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الملخص:

عخف السدمسػن في مكة والسجيشة السشػرة أنػاعا عجيجة مغ العصػر في العرخ األمػي وتاجخوا بيا واستعسمػىا في نػاحي شتى

مغ حياتيع الجيشية واإلجتساعية  ،كسا شيبػا بيا السدجج الحخام والسدجج الشبػي  .لكغ ماىي العصػر ؟ وما أنػاعيا ؟ وما ىي
مرادرىا ؟ وما ىي أىسيتيا في اإلسالم ؟ وما مػقف اإلسالم مشيا ؟ وخمز البحث الى مجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات.

الكلمات المفتاحية :العصػر ،مكة ،السجيشة ،العرخ ،االمػي .
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Abstract
Muslims in Mecca and Medina knew many types of perfumes in the Umayyad period and
traded and used them in various aspects of their religious and social lives, as they used them to
perfume Al-Majd Al-Haram and Al-Masjd Al-Nabawai. But what are the perfumes? What are
their types? What are their sources? What are their importance in Islam? What is the attitude of
Islam towards them? The research reached a set of conclusions and recommendations.
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ِّ
المقدمة:
تعج العصػر مطي اخ مغ مطاىخ الحزارة في التاريخ اإلنداني  ،فسشح أقجم العرػر واإلندان يبحث عغ سحخ الخوائح
وأسخارىا في محاولة مشو لمػصػل إلى أجسميا وأحالىا وأذكاىا وأقػاىا ومعخفة تخكيباتيا ومرادرىا الصبيعية الستعجدة  ،ومغ ثع
استعساليا في الحياة االجتساعي ة  .وقج عخف العخب العصػر قبل اإلسالم وتاجخوا بيا واستعسمػىا.واستسخت العصػر بعج اإلسالم
تحطى بشفذ الكيسة الشفدية فعخف السدمسػن مرادرىا  ،وجمبػىا إلى الحجاز وتاجخوا فييا واستعسمػىا في نػاحي عجيجة مغ
حياتيع االجتساعية والجيشية .
وتشػعت العصػر في مكة والسجيشة في العرخ األمػي  ،وأزدىخت تجارتيا  ،وراج أستعساليا بيغ السدمسيغ  ،عشج الخاصة
والعمساء وعشج اإلحخام وفي اإلعياد ويػم الجسعة  ،وبيغ الشداء  ،وعشج الػفاة  .كسا أستعسمت العصػر في الحخميغ الذخيفيغ
لتبخيخ وتصييب السدجج الحخام والسدجج الشبػي .
إال أنيا لع تحع بالجراسات الػافية في العرخ األمػي  ،بل وتشجر الجراسات عغ العصػر في الحجاز في العرخ األمػي ،
ما عجا بعس السعمػمات القميمة عشيا في الجراسات التي تشاولت تاريخ الحجاز األقترادي واألجتساعي
تعخيف العصػر
العصػر  :جسع عصخ  ،وىػ أسع جامع لمصيب  ،والعصار بائعو حخفتو العصارة (ابغ مشطػر،د.ت .)582/4،وتعج العصارة مغ
الحخف القجيسة السعخوفة عشج العخب قبل اإلسالم (عمي . )570/7 ،1978،والعصار إن كان أسسو قج جاء مغ العصخ  ،بدبب
تعاشيو بيع العصػر والصيب  ،إال أنو – أيزا – صيجلي يبيع مختمف األدوية واألعذاب والعقاقيخ التي تدتعسل في الصب
والصعام (.عمي )570/7 ،1978،
ويحسل العصارون عصػرىع معيع في أوعية ؛ ومشيا خخيصة مثل الكيذ تكػن مغ أدم تدسى (القفجانة أو القفجان) ،ومشيا
الجػنة وىي وعاء مدتجيخ مغذاة أدما يعج فييا الصيب ويحخز (.ابغ مشطػر،د.ت)47/4،
 -1أنػاع العصػر
تعجدت أنػاع العصػر في مكة السكخمة والسجيشة السشػرة  ،وتسيد بعزيا عغ بعس في قيستو واستعساالتو  .ويسكغ تقديع ىحة
العصػر إلى التالي  :العػد  ،والسدظ  ،والعشبخ  ،والكافػر ،والحريخة  ،والخمػق  ،والدعفخان  ،والبان ،والغالية  .فسا ىي صفة كل
نػع مغ ىحه العصػر ؟ وما ىي قيستو وأىسيتو ؟ وما ىي مرادره ؟
أ-العػد :
العػد ىػ الخذبة السصخاة التي يجخغ ويدتجسخ ويبخخ بيا ،يقال تبخخ بالعػد أي تصيب بو  ،وىػ ذو رائحة شيبة(،ابغ
مشطػر ،د.ت ) 47/4،ومخغػبة ومفزمة ويجمب العػد مغ أشجار عطيسة مغ أرض اليشج  ،وال تريخ لو رائحة إال بعج أن يعتق
ويجفغ في التخاب وتتعفغ مشو أصػل بعس الذجخ  ،ويبقى صسيع العػد وخالرو وجػىخه غيخ متأثخ  ،فإذا زيل عشو قذخه وجفف
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حسل إلى كل ناحية (.الشػيخي،د.ت )24-23/12،ومغ أنػاع العػد (القدط) وىػ عػد يتبخخ بو ويدتعسل دواء  ،ويدتػرد مغ
اليشج(.ابغ مشطػر ،د.ت378/7،؛عمي )372/1978،7،التي اشتيخت عشج العخب بعصخ أشجارىا  ،فقج وصفت اليشج بأن :بحخىا
در،وجبميا ياقػت ،وشجخىا عصخ(.الجيشػري ،1988،ص232؛ ابغ خخداذبة،1889،ص )94-92وعخف أيزا قدط عخبي وىػ
(قدط ضفار)(.مجيشة عمى ساحل بحخ اليشج )(ياقػت الحسػي )60/4 ،1979،وىػ نػع مغ الصيب وقيل مغ العػد  .وقدط ضفار
ندبة إلى مجيشة ضفارفي جشػب بالد العخب وىػ يجمب إلييا مغ اليشج (.عمي )237/1978،7،ويعج القدط عقا ار شيب الخيح
تتبخخ بو الشداء واألشفال (.ابغ مشطػر،د.ت)973/7،
وقج عخف العخب العػد قبل اإلسالم واستعسمػه بخػ اًر لثيابيع وضيػفيع ومعابجىع وأصشاميع (عمي )237/1978،7،وكانػا

يجسخون الكعبة بالسجامخ أي يبخخونيا بالعػد (األزرقي )65-60/1978،1،كسا كانػا ييجون إلى الكعبة خمػقاً وعػدا لتصييبيا
وتبخيخىا في داخميا وخارجيا (.األزرقي)251/1 ،1978،

وبعج اإلسالم  ،ورد ذكخ العػد في الحجيث الشبػي وأشيخ إلى أىسيتو بػصفو عالجا لبعس األمخاض .يقػل الشبي : 
"عميكع بيحا العػد اليشجي فإن فيو سبعة أشفية يدتعط بو مغ العحرة ويمج بو مغ ذات الجشب"( .البخاري19-18/1994،7،؛ابغ
ماجة،د.ت )1148/2،ويصمق عمى العػد أيزا األلػة ،واأللػة ىػ العػد الحي يتبخخ بو (.ابغ مشطػر،د.ت )42-41/14،وفي
حجيث الشبي  في صفة أىل الجشة يقػل  " :أنيتيع الحىب والفزة ،وأمذاشيع الحىب ،وقػد مجامخىع األلػة -قال أبػ اليسان :
يعشي العػد ورشحيع السدظ (.البخاري)103،123/1994،4،
ب-السدظ
السدظ ىػ أجػد أنػاع العصػر وأذكاىا رائحة  ،وىػ نػع مغ الصيب  ،وكانت العخب تدسيو السذسػم ألن رائحتو تبقى في
األنف (.ابغ مشطػر ،د.ت )487/1،وشاع إستعسال السدظ بيغ العخب قبل اإلسالم  .ويجل عمى ذلظ وروده في أشعارىع
(.األنباري ،1963،ص )309-29،65،308وعشج ضيػر اإلسالم ورد ذكخ السدظ في القخآن الكخيع كرفة ألىل الجشة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳑ
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ ﱠ(سػرة السصففيغ،االية  )26كسا ورد ذكخ السدظ في حجيث الخسػل كرفة ألىل الجشة
(البخاري. )782/6 ،1994،

