ف والصَنَاعَات في الحِجَازْ
الحِرَ ْ
يف عَصر الرَسُول 
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي ،وبعد.
فإن القرآن الكريم وتفاسريه ،وكتب احلديث وكتب السرية النبوية
وغريها مليئة باألخبار عن احلياة العامة يف احلجاز عموماً ويف مكة
واملدينة خصوصاً يف خالل العصر النبوي ،وأبرز هذه األحداث ما كان
على صلة بالنيب

وبأحداث سريته العطرة أو مبراحل التشريع اإلسالمي

خالل تلك الفرتة وقد وردت ضمن ذلك بعض املعلومات واملوضوعات املتعلقة
باحلرف والصناعات ومبصادر دخل الناس خالل تلك الفرتة بطريقة مباشرة
أو غري مباشرة تدلنا بأن الناس يف تلك األيام كانت لديهم حِرفٌ خمتلفة
تسد حاجات الناس ومتطلباتهم يف خمتلف الشؤون.
وموضوع هذا البحث هو التعرّف على هذه احلرف ورصدها ودراسة كل
حرفة منها على حدة على ضوء ما ورد من النصوص اخلاصة بهذه احلرفة
يف ذلك العصر ،وإننا يف صفحات هذا البحث حناول دراسة احلرف يف
احلجاز قبيل اإلسالم ونظرة العرب إليها يف العصر اجلاهلي ،ثم نقوم
بدراسة موقف اإلسالم عموماً من احلرف والصناعات املختلفة ،ثم موقف
اإلسالم من كل حرفة على حدة ،وحماولة

تغيري نظرة الناس

للحرفيني والصنّاع وإعطاء الناس منظاراً حضارياً جديداً مغايراً ملا كان
سائداً بينهم يف تلك األيام كما أننا حناول أن نلقي الضوء على جانب
حضاري مهم يتعلّق حبياة الناس اليومية يف ذلك العصر ،وباألعمال اليت
يقومون بها ،واحلرف اليت ميتهنها الناس .وبديهي أن هذا يعين أننا _
ضِمناً _ نلقي الضوء على األعمال اليت كان الصحابة يزاولونها بتشجيع
من الرسول

 ،وعلى األعمال اليت حرّمها اإلسالم وكانت سائدة

وكانت سائدة بني الناس يف ذلك الوقت.
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كما أننا من خالل هذا البحث نورد العديد من النماذج هلذه احلرف اليت
زاوهلا الناس حسب ورودها يف املصادر ،ونقدّم فكرة كافية عن مدى
تطوّر كل حرفة على حدة.
وقد دفعين لكتابة هذا البحث عدم وجود حبث مُركّز خاص باحلرف
وال يفوتين هنا أن أنوّه بأن هنالك بعض

والصناعات يف عصر الرسول

الكتب اليت تعرّضت للموضوع باختصار شديد دون استقصاء ،فقد حاول
اخلزاعي يف كتابه (ختريج الدالالت السمعية) التعرّض هلذه احلرف
بعجالة سريعة ،إال أن تركيزه كان على العماالت الشرعية ،وهي
الوظائف اإلدارية يف احلكومة النبوية ،وكذلك فعل الكتّاني حني شرح
كتاب اخلزاعي يف كتابه املسمى (الرتاتيب اإلدارية) أو نظام احلكومة
النبوية.
وقد تعرّضت بعض البحوث االقتصادية للمدينة يف صدر اإلسالم فتحدّثت
باقتضاب شديد جداً عن احلرف يف املدينة ،مما ال يكفي إللقاء الضوء
عليها ،مما دفعنا إلخراج املوضوع مغطياً هلذا اجلانب احلضاري من تاريخ
العصر النبوي يف منطقة احلجاز ،إذ أ ،دراسة هذا اجلانب احلضاري
لذلك العصر يقدّم لنا مقارنة بني حالة هذا اجلانب قبل اإلسالم وحالته بعد
اإلسالم يف ضوء توجيهات اإلسالم ،وهو األمر الذي ينتهي بنا إىل معرفة
تارخيية موثقة بتلك النقلة احلضارية اليت أحدثها اإلسالم يف حياة العرب
على املستوى املادي املعاشي فضالً عن النقلة العقيدية واألخالقية اليت هي
أساس رسالته ،وقد التزمت يف حبثي هذا بالطريقة العلمية حيث كنت
أركز على املصادر األصلية خمطوطة أو مطبوعة بقدر اإلمكان ،وقد
التزمت إرجاع اآليات القرآنية إىل أماكنها يف السور ،وإعادة األحاديث
النبوية إىل كتب احلديث املوثقة ،كما حاولت توضيح األلفاظ الغامضة
من مصادر لغوية موثوقة ،إضافة إىل ذلك فقد ترمجت ألكثر األمساء
الغريبة اليت وردت يف البحث ،كما قمت بالتعريف باألماكن اليت وردت
يف ثنايا الصفحات ،وقد حاولت التزام طريقة ثابتة يف ذكر املصادر يف
هامش البحث ،كما هو متبع يف البحوث العلمية عموماً ،وقد عرّفت
باملصادر عند ورودها ألول مرة تعريفاً كامالً ،كما عرفت بها يف قائمة
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املصادر حتى يسهل على املطلع مراجعتها كما أنين التزمت بوضع أقواس
على النصوص اليت أنقلها حرفياً وأعدتها إىل مصادرها األصلية .وقد حللت
ما يستوجب التحليل ،ورجّحت ما أجده أهالً للرتجيح ،وكنت أقدم الرأي
املوضوعي يف كل موقف يقتضي ذلك .وال أدّعي الكمال يف هذا املنهج
وإمنا هي حماولة م ني لتطبيق منهج حبث علمي كما جيري عادة يف
البحوث العلمية اجلادة اليت جتري حتت إشراف أساتذة خمتصني يدركون
أهمية االلتزام باملنهج العلمي يف البحث ويدفعون إليه.
وقد واجهتين بعض الصعوبات يف إجناز هذا البحث كما تواجه الباحثني
عموماً ،ولكن بفضل من اهلل ثم بتوجيه األستاذ املشرف متكّنت من
التغلّب عليها ،وقد كانت أوىل الصعوبات اليت واجهتين يف هذا البحث
هي مجع املادة العلمية ،اليت كانت منتشرة يف ثنايا اآليات القرآنية
املوزّعة على السور املختلفة ويف تفسريها ،إضافة إىل األحاديث النبوية
اليت تتعلق بهذا البحث اليت كانت موزّعة يف كتب احلديث ،وكثرياً ما
كانت األبواب اليت وضعت فيها ال تدل على شيء من موضوعاتها حيث
وجدت مثالً ــ من خالل البحث ــ أن كتب القضاء واجلهاد والزكاة
والصالة كانت مليئة باألحاديث اليت حتمل أخباراً عن هذه احلرف ميكن
االستفادة من نصوصها.
وقد واجهتين صعوبة أخرى ،وهي تقسيم احلِرَف حسب الفصول ،حيث
حلرَف كثرية ويصعب اجلمع بني بعضها البعض ،ووضعها يف إطار
إن ا ِ
مشرتك مما جعلين أتردد يف تقسيم هذه احلرف على الفصول ويف عنونة
هذه الفصول وقد جنحت إىل حد كبري ــ واحلمد هلل ــ بتوجيه من األستاذ
املشرف على التنسيق بني هذه احلرف ،ووضع العناوين املناسبة لكل
فصل ،وذلك يف حدود النسق املهين والعقلي الذي جيمع بني احلرف .وقد
كانت أهم املصادر اليت رجعت إليها يف هذا البحث هي:
القرآن الكريم :حيث اشتملت العديد من اآليات على أشياء ذات صلة
حلرَف والصناعات ،سواء ما دلت عليه اآليات مباشرة أو ما أوضحه
با ِ
كتب التفسري من املعاني وأسباب النزول اليت تدل على ذلك.
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كما أن كتب احلديث كانت بعد كتاب اهلل ــ هي املصدر األساسي
الذي اعتمدت عليه يف كتابه هذا

البحث،

وعلى رأسها صحيح

(البخاري) وشرحه فتح الباري (البن حجر) ،وصحيح (مسلم) ،وسنن
(الدارمي) وسنن (النسائي) (والرتمذي) ومسند (أمحد) وموطأ (اإلمام
مالك) ،وغريها من كتب احلديث اليت كانت األساس هلذا البحث،
كما استفدت من كتاب ختريج الدالالت السمعية (للخزاعي) الذي مجع
حلرَف والصناعات اليت أوردها من كتب
بعض األحاديث املتعلّقة با ِ
احلديث.
إضافة لذلك فإن كتب السرية النبوية واملغازي وعلى رأسها سرية ابن هشام
ومغازي (الواقدي) وفتوح البلدان (للبالذري) والسرية النبوية (البن كثري)
والسرية النبوية (للذهيب) ،والسرية احللبية (للحليب) ،والسرية الشامية
(للصاحلي الشامي) وغريها كانت مصادر مهمة هلذا البحث إال أنها ال
تصل إىل درجة كتب احلديث من حيث خدمة هذا املوضوع.
كما أن كتب الطبقات والرتاجم ،وعلى رأسها الطبقات الكربى (البن
سعد) ،واالستيعاب (البن عبد الرب) ،وجتريد أمساء الصحابة (للذهيب)،
وفضائل الصحابة (ألمحد بن حنبل) ،وغريها ــ قد أعطتنا الكثري من
املعلومات الوافية اليت استفدنا منها يف هذا البحث ،خصوصاً كتاب
اإلصابة (البن حجر) الذي يعطي حملات قوية عن اجملتمع النبوي وعن حرف
الصحابة من خالل ما يورد من ترمجات وافية يف كثري من األحيان ــ
وبالتالي فهذا النوع من الكتب التارخيية كان من أهم مصادر من البحث.
كما أننا استفدنا إىل حدّ ما مما ورد يف كتب التاريخ اإلسالمي العام مثل
تاريخ األمم وامللوك (للطربي) ،والكامل (البن األثري) ،والبداية والنهاية
(البن كثري) وغريها من املوسوعات التارخيية اليت استفدنا منها.
وقد أفادتنا املوسوعات اللغوية يف العديد من املوضوعات اليت تلقي الضوء
على احلياة االجتماعية للعرب عموماً ،من خالل تورده من شروحات
لأللفاظ وشواهد تارخيية على ذلك ،فكان كتاب (الزبيدي) تاج العروس
مصدراً مهماً استقينا منه الكثري من أخبار العرب يف اجلاهلية ،اليت قلّ
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أن توجد يف مثله من الكتب ،كما استفدنا من لسان العرب (الن منظور)
ومن غريه من املصادر اللغوية.
كما أن كتب اخلراج والنظم اإلسالمية القدمية منها واحلديثة أفادتنا يف
العديد من املوضوعات املتعلقة بالبحث بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،
وعلى رأسها كتاب األحكام السلطانية (ألبي عبيد القاسم بن سالّم).
كما أن كتب النظم اإلسالمية املؤلّفة حديثاً أفادتنا يف هذا البحث،
وكانت مبثابة مفاتيح دلتنا على املصادر األصلية واستفدنا منها يف جمال
املقارنة،

وعلى رأسها كتاب النظم اإلسالمية للدكتور (صبحي

الصاحل) ،وكتاب اخلراج والنظم املالية للدكتور (حممد ضياء الدين
الريّس) رمحه اهلل .كما أن كتب التاريخ للبلدان ،وخصوصاً ما يتعلق
منها بتاريخ مكة أو املدينة أو الطائف كانت مصدراً مهماً يف أخبار هذه
البلدان يف عصر الرسول

 ،ومن هذه الكتب ما هو مطبوع ،ومنها ما

هو خمطوط حتى اآلن .وقد كانت الكتب املطبوعة أكثر أهمية من
الكتب املخطوطة ،ألن املخطوطة يف الغالب متأخرة زمنياً عن املطبوعة،
فهي تنقل عنها غالباً لذلك كان تركيزنا على املطبوع منها بالدرجة
األوىل ،مع االستشهاد باملخطوط لالستئناس.
وكان من أه الكتب املطبوعة (أخبار مكة) لألزرقي ،و (تاريخ املدينة)
عمر بن شبّة ،وهو من أهم املصادر يف تاريخ املدينة اليت جيهلها بعض
الباحثني وذلك ألن املؤلف عاش أواخر القرن الثاني اهلجري وتويف يف
منتصف القرن الثالث تقريباً ،فهو األساس الذي نقل عنه الكثري ممن
ألّف عن تاريخ املدينة فيما بعد كالسمهودي وغريه ،كما وجدت كتب
أخرى عن تاريخ املدينة أهمها :التعريف مبا أنست اهلجرة مبعامل دار اهلجرة
(للمطري)،

وحتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة (للمراغي)،

وأخبار مدينة الرسول (للنجار) وغريها من الكتب األخرى اليت أوردت
الكثرية من أخبار املدينة أيام الرسول

.

ومن املصادر املخطوطة يف هذا اجملال بهجة األسرار يف تاريخ دار اهلجرة
املختار (للقرشي البكري) ،واألعالم بأخبار البلد احلرام (للنهرواني)،
وحسن القرى يف أودية أم القرى (البن فهد) ،ومباحث شريفة يف تاريخ
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احلجاز ومعامله (للقليوبي) ،وغريها كثري من الكتب اليت أرّخت ملكة
بالدرجة األوىل وال تزال خمطوطة حتى اآلن .كما أن كتب الفروسية
كانت ذات فائدة بالنسبة هلذا املوضوع خصوصاً ما يتعلق بتصنيع السالح
يف عصر الرسول

 ،وكان منها العديد من الكتب اليت ال تزال

خمطوطة ،ومنها رسالة (للسيوطي) عنوانها السماح يف أخبار الرماح،
وكذلك اهلداية يف علم الرماية (للسخاوي) واإلفادة والتبصري لكل رامٍ
مبتدئ أو ماهر حنرير لعبداهلل بن ميمون ،وغريها من املخطوطات املتعلّقة
بالفروسية وكذلك كتاب (ابن القيّم) الفروسية وهو مطبوع .وقد استفدت
من بعض املراجع املؤلفة حديثاً ،وكان أهمها وأكثرها إفادة يف هذا
اجلانب كتاب يف تاريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور (جواد علي) ،وقد
حلرَف لدى
تناول يف اجلزء السابع من الكتاب العديد من األمور املتعلقة با ِ
العرب عموماً مع أن تركيزه كان على بالد اليمن بالدرجة األوىل ،إال أنه
تعرّض للحجاز أحياناً كما أن كتاب (الكتاني) الرتاتيب اإلدارية احتوى
على حبوث كثرية ال بأس بها إال أنه كان بالدرجة األوىل شروحاً وتعليقات
وزيادات على كتاب اخلزاعي ختريج الدالالت السمعية ،كما أفادني (د.
أكرم ضياء العُمري  :بكتابيه اجملتمع املدني يف عهد النبوة ،خصائصه
وتنظيماته األوىل،

واجملتمع املدني،

يف عهد النبوة اجلهاد ضد

املشركني ،كما أن بعض الكتب احلديثة عن تاريخ املدينة اليت اشتمل
بعضها على دراسة لبعض املباني اليت كانت قائمة إىل وقت قريب يف
املدينة أو اخلرائط التوضيحية للمدينة بني القديم واحلديث ــ وهذه الكتب
أفادت يف املقارنة يف جوانب كثرية،

وأهمها كتاب عبد القدوس

األنصاري (آثار املدينة) وكتاب (املدينة املنوّرة يف التاريخ) لعبدالسالم
حافظ وكتاب (املدينة بني املاضي واحلاضر) إلبراهيم العياشي وغريها
واستفدت من كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة
(للدكتور حممد محيد اهلل) كما استفدت من كتابي األستاذ (حممد
عزة دروزه) عصر النيب ،وتاريخ بين إسرائيل من أسفارهم ،ومن املراجع
املهمة أيضا كتاب البلوغ األرب يف أحوال العرب لألستاذ حممود شكري
األلوسي) ،كما كان من املراجع اليت أفادتين مكة واملدينة يف اجلاهلية
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وعصر الرسول (للدكتور أمحد إبراهيم الشريف) وكتاب العالقات
السياسية بني العرب واليهود (للدكتور علي اخلربوطلي) ،كما أن هناك
جمموعة من الرسائل اجلامعية اليت تعترب مراجع مهمة يف هذا البحث منها
جمتمع املدينة يف عهد الرسول (لعبداهلل بن إدريس) ،واحلياة االجتماعية
واالقتصادية يف املدينة يف صدر اإلسالم (لنورة آل الشيخ) إضافة إىل بعض
البحوث والدوريات األخرى.
وقد كانت تقسيمات البحث كالتالي:
مقدمة ،ثم تالها الفصل األول وهو دراسة متهيدية ،اشتمل على مقدمة
جغرافية عن احلجاز وحدوده وعن سكان احلجاز وأهم قبائله وتعريف
بأهم املراكز احلضارية فيه خالل العصر النبوي يلي ذلك تعريف لغوي
واصطالحي ملعنى احلرفة والصناعية ،ثم تاله حديث عن عصر الرسول
وحتديده وأهم مالحمه العامة ،ثم دراسة خمتصرة عن موقف العرب قبل
حلرَف والصناعات وتغيريه نظرة الناس إىل احلرفيني من خالل
اإلسالم من ا ِ
ما ورد من أحاديث نبوية يف هذا اجلانب.
أما الفصل الثاني فكان عن (احلرف املعاشية) وقد تعرضنا فيه إىل الرعي
وتربية احليوانات باعتبارها حرفة رئيسية يعيش عليها قطاع كبري من
سكان احلجاز وتعتمد عليها البادية ،سواء يف رعي الغنم أو اإلبل وتناوهلا
أهمية هذه احلرفة بالنسبة هلم ،وللتنظيمات اخلاصة باملراعي.
وتعرضنا بعد ذلك إىل الصيد وأنواعه وأساليبه يف العصر النبوي ،مع إيراد
مناذج حلوادث الصيد اليت نقلتها لنا املصادر من العصر النبوي ،وحتديد
أدوات الصيد املعروفة ،وأهم مناطقه يف بالد احلجاز يف تلك الفرتة
وتطرّقنا إىل حرفة اجلمع وعلى رأسها االحتطاب ،ومجع بعض النباتات
الربّية ألغراض شتى اليت كان الكثرية من الناس يقوم بها .وتعرّضنا يف
الفقرة األخرية من هذا الفصل إىل الزراعة يف احلجاز يف العصر النبوي
حيث حاولنا حتديد أهم املناطق الزراعية يف تلك األيام وأهم املنتجات
الزراعية ،وتطرّقنا إىل موقف اإلسالم من الزراعة ،وبعض النظم اليت
استحدثها خلدمة الزراعة وتطويرها .وكان الفصل الثالث عن (التجارة)
وقد تضمن هذا الفصل دراسة عن جتارة قريش خالل العصر النبوي،
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ومدى حجم هذه التجارة وانتشارها ،إضافة إىل حماولة التعرّف على
أساليب جتارة قريش وأسباب ازدهارها ،كما تضمن دراسة للتجارة يف
املدينة وغريها من مدن احلجاز األخرى اليت تضمّنت دراسة هذا الفصل
توجيهات اإلسالم يف جمال التجارة حيث تعرضنا لبعض البيوع اليت كانت
شائعة قبل اإلسالم وموقف اإلسالم منها وحترميه لبعض السلع ومتحيصه
ألساليب التجارة ،ثم انتقلنا بعد ذلك إىل دراسة لألسواق التجارية يف
احلجاز ،سواء منها األسواق الدائمة يف مكة واملدينة وغريها أو األسواق
املومسية كسوق عكاظ ،وجمننّة وذ اجملاز وغريها من أسواق احلجاز
اليت كانت مزدهرة عند ظهور اإلسالم ،وحضر الرسول

بعضاً منها،

وتعرّضنا بعد ذلك للسلع املتداولة يف احلجاز سواء منها املستورد أو املصنّع
حملياً وأنواعها وأهميتها.
وانتقلنا بعدها إىل دراسة للنقود املتداولة يف احلجاز يف العصر النبوي
وأنواعها ومصادرها ومقارنتها باألوزان احلالية .ثم انتقلنا إىل وسائل الكيل
وامليزان املتعارف عليها يف تلك األيام وحاولنا مقارنتها باملوازين واملكاييل
احلديثة ،وتعرضنا للمقاييس الطولية.
أما الفصل الرابع فكان عن (صناعة البناء) وقد تضمّن دراسة ألهم املباني
اليت أقيمت يف عصر الرسول واشرتاك الرسول يف بنائها وعلى رأسها بناء
الكعبة املشرفة وبناء مسجد قباء وبناء مسجد الرسول

 ،كما

تعرضنا للبنايات العسكرية يف ذلك العصر ،ومنها بناء سور الطائف،
وحصون املدينة وخيرب ،وتعرّضنا بعد ذلك لعملية حفر اآلبار واخلنادق ملا
بينها وبني البناء من عالقة .وتبع ذلك دراسة حلرفة النِجارة الرتباطها الوثيق
بالبناء وألنها عملية مكملة للبناء.
ويف الفصل اخلامس عاجلت (صناعة السالح) وتعرّضت فيه إىل أهمية
السالح عند سكان احلجاز يف عصر الرسول
اإلسالم ،وحثّ الرسول

 ،خصوصاً بعد ظهور

للمسلمني على العناية بالسالح وصيانته

وتصنيع املسلمني ملا حيتاجون إليه من السالح ،ثم تطرّقنا إىل تصنيع
األقواس والسهام ،وانتقلنا بعد ذلك إىل صناعة الرماح ،ثم تطرّقنا إىل
صناعة السيوف واخلناجر وصقلها ،وانتقلنا بعدها إىل تصنيع األسلحة
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الدفاعية من تروس ودروع ومغفر وحسك ،ثم انتقلنا بعدها إىل صناعة
الدبابة ،ثم إىل صناعة املنجنيق ،وهي من األسلحة اليت عرفت يف احلجاز
يف العصر النبوي.
حلرَف العلميّة والصحيّة) وقد تناول
وأما الفصل السادس فكان عن (ا ِ
البحث يف هذا الفصل عدداً من املوضوعات أهمها القراءة والكتابة ومدى
توافرها يف ذلك العصر ،ومن كان يعلّمها الناس يف تلك األيام إضافة إىل
الرتمجة ومدى احلاجة إليها واملستوى الذي وصلت إليه ،ثم تناولت مهنة
الطب والتمريض يف تلك األيام وأساليب العالج الشائعة وموقف الرسول
من هذه األساليب وتعرّضنا للحجامة باعتبارها أسلوباً معروفاً يف تلك
األيام فقد وُجِد أناس حيرتفون احلجامة ،ثم انتقلت إىل العطارة والصيدلة
وأثبت وجود خمتصني يقومون بعملية صناعة العطور واألعشاب الطبية،
وقد تناولت بعد ذلك عمليات التجميل ووجود نساء حمرتفات للعمل يف هذا
احلقل ،إضافة إىل تطرّقي للحالقة ،وهي يف الغالب خاصة بالرجال.
أما الفصل السابع فقد اشتمل على احلرف العامة ،حيث أوضحت من
خالله حرفة احلدادة ،ومكانتها يف تلك األيام ومدى ما وصلت إليه من
تطوّر وتطرقت إىل صناعة احللي مرورًا باستخراج املعادن ثم انتقلت بعد
ذلك إىل حرفة الدباغة واخلرازة وهي من احلرف املتعلّقة بتصنيع اجللود ثم
تطرّقت إىل احلديث عن الغزل والنسيج مروراً حبرفة اخلواصة ،وهي
تصنيع سعف النخيل ونسجه ،ومن ثم تناولت بالبحث خياطة املالبس
وصباغتها ،وتعرّضت يف نهاية الفصل إىل األُجراء ،وهم العمّال الذين
يقومون باألعمال املختلفة من محالة وسقاية وغريها مقابل أجر معني.
وكان هذا آخر الفصول وتلته خامتة البحث.
وإنه ليشرفين يف هذه املناسبة أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إىل
كل من ساعدني يف إجناز هذا البحث وعلى رأسهم األستاذ املشرف
الدكتور عبداحلليم عويس الذي وجدت منه كل عون ومساعدة ،وكان
لتوجيهاته ومتابعته لي األثر الكبري يف إجناز هذا البحث ،وحيث تابع هذا
البحث خطوة خطوة ومل يكن يبخل عليّ بوقت وال جهد ،كما ال يفوتين
أن أشكر عميد الكلية ووكيل الكلية السابق األستاذ حممد عسريي
08

اللذين قدّما لي كل عون ممكن ،وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل الدكتور
أكرم ضياء العمري األستاذ باجلامعة اإلسالمية باملدينة ،وإىل الدكتور
عبدالرمحن العثيمني رئيس مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى مبكة
وإىل أساتذتي األفاضل أعضاء قسم التاريخ الذين أفادوني يف أثناء دراسيت
اجلامعية أو يف أثناء دراسيت التمهيدية للماجستري .وأرجو اهلل أن يوفقنا ملا
حيبه ويرضاه وأن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم كما ال يفوتين أن
أنوه هنا أنه قد متت مناقشة هذا البحث لنيل درجة املاجستري من قسم
التاريخ واحلضارة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وأجيز البحث
بتقدير ممتاز وذلك يف 5041/6/82هـ ،كما ال يفوتين أن أشكر كل
من شارك يف إخراج هذا الكتاب وباخلصوص العاملني يف مركز الرتاث
الشعيب لدول اخلليج العربية يف الدوحة واحلمد هلل أول األمر وآخره.

املؤلف
عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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الفصل األول
( دراســة متهيديــة)

تعريف احلجاز وحتديـده
* ا ملــراكـــز احلضــارية
* سكان احلجاز ـ العرب ـ اليهود ـ املوالي
* احلِرفة والصناعة لغة
* عصر الرسول 
* موقف العرب من احلِرف والصناعات
* موقف اإلسالم من احلِرف والصناعات
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احلـــجـــــــاز

احلجاز يف اللغة مأخوذ مـن (احلجـز) وهـو اسـم للحـاجز لغـة وللبلـد
املعروف اصـطالحاً ومسـي بـذلك مـن احلجـز أي الفصـل بـني الشـيئني ،5
ويكاد اجلغرافيون يتفقون على أن احلجاز مسـي حجـازًا ألنـه يفصـل بـني
شيئني أو بني منطقتني ولكنهم خيتلفون يف التحديـد اجلغـرايف للحجـاز،
وقد قامت حبوث عديدة يف حماولة لفهم التحديـد اجلغـرايف للحجـاز عنـد
العرب  ،8من خالل ما كتبه اجلغرافيون املسلمون يف العصور املختلفة .
والناظر يف هذه التعريفـات  :جيـد خالفـاً شـديداً بـني مفهـوم هـؤالء
املـؤلفني (للحجــاز) ،ويف حتديــدهم ملناطقــه وجيـد تناقضـاً غريبـ ًا يصــعب
تفســريه ،إ ّال أنــين أعتقــد أن مــردّ ذلــك يرجــع إىل أن هــؤالء املــؤلفني قــد
كتبوا عن احلجاز يف عصـور خمتلفـة ،فكـان كـل واحـد مـنهم متـأثرا
مبــا يســود يف عصــره مــن تقســيمات إداريــة تــؤثر بالتــالي علــى التعريــف
اجلغرايف للمنطقة اليت يكتب عنها ،لـذلك وجـد هـذا التنـاقض الغريـب
حتــى أن بعــض املــؤلفني أضــطر إىل نقــل األقــوال واآلراء الــيت تــدور حــول
احلجــاز وســردها مجيع ـ ًا  ،فمــن هــذه األقــوال مــن جعــل احلجــاز هــو
احلاجز بني اليمن والشام وبني جند وتهامة . 0
 )1ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ،ت  ،177لسان العرب ،تحقيق عبد اهلل على الكبيىر ومحمىد د مىد سىو اهلل ومامى محمىد
الشاذي ،دار المعىارف بالقىامرة ج  . 187/2كىلل الببيىدي ،محمىد مرتيىي الحسىيني الوا ى ي ،تىاج العىروم مىن هىوامر القىاموم
ج ،22/ 4دار مكتبة الحياة بيروت .
 )2دنظر البحث اللي كتبه د .صىال د مىد العلىي بعنىوان (تحديىد الحجىاز عنىد المتقىدمين) فىي الجىبا الو مىن السىنة الةالةىة مىن (مجلىة
العرب) والتي تصدرما دار اليمامة للبحث والترهمة والنشر بالرياض وقد صدر ملا العدد في عام 7288مـ .
كلل دنظر البحث اللي كتبه د .عبد اهلل الوميبي ،بعنوان ( :الحجاز كما دده الجغرافيىون العىرب) مىن المجلىد الو مىن السىنة الولىي،
من مجلة كلية اآلداب بجامعة الرياض واللي صدر عام 7231مـ ــ . 7311
 ) 2دنظر ،ياقوت الحموي ،مهاب الدين دبي عبد اهلل ،معج البلدان ج ،273/2دار إ ياا التراث العربي ،بيروت .
 ) 4البكري الندلس ،دبي عبيد عبد اهلل بن عبد العبيب معج ما د تعج مىن د ىماا الىبود والمواتىق تحقيىق مصى قي السىقاا ،ال بعىة
الولي القامرة 7234مـ ــ 7347م ج. 72/ 7
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ومنهم من جعله احلاجز بني جند وتهامة فقط ،واعترب مكة ضمن تهامة
وأخرجهـــا مـــن احلجـــاز  ،5ومـــنهم مـــن ذكـــر أن احلجـــاز مسيـــت بـــذلك ألنهـــا
احتجزت بني اجلبال

..

وقـــد تعـــددت اآلراء واختلفـــت حـــول حتديـــد احلجـــاز اختالفـ ـ ًا كـــثرياً،
فالبعض جعل فلسطني ضمن احلجاز ،والبعض اآلخـر أدخـل ( أيلـة ) ــ ( ايـالت
حالي ـاً ) علــى خلــيج العقبــة ضــمن احلجــاز واســتبعد بقيــة فلســطني  8ومــنهم مــن
أوصــل حــدود احلجــاز إىل جبلــي ( طــي ) قــرب ( حائــل ) ،ومــنهم مــن ذكــر أن
اليمامــة تــدخل ضــمن احلجــاز  ،ولعــل مــر ّد االخــتالف عنــد هــؤالء يف حتديــد
احلجــاز إىل اخـــتالف عصــورهم ورمبـــا كـــان كــل واحـــد يكتــب عـــن حـــدود
احلجاز اإلدارية يف عصره .
وقد أعجبين حتديد احلجاز عند أحد املؤلفني حيث يقول عن احلجـاز ( :
وهو يقابل أرض احلبشة غربيه وبينهما عرض البحر فقط وأولـه مـن مدينـة أيلـة
املعروفة بالعقبة (إيالت حالياً) مـن منـازل احلـج املصـري ومنتهـاه مدينـة سـدوم،
وهي من قرى قوم لوط ،ومن غربيه جبل السراة اآلتي ومسريته حنو شـهر وهـو
قطعة من جزيرة العرب . 0
وحتديــد احلجــاز اإلداري واجلغــرايف احلــديث لــيس ببعيــد عــن التحديــد
اجلغــرايف للكتــب القدميــة عنــد العــرب ،وقــد حــدده بعــض املــؤلفني احملــدثني
بقوله  ( :حيدُ احلجاز من الغرب البحر األمحر ،ومن الشرق البادية الكـربى،
ومــن اجلنــوب بــالد قبيلــة بــين مالــك الكائنــة جببــال الســراة ،املتــا
)7
)2
)2
)4

ني لــبالد

الصقهاني ،الحسن بن عبد اهلل ،بود العرب ،تحقيق مد الجا ر ود .صال العلي دار اليمامة للبحث ،الرياض ،بدون تاريخ
ص . 74
د .عبد اهلل الوميبي ،الحجاز كما دده الجغرافيون العرب ،ص . 33
البودي ،عاتق غيث ،معج معال الحجاز ،دار مكة للنشر والتوزيق مكة المكرمة 7233مـ ــ 7313م ـ ج . 222/2وإبن فهد،
محمد بن عبد العبيب ،سن القرى في دودية دم القرى مخ وط مصور رق  7111ميكروفيل مركب البحث العلمي هامعة
دم القرى ،ورقة . 71
القيلوبي ،مهاب الدين د مد الشافعي ،نبلة ل يقة في مبا ث مريقة في تاريخ الحجاز ومعالمه (مخ وط) بدار الكتو الوطنية
بالقامرة رق  2432تاريخ ورقه (. )2
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زهــران ،ومشــاالً باديــة الشــام إىل تبــوك مــن الــداخل ومــن جهــة البحــر األمحــر
العقبة) .1

 ) 7عمر رتا كحاله ،هغرافية مبه الجبيرة العربية ص  727ال بعة الةانية ،مكتبة النهية بمكة المكرمة 7284مـ ـ 7334م ـ
ص . 727
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وحياول الباحث حتديده بامليال فيقول  (:واملسـاحة التقريبيـة للحجـاز تبلـ
زهــاء ( )044ميــل طــو ًال مــن الشــمال للجنــوب و( )814ميــل عرض ـ ًا مــن الشــرق
للغرب) . 5
وال شــــك يف أن التحديــــد اإلداري واجلغــــرايف احلــــديث للحجــــاز يعتمــــد
بالدرجــــة األوىل علــــى التعريفــــات القدميــــة واحلــــدود املعروفــــة لــــدى قــــدماء
اجلغــرافيني العــرب بالدرجــة األوىل وتعتــرب مكــة قلــب احلجــاز ،وهــي املنطقــة
اليت ظهر فيهـا اإلسـالم ثـم انتشـر يف بقيـة املنـاطق يف عصـر الرسـول  ،وقـد
تفردت بأحكام خاصة لـدى املسـلمني عمومـاً ذكرهـا بعـض الفقهـاء ،وكـان
ملكة واملدينة بالدرجة األوىل النصيب األوفى من هذه األحكام ،وكان لبقيـة
احلجاز أيضاً أحكام أخرى . 8
واحلجــاز لــه بيئــة خاصــة اختلفــت عــن بعــض بــالد العــرب ،فهــو جيمــع
السهول ،اجلبال ،واملنخفضات ،و( احلرات )  ،واألوديـة والصـحارى كلـها
جنب ـاً إىل جنــب ،فأنــت جتــد مكــة منخفضــة وحتــيط بهــا اجلبــال ،ويســودها
اجلو احلار ،وجتد جبوارها الطائف مرتفعة فوق جبـال السـراة ومعتدلـة اجلـو،
وجتد السهول ناحية (حبر القلـزم) البحـر األمحـر وهـي فقـرية النبـات ،ثـم جتـد
بعض املنـاطق قـرب املدينـة غنيـة بنباتاتهـا ،فكـان هـذا التبـاين واالخـتالف يف
البيئــات يف احلجــاز ســبباً يف وجــود اخــتالف املــوارد ،وبالتــالي وقــع اخــتالف يف
املهن العامة لدى سكانه ،أما فيما بني مكـة واملدينـة ومشـال املدينـة وشـرقها
فتس ـود بيئــة صــحراوية ،تكثــر فيهــا املراعــي ال ـيت تعــيش عليهــا الكــثري مــن
القبائـــل ،وتوجـــد مراكـــز زراعيـــة قويـــة يف كـــل مـــن خيـــرب ،ووادي القـــرى،
وتيماء ،وذلك بسبب توافر املياه واألراضي الصـاحلة للزراعـة يف هـذه املنـاطق،
 )7عمر رتا كحاله ،هغرافية مبه الجبيرة العربية ص  727ال بعة الةانية ،مكتبة النهية بمكة المكرمة 7284مـ ـ 7334م ـ
ص . 727
 )2انظر( د كام الحجاز بعامة ود كام الحرم خاصة ) في كتاب دبي يعل  ،محمد بن الحسين القراا الحنبلي ،ال كام السل انية،
تعليق محمد امد الققي ،ال بعة الةالةة دار القكر بيروت 7234مـ ،ص  737ـ . 731
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وقــد كــان لقلــة املــوارد يف مكــة وعــدم مالءمتهــا للزراعــة دور كـبري يف اجتــاه
أهلها إىل التجارة ،واعتمادهم عليها يف معايشـهم .كمـا أن هنـاك الكـثري مـن
القبائل اليت توزعت يف خمتلف بالد احلجاز وامتهنت الرعي والصيد ،وملناسـبة
ظروف بيئتهم لذلك اعتمدوا عليها يف املعاش.
وقد كان هلـذه البيئـات دور كـبري يف اخـتالف العـادات والطبـائع لـدى سـكان
احلجاز،

فأهــل مكــة اختلطــوا بكــثري مــن الغربــاء ،عــن طريــق التجــارة،

سواء أثناء أسفارهم ،أو أثنـاء قـدوم التجـار واحلجـاج إلـيهم ،لـذلك اكتسـبوا
الكثري من الطبائع والعادات اليت متيزوا بها عن غريهم من سكان البالد .
كـذلك يف املدينــة كـان لليهــود نـوع مــن التـأثري علــى سـكانها مــن
العرب عن طريق اختالطهم بهم .
أمــا األعــراب يف احلجــاز فكــانوا أكثــر انغالقــا مــن غريهــم لــذلك
كان يف عاداتهم وطبائعهم نوع اجلفاء والقسوة.
وقـــد وجـــدت العديـــد مـــن املـــدن والقـــرى يف احلجـــاز الـــيت اعتـــربت
مراكز حضارية متطورة يف ذلك الزمن وأهمها :ـ

15

املراكز حلضارية
مكة املكرمة :ـ وهي اليت اعتربت على مرّ الزمن عنـد العـرب القاعـدة
الرئيسة لبالد احلجاز على مرّ العصور ،ورغم حتديد بعض اجلغـرافيني
هلــا بأنهــا تهاميــة 5إالّ أنهــا يف الواقــع احلضــاري والسياســي واالجتمــاعي
اعتربت قاعِدة احلجاز وأم القرى ،وتقع مكة على واد حتيط بـه اجلبـال
مــن كــل جانــب ،وبهــا الكعبــة املشــرّفة مقصــد العــرب يف اجلاهليــة،
وقبلة املسـلمني بعـد ذلـك ،ممـا جعلـها ينبوعـاً حضـاري ًا بقـدوم النـاس مـن
كــل مكــان إليهــا ،ومركــزاً هام ـ ًا لنشــاط أهلــها التجــاري وتنقلــهم يف
الــبالد طلبـاً للتجــارة ،ووقوعهــا يف منتصــف الطريــق بــني الشــام والـيمن،
ممــا جعلــها مســلك ًا للتجــار واكســـب أهلــها أهميــة جتاريــة منــذ أقـــدم
العصور .
وقد كان يسكنها أشراف العرب وزعماؤهم من قريش ويرتبطون
بـــروابط جتاريـــة وعســـكرية واجتماعيـــة مـــع غريهـــم مـــن القبائـــل نتيجـــة
للمص ـاحل املتبادلــة بــني اجلميــع ،كمــا تســكن بعــض القبائــل األخــرى
جبوار مكة وحواليها ،وبعضهم يسكن بداخلها إالّ أن السيطرة كانت
لقــريش ،وكانـــت بعثـــة حممـــد  قـــد بــدأت مـــن مكـــة ،لـــذلك متـــأل
أخبارها يف زمن الرسول  كتب الرتاث اإلسالمي ،أضعاف غريها مـن
الــبالد األخــرى ،وقــد ورد ذكــر ملكــة يف عــدة آيــات قرآنيــة منهــا قولــه
تعــــــــاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الفتح 8 ٤٢ :اآلية .
 )7محمىىود مىىكري اللو ىىي ،بلىىوي اعرب فىىي معرفىىة د ىىوا العىىرب تعليىىق محمىىد بهجىىث اللىىري ،ال بعىىة الةالةىىة القىىامرة  7242مىىـ
ج34/7
 )7ورة القت آية . 24
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املدينــة املنرــورة :ــ كانــت املدينــة تــدعي يف اجلاهليــة (يثــرب)  ،5وتقــع إىل
الشــمال مــن مكــة يف الطريــق إىل الشــام ،وتبعــد عــن مكــة حــوالي 090
كــم ،وعــن ينبــع  801كــم ،وتقــع علــى  6و 9درجــة طــوالً ،و82و80
درجة عرض ًا . 8
وهي أرض تكثر فيها (احلرات) ،ويوجد بها العديـد مـن األوديـة ،وهـي
بلد زراعي بالدرجة األولي ،ويكثر فيها النخيل .
كمـــا أن ســـكانها كـــانوا خليطـــاً مـــن العـــرب مـــن األوس واخلـــزرج،
ومجاعات من اليهود خمتلفني ،وعلى رأسهم بين قينقاع ،وبين النضـري،
وبــين قريظــة ،وقــد كــان هلــذا التنــوع يف الســكان دور كــبري يف جعــل
املدينــة ذات طــابع عســكري مميــز حيــث تكثــر فيهــا احلصــون نتيجــة
اخلوف املتبادل بني السكان لعدم وجود جتانس كامل يربطهم.
وقد كانت املدينة مهجر رسول  لذلك امتألت صفحات الكتب
بأخبارها وأُ ّلفَ عنها العديد من الكتب كما كانت عاصمة اإلسالم
األوىل بعد قيام دولته يف املدينة يف عصر الرسول  ثم يف عهد الثالثة
األوائل من اخللفاء الراشدين ،وقد ورد ذكر للمدينة يف القرآن
الكريم يف قوله تعاىل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮱ ﭼ التوبة . ٠٤١ :اآلية
الطائــف :ــ هـي أقـرب املــدن إىل مكـة ،وتقـع يف جبـال السـروات ،فــوق
جبل غـزوان ،وقـد اشـتهرت الطـائف بطيـب هوائهـا وبـرد مائهـا  ،0وهـي
بلــد زراعــي بالدرجــة األوىل وتســيطر عليهـا قبيلــة ثقيــف  ،1وجتاورهــا يف
)2
)2
)4
)7
)3

في القرآن الكري آية  72من ورة ال باب قوله تعال

ورد ملا اال
اآلية .
عل افظ ،فصو من تاريخ المدينة ،ص  72مركة المدينة لل باعة هدة بدون تاريخ .
ورة التوبة آية . 721
ابن فهد ،دبي القيل محمد بن عبد العبيب ،سن القرى في دودية دم القرى ،مخ وط ورقة  73ز
دبي عبيد البكري ،معج ما د تعج ج. 883 ،2

17

( وإذ قالث طائقةُ منه يا دمْلَ يَةْ ِربَ ال مُقَامِ لَ ُك فارهعوا )

الطائف هوازن ،والطائف غين مبحاصيلها الطبيعية ،وإنتاجها الزراعـي
واحليواني وفري جـداً ،حتـى أن كـثريًا مـن العـرب كـانوا حيسـدون أهـل
الطــائف علــى مــا هــم فيــه مــن النعــيم  ،5ومــن أشــهر أوديــة الطــائف وادي
(وج)  ،8الذي ورد ذكره من خالل بعض األحاديث يف حصار الرسول 
للطائف ،وقد حاول الرسول  فتح الطـائف بعـد فتحـه مكّـة مباشـرة،
فحاصــرها إالّ إنــه عــاد إىل املدينــة قبــل فتحهــا ،فقــدم إليــه أهــل الطــائف
معلنني إسالمهم .
وقد كانت الطائف مصيفاً ألهل مكـة منـذ القـدم يتخـذون فيهـا املـزارع
ويقدمون إليها للتنزه يف الصيف فراراً من حرِ مكة كما يقدمها بعضهم
للصيد . 0
خيبـر :ـ
إحدى القرى الكربى يف احلجاز على عصر الرسول  وتقع إىل الشـمال
مــن املدينــة املنــورّة ،علــى بعــد حــوالي  505كيلــو مــرتاً علــى الطريــق إىل
تبوك ،وقد اشتهرت بزراعتها الغنيـة واشـتهرت بإنتـاج التمـور وتصـديرها
منــذ العصــر اجلــاهلي  ،1وكانــت زمــن الرســول  مــن أكــرب مراكــز
اليهود يف بالد العرب ،حيث كـانوا يقيمـون يف خيـرب  6وقـد التجـأ إلـيهم
كثري من اليهود الـذين أجالهـم الرسـول  عـن املدينـة املنـورّة  ،0حيـث
كانــت مشــهورة حبصــونها القويــة وقــد أســتطاع الرســول  فــتح خيــرب يف
)7
)2
)2
)4
)7
)3
)1

ياقوت الحموي ،معج البلدان ج. 77 / 4
ابن فهد ،دبي القيل محمد بن عبد العبيب ،تحقة الل ائف في ي=فيل الحبر بن عبام ،ووج وال ائف ،مخ وط مصوّر
ميكروفيل تحث رق  213تاريخ ،هامعة دم القرى بمكة ،ورقة (.)4
ابن مشام ،عبد المل بن مشام بن ديوب المعقاري ،السيرة النبوية تحقيق مص ق السقاا ،وإبرامي البياري وعبد الحقيظ ملبي،
ج 723/4دار الكنوز الدبية
وابن عد ،محمد بن عد بن منيق الهاممي ،ال بقات الكبرى ،ج 272/7دار صادر ـ بيروت.
البودي ،معج معال الحجاز ،ج. 224/7
البودي ،معج معال الحجاز ج. 11/2
انظر البراعة في القصل الةاني من ملا البحث .
دبي عبيد البكري معج ما د تعج ج. 722/2
الواقدي ،محمد بن عمر بن واقد ،المغازي ،ج 217/7كلل ج 447/2عال الكتو بيروت .
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السنة السابعة من اهلجرة وطلب أهلها من الرسـول  أن يبقـيهم للعمـل يف
النخيل مناصفة فأبقاهم على ذلك.5
املراكـز األخرى :ـ
وقــد وجــدت بعــض القــرى واملراكــز املدن ّيــة األخــرى الــيت كانــت
تعتــرب ضــمن ًا مــن احلجــاز ،وعلــى رأســها وادي القــرى إىل الشــمال مــن
املدينة املنوّرة ،وهو الذي اشتهر بإنتاجه الزراعي خصوصاً التمور وكان
يســكنه يهــود ،وقــد نزلــوا علــى  8حكــم الرســول  يف الســنة الســابعة
للهجرة بعد فتح خيرب فأقرّهم على العمل يف املزارع مناصفة.
كــذلك تيمــا الــيت اشــتهرت حبصــن األبلــق وكــان يقطنهــا مجاعــة مــن
اليهود ،وقد صاحلوا الرسول  بعد فتح خيرب .
وكذلك من املراكز األخرى يف بالد احلجاز (أيله) اليت أعتربها الـبعض
احلد الشمالي للحجاز ،وتقع على خليج العقبة يف املكـان املسـمى مينـاء
إيـالت يف فلسـطني  0حســب االعتقـاد وكـان يقطنهــا مجاعـة مـن اليهــود،
وقد وصل إليهم نفوذ الرسول  وصاحلوه وكتب هلم يف ذلك.1
وقد كانت ( الشعيبة ) هي امليناء الرئيسي ملكة يف العصر اجلاهلي.6
كما أن ( جدة ) عرفت يف أواخر عصر  ،كميناء صـغري ،بـدليل أن
صفوان بن أمية هرب إىل جدة بعـد فـتح مكـة فـأدرك بأمـان مـن الرسـول
 يف (جدة) وهو يريد أن يركب البحر.0
 )8ابن مشام ،السيرة النبوية ج221/2
ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج. 37/2
والبوذري ،دبو الحسن د مد بن يحي ،فتوح البلدان ،مراهعة رتوان محمد رتوان ص  21دار الكتو العلمية بيروت 7238مـ
 )7البوذري ،فتوح البلدان ص . 41
 )2دبي عبيد البكري ،معج ما د تعج  ،ج. 223/7
 )2والبوذري ،فتوح البلدان ص . 48
 )2د .عبد اهلل الوميبي ،الحجاز كما ددّه الجغرافيون العرب ص . 33
 )4السهيلي ،عبد الر من بن عبد اهلل بن د مد ،الروض النف في تقسير السيرة النبوية البن مشام ج 18/4بيروت 7238مـ .
 )7دلزرقي ،محمد بن عبد اهلل بن د مد ،دخبار مكة ،تحقيق رمدي الصال ملحس ج 771/7ال بعة الةالةة ،دار الةقافة بيروت
 7233مـ ،وابن فهد ،سن القرى ،مخ وط ورقة . 72
 )3ال بري ،دبي هعقر محمد بن هرير ،تاريخ الم والملوك ج 722/2دار القكر بيروت  .ب ،ت .
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كما أن هنـاك العديـد مـن القـرى األخـرى يف احلجـاز الـيت مل يـرد
هلــا ذكــر كــثري يف الكتــب رمبــا لعــدم اصــطدامها باإلســالم يف مبــدأ
ظهــوره حيــث أن املصــادر كانــت تتحــدث يف الغالــب ع ِمــا كــان ذا عالقــة
بالرسول  وباإلسالم.

11

سكـــان احلجــاز
أوالً  :القبائـل العربية :ـ
كان احلجاز من أكثر بالد سكاناً يف العصـر اجلـاهلي وكانـت
الكثافــــة الســــكانية ترتكــــز يف بعـــــض املراكــــز احلضــــرية واملـــــدن
الكـــبرية ،مثـــل مكـــة ،واملدينـــة ،والطـــائف ،وخيـــرب ،وغريهـ ـا مـــن
املراكز األخـرى ،إضـافة إىل جتمُعـات كـربى لـبعض القبائـل تنتشـر يف
مناطق خاصة بها ،وكانت أهم القبائل العربية يف احلجاز هـي :ـ
 .5قريش :
وهــم ســكان مكــة وأصــحابها املســيطرون عليهــا ،وهــي قبيلــة عدنانيــة
تعـود إىل إمساعيـل بــن إبـراهيم عليهمـا الســالم ،ويغلـب عليهـا التحرضــر،
وهــي تعــيش يف مكــة بأمــان احلــرم ،وال يوجــد علــيهم ملــك أو أمــري وهــم
يكرهــون ذلــك ،فقــد حــاول (عثمــان بــن احلــويرث) أن يـوّىل علــى مكــة
بــأمر مــن قيصــر فــرفض القرشــيون ذلــك وذكــروا أن بلــدهم ال ختضــع
حلكم ملك.5
وكانت تسـود فيمـا بيـنهم أعـراف معيّنـة وأخـالق وعـادات خمتلفـة حتمـل
اخلري والشر معاً ،وكانت مبكة بعض الزعامات القويـة ،وهلـا أحـالف
قويـــة مـــع خمتلـــف القبائـــل ،وتتفـــرع قـــريش إىل عـــدة بطـــون تزيـــد علـــى
الثمانني فرع ًا .8
 .8قبائل األُوس واخلَزْرَج :

 )7الببير بن بكار ،همهرة نسو قريش ،تحقيق محمود ماكر ،م بعة المدني القامرة 7287مـ ج . 427 /7
والقلقشندى ،دبي العبام د مد ،نهاية الرب في دنساب العرب تحقيق إبرامي البياري ،ال بعة الةانية دار الكتاب العربي .
بيروت 7411مـ ص . 272
 )2القلقشندى ،المصدر السابق ص . 238
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وهــي مــن القبائــل األزد اليمانيــة ،وذات صــلة قويــة بالغساســنة يف الشــام
حبكـــم رابطـــة األصـــل ،حيـــث تعـــود إىل األزد بـــن الغـــوث  5وهـــي قبائـــل
متحضرة ،حيث تسكن يف املدينة وما حوهلا يف شكل جتمعّات معينة،
وميتهن أهلها الزراعة والرعي ،ويسود فيما بينهم السالم أحيانـاً واحلـرب
أحياناً أخرى ،وإن كانت طبيعة عالقتهم يغلب عليهـا التنـافس والتنـافر،
وتتفرع القبيلتان إىل العديد من الفروع.

 )2النويري ،مهاب الدين د مد بن عبد اهلل ،نهاية الرب في فنون الدب دار الكتو القومية بالقامرة ،ب ،ت ج 277/7
ودبي قتيبة ،دبي محمد عبد اهلل بن مسل  ،المعارف ،تحقيق د .لروت عكامة  .ال بعة الةانية ،القامرة ص . 713
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 .ثَقِيـف :
هي إحدى القبائل العربية املشهورة يف بالد احلجاز ،ويرد بعضهم أصلهم
إىل (هوازن) بينما يردهم اآلخرون على (إياد).5
وتعتــرب ثقيــف مــن أغنــى قبائــل العــرب وأحســنهم صــناعة وزراعــة ،فقــد
كانوا سكان الطائف ،واشـتهروا بالزراعـة اجليـدة ،والصـناعة املمتـازة
حت ـى كانــت بقيــة القبائــل حتســدهم علــى ذلــك ،فوصــفوا بــأنهم (أغــبط
العرب عيش ًا ).8
وقــد ارتبطــت ثقيــف بقــريش يف مكــة بــروابط قويــة جــدًا حبكــم اجلــوار
والتجـــارة املشـــرتكة واملصـــاحل املتبادلـــة ،فكـــان كـــثري مـــن القرشـــيني
يقيمون يف الصيف بالطائف عند ثقيف ،وينزلـون يف الشـتاء إىل مكـة ،
لذلك كانت ترتبط ثقيف وقريش بروابط قوية ومتينة.
 .0هَـوَازِنْ :
بطــن مــن (قــيس عــيالن) مــن العدنانيــة ،0ومنــازهلم قريبــة مــن الطــائف،
ومــنهم قـــوم بنــو ســـعد قـــوم حليمــة الســـعدية الــيت أرضـــعت الرســـول ،
ولقرب هذه القبيلة من الطائف كانت هلا عالقة قويـة مـع ثقيـف ،ظهـرت
يف أثناء غزوة ( حنني ) إذ اتفقت القبيلتان على حرب الرسـول  يف هـذه
املعركة.
 .1بنو كِالَب :ـ

)7
)2
)2
)4
)7
)3

القلقشندى ،نهاية الرب ،ص . 738
ياقوت الحموي ،معج البلدان ج . 77/4
د .عبد الجبّار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف العربية ،ال بعة الةانية ،دار الرفاعي الرياض 7412مـ 7382م ،ص24
القلقشندى ،نهاية الرب ص . 442
دبو عبيد البكري ،معج ما د تعج  ،ج43/7
(ترية) مرق المدينة المنوّرة بمسافة غير قليلة ومي الحم اللي ماه عمر رتي اهلل عنه ل ماه الخلقاا من بعده ( .دبو عبيد
البكري معج ما د تعج  ،ج. ) 873/2
(الربدة) مرق المدينة وقريبة من نجد في طريق الحاج العرافي ومي التي هعلها عمر م عبل الصدقة( ،البودي ،معج معال
الحجاز ،ج. ) 21/4
(فدك) بينها وبين خيبر يومان من دعما المدينة (دبوعبيد البكري ،معج ما د تعج ج) 7177/2
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وهم بنو كالب بن ربيعة بـن عـامر بـن صعصـعة ،وكانـت ديـارهم مشـال
املدينة 5محى (ضرية) ومحى (الربدة) و(فدك) 8وتنتشر قبيلة بـين كـالب
يف هــذه املنــاطق ،حتــى تبل ـ أطــراف الشــام وتعــيش عيشــة الباديــة حيــث
االعتماد بالدرجة األوىل على الرعي ،وهي منتشرة يف مناطق واسعة ذات
صــالت قويــة بــاملراكز احلضــرية يف املدينــة وخيــرب وبالقبائــل األخــرى يف
احلجاز ويف جند .
 .6جُهَيْنةَ :ـ
حي من قضاعة من القحطانية  0هلم حلف مع أهل املدينة وحلف مـع
قريش وتقع مساكن جهينة على مقربة من املدينة يف شرق البحر األمحـر
يف املناطق اليت تقع غرب وادي القرى ومشال املدينة .1
وقد ظلَت هذه القبيلة على عالقة حسنة باإلسالم منذ ظهوره ،وقد أسـلم
قوم منهم وارحتلوا إىل املدينة مهاجرين ،وخطّ هلم الرسول  مسـجدهم
يف نواحي املدينة. 6
 .0بـلي :ـ
وبالدهم تقع يف مشـال احلجـاز ،جنـوب تبـوك ومشـال خيـرب وشـرق
البحــر األمحــر (حبــر القلــزم) ،وتعــرف ديــارهم بـــ ( البلويــة) 0وتعتمــد يف
معاشها على الرعي بالدرجة األوىل كغريها من القبائل األخرى .
 .2بنـو عُـذْرَة :ـ
 )1القلقشندى ،نهاية الرب ص .222

 )7دبو عبيد البكري ،معج ما ا تعج  ،ج. 28/7
 )2د .د مد إبرامي الشريف ،دور الحجاز في الحياة السيا ية في القرنين الو والةاني الهجري ص  ،71ال بعة الولي دار القكر
العربي القامرة 7338م .
 )2عمر بن مبّه ،دبو زيد عمر النميري البصري ،تاريخ المدينة المنوّرة ،تحقيق ،فهي محمد ملتوت ،ج 32/7ال بعة الول ـ نشر
السيد بيو محمود د مد المدينة المنوّرة 7233مـ ـ 7313م .
 )4دبو عبيد البكري ،معج ما ا تعج  ،ج. 22/7
البودي ،معج معال الحجاز ،ج. 272/7
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وهــي مــن قضــاعة القحطانيــة  5ومنــازهلم قــرب وادي القــرى ،وقــد
امتدت سيطرتهم على مناطق مشـال وادي القـرى ناحيـة تبـوك حتـى (أيلـة)
علــى العقبــة ،وبيــنهم وبــني يهــود وادي القــرى حلــف وعهــد حتــى ال يعتــدوا
علــى وادي القــرى مقابــل طعــام يدفعــه أه ـل الــوادي إىل هــذه القبيلــة كــل
عام ،وكانوا أهل قوة وبأس وقـد أراد (الغساسـنة) يف الشـام أن يغـزوهم
ولكنهم خشوا من قوتهم  8فرتكوهم .
 .9غَـطَفَان :ـ
بطن من قيس عيالن مـن العدنانيـة ،وهـي قبيلـة كـبرية تتفـرع إىل
عدة أقسام وتسكن مواطن واسعة متتد مـن شـرقي خيـرب حتـى تصـل إىل
قرب الربذة شرق املدينة ،وهلا عدة فروع منها :ـ أمنار ،وذبيان ،وفـزراة
 ،وقـد تكــون فــزارة أقربهــا إىل املدينــة ،فقــد أعتــدى أنــاس مــن فــزارة
علـى إبـل الرســول  الـيت ترعــي قـرب املدينـة واســتطاع الرسـول  ردهــا
فيما يعرف بـ غزوة (بدر األوىل)  0وقد كانت غطفـان قبيلـة قويـة شـديدة
املـــراس أقبلـــت مـــع األحـــزاب لغـــزو املدينـــة  1ونهبهـــا يف عهـــد الرســـول 
ولكن اهلل خذهلم ومنع املدينة منهم .
 .54سُـلَيم :ـ
قبيلة عظيمة من قيس عيالن مـن العدنانيـة ومنـازهلم شـرق املدينـة،
يف أطــراف جنــد ،وهــي مــا يســمي بـــ (حــرة بــين ســليم) 6ومنــازهلم واســعة
 )7النويري ،نهاية الرب ج231/7
القلقشندي ،نهاية الرب ص . 273
 )3دبو عبيد البكري ،معج ما ا تعج ج. 72/7
 )7القلقشندي ،نهاية الرب ،ج. 232 ،288/2
 )2الواقدي ،المغازي ،ج72/7
 )2الواقدي ،المغازي ،ج. 442/2
 )4القلقشندي ،نهاية الرب ،ص . 237
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وغنيــة بــاملراعي ،وجيــاورهم مــن اجلنــوب ( هــوازن ) ويف أرضــهم معــادن
كان القوم يستخرجونها ويبيعونها  ،5وقد كانت سليم على عالقة قوية
باملدينة قبل اإلسالم ،وبعده حيث أسلم منها أقوام شهدوا بعض الغزوات
مع الرسول .
 .55هُدَيل :ـ
وهم قبيلة حضرية تنتسب إىل (هذيل بن مدركه بن الياس)  8وهـي
قبيلــة متســعة كــثرية البطــون والنســبة إليهــا ( ُهــذلي)  ،ومنهــا الصــحابي
اجلليل عبد اهلل بن مسعود  ،0 وقد كانت مسـاكن هـذيل بـني مكـة
واملدينة إىل القرب من قبائل سليم فيما يسمى بامسهم (سراة هذيل ) . 1
 .58جُـذَام :ـ
بطن من القحطانية 6وقد كانت منازهلم بني احلجـاز والشـام لـذلك
تأثروا بأهل الشام فتنصر بعضـهم ،وكـان هـؤالء يتعـاونون مـع الـروم يف
حرب املسلمني يف أوائل الفتوحات اإلسالمية لبالد الشام.0
 .5بنـو خُـزَاعَة :ـ
قبيلة من األزد من القحطانية ،وقد كـانوا يتولـون األمـر يف مكـة
إىل أن اســتطاعت قــريش الســيطرة علــى مكــة أيــام قصــي بــن كـــالب

2

فأصــبحوا يقطنــون (مــرّ الظهــران ،والتنعــيم ،واجلعرانــة ،وعســفان )
وجتاورها قريش يف مكة  ،9وهي ذات عالقة قوية معهـا كمـا جتاورهـا
 )7ياقوت الحموي ،معج البلدان ج. 243/2
 )3ابن بم ،دبي محمد علي بن د مد بن عيد ،همهرة دنساب العرب ص  282دار الكتو العلمية بيروت 7412مـ .
 )1القلقشندي ،نهاية الرب ص . 427
 )8القلقشندي ،دبي العبام د مد بن علي ،صب العشي في صناعة اعنشاا الم بعة الميرية بالقامرة ب.ت ج. 248/7
ابن قتيبة ،دبي محمد عبد اهلل بن مسل  ،المعارف ،تحقيق د .لروت عكامة ال بعة الةانية ،دار المعارف بالقامرة ص . 243
 )3د .د مد إبرامي الشريف ،دور الحجاز  ،.......ص . 72
 )7القلقشندي ،نهاية الرب ص  ،217وابن قتيبة ،المعارف ص . 717
 )2الواقدي ،المغازي ،ج. 138/2
 )2القلقشندي ،نهاية الرب ص  ،247والببيدي ،تاج العروم ج. 271/7
 )4الهمداني ،الحسن بن د مد بن يعقوب ،صقة هبيرة العرب ،تحقيق محمد بن علي الكوع الحولي إمراف مد الجا ر ص 273
دار اليمامة ،الرياض 7234مـ ـ 7314م .
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جهينــة مــن الناحيــة األخــرى ،وهــم أول مــن أحضــر األصــنام إىل مكــة يف
اجلاهلية  ،5وقد كانوا على حلـف مـع الرسـول  بعـد صـلح احلديبيـة،
فكــان اعتــداء قــريش علــى خزاعــة حلفــاء الرســول  إخــال ًال مــن قــريش
بهذا الصلح مما دفع الرسول  إىل غزو مكة وفتحها . 8
ومــن خزاعــة بنــو املصــطلق الــذين غــزاهم رســول اهلل  يف الســنة
السادسة للهجرة .
*

*

*

كما ورد يف كتب األنساب أمساء لقبائل أخرى ،أو لفروع القبائـل الـيت
كانــت تســكن احلجــاز زمــن الرســول  لكننــا ال جنــد اجملــال متاح ـاً
الستقصـــائها مجيعــ ًا فنثرنـــا ذكـــر أهـــم القبائـــل وأكثرهـــا تـــأثريًا علـــى
جمريــات األحــداث يف ذلــك الــزمن ،وذلــك مــن خ ـالل مــا ورد عنهــا مــن
نصــوص تارخييــة ،ومــن املعــروف أن احلِرفــة الرئيســة الــيت كانــت هــذه
القبائـــل تعـــيش عليهـــا هـــي الرعـــي بالدرجـــة األوىل ،وذلـــك فيمـــا يتعلـــق
بالقبائـــل الـــيت تعــيش يف الصـــحاري واملنـــاطق املفتوحـــة ،كمـــا أن هـــذه
القبائل منها ما هو متحضّر كقبيلة قـريش ،أو ثقيـف ،أو قبائـل األوس
واخلزرج ،وهذه القبائل املتحضّرة تعتمـد يف معاشـها علـى مصـادر أخـرى
كالزراعة أو التجارة وقليل من الصناعة باإلضافة إىل الرعي !!

 )7النويري ،نهاية الرب ،ج. 271/7
 )3السهيلي ،الروض النف ،ج . 83/ 4
 )1المصدر السابق ،ج . 3/4
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ثانيـاً اليهـود :ـ
كان هناك سك ان آخـرون مـن غـري العـرب يف بـالد احلجـاز وعلـى
رأسهم (اليهـود) الـذين كـانوا ينتشـرون يف معظـم بـالد احلجـاز ولكـنهم
يكثـرون يف مشــال احلجـاز يف املدينــة وخيـرب ووداي القــرى ،وقـد أســتقر
أكثرهم يف أحياء خاصة بهم يف هذه املدن ،فكانوا ميلكون احلصـون
والقالع واملزارع يف املدينة نفسها أو بـالقرب منهـا  ،5وكانـت لليهـود قـوة
اقتصادية وسياسية باإلضافة إىل تـوافر احلمايـة الكافيـة هلـم عـن طريـق
حصــونهم اخلاصــة ،الــيت اشــتهروا بإقامتهــا يف خمتلــف األمــاكن الــيت
ينزلون بها يف احلجاز ،وكانت هلم أحالف قويـة مـع جمـاوريهم سـواء يف
املدينة أم خيرب أو وادي القرى ،حتـى أن بعـض البـاحثني يـرجّح أن اليهـود
كان هلم قوة ونفوذ يف مشال احلجاز تعادل قوة ونفوذ قريش يف جنوبه . 8
وكان لليهود احتكاك قوي بالرسول  وباملسلمني يف املدينة بعـد
اهلجــرة النبويــة ،ونزلــت فــيهم العديــد مــن اآليــات القرآنيــة ،وانتهــى بهــم
املطاف يف عهد الرسول  أما بالطرد من املدينة أو القتل نظـرًا لعـداوتهم
لإلسالم والكيد له ،وأشهر قبائل اليهود هي الطوائف التالية :
 -5بنـو قينقاع :ـ
وهــم مــن أوائــل اليهــود الــذين ســكنوا احلجــاز وكــانوا يقيمــون يف
املدينــة املنــوّرة حيــالفون األوس واخلــزرج ،وكانــت هلــم حصــون وأراض
يزرعونها فكانوا يسكنون قرب وادي (بطحـان) وهـو مـن أخصـب أوديـة
املدينة املنوّرة ،وهلم فيه مزارع وحصون كثرية .

 )7محمد عبة دروزة ،تاريخ بني إ رائيل من د قارم  ،ص  421بيروت  ( 7283انظر إل البنايات العسكرية ،في فصل البناا ) .
 )2د .صابر طعيمه ،التاريخ اليهودي العام ج  74/ 2ال بعة الولي دار الجيل بيروت 7317م .
 )2د .د مد إبرامي الشريف ،مكة والمدينة في الجاملية وعصر الر و  ،ص  237دار القكر العربي (القامرة بدون تاريخ) ص237
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وكــانوا ميلكــون أشــهر ســوق جتــاري يف املدينــة قبيــل اهلجــرة النبويــة،
ويسمّى (سوق بين قينقاع)  5وكانوا يسـيطرون عليـه ،وهنـاك أفـراد مـن
هــذه القبيلــة يعملــون بالتجــارة ،وبعضــهم يعمــل مبهنــة الصــياغة وبعــض
الصناعات ،وآخرون يعملون بالزراعة.
وبنـو قينقــاع هــم أول قبائــل اليهــود الــيت نازعــت الرســول  يف املدينــة ،8
ولذلك كانوا هم أول قوم من يهود أجالهم الرسول  مـن املدينـة املنـوّرة
يف الســـنة الثانيـــة مـــن اهلجـــرة بســـبب اعتـــداء أحـــدهم علـــى إحـــدى نســاء
املسلمني وتوعدهم للرسول . 
 -8بنـو النضري :ـ
هي إحدى قبائل اليهود الذين سكنوا املدينة املنوّرة وكانوا
يقيمون يف اجلنوب الشرقي من املدينة على وادي (مذينيب) 0وميتلكون
عدة مزارع وحصون يف املدينة ،ومن أشهر حصونهم حصن (كعب بن
األشرف)

1

الذي آذى رسول اهلل  فانتدب الرسول  مجاعة من

املسلمني لقتله فقتلوه  ،6وقد حاول اليهود من بين النضري قتل الرسول
 بإلقاء حجارة عليه من على أحد بيوتهم حينما جاء إليهم يطلب منهم
االشرتاك يف دفع دية قتيلني قتال خطأ حسب معاهدة الرسول  مع
اليهود فحاصرهم الرسول  ،وأجالهم عن املدينة ،وغنم أمواهلم
ومزارعهم ،وقد أنزل اهلل تعاىل فيهم آيات كثرية من سورة احلشر منها
قوله تعاىل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
 )4انظر  :ال واق التجارية في فصل (التجارة) من مله الر الة .
 )7د .علي سن الخربوطلي ،العوقات السيا ية والحيارية بين العرب واليهود في العصور القديمة واع ومية ،معهد البحوث
والدرا ات العربية ،القامرة 7288مـ ــ 7333م ص . 13
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج. 48/2
 )2السمهودي ،نور الدين علي بن د مد ،وفاا الوفاا ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ج 7113/2ال بعة الةالةة دار صادر
بيروت 7417مـ ـ 7387م ،وإبرامي بن علي العبا ي ،المدينة بين الماتي والحاتر ،المكتبة العلمية بالمدينة 7232مـ ـ7312م
ص . 28
 )4انظر البنااات العسكرية ،فصل (البناا) .
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ج. 77/2
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ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ الحشر٤ :

 بنـو قريظة :ـهـــي إحـــدى القبائـــل اليهوديـــة الـــثالث الرئيســـة يف املدينـــة املنــوّرة،
والـيت عاصـرت الرسـول  يف املدينـة ،وكانـت اسـتقرت يف املدينـة قبــل
ذلك وامتلكت احلصون واملزارع وعملت بالتجـارة والزراعـة وكـانوا أهـل
ثروة كغريهم من اليهود ،وميلكون حصوناً منيعة .5
وكــان يهــود بــين قريظــة آخــر اليهــود يف املدينــة حرب ـ ًا للرســول  ،ففــي
غزوة األحزاب كان املسلمون حماصرين مـن قبـل األحـزاب ،وأظهـر بنـو
قريظة الغدر من داخل املدينة ومالوا حلرب املسلمني مـع األحـزاب ،ممـا
جعل املسلمني بني عدوين عدو حياصرهم من اخلارج (قريش واألحزاب)،
وعدو يهددهم من الداخل (بنو قريظـة) ،فلمـا رحـل األحـزاب عـن املدينـة
حاصــر الرســول  بــين قريظــة حتــى نزلــوا علــى حكــم (ســعد بــن معــاذ)
الــذي حكــم بقتــل الرجــال وســيب النســاء ومصــادرة األمــوال  ،8فانتهــت
بذلك آخر قبائل اليهود ذات الكيان املستقل يف املدينة املنوّرة.
 -0يهـود خيبـر :ـ
خري منطقة من املناطق الزراعية املنتجة يف احلجاز يف عهد الرسول
 ،وكـــان بهـــا ســـبعة حصـــون قويـــة ومشـــهورة وكـــان يســـكنها يهـــود
يقومــون بزراعتهــا  ،وقــد كــان اليهــود يف خيــرب كــثريي العــدد والعــدة
قبيل ظهور اإلسالم ،وحينما أجلى رسول اهلل  يهود بـين قينقـاع ويهـود
 )7د .علي سني الخربوطلي ،العوقات السيا ية والحيارية بين العرب واليهود ص . 81
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج. 223/2
وال بري ،تاريخ الم والملوك ج.73/2
والواقدي ،المغازي ،ج772/2
وابن عد ،ال بقات الكبرى ،ج. 423/2
 )2ياقوت الحموي ،معج البلدان ج. 413/2
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بين النضري التجأ الكثري من يهود هذين احليني إىل يهود خيرب ،مما زاد
يف قوتهم العسكرية وعتادهم احلربي ،فأصبحوا يشكلون خطـراً علـى
املســلمني يف املدينــة ،وقــد اســتطاع الرســول  أن يغــزوهم يف خيــرب يف
السنة السابعة من اهلجرة ،وأن يقتحم علـيهم حصـونهم رغـم قوتهـا ورغـم
مهارتهم احلربيـة ،واسـتوىل علـى بالدهـم وأمـواهلم وسـالحهم الـذي يبـيّن
مقدار ثروتهم وقوتهم وقد طلب يهود خيرب من الرسول  أن يبقيهم علـى
املزارع وأن يكون اإلنتـاج مناصـفة بـني اليهـود والرسـول  فـأقرّهم علـى
ذلك .5

 -1يهـود الشمـال :ـ
كــان يف مشــال احلجــاز جمموعــات كــبرية مــن اليهــود ،يرتبطــون
ببقيــة يهــود احلجــاز وخصوص ـاً يهــود خيــرب لقــربهم مــنهم ،وكــان أشــهر
اليهود يف الشمال هم يهود (وادي القـرى) وقـد كـانوا أهـل مـزارع وخنيـل
وهم حيـالفون قبائـل (بـين عـذرة) اجملـاورة للـوادي فيـدافعون عـنهم مقابـل
طعام سـنوي يدفعونـه هلـم  ،8وقـد استسـلم يهـود وادي القـرى للرسـول 
بعد أن قصدهم حني فرغ من خيرب ،وقد عاملهم الرسول  كما عامـل
أهل خيرب .
كما كانت هنـاك مجاعـة مـن اليهـود يف ( تيمـاء ) ،0وقـد اشـتهر
منهم الشاعر اليهودي بلغة عربية (السمو أل بن عاديا) وكـان بهـا حصـنه
 )4ابن مشام ،السيرة النبوية ج 221/2ـ ال بري ،تاريخ الم والملوك ج ،37/2والبوذري ،فتوح البلدان ص . 21
و ابن اللير ،عب الدين دبو الحسن علي بن دبي الكرم محمد بن محمد عبد الكري بن عبد الوا د الشيباني ،دار صادر بيروت لبنان
7287مـ ـ 7337م ج. 227/2
 )7دبو عبيد البكري ،معج ما ا تعج ج. 42/7
 )2البوذري ،فتوح البلدان ،ص . 41
 ( )2تيماا) بليد صغير بين الشام ووادي القرى عل طريق الحج الشامي ،ياقوت الحموي ،معج البلدان ج. 31/2
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املشهور يف العصر اجلـاهلي املسـمى (األبلـق) 5وقـد ردد العـرب قصـة وفـاء
السموأل هذا مع أمريء القيس الكندي الشاعر املشهور.
وكانت هناك جمموعة من اليهود تسكن (أيلة) آخر احلجاز من الشمال
صاحلوا الرسول  هلم كتاب يف هذا الصلح.
 -6يهود متفرقون :ـ
وإضافة إىل ذلك فقد كان هناك مجاعة من اليهود يف (فدك) وقد
صاحل أهلـها رسـول اهلل  علـى النصـف مـن هارهـا فكانـت خالصـة لـه
ألنه مل يوجف عليها خبيل وال ركاب.8
كما كان هناك بعض اليهود الذين انتشروا يف مدن احلجـاز كـأفراد،
أو جاليات صغرية يف كل من مكة والطائف كما وجد بعـض اليهـود يف
املدينة الذين ينتمون على قبائل أخرى غري اليت ذكرنا.

ثالثــا ً املـوالـي :ـ
كانــت تنتشــر يف مــدن احلجــاز وقــراه جمموعــة مــن الســكان مــن
أصــول غــري عربيــة ،وهــؤالء هــم املعرفــون باســم (املــوالي) وهــم بالدرجــة
األوىل من الرقيق أو من الالجئني إىل بالد احلجاز من أماكن أخرى وقـد
كان هؤالء املوالي خمتلفني يف األصول فمنهم مـن يعـود إىل أصـل حبشـي
ومنهم من يعود إىل أصل فارسي ومنهم من يعود إىل أصل رومي.
وقد كان للموالي دور مهم يف احلياة االقتصادية لبالد احلجاز يف
عصر الرسول  ،فكان الصناع يف مكة والطائف يف الغالب من
هؤالء املوالي ،وكانوا يعملون يف الزراعة يف كل من الطائف واملدينة
 )4ياقوت الحموي ،معج البلدان ج. 31/2
 )7البوذري ،فتوح البلدان ،ص. 42
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وغريها ،وجند يف إحدى اآليات القرآنية تصرحياً بوجود هؤالء املوالي
يف مكة وذلك يف قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ النحل.5 ٠١١ :
وقــد ذكــر املفســرون يف مناســبة اآليــة أمســاء العديــد مــن املــوالي
الذين كانوا يف مكة زمن الرسول  ،وقد استجاب العديـد مـن هـؤالء
املوالي إىل اإلسالم وعلى رأسهم بـالل بـن ربـاح احلبشـي وصـهيب الرومـي
وغريهما ،ومما يـدل علـى كثـرة املـوالي يف احلجـاز أن الرسـول  حـني
حاصر الطائف أعلن أن مـن ينـزل إليـه مـن الرقيـق فهـو حـر فنـزل إليـه مـا
يقرب من ثالثة وعشرين شخصاً من أرقـاء الطـائف فـأعتقهم  ،8وال شـك
أن هناك العديد من األرقاء مل ينزلوا بعد اإلعالن ،إما لعدم اسـتطاعتهم
أو لتــأثري ثقيــف فــيهم ـ ممــا يؤكــد كثــرة املــوالي يف احلجــاز يف ذلــك
العهــد ،ومــن املعــروف أن بعــض الصــناعات احملتقــرة لــدى العــرب كانــت
وقف ـاً علــى املــوالي تقريب ـاً ،وذلــك مثــل احلــدادة ،حيــث كــانوا يســمون
احلــداد ( القــني ) والعبــد ( القــني ) أيضــ ًا نظــرًا الرتبــاط مهنــة احلــدادة
باألرقاء املوالي .
وهكــذا نــرى أن ســكان احلجــاز كــانوا يف الدرجــة األولــي مــن
القبائــل العربيــة األصــيلة واملعروفــة ،وانتشــرت هــذه القبائــل يف خمتلــف
مناطق احلجاز سواء يف املدن أو القرى أو يف الصـحاري ،حيـث أن بعـض
هذه القبائل كانت قبائل متحضّرة رغم احتفاظها بالنظام القبلي.

 )7ورة النحل ،آية (. )712
 )2إبرامي بن إبرامي قريبي ،مرويات غبوة نين ،همق وتحقيق ودرا ة ،ر الة دكتوراه مقدمة إل قس الدرا ات العليا بالجامعة
اع ومية بالمدينة المنوّرة معبة السنّة تحث إمراف د .دكرم تياا العُمري ،العام الجامعي 7414مـ ـ 7384م ج. 482/2
 )2الببيدي ،تاج العروم ج. 273/3
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كما أن منطقة احلجاز يف العصر النبوي كان يقطنهـا جمموعـات
مـــن اليهـــود ،تركـــزت بالدرجـــة األوىل يف املدينـــة املنـ ـوّرة وخيـــرب ووادي
القرى وتيماء وبعض املراكز األخـرى مشـال احلجـاز ،وكـانوا أصـحاب
مزارع بالدرجة األوىل ،يضاف إىل ذلك عملهم يف التجارة.
كما أن املوالي يشكلِون نسـبة حمـدودة جـداً مـن سـكان املنطقـة
وقد تضافرت هذه الفئات الثالث فأثرت علـى جمريـات األحـداث يف ذلـك
العصر.
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احلِــرفة والصنـاعة :ـ
احلِرفـــة  :يف األصـــل مـــأخوذة مـــن تنميـــة املـــال ،يقـــال جـــاء فـــالن
باإلحراف إذا جاء باملال الكثري ،وفالن حيرف لعياله أي يكسب بعملـه
من ها هنا وها هنا .5
ويقــال أيض ـ ًا (ح ـرّف) ألهلــه واحــرتف ،أي كســب وطلــب واحتــال
وقيـــل االحـــرتاف هـــو االكتســـاب أيـ ـ ًا كـــان ،واحلِرفـــة جهـــة الكســـب
ومصدره .8
وقــد اختصــر تعريــف احلِرفــة فقــال :إنهــا هــي ( الطعمــة والصــناعة
اليت يرتزق منها وهي جهة الكسب ) .
أما الصناعة :
صــنع وهــي حِرفــة الصــانع وعملــه فيقــال أمــرأه صــناع
فمصــدرها ال ُ
اليــدين أي حاذقــة ومــاهرة عمــل اليــدين ،ورجــل صــنيع اليــدين أي صــانع
حاذق . 0
ويقال للرجل احلاذق مبا يعمله ـ صنع ،ومنه قول الشاعر :ـ
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع
ومـا يصنـع األقـوام فـاهلل أصنـع

1

 )7الجومري ،إ ماعيل بن مّاد الجومري( ،الصحاح) تاج اللغة وصحاح العربية ،ج 7242/4تحقيق د مد عبد الغقور ع ار،
ال بعة الةانية ،دار العل لمويين بيروت لبنان .
 )2ابن منظور ،لسان العرب ج 823/2ـ وابن دريد ،دبو بكر محمد بن الحسن الزدي البصري ،همهرة اللغة ،ج . 18/2دار
صادر بيروت مصور من ال بعة الول بحيدر دباد 7247مـ .
 )2الببيدي ،تاج العروم ج. 33/3
 )4ابن منظور ،لسان العرب ،ج  2718/4والجومري ،الصحاح ،ج 7247/2ـ والببيدي ،تاج العروم ج. 427/7
 )7ابن دريد همهرة اللغة ج. 18/2
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وقيل إن الصنع هي إجادة الفعل ومنه قوله صنع إليه معروفاً ،وهو الفعـل
الصادر عـن اإلنسـان ال احليـوان واجلمـاد و(الصـناعة) هـي حِرفـة الصـانع
وعمله يسمي الصنعة . 5
وقد وردت ألفاظ يف القرآن الكـريم تـدل علـى معنـى الصـناعة منهـا قولـه
تعـــــاىل ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ النمل٨٨ :

8

ويقال إن احلِرفة والصناعة تأتي مبعين واحد ،يقول ابن منظـور( :
احملرتف الصانع وفالن حريفي أي معاملي وا ُملحْرِف الذي منا مالـه وصـلح
واالسم احلِرفة ،واحلِرفة الصناعة ،وحرفـة الرجـل صـنعته أو صـنيعته،
وحرف ألهله واحرتف كسـب وطلـب واحتـال) فكأنـه هنـا جعـل مصـدر
الكسب حِرفـة أو صـناعة مبعنـى واحـد فقـد يطلـق علـى الصـانع حمـرتف
كما يطلق على احملرتف للشيء بأن صنعته كذا وكذا فهما هنا مبعنى
واحد.
ويفهـــم مـــن هـــذه التعريفـــات أن احلِرفـــة والصـــناعة هـــي مصـــادر
الكسب اليت جييدها الشـخص مـن جتـارة أو زراعـة أو عمـل يـدوي معـني
سواء كان صناعة أم خدمات أخرى كاحلمالة أو السـقاية ،وقـد يـدخل
فيها األعمال العلمية كتعلـيم القـراءة أو احـرتاف الطـب أو غـري ذلـك ممـا
خيتص الشخص بصنعه ويدر عليه املال.

 )3الببيدي ،تاج العروم ج 427/7ـ ابن منظور ،لسان العرب ج. 2718/4
 )1ورة النمل ،آية . 88
 )7لسان العرب ،ج. 823/2
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عصر الرسول :
حني يعنّ لنا احلديث عن زمـن الرسـول  : يتبـادر إىل الـذهن عـدة
أحداث تارخيية ميكـن اعتبارهـا بدايـة عصـر الرسـول  ومـن أهـم هـذه
األحداث املعتربة يف حتديد عصره (مولد الرسول  ) وهذا املنحى جـرى
يف عصور إسالمية متأخرة ،وكان هلذه النظـرة دور يف االحتفـاالت الـيت
بدأت تظهر يف عصور الظالم املتأخرة يف التاريخ اإلسالمي ،حيث كان
كـــثري مـــن النـــاس حيتفلـــون باملولـــد النبـــوي ،وتؤلـــف لـــذلك الكتـــب
والقصائد ،وتنفق يف هذه املناسبة األموال يف احتفاالت مـا أنـزل اهلل بهـا
من سلطان وال ورد عن رسوله ما يقرها أو يؤيدها.
أما احلدث الثاني الذي ميكن أن يعترب أيضا بداية لعصـر الرسـول
 أو لعصر اإلسالم فهو بعثة النيب  بهذا الدين اجلديد ،ونزول رسالة
اهلل من السماء إىل خلقه يف األرض من خالل رسوله حممد .
ويف اعتقادي أن هذا احلدث هو أهم األحداث اليت يع ّول عليها وهو
التغـيري الــذي طــرأ علــى وجــه األرض عامــة ،وعلــى العــرب ومــن تبــع هــذا
الــدين خاصــة ،فهــذا النــور الــذي ظهــر وأضــاء للنــاس طــريقهم وهــداهم
الســبيل الصــحيح هــو احلــدث الــذي غ ّيــر وجــه األرض حقيقــة ،وليســت
الوالدة النبوية يف حد ذاتها هي اليت فعلت ذلك كما يزعم بعضهم.
لذلك ترجّح عندي اعتبار بعثة حممد  بداية لعصر الرسول .
أمــا احلــدث الثالــث الــذي يعتــربه الــبعض بدايــة للعصــر النبــوي فهــو هجــرة
الرســول  إىل املدينــة وإقامــة الدولــة اإلســالمية األوىل يف ربــوع املدينــة،
وهذا احلدث ال يشـك أحـد يف أهميتـه وتـأثريه علـى جمريـات األحـداث يف
العامل قاطبة يف ذلك الزمن ،إ ّال إنـه يف نظـري ال يعـدو أن يكـون مرحلـة
معينة يف تاريخ الدعوة اإلسالمية سـبقتها عـدة مراحـل أخـرى قبـل ذلـك ال
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ميكــن االســتهانة بهــا  ،5وهــي تشــمل إعــداد املهــاجرين األوائــل إىل هــذا
البلد الطيـب ،وإعـداد األنصـار أنفسـهم السـتقبال هـذه اهلجـرة ،وكمـا
هــو معــروف فــإن الرســول  ظ ـ ّل يف مكــة مــا يزيــد علــى العشــر ســنوات
يــدعو إىل اإلســالم ويهيــم لقيــام دولتــه ويتعــرض لــألذى مــن قومــه ،ومــن
القبائــل الــيت كــان يعــرض نفســه عليهــا يف املواســم املختلفــة ،واملرحلــة
السابقة للهجرة كما هو معروف حفلت بأحداث وأخبار مهمـة نقلتهـا لنـا
مصادر السرية النبوية املختلفة بدرجات متفاوتة من الدقـة ،وهـي أحـداث
ال يستهان بها لدارس السرية النبوية أو عصر الرسول  ،وهذا التحديـد
الزمين الدقيق قد ال ينطبق على الدراسات احلضـارية مقارنـة بغريهـا مـن
الدراسات ،إذ أن الدراسة احلضارية قد متتد سنوات قبـل الـزمن احملـدد
للدراســـة إ ّال أنهـــا ــــــ مـــن ثـــم ــــــ ترتكـــز بالدرجـــة األوىل يف املـــدة الزمنيـــة
احملددة للبحث ،ولقد كانـت بعثـة الرسـول  ـــ كمـا هـو معـروف قبـل
اهلجرة بثالثة عشر عام يف سنة (649م) 8وكانت وفاتـه يف السـنة احلاديـة
عشـــر للـــهجرة ،يف يـــوم االثـــنني الثـــاني عشـــر مـــن ربيـــع األول املوافـــق(2
حزيران يونيو عام

 6م) .

ولقد كانت هذه الفرتة قبـل التـاريخ مليئـة باألحـداث اجلسـام الـيت
غ ّيــرت وجــه العــامل ،فقبــل ذلــك كــان العــامل يتخــبط يف ظــالم دامــس،
حيــث كانــت بــالد العــرب تعــيش يف ( جاهليــة ) كمــا تعــارف علــى ذلــك
مؤرخو اإلسالم فيما بعد حني مسوا الفرتة السابقة للبعثـة النبويـة (العصـر
اجلـــاهلي) ،واملعـــروف أنـــه كـــان يف منطقـــة احلجـــاز بعـــض اليهـــود مـــن
أصــحاب الديانــة الســماوية ،إضــافة إىل قلــة مــن النصــارى ،كمــا وجــد
 )7دذُكَر بأنه ال عوقىة لتقيىيل بعةىة الر ىو 
 .ودنا مق تحديد الصحابة لتاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لنها بداية وهود دولة اع وم المستقلة وكيانه الخاص.
 )2د .عبد السوم الترمانيني ،دزمة التاريخ اع ومي ،مراهعة وتحقيق د .ماكر مص قي ،ود .د مد مختار العبادي ،ال بعة الول
الكويث 7417مـ الجبا الو المجلد الو ص . 244
 )2المرهق السابق نقسه ص .23
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أفراد قالئل يعدون على األصابع كانوا يبحثـون عـن الـدين الصـحيح ديـن
إبـــراهيم ،ممـــا جعلـــهم يســـافرون إىل بـــالد كـــثرية للبحـــث عـــن الـــدين
الصحيح أمثال (ورقة بن نوفل) و(عثمان بن احلويرث) و(زيد بن عمـرو بـن
نفيــل) وغريهــم ،وكــانوا يعيبــون علــى قــريش عبــادة األوثــان ويســفهونها
ويعتقـدون بـبطالن عبادتهـا  ،5وكــثريًا مـا يقـع النــزاع بيـنهم وبـني قــريش
بسبب إنكارهم عبادتها.
وقد كانت مكة املكرمة قبيل البعثة النبوية تتميز عن غريها مـن
األمـــاكن بأهميـــة خاصـــة عنـــد العـــرب مجيعــاً ،نظـــراً لوجـــود الكعبـــة
املشّرفة فيها الـيت كـان العـرب يقدّسـونها قبـل اإلسـالم وكـانوا حيجـون
إليها من كل مكان مما أكسب مكة مكانة عظيمة ال ينازعها عليهـا
أي مكــان آخــر يف بــالد العــرب ،باإلضــافة إىل ذلــك فــإن مكانــة مكــة
االقتصــادية قبــل اإلســالم كانــت قويــة جــدًا نظــرًا لثــراء أهلــها وخــربتهم
التجاريــة القويــة الــيت جعلــتهم يتصــلون مبختل ـف الــبالد القريبــة مــنهم يف
احلجاز ،ويف الشام واليمن واحلبشة وفارس ،ورمبـا غريهـا مـن الـبالد،
وهــذه الصــلة التجاريــة واالقتصــادية كانــت حتمــل معهــا صــالت حضــارية
وتأثري متبـادل علـى مـدى االتصـال املمكـن يف ذلـك الـزمن ممـا عـاد علـى
مكـة خاصـة ،وعلــى احلجـاز عامــة بتـأثريات خمتلفــة ال ميكـن للباحــث
إغفاهلا.
على أنه جيب علينا مالحظة اإلمكانات املتوافرة لـبالد احلجـاز يف
عصر الرسول  ودراستها بدقة نظراً ألهمية ذلك يف أيـة دراسـة تارخييـة
للمنطقة.

