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 في مطمع الجعؽة االسالمية )صل هللا عميو والو وسمػ(طبيعة معاداة قخير لخسؽل هللا 
 أ.د رحيػ حمؽ دمحم البيادلي 

 كمية التخبية لمبشات / جامعة البرخة
 : السمخز

يتشاول ىحا البحث دراسة شبيعة الطخوف التي جعمت مغ سادات مذخكي قخير يقفػن       
ودعػتو الى االسالم ، الن الطاىخ لمغالبية العطسى  )صل هللا عميو والو وسمع(بػجو رسػل هللا 

مغ الباحثيغ والجارسيغ في التاريخ االسالمي يترػرون ان مذخكي قخير ترجوا لخسػل هللا 
ودعػتو لإلسالم كانت ألسباب ديشية بحتة ، ولكغ واقع الحال يذيخ  الو وسمع()صل هللا عميو و 

الى ان ىؤالء السذخكيغ ما كان ييسيع مغ الجيغ الججيج وانتذاره سػى ما سيدبب ليع مغ تأثيخ 
سمبي عمى اوضاعيع االجتساعية والدياسية واالقترادية ، سيسا بعج ان تزسغ في مبادئو ان ال 

خ اال بالتقػى ، وان الشاس جسيعا سػاسية في الحقػق والػاجبات ، االمخ الحي فخق بيغ عبج وح
سػف يؤدي بصبيعة الحال الى نفػر اعجاد كبيخة مغ الفقخاء والعبيج والسػالي والجػاري مغ اسيادىع 

الى ان تمظ  )صل هللا عميو والو وسمع(السذخكيغ وتخكيع لخجمتيع ، كسا ان اشارة رسػل هللا 
واالوثان التي كانت تعبج وتقجس وتقجم ليا الشحور واليجايا ىي عبارة عغ حجارة ال تزخ االصشام 

وال تشفع ، االمخ الحي يقػد بصبيعة الحال الى تدفيييا ثع تخك عبادتيا ، وىحا ما يؤدي الى 
 االضخار االقترادي لدادات مكة الحيغ كانػا يعتسجون عمى تمظ السػارد بذكل كبيخ .
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Abstract   :  

           This research deals with the study of the nature of the 

circumstances that made the polytheists of Quraish stand in the face of 

the Messenger of God (PBUH) and his call to Islam, because it seems to 

the vast majority of researchers and scholars in Islamic history that the 

polytheists of Quraish confronted the Messenger of God (PBUH) and his 

call to Islam was purely for religious reasons, but The reality of the 

situation indicates that these polytheists did not care about the new 

religion and its spread except what would cause them a negative impact 

on their social, political and economic conditions, especially after it 

included in its principles that there is no difference between a slave and a 

free person except by piety, and that all people are equal in rights and 

duties. Which, of course, will lead to the alienation of large numbers of 

the poor, male slaves, male and female slaves, from their polytheistic 

masters and leaving them to serve them, and the reference of the 

Messenger of God (peace be upon him) to the fact that those idols and 

idols that were worshiped and sanctified and offered to them vows and 

gifts are stones that do not harm or benefit. , Which naturally leads to 

insulting it and then abandoning its worship, and this is what leads to the 

economic damage to the masters of Mecca who were dependent on those 

resources to a great extent   .  
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 السقجمة :
)صل هللا تعج مكة السيج االول لطيػر الجعػة االسالمية التي وقعت عمى عاتق رسػل هللا      

دمحم بغ عبج هللا القخشي الياشسي السكي ، وفي مكة كانت عبادة االصشام  عميو والو وسمع(
واالوثان ىي الدائجة في السجتسع السكي آنحاك ، اذ ليذ في ذلظ السجتسع السكي في فتخة قبيل 
االسالم حدب السعصيات التاريخية ما يذيخ الى انيع كانت ليع ديانة سساوية تعخف ، ومع ذلظ 

فذي في مكة فقج كان ىشاك بعس االفخاد مغ ىع نرارى وآخخيغ كانػا ييػدا ، الذخك والكفخ الست
كسا ان اىالي مكة كانت ليع معخفة وعمع بػجػد ديانات وعبادات اخخى في مجن مجاورة واقاليع 
مشاضخة ، وىؤالء كانػا يسارسػن عباداتيع وشقػسيع في حخية تامة في بمجانيع وكحلظ عشج زيارتيع 

 ا او في مػاسع الحج التي كانت تقام فييا اسػاق عامخة .لسكة لتجارة م
وكان اصحاب تمظ الجيانات السعخوفة الشرخانية والييػدية يسارسػن شقػسيع وعباداتيع بحخية     

تامة في مكة وفي مخأى مغ انطار سادات قخير السذخكيغ ، ونحغ ال نفتخض ذلظ جدافا بل ان 
بعس االشخاص مغ اصحاب تمظ الجيانات في مكة ، مرادرنا االسالمية تذيخ الى تػاجج 

وعمى سبيل السثال ال الحرخ كان ورقة بغ نػفل االسجي وىػ عع الديجة خجيجة الكبخى كان 
رجال نرخانيا ، وان عبيج هللا بغ جحر االسجي زوج رممة بشت ابي سفيان كان رجال نرخانيا 

