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 عند العرب قبل االسالم االجتماعيةالحياه   -1
وغيرها من المدن قائم على اساس  مكةكان النظام االجتماعي عند العرب في  

 الى ثالث فئات القبيلةالتنظيم القبلي الذي قسم ابناء 
 .الصليبة او الصرصاء القبيلةابناء   -1
 .الحلفاء القبيلةابناء  -2
 .العبيد  -3

 
 واول من سكنها: مكة زعامة  -2

 
تشيران العماليق هم  التاريخيةالروايات ف مكةالروايات حول اول من سكن  اختلفت 

غير ان بعض الباحثين له راي  ثم جاء جرهم ومن ثم خزاعه  مكةاول من سكن 
هو نبي هللا  مكةالراي توصل من اول من سكن مدينه   "صالح رسن ىعل د."اخر 

وزوجته هاجر وابنه اسماعيل ومن ثم جاءت قبيله جرهم ومن ثم )ع( ابراهيم 
 )ع(بعد ابيه ابراهيم إلسماعيلكانت  مكةوتوصل على ان اول من سكن  . خزاعه

 ميالبرهده لجده المه مضاض بن عمرو ومن ثم البنه المدعو ثابت او نابت وبع
وغير عباره  مكةومن ثم لعمرو بن يحيى الخزاعي الذي كان و ادخل االصنام الى 

ه بن يومن ثم انتقلت امور البيت الى حليل بن حبش )ع(التوحيد ابراهيم واسماعيل
سلول الخزاعي و الرجبي زوجه قصي بن كالب بن مره بن كعب بن لؤي بن 

 )ص(.غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه جده الرسول
 

 الى قصي بن كالب  مكةالروايات في كيفيه انتقال امور  واختلفت
 

 اعطاها اليه حليل بن حبشيه والد زوجته  -1
ا ماسمه ابو غبشان يعينه غالم امعهم اعطاها حليل بن حبشيه البنه وجعل  -2

 على امور البيت
قصي امور فأشترى وكان سكيرا  ة"ليل بن حبيش"حان ابو غبشان انه ابن   -3

 .بنحر وقعود منه الكعبة
 ةالبيت بالقوصي غلب خزاعه على امور ق ان  -4

 
ان  يذا ذكر ابن الكلبل امجمع فسمي مكةواسكنهم  "قريش"قصي جمعه كنانه  

جماع نسب ليس باب وال ام وال حاضنه و اختلفت الروايات في اصل تسميه  اقريش
 -قريش:

 . القويةدابه في الماء سمي بها قصي و هي الفرس   -أ
 دابة ) (اسم   كان اسمه قريش وقيل ان ان قريش اسم لدليل قوافل قريش و  -ب

 .التجارةلكثره رحالتها في  اقريش فسمته قريش قريش



 
قريش البطاح وهم  سموا قرب الحرم ومن سكن  مكةقصي جمع فريش وانزلهم  

هم بنو عبد مناف و بنو عبد الدار و بنو و اسيادها واالثرياء فيها ومن كةمتجار 
 .و تميم بن مره وسهم وعدي وغيرهمزهره و بنو عبد العزى و مخزوم 

 
ومنهم بنو محارب و الحارث  مكةقريش الظواهر هم البطون التي سكنت اطراف  

 البدويةصيص بن عامر اضافه الى القبائل االدرم بن غالب وبنو ه ر و بنو بن فه
وهم االحالف وقد اختلفت الروايات في  مكةالتي لم تكن تتمثل في النظام القائم في 

 انتسابهم القبائلي
 

 ة :نظام الحكم في مك
 

 القبليةيعد من ابرز عوامل اضعاف مظاهر التكتالت  الحضريةان التجمعات  
دي اي سكن البوا يد ان االسالم يؤكد على عدم التبرلذا نج العصبيةالتغيرات 

امتازت عن   فأنها الدينية مكةولخصوصيه  الحضريةويحث على المجتمعات 
عامه  العربية الجزيرةغيرها من المدن التي ظهرت في الحجاز خاصه وشبه 

و العله من  العربيةبظهور جمله من التنظيمات والوظائف لم تعرفها باقي المدن 
 -:ابرزها
وهو نسبه لمجلس الشيوخ يقوده شخص يمتاز بمؤهالت كبيره مثل  /  المال  -1