 )7ابن بيو ،دبو هعقر محمد الهاممي البغدادي ،المحبر ،تصحي د .ايلبة ليخنن متيتر ص  ،717دار اآلفاق الجديدة بيروت .
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حيـــث جيـــد الباحـــث نفســـه ملزمـ ـاً باستحضـــار هـــذه اإلمكانـــات
ويقارنها بغريها من البالد األخرى وكذلك األزمان املختلفة.
وممـا ال شـك فيــه أن بـالد احلجــاز تعتـرب قليلــة اإلمكانـات واملــوارد
مقارنـة بغريهـا مـن بــالد العـامل القدميـة كالشــام ومصـر والـيمن والعــراق
وفارس وغريها ،على أننا إذا قارناها ببالد العـرب األخـرى جنـد احلجـاز
أفضــلها يف اإلمكانــات باســتثناء الــيمن ،كمــا أن بــالد احلجــاز نفســها
كانت ختتلف مواردها من مكان إىل آخر ففي زمـن الرسـول  كانـت
التجارة تغلب على مكة ،بينما كانت الزراعة والصناعة ،إىل حد مـا،
تغلب على الطائف ،كما تغلب الزراعة على املدينة خيـرب ووداي القـرى،
ومل تكن ختلو هذه البالد من حرفيني .أما بقية بالد احلجاز الـيت تنتشـر
ال عــن بعــض
فيهــا القبائــل املختلفــة فكــان الغالــب عليهــا الرعــي ،فض ـ ً
النشاطات االقتصادية ،يف حدود ما تسمح به البيئة.
وقــد مت ّيــزت بــالد احلجــاز عــن غريهــا مــن بــالد العــرب قبيــل زمــن
الرســول  بعــدم اخلضــوع للنفــوذ األجــنيب ،فكمــا هــو معــروف كانــت
هناك دولتان هما فارس والـروم وكانتـا تتجاذبـان النفـوذ يف بـالد كـثرية
حيث مل ختل أجزاء من بالد العرب من آثار هذا التنـافس ،ممـا جعـل لـه
تأثرياً يف جمريات األحداث يف اليمن ــ على سبيل املثال ـــ وهـي أبعـد مـن ا
حلجــاز ،إ ّال أن احلجــاز مل تتــأثر بهــذا التنــافس ،ممــا أكســبها ميــزة
خاصة أبعدها عن التأثريات السياسية اخلارجية.
وكــان للعــادات االجتماعيــة الســائدة بــني ســكان احلجــاز بفئــاتهم
املختلفة من بدو أو حضر تـأثري كـبري علـى احليـاة يف احلجـاز ،حيـث أن
هذه العادات تتحكم يف تصرفات األفـراد وبالتـالي توجـه اجملتمـع عمومـ ًا
حنو سلوكيات معينة ،فكراهية العرب للصـناعة واحتقـارهم للصـانع ـــ
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مثالً ــ قلل من الصنّاع ،وجعل هـذه احلـرف حكـراً علـى أنـاس أرقـاء أو
مهاجرين من أماكن أخرى ،ممـا جعلـهم أصـحاب ثـروات ينافسـون أهـل
البلد يف املال ،ولعل هذا ما دفع الرسـول  إىل ترغيـب النـاس يف العمـل
والكســـب حمـــاوالً حتطـــيم هـــذه العـــادات السـ ـيّئة والعمـــل علـــى احـــرتام
العاملني والصنّاع.
وقــد اعتــرب العصــر اجلــاهلي عصــر الشــعر واألدب ،حيــث كانــت
البالغة ذات شأن كـبري عنـد العـرب ،لـذلك كانـت معجـزة الرسـول 
(القرآن) بالدرجة األوىل ،وقد عجز الناس عن اإلتيان مبثله أو بسـور مـن
مثلــه حينمــا حتــداهم القــرآن الكــريم يف قولــه تعــاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭼ

هود.5 ٠١ :

 )7ورة مود آية . 72
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موقف العرب من احلِرف والصناعات قبل اإلسالم :ـ
كان لدى العرب يف العصر اجلاهلي بعض األعراف والتقاليد الـيت
ساروا عليها واليت أثرّت عليهم يف حياتهم االجتماعية واالقتصادية ،ومـن
مجلة هذه األعـراف احتقـارهم لـبعض احلِـرف وابتعـادهم عنهـا ،وقبـوهلم
لـــبعض احلِـــرف األخـــرى ،فقـــد كـــانوا ال يـــأنفون مـــن الرعـــي وال مـــن
التجارة ،أما الزراعة فقد كانت حمرتمـة إىل حـدم مـا عنـد احلضـر وأمـا
البادية فكانوا حيتقرون الزراعة  5ويأنفون منها.
أمـــا الصـــناعة فتختلـــف ،فمنهـــا مـــا هـــو مقبـــول عنـــدهم وميتهنهـــا
الكثري منهم كالغزل والنسـيج الـذي ينتشـر عنـد احلاضـرة والباديـة دون
أدنى احتقار ملن يعمل ذلك عندهم.
كمــا أنهــم علــى عكــس ذلــك حيتقــرون التجــارة ولكــن بدرجــة
معقولة ،وحيقرون بالدرجة األوىل من ميتهن (احلدادة) ويسمونه بـالقني،
فكانت كلمة القني وتعين (العبد الرقيق) مرتبطـة باحلـدّاد دائمـاً  8ممـا
يــدل علــى مــدى احتقــارهم للحــدادين حتــى أنزلــوهم منزلــة العبيــد األرقــاء
فكانوا يشكلون طبقة وضيعة يف اجملتمعات اجلاهلية يف احلجاز ،فـال
يزوجونهم وال يتزوجون منهم ،بل يأنفون من خمالطتهم والتحـدث إلـيهم،
وبالتــالي ابتعــد أشــراف العــرب عــن الصــناعات وســيطر عليهــا املــوالي أو
حلــرف حكــراً علــيهم وأكســبهم
الوافــدون األجانــب ،ممــا جعــل هــذه ا ِ
األمـوال الـوفرية ،كمــا كـان بعــض العـرب نتيجـة لــذلك جيلبـون الرقيــق
الصناع ويستغلونهم يف العمل للناس كي جيعلوا هلم األموال.

 )2انظر (فصل البراعة)
 )2الببيدي ،تاج العروم ،ج. 227/2
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وقــد اســتغل اليهــود يف احلجــاز هــذا اجلانــب عنــد عــرب احلجــاز
فكـــانوا يقومـــون بكـــثري مـــن الصـــناعات ،وبالتـــالي مجعـــوا األمـــوال
الكثرية عن طريق هذه الصناعات.
موقف اإلسالم من احلِرف والصناعات :ـ
حينما جاء اإلسـالم حـاول الرسـول  تغـيري املفهـوم اخلـاطيء لـدى
العرب عن احلرف والصـناعات سـواء بالتوجيـه الكـريم مـن الرسـول ،
أم بتطبيق الرسول  لبعض األمور اليت ختـالف هـذا املفهـوم عنـد العـرب
حتـــى يـــرى أصـــحابه منـــه ذلـــك ،وبالتـــالي يقتـــدون بـــه وينقلـــون ذلـــك إىل
النــاس ،فقـــد كـــان النـــاس ال يســـتجيبون لصـــانع إذا دعـــاهم إىل طعـــام
ولكن الرسول  كان خيـالف ذلـك ،فحينمـا دعـاه (خيّـاط) يف املدينـة
علــى طعــام إســتجاب الرســول  لدعوتــه واصــطحب معــه أنــس بــن مالــك
 .5ومن منطلق سلوك الرسول  يف تغـيري مفـاهيم النـاس اخلاطئـة فـإن
الرســول  دفــع ابنــه إبــراهيم إىل زوجــة (أبــي ســيف) وهــو قــني حــداد يف
املدينــة لكــي ترضــعه ،فكــان الرســول  يــأتي إىل منــزل أبــي ســيف
احلداد وهو ينفخ من كريه وقد امتأل البيت بالدخان . 8
والرسول  بهذا العمل يريد أن يرفع من نظر الناس إىل احملتقرين
الصــناع حيــث أســند إىل زوجــة أحــدهم إرضــاع ولــده الوحيــد إبــراهيم يف
الوقـــت الـــذي كـــان النـــاس يـــتخريون ألوالدهـــم املرضـــعات مـــن القبائـــل
الشريفة يف البوادي.
كما أن الرسول  كان يعمل بيده الشريفة مع أصحابه الكـرام
حيث اشتهر أن الرسول  قد عمل مع أصـحابه يف بنـاء مسـجد قبـاء ويف
 )7البخاري ،دبو عبد اهلل محمد بن إ ماعيل بن إبرامي  ،صحي البخاري ج 72/2المكتبة اع ومية ا تانبو تركيا7313 ،م .
 )2ابن عبد البر ،دبي عمر يو ف بن عبد اهلل بن محمد ،اع تيعاب في د ماا الصحاب ( امية عل اعصابة) ج 38/4ال بعىة الولى
القامرة 7228مـ ،وابن جر ،دبي القيىل د مىد بىن علىي بىن محمىد العسىقوني ،اعصىابة فىي تمييىب الصىحابة ج 38/4ال بعىة الولى
القامرة 7228مـ .
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بنــاء مســجده  كواحــد مــن املســلمني  5وكــان يــأبى علــى املســلمني أن
حيملــوا عنــه احلجــارة وحيمــل كمــا حيملــون ،وقــد عمــل الرســول  مــع
املســلمني يف غــزوة اخلنــدق فكــان يعمــل يف احلفــر حتــى أنهــم إذا عجــزوا
عن بعض الصخور قام  بتكسريها بيده الكرمية .8
وقد وضعت معظم كتب احلديث أبواباً عن الكسب والعمل باليد
فقد وضع البخاري يف كتابه الصحيح باباً مسّاه ( باب كسب الرجل من
عمل يده ) .
كمــا وضــع ابــن ماجــه يف ســننه (بــاب يف احلــث علــى املكاســب )
و(بـــاب يف الصـــناعات )  0ووضـــع الـــدارمي يف ســـننه بابـ ـاً مسّـ ـاه (بـــاب يف
الكســب وعمــل الرجــل بيــده)  1وكــل هــذه األبــواب الــيت وردت وغريهــا
كـــان فيهـــا العديـــد مـــن األحاديـ ـث الـــيت حتـــث املســـلمني علـــى العمـــل
واكتساب املـال عـن طريـق بعـض احلـرف اقتـداء باألنبيـاء علـيهم السـالم
ومــن علــى شــاكلتهم مــن الصــاحلني ،ممــا كــان لــه تــأثري كــبري علــى
الصــحابة رضــوان اهلل علــيهم حتــى روت عنــه عائشــة رضــي اهلل عنهــا أنهــا
قالت ( :كـان أصـحاب رسـول اهلل  عمـال أنفسـهم وكـان يكـون هلـم
أرواح فقيل هلم لو اغتسلتم)

6

ومــن األحاديــث الــيت وردت يف احلــث علــى الكســب والعمــل باليــد
وطلب الرزق ما روى عن النيب  أنـه قـال ( :ألن حيتطـب أحـدكم حزمـة
علــى ظهــره خــري مــن أن يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه)  0كمــا ورد عــن
 )2الصالحي الشامي ،محمد بن يونس ،بل الهدى والرمىاد فىي ىيرة خيىر العبىاد ج 2تحقيىق مصى قي عبىد الوا ىد ص  ،83المجلىس
العل للشئون اع ومية القامرة 7234مـ ـ 7314م ـ انظر فصل البناا .
 )7ال بري ،تاريخ الم والملوك ج . 44/ 2
 )2والصالحي والشامي ،بل الهدى والرماد ،ج ،4تحقيق إبرامي الترزي وعبد الكري الغرباوي ص  778المجلس العل للشئون
اع ومية القامرة (7233انظر فصل البناا) .
 )2ج. 8/2
 )4نن الدرامي ،ج. 241/2
 )7البخاري ،الصحي  ،ج. 8/2
 )3البخاري ،الصحي (فت الباري ) ج 77/3مراهعة طه عبد الرؤوف عد ومص قي محمد الهواري والسيد محمد عبد المع ي
مكتبة الكليات الزمرية القامرة 7238مـ .
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رسول اهلل  أنه قال ( :ما كسب الرجل كسباً أطيب مـن عمـل يـده )

5

احلديث.
كمــا ورد عــن ابــن عبــاس  :أن رســول اهلل  إذا نظــر إىل رجــل
فأعجبــه قــال هــل لــه حِرفــة؟ فــإن قــالوا :ال قــال :ســقط مــن عــيين ،قيــل
وكيــف ذاك يـــا رســـول اهلل؟ قـــال :املـــؤمن إذا مل يكـــن ذا حِرفـــة تعـــيش
بدينه) 8كما أن الرسول  كان حيث املسـلمني علـى الكسـب والعمـل
وأن يطلـب الرجــل الــرزق لــه وملــن يعــول ،ونهــى عــن تضــييع األوالد أو مــن
يعــوهلم ،حيــث قــال ( كفــى بــاملرء إه ـ ًا أن يض ـيّع مــن يقــوت ) وكــان
كر الصحابة بـأن
الرسول  يف معرض حديثه عن العمل واحلث عليه يذ ِ
األنبياء عليهم السالم وهم قدوة الناس كانوا حيرتفون ألنفسهم ويقومون
ببعض احلرف للكسب والتعفف عن أموال الناس فقد قال  ( :ما بعـث
اهلل نبيـ ًا إالّ رعــى الغــنم قــال لــه أصــحابه :وأنــت يــا رســول اهلل؟ قــال :وأنــا
كنت أرعاها ألهل مكة بالقراريط ــ يعين كل شاه بقرياط )

0

وقد روى عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قـال ( :مـا أكـل أحـد
طعاماً قط خرياً من أن يأكل مـن عمـل يـده وإن نـيب اهلل داود  كـان
يأكل من عمل يده ). 1
كمــا رُوى عــن أبــي هريــرة  أن رســول  قــال ( :كــان زكريــا
جنـــاراً) 6وهكـــذا نـــرى أن رســـول اهلل  كـــان دائمـ ـاً يضـــرب األمثـــال
للصحابة باألنبياء عليهم السالم وأنهم كانوا حيرتفون ألنفسـهم ويطلبـون
 )1ابن ماهه ،الحافظ بن عبد اهلل محمد بن يبيد القبويني ،و نن ابن ماهه ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ج 112/2القامرة 7212مـ
7372م .
 )8الخ يو البغدادي ،د مد بن علي بن لابث ،الجامق ل وا الراوي وآداب السامق ،تحقيق د .محمد ردفث عيد ،ج ،24/7مكتبة
القوح ،الكويث 7417مـ .
 )7دبو داود ،ليمان بن المعث الزدي ،نن دبي داود ،تحقيق محمد و ي الدين عبد الحميد ،ج718/2ال بعة الةانية القامرة،
7233ـ . )7371
 )2ابن ماهه ،السنن ،ج. 221/2
 )2البخاري ،الصحي  ،ج 2ص . 3
 )4ابن ماهه ،السنن ،ج. 221/2
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العيش عـن طريـق بعـض احلـرف أو الصـناعات اليدويـة دون أن يـأنفوا مـن
ذلك وكان لدى الصحابة استجابة هلذه التوجيهات الكرمية.
ويكاد العلماء املسلمون جيمعون على أن القيـام بالصـناعات فـرض
كفاية على املسلمني كما أنهم جعلوا لولي األمر إلزام أرباب الصـناعات
القيام بأعماهلم .5
وهــذه التوجيهــات النبويــة الكرميــة كلــها توجــه األمــة حنــو العمــل
والكسب واالحـرتاف والقيـام مبـا حيتـاج إليـه النـاس مـن صـناعات كمـا
أنها تقوم بتعديل النظرة اخلاطئة الـيت كانـت اجملتمعـات اجلاهليـة تـؤمن
بها حنو العاملني يف الصناعة.

 )7ابن القي  ،دبي عبد اهلل محمد ببن دبيو بكر البرعي الدمشقي ،المعروف بابن قي الجوزية ،ال رق الحكمية في السيا ة الشرعية
تحقيق محمد امد الققي ص  241دار الكتو العلمية بيروت ،لبنان .
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 -5الصيــد
يعتـــرب الصــــيد مـــن احلــــرف املنتشــــرة يف بـــالد العــــرب يف العصــــر
اجلــاهلي ،ويف صــدر اإلســالم ،ويعــده الــبعض رياضــة ،إ ّال انــه كــان
بالدرجــة األوىل لقصــد املعــاش ،واالســتفادة مــن حلــوم الصــيد ،وذلــك
حلاجة أهل ذلك الزمان إىل الصيد كمصـدر مـن مصـادر العـيش لكـثري
من الناس ،كما كان هناك البعض من الناس يصـيدون الوحـوش  5إمـا
لدفع ضررها عـن رعايـاهم ،أو للتبـاهي بـذلك بـني النـاس ،وقـد وجـدت
هــذه احلرفــة يف احلجــاز ،كمـا وجــدت يف غريهــا مــن األمــاكن ،وقــد
عرفــت العديــد مــن احليوانــات الــيت صــيدت يف زمــن الرســول  ،كمــا
عُرفت العديد من الطرق املستخدمة يف الصيد.
وقـــد اشـــتهر أُنـــاس يف زمـــن الرســـول  بالصـــيد وامتهانـــه ،إمـــا
للعيش ،أو رياضة مفضلة ،وكان مـن هـؤالء محـزة بـن عبـد املطلـب 
الذي اشتهر بأنه صاحب صيد .8
وقــد وردت آيــات كــثرية يف الصــيد وتركــزت حــول صــيد احمل ـرّم
حيث يقول اهلل تعاىل ( :يا أيها الـذين آمنـوا ال َت ُقتُلُـوا الصرـيْدَ وأَنـتُم حُـرُ ٌم )
اآلية .
كما دلت آيات أخرى على احـرتاف املسـلمني للصـيد ،وأنـه كـان
يصــعب علــيهم أن يــروا الصــيد أمــامهم ويرتكــوه ،فقــال تعــاىل ( :يــا أيهــا
حكُم
ك ْم ورِ َمــا ُ
صـيْ ِد تنا ُلـ ُه أ ْيـدِي ُ
الــذين آمنــوا ليَبُْلــونكُم اهلل بشــي مء مــن ال ر
ب أليم ) .0
ليعلم اهللُ من خيافُهُ بالغيب فمن اَعْتدَى بعد ذلك فلهُ عَذَا ُ
 )7هواد علي ،المقصّل في تاريخ العرب . 724/1
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج ،232/7والصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد . 442/2
 )2ورة المائدة ـ آية . 37
 )4ورة المائدة ـ آية . 34
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وقال تعاىل يف آية أخرى ( :وإذا حَلَ ُلتُم فاصْطَادو ُا )  5اآلية .
وهــذه اآليــات تــدل علــى احــرتاف أهــل احلجــاز للصــيد يف أســفارهم
ويف غريها ،وأكدت عليهم هذه اآلية عدم الصيد أثنـاء اإلحـرام ،وهـذا
صعب عليهم ،وقد عـرب اهلل عنـه بـالبلوى فقـال ( :ليبلـونكم اهلل ) وهـذا
من أصعب األشياء ،وهو أن يرى صاحب الصيد صيدًا ويُمنَع من صيده.
وقــد عــرف الكــثري مــن الصــحابة بالصــيد ،إ ّال أنــه مل يعــرف أن
الرسول  صاد بنفسه ولكنه  كان يأكل ما يهدى له من الصيد .8
وكانـــت الطـــائف ومـــا حوهلـــا مكانــاً جيــدًا للصـــيد حيـــث كـــان
ســــادات مكــــة يصــــعدون إىل الطــــائف ليصــــطادوا بهــــا حيــــث تكثــــر
احليوانات والطيور فيما حول الطائف من أشجار .
وقــد وجــدت أحكــام كــثرية للصــيد ،تضــمنتها كتــب احلــديث
والفقه  0وذلك بناء على ما رُوي عن الرسول  من حتريم بعـض أنواعهـا،
ومن نهي الرسول  عن قتل الصيد إالّ ملن يريد أكله ،ويف ذلك منع ملن
يتخــذ الصــيد جمــرد رياضــة حيــث يقتــل الصــيد ويدعــه دون أن يكــون يف
حاجة إىل أكله.
ويف ذلــك قــال رســول اهلل  ( :مــن قتــل عصــفورًا بغــري حقــه ســأله
اهلل عنه يوم القيامـة ،قيـل ومـا حقـه؟ قـال :أن تذحبـه فتأكلـه)  ،1وقـد
جاء اإلسالم بتشريعات جديدة يف الصـيد ،وكـان بعـض الصـيادين حـني
يدخل يف اإلسالم يسـأل الرسـول  مـا أُحـلّ هلـم مـن ذلـك الصـيد ،فمـن
هــؤالء ( عــدي بــن حــامت )  6و(زيــد اخلــري)  0اللــذان ســأال الرســول  حــني
 )7ورة المائدة ـ آية . 2
 )7الكتاني ،عبد الحي بن عبد الكبير ،نظام الحكومة النبوية المسم التراتيو اعدارية ج 33/2النامر سن هعنا ،بيروت .
 )2د .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف العربية ص . 27
 )2انظر مةوً ،مال بن انس  :الموطأ ص . 411
 )4نن الدرامي : ،ج. 84/2
( )7عدي بن ات ) ال ائي ابن كري طي المشهور ات د ل في السنة التا عة من الهجرة وكان نصرانياً قبل ذل وامترك في
القتو ات لبود العراق وتوفي نة  38مجرية ـ (ابن جر) اعصابة ج. 438/2
( )3زيد الخير) مو زيد بن مهل ال ائي وفد ن تسق ود ل فسماه الر و  ،اللمبي ،تجريد د ماا الصحابة ج . 212/ 7
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قــدما املدينــة ،عــن الصــيد بــالكالب و (البــزاة)  5فنــزل قــول اهلل تعــاىل:
جل ـوَارِحِ ُمكَلّ ِب ـيِن
ت ومــا عَلَ ْم ـتُم مــن ا َ
كــم الطّيِبــا ُ
ح ـ رل ل ُ
(يســألونك مــاذا أُ ِ
كنَ علـيكُم واذكُـروا اسـم
س ُ
تُعَلِّمُونَهُن مما عَلَ َمكُم اهلل فكُلُوا مما أَم َ
حلسَاب ).8
اهلل عليه واتقوا إن اهلل سريعُ ا ِ
ولقد كانت الطائف وما حوهلا من أهم مناطق الصـيد عنـد العـرب
حيـث توجـد بكثـرة احليوانـات والطيــور املختلفـة ،فكـان أهـل الطــائف
باإلضافة إىل أهل مكة الذين يقدمون للطـائف مـن أجـل الصـيد جييـدون
الصيد ويستفيدون منه ويفخرون به .
وكــان البــدو أهــل صــيد حيبونــه ويعش ـقونه وال يرضــون بــه بــديالً،
حتى أن الشاعر يقول:ـ
ب
ب  1وأرنـ م
ٍ
وأكـ ُل يرابــي ٍع  0وضــ
أحبُ إلينا من سَمَانِـي وتـَدْرُج

6

والريبوع مـن صـيد الـرب حيـوان صـغري شـبيه باألرنـب والفـأرة إ ّال أنـه
أقـ ّل مــن األرنــب حجمـاً وأكــرب مــن الفــأرة وهــو يتغــذى علــى األعشــاب وال
يزال الناس يصيده.

( )1البازي) نوع من ال يور الجار ة ينتمي إل الصقور ي ّعّل للصيد( ،دمين المعلوف) معج الحيوان ص  712دار الرائد العربي
بيروت .
 )8ورة المائدة  :آية  . 4تقسير ابن كةير  :ج. 77/2
 )7د .عبد الجبار العبيدي  :ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 72
 )2اليربوع ـ يوان صغير يشبه القأرة يعيش في الصحراا له ذيل طويل في كرفه معر كةيف ،قصير اليدين طويل الرهلين ريق
العدو ما يبا العراب يصيدونه ويأكلونه ( دمين المعلوف) معج الحيوان ،ص . 721
يوْ)  :يوان زا ف خشن الليل يعيش في الصحاري (يصيده العراب ويأكلونه ويكةر في بود نجد ) ( ،دمين المعلوف ،معج
( )2ال َ
الحيوان ص . 277
 )4ياقوت الحموي  :معج البلدان ج. 271/2
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أساليب الصيد :
اختلفـــت أســــاليب الصـــيد عنــــد عـــرب احلجــــاز ،حســـب مقــــدرة
الصــائد ،وحســب نوعيــة الصــائد ،فقــد كــان هنــاك ك ـثري مــن طــرق
الصيد املعروفة عنـدهم ،منهـا الصـيد باليـد دون اسـتخدام آلـة يف ذلـك،
كان الصيادون يصيدون األرانب بأيديهم بعد مطاردتهـا ،دون اسـتخدام
شيء من آالت الصيد.
ومنها الصيد بالرمح وكما ورد يف األحاديث من أنه قد صاد به
أبو قتادة  محاراً وحشياً  ،5وقد دلّ القرآن الكريم على الصيد باليد
وبالرمح يف قوله تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﯙ ﭼ المائدة 8 ٤٢ :ومنها الصيد بالقوس ،وقد كان محزة 
عم النيب  صياداً يصيد

بقوسه ،وكان الصيد بالقوس يعتمد

بالدرجة األوىل على مهارة الصيّاد ،وقد اشتهرت األقواس يف احلجاز
حتى نسبت إليها (األقواس احلجازية)

0

وهي مشهورة عندهم بإجادة

الرمي سواء يف احلرب أو يف الصيد.
كما عرف عند العرب الصيد بالبازي (الصقر) ،وقـد سـأل عـدي
بــن حــامت  الــنيب  عــن الصــيد بــه ؟ فأحلّــه رســول اهلل  إذا كــان
الطائر قد عُلمّ  ،1كما سأل النيب  عن الصـيد بالكلـب امل رعلّـم؟ فقـال
النيب  ( :مـا أمسـك عليـك فكـل فـإن أخـذه ذكاتـه ،وإن وجـدت معـه
كلبـاً فخشـيت أن يكــون قـد أخــذه معـه فــال تأكلـه فإنــك إمنـا ذكــرت
اسم اهلل على كلبك ومل تذكره على غريه ) .6
 )7البخاري ،الصحي (فت الباري) ج. 723/8
 )3ورة المائدة  :آية . 34
 )1الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد . 442/2
كلل السهيلي  :الروض النف . 24/2
 )7د .عبد الر من ردفث الباما  :الصيد عند العرب ،ص  ،81ال بعة الةالةة دار النقائس بيروت 7412مـ .
 )2نن الترملي . 37/4 :
 )2نن الدرامي  ،83/2 :نن الترملي :ج. 37/4
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وقـد نزلــت اآليــات يف القـرآن الكــريم جوابـاً علـى أســئلة (عــدي بــن
حــامت)  وهــو مــن أهــل ( طــيء ) مشــالي جنــد ولــيس مــن أهــل احلجــاز
وكثــرة أســئلة عــدي تــدل علــى أنــه كــان حيــرتف الصــيد ،وعلــى وجــود
أنــاس آخــرين مثلــه حيرتفــون الصــيد وينتظــرون إجابــة الرســول  علــى
أســئلته ،وكانــت هــذه اآليــات جوابـاً علــى ســؤاله عــن الكــالب املعَلّمــة،
وكانت الكالب عند العرب جتيد الصيد بعد تعليمها .5
كما كان الصيادون يستعملون بعض احليـل للصـيد ،منهـا إيقـاد
الـــنريان للظبـــاء يف الليـــل  ،8ومنهـــا الصـــفري لـــتطمني الصـــيد ومـــن ثـــم
االنقضاض عليه  ،وقد كان الكـثري مـن الصـيادين احملرتفـني فرسـان ًا
يف األصل ،حيث جييدون عملية املطاردة ،كما ورد يف قصة أبـي قتـادة
 ،وكما سنذكر يف قصة أكيدر دومة اجلندل ،إضـافة لـذلك فـإن
الصــــيادين اســــتعملوا الفخــــال والشــــراك  ،0وكانــــت تنصــــب للطيــــور
وللوحوش فتعلق بها فيأخذها الصـائد ،وقـد عرفـت يف زمـن الـنيب ،1 
كــذلك كـــان مـــن الفخــال وضـــع حفـــر يف أمــاكن ترتادهـــا احليوانـــات
وتُغْطَى حبيث ال يشعر بها الصـيد حتـى يقـع فيهـا  ،6وكـثرياً مـا كانـت
تصــاد بواســطة هــذه احلفــر احليوانــات املختلفــة وعلــى رأســها الوحــوش،
حيث كانوا يصيدون الضبع ،وجييـز هلـم اإلسـالم أكلـه  0كمـا يعـرف
مــن األســاليب (اللُ َبــد) وهــو أن يلــبس الصــائد شــيئ ًا مــن جلــد أو صــوف،
فيثبت يف مكانه ال يتحـرك إذا رأى طيـوراً أو سـباعاً أو نعامـ ًا أو غريهـا،
فـــإذا اقرتبـــت منـــه مل يتحـــرك حتـــى يكـــون يف وســـطها ويـــتحني فرصـــة
 )4هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب . 727 ،724/1
 )7محمود مكري  :اللو ي  :بلوي الرب . 732/2
 )3د .عبد الر من ردفث الباما  :الصيد عند العرب ص . 31
 )1الببيدي  :تاج العروم  :ج. 743/1
 )8البيني  :القا بن علي ،القوانين السل انية في الصيد ورقة  77مخ وط مصور ميكرفل تحث رق  47فرو ية معهد المخ وطات
العربية بالقامرة .
 )3د .عبد الر من ردفث الباما  :الصيد عند العرب ص . 32
 )7الشافعي  :الم ،ص . 734/7
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فيمســك بشــيء منهــا  ،5وقــد كــان بعــض العــرب يف اجلاهليــة يصــيدون
األســود بهــذه الطريقــة  8فيضــرب بهــم املثــل يف الشــجاعة ورمبــا كــانوا
يـــأكلون الســـباع فقـــد ورد عـــن أبـــي رافـــع الصـــائ وهـــو أحـــد املـــوالي
املخضرمني أنه قال ( :أطيب شيء أكلتـه يف اجلاهليـة فـذكر عضـو مـن
سبع ) .

 )2الببيدي  :تاج العروم ،ج. 431/2
 )2المصدر السابق ج431/ 2
 )4ابن عبد البر  :اال تيعاب ( ،امية عل اعصابة ) ج. 33/ 4
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أنواع الصيد البـري :ـ
هناك العديد من الطيور واحليوانات اليت كانت تصـاد يف احلجـاز
وكان أهل احلجاز يعرفونهـا ويصـيدونها ،فمـن احليوانـات الـيت كانـت
تصاد يف احلجاز:ـ
 -5احلمــار الوحشــي :وقــد صــاد الصــحابي اجلليــل أبــو قتــادة  5عــام
احلديبية محاراً وحشـياً ،والنـاس حمرمـون وهـو مل يُحـرم بعـد ،فأكـل
منــه الــنيب  ،8 وقــد أصــطاد الصــحابة يف غــزوة خيــرب بعضـاً مــن محــري
الوحش فأكلوها  ،وعرفت احلمر الوحشية عند العرب بأنها تعـيش يف
مجاعات ،ولكل مجاعة أمري يقودها  0وكثرياً ما كانوا يصيدون منها
وهـي ممــا يؤكـل مــن احليوانــات عنـد العــرب ،وكانـت منتشــرة يف زمــن
النيب  بكثرة يدل على ذلك ذكر صيد الصحابة منها يف عـدة غـزوات
مع الرسول .
 -8البقــر الوحشــي :هــو مــن احليوانــات املعروفــة يف احلجــاز ،وكــانوا
يصيدونه ويأكلونـه ،وقـد ورد يف كتـب السـرية أن الـنيب  بعـث خالـد
بن الوليد  على أكيـدر بـن عبـد امللـك  صـاحب دومـة اجلنـدل وقـال
خلالد ( :أنك ستجده يصيد البقر فخـرج خالـد حتـى إذا كـان مـن حصـن
أكيدر منظر العـني وأكيـدر علـى سـطح بيتـه باتـت البقـر حتـك بقرونهـا
بــاب احلصــن ،فنــزل أكيــدر مــع نفــر مــن أهلــه ليصــطادوا البقــر فأســره
خالد.1
( )7دبو قتادة) مو الحارث بن ربعي النصاري صحابي هليل كان يسمي فارم ر و اهلل مهد دُ د وما بعدما مق النبي  توفي
بالكوفة في خوفة علي رتي اهلل عنه (ابن جر  :اعصابة ج. )778/4
 )3البخاري  :الصحي (فت الباري). 723/8
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 123
 )1ابن القي  :زاد المعاد ،ص . 781
 )8د .عبد الر من ردفث الباما  :الصيد عند العرب ص . 737
 )7ال بري  :تاريخ الم والملوك ج 743/2وابن مشام ،السيرة النبوية  723/4وابن اللير  :الكامل ج. 287/2
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وقد عرف العرب بقر الوحش بكثرة وأكثروا مـن أمسائهـا ،ممـا
يلفــت النظــر ويــدل علــى كثرتهــا  5وكــانوا أكثــر مــا يصــيدونها طــردًا
باخليـــل وهـــي تصـــاد بالشـــراك احلديديـــة  8إضـــافة إىل صـــيدها بالرمـــاح
والنبال.

 الغزالن أو الظبـاء:الغزالن أو الظباء من احليوانات اليت تعيش يف صحراء بـالد العـرب
علـــى شـــكل قطعـــان ويوجـــد بعـــض منهـــا يف احلجـــاز ،وكـــان العـــرب
يصــطادونها ويأكلونهــا ،ويعتــربون حلمهــا مــن أطيــب حلــوم الصــيد،
كما كانوا حيتالون عليهـا بالليـل فيوقـدون هلـا نـاراً حتـى  0إذا رأتهـا قـ ّل
نظرهــا فامســكوها بســهولة ،وكــان الصــيادون يســتعملون الشــراك يف
صيد الظباء وكما قال الشاعر:
فإن كنت ال أرمي الظبـاء فإنين
أدس هلـا حتـت التـراب الـدواهيـا

1

ويُصــطاد الظــيب بالســهام ،أو بالشــراك ،كمــا يصــاد بكــالب
الصيد ،وأكثر ما يصيد الكلب من الظباء الذكر .6
وقد كان الصحابي اجلليـل سـلمة بـن األكـوع األسـلمي  يصـيد
الظبـــاء فيهـــدي حلومهـــا لرســـول اهلل  جمففـــة أو طريـــة ،وقـــد افتقـــده
 )2عبد الر من ردفث الباما  :الصيد عند العرب ص . 738
 )2المصدر السابق  :ص . 217
 )4هواد علي  :المقّصل في تاريخ العرب ،ج. 724/1
 )7محمود مكري اللو ي  :بلوي الرب ج. 732/2
الخباعي  :تخريج الدالالت السمعية ،ص . 147
 )1د .عبد الر من ردفث الباما  :الصيد عند العرب ص . 272
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رسول اهلل  فقال له يا سلمة ( :مالك ال تأتيين مبا كنت تأتي به؟ فقال
ســلمة يــا رســول اهلل تباعــد عنــا الصــيد فقــال لــه الرســول  :أمــا أنـك لــو
كنــت تصــيد بــالعقيق لشــيعتك إذا ذهبــت وتلقيتــك إذا رجعــت  ،5وقــد
كان بعضهم يصيدون الغزالن وهو ُمحْرِم  8مما يدل على وجـدودها قـرب
مكة أو يف طريقها.
 -0األرانـب :ـ
األرانب من احليوانـات املعروفـة يف احلجـاز ،وتكثـر قـرب املـزارع
والبساتني وكثرياً ما يصطادها الرعاة واملسافرون ويأكلونهـا وقـد صـاد
أنس بن مالك  أرنباً وكـان مسـافراً مـع رسـول اهلل  ،فـذحبها أحـد
الصحابة وأعطوا الرسول  فأكل منها .
وقــد اصــطاد أحــد الرعــاة قــرب املدينــة أرنــبني فلــم جيــد حديــدة
يذكيهما فذكاهما حبجر وجاء إىل الرسول  خيربه بذلك ويسأله هـل
يصح له أكلهما؟ فأجاز له الرسول  أكلهما .0
 -1الضــبّ:ـ
وهو حيوان زاحف يعيش يف الصحراء علـى أكـل األعشـاب ويتميـز
عن بقية احليوانات بأنه ال يشرب املاء وإمنا يستنشق اهلواء ويكفيـه ذلـك
عن املاء كما أنه يتكاثر عن طريق البيض ويسكن جحـوراً خاصـة بـه

1

وقد أُهدي إىل رسـول  مـن إحـدى األعرابيـات الالتـي يـأتني املدينـة وقـد
أُكِ َل على مائدته ولكنه مل يأكل منه ،وكرهه ومل حيرمه .6

 )7القيروز دبادي  :المغان الم ابة ،ص . 233
 )2الشافعي  :الم ،ج . 734/ 7
 )2نن الدارمي ،ج  32 /2ـ الخباعي  :تخريج الدالالت السمعية ص . 242
 )4نن الدارمي  :ج. 32 / 2
 )7الببيدي  :تاج العروم ،ج . 242 /7
 )3صحي البخاري ج . 727/2
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وقد ذكر أن رجالً من بين سليم ،أتى بضب إىل النيب  وقال لـه
والــده :ال تســلم حتــى يســلم هــذا الضــب ،فكّلــم رســول اهلل  الضــب
فأجابه فأسلم الرجـل ،ورجـع إىل قومـه فأتـاه مـنهم ألـف إنسـان مسـلمني
 ،5وحنن هنا لسنا يف جمال تأكيد الرواية حول صحة إسالم الضب مـن
عدمه ولكن أردنا االستئناس بها يف وجود الضب وصيده قرب املدينـة يف
زمن الرسول .
كمــــا كــــان العــــرب يصــــيدون ( الريبــــوع ) ويأكلونــــه خصوصـــ ًا
األعراب منهم وال يزال بعض األعراب يأكله حتى اليوم.
 -6الطيــور:ـ
عرف أهل احلجاز يف عصر الرسول  صيد الطيـور املختلفـة الـيت
تتــوفر يف بيئــتهم ،فقــد كــانوا يصــيدونها مبختلــف الطــرق ويأكلونهــا،
وقد نهى رسول اهلل  عن أكل كل ذي خملب من الطـري  8وقـد كانـت
العصافري تصاد وتؤكل يف املدينة وغريها من مناطق احلجاز كما كان
يصاد قرب املدينة (احلُبَارَى) وهي من ألذ الطيور الـيت تصـاد عنـد العـرب
وهي تصاد بـالقوس ،أو بالصـقور وال يـزال األعـراب يصـيدون احلُبَـارى
بالصــقور ويتنافســون فيمــا ذلــك بيــنهم علــى ذلــك ،وهــي مــن أحــب أنــواع
الصيد إليهم ،وقد أكل النيب  من حلم احلبارى .0
كما عرف مـن الطيـور احلمـام وكـانوا يصـطادونه  1قـرب املدينـة
ويأكلونه.
 -0الوحــوش :ـ
 )7البكري  :بهجة النقوم وال رار مخ وط ورقة 71
والصبهاني  :دبي نعي د مد بن عبد اهلل ،دالئل النبوة ،ص  222طبعة 7231مـ ـ 7311م بدون مكان .
 )2الحُبارى  :طائر بري بحج الدهاهة متو ط القدمين طويل العنق تعرف بهلا اال في هميق البود العربية منل القدم و ت اآلن
ومي من د و ال يور إل الصيادين خصوصاً من يصيد بالصقور ( دمين المعلوف) ،معج الحيوان ص . 42
 )2عبد الر من ردفث الباما ،الصيد عند العرب ص . 228
 )4ابن القي  :زاد المعاد ج . 88 / 2
 )7ابن القي المصدر السابق نقس المكان .
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كان العرب يف اجلاهليـة يصـيدون الوحـوش إمـا لألكـل أو للفخـر
وحينمـــا جـــاء اإلســـالم حـ ـررم الكـــثري مـــن هـــذه الوحـــوش ،وأحـ ـلر منهـــا
(الضبع) حيث أجاز للمسـلمني أكلـه فكـانوا يصـيدونه حتـى أن الفقهـاء
حـرِم إذا صــاد ضــبعاً ،وقــد نهـى رســول اهلل  عــن
فصــلوا يف مــا علــى ا ُمل ْ
أكل كـل ذي نـاب مـن الوحـوش وخملـب مـن الطـري 5ممـا قلـل مـن صـيد
الوحوش عند عرب احلجاز.
2

 )7الواقدي  :محمد بن عمر بن واقد ،المغازي ،تحقيق مار دن هونس ج  337/ 2عال الكتو بيروت .
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 -2صيد البحــر :ـ
ح ـ َر
س ـخرر ال َب ْ
يقــول اهلل تعــاىل يف ســورة النحــل ( :وهــو الــذي َ
ك
ســونَها وتــرى الفُ ُلـ َ
سـخْرِجُوا منــه حِليـ ًة تلُ َب ُ
س َ
لتــأكُلوا منــه حلم ـاً طريـاً و َت ْ
شكُرُن ) .5
مَوَاخِر فِيه و ِلتَ ْبتًغُوا من فَضْل ِه ولَ َعكُم َت ْ
هــذه اآليــات الــيت وردت يف القــرآن الكــريم أفــادت أن اهلل ســبحانه
وتعاىل قـد سـخّر البحـر لـبين اإلنسـان لكـي يسـتفيدوا مـن خرياتـه وعلـى
رأسها صيد السمك الذي كان معروفاً لكافة الشـعوب مبختلـف أنواعـه
حيث قال الرسول  ( :أحلت لنا ميتتان ودمان السمك واجلراد والكبـد
والطحال ) .8
كما أن صيد البحر كان مسموحاً به للمحرمني حيث قال تعـاىل:
حـرِم علــيكُم
سـيّارَة و ُ
حِــر وطَعَا ُمــه متاعـاً لكــم ولل ر
كــم صــيدُ ال َب ْ
حــل ل ُ
( أُ ِ
حشَرون ) .
صَيْدُ البَر ما دمتم حرم ًا واتقوا اهلل الذي إليه ُت ْ
وقـــد جـــاء رجـــل إىل الـــنيب  فســـأله قـــائالً ( :إنّـــا نركـــب البحـــر
وحنمــل معنــا القليــل مــن املــاء فــإن توضــأنا بــه عطشــنا أفنتوضــأ مــن مــاء
البحر؟ فقال له الرسول  :هو الطهور ماؤه احلل ميتته) .0
وقــد عــرف أصــحاب رســول اهلل  أكــل الســمك واحليتــان ،فقــد
ورد يف كتب احلديث والسري أنه يف السنة الثامنة من اهلجرة بعث رسـول
 ثالهائة من املهاجرين واألنصار ،وأَمررَ علـيهم أبـا عبيـدة بـن اجلـرّاح،
فاجتهوا ناحية البحر ونفد زادهـم فرمـى إلـيهم البحـر حوتـاً ميّتـاً فـأكلوا
منه حتى شبعوا وأكلوا منه ثالثة أيـام وكـان كـبرياً جـداً ،فقـد نصـب
أبــو عبيــدة ضــلع ًا مــن أضــالعه فيمــر الراكــب منــه ،وعنــد عــودتهم إىل
 )2ورة النحل ،آية . 74
 )2ابن القي  :زاد الميعاد ج . 711 /2
 )4ورة المائدة  :آية . 33
 )7نن الدارمي  :ج . 37/ 2
دنس بن مال  :الموطأ ص . 412
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املدينة احتملوا منه لرسول اهلل  فأكل منـه ،وقـال :كلـوا رزقـ ًا سـاقه
اهلل إليكم .5
وقد حتدث الباحث (حممد عزة دروزه) عن صـيد البحـر فقـال( :إن
صــيد البحــر ممــا يعــول العــرب عليــه يف معايشــهم ويتخــذون منــه صــناعة
ومرتزقاً)  8مستدالً على ذلك مبا ورد يف القرآن من آيات عن البحر .كما
أن باحث ـ ًا آخــر يقــول عك ـس كالمــه فقــد قــال جــواد علــي( :مل يــرد يف
الكتابات اجلاهلية ما يفيد بدخول أهل العربيـة الغربيـة البحـار واألخبـار
اإلســالمية ال تشــري إىل ذلــك ،بــل الــذي مــنعهم منهــا أن أهــل احلجــاز مل
يكن هلـم نصـيب يف البحـر) وهـذا الكـالم ينـاقض كـالم حممـد عـزة
دروزة وقد يكون إىل الصـحة أقـرب ،ولكـن يبـدو أن القليـل مـن النـاس
كـانوا يصــيدون يف البحــر يف احلجـاز بــدليل الرجــل الـذي ســأل الــنيب 
عــن الوضــوء مــن مــاء البحــر ويف الواقــع مل أعثــر علــى نصــوص ميكــن
االعتماد يف معرفة مدى ما كان لصيد السـمك مـن دور يف أرض احلجـاز
زمــن الرســول  ،ولكــن كانــت هنــاك بعــض املواضــع الــيت اشــتهرت
بصــيد الســمك وهــي قريبــة مــن احلجــاز وقــد اتصــل أهلــها بالرســول 
وتعاهــدوا معــه ،ففــي غــزوة تبــوك أتــي الــنيب  صــاحب (أيلــه) فصــاحل
الرسول  وأعطاه اجلزية وكتب له الرسول  كتابـاً نصـه( :بسـم اهلل
الرمحن الرحيم هذا منة اهلل وحممد النيب رسـول اهلل إىل مينـة بـن رؤبـة

0

وأهــل أيلــه ســفنهم وســيارتهم يف الــرب والبحــر هلــم ذمــة اهلل ،وذمــة حممــد
النيب ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحـدث
 )7ال بري  :تاريخ الم والملوك ج / 2ص . 717
وابن اللير  :الكامل في التاريخ  2 :ص . 222
و نن الدارمي  :ج . 37/ 2
 )2محمد عبة دروزه  :عصر النبي ص  ،722ال بعة الةانية دار اليقظة بيروت  7284مـ .
 )2هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب . 273/1
 )4مو زعي ديله (السهيلي) ،الروض النف ج . 718 /4
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منهم حدثاً فإنه ال حيول ماله دون نفسه ،وأنه طيب ملـن أخـذه مـن النـاس
ٍر وحبر).5
وأنه ال حيل أن مينعوا ماء يريدونه وال طريق ًا من ب
ومن هذا النص نتبني أن أهل أيلـة كـانوا أهـل صـيد وركـوب حبـر
وأعطاهم الرسول األمان بعد ما أ ّدوا ما عليهم من جزية.
ومن موانم احلجاز املشهورة ميناء (اجلـار) وهو ميناء املدينـة املنـوّرة
 8وال يســتبعد أن يكــون هنــاك بعــض الصــيادين يف ( اجلــار ) نظــرًا ألنــه
مينــاء يســتقبل الســفن القادمــة مــن احلبشــة ومــن مصــر وأكثــر مــا اشــتهر
هذا امليناء يف عهد عمر بن اخلطـاب  ،وقـد عـرف علـى عهـد الرسـول
 مجــع (العنــرب) وهــو طيــب يلقيــه البحــر علــى الســاحل بعــد أن تقذفــه
األمساك ويأخذه الناس ويبيعونه .

 )7ابن مشام  :السيرة النبوية ،ج . 727/4
 )7السمهودي  :وفاا الوفا ،ج . 7712/2
 )2دبو عبيد القا بن وّم  :الموا  ،ص. 424
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 -8اجلمـــــع
كــان اجلمــع وااللتقــاط مــن احلــرف األساســية لــدى عــرب احلجــاز
فقــد وجــد يف بيئــتهم مــا ميكــن االســتفادة منــه يف ســد احلاجــة اخلاصــة
للشـــخص أو ببيعـــه وأخـــذ هنـــه وكـــان علـــى رأس األشـــياء الـــيت جتمـــع
ويســتفاد منهــا (احلطــب) ،وكــان مصــدر رزق لــبعض النــاس ،حتــى أن
ال فيأخــذ حزمــة مــن حطــب
الرســول  قــال ( :ألن يأخــذ أحــدكم أح ـبُ ً
فيبيع فيكـف اهلل بهـ ا وجهـه خـري مـن أن يسـأل النـاس أعطـي أم منـع ) .5
وكـان هـذا النـوع مــن اإلحـرتاف ال يتطلـب وجــود رأس مـال معـني ،بــل ال
حيتاج الرجل فيه إىل أكثـر مـن فـأس وحبـل ،وقـد ال حيتـاج إىل هـذا يف
بعض األنواع من اجلمع.
ومجع العشب وبيعـه للصـاغة أو غريهـم مـن مـوارد الكسـب ،وهـو
معروفٌ يف املدينة زمـن الرسـول  وكـان هنـاك مـن الصـحابة مـن جيمـع
(اإلذخــر) ويبيعــه  ،8وقــد كــان الرســول  حــني فــتح مكــة حــرم قطــع
شجرها إالّ اإلذخر وهو مما يتخـذ للبيـوت وللقبـور يف مكـة وجيمـع مـن
احلرم ومن غريه.
وقـــد وضـــع البخـــاري بابــ ًا يف صـــحيحه ومسّـــاه بـــاب( بيـــع احلطـــب
والكـــأل) ،0وكـــان مجاعـــة مـــن األنصـــار حيتطبـــون احلطـــب ويبيعونـــه
ويشرتون بثمنه طعاماً يتصدقون به على أهل الصفّة ،1وكان الرسول 
يأمر احملتاجني باالحتطاب والبيع فهو خـري مـن املسـألة ،فقـد جـاءه أحـد
األنصــار فشــكى إليــه احلاجــة فقــال لــه الرســول ( :انطلــق وأحضــر مــا
 )7البخاري ،الصحي (فت الباري) ج  ،773/71ومال بن دنس ،الموطأ ص . 841
 )2انظر ابن جر فت الباري ج ( 773/ 71والذخر) مو نبات معروف في مكة يستقاد منه في إمعا النار ،وفي قبور الموت وفي
تسقيف المناز .
 )2البوذري  :فتوح البلدان ص . 71
 )4البخاري  :الصحي (فت الباري) ج . 778/ 71
 )7د .دكرم تياا العُمري  :المجتمق المدني في عهد النبوة ،القس الو ص . 717
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جتـــده يف بيتـــك ،فجـــاء األنصـــاري ببســـاط وقـــدح فباعهمـــا الرســـول 
بدرهمني وأعطاه إياهما وقال له اشرت بدرهم طعاماً ألهلك وبدرهم فأسـ ًا
ثــم ائــتين ففعــل ذلــك ثــم جــاء إىل الــنيب  فقــال لــه ( :انطلــق إىل الــوادي
واحتطــب ثــم ائــتين بعــد عشــرة أيــام) ثــم أتــى هــذا األنصــاري بعــد األيــام
العشرة فقال للرسول  :لقد بورك لـي فيمـا أمـرتين بـه ،فقـال لـه الـنيب
 :هذا خري لك من أن تأتيين يوم القيامة يف وجهك نكتة من املسألة .5
وكــان عــرب احلجــاز يف اجلاهليــة وبعــد اإلســالم يعرفــون طريقــة
صنع الفحم من احلطب ومن األشجار بإشعال احلطب ثم إطفائـه بطريقـة
خاصة حبيث يبقى لديهم الفحم ويستفيدون منه يف اإليقاد .8
وكــان اجلمــع يف الطــائف أكثــر منــه يف أي مكــان يف احلجــاز،
ففي الطائف مصادر عديدة للجمع وذلك العتدال جوه ،وكثرة أمطاره،
وبالتـالي كثـرة األشـجار والغابــات فيمـا حولـه ،وكــان ممـا جيمـع الــتني
الربّي ويسمي احلَمَاط ويكثر شجره يف أودية الطائف ويف جباله وهـرة
هذا النوع من التني أصغر قليالً وأشد محرة مـن الـتني املعـروف ،وشـجره
من األشجار الطبيعية اليت ال حتتـاج إىل زراعـة وال عنايـة ،ويبـاع هـره يف
األسواق وميكن جتفيفه 0كالتمر ويتعرض جامعوه إىل خماطر جسـيمة
نظراً ألن احليّات تفضل سكن احلماط وتكثر يف شجره .1
كما كان مما يُجمع (الكمـأة) وهـي ممـا خيـرج مـن األرض بغـري
زرع وال ورق هل ـا وال ســاق وتكــون خمفيــة حتــت األرض ،وتســمى جــدري
األرض وهــي مــن فصــيلة النباتــات الفطريــة وتتشــقق عنهــا األرض يف وقــت
معــني مــن أيــام الربيــع فرياهــا النــاس فيأخــذونها وأكثــر مــن جينيهــا أهــل
 )3دنظر ـ الخباعي  :تخريج الدالالت السمعية ص . 173
 )7هواد علي  :المقصّل ج . 32 ،32/ 1
 )2الببيدي  :تاج العروم. 727/7 ،
 )2هواد علي  :المقصّل . 18/ 1
 )4الببيدي  :تاج العروم ،ج . 727/ 7
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الباديــة  ،5وممــا قالــه الرســول  عنهــا أن ماءهــا دواء للعــني  ،8كمــا
كان هناك أنواع خاصة من األشجار أو النباتات جينيها الناس ويبيعونهـا
ليستفاد منها يف أشياء خمتلفة ومنها:
(امل ررل) و(العِفار) وهي من أنـواع الشـجر الـيت يتخـذ منهـا الزنـاد إلشـعال
النار وهما أحسن األشجار يف هذا اجملال فقد قال الشاعر عنهما:
إذا املرل مل يور حتت العفـار
وظـ ّن بـقـدر فـلـم تعـب

0

حطُ) و(النُبْـع) ،وهمـا مـن أنـواع األشـجار الـيت
ومن الشـجر ( الشْـو َ
تنبت يف جبال السروات وتصنع منها القسي وهي من أجود أنـواع القسـي

1

 1ويفضلها الرماة على غريها.
ظ ـلْ)  ،6حيــث يؤخــذ
وممــا كــان جيمــع ويســتفاد منــه هــر (احلَنْ َ
احلــب مــن جوفــه وينقــع باملــاء ملــدة طويلــة حتــى تــذهب مرارت ـه ثــم جيفــف
ويؤكل كطعام للمحتاجني ،كما يؤكل للتسـلية عنـد الكـثريين وهـو
يشبه (اللبّ) املعروف اآلن ويسمى (هُبيد) وكـان معروفـاً يف احلجـاز غـري
أن قريشاً كانت تأنف مـن عملـه ،فكـانوا يقولـون عـن قـريش إنهـم (مل
يكونــوا يهتبــدون اهلبيــد)  0وال يــزال هــذا العمــل معروفـاً يف بعــض القــرى
حتى اآلن ويسمى الناتج منه (اهلبود) ويؤكل للتسلية.
ومما كان جيمع من الشجر (األراك) وهو من شجر احلمض طيـب
الرائحة ويستاك بفروعه وبعروقة  2ويؤخذ منه (السـواك) املعـروف ،وقـد
 )7ابن القي  ،زاد المعاد . 787/2
 )3البخاري  :الصحي (فت الباري) ج . 282 / 27
 )1محمود مكري اللو ي  :بلوي الرب ج  2ص . 738
 )8الببيدي  :تاج العروم ج  2ص . 218
 )7الببيدي  :تاج العروم ج  7ص  737ـ . 733
 )2الحنظل  :م جر مبه مجر الب يخ ولمر يشبه لمره إالّ دنه دصغر منه بكةير ومو مديد المرارة ت ترب به المةل .
 )2محمود مكري اللو ي  :بلوي الرب ج .244/7
 )4الببيدي  :تاج العروم  33/1ـ هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب . 84/1
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كان الرسول  حيض على السواك  5لذلك زادت قيمة هذا الشجر بعد
اإلســالم نظــرًا ألنــه أحســن األشــجار وأطيبهــا للســواك ،وكــان يكثــر
بعرفــات قــرب مكــة حتــى أُطلــق علــى مكــان منهــا اســم (ذات أرواك)

8

ويوجــد يف أمــاكن أخــرى كــثرية يف احلجــاز حيــث يوجــد يف كــثري مــن
األودية قـرب الطـائف ،وهلـذا الشـجر هـر طيـب يسـمى ( الكُبَـاثْ) وقـد
مجعــه الصــحابة } وكــان معهــم الرســول  فقــال هلــم :علــيكم باألســود
فإنه أطيبه .
اجلــراد :ـ
كـان ممـا جيمــع عنـد العــرب يف احلجــاز ويسـتفيدون منــه اســتفادة
كبرية يف األكل فقد كانت احلاضرة والبادية تأكلـه  ،0وكـان يـأتي
بكميات كبرية وحني جاء اإلسالم أقرر الناس على أكلـه ،فقـد ورد يف
احلـــديث قـــول الـــنيب ( :أحلّـــت لنـــا ميتتـــان ودمـــان احلـــوت واجلـــراد،
والكبد والطحال)  1ومما يدل على كثرة اجلراد واالعتماد عليـه مـا ورد
ورد يف الصحيحني عن عبد اهلل بت أبي أوفى قال( :غزونـا مـع رسـول اهلل
 سبع غزوات نأكل اجلراد).6
و إضافة إىل ذلـك فقـد كـان مجـع العسـل مـن األشـجار والكهـوف
مــن احلــرف املعروفــة بالطــائف ،والــيت اشــتهرت بكثــرة مناحلــها حتــى
كـــان العســـل مـــن كثرتـــه يف الطـــائف يصـــدر إىل املنـــاطق األخـــرى يف
احلجاز.0

 )7نن الدارمي . 714/7 :
 )3الببيدي  :تاج العروم. 33-1 ،
 )1إبن القي  :زاد المعاد . 782/ 2
 )8هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب . 33/1
 )7ابن القي  :زاد المعاد ،ج . 711/ 2
 )2البخاري ،الصحي  :فت الباري . 23/27
ابن الي  :زاد المعاد . 788/2
 )2د .عبد الجبار منسي العبيدي  :ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 72
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وقد كان لإلسالم دور كبري يف تشجيع مجـع العسـل وتصـفيته ،وتربيـة
النحل أحياناً وذلك انطالقاً من توجيهـات القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة
فقـد مســى اهلل تعـاىل إحــدى سـور القــرآن (النحـل) كمــا أنـزل اآليــات يف
ذلــك إذ قــال تعــاىل ( وأوحــى ربــك إىل النحــل أن أختــذي مــن اجلبــال بيوتـ ًا
ومن الشجر ومما يعرشون ،ثم كلـي مـن كـل الثمـرات فاسـلكي سـبل
ال خيرج مـن بطونهـا شـراب خمتلـف ألوانـه فيـه شـفاء للنـاس إن يف
ربك ذٌل ً
ذلك آلية لقوم يتفكرون ) . 5
وقد حثّ الرسول  على استعمال العسـل للمرضـى  8وورد ذلـك يف
عــدة أحاديــث وكــان أهــل الطــائف بعــد إســالمهم يــؤدون إىل الرســول 
قربة عسل عن كل عشر قرب فلما تُويف الرسول  انقطعوا عن أدائها
أدائها فكتب عامل الطائف إىل عمر بن اخلطاب  يف ذلك فـأمرهم أن
يؤدوا ما كانوا يؤدونه لرسول اهلل  ،ويف هـذا دليـل علـى كثـرة إنتـاج
الطائف للعسل زمن الرسول  حتى كانوا يقيسونه بالقرب.

 الرعـي وتربية احليواناتيقول اهلل تعاىل يف سورة النحل:

 )4ورة النحل آية  38ـ . 33
 )7ابن القي  :زاد المعاد . 13/2
 )3البوذري  :فتوح البلدان ،ج  7ص . 38
ودبو يو ف  :يعقوب بن إبرامي  ،كتاب الخراج ص  31ال بعة الخامسة الم بعة السلقية بالقامرة 7233مـ .
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(واألنعام خََلقَهَا لكـمُ فيهـا دفء ُ ومنـاِفعُ ومنهَـا تـأكُلُون ،ولكـم
مل
سـرَحُون ،و َتحْمَـ ُل أَ ْثقَـا َلكُم إىل بََلـ مد َ
ني تُريُحـون وحـني َت ْ
حـ َ
فيهـا جَمَـالُ ِ
ف رحيم ،واخليْـ َل والبِغَـال
َتكُونُوا بَ ِالِغيه إالّ ِبشِق األنفس إن رَ ّبكُم لرءُو ُ
واحلَمِري ِلتَركَبُوهَا وزِينةً وَ َيخُْل ُق ما ال تَعْلَمٌو َن ) .5
هـــذه اآليـــات الكرميـــة الـــيت وردت يف القـــرآن الكـــريم يف ســـورة
النحل تدل بالدرجة األوىل :على الفوائـد الـيت دفعـت اإلنسـان إىل االعتنـاء
برتبية احليوانات أو (األنعام) وهي ما يفيد من احليوانات.
وممـــا ال شـــك فيـــه أن االعتنـــاء برتبيـــة األغنـــام ورعيهـــا أو اإلبـــل أو
غريها من احليوانات كان مـن أهـم احلـرف الـيت عرفتهـا بـالد العـرب يف
عصر الرسول  بل نكاد جنزم أنهـا كانـت أهـم حرفـة عرفهـا العـرب،
وتفوق الزراعـة انتشـاراً وكثـرة العـاملني بهـا ،فمختلـف قبائـل العـرب يف
احلجــاز وغريهــا كــان اعتمادهــا يف الكســب بالدرجــة األوىل عــن طريــق
رعـــي املاشـــية ،وتـــأتي األغنـــام منهـــا يف املقـــام األول ،واإلبـــل يف املقـــام
الثـــاني ،وســـنتناول بالتفصـــيل كـــل نـــوع منهـــا علـــى حـــدة ،متعرضـــني
للعاملني فيها ،ومدى انتشارها ،باإلضافة إىل الفوائـد اجملنيـة منهـا ومـا
يتعلق بأساليب العناية بها وما إىل ذلك.
رعـي الغنـم:ـ
يعترب رعـي الغـنم مـن احلـرف الرئيسـة يف حيـاة النـاس منـذ القـدم،
وقــد ارتــبط رعــي األغن ـام يف أذهــان النــاس بــالنبوة واألنبيــاء ،حيــث أن
األنبيــاء كــانوا رعــاة أغنــام قبــل أن يرســلهم اهلل للنــاس ،ومــروا بتجربــة
رعي الغنم واستفادوا منها.

 )7ورة النحل من آية . 8-7
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فقد ورد يف صحيح البخاري عن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل
( :ما بعـث اهلل نبيـاً إالّ رعـى الغـنم فقـال أصـحابه وأنـت يـا رسـول اهلل؟
قال  :كنـت أرعاهـا علـى قـراريط 5ألهـل مكـة  .)8ومـن هـذا احلـديث
يتبني لنا :أن رسول اهلل  حني كان مبكة قبـل البعثـة قـد اشـتغل لفـرتة
من الزمن راعياً للغنم ،كما أنه أخرب أن غريه من األنبياء أيضاً قد رعـوا
الغنم.
وكانت الغنم يف عصر الرسول  هي الثروة األوىل لألعـراب أهـل
احلجاز ،وكان اعتمادهم عليها بالدرجة األوىل كمصـدر هـام ورئيسـي
من مصادر الرزق ،وكان االعتماد يف البادية على رعي الغنم واالستفادة
منها ،فقد كان األعراب يعتمدون يف غذائهم بالدرجة األوىل علـى اللـ
ومصدره األول الغنم.
كما كانوا يعتمدون على أصواف األغنـام يف نسـج بيـوتهم إضـافة
إىل أنهــم يعتمــدون علــى حلومهــا يف غــذائهم ،ويكرمــون بهــا ضــيوفهم،
هذا بالنسبة لألعراب يف البادية.
أمـا أهــل املــدن يف مكــة واملدينـة والطــائف وغريهــا فكانــت هنــاك
جمموعات من األغنام خترج من هذه املدن للرعي ،ثم تعود إليهـا يف آخـر
النهار ،حيث يسـتفيد أهلـها مـن ألبانهـا يف املسـاء ،ثـم تعـود للرعـي مـرة
ســرح) ،وكــان
أخــرى يف الصــباح ،وكانــت هــذه اجملموعــات تســمى (ال ر
للمدينـة يف عصــر الرســول  وأثنـاء وجــوده بهــا سـرح خيــرج للرعــي خــارج
املدينة ثم يعود يف آخر النهار إليها.

( )7قراريط) همق قيراط ومو الجبا من الدينار (بن جر العسقوني ،فت الباري ج  ،7/ 71مراهعة طه عبد الرؤوف عد،
مص قي محمد الهواري ،السيد محمد عبد المع ي ،مكتبة الكليات الزمرية القامرة 7238مـ .
 )2صحي البخاري ج / 2ص . 48
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وحدث أنه حني قدم الرسول  من غـزوة العشـرية يف السـنة الثانيـة
من اهلجرة ـ أغار كرز بن جابر الفهري على سـرح املدينـة  5فخـرج رسـول
اهلل  يف طلبه حتى بل وادي ًا يقال له (سَفُوان) من ناحية بدر وفاته كرز
بن جابر ومل يدركه ،وقد مسيت بغزوة (بدر األوىل) ،وهكذا نعلم أنه
كان يوجد للمدينـة (سـرح)  8أو سـروح كمـا كـان يوجـد ملكـة وغريهـا
من يرعى ألهلها جمموعة من األغنام يف النهار ثم يعيدها إىل أصحابها يف
املساء ليستفيدوا من ألبانها.
وقــد كانــت هــذه الطريقــة معروفــة إىل وقــت قريــب يف بعــض املــدن
الصغرية يف اململكة ،وقد تكون حتى اآلن معروفة يف بعض القرى.
وكــثريًا مــا تتعــرض الســروح لغــزوات األعــراب وإغــاراتهم ونهــبهم
كما حدث لسرح املدينة على يد الفهري.
كما كان هناك بعض الرعايا الصغرية من األغنـام كـان يرعاهـا
بعــض الغلمــان يف مكــة ،حي ـث كــان يرعــى رســول اهلل  ألهــل مكــة
ويصاحبه بعض الغلمان ،فقد ورد أن رسول اهلل  قال ليلة لغـالم يرعـى
معه بأعلى مكة :لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأمسر بها كمـا
يسمر الشباب فقال :أفعل فخـرج الرسـول  حتـى إذا كـان عنـد أول دار
مبكة مسع عزفاً فقال ما هذا؟ فقيل عرس فالن ،فجلس يسمع فضرب
اهلل على أُذنيه فنام  ،وبهذا نرى أن الرسول  وغريه من الغلمان كـانوا
يرعون ألهلهم أو لغريهم ببعض الدراهم.
كما أن الرسول  حـني كـان باملدينـة كانـت لـه سـبع منـائح مـن
الغنم وسبع أعنز يرعاهن أمين بن أم أمين ،0واملنيحـة مـن الغـنم أو املـاعز
 )2السهيلي  :الروض اآلمن ج. 22/2
( )4السرح) المامية واا منها اعبل دو الغن التي تخرج للمرع
الببيدي ،تاج العروم ج . 732/ 2
 )7ابن اللير  :الكامل في التاريخ ج  28/2ز
 )2ال بري  :تاريخ الم والملوك ج . 784/ 2
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أو اإلبل هـي مـا خصصـت للـ مـن هـذه البهـائم ،وال تـزال هـذه التسـمية
تستعمل عند األعراب حتى اآلن فهـم يسـمون مـا خصـص للحلـب مـن هـذه
البهائم باملنيحة ،ورعاة الغنم خيتلفون ،فمنهم من كان يرعى لنفسه أو
ألهله وهؤالء إما أنهم ميلكون الغنم أو ميلكها أهلـهم أو هـم مملوكـون
ألصــحاب الغــنم ،أي مــن الرقيــق ،وإمــا أن يكــون هــؤالء الرعــاة أُجــراء
يعملون لدى أصحاب األغنام بأجرة معينة.
ويف حــادث اهلجــرة نــرى أن أبــا بكــر  كــان لــه راعــي غــنم يقــوم
برعي الغنم يف النهار ثم يأتي بها يف الليل إىل الغـار ليحتلـب منهـا الرسـول
 وأبــو بكـر  ،ولكــي ميحــو بنثــار الغـنم أثــر أمســاء بنــت أبــي بكــر
رضي اهلل عنها.5
وقــد كــان لرســول اهلل  جمموعــة مــن الغــنم فكــان كلمــا زادت
على امل ائـة ذبـح منهـا شـاة فكلمـا ولـد شـيء مـن الغـنم ذبـح مكانهـا شـاة
حبيث ال تزيد على املائة.8
ولقد امتاز رعاة الغنم على غريهم من الرعـاة باحلساسـية واخلـربة،
فقد كانت طبيعة األ غنـام تتطلـب مـن الرعـاة نوعـ ًا مـن احلـذر املتمثـل يف
معرفــة أنــواع األعشــاب الــيت ترعاهــا هــذه األغنــام ،فــإن بعــض األعشــاب
سام ويقتل الغنم مبجرد أن تأكله ،بل إن بعضاً منهـا يقتـل الغـنم مبجـرد
أن تشم رائحته ،ومن هذه األعشاب املعروفة (القشب)،
وهــو نبــات رطــب مســموم جينــب األعــراب ماشــيتهم عنــه كــي ال حتطمــه
فيفوح من رحيه ما يقتلها  .كما أن هناك بعض األعشاب تصـيب األغنـام
بأمراض معينة أو تتسبب يف رمي احلوامل منها حلملها.
 )7السهيلي  :الروض النف ج . 224/ 2
 )2الخباعي  :دبي الحسن عل بن محمد ،تخريج الدالالت السمعية عل ما كان في عهد ر و اهلل  من الحرف والصنائق
والعماالت الشرعية ،تحقيق د مد محمد دبو ومة ص  ،342ال بعة الول المجلس العل للشئون اع ومية القامرة .7417
 )2انظر السهيلي  :الروض النف ج . 32/ 2
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إضــافة إىل ذلــك فــإن األغنــام ال تســتطيع مقاومــة الســباع كالــذئب
وغــريه بعكــس اإلبــل ،فالرعــاة لألغنــام دائم ـ ًا جينبــون أغنــامهم املــواطن
الــــيت تســــكنها الــــذئاب خصوصــ ـاً يف الليــــل ،كمــــا أنهــــم يف الغالــــب
يصطحبون معهم الكالب اليت تساعدهم على محاية أغنامهم من الـذئب
كمــا تســاعدهم علــى جتميــع هــذه األغنــام عنــد احلاجــة ،وقــد ورد يف
احلديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبـي هريـرة  قـال :قـال رسـول
اهلل ( :من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قرياط إال كلـب
حرث أو ماشية ويف رواية إال كلب غنم أو حرث أو صيد).5
وهكذا نرى أن رعاة الغنم يف عصر الرسول  قد عرفـوا كـالب
الرعي بل إن الرسول  أجازها هلم يف حني أنّـه كـرّه إقتنـاء الكلـب مـن
غريهــم عــدا كــالب الزراعــة والصــيد  8وكــذلك نعــرف م ـا للكلــب مــن
أهمية عند رعاة الغنم.
كما أن الغنم حتتاج إىل املاء باستمرار فراعي الغـنم ال يسـتطيع أن
يبتعد بها عن املاء كثريًا وإالّ هلكت من العطش.
إضافة إىل ذلك فإن راعـي الغـنم جيـب أن تكـون لديـه القـدرة علـى
التصـ ـرّف الســـريع يف كـــثري مـــن احلـــاالت الـــيت تواجهـــه ،فقـــد ورد يف
صحيح البخاري أن كعب بن مالك  ذكر أنه كانـت هلـم ترعـى بسـلع
فأبصرت جارية لنا بشـاة مـن غنمهـا موتـ ًا فكسـرت حجـرًا فـذحبتها بـه
فقال هلم ال تـأكلوا حتـى أسـأل الـنيب  وأرسـل إىل الـنيب  مـن يسـأله
وأنــه ســأل الــنيب  عــن ذاك أو أرســل ،فــأمره بأكلــها  0وهكــذا نــرى
سرعة تصرف هذه الراعية وبداهتها ،وكما رأينا فإنه إذا كان الرجال
 )4فت الباري  :ج  71ص . 11
 )7الشافعي  :دبي عبد اهلل محمد بن إدريس ،الم ،القامرة 7338—7288م ج . 732/ 2
ُ ( )2لَقْ) هبل معروف في المدينة المنوّرة(السمهودي وفاا الوفاا ج . ) 7223/ 2
 )2البخاري  :الصحي  ،ج. 37/2
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والغلمــان يقومــون برعــي األغنــام فقــد كانــت النســاء أيضــا يقم ـ ْن بــذلك
وكذلك الفتيات الصغار ،وكثرياً ما رأينا يف قصص العـرب وأشـعارهم
ما يدل على هذا وعلى قيام شـيء مـن الغـزل أو الشـعر املتبـادل بـني هـؤالء
الغلمان وأولئك اجلواري.
وكانــت الطــائف ومــا حوهلــا مــن املنــاطق املشــهورة برعــي األغن ـام
وبكثرتها حتى إن الرسول  غـنم مـن أهلـها مـا يقـرب مـن أربعـني ألفـا

5

مــن الغ ـنم ،وهــذا العــدد الضــخم يبـيّن لنــا ضــخامة مــا كــان موجــوداً يف
احلجــاز مــن األغنــام وبوجــه خــاص يف الطــائف ،كمــا يب ـيّن لنــا كثــرة
العاملني برعي األغنام يف تلك األيام ويؤكد لنـا هـذه الكثـرة أيضـا ،أن
الرسول  غنم من بين املصطلق بعد غزوتهم يف سنة

ـس مـن اهلجـرة،

ســــة اآلف شــــاة ،8ومثــــل هــــذه الوقــــائع كــــثرية يف تــــاريخ احلــــروب
اإلسالمية يف عصر الرسول .
وتعتــرب األغنــام املصــدر األول لل ـ عنــد العــرب فهــم يعتمــدون علــى
الل ـ كغــذاء وأكثــر مــا يــوفره هلــم األغنــام واملــاعز إضــافة إىل اإلبــل،
ولكن األغنام هي األكثر ،أما البقر فال تكاد تذكر مقارنة باألغنـام
وقد وردت آيات قرآنية وأحاديـث ونصـوص كـثرية عـن اسـتعمال اللـ يف
عصـر الرسـول  ،ففـي القـرآن يقـول اهلل تعـاىل ( :وإن َلكُـم يف األَنْعَـام
لَعِبْـ ـرَ ًة ُنسِـــقكُم مّمرـــا يف بُطُونـــه مـــن بـــني فـــرثم ود ٍم لبنـ ـاً خَالصـ ـاً سَـــائِغ ًا
لّلشراِربيِن ) .

 )4ال بري  :تاريخ الم والملوك ،ج. 83 / 2
ابن عد  :ال بقات الكبرى ،ج . 772/ 2
د .دكرم تياا العُمري  :المجتمق المدني في عهد النبوة ،الجهاد تد المشركين ال بعة الول 7414ص . 213
 )7إبرامي بن إبرامي قريبي  :مرويات غبوة بني المص لق همق وتحقيق ودرا ة ،ر الة ماهستير مقدمة إل قس الدرا ات العليا
بالجامعة اع ومية في المدينة المنوّرة .
 )7ورة النحل  :آية. 33 ،

81

وقــد وردت كــثري مــن النصــوص عــن طريقــة حلــب األغنــام ،وعــن
تنظيف ضروع األغنام قبل حلبها ،فقد ورد يف صـحيح البخـاري عـن أبـي
بكر الصديق  قال( :انطلقت فإذا أنـا براعـي غـنم يسـوق غنمـه فقلـت:
ملن أنت؟ قال :لرجل مـن قـريش ،فسـمّاه فعرفتـه ،فقلـت :هـل يف غنمـك
من ل ؟ فقال :نعم فقلت :هل أنت حالب لي؟ قـال :نعـم ،فأمرتـه فاعتقـل
شاه من غنمه ،ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثـم أمرتـه أن يـنفض
كفّيه فقال :هكذا ــ ضـرب إحـدى كفيـه بـاألخرى ـــ فحلـب كثبـة مـن
ل  ،وقد جعلت لرسول  دواة على فمها خرقة فصببت على الل حتـى
برد أسفله فانتهيت إىل النيب  فقلت :إشـرب يـا رسـول اهلل فشـرب حتـى
رضيت).5
كذلك وردت قصة أخرى عن حلب الـنيب  نفسـه للغـنم فقـد روي
أن الرسول  حني انطلق يف اهلجرة مستخفياً هـو وأبـو بكـر ( مـرا بعبـد
يرعى غنماً فاستسقياه اللـ فقـال :مـا عنـدي شـاة حتلـب غـري أن هـا هنـا
عناقا محلت أول الشتاء وقد أخرجت وما بقي هلا ل فقال :أدع بها فـدعا
بهــا فاعتقلــها الــنيب  ومســح ضــرعها ودعــا ،ثــم أنزلــت وجــاء أبــو بكــر
مبجن  8فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب الراعي ثم حلب فشرب .
وقد نهـى رسـول اهلل  أن حيلـب أحـد ماشـية غـريه إ ّال بإذنـه وذلـك
ألنها طعامه فقد روى عن عبد اهلل بـن عمـر  أن رسـول اهلل  قـال( :ال
حيل أحد ماشية أمـريء بغـري إذنـه ،أحيـب أحـدكم أن تـؤتى مشـربته،

 )2البخاري  :الصحي  ،ج ،33/2كلل السيرة النبوية لللمبي ص  222واللمبي  :محمد بن د مد عةمان السيرة النبوية تحقيق
سام الدين القد ي ص  222دار الهو بيروت .
 )2المجن  :الترم المصنوع من الجلد  :الببيدي ،تاج العروم ،ج. 247/3
 )4اعمام اللمبي ،السيرة النبوية ص . 223
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فتكسر خزانته فينقل طعامه فإمنا ختزن هلـم ضـروع مواشـيهم أطعمـتهم
فال حيل أحد ماشية أحد إالّ بإذنه.5

 )7البخاري ،الصحي ج . 37/ 2
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تصنيع الل :
من املعروف أن الل كان يكثر عند األعـراب يف الباديـة أو
عند غريهم من الرعاة وذلـك يف بعـض املواسـم أثنـاء فصـل الربيـع وغـريه،
والل ـ بطبيعتــه ســريع الفســاد وال حيتمــل طــوال الوقــت إضــافة إىل احلــر
الشديد يف احلجاز الذي يعجل بفساده لـذلك يسـتخدم الرعـاة يف احلجـاز
طريقـــة يســـتطيعون االســـتفادة بهـــا مـــن اللـ ـ قبـــل فســـاده ويســـتطيعون
بواســطتها حفــظ النــاتج م ـن الل ـ إىل مــدة طويلــة قــد تزيــد علــى الســنة،
وذلك بتحويل الل املخيض إىل أقط ،ويتأتى ذلك عن طريق طبخه حتـى
يتخثر ثم يوضع يف وعاء يستطيع أن يسرب املاء ،ويصنع هـذا الوعـاء مـن
اخلـــوص أو الصـــوف أو مـــا شـــابههما ،ثـــم يـــرتك حتـــى ينـــزل عنـــه املـــاء
ويشكل بعد ذلك باليـد شـكل قطـع صـغرية يظهـر فيهـا أثـر األصـابع ثـم
يرتك على ظهر اخليمة أو بساط أو فرش يف الشمس حتى جيف متامـ ًا ثـم
خيزن بعد ذلك ،وحيمل إىل املدن ويف األسفار.
وال تــزال هــذه الطريقــة معروفــة حتــى اآلن عنــد األعــراب ويســمّى
بنفس التسمية (أقط).
وقــد ذكــره الرســول  ضــمن األصــناف الــيت يصــلح أن ختــرج يف
زكاة الفطر.5
كما ورد يف السري أن أعرابيـة قـدمت املدينـة فأهـدت إىل الـنيب 
أقطاً ومسن ًا .8
وكانت قريش من القبائل الـيت ال تعمـل األقــط وتفتخـر بـذلك بـني
القبائــل حيــث يقــال عــن قــريش كــانوا ال يســلؤون الســمن أي يطبخــون
السمن ويعاجلونه كما أنهم ال يأقطون األقـط .
 )7مال بن دنس  :الموطـأ ،ص  223ال بعة الةانية ،دار اآلفاق الجديدة بيروت 7417ـ .7387
 )2البخاري  :الصحي ج  . 727/ 2والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 271/ 2
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 244/ 7
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وكان يؤخذ من ل الغـنم املخـيض (السـمن) يطـبخ ويوضـع إمـا يف
قــرب مــن اجللــد خاصــة أو يف أوان أخــرى وجيلــب إىل األســواق ،وك ـان
يكثــر يف أوقــات معينــة مــن الســنة ،إضــافة إىل ذلــك فــإن حلــوم الغــنم
كانــت مــن أجــود اللحــوم وأحبهــا إىل أنفســهم ،حتــى إنهــم يقدمونــه إىل
أضيافهم وقد كان الرسول  يأكله ويفضل من حلم الضأن (الذراع)

0

تربيــة اإلبــل :ـ
يقول اهلل تعـاىل يف سـورة الغاشـية ( :أفـال يَنْظُـرُونَ إىل اإلبِـ ِل
كَيـــفَ خُِلقَـــت) 5فاإلبـــل مـــن أهـــم احليوانـــات عنـــد العـــرب وأضـــخمها
وأَكثرها فائـدة هلـم ،فهـي سـالح يف احلـرب ،ناقلـة يف السـلم ،سـاقية
للــ  ،ذبيحـــة للحـــم ،بانيـــة للبيــت ،كاســـية للجســـم ،فلإلبـــل أهميـــة
كــبرية جــدًا لــدى العــرب يف زمــن الرســول  وهلــا دور كــبري وخطــري يف
حياتهم يقدره ويعرفه كـل مـن رأى اجلمـل وعـرف مقدرتـه وقوتـه واملزايـا
اليت يتصف بها عن غريه من احليوانات ،واجلمل هو أعزّ احليوانات لدى
العــرب وأنفعهــا وبــه كــانوا يتفــاخرون ،يقــول جــواد علــي( :اجلمــل هــو
احليوان الوحيد الـذي مل جيـد األعرابـي يف تربيتـه بأسـاً وال غضاضـة وال
حطــة لقــدره ومنزلتــه فاجتنــاه وتبــاهى بــه وافتخــر ،وجعلــه مقيــاس ثرائــه
وماله وأعزّ شيء عنده يف حياته وما الذي ميلكـه األعرابـي يف دنيـاه غـري
هذا اجلمل)

8

هلل الـــذي جَعَـ ـ َل لكُـــم
واهلل ســـبحانه وتعـــاىل يقـــول يف القـــرآن ( :ا ُ
األَنَعَامَ لتَرْكَبُوا مِنْهاَ وِمنْهَا تأكُلُونِ ) ويقول اهلل تعاىل ( :واألَنعَامِ خََلقَهَا
لكُم فيها دفءٌ ومَنَا ِفعٌ ومِنْهَا تأكُلُون ،ولكُم فيها جَمَالُ حِـنيَ تُرِحيُـون
 4ابن القي  :الحافظ دبو عبداهلل محمد بن دبي بكر بن ديوب الجوزي ،زاد المعاد في مدي خير العباد ،ج 787/2المكتبة العلمية،
بيروت.
7
 )7ورة الغامية  :آية . 71
 )2د .هواد علي ـ المقصّل في تاريخ العرب قبل اع وم ج  ،772/ 1ال بعة الةانية غافر آية . 13
 )2ورة غافر آية . 13
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ش ـ رق
ني تَس ـرَحُون ،وَ َتحِم ـ ُل أَ َث َق ـ َا َلكُم إىل بل ـ مد مل تكُو ُنــوا بَالِغِي ـ ِه إ ّال َب َ
حـ َ
وِ
س إن رَ ّبكُم لرؤوفُ رَحِي ُم )
األنفُ ِ

5

وهكــذا نــرى أن ،اجلمــل يقــوم يف حيــاة األعــراب بــدور كــبري،
فمن املعروف أن حياة األعراب وطبيعتهم حتتم عليهم التنقـل املسـتمر تبعـ ًا
للماء والكـأل مـن مكـان إىل آخـر عـدة مـرات خـالل العـام ،بـل وأحيانـاً
خالل الشهر الواحـد أو األسـبوع الواحـد ،وهـم و احلالـة هـذه حباجـة إىل
وســيلة تســاعدهم علــى نقــل خيــامهم ومتــاعهم فكــان اجلمــل يقــوم بهــذه
املهمــة خــري قيــام نظــرًا لقدرتــه الفائقــة يف محــل األمتعــة واألثقــال حتــى إن
اجلمــل الواحــد يســتطيع محــل مــا زنتــه  144رطــل 8أو أكثــر جيــوب بهــا
الصـــحراء ،إضـــافة إىل مقدرتـــه الشـــديدة علـــى حتمـــل اجلـــوع والعطـــش
وقدرتــه الفائقــة علــى إطعــام نفســه ســواء مــن األشــجار األرضــية أو مــن
األشجار العالية ذات األشواك احلادة ،فهو يستطيع أن يستخلص األوراق
اخلضــراء مــن بــني األشــجار الشــائكة ،وهــذه املقــدرة ال يتمتــع بهــا إ ّال
القليل من احليوانات ،وقدرتـه علـى الصـرب علـى العطـش تكـاد ال توجـد
يف غـريه مـن احليوانـات فاجلمـل يسـتطيع أن يصـرب عـن شـرب املـاء هانيــة
أيام وقد يصل إىل العشرة أيام.
وكانــت للعــرب طــرق خمتلفــة يف ســقي اإلبــل فهــم إمــا أن يســقوها
كل يوم فيقولون سقيناها رفهاً ،أو يرتكونها ترعـى يـومني ثـم يسـقونها
يف الثالــث فيقولــون ســقيناها غبــاً ،أو يرتكونهــا ثالثــة أيــام يف املرعــى
وتشرب يف الرابـع فيقولـون سـقيناها ربعـاً ،وإذا سـقوها يف اليـوم العاشـر
قــالوا ســقيناها عشــراً وهــذه املقــدرة العجيبــة لــدى اإلبــل يف الصــرب علــى
 )4ورة النحل  :آية من . 1- 7
 )7غو تاف لوبون  :يارة العرب ترهمة عاد زعيتر ص  31دار إ ياا التراث العربي بيروت 7233مـ ،ل قي عبد الوماب
يحي ،العرب في العصور القديمة ،دار النهية العربية بيروت  7313ص . 237
 )1انظر محمود اللو ي  :بلوي الرب ج  7ص . 233
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العطش دفعت رعاة اإلبل إىل استغالل هذه الناحية وذلك باالبتعاد بها عـن
امليـــاه والـــدخول بهـــا يف الصـــحاري واملراعـــي البعيـــدة ،الـــيت ال تســـتطيع
الوصول إليها األغنام وبالتالي وجد أناس من الرعاة متوحشـون ال يعرفـون
إالّ الصحراء وال خيتلطـون بالنـاس كـثرياً وجيهلـون كـثرياً مـن احلضـارة
وال خيتلطــون بأحــد إ ّال يف النــادر حــني حيتــاج املــاء يف فصــل الصــيف وقلــة
املطــر ،فهــم يف بعــض الســنوات يف فصــل الربيــع يتوغلــون يف الصــحراء
ويرعــون الكــأل ويشــربون مــن ميــاه األمطــار املتبقيــة يف بعــض البقــع وال
يعودون إىل مياه اآلبار يف احلفر إالّ عندما تقلّ هذه امليـاه أو تنعـدم ،عنـد
ذلك يبحثون عن املياه قرب احلفر واآلبار.5
وقــد كانــت هنــاك كــثري مــن اإلبــل الســائحة الــيت ترعــى بنفســها
وكان العرب يسمون إبلهم بأوسـام خمتلفـة حتـى يعـرف كـل إبلـه 8وحتـى
ميكن الفصل بني الرعاة فيما إذا تنازعوا.
وقد كان رسول اهلل  يقوم بنفسه بوسم إبل الصدقة حتـى متيّـز
من بني اإلبل وكان وسم اإلبل يتم عن طريق كيها بالنـار بعالمـة معينـة،
وكانت اإلبل كثريًا ما تضيع وقد سأل أعرابـي رسـول اهلل  عـن ضـالة
اإلبــل ،فقــال( :مالــك وهلــا ،معهــا حــذائها وســقاؤها تــرد املــاء وتأكــل
الشــجر) ،0ففــي هــذا احلــديث نــرى مقــدرة اإلبــل علــى العــيش وحــدها
والدفاع عن نفسها ضد احليوانات املفرتسة بعكس الغـنم الـيت قـال فيهـا
رسول اهلل ( :لك أو ألخيك أو للذئب) 1فهي معرضة للهالك.
وكان الرعاة يقصـدون بإبلـهم مراعـي معينـة تسـاعدها علـى إدرار
الل وتزيد حلمها طعماً (كالعُصْل) مثال وهـو نبـات مـن احلمـض يكثـر
 )2انظر هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ج  1ص . 711
 )2القلقشندي في نهاية الرب ص . 432
 )7الخباعي  :تخريج الدالالت السمعية ص . 348
 )2و )2ابن جر  :فت الباري ج  71ص . 771
 )4هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ج . 712 ،712 / 1
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يف السباح ويُساعد اإلبل على شرب املاء بكثرة وبالتالي يزيد يف مسنهـا،
وقد كانت اإلبـل تـرد املـاء فيسـتخدمها الرعـاة إلخـراج املـاء حتـى تشـرب
هي وتشرب معها األغنام ،إضافة إىل سدّ حاجة الرعاة من املاء ،وتعمـل
األحواض قرب اآلبار لكي جيمع فيهـا املـاء لشـرب اإلبـل وغريهـا ويوضـع
يف هذه األحواض حجرٌ معنيٌ حبيث يعرفون بواسطته مقـدار املـاء ومقـدار
ما شربته اإلبل منه.5
وتعتــرب اإلبــل حساســة إىل حــد مــا حيــث أنهــا إذا صــالت وغضــبت
تصـــعب الســـيطرة عليهـــا ويفــرّ مـــن أمامهـــا الرعـــاة وشـــجعان الرجـــال وال
ميكـن الوقـوف يف وجههـا مــا دامـت غضـبى ،وقــد حـدث أن صـال مجــل
على عهد رسول اهلل  يف خنل لبين سُلَيْم حتى أنهم مل يسـتطيعوا دخـول
النخل 8واستنجدوا برسول اهلل  فسخّر اهلل اجلمل لرسـول اهلل  حتـى
عاد أهله ينضحون عليه املاء من جديـد ،ويـدل علـى مقـدار ثـروة احلجـاز
مـــن اإلبـــل أن الرســـول  غـــنم مـــن أهـــل الطـــائف يف غـــزوة حـــنني أربعـــة
وعشرين ألف بعري وهذا عدد ال يستهان به.
وقـــد كانـــت هنـــاك بعـــض اإلبـــل األصـــيلة عنـــد العـــرب وكـــانوا
يكرونه للضراب ،حيث حيضر أصحاب النـوق نـوقهم إىل اجلمـل فينـزو
على الناقة مقابل أجر معني يأخذه صاحب اجلمل وقد نهـى رسـول اهلل 
عن ذلك عندما سأله رجل من كالب عن تلك األجرة 0ورغّب املسلمني يف
أن ال يأخذوا أجرة إن هم فعلوا ذلك.