وقج راج إستعسال السدظ في عيج الشبػه وأنتذخ في الحجاز وكان الشبي  يدتعسل شيب السدظ ويفزمو عمى غيخه مغ العصػر.
يقػل عميو الرالة والدالم ":أشيب شيبكع السدظ"( .الدحدتاني )510/1971،3 ،وتقػل أم السؤمشيغ عائذة بشت أبي بكخ
(ت58ىـ  678/م) رضي هللا عشيا " :شيبت الشبي بصيب فيو مدظ عشج إحخامو قبل أن يحخم ويػم الشحخ قبل أن يصػف بالبيت ".
(الذيباني )266/7 ،1991،كسا ضخب الخسػل  السثل براحب السدظ (وىػ العصار) ،فجعمو مثل السجمذ الرالح لمخجل
فقال عميو الرالت والدالم  :مثل جميذ الرالح وجميذ الدػء كحامل السدظ ونافخ الكبخ ،فحامل السدظ إما أن يححيظ ،وإما
أن تبتاع مشو  ،وإما أن تجج مشو ريحا شيبة .ونافخ الكيخ إما أن يحخق ثيابظ  ،إما أن تجج ريحا خبيثة" (.البخاري،1994،
278/6؛ الدجدتاني)167-166/5 ،1971،
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وأعج السدظ في عيج الخسػل  مغ اليجايا السفزمة والكيسة ،فقج أىجى الخسػل  إلى الشجاشي ممظ الحبذة أواقي مغ
مدظ وحمة  ،ولكشو مات فخدت اليجية ،فػزعيا الخسػل  عمى ندائو (.ابغ سعج،د.ت)95/8 ،
ويجمب السدظ  ،وىػ إنتاج حيػاني  ،يػجج في غجد وسخر مغ الطباء والغدالن ،مغ التبت(بالد بأرض التخك متأخسة لمريغ
واليشج) (.ياقػت الحسػي )11-10/2 ،1979،وىػ أفزل أنػاع السدظ وأذكاىا رائحة  ،ويميو السدظ الدغجي(بالدفييا قخى كثيخة
بيغ بخارى وسسخقشج) (.ياقػت الحسػي )223-222/3 ،1979،ثع الريشي واليشجي  .والسدظ ذو رائحة نفاذة قػية يحكخ
اليعقػبي بأن رائحتو الحكية تغمب عميو حتى أن التجار ال يسكغ أن يدتخوه مغ العذاريغ مغ قػة رائحتو
(.اليعقػبي،1891،ص396-349،395؛ الشػيخي،د.ت)12-11/2،
والسالحع  ،أن السدظ كان يرجر لمحجاز عغ شخيق ميشاء داريغ(محصة لمدفغ وميشاء بالبحخيغ كان يجمب الييا السدظ مغ
اليشج) (.ياقػت الحسػي )432/1979،2،بالبحخيغ  ،الحي كان محصة الستكبال الدفغ الحاممة لمسدظ مغ اليشج (.ياقػت
الحسػي432/1979،2،؛الشػيخي،د.ت )15/12،وكان التجار الجارييغ يػججون بكثخة في السجيشة السشػرة في العرخ األمػي
(.البالذري)2،43/4 ،1938،
ج -العشبخ
العشبخ ىػ شيب معخوف (.ابغ مشطػر،د.ت )610/4،ذو رائحة ذكية.وتذيخ بعس السرادر الستاحة الستقجمة إلى أصل
العشبخ(.الشػيخي،د.ت21-16/12،؛ عمي )238/1978،7،فتحكخ بعس الخوايات إنو يخخج مغ دابة مغ البحخ تخمي بو عمى
الدػاحل  ،فيؤخح وىػ ليغ مستج  ،فسا كان مشو عحب الخائحة حدغ الجػىخ  ،فيػ أفزمو وأجػده (.الشػيخي،د.ت )21/12،وتذيخ
إلى ذلظ السخاجع الحجيثة ،حيث تحكخ أن العشبخ مادة تتكػن في أمعاء حػت العشبخ(.الحمػ،1992،ص )29وقيل ىػ مادة شسعية
الذكل تشتج في أحػال غيخ عادية داخل القشاة اليزسية لحػت العشبخ ،وتصفػ بالبحار األستػائية عمى شكل كتمة صفخاء أو
سػداء،أو رمادية تدتخجم لتثبيت العصػر(.سمصان،1988،ص )79وأجػد أنػاع العشبخ وأحدشو لػنا وأصفاه جػىخا،وأغاله
قيسة،العشبخالذحخي(،الشػيخي،د.ت )21/12،الحي يجمب مغ شجخعسان ،ويشدب إليو ،حيث يػجج عمى سػاحمو (.ياقػت
الحسػي)327/3 ،1979،
ويرشف العشبخ في الغػالي  ،والبخػرات  ،ويصخى بو العػد ،ويبخخ بو وحجه  ،ويشرخف في كثيخ مغ الصيب  ،ال يعجلو
ذلظ غيخه (الحمػ ،1992،ص)29
وقج عخف العشبخ عشج العخب قبل اإلسالم وورد في أشعارىع (.األنباري ،1963،ص )30كسا عخف في عيج الخسػل ، 
حيث يخوى عغ أنذ بغ مالظ (ت93ىـ712 /م) قػلو " :ماشسست ريحا قط مدكا وال عشب اخ شيب مغ ريح رسػل هللا ، وال
مددت قط خ اد وال حخي اخ أليغ مغ كف رسػل هللا ( ." ابغ حشبل )57،93،103/4 ،1991،
د -الكافػر :

346

م ج لة ال رك ل ل فل س فة و ا لل سا ن يا ت وا ل ع لوم ا الج ت ماع ي ة ا ل م جل د (  ) 1ال ع دد (  ) 0 0ا ل س ن ة (  (2 0 2 1ب حوث ال تار ي خ

الكافػر ىػ عصخ ونػع مغ أنػاع الصيب لو لػن أبيس يدتخخج ويخكب مغ شجخ الكافػر(.ابغ مشطػر،د.ت150-149/5،؛
سمصان،1988،ص )72وقج عخف العخب الكافػر قبل اإلسالم وأستعسمػه لغديل السيت وتصيبو (.البغجادي،د.ت،ص)322
كسا ورد ذكخالكافػر في القخآن الكخيع كرفة ألىل الجشة  .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ ﱠ (سػرة االندان  ،االية
)5
وفي عيج الخسػل  استعسل الكافػر لمسخأة عشج شيخىا أثشاء الحجاد  ،ألن العصػر محطػرة عمى السخاة في حجادىا عمى
زوجيا الستػفي (،البخاري )229/1994،6،وكحلظ أستعسل الكافػر كحشػط لغدل السيت في اإلسالم (،ابغ
مشطػر،د.ت )279-278/7،تقػل أم عصية " :لسا ماتت زيشب بشت رسػل هللا  قال لشا رسػل هللا  إغدمشيا وت اخ ثالثا أو
خسدا  ،وأجعمغ في الخامدة كافػ ار أو شيئا مغ كافػر،فإذاغدمتشيا فأعمسششي.قالت  :فأعمسشاه ،فأعصانا حقػة وقال أشعخنيا إياه
(.ابغ حشبل )87/1991،6،ويجمب الكافػر مغ بالد الدشج واليشج والريغ (.ابغ خخداذبة ،1889،ص70؛السدعػدي،1964،
)154-84،152/1
ىـ  -الحريخة
الحريخة ىػ ما انتحت أو فتات مغ قرب العػد والصيب  ،وىػ يجمب مغ بالد اليشج وقيل أن الحريخة ىػ نػع مغ الصيب
مجسػع مغ أخالط (.ابغ مشطػر،د.ت )304-303/4،وقج عخفت الحريخة في عيج الخسػل  تقػل عائذة بشت أبي بكخ (ت
58ىـ678/م) رضي هللا عشيا ":شيبت رسػل هللا  بيجي بحريخة في حجة الػداع لمحل واإلحخام "( .البخاري80/7 ،1994،؛
عمي)240/7 ،1978 ،
و -الخمػق :
الخمػق شيب معخوف يتخح مغ الدعفخان وغيخه مغ أنػاع الصيب  ،وتغمب عميو الحسخة والرفخة (.ابغ مشطػر،د.ت،
 )91/10وقج أستعسل العخب الخمػق قبل اإلسالم ،ففي إيخاده لحمف السصيبيغ يقػل أبغ حبيب إن عاتكة بشت عبج السصمب بغ
ىاشع (.ابغ سعج،د.ت )44-43/8،أخحت جفشة عطيسة فسألتيا خمػقا ثع اقبمت بيا تحسميا حتى وضعتيا في الحجخ(وىػ حجخ
الكعبة وىػ الحائط السدتجيخبالبيت الحخام جانب الذسال)(،ابغ مشطػر ،د.ت )170/4 ،وقالت " :مغ تصيب مغ ىحه الجفشة فيػ
مشا "( .ابغ حبيب ،1985،ص )50وباألضافة إلى ذالظ  ،كانت الكعبة في الجاىمية ييجي إلييا خمػق ومجسخ(وىػ العػد
واستجسخ

اي

تبخخ

بالعػد)

(،ابغ

مشطػر،د.ت)145-144/4،

وكانت

تصيب

بحلظ

في

داخميا

وخارجيا

(.األزرقي )251\1978،1،وبعج اإلسالم نيى عغ أستعسال الخمػق لمخجال ألنو مغ شيب الشداء ( .ابغ مشطػر ،د.ت،
61/1؛عمي )240/7 ،1978 ،
ز -الدعفخان
الدعفخان نبات يربغ بو وىػ نػع مغ الصيب (.ابغ مشطػر،د.ت )324/4،وىػ عذب معسخ ذو أوراق شخيصية ضيقة ،
وأزىار مفخدة شخفية أرجػانية المػن ،والسياسع بختقالية(.الحمػ،1992،ص )31ويجمب الدعفخان مغ إيخان واليشج وبالد الذام ( .ابغ
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رستو،1891،ص )157وقج عج الدعفخان مغ شيب الشداء ،