وقيس بن علي  المغيرةمناف وعبد المطلب و هشام بن قصي بن كالب وعبد 
 وعبد جدعان. بن سهم 

 
وتشير الروايات ان قصي بن كالب اول من اسسها وهي عباره  ة / دار الندو -2

وهي تشبه مجلس  الشمالية الجهةفي  الكعبةعن بناء على شكل دار تقع قرب 
امر وال  فال يتشاورون في"  المهمةالشورى كانت يناقش فيها االمور 

ولم تكن  ة " اال في دار الندو غالماون لواء بالحرب وال يعذرون دعقي
االجتماع بوزارته ان تؤخذ لسلطه تنفيذيه فكان البد  الندوةلمجلس او دار 

 . لتكون ملزمه للجميع
 

من قريش او غيرهم اال من بلغ االربعين سنه من عمره  الندوةكان ال يدخل دار  
ملك خاص لبني عبد  ةدار الندو تفكانوا يدخلونها جميعا وقد غدصي عدي اوالد ق

 .الدار يتوارثونها
 

 :ة من اهم الوظائف التي برزت بمكو 
 

اليه فتح البيت العتيق بان يجعل المفاتيح  الموكلةهي وظيفه مهمه  :  الحجابة -1
 للحاج و يقوم بمهمه االشراف على البيت وكانت لقصي بن كالب همع



وهي خرجه  تخرجها قريش من اموالها الى قصي بن كالب  :  الرفادة -2
 .من لم تكن له سعه وال زاد من بعض المواسم يأكلهفيصنع به طعاما للحاج 

 مكةتوفير المياه للحجاج في داخل   اللواء: -3
هو العلم الذي يحمل في الحرب و تدور حوله المعارك و جميع هذه  :  اللواء -4

 دون منازع المناصب كانت و قصي بن كالب
االشهر للفرق الحاصل بين  جبروهو تقرير االشهر الحرم اي   : النسيء -5

فق موسم الحج فصل الخريف يوالمن كل عام  يالتوقيت الشمسي و القمر
 قصي بيد بني كنانه  أيقاهوقد 

 . الناس للحج بإجازةه من يقوم بها و مهم :  اإلجازة -6
 للحج. اإلفاضةو مهمه من يقوم بها تحديد موعد  :  اإلفاضة -7

 
برزهم عبد الدار الذي وا األربعةقصي ترك بعد وفاته هذه الوظائف بين اوالده  

لكن االختالف وقع بعد وفاه الجيل  هوظائف والده ولم ينازعه اخوته في ميراث ورث
 . قسمين علىوالد قصي بن كالب انقسمت قريش االول من ا

 الدم او االحالف القصةبنو عبد الدار الذين سموا كلب   -1
 بنو عبد مناف الذين سمو حلف   -2

 
 في اتفاق ينص على الواحدة القبيلة بأبناءانتهت هذه التكتالت التي كادت ان تفتك  

 
 الندوةواللواء و  الحجابة                    يترك بنو عبد الدار  
 والرفادة السقاية                    يترك بنو عبد مناف  

 
 بعد استحدثت مناصب جديده ابرزها: 

و مهمه من يقوم بها حل المناظرات والخصومات النظر في  :  الحكومة -1
 باإللهة المسماةاو  المحجوزةاالموال 

خالد د ده خيل قريش في الحروب وكانت بيو مهمه من يقوم بها قيا :  ةالالعن -2
 اإلسالمية الدعوةبن الوليد قبل ظهور 

 عليها والمحافظةالحرب في قبه  ومهمه المسؤول عنها تجميع اسلحه  :  القبه -3
 و مهمه المسؤول عنها تجميع االموال لدفع الديات االشناف :  -4
لحل  العربيةو مهمه المسؤول عنها االتصال في القبائل  :  السفارة  -5

 المنازعات.
 قرارها ان قريش كانت ال تجمع على وكانت مهمه المسؤول عن :  المشورة -6

 اال بعد عرضه عليه وسماع مشورته
 وهي رايه قريش في الحرب العقاب :  -7

 


