجاريّة ھامّة ،وأن تنافس م ّكة ،وتستجلب األنظار
إليھا ...إالّ أنّ نجران والبتراء أحرقتا ودمّرتا .والطائف تنحاز عن الطريFق العFام لقوافFل االبFل.
ويثرب يستأثر بھا اليھود بما لھم من مكر ودھاء وأثرة ..ولم َ
يبFق إِالّ م ّكFة تتم ّتFع بصFفات تنفFرد
بھFFا ،وتحظFFى بموقFFع اسFFتراتيجي ھFFام ألعمFFال التجFFارة .فھFFي » علFFى مفتFFرق طFFرق العطFFور
والتوابل والقوافل التجارية بFين الخلFيج وفFارس والحبشFة وبابFل والFيمن وسFورية «) .(٢٧ونشFاط
ّ
استحثھم للتعويض عمّا نكبتھم به الطبيعFة مFن فقFر وجفFاف .وبيFت الكعبFة شّ Fد العFرب كFل
أھلھا
العرب إليھا ،وتحصّنھا بين الجبال أبعد عنھا الغزاة .وجدب أرضھا و ّفر عليھا االقتتال في سبيل
المراعي ..كل ھذه ،وغيرھا ،استوجب أن تكون م ّكFة ھFي المختFارة ألن تلعFب دورھFا التجFاري
الكبير في الجزيرة.
ــــــــــــــــــ
) (٢٥معجم البلدان.٥٥ / ٥ ،
) (٢٦المرجع نفسه.٩٨ / ٤ ،
) (٢٧المنس ،مكة الجمھورية التجارية) ،بالفرنسية( ،ص .٥١

٦٧

القرآن
ثال َثا ً :ت َِجارة م َّكة في ْ
لFFو لFFم يشFFھد القFFرآن علFFى عظFFم تجFFارة م ّكFFة لبقيFFت معرفتنFFا بمFFا جFFاءت بFFه كتFFب السFFير
واألخبار مضطربة .فھذه الكتب لم تعمل إالّ في تفسير ما جاء به القرآن .وما جاء به القرآن ھFو
لنا خير دليل .فھو يشير ،بصراحة ووضوح وابFالغ ،إلFى انھمFاك أھFل م ّكFة بجمFع المFال ،وإلFى
أسفارھم الرابحة في الصيف والشتاء ،في البFرّ والبحFر) » .(٢٨واسFتعمل لفظFة تجFارة وتجFارتھم
ومصطلحات أخرى عديدة ذات صلة باال ّتجار والتجارة والمعيشة والكسب .كما أنّ فيFه إشFارات
كثيرة إلى تجارة قريش ،وإلى أثر التجارة في حياة الناس في ذلك الوقت.
» وفيه تحريم للربا وتوبيخ وتقريع ..وفيه أمور أخرى توحي إلينا بما كان للتجFارة مFن
أثر كبير في حياة أولئك الجاھليين؛ بل نجFد القFرآن الكFريم يحFاجبھم ويناقشFھم ويخFاطبھم بلغFتھم
التي يفھمونھا ،لغة الربح والخسارة والكسب والثواب والعقاب والتأجيل والتعجيل وما أشبه ذلFك
من كالم له أبلFغ الوقFع واإلدراك فFي نفFس التFاجر الFذي يعFي الناحيFة الماديّFة مFن ربFح وخسFارة
وكسب وتوفير ،أكثر من وعيه وإدراكه لألمور الروحية التي ال يفھمھا كثيFراً ،أل ّنھFا ليسFت مFن
صميم حياته ومحيطه العملي «).(٢٩
ّ
وحFذر أولئFك » الFذين ا ّتخFذوا
لقد مدح القرآن رجاالً » ال تلھFيھم تجFارة وال بيFع «).(٣٠
دينھم لھواً ولعبا ً ،وغرّ تھم الحياة الدنيا «) .(٣١وندّد بالذين
ــــــــــــــــــ
)Cf. Torrey, The Commercial – theological terms in the Koran.. (٢٨
) (٢٩د .جواد علي ،المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم.٢٢٨ / ٧ ،
) (٣٠القرآن .٣٧ / ٢٤
)٧٠ / ٦ (٣١؛ .٥١ / ٧
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» إذا رأوا تجارة أو لَھْواً انفضّوا إليھا وتركوك قائما ً .ق ْل ما عند  6خيرٌ من اللھو من التجFارة.
و 6خيFر الFFرازقين «) .(٣٢وأ ّنFب الFFذين يھت ّمFFون بFالبيع والشFFراء علFFى حسFاب اھتمFFامھم بFFا» :Z
َذرُ وا البيFعَ  .ذلFك خيFر لكFم .إنْ كنFتم تعلمFون «) .(٣٣وعلّFم بFأن » ال ُت ْل ِھكFم أمFوالكم عFن ذكFFر 6
تراض ،وال يأكFل
«) .(٣٤ووضع لھم شرعة التعامل الصحيح فال تكون فيما بينھم تجارةٌ إالّ عن
ٍ
الواحد منھم مال اآلخر) .(٣٥ودعFاھم أخيFراً إلFى تجFارة مFع  6ال تكسFد وال تبFور ،وتنجّ Fيھم مFن
عذابات جھ ّنم ،فقال » :يا أيّھا الذين آمنوا! ھل أدلّكم على تجارة تنجّ يكم من عذاب أليم؟ تؤمنFون
با Zورسوله ،وتجاھدون في سبيل  6بأموالكم وأنفسكم .ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون «).(٣٦
ثFم أوضFFح القFرآن شFFروط التجFارة والمعاملFFة ليFؤمّن التجّ FFار علFى أمFFوالھم وأمتعFتھم مFFن
اللصوص والسارقين .فFدعاھم إلFى احتFرام » األشFھر الحFرم « ،إذا ھFي فرصFة مقدسFة يغتنمھFا
العرب ليشدّوا الرحال إلى م ّكة ،ويقيموا فيھا » األسFواق « ،ويتبFادلوا السFلع ،ويبيعFوا ويشFتروا
ويتعFFارفوا ويتسFFامروا .وأوصFFاھم بFFأن يتFFزوّ دوا ويسFFتفيدوا مFFن ھدنFFة األشFFھر الحFFرم ،ويس Fدّوا
عوزھم ،ويشھدوا لھم منافع) ..(٣٧إالّ أنّ النبي ،بعد انتشار اإلسالم وقوّ ته ،عاد فنقض ما أوصى
به).(٣٨
ــــــــــــــــــ
).١١ / ٦٢ (٣٢
).٩ / ٦٢ (٣٣
).٩ / ٦٣ (٣٤
).٢٩ / ٤ (٣٥
).٢٩ / ٣٥ ،٢٤ / ٩ ،١٠ / ٦١ (٣٦
) ١٩٧ / ٢ ،٢٧ / ٢٢ (٣٧ـ .١٩٨
).٢١٧ / ٢ (٣٨

تجارة م ّكة في القرآن ٦٩

لكنّ القرآن كان حذراً ج ّداً من تفاقم األعمال التجاريّة وتزايد األموال وأصناف السلع في
م ّكةَ .
وخشي أن تقضي كثرةُ التجارة واألرباح على الحياة الروحيّة وذكر  6وإقامة الصالة .فكم
)(٣٩
دعا إلى عدم اعتبار الربا كالبيع حيث قال » :أح ّل  6البيع وحرّ م الربا «  .وكم دعا أصحابه
إلى ترك البيع والشراء ألجل القيام بالصالة » :إذا نودي للصالة ..فاسعوا إلFى ذكFـر َ .6
وذروا
البيع «) .(٤٠وكم ذ ّكرھم باليوم األخير الـذي ال يفيد فيFه ال بيFع وال تجFارة «) .(٤١وفFي رأيFه ،أنّ
خير تجارة ھي التجارة مع  ،6بالصوم والصالة والصدقات ،فھي » لن تبور «) (٤٢وال يُخشFى
كسادَ ھا) ،(٤٣وتنجّ ي من عذاب النار).(٤٤
وتشديد القرآن على نوعيّة التجارة يشFير إلFى حقيقFة راھنFة ،وھFي » أنّ محمّFداً احFتفظ،
كل حياته ،بطابع تربيته القرشية .ھذا الطابع كان تجاريا ً بصميمه ،وھو يفضح نفسه في كل آيFة
مشترعا ً ،بقي عالَمُه
من آيات القرآن «) .(٤٥وحتى بعد انتقاله إلى المدينة حيث » أصبح الرسول
ِ
الخاص ،في عمقِه ،قرشيا ً وتجاريا ً «) .(٤٦فالبحـر ،مثالً ،لم يلھ ْمه سوى » ما ينفع الناس «)،(٤٧
أي » الصيد حالالً والطعـام متاعـا ً «) .(٤٨و 6نفسه » ّ
سخر البحر لتـأكلوا منه «).(٤٩
ــــــــــــــــــ
).٢٧٥ / ٢ (٣٩
).٩ / ٦٢ (٤٠
).٣١ / ١٤ ،٢٥٤ / ٢ (٤١
).٢٩ / ٣٥ (٤٢
).٢٤ / ٩ (٤٣
).١٠ / ٦١ (٤٤
) (٤٥المنس ،م ّكة عشية الھجرة ،بالفرنسية ،ص .٢١٥
) (٤٦المرجع نفسه .ويستعمل المنس لـ» عالمه الخاص « كلمة Weltanschauung
).١٦٤ / ٢ (٤٧
).٩٦ / ٥ (٤٨
) .١٤ / ١٦ (٤٩انظر.١٢ / ٤٥ ،٦٥ / ٣٣ ،٦٦ / ١٧ ،٣٢ / ١٤ :

 ٧٠التجارة في القرآن

وحتى » لغFة القFرآن الالھوتيّFة لFم تخFرج ّ
قFط فFي أسFلوبھا وألفاظھFا عFن أسFلوب الواقFع
التجاري وألفاظه العمليّة «) .(٥٠وحتFى كFالم  ،6يFوم القيامFة العامّFة ،ال يخلFو مFن ألفFاظ التجّ Fار
وتعابيرھم .فھو يقول مثالً » إنّ  6اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بFأنّ لھFم الج ّنFة «).(٥١
وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنّ لفظتي » البيع والشراء « يستعملھا القFرآن فFي كFل مواضFيعه ،وفFي
أيّ شFFكل كFFان) ،(٥٢وكFFذلك ألفFFاظ مثFFل :الحسFFاب واالحصFFاء والمثقFFال والFFوزن والميFFزان والكيFFل
ك والرقFFاع والسFFجل
والخFFازن والقسFFط واألجFFر واألمFFوال والمتفFFرّ ق واألمانFFات والودائFFع والص ّ F
)(٥٣
والقنطار والدرھم والدينار والصرف والتصريف والتفصيل واللھو واللعب ...وھي ألفاظ من
Fيعه
صFFميم الواقFFع التجFFاري .لكFFأنّ القFFرآن توجّ ُھFFه التجFFارة ،وتس Fيّره ألفاظھFFا .وھ Fو يعFFالج مواضَ F
بالنسبة إليھا.
ــــــــــــــــــ
) (٥٠المنس ،المرجع السابق ،ص .٢١٦
) (٥١القرآن .١١١ / ٩
) (٥٢انظر ھاتين اللفظتين في معجم القرآن المفھرس.
) (٥٣انظر ھذه األلفاظ في معجم القرآن المفھرس.

٧١

ضائع واألر َباح
راب َعا ً :الب َ
كانت البضائع المتداولة في م ّكة كثيرة ومتنوّ عة ،ومFن مصFادر مختلفFة .فكانFت القوافFل
تحمل من الجنFوب حاصFالت الھنFد والحبشFة والسFودان ومصFر والFيمن وجزيFرة سFقطرة ،ومFن
الشمال حاصالت العراق والشام وفينيقيا ..فمن الھند كانت تحمل » الذھب والقصدير والحجFارة
صFFندل والتوابFFل واألفاويFFه ،كالبھFFار والفلفFFل ونحوھFFا ،والمنسFFوجات
الكريمFFة والعFFاج وخشFFب ال َ
الحريريFFة والقطنيFFة والكتان ّي Fة ،واألرجFFوان والميعFFة والزعفFFران ،واآلنيFFة مFFن الفضFFة والصFFفر
والحديد.
» كما تحمل من حاصالت أفريقيا الشرقية العطور واألطيFاب وخشFب االبنFوس وريFش
النعام والجلود والذھب والعاج والرقيق) .(٥٤كما تحمل من حاصالت اليمن البخور واللبان والمرّ
والFFالدن والعطFFور والحجFFارة الكريمFFة كاليشFFب والعقيFFق والجلFFود ذات الرائحFFة الطيّبFFة) .(٥٥ومFFن
حاصالت جزيرة سقطرة العود والند .ومن البحرين اللؤلؤ.
» وتحمFFل مFFن الشFFمال القمFFح والFFدقيق والزيFFت والخمFFر ومصFFنوعات فينيقيFFا) .(٥٦ھFFذا
باإلضافة إلى ما تحملFه مFن حاصFالت بFالد العFرب نفسFھا مFن الزيFت والFبلح والقFرظ والصFوف
والوبر والشعر والجلود والسمن «).(٥٧
وقد أشار القرآن إلى كثرة السلع وتنوّ عھا .ويذكر جميع ھذه األصناف
ــــــــــــــــــ
) (٥٤الطبري  ،١٨١ / ٢جورج فضلو ،العرب والمالحة.٧٦ ،
) (٥٥تاريخ الطبري  ،٥٧ / ٢الواقدي  ،٦٥ / ١األغاني لألصفھاني  ٦٤ / ١ـ  ،٦٥جرجي زيدان ،العFرب قبFل
اإلسالم .١٥١
) (٥٦انظر :ابن ھشام  ،١٤٧ / ١أنساب األشراف  ،٥٨ / ١زيدان .١٧٨
) (٥٧الطبري  .١٢٥ / ٢نقالً عن الشريف ،مكة والمدينة ٢٠٥ ،ـ .٢٠٦

 ٧٢البضائع واألرباح

بأسمائھا .ويتكلّم على استخدام أھFل م ّكFة لھFا .وينFوّ ه بFأن م ّكFة كانFت لھFا محطFة اسFتراحة لتنتقFل
بعدھا إلى حيث يجدى استھالكھا أرباحا ً وافر ًة.
وزاد فFFي أربFFاح م ّكFFة ،عFFالوة علFFى وفFFرة السFFلع المتبادلFFة ،عمل ّيFFات الصFFيرفة والشFFحن
والتفريFFغ والتFFأمين والضFFرائب ..وقFFد اكتسFFبت قFFريش ،بمFFا كFFان لھFFا مFFن حرمFFة وزعامFFة ،مكانFFة
ار والداخلين على م ّكة ،وو ّفرت لھم الطمأنينFة ،و»
عظيمة في التجـارة واألرباح .فقد أمّن ِ
ت التجّ َ
ً
السقاية « و» الرفادة « ،وجعلت تنقالتھم تحصل بأمان وسالم .وكان لألمن ،طبعا ،ثمنٌ بFاھظ،
يدفعه العابرون ،وينض ّم إلى مكاسب قريش وأرباحھا.
وبكثرة البضائع كثرت القوافل التجاريFة صFيفا ً وشFتا ًء شFماالً وجنوبFا ً ،فFي البFرّ كمFا فFي
البحر .وكان يبلغ عدد القافلة أحيانا ً ألفين وخمسمائة بعير .وتقدّر حمولتھا بأكثر من خمسين ألف
دينار) .(٥٨ولم َ
يبق من قريش رجFل أو امFرأة يسFتطيع التجFارة والسFفر وجنFي األربFاح إالّ وكFان
ً )(٥٩
ينض ّم إلى القوافل حتى » كانت القافلة تحمل أمواالً ألھل م ّكة جميعا «  .وقد ألمح القرآن إلى
مساھمة النساء في قوله » :للرجال نصيب ممّا اكتسبوا ،وللنساء نصيب ممّا اكتسبن «).(٦٠
وفي كتFب األخبFار أخبFارٌ كثيFرة عFن مقFدار الFربح الFذي كFان يصFيبه التجّ Fار .وقFد عبّFر
الواقدي عن ذلك بقوله » :وكانـوا يربحون في تجارتھم للدينار ديناراً «) .(٦١وقال ابFن سFعد» :
ربحوا للدرھم درھما ً «) .(٦٢وقال الطبري » :أصابوا للدرھم درھمين «) .(٦٣وكFل عمFل ،مھمFا
Fت حجFFراً
كFFان شFFأنه ،كFFان رابحFا ً ،فعبFFد  6بFFن جFFدعان يؤ ّكFFد لنFFا بقولFFه » :قFFد رأي َتنFFي ولFFو رفعُ F
ُ
لرجوت أن أُصيبَ ذھَبا ً أو فضّة «) .(٦٤وقيل عن أحد الصحابة إنه » لو اشترى ترابا ً لربح فيFه
«).(٦٥
ــــــــــــــــــ
) (٥٨اليعقوبي .٢٠٢ / ١
) (٥٩الواقدي ،المغازي .١٨
) (٦٠سورة النساء .٣٢ / ٤
) (٦١الواقدي ،المغازي .١٩٨

) (٦٢طبقات  ٤٢ ،١ / ١ـ .٤٣
) (٦٣تاريخ الطبري .١٤٦٠ / ١
) (٦٤ابن حنبل .٧ ،٢٧١ / ٣
) (٦٥الترمذي .١٤٥ / ١

٧٣

التجار
قر ْيش َّ
سا ًَ :
َخام َ
Fروة َذكFFا ٌء تFFزول ال محالFFة.
Fدعم الثَ F
الثFFروة فFFي بلFFد تجFFاري رھFFن بFFذكاء أھلFFه .وإنْ لFFم يِ F
الكثير مFن المعرفFة :معرفٍ Fة بطبFائع النFاس،
ويستتبع الثرو َة والذكا َء دھا ٌء وخِبرة .والك ّل يفترضُ
َ
وميل إلى السلم والمراوغة ،وادراكٍ
وعلم بأكثر من لغة،
ت الطرق،
وأحوال المجتمع ،ومنعرجا ِ
ٍ
ِ
ٍ
ألسواق البضائع ،ومھار ٍة فFي لعبFة العFرض والطلFب ..ولFم َيFنقصْ قريْشFا ً مFن ھFذه شFيء ،حتFى
غدت في التاريخ قبيل َة التجارة بدون منازع.
ولم تبخل علينا كتبُ األخبار بما عرفته عن قريش .فسمّتھا » قريش التجّ ار « فFي قFول
ورد على لسان كاھنة من اليمن جاء فيه Z » :درّ الديار لقريش التجّ Fار «) ،(٦٦وفFي قFول سFائر
» فالن يتقرّش المال ،يجمعه «) .(٦٧وفي تقاليد قريش » ،من لم يكFن مFنھم تFاجراً فلFيس عنFدھم
بشيء «) .(٦٨وكان أھل قريش يعرفون بأن ال بقاء لھم إنْ لم يكونوا تجّ اراً .فجاء بذلك قولھم» :
ما لنا بھا )بمكة( بقاء .وإ ّنما نزلناھا على التجارة «).(٦٩
واسFFم » قFFريش « ِمFFن الFFذي » يَقFFرشُ عFFن حاجِ Fة النFFاس فيسFدّھا بالمFFال .والتقFFرّ ش ھFFو
التفتيش ،أي يف ّتشون عن الحاجة فيسدّونھا بما يبلغھم «) .(٧٠وسمّاھم قصيّ  ،جَ ُّدھم األعلى ،بھFذا
االسم ،ألَ َّن ُھ ْم ُي َف ِّت ُ
شونَ الحاجَ ف َي ُس ُّدونَ
ــــــــــــــــــ
) (٦٦رسائل الجاحظ ،الرحمانية  ،١٩٥٨ص .١٥٦
) (٦٧لسان العرب  ٣٣٤ / ٦ـ  ،٣٣٦مادة :قرش .المكيّة .١٤ / ١
) (٦٨السيرة المكية  ١١٨ / ١بھامش الحلبية.
) (٦٩الواقدي ،المغازي.١٩٦ ،
) (٧٠تاريخ الطبري .٢٦٣ / ٢

 ٧٤قريش التجّ ار

َ
َخلَّ َتھم .ف َمنْ
عاريFا ً َك َس ْFوه ،و َمFنْ كFان مُعْ ِ Fدوما ً َكسَ ْFوه ،و َمFنْ كFانَ
كFان(٧١مُحْ َتاجFا ً أ ْغ َن ْFوهُ ،و َمFنْ كFان ِ
)
َط ِريداً َآو ْوه «  .وقيل أيضا ً :القرش :الجمع والكسب .عن ابن سيده :قFرش قرشFا ً جمFع وضّ Fم
من ھنا وھنFا .وبFه سFميت قFريش .وتقFرّ ش القFوم :تجمّعFوا .وقيFل سFمّيت بFذلك ألنھFم كFانوا أھFل
تجFFارة ،ولFFم يكونFFوا أصFFحاب ضFFرع وزرع ،مFFن قFFولھم :فFFالن يتقFFرّ ش المFFال أي يجمعFFه).(٧٢
وصـاروا مFن ثّ Fم أصحFـاب مFال وغنFى ،فملكFوا األمFالك كمFـا ملكFوا االبFل) .(٧٣وأيضFـا ً قيFل» :
سمّيت قريش قريشا ً أل ّنھـا كانت تجّ Fاراً تكتسFب وت ّتجFر «) » .(٧٤والتقFرّ ش :التجFارة واالكتسFاب
«) .(٧٥ووصفوا بأ ّنھم » كانوا قوما ً تجّ اراً «).(٧٦
وصFFارت قFFريش ،بعFFد قصFFيّ  ،بFFأجمعھم » تجّ FFاراً خلطFFاء «) .(٧٧وقFFد أَخْ F
Fذت عنFFه مFFآثر
التجارية ،حتى أصبحت م ّكة ،في أيّام حكمھم ،ملتقFى القوافFل مFن جميFع أنحFاء العFالم المعFروف
لديھم .وسافر أبناء قصFيّ وأحفFاده ،وتFاجروا مFع البلFدان المجFاورة ،وأخFذوا منھFا العھFود .فأخFذ
ھاشم بن عبد مناف بن قصيّ » عھداً « من ملوك الروم الغساسنة .وأخذ شFمس بFن عبFد منFاف
بن عبد الدار بن قصيّ » عھداً « من نجاشي الحبشFة .وأخFذ عبFد المطلFب بFن ھاشFم » عھFداً «
من ملوك حمير واليمن .وأخذ نوفل بن عبFد منFاف بFن قصFيّ » عھFداً « مFن أكاسFرة الفFرس...
وبذلك كان لفروع قريش جميعھا سوق تجارية واسعة في محيطھم).(٧٨
ــــــــــــــــــ
) (٧١الزبيرى ،كتاب نسب قريش  ،١٢تاج العروس  :٣٣٧ / ٤قرش.
) (٧٢لسان العرب  ،٣٣٦ ،٣٣٤ / ٦مادة  :قرش.
) (٧٣ابFFن حبيFFب ،المحبFFر  ،١٦٨الكامFFل البFFن األثيFFر  ،٨ / ٢الFFبالذري ،أنسFFاب  ،٣٩ / ١طبقFFات ابFFن سFFعد / ١
 ،٧١تاج العروس ،٣٧٢ / ٣ ،١٢٥ / ٢ ،في مادّتي :بطح وظھر.
) (٧٤األزرقي ،أخبار م ّكة .٨٠ / ١
) (٧٥سيرة ابن ھشام .٨٦ / ١
) (٧٦الواقدي ،المغازي .١٩٦
) (٧٧الثعالبي ،ثمار القلوب  ،١٨المكية  ،١٤٠ / ١الجاحظ ،الحيوان .٤٧٢
) (٧٨الطبري  ،٣٥٢ / ٢تاريخ اليعقوبي  ،٢٠٠ / ١ذيل األمالي .١٩٩

قريش التجّ ار ٧٥

إذا صحّ ت ھFذه األخبFار يكFون آل قصFيّ قFد احتكFروا التجFارة بFين أيFديھم ،بعFدما قضFوا
على تجارة اليمن وكFان أھّ Fم مFا فعلFوه لنجFاحھم إبFرام التحالفFات والمعاھFدات مFع رؤسFاء الFدول
المجاورة لھم ،وشيوخ القبائل التي يمرّ ون بھا .كما أرضوا الجميع بدفعھم الضرائب والجعاالت،
وبتقديمھم الھدايا .وذلك ممّا أمّن لمدينتھم الحماية من الغزوات واللصوصيّة.
وأكثر من تو ّقف عنده أھل األخبار في الحديث عن تجارته الواسعة كFان ھاشFم بFن عبFد
مناف بن قصيّ  ،الذي تزعّم قو َمه ،وجمع ثرو ًة ،وسنّ لقريش رحلَ َتي الصيف والشتاء)ّ ،(٧٩
ونظم
لھم االيFالف) ،(٨٠أي الجعFل الFذي فرضFه علFى القبائFل لحمايFة م ّكFة مFن الصFعاليك واللصFوص،
وت Fـأليف قلFFوب سFFادات القب Fـائل لص Fدّھم عFFن التحFFرّ ش بمص Fـالح م ّكFFة .وذلFFك بFFأن » أشFFرك فFFي
تجارته رؤساء القبائل من العرب ..وجعل لھم معه ربحا ً «).(٨١
وقد بدّل » االيالف « فFي أسFلوب تجFارة م ّكFة بFأن جعFل لھFا قوافFل كبيFرة ،تمFرّ بسFالم
ّ
يتخطFف مFن
وأمان في مختلف أنحاء الجزيرة .وصيّر م ّكة مكانا ً مقصوداً آمنا ً ،فيما غيرھم كان
أرضه .وقد أشار القرآن إلى ذلك ،وأشرنا إليه سابقا ً).(٨٢
ويُذكر عن ھاشم أيضا ً أ ّنه » حصل على عھ ٍد من الغساسFنة والFروم علFى المتFاجرة فFي
أرض الدولة البيزنطيّة «) .(٨٣ثم توسّع أبناؤه فعقدوا » حباالً « أي » عھFوداً « تجاريFة وأمنيّFة
مع األحباش والفرس وأھل العراق واليمن .وكانوا
ــــــــــــــــــ
) (٧٩تاريخ الطبري  ،٢٥٢ / ٢االشتقاق  ،٩آمالي المرتضى  ،٢٦٩ / ٢األزرقFي  ،٦٧ / ١ابFن سFعد ،٧٦ / ١
نھاية االرب ...٣٣ / ١٦
) (٨٠نھاية األرب  ،٣٣ / ١٦سورة قريش في القرآن  ١ / ١٠٦ـ .٤
) (٨١رسائل الجاحظ ،٧ ،الثعالبي ،ثمار القلوب .١٢٥
) (٨٢انظر صفحة  ٦١من ھذا البحث.
) (٨٣تاريخ الطبري .١٢ / ٢
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يصلون بتجFارتھم إلFى ّ
غFزة ومصFر ،وربّمFا إلFى أنقFره » فيFدخل )أحFدھم( علFى قيصFر فيكرمFه
ويح ّبFFه «) .(٨٤وكFFاد القيصFFر يمFFنح براءتFFه لعثمFFان بFFن الحFFويرث ،فيوليFFه علFFى م ّكFFة وقبائلھFFا،
ويصطنع منه عميالً لدولتFه فFي بFالد العFرب ،لFوال وعFي أبنFاء قFريش ومFنعھم لFه مFن االسFتئثار
بالزعامFFة والتجFFارة .وقFFد شFFجّ عھم علFFى مFFنعھم ھFFذا اطمئنFFانھم إلFFى بعFFد بلFFدھم عFFن الFFروم ،وقFFوّ ة
مركزھم بإزاء حاجة البيزنطيين لبضائعھم التي كانوا يو ّفرونھا لھم).(٨٥
ونظراً إلى عمق الروح التجارية في قريش يُFذكر عFن أبFي بكFر الصFديق أ ّنFه أجبFر ابنFه
على الطالق من امرأته ،ألنّ امرأته كانFت تلھيFه عFن التجFارة) .(٨٦كمFا يُFذكر عFن خديجFة امFرأة
النبيّ أ ّنھا طلّقFت رجلFين لھFا قبلFه بسFبب اھتمامھFا بجمFع المFال وتكFديس الثFروة ،حتFى أصFبحت
تجارتھا تعدل تجارة قريش كلّھا.
من ھنا نفھم استياء تجّ ار م ّكة من محمّد ،ونفرتھم منه ،ومعارضتھم له ،في م ّكة كما في
يثرب طريق تجارتھم إلى بالد الشام .وقد علمFوا أنّ المسFلمين سيتعرّ ضFون لقFوافلھم ،ويقطعFون
عليھم األرباح .ولذلك قFالوا » :قFد عFوّ ر علينFا محمّFد متجرنFا وھFو طريقنFا « .وقFال أبFو سFفيان
زعيمھم وشريكه صفوان بن أميّة » :إنْ أقمنا بم ّكFة ْ
رؤوس أموالِنFا «) .(٨٧وقFاال أيضFا ً» :
أكلنFا
َ
)(٨٨
ْ
نھكFت أموالَنFا « ...
ك ّنا قوما ً تجّ ـاراً وكانت الحرب بيننا وبFين رسFول  6قFـد حصFرتنا حتFى
مثل ھذا الكالم يُشعر بمقدار الخسائر التي م ْ
ُنيت بھFا قFريش بسFبب ھجFرة المسFلمين إلFى يثFرب،
)(٨٩
حتى أ ّنھم ،لغيظھم ،ل ّقبوا الرسول بـ» القاطع « .
ــــــــــــــــــ
) (٨٤ابن سعد  ،٧٥ / ١نھايFة األرب  ،٣٣ / ١٦الFبالذري  ،٥٨ / ١الطبFري ،١٠٨٩ / ١ ،األغFاني ،٤٧ / ١٢
االشتقاق  ،٢٣ ،٩اليعقوبي  ٢٨٠ / ١و...٢٨٢
) (٨٥انظر الشريف ،مكة والمدينة .١٦٣
) (٨٦األغاني .١٣٣ / ١٦
) (٨٧تاريخ الطبري .٤٩٢ / ٢
) (٨٨المرجع نفسه .٦٤٦ / ٢
) (٨٩السيرة الحلبية .٦٠ / ٣

٧٧

قر ْيش
نجاح َ
سادسا ً :سِ ّر َ
َ
في عمق كل شعب ،كما في عمق كFل إنسFان ،ميFل إلFى التعFويض عمّFا حُ Fرِّ َم منFه .وفFي
قبيلة قريش من ھذا الميل إلى التعويض عمّا حFرمتھم الطبيعُ Fة منFه أمFرٌ خطيFر .لقFد حُ رمFوا مFن
الزراعة والخصب وال َماء والمناخ الطيّب ،وحُ رموا من الثFروة الطبيعيّFة وأيّFة حضFارة عمرانيّFة
أو علميّة .فكان ال ب ّد لھم من أن يبحثوا جاھدين عن ثروة أخرى في مكان ما .ال ب ّد لھم من ثروة
ب سواعدھم ..فيكون لھFم بFذلك حيFاة
يصنعونھا بجھدھم ،ومن رزق يحصّلونه بعرق جبينھم وتع ِ
فيھFFا بعFFض الثFFروة والرخFFاء .فكFFان لھFFم ،بFFدل الزراعFFة والصFFناعة ،تجFFارة واسFFعة ،ومھFFارة فFFي
الكسب والربح .وھذه أيضا ً ما كانت لتكون لوال صفات تحلّوا بھا وساھمت في نجاحھم.
من أسرار نجاحھم حِرصُھم علFى تحFالفھم فيمFا بيFنھم ،وعلFى تحFالفھم مFع سFائر القبائFل
التي يتاجرون معھا ،أو يمرّ ون بھا .من ھذا القبيل جاء قول ابFن عبّFاس ألھFل م ّكFة الFذين أخFذوا
ّ
يعذبون أبا َذرّ ال َغفارى .قال لھم » :ويلكم ألستم تعلمون أ ّنه من َغفار ،وإ ّنه مFن طريFق تجFارتكم
)(٩٠
َ
فأنقذه منھم «  .ففFي ھFذه الحادثFة دليFل سFاطع علFى مFيلھم إلFى اكتسFاب صFداقات
إلى الشام؟
الناس ،ورغبتِھم في فضّ ك ّل خالف يقع بينھم وبين غيرھم ،وانصافِھم ك ّل غريب يطرأ علFيھم،
وجنوحِھم إلى السلم والھدوء .فكان لھم بھذه الصفات سرُّ نجاحھم التجاري.
والبخFل ،وامعFا ُنھم فFي العطFاء ،وبFذلُھم كFل
الشح
ومن أسرار نجاحھم أيضا ً تر ُّفعھم عن
ِ
ِ
غال ونفيس في سبيل تجارتھم وأرباحھم .وفي ذلك يقول الجاحظ عنھم » :لم يعتFريھم مFن بخFل
التجّ ار قلي ٌل وال كثير .فأعطوا الشعرا َء كما يُعطي
ــــــــــــــــــ
) (٩٠االصابة  ،٦٤ / ٤رقم .٣٨٢

 ٧٨سرّ نجاح قريش

الملوك ،وقرّ وا األضFياف ،ووصFلوا األرحFام ،وقFاموا بنوائFب زوّ ار البيFت .فكFان أحFدّھم يحFيسُ
الحَ يسFFة فFFي األَنطFFاع ،فيأكFFل منھFFا القFFائم والقاعFFد ،والFFداخل والراكFFب .وأطعمFFوا بFFدل الحَ FFيْس
َ
الفالوذج .(٩١)« ..وكانوا يو ّفرون لحجيج بيFت  6الطعFام والسFقاية .وھFي مFن مFآثر قصFيّ التFي
ورثوھا عنه.
ضھم إلى
ومن صفات قريش التعاون التا ّم فيما بينھم ،وميلھم إلى السلم .فھم قبيلة تش ّد بع َ
بعض رابط ُة النسب والعصبية .فكم عقدوا فيما بيFنھم األحFالف ،درءاً لكFل خFالف ،وكFم ابتعFدوا
المعارك والحروب ،وتركوا الغFزو والنھFب،
عن خصومة ،لئال تنا َل منھا أرباحُھم ،وكم تحا َشوا
َ
واسترضوا القبائل ،ورموا السالح ،ومالوا إلى االستقرار ..حتى » ُعي ْ
ّرت قريش بأ ّنھا ال ُتحسنُ
وبحبFل
القتال ،وأ ّنھا تجاري وتساير َمن غلب ،وأ ّنھا ال َتخر ُج إالّ بخفارة خفير ،وبحلفِ حليFف،
ٍ
من ھذه الحبال التي عقد ْتھا مع سادات القبائFل «) .(٩٢ال ھّ Fم لھFم إِالّ النجFاح فFي تجFارتھم ووفFرة
المال في أيديھم.
ف عFنھم إيمFا ُنھم
ُFر َ
وزاد في غناھم اطمئنانُ الناس إليھم ،لكثرة ما سمعوا عن تFديّنھم ،فع ِ
» الحنيف « .فھم في التاريخ » الحنفاء « ،و» الصابئة « ،و» الحُ مْ س « ،و» اإلبيونيFون «..
حلّة « .وقد نعتوا بـ» آل  ،« 6وبـ» جيران  ،« 6و» سِ ّكان حرم 6
فيما غيرھم من » أھل ال ِ
)(٩٤
« ،و» أھFFل َ .(٩٣)« 6يحترمFFون حFFدودَ  ،6ويق ِّدسFFون الكعبFFة  ،ويتح ّنثFFون فFFي غFFار حFFرّ اء،
الحساب العسير،
الفواحش ،ويعاقبون على الجرائم ،ويخافون
ويقيمون المناسِ ك ،ويُنكرون
َ
َ
ــــــــــــــــــ
الحيْس :طعا ٌم مر َّكب من تمر وسمن وسFويق .انطFاع مFن ْ
نطFع:
) (٩١الجاحظ ،كتاب الحيوان ٤٧٠ ،وما بعدھاَ .
َ
الفالوذج :حلواء ُتعمل من الدقيق والماء والعسل )فارسية(.
بساط من الجلد يُفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب.
) (٩٢تاريخ الطبري ٧٥٢ / ٣ ،وما بعدھا.
) (٩٣الثعالبي ،ثمار القلوب  ،١٠العقد الفريد .٣١٣ / ٣
) (٩٤الثعالبي  ،١٠الروض األنف  ،١١٨ / ١االشتقاق  ،٤٩١اليعقوبي .٢٥٤ / ١
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ويؤمنون باليوم األخير ،ويرجFون القيامFة ..وجعلFوا الرحمFة فFي حيFاتھم واالھتمFام بFالفقراء مFن
أولFى األمFور ،فعقFدوا حلFف الفضFول للFدفاع عFن البFائس المحتFاج ،و » جعلFوا الصFدقة واطعFام
المحتاج من أمور الدين « ،حتى أصبح انفاق قريش على المساكين يع ّد عندھم عرفا ً مقدّسا ً).(٩٥
وقد يكون السبب األھ ّم في نجاح تجارة قريش ،معرفتھم باللغة العربيّة التي تعلّموھا من
أھل » غربيّ « الفرات ،من الحيرة واألنبFار .فنقلھFا التجّ Fار معھFم ،كمFا أخFذوھا عFن المرسFلين
النصFFارى) .(٩٦وھFFي لغFFة مستسFFاغة التعبيFFر ،غن ّيFFة المفFFردات ،دقيقFFة المفFFاھيم ،حسFFنة الصFFيغة.
غيFر
أجادھا القرشيّون تماما ً فتغلّبت على لھجات األعراب جميعا ً ...ويبFدو أنّ م ّكFة لFم ُتعFدَ ْم مFن
ِ
لغFFة ،فكFFان فيھFFا َمFFن يعFFرف اليونانيFFة ،والروم ّيFFة ،والحبشFيّة ،والعبر ّيFFة ،والسFFريان ّية ،والقبط ّيFFة..
ولھذه كلّھا أثر في مفردات القرآن) .(٩٧وھي من الضرورة العمليّة بمكFان ألجFل حركFة التجFـارة
وكيفيّة التعامل مع النـاس .وقـد تكون اللغة المسمّاة » عربيّة «  ،نسبة إلى » غرب « الفFرات،
تجمّعا ً من لغات ولھجات عديدة ،تماما ً كمـا أھFل قFريش النFاطقون بھFا ھFم » تجمّFع « مFن قبائFل
وعشائر وبطون متلوّ نة .وليس كاللغة الميسّرة ما يس ّھل عمليّة التجارة ويوسّع حركتھا.
ــــــــــــــــــ
) (٩٥انظر فيما بعد فصالً كامالً عن اھتمام قريش وجماعFة النبFي بFالفقراء والمسFاكين واأليتFام ..ممFا يFدعو إلFى
القول بنزعتھم » اإلبيونية « ،وھي شيعة من النصارى ،عقيدتھم األساسية :االھتمام البالغ بFالفقراء والمعFدومين.
انظر كتاب » قسّ ونبيّ «.
) (٩٦انظر كتاب » أعربي ھو؟ « .فصل اللغة العربيّة.
) (٩٧انظر السيوطي ،االتقان في علوم القرآن » ،فصل فيما وقع فيه بغير لغة العرب «.

٨٠

صل ال َثالث
َخاتِ َمة ال َف ْ
ّ
اسFتحث
من الكالم على تجFارة م ّكFة نسFتخلص أمFرين :أمFر فقFر الطبيعFة فFي م ّكFة الFذي
الم ّكيين على التعويض عنه بالبحث عن مورد رزق آخر ،يكون كـ» ردّة فعل « قويّة عن حالFة
البؤس والحرمان .وأمر غنى موقع م ّكFة الجغرافFي الFذي دفعھFا إلFى التجFارة دفعFا ً ،ھFذه التجFارة
التي جاءتھا بالرزق رغداً من ك ّل مكان.
فوق أرض م ّكة إذن :فقر وغنى .جدب ورزق .عسر ويسر .طبيعة محرومة من موارد
العيش ،وجغرافية ردّت عليھا ما حرمFت منFه .ال زرع وال ضFرع .بFل تجFارة وأمFوال وأربFاح.
وھو وضع خطير في سلّم االقتصاد المدني .وقد ال تسلم مدينة من خطر وضFع اقتصFادي كھFذا.
فاالقتصFFاد الصFFحيح زراعFFة وصFFناعة ثّ Fم تجFFارة .أ ّمFFا وضFFع م ّكFFة فتجFFارة وحسFFب .فعFFالم تكFFون
النتائج؟
والسؤال الذي ينتج من ھذا الواقع يدور حول كيفيّة المجتمع في م ّكة .فالمجتمع التجاري
صا ً من العيش .فإلى أيّ مدى نستطيع
يفرض على المدينة نوعا ً معيّنا ً من الحياة ،ويح ّتم نمطا ً خا ّ
االطمئنان إلى صحّ ة ھذا المجتمع؟ وھل كان مجتمع م ّكة صحيح البنية ،منسFجم الطبقFات ،يFو ّفر
لجميع أفراده الحياة الكريمة؟ ال يبدو ذلك .فلننظر.

