
 ( حالة العرب قبل االسالم 1المحاضرة )

 ديانات العـرب

كان معظم العرب يدينون بدين إبرىيم عليو السالم منذ أن نشأت ذريتو في مكة وانتشرت في جزيرة 
ل عليهم األمد ونسوا حظًا مما العرب، فكانوا يعبدون اهلل ويوحدونو ويلتزمون بشعائر دينو الحنيف، حتى طا

ذكروا بو، إال أنهم بقى فيهم التوحيد وعدة شعائر من ىذا الدين، حتى جاء عمرو بن ُلَحيٍّ رئيس خزاعة، وكان 
قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبو الناس ودانوا لو، ظًنا منهم أنو 

   . وليـاءمن أكابر العلماء وأفاضل األ

ثم إنو سافر إلى الشام، فرآىم يعبدون األوثان، فاستحسن ذلك وظنو حًقا؛ ألن الشام محل الرسل 
والكتب، فقدم معو بُهَبل وجعلو في جوف الكعبة، ودعا أىل مكة إلى الشرك باهلل فأجابوه، ثم لم يلبث أىل 

  . الحجاز أن تبعوا أىل مكة؛ ألنهم والة البيت وأىل الحرم

  . كثر فيهم الشرك، وكثرت األوثان في كل بُقعة  ثم

أما فكرة الشرك وعبادة األصنام فقد نشأت فيهم على أساس أنهم لما رأوا المالئكة والرسل والنبيين 
وعباد اهلل الصالحين من األولياء واألتقياء والقائمين بأعمال الخير ـ لما رأوىم أنهم أقرب خلق اهلل إليو، 

ظمهم منزلة عنده، وأنهم قد ظهرت على أيديهم بعض الخوارق والكرامات، ظنوا أن اهلل وأكرمهم درجة وأع
أعطاىم شيًئا من القدرة والتصرف في بعض األمور التي تختص باهلل سبحانو وتعالى، وأنهم ألجل تصرفهم ىذا 

ن عامة عباده، فال ينبغى وألجل جاىهم ومنزلتهم عند اهلل يستحقون أن يكونوا وسطاء بين اهلل سبحانو وتعالى وبي
ألحد أن يعرض حاجتو على اهلل إال بواسطة ىؤالء؛ ألنهم يشفعون لو عند اهلل، وأن اهلل ال يرد شفاعتهم ألجل 
  . جاىهم، كذلك ال ينبغى القيام بعبادة اهلل إال بواسطة ىؤالء؛ ألنهم بفضل مرتبتهم سوف يقربونو إلى اهلل زلفي

رسخ فيهم ىذا االعتقاد اتخذوىم أولياء، وجعلوىم وسيلة فيما بينهم وبين ولما تمكن منهم ىذا الظن و 
اهلل سبحانو وتعالى، وحاولوا التقرب إليهم بكل ما رأوه من أسباب التقرب؛ فنحتوا لمعظمهم صورًا وتماثيل 

  . وىذه الصور والتماثيل ىي التي تسمى باألصنام

لوا قبورىم وأضرحتهم وبعض مقراتهم ومواضع نزولهم وربما لم ينحتوا لهم صورًا وال تماثيل، بل جع
واستراحتهم أماكن مقدسة، وقدموا إليها النذور والقرابين، وأتوا لها بأعمال الخضوع والطاعات، وىذه األضرحة 

  . والمقرات والمواضع ىي التي تسمى باألوثان

 الحالة السياسية



فقد كان الناس بين سادة وعبيد، أو حكام   يوكانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط ال مزيد عل
إن الرعايا   : ومحكومين، فالسادة ـ والسيما األجانب ـ كان لهم كل الغُْنم، والعبيد عليهم كل الُغْرم، وبعبارة أوضح

كانت بمثابة مزرعة تورد المحصوالت إلى الحكومات، والحكومات كانت تستخدمها في ملذاتها وشهواتها، 
أما الناس فكانوا في عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل جانب، وما  . ورىا، وعدوانهاورغائبها، وج

في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل كانوا يسامون الخسف والجور والعذاب ألوانًا ساكتين، فقد كان الحكم 
  . استبداديا، والحقوق ضائعة مهدورة

ة األوصال، تغلب عليها المنازعات القبلية واالختالفات وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفكك
 العنصرية والدينية

  . ولم يكن لهم ملك يدعم استقاللهم، أو مرجع يرجعون إليو، ويعتمدون عليو وقت الشدائد

 الحالة االجتماعية

كانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض، فكانت عالقة الرجل مع أىلو في 
راف على درجة كبيرة من الرقى والتقدم، وكان لها من حرية اإلرادة ونفاذ القول القسط األوفر، وكانت األش