فقج روي عغ رسػل هللا  أنو نيى أن يتدعفخ الخجل ،

(البخاري61/7 ،1994،؛ ابغ مشطػر،د.ت)324/4،
ح – البان
البان شجخة ليا حب يدتخخج مشو دىغ البان ،وقيل :البانة شجخة ليا ثسخة تخمط بأفاويو الصيب ثع يعترخ دىشيا شيبا
وجسعيا البان (.ابغ مشطػر،د.ت ) 70/13،ومغ البان سميخة البان  ،وىػ دىغ ثسخة البان قبل أن تخمط بأفاويو الصيب ،فإذا خمط
ثسخة السدظ والصيب ثع اعترخ فيػ مشذػش أي اختمط الجىغ بخوائح الصيب .وسسي بالدميخة ألن العصخ يربح كأنو قذخ
مشدمخ ذو شعب (.ابغ مشطػر،د.ت26/3،؛ الشػيخي،د.ت )82-81/12،وأشيخ مشابت البان بالد الحجاز وعسان واليسغ
(.الشػيخي،د.ت)80-79/21،
وقج عخف السدمسػن البان في عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب  ؛ يخوي أبغ شبو بأن أول بان دخل السجيشة كان عشجما بعث
عبج هللا بغ أبي ربيعة (،ابغ األثيخ )155/1989،3،وىػ أميخ عمى الجشج باليسغ (،ياقػت الحسػي )169/1979،2،إلى عسخ
بغ الخصاب  بسدظ صب فيو سميخة بان ىجية لو  ،فمسا شسو أمخ أن يخسل لمرحابة فأدىشػا بو وكان ذلظ أول بان دخل
السجيشة السشػرة ( .ابغ شبو،د.ت)855/3،
ط – الغالية
الغالية نػع مغ الصيب السذيػر السرشع والسخكب مغ مدظ وعشبخ وعػد ودىغ (.ابغ مشطػر،د.ت134/15،؛
العدكخي ،1987،ص ) 163-162حيث تغمى ىحه األخالط عمى الشار بعزيا مع بعس ليشتج عشيا ىحا الصيب الفػاح
(.الشػيخي،د.ت)19/12،
ىحه ىي أىع أنػاع العصػر السعخوفة في مكة السكخمة والسجيشة السشػرة عشج ضيػر اإلسالم ،وقج أستسخت مدتعسمة في عيج
الشبػة والخاشجيغ وراجت في العرخ األمػي وما بعجه .
 -2مػقف اإلسالم مغ العصػر
أستسخت العصػر محببة ورائجة بعج اإلسالم وذلظ لصيب رائحتيا وذكخ بعزيا في القخآن الكخيع واستعسال الخسػل  ليا
والتخغيب فييا  ،ولكغ يالحع أنو بعج اإلسالم قدع الصيب إلى ذكػر الصيب وإلى إناثو  .فأما ذكػر الصيب ؛ فيػ ما يرمح
لمخجال دون الشداء ؛ كالسدظ والعشبخ والعػد والكافػر والغالية والحريخة وكان الخسػل  يتصيب بحكارة الصيب  .فعشجما سألت أم
السؤمشيغ عائذة بشت أبي بكخ رضي هللا عشيا عغ شيب رسػل هللا  قالت بانو كانت يتصيب بحكارة الصيب وىػ السدظ
والعشبخ(.ابغ سعج،د.ت399/1،؛ ابغ مشطػر،د.ت )310/4،وتتسيد ذكارة الصيب بأنيا يطيخ ريحيا ويخفي لػنيا  .فقج روي عغ
رسػل هللا  قػلو  ":أال أن شيب الخجل ما وجج ريحو ولع يطيخ لػنو  ،أال أن شيب الشداء ما ضيخ لػنو ولع يػجج ريحو ( ".ابغ
حشبل264/3 ،1991،؛)613/5
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أما مؤنث الصيب ،فيػ مخرز لمشداء ،وىػ ما ضيخ لػنو وخفي ريحو مثل الخمػق والدعفخان  ،وتغمب عميو الحسخة والرفخة
(.ابغ مشطػر،د.ت310/4،؛ عمي )240/7 ،1978،
وقج أصبحت لمعصػر مكانة عالية في الحياة األجتساعية بعج اإلسالم  .فقج كان الخسػل  يكثخ مغ أستعسال الصيب  .تقػل أم
السؤمشيغ عائذة بشت أبي بكخ رضي هللا عشيا « :كشت أشيب رسػل هللا  بأشيب ما يجج  ،حتى أجج وبيز الصيب في رأسو
ولحيتو » كسا (البخاري79/7 ،1994،؛ ابغ حشبل )361/7 ،1991،كان لخسػل هللا  شيبو الخاص  .يقػل أنذ بغ مالظ ":
كانت لمشبي  سكة يتصيب مشيا ( ".ابغ سعج ،د.ت399/1،؛ الدجدتاني394/1971،4،؛ اليعقػبي،د.ت )88/2،ولع يكتف
الخسػل  باستعسال الصيب  ،بل يخغب ويحث السدمسيغ عمى أستعسال الصيب والعصػر برفتو مطي اخ مغ مطاىخ الديشة عشج
صالة الجسعة (.البخاري )240/1 ،1994،كسا عج الخسػل  الصيب ىجية مفزمة  ،وحيث عمى قبػلو وعجم رده لسيجيو  .يقػل
عميو الرالت والدالم " :مغ عخض عميو شيب فال يخده  ،فإنو شيب الخيح خفيف السحسل " (.الدجدتشاني400/1971،4،؛
اليعقػبي،د.ت)88/2،
والسؤكج ،أن قيسة العصػر الكامشة فييا  ،ومعخفة العخب لمعصػر والصيب وورودىا بعج اإلسالم في القخآن الكخيع  ،وحث الخسػل
 عمى استعساليا وقبػل ىجيتيا كان لو دور كبيخ في زيادة الصمب عمييا وبالتالي رواج تجارتيا في الحجاز في العرخ األمػي
.
أوال :تجارة العصػر في مكة والسجيشة في العرخ األمػي
أشتيخت مكة السكخمة والسجيشة السشػرة بتجارة العصػر في العرخ األمػي  .ولعل مغ السفيج ىشا لكي يحقق البحث أغخاضو ،
ويتبيغ التصػر الحي أصاب تجارة العصػر  ،إعصاء نبحة تاريخية مخترخة عغ تجارة العصػر قبل العرخ األمػي .
لقج عخفت قخير العصػر قبل اإلسالم وأشتيخت بتجارتيا في العصػر خارج الجديخة العخبية وداخميا  .أما تجارة العصػر
الخارجية  ،فكانت الحبذة وجيا لقخير ومتجخا(.األصبياني،د.ت )56-55/9،فكانػا يقرجونيا الستيخاد مشتػجاتيا مغ
البخػرواألشياب (.عػض هللا ،1980،ص )130وباإلضافة إلى الحبذة كانت الحيخة سػقا مذيػ ار يأتييا العخب لمتجارة في
العصػر  ،وفي نفذ الػقت كان ممػك الحيخة يخسمػن لصائسيع؛ وىي العيخ التي تحسل الصيب .وخاصة السدظ وبد التجارة ،إلى
سػق عكاظ – التي يقرجىا العخب لمتجارة – ويذتخون بثسشيا األدم والحخيخ والبخود(.األصبياني،د.ت125/9،؛ األفغاني،د.ت،
ص)379،374
أما تجارة العصػر الجاخمية لقخير فقج أرتبصت باليسغ وضفار  .حيث كانت قػافل قخير تحسل مغ اليسغ وضفار البخػر
والمبان والعصػر (.عػض هللا ،1980،ص )410كسا كانت العصػر تجمب – أيزا – مغ اليشج عغ شخيق ميشاء داريغ بالبحخيغ
(.ياقػت الحسػي)432/3 ،1979،
ولع يقترخ األمخ عمى التجارة الخارجية والجاخمية في العصػر ،بل كان بعس أىالي مكة والسجيشة مغ الخجال والشداء
يداولػن تجارة العصػر قبل اإلسالم وبعجه  .فقج كان أبػ شالب (ابغ سعج،د.ت .)121/1،يبيع العصػر ،وربسا باع البخ(.ابغ
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قتيبة،د.ت،ص )575وكان أمية بغ خمف الجسحي يبيع العصػر (.البابصيغ،1998،ص )148وكان عسخو العاص يبيع األدم
والعصػر(.الكشجي،د.ت،ص )706وكانت أم الخيخ وىي سمسى بشت صخخ التيسية(ىي والجة أبػ بكخالرجيق (،)ابغ حجخ
العدقالني،د.ت )447/4،تتاجخ بالصيب وعصػرىا مذيػرة بجػدتيا  ،حتى أنيا كانت تجيد العخائذ في مكة بالصيب
(.البابصيغ،1998،ص )151وتختب عمى إزدىار تجارة العصػر بسكة أن أصبحت مقرجا لسغ يخغب في شخاء العصػر (.ابغ
سعج،د.ت)17/8،
أما في السجيشة السشػرة ،فقج أشتيخت امخأة اسسيا الحػالء العصارة (ابغ األثيخ )76-75/1989،6،ببيع العصػر في عيج
الخسػل ( . ابغ األثيخ )76/1989،6،وكانت أسساء بشت مخخمة (.ابغ سعج،د.ت )301-300/8،تبيع العصػر في السجيشة
في عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب  التي يبعثيا إلييا ولجىا عبج هللا بغ أبي ربيعة مغ اليسغ  ،فكانت تزع العصػر في قػاريخ
وتدنيا فتبيع نقجا ،أو ديشا  ،فإذا باعت ديشا كتبت ذلظ في كتاب ( .ابغ سعج،د.ت)301-300/8 ،
والػاقع أن تجارة العصػر كانت محببة إلى السدمسيغ  .فقج ضخب الخسػل  السثل ببائع السدظ فجعمو مثل الجميذ الرالح
الحي يفيج مغ جمذ إليو بخيحو أو يذتخي مشو العصخ (.البخاري287/1994،6،؛ الدجدتشاني )167-166/1971،5،كسا روى
عغ الخميفة عسخبغ الخصاب  قػلو " لػ كشت تاج اخ ما أختخت عمى العصخ شيئا فأن فاتشي ريحو ما فاتشي ريحو "( .أبي
الجنيا ،1990،ص)262
وفي العرخ األمػي أصبحت العصػر في مكة السكخمة والسجيشة السشػرة سمعا رائجة ومصمػبة .وساعج عمى رواجيا شيب
رائحتيا  ،وتخغيب اإلسالم عم ى التصيب  ،وقجوم اآلالف مغ السدمسيغ سشػيا لتأدية فخيزة الحج والعسخة وزيارة مدجج الخسػل 
وتػافخ الديػلة الشقجية عشج أىالي الحجاز .
ففي مكو السكخمة  ،أنتعذت تجارة العصػر في األسػاق الجائسة التي ضيخت بيا  .فأجتسع فييا أصحاب السيغ ليكػنػا سػقا
فخعية داخل الدػق الكبيخ بسكة السكخمة (.الديف ،1983،ص )101وتذيخ السرادر إلى وجػد أسػاق خاصة
لمعصاريغ(.األزرقي78،254/2 ،1978،؛ الفاكيي170،208/2 ،1994،؛ )33،218،296/3كسا كان العجيج مغ العصاريغ في
مكة السكخمة يبيعػن العصخ في فشاء السدجج الحخام (.األزرقي)248/2 ،1978،
وباإلضافة إلى أسػاق العصػر ،أمتيغ التجار بالعصػر العجيج مغ أىالي مكة السكخمة ،ومغ ىػالء :عبجهللا بغ كثيخ الجاري
(ت 120ىـ738/م) (،ابغ حجخ )238-237/1991،3،الحي أشتيخ برشاعة العصػر مغ داريغ بالبحخيغ  ،حتى أنو لقب
بالجاري ندبة إلى داريغ (،ابغ حجخ )238/1991،3،وقج تشػع وتػزع نذاط عبجهللا بغ كثيخ التجاري  ،فقج كان لو أصحاب
يزاربػن في العصػر ويجمبػنيا مغ داريغ ليبيعيا في مكة السكخمة(.الحىبي،د.ت.)404/2،
وباإلضافة إلى عبجهللا بغ كثيخ الجاري  ،الحي أشتيخ في مكة السكخمة  ،مغ العصاريغ  ،داود بغ عبج الخحسغ العصار
(ت174ىـ790 /م) (.ابغ سعج،د.ت498/5،؛ ابغ قتيبة،د.ت ،ص )511كسا كان السغشي الغخيس(.األصبياني،د.ت-359/2،
 )403يذتخي الصيب مغ عصار في مكة السكخمة .حيث يخوي االصبياني أن الغخيس أعصى خادما لو ربعة  ،وىي وعاء
مخرز لمعصخ ،وقال لو ":صخ إلى فالن العصار يسمؤىا لي شيبا" (.األصبياني،د.ت)399/2 ،
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والججيخ بالحكخ  ،أن تجارة العصػر كانت تددىخ وتشذط في مكة السكخمة خالل مػاسع الحج  ،حيث يدداد الصمب عمى
العصػر  .ففي أحج مػاسع الحج ،أشتخى عسخ بغ أبي ربيعة عص اخ وب اد بألف ديشار ( .األصبياني،د.ت167-166/1،؛
السبخد،د.ت ) 375/1،ويجل ىحا الدعخ السختفع ،والسرخوف جدء مشو عمى العصػر ،عمى قيستيا وغالء ثسشيا  ،والخغبة أيزا في
شخائيا  .ومغ جية أخخى  ،كانت العصػر السجمػبة مغ الصائف تباع عمى الحجاج في مػاسع الحج ،وىي عصػر مرشعة مغ
أزىار وورود الصائف ( .العبيجي ،1982،ص52-51؛ صقخ ،1981،ص)45
والػاقع أن العصػر كانت سمعة مصمػبة ومفزمة في مػاسع الحج  .فقج كان الحجاج يذتخون العصػر ىجايا عشج مغادرتيع مكة
السكخمة بعج قزائيع لفخيزة الحج ( .ابغ تيسية90-88/1988،2،؛ الصبخي،1983،السقجمة ص )9-8كسا كان البعس اآلخخ
يجمبػا معيع الصيب لمتجارة بو  ،مع أن اإلسالم اشتخط لسغ يحسل الصيب لمتجارة  ،وىػ محخم ،أن يدتخه وال يذسو فإن شسو فعميو
كفارة (.ابغ تيسية90-88/2 ،1988،؛ األصبحي)329/1 ،1985،
أما في السجيشة السشػرة  ،فقج كان لمصيب والعصػر مكانة وأىسية ورواج وال غخابة في ذلظ ،فإن مغ أسساء السجيشة "شيبة
الصيبة"( .ابغ شبو،د.ت163-162/1،؛ الدسيػدي )17-16/1984،1،ومغ معاني ىحا اإلسع شيب رائحتيا ووجػد ريح العصخ
بيا (.ياقػت الحسػي87/1979،5،؛الدسيػدي17/1 ،1984،؛الشػيخي،د.ت)324-323/1،
وقج راجت تجارة العصػر في السجيشة السشػرة  ،ومسا يجل عمى ذلظ وجػد محالت ودور خاصة بالعصاريغ  .ويحكخ أن مدمع
الخياط السكي (البخاري )272/1986،7،كان يدكغ في السجيشة دار الحفخة وىي دار العصاريغ (.ابغ سعج ،1978،ص)306
كسا يحكخ ابغ قتيبة أن لمعصاريغ دا ار ليع بالسجيشة أسسيا دار العصاريغ (.ابغ قتيبة،د.ت،ص)485
وأمتيغ أىالي السجيشة تجارة العصػر  .فقج فقج كان التاجخ سيار (.األصبياني،د.ت )39-38/22،يبيع العصخ في السجيشة
(التشػخي ،1946،ص124؛ الديف ،1983،ص )104كسا كان الذاعخ كثيخ عدة (ت107ىـ725 /م) دكان في السجيشة يبيع
فيو العصخ وغيخه مغ الدمع التجارية  ،وكان يتػلى البيع فيو غالم لو وأن دمحم بغ عبجهللا العثساني (ت 145ىـ762 /م) (ابغ
حجخ )174/1991،5،اشتخى مغ عصار بالسجيشة عػدا بأربعسائة درىع (.األصبياني،د.ت)38/22،
وخالل مػاسع الحج كان تجار العصػر يتػاججون بأعجاد كبيخة في السجيشة  .ففي مػسع حج عام (63ىـ683/م)  ،والحي
صادف مػقعة الحخة  ،كان يكيع في السجيشة أربعسائة تاج اخ مغ تجار العصػر مغ أىل داريغ (.البالذري ،د.ت )2،43/4،وكانػا
يتاجخون بالعصػر السجمػبة مغ داريغ بالبحخيغ  ،وخاصة السدظ الحي يحسل إلى داريغ مغ اليشج .وقج أشتيخوا بتجارتيع تمظ
حتى صار معشى الجاريغ (ندبة إلى داريغ ) ىػ العصار نفدو (.ابغ مشطػر ،د.ت200/4،؛ األفغاني،د.ت ،ص )214وأصبح
التجار الجاريػن بدبب شيختيع عمى ألدشة الذعخاء (.ياقػت الحسػي )432/2 ،1979،ويجل كثخة العصاريغ الجاريغ بالسجيشة عمى
زيادة الصمب عم ى العصػر ،وخاصة في مػاسع الحج  ،وجػد العصخ السجمػب مغ داريغ بالبحخيغ ،وارتفاع السقجرة الذخائية عشج
السدمسيغ .
ومغ جية أخخى  ،كان تجار العصػر مغ داريغ يجشػن أرباحا كثيخة مغ بيعيع لمعصػر  ،وخاصة السدظ .ومسا يجل عمى
غشى أىالي وتجار داريغ أنيع أصبحػا ىجفا لمعقػبة السالية السختفعة .فعشجما أرغع أىالي السجيشة التجار الجاريغ العصاريغ عمى
334