صل الرابع
ال َف ْ

ُمج َتمع َم ّكة
أوالً
ثانيا ً
ثالثا ً

الطبيعة وأثر َياء الجغراف َيا
فقراء
َ
َ :
َّ
األعزة األغن َياء
 :ط َب َقة
 :ط َب َقة األذلَّة الف َقراء

رابعا ً َ :ث ْو َرة ال َمحْ رومِين
الرابع
َخا ِت َمة ال َفصْ ل َ
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أوالً :ف َقراء الطبي َعة وأثر َياء الجغراف َيا
مترفون ،وفقFرا ٌء
في مجتمع م ّكة ،كما في أيّ مجتمع تجاري ،طبقتان من الناس :أغنيا ٌء َ
محرومون .أولئك استبدّوا بالتجارة وكسب المال ،وھؤالء استب ّد بھم التجّ ار وأرباب المال .أولئك
تملّكوا األرزاق واألنعFام ،وھFؤالء تملّكھFم الجFوع والحرمFان .األوّ لFون أغنيFاء جشFعون مترفFون
حتى اإلسراف ،واآلخFرون ال يملكFون مFن حطFام الFدنيا شFيئا ً .األغنيFاء اسFتفادوا مFن موقFع م ّكFة
الجغرافي ومركزھا التجاري ،والفقراء ا ّتكلوا على ما َتمِنُّ به الطبيعة من مواسم الغيث والكالء.
أولئك جاء رزقھم رغداً من كل مكان ،وھؤالء يتر ّقبون عي َشھم من أرض قحيط وغيوم ضFحلة.
أھل الجغرافيا شباع » كثير شحم بطونھـم «) ،(١وأھل الطبيعة جيـاع » مسنتون عجاف «).(٢
وقـد ميّز القرآن ،منذ البدء ،بين ھاتين الطبقتين .فسمّى طبقة األغنيFاء » المFالء األعلFى
ّ
األعزة «) (٤و» المتFرَ فين «) .(٥وسFمّى طبقFة الفقFراء » أذلّFة «) (٦و» أراذل «) (٧و»
«) (٣و»
أرذلين «) .(٨ووصف الحربَ بينھما بما يدفعنا إلى القول :ال الغنيّ كFان يشFعر بأيّFة رحمFة تجFاه
الفقير ،وال الفقير استطاع ،لبؤسه ،أن يحرّ ك نبضFات قلFب الغنFي ...واألمFر ،كمFا يبFدو ،طبيعFيّ
في بيئة
ــــــــــــــــــ
) (١مسند ابن حنبل .٤٤٢ / ١
) (٢من شعر قيل في ھاشم :عَ مرو الذي َھ َشم الثريدَ لقوم ِه وأھ ُل م ّك َة مُسْ َن ُتون عِ جَ اف.
)...٣٤ / ٢٦ ،٤٣ / ١٢ ،٢٧ / ١١ ،٦٠ / ٧ ،٢٤٦ / ٢ (٣
).٣٤ / ١٨ ،٨ / ٦٣ ،٣٤ / ٢٧ ،٥٤ / ٥ (٤
)..٦٤ / ٢٣ ،١٦ / ١٧ ،٤٥ / ٥٦ ،٢٣ / ٤٣ ،٣٤ / ٣٤ (٥
) ٣٤ / ٢٧ ،٥٤ / ٥ ،١٢٣ / ٣ (٦و..٨ / ٦٣ ،٣٧
).٢٧ / ٢١ ،١١١ / ٢٦ (٧
).٢٧ / ٢١ ،١١١ / ٢٦ (٨
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يتح ّكم بھا التجّ ار وأصحاب األموال بما ي ّتصفون به من مكر وغشّ وخFداع ودھFاء واسFتغالل...
ِين ،أكثر من شيء.
ولئن الَنَ قلبُ تاجر بعض الشيء ،فأل ّنه يتر ّقبُ  ،بعد الل ِ
وليس في األمر غرابة .ففي بيئة كبيئة م ّكة ،ال نظام يحمي حقوق الضعيف ،وال عفويFة
تلجم طمع المستب ّد .وفي م ّكة ،أكثر من أيّ مجتمع بدائي آخر ،كان استئثار واستكالب من جھFة،
وذ ٌّل وبؤس من جھة ثانية .والحكم فيھا كان للمست ِغلّين .والمجتمع التجاري فيه ميل إلى االحتكار
أكثر من أيّ مجتمع اقتصاديّ آخر .كما في بنيته ش ّقة واسعة وعميقة بين أفFراده أكثFر ممّFا نجFده
في مجتمع زراعFي أو صFناعي .أضFف إلFى ذلFك عFدم وجFود طبقFة وسFطى تحFافظ علFى بعFض
التوازن واالعتدال بين طبقتي الفقر والثراء.
فبأيّة صورة إذن سيتحفنا القرآن عن ھذا المجتمع المتصدّع والمتجاذب بين شرّ ين؟ شFرّ
الفقر والجوع والحرمان ،وشرّ الغنى والتخمة وحكر المال.
الصورتان ،في القرآن ،واضحتان ناطقتان :صورة عن م ّكة وعFن الفقFر فيھFا ،وصFورة
ثانيFFة عFFن الFFذين يكدّسFFون األمFFوال ،و » يFFأكلون أمFFوال اليتFFامى «) .(٩وقFFد تع ّمFFد القFFرآن اظھFFار
الصورتين ،كما تعمّد الوقوف إلى جانب األولى ،ومحاربة الثانيFة .وتعمّFد أيضFا ً االسترسFال فFي
الكالم على الفقراء ،ومFنھم خاصّFة » المسFاكين « و » أبنFاء السFبيل « و » اليتFامى « ..ووعFد
المحسنين وصانعي الصدقات بج ّنة جھّزھا  6لھم .وتوعّد الذين لم يطعمFوا مسFكينا ً أو لFم يFأووا
غريبا ً بنار وعذاب أبديين.
والحقيقFFة ھFFي أنّ المسFFيحية ،إذا كانFFت تختصFFرُ ھا كلمُ FFة » المحبّFFة « ،فاإلسFFالم ،أقلّFFه
اإلسالم الم ّكي ،تختصره كلمة » الرحمة « ..وما كالم القرآن على » اليتامى «
ــــــــــــــــــ
) (٩سورة النساء .١٠ / ٤
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و » المسFاكين « وأمثFFالھم ،إِالّ أل ّنFه يFFرى فFي االھتمFFام بھFم صFFحّ ة الFدين وصFFالح المجتمFع ومFFا
كالمه على االرث والزواج والمغانم والزكاة والصدقة والجھاد إِالّ ألجFل العنايFة الفائقFة باليتFامى
ّ
وملFذات إالّ لصFانعي البFرّ
والمساكين وأبناء السFبيل .ومFا الج ّنFة وطيّباتھFا ومFا فيھFا مFن خيFرات
واإلحسان مع المحرومين من خيرات ھذه الدنيا .وقد يFرى المسFلمون أنّ القFرآن وتعFاليم الFوحي
أوسع من ذلك ،ولكنّ الحقيقة ،كما سنرى ،لم ينطلق النبيّ ولم يبدأ إالّ من ذلك .ھذه ناحية أھملھا
المسلمون ألجل إظھار شموليّة النبوّ ة الكونيّة .وكان األجدر بھم أالّ يھملوا ھذه وال يتركFوا تلFك.
وربما تلك أجدر با Zورسوله وجماعة » الم ّتقين «.
وربّما كان القرآن ،باھتمامه ھذا ،بلغ شأنا ً اجتماع ّيا ً رائعFا ً ،لFم يبلغFه فFي أي شFأن آخFر،
ك
حتى في مجاالت الوحي والتنزيل والعصمة والنبوّ ة والمعرفة والعلم ..ھذه أمور يعترضھا الش ّ
فFFي كFFل نواحيھFFا؛ فيمFFا صFFورة » الرحمFFة « ال تحتFFاج إلFFى مFFن يثبتھFFا لكثFFرة وضFFوحھا .وربّمFFا
نستطيع القول :إنّ تعاليم الFوحي جFاءت لتFدعم تعFاليم » الرحمFة « .ويجFب أن نعلFن ،منFذ اآلن،
ُFرف عFنھم مFن تسFامحِھم الFديني ،لFم يقفFوا مFن محمّFد موقFف العFداء ،إالّ
بأنّ أھل قريش ،فيمFا ع َ
ً )(١٠
بسبب معرفتھم بنيّته في ضرب أغنيائھم » الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما « .
وفي رأينا انّ ظاھرة » الرحمة « التي يريدھا محمّد ھي أخطر من ظFاھرة » النبFوّ ة «
التي يريدھا له المسلمون .وظاھرة » إصFالح مجتمFع متصFدّع « كمجتمFع م ّكFة ھFي أعنFف مFن
ظاھرة نسبة القرآن العضوية إلى  .6لكأنّ محمّداً ،الذي أراد تفجيFر مجتمFع م ّكFة ،كFان ھFو ذاك
االنفجار الذي حدث في م ّكFة ،ثّ Fم فFي الجزيFرة ،ثّ Fم فFي أنحFاء العFالم .والمسFلمون األوّ لFون الFذين
خاضوا » الفتوحات « لم يكن لھم ذلFك بقFوّ ة الFدين وآيFات  6البيّنFات ،بقFدر مFا كFان لھFم بدفعFة
الجوع والفقر والحرمان .وعلى ھذه النقطة ألف ألف دليل من تاريخ المسلمين.
ــــــــــــــــــ
) (١٠سورة النساء .١٠ / ٤
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وبحّ F
Fق نقFFول :لFFيس كانفجFFار المحFFرومين الجFFائعين يمكFFن أن يكFFون بمثFFل مFFا حFFدث .ھFFو
كانفجFار الشFيوعيّة فFي عصFرنا الحFFديث التFي أمسFكت بيFد الجFFائع المحFروم لتضFرب بھFا أعنFFاق
الشباعى المترفين .وھFو كانفجFار » محرومFي الشFيعة « الFذين أشFعلوا األرض انتقامFا ً لبؤسFھم.
واإلسالم أضاف على الشيوعيّة ومحرومي األرض دعما ً من السماء أصبح معه خطيراً.
فالمجتمع الم ّكي إذن ،وبوجه عام ،ومن وجھFة النظFر االقتصFادية ،ھFو » مجتمFع بسFيط
التكوين .يتألّف من طبقتين اقتصاديّتين :طبقة أصحاب األموال من التجّ ار وأصحاب اإلبل الFذي
تتر ّكز في أيديھم الثروة وتتح ّكم رؤوس أموالھم فFي الحيFاة االقتصFادية .وطبقFة الفقFراء الFذين لFم
يسFFتطيعوا المشFFاركة فFFي النشFFاط التجFFاري الجFFارف فFFي المFFدن ،والFFذين أوصFFدت طبيعFFة الحيFFاة
الرعويFFة فFFي مجتمFFع الباديFFة أبFFواب الثFFراء فFFي وجFFوھھم ..وكانFFت الھFFوّ ة االقتصFFادية بFFين ھFFاتين
الطبقتين بعيدة الغور إلى ح ّد كبير ممّا أدّى إلى اختالل التوازن االقتصادي بينھما اختالالً شديداً.
وھذا االختالل االقتصادي وقف منه القرآن الكريم موقفا ً حاسما ً «).(١١
وإذا كFFان الحّ F
Fظ آتFFى األغنيFFاء دون الفقFFراء » فتلFFك خطيئFFة المجتمFFع الFFذي يعيشFFون فيFFه
وليست خطيئتھم .وماذا يملكون )الفقراء( لتغيير ّ
حظھم في مجتمع صحراوي موار ُد الFرزق فيFه
محدودة ،ومجال العمFل فيFه ضFيّق! إنّ تلFك القوافFل التجاريFة التFي تسFيل بھFا شFعابُ الصFحراء،
وھFFذه القطعFFان مFFن الماشFFية التFFي يضFFيق بھFFا حمFFى القبيلFFة ،كFFان مFFن الممكFFن أن يكFFون لھFFم فيھFFا
نصيب لو أنّ المجتمع سار على قواعد عادلة غير القواعد التي يسير عليھا «).(١٢
ولكن من أيّ باب تدخل العدالة وقد علّمنا القرآن بعد اإلنجيل بأنّ األغنياء » ال يدخلون
الج ّنة حتى يل ّج الجمل في س ّم الخيّاط « ) ٤٠ / ٧ـ متى .(٢٤ / ١٩
ــــــــــــــــــ
) (١١الشريف ،مكة والمدينة.٨٣ ،٨٢ ،
) (١٢نفسه.
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َّ
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ثان َيا ً :ط َب َقة
ھFFم أيض Fا ً » المFFالء األعلFFى « ،و » المترفFFون « وأصFFحاب الثFFروة والمFFال ،والتجFFارة
الواسFFعة ،والممتلكFFات الشاسFFعة ،وقطعFFان المعFFز والغFFنم ،وقوافFFل اإلبFFل ...ھFFؤالء يتنعّمFFون بمFFا
يصف القرآن به أھل الج ّنة من قصور مشيّدة ،وغرف عالية ،وسرر َم ْوضُو َن ٍة ،وأرائFك منعّمFة،
وفرش مب ّ
طنة ومبثوثة ،ونمارق مصفوفة ،وحلي من ّمقة ،وزرابي مبثوثFة ،وألبسFة حريريFة ،مFن
)(١٣
سندس واستبرق ..
ويصFFفھم أيضFFا ً بمFFا كFFانوا يتنعّمFFون بFFه مFFن مآكFFل شFFھيّة ومشFFارب ھنيّFFة ،ومFFا كFFانوا
يسFFFتعملونه مFFFن األوانFFFي فFFFي مFFFأكلھم ومشFFFربھم ،مFFFن ذھFFFب وفضّFFFة ومرجFFFان ولؤلFFFؤ درّ ي
وياقوت) ...(١٤ويسمّي بعض أوانيھم من صحاف وأكواب وزجFاج وأبFاريق ومصFابيح ومشFاكي
وقوارير وزخارف متنوّ عة الشكل واللون)..(١٥
ويصفھم أيضا ً في أسفارھم ورحالتھم التي يسّرت لھم اال ّتصFال بالعFالم ،واسFتمتعوا بمFا
عرفFوه مFن تFرف ونعFيم ومFال ولذائFذ ومتFع مشFتھاة) ..(١٦أدّت بھFم إلFى تكFذيب الرسFول والكفFFر
بدعوتFFه .فقFFال فFFيھم » :ومFFا أرسFFلناك فFFي قريFFة مFFن نFFذير إالّ قFFال ُم ْترَ فُو َھFFا إ ّنمFFا بمFFا أُرسِ ُ F
Fلت بFFه
كافرون «) .(١٧وأدّت بھم أيضا ً إلى
ــــــــــــــــــ
) (١٣انظFFFFFFFFFFFFFر/ ٣٧ ،٤٧ / ١٥ ،٣٤ / ٤٣ ،٢٠ / ٥٢ ،١٥ / ٥٦ ،٢٠ / ٣٩ ،١٠ ،٢٥ ،٤٥ / ٢٢ ،٧٤ / ٧ :
٢٢ ،٣١ / ١٨ ،٢١ / ٧٦ ،١٥ / ٨٨ ،١٣ / ٧٦ ،٥٦ / ٣٦ ،٣١ / ١٨ ،٤ / ١٠١ ،٣٤ / ٥٦ ،٥٤ / ٥٥ ،٤٤
...٣٣ / ٣٥ ،٢٣ /
) (١٤انظر...٣ / ٥٦ ،٥٨ ،٢٢ / ٥٥ ،٢٤ / ٥٢ ،٥٣ / ٤٣ ،٢٣ / ٢٢ :
) (١٥انظر ھذه األلفاظ في المعجم المفھرس للقرآن .وھي كثيرة ج ّداً.
) ١٧ / ٥٢ ،٥٣ / ٤٤ ،٧١ / ٤٣ ،٢٣ / ٢٢ ،٣١ / ١٨ (١٦ـ  ٤٦ / ٥٥ ،٢٤ـ  ١٥ / ٥٦ ،٧٨ـ / ٦٩ ،٢٩
 ٢١ـ  ٥ / ٧٦ ،٢٤ـ ...١٨ / ٨٣ ،٣١ / ٧٨ ،٢٢
).٣٤ / ٣١ (١٧

ّ
األعزة
 ٨٨طبقة

الغش بالكيFل والتالعFب بFالموازين) ،(١٨وأكFل الربFا) ،(١٩وقھFر اليتFامى وأكFل أمFوالھم ظلمFا ً)،(٢٠
وإكراه المستدين على حمل امرأته أو ابنته على البغاء إليفاء ما عليه)...(٢١
وإذا جاءھم سائل انتھروه ،وإذا طلب منھم محروم عونا ً أبعدوه ،وإذا وزن بائِعُھم أنقصَ
صFFر فFFي الكيFل) ..(٢٢وغيFFر ذلFFك مFن مفاسFFد حتFFى التھFوا عFFن عبFFادة 6
فFي الميFFزان ،وإذا كFال ق ّ
)(٢٣
وا ّتباع الرسول والجھاد معه ،بما لھم من مال وبنين يفتخرون بكثرتھم .
إالّ أنّ الربا كان المظھر األھ ّم لجشعھم ،وكانوا » يعوّ لون عليه كثيراً في تنمية ثFرواتھم
«  .وكان يبلغ أحيـانا ً أضعاف القرض .ويبدو أ ّنـه كان في م ّكة » أمراً شائعا ً وعا ّما ً «).(٢٤
وباالجمال ،يصوّ ر القرآن » ّ
أعزة « م ّكFة جماعFة تFرف واسFراف .يتم ّتعFون برغFد مFن
ً
ً
ّ
العيش بفضل نشاطھم التجاري وأرباحھم الطائلة التي » صيّرت مكة مركزا خطيرا من مراكFز
الثروة والمال في جزيرة العرب في ذلك الحين «).(٢٥
******
وال ب ّد لنا ،إلكمال صورة القرآن ،من االعتماد على كتب السِ َير واألخبار ،فنتعرّ ف على
بعض أشخاص سيطروا على الثروة واألرباح وأسواق التجارة آنذاك.
ــــــــــــــــــ
) ،١٠ / ٤ (٢٠انظFFر آيFFة  ٢٤ / ٩ ،١٥٢ / ٦ ،٨٨ / ٢ ،١٦١ ،٢٩ ،٢و ٩ / ٩٣ ،٧ / ٨٩ ،٣٤ / ١٧ ،٣٤و٦
... ،١٥٢ /
).٣٣ / ٢٤ (٢١
).١ / ٨٣ ،٩ / ٥٥ (٢٢
) (٢٣انظر.٢١ / ٧١ ،٨١ / ٩٠ ،٧٧ / ١٩ :
) (٢٤الشريف ،مكة والمدينة ،ص .٢١٣
) (٢٥د .جواد علي ،المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٢٨٥ / ٧

ّ
األعزة ٨٩
طبقة

عبد  6بن جدعان ابن ع ّم والد الخليفة أبي بكFر .كFان ثريFاَ◌ً جFداً ،ربّمFا عُّ Fد مFن أثFرى
رجال قريش .كان يأكل بصحا ٍ
ف من ذھب وكؤوس من فضّة وبلّور .فعرف بFـ» حاسFي الFذھب
« .وامتلFFك قيانFا ً يغنFFين لFFه .وكFFان بيتFFه داراً للضFFيافة ...لك ّنFFه كFFان كريمFا ً حتFFى االسFFراف ،مح ّبFا ً
ومضيافا ً .كان يعتق الرقاب ،ويعين على النوائFب ،ويسFاعد النFاس ،ويقضFي الحاجFات ..ولكثFرة
كرمه ،كان يضع جفنة )قدرة( كبيرة ضخمة ويمألھا طعامFا ً ليأكFل منھFا النFاس .وكانFت عظيمFة
ج ّداً بحيث غرق فيھا صبي ،ويأكل منھا القائم والراكب على بعيFره .ويFذكر أن الرسFول اسFتظ ّل
بظلھا وقFت الظھيFرة .وكFان محمFد يرسFل مناديFا ً إلFى مكFة ينFادي » :أال مFن أراد اللحFم والشFحم
فليأت على دار ابن جدعان « .كFان لFه دار واسFعة ،عقFد بھFا حلFف الفضFول .وكFان النبFي ممّFن
شھده وھو ابن عشرين سنة).(٢٦
عثمان بن الحويرث بFن أسFد ،ابFن عّ Fم خديجFة ،طمFع فFي ملFك م ّكFة ،فخFرج إلFى قيصFر
الروم ،وسأله أن يملّكه على قريش .وتنصّر عثمان وحسنت منزلته عند الروم ،وھFدّد قريشFا ً إنْ
لم َتدِنْ له َق َط َع القيصرُ تجار َتھم مع بالد الشام .وكان عثمان من رؤساء حرب الفجار .كمFا كFان
أحد الھجّ ائين الالذعين).(٢٧
األسFFود بFFن المطلFFب المعFFروف بFFأبي زمعFFة .يقFFال لFFه » زاد الركFFب « ،أل ّنFFه كFFان يFFزوّ د
المسFFافرين طعامFا ً .أدرك الرسFFول وعارضFFه ،واسFFتھزأ بFFه ،فمFFات كFFافراً .عFFرف بغنFFاه وثروتFFه
أعFز قFريش فFي أيّFام الجاھليّFة ،وال يطFوف بالبيFت إالً
ّ
الواسعة وتجارته مع بالد الشام .كFان مFن
متقلّداً بسيفين).(٢٨
زمعة بن األسود تاجر مع بالد الشامُ ،عرف بدقته في عملFه ،وبوضFع الخطFط الرابحFة.
وابنFFه يزيFFد بFFن زمعFFة مFFن سFFادات قFFريش .كFFان إليFFه المشFFورة ،فيعرضFFون عليFFه كFFل أمFFر .أسFFلم
واستشھد في الطائف).(٢٩
حرب بن أميّة من وجھاء م ّكة وأثريائھا المعروفين).(٣٠
ھشام بن المغيرة كان له ولبنيه ذكFر عFال فFي الثFروة .كFان سFيّد قFريش فFي أيّامFه .ولمFا
مات أصبح يوم مماته من أيام مكة المشھورة .فأرّ خوا بموته .لقب أيضا ً كاألسود بن المطلب بـ»
زاد الركب « ألنه كان يُقري المسافرين).(٣١
ــــــــــــــــــ
) (٢٦المحبر  ،١٣٨نسب قريش  ،٢٥٦الكامل  ،٣٥٩ / ١لسان ...٤٥٧ / ١٠
) (٢٧االشتقاق  ،٥٩نسب  ،٢١٠المحبر  ،١٦٥الروض االنف ...١٤٦ / ١
) (٢٨بلوغ األرب  ،٢٤٩ / ١المحبر ...١٥٨
) (٢٩أيام العرب  ٣٣١و.٣٣٤

ّ
األعزة
 ٩٠طبقة

الحارث ابنه ُعرف بالكرم والجود .داره مفتوحة للضيوف .يدخل إليه الناس وھو جالس
على سريره ،ويحثھم على األكل والشرب .وكانت جفانيه مملوءة خبزاً ولحما ً .وكان نديما ً لحكيم
بن حزام بن خويلد ابن ع ّم خديجة).(٣٢
أمّا الوليد أخو ھشام بن المغيرة فكان من أشراف مكFة .عُFرف بFين قومFه بFـ» العFدل «،
ألنه كان يعدل قريشا ً كلھا لكثرة أمواله .فكانت قريش تكسو الكعبة جميعا ً ويكسوھا الوليد وحده.
كFFان لFFه مFFال وزرع بالطFFائف .كFFافح اإلسFFالم وھFFزئ بالرسFFول .فنزلFFت بحقFFه آيFFات كثيFFرة تع ّنفFFه
وتصفه بالكفر واالستكبار).(٣٣
أبFFو جھFFل ،مFFن أبنFFاء ھشFFام بFFن المغيFFرة ،ھFFو أبFFو الحكFFم عمFFرو .ل ّقFFب بFFأبي الحكFFم فغ ّيFFر
ال Fـرسول لقبFFه بFFـ» أبFFي جھFFـل « .كFFان علFFى رأس أش Fـد الن Fـاس ع Fـداوة للنبFFي .وكFFان م Fـن »
المقتسِ مين ..وھم سبعة عشر رجالً من قريش .اقتسموا عقاب الكعبة ،فكانوا إذا حضروا الموسم
يصدّون الناس عن رسول  .6وفيھم نزلت آيFة » كمFا أنزلنFا علFى المقتسِ Fمين «) .(٣٤وكFان مFن
مطعمي حرب بدر ومموليه .كان أحول » ومن الحFوالن األشFراف « .كFان قاسFيا ً علFى النسFاء،
ّ
فعذب عدداً منھنّ  .وكان يفتن كل من أسلم في إسالمه .وكان فاحشا ً بذيئا ً).(٣٥
عكرمة بن أبي جھل يد ّل على غناه قوله ألبي بكر الصديق يوم غزا الروم » :أنFا غنFيّ
عنھا )أي عن المغانم( .معي ألفا دينار ،فاصرف معونتك إلى غيري).(٣٦
العFFاص بFFن وائFFل بFFن ھاشFFم مFFن أشFFراف قFFريش وأثريFFائھم .أسFFلم ھFFو وخالFFد بFFن الوليFFد
وعثمان وطلحة).(٣٧
ّ
وأعزتھFFا .كFFان يخFFرج
الحكFFم بFFن أبFFي العFFاص بFFن أم ّيFFة بFFن عبFFد شFFمس .مFFن تجFFار مكFFة
بتجارته إلى الشام وسائر البلدان).(٣٨
سعيد بن العاص المكنى بFأبي أحيحFة .والمعFروف بFذي العمامFة ،أل ّنFه كFان ال يعFتم أحFد
بمكة بلون عمامته اعظامFا ً لFه .وعُFرف بFـ» ذي التFاج « للسFبب نفسFه .كFان تFاجراً وحFبس مFرّ ة
بالشام واف ُتدِي بمال كثير .لم يدخل في اإلسالم إذ كان
ــــــــــــــــــ
) (٣١االشتقاق  ٦٠و ٦٣و ،٩٢المحبر  ،٣٩المعارف .٣٢
) (٣٢المحبر  ١٧٦و ،١٧٩نسب قريش .٣٠١
) (٣٣تفسير الطبري  ،٣٦ / ٥ابن ھشام  ،٧٢ / ١المحبر  ،١٦١أنساب .١٣٤ / ١
) (٣٤سورة الحجر .٩٠ / ١٥
) (٣٥المحبر  ١٣و ١٣٩و ،٣٠٣ ،١٦١ ،١٦٠الكامل  ،٤٧ / ٢أنساب .١٢٥ / ١
) (٣٦نسب قريش .٣١١
) (٣٧نسب قريش  ٤٠٨و.٤٠٩
) (٣٨المحبر  ،١٦٥االشتقاق  ،٤٩الطبري ...٢٩٨ / ٢

ّ
األعزة ٩١
طبقة

يرى أنّ الشيء العظيم يجب أن يكون في العظماء ،واإلسالم حقيFر علFى يFد حقيFر .مFات كFافراً،
ودفن بالطائف .رأى أبو بكر قبره فسبّه ،فنھى النبي عن سبّ األموات).(٣٩
عمرو بن العاص أسلم وقاد الجيوش اإلسFالميّة للفFتح والغFزو واكثFار رأس مالFه .وكFان
قFFبالً يتFFاجر مFFع مصFFر ،ولFFذلك تعFFرّ ف علFFى منافFFذ الضFFعف فيھFFا ممFFا سFFھل لFFه فيمFFا بعFFد فتحھFFا
واالنتصار عليھا.
عبد  6ابنه .قبل عنه إنه » كان يعرش علFى ألFف ألFف خشFبة شFراء كFل خشFبة درھFم.
وقد كان يحصل منه على أكوام كبيرة من الزبيب).(٤٠
العباس بن عبد المطلب ،من أغنياء قريش ،ومن المقرضين للمال .كانت له ثروة واسعة
من نقود وذھب وفضة .استغ ّل مالFه بالتجFارة وباقراضFه بالربFا .قيFل عنFه » :كFان ذا مFال كثيFر
متفرق في قومه .فدى نفسه عندما وقع في األسر ببدر «).(٤١
عبد ّ
العزى بن عبد المطلب ،المك ّنى بFـ» أبFي لھFب « ،عّ Fم الرسFول .حاربFه ونصFب لFه
العداء .جمع ماالً طائالً من تجارته مع بالد الشام .وكانت زوجته تحرّضه علFى معFاداة الرسFول
وايذائه .وفيھما نزلت سورة » تبت « أو » اللھب « رقم  .١١١كان بيته في جوار بيت رسول
ارين :أبي لھب وعقبة بن أبFي معFيط إن كانFا يأتيFان
 .6وكان الرسول يقول » :كنت بين شر َج َ
بالفروث فيطرحونھا في بابي «).(٤٢
أبو سفيان واسمه صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بFن قصFيّ  .كFان
تاجراً ثريا ً ،خبيراً بطرقات السفر والقوافل .وكان قائد قFريش فFي الحFرب .وكFان صFاحب لسFان
َي ْنظ ُم الشعر ويُجيد الھجاء .وكان صديقا ً للعباس .نزلت آيات كثيرة بحقه .وكFان مFن المحرّ ضFين
على معركة بـدر .وكان شحيحا ً » حتى حمله شحه ھـذا على مخـالفة دين قريش «).(٤٣
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس اشتھر بماله وسخائه).(٤٤
ــــــــــــــــــ
) (٣٩المراجع السابقة مع أنساب البالذري  ١٤١ / ١و ،١٤٢البيان .٩٧ / ٣
) (٤٠تاج العروس  ٢٤٣ / ٥مادة :وھط.
) (٤١تاريخ الطبري  ،٤٦١ / ٢االصابة  ٢٦٣ / ٢رمق .٤٥٠٧
) (٤٢أنساب للبالذرى  » ،١٣١ / ١فروث « وسخ اإلنسان.
) (٤٣تFFFاريخ اليعقFFFوبي  ،٣٥ / ٢تFFFاريخ الطبFFFري  ١٥٧ / ٢و ،٤٦٦الطبرسFFFي تفسFFFير علFFFى سFFFورة ،١٧٢ / ٣
االستيعاب  ،٨٦ / ٤حاشية على االصابة.
) (٤٤المحبر البن حبيب  ،١٦سيرة ابن ھشام .٢٦٢ / ٢

ّ
األعزة
 ٩٢طبقة

أبو بكر الصديق كان له عند بعثة النبFي أربعFون ألFف درھFم .ولمّFا أسFلم كFان يعتFق مFن
ماله ويعول المسلمين .لما قدم المدينة مھاجراً كان له خمسة آالف درھم فقط).(٤٥
طلحة بن عبيد  6بن عثمان .غلّته اليومية ألف دينار .كان خازنا ً ألغنياء قريش).(٤٦
الزبير كان له ألف مملوك يؤدّون إليه الخراج .له أرضون واسعة).(٤٧
ّ
المؤذن كان خازنا ً ألموال أبي بكر .ثم صار خازنا ً للرسول).(٤٨
بالل
عبد الرحمن بن عFوف مFن المھFاجرين الFذين جمعFوا مFاالً وصFار مFن المثFرين .تصFدّق
على الرسول بأربعين ألف دينار .وحمل خمسمائة راحلة .اعتق ثالثين ألف نسمة .وأوصى لكل
من شھد بدراً بأربعمائة دينار .خلّف ألف بعير وثالثة آالف شاه ومائة فرس).(٤٩
مسافر بن عمرو بن أميّة تاجر مع العراق وھلك فيھا عند النعمان بFن المنFذر .رثFاه أبFو
طالب).(٥٠
األسود بن عامر بن السباق بن عبد الدار بن قصي كان غن ّيا ً ج ّداً).(٥١
ضرار بن الخطاب كان فارس قريش في الجاھلية وشاعراً .أدرك اإلسالم).(٥٢
عمر بن عبد و ّد .غني واسع الثروة .قتله علي بن أبي طالب).(٥٣
سھل ابنه أسلم وبعثته قريش يحكم الھدنة بينھا وبين الرسول يوم الحديبية).(٥٤
ّ
والعز).(٥٥
قيس بن عدي ضرب به المثل في الثروة
الحارث ابنه استھزأ بالرسول وأذاه فنزلت فيه آية » :أفرأيت من ا ّتخذ
ــــــــــــــــــ
) (٤٥االصابة  ٣٣٧ / ٢رقم .٤٨١٧
) (٤٦االستيعاب  ٢١٠ / ٢حاشية على االصابة.
) (٤٧االستيعاب  ٥٦٣ / ١حاشية على االصابة.
) (٤٨ارشاد السارى .٤٩ / ٤
) (٤٩ارشاد السارى  ،٤ / ٤االصابة  ٤٠٨ / ٢رقم .٥١٨١
) (٥٠كتاب نسب قريش  ،١٣٥االشتقاق .١٠٣
) (٥١االشتقاق .١٠٠
) (٥٢االشتقاق .٦٤
) (٥٣االشتقاق .٦٨
) (٥٤االشتقاق .٦٩
) (٥٥المحبر  ،١٧٨جمھرة أنساب العرب .١٥٦

ّ
األعزة ٩٣
طبقة

إلھه ھواه «).(٥٦
عثمFFان بFFن عمFFرو بFFن كعFFب ُع Fرف بFFـ» شFFارب الFFذھب « لغنFFاه .وحسFFب مFFن أجFFواد
قريش).(٥٧
عبد  6بن عامر بن كريز ابن خال عثمFان بFن ع ّفFان كFان مالFه أرضFون واسFعة .جمFع
ثروة طائلة من الزراعة).(٥٨
عبد  6بن أبي ربيعة استقرض منه الرسول أربعين ألف درھم فأعطاه.
صفوان بن أمية أقرض الرسول خمسين ألف درھم.
حويطب بن عبد ّ
العزى أقرض الرسول أربعين ألف درھم

)(٥٩

المطلب بن أبي وداعة فدى أباه يوم بدر بأربعة آالف درھم

.

)(٦٠

.

آل مخزوم عرفوا بالثراء وكثرة المال واألرضون).(٦١
******
ھؤالء جميعھم ،وغيرھم الكثير ،ممّن كانوا في أيّام النبيّ  ،وعند بدء الFدعوة اإلسFالميّة؛
وقد اشتھروا بكثرة المال ووفرة الثروة واألرباح .كان لھم أرضون شاسعة ،وزراعة ناجحة ،في
مكة والطائف وبعض القرى المجاورة .كما كان لھم تجارة رابحة مع بالد الشام والFيمن ومصFر
وغيرھا .ومعظمھم عاند الرسول وحاربه .وبعضھم أسلم وأفاد اإلسالم من ثروتھم .وفي القFرآن
الم ّكي ،بحق الذين عاندوا ،آيات كثيرة تتوعّد بالعذاب والھالك األبديين.
لم نذكر من ھFؤالء األثريFاء إالّ الFذين كFانوا علFى صFلة بFالنبي .فمFا أدراك بالFذين كFانوا
عبر عصور الجاھلية يكدّسون األموال واألرضون! ھؤالء كانوا في
ــــــــــــــــــ
) (٥٦أنساب البالذري  .١٣٢ / ١انظر القرآن .٢٣ / ٤٥
) (٥٧المحبر البن حبيب .١٣٧
) (٥٨نسب قريش  ،١٤٨االستيعاب .٢٥١ / ٢
) (٥٩أمتاع االسماع .٣٩٥ / ١
) (٦٠نسب قريش .٤٠٦
) (٦١نسب قريش .٣٠٨

ّ
األعزة
 ٩٤طبقة

م ّكFة مھFFاجرين قبFل الھجFFرة فFي سFFبيل جمFع الثFFروة .وصFورتھم فFFي القFرآن جل ّيFFة ،ومFوقفھم مFFن
الFدعوة الجديFFدة عFFدواني ،وموقFف الرسFFول مFFنھم ثFوري .لFFم يحصFFل للنبFيّ أذى إالّ بسFFببھم ،ولFم
ّ
ينزل القرآن ،في بدايته ،إالّ بح ّقھم.
وأخطرھم على اإلسالم كان التجّ ار .وقد وصفوا بالفجر والكفر والبخل .فجاء على لسان
)(٦٢
ُبعثون يو َم القيام ِة فجّ Fاراً «).(٦٣
الرسول قوله » :التجّ ار ھم الفجّ ار «  .وقولـه » :إنّ التجّار ي َ
)(٦٤
Fك
تجار َتَ F
َ
وكانFFت دعو ُتFFه علFFى التجّ FFار قولFFه » ألَقط َعFFنَّ متجFَ Fرك بالشFFام «  ،أو » ال أَرْ َبَ F
Fح ُ6
«)...(٦٥
ــــــــــــــــــ
) (٦٢ابن حنبل  ،٤٢٨ / ٣ابن ھشام  ،٢٥٧تاريخ اليعقوبي .١٦ / ٢
) (٦٣سنن الترمذي ،باب البيوع  ،٤سنن ابن ماجه ،باب التجارات  ،٣مسند ابن حنبل .٤٤٤ ،٤٢٨ / ٣
) (٦٤صحيح البخاري ،باب المناقب  ،٢٥ابن حنبل .٤٠٠ / ١
) (٦٥سنن الترمذي ،باب البيوع  ،٧٥الدارمي ،باب الصالة .١١٨

٩٥

الفقراء
ثال َثا ً :ط َب َقة األذلَّة
َ
تؤلّFFف ھFFذه الطبقFFة السFFواد األعظFFFم مFFن سّ FFكان م ّكFFة .وھFFFم ،فFFي غFFالبيّتھم ،مFFن البFFFدو
واألحابيش والخلعاء المطرودين من بلدان منشأھم .وكثيراً ما تكلم القرآن عليھم ،وعلى وضعھم
السيّئ .و ُعرفوا فيه ،وفي كتب األخبار ،تحت أسماء عديدة ،ممّا يشير على كثFرتھم وإلFى ضFعة
منزلتھم .فھـم ،في القرآن » :أراذل « و » أذلـ ّة « و » أرذلـون «) .(٦٦وفFيھم » الفقيFر « و »
المسكين « و » ابن السبيل « و » اليتيم « و » المحتاج « ...وھم ،في كتFب السFير واألخبFار،
» صعاليك « و » خلعاء « و » طرداء « و » لصFوص الباديFة « و » ذؤبFان العFرب « و »
شياطين « و » ف ّتاك « وغير ذلك).(٦٧
ّ
الشFذاذ ،وعلFى مFا كFان
و » ال يخفى أنّ تعدّد ھذه األسماء يكفي للداللة على عدد أولئFك
من ضعف في تنظيم السلطة العربيّة القديمة «) .(٦٨وال يخفى أيضا ً ،نظFراً لتنFوّ ع أسFمائھم ،بFأنّ
ھناك تنوّ عا ً في حالتھم السيّئة .فھم إمّا » خلعاء « ُ
ط ِر ُدوا من قبائلھم وعشائرھم ألجل الخFالص
من شرّ ھم ،أو ألجل سبب سياسي ،أو أيضا ً ألجل ثأر يُطلب منھم .وإمّا » جياع « تكاثر عددھم
فأصFبحوا يتقFاتلون علFى لقمFة العFيش ،وال تعFـود خيFرات الطبيعFة تكفيھFـم .وإمّFـا » لصFFوص «
اعتادوا حيا َة النھب والسلب والتعدّي على أموال الناس وأرزاقھم.
ــــــــــــــــــ
) (٦٦انظر المراجع صفحة  ٨٣من ھذا البحث.
) (٦٧انظFFر :تFFاريخ الواقFFدي ،٤٥٨ ،تFFاريخ الطبFFري  ،١٤٣٨ / ١األغFFاني لألصFFفھاني  ،٦٥ / ٨النھايFFة البFFن
األثير  ،٦٣ ،٥٢ / ٢أسد الغابة في أسماء الصحابة ...١٧٨ / ٥
) (٦٨ھنرى المنس ،المشرق عدد  ،٣٤سنة  ،١٩٣٦ص  ١ـ .٢
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وأوصFFاف ھFFؤالء جميع Fا ً ،وفFFي جميFFع حFFاالتھم ،تFFد ّل علFFى سFFوء حيFFاتھم وش Fدّة فقFFرھم.
فالصعلوك مFثالً ھFو » الفقيFر الFذي ال مFال لFه «) ،(٦٩أو ھFو » الفقيFر المتجFرّ د للغFارات «).(٧٠
والصعاليك قوم خرجFوا علFى طاعFة مجFتمعھم بعFد أن حFرمھم أھلھFم مFن تقFديم أيّFة مسFاعدة ،أو
حماية لھم .والصعلوك ھو المتمرّ د علFى مجتمعFه ،الخFارج عFن نظFام قبيلتFه ،العابFث بFاألعراف
والعFFادات ،والالمبFFالي بالتقاليFFد ،والحاقFFد علFFى أھلFFه وعشFFيرته ،والمعFFدوم مFFن كFFل شFFيء يفيFFد أو
يقيت.
والجوع حليف الصعاليك ،بل ھو جزء من أجFزاء حيFاة الصFعلكة .والمFوت يتFبعھم مثFل
ظلّھم .والخوف الدائم رفيقھم .وال أمل لھم بعصبيّة تFدفع عFنھم الشFرّ والمFوت إنْ ھFم لFم يFدافعوا
عن أنفسھم بأنفسھم.
َ
ورق األشجار ولحاءھFا ،ويعمFدون،
ومن مظاھر الفقر والعوز عندھم ا ّنھم كانوا يأكلون
ْ
ْ
كال َسرْ ح ،في رعي األعشاب نيئة بدون معالجة ،ويلجأون إلى » العِل َھز « وھو طعام مFن الFوبر
)(٧١
الودَك « وھو » َج ْمعُ العظام و َكسFرُ ھا ثFم طب ُخھFا) ،(٧٢أو إلFى » الFوزين «
والدم  ،أو إلى » َ
وھو الحنظل ممزوج باللبن) ...(٧٣وكثير منھم من كFان يFؤثر » االعتفFاد « ،وھFو لجFوء الرجFل
إلFFى بيتFFه يغلFFق بابFFه علFFى نفسFFه ليمFFوت َجوع Fا ً لكرامتFFه ،مفض Fالً الجFFوع علFFى الشFFبع بالتوسFFل
واالستجداء).(٧٤
ــــــــــــــــــ
) (٦٩لسان العرب  ٤٥٥ / ١٠مادة :صعلك.
) (٧٠جمھرة أشعار العرب.١١٥ ،
) (٧١لسان العرب  ٣٨١ / ٥مادة علھز ،تاج العروس ..٢٠٣ / ٨
) (٧٢لسان العرب  ٣٣٧ / ١ما ّدة ودك .ولسان العرب المادة نفسھا.
) (٧٣تاج العروس ،مادة :وزن .وأيضا ً لسان العرب المادة نفسھا.
) (٧٤تاج  ،٤٢٦ / ٢عفد :انتحر ليتخلّص من ألم الجوع.

طبقة األذلّة ٩٧

وكثير منھم من لم يكن له لباس يستر به عريه ،أو كان يستر جسمه باألسمال البالية ،أو
بورق الشجر ،وأعساف النخFل ،والجلFود .ولFم يكFن لديFه مFاء ليغتسFل .وقFد ُذكFر أن الفقFراء مFن
Fعرھم ،ويتنقّFل
الصحابة كانت » تنبعث
منھم(٧٥روائح كريھة من عدم الغسيل .ويلعب القمل فFي َش ِ
)
على أجسامھم حيث يشاء « .
وھناك أيضا ً من لم يكن له مسكن ،فكان ينFام فFي الصFحراء ،ويتوسّFد التFراب ،ويلتحFف
السماء .ويسمّون بـ» بني الغبراء « .والغبFراء :التFراب) ،(٧٦وبFـ» المFدقعين « ،مFن الFدقع وھFي
األرض ،والدوقعة الفقر والذل).(٧٧
ولشدّة الجوع كان أحدھم إذا نال شربة من اللبن الممذوق بالماء وخمFس تمFرات صFغار
ظنّ نفسه َملِكا ً .قال في ذلك شاعر منھم): (٧٨
وم َمذيقـ ًة
إذا ما أصبْنـَا ك َّل يـ ٍ
األرض ُخصْ با ً ونِع َم ًة
ك
فنحنُ ملو ُ
ِ

خمس ُت َميرا ٍ
كنائز
ار
و
َ
ت صغـ ٍ
ِ
ب عند الھزاھ ِِز
ونحنُ أُسُو ُد الغا ِ

َ
الموت على الجوع والھزال .فقال عروة بن الورد شعراً:
وك ّم تم ّنى أكثرھم
صدور ركابكم
أقيموا بني لبنى
َ
وأيضا ً:
ْ
يبعث َسواما ً ولم يرح
إذا المرء لم

فللموت خيـر للفتى من حيـاته

الھزل
القوم خيرٌ من
فإنّ منايا
ِ
ِ
عليه ،ولـم تعطفَ عليه أقـاربُه
فقيراً ،ومن مولَى تدبُّ عقاربُه).(٧٩

والفقر جع َل الصعلوك يستھين بالموت فFي سFبيل لقمFة العFيش .فھFو ال يFدري متFى تFأتي
منيّته ،ومن أين تأتيه .إذا نام خاف من غادر يغدر به ،وإذا
ــــــــــــــــــ
) (٧٥عن د .جواد علي ،المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٨٠ / ٥
) (٧٦تاج العروس  :٤٣٧ / ٣غبر .لسان العرب المادة نفسھا.
) (٧٧تاج العروس  :٣٣١ / ٥دقع .لسان العرب المادة نفسھا.
) (٧٨ديوان عروة بن الورد ،ص  .١٠٦وعروة أحد شعراء الصعاليك ورئيسھم.
) (٧٩المرجع نفسه ،ص  ،١٥٠انظر الحماسة ألبي تمام .١٦٦ / ١
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سار ليالً ال يعرف من يكون مثله من الصعاليك يسري .وإذا ارتاح على غنيمة ظفر بھا ال يأمن
على نفسه من باحث عن وقت يفتك به .وإذا تع ّقب دار غنيّ فال يعلم إذا كان ثمّت صعلو ٌ
ك آخFر
سبقه ،فيلتقيان ويتقاتالن ،وتبقى الدار في غناھا لصاحبھا السعيد الحظ.
من ھنا جاء َح َذرُ الصعاليك الدائم .فھFم ال ينFامون االّ وسFالحُھم إلFى جنFبھم .ال يرقFدون
من الليل إالّ قليالً .ليلھم قصFير .ونFومھم قليFل .وسFھرھم طويFل .وسFالحھم جFاھز .والقلFق دائFم.
وھم ،لقرب الموت منھم ،ال يبالون به متى يFأتي .ولكFن ال مبFاالتھم ناتجFة عFن يFأس وقنFوط ،ال
عن رغبة أو عدم اكتراث .قال الشنفري أح ُد شعرائھم:
إذا أتتني منيّتي لم أُبالِھـا

الدموع وعمّتي).(٨٠
ولم تذر خاالتي
َ

ومع ھذا تبقى الحياة على الصعاليك عزيزة مھما اشت ّد جوعُھم ويأ ُسھم.
ويزاد أيضا ً على ھذه الصعلكة البائسة ما تحمله لفظة » خليع « من تعاسة .فالخليع ھFو
الذي خلعه أھله وطردوه من بينھم .فإنّ جنى لم يطالَبوا بجنايته .فھم ال يؤخذون بجنايته ،وال ھو
يؤخذ بجنايتھم) .(٨١وإعالن » الخلع « أمر خطير بالنسبة إلى س ّكان البادية .فFالخليع يخFرج مFن
حمFFى قبيلتFFه ليجFFد نفسFFه فFFي موقFFف صFFعب ووضFFع شFFاذ .لقFFد سFFحبت منFFه » الجنسFيّة القبل ّيFFة «،
وأصبح فرداً منفصالً عن قبيلته..
وفرص الحياة في الصFحراء محFدودة .ومFن المسFتحيل أن يعFيش الفFرد فيھFا إالّ مرتبطFا ً
بجماعة .وال يرى الخليFعُ فFي ھFذه الحFال أمامFه إالّ أحFدَ طFريقين :إمّFا أن يلجFأ إلFى قبيلFة أخFرى
يعيش في حماھا مولى من مواليھا ،وإمّا أن يلجأ إلى الصحراء لي ّتخFذ مFن الغFزو والنھFب وقطFع
الطرق وسيلة
ــــــــــــــــــ
) (٨٠األغاني  .١٣٩ / ٢١انظر الشعراء الصعاليك ،ص .٣٣
) (٨١لسان العرب  ٧٦ / ٨ـ  ،٧٧تاج العروس  .٣٢٢ / ٥ما ّدة :خلع.

طبقة األذلّة ٩٩

للحياة وأسباب الرزق ،معتمداً على قوّ ته الشخصية فFي فFرض نفسFه واثبFات وجFوده فFي مجتمFع
قطع كل صلة بينه وبينه «).(٨٢
******
ھFFؤالء الصFFعاليك والخلعFFاء كFFانوا ،علFFى مFFا يبFFدو ،كثيFFري العFFدد إلFFى درجFFة أ ّنھFFم كFFانوا
الرعب في مجتمعFاتھم .وخFافتھم قFريش وأخFذت مFنھم الحFذر .فقFدّمت
يُخيفون األغنياء ويرمون
َ
العون والجFوار درءاً لخطFرھم .وھFي أن تFركتھم وشFأنھم قFاموا بنھFب األمFوال وقتFل النFاس
لھم
َ
والسطو على القوافل واألمالك .لذلك سعى بعض ّ
أعزة قريش إلى انصافھم ومساعدتھم ...فراح
الشعراء يمتدحون بني ھاشم وقريشا ً لما أمدّوا به الفقراء والجياع من مسFاعدة .وكFان أشFھر مFن
شعر بخطر الجياع والمحرومين ھاشم بن عبد مناف الذي دعا إلى انصFافھم وتقFديم العFون لھFم،
فقيل فيه شعراً:
مسنتون ِع َجافُ
ورجا ُل م َّك ُة
َعمْ ُرو الذي َھ َش َم الثريدَ لقوم ِه
ِ
وقيل في بني قريش:
فقيرھم بغنيِّھم
والخالطون َ

يصير فقيرُ ھم كالكافي.
حتى
َ

وورد أنّ حكFFFيم بFFFن حFFFزام كFFFان يقاسFFFم ربحَ FFFه مFFFن تجارتFFFه الفقFFFرا َء وأھَ FFFل الحاجFFFة
والمحاويج) .(٨٣وذكـر أن قريشا ً كانـوا » يتفحّ صFون عFن حFـال الفقFراء ويسFدوّ ن خلّFة المحFاويج
«).(٨٤
وااليالف الذي تكلّم عليه القرآن) (٨٥ھو من ھذا القبيل .وھو يقوم
ــــــــــــــــــ
) (٨٢الشريف ،م ّكة والمدينة .٣٤ ،انظر :ابن األثير  ،٣٥٩ / ١ابFن ھشFام  ١٩٩ / ١ـ  ،٢٠٢الFروض االنFف ١
 ١٢٠ /ـ  ،١٢١نھاية االرب  ٢٧ / ٣ـ ...٢٩
) (٨٣الزبير بن بكار ،نسب قريش  ،٣٦٧ / ١رقم .٦٤٤
) (٨٤تفسير النيسابوري ،حاشية على تفسير الطبري .١٦٩ / ٣٠
) (٨٥القرآن ،سورة قريش .١ / ١٠٦
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على انصاف الفقراء والمساكين .وھو من جملة مآثر ھاشم بن عبد مناف الذي صFار عملFه سّ Fنة
لمن جـاء بعده .و » أصحاب االيالف من قريش الـذي رفع  6بھم قريشا ً ونعش فقراءھا «).(٨٦
ومن ايالف قFريش » الرفFادة « وھFي اقFراء ضFيوف م ّكFة واطعFام المحتFاجين مFن أھلھFا .ومنFه
أيضا ً » السقاية « وھي تFوفير المFاء والنبيFذ واللFبن والعسFل) .(٨٧ومنFه أيضFا ً مFا جFاء فFي حلFف
الفضول من دعوة إلى » مؤاساة أھل الفاقة ممّن ورد م ّكة بفضول أموالھم «).(٨٨
وفي الشعر مديح واسع للذين أخذوا على عاتقھم االھتمام بالفقراء:
َيبيتون في المشتى مال َء بطونِھم

وجارا ُتھم غرثى َيبت ْـ َن خمائصا).(٨٩

زوجھا وابنھا:
وفي قول الخرنق بنت ھفـ ّان اشارة إلى ذلك وھي ترثي
َ
وذوي الغنى منھم بذي الفقـر).(٩٠
والخالِطين نحي َتھـم بنضارھم
ومثله قول عمرو بن االطنابة:
والخالطين حلي َفھم بصريحھـم
ومثله أيضا ً ما جاء في ديوان حسّان بن ثابت:
بفقيرھـم
والخـالطين غنيَّھـم
ِ

والباذلين عطـا َءھم للسـائل

)(٩١

.

