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 املُلخَّص
 :التفسري وعلوم القرآن، ماجستري يف ندى بنت حسني اليهري

 م.2018يناير 
 جاهلية. عادات  هاج القرآين يف التعامل مع املنالعنوان: 

 الدكتور رمضان مخيس زّكي عبد التواب.ملشرف على الرسالة: ا
هذا البحث يعتين ابملنهاج القرآين يف التعامل مع بعض العادات اجلاهلية، حيث جييب عن    
ما منهج القرآن الكرمي يف التعامل مع العادات اجلاهلية؟ ويهدف هذا البحث إىل عدة أمور؛ سؤال: 

استخراج املنهجية القرآنية يف مث منها: رصد مناذج من العادات املتنوعة يف اجملتمع اجلاهلي وتتبعها، 
 العادات اجلاهلية املختلفة.تلك التعامل مع 

وقد وضّحت هذه الدراسة مفهوم املنهاج، والتعامل، والعادات، واجلاهلية، مث عرض الفصل 
وتناول الفصل الثاين ، األول مناذج من العادات اجلاهلية يف العقائد، وبيان موقف القرآن الكرمي منها

والفصل ، مناذج من العادات اجلاهلية يف العبادات، وبيان موقف القرآن الكرمي منها احلديث عن
الثالث يبنّي جمموعة من النماذج من العادات اجلاهلية يف األخالق، والسلوك االجتماعي، وبيان 

ل وجاء الفصل الرابع ليعرض أهم املنهجيات واألساليب املتبعة يف التعام، موقف القرآن الكرمي منها
امتة ذكرت فيها الباحثة أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت خ تم البحث خبمث ، مع العادات اجلاهلية

العادات اجلاهلية مل تكن مجعيها موحدة بني القبائل العربية؛ وإمنا ، ومن أهم تلك النتائج: أن إليها
، وطقوس  تنفرد هبا عن غريها، كما تنوعت منهجيات  القرآن الكرمي يف اختصت بعضها بعادات 

التعامل مع عادات أهل اجلاهلية املختلفة، حبسب نوعها، وأتصلها يف اجملتمع؛ منها: مراعاة البيئة 
االجتماعية، والتدرج يف سن التشريعات، ويف هدم العادات، وغريها، ابإلضافة إىل تعدد األساليب 

لنداء، والرتغيب والرتهيب، وضرب القرآنية املتبعة يف معاجلة العادات اجلاهلية؛ منها: أسلوب ا
األمثال، والقصص القرآين، وغريها، وهذه األساليب من أجنع األساليب يف الدعوة؛ لعالج األخطاء، 

 وتغيري العادات. 
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 شكر وتقدير
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان حممد وعلى 

 بعد:آله وصحبه أمجعني، أما 

فتم حبمد هللا تعاىل، وبرمحته، ومنه، وجوده، وكرمه االنتهاء من هذا العمل، فله احلمد دائماً 
وأبداً، وإين بعد محد هللا، وشكره؛ أشكر والدّي العزيزين، وجّدّي الكرميني، وإخويت األحبة، وأهلي 

مارهم، ويبارك يف الكرام، على دعمهم الدائم، ودعائهم املتواصل، فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف أع
صحتهم؛ مث أتقدم ابلشكر والتقدير لعميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية: األستاذ الدكتور 
يوسف بن حممود الصديقي، والعميد املساعد للشؤون األكادميية بكلية الشريعة والدراسات 

البحث والدراسات العليا  اإلسالمية: الدكتور إبراهيم بن عبد هللا األنصاري، والعميد املساعد لشؤون
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية: الدكتور انيف بن هنار الشّمري؛ كما أتقدم جبزيل شكري، 
وامتناين إىل أستاذي ومشريف؛ الدكتور رمضان مخيس زّكي عبد التواب، األستاذ املشارك يف التفسري 

ى هذه الرسالة، ولعمله الدؤوب على وعلوم القرآن؛ فله الشكر والتقدير على قيامه ابإلشراف عل
متابعة هذا العمل، فقد قدم يل إرشادات موفقة، وتوجيهات سديدة، ومل يبخل علي بشيء  من 

-وقته، وعلمه، فله علّي الفضل الكبري من بعده سبحانه، فجزاه هللا عين خري اجلزاء، وأسأل املوىل 
 ة، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني.أن يطيل يف عمره، ويدمي عليه الصحة والعافي -عز وجل

اللجنة املوقرة األستاذ الدكتور والشيخ الفاضل مساعد مسّلم،  عضويوالشكر موصول ل
هللا اخلطيب على تفضلهما، وقبوهلما مناقشة هذه الرسالة، وتكرمهما أببداء  واألستاذ الدكتور عبد

 وًة، وثراًء.مالحظاهتما، وتوجيهاهتما القيمة، واليت تزيد هذا البحث ق

كما أتقدم ابلشكر والتقدير للمريب الفاضل األستاذ الدكتور عدانن زرزور؛ فهو الداعم  
الرئيس وراء اختياري هذا البحث، ووراء املوافقة عليه، وأشكر األستاذ الدكتور صاحل قادر الزنكي؛ 

صائحه الدائمة، رئيس قسم الفقه وأصوله ابلكلية، أستاذي ومسؤويل يف العمل على تعاونه، ون
والشكر موصول إىل رؤساء األقسام ابلكلية؛ األستاذ الدكتور عبد اجلبار سعيد أمحد؛ رئيس قسم 



 ه

 

القرآن والسنة، واألستاذ الدكتور عبد القادر خبوش؛ رئيس قسم العقيدة والدعوة على تقدميهما 
حممد آيدين، واألستاذ  املساعدة يل، وإىل أساتذيت الكرام يف مرحلة املاجستري األستاذ الدكتور

الدكتور حممد عبد اللطيف، وإىل مجيع أعضاء هيئة التدريس ابلكلية، وإىل زمياليت املوظفات، على 
 مين كل التقدير، والشكر، واالحرتام. ن، فلهن، وكرم أخالقهنحسن تعاوهن

وأخص ابلشكر املعلمني الفاضلني األستاذ الدكتور عبد احلكيم بن يوسف اخلليفي،   
، ومستمر، وعلى تقديرمها جلهدي،  والدكتور موسى آل هجاد الزهراين على ما قدماه يل من دعم  دائم 

 وعملي، فلهما مين جزيل الشكر، والتقدير، والعرفان.

، وأن يهديين سبيل خالصاً لوجهه الكرمي وهللا أسأل أن يوفقين، ويعنين، وجيعل هذا العمل  
 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.الرشاد، وصلى هللا على سيدان 

 

  



 و

 

 فهرس احملتوايت
 

 د ........................................................................... شكر وتقدير
 1 ............................................................................... املقدمة

 11 ....................................................................الفصل التمهيدي
 12 ................................ مفاهيمه وحتديد البحث، مصطلحات حترير األول: املبحث

 12 .......................................................... املطلب األول: مفهوم املنهاج
 13 .......................................................... املطلب الثاين: مفهوم التعامل

 14 ........................................................ املطلب الثالث: مفهوم العادات
 17 ......................................................... املطلب الرابع: مفهوم اجلاهلية

 25 ........................................ اجلاهلية يف العرب واقع على إطاللة الثاين: املبحث
 33 ........................ الفصل األول: العادات اجلاهلية يف العقائد، وموقف القرآن منها

 34 ..................................................... األلوهية يف عقيدهتم األول: املبحث
 34 ................................... املطلب األول: اختاذهم آهلة وشفعاء من دون هللا تعاىل

 39 ................................................... املطلب الثاين: زعمهم الولد هلل تعاىل
 44 ............................................... املطلب الثالث: اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل

 51 ................................................ والبعث الغيب يف عقيدهتم الثاين: املبحث
 51 ...................................................... املطلب األول: عقيدهتم يف الغيب

 51 ................................................................. أواًل: التطري والتشاؤم 
 56 ............................................................. اثنياً: االستقسام ابألزالم 

 60 ...................................................... املطلب الثاين: عقيدهتم يف البعث
 67 ................................................... اجلاهلية يف معبوداهتم الثالث: املبحث

 67 ............................................................... املطلب األول: األصنام
 76 ................................................................ املطلب الثاين: املالئكة



 ز

 

 79 ................................................................. املطلب الثالث: اجلن
 83 .............................................................. املطلب الرابع: الكواكب

 88 ...................... الثاين: العادات اجلاهلية يف العبادات، وموقف القرآن منهاالفصل 
 89 .............................................................................. متهيد:

 90 ................................................................ املبحث األول: الصالة
 94 .................................................................. املبحث الثاين: الزكاة

 102 .............................................................. الثالث: الصيام املبحث
 106 ................................................................. املبحث الرابع: احلج

 109 .............................................. املطلب األول: الطواف عراة ابلبيت احلرام
 114 ............................................... املطلب الثاين: إتيان البيوت من ظهورها

 118 ............................................. املطلب الثالث: ذكر مفاخر اآلابء يف احلج
 122 الفصل الثالث: العادات اجلاهلية يف األخالق والسلوك االجتماعي، وموقف القرآن منها.

 123 ............................................... اجلاهلي اجملتمع يف األسرة األول: املبحث
 123 ......................................................... املطلب األول: احلياة الزوجية

 162 ...............................................املطلب الثاين: األوالد يف اجملتمع اجلاهلي
 195 ......................................... اجلاهلي اجملتمع يف واللهو اللعب الثاين: املبحث

 195 ................................................................ املطلب األول: اخلمر
 202 ............................................................... املطلب الثاين: الـميسر

 207 ...................................... اجلاهلي اجملتمع يف املالية املعامالت الثالث: املبحث
 207 ..................................................... املطلب األول: التطفيف يف امليزان

 212 .......................................................... املطلب الثاين: التعامل ابلراب
 223 ..... الفصل الرابع: املالمح املنهجية واألساليب القرآنية يف التعامل مع العادات اجلاهلية

 224 ............................................................................. متهيد:
 225 ..................... اجلاهلية العادات مع التعامل يف القرآنية املنهجية املالمح األول: املبحث

 225 ....................................................... األولوايت رعايةاملطلب األول: 



 ح

 

 226 ................................................ املطلب الثاين: مراعاة البيئة االجتماعية
 228 ....................................... املطلب الثالث: املخاطبة مبا يعتقدون وما يزعمون

 233 ............................................... املطلب الرابع: التدرج يف سن التشريعات
 236 ........................................ التدرج يف هدم العادات السيئةاملطلب اخلامس: 
 239 .................... إقرار العادات احلسنة، وهتذيب بعضها، والبناء عليهااملطلب السادس: 
 241 .............................. واالهتمام ابجلانب النفسي مراعاة املشاعر،املطلب السابع: 

 246 ..................... اجلاهلية العادات مع التعامل يف املتبعة القرآنية األساليب الثاين: املبحث
 246 .......................................................... املطلب األول: األمر والنهي

 252 ..................................................... املطلب الثاين: االستفهام التقريري
 254 .................................................. املطلب الثالث: االستفهام اإلنكاري

 256 .......................................... املطلب الرابع: اإلقناع وإقامة احلجج والرباهني
 258 ....................................................... املطلب اخلامس: أسلوب النداء

 261 ................................................... املطلب السادس: الرتغيب والرتهيب
 266 ....................................................... املطلب السابع: أسلوب التضاد

 267 ...................................... املطلب الثامن: توظيف القصص القرآين يف املعاجلة
 272 ........................................................ املطلب التاسع: ضرب األمثال

 274 ............................................................................. اخلامتة
 274 ........................................................................ النتائج أواًل:
 275 ..................................................................... التوصيات اثنياً:

 276 ............................................................. املصادر واملراجعقائمة 
 276 ................................................................. املراجع ابللغة العربية

 297 ............................................................... مراجع شبكة اإلنرتنت

 



1 

 

 املقدمة

إّن احلمد هلل، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ  ابهلل  من شرور  أنفسنا، ومن سيئات  
لَّ له ، ومن ي ضل ْل فال هادَي له ، وأشهد  أن ال إلَه إاّل هللا  وحده   أعمالنا، من يهد ه هللا فال م ض 

 حممداً عبده  ورسوله . ال شريَك له ، وأنّ 

داثهتا، فإّن خري  احلديث  كتاب  هللا تعاىل؛ وخريَ اهل دى ه دى حممد   ، وَشرَّ األ مور  حم 
 وكل بدعة ضاللة.

 وبعد؛ 

وعمالً، من  ،وتدبراً  ،وتفسرياً  ،حفظاً و  ،تالوةً  فال ريب أن االشتغال بكتاب هللا تعاىل، 
وأن معرفة عادات العرب وحاهلم يف اجلاهلية وأهم املقاصد، وأنبل الغاايت،  ،األعمال أجلّ 

 من األمور اليت تعيننا على فهم كتاب هللا تعاىل، وحسن تدبره.

ْساَلم  ع ْرَوًة ع ْرَوًة، إ َذا َنَشأَ »: أنه قال بن اخلطاب  عن عمرف َا تـ نـَْقض  ع َرى اإْل  إ منَّ
ْساَلم  َمْن اَل  ؛ فمن مل يعرف حال أهل اجلاهلة، وعاداهتم وطبائعهم )1(«يـَْعر ف  اجْلَاه ل يَّةَ يف  اإْل 

قبل اإلسالم؛ ال يهتدي إىل عناية القرآن الكرمي إليهم، وإىل مدى التغري احلاصل هلم، فبعد 
 أن كانوا يعيشون يف َدَمس اجلاهلية، والظالم؛ أصبحوا ينعمون بنور اهلداية، واإلسالم.

َرغ بت الباحثة أن يكون جمال حبثها حول: "املنهاج القرآين يف التعامل من أجل ذلك 
رصد اهلية"؛ حيث قامت بدراسة مناذج من عوائد أهل اجلاهلية املختلفة، و ج مع عادات  

بيان موقف القرآن  معوتتبعها ابختالف جماالهتا، وتصنيفها حسب هذا اجملال، م، عاداهت
بيان مدى ثبات هذه املنهجية يف كيفية التعامل مع التعامل معها، و ، ومنهجيته يف الكرمي منها

 ويف ظل الواقع املعيش. ، ومعاجلتهاالعادات املشاهبة هلا

 

                                                
 . )ومل أقف عليه يف كتب احلديث(. 21، ص1، جتفسري املنارينظر: رضا، حممد رشيد،  (1)
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 إشكالية البحث: 

 بناًء على ما تقدم؛ فإن الدراسة جتيب عن السؤال الرئيس اآليت:

 اجلاهلية؟عادات اليف التعامل مع  ج القرآينا نهاملما السؤال الرئيس: 
 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما أهم العادات املتعلقة بعقائد اجلاهلية؟ -1
 ما أبرز عادات اجلاهلية املتعلقة ابلعبادات؟ -2
 والسلوك االجتماعي يف اجملتمع اجلاهلي؟ ،ما العادات املتعلقة ابألخالق -3
 ما موقف القرآن الكرمي من عادات اجلاهلية؟  -4
 عادات اجلاهلية؟الما املنهجيات القرآنية املتبعة يف التعامل مع  -5
 مع العادات اجلاهلية؟ ملما األساليب القرآنية املتبعة يف التعا -6

 

 أمهية البحث:

تربز أمهية البحث يف كونه يتعلق أبشرف الكتب وأجلها، وهو القرآن الكرمي، حيث 
القرآن الكرمي، للوقوف على املنهاج القرآين يف يسعى إىل معرفة العادات اجلاهلية اليت تناوهلا 

بوصفه منهجاً ميكن توظيفه أو النسج على منواله يف معاجلة صور االحنراف أو  ،التعامل معها
 االحندار إىل هذه العادات وحنوها يف أي عصر.

 أهداف البحث:

 رصد العادات املتنوعة يف اجملتمع اجلاهلي وتتبعها. -1
 الكرمي من عادات اجلاهلية.معرفة موقف القرآن  -2

 املنهجية القرآنية يف التعامل مع عادات اجلاهلية املختلفة. استخراج -3

السعي إىل بيان مدى ثبات هذه املنهجية القرآنية ومدى صالحيتها على مر  -4
 العصور.
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كيفية التعامل مع العادات اجلديدة والدخيلة على اجملتمع اإلسالمي يف عصران  -5
 الرجوع إىل القرآن الكرمي.احلاضر من خالل 

 فرضيات البحث:

عادات المن احملتمل أن يكون هناك تنوع يف األساليب واملناهج القرآنية يف التعامل مع 
 اجلاهلية املختلفة.

 حدود البحث:

ت، عباداعادات اجلاهلية املتعلقة ابلعقائد، والمناذج من اليقتصر البحث على دراسة 
موقف القرآن الكرمي منها؛ وذلك مع بيان  ،يف القرآن الكرمي واألخالق والسلوك االجتماعي

، واملرحلة الثانية يف ثالث مراحل خمتلفة من البعثة النبوية، فاملرحلة األوىل قبل مبعث النيب 
كيف تناولت كتب التفسري املختلفة ، واملرحلة الثالثة بعد اهلجرة، مع بيان  قبل هجرته 

 العادات على مر العصور.اآلايت املتعلقة هبذه 

 منهج البحث:

 مث التحليلي. ،فاالستقرائي ،الوصفيالتارخيي، و ج ا اتباع املنه -1

 وعزوها إىل سورها. ،االلتزام برتقيم اآلايت القرآنية -2

فإن تعذر ذلك؛ ختريج األحاديث النبوية الواردة يف البحث، االعتماد على الصحيحني يف  -3
 كم العلماء عليها ما أمكن.نقل حفمن كتب احلديث األخرى، مع 

الرجوع إىل كتب التفسري املختلفة؛ واحلرص على التنوع يف مصادرها األصلية القدمية  -4
 واحلديثة، وعزوها إىل املنقول عنها.

تعذر ذلك، فمن كتب  ؛ فإن)1(النزولاالعتماد على كتاب الواحدي يف ذكر سبب  -5

                                                
قال األستاذ الدكتور عدانن حممد زرزور يف كتابه عند حديثه عن طريق معرفة سبب النزول: "من كتبه املشهورة  (1)

لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي، واألول أجّل واملتداولة: كتاب: أسباب النزول للواحدي، وكتاب 
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 ذََكرت رواايت مل يذكرها الواحدي.وذلك لبيان سبب النزول، إذا التفسري، واحلديث، 

شرح الغريب من املفردات، والغامض من العبارات اليت سرتد يف البحث، وذلك ابلرجوع  -6
 إىل كتب معاجم اللغة، والتفسري، وغريب القرآن.

عدم ترمجة األعالم، وذلك خشية اإلطالة يف البحث، إاّل العالّمة عبد احلميد الفراهي،  -7
وذلك أنه أشاد أبخالق العرب يف اجلاهلية وعاداهتم مع كونه غري عريب، فكان من 

 املناسب أن ي نبه القارئ الكرمي له. 

 جاء يف البحث استخدام املصطلح اآليت: -8

إذا أما "؛  حرفياً، جعلته الباحثة بني قوسي تنصيص " ينظر: فإذا كان الكالم مقتبساً  -
، استفادت من املرجع حبيث تنقل فكرة أو مجلة مع بعض التغيريات واإلضافات عليها

 من غري نقل مباشر، فال تنصيص حينها.