م ج لة ال رك ل ل فل س فة و ا لل سا ن يا ت وا ل ع لوم ا الج ت ماع ي ة ا ل م جل د (  ) 1ال ع دد (  ) 0 0ا ل س ن ة (  (2 0 2 1ب حوث ال تار ي خ

السذاركة في الجفاع عغ السجيشة خالل وقعة الحخة سشة  ،كانػا يؤكجون عمى ىػيتيع التجارية فيقػلػن ألىل السجيشة ":ما لشا وىحا
أنسا نحغ تجار(".البالذري،د.ت )43/4،ولكغ بالخغع ،مغ أنيع أجبخوا عمى الجفاع عغ السجيشة  ،إال أن الخميفة يديج بغ معاوية
(64-60ىـ683-680/م) ،كتب إلى عاممو عمى البحخيغ بأن يغخم أىل داريغ أربع مائة ألف درىع (.الحىبي،د.ت)463/2،
ىحا وقج ارتبصت تجارة العصػرفي مكة السكخمة والسجيشة السشػرة بديادة استيالكيا وكثخة استعساالتيا .
ثانيا  :استعساالت العصػر في مكة والسجيشة في العرخ األمػي
تعجد أستعسال العصػر في مكة السكخمة والسجيشة السشػرة في العرخ األمػي وتشػعت وكان مغ أسباب ذلظ قيسة العصخ
،وسحخىا وذكاء رائحتيا ،وحث اإلسالم عمييا والتخغيب فييا .باإلضافة إلى رواج وانتعاش تجارتيا في مكة السكخمة والسجيشة
السشػرة .
وتذيخ السرادر إلى استعسال العصػر بيغ الرحابة والتابعيغ برفتيا مطي اخ لمديشة في حياتيع اليػمية  ،وعشج اإلحخام ،
وعشج الرالة وفي يػم الجسعة والعيجيغ  .وتصيب بيا الشداء ،كسا استعسمت العصػر عشج الػفاة ،وفي تعصيخ وتصييب الحخميغ
الذخيفيغ .
 -1أستعسال العصػر كسطيخ لمديشة بيغ الرحابة والتابعيغ
تذيخ السرادر إلى الشدعة االستيالكية لمعصػر عغ بعس الرحابة والتابعيغ  ،حيث أصبحت مطي اخ مغ مطاىخ الديشة في
حياتيع االجتساعية  .فقج كان عبجهللا بغ عسخ بغ الخصاب (ت74ىـ )693/يفت السدظ في الجىغ ثع يجىغ بو .ويجىغ في اليػم
مختيغ ( .ابغ سعج،د.ت ) 157/4،وكان إذا تبخخ يجعل الكافػر عمى العػد ثع يتبخخ بو ويقػل " :ىكحا كان رسػل هللا 
يدتجسخ " (ابغ قتيبة،د.ت .)303/1،كسا كان يرفخ لحيتو بالدعفخان والػرس فيو السدظ ( .ابغ سعج،د.ت)149،180/4،
ويحب أي يصيب زاده ومتاعو(.ابغ قتيبة،د.ت)304/1،
وكان عبجهللا بغ العباس (ت68ىـ678/م) يكثخ مغ أستعسال العصػر وخاصة السدظ .حتى إنو إذا مخ في الصخيق قال الشاس " :
أمخ أبغ عباس أم مخ السدظ"كسا كان أبغ عباس يدتعسل الخيحان  ،وىػ نبات مذسػم شيب الخائحة(.ابغ مشطػر،د.ت)458/2،
يقػل حبيب بغ أبي ثابت (ت119ىـ737/م)( :ابغ حجخ " )431-430/1 ،1991،رايت أبغ عباس  ...ولو فيشانة"(الذعخ
الصػيل الحدغ) (ابغ مشطػر،د.ت )107/12،وعميو قسيز رقيق وبيغ يجيو كبة مغ ريحان ( ".ابغ سعج)199/1993،1 ،
وكانت رائحة العصػر تفػح مغ دمحم بغ عبجهللا بغ عسخ بغ عثسان بغ عفان (ت145ىـ 762/م) (،ابغ حجخ)174\5 ،1991،
وتقػد الشاس اليو( .البالذري،د.ت)123\5،
وعخف عسخبغ عبج العديد (ت101ىـ720/م) بكثخة استعسال العصػر عشجما كان واليا عمى السجيشة السشػرة وتذيخ السرادر إلى
استيالكو الدائج ليا .حيث يخوى أبغ سعج أن عسخ بغ عبج العديد كان مغ أشيب الشاس ريحا ومغ أعصخ رجال قخير (.ابغ
سعج،د.ت )334-332/5،كسا يخوي أبغ عبج الحكع