الفقير المرسل).(٩٢
والمنعمين على
َ
ِ

ّ
فالشFFذاذ فFFي م ّكFFة كFFانوا مFFن أكثFFر
بيFFد أنّ سFFخاء تجّ FFار قFFريش لFFم يكFFن بFFدون مقابFFل.
المستھلكين لمداخيلھا ،إذ كان لھم مال كثير حصّلوه بدون جھFد كبيFر؛ لFذلك كFانوا ينفقونFه بFدون
حساب .وكذلك أيضا ً كانوا خير معاونين لتجّ ار قريش ،فكان ھؤالء يستأجرونھم للمحافظFة علFى
قوافلھم ،ولخفارتھا في
ــــــــــــــــــ
) (٨٦المحبر البن حبيب ،ص .١٦٢
) (٨٧المحبر البن حبيب  ١٧٦و.١٧٧
) (٨٨سيرة ابن ھشام .١٤١ / ١
) (٨٩األمالي للقالي .١٥٨ / ٢
) (٩٠المرجع نفسه.
) (٩١ابن الشجرى ،الحماسة ،ص .٥٦
) (٩٢ديوان حسّان بن ثابت .٣٠٨

طبقة األد ّلة ١٠١

رحالتھFFم البعيFFدة) ،(٩٣أل ّنھFFم كFFانوا علFFى علFFم بمسFFالك الطرقFFات ،وبمخFFاطر اللصFFوص ،ومعرفٍ Fة
عمل ّي ٍة لتج ّنبھم أو لمحاربتھم..
ھFFذه الطبقFFة مFFن الفقFFراء والخلعFFاء كFFان لھFFا » أثFFر كبيFFر فFFي سFFرعة اسFFتجابتھا للFFدعوة
اإلسFFالميّة ونجاحھFFا فFFي أطوارھFFا األولFFى «) .(٩٤ذاك ألنّ اإلسFFالم جFFاء ،أوّ ل مFFا جFFاء ،بمبFFادئ
وتعاليم عملت على انتشال ھؤالء األذلّة والمساكين مFن الوضFع السFيّئ الFذي كFانوا فيFه .و » إنّ
نظرة إلى قائمة القتلى واألسرى في يوم بFدر لتعطينFا فكFرة واضFحة عFن مقFدار مشFاركة ھFؤالء
الموالي )االر ّقاء الخلعاء( لقريش في الصراع .ونظرة أخرى إلى المھاجرين مع النبي إلى يثرب
نستطيع أن ندرك أنّ ھذه الطبقة كانت كبيرة العدد .فقد بلغ عدد المھاجرين إلFى يثFرب بعFد َبي َعِ Fة
ّ
والشذاذ).(٩٥
ال َع َقبة الكبرى  ٨٦كان منھم من قريش  ،٤١والباقون من الموالي » والصعاليك
أنفسFھم بھFذه الحالFة السFيّئة،
وقد كFان الFذين ا ّتبعFوا النبFيّ فFي ھجرتFه وغزواتFه يعرفFون َ
فقالوا » :يا رسول  !6إ ّنا أنFاس فقFراء «) .(٩٦وعرفFوا أيضFا ً فFي التFاريخ اإلسFالمي بFـ» فقFراء
المھاجرين «) .(٩٧وذ ّكرھم النبيّ مرّ ة وھو يقول لھم » :ألم تكونوا فقراء وأغناكم « 6؟) ،(٩٨أو
ً
عالة فأغناكم  6بي «)(٩٩؟
» وكنتم
ــــــــــــــــــ
) (٩٣األزرقي ،أخبار مكة  ،٤٦٢الواقـدي ،المغFازي  ،٣٠األغFاني  ٦٢ / ٢١ ،٧٦ / ١٩ ،٤٩ / ١٢و/ ٨ ،٦٨
 ٦٨ـ  ٧٠و .٧٢انظر المنس ،األحابيش في م ّكة ،المشرق  ٣٤سنة  ،١٩٣٦ص  ٤ـ ...٥
) (٩٤الشريف ،مكة والمدينة ،ص .٣٩
) (٩٥المرجع نفسه ،ص  ٢٢٦و.٢٢٨
) (٩٦سنن أبو داود ،باب الديانات .١٠ / ٢٥
) (٩٧مسند ابن حنبل .١٧٧ / ٢
) (٩٨مسند أحمد بن حنبل .٥٧ / ٣
) (٩٩صحيح البخاري ،باب المغازي  ،٥٦صحيح مسلم ،باب الزكاة ،١٣٩ ،مسFند ابFن حنبFل ٤٢ / ٤ ،٧٦ / ٣
و.٥٠

 ١٠٢طبقة األدلّة

وفFFي رأي المسFFلمين أنفسِ FFھم أن ھFFذه الطبقFFة التعيسFFة كانFFت» كبيFFرة العFFدد بم ّكFFة ،نظFFراً
ألعمال م ّكة التجارية الواسFعة ،وانشFغالھم بھFا ،واحتيFاجھم إلFى مFن يقFوم علFى خFدمتھم «).(١٠٠
ونظراً إلى مجتمع م ّكة المدمن على » الشراب والسمر والمنادمة .ومثل ھذا المجتمع يحتاج إلى
أعداد من الغلمان والجواري السFود والبFيض علFى السFواء للخدمFة والتسFلية وارضFاء الشFھوات.
وقد بلغ عدد الرقيق في م ّكة ح ّداً كبيراً ..ولع ّل ممّا يد ّل على كثFرتھم المفرطFة أنّ ھنFد بنFت عبFد
المطلب اعتقت في يوم واحFد أربعFين عبFداً مFن عبيFدھا ،كمFا أعتFق سFعيد بFن العFاص مائFة عبFد
اشتراھم فأعتقھم جميعا ً «).(١٠١
وعنFFد بعFFض البFFاحثين المستشFFرقين ،كالمFFنس وكيتFFاني وبنFFدلي جFFوزى ،كFFان يبلFFغ عFFدد
الفقراء العاملين في م ّكة وفي تجارة قريش عشFرات األلFوف ...واألحFابيش مFنھم كFان لھFم نظFام
اجتماعي وعسكري خاصّ  ..إلى درجة أ ّنھم كانوا يتح ّكمون ،بالنظر إلى الخدمات التFي يقومFون
بھFFا ،بأوضFFاع م ّكFFة ..واسFFتطاع الرسFFول ،فFFي حربFFه ض ّ Fد أثريFFاء م ّكFFة ،أن يسFFتميلھم إليFFه ،وأن
يتعFاطف معھFFم ،ومFFع بالدھFFم ورئيسFFھم النجاشFFي ،الFFذي ،رغFFم ھجFFوم عسFFاكره علFFى م ّكFFة بقيFFادة
أبرھة في عام الفيل سنة ) ٥٧٠م؟( استضاف المھاجرين األوّ لين من أتباع محمّد).(١٠٢
ــــــــــــــــــ
) (١٠٠الشريف ،مكة والمدينة ،ص .٢٢٨
) (١٠١المحاسن واألضداد ،ص  ،٧٧المبFرد ،الكامFل  ،٩٦ / ٢شFوقي ضFيف ،العصFر الجFاھلي ،ص  .٥١عFن
الشريف ،مكة والمدينة ،ص .٢٢٩
) (١٠٢انظFFر المFFنس ،المشFFرق  ،٣٤وكيتFFاني ،الحوليFFات اإلسFFالمية ،وبنFFدلي جFFوزى ،الحركFFات الفكريFFة فFFي
اإلسالم..

١٠٣

راب َعا ًَ :ث ْو َرة ال َم ْحرومِين
ھكFFذا كFFان مجتمFFع م ّكFFة أواخFFر القFFرن السFFادس للمFFيالد :أعFّ Fزة وأذلّFFة ،فقFFر مFFدقع وغنFFى
مفرط ،طبقة ثريّة وطبقFة معدَمFة ،مترفFون ومستضَ Fعفون ..ال حّ Fد وسFط بFين الفئتFين .وھFو أمFر
طبيعي في مجتمع يعتمد في رزقه على التجارة ،وعلى التجارة وحدھا ،مع ما فيھا من مضاربة،
وغشّ ودھاء ،واحتيال ومراوغة ،واحتكار وخداع ،ومكر وتالعب بالمكاييل والموازين..
وكثرة الغنى في طبق ٍة أد ْ
ّت إلى كثرة الفقر في أخرى .وكلّما كثر المFال فFي جماعFة ،قّ Fل
عFFدد األغنيFFاء ،وزاد عFFدد الفقFFراء وأصFFحاب الفاقFFة؛ فاسFFتأثرت قلّFFة مFFن النFFاس بالمFFال والFFرزق
والثروة ،وأصبح الفقراء يأكFل بعضFھم بعضFا ً ويعملFون لمصFلحة أسFيادھم علFى حسFاب بعضFھم
البعض ..وال ب ّد أن تكون ھذه القلّة من األثرياء على ذكاء وفطنة ،فاستطاعوا أن يتملّكوا الفقراء
كعبيد وأرقFاء ومFوال ،كمFا تملّكFوا المFال والFرزق والثFروة .واسFتطاعوا أيضFا ً أن يفتحFوا أبFواب
بيوتھم للجياع والمساكين ،ويساعدوھم على نحو ما أشار إليه الشاعر الخزاعي في قوله:
َ
ارھم
َھ َبلَت ْـكَ أمَّكَ ! لو
حللت بد ِ
بفقيرھـم
والخالطين غنيَّھـم
ِ

جوع ومن إِقرافِ ...
ضمنوكَ من
ٍ
حتى يصيرَ فقيرُ ھم كالكافي).(١٠٣

رمق الجياع ،ومساعد َة الفقراء والمساكين ،والنداءات المتكرّ رة إلFى ذلFك ..لFم
إِالّ أنّ س َّد
ِ
تقض على الفقر والجوع ،ولم تخ ّفف من وطأة البؤس والحرمان ،ولFم تغمFض أعFين المعFدومين
عن استئثار المترفين ونھمھم .إنّ أصوات الجياع
ــــــــــــــــــ
) (١٠٣انظFFFر تFFFاريخ اليعقFFFوبي  ،٢١٤ / ١تفسFFFير القرطبFFFي  ،٢٠٥ / ٢٠الطبرسFFFي مجمFFFع البيFFFان ،٥٤٦ / ١٠
أنساب ...٥٨ / ١
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كانت أقوى من المساعدات الضئيلة ،وأعلى مFن نFداء االسFتغاثة ،وأدوى مFن كFل حسFنة ..وكFان
ُ
األرزاق بأيFدي حفنFة مFن الثFاس ..وھFو أيضFا ً أمFر طبيعFي فFي
الفقر ت ّتسع رقعته كلّما انحسFرت
مجتمع بدائيّ تسوده األثرة واألنانيّة والفرديّة والمصلحة الخاصّة...
في ھذا الجوّ البائس ،راح التعساء يتململون ،ويتجمّعون ،ويتعصّبون .وراحوا ينتفضون
ّ
تحFز فFي
لكرامتھم اإلنسانيّة المتبقيّة عندھم ،بعد إذاللھFم المتواصFل .وحتFى الشFفقة علFيھم كانFت
ّ
وتحطم عنفFوانھم القليFل البFاقي ...وبFاب الكFلّ ،مFن أحFابيش وأعFراب وأعFاجم وأجانFب
نفوسھم،
وطرداء وصعاليك وجياع ومحرومين ويتFامى ومسFاكين ..يتحFيّن تلFك الفرصFة التFي تسFمح لھFم
باالنتفاضة وإعالن الثورة.
وعندما يحين الوقت لFذلك ،وينFتفض الفقيFر لفقFره ،وينFتقم الجFائع لجوعFه ،سFتكون نقمFة
عارمFFة ،وثFFورة جارفFFة ،وحFFرب ضFFروس .وسFFينقلب المجتمFFع بأ ّمFFه وأبيFFه رأسFا ً علFFى عقFFب ،ال
محالة ..وإن لم تنجح الثورة ،فال يخسر الثائرون شFيئا ً ،وھFم الخاسFرون كيفمFا تصFرّ فوا ..ولكFنّ
ً
نتيجة ما ستكون ال محالة .والنجاح رھن بقائد متجرّد يتزعّم الثورة.
إنّ المحرومين من خيرات ھذا العالم ،بسبب جشFع الجشFعين ،ھFم أشّ Fد فتكFا ً فFي األرض
من الوباء السارى .والدليل على ذلك اجتياح الحركات االجتماعيّة معظFم أنحFاء العFالم .وتسFمّى،
بلغFFة ھFFذا العصFFر ،حركFFات اشFFتراكيّة ،أو شFFيوعيّة ،أو بروليتار ّيFFة ،أو يسFFاريّة ،أو تقدّم ّيFFة ،أو
عمّالية ،أو حركة محرومين ..وقد ي ّتخFذھا معتنقوھFا بمنزلFة ديFن سFماوي َ
منFزل ،فيجاھFدون فFي
سبيلھا جھاداً مستميتا ً ،ولو أدّى بھFم جھFا ُدھم إلFى سFفك الFدماء ،والقضFاء علFى معFالم الحضFارة،
ونحر أنفسھم...
اليوم كما باألمس ،حروب العالم ھي حروب فقراء ومحرومين ض ّد أغنياء

ثورة المحرومين ١٠٥

مترفين .ولئن تعدّدت األسFباب فFإنّ السFببَ الFرئيسَ منھFا ھFو ضFرب جشFع األثريFاء المسFتبدّين.
ولئن اختلفت المظاھر فإنّ بواطن الحروب والثورات تكمن في بطون الجياع .ولFئن كFان  ZفFي
الحرب أصبع فإ ّنه قد يكون له ذلك لدعم الفقير في حجّ ته وفي ثورته .وقد يستفيد رجال يتكلّمون
ً
نتيجة ال سببا ً ،وتأتي بعد شFبع الجيFاع
باسم  6إلعالن تعاليم سماوية ،ولكنّ ھذه االستفادة تكون
وضرب الميسورين .ا ّنما البادئون ھFم البؤسFاء والفقFراء .والFذين يبFادرون إلFى الثFورة وسFاحات
القتال ھم ھؤالء.
ھذه المبادرة كانت في الدعوة اإلسالميّة منذ نشأتھا ،وربّما لم يكن غيرُ ھا .لقFد كFان بFدء
الدعوة اإلسالميّة بسبب حرمان طبقة ھائلة من س ّكان م ّكة حيث اشتعلت .والنبيّ محمّد كFان مFن
ھذه الطبقة :كان محروما ً من المال والرزق اللذين كان يتم ّتع بھما أقرباؤه األدنون .وكان عائالً،
ضFاالً
ويتيما ً ،وضاالّ ،على ما أشار إليه
جFدَك َ
وو َ
ك يتيما ً فآوىَ .
ج ْد َ
(١٠٤القرآن في قوله عليه » :ألم َي ِ
دَك عائِالً فأَغ َنى «) !
َف َھدَىَ .و َو َج َ
ومنذ الصغر ،كان محمّد يجھد ويجاھد في تحصيل قوته اليومي بعرق جبينه .فكان تار ًة
يرعى الغنم ،وھو دون السادسة من عمره ،وطوراً يسافر مع القوافFل التجاريّFة ،كخفيFر وأجيFر،
ُ
يبيFت الليFالي ضFامراً يكFاد يفنFى
يتحمّل الحرّ واألعباء ،وھو دون الثالثة عشرة؛ وكثيراً مFا كFان
جوعا ً وضنكا ً؛ وفي معظم حياته كان باحثا ً عن لقمة العيش في العسر والجھد.
والذين ناصروه وآزروه لم يكونوا أحسن حاالً منه .فھم » أذلّFة « م ّكFة ،و» أراذلھFا «،
ا ّتبعوه في جھاده ألجل الظفر بـ» مغانم كثيرة «) .(١٠٥وراحوا
ــــــــــــــــــ
) (١٠٤القرآن ٦ / ٩٣ ،ـ .٨
) (١٠٥القرآن  » :٢٠ ،١٩ / ٤٨وعدكم  6مغانم كثيرة تأخذونھا «.
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معه يقطعون طFرق التجFارة علFى قوافFل قFريش ،ويشّ Fنون الغFارات علFى يھFود يثFرب ،ويغFزون
القبائل يريدون العير والبضائع والمغانم .فقضوا بذلك على سبل عيش األغنياء ومالِھم ..لقد كان
الصFFراع بFFين مح ّمFFد وأنصFFاره مFFن جھFFة ،وقFFريش وقبائFFل البFFدو مFFن جھFFة ثانيFFة ،كبيFFراً وعميق Fا ً
وقديما ً ..وكان على مح ّمد القائد أن يحسمه قبل استشرائه.
في ھذا المناخ من الصراع الطبقي نشFأت الFدعوة المحمّديFة واضFطرمت .وكFان محمّFد،
وھو الفقير اليتيم ،يدعو الفقراء واليتامى إلى انتفاضة جارفة حتى النصر المبين .فجمعھم حوله،
ودرّ بھم على حمل السالح ،وعلّمھم أنّ  6ا ّنمـا يريد المسFاواة والعدالFة بFين البشFر ،وأ ّنFه يسFوِّ ي
بين السيّد والعبد ،وأنّ الـرزق كلّه من  6وإلى  ،6وأنّ الظلم المتف ّشي في طبقة » المأل األعلى
« يجب أن يزول ،وأن يزول معه الظالمون.
وال عجFFب فFFي ذلFFك ،ف Fإنّ الفقFFر يولّFFد الحرمFFان ،والحرمFFان يولّFFد النقمFFة ،والنقمFFة تنجFFبُ
فقيFرھم ،وقFويُّھم
الثورة .وأسباب الثورة لم تكن تحصى في ذلك الحين .فس ّكان م ّكة يأكFل غنFيَّھم
َ
ضعي َفھم .ومحمّد ينظر ،ويسمع ،ويتحسّس ،ويتألّم آلالم الناس وجوعھم .ولم تكFن أسFباب النقمFة
عنده أق ّل ممّا ھي عند سواه :فھو ،رغم أ ّنFه مFن قFريش التجّ Fار ،كFان فقيFراً معFوزاً ،ال يملFك مFن
حطام الدنيا شيئا ً .وأعمامه تجّ Fار أثريFاء ،ولFم يھFت ّم بFه إالّ عمّFه أبFو طالFب أكثFرھم عيFاالً وأقلّھFم
ابFن أخFي! أنFا رجٌ Fل ال مFا َل لFي .ولFيس مFا َيم َُّFدنا ومFا
ماالً .وقد دعاه عمّه ھذا يومFا ً قFائالً » :يFا َ
يقوِّ مُنا ،وال تجارة «) .(١٠٦وحثـ ّه ،من ث ّم ،على االلتحاق بقوافل خديجة.
ــــــــــــــــــ
) (١٠٦انظFFر :طبقFFات ابFFن سFFعد  ١١٩ / ١و ١٥٦و ،١٦٨السFFيرة الحلب ّيFFة  ،١٤٧ / ١السFFيرة المك ّيFFة ١١٨ / ١
وغيرھا...

ثورة المحرومين ١٠٧

وكّ Fم مFرّ ة جمFFع محمّFد أصحFـابه التعسFFاء » األذلFـ ّة « يعلFـّمھم قFـائالً » :اغFزوا تسFFتغنوا
«) ،(١٠٧ويقول » :إنّ الرجل يقاتل ليغنم .ويقاتل يغنم «) .(١٠٨وكم طلب منھم أن يصلّوا إلFى 6
معا ً » :ادعُ  َ6أن يفتحَ ھا علينا ويُغنِم َنا ديارَ ھم «) .(١٠٩وكان يختصر مھمّته بقوله :لقد » غزونا
فسلمنا وغنمنا «) .(١١٠والمحروم الجائع ربّما تكون ثورته ألجل المغانم عFدي َل الجھFاد فFي سFبيل
 .6وقد حدّثنا محمّد عن ذلك بقوله ،وھو يمدح أحد صحابته أ ّنه » كان كالمجاھِد في سFبيل ،6
رجع غانِما ً «) ..(١١١ھذه » المغانم « التي شرّ عھا الرسول ،ھFي نتيجFة حتميّFة للثFورة .والثFورة
َ
نتيجة حتميّة للجوع والحرمان.
وال ب ّد لھا من أن تكون .لك ّنھا بانتظار القائد.
ــــــــــــــــــ
) (١٠٧مسند ابن حنبل .٣٨٠ / ٢
) (١٠٨مسند أحمد بن حنبل  ،٤١٦ / ١سنن أبو داود ،باب الجھاد ،٢٤ ،سنن النسائي ،باب الجھاد.٢١ ،
) (١٠٩سنن النسائي ،باب الجھاد .٤٢
) (١١٠مسند أحمد بن حنبل .٢٥٨ ،٢٥٥ ،٢٤٩ ،٢٤٨ / ٥ ،وشFھادات أخFرى كثيFرة فFي كتFب األحاديFث السّ Fتة
وفي الصحيحين .انظرھا في مكانھا.
) (١١١الموطأ ،باب السفر.٥٣ ،

١٠٨

الرابع
صل َ
َخاتِ َمة ال َف ْ
في أواخر القFرن السFادس للمFيالد ،كFان فFي م ّكFة أغنيFاء وفقFراء .وكFان بينھمFا صFراع.
كانت الحياة فيھا تتجاذب بين الفقر والغنى .وكان المجتمع متصدّعا ً .لمّا جاء محمّFد ،كFان الغنFى
ينحصر في أيد قليلة ،وكان الفقر ت ّتسع رقعته .وكFان جFوع المحFرومين يضFمر شFرّ اً .والصFراع
ينتظر اضطراما ً .والمجتمع يترقّFب ثFورة .والثFورة رھFن بوجFود قائFد .والقائFد وجFوده قليFل .بFل
وجوده رھن ب ّشدة البؤس .وكلّمFا عظFم البFؤس ،قFوي الصFراع ،وكثFرت المفاسFد ،وذرّ ت الثFورة
قرنھا.
جدَ القائد ،وكان شعوراً حسّاساً ،متفاعالً مع األحداث ،وغيوراً علFى المصFلحة
وإذا ما وُ ِ
ً
ً
ً
العامة ،ومتجFرّ داً عFن أنانيّتFه ،وواعيFا لخطFورة دوره ،ومتبصّFرا لمجريFات األمFور ،ورائيFا لمFا
سيكون ،وعالِما ً بالمستقبالت ،وفطنا ً في اسFتمالة النFاس إليFه ،وعارفFا ً بمFواطن الضFعف والقFوّ ة،
وحذِراً من دھاء التجّ ار والمالعين ،ومميِّزاً ألصحابه من األعداء ،وجسوراً علFى اظھFار الشFرّ ،
ّ
سFتدق
ومقداما ً على فعل الخير ،ومب ِّشراً بتحسين أوضاع البائسين ...سFتكون الثFورة ال محالFة .و
ساعة الحسم.
وھناك أيضا ً شرط جوھري لمعرفة مَن يكون القائد في مثل ھذه األحوال .وبه يكون ھذا
القائFد خطيFFراً .وھFFو أن يكFFون م ّمFFن انفصْ F
Fمت شخصFيّته بصFFراع داخلFFي حFFادّ ،وحFFوى فFFي نفسFFه
َ
وتجاذبFFه الفقFFرُ والغنFFى علFFى السFFواء ،ويكFFون مFFن نسFFب شFFريف ،ومFFن عائلFFة
صFFراعَ المجتمFFع،
كريمة ،ويقدر على جمع الثروة إن أراد ،ويزھد بھا ساعة يشاء .وإن حصل عليھا يكون متجرّداً
عنھا ،ويكون سخيّ الكفّ في العطاء ،مھت ّما ً بمناصريه اھتما َمه بنفسه وأزود.

خاتمة الفصل الرابع ١٠٩

فكان محمّد ايّاه ذاك الرجل الذي حوى فFي نفسFه صFراع مجتمFع م ّكFة .فھFو ينتمFي ،مFن
جھة نسبه ،إلى ّ
أعزة قريش وأغنيائھا؛ ومن جھة وضFعه وسFوء حالFه ،إلFى أذلّFة م ّكFة وفقرائھFا.
وھو ّ
ً
ً
ّ
يمثل في شخصه تناقض مكFة بFين الفقFر والغنFى :لقFد قضFى صFباه فقيFرا يتيمFا ،ثFم أصFبح،
بزواجه من خديجة ،أحد األثرياء الميسورين ..فمع أيّة فئة يكFون؟ وإلFى أيّFة جھFة يميFل؟ أيكFون
مع الفقراء وقد كان واحداً منھم! أم يكون مع األغنياء وقد أصبح مثلھم!
يبدو أنّ صراع مجتمFع م ّكFة انتقFل بعنفFه إلFى شخصFية محمّFد .فھFو الفقيFر والغنFيّ معFا ً.
وھـو القائل » :أعـوذ بك مFن شFرّ فتنFة الفقFر «) (١١٢وأيضFـا ً » :أعFـوذ بFك مFن شFرّ فتنFة الغنFى
«) .(١١٣وھو الذي عاش البؤس والحرمان ،ثم تم ّتع بمFا لزوجتFه مFن مFال وثFروة وأرزاق .وھFو
الذي عرف المساكين واليتامى ،ثFم عFرف كيFف يكFون النعFيم فFي بيFت خديجFة .لكFأنّ محمّFد ھFو
م ّكة ،وم ّكة ھي محمّد ،بما في االثنين من تناقض وصراع وانفصام.
وضFع محمّFد :فھFو
ھذا ولم يكن ،فFي مجتمFع م ّكFة ،فFي ذلFك الحFينَ ،مFن يكFون فFي مثFل
ِ
الفقير والغنيّ معا ً؛ وھو ربيب عبد المطلب زعيم قريش ،وھو أيضا ً » :عالFة « علFى عمّFه أبFي
طالب القليل المال والكثير العيال؛ وھFو يتFيم الوالFدين والمحFروم مFن حنFان األخ واألخFت ،وھFو
أيضا ً زوج خديجة صاحبة المال والجمال والتجارة الواسعة؛ وھو » الضا ّل «) (١١٤بال عضد أو
سند ،وھو أيضا ً تلميذ القسّ ورقة بن نوفل رئيس نصارى م ّكة وعالم بالكتFاب وأھلFه)(١١٥؛ وھFو
جار بيت  6الحرام ،وھو أيضا ً رفيق التائھين في درب الصحراء...
ــــــــــــــــــ
) (١١٢مسند أحمد بن حنبل .٢٠٧ ،٥٧ / ٦
) (١١٣صFFحيح البخFFاري ،بFFاب الFدعوات  ،٤٤ ،٣٩صFFحيح مسFFلم ،بFFاب الFFذكر  ،٤٩أبFFو داوود بFFاب الFFوتر ،٣٢
الترمذي ،باب الدعوات  ..٧٦الخ.
ً
) (١١٤إشارة إلى كالم القرآن » :ووجدك ضاال فھدى « ) ٦ / ٩٣ـ .(٨
) (١١٥انظر كتاب » قس ونبيّ « فصل في ھويّة القس ورقة.

 ١١٠خاتمة الفصل الرابع

سير ُة محمّد س ُتظھرُ لنا شخصيَته ورسال َته ومFدى نجاحِFه فFي مھمّتFه ھFذه .والخFوف مFن
الفشل الذريع سيكون كالخوف من النجاح الكبير .إذا فشل ـ ال سمح  6ـ سيشت ّد البFؤس والجFوع
على الفقراء أكثر ممّا كان عليFه .وإذا نجFح كثيFراً فFي مجتمFع بFدائي سFيجرّ ه نجاحFه إلFى اعتبFار
نفسه مصلحا ً عالميا ً في مستوى الكFون .ويخشFى أن يسFحبه نجاحFه إلFى النطFق باسFم  6والتنبFؤ
بالمستقبالت .وإذا ما دخل الغرورُ نف َسه سيعتبر نف َسه نب ّيا ً مرسالً ،ورجالً معصوما ً.
نجاح يح ّققُه إنسانٌ َيربُضُ َف َشلٌ ،يأتيه من شرّ الكبرياء .واالدّعاء شرُّ كل نجFاح.
كل
في ِ
ٍ
بين األتباع واألصحاب رادِعا ً َ◌ يردعه ،فإنّ محمّداً سيصل إلى ھذه الحالة ال محالة.
وإنْ لم يكن َ
ْ
ْ
رفعFت مFن منزلتِFه كثيFFراً.
دفعFت عنFه كFل رادع .وحاجُ Fة المجتمFع إليFه
ويبFدو أن قFوّ َة شخصFيته
وضعفُ رفاقه ميّز مقا َمه .فلننظر في كل ذلك.
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ضال
أوالً :ال َيتيم ال َ
ولد محمّد في م ّكة ،ونشأ وتربّى وتدرّب علFى الحيFاة فFي مجتمعھFا .وكFان يخFالط النFاس
في جميع طبقاتھم ،ويشاھد ،ويسFجّ ل ،منFذ صFغره ،مFا كFان يFراه أمFام عينيFه مFن صFراع .وكFان
ينفعل للظلم يلحق بفئة كبيرة من البشر .وكان ھو منھم في كل حال .فھو ينتمي إلى م ّكة الفقيرة،
وإلFى طبيعتھFFا القاحلFة .كمFـا ينتسFب إلFFى والFFدين فقيFرين ،علFFى الFـرغم مFFن أ ّنھمFـا مFFن » قFFريش
التجّ ار «.
مات والد محمّد والول ُد جنين .ثم ماتت أمّه وھو طف ٌل دون الثالثFة .ولFم يتFرك لFه االثنFان
شFFيئا ً للحيFFاة :ال أخ وال أخFFت .ال إبFFل وال مFFال .ال أرضFFون للFFزرع وال ثFFروة للمتFFاجرة ..ھFFذا
الحرمان األكبر ر ّقم حياة الولد في الصميم ،وإذا ما أعطي له أن ينمو ويكبر ،فال ب ّد من أن ينمو
الحرمان معه ويكبر .وال ب ّد أيضا ً من أن يسفر الحرمان عن شيء .و 6أعلم عمّا سيسفر!
ِّ
تحطمُFه الحيFاةُ فFال يعFود لFه شFأن يFذكر؛
والمفروض أالّ يسفر عن أمر وسطَ .فم ِْثلُFه إِمّFا
وامّا يَقلُب المجتمع فال يعود المجتمعُ يُعرَ فُ إالّ بالنسبة إليه .المھ ّم في مثل ھذه الحال أن يَحظFى
الولد بمربِّين ومدرِّ بِين قادِرين ،وأن تنفعل نفسيّته بما حرم منه ،وأن ُتعطى له فFرصُ النجFاح إِنْ
َقصَدَ أمراً .والظاھر أنّ األجواء كانت مھيّأة للقيام بالمقصود.
االّ أنّ أعظ َم الحرمان عنده كان في شعوره بـ» العزلة « و » فقFدان « العضFد والسFند،
وشعوره بالحاجة لعاطفة ما .فال أب يعضده ،وال أم تحضنه ،وال أخ يسنده ،وال أخت تحنّ عليه.
ث ّم ال شFيء ممّFا تقFوم بFه حياتFهَ .فاسْ َ Fتلَ َم ُه َجFدُّ ه ،وكلَّفFه برعايFة الغFنم فFي شFعاب م ّكFة ،وھFو دون
السادسة .ولمّا تو ّفي َج ّدهَُ ،ك َفلَه

 ١١٤اليتيم الضال ّ

عمُّه أبو طالب ،أكثرُ األعمام فقراً وأكبرُ ھم عياالً.
وزاد في تعاسته أمراضٌ كثيرة أصابته في كل جسمه :مFن رَ مٍَ Fد فFي َعينيFه ،إلFى نوبFا ٍ
ت
رعاش يصيبه وال يسكن عنه ،إلى أمراض ،ال نعلم طبيعتھFا ،كFان بعFض الرھبFان
عصبيّة ،إلى
ٍ
يعالجه منھا ،وإلى أمراض أخرى ،كان يرقى منھا عند بعFض السFحرة والكھFان ،ثّ Fم إلFى نوبFا ٍ
ت
وارھاصات وارتعاشات كان يشعر بشدّتھا عليه ،حتى بعد بدء دعوته..
ويضاف إلى ما أصاب جسمُه ما تعرّ ضت إليه حيا ُته من متاعFب ومصFائب :فتFارة كFان
صُ Fح بالسFفر
يرعى الغنم ليحصل على لقمة العFيش ،وھFو صFغير السFنّ طFريّ العFود؛ وطFوراً يُن َ
وراء القوافل التجارية العابرة الصحراء من م ّكة إلى الشام ،ومFن الشFام إلFى م ّكFة .وكFان لFه مFن
العمFFر ،فFFي رحلتFFه األولFFى ،تسFFع سFFنين ال غيFFر ..واسFFتمرّ الولFFد يتح ّمFFل األعبFFاء حتFFى الخامسFFة
والعشرين ،ذاق فيھا األمرّ ين.
وحتى بعد أن تغيّFرت أحوالFه ،وأغنتFه خديجFة مFن مالھFا وتجارتھFا ،اسFتمرّ علFى الجُھFد
والجFFوع والفاقFFة التFFي اعتادھFFا منFFذ صFFباه .عFFن ابFFن ع ّبFFاس قFFال » :إنّ النبFFيّ كFFان يبيFFت الليFFالي
المتتابعة طاويا ً ،وأھلُه )أوالده( ال يجدون عشا ًء .وكان عامّة خبزھم الشFعير «) .(١وعFن فاطمFة
ابنته ،لمّا جاءت أباھا ب َكسْ َر ِة خبز قال لھا » :ما ھذه الكسرة يا َفاطمة؟ قالت :قFرصٌ خبز ُتFه فلFم
Fك بھFذه الكسFرة .فقFال » :أَمّFا أ ّنFه أوّ ُل طعFـ ٍام َ
دخَ Fل فَ Fم أبيFكِ منFذ ثالثFة أيّFام
تطبْ نفسي حتى آتي ُت َ
)(٢
ص ْFل َبه بFالحجر مFن ال َغFرْ ث « .وعFن عائشFة
«  .وعن أبي ھريFرة » :إن رسFول  6كFان يشّ Fد َ
قالت » :إنّ رسFول  6كانFت تFأتي عليFه أربعFة أشFھر مFا يشFبع مFن خبFز بFرّ «) .(٣وكFان النبFيّ
يصلّي » :اللھ ّم إ ّني أعوذ بك من الجوع ،فإ ّنه
ــــــــــــــــــ
) (١طبقات ابن سعد ٤٠٠ / ١ ،و.٤٠٢
) (٢المرجع نفسه.٤٠٠ / ١ ،
) (٣المرجع نفسه.٤٠٩ / ١ ،

اليتيم الضال ّ ١١٥

بئس الضجيع «).(٤
وفي رواية عن النبيّ أيّام شبابه تقول :إن الرسول لمّا أَمَرَ بأن يُسَ Fت ْطلَعَ خبFرَ القتلFى مFن
قريش يو َم ب َْدر ،وأن ُت ْل َتمَس ّ
جثة أبي جھل في القتلFى ،قFال لھFم » :انظFروا ،إنْ خفFي علFيكم فFي
ُ
ازدحمت يوماً ،أنا وھو ،على مائFد ٍة لعبFد  6بFن جFدعان،
جرح في ركبته ،فإ ّني
أثر
القتلى ،إلى ِ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ْ
فوقFع علFى ركبتيFه ،فخ ِد َش ْ
وانھشFمت
Fت سFاقه
ونحن غالمFان .وكنFت أشFفَّ منFه بيسFير ،فدفعتFه،
َ
باق في ركبت ِه .فوجدوه كذلك «).(٥
ركب ُته .فأَثرُ ھا ٍ
وكم شھد محمّد ،فيما بعFد ،علFى حياتFه التعيسFة التFي عاشFھا فFي طفولتFه .فقFد قFال يومFا ً
ُ
لسFت ب َملِFك .ا ّنمFا أنFا ابFنُ امFرأة مFن قFريش كانFت تأكُ Fل
لرجل ارتعد أمامه » :ھوّ نْ عليك .فFإ ّني
القديFFد «) .(٦وقFFال عFFن رعايتFFه الغFFنم » :وأنFFا رعي ُتھFFا ألھFFل م ّكFFة بFFالقراريط « ،أي بFFأجزاء مFFن
الFFدراھم يُشFFترى بھFـا الحFFوائج الحقيFFرة) .(٧وقFFال عFFن االھتمFـام باليتFFامى ،وھFـو يتذكFـ ّر يتمFFه» :
ُ
كنت في الصِ َغر يتيماً ،وفي ال ِك َبر غريبا ً «).(٨
وأكرموا الغرباء .فإ ّني
ارحموا اليتامى،
ِ
والقرآن نفسه لم يتورّ ع عن ذكر اليتيم الضالّ ،قFال » :ألFم ْ
يجFد َك يتيمFا فFآوى .ووجFدك
)(٩
ً
ً
ّام فقره وتعاسته ،بعد أن شFبّ وكثFر
ضاال فھدى .ووجدك عائال فأغنى « )(١٠.وال يزال يذ ُّكره بأي ِ
ْFرك ،ورفعْ َنFا
ض َظھ َ
زرك ،الذي أَ ْن َق َ
نشر َ◌حْ لك صدرك  ،ووضعْ نا عنك ِو َ
مالُه ،فيقول » :ألم ِ
مع العُسْ ِر
ذكرك .إِنَّ َ
لك َ
َ
ــــــــــــــــــ
) (٤طبقات ابن سعد.٤٠٩ / ١ ،
) (٥سيرة ابن ھشام  ،٢٢٨ / ٢البداية والنھاية البن كثير .٢١٧ / ٢
) (٦طبقات ابن سعد.٢٣ / ١ ،
) (٧السيرة الحلبية ،٢٠٥ / ١ ،طبقات ابن سعد.١٢٥ / ١ ،
) (٨السيرة الحلبية.٨٢ / ١ ،
) (٩القرآن ٦ / ٩٣ ،ـ .٨
) (١٠يفھم المسلمون بشرح الصدر معجزة أحدثھا المالك في ّ
شق صدر محمّد.