 عمل الفهارس املتعلقة ابلبحث. -9

 الدراسات السابقة:

العديد من املكتبات، واملواقع تب حول املوضوع يف بعد البحث واالطالع على ما ك  
على رسالة علمية  -حسب اطالعها–اإللكرتونية، وقواعد البياانت املختلفة؛ مل تعثر الباحثة 

تناولت هذا املوضوع على الصورة اليت تريد تناوهلا، كدراسة تفسريية يف بيان املنهاج القرآين، 
 ولكن وجدت بعض ما كتب حول املوضوع، وهي كاآليت:

عقائد أهل اجلاهلية يف حبث مقدم لنيل درجة املاجستري بعنوان:  األوىل: الدراسة
، لنهلة بنت حممد الناصر، جامعة اإلمام حممد بن سعود ضوء القرآن الكرمي وموقفه منها

ه؛ وقد تناول البحث موضوع 1420اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه،
 .العقائد املختلفة يف العصر اجلاهلي

                                                
، علوم القرآنوأوىف..." لذلك كان االعتماد على هذا الكتاب ابلتحديد. ينظر: زرزور، عدانن حممد، 

 .278ص
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 أن وتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث يف تناوله ملوضوع عقائد أهل اجلاهلية، إاّل 
على العادات املتعلقة ابلعقائد فقط، أما هذه الدراسة فستتناول مناذج من  تاقتصر دراستها 

 يف تعامله معها. وأساليبه العادات املختلفة يف اجلاهلية، ابإلضافة إىل دراسة املنهاج القرآين

عادات أهل اجلاهلية دراسة حبث مقدم لنيل درجة املاجستري بعنوان: : الدراسة الثانية
، جامعة اإلمام حممد بن سعود املاجد عبد هللا لناصر بن ،موضوعية يف ضوء القرآن الكرمي

ه؛ حيث تناول موضوع عادات 1419اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه، 
 .ملختلفةاجلاهلية أبنواعها ا

أهل اجلاهلية، إال أن  عاداتوتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث يف تناوله ملوضوع 
فقط، أما هذه الدراسة فستتناول مناذج من العادات  اجلاهلية العادات كانت حولدراسته  

 املختلفة يف اجلاهلية، ابإلضافة إىل دراسة املنهاج القرآين يف تعامله معها.

العادات اجلاهلية وموقف ث مقدم لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: حب: الدراسة الثالثة
، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية أصول الدين، نكيع عامر علي أمحدل، القرآن الكرمي منها

موضوع عادات اجلاهلية أبنواعها دراسة م؛ حيث تناول 2013قسم التفسري وعلوم القرآن، 
 املختلفة.

، وبيان أهل اجلاهلية عاداتوتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث يف تناوله ملوضوع 
، أما هذه الدراسة فقط اجلاهلية العادات كانت حول  ، إال أن دراستهموقف القرآن منها

فستتناول دراسة املنهجيات، واألساليب القرآنية املتبعة يف تعاملها مع عادات اجلاهلية 
 املختلفة. 

 خطة البحث:

 يشتمل البحث على مقدمة، وأربعة فصول، وخامتة.

إشكالية البحث، وأمهيته، وأهدافه، وفرضياته، وحدوده، ومنهجه،  املقدمة، وفيها:
 والدراسات السابقة، مث خطة البحث.
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 الفصل التمهيدي: 

 مفاهيمه.حترير مصطلحات البحث، وحتديد املبحث األول: 

 مفهوم املنهاج.املطلب األول: 

 مفهوم التعامل.املطلب الثاين: 

 مفهوم العادات.املطلب الثالث: 

 .مفهوم اجلاهليةاملطلب الرابع: 

 إطاللة على واقع العرب يف اجلاهلية.املبحث الثاين: 

 العقائد، وموقف القرآن منها يفعادات اجلاهلية اللفصل األول: ا

 املبحث األول: عقيدهتم يف األلوهية.

 وشفعاء من دون هللا. ،اختاذهم آهلةاملطلب األول: 

 . تعاىل املطلب الثاين: زعمهم الولد هلل

 .املطلب الثالث: اإلحلاد يف أمساء هللا

 والبعث.املبحث الثاين: عقيدهتم يف الغيب 

 املطلب األول: عقيدهتم يف الغيب.

 أواًل: التطري والتشاؤم.

 اثنياً: االستقسام ابألزالم.

 البعث.املطلب الثاين: عقيدهتم يف 
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 : معبوداهتم يف اجلاهلية.ثالثاملبحث ال

 املطلب األول: األصنام.

 املطلب الثاين: املالئكة.

 املطلب الثالث: اجلن.

 املطلب الرابع: الكواكب.

 منها العبادات، وموقف القرآنيف عادات اجلاهلية الالفصل الثاين: 

 : الصالة.املبحث األول

 الثاين: الزكاة. بحثامل

 م.ياالثالث: الص املبحث

 الرابع: احلج. املبحث

 الطواف عراة ابلبيت احلرام.املطلب األول: 

 املطلب الثاين: إتيان البيوت من ظهورها.

 املطلب الثالث: ذكر مفاخر اآلابء يف احلج.

 منهااألخالق والسلوك االجتماعي، وموقف القرآن يف عادات اجلاهلية الالفصل الثالث: 

 املبحث األول: األسرة يف اجملتمع اجلاهلي.

 املطلب األول: احلياة الزوجية.

 يف اجملتمع اجلاهلي. والداملطلب الثاين: األ
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 : اللعب واللهو يف اجملتمع اجلاهلي.يناملبحث الثا

 املطلب األول: اخلمر.

 املطلب الثاين: امليسر.

 اجلاهلي.: املعامالت املالية يف اجملتمع ثالثاملبحث ال

 املطلب األول: التطفيف يف امليزان.

 لرابالتعامل اباملطلب الثاين: 

 عادات اجلاهلية الالفصل الرابع: املالمح املنهجية واألساليب القرآنية يف التعامل مع 

 عادات اجلاهلية.الاملبحث األول: املالمح املنهجية القرآنية يف التعامل مع 

 .األولوايت رعايةاملطلب األول: 

 املطلب الثاين: مراعاة البيئة االجتماعية.

 املخاطبة مبا يعتقدون، وما يزعمون.املطلب الثالث: 

 سن التشريعات.املطلب الرابع: التدرج يف 

 .العادات السيئةالتدرج يف هدم املطلب اخلامس: 

 والبناء عليها. ،املطلب السادس: إقرار العادات احلسنة، وهتذيب بعضها

 مراعاة املشاعر واالهتمام ابجلانب النفسي.املطلب السابع: 

 عادات اجلاهلية.الاملبحث الثاين: األساليب القرآنية املتبعة يف التعامل مع 

 األمر والنهي.املطلب األول: 

 .املطلب الثاين: االستفهام التقريري
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 االستفهام اإلنكاري.املطلب الثالث: 

 والرباهني. ،ة احلججوإقام ،املطلب الرابع: اإلقناع

 أسلوب النداء.املطلب اخلامس: 

 املطلب السادس: الرتغيب والرتهيب.

 املطلب السابع: أسلوب التضاد.

 توظيف القصص القرآين يف املعاجلة.املطلب الثامن: 

 ضرب األمثال.املطلب التاسع: 

 .اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
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 تمهيديالفصل ال
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 الفصل التمهيدي
 
 
 
 

 وفيه مبحثان:
 

 مفاهيمه.حترير مصطلحات البحث، وحتديد  املبحث األول:

 .إطاللة على واقع العرب يف اجلاهلية: املبحث الثاين
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 مفاهيمه ر مصطلحات البحث، وحتديدحترياملبحث األول: 

 : مفهوم املنهاجاملطلب األول
  معىن املنهاج يف اللغة:

واملنهاج: "، ، والطريق الواضح البنّي (1)مبعىن الطريق املستقيم ،هو مشتق من النهج
 ڱ ڱ ڱ ڱژ   قال تعاىل: ،)2("واستنهج الطريق: صار هنجاً  ،الطريق الواضح

 تـَرََكك م َحّتَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول   مَي تْ  ملْ » : ويف حديث العباس، (48: املائدةسورة ) ژ ں
ه؛ يقال: اعمل ه وأوضحت  ت  : أبنْـ الطريقَ  وهنجت   ،بينة   واضحة  "أي: ، )3(«انه جة   طريق   َعَلى

 ك  سل  أي يَ  فالن   سبيلَ  يستنهج   ه. وفالن  : سلكت  الطريقَ  على ما هنجته لك. وهنجت  
 .(5)"حَ ، إذا وضَ غتان  ، ل  جَ هنََ وأَ  ر  مْ األَ  جَ وهنََ " ،)4("هكَ سلَ مَ 

 معىن املنهاج يف االصطالح:

من الداللة اللغوية أبنه طريق  واضح  بنيٌّ موصل  للهدف  ينطلقاملنهاج يف االصطالح 
 املنشود وللغاية املرجوة.

                                                
ابن منظور، و  .845، مادة )ن.ه.ج(، صجممل اللغةينظر: ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي،  )1(

  .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربحممد بن مكرم بن علي األنصاري، 
 .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)
، مادة النهاية يف غريب احلديث واألثر ينظر: ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، (3)

 .(444، ص2، جفقط يف غريب احلديث البن اجلوزي -. )مل أجده يف كتب احلديث134، ص5)ن.ه.ج(، ج
 .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربر، و ابن منظو 

 .383، ص2، مادة )ن.ه.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (4)
الدين أبو الطاهر حممد جمد ، والفريوز آابدي .383، ص2ج مادة )ن.ه.ج(، ، لسان العرب،ينظر: ابن منظور )5(

. والرازي، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد 88، ص1، مادة )ن.ه.ج(، جالقاموس احمليط بن يعقوب،
اتج العروس . والزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزّاق احلسيين، 320، مادة )ن.ه.ج(، صخمتار الصحاحالقادر، 

 .504، ص3، مادة )ن.ه.ج(، ممن جواهر القاموس
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فهو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم، بواسطة جمموعة من القواعد 
معلومة  والضوابط العلمية العامة، واليت يسلكها العقل يف حركته للبحث حّت يصل إىل نتيجة

 .(1)ومرضية

 : مفهوم التعاملاملطلب الثاين

 معىن التعامل يف اللغة:

العني وامليم والالم أصل واحد صحيح، وهو عام يف كل فعل "وهو مشتق من عمل، 
 .(2)"يفعل

 لَ مَ تَ ه، واعْ لَ مَ عْ تَـ واسْ  ريه  ه غَ لَ مَ عْ عمالً، وأَ  لَ م  ل، واجلمع أعمال، عَ عْ نة والف  هْ امل  "والعمل: 
 .(4)"التعامل: املعاملة"، و(3)"  هس  فْ نَـ ب   لَ م  : إذا عَ الرجل  

. ةً لَ امَ عَ م   ه  ل  ام  عَ ، وأان أ  ه  لت  امَ ك عَ ول  من قَ  : مصدر  ة  لَ امَ عَ م  ـ. واللَ م  ا ع  مَ  جر  أَ "ة: الَ مَ والع  
 ل  ج  قال: والرَّ  ...ًا أو حنوه  يّ فراً، أو طَ ل، حَ مَ واًب من العَ ر  م ض  أبيديه   ونَ ل  عمَ يَ  : القوم  َلة  والَعمَ 

 .(5)"حمه  أو ر   أو كالمه   رأيه   ل  ، وي عم  ه  ريَ غَ  ل  م  عْ تَـ سْ ، ويَ لقوم   ل  مَ عْ ، ويَـ ه  س  فْ نَـ ل   ل  م  تَ عْ يَـ 

 معىن التعامل يف االصطالح:

فق مع الداللة اللغوية أبنه املهنة والعمل، كما أنه يطلق على تالتعامل يف االصطالح ي
 كل فعل.

                                                
 .3، صمنهاج البحث العلميينظر: بدوي، عبد الرمحن،  (1)
 .145، ص4، مادة )ع.م.ل(، جمعجم مقاييس اللغة ،ينظر: ابن فارس (2)
، مادة القاموس احمليط. والفريوز آابدي، 475، ص11، مادة )ع.م.ل(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)

 .62، ص30)ع.م.ل(، ج، مادة اتج العروس. والزبيدي، 1036)ع.م.ل(، ص
 .62، ص30، مادة )ع.م.ل(، جاتج العروسينظر: الزبيدي،  (4)
 .145، ص4، مادة )ع.م.ل(، جمقاييس اللغةمعجم ينظر: ابن فارس، ( 5)
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وما  هنا: منهج القرآن الكرمي يف تناول عادات اجلاهلية املختلفة،قصد ابلتعامل وي
 هتذيب. يرتتب عليها من إقرار  أو إبطال  أو معاجلة  أو

 املطلب الثالث: مفهوم العادات

 معىن العادات يف اللغة:

، )1(وع يد ابلكسر ،وعوائد ،على عادأيضاً هي مشتقة من عود، مفردها عادة، وجتمع 
القول أو الفعل ي عاد إليه، ففيها معىن التثنية  ، وتكون يف)2(يعاد إليه ،الديدنوالعادة هي 

َعاد  ابلفتح َـ وامل"، (4)ويف املثل: "الَعْود  أمحد" ،)3("تثنية األمر َعْوداً بعد َبْدء"والتكرار، والَعْود هو 
والعادة: الدُّربة والتمادي يف شيء  "، واْعَتاَده  وتـََعوَّده ؛ أي صار عادًة له، )5("املرجع واملصري

َعاَوَدة  الرجوع إىل األمر األول". )6("حّت يصري له سجيّ ةً 
 
، وَعاَودته احلمُّى: رجعت إليه، )7("وامل

ْلَعاَدة  »ويف احلديث:  وهو أن ي عوّ َد نفسه على "أي ابلدُّربة، ، (8)«...تـََعوَّد وا اخلَْرْيَ فَإ نَّ اخلَْرْيَ اب 

                                                
، مادة القاموس احمليط والفريوز آابدي، .316، ص 3، مادة )ع.و.د(، جلسان العربابن منظور، ينظر:  (1)

 (.443 -442)، ص 8، مادة )ع.و.د(، جاتج العروسوالزبيدي، . 303)ع.و.د(، ص
، 8، مادة )ع.و.د(، ج، اتج العروسوالزبيدي. 303، مادة )ع.و.د(، صالقاموس احمليط الفريوز آابدي،ينظر:  (2)

 .443ص 
 ، مادةلسان العربابن منظور، . و 181، ص 4ج مادة )ع.و.د(، ،معجم مقاييس اللغةابن فارس، ينظر:  (3)

 .316 ، ص3)ع.و.د(، ج
 .34، ص2، ججممع األمثالينظر: امليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد، ( 4)
، ص 8مادة )ع.و.د(، جاتج العروس، والزبيدي، . 221، مادة )ع.و.د(، صخمتار الصحاحالرازي، ينظر:  (5)

441. 
 .218، ص 4ج مادة )ع.و.د(، ،معجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (6)
، مادة )ع.و.د(، خمتار الصحاحالرازي، و  .731، ص 3، مادة )ع.و.د(، جلسان العربظر: ابن منظور، ين (7)

 .221ص
رجاله  رجال   جممع الزوائد:(. وقال اهليثمي يف 8755، رقم )151، ص9، جمعجمه الكبريأخرجه الطرباين يف ( 8)

 (.2578، رقم )101، ص2الصحيح، ج
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ومسيت بذلك ألن صاحبها ال يزال معاوداً هلا؛ أي يرجع إليها  ،)1("حّت يصري له سجيّ ةً اخلري 
 .(2)مرًة بعد أخرى

 معىن العادات يف االصطالح: 

والعادة يف االصطالح تشرتك مع الداللة اللغوية أبهنا األمر املتكرر سواًء أكان ذلك 
 .(3)اجلماعة، صادراً من الفرد أو أو اعتقاداً  قوالً أو فعالً 

فالعادة والدربة ال تطلق إال على الشيء املتكرر؛ فهي ال تزال تتكرر من قبل أفراد 
 اجملتمع حّت تصبح مبثابة العرف أو الثقافة العامة املهيمنة على اجملتمع.

، وتلقته الطباع وعرّ  ف األصوليون العادة أبهنا: ما استقَّر يف النفوس من قول  أو فعل 
هذه ؛ والتقييد هنا بتلقي الطباع السليمة للعادة ابلقبول خيرج عن مضمون )4(ولالسليمة ابلَقب

، فسالمة الطبع والعقل ال معيار هلما وال ميكن ضبطهما إال حبكم الشارع؛ وذلك ةدراسال
تناول العادات مجيعها وف يفسالبحث ون العرف مصدراً من مصادر التشريع، أما ألهنم يعدّ 

 غري سليمة، حسنة كانت أم سيئة.سواء أكانت سليمة أم 

 ولرتادف العادة والعرف دائماً؛ لزم توضيحاً ملعىن العرف لغًة واصطالحاً. 

 

                                                
 .441، ص 8مادة )ع.و.د(، ج ،اتج العروسالزبيدي، ينظر:  (1)
، مادة خمتار الصحاح(. والرازي، 317- 316) ، ص3، مادة:)ع.و.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)

مادة اتج العروس، . والزبيدي، 303، مادة )ع.و.د(، صالقاموس احمليط . والفريوز آابدي،221)ع.و.د(، ص
 (.182- 181، ص )4، جمقاييس اللغةمعجم (. وابن فارس، 444-438، ص )8)ع.و.د(، ج

 .10، صالعرف والعادة يف رأي الفقهاءينظر: أبو سنة، أمحد فهمي،  (3)
" املتعلق بفروع ملستصفىأول تعريف للعادة أمكن التوصل إليه يف أدب الفقه اإلسالمي هو ما جاء يف كتاب: "ا (4)

، وقد نقل هذا التعريف عنه عدد من العلماء، 8ص العرف والعادة،ه(. وأبو سنة،  710الفقه احلنفي، للنسفي، )
العرف والعادة بني الشريعة . وحسنني، حسنني حممود، 193، صالتعريفات ،علي بن حممد منهم: اجلرجاين،

أثر العرف يف فهم ينظر: العلواين، رقية طه جابر،  (، وغريهم.15- 14، ص )اإلسالمية والقانون الوضعي
 ، وما بعدها.30، صالنصوص
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 معىن العرف يف اللغة: 

العني  والراء  والفاء  أصالن  صحيحان، يد لُّ أحدمها على تتابع الشيء "قال ابن فارس: 
 .)1(والطمأنينة"متصالً بعض ه  ببعض، واآلخر على السُّكون 

 معىن العرف يف االصطالح:

هناك تعريفات كثرية للعرف؛ منها تعريف النسفي فالعرف عنده "ما استقر يف النفوس 
 .)2(من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة ابلقبول"

وعرف أبو سنة العرف على أنه: "هو األمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وحتقق 
ألفته مستندة يف ذلك إىل استحسان العقل ومل ينكره أصحاب الذوق السليم يف يف قراراهتا، و 

 . )3(اجلماعة"
مث قال: "وإمنا حيصل استقرار الشيء يف النفوس وقبول الطباع له ابالستعمال الشائع 

 .)4(املتكرر الصادر عن امليل والرغبة"

تعريف العرف والعادة، كبري بني من خالل التعريفات السابقة يالحظ أن هناك تشابه  
: "العادة والعرف ما والعرف وجعلهما تعريفًا واحداً كالنسفي إذ قال فهناك من عرف العادة
 .)5(استقر يف النفوس..."

 . )6(وهناك من فرق بينهما تفريقاً نسبياً من حيث العموم واخلصوص

العادات الفردية ومن املعلوم أن من العادات ما تكون فردية، وما تكون مجاعية، أما 
الواحد، ويكون اإلنسان قد ج ب َل عليها فأصبحت سجية فيه؛ فهي  فهي اليت تتعلق ابلشخص

                                                
 .281، ص4، مادة )ع.ر.ف(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (1)
 .8، صالعرف والعادةمنقواًل عن أبو سنة،  (2)
 ، نفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (3)
 ، نفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (4)
 .12، صاملرجع السابقينظر:  (5)
 .13، صاملرجع السابقينظر:  (6)
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فهي تلك السلوكيات املتكررة اليت  وأما العادات اجلماعية ختصه ومتيزه عن غريه من األفراد،
 ويتواطؤون عليها يف اجملتمع الواحد. ،ميارسها مجاعة من الناس

لذلك  ،(1)العلوم االجتماعية هبذا التفريق، وابألخص الباحثني يف جمالوهناك من اهتم 
إهنا حيث  ؛هذه الدراسةالقارئ الكرمي إىل جمال لتنبه  هذا الفرقنّي بتأن  الباحثة دتاأر 

 ستكون مقتصرة على العادات اجلماعية دون الفردية. 