محترمة مصونة ُتَسلُّ دونها السيوف، وتراق الدماء، وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما لو في نظر العرب المقام 
المرأة، وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في معظم أوقاتو إال 

القبائل للسالم، وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال، ومع ىذا كلو فقد كان الرجل يعتبر بال نزاع رئيس 
األسرة وصاحب الكلمة فيها، وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها 

  . أن تفتات عليهم

بينما ىذه حال األشراف، كان ىناك في األوساط األخرى أنواع من االختالط بين الرجل والمرأة، ال 
  . روى البخاري وغيره عن عائشة رضي اهلل عنها  . نستطيع أن نعبر عنو إال بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة

اح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل فنكاح منها نك  : إن النكاح في الجاىلية كان على أربعة أنحاء
أرسلي إلى   : كان الرجل يقول المرأتو إذا طهرت من طمثها   : وليتو أو ابنتو فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر

فالن فاستبضعي منو، ويعتزلها زوجها وال يمسها أبًدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منو، فإذا 
نكاح    يسمى  زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في َنَجابة الـولد، فكان ىـذا النكاح  تبين حملها أصابها

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



باسمو،   تسمى من أحبت منهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فالن فـ  : تقول لهم فـ 
يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ال   ال يستطيع أن يمتنع منو الرجل ونكاح رابع :  . فيلحق بو ولدىا

لى أبوابهن رايات تكون علًما، فمن أرادىن دخل عليهن، فإذا تمتنع ممن جاءىا،وىن البغايا،كن ينصبن ع
حملت إحداىن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدىا بالذي يرون، فالتاطتو بو، 

الجاىلية كلو   محمًدا صلى اهلل عليو وسلم بالحق ىدم نكاح أىل  اهلل ودعى ابنو، ال يمتنع من ذلك، فلما بعث 
  . نكاح اإلسالم اليوم إال

وكانت عندىم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدىا شفار السيوف، وأسنة الرماح، فكان المتغلب في 
  . حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها، ولكن األوالد الذين تكون ىذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم

يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليو، وكان من المعروف في أىل الجاىلية أنهم كانوا 
وكانوا يجمعون بين األختين، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوىا أو ماتوا   . حتى حددىا القرآن في أربع
ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساء َواَل تَنِكُحوْا َما َنَكَح آبَاؤُُكم مَِّن النَِّساء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف  } عنها حتى نهى عنهما القرآن 

َناُت اأُلْخِت َوأُمََّهاُتُكُم َسِبياًل ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالَُتُكْم َوبـََناُت اأَلِخ َوبَـ 
َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي  الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعةِ 

َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن  َن َأْصالَِبُكْم َوَأن َتْجَمُعوْا بـَيْ َدَخْلُتم ِبِهنَّ فَِإن لَّْم َتُكونُوْا َدَخْلُتم بِِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحالَئُِل أَبـْ
وكان الطالق والرجعة بيد   [23، 22  : سورة النساء ]   { اأُلْختَـْيِن َإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ الّلَو َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما
  . الرجال، ولم يكن لهما حد معين حتى حددىما اإلسالم

لعار واإلنفاق، ويقتل وكانت عالقة الرجل مع أوالده على أنواع شتى، فمنهم من كان يئد البنات خشية ا
ُقْل تـََعاَلْوْا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوْا بِِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوالَ  }  : األوالد خشية الفقر واإلمالق

َها َوَما َبَطَن َواَل تـَْقتُـُلوْا النـَّْفَس الَِّتي تـَْقتُـُلوْا َأْواَلدَُكم مِّْن إْماَلٍق نَّْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُىْم َوالَ   تـَْقَربُوْا اْلَفَواِحَ  َما َظَهَر ِمنـْ
ولكن ال يمكن لنا أن نعد ىذا من   [ 151  : األنعام ]   { َحرََّم الّلُو ِإالَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِو َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 

  . ة، فقد كانوا أشد الناس احتياًجا إلى البنين ليتقوا بهم العدواألخالق المنتشرة السائد

أما معاملة الرجل مع أخيو وأبناء عمو وعشيرتو فقد كانت موطدة قوية، فقد كانوا يحيون للعصبية القبلية 
ماعي ويموتون لها، وكانت روح االجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدىا العصبية، وكان أساس النظام االجت