 ١١٦اليتيم الضال ّ

يسراً .إنّ مع العسر يسراً «).(١١
******
ّ
أعFزة وأذلّFة ،وانقسFا َم قFريش علFى بطFاح وظFواھر،
نختصر :إن انقسا َم مجتمع م ّكة إلى
وافتقاره من كل ما تقوم به الحيFاة
و ُي ْت َم محمّد من األب واألم ،وحرما َنه من حنان األخ واألخت،
َ
من مال ورزق ،وتبرّ َم أعمامFه األغنيFاء منFه ،واھتمFا َم عمّFه أبFي طالFب بFه وھFو مثلFه فFي الفقFر
وشFعوره الFدائم بFالجوع
والعوز ،ورعاي َته الغنم ألھل م ّكة ،وسَ Fفره المرھFق فFي خفFارة القوافFل،
َ
Fكاوى التعسFFاء أمثالFFه وھFFم كثيFFرو
ضFFه العصFFبيّة التFFي انتابتFFه منFFذ طفولتFFه ،وشَ F
والجرمFFان ،وأمرا َ
ً
العدد ،وانفعالَه العصبيّ لھذه الشكاوى المؤلمة ..ثالثFة عشFر عFامال مFن عوامFل النقمFة والثFورة.
ويضاف إليھا ما تعلّمه وتربّى عليه من عوامل » الرحمة « ومحبّة الفقراء.
ــــــــــــــــــ
) (١١القرآن  ١ / ٩٤ـ .٦

١١٧

مح َّمد اإلِبيون َّية
ثان َيا ً :ترب َية َ
لن نتناول في البحث جميع نواحي حياة محمّد .يھمّنا منھا فقط تربيته ،منFذ صFغره حتFى
زواجFFه مFFن خديجFFة .وتقFFوم ھFFذه الترب ّيFFة علFFى مFFا تعلّمFFه وشFFاھده وانفعFFل لFFه فFFي بيFFت جFدّه عبFFد
ّ
وتFأثر بھFا ،وفFي المنFاخ الFديني
المطلب ،وفي كفالة عمّه أبي طالب ،وفي البيئة التي عاش فيھا،
ً
الذي وجّ ه قناعاته ،وتدرّ ب على تعاليمه وعقائFده ،وعاداتFه ...طبعFا إ ّننFا ال نعFرف مدرسFة للعلFم
دخلھا محمّد ،وال أسما َء األساتذة الذين أعطوه المعرفFة .ولك ّننFا نعFرف » مدرسFة الحيFاة « التFي
علّمته ودرّ بته وربّته ووجّ ھته ،وانفعلت شخصيته بھا.
مFFن مدرسFFة والدَ يFFه لFFم يFFتعلّم شFFيئا ً ،أل ّنFFه فقFFدھما طفFالً .ولكFFن مFFا تركFFا لFFه مFFن يFFتم وفقFFر
وحرمFان فحFدّث وال حFFرج :حرمFان مFFن حنFان األم وعنايFة األب وعطFFف األخFت وعضFFد األخ.
وحرمان من المال والرزق ..ولكن ،ما إن فتح الصبيّ عينيه حتى وقعتا على خادمة أمينة كانت
تحصيل رزقھا ،واسمھا » بركة « الحبشيّة ،وكنيتھا » أم أيمFن « ،وسFيكون لھFا
ُتساع ُد أمَّه في
ِ
في ذاكرته مكان .ثم خـادمة حبشيّة ثانية اسمھا » أم حبيبة « ،وكنيتھا » أم يوسف « .وكان لFه
أيضFـا ً ،بحسFFب عوائFFد قFFريش ،مرضFFعة مFFن بنFFي سFFعد اسFFمھا » حليمFFة السFFعدية « ،ھFFذه تك ّفلFFت
برضاعته فشفقت عليه رحمة بيتمه وتعاسته.
ّ
المطلب حيث قضى الصبيُّ َّ
ست سنين ،من عمر السFنتين حتFى
أمّا من مدرسة جَ دّه عبد
الثمانية ،فقد اكتسب أموراً عديدة ،وانطبعت فFي نفسFه صFور جليلFة سFتوجّ ه حياتFه فFي المسFتقبل
الجدُّ السFندَ الوحيFدَ للصFبيّ  ،فFال بّ Fد أن يطبعFه
وتكبر معه وتنمي كلّما كبر في السنّ ونمى .وكان َ
بطابعه ،ويعلّمه من

 ١١٨تربية محمّد

مدرسته .وكFان الصFبيّ يأخFذ الجّ Fد مثFاالً لFه ،يقلّFده ،ويجFالس أصFحابه ونFدماءه .ھFؤالء كFانوا ذا
مكانة في الجزيرة آنذاك ،وكثيراً ما كانوا يلجأون إلى الكعبة وإلى دار جدّه المحاذية لھا .وكثيراً
مFFا كFFانوا يتكلّمFFون علFFى المظFFالم الحاصFFلة فFFي مجتمFFع م ّكFFة .ومح ّمFد كFFان ھنFFاك .يسFFمع ويشFFاھد
ويسجّ ل.
ّ
المطلب لم تكن ليستحى منھFا فFي قFريش .فھFو ذو مناقFب أھلّتFه ألن يكFون
وصفات عبد
زعيم م ّكة في أيّامه .وقد اشتھر أكثر مFا اشFتھر بFالكرم والجFود والعدالFة وانصFاف المحFرومين.
الحمد « ،لكثرة حم ِد الناس له ،أل ّنه » كان ُم ْف ِز َع قريش في النوائب وملجأَھم في
ب بـ» َش ْي َبة َ
فلُ ِّق َ
األمور « .وكان يقFال لFه » الفيّFاض « لجُ Fودِه ،و » مطعُِ Fم طيFر السFماء « أل ّنFه كFان َيرفFعُ مFن
ّ
ويحFثھم
مائدتِه للطيFر والوحFوش فFي رؤوس الجبFال « .وكFان يFأمر أوالدَ ه بتFرك الظلFم والبغFيّ
ً
َ
على مكارم األخالق ،وينھاھم عن دنيئات األمور .وقد كان آَ َم َن بأنّ ورا َء ھذه الدار دارا َيجFزى
فيھا المحسِ ن بإحسانِه ،ويُعا َقب المسي ُء بإساءته «).(١٢
رفض عباد َة األصنام ،ووحَّ د  ،6وو َّفى بالنذر ،وسنَّ سن َنا ً نFز َل
ومن مناقبه أيضا ً أ ّنه »
َ
ت الس ّنة من رسول بھا .وھي :الوفFاء بالنFذر ،ومائFة مFن اإلبFل فFي الدّيFة،
القرآن بأكثرھا ،وجاء ِ
وأالّ تFFنكح ذات محFFرم ،وال تFFؤتى البيFFوت مFFن ظھورھFFا ،وقطFFع يFFد السFFارق ،والنھFFي عFFن قتFFل
المFFؤودة ،والمباھلFFة ،وتحFFريم الخمFFر ،وتحFFريم الزنFFا ،والح ّ Fد عليFFه ،والقرعFFة ،وأالّ يطFFوف أحFFد
بالبيت عريانFا ً ،وإضFافة الضFيف ،وأالّ ينفقFوا إذا حجّ Fوا إالّ مFن طيّFب أمFوالھم ،وتعظFيم األشFھر
ّ
المطلب ابراھيم الثاني «).(١٣
الحرم ،ونفي ذوات الرايات ..حتى كانت قريش تقول :عبد
ــــــــــــــــــ
) (١٢انظر :الحلبية  ،٤ / ١المكية  ،٧٥ / ١ابن ھشام  ،٤٣ / ١األزرقي  ،١٤٤ / ١طبقFات  ،٨٣ / ١ابFن كثيFر
البداية  ،٢٥٢ / ٢بلوغ االرب  ،٣٢٤ / ١ابن حFزم ،جوامFع السFير  ،٢ / ٢ثمFار القلFوب  ،٩٧الطبFري ٢٤٧ /٢
وغيرھا...
) (١٣تاريخ اليعقوبي  ١٠ / ٢ـ .١١

تربية محمّد ١١٩

ّ
المطلFFب أيضFا ً أ ّنFFه » أوّ ل َمFFن تح ّنFFث فFFي حFFراء .كFFان إذا دخFFل شFFھر
و ُعFرف عFFن عبFFد
رمضان صعد حراء ،وأطعم المساكين .ث ّم تبعه على ذلك من كان يتعبّد ،كورقFة بFن نوفFل وأبFي
أميّة بن المغيرة «) .(١٤وكثيراً ما كان له ندماء وأصFحاب مFن الرھبFان واألحبFار وأسFياد القFوم،
وكانوا يأ ّمونه إلى بيته ،ويأتونه زائرين ،ويجالسونه ،ويتبادلون معه األحاديث ،ويتشاورون فFي
كيفيّFة رفFع المظFالم عFن الفقFراء ،ويعملFFون علFى اعالFة المسFاكين ،واالھتمFام بFالمحرومين الFFذين
يؤلّفون عدداً كبيراً من س ّكان م ّكة ويھ ّددون ،إذا ما جاعوا ،تجارة قريش.
ّ
المطلFب تربّFى محمّFد ،وتFدرّ ب .ومنFه أخFذ مواضFيع
في ھذا المناخ الرفيع في بيFت عبFد
ّ
تأمّالته عندما سيختلي يوما ً بربّه في غار حراء .وربّما تكون سيرة عبد المطلFب ،لكثFرة اعتنائFه
بالفقراء والمساكين ،كسFيرة أولئFك » اإلِبيFونيين « النصFارى الFذين عُFرف عFنھم ،طبقFا السFمھم
ّ
المطلب إليھم .ويُرجِّ ُح انتما َءه ھذا مناقبُه التي
العبراني ،عنايتھم بـ» الفقراء « .وربّما انتمى عبد
)(١٥
رأينا ،ومندام ُته للقس ورقة بن نوفل الذي كان ينقل إنجيلھم العبراني إلى العربيّة  .وال يستب َعد
يكون الصبيّ الناشئ ّ
تأثر بھذه الحركة » اإلبيونيّة « ،وأخذ تعاليمه عنھا ،وتب ّناھا في قرآنه،
أن
َ
وعمل جھدَ ه في تطبيقھا.
******
ّ
المطلب انتقل الولد إلى كفالة عمّه أبي طالFب .ولFم يكFن أبFو طالFب ،علFى
بعد موت عبد
ّ
فقره) ،(١٦أق ّل محبّة للفقراء والمساكين من أبيه عبد المطلب .وقد نقلت عنه كتبُ السِ ير واألخبFار
ّ
المطلب «) .(١٧وقد جاء
أ ّنه كان » كأبيه عبد
ــــــــــــــــــ
) (١٤السيرة الم ّكية  ،١٧٨ / ١ابن األثير .١٥ / ٢
) (١٥انظر كتاب قس ونبيّ في إبيونية القس ورقة.
) (١٦جاء في الطبقات » :وكان أبو طالب ال مال له « ).(١١٩ / ١
) (١٧السيرة الم ّكية  ،٩١ / ١السيرة الحلبية .١٢٥ / ١

 ١٢٠تربية محمّد

في وصيّته األخيرة قوله لبنيه ،وھو على فراش الموت » :أجيبوا الداعي ،وأعطوا السFائل .فFإنّ
فيھـا شرفَ الحياة والممات «) .(١٨وربّمـا تعرّ ف إليه الناس من صفته اإلبيونية ھذه ،فـ» أخبرنا
خالد بن خدّاش قال :توجّ ه إلى الشام فنزل منزله ،فأتاه فيه راھFب فقFال :إنّ فFيكم رجFالً صFالحا ً.
ك األسير ،ويفعل المعروف «) .(١٩وكان أبو طالب ينشد:
فقال :إنّ فينا َمن يُقري الضيف ،ويف ّ
و ُنطعم حتى يأك َل الطيرُ فضلَنا

إذا ُج ْ
علت أيدي المفيضين َترْ َع ُد).(٢٠

وكان محمّد في بيت أبي طالب يتم ّتع بعطف وعناية تامّين .وقد أفاده فقر عمّه بFأن راح
ي ّتكل على نفسه بنفسه ،ويعمل ،منذ صغره ،على تحصFيل عيشFه .فسFافر إلFى الشFام ،فFي خفFارة
القوافل ،وكان كأحد األحابيش أو األرقاء الذين يعملون بأجرتھم الزھيدة .كما كان يسمع شكاوي
المأجورين أمثاله ،ويتململ من سوء حالته ،ويسجّ ل ما يسمعه ويشاھده ..ھذه األسفار وما رافقھا
مFن أمFFور واختبFار أفFFادت محمّFداً ،ودرّ بتFFه علFFى الحيFاة ،وشFدّدت عضFله ،وعركتFFه بصFFعوباتھا،
ونفثت فيه روحا ً حماسيا ً ثور ّيا ً ألن يأخذ منھا موقفا ً ما.
******
ويضاف إلى ما تعلّمه محمّد في بيت جدّه وعمّه من تعاليم » إبيونيFة « مFا رآه واختبFره
وتعلّمه في مجتمعه .وال ب ّد من أن يكون تعرّ ف على أصدقاء جدّه وعمّه ونFدمائھما .وقFد ذكFرت
عنھم كتب األخبار الكثيFر عFن مFآثرھم الرحيمFة .فعبFد  6بFن جFدعان التيمFي ،صFاحب األمFوال
الوفيرة » ،كان يُقري الضFيف ويطعFم الطعFام ويفعFل المعFروف «) .(٢١وكFان لFـه جفنFة » يأكFل
منھا القاعد
ــــــــــــــــــ
) (١٨السيرة المكية .٩٩ / ١
) (١٩طبقات ابن سعد .١٢٠ / ١
) (٢٠تاريخ اليعقوبي .٢٥٠ / ١
) (٢١السيرة المكية .١١٦ / ١

تربية محمّد ١٢١

والراكب «) .(٢٢والرھبان النصFارى ،الFذين تعFرّ ف علFيھم فFي رحالتFه ،يَعتبFرون محبَّ Fة الفقFراء
عديل محبّة 6؛ فكانوا يھتمّون بإطعام المسافرين من أھل م ّكة ،كمـا جاء عFن راھFب بحيFرا» :
وكانت قريش كثيراً ما تمرّ على بحيرا فيصنع لھم طعاما ً كثيراً «) .(٢٣وكم مرّ ة سنحت الفرصة
لھFFؤالء الرھبFFان ليعلّمFFوا ضFFيوفھم أصFFول النصFFرانيّة ،ويFFدرّ بوھم علFFى محبFFة الفقFFراء والرحمFFة
بالمساكين.
وكFان محمّFد يسFمع ويسFجّ ل ويتأھّFب لتلFك السFFاعة اآلتيFة .ولFم ترحFل صFورة القFس ابFFن
ساعدة األيادي من ذاكرته طوال حياته ،وقد ذكرھا بعد أربعين سنة لوفد من إياد ،ممّا يد ّل علFى
أثرھFا العميFق فFFي ذھنFه وضFميره .وقFFد كFان القFس يعFFظ النFاس فFي سFFوق عكFاظ ،ويكلّمھFم علFFى
المفاسد المتفاقمة في المجتمع ،وأھمّھا ظلم المساكين ،وجمع المال ،وأكل أموال اليتامى) .(٢٤وقد
انطبعت صورة الواعظ في مخيّلة محمّد وفعلت فيه فعلھا ،وراح ھو ّ
يغذيھا بما يراه في مجتمعه
موافقا ً لتربيته وشعوره الباطني وتعاليمه اإلبيونية.
ولFيس أد ّل علFى تربيFة مح ّمFFد علFى الرحمFة والعFFدل مFن مالزمتFه القFFسّ ورقFة بFن نوفFFل
نسFFيب زوجتFFه العتيFFدة .وقFFد عFFاش معFFه نيّف Fا ً وأربعFFين سFFنة .وقFFد اشFFتھر القFFسّ ورقFFة فFFي حياتFFه
النصرانيّة باعتكافه في غار حراء ،وصيامِه طوال شھر رمضان ،وانقطاعِ ه عن الناسَ ،
وخلوتِه
بر ّبFFه فFFي العبFFادة والصFFالة ،واھتما ِمFFه البFFالغ بFFالفقراء والمسFFاكين) .(٢٥وقFFد اقتFFدى مح ّمFFد بFFه خيFFر
اقتداء ،واھتدى بھديه ،وھو القائل عنه وعن جماعته النصرانيّة » :أولئك الذين ھدى  6فبھداھم
اقتدِه «) .(٢٦ثم الزمه في بيت عبد المطلب ،ثماني سنين ،وفي غار حراء ،قبل البعثة،
ــــــــــــــــــ
) (٢٢السيرة الحلبية .٢١٢ / ١
) (٢٣الحلبية  ١٠٣ / ١ـ  ،١٣٥ابن األثير  ،٣٧ / ٢تاريخ الطبري .٣٢ / ٢
) (٢٤طبقات ابن سعد  ٢ / ١و ،٥٥السيرة المكية .١٣٩ / ١
) (٢٥السيرة الحلبية  ،٢٥٩ / ١السيرة المكية .١٧٨ / ١
) (٢٦سورة االنعام .٩٠ / ٦

 ١٢٢تربية محمّد

خمس عشرة سنة ،وبعد البعثة ،ثFالث أو أربFع سFنين؛ وكFان يFتعلّم منFه بعFض مبFادئ اإلبيونيFة،
ّ
ويتمثFل بسFيرته ،ويسFمع مواعظFه وتأمالّتFه ،ويسFتوعب
ويتدرّ ب على يFده ،ويتوجّ Fه بإرشFاداته،
تفاسيره للتوراة واإلنجيل ،ويحضر نقله » اإلنجيل العبراني « ..حتى قيل عن مح ّمد ما قيل عن
القسّ ورقة » :كان رسول  6يجاور في حراء من كل سنة شھراً ..يطعم من جاءه من المساكين
«).(٢٧
وفي النھاية ،وقـع النبيّ في يد القسّ  ،وتزوّ ج من ابنة عمّFه خديجFة .وكFان القFسّ ھFـو »
الشاھد « على االكليل ،فقال » :اشھدوا عليّ يا معشر قريش :إ ّني قد زوّ جت خديجة بنت خويلد
بن محمّد بن عبد  .(٢٨)« 6وبعد ھذه الوقعة االلھيّة ،راح القس يعلن المرّ ة بعد المرّ ة عن نبFوءة
)؟( محمّد ،وعن دوره العتيد ،وعن الدعوة التي يريد تحقيقھا) .(٢٩ولمّا تو ّفي القسّ  ،حزن محمّFد
عليه حزنا ً شديداً ،وانقطع الوحي عنه .فقيل » :ولم َي ْن َشبْ َو َر َقة أن ُتو ِّف َي َو َف َت َر الوحي «).(٣٠
******
وإذا رجعنا قليالً إلى الFوراء ،نجFد فضFيلة الكFرم والعنايFة بالمسFاكين متأصّFلة فFي أجFداد
النبيّ  .فعبد مناف بن قصيّ كان يسمّى » الفيّاض لكثرة جوده «) .(٣١وھاشم بن عبد منFاف ل ّقFب
بـ» ھاشم أل ّنه أوّ ل من َھ َشم الثريد..
ــــــــــــــــــ
) (٢٧سيرة ابن ھشام  ،٢١٩ ،١٧٦ / ١ابن سعد  ،١٥٣ / ١الطبري .٣٠٠ / ٢
) (٢٨السيرة الحلبية  ،١٥٥ / ١السيرة المكية .١٢٣ / ١
) (٢٩انظر قس ونبي ،فصل » القس يعلن خليفته ،ص  ٥٢ـ .٦١
) (٣٠صحيح البخاري بشرح الكرماني.٣٨ / ١ ،
) (٣١السيرة الحلبية .٢١ / ١
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وأطعمه للمساكين .وقد قيل فيه شعراً:
عمرو العلى ھشم الثريد لقومه

ورجال م ّكة مسنتون عجاف

)(٣٢

وكان ھاشم » يعمل الطعام للحجاج ،يأكل منه من لم يكن لFه سFعة وال زاد «) .(٣٣وقFال
فيه بعضھم » :لم تزل مائدتFه منصFوبة ،ال ترفFع فFي السFرّ اء والضFرّ اء «) .(٣٤و » كFان يخFرج
ماالً كثيراً ..يسقي ويطعم «) (٣٥المسافرين والجائعين وزوّ ار بيت  6الحرام.
وقFFد ُع Fرف آل عبFFد منFFاف جمFFيعھم بFFالكرم والجFFود ،لكFFأ ّنھم مFFن جملFFة » اإلبيFFونيين «
النصارى .وامتدحھم الشعراء ،وشدّدوا على سخائھم ،فقالوا:
ھالّ مررتَ
طلب السماح َة وال َندى
ق ْل للذي
بآل عب ِد منافِ
َ
ِ
وليس يوجـ ُد رائشٌ
الرائِشون
َ

والقائلون َھلُ َّم لألضيافِ ).(٣٦

وقالوا أيضا ً:
يا أيّھا الرجل المحوِّ ُل رحلَ ُه
َ
نزلت برحلِھم
ھبل ْتك أمُّك لو

بفقيرھـم
الخالطين غن َّي ُھـم
َ
ِ

أال نزلـ َ
ت بـآل عب ِد منـافِ

عدم ومن أقـرافِ
منعوك من ٍ
حتى يعودَ فقيرُھم كالكافي

)(٣٧

.

أمّا أھل قريش فقد عقدوا » األحFالف « نصFرة للمظلFومين المحFرومين .فكFان » حلFف
الفضول الرابع « في بيت أبي جدعان ،وقـد حضFره النبFي .جFـاء فيFه » ر ّد الفضFول إلFى أھلھFا
« ،أي إعطاء ما يفضل للمحتاجين إليه .فھم أھله .وقيل
ــــــــــــــــــ
ّ
) (٣٢طبقات ابن سعد  ،٧٦ / ١تاريخ اليعقوبي  .٢٤٤ / ١عمرو ھو اسم ھاشم .ھشم الثريFد :كسFر الخبFز وفتFه
وبله بالمرق .مسنتون عجاف :أصابھم الجدب.
) (٣٣الحلبية .٩ / ١
) (٣٤الحلبية .٩ / ١
) (٣٥تاريخ اليعقوبي  ٢٤٢ / ١ـ .٢٤٣
) (٣٦الحلبية  :٨ / ١الرائش أي الذي يطعم ويكسي.
) (٣٧الحلبية  ٨ / ١ـ  :٩منعوك من عدم ومن أقراف أي من الفاقة والتعب.

 ١٢٤تربية محمّد

فيFه إنّ قريشFا ً جعFـلوا الصFFدقة وإطعFـام المحتFFاج مFن أمFFور الFـدين .وبFFذلك سFمّي أھFـل قFFريش »
المجيرين ،لكرمھم وفخرھم وسيادتھم على سائر العرب «) .(٣٨واشتھر منھم نعيم بن عبد  6بن
جFFدعان الFFذي كFFان » ينفFFق علFFى أرامFFل بنFFي عFFدي وأيتFFامِھم «) ،(٣٩وحكFFيم بFFن حFFزام ،ابFFن ع ّ Fم
خديجة ،ينفق على المحتاجين) ،(٤٠وآخرون كثر ،حتFى أصFبح إنفFاق قFريش علFى المسFاكين يعّ Fد
عندھم دينا ً م ّتبعا ً وعرفا ً مقدّسا ً.
******
في ھذا المناخ نشأ محمّد ،وتربّى ،وتدرّ ب .وھو كما يظھر مناخ » إبيوني « نصرانيّ .
واإلبيوني ھو الباحث عن الفقير ليداويه بالرحمة والعطFاء .وبFين قFريش المسFمّون » الحُ ْمFس «
أي المتشدّدين في دينھم ،و » اإلبيونيين « النصارى اآلخذين اسمھم من قFول المسFيح » طFوبى
للفقراء « ،أي » لإلبيونيين « ،بحسب لغتھم العبرية واآلرامية ،أشياء كثيرة مشتركة.
فھل يعق ُل أالّ
تكون قريشٌ على ما كان عليه القسّ ورقة في مذھبه » اإلبيوني «؟ وھFل
َ
يكون مح ّم ٌد على مذھب معلِّمه ومدرِّ به ومكلِّله ومرشِ ده؟ وھل يعق ُل أالّ
يعق ُل أالّ
يكون محمّد إذن
َ
َ
أحدَ » اإلبيونيين « » الحُ ْمس « الذين يتشدّدون في إعالة المساكين؟ ال غرابة في األمر إطالقا.
لكنّ الجواب السديد من القرآن ،من تعاليم محمّد ،كما سيظھر لنا ذلك ساطعا في الفصل األخير.
ــــــــــــــــــ
) (٣٨السيرة الحلبية .٥٧ / ١
) (٣٩االصابة  ،٥٢٧ / ٣رقم .٨٧٧٨
) (٤٠نسب قريش  ٣٦٧ / ١رقم .٦٤٤

١٢٥

بي
عمق ال َن ّ
ثالثا ً :نق َمة في ْ
في م ّكة تناقض في كل شيء :تناقض بين طبقتي المجتمع؛ وتناقض بFين جFدب الطبيعFة
وثروة الموقع التجاري؛ وتناقض في قسمي قريش :أغنياء البطاح وفقراء الظواھر؛ وتناقض في
ّ
المطلFFب :بFFين أوالده؛ وتنFFاقض بFFين الجشFFع والجFFوع؛ وتنFFاقض بFFين الكFFرم والبخFFل؛
بيFFت عبFFد
المصرف وج َھه عن اليتامى واأليFامى ،والمھFت ّم بكFل عائFل مسFكين ..وتنFاقض فFي
وتناقض بين
ِ
ْ
َ
حياة محمّد :بين طفولة تعيسة محرومة ورجولة أث َر ْ
ت بالرزق والمال ،وتناقض بFين مFبغض لFه
حتى الموت ومحبّ له حتى التضحية بالنفس...
ھذه التناقضات جميعھا لن تمرّ دون أن ّ
تؤثر فFي نفسFيّة محمّFد ،وتفعFل فيھFا فFي العمFق.
ومFFا أدرانFFا تكFFون » ردّات الفعFFل « عنFFده ،عنFFدما يصFFبح واعي Fا ً ،مFFدركا ً ،مFFدرَّ با ً ،وم َعFَّ Fداً لكFFل
االحتماالت الفعليّة واالنفعاليّة! ويجب أالّ تكون » ردّة الفعل « المحمّدية تعبيFراً مسFتھجنا ً لFدينا:
فكل شيء في حياة النبيّ كان ردّة فعل بسبب ھذا التناقض العميق في مجتمعه وفي حياتFه .وكFل
شيء كان في تعاليمه » نقمة « ،و » تحدّيا ً « ،و » ثورة «.
فـ» التناقض « و » ردّة الفعل « و » النقمة « و » التحدّي « و » الثFورة « ھFي مFن
مقوّ مات شخصيّة محمّد ،ومن العناصر الجوھريّة لتعاليمه العتيدة ،ومن الدوافع الصاخبة لجھاده
المستميت في سبيل حركته االصالحيّة.
******
لقFFد حّ F
Fز فFFي نفFFس مح ّمFFد أن يُحFَ Fرم وحFFدَ ه مFFن وُ لِ Fد ھاشFFم ،فيمFFا أقربFFاؤه يتنعّمFFون بكثFFرة
ّ
وعز عليه ،وھو من قبيلة قريش التجّ ار ،أن
األموال واألرزاق.

 ١٢٦نقمة في العمق

يكفي خفيراً مستخدَ ما كأحد العبيد واألحباش .لقد تألّم ج ّداً مFن بخFل عمَّيFه الثFريين العبFاس وعبFد
ّ
ّ
المطلب سدنة
العزى ،بقدر ما كان يتألّم من يتمه وبؤسه وحرمانه .وتألّم أيضا ً ،وھو من آل عبد
ّ
ً
ً
ّ
الكعبة وأشراف مكة ،أن يكون أجيرا تائھا وراء الغنم والجمال ،ال ملجأ له وال سكينة .وتألم من
التفتيش عن لقمة العيش ،فرحFل بسFببھا إلFى الشFام ،فيمFا أعمامFه وعيFالھم يFأكلون حتFى التخمFة،
ويشربون في كؤوس من فضة وذھب...
وأكثر ما كان ألمُه من اھتمام أبي طالب به ،وھFو أكثFر أعمامFه فقFراً وعFوزاً ،وأكثFرھم
عياالً ،وأقلّھم ماالً .وكم قيل فFي أبFي طالFب بأ ّنFه كFان » مقFالّ مFن المFال .فكFان عيالFه ،إذا أكلFوا
جميعFا ً أو فFFرادى ،لFFم يشFFبعوا «) .(٤١وكّ Fم مFFرّ ة حّ F
Fث أبFو طالFFب ابFFن أخيFFه ليFFذھب إلFFى الشFFام فFFي
ابن أخي! أنا رج ٌل ال مال لFي .وإنْ
المتاجرة ،ويخفف عنه أعباء الحياة ،حتى قال له يوما ً » :يا َ
ُ
كنت أكرهُ أن تأتي الشام ،ولكن ال نج ُد من ذلك ب ّداً «) .(٤٢ول ّمـا تزوّ ج محمّد من خديجة » فـرح
)(٤٣
أبو طـالب فرحا ً شديداً .وقال :الحمد  Zالـذي أذھب ع ّنـا الكرب ،ودفع ع ّنا الھموم « .
Fب الFFدھر
بالوحFFدة والعزلFFة .وحFFده يواجFFه نوائَ F
وم ّمFFا زاد فFFي ألFFم النبFFيّ ونقمتِFFه شFFعورُ ه َ
ومتاعب الحياة .ال أب له وال أم .ال أخ وال أخت .لقد حرم من عناية األب ،وحنان األم ،وعضد
َ
ّ
وھزته النوبات العصبيّة..
األخ ،وعطف األخت .وحرم من المال والرزق .وأصابته األمراض،
ك .وال بّ Fد
ومن كانت ھذه حاله فكيف تكون حياته؟! وعندما يكبر ستكبر معه المصائب بFدون شّ F
من أن يجد
ــــــــــــــــــ
) (٤١طبقFFات  ،١١٩ / ١الحلبيFFة  ،١٨٩ / ١الم ّكيFFة  ،٩١ / ١سFFيرة ابFFن ھشFFام  ١٧١ / ١و ،٢٢٩الكامFFل البFFن
األثير  ،٣٧ / ٢تاريخ الطبري  ،٢١٣ / ٢الروض اآلنف  ،١٢١ / ١تاريخ اليعقوبي  ،٩ / ٢أنساب ...٩٦ / ١
) (٤٢طبقات  ،١٢٩ / ١الحلبية  ،٢١٦ / ١الم ّكية ...١١٨ / ١
) (٤٣طبقات  ،١٥٦ / ١الحلبية  ،٢١٦ / ١الم ّكية ...١٢٣ / ١
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نفسه أمام أمرين :إمّا االنتحار وإمّا االنتقام .لك ّنه لم يُقFدِم علFى االنتحFار بFل علFى مFا يشFبھه ،أي
على » االعتكاف في غار حراء « ،وعلى » االستجارة بربّه « ،والھرب في شعاب م ّكة ،وراء
قطعان الغنم ،والرحيل إلى الشام مع القوافل ،و » الخلوة « الطويلة التي حبّبه  6إيّاھا ،على ما
شھدت لنا عائشة).(٤٤
وبعد االعتكاف والخلوة ،سيعود إلFى االنتقFام :االنتقFام مFن الفقFر والجFوع بFالغنى وكثFرة
األرزاق .وكان له ذلك .واالنتقام من حاجتFه العاطفيFة إلFى األب واألم بنسFاء عديFدات .وكFان لFه
ذلك .واالنتقام من يتمه وحرمانه باالھتمFام البFالغ باليتFامى والمسFاكين .وكFان لFه ذلFك .ومظFاھر
نقمته سھلة التحصيل من مجريات حياته وسيرته ،ال ب ّد من تفصيلھا:
فزواجه من خديجة ،وھي امرأة لرجلين قبلFه ،وتكبFره نيّفFا ً وخمFس عشFرة سFنة ھFو مFن
ھذا القبيل .لقد كان له مكان أمّه ،فو ّفرت له المال والجاه والحنان والكفاية .ولم يكFن فقدا ُنFه ألمّFه
ِّن عليه ،إذ راح يرى في كFل امFرأة تكبFره قلFيالً ،أو يشFعر منھFا بعاطفFة ،كأ ّنھFا أمّFه .فھFا ھFو
بھي ٍ
)(٤٥
ينادي » أ َّم أيمن « مثل » :يا أمّاه .وكان إذا نظر إليھا قFال :ھFذه بقيّFة أھFل بيتFي «  .ويقFول
عنھاَ » :من سرّ ه أن يتزوّ ج امرأة من أھل الج ّنة ،فليتزوّ ج أ ّم أيمن «).(٤٦
وعن فاطمة امرأة عمّه أبي طالب قال عند موتھا » :اليوم ماتت أمّي .وك ّفنھFا بقميصFه،
ونزل على قبرھا ،واضطجع في لحدھا .فقيل له :يFا رسFول  !6لقFد اشFت ّد جزعFك علFى فاطمFة؟
جيعُ صبيا َنھا و ُتشبعُني ،و ُتشع ُّثھم وتدھ ُنني .وكانت أمّي «).(٤٧
قال :إ ّنھا كانت أمّي .إنْ كانت لَ ُت ِ
ــــــــــــــــــ
) (٤٤صFFحيح مسFFلم  ،٧٨ / ١صFFحيح البخFFاري  ،٣٩ / ١طبقFFات  ،١٩٤ / ١ابFFن ھشFFام  ،٢١٦ / ١الحلبيFFة / ١
 ،٢٥٨نھاية االرب ...١٧٠ / ١٦
) (٤٥طبقات  .٢٢٣ / ٨وفي الحلبية  ١٧٢ / ١قال لھا » :أنت أمّي بعد أمّي «.
) (٤٦طبقات ابن سعد .٢٢٤ / ٨
) (٤٧تاريخ اليعقوبي .١٤ / ٢

 ١٢٨نقمة في العمق

وربّما كانت ك ّل امرأة تھت ّم به ،وتعطف عليه ،عرفھا سابقا ً أم لم يعرفھا ،كأ ّنھا أمّه .ففي
ت امرأةٌ على النبيّ قد كانت ترضعه .فلمّا دخلت عليه قال :أمّي أمّي .وعمد إلFى
رواية » استأذن ِ
)(٤٨
ردائه فبسطه لھا فقعدت عليه «  .وفي رواية أحرى كان يقول ذلك ألخته في الحضانة اسمھا
» الشيماء « ،إذ كانت ترقصه وتغ ّني له بقولھا:
ھـذا أ ٌخ لم تلـ ْده أمّي
نسل أبي وعميّ
وليس من ِ
فأن ِم ِه اللھ ّم فيما َتنمي).(٤٩

وكان ك ّل مرّ ة يمرّ بـ» األبواء « حيث قبرُ أمِّه ،يبكي .ويبكي المسلمون لبكائه) .(٥٠وفي
أواخر حياته ،فيما ھو ذاھب إلFى فFتح م ّكFة ،مFرّ بFاألبواء ،وجلFس قبالFة قبFر أمّFه ،وجلFس النFاس
حوله ،ثم قام وھو يبكي .فاستقبله عمر فقال » :بأبي أنFت وأمّFي يFا رسFول  !6مFا الFذي أبكFاك؟
ُ
أكثر باكيا ً من يومئذ «).(٥١
فرق ْقت
فبكيت .فلم ي َُر يومـا ً كان َ
فقـال :ھـذا قبر أمّي ..ذكر ُتھـا َ
ولم تق ّل حاج ُة محمّد إلى أخ يعضده عن حاجته إلى حنان األم وعطفھا .يُFروى أ ّنFه جFاء
ْ
يوما ً َ
فخرجFت إليFه أ ُم أي َمFن فقFال :أثّ Fم أخFي؟
بيت عليّ بن أبي طالب وامرأَتِه فاطمFة » فاسFتفتح
)(٥٢
قالت :وكيف يكونُ أخوك وقد أنكح َته ابن َتك؟! فقال :فإ ّنه كFذلك «  .وفFي حFديث آخFر قFـال» :
أث ّم أخي! فقالت أ ّم أيمن :بأبي أنFت وأمّFي يFا رسFو َل َ !6مFن أخFوك؟ قFال :علFي بFن أبFي طالFب.
قالت :وكيف يكون َ
أخاك وقد زوّ جته ابن َتك؟ قال :ھو ذاك يا أ ّم أيمن «).(٥٣
ــــــــــــــــــ
) (٤٩السيرة الحلبية .١٦٧ / ١
) (٥٠طبقات ابن سعد .١١٦ / ١
) (٥١طبقات ابن سعد .١١٧ / ١
) (٥٢طبقات ابن سعد .٢٣ / ٨
) (٥٣طبقات ابن سعد .٢٤ / ٨

نقمة في العمق ١٢٩

وربّما كانت حاجة محمّد إلى األ ّم واألخت أكثر مFن حاجتFه إلFى الزوجFة وكثFرة النسFاء!
فزواجه من خديجة بعمر األربعFين ،ومFن عائشFة بعمFر التسFع سFنين ،كFان مFن ھFذا القبيFل :تلFك
عوّ ضت عليه باأل ّم .وھذه باألخت .وكان يھمّه ج ّداً أن يكFون لFه مFن بناتFه بنFون ،لكFي يكFون لFه
معھم في حياته بعضُ اللين .فلذلك زوّ ج بناتِه بعمر مب ّكر :فزوّ ج ابن َته الكبرى زينب بعمر الثالثة
عشرة ،لك ّنھا تو ّفيت بعد ثماني سنين)(٥٤؛ وزوّ ج ابنته رقيقة بعمFر الثمFاني سFنين ،ولFم تلFد ولFداً،
وتو ّفيت في السنة األولى للھجرة) ،(٥٥وزوّ ج فاطمة بعمر ثماني عشرة سنة ،وماتت بعمFر تسFعة
وعشرين عن أربعة أوالد)(٥٦؛ وزوّ ج ابنته أ ّم كلثوم بعمر ثماني سنين ،ث ّم تو ّفيت في التاسعة بعد
الھجرة) ...(٥٧ومات له ولدان ذكران أو ثالثة ،في عمر الطفولة..
******
ماذا يعني ك ّل ذلك؟ ماذا يعني موت أبيFه وھFو جنFين؟ ومFاذا يعنFي مFوت أمّFه وھFو دون
الثالة؟ وماذا يعني موت أوالده الذكور عن سنّ مب ّكر؟ وموت بناته في ريعان العمر؟ وماذا يعني
عدم انجابه البنين رغم تعدّد النساء عنده؟ وماذا يعني تزويجه بناته في سنّ الطفولة؟ وماذا يعني
بكاؤه المستمرّ على أمّه ،وقد بلغ من العمر باكيا ً ستين سنة؟ وماذا يعني زواجه من امرأة أرملFة
لرجلين تكبره خمس عشFرة سFنة؟ وزواجFه مFن ابنFة تصFغره خمسFا ً وأربعFين سFنة؟ ومFاذا يعنFي
زواجه من أرامل ،ومن أرامل فقط؟ ما عدا عائشة؟
ــــــــــــــــــ
) (٥٤طبقات ابن سعد .٣١ / ٨
) (٥٥طبقات ابن سعد .٣٤ / ٨
) (٥٦طبقات ابن سعد .٣٦ / ٨
) (٥٧طبقات ابن سعد .٢٨ / ٨

 ١٣٠نقمة في العمق

ما ھي أسباب ذلك؟ وما تكون النتFائج بحسFب علFوم الجFنس والحيFاة العاطفيFة؟ ھFل ُب ْنيFة
النبيّ لم تكن سليمة حتى لم ينجب ،وإنْ انجب كان انجابه للموت؟ ھل ّأثFرت فيFه تلFك األمFراض
التي أصابته في طفولته فظھرت في حياة بنيFه؟ ھFل تكFون العلّFة فFي والدَ يِ Fه اللFذين ماتFا بمFرض
خبيFFث أو بFFداء سFFار؟ وھFFل كFFل ذلFFك كFFان بسFFبب اضFFطراب جنسFFي ؟ أم ھFFو مFFن صFFفات النبFFوّ ة
ومستلزماتھا؟  6أعلم.
ً
نقمة فوق نقمة ،وأن يتفاقم عنFده
ولك ّننا نعلم أمراً أكيداً وھو أن يزدادَ النبيّ  ،بسبب ذلك،
التبرّ ُم في الحياة؛ وربّما زاده ذلك خلالً في األعصاب ونوبات في النخاع وصرعات في الFدماغ.
وقد استفاضت كتبُ السير في إظھارھا .فعمّا تسفر أوضاع كھذه؟ والحقيقة إن لم تكن النقم ُة فFي
ً
كافية ألن تتحFوّ ل إلFى ثFورة ،فFإنّ مFا فFي المجتمFع الم ّكFي مFن مفاسFد سFيعج ُل بھFا ،ويقFرّ ب
نفسه
ساعة الحسم:
فمترفو م ّكة يكدّسون األرزاق ،ويوسّعون تجارتھم ،ويستغلّون مواسم الحج ،ويسFتفيدون
من قدسية الكعبة ،ويحرّ مون أشھراً لمصلحتھم ..وھم ،مع ذلFك ،ال يكتفFون .بFل راحFوا يظلمFون
الناس ،ويتالعبون بالموازين والمكاييل ،ويأكلون أموال اليتامى ظلمFا ً ،ويتعFاطون الربFا والFربح
الفFاحش ،ويسّ F
Fخرون كFل شFFيء فFي سFFبيل مصFلحتھم ...أ ّمFFا الفقFراء فقFFد رآھFم مح ّمFFد يتضFFوّ رون
جوعا ً ،ال يملكون من خيور الدنيا شFيئا ً ،وال يصّ Fح لھFم حتFى الھFواء .ولFئن ابتغFوا بعFض الھنFاء
فيعمدون إلى قتل بناتھم خشية الجوع ،وإلى اكراه نسائھم على البغاء خوفا ً مFن الفاقFة ،وإلFى وأد
البنات رھبة الحاجة ،وإلى قتل األوالد أو بيعھم عبيداً ورقيقا ً أبيض رغبة في لقمة العيش.
لقد رأى محمّد كل ھذه التناقضات ،وشاھدھا بأ ّم عينه ،وشعر بھا فFي حياتFه الشخصFية،
وانفعل لھا في صميمه ،وانفرط لھا قلبه ،وآلمته أحاسيسه

نقمة في العمق ١٣١

الرھيفة ..فماذا ستكون النتيجة إذن؟ نقمة على نقمة ،وانتقام ال حدود له ،وثورة قد ال تبقFي علFى
شيء قائم .مظالم األرض والمجتمع ،كلّھا نفذت به إلى أن يع ّد العدّة لثورة عتيدة ،إنْ خسر فيھا،
ال يخسر شيئا ً؛ وإنْ ربح ،دانت له الجزيرة .وإنْ دعمھا بتعاليم سماويّة ،خضعت له الدنيا.
بFبعض حالFه ،فFرأى أن كثيFرين مثلَFه
وقد يكون التفت محمّد إلى أمثاله ،وإلى َمن يُشبھُه
ِ
ً
ً
يتألّمون ،وكثيرين يتأ ّففون ،منھم َمن يستجدي لقمة العيش ،ومنھم من يموت جوعا وعوزا .وفي
كثيرين ابتدأت النقمFة ذاتھFا تفعFل فعFل فFي نفوسFھم ،وتعFدّھم للسFيطرة علFى ممتلكFات المتFرفين،
والسطر على أموالھم وأرزاقھم بالقوّ ة والعنف..
وبالفعل ،جاء مصلحون قبل محمّFد ،وقلFيالً مFا توفّقFوا .وجFاء متنبّئFون عديFدون ينFذرون
بالويل والثبور ،حاولوا إصالح الفساد فلFم يفلحFوا ...أيكFون ھFو مFنھم فيفشFل؟ أم يسFتع ّد لحملتFه،
وثورتِFFه اسFFتعداداً أكمFFل؟ إالّ أنّ واحFFداً مFFن ھFFؤالء لFFم يكFFن بمثFFل حالFFه .فھFFو فFFي قمّFFة البFFؤس
والحرمان .وھو يعرف األوضاع بمجملھا وتمامھا :شعر بھFا ،وعاشFھا ،وعملFت فيFه عملھFا .ثّ Fم
إ ّنه ابن قريش البطاح ،وحفيد زعFيم م ّكFة ،وربيFب القFسّ ورقFة ،وزوج الثريّFة خديجFة ،وصFديق
أبي بكر الخبير األنساب وأحوال م ّكة .وھو بالتالي في » مِن َع ٍة مِن قومه « ...فال ب ّد لFه إذن مFن
النجاح.
ُ
العميFق علFى المFأجورين ،وشFعورُ ه فFي الصFميم بFأحوال
وزاد في امكانيّة نجاحِه تعرُّ فFه
اليتامى وأبناء السبيل والمساكين .فخالطھم في رحالتهّ ،
واطلع علFى أحFوالھم البائسFة عFن كثFب،
وسمع شكواھم المريFرة ،وسFجّ ل فFي ذاكرتFه أحFاديثھم ،وف ّكFر فFي عقلFه الثاقFب بأسFباب شFقائھم،
وعرف لدقة مالحظاته ما كان يجول في خاطرھم ..فازداد نقمة على نقمة .وقرّ ر النجدة ..ولكن
ال ب ّد أيضا ً من اعداد العدّة لھذا القرار الخطير.

١٣٢

رابعا ً :ال َق َرار َ
الخطير
َ
لقد قرّ ر محمّد االصالح .وكل شيء عنده مع ّد له .وھو في وضع يجعله يستطيع القرار،
ويكفل لقراره النجاح .واالصالح يكون على صعيدين ال محالة :صعيد العلم وصعيد العمل .ولFم
ينقصه من العلم شيء ،فالقسّ ورقة بقربه ،ينقل » اإلنجيل العبراني « ،وھو إنجيل » اإلبيونيين
« أصحاب عقيدة أعمال البرّ واالحسان والصدقات مع كل صاحب حاجة .ولم ينقصه من القدرة
على العمل شيء ،فھو حفيد عبد المطلFب وزوج خديجFة التFي يعFدل غناھFا نصFف غنFى قFريش،
وھي امرأة نافذة في قومھا ،قديرة على ما تريد ،تتح ّكم بالرجال كما تتح ّكم بالمال.
بيد أنّ ھذا القرار الخطير لم يكن بدون صراع في نفس محمّد .وربمFا تFردّد كثيFراً .ولFم
ي ّتخFFذه بسFFھولة ورضFFا .والحقيقFFة كانFFت كFFذلك :فمح ّمFFد ،ولFFئن كFFان فقيFFراً ويتيمFا ً وضFFاالًّ ،إِالّ أ ّنFFه
أصبح ،في ظ ّل خديجة ،ميسوراً وصاحب ثروة .فھل يقرّ ر إذن ،بعد الذي أصبح عليه من غنى،
ضربَ األغنياء ونصر َة المساكين؟ أم يقرّ ر نصر َة األغنياء وارضFا َء المسFاكين كيفمFا كFان؟ ھFل
يريد الثورة ألجل الثروة؟ وھا ھي الثروة تأتيه بدون ثورة! ھل كان يريد أن يصبح تاجراً وربّ
عمل ،بعد ان كان مأجوراً ومستخدما ً؟ فھا ھو ،بأموال خديجة ،يعFدل نصFف تجFارة قFريش! فمFا
العمل إذن :أينصر األغنيا َء على الفقراء ،وقد أصبح مثلھم! أم ينصر الفقرا َء على األغنياء ،وقFد
كان منھم؟ إ ّنه في الواقع صراع حقيقي في نفس النبيّ .
ولكن ،كما يبدو ،لم ّ
يتأخر محمّد في ا ّتخFاذ قFراره النھFائي .فجمFع حولFه » أذلّFة « م ّكFة،
ووعدھم برفع مستوى الحياة عندھم .فاستجاب معظمھم .ودعم

القرار الخطير ١٣٣

ُ
صدق سيرته ،وعظ ُم
استجابتھم بتعاليم » إبيونية « كفل بھا دعوته وصوابيّتھا .فاستھوى أتبا َعه
تعاليمه ،ومح ّب ُته لھم ،ونجد ُته ايّاھم ،وأمان ُتFه فFي العمFل ،وحسFنُ تFدبيره .فتحمّسFوا لFه ،وتجمّعFوا
حوله ،وجاھدوا معه ،وتبعوه .وبFدأت بFذلك طFريقُھم إلFى الثFورة .فكانFت خطFوات محمّFد األولFى
مو ّفقة وصابئة صوّ بت معھا سائر خطوات الدعوة.
******
وكان وراء ھذا القرار الخطير أشخاصٌ خطيرون ثالثة :القسّ ورقة بن نوفل ،وخديجFة
المطلFب .األوّ ل ِّ
ّ
منظFر الحركFة ،والثFاني ممّولُھFا ،والثالFث داعٌ Fم
بنت خويلد ،وأبو طالب بن عبFد
ومساندَ .و َر َقة ھيّأ التعاليم ،وخديجة أعدّت المال ،وأبو طالب دعم بنفوذه ومقامه .ولم تبخل علينا
كتبُ السيرة عمّا كان عليه الثالثة ،إلى درجة أ ّنھم عندما تو ّفوا حزن محمّد ،وانقطع عنFه العFون
و » الوحي « .ودعيت سنة وفاتھم ،بالنسبة إلى النبي ،بـ» عام الحزن «:
بموت القس ورقة » فتر الوحي «).(٥٨
وبمFFوت خديجFFة » تتابعFFت علFFى رسFFول  6المصFFائب ،إذ كانFFت لFFه وزيFَ Fر صFFدق علFFى
اإلسFالم ،يشFكو إليھFا «) .(٥٩ھFي التFي » آمنFت بFه ،وصFدّقت بمFا جFاء ،مFن  ،6ووازرتFه علFFى
أمره ،وكانت أوّ َل َمن آمFن بFا ZوبرسFوله ،وصFدّق بمFا جFاء منFه .فخ ّفFف  6بFذلك عFن نبيّFه ،ال
يسمع شيئا ً ممّا يكرھه من ر ّد عليه وتكذيب له ،فيحزنه ذلك ،إالّ فرّ ج  6عنه بھا إذا رجع إليھا.
تثبّته وتخ ّفف عليه و ُتص ِدقُه ،وتھوّ ن عليه أمر الناس «).(٦٠
ــــــــــــــــــ
) (٥٨صحيح البخاري بشرح الكرماني .٣٨ / ١
) (٥٩سيرة ابن ھشام .٤٥ / ٢
) (٦٠المرجع نفسه.٢٢٤ / ١ ،

 ١٣٤القرار الخطير

وبموت أبي طالب » نالت قريش من رسول  6من األذى ما لم تكن تطمع به فFي حيFاة
أبي طالFب ..إذ كFان أبFو طالFب البFن أخيFه عضFداً وحFرزاً فFي أمFره ومنعFة ونصFراً علFى قومFه
«).(٦١
******
ث ّم إ ّنه كان لمحمّد الذكاء الكافي الستمالة الناس إليه :فھو يعرف مع من يجب أن يبتدئ،
ومع أيّة فئة يستطيع أن يعمل ليكفل لثورتFه وتعاليمFه النصFر والنجFاح .وكFان يعFرف أيضFا ً بFأي
أسFFلوب يFFتكلّم ليّ F
Fؤثر فFFيھم ،وبأ ّيFFة لغFFة يتح Fدّث عFFن قضFFايا ھا ّمFFة ،وبFFأي تعبيFFر يواجFFه معضFFلة
اجتماعية جليلة ..فأسلوبه كان في بدايته ،وبا ّتفاق الجميFع أسFلوبا ً مفصّFالً ،صFارما ً ،يتحFدّث عFن
أمور الج ّنة والنار في سبيل الدعوة إلى األخالق واالصالح والعناية الفائقة باليتامى والمسFاكين،
أي في معرض المطالبة باصالح اجتماعي شامل.
وھذا ھو معنى ما جاء على لسان عائشة .قالFت » :فFي أوّ ل القFرآن َيFذ ُكر الج ّنFة والنFار.
ولمّا دخ َل الناسُ فFي اإلسFالم جFاء ذكFرُ الحFالل والحFرام « .وبھFذا المعنFى تحFدّث السFيوطي فFي
قوله » :لم يكن بم ّكة َحدٌّ ،أي تشريع ،وال نحوه « .ونقل عن الجعبرى قولFه » :كFل سFورة فيھFا
فريضFFFة أو حّ FFFد فھFFFي مدن ّيFFFة «) .(٦٢وفFFFي ذلFFFك أيضFFFا ً قFFFال سFFFيّد قطFFFب ،أحFFFد مف ّسFFFري القFFFرآن
المعاصرين » :وإ ّننا لننظر فال نجد فيھا )السور المكية( إالّ القلي َل من تلك األغراض التي يراھا
بعFضُ البFاحثين أكبFر مزايFا القFرآن ..ال نجFد علومFا كونيFة فFي ھFذه السFور علFى وجFه االجمFال.
وكذلك ال نجد التشريع ،وال نجد النبوءات «) .(٦٣وھذا
ــــــــــــــــــ
) (٦١سيرة ابن ھشام  ٤٥ / ٢ـ .٤٦
) (٦٢السيوطي ،االتقان في علوم القرآن.١٨ / ١ ،
) (٦٣سيّد قطب ،التصوير الف ّني في القرآن ،ص .٢١