جند هلا أثراً يف اجملتمع بينما ال  وهناك من العادات ما قد تكون شائعة يف جمتمع  ما،
اآلخر، وقد تكون مقبولة عند بعضها، ومرفوضة عند غريها، فهي نسبية من حيث انتشارها 

 .(2)وممارستها

وتكون ، أو اعتقاد (3)قصد ابلعادات هنا: ما استقر الناس عليه من قول  أو فعل  يو 
 والعادات السيئة املرذولة. ،الفرد، لتشمل بذلك العادات احلسنة السليمة الصادرة من اجلماعة 

 : مفهوم اجلاهليةرابعاملطلب ال

 معىن اجلاهلية يف اللغة: 

الف الع ْلم، واآلخر َجه َل، "و  اجلاهلية مشتقة من اجليم واهلاء والالم أصالن: أحدمها خ 
 .(4)"اخل فَّة  وخالف الطَُّمْأن ينة

                                                
 /10 /19"، "العادات واألعراف والتقاليد والرتاث الشعيب يف العلوم االجتماعيةينظر: عبد الغين، عماد،  )1 (

 م.2009
 

http://www.tourathtripoli.org/index.php/   
 

بن عبد هللا،  انصر بن حممدواملاجد،  (.131- 129ص ) ،القيم والعادات االجتماعيةينظر: دايب، فوزية،  )2(
 ، رسالة ماجستري.17، صعادات أهل اجلاهلية: دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكرمي

 .29، صأثر العرف يف فهم النصوصمن تعريف العلواين، الباحثة هذا التعريف يتوافق مع ما وقفت عليه ( 3)
 .489، ص1، مادة )ج.ه.ل(، جاللغةمعجم مقاييس ينظر: ابن فارس،  )4(

http://www.tourathtripoli.org/index.php/
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: واْسَتْجَهَله ل...اجلَهْ  َأظهر: وجَتَاَهلَ عليه.  لَ ه  وجَ ، فالن  َجْهالً وَجهاَلةً  هَجه لَ "ويقال: 
 لَ ه  وجَ  حق فالن   فالن   لَ ه  وجَ  ل،هْ إىل اجلَ  هَ بَ س  نْ أن تَـ  :والتَّْجه يل .أَيضاً  واْسَتَخفَّه َعدَّه جاه اًل 

 .(1)"ملْ بغري الع   : أن تفعل فعالً واجلََهاَلةهبذا األمر.  لَ ه  وجَ  عليَّ  فالن  

ْ َعَلْيه  فَإ نَّه  َمْن فَاَرَق اجلََماَعَة َمْن »ويف احلديث:  ًئا َيْكَره ه  فـَْلَيْصرب  رََأى م ْن أَم ري ه  َشيـْ
يَتًة َجاه ل يَّةً  رْبًا َفَماَت، إ الَّ َماَت م  واجلاهلية يعرب هبا عن التناهي  ،ميتة جهل وفتنة :أي ،(2)«ش 

 .(3)لهْ يف اجلَ 

 معىن اجلاهلية يف االصطالح:

االصطالح تتفق مع الداللة اللغوية يف كوهنا تنسب إىل كل فعل خيلو من  اجلاهلية يف
 .(4)العلم، وتنسب أيضاً إىل كل فعل فيه طيش وسفه؛ والذي هو ضد الطمأنينة

 قوله تعاىل: (5)مبعىن خالف العلم مادة )ج.ه.ل(فمن اآلايت اليت وردت فيها 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ

                                                
، مادة القاموس احمليط. والفريوز آابدي، 129،ص11، مادة )ج.ه.ل(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(

املصباح املنري . والفيومي، أمحد بن حممد، 63، مادة )ج.ه.ل( صخمتار الصحاح. والرازي، 980)ج.ه.ل(، ص
 .113، ص1جمادة )ج.ه.ل(، يف غريب الشرح الكبري، 

، 47، ص9، ج«سرتون بعدي أموراً تنكروهناملسو هيلع هللا ىلص: »، كتاب: الفنت، ابب: قول النيب صحيحهأخرجه البخاري يف  )2(
 (.7054رقم )

 .377، صتفسري غريب ما يف الصحيحنيينظر: احلميدي، حممد بن فتوح بن محيد،  )3(
رسالة  ،(17 -14، ص )القرآن الكرمي وموقفه منهاعقائد أهل اجلاهلية يف ضوء هنلة بنت حممد، ينظر: الناصر،  )4(

 .ماجستري
، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيمينظر: ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد هللا،  )5(

 (.229 -228، ص )1ج
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 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .(1)"الذي ال خربة له حباهلم :اجْلاه ل  األلوسي: "، قال (273: البقرةسورة ) ژ ۓ ے

  :)2(مبعىن الطيش والسفه قوله تعاىل مادة )ج.ه.ل(ومن اآلايت اليت وردت فيها 
 .(67: البقرةسورة ) ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھژ

وهناك  ،(3)قال ابن جرير: "يعين: من السفهاء الذين يروون عن هللا الكذب والباطل"
 .(4)، وال جمال لتفصيلها هنانفس املعىنيف القرآن الكرمي حتمل عّدة آايت 

 وعرف العلماء اجلاهلية عدة تعريفات، منها:

هي احلال اليت كان عليها العرب قبل اإلسالم، من اجلهل ابهلل، ورسوله، وشرائع الدين، " -
 .(5)"واملفاخرة ابألنساب، والكرب، والتجرب، وغري ذلك

 .(6)الفرتة اليت كانت قبل اإلسالمهي  -

 .(7)"هي احلالة املخالفة ملا أراد هللا اليت كان عليها الناس قبل جميء اهلدى هلم" -

                                                
، 2، ج القرآن والسبع املثاينروح املعاين يف تفسريينظر: األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين،  )1(

 .237، صبني اجلاهلية واإلسالم. ومشس الدين، حممد مهدي، 45ص
 .14، صعقائد أهل اجلاهلية هنلة، ينظر: الناصر، (2)
، جامع البيان يف أتويل آي القرآنينظر: الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  )3(

 .15، صعقائد أهل اجلاهلية هنلة، والناصر،. 183، ص2ج
(، وسورة النحل، آية: 89(، وسورة يوسف، آية :)54(، وسورة األنعام، آية: )17ينظر: سورة النساء، آية: ) )4(

 (، وغريها.63(، وسورة الفرقان، آية: )19)
 «.رؤ فيك جاهليةإنك ام»، يف شرح حديث: 323، ص1، مادة )ج.ه.ل(، جالنهايةينظر: ابن األثري،  )5(
. وابن 110، ص2، جاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجينظر: النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف،  )6(

 .384، ص4، جالعزيز احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب، أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي ،عطية
 .17، صعقائد أهل اجلاهليةهنلة، ، الناصرينظر:  )7(
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 .(1)منهج يف احلياة مقابل ومضاد ملنهج اإلسالم -

 .(2)هي مقابل معرفة هللا، واالهتداء هبدي هللا، واحلكم مبا أنزل هللا -

د اجلاهلية ابلفرتة اليت كانت أن هناك من قيّ  ومن خالل التعريفات السابقة يالحظ
أنه قد يكون  للباحثة بنّي يتن خصها ابلعرب دون غريهم؛ والذي قبل اإلسالم، وهناك م

كان   خمالف لشرع هللا تعاىل، سواءأو اعتقاد  ول  كل فعل  أو ق  هو لجاهلية:ل التعريف األقرب
، وسواء  كان عند العرب (3)نزوله، أو بعد نزوله وقت، أو ملسو هيلع هللا ىلصقبل فرتة نزول الوحي على حممد 

 وهللا أعلم. أو غريهم،

 وهذا التعريف يتفق مع اجلذر اللغوي يف معىن اجلهل؛ وهو عدم العلم، أو عدم احللم.

 ستنتج من التعريف السابق ما أييت:ي

مبئة أو مئة  من حيث الزمن اجلاهليةطلق على الفرتة اليت سبقت اإلسالم ميكن أن ي
عادات  أو أفعال  أو مواقف  ال ختالف  تلك الفرتة أيضًا يف؛ ولكن قد تكون )4(ومخسني سنة

 شرع هللا تعاىل.

طلق على األفعال والعادات واملواقف اليت ختالف شرع هللا تعاىل كما ميكن أن ي
 ؛ حّت وإن كانت بعد البعثة؛ بل قد توجد يف كل عصر  ومصر. اجلاهلية

 

 

                                                
 .237، صبني اجلاهلية واإلسالمينظر: مشس الدين،  )1(
 .7، صجاهلية القرن العشرينينظر: قطب، حممد،  )2(
، ومقيدة ببعض ملسو هيلع هللا ىلصهناك من جعل اجلاهلية مطلقة ومقيدة؛ مطلقة من حيث الزمن، وقد انقطعت مبجيء حممد  )3(

اقتضاء دان واألشخاص، حّت وإن كانوا مسلمني. ينظر: ابن تيمية، لخصال اجلاهلية، وقد تكون يف بعض الب
 ، وما بعدها.230، ص1، جالصراط املستقيم

 .39، ص-العصر اجلاهلي -اتريخ األدب العريبينظر: ضيف، شوقي،  (4)
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 اجلاهلية تنقسم إىل قسمني: إذن

 من حيث الزمن.  -أ

 من حيث الفعل. -ب

قسموا اجلاهلية إىل جاهليتني: اجلاهلية  الذين بعض العلماء إىل ينبغي التنويهكما 
 ژچ چ چ چ ڃژ  األوىل، واجلاهلية األخرى، وذلك لقوله تعاىل:

 .(33: األحزابسورة )

، ومنها: أهنا بني زمن آدم ونوح (1)فتعددت أقوال العلماء فيها فأما اجلاهلية األوىل:
-، أو زمن داود وسليمان -عليهما السالم-، أو بني زمن نوح وإبراهيم -عليهما السالم-

 . -عليهما السالم

مبئة أو مئة  ومخسني  ملسو هيلع هللا ىلصفقيدوها ابلفرتة اليت سبقت جميء النيب  وأما اجلاهلية األخرى:
 .(2)سنة

يف ضوء -ليت حنن بصدد دراستها واحلديث عنها، وعن عادات أهلها اجلاهلية او 
املخالفة لشرع هللا  ، وما بقوا عليه من العاداتملسو هيلع هللا ىلص: هي ما كانت قبل بعثة النيب -القرآن الكرمي

 قبل أن يعاجلها القرآن الكرمي.و، إىل زمن بعثته  تعاىل

وحتديداً  يف القرآن الكرمين مصطلح اجلاهلية جاء استخدامه أول مرة أواجلدير ابلذكر 
 .)3(يف القرآن املدين، فلم يكن يعرف استعماله قبل نزوله

                                                
. وأبو 175ص، 14، جاجلامع ألحكام القرآن أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري،ينظر: القرطيب،  )1(

 .477، ص8، جيف التفسري البحر احمليط حممد بن يوسف بن علي األندلسي، حيان،
 .478، ص8ج، البحر احمليط أبو حيان،ينظر:  )2(
 .181، صاملنهاج القرآين يف التشريعسعيد، عبد الستار فتح هللا، ينظر:  (3)
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فقد جاء لفظ اجلاهلية يف القرآن الكرمي يف أربع آايت فقط، مقرتنة أبربعة أمور وهي: الظن، 
، واحلكم، واحلَّمية، والتربج، "ذكرها القرآن الكرمي على سبيل اإلمجال ذامًا هلا، وحمذرًا منها

 .)1(وهي ركائز ملا كان عليه أهل اجلاهلية، ويدخل فيها ما يتفرع عنها"

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ اآلية األوىل:

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڍ ڇ      ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ      ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ

 گگ گ گ ک    ک ک ک ڑ ڑ            ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ  ڍ

 ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 (.154ل عمران: )سورة آ

يف هذه اآلية يصور هللا تبارك وتعاىل واقع يوم أحد؛ حيث شبه هللا تعاىل املنافقني 
أبهل اجلاهلية الذين ظنوا ابهلل الظنون الباطلة، وذلك النشغاهلم أبنفسهم، وخوفهم من 

 .)2(املوت

 هم":  ژٺ ٺ ٺ ڀ ژقال ابن جرير يف تفسري قوله تعاىل: 
املنافقون ال هم هلم غري أنفسهم، فهم من حذر القتل على أنفسهم، وخوف املنية عليها يف 

، يظنون ابهلل الظنون الكاذبة، ظن اجلاهلية من أهل )3(شغل، قد طار عن أعينهم الكرى
ه وم ْعل  علي ،، َوحْمَسبة منهم أن هللا خاذل نبيهالشرك ابهلل، شًكا يف أمر هللا، وتكذيًبا لنبيه 

  .)4("أهل الكفر به

                                                
 .23، صعقائد أهل اجلاهليةينظر: الناصر، هنلة،  (1)
 ، نفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (2)
 . 269، مادة )ك.ر.ى(، صمعجم مقاييس اللغةهو النعاس. ينظر: ابن فارس، الكرى:  (3)
 .23، صعقائد أهل اجلاهلية. وينظر: الناصر، هنلة، 230، ص7، ججامع البيانينظر: الطربي،  (4)
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)سورة  ژ  مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ژ اآلية الثانية:
 (.50ملائدة: ا

يف هذه اآلية يصور هللا تبارك وتعاىل ما كان أهل اجلاهلية عليه من نظام التفرقة بني 
الناس، فالغين والقوي يرتك بال عقوبة، خبالف الفقري الضعيف الذي يقام عليه احلد بال شفقة 

َا أَْهَلَك النَّاَس قـَبـَْلك ْم: َأهنَّ ْم َكان وا إ َذا َسَرقَ »: وال رمحة، قال  ف يه م  الشَّر يف  تـَرَك وه ، َوإ َذا  فَإ منَّ
 .)1(«...َسَرَق ف يه م  الضَّع يف  أَقَام وا َعَلْيه  احلَدَّ 

، ، أو حكم غريمها، وما خالف حكم هللا ورسوله فاحلكم: إما حكم هللا ورسوله 
 .)2(فهو حكم اجلاهلية

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ      گ               گ گ گ ژ اآلية الثالثة:

 ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 (.26لفتح: )سورة ا ژ  ے ھ ھ ھ ھ

يف هذه اآلية يصور القرآن الكرمي حال أهل اجلاهلية من التعصب واألنفة، وذلك 
حني امتنع املشركون عن كتابة "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف صحيفة اهلدنة من يوم احلديبية، 

 .وأنكروا حممداً رسول هللا 

إمنا هي محية الكرب والفخر والبطر  ؛محية ال لعقيدة وال ملنهجيقول سيد قطب: "
ومن معه، مينعوهنم من املسجد ،  احلمية اليت جعلتهم يقفون يف وجه رسول هللا ،والتعنت

خمالفني بذلك عن كل  ،احلرام، وحيبسون اهلدي الذي ساقوه، أن يبلغ حمله الذي ينحر فيه
ففي سبيل هذه النعرة  ،، إنه دخلها عليهم عنوةكي ال تقول العرب  ،عرف وعن كل عقيدة

اجلاهلية يرتكبون هذه الكبرية الكريهة يف كل عرف ودين وينتهكون حرمة البيت احلرام الذي 
                                                

، كتاب: صحيحه(. ومسلم يف 4304، رقم )151، ص5، جاملغازي ، كتاب:صحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
(. 1688، رقم )1315، ص3ج، احلدود، ابب: قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود

 .24، صعقائد أهل اجلاهليةوينظر: الناصر، هنلة، 
 .24، صعقائد أهل اجلاهليةينظر: الناصر، هنلة،  (2)
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وينتهكون حرمة األشهر احلرم اليت مل تنتهك يف جاهلية وال  ،يعيشون على حساب قداسته
 .)1("املتعنتة بغري حق وهي كلها تنبع من تلك اجلاهلية املتعجرفة... إسالم!

)سورة  ژ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ اآلية الرابعة:

 (.33ألحزاب: ا

يف هذه اآلية يصور هللا تبارك وتعاىل تربج نساء أهل اجلاهلية، وذلك عند "خروج 
املرأة من بيوهتا، وظهورها على هيئة من الشهرة والزينة يف ثياهبا وجسدها، ومزامحتها للرجال 

واجملامع، واألعمال، وهو يؤدي إىل فقدان املرأة حياءها الفطري، وشيوع يف الشوارع، 
، مثل: "التكسر، والتغنج، والتبخرت، وإظهار )2(مضاعفات مدمرة هي مظاهر هذا التربج"

النساء من التربج، وخص بذلك نساء  -عز وجل-، فنهى هللا )3(الزينة، وإبراز احملاسن للرجال"
 .النيب 

ابجلاهلية، فهي من أقبح  -عز وجل-كانت تلك اآلايت األربع اليت قرهنا املوىل 
 األمور وأحقرها، وهبا فساد اجملتمعات، وتقاعس األمم.

 

  

                                                
 .3329، ص6، جل القرآنيف ظالينظر: قطب، سيد،  (1)
 .186، صاملنهاج القرآين يف التشريعينظر: سعيد،  (2)
، 3، جلباب التأويل يف معاين التنزيلينظر: اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،  (3)

 .186، صاملنهاج القرآين يف التشريع. وينظر: سعيد، 425ص
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 املبحث الثاين: إطاللة على واقع العرب يف اجلاهلية

على أن أضعف قسم كتبه املؤرخون هو اتريخ العرب يف اجلاهلية،  )1(يتفق الباحثون
وأن أكثر ما كتبوه كان عبارة عن أساطري وقصص شعبية، وبعض األخبار املتناقلة من أهل 

 .)2(الكتاب، وحنوها

لذلك كان من أهم املصادر اليت ميكننا الوثوق هبا ملعرفة حال العرب يف تلك احلقبة 
، وما تناقله الناس -رضوان هللا عليهم-ألحاديث النبوية، ومآثر الصحابة هو القرآن الكرمي، وا

 من أشعارهم.