 )7اعمام اللمبي  :السيرة النبوية ص . 244 ،242
 )3ابن عد  :ال بقات الكبرى ،ج . 772/ 2
وإبرامي بن إبرامي قريبي  :مرويات غبوة نين ج . 211/ 7
 )7ابن جر ،فت الباري ج . 23 /71
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وكمـــا كـــان للجمـــل أهميـــة عنـــد الباديـــة كـــان لـــه أهميـــة عنـــد
احلاضــرة أيضــا فق ـد كــان املزارعــون يســتخرجون امل ـاء يف الغالــب علــى
نواضـح مــن اإلبـل ،وقــد كـان ذلــك معروفـاً يف املدينــة يف عصـر الرســول
 ،فقد روى عن جابر بن عبد اهلل  أن ناضحاً لبعض بين سُلَيْم صـال
عليهم وامتنع حتى عطشت خنله فانطلق إىل الـنيب  فاشـتكى ذلـك إىل
رســول اهلل  فقــال الــنيب  :انطلــق ،وذهــب الــنيب  فلمــا بلغــا بــاب
النخل قال :يـا رسـول اهلل ال تـدخل قـال :ادخلـوا ال بـأس علـيكم فلمـا رآه
اجلمـــل أقبـــل ميشـــي واضـــعاً رأســـه حتـــى قـــام بـــني يـــدي رســـول اهلل ،
فسجد فقال النيب  ائتوا محلكم فأخطموه وارحتلـوه ،ففعلـوا وقـالوا:
سجد لك يا رسول اهلل حني رآك قال :ال تقولوا ذلك لي ،ال تقولـوا مـا مل
أبل  ،فلعمري ما سجد لي ولكن سخّره اهلل لـي 5ولقـد كـان هلـذا النـوع
من اإلبل دور خاص حيث أنه يتلقـى عنايـة أكـرب مـن غـريه مـن اإلبـل الـيت
يف املراعــي ،نظــرًا ملــا يلقــاه هــذا النــوع مــن عمــل ومشــقة طــوال اليــوم فــد
كانوا يعلفونه الفصفصـة وهـو (رطـب القـت) 8إضـافة إىل أنهـم يف املدينـة
س أبــو
كــانوا يعلفونــه النــوى ،فقــد ذكــر أنــه قبــل غــزوة بــدر حــني أح ـ ّ
ســفيان خبطــر الــنيب  بعــث مــن يتجســس لــه األخبــار خشــية أن يقــع هــو
وجتارتـه يف يـد الرسـول  ،فقـال أبـو سـفيان ملـن يتجسـس األخبـار :هــل
رأيت أحداً؟ قال فقال :مـا رأيـت أحـداً أنكـره إالّ أنـي قـد رأيـت راكـبني
قد أناخا إىل هذا التل ثم استقيا يف شنّ هلما ثم انطلقا ،فأتى أبو سفيان
مناخهمــا فأخــذ مــن روْث بعرييهمــا ففتــه فــإذا فيــه النــوى فقــال هــذه واهلل
عالئــق يثــرب  ،ومــن هــذه احلادثــة نعــرف أن أهــل يثــرب كــانوا يعتنــون
 )2اعمام اللمبي  :السيرة النبوية ،ص . 242
 )2رطو القث  :البر ي الخير .
 )4السهيلي  :الروض النف ج / 2ص  27ز
الحلبي  :علي بن برمان الدين ،السيرة الحلبية في يرة المين المأمون إنسان العيون ج  231/ 2دار المعرفة بيروت -7411
7381م .
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بإبلهم وحياولون تعويض ما يفوتها يف املرعى بإطعامها النوى أو غريه فيمـا
ينتج هلم من أعالف.
كما كان لإلبل مكانـة كـبرية لـدى احلاضـرة نظـرا ملـا تقـوم بـه
من نقل لألفراد يف األسفار بني املدن ،ونظراً ملا تقوم به من نقل للبضائع
من مكان إىل آخر.
كما كان لإلبـل دور حربـي هـام لـدى قبائـل العـرب يكـاد ال يقـ ّل
عن دور اخليل ،فقد كانت القبائل تستعمل اإلبل يف نقـل األفـراد الغـزاة
عنــدما يريــدون اإليقــاع بقبيلــة أخــرى ،كمــا كــان لإلبــل دور كــبري يف
الغزوات اليت قادها رسول اهلل  يف صدر اإلسالم فقـد كـان مـع رسـول
اهلل  يف غــزوة بــدر ســبعون بعــرياً ،وكــان رســول اهلل  مــع اثــنني م ـن
الصــحابة [  ] ........بعــريًا واحــداً 5وكــان كــل ثالثــة مــن الصــحابة أيضــا
يعتقبون بعرياً.
وقــد كــان لرســول اهلل  عشــرون لقحــة ترعــي بالغابــة يــراح إليــه
كل ليلة منها بقربتني عظيمني مـن لـ  ،فيهـا لقـاح غـزار يرعـاهم يسـار
مــوىل رســول اهلل  ،وقــد قتلــه العرنيــون يف القصــة املشــهورة واســتاقوا
اللقاح 8فجيء بهم إىل رسول اهلل  فسملهم.
وقد عرف من اإلبل يف عهد الرسول  ناقتـه (القصـواء) واشـتهرت
يف كتب السرية النبوية ،وهي اليت ابتاعها أبو بكر مـن بـين (احلـريش)
بثمامنائــة درهــم ومعهــا ناقــة أخــرى قبــل اهلجــرة ،فاشــرتاها الرســول 
بأربعمائـــة درهـــم فكانـــت عنـــده حتـــى ماتـــت ،وهـــاجر عليهـــا الـــنيب 
وكانت تسمى القصواء واجلدعاء والعضباء وقصـتها يف اهلجـرة معروفـة
حينما قال الرسول  دعوها فإنها مأمورة.
 )7ابن مشام السيرة النبوية تحقيق مص ق السقاا وآخرين ج . 372 / 2
)2ال بري :تاريخ الم والملوك ج  2ص . 782
 )2ابن اللير  :الكامل في التاريخ ج  2ص . 277
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ومما يـدل علـى أهميـة اإلبـل عنـد عـرب احلجـاز يف ذلـك العصـر أن
ديات القتلى كانت تدفع عدداً من اإلبل كما أنها تدفع فداء فقد دفعهـا
عبد املطلب فداء البنه عبد اهلل حيث قـام بـذبح مائـة مـن اإلبـل فـداء لـه،5
كما أن العرب كـانوا يـذحبون لضـيوفهم الكبـار شـيئ ًا مـن اإلبـل وذلـك
إظهــاراً للكــرم وملكانــة الضــيف عنــد ُمكُرِمــه ،وكــان كبــار القــوم
يعطونها الشـعراء إذا أرادوا مكافـأتهم علـى مـدح قـالوه أو هجـاء دفعـوه،
كما كانت تعقر اإلبل قبل اإلسالم قرابني لألصنام أو هدياً 8يف احلـج،
أمــا بعــد اإلســالم فمنــع ذلــك واســتمرت تــذبح هــدياً يف مكــة مــن قبــل
احلجاج.
وقد كان لرعاة اإلبل أصـوات وأحلـان خاصـة يتغنـون بهـا فتعـرفهم
اإلبــل وتتــبعهم أو تتفــرق يف املرعــى إن هــم أرادوا ذل ـك ولكــل حالــة نــداء
حـاُ ِد حسـن الصـوت عبـد أسـود امســه
خـاص ،وقـد كـان لرسـول اهلل َ 
(أجنشــة) حــدا بأمهــات املــؤمنني يف حجــة الــوداع فأســرعت اإلبــل فقــال لــه
الرسول  رويدك يا أجنشة رفقاَ بالقوارير .
وقد كان حلب الناقة حيتاج إىل نوع خاص من املـداراة ،وذلـك ألن
الناقة تستعصي على احللب أحياناً فيلجأ الرعـاة إىل متسـيح الناقـة وذلـك
ضــرعها وخماطبتهــا بألفــاظ معينــة فهــم يقولــون (بــس ب ـس) ويســمى ذلــك
(اإلبساس) ،0كما أن العرب تعرف طريقة غريبـة السـتمرار حلـب الناقـة
فيما إذا مات ولدها أو ذبح فهم يقومون بسلخه برأسه وقوائمه ثم حيشون
جلده تبناً لتزأمه أمـه ،وتشـم رائحتـه فتـدر عليـه وال ينقطـع لبنهـا فتحلـب
بسهولة ،ويقال للجلد احملشو بالت بهذه الطريقة (البو).1
 )4الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد ج . 283/ 7
 )7هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ج . 772 / 1
 )2العصامي  :عبد المل بن سين بن عبد المل المكي،
 )2السهيلي  :الروض النف ج . 222/ 2
 )4هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ج.772/1
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تربيـة األبقـار :ـ
مل تكن نظرة عرب احلجاز لألبقار كنظرتهم لإلبل ،بـل كـانوا
حيتقرونها إىل حد ما ،ويكرهون تربيتها نظراً إىل أنها حتتاج إىل خدمة
ورعايـــة أكثـــر مــن غريهـــا ،أمـــا يف الباديـــة فتكـــاد األبقـــار أن تكـــون
معدومــة ،ومل أر نصوص ـ ًا تــدلّ علــى وجودهــا عنــد األعــراب يف الباديــة،
وقد وجدت األبقار يف املدن والقرى يف عهد الرسول  وكانـت تسـتخدم
يف احلــرث ويف النضــح .وكانــت مصــدرًا مــن مصــادر األلبــان إالّ أنهــا مل
تكن كثرية ،وقد ورد احلديث حثّ الرسـول ( علـيكم بألبـان البقـر
فإنها تقم من كل الشجر).5
وقد كان أهـل احلجـاز يف املـدن يعرفـون حلـوم البقـر ويأكلونهـا،
ففي حجة الوداع ذبح الرسـول  عـن نسـائه البقـر ،8وأتـني بلحمـه ،ويف
منطقة الطائف كان هناك كثري من البقـر حتـى أنهـم خرجـوا مبجموعـة
كبرية منها يوم حنني ضمن ما خرجوا به من النعم.
تـربيـة الدواجـن :ـ
يعترب الدجاج مـن الـدواجن املألوفـة يف احلجـاز ،يف عصـر الرسـول
 ،وقد كانت موجودة يف املـدن والقـرى واملـزارع بأعـداد حمـدودة وقـد
كان معروفاً يف املدينة بلحمه الطيب ،وقد أكله الرسول .0
وقــد كــان يف خيــرب الكــثري مــن الــدجاج عنــد فتحهــا ،وقــد طلــب
شاعر من بين عبس من الرسول  أن يعطيه دجاج خيرب فأعطاه الرسـول
إياه فقال شعرًا منه:ـ
 )7ابن القي  :زاد الميعاد ج  2ص . 731
 )2ال بري  :تاريخ الم والملوك ج  2ص 738
والدارمي  :دبو محمد عبد اهلل بن عبد الر من بن القيل بن بهرام ،نن الدارمي ،ج  ،32/ 2طبق بعناية محمد د مد دمان .
 )2إبرامي ابن إبرامي قريبي ،مرويات غبوة نين ،ر الة ماهستير من قس السنة بالجامعة اع ومية بالمدينة المنّورة إمراف
د .دكرم تياا العمري7414 ،مـ ج  7ص . 211
 )4ابن القي  :زاد المعاد ج. 788/ 2
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جـرت بأبطحها الذيـول فلم تدع
األسحار

5

 )7السهيلي  :الروض النف ج  4ص . 47
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إالّ الــــــــــــدجاج تصــــــــــــيح يف

احلمــري :ـ
عُرفــت احلمــري يف احلجــاز يف عصــر الرســول  واقتناهــا النــاس،
واستفادوا منها ،فقد كانت معروفة يف املدينة املنـ ّورة ومعروفـة يف خيـرب
قبل فتحها وقد غـنم الرسـول  محـاراً مـن خيـرب فسـمّاه يعفـور ،5وتعـين
هذه التسمية (األبيض بياضاً غري خالص).8
وقد وردت روايات عديـدة تـدل علـى أن الرسـول  إذا أراد أحـد أصـحابه
أرســل إليــه هــذا احلمــار فيقــرع بــاب الرجــل فــإذا خــرج أومــأ إليــه برأســه
فبعرف أن الرسول  يريـده  ،وقـد بقـي هـذا احلمـار حتـى تـويف رسـول
اهلل  فرتدى يف بئر فمات.0
كما كان لرسول اهلل  بغلتان إحداهما (فضة) أهداها لـه فـروة
بـن عمــر اجلــذامي  ،واألخـرى تســمى (دلــدل) وهـي أول بغلــة رؤيــت يف
اإلســالم وكانــت هديــة مــن املقــوقس 1صــاحب مصــر إىل رســول اهلل 
ضــمن اهلــدايا الــيت أرســلها للرســول  ،وقــد ورد اســم اخليــل والبغــال
ري
واحلمــري يف آيــة واحــدة حيــث يقــول اهلل تعــاىل( :واخلَ ْيـ َل والبِ َغــا َل واحلَ ِمـ َ
ِلتَركَبُوها وزِي َنةً ويَخُل ُق ما ال تَعْلَمُون).6
املــراعــي :ـ
لقد كانت املراعي يف منطقة احلجاز كثرية وكافيـة ملـا فيهـا مـن
الثروة احليوانية ،وكان هلذه املراعي شيء من التنظيم إىل حد ما ،قبل
اإلســالم وبعــده ،فــاملراعي يف األســاس كانــت مشــاعة وهــي ملــن ســبق
 )3البكري  :عبد اهلل بن عبد المل القرمي ،بهجة النقوم ال رار في تاريخ دار مجرة المختار ورقة  32مخ وط تحث رق 7727
ميكروفل مركب البحث العلمي ،هامعة دم القرى بمكة المكرمة مصور من مكتبة الله لي تركيا .
 )1ابن اللير  :الكامل في التاريخ ج  2ص . 277
 )7انظر السهيلي  :الروض النف ج  2ص  ،84كلل البكري ،بهجة النقوم وال رار مخ وط ورقة . 32
 )2العصامي  :مط النجوم العوالي ج . 432/ 7
 )2ال بري  :تاريخ الم والملوك ج  2ص  782كلل ابن اللير الكامل في التاريخ ج  2ص . 277 – 274
 )4ورة النحل آية . 8
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إليهــا ،إ ّلــا أن بعــض القبائــل كانــت تســتأثر بــبعض البقــاع وتــدفع عنهــا
النــاس ،وحتتكـر املراعــي ألفــراد القبيلــة ،5وأحيانــا يكــون االحتكــار
من قبل بعض األفراد األقوياء يف القبيلة كـزعيم القبيلـة أو غـريه ،8فقـد
كانت بنو كـالب حتمـي ضـرية قبـل اإلسـالم ومتنـع عنهـا القبائـل وهـي
من جهات املدينة يف الطريق بني البصرة ومكة ،0وقـد كـان كليـب بـن
وائــل يــوايف بكلــب نشــازاً مــن األرض ثــم يســتعويه وحيمــي مــا انتهــى إليــه
عواؤه من كل اجلهات ويشارك الناس فيما عداه من املرعى فكان ذلـك
سبباً يف قتله وفيه يقول الشاعر:ـ
كما كان يبغيـها كليب بظلمهِ
ب
على وائـ ٍل إذ َيتْـرُك الكلـ َ

من الع ِز حـتى طـاح وهـو قتيلـها

ناحبا وإذ مينع األفناء منها حلـولـها

1

وحينمـــا جـــاء اإلســـالم ،مل يـــرتك النـــاس بـــدون تشـــريعات بـــدون
تشريعات ختص املراعي بل وضع الرسول  أحكاماً فيما بني النـاس يف
املراعي لكي مينع حدوث منازعات يف ذلك.
وكان أساس التشريع يف هـذا األمـر مـا وضـحه الرسـول  مـن أن
الناس شركاء يف ثالثة (املاء ،والنار ،والكأل).6
ثم أن الرسول  شرع (احلمى) وذلك خاص مبصاحل اجلهاد فقـال
( ال محـــى إالّ هلل ورســـوله) 0وقـــد محـــى رســـول اهلل  النقيـــع 2خليـــل
 )7هواد علي  :المقصّل ‘ ج . 31/ 1
 )3السمهودي  :وفاا الوفاا ،ج . 7181/ 4
 )1القلقشندي  :نهاية الرب ص . 411
 )8القيروز دبادي  :مجد الدين دبي ال امر محمد بن يعقوب ،المغان الم ابة في معال طابة (قس المواتق ) تحقيق مد الجا ر
ص  ،221ال بعة الول دار اليمامة بالرياض 7333-7283م وياقوت الحموي معج البلدان ج . 471/ 2
 )7المارودي  :دبي الحسن علي بن محمد بن بيو ،ال كام السل انية ص  783دار القكر بيروت .
 )2دبو عبيد القا بن وّم ،الموا ن تحقيق محمد خليل مرام ص  217دار القكر ،القامرة 7237مـ والمارودي ،ال كام
السل انية ص . 787
 )2دبو يعلي الحكام السل انية ص . 222
دبو عبيد القا بن وّم ،الموا ص . 217
 )4البقيق موتق قرب المدينة يكةر فيه العشاب
القيروز دبادي  :المغان الم ابه ص . 477
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املسلمني 5مـن املهـاجرين واألنصـار ،ثـم محـاه مـن بعـد أبـو بكـر وعمـر،
واحلمى يف اإلسالم كان يهـدف ملصـلحة النـاس لـيس كمـا يفعـل العـرب
يف اجلاهلية من أنه حيمي ملصلحة شخص معني ،وجعل الرسول  يقيـد
املراعي ملن سبق إليها ،فكان الناس يف ذلك سواسية يستوي فيه غنـيّهم
وفقريهم.
وقد تأكّدت هذه التشريعات بعد وفاة الرسول  حيث محى عمر
 ضــرية والربــذة وأمــر عاملــه علــى احلمــى أن يرفــق بالنــاس ومواشــيهم

8

ويعاملهم باحلسنى.
وهكذا نرى أن الرعي وتربية املواشـي مبختلـف أنواعهـا كـان مـن
أهم احلـرف العامـة يف بـالد احلجـاز وأكثرهـا انتشـاراً عنـد احلضـر ويف
البوادي ،وكانت األعراب والقبائل املختلفة يعتمدون على الرعي بصـورة
رئيسة كمصدر للعـيش ويعولـون عليـه ،وتعـيش علـى ذلـك قبائـل كـثرية
بأفراد كثريين وأسـر عديـدة ،فكـان الرعـي هـو احلِرفـة الرئيسـة عنـد
العــرب عامــة وعنــد عــرب احلجــاز خاصــة ،وكانــت القبائــل تنتقــل تبع ـ ًا
للكــأل واملــاء بهــدف تــوفري الغــذاء ملواشــيهم الــيت تعتــرب بالدرجــة األوىل
مصدر عيشهم مما يدفع إىل االحتكاك مع القبائل األخرى.

 )7دبو عبيد القا بن وّم  :الموا ص . 213
ودبو يعلي  :ال كام السل انية ص . 222
 )3عمر بن مبه  :تاريخ المدينة ج . 823/ 2
ودبو عبيد القا بن وّم  :الموا ص . 213
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 -0الزراعـة يف احلجــاز
تعتــرب الزراعــة مــن أهــم احلــرف الــيت عرفهــا اإلنســان ومــن أقــدمها
وذلك ألنها تسدّ حاجة طبيعية لـدى اإلنسـان فهـي أهـم املصـادر األساسـية
اليت يتم عن طريقها تأمني الغذاء لإلنسان ،كما أنه عن طريـق الزراعـة
يـتم تــأمني بعــض احلاجــات الالزمـة لإلنســان يف صــناعات أخــرى ضــرورية
تعتمد يف خاماتها األوليـة علـى الزراعـة ،ومـن املعـروف أن الزراعـة يف أي
مكـــان أو زمـــان تتـــأثر بعـــدة عوامـــل منهـــا عوامـــل بشـــرية ومنهــا عوامـــل
طبيعيــة ،فمنطقــة احلجــاز كمــا هــو معــروف منطقــة واســعة ويســكنها
العــرب بالدرجــة األوىل كمــا كــان يســكنها عناصــر أخــرى كــاليهود
وغريهم من املوالي.
وقد كانت نظرة العرب للزراعة قبل اإلسالم ويف احلجاز خباصة
ختتلف من األعراب البادية إىل املتحضرين ،فالعرب املتحضرون يف
مكة ويف الطائف ويف املدينة كانوا يعملون بالزراعة وال يأنفون منها،
أما أهل البادية فكانوا حيتقرون الزراعة ويسخرون من املزارعني ،وقد
تكون هناك بعض الظروف اخلاصة اليت دعتهم لذلك ،ولكن حينما
جاء اإلسالم أخذ يشجّع على الزراعة والعمل فيها ويف غريها من
احلرف ،شريطة أن ال تصرف املسلم عن اجلهاد ،وقد وردت عدة آيات
قرآنية جاء فيها ذكر للزراعة ومنها قوله تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ األنعام٠٢٠ :

5

 )7ورة النعام آية ()747
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فالقرآن هنا يشجع على الزراعة كما أنه يدعو املزارعني إىل دفع
زكاة ما خيرج لديهم من زرع ،ثم يقول اهلل تعاىل يف سورة أخرى :ﭽ
ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﭼ الواقعة٣٦ - ٣١ :

5

وكــان أصــحاب الرســول  يعملــون بالزراعــة يف املدينــة ،فكــان
األنصار أصحاب مزارع فلما قـدم علـيهم املهـاجرون } قـال األنصـار للـنيب
 :يـــا رســـول اهلل إقســـم بيننـــا وبـــني إخواننـــا النخـــل ،قـــال( :ال) فقـــالوا
تكفونا املؤنة ونشرككم يف الثمرة قالوا :مسعنا وأطعنا.8
وكــان الرســول  ميــنح إقطاعــات لــبعض الصــحابة وغريهــم كــي
يســـتغلوها يف الزراعـــة فقــــد أقطـــع الـــزبري بــــن العـــوام أرضـــاً باملدينــــة
استثمرها يف الزراعة يف حياة الرسول .
كمــا أقطــع علــى بــن أبــي طالــب عيــون بينبــع اشــتهرت فيمــا بعــد
بكثرة إنتاجها وعمل فيها على  بنفسه.0
كـــذلك فــــإن الرســــول  أمــــر الصــــحابة } باســــتغالل األراضــــي
الزراعية وشجّع علـى ذلـك فقـال ( :مـن أحيـا أرضـاً ميتـةً فلـه فيهـا أجـر
وما أكلت العانية منها فله منها صدقة).1
كذلك حضّ الرسـول  مـالّك األراضـي علـى اسـتغالهلا أو دفعهـا
إىل من يستغلها ،فقال ( :مـن كانـت لـه أرض فليحرثهـا فـإن كـره أن
حيرثها فليمنحها أخـاه فـإن كـره أن مينحهـا أخـاه فليـدعها) .6وقـد شـج ّع
 )2ورة الواقعة آية . 37-32
 )7صحي البخاري  :ج. 31/2
 )2انظر نص اعق اع ( محمد ميد اهلل  :الولائق السيا ية للعصر النبوي والخوفة الرامدة ص  273ال بعة الرابعة دار النقائس
بيروت 7412مـ 7382 -م .
 )2عمر بن مبه  :تاريخ المدينة ج .222/ 2
 )4نن الدارمي  :ج . 231/2
 )7نن الدارمي :ج . 211 / 2
 )3البخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 84/ 71
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الرســول  علــى اســتغالل األراضــي ووضــع قاعــدة شــرعية ســارت عليهــا
األمة من بعده يف متلُك األراضي حيث قال ( :من أحيا أرض مواتا فهـي
لــه) 5كمــا ورد يف حــديث آخــر عــن أم امل ـؤمنني عائشــة رضــي اهلل عنهــا
قالت :قال رسول ( :من أعمر أرضاً ليست ألحد فهو أحق).8
وقد ورد من األحاديث الكثرية ما يرغّب املسلمني يف الزرع ،حتـى
مســاه (ب ـاب فضــل
أن البخــاري رمحــه اهلل جعــل بابــا يف كتــاب املزارعــة ّ
الزرع والغرس إذا أكل منه) ،وقد ورد عـن أنـس بـن مالـك  قـال :قـال
رســول  مــا مــن مســلم يغــرس غرسـ ًا أو يــزرع زرعـ ًا فيأكــل منــه طــري أو
إنسان أو بهيمة إالّ كان له به صدقة)  ،كما روى أنس بـن مالـك  أن
رسول اهلل  قال ( :لـو قامـت السـاعة وبيـد أحـدكم فسـيلة فـإن اسـتطاع
أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل)

0

العوامـل املـؤثـرة يف الزراعة :ـ
لقـــد اختلفـــت الزراعـــة مــن مكـــان إىل مكــان بـــاختالف العوامـــل
املــؤثرة فيهــا ،ســواء منهــا العوامــل البشــرية ،أو العوامــل الطبيعيــة وعنــد
الت ّعــرض للزراعــة يف أي مكــان أو زمــان البــد مــن معرفــة هــذه الظــروف،
فالزراعة يف احلجاز كـأي منطقـة أخـرى اختـذت طابعـاً خاصـاً ،متـأثرة
بالظروف احمليطـة بهـا والـيت أثّـرت عليهـا ،وقـد متثلـت هـذه الظـروف يف
التالي:ـ
أ -التـربة :ـ

 )1المصدر السابق
 )7نن الدارمي  :ج . 31/ 71
 )2اعمام د مد بن نبل  :المسند ،ج  737/ 2المكتو اع ومي بيروت 7238مـ .
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تعد منطقة احلجاز من املناطق اليت تسود فيها أنواع من الرتبـة تبعـ ًا
لتنوع السطح واختالفه ،حيث السهول واجلبال واألودية ،ومـا يهمنـا هـو
معرفـــة األراضـــي الـــيت اســـتخدمت يف الزراعـــة ،حيـــث يبـــدو أن معظـــم
املناطق املزروعة تتألف تربتها مـن أنـواع عديـدة مـن الطمـي الـذي يتكـون
من رمال خشنة وحصى وغـرين وقـد قسّـمها البـاحثون إىل ثالثـة أنـواع مـن
الطمي:ـ
 -5طمــي الســهول وهــي إرســابات فيضــان الســهول وتتــوزع علــى
جوانب األودية.
 -8طمي املسيالت ويتوزع يف قيعان األودية.
 طمي املدرجات ويعتمد على طول جماري األودية وقربها.5كما أن هناك بعـض املنـاطق السـبخة الـيت تغمرهـا امليـاه مـن وقـت
آلخــر وتكــون بــالقرب مــن األوديــة 8وهــي قليلــة االســتخدام يف الزراعــة،
وعلى العموم فإنـه كانـت هنـاك الكـثري مـن األراضـي الصـاحلة للزراعـة
ومتتد يف الغالب قرب األودية.
وقــد اشــتهرت يف املدينــة مــن األوديــة الــيت انتشــرت الزراعــة بهــا يف
عصــر الرســول  ،منهــا وادي العقيــق الــذي هــو أهــم أوديــة املدينــة وفيــه
أموال أهل املدينة ومزارعهم كذلك مـن األوديـة املهمـة الـيت اسـتخدمت
طحَان) وكانت به مـزراع بـين النضـري وأمـواهلم
للزراعة يف املدينة وادي (بَ ُ
كــذلك وادي (مَ ْه ـزُوز) كانــت بــه أمــوال بــين قريظــة 0ووادي (قَ َنــاةُ) وهــو
ثالث أودية املدينة ووادي (رَانُونَا).1
 )2انظر د .عمر القاروق السيد رهو  :الحجاز درته و كانه درا ات ايكيولوهية ص  ،718 ،711ال بعة الولي دار الشروق هدة
7233مـ 7313 -م .
 )4انظر المرهق السابق ص . 771
 )7انظر ياقوت الحموي  :معج البلدان ج . 728/ 4
 )2ياقوت  :معج البلدان ج . 443 /7
 )2عمر بن مبه النميري  :تاريخ المدينة المنّورة ص . 738
وعبد السوم افظ  :المدينة المنّورة في التاريخ ص  28ال بعة الةانية النادي الدبي بالمدينة 7382-7412م .
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وكذلك من األودية اليت استفيد من أراضيها وادي القرى.
كــذلك عــرف يف الطــائف كــثري مــن األوديــة الــيت اســتفيد منهــا
بالزراعــة أهمهــا وادي (وج) ويقــع غــرب الطــائف وفيــه الكــثري مــن املــزارع
والبساتني وترفده بعض األودية األخـرى ،كـذلك وادي (لِيَـةُ) ويقـع شـرق
الطــائف وبــالقرب منهــا ،كــذلك هنــاك الكــثري مــن األوديــة املزروعــة
واحمليطة بالطائف 5كما وجـدت بعـض املـزارع أو الواحـات الصـغرية الـيت
استفيد منها يف الزراعة مثل تيما و (خنله) وغريها.
ب  -املنال:
يعتــرب املنــال مــن أهــم العوامــل املــؤثرة يف اإلنتــاج الزراعــي ومنــال احلجــاز
خيتلف من جزء إىل جزء ،فرغم التحديد اجلغـرايف الشـمولي للحجـاز إال
أن املنال خيتلف من رقعـة إىل أخـرى ،فهـو يف منـاطق اجلبـال كالطـائف
منــال معتــدل يف فصــل الصــيف والشــتاء ،كمــا أن أمطــاره شــبه مومسيــة
ويسود فيه ما يسمى باملنال اجلبلي نظرا الرتفاعـه 8ولـذلك جنـد لـه تـأثريًا
يف مزروعاتـــه حيـــث تـــنجح زراعـــة الفواكـــه كمـــا تكـــاد تنعـــدم زراعـــة
النخيل.
أمــا منــاطق املدينــة امل ّنــورة وخيــرب وادي القــرى فإنهــا تتميــز باملنــال
الصحراوي أو شبه الصحراوي ولذلك جند الزراعة فيها تعتمد على الـري
بالدرجــة األوىل ،كمــا أن أهــم احملاصــيل الزراعيــة يف هــذه املنــاطق هــي
التمور.
أما مكة املكرمة فإن املنال السائد فيها هو من نوع خاص إذ أنهـا
شديدة احلرارة نظراً لوقوعها بني اجلبال ،ولذلك تتعذر فيها الزراعة إال
القليل من اخلضروات وغريها نظرًا لشدة حرارتها.
 )4د .العبيدي  :ال ائف ص . 27- 73
 )7انظر د .عمر القاروق السيد رهو  :الحجاز درته و كانه ص . 723

011

وهكذا نرى أن للمنال دوراً كبرياً وهاماً يف أنواع الزراعة السائدة
يف احلجــاز ونــرى كــذلك التبــاين الشــديد يف منــال منطقــتني متالصــقتني
هما مكة والطائف ،كذلك نرى اخلالف يف احملاصيل الزراعية هلـاتني
املنطقتني حيث تكاد تنعدم الزراعة يف مكة.
كما أن اختالف املنـال واألمطـار لـه دور رئيسـي أيضـاً يف النباتـات
الطبيعية كاألعشاب واألشجار الطبيعية سواء منها املثمرة أم غري املثمـرة
وهي اليت تكون يف العـادة غابـات يسـتفاد منهـا وهـي توجـد يف الطـائف،
كمــا يوجــد بعــض الغابــات قــرب املدينــة اســتفيد منهــا يف االحتطــاب يف
عصر الرسول .
كمـا أن للمطـر دورًا رئيسـياً يف تـوفر املراعــي وجودتهـا يف خمتلــف
مناطق احلجاز.
املناطـق الزراعية يف احلجـاز :ـ
تكاد معظم األراضي يف احلجاز يف عصر الرسول  غري مسـتغلة
للزراعة ،وذلك ألسباب عديـدة ،منهـا تضـاريس املنطقـة الـيت حتكّمـت
يف توزيع الرقعة الزراعية ،ومنها وجود قبائل عديدة تسيطر علـى منـاطق
شاسـعة وتســتغلها للرعــي فقــط دون الزراعــة ،وذلــك ممــا حــدا مبــن يريــد
الزراعــة يف هــذه املنــاطق إىل االمتنــاع عــن ذلــك إضــافة إىل كــره هــؤالء
األعراب للزراعة.
كذلك فإن وفرة املياه أو قلتها من األشياء اليت حتكّمت يف توزيـع
الرقعة الزراعية يف احلجاز.
وميكننا أن حندد أهم املناطق الزراعية الرئيسـة للحجـاز يف عصـر
الرسول  واليت اشتهرت بإنتاج زراعي وفري حسـب النصـوص الـيت وردت
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يف املصــادر الرئيســة مــن كتــب الســنة وكتــب الســرية واملصــادر األخــرى
كالتالي:
أ -منطقة الطائف:
واألودية احمليطة بها وكانت من أشهر املنـاطق الزراعيـة يف ذلـك العصـر
ال يف احلجاز وحده بل ويف جزيرة العرب كلها ،وذلك ملا اشتهرت به من
زراعة ضخمة وتصديرها ألنـواع عديـدة مـن اإلنتـاج الزراعـي ،كالزبيـب
وغريه ،وقد كانت فيها العديد من األودية املزروعة واملنتجة.
ب:منطقة املدينة املنّورة:
وكانــت مــن كــربى املواقــع الزراعيــة يف احلجــاز قبــل اإلســالم ويف
عصـــر الرســـول  ،تركـــزت فيهــــا زراعـــة النخيـــل بالدرجــــة األوىل،5
واشتهرت بتصدير التمور إىل أحناء كثرية من بالد العرب ،فقـد كانـت
بعض قبائل جند كغطفان وغريها تقدم لشـراء التمـور مـن املدينـة ،ممـا
يــدل علــى عظــم الرقعــة الزراعيـــة يف املدينــة وكثــرة أوديتهــا املزروعـــة،
وكان يشرتك يف زراعة املدينة كل من العرب واليهود كمالّك ،إضافة
إىل مساعديهم من املوالي.
ج -خيبـر :ـ
وتقع إىل الشمال من املدينة املن ّورة وكانت تشتمل على الكثري مـن
بساتني النخيل حتى إنهـا لكثرتهـا أقـيم عليهـا سـبعة حصـون حلمايتهـا،8
وقد فتحها الرسول  سنة سبع من اهلجرة ،وكانت من أشـهر املنـاطق
يف بالد العرب إنتاجاً للتمور ،وكـان العـاملون بهـا معظمهـم مـن اليهـود،
 )7عبد اهلل عبد العبيب بن إدريس  :مجتمق المدينة في عهد الر و ص  213ال بعة الول هامعة المل
 )2ياقوت الحموي  ،:معج البلدان ج . 413/ 2
القيروز دبادي ،المغان الم ابة ص . 27
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ج . 228/ 2
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أما املالكون هلا قبل فتح خيرب فكلهم تقريب ًا من يهود ،وكانـت تسـمى
ريف احلجاز لكثرة خنيلها ومزارعها وتبعـد عـن املدينـة  561كيلـو مـرتاً
مشــاالً وهلــا أوديــة كــثرية ومياهــا وفــرية ،5وكانــت تُ ِغـلُ علــى الرســول 
الكثري من التمر والشعري بعد فتحها.8

د -وادي القـرى:ـ
وكان يسكنه يهود وهم يف الغالب يعملون يف الزراعة وقد كتبـوا
للنيب  بعد فتح خيرب فصاحلوه على الشطر مما خيرج من أرضهم ويقع
بني املدينة والشام وبني تيما وخيرب ،فيه الكـثري مـن القـرى فـالوداي مـن
أوله إىل آخره قرى منظمومة ولذلك مسي وادي القـرى 5وأصـبح اسـم هـذا
الــوادي يف هــذه األيــام (وادي العـــال) وهــو علــى بعــد  88مــيالً وبــه مــزارع
كثرية يف هذه األيام وتسكنه قبيلة عنزة.0
هـ :فَــدَك:ـ
وهي قرية بينها وبـني املدينـة يومـان ،إىل الشـمال مـن املدينـة ،إىل
الشــرق مــن خيــرب ،كــان بهــا عيــون وخنيــل كــثرية ،1أفاءهــا اهلل علــى
رسوله  يف سنة سبع صلحاً ،حيث أرسلوا إىل الرسول  أن يصاحلهم

 )4عاتق البودي ،المعج الجغرافي للسيرة النبوية ص . 778
 )7عمر بن مبه النمري  :تاريخ المدينة ج . 718/ 7
 )7محمد عبة دروزة :تاريخ بني إ رائيل ص . 727
 7ياقوت الحموي :معج البلدان ج228 / 4
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علــى النصــف مــن هــارهم فأجــابهم فكانــت خالصــة لرســول اهلل  فهــي
مما مل يوجف عليه خنيل وال ركاب.5
و -دومـة اجلُنـْدَل:ـ
ب فتسـقي مـا بـه مـن خنـل،8
تقع بني املدينة ودمشق ،بهـا عـني تصـ ّ
وقد اشتهرت بزراعتها أيام الرسول  وقد كان بهـا حصـن ألكيـدر بـن
عبد امللك رجل كنده وكان نصرانياً وكان ملكاً عليها وفيهـا الكـثري
من املزارع وكان صاحب نعمة ،وقـد أرسـل الرسـول  خالـد بـن الوليـد
 فأسره ،وذلك أثناء غزوة تبوك وقـدم بـه علـى الرسـول  فحقـن دمـه
وصــاحله علــى اجلزيــة ثــم خّلــى ســبيله فرجــع إىل قريتــه وقــد كتــب لــه
الرســـول  كتـــاب  ،ويـــدل نـــص الكتـــاب علـــى وجـــود خنيـــل ومـــزارع
يف دومة اجلندل.
ز -أيْلــة:ـ
مدينة علـى سـاحل حبـر القلـزم (البحـر األمحـر) وهـي آخـر احلجـاز
وأول الشــام وكــان بهــا زرع يف عهــد الرســول  ،وكانــت بيــد يهــود،0
وقدم وفدهم علـى الرسـول  وهـو يف تبـوك فصـاحلوه علـى اجلزيـة حتـى
بلغت جزيتهم ثالهائة دينـار ،وكتـب هلـم الرسـول  كتابـاً بـذلك يـدل

 )7السهيلي ،الروض النف ج  4ص . 718
 )2ياقوت الحموي ،معج البلدان ج  7ص . 232
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نصه على أنهم كـانوا أهـل زراعـة ،وأهـل سـفن وصـيد حبـر 5وهـي قـرب
ميناء العقبة حالياً يف األردن.8
ج -أذرح واجلـربـا :ـ
وهما من املواضع الزراعيـة الـيت مـرّ بهـا الرسـول  يف غـزوة تبـوك
وفــرض عليهــا اجلزيــة وهمــا منطقتــان متالصــقتان 0بينهمــا ميــل واحــد
حبيث نستطيع أن نـرى أحـدهما مـن األخـرى ،وهمـا اآلن داخلتـان ضـمن
احلدود اجلنوبية لألردن 1وتـدل النصـوص علـى أنهمـا كانتـا مسـكونتني
وبهما حركة زراعية نشطة.

 )2انظر نص كتاب الصل في السهيلي الروض النف ج  4ص718
 )4عاتق غيث البودي ،معج المعال الجغرافية في السيرة ص . 27
 )7السهيلي  :الروض النف ،ج  7ص . 718
 )3ياقوت الحموي  :معج البلدان د  7ص . 723
 )1عاتق غيث البودي  :معج المعال الجغرافية للسيرة النبوية ص . 81
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العاملون بالزراعة وأجناسهم :
حــني ننظــر يف الرقعــة الزراعيــة يف احلجــاز يف عصــر الرســول ،
فالبــد أن يتبــادر إىل أذهاننــا مــن كــان يعمــل بالزراعــة مــن ســكان هــذه
املنطقة ،ففي خمتلف مناطق احلجاز جنـد أن العـاملني يف الزراعـة أنـاس
كثريون من خمتلف الفئات منهم:
العــرب :ـ
وهــم يف املدينــة مــن األوس واخلــزرج أو مــن أحالفهمــا وميتلكــون
عـــددًا كـــبرياً مـــن البســـاتني واملـــزارع قـــرب املدينـــة ويعملـــون يف الزراعـــة
بأنفســهم وباالســتعانة بغريهــم ،ويبــدو أنهــم ال يــأنفون مــن الزراعــة كمــا
تأنف منها بعض القبائل األخرى وقد كان األنصار من احليني ميتلكـون
بســـاتني للنخيـــل ،حتـــى أنهـــم حينمـــا قـــدم املهـــاجرون إىل املدينـــة قالـــت
األنصــار للــنيب ( :إقســم بيننــا وبــني إخواننــا النخيــل ،قــال :ال فقــالوا:
تكفونـــا يف املؤنـــة ونشـــرككم يف الثمـــرة قـــالوا مسعنـــا وأطعنـــا) 5ومـــن
األنصار من تصدّق ببسـتانه كـأبي طلحـة ،8ومـن أكثـر األنصـار زراعـة
وأمــوا ًال ســعد بــن عبــادة  حيــث قــال للرســول  يــوم اهلجــرة (لــيس مــن
قومي أكثر عذقا وال فم بئر مين مع الثـروة واجللـد والعـدد فهَلُـمّ إلينـا يـا
رسول اهلل) .
وقد حرص املهاجرون يف املدينة أيضـاً علـى العمـل يف الزراعـة جنبـا
إىل جنب مع إخوانهم األنصار حتى أن بعـض املهـاجرين طلـب مـن الرسـول
 أن يقطعه أرضاً ليقوم بزراعتها فأقطع الزبري بـن العـوّام 0كمـا أقطـع
علي بن أبي طالب وغريهما من الصحابة.
 )7صحي البخاري ،ج . 31 / 2
 )2دبي عبيد القا بن وّم  :الموا ص . 317
صحي البخاري  :ج . 33 ،37/ 2
 )2الصالحي السامي  :بل الهدى والرماد ج . 288 / 2
 )4محمد ميد اهلل  :الولائق السيا ية للعصر النبوي ص . 273
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وكـــان يقطـــن قـــرب املدينـــة بعـــض األعـــراب إ ّال أنهـــم مل يكونـــوا
أصــحاب زراعــة كمــا هــي عــادة األعــراب ،بــل رمبــا إن بعضــهم كــان
يكــره الزراعــة ولعــل مــرد ذلــك لقلــة امليــاه أو ألن الزراعــة تق ّيــد األعرابــي
فرتبطــه مبكــان واحــد ملــدة طويلــة مــن الــزمن ،ويتــبني كــره األعــراب
للزراعة من حديث ورد يف صحيح البخاري عن أبي هريـرة  قـال :كـان
النيب  يوماً حيدث وعنده رجل من أهل البادية( :أن رجالً من أهل اجلنـة
استأذن ربه يف الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكـين أحـب أن
أزرع فبـــذر فبـــادر الطـــرف نباتـــه واســـتواؤه واستحصـــاده فكـــان أمثـــال
اجلبال ،فيقـول اهلل تعـاىل :دونـك يـا ابـن آدم فإنـه ال يشـبعك شـيء فقـال
األعرابــي واهلل ال جتــده إال قريشــا أو أنصــارياً فــإنهم أصــحاب زرع ،وأمــا
حنن فلسنا بأصحاب زرع ،فضحك النيب )
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كمــا أن قبــيليت ثقيــف وهــوازن وأحالفهمــا يف الطــائف كــانوا حيرتفــون
الزراعة بأنفسهم ويعملون مع مواليهم يف بساتينهم.
اليهـود :ـ
لقــد اش ـتهر اليهــود بــرباعتهم يف الزراعــة خاصــة يف املدينــة ،وأنهــم
كانوا أصحاب مزارع وخنيل وكان لديهم من اخلربة ما جيعلهم يتفوقون
علـى غريهـم يف الزراعــة إضـافة إىل كثــرتهم العدديـة حيــث كـان اليهــود
ينتمــون إىل ثالثــة قبائــل :هـــي :بنــو قينقــاع ،بــن النضــري ،وبــين قريظــة،
وكانــت هلــذه القبائــل حقوهلــا ومزارعهــا اخلاصــة ،وهلــا أمــالك وحصــون
تتبع هذه املزارع.8
كمـا أن بعــض املـؤرخني يــرجح أن أول مـن قــام بالزراعـة يف املدينــة
هم وبنو قريظة ،وبنو النضري من يهود .
 )7البخاري  :الصحي (فت الباري) ج  71ص . 37 ،34
 )2انظر محمد عبة دروزة  :تاريخ بني إ رائيل ،ص . 421
 )2البكري  :بهجة النقوم وال رار مخ وط ورقة . 21
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ومما يدل على أن اليهود كان هلم الكثري من النخيل واألمـالك يف
املدينة أن خمرييق (وهـو أحـد بـين النضـري) أسـلم يـوم أحـد وتصـدّق مبالـه
وكان سبعة حوائط ،ثم قُتل شهيدًا يف أحد.5
كذلك مما يدل على اهتمـام اليهـود بالزراعـة ،وخاصـة بالنخيـل،
أن أحد اليهود طلب من سلمان الفارسي  أن يغرس له عدداً كـبرياً مـن
النخل مقابل أن يعتقه.
وكانت مزارع اليهـود يف خيـرب ويف وادي القـرى مـن أكثـر املنـاطق
إنتاجاً للتمور وغريها ،وكـان اليهـود يف خيـرب أصـحاب خـربة عظيمـة يف
النخيل والزروع حتى إن الرسول  أبقـاهم بعـد فـتح خيـرب فيهـا يزرعونهـا
على الشطر مما خيرج منها ،8ثقة من الرسول  بقدرتهم على زراعتها،
كــذلك فعــل الرســول  الشــيء نفســه مــع يهــود وادي القــرى ،وكــان
عبــداهلل بــن سـالم  وهــو أحــد اليهــود الــذين أســلموا ،يعمــل علــى رأس
خنله حينما أخرب بوصول النيب  إىل املدينة .
املــوالـي :ـ
كان ضمن العاملني بالزراعة يف احلجاز فريق من الرقيق األجانـب
منهم من قدم من العراق مثل (عداس) الـذي أعطـى الرسـول قطيـف عنـب
حينما ذهب الرسـول  إىل الطـائف ،0ومـنهم سـلمان الفارسـي  الـذي
 )4البوذري  :فتوح البلدان ص ،27
دبو يعلي ،ال كام السل انية ص . 733
 )7البوذري  :فتوح البلدان ،ص . 21
وّم  :الموا ص . 787
ودبو عبيد القا
 )2الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد ج . 727 / 2
 )2ابن مشام  :السيرة النبوية ج . 427 /2
 )4محمد عبة دروزة  :عصر النبي ص . 718
 )7ابن مشام  :السيرة النبوية ج . 487 / 2
ابن كةير  :عماد الدين دبو القداا إ ماعيل ،السيرة النبوية ،تحقيق مص قي عبد الوا د ج 378/2دار المعرفة بيروت .
والقأ ي : .محمد بن د مد الحسيني المكي ،العقد الةمين في تاريخ البلد المين ج  234/ 7م بعة السنة المحمدية بالقامرة .
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ابتاعه أحد اليهود لكي يعمل معه يف الزراعة وقـد رجـح (األسـتاذ حممـد
عزة دروزة) وجود جاليات أجنبية سورية ومصرية ورومية وعراقية يف مـدن
احلجــاز وأن مــنهم مــن كــان يقــوم بأعمــال صــناعية ويس ـدون فراغ ـ ًا غــري
يســـري 5ولعـــل الزراعـــة كانـــت مـــن أهـــم األشــياء الـــيت عمـــل فيهـــا هـــؤالء
األجانب.
وممـــا يـــدل علـــى كثـــرة املـــوالي ،أن الرســـول  حينمـــا حاصـــر
الطائف وأعلن عتـق مـن ينـزل إليـه مـن املـوالي ،نـزل إليـه ثالثـة وعشـرون
عبــدًا مــن مــوالي الطــائف ،8وكانــت هنــاك جمموعــة كــبرية مــن املـوالي
األحباش يعملون يف املدينة يف حقول األنصار ويدل على وجودهم امللمـوس
أنهم حني قدم رسول  املدينة يوم اهلجرة خرج هؤالء األحباش واجتمعـوا
ولعبوا حبرابهم فرحاً بقدوم النيب  إىل املدينة .
أسـاليـب الزراعة يف احلجـاز :ـ
لقد امتازت الزراعة يف احلجـاز يف اجلاهليـة ويف عصـر الرسـول 
بالرتكيز على أنواع معينة من املزروعات ،ففي الطـائف كـان الرتكيـز
علــى الكــروم بالدرجــة األوىل ،ويف املدينــة وخيــرب ووادي القــرى كــان
الرتكيز على النخيل بالدرجة األوىل ،مع وجود أنواع أخرى من األشجار
يف كـل هــذه املنـاطق ،ومــن هنــا ظهـر يف احلجــاز مـا يعــرف (بالبســاتني)
وهي جمموعة األشجار املصطفة أو ما يسمى بالسكك.

 ) )7الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد ج . 283/ 2
 )2السهيلي ،الروض النف ج . 742 /2
 )2البوذري  :فتوح البلدان ص . 27
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وامتــازت بســاتني النخيــل عــن غريهــا بتســمية خاصــة حيــث كانــت
النخيل اجملتمعة تسمى (صـور النخـل) 5وال تـزال هـذه التسـمية تطلـق علـى
النخيل اجملتمعة حتى اآلن ،وكان االعتماد يف الدرجة األوىل على زراعة
البساتني هذه  ...إضافة إىل أن املزارعني يف تلك األيـام اسـتغلوا كـل شـرب
مــن األرض ميــر بــه املــاء ،فكمــا هــو معــروف أن هــذه البســاتني ثابتــة،
ويوجــد فيمــا بــني األشــجار بعــض املســاحات القليلــة الــيت ميــر بهــا املــاء
فكانـــت تـــزرع بـــاحلبوب وغريهـــا مـــن النباتـــات املومسيـــة ،فقـــد ذكـــر
البالذري أن بين النضري كانوا يزرعـون حتـت النخـل يف أرضـهم فكانـت
أمواهلم خالصـة لرسـول اهلل  ،فكـان يـدخل منهـا قـوت أهلـه وأزواجـه
سنة ،فما فضل جعله يف الكراع والسالح 8وقد عرفـت هـذه البسـاتني بــ
(احلوائط) ومفردها (حائط)  ،وقد ورد ذكـر عـدة حـوائط اشـتهرت يف
عهد الرسول  ،فقد ورد أن الرسـول  عنـدما طـورد يف الطـائف حتـى
أعياه التعب عمد إىل حائط مـن حـوائطهم واسـتظل يف ظـ ّل (حبلـة) منـه،0
وقد وردت أيضاً عدة نصوص عـن حـوائط املدينـة فقـد ورد أن الرسـول 
سـلك بأصـحابه يف حـرة بـين حارثــه ألحـد املنـافقني فقـام املنـافق حيثــو يف
وجوههم الرتاب ويقـول( :إن كنـت رسـول اهلل فـإني ال أحـل لـك أن تـدخل
حائطي) 1وقد ورد أنه حينما نزل قول اهلل تعاىل( :من ذا الذي يقرض اهلل
قرضــا حســنا) قــام أبــو الدحــداح األنصــاري  حــني مســع اآليــة فتصــدق

 )4ابن منظور  :لسان العرب ج . 7172 / 2

 )7اللمبي  :السيرة النبوية ص  ( 783الحلبة) مجرة العنو ،ابن منظور لسان العرب ج ) 132/2
 )2السهيلي  :الروض النف ج . 771/ 2
 )2ابن جر العسقوني  :اعصابة في تمييب الصحابة ج . 73/ 4
 )4السهيلي  :الروض النف ج . 781/ 2
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حبائطه ،5وقد كان أول وقف يف اإلسالم هو ما وقفه خمرييق الذي قـام
يوم أحد وكلّـم اليهـود وقـال :إنكـم تعلمـون أن حممـداً نـيب وأن علـيكم
نصرته ،وكان يوم سبت فقالوا :اليوم سبت قال :ال سبت لكم ثم خـرج
يقاتل مع الرسول  يف أحد وقال :إن أصبت فما لي حملمد يصنع فيـه مـا
يشــاء فقتــل  شــهيداً يف أحــد ،فقــال عنــه الرســول  خمرييــق ســابق
يهــود ،وو ّقــف رســول اهلل  حوائطــه وكانــت س ـبعة حــوائط يف املدينــة
أمساؤها األعراف والصَـافيِة ،والـدّالَلْ ،وبُرقُـه ،وحُسـنى ،و َمشْـرَبَة أم
إبراهيم 8واملثيب .
وقد كان وسط هذه البساتني بعض اآلبار اخلاصة ،الـيت وضـعت
عليها (السّواني) اليت خترج املاء فتصبه يف (القنـوات) الـيت تتخلـل النخيـل
أو األشجار فتسقيها كما أن هذه القنوات الـيت ميـر بهـا املـاء اسـتغلت يف
بعــــض الزراعــــات البســــيطة ،كالــــدّباء ،أو القثّــــاء ،أو غريهــــا مــــن
املزروعـــات املؤقتـــة ،وتســـمية هـــذه البســـاتني بـــاحلوائط رمبـــا ألن هـــذه
البســاتني حماطــة بأســوار متنــع عنهــا البهــائم والنــاس ،وقــد تكــون هــذه
األسوار من البناء وقد تكون من جريد النخـل ،أو مـن أغصـان األشـجار
اليت توفر هلا احلماية الالزمة وعدم التخريب.
وقــد كانــت هــذه البســاتني غالب ـ ًا يف وســط البلــد أو مالصــقة هلــا
لتــوفري احلمايــة الكافيــة هلــا وكــانوا يطلقــون عليهــا إذا كانــت مــن هــذا
ضــامِنَة) 0وذلــك ألن أصــحابها حيرســونها وهــي مضــمونة
النــوع تســمية (ال ر
ضد االعتداء اخلارجي حيث أنها تقع ضـمن محايـة البلـد ،أمـا مـا كـان
 )7البوذري ،فتوح البلدان ص . 27
 )3ابن منظور  :لسان العرب ،ج. 2377/4
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خارج البلد أو بعيداً عنه فكان أهل احلجاز يسمونه (الضرـاحِيَة) 5وهـي ال
تتمتع باحلماية الكافية كما تتمتع بها البلد أو الضـامنة حيـث ال حتمـي
بســور أو حــائط مينــع االعتــداء عليهــا ،وقــد وردت هاتــان التســميتان يف
كتاب الرسول  ألكيدر صاحب دومـة اجلنـدل 8كمـا وجـدت الـزروع
يف أمـــاكن أخـــرى منفصـــلة عـــن البســـاتني ،وهـــي زروع مومسيـــة ،قـ ـد
يكون للمطر دور كبري يف سـقياها ،فقـد كانـت قـرب أحـد يف املدينـة
منطقة تسمي (الصُمْغَة) فيها زروع كثرية للمسـلمني سَـرّحت فيهـا قـريش
ببهائمها يف معركـة أحـد زيـادة يف االعتـداء واإلضـرار باملسـلمني فأتلفـت
معظمها مما أغضب األنصار حتى قال أحدهم (أترعى زروع بين قيلـة وملّـا
نضارب)؟ .
أمــا العمــل يف األراضــي واســتغالهلا فقــد كــان صــاحب األرض مــع
أوالده أو بعـــض األرقـــاء واألجـــراء يقومـــون مبباشـــرة أراضـــيهم وزراعتهـــا
واستغالهلا ،ويف حالة عجز صاحب األرض عن استغالهلا أو انشغاله عـن
ذلك أو وجود من يكون أفضل رعاية وأكثر خربة منه يف الزراعة ،فإنـه
كــان يقــوم بتــأجري هــذه األرض إىل مــن يقــوم عليهــا باإلصــالح والزراعــة
والرعايــة ،وهــذا التــأجري يتكــون مــن قســمني إمــا للمزارعــة ،أو كــراء
األرض ،فاملزارعــة كانــت معروفــة وقــد ورد يف احلــديث عــن ابــن عمــر
رضـــي اهلل عنهمـــا( :أن رســـول  أعطـــى خيـــرب لليهـــود علـــى أن يعملوهـــا
ويزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها).
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 )2انظر نص الكتاب في السهيلي  :الروض النف ،ج. 733/4
 )2اليّْمْغَة  :د د المواقق بقرب وادي قناة إل الشما الشرقي من المدينة
(السمهودي  :وفاا الوفاا ،ج. ) 7274/4
 )4صحي البخاري  :ج. 33/ 2
والقا بن وّم  :الموا ص . 787
ودبي يعل  :الموا ص . 787
والمارودي  :ال كام السل انية ص . 711
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وملا اتفق رسول اهلل  مع يهود خيرب ،طلب أهل فدك من الرسـول
 أن يعاملــهم كمــا عامــل أهــل خيــرب ،فــاتفق معهــم الرســول  علــى
النصف مما خترج األرض وكانـت فـدك خالصـة للرسـول ألنهـا مل جيلـب
عليها خبيل وال ركاب.5
وقد كان هناك نوع آخر من الكـراء عنـد أهـل املدينـة وذلـك أنهـم
كــانوا يكــرون األرض ويكــون إنتــاج رقع ـة معينــة منهــا لصــاحب األرض
األصـــلي ،وقـــد نهـــاهم رســـول اهلل  عـــن ذلـــك 8ألن الزراعـــة تتعـــرض
لإلصابة ،فقـد تكـون هـذه اإلصـابة فيمـا خيـص صـاحب األرض ،وقـد
تكـــون اإلصـــابة فيمـــا خيـــص املســـتأجر فتلحـــق بأحـــدهما الضـــرر دون
اآلخـــر ،وقـــد كـــان الـــبعض أيضــ ًا يـــؤجر األرض ملـــن يســـتغلها ويكـــون
لصاحب األرض ما على السواقي من الزرع فقط ،وهو شبيه بالنوع األول
أيضاً نهاهم الرسول  عن ذلك ملا قد يقع من النزاع بـني الطـرفني نتيجـة
للضرر الذي يقع علـى حمصـول أحـدهما ،إمـا بسـبب اإلهمـال أو اآلفـات
الزراعيـة ،روي عــن ســعد بــن أبــي وقــاص  قــال( :كنــا نكــري األرض
على عهد رسـول اهلل  مبـا علـى السـواقي مـن الـزرع ومبـا سـعد مـن املـاء
منها فنهانا رسول اهلل  عـن ذلـك ،ورخّـص لنـا يف أن نكريهـا بالـذهب
والــورق)  ،وهكــذا نــرى أن هنــاك نوع ـ ًا مــن الكــراء يكــون بالــذهب
والفضة عرف يف عصر الرسول  يف املدينة وأقرّ الناس عليه.
ري املــزراع :ـ
 )7ابن مشام  :السيرة النبوية ج . 272/2
والبوذري  :فتوح البلدان ص . 42
والمارودي  :ال كام السل انية ص . 711
ودبي يعل  :ال كام السل انية ص . 217
وابن كةير  :السيرة النبوية ج . 472/2
ابن اللير  :الكامل ج . 227/ 2
 )2انظر صحي البخاري ج . 38/ 2
 )2نن الدارمي  :ج ( 217/2عد من الماا دي تسرب وني قريو من السواقي )
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تعتــرب منطقــة احلجــاز مــن املن ـاطق قليلــة األمطــار مقارنــة بغريهــا،
ويستثنى من ذلك الطائف وما حوهلا ،حيث تعترب إىل حد مـا مـن املنـاطق
اليت تهطل عليها األمطار بكميات كافية لقيام الزراعة على املطر.
ففـــي معظـــم نـــواحي احلجـــاز اعتمـــدت الزراعـــة علـــى ميـــاه اآلبـــار
بالدرجة األوىل ،وقد كان للعرب يف احلجاز وغريهـا بعـض الطـرق الـيت
يعرفــون بهــا مــا يف ب ـاطن األرض مــن مــاء ،قبــل أن يب ـدأوا حبفــر اآلبــار
للزراعــة وغريهــا ،وتعــرف هــذه الطــرق عــن العــرب بعلــم (الرِياقــة)( :وهــو
معرفة استنباط املاء مـن األرض ،بواسـطة اإلمـارات الدالـة علـى وجـوده،
فيعـــرف بعـــده وقربـــه بشـــم الـــرتاب ،أو رائحـــة بعـــض النباتـــات فيـــه ،أو
حبركة حليوان خمصوص وهـو مـن فـروع الفراسـة ،أو بوضـع أذنـه علـى
األرض) 5وبعــد معرفــة مــا يف بــاطن األرض مــن ميــاه يــتم حفــر اآلبــار الــيت
تعتمــد عليه ـا الزراعــة بالدرجــة األوىل ،أمــا إخــراج املــاء مــن البئــر فيــتم
بطرق عديدة وتعتمد بالدرجة األوىل على احليوانات اليت تقوم جبذب املاء
مـــن بـــاطن البئـــر وإخراجـــه ومـــن احليوانـــات املســـتخدمة يف هـــذه العمليـــة
(اجلمال) ،وتقوم بدور رئيس ،كـذلك تسـتخدم احلمـري والـثريان 8وهـي
ما تسمى بالنواضـح حتـى أنهـم إذا اسـتعظموا زراعـة أحـد عـ ّدوا مـا كـان
ينضح املـاء لديـه فيقولـون كـان فـالن يـزرع علـى عشـرين ناضـح ًا أو علـى
ثالثني ناضحاً.
وقد كانت (السواني) هي اليت ختـرج املـاء مـن البئـر وحتتـوي علـى
حبال ربطت بها بعـض األوعيـة ،وتقـوم النواضـح بـإنزال السـواني يف املـاء
ثــم ســحبها مــرة أخــرى بعــد امتالئهــا وتفريغهــا يف الســواقي وإعــادة هــذه
العمليــة ،وقــد كانــت ه ـذه الطريقــة معروفــة يف بــالد العــرب حتــى وقــت
 )7محمود مكري اللو ي  :بلوي الرب في معرفة د وا العرب ج. 242/2
 )2هواد علي ،المقصّل في تاريخ العرب ج . 47/ 1
انظر ،القيروز دبادي ،المغان الم ابة ص . 43
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قريــب وقــد قّلــت بالتــدرج حتـى قضــت عليهــا اآلالت احلديثــة وتســمى هــذه
العملية بـ (السّين) ،وقد تطلق لفظة السـانية أو السـواني علـى احليوانـات
ب إما يف أحـواض
نفسها ،وبعد إخراج املاء من البئر بطريقة (السين) يص ّ
لتجميعه ،أو يف السواقي مباشـرة :وهـي عبـارة عـن قنـاطر تنقـل املـاء إىل
النخــل وإىل الــزرع ،وغالب ـاً مــا تكــون هــذه الســواقي مزروعــة ومســتغلة
حيـث جيــري فيهـا املــاء وقـد عرفــت هـذه الطريقــة يف يثـرب (املدينــة) 5ويف
غريها من مناطق الزراعة يف احلجاز.
كمــا أن ميــاه األمطــار كانــت مصــدرًا رئيسـاً للزراعـة يف الطــائف
ويف أوديتــه اجملــاورة ،حيــث بســاتني العنــب تعتمــد عليهــا بالدرجــة األوىل
كمــا تعتمــد عليهــا معظــم املزروعــات األخــرى يف الطــائف ومــا جاورهــا،
منذ العصر اجلاهلي وحتى العصر احلالي.
كما أن األمطار يف املدينة املنوّرة كان يستفاد منها يف ري بساتني
حل ـرَة ) يف املدينــة مــن مســايل
شـرَاجُ ا ُ
النخيــل واحلقــول ،حيــث كان ـت ( ِ
املــاء ،فــإذا هطلــت األمطــار احنــدرت إليهــا وامــتألت بهــا ،فتســيل إىل
األراضــي املزروعــة ترويهــا باملــاء ،وقــد حتــبس الشــراج فتكــون أحواض ـاً
يستفاد منها يف السقي للزروع والنخل ،وقد خوصم فيها الزبري بن العـوّام
 عند الرسول  حلبسه املاء فقال له الرسول  اسق يا زبري ثـم أرسـل
إىل جارك .8
أما الطائف فقد امتازت عن بقيـة املواقـع يف احلجـاز بـوفرة مياههـا
الكافيــة إلجيــاد نظــم ري زراعيــة متميــزة ســواء بــالري املباشــر أو بإقامــة
 )2هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ج . 17/ 1
 )7البوذري ،فتوح البلدان ص . 27
ياقوت الحموي ،معج البلدان ج . 221/ 2
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السدود اليت تعمل على احتجاز األمطار واالستفادة منهـا يف فصـل انعـدام
املطر ،مما ساعد على ظهور ملكيات زراعية كبرية .5
وقد كانت املزارع إضافة إىل قيامها بسد احلاجات الغذائية عبـارة
عن منتجعـات يقصـدها أصـحابها إذا كـانوا مـن األغنيـاء للرتويـح ،فقـد
كان كبـار جتـار قـريش يف اجلاهليـة وبعـد اإلسـالم قـد جعلـوا ألنفسـهم
مزارع وحوائط يف الطـائف يقصـدونها يف فصـل الصـيف ،فيجـدون فيهـا
الظل واملاء البارد واخلضرة اجلميلة ،ويهربون إليها من حر مكة.
وكــذلك بالنســبة للمدينــة فقــد كــان يف حــوائط املدينــة مــا يعــرف
بــالعريش (وهــو املكــان احملــاط جبريــد النخــل املســقوف جبريــد النخــل)
حبيث يتميز بوجود الظل إضافة إىل ختلل اهلواء له بشدة مما جيعلـه أبـرد
مكـــان يف احلـــائط خصوصــ ًا إذا أحـــاط بـــه املـــاء أو رشّ باملـــاء فيكـــون
مكانـاً لطيفـ ًا للجلــوس وقضــاء الوقــت فقــد ورد أن (أبــا خيثمــة)  8بعــد
مسري رسول اهلل  إىل تبوك بأيام ،رجـع إىل أهلـه فوجـد امـرأتني لـه يف
عريشني هلما يف حائط وقد رشت كل واحدة منهمـا عريشـها وبـردت هـل
فيــه مــاء وهيــأت لــه فيــه طعام ـ ًا  .فقــال أأكــون يف هــذا ورســول اهلل يف
احلر؟! فاحتمل رحله وحلق برسول اهلل  يف تبوك.
وقد عرف احلجاز بعض اآلفات الزراعية الـيت كانـت تتلـف الثمـار
أو جـــزءاً منهـــا ،فقـــد عـــرف اجلـــراد  0وكـــان يلحـــق أضـــرارًا كـــثرية
بــاملزارعني كمــا عرفــت أنــواع أخــرى م ـن األمــراض الــيت كانــت تصــيب
الزروع ،وقد وجه الرسـول  أمـراً للمـزارعني بعـدم بيـع الثمـار قبـل بـدو
 )2انظر عبد الجبار منسي العبيدي  :ال ائف ص . 21

د مق النبي 

( )7دبا خةيمة) مو عبد اهلل بن خةيمة النصاري السلمي ،مهد د
(ابن جر ،اعصابة ج . ) 74/ 4
 )2ال بري  :تاريخ الم والملوك ج . 744 / 2
 )2ابن القي زاد المعاد ج . 788/ 2
د .غو تاف لوبون  :يارة العرب ،ترهمة عاد زعيتر ص . 31
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ومهد تبوك بقي إل خوفة يبيد بن معاوية

صالحها ،وذلك منعاً للتخاصم الذي يقع نتيجة بيع الثمار قبل صالحها،
ثـــم تعرضـــها إلحـــدى اآلفـــات الزراعيـــة ،وتلفهـــا قبـــل أن يســـتفيد منهـــا
املشــرتي ،كمــا قــال الــنيب  يف احلــديث الــذي رواه جــابر بــن عبــد اهلل
( :من ابتاع هرة فأصابته جائحة فال يأخذن منـه شـيئا  ..مب تأخـذ مـال
أخيك بغري حق) .5

 )4نن الدارمي ج . 272 ،277/ 2
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الوسائل املساعدة يف الزراعة :ـ
عرف أهل احلجاز غي عهـد الرسـول  كـثرياً مـن األدوات واآلالت الـيت
يستفاد منها ذلك الوقت يف الزراعة فقد عرفوا:ـ
احملـراث:ـ وكـان يسـمي عنـد أهـل املدينـة (سـكه) وهـي احلديـدة الـيت
حترث بها األرض وجتر بواسطة حيوان أو إنسان.
الفـأس :ـ
كــــان مــــن اآلالت احلديديـــة الــــيت عرفــــت يف عصــــر الرســــول 
واســتفيد منهـــا يف الزراعـــة ،كمـــا اســتفيد منهـــا يف البنـــاء واالحتطـــاب
وغريها.
كلب احلرث :ـ
وهــو الكلــب املســتخدم يف حراســة املزرعــة وقــد كــان يف عصــر
الرســـول  ،ووضـــع البخـــاري يف كتـــاب املزارعـــة بـــاب اقتنـــاء الكلـــب
للحرث وقد أجـازه الرسـول  5حينمـا حـذر مـن اقتنـاء الكلـب إال كلـب
حرث أو كلب صيد أو كلب رعي.
السانـية :ـ
وهي اآللة الـيت تقـوم بـإخراج املـاء مـن البئـر وتتكـون مـن جمموعـة
من األوعية مربوطة باحلبـال بطريقـة معينـة يـتم إنزاهلـا إىل البئـر وسـحبها

 )7انظر (فت الباري) ج . 11/ 71
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مــرة أخــرى ،بعــد امتالئهــا بواســطة بعــد احليوانــات ،كاجلمــال ،أو
البقر ،أو احلمري.
كما عرفت لدى املزارعني يف احلجاز :ـ
السـواقي :وهــي القنـاطر الــيت حتمــل امليـاه مــن البئــر وتقـوم بتوزيعــه داخــل
البستان ،كما عرفت:ـ
السدود:ـ وهي ختتلف بالطبع حسب املناطق فهي يف املدينة سدود صغرية
كــان يقيمهــا أصــحاب املــزارع يف احلــرات القريبــة مــنهم أو يف أشــجارها
لتجمع هلم السيل أيام املطر ثم يرسلونه إىل مزارعهم ،ويف الطائف تعتـرب
الســـدود أكـــرب نســـبياً ،ولـــو أن الســـدود اشـــتهرت يف الطـــائف يف عهـــد
عثمان بن عفان  فيما بعد إال أنه مـن املـرجح وجـود بعـض السـدود قبـل
تلك الفرتة ورمبا قبل اإلسالم أيضاً.

011

اإلنتـاج الزراعـي
التمـور :ـ
كــان التمــر خــري زاد للعــرب يف أســفارهم وتــنقالتهم يف الصــحراء
ألنــه حيمــل عــدة مزايــا ال تتــوافر يف غــريه مــن األغذيــة األخــرى ،فهــو ال
حيتــاج إىل طــبخ ،كمــا أن ـه ذا قيمــة غذائيــة عاليــة ،إضــافة إىل ســهولة
محله يف التنقالت واألسفار ،حيث كانت القوافل حتمله معها للتموين.
كما أن املسلمني كانوا حيملونـه يف أثنـاء غـزواتهم مـع رسـول اهلل
 ،كمــا كــان يــزود الرســول  بـه أصــحابه يف الســرايا الــيت يبعثهــا،
فقد ورد أن الرسول  زوّد سرية بقيادة أبي عبيدة بن اجلـراح  جبـراب
فيه متر ،حتى قلّ عليهم التمر فكان الواحد منهم ميص التمرة ويشـرب
عليها املاء .5
وقـــد كـــان التمـــر خـــري زاد لألعـــراب يف الصـــحراء للمزايـــا الـــيت
ذكرناها إلضافة إىل أنه مع الل يشكل غـذاء كـامالً ،كمـا أن نـوى
التمر غذاء للحيوانات ،حيث يستخدم كعلـف هلـا ،وكـان مفيـداً جـدًا
وكان الناس يهتمون به حتى أن رسول اهلل  حني قسّم أموال خيـرب بعـد
فتحها كان ضمن ما قسّمه على الصحابة النوى  8ولعل أحسن ما قيـل يف
النخيل مـا قالـه صـاح ب خنـل مـن أهـل عُمـان عنهـا حيـث قـال( :إن النخـل
محلها غذاء ،وسعفها ضـياء ،وجـذعها بنـاء ،وكربهـا صـالء ،وليفهـا
رشاء ،وخوصها وعاء ،وفروها إناء) .
 )7ال بري  :تاريخ الم والملوك ج  2ص . 717
 )2انظر مقا دموا خيبر في (السهيلي  :الروض النف ج . ) 48/ 4
 )2عيد الفغاني  :د واق العرب في الجاملية واع وم ،ص  273ال بعة الةانية ،دار القكر بيروت - 7314ـ 7234مـ .
الرماا  :الجبل ،القرو ،وعاا من هلع النخل ينبل فيه ،نقس المصدر
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وقد ورد يف حوادث غزوة اخلندق ما يدل على اعتماد األعراب علـى
التمر ،وأنهم كانوا يقدمون إىل املدينة لشراء التمر حيث أن غطفان قد
اصطلحوا مع الرسول  على أن يأخذوا ثلث هـار املدينـة ويعـودوا ،لـوال
أن ســعد بــن معــاذ  أقنــع الرســول  بعــدم إمضــاء هــذا الصــلح ،وأن
هؤالء األعراب مشـركون وأنهـم مـا كـانوا يطمعـون أن يـأكلوا مـن متـر
املدينة يف اجلاهلية إال قرى أو بيعاً فكيـف يأخذونـه غصـباً يف اإلسـالم،
فــامتنع الرســول  عــن إمضــاء الصــلح مــع غطفــان  ،5ويف هــذه احلادثــة
دليل كبري على اعتماد األعراب على التمور ،وأنهـم كـانوا يقـدمون إىل
املدينــة لشــرائها مــن أصــحاب النخيــل يف املدينــة ،كمــا كــانوا يقــدمون
على غريها من األماكن األخرى اليت اشتهرت بإنتاج النخيل يف احلجاز،
كخيرب وغريها ،وقد حثّ الرسول  علـى وجـود التمـر يف البيـت حيـث
قال  لعائشة( :يا عائشة بيت ال متر فيه أهله جياع)  8وقد رُوي عن عبـد
اهلل بن جعفر  قال( :رأيت النيب  يأكل التمر بالقثا) .
وقد كان هنـاك نـوع مـن التصـنيع اخلـاص للتمـور سـواء يف طريقـة
ختزينـــه أو غـــري ذلـــك ،حيـــث كـــانوا يلجـــؤون إىل طـــرق عـــدة مـــن أجـــل
احملافظــة علــى التمــر أطــول زمــن ممكــن ،حيــث كــان يســتخدم إنتــاج
التمــر يف أح ـد األعــوام لعــدة أعــوام أخــرى مقبلــة ،فقــد كــانوا يقومــون
بكــبس التمــر ليســهل محلــه ،حيــث يشــغل حيــزًا أقــل كمــا أنــه حيــتفظ
عنــد كبســه بطراوتــه لــزمن أطـــول ،إضــافة إىل قلــة الفســاد فيــه بعـــد
الكبس ،ومن ثم تغليف التمر وهو نزع نواة ثم كنزه يف قرب من اجللـد
أو يف ظــروف مــن اخلــوص ،ومــن ثــم يكــبس بشــدة ومــا كــبس داخــل
 )7انظر ابن مشام  :السيرة النبوية ج . 222/ 2
 )2الدارمي  :نن الدارمي ج . 714 / 2
 )2البخاري  :الصحي (فت الباري) ج. 214/ 21
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(خصاف) فيسمى خمصوفاً  5وال تزال هذه الطريقة متبعة حتى اآلن وهـي
مــن أقــدم الطــرق الــيت عرفــت يف ختــزين التمــور ومــن أجنحهــا ،حيــث أن
اخلوص يؤخذ من سعف النخيل وهـو مـن إنتـاج املـزارع حيـث ميـر مبرحلـة
خاصة لنسج اخلوص حبيث يصنع علـى شـكل سـالل وأكيـاس تسـتعمل
يف عــدة أغــراض ويســهل محلــها ،ومــن أهــم اســتخداماتها ختــزين التمــور
وقد كان سلمان الفارسي  ممـن ينسـجون اخلـوص  ،8وقـد عرفـت يف
عصــر الرســول  العديــد مــن أنــواع التمــور الــيت ورد ذكرهــا مــن خــالل
النصوص فقد عرف منها مثالً:ـ
البُـرْنـي :ـ
وهو من أنواع التمر املعروفـة يف عهـد الرسـول  وقـد قـال الرسـول
( إنه من خري متركم وإنه دواء وليس بداء) .
العجـوة :ـ
مــن أنــواع التمــور املعروفــة يف املدينــة وقــد أهــدى الرســول  متــر
عجوة إىل أبي سفيان مبكة فرد عليه أبو سفيان بهدية عوض ًا عـن هديتـه
عبارة عن أدم يف السنة اخلامسة للهجرة .0
الليـنة :ـ
هـــي كـــرام النخـــل عمومـ ـ ًا ويســـتثنى منهـــا بعـــض العلمـــاء العجـــوة
والربني  1وهي لفظة عامة قد تدل على النخيل عموماً وقد وردت يف سورة
 )4هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ج . 33-38/ 1
خصَافْ) همق خصقة ومي و خاصة تعمل من الخوص لكي يحمل فيها التمر (ابن منظور :لسان العرب ؛ ج. ) 7714/2
( وال ِ
 )7ابن جر العسقوني  :اعصابة ج . 32/ 2
 )7السهيلي  :الروض النف ج . 271/ 2
 )2محمد ميد اهلل  :الولائق السيا ية للعهد النبوي ص . 13
 )2الشوكاني  :محمد علي بن محمد ،فت القدير الجامق بين قنـي الرواية والدراية من عل التقسير ج . 731/7
دار القكر بيروت ـ والسهيلي  :الروض النف ج . 247/2
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احلشر( :ما قَطَ ْعتُم من لِيَنةم أو تَرَكتُمُوهَـا قنئِمـةً علـى أُصُـوِهلاَ فبـإذنِ اهلل
سقِني).5
ول ُيخِزيَ الفَا ِ
عـذق بن زيـد :ـ
والعـذق هــو عرجــون النخلــة وهــو مـا حيمــل التمــر وابــن زيــد شــخص
نسب إليه النوع املذكور م التمر( )6وقد ورد اسم هذا النـوع مـن التمـر 8يف
قضــاء ديــن أحــد الصــحابة الــذين توفــوا زمــن الرســول  وهــذا التمــر مــن
األنواع اليت اشتهرت يف املدينة أيام الرسول .

مناطـق إنتـاج التمـور يف احلجاز :ـ
كانــت أهــم املنــاطق الــيت تــزرع النخيــل وتنــتج التمــور يف احلجــاز
(يثرب) أو املدينـة كمـا مساهـا الرسـول  وكانـت األعـراب تقـدم إليهـا
لشراء التمور ،ويف املدينة كان كثري من اليهـود يعملـون بزراعـة النخيـل
ويهتمون بها ،فقد طلب أحد اليهود مـن سـلمان الفارسـي غـرس ثالهائـة
خنلـة لكـي يعتقـه كمـا أن أصــحاب رسـول  كـانوا يغرسـون النخــل
ويهتمون به انطالقاً من قول الرسول  هلـم( :مـا مـن مسـلم يغـرس غرسـ ًا
أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة).0
ومن األماكن األخرى الـيت اشـتهرت بزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور
(خيرب) حيث كانت تنتج أنواعاً جيدة من التمر يدل علـى ذلـك مـا ورد يف
 )4ورة الحشر آية . 7
 )7ابن جر  :فت الباري ج . 212/ 3
 )7السهيلي  :الروض النف ج. 271/7
 )2البخاري  :الصحي  ،ج. 33/2
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األحاديث من قدوم التمور اجليدة من خيرب بعد فتحها ،حيـث أراد بعـض
الصحابة أن يشرتوا الصاع بالصاعني من متور خيرب لـوال أن نهـاهم رسـول
اهلل  عن ذلك .5ويدل على كثرة متر خيرب وجودته قول حسان بـن ثابـت
 يف إحدى قصائده بعد إسالمه:ـ
فـإنـا ومن يهـدي القصـائد حنـونـا
كمستبضـع متـرًا إىل أهـل خيبـر

8

ومن هذا البيت ميكننا معرفة كثرة التمر ورخصه يف خيرب ،وأن التمـر
يصدّر منها وال يستورد هلا كما نفهم من خالل هذا البيت كذلك.
األماكن األخرى اليت اشتهرت بإنتاج التمـور وادي القـرى وكـان يقطنـه
أيضا مجاعة مـن اليهـود وكـان بـه جمموعـة مـن القـرى تعتمـد يف حياتهـا
علـــى الزراعـــة بالدرجـــة األوىل ويشـ ـكّل النخيـــل الغالبيـــة العظمـــى مـــن
مزارعهم.

كــذلك اشــتهرت (فـــدك) بإنتــاج التمــور وهــي مم ـا أفــاء اهلل علــى
رسوله  حيث صاحله أهلها على نصف هارهم وكانوا قوماً من اليهود
فكانت نصـف هـارهم تقـدم إىل الرسـول  فيوزعهـا علـى أبنـاء السـبيل
وينفــق منهــا علــى زوجاتــه وأهــل بيتــه .ومــن األمــاكن األخــرى الــيت تــزرع
النخــل ينبــع وقــد أقطعهــا الرســول  لعلــي بــن أبــي طالــب  وقــد تأ ّلقــت
شــهرتها وعــرف إنتاجهــا بعــد الرســول  0ممــا يــرجح لــدينا وجــود هــذه
العيون واستغالهلا يف عصر الرسول  سواء من قبل علي  أو غريه.
 )2انظر الدارمي  :نن الدارمي ج . 278/ 2
 )4ديوان سان بن لابث النصاري  :ص  713دار بيروت لل باعة بيروت 7238مـ .
 )7ياقوت الحموي  :معج البلدان ج . 223/ 4
 )2ياقوت الحموي  :ج .471/ 7
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احلبــوب :ـ
يعدّ القمح من أهم أنواع احلبوب اليت كانت تـزرع يف احلجـاز أيـام
رســول  ،وهــو الـربّ املعــروف وقــد ورد ذكــره يف عــدة أحاديــث منــاه مــا
يتعلق بالزكاة وغريها وهو غذاء الناس األغنياء 5يف ذلـك الوقـت ،ويـزرع
يف كثري من املناطق احلجازية يف املدينة وخيرب ووادي القرى وغريها.
ويــأتي الشــعري يف الدرجــة األوىل مــن حي ـث األهميــة بــني احلبــوب
املأكولة ،حيث تكثر زراعته يف خيرب ،وكان رسول اهلل  بعـد فـتح
خيرب يعطي نسائه كـل عـام مـن شـعري خيـرب 8ويعتـرب الشـعري غـذاءً شـعبي ًا
حيــث يأكلــه عامــة النــاس ،وقــد كانــت هنــاك بعــض األمــاكن قــرب
(أحد) يزرعهـا أنـاس مـن املسـلمني وتسـمى الصـمغة ،وقـد اعتـدت عليهـا
قــريش يف معركــة أحــد وأفســدتها برعــي بهــائمهم يف هــذه الــزروع ومــن
احلبوب املعروفة يف زمن الرسول ( الذرة) ويـدل علـى وجودهـا أن بعـض
كبــار رجــاالت قــريش كــان يطعمهــا خيلــه كمــا ورد عــن أبــي بــن خلــف
حيــث كــان يهــدد رســول اهلل  قــائالً :إن عنــدي فرسـ ًا أعلفــه كــل يــوم
فرق ـاً 0مــن ذرة ،1ومــن احلبــوب الــيت كانــت تعرفهــا قــريش وحيتمــل أن
تكــون قــد زُرِ َعــت يف احلجــاز العــدس واحلُم ـص حيــث أن رجــال قــريش
كــانوا يصــفون احلجــارة الــيت أصــابت الفيــل بأنهــا دون احلمــص وفــوق
العدس 6مما يدل على معرفتهم بها وبأحجامها فقـد تكـون قـد زرعـت يف
 )2هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ج . 71/ 1
 )4البوذري  :فتوح البلدان ص . 28
 )7السهيلي  :الروض النف ج . 771/ 2
 )3القرق مكيا يسق تة عشر رطو دو لولة دصواع .
(ابن الرفعة  :دبي العبام نج الدين النصاري ،اعيياح والتبيان في معرفة المكيا والميبان ،تحقيق محمد د مد إ ماعيل
الخاروف ص  33امية  ) 2كلية الشريعة مكة المكرمة 7411مـ 7381 -م ) .
 )1ابن مشام  :السيرة النبوية ج . 84 / 2
ال بري  :تاريخ الم والملوك ج . 73/ 2
 )7الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد ج . 243/7
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احلجــاز كمــا أنــه مــن املمكــن أن تكــون ممــا يســتورد يف تلــك األيــام،
وليس لدينا ما يرجح رأياً على آخر إال أنه من املؤكد معرفتهم بها وإالّ ملا
قاسوا احلجارة حبجمها.
الفـواكـه :ـ
تعد زراعة الكروم وإنتاج العنب من أجنح الزراعـات يف احلجـاز يف
عصــر الرســول  ،وقــد تركــزت زراعــة العنــب بالدرجــة األوىل يف ذلــك
الوقت بالطائف ،وقد كثرت يف الطائف بساتني العنب ،حتى أن أناسـ ًا
مــن قــريش كــانوا جيعلــون هلــم بعــض البســاتني يف الطــائف تنــتج العنــب
والزبيـب ألغــراض متعـددة ،وقصــة الرسـول  حينمــا حـاول أن يلجــأ إىل
الطــائف ورد فيهــا ذكــر لبســتان عتبــة وشــيبة ابــين ربيعــة وأنهمــا أرســال
غالم ًا هلما يدعى (عدّاساً) بقطيف عنب إىل الرسول .5
كما يـدل علـى كثـرة عنـب الطـائف أن الرسـول  حينمـا حاصـر
الطائف أمر املسلمني بقطع أعناب ثقيف فقطعت  8مما أغضبهم.
وكان الزبيب ينتج يف الطائف بكثرة ونظراً لـوفرة العنـب وجودتـه
فقد كان يصدّر إىل أماكن أخرى حتى أن بعض الصـحابة يف املدينـة يف
عصر الرسـول  كـان يطعـم ضـيوفه مـن زبيـب الطـائف  ،وقـد عرفـت
زراعة العنب يف املدينة وخيرب وغريهما ولكـن أعظمهـا كـان يف الطـائف
وكان الزبيب النـاتج مـن العنـب يصـدّر ضـمن جتـارة قـريش املنتشـرة  0يف
الشمال أو اجلنوب.
 )2ابن مشام  :السيرة النبوية ج . 427 / 2
ابن اللير  :الكامل ،ج . 32/ 2
 )2ابن مشام  :السيرة النبوية ج . 482/4
ابن اللير  :الكامل ج . 231 /2
 )4اعمام اللمبي  :السيرة النبوية ص . 33
 )7ابن اللير  :الكامل في التاريخ ج . 774 /2
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وقد ذكر الرمان من األنواع األخرى من الفواكه الـيت اشـتهرت الطـائف
بإنتاجهــا يف زمــن الرســول  5وال تــزال هــذه الشــهرة حمفوظــة للطــائف،
كمــا يــرجح أحــد البــاحثني وهــو (األســتاذ حممــد عــزة دروزة) أن الزيتــون
كان ينبت يف احلجاز ويستدل علـى ذلـك بـوروده يف عـدة آيـات قرآنيـة ،8
كما يستدل على استخدام زيته يف احلجاز ،ومن املعروف وجود أشـجار
الزيتون الربي يف منطقـة احلجـاز ولكنهـا غـري مثمـرة وقـد يكـون الزيـت
املستخدم مستورداً من الشام أو غريها.
وقــد كانــت أشــجار الســدر تنتشــر بكثــرة يف الطــائف ويف وادي
(وج) بالدرجة األوىل وقـد دهـش املسـلمون حـني رأوهـا وسـألوا الرسـول 
ب الــيِمَنيِ مـــا
هـــل يف اجلنـــة ســـدر مثـــل ســـدر وج فـــأنزل اهلل ( :وأَصْــحَا ُ
ني يفِ سِدرٍ مرخْضُود )  0اآليات ويسمى السدر (النبق).1
صحَابُ اليَمِ ِ
أَ ْ
ومـــن الفواكـــه املعروفـــة التيــــن وهنـــاك بعـــض أنـــواع الـــتني الـــربي
املعــروف باحلمــاط يوجــد يف أوديــة الطــائف وجيلبــه النــاس إىل األســواق،
واحلماط يشبه التني إال أن هره أصـغر مـن الـتني وأشـد محـرة ومنابتـه يف
الودية وأجواف اجلبال وهو شديد احلالوة ويدخر كما يدخر التمر.6
كمــا ن الفواكــه املعروفــة يف احلجــاز الــيت امتــدحها الرســول 
وشبه بها املؤمن (األتــرج) وهـو معـروف حتـى اليـوم يف احلجـاز وهـو شـبيه
بــالليمون إال أنــه كــبري احلجــم ولــه حلــم أبــيض بــني القشــرة الداخليــة
 )7انظر البوذري ك فتوح البلدان ص . 33
 )2محمد عبة دروزة  :عصر النبي ص . 727 ،721
 )2ابن فهد ،تحقة ال ائف ،ورقة . 77
 )4ورة الواقعة آية . 23 ،28
 )7ابن القي  :زاد المعاد ج . 734/ 2
 )3هواد علي  :المقصّل في تاريخ العرب ص . 18/ 1
 )1انظر ابن القي  :زاد المعاد ج . 773/ 2
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والقشــرة اخلارجيــة الرقيقــة واحلمــض املوجــود يف الوســط ويؤكــل حلمــه
ويســتفاد مــن قشــره يف بعــض األدويــة ،كمــا يســتعمل محضــه يف منــافع
أخرى وهو طيب الرائحة.5
اخلضـروات :ـ
لقد عرف العديد مـن اخلضـروات يف احلجـاز يف عصـر الرسـول 
فكان مما عرف منها (السفرجل) ،وقد ورد يف احلديث عـن رسـول اهلل
 قوله يف السفرجل أنه يذهب بطخاء القلب  8ممـا يـدل علـى معرفتـه لـه
بــل أنــه ورد يف روايــة أخــرى عــن طلحـة بــن عبيــد اهلل  قــال :دخلــت علــى
رسول اهلل وبيده سفرجلة فقال دونكما فإنها جتم الفؤاد .
كــذلك ممــا عــرف مــن اخلضــروات القثــاء وكــان يــزرع يف مكــة
نفســها  0كمــا كــان يــزرع باملدينــة وقــد وضــع البخــاري باب ـ ًا يف كتــاب
مس ـاه بــاب الرطــب بالقثــاء 1وقــد اشــتهر عنــد الرســول  أكلــه
األطعمــة ّ
للقثاء وقد قدم جابر بـن عبـد اهلل األنصـاري  للرسـول  جـرو قثـاء يف
إحــدى الغــزوات اصــطحبه معــه مــن املدينــة  6ممــا يــدل علــى زراعتــه يف
بساتني املدينة.
الـدبــاء :ـ
ممــا كــان يــزرع يف املدينــة وقــد أكلــه الرســول  مــرارا مــرة مــع
الثريــد حــني دعــاه خ ّيــاط إىل طعــام فكــان يتبعــه يف اإلنــاء 0وقــد ورد عــن
 )7السهيلي  :الروض النف ج . 211 / 2
 )2ابن القي  :زاد المعاد ،ج . 738 / 2
 )2البوذري  :فتوح البلدان ص . 78
 )4البخاري  :الصحي  ،ج . 271/ 3
 )7اعمام مال  :الموطأ ص . 137
 )3صحي البخاري  :ج . 213 / 3
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عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال لي رسول اهلل  :يـا عائشـة إذا طبخـتم
قدراً فأكثروا فيه من الدباء فإنه يشد قلب احلزين.5
البصل والثوم:
كــذلك مــن املزروعــات املعروفــة باملدين ـة الثــوم والبصــل وقــد وردت عــدة
نصـــوص تفيـــد اســـتخدام الثـــوم والبصـــل ،منهـــا مـــا ورد عـــن أبـــي أيـــوب
األنصــاري أنــه حينمــا كــان الرســول  يف منزلــه أول اهلجــرة قــال :بعثنــا
ال أو ثومـ ًا فلـم أر ليـده فيـه أثـرًا قـال
إليه ليلة بعشـائه وقـد جعلنـا فيـه بصـ ً
فجئته فزعاً فقلت يا رسول اهلل بأبي أنت وأمي رددت عشـاءك ومل أر فيـه
موضــع يــدك وكنــت إذا رددتــه تيممــت أنــا وأم أيــوب موضــع يــدك نبتغــي
بذلك الربكة قال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أنـاجي وأمـا
أنتم فكلوه قال فأكلناه ومل نضع له تلك الشجرة بعد.8
الريـحان :ـ
عرفت زراعته يف احلجاز وقـد ورد أن الرسـول  قـال( :مـن عـرض
عليه رحيان فال يرده فإنه خفيف احململ طيب الرائحة) وقد كان يعتمد
يعتمـــد عليـــه يف صـــناعة الطيـــب ،وكــان مـــن أنـــواع الريـــاحني املعروفـــة
(الفاغيــة) وقــد ورد يف حــديث عــن رســول  أنــه قــال س ـيّد الريــاحني يف
الدنيا واآلخرة (الفاغية) وورد أيضا عن أنس بن مالك  قال كان أحـب
الريــاحني إىل رســول اهلل  الفاغيــة  ،0وقــد اشــتهرت الطــائف بزراعــة

 )1ابن القي  :زاد المعاد ج . 737 / 2
 )7الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد ج . 232/ 2
 )2ابن القي  :زاد المعاد ج . 773 / 2
 )2ابن القي  :زاد المعاد ج . 711/ 2
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األصــناف العديــدة مــن الرحيــان والزهــور واليــامسني والــورود املنوعــة الــيت
تستخرج منها العطور.5
وهكذا فإننـا نـرى أن الزراعـة أيـام الرسـول  كانـت منتشـرة يف
منــاطق عديــدة مــن احلجــاز ،وتلــيب معظــم حاجــات الســكان احلاضــرة
والبادية من املنتجات الزراعيـة املختلفـة ،وكانـت هلـم أسـاليبهم اخلاصـة
يف الزراعة كما كان لبيئتهم تأثري كـبري علـيهم حيـث حـاولوا اسـتغالل
الظــروف احمليطــة بهــم يف خدمــة الزراعــة حســب إمكانــاتهم احملــدودة،
وقـــد كـــان لإلســـالم دور كـــبري يف تنشـــيط الزراعـــة متثـــل يف توجيهـــات
الرســول  املختلفــة الــيت م ـ ّر بنــا بعضــها والــيت زادت مــن إحيــاء النــاس
لألراضــي ،وأصــلحت بــني النــاس يف العقــود الزراعيــة وأبطلــت مــا كــان
فاسدا ًمنها ،وأعترب املسلمون العمل واإلنتاج نوعاً من أنواع العبادة يثابون
عليه وخصوصاً يف الزراعة ،حيث أنه ال يأكل طـري وال دابـة مـن مزرعـة
الرجل إال كان له بذلك أجر كما بيّن الرسول  ذلك.