القرار الخطير ١٣٥

ما حمل جولدتسيھر إلى القول » :محمّد لم يب ّ
شر بجديد من األفكار ،كما لم يمدّنا أيضا ً بجديد في
)(٦٤
ما ي ّتصل بعالقة اإلنسان بما ھُو فوق حسّه وشعوره وبالالنھاية « .
فتعاليم محمّد األولى كانت في اصالح مجتمFع فاسFد ،فFي محاربFة الغنFى واألغنيFاء ،فFي
محبّة الفقراء والمساكين ،في ابطال الظلم الالحق باليتامى واألرامل ،في وعده للمحسنين بالج ّنة،
وفي محاربة الماديّة في التجارة واالفتخار بكثرة المال واألوالد ..ك ّل ذلك كان يح ّد مFن ذكFر 6
واقامة الصالة والتأمّل بالحساب والعقاب ..ولم يكن محمّد ،في بدايته ،يعي بأ ّنFه نبFيّ  ،أو رسFو ٌل
من لدن  .6بل كان يعي تماما ً بأ ّنه جاء ليصلح مجتمعا ً فاسداً في كFل شFيء .وبصFالح المجتمFع
تصFFلح العبFFادة والصFFالة ويرسFFخ اإليمFFان ،ويقFFوم الصFFراط المسFFتقيم ..ولكFFن ،كانFFت لFFه الجFFرأة
بفرضه تعاليم اجتماعيّة وكأ ّنھا دين منزل ،وتكلّم بحماس كأنّ كلماته وحي نبويّ .
ولFFذلك كFFان معظFFم الFFذين ا ّتبعFFوه فFFي البدايFFة مFFن الفقFFراء واألذلّFFة .أ ّمFFا األغنيFFاء األعّ F
Fزة
فاحتقروا كالمه ،وأعرضوا عن تعاليمه ،وعيّروه بأصحابه الذين استجابوا له ،بأ ّنھم » أذلّة « و
» أراذل « .فقالوا له ،كما قيل لنوح من قبل » :أنؤمن لك وا ّتبعك األرذلون «)(٦٥؟ أو قولھم» :
وما نراك ا ّتبعك إالّ الذين ھم أراذلنا «) ... (٦٦واعترف محمّد يوما ً بأنّ الذين ا ّتبعFوه ھFـم بالفعFل
كذلك ،فقالھـا مرّ ة ألصحـابه بعدَ معركة َب ْFدر » :لقFـد نصFركم  6ببFدر وأنFتم أذلّFة «) .(٦٧ولFذلك
ّ
ِّFن للFذين كفFروا الحيFا َة
سخر
األعزة منه ومن تابعيه ،وقFد أشFار ھFو نفسFه إلFى ذلFك بقولFهُ » :زي َ
الدنيا ،و َيسخرُ ون من الذين
ــــــــــــــــــ
) (٦٤جولدتسيھر ،العقيدة والشريعة في اإلسالم ،ص .١١
) (٦٥القرآن .١١١ / ٢٦
) (٦٦القرآن .٢٧ / ١١
) (٦٧القرآن .١٢٣ / ٣

 ١٣٦القرار الخطير

آمنFFوا «) .(٦٨وأيضFا ً كFّ Fذبوه واسFFتھزأوا بFFه ،فقFFال أيضFا ً » :ومFFا يFFأتيھم مFFن رسFFول إالّ كFFانوا بFFه
يستھزئون «) .(٦٩وغير ذلك اشارات قرآنية عديدة).(٧٠
ّ
األعزة بقوّ ة دعوة محمّد ،وبالخطر يحدق بھم ،وبمقاصد الثوّ ار
وسرعان ما شعر ھؤالء
في قطع طرق التجارة والرزق علFيھم .وأحسّFوا أنّ مح ّم داً سFوف يخFرجھم مFن م ّكFة ،ويؤلّFب »
المساكين « عليھم .فقاوموه ،وھمّوا بقتله ،أو باخراجه من مFدينتھم .وأشFار القFرآن إلFى تھديFدھم
ھذا بقوله » :واذ يم ُكر بك الذين كفروا لِي ُْثبتFوك )يوثقFوك ويحسFبوك( أو يقتلFوك ،أو يُخرجFوك،
ويمكرون .ويمكر  ،6و 6خير الماكرين «) ..(٧١إالّ أنّ محمّداً علم بنيّFاتھم ،فأشFار إلFى صFحبه
أن يتركوا م ّكة .فتركوھا أوّ الً ،وثانيا ً إلى الحبشة ،وثالثا ً إلى الطائف ،وأخيFراً إلFى يثFرب ..وفFي
يثرب ،حيث له أقرباء ومناصFرون ،رأى أنّ الثFورة تسFتطيع أن تبتFدئ مFن ھنFاك .فFذھب إليھFا.
واشتعلت الثورة .وانقلب ك ّل شيء في تاريخ الجزيرة والشرق).(٧٢
وقب Fل أن نتو ّقFFف علFFى تعFFاليم مح ّمFFد االصFFالحيّة ،وھFFو موضFFوع الفصFFل التFFالي ،نك ّمFFل
سيرته مع ّ
أعزة م ّكة .وندخل في عنف ثورته عليھم .ونتو ّقف على نتائجھا بعد أن تأ ّكد نجاحُ ھا.
ــــــــــــــــــ
) (٦٨القرآن .٢١٢ / ٢
) (٦٩القرآن .١١ / ١٥
) (٧٠انظر في القرآن..٦ / ٢٦ ،٣٠ / ٣٦ ،٧ / ٤٣ ،٤١ / ٢١ ،٣٢ / ١٣ ،١٠ / ٦ ،١٤٠ / ٤ ،١٤ / ٢ :
) (٧١القرآن .٣٠ / ٨
ّ
) (٧٢يبFFدأ المسFFلمون تFFاريخھم بFFالھجرة مFFن مكFFة إلFFى المدينFFة ،وذلFFك ألھم ّيFFة ھFFذه الفتFFرة عنFFد النبFFي الFFذي عFFرف
اختيار المكان المناسب الشتعال النار.

١٣٧

سا ًَ :ث ْو َرة َح ّتى ال َنصر
خام َ
في بداية القFرن السFابع للمFيالد ،أصFبحت الثFروة فFي م ّكFة بأيFدي قلّFة مFن النFاس .وفشFى
الفقر في الكثيرين .وأصبح العداء بين طبقتي المجتمع مستحكما ً » .وبقFاء أيّ منھمFا يعتمFد علFى
فناء اآلخر ..وعلى كل طرف أن يص ّفي الطرف اآلخر ..وعلFى الرسFول أن يقFوم بثFورة شFاملة
مستخدما ً سالح العنف الثوري لمواجھة العنف الرجعFي ..وكانFت أخطFر المھمّFات أمFام الرسFول
ھFFي مھ ّمFFة االعFFداد للثFFورة ،والتخطFFيط لھFFا ،وتنظيمھFFا ،ورسFFم اسFFتراتيجيّتھا ،وتحديFFد اطFFارات
حركتھا «) ،(٧٣واختيFار قاعFدتھا ،وتعيFين مركزھFا الFرئيس ،إذ » وجFد الرسFول أن ال مفFرّ مFن
خوض غمار نضال مسلّح «).(٧٤
لقد حاول محمّد ايجاد ھFذه القاعFدة فFي م ّكFة .ولكFنّ القFوى المعاديFة كانFت أعظFم مFن أن
يكون له ذلك .فاضطھدته م ّكة ،فھاجر أصFحابه إلFى الحبشFة .ولك ّنFه لFم ييFأس .ثFم أكمFل نضFاله.
وأكملت م ّكة أيضا ً اضطھادھا له .فھاجر ثانية إلى الحبشة .ولم ييأس ..ثم عاد وضاعف نشاطه،
ورأى أن يترك م ّكة إلى الطائف ألنّ في الطائف محرومين كثيرين ،قد يمدّون لFه يFد المسFاعدة.
ولكنّ الطائف خذلته .وباء سعيه فيھا بالفشل .و » اكتشف أ ّنھا ال يمكن أن تصلح قاعFدة ثوريّFة،
نظراً للعالقات الوثيقة التي تربط بين تجّ ارھا وتجّ ار م ّكة .كما أ ّنھا من الناحية الجغرافية ال تبعد
عFن م ّكFة ـ مركFز القFوى المعاديFة ـ إِالّ بحFوالي  ٤٠مFيالً إلFى الشFرق .وھFذه المسFافة القصFيرة
تجعلھا غير مأمونة ،إذ يمكن لقريش
ــــــــــــــــــ
) (٧٣حسنين كرّ وم ،نظرية الثورة والتنظيم في كتاب محمّد .نظرة عصرية جديدة ،ص  ١٧١و.١٧٢
) (٧٤حسنين كرّ وم ،المرجع نفسه ،ص .١٧٥

 ١٣٨ثورة حتى النصر

مھاجمتھا باستمرار ،وتجريد الحمالت عليھا بكثرة نظرا لقربھا «).(٧٥
ورجع الرسول إلى م ّكة ،واعتكف في بيته ،يبحث عن مركز آخر .فكانت يثرب .وكFان
ذلك ألسباب عدّة :منھا أن يثرب بلدة غنيّة ،وتتيح امكانيّات كبيرة مFن الناحيFة الماديّFة .كمFا أ ّنھFا
تبعد عن م ّكة بحوالي  ٢٥٠ميالً ،أي أ ّنھا ستكون في مأمن من الھجمات المتتالية والمفاجئFة مFن
م ّكة ..ث ّم أنّ يثرب تسيطر على طرق تجارة مكة مع الشام من جھة الشمال ،وھذا يعطي فرصFة
لتسديد ضربة قاتلة إلى مكة التي تعتمد على التجارة وقوافلھا .وفي نفس الوقت فإنّ موقع يثFرب
يتيح فرصا ً واسعة لشنّ الغارات في ا ّتجاھات متعدّدة ،ويتيح فرصا ً واسعة بالتالي للسيطرة على
القبائل المجاورة لھا).(٧٦
ولمحمّد ،في يثرب ،معارف وأقرباء ،أنصار وأصدقاء .فأمّه » آمنة « مFن بنFي النجّ Fار
من يثرب .وأخواله ال يزالFون ھنFاك .وقFد زارھFم مFراراً ،وتعFرّ ف علFيھم وعلFى مFدينتھم .وأمّFه
تو ّفيت بـ» األبواء « بالقرب منھا .وكان ،كل مFرّ ة يمFرّ بيثFرب للمتFاجرة ،يFزور قبرھFا ويبكFي.
فوُ جد عنده ما يشدّه إليھا ...وفي مكFان آخFر يسFمّى » العقبFة « ،اجتمFع محمّFد مFع أنصFاره مFرّ ة
ومرّ تين ،وكانوا كثيرين ،وبايعوه ،سرّ اً ،وھم من مختلف بطون المدينة) .(٧٧وكذلك أيضا ً ،وممّFا
سFFاعد مح ّمFFداً الختيFFار يثFFربَ ،و َھFFنُ مجتمعھFFا ،واختالفٌ F
Fات عميقFFة فيمFFا بFFين األوس والخFFزرج،
واحتكارُ اليھود لخيFرات القبائFل ،وبغضُFھم لھFم .واليھFود خيFرھم كثيFر وجبFنھم أكثFر .وقFد يقFدر
محمّد عليھم ،ويبدأ ثورته بھم.
اسFFتقرّ الFFرأي إذن علFFى يثFFرب .فبعFFث مح ّمFFد أصFFحابه إليھFFا .ووعFFدھم بالنصFFر ،أل ّنھFFم
أصحاب ّ
حق .والمستض َعفون أمثالھم ال ب ّد من أن يرثوا
ــــــــــــــــــ
) (٧٥المرجع نفسه ،ص .١٧٧
) (٧٦المرجع نفسه ،ص .١٧٨
) (٧٧ابن سعد ،الطبقات الكبرى  ٢١٩ / ١ـ .٢٢٣

ثورة حتى النصر ١٣٩

األرض ومFFا عليھFFا .ألFFم يقFFل فFFي قرآنFFه » :ونريFFد أن نمFFنّ علFFى الFFذين استضFFعفوا فFFي األرض،
ونجعلھم أئمّة ،ونجعلھم الوارثين «) .(٧٨وأيضا ً » :وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعون مشارق
األرض ومغاربھا التي باركنا فيھا «) .(٧٩ولدفعھم وحماسھمَ ،وعَدَ ھم بمغانم كثيرة قFد يحصFلون
عليھFFا .قFFال » :ووعFFدكم  6مغFFانم كثيFFرة تأخFFذونھا «) .(٨٠وقFFال أيضFا ً » :عنFFد  6مغFFانم كثيFFرة
«) ،(٨١و » مغانم كثيرة يأخذونھا «) .(٨٢ثFم وعFدھم بأمFل القضFاء النھFائي علFى أصFحاب المFال
الذين يأكلون من أمامھم كل شيء ،وذلك » كي ال يكون دولة بين األغنياء «).(٨٣
******
ومن يتفحّ ص كتب السير واألخبار يجد أن حرب محمّد ض ّد قريش لم تكن ألجل ھدايتھم
إلى اإليمان ،بقدر ما كانت ض ّد ثرائھم غير المشروع .لقد كانت ثورته من أجل الحياة ،من أجل
رفع مستوى العيش عند » أذلّة م ّكة ومحروميھا .فغزواتFه كلّھFا كانFت ،فFي الواقFع ،ألجFل منFافع
ماديّة ،وألجل ضرب المترفين .ولم يكن اعتراضه لقوافل قريش التجاريّFة جھFاداً فFي سFبيل ،6
بقدر ما كان ألجل » العِير « والسطو على أموالھا وبضائعھا .ولم تكن حربFه ضّ Fد يھFود يثFرب
إلالّ ألجل سلبھم أموالھم الباطلة .وقريش نفسھا ،بما ُعرف عن تسFامحھا الFديني ،كمFا نFرى بعFد
حين ،لم تحارب النبيّ ألجل دعوته إلى إله لم يعرفوه ،أو دين جديد .والدليل على ما نقول نأخذه
من المؤرّ خين المسلمين أنفسھم .فھا نحن ننقل عنھم ما جاء عندھم:
ــــــــــــــــــ
) (٧٨القرآن .٥ / ٢٨
) (٧٩القرآن .٧ / ٥٩
) (٨٠القرآن .٢٠ / ٤٨

) (٨١القرآن .٩٤ / ٤
) (٨٢القرآن .١٩ / ٤٨
) (٨٣القرآن .٧ / ٥٩

 ١٤٠ثورة حتى النصر

خFFرج رسFFول  6غازيFا ً حتFFى بلFFغ َو َّدان » يعتFFرض ِعيFFراً لقFFريش «) .(٨٤ثّ Fم خFFرج فFFي
غزوة بُواط » يريد ِعيراً لقريش فيھا أميّة بن خلف وألفان وخمسمائة بعيFر «) .(٨٥وبعFدھا غFزا
العَشيرة » يريد ِعيراً لقريش متوجّ ھة إلى الشFام .يقFال أن قريشFا ً جمعFت جميFع أموالھFا فFي تلFك
العير .ويقال أنّ في تلك العير خمسين ألف دينار وألف بعير ..ولم يبق بم ّكة ال قرشFيّ لFه مثقFال
فصاعدا إِالّ بعث به في تلك العير «).(٨٦
ومرّ ة أمر الرسول سعد بن أبي و ّقاص يقول له » :أخرج يا سعد حتى تبلغ الخرّ ار ،فإنّ
)(٨٧
ِيFر قFريش
ِع )ير٨٨اً( لقريش ستمرّ بFه «  .وغFزا الرسFول بنفسFه » حتFى بلFغ األبFواء ،يعتFرض لع ِ
بطFن نخلFة..
«  .وفي سريّة نخلة دعا الرسول عبد  6ابن جحش يقول له » :سر حتى تFأتي
َ
ير قريش «).(٨٩
فترصّد بھا عِ َ
ثم خرج النبيّ وصحبه في غزوة بدر الكبرى طالبا ً عير قريش » ووجدھا سFبقته بأيّFام.
ولم يزل متر ّقبا ً قفولَھا .فلمّا سمع بقفولھا من الشام ندب المسلمين )أي دعاھم( وقال » :ھذه عير
قريش ،فيھا أموالھم .فاخرجوا إليھا .لع ّل  6أن ينفلكموھا )أي يدفعھا إليكم( .فانتدب النFاس )أي
استجابوا( .ثم جمع الرسول أصحابه ودعا لھم قائالً :اللھم! إ ّنھFم حفFاة فFاحملھم ،وعFراة فاكسFھم،
وجياع فاشبعھم .وما منھم رجل إالّ رجع بجمل أو جملين .واكتسوا ،وشبعوا بما أصابوه «).(٩٠
ــــــــــــــــــ
) (٨٤طبقات  ،٦ / ٢ابن ھشام  ،١٧٠ / ٢الواقدي  ٢ / ١و ،٩الحلبيّة .٣٤٧ / ٢
) (٨٥ابن ھشام  ،١٧٦ / ٢الواقدي  ٢ / ١و ،١٢الطبري  ،٤٠٧ / ٢حلبية .٣٤٨
) (٨٦ابن ھشام  ،١٧٦ / ٢واقدي  ،٢ / ١طبقات  ،١٠ / ٢طبري ...٤٠٨ / ٢
) (٨٧الواقدي  ،١١ / ١طبقات .٧ / ٢
) (٨٨الواقدي .١٢ / ١
) (٨٩طبقات  ١٠ / ٢ـ  ،١١الواقدي  ١٣ / ١ـ .١٤
) (٩٠طبقات  ،١١ / ٢واقدي  ،١٩ / ١ابن األثير  ،١١٦ / ٢ابن ھشام ...١٨٢ / ٢
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وفFي غFزوة بنFي قينقFاع ـ وھFم أكثFر اليھFود مFاالً ـ سFار محمّFد إلFيھم وحاصFرھم وأخFذ
أمFFوالھم وسFFالحھم وجالھFFم عFFن المدينFFة) .(٩١وفFFي قراقFFر ،سFFار مح ّمFFد إلFFى بنFFي غطفFFان ،ووجFFد
عندھم خمسمائة بعير ،فحازھا وخصّ كالّ من أصFحابه ببعيFرين) .(٩٢وفFي غFزوة بنFي النضFير،
أمر رسول  6بقطع النخيل ،وبحرقھا ،قصد إنزال الفقر والفاقFة فFي اليھFود .فنFاداه أصFحابه :يFا
محمّد! قد كنت تنھي عن الفساد ،فما با ُل َق ْطع النخل وتحريقھا ؟!!! فFأنزل  6آيFة تبFرّر فعلFه» :
ً
فبFإذن  .(٩٣)« 6وخFرج اليھFود مFن
قائمFة علFى أصFولھا
ما قطعتم من لِي َن ٍة )نخلة( أو تركتموھFا
ِ
مدينتھم وسكن الخراب بيوتھم).(٩٤
وفFي غFFزوة دومFFة الجنFFدل » ھجFFم الرسFFول علFى ماشFFيتھم وعلFFى رعFFاتھم .فأصFFاب مFFن
أصاب .وھرب من ھرب .وأخذ منھم رجالً وسأله عنھم ،فقال :ھربFوا حيFث سFمعوا أ ّنFك أخFذتَ
نِ َع َمھُم «) .(٩٥وفي غزوة المصFطلق » اسFتاق الرسFول إبلَھFم وشFيا َھھم .فكانFت االبFل ألفFي بعيFر
والشاء خمسة آالف شاة وغير ذلك .وقسم المغانم على أصحابه «) .(٩٦وكذلك في َخي َبر فقد قطع
النبFFيّ نخيلھFFا ،فوقFFع المسFFلمون فFFي قطعھFFا حتFFى قطعFFوا أربعمائFFة نخلFFة ،وقطعFFوا عنھFFا المFFاء
والشرب ،ونبشوا الخ َِرب في سبيل الكنFوز المدفونFة ،وظفFروا بمغFانم باھظFة) .(٩٧وقبFل الزحFف
على مؤتة صلّى الرسول ألصحابه قائالً » :دفع  6عنكم وردّكم غانمين «).(٩٨
ــــــــــــــــــ
) (٩١الكامل البن األثير  ،١٣٨ / ٢الحلبية  ٢١٧ / ٢ـ .٢٢٠
) (٩٢طبقات ابن سعد  ،٣١ / ٢الحلبية .٤٨٠ / ٢
) (٩٣القرآن .٥ / ٥٩
) (٩٤السيرة الحلبية  ٢٢٧ / ٢ـ .٢٨٣
) (٩٥الحلبية  ١٢١ / ٣ـ  ،١٣١النعم أي االبل.
) (٩٦طبري  ،١٢٦٥ / ١طبقات  ،١ / ٢ابن األثير  ،٢٣١ / ١عيني .٥١٩ / ٢
) (٩٧تاريخ اليعقوبي  ٧٠ـ .٧١
) (٩٨المرجع نفسه.
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وفي حُ نين أتاه رجل يقول له » :فإذا أنا بھوازن عن بكرة أبيھم بظعنھم ونِعَ م ِِھم و َشبَابِھم
اجتمعوا إلى حُ نين « .فتبسّم محمّد وقال » :تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء  .« 6فFأجمع أمFرَ
السير إلى ھوازن ،وخرج أھ ُل م ّكة ركبانا ً ومشFاة حتFى النسFاء يمشِ Fينَ علFى غيFر َوھَFن يَرجFون
ِ
المغانم .وأمر رسول  6بالسبي والغنFائم أن ُتجمFع .فكFان السFبي سFت َة آالف رأس واإلبFل أربعFة
وعشرين ألفا والغنم أكثر من أربعين ألفا ً وأربعة آالف أوقيّة فضة «).(٩٩
وبعد انھزام ھوازن في حنين توجّ ه رسول  6إليھم إلى الطائف ،وأمر وھو فFي طريقFه
إليھم أن يھFدم كFل حصFن ،ويحFرق كFل بسFتان ،وينFبش كFل قبFر .وأمFر بقطFع األعنFاب والنخيFل
وتحريقھFFا .فقطFFع المسFFلمون قطع Fا ً ذريع Fا ً) .(١٠٠ومFFن ت ّبFFوك » ظفFFر المسFFلمون بالغنFFائم والسFFبايا
«).(١٠١
******
ھـذه السيرة الغانمة تدعمھFـا أحاديFث نبويّFة صFريحة .قFـال الرسFول » :أغFزوا تسFتغنوا
«) .(١٠٢لقد » أح ّل ) (6لنا الغنائم «) ،(١٠٣و » أحلّت ألمّتي الغنـائم «) ،(١٠٤وأيضا ً » :وأحلّFت
لكم الغنائم «) ،(١٠٥و » أحلّFت لFي الغنFائم «) .(١٠٦وقFد شFھد المسFلمون أنفسFھم علFى مFا غنمFوه،
فأعلمونا بذلك
ــــــــــــــــــ
) (٩٩الحلبية  ١٣١ / ٣ـ .١٤٧
) (١٠٠المرجع نفسه.
) (١٠١المرجع نفسه.
) (١٠٢حنبل .٣٨٠ / ٢
) (١٠٣حنبل  ٣٠ / ١ ،٢٤٨ / ٥و ،٣٣داود ،جھاد.١٢١ ،
) (١٠٤حنبل  ،٢٥٦ / ٥بخارى ،خمس  ،٨ترمذى ،سير .٥
) (١٠٥صحيح البخاري ،باب الخمس .٨
) (١٠٦بخارى ،يتم  ،١دارمي ،صالة  ،١١١سير  ،٢٩حنبFل / ٥ ،٤١٦ / ٤ ،٣٠٤ / ٣ ،٤١٢ / ٢ ،٣٥١ / ١
..١٤٨ ،١٤٥
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قائلين » :وغنمنا المتFاع والطعFام والثيFاب «) ،(١٠٧و » غنمنFا البقFر واالبFل «) ،(١٠٨و » غنمنFا
غنائم كثيرة «) .(١٠٩ويختصرون لنا جھادھم » :فغزونا فسلمنا وغنمنFا «) .(١١٠وكFل مFرّ ة كFانوا
يحFدّدون لنFـا موقFFف الرسFFول بقولھFـم » :فقفFFل رسFFول ) 6ص( وأصحFـابه منصFFورين غFFانمين
«) .(١١١ويعطوننا مفھوما ً جديداً للشھادة والموت في سبيل  6فينقلون لنا عFن لسFان النبFي قولFه:
» فإنّ الرجل يقاتل ليغنم .ويقاتFل ليغFنم «) ...(١١٢وغيFر ذلFك مFن تعFاليم وغنFائم كFان قFد قرّ رھFا
القرآن وأثبتناھا في محلّھا.
******
ھذه ھي سيرة الرسول بأمّھFا وأبيھFا :جھFاد وثFورة فFي سFبيل الثFروة .لكأ ّنھFا ثFروة حتFى
النصر .فجميع غزواته وسراياه ،وقد بلغت التسعين ،أي بمعدّل عشر غزوات في السنة ،كانFت،
على ما نقرأ في كتب النبوّ ة ،مغFانم بمغFانم ،وأسFرى ،وسFبايا ،وأمFوال .ثFم تFدمير لقFرى أعدائFه،
وتقطيع شجرھم ،وتحريق ممتلكاتھم ،ونھب عيرھم ،وتفجير بيوتھم ،وتھجيرھم ...وكلّھFا حFالل
في سبيل الجائعين.
ــــــــــــــــــ
) (١٠٧صحيح مسلم ،باب اإليمان .١٨٣
) (١٠٨صحيح البخاري ،باب المغازي .٣٨
) (١٠٩صحيح مسلم ،باب المساقاة .٨٠
) (١١٠ابن حنبل  ٢٤٨ / ٥ـ .٢٥٨ ،٢٥٥ ،٢٤٩
) (١١١صحيح البخاري ،باب األدب.١١٥ ،
) (١١٢ابن حنبل  ،٤١٦ / ١داود ،جھاد  ،٢٤نسائي ،جھاد .٢١

١٤٤

صل َ
الخامِس
َخاتِ َمة ال َف ْ
ْ
اضطھدت قريش محمّداً؟ أبسبب دعوتFه
بعد الذي رأينا يبقى لدينا سؤال واحد ھا ّم :لماذا
إلى دين توحيديّ جديد؟ أم بسبب دعوة إلى إصالح اجتماعيّ شامل؟ يُجمع المسلمون على القول
بالسFFبب الFFديني ،دون أن يتحمّسFFوا كثيFFراً للسFFبب االجتمFFاعي .وصFFفة قFFريش عنFFدھم ھFFي الكفFFر
بالدعوة الدينية حتى ل ّقبوھم بـ» قريش الك ّفار « .وا ُّتخذوا بكلمة أبي جھل على محمّد » :لقد جاء
محمّد ليس ّفه آلھتنا « .واعتبروا أنّ ھجر َتي النبيّ إلى الحبشة ،وھجر َته إلى يثرب ،إ ّنمFا حصFلت
بسFFبب كفFFر قFFريش .وظ ّنFFوا أنّ دعFFوة محمّFFد إلFFى التوحيFFد ،ونبFFذ األصFFنام ،وتبشFFيره باإلسFFالم
الحنيف ..كانت سببا ً لعذابه وعذاب صحبته.
والحقيقة تقال :ال النبيّ دعا إلى دين جديد ،وال قFريش كFانوا كFافرين وال ھجراتFه كانFت
بسFFبب اإلسFFالم والقFFرآن والنبFFوّ ة ،وال عذاباتFFه كانFFت بسFFبب تعاليمFFه التوحيد ّيFFة ...وال النبFFيّ كFFان
يالحقھم بسبب دعوة دينية جديدة ..والدليل على ذلك ال يحتمل ش ّكا ً:
لقد عُرف أھُ Fل قFريش بالتسFاھل الFديني ،وببعFدِھم عFن التعصّFب فFي مFا يخFص الشFؤون
الدينية :لقد تحالفوا مع بني غسّان المسيحيين) ،(١١٣وأنزلوھم في جوار الكعبة ،أي في أقدس بقعة
من م ّكة) .(١١٤وسمحوا لكل غريب عFنھم بFأن يحّ Fج إلFى بيFت  ،6ويتم ّتFع بحقFوقھم ،وسFمحوا لFه
بالجلوس إلى جنب شيوخ م ّكة) ،(١١٥واستقبلوا كل طارئ عليھم ،كما حدث لھم
ــــــــــــــــــ
) (١١٣أسد الغابة  ،١٥ / ٥األزرقي .٤٦٦
) (١١٤األزرقي .٤٦٠ ،٤٥٨
) (١١٥األزرقي  ،٤٦٥رسائل الجاحظ  ٦حيث لبعض األجانب حقوق قريش.
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مع الموحّ دين الھاربين مFن يثFرب ،فFي وقعFة أحُ Fد ،عنFدما ھFرب أبFو عFامر الراھFب ورفاقُFه مFن
النصارى) ..(١١٦ھذا مع ميلھم إلى السلم والھدوء ،ومجانبة الحرب والتعصّب ..ومع قبولھم بكFل
من يح ّج إلى الكعبة مھما كانت عقيدته الدينية).(١١٧
أضف إلى ذلك أنّ الكعبة لم تكن ،حتى عھد النبيّ  ،تنتمي إلى إله معيّن معروف .ولFيس
ما يكشف لنـا عن شخصيّة ذاك اإللـه الFذي طالمFا دعFاه القرشFيّون بFـ» ربّ البيFت « ،و » ربّ
الكعبة « ..ث ّم أنّ الجميع كانوا يحجّ Fون إلFى الكعبFة ،وذلFك بسFبب انفتFاح الكعبFة ،وا ّتسFاع تجFارة
م ّكة ،وانتفـاع أھلھا من تبادل السلع على أنواعھـا ومن مختلف مصFادرھا » ..ولFم ُت َعمَِّ Fد الكعبFة
بعصبيتھا اإلسالميّة ،إالّ في العصور العبّاسيّة الالحقة «).(١١٨
والنصارى أنفسھم لم يكونوا » يُحرمون من إقامة عباداتھم في قلب الكعبة ،وبذلك كانوا
» في ح ّل من االشراك « ..وھذا موقف مؤرّ خي السِ َير المسلمين أنفسِ Fھم فFي اھتمFامھم بشFأن »
الحنيفيين « ،وتخليصھم إيّاھم من الشرك ،مع تعلّقھم بديانة الكعبة ،وتعصّبھم لإلسالم .ولمـاذا ال
يكون موقف النصارى مشابھا ً إذن لموقف » الحنيفيين « بFالنظر إلFى ھيكFل م ّكFة؟! » إنّ كثيFراً
من النصارى كانوا في تساھلھم العجيب ،يوفّقون بين عقائدھم التوحيدية واكرام الكعبFة وغيرھFا
من أماكن العبادة «).(١١٩
ً
داللة واضFحة علFى التعصّFب الجنسFي والFديني بFين العFرب ،إالّ
لھذا » ال يمكن أن يُدَ َّل
بعد انتشار مذاھب التفسير القرآني ،وعمل أئمّة التحليل
ــــــــــــــــــ
) (١١٦سيرة ابن ھشام  ٥٦١ـ .٥٦٢
) (١١٧ابن األثير ،النھاية .١٩٤ / ٤
) (١١٨الذھبي ،ميزان االعتدال .١١٢ / ٢
) (١١٩ابن األثير ،النھاية .١٩٤ / ٤
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والتحريم المث ّقفين على طريقة أرباب التلمود «) » ..(١٢٠ھذا ولم يكن من إحراج في شأن الدين،
فإنّ النظام القرشي ،والساھرين على تنفيذه من أعضاء » المأل « ،كان من أبغض األمور لديھم
ُ
ّ
الضFغط علFى آراء الغيFر .ذلFك انّ العربFيّ  ،إذا مFا ُت ِFرك لطبيعتFه،
التدخ ُل في معتقدات النFاس أو
كFFان أقFFرب مFFا يكFFون إلFFى التسFاھل ،م ّتخFFذاً شFFعاره ،قبFFل زمFFن القFFرآن ،أن » ال اكFFراه فFFي الFFدين
صالً إلى قمّة التساھل بفضل نزعته الخاصّFة ،ومFا فطFر عليFه مFن عFدم مبFاالة وقلّFة
«) ،(١٢١متو ّ
فضل في تساھلھم الديني ھذا ،فالرسول نفسُه أخذ عFنھم ھFذا
تقوى «) .(١٢٢ولم يكن لقريش كبيرُ
ٍ
التساھل ،وعبّر عنه بقوله لمخالفيه » :لكم دينكم ولي ديني «).(١٢٣
فإذا لم تكFن مقFـاوم ُة قFريش لمحمّFد مقFـ ً
ّ
الحFق يقFال :إنّ »
اومة دينيFة ،فمFـاذا تكFون إذن؟
الداعية الجديد لم يختصّ بدعوة دينيFة محضFة .بFل كFان يرمFي ،كمFا يقFول منFاوئوه ،إلFى أھFداف
ُ
تفريق الجماعة « ،علFى قFولھم «).(١٢٤
اجتماعيّة كان من شأنھا قلقل ُة النظام السائد إذ ذاك ،و »
ولم تكن تھمة كھذه ألصقت بأحد قبل ذاك العھد).(١٢٥
تكفير قريش لمحمّد لFم يكFن بسFبب دعوتFه إلFى ديFن جديFد،
والنتيجة الحتميّة إذن ھي أنّ
َ
ّ
ّ
بقدر ما كان بسبب دعوته إلى إصFالح مجتمFع مكFة الFرديء .وإن أردنFا أن نكFون أكثFر دقFة فFي
الكFFالم ،نقFFول :إنّ الجFFوع والحرمFFان والفقFFر والFFذ ّل وحFFاالت اليFFتم والعFFوز ..كانFFت سFFببا ً كافي Fا ً
وجوھريا ً النتفاضة محمّد ،ومن كان معه ووراءه .وتعاليمه في القرآن خير دليل.
ــــــــــــــــــ
) (١٢٠المنس ،النصارى في مكة قبل الھجرة ،المشرق  ٣٥ص  ٢٧٨ـ .٢٧٩
) (١٢١سورة البقرة .٢٥٧ / ٢
) (١٢٢المنس ،المرجع السابق ،ص .٢٨٢
) (١٢٣سورة الكافرين .٦ / ١٠٩
) (١٢٤ابن ھشام  ،٢٢٥المنس ،ھل كان محمّد صادقا؟ )بالفرنسية( ص .١٢٨
) (١٢٥ابن األثير  ،١٩٤ / ٤المنس ،النصارى في مكة ،..ص .٢٧٨
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١٤٩

م َقدَّمة
لقFFد عظFFم علFFى مح ّمFFد أن يكFFون منتصFFراً فFFي غزواتFFه دون أن يكFFون لFFه تعFFاليم تFFدعم
آيات بي ٌ
ٌ
ّنات في إصالح المجتمع ،وأن تكون له انتصارات
انتصاره العظيم .لھذا قرّ ر أن تكون له
َ
وسFنِّ
دسFتور يمنFع فيFه مFا يمنFع ،ويحلّFل مFا يريFد
ووضFع
الشFرائع،
األحكFام،
تفصFيل
مجال
في
ِ
ِ
ٍ
ِ
تحليله .ولن تذھب تربي ُته التي تل ّقاھا في بيت جدّه ،وفFي كفالFة عمّFه ،سُFدىً  .ولFم يفFوّ ت الفرصَ Fة
عليه ،وھو في رعاية القسّ ورقة » اإلبيوني « مFن أن يسFتفيدَ مFن نقلِ Fه » اإلنجيFل العبرانFي «
وما فيه من تعاليم في الصدقة واإلحسان والعدالة والمساواة .فكان له ما أراد.
في الواقع ا ّننا ال نجد ،في القرآن الم ّكي ،أ ّي َة عقيدة جديدة لم يعرفھا أھ ُل قريش .وال نجد
Fن جديFFد ،بتعاليمFFه أو بطريقتFFه .و » كFFذلك ال نجFFد التشFFريع ،وال نجFFد
أ ّي َ Fة شFFريع ٍة
جديFFدة ،أو ديٍ F
)(٢
)(١
النبوءات «  ،كما » لم يب ّشر بجديFد مFن األفكFار «  .وھFذا يعنFي أنّ العھFد الم ّكFي األوّ ل ،أي
عھد ما بين الدعوة والھجرة األولى إلى الحبشة ،من سنة  ٦١٠حتى  ٦١٥م » كFان دعFو ًة ليFوم
Fرض المطالبFFة باإلصFFالح االجتمFFاعي «) .(٣فلFFم يكFFن ھنFFاك إذن ُسFَ Fورٌ » عقائديFFة
الFFدين فFFي معِ F
)(٥
ٌ
وتشريعية «) ،(٤كما » لم تكن دعوة صريحة إلى التوحيد « .
وفي اجماع الذين بحثوا في » أسباب النزول « ،أي أسباب نزول اآليات
ــــــــــــــــــ
) (١سيّد قطب ،التصوير الفني في القرآن ،ص .٢١
) (٢جولدتسيھر ،العقيدة والشريعة في اإلسالم ،ص .١١
) (٣األستاذ الحداد ،القرآن والكتاب.٣٧٥ / ٢ ،
) (٤المرجع نفسه.٣١٧ / ٢ ،
) (٥المرجع نفسه.٣٧٥ / ٢ ،

 ١٥٠مقدمة

القرآنية وتحدي ِد مكانھFا وزمانھFا ومناسFباتھا ،مFن مسFلمين ومستشFرقين ،قFدما ًء ومعاصFرين ،إنّ
السور الم ّكية األولى ھي بمعظمھا تعاليم اجتماعية اصالحيّة .وھي كلّھا تدعو إلى العناية الفائقFة
بالمساكين ،والفقراء ،والمعوزين ،وأبناء السبيل ،والمستضعفين ،واليتامى ،واألرامل ،والجيFاع،
وأصحاب الفاقة والحاجة .وكلّھا نزلت في ّ
حق المتموّ لين واألغنياء .وكلّھا تدعو إلى محFاربتھم،
وتوزيع ثFروتھم ،ومصFادرة أرزاقھFم ،وتحFريم الربFا واألربFاح الفاحشFة ،والعFدل فFي المFوازين،
واالعتدال بالربح والمتاجرة .وكلّھا تدعو إلFى صFنع الحسFنات والصFدقات وأعمFال البFرّ  ..وذلFك
بأسلوب عنيف شديد مقتضب.
ولم تكن تعاليم القFرآن الم ّكFي األولFى فFي الوعFد والوعيFد ،أو الج ّنFة والنFار ،أو الحسFاب
معرض كالمه علFى الصFدقات وواجFب االحسFان.
والعقاب ،أو اإليمان با ..Zإالّ َع َرضا ً َ◌ ،وفي
ِ
ْ
يحبس أحشاءه على اغاثة المسكين لن يدخل
واألمر واضح ج ّداً ،في القرآن كما في االنجيلَ :من
الخيFر ال
يكون فFي عFدا ِد األبFرارَ .مFن ال يصFنع
الج ّنةَ .من ال يتصدّق بماله ويعمل الحسنات لن
َ
َ
يدخل ملكوت السماوات .فاألغنياء ،في اإلنجيل كما في القرآن ،ال يدخلون الج ّنFة .قFال اإلنجيFل:
» إن دخول الجمل في س ّم االبرة أيسر من دخول الغني ملكوت السFماوات « )متFى .(٢٤ / ١٩
وقال القرآن » :ال يدخلون الج ّنة حتى يل ّج الجم ُل في س ّم الخياط « ).(٤٠ / ٧
ٌ
Fرآن الم ّكيFFين .تعFFالي ُم واضٌ F
Fريحة فFFي الزكFFاة
Fحة صF
ھFFذه ھFFي تعFFاليم إنجيِ F
Fل اإلبيFFونيين وقِ F
ٌ
رحيمة إلى اليتامى والمساكين ،ووع ٌد بالجنةّ
والصدقة ،ومواقفُ محدّدةٌ من الفقر والغنى ،ونظرةٌ
Fبس أحشFFائھم عFFن اليتFFامى
لصFFانعي الحسFFنات ،ووعي ٌ Fد مخيFFفٌ لFFداخلي النFFار بسFFبب بخلھFFم وحِ F
والمساكين والجياع.