أنه ما فسر آيًة إال نزع فيها بيتاً  -رضي هللا عنهما-فجاء عن عكرمة عن ابن عباس 
من الشعر، وأنه كان حريصًا على الشعر اجلاهلي، وأنه كان حيث الناس على تعلمه، وطلبه 

الكرمي، وأنه كان يقول: "إذا سألتم عن شيء  من غريب القرآن فالتمسوه يف لتفسري القرآن 
 .)3(الشعر، فإن الشعر ديوان العرب"

تنوعت صور احلياة البيئية يف اجلزيرة العربية، منها: احلياة املدنية، حيث كان جل 
البدوية، واليت اهتمامهم ابحلركة التجارية، والصناعية، مثل مناطق مكة واملدينة، ومنها احلياة 

كانت تشمل أكثر مناطق اجلزيرة العربية، حيث كان يعتمدون فيها على الرعي، والتنقل من 
 ومن مظاهر البيئة االجتماعية يف اجلاهلية: ؛مكان آلخر حبثاً عن املاء والكأل

: فكان الدين السائد يف اجلزيرة العربية هو الوثنية، حيث أشركوا أواًل: احلياة الدينية
هللا تعاىل آهلة أخرى، ال تغين وال تسمن من جوع، كما وجد فيهم من كان يعتنق دين مع 

                                                
، عادات أهل اجلاهليةواملاجد، انصر، . 107، ص1، جيف اتريخ العرب قبل اإلسالماملفّصل علي، جواد، ينظر:  (1)

 .24ص
 .42، ص1، جاملفّصلينظر: علي،  (2)
. ومهران، حممد 261، ص2، جاملزهر يف علوم اللغةينظر: السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  (3)

 قف عليه يف كتب احلديث(.. )ومل أ8، صدراسات يف اتريخ العرب القدميبيومي، 
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اليهودية والنصرانية، وخصوصاً يف أطراف اجلزيرة العربية، قال ابن قتيبة: "كانت النصرانية يف 
 .)1(ربيعة، وغسان، وبعض قضاعة، وكانت اليهودية يف محري، وبين احلارث من كعب وكندة"

بينهم من كان يعتنق اجملوسية، وعبادة الكواكب والذين يسمون  كما وجد من
 .)2(ابلصابئة، ولكن هؤالء كانوا قلة قليلة

، ومتمسكاً  ومع ذلك كان من بينهم من ال يزال حنيفيًا ابقيًا على ملة إبراهيم
 .)3(اهب

القبلي  إن أشهر نظام عرفه العرب يف اجلاهلية هو ذلك النظاماثنياً: احلياة السياسية: 
تار من قبل  الب دائي، حيث كان لكل قبيلة نظامها اخلاص، الذي يرتأسها شيخ القلبية، فهو خي 

اشتهر بسداد  رؤساء العشائر، واملشايخ الكبار من تلك القبيلة، على أن يكون من بيت  
ات الرأي، أو شدة البأس يف القتال، وغريه، فيتوىل رائستها، ويدير شؤوهنا، ويفصل بني منازع

 .)4(أفرادها

فأشهر ما مييز اجلزيرة العربية رحالت قريش، والذي عرفت اثلثاً: احلياة االقتصادية: 
برحليت الشتاء والصيف، حيث كانت تتجه قوافلهم إىل الشام صيفاً، وإىل اليمن شتاًء، كما 

 . )5(احتوت مدهنم على عدة أسواق جتارية من أشهرها سوق عكاظ

يما ذكره املؤرخون عن واقع اجلزيرة العربية يف اجلاهلية، ولكن كانت تلك صورًة عامة ف
فيما  -رضوان هللا عليهم-ما ورد إلينا من أحاديث نبوية، ومآثر الصحابة قبل الولوج إىل بيان 

                                                
، عادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 621، صاملعارف، أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوريينظر: ابن قتيبة،  (1)

 .25ص
 .25، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 621، صاملعارفينظر: ابن قتيبة،  (2)
، عادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 245، املعارفمثل: زيد بن عمرو بن نفيل، وغريه. ينظر: ابن قتيبة،  (3)

 .25ص
 .26، صعادات أهل اجلاهلية(. واملاجد، انصر، 11 -10، ص )13، جقصة احلضارةينظر: ديورانت، ول،  (4)
 .29، صاجلاهلية عادات أهل. واملاجد، انصر، 289، ص7ج ،املفّصلينظر: علي،  (5)
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؛ ينبغي اإلشارة إىل بعض النقاط املستجدة، واليت ظهرت للباحثة )1(يف اجلاهلية همواقعيتعلق ب
 وحبثها يف هذا اجملال.من خالل قراءهتا 

 ومنها أن الباحثني انقسموا إىل ثالثة أقسام يف تناوهلم ملوضوع اجلاهلية:

ابلغوا يف ذم اجلاهلية، ووصفوه بعصر الفساد، واالحنطاط، واالحنالل  القسم األول:
األخالقي، بل صوروا اإلنسان اجلاهلي ابخلبيث، والشرير، واملتعجرف، ومتادوا يف تشنيع حاله 

دانءة أخالقه حّت ال يكادون يذكرون له ميزًة أو حسنًة واحدة، فاجلاهلية يف نظرهم هي و 
 .(2)عصر الظالم، والتخلف، والشقاء، واهلوان

أسهبوا يف مدح اجلاهلية، وتفننوا يف ذكر حماسن أهلها وما كانوا عليه  القسم الثاين:
من الشجاعة، والشهامة، والصرب، والكرم، ونصرة الضعيف، وإغاثة امللهوف، وغريها من 
الصفات احلميدة، واخلصال الشريفة اليت متيز هبا اإلنسان العريب، بل إن بعضهم تناسى واقعهم 

ابهلل، وعبادة األصنام، ومعاقرة اخلمور، واستحالل الزان، والراب، وما كانوا عليه من الشرك 
والقمار، وغريها، ومنهم من يرى أن أوضاعهم الفاسدة اليت كانوا عليها إمنا هي يف الواقع 
كانت دوافعها نبيلة، ومقاصدها حسنة، ولكنهم أساءوا اختيار الطرق والوسائل، فأدى ذلك 

الفساد والضالل؛ وهذا الذي ذهب إليه العاّلمة اهلندي عبد  إىل ارتكاهبم للخطأ فوقعوا يف
: "فإن العرب على لك السيئات نبعت من اخلريات، قال، وقد بني أن ت(3)احلميد الفراهي

                                                
 .-العصر اجلاهلي-اتريخ األدب العريب ينظر: كتاب: ضيف،  (1)
مشس (. و 53 -48، ص )326، ع جملة الوعي اإلسالميينظر: دراز، حممد عبد هللا، "العرب يف جاهليتهم"،  )2(

 (.16 -13ص )بني اجلاهلية واإلسالم، الدين، 
هي،  هو الشيخ الفاضل عبد احلميد بن عبد الكرمي بن قرابن قنرب بن اتج علي، األنصاري الفراهي األعظم كد )3(

املعروف حبميد الدين الفراهي، أحد كبار العلماء املشهورين يف شبه القارة اهلندية. ولد يف مجادى اآلخرة سنة مثانني 
ده، َدَرس على أيدي مشايخ أجالء، منهم العاّلمة شبلي النعماين ومائتني وألف يف قرية فريهه من قرى مديرية أعظم ك

وغريهم، ويّل التدريس مبدرسة اإلسالم بكراتشي فدرس هبا زماانً، مث سافر إىل أكثر من بلدة، وعمل ابلتدريس أيضاً، 
 مدرسة اإلصالح، إىل أن اعتزل، فالزم بيته عاكفاً على املطالعة والتأليف. أسس يف سراي مري مدرسة دينية مساها

 من أكرب مقاصدها حتسني طريقة تعليم العربية واالختصاص يف علوم القرآن... له خربة ابلعلوم األدبية، من اإلنشاء،
والرتسل، والبالغة وغريها، متضلع من أشعار اجلاهليني، مطلع على كتب اليهود والنصارى، عاكف على التدبر يف 

ز يف الفلسفة احلديثة، وله ديوان الشعر الفارسي، ومنظومة يف اللسان الدري ألمثال القرآن... تعلم االجنليزية، وامتا
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ع الهتا كانت على سذاجة الفطرة، وحب املعايل؛ حّت إن سيئاهتم نبعت من اخلريات، 
ود. وحروهبم: من أداء حق املقتول. فمعاقرهتم للخمر ومقامرهتم للميسر، جاءت من اجل

والغضب: للقسط. وظلمهم: من إابء النفس عن الدنّية، ولذلك رمحوا الضعفاء واألرامل، ومل 
يقتلوا يف احلروب اإلماء واألطفال، ومل يرهقوا املنهزمني. وإمنا بقوا على الفقر وسوء العيش 

ليهم، ويعدل بينهم، ويكون كأحدهم؛ إلابئهم عن الطاعة مللك جيمع أمرهم، إال من ال يتكرب ع
وذوو أمرهم يف اجلاهلية. فأملكهم وأقهرهم: أعدهلم! كما  -يف اإلسالم-كما كان الشيخان 

 .(1)فلم يرد إال أن يقهرهم بكمال عدله" كان عمر بن اخلطاب 

ذكروا واقع اجلاهلية بشّقيه احلسن والسيء، فبّينوا ما كان عليه العرب  القسم الثالث:
 ختلقهم ابلصفات احلميدة والذميمة معاً، فلم ينحازوا إىل أي من القسمني السابقني؛ بل من

هم وما كانوا عليه من ضالل، وأشادوا ء، فقبحوا أخطاذكروا واقعهم بكل مصداقية وموضوعية
 . ذاتهعلى حماسنهم ومجيل أخالقهم وأثنوا عليها يف الوقت 

أن هذا القسم قد أنصف واقع العرب يف اجلاهلية؛ فلم تكن جل صفاهتم  ترى والباحثة
ملسو هيلع هللا ىلص سيئة؛ بل إن معظمهم حتّلوا ابألخالق النبيلة والفضيلة، وقد جاء يف حديث رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رسول هللا عن أيب هريرة فومكارمها،  ،يبنّي ما كانوا عليه من حماسن األخالق
َا ب ع ْثت  أل  متَّ  »قال:   .(2)«َم َصال َح اأْلَْخاَلق  إ منَّ

بيان مسو أخالق العرب يف اجلاهلية من خالل قصتني؛ وردت إحدامها  إىل هنا ويكتفى
                                                

سليمان، ومنظومة ابألردو يف اإلعراب مساها حتفة اإلعراب، ورسالتان يف النحو والصرف، ورسائل ابلعربية يف تفسري 
أجزاء من تفسريه املسمى نظام  القرآن، منها اإلمعان يف أقسام القرآن، والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح، وبعض

الفرقان وأتويل القرآن ابلقرآن، منها: تفسري سورة التحرمي، والعصر، والذارايت، والشمس، والقيامة، والتني، 
والكافرون، واللهب، ومجهرة البالغة، وديوان شعر عريب، ومنها ما مل يطبع إىل اآلن. مات يف التاسع عشر من 

 الطاليب، عبد احلي بن فخر الدين،عني وثالمثائة وألف يف مدينة متهرا، ودفن هبا. ينظر: مجادى اآلخرة سنة تسع وأرب
 .1267ص، 8، جنزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر

علوم  . وزرزور،11، ص13، عافتتاحية جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةينظر: فرحات، أمحد حسن،  )1(
 (.37 -36، ص )القرآن

، مستدركهصحيح. واحلاكم يف حمققه: (، وقال 8952، رقم )(513 -512) ، ص14، جمسندهجه أمحد يف أخر  )2(
 حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. :(، وقال4221، رقم )670، ص2ج
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 يف كتب احلديث، واألخرى يف كتب السرية.

عندما سأله  -ملك الروم–مع هرقل  يف قصة أيب سفيان  : فتتلخصأما األوىل
مل يسلم بعد، فأجابه بكل أمانة وصدق  اً مشركوما يدعو إليه؛ وقد كان حينها ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

، وينهاكم عما كان يعبد آابؤكم، نه أيمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً إفقال: "... 
، والعفاف، والوفاء ابلعهد، وأداء -يف رواية والصدق- وأيمركم ابلصالة، والصدقة

أخالقهم، وما حتلوا به من علو ورقي، ؛ هذا املوقف إن دل فإمنا يدل على ع ظم (1)..."األمانة
 فنفوسهم بعيدة كل البعد عن الغدر، والكذب، واخليانة، بل حّت يف مواجهة أعدائهم، إن

الرجل العريب يف  ااألصل الذي متيز هب ، والوفاء، والشهامة، والنخوة، هيالصدق صفات 
 اجلاهلية عن غريه. 

يف أخالق العرب يف اجلاهلية، فقد جاء يف نفسه ملسو هيلع هللا ىلص فتبنّي ما قاله النيب  وأما الثانية:
عندما كان يعرض نفسه على القبائل يف موسم احلج، مر على ملسو هيلع هللا ىلص حديث مطول أن النيب 

بين شيبان بن ثعلبة يف جملس عليهم السكينة والوقار، وكان برفقته أبو بكر الصديق، وعلي 
قال علي: وكان أبو بكر مقدماً يف  ،فتقدم أبو بكر، فسلم -رضي هللا عنهما–بن أيب طالب 

: إىل ما تدعو إليه -وهو من سادهتم-فقال مفروق، ملسو هيلع هللا ىلصكل خري. مث أخربهم عن شأن النيب 
، فقال: أدعو إىل شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ملسو هيلع هللا ىلصاي أخا قريش؟ فتقدم رسول هللا 

وإىل ما تدعو أيضاً اي أخا  له، وأين رسول هللا، وإىل أن تؤووين، وتنصروين...، فقال مفروق:
  ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ  ڭ   ۓژ :ملسو هيلع هللا ىلصقريش؟ فتال رسول هللا 

   ائائ ى  ى ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

فقال مفروق: وإىل ما تدعو ، (151سورة األنعام: ) ژمئ حئ جئ ی ی یی
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ : أيضًا اي أخا قريش؟ فتال رسول هللا

                                                
الناس إىل اإلسالم والنبوة، وأن ال يتخذ ملسو هيلع هللا ىلص ، كتاب: اجلهاد والسري، ابب: دعاء النيب صحيحهأخرجه البخاري يف  )1(

 (.2940، رقم )45، ص4بعضهم بعضاً أرابابً من دون هللا، ج
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 ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ

فقال مفروق: دعوت وهللا اي أخا قريش إىل مكارم األخالق وحماسن ، (90سورة النحل: )
 األعمال، وهللا لقد أفك قوم كذبوك، وظاهروا عليك...

: قد مسعت مقالتك اي أخا -وهو شيخهم وصاحب دينهم-بن قبيصة  هانئفقال 
قريش، وإين أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إايك على دينك جمللس جلسته إلينا ليس له أول وال 
آخر زلة يف الرأي، وقلة نظر يف العاقبة، وإمنا تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن 

 ترجع ونرجع وتنظر وننظر...نعقد عليهم عقداً، ولكن 

: قد مسعت مقالتك اي أخا قريش، -وهو صاحب حرهبم-وقال املثىن بن حارثة 
بن قبيصة يف تركنا ديننا، واتباعنا إايك جمللس جلسته إلينا ليس له  ئواجلواب: هو جواب هان

حمداثً، أول وال آخر... وإمنا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن ال حندث حداثً وال نؤوي 
، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك الذي تدعوان إليه هو مما تكرهه امللوكوإين أرى هذا األمر 

ما أسأمت يف الرد، إذ أفصحتم ابلصدق، وإن ملسو هيلع هللا ىلص  مما يلي مياه العرب، فعلنا. فقال رسول هللا
يورثكم هللا دين هللا لن ينصره إال من حاطه من مجيع جوانبه، أرأيتم إن مل تلبثوا إال قليالً حّت 

اي أاب بكر، اي أاب حسن! "فأخذ بيد أيب بكر، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أرضهم وأمواهلم... مث هنض النيب 
أية أخالق يف اجلاهلية، ما أشرفها! هبا يدفع هللا أبس بعضهم عن بعض، وهبا يتحاجزون فيما 

 .(1)"بينهم...

املرير أيضاً، وذلك  كر واقع أهل اجلاهليةذ اخلتام؛ ترى الباحثة أنه من اإلنصاف وقبل 
عندما هاجر إىل احلبشة والتقى  ما جاء يف األثر من خطبة جعفر بن أيب طالب في

وأنكل  ،أهل جاهلية نعبد األصنام كنا قوماً   ،أيها امللك: "فقال له -ملك احلبشة–ابلنجاشي 
 .(2)"...وأيكل القوي منا الضعيف ،ونسيء اجلوار ،ونقطع األرحام، وأنيت الفواحش ،امليتة

                                                
، الدالئل(، وقال حمققه: إسناده حسن. وأبو نعيم يف 427 -422، ص )2، جالدالئلأخرجه البيهقي يف  )1(

، 4، جالروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشامالسهيلي، عبد الرمحن بن عبد هللا، . وينظر: 237ص
 .(39-37)، ص علوم القرآنرزور، (. وز 38-53ص )

 .(151 -150) ، ص3ج، ، الروض األنفلييالسهينظر:  )2(
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أن العرب يف اجلاهلية تنوعت أخالقهم بني احلسن والقبيح،  يتضحمن خالل ما سبق 
وأبطل الرذائل،  ،فعندما جاء اإلسالم واجه بعضها، وأثىن على البعض اآلخر، فأقر الفضائل

ر اجملتمع واإلنسان املسلم من رجس اجلاهلية وأدراهنا، وأبقى على ما كانوا عليه من وطهّ 
وسجيتهم النقية؛ ألهنا ال ختالف  ،واملناقب احلميدة، واليت ال ختالف فطرهتم السليمةاخلصال 

 شرع هللا تعاىل. 

موعة احلديث عن جميف الفصول القادمة إبذن هللا، من خالل  تتناوله الباحثةوهذا ما س
بطال وكيف كان موقف القرآن الكرمي منها بني اإلقرار واإل من عادات أهل اجلاهلية املختلفة،

 أو التقومي والتعديل؟
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 الفصل األول
 

 منها ن، وموقف القرآالعقائديف عادات اجلاهلية ال
 
 
 

 :ثالثة مباحثوفيه 
 

 املبحث األول: عقيدهتم يف األلوهية.

 .بعثعقيدهتم يف الغيب والاملبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: معبوداهتم يف اجلاهلية.
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 األول: عقيدهتم يف األلوهيةاملبحث 

 من دون هللا تعاىلوشفعاء املطلب األول: اختاذهم آهلة 

لعل املتتبع ألحوال العرب العقائدية يف اجلزيرة العربية، وخاصًة يف العصر اجلاهلي، 
يدرك أن معظمهم كانوا ذوي عقيدة منحرفة؛ وذلك ألهنم جعلوا هلل شركاء، واختذوا من دونه 

، وعّظموها، ورفعوا من شأهنا، وجّمدوها، من غري هللا تعاىل، فسبحان هللا وتعاىل آهلًة؛ فعبدوها
 عما يشركون.