ػد ايزا كانػا يسارسػن شقػسيع وعباداتيع ايزا ، وربسا غيخىع الكثيخ ، وىؤالء وغيخىع مغ اليي
بذكل واضح وصخيح ، وفزال عغ ىؤالء كانت ىشاك في السجتسع السكي جساعة تعخف 

، وىع كانػا يعبجون هللا عد وجل )عميو الدالم( ( وىؤالء كانػا عمى ديغ سيجنا إبخاليعحشافباأل)
، ثع ان رسػل هللا  والو وسمع()صل هللا عميو ومشيع ابشاء ىاشع بغ عبج مشاف جج رسػل هللا 

شالسا كان يتعبج هللا في غار حخاء ، وكانت قخير عمى عمع بجسيع  )صل هللا عميو والو وسمع(
تمظ الجيانات وشقػسيا ولع تتعخض ليع بدػء ، والدؤال الحي يصخح نفدو ىشا ىػ لساذا وقفت 

ىػ لع يكغ بالجيغ او السفيػم لإلسالم و  )صل هللا عميو والو وسمع(قخير بػجو دعػة رسػل هللا 
الغخيب عغ مفاليع السجتسع السكي ؟ وذلظ الدؤال ىػ محػر بحثشا ىحا وسػف يتع االجابة عشو 

 مغ خالل ما يصخح في بحثشا ىحا ، وعمى الشحػ التالي :
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 السعتقجات الجيشة في مكة قبيل االسالم :
ال بج لشا ان  هللا عميو والو وسمع()صل قبل ان نتصخق الى شبيعة معادات قخير لخسػل هللا   

نتعخف عمى شبيعة العبادات والصقػس السػجػدة في السجتسع السكي ، اذ ان في التعخف عمييا 
 . )صل هللا عميو والو وسمع(عالقة كبيخة بفيع شبيعة معادات قخير لخسػل هللا 

الشرخانية ولػ بشدبة واول تمظ االديان التي كانت معخوفة في السجتسع السكي ىي الجيانة     
ضئيمة ، فسع ان العبادات التي كانت سائجة في السجتسع السكي كانت عبادة االصشام واالوثان 
فقج عخف في السجتسع السكي وجػد بعس االفخاد الحيغ يجيشػن بالشرخانية ، وىؤالء عمى قمتيع 

بدػء أو مكخوه ، اذ فانيع كانػا يسارسػن عباداتيع وشقػسيع بحخية تامة بجون ان يتعخض ليع 
 ليذ في مسارسة عبادتيع شقػسيع ما يؤثخ عمى مرالح قخير ال مغ بعيج او مغ قخيب .

( ، وىػ عع الديجة خجيجة 1وعمى رأس ىؤالء الشرارى في مكة كان ورقة بغ نػفل االسجي )  
 ( ، وكان ورقة بغ نػفل مغ كبار الشرارى 2) )صل هللا عميو والو وسمع(زوجة رسػل هللا 

( ، ولو عمع الخسل واالنبياء ، بحيث لسا 4( ، وكان يقخأ االنجيل بالعخبية )3وعمسائيع القديديغ )
ذىبت الديجة خجيجة لعسيا ورقة بغ نػفل تخبخه  )صل هللا عميو والو وسمع(بعث رسػل هللا 

ليال  بالسبعث فقال ليا : " ىحا الشامػس الحي اندل عمى مػسى وعيدى واني ارى في السشام ثالث
 ( .5ان هللا ارسل رسػال اسسو دمحم وقج قخب وقتو ولدت ارى في الشاس رجال افزل مشو " )

وفزال عغ ذلظ فقج كان ورقة بغ نػفل يتستع بسكانة اجتساعية مخمػقة وحدشة في الػسط   
 )صل هللا عميو والوالسكي ولع يتعخض لو بدػء جخاء ديانتو وعبادتو ، بحيث لسا تدوج رسػل هللا 

بالديجة خجيجة ذىب لخصبتيا ابػ شالب بغ عبج السصمب مغ عسيا ورقة بغ نػفل ، وتجل  وسمع(
السحادثة التي جخت بيشيسا عمى انيسا كانا مغ عمية القػم وساداتيع ، وفعال كان كل مشيسا ورقة 

 ( .6وابػ شالب كانا مغ سادات القػم وعميتيع بحدب مجخيات االحجاث آنحاك )
( ، مسا يجل 7لسخويات التاريخية ان ورقة بغ نػفل كان يتقبل القبمة في عبادتو )وتجل بعس ا   

داللة واضحة انو كان يسارس شقػسو وعبادتو بحخية مصمقة ، وربسا لع يكغ وحجه نرخانيا في 
مكة فخبسا كانت ىشاك اعجادا مغ الشرارى عمى شاكمة ورقة بغ نػفل او عمى ىيئة اتباع لو في 

، وان كان الحال كحلظ فيحا يعشي انو وجساعتو كانػا يسارسػن شقػسيع وعباداتيع  ديغ الشرخانية
بحخية تامة في السجتسع السكي ، وشبيعي ان يشتيي خبخىع الى مدامع سادات قخير وىع 
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الػثشييغ السذخكيغ ، فال نخى مشيع معتخضا او مستعزا مغ تمظ الجيانة الدساوية التي تجعػا الى 
وجل ، ولػ كان ىشاك مغ معتخض او مستعس مغ اسياد مكة السذخكيغ ،  عبادة الخالق عد

 )صل هللا عميو والو وسمع(لشكل بيع سادات قخير اشج التشكيل كسا فعمػا تساما مع رسػل هللا 
 واتباعو في الفتخة السكية مغ الجعػة االسالمية .