١٥١

صد َقة َّ
والزكاة
أوالً :ال َ
الزكاة ركن من أركان اإلسالم الخمسة .بل » إنّ الزكاة ھي الشريعة بكمالھFا «) .(٦وإنّ
تعبير » تز ّكى يعني أسلم «) .(٧وھي قيمة دينية واجتماعيّة سواء .وھي كالصالة أو عديلھا .كما
الصالة تطھّر النيّات والقلوب ،كذلك الزكاة تطھّر األيدي واألموال .وقد أشير إليھا مFع الصFالة،
منذ السور المكيّة األولى ،حتى » يص ّح أن ُيقال :إنّ تشريع الزكاة ،في العھد الم ّكي ،ھو الوحيFد
بين التشريعات غير التعبّدية ،إذ إنّ ج ّل ھذه التشريعات ا ّنما كانFت فFي العھFد المFدني ..فاقتضFت
بدافع من إيمانھم كالصالة ،وال
فرض الزكاة فرضا ً على أغنياء المسلمين ليؤدّوھا
حكم ُة التنزيل
َ
ٍ
ً )(٨
تكون بصفة التبرّ ع التطوعي الذي يكون المرء فيه مختارا « .
حث القرآنُ على إقامة الزكاة والصالة معاً ،وأوردھما معا ً ،ألنّ لكليھمFا فعFالً
وكثيراً ما ّ
)(٩
واحداً في التطھير والتزكية .قال » :أقيموا الصالة وآتFوا الزكFاة «  .ومFن فعلھمFا » كFان عنFد
ربّه مرضيا ً «) ،(١٠و » لھم أجرھم عند ربّھم «) ،(١١وأجرھم في اآلخرة عظيم) ،(١٢إذ يك ّفر 6
عنھم سيئاتھم) ،(١٣ويم ّكنھم في األرض ھنا) ،(١٤و» باآلخرة يوقنون «) .(١٥و» الFذين ال يؤتFون
الزكاة ھم كافرون «) .(١٦وبالنتيجة ،الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ھم على
ــــــــــــــــــ
) (٦رسائل الحكمة الدرزية .٤٩ / ٦
) (٧ديمونبين ،محمد )فرنسي( .٥١٢
) (٨دروزة ،تاريخ الجنس العربي .١٠٣ / ٦
)٣٣ ،٥٦ / ٢٤ ،٧٨ / ٢٢ ،١١٠ ،٨٣ ،٤٣ / ٢ (٩
 ،٢٠ /وغيرھا مئات المرّ ات في القرآن..
).٥٥ / ١٩ (١٠

).٢٧٧ / ٢ (١١
).١٦٢ / ٤ (١٢
).١٢ / ٥ (١٣
).٤١ / ٢٢ (١٤
).٤ / ٣١ ،٣ / ٢٧ (١٥
).٧ / ٤١ (١٦

 ١٥٢الصدقة والزكاة

دين القيّمة) .(١٧فبالزكاة والصالة ،إذن ،يكFون اإليمFان واإلسFالم واآلخFرة الصFالحة .وبغيرھFا ال
يكون إسالم وال إيمان وال ج ّنة.
وفي األحاديث النبويّة صورة واضحة أيضا ً عن عالقة الزكاة بالصالة .قال الرسول» :
الصFFالة نFFور والزكFFاة برھ Fـان «) .(١٨وق Fـال » :ال أف Fـرّ ق بFFين الصFFالة والزكFFاة «) .(١٩وزاد »
ألقاتلنّ من فرّ ق بين الصالة والزكاة «) .(٢٠بل إنّ دعوته إلى الزكFاة ھFي كدعوتFه إلFى الصFالة،
ودعوته إلى الصالة كدعوته إلى الزكاة .ومن آمFن بالرسFول وطلFب مFن  6الصFالة عليFه ،كأ ّنFه
تز ّكى وتطھّر .قال » :صلّوا عليّ فإ ّنھا زكاة لكم «).(٢١
******
ث ّم إذا كانت رسالة المسيح ابتدأت بـ» التوبFة « كمFدخل لملكFوت  ،6فFإنّ رسFالة محمّFد
ابتدأت بأفعـال الرحمة والصدقة والزكاة .وھي كلمـات تحتFل قلFب القFرآن ،وتمFأل صFفحاته ،مFن
أوّ ل Fـه إلFFى آخFFره .وكم Fـا » التوبFFة « المسFFيحية تط ّھFFر مFFن الخط Fـايا وتؤ ّھFFل للملكFFوت ،كFFذلك »
الصFFدقة « فFFي اإلسFFالم تط ّھFFره ،أو بحسFFب قFFول القFFرآن » تز ّكFFي « .والزكFFاة كاآليFFات ،كالھمFFا
يط ّھFFر .أي إنّ الزكFFاة تط ّھFFر كسFFماع آيFFات  6البيّنFFات .بFFل فFFي سFFماعھا تطھيFFر وتزكيFFة .وھFFذه
المعادلة بين الزكاة واآليات تفوق المعادلة بين الزكاة والصFالة .ومFع ھFذا فھFي بمسFتوى االثنFين
معا ً .جاء في القرآن » :كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم آياتنا
ــــــــــــــــــ
) (١٧القرآن .٥ / ٩٨
) (١٨سنن النسائي ،باب الزكاة  ،١ابن ماجة ،باب الطھارة .٥
) (١٩مسند ابن حنبل  ١١ /١و ١٩و ٣٦و.٤٨
) (٢٠صحي البخاري ،باب االعتصام  ٢و ،٢٨بFاب الزكFاة  ،١بFاب المرتFدين  ،٣مسFلم ،بFاب اإليمFان  ،٣٢أبFو
داود ،باب الزكاة  ،١الترمذي ،اإليمان  ،١النسائي ،باب الزكاة  ،٣باب التحريم  ،١باب الجھاد .١
) (٢١مسند ابن حنبل .٣٦٥ / ٢

الصدقة والزكاة ١٥٣

ويز ّكيكم «) .(٢٢أو أيضا ً » :يتلو عليھم آياته ويز ّكيھم ويعلّمھم الكتاب والحكمة «).(٢٣
ويعFFادل الصFFالة واآليFFات التص ّ Fدق بالمFFال .والثالثFFة مع Fا ً يFFؤدّون فعFFل الزكFFاة .والصFFدقة
بالمال ھي أيضا ً تز ّكي وتطھّر وتفتح أبFواب الج ّنFة .جFاء فFي القFرآن » :خFذ مFن أمFوالھم صFدقة
تطھّFFرھم وتFFز ّكيھم بھFFFا «) .(٢٤وجFFاء أيضFFFا ً » :الFFذي يFFFؤتي مالFFه يتز ّكFFFى «) ...(٢٥وھكFFذا تFFFت ّم
المعادالت كلّھا .وتتعيّن األولويّات في اإلسالم.
وھناك أيضا ً معادالت ثانوية ،ولكن ال تقل أھميّFة عFن تلFك .وال بّ Fد مFن ذكرھFا إلعطFاء
صورة كاملة عن مقام الصدقة والزكاة في اإلسFالم .جFاء فFي القFرآن أنّ  6ال يقبFل توبFة مFن ال
يتصدّقون بأموالھم .قال » :ألم يعلموا أنّ  6ھو يقبل التوبFة عFن عبFاده ويأخFذ الصFدقات «).(٢٦
الصدقة والتوبة معادلة رابعة .وخامسة تقوم على معادلة بين النجوى والصدقة .قال الرسFول» :
إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة «) ،(٢٧وأيضا ً » :ال خير في كثير من نجواھم
إالّ من أمر بصدقة أو معروف «).(٢٨
ولكنّ شرطا ً على المتصدّقين بمالھم ،وھو أن ال يمنّ المتصFدّق بمFا يتصFدّق بFه ،وأن ال
يسيء إلى المتص َّدق عليه بالتكدير والتعيير ،ألنّ الم ّنة تھدم الصدقة .قال » :يا أيّھFا الFذين آمنFوا
ال تبطلوا صدقاتكم بالمنّ
ــــــــــــــــــ
) (٢٢سورة البقرة .١٥١ / ٢
) ،١٦٤ / ٣ (٢٣انظر.١٢٩ / ٢ ،٢ / ٦٢ :
) (٢٤سورة التوبة .١٠٣ / ٩
) (٢٥سورة الليل .١٨ / ٩٢
) (٢٦سورة التوبة .١٠٤ / ٩
) (٢٧سورة الحديد .١٢ / ٥٨
) (٢٨سورة النساء .١١٤ / ٤
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واألذى «) .(٢٩والمتصِّ Fدق علFFى الفقيFFر كأ ّنFFه يقFFرض  .6و 6يضFFاعف مFFا يقFFرض .قFFال » :إنّ
المصدّقين والمصدّقات وأقرضوا  6قرضا ً حسنا ً يضاعف لھم «) .(٣٠ھؤالء أجرھم عند ربّھFم،
ألنّ »  6يجزي المتصدّقين «) (٣١جزءاً كبيراً.
وفي الحديث النبويّ معادلة أخرى ،وھي بين الصدقة والصيام ،إلى جانب الصFالة ،وقFد
اعتبرھـا النبيّ » سھما ً « روحيا ً قاطعـا ً ،ما مورست بروح اإلسFالم واإليمFـان .قFـال » :وسFھام
اإلسالم الصوم والصالة والصدقة «) .(٣٢ھذا باإلضافة إلى كونھا تنجّ ي من الھالك والنار .قFال:
» من استطاع منكم أن ي ّتقي النار فليتصدّق «) .(٣٣والحسنة عند  6تساوي ألوفا ً ،إذا ما أعطيت
للفقير واليتيم بروح اإليمFان .قFـال » :و 6يضFاعف الحسFنة ألفFي حسFنة «) .(٣٤و » كّ Fل حسFنة
تضاعف عشراً إلى سبعمائة ضعف «) .(٣٥وكيفما كانت الحسنة ،وبأيّة قيمة كانت ،فھي عظيمة.
وھFFي الفعFFل الوحيFFد فFFي الFFدين ال يحسFFب بحسFFب كمّيتFFه .وقFFد جFFاء علFFى لسFFان النبFFي » :أفضFFل
الصFFدقة الصFFدقة «) .(٣٦أي ھFFي مقيFFاس ذاتھFـا ،أو ھFFي عطFـاء وأخFـذ ،يعنFFي » نعمFFة « .وآخFFر
دعوة الرسول يقول فيھا ألمّته » :صلّوا وتصدّقوا يا أمّة محمّد «).(٣٧
ــــــــــــــــــ
) (٢٩سورة البقرة .٢٦٤ / ٢
) (٣٠سورة المجادلة .١٨ / ٥٨
) (٣١سورة يوسف .٨٨ / ١٢
) (٣٢ابن حنبل .١٦٠ / ٦
) (٣٣ابن حنبل .٢٥٦ / ٤
) (٣٤ابن حنبل .٢٩٦ / ٢
) (٣٥ابن حنبل .٢٩٦ / ٢ ،٣٤٦ / ٤ ،٤٤٧ ،٤٤٣ ،٢٦٦ / ٢
) (٣٦البخاري ،النفقات  ،٢مسلم ،الزكاة  ،١٥أبو داود ،الزكاة  ،٣٩النسائي ،الزكاة  ٦و ،٥٣ابFن ماجFة ،مقدمFة
 ،٢٠باب األدب  ،٣ابن حنبل .٤١٦ / ٥ ،٤٣٤ ،٤٠٦ ،٣٧٠ / ٣ ،٢٧٨ ،٢٥٢ ،٢٤٥ / ٢
) (٣٧مسند ابن حنبل .١٦٤ / ٦

١٥٥

ثان َيا ً :ال َي َتامى ال َي َتامى...
ك يتيم Fا ً فFFآوى «)(٣٨؟ ومح ّمFFد يتFFذ ّكر ويFFدعو صFFح َبه
القFFرآن يFFذ ّكر مح ّمFFداً » :ألFFم يجFْ Fد َ
(
٣٩
)
ويذ ّكرھم » :ارحموا اليتFامى ..فFإ ّني كنFت فFي الصFغر يتيمFا ً «  6 .يFدعو محمّFداً بقولFه :أمّFا
اليتFFيم فFFال تقھFFر «) .(٤٠والFFدين القFيّم ھFFو الFFذي يFFدعو إلFFى انصFFاف اليتFFيم » :أرأيFFت الFFذي يكFّ Fذب
بالدين؟ فذلك الذي َي ْدعُّ اليتيم «) .(٤١والبيت الصالح التقي ھو ذاك الذي يض ّم يتامى يُحْ َسنُ إليھم:
ت ٌ
ت َ
بيت فيه يتي ٌم يُح َسنُ إليه .وشرُّ بي ٍ
» خيرُ بي ٍ
بيت فيه يتي ٌم يُساء إليFه «) .(٤٢والFذين يسFتحقون
ً
الج ّنFFة ھFFم أولئFFك الFFذين يعنFFون باليتFFامى » :فمFFن ضّ Fم يتيمFا مFFن بFFين أبFFوين مسFFلمين إلFFى طعامFFه
وشرابه حتى يغنيه  ،6وجبت له الج ّنة «).(٤٣
يخشى أن تكون » ھذه األمّة أكثر األمم مملوكين ويتFامى «) (٤٤علFى مFا جFاء فFي كتFب
ت النسFFا َء أرام َ Fل
األحاديFFث .ولك ّنھFFا بالفعFFل ھFFي كFFذلك .فFFالحروب قضFFت علFFى الرجFFال واسFFتبق ِ
واألوالدَ يتFFامى .والغFFزوات المسFFتمرّ ة الدائبFFة والظلFFم الحاصFFل فFFي المجتمFFع ،واألوبئFFة السFFارية،
والجھد المميت في تحصيل لقمة العيش ،قضت بأن يكون في أمّة اإلسالم يتامى ال حصر لھم...
ــــــــــــــــــ
) (٣٨سورة الضحى .٦ / ٩٣
) (٣٩السيرة الحلبية .٨٢ / ١
) (٤٠سورة الضحى .٩ / ٩٣
) (٤١سورة الماعون  ١ / ١٠٧ـ .٢
) (٤٢سنن ابن ماجة ،باب األدب .٣٥ ،٦
) (٤٣مسند ابن حنبل .٣٤٤ / ٤
) (٤٤ابن ماجه ،باب األدب  ،١٠مسند ابن حنبل .١٢ / ١

 ١٥٦اليتامى

ومن الطبيعي ،في عمليّة اإلصالح االجتماعي ،أن يكFون لھFؤالء اليتFامى اھتمFا ٌم خFاصٌّ
ُّ
من قِب َِل المصلح الذي يريد البدء بأي مشروع اصالحي .ھ ُّم ھؤالء المحFرومين
يسFتحث مشFاعرَ
ّ
كاألطفFال األبريFاء العFزل ،الFذين ظلمھFم
كل مصلح .واالھتما ُم بھم يقوّ ُم خطوات الFدعوة .فلFيس
ِ
ِ
ُّ
المصلح لإلقدام بدون تردّد.
المجتمع ،ما يحرّك نخو َة الناس واندفا َعھم .وليس كھؤالء ما يستحث
َ
لطفل َيفت ُح أبFواب السFماء.
«
الطفولة البريئة المحرومة َج َّن ُة  6على األرض » .كأس ماء بارد
ٍ
ُ
وألجل براءتھم ُين َع ُم علFى أھFل األرض .الطفُ Fل اليتFيم ذخيFرةٌ لمدينتFه.
ملكوت .6
لمثل األطفال
ِ
والحاني عليه يمتلك كنزاً ثميناً.
شاح نظر القFرآن عنھFا ،لFيس لھFا فيFه ذكFر) ،(٤٥وال األحاديFث النبويّFة
ھذه الطفولة التي
َ
)(٤٦
الكثيرة تفرد لھا كلمة ّ
حق  .ومسلمو اليوم ،كدروز ھFذا العصFر ،قرآنيّFون ،يوصFون بFـ» قتFل
)(٤٨
ّ
أطفال المشركين «) ،(٤٧ويعلنون على المأل » :علموا أوالدكم الحقFد «  ...غيFر ذلFك كFان »
مصلح قريش « ،بل عكس ذلك بالتمام .كل شيء ،عند محمّد ،كFان مFن أجFل طفFل يتFيم محFروم
بائس .فھو كان كذلك .بل أكثر من ذلك .كان يتيم األب واألم ،يفتقد لحنFان األخ واألخFت .عFاش
طفولة ّ
ً
معذبة .وكثيراً ما عرف بـ» يتيم عبد المطلب «.
والـذي نستخرجه من آداب القرآن المحمّدي ـ وھـو غير قرآن عثمان بن ع ّفان الذي ظلم
الطفولة ـ ھـو العناية الفائقة باليتامى حيث االھتمـام بھـم يفFوق كFل حّ Fد .واآليFات » المحمّديّFة «
كثيرة ،وتعاليمھا صريحة ،وأسلوبھا واضح ،ووقعھا عنيف ،ال تحتاج إلى تفسير أو تأويل .وھي
ّ
تتوزع على
ــــــــــــــــــ
) (٤٥يتكلّم القرآن عن أطفال يFرون عFورات النسFاء أو ال يFرون ) ،(٥٩ ،٣١ / ٢٤أو عFن طفولFة ھFي كمرحلFة
من مراحل النشوء اإلنساني ).(٦٧ / ٤٠ ،٥ / ٢٢
) (٤٦ج ّل ما تتكلّم األحاديث عن الصالة على األطفال الذين يموتون باكراً.
) (٤٧انظر مسند ابن حنبل .٢٩٤ / ١
ّ
) (٤٨في خطاب للوزير الدرزي وليد جنبالط في كفر متى بتاريخ .١٩٨٤ / ٩ / ٩

اليتامى ١٥٧

مختلFFف عھFFود التنزيFFل ،و َتFFذ ُكر » اليتFFيم « واليتFFامى فFFي كFFل مناسFFبة ،فFFي معFFرض الكFFالم علFFى
الفقراء والمساكين والمستضعفين ،كما في معرض الكالم على الج ّنة ومستح ّقيھا؛ في كالمه على
االرث والزواج والجھFاد ،كمFا فFي كالمFه علFى كFل قيمFة روحيّFة ...كFم وكFم حFضّ القFرآن علFى
القسFط مFع اليتFFامى ،ومعFاملتھم بالحسFFنى ،واالنفFاق علFFيھم ،واطعFامھم ،والحفFFاظ علFى أمFوالھم..
وبالغة اآليات خير دليل:
جـاء في سور َتي اإلسراء واألنعام قولـ ُه » :وال تقربFوا مFا َل اليتFيم االّ بFالتي ھFي أحسFن
«) .(٤٩ھاتان السورتان تتكلّمان على اليتيم ضFمن الوصFايا القرآنيّFة العشFر .وبFذلك يFولي القFرآن
العناية باليتامى طاب َعFا ً إلھيّFا وناموسFا ً قُدسFيا ً) .(٥٠وفFي سFورة الفجFر الم ّكيFة يعFرض القFرآن حFا َل
طعFام المسFكين «) (٥١ويتوعّFدھم بنFار ال
ُكرمون اليتيم .وال َيحضُّFون علFى
الكافرين الذين » ال ي ِ
ِ
َ
ّ
ّ
ً
المؤمن الذي يري ُد بلوغ الجنة والسعادة.
تطفأ .وفي سورة البلد المكية يُعطي صورة عن اإلنسان
ِ
ھذا اإلنسان عليه ،لكي يستحق الج ّنة ،أن يعم َل علFى » فِّ F
طعFام
ك رقبFة )أي تحريFر أسFير( ،أو إِ
ٍ
في يوم ذي َمسْ َغ َبة )أي جFوع( ،يتيمFا ً ذا مقربFة )أي قرابFة( ،أو مسFكينا ً ذا متربFة )الصFق لفقFره
بالتراب( «).(٥٢
وكذلك القرآن المدني ،فھو يكمّل صور َة االھتمام باليتامىْ .
ويFذ ُكرُ ھم ،تFارة مFع الوالFدين
وذوي القربى) ،(٥٣وطوراً مع المساكين والمستض َعفين الذين
ــــــــــــــــــ
).١٥٢ / ٦ ،٣٤ / ١٧ (٤٩
) (٥٠انظر ھذه اآليات التي تذ ّكر بوصايا موسى..
) (٥١سورة  ١٧ / ٨٩ـ .١٨
) (٥٢سورة البلد  ١٣ / ٩٠ـ .١٦
) (٥٣انظر ٨٣ / ٢ :و ١٧٧و..٧ / ٥٩ ،٤١ / ٨ ،٣٦ ،٨ / ٤ ،٢١٥

 ١٥٨اليتامى

يحتاجون إلى العطف والحنان والكفاية) .(٥٤ويشدّد على حفظ أموالھم ،ألنّ » الذين يأكلون أموا َل
اليتامى ظلما ً إ ّنما يأكلون في بطFونھم نFاراً «) .(٥٥وينصFح بقولFه » :وآتFوا اليتFامى أمFوالھم .وال
تتبFدّلوا الخبيFFث بالط ّيFFب «) .(٥٦ويطلFFب العFFد َل معھFFم واإلقامFFة بالقسFFط) (٥٧وقسFFم َة أرزاقھFFم بدقFFة
وعناية) ،(٥٨واشرا َكھم بالمغانم) .(٥٩ولھم ،في كل حFال ،مFع  6والرسFول والوالFدين ،شFركة فFي
خ ْمس.
ال ِ
******
وجدير بنا التو ّقف عند سورة النساء التي تعير اليتFامى اھتمامFا ً بالغFا ً ،والتFي فيھFا األمFر
بFFزواج نسFFاء أربFFع .وھFFو أمFFرٌ َف ِھ َمُ Fه المسFFلمون علFFى أ ّنFFه سFFما ٌح الھFFي » ألجFFل الشFFھوة «؛ فيمFFا
الحقيقية ھو » زواج ألجل الرحمة « .و » العد ُل بين النساء « ،الFذي يFتكلّم عليFه القFرآن ،ھFو،
في الواقع » عد ٌل فFي اليتFامى « .وأولFى بھFذه السFورة أن تكFون عFدّة سFور ،لتنFوّ ع مواضFيعھا،
واخFتالف أسFلوبھا .وأَولَFى بالقسFFم األوّ ل منھFا )آيFة  ٢ـ  (٣٨أن يُسFمّى » سFورة اليتFFامى « ،ال
سورة النساء ،كما ھو عليه التقليد ،على أنّ أقساما ً أخرى تعود إلى القسم األوّ ل).(٦٠
بعد مقدّمة مستقلّة )آية  (١تبتدئ السورة بالتوجّ ه إلى الناس في
ــــــــــــــــــ
) (٥٤المراجع السابقة باإلضافة .١٢٧ / ٤
).١٠ / ٤ (٥٥
).٢ / ٤ (٥٦
) ٣ / ٤ (٥٧و.١٢٧
).٨ / ٤ (٥٨
).٧ / ٥٩ ،٤١ / ٨ (٥٩
) (٦٠سورة النساء  :١ / ٤مقدمة .وھي آية مستقلّة من العھد الم ّكي ٢ .ـ  :٣٨زواج ألجFل اليتFامى ،وكFالم علFى
االرث وكيفية ھذا الزواج ٣٩ ،ـ  :١٢٦قضايا عامة متنوعFة المواضFيع ١٢٧ ،ـ  :١٢٨عFودة إلFى الFزواج ألجFل
اليتامى؛  ١٢٩ـ  :١٧٥عودة إلى قضايا عا ّمة؛  :١٧٦عودة إلى أحكام االرث..

اليتامى ١٥٩

معاملتھم اليتامى ..وفي معرض الكالم على القسط في اليتامى والعدل فيما بينھم ،تدخل اإلشFارة
إلى نكاح النساء مثنى وثالث ورباع )آيFة  ،(٣ثّ Fم قFـوله » :وإنْ خفFتم أالّ تعFدلوا فواحFدة « )آيFة
 .(٣ويفھم المسلمون :إن خفتم أالّ تعدلوا بين النساء األربع ،ألجل غيرة أو حسFد بيFنھنّ  ،فFزواج
من واحدة ال غير ،ھو األفضFل .أمّFا المعنFى الحقيقFي ،مFن خFالل اإلطFار العFام للFنصّ  ،فھFو :إن
خفتم أالّ تعدلوا مع يتامى نسا ٍء أربع فخذوا واحد ًة قد تستطيعون االھتما َم بيتاماھا والعFد َل معھFم،
Fون بھFFم ھكFFذا إلFFى أن يبلغFFوا سFFنَّ النكFFاح،
وتعطFFونھم مFFن أمFFوالكم بFFد َل أن ُتعطFFوا السFFفھاء ،و ُتع َنَ F
فتساعدو َنھم بما لھم عندكم من أموال ھي لھم شرعا ً ،بسبب زواج الرجل من أمّھم.
قFFد ال يبطFFل ھFFذا المفھFFوم نظريّFFة تعFFدّد الزوجFFات ،ولكFFن ال يكFFون تعFFدٌّ د إالّ إذا كانFFت
الزوجFات » نسFFاء « ،كمFFا فFFي اآليFFة ،أي نسFاء لھFFنّ أوال ٌد يتFFامى يجFFب إعFFال ُتھم .فھFFو إذن زواج
ألجل الرحمة ،ال زواج ألجل الشھوة ...وإذا أعدنا النظر في آيات تعFدّد الزوجFات فFي اإلسFالم،
ِ
ّ
على ضوء ھذا المفھوم ،نستطيع أن نفھم لماذا لم يتزوّ ج الرسFول إال مFن نسFاء ثيّبFات .وزواجFه
من عائشة ،وحدھا كانت بكراً ،فيه ألف ألف تعليل وتحليل).(٦١
وسوى عائشة ،ال نجد مبرّ راً لزواج النبيّ من نساء أرامل :ال الشھوة
ــــــــــــــــــ
) (٦١عائشة بنت أبي بكر الصديق ،تزوّ جھFا النبFي بعمFر الطفولFة )؟( ،وھFو يكبرھFا بخمFس وأربعFين سFنة )؟(،
تزوّ جھا بعد العجوز خديجFة )؟( ،أمّھFا نصFرانيّة ،وسFيرتھا مFع محمّFد ومFع سFائر نسFائه مشFبوھة ،قتلFت لFه ولFداً
وحيداً أنجبFه مFن ماريّFة القبطيّFة ،وقFع بينھFا وبFين نسFاء النبFي بغFضٌ وحسٌ Fد وضFغينة ،نقFل عثمFان مصFحفه عFن
مصحفھا ،ا ّتھمت في شFرفھا ،فبرأھFا النبFي ،بسFببھا قFال علFي » :المFرأة شFرّ كلّھFا « ،ووقFع بينFه وبينھFا معFارك
كادت تقضي على اإلسالم ...ھل زواج النبيّ منھا بعمر البراءة صحيح؟ ھل ھو انتقام من عاطفFة مكبوتFة بسFبب
زواجه من خديجة التي تحكمت به؟ أم أنه زواج سياسي؟ ألجل مصلحة سياسية ،أو ألجل االنتفاع بمال أبFي بكFر
الصديق أبيھا؟ زواج محمّد من عائشة سرّ من أسرار النبوّ ة ،وقد أتعبتFه فFي حياتھFا العاطفيFة ،وباحتكارھFا جميFع
لياليه على حساب أخريات...

 ١٦٠اليتامى

ً
َ
جامحة وقد َ
الثالث والخمسين سنة ،وال يمكن بعدما كFان يكتفFي بخديجFة ثمFاني
بلغ
كانت وظلّت
رجل شھوة .وبعض المسلمين اكتشفوا ذلFك رغFم قلّFتھم،
وعشرين سنة أن يتحوّ ل بعد موتھا إلى
ِ
َ
ب وفتFر َة القFوّ ِة
فقال مجيد الصيمرى » :ليس من المعقول بعFد
اجتيFاز النبFي )ص( مرحلFة الشFبا ِ
ِ
ُ
ُ
الج َمFال ،وتلّ Fح عليFه الشFھوة فيسFتجيبُ
ب إلى رجل شھوةٍ ،تغريه النساءُ ،ويفتنه َ
والفتوّ ة ..أن ينقل َ
الشباعھا ..ولم يكن الزوا ُج في نظر الرسول )ص( صل َة ذكFور ٍة وأنوثFة ..،فيكFون زواجُ Fه ممّFن
ً
ً
ً
جنسية عارمة «).(٦٢
ورغبة
استجابة لغريز ٍة مكبوت ٍة،
تزوّ جھنّ
واقتصار محمّد علFى خديجFة وحFدَ ھا ،وزواجُ Fه الفلتFان بعFد موتھFا ،قFد يكFون لسFبب مFن
ٌ
تلفيق من كتبة السيرة ،وتزويرٌ في التاريخ؛ وإمّا لفرطِ سيطر ِة خديجة عليFه ،وھFي
األسباب :إمّا
ً
ً
التي طلبت يدَ ه ،وأقنعته بالزواج منھا ،ث ّم لعبت دورا ھا ّما في رفع شأنه ،وفي غناه ،وفي إعالن
خمFس عشFرة
نبوّ ته ،مع ابن عمّھا القسّ ورقة؛ وإمّFا الجحFافٍ عFاطفيٍ لحقFه منھFا ،وھFي تكبFره
َ
بزواج ابنة ّ
ألجFل
ست سنين؛ وامّFا
بزواج كثير ،بل
سنة ،فعوّ ض عن اجحافه العاطفي المكبوت
ِ
ٍ
ِ
ُ
يرتبط بنسائه العديدات بمختلف العشائر والقبائل ،ويتقرّ ب منھا جميعھا بالمصاھرة
غاي ٍة سياسيّة
ٌ
كون له منعة في كل قبيلة...؛ وإمّا بسبب اھتمام ِه البالغ باليتFامى والمسFاكينَ ،ف َعَّ Fد َد
ليستطيع أن ي َ
َ
ً
ت النبFFيّ اختFFراعُ المسFFلمين
زوجاتِFFه ليُع Fدّدَ معFFه الغFFزاة والفFFاتحين..؛ وإ ّمFFا أخيFFرا ،تعFFد ُد زوجFFا ِ
ت ونسا َءھم المتحرّ رات ،فأوجدوا في القFرآن والسFيرة
ت
الروم الجميال ِ
الفاتحين الذين َعرفوا فتيا ِ
ِ
مبرِّ راً لھم ،فلصقوا بالنبيّ ما سمحوا به ألنفسھم!!!
أ ّمFFا المسFFلمون فيقفFFون عنFFد واحFFد مFFن سFFببين :األوّ ل يكمFFن فFFي قFFوّ ة النبFFي علFFى الشFFھوة
والنكاح ،فأوجدوا له حديثا ً يقول فيه » :حُ بّب إليّ من دنياكم
ــــــــــــــــــ
) (٦٢مجيد الصيمرى ،الFزواج فFي اإلسFالم ،وانحFراف المسFلمين عنFه ،الFدار اإلسFالمية ،بيFروت ،سFنة ،١٩٧٩
ص .٤٥

اليتامى ١٦١

ثFFالث :الطِ يFFبُ والنسFFا ُء وقFFرّ ُة عينFFي فFFي الصFFالة «) .(٦٣ولكFFنّ ھFFذا الحFFديث ينقصFFه مFFا جFFاء فFFي
للناس حبُّ الشھوات من النساء والبنين ..ذلك متاع الحياة الدنيا «).(٦٤
القرآن » :زيّن
ِ
والسبب الثاني ھو ا ّتصال النبي ،بواسطة المصاھرة ،بمعظم قبائل العFرب ،لكFي يكونFوا
له عونا ً ونصرة في دعوته .ولكنّ نسا َء النبيّ لم تكن غريبات عنه ،فھنّ من قبيلتFه ومFن قرابتFه.
ولئن َّ
شذت ماريّة القبطية فألنّ سببا ً ما وراء ذلك .االّ أنّ الباقيات من أقربائهَ :سFودة بنFت زمعFة
ھي امرأة أحFد أبنFاء أعمامFه الFذين تحمّلFوا األذى ألجلFه؛ وعائشFة ھFي بنFت صFديقه ورفيقFه منFذ
ّ
الخطاب خليفFة أبFي بكFر؛ وزينFب بنFت خزيمFة زوجFة عبيFدة بFن
الصغر؛ وحفصة بنت عمر بن
الحارث بن عبد المطلب أحد أبناء أعمامه الذي استشFھد ببFدر؛ وأم سFلمة زوجFة أحFد المجاھFدين
في بدر أيضا ً ،وقد رفضت أوّ الً الزواج بسبب أطفالھا ،ولكFنّ النبFيّ تك ّفلھFم فرضFيت؛ وأم حبيبFة
امرأة ابن عمّته عبد  6بن جحش الذي تنصّر في الحبشة ...الخ .فھل يعقFل أن يكFون إذن سFبب
سياسي؟
بقي أن يكون السبب » اليتامى « .زواج النبي الكثير ،إنْ ص ّح ذلك ،ھو ألجل اليتFامى،
وإنْ لم تكن الشھوة الجنسية غائبة ،إالّ أ ّنه يعتبرھا ضعفا ً طبيع ّيا ً في اإلنسان ،وال يجب أن ينساق
إليھا.
******
ولنعد بعد ھذه الجولة بين نساء النبي إلى تعاليمه في اليتامى ،فھFي كثيFرة فFي األحاديFث
النبو ّيFFة ،وشFFديدة اللھجFFة ،وموجبFFة فFFي ص Fيغتھا .وكثيFFراً مFFا تشFFمل ھFFذه األحاديFFث اليتFFامى مFFع
المساكين ،ألنّ كليھما في وضع سيّئ.
ــــــــــــــــــ
) (٦٣كنز العرفان للسيّودى .٢٢٢ / ١
) (٦٤سورة آل عمران .١٤ / ٣

 ١٦٢اليتامى

والمجاھد في سبيلھم كالمجاھد في سبيل  .6قال » :السFاعي علFى األرملFة والمسFكين كالمجاھFد
)(٦٥
ال يغلُ F
Fق با َبFFه دون ذوي الحاجFFة والخلّFFة
فFFي سFFبيل  . « 6وقFFال أيض Fا ً » :مFFا ِمFFن إمFFام أو َو ٍ
)(٦٦
والمسكنة إالّ
َ
أغلق  ُ6أبوابَ السماء دون خلّته وحاجته ومسكنته «  .وفي عقيFدة الرسFول أن
)(٦٧
حبّ المساكين أمر الھيّ فقال » :أمرني بحب المساكين والدنوّ منھم «  ،ولذلك » كان رسول
) 6ص( يعود المساكين ويسأل عنھم «).(٦٨
ھFـؤالء المسFFاكين ،فFFي رأي النبFFيّ  ،يتقFدّمون جميFَ Fع النFـاس فFFي دخولھFـم الج ّنFFة .قFFال» :
يدخل فقرا ُء المسلمين الج ّن َة قبل األنبياء ـ وفي رواية ـ قبل األغنيـاء «) .(٦٩وقFال أيضFا ً » :أوّ ل
لق  ِ6الفقرا ُء والمھاجرون «) .(٧٠وأيضا ً » :فإذا عامّة َمن يدخلُھا الفقراء
َم )ن(٧١يدخ ُل الج ّنة مِن َخ ِ
ّ
«  .ولFFه مثFFل ذلFFك أحاديFFث كثيFFرة ..ولFFم يكFFن علFFى الج ّنFFة إال أن تعتFFرض علFFى نوع ّيFFة الFFذين
يدخلونھا وھم كلّھم فقراء » .قالت الج ّنة :يا ربّ ! مالي ال يدخلني إِالّ فقراء الناس؟! «).(٧٢
لكنّ ھذا االعتراض لم يمنع النبيّ من أن يؤ ّكFد مFراراً وتكFراراً علFى أنّ أحسFن درجFات
الج ّنFFة ھFFي للمسFFاكين .قFFال » :أبشFFروا صFFعاليك المھFFاجرين بFFالفوز يFFوم القيامFFة علFFى األغنيFFاء
بخمسمائة سنة «) .(٧٣وفي رأيه » أنّ فقراء
ــــــــــــــــــ
) (٦٥بخFFارى ،نفقFFات  ،١أدب  ٢٥و ،٧٦مسFFلم ،زھFFد  ،٤١ترمFFذي ،بFFرّ  ،٤٤النسFFائي ،زكFFاة  ،٧٨ابFFن ماجFFة،
تجارات  ،١ابن حنبل .٣٦١ / ٢
) (٦٦الترمذي ،أحكام  ،٦ابن حنبل .٢٣١ / ٤
) (٦٧ابن حنبل .١٥٩ / ٥
ّ
الموطأ ،جنازة .١٥
) (٦٨النسائي ،جنائز،٤٣ ،
) (٦٩ابن حنبل .٢٢٤ / ٣
) (٧٠ابن حنبل  ،١٦٨ / ٤دارمي ،رقاق .١١٨
) (٧١ابن حنبل .٢٠٩ / ٥
) (٧٢بخارى تفسير سورة  ،١ / ٥٠ترمذي ،ج ّنة  ،٢٢مسلم ،ج ّنة ...٣٤
) (٧٣ترمذي ،زھد  ،٣٧داود ،علم  ،١٣حنبل ...٤٥١ ،٣٤٣ / ٢ ،٩٦ / ٣

اليتامى ١٦٣

المھاجرين يسبقون األغنيFـاء يFوم القيFـامة «) .(٧٤بFل إنّ » أھFـل الج ّنFة ھFم الضFعفاء المظلFومين
«) .(٧٥وتقول الج ّنة » :ال يدخلني إالّ ضFعفاء النFاس «) .(٧٦أمّFا النFار فملؤھFا األغنيFاء والنسFاء.
قالّ » :
واط ُ
لعت في النار فرأيت أكثر أھلھا األغنياء والنساء «)...(٧٧
ھذه األحاديث الوافرة ،صحّ ت نسبتھا إلى النبيّ  ،أو لم تصFحّ ،تفسّFر مFا جFاء فFي القFرآن
عن اليتامى ،والفقراء ،واألذلّة ،واليتامى ،واألسرى ...وھي في كFل صFفحة مFن صFفحاته ،وفFي
صميم كل تعاليمه اإللھية أو االجتماعيّة ،التعبّديFة أو االشFتراعيّة ...وھFذا مFا يFدلّ ،مFرّ ة أخFرى،
على أنّ نظرة محمّد » اإلبيونية « كانت في انطالقه دعوته ،وفFي مسFار جھFاده .وسFوف يكFون
لنا أيضا ً أدلّة أخرى ،فيحسن لدينا البرھان األكيد.
ــــــــــــــــــ
) (٧٤صحيح مسلم ،باب الزھد  ،٣٧ابن حنبل .١٦٩ / ٢
) (٧٥ابن حنبل .١٧٥ / ٤ ،٥٠٨ ،٣٦٩ ،٢١٤ / ٢
) (٧٦انظFFر :صFFحيح البخFFاري ،تفسFFير سFFورة  ،١ / ٥٠الترمFFذي ،بFFاب الج ّنFFة  ،٢٢أحمFFد بFFن حنبFFل ،٤٥٠ / ٢
 ،١٣ / ٣ ،٥٠٧صحيح مسلم ،باب الج ّنة  ،٣٤وابن حنبل أيضا ً ...٧٩ ،٧٨ / ٣
) (٧٧مسند أحمد بن حنبل .١٧٣ / ٢

١٦٤

الج َّنة َ
المحسِ نين
جزاء
ْ
ثال َثا ًَ :
جاءت الج ّنة في مواضFيع الFدعوة المحمّديFة األولFى ،وقبFل أن يFدخل النبFيّ فFي تفصFيلھا
ووصفھا تكلّم على مستح ّقيھا والداخلين إليھا ،فإذا ھم المحسنون ،والذين يعملون الصFدقات .فFـ»
َمن يعم ْل الصالحات ،وھو مؤمن ،فال يخFاف ظلمFا ً وال ھضFما ً «) ،(٧٨و » الFذين آمنFوا وعملFوا
)(٧٩
Fارعون فFFي الخيFFرات أولئFFك مFFن الصFFالحين
الصF
F(٨٠الحات أولئFFك خيFFر البر ّيFFة «  ،والFFذين » يُسِ F
«) .
ال إيمFFان إذن بFFدون العمFFل الصFFالح .كFFال اإليمFFان والعمFFل الصFFالح شFFرط أساسFFي للفFFوز
بالج ّنFFة .وال عمFFل صFFالح إن لFFم يكFFن أوّ الً وآخFFراً مFFن أجFFل المسFFاكين والمحFFرومين واليتFFامى.
والمحسنون في الدنيا ھم في اآلخرة فFائزون » :وآتينFاه فFي الFدنيا حسFنة ،وإ ّنFه فFي اآلخFرة لمFن
الصالحين «) .(٨١والمتصدّقون بمFالھم ھFم الصFالحون ،فيمFا المنFافقون فFي اآلخFرة يلتمسFون مFن
ربّھم أن ّ
يؤخر أجلھم ليتصدّقوا فيكونوا من الصالحين » :لوال أخرّ تني إلFى أجFل قريFب فأصFدّق
)(٨٢
وأكن من الصالحين « .
فالعمFFل الصFFالح يرفFFع صFFاحبَه .والFFذي يعمFFل السFFيّئات لFFه فFFي الFFدنيا واآلخFFرة عFFذابٌ
شديد) .(٨٣و » الFذين آمنFوا وعملFوا الصFالحات لھFم مغفFرة ورزق كFريم «) ،(٨٤ويملّكھFم  6فFي
ّ
ويكثر لھم ذرّ يتھم) ،(٨٦ويك ّفر عنھم سيّئاتھم) ،(٨٧ولھم من عند  6مغفرة) ،(٨٨وأجFر
األرض)،(٨٥
كبير) ،(٨٩أو
ــــــــــــــــــ
).١١٢ / ٢٠ (٧٨
).٧ / ٩٨ (٧٩
).١١٤ / ٣ (٨٠
).١٢٢ / ١٦ (٨١

).١٠ / ٦٣ (٨٢
).١٠ / ٣٥ (٨٣
).٥٠ / ٢٢ (٨٤
).٥٥ / ٢٤ (٨٥

).١٥ / ٤٦ (٨٦
).٧ / ٢٩ (٨٧
).٩ / ٥ ،١١ / ١١ ،٧ / ٣٥ (٨٨
).٩ / ٥ ،٩ / ١٧ ،٧ / ٣٥ (٨٩

الج ّنة جزاء المحسنين ١٦٥

أجر غير منون) .(٩٠و 6ال يضيع له أجراً) ،(٩١بل يجزيه عدالً) ،(٩٣ويوفيه أجره) ...(٩٣ھؤالء »
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لھم ،وحسن مآب «).(٩٤
ّ
والملذات علFى أنواعھFا،
أمّا كيف تكون الج ّنة الستقبال المحسنين فحدّث عن المشتھيات
)(٩٧
ْن ،عُرْ بٌ ُترْ بٌ كواعِ ب) ،(٩٥إلى مآكل دائمة ال تنتھي) ،(٩٦وظالل وارفة  ،وأنھار
من حُ ور
ِ (٩٨عي ٍ
ً)(١٠٠
)(٩٩
ً
عذبFFFة)  ،وغFFFرف ومنFFFازل  ،وأرائFFFك ال يFFFرون فيھFFFا شمسFFFا وال زمھريFFFرا  ،وقصFFFور
عاليFFة) ،(١٠١ونمFFارق مصFFفوفة ،وزرابFFيّ مبثوثFFة) ،(١٠٢وفFFرش مرفوعFFة) ،(١٠٣وأسFFرّ ة مصFFفوفة
وموضونة) ...(١٠٤والذين يستح ّقون كل ھذه الج ّنة ھم الذين عملوا في دنياھم احسانا ً وبراً .فلننقل
بعض ما جاء في القرآن:
قال » :الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الج ّنة «) ،(١٠٥وقال » :ومن يعمل
من الصFالحات مFن ذكFر أو أنثFى وھFو مFؤمن فأولئFك يFدخلون الج ّنFة «) .(١٠٦وقFال » :إنّ الFذين
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربّھم أولئك أصحاب الج ّنFة «) .(١٠٧وقFال » :والFذين آمنFوا
وعملوا الصالحات لنبوئ ّنھم من الج ّنة غرفا ً) ...(١٠٨ويضاف إلى ملذات الج ّنة أنھار تجري د ّفاقة،
يذكرھا القرآن ،ويذ ّكر بھا في كل مناسبة .يقول » :وب ّشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنّ لھم
ج ّنات تجري من تحتھا األنھار.(١٠٩)« ..
ــــــــــــــــــ
).٦ / ٩٥ ،٢٥ / ٨٤ ،٨ / ٤١ (٩٠
).٣٥ / ١٣ (٩٧
) (٩٨حاشية .١٠٩
).٢٧٧ / ٢ ،٣٠ ،٢ / ١٨ (٩١
).٥٨ / ٢٩ (٩٩
).٤ / ١٠ (٩٢
).١٣ / ٧٦ (١٠٠
).٥٧ / ٣ ،١٧٣ / ٤ (٩٣
).١٠ / ٢٥ (١٠١
).٢٩ / ١٣ (٩٤
) (٩٥أى :جميالت .متع ّففات ،فتيات بعمFر  ،٣٣مكعّبFة ).١٦ / ٨٨ (١٠٢
).٣٤ / ٥٦ (١٠٣
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 ٦٩ ..،١٠٧مرة..

 ١٦٦الج ّنة جزاء المحسنين

وربّما يكون من ّ
حظ الصالحين ،الذين يعملون الصدقات والحسنات ،خروجھم من النار،
إذا ما كان نصيبھم العذاب لھفوة صنعوھا في حياتھم الدنيا .فأعمال البرّ واالحسان التي عملوھFا
في دنيFاھم قFد تشFفع بھFم عنFد  6وتغيّFر حكFم  6فFيھم .تقFول اآليFة » :يخFرج ) (6الFذين آمنFوا
وعملFوا الصFFالحات مFن الظلمFFات إلFى النFFور «) ،(١١٠ألنّ  6ال يضFيّع أجFFر إنسFان محسFFن).(١١١
والقاعدة في اإلسالم ھي » :من كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عمالً صالحا ً «).(١١٢
وإذا كان عدل  6أن يجازي ك َل إنسان بحسFب أعمالFه فFإنّ  ،6فFي مFا يخFصّ الحسFنة،
يجزي المحسنين أضعافا ً مضاعفة .ومراراً يذ ّكر القرآن بھذا التصFرّ ف اإللھFي الFرحيم .قFـال» :
إن تك حسنة يضاعفھا «) ،(١١٣بل » مFن جFاء بالحسFنة فلFه عشFر مثلھFا «) .(١١٤وقFال » :للFذين
أحسنوا في ھذه الـدنيا حسنة ،ولـدار اآلخرة خير «) .(١١٥و » مFن جFاء بالحسFنة فلFه خيFر منھFـا
«) .(١١٦و » من يقترف حسFنة نFـزد لFـه فيھFـا حسFنا ً «) ...(١١٧ألنّ  » 6مFع المحسFنين «).(١١٨
وما يفعل اإلنسان من خير يعلمه .(١١٩)6
ويحFدّد القFFرآن أنFFواع أعمFFال البFFرّ  ،فFFإذا ھFFي :اطعFFام المسFFاكين ،وتحريFFر األسFFرى)،(١٢٠
واإلحسان إلى ذوي القربى واليتامى) ،(١٢١وأبناء السبيل ،والسائلين » ..ويسألونك مFاذا ينفقFون؟
قـل :ما أنفقتم من خير فللوالـدين ،واألقربين ،واليتFـامى ،والمسFاكين ،وابFن السFبيل «) ،(١٢٢و »
بالجنب )رفيق الطريق( ،وما ملكFت أَيمFانكم )مFن الرقيFق(
الجار الجُ نب )أي البعيد( ،والصاحب َ
«) .(١٢٣ھذه اآلية كانت ،في تاريخ المسلمين ،القاعدة في توزيع المغانم.
ــــــــــــــــــ
).١١ / ٦٥ (١١٠
).١٧٠ / ٧ (١١١
).١١٠ / ١٨ (١١٢
)...٤٠ / ٤ (١١٣
).١٦٠ / ٦ (١١٤

).٣٠ / ١٦ (١١٥
).٨٤ / ٢٨ ،٨٩ / ٢٧ (١١٦
).٢٣ / ٤٢ (١١٧
) ٣٣ (١١٨مرّ ة في القرآن.

) ١٩٧ / ٢ (١١٩و...٢١٥
).١٧٧ / ٢ (١٢٠
).٨٣ / ٢ (١٢١
).٢١٥ / ٢ (١٢٢
).٣٦ / ٤ (١٢٣

١٦٧

رابعا ً :السور الم َّك َّية األولى
َ
لسFFنا نعلFFم إذا كFFان مح ّمFFد يعFFي دوره النبFFويّ بالقFFدر الFFذي كFFان يعFFي دوره االجتمFFاعي
الخطير .ولكننا نعلم ،علم اليقين ،بأنّ محمّداً لم يكن ،قبFل األربعFين مFن عمFره نبيّFا ً ،مFع أنّ أھFل
السير علموا ذلك ،وجعلوه نب ّيا ً منذ بدء الخليقة .ونعلم أيضا ً ،بالتأكيد ،أن القرآن الم ّكFي لFم يطلFق
على محمّد ولو لمرّ ة واحدة ،لقب أو اسم نبيّ  .ونعلFم أخيFراً أنّ  ،6إذا مFا أراد أمFراً ،يسFتطيعه،
انطالقا من ظروف المجتمFع ،ودون تكليFف نفسFه بإرسFال الرسFل واألنبيFاء ..فمعطيFات التFاريخ
أولى من معطيات الغيب لنفھم أعمال ..6
أربعين سنة ،قبل الدعوة ،عاشھا محمّد ،ينظر ويشاھد ،يسمع ويتسمّع ،يشعر ويتحسّس،
ينفعل ويتفاعل .عاشھا محروما ً من كل شيء .ولم يكن أحد يشبھه بشدّة حرمانه .ھذا أمر أسھبنا
في الكالم عليه .وينقصنا ،اآلن ،أن نتعرّ ف علFى أولFى تعFاليم محمّFد ،لنFرى إذا كانFت وحيFا ً مFن
ّ
وتFأثر بFه وانفعFل بمفاسFده ..وإذا تتبّعنFا
السماء ،أو ھي مFن وحFي مجتمFع فاسFد عFاش النبFيّ فيFه
السور القرآنيّة بحسب نزولھا الزمني ،ال ب ّد من أن تنكشف لنا بعض أسرار المھمّة المحمّدية.
ّ
التدخل اإللھي عند الذين يؤمنون به ،إذا ما قلنا إنّ للوحي السماوي
ونرجو أالّ تق ّل قيمة
مصدراً بشFر ّيا ً ،ودوافFع اجتماعيّFة ،وعوامFل تاريخيّFة ،وظروفFا ً إنسFانيّة ،وأوضFاعا ً شخصFيّة...
دفعت بمحمّد إلى مباشرة دعوته اإلصالحية .وربمFا يكFون الFوحي الحقFا ً لھFذه الFدوافع ،ال سFابقا ً
عليھا .وقد شاء ،محمّد ليعطي رسالته بعدا سماو ّيا ً ،ودعوة إلھيFة ،لينفFذ بھFا إلFى قلFوب سFامعيه،
ويوسّع دائرتھا حتى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة.