وإذا أردان أن نبحث عن مفردة اآلهلة يف كتب اللغة؛ وجدانها جاءت على النحو 
َة  مجع، ومفردها  َله : هللا إاآليت: اآلهل  ، وكل ما اختذ من دونه معبوداً يسمى -عز وجل-له؛ واإل 

العبادة  إبخالص"، وتوحيد األلوهية يكون (2)التعبد . واأللوهية: هي مصدر أَلَه، وتعين(1)هلاً إ
، وال ي ْدَعى إال هو، دون غريه هللا وحده، فال ي عبد إال  شريك لهال هلل سبحانه وتعاىل وحده

 .(3)"من املالئكة، والنبيني، واألولياء الصاحلني، وغريهم

، وحقيقته: (6)، والشرك األصغر(5)األلوهية، بشّقيه؛ الشرك األكربيف  (4)وضده الشرك
 أن ي عبد املخلوق كما ي عبد هللا، أو ي عظَّم كما ي عظَّم هللا، أو يصرف له نوع من خصائص"

                                                
ه(، .ل.، مادة )ءاملصباح املنري. والفيومي، 468، ص13، مادة )ء.ل.ه(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(

 .19، ص1ج
 .127، ص1، مادة )ء.ل.ه(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  )2(
 .21، صالتوحيد وبيان العقيدة السلفية النقيةينظر: محيد، عبد هللا بن حممد،  )3(
هناك من فّرق بني الشرك والكفر، فخّصص الشرك بعبدة األواثن وغريها من املخلوقات، مع اعرتافهم ابهلل تعاىل  )4(

كفر ابهلل تعاىل، قال ككفار قريش، وعليه يكون الكفر أعم من الشرك، وهناك من جعلهما مبعىن واحد؛ وهو ال
-70، ص )2، جشرح صحيح مسلمينظر: النووي، «. إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالةملسو هيلع هللا ىلص: »

71.) 
، فإن هللا ال يغفر أن يشرك به، وقد أطلق عليها ابن القيم النجاسة -عز وجل-الشرك األكرب: الذي ال يغفره هللا  )5(

 .95، ص1، جإغاثة اللهفان من مصايد الشيطاناملغّلظة. ينظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر اجلوزية، 
النجاسة والشرك األصغر: كيسري الرايء، والتصنع للمخلوق، واحللف به وخوفه ورجائه، كما أطلق عليها ابن القيم  )6(

 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقاملخّففة. ينظر: 
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  . (1)"الربوبية أو األلوهية

اإلميان أبنه تعاىل رب كل شيء ومليكه، توحيد الربوبية، وهو ل الزموتوحيد األلوهية 
على جلب الرزق، وإنزال املطر، ، فهو القادر (2)وأنه على كل شيء قدير ،وأنه خالق كل شيء

 .(3)واإلماتة، واإلحياء، وتسخري مجيع األفالك، وإمساك السموات واألرض من الزوال، وغريها

، وأقر به مشركو العرب، وغريهم (4)السليمة وهذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة
 ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ  أيضاً، قال تعاىل: من األمم

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژ  وقال تعاىل: ،(25: لقمانسورة )

 ژۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .(31سورة يونس: )

فاملشركون كانوا يؤمنون ابهلل تعاىل ويعتقدون أبنه هو اخلالق، والرازق، ورّب كل شيء، 
لكنهم أساؤوا عبادته ابختاذهم شركاء معه، فهم مل يساووهم ابهلل يف اخللق، والتدبري، واإلحياء، 

مل يفردوه و واإلماتة، ولكن ساووا بينهما يف احلب، واخلشية، والدعاء، واخلوف، والرجاء، 
، وجعلومها آهلة هلم، وزعموا أهنما تقرهبم (5)سبحانه ابلعبادة، بل عبدوا معه األصنام واألواثن

 ژڳ گ گ گ گ ک کژ، قال تعاىل حكاية عنهم: (6)-عز وجل-إىل هللا 

، فنتج عن ذلك فساد  يف عقيدهتم، والتباس احلق ابلباطل، بعد أن كانوا حنفاء (3سورة الزمر: )
 .موحدين ابهلل تعاىل، ومقرين بشريعة أبينا إبراهيم 

وقد ذكر القرآن الكرمي آايت عّدة تبني هذا اخللل العقدي عند أهل اجلاهلية ابختاذهم 

                                                
 .  279، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانينظر: السعدي، عبد الرمحن بن انصر،  )1(
 .185، صشرح العقيدة الطحاويةينظر: الرباك، عبد الرمحن بن انصر،  )2(
 .16، صاألجوبة املفيدة ملهمات العقيدةعبد الرمحن بن حممد، ينظر: الدوسري،  )3(
 .161، صق عفيفيافتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرز  ،زاقينظر: عفيفي، عبد الر  )4(
 .76، املطلب األول: األصنام، صثالث، املبحث المن هذا البحث ولالفصل األيراجع  )5(
 .38، ص7ع، 32، مجملة التوحيدينظر: سليمان، أسامة، "مفاهيم عقائدية"،  )6(
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژاآلهلة من دون هللا، قال تعاىل: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ ، وقال سبحانه:(18سورة يونس: ) ژھ

 :-عز وجل-، وقال (73)سورة النحل: ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
: -جل شأنه-، وقال (71)سورة احلج: ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ
، وقال تعاىل: (55سورة الفرقان: ) ژمئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئژ
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 .(3الفرقان: سورة ) ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

وهذه اآلايت تبنّي حال املشركني يف اختاذهم آهلًة تعبد من دون هللا تعاىل، كما تفضح 
قبيح فعلهم جبعلها شركاء مع هللا الواحد القهار؛ فتلك اآلهلة ليست سوى مجادات متمثلة 

، قال (1)ابألصنام واألواثن اليت ال تقدر على فعل شيء، وال على جلب نفع  أو دفع ضر  
 .(33سورة الرعد: ) ژ ائ ائ ىژتعاىل: 

ويعلل املشركون شناعة فعلهم من اختاذهم آهلًة ت عبد من دون هللا؛ فيزعمون أهنا ليست 
 گ گ گ ک کژإال واسطًة تشفع هلم عند هللا تعاىل، قال سبحانه على لساهنم: 

 .(2)مصدر مبعىن القرب، والزلفى: (3سورة الزمر: ) ژ ڳ گ

؛ ژک کژ يف تفسري هذه اآلية: "واعلم أن الضمري يف قوله تعاىل: وذكر الرازي 
عائد على األشياء اليت عبدت من دون هللا، وهي قسمان: العقالء، وغري العقالء، أما العقالء 
فهو أن قوماً عبدوا املسيح وعزيراً واملالئكة، وكثري من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم، 

ياء عاقلة انطقة، وأما األشياء اليت عبدت مع أهنا ليست موصوفة ابحلياة ويعتقدون فيها أهنا أح

                                                
صفوة .والصابوين، حممد علي، 224، ص4، جالعظيم تفسري القرآنينظر: ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر،  )1(

 .537، ص1، جالتفاسري
 .422، ص4، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )2(
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، فندرك بذلك أنه مهما اختلف املعبود إال أنه داخل حتت هذه (1)والعقل فهي األصنام"
األشياء اليت ع بدت من دون هللا تعاىل، فال جيوز عبادة غري هللا، وال جيوز اختاذ الشريك 

 .-جل جالله-والشفيع معه 

وكشف القرآن الكرمي عن بعض أغراض املشركني من اختاذهم اآلهلة من دون هللا؛ 
 :عدة، منهاباب حيث عبدوها ألس

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژلطلب الشفاعة كما يف قوله تعاىل:  -

 .(18سورة يونس: ) ژے ے ھ ھ ھ ھ

 ڃ ڄ ڄ ڄژ: -جل شأنه-قال ليكونوا هلم أعوااًن ومصدر اعتزازهم،  -

 .(81مرمي: )سورة  ژچ ڃ ڃ ڃ

 ڦ ڤژ: -عز وجل-، قال (2)لرجاء نصرهتم من الكوارث اليت تعرتيهم وتصيبهم  -

 .(74سورة يس: ) ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

فكانوا يتقربون إليها بشّت الوسائل، كالسجود، وتقدمي اهلدااي، والقرابني، والنذر هلا، 
، قال (3)حبًا مجاً  واحللف هبا، وصرف الدعاء هلا، والتمسح والتربك هبا، فقد كانوا حيبوهنا

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کژتعاىل: 

، وتبنّي هذه اآلية أبن أهل اجلاهلية كانوا (136سورة األنعام: ) ژ  ڱ ڱ ڳ
ينذرون ألصنامهم اليت عبدوها وقّدسوها من دون هللا، كما كانوا ينذرون هلل تعاىل؛ فساووا بني 

 وبني هللا تبارك وتعاىل.آهلتهم الزائفة، اليت ال تغين وال تسمن من جوع، 

                                                
 .421، ص26، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، فخر الدين حممد بن عمر،  )1(
 .194، ص8، جحماسن التأويلامسي، حممد مجال الدين، ينظر: الق )2(
 .93، ص25، عحوليات اجلامعة التونسيةاألواثن يف اجلاهلية من خالل القرآن الكرمي"، ينظر: العبيدي، حممد، " )3(
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أن من أهم عادات أهل اجلاهلية اليت جيب أن تذكر هنا، هي عادة  الباحثة ترىو 
العكوف على قبور األنبياء، وامللوك، والصاحلني، والطواف حوهلا، واالستغاثة هبا؛ وذلك ألن 

عبادة لغري التقرب وااللتجاء إىل تلك القبور للدعاء، والسؤال، وطلب احلاجة، هي يف األصل 
، فبدعائهم هلا (1)«الدُّعاء  هو الع بادة  »ملسو هيلع هللا ىلص: هللا تعاىل، مثلها مثل عبادة األصنام، وقد قال 

 أصبحوا يعبدوهنا من دون هللا تعاىل، وبذلك أصبحوا مشركني.

بعض بلدان املسلمني، فهناك  ومن املؤسف أن جند بقااي دين اجلاهلية موجوداً اليوم يف
من أكثر و "، وحنوها، واملزارات ،بدع القبورى اإلسالم واملسلمني، ككثرية دخيلة عل  بدع  

: تقديس املوتى، وقبورهم، والبناء اً وأخطرها على املسلمني، وأكثرها انتشار  املبتدعات الشركية،
النذور إليها، والذبح عندها، ودعاء أصحاهبا، من دون هللا، والتمسح هبا،  عليها، وختصيص

آاثر  -والعكوف واجملاورة عندها، والصالة عندها، وفيها، واختاذ اآلاثروشد الرحال إليها، 
، وحنو ذلك مما هو واختاذها أعياداً  مزارات ومشاهد، والتربك هبا، -األنبياء والصاحلني وحنوها

 .(2)"معروف ومنتشر بني املسلمني، منذ القرن الرابع اهلجري

الصوفية، وبعض الطوائف اليت تّدعي انتمائها غالة ما نرى ذلك عند بعض  وكثرياً 
يستغيثون هبم، ويدعوهنم من دون هللا فلإلسالم، فنجدهم يعظمون األولياء واألئمة الصاحلني، 

ويطوفون حول قبورهم، وحيلفون ، سواًء كانوا أحياًء أو أموااتً، فهم يتربكون هبم، -عز وجل-
ه شرك  ابهلل عظيم ، وهذا يف حقيقتهلم السجودإىل هبم بدالً من هللا تعاىل، بل وصل هبم احلال 

، وما زال هذا املنكر ينتشر ويزداد يف بالد املسلمني، (3)-رمحه هللا–ابن ابز  كما حكم عليهم
 وخصوصاً عند ضعيفي اإلميان والعقيدة، نسأل هللا تعاىل العافية والسالمة. 

  

                                                
 .(، وقال حمققه: إسناده صحيح1479، رقم )603، ص2، جسننهأبو داود يف  أخرجه )1(
 .67، ص1، جالصراط املستقيماقتضاء ينظر: ابن تيمية،  )2(
 .291، ص28، ججمموع الفتاوى ينظر: ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا، )3(
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 املطلب الثاين: زعمهم الولد هلل تعاىل

جعلهم هلل تعاىل ولداً، وقد أشار القرآن الكرمي إىل  اجلاهلية الباطلةأهل عقائد من 
هذه القضية، وعرب عنها يف آايت  كثرية، متفاوتة بني الّسور املكية واملدنية؛ إال أهنا جاءت يف 
الّسور املكية أكثر؛ ألن من خصائصها بناء أسس العقيدة السليمة، وتنقيتها من شوائب 

على معاين اإلميان، وترسيخه يف نفوس الناس، فأراد تعاىل أن يبنّي جهالة  الشرك، والرتكيز
  :-جل شأنه-سوء فعلهم، وشناعة معتقدهم، قال ذلك اجملتمع، وما يرتتب عليه من 

 .(4سورة الكهف: ) ژحئ جئ ی ی ی یژ

أن هلل تعاىل وتقّدس ولداً، مل يكن من مجيعهم، بل كانت  واعتقاد العرب اجلاهليني
، ولعل السبب يرجع إىل اختالطهم (1)هناك قبائل معينة تعتقد ذلك، مثل: خ زاعة وك نانة

 ابليهود والنصارى الذين كانوا يقطنون اجلزيرة العربية آنذاك، فاقتبسوا ذلك منهم.

  جعلهم هلل الولد، قال تعاىل:يف وبنّي القرآن الكرمي عقيدة اليهود والنصارى
سورة التوبة: ) ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ

، فاليهود جعلوا عزيرًا ابنًا هلل تعاىل، كذلك النصارى جعلوا عيسى ابن مرمي ابنًا هلل؛ بل (30
إن طائفًة من النصارى جعلوا عيسى وأمه إهلني مع هللا الواحد األحد، وال خالف بكفرهم، 

 .(73سورة املائدة: ) ژ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژقال تعاىل: 

سورة مرمي: ) ژ ۓ  ۓ  ے  ےژوقال تعاىل حكاية عن العرب اجلهالء: 

، يبنّي هللا تعاىل يف هذه اآلية قول من قال أبن هلل تعاىل ولداً، وهم كما ذكران اليهود، (88
والنصارى، وبعض مشركي العرب، وأن الكل داخلون يف هذه اآلية، ومنهم من خصها 

إال أن العرب اختلفوا عن اليهود والنصارى قلياًل، فلم جيعلوا الذكران من األوالد  ؛(2)ابلعرب
-عز وجل-أبناءَ هلل تعاىل، كما فعل اليهود والنصارى، وإمنا جعلوا اإلانث هن بنات هللا، قال

                                                
، زاد املسري يف علم التفسري. وابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن، 224، ص20، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(

 .182، ص14ج، التحرير والتنوير. وابن عاشور، حممد الطاهر، 566، ص2ج
 .566، ص21، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(
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، ومن املعلوم أن كثرياً من العرب كانوا يستبشرون (57سورة النحل: ) ژ ڤ ٹ ٹژ: 
وي َسّرون عند والدة الذكور، على عكس األنثى، فقد كانوا يتشاءمون ويضجرون عند والدهتا، 

 ڄ ڦژوقد سجَّل القرآن الكرمي ذميم فعلهم، وتعسفهم، وتعنتهم بقدومها، قال تعاىل: 

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

، خيربان هللا (59 -58سورة النحل: ) ژ ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
تعاىل عن عادة قبيحة من عادات اجلاهلية، أال وهي حاهلم عند والدة األنثى بدالً من الذكر، 
فيّصور لنا موقف أحدهم عند مساعه للخرب، فال يلبث إال وقد اسّود وجهه من كثرة اهلّم 

لى أحد، وخيتفي من قومه خوفًا من العار ه، وغضبه فال يظهره عظواحلزن، ولكنه يكظم غي
، فهو يف حرية من أمره! هل يبقي عليها؟ ويذيقها أنواع )1(الذي سيلحق به بسب هذه األنثى

؟ أم يئدها؟ ويدسها يف الرتاب؟ وبذلك يتخلص من هذا العار الذي حلق (2)الذل واهلوان
 .)3(به

وقوعهن يف السيب يف احلروب كانوا يظنون أن البنات جيلنب هلن العار عند فهم  
والغارات، كما جيلنب هلن الفقر؛ ألهنن ال يقاتلن، ال يعملن، وال يكسنب، كما يفعل الذكور، 

كرهوا والدة اإلانث، وأحبوا والدة الذكور، ولكن   ، لذلك)4(فاألنثى بطبيعتها ختتلف عن الذكر
هون هلم اإلانث وينسبوهنا جندهم يف نفس الوقت نسبوا هلل البنات دون الذكور!، فكيف يكر 

                                                
املطلب الثاين: األوالد يف اجملتمع اجلاهلي، وأد البنات خاصة، املبحث األول، يراجع الفصل الثالث من هذا البحث،  (1)

 (.169 -164) ص
ال يقصد هنا أن اآلابء كانوا يؤذون بناهتم؛ وإمنا لو كان األب فقرياً وأبقى على ابنته وفلذة كبده دون أن يئدها، فإهنا  (2)

من احملتمل أن تعيش حياة ذليلًة، ومهينة، فقد ع رف عن اإلنسان العريب أنه حيب أبناءه وبناته، وال يرضى هلم 
 ال الشاعر عمران بن حطان:، قابهلوان

بــاً  لقد  بنايت إ هننَّ مـن الضعـاف       زاَد احليـاَة إيلَّ ح 
ْقَن البؤَس بعدي .      خمافَة أن يَذ   وأن َيْشرَْبَن رتقاً بعَد صاف 

 .500، ص43، جاتريخ دمشقينظر: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن،      
أضواء البيان يف إيضاح القرآن مد األمني بن حممد، . والشنقيطي، حم566، ص2، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (3)

 .121، ص2، جصفوة التفاسري. والصابوين، 387، ص2، جابلقرآن
 .2178، ص4، جالظاللينظر: قطب،  (4)



41 

 

  ٹ  ٹ  ٿژهلل تعاىل؟ بينما ينسبون هلم ما يشتهون وحيبون، قال تعاىل: 

 :-عز وجل-، وقال (40سورة اإلسراء: ) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ  ٹ  ٹ
، يقول ابن كثري: (19سورة الزخرف: ) ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ  ےژ

على املشركني الكاذبني الزاعمني، عليهم لعائن هللا: أن املالئكة بنات هللا،  يقول تعاىل راداً "
عوا أهنم بنات هللا، مث عبدوهم فأخطأوا يف ، مث ادّ فجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إاناثً 

 ٹ ٿژعليهم  ، فقال تعاىل منكراً عظيماً  كل من املقامات الثالث خطأً 

واختار لنفسه على زعمكم  :أي ،اختذ من املالئكة إاناثً و  ،صكم ابلذكورخصّ  :أي   ژٹ
يف زعمكم أن هلل  :أي  ژڦ ڦ ڦ ڤ ژد اإلنكار عليهم فقال: البنات، مث شدّ 

ا ذورمبا قتلتموهن ابلوأد، فتلك إ ،، مث جعلكم ولده اإلانث اليت أتنفون أن يكن لكمولداً 
 .(1)"قسمة ضيزى

 مالحظات حول زعمهم هلل الولد:

 .-من غري النظر إىل جنسه-يف جعلهم هلل الولد األوىل: 

، (2)جعلت العرب الولد هلل تعاىل، ألهنم كانوا حيبون األوالد، ويتفاخرون بعددهم 
فكثرهتم ترمز إىل القوة، والعزة، وتزيد الرجل احرتاماً، وإجالاًل بني القبائل األخرى، أما قّلة 

للرجل، وللقبيلة على حد  سواء، وصّور القرآن األوالد، فقد كان مصدرًا للعيب، وللعار، 
عند وفاة ابنه عبد هللا، حيث ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي قول س فهاء قريش وصناديدها يف مناداهتم للرسول 

 کژ، قال تعاىل: (3)ملسو هيلع هللا ىلص كانوا ينادونه ابألبرت، ويعايرونه بذلك، ألنه بوفاة ابنه انقطع نسله

 أن هللا تعاىل بّشره ابلكوثر، وهو اخلري الكثري، ، إاّل (3سورة الكوثر: ) ژک ک ک

                                                
 .71، ص5، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  )1(
 .587، ص4، جاملفّصلعلي، ينظر:  )2(
 .576ص، 30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )3(
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أو بعدم انقطاع  ،(1)ملسو هيلع هللا ىلصوالنهر املعلوم الذي يتسابقون عليه أمته يوم القيامة للورود من حوضه 
 الولد.

لذلك جعلوا الولد هلل؛ حّت ينزهوه تعاىل عن النقص، فالكمال يف معتقدهم ال يكون 
 أساؤوا األدب مع هللا تعاىل، وأفسدوا عقيدهتم أيضاً. إال ابختاذه تعاىل الولد، وبفعلتهم هذه

 الثانية: يف ختصصيهم جنس املالئكة دون غريها من الكائنات.

حب كم معاشرهتم -هلل تعاىل، وذلك ملا ع رف عنها  العرب املالئكة لتكون بنات   خص
، ن غريهاهلل دو  قات، وأشرفها، لذلك جعلوها بنات  أبهنا أفضل املخلو  -لليهود والنصارى

 وجاء يف شعر أمية بن أيب الصلت ما يثبت حقيقة ذلك:

 فال شيَء أعلى منَك جدًّا وال جمدُ      لك احلمُد والنعماُء وامللُك ربَّنا     

 لعزَّته ًتعنو الوجوه وتسجدُ       مليٌك على عرش السماِء ُمهيمٌن   

 وأهناُر نور  َحولُه تتوقًّدُ       عليه ِحجاُب النُّوِر والنوُر َحولُه     

 يسمو إليه بطرفِه               ودون حجاِب النوِر َخلٌق مؤيَّدُ  وال بشرٌ 

 )2(مالئكة أقدامهم حتت أرضه             وأعناقُ ُهُم فوق السمواِت ُصعَّدُ 

 الثالثة: يف جعلهم اإلانث بنات هلل بدالً من الذكور.

