
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأكْ }نقف اليوم مع قوله تعاىل:   َرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ  َيا َأُّيه

 {َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبِيٌ 

العامل   كان  كيف  باألنساب  لنفهم  التفاخر  وانترش  اجلاهلية  العصبية  وتسوده  الظلم  يف  يموج  كان  قرنًا،  عرش  أربعة  قبل 

فال  ، فنزلت هذه اآلية لتقرر أصاًل عظياًم من أصول اإلسالم هو املساواة بني الناس، وعاش الناس حتت ظل نظام الطبقات

 ، وال لغني عىل فقي، وال لكبي عىل صغي، إال بالتقوى. فضل لعريب عىل عجمي، وال ألبيض عىل أسود

أفضل؟   هاتني  أي  وقال:  تراب  من  قبضتني  فأخذ  أفضل؟  الناس  أي  السالم:  عليه  عيسى  اهلل  لنبي  قال  رجاًل  أن  روي 

  .  أتقاهم الناس خلقوا من تراب، فأكرمهم 

تعاىل عنهام   ابن عباس ريض اهلل  ما رواه  أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه    ال:قوسبب نزول هذه اآلية هو  ملا كان فتح مكة 

وقال   مؤذنًا؟فقال احلارث بن هشام: أما وجد حممد غي هذا الغراب األسود  فأّذن،وسلم بالالً حتى عال عىل ظهر الكعبة 

أبو    غيه. وقاليسهيل بن عمرو: إن يرد اهلل شيئًا    اليوم. وقالاحلمد هلل الذي قبض أيب حتى ال يرى هذا    أسيد:عتاب بن  

أقول    سفيان: ال  رب    شيئًا، أنا  به  خيربه  أن  قالوا،  الساموات أخاف  بام  وأخربه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  جربيل  فأتى   .

 .فقراء الفأقروا، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية وزجرهم عن التفاخر باألنساب وازدراء 

خالفا  و أن  الرواة  لنا  احلبيش،  نقل  األسود  رباح  بن  وبالل  الغفاري  ذر  أيب  بني  ابن فدار  يا  اسكت  لبالل:  ذر  أبو  قال 

السوداء. فلام علم الرسول بذلك قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال: ما البن البيضاء عىل ابن السوداء فضل اال  

ه عىل  الرتاب وقال: يا بالل ال أرفع خدي حتى تضع رجلك    بالتقوى والعمل الصالح، فام كان من أيب ذر إال أن وضع خدَّ

 .السوداء عليه

كان عمر يقول: أبو بكر سيُدنا وأعتَق سيَدنا يعني بالال؛ ويبدو حلرص عمر عىل استخدام سيدنا داللته البليغة حول القيم  

 اجلديدة الصاعدة. 

الفقراء واملستضعفني  اندفاعات  اهلل والدفاع    لقد كانت  للقيم اجلديدة، وجتىل ذلك يف    عنه للدخول يف دين  تطبيقيا  مثاال 

هـ(، بام تعنيه من رمزية يف مسية اإلسالم، وبام حيتله أبطاهلا من مكانة يف  2أوىل معارك اإلسالم غزوة بدر الكربى السنة )

اجلليل   الصحايب  فيها  املشاركني  السود  رموز  ومن  املسلمني،  َصالٍِح وجدان  ْبُن  أول    ِمْهَجُع  وصار  الفاروق،  موىل عمر 

 اإلمام ومنهم أيضا الصحايب الفارس املقداد بن األسود الذي نقل  . اإلمام الذهبينقل قتيل يف سبيل اهلل يوم بدر؛ كام 

 



 

 

 

ريض اهلل عنه: لقد رأيتنا    عل قال  الوحيد من الصحابة الذي معه فرس،    هو   وكان يوم بدر  بأنه كان أسود اللون، الذهبي   

ب و  ليلة بدر  . فارَس رسول اهلل()ما منا أحد فارس يومئذ إال املقداد. وقد شهد الغزوات كلها وكان يلقَّ

م  ومل يكن كل الصحابة السود من أصول أفريقية؛ فهناك صحابة من العرب الرصحاء كانوا ذوي برشة سوداء، ومن أبرزه 

دا موقف  الذي كان أسود اللون، ومّثل إطال  الصحايب ُعَبادة بن الصامت اخلزرجي لة الدين اجلديد عىل أرض مرص جمدِّ

 .بالل يف الشام، ولكن هذه املرة مع املَُقْوِقس عظيم القبط 

املقوقس   املقوقس، فلام دخل عليه هابه  ُعبادَة عىل رأس وفد ملفاوضة  العاص  قائُد جيش فتح مرص عمرو بن  فقد بعث 

وا عني هذا األسود   وقّدموا غيه يكلمني، فقالوا مجيعا: إن هذا األسود أفضلنا رأيا وعلام،  لسواده فقال ]للمسلمني[: نحه

م علينا، وإنام نرجع مجيعا إىل قوله ورأيه، وقد أمره األمي دوننا بام أمره به، وأمرنا بأال نخالف   وهو سيدنا وخينا واملقدَّ

يكون هو دونكم؟ قالوا: كال، إنه وإن كان   رأيه وقوله. قال: وكيف رضيتم أن يكون هذا األسود أفضلكم وإنام ينبغي أن