شخرا يدسى عبيج هللا بغ  ومغ بيغ تمظ الشساذج الشرخانية في السجتسع السكي لجيشا ايزا    
جحر بغ رئاب االسجي ، وىػ احج الشرارى الحيغ كانػا يسارسػن شقػسيع وعباداتيع بحخية 
مصمقة في السجتسع السكي الػثشي ، اذ كان عبيج هللا بغ جحر نرخانيا قبل دخػلو في االسالم 

الجيغ االسالمي  عمى حج قػلو ىػ حيغ قال لدوجتو أم حبيبة بشت ابي سفيان بعج أن ارتج عغ
وىػ في الحبذة ، قائال ليا : " يا أم حبيبة أني نطخت في الجيغ فمع أر ديشا خيخ مغ الشرخانية 

 ( .8وكشت قج دنت بيا ثع دخمت في ديغ دمحم ثع رجعت إلى الشرخانية " )
وحيشسا كان ابغ جحر نرخانيا قبيل االسالم لع يتعخض لو احجا ما بدػء مع انو وفق ديانتو   

يشكخ نكخانا تاما عبادة االصشام واالوثان التي كانت تعبج في مكة عمى وجو الخرػص ، وقج 
كان عبيج هللا بغ جحر يتستع بعير كخيع وحياة ىانئة الى درجة ان سيج قخير وزعيسيا ابػ 

 .(9ة وبيا كانت تكشى)بغ حخب زوجو ابشتو رممة بشت ابي سفيان وانجبت مشو ابشتيا حبيبسفيان 
وعمى الخغع مغ تػاجج الييػد بكثخة في بالد الحجاز اال ان تػاججىع كان يتخكد في السجن    

( ، وربسا مجن اخخى ، اال 11الرالحة لمدراع والسجن التجارية مثل يثخب والصائف ووادي القخى )
مرادرنا االسالمية تحجع عغ ذكخ تػاجج الييػد في مكة اال اشارات نادرة ججا ، فقج ورد مثال ان 

)صل هللا ان رجال ييػديا اسسو ) يػسف ( مغ سكشة مكة قال لقخير في وقت ولج فيو رسػل هللا 
ليع : " : " يا معذخ قخير ىل ولج فيكع الميمة مػلػد ؟ " ، فقالػا بالشفي ، فقال  عميو والو وسمع(

  ( .11اخصأتع والتػراة ولج اذا بفمدصيغ وىػ اخخ االنبياء واخخىع " )
لشا ان افخادا قميمػن مغ الييػد كانػا  تعكذوسػاء صحت تمظ الخواية ام لع ترح فأنيا    

متػاججيغ في مكة قبل االسالم ، وىؤالء حتسا كانت ليع شقػسيع العبادية ومسارساتيع الجيشية 
ارسػنيا بانتطام وحخية تامة وعمى مدسع ومخئ مغ اسياد قخير الػثشييغ دون ان التي كانػا يس

 يتعخض ليع احجا بدػء او مكخوه .
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وبسا ان مكة كانت تسثل مخكد تجاري واقترادي وثقافي وفكخي ، فقج كان يأميا البعيج    
ية في مكة والغخيب ألغخاض تجارية واغخاض فكخية ، وشيء شبيعي ان تكػن ىشاك جاليات ييػد

عمى االقل في مػاسع الحج واقامة االسػاق والسحافل الفكخية ، وىؤالء لع يحكخ لشا التاريخ انيع 
مػرست تجاىيع مسارسات تعدفية لخدىع عغ ديشيع ومعتقجىع ، بل كانػا يسارسػن شقػسيع 

 وعياداتيع بكل حخية ويدخ .
ن فيو الػثشي وكان فيو الشرخاني مغ جسيع ذلظ نقف عمى حكيقة وىي ان السجتسع السكي كا   

والييػدي وربسا البػذي أو ديانات اخخى ، وجسيع تمظ االديان والسعتقجات كانت يسارس اصحابيا 
شقػسيع الخاصة ، فمع يعتخض احجىع عمى االخخ ، بل كانت ىشاك حالة مغ التدامح الجيشي 

جيانات يسدػن بذكل او باخخ فيسا بيشيع ، فال سادات قخير تعتخض عمييع ، وال اصحاب تمظ ال
 اصشام واوثان قخير او يصعشػن فييا .

 
 الجعؽة االسالمية وطبيعة مؽقف قخير مشيا :

بجعػتو الى االسالم فشجج ان قخيذا  )صل هللا عميو والو وسمع(اما عشجما جاء رسػل هللا   
صل هللا عميو والو )واتباعيا وكحلظ اىل الكتاب وبالخرػص الييػد مشيع يقفػن بػجو رسػل هللا 

، في محاولة مشيع لإلجياض عمى ىحا الجيغ وىحا السعتقج بكل ما اوتػا مغ قػة وما  وسمع(
، فال كان يسشعيع مشو واعد وال  )صل هللا عميو والو وسمع(امتمكػا مغ عدم شيمة حياة رسػل هللا 

عحيب الجدجي يخشجىع عاقل ، اذ مارسػا انػاع السزايقات الشفدية والحخب الزخوس والت
 لمسدمسيغ االوائل في محاولة لسشعيع مغ اعتشاق الجيغ االسالمي الججيج .

