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 (2) األسرية واالجتماعيةصلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 االجتماعية واألسرية قبل اإلسالمالعرب حياة 

 2018مايو  18نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

قبل أن نتحدث عن حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األسرية 
واالجتماعية، وجدنا أنه من المهم أن نتعرف على البيئة والعالم 

سرية ، والحياة األصلى اهلل عليه وسلمالذي عاش فيه رسول اهلل 
صلى اهلل والوضع االجتماعية لشبه الجزيرة العربية قبل مولده 

وقبل انبثاق نور اإلسالم، لذلك نعتقد أنه من  عليه وسلم
المناسب أن نبدأ من هنا، حتى نتعرف على البيئة التي نشأ فيها 

 .صلى اهلل عليه وسلم

باحث في تاريخ اإلسالم وهو  محمد أفقيرفي دراسة للباحث ف
في  الحياة االجتماعية في شبه الجزيرة العربيةبعنوان ) وحضارته

إلى العديد من المظاهر االجتماعية التي  يشير( العصر الجاهلي
كانت تسود شبه الجزيرة العربية، لنحاول أن نستعرض بعضها 

  من بعض المراجع األخرى. البعض اآلخر منه و
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 الطبقات المجتمع

تباينت أنماط الحياة االجتماعية في شبه الجزيرة العربية، بين 
ناطق سلطة سياسية، والم المناطق الحضرية التي تحكمها

البدوية التي تخضع لحكم زعماء القبيلة، فأفرزت فئات اجتماعية 
 ؟ فما أبرز تلك الفئات ،متفاوتة في اإلمكانيات والمواقع والمكانة

تتمتع بحيـاة فقد وجد أن هذه المناطق  ؛المناطق الحضريـةأوالً: 
سياسية مستقرة في ظل نظام سيـاسي، كاليمن وغسان والحيرة 

ُيقسم المواطنون فيها إلى ثالث فئات متفاوتة  ومملكة الحبشة،
 في اإلمكانيات وفي ظروف العيش على الشكل التالي:

تضم الملوك ومسؤولي الدولة، وهم يمثـلون  ؛فئة األغنياء .1
قمة الهرم االجتماعي، وينعمون بحياة الترف والغنى، 
ويسيطرون على السلطة والحكم والثروة، ومنهم فئة التجار 

 وموظفي الدولة، من قادة الجنود وغيرهم.واألثرياء 
تضم األجراء والجنود  ؛فئة المساكين والفقراء .2

 والمستخدمين، وهي الفئة العريضة.
في قاعدة الهرم االجتماعي، وتضم العبيد  ؛فئة العبيد .3

 والخدم وفاقدي الحرية.

فال يمكن الحديث فيه عن نظام سياسي،  ؛المجتمع البدويثانيًا: 
والقيادة السياسية الحاكمة، لهذا فالنظام  لغياب الدولة

فئات  ثالث –كذلك  –االقتصادي واالجتماعي القبلي قد أفرز 
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: األغنياء، والفقراء والمساكين، ثم العبيد. مهواجتماعية بارزة 
 عن المجتمع الحضري من حيث عناصرها.نوعًا ما وهي مختلفة 

وهم األحرار األشراف، ومنهم ينتخب زعماء  ؛فئة األغنياء .1
فئة من األثرياء والسادة وأصحاب رؤوس وهم القبيلة؛ 

األموال، أمثال أبي سفيان، وأبي لهب، والوليد بن المغيرة، 
وغيرهم. سماهم القرآن الكريم األغنياء والمأل، وكانوا 
يمثلون الطبقة الغنية المترفة الربوية، المحتكرة للتجارة 

ال والسلطة. فبسيطرتها على مكة وعلى البيت الحرام، والم
وتربط  ،ا بين قبائل العربا واسعًأضحت تملك نفوذً

عالقات تجارية مع التجار بالشام واليمن وباقي المناطق، ب
 وعالقات صداقة مع الملوك وذوي الشأن.

فئة سماها القرآن الكريم في سورة  ؛وفئة الفقراء والمساكين .2
والمساكين والغارمين، وفرض على األغنياء  الفقراء التوبة

وهو ما عرف في المجتمع  تقديم جزء من المال لهؤالء
األحرار والموالي، كذلك الفقراء فئة تشمل و ،اإلسالمي بالزكاة

األحرار يتمتعون بحريتهم ويعتزون بنسبهم وتربطهم و
منهم المساكين والمعدمين وبقبيلتهم روابط متينة، 

ء. فالفقر لم يكن يحد من حرية الرجل والمرأة والخدم واألجرا
العربيين، فمهما يكونا فقيرين فهما مالكين لحريتهما 

يقال والعتقاء والحلفاء.  ؛وشرفهما. أما الموالي فهم صنفان
عن الصنف األول: فالن مولى عتاقة، ومولى عتيق، وموالة 
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عتيقة، وموالٍ عتقاء، ونساء عتائق، وذلك إذا أعتقن. أما 
صليين، الوافدين على القبيلة من األلحلفاء فهم السكان غير ا

الخارج، المحالفين لهم على أساس عقد عرفي يقضي بالنصر 
هـ( 613)ت والدفاع المشترك، في حالة الحرب. قال الدقيقي

، فهؤالء "الْمولى الحليف وَمن انْضَمَّ إِلَيْك فمنعته وَعز بعزك"
في المجتمع العربي القائم في غالبهم األعم في مرتبة ثانية 

ا ال يمكننا التعميم، إذ من على أساس العصبية. وطبعً
الممكن أن يوجد من بين الموالي من ينتمي إلى الفئة األولى، 
كما هو حال صهيب بن سنان الرومي، المكنى بأبي يحيى 
 مولى عَبْد اهلل بْن جُدْعان، الذي اشتغل بالتجارة وجمع ماالً

 ي افتدى نفسه بالمال حين هاجر إلى المدينة.ا، وهو الذكثيرً
العبيد والخدم والجواري، ولقد كانوا وهم  ؛وفئة المعدمين .3

يتاجرون فيهم، يباعون ومن ممتلكات األغنياء،  يعدون جزءً
ويشترون، وعلى أكتاف هذه الفئة قامت كل األعمال 

فئة واالقتصادية الفالحية والتجارية والخدماتية. 
لم فهذه الفئة ستخدمين واألجراء والعبيد، المعدمين والم

واالضطهاد االجتماعي تكن تعيش حالة الفقر والبؤس 
، وربما أسوء حسب، وإنما كانت تعامل معاملة الحيواناتف
وحيدة هي التواصل البلغة إال  متواصل معهال يتم الو
وتشير معظم األدبيات التي تم الرجوع . "السياط واألقدام"

الفقر والبؤس واالضطهاد والجهل والتجاهل  إليها أن
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من خصائص هذه الفئة. ومنهم: بِلَالٌ، وََعامِرُ كانت والمرض 
بْنُ فُهَيْرَةَ، وَأُمُّ عُبَيْسٍ، وَِزنِّيرَةُ الَّتِي أُِصيبَ بَصَرُهَا ثُمَّ رَدَُّه اللَّهُ 

مُؤَمَّلٍ. وهؤالء  تَعَالَى لَهَا، وَالنَّْهِديَّةُ وَابْنَتُهَا، وجَارَِية بَنِي
 أشهر من تعرض للتعذيب من قبل المعارضة المكية.

وما زلنا نتحدث عن حياة العرب االجتماعية واألسرية قبل اإلسالم، 
 ولنواصل غدًا.

 

 

 

  

 

 

 