على المعنى   ( انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما )   : ىو العصبية الجنسية والرحم، وكانوا يسيرون على المثل السائر
الحقيقي من غير التعديل الذي جاء بو اإلسالم؛ من أن نصر الظالم كفو عن ظلمو، إال أن التنافس في الشرف 



ئل التي كان يجمعها أب واحد، كما نرى ذلك بين األوس والسؤدد كثيًرا ما كان يفضى إلى الحروب بين القبا
  . والخزرج، وَعْبس وُذبْيان، وَبْكر وتـَْغِلب وغيرىا

 أما العالقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة األوصال تماًما

ألمن؛ فقد كانوا يأمنون فيها تمام ا  . وكانت األشهر الحرم رحمة وعونًا لهم على حياتهم وحصول معايشهم
 لشدة التزامهم بحرمتها

وقصارى الكالم أن الحالة االجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية، فالجهل ضارب أطنابو، 
والخرافات لها جولة وصولة، والناس يعيشون كاألنعام، والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا، والعالقة 

الحكومات فُجلُّ ىمتها ملء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على بين األمة واىية مبتوتة، وما كان من 
  . مناوئيها

 الحالة االقتصادية

كانت التجارة أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والجولة التجارية ال تتيسر إال إذا ساد األمن 
شهور التي كانت تعقد فيها والسالم، وكان ذلك مفقوًدا في جزيرة العرب إال في األشهر الحرم، وىذه ىي ال

  . أسواق العرب الشهيرة من ُعكاظ وذي المَجاز وَمَجنَّة وغيرىا

ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرىا كانت في أىل اليمن والحيرة 
نساء العرب كافة ومشارف الشام كان في داخل الجزيرة شيء من الزراعة والحرث واقتناء األنعام، وكانت 

  . يشتغلن بالغزل، لكن كانت األمتعة عرضة للحروب، وكان الفقر والجوع والعرى عاًما في المجتمع

 قصة أصحاب الفيل

أن أبرىة بن الصباح كان عامال  -على ما ذكر محمد بن إسحاق  -وكان سبب قصة أصحاب الفيل 
فبنى كنيسة  -شرفها اهلل  -م الموسم إلى مكة للنجاشي ملك الحبشة على اليمن فرأى الناس يتجهزون أيا

بصنعاء . وكتب إلى النجاشي " إني بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها ، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب 
" فسمع بو رجل من بني كنانة فدخلها ليال . فلطخ قبلتها بالعذرة . فقال أبرىة من الذي اجترأ على ىذا ؟ قيل 

البيت سمع بالذي قلت . فحلف أبرىة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها . وكتب إلى  رجل من أىل ذلك
النجاشي يخبره بذلك فسألو أن يبعث إليو بفيلو . وكان لو فيل يقال لو محمود لم ير مثلو عظما وجسما وقوة . 

ا عليهم حين فبعث بو إليو . فخرج أبرىة سائرا إلى مكة . فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حق
    .   سمعوا بأنو يريد ىدم الكعبة ، بيت اهلل الحرام 



 رسول أبرىة إلى مكة

إن     :   سل عن سيد أىل ىذا البلد وشريفها ، ثم قال لو     :   وبعث أبرىة حناطة الحميري إلى مكة ، وقال لو 
فإن لم تعرضوا دونو بحرب ، فال حاجة  إني لم آت لحربكم ، إنما جئت لهدم ىذا البيت ،    :   الملك يقول لك 

    .   لي بدمائكم ، فإن ىو لم يرد حربي فأتني بو 

عبدالمطلب بن ىاشم بن عبد مناف     :   فلما دخل حناطة مكة ، سأل عن سيد قري  وشريفها ، فقيل لو 
ريد حربو ، وما لنا بذلك من طاقة واهلل ما ن    :   بن قصي ؛ فجاءه فقال لو ما أمره بو أبرىة ؛ فقال لو عبدالمطلب 

فإْن يمنعو منو فهو بيتو وحرمو ، وإن  -أو كما قال  -، ىذا بيت اهلل الحرام ، وبيت خليلو إبراىيم عليو السالم 
    .   فانطلق معي إليو ، فإنو قد أمرني أن آتيو بك     :   يخل بينو وبينو ، فواهلل ما عندنا دفع عنو ؛ فقال لو حناطة 

نطلق معو عبدالمطلب ، ومعو بعض بنيو حتى أتى العسكر ، فسأل عن ذي نفر ، وكان لو صديقا ، فا
وما     :   فقال لو ذو نفر     ؟   يا ذا نفر ىل عندك من غناء فيما نزل بنا     :   حتى دخل عليو وىو في محبسو ، فقال لو 