بأن ريح عسخ بغ عبج العديد كانت تعرف فتػجج رائحو في السكان
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الحي يسخ فيو (.ابغ عبج الحكع،1987،ص )9-8ولقج وصل األمخ ،ومغ كثخة استعسال عسخ بغ عبج العديدلمعصػر،أن بعس
األىالي في السجيشة السشػرة كانػا يعصػن الغدال الجراىع الكثيخة لكي يغدل ثيابو مغ كثخ الصيب والسدظ الحي عمق بيا وما تتخكو
مشو في الساء (،األصبياني،د.ت ) 262/9،بل إنو قج يتصيب بالعشبخ فتبتل يجه بو فإذا شبع بخاتسو شيشة الكتاب اندخت الصيشة
مغ العشبخ(ابغ عبجالحكع،1987،ص)9
وكان بعس تابعي السجيشة يخغبػن في إستعسال الصيب وال يخون في ذلظ بأسا .فعشجما دخل رجل عمى دمحم أبغ
السشكجر(ت130ىـ 748/م) ليدألو عغ الصيب والتديغ وججه قاعجا ،وجارية تغمفو بالغالية فقال لو  ":يخحسظ هللا ،جئت أسألظ عغ
شئ فػججتظ فيو ؛" فخد عميو فائال " :عمى ىكحا أدركت الشاس( ".ابغ عبجربو  )252/7 ،1987،وكان بعزيع يفزل أن تبخخ
الثياب بالصيب بعج غدميا باألششان ،وىػ نػع مغ الذجخ ذي رائحة عصخة (ابغ مشطػر،د.ت )18/31،ولعل ذلظ تخغيبا وتفزيال
لمبخػر  .فعشجما جمذ عمي بغ زيج ججعان (ابغ حجخ )202-205/1991،4،مع دمحم بغ شياب الدىخي (ت124ىـ742/م)
وجج ريح األششان في مالبذ الدىخي فقال لو (" :أي يبخ اخ بالصيب)" (.ابغ سعج ،1978 ،ص)177
والسالحع ،أن استعسال الصيب والبخػر لع يكغ فقط مغ مطاىخ الديشة عشج الرحابة والتابعيغ  ،بل كان أيزا اقتجاء بدشة
الخسػل  ، وتعطيسا لحجيثو  .فقج كان عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب

يدتغ بدشة الخسػل  في تصيبو (.ابغ

قتيبة،د.ت )303/1،وكان عخوة بغ الدبيخ (94ىـ693/م) يدأل خالتو عائذة بغ أبي بكخرضى هللا عشيا عغ شيب رسػل هللا
ونػعو  ،فتجيبو بأنيا شيب الخسػل  بأشيب شيب (ابغ حشبل )60-59/1991،7،وكان مالظ أبغ أنذ (179-93ىـ-712/
795م) إذا أراد أن يحجث رسػل هللا  اغتدل وتبخخ وتصيب (.ابغ الجػزي )178/1985،2،كسا كان يخخج إلى زواره مكحال
مديشا مصيبا قج لبذ أحدغ ثيابو (.الحىبي،د.ت)320،324/2،
ولع يكتف الرحابة في محبتيع لمعصػر باستعساليا كسطيخ مغ مطاىخ الديشة ،بل كانػا أيزا يدتثسخون أمػاليع فقج كان
ألنذ بغ مالظ بدتان يحسل في الدشة الفاكية  ،مختيغ ،وكان فييا ريحان يجيء مشو ريح السدظ (.الحىبي،د.ت)292/2،
وباإلضافة إلى إستعسال ذكارة الصيب كالسدظ والعشبخ والعػد  ،تذيخ السرادر إلى إستعسال بعس الرحابة والتابعيغ
لمخمػق وىػ مغ شيب الشداء (ابغ سعج ،د.ت )155/4،فقج كان عبجهللا بغ عسخ (ت74ىـ693/م) يمصخ رأسو بالخمػق بعج
حالقتو .كسا كان عبجهللا بغ زيج (ت164ىـ781/م) (ابغ حجخ .)147-146/1991،2،يتصيب بالخمػق ثع يجمذ في السجمذ
( .ابغ قتيبة ،د.ت)302/1،
ومغ ناحية أخخى ،تصػرت صشاعة العصػر السدتعسمة في مكة والسجيشة في العرخ األمػي .فقجعخفت (الغالية) في عيج
الخميفة معاوية بغ أبي سفيان (60-41ىـ680-661/م)،وىي مغ أجػد أنػاع العصػر السخكبة،مغ شيب السدظ والعشبخ والعػد
والجىغ ،بعج غمييا عمى الشار (.ابغ عداكخ )328،347/7 ،1987،وكان أول مغ عسل الغالية بالحجاز عبجهللا بغ جعفخ بغ
أبي شالب (ت80ىـ699/م) (،ابغ رستو ،1891،ص )198وأول مغ سساىا بالغالية معاوية بغ أبي سفيان  .فقج دخل عبجهللا بغ
جعفخ عمى معاوية بغ أبي سفيان وشيبو بالغالية ،فدألو معاوية عشيا وعغ كيفية صشعيا  ،فحجثو عبجهللا بغ جعفخ عغ ذلظ
،فقال معاوية":أنيا غالية" (الشػيخي ،د.ت )19/12،وفي رواية أخخى أن عبج هللا بغ جعفخ دخل عمى معاوية ورائحة الصيب تفػح
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مشو،فقال لو  :ما شيبظ يا عبج هللا ؟ فقال  :مدظ وعشبخ جسع بيشيسا دىغ بان ،فقال معاوية:غالية أي ذات ثسغ غال
(.الشػيخي،د.ت19/12،؛عمي)240/7 ،1978،
والسالحع ،أن عصخ الغالية لع تكغ متاحة لمجسيع مغ الشاس  ،لكيستيا وغالء ثسشيا  ،ولحلظ كان يدتعسميا مغ يستمظ الشقج
لذخائيا والتستع بصيبيا .فإذا كان عبجهللا بغ جعفخ بغ أبي شالب ،وىػ كثيخ السال ،أول مغ أستعسل الغالية،فقج كان عثسان بغ
عخوة بغ الدبيخ (ت136ىـ753/م)،وىػ مغ أغشياء ووجػه قخير وسادتيع(ابغ سعج ،د.ت )182-178/5،يكثخ مغ استعسال
الغالية .حتى إنو عشجما يشيي صالتو كان الشاس يأتػن ليدتمػن الغالية التي عمقت عمى الحرباء مغ لحيتو(.ابغ
بكار1381،ىـ)305/1،
وباإلضافة إلى صشاع ة واستعسال العصػر السخكبة،الغالية الثسغ ،تصػرت أيزا أوعية العصػر ،فمع يقترخ األمخ عمى استعسال
أوعية الخذب والقػاريخ(،البابصيغ ،1998،ص )396بل وصل التصػر إلى استعسال األوعية السرشػعة مغ العاج والسدتخخج
مغ عطام الفيل  .يخوي أبغ سعج أن السدػر بغ مخدمة(ت64ىـ683/م) (البخاري )410/1986،7،كان يجىغ في مجىغ مغ
عطام الفيل (.ابغ سعج)152/2 ،1993،
 -2استعسال العصػر عشج اإلحخام
كانت العصػر تدتعسل عشج اإلحخام ،سػاء ألداء فخيزة العسخة أو الحج أو كالىسا  .وكان بعس الرحابة والتابعيغ
يدتعسمػن العصػر ،فيجىشػن أجداميع بالصيب ويكثخون مغ أستعسال السدظ قبل إحخاميع  ،وكانػا في ذلظ يقتجون بدشة الخسػل
 وفعمو قبل إحخامو  .تقػل عائذة بشت أبي بكخ رضي هللا عشيا  " :كشت أشيب رسػل هللا  إلحخامو حيغ يحخم  ،ولحمو قبل
أن يصػف بالبيت ( ".البخاري )177/2 ،1994،كسا قالت رضي هللا عشيا  " :كأني أنطخ إلى وبيز الصيب في مفارق رسػل
هللا  وىػ محخم "وفي رواية أخخى  :كأني أنطخ إلى وبيز السدظ في رأس رسػل هللا  وىػ محخم " (ابغ حشبل،1991،
)59/7
وكان ازواج الخسػل  يدتعسمغ السدظ  .يخوي عغ عائذة  -رضي هللا عشيا  -قػليا ":كشا نخخج مع الشبي  إلى مكة
فشزسج جباىشا بالسدظ

السصيب عشج اإلحخام  ،فإذا عخقت إحجانا سال عمى وجييا فيخاه الشبي  فال يشياىا".