بيج ان قخير لع تعتخض عمى الجعػة االسالمية في بادئ امخىا ، إذ كان شأن السدمسيغ آنحاك   
)صل ن دعػة رسػل هللا شأن اصحاب الجيانات االخخى لعجة اسباب ، ولعل اىسيا تكسغ في أ

لإلسالم ومعخفة هللا عد وجل لع يكغ مفيػما غخيبا عغ مجتسع قخير في  والو وسمع(هللا عميو 
مكة ، الن عبادة هللا عد وجل كانت معخوفو لجى الجاني والقاصي في السجتسع السكي ، حتى ان 
عبادتيع لألصشام واالوثان لع تكغ خاصة بذخػصيع ، بل كانػا يتقخبػن بيا الى هللا عد وجل 

( ، كسا ان ىشاك مغ الجالئل التي تؤكج عمى معخفة قخير باهلل 12ابغ االثيخ ) عمى حج اشارة
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عد وجل ، وىػ ان بعس االشخاص في مكة قبيل االسالم مغ كان اسسو عبج هللا ، كػالج رسػل 
 ( .13عبج هللا بغ عبج السصمب عمى سبيل السثال ) )صل هللا عميو والو وسمع(هللا 
الخجال الحيغ كان يصمق عمييع لقب االحشاف ، وىؤالء ىع مغ وكان في مكة مجسػعة مغ    

بقايا ديانة سيجنا ابخاليع )ع( ، وىػ فيسا يبجوا كان نفدو ديغ االسالم ، بجليل قػلو تعالى : ) ما 
( . وىؤالء 17كان ابخاليع ييػديا وال نرخانيا ولكغ كان حشيفا مدمسا وما كان مغ السذخكيغ ( )

السالمي امتجادا ليع بجليل اشارة الفقياء الى القػل في مصمع الرالة وعشج االحشاف كان الجيغ ا
التكبيخ : " وجيت وجيي لمحي فصخ الدسػات واالرض حشيفا مدمسا ، عمى ممة ابخاليع وديغ دمحم 

 ( .18ووالية اميخ السؤمشيغ واالئسة مغ ذريتيسا الصاىخيغ حشيفا وما انا مغ السذخكيغ " )
ػر ان السجتسع السكي قبيل االسالم وحتى بعجه في العرػر االسالمية الالحقة ولشا ان نتر     

وان رسػل  –ان صح التعبيخ  –كان عبارة عغ مجتسع مرغخ ، وىػ عبارة عغ قخية صغيخة 
كان يحىب الى غار حخاء يتعبج ويؤدي شقػس عبادية ال تخخج  )صل هللا عميو والو وسمع(هللا 

ل والتسعغ في مالية الخمق ، وان كان الحال كحلظ فال يعقل ذلظ عغ اشار معخفة هللا عد وج
في وسط ذلظ  )صل هللا عميو والو وسمع(عغ عجم معخفة عسػم قخير بسا كان يسارسو رسػل الل 

 السجتسع الرغيخ .
واباءه واججاده لع يعبجوا  )صل هللا عميو والو وسمع(وفزال عغ جسيع ذلظ فقج كان رسػل هللا    

او وثشا يعبج في مكة او غيخىا ، فقج كان ىاشع بغ عبج مشاف رجال ورعا يعخف هللا صشسا ما 
حق السعخفة قال عشو اليعقػبي : " واصصمحت قخير عمى ان يػلى ىاشع بغ عبج مشاف الخئاسة 
والدقاية والخفادة ، فكان اذا حزخ الحج قام في قخير خصيبا ، فقال : يا معذخ قخير ! انكع 

ىل بيتو الحخام ، وانو يأتيكع في ىحا السػسع زوار هللا يعطسػن حخمة بيتو ، فيع جيخان هللا وا 
اضياف هللا وأحق الزيف بالكخامة ضيفو ، وقج خيخكع هللا بحلظ ، وأكخمكع بو ، ثع حفظ مشكع 

( ، اما ججه عبج السصمب فقج تػلى 19أفزل ما حفظ جار مغ جاره ، فأكخمػا ضيفو وزواره " )
( ، وقج 21فادة بعج عسو السصمب بغ عبج مشاف الحي تػالىا بعج وفاة اخيو ىاشع )الدقاية والخ 

( ، وكان 21ورد ان عبج السصمب كان مغ حفخ بئخ زمدم ونقل الساء مغ زمدم الى عخفة )
( ، وكان ايزا اول مغ حخم الخسخ واالزالم قبل االسالم 22باإلضافة الى ذلظ يصعع الحجيج )

( . اما عسو ابػ شالب بغ 24مغ سغ قصع يج الدارق في الجاىمية )( ، وىػ كحلظ اول 23)
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( ، وكان رجال شخيفا في قػمو 25عبج السصمب فقج كان سيج زمانو ولو كانت الدقاية والخفادة )
 ( . 26مؤمشا باهلل عد وجل احق االيسان )