الفصــل الثـالـث
التجـــارة
جتـارة قريـش
جتـارة املدينـة
التجارة يف مدن احلجاز األخرى
 )4د .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 77
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األسواق
السلع املتداولة
توجيهات اإلسالم يف التجارة
النقود املتداولة
الكيل وامليزان
قياس األطوال
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التجـــارة
تعترب التجارة من أكرب احلرف وأهمها يف عصر الرسـول  خصوصـ ًا
يف مكــة ،حيــث مل تكــن مكــة بلــداً زراعي ـاً فوه ـب اهلل أهلــها القــدرة
علــى التجــارة ،وأجادوهــا كحرفــة رئيســة يعمــل به ـا الصــغري والكــبري
والرجل واملرأة ،يقول ابن خلـدون عـن التجـارة( :إعلـم أن التجـارة حماولـة
الكسب بتنميـة املـال بشـراء السـلع بـالرخص وبيعهـا بـالغالء أيّـان كانـت
السلعة من دقيـق أو زرع أو حيـوان أو قمـاش ،وذلـك القـدر النـامي يسـمى
رحب ـاً ،فاحملاولــة لــذلك الــربح إمــا أن خيتــزن الســلعة وحتــني بهــا حوالــة
األسواق من الرخص إىل الغالء فيعظم رحبـه وإمـا بـأن ينقلـه إىل بلـد آخـر
تنفق فيه السلعة) ،5وهـذه كانـت حـال التجـارة يف احلجـاز ويف غريهـا ال
ختــرج عــن تعريــف ابــن خلــدون ،وقــد خلصــها يف كلمــة أخــرى خمتصــرة
حني قال( :اشرتاء الرخيص وبيع الغالي)  8وقد كانت التجارة يف احلجاز
منتشرة قبل اإلسالم ،وفيها الكثري من الظلم والبيع احلرام ،حتى جـاء
اإلسالم وكانت لـه توجيهـات عظيمـة يف جمـال التجـارة فرفـع الظلـم عـن
التــاجر وعــن املســتهلك وســنتعرض لكــثري مــن مواضــع التجــارة باختصــار
وعن السلع املتوفرة وعن األسـواق املشـهورة وعـن النقـود والكيـل وامليـزان
وسنبدأ بتجارة قريش.
جتـارة قريش :ـ
تعترب التجارة عند قريش إبان ظهور اإلسالم من أعظم احلرف
واملهن اليت عرفها العرب قاطبة ،وتعترب التجارة يف مكة وفيما بينها
 )7ابن خلدون  :عبد الر من بن محمد ،المقدمة ص  234ال بعة الرابعة مكتبة الهو ببيروت 7238مـ .
 )2المصدر السابق المكان السابق .
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وبني البالد األخرى املصدر األول للدخل وللثراء عند أهل مكة ،ذلك
ألن مكة بطبيعتها مل تكن بلداً زراعياً فكانت البلد التجاري األول يف
احلجاز ،وكانت قريش أعظم قبائل العرب جتارة يدل على هذا أنه نزل
يف جتارة قريش وقوافلها قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭼ قريش 5 ٢ - ٠ :واملراد بهذه اآليات ما كانت تألفه قريش من
الرحلة يف الشتاء إىل اليمن ،ويف الصيف إىل الشام ،واجتارهم وأمنهم
يف هذه األسفار ألنهم أهل احلرم وساكنيه 8وباإلضافة إىل أن أهل مكة
أهل سفر وقوافل فقد كانت التجارة تقدم إليهم من اخلارج يف مواسم
كثرية أهمها موسم احلج ،حيث إن العرب تقدم مكة للحج وللتجارة
يف آن واحد.
وقد قيل إن قريشاً إمنـا مسيـت (قريشـاً) ]ألنهـم كـانوا أهـل جتـارة
وتكسب وضرب يف الـبالد ابتغـاء الـرزق يتقرشـون البياعـات فيشـرتونها،
ومل يكونوا أهل زرع وضَرْع ،من قـوهلم فـالن يتقـرش املـال أي جيمعـه[
وكانـت جتــارة قــريش عظيمـة ورحالتهــا يف طلــب التجـارة عديــدة ،حتــى
أنهم كانوا يُتاجرون يف الصيف مع بالد الشام.
وكانــت أهــم املراكــز يف الشــام الــيت يصــلون إليهــا هــي (بصــرى)
اليت وصلها الرسول  مع عمه أبي طالب 0و(غزة) الـيت تـويف فيهـا هاشـم
بــن عبــد منــاف جــد الــنيب  وتعتــرب وفــاة هاشــم بغــزة  -وهــو مــن أوائــل
جتار قريش  - 1دليال على وصول جتارة قريش إىل غزة ،وبالتـالي فقـد
 )7ورة قريش .
 )2ابن كةير  :عماد الدين دبو القداا إ ماعيل ،تقسير القرآن العظي ج  ،772/ 4دار المعرفة بيروت 7313-7288م .
 )2عيد الفغاني  :د واق العرب في الجاملية واع وم ص  ،737ال بعة الةالةة دار القكر بيروت 7314م .
(التقرش) الجمق من مهنا ومنها وقيل همق الما وغيره .
(الببيدي ،تاج العروم ،ج. )221/ 4
 )4ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج  787/ 7الصبهاني دالئل النبوة ص . 724
 )7الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 273 /
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تكون جتارة قريش اتصلت مبصر وغريها ممـا يطـل علـى البحـر األبـيض
املتوســط (حبــر الــروم) ،كمــا أن جتــارة قــريش اتصــلت بــاليمن جنوب ـاً،
وهــي مــا يعــرف برحلــة الشــتاء ،حيــث كانــت العديــد مــن قوافــل قــريش
تتجــه جنوبـاً ناحيــة الــيمن ،وبالتــالي كانــت مكــة الواســعة جنــت قــريش
الكثري 5من األرباح وقد قامت أدلة عديـدة علـى وصـول جتـارة قـريش إىل
العـــراق وفـــارس مـــروراً باليمامـــة ،وخصوصـ ـاً بعـــد تعـ ـرّض الرســـول 
املستمر لتجـارة قـريش يف طريقهـا إىل الشـام ممـا جعـل القرشـيني مييلـون
إىل االجتاه إىل العراق عن طريق اليمامة ،إمـا بهـدف اإلجتـار مـع الفـرس
والعرب يف العـراق أو بهـدف االنتقـال إىل الشـام عـن طريـق العـراق ،وقـد
تعرّض هلم بعض املسلمني من سرايا الرسول  عن طريق اليمامـة ،فقـد
اســتطاع (زيــد بــن حارثــة  )بــأمر مــن الرســول  أن يت ّعــرض لعــري مــن
قريش يف السنة الثالثة مـن اهلجـرة كـان فيهـا أبـو سـفيان بـن حـرب ومعـه
فضة كثرية سلك بها طريق العـراق ،واسـتطاع املسـلمون االسـتيالء علـى
هذه العري والعودة بها إىل املدينة  8فكانت ضربة موجعة لقـريش وهـي مـا
مسي (غزوة القردة).
كمــا أن قريش ـ ًا ق ـد وصــلت بتجارتهــا إىل احلبشــة دون أدنــى ش ـك
فكان أهل مكـة يتجـرون يف احلبشـة ،وكـان األحبـاش يعرفـون السـلع
القادمة من مكة بدليل أن عمرو بن العاص أهدى النجاشي (أُدماً) وقـال
أنه كان من أعجب ما يأتيه من مكة.0
كما أن هذه التجارة كان هلا زعمـاء يقودونهـا معـروفني يف الـبالد
الــيت يصــلون إليهــا ،فكــان أبــو ســفيان معروف ـ ًا لــدى الــروم يف الشــام،
 )3هواد علي  :المقصّل ج . 287/ 1
 )7ال بري  :تاريخ الم والملوك ج . 3 ،7 / 2
( )2الُدُم) همق ددي ومو الجلد المدبوي (الببيدي ،تاج العروم ج . ) 787/ 8
 )2السهيلي ،الروض النف ج . 81/ 2
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فحني أراد قيصر الروم السـؤال عـن رسـول اهلل  وحقيقتـه اسـتدعى أبـو
ســـفيان وســـأله ،5كمـــا أن عمـــرو بـــن العـــاص  كـــان معروفـ ـاً عنـــد
النجاشــي ،وهلــذا رشــح عمــرو نفســه كــي ترســله قــريش إىل النجاشــي
لكي يؤذي أصحاب حممد  الذين هاجروا إىل احلبشة.
ومــن املعــروف أن التجــارة يف هــذه الــدول كانــت حتتــاج إىل مس ـاح
مســبق مــن قبــل حكــام هــذه الــبالد ،فكــان هــؤالء الرؤســاء يقومــون
بــذلك ،كمــا أن القبائــل الــيت متــر بهــا قوافــل قــريش تكــون علــى علــم
مسـبق ،وحتمــي هــذه القوافــل مــن االعتــداء عليهــا وإالّ لتعرضــت للغــارات
والسرقة ،8فكانت بني قريش وبـني هـذه القبائـل وهـذه الـدول أنـواع مـن
االتفاقيات لتأمني هذه التجارة ومحايتها مقابل شيء معني قد يكون ما ًال
أو محايــة باملثــل يف املنــاطق الــيت ختضــع لقــريش ،فكــان هنــاك نــوع مــن
االتفاقيات املتبادلة بني قـريش وهـذه القبائـل وبـني جتـار قـريش ودول يف
اليمن والشام والعراق واحلبشة ورمبا غريها.
وقد يكون لوقوع احلج يف مكة دور كبري يف محاية هـذه القبائـل
لتجارة قريش فقد كان أهل مكة يكرمون احلجاج من خمتلف القبائـل
كما أن هذه القبائل كانت حباجة ماسة إىل األسواق القريبـة مـن مكـة
كسوق عكاظ وغريه ،فهي ختشـى فيمـا لـو اعتـدت علـى جتـارة قـريش
وقوافلها يف بالد أن ترد قريش باملثل على أفـراد القبيلـة املعتديـة ومـن هنـا
كانــت املصــاحل متبادلــة ،كمــا تــدلنا علــى هــذا حادثــة تعــذيب أبــي ذر
الغفاري يف مكة بعد إسالمه إذ أقبل العباس على الرجال الذين يعذبونـه
وقال هلم :ويلكم ألستم تعلمون أنه من (غِفَار) وأنـه مـن طريـق جتـارتكم
 )4ابن كةير ،السيرة النبوية ج . 433 / 2
 )7هواد علي ،المقصّل ،ج . 288/ 1
 )7عيد الفغاني ،د واق العرب ص . 772
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على الشام  ..فكفوا عنه ،5وبهذا نعرف حرص قريش على بقاء الود مـع
هذه القبائـل بـدافع املصـلحة املتبادلـة وذلـك حلمايـة جتارتهـا مـن االعتـداء
حيث كانت هنـاك مصـاحل متبادلـة تـتلخص فيمـا أحملنـا إليـه مـن أنـه لـو
اعتدى على أحد أفراد القبائل اليت متر بها جتارة قريش لتعّرضـت قـريش
للقادمني إىل مكة للحج أو التجارة من هذه القبائل.
كمــا كــان حللــف الفضــول دور كــبري يف تــأمني جتــارة قــريش إذ
اجتمـع مجاعــة مــن قـريش يف دار عبــد اهلل بــن جـدعان واتفقــوا علــى أن ال
يظلم مبكة غريب وال قريب وال ح ّر وال عبد إال كانوا معه حتـى يأخـذوا
حقه وكان هذا االتفـاق قبـل

سـة عشـر سـنة مـن البعثـة النبويـة ،وقـد

حضر رسول اهلل  هذا احللف الذي يهدف إىل رفع الظلم عن املظلـومني
سـاً وعشـرين سـنة ،وقـد كـان هـذا

وكان عمر الرسول  حينـذاك

ال ســهمي ًا
احللــف نتيجــة لعمليــة ظلــم وقعــت يف مكــة ،خالصــتها أن رج ـ ً
اشرتى من زبيدي بضاعة فلم يعطه حقه فأنشد الزبيدي أبياتاً مـن الشـعر
يســـتحث بهـــا قريشـ ـاً علـــى رد مظلمتـــه وإعطائـــه حقـــه ،فـــاجتمع القـــوم
واتفقــوا يف هــذا االجتمــاع علــى أن يكونــوا ي ـدًا واحــدة مــع املظلــوم علــى
الظامل ،ومسي (حلف الفضول) ،وقال الرسول  عنـه (لقـد شـهدت يف
دار ابــن جــدعان حلف ـاً مــا أحــب أن لــي بــه محــر الــنعم ولــو ادعــى بــه يف
اإلسالم ألجبت).8

 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج . 422/ 2
وابن جر  :اعصابة ج . 32/ 4
ابن عبد البر  :اال تيعاب  ( :امية عل اعصابة ) ج . 32/ 4
 )7الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد ج . 218/ 2
وابن مشام ،السيرة النبوية ،تحقيق مص قي السقا وآخرين ج . 724/ 7
والحلبي  :علي بن برمان الدين ،السيرة الحلبية في يرة المين المأمون ( إنسان العيون ج 272/ 7
دار المعرفة بيروت 7381 -7411م .
وابن كةير ،السيرة النبوية ج . 271/ 7
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يف رأي أنــه كــان هلــذا التفــاق علــى ردّ املظــامل دور كــبري يف قــدوم
الكـــثري مــن التجـــار إىل مكـــة آمـــنني مطمئـــنني إىل ر ّد حقـــوقهم إلـــيهم،
إضــافة إىل تــأمني جتــارة قــريش الــيت متــر بالقبائــل نظــرًا إىل أن قريش ـاً
أصبحت تؤمن الوافدين إىل مكة ومتنع وقوع الظلم بهم.
وكانت قـريش يف مكـة تـؤذي الـنيب  وأصـحابه يف أنفسـهم ويف
أمــواهلم ،فلمــا هــاجر الرســول  اســتوىل مش ـركو قــريش علــى أمــوال
املهــاجرين يف مكــة ،فكــان البــد للرســول  مــن إيقــاع األذى بقــريش
وبأمواهلـا جـزاء هلــا علـى مــا اسـتحلته مــن أمـوال املهــاجرين ،وهلـذا كــان
الرســول  يرتصــد لتجــارة قــريش ولقوافلــها فيبعــث ســراياه الــيت تعطــل
مســرية هــذه القوافــل وتســتوىل علــى بعضــها ،فكــان هــذا العمــل ضــربة
موجعة ضد قـريش ،إذ أن هـذه التجـارة وهـذه القوافـل هـي مصـدر القـوة
واملال هلؤالء القوم.
وكان من أوىل السرايا الـيت بعـث بهـا رسـول اهلل  لـتعرتض هـذه
صــدت لعــري قــريش يف (خنلــة)
القوافــل ســرية عبــداهلل بــن جحــش الــيت تر ّ
(موضــع بــني مكــة الطــائف) فغنمــوا مــا يف هــذه العــري مــن أمــوال قــريش
وقتلوا وأسـروا بعضـهم  5فكانـت ضـربة موجعـة لقـريش ،وقـد تكـررت
ضربات املسلمني ضد جتارة قريش فأوجعتهم وأضرت بهم ،وكـان هـذا
األسلوب الذي اتبعـه املسـلمون مبثابـة احلصـار االقتصـادي املفـروض علـى
أهل مكة ،جـزاء اسـتيالئهم علـى أمـوال املسـلمني يف مكـة ومـنعهم مـن
خروجها ،وتعذيبهم للمسلمني يف مكة وألهل املهاجرين.
وملعرفة عظم جتارة قريش مـن ناحيـة الكـم العـددي للقوافـل علينـا
أن نتبع احلركات اجلهاديـة الـيت قادهـا الرسـول  أو الـيت أرسـلها ضـد
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ج . 312 / 2
الوافدي  :المغازي ج . 72 / 7
ال بري  :تاريخ الم والملوك ج . 232/ 2
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جتــارة قــريش ،ففــي خــالل ســنة ونصــف قبــل معركــة بــدر وحتــى الســنة
الثانية من اهلجرة كانت الغزوات املوجهة ضد جتارة قـريش سـبع غـزوات
 5وهــذا يعــين أن قوافــل قــريش كانــت تزيــد علــى ســبع قوافــل خــالل هــذه
الفــرتة الزمنيــة فقــط ،مــع العلــم أن الرســول  كــان يعــرتض للقوافــل
املتجهة إىل الشام أو العراق فقط ،وهي اليت ميكن التع ّرض هلا من قبـل
جنـــد الرســـول  يف املدينـــة ،وحيتمـــل أن يكـــون مثـــل هـــذا العـــدد مـــن
القوافــل اجتــه إىل الــيمن يف خــالل هــذه الفــرتة أو أكثــر مــن ذلــك ،ومــن
ناحية كرب حجم هذه القوافل التجارية نسـتطيع أن نؤكـد كـرب حجمهـا
بدليل أن الرسول  تعرض لعري لقريش يف غزوة بواط  8وكان مقدارها
ألفــني و ســمائة بعــري ،وهــذا العــدد كــبري جــداً مقارن ـ ًا بتل ـك األيــام،
ويتصـل بهـذا األمـر ـ أيضـا ـ الضـربات الـيت أنزهلـا بعـض الصـحابة الـذين
أسلموا يف مكة ومنعوا من اهلجرة إىل املدينة مبوجب صلح احلديبية فقد
كانــت ضــربات قويــة لتجــارة قــريش ،وعلــى رأس هــؤالء أبــو بصــري 
الذي اختذ مـن (العِـيص)( )1مكانـاً ملهامجـة قوافـل قـريش التجاريـة وقبـل
هذا احتلت مكة مركـزاً جتاريـاً مرموقـاً ال يكـاد يضـاهيها موقـع آخـر
يف بــالد العــرب قاطبــة ممــا أكســب أهلــها الثــراء الشــديد ،فقـد كــانوا
يشرتكون يف متويل القوافل برؤوس األموال بغرض التجارة وجينـون منهـا
األرباح

()5

إذ مل تكـن هلـم جتـارة خاصــة أو قيـادة للقوافـل ومل تكـن التجــارة
يف قريش مقصورة على الرجال فقط ،بل حتى النساء ك ّن يشـاركُن يف
 )7محمد عبة دروزة ،عصر النبي ص . 14
 )2الواقدي  :المغازي ج . 72 /7
ابن اللير الكامل ،ج . 772 / 2
( )2دبو بصير ) مو صحابي هليل د ل بعد صل الحديبية مبامرة فرده الر و إل قريش بمقتيي الصل فقر من قريش ودخل يترصّد
تجارته في ال عيص مق بعض دصحابه ممن د ل ت طلبث قريش من الر و دن يدعوم إل المدينة ويسمي (عتبة بن د يد الةققي)
(ابن جر ،اعصابة ج . ) 472/2
(( )7العيص) نا ية ا ل البحر ال مر عل طريق تجارة قريش إل الشام (ياقوت الحموي :معج البلدان ج .)712/4
( )7عيد الفغاني :د واق العرب ص 727
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هــذه التجــارة ،فخدجيــة بنــت خويلــد أم املــؤمنني رضــي اهلل عنهــا كانــت
امــرأة تــاجرة ذات شــرف ومــال ،تســتأجر الرجــال ليضــاربوا هلــا يف ماهلــا
وجتعــل هلــم شــيئ ًا مــن العوائــد ،وملــا علمــت بأمانــة حممــد وصــدق حديثــه
وكــرم أخالقــه أرســلت إليــه ،وطلبــت أن خيــرج يف ماهلــا للمتــاجرة إىل
الشام ،وأعطته أفضل مما تعطي غريه .5
وكان من أثرياء مكة املشهورين (عبد اهلل بن جدعان) ،وهو مـن
أكــرمهم ،وكــان لــه جفنــة للطعــام يأكــل منهــا الراكــب علــى الــبعري
ويستعمل أواني الذهب والفضة حتى أنهم مسّوه (حاسـي الـذهب) 8وكـان
مـن أثريـاء مكـة املشـهورين ـ أيضـا ـ (الوليـد بـن املغـرية ابـن عبـد اهلل بـن
خمزوم) وهو من أشراف مكة وكربائها وكـان لكثـرة جتارتـه يكسـو
الكعبة وحده عاماً وتكسوها قريش جمتمعة عاماً آخر .
ومــن كبــار جتــار قــريش ومــن زعمائهــا التجــاريني والسياســـيني،
كذلك ـ (أبو سفيان بن حرب) الذي كان يقود القافلة اليت أراد الرسـول
 الت ّعــرض هلــا قبيــل غــزوة بــدر ،فكــان ذلــك الســبب املباشــر يف وقــوع
القتــال بــني املشــركني واملســلمني  0يف غــزوة بــدر واشــتهر بالتجــارة مــن
قــريش (أبــو طالــب) عـمّ الــنيب  الــذي كــان خيــرج إىل الشــام مــع جتــارة
قريش وقد خـرج معـه الرسـول  إىل بصـرى يف الشـام كمـا هـو معـروف
يف قصــة حبــريا الراهــب  .1والنمــاذج عــن جتــارة قــريش وجتارهــا كــثرية
ويصعب حصرها إال أننـا اقتصـرنا علـى بعـض األمثلـة فقـط مـن خـالل مـا
 )3ابن اللير ،الكامل في التاريخ ج . 23/2
الصبهاني ،دالئل النبوة ص . 727
 )7القا ي ،تقي الدين ،تحقة الكرام مخ وط ورقة 771
محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 81،83/ 7
 )2ابن اللير  :الكامل ج . 17/ 2
 )2ال بري  :تاريخ الم والملوك ج . 211/ 2
 )4ابن مشام ،السيرة النبوية ج 781/7
ال بري ،تاريخ الم والملوك ج 737/2
ابن كةير ،السيرة النبوية ج . 242/7
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ورد يف النصــوص ،علــى أســاس أن هــذه األمثلــة حتقــق الغايــة املقصــودة
وتكفي للداللة عليها.
جتـارة املدينـة :ـ
تعترب املدينة املنـ ّورة بلـداً زراعيـاً بالدرجـة األوىل قبـل اهلجـرة النبويـة
وبعد اهلجرة ومل مينع ذلك من وجود من يشتغل يف التجارة.
والتجارة قبل اهلجرة النبوية كانـت مرتكـزة يف أيـدي يهـود املدينـة
أكثــر مــن غريهــم  5حتـى أن األســواق كانــت تســمى بأمســائهم ،فكــان
فيهـا مــا يعــرف بـــ (ســوق بــين قينقـاع)  8ألنهــم كــانوا أكثــر املشــتغلني بــه
واملســيطرين عليــه ،وهــي مــن أهــم أســواق املدينــة يف العصــر اجلــاهلي،
وكان الناس يأتونها من كـل مكـان وتـزدحم بهـم باسـتمرار  ،وكـان
النــاس يتبــايعون فيهــا والشــعراء يلتقــون فيهــا أيض ـاً ،وقــد كــان لــبعض
الع ـرب مــن األوس واخلــزرج نشــاط يف التجــارة ،ويبــدو أن ـه كانــت هلــم
أســواق صــغرية خاصــة بهــم ،مثــل ســوق (مــزاحم)  0إال أن أســواق املدينــة
وجتارتها بصفة عامة كانت أق ّل من مكة بكثري.
ومتتاز املدينة عن مكة مبنتجاتها الزراعية من التمور وغريهـا الـيت
جتعــل األعــراب يقــدمون إليهــا لشــراء هــذه التمــور ،كمــا أن أهــل مكــة
أنفســهم كــانوا يــأتون إىل املدينــة لشــراء هــذه التمــور وذلــك ممــا أوجــد
نشاطاً جتارياً ملموساً يف املدينة أواخـر العصـر اجلـاهلي ،وكـان اليهـود

 )7د .محمد العيد الخ راوي ،المدينة في العصر الجاملي ،ص  ،723دمشق 7382-7412م .
 )3عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ج . 214 / 7
 )2السمهودي ،وفاا الوفاا ج . 7228/ 4
 )2السمهودي ،وفاا الوفاا ،ج . 7213 / 4
 )4محمد عبة دروزة ،تاريخ بني إ رائيل ص . 421
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يف املدينة يسيطرون على رؤوس األموال ويقرضـون النـاس بالرِبـا وكانـت
هذه األموال تساعدهم على السيطرة والنفوذ يف املدينة .5
وكما ذكرنا فقد كان لألوس واخلـزرج دور يف جتـارة املدينـة إال
أن دورهم الزراعي كان أقوي من ذلك ،إذ أن أشـهر أسـواق املدينـة وهـو
(ســوق بــين قينقــاع) يســيطر عليــه اليهــود ،ويتحكمــون فيــه ممــا جعــل
الصـبغة الغالبــة علـى العــرب يف املدينــة أنهـم أهــل زراعــة أكثـر مــنهم أهــل
جتارة.
وحينما هاجر الرسول  وأصـحابه إىل املدينـة املنـ ّورة كـان معظـم
املهــاجرين معــه مــن قــريش وفــيهم نزعــة قــريش التجاريــة فكــان الكــثري
منهم ما إن يصل إىل املدينة حتى يسأل عن السوق فيشرتي ويبيع حبثاً عن
الرزق ،فعبد الرمحن بـن عـوف  ملـا قـدم املدينـة آخـى الرسـول  بينـه
وبني (سـعد بـن الربيـع) فقـال سـعد بـن الربيـع :إنـي أكثـر األنصـار مـاالً،
وسوف أقسم مالي بيين وبينـك وانظـر أي زوجـيت هويـت نزلـت لـك عنهـا،
فإذا حلّت تزوجتها فقـال لـه عبـد الـرمحن بـن عـوف :ال حاجـة لـي بـذلك،
ولكــن هــل مــن ســوق فيــه جتــارة؟ قــال :ســوق بــين قينقــاع ،ثــم إن عبــد
الرمحن بن عوف أخذ يرتدد على السوق حتى مجع ماالً كبريًا ثم تزوج .8
وقــد كــان عمــر  ممــن يتــاجر يف األســواق بعــد اهلجــرة حتــى أنــه
حني فاته حديث رسول اهلل  قال حملدثيه( :أهلانـي الصفق باألسواق) .
وحينمــا يــأمر الرســول  أصــحابه بالصــدقة كــانوا ينطلقــون إىل
األسواق يقول أحد الصحابة (كان رسول اهلل  إذا أمر بالصدقة انطلـق
أحدنا إىل السوق فيحامل فيصيب املدوان لبعضهم ملائة ألف) .5
 )7انظر ،البخاري ،الصحي ج / 2
الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 721/ 2
 )2البخاري ،الصحي ج . 73/ 2
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وقد أحـسّ الرسـول  بسـيطرة اليهـود علـى التجـارة يف املدينـة عـن
طريق سيطرتهم على سوق بين قينقاع فأراد الرسول  أن جيعـل للمدينـة
سوقاً آخـر تكـون السـيطرة فيـه للمسـلمني ،فضـرب رسـول اهلل  قبـاء
يف موضــع (بقيــع ابــن الزبــي) فقــال هــذا ســوقكم ،فأغــاظ هــذا العمــل
اليهـــود وأحســـوا خبطـــر هـــذا الســـوق ومنافســـته هلـــم ،فجـــاء كعـــب بـــن
األشـــرف فـــدخل القبـــة وقطـــع أطنابهـــا  ،8فقـــال رســـول اهلل  :ال جـــرم
ألنقلها إىل موضـع هـو أغـيظ مـن هـذا ،فنقلـها إىل موضـع سـوق املدينـة،
ثــم قــال( :هــذا ســوقكم ،فــال يــنقص منــه أو ال يضــيق ،وال يؤخــذ فيــه
خراج) .
وقــد منــع الرســول  أن يؤخــذ علــى أحــد كــراء يف الســوق  0وقــد
كــان اختيــار الرســول  هلــذا الســوق موفق ـاً حيــث كــان مبثابــة املــدخل
للمدينة للقادمني من جهة الشام أو من مكة واليمن أو من مواطن القبائـل
اجملــاورة األخــرى ممــا جعــل ســوق املســلمني يتلقــى الوفــود والتجــار حــال
وصوهلم إىل املدينة وقبل وصوهلم سوق بين قينقـاع  ،1وذلـك ممـا أغضـب
اليهود.
وزادت التجــارة يف ســـوق املســلمني باملدينـــة تــدرجيياً نتيجـــة نشـــاط
املهــاجرين الــذين كــان أغلــبهم مــن قــريش والتجــارة جتــري يف عــروقهم،
فك ـان أبــو بكــر  وعمــر وعثمــان رضــي اهلل عنهمــا ممــن  6يعلمــون يف
 )2البخاري ،الصحي  ،ج . 72/ 2
( وإن لبعيه لمائة دلف ين الحديث دما ينما كانوا يحاملون في زمن الر و فل يكن الرهل منه يمل ميئا يدفعه للصدقة ) .
 )4السمهودي  :وفاا الوفاا ج . 148/ 2
 )7عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ج 214/ 7
البوذري ،فتوح البلدان ص . 28
 )3السمهودي ،وفاا الوفاا ج . 143 / 2
 )1عبد اهلل بن إدريس ،مجتمق المدينة في عهد الر و ص . 213
 )7الخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ،ص 112
و(البب) القمشة والمنسوهات من الةياب وغيرما ـ الببيدي تاج العروم ج . 3/4
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البيع والشراء وكان عثمان  وطلحـة بـن عبيـد اهلل ممـن يبيعـون (البــر)
يف ســوق املدينــة وكــان الرســول  جيلــس إىل البــائعني يف ســوق املدينــة
ويشــرتي مــنهم وقــد ع ـرف الــزبري بــن العــوام  تــاجرًا واشــتهر يف أســواق
املدينة بذلك وقيل له يومـاً مب أدركـت يف التجـارة مـا أدركـت؟ فقـال :مل
أشــرت معيب ـ ًا ومل أَرُ ّد رحب ـ ًا واهلل يبــارك ملــن يشــارك ،وقــد كــان الــزبري
يشــارك يف رحــالت جتاريــة مــن املدينــة إىل الشــام أيــام الرســول  ،فقــد
لقي الزبري رسول اهلل  يف ركـب مـن املسـلمني كـان الـزبري معهـم وهـم
جتــار قــافلون مــن الشــام ،فكســا الــزبري رســول اهلل  وأبــا بكــر ثياب ـ ًا
بيضاء  ،5وقد كان الكثري مـن الصـحابة يرحلـون يف قوافـل جتاريـة إىل
الشام بعد اهلجرة النبوية.
وقد حدث أن قدمت إىل املدينة جتارة من الشام والرسول  قائم
خيطب على املنرب يوم اجلمعة فانصرف الناس عن الرسول  وذهبوا إىل
العري حتى مل يبق مع النيب  إال اثنا عشر رجالً
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ﮎ ﮏ ﭼ الجمعة ٠٠ :وقد كان أحد الصحابة وهو طلحة بن عبيد اهلل
 غائباً يف جتارة إىل الشام فقدم بعد أن رجع رسول اهلل  من غزوة
بدر فكلم الرسول  فضرب له بسهم فقال وأجري يا رسول اهلل يريد
إشراكه يف أجر املقاتلني يف سبيل اهلل ببدر فقال الرسول  :وأجرك
سة نفر  ،وكان كثري من األعراب فيما حول املدينة يقدمون إليها

 )2البكري ،بهجة النقوم وال رار ،مخ وط ورقة 21
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 338
 )2البخاري ،الصحي  ،ج 3 / 2
ابن كةير ،تقسير القرآن ج 231 / 4
الترملي ،نن الترملي ج . 474/ 7
 )7السهيلي ،الروض النف ج . 81 / 2
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لشراء التمور وبيع ما لديهم من إنتاج كالسمن واألقط واألغنام واإلبل
فكان لألعراب فيما حول املدينة دور كبري يف تنشيط التجارة فيها.
وقد كانت أسواق املدينة كغريها من أسواق احلجـاز تعـرض فيهـا
الســـلع املختلفـــة ســـواء منهـــا املنتجـــة حمليـ ـاً واملســـتوردة مـــن بـــالد أخـــرى
كالشام وغريها.
ومتتاز أسـواق املدينـة عـن غريهـا بكثـرة مـا يعـرض فيهـا مـن إنتـاج
زراعي من متر وحبوب أنتجت حملياً يف املدينة ،باإلضافة إىل سلع أخرى
كاجللود والسالح وخمتلف أنواع الطعام ،كما أن سـوق املدينـة كانـت
تعرض فيه اإلبـل والغـنم واخليـل للبيـع وهلـا أمـاكن خمصصـة مـن السـوق
فقد كان عبد اهلل بن عمر  ممن يبيعون اإلبل يف (البقيع) 5والسمسـرة
معروفة يف املدينة أيام الرسول  ،وهـي الـدخول بـني البـائع واملشـرتي،8
وكانوا يف سوق املدينة يسمون السماسرة ،فقد ورد يف حديث عـن أحـد
الصحابة قال( :خرج علينا رسول اهلل  وحنـن نسـمى السماسـرة ،فقـال
يـــا معشـــر التّجـــار إن الشـــيطان واإلثـــم حيضـــران البيـــع فشـــوبوا بـــيعكم
بالصــدقة) فــدلّ علــى ذلــك تســميتهم بالسماســرة وأن الرســول  مســاهم
التجار.
والرسول  رغم انشغاله باجلهاد يف سبيل اهلل إال أنـه أخـذ يراقـب
أسواق املدينة بنفسه ويصدر توجيهاته ملن يرتاد السـوق ،فقـد زار السـوق
مرة (ووجد عند أحد البائعني طعاماً فأعجبه حسنه فأدخل رسـول اهلل 
يده يف جوفه فأخرج شيئاً ليس بالظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم قال :ال
غش بني املسلمني من غشنا فليس منا).0
 )7الدارمي ،نن الدارمي ج . 273 / 2
 )2هواد علي ،المقصّل ج . 472 / 1
 )2الترملي ،نن الترملي ج . 774 / 2
 )4نن الدارمي ج 248/ 2
الترملي ،نن الترملي ج . 313/ 2
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وكان للرسول توجيهات كـثرية سـار عليهـا احملتسـبون فيمـا بعـد،
وكانت أساسـاً للبيـوع يف اإلسـالم كمـا وارد يف كتـب احلسـبة ،والـيت
ســنعرض هلــا يف موضــعها ،وقــد أخــذ اخللفــاء الراشــدون واملســلمون مــن
بعدهم أحكاماً كثرية من زيارات الرسول  لألسواق فكان أبو بكـر
 فيمـــا بعـــد يراقـــب األســـواق بنفســـه وكـــان عمـــر  يراقـــب األســـواق
أيض ـاً ،ويع ـيّن مــن يراقــب معــه يف حضــوره أو يف غيابــه ،وبفضــلهم ق ـ ّل
الغــش يف األســواق وهــؤالء هــم الــذين عرفــوا باحملتســبني يف كتــب الــنظم
اإلسالمية.
التجـارة يف مدن احلجاز األخرى:ـ
لقد كان ملدن احلجاز األخـرى كالطـائف وخيـرب أسـواق جتاريـة،
وكــان ألهلــها دور كــبري يف التجــارة ،إال أننــا نلمــح أن أســواق الطــائف
وخيــرب املشــهورة هــي األســواق املومسي ـة كســوق عك ـاظ قــرب الطــائف
وســوق نطــاة يف خيــرب ،أمــا األســواق الدائمــة فــأكثر مــا ورد فيهــا مــن
النصــوص مــا ذكــر عــن أســواق املدينــة أيــام الرســول  مــا نقلــه كُ ّتــاب
احلديث والسري ،وال خيفى علـى أحـد أن للطـائف دورًا كـبريًا ومهمـاً يف
جتــارة قــريش بــل إن الطــائف تعتــرب املصــدر الرئيســي األول لتجــارة قــريش
الصادرة من احلجاز سـواء يف جمـال تصـنيع اجللـود وبيعهـا ،أم يف جمـال
إنتـاج الزبيــب وخالفــه مــن املنتجــات الزراعيــة األخــرى الــيت حتملــها جتــارة
قـــريش إىل الشـــام والـــيمن ،إضـــافة إىل قـــدوم الكـــثري مـــن القبائـــل إىل
الطـائف للتــزود بالطعــام مــن إنتـاج الطــائف الزراعــي ،كمــا وادي القــرى
(مشـــال املدينـــة) وغـــريه ال خيلـــو مـــن أســـواق شـــبه دائمـــة وإن مل تســـعفنا
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املصادر بشيء عن ذلك إال أن املرجح عندي عدم خلو أي قرية كـبرية مـن
أسواق جتارية شبه دائمة يف تلك األيام.
األسـواق:ـ
تعترب بالد احلجاز من أكثر بالد العرب جتارة وثراء ،وقد متيّزت
عن غريها بكثرة أسواقها وعظمها يف اجلاهلية ،فكان يف كل مدينة
يف احلجاز سوق قائم طوال العام كما كان هناك بعض األسواق
املومسية املهمة ،وهي ما سنتعرض له بشيء من التفصيل فقد كان
هناك بعض األسواق العظيمة يف بالد احلجاز واليت يغشاها عامة العرب
للكسب والشراء وتقصدها البضائع من فارس واليمن والشام ،فكانت
جتتمع فيها خمتلف أنواع السلع ،وكان هلا أيام معينة من السنة،
وأشهرها عند العرب عموماً (سوق عكاظ) حيث يقدم الناس إليه
للتجارة ثم للحج بعده نظراً لقرب زمن احلج من زمن السوق ،ثم ينصرف
الناس عنه إىل (سوق جمنة) ثم إىل (ذي اجملاز) ثم بعد احلج إىل (سوق
نطاة) يف خيرب ،وكل هذه األسواق من أسواق احلجاز اليت عرفت يف
اجلاهلية واإلسالم وكانت هلا شهرتها الواسعة اليت مألت كتب األدب
من خالل ما جيري فيها من مناظرات ومفاخرات إضافة إىل التجارة وقد
كان الرسول  يرتاد هذه األسواق حتى كان من مجلة انتقاد بعض
الكفار له أنه كان يرتدد على األسواق ،وقد ذكر من خالل القرآن
الكريم حني قال اهلل تعاىل ( :وقَ َالُوا مَالِ هَذَا الررسُو ِل يأَكُلُ وَيَمشِي فِي
األسْوَاقِ لَوالَ أُنِزل إِلَيهِ مََلكُ فَيَكُونَ مَعَهُ َنذِيرَاً )  5ثم إن اهلل سبحانه
وتعاىل أجاب عن نبيّه بقوله ( :وما أرسَلنَا قَبَْلكَ مِنَ املُرسَلِنيَ إال إِنر ُهمْ
لَيَأكُلُون الطَعَامَ ويَ َمشُونَ فِي األَسواَق وَجَعَلنَا بَعَضكُم لَبَضٍ فِتنَة
 )7ورة القرقان آية . 1
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أَتصبِرُون وَكَان رَبُكَ بَصِرياً ) 5وهكذا نرى دفاع اهلل عن نبيه من خالل
القرآن الكريم ،ومن هذا الدفاع يتبني لنا أن مشي الرسول  يف
األسواق مل يكن عيباً يعاب عليه وإمنا كان األنبياء قبله كذلك،
وكان مشي الرسول  قبل النبوة للتجارة ثم كان مشيه بعد النبوة
لتبلي دعوته وعرض نفسه على القبائل ،حيث بذل الرسول  جهداً
كبرياً امتد قرابة عشر سنوات يف الرتدد على هذه األسواق واملواسم
خصوصاً ما كان منها قرب مكة حماو ًال بذلك دعوة الناس إىل اهلل،
مما سنفصله يف حينه .وقد وضع البخاري باباً يف كتابه الصحيح مساه
(باب األسواق اليت كانت يف اجلاهلية فتبايع بها الناس يف اإلسالم) ثم
أورد حديثاً عن عبد اهلل بن عباس  قال( :كانت عكاظ وجمنه وذو
اجملاز أسواقاً يف اجلاهلية فلما كان اإلسالم تأهوا من التجارة فيها
فأنزل اهلل( :ليس عليكم جناح ـ يف مواسم احلج) 8وهذا احلديث الوارد
عن ابن عباس يدل على األسواق القائمة حول مكة قبل اإلسالم كما
أنه يصحح حترّج الناس منها بعد اإلسالم ،ونزول آيات من القرآن متنح
الناس حق التجارة أثناء موسم احلج وجتيز هلم وذلك وهو قوله تعاىل :ﭽ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ البقرة ٠٤٨ :وهكذا أجاز للناس التعامل مع هذه
األسواق يف اإلسالم إال أن هذه األسواق مع تطور الزمن واحلوادث
انقطعت يف أوقات خمتلفة خالل القرن الثاني اهلجري ،فقد ُهجِرَ سوق
عكاظ يف سنة  589هجرية بعد ثورة اخلوارج احلروية ،ثم هجرت جمنة
 )2ورة القرقان آية . 21
 )2البخاري ( الصحي ) فت الباري ج . 712/ 3
 )7ورة البقرة آية . 738
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وذو اجملاز بعد ذلك واكتفي الناس بعد سقوط هذه األسواق بأسواق
مكة ومنى وعرفه  5وسنفصل قليالً يف حديثنا عن كل سوق منها على
حدة.

سـوق عكـاظ:ـ
(عكاظ) اسـم ملكـان بينـه وبـني الطـائف ليلـة ،وبينـه وبـني مكـة
ثالث ليال  8جنوب شرقي مكة  ،وعكاظ مكان هلـوازن وثقيـف وهـي
الغالبة فيه  ،0وهلا دور يف تنظيمه.
وكان سوق عكاظ يقام يف هذا املكـان يف كـل عـام وهـو أعظـم
أسواق العـرب قاطبـة  ،1وأكثرهـا وروداً يف أشـعارهم وأخبـارهم ومـألت
شهرته اآلفاق وحفت الكتب بأخباره ،ويقوم هذا السـوق ابتـداء مـن أول
شــهر ذي القعــدة حتــى العشــرين منــه  6وعلــى أرجــح األقــوال ،ورمبــا بــدأ
السوق قبل ذلك حيث يكون بعـض التجـار قـد وصـلوا قبـل موعـد السـوق
بأيام إال أن عظمة السوق وقوته وشدته تبدأ من أول ذي القعدة وتنتهـي يف
العشرين منه.
وكمــا هــي العــادة يف مجيــع أســواق العــرب كانــت هــذه األســواق
جماالً للمفاخرة واملناظرة وإنشاد الشـعر وحتكيمـه  0إال أن مـا يهمنـا مـن
هذه السوق هو اجلانب التجاري فيها ويف رأينا أنه جانب أساسي فيها.
 )2الزرقي ،دخبار مكة ج . 731/ 7
 )2ياقوت الحموي ،معج البلدان ج  742/ 4ـ الببيدي ن تاج العروم ج . 274/ 7
 )4عيد الفغاني ،د واق العرب ص . 283
 )7د .ناصر بن عد الرميد ،وق عكاظ في الجاملية واع وم تاريخه ونشاطاته وموقعه ،ال بعة الول  ،دار النصار بالقامرة
7231مـ ،ص . 28
 )3ابن بيو ،المحبر ،ص . 231
 )1عيد الفغاني ،د واق العرب ص  ،288والببيدي تاج العروم ج  ،274/ 7هواد عل  ،المقصّل ج . 281/ 1
 )8محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 231/ 7
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وقد كان جيتمع يف سوق عكـاظ التجـار مـن خمتلـف بـالد العـرب
مــن احلجــاز والبحــرين والــيمن واليمامــة ،وعمــان والعــراق ،ومــن ســائر
أطــراف اجلزيــرة ،فهــي ســوق عامــة جلميــع التجــار ،وكــان ممــا يشــجع
النــاس علــى القــدوم إىل عكــاظ بتج ـارتهم أنهــا تقــام يف األشــهر احلــرم،
وبالتالي تتميز باألمن حيث تعـارف العـرب بيـنهم علـى عـدم االعتـداء علـى
أحد خالل هذه األشهر ،كما أن هذه السوق متيّز عن غريه بعـدم فـرض
ضــرائب أو مكــوس علــى مــن حيضــرون الســوق والســيما عــدم وجــود مــن
(يعشــر) النــاس يف هــذا الســوق (أي يأخــذ علــيهم ضــريبة تقــارب العشــر)

5

حيث كانت معظم األسواق األخـرى (تعشّـر) كمـا أن قـرب عكـاظ مـن
جع النـاس
مكة وقـرب موعـدها مـن موسـم احلـج كـان مـن شـأنه أن يشـ ّ
على القدوم إليها للتجارة ،ثم التوجه بعدها إىل أسـواق جمنـة وذي اجملـاز
ثــم ينتهــي بهــم املطــاف إىل احلــج ،ومــن ثــم يعــودون إىل بالدهــم ،فلكــل
هذه األسباب وغريها أزدهرت هذه السوق مبختلف البضـائع الـيت حيملـها
الناس من الشام أو اليمن أو احلرية أو البحـرين أو فـارس أو احلبشـة حتـى
غدت سوقاً جتارية راحبة جيد الناس فيهـا يف الغالـب مـا يطلبونـه مـن بيـع
أو شراء وقد كان القرشيون مـن أحـرص النـاس علـى شـهود هـذه السـوق
نظــرًا ألن القرشــيني كــانوا جيلبــون إليهــا يف جتــارتهم خمتلــف الســلع مــن
الشام واليمن ويسوقون أكربها عن طريق هذه السوق.
وقد كانت هـذه السـوق تعـج بـألوف املتسـوقني مـن العـرب وغريهـم
ممـــا يشـ ـجّع التجـــار علـــى جلـــب ســـلعهم  ،8يقـــول الشـــاعر عـــن كثـــرة
املتسوقني:
 )7ابن بيو ،المحبر ص 231
و عيد الفغاني ،د واق العرب ص 237
وهواد عل  ،المقصّل ،ج . 213/ 1
 )2د .ناصر الرميد  :وق عكاظ ص . 48
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وقـام البيع واجتمع األلـوف

إذا بنـي القـباب على عكاظ

5

ويقول الشاعر اآلخر:
يا قـوم قد وافـى عـكاظ املوسم

تسعون ألفاً كلـهم مـالئـم

8

وكـــان أشـــراف العـــرب يرســـلون عِريهـــم إىل عكـــاظ لتبيـــع هلـــم
وتشرتي بضائع أخرى ،وكان على رأس هؤالء (النعمـان بـن املنـذر) ملـك
احلــرية وأحــد والة كســرى علــى العــرب ،فقــد كــان يرســل مــا يعــرف بـــ
(اللطيمة) وهي قافلـة تقـدم مـن فـارس إىل سـوق عكـاظ ،وحتمـل معهـا
الطيب واألقمشـة الفـاخرة وخمتلـف البضـائع مـن فـارس ويتحمـل محايتهـا
رجال من العـرب ينتـدبهم النعمـان بـن املنـذر وعنـدما تبيـع هـذه القافلـة مـا
معها من بضائع ،تشـرتي بضـائع أخـرى بديلـة مـن جلـود الطـائف أو بـرود
الــيمن ممــا ينــدر وجــوده يف بــالد فــارس  0وتعــود بهــا إىل احلــرية ،لــذلك
اعتربت عكاظ من أغنى أسـواق العـرب بالسـلع املتنوعـة الـيت ختتلـف مـن
إنتـــاج للباديـــة كالســـمن واألقــــط ،واألغنـــام ،واإلبـــل وغريهـــا  ،1ومـــن
خمتل ـف أنــواع املصــنوعات مــن ســالح وأوا ٍن وغريهــا ،جتلــب مــن الــيمن
والشام وفارس ،يضاف إىل ذلك كرائم اخليل اليت كان جيلبها العـرب
والفــرس( ،)5وهكــذا جيــد كــل طلبتــه يف هــذا الســوق ،كمــا أن هــذا
السوق ال خيلو من الرقيق الذي جيلبه العرب وغريهم ليباع يف هذا السـوق
ويقبضــوا الــثمن ،وكــان الرقيــق الــذي جيلــب إىل ســوق عكــاظ هــم يف
الغالب ممن أُسروا يف عمليات السلب والنهب بني القبائـل العربيـة ،ويـدل
علــى ذلــك شــراء أم املــؤمنني خدجيــة بنــت خويلــد لزيــد بــن حارثــة مــوىل
 )2الببيدي ،تاج العروم . 274 / 7
 )4ابن بيو  :المحبر ص . 782
 )7ابن بيو  :المحبر ص . 782
 )2و عيد الفغاني ،د واق العرب ص 213
و ناصر الرميد  :وق عكاظ ص 73
 )2هواد عل  ،المقصّل ،ج . 213/ 1
 )4الحلبي ،السيرة الحلبية ج . 428/ 7
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الرسول  من سوق عكاظ  ،5وقيل إنه بيع بسوق حُباشة  ،8وقد شـهد
رســول اهلل  ســوق عكــاظ وغريهــا مــن األســواق الــيت قــرب مكــة قبــل
البعثة النبويـة ،وكـان رسـول اهلل  يف عكـاظ حـني قصـدها (قـس بـن
ساعدة األيادي) وقال موعظته املشهورة اليت مطلعها (أيهـا النـاس امسعـوا
وعو من عاش مات ومـن مـات فـات) إخل ،وبعـد النبـوة امتـدح الرسـول 
قس بـن سـاعدة ومواعظـه وقـال عنـه( :يـرحم اهلل قسـا إنـي ألرجـو اهلل أن
يبعث يوم القيامة أمة واحده) .
وبعد البعثة النبوية بثالث سنوات كان الرسول يشهد سـوق عكـاظ
وغريه داعياً النـاس لإلسـالم ( مكـث رسـول اهلل  ثـالث سـنني مـن أول
نبوته مستخفياً ،ثم أعلن يف الرابعة فدعا الناس إىل اإلسالم عشر سـنني
يوايف املوسم كل عام يتبع احلجاج يف منازهلم بعكاظ وجمنة وذي اجملاز
يدع وهم إىل أن مينعـوه حتـى يبلّـ رسـاالت ربـه وهلـم اجلنـة فـال جيـد أحـد
ينصره وال جييبه حتى أنه سأل عـن القبائـل ومنازهلـا قبيلـة قبيلـة ،ويقـول
يــا أيهــا النــاس قولــوا ال إلــه إال اهلل تفلحــوا ومتلكــوا العــرب وتــذل لكــم
العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكاً يف اجلنة ،وأبو هلب وراءه يقول ال تطيعوه
فإنه صابيء كاذب فـريدون عليـه أقـبح الـرد ويؤذونـه ويقولـون قومـك بـك
أعلم) 0فكان الرسول  من خالل هذه األسواق كما نـرى يـدعو النـاس
إىل الدين اجلديد مستغالً فرصة هذا التجمع الكبري.
سوق جمنــة :ـ
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(جمنة) موضع يقـع يف مـر الظهـران علـى مسـافة أميـال مـن مكـة،
وتقوم فيه سـوق مشـهورة كـل عـام يتوافـد إليهـا العـرب مـن كـل مكـان
وأكثر من يقصدها احلجاج بتجـارتهم ،5وتقـوم هـذه السـوق بعـد الفـراغ
مـــن ســـوق عكـــاظ مباشـــرة يف العشـــر األواخـــر مـــن شـــهر ذي القعـــدة ،8
وتتســم بــنفس الطــابع الــذي تتســم بــه األســواق األخــرى مــن بيــع وشــراء
ومفاخرة ومناظرة وتنتهي هذه السوق مع هـالل ذي احلجـة ،حيـث ينتقـل
الناس منها إىل سوق ذي اجملاز ،ويبدوا أن جمنة موضـع ميـاه ،وهـذا مـا
نفهمه من خالل ما قالـه بـالل رضـي اهلل عنـه ،عنـدما متثـل باليـت الـذي
يقول:
وهــــــل يبــــــدون لـــــي شامــــــة

وهل أرِدَنْ يومـا مياه جمنة
وطفيـل
سوق ذي اجملـاز :ـ

ماء قريب من عرفة هلذيل تقوم فيه سـوق للعـرب يتبـايع النـاس فيهـا
ويشــرتون ،وكــان لقربهــا مــن مكــة دور كــبري يف نشــاط هــذا الســوق
إضافة إىل أن سوقها مومسي يقـوم أول يـوم الرتويـة وهـو اليـوم الثـامن 0أي
قرابة أسبوع أو أكثر قليالً ،وحيضر هذا السوق وفود احلجاج من سائر
العرب ممن شهد عكاظ ًا أو جمنة قبلها ،وممن مل يشهدهما وجيـري يف
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ســوق ذي اجملــاز البيــع والشــراء بــني ســائر العــرب وجتــارهم كمــا أنهــا ال
ختلوا من املناظرات األدبية كما جيـري عـادة يف األسـواق ،5ولقـرب أيـام
احلج من أيام السوق فان السوق تزدهر مبختلـف التجـار مـن العـرب كمـا
تزدهر مبختلف البضائع.
سوق دومة اجلنـدل :ـ
بلـدة تقــع يف الطريــق بـني الشــام واحلجــاز ،وبـني الشــام وهجــر ويف
منتصف الطريق بني املدينة والشام.
كانــت دومــة اجلنــدل ســوقاً مشــهورة يف اجلاهليــة وليســت داخلــة
ضمن احلجاز إال أنها يف العصور اإلسالمية كانـت مـن أعمـال املدينـة ،8
وهي بلد زراعة وخنيل قبل اإلسالم وقد افتتحها الرسول  سنة تسع مـن
اهلجرة وأسر صاحبها أكيدر ثم صاحلة وأطلقه وكتب له كتاباً.
وكانت سـوق اجلنـدل سـوق ًا يقصـدها العـرب ابتـداء مـن أول شـهر
ربيــع األول حتــى نهايتــه وكــان يقصــدها كــثري مــن النــبط وأهــل الشــام
للبيع والشراء فكانت مركز التقاء بـني أهـل احلجـاز وأهـل الشـام وأهـل
فارس  ،0وهلذا فهي سوق مزدهرة مبختلف أنواع البضائع ،وكان يتوىل
احلماية فيها ( أكيدر دومة اجلندل ) أو رؤساء بين (كلب) . 1
سـوق نَطـَاة :ـ
(سوق نطاة) أحد األسواق التجارية املومسية يف بالد احلجاز.
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ونطاة اسم ملوضع يف خيرب  5تقوم فيه السوق ،وكـان لقـرب خيـرب لـبالد
الشام وملا ألهلـها مـن حـذق جتـاري ـــ وهـم يف الغالـب يهـود ـــ دور كـرب يف
ازدهار هذا السوق ويف كثرة السلع املعروضـة فيـه ،إضـافة إىل أن خيـرب
من أكرب وأهم احملطات التجارية اليت تقع على طريق التجـارة بـني الشـام
والــيمن كمــا أنهــا تقــع علــى طريــق جتــارة قــريش إىل الشــام8وبــالعكس
يضاف إليه ما تتميز به خيرب من إنتاج وافـر مـن التمـور ،كـل هـذا جعـل
سوق نطاة من أهم األسواق العربية يف بالد احلجاز ،وقد متيز أهل خيرب
بالثراء نتيجة العمل يف الزراعة والتجارة ،وقد ظهر هذا الثـراء حـني فـتح
الرسـول  خيــرب ووجـد فيهــا الكــثري مـن املــوال والكنـوز ،وتقــوم ســوق
نطاة من يوم عاشوراء إىل آخر احملـرم أي بعـد موسـم احلـج ورمبـا كـان
هلــذا املوعــد دور يف مــرور عــدد مــن احلجــاج أو القوافــل خبيــرب خــالل تلــك
األيام.
سوق بــدر :ـ
هــي املوضــع املعــروف الــذي وقعــت فيــه معركــة بــدر بــني املســلمني
بقيادة رسول اهلل  ،وبني املشـركني  ،0وتـدل النصـوص علـى أن بـدرًا
كان يقام بها سوق كل عام والبد أن هذا السـوق كـان للتجـارة وغريهـا
كعــادة العــرب يف أســواقهم املختلفــة يقــول الطــربي( :قــال أبــو جهــل بــن
هشام :واهلل ال نرجع حتى نرد بدرًا وكان بـدر مومسـ ًا مـن مواسـم العـرب
جتتمع له بها سوق كل عام) .1
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سـوق حُباشَـة :ـ
(حباشة) مكـان يف تهامـة يبعـد عـن مكـة سـت ليـالي إىل اجلنـوب
على طريق اليمن وكانت تقوم فيه سوق للعرب مـن خمتلـف القبائـل وهـي
تتوســط الطريــق بــني الــيمن واحلجــاز ،لــذلك تأتيهــا التجــارة مــن كــال
اجلهــتني فيلتقــي بهــا التج ـار ،وقــد قصــدها الرســول  للتجــارة يف مــال
خدجية رضي اهلل عنها  5ويعترب سوق حُباشة من األسـواق الـيت تفيـد منهـا
احلجاز إفادة خاصة ،لقربها من مكة وإن كانت داخلة ضمن تهامة.
*

*

*

هـــذه باختصـــار األســـواق املومسيـــة املشـــهورة والـــيت تقـــوم يف بـــالد
احلجــاز مباشــرة أو علــى أطرافهــا يف أيــام معينــة مــن الســنة ويقــدم إليهــا
العــرب مــن احلجــاز وغريهــا وقــد يقــدم إليهــا غــري العــرب ،كــالفرس أو
الــروم أو النــبط أو القــبط وهــي بــال شــك أســواق كــربى للتجــار لرتويــج
بضـــائعهم ،وللصـــناع لبيـــع مصـــنوعاتهم ،وللمـــزارعني بيـــع منتجـــاتهم،
ولألعراب لبيع ما يتوفر لديهم من البهائم ،وما تنتجـه أغنـامهم مـن أقـط
ومسن وخالفه ،كما أن هذه األسواق مل تكن تقتصر علـى التجـارة بـل
كانت تشمل الدب وتـرويج الشـعر والتفـاخر ،وكـان يقـوم فيهـا حكـام
يفصلون بني الشعراء كما يف سوق عكاظ وغريه.
وهكــذا فــإن هــذه األســواق تفــتح بابـ ًا كــبريًا مــن الــرزق ألصــحاب
احلــرف عموم ـاً وللتجــار خصوص ـاً ،وال خيفــى علينــا قيــام أســواق أخــرى
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للعـــرب يف خمتلـــف األمـــاكن إال أننـــا هنـــا مل نتعــ ّرض إال لألســـواق الـــيت
كانت تقوم يف احلجاز.
وقد كانت هذه األسواق يف احلجاز ذات عالقة قوية مبوسـم احلـج
زماني ـ ًا ومكاني ـاً ،فقــد كانــت تقــوم ســوق عكــاظ مــن أول ذي القعــدة
حتى العشرين منه ،ثم تقوم بعدها سوق جمنة يف العشـر األواخـر مـن ذي
القعــدة حتــى هــالل ذي احلجــة حيــث ينتقــل النــاس بعــدها إىل ســوق ذي
اجملـاز الـيت تبـدأ مـن أول يـوم مــن ذي احلجـة وتنتهـي يف اليـوم الثـامن منــه
فكان هلذه األسواق عالقة كربى يف احلج حيـث يبتـديء النـاس بـالوفود
إىل عكاظ يف ذي القعـدة وينتقلـون بالتـدرج حنـو املشـاعر حتـى يـدركهم
احلـج وهــم يف مكـة ويــؤدون احلـج ثــم يتفرقـون بعــد أن مجعـوا بــني احلــج
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهود هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق.
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السـلع املتداولة :ـ
إن األسواق يف بالد احلجاز تتـوفر فيهـا العديـد مـن السـلع مبختلـف
أنواعهــا ،فأهــل مكــة بطــبعهم أهــل جتــارة جيلبــون الكــثري مــن الســلع
ويصــدرون ســلع ًا أخــرى مــن إنتــاج احلجــاز ،كمــا أن الطــائف واملدينــة
وخيــرب وغريهــا بــالد زراعيــة يقصــدها األعــراب مــن كــل مكــان لكــي
حيصــلوا علــى الطعــام واإلنتــاج الزراعــي مــن متــور وزبيــب وحبــوب وغريهــا
فكــل هـــذه تعتـــرب مــن الســـلع الرئيســـة الــيت تتـــوفر يف أســـواق احلجـــاز،
واألعــراب يف احلجــاز تتــوفر لــديهم بعــض الســلع مــن إنتــاجهم كــبعض
املنســوجات الصــوفية أو اإلنتــاج احليــواني مــن إبــل وغــنم وخيــول ،كمــا
تتـــوافر لـــديهم مشـــتقات األلبـــان مـــن أقـــط ومســـن فيقومـــون جبلبهـــا إىل
األسواق يف املدن ،ويف األسواق املومسيـة كسـوق عكـاظ وغـريه ،كـم
أن هنـــاك بعـــض اإلنتـــاج الصـــناعي كاألســـلحة أو املنجـــورات تعـــرض يف
األسواق ،وكل هـذه األشـياء إضـافة مـا جيلـب عـن طريـق القوافـل متثـل
السلع املعروضة يف أسواق احلجاز.
وسوف نتعرض للسلع املصدررة واملسـتوردة ملعرفـة أنواعهـا ،وجـدير
بالــــذكر أن عمليــــة التجــــارة مــــن وإىل احلجــــاز تعتمــــد علــــى اإلســــترياد
والتصــدير وهــذه العمليــة أســاس جتــارة مكــة باإلضــافة إىل نقــل البضــائع
مـن الـيمن إىل الشـام وبــالعكس عـن طريـق مكـة ،والبــد مـن معرفـة مــا
يصدّر من احلجاز إىل هذه البالد ،وما جيلب إىل احلجاز من هذا البالد.
السلـع املستـوردة :ـ
تعتـــرب املنســـوجات املختلفـــة علـــى رأس الســـلع املســـتوردة إىل مكـــة
سواء هذه املنسوجات اليمانية أم الشامية أم املنسوجات اجمللوبة من هجـر
060

 5يف البحـــرين فقـــد ورد أن جتـــارًا جلبـــوا (بـــزاً)  ،8مـــن هجـــر إىل مكـــة
فاشرتي منهم رسول اهلل ( سراويل) .
وقــد وضــع البخــاري يف صــحيحه باب ـ ًا مســاه (بــاب التجــارة يف البـــز
وغريه )  0وهذا يدل على انتشار التجارة بها .
وقــد كــان هنــاك يف املدينــة زمــن الرســول بــزازون يف ســوقها وقــد
جلس إليهم الرسول  واشرتي منهم سراويل  1وقد قدم الـزبري بـن العـوام
يف جتــارة الشــام وكســا الرســول  وأبــا بكــر ثياب ـاً بيض ـاً ممــا معــه . 6
وكـان ممـا جيلـب إىل احلجـاز الـربد اليمانيـة والثيـاب العدنيـة والنجرانيــة
وقد ورد يف حديث أنس بن مالك قال  ( :كنت أمشي مع الـنيب  وعليـه
بــرد جنرانـــي غلــيظ )  0احلــديث ،وقــد ورد يف حــديث آخــر عــن أنــس بــن
مالك قال ( كان أحب الثياب إىل النيب  أن يلبسـها احلُبْـرَة )  2واحلـربة
من الربد اليمانية ،وقد تويف رسول اهلل  وعليـه كسـاء مصـنوع بـاليمن
 ،9وكانت هنـاك أنـواع مـن الثيـاب تـأتي مـن الشـام إىل احلجـاز منهـا مـا
ي )  54وهي تصنع يف مصر وتأتي عن طريق الشام.
يعرف بـ ( ال َقسّ ِ
وكــان احلريــر يبــاع يف أســواق املدينــة أيــام الرســول  ،وقــد نهــى
الرســول  املســلمني مــن الرجــال عــن لــبس احلريــر وهــو بطبيعــة احلــال
مُصـدّر إىل احلجــاز غـري مصـنّع فيهـا  ،55واألمثلــة عـن املالبــس املســتوردة
وأنواعها كثرية يف كتب احلديث ويصعب حصرها.
 )7مجر مي قصة بود البحرين ( الببيدي ن تاج العروم ج  372 / 2ومي في مرق اع ساا الياً
( )2البب) مي الةياب والبباز بائق الةياب (الببيدي ،تاج العروم ج . ) 1/ 4
 )2الخباعي  :تخريج الدالالت السمعية ص  732ز
والدارمي  :نن الدارمي ج . 231/ 2
 )7البخاري ( ،الصحي ) فت الباري ج . 742 / 3
 )2الكتاني  :التراتيو اعدارية ج . 22 / 2
 )2البكري  :بهجة النقوم وال رار مخ وط ورقة . 27
 )4البخاري ( الصحي ) فت الباري ج . 742 / 3
 )7المصدر السابق ج . 27 / 22
 )3ابن جر ،فت الباري ج . 22 / 22
 )1المصدر السابق ج . 71 ،43 / 22
 )8المصدر السابق ج . 73 / 22
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وكــان ممــا يســتورد إىل بــالد احلجــاز الســالح مبختلــف أنواعــه مــن
سيوف ودروع وتروس ورماح وغريها رغم أن بعضها كان يصنع حمليـاً إال
أن كــ ثريًا منهــا كــان يســتورد مــن أمــاكن خمتلفــة حتــى أنهــم كــانوا
يعرفـــون الســيوف املصـــنوعة يف اهلنـــد ويســـمونها (املهنرـــد)  5وقـــد كانـــت
(جُرَشْ)  8يف ناحية اليمن من أكثر البالد صنعاً للسالح .
وكان أهل احلجـاز يعرفـون هـذا السـالح املصـنوع يف جـرش وجيلبونـه يف
جتارتهم  ،وتعد جتارة السالح عندهم من أربح األعمال الـيت تـدر املـوال
على التجار فهم يشرتون السالح مـن صـناعة ومـن أسـواقه ويبيعونـه بسـعر
أعلى ملن حيتاجه .0
كمـــا أن املصـــنوعات املعدنيـــة األخـــرى ،مـــن احلديـــد  ،1ســـواء
األوانـــي أو اآلالت واألدوات الزراعيـــة والصـــناعية كانـــت ممـــا جيلـــب إىل
بــالد احلجــاز يف جتــارة قــريش وغريهــا إضــافة إىل مــا كــان يصــنع منهــا
حملي ـ ًا يف احلجــاز ويس ـوّق يف أمــاكن صــناعته أو يف أمــاكن أخــرى مــن
نفس املنطقة.
كما أن (الطيـب) مبختلـف أنواعـه كـان ممـا يسـتورد إىل احلجـاز
زمــن الــنيب  ســواء منــه مــا كــان علــى شــكل دهــن أو مــا كــان علــى
شـــكل خبـــور  ،6إضـــافة إىل أصـــناف العطـــارة األخـــرى مـــن زعفـــران أو
أعشاب يستفاد منها يف جمال الطب وغريه.

 )3الببيدي ،تاج العروم ج . 741 / 2
 )71هُ َرشْ ،مدينة من مخاليف اليمن من نا ية مكة وال تبا دطولها قائمة عل وادي بيشة هنوب غرب المملكة (ياقوت الحموي
معج البلدان ج  ،277 / 2ود .دكرم العُمري ،المجتمق المدني ،الجهاد ص . 721
 )7هواد علي ،المقصّل ج . 218/ 1
 )2هواد علي ،المرهق السابق نقس المكان .
 )2المرهق السابق .
 )4هواد علي ،المقصّل ج 211 / 1
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والزيت كان على رأس السلع اليت كان يشرتيها جتار احلجاز مـن
الشام لصفائه ونقاوته  ،5ويعترب الطعام من حنطـة وشـعري ممـا جيلـب إىل
بالد احلجاز من الشام ،وقد اشتهر عن قافلة ( دحية بـن خليفـة الكلـيب
) اليت قدمت والرسول  خيطب يوم اجلمعة أنها كانت حتمل طعام ًا . 8
كما أن التجار كانوا جيلبون بعض الرقيق إىل احلجـاز ويبيعـونهم
هناك ،يدل على ذلك شـراء خدجيـة رضـي اهلل عنهـا لزيـد بـن حارثـة مـن
سوق عكاظ أو مـن سـوق حباشـة وكمـا ورد يف قصـة سـلمان الفارسـي
اليت تعترب دليالً على هذه التجارة . 0
كما أن اخلمور املستوردة من بصرى وغـزة يف الشـام كـان العـرب
يطلبونها يف اجلاهلية ويفتخرون بها .1
ولعـــل هنـــاك أصـــنافاً أخـــرى مـــن البضـــائع مل تصـــل إلينـــا كانـــت
تستورد أيضا إىل بالد احلجاز.
السلـع املصدرة :ـ
إن جتـــارة احلجـــاز عمومـ ـاً وجتـــارة قـــريش خصوصـ ـاً تعتمـــد علـــى
االسترياد والتصدير ،من وإىل احلجاز ،والتصدير بطبيعة احلـال حيتـاج
إىل إنتاج للسلع املصدّرة (وهي عصب التجارة) وكان معظم ما يصدر من
احلجاز حتمله قوافل قريش التجاريـة إىل الـيمن واحلبشـة أو إىل الشـام أو
إىل العراق إضافة إىل ما تنقله من جتارة الشام إىل اليمن أو بالعكس.
ومـــن املعـــروف أن مكـــة بلـــد جتـــارة أو ن أهلـــها يتولـــون عمليـــات
صــادرات احلجـــاز التجاريـــة يف الغالـــب ،إال أن هـــذه الســـلع املصـ ـدّرة يف
 )7هواد علي ،المقصّل ج . 232 / 1
 )3ابن كةير ،تقسير القرآن ،ج . 231 / 4
 )1الحلبي ،السيرة الحلبية ج . 428 / 7
 )8ابن مشام ،السيرة النبوية ج . 278 / 7
 )3عيد الفغاني ،د واق العرب ص . 733
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كثري من األحيان تنتج يف أمـاكن أخـرى غـري مكـة ،وكـان علـى رأس
الســلع املصــدّرة مــن احلجــاز (األدم) ،وهــي اجللــود الــيت متــت دباغتهــا
جبــودة  ،5وقــد اشــتهرت الطــائف بدباغــة اجللــود يف تلــك األيــام وكثــرت
املــداب واشــتغال معظــم القــوم بهــا  ،8وقــد كــان األدم يصــل إىل احلبشــة
طريق جتارة قريش املتجهة إىل اليمن يقول عمرو بن العاص أنه أهـدى إىل
النجاشي أدما كثرياً ( :وأنه كان من أعجـب مـا يأتيـه مـن مكـة) وذلـك
عند سفره للحبشة يف حماولة قريش اسرتجاع املهاجرين املسـلمني األوائـل
كما أن اجللـود كانـت جتلـب مـن الـيمن وتصـدر إىل الشـام وخصوصـ ًا
(جلود البقر) .0
إضـــافة لــذلك فـــإن بعـــض احليوانـــات كانـــت تصـــدر مـــن احلجـــاز
كاإلبــل والغــنم أو اخليــول العربيــة األصــيلة فقــد ورد أن أبــا ســفيان دخــل
وافداً مرة على كسرى وأهـدى لـه أدمـا وخـيالً فقبـل اخليـل وردّ األدم ،1
وهذا يدل على تصدير اخليل من بالد احلجاز إىل فارس ورمبا يكون أبو
سـفيان اشــرتاها مـن جنــد يف الطريــق حيـث تشــتهر جنـد بــاخليول العربيــة
األصــيلة يف تلــك األيــام ولكــن بــالد احلجــاز مل تكــن خاليــة مــن اخليــول
األصيلة اليت تصلح للتصدير ...
كما أن بعض املنتجات الزراعية كالتمور مثالً كانـت تصـدر مـن
املدينــة ومــن خيــرب ومــن وادي القــرى ومــن غريهــا إىل خمتلــف القــرى يف
احلجــاز وإىل األعــراب يف جنــد ورمبــا وصــلت إىل الشــام أيضــا خصوص ـ ًا
متور خيرب لقربها من الشام كمـا أن الطـائف اشـتهرت بتصـدير الزبيـب،

 )7الببيدي ،تاج العروم ج . 787 / 8
 )2د .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ،ص . 74
 )2ال بري ،تاريخ الم والملوك ج . 712 / 2
 )4هواد علي ،المقصّل ،ج . 232 /
 )7عيد الفغاني ،د واق العرب ص . 728
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وتصدير اخلمور قبل اإلسالم  ،5مع أنهم كانوا يستوردون أنواع اخلمـور
من الشام والعراق.
تـوجيهـات اإلسـالم يف التجارة :ـ
لقد ظهر اإلسالم وعند العـرب جتـارة ال بـأس بهـا كمـا أن عنـدهم
نظماً جتارية وأنواعها من البيوع حمصها اإلسالم فأقرت الشـريعة بعضـها
وحرمت بعضها ،وبالتالي تغريت التجارة وطرقها ونظمها عند العرب بعد
اإلســالم نتيجــة هلــذه التوجيهــات ،فاإلســالم يف األســاس عــين بالزراعــة
وبالتجــارة وبالصــناعة ،وبكــل مــا لــه دور ف ّعــال يف دخــل الفــرد وبكــل
مصادر الرزق احلالل وجعل االشتغال بذلك من العبادة وقد عين اإلسالم
بالتجــارة خاصــة ،ورغــم انشــغال الرســول  وأصــحابه باجلهــاد إال أنهــم
قرنوا ذلك بالعمـل وابتغـاء الـرزق رغـم إميـانهم بالقضـاء والقـدر ،والعمـل
عندهم ال ينايف التوكل على اهلل بل كانوا يعملون ويتوكلون علـى اهلل

8

.
وقد كانت أوىل توجيهات اإلسالم يف التجارة هي (حتريم الربا)
حيث كان الربا معروفاً ومنتشراً عند قريش يف مكة وعند اليهود يف
املدينة وثقيف يف الطائف فلما نزل القرآن بتحرميه يف قوله تعاىل :ﭽ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼالبقرة٤٧٦:

 )7د .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 43
 )2د .يو ف القرتاوي ،اعيمان والحياة ،ال بعة الخامسة ،مكتبة ومبة القامرة 7231مـ ،ص . 237
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 ،5ثم توالت اآليات حمذرة من الرِبا ،يقول اهلل تعاىل  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ البقرة.8 ٤٧٣ :
ثم حيث القرآن الكريم املؤمنني على ترك الربا وأن يدعوا ما هلم
من الرِبا عند الناس فيقول تعاىل ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﭼ البقرة ، ٤٧٨ :وكان العباس عم النيب 

صاحب ربا يف اجلاهلية فوضعه الرسول  وقال (أال إن كل ربا يف
اجلاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم ال تظلِمون وال تُظلمون وأول ربا
موضوع ربا العباس ) . 0
كمــا أن الرســول  ح ـثر املتبــايعني علــى التســامح فقــال ( رحــم
اهلل عبداً مسح ًا إذا باع مسحـ ًا إذا اشـرتى ،مسحـ ًا إذا قضـى ،مسحـ ًا إذا
اقتضى) . 1
وكان القرآن حيث التجار على التجاوز عن املعسرين فيقول اهلل تعاىل :
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﭼ البقرة 6 ٤٨١ :وقد أبطل هذا التشريع ما كان جارياً عند العرب
من أن الرجل إذا مل يستطع وفاء دينه أخذ عبداً يف مقابل ذلك أو أخذ
أحد من أوالده .0
وقد حثّ اإلسالم على كتابة الدين يف الصكوك خمافة الوقوع
يف الظلم أو اخلطأ يف التجارة عن عمد أو عن غري عمد حلفظ حقوق
اآلخرين وقد جاء ذلك يف أطول آية وردت يف القرآن الكريم وهي آية
 )7ورة البقرة آية . 217
 )2ورة البقرة آية . 213
 )2البقرة آية . 713 ،218
 )4الشوكاني ،فت القدير ج . 233 / 7
 )7الترملي ،نن الترملي ،ج . 313 / 2
والبخاري ،الصحي  ،ج . 3 / 2
 )3البقرة آية . 281
 )1دنظر  :قصة بو مق المشرك اللي اقترض منه في كتاب،

ماد بن إ حاق ،تركه النبي ،تحقيق د .دكرم العُمري ص . 14
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(الدين) حيث يقول اهلل تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﰂ ﭼ البقرة:
٤٨٤

5

اآلية ،فاإلسالم أيدّ الكتابة وأمر بها وذلك إقامة للعدل يف

التجارة ،وكان الرسول يكتب أحياناً ما يبيعه ويشرتيه فقد ورد نص
صك بيع للنيب  والصك هو ( هذا ما اشرتي العدّاء بن خالد بن هوذة
من حممد رسول  اشرتي منه عبداً أو أمة (شك الراوي) ال داء وال غائلة
وال خبيثة بيع املسلم للمسلم ) .8
وقــد حـثّ الرســول  علــى الصــدق يف البيــوع وأن الربكــة يف ذلــك
فقال ( البيعـان باخليـار مـا مل يتفرقـا فـإن صـدقا وبينـا بـورك هلمـا بيعهمـا
وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما) .
وقد نهى الرسول  عـن احللـف إلنفـاق سـلعة فقـال :ثالثـة ال ينظـر
اهلل إليهم يوم القيامة وال يـزكيهم وهلـم عـذاب ألـيم وذكـر مـنهم واملنفـق
ث اإلسـالم علـى عـدم الغـش وإظهـار
سلعته بـاحللف الكـاذب) ،0وقـد حـ ّ
العيــب املوجــود يف الســلعة فقــال الرســول  يف حــديث ســبق ( مــن غشــنا
ليس منا ) . 1
ونهى الرسول  يف بيع البهائم عن التصـرية وهـو أن حيجـب البـائع
ل البهيمة اليت يريد بيعها لعدة أيام ثم يعرضها يف السوق فيظن املشرتي
أن بها لبنـاً كـثرياً فقـال عليـه السـالم ( مـن اشـرتي شـاة مصـراة أو لقحـة
مصراة فهو باخليار ثالثة أيام فإن ردّها رد معها صاعاً من طعام ال مسراء
 )8ورة البقرة آية . 282
 )7الترملي ،نن الترملي ج 721 / 2
محمد ميد اهلل ،الولائق السيا ية للعهد النبوي ص . 271
 )2البخاري ،الصحي ج . 78 / 2
 )2الترملي ،نن الترملي ج . 773 / 2
 )4نن الدارمي ،ج  ،248 / 2و نن الترملي ج . 313 / 2
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)  ،5وقــد أمــر الرســول  بــأداء األمانــة إىل أهلــها وذلــك مــا يــدعم التجــارة
ويوحد الثقة بني النـاس حتـى أنـه أمـر املسـلم بـأداء األمانـة ولـو كانـت خلـائن

فقال الرسول ( :أ ِد األمانة إىل من أئتمنك وال ختن من خانك ) . 8
وقــد منــع اإلســالم االجتــار باألشــياء احملرّمــة كــاخلنزير أو اخلمــر
بعد حترميها فعن أبي سعيد اخلـدري قـال :كـان عنـدنا

ـر ليتـيم فلمـا

نزلــت ســورة املائــدة ســألت رســول اهلل  عنــه وقلــت أنــه ليتــيم فقــال( :
أهريقوه) وقد نهى الرسول  عن االحتكار فقال ( ال حيتكـر إلّـا خـاطي)

.0
كما نهى اإلسالم عن بيـوع كـثرية كانـت معروفـة عنـد النـاس يف
اجلاهلية مثل بيع الغرر وهـو بيـع العبـد اآلبـق أو الطـري يف السـماء أو حنـوه
وكذلك بيع احلصاة وهو أن يلقي حصاة على البيع فيجيب البيع .1
وقــد نهــى اإلســالم عــن بيــع الثمــار حتــى يبــدو صــالحها كــل ه ـذا
خمافة أن يقع ظلـم علـى املشـرتي ،ومـن األشـياء الـيت نهـى عنهـا اإلسـالم
(أن يبيع حاضر لباد ،وهو أن يبيع صاحب احلضر لصاحب الباديـة وأراد
الشرع بذلك أن يصل صاحب البادية بنفسـه إىل السـوق ويبيـع بسـعر يومـه
دون أن يظلم أو يُظلم ،كما نهى عن النجش وهو أن يزيد يف السـلعة مـن
ال يريد شرائها كما نهى أن يبيع الرجل علـى بيـع أخيـه وهـو أن يقـول ملـن
اشرتي سلعة يف زمن اخليار افسخ البيع ألبيعـك بأقـل منهـا أو يقـول للبـائع
افسخ الشرتي بأزيد .6
 )7نن الدارمي ،ج . 277 / 2
 )3الترملي ،نن الترملي ج . 734 / 2
 )1نن الترملي ،ج . 737 / 2
 )8نن الترملي ،ج . 731 / 2
 )7نن الدرامي ج . 274 / 2
و نن الترملي ج . 722 / 2
 )2ابن جر ،فت الباري ،ج . 272 / 3
 )2البخاري ،الصحي ج . 28 /2
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وقــد نهــى رســول اهلل  عــن تلقــي الركبــان والشــراء مــنهم حتــى
يصلو السوق ،فقد ورد عن نافع عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنـه أنـه
قــال  ( :كنــا نلتقــي الركبــان فنشــرتي مــنهم الطعــام فنهانــا الــنيب  أن
نبيعه حتى يبل به السوق) . 5
وقد وضع البخاري باباً يف كتابـه الصـحيح مسـاه ( بـاب النهـى عـن
تلقي الركبان وأن بيعـه مـردود ألن صـاحبه عـاص آثـم إذا كـان بـه عاملـ ًا
وهــو خــداع يف البيــع واخلــداع ال جيــوز ،وقــد اســتنتج الفقهــاء أن تلقــي
الركبان يوقع الظلم بصاحب السلعة القادم فقـد يكـون ال يعلـم بسـعرها
احلقيقي ،وجعلوا له اخليار فيما لو وجد أنه باع بأقـل مـن سـعر السـوق،
كمــــا أن الســــوق نفســــه يتضــــرر بتلقــــي النــــاس الركبــــان خارجــــه ،8
فالتنافس الشريف يف البيع والشراء يف السوق دون غ أحد وظلمـه ودون
احتكار من أحد هو ما يطلبه اإلسالم من التجار عموماً.
وقــد كــان الرســول  يراقــب األســواق بنفســه وقــد طلــب بعــض
الصحابة من الرسول  أن يسعر للناس ولكن الرسول  امتنع من ذلك
خمافة أن يقع الظلم على أحد مـن النـاس ،فقـد ورد يف حـديث عـن أنـس
بن مالك رضي اهلل عنه قال ( :غلى السـعر علـى عهـد رسـول اهلل  فقـال
الناس يا رسول اهلل  :غال السعر فسعّر لنا ،فقال الرسول  :إن اهلل هو
اخلالق القابض الباسط الـرازق املسـعر وإنـي أرجـو القـي ربـي ولـيس أحـد
منكم يطلبين مظلمة ظلمتها إياه بدم وال مال ) .
 )4ابن جر ،فت الباري ج . 223 / 3

 )7نن الدارمي  :ج . 243 / 2
 )2البخاري  :الصحي ( ،فت الباري) ج 272 / 3
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وقــد نهــى الرســول  عــن بيــع الثمــار حتــى يبــدو صــالحها  5وكــان
هـذا جيــري يف املدينـة يف العصــر اجلـاهلي حيــث كـانوا يبيعــون التمــر يف
خنله قبل بدو صالحه ،فتقع فيه آفة أو جتتاحـه جائحـة فيقـع النـزاع بـني
البائع والشاري فنهى الرسول عـن ذلـك ،كمـا أن اإلسـالم وضـع تشـريع ًا
ملا يعرف بالغ وهو أن يكون املشرتي أو البائع جـاهالً حبيـث يبيـع بأقـل
مــن الســعر الصــحيح بكــثري أو يشــرتي بــأكثر مــن الســعر بزيــادة بينــة،
كما أن تشريع الشفعة يف اإلسالم منع إيقاع الظلم على الشركاء .
وإن لتشــريع اإلســالم يف الزكــاة دورًا كــبرياً يف منــو التجــارة ويف
حرص أصحابها على حتريك رؤوس األموال حيـث أنهـا حباجـة إىل زكـاة
سـنوية تــدفع للمســاكني ،فأصــبحت الزكــاة مــن عوامــل حتريــك رؤوس
األموال واستغالهلا يف التجارة ،فقد كان الصحابة إذا كان لديهم مـال
ليتـــيم حرصـــوا علـــى تشـــغيله حتـــى ال تفنيـــه  8الزكـــاة فتحـــركن رؤوس
األموال بطريقة أو بأخرى ،ومل مينع اإلسالم املسلمني من البيـع والشـراء
مــن الكفــار ،فقــد اشــرتي رســول اهلل  شــاة مــن مشــرك  ،كمــا أن
الرسول  كان يقرتض من اليهود ويتبايع معهم فقـد ورد يف حـديث عـن
عائشة رضي اهلل عنها  ( :أن النيب  اشـرتي طعامـاً مـن يهـودي إىل رجـل
ورهنه درع ًا من حديد ) . 0
إضــافة لــذلك فــإن حركــة اجلهــاد هلــا دور كــبري يف تنشــيط التجــارة،
فكــان النــاس حباجــة إىل الســالح فنشــط ســوقه كمــا أن الغنــائم الــيت
كان جيلبها املسلمون تباع وتشرتي يف األسـواق بعـد تقسـيمها فكـان هلـا
دور كبري يف منو احلركة التجارية وازدهارها .
 )2ابن وم  :الموا ص . 748
 )4ابن جر  :فت الباري ج . 281 / 3
 )7البخاري  :الصحي ج . 771 / 3
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وهكــذا نــرى أن اإلســالم كــان لــه توجيهــات خاصــة يف جمــال التجــارة
أصلحت من تنظيمها وشجّعتها وأبعدت الظلم عن البائع واملشرتي.
فهــذه التوجيهــات ممــا ال شــك فيــه صــادرة عــن الرســول  بــوحي مــن اهلل
الذي يعلم ما يصلح العباد فيأمر به ويعلم مـا يفسـدهم فينهـى عنـه ،وقـد
كان لتحريم الربـا دور كـبري يف منـع الظلـم عـن كـثري مـن النـاس كمـا
أمــر اإلســالم بالتســامح يف البيــع والشــراء كــان لــه دور كــبري يف صــفاء
ث
قلوب الناس وحتابهم وهكذا وضع اإلسالم األسس العامة للتجـارة وحـ ّ
عليهــا ممــا دفــع املســلمني إىل أن جيوبــوا أقطــار األرض جتــارًا ودعــاة إىل
اإلســالم يف ســياق واحـــد ،بــل جيعلـــون التجــارة وســـيلة لنشــر اإلســـالم .
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النقـــــود املتداولـة:
من املعروف أن عرب احلجاز يف العصر اجلاهلي مل تكن هلم دولـة
قائمـة ،ومل يكونـوا يعرفـون ضـرب الـدراهم أو الـدنانري أو أي شـيء مــن
النقــود املتداولــة ،ألن هــذا بطبيعــة احلــال يقضــي وجــود دولــة قويــة تقــوم
بهذه العملية .
وحني ظهر اإلسـالم اسـتمر احلـال يف أولـه علـى مـا عليـه يف العصـر
اجلـاهلي مــن نقــود معروفــة وذلــك ســائر زمــن الــنيب  وســائر خالفــة أبــي
بكــر رضــي اهلل عنـه وصــدرًا مــن خالفــة عمــر رضــي اهلل عنــه حيــث بــدأ
بضـــرب أول دراهـــم إســـالمية  ،5وقـــد ذكـــر الـــبعض أن أول مـــن ضـــرب
السكة يف اإلسالم هو عبـد امللـك بـن مـروان  8وال يهمنـا هـذا وإمنـا نريـد
الوصــول إىل عصــر الرســول  مل يكــن فيــه ســوى نقــود مضــروبة خــارج
بالد احلجاز وسنتعرض هلا ولتفصيالتها وأوزانها ومصادرها من خالل مـا
يتوفر لدينا من مادة البحث حماولني االقتصـار علـى أهـم األنـواع املعروفـة
والــيت أقررهــا الــنيب  ومس ّيــت بعــد ذلــك بالشــرعية ومــن خــالل النصــوص
الــواردة عــن التعامــل بــالنقود يف عصــر الرســول يتــبني لنــا وجــود نــوعني
أساسيني من النقود كانت معروفة لدى احلجازيني هما:ـ
(الــدنانري) وهــي تضــرب يف الدولــة البيزنطيــة ،وتصــل إىل احلجــاز
عن طريق التعامل التجاري مع بالد الشام واحلبشة .
(الــدراهم) وهــي تضــرب يف الدولــة الساســانية يف فــارس وتــرد إىل
احلجاز عن طريق التجارة مع العراق سواء عن طريق التّجـار احلجـازيني
 )7د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية نشأتها وت ورما ص  422ال بعة الخامسة دار العل للمويين بيروت 7381م .
د .محمد تياا الدين الريّس ،الخراج والنظ المالية للدولة اع ومية ص  ،273 ،277ال بعة الةانية مكتبة النجلو
المصرية 7337م .
 )2دبو يعل  ،ال كام السل انية ص . 781
 )2انظر ،البوذري ،فتوح البلدان ص 472
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الذين يصلون بالد فارس أم عن طريق التّجار القـادمني احلـرية إىل أسـواق
العرب أو عن طريق بالد اليمن اليت كانت ختضع للنفوذ الفارسي أواخـر
العصــر اجلــاهلي وأوائــل العصــر النبــوي ،كــذلك ال يســتبعد تعامــل أهــل
احلجاز بنقود أخرى قد تكون مضروبة يف اليمن ويف بالد احلبشـة وذلـك
لقوة الصال ت التجاريـة بـني احلجـاز وبـني هـذين البلـدين يف تلـك األيـام ،5
ولقدرة هذه الدول على ضرب السكة اخلاصة بها.
وقد ورد ذكر للدينار يف القرآن الكريم يف ذكر آيات األمانة
عند أهل الكتاب يف قوله تعاىل ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯢ ﭼ آل عمران٧٦ :
8

اآلية كما ورد ذكر للدراهم يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل  :ﭽ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ يوسف. ٤١ :
أ -الدينـار :ـ
الدينار املعروف يف عصر الرسول  هو الدينار البيزنطـي وهـو مـن
الــذهب اخلــالص وهــو مســتدير وعليــه صــورة اإلمرباطــور البيزنطــي الــذي
ضــرب يف عهــده  ،0وكــان النــاس يتعــاملون بــه وزن ـ ًا إذا كثــر ،ال بهــا
ُ
عداً ،أما إذا كان قليالً فيستعمل فيه العدّ ،ويزن الـدينار  0281غـرام

1

وقد أقرّ الرسول  هذه الدنانري على ما كانت عليه يف اجلاهلية  6وتـزن
ودبو يعلي ،ال كام السل انية ص 717
وابن وّم ،الموا ص . 323
 )7هواد علي ،المقصّل ج 437 / 1
 )2ورة آ عمران آية . 17
 )2ورة يو ف آية 21
 )4مير ممَا ،النقود المتداولة في عصر الر و والخلقاا الرامدين ،بحث مقدم إل الندوة العالمية الةالةة لدرا ات تاريخ الجبيرة
العربية ،هامعة الرياض 7382-7412م .
 )7د .محمد تياا الدين الريّس ،الخراج والنظ المالية ص 232
وابن الرفعة ،دبي العبام نج الدين بن الرفعة النصاري ت  ،171كتاب اعيياح والتبيان في معرفة المكيا والميبان ،تحقيق
د .محمد د مد إ ماعيل القاروق ،كلية الشريعة والدرا ات اع ومية بمكة 7411 ،مـ ص  ( 43الحامية ).
ود .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ،ص . 421
 )3نورة الشيخ ،الحياة اعهتماعية واالقتصادية في المدينة في صدر اع وم ص  771هدة 7382 – 7412م .
 )1البوذري ،فتوح البلدان ص . 472
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كــل ســبعة دنــانري عشــرة مــن الــدراهم  ،5وهــي مــا مســي لــدى الفقهــاء
بالدينار الشرعي متييزاً هلا عن غريها فيما لو اختلف وزنها .
وكانت الدنانري تستعمل بكثرة زمن النيب  وقـد فـرض الرسـول
اجلزيــة علــى أهــل الكتــاب دينــارًا مــن ذهــب علــى كــل بــال  ،فقــد أمــر
الرسول معاذ بن جبل حني أرسله إىل اليمن أن يأخذ مـن كـل بـال دينـارًا
أو مقابله من الثيـاب كمـا أخـذ الرسـول مـن نصـارى جنـران جزيـة دينـارًا
عن كل بـال  8والـدنانري الكـثرية عنـد العـرب إذا بلغـت أربعـة اآلف دينـار
مسيت (قنطاراً) .
ب -الدرهــم :ـ
كان الدرهم الفارسـي الساسـاني هـو املعـروف يف بـالد احلجـاز ،0
وكــان قطعــة مســتديرة مـن الفضــة علــى أحــد وجهيهــا نقــش ميثــل اجلــزء
العلوي من صـورة امللـك الساسـاني الـذي ضُـربت هـذه الـدراهم يف عهـده،
وتكون الصورة على جانب الوجه ،وعلى ظهـر القطعـة صـورة حارسـني،
بأسلحتهما ،وبينهما موقد النار الذي يسهران على حراسته ،وهـو يرمـز
إىل عبادة الفرس للنار وهم (جمـوس) ،وعلـى بعـض الـدرهم شـيء مكـن
الكتابات الفارسية الساسانية  ،ترمـز علـى عهـد امللـك الـذي ضُـربت يف
عهده ويف اهلامش توجد بعض الصور للقمر والنجوم  ،1وكـان النـاس يف
 )7ابن وّم ،الموا ص 27
وابن يعلي ،ال كام السل انية ص . 777
 )2الببيدي ،تاج العروم ج . 713 / 2
 )2البوذري ،فتوح البلدان ص  ،477وابن وّم ،الموا ص . 323
 )4ودبو يعلي  :ال كام السل انية ص . 717
 )4مير ممّا  :النقود المتداولة في عصر الر و  ،ص  3بحث مقدم للندوة العالمية الةالةة لدرا ات تاريخ الجبيرة
العربية ،كلية اآلداب ،هامعة الرياض 7382-7412م .
 )7البوذري ،فتوح البلدان ص . 472 ،472
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يف احلجاز يتعاملون بهذه الدراهم وزناً ال عداً ،وذلـك راجـع إىل اخـتالف
هـــذه الـــدراهم مـــن حيـــث الـــوزن واحلجـــم اختالفـ ـاً كـــبرياً يصـــعب معـــه
اســتعمال الع ـدّ فكــان الــدرهم عنــدهم وزن ســتني شــعرية  ،5وحيتمــل أن
تكـــون قـــد وجـــدت بعـــض الـــدراهم الـــيت ضـــربت يف الـــيمن أو احلبشـــة
واستعملها الناس فكانت مما دفع الناس أكثر إىل اسـتعمال الـوزن بـدل
العدّ الختالف مصدر الدراهم واتفاقها يف أنها فضة .
وقـــد اســـتخرج العديـــد مـــن البـــاحثني بعمليـــة حســـابية وزن الـــدرهم
فحـــددوا بعـــد عـــدة مقارنـــات أن وزن الـــدرهم =  82901غرامـ ـاً والـــدرهم
الشرعي املتفق عليه هو سـتة دوانـق ،فالـدانق  42091=6÷82901والـدانق
قرياطان،
فالقرياط 428001من الغرام  ، 8وقد كان معروفاً يف العصر اجلاهلي أن
الدراهم تزن كل عشرة منها سبعة دنانري  ،ويبدو أن استخدام الدراهم
يف عهد الرسول  كان هو الشائع آنذاك فقد كان صـداق الرسـول 
لنسائه يف الغالب

سمائة درهم كما وردت يف ذلك الروايات . 0

وقــد حــددت زكــاة الفضــة مبــائيت درهــم ففــي كــل مــائيت درهــم
سة دراهـم وهـي تسـاوي نصـف العشـر أي  %821والنصـوص الـيت وردت
يف البيع والشراء بالدرهم كـثرية (والـدرهم) هـو الـوزن املعـني مـن الفضـة
كمــا هــو معــروف يف زمــن الــنيب ،ولــيس العــدد املعــني وذلــك الخــتالف

 )7د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص 428
ود .محمد تياا الدين الريّس ،الخراج والنظ المالية ص 233
وابن الرفعة ،اعيياح والتبيان ،تحقيق د .محمد د مد إ ماعيل القاروق ص  ( 37امية) .
 )2البكري  :بهجة النقوم وال رار ،ورقة . 224
 )2دبو يعلي  :ال كام السل انية ،ص  ،727ابن وّم ،الموا  ،ص  ،711والمارودي  :ال كام السل انية ص . 773
 )4ج . 3 / 2
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أوزان الدرهم ،وهكذا فإن الذهب املتمثل يف الدينار ،والفضـة املتمثلـة
يف الدرهم كانا أساس العملة النقديـة املتداولـة يف بـالد احلجـاز ،ورمبـا
كانوا يتداولون الفضة والذهب بأوزان أخرى ،ومتثل لديهم هـذه األوزان
املعينة قيمة الدينار أو الدرهم.
ومن خالل دراسة النصوص يتبني لنا أن هناك أناس ًا كانوا يعملـون
بـ (الصرافة) وهي استبدال نقد بنقد آخر وهم يف عملهم هذا يشـبهون مـا
يعرف بالصـ ّرافني يف هـذه األيـام ،وقـد كـان بعـض الصـحابة رضـي اهلل
عــنهم يعملــون بالصــرافة ،فقــد ورد يف صــحيح البخــاري  :أن الــرباء بــن
سئِال عـن الصـرف فقـاال  ( :كنـا تـاجرين علـى عهـد
عازب وزيد بن أرقم ُ
رسول اهلل  فسـألنا رسـول  عـن الصـرف فقـال إن كـان يـدا بيـد فـال
بأس وإن كان نساء فال يصح )  5ويبدو من خالل احلديث ( أن الرباء بـن
عـازب ) ( وزيـد بـن أرقـم ) كانـا يعمـالن يف الصـرافة فاستشـارا الرســول
فأقررهما على عملها إذا كان يدا بيد ونهاهما عـن النسـيئة وهـو املؤجـل،
فكأن الصرافة كانت ضمن احلرف التجارية املعروفة يف زمـن الـنيب 
.
الكيـل وامليزان :ـ
وضع اإلسالم أهمية خاصة للعدل يف الكيل وامليزان وحث على
عدم خبس الناس حقوقهم يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ الرحمن:

 ،8 ٤ - ٧فهذه اآليات الثالث املتتالية ورد فيها اسم امليزان بالنص وأمرت
الناس بالعدل والقسط يف الوزن.