اإلانث، ومع ذلك فقد أكثر من تفتخر ابلذكور كانت العرب  أن سابقًا  كرَ وقد ذ  
، ولو حاولنا أن جند تفسرياً أو تعليالً لفعلهم الشنيع دون الذكور -عز وجل-ت البنات هلل نسب

 أمران:بنّي لنا تجبعلهم البنات أبناًء هلل تعاىل دون األوالد، ل

 

                                                
  .571، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ينظر:  )1(
 (.39 -38، ص )ديوانهينظر: أمية، بن أيب الصلت،  (2)
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ن ترتو ألهنم مس ؛ وذلكقدوا أن املالئكة يف األصل إانثألهنم يف احلقيقة اعت األول:
، (1)عن العيون واألنظار؛ فأشبهوا ابلنساء يف االستتار، فجاز هلم أن يطلقوا عليهم لفظ البنات

 م أن قوهلم هذا فيه من اجلهل واخلطأ الكثري يف حق املالئكة املكرمني.وحنن نسلّ 

عند  ، وال تتوج للملك والسيادة،(2)ال توّرث : ألن األنثى عند العرب اجلاهلينيالثاين
جعلوا هلل الولد من جنس اإلانث؛ لتنزيهه تعاىل عن النقص، وحّت ال أييت ف ،أغلب القبائل

، ويقصد ملكه، تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً، فال إله إال هللا وحده، ال (3)أحد  من بعده يرثه
 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ژ شيَء قبله وال شيَء بعده، سبحانه

، (117-116)سورة البقرة:  ژۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ
وبقوهلم هذا نسبوا هلل تعاىل ما ال يليق به، وبظنهم الباطل أخطأوا يف حقه تعاىل مرة أخرى، 

 فهم ال يزالون عائمني يف دائرة الشرك، متغلغلني فيه.

  

                                                
 .224، ص20، جمفاتيح الغيب ينظر: الرازي، )1(
. 549، ص1، جأيسر التفاسرياجلزائري، أبو بكر جابر، . و 233، ص11، جمفاتيح الغيب الرازي،ينظر:  )2(

 .270، صاتريخ العرب القدمي. وبرو، توفيق، 2605، ص3، جالتفسري الوسيط، بن مصطفى والزحيلي، وهبة
ٱ ژ انسب لنا ربك، فأنزل هللا تبارك وتعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول هللا: أن املشركني قالوا لرضي هللا عنه بن كعب يبّ عن أ   )3(

ألنه ليس شيء يولد إال سيموت، وليس  فالصمد: الذي مل يلد ومل يولد،، (1)سورة اإلخالص:  ژ ٻ ٻ ٻ

)سورة  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ،ال ميوت وال يورث -عز وجل-شيء ميوت إال سيورث، وإن هللا 
ْثل ه  َشْيء  »قال: ، (4إلخالص: ا  -451) ، ص5، جسننهأخرجه الرتمذي يف . «مَلْ َيك ْن َله  َشب يه  َواَل ع ْدل  َولَْيَس َكم 

 (، وقال: حسن.  452

: الذي مل يلد ومل يولد، ألنه ليس شيء يولد إال سيموت، وليس شيء ميوت ژپ ژ»زاد عن بعضهم: و      

، قال: مل يكن له ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژال ميوت وال يورث،  -عز وجل-إال سيورث، وإن هللا 
، أمحدمسند نظنها من كالم أيب جعفر الرازي. ا.ه. ينظر:  وهذه الزايدة«. شبيه وال عدل، وليس كمثله شيء

وقال األرانؤوط: إسناده  ،(. قال األلباين: حسن دون قوله الصمد21219) (، رقم144 -143، ص )35ج
 .252، ص9، جاملسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرةعبد اجلبار، صهيب، وينظر: ضعيف. 
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 املطلب الثالث: اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل

عرض القرآن الكرمي إىل نوع آخر من أنواع املخالفات العقائدية املنتشرة يف اجملتمع 
 ڃ ڄ ڄ ڄژاجلاهلي؛ أال وهي قضية اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل، قال تعاىل: 

 .(180سورة األعراف: ) ژ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

  واإلحلاد يف اللغة:

ألنه مائل يف أحد "يف القرب حلداً:  اللَّْحد، ومسي )1(هو امليل والعدول عن االستقامة
د : (2)"جانيب اجلََدث ْلح 

 
  ، ومنه قوله تعاىل:(3)"العادل عن احلق املدخل فيه ما ليس منه"، وامل

، وقوله تعاىل: (25سورة احلج: ) ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤژ
سورة النحل: ) ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پژ

103). 

  :يف الشرعواإلحلاد 

العدول ": هو جيب اعتقاده أو عمله، وعليه يكون اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىلامليل عما 
 .(4)"هبا، وحبقائقها ومعانيها، عن احلق الثابت هلا

، منها التقسيم (5)اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل إىل عدة أنواع بعض العلماءوقّسم 

                                                
، مادة اللغةجممل (. وابن فارس، 389 -388، ص )3، مادة )ل.ح.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)

 .236، ص 5، مادة )ل.ح.د(، جمعجم مقاييس اللغة. وابن فارس، 803)ل.ح.د(، ص
 .236 ص ،5)ل.ح.د(، ج ، مادةمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  )2(
 .135، ص9)ل.ح.د(، ج ، مادةاتج العروسينظر: الزبيدي،  )3(
 .297، ص1، جالفوائدبدائع ينظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر اجلوزية،  )4(
أمساء هللا وصفاته يف هناك من جعل اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل على ثالثة أنواع، ينظر: األشقر، عمر سليمان،  )5(

وهناك من جعلها على أربعة أنواع، ينظر: العثيمني، حممد بن صاحل،  .138، صمعتقد أهل السنة واجلماعة
(. وهناك من جعلها على مخسة أنواع، ينظر: علي، 17 -16، ص )احلسىن القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه

(. وهناك من 362 -360، ص )الصفات اإلهلية يف الكتاب: والسنة النبوية يف اإلثبات والتنزيهحممد أمان، 
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 الباحثة.به  تعتدالذي س، وهذا النوع هو (1)الثالثي

 األول: التكذيب أبمساء هللا تعاىل، واجلحد هبا.القسم 

أورد القرآن الكرمي عّدة آايت يبنّي من خالهلا انتشار هذا النوع من اإلحلاد عند بعض 
 ژ ژ ڈ ڈژقال تعاىل: وذلك أهنم أنكروا اسم هللا الرمحن، العرب يف اجلاهلية، 

: -عز وجل-، وقال (60)سورة الفرقان:  ژ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ

  ڃ ڄ ڄ ڄژ: -جل شأنه-وقال  ،(30سورة الرعد: ) ژڤ ٹ

، وقال (180سورة األعراف: ) ژڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ
)سورة اإلسراء:  ژ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژژتبارك وتعاىل: 

 ، فجميع هذه اآلايت تبنّي كفرهم ابسم الرمحن.(110

"واختيار اسم الرمحن من بني أمسائه تعاىل؛ ألن كفرهم هبذا االسم  ر:قال ابن عاشو 
 .(2)"اً أّشد، ألهنم أنكروا أن يكون هللا رمحن

 :منها أقوالعّدة  باب نزول هذه اآلايتوذكر املفسرون يف أس

قال: "إن هذه اآلايت نزلت يف كفار قريش حني قال  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس  -
 .(3)"(60سورة الفرقان: ) ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژملسو هيلع هللا ىلص: هلم النيب 

ة كتب: هذا ما صاحل عليه حممد رسول هللا، يبيحني صاحل قريشاً من احلد وقيل: "إنه  -

                                                
 -357، ص )منهج الشيخ حممد رشيد رضا يف العقيدةجعلها على سبعة أنواع، ينظر: متويل، اتمر حممد، 

359.) 
 .138، صأمساء هللا وصفاتهينظر: األشقر،  )1(
 .141، ص13، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
 .273، صالقرآن أسباب نزولينظر: الواحدي، علي بن أمحد،  )3(
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فقال املشركون: إن كنت رسول هللا وقد قاتلناك فقد ظلمنا، ولكن اكتب هذا ما صاحل 
عليه حممد بن عبد هللا، فكتب كذلك، وملا كتب يف الكتاب، بسم هللا الرمحن الرحيم، 

 .(1): اكتبوا كما تريدون"قالوا أما الرمحن فال نعرفه، وكانوا يكتبون ابمسك اللهم، فقال 

 كان يوماً يف احل ْجر يدعو، وأبو جهل يستمع إ ليه وهو يقول:ملسو هيلع هللا ىلص هللا ن رسول وقيل: "إ -
اي رمحن، فوىل م ْدبراً إ ىل املشركني فقال: إ ن حممداً كان ينهاان عن عبادة اآلهلة وهو يدعو 

 .(2)"إ هلني!

، وكان مسيلمة كذاب -أي اسم الرمحن–كانت قريش ال تعرف هذا يف أمساء هللاوقيل: " -
أيمر بعبادة رمحن  فغالطت قريش بذلك وقالت إن حممداً ن، ابلرمح اليمامة تسمى

 .(3)"اليمامة

، على الرمحن قبل نزول القرآن أم بعده واختلف العلماء يف مسألة معرفة العرب السم
 رأيني:

هناك من قال أبن العرب كانوا يطلقون على هللا اسم الرمحن، ولكنهم  الرأي األول:
، واستدلوا على ذلك ببعض أشعار اجلاهلية، حيث ملسو هيلع هللا ىلصًا مبحمد أنكروا ذلك جحودًا وعناد

 ، منها ما ذكره ابن جرير يف تفسريه:(4)وجد لفظ الرمحن فيها

 (5)أال ضربت تلك الفتاة هجينها      أال غضب الرمحن ريب ميينها

 ومنها: قول بعض شعراء بين حنيفة يف مسيلمة الكذاب:

                                                
 .273، صأسباب النزولوالواحدي،  .41، ص19، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .495، ص2ج، زاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  )2(
 .216، ص4، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )3(
 .41، ص1، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  )4(
 .131، ص1ج ،جامع البيانينظر: الطربي،  )5(
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 (1)وأنت غيث الورى ال زلت رمحاان  مسوت ابجملد اي ابن األكرمني أابً   

وال شك أبن هذا البيت هو كذب  وهبتان  من أصحاب مسيلمة الكذاب على هللا 
تعاىل، وسوقه هنا للداللة اللغوية فقط يف استعمال كلمة )رمحن( يف كالم العرب وإن كانت 

 صحيحة. داللته املعنوية غري

من معهود العرب، بل من وضع القرآن، هناك من قال إن الرمحن مل يكن  الرأي الثاين:
 .(2)فلم تعرف العرب ذلك االسم من قبل

قال ابن عاشور: "وقد ذكر مجهور األئمة أن وصف الرمحن مل يطلق يف كالم العرب 
استخدام العرب  ؛ وعليه يكون(3)قبل اإلسالم، وأن القرآن هو الذي جاء به صفة هلل تعاىل"

نزول القرآن، واستعمال املسلمني له، فبعد ذلك ع رف اسم  السم الرمحن يف أشعارهم جاء بعد
الرمحن، واستخدمه العرب يف كالمهم، وأدرجوه يف أشعارهم، مع كوهنم مشركني مل يسلموا 

 . (4)بعد، فأ شك ل ذلك على بعض اخلاصة والعامة

 أن العرب عرفت اسم الرمحن، واستخدمته يف كالمها يف اجلاهلية، تراه الباحثةوالذي 
إال أن بعضاً منهم مل يطلقه على هللا تعاىل، ومل جيعله صفًة له؛ فيحتمل أن يكون ذلك جهالً 

يف كالمهم وأشعارهم، ولكن مل يقصدوا  بعضهم اآلخر استخدمهمنهم أو سفاهة، وحيتمل أن 
اآلخر كون البعض ، وحيتمل أن ي(5)فيها اسم هللا الرمحن، بل معىًن آخر يفيد املبالغة يف اإلنعام

هلل تعاىل، وذلك حبكم معرفتهم ابلشرائع السابقة، من خالل اتصاهلم ابليهود  َعل َم أنه اسم  
، ولكنهم أنكروا ذلك -جل وعال-والنصارى، حيث إهنم َعرفوا الرمحن، وجعلوه صفًة هلل 

 معاندًة واستكباراً.

                                                
 .172، ص1، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )1(
 .61، ص19، جاملرجع السابقينظر:  )2(
 .172ص، 1، جاملرجع السابقينظر:  )3(
 .62، ص19، ج،املرجع السابقينظر:  )4(
 .479، ص24، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )5(
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 القسم الثاين: اإلشراك أبمساء هللا تعاىل، وتسمية غريه هبا.

نوع من اإلحلاد كان منتشراً بشكل  واسع يف اجلاهلية، فاإلشراك أبمساء هللا تعاىل هذا ال
كان على أمرين؛ إما أهنم كانوا يسمون معبوداهتم الباطلة آهلة، أو أهنم كانوا يقتبسون هلا امساً 
 من بعض أمسائه تعاىل، وذلك كما فعلوا يف اشتقاق اسم العزى من العزيز، واملناة من املّنان،

 .(1)والالت من هللا

سورة ) ژ چ چ چ چ ڃژقال ابن جرير عند تفسري قوله تعاىل: 

أهنم عدلوا هبا عما هي  ،وكان إحلادهم يف أمساء هللا ،فإنه يعين به املشركني: "(180األعراف: 
منهم  عليه، فسموا هبا آهلتهم وأواثهنم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها الالت اشتقاقاً 

 .(2)ز"هلا من اسم هللا الذي هو العزي الذي هو هللا، ومسوا بعضها العزى اشتقاقاً  ،هلا من اسم هللا

 أمساء هللا يقع على الرازي عند تفسريه لآلية السابقة: "قال احملققون: اإلحلاد يفوذكر 
الكفار كانوا : إطالق أمساء هللا املقدسة الطاهرة على غري هللا، مثل أن -منها-ثالثة أوجه 

يسمون األواثن آبهلة، ومن ذلك أهنم مسوا أصناماً هلم ابلالت والعزى واملناة، واشتقاق الالت 
 .(3)من اإلله، والعزى من العزيز، واشتقاق مناة من املنان..."

 مبا ال يليق جبالله، ووصفه مبا يتنزه عنه. -عز وجل-القسم الثالث: تسمية هللا 

حمكم آايته ما كان عليه أهل اجلاهلية من الزيغ والضالل، وذلك  بنّي القرآن الكرمي يف
أن أكثر من خالل تسميته تعاىل، ووصفه مبا ال يليق جبالله، وعظيم سلطانه، فذكر املفسرون 

 ۉژ  فوصفوا هللا تعاىل ابلبخل، قال تعاىل حكاية عنهم:من وقع يف ذلك هم اليهود، 

 .(64سورة املائدة: ) ژې ې ې ې

ووصفهم  ،ة اليهود على رهبمأجر وهذا خرب من هللا تعاىل ذكره عن : "ابن جريريقول 

                                                
 .360، صالصفات اإلهلية يف الكتاب والسنةينظر: علي،  )1(
 .282، ص13، ججامع البيانينظر: الطربي،  )2(
 .416، ص15، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )3(
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 ،هب قدمي جهلهم واغرتارهم ملسو هيلع هللا ىلصمنه نبيه  وتعريفاً  ،هلم بذلك توبيخاً  ،إايه مبا ليس من صفته
 . (1)..."وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم ،وإنكارهم مجيع مجيل أايديه عندهم

 ٻ ٻ ٻ ٱژ: -جل شأنه-هللا تعاىل ووصفوه ابلفقري، قال كما جترأوا على 

يف سبب ، ذكر ابن اجلوزي (181سورة آل عمران: ) ژ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
  :نيقول هذه اآلية نزول

اجتمعوا  دخل بيت مدراس اليهود، فوجدهم قد يق أن أاب بكر الصد" أحدمها:
هللا إنك لتعلم أن حممداً وأسلم، فو له أبو بكر: اّتق هللاعلى رجل منهم، امسه فنحاص، فقال 

عنّا  ، ولو كان غنّياً !رسول هللا. فقال: وهللا اي أاب بكر ما بنا إىل هللا من فقر. وإنه إلينا لفقري
ال العهد شديدة، وقال: وهللا لو  ضربةً  فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ما استقرضنا

، وأخربه أبو بكر مبا قال، ملسو هيلع هللا ىلصيشكو إىل النيب  فذهب فنحاص الذي بيننا لضربت عنقك
 .)2("فجحد فنحاص، فنزلت هذه اآلية

، (245سورة البقرة: ) ژى ې ې ې  ې   ۉژ   أنه ملا نزل قوله تعاىل:" والثاين:
 .(3)"قالت اليهود: إمنا يستقرض الفقري من الغين، فنزلت هذه اآلية

 ڦ ڦ ڦژوجترأوا عليه مرة أخرى ووصفوه ابلتعب، قال تعاىل: 

 .(38)سورة ق:  ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(4)واللُّغوب: التَّعب واإلعياء

ت واألرض يف ستة أايم مث اسرتاح يف اواخلق هللا السم قالت اليهود": ةقتادجاء عن 

                                                
 .450، ص10ج، جامع البيانينظر: الطربي،  )1(
 .133، صأسباب النزول(. والواحدي، 354 -353، ص )1، جزاد املسريابن اجلوزي، ينظر:  (2)
 (.354 -353) ، ص1، جزاد املسريابن اجلوزي، ينظر:  )3(
 .49، ص5، جمعاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري ينظر: الزجاج، أبو إسحاق )4(
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 .(1)"اليوم السابع وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة

 ٱژأيضاً وصفه سبحانه ابألبوة، قال تعاىل:  دويدخل يف هذا النوع من اإلحلا

، وقال سبحانه: (18سورة املائدة: ) ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
سورة ) ژ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ

 .(30التوبة: 

يبنّي تعاىل يف هاتني اآليتني فعل اليهود والنصارى يف جعلهم االبن هلل، وال شك أبن 
وجود االبن يستلزم وجود األب وهو هللا تبارك وتعاىل، وقد اّدعى ذلك أيضًا بعض مشركي 

 ٹ ٹژ حكاية عنهم: -جل شأنه-هلل، قال  جعلوا املالئكة بنات  العرب، حيث 

سبق بيان هذا النوع من اإلحلاد ابلتفصيل يف املطلب السابق، ، وقد (57سورة النحل: )  ژڤ
 .تعاىل هللا عما قالوه وزعموه علواً كبرياً 

  

                                                
 .382، ص7، جالعظيم تفسري القرآنينظر: ابن الكثري،  )1(
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 والبعثاملبحث الثاين: عقيدهتم يف الغيب 

 املطلب األول: عقيدهتم يف الغيب
املتأمل لواقع العرب يف اجلاهلية، وما كانوا عليه من شأن الغيب؛ جيد أهنم كانوا يهتمون 

حبهم لالستطالع، ورغبتهم يف معرفة ما سيقع هلم ابب به اهتماماً ابلغاً، لعل ذلك كان من 
 وا إىل طرق  ووسائل خمتلفة، تعينهم يفئيف املستقبل، وما ينتظرهم من أمور اخلري أو الشر، فلج

 ، والَتَطرّي، واالستخارة عن طريق االستقسام ابألزالم، وغريها.(1)إدراكهم لذلك، منها: الَكَهانَة
بيان أمرين من أمور معرفتهم للغيب؛ ومها: عقيدهتم يف هذا املطلب على  وسيقتصر

 الغيب من خالل التطري والتشاؤم، ومن خالل االستقسام ابألزالم.

 أواًل: التطري والتشاؤم
العرب كثريًا ما يتطريون يف أايمهم، فقد كان للتطرّي شأن  كبري  عندهم، فهم كان 

 يلجؤون إليه عند سفرهم، وجتارهتم، وحروهبم، وعملهم، وشّت أمورهم.

والتطرّي ليس حمصورًا عند العرب فقط، بل إن معظم الشعوب واألمم السابقة كانوا 
هي عليه عند العرب؛ إاّل أن فكرة التشاؤم ، ولكن أبشياء أخرى ختتلف عما (2)يتطريون أيضاً 

وأثره موجود يف نفوسهم مع اختالف صوره وأشكاله، وقد تناول القرآن الكرمي بعضاً من صوره 
 يف السطور اآلتية بعون هللا تعاىل. تبينه الباحثةوهذا ما سعند تلك األمم، 

السابقة مع ولكن قبل الشروع يف سرد اآلايت الكرميات واليت توضح حال األمم 
، وكيف كانوا يتطرّيون هبم، علينا أن نبنّي ما املقصود من التطرّي -عليهم السالم-أنبيائهم 

 والتشاؤم أواًل.