أسود كام ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقال ورأيا، وليس ُينَكر السواد فينا. فقال املقوقس لعبادة: تقدم يا  

 .أسود وكلمني برفق

بأعامل مهمة يف خدمة الدولة الناشئة؛  كان السود يف جمتمع املدينة قريبني من النبي صىل اهلل عليه وسلم وقام العديد منهم  

ومن هؤالء رباح موىل النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي شغل مهمة )حاجب النبي(؛ ومنهم أيضا الصحايب ُجلْيبيب الذي 

وكذلك   منه؛  وأنا  مني  هذا  منه،  وأنا  مني  هذا  قتلوه،  ثم  سبعًة  َقَتل  قـُتل:  يوم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  عنه  قال 

 .يب الفقيه سامل موىل أيب حذيفة الصحا 

وعند ذكر ُفضليات الصحابيات تأيت يف مقدمتهن أم أيمن احلبشية حاضنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ووالدة أسامة  

بن زيد الذي ورث منها سواد لونه، وهي التي كان أبو بكر وعمر يزوراهنا بعد وفاة رسول اهلل فتبكي أمامهام وتقول: إنام  

 !!ىل الوحي إذ انقطع عنا من السامءأبكي ع

مكة املكرمة التي كان ُوالهتا زمان بني أمية يأمرون يف احلج صائحا يصيح: أاّل ُيفتي الناَس  وإذا ما أتينا لزمن التابعني يف  

يف الذهبي  اإلمام  يصفه  أسودا  عبدا  كان  هذا  وعطاء  رباح،  أيب  بن  عطاُء  األعالم-إال  ومفت   -سَي  اإلسالم  ي  بـ]شيخ 

احلرم[، كان من ذوي االحتياجات اخلاصة كان أعورا أشّل أفطس أعرج، ثم عمي بعد ذلك؛ فالعلم ليس باجلامل وال  

البغدادي يف كتابه   باملال وإنام هو نور يضعه اهلل يف صدر من يشاء، فنال لقب )سيد فقهاء أهل احلجاز(، روى اخلطيب 

بن عبد امللك ومعه ابناه أتوا عطاء فأشاح بوجهه عنهم، فام زالوا يسألونه عن  ]الفقيه واملتفقه[: أن اخلليفة األموي سيلامن  

ا( يف طلب العلم، فإين   مناسك احلج وقد حّول قفاه إليهم، ثم قال سليامن البنْيه: قوما فقاما، فقال: يا بني ال َتـنَِيا )ُتقرصِّ

 !!ال أنسى ذّلنا بني يدْي هذا العبد األسود

 



 

 

 

إماُم التابعني سعيد بن جبي الذي حاز مكانة علمية بالغة العلو؛ قال عنه الذهبي )جهبذ العلامء(،    ومن رموز تلك احلقبة 

 !وكان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبي؟

أبو ُرَوْيم نافع بن   اهلل عليه وسلم صىل  ومن علامء السود البارزين يف جمال القراءات القرآنية صاحب َمْقَرأِ مدينة رسول اهلل  

يف   اجلََزري  ابن  اإلمام  يصفه  الذي  املدين،  الرمحن  القراء-عبد  طبقات  يف  النهاية  السبعة    -غاية  القراء  أحد  كان  بأنه 

واألعالم، وكان أسود اللون صبيح الوجه، حسن اخللق فيه ُدعابة، أخذ القراءة عْرضًا عن مجاعة من تابعي أهل املدينة،  

 . كان يقول: قرأت عىل سبعني من التابعنيو

  -تاريخ اإلسالم -ومن أشهر رجال العلم والفكر يف الثقافة اإلسالمية يزيد بن أيب حبيب النويب الذي يصفه الذهبي يف  

 بأنه أحد األعالم وكان أسودا حبشيا، وكان مفتي أهل مرص حليام عاقال.  

اج مرص وأحدث حتوال معرفيا كبيا يف اهتاممات املرصيني العلمية، حني  تذكر كتب التاريخ أن يزيدا النويب هذا قلب مز

تأثر   من  مرص  يسود  كان  بام  عالقة  العلمية  روحها  كانت  أن  بعد  الرصني،  والعلم  العقل  اجتاه  يف  عندهم  املعرفة  دفع 

أظهر العلم واملسائل ]الفقهية[  بالثقافات القديمة املولعة بالغرائب واحلكايات وهنايات التاريخ؛ فيزيد النويب هو أول من  

واحلالل واحلرام بمرص، وقد خترجت عىل يديه طائفة من أئمة العلم بمرص؛ من أبرزهم إمام مرص األكرب ومفتيها األشهر  

الليث بن سعد، الذي كان يقول عن يزيد: هو عاملنا وسيدنا. ولنتأمل مرة أخرى هذا اللقب الترشيفي البالغ الداللة من 

 !!املكانة مثل اإلمام الليثرجل عايل 

منو الكثي  الصوفية  غيهم  لون   أعالم  بسبب  غيهم  وبني  بينهم  اإلسالم  يفرق  مل  الذين  واالدب  والشعر  والسياسة 

فسي،  برشهتم القيامة  اهلل  ويوم  فعل  واضحًا،  التقوى  وس لواء  التقوى.  نسب  إال  نسب  إال  سينقطع كل  تكريم  كل  ينقطع 

 .وينقطع كل تنافس إال من تنافس عىل التقوى تكريم التقوى 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

    