سجتسع السكي مغ جسيع ذلظ نقف عمى حكيقة ان مفيػم االسالم وقػاعجه كانت معخوفة في ال    
، وىشاك مغ كان يسارس مبادئ االسالم قبل البعثة ، ونخى صستا ممحػضا مغ قبل سادات قخير 

)صل هللا عميو والو قبالة تمظ السفاليع ، ليذ ذلظ وحدب بل نجج حتى عشجما بعث رسػل هللا 
الغالبية ،  لع نخى اعتخاضا مغ قبل اسياد قخير عمى الجيغ الججيج بالذكل الحي قج يترػره وسمع(

وما ورد ان الجعػة الى االسالم مخت بسخحمة سخية استسخت ثالث سشػات وىي ما تدسى بالسخحمة 
الدخية فييا اشكال كبيخ ، إذ كيف لشا أن نترػر اعجاد مغ السدمسيغ قمػا او كثخوا ان يسارسػا 

ع الى شقػسيع وعباداتيع وتجسعيع ولقاءاتيع في وسط مجتسع مرغخ دون ان تشتيي شقػسي
مدامع اسياد قخير السذخكيغ بذكل او بأخخ ، فحاك اراه شخريا امخا محال ، الن مغ 
خرػصيات السجتسعات السرغخة والسقفمة ان ال يخفى امخا ما وما بالظ بأمخ عطيع كأمخ 
االسالم دون تتدخب اخباره الى شخرا ما مغ خارج مشطػمة االسالم ، فحتسا يكػن ذلظ بالشفي 

بأن امخ االسالم قج وصل عمى اقل تقجيخ الى شخرا مذخك واحج ال اكثخ ، فأن  ، واذا جدمشا
 ذلظ وحجه كفيل بشذخ خبخ الجيغ الججيج خالل ساعات او اياما معجودات .

 بجاية الجعؽة :
سغ االربعيغ مغ عسخه الذخيف ، وفي احجى  )صل هللا عميو والو وسمع(عشجما بمغ رسػل هللا    

( ، ندل 27االيام وقج كان يتعبج في غار حخاء الحي يقع في احجى الجبال السجاورة الى مكة )
الػحي مغ عشج هللا عد وجل يبمغو بخسالتو الدساوية ، وكان اول ما ندل عميو اآليات : ) اقخأ 

وربظ االكخم ، الحي عمع بالقمع ، عمع  باسع ربظ الحي خمق ، خمق االندان مغ عمق ، اقخأ
( ، وعشج عػدتو الى داره قز خبخه عمى زوجتو الديجة خجيجة ومقخبػه 28االندان ما لع يعمع ( )

، فكانت ىحه دعػة فخدية لإلسالم ، واسمع في ىحه السخحمة زوجتو الديجة خجيجة ، وابغ عسو 
داره وعسخه يػمحاك قخابة العذخ سشيغ ، االمام عمي بغ ابي شالب )ع( الحي كان يقصغ معو في 

كل مغ عثسان بغ عفان ،  –فيسا يخوى  –وصجيقو السقخب ابػ بكخ ، وعغ شخيق ابػ بكخ 
والدبيخ بغ العػام ، وشمحة بغ عبيج هللا ، وسعج بغ ابي وقاص ، وعبج الخحسغ بغ عػف ، وابي 
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قخا لبث الجعػة االسالمية ، فزال عبيجة بغ الجخاح ، واالرقع بغ ابي االرقع الحي كانت داره م
 ( .29عغ مجسػعة مغ العبيج والسػالي والفقخاء )

ولع تفيجنا السعصيات التاريخية ان احجا مغ بيغ ىحه السجػعة قج تعخض لسزايقة ما او     
تعخضا بدػء او مكخوه ، مع يقيشي التام ان خبخ ىحا الجيغ الججيج قج تشاىت اخباره الى مدامع 

ع يكغ ذلظ الدكػت عشيع العتخاف قخير بيحا الجيغ ، بل تغافمػا امخه لعجم تعارضو قخير ، ول
 االجتساعية واالقترادية بعج . عمع مرالحيع وأوضاعي

( 31)﴾وانحر عذيختغ االقخبيؼ﴿ت ندلت اآلية الكخيسة قػلو تعالى: وبعج تمظ الفتخة ببزعة سشػا  
بشػ عبج السصمب لمجخػل في االسالم ، واجتسع بيع  )صل هللا عميو والو وسمع(، فجعا رسػل هللا 

قائال ليع : " اني ما اعمع شابا جاء قػمو بأفزل مسا جئتكع بو ، فمقج جئتكع بخيخ الجنيا واالخخة 
( ، ثع بمغو رسالتو فرجقو اىمو وكحبو مشيع اخخون سيسا عسو ابا ليب وزوجتو ،  حيث 31" )

( ، وكان اشج الشاس 32" تبت لظ ، اليحا دعػتشا ؟ " ) اعتخض عميو اشج االعتخاض قائال لو :
عميو قداوة حتى ندلت فيو بعج ذلظ ايو كخيسة ، بقػلو تعالى : ) تبت يجا ابي ليب وتب ، ما 
اغشى عشو مالو وما كدب ، سيرمى نارا ذات ليب ، وامخأتو حسالة الحصب ، في جيجىا حبال 