 )7الر من آية .1 ،8 ،3
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ويف موضع آخر يقول اهلل تعاىل عن دعوة شعيب قومه للعدل يف
امليزان  :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

األعراف.5 ٨٦ :
ويقول يف آية أخرى عن دعوة شعيب لقومه  :ﭽ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﭼ هود 8 ٨٦ :ويقول تعاىل يف امليزان ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ الشورى ٠٧ :ويقول اهلل تعاىل
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ اإلسراء١٦ :

 ،0ويقول اهلل تعاىل يف آية أخرى مذّكراً بأهمية الوفاء بالكيل وامليزان
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ األنعام ،1 ٠٦٤ :كما يقول اهلل تعاىل يف آية
أخرى يف مطلع سورة املطففني ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ المطففين.٣ - ٠ :

وهذه اآليات يف جمملـها تعطينـا صـورة واضـحة عـن تقـدير اإلسـالم
للوفاء يف الكيل وامليزان وعدم هضم حقـوق اآلخـرين ،وذلـك مـن خـالل
آيـــات القـــرآن الكـــريم ،وإذا علمنـــا أن القـــرآن مســـى إحـــدى ســـوره بــــ (
املطففني) وهم الذين يبخسون يف املكيال وامليزان فإذا اشرتي منهم أحـد
 )2العراف . 87
 )2مود . 87
 )4الشورى . 71
 )7اع راا . 27
 )3ورة النعام آية . 772
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نقصـــوه يف الـــوزن وإذا اشـــرتوا مــــن أحـــدم زادوا يف الـــوزن فـــذمُوا بــــذلك
ال يف املدينــة
وتوعرــدهم اهلل وهــذه الفئــة مــن التجــار كانــت موجــودة فعــ ً
فنزلت هذه اآليات  5يف حقها  ..تكشفها وحتذر من حيذو حذوها.
ويبــدو أن األســواق يف مكــة واملدينــة كــان فيهــا أنــاس خمتصــون
يقومون بـالوزن للنـاس ،نظـرًا ألن كـثرياً مـن الـذين جيلبـون إىل األسـواق
ليســـوا جتـــارًا مقـــيمني فقـــد يكونـــون مـــن املـــزارعني أو مـــن األعـــراب أو
الصناع جيلبون ما عندهم من سلع ويتقاضون قيمتها ثم يرحلون وهم بهذه
الطريقة حب اجة إىل من يقـوم بـوزن مـا يتقاضـونه مـن هـن هلـا ،خصوصـ ًا
إذا علمنـــا أن الـــدراهم املســـتعملة كانـــت تؤخـــذ وزنـ ـاً ال عـــداً ،فبـــذلك
حيتاجون إىل مـوازين دقيقـة وإىل وزانـني أمنـاء ،وميكـن االسـتئناس مبـا
ورد يف احلديث من ( أن الرسول  م رر بالسوق وكـان ألهـل السـوق وزان
يزن فقال له  ( : زن وأرجح )  8ومما يستأنس به أيضا على وجـود أنـاس
خمتصــني ميتهنــون الــوزن كمــا ورد يف صــحيح البخــاري حيــث وضــع بابـ ًا
مساه (الكيل على البائع واملعطـي) وقـد شـرح ابـن حجـر ذلـك بقولـه ( أي
مؤنــة الكيــل علــى املعطــي بائعـ ًا كــان أو مــويف ديــن أو غــري ذلــك ويلتحــق
بالكيل يف ذلك الوزن فيما يوزن ) فدل بذلك علـى أن هنـاك قيمـة ملهنـة
الوزن حبيث نطمئن إىل أن هناك وزانني خمتصني .
ومـــن املعـــروف بـــديه ًا أن للكيـــل وللـــوزن دورًا كـــبريًا يف احليـــاة
التجارية لدى خمتلف األمـم ويف كـل األزمنـة ،وبـالد احلجـاز مثلـها مثـل
أي مكان يف العامل كانت هلا موازينهـا ومكاييلـها اخلاصـة بـل إننـا قـد
جنــــد أن بعــــض املــــدن تتميــــز عــــن بعــــض بــــاختالف املــــوازين واخــــتالف
 )7ابن كةير ،تقسير القرآن العظي ج . 482 / 4
 )2الدارمي ،نن الدارمي ج . 231 / 2
والكتاني ،التراتيو اعدارية ج . 22 / 2
 )2فت الباري ج . 211 /3
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املكاييل ،ويف هذه احلالة كان هناك نوع من املعادلة دون شك بـني وزن
بلد ووزن البلد اآلخـر ويف الكيـل كـذلك ،وإن ممـا زاد مـن قيمـة الـوزن
يف احلجـــاز أيـــام اجلاهليـــة وزمـــن الرســـول أن النـــاس كـــانوا يتعـــاملون
بالــدراهم والــدنانري عــداً ال نقــدًا  ،5كمــا ذكرنــا ـ فكــان للــوزن قيمــة
كــبرية وال شــك أن الــوزن كــان دقيق ـ ًا للغايــة نظــرًا ألنهــم كــانوا يزنــون
الدرهم ،والدرهم معروف وزنه حالياً يف املقـاييس احلديثـة بأنـه ( 82901
غراماً )  8وكانوا يعرفون مـا يسـمي وزن الشـعرية وهـو واحـد مـن السـتني
من وزن الدرهم على أرجح األقوال .
وهنــاك اخــتالف كــبري عنــد الفقهــاء حــول مــل يســاويه الــدرهم مــن
الشــعري ،فبعضــهم يــرى وزن الــدرهم (64حبــه) والــبعض يــراه (04حبــه)
والبعض يراه ( 14 8/1حبـه)  ،0وبنـاء علـى هـذا االخـتالف الكـبري فقـد
اختلف بعض الباحثني يف وزن احلبة كم يسـاوي (  1 ) 424129ومـنهم مـن
يرى أنها تساوي (  42091.من الغـرام)  6وهـذا كلـه يـوزن بـوزن احلبـة مـن
الــدرهم الفضــة وبــإجراء عمليــة حســابية تتــبني اآلتــي _ ( = 64 ÷ 82901
.)420912
وقـد عرفــوا وزن الــدينار بــأن كــل ســبعة منــه تســاوي عشــرة دراهــم
ومسوا وزن الدينار مثقاالً  0وقد عرف حـديث ًا أن الـدينار الـذهيب الشـرعي
وهــو املعمــول بــه يف اجلاهليــة والــذي أقـرّه الرســول  وضــرب يف العصــور

 )7دبو يعلي  :ال كام السل انية ( امية) ص . 717
 )2ابن الرفعة ،اعيياح والتبيان ،تحقيق د .محمد القاروق ص  37امية
ود .صبحي الصال  :النظ اع ومية ص 428
ود .محمد تياا الدين الريّس  :الخراج والنظ المالية ،ص . 233
 )2البوذري  :فتوح البلدان ص . 472
 )4ابن الرافعة ،اعيياح والتبيان ،تحقيق د .محمد د مد القاروق ص . 77
 )7ابن الرافعة ،اعيياح والتبيان ،ص . 77
 )3د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص . 428
 )1دبو يعلي ،ال كام السل انية ص . 717
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اإلســـالمية بنـــاء علـــى وزنـــه يســـاوي  0281غرامــ ًا  5وكانـــت هـــذه املعرفـــة
أساس ًا للمقارنة يف املوازين األخرى .
وقـــد عـــرف الرســـول  وأصـــحابه وزن األوقيـــة فقـــد ورد يف قصـــة
شــراء الرســول  لســلمان الفارســي رضــي اهلل عنــه مــن يهــود أن الرســول
اشـــرتاه بثالهائـــة خنلـــة وأربعـــني أوقيـــة مـــن الـــذهب  8ويبـــدو أن األوقيـــة
الشرعية الذهبية ختتلـف (وزنـاً) عـن األوقيـة الشـرعية الفضـية وهـي الـيت
تقـــاس بالـــدرهم ،فاألوقيـــة الشـــرعية الذهبيـــة تســـاوي ( 89201غرامـ ـاً)
باملقاييس احلديثة .
أمــا األوقيــة الشــرعية مــن وزن الفضــة فهــي تســاوي  559غرام ـ ًا  0وقــد
حــدد نصــاب زكــاة الفضــة خبمــس أواقــي أو مــائيت درهــم  1كمــا كـــانوا
يعرفون النش وهو نصف أوقية ويساوي عشرين درهماً ـ أي قرابة (1921غرام ًا
) وقـد عـرف يف اجلاهليــة وزمـن الرسـول  وزن الرطــل الـذي أقـرّه اإلســالم،
وكانت توزن به احلاجيات والسلع وميكن تقدير وزن الرطل الشـرعي 5082
ال ) و (السـنة يف
غراماً مقارنة مبا ورد من نصوص ( أن السنة يف النكـاح رطـ ً
النكاح اثنتا عشرة أوقية ،واألوقية معروفة فتكون . 6 ) 5082 = 58 ×559
.
الكيــل :ـ

كــان الكيــل موجــوداً يف خمتلــف بــالد احلجــاز وهــو رديــف للــوزن وبــه
يعـــرف مقـــدار بعـــض الســـلع أو بعـــض األشـــياء األخـــرى وتقـــدير كميتهـــا
 )8ابن الرافعة ،اعيياح والتبيان ،ص  ( 43امية)
ود .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص 421
ود .محمد تياا الدين الريّس ،الخراج والنظ المالية ص . 232
 )3الصبهاني  :دالئل النبوة ص . 273
 )7ابن الرافعة ،اعيياح والتبيان ،ص  ( 72امية) .
 )2ابن الرافعة ،اعيياح والتبيان ،ص  ( 74امية) .
 )2ابن وّم  :الموا ص . 711
 )4ابن الرافعة ،اعيياح والتبيان ،ص  ( 77امية) .
 )7ابن وّم  :الموا ص . 324
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وكان الطـابع الغالـب علـى املدينـة هـو الكيـل بعكـس مكـة الـيت يغلـب
عليهـــا الـــوزن ،ورمبـــا كـــان للســـلع املعروضـــة يف املدينـــة دور يف تغليـــب
الكيل على الـوزن حيـث أنـه مـن املعـروف أن املدينـة بلـد زراعـي فكانـت
غالبيــة الســلع املعروضــة فيهــا هــي مــن إنتــاج املدينــة الزراعــي كــاحلبوب
بأنواعها مـن حنطـة أو شـعري أو غريهمـا والتمـور بأنواعهـا ،فكـان يغلـب
على هذه األشياء الكيل ال الوزن .
وميكننــا تأكيــد تغليــب الكيــل علــى الــوزن يف املدينــة مــن قــول
الرسول ( املكيال مكيال املدينة وامليزان ميزان مكة )

5

.

ومما يؤيد ذلك أيضـاً مـا ورد عـن أبـي هريـرة رضـي اهلل عنـه قـال (
كــان النــاس إذا رأوا أول التمــر جــاءوا بــه إىل الــنيب  فــإذا أخــذه رســول
اهلل قــال  ( :اللــهم بــارك لنــا يف مترنــا وبــارك لنــا يف مــدينتنا وبــارك لنــا يف
صاعنا وبارك لنا يف مُدّنا ،اللـهم إن إبـراهيم عبـدك وخليلـك ونبيـك وأنـا
عبــدك ونبيــك وإنــه دعــاك ملكــة وأنــا ادعــوك للمدينــة مبثــل مــا دعــاك بــه
ملكة ومثله معه )  ، 8ثم يدعوا أصغر وليد له يراه ثم يعطيه ذلك التمـر،
وهكــذا نــرى أن الرســول  دعــا للمدينــة بالربكــة يف الكيــل وهــو مــا
اشــتهرت بـــه دون غـــريه ،وقـــد ورد يف أحاديـــث أخـــرى دعـــاء الرســـول 
للمدينة بالربكة يف مكياهلا فقد روى البخاري يف صحيحه عـن أنـس بـن
مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قـال ( اللـهم بـارك هلـم يف مكيـاهلم
وبارك هلم يف صاعهم ومدهم ) يعين أهل املدينـة  ،ويف حـديث آخـر ورد
أن الرســول  دعــا للمدينــة فقــال ( اللــهم ح ّبــب إلينــا املدينــة كمــا حببــت

 )7النجّار ،دخبار مدينة الر و ص 21
والم ري ،التعريف ،ص 74
والمراغي ،تحقيق النصرة ،ص . 71
 )2البخاري ،الصحي  ،ج 22 / 2
والدارمي ،نن الدارمي ،ج . 271 / 2
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إلينا مكة أو أشـد وبـارك لنـا يف مـدّها وصـاعها وانقـل وباءهـا إىل مهيعـة
اجلحفة .5
كما أن الكيل كان هو الغالب علـى اإلنتـاج الزراعـي يف الطـائف
ومبا أن الزبيب كان من أشهر ما تنتجه الطـائف  8فقـد عـرف أن الزبيـب
ال .
يف زمن الرسول  كان منتشرًا وهو مما يكال كي ً
وقد كان الرسول  يأمر بالكيـل فقـد ورد يف احلـديث أن الـنيب
 قال  ( :اكتالوا حتى تستوفوا )  ،ويذكر عن عثمان رضـي اهلل عنـه
أن النيب  قال  :إذا بعت فكِلْ ،وإذا ابتعت فاكتْل )

0

.

وقد ورد عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال تويف عبد اهلل بـن
عمرو بن حرام وعليه فدين فاستعنت النيب  على غرمائه أن يضـعوا مـن
دينه فطلب النيب  إليهم فلم يفعلوا فقال الـنيب  اذهـب فصـنّف هـرك
أصــنافاً ،العجــوة علــى حــدة ،وعــذق زيــد علــى حــدة ،ثــم أرســل إىلر،
ففعلت ،ثم أرسلت إىل الـنيب  فجلـس علـى أعـاله أو يف وسـطه ثـم قـال
كـ ْل للقــوم فكلــتهم حتــى أوفيــتهم الــذي هلــم الــذي بقــي هلــم وبقــي متــري
ِ
كأنه مل ينقص منه شـيء  ،1وهـذا احلـديث يـدل علـى إشـراف الرسـول
 بنفسه على الكيل وأمره به ،وقـد كـان الرسـول  ينهـي عـن شـراء
الطعام جمازفـة ويـأمر بالكيـل فقـد ورد يف احلـديث عـن سـامل عـن أبيـه
رضي اهلل عنه قال  ( :رأيت الذين يشـرتون الطعـام جمازفـة يضـربون علـى
عهــد رســول  أن يبيعــوه حتــى يــؤدوه إىل رجــاهلم )  6والكيــل كــان هــو
الطريقــة املعروفــة عنــدهم ـ يف الغالــب ـ لتحديــد مقــدار الســوائل ،فقــد
 )2السهيلي ،الروض النف ص ( 71 / 2الجحقة قرية بين مكة والمدينة ومي ميقات دمل الشام ) ،ياقوت الحموي  :معج البلدان
ج. 777/ 2
 )4البوذري ،فتوح البلدان ص 38
د .عبد الجبّار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 77
 )7ابن جر ،فت الباري ج . 24 / 3
 )3البخاري ،الصحي ج 27 / 2
 )7البخاري ،الصحي  ،ج . 22 ،27 / 2
 )2البخاري ،الصحي  ،ج . 22 / 2
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كان الناس يتعاملون بالزيت والسمن وغريه علـى أسـاس الكيـل ،كمـا
أن املــاء كانــت تقــاس كميتــه باملــد والصــاع ،فقــد ورد يف احلــديث أن
الرسول ( كان يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع )  5وعلى هذا بـين الفقهـاء
قياســـاتهم يف مقـــدار املـــاء الكـــايف للوضـــوء أو للغســـل وكـــذلك زكـــاة
احلبوب املختلفـة كانـت حتـدد بالكيـل ،فـإذا بلغـت

سـة أوسـق فهـي

نصــاب ختــرج منــه الزكــاة  8كمــا أن زكــاة الفطــر تكــال كــيالًَ كمــا
ورد فيها يف حديث ابن عمر رضي اهلل عنه قـال ( فـرض رسـول  زكـاة
الفطر يف رمضان ،صاعاً من متر ،أو صاعاً من شعري ،على كـل عبـد
حر أو أنثي وقد زاد أبـي سـعيد اخلـدري ،صـاعاً مـن طعـام أو صـاعاً مـن
أقط أو صاعاً من زبيب )  ،وهكذا نرى أن هذه األصناف كلها تقاس
بالصاع زمن الـنيب  وقـد عـرف يف زمـن الرسـول  العديـد مـن وحـدات
الكيل منها :ـ
(الصـاع) :ـ
وهو أشهر وحدات الكيل يف العهد النبوي وبه قيست زكاة الفطر
وبه قيس غسل النيب  ،والصاع حيتـوي علـى أربعـة أمـداد واملـد يسـاوي
ال وثلـث الرطـل فيكـون وزن الصـاع النبـوي بالرطـل البغـدادي
رط ً

سـة

أرطال وثلث الرطل (  ) 1 5/ = 0× 5 5/وهذا أرجـح األقـوال يف قيـاس
الصاع النبوي حبضـور اخلليفـة هـارون الرشـيد يف املدينـة وحبضـور ( أبـي
يوسف)  0صاحب كتاب اخلراج  ،1وهو بهـذا يعـادل ( 8201لـرتًا ) حسـب
 )2الترملي ،نن الترملي ج . 84 / 7
 )4ابن وّم ،الموا ص 717
دبو يعلي ،ال كام السل انية
 )7الدارمي ،نن الدارمي ج . 232 / 7
 )7مو يعقوب بن إبرامي بن بيو النصاري دمهر توميل اعمام دبي نيقة ولد بالكوفة نة  772امتهر في ديان الرميد بـ
(قاتي القياة ) توفي في بغداد نة  782مـ
(عن ابن كةير ،البداية والنهاية ج . ) 781 / 71
 )2ابن وّم ،الموا ص 322
وابن الرفعة ،اعيياح والتبيان ،تحقيق د .محمد القروق ص  ( 32امية)
ود .صبحي الصال  :النظ اع ومية ص . 478
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حســب املقــاييس احلديثــة ،بعــد عمليــات حســابية دقيقــة أجراهــا بعــض
الباحثني وقدروا صاع القمح وزن ًا بـ (  8015جرام ًا ) . 5
وميكن تقدير املـد النبـوي علـى أسـاس أنـه ربـع صـاع كالتـالي ( :
 42622 = 0 ÷ 8201من اللرت ) . 8
(والوسق ) مقدار معني من الكيل وهو ما قدّر بـه زكـاة احلبـوب،
كمــا مــر ســابقا والوسـق يســاوي ســتني صــاع ًا بصــاع الــنيب  ويســاوي
باملقاييس احلديثة  561 = 64 × 8201لرت ) وقد عـرف يف الكيـل الكـثري
(القلة) وخصوصـ ًا يف كيـل املـاء والسـوائل بكميـات كـبرية فقـد ورد يف
عدة أحاديث ( أن املاء إذا بل قلتني ال حيمل جنس ًا ) . 0
(والفــرق) مكيــال معــروف زمــن الــنيب  وقــد ورد يف قصــة قتــل
الرسول ألمية بن خلف يف أحد ،أن أمية بن خلف كان يقـول للرسـول يف
مكة  :يا حممد أن عندي (العـوذ) فرسـاً أعلفـه كـل يـوم فرقـاً مـن ذرة

1

تهديداً بقتل الرسول  على هذا الفرس والفرق الشـرعي الـذي عـرف يف
زمن النيب  يقدر بثالثة أصواع أو ستة عشر رطالً عراقياً فهـو يعـادل مـا
يقارب ( 621كغم) أو (  )22 68لرتًا مكعب ًا . 6
كما ورد ذكر (للقرب) كمكيال تقـاس بـه السـوائل كالسـمن
والزيــت واملــاء إال أنــه يبــدو لــي أن القــرب ختتلــف مقاســاتها مــن واحــدة
ألخـرى ،ولــذلك يصـعب حتديــدها بدقــة ،خصوصـ ًا إذا علمنــا أن القربــة
(هي جلد مدبوغ ومهيأ حبيث حيمل فيه املاء ،ويكون هلا فم هـو موضـع
الرأس من جلد احليوان املدبوغ ) ،وختتلف القـرب حسـب كـرب احليـوان
 )2انظر صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص . 421
 )4د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص 421
 )7البكري ،بهجة النقوم وال رار ،مخ وط ورقة . 227
 )3وابن وّم  :الموا ص . 321
 )1الترملي ،نن الترملي ج . 31 / 7
 )8ابن مشام ،السيرة النبوية ،تحقيق مص قي السقاا وآخرين ج . 84 / 2

085

صاحب اجللـد ،وأكثـر مـا تتخـذ القـرب مـن الضـان واملعـز ،وال تـزال (
القرب ) تستعمل حتـى اآلن عنـد الباديـة كأوعيـة للمـاء ،وأوعيـة للسـمن
والل وهم يبيعون السمن بالقرب ومتتاز بأنها خفيفة الوزن .
قيـاس الطول :ـ
كمـــا ال يفوتنـــا أن نـــذكر أن أهـــل احلجـــاز يف زمـــن الرســـول 
كانوا يعرفون بعض وحـدات القيـاس الطـولي ،وكـانوا يسـتعملونها إمـا
يف معرفـــة املســـاحة بالنســـبة لألراضـــي ،أو يف معرفـــة أطـــوال األقمشـــة
واجللــود وغريهــا ممــا يقــاس بــالطول مــن الســلع املعروفــة لــديهم يف تلــك
األيـــام ،وكـــان أشـــهر األطـــوال عنـــدهم الـــذراع ،وكـــانوا يقيســـون بـــه
اجللــود واألقمشــة وهــو مــا مســي فيمــا بعــد بالــذراع الشــرعي وطولــه 0628
سنتيمرت  ،5كم ا عرف لديهم ( امليل اهلامشي ) وهـو منسـوب إىل هاشـم
بن عبد مناف جد النيب  ويقدر امليل بطول  5202مرتاً تقريباً  ،8وامليـل
تقاس به املسافات الطويلة يف األسفار أو يف احلمى للرعي .
وقد وردت يف كتب اخلراج أنواع عديدة من الطوال ولكـين أشـك
يف أنهــا عرفــت زمــن الــنيب  ،وهكــذا نــرى أن أهــل احلجــاز كانــت
لــديهم وحــداتهم اخلاصــة بــالوزن والكيــل والطــول ،وهــي عمــاد التجــارة
وبها تعرف السلع وكمياتها .
وهذه اليت ذكرناها هي أهم األنواع اليت وردت مـن خـالل نصـوص
العصــر النبــوي الــيت عرنــا عليهــا ،ورمبــا كانــت هنــاك وحــدات حمليــة
ال أو
خاصة يف خمتلف قرى ومدن احلجاز كان النـاس يتعـاملون بهـا كـي ً
وزنــاً إال أن عـــدم ورودهـــا يف النصـــوص جيعلنـــا نتوقـــف إزاءهـــا ،إال أننـــا
 )7ابن الرفعة ،اعيياح والتبيان ،تحقيق د .محمد الخاروف ص  11امية
 )2ابن الرفعة ،اعيياح والتبيان ،تحقيق د .محمد الخاروف ص  18امية
 )2انظر مةوً دبا يعلي ،ال كام السل انية ص . 712
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نرجح وجود هذه الوحدات املتعارف عليها يف كـل مدينـة وقريـة ،ووجـود
انـــواع مـــن املوازنـــة واملعادلـــة بـــني ميـــزان كـــل بلـــد والبلـــد اآلخـــر ،وبـــني
املكاييل املستعملة فيها كذلك .
*

*

*

وهكــذا رأينــا أن التجــارة يف العصــر النبــوي كانــت نشــيطة ومزدهــرة،
وكانـــت بـــالد احلجـــاز تعـــج باألســـواق الدائمـــة واملومسيـــة ،وتـــرد إليهـــا
خمتلــف الســلع مــن الــبالد اجملــاورة ،ويتعــاملون بــأنواع خاصــة ،منهــا مــا
أقرّه اإلسـالم ومنهـا مـا حرمـه اإلسـالم ،وعلـى وجـه العمـوم فقـد كانـت
مقّومـــــات التجـــــارة وأسســـــها مكتملـــــة وكانـــــت لـــــديهم مـــــوازينهم،
ومكاييلـــهم ،وقياســـاتهم الـــيت يعرفـــون بهـــا الســـلع وأوزانهـــا واقيامهـــا
املختلفــة ،وكانــت لــديهم األعــراف اخلاصــة حبمايــة التجــارة وهــي مــا
يشابه املعاهدات بني القبائل حلماية التجار وبضائعهم مما أوجد اطمئنانـ ًا
خــاص لــدى التجــار للتنقــل يف الــبالد والبيــع والشــراء وطلــب الــرزق كمــا
كانت التجارة من أسباب اختالط سكان احلجـاز بغريهـم مـن العـرب أو
األجانـــــــــــــب عـــــــــــــن طريـــــــــــــق التبـــــــــــــادل التجـــــــــــــاري املشـــــــــــــرتك .
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الفصـــل الـرابــــــع

( صنـاعـة البنــاء )

 البنــاء
بناء املساكن
بناء دُورِ العبادة
البنايات العسكرية
حفر اآلبـار
 النجــارة
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البنــاء :ـ
يعترب البناء من احلاجات الضرورية لإلنسان املقيم ،واملستقر ،وكما
هو معروف فإن سكان احلجاز يف عصر الرسـول كـانوا نـوعني ،إمـا باديـة
(أعراب) ،أو حاضرة وهم سكان املدن والقرى ،وقـد كـان سـكان املـدن
يف احلجــاز يقيمــون املبــاني حســب حــاجتهم ،ومبختلــف أنواعهــا وقــد عــالف
سكان احلجاز أصول البناء وفنه ،كما وجد مـن يقـوم بالبنـاء يف كـل مـن
املدن والقرى ويعرف أصوله . 5
ويدلنا خطاب اهلل سبحانه وتعاىل للمؤمنني يف كثري من اآليات على
معرفتهم بأصول البناء من أساس غريه ،حيث يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮇ
ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ التوبة 8 ٠١٤ :وتدل هذه
اآلية على معرفة املخاطبني يف ذلك الوقت أساس البناء ،وقوة األرض،
ومدى احتماهلا للمباني من عدمه ،وتصورهم طريقة البناء وأصوله ،وقد
اختلفت أنواع البناء حسب احلاجة يف احلجاز ،من مساكن ،إىل حصون
وقالع ،وإىل أسوار ،إىل ما يلحق بذلك من حفر للخنادق أو اآلبار ،إىل
بناء للمساجد ،وللكعبة املشررفة وغري ذلك مما تقتضيه مصاحل الناس يف
سكنهم،

أو يف مزارعهم،

ويف دفاعاتهم العسكرية يف احلروب،

وسنتعرض لذلك يف حدود ما ورد لدينا من نصوص أوردتها املصادر تعطينا
أمثلة وتصوُر عن هذه احلرفة .

 )7محمود مكري اللو ي ـ بلوي الرب ج . 283 / 2
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بنـاء املسـاكـن :ـ
كانت املساكن وال تزال من احلاجات الضرورية ألهل املدن والقرى.5
وقــد قامــت حركــة عمرانيــة يف مكــة حســب احلاجــة ،حيــث كــان النــاس
يقومون ببناء الدور اخلاصـة بهـم ،ويف املدينـة قامـت حركـة عمرانيـة واسـعة

بعــد اهلجــرة ،حيــث هــاجر الصــحابة مــع الرســول  مــن مكــة إىل املدينــة
كما هاجر إىل املدينة كـثري ن األعـراب تبعـ ًا لإلسـالم وحبثـ ًا عـن اهلـدى
والعلم وكان كل واحد منهم حباجـة إىل مكـان لبنـاء بيـت لـه ،فكـان
الرسول  خيط هلم اخلطط ،وحيدد هلم األماكن اليت يبنونها  ،8ومن
املعروف يف هذه الفرتة التأسيسية لدولة اإلسـالم كثـرة املهـاجرين إىل املدينـة
وحاجتهم للمأوى هلم ولعائالتهم ،وملساكن يعيشون فيها ،وقد كانت هـذه
املساكن بسـيطة للغايـة تفـي حباجـة املسـلمني فقـط ،دون تفخـيم أو تـزيني،
حيــث كــان املســلمون مشــغولني بالــدعوة إىل اهلل ،واجلهــاد يف ســبيله ،ومل
تشغلهم إقامة املساكن أو تزيينهـا ،وتعتـرب النصـوص الـواردة يف بنـاء يف بنـاء

البيــوت قليلــة ،وأكثــر مــا ورد حوهلــا كــان عــن حجــرات (بيــوت) الــنيب ،
ولعل طريقة بنائها تعطينا تصـوراً ملـا كانـت عليـه مسـاكن أهـل احلجـاز
يف ذلك العصر من بساطة مع القيان باحلاجة .
حجُـــرَاتُ النبــي : ـ
ُ
ورد ذكر حلجرات النيب  يف القرآن الكريم ،ومسيت إحدى سور
القرآن باحلجرات حيث وردت اآلية اليت تقول  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ الحجرات ٢ :وقد وردت عدة نصوص

 )7عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ج . 243 / 7
 )2ورة الحجرات آية (. )4
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تدلنا بناء احلجرات ،والطابع الذي متيزت به ،فبعد أن فرع رسول  من
بناء املسجد اجته إىل بناء حجراته عليه السالم .
س ـوْدَة بنــت
وقــد ابتــدأ  ببنــاء حجــرتني ،إحــداهما ألم املــؤمنني ( َ
زُمْعَـــة ) واألخـــرى ألم املـــؤمنني (عائشـــة) رضـــي اهلل عنهـــا  ،5ثـــم بـــين بقيـــة

احلجرات حسب احلاجة إليها ،وكانت حجرات رسـول اهلل  مبنية بـالل
 ،8ومسقوفة جبريد النخل ،وعلى اجلريد شـيء مـن الطـني ،وكـان سـقف
احلجرات غري مرتفـع ،فكـان الواقـف يلمـس السـقف بيـده  ،وقـد كانـت
بعــض حجــرات الــنيب مــن احلجــر املرصــوف بعضــه فــوق بعــض ،وســقفها مــن
جريد . 0
وكان عرض احلجرة ما يقرب من سـبعة أذرع ،وطوهلـا حـوالي عشـرة
أذرع  ،1وبعــض أبــواب حجــرات الــنيب  مــن اخلشــب ،كمــا ورد يف بعــض
النصوص أن باب عائشة رضي اهلل عنها كان من (العرعر)  6أو مـن (السـاج)

وهو مبصراع واحد ،وكانت أبواب حجرات الرسول  تفـتح علـى املسـجد
 0وتغطي مبسوح الشعر .
وإضـــافة إىل حجـــرات الـــنيب  فقـــد قـــام بنائـــه احلجـــرات ببنـــاء
مساكن لعلي رضي اهلل عنه ،وحلمزة ،كما بنى أيضا جلعفر بن أبـي
طالـــب وكـــان وال يـــزال بـــأرض احلبشـــة وجعـــل مســـكنهم داخـــل حـــرم
. 713 /
 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج
( )4اللبن) مو خليط من ال ين يوتق في قالو من الخشو ،ويجقف ت يتما
 )7السهيلي ،الروض النف ،ج 248 / 2
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ومن ل ينقل للبناا .
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مســكنه ،وجعــل أبــوابهم علــى املســجد  ،5ثــم إن الرســول  بعــد ذلــك
غيّر أبوابهم عن املسجد ،ويقع بيـت علـي رضـي اهلل عنـه وزوجتـه فاطمـة
خلف بيت النيب  مباشرة إذ كـان يقـع شـرق املسـجد علـى يسـار املتجـه
إىل القبلة  ،8وكان به خوخـة إىل بيـت الـنيب  ،ولكـن ينـاديهم الـنيب
 حني الصالة كل صباح
ويف املدينة يف زمـن الرسـول  مـن بيـوت األنصـار رضـي اهلل عـنهم،
ولكن قلة النصوص الواردة عنها جتعلنا نـرتدد يف وصـفها كـثرياً ،وقـد
وردت يف كتــــب الســــرية الكــــثري مــــن النصــــوص عــــن دار (أبــــي أيــــوب
األنصاري ) رضي اهلل عنه ،وذلك ألن رسول اهلل عليه السالم نـزل عنـده
مت بنـاء مسـجده وحجراتـه فأرحتـل إليهـا،
أول  0ما وصـل إىل املدينـة ،حتـى أ ّ
ومن خالل هذه النصوص نعرف أن دار أبي أيوب األنصاري كانت ،تتكون
مـــن دور ســـفلي  1ودور علـــوي كـــل منهمـــا صـــاحل للســـكن ،وقـــد ســـكن
ضــرع أبــو
الرســول يف أســفل البيــت ،وســكن أبــو أيــوب وزوجتــه يف أعــاله فت ّ
أيوب إىل النيب أن يسـكن يف الطـابق األعلـى ألن أبـا أيـوب يكـره أن يكـون
فوق النيب  6 وكانـت دار أبـي أيـوب كـبرية إىل حـد مـا حتـى أنـه كـان

يشهد الطعام مع الرسول  من اخلمسة عشر إىل السـتة عشـر كـل يـوم،
ومكث الرسول عند أبـي أيـوب سـبعة أشـهر  0حتـى فـرغ مـن بنـاء مسـجده
وحجراته عليه السالم .

 )7النجار ،دخبار مدينة الر و تحقيق صال محمد هما ص . 17
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وقد كانت هناك الكثري من الدور األخرى اليت عمّرت يف املدينة بعـد
اهلجرة إمـا للمهـاجرين أو لألنصـار ،فقـد اسـتقطع الـزبري رضـي اهلل عنـه يف
البقيع فبنـى فيـه الـدور  ،5كمـا أن عبـد الـرمحن بـن عـوف رضـي اهلل عنـه
بنى له داراً قريبة من املسجد  ،8كما أختذ سـعد بـن أبـي وقّـاص رضـي اهلل
عنه دارين قريبتني من املسجد  ،كما أن أبـا بكـر رضـي اهلل عنـه كانـت
لــه داران أحــداهما بــالبقيع واألخــرى جبــوار املســجد  ،وهــي الــيت وردت يف
احلديث عندما قال رسول ( : سدوا عين هذه األبواب إال ما كان من بـاب
أبي بكر )  ... 0هذه فقط أمثلة ومناذج على نشاط حركـة البنـاء للمسـاكن
يف املدينة بعد اهلجرة ،وقد ذكرت املصادر الكثري من الـدور الـيت اختـذها
املهــاجرون األولــون ،كمــا أنـه بعــد فــتح خيــرب أســلم أنــاس آخــرون وهــاجروا
واختذوا هلم دوراً يف املدينة منهم خالد بن الوليد وعمـرو بـن العـاص وغريهمـا
كما أنه بعد فتح مكة انتقل الكثري من مسـلمة الفـتح إىل املدينـة ،وكـان
من الطبيعـي أن يتخـذوا هلـم دوراً هنـاك للسـكن ،وكـان ذلـك دفعـة أخـرى
قوية للبناء يف املدينة ،زادت من عدد املباني وعدد السكان وكان أصـحاب
رسول اهلل  يعاون بعضهم بعضاً يف البناء ،فقد حبث عمـر رضـي اهلل عنـه
عمّار بن ياسر فوجده يعمل يف منزله وبناء داره فنقل معه عمر رضي اهلل عنـه
طين ـ ًا ولبنــا  ،1وقــد كــان هــذا دأب الصــحابة رضــي اهلل عــنهم ودأب معظــم
النــاس يف ذلــك الزمــان يف البنــاء حيــث أن مــن كــان عنــده بنــاء جيتمــع حولــه
النــاس ويســاعدونه يف نقــل الطــني واللـ واملــاء وغــري ذلــك بــدون أجــرة ،وقــد
يلجــأ صــاحب الــدار إىل األجــراء يف البنــاء إذا كــان يســتطيع البنــاء ،حيــث
يســاعده اجلميــع وال تــزال هــذه الطريقــة مســتعملة يف القــرى إىل وقــت قريــب

 )2عمر بن مبه،
 )4عمر بن مبه،
 )7عمر بن مبه،
 )3عمر بن مبه،
 )1عمر بن مبه،

تاريخ المدينة ج . 223 / 7
تاريخ المدينة ج . 222 / 7
تاريخ المدينة ج . 222 /
تاريخ المدينة ج . 222 /
تاريخ المدينة ج . 247 /
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حــني كانــت البنايــات مــن الطــني ،حيــث كــان اجلميــع يســاعدون صــاحب
البناء بالعمل معه جمان ًا .
ولقـــد وجـــدت يف مكـــة الكـــثري مـــن الـــدور الســـكنية يف اجلاهليـــة
واإلســالم وكانــت بعــض الــدور املتقاربــة واململوكــة ألقــوام معيــنني تســمى
(الرِّبَاع )  5ومنها ربـاع بـين عبـد املطلـب بـن هاشـم ،وربـاع بـين أسـد بـن عبـد
العزى ،ورباع بين عبد املطلب بن عبد مناف ،ورباع بين عبد مشس بن عبـد
مناف ،وهذه أمثلة كـان يف مكـة الكـثري منهـا  ،8ومل أعثـر علـى نصـوص
علـــى طريقـــة بنـــاء البيـــوت يف مكـــة زمـــن الرســـول أو يف العصـــر اجلـــاهلي،
ولكن ما ورد عن بيوت مكة كان متعلق ًا بتحديد املواقـع ،ومبعرفـة مُـالك
هذه الدور ،أما عن طريق بنائها وتفصيل ذلك فلم أجد لذلك ذكر إال النزر
اليســـري فقـــد ذكـــر أن أهـــل مكـــة كـــانوا يتخـــذون يف بيـــوتهم صـــفائح مـــن
حجــارة ،تشــبه الرفــوف ،يضــعون عليهــا املتــاع أو الشــيء حتــى ال يكــون يف
متناول األطفال ،أو الدواجن ،واحليوانات ،وينـدر أن يوجـد بيـت يف مكـة
خيلو من تلك الرفوف وكان يف بيت خدجية رضي اهلل عنها مبكة شيء مـن
ذلك .
وقــد كــان أهــل الطــائف وخيــرب وغريهمــا مــن مــدن احلجــاز يعملــون
باســتمرار يف بنــاء املســاكن هلــم حســب احلاجــة إال أن عــدم تفصــيل ذلــك مــن
خالل املصادر جيعلنا نتوقـف عـن اإلسـهاب فيهـا ،إال أنـه ممـا الشـك فيـه أن
الناس يف هذه األماكن كانت لديهم اخلربة الكافيـة لبنـاء املسـاكن نظـرًا
لوجــود األســوار واحلصــون بطريقــة ممتــازة خصوص ـاً ســور الطــائف وحصــون
خيرب .

 )7الببيدي ،تاج العروم. . 244 / 7 ،
 )2انظر دبو الوليد الزرقي دخبار مكة ،ج  2من ص  222ت ص  237وقد د صينا الرباع التي دوردما الزرقي فوهدناما قرابة
بق ولولين رباعاً .
 )2الشنقوري الكوفي ،بهاا الدين ،الروتة المقوفة في دخبار مكة المشرّفة ،مخ وط ورقة  742مصور ميكروفل مركب البحث
العلمي هامعة دم القرى ،مكة المكرمة تحث رق  7221تاريخ .
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البنـــاءات الدينيــــة
بنـاء الكعبة املشّرفة :ـ
لقد تعرّضت الكعبة املشّرفة حلريق أتي على كل أستارها وتسبب يف
تصدع بنائها ،ودخول السيل إليها  ،5وحني كثرت هذه السـيول أثـرت علـى
الكعبة ،فعزم رجال قريش أن يهـدموها ويعيـدوا بناءهـا وقـد جـرى ذلـك يف
قصــة طويلــة وميكــن أن نســتنتج مــن هــذا البنــاء الــذي تــواترت بــه النصــوص
بعــض األدلــة علــى طريقــة البنــاء وأســلوبه يف مكــة يف تلــك األيــام قبيــل البعثــة
النبوية خبمس سنوات.
حينمــا عزمــت قــريش علــى بنــاء الكعبــة صــادف يف تلــك األيــام مــرور
سفينة رومية يف البحـر األمحـر (حبـر القلـزم) ،فلمـا وازت جـدة  8أو الشـعيبة
 ،جنحـــت الســـفينة فتحطمـــت قبالـــة الشـــاطيء ،فجـــاءت قـــريش فاشـــرتت
خشبها  0من أهلها ،وأذنوا هلم بدخول مكة واملتـاجرة فيهـا ،ونقلـت قـريش
خشبها إىل مكة الستخدامه يف بناء الكعبة ،وقـد كـان يف هـذه السـفينة
 )7الزرقي  :دخبار مكة ج 731 / 7
وال دي ،د مد بن محمد المكي الشافعي ،إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ،ورقة  24مخ وط تحث رق  78دملوي تاريخ
البحث العلمي ،هامعة دم القرى مكة المكرمة .
والنهرواني  :محمد بن عوا الدين ،اععوم بأخبار البلد الحرام ورقة  24مخ وط مصور ميكروفيل تحث رق  48تاريخ مركب
البحث العلمي ،هامعة دم القرى مكة المكرمة .
 )2ابن اللير ،الكامل في التاريخ ج  ،44 / 2ال دي نقس المصدر ورقة  ،24وابن مشام السيرة النبوية ج 732 / 7
وابن فهد  :عمر بن فهد ،إتحاف الوري بأخبار دم القرى ،تحقيق فهي محمد ملتوت ج  743 / 7ال بعة الول هامعة دم القرى مكة
المكرمة 7414مـ 7382 -م .
قنها قبل هدة ،ياقوت الحموي معج البلدان ج 277/2
 )2الشعيبة ،قرية عل ماطيا البحر ال مر مقابل مكة مرفاا مكة ومر
 )4الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج  ،228 /2الزرقي ،دخبار مكة ج. 771/7
 )7الصباي المكي ،محمد بن د مد بن ال  ،تحصيل المرام في دخبار البيث الحرام ورقة  78مخ وط مصور ميكروفيل تحث رق
 271تاريخ مركب البحث العلمي هامعة دم القرى  /والزرقي دخبار مكة ج . 731 / 7
 )3ال دي المكي ،د مد بن محمد ،إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ،مخ وط ورقة  ،27والسهيلي ،الروض النف
ج. 224/7
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رجـل رومــي يســمى (بـاقوم) وكــان جييــد البنـاء  ،5كمــا كــان يف مكــة يف
تلك األيام رجل قبطـي  8مـن أهـل مصـر وكـان حيسـن التجـارة ،وقـد طلبـت
قـــريش مـــن هـــذين الـــرجلني أن يســـاعداها يف بنـــاء الكعبـــة ،كمـــا تعـــاون
القرشــيون مجيع ـ ًا يف بنائهــا فكــانوا جيمعــون احلجــارة ،والرســول  يعمــل
معهــم ،وعهــره حينــذاك

ــس وثالثــون ســنة علــى وجــه التقريــب ،وحينمــا

بـدأت قــريش بناءهــا كــان يســاعدهم (بـاقوم الرومــي) علــى أســاس خربتــه يف
البناء.
وحني ارتفع البناء اختلفت قريش فيمن يضع احلجر األسود ،وكـادوا
أن يتقاتلوا على ذلك ،حتـى اتفقـوا أن حيكّـوا أول داخـل علـيهم فكـان هـذا
الرجـــل رســـول اهلل  ،فاستبشـــروا وقـــالوا :هـــذا األمـــني ،وقـــد اســـتطاع
الرســول عليــه الســالم حبكمتــه أن يرضــي مجيــع األطــراف ،وذلــك بعــد أن
بسط رداءه وقال للقوم :كل قبيلة حتمل طرفاً منـه ،فحملـوا احلجـر مجيعـ ًا
فلما وازى مكانه أخذه بيده ،فوضعه يف مكانه ورضي اجلميع بذلك . 0
وقــد كــان اشــرتاك الرومــي يف البنــاء ،والقبطــي النجــار يف تســقيف
الكعبة وتهيئة أخشابها دليالً على براعتهما وعلى أنهما أفضل من قـريش يف
البناء والنجارة ،وانه مل يكن يف قريش من جياريهمـا يف مهنتهمـا وإال لقـدرم
عليهمــا ،خصوص ـ ًا يف مثــل هــذا الشــأن العظــيم عنــد قــريش وعنــد العــرب
كلها ،ولعل ذلـك مـرده إىل احتقـار العـرب للحـرفيني ممـا جعـل البـارعني يف
هذه احلرف هم من غري العرب بالدرجة األوىل.

 )7النهرواني ،محمد بن عوا الدين ،اععوم بأخبار البلد الحرام مخ وط ورقة . 27
 )2السهيلي ،الروض النف ج 228 / 7
وال دي المكي ،نقس المصدر والورقة
والزرقي ،دخبار مكة ص 734
وابن فهد إتحاف الورى ج . 773 / 7
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وقد بنيت الكعبة على شكل مغاير ملا كانـت عليـه قبـل ذلـك ،فقـد
جعل ارتفاعها هانية عشـر ذراعـ ًا  5وذلـك يقـارب هانيـة أمتـار ،بزيـادة تسـعة
أذرع عن عمارة إبراهيم عليـه السـالم  ،8كمـا قـاموا برفـع بابهـا عـن األرض
لكــيال يدخلــها إال مــن مسحــوا لــه مــن النــاس ،ومينعــون مــن دخوهلــا مــن ال
يرغبون يف دخوله ،وقد جعلوا يف ركنها الشـمالي مـن داخـل الكعبـة درجـ ًا
ليمكن الصعود منها إىل سطحها وكان سقف الكعبة مـن اخلشـب الـذي
أحضرته قريش من بقايا السفينة الرومية  ،0وقد وجه السقف حبيث يتجمـع
سيله ناحية حجر إمساعيل وجعلـوا لـه ميزابـ ًا يصـب يف احلجـر  1وقـد وضـعوا
يف داخل الكعبة صور بعض األنبياء عليهم السالم منها صورة إلبـراهيم وهـو
يستقســم بــاألزالم وقــد أزاهلــا الرســول عليــه الســالم بعــد الفــتح ،مــع صــورة
لعيسي بن مريم عليه السالم وأمه مريم وصوراً متخيّلة للمالئكة . 6
وهكذا نـرى مـن هـذا العـرض ضـعف إمكانيـات قـريش وقّلـة خربتهـا
بالبناء حيث أنها اضـطرت يف بنـاء الكعبـة لالسـتعانة خبـبري البنـاء الرومـي،
وبالنجار القبطـي ،كمـا أنهـا اعتمـدت بصـفة أساسـية علـى خشـب السـفينة
احملطّمــة ،مــع العلــم مــن أن األمــر يتعلــق ببنــاء الكعبــة املقدســة ومــع أنهــم
كــادوا يتقــاتلون مــن أجــل وضــع احلجــر األســود ،لك ـنهم تنــازلوا طواعيــة
لعاملي البناء والنجارة الغريبني نظراً خلربتهما .
بنــاء املسـاجـد :ـ
 )2السهيلي ،الروض النف ج 223 /7
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج 222 / 2
ودبو الوليد الزرقي ،دخبار مكة . 734/7
 )4الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد222 / 2 ،
وابن فهد ،إتحاف الورى ،ج . 778 / 7
 )7الصالحي الشامي ،المكان السابق
وال دي المكي ،إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام مخ وط ورقة . 27
 )3ابن اللير الكامل في التاريخ ج . 44 / 2
 )7الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 222 / 2
 )2دبو الوليد الزرقي ،دخبار مكة ص 738
وابن فهد ،إتحاف الورى ،ج . 773 / 7
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لقد كان الرسول  ينظر إىل املسجد نظرة خاصة باعتباره مركـزاً للعبـادة

واحلكم والقضاء ومدرسة للتعليم ،ولذلك كان مما أهتم به رسول اهلل 
بعد هجرته إىل املدينة بناء املسجد ،فحني وصـل الرسـول إىل (قبـاء) قـام
بتأسيس مسجد قباء بينما مل يكن قد مكث فيها إال أربعة أيام  ،5وكان

الرسـول  يقوم بنفسـه حبمـل احلجـارة مـع الصـحابة العـاملني يف البنـاء،
كما معروف وعندما حيـاول أحـد الصـحابة أن حيمـل عنـه كـان يقـول لـه :
(خذ غريه) . 8
وباإلضافة إىل ذلك فقد كان رسول اهلل  خيطّ املساجد يف منازل القبائل
يف املدينـــة ،ويوجـــه هلـــم القبـــل ،وخيتـــار هلـــم األرض الصـــاحلة للمســـجد،
ط رسول اهلل جلهينة مسجدهم يف املدينة .
وحيددها هلم ،فقد خ ّ
وكانت مسـاجد املدينـة علـى زمـن رسـول اهلل  تسـعة مسـاجد عـدا مسـجد

الرســول  وكلــها تســمع آذان بــالل رضــي اهلل عنــه منــاه مســجد رابــح،
ومسجد بين عبـد األشـهل ،ومسـجد بـين عمـرو ومسـجد جهينـة وأسـلم،
ومسجد بين سلمة . 0

بنــاء املسجد النبـوي :ـ
كــان أول عمــل قــام بــه الرســول  هــو أن اختــار موقــع مســجده،
وأول بناء عمله الرسول  واملهاجرون واألنصار معه هو بناء مسـجد قبـاء
يف طريــق الرســول إىل املدينــة ،ثــم بنــاء مســجد الرســول  يف املدينــة،
 )2ابن اللير ،الكامل ج . 711 / 2
 )4الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 282 / 2
 )7عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ج 32 /7
والسمهوري ،وفاا الوفاا ج . 877 / 2
 )7السهيلي ،الروض النف ج . 738 / 4
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وقــد جــرى بنــاء املســجد النبــوي يف زمــن الرســول  مــرتني ،أحــدهما يف
الســنة األوىل مــن اهلجــرة ،فــور وصــوله إىل املدينــة ،واألخــرى يف الســنة
السابعة من اهلجرة  ،5وكان البناء األورل أقـلّ مـن حيـث املسـاحة ،ومـن
حيــث قــوة البنــاء ،وقــد كــان البنــاء األول ملســجد الرســول بعــد اختيــار
الرسول  للموقـع ،الـذي كـان ملكـ ًا ليتـيمني مـن بـين النجّـار فعـرض
الرسول شـراءه ،لكـن حـاول بنـو النجّـار  8أن ال يأخـذوا مـن الرسـول 
هناً لألرض ولكن الرسـول  أصـرر علـى دفـع الـثمن ومت الشـراء مـنهم
 ،0وكانــت األرض غــري مســتوية ،وفيهــا خنــل وخرائــب وقبــور وبعــض
املياه ،فبدأ الرسول  بقطع النخـل واسـتفاد منـه يف البنـاء ،كمـا أمـر
بتســوية اخلرائــب وتصــفية امليــاه حتــى يــتم تنشــيف األرض وتنظيفهــا ،ثــم
أمر بـالقبور فنبشـت وكانـت قبـور مشـركني  ،1ثـم أمـر بتسـوية األرض
حتــى أصــبحت صــاحلة للبنــاء ،ويف عمــارة الرســول  األوىل للمســجد
جعــل مســاحته  04ذراع ـ ًا طــوالً يف  64ذراع ـاً عرض ـاً وقــد أرســي حيطــان
املسجد باحلجارة ،ثم بـين اجلـدران بـالل  ،وجعـل عـرض احلـائط لبنـة
 ،6وقــد طلــب املســلمون مــن الرســول أن يُظــ رل املســجد خمافــة الشــمس
فــوافقهم علــى ذلــك ،فأقــام الســواري (األعمــدة) مــن جــذوع النخــل ثــم
طرحت عليها العوارض اخلشبية ثـم وضـعت علـى السـقف خصـف جلريـد
واألذخــر ،وجعــل وســطه رحبــة  0خاليــة وقــد أصــابت املســلمني األمطــار،
 )2عل افظ  :فصو من تاريخ المدينة ص . 72
 )2النجار  :دخبار مدينة الر و ص . 72
 )4اللمبي  :السيرة النبوية ص . 222
 )7الصالحي الشامي  :بل الهدى والرماد ج . 487 / 2
 )3المراغي  :تحقيق النصرة ص 41
وابن يد النام  :دبو القت محمد بن محمد بن عبد اهلل ،عيون اللر في فنون المغازي والشمائل والسيرة  223/7اآلفاق الجديدة
بيروت 7411مــ 7381 -م .
 )7المراغي  :سين بن عمر دبي القخر ،تحقيق النصرة ص 42
وعل افظ ،فصو من تاريخ المدينة ص . 72
 )7ابن يد النام ،عيون اللر223 / 7 ،
والبكري ،بهجة النقوم وال رار مخ وطة ورقة . 82
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فجعل السقف ينـزل املطـر علـى املصـلني فاشـتكوا إىل الرسـول مـن ذلـك
وطلبوا من الرسول (تطيني) السقف حلجز املطـر عـن املصـلني ،فقـال 
 ( :نعم ابنوا لي عريشاً كعريش موسى هامات وخشبات ،وظله كظلـة
موسى ،واألمر أعجل مـن ذلـك ) قيـل فمـا ظلـة موسـى قـال  ( :كـان إذا
قــام أصــاب رأســه الســقف )  5فقــام الرســول وأصــحابه (بتطــيني) الســقف
وعمل الرسول  معهم  ،8وجعـل رسـول  قبلتـه ناحيـة بيـت املقـدس يف
هذا البناء األول الذي بين قبل حتويل القبلة .
وقد جعل الرسول  للمسجد ثالثة أبواب أحـدهما بـاب أبـي بكـر
وهــو يف احلــائط اجلنــوبي جهــة القبلــة اليــوم وذلــك ألن القبلــة ،كانــت
ناحية بيت املقدس ،وباب عاتكة ويقال لـه بـاب الرمحـة ،والبـاب الـذي
كان يدخل منه الرسول  يف اجلهة الشرقية وعنـدما غًُيِـرت القبلـة سـ رد
الــنيب  البــاب اجلنــوبي  ،0وقــد كــان ارتفــاع الســقف يف هــذه العمــارة
سة أذرع  8481( 1مرتا) .
البنـاء الثـانـي للمسجد النبـوي :ـ
أمــا البنــاء اآلخــر للمســجد النبــوي فكــان يف الســنة الســابعة مــن
اهلجــرة وخت لــط كــثري مــن الكتــب بينــه وبــني البنــاء األول بعــد اهلجــرة
مباشــرة  6كمــا هــو متــواتر عنــد احملــدثني كــذلك ثبــوت عمــل متامــه بــن
 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد 483 / 2
وكلل  ،البكري ،نقس المصدر ،ورقة . 82
 )2الصالحي الشامي ،المصدر نقسه( . 483/2 ،معني قو الر و صلي اهلل عليه و ل المر دعجل من ذل
دن الدنيا ال تستحق ملا االمتمام ) .
 )4المراغي ،تحقيق النصرة ص . 42
 )7الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد 431/2
والمراغي ،تحقيق النصرة ص . 44
 )3عل افظ ،فصو من تاريخ المدينة ص . 72

 )7انظر ،السهيلي ،الروض النف .483/2
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أثـــال رضـــي اهلل عنـــه مـــع الرســـول يف البنـــاء وكـــان إســـالمه متـــأخرًا

5

وكــذلك عمــل أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه معهــم يف بنــاء املســجد النبــوي
وورد ذلك يف أحاديث كثرية ،وهذا يدل على أن هذا البنـاء الـذي شـهده
أبو هريرة وقع متأخراً ألن أبا هريرة رضـي اهلل عنـه مل يسـلم بعـد اهلجـرة
مباشرة وإمنـا اسـلم متـأخراً عنهـا  8واألرجـح أن إسـالم أبـي هريـرة رضـي
اهلل عنه كان يف السنة السابعة عام فتح خيرب ويف هذا البناء الثاني زاد
الرســول  مــن مســاحة املســجد ،فأصــبح  544ذراع يف  544ذراع وجعــل
أساسه من احلجارة ،وحيطانه مـن اللـ  ،وزاد يف عـرض احلـائط حتـى
أصــبح لبنــتني خمتلفــتني ،وزاد يف ارتفــاع الســقف فأصــبح ســبعة أذرع أي
( 251مرتاً )  ،0وقد عمل الرسول  مع أصـحابه يف مجيـع اللـ وكـان
قــد وجــه القبلــة بنفســـه علــى االجتــاه الصـــحيح حنــو الكعبــة ،وكـــان
الرسول  حيمل الل يف هذا البناء أيضـاً حتـى ظـنّ بعـض الصـحابة أنـه
تعب فأراد أن حيمله عنـه فقـال الرسـول  : خـذ غـريه ،وكـان الرسـول
 يرجتز مع الصحابة يف البيت الذي يقول :
اللـــــــــهم أرحـــــــــم األنصــــــــــار

ال عيش إال عيش اآلخـــرة
واملهاجرة

وكان هذا الرجز مما يسلي العـاملني يف البنـاء مـن املهـاجرين واألنصـار،
وكان بعضهم يرجتز بالبيت القائل :
لئـن قعدنا والنبـي يعمـل

لـذاك مـنا العمـل املضـلل

وآخرون منهم يرددون :
 )2اللمبي ،ممس الدين دبي عبد اهلل محمد بن د مد ،تجريد د ماا الصحابة ج  33 / 7دار المعرفة بيروت لبنان .
 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد . 481/2
 )4ابن عبد البر ،اال تيعاب ( امية عل اعصابة) ج218/4
وابن كةير ،السيرة النبوية ،ج247/2
والواقدي ،المغازي ،ج . 323 /2
 )7عل افظ فصو من تاريخ المدينة ،ص  72واللراع  47نقس المصدر .
 )3ابن مشام ،السيرة النبوية ج431/2
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد. 481/2 ،
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1

يـدأب فيـه قائما وقـاعدا

ال يستـوي من يعمـر املساجد

5

ال يف بنـاء املسـجد عمـار بـن
وقد كـان مـن أكثـ ر الصـحابة محاسـ ًا وعمـ ً
ياسر رضي اهلل عنه ،وقـد دعـا لـه رسـول اهلل  خبـري ،وهـو يعمـل عـن
رجلني حيـث أنـه حيمـل لبنـتني بينمـا غـريه حيمـل لبنـة لبنـة ،وإضـافة إىل
نشــاط عمــار يف بنــاء املســجد فــإن الصــحابة كلــهم اشــرتكوا يف العمــل
كل على حسب جهده وعلـى رأسـهم أبـو بكـر وعمـر رضـي اهلل عنهمـا،
وكــان هــذا التطــور يف بنــاء املســجد تبع ـاً لكثــرة الــداخلني يف اإلســالم
ولزيادة عدد املصلني منهم مع رسول اهلل  وللنشاط اإلسالمي العام بعد
فتح الرسول  خليرب.
وقد كان لرسول اهلل  توجيهات أثنـاء عمليـة البنـاء اسـتفاد منهـا
الصــحابة رض ـي اهلل عــنهم ،كمــا أخــذ عنهــا الفقهــاء بعــض األحكــام
الفقهية مثل تقديم من جييد العمـل علـى مـن ال جييـده بصـرف النظـر عـن
تقوى كل منهما فقد وفد رجل من بين حنيفة إىل النيب  وكان الرجل
ممن حيسنون خلط الطني وعمل مع الصحابة يف املسجد فقال رسول اهلل
 : دعوا احلنفي والطني فأنه اظبطكم للطني  8فأخذ احلنفي املسـحاة
وأخذ يعاجل الطني وخيلطه والرسول  ينظر إليـه ويقـول أن هـذا حلنفـي
لصاحب طني  ،وقد كان املسجد بسيطاً ومت فرشه بالرمـل واحلصـباء
 ،0وقد أكتمل بناء املسجد واستمر يؤدي دوره يف احلكومة النبوية.
بنـاء مسجـد قبـاء :ـ

 )7الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد. 488/2 ،
 )2محمد الغبالي ،فقه السيرة ،ص  731ال بعة السابعة دار الكتو الحديةة القامرة 7313م .
 )2المراغي ،تحقيق النصرة ص  / 23والعبا ي ،عمدة الخبار ص 738
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص  121ـ وابن مشام ،السيرة النبوية ج . 434 / 2
 )4السهيلي ،الروض النف ،ج. 2242
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كان مسجد قباء (أول مسجد بين يف اإلسالم ) ،وقد وضع
أساسه النيب  بنفسه  ،5وحدد قبلته ،واشرتك معه يف وضع
األساس أصحابه أبو بكر وعمر وبقية الصحابة رضوان اهلل عليهم،
وقد كان عمّار بن ياسر رضي اهلل عنه هو الذي أشار على رسول 
ببناء مسجد قباء ،ومجع له احلجارة ،فلما أسسه رسول اهلل
أكمل بنائه عمّار بن ياسر  ،8وقد نزل يف مسجد قباء قوله تعالي  :ﭽ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ التوبة. ٠١٨ :
بنــاء مسجد الضـرار :ـ

وقد أجتمع مجاعة من املنافقني عند رحيل النيب  إىل تبوك وقاموا
ببناء مسجد الضرار (بذي أوان )  0مدّعيّن أن قصدهم اخلري وأحكموا
بناءه ،وقد أخرب اهلل سبحانه وتعاىل نبيه بنياتهم وأهدافهم فأرسل الرسول

 مجاعة من الصحابة فحرقوه وهدموه  ،1وقد نزل فيه قوله تعاىل : 6
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ التوبة٠١٧ :
0

البينايات العسكريـة :ـ
 )7المراغي ،تحقيق النصرة ص  / 23والعبا ي ،عمدة الخبار ص 738
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص  121ـ وابن مشام ،السيرة النبوية ج . 434 / 2
 )2السهيلي ،الروض النف ،ج . 242 / 2
 )2ورة التوبة آية . 718
 )4بلدة بينها وبين المدينة اعة وقريبة من قباا
المراغي ،تحقيق النصرة ص  778والسمهودي ،وفاا الوفاا . 7722/4
 )7السهيلي الروض النف ،ج  ،781 / 4وعمر بن مبه  :تاريخ المدينة ج . 72 / 7
 )3المراغي ،تحقيق النصرة ص  ،771والسمهودي ،وفاا الوفاا ج . 873 / 2
 )1ورة التوبة ،آية . 711
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هناك أنواع من املباني كانت قائمة يف عصر الرسـول  ألغـراض
عســـكرية ،منتشـــرة يف خمتلـــف أحنـــاء احلجـــاز ،وكانـــت هـــذه املبـــاني
لألغــــراض الدفاعيــــة يف الدرجــــة األوىل ،وقــــد اختلفــــت حســــب احلاجــــة،
وكانت على عدة أنواع ،أهمهـا :ـ

(أ) األســوار :ـ
كانـــت األســـوار معروفـــة لـــدي عـــرب احلجـــاز ،ومـــن أشـــهرها ســـور
الطائف ،وقد مسيّت بهذا االسم نظراً لوجود السور الذي يطوف بهـا  ،5ويف
هذا يقول الشاعر أمية بن أبي الصلـت :ـ
يقـارع األبطـال عـن بنينـا

حنـن بنينـا حائطـاً حصينـ ًا

8

ورمبا يكون هذا السور الذي حول الطـائف قـد بـين قبـل عصـر الرسـول ،
والبد أن يكون الذين عملوا فيه قوماً مهرة يف البناء ،وقد تعاون الرجال
والنســاء يف البنــاء فكانــت النســاء تعمــل اللـ والرجــال يقومــون بالبنــاء
ويبـــدو أن عـــددهم كـــان كـــبري ،ألنـــه حيمـــي مدينـــة كاملـــة مـــن هجمـــات

األعـــراب وغريهـــم ،وقـــد حـــاول الرســـول  اقتحـــام الطـــائف علـــى أهلـــها
فكان هذا السور سبب منع املسلمني من دخول الطائف بعد حنني . 0
(ب) احلصــون :ـ

 )7الببيدي  :تاج العروم ج . 784 / 3
 )2ياقوت الحموي ـ معج البلدان ج . 3 / 4
 )2ياقوت الحموي ،معج البلدان ،ج . 77 / 4
 )4البوذري ،فتوح البلدان ص 31
وال بري ،تاريخ الم والملوك ج 722 / 2
وابن مشام ،السيرة النبوية ج 482 / 4
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص 432
والكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج 214 / 7
د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص 771
د .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 73
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ومفردها احلصن ،وهو املكان احلصني ضد العدو

5

الذي يقي من

هجماته ،واحلصون  :هي املباني اليت يتحصن بها ضد العدو وتسمي (أطام)
إال أن الطم يطلق على كل حصن بين باحلجارة  ،8وقد ورد ذكر احلصون
يف قوله تعاىل حكاية بين النضري  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﭼ الحشر ٤ :كما قال تعاىل يف آية أخرى عن اليهود  :ﭽ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ الحشر. 0 ٠٢ :
ومن هذه اآليات يتبيّن  :أن يهود بين النضري يف املدينة كـانوا أصـحاب
حصـــون قويـــة ،منيعـــة ،كانـــت متـــنعهم مـــن األعـــداء ،وحـــني أراد اهلل
هزميتهم على يد رسوله مل متنعهم حصونهم من ذلك ،واشتهر عنهم أنهم
ال يقاتلون إال يف قرى حمصنة أو من وراء جدر.1
وقد كانت املدينة من أكثر األماكن يف احلجاز حصوناً وآطاما،
فمنها ما كان لليهود من بين النضري الذين أجالهم الرسول  يف العام
الرابع من اهلجرة بعد أن حاولوا قتله غيلة ،ونزل فيهم آيات من سورة
احلشر  :ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﯤ ﭼ الحشر 6 ٤ :اآليات  ..ومنها ما كان لبين قريظة
الذين نفذّ الرسول فيهم حكم اهلل بعد غزوة األحزاب مباشرة على حرب
 )7الببيدي ،تاج العروم ج 713 / 3
ومحمود ميث خ اب ،المص لحات العسكرية في القرآن ،ج  781 / 7ال بعة الول دار القت بيروت 7283مـ 7333 -م .
 )7الببيدي ،تاج العروم ج . 781 / 8
 )2ورة الحشر ،آية . 2
 )2ورة الحشر ،آية . 74
 )4الشوكاني ،فت القدير ،ج  733 / 7وص . 214
 )7ورة الحشر ،آية . 2
 )3ورة ال باب ،آية . 23
الصاصي  :الحصون ،تقسير ابن كةير ج . 418/ /2
 )1ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 243 / 2
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الرسول ،فحاصرهم الرسول حتى استسلموا ،فقتل مقاتليهم وسبى
ذراريهم ،ونزل فيهم قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﭼ
األحزاب٤٣ :

5

وغنم املسلمون مجيع أمواهلم  ،8وكما كان لليهود

حصون وآطام يف املدينة فقد كان لألنصار رضوان اهلل عليهم حصون
كثرية .
وبتتبع األطم املذكورة يف الكتب وجدت ذِكرًا لعـدد كـبري منهـا قـد
يزيـــد علـــى اخلمســـة والـــثالثني حصـــناً معروفـــة يف املدينـــة أو جمـــاورة هلـــا
يصعب تعدادها ،مسـي كـل واحـد منهـا باسـم خـاص ليسـهل متييـزه عـن
احلصون األخرى وقد كانت هـذه احلصـون واألطـام ذات دور كـبري يف
محايــة أهــل املدينــة ،وذلـك الفتقــار املدينــة إىل ســور حيميهــا0مــن األعــداء
اخلارجني .
ويف رأيي فإن هناك عوامل عدة جتعل أهل املدينة يركزون على األطام ،بدل
األسوار ،وذلـك ألن سـكان املدينـة خمتلفـون ،فمـنهم العـرب مـن األوس مل
يكــن هنــاك جــدوى مــن الســور إذا كانــت احلــرب داخليــة يف وســط املدينــة،
فكان كـل قـوم يلتجئـون إىل حصـونهم حلمايـة أنفسـهم وباإلضـافة إىل ذلـك
فكثريا ما كانت تنشب احلرب بني األوس واخلزرج قبل اإلسالم ،وآخرهـا
كان حرب يوم (بعاث) ،فلذلك جنـد أن كـل مـن األوس واخلـزرج ،حباجـة

 )7انظر مله الطام باختصار موزعة في كتاب ،د مد بن عبد الحميد العبا ي ،عمدة الخبار ابتداا من صقحة  222وانتهاا بصقحة
 421ومي متقرقة بين الصقحات ومن دمما (المنف) لبني عبيد (هاعس) لبني لمه (و بره) لبني قينقاع و( سيكه) لبعض اليهود
في طرف المدينة و (خيط) لبني واد بن غن  ،و( الرعل ) لبني عبد المهل و ( الرتاب ) لنبي ارلة وغيرما .
 )2د .محمد العيد الخ راوي  :المدينة في العصر الجاملي ،الحياة السيا ية والةقافية والدينية ص  88ال بعة الول مؤ سة علوم
القرآن ،دمشق 7412مـ 7382 -م .
ود .محمد العبد الخ راوي ،معر الحرب في الجاملية عند الوم والخبرج ص  ،71ال بعة الول  ،مؤ سة علوم القرآن بيروت
7411مـ 7381 -م .
 )2؟دبو الوليد الزرقي ،دخبار مكة ص 738
وابن فهد ،إتحاف الورى ،ج . 773/71
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إىل محايــة أنفســهم ضــد بعضــهم الــبعض ،وهكــذا جنــد أن بنــاءات املدينــة
املعســكرية ،كانــت ختضــع للظــروف الداخليــة يف جمتمــع املدينــة خبــالف
بعض املدن األخرى كالطائف مثالً ،اليت كان حيميها سور واحـد ،وذلـك
الحتاد سكانها يف الدفاع عن بلـدهم والنعـدام اخلـوف مـن بعضـهم الـبعض،
إال أن أهـــل الطـــائف عرفـــوا اآلطـــام واحلصــون فيمـــا بعـــد ،نتيجـــة للحـــروب
الداخليــة الــيت نشــبت فيمــا بيــنهم  5ومــن احلصــون املعروفــة يف املدينــة حصــن
حسان بن ثابت رضي اهلل عنه ويسمي (فارع) وقد أنـزل الرسـول  نسـاءه يف
هذا احلصن أثناء غزوة اخلندق ،وهـو مـن أشـهر حصـون املدينـة  ،8ومعظـم
حصـون املدينــة قــد اندرسـت وبقــي منهـا اآلن ( حصـن كعــب بــن األشــرف )،
وميكننــا أن نســتعرض بعــض القياســات الــيت أجراهــا بعــض البــاحثني علــى
حصن كعب بن األشرف حسب مـا ورد يف كتـاب أثـار املدينـة لألسـتاذ عبـد
مـرتاً ،وعرضـه

القدوس األنصاري  ( :طـول احلصـن

مـرتاً وارتفـاع مـا

بقي من جدرانه  0أمتار ،ومسكها مرت ،وله باب واحد من اجلهـة الغربيـة،
وهانية أبراج بعضها ضخام بناؤها من حجارة ضـخمة ملتصـق بعضـها بـبعض
مباشرة ،وطول بعضها  504سم ،وعرضها  24سم ومسكهـا  04سـم ،وال
أثر فيه للنقوش وال للزخرفة وهـو بنـاء حربـي حمصرـن ،بوسـطه رحبـة واسـعة
تبل مساحتها ألف مرت مربع وهي غري مرصوصة وال مبلطة فالصخور احلريـة
ناتئة فيها ،وبينهما اخنفاضـات وارتفاعـات ،وجبوانـب احلصـن مـن الـداخل
عشر غرف خمتلفة األقيسة وأعاليه مهدمة) .

 )4ابن مشام ،السيرة النبوية 228 / 2
والقيروز دبادي ،المغان الم ابة ص  ،213والعبا ي ،عمدة الخبار ص  ،283ود .محمد العيد الخ راوي ،معر الحرب عند
الوم والخبرج ص . 72
 )7عبد القدوم النصاري ،آلار المدينة المنّورة ص  33 ،37ال بعة الةالةة ،المكتبة السلقية المدينة المنّورة 7737مـ .
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وهذه الدراسة اليت أجراها األنصاري تعطينا معلومات وتصوُر عـن بنـاء
احلصن وكثرة العاملني يف بنائه بالنظر لضخامته وكرب حجارته وارتفاع
مبناه فال شك أن البنائني فيه كانوا على معرفة تامة بأصول البناء وفنه.
ويف الطائف وجدت بعض احلصون ،اليت تعطـي احلمايـة ضـد العـدو إضـافة
إىل األســوار ،وتتميــز هــذه احلصــون بقــدرتها الدفاعيــة ضــد العــدو يف حالــة
نشوب حرب داخلية ،وكما مرّ بنا فـإن الطـائف مل تعـرف احلصـون إال بعـد
س أهلـها حبــاجتهم إىل احلصـون  ،5وقــد ذكــر أن
أن شـبّ نــزاع داخلـي فــأح ّ
(غــيالن بــن ســلمة الثقفــي ) أحضــر معــه بنــاءين مــن فــارس بنــوا حصــناً يف
الطائف  8وعلى العموم فـإن حصـون الطـائف مل تلعـب دوراً كـبرياً يف الـدفاع
عنهــا وذلــك لوجــود الســور احملــيط بهــا ،ومــن أشــهر حصــون الطــائف حصــن

(النفـــرة) وهـــو احلصـــن الـــذي نـــزل الرســـول  بقربـــه هـــو وأصـــحابه عنـــد
حصارهم للطائف .
وأما مكة املكرمة فالذي يظهر لي أنها مل تكن ذات سور وال ذات حصـون

يف العصر اجلاهلي وال زمن الرسول  ،وقد يكون مـردّ ذلـك إىل اعتقـاد
العرب مجيعاً حبرمتهـا وقدسـيتها ،فلـم تكـن القبائـل تغزوهـا تبعـ ًا هلـذا
االعتقاد ،وقد حبثت يف عدة كتب منها كتاب األزرقي ،أخبـار مكـة
فلم مسمّيات حلصـون يف مكـة سـواء يف عصـر الرسـول  أم يف العصـر
اجلاهلي القريب  0منه وإمنا ظهرت احلصون يف مكة يف عصور متأخرة .
وأمــا خيــرب فنجــدها تعتمــد علــى احلصــون يف الــدفاع عــن نفســها فقــد
اشــتهرت خيــرب حبصــونها الكــثرية ،وحــني فــتح الرســول خيــرب ســقطت
حصــونها الواحــد تلــو اآلخــر ،وكانــت حصــون خيــرب مــن أقــوى حصــون
 )2ابن اللير ،الكامل. 383/7 ،
 )2ابن جر ،اعصابة ج . 731 /2
 )4العجيمي  :سن بن علي بن يحي بن عمر ت  ،7772إمداا لل ائف من دخبار ال ائف ،تحقيق يحي
الةانية دار لقيف للنشر ـ ال ائف 7411مـ .
 )7دبو الوليد الزرقي ،دخبار مكة ،تحقيق رمدي الصال ملحس ط  2بيروت 7233مـ .
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اعاتي ص  32ال بعة

احلجاز ،وكان أول حصن فتحه الرسـول  هـو حصـن (نـاعم) ،وقـد
استشهد عنده بعض الصحابة  5ثـم (القمـوص) ثـم (الصـعب) ،وآخـر مـا
فتح الرسول  من حصون خيرب (الوطيح) و(السالمل)  ،8كما أن مـن
احلصــون (الشـــق) و(النطـــاة) ،وقــد قيـــل إن (خيـــرب) تعــين احلصـــن بلغـــة
اليهــود ،ولكونهــا تشــتمل علــى هــذه احلصــون مسيــت (خيــابر) ومنهــا
أشتق اسم خيرب وكـان فتحهـا يف السـنة السـابعة للـهجرة وقـد كـان أهـل
خيرب أهل مزارع وخنيل ،وبالتـالي فهـم حباجـة إىل هـذه احلصـون حلمايـة
أنفســهم ،وحلمايــة حماصــيلهم الزراعيــة ،ولوجــود املــزارع لــديهم فإنــه
يتعذر إحاطة بلدهم بسور ،وذلك ألن كثرة املزارع تزيد املساحة ،ومتنع
من ذلك ،وهلذا أكتفوا باحلصون اليت تؤدي الغرض نفسه ،ويـدل علـى
ذلك أن الرسول  فاجأ خيرب يف وقت خروج الفالحني إىل أعماهلم . 0
ويف وادي القرى كان يسكن جمموعة مـن اليهـود ،وقـد اختـذوا هلـم

حصون ًا كثرية ،وقد افتتحها الرسول  بعد خيرب عنوة .1
وقد اشتهرت ( تيما ) ببعض احلصون بها ،حيث كان يقطـن مجاعـة
مــن يهــود ،ومــن أشــهر حصــونهم (األبلــق الفــرد) وهــو حصــن الســموأل،
الذي تضرب به العرب املثل يف احلصانة .6

 )2القيروز دبادي ،المغان الم ابة ،ص  ،414وابن مشام السيرة النبوية ج 221 / 2
والحلبي ،السيرة الحلبية ،ج . 122 /
 )2ابن مشام السيرة النبوية ،ج  ،221 / 2والواقدي ،المغازي ج 311 / 2
والسمهودي ،وفاا الوفاا ج . 7213 / 2
 )4القيروز دبادي ،المغان الم ابة ص  ،724والسمهودي ،وفاا الوفاا ج . 7213 / 2
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج 223 / 2
والواقدي ،المغازي ،ج 342 /2
ود .دكرم العُمري ،المجتمق المدني في عهد النبوة القس الةاني ،الجهاد تد المشركين ص . 734
 )3البوذري ،فتوح البلدان ص 41
والواقدي ،المغازي ج 113 / 2
والسمهودي ،وفاا الوفاا ،ج 7223 / 4
والقيروز دبادي ،المغان الم ابة ص .422
 )7العبا ي ،عمدة الخبار ص 241
. 31/
ياقوت الحموي ،معج البلدان ج
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وهكـــذا جنـــد أن معظـــم قـــرى احلجـــاز تشـــتمل علـــى حصـــون للـــدفاع
وحلفظ النساء واألوالد يف حال القتال ومهامجة العـدو ،وممـا الشـك فيـه
أنــه كــان هنــاك رجــال خمتصــون بأعمــال البنــاء هلــذه احلصــون واآلطــام،
لــديهم القــدرة علــى البنــاء واملعرفــة بأســاليب البنــاء وفنونــه ،ومل يكــن
هــؤالء العــاملون قلــة ،بــدليل كثــرة هــذه احلصــون ،كمــا أن لــدى أهــل
املدينــة إمكانــات كــثرية يف معــدات البنــاء اســتخدمها الرســول يف حفــر
اخلندق حـني اسـتعار مـن يهـود بـين قريظـة  ،5مـا ينقصـه لعمليـة احلفـر،
فتوفر هذه املعدرات دليل على توفر البنائني .
ج – اخلنــادق :ـ
مفردها خندق ،وهو احلفـري حـول أسـوار املـدن أو حـول املـدن للحمايـة
يقول الشاعر:ـ
يـدفع عنك القـدر املقـدورا

ال حتسبـن اخلنـدق احملفـور

8

والعـــرب وإن كـــانوا يعرفـــون اخلنـــدق إال أنهـــم مل يكونـــوا يعرفونـــه

كخــط دفــاعي عــن القــرى وامل ـدن إال يف عصــر الرســول  ،وذلــك حينمــا
أشــار عليــه ســلمان الفارســي رضــي اهلل عنــه يف الســنة اخلامســة للــهجرة،
حينما غزت قريش ومن معها من األحزاب املدينة املنّورة ،فقال سلمان يـا
رسول اهلل إِنرا كُنرا بأرض فـارس إذا ختوّفنـا اخليـل خنرـدقنا علينـا خنـادق
 ،فـــاقتنع الرســـول  بفكـــرة ســـلمان رضـــي اهلل عنـــه وقـــام بنفســـه 
بتحديد مواقع احلفر ومسـري اخلنـدق  ،0جـاعالً جبـل سـلع  1خلـف ظهـور

 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 777 / 4
 )2الببيدي ،تاج العروم ج . 223 / 3
 )4الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج 774 / 4
والسمهودي ،وفاا الوفاا ،ج . 7213 / 4
 )7الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد  ،777/4والسمهودي ،وفاا الوفاا ج  ،7217 /4والخباعي  ،تخريج الدالالت السمعية
ص . 431
 )3لق  :هبيل بسوق المدينة ،القيروز دبادي ،المغان الم ابة ص . 782
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املسلمني ،وحفـر الرسـول ومـن معـه مـن احلـرة الشـرقية إىل احلـرة الغربيـة

5

وهي املنطقة املفتوحة اليت توقّع من األحزاب أن يهامجوا املدينة منها يف السنة
اخلامسة للهجرة ،وقد عمل املسلمون يف حفر اخلنـدق يـداً واحـدة وقـد عمـل

الرسول  بيده الكرمية معهم  ،8حتى إن الغبار عال ظهره ،وقـد عمـل
مـــع الرســـول مجيـــع املســـلمني الصـــادقني الـــذين بلــ عـــددهم ثالثـــة آالف
صــم الرســول العمــل فيمــا
مســلم ،مــا بــني أنصــاري ومهــاجري ،وقــد ق ر
بينهم ،حبيث لكل عشرة رجـال مـنهم أربعـني ذراعـاً  ،أي لكـل رجـل
مــنهم أربعــة أذرع ،أي قرابــة املرتيــن ،ومبقارنــة طــول اخلنــدق يظهــر أن
عدد الذين حفـروا اخلنـدق أقـل مـن ثالثـة آالف شـخص ،فقـد قُـدِر طـول
اخلندق حسب الدراسات احلديثة مبا يقرب من

سـة آالف ذراع وعمقـه

ال يقــل عــن ســبعة أذرع ،وعرضــه ال يقــل عــن تســعة أذرع  ،0وقــد تعــاون
املسلمون فكان كل من فرغ من املسلمني مـن عمـل مـا خصـص لـه اجتـه
إىل مساعدة بقية إخوانه  ،1وذلـك ألن األرض خمتلفـة بعضـها عـن بعـض يف
سهولة احلفـر هلـا ولينهـا أو صـعوبته ،إضـافة إىل اخـتالف القـدرة الشخصـية
لكل فرد منهم ،فمنهم الشباب ومنهم الشـيول ،وقـد تعـاونوا يـداً واحـدة يف

هذا احلفر عدا بعض املنـافقني الـذين ظهـر نفـاقهم ،وكـان الرسـول  مـن
أشدهم عمالً حتى أنهم يستنجدون بـه إذا استعصـيت علـيهم حجـارة أثنـاء
احلفــر  ،6وقــد أحتــاج املســلمون إىل معــدات كــثرية لعمليــة حفــر اخلنــدق،
 )2العبا ي ،د مد بن عبد الحميد ،عمدة الخبار في مدينة المختار ص . 274
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج  273 / 2وآخرين
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج777/4
والسمهودي ،وفاا الوفاا ج 7211 / 4
والدارمي ،نن الدارمي ج . 227 / 2 /
 )2السمهودي ،وفاا الوفاا ج 7217 / 4
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 431
 )4علي افظ ،فصو من تاريخ المدينة ص .211
 )7الصالحي الشامي ،بل العدى والرماد ج773/4
ود .دكرم تياا العُمري ،المجتمق المدني في عهد النبوة ( الجهاد تد المشركين ) ص . 772
 )3الواقدي ،المغازي ،ج 443 / 2
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج  771 / 4والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص 431
والنجار ،محمد بن محمود ،دخبار مدينة الر و ص 37
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وذلـــك بغـــرض الســـرعة يف عمليـــة احلفـــر قبـــل قـــدوم العـــدو ،فاضـــطروا إىل
اســتعارة اآلت كــثرية مــن املســاحي واملكاتــل مــن بــين قريظــة 5بغــرض إجنــاز
العمل يف أقرب وقت وقد متكّن املسلمون من إجنـاز اخلنـدق يف سـتة أيـام ،8
وكان كافي ًا ملنـع املشـركني فرسـان ًا وراجلـه مـن دخـول املدينـة ويف خـالل

العمل اشتهر عن الرسول  وأصحابه ارجتازهم بنبيـات مشـهورة مـن شـعر
عبد اهلل بن رواحة اليت يقول :ـ
واهلل لـوال اهلل مـا اهتدينــا

وال تصدقنـا وال صلينـا

فأنزلـن سكينـة علينــــا

وثبت األقـدام إن القينـا
إذا أرادوا فتنـة أبينــا

واملشركـون قد بغـوا علينـا

0

وقد كان هلذا الرجـز دور كـبري يف محـاس املسـلمني وتنشـيطهم علـى
العمــل ،والرتويــح عــن أنفســهم ،وقــد جنــح اخلنــدق يف ص ـدِ األحــزاب عــن
املدينة ،وحفر اخلندق ليس بناء كما هـو معـروف ،إال أن احلفـر بـدخل يف
نطـــاق البنـــاء وميكننـــا اعتبـــاره مـــن أعمـــال البنـــاء ملشـــابهته لـــه يف العمـــل،
واستخدا م نفـس اآلالت كمـا أن أعمـال البنـاء يف جمملـها ال ختلـو مـن احلفـر
لـــــذلك أوردنـــــاه يف البنايـــــات العســـــكرية ،لدخولـــــه ضـــــمن التحصـــــينات
العسكرية .
حفـر اآلبـار :ـ
تعترب اآلبار يف احلجاز املصدر الرئيسي لسد حاجـة النـاس واحليوانـات
من مياه الشرب ،إضافة إىل حاجـة النـاس للمـاء يف النظافـة وغريهـا ،كمـا
تعتمد الزراعة يف املدينة وخيرب ووادي القرى على اآلبار ،لذلك كانت اآلبـار
و مّاد بن إ حاق ،تركة النبي ،تحقيق د .دكرم العُمري ص 38
والسمهودي ،وفاا الوفاا ،ج . 7211 / 2
 )1الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 777 /4
 )7السمهودي ،وفاا الوفاا ج . 7241 /2
 )2د .دكرم تياا العُمري ،المجتمق المدني ( ،الجهاد تد المشركين ص . ) 722
 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج 777 / 4
والدارمي ،نن الدارمي ج  227 / 2والنجار  :محمد محمود ،دخبار مدينة الر و ص . 37
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منتشــرة يف احلجــاز يف خمتلــف املــدن والقــرى ،كمــا أن هنــاك الكــثري مــن
اآلبار تقع على الطرق اليت تسلكها القوافل التجاريـة ،كمـا توجـد الكـثري
مــن اآلبــار القريبــة مــن املراعــي والــيت تســد حاجــة الرعــاة إىل املــاء ،ولنــا أن
نتصـ ـورر األعـــداد الكـــثرية مـــن اآلبـــار املنتشـــرة يف خمتلـــف أحنـــاء احلجـــاز،
وبطبيعــة احلــال فــإن هــذه اآلبــار مل توجــد نفســها ،وإمنــا كــان هنــاك أنــاس
خمتصــون قــاموا حبفرهــا ،وهــم علــى درايــة ومعرفــة بأمــاكن وجــود املــاء،
كما أنهم على معرفة بطرق احلفـر ومحايـة البئـر مـن السـقوط ،وقـد كـان
لدى العرب يف احلجاز وغريها اخلربة اليت يعرفون بها وجود املاء من عدمه يف
باطن األرض قبل احلفر ،وهو مـا يعـرف عنـدهم بــ (الرياقـة) ،وهـم يعرفـون
وجود املاء بواسطة بعـض األمـارات الدالـة علـى وجـود املـاء يف األرض ،وقربـة
مــن بعــده ،وذلــك بواســطة شــم الــرتاب ،أو مبعرفــة بعــض أنــواع النبــات ،أو
حبركة بعض احليوانات يف املنطقة أو بوضـع أذنـه علـى األرض  ،5وهـو علـم
يعتمد علـى الفراسـة بالدرجـة األوىل وكـان يعتـرب مهـم يف هـذا اجملـال ،ومـن
هنا كانت لديهم اخلـربة الكافيـة يف حتـري مواقـع املـاء قبـل احلفـر ،وذلـك
جبعل عملية اختيار موقع البئر أكثر ضماناً ،يقوم عمال احلفـر بعـد اختيـار
املوقــع حبفــر البئــر ،وإخــراج النــاتج عــن احلفــر مــن تــراب وحجــارة ،وتســمي
عملية احلفر (االعتقام) 8وحتتاج عملية احلفـر إىل أدوات خاصـة يلـزم توفرهـا
عند احلفارين ،كمـا أنـه يلـزم وجـود أنـاس أصـحاب خـربة يف حفـر البئـر ،
وختتلف اآلبـار حسـب اخـتالف األرض وصـالبتها ،وحسـب بعـد املـاء وقربـه،
فبعض اآلبار تكون أرضها صـلبة ومتماسـكة وبعضـها تكـون أرضـها لينـة،
ويلزم تأمني حيطانها باحلجارة ،وهو ما يسمي (الطوى) 0يقول الشاعر :ـ
فـان املـاء أبـي وجـدي

وبئـري ذو حفـرت وذو طـويـت

 )7محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب .242/2
 )2الببيدي ،تاج العروم ج . 412 / 8
 )2د .هواد علي ،المقصّل . 787 /1
 )4الببيدي. 723/71 ،
 )7محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 738 / 2
 )3القيروز دبادي ،المغان الم ابة ،ص 27
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1

املعنى البئر الذي حفرته وطويت باحلجارة .
وقد كانت اآلبار يف املدينة زمـن الرسـول  كـثرية جـداً اشـتهر منهـا

بئر (أريس) وهو قرب مسجد قباء  5وفيها سقط خامت النيب  من يد عثمان
بن عفان رضي اهلل عنه ،ومسّيت بعـد ذلـك بئـر اخلـامت واسـتمرت تسـمي
بهذا االسم . 8
ومــن آبــار املدينــة أيض ـ ًا (بئــر رومــه) وهــي الــيت اشــرتاها عثمــان بــن
صــدق بهــا علــى املســلمني
عفــان رضــي اهلل عنــه وت ّ

،

كــذلك مــن اآلبــار

املشــهورة (بئــر حـــا) وهــي الــيت تصــدق بهــا أبــو طلحــة رضــي اهلل عنــه ،0
واحلـــق أن آبـــار املدينـــة املنّـــورة ال جمـــال حلصـــرها أو عّـــدها وإال لطـــال
ذكرها  ،1وقـد كـان املـاء يف املدينـة املنّـورة غـري بعيـد جـدا فيقـدر بعـد
املاء يف اآلبار عن سطح األرض بستة أذرع أي قرابـة ثالثـة أمتـار يف كـثري
من آبار املدينة املنرورة اليت عرفت زمن الرسول  وذلك من خـالل حـديث
املصادر عن كل بئر على حدة .
آبـار مكة والطـائف :ـ
لقد كانت مكة من أكثر بالد احلجاز آباراً ،وأكثرها حاجة
للمياه لشدة حرارتها طول العام ،ولكثرة سكانها ،إلضافة حلاجتها
املتزايدة إىل املاء يف موسم احلج ،حيث يكثر الناس مبكة ،وتكثر
حاجتهم للماء ،ويف مكة كان العمل يف حفر اآلبار قائماً على أشده يف
والسمهودي ،وفاا الوفاا ،ج . 342 / 2
 )1العبا ي ،عمدة الخبار ( امية) ص . 278
 )8القيروز دبادي ،المغان الم ابة ،ص 41
عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ،ج . 772 / 7
 )3عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ج.771 / 7
 )7لمعرفة آبار المدينة  ،دنظر عمر بن مبه ،تاريخ المدينة من ص  772ت 732
والقيروز دبادي ،المغان الم ابة ،من ص  27ت ص 71
والسمهودي ،وفاا الوفاا ،ج  4من ص  342ت ص 388
والعبا ي ،عمدة الخبار ،من ص  242ت ص .238
 )2دبو الوليد الزرقي ،تاريخ مكة ج . 222 /2
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اجلاهلية ،وبعد ظهور اإلسالم وكان كبار رجاالت قريش حيفرون
اآلبار على حسابهم يسقون منها الناس ،ويفتخرون بذلك  ،5نظراً ألن
كثرياً من اآلبار كانت تتعرض لنقص يف املياه ،أو لتغيّر يف طعم املاء
 ،8نتائج عوامل خمتلفة منها كثرة االستعمال أحياناً وقد خاطب اهلل
قريشاً يف سورة (امللك) بقوله تعاىل  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﭼ الملك ١١ :أي إذا أصبح ماؤكم ذاهباً يف األرض إىل أسفل
فال يُنال بالفؤوس احلداد وال السواعد الشداد فمن يأتيكم بهذا املاء

0

الذي تشربون ،وقد كانت آبار مكة كثرية  1يصعب عدها ،ولكنها
ولكنها تعطينا داللة واضحة على مقدار ما بذل من جهد يف حفر هذه
اآلبار ،وعلى وجود أناس خمتصني يف حفر اآلبار ،ووجود خربات
كافية لديهم للقيام بهذا العمل ،خصوصاً إذا عرفنا صالبة األرض يف
مكة وصعوبة احلفر فيها ،وكثرياً ما تقع املنازعات واملفاخرات بني
أهل مكة يف اآلبار وحفرها وسقيا احلجيج ،حتى أن القوم كادوا أن
يقتتلوا عدة مرات بسبب هذا التفاخر  6وقد كانت أشهر بئر يف مكة
هي بئر ( زمـزم ) اليت أخرجها اهلل إلمساعيل عليه السالم وألمه هاجر،
ثم اندرست ودفنتها السيول حتى زمن عبد املطلب جد النيب  ،الذي
رأى موضعها يف املنام ،فقام حبفرها يساعده يف ذلك ابنه احلارث
وأخذ يسقي منها احلجيج .