 ١٦٨السور األولى

على ھذا نستعرض السور القرآنية بحسب نزولھا التاريخي ،معتمدين على ما ا ّتفق عليه
المسلمون والمستشرقون في أبحاثھم عن » أسباب النزول « وعن » تاريخ القرآن « ..فنرى ما
ھي أولى مواضيع الدعوة المحمّدية ،وبالتالي نرى مدة وعي محمّد لدوره النبويّ .
فسورة العلق )رقFم  ٩٦فFي مصFحف عثمFان( وھFي السFورة األولFى فFي تFاريخ النFزول.
نزلFت فFFي أبFFي جھFFل ،صFFاحب المFFال الكثيFFر ،بشFFھادة ابFFن المنFFذر عFFن أبFFي ھريFFرة وابFFن جريFFر
والترمذي عن ابن عبّاس .موضوعھا :إن الرسول أوعد أبا جھل ،وندّد به ،ووصFف حالFه ،بFأن
» طغى « )آية  (٦عليه ماله ،وكثر » غناه « )آية  ،(٧ونسي ،لكثرة ماله وأرزاقه ،أنّ إلى 6
» الرجعى « )آية  (٨وحسن » المآب « .فراح أبو جھل » ينھي « النبيّ عFن صFالته ودعوتFه
) ٩ـ  ،(١٠ويھزأ بFه ...فFي ھFذه السFورة يطعFن محمّFد بFالغنى واألغنيFاء مFن خFالل طعنFه بFأبي
جھل ،ويندّد بالذي ي ّتكل على مال وثروته .ھذا قد ض ّل السبيل ،ومنع الھدى عن الناس ،وال يھت ّم
بيوم الدين حيث الحساب العسير والنار الموقدة التي » سيجرّ إليھا بناصيته « )آية .(١٥
وسورة المدّثر )رقم  (٧٤وھي الثانية في التاريخ ،نزلت في الوليد بFن المغيFرة صFاحب
» المال الممدود « )آيFة  ،(١٢والطFامع منFه بالمزيFد )آيFة  .(١٥وقFد عانFد الرسFول فFي رسFالته
) ،(٢٣وا ّتھمFFه بالسFFحر ،وبأ ّنFFه يسFFعى ألغFFراض شخصFFيّة ،فتو ّعFFده النبFFيّ بالعFFذاب واالرھFFاق
ّ
المعFذبون فFي النFار ،أمثFال الوليFد ،عFن الFذي أوصFلھم إلFى
صعوداً ونFزوالً ) .(١٧وقFد يتسFاءل
ك ُنطعُ Fم المسFكين .وك ّنFا نخFوضُ
ك من المصلّين .ولم َنُ F
الجحيم .فيجيبون أنفسھم بأنفسھم » :لم َن ُ
ّ
ّ
مع الخائضين )في الباطل وجمع الثروة( .وكنا نكذبُ بيوم الدين « ) ٣٩ـ  .(٤٠ھؤالء ال تنفعھم
شفاعة األنبياء ) ،(٤٨ال يؤمنون بالكتب المنزلة ) ،(٥٢ألنّ القرآن الذي يقرأه محمّد عليھم ليس
ھو إالّ » تذكرة « ) ٥٤ـ

السور األولى ١٦٩

 (٥٦لإلنجيل الذي يورد منه ھذه المعاني .وھو » اإلنجيFل العبرانFي « الFذي يحFذو حFذو انجيFل
متى  ٣٥ / ٢٥ـ .٤٦
ّ
العFزى ،المل ّقFب
وسورة اللھب )رقم  (١١١الثالثة في النزول ،نزلت في ع ّم النبFيّ  ،عبFد
ُ
ت
نFار ذا ِ
بأبي لھب .ھذا كان لمحمد عدوّ اً لدوداً ،لغناه وكثرة مالFه وأرزاقFه .لقFد أھلكFه مالFه فFي ٍ
لھب ،بسبب بخله وعFدم اھتمامFه باليتFامى والمسFاكين ،أمثFال ابFن أخيFه ،وأھلFك معFه امرأ َتFه ،أم
بحب ٍْل مFن َم َسFد ،أي مFن ليFف
جميل ،أخت أبي سفيان ،وستبقى معه في النار ،مشدودة في عنقھا َ
متين .كالھما ّ
يتعذب بماله ،وبحبسِ ه الطعا َم عن الجائعين ) ١ـ  .(٥في قصّة أبي لھب إشارةٌ إلى
قصّة غنيّ اإلنجيل )لوقا  ١٩ / ١ـ  (٣١الذي منع عن الفقير طعامه.
سورة قريش )رقم  (١٠٦الرابعة في الزمن .نزلت في قبيلة قFريش ،قبيلFة النبFيّ  ،الغنيّFة
بالمال والثروة والتجارة الواسعة ،صيفا ً وشتا ًء ،فيما بين اليمن وبالد الشام .وقد جمعت األمFوال
الطائلة واألرباح الباھظة .يذ ّكر النبيّ أھل قبيلته بأ ّنھم سدنة الكعبة ،وعليھم أن يعبدوا ربّھا .فھو
الذي » أطعمھم من جوع « ،وأغناھم بعد فقر ،وأمّنھم من خFوف )آيFة  ١ـ  ،(٤ورزقھFم مFن »
واد غير ذي زرع « .لقFد و ّفFر  6لھFم األمFوال بسFبب قدسFيّة البيFت ،وسFقايتھم حجّ اجFه ،وأمFان
األشھر الحرم؛ فيما غيرھم ُي َت َخ َّطفُ من أرضه .ومFع ھFذا ،فھFم ،علFى كثFرة رزقھFم ،ال يھتمّFون
بمسكين أو خليع جFائع .وبFدل أن تكFون الكعبFة بيFت عبFادة وصFالة ،أصFبحت معھFم بيFت تجFارة
ومال )انظر متى .(١٣ / ٢١
سورة الكوثر )رقم  (١٠٨السادسة في التاريخ ،نزلت في أميّة بن خلف الذي جمFع مFاالً
كثيراً )آية  ،(٢وحسب أنّ ماله سيخلده )آية  .(٣لقد ضّ Fل السFبيل ،وسFيطرحه  6فFي النFار )آيFة
َFزه وي َْلم ُ
 ،(٤وينبذه نبذاً أبديا ً ) ٥ـ  .(٩كان أميّة يھزأ بالنبيّ و َي ْھم ُ
َFزه )آيFة  ،(١أي يعيبFه ويعيّFره
لفقره وكثرة عياله،

 ١٧٠السور األولى

باع الفقراء له دون األغنياء ...تتو ّقف ھذه السورة على من ي ّتكل على ماله وكثرة بنيه ،ويھزأ
وا ّت ِ
بالفقراء والمساكين .ھذا نصيبه النار والھالك األبديين .وفيھا أيضا ً دعوة إلى الزھد في معFرض
ذ ّم المFال )انظFFر مقابلتھFا فFFي انجيFل لوقFFا :ويFل لكFFم أيّھFا األغنيFFاء ،وفFي إنجيFFل م ّتFى ،فصFFل ٢٧
بكامله(.
سورة الماعون )رقم  (١٠٧السابعة في تاريخ الوحي .نزلت في العFاص بFن وائFل الFذي
كان يدفع اليتي َم بعنف )آية  ،(٢ويمنع الطعام عن المسكين )آيFة  ،(٣ويبطFل عFنھم المFـاعون» ،
أي ما يعوزھم من ابرة وفأس وقدر وقصFعة « )تفسFير الجاللFين علFى آيFة  .(٧ھFذا وأمثالFه لھFم
نار جھنم .وفي السورة أيضا ً ذكر على أنّ اطعام المساكين يعادل الصالة إلFى  .6فمFن ال يطعFم
المسكين كأ ّنه ال يصلّي ،أو كأ ّنه يصلّي وھو سا ٍه عن صالته ،أو كأ ّنه يخادع الناس )آية  ٤ـ .(٦
إ ّنھFFا سFFورة » الكFFذب العملFFي فFFي الFFدين «) ،(١٢٤أو سFFورة الFFذين يمنعFFون الحاج َ Fة عFFن أھلھFFا،
ويوقفون المساعدة عن المحتاجين إليھا.
سFFورة التكFFاثر )رقFFم  (١٠٢الثامنFFة » :عFFن أبFFي حFFاتم عFFن ابFFن بريFFدة قFFال :نزلFFت فFFي
قبيلتين ...تفاخروا بكثرة األموال واألوالد والرجال حتى الذين ماتوا منھم ودفنوا .وعدّوا الموتى
تكاثرا ،وأحصFوھم لزيFادة أعFدادھم والتفFاخر بھFم « .والسFورة بمجملھFا » حملFة علFى تفFاخرھم
بنعيم الدنيا دون اآلخرة «) .(١٢٥وھي في ّ
حق الذين ينشغلون عن طاعة  6ومحبّته بكثرة المFال
والرجال والمفاخرة بعدد األوالد.
سورة الفيل )رقFم  (١٠٥التاسFعة :نزلFت فFي أبرھFة ،قائFد الجيFوش الحبشFيّة إلFى الFيمن،
ومنھا إلى م ّكة ،يريد صرف الحجّ اج عن كعبتھا إلى كنيسة بناھا في صنعاء ،وذلك قصد منافسة
م ّكة في تجارتھا وأموالھا وأرباحھا التي
ــــــــــــــــــ
) (١٢٤الحداد ،القرآن والكتاب  ٣٨٥ / ٢حاشية .١
) (١٢٥المرجع نفسه.٣٨٤ / ٢ ،
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تجنيھا من موقعھا ومقام الكعبة فيھا ...في ھذه السورة عبرة ألھل قFريش الFذين يحوّ لFون الكعبFة
إلى سوق تجFارة ،كمFا قصFد أبرھFة ،وسيضFربھم  6كمFا ضFرب أبرھFة وجماعتFه .وفيھFا أيضFا ً
إشارة إلى غنى م ّكة ودورھا التجاري..
سورة الليل )رقم  (٩٢العاشرة .قيل نزلت في أبي بكFر الصFديق الFذي أعتFق » بFالَالً «
عن االضطھاد .فأبو بكر ھو » األتقى « .،ومضطِ ھ ُد َبالل ھو » األشقى « .وفي السورة أيضا ً
دعوة إلى االحسان :فمFن يعطFي مFن مالFه احسFانا ً يعطFه  6أكثFر ممّFا يعطFي .ومFن يبخFل بمالFه
ستكون مجازاته النار .إنّ المال ال يغني أحداً )آية  ،(١١بل الھدى وا ّتباع الصراط المستقيم ھمFا
غنFFى اإلنسFFان )آيFFة  .(١٢والFFذي يسFFخو بمالFFه يتز ّكFFى بسFFخائه )آيFFة  .(١٨ومFFن يعطFFي م ّمFFا لFFه
فسيرضيه  6بالج ّنة )آية  (٢١من أجل سخاء ك ّفه واحسان قلبه.
سورة ال َبلَد )رقم  (٩٠الحادية عشر :نزلت في أبي األشّ Fد بFن كلFدة الFذي ظFنّ أ ّنFه ،لشFدّة
بطشه ،ال يقدر عليه أحد ،وال يوازيه أحد بجمع المال واسرافه ايّاه على عداوة محمّد .إِالّ أنّ 6
يرى ذلك ،ويجازيه على عمله السيّئ .وسوء أبي األش ّد في أ ّنFه لFم يحFرّ ر أسFيراً )آيFة  ،(١٣ولFم
يطعFFم جائع Fا ً ) ،(١٤ولFFم يقFFرّ ب إليFFه يتيمFFا ً) ،(١٥ولFFم يFFرحم مسFFكينا ً ) .(١٦فسFFوف ال يسFFتطيع
االفالت من نار جھ ّنم .في ھذه السورة » دعوة إلى الزھد ..إلى العدالة االجتماعيّة ..واالصFالح
االجتماعي.(١٢٦)« ..
سورة االنشراح )رقFم  (٩٤الثانيFة عشFر .قFال السFيوطي » :نزلFت لمّFا عيّFر المشFركون
ّ
وحط عنه ثقFل الفقFر
جماع َة محمّد بالفقر « .من معانيھا إنّ  6فرّ ج عن ضيق محمّد وجماعته،
ً
والعسر ،وشرح له صدره بزواجه مFن خديجFة » سFيّدة نسFاء قFريش وأعظمھFنّ شFرفا وأكثFرھنّ
ماالً «) (١٢٧ـ ال بالنبوّ ة ،أو أعجوبة ّ
شق الصدر،
ــــــــــــــــــ
) (١٢٦الحداد ،القرآن والكتاب ٣٩٤ / ٢ ،حاشية .٧
) (١٢٧سيرة ابن ھشام  ،١٩٩ / ١الحلبية .١٤٧ / ١
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كما يقول المسلمون ـ )آية  ١ـ  .(٢ھذا الفقر الذي أثقل كاھل محمّد ) ،(٣أصبح ،بعد زواجه من
خديجFة ،غنFى ،والعسFر أصFبح يسFراً ) ٤ـ  .(٦وبمقFدور محمّFد ،بعFد ھFذا االنشFراح )آيFة  (١أن
يتفرّ غ إلى مھمّته االصالحية ) ٧ـ  .(٨ھذه السورة تصوّ ر وضع محمFد بعFد غنFاه ،وتFدعوه إلFى
اإلصالح االجتماعي ،والتفرّ غ إلى الصالة والدعوة إلى .6
سورة الضحى )رقم  (٩٣الثالثة عشر .يقال إ ّنھا نزلت علFى محمّFد بعFد انحبFاس الFوحي
عنه مدّة تتراوح بين سنتين وثالث سنينّ .
يعزي  6فيھا قلب رسوله بأ ّنه لم يتركه ولم ينسه ولFم
يبغضه )آية  .(٣بل على محمّد أن يصبر :قد تكون النھاية خيراً من البداية ) ،(٤وسوف يعطيFه
 6أحسن ممّا أعطاه حتى اآلن ) .(٥وانقطاع الوحي كان بسبب موت القس ورقة الذي قال عنه
صحيح البخاري » :ولم َين َشبْ َو َر َقة أن تو ّفي و َف َتر الوحي «) .(١٢٨وأيضFا ً بسFبب مFوت خديجFة
التي » كانت له وزير صدق يشكو إليھا « ھمومه) ،(١٢٩وموت عمّه أبي طالب الFذي كFان لFه »
عضداً وحرزاً في أمره ،ومنعة ونصراً على قومه «) .(١٣٠ولكي يتأ ّكد محمّFد بFأنّ  6ال يتركFه،
فليتذ ّكر نعمة  6عليه في يتمه وفقره )آيFة  ٦ـ  ،(٨وكيFف أغنFاه  6وھFداه .وإذا كFان ھFذا الFذي
صنعه  6مع محمّد ،رغم يتمه وفقره ،فعلى محمّد أن يصنع الشيء نفسه مع اليتامى والمساكين
والسائلين منه عونا ً ورحمة )آية  ٩ـ .(١١
سورة َعبس )رقم  (٨٠الرابعة عشFر .فيھFا » عتFاب للنبFيّ الFذي عFبس فFي وجFه أعمFى
وتولّى عنه ،وتصدّى لمن استغنى من صناديد قريش «) .(١٣١ومعناھا أنّ الذي كثر مالFه وزادت
عليه ثروته ،أن يتبرّ ر بصنع الصدقة ،ويفعل الحسنات
ــــــــــــــــــ
) (١٢٨صحيح البخاري بشرح الكرماني.٣٨ / ١ ،
) (١٢٩سيرة ابن ھشام  ،٤٥ / ٢انظر .٢٢٤ / ١
) (١٣٠المرجع نفسه ٤٥ / ٢ ،ـ .٤٦
) (١٣١الحداد ،القرآن والكتاب .٣٨٨ / ٢
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مع أصحاب الفاقة ،فتغفر له ذنوبه )آية  ٥ـ  ..(٧وإنْ لم يفعل فعلى محمّد أن يتصدّى له ،وأن ال
يقبله في جملة أصحابه .وما ھFذه التعFاليم سFوى » تFذكرة « )آيFة  (١١لمFا فFي الصFحف األولFى
)آية  (١٣حيث ال ينفع المال للفوز بالج ّنة كما جاء فFي متFى  .٣ / ٥وعنFدما تكFون الصFيحة فFي
اليوم األخير ،ال شيء يفيد اإلنسان ،ال مال ،ال أخ ،ال أب ،ال أم ،ال صاحبة وال بنون )آية  ٣٣ـ
 (٣٧قابل مع متى .٢١ / ١٠
سFFورة القلFFم )رقFFم  (٦٨الثامنFFة عشFFر .نزلFFت فFFي الوليFFد بFFن المغيFFرة صFFاحب األمFFوال
Fاره مسFاكين )آيFFة  ١٧ـ  .(٣٣ومفادھFFا أن
الطائلFFة .وفيھFFا ق ّ
صFFة أصFFحاب بسFFتان َح َرمFFوا مFFن ثمِ F
أصحاب البستان جFاؤوا إلFى البسFتان وقطفFوا ثمFاره فFي الصFباح البFاكر حتFى ال يشFعر بمجيFئھم
المساكين ،وكي ال يفيدوھم بثمرة من ثمFاره .فكFان أن بالھFم  6وأحFرقَ بسFتانھم ،فحFرمھم منFه
كمFFا َحرمFFوا ھFFم الفقFFرا َء مFFن ثمFFاره .ثFFم جFFاء واحFFد مFFن أصFFحاب البسFFتان ينصFFح رفا َقFFه بالتوبFFة،
ويدعوھم للرجوع إلى  ،6فراحوا يلومون بعضُھم بعضا ً علFى مFا صFنعوا بFالفقراء ،وتFابوا إلFى
 6لير ّد لھم بستانھم .فكان لھم ذلك بعد توبتھم ،وبعد أن قرّ روا إغاثFة كFل مسFكين محFروم .إ ّنھFا
سورة » م ّناع الخير « عن أھله )آيFة  .(١١وھFي تقابFل مFع مFا ورد فFي متFى عFن العملFة الFذين
أُرسلوا إلى ال َكرْ ِم وعن أجرتِھم )متى  ١ / ٢٠ـ  ،(١٦ومع َم َث ِل الكرّ امين القتلة في اإلنجيل نفسِ ه
)متى  ٣٣ / ٢١ـ .(٤٥
سورة األعلى )رقم  (٨٧التاسعة عشFر .فيھFا إشFارة إلFى ذكFر  6الFذي يعتنFي بFالجميع.
ض َل ھؤالء
فھو » الذي اخرج المرعى « )آية  (٤وو ّفر الغنى )آية  (٨للذين يؤمنون .ولكن إن ف ّ
المؤمنون اآلخر َة علFى الFدنيا )آيFة  ١٦ـ  (١٧كمFا ورد فFي التFوراة )آيFة  ١٨ـ  ،(١٩فيتطھّFرون
ويتز ّكون ممّا بين أيديھم )آية  .(١٤إ ّنھا سورة الصالة واإليمان والعمل الصالح.
******

 ١٧٤السور األولى

وھكذا تتوالى السور المكيّة األولى ،في ما بين سFنة  ٦١٠و ،٦١٥فFي موضFوعھا العFام
الذي تعبّر عنه ھذه اآلية المردّدة والمكرّ رة على لسان محمّد ،أحسن تعبير .تقول » :الذين آمنوا
وعملوا الصالحات لھم أجر غير ممنFون « .وقFد جFاءت مFثالً فFي سFورة التFين )رقFم  (٩٥ورقFم
نزولھا  ،٢٠وسورة العصر )رقم  (١٠٣ونزولھا  ،٢١وسورة البروج )رقم  (٨٥ونزولھFا ،٢٢
وسFFورة المز ّمFFل )رقFFم  (٧٣ونزولھFFا  ،٢٣وسFFورة القارعFFة )رقFFم  (١٠١ونزولھFFا  ،٢٤وسFFورة
الزلزال )رقم  (٩٩ونزولھا  ،٢٥وسورة االنشFقاق )رقFم  (٨٤ونزولھFا  ...٢٩إلFى مFا ھنالFك...
وكلّھا تعلّم :ال يدخل الج ّنة إالّ من عمل حسنة أو عمFالً صFالحا ً مFع اليتFامى والمسFاكين والفقFراء
وغيره من أصحاب الحاجة.
ويسترعي انتباھنا ما جاء في سورة الفجر )رقم  (٨٩وھي الخامسة والثالثون في تاريخ
النزول .جاء فيھFا قولھFا بحرفيّتFه عFن تجّ Fار م ّكFة الFذين ظ ّنFوا أنّ الكرامFة بكثFرة المFال واإلھانFة
بالفقر والعFوز )آيFة  ١٥ـ  ،(١٦يجيFبھم القFرآن علFى ھFذه البدعFة بقولFه » :كFالّ .بFل ال تكرمFون
اليتيم .وال تحاضّون على طعام المسكين .وتأكلون التراث )الميراث( أكالً ل ّما ً )شFديداً( .وتحبّFون
المال حبا ً ج ّما ً « )آية  ١٧ـ  ..(٢٠ھؤالء ،عندما يواجھون ربّھم ،سيقول كل واحFد مFنھم ،نادمFا ً
على ما لم يصنعه من خير مع الفقFراء » :يFا ليتنFي قFدّمت لحيFاتي « الخيFر واإليمFان واألعمFال
الصFالحة وأعمFال البFرّ )آيFة  .(٢٤ولكFن ،وبكFونھم لFم يفعلFوا ،ال بّ Fد مFن العFذاب لھFم )آيFة  ٢٥ـ
 ..(٢٦تذ ّكرنا ھذه السورة بقول اإلنجيل » طوبى لكم أيّھا المسFاكين فFإنّ لكFم ملكFوت  ..6ويFل
لكم أيّھا األغنياء قد نلتم عزاءكم « )لوقا  ٢٠ / ٦و.(١٣٢)(٢١
ثم نرى في سورة المطفِفين )رقم  (٨٣وھي السFابعة والثالثFون قولFه » :ويFل للمط ِّففFين
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ،وإذا كالوھم أو وزنوھم
ــــــــــــــــــ
) (١٣٢انظر الحداد ،المرجع المذكور آنفا ً.٣٨٢ / ٢ ،
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يُخسِ FFرون « )آيFFة  ١ـ  .(٣ثFFم يحFّ Fذرھم مح ّمFFد مFFن يFFوم عظFFيم إذا مFFا اسFFتمرّ وا علFFى التالعFFب
بالموازين .وكثيراً ما عاد إلى تحذير تجّ ار م ّكة من ھذا الغش العظيم في المكاييل).(١٣٣
وفي سورة الحاقة )رقم  ،(٦٩الثامنة والثالثون ،إنّ الذين عملوا حسنة يعيشون في ج ّنFة
عالية وفي عيشة راضية )آية  ٩ـ  .(٢٤والذين يھلكون ھم الم ّتكلFون علFى مFالھم الFذي لFم يغFنھم
شيئا ً )آية  ٢٨ـ  .(٢٩ھؤالء سيسمعون صوت  6يقول عن كل واحد مFنھم » :خFذوه فغلّFوه ،ثFم
الجحيم صلّوه ..إ ّنه كان ال يؤمن با Zالعظيم ،وال يحضّ على طعام المسكين .فليس له اليوم ھھنا
حميم )صFديق( .وال طعFام إالّ مFن غسFلين « )طعFام مFرّ خFاصّ بأھFل الجحFيم( )آيFة  ٣٠ـ .(٣٦
لھذه السورة شبه كبير باألناجيل االزائيّة) ،(١٣٤حيث النار األبديّة معدّة للذين لم يصFنعوا بFرّ اً مFع
أحد الفقراء.
وفي سورة الذاريات )رقم  (٥١التاسعة والثالثون نقرأ » إنّ الم ّتقين في ج ّنات وعيون..
إ ّنھم كانوا قبل ذلك محسنين ..وفي أموالھم ّ
حق للسائل والمحروم « )آية  ١٥ـ  .(١٩وفي سورة
ّ
الواقعة )رقم  (٥٦الواحدة واألربعون نرى » أصحاب الشمال ..فFي سFموم وحمFيم ..إنھFم كFانوا
قبFل ذلFك متFرفين « )آيFة  ٤١ـ (٤٥؛ وھFي سFورة الھFالكين بسFبب غنFاھم وتFرفھم علFى حسFاب
الفقراء .قابل مع متى  .٣٢ / ٢٥وفي سورة المعارج )رقم  (٧٠الثانية واألربعون ،وھي سFورة
المخلّصFين بسFبب أنّ » فFي أمFوالھم ّ
حFق معلFوم للسFائل والمحFروم « )آيFة  ٢٤ـ  .(٢٥وسFورة
الرحمن )رقم  (٥٥الثالثة واألربعون وھي كسورة المطفِفFين فFي معانيھFـا .وسFورة الFـدھر )رقFم
 (٧٦حيث أسباب الخالص للم ّتقين تقـوم على كونھـم كانوا » يطعمون الطعام على حبّه مسFكينا ً
ويتيما ً وأسيراً «) .وكانوا يقولون
ــــــــــــــــــ
) (١٣٣انظر القرآن ٨٤ / ١١ ،١٨١ / ٢٦ ،٣٥ / ١٧ :و ..١٥٢ / ٦ ،٨٥الخ..
) (١٣٤انظر متى  ،٣٠ / ٢٥ ،٥١ / ٢٤ ،١٢ / ٨لوقا ...١٦ / ١٠
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لھم( :إ ّنما نطعمكم لوجه  .6ال نريد منكم جزا ًء وال شكوراً )آية  ٨ـ  .(٩فو ّقاھم  6الھالك )آية
ّ
وملذات )آية  ١٢ـ .(١٣
 (١١وأجزاھم الج ّنة وما فيھا من خيرات
وفي سورة االسراء )رقم  (١٧ذكر للوصايا العشر ،كما في سFورة االنعFام ) ١٥١ / ٦ـ
 (١٥٣حيث وصية جديدة ،وھي » :ال تقربوا مال اليتيم إالّ بالتي ھي أحسن « )آية  .(٣٤وفيھا
أيض Fا ً » :وآت ذا القربFFى ح ّقFFه ،والمسFFكين ،وابFFن السFFبيل ..وال تجعFFل يFFدك مغلولFFة )أي قابضFFة
بخيلة( ..وال تقتلوا أوالدكم خشية االمالق )الجوع( ..وأوفوا الكيل إذا كلتم) « ..آية  ٢٦ـ ..(٣٥
وغيFFر ذلFFك مFFن وصFFايا ھFFي معظمھFFا ،فFFي حّ F
Fق الفقFFراء والمسFFاكين واليتFFامى ..أي فFFي معFFرض
اصالح وضع اجتماعي فاسد.
******
وھكذا استمرّ ت دعوة محمّد االصالحية ،طFوال العھFد المكFي ،أي  ١٣سFنة ،وقFد تو ّقفنFا
على المرحلة األولى منھا ،أي ما بFين سFنة  ٦١٠و .٦١٥ولكFن ،لFم تبFرح تعاليمFه ھFي ھFي فFي
جميع مراحل القرآن ،وإنْ بأسلوب متنFوع مختلFف .ولFن نتFرك ھFذه التعFاليم تفلFت م ّنFا ،فنھملھFا.
فھي لنا برھان واضح أكيد على طبيعة دعوة محمّد االصالحيّة.
جFاء فFي سFورة النسFاء  ٣٦ / ٤ـ  » :٤٠اعبFدوا  ،6وال تشFركوا بFه شFيئا ً ،وبالوالFدين
احسFFانا ً ،وبFFذى القربFFى ،واليتFFامى ،والمسFFاكين ،والجFFار ذى القربFFى ،والجFFار الجنFFب )البعيFFد(،
والصاحب بالجنب )الرفيق( ،وابن السبيل ،وما ملكت أيمانكم )من أرقاء وعبيد( .إنّ  6ال يحبّ
من كان مختاالً فخوراً « )بماله وغناه( .ومثلھا ما جاء في سورة البقرة  ،٨٣ / ٢وسورة الFروم
.(١٣٥)٣٨ / ٣٠
ــــــــــــــــــ
ً
) (١٣٥انظر أيضا ...٢١٥ ،١٧٧ / ٢ :وغيرھا.
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وفي دعوة محمّد من يتخلّف عن واجب ديني فعليه أن يعوّ ض عن تخلّفه بفعل حسنة مع
مسكين ما » .فمن لم يستطع )الصيام مثالً( فاطعام ستين مسكينا ً «) ،(١٣٦أو أقلـّه يتوجّ ب » على
الذي )ال( يطيقونه )الصFيام( فديFة طعFام مسFكين «) ...(١٣٧والFذي يرتكFب كبيFرة أو صFغيرة فFي
ّ
حق إيمانه » فك ّفارته اطعام عشرة مساكين «) ...(١٣٨وكذلك الذي يصنع منكراً ،فيتصيّد بح ّج أو
)(١٣٩
بعمرة ،مثالً » ،فك ّفارة طعام مسكين « ...
وأعظم ذنب يقترفه إنسان ھو أن يأكل مFال اليتFامى ،فكأ ّنFه ،بعملFه ھFذا ،يأكFل فFي بطنFه
ّ
وحظFه فFي اآلخFرة ھFالك نفسFهَ » :وآ ُتFو ْا ا ْل َي َتFا َمى أَمْ َFوالَ ُھ ْمَ ..والَ َتFأْ ُكلُو ْا
ناراً ،ويصنع شرّ اً كبيFراً.
(
١٤٠
)
Fان حُ وبFا ً )ذنبFا ً( َكبِيFراً «  ،و » إنّ الFFذين يFFأكلون أمFFوال اليتFFامى ظلمFا ً إ ّنمFFا
أَمْ Fَ Fوالَ ُھ ْم ...إِ َّنُ Fه َكَ F
ً )(١٤١
يأكلون في بطونھم ناراً .وسيصلون سعيرا « ...
ث ّم تجلّت دعوة محمّد االصالحيّة في ما وضعه من شرائع وقوانين لدولة اسالميّة يحفFظ
فيھا ّ
حق اليتيم والمسكين .فسعى ،أوّ ل ما سعى ،إلى الح ّد من طغيان األغنياء وأصحاب الثFروة،
صFFة مFFن ثFFروتھم ،سFمّيت » الFـزكاة « ،وقFFد جعلھFـا أحFFد
ففFرض بFFأن يكFFون عليھFـم للمسFاكين ح ّ
أركان عقيدته ،كمـا رأينـا .وقد عيّن القرآن الـذين يستفيدون مFن » الزكFاة « و » الصFدقات «،
فإذا ھFي » للفقFراء ،والمسFاكين ،والعFاملين عليھFا ،والمؤلّفFة قلFوبھم ،وفFي الرقFاب ،والغFارمين،
وفي سبيل  ،6وابن السبيل فريضة .(١٤٢)« 6
ــــــــــــــــــ
) (١٣٩سورة .٩٥ / ٥
) (١٣٦سورة .٤ / ٥٨
) (١٤٠سورة .٢ / ٤
) (١٣٧سورة .١٨٤ / ٢
) (١٤١سورة .١٠ / ٤
) (١٣٨سورة .٨٩ / ٥
) (١٤٢سFFورة  :٦٠ / ٩الفقFFراء ھFFم الFFذين ال يجFFدون مFFا يقFFع موقع Fا ً مFFن كفFFايتھم ،المسFFاكين الFFذين ال يجFFدون مFFا
يكفيھم ،العاملين عليھا من جاب وقاسم وكاتب وحاشر ،المؤلّفة قلوبھم ليُسFلموا ،الرقFاب أي ف ّكھFا ،الغFارمين أھFل
الدَ ين ..الخ.
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ث ّ Fم منFFع الرسFFول تكFFديس األرزاق واألمFFوال فFFي أيFFد قليلFFة مFFن النFFاس ،وذلFFك للح ّ Fد مFFن
الخالفات والفروقات بين طبقات المجتمع .فسنّ قوانين ،في كيفيّFة توزيFع الثFروة و » االرث «،
ال يزال يعمل بھا حتى اليFوم .فFدعا إلFى اشFراك األوالد والزوجFات واالخFوة واألخFوات فFي كFل
شFFيء .ويخFFصّ بالFFذكر ،فFFي شFFريعته ،اليتFFامى والمسFFاكين .فيقFFول » :إذا حضFFر القسFFمة )قسFFمة
الميراث( أولو القربى ،واليتامى ،والمساكين ،فارزقوھم منه .وقولوا لھم قوالً معروفا ً «).(١٤٣
وكFFذلك دعFFا الغFFزاة والمجاھFFدين إلFFى أن يشFFركوا معھFFم فFFي غنFFائم الحFFرب المستضFFعفين
الذين لم يتم ّكنوا من الغزو والجھاد .فقFال  » :واعلمFوا :أنّ مFا غنمFتم مFن شFيء ،فFإنّ  ZخمسFه
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل «) ..(١٤٤ثم دعا إلى توزيع » الفFيء «
كلّه على المعوزين .والفيء ھو ما يؤخذ بدون قتال).(١٤٥
وكFFذلك أيض Fا ً منFFع كنFFز األمFFوال واحتكارھFFا .وتو ّعFFد المحتكFFرين بFFأنّ أمFFوالھم المكدّسFFة
ستكون عليھم فFي اآلخFرة نFاراً وسFعيراً تحFرق أجسFامھم وتأكFل أعضFاءھم » :والFذين يكتنFزون
الذھب والفضة وال ينفقونھا فFي سFبيل  6فب ّشFرھم بعFذاب ألFيم .يFوم يحمFى عليھFا فFي نFار جھFنم
فتكوى جباھھم وجنوبھم وظھورھم .ھذا ما كنزتم ألنفسكم .فذوقوا ما كنتم تكنزون «).(١٤٦
 ...كل ذلك .وغير ذلك ،مFن شFرائع فFي الFزواج ،والسFرقة ،والزنFى ،والجھFاد ،والديFة،
واالرث .. ،كان في سبيل اصالح مجتمع اختبر محمّد فساده.
ــــــــــــــــــ
) (١٤٣سورة .٨ / ٤
) (١٤٤سورة .٤١ / ٨
) (١٤٥سورة .٧ / ٥٩
) (١٤٦سورة .٣٤ / ٩

١٧٩

سادِس
صل ال َ
َخاتِ َمة ال َف ْ
لFFم تبFFرح صFFورة اليFFتم والفقFFر والحالFFة العسFFيرة مFFن مخيّلFFة مح ّمFFد طFFوال دعFFوة مح ّمFFد
االصالحيّة .وكانت ھذه الصورة ال تزال حيّة قويّة في العھFد الم ّكFي األوّ ل ،أي مFن مبعثFه حتFى
الھجFرة األولFFى إلFى الحبشFFة ) ٦١٠ـ  ٦١٥م( ...وإذا أردنFا أن نصFFف القFFرآن الم ّكFي ھFFذا ،قبFFل
الھجFFرة الحبش Fيّة ،السFFتطعنا وصFFفه بFFـ» قFFرآن اليتFFامى « .ونعنFFي ب Fذلك :إنّ كFFل مFFا فFFي القFFرآن
الم ّكي ،من تعاليم ومواقFف ،اجتماعيّFة كانFت أم عقائديّFة دينيّFة ،ھFي فFي سFبيل العنايFة واالھتمFام
بھؤالء المساكين الفقراء اليتامى ،وقد اختبر محمّد في نفسه كل ھذه الحاالت.
وليس علينا ،والحالة ھذه ،أن نجحف ّ
بحق القرآن وتعاليمه الدينية ،ألنّ محمّداً عرف أن
يقدّم لنا األمور الماورائيّة في معرض كالمه على أمور أرضيّة حياتيّة واجتماعيّة ،ھي في غاية
األھميّة والخطورة .وليس ھذا باألمر العجب ،فتربيFة محمّFد كانFت » إبيونيFة « ،فFي بيFت جFدّه،
وع ّمFFه ،وفFFي رعايFFة القFFس ورقFFة بFFن نوفFFل ،رئFFيس » اإلبيFFونيين « » ،الحنيفيFFين « ،فFFي م ّكFFة.
وكانت تعاليم اإلبيونية في العناية بالفقراء تتغلّب على ما سFواھا مFن تعFاليم .وقFد جFـاء كتابنFـا »
قسّ ونبيّ « دليالً كافيا ً وساطعا ً على ھذه الناحية الھامّة...
Fض العھFFد األوّ ل علFFى مح ّمFFد وصFFحابته بخيFFر وسFFالم .لقFFد اضFFطھدتھم قFFريش،
ولFFم يمِ F
ّ
وطردتھم ،فرحلوا إلى الحبشة مرّ ة ثانية .وتحمّلوا في رحيلھم المشقات .فما كان على محمّد ،في
بدء العھFد الثFاني ) ٦١٥ـ  ٦٢٠م( ،إالّ أن يشFدّد مFن عFزائم أصFحابه ،ويعFدھم بخيFرات سFماوية
ينالونھا مكافأة لتصبّرھم .ولم يكن لمحمّد من خيرات األرض شيء حتى يعدھم به .وكان أخصّ
ما وعدھم به،
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بعد رجوعھم إلى م ّكة ،بFزواجھم الميمFون بFـ» حFور عFين كأمثFال اللؤلFؤ المكنFون «) .(١٤٧وفFي
العھد الثالث ) ٦٢٠ـ  ٦٢٢م( وعFدھم بFـ» ج ّنFات تجFري مFن تحتھFا األنھFار «) .(١٤٨وفFي بدايFة
عھدھم بالمدينة ،وعدھم بـ» مغانم كثيرة «) ،(١٤٩وذلك بعد أن أصFبح لديFه منھFا نصFيب ،بسFبب
غزواته وسراياه.
ويبدو أنّ المسلمين األوّ لين ما كFانوا ليتحمّسFوا للجھFاد والفFتح لFو لFم تأخFذ ھFذه المواعيFد
بعFض أقFوال تشFير إلFى الFدوافع العميقFة التFي
المنتظرة بألبFابھم وعقFولھم .وقFد حفFظ لنFا التFاريخ
َ
ّ
استحثت المقاتلين للحرب والجھاد حتى الشھادة واالستشھاد .فھا ھFو عكرمFة بFن أبFي جھFل ،فFي
الحFور متشFوّ قا ٍ
ت إلFيّ  .ولFو
معركة حمص ،يشرح لنا سبب قتاله المستميت ،ويقول » :إ ّني أرى
َ
َبدَ ْ
وعَ Fدنا
ت واحدةٌ منھنّ ألھل الدنيـا ألغن ْتھم عن
الشمس والقمر .ولقد صدقنا رسFو ُل  6فFي مFا َ
ِ
)(١٥٠
ً
«  .وھا ھو أيضا أبو ھريرة يحرّ ضُ قومه على القتال ويقول » :يا أيّھا الناس! سارعوا إلى
معانقة الحور العِين في جوار ربّ العالمِين «) .(١٥١وكأنّ كلمة السرّ في القتFال كانFت عنFدھم» :
أطعنوا الصدور تنالوا الحُ ور .وشرّ عوا األس ّنة تنالوا الج ّنة «).(١٥٢
ويحFFاول علمFFاء المسFFلمين تفسFFير اسFFتماتة الفFFاتحين بمFFا ينتظFFرھم فFFي الج ّنFFة مFFن طيّبFFات
ُ
نظرت إلى الغالم ،عندما
مسلم قتيل ،فيقول» :
غالم
وشھوات .فأبو ھريرة يفسّر لنا ،مثالًَ ،ف َر َح
ٍ
ٍ
س َقط وھو يشيرُ باصبع ِه نحو السماء ،ولم َيھُل ْـ ُه
ــــــــــــــــــ
) (١٤٧القرآن...٤٨ / ٣٧ ،٥٤ / ٤٤ ،٥٢ / ٢٠ ،٢٢ / ٥٦ :
) (١٤٨يرد تعبير » ج ّنات تجري من تحتھا األنھار « أكثر من خمسين مرّ ة...
) (١٤٩القرآن ١٩ / ٤٨ ،٩٤ / ٤ :و .٢٠انظر المرجع في مكان آخر من البحث.
) (١٥٠الواقدي ) ٢٠٧ +ھـ( فتح الشام.١٥٧ / ١ ،
) (١٥١المرجع نفسه.٢١١ ،٢٠٦ / ١ ،
) (١٥٢المرجع نفسه.٢٨٤ ،٢١٩ / ١ ،
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ُ
فعلمت أنّ ذلك لفرحِه بمـا عاين من الحور العِين «) .(١٥٣وغال ٌم آخFر يشFھد ويقFول» :
ما لحقه،
)(١٥٤
ُ
رأيت في إحدى القبّتين )في الج ّنة( حُ وراً لو برزنَ ألھل الدنيا لماتوا شوقا ً إليھنّ « .
ثم ذھب علماء الصحابة ،الموثوق بھم وبكالمھم ،كالمقداد ،ومعFاذ بFن جبFل ،وغيرھمFا،
يحمّسFFون الفFFاتحين علFFى دخFFول بFFالد النوبFFة والسFFودان ،قFFائلين » :معاشFFر المسFFلمين! اعلمFFوا أنّ
تحFFت ،والمالئكFFة قFFد أَ
الجنFFان قFFد فُ
ّنFFت ،وأشْ F
شFFرفت ،والحُ FFور تزي ْ
ْ
ْ
Fرفت مFFن الجنFFان «) .(١٥٥ثFFم
يحرّ ضونھم على خوض القتال » :أبشروا بالحور والولدان في غرفات الجنان .وأنّ الج ّنة تحFت
ظالل سيوفكم «).(١٥٦
لك ّننا في الحقيقة نسFأل :ھFل ھFذا مFن صFميم دعFوة محمّFد ،أم مFن دعFوة المسFلمين ألجFل
حماسة الفاتحين؟ مع أ ّننا نعلم أنّ ھذه التعاليم وأمثالھFا يزخFر بھFا القFرآن ،الم ّكFي والمFدني ،علFى
السواء .ولكن ،يحق لنا أن نسأل أيضا ً :ھFل ھFي مFن جFوھر الFدعوة المحمّديFة ،أم أضFيفت علFى
القرآن من عھد الفتوحات ،لتر ّغب الفFاتحين فFي جھFادھم وقتFالھم ،وتبFرّ ر ارتخFاءھم أمFام فتيFات
ت ھذه الفتيات في كل حال .ومن أيFن للنبFيّ أن
وريات كمواصفا ِ
الفرس والروم؟ ومواصفات الحُ ِ
ّ
ير شيئا ً منھنّ ! اللھ ّم إال إذا كان الوعيه ،منFذ رحFالت طفولتFه إلFى الشFام ،مFا زال
يصفھنّ بما لم َ
يعمل فيه.
ومع ھذا ،تبقى ھذه األمFور جانبيّFة وثانويّFة بالنسFبة إلينFا وإلFى القFرآن .المھّ Fم فFي دعFوة
محمّد ،ال ما ير ّكز عليه المسلمون الفاتحون ،أو إذا شئت
ــــــــــــــــــ
) (١٥٣فتوح الشام.٢٢٥ / ١ ،
) (١٥٤المرجع نفسه.٨٨ / ٢ ،
) (١٥٥المرجع نفسه.٢٤٣ / ٢ ،
) (١٥٦المرجع نفسه.٢٥٩ / ٢ ،
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المسلمون القرآنيون ،نسبة إلى القFرآن الFذي جمFع فFي عھFد الفتوحFات ،ألنّ فFي القFرآن العثمFاني
منھا ما يجعلنا نض ّل عن تعليم القFرآن المحمّFدي ...المھّ Fم إذاً بالنسFبة إلينFا مFا جFاء بFه محمّFد مFن
جمع القرآن تدوي َنه .ولكي نعرف ذلك ،ال ب ّد لنا من الرجوع إلى
ولجان
تعاليم ،ال ما حال لعثمان
ِ
ِ
الدافع األساسي في بدء الدعوة.
والFFدافع األوّ لFFى ،ينبFFت ،فFFي كFFل حFFال ،مFFن عمFFق شFFعور شخص Fيّة الFFداعي .وفFFي عمFFق
شخصFيّة مح ّمFFد ،كمFFا يشFFير القFFرآن نفسFFه ،فقFFر ويFFتم وعسFر وحرمFFان .والFFذي دفFFع ھFFذا الشFFعور
الشخصي العميق إلى االنفعال وضع مجتمع م ّكة .فتالقى بذلك ،في بدء البعثة المحمّدية ،دافعان:
دافع حرمان شخصي رھيFب ،ودافFع جFوع فFي طبقFة » األذلّFة « أرھFب .فمFا تكFون النتFائج إذن
غير ثورة ،وجھاد ،وتعليم رفيع في حماية الجائعين!!