 ( .33مغ مدج )
سذخكيؼ * انا فاصجع بسا تأمخ واعخض عؼ ال﴿يتان الكخيستان بقػلو تعالى : ثع ندلت اآل   

عسػم قخير ثع خصب  )صل هللا عميو والو وسمع(( ، فجعا رسػل هللا 34) ﴾كفيشاك السدتيدئيؼ
بيع قائال : " يا معذخ قخير ويا معذخ العخب ، ادعػكع الى عبادة هللا تعالى ، وخمع االنجاد 

كع الى شيادة ان ال الو اال هللا واني رسػل هللا ، فأجيبػني تسمكػا بيا العخب واالصشام ، وادعػ 
 ( .35وتجيغ لكع العجع ، وتكػنػن ممػكا في الجشة " )

: " جغ جشػن دمحم  وقبالة ذلظ الخصاب اكتفى مذخكي مكة باالستيداء بو والدخخية مشو وقالػا  
ل الشاس سيسا الفقخاء مغ عبيج ومػالي وخجم ( ، ولكشيع حيشسا شاىجوا اقبا36)بغ عبج هللا "

االسياد تعتشق الجيغ الججيج جغ جشػنيع ، واتخحوا مػقفا حازما بػجو الجعػة االسالمية ، ولسا لع 
بتخك ىحا الجيغ ، وألن السجتسع السكي كان  )صل هللا عميو والو وسمع(يججي اقشاع رسػل هللا 

وىػ  )صل هللا عميو والو وسمع(صيعػا االساءة لخسػل هللا مجتسعا قبميا ، وىػ ما يعشي انيع ال يدت
مغ قبيمة بشػ ىاشع ذات الثقل االجتساعي السعخوف ، تػجيػا الى عسو ابا شالب عدى ان يتخك 
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ىحا الجيغ ألنو بجأ يدمب مشيع اتباعيع وانرارىع وعبيجىع الحيغ وججوا في االسالم ما يزسغ ليع 
دىع في الحقػق والػاجبات ، فقالػا لو : " كف عشا ابغ اخيظ ، حقػقيع ويجعميع سػاسية مع اسيا

فانو قج سفو احالمشا وسب آليتشا وافدج شبابشا وفخق جساعتشا " ، ثع قالػا: " كيف نجع ثالثسائة 
 ( .37وستيغ اليا ونعبج اليا واحجا " )

يع ليذ اال ، ان الستسعغ في ىحا الشز يجج ان ىع قخير كان ىػ السحافطة عمى والء شباب    
وىع شبعا يعشػن بيع العبيج والسػالي ليع اكثخ مغ اىتساميع بالعبادات والصقػس الججيجة ، فيع 
وقفػا بػجو الجيغ الججيج ال لساىيتو بقجر ما كان اعتخاضيع عمى فقجان مػالييع وعبيجىع ، ولجيشا 

جنا إلى األيام األولى لشذخ وإذا ما عمغ السخويات التاريخية ما يؤيج رأيشا ىحا ، فقج ورد مثال 
اإلسالم نجج أن أسياد مكة قج مارسػا ألػانًا وضخوبًا شتى في تعحيب كل مغ اسمع مغ أىل مكة 
ليخدوىع بحلظ عغ ديشيع الججيج ، وكان غالبية مغ عحب مغ السدتزعفيغ ومشيع مثال بالل بغ 

غ اإلرت ، وصييب بغ سشان رباح ، وعسار بغ ياسخ وأبػه ووالجتو سسية بشت الخياط ، وخباب ب
 ( .38، وعامخ بغ فييخة ، واميسة بشت رقيقة ، وجارية بشت عسخو ، وغيخىع الكثيخ )

ثع ان ىؤالء السدتزعفيغ بسجخد شخاءىع واعتاقيع يدقط عشيع العحاب ، اذ يذيخ الديج جعفخ    
بحدب تزارب الخوايات واآلراء ،  )صل هللا عميو والو وسمع(مختزى ان ابػ بكخ او رسػل هللا 

قج اشتخوا كل مغ بالل الحبذي فكانت نجاتيسا مغ العحاب وتخكػا وشأنيع فمع يتعخضػا بيع بعج 
( ، اذ يخوي لشا ابغ ىذام قرة تعحيب بالل الحبذي بقػلو : " كان ورقة بغ نػفل 39ذلظ بدػء )

حج أحج وهللا يا بالل ! ثع يقبل عمى يسخ بو وىػ يعحب بحلظ ، وىػ يقػل : أحج أحج ، فيقػل : أ
امية بغ خمف ، ومغ يرشع ذلظ بو مغ بشي جسح ، فيقػل : أحمف باهلل لئغ قتمتسػه عمى ىحا 
التخحنو حشانا ،حتى مخ بو ابػ بكخ بغ ابي قحافة يػما ، وىع يرشعػن ذلظ بو ، وكانت دار 

ي ىحا السدكيغ ؟ حتى متى ؟ قال ابي بكخ في بشي جسح ، فقال المية بغ خمف : أال تتقي هللا ف
: أنت الحي افدجتو فأنقحه مسا تخى ، فقال ابػ بكخ : أفعل ، عشجي غالم اسػد اجمج مشو واقػى ، 
عمى ديشظ ، اعصيظ بو ، قال : قج قبمت ، فقال : ىػ لظ ، فأعصاه ابػ بكخ غالمو ذلظ ، واخحه 