 

                                                
معجم اللغة العربية هي مطالعة الغيب، واإلخبار ابحلوادث املستقبلية واملاضية. ينظر: عمر، أمحد خمتار، الكهانة:  )1(

 .1968، ص3، جاملعاصرة
 (.789 -786، ص )6، جاملفّصلينظر: علي،  )2(
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 التََّطريُُّ يف اللُّغة:

وهو ما يـ َتشاءم  به، من "من الطّ رَية بكسر  مث فتح، وَتَطريََّ من الشيء وابلشيء؛ 
 .(2)"الرَّد يء (1)الَفْأل

من الظباء وغريمها.  (4)والبوارح (3)األثري: "وأصله فيما يقال: التطري ابلسوانحقال ابن 
 .(5)وكان ذلك يصّدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله، وهنى عنه..."

 أما التّطري يف االصطالح:

ََجامث    ـم ه مّ  كانت العرب إذا أرادت املضي ل"، و)6(فهو التشاؤم ؛ وَأاَثَرهْتَا )7(الطَّرْي   َمرَّْت مب 
، وقال: (8)«اَل َهاَم َواَل ط رَيَةَ »لتستفيد هل متضي أو ترجع؟ فنهى الشارع عن ذلك، وقال: 

                                                
الفأل: الكلمة احلسنة يسمعها عليل فيتأول منها ما يدل على برئه، كأن مسع مناداًي اندى رجاًل امسه سامل، وهو  )1(

ّل يسمع رجاًل يقول اي واجد  فيجد  َضا ض 
 
لسان ينظر: ابن منظور،  لََّته .عليل، فأومهه سالمته من ع لّته، وكذلك امل

 .1040، مادة )ف.أ.ل(، صالقاموس احمليطآابدي، . والفريوز 512، ص4، مادة )ط.ي.ر(، جالعرب
، مادة القاموس احمليطالفريوز آابدي، . و 512، ص4، مادة )ط.ي.ر(، جلسان العربابن منظور،  ينظر: )2(

العادات اجلاهلية ونكيع، عامر علي،  194، مادة )ط.ي.ر(، صخمتار الصحاحالرازي، و  .432)ط.ي.ر(، ص
 ، رسالة دكتوراه.61ص، وموقف القرآن الكرمي منها

السانح: ما مّر من الطري والوحش من جهة اليسار إىل اليمني، والعرب تتيمن به، ألنه أمكن للرمي والصيد، ينظر:  )3(
 .790، ص6، جاملفّصلعلي، 

املرجع السابق، البارح: ما مّر من اليمني إىل اليسار، والعرب تتطرّي به، ألنه ال ميكنها أن ترميه حّت ينحرف، ينظر:  )4(
 نفس اجلزء، ونفس الصفحة.

 .152، ص3، مادة )ط.ي.ر(، جالنهايةينظر: ابن األثري،  )5(
 382، ص2، مادة )ط ي ر(، جاملصباح املنريينظر: الفيومي،  (6)
 .331، ص2، جاملخصصجمامث الطري: مواقعها. ينظر: املرسي، علي بن إمساعيل،  (7)
ال »(، وجاء بلفظ: 5707، رقم )126، ص7، كتاب: الطب، ابب: اجلذام، ج صحيحهأخرجه البخاري يف  )8(

، كتاب: السالم، ابب: الطرية والفأل وما يكون فيه صحيحهوأخرجه مسلم يف «. عدوى وال طرية، وال هامة...
 «.ال طرية وخريها الفأل»(، وجاء بلفظ: 2223، رقم )1746، ص4من الشؤم، ج
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 . )2("؛ أي: على جَمَامث  َها(1) «اَمك ناهت  أَق رُّوا الطَّرْيَ يف »

َشَأَم فالن  أصحابه إذا أصاهبم  :ويقال"، )3(من الشُّْؤم، وهو خالف الي ْمن  والَتشاُؤم: 
 .(4)"ش ؤم من ق َبله

العرب يتشاءمون يف كثري من األمور؛ من الطيور كالغراب، والبوم، والعقاب،  نوكا
، والظباء، ومن ذوي العاهات؛ كاألبرص، (5)وحنوها، ومن بعض احليواانت مثل الثور األعضب
، (6)السيئة، والكالم السيء عند الصباح...اخلواألعور، والقبيح من البشر، ومن مساع األخبار 

ويتشاءمون أيضًا من بعض األايم والشهور، مثل صفر وشوال؛ فكانوا يعتقدون أبن شهر 
، )7(صفر هو شهر مشؤوم ومنحوس، حيث تتنزل فيه البليات يف يوم األربعاء األخري منه

 .)8(تنجبويعتقدون كذلك أبن من يتزوج يف شهر شوال امرأته ال حتبل وال 

 أنه وجد هناك من أنكره، الرغم من تفشي التّطري عند العرب؛ إاّل احلقيقة وعلى ويف 
واستقبحه وذّم فاعله، ومن يعتقد به، فهؤالء ال يرون يف التّطري شيئاً، وال يؤمنون به، بل 

 .(9)يعدونه من األمور الواهية املضّلة للفطرة السليمة، وللعقيدة الصحيحة

لقد أخرب القرآن الكرمي عن التطرّي يف حمكم آايته، إال أن مجيعها جاء ذكرها يف السور 
املكية؛ لعل ذلك كان بسبب تغلغل اجملتمع املكي يف براثن اخلرافات واألساطري، واليت من 

                                                
ا»قالت: مسعت رسول هللا يقول:  -رضي هللا عنها-، عن أم كرز سننهأخرجه أبو داود يف  )1(  ،«أق رُّوا الطرَي على َمك ناهت 

(، وقال صحيح لغريه. وقوله "مكناهتا"، قال أبو الزاند الكاليب، ال نعرف 2835(، رقم )456 -454، ص )4ج
 للطري مكنات؛ وإمنا: هي "و ك نات": وهي موضوع ع ّش الطائر.

 .61، صالعادات اجلاهلية. ونكيع، 382، ص2، مادة )ط ي ر(، جاملصباح املنريينظر: الفيومي،  (2)
 .314، ص12ج ، مادة )ش.أ.م(،لسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .315 ، ص، نفس اجلزءاملرجع السابقينظر:  )4(
 .391، ص3، ج، مادة )ع.ض.ب(اتج العروساألعضب: املكسور أحد قرنيه، ينظر: الزبيدي،  )5(
 .787، ص6، جاملفّصلينظر: علي،  )6(
 (.24 -23، ص )3، ع40، مجملة صوت األمةالتطري بشهر صفر"، ينظر: السلفي، مسعود عامل، " (7)
، 6، جاملفّصل. وعلي، 63، ص10، ع29، مجملة التوحيدينظر: كشك، السيد، "من بدع شهر شوال"،  (8)

 .801ص
 .800ص، 6، جاملفّصلينظر: علي،  )9(
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بينها شيوع عادة التّطري، وانتشارها بشكل  ملحوظ  يف ذلك اجملتمع؛ لذلك حاول القرآن 
جلة تلك التصورات الباطلة، والسعي إىل أتسيس العقيدة السليمة، وإىل تطهري الكرمي معا

النفوس والعقول من تلك الشوائب واخلزعبالت، فاملرحلة املكية كانت مرحلة أتسيس  وبناء  
للعقيدة الصحيحة، ولإلنسان املسلم، ومن أجل ذلك جند  ذ كر  التّطري وارداً يف السور املكية 

 ها.دون املدنية من

  ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤژ: قال تعاىل حكايًة عن قوم صاحل 

أي: تشاءمنا بك، وذلك أهنم كانوا ، (47سورة النمل: )  ژ چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ
ومبن معه من املؤمنني، عند حلول املصائب والشدائد عليهم، كالقحط،  يتشاءمون بصاحل 

 ويتطريون به، ومبن آمن معه. والفقر، فكانوا يلقون الّلوم على صاحل 

  ڌ  ڌ  ڍژعن تطرّي أهل القرية اليت جاءها املرسلون:  -جل شأنه-وقال 

فقد تشاءموا ، (18سورة يس: )  ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ
 .(1)ابملرسلني وذلك النتشار اجلذام فيهم، وقيل: الحتباس املطر عنهم عند تكذيبهم إايهم

 ٻ ٻ ٱژ، قال تعاىل: وبنّي تعاىل تشاؤم فرعون وقومه مبوسى 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .(131سورة األعراف: )   ژٹ ٹ ٹ

 ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېژ: قائالً  وحكى تعاىل عن مشركي مكة

 .(78سورة النساء: )  ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

النعمة، كالرزق، واخلصب، واملطر، والعافية، واحلسنة يف هذه اآلية واآلية السابقة: هي 
األموال، واألنفس،  والرخاء، والسيئة: هي املصيبة ابجلدب، والقحط، والغالء، ونقص

                                                
 .449، ص4، جاحملرر الوجيزابن عطية، ينظر:  )1(
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 .(1)والثمرات، ونزول املصائب، والبالاي، واألمراض

يبنّي هللا تعاىل واقع املشركني، فهؤالء الكفرة اجلهلة عندما تتنزل عليهم النعم؛  وهنا 
ون إهنا من عند هللا، وعندما تتنزل عليهم املصائب واحملن؛ يقولون هذه من شؤم حممد  يقول
 خت جتحت يب ىب مب خب حب جبژ، ومن اتّ َباعنا له، فقال هللا تعاىل مبيناً حقيقة ذلك: ملسو هيلع هللا ىلص

هللا تفضاًل وإحساانً، من النعم فمن  أي: ما أصابك ،(79سورة النساء: ) ژجث يت ىت مت
 .(2)واحملن فمن عندك، ومبا اقرتفت يداكوما أصابك من البالاي 

 ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژ :-جل جالله-وقال 

 .(13)سورة اإلسراء: ژ ھ ھ ہ

خاطب هللا العرب يف هذه اآلية مبا تعرف، وذلك أنه كان من عادهتا عطية: "قال ابن 
وكثر ذلك حّت فعلته ابلظباء وحيوان الفالة،  ،التيمن والتشاؤم ابلطري يف كوهنا ساحنة وابرحة

ة قاضية مبا يلقى اإلنسان من خري وشر، ، وكانت تعتقد أن تلك الطريّ ومسيت ذلك كله تطرياً 
فأخربهم هللا تعاىل يف هذه اآلية يف أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن مجيع ما يلقى اإلنسان من خري 

فعرب عن احلظ والعمل إذ  ...به يف عنقهوشر قد سبق به القضاء. وألزم حظه وعمله وتكس
 .(3)ر"مها متالزمان ابلطائ

ستنتج أن فكرة التطرّي والتشاؤم كانت موجودة عند األمم السابقة، من خالل ما سبق ي
على ذكر الوجه املشرتك بني تلك األمم  كما كانت عند العرب، إاّل أّن القرآن الكرمي حرص

وهو التطرّي ابألنبياء والرسل، فتلك هي عادة املشركني املعاندين منذ قدمي الزمان مع أنبياء هللا 
 .-عليهم السالم-

                                                
 .117، ص6، جأضواء البيان. والشنقيطي، 718، ص3، جالبحر احمليطينظر: أبو حيان،  )1(
 .268، ص1، جصفوة التفاسريينظر: الصابوين،  )2(
 .442، ص3، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )3(
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 اثنياً: االستقسام ابألزالم

وهذه عادة أخرى من عوائد العرب يف اجلاهلية، حيث كانوا يضربون ابألزالم إذا أرادوا 
، (2)أو حنو ذلك (1)، أو جتارًة، أو نكاحاً، أو اختلفوا يف نسب  أو أمر قتيل  أو حتمل عقل  سفراً 

: فاالستقسام، وما يريدون فعله ،ألهنم كانوا يستقسمون به الرزق اً؛الفعل استقسامومسي هذا 
 . (3)أي استدعى السقي، كما يقال استسقى: طلب القسم والنصيبهو 

كتاب وجاء ذكر هذه البدعة اليت شاعت وتفّشت عند العرب يف آيتني منفصلتني من  
بيان ذلك، ولكن بعد معرفة ما املقصود من االستقسام ابألزالم  يتناول البحثهللا العزيز، وس

 لغًة واصطالحاً.

 االسِتْقَسام ابألزالم يف اللغة: 

 : أواًل: تعريف االسِتْقَسام

َم له وق دّ َر له مما مل يـ ْقَسم ومل يـ َقدَّرهو طََلب  الَقْسم  "  .(4)"الذي ق س 

 اثنياً: تعريف اأَلْزاَلم:

، واجلمع : (5)اَل ر يَش َعَلْيه  السهم الذي و  ق ْدحهو ال: ( ابلضمالزُّملَ )و ( ابلفتح،الزَّملَ )
م ون هبا" ، وهي:أزالم َهام  اليت كان أهل اجلاهلية َيْستَـْقس   .(6)"السّ 

                                                
 .618، مادة )ع.ق.ل(، صجممل اللغةالعقل: دية املقتول. ينظر: ابن فارس،  )1(
وبلكا، إلياس، "االستقسام  .66، ص3، جبلوغ األرب يف معرفة أحوال العربينظر: األلوسي، حممود شكري،  )2(

 .140، ص90، ع23، مجملة الرتاث العريبابألزالم: عادة عربية انقرضت"، 
 .13، ص2، جمن علم التفسري فتح القدير اجلامع بني فّّن الّرواية والّدراية د بن علي،حممينظر: الشوكاين،  )3(
، مادة )ق.س.م(، اتج العروس. والزبيدي، 479، ص12، مادة )ق.س.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )4(

 .274، ص33ج
 .269، ص12، مادة )ز.ل.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )5(
، مادة )ز.ل.م(، خمتار الصحاح. والرازي، 270، ص12، مادة )ز.ل.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )6(

 . 137ص
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 االسِتْقَسام ابألزالم يف االصطالح: 

بعضها وهي ثالثة، كان على ؛ (1)ضرب القداحعن طريق  طلب معرفة اخلري والشرهو 
، وعلى  ؛ فإن خرج أمرين مضى (2)هناين ريّب، وعلى اآلخر غ ْفل هابعضمكتوب أمرين ريبّ 

أعاد االستقسام مرة لشأنه، وإن خرج هناين أمسك وأّخر ذلك العمل إىل السنة املقبلة، مث 
 .(4)وَضَرَب هبا أ خرى إىل أن خَيْر َج األمر أو النهي (3)أخرى، وإن خرج الغ فل عاد فَأجاهَلا

 :(5)ثالثة أنواعيف اجلاهلية على وكانت األزالم 

سبعة منها فيها حظوظ، وثالثة  وعددها عشرة، ؛(6)قداح امليسرهي  النوع األول:
 .اغفل ال حظوظ هل

: األولمكتوب على لنفسه،  شخصهي ثالثة قداح، يتخذها كل  الثاين:والنوع 
، مث (7)خريطةل، يضعها يف فْ غ   :ال تفعل أو هناين ريب، والثالث :افعل أو أمرين ريب، والثاين

نع من الفعل، وقد تقدم ذكر من اإلذن ابلفعل أو امل امنها، فيعمل مبا جاء فيه يسحب واحداً 
 االستقسام ابألزالم يف االصطالح.هذا النوع يف تعريف 

يف جوف الكعبة،  ،كانت عند زعيم األصنام هبل،  سبعة قداحفهي  :ثالثالنوع أما ال

                                                
 .285، ص11، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
، مادة )غ.ف.ل(، معجم مقاييس اللغةغ ْفل: يقولون لكل ما ال معلم له غفل، كأنه غفل عنه. ينظر: ابن فارس،  )2(

 .386، ص4ج
، العادات اجلاهليةنكيع، . و 249، ص28)ج و ل(، ج ، مادةاتج العروساإلجالة: اإلدارة. ينظر: الزبيدي،  )3(

 .58ص
 -67) ، ص3، جبلوغ األرب. واأللوسي، 279، ص12،، مادة )ز.ل.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )4(

68.) 
 هنلة، الناصر،و . 115، ص1، جالتفسري الوسيط(. والزحيلي، 68 -67) ، ص3، جبلوغ األرباأللوسي، ينظر:  )5(

 (.113 -111، ص )عقائد أهل اجلاهلية
 -202، ص )ففيه شرح وايف عن امليسراملبحث الثاين، املطلب الثاين، الفصل الثالث من هذا البحث،  يراجع )6(

206.) 
 .545، ص2، مادة )ك.ي.س(، جاملصباح املنرياخلريطة: ما يشرج من أدمي وخرق. ينظر: الفيومي،  )7(
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ما يدور بني الناس من النوازل أو احلوادث، فإذا أراد أحدهم أن يقدم فيها أحكام العرب، و 
 .(1)، وحتاكم إليهااألزالم املوجودة عند هبل ارأو سفر، ذهب إىل الكعبة، فاستش على عمل  

وحتدث القرآن الكرمي عن االستقسام ابألزالم يف سورة املائدة من خالل آيتني كرميتني، 
جل يف -، وقال (3)سورة املائدة:   ژڦڤڦ ڤ ڤ ڤژقال تعاىل: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: -عاله

 . (90سورة املائدة: ) ژٺ ٺ ڀ

والفسق يف الحظ يف اآلية األوىل جاء ذكر االستقسام ابألزالم مقرواًن ابلفسق، ي
، )2("، والعصيان، واخلروج عن طريق احلق سبحانه-عز وجل-الرتك ألمر هللا ": هو اللغة

، وجاء يف كتب التفسري أيضاً مبعىن اخلروج عن طاعة هللا، وعن الدين، (3)"هو الفجور"وقيل: 
 .  (4)الشيطان واخلري، إىل طاعة

وضرب من  ،ل يف علم الغيباخنه دأبوعلل املفسرون سبب اقرتانه ابلفسق؛ وذلك 
 شديد   وعيد   ويف اآلية، (5)أبنه أراد هلم ذلك األمروافرتاء على هللا سبحانه وتعاىل الكهانة، 

 .(6)لكل من مارس االستقسام

 والّرِْجُس يفأما يف اآلية الثانية فاقرتنت األزالم أبمرين، ابلّرجس، وبعمل الشيطان، 

                                                
 (.780- 779، ص )6، جاملفّصل(. وعلي، 68- 66، ص )3،جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )1(
 .302، ص26، مادة )ف.س.ق(، جاتج العروسينظر: الزبيدي،  (2)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )3(
 .220، صتيسري الكرمي الرمحن. والسعدي، 98، ص6، جوالتنويرالتحرير ينظر: ابن عاشور،  )4(
أبو سعيد  . والبيضاوي،221، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلالكليب، حممد بن أمحد بن حممد ينظر: ابن جزي،  )5(

فتح . والشوكاين، 115، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل انصر الدين عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي،
 .13، ص2، جالقدير

: "أبن الفسق هو أشد الكفر، ال ما وقع عليه اصطالح قوم من وقال. 13، ص2، جفتح القديرينظر: الشوكاين،  )6(
أنه منزلة متوسطة بني اإلميان والكفر" وهذا القول خيالف أقوال كثري من األئمة األجالء والعلماء الفضالء. وينظر: 

 شيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف." للالفسق معناه وأقسامهرسالة "
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، وقيل: الشَّيء  الَقذ ر  "هو  اللغة: ، وكل ما (1)"الَقَذر  ، وبنّي املفسرون أبن الرّ ْجس: هو اخل ْبث 
 العقل.، والقذارة هنا معنوية، تدل على ضالل الفكر وفساد (2)اْستـ ْقذ َر من عمل  

ألن الشيطان جنس  وخبيث  "وأما اقرتاهنا بعمل الشيطان، فهو أتكيد  يف كوهنا رجساً، 
، والكافر جنس  لقوله تعاىل:  . (3)"(28)سورة التوبة:  ژ  ٿ ٿ ٿ ژ ألنه كافر 

، (4)وجعله سبباً يرجى منه الفوز والفالحوهنا أييت األمر اإلهلي ابجتناب هذا الفعل، 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقال تعاىل: 

 . (90سورة املائدة: ) ژٺ ٺ ڀ

طلب اخلرية من هللا وقد أبطل اإلسالم هذه العادة الباطلة، وأبدهلا ابالستخارة، وهي: 
يستخري ويـ َعلم الصحابة الكرام االستخارة يف كل أمر؛ ويف ملسو هيلع هللا ىلص وكان الرسول  ،(5)تعاىل

ُّ »: ، قالاحلديث: عن جابر بن عبد هللا  ْست َخارََة يف  األ م ور   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّيب  يـ َعلّ م َنا اال 
 .)6(«...ك لّ َها

سلمني من جديد، ولكن على صور  أن تلك البدعة عادت اليوم وانتشرت بني امل إاّل 
، ومعرفة احلظ من خالل ورق خمالفة ملا كانت عليه يف اجلاهلية، فقراءة الكف، والفنجان

من  ، أو عن طريق قراءة األبراج، وحنوها، كل ذلك يعد ضرابً (ابلكوتشينة)واملعروف  اللعب
 ضروب االستقسام يف اجلاهلية.