َخاتِمة ال َبحث
َنبيّ الرحْ َمة وقرْ آن ال َشري َعة

[ Blank Page ]
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ثالثون قضيّة بحثنا فيھا ،ووضعنا كمشكالت أمام أعيننا ال كمسلّمات .انطلقنا مFن الشFك
إلى المعرفة .وال ندّعي أ ّننا ،فيما توصّFلنا إليFه ،حصFلنا علFى اليقFين .وأنFت ،إنْ عرفFت ،شFككت
وبعد الشك واظب معنا على البحث عن الحقيقة .وإنْ كانت ھذه القضايا ،عندك ،مFن المسFلّمات،
وال تريد البحث فيھا ،فلنا منك أمنية :أن تؤمن بحرّ يتك العقليّة ،وأن تؤمن بFأنّ  6سFيفاجئك فFي
منعطف من منعطفات الحريّة .فال تخف على  6إذن .بل خف علFى حرّ يتFك مFن إلFه جعلتFه فFي
قبضة عقلك ويديك.
ثالثون قضيّة عالجناھا برويّة وھدوء وحرّ يّة .ال خوفا ً على  ،6وال انكFاراً للFوحي؛ بFل
مح ّبFFFة باإلنسFFFان الحFFFرّ  ،وسFFFعيا حثيثFFFا ً متواصFFFالً نحFFFو المعرفFFFة ،معرفFFFة المعطيFFFات التاريخ ّيFFFة،
ْ
عجزت ھFذه المعطيFات عFن أن تFو ّفر لنFا
والجغرافيّة ،والدينيّة ،واالجتماعيّة ،واالقتصاديّة .وإذا
بعض المعرفة ،فا Zقريب .وإيماننا بFالوحي ،والنبFوّ ة ،والرسFالة ،والFدعوة ،والعصFمة ،والكتFاب
المنزل ،والشريعة اإللھيّة ...،ال يزال ح ّيـا ً .فا Zمجيب .واعتقادنا بـ» الدين الذي ارتضFاه « 6
لعباده الصالحين ،ال ب ّد من أن يكون » اإلسالم « .فا Zسميع.
ثالثون قضيّة حاولنا معرفتھا ،دون أن نكفّ عن البحث المتواصل فيھFا .فFال تكFفّ أنFت
أيضFا ً .وال تأخFFذ منھFFا موقفFا ً ،ال قFFابالً بھFFا وال رافضFا ً لھFFا .ج ّ Fل ھمّنFFا أن نكFFون وإ ّيFFاك أحFFراراً،
أحراراً في العقل وفي الممارسة ،أحراراً من نظريّة » الشعب المختار « .فا ،Zإنْ كان حقFا ً ،ال
يؤثر شعبا ً على حساب شعب ،وال يرذل شعبا ً ويحبّ آخرين .كلّنا أمام  6ضارع ليعطينا
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نعمة البحFث عنFه ،ويرفFع ع ّنFا ،بنعمتFه ،رذيلFة » االطمئنFان « إليFه .وخشFيتنا أن تكFون عصFمة
اإلنسان المتديّن ،في اطمئنانه ،تضاھي عصمة األنبياء .لكنّ فرقا ً عميقا ً بين العصمتين :عصFمة
المتديّن في ارتياحFه واسFترخائه ،وعصFمة األنبيFاء جعلFت مFن كFل واحFد مFنھم » إنسFان خصFام
ونزاع لألرض كلّھا « )أرميا .(١٠ / ٥
فال نطمئنّ إذن لئال نكون من عصبة المعصومين .وشيطان ھذا الدھر ال يريد م ّنFا أكثFر
من ذلك .فمن أيFن تFدخل نعمFة  6وشFيطان العصFمة رابFض علFى األبFواب! وإليFك الFدليل :لكFي
يحظى إنسان خيّر محبّ بنعمة القداسFة يتوجّ Fب عليFه :الزھFد ،والتق ّشFف ،واالبتعFاد عFن شFھوات
ّ
وملذاتFFه ،والتخلّFFي عFFن مبFFاھج العFFالم ومغرياتFFه ،وعFFذاب نفسFFه بFFاأللم والFFدموع ،وتج ّنFFب
الجسFFد
األميال واألھواء ..وبكلمة تحمFل عنFد المسFيحيين بعFدھا ،وھFي كلمFة » الصFليب « .فكيFف إذن
يحصFFل اإلنسFFان علFFى  6بعقFFل مطمFFئنّ  ،دون » صFFليب «! وأنFFت تعل Fـم اآلن لم Fـاذا » الشFFعب
المختFFFار « ،وأبنFFFاء » المعصFFFومين « المطمئ ّنFFFين قFFFد » صFFFلبوا « المسFFFيح! الجFFFواب :أل ّنھFFFم
مطمئ ّنون ،فيما ھو يقلقھم.
ك ّل مرّ ة يظنّ اإلنسان نفسه مطمئ ّنا ً معصوما ً ،يمارس عمليّة » الصلب « ال محالة .وال
أحد » يصلب « غير الذي يظنّ نفسه من أبناء » شFعب  6المختFار « .وال أحFد يسFتطيع أن »
يصلب « غير ھؤالء .وكم وكم من شعب يرى نفسه مختاراً في ھذه األرض! ومصFيبة األرض
بھFFم .ھFFل يتFFرك لنFFا ھFFؤالء نافFFذة لنFFرى بFFدورنا وجFFه  !6أم أ ّنھFFم  ZمحتكFFرون! ومFFن احتكFFر 6
أيتورّ ع عن احتكار خيرات األرض! أيستطيع أن يكون مح ّبا ً؟ منفتحا ً؟ متواضعا ً؟ خيّراً؟ يصعب
ذلك.
وال تظ ّنن أنّ اليھود وحدھم ألّفوا » شعب  6المختار « .ھؤالء قد ال يكونFون شFراً مFن
سFFواھم ،ألنّ أمFFرھم معFFروف ،وعمل ّيFFة » الصFFلب « ن ّفFFذوھا حتFFى النھايFFة .وھFFم علFFى النھايFFة
مشFFرفون .وقFFد ال تكFFون مديFFدة ...الFFدروز أيض Fا ً يؤلّفFFون » شFFعبا ً مختFFاراً « ،أوصFFدوا علFFيھم
األبواب ،ومنعوا غيرھم من الدخول
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إليھم ،ورصدوا علFى » الحكمFة « فFي السFتر المھFول ،وادّعFوا » المعرفFة « لِ ُي ْبقُFوا غيFرَ ھم فFي
الجھل؛ فاحتكروا »  ،« 6وحجزوا عليه في خلواتھم ...ھFؤالء أيضFا ً يمارسFون » الصFلب «،
أل ّنھFFم كFFذلك ،أي أل ّنھFFم » عصFFموا « أنفسFFھم واطمFFأنوا ،واعتصFFموا فFFي الجبFFال لطمFFأنينتھم.
ولطمأنينتھم ھـذه لوّ نوا الجبل بالدم األحمر .ولئن لFم يكFن لھFـم » مسFيح « يصFلبوه ،لكFنّ لھFم »
مسيحيين « معدّين للصلب والذبح كل حين .والمسيحيون ،فFي كFل حFال ،يكمّلFون نFزاع المسFيح
األبدي.
ما زلنا مFع » المعصFومين « » ،المطمئ ّنFين « » ،المرتFاحين « » ،المسFترخين « .لFم
يكن محمّد من بين ھؤالء ،لكنّ ھؤالء جعلوه منھم وبينھم .ولو كان منھم لما انفعل ألوضاع جنّ
بھFFـا جنونFFه .أعFFـداء محمّFFد ھFFم » آكلFFو أمFFوال اليتFFامى ظلم Fـا ً « ،وأعFFداء أتب Fـاع مح ّمFFد ھFFم »
المجاھدون « » الفاتحون « باسم  .6وكالم محمّد لھؤالء :من أقFامكم علFى  6مFدافعين! أَي ُْظلَُ Fم
ألجل  !6والذين » صلبوا « محمّFداً ليسFوا » ك ّفFار قFريش « ،بFل الFذين ا ّتبعFوه .وھFذا
عبا ُد 6
ِ
ت  ،6أو كال َم  ،6في »
خطرھم .ولو كانوا » شعبا ً مختاراً « لبان شرّ ھم؛ لك ّنھم » أمّة « أنزل ِ
كتاب ال يصلب « .وھذه عثرتنا معھم.
ثالثون قضيّة تواجه » كتابFا ً ال يصFلب « ،فكيFف ال يكFون أتباعFه » مطمئ ّنFين «؟! فيFه
حقائق الھية أزلية أبدية ،نزلت الواحدة بعد الواحFدة ،فسFمّرت الFدھر ،وجمّFدت الFدم فFي عروقFه.
حقFائق غيرھFا ّ
ُ
ينزلھFا ،لFئال يكFون ظالمFا ً .وحاشFاه مFن ذلFك .ولك ّننFا نحمFده
وقد ال يكون عنFد 6
ّ
عليھا ،فھي لنا كفاية » .جبريل نزل واإلنسان كفر! نعوذ با .« Zولو كان في الكتاب الذي نزله
جبريل بعضُ اللين ،كما كان لمحمّد ،لفرّ الكتابُ وھجر ،كما فرّ محمّد من قريش وھجر .ولكFن،
ّ
ّ
للحFق اليقFين أن ال يسFحب
الحFق اليقFين « )(٥١ / ٦٩؟ وكيFف
من أين للكتاب أن يلين ،وفيه »
وراءه » مطمئ ّنين «؟ وھـذه أيضـا ً عثرتنا ،مع الكتـاب ال مع صـاحبه ،بل مـع » المطمئنFين «
إلى ما في الكتاب من حقائق منزلة.
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سFFFيرة محمّFFFد سFFFيرة إنسFFFان أدّى رسFFFالة ،وعFFFاش حيFFFاة مضFFFطربة فFFFي كFFFل نواحيھFFFا
ومستواياتھا :بين فقر وغنى ،وضاللة وھFدى ) ٦ / ٩٣ـ  ،(٨وكعبFة ذات آلھFة عديFدة ،ومجتمFع
يتناحر فيه ّ
أعزة وأذلّة ،وقبيلة فيھا » ك ّفار « كما فيھا » حمس « ،ومدينة تجارية كم ّكة ،وثانية
زراعية صناعيّة كيثرب ،وھجرات متتالية من مكان إلFى آخFر ،واضFطھاد متواصFل ،وغFزوات
في كّ Fل ا ّتجFاه ،ونسFاء ثيّبFات تتجFاذب قلبFه ،وتتنFافس غيFرة وضFغينة ،ويھFود تربّصFوا بFه شFرّ اً،
وأحزاب نصرانيّة شاء توحيدھا ...لم يكن محمّد » مطمئ ّنا ً « ،ولم ينم على ديباج وحرير...
أمّا تبّاع محمّد فھم » مسلمون « .مسلمون » مطمئ ّنون « » ،مستسلمون « لمFـا فFي »
الكتاب الذي ال يصلب « ،من نبوّ ة ھي خاتمة النبFوّ ات ،ورسFالة ھFي كمFال الرسFاالت ،وشFريعة
ّ
ك
ھي تمام الشرائع ،وكتاب فيه »
الحق اليقين « ،وعقيدة ال يشوبھا أيّ  ،ويقين ليس فيه من الش ّ
ھنFة ،وحقFـائق منزلFة ال يداخلھFـا ارتيFـاب ،وعصFFمة فFي كFل المستويFـات :فFي اللغFة ،والبالغFFة،
وااليج Fـاز ،والتعبيFFر ،واألسFFلوب ،واالعج Fـاز ...ھFFؤالء ھFFم » المطمئ ّنFFون « » ،القرآن ّيFFون «..
فكيف يكونون إذن » محمّديين «؟! واالختالف بين االثنين يكمن في الصميم!
ت محمّFد بFدين جديFد ،وال بتعFاليم لFم تسFتلھم مجتم َعFه .ولFم يكFن فFي خلFده أن يكFون
لم يأ ِ
رسوالً إلى غير جماعته وقومه .ولم يدعُ يوما ً إلى إله غير إله بني إسرائيل .ولم يع أ ّنه نبيّ على
مسFFتوى موسFFى وعيسFFى ،أقلّFFه فFFي م ّكFFة .ولFFم تضFFطھده قFFريش » أل ّنFFه س ّ Fفه « آلھتھFFا ،بقFFدر مFFا
ّ
وأعزتھا .ولم يھجر إلى يثرب بسبب وحFي جديFد ،بقFدر مFا
اضطھدته والحقته أل ّنه س ّفه تجّ ارھا
ھجFFر بسFFبب » اليتFFامى والمسFFاكين « .ولFFم يغُ F
Fز فFFي سFFبيل  ،6بقFFدر مFFا غFFزا فFFي سFFبيل المغFFانم
وقوافل التجارة المحمّلة ليستولي عليھا ويرفع من شأن فقرائه األذلّة...
أمّا » المسلمون « فجعلوا كFل حركFة مFن حركFات محمّFد إلھامFا ً ونبFوّ ًة ووحيFا ً .وجعلFوا
ثورته االجتماعيّة دعوة في سبيل  .6واعتبروا تعاليمه تنزيالً من السماء،
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فيما ھي تعاليم اصالحيّة لمجتمع فاسد بأمّه وأبيه .وقالوا بأنّ محمّداً رسول  6إلى العالمين ،فيما
ھو أرادھم رسالً لمجتمع يكونون فيه خيّFرين محسFنين .وأرادوا اإلسFالم دينFا ً ارتضFاه  6للنFاس
أجمعين ،بينما شاءه ھو حضارة ومدنيّة وثورة على مفاسد اجتماعيّة ُ
ظلِم فيھا كثيرون.
فـ» القول بأنّ اإلسالم فكرة دينيّFة محضFة ،وأنّ ظھFوره وتغلّبFه علFى وثنيFة العFرب )؟(
وانتشاره السريع بين أكثر أمم الشرق ،وفتوحFات الخلفFاء الراشFدين وبنFي أميّFة الواسFعة ،ترجFع
إلى الحماسة الدينية ،أو التعصّب الدينيُ ،ي َع ُّد اليو َم قوالً جزافا ً بعيداً عمّا أثبتته األبحاث التاريخيّة
واالقتصFFاديّة ،كأبحFFاث األسFFتاذ فيلھFFوزن واألميFFر كايتFFاني واألسFFتاذ المFFنس ونولدكFFه وعضFFو
أكاديميّة بطرسبرج بارتولد ،وغيرھم ،فقد أصبح اليوم من المقرّ ر أنّ اإلسالم ،كغيره من األديان
الكبيFرة ،لFFيس فقFط فكFFرة دينيFFة ،بFل مسFFألة اقتصFاديّة واجتماع ّيFFة أيضFا ً؛ أو بFاألحرى ھFFو مسFFألة
اقتصادية واجتماعيّة أكثر منه فكرة دينية.
قال األمير كايتاني » :إنّ اإلسالم لم يكن حركة دينيّةْ ،إذ لFم يكFن فيFه دينيّFا ً إالّ الظFاھر،
أمّا الجوھر فإ ّنه كان سياس ّيا ً واقتصاد ّيا ً « .ومن فضل مؤسّس الدين اإلسالمي ومظاھر عبقريّته
أ ّنFFه أدرك مصFFدر الحركFFة االقتصFFاديّة واالجتماع ّيFFة التFFي ظھFFرت فFFي أيّامFFه فFFي م ّكFFة عاصFFمة
ّ
ويسخرھا ألغراضه السامية ،دينيّة كانت أو اجتماعيّة.
الحجاز ،وعرف كيف يستفيد منھا
يظنّ كايتاني أنّ » اإلسالم ھو آخر مھاجرة ھاجرھا العرب؛ وأنّ الدافع إليھا ھو ما كان
يدفع سابقا ً إلى مثلھا في جزيرة العرب ،أي جفاف أرضھم المسFتمرّ  ،ومFا يتبFع ذلFك مFن الضFيق
والفقر «.
ويقFول المستشFFرق الھوالنFFدي كوخيFFه » :إنّ الFFداعي إلFى ظھFور الحركFFة اإلسFFالميّة ھFFو
الدين ،إالّ أنّ القبائل العرب ّية ،وس ّكان م ّكة والمدينة ،أقبلوا
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عليه ،ودخلوا فيه ،ألسباب غير دينيّة «.
ومعنFFى ذلFFك أنّ صFFاحب الFFدين اإلسFFالمي اسFFتعمل الFFدين ،كغيFFره مFFن أصFFحاب األديFFان
الكبيرة ،قبلFه وبعFده ،واسFطة للوصFول إلFى أغFراض أخFرى ال عالقFة لھFا بالFدين أصFالً ،أو لھFا
عالقة ضعيفة.
علFFFى كFFFلّ ،ال ريFFFب فFFFي أنّ الحركFFFة اإلسFFFالميّة بنFFFت عصFFFرھا ،ووليFFFدة ذلFFFك الوسFFFط
االجتماعي الذي تكوّ ن في م ّكة في أواخر الجيFل السFادس بعFد المسFيح .فFإذا أردنFا أن نقFف علFى
منشأ تلك الحركة التي أدّت إلى ظھور اإلسFالم ،ال بّ Fد لنFا مFن معرفFة ذلFك الوسFط وتلFك األسFس
االجتماعيّة التي قامت عليھا حياة م ّكة ،وما يجاورھا من بالد الحجاز «) .(١وھذا ما حصل.
ومFFا حصFFل أثبتنFFاه فFFي ثالثFFين قض Fيّة ،اعتبرناھFFا معطيFFات ال مس Fلّمات .وال ب ّ Fد لنFFا مFFن
التذكير بھا وإعالن النتائج:
ً ١ـ م ّكة » واد غير ذى زرع « .طبيعة فقيرة .أرض قاحلة .جفاف عا ّم.
ً ٢ـ م ّكة عوضّت عن فقر طبيعتھا بموقعھا الجغرافي التجاري الھام.
ً ٣ـ مجتمع م ّكة ھو مجتمع تجاريّ  ،ال زراعيّ وال صناعي .مجتمع حركة.
ً ٤ـ في كل مجتمع تجFاري طبقتFان :أغنيFاء وفقFراء .ال حّ Fد وسFط بينھمFا يحفFظ
توازنا ً أو اعتداالً.
ً ٥ـ قريش ،قبيلة محمّد ،كلّھا كانت » تجاراً « ،وجلّھم ّ
أعزة أغنياء.
ً ٦ـ محمّد وحده ،منھا ،كان راعيا ً ،فقيراً ،ضاالً ،ذا عسر وفاقة.
ً ٧ـ أضف إلى ذلك وضعه العائلي :فھو يتيم األب واألم ،ال أخ لFه وال أخFت .ال
مال عنده وال رزق ...حياة محروم بائس يخار جوعا ً.
ــــــــــــــــــ
) (١انظر بندلي جوزى ،من تاريخ الحركات الفكريFة فFي اإلسFالم ،دار الروائFع ،بيFروت ،بFال تFاريخ ،ص ٢٣٨
و ١٧وما بعدھا.
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ً ٨ـ ج ّل أعمامه وأقربائFه أغنيFاء لFم يھتمّFوا بFه :وحFده عمّFه أبFو طالFب » كثيFر
العيال قليل المال « أخذه على عاتقه وكفله.
ً ٩ـ دفعه عمّه إلى التجارة ليحصّل قوته ،وقFد أصFبح عليFه مFع أوالده العديFدين
عالة .فرح َل محمّد إلى التجارة وھو دون الثالثة عشرة.
ً ١٠ـ خFFدم عنFFد خديجFFة » سFFيّدة قFFريش « ،بأمانFFة وإخFFالص ،فأكسFFبته عيشFFه،
وأكسبھا أمانته .فتالقيا ،وتزوّ جا ،وأعدّا للمستقبل عدّة.
ً ١١ـ وكان القسّ ورقة بن نوفل ،ابن ع ّم خديجة ،ھنFاك؛ وھFو رئFيس اإلبيFونيين
النصارى في م ّكة .وقد عاش محمّد في رعايته  ٤٤سنة.
ً ١٢ـ كان محمّد يختلي ويتعبّد في غار حراء ،مع القس ورقة ،فFتعلّم منFه العبFادة
والصالة والتأ ّمل والخلوة .وتدرّ ب على يده.
ً ١٣ـ وھو القسّ ورقة الذي زوّ ج خديجة من محمّد .وأقنFع خديجFة بھFذا الFزواج،
ألجل غاية في نفسه .فدخلت خديجة بمخططه.
ً ١٤ـ قام كل من القس ورقة وخديجة في تدبير أمور محمّد وتدريبه؛ وا ّتفقا علFى
إعطائه دوراً اجتماع ّيا ً ودين ّيا ً ھا ّما ً .فاقتنع بما كلّف به.
ً ١٥ـ وقصُ FFFد القFFFس والزوجFFFة أن يكFFFون مح ّمFFFد » خليفFFFة « القFFFسّ علFFFى كنيسFFFة
اإلبيونيين .لكنّ نجاح محمّد جعله ،بنظر أصحابه » ،نب ّيا ً «.
ً ١٦ـ والنبFوّ ة لFم تكFFن أمFراً بFدعا ً فFFي اإلبيونيFة .فFالنبيّ  ،عنFFد اإلبيFونيين ،ھFو كFFل
صاحب رسالة ،اجتماعيّة كانت أم دينيّة.
ً ١٧ـ لكنّ أصحاب السير النبويّة راحوا ،فFي مفھFوم النبFوّ ة ،بعيFداً ،فحمّلFوا محمّFداً
حمالً لFم يشFر القFرآن الم ّكFي إليFه .وأوجFدوا لFه األدلّFة فFي التFوراة واإلنجيFل
وتنبؤات األحبار والرھبان والملوك...
ً ١٨ـ وبعد موت محمّد بعشرين سنة ونيّف ،وكانت مغريات بالد الشFام فعلFت فFي
نفFFFوس الفFFFاتحين فعلھFFFا ،فأوجFFFدوا فFFFي القFFFرآن وفFFFي حيFFFاة مح ّمFFFد مبFFFرّ رات
لمغرياتھم وشھواتھم .واألصل ليس كذلك.

 ١٩٢خاتمة البحث

ً ١٩ـ وبعد مائة وخمسFين سFنة ونيّFف ،وضFعت كتFب السFير ،وكFان كFل شFيء قFد
تغ ّيFFر ،وتطFFوّ ر ،وتر ّكFFز فFFي دولFFة العبّاسFFيين؛ فوضFFعت أس Fاطير فFFي حيFFاة
محمّد ،وأسندت إليه أحاديث بمئات األلوف .وھو منھا براء.
ً ٢٠ـ وكما محمّد دعFم تعاليمFه االجتماعيّFة بتعFاليم دينيFة ،كFذلك الفFاتحون بFرّ روا
فتوحاتھم العربيّة )بسبب الجوع والحرمان( بجھاد مقدّس في سبيل  .6و6
اإلسالم من جھادھم براء.
ً ٢١ـ لنعد إلى الوراء ،إلى كتـاب القس ورقة ،وھو » اإلنجيل بحسب العبFرانيين
« ،خاصّ باإلبيونيين .كان القسّ ينقله إلى العربيّة.
ً ٢٢ـ ترجمتFFFه إلFFFى العرب ّيFFFة تسFFFمّى القFFFرآن الم ّكFFFي .تعاليمFFFه ،وعقائFFFده الدين ّيFFFة،
وفرائضه ،وممارساته التعبديّة ...ھي نفسھا في القرآن الم ّكي.
ّ
حثه على االھتمام بـ» اليتامى والمساكين « والفقراء ..من تعاليم اإلبيونيين
ً ٢٣ـ
األساسيّة .ولم نجد في بدء رسالة محمّد غير ھذه..
ً ٢٤ـ

ً ٢٥ـ
ً ٢٦ـ
ً ٢٧ـ

حماسة محمّد إلى رفع شأن » اليتامى « تأتي من وضعه الشخصFي ،ومFن
اختباره الفقر والعسر الكبيرين .وف َعFل اليFتم فيFه فعلFه ،وانفعFل محمّFد ليتمFه،
فكانت » ردّة الفعل « عنده عنيفة ،جارفة.
قرار محمّد ،بعد غناه بمال خديجة ،كان صعبا ً .وصعوبته ھFذه أعطتFه دفعFا ً
جديداً .فاستعان بالمال لمحاربة المتموّ لين.
ثورة محمّد ابتدأت ،في م ّكة ،ألجل اليتامى والمساكين ،وانتقلت إلى المدينة
ألجل محاربة األغنياء والجھاد في سبيل الثروة كما في سبيل .6
دين محمّFد لFم يكFن جديFداً علFى قFريش .ولFم تكFن محاربFة قFريش لFه بسFبب
معتقد جديد .قريش قبلت في كعبتھا كل صاحب عقيدة .التاجر يھمّFه الكسFب
واألرباح ولو على حساب الحقيقة والعقيدة.

ً ٢٨ـ عربيّة قريش جاءتھا من لغتھا ،ال من عرق أو انتماء جنسي ما.

خاتمة البحث ١٩٣

والعربيّة جاءت من » غرب « الفرات ،ال من الFيمن ،بواسFطة تجّ Fار م ّكFة،
والواعظين المب ّشرين من رھبان نصارى الحيرة واألنبار.

ً ٢٩ـ لغFة القFرآن عربيّFة ـ نصFرانيّة ،وتعاليمFه إبيونيFة ـ نصFرانيّة ،لكFنّ جھFاده،
كفتوحات خلفائه ،كان بدافع الجھد والجوع والحرمان.
ً ٣٠ـ وأطرف ما يكون أن تكون أوّ ل حFرب حFدثت بعFد مFوت محمّFد ،ھFي حFرب
وقعFFت بFFين المسFFلمين أنفسFFھم ،بسFFبب دفFFع الزكFFاة .وھFFي » حFFرب الFFردّة «.
ومعناھا :المتخلّف عن الزكاة كالمرت ّد عن اإلسالم.
ھFFذه معطيFFات تاريخيFFة ،بعضFFھا يحتFFاج إلFFى مزيFFد مFFن البحFFث ،وبعضFFھا سFFاطع كنFFور
الشمس .وكلّھا تستدعي رسم عالمFة اسFتفھام كبيFرة علFى مFا قدّمFه لنFا » المطمئ ّنFون « .ويكفينFا
منھا رسم ھذه العالمة ،لنشير إلى خطر جسيم في عمق عقFل » المطمئ ّنFين « .فھFل يعFاد النظFر
في مفھوم جوھر اإلنسان ،أي مفھوم الحريّة؟ ھل يتحرّ ر اإلنسان من » الكالم الفوقي « ليصبح
مسؤوالً عن كالمه ھو؟ حدّث ھذا اإلنسان » المطمئنّ « عن مشكلة مFا فيسّ Fقط عليFك اآليFة بعFد
اآلية حتى يفحمك بكالم فوقي ،منزل ،وبآيات من » كتاب ال يصلب « .حدّث ھFذا اإلنسFان عFن
أ ّيFFFة مشFFFكلة بشFFFريّة ،اجتماع ّيFFFة كانFFFت أم دين ّيFFFة ،عاطف ّيFFFة كانFFFت أم عقالن ّيFFFة ،تاريخ ّيFFFة كانFFFت أم
مستقبليّةّ ،..
فينزل عليك حشداً من المالئكة ،وشحنة من آيات  ،6تس ّد عليك منافذ القلق والشFك.
ويقول مطمئ ّنـا ً ومتعجّ با ً في آن معـا ً » :جبريل نزل واإلنسان كفر!!! نعوذ با.« Z
مFFع ھFFؤالء :كFFل حFFوار باطFFل مFFن أساسFFه .وھFFم المنتصFFرون مسFFبقا ً ال محالFFة .والحقFFائق
عندھم في مل ّفات جاھزة .واليقين يقدّمونه لك ببسمة ساخرة .والمعرفة علميّة حسFابيّة ال موضFع
ك فيھا .و 6في العبّ والجيب .والدين فFي » كتFاب « .والشFريعة مFن الكتFاب ،ونظFم الحيFاة
للش ّ
والكون محدّدة في الكتاب
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عينه .والعلوم كلّھا ،من طبيّة وفيزيائيّة وكيماويّة وفلكيّة وتحت أرضيّة وكونيّة ،..تستنبشھا مFن
آيات ھذا الكتاب ...فأيّ حوار يكون مع ھذا االطمئنان العظيم!
 ...ويبقFFى لFFك عنFFدنا تنبيFFه ونصFFيحة :ا ّتFFق » ر ّد فعFFل « المطمFFئنّ  .احFFذر منFFه االنتقFFام.
واخش ثأره اإللھيّ منك .فإ ّنه يعمل  ،Zويجاھد في سبيله ويدافع عن حقوقه ،وينتقم منك اكرامFا ً
 Zعينه ...وما زلنا وايّاك نسأل عن حرّ ية اإلنسان وكرامته!
 ...ث ّم بعد ،عليك أن تسأل ـ وأنت مؤمن با Zوقدرته ـ ومن ح ّقك أن تسأل :كيFف يكFون
ً
اإلسالم دينا ً
ودولة ،عقيدة وشريعة ،تعاليم إلھيّة وتعاليم اجتماعيّة ..فھل يكون المجتمع في خدمة
الدين؟ أم الدين في خدمة المجتمع؟ أم كالھما يكمّل بعضھما بعضا ً ألجل تثبيت ملك 6؟
لكنّ المجتمع يتطوّ ر ويتغيّر ،واإلسالم شريعة أزليّة أبديّة .الدين ،بمعناه الحقيقي ،صبغة
روحيّة عميقة في إنسان رھيف الشعور ،متواضع العقل ،نحيل الوطء علFى األرض ،زاھFد بكFل
ما في الدنيا ،روحانيّ المسلك والسيرة ،يربطه با ZسFعيُه الحثيFث المتواصFل نحFو قداسFة نفسFه،
وخالصFFھا ،وال يFFرى العFFالم إالّ بمنظFFار ھFFذه القداسFFة ...وإالّ كFFان الFFدين شFFرائع ونظمFا ً وقFFوانين
وعقائد ،قد تفيد مجتمعا ً وال تلزم آخر ،وتطبّق في عصر دون عصر ،وتصلح لشعب وال تصلح
آلخر..
أمّا إذا كان الدين شريعة الھيّة سرمديّة تلزم اإلنسان في كل مجتمع وعصر ،فأين حرّ يّFة
اإلنسان مع شريعة جامدة؟ وأين جزاء اإلنسان مع إله يجبره ويقيّده في أطر تاريخيّة زمنيّة بالت
وزالت؟ وكيف يتصرّ ف البشر مع كتاب ال يصلب؟
ث ّم إذا كان الدين اصالحا ً لمجتمع ما ،فقليالً ما يص ّح إلصالح مجتمع

خاتمة البحث ١٩٥

آخر ،ألنّ سFبب وجFود ھFذا الFدين ھFو مFا كFان يوجFد فFي المجتمFع مFن فسFاد دعFا إلFى إصFالحه.
وعنFFدما يرفFFع الزمFFان ،بتطFFوّ ره ،بعFFض تلFFك المفاسFFد ،يFFزول ،ال محالFFة ،مبFFرّ ر وجFFود بع Fض
تعاليمه ...وھذا ما تنبّه إليه بعض العلماء المسلمين ،في كالمھFم علFى الناسFخ والمنسFوخ ،عنFدما
قالوا :ھناك آيات في القرآن ُنسِ َخ ْ
ت أحكامُھا ولم ُت ْن َس ُخ تالوتھFا؛ أي أزيFل العمُ Fل بحكFم الشFريعة،
وبقيت اآلية التي تشير إليھا ..وفي ھذا القول تبرير مخيف ّ
لتأخر الشريعة االلھيّFة عFن االلتحFاق
بتطوّ ر المجتمعات.
وإذا كان المجتمع والدين يتكامالن ألجل تثبيت ملك  ،6فھFل يوجFد بFين االثنFين تكFافؤ؟
كيف ذلك؟ واألوّ ل منھما بتطوّ ر رھيب ،والثFاني ثابFت جامFد ال يتزحFزح! أيشّ Fد الFدين بFالمجتمع
إلى التخلّف؟ أيتح ّكم باإلنسان إلى ھذا الح ّد فيبقيه في حمايته وتحFت مراقبتFه؟ أيحّ Fد مFن طموحFه
فيخليه من ذاتFه؟ أيجعFل مصFير اإلنسFان فFي المجتمFع كمصFيره مFع  6وأحسFن؟ يبFدو منFه ذلFك
طالما خيرات الج ّنة وشھواتھا ھي صورة عن خيرات األرض وشھواتھا.
في اإلسالم من ذلك كثير :مجتمع أھل الج ّنFة كمجتمFع أھFل الFدنيا .الFدين دولFة ،والعقيFدة
شريعة .كالھما في مستوى واحFد .فFأين يكمFن الشFرّ إذن؟ بFل قFل :كيFف تكFون الحيFاة الروحيّFة؟
والسعادة الروحيّة؟ بل كيف يكون 6؟ أإلى ھذا الحFدّ ،وفFي ھFـذا المسFتوى ،يكFون »  6الصFمد
«؟ وكيف يكون متعاليا ً ھنا ويحيط به اإلنسان ھناك؟ أيكFون اإلنسFان ھFو الFذي ارتفFع ،أم يكFون
 6ھو الذي ھبط؟
وأيFن الخFFالص أيضFا ً؟ لنفتFFرض الشFريعة القرآن ّيFFة طبّقFFت ومورسFت فFFي مكFان مFFا علFFى
األرض ،فھل ال يكون ھذا المكان صورة كاملة تامّة عمّا سيكون في السماء؟ ليس في األمر ،إذا
مFFا حFFدث ،عجFFب .بFFل العجFFب أن ال يكFFون عنFFد  6أفضFFل م ّمFFا نFّ Fزل علينFFا فFFي بيئFFة الخلعFFاء
والصعاليك وآكلي أموال اليتامى!

 ١٩٦خاتمة البحث

والعجب األكبر أن يكون عنده في السFماء شFريعة أفضFل .وفFي كلتFا الحFالتين نحFن فFي دولFة 6
محرومون من األفضل؛ ونحن معه ،ھنا وھناك ،مظلومون .ويكون معنى ذلك :أنّ محمّFداً الFذي
جFFاء رحمFFة للمحFFرومين ،تFFرك لنFا ،بنظFFر أتباعFFه طبعFا ً ،كتابFا ً وشً F
Fريعة أحكمFFا علينFFا ،باسFFم ،6
حرمانا ً أبديا ً .وبذلك يكون محمّد رسول رحمFة ،ويكFون القFرآن شFريعة ظلFم أبFدي .والمسFلمون،
في كل حال ،قرآنيون ال محمّديون ،أي الھيّون ال إنسانيّون ،ودينيّون ال اجتماعيّون ...وما ينFتج
عن ذلك من خطورة في مفھوم الخالص.
ويبقFFى ،بعFFد ذلFFك أن يكFFون » خليفFFة « القFFس ورقFFة أرحFFم بنFFا مFFن » خلفFFاء « القFFرآن.
وذھب المسلمون بصورة محمّد المكيّة الجليلة الرحيمة ،ووضعوا مكانھا صFورة الھيّFة ألصFقوھا
بمحمّFد المFFدني .والمدينFFة ،كمFFا نعلFم ،تعFFوّ دت الظلFFم منFFذ عھFد اليھFFود .ونسFFفت رحمَ Fة م ّكFFة وربَّ
كعبتھFFا الFFرحيم .و » الFFرحيم « بالعبFFاد أبھFFى م ّمFFن جعلFFه العبFFاد » رحمانFا ً « .الFFرحيم إلFFه م ّكFFة،
والرحمان إله المدينة الذي أخضع القبائل والعشائر ألجل أن يبقى رحمانا ً.
كFFم ھFFي المدين ُ Fة مدينFٌ Fة لم ّكFFة .ولك ّنھFFا دونھFFا فFFي الرحمFFة .م ّكFFة أنشFFأت للنFFاس خالص Fا ً،
والمدينFFة أعطFFت العFFالم حربFا ً .تلFFك جFFاءت بالعقيFFدة ،وھFFذه جFFاءت بالشFFريعة .تلFFك رحمFFة ،وھFFذه
جھاد ...وكم القرآن مدين لمحمّد ،وھو دونه فFي الرحمFة .محمّFد جFاء للنFاس بFالخالص مFن ظلFم
اجتماعي مھول ،والقرآن دفع بالمخلّصين إلى ارتكاب المظالم .ذاك جاء بتعاليم إبيونيFة رحيمFة،
وھFFذا جFFاء بالقتFFال والجھFFاد والفتوحFFات والغFFزوات .وكيFFف يكFFون الفFFرق إذن بFFين خلفFFاء مح ّمFFد
وخلفاء القرآن؟!
محمّد قد مات ،والموت لألنبياء خالص البشر .والقFرآن لFن يمFوت ،وبقFاؤه فFي األرض
كعين رقيب جسّاس رھيب على البشر .وليت في العين بعض الرحمFة ،لكFان رُ فِFعَ ُ
ظلُ Fم الشFريعة
عن يتامى م ّكة ومساكينھا ،ومحمّد منھم ومثلھم مظلوم.

المصادر وال َمرا ِجع
َ
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١٩٩
 .١ابن حبيب )أبو جعفر محمّد( ٢٤٥ + ،ھـ ،.كتاب المحبر ،مطبعة دائFرة المعFارف العثمانيّFة ،حيFدر آبFاد،
 ١٩٤٢م.
 .٢ابن حنبل )اإلمام أحمFد( ٢٤١ + ،ھFـ ،.المسFند ،تحقيFق الشFيخ أحمFد محمFد شFاكر ،دار المعFارف بمصFر
القاھرة  ١٣٧٥ھـ.
 .٣ابن دريد )محمد بن الحسن ..االزدى(٣٢١ ،ھـ ،.االشتقاق ،تحقيFق عبFد السFالم ھFارون ،مكتبFة الخFانجي
القاھرة  ١٩٥٨م.
 .٤ابن سعد )محمّد( ٢٣٠ + ،ھـ ،.الطبقFات الكبFرى ٨ ،مجلّFدات ،دار صFادر ،بيFروت ،بFال تFاريخ ،تحقيFق
احسان عبّاس.
 .٥ابFFن العبFFري )غريغوريFFوس الملطFFي( ٦٨٥ + ،ھFFـ ،.تFFاريخ مختصFFر الFFدول ،دار المسFFيرة ،بيFFروت ،بFFال
تاريخ.
 .٦ابن قتيبة )عبد  6بFن مسFلم( ٢٧٦ + ،ھFـ ،.كتFاب المعFارف ،تحقيFق ثFروت عكاشFه ،مطبعFة دار الكتFب
المصرية ١٩٦٠ ،م.
 .٧ابن النديم )محمFد بFن اسFحق بFن محمFد( ٣٨٥ + ،ھFـ ،.الفھرسFت ،المكتبFة التجاريّFة القFاھرة  ١٣٤٨ھFـ.
ودار المعرفة بيروت  ١٩٧٨م.
 .٨ابن ھشام ٢١٣ + ،ھـ .السيرة النبويّة ٤ ،أجزاء قدّم لھا وعلّق عليھFا وضFبطھا طFه عبFد الFرؤوف سFعد،
دار الجيل بيروت .١٩٧٥
 .٩األزرقي )أبFو الوليFد محمFد بFن عبFد  6بFن أحمFد( ٢٥٠ + ،ھFـ ،.أخبFار م ّكFة ومFا جFاء فيھFا مFن اآلثFار،
جزءان ،دار األندلس مدريد ،بال تاريخ.
 .١٠األلوسFFي )محمFFود شFFكري( ،بلFFوغ األرب فFFي معرفFFة أحFFوال العFFرب ٣ ،مجلّFFدات ،تحقيFFق محمFFد بھجFFة
األثرى ،المطبعة الرحمانية بمصر .١٩٢٥

 ٢٠٠مراجع ومصادر
 .١١البخFFاري )محمFFد بFFن إسFFماعيل بFFن ابFFراھيم( ٢٥٦ + ،ھFFـ ،.الجFFامع الصFFحيح ٤ ،أجFFزاء ،طبعFFة الحلبFFي،
القاھرة ،بال تاريخ.
 .١٢البخاري ،التاريخ الكبير ٨ ،أجزاء ،تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي ،دائرة المعFارف العثمانيّFة ،حيFدر
آباد ١٣٧٨ ،ھـ.
 .١٣البالذرى )االمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بFن جFابر( ٢٧٩ + ،ھFـ ،.فتFوح البلFدان ،علّFق عليFه رضFوان
محمد رضوان ،دار الكتب العلمية بيروت .١٩٧٨
 .١٤الترمذي ،الجامع الصحيح ،المعروف بـ» سنن الترمذي « ،مطبعة البابي ،القاھرة .١٩٣٧
 .١٥الثعالبي )عبد الرحمن( ،الجواره الحسان في تفسير القرآن ،الجزائر ١٣٢٣ ،ھـ.
 .١٦الجاللين) ..جالل الدين المحلي ،وجFالل الFدين السFيوطي( ،قFرآن كريFـم ،المعFروف بFـ» تفسFير الجاللFين
« ،مكتبة المالح ،دمشق ،بال تاريخ.
 .١٧الجمحي )محمد بن سالم بن عبيد  ٢٣٢ ،(6ھـ ،.طبقات فحول الشFعراء ،تحقيFق األسFتاذ محمFود محمFد
شاكر ،دار المعارف القاھرة .١٩٥٢
 .١٨جوزي )بندلي( ،من تاريخ الحركات الفكرية في اإلسالم ،دار الروائع بيروت ،بال تاريخ.
 .١٩الجوھري )اسماعيل بن حماد( ٣٩٣ + ،ھـ ،.الصحاح ٦ ،أجزاء ،تحقيق أحمد عبد الغفFور العطFار ،دار
الكتاب العربي القاھرة  ١٣٧٧ھـ.
 .٢٠الحداد )األستاذ( ،القرآن والكتاب ،جزءان ،ال دار نشر ،وال تاريخ ،سلسلة دروس قرآنية.
 .٢١الحلبي )علي بن برھان الدين( ١٠٤٤ + ،ھـ ،.السيرة الحلبيFة فFي سFيرة األمFين المFأمون إنسFان العيFون،
 ٣أجزاء ،دار المعرفة ،بيروت  ١٩٨٠م.
 .٢٢الحموي )ياقوت( ،معجم البلدان ٥ ،أجزاء ،دار صادر ،بيروت سنة  ١٩٧٩م.

مصادر ومراجع ٢٠١
 .٢٣الخشني )مصعب بن محمّFد بFن مسFعود( ٦٠٤ + ،ھFـ ،.شFرح غريFب سFيرة ابFن اسFحق .جFزءان ،نشFره
يوسف برونله ،مطبعة ھندية القاھرة  ١٩١١م.
 .٢٤دروزة )محمّد ّ
عزة( ،تاريخ الجنس العربي ٨ ،أجزاء ،وبخاصة الجزء الخامس ،المكتبة العصرية صيدا
ـ بيروت .١٩٨٣
ّ
الزبيFFرى بFFن ب ّكFFار ) ٢٥٦ +ھFFـ ،(.جمھFFرة نسFFب قFFريش ،تحقيFFق األسFFتاذ محمFFود محمFFد شFFاكر ،القFFاھرة
.٢٥
 ١٣٨١ھـ.

 .٢٦الزمخشFري ،الك ّشFFاف عFFن حقFFائق غFFوامض التنزيFFل وعيFFون األقاويFFل فFFي وجFFوه التأويFFل ،مطبعFFة محمFFد
مصطفى ،القاھرة  ١٣٥٤ھـ ٤ .أجزاء.
 .٢٧السھيلي ) ٥٨١ +ھـ ،(.الروض االنف ...من شرّ اح السير النبويّة.
 .٢٨السيوطي )جالل الدين عبد الرحمن( ،االتقان في علوم القرآن ،جزءان في مجلّFد واحFد ،المكتبFة الثقافيّFة،
بيروت .١٩٧٣

 .٢٩الشريف )أحمد ابراھيم( ،م ّكة والمدينة في الجاھليّة وعھد الرسول ،دار الفكر العربي ،سنة .١٩٦٥
 .٣٠الطبري )محمFد بFن جريFر( ٣١٠ + ،ھFـ ،.تFاريخ الطبFري :تFاريخ الرسFل والملFوك ١٠ ،أجFزاء ،ذخFائر
العرب ،دار المعارف ١٩٧٩ ..م.
 .٣١علي )د .جواد( ،المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسFالم ١٠ ،أجFزاء ،دار العلFم للماليFين بيFروت ـ مكتبFة
النھضة بغداد ١٩٦٨ ،م.
 .٣٢قطب )سيّد( ،التصوير الفني في القرآن ،دار الشروق ،بيروت ،بال ت.
 .٣٣المنس )االب ھنرى ..اليسوعي( ،النصارى في م ّكة قبيل الھجرة ،المشرق مجلّد  ،٣٥سنة .١٩٣٧
 .٣٤المنس ،األحابيش والنظام العسكري في م ّكة ،المشرق ،مجلّد .٣٤
 .٣٥مالك بن أنس )االمFام( ١٧٩ + ،ھFـ ،.الموطFأ ،نشFره األسFتاذ محمFود فFؤاد عبFد البFاقي ،جFزءان ،مطبعFة
الحلبي القاھرة  ١٣٧٠ھـ.
 .٣٦المسعودي ٣٤٦ + ،ھـ ،.التنبيه واالشراف ،دار صعب بيروت ،بال ت.

 ٢٠٢مصادر ومراجع
 .٣٧المسعودي ،مروج الذھب ومعادن الجوھر ،تحقيFق يوسFف داغFر ،دار األنFدلس بيFروت ط٤ ،١٩٧٣ ،٢
أجزاء في مجلّدين.
 .٣٨مسلم )بن الحجاج بن مسلم القشيري( ٢٦١ + ،ھـ ،.الجFامع الصFحيح ،نشFره محمFد فFؤاد عبFد البFاقي٥ ،
أجزاء ،الحلبي ،القاھرة .١٩٥٦
 .٣٩النيسابوري ،غرائب القرآن وغرائب الفرقان ،المطبعة األميرية القاھرة ١٣٢٣ ،ھـ.
 .٤٠الھمداني )أبو الحسن بFن أحمFد( ،كتFاب صFفة جزيFرة العFرب ،تحقيFق عبFد  6النجFدى ،القFاھرة ،١٩٥٣
وفي ليدن بريل .١٨٨٤
 .٤١وات )مونتجومرى( ،محمد في م ّكة ،تعريب شعبان بركات ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بال تاريخ.
 .٤٢الواحدي ،أسباب النزول ،مؤسسة الحلبي ،القاھرة .١٩٦٨
 .٤٣الواقFFدي )محمFFد بFFن عمFFر بFFن ٢٠٧ + ،(..ھFFـ ،.كتFFاب المغFFازي ،تحقيFFق د .مارسFFون جFFونس ،مؤسسFFة
األعلمي بيروت .١٩٦٦
 .٤٤الواقدي ،فتوح الشام ،جزءان في مجلّد واحد ،دار الجيل ،بيروت بال تاريخ.
 .٤٥وھبه )حافظ( ،جزيرة العرب في القرن العشرين.١٩٥٦ ،
 .٤٦اليعقوبي )أحمد بن أبFي يعقFوب( ٨٩٧ + ،م ،تFاريخ اليعقFوبي ،جFزءان ،دار صFادر ،توزيFع دار صFعب
بيروت ،بال تاريخ.
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