 ( .41فاعتقو " )
قخير ما كانت تعحب السدمسيغ االوائل ككل وبرػرة  ولػ تسعشا بيحا الشز قميال نجج ان   

عامة ، بل كانت تعحب السدتزعفيغ مشيع والفقخاء الحيغ كانػا خجما ليع وعبيجا ، كانت تعحبيع 
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ليذ العتشاقيع الجيغ الججيج ، بل كان ذلظ التعحيب وذلظ التخىيب لتخكيع الخجمة ليع ، بحيث 
جا اخخ وتخكو وحال سبيمو . ولػ كان تعحيبيع ان امية بغ خمف رضي ببجيل عغ بالل بعب

لمسدمسيغ االوائل العتخاض ىحا الجيغ لكانػا قج عحبػا السدمسيغ ذات الثقل االجتساعي الكبيخ 
، او يعحب ابػ بكخ ، او غيخىع  )صل هللا عميو والو وسمع(ايزا ، فمسا مثال لع يعحب رسػل هللا 

ػ انيع لع يذكمػا بعجا عبئا ثكيال يقع عمى عاتقيع ، الكثيخ مسغ اسمسػا ؟ واالجابة عمى ذلظ ى
وابػ بكخ ، مع  )صل هللا عميو والو وسمع(فشجج ان امية بغ خمف يعحب بالل ويتخك رسػل هللا 

ابػ بكخ ومغ معيع ىع كانػا ىع سبب  )صل هللا عميو والو وسمع(عمسو التام ان رسػل هللا 
 .اسالمو

سا كان كافخا مذخكا كان يعحب امخأة جارية عشج بشي عجي كسا ورد ان عسخ بغ الخصاب حيش   
العتشاقيسا الجيغ االسالمي ، فابتاعيا ابػ بكخ مغ بشي عجي ثع  -قبيمة عسخ بغ الخصاب  –

 ( .41اعتقيا ، وتخكت حال سبيميا )
وعشج العػدة الى ىجخة السدمسيغ االوائل الى الحبذة ال نعتقج انيع جسيعا ىخبػا مغ تعحيب     

قخير ، صحيح أن قدسا مشيع ىخبػا مغ بصر قخير وىع الفقخاء والسدتزعفيغ والعبيج والسػالي 
، اال انشا نجج في تمظ اليجخة شخريات كبيخة لع يشاليا التعحيب لثقميع في السجتسع السكي آنحاك 
 ، وقبائميع كانت تتستع بشفػذ اجتساعي كبيخ ، سيسا جعفخ بغ ابي شالب وىػ مغ بشػ ىاشع ،
وعثسان بغ عفان وىػ رجل مغ بشي امية ، وعبيج هللا بغ جحر االسجي الح كان زوجا لخممة 
بشت ابي سفيان ، وابػ ححيفة بغ عتبة بغ ربيعة ، وعتبة كان سيجا مغ سادات قخير ، وعبج 
الخحسغ بغ عػف ، وعثسان بغ مطعػن ، وكان ىؤالء مغ عمية القػم واشخافيع ، ثع لحق بيع 

عمى رأسيع جعفخ بغ ابي شالب ومعو امخاتو اسساء بشت عسيذ ، واخخون غيخىع قػما اخخيغ 
 (42كثيخ)

فيؤالء ال نعتقج ان ىاجخوا الى الحبذة بدبب مزايقات قخير ليع او تعحيبيع ، الن      
التعحيب والسزايقات كانت تصال فقط شبيعة العبيج والسػالي السدمسيغ ، الن في اسالميع تخكيع 

اسيادىع مغ مذخكي قخير ، اما بكية مسغ ىاجخوا فكانػا كسا ذكخنا مغ الكبائل العخبية لخجمة 
 ذات الثقل الكبيخ في السجتسع السكي .
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نعع قج يكػن العبيج والسػالي الحيغ اعتشقػا االسالم ىاجخوا فخارا مغ بصر قخير ، ولكغ بكية     
ى تعحيب ما او مزايقة تحكخ ، فخبسا او يقيشا القػم ما ىاجخوا فخارا النيع باألساس لع يتعخضػا ال

ىاجخوا بالسدمسيغ الفقخاء السدتزعفيغ ، او ربسا ارادوا ان يؤمشػا نذخ الجعػة االسالمية بحخية 
)صل هللا عميو والو ويدخ ، بجليل ان ىؤالء السياجخيغ لع يعػدوا الى السجيشة بعج ىجخة رسػل هللا 

ػا ىشاك يسارسػن نذخ الجيغ االسالمي وبشاء قاعجة اسالمية وقيام دولة مدتقمة ، بل ضم وسمع(
( ، ونخى جعفخ بغ ابي شالب لع يعػد 43سيسا بعج اعالن ممظ الحبذة الجخػل في االسالم )

 ( .44الى السجيشة اال في حجود الدشة الدابعة لميجخة )
بجأوا يجخمػن الى اذن كانت معارضة قخير لإلسالم ألنو حخميع مغ عبيجىع وجػارييع الحيغ    

انيع تخكػا التعخض لمكبار والػجياء واالعيان  –كسا قمشا  –االسالم ويتخكػا الخجمة لجييع بجليل 
 الحيغ دخمػا الى االسالم .