(الدجدتشاني )414/1971،2،كسا يخوي أيزا أن أزواج الخسػل  كغ يتخحن عرائب فييا الػرس والدعفخان فيعربغ بيا
رؤوسيغ أسافل أشعارىغ عمى جباىيغ قبل أن يحخمغ (.ابغ سعج،د.ت)482/8،
وتذيخ السرادر إلى أستعسال بعس الرحابة والتابعيغ في الحجاز لمصيب والعصػر عشج اإلحخام يخوي أبغ سعج أن الحديغ
بغ عمي بغ أبي شالب (ت61ىـ680/م) كان يجىغ عشج اإلحخام بالديت ويجىغ أصحابو بالجىغ السصيب(.الصبخي،1983،
ص )166وكان أبشو عمي أبشو عمي أبغ الحديغ (ت94ىـ713/م) يجىغ ويتصيب بعج الغدل إذا أراد أن يحخم( .ابغ
سعج،د.ت)218/5،
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وأستعسل بعس الرحابة والتابعيغ أيزا الغالية والسدظ والجريخة بكثخة عشج إحخاميع .فعشجما أحخم عبج هللا أبغ العباس (ت
68ىـ678م) ،كانت الغالية عمى صمعتو كأنيا الخب ( .ابغ قتيبة ،د.ت )304/1،وكان عبجهللا بغ الدبيخ (73ىـ692/م) يكثخ
مغ أستعسال السدظ والصيب عمى رأسو عشج إحخامو .يقػل مدمع بغ صبيح الكػفي العصار (ت 100ىـ719/م) ( :ابغ
حجخ" ) 430/1991،5،رأيت عمى رأس أبغ الدبيخ مغ السدظ مالػ كان لي كان رأس مال " ( .ابغ قتيبة،د.ت )303/1،وفي
رواية أخخى " :رأيت أبغ الدبيخ وىػ محخم  ،وعمى رأسو ولحيتو مغ الصيب ما لػ كان لخجل التخح مشو رأس مال "
(الصبخي ،1983،ص204؛ الدجدتشاني)359/1971،2،
كسا أستعسل بعس الرحابة والتابعيغ الحريخة والسدظ السدحػق قبل إحخاميع يخوي عغ عائذة بشت سعج بغ أبي وقاص
(.ابغ سعج،د.ت )468-467/8،أنيا كانت تصيب أباىا سعج بغ أبي وقاص (ت55ىـ675/م) قبل إحخامو بالحريخة السسدكة ،
وفي رواية" :بالسدظ والحريخة "(.الصبخي ،1983،ص )164كسا كان عبجهللا بغ جعفخ بغ أبي شالب (ت80ىـ699/م)  ،يدحق
السدظ  ،ثع يجعمو عمى يافػخو (ممتقى عطع الخأس ومؤخخه) (ابغ مشطػر،د.ت )67/3،إذا أراد أن يحخم (الصبخي،1983،
ص)164
وخالل تأدية فخيزة الحج أو العسخة  ،وسع بعس الرحابة والتابعيغ في شع بعس العصػر الشباتية كالخيحان لمسحخم .فقج
روي عغ عبجهللا بغ عباس (ت68ىـ687/م) قػلو " :يذع السحخم الخيحان "( .البخاري )177/1994،2،وكان عصاء بغ أبي
رباح (ت 114ىـ732/م) ال يخى بأسا بذع الخيحان مع كخاىيتو لو( .الصبخي  ،1983،ص)202
 -3استعسال العصػر عشج الرالة وفي يػم الجسعة والعيجيغ
حث اإلسالم عمى الصيارة والشطافة عشج كل صالة الستسثمة في الػضػء والدػاك  .وكان الدػاك مطي اخ مغ مطاىخ الشطافة
والخائحة الصيبة لمفع  ،وقج سشو الخسػل  يقػل عميو الرالة والدالم " :لػال أن أشق عمى أمتي  -أوعمى الشاس-ألمختيع
بالدػاك عشج كل صالة "( .البخاري)241/1 ،1994 ،
كسا سغ الخسػل  التصيب في صالة الجسعة وصالة العيجيغ .أما في صالة الجسعة فقج ورد عغ الخسػل  قػلو في جسعة
مغ الجسع  ":يا معذخ السدمسيغ ؛ إن ىحا يػم جعمو هللا عيجا فأغتدمػا .ومغ كان عشجه شيب فال يزخه أن يسذ مشو  .وعميكع
بالدػاك ( ".األصبحي )66-65/1985،1،كسا ورد عشو  قػلو":ال يغتدل رجل يػم الجسعة ويتصيخ ما استصاع مغ شيخ
ويجىغ مغ دىشو أو يسذ مغ شيب بيتو  ،ثع يخخج فال يفخق بيغ أثشيغ  ،ثع يرمي ماكتب لو  ،ثع يشرت إذا تكمع اإلمام  ،إال
غفخ لو ما بيشو وبيغ الجسعة األخخى( ".البخاري)240/1 ،1994،
وقج أقتجى الرحابة والتابعػن بدشة الخسػل  في أستعسال العصػر والصيب عشج الرالة وخاصة صالة الجسعة .فقج كان
عبجهللا بغ عسخ بغ الخصاب يتصيب يػم الجسعة  .يخوي مالظ بغ أنذ (ت 179ىـ795/م) أن عبجهللا بغ عسخ كان ال يحىب
إلى صالة الجسعة إال أدىغ وتصيب (.األصبحي110/1985،1،؛ابغ سعج،د.ت )152،159/4،وكان يأمخ بأن تبخخ ثيابو
بالصيب عشج كل جسعة(.ابغ سعج،د.ت )161-160/4،ويخوي عغ نافع (ت117ىـ735/م) ،مػلى عبجهللا بغ عسخ  -إنو شيب
إلبغ عسخ ثػبيغ يػم الجسعة ،في السجيشة ،وىسا حمة وبخود ..بل ويحكخ أن ريح الصيب كانت تفػح مغ ثياب عبجهللا أبغ عسخ
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التي أعجىا لرالة يػم الجسعة .وباإلضافة إلى عبج هللا بغ عسخ كان سعج بغ إبخاليع بغ عبج الخحسغ أبغ عػف (ت
125ىـ743/م)( .ابغ عداكخ )85-82/1987،6،يتصيب إذا خخج إلى السدجج لمرالة وكان الرحابة يتصيبػن في العيجيغ ،
عيج الفصخ وعيج األضحى  ،فقج ورد عغ الحدغ بغ عمي بغ أبي شالب قػلو " :أمخنا رسػل هللا  في العيجيغ أن نمبذ أجػد
ما نجج وأن نتصمب بأجػد ما نجج وأن نزحي بأثسغ ما نجج "(.سابق،د.ت )317/1،ويخوى أن عبج هللا بغ عسخ كان يتصيب
لمعيج ( .ابغ سعج،د.ت)152/4،
كسا كانػا يتصيبػن بعج اإلحالل مغ اإلحخام وقبل رمي الجسار  ،أقتجاء بدشة الخسػل  تقػل عائذة بشت أبي بكخ رضي
هللا عشيا  ":كشت أشيب رسػل هللا  إلحخامو قبل أن يحخم  .ولحمو قبل أن يصػف بالبيت " (األصبحي،1985،
328/1؛البخاري )236-235/2 ،1994،وقج أتبع الرحابة سشة رسػل هللا  في أستعسال الصيب بعج رمي الجسار  .فعشجما
كان عبج هللا بغ العباس يحجث عغ رسػل هللا  أنو قال  ":إذا رميتع الجسخة فقج حل لكع كل شيء إال الشداء " سألو رجل عغ
الصيب  ،فقال أبغ عباس " :أما أنا فخأيت رسػل هللا  يزسخ رأسو بالسدظ أفصيب ذلظ أم ال ؟!" (ابغ حشبل)388/1991،1،
وعشجما حج الخميفة الػليج بغ عبج السمظ (ت96-86ىـ 715 -705/م)  ،سأل عغ أستعسال الصيب بعج أن رمي الجسخة وحمق
رأسو،وقبل أن يفيس فخخز لو خارجة بغ يديج بغ ثابت األنراري (100ىـ719/م) في أستعسالو (.األصبحي،1985،
)329/1
 -4استعسال العصػر بيغ الشداء
راج استعسال العصػر بيغ الشداء في مكة والسجيشة .وال غخابة في ذلظ فالصيب والعصػر مختبصة بالسخأة وىػ مغ مطاىخ
زيشتيا وحياتيا االجتساعية .
والسالحع أنو في عيج الخسػل  أصبح الصيب مصمػبا لتجييد العخوس بعج الخصبة  .فعشجما أعج عمي بغ أبي شالب
 - مبمغ أربعسائة وثسانيغ درىسا لدواجو مغ فاشسة رضي هللا عشيا  ،قال لو الخسػل ": أجعل ثمثيغ في الصيب وثمثا في
الستاع ( ".ابغ سعج،د.ت)22-19/8 ،
وفي عيج الخميفة عثسان بغ عفان  استعسمت الشداء الصيب في السجيشة وتسيدن بو  .فعشجما جيد الفخافرة الكمبي ابشتو
نائمة إلى الخميفة عثسان بغ عفان ، قال ليا  ":يابشيو إنظ تقجميغ عمى نداء قخير وىغ أقجر عمى الصيب مشظ( ".ابغ
قتيبة،د.ت)76/4 ،
ثع راجح استعسال العصػر بيغ الشداء في الحجاز في العرخ األمػي فاستعسمغ الصيب والعػد والخيحان في مجالديغ .فقج
كانت عائذة بشت شمحة بشت عبجهللا التيسي (ابغ سعج،د.ت )476/8،تعتشي بصيبيا وعصخىا  .وقج دعت يػما ندػة مغ قخير
وأجمدتيغ في مجمذ فيو الخيحان والصيب والسجسخ( .األصبياني،د.ت )183/11،أي العػد الحي يتبخخ بو .
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كسا شاع استعسال السدظ بيغ الشداء  ،فقج روي أن رقية بشت عبج الػاحج بغ أبي سعج العامخية كانت تصػف وتقبل الحجخ
األسػد وفاحت مشيا رائحة السدظ حتى عجب كل مغ في السدجج وكأنسا فتحت بيغ أىل السدجج لصيسة عصار ،
(األصبياني،د.ت)97-96/5 ،
وتغشى الذعخاء بالشداء الالتي يفػح مشيغ عصخ السدظ .يرف الذاعخ جسيل (ت82ىـ701/م)عصخ صاحبو بثشية بقػلو
كأن فتيت السدظ خالط نذخىا

تغل بو أردانيا والسخافقا (األصبياني،د.ت)124/8،

وعشجما سسع الشعسان بغ بذيخ (الحىبي،د.ت( )262-260/4،ت64ىـ683 /م) مغ يخدد قػل الذاعخ قيذ بغ الخصيع
(األصبياني،د.ت )26/3،في أمو عسخة بشت رواحو ( :ابغ األثيخ)202-201/6 ،1989،
وعسخة مغ سخوات الشداء