 )2دبو الوليد الزرقي ،تاريخ مكة ج . 227/2
 )4ورة المل  ،آية . 21
 )7تقسير ابن كةير ج . 411 / 4
 )3لمعرفة آبار مكة ،انظر  :دبو الوليد الزرقي ،تاريخ مكة ج  274 / 2ت . 224
 )7دبو الوليد الزرقي ،ج . 222 / 2
 )2دبو الوليد الزرقي ،ج 42 / 2
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد.278 / 7 ،

105

0

ويف الطـــائف وجـــدت الكـــثري مـــن اآلبـــار ،وكانـــت بعـــض اآلبـــار
حتتـــوي علـــى درج ينـــزل إىل املـــاء  ،5وكانـــت احلاجـــة يف الطـــائف للمـــاء
لشـرب النــاس واحليوانــات أمــا الزراعــة فكانــت يف الغالــب مــن األمطــار،
لذلك كانت اق ّل من غريها من مدن احلجاز يف اآلبار إىل حد ما .
وكانت تلحق بعملية حفر اآلبار عمليات معمارية أخرى فقـد كـان
أصحاب اآلبار يقومون ببناء بعـض األحـواض اخلاصـة بتجميـع امليـاه وهـي
على أشكال وأنواع خمتلفة فمنها مـا كـان خيـص شـرب النـاس ،ومنهـا
ما كان خيص شرب البهائم  8ومنها ما كان لتجميع املاء وسـقيا الـزرع،
وقد بين عبد املطلب جدّ الرسـول  حوضـاً علـى بئـر زمـزم لكـي يسـقي
احلجــاج منهــا  ،قليــب بــدر الــذي نــزل عليــه يف غــزوة بــدر ،وجعلــوا فيــه
األواني للشرب . 0
وتعمل األحواض لشرب اإلبل والبهائم األخرى ،ويوضع فيهـا حجـر
مُعَلَــم بعالمــات ليعــرف مقــدار املــاء فيــه ومــا يكفــي مــن اإلبــل ويســمي
(القُدْاس)  1وهذه األحواض حتتاج إىل عملية بناء ختتلف حسـب احلاجـة،
كمـا أن كــثريًا مــن اآلبــار تقــام عليهـا األبنيــة حلمايــة النــاس مــن الوقــوع
فيها وحلماية البئر من وقوع البهائم أو القاذورات فيه . 6
وقــد عــين اإلســالم بــإخراج املــاء ،وحفــر اآلبــار للنــاس ،فقــد س ـ رن
الرسول  عدداً من التشريعات يف جمال خفر اآلبار ،وامتالكها كمـا
 )2العجيمي ،سن بن علي بن يحي  ،إمداا الل ائف من دخبار ال ائف ،تحقيق يحي
 )4هواد علي ،المقصّل في تاريخ العرب ،ج . 712 / 1
 )7دبو الوليد الزرقي ،ج . 42 / 2
 )3ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج  ،327 / 2وال بري ،تاريخ الم والملوك ج  ،211/ 2والحلبي ،السيرة الحلبية ،ج. 232/2
 )1الببيدي ،تاج العروم . 272 / 4
 )8هواد علي ،المقصّل ،ج . 732 / 1
اعاتي ص . 32

106

جعل للبئر محـى متنـع النـاس مـن اإلضـرار بـالبئر أو بصـاحبها ،فقـد ورد
عــن الرســول  أنــه قــال  ( :مــن احتفــر بئــراً فلــيس ألحــد أن حيف ـر حولــه
صــل فقهــاء املســلمني اآلبــار علــى
أربعــني ذراعـاً عطنــا ملاشــيته )  ،5وقــد ف ر
عدة أنواع ،منها آبار داخل املدن والقـرى ومنهـا آبـار املـزارع ،ومنهـا آبـار
املراعي ،وخصصوا لكل نوع من هذه اآلبار محى مينع من احلفـر حولـه
أو األضــرار بــه ،8كمــا كــان الرســول  حيــث الصــحابة علــى التصــدق
باملاء ويراه من أفضل الصدقة ،حتى أن عثمان رضي اهلل عنه اشرتى بئـر
(رومة) وتصدق بها على الناس ،فكان يستقي لنفسه منها مع الناس .
أدوات البنــاء :ـ
وممـــا الشـــك فيـــه أن العـــرب يف احلجـــاز قـــد عرفـــوا أدوات البنـــاء
مبختلـــــف أنواعهـــــا فعرفـــــوا ،املســـــحاة ،و( املِكتَـــــل ) كمـــــا عرفـــــوا
(الصَافُور)  0وهي الفـأس العظيمـة الـيت هلـا رأس واحـد دقيـق تكسـر بهـا
احلجـــارة ( ،واملِعْــوَل) وهـــو الفـــأس العظيمـــة مـــن حديـــد الـــيت ينقـــر بهـــا
الصخر  1كما عرفوا (ال ِعتْلة) وهي آلة مـن حديـد كأنهـا عصـى ورأسـها
رأس فــأس  ،6وال تــزال تعــرف وتســمي باالســم نفســه حت ـى اليــوم كمــا
عرفوا الل  0وهو خليط الطني املربع على قوالب واجملفف بالشمس حتـى
حتى ميكن محله ووضعه بسهولة و (امللبّن) هـو القالـب الـذي يشـكل بـه
الل ـ  2كمــا كنــوا جييــدون خلــط الطــني ،وقــد كانــت أدوات البنــاء
 )7نن الدارمي ،ج . 712 / 2
 )2انظر ،دبو عبيد القا بن وّم ،الموا ص 211
ودبو يعل  ،ال كام السل انية ص . 271
 )2عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ،ج . 772 / 7
 )4محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 238 / 2
 )7الببيدي ،تاج العروم ،ج . 23 / 8
 )3الببيدي ،تاج العروم ،ج . 4 / 8
 )1ابن يِد النام  :عيون الةر ج . 221 / 7
 )8الببيدي ،تاج العروم ،ج . 228 / 3
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متوفرة بكميات كافية للعديد من عمّال البناء ،ويـدل علـى ذلـك ظهـور
هذه األدوات حينما أراد الرسول  حفر اخلندق ،حيث أن هذه األدوات
لكثرتها مكّنت املسلمني من إجناز العمل يف ستة أيام فقط .
*

*

*

وممــا الشــك فيــه أهــل احلجــاز زمــن الرســول  كــانوا يقومــون ببنــاء مــا
تــــدعوا احلاجــــة إىل بنائــــه دون اإلســــراف يف ذلــــك ،فــــإذا نظرنــــا إىل
مســاكنهم أو مســاجدهم جنــد أنهــا بســيطة للغايــة وغــري متكلــف فيهــا،
كمـــا أننـــا إذا نظرنـــا إىل حصـــونهم جنـــد أنهـــا قويـــة وحصـــينة ،وتقـــوم
بـــالغرض منهـــا يف صـ ـدّ العـــدو ،كمـــا جنـــد أنهـــم مل يكونـــوا يهتمـــون
بالزخرفة وبقش البيوت أو املساجد ،وإمنا ظهر ذلك بعـد عصـر الرسـول
وحينمـــا زادت األمـــوال لـــدى املســـلمني ووقعـــوا يف الـــرتف املـــادي ،كمـــا
نالحظ أنهم استفادوا من بيئتهم اخلاصة يف أعمال البناء دون احلاجة إىل
استرياد شيء من غري مناطقهم ،فقد استفادوا من الطني املتـوفر بكثـرة
يف إعداد البنايات الطينية ويف تسقيفها ،كما استفادوا من احلجـارة يف
بناء بعض احليطان واحلصون ،واستفادوا من عُسب النخيل وجريدها يف
الســـقوف ،كمـــا اســـتفادوا مـــن جـــذوع النخيـــل يف األعمـــدة وكـــذلك
اســتفادوا مــن أخشــاب األشــجار املتــوفرة لــديهم ،ومــن بعــض األعشــاب
(كاألذخر)  5وغريه فكان هناك اكتفاء ذاتي فيما يتعلق خبامات البناء
...

 )7البوذري ،فتوح البلدان ص . 77
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النجـــــــارة
النجــارة مــن احلــرف الضــرورية للنــاس مبختلــف أجناســهم ،ســواء
احلاضــرة مــنهم ،أو الباديــة ،وقــد عرفتهــا البشــرية منــذ أقــدم األزمــان،
فقــد كــان نــوح عليــه الســالم جنــاراً ،5والنجــارة تلــيب حاجــات عديــدة
لإلنسان ،وقد عرفت النجارة لدى عرب احلجاز يف اجلاهليـة ،ويف زمـن
الرسول  ،وقـد كانـت تسـدّ حاجـات كـثرية وخمتلفـة يف تلـك األيـام،
فقد كانت النجارة حرفة مكملة للبناء ،فـال يكـاد يـتم البنـاء إال بهـا،
فيعتمد على النجارة يف سقف البيوت ،والبناءات املختلفة ،فقـد اسـتعان
أهــل مكــة بأخشــاب ســفينة روميــة ،غرقــت يف الشــعيبة مينــاء مكــة،
وذلك لسقف الكعبة وتسقيفها  ،8وتسقيف البناء حيتـاج مـن النجّـار إىل
أعداد مسبقة للخشب ،ومبقاسات معينة حسـب حاجـة البنـاء ،كمـا أن
البنــاء حيتــاج إىل أبــواب ،وهــذه األبــواب ال يقــوم بعملــها إال النجــارون يف
الغالب يف ذلك العهد  ،فقد كان حلجرة عائشة أم املؤمنني (رضـي اهلل
عنها) باب مبصراع واحد من عرعر أو من ساج  ،0كما أن بعض البيوت
حتتاج إىل النوافذ وبالتالي حتتاج هذه العملية إىل النجار ،وإىل أخشـابه،
إما لعمل النافذة نفسها  1أو لعمل سقف النافذة.
كمـــا أن النجـــارين يف ذلـــك الوقـــت كـــانوا خيـــدمون األغـــراض
العســـكرية ،وذلـــك باشـــرتاكهم يف صـــنع بعـــض األســـلحة ،فصـــناعة
الدبابة واملنجنيق تعتمد بالدرجة األوىل علـى النجـارين ،كمـا أن صـناعة
األقــواس قــد تــدخل ضــمناً يف النجــارة ،وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن صــناعة
 )7عبد الوماب النجّار ،قصص النبياا ،ص  24ال بعة الةالةة دار د ياا ،التراث العربي ،بيروت .
 )2انظر ،بناا الكعبة المشرفة ( فصل البناا )
 )2هواد علي ،المقصّل ج . 748 / 1
 )4الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج . 718 /2
 )7هواد علي ،المرهق السابق ،المكان السابق .
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الرمــاح البــد هلــا مــن خــبري يف األخشــاب ،وقــد تــدخل يف صــنعة النجــارة،
كمـــا أن الســـيوف حتتـــاج إىل (غِمْـــد) تـــدخل فيـــه عنـــد حفظهـــا وعـــدم
استخدامها حتى ال تضر أحد ،وقد تكون مـن اخلشـب أيضـاً  ،5كمـا
أن الســـكاكني واخلنـــاجر حتتـــاج إىل مقـــابض مـــن اخلشـــب يف الغالـــب
إضافة إىل ذلـك فقـد كـان للنجـارة أيـام الرسـول  دور كـبري يف تـأمني
حاجــة النــاس إىل الكــثري مــن األثــاث ،واألوانــي ،فقــد عــرف يف مكــة
حتت األقـداح مـن اخلشـب ،فقـد كـان (أبـو رافـع) رضـي اهلل عنـه مـوىل
رسـول اهلل  مشـهوراً بنحـت األقـداح ،عنــدما كـان يعمـل عنـد العبــاس
عمر الرسـول  مبكـة حيـث كـان ينحـت لـه األقـداح يف حجـرة زمـزم يف
املسجد احلرام  8قبل أن يكون موىل الرسول . 
وتكثــــر باحلجــــاز أشــــجار تعمــــل منهــــا القصــــاع ،والصــــحاف،
واجلفان  ،وهي أوان خشبية يعمل فيها الثريد وغـريه مـن انـواع الطعـام،
وعلــى رأس هــذه األشــجار الش ـيّزي  ... ،0وقــد كــان للــنيب  قــدح مــن
خشب ،فكان عند أنس بن مالك رضي اهلل عنـه بعـد وفـاة الرسـول ،
وقدا إنصدع فشدرة أنس بفضة  ،1وقد عرفت (اجملمـرة) ضـمن مـا عـرف
من األواني زمن الرسول  ،6وهي يف الغالب من خشب جموفة ،ثـم مغلفـة

 )3انظر (فصل صناعة السوح) من مله الر الة .
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ج 321/2
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 127
 )2القصاع والصحاف والجقان ،دوان تصنق في الغالو من الخشو والصحقة َتسَقُ الخمسة نقر والقصعة دكبر منها والجقنة دعظ
القصاع( ،ابن منظور ،لسان العرب ج  2417 / 4وج 2372/ 7وج . ) 344/ 7
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج ( 738 / 2والشيبي) ،مجر البنوم ،خشبة قوي يتخل منه الواني( ،ابن منظور
لسان العرب ج . ) 2217 / 4
 )4اللمبي ،السيرة النبوية ص . 278
 )7السهيلي ،الروض النف ج . 42 / 2
( )3ال َمسَد) م و الحبل المصنوع من خوص دو ليف دو معر دو صوف دو هلود اعبل تقتل ت تصب بوً وتصنق منه ال رة وغيرما
(الببيدي ،تاج العروم. ) 717/2 ،
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مغلفــة حبديــد أو حنــاس متنــع االحــرتاق عنهــا وتســتخدم يف البخــور حيــث
كان الناس يتجمرون وجيمرون الكعبة ومسجد الرسول .
وقد أستفيد من النجرارين أيام الرسول  يف صـناعة األثـاث ،فقـد
كانــت قــريش مبكــة تســتعمل الســرر للنــوم ،فلمــا قــدم الرســول املدينــة
ونزل عند أبي أيوب األنصاري ،وقال له الرسول  :يـا أبـا أيـوب أمـا لكـم
سرير ؟ قال  :ال واهلل فبل ذلك أسعد بن زراره ،فبعث إىل رسـول اهلل 
ســد )،
خـزْم ( 5يعــين ا َمل َ
بســرير لــه عمــود ،وقوائمــه مــن ســاج ،رمُلـ ُه مــن َ
فكــان ينــام عليــه حتــى حتــول إىل منــزل عائشــة رضــي اهلل عنهــا فكــان
فيــه ،فوهبــه لعائشــة ،فكــان ينــام عليــه حتــى تفــي فوضــع عليــه وصــلى
عليه ،وبدأ الناس يأخذونه حيملون عليه موتاهم ،فحمل عليه أبو بكـر
وعمر وأصبح يأخذه الناس يطلبون بركة النيب .  8
وقد اختذ الرسول  منربًا من خشب خيطـب عليـه وذلـك يف السـنة
السابعة من اهلجرة ،وقد صنعه للرسـول عليـه السـالم غـالم جنـار المـرأة
مــن األنصــار ،صــنعه مــن طرفــاء وجعلــه علــى ثــالث درجــات ،فكــان
الرسول  خيطب عليه يف مسجده يوم اجلمعة وغريها  ،0وقيل إن سبعة
سبعة من النجـارين اجتمعـوا علـى صـنعه  1وإذا صـح هـذا العـدد فـإن عـدد
النجارين يف املدينة أيام الرسول كان يف تلك األيام غري قليل .
كمــا أن الرســول  كــان لديــه (حمجــن) مــن خشــب قــدر ذراع،
يركب به فيعلقـه بـني يديـه علـى بعـريه  ، 6واحملجـن مهمتـه املسـاعدة يف
 )7ماد بن ا حق ،تركة النبي ،تحقيق د .دكرم العُمري ،ص 717 ،714
واللمبي ،السيرة النبوية ص  / 278ابن يد النام ،عيون اللره ج . 411/2
 )2ال رفاا ،نوع من الشجر يخرج عصباً محه في السماا وليس له خشو وله مدب مةل اللل (ابن منظور ،لسان العرب،
ت اليوم ) .
ج  ( ) 2337 / 4وال يبا معروفاً بهلا اال
 )2البخاري ( الصحي ) فت الباري ج 711 / 3
والنسائي ،نن النسائي ج . 712 / 2
 )4الكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 37 / 2
 )7العصامي ،مط النجوم العوالي ،ج  ،432 /7واللمبي ،السيرة النبوية ،ص . 278
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ربط األمتعة على ظهر الـبعري ،فهـو يتكـون مـن خشـب علـى شـكل رقـم
( )0يربط احلبل على وسطه حتـى يشـده ،وال يـزال احملجـن معروفـاً عنـد
طــاف
أهــل اإلبــل حتــى اآلن ،ويســمي عنــدهم (احملجــان) وهــو يشــبه اخل َ
املستعمل يف طرف آالت السحب من رافعات وغريها .
كمــا أن الرســول  قــد اســتعمل الكرســي ،وهــو يف الغالــب مــن
خشــب يعملــه النجــارون ،فقــد كــان لــدى الرســول  كرســي يف بيتــه،
كمــا أن الرســول  أتــي لــه بكرســي يف املســجد ،وجلــس عليــه يشــرح
ألحد السائلني أمـور الـدين  ،5كمـا عـرف عنـدهم (املهـراس) وهـو وعـاء
جمـوف يتخــذ مـن جــذوع النخـل أو غريهــا مـن األشــجار الغليظـة ويضــع لــه
(مدقــة) مــن خشــب ،ويوضــع احلــب يف التجويــف ويــدق يف وســطه حتــى
يرقــق 8 ،وال يــزال املهــراس معروفـاً بامســه حتــى اآلن يف كــثري مــن قــرى
وبالد العرب .
وقـــد كـــان العـــرب يف احلجـــاز قبـــل اإلســـالم يعبـــدون األصـــنام،
وكانوا يصنعونها يف بعض األحيـان مـن اخلشـب ،والبـد هلـذا العمـل مـن
جنارين مهرة يقومون بصناعة هذه األصنام ،فلما جـاء اإلسـالم طهـر اهلل
النــاس مــن هــذه األصــنام ،وقــد توقفــت صــناعتها يف احلجــاز بعــد فــتح
طــم الرســول  مــا كــان موجــوداً منهــا يف جــوف الكعبــة
مكــة ،وح ً
وكان عددها كبري .
كما أن أهل احلجاز عرفوا (اهلـودج) وهـو مركـب خـاص بالنسـاء
حيمــل علــى ظهــور اإلبــل ،يصــنع مــن العصــي ثــم جيعــل فوقــه اخلشــب،
ويقبــب بأســتار متنــع النــاس مــن نظــر املــرأة الــيت فيــه  ،0وقــد اســتعمله
 )3الخباعي ،مط النجوم العوالي  ،ج  432 / 7واللمبي ،السيرة النبوية ،ص . 278
 )1الببيدي ،تاج العروم. 217/4 ،
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج 471 / 4
والواقدي ،المغازي ،ج .822 / 2
 )2الببيدي ،تاج العروم ج . 777 / 2
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الرســول  يف نقــل نســائه أثنــاء غزواتــه ،ففــي حــديث اإلفــك ( أن القــوم
محلوا اهلودج ووضعوه على البعري ظنراً منهم أن عائشة رضي اهلل عنها فيـه
)  ،5كمــا أن النجــارين صــنعوا (امليتــده) وهــي مطرقــة خاصــة تصــنع مــن
خشب حيث يسـهل محلـها فيسـتعملها األعـراب لـدق أوتـاد اخليمـة  ،8وال
تزال تستعمل حتى اآلن عند بعض البادية ،كما أن خيام األعراب حتتاج
إىل أعمـــدة لوقوفهـــا وتركيبهـــا ،وهـــذه األعمـــدة غالبـ ـاً مـــن اخلشـــب،
وحتتــاج إىل إعــداد مســبق بطريقــة خاصــة حبيــث تــؤدي الغــرض املطلــوب
منها بيسر وسهولة .
ونالحــظ أن معظــم مــن كــانوا جييــدون النجــارة زمــن الــنيب  يف
احلجاز هم يف الغالب من املـوالي ،وقـد يكـون مـرد ذلـك إحتقـار العـرب
للصناعات ،ويدل على قلّة النجارين من العرب أن قريشاً يف مكة حينما
أرادوا بناء الكعبة اسـتعانوا بنجـار رومـي لعمـل السـقف فلـو كـان هنـاك
مناهل مكة من جييد عمل السقف بهذه الطريقة لكان أوىل من الرومي
للقيام بهذا العمل  ،أو لعل له خربة خاصة غري متوفرة يف جناري مكة.
وقــد كــان اخلشــب متــوفراً يف منطقــة احلجــاز ،وأهــم األخشــاب
اليت استفيد منها يف النجارة هي شـجر (السـمر) وهـو شـجر صـغار الـورق
قصــار الشــوك ،وكمــا يقــول مرجــع حــديث  ( :فلــيس يف العضــاة شــجر
أجود خشباً من السمر ينقل إىل القرى )  ،0كما أن هنـاك بعـض األنـواع
اجليدة من اخلشب منها ما هـو مسـتور مثـل خشـب (السـاج) والـذي كـان
موجوداً يف املدينة ،ومنه باب حجرة عائشـة ،ويصـنع منـه األثـاث الـثمني
ومنـــه مـــا اســـتعمل يف بنـــاء الكعبـــة مـــن الســـفينة الروميـــة  ..وقـــد كـــان
 )2ابن مشام السيرة النبوية ،ج . 231 / 2
 )4هواد علي ،المقصّل. 777/1 ،
 )7انظر بناا الكعبة المشّرفة من (البناا ) في ملا القصل .
 )7محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج ،214/2والسمر همق ومقرده َمُره .
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للنجــارين أدوات خاصــة يســتعملونها يف عمليــة النجــارة ،كانــت معروفــة
زمن الرسول  ،وقبل ذلك ،وعلى رأسها األدوات التالية :ـ
(املنشار) وهو احلديدة اخلاصـة بنشـر اخلشـب وتقطيعـه إىل أجـزاء

5

وهي معروفة .
( الفــــأس ) وهــــي ذات رأس واحــــد وإذا كانــــت ذات رأســــني فتمــــي
(احلدأة) وثقب الفأس يسمي (احلرت) ويد الفأس تسـمي (النصـاب)
و(الوشـــيظة) جتعـــل مـــع النصـــاب يف احلـــرت حتـــى يضـــيق فيمســـك
النصاب . ،8
و(املثقـــب) حديـــدة علـــى شـــكل مســـمار كـــبري يثقـــب بـــه اخلشـــب
بالتدوير .
(احملفرة) آلة حيفر بها اخلشب . 0
(الكلبتان) آلة خيرج بها النجّار املسمار من اخلشب . 1
(املسمار) احلديدة املشكلة حبيث يشد بها اخلشب ،6
وكــل هــذه األدوات كانــت معروفــة بــنفس األمســاء لــديهم ولعــل الكــثري
منها يصنع حملياً وال تزال بعض هذه األدوات معروفة بنفس األمسـاء عنـد
بعض النجارين يف املدن والقرى الصغرية ،الذين يقومون بأعمـال النجـارة
بأيديهم على الطريقة القدميـة ،وممـا يعـرف حتـى اآلن بأمسائـه القدميـة
(املنشـــــار) و(الفـــــأس) و(القــــدُوم) و(النصـــــاب) و(الوشـــــيظة) و(املثقـــــب)
و(احملفرة) و(الكلبتان) .

 )2هواد علي ،المقصّل ،ج . 772 / 1
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج. 411/2
 )4الببيدي ،تاج العروم ج . 733 / 7
 )7الببيدي ،تاج العروم ج . 777 / 2
 )3الببيدي ،تاج العروم ،ج . 437 / 7
 )1الببيدي ،تاج العروم ،ج . 218 / 2
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وهكـــذا جنـــد أن معظـــم األدوات املســـتخدمة يف املاضـــي ال تـــزال
مستخدمة حالياً وان النجارين القدماء ،كان لديهم من األدوات ما يسـد
احتياجاتهم للقيام حبرفتهم على أمت وجه ،وكانوا بالتالي يسدون حاجة
الناس هلذه احلِرفة يف األماكن اليت يوجدون فيها كمـا أن بعـض النـاس
يقوم بأعمال النجارة البسيطة دون احلاجة إىل النجارين احملرتفني .
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الفصـل اخلـامس

(صنـاعة الســالح)

صناعة األقواس والسهام .
صناعة الرماح .
صناعة السيوف واخلناجر وصقلها .
األسلحة الدفاعية .
الرتس ـ الدروع ـ املغفر ـ البيضة
الدبابـة .
املنجنيـق .
احلســك .
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أهمية السالح يف حياة عرب احلجاز
مــن املعــروف أن العــرب قبــل اإلســالم كــانوا أهــل فروســية وأهــل
ســـالح ،وكـــان الســـالح يـــرافقهم يف أســـفارهم وســـكنهم ،وذلـــك
حلاجتهم إليه تبع ًا لعاداتهم اخلاصة ،وتبع ًا لضرورات حيـاتهم يف تلـك
األيام ،فهـم حيتـاجون إىل السـالح إمـا يف الصـيد 5حيـث يـؤمن كـثري
منهم قسطاً كبرياً من معايشهم عن طريق الصيد سواء احلاضرة مـن
العرب أو البادية وبهذا ال يستغنون عن السالح .
كمــا أن العــرب يف جــاهليتهم كــانوا أهــل إغــارات وســلب ونهــب

8

وهـــم بهـــذا حباجـــة ماســـة إىل الســـالح للـــهجوم علـــى القبائـــل األخـــرى
والسلب منها ،أو للـدفاع املعـاكس ضـد اهلجمـات الـيت تشـنها علـيهم
القبائــل األخــرى ،وهكــذا جنــد العــرب أهــل ســالح  ،ال ميكــنهم
االســـتغناء عنـــه حبــال مـــن األحـــوال ،وهـــذا الوضـــع جيعلـــهم يهتمـــون
بالسالح شـراء أو بيعـاً ،أو صـناعة أو صـقالً ،وحنـن يف هـذه النقطـة
لن نتعرض لشراء السالح املصنع يف غري بالد العرب ألن موضعه كان
أثنــــاء احلــــديث عــــن التجــــارة ،وأمــــا صــــناعة الســــالح يف احلجــــاز
فســنتعرض هلــا حســب مــا تســعفنا بــه املصــادر وفــق منهجيــة البحــث
العلميــة ،وســنحاول التعــرف علــى أنــواع األســلحة املختلفــة املســتعملة
سواء منهـا مـا صـنع يف احلجـاز أو مـا جلـب إليـه بطريـق الشـراء كمـا
أننا أيضاً سوف نتعرف على طريقة استخدامه .
وكما هو معروف فـإن صـناعة السـالح تعتمـد بالدرجـة األوىل علـى
احلدادة ،واحلدادة ليست من الصناعات احملببـة لـدى العـرب يف تلـك
 )7ابن القي  :الحافظ دبي عبد اهلل محمد بن دبي بكر الجوزي ،القرو ية ص  27مكتبة عاطف ـ القامرة .
 )2د مد سن الباقوري ،في عال الصيد ص  22ال بعة الول دار القت بيروت 7232مـ ص . 22
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األيام ،بل إن معظم من كان يقوم باحلدادة من الرقيق الذين ينتمـون
إىل أصــل غــري عربــي ،وذلــك نظــراً الزدراء العــرب للصــناعات عموم ـ ًا
وللحــدادة خصوصــ ًا  ،5وكــانوا يســمون احلــداد (الفــني)  8زيــادة يف
االزدراء رغم حاجتهم املاسـة إليـه يف إعـداد السـالح وغـريه ،كمـا أن
النجــارة تعتــرب رافــداً مهمــا للحــدادة يف صــناعة الســالح ،فكــثريًا مــا
تكون جزءاً أساسياً يف صناعة املنجنيق والدبابة إضـافة إىل االعتمـاد
عليهــا يف صــناعة األقــواس والســهام وهــي مــن أهــم األســلحة يف ذلــك
الوقت.
واليهود يف احلجاز أيام الرسول كـان لـديهم خمتلـف أنـواع السـالح
وبكميــات كــبرية مــن ســيوف ،ورمــاح ،وقســي ،ونبــال ،ودروع،
وحراب ،غريها يتاجرون بها ويصنعونها فحينما مجع الرسول  ما
يف حصون بين قريظة مـن السـالح وجـد فيهـا ألـف و سـمائة سـيف،
وثالهائــة درع ،وألفــي رمــح و ســمائة تــرس وجحفــه  0وهــذا العــدد
الكبري من األسلحة يعطينا فكرة عما كان ميلكه يهود املدينة مـن
سالح سواء صنعوه هم أو جلبوه عن طريق التجارة.
وعندما جاء اإلسالم وانتشر وقامت دولته يف املدينة ،صاحب
قيامها ظروف جهادية تقتضي من املسلمني االهتمام بالسالح مبختلف
أنواعه وإمكاناته  ،1وكذلك وضع الرسول  للمسلمني من بعده
أسس االهتمام بالسالح وإعداد القوة فازدهرت صناعة السالح وزاد
اهتمام املسلمني بهذه الصناعة وبتطويرها ،انطالقاً من قوله تعاىل
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
 )2هواد علي ،المقصّل ،ج. 737/1
 )4الببيدي  :تاج العروم ،ج. 273/3
 )7محمد عبة دروزة  :تاريخ بني إ رائيل ص . 421
 )2الحلبي :السيرة الحلبية ،ج . 333 / 2
 )2نورة بنث عبد المل آ الشيخ ،الحياة االهتماعية واالقتصادية في المدينة في صدر اع وم ص . 24

118

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ األنفال ،5 ٣١ :وقد كانت هذه
اآلية وغريها نرباساً للمؤمنني يف إعداد السالح وجتهيزه وتصنيعه
والقيام عليه ،كما أن اإلسالم لشدة اهتمامه بالسالح قد أمر
بإعداده وعدم التخلي عنه حتى أثناء الصالة يف احلرب فأمر املؤمنني
بصالة اخلوف يف اآليات القرآنية حيث أنها صالة يف احلذر مبصاحبة
للسالح ،يقول اهلل تعاىل  :ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ النساء٠١٤ :

8

وقــد كــان الرســول  علــى رأس املــؤمنني يهــتم بالســالح ويقتنيــه
ويستعمله ،وحني تويف الرسول كان لديه جمموعة من السالح .
كمــا اســتخدم املســلمون الكــثري مــن األســلحة واشــتهروا ببعضــها
كالسيوف والرماح واألقواس والنبال  0وأخذوا عن غريهم بعض أنواع
األســلحة كالدبابــة وغريهــا ممــا ســيأتي ذكــره يف موضــعه إن شــاء
اهلل ،وقد ثبت عن رسول اهلل  أنـه رمـى بـالقوس ،وطعـن بـالرمح،

 )4ورة النقا آية . 31
 )7ورة النساا ،آية . 712
 )2لمعرفة وح الر و  ،انظر السهيلي ،الروض النف ج 84 / 2
وكلل ال بري ،تاريخ الم والملوك ج  / 2ص  ،784وابن اللير  :الكامل ج  / 2ص  ،273و ماد بن ا حق بن إ ماعيل،
تركة النبي ،درا ة وتحقيق دكرم تياا العُمري ،ص  ،712وابن عد  :ال بقات الكبرى ،ج . 487 / 7
 )2صبحي الصال  ،النظ اع ومية ،ص . 714
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وتقلَــد الســيف  ،5ولـــبس الــدرع  ،8واملغفــر ،وكـــان  يتمــرن مـــع
أصحابه على رمى السهام .
ويف مكة كان بعض كبار قريش ميلكون مسـتودعات لألسـلحة
فبعد فـتح مكـة أراد الرسـول  املسـري إىل هـوازن فبلغـه أن (صـفوان
بن أمية) عنده أدرع وسالح فأرسل إليـه رسـول اهلل  وصـفوان يومئـذ
مشــرك مل يســـلم قــائالً لـــه  :أعرنـــا ســالحك نلـــق بــه عـــدونا ،فقـــال
صفوان أغصب ًا يـا حممـد ؟ فقـال الرسـول  :بـل عاريـة مضـمونة نؤديهـا
إليك قال  :ليس بهذا بأس فأعطاه مائـة درع مبـا يصـلحها مـن السـالح
فسار بهـا الـنيب  إىل حـنني  ،0وبهـذا نعلـم مقـدار مـا ميلكـه بعـض
القوم من األسلحة ،وأنهم كانوا خيزنونها لوقت احلاجة إليها .
وقـــد كـــان الســـالح يشــكِل قيمـــة كـــبرية معنويـــة أو ماديـــة لـــدى
العــرب ،وقــد نلمــح هــذه القيمــة عنــدما نعلــم أن الرجــل كــان يــرهن
سالحه إذا استدان مـن أحـد ،فقـد رهـن الرسـول  درعـه عنـد أحـد
اليهود بثالثني صاعاً من شعري وتويف وهي مرهونة عند اليهودي . 1
وقد ذكر يف قصة قتل اليهودي (كعب بن األشرف ) أن الصـحابة
قتلـــوه بـــأمر مـــن الرســـول  تفاوضـــوا معـــه علـــى أن يبـــيعهم الطعـــام
ويرهنونه السالح ،وذلك ملا للسالح من قيمة عندهم . 6
القــوس :

 )4ابن القي  ،القرو ية ،ص . 7
 )7الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج . 217 / 4
 )3عبد اهلل بن ميمون ،ت  ،173اعفادة والتبصير لكل رام مبتدي دو مامر نحرير ،ورقة  74مخ وط بمعهد المخ وطات العربية
القامرة ،ميكروفيل رق  ،7272فرو ية .
 )1ابن اللير ،الكامل ،ج . 232 / 2
 )7نن الدارمي ،ج . 231 / 2
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 77 / 2
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القوس يف األصل عود مـأخوذ مـن شـجر جبلـي صـلب قابـل لإلحنـاء
حيين طرفاه بقوة ،ويشدّ فيهما وتر من اجللد ،أو العصب الـذي يكـون
عادة عنق البعري  5وأكثر ما تؤخذ هذه األقواس من شجر الشّـوحَط وهـو
شجر ينبت يف جبال السراة ،ويسمى النبع أحيان ًا يقول الشاعر :ـ
وجيـاد كـأنها قضب الشوحط

حيملـن شكــة األبطـال

8

وأكثــر مــا تؤخــذ األغصــان مــن الشــوحط يف فصــل الربيــع وذلــك
ملرونتها وشدتها يف هذا الوقت كما يتخذ من شجار أخرى منها ( السـدر
) و(احلمــاط) وهــو الــتني الــربي ويكثــر يف جبــال الطــائف وغريهــا مــن
اجلبــال ،وحيــث أن القــوس مشــهورة عنــد العــرب فقــد وضــعوا هلــا أمســاء
كثرية كمـا وضـعوا ألجزائهـا أمسـاء منوعـة  0فمـن أجزائهـا النصـل وهـو
الرأس احلديدي للسهم والوتر وهو اجللد أو العصـب الرامـي ،والرصـافة
والعقب وهما اللفافة اليت على العقب و(سِـ َيةُ القـوس ) وهـو مـا عطـف مـن
طرفيها .1
والقــوس حتتــاج إىل النبــال وهــي الســهام ،وهلــا أمســاء عديــدة منهــا
السهم والقدح ،والرِشَاق ،وامل ِعتْلـة ،والنّصْـل ،والنربْلـة ،وكلـها أمسـاء
ملسمى واحد  ،6وصناعة النبـال تسـمى (تـربيش النبـال ) وهـي مـأخوذ مـن
وضع ريش يف آخر السهم بعد صنعه 0وقد كان بعض الناس يريش النبال
النبال ويصنعها يف مكة يف الطرقات حتى أن الوليد بـن املغـرية مـ ّر برجـل
من خزاعة يريش نباله فتعلق سهم من نَبْله بإزاره فخـدش يف رجلـه خدشـ ًا
 )2د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ،ص 713
 2الببيدي ،تاج العروم ج  737 / 7وج . 773 /7
 )7محمود مكي اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 277 / 2
 )3انظر ،محمود مكي اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 273 / 2
 )1السخاوي ،ومحمد بن عبد الر من بن محمد ،القو التام في فيل الرمي بالسهام ورقة  722-777-774ميكروفيل رق 7147
مكتبة الجامعة اع ومية بالمدينة المنّورة .
 )8المير ببمق بن عبد الكري المصري  :الهداية في عل الرماية ورقة  4مخ وط مصور ميكروفل تحث رق  ،7181الجامعة
اع ومية بالمدينة المنَورة .
 )7الببيدي  :تاج العروم ج . 273 / 4
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بسيطاً فأثر فيمـا بعـد فقتلـه  5و(السـهم) عـود يقطـع مـن الشـجر ثـم يـربى
فيسمى بريّا ثم يقوّم حتى يصبح مستقيماً ،ويوضع له رأس من حديـد ثـم
ال  ،8وكــان بعــض صــغار الصــحابة يعملــون النبــال،
يــريّش فيصــبح نــب ً
ويستدلون به على مرحلة من عمر الشخص ،فإذا قيل له ابن كم كنـت
؟ قــال  :كنــت أبــري النبــل وأريّشــها وقــد كــان أصــحاب رســول اهلل 
يصنعون النبال باسـتمرار أثنـاء احلـرب ويف السـلم ،وذلـك تنفيـذًا لتوجيـه
الرســول ( : تعاهــدوا ِقـرَ َنكُم  0فــال تــزال مملــوءة نــبالً)  1فكــان بعــض
الصــحابة يصــنع الكــثري م ـن النبــال فيأتـــي بهــا إىل املســجد لتصــدق بهــا
فيــأمره الــنيب أن يقــبض (نصــاهلا) وهــي أطــراف الســهام احلديديــة  6لــئال
يصـــيب بهـــا أحـــدا مـــن املســـلمني ،ويف عملـــهم هـــذا كـــانوا كمـــن يعــ ّد
الذخرية للجيش ،فتكون السهام جاهزة باستمرار لدى اجملاهدين متـى
احتاجوا إليها وجدوها .
والقـوس والسـهام حتتــاج معهـا إىل وعـاء خــاص حلمـل السـهام يضــع
فيه الرامي سهامه ،ويُحمل وراء الظهر يف الغالب ،ويسمى (الكنانـة)،
وقد تسمى (اجلعبة)  0وتصنع الكنانة من اجللد  2كما تسمى (الفـرن)
(الفرن) و (الوفضة) .9
ويشد وتر القوس كلما الن ،وتسمى هـذه العمليـة (الرصـف) وقـد
رصف الرسول  قوسه بغمه يف رمضان  54وهـذا يعـين أنـه  يصـلح مـن
حال قوسه بنفسه.
 )2السهيلي  :الروض النف ج . 732 /2
 )2محمود مكي اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 37 /2
 )4ال بري  :تاريخ الم والملوك ج  2ص  ،781والسخاوي القو التام مخ وط ورقة . 771
 )7الِقرَن هعبة من هلود تجعل فيها النُشَاب( ،السخاوي) القو التام مخ وط ورقة . 778
 )3السخاوي  /القو التام ورقة . 72
 )1السخاوي  /القو التام ورقة . 32
 )8السخاوي  /القو التام ورقة 774
 )3د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ،ص 711
 )71الخباعي ،تخريج الدالالت السمعية . 478
 )77عبد اهلل بن ميمون ،اعفادة والتبصير ورقة . 27
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ولقـــد كانـــت القـــوس تلعـــب يف حيـــاة عـــرب احلجـــاز دورًا كـــبريًا
ألهميتها يف الغـارات واحلـروب بـني القبائـل ،وألهميتهـا يف الصـيد حيـث
تعترب السالح األول يف هذا اجملـال ،وكانـت مـن األسـلحة الـيت تصـنع يف
احلجــاز حمليـ ًا مــن غصــون عــدد مــن األشــجار املعروفــة بيــنهم جبودتهــا يف
الرمي.
وحينما جاء اإلسالم جعل للقوس دوراً كبريًا وركَز علـى االهتمـام
ط
ط ْع ُت ْم مِـن قُـو مة َومِـ ْن ِربَـا ِ
به ،فحني نزل قوله تعاىل ( َو َأعِـدُوا هلُـ ْم مَـا اسْـ َت َ
اُخلَيْلِ )  5اآلية ،فسر الرسول  القوة فقال  ( :أال إن القوة الرمي أال إن
إن القوة الرمي )  8وتفسري الرسول ( القوة) بأنها الرمي ال يقتصـر علـى
أن القــوة يف الرمــي أمــر خمــتص بــزمن الرســول  بــل أن الرســول بهــذا
الكالم قد أعطى إشارة بأن القوة يف الرمـي سـواء يف األزمـان الـيت تـأتي
من بعده ،فالرمي بالقوس أو باملنجنيق أو غريه يف تلـك األيـام هـو (القـوة)
وميكننــا أن نتأكــد أن القــوة هــي (الرمــي) يف زمننــا هــذا حيــث نــرى أن
معظم األسلحة احلديثة تقوم على الرمـي ،فـالرمي بالبندقيـة أو الرشـاش
أو الرمــي باملدفعيــة أو الرمــي بالصــواريخ أو الرمــي بالطــائرات كلــها ال
خترج عن كـالم الرسـول  يف حتديـد القـوة بأنهـا الرمـي ،ولقـد كـان
لكــالم الرســول  عـــن القــوة دوراً كــبرياً يف عنايـــة املســلمني بالقســـي
ث الرســول املســلمني علــى
والســهام وغريهــا مــن أســلحة الرمــي ،وقــد ح ـ ر
صناعة السهام فقال  ( : إن اهلل عزر وجلر يدخل الثالثـة بالسـهم الواحـد
اجلنــة صــانعه حيتســب يف صــنعه اخلــري واملمــد بــه والرامــي بــه ،وقــال 
ىل مــن أن تركبـوا) وقــال  ( : كــل
(ارمـوا وأركبــوا وألن ترمـوا أحــب إ ر
 )7النقا آية . 31
 )2نن الدارمي ،ج 214 / 2
والسخاوي ،القو التام في فيل الرمي بالسهام ورقة . 72 ،77
 )2صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص . 711
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شيء يلهو الرجل ،إال رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه ،ومالعبة أهله،
وقال ملن ترك الرمي بعدما علّمه فقد كفر الذي علّمه ) . 5
وقد ورد أن الرسول  أشار يوماً إىل القوس العربية وقـال  ( :بهـذا
وبرماح القنا ميكّـن اهلل لكـم يف الـبالد وينصـركم علـى عـدوكم ) ،8
وقال  عن القوس ( :ما سبقها سالح إىل خري قـط ) وقد حثر الرسـول
 علــى احملافظــة علــى الرمــي وإجادتــه حتــى ولــو مل تكــن هنــاك حاجــة
لذلك فقال ( ستفتح لكم األرض ،وتكفوا املؤنة فال يعجـز أحـدكم
أن يلهو بأسهمه )  0وقد رمي رسول اهلل  بيده الكرميـة عـن قوسـه يـوم
أحد حتى أندقت  1سبرتها .6
ومما يدل على اهتمام الرسول  بالرمي أنه يف غزوة أحد خصـص
مكاناً عالياً للرمـاة ،علـى جبـل صـغري قـرب معسـكر املسـلمني ،وأمـر
الرمــاة أن ال يربحــوه ملعرفتــه  بقــوة الرمــي ودفعــه الشــر عــن معســكر
املسلمني ،كما أمرهم بصدّ اخليل عن املسلمني بالنبال .0
وقد اشـتهر عـدد كـبري مـن الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم مبهـارتهم
يف الرمي بالسهام ،وقد برزت هذه املهارة يف معركـة أحـد حينمـا حـاول
املشركون قتل رسول اهلل  فدافع عنه املسلمون فكان أكثـر دفـاعهم
بــالرمي وعلــى رأس هــؤالء (ســعد بــن أبــي و ّقــاص ) رضــي اهلل عنــه الــذي
كان الرسول يناوله األسهم ويقول  ( :أرم سعد فـداك أبـي وأمـي )  2ومـن
 )4الدارمي ،نن الدارمي ،ج  / 217 / 2والسخاوي ،القو التام مخ وط ورقة  ،27وكلل ابن القي  ،القرو ية ص 21
و نن الترملي ج . 714 / 4
 )7ابن القيِ  ،المصدر السابق ص  / 22وكلل السيوطي ،السماح في دخبار الرماح ،مخ وط ورقة . 4
 )7ابن القيِ  ،المصدر السابق ص . 27
 )2ابن القيِ  ،المصدر السابق ص  / 22والسخاوي ،القو التام في فيل الرمي بالسهام ورقة  73كلل المير ،ببمق المصري
الهداية في عل الرماية ،مخ وط ورقة . 22
 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج  / 4ص . 232 / 237
 ( )4بّة القوم ) ما ع ف من طرفيها (الخباعي تخريج الدالالت السمعية ص ) 478
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج 37 / 2
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج  / 4ص . 282
 )3ابن نبل ،فصائل الصحابة ،ج 172 / 2
الصالحي الشامي ،المصدر السابق ج  4ص 231
والسخاوي  :القو التام ،ورقة . 42
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ه ـؤالء الرمــاة املهــرة الــذين اشــتهروا يف أحــد ( أبــو طلحــة بــن عبيــد اهلل
األنصاري ) الذي كسر قوسني أو ثالثة لشدة  5رميه وكثرته.
ولقد عُرِف يف زمـن الرسـول  نوعـان مـن القسـي أحـدهما القـوس
العربية وقد حثّ الرسول  على التمسك بها وفضّلها علـى غريهـا ،وهـي
نوعان نوع يسمى الواسطية ،ونوع يسمى احلجازية .8
والثانية  :هي القوس الفارسـية وقـد شـاهدها مـع أحـد الصـحابة يف
إحــدى غزواتــه فقــال لــه الرســول  ( : ألقهــا وعلــيكم بهــذه ) وأشــار إىل
القــوس العربيــة  ،وقــد فضــلوا بــني القــوس العربيــة والفارســية فقيــل إن
القوس الفارسية إذا انقطـع وترهـا مل ينتفـع بهـا أمـا القـوس العربيـة فإنهـا
إذا أنقطع وترها كانت لصاحبها عصي ينتفع بها ويدافع بها عن نفسه .0
.0
وكــان الرســول  حينمــا خيطــب يعتمــد علــى قوســه أثنــاء اخلطبــة
وذلــك قبــل وضــع منــربه  1 والقــوس احلجازيــة علــى نــوعني أحــدهما مــن
عــود نبـــع وشـــوخط يرونهـــا قضـــيب واحـــداً وقصـــبتني ويســـمونها شـــرحية
والثــاني يكســى داخلــها فــروة املــاعز وال يســتعملها إ ّال املهــرة مــن الرمــاة

6

وأكثــر مـــا يســتعملها أخـــل احلضـــر ،وقــد عـــرف أهــل احلجـــاز (قـــوس
الرِجْل) وقد نهى الرسول أصحابه عن استعماهلا . 0
وقــد كــان أصــحاب رســول اهلل  يتمرنــون علــى الرمــي باســتمرار
بناء على توجيه الرسول  هلم ،وكان الرسول يشهد ذلك معهم ،حتـى
 )1الصالحي الشامي ،المصدر السابق ج 217/4
السخاوي ،القو التام ،ورقة . 44
 )8السخاوي  :القو التام ،مخ وط ورقة . 21
 )7السخاوي ،القو التام ،مخ وط ورقة . 23
 )2السخاوي ،المصدر السابق ورقة . 32
 )2السخاوي ،المصدر السابق ،ورقة . 32
 )4السخاوي ،المصدر السابق ،ورقة 778
وكلل عبد اهلل بن ميمون ،اعفادة والتبصير ،مخ وط ورقة . 71
 )7عبد اهلل بن ميمون ،المصدر السابق ورقة . 21
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أنهــم يف بعــض األيــام كــانوا يرتامــون عامــة اليــوم  5وكمــا هــي احلــال يف
املدينـــة فقـــد كانـــت ثقيـــف يف الطـــائف مشـــهورة جبـــودة الرمـــي وقـــوة
األقــواس ،إذ أن رمــاتهم كــانوا ســبب ًا يف استشــهاد كــثري مــن املســلمني
أثناء حصار الرسول للطائف بعد غـزوة حـنني  ،8كمـا أن الرمـاة كـانوا
سـبب ًا يف انتصـار هـوازن يف أول معركـة حـنني  ،ومـن مشـاهري الصــحابة
يف الرمــي ســلمة بــن األكــوع رضــي اهلل عنــه اســتطاع مبهارتــه يف الرمــي
استنقاذ لقاح النيب  بعد أن أخذتها فزارة وغطفان . 0
وهكــذا نــرى أن األقــواس والنبــال وأســلحة الرمــي كــان هلــا دور
كبري يف املعارك اليت جرت أول اإلسالم وكان للرمـاة أدوار ال تنكـر يف
خمتلف املعارك اليت شهدها الرسول . 
صناعة الرِّمــَاح :ـ
الرماح هي من األسـلحة املعروفـة عنـد العـرب واملسـتعملة  1يف زمـن
الرســول  ،وكــان العــرب يصــنعونها مــن أشــجار الشــوحط وهــي نفــس
الشــجر الــيت تصــنع منهــا األقــواس ،كمــا يصــنع مــن األشــجار الصــلبة
األخرى  ،6وختتلف الرماح بعضـها عـن بعـض يف الطـول والقصـر ،وتبعـ ًا
لذلك فهي ختتلف يف التسمية حسب طوهلا ،فالقصري من الرمـاح تسـميه
العرب نيزك  ،0كما كانوا يسمون الرمح القصـري (املـزراق) وإذا كـان
أقل منه يف الطول مسي زراقة  ،2كما أن الرمح القصرية تسـمي (حربـة)
 )3السخاوي ،القو التام ،ورقة . 82
 )1ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 482 / 4
 )8السخاوي ،القو التام ورقة . 717
 )3ابن مشام  :السيرة النبوية ،ج 287 / 2
والسخاوي ،القو التام ،ورقة . 714
 )7الببيدي  :تاج العروم ،ج 737 / 7
ود .صبحي الصال  :النظ اع ومية ص . 717
 )2السيوطي  :هو الدين ،السماح في دخبار الرماح ورقة  1مخ وط مصور تحث رق  7711الجامعة اع ومية بالمدينة المنّورة .
 )2الببيدي ،تاج العروم ج . 781/ 1
 )4الببيدي  :تاج العروم ج . 233 / 3

117

(حربة) وال تعدّ من الرماح ولكنها على شـكلها  ،5وقـد كانـت احلربـة
معروفة عند قريش ،وكان املقاتل يرميهـا علـى عـدوه مـن قـرب فتصـيبه
وتقتله ،وأكثـر مـن كـان جييـد رميهـا يف مكـة هـم املـوالي ،وقـد قتـل
وحشي محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه حبربة قذفها عليه من بعد . 8
.
وقد كانت الرماح كثرية عند العرب حتى أنهم جيعلون هلا خمـازن
ومســتودعات لكثرتهــا ،فقــد كــان عنــد 4نوفــل بــن احلــارث بــن عبــد
املطلب ) وهـو ممـن أسـلم عـام الفـتح ،خمـزن أرمـاح قـرب جـده ،حيتـوي
على كميات كبرية من الرماح ،حتى أنه بعـد فـتح مكـة أعـان الرسـول
 عنــد خروجــه إىل غــزوة حــنني بثالثــة آالف رمــح وهــذا يعطــي داللــة
واضــحة علــى حجــم الصــناعة القائمــة علــى أعــداد الرمــاح يف تلــك األيــام
والــيت معظمهــا مــن أشــجار معروفــة تنبــت يف جبــال احلجــاز كالشــوحط
وغريه .
ويقــوم الص ـنراع بوضــع حديــدة يف رأس الــرمح ،وتســن حتــى تصــبح
حادة وتسمى (سنان الرمح) . 0
وقـــد عـــرف املســـلمون الرمـــاح أيـــام الرســـول  واقتلوهـــا اســـتجابة
لــدعوة الرســول للمســلمني بالتســلح ،وقــد وردت عــدة أحاديــث يف الــرمح
منهــا قــول الرســول ( إن الــه جع ـ َل رزقــي حتــت ظ ـلّ رحمــي وجعــل الذلــة
والصغار علـى مـن خـالف أمـري )  1وكـان ضـمن سـالح الرسـول  ثالثـة
أرماح  ،6وقيل إن له

سة أرماح  ،5وتستخدم الرمح للصيد فقـد صـاد

 )7الببيدي  :تاج العروم ،ج . 213 / 7
 )3ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 12 / 2
 )1السهيلي  :الروض النف ،ج 723 – 727 / 2مـ .
 )7السيوطي ،السماح في دخبار مخ وط ورقة (. )73
 )2البخاري ،الصحي ( ،فت الباري) ج 73 / 72
والسيوطي ،السماح في دخبار الرماح مخ وط ورقة . 72
 )2ابن عد  :ال بقات الكبرى ج283/7
وابن اللير ،الكامل ج . 273 /2
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صاد به (أبو قتادة ) رضي اهلل عنه محاراً وحشياً  8كمـا كـان املسـلمون
زمن الرسول جيعلون راياتهم يف أطراف الرماح ويرفعونها .
ي
وقد استعمل الرسول  احلربة للدفاع عن نفسه حني هامجه (أُبـ ّ
بن خلف ) فأخذ الرسول  احلربـة واسـتقبل بهـا (أبـي بـن خلـف) فطعنـه
يف عنقه ،مات من أثرها ،فيما بعد . 0
وقد ورد ذكر الرماح يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل ﭽ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ المائدة. 1 ٤٢ :
والرمــاح إضــافة إىل اســتعماهلا يف احلــرب فإنهــا تســتعمل يف اللعــب
أيضاً ويف رقصات احلرب ،فقد رقصت احلبشة يف املدينة زمـن الـنيب 
حبرابهم ويف مسجده ،وقد سرت النيب عائشة رضي اهلل عنهـا حتـى تنظـر
إلــيهم  ،6وكــان الــرمح مــن أجنــح األســلحة اســتعماالً يف تلــك األيــام إذا
كان يف يـد مقاتـل مـاهر ،فقـد اسـتطاع الصـحابي اجلليـل عكاشـة بـن
حمصــن يف (غــزوة ذي قــرد)  0أن يقتــل رجلــني كانــا راكــبني علــى مجــل
واحد بضربة واحدة مـن رحمـه ،قتلـت الطعنـة األول واخرتقـت جسـمه ثـم
نفذت إىل اآلخر فأردتهمـا معـاً  ،2وقـد كانـت للرسـول حربـة حتمـل بـني
يديه  يف املناسبات  ،9مما يدل على أهمية الرماح يف ذلك العصر .
 )4الخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 477
 )7صحي البخاري ،فت الباري ج . 73 / 72
 )3ابن جر العسقوني ،فت الباري ج . 73 /72
 )1ابن مشام  :السيرة النبوية ،ج84/2
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص 477
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ج 211 /4
ابن القي الجوزية ،القرو ية ص  / 27وال بري تاريخ الم والملوك ج . 73/ 2
 )8ورة المائدة ،آية . 34
 )7الكناني ،التراتيو اعدارية ،ج . 747 / 2
( )2غبوة ذي قرد) مي غبوة قادما الر و  في السنة الساد ة من الهجرة ال تنقاذ إبل الر و التي رقها قوم من فبارة وقد نج
الر و ودصحابه في ردما (ال بري  :تاريخ الم والملوك ،ج . ) 31 / 2
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 284 / 2
 )4الخباعي  :تخريج الدالالت السمعية . 421
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صناعة السيوف واخلناجر وصقلها :ـ
السيف ،أشهر األسلحة املعروفة يف التاريخ احلربي العربي،
وجيمع على أسياف وسيوف  5وهو من أسلحة الشجعان اليت يتبارزون بها
يف اجلاهلية وبعد اإلسالم ،وكان السيف منتشراً عند عرب احلجاز
باعتباره سالحاً رئيسياً ال يستغين عنه ،وكانت معظم السيوف يف
احلجاز مما جيلب إليها بالتجارة من اليمن وغريها ،ومل تكن ختلو
احلجاز من صناعة السيوف ،فقد اشتهر عن (خباب بن األرت) رضي
اهلل عنه انه كان قيناً مبكة يصنع السيوف  ،8وقد صنع يوماً سيوف ًا
للعاص بن وائل السهمي فلم يعطه أجره وحني جاء يطلب أجره قال له
العاص أليس يزعم حممد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن يف
اجلنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم ؟ قال خباب  :بلى
قال  :فأنتظرني إىل يوم القيامة يا خباب حتى إْرجع إىل تلك الدار
فأقضيك هنالك حقك ،فو اهلل ال تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر
عند اهلل مين ،وال أعظم حظاً يف ذلك فأنزل اهلل تعاىل فيه  :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ إىل قوله تعاىل ﭽﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ مريم. 0 ٨١ - ٧٧ :
وقــد كــان يف املدينــة مجاعــة كــبرية مــن اليهــود اختصــت بصــناعة
السيوف وغريها من األسلحة مستغلني احتقار العـرب ملـن يقـوم باحلـدادة،
فــأتقنوا هــذه الصــناعة ،واســتغلوها ،إضــافة إىل قيــامهم بصــناعة بعــض
 )7الببيدي ،تاج العروم ،ج  3ص . 743
 )3السهيلي ،الروض النف ،ج . 717 / 2
 )7تقسير ابن كةير ،ج 727 / 2
والشوكاني ،فت القدير ،ج . 243 / 2
 )2ورة مري آية . 81-11
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األسلحة األخرى  ،5وقد كانت كثري من السيوف املستعملة لدى كبـار
القوم مرصعة بالفضة أو الذهب أحيانـاً زيـادة يف إكرامهـا ،فقـد وصـف
سيف أبي جهل الـذي أخـذه املسـلمون بعـد قتلـه بأنـه سـيف قصـري عـريض
وقد حلِي حبلق الفضة  8وكان سيف الرسول الذي دخـل بـه مكـة حملـى
بالفضة والذهب وكان لدى الرسول جمموعة من السـيوف مـن أشـهرها
(ذو الفقار) وقد غنمه من قريش بعد معركة بدر ،كما كان لديـه مـن
الســـيوف ســـيف يـــدعي (قَلِعْـــي) وســـيف يـــدعي (البتـــار) وســـيف يـــدعي
(احلتــف) ،وقــد غنمهــا الرســول  مــن بــين قينقــاع ،كمــا كــان لديــه
سيف يدعي ( املخزوم ) ،وكان عنده سيف يدعي (الرسوب) . 0
وقد كان اهـل احلجـاز يعرفـون صـقل السـيوف ويراعونهـا يف ذلـك
وكان بعضهم يشحذ سيفه وحيده يف أثناء القتال ،فقد كان أبو دجانـة
يف معركة أحد يقاتل بشدة فكلما ك رل سيفه شحذه باحلجارة . 1
وقــد كــان أهــل احلجــاز يعرفــون ســم الســيوف حينمــا يريــدون قتــل
أحــد غيلــة ،فقــد اتفــق (عمــري بــن وهــب اجلمحــي ) قبــل إســالمه ،مــع
(صــفوان بــن أميــة ) علــى قتــل رســول اهلل  غيلــة ،فــأمر صــفوان بســيف
عمري أن يصـقل ويسـم  ،6ومـن هـذا نعـرف أن سـم السـيوف كـان جيـري
حبكمة ،وأن هناك من كان خمتص ًا بذلك .

 )2د .هواد علي ،المقصل ج . 771 / 1
 )4السهيلي ،الروض النف ج . 43 /2
 )7الترملي ،نن الترملي ،ج  217 / 4مـ .
 )3ابن عد  :ال بقات الكبرى ،ج 487 / 7
وال بري ،تاريخ الم والملوك ج  2ص 784
وابن اللير  :الكامل في التاريخ ،ج  2ص 273
و مّاد بن ا حق  :تركة النبي ،ص 712
((ومعني مله ال ماا (ذو الققار) صا و الحقر و(المخبوم) و (البتار) القاطق ،ابن اللير ،الكامل ج . ) 273 / 2
 )1الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج . 283 / 4
 )7السيوطي ،الخصائص الكبرى ،ج . 217 / 7
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وقد كانت السيوف تلعب دوراً هاماً يف حياة املسلمني انطالقـاً مـن
قول الرسول  ( اجلنة حتت ظالل السيوف ) . 5

اخلنْجَـــر :ـ
وهو العظيم من السكني  ،8وهو سالح معروف زمن الرسول 
يف احلجاز ،ومستعمل فيها ويستعمل بالدرجة األوىل يف الدفاع عن
النفس حني اشتداد القتال وااللتحام باليدين بني املقاتلني ،كما
تستعمله النساء يف الدفاع عن أنفسهن ،فقد كانت أم سُليم زوجة أبي
طلحة األنصاري يف حنني حتمل معها خنجرًا فسأهلا أبو طلحة حبضور
الرسول  : ما هذا يا أم سليم ؟ قالت ك خنجر أخذته معي إن دنا مين
أحد من املشركني بعجته به كما أن الصحابي اجلليل (أبو نائلة)

0

استعمل (املغول) وهو نوع من اخلناجر يف قتل كعب بن األشرف اليهودي
حني مل تغن السيوف ،وكانوا ممسكني به فطعنه باملغول يف ثننه

1

حتى قتله  ،6ويبدو أن اخلناجر كانت تصنع يف احلجاز نظرًا لوجود
حدادين يف مكة كانوا يعلمون السيوف ،ونظرًا ألن اليهود كانوا
يقومون ببعض الصناعات احلديدية يف املدينة كالدروع والسيوف
 )2البخاري ،الصحي ( ،فت الباري) ج 231 / 77
و نن الترملي ،ج . 783 / 4
 )2الببيدي ،تاج العروم ج . 731 / 2
 )4ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 723 / 2
 )7مو لكان بن ومة بن وقش من النصار ،مهد د د مق الر و
 )3الةنه ما بين السرة والعانة .
 )1ابن مشام  :السيرة النبوية ،ج . 73 /2

( ابن جر ،اعصابة ،ج . ) 737 / 4
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فاخلناجر تكون من باب أوىل ،وال تزال اخلناجر تستعمل يف بالد
احلجاز للزينة حتى هذه األيام وال سيما يف قبائل الطائف وما حوهلا .

111

األسلحــة الدفاعيـة
التـِرْس :ـ
الرتس هو سالح معروف يتقى به ضـرب السـيوف وغريهـا ،وجيمـع
على تروس ،وصانع الرتوس يسمى (تراس) والرتس معناه التسـرت بـالرتس
واالتقاء به  ،5وكان الرتس يصـنع مـن اخلشـب ويغلفونـه جبلـد يلصـقونه
عليــه ويكثــرون مــن ترصــيعه باملســامري ،وأشــكاله خمتلفــة إمــا منحنيــة
االطرف أو حمدبة  8وختتلف أحجام الرتوس حسب قـدرة املقاتـل ورغبتـه،
وهو مـن أجنـح األسـلحة يف الـدفاع عـن الـنفس ويسـمى الـرتس (ا ِملجَـن) ،
كمــا أن هنــاك نوع ـ ًا مــن الــرتوس يصــنع مــن اجللــود دون أن يوضــع فيــه
خشــب يســمى (الدُرْ ًقــة)  ،0وهــي تقــي املقاتــل مــن الســيوف كمــا تقيــه
الرتوس إال أنها أضعف من الرتوس  ،1وكان الرسول  ميلك ترساً فيـه
فيه متثال على شكل رأس كبش َفكَرِهَهُ الرسول  فأصبح يوماً وقد
أذهـــب اهلل ذلـــك التمثـــال  ،6وقـــد كانـــت اجللـــود القويـــة املســـتعملة يف
صناعة الرتوس هي جلود اإلبل  0يف الغالب.
وقد اسـتعمل أصـحاب الـنيب  الـرتوس يف قتـاهلم يـوم أحـد ،فقـد
ألتقــي الصــحابي اجلليــل أبــو دجانــة مــع رجــل مــن املشــركني ،وكــان
املشرك ال يلقي أحداً إال قتله وكـان أبـو دجانـة معـه (درقـة) وحـني تقـابال
أراد املشــرك قتــل أبــي دجانــه ،فاتّقــاه بدرقتــه ،فعضــت ســيف املشــرك
 )7الببيدي ،تاج العروم ،ج774 / 4
والسخاوي ،القو التام ،مخ وط ورقة . 721 ،771
 )2د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص  717ـ . 712
 )2الببيدي ،تاج العروم ج . 247 / 3
 )4الببيدي ،تاج العروم ،ج . 242 / 3
 )7محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 31 / 2
 )3ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج787 / 2
وابن اللير ،الكامل ،ج . 273 / 2
 )1السهيلي ،الروض النف ،ج 238 / 2
وهواد علي ،المقصل ،ج . 783 / 1
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فأمسكته ،فقتله أبو دجانـه  ،5فكـان للـرتس دور كـبري يف جنـاة أبـي
دجانة ويف قتله للمشرك .
الــدروع :ـ
الــدرع ســالح دفــاعي يلبســه املقاتــل فيقيــه ضــرب الســيوف،
وهو منسوج من حلق حديدية على شكل لبـاس يُغطـي البـدن حتـى نصـف
الســاق  8وقــد تكــون الــدرع بأكمــام ،فــإذا كانــت قصــرية األكمــام
مسيت (البرتاء) .
ويقال أن أول من سرد الدروع من حلقات هو داؤود عليه السالم ،
 ،وبهذا قال اهلل تعاىل يف داؤود ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ األنبياء 0 ٨١ :كما قال تعاىل ﭽﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ سبأ٠٠ - ٠١ :

1

وهكذا نرى أن أول من عرف صنعة الدروع داود عليه السالم ،ورمبا
كان هلذا تأثري يف اليهود فيما بعد ،فقد عرف عن اليهود يف املدينة
مقدرتهم على صنع السالح ،وإتقانهم للدروع حتى سلحوا بها أنفسهم
وباعوا منها لغريهم  6من الناس يف احلجاز .
وكان املقاتلون زمن الرسـول  يلبسـون الـدروع للوقايـة ،بـل رمبـا
لبس الرجل درعـني ،فالرسـول  قـد ظـاهر بـني درعـني يف غـزوة أحـد
 )8ابن مشام  :السيرة النبوية ،ج 33 / 2
والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج . 283 / 4
 )7د .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص . 717 ،711
 )2ابن ديام  :محمد بن د مد الحنقي ،بدائق البمور في وقائق الدمور ،ص  774بيروت ،تقسير ابن كةير ج . 781 / 2
 )2ورة النبياا ،آية . 81
 )4ورة بأ ،آية 77 ،71
 )7هواد علي ،المقصل ،ج 771 / 1
ومحمد عبة دروزه ،تاريخ بني إ رائيل ص . 421
 )3ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج 83 / 2
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0

وكان هلما دور كبري يف محاية الرسول من املشركني ،وكان للرسول
 جمموعة من الدروع ،أحدهما تسمى (فضه) غنمهـا مـن بـين قينقـاع،
ودرع أخرى تسمى (ذات الفضول) لبسها الرسـول  يف غـزوة أحـد ،ولـه
أيضاً درع يقال هلا (السعدية) لبسها يـوم خيـرب مـع ذات الفصـول  ،5وممـا
يــدل علــى كثــرة الــدروع زمــن الرســول  مــا أحملنــا إليــه ســابق ًا مــن أن
صفوان بن أميـة أعـار الرسـول  مائـة درع حينمـا أراد التوجـه إىل هـوازن
يف معركـــة حـــنني  ،8وإذا كـــان هـــذا العـــدد ميلكـــه واحـــد فقـــط مـــن
رجاالت مكة الكبار فإن ذلك يـدلنا علـى كثـرة الـدروع وانتشـارها بـني
الناس يف تلك األيام .
البيضـة واملغفــر :ـ
البيضــة هــي وقــاء مــن احلديــد ،يلبســه املقاتــل علــى رأســه ومسِيــت
بالبيضـــة ألنهـــا تشـــبه بيضـــة النعـــام  ،وهـــي تقـــي الـــرأس مـــن ضـــربات
السيوف  0وتسمى القلنسوة .
(واملغفــر) حلــق جيعلــها املقاتــل علــى رأســه فتبلــ الــدرع ثــم يلــبس
البيضة فوقها  1فتسرت العنق وما حوله من ضرب السيوف .
وقد كان املسلمون يستعملون (املغفـر) زمـن الرسـول  فقـد قالـت
عائشة وهي تتحدث عن غزوة اخلندق (إني اقتحمت حديقـة فيهـا نفـر مـن
املسلمني فيهم عمر بن اخلطاب وفيهم رجـل عليـه َتسْـبِغة لـه (( والتسـبغة ـ
والترملي ،نن الترملي ،ج . 217 / 4
 )1ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج 787 / 2
وابن اللير ،الكامل ،ج 273 / 2
وابن عد  :ال بقات الكبرى ،ج . 481 / 7
 )7ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 721 / 2
 )2الببيدي ،تاج العروم ،ج . 77 / 7
 )2د .صبحي الصال  :النظ اع ومية ص 717
ومحمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 31 / 2
 )4الببيدي ،تاج العروم ،ج . 477 / 2
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املغفــر ـ ال تــرى إال عينــاه )) فقــال لــه عمــر إنــك جلــريء ( )14فكشــف
الرجل النسبغة فإذا طلحة ))  5ومن هذا النص يتبني لنا استعمال أصحاب
رسول اهلل  للمغفر كما أن قريشاً كانـت تسـتعمل التسـبغة والبيضـة،
وقد كان أُبير بن خلف حني قتله الرسول يلبس بيضة ومغفـراً ودرعـ ًا ومـع
ذلـــك فقـــد طعنـــه الرســـول يف ترقوتـــه مـــن فرجـــة صـــغرية بـــني التســـبغة
والبيضة.8
ومبا أن املغفر والبيضة كانا من األسلحة املعروفة يف احلجـاز زمـن
الرسول  ،كما أن هناك كثرياً من الصناع يف مكـة كـانوا يقومـون
بعمل السيوف ،باإلضافة إىل وجود صـنراع كـثريين يف املدينـة مـن اليهـود
يقومون مبختلف أنواع األسلحة ،فال تستبعد أبداً يف ضوء كل هذا قيام
بعض هؤالء بصناعة البيضة واملغفر ،خصوص ًا إذا علمنـا أن املغفـر حلقـة
شــبيهة حبلــق الــدروع وأنــه أســهل صــناعة منهــا ،كمــا أن البيضــة أيض ـ ًا
أسهل صناعة من الدرع ،فمـن احملتمـل جـدًا وجـود صـنراع هلـذين النـوعني
من األسلحة الدفاعية ،وال يفوتنا هنا أن نذكر أن الرسول  حني دخل
مكــة عــام الفــتح كــان علــى راســه املغفــر كمــا وردت بــذلك النصــوص
إضــافة إىل ذلــك فــإن الرســول  لــبس املغفــر يف غــزوة خيــرب  0ولبســه يف
غزوة أحد  1مما يؤكد شيوع استعمال املغفر والبيضـة ،وجيعـل رأينـا يف
ترجيح وجود صناعة هلما أمراً واردا .
الدبـابـة :ـ
 )7ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 71 ،43 / 2
 )3الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج .218 / 4
 )7الدارمي ،نن الدارمي ،ج 227 / 2
والترملي ،نن الترملي ،ج . 212 /4
 )2الحلبي ـ السيرة الحلبية ج .122 / 2
 )2ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 73 / 2
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الدبابــة آلــة حــرب تصــنع مــن خشــب وجلــد ،جيعــل اخلشــب علــى
شـكل صـندوق كـبري ،يـدخل الرجـال يف وسـطه وجيرونهـا ،وتكسـى
جبلــود مسكيــة تقيهــا الضــربات والنــار ،وتقــرتب مــن احلصــون ،وتنقــب
من حتتها  ،5ويكون سقفها واقياً هلـم ،وتسـتعمل يف مهامجـة احلصـون
فقط ،وال تصلح لساحات القتال .
وقد كانت الدبابة معروفـة قبـل عصـر الرسـول يف كـثري مـن بـالد
العرب وغريها ولكن على ما يبدو فإن أهل احلجاز مل يعرفوها ورمبـا مل
يستخدموها إالً يف عصر الرسول .
وكــان هــذا الســالح معروف ـاً يف جــرش مــن خمــاليف الــيمن ،وبهــا
صـ ـنراع حـــاذقون يف خمتلـــف أنـــواع األســـلحة يف ذلـــك العصـــر ،حتـــى إن
الرســول  أرســل اثــنني مــن الصــحابة إىل جــرش همــا عــروة بــن مســعود

8

وغيالن بن سلمة لكي يتعلموا صناعة الدبابة  0وذلـك بعـد أن علـم بهـذه
اآللة وبقدرتها على اقتحام احلصون .
وقد قدم هذان الصحابيان أثناء حصار الطـائف ،وهمـا مل يشـهدا
حنيناً معه ،وقاما بصنع الدبابة من اخلشب وجعلـوا وسـطها جموفـاً علـى
شــكل صــندوق مكشــوف مــن األســفل حبيــث يــدخل وســطها الرجــال
وحيركونها وكسوها جبلود البقر لكـي يقـيهم مـا يرمـي علـيهم ،حتـى
إذا أصبحت الدبابة حممية من اخلـارج وجـاهزة دخـل حتتهـا جمموعـة مـن
املســـلمني واقرتبـــوا بهـــا مـــن جـــدار ســـور الطـــائف يريـــدون ثقـــب اجلـــدار
والدخول منه ،ولكن املـدافعني عنـه ألقـوا علـى الدبابـة سـكك احلديـد
 )4الببيدي ،تاج العروم ،ج 241 / 2
وعبد الحي الكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج 214 / 7
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ،ص  ،432ود .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص .748
 )7عروة بن مسعود من لقيف بق قومه إل اع وم ودعام إل اهلل فقتلوه (ابن جر ،اعصابة. ) 413/ 2 ،
 )3غيون بن لمة د د دمراف لقيف د ل قبل غبوة نين وقيل بعدما ( ابن جر ،اعصابة ج)783/2
(ابن عبد البر ،اع تيعاب ،امية عل اعصابة ،ج . ) 783 / 2
 )1ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 722 / 2
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احملماة ،فخرجوا من حتتهـا فرمـوهم مـن فـوقهم بالنبـل فاستشـهد بعـض
منهم  ،5وإذا كان املسلمون قد صـنعوا أول دبابـة بـأمر مـن الرسـول ،
فــإن هــذا مــرده إىل أن الرســول  قــد أرســل مــن يــتعلم هــذه الصــنعة إىل
الــبالد الــيت جتيــدها ،وقــد كــان الرســول بهــذا العمــل يضــع للمســلمني
قاعدة عظيمة تـدفعهم إىل البحـث عـن تعلـم القـوة وتعلـم صـناعة األسـلحة
واختاذها قوة للمسلمني ،فما أجدر املسـلمني اليـوم بالسـري علـى القاعـدة
اليت وضعها هلم الرسول . 
املنجنيـــق :ـ
من األسلحة املعروفة لدى خمتلف األمم قبل اإلسالم ،وهو جمهـول
إىل حــدِ مـــا لـــدى العـــرب يف القـــوت الـــذي كانـــت فـــارس والـــروم تعرفـــه
وتستخدمه .
وهو سالح هجومي خيتص مبهامجة املدن واحلصـون ومهمتـه قـذف
احلجارة الكبرية أو النار داخـل احلصـون واألسـوار وإربـاك العـدو وإيقـاع
طــور وقــد كــان يف
اخلســائر يف صــفوفه ،واملنجنيــق كــان بــدائي ًا ثــم ت ّ
بدايته يتكون من سوار مرتفعة من اخلشب يوضع عليها ما يراد رميـه ثـم
يضـــرب بســـارية فتقذفـــه ملكـــان بعيـــد  ،8وقـــد تطــورر املنجنيـــق فأصـــبح
(يتــألف مــن عمــود طويــل قــوي موضــوع علــى عربــة ذات عجلــتني يف رأســها
حلقــة أو بكــرة ميــر بهــا حبــل مــتني ،يف طرفــه األعلــى شــبكة يف هيئــة
كيس ،توضـع حجـارة أو مـواد حمرتقـة يف الشـبكة ثـم حتـررك بواسـطة
 )7البوذري ،فتوح البلدان ،ص 31
وال بري ،تاريخ الم والملوك ج 722 / 2
وابن مشام :السيرة النبوية ج 482 / 4
وابن اللير  :الكامل ،ج 231 ،233 / 2
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص 432
والكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج 217 / 7
ود .صبحي الصال  :النظ اع ومية ص . 718
 )2الببيدي ،تاج العروم ،ج .211 / 3
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العــامود أو احلبــل فينــدفع مــا وضــع يف الشــبكة مــن القــذائف ،ويســقط
علــى األس ـوار فيقتــل أو حيــرق مــا يســقط عليــه  ،) 5وحــني جــاء اإلســالم
استخدم الرسول  املنجنيق ،وقيل أنه استخدمه ألول مرة يف فـتح خيـرب
 8حيــث عثــر عليــه يف أحــد احلصــون فقــام املســلمون برتكيبــه وقــذفوا بــه
بعض حصون خيرب .
ويكاد جيمع املؤرخون يف روايات عديدة على أن الرسول  نصـب
املنجنيق على أهل الطائف ورماهم به بعد أن أشـار عليـه سـلمان الفارسـي
رضي اهلل عنه بذلك 0وقال له ( يا رسول اهلل أرى أن تنصب علـى حصـنهم
فإنرا كنـا بـأرض فـارس ننصِـب املنجنيقـات علـى احلصـون وتُنصّـب علينـا
فتصـــيب عـــدونا ويصـــيب منـــا بـــاملنجنيق ،وإن مل يكـــن املنجنيـــق طـــال
البقــاء ،فــأمره الرســول  فعمــل منجنيق ـ ًا بيــده )  1ثــم نصــب ورمــى بــه
الرســول الطــائف ،وقــد بــين الفقهــاء علــى ذلــك أحكام ـ ًا كــثرية تتعلــق
بأحكام نصـب املنجنيـق علـى العـدو إذا حتصرـن  6حبصـونه ،ملـا يف رمـي
املنجنيـــق مـــن خطـــر علـــى الضـــعفاء مـــن النســـاء واألطفـــال والشـــيول غـــري
املشرتكني يف احلرب .

 )7محمود ميث خ اب ،الر و القائد ،ص  ،274ال بعة الةانية ،مكتبة الحياة بيروت 7331م .
 )2السيرة الحلبية ،ج 142 / 2
ود .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ،ص . 718
 )2الواقدي ،المغازي ،ج . 348 / 2
 )4ابن مشام ،السيرة النبوية ،وآخرين ج 482 / 4
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ،ص
ود .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص 748
والكتاني ،التراتيو اعدارية ج . 214 / 7
 )7إبرامي بن إبرامي قريبي ،مرويات غبوة نين ص ( 411ر الة دكتوارة مقدمة إل قس الدرا ات العليا بالجامعة اع ومية
للعام الجامعي 7414مـ .
 )3انظر مةوً ،دبي يعلي ،ال كام السل انية ،ص . 71
 )1الببيدي ،تاج العروم ج 721 ،773 /1
ود .صبحي الصال  ،النظ اع ومية ص . 712
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احلســك :ـ
احلسك يف األصل نبات لـه شـوك شـديد ال يكـاد املـرء ميشـي فيـه
إذا يبس ،ويصنع على شـكل شـوك احلسـك أشـواك مـن اخلشـب أو مـن
احلديد أو من القصب يوضع حول املعسكر ،فتنشب فيه حـوافر اخليـل
فتمنعهــا املســري  5وقــد مســي هــذا النــوع مــن (األلغــام) حســكاً لشــبهها بــه
وهذا األسلوب يشكِل دفاعاً عن املعسكر مينع عنه زحف اخليل ،كما
ينصبه بعض احملاصرين للحصون واملدن حول أسـوارها ،فيمنعـون بـذلك
خروج اخليل من احلصن ،وقد استخدم املسلمون أسلوب (احلسك) أثنـاء
حصارهم للطائف بعد غزوة حنني ،حيث نشروه حول سور الطـائف منعـ ًا
خلروج الفرسان منه  ،8ألنه يدخل يف أرجـل اخليـل مسـبباً فيهـا جراحـاً،
متنعها من اهلجوم ،وهذا السالح (احلسك) املستخدم يف تلك األيـام هـو ـ
كمــا أشــرنا ـ مبنزلــة األلغــام املقاومــة للــدروع الــيت تســتخدمها اجليــوش
احلديثــة يف هــذه األيــام ،وقــد اســتفاد الرســول منهــا يف تشــديد احلصــار
على الطائف ،وجدير بالذكر أن هذا األسلوب ـ كما أرى مـن األسـلحة
الغريبة على العرب يف تلك األيام ،ولرمبا أشار به سلمان الفارسي ويبـدو
أن املسلمني يف حصارهم للطائف قد اعتمدوا فيـه علـى أشـجار احلسـك،
أو صــنعوه مــن اخلشــب مقّلــدين فيــه أشــواك احلســك ،نظــراً ألن تــوافر
احلديد لصناعته بكميات مؤثرة يف تلك األيام كان أمراً مستبعدًا .
*

*

*

ومن خالل هذه اللمحات املوجزة عن األسـلحة يف عصـر الرسـول 
يتبني لنا معرفة أهل احلجـاز للكـثري مـن األسـلحة املتـوفرة يف تلـك األيـام
 )7عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 741
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واستخدامهم هلا ،كما يتبّني لنا وجود تصنيع لكـثري مـن هـذه األسـلحة
يف منطقة احلجاز ،وقد أهـتم اإلسـالم بالسـالح وتطـويره واختـاذ أسـباب
القــوة ،فكــان الرســول يــأمر أصــحابه بإصــالح أســلحتهم وإعــدادها ألي
طارئ ،بل كان الرسول  يع ّد سالحه ويصون قوسه ويصـلح منـه حتـى
وهو صائم ،والرسول قـدوة املسـلمني ممـا جعـل املسـلمني يصـبحون فيمـا
بعد أحسن األمم وأرقاها يف جمال صـناعة السـالح املختلفـة فمـا أجـدرهم
اليوم أن يعودوا لتوجيهات نبـيهم  ويتخـذوا أسـباب القـوة ويعتمـدوا علـى
أنفسهم يف صناعة السالح.

الفصـل الســادس
( احلـرف العلميـة والصحيـة )

.5

القـراءة والكتــابـة – التـرمجـة .

.8

حلجَــامة .
الطـب والتمـريـض – ا ِ

.

العطـــارة والصيــدلــة .