وىحا كان حال السذخكيغ مع السدمسيغ في بجاية الجعػة االسالمية ، اما حيشسا بجأ رسػل هللا    
دة االصشام واالوثان ، ويذيخ الى انيا عبارة عغ اصشام يبصل عبا )صل هللا عميو والو وسمع(

، مسا بجأ ذلظ االيحان بانييار االقتراد السكي برػرة عامة وسادات واوثان ال اكثخ وال اقل 
قخير برػرة عامة ، ىشا تشبيت قخير الى الخصخ الحي يجاىسيا ، الن انكار عبادة االصشام 

قام عمييا تدمصيع الدياسي في مكة والعخب ، ثع كانت واالوثان كانت السختكد االساسي التي ي
مختكدا اقتراديا لدادات مكة مغ جخاء تقجيع الشحور والقخبان لتمظ االصشام مغ قبل اىالي مكة 

 ( .45والعالع العخبي في مختمف السشاسبات وخرػصا في مػسع الحج )
بقػميع ، يخوي ابغ كثيخ : " ىشا بجأ السذخكػن بالتعخض لعسػم السدمسيغ ماعجا السستشعيغ    

( ، فحيشسا 46فأما رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع فسشعو هللا بعسو ، وابػ بكخ مشعو هللا بقػمو " )
: روى ابغ ىذام تيقغ السذخكيغ الخصخ الحي يجاىسيع ذىبػا الى ابػ شالب يذكػن لو ابغ اخيو ،

ابشا ربيعة بغ عبج شسذ بغ عبج  " مذى رجال مغ اشخاف قخير الى ابي شالب : عتبة وشيبة
مشاف ، وابػ سفيان بغ حخب بغ امية ، فقالػا : يا ابا شالب ، إن ابغ اخيظ قج سب اليتشا 
وعاب ديششا وسفو احالمشا وضمل آبائشا ، فإما ان تكفو عشا ، واما ان تخمي بيششا وبيشو فانظ عمى 

يقا ، وردىع ردا جسيال ، فانرخفػا عشو مثل ما نحغ عميو مغ خالفو ، فقال ليع ابػ شالب قػال رف
، ثع انيع مذػا الى ابي شالب مخة اخخى ، فقالػا لو : يا ابا شالب ان لظ سشا وشخفا ومشدلة فيشا 
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، وانا قج استشييشاك مغ ابغ اخيظ فمع تشو عشا ، وإنا وهللا ال نربخ عمى ىحا مغ شتع آبائشا ، 
عشا او تشازلو واياك في ذلظ حتى ييمظ احج الفخيقيغ  وتدفيو احالمشا ، وعيب آليتشا ، حتى تكفو

، ثع انرخفػا عشو ، ثع ان قخيذا حيغ عخفػا ان ابا شالب قج ابى خحالن رسػل هللا صمى هللا 
عميو وسمع واسالمو ، وإجساعو لفخاقيع في ذلظ وعجاوتيع ، مذػا اليو بعسارة بغ الػليج بغ السغيخة 

عسارة بغ الػليج انيج فتى في قخير واجسميا ، فخحه فمظ عقمو  ، فقالػا لو : يا ابا شالب ىحا
ونرخه ، واتخحه ولجا فيػ لظ ، واسمع لشا ابغ اخيظ ىحا الحي خالف ديشظ وديغ آبائظ ، وفخق 
جساعة قػمظ ، وسفو احالميع ، فشقتمو ، فإنسا ىػ رجل بخجل ، فقال : وهللا لبئذ ما تدػمػنشي 

 ( .47، واعصيكع ابشي تقتمػنو ؟ ىحا وهللا ال يكػن ابجا " ) ! اتعصػنشي ابشكع اغحوه لكع
ومغ خالل قخاءة متسعشة في الشز اعاله ندتذف ان سادات قخير لع يكغ اعتخاضيع عمى     

مالية الجيغ الججيج كجيغ ججيج بل كان اعتخاضيع عمى ما سيدبب ليع مغ فقجان مكانتيع كأسياد 
بسكانة اجتساعية مخمػقة في الػسط السكي ، وان ىحا الجيغ عمى مكة وىع الحيغ كانػا يتستعػن 

سػف يشيي تمظ السكانة وسػف يجعل مشيع اتباع بعج ان كانػا اسيادا ليع السمظ ، واالمػال ، 
والدمصة ، واالتباع ، والعبيج ، والجػاري ، والػاردات السالية والعيشة مغ تمظ التي كانت تيجى 

ور ، بل سػف يقزي ىحا الجيغ عمى كل تمظ السكانة واالحالم ، لألصشام واالوثان كيجايا ونح
وىحا ما تفػه بو ابػ سفيان لػلجه معاوية فيسا بعج حيشسا جسعت لو والية الذام في عيج الخميفة 

إن ىؤالء الخىط مغ السياجخيغ سبقػنا وتأخخنا فخفعيع سبقيع الثاني عسخ بغ الخصاب بقػلو : " 
قادة وصخنا أتباعا وقج ولػك جديسا مغ أمػرىع فال تخالفيع فانظ وقرخ بشا تأخخنا فراروا 

   ( . 48)تجخي إلى أمج فشافذ فيو فان بمغتو أورثتو عكبظ " 
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