ما عندنا غناء في شيء مما نزل بك إال أّن أُنيسا  غناء رجل أسير بِيَدْي ملك ينتظر أن يقتلو غدوا أو عشيا
سائس الفيل صديق لي ، وسأرسل إليو فأوصيو بك ، وأعظم عليو حقك ، وأسألو أن يستأذن لك على الملك ، 

    .   حسبي     :   فتكلمو بما بدا لك و يشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك ؛ فقال 

إن عبدالمطلب سيد قري  ، وصاحب عير مكة ، يطعم الناس     :   فبعث ذو نفر إلى أنيس ، فقال لو 
بالسهل ، والوحوش في رءوس الجبال ، وقد أصاب لو الملك مائتي بعير ، فاستأذن لو عليو ، وانفعو عنده بما 

    .   أفعل     :   استطعت ؛ فقال 

يستأذن عليك ، وىو صاحب عير  أيها الملك ، ىذا سيد قري  ببابك    :   فكلم أنيس أبرىة ، فقال لو 
مكة ، وىو يطعم الناس في السهل ، والوحوش في رءوس الجبال ، فأذن لو عليك ، فيكلمك في حاجتو ، و 

    .   فأذن لو أبرىة     :   أحسن إليو ، قال 

عن أن وكان عبدالمطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرىة أجلو وأعظمو وأكرمو     :   قال 
يجلسو تحتو ، وكره أن تراه الحبشة يجلس معو على سرير ملكو ، فنزل أبرىة عن سريره ، فجلس على بساطو ، 

حاجتي أن     :   فقال لو ذلك الترجمان ؛فقال     ؟   حاجتك     :   قل لو     :   وأجلسو معو عليو إلى جنبو ، ثم قال لترجمانو 
قد كنت أعجبتني     :   قل لو     :   ا لي ؛ فلما قال لو ذلك ، قال أبرىة لترجمانو يرد علي الملك مائتي بعير أصابه

حين رأيتك ، ثم قد زىدت فيك حين كلمتني ، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك ، وتترك بيتا ىو دينك ودين 



ب اإلبل ، وإن للبيت ربا سيمنعو ؛ إني أنا ر     :   قال لو عبدالمطلب     !   آبائك قد جئت لهدمو ، ال تكلمني فيو 
    .   فرد أبرىة على عبدالمطلب اإلبل التي أصاب لو     .   أنت وذاك     :   ما كان ليمتنع مني ؛ قال     :   قال 

انصرف عبدالمطلب إلى قري  ، فأخبرىم الخبر ، وأمرىم بالخروج من مكة ، والتحرز في شعف الجبال 
عليهم من معرة الجي  ، ثم قام عبدالمطلب ، فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معو نفر من تخوفا     :   والشعاب 

 قري  يدعون اهلل ، ويستنصرونو على أبرىة وجنده

ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة ، وانطلق ىو ومن معو من قري  إلى شعف     :   قال ابن إسحاق 
     .   اعل بمكة إذا دخلها الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرىة ف

 أبرىة يهاجم الكعبة

فلما أصبح أبرىة تهيأ لدخول مكة ، وىيأ فيلو وعبىَّ جيشو ، وكان اسم الفيل محمودا ؛ وأبرىة مجمع 
فلما وجهوا الفيل إلى مكة ، أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام     .   لهدم البيت ، ثم االنصراف إلى اليمن 

ابرك محمود ، أو ارجع راشدا من حيث جئت ، فإنك في بلد اهلل     :   ل ، ثم أخذه بأذنو ، فقال إلى جنب الفي
    .   الحرام ، ثم أرسل أذنو 

فضربوا في     .   فبرك الفيل ، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل ، وضربوا الفيل ليقوم فأبى 
فوجهوه راجعا إلى اليمن ،    اجن لهم في مراقِّو فبزغوه بها ليقوم فأبى ، رأسو بالطبرزين ليقوم فأبى ، فأدخلوا مح

فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة 
    .   فبرك 

الثة أحجار فأرسل اهلل تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان ، مع كل طائر منها ث
حجر في منقاره ، وحجران في رجليو ، أمثال الحمص والعدس ،ال تصيب منهم أحدا إال ىلك ،     :   يحملها 

 وخرجوا ىاربين يبتدرون الطريق الذي منو جاءوا   .   وليس كلهم أصابت 

 

د رأيت قائد الفيل لق    :   قالت  -رضي اهلل عنها  -وكان مصير قائد الفيل وسائسو فيما ذُكر عن عائشة 
    .   وسائسو بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