تشفح بالسدظ أردانيا

لع يعاتب مغ ردد ذلظ  ،بعج أن أسكتو الشاس ،بل قال الشعسان ":ما قال إال حقا ولع يقل سػء" (ابغ قتيبة،د.ت ،ص)294
كسا تغشى الذاعخ الشسيخي (األصبياني،د.ت )190،208/2،بديشب بشت يػسف بغ الحكع  ،أخت الحجاج بغ يػسف الثقفي ،
فرػر مديل وادي بصغ نعسان بيغ الصائف ومكة (ياقػت الحسػي )293/5 ،1979،يفػح بالسدظ إذا مذت فيو.
وفي ذلظ يقػل :
تزػع مدكا بصغ نعسان إذ مذت بو زيشب في ندػة عصخات (األصبياني،د.ت)192،195،198/6،
وباإلضافة إلى السدظ ،استعسمت الشداء الخمػق عشج الدفاف في الحجاز .وكانت أم مشطػ (ابغ األثيخ)400\1989،2،
تجمػ الشداء أي تسذط شعخىغ وتديشيع وتعصخىغ(.ابغ مشطػر،د.ت )151-150/14،ويرف األصبياني جمػة أم مشطػرإلحجى
الشداء بقػلو":ألبدتيا قالدة بمح ومخشقة بمح واسصتيا تفاحة ،وضفخت شعخىا وجعمت في فخقيا شيئا مغ الخمػق ".
(األصبياني،د.ت)113/8،
والسالحع أن الشداء القادرات كغ ييجيغ العصػر الكيسة ألقاربيغ .فقج أىجت سكيشة بشت الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب
(ت117ىـ735 /م) أحج أخػاليا عصخ الغالية (.األصبياني،د.ت)144/16،
وىكحا ،كان أستعسال العصػر شائعا بيغ الشداء في الحجاز في العرخ األمػي  ،باستثشاء السخأة الستػفي عشيا زوجيا  .فقج
كانت تحج عميو ،وتجتشب الصيب ( .ابغ ماجة،د.ت )475-476/1،وقج حجث بحلظ الرحابة والتابعػن في الحجاز .يقػل
عبجهللا بغ عسخ" إذ تػفي عغ السخأة زوجيا لع تكتحل ولع تصيب ولع تختزب  ".ويقػل عصاء بغ أبي رياح
(ت114ىـ732/م)عغ السخأة الستػفي عشيا زوجيا":ال تسذ بيجىا شيبا مديدا " ( .مالظ )14-13\2 ،1994،ويػضح ربيعة بغ
أبي عبج الخحسغ (ت133ىـ( )751/ابغ حجخ )154-153/2 ،1991،ما تجتشبو السخأة الستػفي عشيا زوجيا مغ الصيب بقػلو :
" تتقي الصيب كمو وتححر مغ المباس ما فيو شيب وتتقي شيخة الثياب وال تحشط بالصيب ميتا " (مالظ)14/2 ،1994،
 -5استعسال العصػر عشج الػفاة
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كانت العصػر تدتعسل عشج الػفاة حشػشا لمسيت  .والحشػط شيب يخمط لمسيت خاصة  ،ولو رائحة شيبة  ،ويدتعسل لكفغ السيت
وجدسو ويعتبخ الحشػط كل ما يصيب بو السيت مغ عصخ كالحريخة أو السدظ أو العشبخ أو الكافػر مغ القرب اليشجي أو
الرشجل السجقػق (.ابغ مشطػر،د.ت)279،972-278/7 ،
وقج استعسل أىل مكة قبل اإلسالم الحشػط لسػتاىع فكانػا يغدمػنيع ويصيبػنيع بالكافػر(ابغ حبيب،د.ت،ص )322وبعج
اإلسالم ،بيغ الخسػل  كيفية غدل السيت بالساء والدجر (شجخ الشبق وىػ ذو رائحة عصخة) (ابغ
مشطػر،د.ت354،227/4،؛البخاري )95-91/2 ،1994،والكافػر (البخاري )95-91/2 ،1994،واستعسل السدظ حشػشا
لمخسػل  .يخوي أبغ سعج أن الخسػل  أوصى عمي بغ أبي شالب  ،وكان عشجه مدظ  ،أن يحشصو بو (،ابغ
سعج،د.ت)288/2،
وفي العرخ األمػي استعسل الحشػط شيبا لمسيت  .فبعج مقتل عبجهللا بغ الدبيخ (ت 73ىـ692/م) قامت والجتو أسساء بشت
أبي بكخبتكفيشة وتحشيصو (.ابغ سعج )123/1993،2،كسا أستعسل السدظ أيزا حشػشا لمسيت .فقج أوصى عبجهللا بغ عسخ
(ت74ىـ693/م) رجال أن يغدمو بعج وفاتو فجعل يجلكو بالسدظ (.ابغ سعج ،د.ت)187/4،
ونط اخ لخائحة السدظ الحكية وقيستو الشفدية ،ووروده في القخآن الكخيع  ،وتفزيل الخسػل  لو .وردت روايات بأسانيج
ضعيفة ال تخمػ مغ مغ السبالغة عغ أستعسال السدظ وخاصة بعج الػفاة  .ومغ ذلظ ما يخوى مغ أن عبج هللا بغ الدبيخ (ت
73ىـ693/م) خالل حراره بسكو كان يذخب السدظ  .وأن عبج هللا بغ عسخ (ت 74ىـ693/م) مخ بو وىػ مرمػب ورائحة
السدظ تفػح مشو (ابغ سعج )115،144/1993،2،بل يخوي – أيزا  -إنو كان يذتع عشج قبخه ريح السدظ (.ابغ
كثيخ،د.ت ) 346/8،وال شظ أن شخيقة قتل عبج هللا بغ الدبيخ ومغ ثع صمبو وصحبتو وتقػاه كان ليا دور في التعاشف معو
ووضع ىحه األخبار عشو.
والسالحع  ،أن الخجل والسخأة كانا يػصيان أىميسا بسا سػف يصيبان بو عشج غدميسا وبكفشيسا  .فقج أوكرت أسساء بشت
أبي بكخ (ت73ىـ692/م) أىميا بأن يجسخوا ثيابيا إذا ماتت ويحشصػىا وال يحروا عمى كفشيا حشاشا (.األصبحي)226\1985،1،
وأوصى عخوة بغ الدبيخ بغ العػام إبشو ىذام (ت146ىـ763/م) بأن ال يحروا عميو الحشػط (ابغ سعج،د.ت )181/5،كسا أوصى
يػسف بغ ماىظ (مػلى قخير) (ت113ىـ731/م) (ابغ حجخ )266/1991،1،أىمو أن يكفشػه في ثيابو  ،وال يجعمػا عمى وجيو
حشػشا وال عمى الثػب الحي يشذخ عمى الدخيخ ( .ابغ سعج،د.ت)471/5،
بالخغع مغ أن اإلسالم قج نيى أن تتبع الجشائد بشار ( .الدجدتشاني )518-517/1971،3،أي بسجامخ،إال أنو جخت
العادة أن يراحب جشازة السيت عشج تذييعيا بعس الخجاز(وىػ نػع مغ انػاع الذعخ)( .ابغ مشطػر ،د.ت)352-349/5،
وحسمة السجامخ(.ابغ سعج،د.ت )142-141/5،وكان بعس الرحابة والتابعيغ يخفزػن ذلظ  ،ويػصػن مغ يتكفل بيع عشج
مػتيع بعجم فعل ذلظ  .فقج اوصت أسساء بشت أبي بكخ بأن ال تتبع جشازتيا بشار (أي بسجامخ)(.األصبحي )226/1985،1،كسا
اوصى سعيج بغ السديب (ت91ىـ713/م) .أىمو وحخج عمييع أن ال يكػن في جشازتة راجد وأن ال يسذػا معو بحامل مجسخ وقال
":فأن أكغ شيبا فسا عشج هللا أشيب مغ شيبيع ( ".ابغ سعج،د.ت)143-119،141/5،
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 -6استعسال العصػر في تصييب الحخميغ الذخيفيغ
استعسمت العصػر لتصييب الكعبة في السدجج الحخام مشح عرخ ما قبل اإلسالم وبعج اإلسالم ،اىتع السدمسػن بتصييب
الكعبة والسدجج الحخام والسدجج الشبػي .
أما عغ تصييب الكعبة فتقػل ع ائذة بشت أبي بكخ رضي هللا عشيا " :أشيب الكعبة أحب إلى مغ أن أىجي إلييا ذلبا
وفزة ".كسا حثت عائذة – رضي هللا عشيا – عمى تصييب البيت الحخام  ،وفي ذلظ تقػل ":شيبػا البيت فإن ذلظ مغ تصييخه".
وأىتع الخمفاء األمػيػن بتصييب الكعبة في السدجج الحخام  .ويعج الخميفة معاوية بغ أبي سفيان أول مغ شيب الكعبة
بالخمػق والسجسخ (.األزرقي )254،257/1978،1،فقج أمخ الخميفة معاوية شيبة بغ شمحة بغ عثسان الحجبي (ت61ىـ681/م)
(ابغ حجخ )522-521/1991،2،أن يجخد الكعبة ثع يخمق ججرانيا بالخمػق ويصيبيا ،ثع يكدػىا الكدػة التي أرسميا إليو كسا
كان معاوية بغ أبي سفيان يبعث بالصيب والسجسخ سشػيا لتصييب وتبخيخ الكعبة  ،وذلظ عشج كل صالة وفي رجب وفي مػاسع
الحج وبعج وفاة معاوية بغ أبي سفيان استسخ الػالة عمى مكة في تصييب الكعبة كسا شيبيا معاوية (.األزرقي،1978،
)254،260/1
وكان ما يقجم لمكعبة مغ شيب وثياب يػجج في فشائيا  ،فعشجما بػيع لعبج هللا بغ الدبيخ بالحالقة سشة (64ىـ684/م ) ىجم
البيت وأخح ما وجج فيو مغ شيب وثياب وجعمو عشج الحجبة في خدانة الكعبة(الصبخي،د.ت.)582/5،وعشجما أعاد بشاء الكعبة
سشة (65ىـ684/م) ،خمق جػفيا بالخمػق وشيب ججرانيا بالسدظ (.ابغ سعج )73/1993،2،كسا غمفيا بعصخ
الغالية(.الفاكيي)221/2 ،1994،
واستسخ عبجهللا بغ الدبيخ  -خالل حكسو (73-64ىـ692-684/م) يبخخ ويصيب الكعبة كل يػم بكسية كبيخة مغ العػد
.يقػل ىذام بغ عخوة ":أن عبجهللا بغ الدبيخ كان يجسخ الكعبة كل يػم بخشل مغ مجسخ ويجسخ الكعبة كل يػم جسعة بخشميغ مغ
مجسخ ،وبعج القزاء عمى حخكة عبجهللا بغ الدبيخ سشة (73ىـ692/م ) ،وسيصخة الخميفة األمػي عبج السمظ بغ مخوان (-65
85ىـ 705-685/م) عمى الحجاز ،كان يبعث بالصيب والسجسخ إلى الكعبة لتصييبيا وتبخيخىا  .واستسخ والة مكة في تبخيخ
وتصييب الكعبة في العرخ األمػي ( .األزرقي )257-254/1978،1،وكان يتػلى تبخيخىا في أواخخ العرخ األمػي مشرػر
بغ عبج الخحسغ الحجبي (ت138ىـ755/م) (.الفاكيي)352/1 ،1994،
ولع يقترخ األمخ عمى تبخيخ الكعبة وتعصيخىا ،بل كانت العصػر تيجى إلى الكعبة ضسغ ىجايا أخخى  ،يقػل عصاء بغ أبي
رياح (ت114ىـ732/م) " :أىجي أميخ مغ األمخاء إلى الكعبة مائة وسق (وىػ حسل بعيخ ،ويػازي ستيغ صاع) (ابغ
مشطػر،د.ت )280-279/20،مابيغ كدػة ودراىع ودنانيخ وعبيج خجما لمكعبة( ".الفاكيي)192/1 ،1994،
والججيخ بالسالحطة ،أن الكعبة كانت تصمى وتجىغ مغ خارجيا بالكثيخ مغ الخمػق والصيب .ومسا يجل عمى ذلظ أن تمظ
العصػر كانت تمترق بسالبذ الحجاج خالل إحخاميع وشػافيع بالكعبة  .ومع أن ذلظ مغ محطػرات اإلحخام .
(الصبخي،1983،ص )201-200إال أن العمساء لع يكغ يخون في ذلظ بأسا .فعشجما أصاب ثػب أنذ بغ مالظ (ت93ىـ712/م)
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شيئا مغ خمػق الكعبة وىػ محخم  -لع يغدمو.بل إن العمساء كانػا يػسعػن عمى السعتسخيغ والحجاج إذا ما أصاب مالبذ
إحخاميع شيء مغ عصخ الكعبة.فعشجما سأل سعيج بغ جبيخ (ت94ىـ713/م) عبجهللا بغ العباسظ (ت68ىـ678/م) عغ غدل ما
أصاب ثػبو مغ خمػق الكعبة نياه عبجهللا بغ العباس عغ غدمو.ولسا سئل سعيج بغ جبيخ عغ السحخم يريب ثػبو شيئا مغ
شيب الكعبة،قال":إنسا ىػ شيػر (".الفاكيي )347/1994،1،أما عصاء بغ أبي رباح فقال ":ال يغدمو وال شيء عميو".
(الصبخي ،1983،ص)202
والسخجح أن بعس الحجاج والسعتسخيغ كانػا يخغبػن في أخح شيء مغ شيب الكعبة وكدػتيا ويجل عمى ذلظ ما قالو عصاء
بغ أبي رباح ":ال بأس أن تأخح مغ شيب الكعبة وكدػتيا بأمخ الحجبة( ".الفاكيي)348/1 ،1994،
أما مدجج رسػل هللا  فقج أىتع السدمسػن بتعصيخه وتصييبو أقتجاء بدشة الخسػل . ويخوي أبغ شبة أن رسػل هللا 
أبرخ في حائط السدجج بداقا فحكو عمى خخقة ،وأخخجو مغ السدجج ،وجعل مكانو شيئا مغ شيب أو زعفخان أو ورس( .ابغ
شبو،د.ت )19،24/1،كسا أستعسل الخسػل  شيب الخمػق لتصييخ السدجج .وأمخ بتصييب السداجج وأن تبخخ في يػم الجسعة .
(ابغ ماجة،د.ت)247،250/1،
وتػلى الخمفاء الخاشجون تبخيخ وتصييب السدجج الشبػي إقتجاء بدشة الخسػل  فقج أىتع الخميفة عسخ بغ الخصاب بتبخيخ
السدجج الشبػي .وكان عبج هللا السجسخ يحسل السجسخ أمام الخميفة عسخ بغ الخصاب  في السدجج الشبػي (.ابغ حجخ،1991،
 )639/5لتبخيخه وتصييبو .وعشجما تػلى الخالفة عثسان بغ عفان  عسل عمى تصييب السدجج الشبػي وتعصيخه،وكان يدتعسل
الخمػق في تعصيخه (.الدسيػدي)661/2 ،1984،
وأستسخت سشة الخسػل وسشة الخمفاء الخاشجيغ بتصييب السدجج الشبػي وتعصيخه في العرخ األمػي .فقج كان الخميفة عبج
السمظ بغ مخوان (85-65ىـ705-685/م) يبعث بالصيب والسجسخ(العػد)إلى مدجج الخسػل (. األزرقي،د.ت )255/1،وكان
نعيع بغ عبج هللا السجسخ(البخاري )96/1994،8،يبخخ مدجج الشبي  بالصيب (.ابغ حجخ)639/5 ،1991،
األستشتاجات والتػصيات
ويدتشتج مغ الجراسة أن تشػع العصػر وأستعساالتيا في نػاح عجيجة في مكة والسجيشة كان مطي اخ مغ مطاىخ رقي السجتسع
الحجازي  .ويدتشتج أيزا  ،أن زيادة استيالك العصػر في ذلظ السجتسع يعكذ أرتفاع السقجرة الذخائية عشج بعس األىالي وتػافخ
الديػلة الشقجية لجييع كسا يعكذ في نفذ الػقت الخقي الحزاري الحي أصاب مجتسع الحجاز في العرخ األمػي .
وأخيخا ،فسازالت العصػر في مكة والسجيشة وغيخىسا مخغػبة ومدتيمكة ،وتجارتيا رائجة ،وأنػاعيا متعجدة ،وأسػاقيا مشتعذة .
ولعل ىحه الجراسة قج أضافت شيئا مغ السعخفة عغ العصػر وبجاياتيا األولى في السجتسع اإلسالمي ،وفيسا  -في نفذ الػقت -
لألستس اخرية التاريخية ليحه السادة العبقة والسحببة لمشفػس .
التػصيات
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كان الغخض مغ ىحة الجراسة ىػ محاولة معخفة العصػر وأنػاعيا وتجارتيا واستعساالتيا في مكة والسجيشة في العرخ
األمػي  .النيا لع تحع بالجراسات الػافية في العرخ األمػي  ،بل وتشجر الجراسات عغ العصػر في الحجاز في العرخ األمػي ،
ما عجا بعس السعمػمات القميمة عشيا في الجراسات التي تشاولت تاريخ الحجاز األقترادي واألجتساعي .وقج بشيت الجراسة الجور
الحي لعبتو العصػر في الحياة الجيشية واألقترادية واألجتساعية .
أما الحياة الجيشية  ،فأوضحت الجراسة تشػع وتعجد استعساالت العصػر وحث اإلسالم عمييا .فقج استعسمت عشج الرالة
وفي العيجيغ وعشج اإلحخام كسطيخ مغ مطاىخ الشطافة والديشة .كسا استعسمت في الجشائد لتصييب السيت وكفشو  .وفي تصييب
وتبخيخ السدجج الحخام والسدجج الشبػي
أما في الحياة األقترادية ،فقج أضيخت الجراسة تصػر تجارة العصػر في مكة والسجيشة وازدىارأسػاقيا ،وتعجد تجارىا مغ
أىالي مكة والسجيشة ومغ التجار الػافجيغ .كسا بيشت زيادة الصمب عمى العصػر مع ارتفاع أسعار بعزيا مسا يجل عمى غشى
بعس األفخاد في مجتسع مكة والسجيشة وتػافخ األمػال لجييع  .كسا أوضحت أن زيادة الصمب عمى العصػر كان نتيجة أيزا لقجوم
اآلالف مغ السدمسيغ إلى مكة والسجيشة ألداء فخيزة الحج والعسخة وزيارة مدجج الخسػل 
أما في الحياة اإلجتساعية ،فبيشت الجراسة أن العصػر كانت مطي اخ مغ مطاىخ الديشة عشج الخجال والشداء .وأن
استعساالتيا قج تعجدت وأن أغخاضيا قج تشػعت وأن البعس قج أسخف في أستعساليا .
لمعصػر خالل واليتة عمى