.0

التجميــل واحلــالقـــة .
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القـراءة والكتـابة
مل تكــن الكتابــة والقــراءة قــد انتشــرت بــني العــرب قبــل اإلســالم
فقد كانت األميّة فاشية بيـنهم  ،5وكـان مـن يعـرف القـراءة مـنهم قليـل
جــداً مقارنــة بغريهــم مــن األقــوام ،وكانــت الكتابــة يف احلجــاز ترتكــز
حيـــث املنـــاطق احلضـــرية يف مكـــة واملدينـــة والطـــائف وغريهـــا ،ولقلّـــة
الكتّاب قبيل ظهور اإلسالم فإن كتب التاريخ قد عـددت أمسـاءهم فقـد
ال
ذكر البالذري أن مكة حني دخلها اإلسالم كان فيها سبعة عشر رجـ ً
كلهم يكتب ،وعدهم ومساهم  8وهذا العدد يف رأيي يعترب قليال إذا مـا
قسنا مقدار جتارة قريش وكثرة اتصاالتهم عن طريق هذه التجارة ،وقد
ذكر األلوسي أن أول من تعلم الكتابـة مـن قـريش ( حـرب بـن أميـة والـد
أبــو ســفيان ) تعلّمهــا مــن بشــر بــن عبــد امللــك أخــي أكيــدر صــاحب دومــة
اجلنــدل ،ثــم بــدأ يــتعلّم منــه أهــل مكــة قبــل ذلــك مل يكونــوا يعرفــون
الكتابــة ويف ذلــك الوقــت ،وال يعقــل أن تكــون مكــة ال تعــرف القــراءة
والكتابة إال يف عهد حرب بن أمية ،نظراً ألنهـا أهـم املراكـز احلضـرية
يف بالد العرب وأكثرها جتارة مع اخلارج يف ذلك احلني.
أما املدينة فقد كانـت تعـرف القـراءة والكتابـة بشـكل جيـد قبـل
اإلسالم ،فـإن سـكانها مـن األوس واخلـزرج واليهـود ،وقـد كـان اليهـود
يعرفون القراءة والكتابة بل ويعلمونهـا ألوالدهـم ويقـرؤنهم التـوارة ،فيمـا
يعرف لديهم بـ (املدارس)  ،وقد كانت هذه معروفـة حـني قـدم الرسـول
 إىل املدينة وقد دخلها عليهم الرسول حينما سـألوه عـن الزانـي والزانيـة
احملصنني مـنهم فـأخربهم بـالرجم وأخرجـوا لـه التـوراة وغطـوا آيـة الـرجم
 )7د مد دمين : ،فجر اع وم ص  ،741ال بعة الحادية عشر القامرة 7317م .
 )2انظر البوذري ،فتوح البلدان ،ص . 471
 )2د .محمود العيد الخ رواي ،المدينة في العصر الجاملي ،ص . 33
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فيهــا فــأخربه بــذلك (عبــد امللــك بــن سـالّم) ثــم أمــر الرســول بــرجم الزانــي
والزانيــة اليهــوديني  5وكــان بعــض اليهــود قــد تعّلــم كتابــة اللغــة العربيــة
وأخـذ يعلمهـا الصـبيان يف املدينـة ،حتـى تعلّـم كـثري مـن األوس واخلـزرج
على أيدي هؤالء اليهود ومـنهم سـعد بـن عبـادة رضـي اهلل عنـه ،وأبـي بـن
كعب ،وزيد بن ثابت  8الذين أصبحوا من كتّاب النيب  بعـد اهلجـرة،
كمــا تعّلــم غريهــم أيضــا ،ورغــم أن العــرب كــانوا حيتقــرون مــن ميــتهن
مهنة أو يصنع صنعة إال أن من يقـوم بالكتابـة وميتهنهـا فإنـه ال حيتقـر يف
نظـــرهم بـــل قـــد يزيـــده ذلـــك شـــرف ًا  ،فقـــد عُـــرف بعـــض األشـــراف يف
اجلاهلية ممن يعلمون الكتابة حيث كان من هؤالء (غيالن بن سلمة بـن
متعــب الثقفــي)  ،0وقــد ُعـ ّد مــن األشــراف ،وكــان مــن يتمتــع بالكتابــة
والرماية والعـوم عنـد العـرب يسـمى الكامـل  1وتلـك الصـفة تعطينـا داللـة
واضحة على تقدير العرب للكاتب ومكانته عندهم .
وتعترب أدوات الكتابة مما عرفـه عـرب احلجـاز يف تلـك األيـام فقـد
عرفوا (الـدواة) و(املـداد) و(القلـم)  6يف أيـام الرسـول أمـا مـا يكتـب عليـه
فقد استعملوا (الرق) من اجللد ،والعظام ،واحلجارة البيضاء اخلفيفة،
وجريــد النخــل  ،0وقــد كــان القــرآن مكتــوب يف العســب واللخــاف حــني
تويف رسول  فجمعها الصحابة وكتبوا منهـا املصـحف األصـلي يف الـرق
.2
 )4نن الدارمي ،ج  718 / 2ـ والصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج  732 / 2ـ
والقرطبي ،عبد اهلل بن محمد بن فرج المالكي ،دقيية ر و اهلل ص  77م ابق ق ر الوطنية الدو ة .
 )7البوذري ،فتوح البلدان ،ص . 473
 )2د .محمد مص قي العظمي ،كُتّاب النبي ،ص  ،3ال بعة الةانية ،المكتو اع ومي ،بيروت 7238مـ .
 )2ابن بيو البغدادي المحبر ،ص . 417
 )4البوذري ،فتوح البلدان ص . 473
 )7محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج 211 / 2
والكتاني ،التراتيو اعدارية ج . 247 / 2
 )3الكناني ،المصدر السابق ج  / 2ص  / 242ومحمد العيد الخ راوي ،المدينة في العصر الجاملي ص ،217
والقلقشندي ،دبوالعبام د مد بن علي ،صب العشي ،ج  483 / 2الم بعة الميرية القامرة .
 )1القلقشندي ،المصدر السابق .
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أما القراءة والكتابة بعد ظهور اإلسالم فقد كان هلا مكانة
عظيمة ،فإن أول آيات من القرآن نزلت على حممد  ذكرت ذلك يف
قوله تعاىل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ العلق .. 5 ٦ - ٠ :وهذه اآليات
كرها بأهمية
تلفت نظر اإلنسانية كلها إلي أهمية القراءة كما تذ ّ
الكتابة من خالل ذكر القلم ،والقرآن الكريم مسى العرب باألميني

لقلة الكتابة فيما بينهم حيث قال اهلل تعاىل  :ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭳ ﭼ

الجمعة ،8 ٤ :وكان الرسول  أميّاً وذلك من متام نبوته وليس نقصاً،
بل إن أميّة الرسول تعترب معجزة يف حقه  ،يشهد بذلك قوله تعاىل  :ﭽ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﭼ العنكبوت ، ٢٨ :وقد قال النيب ( إنا أمة أميّة ال نكتب وال
حنسب ) . 0
وقد أحس املسلمون حباجتهم إىل القراءة والكتابة منـذ بـزوغ فجـر
اإلســالم يف مكــة املكرمــة حيــث أن املســلمني األوائــل يف مكــة كــانوا
يكتبون اآليات القرآنيـة املنزّلـة علـى حممـد  ،ففـي قصـة إسـالم عمـر
بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه أن خبــاب بــن األرت كــان عنــد فاطمــة بنــت
اخلطاب أخت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وكـان يقرئهـا القـرآن مـن
صحيفة معه فلما أحسوا بعمر أخفوها عنه ،ومن القصة يتبني لنا معرفـة
 )8ورة العلق . 7-7
 )7ورة الجمعة ،آية . 2
 )2ورة العنكبوت ،آية . 48
 )2مسل  ،الجامق الصحي  ،ج . 724 /2
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خّباب رضي اهلل عنه بالقراءة والكتابة كما يتبني لنا معرفة عمـر نفسـه
بالقراءة  5أيضاً كذلك ففي أثناء وجود الرسول مبكة قـال لـه سـويد بـن
الصامت  : 8لعل معـك مثـل الـذي معـي ،قـال لـه الرسـول  : ومـا معـك،
قال  :جملة لقمان فقـرأ علـى الرسـول منهـا فقـال لـه الرسـول معـي أفضـل
من هذا فتلى عليه الرسول القرآن .
وقد كان اخلط يف أول اإلسـالم ضـعيفاً جـداً وغـري مـتقن وتصـعب
قراءته  0كما أنه كان غري منقوط  ،1أما بعد اهلجرة النبوية فقد كان
للقراءة والكتابة شأن آخر حيث برزت أهمية الكتابة نظراً ملـا أحـسّ بـه
املســلمون مــن احلاجــة لكتابــة مــا ينــزل علــى حممــد  مــن قــرآن وســنة،
وقد اشتهر عن أصحاب الصّفة رضوان اهلل عليهم أن بعضهم كـان يـتعّلم
القراءة والكتابة ،وكان يعلّمهم القراءة والكتابة (عبادة بـن الصـامت)
حتى أن أحدهم أهـدى قوسـه إليـه جـزاء لتعليمـه القـراءة والكتابـة  6وقـد
أمــره الرســول ب ـرِده ،وبعــد وقــوع غــزوة بــدر كــان هنــاك جمموعــة مــن
األســرى مــن كفــار قــريش حيســنون القــراءة والكتابــة ،و َملــا مل يكــن
لديهم مال ليفتدوا به أنفسهم قَبِلَ الرسول  أن يعلم الواحد منهم عشـرة
مــن الغلمــان الكتابــة مقابــل أن يطلــق ســراحه ،فــتعلّم يومئــذ الكتابــة
مجاعة من غلمان األنصار مـنهم كاتـب الرسـول زيـد بـن ثابـت رضـي اهلل
عنـه  ،0وكــان ذلــك العمــل ســبب ًا يف كثـرة الكتــاب باملدينــة بعــد ذلــك

2

نتيجــة هلــذا التوجــه النبــوي الكــريم الــذي جعــل لــتعلّم القــراءة والكتابــة
 )4ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج 242 / 7
والصبهاني ،دالئل النبوة ص . 734
 )7مو ويد بن صامث بن وط بن بيو بن عوف من الوم قتل في رب وقعث بين الوم والخبرج قبل الهجرة النبوية
ابن مشام ،السيرة النبوية ج  ( 288 / 7امية) .
 )3ابن مشام ،السيرة النبوية . 427/7
 )1محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 233 / 2
 )8دنظر نماذج لهله الخ وط في المو ق .
 )3د .دكرم تياا العُمري ،المجتمق المدني ،القس الو ص . 33
 )7السهيلي ،الروض النف84./2 ،
 )2الكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 48 / 7
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بغرض هذه األهمية الكربى حيث جعلها فداء لألسرى مـن ربقـة األسـر،
س أصحاب الرسول  باحلاجة إىل الكتابة بغـرض تـدوين آيـات
وقد أح ّ
القرآن الكريم ،وتدوين بعض األحاديـث الـيت تصـدر عـن الرسـول ، 
واشتهر كثري من الصحابة بذلك حيث كانوا يكتبون أحاديث الرسـول
 علـــى مـــا يقـــع  بأيـــديهم مـــن ســـعف أو حجـــارة أو جلـــود أو غـــريه ا
وكانوا يسمون كتّاب الوحي  ،5ثم أن الرسـول  كـان حيتـاج إىل مـن
يكتب له رسائله إىل امللوك ورؤساء العشائر فاشتهر الكـثري مـن كتّـاب
الــنيب  ســواء مــنهم املهــاجرين واألنصــار أو مســلمي الفــتح املتــأخرين،
واتّخذ الرسول خامتاً من فضة نقشه حممد رسول اهلل خيتم به الكتـب

8

 8وقــد كــان عــدد الك ّتــاب املعــروفني بكتــابتهم للرســول ســبعة وأربعــني
كاتبــ ًا وكانـــت حاجـــة املســـلمني للكتابـــة تتطـــور تبعــ ًا لتطـــور الدولـــة
اإلسالمية يف عهد الرسول  وقـد الرسـول يطلـب بعـض اإلحصـاءات مـن
كتّاب الصحابة ،فقد ورد يف احلديث عن حذيفة رضـي اهلل عنـه قـال (
اكتبوا لي من تلفظ باإلسالم من الناس فكتبنا له ألف و سمائة رجـل
)  0وقـــد دعـــا اإلســـالم يف أطـــول آيـــة يف القـــرآن إىل الكتابـــة يف العقـــود
والــدين وذلــك يف ســورة البقــرة اآليــة  828وهــذا تأكيــد ألهميــة الكتابــة
وضرورتها  1يف احليـاة التجاريـة الصـحيحة الـيت رمسهـا اإلسـالم بتعاليمـه
حلفظ حقوق اجلميع وكما كانت الكتابة معروفـة بـني الرجـال ،فقـد
كانــت بعــض النســاء تكتــب حيــث اشــتهرت بعــض الكاتبــات يف عصــر
النيب  قال للشفاء بنت عبداهلل ( 6أال تعلِمني حفصة رقيـة النملـة) كمـا
 )2محمد عجاج الخ يو ،السنة قبل التدوين ص  ،238ال بعة الخامسة ،دار القكر بيروت 7417مـ .
 )4البوذري ،فتوح البلدان ،ص  ،441وابن يد النام ،عيون اللر ،ج . 233 / 2
 )7انظر محمد مص قي العظمي ،كتّاب النبي صلي اله عليه و ل  ،المكتو اع ومي ،بيروت 7238مـ ،وكلل
البوذري ،فتوح البلدان ،وال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 782 / 2
 )3الخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ،ص . 221
 )7اآلية  ( 283يا ديها اللين دمنوا إذا تداينت بدين إل دهل مسم فاكتبوه وليكتو بينك كاتو بالعد ) اآلية .
 )7مي الشقاا بنث عبد اهلل بن عبد ممس دم ليمان بن دبي ةمة ،ومي من بني عدي بن كعو من قريش د لمث في مكة وبايعث
النبي وماهرت .
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علّمتِهــا الكتابــة  5ومــن هــذا احلــديث يعــرف الشــفاء هــذه علمــت حفصــة
الكتابة كما ال يستبعد أنها علّمـت غريهـا مـن النسـاء يف تلـك وقـد أخـذ
من هذا احلديث ندب تعليم النساء القراءة والكتابة كما أن البديهي أن
كــل أمــر بــالتعلّم قــراءة وكتابــة وج ّهــه اإلســالم إىل املســلني إمنــا يتضــمن
الرجـل واملــرأة معـ ًا وكــل آيــات احلّـث علــى طلــب العلـم كــذلك وال ســيما
العلــم اإلســالمي الــذي يشــرتك فيــه كــل املســلمني وأيضــا العلــوم األخــرى
املفيـــدة للمـــرأة والـــيت ال خترجهـــا عـــن طبيعتهـــا وال متـــس دينهـــا بســـوء .

( )2رقية النملة) النملة مرض يظهر في الجس عل مكل قروح يحس صا بها كأن نمل يسير عليه ورقيتها ددعية معينة تقردما عل
عود بعة مرات وتقصد مكاناً نظيقاً وتدلكه عل جر بخل اذق وت ليه عل النملة ومي القروح الملكورة وقد عرفث الشقاا
طريقتها ودعائها عل النبي صلي اهلل عليه و ل فأقرّما عليه ـ ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 724 / 2
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التـرمجــة
تعتـرب احلجــاز يف عصــر الرسـول  مــن أكثــر بـالد العــرب اتصــا ًال
باألمم األخرى ،ومبن يتكلمون لغات خاصة غـري العربيـة ،فقـد كانـت
جتــارة قــريش املتجهــة إىل الشــام حت ـتّم علــى علــيهم وجــود مــن يعــرف لغــة
الـــروم ،وهـــذا األمـــر طبيعـــي يف االتصـــاالت بـــني األمـــم والشـــعوب يقـــول
األستاذ أمحد أمني يف حديثه عن جتارة قـريش مـع الـروم ( ال نسـتطيع أن
نصدّق أن ق افلـة كـبرية كهـذه تنتقـل بتجارتهـا العظيمـة لتتعامـل مـع أمـة
أجنبيــة مــن غــري أن يكــون فيهــا أفــراد يعرفــون لغــة الــذين يتعــاملون معهــم
ويكونــون واســطة للتعــارف بيــنهم وقــد نقــول إنهــم كــانوا يعرفــون اللغــة
األجنبية كما يعرفها الرتامجة اليوم.5
وكمــا هــو معــروف حــني ظهــر اإلســالم كــان هنــاك الكــثري مــن
اليهــود يســكنون يف احلجــاز يف يثــرب وغريهــا وكانــت هلــم خاصــة بهــم
باإلضافة إىل معـرفتهم باللغـة العربيـة وبهـذا فهـم يتحـدثون العربانيـة فيمـا
بيــنهم ويكتبــون بهــا  ،8وكــان الرســول  يف املدينــة ال يــأمن غــدرهم
فأمر زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أن يـتعلم كتـاب اليهـود ،يقـول زيـد بـن
ثابــت (أمرنــي رســول اهلل  أن أتعلــم كتــاب اليهــود وقــال لــي إنــي ال آمــن
يهود على كتابي فلم ميرّ نصف شهر حتى تعلّمته فكنـت أكتـب لـه إىل
يهود ) .
ويــدل علــى معرفــة بعــض الصــحابة رضــي اهلل عــنهم بلغــة يهــود أن
الرسول  حينما أراد أن يقتل ( أبي رافع سـالّم بـن أبـي احلقيـق ) كـبري
 )7فجر اع وم ص . 77
 )2محمد عبة دروزة ،تاريخ بني إ رائيل ،ص . 427
 )2البوذري ،فتوح البلدان ص 43
ومحمد عبة دروزة ،تاريخ بني إ رائيل من د قارم ص . 427
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يهود خيرب أرسل ثالثة من أصـحابه وأرسـل معهـم عبـد اهلل بـن عتيـك ألنـه
يــتكلم بلغــة اليهــود فلمــا مسعتــه زوجــة س ـالّم بــن أبــي احلقيــق أطمأنــت
وفتحت له الباب ومتكن الصحابة من قتل اليهودي سالّم بن أبـي احلقيـق
 ،5ومـن هـذا يتبـيّن معرفـة الصـحابة بالرتمجـة وبلغـة يهـود كمـا يفيـد أن
اليهود كانوا يتخـاطبون فيمـا بيـنهم بلغـتهم تعصـب ًا للغـتهم ثـم تعمّيـة علـى
املسلمني مع علمهم بالعربية ،وقد كان يف مكـة بعـض مـن يعـرف اللغـة
صــر وقــرأ الكتــب العربانيــة
العربانيــة ،مــن أمثــال ورقــة بــن نوفــل الــذي تن ّ
وعرف الكتابة بها فكتب من األناجيل وقد كان أمثاله كثري .
كما أن وجود جاليات غري عربية يف مكة واملدينة وغريها من مدن
احلجاز وقراها  8إما من أصل فارسي ،أو رومي ،أو حبشي ،ساعد
على وجود معرفة للغة هؤالء األقوام ،كما أن هذه اجلاليات كانت
على علم بلغاتها األصلية إضافة إىل معرفتهم باللغة العربية ،ومعروف
كثرة املوالي يف ذلك العصر وانتشارهم يف قرى احلجاز وبهذا فهم
يعتربون مرتمجني من لغاتهم األصلية إىل اللغة العربية وبالعكس .

 )4ابن عد  :ال بقات الكبرى ،ج  ،724 / 2ومحمد عبة دروزة ،تاريخ بني إ رائيل من د قارم ص . 427
 )7محمد عبة دروزة ،عصر النبي ص . 773
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الطــــــب والتمريض
الطــب أحــد العلــوم القدميــة الــيت عرفهــا النــاس عــن طريــق التجربــة
واخلــربة ،وهــو ضــروري لكافــة اجملتمعــات ملــا لــه مــن اتصــال حبيــاة
اإلنسان وصحته يف جسمه ونفسه ،وهو يعـود عليـه بالراحـة والسـعادة
يف حالــة الصــحة ،وبــاألمل يف حالــة املــرض ،وقــد ع ـررف ابــن خلــدون
صـناعة الطـب فقـال  ( :هـذه الصــناعة ضـرورية يف املـدن واألمصـار ملــا
عرف من فائدتها فإن هرتهـا حفـظ الصـحة لألصـحاء ،ودفـع املـرض
عـــن املرضـــى باملـــداواة ،حتـــى حيصـــل هلـــم الـــربء مـــن أمراضـــهم ) ،5
والطبيب هو الذي يقوم مبهنة الطب .8
وقــد كانــت القــرى واملــدن يف الغالــب أحــوج مــن الباديــة إىل الطــب
واألطبــاء ،لــذلك فــإن بــالد احلجــاز يف عصــر الرســول كــان يقـلّ بهــا
األطباء نظراً لطابعهم البدوي ،فهم أقل من غريهم حاجـة لألطبـاء يف
الوقـت الــذي نــرى فيــه بــالد فــارس والــروم تزدهــر بهــا صــناعة الطــب،
كما أن العرب كانت حيـاتهم حيـاة خشـنة ،وكـان مأكلـهم خشـن ًا
لــذلك قلــت بيــنهم األمــراض ألن األمــراض أكثــر مــا تكــون عنــد أهــل
الرتف .
وقد كان العرب يبحثون عـن العـالج ألمراضـهم الـيت تصـيبهم ممـا
يتوافر هلم يف بيئـتهم مـن أعشـاب ونباتـات أو بطـرق أخـرى كـالكي
بالنار أو احلجامة أو غري ذلك ،وحينما جاء اإلسالم شجع الرسـول 
الناس على التداوي والبحث عن العالج  ،0فكان إذا مـرض أحـد مـن
 )7ابن خلدون ،المقدمة ص .477
 )2ابن جر ،فت الباري ج . 248 /27
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 221 / 2
 )4ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 32 / 2
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أصحابه أمر أن يدعي له الطبيب ،كما حدث لسعد بن أبي وقـاص

5

رضــي اهلل عنــه ،وغــريه مــن الصــحابة ،وقــد أعط ـى الرســول للنــاس
ولألطباء دفعة قوية يف البحث عن العالج يف قوله للناس ( ما أنـزل اهلل
داء إال أنزل له شـفاء )  ،8كمـا كـان الرسـول قـدوة املسـلمني يعـاجل
نفسه ،ويعاجل الناس يف كثري مـن األحيـان ويـأمرهم بإتبـاع عالجـات
معينة كاحلجامة أو شرب العسل  ،ولقد داوم الرسول على التطيـب
لنفسه يف صـحته ويف مرضـه  ،0وكـان لرسـول اهلل  دور كـبري يف
إيضــاح كــثري مــن األمــور الطب ّيــة للنــاس بــوحي مــن اهلل ســواء ذلــك يف
الطــب العالجــي أو الطــب الوقــائي ،كمــا أن الرســول  نفــى كــثريًا
من اخلرافات اليت كان الناي يتداولونها من الطرية والتشـاؤم وغريهـا
وأثبت للنـاس التفـاؤل احلسـن  1وأبطـل مـا كـانوا يعتقدونـه يف العـالج
مــن تعليــق لــبعض التمــائم لــدفع األمــراض  6وغريهــا وأثبــت هلــم طــرق
العالج الصـحيح يف أحاديـث عديـدة منهـا قولـه  ( : الشـفاء يف ثالثـة
شــربة مــن عســل ،وشــرطة حمجــم ،وكيــة نــار ،وأنهــى أمــيت عــن
الكي )  0وكان الرسول  يأمر باستعمال بعـض النباتـات يف العـالج
كاحلبة السوداء واحللبة وغريها  ،2أما يف جمال الطب الوقائي فقـد
فقد كانـت العـرب لـديها بعـض العلـم بـه حيـث كـان العـرب يهجـرون
بعض املرضى إذا أصيب مبرض معد بل قد ميـوت الرجـل وال جيـد مـن

 )7ابن عد ،ال بقات الكبرى ،ج . 741 / 2
 )3البخاري ،الصحي (فت الباري ) ج . 271 / 27
 )7ابن جر ( ،فت الباري ) ج . 277 / 27
 )2اللمبي ،ال و النبوي ،ص . 712
 )2البخاري ،الصحي (فت الباري) ،ج . 242 / 27
 )4محمود مكري اللو ي ،ج . 214 / 2
 )7البخاري ،الصحي (فت الباري ) ج . 277/27
 )3انظر ،الع ارة والصيدلة (من ملا القصل )
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يدفنــه ،كمــا حــدث مــع أبــي هلــب عــم الرســول حيــث كــاد أوالده أن
يرتكوه بدون دفن خشية أن يعديهم املرض الذي مات به . 5
وقــد وضــع الرســول أســاس الطــب الوقــائي يف قولــه ( إذا مسعــتم
بالطاعون بأرض وأنتم بها فال خترجـوا منهـا )  ،8وحينمـا سـافر عمـر
بن اخلطاب إىل الشام علم أن الطاعون قد وقع بهـا قبـل أن يصـل إليهـا
فأراد العودة من الطريق أخذًا بهذا احلديث فقال له البعض  :أتفر مـن
قــدر اهلل ؟ قــال عمــر  :نفــر مــن قــدر اهلل إىل قــدر اهلل  ،وقــد فهــم
اجلمع بني هذا احلديث وبني اإلميان بالقضاء والقدر واختاذ األسـباب
يف ســياق واحــد ال كمــا يفهمــه بعــض اجلَهــال ،كمــا أن الرســول 
وضع للنـاس القواعـد الصـحرية يف (احلِمْيَـة) ويف قلـة األكـل فهـي أهـم
األمور يف منع املـرض عـن البـدن ،فكـان  يرغّـب يف الصـيام ،ويف
ذلك أهمية كربى يف صحة اجلسم حيث كان  يرغِـب املسـلمني يف
صيام التطوع  ،0إضافة إىل صيام رمضان كما أن الرسول أرشد إىل
إىل أن معظم األمراض تأتي من األكل ودلر على ذلك قول الرسـول 
( مــا مــأل ابــن آدم وعــاء شــر مــن بطنــه حبســب ابــن آدم لقيمــات يقمــن
صــلبه ،فــإن كــان ال بــد فــاعالً فثلــث لطعامــه وثلــث لشــرابه وثلــث
لنفســه )  ،1وقــد أمــر الرســول  بزيــارة املرضــى ملــا يف ذلــك مــن رفــع
ملعنويــة املــريض وأثــر ذلــك يف حتســني حالتــه الصــحية ،فقــال ( : 
أطعموا اجلـائع ،وعـودوا املـريض ،وفكـوا العـاني )  ،6كمـا وردت
أحاديـث أخـرى ترغـب يف زيـارة املرضــى وجتعـل ذلـك سـبب ًا يف الرمحــة
 )1السهيلي ،الروض النف ،ج . 31 / 2
 )8البخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 212 / 27
 )3ابن جر (فت الباري) ج . 211 / 27
 )7مال بن دنس ،الموطأ ص . 272 ،277
 )2ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 38 / 2
 )2البخاري ،الصحي ( ،فت الباري ،ج . ) 222 / 27
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هلـــم  5كمـــا كـــان الرســـول  يقـــوم بنفســـه بزيـــارة أصـــحابه حينمـــا
ميرضون ،فقد كان يرتدد على (سـعد بـن أبـي وقـاص) حينمـا مـرض
يف مكــة كمــا كــان يــزور (ســعد بــن معــاذ) أثن ـاء مرضــه مــن جــرح
أصــابه يف غــزوة اخلنــدق  8وكــان أصــحابه رضــي اهلل عــنهم يقلدونــه،
ويقومــــون بزيــــارة املرضــــى بيــــنهم ،وكــــان الرســــول  وأصــــحابه
يســتخدمون الرُقُ َيــة بــالقرآن يف عــالج املرضــى ،وقــد كانــت الرقيــة
معروفــة عنــد العــرب قبــل اإلســالم بشــعوذة وحــروف جمهولــة فأبطلــها
الرســول وأحــل حملــها الرقيــة بــالقرآن وباألدعيــة الصــحيحة ،وقــد
كانت توجيهات الرسول  يف الطـب ذات أثـر فعرـال يف دفـع املسـلمني
فيما بعـد عصـر الرسـول  إىل تعلّـم الطـب ،وإجادتـه حتـى أن فقهـاء
املسلمني جعلوا تعلم الطب ( فرض كفايـة ) علـى املسـلمني جيـب علـى
السلطان أن يأمر بعض الناس به حالة قلَة األطباء املسـلمني بـني النـاس
 ،0ويصبح يف هذه احلالة (فرض عـني) علـى مـن يـؤمر بـه ويقـدر علـى
تعلمه والنبوغ فيه وهـذا مـن متـام عنايـة اإلسـالم بهـذه املهنـة األساسـية
للبشرية ويسدّ حاجة املسـلمني يف هـذا اجملـال لعـدم اللجـوء إىل غريهـم
ممــا قــد يــؤثر علــى عقائــد املســلمني فمــا أجــدر املســلمني اليــوم العنايــة
بهذا األمر .
وقد اشتهر بعض األطباء يف احلجاز على عهد الرسول  ،وكان
أشــهرهم (احلــارث بــن كلــده الثقفــي) وهــو مــن أهــل الطــائف ســافر إىل
فــارس وتعَلــم الطــب يف أحــد مدارســها ،وكــان لــه لقــاء مــع ملــك فــارس
 )4مال ابن دنس ،الموطأ ص . 872
 )7ال بري ،تاريخ الم والملوك ج . 74 / 2
 )3ابن جر ،فت الباري ج . 273 / 27
 )1اللمبي ،ال و النبوي ،ص 712
ابن القي  ،ال رق الحكمية في السيا ة الشرعية ص . 241
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أعطــاه خالهلــا بعــض النصــائح الطبيــة  5كمــا ســافر إىل الــيمن وتعّلــم بهــا
أيضــا ،وقــد عــاش يف العصــر اجلــاهلي ،وعاصــر الرســول عليــه الســالم
وأبو بكر وعمر رضـي اهلل عنهمـا ،وقيـل أنـه تـويف السـنة الثالثـة عشـر

8

وقيــل أنــه عــاش حتــى عصــر معاويــة رضــي اهلل عنــه وقــد كــان احلــارث
يســمى ( طبيــب العــرب ) وقــد اشــتهر كالمــه يف الطــب واحملافظــة علــى
الصحة ،وكان يعاجل الناس يف الطائف وغريها ،حيث يأتيه الناس من
خمتلف بالد العرب فيعاجلهم ،وقد مرض سعد بن أبي وقّاص رضي اهلل
عنه مبكة ،فطلب الرسول من أصحابه أن يعرضـوا سـعدا ًعلـى احلـارث
بن كلدة فعرض عليه وعاجله باحللبة والعجوة فشفي  ،كما ذكرنا.
وأشــتهر أيض ـ ًا بالطــب ( النضــر بــن احلــارث بــن كلــدة) وهــو ابــن
احلارث بن كلده الطبيب املشهور الذي سبق ذكره ،وقد تعلّـم مـن أبيـه
الطــب كمــا ســافر إىل بــالد كــثرية كأبيــه وحصــل علــى علــوم يف الطــب
وغــريه ،حتــى كــان يــأتي حكمــاء مكــة ويُ َعـ ُد مــن احلكمــاء ،ويســمع
لقوله ويعاجل الناس  ،0وقد كان صديقاً ألبي سفيان بن حرب يشاركه
يف عـــداوة الرســـول يف أول اإلســـالم ،وقـــد اشـــرتك مـــع املشـــركني يف
معركة بـدر فأسـر وأحضـر إىل الـنيب  وكـان شـديد العـداوة لإلسـالم
فــــــــــــــــــــــــــــــأمر الرســــــــــــــــــــــــــــــول بقتلــــــــــــــــــــــــــــــه  1صــــــــــــــــــــــــــــــربًا .

 )7ابن دبي دصيبعة ،موفق الدين دبي العبام د مد بن القا  ،عيون النباا في طبقات الطباا ،مرح وتحقيق د .نبار رتا
ص  ،732مكتبة الحياة ،بيروت 7337م
والقق ي ،هما الدين دبي الحسن علي ،إخبار العلماا بأخبار الحكماا ،دار اآللار بيروت ،ص . 777
 )2ابن هلجل ،دبي داود ليمان بن سان الندلسي ،طبقات الطباا والحكماا ،تحقيق فؤاد يد ،م بعة المعهد القرنسي بالقامرة
7377م ص  ،74القق ي ،إخبار العلماا ص . 772
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 228 / 2
 )4ابن هلجل ،طبقات الطباا ،ص  74ـ وابن عد ،ال بقات الكبرى ج  / 2ص . 741
 )7ابن دبي دصيبعة ،طبقات الطباا ،ص . 731
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وقد كان يف أيام الرسول ،بعض األطباء من حي (أمنار) يف املدينـة وقـد
رجح رجل يف زمـن الرسـول فـأحتقن الـدم يف جرحـه فـدعا رجلـني طبيـبني
كم حي أمنار فقال هلما رسول اهلل 4 أيكمـا أطـب ؟ فقـال أحـدهما :
أيف الطب خري يا رسول ؟ قال ( : أنزل الدواء الذي أنزل الداء) . 5
ومن األطباء (ابن أبي رمثـة التميمـي) وقـد عـرف بهـذا االسـم  8فقـط وقـد
كان طبيباً علـى عهـد الرسـول  وقـد أتـى إىل الرسـول  يومـ ًا فشـاهد
بني كتفي الرسول  اخلامت فقال للرسول  إني طبيب فدعين أعاجله
فقـال لــه الرســول  ( أنــت رفيــق والطبيــب اهلل ) وقــد اشــتكي أبــي بــن
كعب على عهد الرسول  فبعث إليه طبيباً يعاجله  ،0وقد دخل رسـول
اهلل  علــى مرضــى مــن الصــحابة عــدة مــرات ،فكــان يقــول ألهلــيهم
أرســلوا إىل الطبيــب أو (ادعــوا لــه الطبيــب )  1تأكيــداً ألهميــة هــذا العلــم
وتقــديرًا جلــدواه يف معاجلــة الكــثري مــن األمــراض الــيت عرفهــا النــاس يف
زمن الرسول . 
*

*

*

وهكذا كان هناك القليل من األطبـاء يف بـالد احلجـاز علـى عهـد
الرســول  إال أنــه يبــدو أن األمــراض كانــت قليلــة نتيجــة خشــونة العــيش
وقّلــة الــرتف عنــدهم وقــد س ـ ّد هــؤالء األطبــاء بعــض احلاجــة خصوص ـاً يف
منــاطق احلضــر كمــا أنــه حيتمــل وجــود بعــض األطبــاء اآلخــرين يف املــدن

 )7مال بن دنس ،الموطأ ص  ،872وابن هلجل ،طبقات الطباا ص  ،74اللمبي ،ال بي النبوي ‘ ص . 717
 )2ابن دبي دصيبعة ،طبقات الطباا ص . 711
 )2ابن هلجل ،طبقات الطباا ،ص 78
واللمبي ،ال و النبوي ،ص . 713
 )4اللمبي ،ال و النبوي ،ص . 714
 )7اللمبي ،ال و النبوي ،ص .717
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األخــرى أو يف البــوادي يف احلجــاز إال أن عــدم تَعــرض الكتــب هلــم جعلنــا
نتوقف عنهم .
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التمـــريـض :ـ
التمــريض هــو القيــام علــى شــئون املــريض ومراقبتــه وخدمتــه يقــول
الزبيدي (التمريض ـ حسن القيام على املريض ـ مرّضـه متريضـا قـام عليـه
ووليه يف مرضه وداواه ليزول مرضه ).5
وقد كان التمـريض بهـذه الصـفة معروفـ ًا عنـد العـرب منـذ العصـر
اجلــاهلي ،فكــان أه ـل املــريض وأقاربــه يقومــون علــى خدمتــه ومداواتــه
ســواء كــان مريض ـ ًا أو جرحي ـاً ،والعــرب بطبيعــتهم كــانوا أهــل حــرب
وغزو ،فيكثر فيهم اجلرحى ،فهم حباجة إىل من ميرّضـهم ،فكانـت
نساؤهم تقوم بـذلك وبعـد قيـام الدولـة اإلسـالمية يف املدينـة وبـدء حركـة
اجلهــاد املباركــة ،علــى يــد الرســول  ،ووجــود جرحــى كــثريين مــن
املسلمني خالل هذه الغزوات ظهـرت لـدى املسـلمني احلاجـة إىل التمـريض
ومـــداواة اجلرحـــى خـــالل املعـــارك ومســـاعدتهم ،وقـــد دلّـــت النصـــوص
والوقـــائع علـــى وجـــود الكـــثري مـــن النســـاء يقمـــن بـــذلك مبصـــاحبة جنـــد
الرســول  ،فنجــد أن النســاء كــن يســرن مــع اجلــيش يــداوين اجلرحــى
ويسقني العطشى  ،8وحيملن القتلى ألجل أن يتفرغ الرجال للقتال ،حتى
أن بعــض أمهــات املــؤمنني وغريهــن مــن النســاء يصــح اجلنــد يف غــزوات
س ـلَ ْيمْ وغريهمــا مــن النســاء
الرســول ،فهــذه عائشــة رضــي اهلل عنهــا وأم ُ
يشاركن يف غزوة أحد وحيملن املاء إىل املسلمني  ،وقـد وضـع البخـاري
يف كتابه الصحيح بـاب مسـاه ( بـاب مـداواة النسـاء اجلرحـى يف القتـال )

 )7الببيدي ،تاج العروم ،ج . 87 / 7
 )2ابن وّم ،الموا ص . 478
 )2ابن جر ،فت الباري ،ج . 27 / 72
 )4مي الربيق لنث مسعود بن عقبة النصارية من نبي عدي بن النجار صحابية من المبايعات تحث الشجرة وكانث تصا و المسلمين
في غبواته ( .ابن جر ،اعصابة ،ج . ) 211 / 4
 )7البخاري ،الصحي (فت الباري ) ج . 24 / 72
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وأورد حــديث ًا عــن الربيــع بنــت معــوذ  5قالــت  ( :كنــا مــع الــنيب  نســقي
ونداوي اجلرحى ونرد القتلى إىل املدينة ) . 8
وقد كانت فاطمة بنت رسول اهلل  يف غزوة أحـد مـع الرسـول 
وحينما أصيب الرسول  وشجر رأسه وجعل الـدم يسـل أتـت فاطمـة رضـي
اهلل عنهــا وأحرقــت حصــريًا وجعلــت علــى جــرح الرســول مــن رمــاده حتــى
أنقطع الدم .
ط األنصــارية مــن بــين عــدوي بــن النجــار مــع
وقــد كانــت أم سُــَل ْي ُ
املسلمني يف غزوة أحد جتلب هلم املاء ،وتشـارك مـع النسـاء األخريـات يف
مــداوة اجلرحــى ،وقــد شــهدت مــع الرســول وأصــحابه غــزوة خيــرب وغــزوة
حنني ،وكان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يذكر هلا ذلك بعد واليته
اخلالفة .0
وقــد كــان أشــهر الصــحابيات يف هــذا اجملــال الصــحابية اجلليلــة
(رُفَيْدَة األسلمية األنصارية) ،كانت تداوي اجلرحى من املسـلمني وتقـوم
بنفسها خبدمة من ضيعة من املسـلمني اجلرحـى ،وقـد جعلـت يف املسـجد
خيمة تداوي فيها اجلرحى  ،1فأمر الرسول أن حيوّل بعـض املسـلمني إىل
خيمتها فحينما أصـيب (سـعد بـن معـاذ) رضـي اهلل عنـه يف غـزوة اخلنـدق
قال رسول  :اجعلوه يف خيمة رُفَيَدْة حتى أعوده من قريـب) 6ويبـدوا مـن
خــالل تلــك الغــزوة خصوص ـاً إذا علمنــا أنهــا قــد ضــربت خيمــة يف مســجد
الرسول  تدواي فيها اجلرحى ولعل هـذه اخليمـة تعتـرب (أول مستشـفي)
 )3الترملي ،نن الترملي ،ج 477 / 4
والبخاري ،الصحي  ،فت الباري ،ج 234 / 27
وابن اللير ،الكامل ج . 778 / 2
 )7ابن جر ،فت الباري ،ج 22 / 72
وابن جر ،اعصابة ج . 431 / 4
 )2ابن جر ،اعصابة ج . 212 / 4
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ـ 228 / 2
وال بري ،تاريخ الم والملوك ج 74 / 2
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 312
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عرف يف اإلسالم فهو بيت عالج شبيه باملستشفي على حسـب إمكانيـات
تلك األيام.
وقد كانت هناك بعض العمليات اجلراحية البسيطة اليت يقـوم بهـا
بعض النساء والرجال ،فقد كـان (اخلتـان)  5معروفـاً للنسـاء يف مكـة،
وال أدري مدى انتشار ذلك بني النسـاء فقـد يكـون حمـدوداً ولكنـه ثابـت
من بعض النصوص ،فإن محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه وهو يقاتـل
يف ( أحد ) شاهد رجالً مشركاً يعرفه ،فقال له محزة  :هلّم إلير يا ابـن
ُمقُطِ َعــة البظــور ( وكانــت أمــه أم أمنــار مــوالة شــريق بــن عمــرو بــن وهــب
الثقفي وكانت ختاّنة مبكـة )  8ــ فلمـا التقيـا ضـربه محـزة فقتلـه ،وقـد
كــان الرجــال أيض ـاً جيــرى علــيهم اخلتــان ،وكانــت العــرب ختــت قبــل
اإلسالم ،فكانت قريش قبل اإلسالم ختت  ،وكان ال خي غـالم مـن
غلمـــان قـــريش إال يف دار النـــدوة  ،وقـــد كانـــت ثقيـــف أيضـ ـ ًا ختـــت
وكانت العرب ترى عدم اخلتـان عيبـاً ،فقـد كـان رجـل أنصـاري يسـلب
القتلى بعد معركة حنني ،فوجد رجالً أغرل مل خيـ فقـال للنـاس يعلـم
اهلل أن ثقيف عزل ما ختت  ،فأخذ املغرية بن شعبة بيـده وأخـذ يكشـف
له عن القتلى ويريه أنهم خمتونون خشية أن تظن العرب أن ثقيفاً ال ختت
 ،0ويبـــدو أن عمليـــة اخلتـــان يقـــوم بهـــا رجـــال خمصوصـــون يف خمتلـــف
احلجــاز خصوص ـ ًا إذا علمنــا أن اليهــود قــوم خيتنــون ،كمــا أن اإلســالم
حثّ على اخلتان فيما بعد ،فكـان كـل املواليـد مـن املسـلمني خيتنـون،
بنــاء علــى وصــايا الرســول  للمســلمني يف اخلتــان والــيت منهــا قولــه 
( ــس مــن الفطــرة ،اخلتــان ،واالســتحداد ،وتقلــيم األظــافر ،ونتــف
 )4الختان ،ق ق الغُلة ومي الجلدة التي يق عها الخاتن وقيل مو موتق لق ق من اللكر والنة ويسم الخقض بالنسبة للنساا
(الببيدي) تاج العروم ،ج . 788 / 3
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج  38 / 2ـ والبوذري ،فتوح البلدان ص . 34
 )3محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 721 / 7
 )7ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 721 / 2
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اإلبــط ،وقــص الشــارب )  5كمــا وردت عــدة أحاديــث أخــرى يف جمــال
األمر باخلتان واعتباره مـن مميـزات املسـلمني ال جمـال لـذكرها ،كمـا
أن اليهود يعرفون اخلتان ،فكان يهود احلجاز وعلى رأسهم يهود املدينـة
خيتنون وكل هذا مما جعل هناك أناس خمتصني بهذه العمليـة علـى قـدر
كاف من اخلربة ألن معظم سكان احلجاز سـواء مـنهم العـرب أو اليهـود
خيتتنون.
كمــا أن النســاء يف حالــة الــوالدة حيــتجن إىل مــن يعــتين بهــن أثنــاء
الوضــع ،وهــذا معــروف عنــد النــاس يف خمتلــف اجملتمعــات منــذ القــدم،
وقد مسّاها ابن خلدون صـناعة التوليـد حيـث يقـول ( وهـي صـناعة يعـرف
بهـــا العمـــل يف اســـتخراج املولـــود اآلدمـــي مـــن بطـــن أمـــه ،مـــن الرفـــق يف
إخراجه من رمحها وتهيئة أسباب ذلك متّ ما يصـلحه بعـد اخلـروج ،وهـي
خمتصة بالنساء يف غالب األمر ،ملا انهن الظاهرات بعضهن علـى عـورات
بعــض وتســمى القائمــة علــى ذلــك مــنهن القابلــة )  8ن وبطبيعــة احلــال فــإن
اجملتمعات يف احلجاز يف العصر النبوي كانـت حباجـة إىل وجـود قـابالت
يقمن بعملية التوليد للنساء وما يلزمهن أثناء الوضع ،وتـدل الشـواهد مـن
النصوص على ذلك فقد ذكر البالذري أن هناك امرأة قابلة مبكة .
كما ذكر عـن بعـض أوالد الـنيب  أن هنـاك قابلـة تولّـت توليـد خدجيـة
رضي اهلل عنها لفاطمة وامسها (سلمى) موالة صـفية بنـت عبـد املطلـب ،0
وهــي زوجــة أبــي رافــع مــوىل الــنيب  وهــي الــيت قبلــت أم املــؤمنني ماريــة
القبطية حينما ولدت إبراهيم ابن النيب 1وقد كانت سلمى هذه تقـول :

 )2مسل  ،الجامق الصحي  ،ج  ،772 / 7واال تحداد مو لق العانة .
 )2ابن خلدون ،المقدمة ،ص . 472
 )4البوذري ،فتوح البلدان ص . 34
 )7ابن جر ،اعصابة ج . 222 / 4
 )2ابن عبد البر اال تيعاب ( امية عل اعصابة ) ج. 228/4
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ما كـان يكـون برسـول اهلل  فرحـة إال أمرنـي أن أضـع عليهـا احلنـاء،
وكانت تقوم خبدمة الرسول . 5 
وهكذا نرى مـن هـذا العـرض أن النـاس كـانوا يعرفـون التمـريض
والقيام على شئون املرضى وخدمتنهم ،ورمبا كان هناك أناس حيرتفون
هذه املهنة ،وهي القيام على أشباه املرضى ،إن صحر التعبري وهن النسـاء
الالتي يقمن بتوليد النساء وخبتان بعض البنات الصغريات.
كما وجـد مـن النسـاء مـن يـداوين اجلرحـى يف املعـارك إضـافة إىل
ذلك فقد وجد مـن الرجـال مـن يقـوم خبتـان األطفـال مـن الـذكور ،ومـن
يـــداوي اجلرحـــى مـــن الرجـــال وهـــذه كلـــها أعمـــال تـــدخل ضـــمن نطـــاق
التمـــريض ،وقـــد ال حيتـــاج احملـــرتف هلـــا إىل خـــربة يف الطـــب ومـــع ذلـــك
فيمكن اعتبارها روافد مساعدة للطب بطريقة ما .
حلجَــــامْـة :ـ
ا ِ
حجَـم،
احلجم هو املصّ ،يقال للحاجم (احلجّام) المتصاصـه فـم ا ِمل ْ
واحملجـم واحملجمـة بالكسـر مـا حيجـم بـه ،وهـي اآللـة الـيت جيمـع فيهــا
الدم احملجوم عند املصّ ،واحملجم هو مشرط احلجـام وحرفتـه احلجامـة
 8واحلجامة كانت شائعة عند العرب وهي من ضـروب العـالج والتـداوي
وتكـــون بـــإخراج الـــدم مـــن اجلســـم بكميـــات معينـــة ويف مواضـــع معينـــة
وأوقـــات حمـــددة ،وقـــد كانـــت معروفـــة ومشـــهورة عنـــد أهـــل احلجـــاز
ومنتشرة بينهم بكثرة .0

 )2ابن جر ،اعصابة ،ج . 222 / 4
 )4الببيدي ،تاج العروم ج . 221 / 8
 )7ابن جر ،فت الباري ،ج . 231 / 27
 )3ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 81 / 2
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وقــد قــال رســول اهلل ( : إن كــان يف شــيء مــن أدويــتكم شــفاء ففــي
شــرطة حمجــم أو لذعــة بنــار ومــا أحــب أن أكتــوي )  5وقــد روى جــابر بــن
عبد اهلل أنه مسـع رسـول اهلل  يقـول عـن احلجامـة  ( :إن فيهـا شـفاء )

8

ومع استحباب الرسول للحجامـة إال أنـه نهـى عـن املبالغـة فيهـا فقـال عليـه
وســـلم  ( :ال يتبيـ ـ بأحـــدكم الـــدم فيقتلـــه)  ،ولـــيس أدل علـــى أهميـــة
احلجامة وكثرة تداوهلا زمن النيب  مـن أن البخـاري وضـع يف صـحيحه
أبوابـاً تتعلـق باحلجامـة وهـي (بـاب احلجامـة مـن الـداء)  0و(بـاب احلجامـة
على الرأس)  1و(باب احلجامة من الشقيقة والصداع) .6
جـام أجــره ورد ذلــك يف
وقــد كــان الرســول  حيــتجم ويعطــي احل ّ
أحاديث عديدة منها ما رواه ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا قـال  ( :أحـتجم
جــام أجــره )  0ويبــدو أن احلجــامني يف املدينــة أيــام
الــنيب  وأعطــي احل ّ
الرســول  كــانوا كثــرة بــدليل ورود عــدة أحاديــث يف كــل واحــد يــرد
اسم (حجّام) ومن هؤالء كان أبو هند احلجّام  2ويسمى حجّام النيب ،
 ،وله أل حجّام أيضاً امسه أبو طيبـة وهـو مـن مـوالي بـين حارثـة  9وقـد
ثبـــت يف حـــديث عـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي اهلل عنـــه ( أن رســـول اهلل 
حجمه أبو طيبة وأمر له بصاعني من طعام ) .54

 )7البخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 212 / 27
 )2المصدر السابق ،ج . 233 /27
 )2ابن القي  ،زاد المعاد ج 87 / 2
 )4البخاري ،الصحي (فت الباري) ،ج . 231 / 27
 )7المصدر السابق ،ج . 233 / 27
 )3المصدر السابق ،ج . 211 / 27
 )1البخاري ،الصحي  ،ج 74 / 2
واللمبي ،ال و النبوي ص . 27
 )8مو دبو مند قيل ا مه عبد اهلل ومو مول فروة بن عمرو بن البياض ،مهد المشامد كلها مق ر و اهلل صل اهلل عليه و ل  ،عدا
غبوة بدر( ،ابن جر ،اعصابة ج . ) 277 / 4
 )3السهيلي ،الروض النف ج 33/ 2
وابن جر ،اعصابة ج . 774 / 4
 )71الدارمي ،نن الدارمي ،ج 212 / 2
واللمبي ،ال و النبوي ،ص . 22
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كما أن أبا طيبة حجم أم املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنهـا بعـد أن
استأذنت النيب  يف ذلـك كمـا كـان هنـاك حجّامـ ًا آخـر امسـه (سـامل)
كان يعرف (بسـامل احلجّـام) حجـم رسـول اهلل  ،5 وقـد كـان للعبـاس
عم النيب  ثالثة مـوالي يشـتغلون باحلجامـة ،فكـان اثنـان مـنهم يغـالن
عليه وعلى أهله وواحد حيجمه وحيجم أهله  8وهكذا فإن الثالثة كانوا
كانوا حيرتفون احلجامـة ويعطـي أثنـان مـنهم العبـاس مـن دخلـهما ألنهمـا
غلمان موالي له .
وهكذا نرى أن احلجامة كانت معروفة زمـن الـنيب  ،وال تـزال
معروفة يف بعض الـبالد بقلّـة ،وهـي إحـدى وسـائل عـالج املرضـى وكـان
هناك أناس خمتصـون ،يالحـظ أنهـم يف الغالـب مـن املـوالي ،وحيرتفـون
هــذه العمليــة وجييــدونها ،ويالحــظ ذكــر الرســول هلــا بــأن فيهــا شــفاء،
وحبــذا لــو قــام بعــض األطبــاء املســلمني الثقــات بدراســة علميــة للحجامــة،
ومــدى تأثريهــا الصــحي علــى اجلســم ،فلرمبــا أفادونــا كــثرياً يف هــذه
الناحية ،ألن الرسول  أكدر أن فيها شفاء ،والرسـول  ال ينطـق عـن
اهلــوى ،خاصــة وأن احلجامــة كانــت حت ـى زمــن قريــب أســلوب ًا يعــاجل بــه
كثريًا من املرضى وتنجح يف عالج بعض احلاالت.

 )77اللمبي ،ال و النبوي ص . 22
 )7ابن جر اعصابة ج . 3 / 2
السهيلي ،الروض النف ،ج . 733 / 2
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العطـارة والصيدلـة
العطارة مشتقة من العِطر بكسر العـني وهـو الطيـب ،والعطّـار هـو
بــائع الطيــب وحرفتــه العطــارة  ،5والعطــار جــاء امســه يف األصــل مــن بــائع
العطــر ،وهــو ال يقتصــر يف عملــه علــى بيــع العط ـور وإمنــا يبيــع األعشــاب
املختلفة األخرى اليت تستعمل يف أمور أخرى خمتلفة ،فهو يبيع األعشـاب
الطبية الـيت تسـتعمل يف عـالج املرضـى ،فكـل عطّـار يف القـديم هـو إىل
الصـــيدلية أقـــرب منهـــا إىل العطـــارة ،وكـــانوا يســـمون الصـــيدلية بيـــع
العطارة وكانوا يسمون العطّار أحيان ًا بالصيدلي  ،8لذلك أطلقنا تسـمية
العطــارة والصــيدلية وقرناهمــا ببعضــهما ألنهمــا كانــا يف العمــل ســواء،
ويقتصر يف التسمية على (العطّار) وال يزال العطـارون منتشـرين حتـى اآلن
يف احلجــاز ،ويف كــثري مــن الــبالد العربيــة واإلســالمية ويســمون بــنفس
التســــمية ويبيعــــون األعشــــاب إضــــافة إىل الطيــــب ،والعطــــارون كــــانوا
ينتشــرون يف مــدن احلجــاز ويف أســواقها يبيعــون للنــاس العطــر واألعشــاب
الــيت يصــفها هلــم الطبيــب وهلــم ســوق رائجــة ،وقــد وصــف الرســول 
اجلليس الصاحل ببائع املسك  0كمـا أن البخـاري وضـع بابـ ًا مسّاهـا (بـاب
العطّار وبيع املسك)  1مما يـدل علـى معرفـة الرسـول وأصـحابه بالعطّـارين
ووجودهم زمن الرسول . 
ومن األعشاب اليت كان النـاس يسـتعملونها بكثـرة زمـن الـنيب 
(احلنـــاء) فقـــد كانـــت تبـــاع عنـــد العطّـــارين ،وتنتشـــر بكثـــرة يف ذلـــك
الزمان ،وال تـزال احلنـاء تسـتعمل يف احلجـاز وغريهـا حتـى اآلن كمـا ال
تزال زراعتها منتشرة يف الطائف واملدينـة وغريهـا ومـن احملتمـل جـداً أنهـا
 )7الببيدي ،تاج العروم ،ج . 413 / 2
 )2الببيدي ،تاج العروم ،ج . 412 / 1
 )2هواد علي ،المقصّل ،ج . 711 / 1
 )4البخاري ،الصحي ( ،فت الباري) ج 713 / 3
 )7المصدر السابق ج . 717 / 3
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كانــت تــزرع يف هــذه املــدن يف زمــن الرســول  ،بــدليل كثــرة اســتعمال
النــاس هلــا يف تلــك األيــام ،وأنهــا اآلن تــزرع يف تلــك الــبالد فقــد تكــون
زراعتها اآلن دليالً على قدم زراعتها وقد كان الرسول  خيضـب شـعره
(باحلنـــاء)  5وخيلطـــه (بـــالكتم)  8الـــذي كـــان الرســـول  يســـتعمله مـــع
احلنــاء بكثــرة وكانــت بعــض أمهــات املــؤمنني يســتعملنه  ،وقــد كــان
الكثري من الناس يصب شعره باحلناء خصوصاً من كـان ذا شـيب مـنهم
وقــد وردت الكــثري مــن أخبــار ذلــك مــن خــالل كتــب احلــديث املختلفــة

0

كما أن (الكحل) كان منتشراً ويستعمل على نطـاق واسـع بـني الرجـال
والنســاء وقــد كــان الرســول  يكتحــل (باألهــد)  ،1وهــو حجــر خــاص
أسود اللون يوجد شيء منه يف جبال احلجاز ويستورد الطيّب منه من بـالد
أخرى حيث يؤتي به من فارس وغريها ويدق حتى ينعم جـداً ولـه ملعـان مـع
ســواده وينقــي مــن الشــوائب وتكحــل بــه العــني  6وقــد كــان يبــاع عنــد
العطارين الذين جيلبونه من أماكن بعيـدة وقـد وضـع البخـاري بابـاً مسّـاه
(األثـمد والكحل من الرّمَد) ذكر فيه عدة أحاديث . 0
كما أن هناك الكثري من النباتات اليت عرفـت يف العـالج وتـوفرت
عنــد العطــارين يف ذلــك الزمــان ومــا زال كــثري م النــاس يســتعملها وعلــى

 )7عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ،ج 371 / 2
وال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج 781 / 2
وابن جر ،فت الباري ،ج . 722 / 22
 )7الكت  ،نبات هبلي له ورق صغار ولمر يشبه القلقل ال ود إذا نيج يخلط بالحناا (تاج العروم ،ج . )23 / 3
 ) 2ابن القي  ،زاد المعاد ،ج 782 / 2
القلقشندي ،نهاية الرب ص . 37
 )2انظر بعض تل ال اديث في (عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ج  371 / 2ت . ) 328
 )4اللمبي السيرة النبوية ،ص  274ـ وابن جر ،فت الباري ،ج  ،217 / 27و نن الترملي ،ج . 288 / 4
 )7ابن القي  ،زاد المعاد ،ج  ،773 / 2وابن جر ،فت الباري ،ج 217 / 27
 )3الصحي ( ،فت الباري) ج . 217 / 27
 )1الحلبة ،نبث له دصقر معروف بين النام ويبرعه بعيه ويتعالج به النام من دمراض عديدة ويكةر ا تعماله عند دمل اليمن
وغيرم ( ،تاج العروم ج . ) 222 / 7
 )8ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 732 / 2
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رأسها (احلِلُبَة)  5وكـان األطبـاء يصـفونها للنـاس ،فقـد مـرض سـعد بـن
أبي وقاص مبكة فأمر النيب  أن يدعى له طبيب فدعي له احلـارث بـن
كلدة طبيب العرب املشهور فأمرهم أن يعطوه حلبة فشفي من مرضه .8
كما كانوا يستعملون احلبة السوداء للعالج وتوجد عند العطّـارين
وقد استعملت يف العالج يف العصر النبوي ،وقـد ورد يف ذلـك حـديث عـن
عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت  :قــال الــنيب  ( : إن هــذه احلبــة الســوداء
شــفاء مــن كــل داء إال مــن الســأم قلــت  :ومــا الســأم ؟ قــال  :املــوت ) وال
تــزال احلبــة الســوداء تســتعمل يف العالجــات الشــعبية ويبيعهــا العطــارون
وتسمى عندهم (السمراء) أو (السمرياء) أو (اخلضرياء) أو (حبة الربكـة)
.
(والكبــات) هــر األراك وهــو الشــجرة الــيت يؤخــذ منهــا (الســواك)
جيمعـه النـاس ويأكلونـه وهـو عـالج مقـوي للمعـدة ،وقـد مجعـه الرســول
وأكله .0
كما كـانوا يسـتعملون (النّـورة)  1للغسـيل وتنظيـف اجللـد والشـعر
وقــد كــان الرســول  يســتعملها أثنــاء اغتســاله يف بعــض األحيــان كمــا
وردت بذلك األحاديث .6
طــارين ويســتعمله
ص ـبْر)  5كــان مــن األدويــة الــيت تبــاع لــدى الع ّ
(وال ر
الناس للدواء وتستعمله النساء للتجميل أيض ًا فيدهن به وجوههن وكانـت

 )3 )7البخاري ،الصحي ( ،فت الباري) ج 231 / 27
والترملي ،الجامق الصحي  ،ج . 287 / 4
 )2ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 782 / 2
( )2النورة) نوع من الحجر يحرق ويدق ويعمل منه الكلس
(الببيدي ،تاج العروم ،ج . ) 788 / 2
 )4ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 734 / 2
 )7الصبر ،عصارة مجرة ورقها كقرب السكاكين ويسم السق ري دو الصبارة
(الببيدي ،تاج العروم ج . ) 227 / 2
 )3ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 712 / 2
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أم املــؤمنني أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا تســتعمله ،فأمرهــا رســول اهلل 
باستعماله يف الليل فقط ألنه يظهر الوجه بنظرة الشباب .8
أمــا العطــور فكانــت معروفــة بأشــكال خمتلفــة منهــا مــا ينــتج مــن
زراعــة حمليــة ومنهــا مــا يســتورد مــن أمــاكن بعيــدة ،وقــد كانــت بعــض
أنواع الزهور تباع لدى العطـارين وقـد تكـون جمففـة ويسـتفاد منهـا وهـي
كذلك ومن أشـهر الزهـور املعروفـة عنـدهم (الرحيـان) وقـد ورد ذكرهـا
يف القــرآن الكــريم منــه قولــه تعــاىل  ( :واحلــب ذو العصــف والرحيــان )
وذلك مما يؤكد معرفة املخاطبني هلا ،وقد قال الـنيب  ( : مـن عـرض
عليه رحيان فال يرده فأنه خفيف احململ طيب الرائحة ).0
وقد حثّ الرسول  استعمال ( الطيب وشاع يف عصـره حيـث ثبـت
ىل مــن دنيــاكم النســاء والطيــب،
عــن رســول اهلل  أنــه قــال  ( :حبــب إ ّ
وجعلت قرة عيين يف الصالة )  1وهذا احلديث يدل علـى حـب الرسـول 
للطيــب ويستشــف منــه كثــرة اســتعمال الرســول للطيــب وكــان مــن أحــب
األشياء إليه وقد كانت رائحة الطيب تفوح من الرسول  باستمرار يشم
ذلك منه املسلمون  ،6كما أن الرسول أمر املسلمني باالغتسال والتطُيـب
لصالة اجلمعة والعيدين وكـان حيـب ذلـك مـن املسـلمني  ،0كمـا كـان
املســـلمون يعرفـــون (الزعفـــران) يف املدينـــة ويســـتعملونه بكثـــرة يف دهـــن

 )1ورة الر من ،آية . 72
 )8ابن القي  ،زاد المعاد ،ج ( 733 /2وابن جر ،فت الباري ،ج . ) 742 / 22

 )7ابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 712 / 2
 )2عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ج 377 /2
والبخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 721 / 22
 )2الدارمي ،نن الدارمي ج. 232 / 7
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ال
أجسامهم وقد حكَ الرسول خنامه كانت يف مسـجده ووضـع عليهـا قلـي ً
من (الزعفران) . 5
ومــن أنــواع الطيــب الــيت كــان يســتعملها أهــل احلجــاز منــذ العصــر
اجلــاهلي وحتــى اآلن (البخــور) والبخــور أنــواع خاصــة مــن األشــجار تتميــز
برائحة طيبة حيث يوضع قطعة منها على اجلمر حبيث خترج دخاناً طيـب
الرائحـة وكــان البخــور يبــاع عنــد العطــارين وال زال كــذلك ،وهــو أنــواع
خمتلفة ،ويستعمل له الناس يف مكة واملدينة وغريهما مـن مـدن احلجـاز
أوعيـــة خاصـــة إلحراقـــه تســـمى (اجملمـــرة) ،وكانـــت تســـتعمل مبكـــة
وحيملها الناس إىل جمـالس الرجـال حـول الكعبـة يبخـرون بهـا النـاس ،8
وكان الرسـول  يتبخـر بـالعود والكـافور والعـود منـه مـا هـو هنـدي،
وهو يف الغالب جملوب من اهلند ،ومنه ما هو حبري وهو أخف رائحة مـن
اهلندي .0
وقــد ورد يف حــديث نبــوي ترغيــب للنــاس بــالعود اهلنــدي يف قولــه 
(عليكم بهذا العود اهلندي فإن فيه سبعة أشـفية ،يسـعط بـه مـن العـذرة
ويلد به ذات اجلنب )  ،1وقد كانـت قـريش يف اجلاهليـة جتمـر الكعبـة
ممــا ســبب هلــا احلريــق الــذي جعــل قريشـاً تهــدم مــا بقــي منهــا وتبنيهــا مــن
جديد قبل البعثة النبوية بقليـل  ،6وقـد كـان الرسـول  حيـث املسـلمني
على تطييب املساجد . 0
 )4الخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 724
 )7ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج 212 / 2
والسهيلي ،الروض النف ،ج . 27 / 2
 )3ابن يد النام ،عيون اللر ،ج233 / 2
وابن القي  ،زاد المعاد ،ج. 717 /2
 )1ابن جر ،فت الباري ،ج . 237 / 27
 )8البخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 2373 / 27
 )7الزرقي ،دخبار مكة ،ج . 778 / 7
 )2الخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ،ص . 724
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وهكذا نـرى أن حرفـة العطـارة كانـت منتشـرة عنـد أهـل احلجـاز
منذ العصـر اجلـاهلي وخـالل عصـر الرسـول  مبـا تنتظمـه هـذه احلرفـة
من بيع نباتـات وأعشـاب طبيـة أو بيـع روائـح عطريـة ،أو مـا ينـتج الـروائح
العطرية من رحيان أو خبور أو غري ذلك .
وقد كانت للرسول توجيهات خاصة عن بعضها وهي اليت مكَنتنـا
من معرفة هذه األصناف اليت ظهرت يف احلجاز خالل العصر النبـوي ومـا
ورد فيهــا مــن أحاديــث ونصــوص تعــود للــنيب  ،وال شــك أن توجيهــات
الرســـول  وحبـــه للطيـــب انعكســـت علـــى املســـلمني مجيعــاً يف التطيـــب
وطلـب الرائحــة الطيبـة ســواء يف أصـحابه املعاصــرين لـه أو يف مــا جـاء مــن
املسلمني فيما بعد حتى عصرنا احلاضر .
التجميـــل واحلالقة
لقــد اهــتم النــاس منــذ القــدم بالتجميــل وإظهــار احلُســن وال ســيما
بالنسـبة للنســاء ،كمــا اهــتم الرجــال بــبعض األشــياء الــيت تضــفي علــيهم
مجــا ًال ولــذلك اســتخدموا طرقــ ًا شــتى .والــذي دعانــا إىل الكتابــة عــن
التجميل هو ما عرفته اجملتمعات القدمية وخصوص ًا الطبقات الغنيـة منهـا
من وجود نساء حيرتفن القيام بتجميل النساء الثريـات وعمـل بعـض الزينـة
هلن ،بل رمبا وجد ذلك بني النساء يف الطبقات العاديـة مـن اجملتمـع ،إ ّال
أن ذلك كان يكثر يف احلضر ،ويقلّ يف البادية.
وقد كان يف احلجـاز أيـام الرسـول  ويف أواخـر العصـر اجلـاهلي
نساء يقمن بهذه املهنة ،يدل على ذلك مـا أوردتـه بعـض النصـوص ،يقـول
ابن هشام  ( :أن ضرار بـن اخلطـاب بـن مـرداس الفهـري خـرج يف نفـر مـن
قــريش إىل أرض دوس ،فنزلــوا علــى امــرأة يقــال هلــا (أم غــيالن) ،مــوالة
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لـدوس ،وكانـت متشـط النسـاء وجتهـز العـرائس ) ( 5فمـن خـالل ) هــذا
الــنص يتبـيّن لنــا أن (أم غــيالن) كانــت متــتهن متشــيط النســاء ،وجتهيــز
العرائس ورمبا وجدنا نساء غريها يف خمتلف القبائل يقمن بهذه العملية.
ويبدو كذلك مـن خـالل النصـوص أنـه كـان يف املدينـة مـن تعـرف
باملاشطة وهي اليت تصفف شعور النساء وتزينهـا لعـرس أو لقـدوم زوج مـن
سفر فقد ذكر عن (عبد اهلل بن رواحه) أنه قدم على أهله بليـل فكانـت
امرأة عبد اهلل نائمة مع ماشطتها فاسـرتاب (عبـد اهلل ) ،وحـني علـم أنهـا
املاشــطة أخــرب الرســول  يف الغــد مبــا دار يف نفســه ،فقــال الرســول  :ال
ال  ،8وقــد كانــت األمهــات يقمــن جبمــع شــعر بنــاتهن
تطرقــوا النســاء لــي ً
ومتشيطه وتزينه ،وهي عـادة نسـائية معروفـة يف اجملتمعـات منـذ القـدم،
وقد ورد أن جابر بن عبد اهلل تزوج ،فسأله الرسـول  :هـل تزوجـت بعـد ؟
قال جابر  :نعم يا رسول اهلل قال لـه الرسـول ثيبـ ًا أم بكـراً ؟ قـال جـابر :
بل ثيباً ،قال له الرسول  :أفال جارية تالعبهـا وتالعبـك ،قـال جـابر  :يـا
رسول اهلل إن أبي أصيب يوم أحد وتـرك بنـات لـه سـبع ،فنكحـت إمـرأة
جامعة جتمع رؤوسـهن وتقـوم علـيهن ،فقـال الرسـول  : أصـبت إن شـاء
اهلل .
وقد كانت النساء يقمن بتمشيط أزواجهن فقد ورد يف حـديث عـن
أم املؤمنني عائشة رضـي اهلل عنهـا قالـت ( :كنـت أرجّـل رأس رسـول اهلل
 وأنا حائض) .0
وقــد كانــت هنــاك ماشــطة تــأتي الــنيب  ويكرمهــا ويقــول أنهــا
كانت تأتينا أيام خدجية  5وتسمى (أم زُفر) ،ويدل هذا على وجود نساء
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج 474 / 2
انظر  :ابن جر ،اعصابة ،ج . 482 / 4
 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج . 711 / 4
 )2ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 218 / 2
 )4البخاري ،الصحي (فت الباري ) ج . 728 / 22
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نســـاء خمتصـــات بتـــزيني النســـاء ومتشـــيطهن يف مكـــة ويف املدينـــة فقـــد
كانــت املاشــطة املــذكورة تــأتي خدجيــة رضــي اهلل عنهــا يف مكــة قبــل
وفاتها.
وملّـــا تـــزوج رســـول اهلل ( صـــفية بنـــت حيـــي بـــن أخطـــب ) قامـــت
بتمشــيطها وجتميلــها لــه أم ســليم بنــت ملحــان  8وهــي أم انــس بــن مالــك
وزوجة طلحة بن عبد اهلل  ،وقد ذكر عن (آمنة بنت عفان) أخت عثمـان
بن عفان أنها كانت ماشطة يف اجلاهلية  ،0وقد كانت هنـاك امـرأة يف
املدينــة تســمى (أم رَعلــة القشــريية) تــزين النســاء وجتملــهن وقــد جــاءت إىل
رسول اهلل  وسألته عن أشياء وقالت له  :إني امرأة مُقينة أُقيّن النسـاء،
وأز ّيــنهن ألزواجهــن ،فهــل هــو حــوب فــأثبط عنــه ؟ فقــال هلــا  :يــا أم رعلــه
قيّنيهن إذا كسدن . 1
وكانـــت مـــن صـــور التجميـــل املعروفـــة عنـــد العـــرب يف اجلاهليـــة
(الوشم) وهي غرز اإلبرة يف مواضع معينة من الوجه أو اليدين حتى يسـيل
الدم ثم حيشى بالكحل أو النيل حتى يزرق أثره أو خيضر  6ويستمر هـذا
اللون مغاير للجلد بأشكال معينة ،وكان الكثري من العرب يعمل ذلـك
علــى يــد أنــاس خمتصــني يقومــون بالوشــم فينقشــون علــى اجلســم صــور
حيوانات أو خطوط تكـون علـى الشـفاه ويشـم بعـض الرجـال مواضـع مـن
أجسامهم يظنون أن ذلك يقوي املفصل الذي وشم عليه . 0

 )7ابن جر ،فت الباري ،ج 223 / 27
وابن جر ،اعصابة ،ج 472 / 4
والكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 777 / 2
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 241 / 4
 )2ابن جر ،اعصابة ،ج . 437 / 4
 )2ابن جر ،اعصابة ،ج . 227 / 4
 )4ابن جر ،اعصابة ،ج . 471 / 4
 )7الببيدي ،تاج العروم ،ج . 34 / 3
 )3محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 77 ،71 /2
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وقد نهى رسول اهلل  عـن الوشـم وحررمـه كمـا ورد يف احلـديث (
لعـــن اهلل الوامشـــات واملســـتومشات ،واملتنمصـــات واملتفلجـــات  5للحســـن
املغــريات خلــق اهلل )  8وقــد أتــي بــامرأة تشــم النســاء إىل عمــر بــن اخلطــاب
رضــي اهلل عنــه فقــال ألصــحابه ( :أنشــدكم بــاهلل مــن مســع مــن الــنيب 
شيئاً يف الوشم ؟ فقال أبو هريرة يا أمري املؤمنني أنا مسعـت رسـول اهلل 
يقــول ال تشــمن ،وال تســتومشن ) ويــدل هــذا احلــديث علــى وجــود نســاء
حمرتفات يقمن بعملية الوشم .
ال
وكـــثري مـــن النســـاء يف العصـــر اجلـــاهلي إذا كـــان شـــعرها قلـــي ً
بطبيعته أو بسبب مرض يقمن بوصلة  0بشـعر مسـتعار للتـزين بهـذا الشـعر
املستعار وحينما جاء اإلسـالم حـررم ذلـك ففـي حـديث عـن أمسـاء بنـت أبـو
بكر رضي اهلل عنها قالت  ( :لعن رسول اهلل  الواصـلة واملستوصـلة )

1

 1وقــد وردت أحاديــث أخــرى تنهــي عــن وصــل الشــعر لــيس هنــا مكــان
استقصائها . 6
وبالنظرة السريعة لتعليمات اإلسالم فيمـا يتعلـق بالتجميـل والصـحة
جنــد أن هنـــاك الكـــثري مـــن التعليمــات ميكـــن أن خنتصـــرها بـــاآلتي أن
الرسول  أقرر بل وأمر بكل ما يتعلـق بالتجميـل مـن نظافـة سـواء بتقلـيم
األظــافر أو تنظيــف شــعر اإلبطــني واختــاذ املالبــس احلســنة خصوص ـاً يف
اجلمعة واألعياد .

( )1التنميص) إزالة معر الوهه بالمنقاش( ،فت الباري ج ) 771 / 22
(المتقلجات) من التقلج ومو إ خراج ما بين الةنيتين من ال نان إذا كانث متوصقة بالمبرد ليظن دن المردة صغيرة
(فت الباري ج . ) 742 / 22
 )8البخاري ،الصحي ( ،فت الباري ) ج 772/ 22
و نن الدارمي ،ج . 281 / 2
 )3البخاري ،الصحي ( ،فت الباري) ج . 772 / 22
( )7وصل الشعر) دي البيادة فيه من غيره ( فت الباري ج . ) 747 / 22
 )2البخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 748/ 22
 )2انظر صحي البخاري (فت الباري) باب (وصل الشعر) وفيه بعة د اديث وكلل باب (الموصولة) وفيه دربعة د اديث
ج  747 / 22وص . 771
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كما أنه يف اجلانب اآلخر نهى عن بعض ما تعمله النساء مـن تـزين
مغشوش كالوصل للشعر أو تفليج األسـنان أو الوشـم وهـذه كلـها أشـياء
مغشوشة ختدع من يريد الزواج من املـرأة ،كمـا أنهـا وسـائل قـد حتتـوي
على أضرار أخرى ال يستطيع اإلنسان تداركها ،فكم من وامشة متنـت
زوال الوشــم مــن وجههــا ،ولكنهــا مل تســتطع وكــم مــن مفلّجــة أضــرت
بأسنانها دون أن تعلم ،وكم من واصلة خدعت اخلُطّاب .
وهكـــذا نـــرى تشـــريعات اإلســـالم يف هـــذا اجملـــال كلـــها تتعلـــق
مبصلحة الناس يف الدرجة األوىل وكما هو معروف فـإن اإلسـالم ال يـأتي
ٍ ،وقد كان الرسـول  خـري مثـل للمسـلمني
إال خبري وال ينهي إالّ عن شر
يعتين بنظافته الشخصية وبرائحته الطيبـة فكـان الرسـول حيمـل معـه يف
ســفره املــرآة ،واملشــط ،واملكلحــة ،واملقــراض ،واملســواك وكــل مــا
يساعده على تطهري بدنه ونظافته ومجاله .5

احلـالقـة :ـ
هي إزالة الشعر فيقال حلق الرأس أي أزال شعره ،وقد ورد يف
القرآن الكريم ذكر للحالقة يف قوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ الفتح:
 )4العصامي،

مط النجوم العوالي ج . 432 / 7
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 5 ٤٧ولقد كانت احلالقة مقرونة باحلج ملتصقة بالرجال ،والتقصري
أيضاً مقروناً باحلج للنساء يف األصل وجيوز للرجال التقصري فقط

8

فكان الناس يف احلج والعمرة حيلق بعضهم لبعض ويقصر بعضهم
لبعض ،فكان الكثري من الناس لديهم املقدرة على ذلك ،ولكن يبدو
أنه وجد أناس معينون ميتهنون احلالقة للناس ،ويأخذون منهم الثمن
سواء يف مكة أثناء احلج أم يف غريها.
وقد أوردت كتب احلديث عـدة أحاديـث تتعلـق حبلـق الرسـول ،
فقد ورد أنه  حلق أربـع مـرات علـى األقـل ثالثـ ًا منهـا يف العمـرة وواحـدة
يف حجة الوداع كما وردت بذلك الروايات .
وقد ورد ذكر لبعض احلالقني املشهورين أيام الرسـول  ،وعلـى
رأسهم أبو هند 0حجّام الرسول  ،فقد حلق لرسول اهلل  عدرة مرات،
كـــان منهـــا حلقـــه للرســـول  يف عمـــرة اجلُعرانـــة  ،1وقـــد ذكـــر مـــن
احلالقني معمـر بـن عبـد اهلل بـن فضـلة رضـي اهلل عنـه ،وهـو الـذي حلـق
لرســول اهلل  يف حجــة الــوداع ،وحــني قــام علــى رأس الرســول ليحلقــه
ومعــه املــوس قــال لــه الرســول  :يــا معمــر مكَنــك رســول اهلل مــن شــحمة
أذنيه ،قـال (معمـر)  :ذاك مـن مـنن اهلل علـىر قـال الرسـول  : أجـل ... 6

 )7ورة الت  ،آية . 21
 )2الشوكاني ،فت القدير ،ج . 77 / 7
 )2المؤلف مجهو  ،منار االص قا في بيان وَق المص قي ،ورقة ( )7مخ وط بدار الكتو الوطنية بالقامرة رق  327تيمورية .
 )4مو دبو مند مول فروة بن عمر البياض من النصار (انظر تعريقه في الحجامة ) .
 )7المؤلف مجهو  :منار الص قا ،مخ وط ورقة (. )1
 )3ابن جر ،اعصابة ،ج . 443 / 2
المؤلف مجهو  ،منار االص قا ،مخ وط ورقة (. )4
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خــراش بــن أميــة بــن ربيعــة الكلــييب
ومــن هــؤالء احلالقــني أيض ـ ًا ُ
(بالتصــغري) وقيــل أنــه هــو الــذي حلــق لرســول اهلل  عنــد املــروة يف عمــرة
القضــاء وكــان حجّامـ ًا  ،5كمــا ذكــر أن معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي
اهلل عنه حلق لرسـول اهلل  ،8 وهكـذا فإننـا نـرى أن املـرات الـيت حلـق
فيهـــا رســـول اهلل  ووردت مـــن خـــالل كتـــب احلـــديث كانـــت مرتبطـــة
بعمرة أو حج ،وذلك ألهمية ذلك يف التحلل من اإلحرام ،كما ال يفوتنـا
أن الرســول  كــان يــأمر الرجــل بــاحللق إذا رأى بــه أذى مــن شــعر رأســه
حتى ولو كان حمرماً ،فقد ورد أن الـنيب  مـرر بكعـب بـن عُجـره وهـو
يوقد حتت القدر فقال ( :أيؤذيك هـوام رأسـك ؟ قـال  :نعـم فـدعا احلـالق
فحلقه ثم أمره بالفداء) .
ومــــن املقارنــــة بــــني احلجامــــة واحلالقــــة جنــــد أن احلــــالق ميــــتهن
احلجامة والعكس صـحيح يف تلـك األيـام أي أن مـن يقـوم باحلالقـة يقـوم
باحلجامة أيضـاً ومـن يقـوم باحلجامـة يقـوم باحلالقـة فنجـد أن (أبـا هنـد)
حجرام الرسول  جاء ذكره ضمن احلالقني وكذلك (خـراش بـن أميـة)
الذي ذكر أنه حلق شعر الرسول ثم قال يف أخره وكان حجّام ًا .
واجلــدير بالــذكر أن األمــر بقــي كــذلك إىل وقــت قريــب فكــان
النـــاس يعرفـــون أن احلجـــام أو احلـــالق يقـــوم بـــالعمليتني معـــاً احلالقـــة
واحلجامة .
وهكــذا نــرى مــن خــالل مــا أوردنــاه انــه وجــد خمتصــون يقومــون
باحلالقة للنـاس يف زمـن الرسـول واحلالقـة كانـت بهـدف احملافظـة علـى
اجلمال إضافة إىل ختليص البدن من الشعر الزائد يف الوقت نفسه .
 )7الكتاني ن التراتيو اعدارية ،ج 714 / 2
المؤلف مجهو  ،منار االص قا مخ وط ورقة ()7
 )2المصدر السابق .
 )2البخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 27 / 27
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هكذا من خالل ما استعرضناه ـ يتبني لنا وجـود حـرف ذات صـبغة
علمية أو صحّية ،فقد ال حظنـا أن القـراءة والكتابـة كانـت موجـودة يف
العصـــر النبـــوي وكـــان هنـــاك مـــن حيرتفهـــا حيـــث يكتبـــون للنـــاس مـــا
حيتاجون إليه ،إلضافة إىل وجود من يعلّم الناس القراءة والكتابـة كمـا
أن الطــب كــان مــن احلــرف الــيت وجــدت يف العصــر النبــوي ووجــد أطبــاء
يقومــــون بعــــالج املرضــــى كمــــا وجــــد ممرضــــون وممرضــــات حيرتفــــون
اإلشراف على املرضى.
كمــا أن العطــارة يف تلــك األيــام كانــت مزدهــرة وكانــت مبنزلــة
الصـيدلة يف هـذا العصـر إذ عــن طريقهـا تـوفّرت األدويـة للمرضـى وأدوات
الزينة ملن حيتاج إليها.
وكمـــا الحظنـــا فقـــد وجـــدت نســـاء خمتصـــات يف جتميـــل النســـاء
(العرائس) وغريهن ممن حيتجن إىل التجميـل ،إلضـافة لـذلك فقـد وجـد
حالقــون ن الرجــال يقومـــون مبهنــة إزالـــة الشــعر الزائـــد وإظهــار الرجـــال
مبظهر حسـن ،كـل ذلـك كـان متـوفرًا يف العصـر النبـوي لـدى سـكان
املـــــــــدن والقـــــــــرى خاصـــــــــة ولـــــــــدى ســـــــــكان احلجـــــــــاز بعامـــــــــة .
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الفصـــل السـابــع
( احلــرف العـامــة )

 oاحلـــدادة
 oالصيـاغة والتعديـن
 oالدبـاغـة
 oالغـزل واحلـزازة
 oاخليـاطة ـ الصبـاغـة
 oاألجــراء
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احلـدادة :ـ
احلدادة هي معاجلة احلديد كمـا فهمهـا اللغويـون  ،5ويعـين ذلـك
صناعة احلديـد وتشـكيله بأشـكال مطلوبـة لالنتفـاع بهـا ويسـمى عامـل
ذلك (احلدّاد) .
وقــد كانــت احلــدادة قدميــة بــني النــاس نظــرًا ألنهــا تس ـدّ حاجــات
كـــثرية ال غنـــى لإلنســـان عنهـــا ،وأكثـــر مـــا توجـــد احلـــدادة يف املـــدن
واحلضر وتكاد تنعدم عند العرب يف البادية ،ونظـراً لقلّـة احلاجـة إليهـا
فــإنهم جيلبــون مــا حيتــاجون إليــه مــن أدوات قليلــة مــن املــدن ،كمــا أن
األعراب خاصـة والعـرب عامـة كـان لـديهم احتقـار ألهـل الصـنائع كلـها
وبالدرجة األوىل (احلداد) ،فكانوا يعيّرونه ويعتربونه من طبقة وضيعة،
وكــانوا يســمونه (القــني)  8وقــد حــاول الرســول  تغــيري نظــرة النــاس إىل
احلدّاد بدفعه ولده إبراهيم امرأة قني يف املدينة يدعى أبـا سـيف ،لكـي
ترضع إبراهيم يف الوقت الذي كـان النـاس يـدفعون أوالدهـم إىل أشـراف
القبائل وزعمائهم لريضعوا أوالدهم .
وكانت احلدادة منتشرة يف مدن احلجاز املختلفة وتلـيب احتياجـات
النــاس املختلفــة ،وكــان معظــم احلــدادين إمــا أرقــاء إمــا مــن أصــل غــري
عربي ،نظراً الحتقار العرب هلذه الصنعة وملن يقوم بهـا ،ولألسـف فهـذا
االحتقار ال زالت لـه بقيّـة عنـد البـوادي واألعـراب الـذين مـا زالـوا ينظـرون
إىل الصــانع باحتقــار ،ويعريونــه ،وهــي عــادة مــن بقايــا اجلاهليــة عنــدهم
وقد استغل هذا اجلانب غـري العـرب فكـانوا يف زمـن الرسـول  يقومـون
بهذه الصنعة وتـدر علـيهم الكـثري مـن األمـوال ،وقـد اسـتغل اليهـود ذلـك
 )7الببيدي ،تاج العروم ج . 227 / 2
 )2الببيدي ،تاج العروم ،ج 273 / 3
ومحمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 417 / 2
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فعملـــوا باحلـــدادة واحتكروهـــا ألنفســـهم فكانـــت مصـــدر دخـــل كـــبري
بالنســبة هلــم ،فكــانوا خمتصــني يف صــناعة األســلحة املختلفــة واألدوات
الزراعيــة  5حتــى أصــبح لــديهم مســتودعات يطلــب النــاس مــنهم الســالح
واآلالت يف وقــت احلاجــة فيــدفعونها هلــم بأســعار غاليــة ،كمــا أننــا حــني
نرى احلدادين اآلخرين الذين وردت أمساءهم مـن خـالل النصـوص نكـاد
ال جند فيهم عربياً ،وإمنا معظمهم أما من اليهود أو املوالي .
وعند الكالم على قوله تعاىل ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الفرقان٢ :

ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ النحل ٠١١ :جند أن املفسرين ذكروا أمساء ليهود أو ملوالي
خمتلفني يف أمسائهم كانوا صناعاً أو صياقل يف مكة زعم املشركون أنهم كانوا
يعّمون حممداً  ،فرد عليهم القرآن الكريم بهذه اآليات . 0
ومن ذلـك نـرى وجـود صـنّا ع مـن املـوالي يف مكـة قبـل اهلجـرة النبويـة بينّـتهم لنـا
كتب التفسري ،بل رمبا ذكرت أمساءهم مع اختالف فيها.
وأما احلدادون الذين عاصروا الرسول فنجد منهم الصـحابي اجلليـل (خبّـاب بـن
األرَتْ) الـــذي كـــن حـــداداً يف مكـــة يف أول الـــدعوة وكـــان يعمـــل للنـــاس كـــثرياً مـــن
احلاجات من السالح واألواني ،وقد عمل (للعاصي بـن وائـل) بعـض األشـياء ،فقـال لـه
العاصي ال أعطيك حقـك حتـى تكفـر مبحمـد ؟ فقـال لـه خبـاب ال أكفـر حتـى مييتـك
اهلل ثم تبعث ؟ قال العاصي دعين حتـى أمـوت وأبعـث فسـأوتى مـاال وولـدا ،فأقيـك فـو
اهلل لن تكون آثر عند اهلل  1مين ،فنزل فيه قوله تعاىل  ( :أفرأيت الـذي كفـر بنياتنـا
وقال ألوتني مال وولدا )  6اآليات .
 )2هواد علي ،المقصل ،ج 771 / 1
ومحمد عبة دروزة ،تاريخ بني إ رائيل ص . 421
 )7ورة القرقان ،آية . 4
 )2ورة النحل ،آية . 712
 )2انظر ،الشوكاني ،فت القدير ج  737 / 2وج 31 / 4
وابن كةير ،تقسير القرآن ،ج 783 / 2
(والصياقل مقردما صقيل ومي مأخوذة من صقل السيوف )
 )4البخاري ،فت القدير ج  243 / 2ـ وابن كةير ،التقسير ج . 727 / 2
 )7ورة مري  ،آية . 11
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وقد كان منهم أيضا أبو سيف ،وهو قـني يف املدينـة مـن األنصـار زوج أم سـيف
مرضــعة إبــراهيم بــن الــنيب  ،وكــان يــزوره عنــده وقــد كــان الرســول  يــزور ابنــه
إبراهيم عندهم وقد ذكـر انـس بـن مالـك رضـي اهلل عنـه أن الرسـول أتـي إىل بيـت أبـي
سيف وكان ينفخ يف كريه وقد امتأل البيت دخاناً .5
كما ذكر من احلدادين (مرزوق الصقيل) ،وقد ذكر أنه صقل سـيف رسـول
اهلل ( 8 ذا الفقار) .
ومــن احلــدادين يف الطــائف كــان األزرق بــن عقبــة الثقفــي كــان روميـ ًا حــداداً،
وهو من رقيق أهل الطائف الذين نزلوا إىل الرسول  أثناء حصاره للطائف فأعتقهم .
وممــا يــدل علــى كثــرة احلــدادين يف احلجــاز زمــن الرســول  أن الرســول حــني
افتتح خيرب أحضر منهـا ثالثـني حـداداً ،وجعلـهم يف املدينـة يصـنعون للنـاس وينتفـع بهـم
الناس يف عمل كثري من حاجاتهم  0وهذا العدد يدل علـى عظـم احلـدادة وازدهارهـا يف
خيرب يف ذلك الوقت فإذا كان توافر هذا العدد الكبري من احلـدادين خليـرب ،وليسـت
بأكرب مدن احلجاز وال أغناها ،فمن احملتمل جداً توافر أكثر من هذا العدد يف مدن
احلجاز الكربى مثل مكة ،واملدينة ،والطائف ،وغريها.
وقد كان هـؤالء الصـنّاع يلبـون حاجـات املـزارعني مـن آالت تفيـدهم يف الزراعـة
كاملسحاة والفأس وغريها ،وهي ممـا يسـتفاد منهـا يف البنـاء واحلفـر  1أيضـاً ،كمـا
أنهـــم كـــانوا يقومـــون بصـــناعة وصـــياغة األســـلحة املختلفـــة فهـــم يصـــنعون الســـيوف
والســكاكني ويصــقلونها ،ويصــنعون اخلنــاجر ،كمــا أنهــم كــانوا يقومــون بصــنع
الــدروع واملغــافر ومــا يتعلــق بهــا مــن أســلحة الــدفاع الــنفس ،كمــا يقومــون بصــناعة
الرؤوس احلديدة للحراب والسهام وصقلها بطريقة معينة .6
كما يقومـون بصـناعة الكـثري مـن احلاجيـات واألوانـي ممـا حتتـاج إليـه املنـازل
كالقــدور وغريهــا ،فقــد ذكــروا أنــه كــان لعبــد اهلل بــن جــدعان (وهــو مــن أشــراف
مكة) جفنة لألضياف يُس َتظَلُ بظلها يف اهلاجرة يأكـل منهـا الراكـب علـى الـبعري مـن

 )7ابن جر ،اعصابة ،ج 38 / 4
وابن عبد البر ،اع تيعاب ( امية عل اعصابة ) ج38 / 4
 )2ابن جر ،اعصابة ،ج . 417 / 2
 )2البوذري ،فتوح البلدان ،ص . 31
 )4الكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 17 / 2
 )7انظر فصل البراعة ،والسهيلي ،الروض النف ،ج . 231 / 2
 )3انظر فصل (صناعة السوح) .
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عظمها  5كما كان احلدادون يقومون بعمل اللجم الالزمة للدواب مـن اخليـل وغريهـا
ويصـــنعون القطـــع احلديديـــة الـــيت تـــدخل يف تركيـــب اللجـــام  ،8كمـــا أن النجـــارين
يصنعون كراسي خشبية يضع هلا احلدادون أرجـل مـن حديـد وقـد جلـس الرسـول علـى
كرسي بهذا الشكل يف مسجده .
أمــا أدوات احلــدادة فكانــت معروفــة لــدى حــدادي احلجــاز يف زمــن الرســول 
ولوال معرفتهم بهذه األدوات املساعدة هلم يف عملهم ملا متكّنوا من هـذه الصـنعة ،فهـم
يعرفــون (الكــري) وهــو جلــد غلــيظ ذو حافــات يــنفخ فيــه احلــداد وقــد يكــون مــبين مــن
الطــني ويســمى (كــور)  0وهــو يســاعد علــى رفــع درجــة حــرارة النــار الــيت حيمــي عليهــا
احلديد فتساعد على تليني احلديد ،وقد ورد ذكـر الكـري يف قصـة زيـارة الرسـول 
لبيــت أبــي ســيف احلــداد الســابقة ،كمــا ورد ذكــره يف حــديث متثيــل اجللــيس الســوء
بنــافخ الكــري  ،1كمــا عرفــوا املطرقــة بــل صــنعوها أيض ـاً بأشــكال خمتلفــة  6تلــيب
خمتلف احلاجات وعرفوا أدوات أخرى تساعدهم يف صنعتهم ،فكـانوا يلبـون حاجـات
الناس املختلفة خبرباتهم القليلة ما يتوفر هلم يف بيئتهم .
الصيـاغـة :ـ
هي حرفة الصائ  ،وصاغ الشيء أي هيّـاه علـى مثـال مسـتقيم ،وسـبكه عليـه
فأنصاغ ،والصياغة تأتي مبعين حسن الصيغة أي حسن العمل  ،0ويطلق لفـظ الصـائ
الصــائ علــى مــن حيــرتف الصــياغة ،ويعمــل يف ســبك الــذهب أو الفضــة ،وغريهــا مــن
املعادن الثمينة .
والصـياغة والعمــل باملعــادن الثمينــة ،كانــت قدميــة يف خمتلــف األمــم الســابقة،
يظهر ذلك من خالل ما بقـي مـن آثـار للفراعنـة ،أو لليونـان ،أو الفـرس ،وغريهـم مـن
األمم القدمية ذات احلضارة .
ويبدو أن أهل احلجاز لديهم معرفة بالصياغة وطرقها ووجـد لـديهم صـواغ قبيـل
ظهور اإلسـالم وبعـد ذلـك ،حيـث أن أهـالي احلجـاز يف العصـر اجلـاهلي عرفـوا احللـي
 )7القا ي ،تحقة الكرام مخ وط ورقة . 771
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 417 / 2
 )2ابن جر ،اعصابة ج . 11 / 4
 )4الببيدي ،تاج العروم ،ج . 722 / 2
 )7انظر الحديث في ،البخاري ،الصحي (فت الباري) ج . 713 / 3
 )3هواد علي ،المقصل ،ج . 731 / 1
 )3الببيدي ،تاج العروم ج . 22 / 3
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الذهبيـة والفضـية والنحاسـية وغريهــا ،ممـا يـدل علـى وجــود انـس كـانوا يعملـون هــذه
األشــياء إضــافة إىل أن بعــض هــذه احللــي كــان مســتورداً مــن بــالد أخــرى ،وقــد كــان
يتعاطى هذه الصـنعة أرذل النـاس عنـد العـرب ،كـاليهود واملـوالي أمـا األشـراف فـإنهم
يربأون بأنفسهم عن ذلك .5
ويف املدينة املنّورة اشتهر اليهود بإجادتهم للصياغة حيـث أن هنـاك عـدداً كـثرياً
من الصواغ من بين قينقاع وغريهم من يهود حيـث نـرى أن املـؤرخني يـذكرون يف سـبب
غــزو الرســول لــبين قينقــاع (أن امــرأة مــن املســلمني جلســت إىل صــائ مــن بــين قينقــاع
فجعلوا يريدونها علـى كشـف وجههـا فأبـت فعمـد الصـائ إىل ربـط ثوبهـا إىل ظهرهـا،
فلمــا قامــت انكشــفت عورتهــا  ،8القصــة ،وحينمــا أجلــى الرســول يهــود قينقــاع مــن
املدينة وجد الرسول يف منـازهلم كـثرياً مـن السـالح وآالت الصـياغة وهـذه اآلالت تـدل
على احرتافهم للصـياغة ،يقـول ابـن األثـري  ( :وغـنم رسـول اهلل  واملسـلمون مـا كـان
هلم من مال ومل يكن هلم أرضون وإمنا كانوا صاغة )  ،0ويف حديث عـن علـي رسـول
اهلل عنه قال  ( :ملا أردت أن أبتين لفاطمة بنـت رسـول اهلل  واعـدت رجـال صّـواغ ًا مـن
بين قينقـاع أن يرحتـل معـي فنـأتي بـأذخر أردت أن أبيعـه مـن الصـواغني واسـتعني بـه يف
وليمة عرس ) . 1
وهكذا نرى من خالل هذه النصوص أن يهود بـين قينقـاع مـن أشـهر الصـواغني
يف املدينة أيام الرسول . 
كمــا أن مكــة املكرمــة كــان فيهــا جمموعــة مــن الصــواغني كشــأن املدينــة
وغريها وكان صواغ مكـة يسـتعملون األذخـر يف علمهـم يـدل علـى ذلـك أن الرسـول 
بعــد ذلــك فــتح مكــة قــال عنهــا  ( :إنــه ال خيتلــي خالءهــا وال يعضــد شــجرها فقــال  :إال
األذخــر فإنــه للقيــون وظهورهــا البيــوت فــرخّص يف ذلــك )  6وهــذا يــدل علــى أن هنــاك
صّــواغاً وص ـنّاعاً يف مكــة حيتــاجون إىل األذخــر ف ـرّخص هلــم الرســول  يف ذلــك وقــد
 )7الكتاني ،التراتيو اعدارية ج . 34/ 2
 )2السهيلي ،الروض النف ،ج 721 / 2
وابن اللير ،الكامل ج  ،728 / 2وابن يد النام عيون اللر ،ج 272 / 7
ود .دكرم العمري ،المجتمق المدني ،في عهد النبوة ،القس الو ص . 723
 )2الصالحي الشامي ،بل الهدى والرماد ،ج . 231 / 4
 )4ابن اللير ،الكامل في التاريخ ،ج . 728 / 2
 )7البخاري ،الصحي  ،ج . 72 / 2

