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 (4) األسرية واالجتماعيةصلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 قبل البعثة النبوية الوضع السياسي والقبيلة

 2018مايو  20نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

انتهينا باألمس من تسليط بعض األضواء على الحياة االجتماعية 
اليوم في واألسرية للمجتمع العربي قبل اإلسالم، ولنواصل 

 موضوع آخر.

الحياة االجتماعية يوضح األستاذ الدكتور راغب السرجاني إن 
حيث تعتبر ي لبقائمة على النظام القكانت للعرب قبل االسالم 

وكانت  ،الجاهلية يالوحدة السياسية عند العرب ف يالقبيلة ه
صل واحد مشترك ألى إالقبيلة تتكون من جماعة من الناس ينتمون 

هل وحدة الجماعة وتربطهم رابطة العصبية لألتجمعهم 
 .والعشيرة وهو شعور التماسك والتضامن واالندماج بينهم

الجاهلية مقسم من الناحية السياسية  يف يوكان المجتمع العرب
الى وحدات سياسية متعددة قائمة بذاتها تمثلها القبائل 

يها البادية دولة صغيرة تنطبق عل يوكانت القبيلة ف ،المختلفة
تحدد منطقة نفوذها  يرض الثابتة التمقومات الدولة باستثناء األ

وطان ثابتة بسبب كثرة تنقلهم الدائم حول أحيث لم تكن لهم 
مصادر الماء والعشب، وبسبب اعتماد القبائل على العصبية 
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ما أفكانت تظل محتفظة بقوتها طالما كانت محتفظة ببداوتها، 
كانت بعض و ،فتزال خشونتها ختلطت بالمناطق المتحضرةأذا إ

سه شيخ يختارونه من بينهم أمجلس من شيوخها يرالقبائل بها 
شرف أيكون من عادة السيد، و وأمير األ وأالرئيس  وأيسمى الشيخ 

ا كبرهم سنًأو كثرهم ماالًأشدهم عصبية وأرجال القبيلة و
 ن تتوافر فيه صفات محمودة مثل السخاءأا والبد عظمهم نفوذًأو

، وعلى الرغم من أن بعض القبائل كانت تتمتع كمة والشجاعةوالح
بمجلس الشيوخ إال أن الكثير من تلك القبائل لم تكن تتمتع بذلك 
فكان شيخ القبيلة هو من يقرر وهو من يقول، أما البقية فإن 

 .التنفيذ فقطو ةعاطالسمع وال معليه

الذين كانوا يعيشون فيه العرب النظام القبلي الجاهلي وقد قسم 
أبنائها الخلص، الذين ينتمون إليها بالدم.  -أ وهما: ؛إلى قسمين

العبيد من  وربما يكونونالموالي، وهم أدنى منزلة من أبنائها ) -ب
 أو من يجلبون من األمم األخرى(.  أسرى الحروب،

ومن القوانين التي سادت في المجتمع الجاهلي، الثأر، وكانت 
ميعها تهب لألخذ بثأر الفرد، أو القبيلة أو حتى بعير أو القبيلة ج

تعني النصرة فإنها العصبية، ، وكذلك خيل، ويعتبر قبول الدية عار
 .لذوي القربى واألرحام إن نالهم ضيم أو اصابتهم هلكة

كانت الحروب تشتعل ألتفه األسباب، ويتساقط الضحايا و
ن رئيس قبيلة بني بالمئات واآلالف، فهذه حرب البسوس سببها أ

بكر ضرب ناقة امرأة من تغلب تسمى البسوس بنت منقذ، حتى 



3 

 

اختلط لبنها بدمها، فقتل رجل من تغلب رجاًل من بني بكر، فدارت 
 تفنيان.أن حرب بين القبيلتين استمرت أربعين سنة حتى كادتا 

اسمان لفرسين دخل  ، وهماحرب داحس والغبراءوكذلك 
ليمنعه من صاحباهما سباًقا، لطم أحدهما فرس اآلخر على وجهه، 

 الفوز، فقامت حرب بين القبيلتين قتل فيها األلوف.

وما زلنا نسلط األضواء على المجتمع العربي الجاهلي قبل اإلسالم، 
 ولنواصل غدًا.

 

 

  

 

 

 