فقج كان استعسال عسخ بغ عبج العديد

السجيشة وقبل خالفتو ،مثاال واضحا مغ عجة أمثمة يعكذ زيادة استيالك العصػر  ،وفي نفذ الػقت

 ،تػافخىا بكثخة في السجيشة .
وأوضحت الجراسة التصػر الحي أصاب صشاعة العصخ في مكة والسجيشة وكيفية استعساالتيا .فبيشت وجػد العصػر السخكبة
كالغالية  .واألواني الخاقية كالسجاىغ السرشػعة مغ العاج .
وكان ال بج لكي تػضح الرػرة عغ العصػر في الحياة الجيشية واألجتساعية واألقترادية،مغ تتبع بجاياتيا األولى قبل
اإلسالم واستسخارىا بعج اإلسالم .فبيشت الجراسة معخفة العخب بالعصػر قبل اإلسالم وتشػع استعساالتيع ليا وتجارتيع فييا  .وأنيا
استسخت في عيج الشبػة والخاشجيغ محببة ومخغػبة فتعجد استعساليا وراجت تجارتيا .
وكان لسحبة الخسػل  لمعصػر واستعساليا وىػ قجوة السدمسيغ وقبػل ىجيتيا والتخغيب فييا  ،حافد لمسدمسيغ عمى
أستعسال العصػر اتباعا لدشتو 
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