 )7البوذري ،فتوح البلدان ،ص . 77
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كان يف املدينة جمموعة من الصّواغ ورد ذكر هلـم مـن خـالل النصـوص مـنهم أبـو رافـع
الصائ من املخضرمني ،عاصر النيب ،وأبو بكر وعمر ،وكان عمر رضي اهلل عنـه
ميازحه ويقول  :أكذب الناس الصائ يقول اليوم غداً . 5
كما أن مدن احلجاز األخرى كالطائف وخيرب ووادي القرى وغريهـا مل يكـن
ختلو من صواغ يقومون بعمل حلى النساء وغريها ممن خيتصون بعمله.
وإنتاج الصّواغ يف احلجاز كغريهم يتعلق بأمور كثرية من حاجيات الناس
فكان على رأس األشياء اليت يصوغونها الذهب والفضة وكانوا يعملون منه العديد
من احلُلي املختلفة اليت اشتهرت يف بالد احلجاز أيام الرسول ،من خوامت ،وأسوار،
وقالئد ،وغريها من احللي ،كما كانوا يعرفون اخلالخل للنساء ،يقول تعاىل  :ﭽ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﭼ النور ،8 27 :ويدور كالم املفسرين حول هذه (اآلية) على نهي
النساء عن أن يضربن بأرجلهن يف املشي حتى ال يسمع صوت اخللخال ،فنزلت هذه
اآلية يف النهي عن ذلك .
وقد اشتهر عن بعض النساء كثرة حليهن ومنهن (باديـة بنـت غـيالن بـن مظعـون
الثقفيــة) و(الفأرعــة بنــت عقيــل الثقفيــة) ،وقــد طلبــت إحــدى الصــحابيات مــن الــنيب 
أثنـاء حصــاره الطــائف إن فــتح اهلل عليــه الطـائف أن يعطيهــا حلــي إحــدى هــاتني املــرأتني
ألنهما كانتا من أكثر النساء حلياً .0
ووجدت احللي عند الكثري من النسـاء يف املدينـة وفيهـا حلـي مـن ذهـب وفضـة،
وقد وردت أخبار ذلك يف كتب احلديث وأكثرها فيما يتعلق بزكـاة احللـي ،فـذكر
عن زينب بنت معاوية الثقفية زوجة (عبد اهلل بن مسعود) رضي الـه عنـه أن عنـدها حليـاً
من ذهب وفضة ،وكان منها طوق من ذهب فيه عشرون مثقاالً . 1
وقد كـان الصّـواغ يعملـون بعـض األشـياء األخـرى غـري احللـي ،مـن ذلـك عمـل
بعــض اإلصــالحات لألســنان واألنــف مــن الــذهب ،وقــد كــان هــذا معروف ـاً يف األمــم
 )2ابن عبد البر ،اع تيعاب ( امية عل اعصابة ) ج 33 / 4
وابن جر ،اعصابة ج . 14/ 4
 )2ورة النور ،آية . 27
 2انظر الشوكاني ،فت القدير ج  27 / 4وابن كةير تقسير القرآن . 282 / 2
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج 484 / 4
وال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج  ،724 / 2وابن اللير ،الكامل ج . 231 / 2
 )2ابن وّم الموا  ،ص 728
وابن جر ،اعصابة ج . 273 / 4
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القدمية ،ورمبا عرف ذلك زمن النيب  حيث أن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه كـان
يربط أسنانه بالذهب . 5
كما أن الصّواغ صنعوا أنفاً صناعية من الذهب والفضة زمـن الرسـول  ألحـد
الصحابة ،فقد كان (الضحاك بن عرفجة) قد أصيب أنفه يف إحـدى املعـارك فقطـع،
فصنع له انف من فضة ،فأن عليه ،فأمره الرسول  أن يتخذ أنفاً من ذهب . 8
وقــد كــان الصّــواغ يقومــون بصــناعة اخلــوامت ويكتبــون عليهــا إذا طلــب مــنهم
ذلك ،وال أدل على هذا من صـناعة خـامت الـنيب  ،فحينمـا أراد الرسـول  الكتابـة
إىل ملك الروم قيل له إنهم ال يقرأون الكتاب إال إذا كـان خمتومـاً ،فـأمر الرسـول 
أن يصنع له خامتاً ،فصنع له خامتاً من فضة ،ونقـش عليـه حممـد رسـول اهلل (كـل
كلمة يف سطر ) هكـذا :ـ
اللـه
رسـول
حممـد
ونهى الرسول  أن يتخذ أحد خامتاً عليه نقش مثل نقشه ،وقد ظلّ هـذا اخلـامت عنـد
أبي بكر ثم عند عمر ثم عثمان حتى سقط مـن يـده يف بئـر أريـس يف املدينـة ،وحـاول
املسلمون استخراجه فلم يستطيعوا . 0
وقد كان املسلمون بعد رسول  وسلم يتخذون خـوامت بأمسـائهم إقتـداء بـالنيب
 وقد دلّت على ذلك األحداث اليت وقعت يف عهد عثمان رضي اهلل عنه . 1
وقــد اســتخدم بعـــض اجلــاهليني أوانـــي مــن الــذهب والفضـــة فكــان يف مكـــة
وغريها من مدن احلجـاز بعـض األثريـاء الـذين يسـتعملون أوانـي الـذهب والفضـة وكـان
يعملها هلم بعض الصاغة ،وقد حـرّم اإلسـالم أوانـي الـذهب والفضـة وشـدد الرسـول يف
ذلك 6مما يؤكد أن بعض الناس كان يستعملها يف أيام الرسول  ،كما أن الصّـواغ
 )2ابن عد ،ال بقات الكبرى ،ج 78 / 2
والكتاني ،التراتيو اعدارية ج . 33/ 2
 )4ابن جر ،اعصابة ،ج 211 / 2
والكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج 37 / 2
وابن القي  ،زاد المعاد ،ج . 734 / 2
 )7البوذري ،فتوح البلدان ،ص 441
وابن يد النام ،عيون اللر ج 233 / 2
والكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 37 / 2
 )7السمهودي ،وفاا الوفاا ،ج . 342 / 2
 )2انظر عمر بن مبه ،تاريخ المدينة ،ج . 7773 / 4
 )2مال بن دنس ،الموطأ ،ص . 133
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الصّواغ كانوا يقومون بتحلية السيوف وتزيينها بالذهب أو الفضة ،وذلـك افتخـارا مـن
العرب بالسالح ،وتكرمياً له  ،5فقد كان سيف أبي جهل الـذي غنمـه املسـلمون بعـد
معركة بدر مزين بالفضة وفيه حلق منها  ،8كما أن سـيف الرسـول  الـذي دخـل بـه
مكــة يــوم الفــتح كــان حملــى بالــذهب والفضــة  ،وكــذلك احلــال بالنســبة لــبعض
األقــواس أو الرمــاح الــيت كــان بعضــهم حيليهــا بالفضــة أو الــذهب ،وذلــك العتـــزازه
ولداعي الفخر بهذا السالح .
وقد عرف الصواغون الكثري مـن األدوات الـيت تسـاعدهم يف صـنعتهم فكـانوا
يســتعملون (الكــري) إلذابــة املعــادن بفعــل احلــرارة ،وســبكها علــى الشــكل املطلــوب،
كمــا أن اســتعملوا مطــارق صــغرية خاصــة بهــم ،وذلــك لدقــة عملــهم ،ويســمون أصــغر
املطارق عندهم (العسقالن)  ،0كما يستعمل الصّواغ منفاخاً صغرياً  ،وهو عبارة عـن
عن حديدة جموفة ينفخ فيها الصـائ وتسـمي (احلِمْـالَج)  ،1كمـا عرفـوا بعـض اآلالت
الصــغري الــيت تــدخل يف اخلــوامت واألســاور أثنــاء تصــنيعها أو نقشــها ،كمــا أن الصــواغ
كان لديهم ما يستعينون به يف الكتابة على اخلوامت أو احللي بـدليل خـامت الرسـول 
الذي ذكرنا سابقاً أنه نقش له يف املدينة ،وما ذكرناه عن الصّواغ وما يتعلـق بهـم قـد
تكــون النصــوص أجربتنــا علــى حتديــده إمــا يف مكــة أو املدينــة أو الطــائف إال أن مــدن
احلجاز وقراها األخـرى كخيـرب ووادي القـرى ميكـن أن يكـون قـد وجـد فيهـا صّـواغ
مهرة خصوصاً إذا علمنا أن سكان خيرب ووادي القـرى مـن يهـود ،وهـم أنـاس جييـدون
صناعة احللي وحرفة الصياغة .
التعـديـن :ـ
التعــدين هــو اســتخراج املعــادن اخلــام مــن منامجهــا وتنقيبهــا واالســتفادة منهــا،
وحيث أن بالد احلجاز ال ختلـو مـن املعـادن ،فـإن التعـدين قــد عـرف يف العصـر النبـوي
ويتــبني لنــا ذلــك مــن النصــوص حيــث ذكــر أن (أبــا احلصــني الســملي) قــدم بــذهب مــن

 )4انظر فصل (صنعة السوح) صناعة السيوف .
 )7السهيلي ،الروض النف ،ج . 43 / 2
 )3الترملي ،نن الترملي ،ج . 417 / 4
 )7محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ،ج . 414 / 2
 )2الببيدي ،تاج العروم ،ج . 24 / 2
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معدن ،فأتى به النيب  ،5 وهم يطلقون لفظة (معدن) ويريدون به املنجم أو مـا يؤخـذ
منه املعدن.
كما أن الرسول  أقطـع (بـالل بـن احلـارث املزنـي) معـادن القبيلـة ،وهـي مـن
أعمال الفرع باملدينة  8وهي جبال بني املدينة وينبع ،وكتب الرسـول  لـبالل كتابـاً
بــذلك ،وقــد كــان مــن املعــادن املعروفــة واملســتغلة منــذ القــدم معــدن (فَـرران) وهــو لــبين
سليم وهو فيما بني جنـد واحلجـاز  ،0وهـو مـنجم للـذهب ويسـمى عنـد املـؤرخني معـدن
بين سليم ويسمى حالياً (مهد الذهب)  1وقـد طُـوّر أخـريًا حبيـث خيـرج كميـات كـبرية
مــن الــذهب وكــان هنــاك معــدن بناحيــة كــالب قــرب املدينــة يقــال لــه (األحســن) ،6
وهناك معدن بناحية ال َفرْع على مقربة من املدينة يقال لـه ( َبحْـرَان)  0وقـد ورد ذكـر لـه
من خالل نصوص السرية النبوية مما يدل على أنه كـان معروفـاً بأنـه معـدن وقـد كـان
للرسول  غزوة الفرع ،يقول ابن هشام (ثم غزا رسول اهلل  يريد قريشـاً  ..حتـى بلـ
حبـران معـدن باحلجــاز مـن ناحيــة الفـرع )  2كمــا ورد ذكـر عــن معـدن يقــع بـني مكــة
والطائف يقال هلا (املعدن) معدن (الربم)  9وتشرتك قـريش وثقيـف سـكن معـدن الـربم
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ورمبا استغالله .
وقـــد ذكـــر عـــن جتـــارة قـــريش املتجهـــة إىل الشـــام أن أكثرهـــا فضـــة  ،55فـــال
يسـتبعد أن تكـون قـد اســتخرجت مـن منـاجم بقـرب مكــة أو الطـائف نظـرًا الرتباطهــا
التجــاري ،واملتوقــع أنــه يف حــال اســتغالل هــذه املنــاجم يف احلجــاز أو غريهمــا مــن قبــل
بعـض القبائـل فالبــد أن يكـون االســتغالل بـدائياً نظـراً إلمكانــاتهم القليلـة ،وصــعوبة
احلفر والتنقيب يف تلك األيام ،ألن األعمال كلها يدوية واخلـربات قليلـة ،وال يسـتبعد
استعانتهم ببعض املوالي يف العمل .
 )2ابن جر ،اعصابة ،ج . 44 /4
 )4ابن وم ،الموا  ،ص . 248
 )7البوذري ،فتوح البلدان ،ص 21
ونص الكتاب ( بس اهلل الر من الر ي  ،ملا ما دع محمد ر و اهلل بو بن الحارث ،دع اه معادن القبيلة عوريها وهلسيها
عُشية وذات النصو و يث صل البرع من قدم إن كان صادقاُ ،وكتو معاوية ( ياقوت الحموي ،معج البلدان ج ) 218 / 4
وكلل القيروز دبادي ،المغان الم ابة ص . ) 222
 )3ياقوت الحموي ،معج البلدان ،ج . 247 / 4
 )7القيروز دبادي ،المغان الم ابة ص  ( 283امية)
 )2القيروز دبادي ،المغان الم ابة ،ص . 287
 )2ياقوت الحموي ،معج البلدان ،ج . 247 / 7
 )4ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 43 / 2
 )7ياقوت الحموي ،معج البلدان ،ج. 774 /7
 )3د  .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 21
 )1ابن اللير ،الكامل ،ج . 747 / 2
 )8الببيدي ،تاج العروم ج . 8 / 3
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الـدبـاغة :ـ
(الدباغــة) حرفـــة تقـــوم علــى أســـاس إصـــالح جلــود احليوانـــات وإبعـــاد الصـــوف
والشعر منها وتليينها وتنظيفها وتبديل رائحتهـا لكـي تكـون صـاحلة لإلسـتفادة منهـا،
واملكان الذي يتم إصالح اجللود فيه ودبغها يسمي املدبغة . 5
وتتم هذه العملية بواسطة طرق وباستخدام بعض األشجار املعينـة والنباتـات الـيت
تفيد يف هـذه العمليـة ،كمـا أنهـم اسـتخدموا بعـض األحجـار اخلاصـة كـاجلري وغـريه
وهــي تســاعد يف هــذه العمليــة بعــد ســحقها  ،8وكانــت أهــم األشــجار املعروف ـة لــديهم
واملستفاد منها يف الدباغة شجر (القُـ َرظُ) وهـي أجـود مـا يـدب بثمـره وورقـه ،وينبـت يف
الصــحاري والقيعــان مــن بــالد العــرب  ،وكــان يبــاع يف األســواق يف مــدن احلجــاز وقــد
أشـتهر عـن أحــد الصـحابة أنــه كـان يبيــع (القـرظ) ويــربح فيـه فــأمره الرسـول  بلــزوم
ذلـــك ملـــا أصـــابه الـــرزق منـــه ،حتـــى أصـــبح يســـمى ســـعد القـــرظ  0ورمبـــا مســـي شـــجرة
(السُـلَم) ،1وقـد كـان بعـض نسـاء املهـاجرين يف املدينـة يقمـن بـدب اجللـود ،ممـا يـدل
علــى أنهــن كــن جيــدن هــذه الصــنعة مبكــة وأنهــن كــن يعملنهــا ثــم نقلنهــا إىل املدينــة
فكن يدبغن اجللود بها أيام الرسول  ،فهذه أمساء بنت عميس زوجـة جعفـر بـن أبـي
طالب رضي اهلل عنه تقول  ( :ملا أصـيب جعفـر وأصـحابه دخـل علـيّ رسـول اهلل  وقـد
دبغت أربعني منا)  6وتعين بذلك أربعني رطالً ن دباغ.

 )7هواد علي ،المقصل ،ج . 781 / 1
 )2تاج العروم ،ج . 278 / 7
 )2ابن عبد البر ،اع تيعاب ( امية عل اعصابة) ج 74/ 2
الخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص 177
ابن جر ،اعصابة ،ج  23 / 2ـ والكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 73 / 2
 )4الببيدي ،تاج العروم ،ج . 221 / 8
 )7ابن مشام ،السيرة النبوية ،ج . 281 /4
 )3ابن جر ،اعصابة ج 283 / 4
والكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 71 2 /
 )1ابن جر ،اعصابة ،ج . 274 / 4
 )8الهمداني ،صقة هبيرة العرب تحقيق محمد بن علي الكوع ص 231
و(المعروكة ) مي  :المدلكة والمنظقة بالح
(الببيدي ،تاج العروم ج . ) 731 / 1
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وقد ذكر عن أم املـؤمنني سـودة بنـت زمعـة رضـي اهلل عنهـا  :أنهـا كانـت تعمـل
األديم الطائفي  ،5كما أن أم املؤمنني زينب بنت جحش كانت تـدب اجللـود وخترزهـا
وتتصدق بثمنها على الفقراء واملساكني .8
وقد اشتهرت مدينة الطـائف بوجـود املـداب الكـثرية فيهـا وبكثـرة إنتاجهـا مـن
األديم ،يقول عنها اهلمداني ( الطائف مدينـة قدميـة جاهليـة وهـي بلـد الـدباغ يـدب بهـا
األُهـب الطائفيـة املعروكـة ) وهكــذا نـرى وصـف اهلمـداني هلــا بأنهـا بلـد الـدباغ ممــا
يدل على كثرته فيها وشهرتها وهكذا نرى وصـف اهلمـداني هلـا بأنهـا بلـد الـدباغ ممـا
يدل على كثرته فيها وشهرتها بالدباغ ،وهو احلرفة الرئيسة ألهل الطائف كـان يـدل
على كثرته فيها وشهرتها بالدباغ ،وهو احلرفة الرئيسة ألهل الطائف بعـد الزراعـة إذ
تعتمد عليه جتـارتهم اعتمـادًا كـبريًا حيـث أن اجللـود املدبوغـة تصـدر مـن الطـائف عـن
طريق جتارة قريش وعن سوق عكاظ وغريه من األسواق اجملاورة للطـائف  ،0حيـث أن
أن أديــم الطــائف كــان يصــل إىل الشــام وفــارس وإىل احلبشــة  ،1فكــان ضــمن هــدايا
قريش إىل النجاشي يف احلبشة األُدم وهي اجللود املدبوغة وذلك حينمـا بعثـوا عمـرو بـن
العاص إىل النجاشي يف حماولة من قريش إليذاء املهاجرين املسلمني إىل احلبشة . 6
اخلــرازة :ـ
هـــي خياطـــة اجللـــود وتفصـــيلها و(املخـــرز) مـــا خيـــرز بـــه اجللـــد (واخلــرّاز) هـــو
احملرتف خلياطة اجللود وتفصيلها  ،0وال تزال كلمة خرّاز تستعمل حتى اآلن ملن يعمـل
يعمــل بــاجللود يف صــنع األحذيــة أو األحزمــة أو غريهــا مــن املصــنوعات اجللديــة ،وقــد
كانت هذه الصناعة من احلرف املوجودة يف احلجاز إذ عـن طريقهـا يـتم اإلسـتفادة مـن
اجللــود فجميــع منتجــات اجللــود البــد مــن مرورهــا علــى اخلــرازين لكــي تــتم صــناعة
األشياء مناه من أثاث وأحذية أو أحزمة أو غريها.

 )7د .عبد الجبار منسي العبيدي ،ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . 77
 )2دنظر القصل الخاص بالتجارة في ملا البحث .
 )2السهيلي ،الروض النف ج . 81 / 2
 )4الببيدي ،تاج العروم ،ج . 272 / 4
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وقــد كانــت كــثري مــن النســاء تقــوم بعمليــة (اخلــرازة) فقــد كانــت أم املــؤمنني
زينب بنت جحـش ممـن جييـدن (اخلـرازة) وتعمـل بهـا وتتصـدق مـن ذلـك  ،5ويـدل علـى
ذلــك أنهــا كانــت جتيــد هــذه الصــناعة يف مكــة ثــم احرتفتهــا يف املدينــة ورمبــا وجــد
الكثري من النساء األخريات يف مكة واملدينة جيدن هذه الصناعة.
وقد كانت الكثري من احلاجيات تنـتج عـن خـرازة اجللـود وهـي تلـيب متطلبـات
ذلك الزمان ،وأهم ما كان يصنع من ذلك (ال ِقرَبْ) وهي اليت ينقل فيها املاء وغيـه مـن
الســوائل ســواء يف الســفر أم احلضــر ،عنــد البــوادي أو احلواضــر ،وذلــك ملــا تتميــز بــه
القــرب مــن مرونــة وليونــة وخفــة وزن ،وقــدرة علــى حفــظ الســوائل ،وقــد وردت عــدة
نصوص تدل على استخدام القرب يف عصر الرسـول  وأنهـا هـي املسـتعملة يف حفـظ
املاء والسمن والنبيذ وغريها.
كما استخدمت اجللود ـ أيضـ ًا ـ يف صـنع الوسـائد املختلفـة وبعـض الفـرش فقـد
كان لدى الرسول  وسادة من جلد حشوها ليف  ،8كما كانوا يصـنعون األحذيـة
وقد اشتهر من األحذية يف زمن الرسول النعال (السربْيِتة) وهي املصـنوعة مـن جلـد البقـر
املدبوغــة بــالقرظ فقــد ورد أن عبــد اهلل بــن عمــر كــان حيــب أن يلــبس النعــال الســبتية
فسئل عـن ذلـك ؟ فقـال  :إنـي رأيـت رسـول اهلل  يلبسـها ويتوضـأ فيهـا وقـد كـانوا
يصنعون اخلفاف من اجللود ويستعملها الصحابة ومـنهم رافـع بـن خـديج رضـي اهلل عنـه
الذي قام على خفني لـه فيهمـا رقـاع لكـي جييـزه الرسـول  يف اخلـروج إىل معركـة
أحد  ،0ويبدوا أن النسـاء كـن يلبسـن النعـال ،بـل هنـاك نعـاالً تصـنع خصيصـاً للمـرأة
وهي ( أحذية خاصة باملرأة) فقد سـئلت عائشـة رضـي اهلل عنهـا هـل تلـبس املـرأة النعـال
نعل الرجل ؟ فقالت قد لعن رسول اهلل  املرتجلـة مـن النسـاء )  : 1واملرتجلـة هـي الـيت
تتشــبه بالرجــال ،فــدل هــذا احلــديث علــى معرفــة النــاس يف زمــن الــنيب  لألحذيــة
اخلاصة بالنساء ،واألحذية اخلاصة بالرجال .
كمـــا أنهـــم كـــانوا يصـــنعون احملـــازم واملنـــاطق اجللديـــة وحيلونهـــا فقـــد كـــان
للرسول  منطقة من أديم فيها ثالث حلق من فضة وطرفها من فضة . 6
 )7ابن جر ،اعصابة ،ج . 272 / 4
 )7ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 771 / 2
 )2اللمبي ،السيرة النبوية ص  272وص . 233
 )2ال بري ،تاريخ الم والملوك ،ج . 72 / 2
 )4بهادر  :محمد صديق سن خان ،سن ال وة بما لبث عن اهلل ور وله في النسوة ص  ،272دار الرائد العربي بيروت لبنان .
 )7العصامي ،مط النجوم العوالي ،ج . 432 / 7
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وقد كانت الكعبة تكسـي أحيانـ ًا بـاجللود فلمـا فتحـت مكـة كسـاها الرسـول
 الثيــاب اليمانيــة  ،5وقــد كانــت بعــض بيــوت األغنيــاء يف البــوادي تصــنع مــن األديــم
وتسمى (الطراف)  8وقد استخدمت اجللود يف صنع الدالء وهو ما يسـتخرج بـه املـاء مـن
البئر بواسطة احلبال أو غريها وكانت احلاضرة والبادية ال تستغين عنه .
كما أن اجللود دخلت يف صناعة سرج اخليل وجلامها فـال غنـى عنهـا خصوصـاً
يف اللجام الذي غالباً ما كانـت أكثـر أجزائـه مـن اجللـد ،كمـا أن اجللـود دخلـت يف
صــناعة الســالح بكثــرة فاســتعملت لتغليــف أعمــدة الســيوف ولكســاء الــدبابات مــن
اخلــارج ويف صــناعة بعــض الــرتوس وصــناعة الكنانــة للســهام وغريهــا مــن الصــناعات
احلربية . 0
النسيـج واخليـاطة :ـ
النسيج واخلياطة حرفتان متكاملتان تدعم إحداهما األخرى ،فاخلياطـة البـد
هلــا مــن نســيج مســبق والنســيج ال تــتم الفائــدة منــه إال باخلياطــة يف الغالــب  ...يقــول ابــن
خلدون  ( :هاتان الصناعتان ضروريتان يف العمـران ملـا حيتـاج إليـه البشـر مـن ال ّرفَـه) ،1
ثــم يقــول  ( :وهاتــان الصــنعتان قــدميتان يف اخلليقــة ملــا أن الــدفء ضــروري للبشــر يف
العمران املعتدل وأما املنحرف إىل البحر فال حيتاج أهله إىل دفء) . 6

 )7البوذري ،فتوح البلدان ص . 73
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 232 / 2
 )2هواد علي ،المقصّل ،ج . 788 / 1
 )4انظر فصل (الصناعات الحربية ) .
 )7ابن خلدون ،المقدمة ص . 477
 )3المصدر السابق. 472 ،
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النسيـج :ـ
حرفــة ضــرورية احرتفهــا النــاس منــذ القــدم إلجيــاد األقمشــة اخلاصــة بــاملالبس
كما أنها ضـرورية لوجـود حاجيـات أخـرى مـن األثـاث كبيـوت األعـراب (اخليـام) ،أو
البســط ومــا إىل ذلــك مــن بعــض الضــروريات ،وعنــد دراســتنا للغــزل والنســيج يف بــالد
احلجاز يف أيام الرسول  فالبـد مـن معرفتنـا إلمكانيـات تلـك الـبالد مـن تـوفر املـواد
اخلــام للنســيج يف بيئــتهم ،إىل تــوافر األيــدي العاملــة ،الــيت تقــوم بعمــل النســيج ،إىل
تــوافر اخلــربة الفنيــة واملهــارة الالزمــة هلــذه املهنــة ،وبدراســة ســريعة للبيئــة يف منطقــة
احلجاز يف حماولة ملعرفة مدى توفر املواد اخلام جند أن (الصوف) متوفر بكثـرة نظـراً
لوفرة الثروة احليوانية يف املنطقة (أنظر حرفة الرعي) وبالتالي كان البد من اإلستفادة
من هذا الصوف ،فقام الناس بغزله واالستفادة منه حسب إمكاناتهم املتـوفرة وحسـب
خــرباتهم البســيطة ،وقــد كانــت النســاء يف الغالــب هــن الالئــي يقمــن بعمليــة الغــزل

5

أكثر من الرجال نظراً لتفرغهن ورمبا كان الرجال يعيبون على بعضهم عملهم بـالغزل
فيكلونها إىل النساء ،وقد يكون النشغال الرجال يف أعمـال أخـرى دور يف تـرك هـذه
العمليـة للنسـاء ،وقـد كانـت النسـاء تقمـن بالنسـيج يف املدينـة زمـن الرسـول  فقـد
ورد يف حــديث رواه البخــاري  ( :عــن ســهل بــن ســعد رضــي اهلل عنــه قــال  :جــاءت إمــرأة
بربدة  ..قال  :أتدرون ما الربدة ؟ فقيل له  :نعم هي الشـملة منسـوج يف حاشـيتها قالـت يـا
رسول اهلل إني نسجت هـذه بيـدي أكسـوكها فأخـذها الـنيب  حمتاجـاً إليهـا فخـرج
إلينا وإنها أزاره فقال رجل من القوم يا رسول اهلل أكسنيها فقال نعـم فجلـس الـنيب 
يف اجمللس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها غليه فقال له القوم ما أحسنت سـألتها إيـاه لقـد
علمت أنـه ال يـرد سـائالً ،فقـال الرجـل واهلل مـا سـألته إال لتكـون كفـين يـوم أمـوت،
فكانت كفنه )  ،8وقد وضـع البخـاري بابـاً هلـذا احلـديث مسّـاه (بـاب ذكـر النسّـاج)
ويدل هذا احلديث على إجادة بعـض النسـاء للنسـيج يف املدينـة وأنهـن كـن يقمـن بـذلك
وينتجن بعض امللبوسات املنسوجة .
ومما يؤكَد اإلستفادة من األصواف ووجود أناس يعملون بها قوله تعاىل يف
سورة النحل ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

 )7هواد علي ،المقصّل ،ج . 734 / 1
 )2البخاري ،الصحي  ،ج . 74 / 2
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ النحل٨١ :
ويستفاد من الصوف بنسجه بواسطة أدوات خاصة أهمها (ا ِمل ْغزَل) وهـو مـا يفتـل
به الصوف حبيث حيول إىل خيوط صوفية ثم تنسج فيما بعد ،وقـد ورد ذكـر (الغَـزْل)
يف قولـــــــه تعـــــــاىل  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ النحلللللل ،8 ٤٤ :وهـــــذه اآليـــــة تـــــدل علـــــى معرفـــــة
املخاطبني بالغزل ،وتدل على أن الغزل كـان مـن مهـن املـرأة ،حيـث يقـول  ( :كـاليت
نقضت) بالتأنيث ،فدل على أن الغالبية يف الغزل للنساء ،فكأنـه يقـول  ( :إنكـم إن
فعلتم ذلك كنتم مثل إمرأة غزلت غزالً وأحكمتـه ثـم جعلتـه أنكاثـاً ) ويـرجح وجـود
رجال جييدون احلياكة والنسيج بدليل ما ورد عن سنان بن سعد رضي اهلل عنه (قـال :
حكت للنيب  جُبة من صـوف وجعلـت حاشـيتها سـوداء فلمّـا لبسـها قـال  :انظـروا مـا
أحسنها وما أبهجها فقام إليه إعرابي فقال يا رسول اهلل هبها لي قال  :فكـان إذا سُـئل
شيئاً مل يبخل به فدفعها إليه وأمر أن حتـاك لـه جبـة أخـرى فمـات وهـي يف احملاكـة)

0

وقد يكـون الرجـل حـاك اجلبـة للرسـول  بنفسـه ،وقـد يكـون أوصـى أحـداً بعملـها
لكي يقدمها هدية للرسول . 
لكـن أيـ ًا كـان األمـر فالنتيجـة واحـدة وهـي وجـود مهنـة النسـيج واحلياكــة يف
عصر الرسول يف احلجاز ،وقـد وردت بعـض اآلثـار تـدل علـى أن بعـض الصـحابة كـان
يعمل اخلـز وهـو نسـيج يعمـل مـن (ابريسـم) وصـوف وذكـر مـن هـؤالء الـزبري بـن العـوّام
وعمرو ابن العاص .1
وقد وردت عدة أحاديث ترغّب املسلمني يف تعلـيم فتيـاتهم ونسـائهم الغـزل حيـث
يقــول الرســول ( نعــم هلــو املؤمنــة يف بيتهــا املغــزل)  6وقــد كانــت أم املــؤمنني أم ســلمة
ؤ=رضي اهلل عنها تغـزل باسـتمرار فقيـل هلـا عـن ذلـك فقالـت إن املغـزل يطـرد الشـيطان
 )7النحل ،آية . 81
 )2النحل ،آية . 32
 )2الشوكاني ،فت القدير ،ج . 731 /2
 )4الكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 73 / 2
 )7الكتاني ،المرهق السابق ج . 31 / 2
 )7الكتاني ،التراتيو اعدارية ،ج . 773 / 2
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ويذهب حبديث النفس وقد بلغين أن الرسول  قال أعظمكـن أجـراً أطـولكن طاقـة
 ،5وكان الرسول حيثّ النساء على شغل فراغهن بالغزل .
وقـــد عرفـــوا ســـقي النســـيج مبـــادة خاصـــة تكســـبه القـــوة والصـــالبة وتســـمى
خلزِيـرَة) وهــي كاحلســاء مــن دقيــق ومــواد أخــرى  ،8كمــا أن العــرب وضــعوا أمســاء
(ا َ
لكــل مــا يتعلــق بــالغزل والنســيج مــن أدوات ومســوا أجــزاء هــذه األدوات ،فمنهــا مــثالً
(احلِـفّ) وهــي اخلشـبة الــيت يلــف عليهـا احلائــك الثــوب و(الصِـنّار) وهــي رأس املغــزل

0

و(النريْر) اخلشبة املعرتضة اليت فيها الغزل  ،1و(املداد) عصـا يف طرفهـا صـنارتان ميـدد
بهــا الثــوب  6كمــا أن هنــاك الكــثري مــن أمســاء أجــزاء معينــة يف أدوات الغــزل والنســيج
كانـــت معروفـــة لـــدى العـــرب عمومــاً يف خمتلـــف الـــبالد قـــد يطـــول ذكرهـــا فيمـــا لـــو
استعرضــناها ،وهــي علــى أيــة حــال مبثوثــة يف القــواميس واملعــاجم اللغويــة ،إالّ أنهــا
تؤكـــد لنـــا بالدرجـــة األوىل متكّـــن العـــرب يف اجلاهليـــة ويف صـــدر اإلســـالم مـــن هـــذه
احلرفة ،إال أنها إذا قارناها ببلدان أخرى ،كانت يف احلجاز ضعيفة إىل حـ ّد مـا ،إذ
ال مقارنة بني احلجـاز والـيمن مـثالً يف جمـال النسـيج ،يف تلـك األيـام ومـع ذلـك كانـت
قائمــة يف احلجــاز وتسـدّ بعــض احلاجــات االجتماعيــة فقــد كانــت تســد احلاجــة لــبعض
امللبوسات البسيطة وخصوصاً عند األعراب الذين مل يكونوا يهتمـون األصـواف أكثـر
مــن غريهــم ،إضــافة إىل ذلــك فقــد كــان الصــوف غــري املُصّــنع يســتفاد منــه يف أشــياء
أخرى كالفرش والوسائد ،فقد بعثت إمرأة مـن األنصـار إىل الـنيب  بفـراش حمشـو
بالصوف ،فقال النيب  لعائشة ردّيه ( 0خمافـة أن ينـام عـن صـالة الليـل) نتيجـة لليونـة
الفراش .
كمــا أن صــناعة احلبــال كانــت مــن الصــناعات املوجــودة بكثــرة يف احلجــاز
ســواء عنــد الباديــة أو احلاضــرة ومل يكــن يســتغين عنهــا يف احل ـلِ والســفر و(احلبــال)
كـــانوا يصـــنعونها مـــن الصـــوف واجللـــود ،كمـــا أنهـــم يســـتخدمون بعـــض األشـــجار
والنباتــات لصــناعة احلبــال وهــي مــا يســمى (املســد) وقــد ورد يف تفســري املســد يف قولــه

 )2الكتاني ،المرهق السابق ،ج . 721 / 2
 )2محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 417 / 2
 )4الببيدي ،تاج العروم ،ج . 12 / 3
 )7الببيدي ،تاج العروم ،ج . 247 / 2
 )3الببيدي ،تاج العروم ،ج . 732 / 2
 )1الببيدي ،تاج العروم ،ج . 438 / 2
 )7اللمبي ،السيرة النبوية ص . 227
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تعاىل ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ المسلد٦ - ٢ :

5

أن املسد ( :شجر يدق كما يدق الكتان فتفتل منه احلبال) . 8
كمـــا أن األعـــراب يف البـــوادي كـــانوا حباجـــة إىل بيـــوت يســـكنونها وهـــي يف
الغالب مصنوعة من الشـعر أو مـن اجللـود ،وهـي علـى أنـواع منهـا (اخلِبـاء) ويصـنع مـن
وصــف و(البِجــاد) ويصــنع مــن وبــر و(الفســطاط) وهــو الكــبري مــن بيــوت الشــعر وهــذه
البيوت اليت من الصوف حتتاج إىل عمليات طويلة من الغزل والنسـيج واخلياطـة بطريقـة
معينة حتـى ميكـن اسـتخدامها واالسـتفادة منهـا ،وال يـزال بعـض األعـراب يف البـوادي
حتى اآلن يستخدمون بيوت الشعر املصنوعة من الصـوف ،كمـا أنهـم كـانوا يصـنعون
بعض األثـاث مـن الصـوف كالبسـط والسـجاجيد ،وكانـت بدائيـة بسـيطة تنسـج ممـا
يتوفر من أصواف املاعز وغريها من األصواف اخلشنة  ،0وقـد كانـت البسـط معروفـة
يف املدينة أيام الرسول  وكان الرسول يضطجع على حصـري فيـؤثر يف جلـده فقـال لـه
عمر بن اخلطاب بأبي وأم ي يا رسـول اهلل أال أذنتنـا فنبسـط لـك أي نضـع البسـط فقـال
 ما لي وللدنيا .1

 )2ورة المسد ،آية . 7 ،4
 )2السهيلي ،الروض النف ،ج 714 / 2
والشوكاني ،فت القدير ،ج . 772 / 7
 )4محمود مكري اللو ي ،بلوي الرب ج . 234 ،232 / 2
 )7هواد علي ،المقصّل ،ج . 731 / 1
 )3اللمبي ،السيرة النبوية ،ص . 223
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الِـخَواصَـة :ـ
كمـا أن هنــاك حرفــة اشــتهرت يف املدينــة يف زمــن الرســول  وهــي (اخلواصــة)
وهي نسج بعض األدوات واألثاث مـن خـوص النخيـل ،فقـد كانـت املدينـة بلـد زراعيـاً،
وقد اشتهرت بزراعة النخيل ،وقد استفيد من جريد النخيل يف عمل اخلوص ،فكـان
اخلـوص ينسـج منــه بعـض األشــياء كاحلصـر الــيت كـان الرســول  يسـتعملها يف بيتــه
وينام عليهـا حتـى أثّـرت يف جلـده  ،5وكـان األنصـار يف املدينـة يعملـون اخلـوص ،وقـد
تعلّم سلمان الفارسي رضي اهلل عنـه مـنهم واختّـذها حرفـة يأكـل منهـا  ،8وقـد اسـتمر
سلمان الفارسي رضي اهلل عنه اخلوص حتى بعد أن أصبح أمرياً علـى املـدائن ،فكـان
يقــول  :إنــي أحــب أن آكــل مــن عمــل يــدي  ،وقــد كــانوا يصــنعون (ال ِقفَــاف)  0مــن
اخلــوص ،وهــي علــى شــكل أوعيــة توضــع فيــه األمتعــة واحملاصــيل ،وهــي ختتلــف يف
احلجم وال تنفع للسوائل وهي قوية وخفيفة الوزن وال تزال تستعمل حتى اآلن يف القرى .
ويقوم بعمـل اخلـوص الرجـال والنسـاء ،وكانـت بعـض النسـاء يف عهـد الرسـول
رمبا تغزل اخلوص وتنسجه يف املسجد .1
وقد استفيد مـن ليـف النخـل يف صـنع بعـض أنـواع الـيت يسـتفاد منهـا يف خمتلـف
األعمــال فقــد كــان يســتفاد مــن حبــال الليــف يف ربــط احليوانــات وقيادتهــا وغــري ذلــك،
فقد ورد عن الرسول  أنه كان يف خيرب على محار خطامه من ليف .6
وقد ورد عن أنس بن مالـك أن الرسـول أردفـه علـى محـار فوقـه قطيفـة خمتطمـة
حببل من ليف  ،0واستفيد من الليف يف حشو الوسائد والفرش ،يقـول عـدي بـن حـامت
 :إنــي مضــيت مــع رســول اهلل  حتــى دخلــت بيتــه فتنــاول وســادة مــن أدم حمشــوة ليف ـاً
فقذفها إلير فقـال اجلـس علـى هـذه  ،2ويـذكر أنـس أنـه دخـل علـى الرسـول  وحتـت
رأســه مرفقـــة حشــوها ليـــف  ،9وهكــذا كانـــت للخــوص فوائـــد ،وكــذلك كانـــت
للسيف فوائد .
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وقــد أرفقنــا اخلواصــة بالنســيج ملشــابهة عمليــة اخلواصــة للنســيج يف كــثري مــن
األمور ولقرب اإلستفادة منها من خالل البسط واحلصر والسالسل واألكيـاس وغريهـا
من مصنوعات اخلوص املشابهة ملصنوعات نسيج الصوف وغريه إىل حد ما.
اخليـاطـة :ـ
هي تفصيل األقمشة واملنسوجات وتقطيعها قطعاً مناسبة للبدن ،ثـم وصـل تلـك
القطــع بعضــها بــبعض بواســطة اخلياطــة بــاإلبرة أو غريهــا حتــى تصــبح صــاحلة للــبس،
وهذه الصناعة قدمية قدم احلضارة وخيتلف أزدهارها يف احلضر عنها يف البادية حيـث
أن احلاضرة يهتمون بـاملالبس أكثـر مـن غريهـم ،يقـول بـن خلـدون  ( :وهـذه الصـناعة
خمتصــة بــالعمران احلضــري ملــا أن أهــل البــدو يســتغنون عنهــا وإمنــا يشــتملون األثــواب
اشـــتماالم ،وإمنـــا تفصـــيل الثيـــاب وتقـــديرها وإحلامهـــا باخلياطـــة للبـــاس مـــن مـــذاهب
احلضارة وفنونها ) .5
وقد كانت اخلياطة معروفـة ومشـتهرة يف املدينـة وغريهـا مـن مـدن احلجـاز بـل
رمبــا وجــد أنــاس يتخــذون مــن اخلياطــة صــنعة هلــم يكتســبون مــن ورائهــا وقــد وضــع
البخاري رضي اهلل عنه يف صحيحه باباً مسّـاه بـاب (ذكـر اخلياطـة) وروى حـديث عـن
أنس بن مالك رضي اهلل عنـه قـال  ( :إن خياطـاً دعـا رسـول اهلل  لطعـام صـنعه ،قـال
أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه فــذهبت مــع رســول اهلل  إىل الطعــام )  . 8احلــديث،
ويستدل من هذا احلديث على وجود خيّاط يعمـل بهـذه احلرفـة أيـام الرسـول ،كمـا ال
يفوتنــا أن هنــا توجيــه نبــوي كــريم حيــث كــان العــرب حيتقــرون أهــل الصــنايع ومــنهم
اخليّــاط فاســتجاب الرســول  لدعوتــه ليــذهب مــا يف نفــوس النــاس مــن احتقــار ألهــل
الصنايع عموماً.
وبناء على وجود خيّاط يف املدينـة يف عصـر الرسـول فـال يسـتبعد وجـود خيـاطني
آخـــرين يف املدينـــة ،كمـــا انـــه مـــن املـــرجّح جـــدًا وجـــود خيـــاطني خمتّصـــني يف مكـــة
والطائف وخيرب وغريها من مدن احلجاز ،خصوص ًا إذا علمنـا أن يف هـذه املـدن كـثرياً
من األشراف ومن األغنيـاء ممـن يعتنـون مبالبسـهم ويتفـاخرون بهـا ،وذلـك حيـتم وجـود
خيــاطني جميــدين لصــنعتهم ،وقــد ذكــر عــن عثمــان بــن طلحــة وهــو الــذي دفــع إليــه
 )2المقدمة ،ص . 477
 )4البخاري ،الصحي  ،ج . 72 / 2
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الرســول  مفتــاح الكعبــة بعــد فــتح مكــة أنــه خيّــاط  ،5إضــافة إىل ذلــك فقــد كــان
كثري من الرجـال والنسـاء يقومـون خبياطـة أو ترقيـع مـا حيتـاجون مـن ثيـاب بأنفسـهم،
وكان الرسول  كثريًا ما يقوم بذلك بنفسـه فقـد سـئلت عائشـة رضـي اهلل عنهـا عـن
رسول اهلل  فقالت ( :كان رسول اهلل  إذا كان يف بيته خيصف نعلـه وخيـيط ثوبـه
ويعمل يف بيته كما يعمل أحدكم يف بيته ). 8
وقـــد كانـــت أم املـــؤمنني عائشـــة رضـــي اهلل عنهـــا ترّقـــع ثوبهـــا بنفســـها  ،ومل
يكتـف اخليــاطون بصــنع املالبــس فقـط بــل يقومــون بعمــل األشـياء املفيــدة مــن األقمشــة
كاألكياس حلمل األمتعة والصرة اليت حتفظ بها بعض األشـياء كمـا خييطـون بعـض
األحزمة  0أو العمائم أو غري ذلك.
الصبـاغــة :ـ
باإلضافة إىل النسيج واخلياطة كانت هناك بعض العلميـات الـيت تلحـق بهـا مـن
ذلك صب املالبس ،فقد كانت املالبس تصب على عهد رسول اهلل  ،بـل مبـا جـرى
الصب يف بيوت أزواجه . 
فقــد ورد عــن إمــرأة مــن بــين أســد قالــت كنــت يومـاً عنــد زينــب امــرأة الــنيب 
مبغْفـرَة (أي محـرة) فبينمـا حنـن كـذلك طلـع علينـا رسـول اهلل 
وحنن نصب ثياباً هلا ُ
فلمــا رأى املغفــرة رجــع فلمــا رأت زينــب ذلــك علمــت أنــه كــره ذلــك فغســلته ووارت كــل
محرة فرجع فاطلّع فلما مل ير شيئاً دخل )  1وقد كان صب املالبـس جيـري يف احلجـاز
على خمتلف األلوان وذلك يقتضي وجود أصباغ معينة ،ومعرفـة بطريقـة الصـب وكـان
الرســول يقــول  ( :علــيكم بالثيــاب البــيض فألبســوها فإنهــا أطيــب وأطهــر وكفنــوا بهــا
موتاكم )  6وقد وضع البخاري يف صحيحه عـدة أبـواب منهـا (بـاب اخلميصـة السـوداء)
و(بــاب الثيــاب اخلضــر) و(بــاب الثيــاب البــيض)  0وقــد وردت عــدة أحاديــث عــن الثيــاب
احلمر وغريها مما يدل على معرفتهم بهذه األلوان وبطريقة صبغها.
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األُجَـــرَاء :ـ
من املعروف أن األجري هو الشخص املسـتأجر للخدمـة ،ولكفايـة مؤنـه العمـل،
وختتلف نوعية العمل  5الذي يتفق األجـري مـع صـاحبه مـن خدمـة ،أو محالـه أو سـقاية،
أو داللة ،أو غري ذلك من األعمال الشائعة اليت يطلـب أصـحابها األجـراء ليقومـوا عـنهم
بهذا العمل .
وقـــد كانـــت اإلجـــارة ســـارية أيـــام الرســـول  يف خمتلـــف األعمـــال ويبـــدو مـــن
النصـوص أنهـا قليلـة ورمبـا يعـزى ذلـك إىل كثـرة الرقيـق املـوالي الـذين يقومـون خبدمــة
أسيادهم وعمل ما حيتاجون إليه مـن األشـياء بالنسـبة لكبـار القـوم ،أمـا صـغار القـوم
فكانوا يقومون بأعماهلم بأنفسهم ويفضلون ذلـك علـى دفـع أجـرة ملـن يقـوم هلـم بالعمـل
وقد وضعت كتـب احلـديث أبوابـ ًا لإلجـارة  ،8وذكـرت مـا ورد فيهـا مـن أحاديـث عـن
األجري يف العصر النبوي .
وقد ذكر أن الرسول  استأجر رجالً من بين عدي ،لكي يدل الرسـول وأبـا
بكــر علــى الطريــق اآلمــن إىل املدينــة أثنــاء هجــرة الرســول  وأبــي بكــر إىل املدينــة
املنّورة  ،وقيـل أن الـذي اسـتأجره الرسـول أمسـه (عبـد اهلل بـن أُريقـط العـدوي)  0وهـو
من بين عدي والروايتان تتفان.
وكــان بعــض الصــحابة رضــي اهلل عــنهم حيملــون للنــاس األشــياء علــى ظهــورهم
مقابل أجر معني ،فمنهم من يأكل من األجر ومن من يتصّدق به فقـد ورد أن (زيـد بـن
حارثة) رضي اهلل عنه محل الرجل يف الطائف محالً ،وقد اشـرتط الرجـل علـى زيـد أن
ينزله حيـث شـاء فلمـا سـار بـه أمـره الرجـل بالتوجـه حنـو خربـة فـإذا فيهـا قتلـى كـثري،
وأراد الرجل أن يقتله فدعا زيد اهلل أن ينجيه منه فنّجاه .1
وقد كان بعض الصحابة حيبون أن يتصدقوا حينما يـدعوهم الرسـول  لـذلك
فيذهبون إىل السوق حيملون للناس مقابل أجر معني فيأتون بـه إىل الـنيب  ويتصـدقون
به ،فقد ورد يف حديث رواه أبو مسـعود األنصـاري رضـي اهلل عنـه قـال ( :كـان رسـول
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اهلل  إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدانا إىل السوق فيحامل ،فيصيب املدّ وإن لبعضهم
ملائة ألف) .5
وقــد ك ـان مــن الصــحابة رجــل فقــري يــدعى أبــو عقيــل وامســه حُشْ ـمَان ويلّقــب
صاحب الصاع ،إذ كان ينقل املاء على ظهره ويتصدق بنصـف األجـرة وقـد دعـا رسـول
اهلل  الناس إىل الصدقة فجاءه أبو عقيل هذا بصاع من متر فأفرغه يف الصدقة وقـال
للرسول  :لقد محلت املاء على ظهـري بصـاعني أحـدهما لـي ولعيـالي ،واآلخـر جئـت بـه
صدقة ،فتضاحك املنافقون وقالوا  :إن اهلل لغين عن صدقة هـذا  ،8فنـزل قولـه تعـاىل
ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ التوبلللة ، ٧٤ :وقـــد حــثّ
رســول اهلل  علــى إعطــاء األجــري أجرتــه فقــال الــنيب ( قــال اهلل تعــاىل  :ثالثــة أنــا
خصمهم يوم القيامة ،رجل أعطي بيب ثم غـدر ،ورجـل بـاع حـراً فأكـل هنـه ،ورجـل
إستأجر أجرياً فاستويف منه ومل يعطه أجره) . 0
وهذا تهديد من اهلل سبحانه وتعاىل ووعيد للناس أن يعطوا األجـراء أجـورهم وال
يبخسوا منها شيئاً .
وهكذا نرى أن األجراء كـانوا موجـودين أيـام الرسـول  ،وقـد أوردنـا منـاذج مـنهم،
كمــا ال يفوتنــا أن نــذكر أن األجــراء كــانوا منــذ قــديم الــزمن إىل يومنــا هــذا طبقــة
معروفة
سواء يف عصر النبوة أم فيما سبقه أو تاله من العصور .

 )4البخاري ،الصحي (فت الباري) ج .73 / 71
 )7ابن عبد البر ،اع تيعاب ( امية عل اعصابة) ج 721 / 4
وابن جر اعصابة ،ج 723 / 4
والشوكاني ،فت القدير ،ج 283 / 2
والخباعي ،تخريج الدالالت السمعية ص . 172
 )7ورة التوبة آية . 13
 )2البخاري  ،الصحي  ،ج . 71 / 2

100

اخلامتــة
مــن الدراســة الســابقة يتضــح لنــا كيــف كانــت حــال احلجــاز يف العصــر النبــوي
حيــث األعمــال واحلــرف والصــناعات الــيت كــان ســكان احلجــاز ميارســونها ،وتعتــرب
مصادر الدخل الرئيسة عندهم ،وهي شريان احلياة االقتصـادية للمجتمعـات احلجازيـة
عموم ـاً يف تلــك األيــام ،كمــا أن هــذه احلــرف كانــت تلــيب معظــم حاجــات الســكان
ومتطلباتهم عدا القليل مما يطلبه الناس خارج احلجاز.
 كما إتضح لنا مواقف العرب املختلفة مـن احلـرف والصـناعات وكيـف كـانوا
مييــزون بــني هــذه احلــرف ،واعتبــار الكــثري منهــا حرف ـ ًا حمتقــرة يف نظــرهم
وبالتــالي احتقــارهم ملــن حيرتفهــا كاحلــدادة والنجــارة وغريهــا ممــا ذكرنــا يف
حملــه ،ممــا دفــع أناس ـاً آخــرين كــاليهود أو املــوالي إىل اســتغالل هــذا اجلانــب
وبالتالي أجادوا هذه احلرف وحدهم مما جعلها تدر عليهم األموال الطائلة .
 وحينما جاء اإلسالم الحظ هذا اجلانب فكـان الرسـول  حيـاول جاهـدًا إزالـة
هذه األوهـام مـن عقـول النـاس فكـان يرفـع مـن شـأن احلـرف احملتقـرة يف نظـر
العـرب وجيــالس العـاملني فيهــا ويرفــع مـن معنويــاتهم ويؤاكلـهم ويشــاربهم ،بــل
ويدفع إليهم إبنه الوحيد لريبونه يف منازهلم .
واستنتجنا مـن خـالل هـذا البحـث أن احلـرف يف احلجـاز كانـت موزعـة
يف خمتلف األماكن يف احلجاز كما أن هناك توزيع ًا معيناً هلذه احلـرف حسـب
الظــروف لكــل منطقــة مــن منــاطق احلجــاز ،فالحظنــا أن الرعــي كــان هــو
احلرفة العامة لبالد احلجاز يف احلواضر والبوادي ،وهـو مصـدر العـيش لباديـة
احلجز بالدرجة األوىل وعليه اعتمادهم يف معاشهم ،ومل يكن أحد من العـرب
حيتقر هذه احلرفة.
كما أن الزراعة كانت هـي احلرفـة الرئيسـة لسـكان الطـائف واملدينـة وخيـرب
ووادي القرى ،وكان األعراب ينظرون إليها نظرة احتقار.
والحظنا أن التجارة كانت هي مصدر الـدخل الرئيسـي لقـريش يف مكـة حيـث
كانوا يتاجرون مع الشام واليمن ويسـتفيد مـن ذلـك أصـحاب رؤوس األمـوال بـدرجاتهم
املختلفــة ،كمــا اســتفاد أنــاس آخــرين كــانوا خيــدمون هــذه التجــارة كمــا ان مــدن
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احلجاز عموماً مل تكن ختلو من أسواق دائمـة اسـتفاد منهـا التجّـار واملنتجـون وخـدمت
أغراض البيع والشراء.
 وقـد أشـرنا يف البحــث إىل أن حرفـة البنــاء كانـت قائمـة يف بــالد احلجـاز وتلــيب
احلاجــــات املختلفــــة للســــكان حســــب متطلبــــاتهم املتواضــــعة يف تلــــك األيــــام
واستعرضــنا منــاذج خمتلفــة للبنــاء مــن خــالل مــا ورد يف النصــوص ســواء كانــت
هذه البنايات ألغـراض دينيـة أو عسـكرية أو ألغـراض السـكنى أو حفـر اآلبـار
وغريها مما أعطانا تصوراً عن هذه احلرفة وإمكاناتها يف تلك األيام .
 كما استعرضنا يف فصل صناعة السالح أنـواع األسـلحة املعروفـة يف احلجـاز يف
العصــر النبــوي ومــا كــان يصــنع منهــا حمليــ ًا أو يصــقل ،واختصــاص اليهــود
واملوالي يف تصنيع السالح ،وأن ذلك جعل اليهـود ميلكـون مسـتودعات ضـخمة
لألسلحة كانوا يدفعونها إىل مـن حيتـاج إليهـا مـنهم بالسـعر الـذي يريـدون عنـد
احلاجة إليها ،وقد بيّنا أن الرسول  خـالل هـذه الفـرتة كـان حيّـضّ املسـلمني
علــى عمــل الســالح وصــيانته حيــث عــن األســلحة املفيــدة حتــى أنــه بعــث بعــض
الصــحابة إىل (جــرش) كمــا مــر بنــا يف حبــث صــناعة الدبابــة كمــا أنــه كــان
يستفيد ممـا جيـده مـن سـالح ،حيـث اسـتفاد مـن املنجنيـق يف حصـار خيـرب ويف
حصار الطائف مما زاد من عناية املسلمني باألسلحة املختلفة .
 ومـن خـالل دراسـة احلـرف العلميـة والصـحية أتضـح كيـف أن الكتابـة العربيـة
كانت معروفة يف احلجـاز قبـل اإلسـالم ووجـد مـن يعلمهـا الصـبيان يف الطـائف
ث علــى التعلــيم وأكّــد علــى تعلــيم الصــبيان
وغريهــا وحينمــا جــاء اإلســالم ح ـ ر
القراءة والكتابة مما جعل املسلمني يربزون يف هذا اجملال فيما بعد.
 إضــافة لــذلك فقــد ح ـثّ الرســول املســلمني علــى تعلَــم لغــات األعــداء لألمــن مــن
مكــرهم ،فوجــد بــذلك مرتمجــون خمتصــون بــني املســلمني كــانوا يلبــون حاجــة
املسلمني أيام الرسول.
 كمــا أن الطــب كــان معروف ـ ًا بــني ســكان احلجــاز ووجــد عــدد مــن األطبــاء
اشهرهم (احلارث بن كلدة) طبيب العرب كما وجد أطباء آخـرون غـريه ومتيـز
ذلك العصر بأساليب خاصة يف عالج األمراض حسب ما تتيحه الظروف يف تلـك
األيام كما أن الرسول  أمر بإقامـة أول مستشـفي يف اإلسـالم وهـي خيمـة (أم
رُفيدة األنصارية) يف مسجده حيث كانت تداوي اجلرحى أثناء غـزوة اخلنـدق،
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واشتهرت حرفة احلجامة يف تلك األيام وكان يقوم بها أناس خمتصـون ،كمـا
وجد العطارون الذين يبيعـون للنـاس الطيـب واألعشـاب الطبيّـة إضـافة إىل بعـض
األشياء املتعلقة بالتجميل.
 واستعرضنا مـا حترتفـه بعـض النسـاء مـن جتميـل للعـرائس إضـافة إىل األسـاليب
املتبعة يف التجميل يف تلك األيام وموقف اإلسالم منها.
 ويف الفصــل األخــري مررنــا بــبعض احلــرف العامــة الــين كانــت شــائعة يف بــالد
احلجاز وختتلف نظرة العرب إليها كـل حرفـة علـى حـدة وموقـف اإلسـالم منهـا
ومدى انتشارها فاستعرضنا احلدادة والعاملني فيهـا ومـدى احلاجـة إليهـا ومـدى
مــا وصــلت إليــه مــن تطّــور يف تلــك األيــام ،ثــم استعرضــنا الصــياغة والتعــدين
وصناعة حلي النساء وغريها ،ووجدنا أن هناك صّواغ ًا معـروفني يقومـون بعمـل
احللي واألختام وغريها وحيلون األسلحة.
 وانتهينا إىل أن الدباغة كانت من أهم احلرف يف منطقـة الطـائف ووجـود أنـاس
يقومون بهذه احلرفة ومل يكـن أهـل الطـائف حيتقـرون هـذه احلرفـة ،كمـا أن
اخلــرازة وهــي عمليــة حتويــل اجللــود إىل أثــاث أو أحذيــة أو أشــياء أخــرى يســتفاد
منهــا كانــت قائمــة يف املنــازل يف مكــة ويف املدينــة وغريهــا ووجــد مــن أمهــات
املؤمنني من تقوم بذلك وتتصدق على املساكني من دخلها من هذا اجلانب.
 واستعرضنا حرفـة الغـزل والنسـيج ومـا يلحـق بهـا مـن خياطـة وصـباغة وتـبني لنـا
مدى تطّور هذه احلرف وأنها كانت منتشرة يف خمتلف منـاطق احلجـاز وتتـدرج
مــن حيــث األهميــة مــن منطقــة وأخــرى وكــان تركيزهــا بالدرجــة األوىل علــى
اإلستفادة من اخلامات احمللّية من أصواف أو سعف خنيل وغري ذلك  .وأشـرنا يف
نهاية البحث إىل وجود األجراء وهم مبثابة العمال غـري املختصـني الـذين يقومـون
بإجناز بعـض األعمـال مقابـل أجـر معـني ،ومـن هـؤالء كـان السـقاة واحلمـالون
وغريهم.
 وقد رأينا من خالل البحث كيف كان الصحابة رضي اهلل عنهم رجاالً ونساء
يشاركون يف هذه احلرف بل أن الرسول  شارك يف الكثري منها سواء يف
رعي الغنم أو يف التجارة يف مكة أو يف قيامه  بعمل األشياء اخلاصة به
وصيانتها من سالح أو لباس وحذاء وغري ذلك فكان الرسول  يضرب
للمسلمني املثل يف ذلك.
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أسأل اهلل أن أكـون قـ د أديّـت بعـض ممـا ينبغـي هلـذا البحـث وأن يوفقنـا ملـا
حيبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا
(احلمد هلل رب العاملني)

105

املالحق واخلرائط
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قائمة املصادر واملراجـع
أوالً  :املصادر واملراجع  :املخطوطة :
األسـدي  :أمحد بن حممد املكي الشافعي (ت 5468هـ)
 -5إخبار الكرام بأخبار املسجد احلرام( ،خمطوط حتت رقـم  52دهلـوي تـاريخ
يف مكتبة احلـرم املكـي ،مصـور ميكـروفيلم رقـم  82ـ جامعـة أم القـرى مركـز
البحث العلمي مكة املكرمة ) .
البكـري  :عبد اهلل بن عبد امللك القرشي ( ت025هـ)
 -8بهجة النفوس واألسرار يف تاريخ دار هجرة املختار خمطـوط مصـوّر ،مبركـز
البحث العلمي جامعة أم القرى حتت رقم . 5581
الزينـي  :القاسم بن علي (ت 220هـ)
 القــوانني الســلطانية يف الصــيد ـ خمطــوط مص ـوّر مبعهــد إحيــاء املخطوطــاتالعربية بالقاهرة برقم  05فروسية .
السخاوي  :حممد بن عبد الرمحن بن حممد (ت 948هـ)
 -0القــوم التــام يف فضــل الرمــي بالســهام ـ خمطــوط مص ـوّر بقســم املخطوطــات
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنّورة ،رقم  5005ميكروفيلم .
السيوطي  :جالل الدين عبد الرمحن (ت  955هـ)
 -1الســـماح يف أخبـــار الرمـــاح ـ خمطـــوط مصــوّر بقســـم املخطوطـــات باجلامعـــة
اإلسالمية باملدينة املنّورة برقم . 5100
واملخطوط باملكتبة الظاهرية بدمشق .
الشنفوري  :بهاء الدين الكويف .
 -6الروضة املقّوفة يف أخبار مكة املشرفة .
خمطـــوط مصــوّر ميكـــروفيلم مركـــز البحـــث العلمـــي جـــامعو أم القـــرى ،مكـــة
املكرّمة برقم . 5 4
الصبـّاغ  :حممد بن سامل بن أمحد املكي (ت 2 8هـ)
 -0حتصيل املرام يف أخبار البلد احلرام خمطوط مصوّر .
مركز البحث العلمي جامعة أم القرى برقم . 850
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الفـأسي  :حممد بن أمحد (ت  2 8هـ)
 -2حتفة الكرام بأخبار البلد احلرام .
خمطـوط مصـوّر مبركـز البحـث العلمـي ـ جامعـة أم القـرى ـ مكـة املكرمـة بـرقم
 842برقم.
ابن فهـد  :حممد بن عبد العزيز جار اهلل املعروف بابن فهد (ت 910هـ) .
( -9حتفة للطائف يف فضل احلرب بن عباس ووح والطائف)
خمطـوط مصـوّر مبركـز البحـث العلمـي ـ جامعـة أم القـرى ـ مكـة املكرمـة بـرقم
 849تاريخ مصور من مكتبة احلرم املكي .
( -54حُسْن الِقرَى يف أودية أم القرى) ـ خمطـوط مصـوّر مبركـز البحـث العلمـي ـ
جامعة أم القرى ـ مكة املكرمة ،برقم 5404تاريخ .
القليوبـي  :شهاب الدين أمحد القليوبي الشافعي .
( -55نبذة لطيفة يف مباحث شريفة يف تاريخ احلجاز ومعامله)
خمطـــوط بـــدار الكتـــب القوميـــة بالقـــاهرة حتـــت رقـــم  8098تـــاريخ (تـــاريخ اخلـــط
5420هـ) .
جمهـول :
 -58منار االصطفا يف بيان اسم حالق املصطفي .
خمطوط بدار الكتب الوطنية بالقاهرة حتت رقم  9 5تيمورية .

املصـري  :األمري بزهق بن عبد الكريم .
 -5اهلدايــة يف علــم الرمايــة ـ خمطــوط مص ـوّر ميكــروفيلم قســم املخطوطــات
باجلامعة اإلسالمية باملدينة حتت رقم . 5024
ابن ميمون  :عبد اهلل .
 -50اإلفادة والتبصري لكل رام مبتديء أو ماهر حنرير .
خمطــوط مص ـوّر يف معهــد إحيــاء املخطوطــات العربيــة بالقــاهرة رقــم 585فروســية
تاريخ النسخ 019هـ .
النهرواني  :حممد بن عالء الدين (ت 995هـ)
( -51اإلعالم بأخبار البلد احلرام)
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خمطـوط مصـوّر مبركـز البحــث ،جامعـة أم القــرى مكـة املكرمــة ميكــروفيلم
رقم 02
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ثـانيـاً املصـادر املطبـوعة
ابــن األثــري  :عــز الــدين أبــي احلســن علــي بــن أبــي الكــرم حممــد بــن حممــد عبــد
الكريم بن عبد الواحد الشيباني (6 4هـ ـ58 2م) .
-56

الكامل يف التاريخ ـ دار صادر بريوت ـ لبنان 5 21هـ .
األزرقـي  :أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد (ت 814هـ ـ
261م ) .

 -50أخبار مكة ـ الطبعة الثالثة حتقيق رشدي الصاحل ملحس ـ
دار الثقافة بريوت لبنان 5 99هـ ـ 5909م) .
ابن إسحاق  :محّاد بن إسحاق بن إمساعيل ( 599ـ . )860
-52

تركة النيب  والسبل اليت وجهها فيها .
دراسة وحتقيق د .أكرم ضياء العمري ،الطبعة األوىل 5040هـ .

األصبهـاني  :أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل (ت0 4هـ ) .
-59

دالئل النبوة ـ 5 90هـ ـ 5900م ـ بدون مكان الطبع .

األصبهـاني  :احلسن نب عبد اهلل .
-84

بالد العرب ـ حتقيق محد اجلاسر ود .صاحل العلي ،دار اليمامة
بالرياض ـ بدون تاريخ .

ابن أبي أصيبعة  :موفق الدين أبي العباس أمحد بن القاسم بن خليفة .
-85

ابن يونس السعدي اخلزرجي (ت  662هـ 5896م)
عيـــون األنبـ ـاء يف طبقـــات األطبـــاء ـ شـــرح وحتقيـــق د .نـــزار رضـــا ـ
مكتبة احلياة ـ بريوت 5961م .

ابن اياس  :حممد بن امحد احلنفي .
-88

بدائع الزهور يف وقائع الدهور ـ بريوت ـ بدون تاريخ .

البخاري  :أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم (590هـ ـ816هـ ) .
-8

صحيح البخاري ـ املكتبة اإلسالمية ـ استانبول ـ تركيا 5909م
4هانية أجزاء أربعة جملدات) .
والصحيح (فتح الباري ) ـ مكتبة الكليات األزهرية 5 29هـ ) .
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البغـــدادي اخلطيـــب بـــن بكَـــار  :الـــزبري بـــن بكّـــار بـــن عبـــد اهلل القرشـــي األســـدي
(508ـ816هـ ) .
-80

مجهرة نسب قريش وأخبارها ـ شرح وحتقيق حممود حممد شاكر
مطبعة املدني ـ القاهرة 5 25هـ .

البالذري  :أبو احلسن أمحد بن حيي بن جابر بن داود البغدادي (ت 809هـ) .
-81

فتوح البلدان ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان
5 92هـ ـ 5902م .

بهادر  :حممد صديّق حسن خان (5802هـ ـ 5 40هـ ) .
-86

حسن األُسوة مبا ثبت عن اهلل ورسوله يف النسوة
دار الرائد العربي ـ بريون بدون تاريخ .

الرتمذي  :أبو عيسي حممد بن عيسي بن سورة ( 849ـ 809هـ ).
-80

اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي (

سة أجزاء)

حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار إحياء الرتاث العربي بريوت
لبنان ـ بدون تاريخ .
ابن جلجل  :أبو داود سليمان بن حسان األندلسي (ألف كتابه  00هـ ) .
-82

طبقات األطباء واحلكماء ـ حتقيق فؤاد سيد ـ مطبعة املعهد الفرنسي
القاهرة 5911م .

اجلوهري  :إمساعيل بن محّاد (ت  9هـ ـ 544م ) .
-89

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ـ حتقيق أمحد عبد الغفور عطّار
الطبعة الثانية ـ دار العلم للماليني ـ بريوت 5 99هـ ـ 5909م

ابن حبيب  :أبو جعفر حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي البغدادي (ت801هـ )
- 4

كتاب احملبّر ـ حتقيق د .إيلزه ليخ شنيرت
دار اآلفاق ـ بريوت ـ بدون تاريخ .

ابن حجر  :شهاب الدين أبي الفضل أمحد بن علي بن حممـد العسـقالني (ت218هــ -
5009م ) .
- 5

اإلصابة يف متييز الصحابة ( 0أجزاء) الطبعة األوىل ـ مطبعة السعادة
القاهرة 5 82هـ .

- 8

(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)
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( 82جزءاً يف  50جملداً ) ـ مكتبة الكليات األزهرية
القاهرة 5 92هـ ـ 5902م ) .
حسّان بن ثابت  :شاعر الرسول .
-

شرح ديوان حسان بن ثابت
دار بريوت للطباعة ـ بريوت ت لبنان  5 92هـ .

احللبـي  :علي بن برهان الدين ( ت 901هـ ) .
- 0

السرية احللبية يف سرية األمني املأمون إنسان العيون (جزآن)
دار املعرفة ـ بريوت ـ 5044هـ ـ 5924م .

ابن حنبل  :اإلمام أبي عبد اهلل أمحد بن حممد ( ت 805هـ ) .
- 1

فضائل الصحابة (ج  )8 ،5حتقيق وصي اهلل حممد بن عباس
الطبعة األوىل ـ جامعة أم القرى مبكة املكرمة 504هـ 592م.

- 6

املسند :املكتب اإلسالمي ـ بريوت 5 92هـ .

اخلزاعي  :أبو احلسن علي بن حممد التلمساني (ت 005تقريباً) .
- 0

ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد الرسول  من احلرف
والصنائع والعماالت الشرعية ) .

-

حتقيق الشيخ أمحد حممود أبو سالمة ـ الطبعة األوىل ـ اجمللس
األعلى للشئون اإلسالمية ـ القاهرة (5045هـ ـ 5041هـ ) .

ابن خلدون  :عبد الرمحن ( ت 242هـ ـ 5041م ) .
- 2

مقدمة ابن خلدون ـ الطبعة الرابعة ـ دار اهلالل ـ
بريوت (5 92هـ ـ 5902م ) .

الدارمي  :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفصل بن بهرام (ت 811هـ ) .
- 9

(سنن الدارمي ) (جزآن يف جملد واحد) طبع بعناية حممد أمحد دهمان
دار إحياء السنة النبوية ـ بدون تاريخ أو مكان .

أبو داود :سليمان بن األشعب السجستاني األزدي ( 848هـ ـ  801ـ) .
-04

سنن أبي داود ـ حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ـ الطبعة الثانية
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مطبعة السعادة ـ القاهرة ـ (5 69هـ ـ 5914م ) .
ابن دريد  :أبو بكر حممد األزدي البصري ( ت  85هـ ) .
-05

مجهرة اللغة ـ دار صادر بريوت ـ بدون تاريخ ـ مصوّر عن الطبعة
األوىل حبيدر أباد ـ 5 01هـ .

الذهبـي  :احلافظ أبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان (ت 002هـ ـ 5 02م)
-08
-0

جتريد أمساء الصحابة ـ دار املعرفة للطباعة ـ بريوت ـ بدون تاريخ
السرية النبوية ـ حتقيق حسام الدين القدسي ـ مكتبة اهلالل ـ
بريوت ـ بدون تاريخ .

-00

الطب النبوي ـ الطبعة األوىل ـ مطبعة احلليب بالقاهرة
5 24هـ ـ5965م.

ابن الرفعة  :أبو العّباس جنم الدين بن الرفعة األنصاري (ت  054ـ 5 54م ) .
-01

(اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان )،
حتقيق د .حممد أمحد إمساعيل اخلاروف ،جامعة امللك عبد العزيز ـ
كلية الشريعة مبكة املكرمة ـ 5044هـ ـ 5924م .

الزبيــدي  :حمــب الــدين أبــي الفــيض حممــد مرتضــي بــن حممــد احلســيين الواســطي
(5501ـ5841هـ )
-06

تاج العروس من جواهر القاموس (عشرة أجزاء) الطبعة األوىل ـ
املطبعة اخلريية ـ مصر 5 46هـ .

ابن سعد  :حممد ( ت  2 4ـ 201م ) .
-00

الطبقات الكربى ـ (يف تسعة أجزاء) ـ دار صادر ـ بريوت
بدون تاريخ .

ابن سالّم  :أبو عبيدة القاسم ( ت  880هـ ) .
-02

كتاب األموال ـ حتقيق حممد خليل هراس ـ الطبعة الثانية ـ
دار الفكر ـ القاهرة 5 91هـ ـ 5901م .

السمهودي  :نور الدين علي بن أمحد (ت  955هـ ) .
-09

وفاء الوفا بأخبار دار املصطفي (أربعة أجزاء) ،حتقيق
حممد حمي الدين عبد احلميد ـ الطبعة الثالثة دار إحياء الرتاث العربي
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بريوت ـ 5045هـ ـ 5925م .
السهيلي  :أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد اخلثعمي
(ت 125هـ 5521م ) .
-14

(الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام ) تقديم وضبط
وتعليق طه عبد الرؤوف سعد ( 0أجزاء) ـ دار املعرفة بريوت ـ
لبنان 5 92هـ ـ 5902م ) .

ابن سيّد الناس  :أبو الفتح حممد بن حممد بن عبد اهلل (ت 0 0هـ ـ
-15

5م) .

عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري .
دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت ـ  5924 – 5044م .

السيوطي  :جالل الدين عبد الرمحن (ت 955هـ )
-18

اخلصائص الكربى ( 8جزء) بريوت ـ بدون تاريخ .

الشافعـي  :اإلمام أبي عبد اهلل حممد بن إدريس (  514ـ 840هـ )
-1

األم (سبعة أجزاء) كتاب الشعب ـ القاهرة ـ بدون تاريخ .

ابن شبه  :أبو زيد عمر بن شبه النمريي البصري ( ت 868هـ) .
-10

كتاب تاريخ املدينة ـ حتقيق فهيم حممد شلتوت
نشر السيد حبيب حممود أمحد ـ املدينة املنّورة 5 9هـ .

الشوكاني  :حممد بن علي بن حممد ( ت 5814هـ ) .
-11

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري
(

سة أجزاء) ـ الطبعة الثالثة ـ دار الفكر ـ بريوت لبنان ـ
 5 9هـ ـ 5909م .

الصاحلي الشامي  :حممد بن يوسف (ت 908هـ ) .
-16

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد
ج 5حتقيق مصطفي عبد الواحد ـ القاهرة 5 98هـ ـ 5908م .
ج 8حتقيق مصطفي عبد الواحد ـ القاهرة 5 90هـ ـ 5900م .
ج حتقيق عبد العزيز عبد احلق حلمي القاهرة ـ  5 91ـ 5901م
ج 0حتقيق األستاذ إبراهيم الرتزي وعبد الكريم العرباوي ـ
القاهرة ـ 5 99هـ ـ 5909م .
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الناشر اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة .

الطربي  :أبو جعفر حممد بن جرير ( ت  54هـ ـ 98م ) .
-10

تاريخ األمم وامللوك ( اجلزء  ) ،8ـ دار الفكر ـ بريوت ـ
بدون تاريخ .

العباسي  :الشيخ أمحد بن عبد احلميد (القرن  54هجرية تقريباً ) .
-12

عمدة األخبار يف مدينة املختار ـ تصحيح وضبط حممد الطيب
األنصاري ومحد اجلاسر ،ـ الطبعة الرابعة ـ املكتبة العلمية باملدينة
املنّورة ،بدون تاريخ .

ابن عبد الرب  :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد ( ت 06هـ ) .
-19

اإلستيعاب يف أمساء الصحاب  – 5حاشية على اإلصابة
القاهرة ـ 5 82هـ .

العجيمي  :حسن بن حيـي بن علي بن عمر ( ت 555هـ ) .
-64

(إهداء اللطائف من أخبار الطائف) حتقيق حيي حممود جنيد ساعاتي
الطبعة الثانية دار ثقيف للنشر ـ الطائف 5044هـ ـ 5924م .

العصامي  :عبد امللك بن حسن بن عبد امللك املكـي (ت5555هـ ـ5699م)
-65

مسط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي ـ القاهرة 5 24هـ .

الفأسـي  :حممد بن أمحد احلسيين املكي ( 001هـ ـ 2 8هـ ) .
-68

العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني ـ مطبعة السنّة احملمدية بالقاهرة
بدون تاريخ .

ابن فهد  :النجم عمر بن فهد بن حممد بن حممد بن حممد فهد ( 258ـ 221هـ)
-6

إحتاف الورى بأخبار أم القرى ـ حتقيق فهيم حممد شلتوت
الطبعة األوىل جامعة أم القرى مكة املكرمة ج5

 504ـ 592م

ج 5040 8هـ ـ 5920م .
ابن قتيبة أبو حممد عبد اهلل بن مسلم .
-60

املعارف  ،حتقيق ثروت عكاشة ،ط 8القاهرة ب  .ت .

القرطبـي  :عبد اهلل بن حممد فرج املالكي
110

-61

أقضية رسول اهلل  ـ مطابع قطر الوطنية الدوحة ـ بدون تاريخ

القفطـي  :مجال الدين أبي احلسن على بن القاضي األشرف يوسف (ت 606هـ)
-66

إخبار العلماء بأخبار احلكماء ـ دار اآلثار ـ بريوت ـ بدون تاريخ

القلقشندي  :أبو العباس أمحد  4ت 285هـ ) صبح
-60

صبح العشي يف صناعة اإلنشاء ،املطبعة األمريية بالقاهرة ،بدون تاريخ

-62

نهاية األرب يف معرفة أنساب العرب حتقيق إبراهيم األبياري ـ الطبعة
الثانية دار الكتاب اللبناني ـ بريوت ـ 5044هـ ـ5924م .

ابن القيم  :احلافظ أبي عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن أيوب اجلوزي (695ـ015هـ)
-69

زاد املعاد يف هدى خري العباد ـ أربعة أجزاء ـ املكتبة العلمية بريوت
5920م .

-04

الفروسية ـ مكتبة عاطف القاهرة ـ بدون تاريخ .

ابن كثري  :عماد الدين أبو الفداء إمساعيل ( 000هـ )
-05

البداية والنهاية ـ الطبعة الثالثة ـ مكتبة املعارف بريوت 5902م.

-08

تفسري القرآن العظيم ـ (أربعة أجزاء) ـ دار املعرفة بريوت
5 22هـ ـ 5962م .

-0

السرية النبوية ـ حتقيق مصطفي عبد الواحد 4أربعة أجزاء) دار
املعرفة بريوت 5 96هـ ـ 5906م .

ابن مـاجـه  :احلافظ أبي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ( 840ـ801هـ) .
-00

سنن ابن ماجه ـ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ـ القاهرة
5 0هـ ـ 591م .

مالك بن أنس  :اإلمام ( ت 509هـ ـ 091م ) .
-01

املوطأ( ،جزءان يف جملد واحد) الطبعة الثامنة تقديم ومراجعة فاروق
سعد ،دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت 5045هـ ـ 5925م .

املارودي  :أبو احلسن على بن حممد بن حبيب (ت 014هـ ) .
-06

األحكام السلطانية ـ دار الفكر ـ بريوت ـ بدون تاريخ .

-00

أعالم النبوة ـ دار الكتب العلمية بريوت ـ بدون تاريخ .
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املـراغي  :زين الدين أبي يكن بن احلسني بن عمر أبي الفخر (ت . )256
-02

(حتقيـــق النصـــرة يف تلخـــيص معـــامل دار اهلجـــرة ) حتقيـــق حممـــد عبـــد

اجلواد
األصمعي ،الطبعة الثانية املكتبة العلمية باملدينة املنّورة
 5045هـ ـ5924م .
مسلم  :اإلمام أبو احلسن مسلم بن احلجام بن مسلم القشريي النيسابوري (ت865هـ)
-09

صحيح مسلم ( 2أجزاء يف أربعة جملدات) دار اآلفاق ـ بريوت
بدون تاريخ .

املطـري  :حممد بن أمحد ( 694ـ 005هـ) .
-24

(التعريف مبا انست اهلجرة من معامل دار اهلجرة )
املكتبة العلمية ـ املدينة املنّورة 5048هـ .

ابن منظور  :حممد بن مكرم بن علي ( ت 055هـ )
-25

لسان العرب ـ حتقيق عبد اهلل علي الكبري ـ وحممد أمحد حسب اهلل
وهاشم حممد الشاذلي ،دار املعارف بالقاهرة ـ بدون تاريخ .

ابن النجّار  :اإلمام احلافظ حممد بن حممود ( ت . ) 60
-28

أخبار مدينة الرسول ـ حتقيق صاحل حممد مجال ـ الطبعة الثالثة دار
الثقافة ـ مكة املكرمة 5045هـ ـ 5925م .

النسـائي  :أبو عبد الرمحن امحد بن شعيب بن علي ( 850ـ  4هـ ) .
-2

(سنن النسائي) (ستة أجزاء) بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي
وحاشية اإلمام السندي ـ دار إحياء الرتاث العربي ـ بريوت ـ
لبنان ـ بدون تاريخ .

النـويري  :شهاب الدين أمحد بن عبد اهلل (600ـ
-20

0هـ ) .

نهاية األرب يف فنون األدب ( ،اجلزء األول) دار الكتب القومية
بالقاهرة ـ بدون تاريخ

ابن هشام  :أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي (ت852هـ)
-21

السرية النبوية ـ حتقيق مصطفي السقاء وإبراهيم األبياري
وعبد احلفيظ شليب ـ أربعة أجزاء يف جملدين ـ دار الكنوز األدبية
111

بدون مكان أو تاريخ .
الواقـدي  :حممد بن عمر بن واقد ( ت 840هـ ) .
-26

املغازي ـ حتقيق د /مارسدن جونس عامل الكتب ـ بريوت ـ
بدون تاريخ .

ياقوت احلموي  :شهاب الدين أبو عبد اهلل ( ت 686هـ 5882 /م ) .
-20

معجم البلدان (

سة أجزاء ) ،دار أحياء الرتاث العربي ـ بريوت

أبي يعلي  :حممد بن احلسني الفرراء احلنبلي ( ت 012هـ) .
-22

األحكام السلطانية ـ حتقيق حممد حامد الفقي ـ الطبعة الثالثة
دار الفكر بريوت ـ لبنان 5 90هـ ـ 5900م .

أبو يوسف  :القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (  55ـ )528
-29

كتـاب اخلـراج ـ الطبعـة اخلامسـة ،املطبعـة السـلفية بالقـاهرة 5 96هــ

111

ثالثاً  :املراجـع احلديثـة
األفغانـي  :سعيد
-94

أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ـ الطبعة الثالثة ـ دار الفكر
بريوت ـ لبنان ـ  5900ـ 5 90هـ .

األلوسي  :حممود شكري
-95

بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ـ حتقيق حممد بهجت األثري ـ
الطبعة الثالثة ـ القاهرة  5 08هـ .

أمني  :أمحد
-98

فجر اإلسالم ـ الطبعة احلادية عشرة ـ مكتبة النهضة املصرية
5901م .

األنصاري  :عبد القدوس .
-9

آثار املدينة املنّورة ـ الطبعة الثالثة ـ املكتبة السلفية باملدينة املنّورة
5 9هـ ـ 590م .

حافظ  :عبد السالم هاشم .
-90

املدينة املنّورة يف التاريخ ،دراسة شاملة ـ الطبعة الثالثة ،نادي املدينة
املنّورة األدبي 5048هـ ـ 5928م .

حافظ  :علي هاشم
-91

فصول من تاريخ املدينة املنّورة ـ شركة املدينة للطباعة والنشر جدة
بدون تاريخ .

محيد اهلل  :د .حممد
-96

جمموعــة الوثــائق السياســية للعصــر النبــوي واخلالفــة الراشــدة الطبعــة

الرابعة
دار النفائس ـ بريوت 504هـ ـ 592م .

اخلربوطلي  :د .علي حسين .
-90

العالقات السياسية واحلضارية بني العرب واليهود يف العصور القدمية
115

واإلسالمية ـ معهد البحوث والدراسات العربية ـ القاهرة
5 22هـ 5969م .
خطاب  :حممود شيث .
-92

الرسول القائد ـ ط 8كتبة احلياة ـ بريوت 5964م .

-99

املصطلحات العسكرية يف القرآن الكريم ـ ط 5دار الفتح ـ بريوت
5 26هـ ـ 5966م .

اخلطراوي  :حممد العبد .
شعر احلرب يف اجلاهلية عند األوس واخلزرج ـ الطبعة األوىل

-544

مؤسسة علوم القرآن ـ لبنان بريوت ـ 5044هـ ـ5924م.
(املدينة يف العصر اجلاهلي)

-545

احلياة اإلجتماعية والسياسية والثقافية والدينية ـ الطبعة األوىل،
مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق 504هـ ـ . 592
اخلطيب  :حممد عجاج .
السُنّة قبل التدوّين ـ الطبعة اخلامسة ـ دار الفكر ـ بريوت

-548

5045هـ  5925م .
دروزة  :حممد عزة .
-54

(تــاريخ بــين إســرائيل مــن أســفارهم) الطبعــة الثانيــة ـ املكتبــة

العصرية
بريوت ـ لبنان 5 29هـ ـ 5969م .
-540

(عصر النيب) الطبعة الثانية ـ دار اليقظة ـ بريوت
5 20هـ رجـب  :د .عمر الفاروق السيد .

-541

(احلجــاز أرضــه وســكانه ـ دراســات ايكيولوجيــة) ،الطبعــة

األوىل ،دار

الشروق جدة 5 99هـ ـ 5909م .

الرشيد  :د .ناصر بن سعد .
-546

(ســوق عكــاظ يف اجلاهليــة واإلســالم تارخيــه ونشــأته وموقعــه)
الطبعة األوىل دار األنصار القاهرة 5 90هـ ـ 5900م .
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الريّس  :د .حممد ضياء الدين .
اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية ـ الطبعة الثانية ـ مكتبة

-540

األجنلو املصرية ـ القاهرة 5965م .
الشريف  :د .أمحد إبراهيم .
دور احلجاز يف احلياة السياسية العامـة يف القـرنني األول والثـاني

-542
اهلجري

الطبعة األوىل ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة 5962م .
(مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول)

-549

دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ بدون تاريخ .
شلبـي  :د .رؤوف
( اجملتمع العربي قبل اإلسالم ـ دراسة يف مرحلـة التمهيـد للـدعوة

-554
)

دار العلم للماليني ـ بريوت ـ لبنان 5924م .
الصاحل  :د .صبحـي .
-555

(النظم اإلسالمية ـ نشأتها وتطّورها ـ الطبعة اخلامسة ـ دار العلم
للماليني ـ بريوت ـ لبنان 5924م .

العبيدي  :د .عبد اجلبار منسي
-558

الطــائف ودور قبيلــة ثقيــف العربيــة مــن العصــر اجلــاهلي األخــري

وحتى قيام
الدولة األموية ـ الطبعة الثانية ـ دار الرفاعي
الرياض 504هـ ـ 592م .

العُمـري  :د .أكرم ضياء
-55

اجملتمــع املــدني يف عهــد النبــوة ـ خصائصــه وتنظيماتــه األوىل ـ

اجلامعة
اإلسالمية باملدينة 504هـ ـ 592م .
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اجملتمع املدني يف عهد النبوة (اجلهاد ضد املشركني )

-550

املدينة املنرورة 5040هـ ـ 5920م .
علـي  :د .جواد
املفصّل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ـ ( 54أجـزاء) الطبعـة الثانيـة

-551

دار العلم للماليني ـ بريوت ـ لبنان ـ 5902م .
العياشي  :إبراهيم بن علي العلوي املدنـي
املدينة بني املاضي واحلاضر ـ املكتبة العلمية املدينة املنِورة

-556

5 98هـ ـ 5908م .
الغزالـي  :حممد
فقــه الس ـنّة ـ الطبعــة الســابعة ـ دار الكتــب احلديثــة القــاهرة

-550
5906م.

قاسم  :د .عون الشريف
نشــأة الدولــة اإلســالمية علــى عهــد رســول اهلل ـ دراســة يف وثــائق

-552
العهد

النبوي ،دار الكتاب اللبناني بريوت ـ الطبعـة الثانيـة
5045هـ ـ 5925م .
القرضاوي  :د .يوسف .
اإلميان واحلياة ـ الطبعة اخلامسة ـ مكتبة وهبة ـ

-559

القاهرة 5 90هـ.
الكتـانـي  :عبد احلي بن عبد الكبري .
(نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية ) ـ جزآن

-584

بريوت ـ لبنان ـ بدون تاريخ .
كحالة  :د .عمر رضـا .
جغرافية شبه جزيرة العرب ـ راجعه وعلّق عليه أمحد علي

-585

الطبعة الثانية ـ مكتبة النهضة احلديثة ـ مكة املكرمة
5 20هـ ـ 5960م .
لوبون  :د .غوستاف .
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-588

حضارة العرب ـ ترمجة عادل زعتري ـ الطبعة الثانية ـ دار إحياء
الرتاث العربي ـ بريوت لبنان 5 99هـ ـ 5909م .

النجـّار  :د .عبد الوهاب .
-58

قصص األنبياء ـ الطبعة الثالثة ـ دار إحياء الرتاث العربي ـ بريوت
بدون تاريخ .

حييـى  :لطفـي عبد الوهاب .
-580

العرب يف العصور القدميـة ـ دار النهضـة العربيـة ـ بـبريوت 5909م

.

119

رابعـاً  :الدوريـات والبحـوث والرسائل اجلامعيـة
ابن إدريس  :عبد اهلل بن عبد العزيز .
-581

جمتمع املدينة يف عهد الرسول ـ جامعة امللك سعود ـ الرياض
5048هـ ـ 5928م .

العـلي  :د .صاحل أمحد .
-586

حبــث بعنــوان حتديــد احلج ـاز عنــد املتقــدمني ،اجلــزء األول مــن

السنة الثالثة
(جملة العرب) دار اليمامة بالرياض 5 22هـ .
قريبـي  :إبراهيم بن إبراهيم .
-580

مرويــات غــزوة حــنني مجــع وحتقيــق ودراســة ـ رســالة دكتــوارة

مقدمة
إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة عام  5040ـ 5920م ،إشراف
د .أكرم ضياء العُمري .
-582

مرويات غزوة بين املصطلق ـ رسالة ماجستري مقدمة إىل اجلامعة
اإلسالمية باملدينة ـ بدون تاريخ .

الوهيبـي  :د .عبد اهلل .
-589

احلجاز كمـا حـدده اجلغرافيـون العـرب ـ حبـث منشـور يف جملـة

كلية
اآلداب جامعة الرياض يف اجمللد األول من السنة األوىل
5 94هـ ـ5904م.
مشَـا  :مسري .
-5 4

النقود املتداولة يف عصر الرسول واخللفاء الراشدين حبث مقـدم

إىل
الندوة العاملية الثالثة لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية ،جامعة الرياض
5048هـ ـ 5928م .

111

آل الشيـخ  :نورة بنت عبد امللك .
( -5 5احليــاة اإلجتماعيــة واالقتصــادية يف املدينــة املنرــورة يف صــدر اإلســالم ) رســالة
ماجستري يف التاريخ اإلسالمي من كلية البنات جبـدة 504هـ ـ 592م .
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