تعليق النحس والسعد يف األفالك وجاء يف كالم اللجنة العلمية لإلفتاء يف السعودية: "

                                                
 .94، ص6، مادة )ر.ج.س( جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(
 .10، ص11، جالتحرير والتنويربن عاشور، وا .423، ص12، جمفاتيح الغيبالرازي،  ينظر: )2(
 .423، ص12، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )3(
 .142، 2، جأنوار التنزيلينظر، البيضاوي،  )4(
 .267، ص4، مادة )خ.ي.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )5(
(. وابن 6382، رقم )81، ص8، كتاب: الدعوات، ابب: الدعاء عند االستخارة، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (6)

 .91، ص2، مادة )خ.ي.ر(، جالنهايةاألثري، 
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، وحنوهم من طوائف الكفر والشرك، وادعاء علم ذلك هو يف ...واألبراج من شرك األوائل
ظاهر ادعاء لعلم الغيب، وهذا منازعة هلل يف حكمه، وهذا شرك عظيم، مث هو يف حقيقته ال

وتالعب بعقول الناس، وأكل ألمواهلم ابلباطل، وإدخال للفساد يف عقائدهم  ،وكذب ،دجل
 .، نسأل هللا تعاىل السالمة والعافية(1)"والتلبيس عليهم

 املطلب الثاين: عقيدهتم يف البعث

لواقع العرب يف اجلاهلية، والناظر إىل ما تناقله أهل األخبار حول عقيدهتم يف املطالع 
، وهم قلة  قليلة، (2)البعث واليوم اآلخر؛ جيد أهنم ليسوا سواء، فمنهم من آمن ابلبعث وأقر به

عليه  كفر به وأنكره، وهم أكثر ما كان، ومنهم من  لعلهم الذين بقوا على دين إبراهيم 
 .(3)أهل اجلاهلية

وقد جاء يف كثري من أشعارهم يف اجلاهلية ما يدل على إميان بعضهم ابلبعث، منها 
 أبيات زهري بن أيب سلمى القائل:

 فال َتْكُتُمنَّ هللا ما يف ُصُدورُِكم    ليخفى ومهما ُيكَتِم هللاُ يَعلمِ 
َقمِ كتاب يُؤخَّر فُيوضع يف    (4)فُيدَّخر    ليوِم احلساِب أو يُعّجْل فيُ ن ْ

و منها الحظ أن مسألة البعث ال تكاد ختلالتتبع آلايت القرآن الكرمي يومن خالل 
يف احلديث عن البعث أو عن اليوم اآلخر أو عن اجلزاء والعقاب  سورة من سور القرآن، سواء

أو عن اجلنة والنار؛ فهذه اآلايت جاءت لتثبت حقيقة هذا اليوم العظيم، وترد على اجلاحدين 
 ابحلجج والرباهني. املنكرين به

كما أن هناك آايت كثرية اقرتن فيها اإلميان ابهلل مع اإلميان ابليوم اآلخر، منها قوله 
                                                

 (.16694، فتوى رقم )203، ص1، ج-الثانية اجملموعة -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءينظر:  )1(
 .(131 -129)، ص 6، ج املفّصلينظر، علي، جواد،  )2(
 .(129 -123)، ص نفس اجلزء ،املرجع السابقينظر:  )3(
. والعدوان، خالد علي، 107، ص أيب سلمى، زهري، ديوانه. و278، ص 2، ج بلوغ األربينظر: األلوسي،  )4(

 ، رسالة ماجستري.25، ص شعراء ما قبل اإلسالماملعاين الدينية يف شعر 
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، فقضية البعث واليوم اآلخر تعدان (2)سورة النور:  ژ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤژ  تعاىل:
من أهم القضااي اليت تناوهلا القرآن الكرمي؛ بل من أهم مقاصده وغاايته، بعد قضية اإلميان 
ابهلل تعاىل وتوحيده، وهي املقصد األسىن والغاية العظمى من نزوله، فاإلميان ابلبعث واحلساب 

ما فهو كافر بال شك، وهذا ما أمجع ، فمن جحد أايًّ منه-عز وجل-مرتبط  ابإلميان ابهلل 
، ولعل احلكمة من ارتباط كل منهما ابآلخر هي من أجل تعلق مجيع األعمال (1)عليه العلماء

والسلوكيات اإلنسانية، وكل ما يرتتب على الفرد من عالقته بربه وابآلخرين وربطها ابلعقيدة، 
الباعث على العمل الطيب، وهذه العقيدة هي األصل، وهي منبع األعمال الصاحلة، فهي 

 يدرك الركنني األساسيني ن، فاملؤمن هبذياواخللق احلسن، والصرب على مصائب الدنيا وابتالءاهت
من أن هناك حياة أبدية بعد هذه احلياة، جيزي هللا هبا الذين أحسنوا ابحلسىن، وجيزي الذي 

 أساؤوا ابلسوأى.

والنشور واليت خياطب فيها هللا تعاىل  وعند التأمل يف اآلايت املتعلقة مبسألة البعث
 أن املشركني انقسموا إىل قسمني: يالحظمشركي مكة، 

املشككون يف أمر البعث، ويف حقيقة وقوعه، فهم ال يزالون يف شك   القسم األول:
)سورة  ژىب مب خب حب جب يئ ىئژمنه، ومل حيصل هلم اليقني الكايف به، قال تعاىل: 

 .(2)الشك، واملرية: مبعىن (54فصلت: 

 ،ون لهلموال يع ،وهلذا ال يتفكرون فيه ،يف شك من قيام الساعة :أي: "ن كثريقال اب
 .(3)"وواقع ال ريب فيه ،وهو كائن ال حمالة ،بل هو عندهم هدر ال يعبئون به ،وال حيذرون منه

 .(7سورة اجلن: ) ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژعنهم:  وقال سبحانه

                                                
 .173، ص توضيح مقاصد العقيدة الواسطية البن تيميةينظر: الرباك، عبد الرمحن بن انصر،  )1(
، 25، جالتحرير والتنويروابن عاشور،  .277، ص 15، مادة )م.ر.ا(، ج لسان العربابن منظور، ينظر:  )2(

 .22ص
 .171، ص 7، ج القرآنتفسري ينظر: ابن كثري،  )3(
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 .(2)ائد على كفار مكةع  ژگژ، والضمري يف (1)والظن: مبعىن الشك

-الرسل رسال نه متعلق إباملقصود ابلبعث هنا، قال بعضهم إ واختلف املفسرون من
 .(3)آخرون أنه حيتمل أن يكون املقصود منه البعث بعد املوت، وقال -عليهم السالم

اجلن ظنوا هذا من قول اجلن لإلنس، أي: وإن يف تفسر هذه اآلية: " وقال الشوكاين
كما ظننتم أيها اإلنس أنه ال بعث. وقيل: املعىن: وإن اإلنس ظنوا كما ظننتم أيها اجلن، 

 .(4)"واملعىن: أهنم ال يؤمنون ابلبعث كما أنكم ال تؤمنون

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ وخاطب هللا تعاىل مشركي مكة قائاًل: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 .(7 -5سورة احلج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .(5)والريب: مبعىن الشك أيضاً 

                                                
، ص 3.ن(، ج .ن، مادة )ظمعجم مقاييس اللغة. و599ن(، ص ن.، مادة )ظ.جممل اللغةينظر: ابن فارس،  )1(

462. 
، 3، ج مدارك التنزيل وحقائق التأويلينظر: النسفي، أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود بن حافظ الدين،  )2(

 .418 ، ص2، ج التسهيل، وابن جزي، 550ص
. وقطب، 226، ص 29، ج التحرير والتنوير. وابن عاشور، 418، ص 2، ج التسهيلينظر: ابن جزي،  )3(

 .3729، ص 6، ج الظالل
 .366، ص 5، ج فتح القديرينظر: الشوكاين،  )4(
. 104، ص 7، ج احملرر الوجيز. وابن عطية، 442، ص 1ب(، ج .ي.، مادة )رلسان العربينظر: ابن منظور،  )5(

 .33، ص 2، ج لالتسهيابن جزي، و 
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العامل بنّي هذه اآلايت عناية القرآن الكرمي بطبيعة النفس البشرية، وعجزها عن إدراك ت  
الغييب، فيوم البعث يعّد من األمور الغيبية البعيدة عن نظرها؛ واإلنسان العريب قد ألف األشياء 

، وعادًة ما جند ذلك واضحًا يف (1)املادية واحملسوسات فاستبعد حصول احلياة بعد املمات
 هلم أشعارهم وخطاابهتم، ولّعل ذلك يرجع إىل بيئتهم الصحراوية البسيطة، لذلك ضرب هللا

، فالدليل (2)أمثلًة حسيًة تتناسب مع مقاييسهم الفكرية، وإدراكهم العقلي، وواقعهم آنذاك
األول متعلق ابإلنسان، والثاين ابلنبات، فمن وجد يف نفسه شكًا يف يوم احلساب والبعث 
 بعد املوت؛ فلينظر إىل نفسه، وليتفكر يف خلقه، ويف مراحل تكوينه، فمن خلقه أول مرة  قادر  

ها ئحياليتفكر يف قدرته تعاىل يف كيفية إعلى أن حيييه مرًة أخرى، ولينظر إىل األرض أيضاً، و 
البعث  يةإمكان بعد أن كانت ايبسة جمدبة ميتة، فذكر هللا هلم هذين الدليلني الواضحني على

، فإن القادر على هذه مريبهم وشكهم عن ذلك اليوم هيزيل عن،حّت (3)والنشور بعد املوت
 ، فتبارك هللا أحسن اخلالقني. (4)عن اإلعادة يكون عاجزاً  لناألشياء 

لبعث واملعاد، وهم الغالبية العظمى املتمثلون يف العرب املنكرون ل القسم الثاين:
ومشركي مكة، وأكثر آايت القرآن الكرمي اليت تثبت حقيقة البعث نزلت فيهم؛ لتأكيد وقوعه، 

وحاربوه، وتصدوا له ملسو هيلع هللا ىلص الذين كّذبوا النيب هم شبهاهتم وحججهم الباطلة، فهؤالء ولتفنيد 
ولدعوته؛ ألنه جاء مبا يتعارض مع عقيدهتم، من أن هناك بعثًا بعد املوت، وحسااًب وجزاًء، 

سورة ) ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژوجنةً وانراً، قال تعاىل حكايةً عنهم: 

، كما أهنم قالوا (5)تعاىل عن إنكارهم البعث واحلياة بعد املوت، وهذا إخبار من هللا (29األنعام: 
                                                

ې ې    ې ې ژ ( من سورة يونس: 39حيث قال يف تفسريه آلية ) ؛تفسري الرازي ذلك منالباحثة اقتبست  )1(

"إن  :ژ ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ    ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ     ېئ  ېئ ېئ
ستبعدوا حصول احلياة بعد املوت، ومل القرآن مملوء من إثبات احلشر والنشر، والقوم كانوا قد ألفوا احملسوسات فا

إمنا يذكر ذلك على سبيل الكذب، وهللا تعاىل بني صحة القول ابملعاد   يتقرر ذلك يف قلوهبم، فظنوا أن حممداً 
 .255، ص 17، ج مفاتيح الغيب. ينظر: الرازي، "ابلدالئل القاهرة الكثرية

 .2409، ص 4، ج الظاللينظر: قطب،  )2(
 .257، ص 2، ج صفوة التفاسري. والصابوين، 455، ص 3، ج أيسر التفاسريينظر: اجلزائري،  )3(
 .204، ص 23، ج مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )4(
 .138، 3، ج معامل التنزيل يف تفسري القرآن أبو حممد احلسني بن مسعود، ينظر: البغوي، )5(



64 

 

جحوداً وعناداً: إّن ما تّدعيه من أمر البعث ما هو إال سحر  مبني، قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص حملمد 
 ڍ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄژ

، ويدل هذا على عدم تصديقهم بوقوع البعث، فهم يعتقدون أن ال (7سورة هود: ) ژڍ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ، قال تعاىل: (1)ها حياة أخرىءياة إال احلياة الدنيا، وليس وراح

، (24)سورة اجلاثية:  ژڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
أي: ميوت األحياء فيهم، وحيىي أبناؤهم من بعدهم، وهكذا  ژڄ ڦژويقصدون من 

 .(2)تكون احلياة أبداً، ميوت الكبار، وحيىي الصغار، وما يفنيهم إال مرور الزمان وطوال األعمار

احلياة يف نظرهم هي هذا  ،هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصرية: "قال سيد قطب
ويف ظاهر األمر ال متتد إليهم  ،وجيل حييا ،جيل ميوت ،الشوط الذي يرونه يف الدنيا رأي العني

إمنا هي األايم متضي، والدهر ينطوي، فإذا هم أموات فالدهر إذن هو الذي ينهي  ؛يد ابملوت
آجاهلم، ويلحق أبجسامهم املوت فيموتون! وهي نظرة سطحية ال تتجاوز املظاهر، وال تبحث 

 .(3)"عما وراءها من أسرار

ال يبعث  هللا ، وغلظوا األميان على أنلقسماجتهدوا يف امبا يزعمون، و  قسموابل إهنم أ
 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻژ، قال تعاىل على لساهنم: (4)من ميوت

، وتعد هذه (38سورة النحل: )  ژۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ
 .(5)املقولة من أشنع املقوالت اليت سّجلها القرآن الكرمي عليهم وعلى كفرهم

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژ عنهم: -جل شأنه-وقال 

                                                
 .77، ص 22، ج جامع البيانينظر: الطربي،  )1(
عن الكشاف  أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،. والزخمشري، 245، ص7، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  )2(

 .37، ص 5، جأيسر التفاسري. واجلزائري، 291، ص4، جحقائق غوامض التنزيل
 .3232، ص 5، جالظاللينظر: قطب،  )3(
 .490، ص4، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  )4(
 .153، ص 14، ج التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )5(
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 .(7سورة التغابن: ) ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 .(2)«ب ْئَس َمط يَّة  الرَّج ل  َزَعم وا» :ملسو هيلع هللا ىلص، ومنه قوله (1)"ادعاء العلم"والزعم:  

أخرب هللا تعاىل يف هذه اآلية أن كفار مكة زعموا أبهنم لن يبعثوا أبداً، وأنه ليس هناك 
هللا سبحانه وتعاىل نبيه الكرمي أن يرد عليهم ويبطل ما يزعمون، فنفى حياة بعد املوت، فأمر 

على ذلك وقال: ملسو هيلع هللا ىلص وهي تدل على إجياب النفي، مث أقسم  ژۇژما ادعوه وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص
، أي: وهللا لتخرج ّن من قبوركم، مث لتخرب ّن أبعمالكم اليت ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆژ

ّ عليها، وهذا األمر واق ع  ال حمالة، إذ القادر على اإلنشاء واخللق عملتموها يف الدنيا ولتحاسنب 
اإلعادة، وما ذلك على هللا بعزيز؛ بل هني عليه تبارك وتعاىل وسهل و قادر على اإلحياء 

 .(3)يسري

وعرض القرآن الكرمي مشاهد أخرى إلثبات أمر البعث يف أواخر سورة يس املكية، 
بعظم ملسو هيلع هللا ىلص ، وروي أن أحد املشركني جاء إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلصوذلك بعد جمادلة مشركي مكة للنيب 

نعم ويبعثك، : ملسو هيلع هللا ىلصاي حممد أترى هللا حييي هذا بعد ما قد رم؟ فقال »رميم، ففته وقال: 
م ومزاعمهم الباطلة، قال تعاىل: تعاىل هذه اآلايت تفند أقواهل ، فأنزل هللا(4)«رويدخلك النا

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉۉ

                                                
حممد  . وأبو السعود،548، ص 4، ج الكشاف. والزخمشري، 553، ص 30، ج مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(

 .256، ص 8، ج إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي بن حممد بن مصطفى العمادي،
 (، وقال حمققه: إسناده ضعيف.4972، رقم )328ص ،7، جسننهأخرجه أبو داود يف  )2(
إرشاد . وأبو السعود، 492، ص 3، ج مدارك التنزيل. والنسفي: 418، ص 23، ج جامع البيانينظر: الطربي،  )3(

 .282، ص 5، ج فتح القدير. والشوكاين، 256، ص 8، ج العقل
 مرسل، صحيح اإلسناد.(، وقال حمققه: 365 -364، ص )أسباب النزولالواحدي، ينظر:  )4(
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 .(83 - 78سورة يس: ) ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

تتيقن من قدرة اخلالق العليم يف إحياء املوتى، فلك أن تتأمل اآلايت السابقات لعلك 
واألفالك، واألرضني السبع وما فيها من  ،السبع وما فيها من الكواكب تويف خلق السماوا

والقفار، وما بني ذلك، أو ليس الذي خلق ذلك بقادر  على اإلحياء  ،والبحار ،لاجلبا
 ح كل شيء، وإليه الرجوع والنشور.واإلعادة بعد اخللق واإلماتة، فسبحانه الذي بيده مفاتي
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 : معبوداهتم يف اجلاهليةلثالثاملبحث ا

مل يكن للعرب يف اجلاهلية معبود  واحد  فقط اختذوه للعبادة؛ بل تعددت معبوداهتم 
بسبب جماورهتم لألقاليم األخرى مثل فارس، والروم، فوجد هناك من عبد األصنام، ومن عبد 

ن عبد الشمس والقمر، وغريها من املعبودات اليت صرفوا هلا األشجار، ومن عبد النار، وم
 ال ت صرف إاّل هلل الواحد األحد. أنواع العبادة والطاعة، واليت جيب أن

وسيقتصر البحث على احلديث وقد حتدث القرآن الكرمي عن تلك املعبودات الباطلة، 
 بني القبائل العربية.عن أربعة أصناف منها؛ وذلك ألهنا أكثر املعبودات انتشاراً 

 املطلب األول: األصنام

، حيث اختذت كل قبيلة (1)انتشرت عبادة األصنام يف اجلزيرة العربية بشكل  ملحوظ 
من قبائل العرب صنماً خاصاً هلا عرفت به، واشتهرت بعبادته وتعظيمه عند القبائل األخرى؛ 

، والع زى (2)نام، فالالت كانت آهلًة لثقيفوأطلقوا عليها أمساءً معينًة متيز ها عن غريها من األص
، ومناة آهلًة هلذيل، وخزاعة، (3)آهلًة لبين شيبان، وغطفان، وبين ك نانة، ومجيع قبائل م ضر

، وغريها، حّت إن الكعبة املشرفة كانت حماطًة أبصنام  مجيع القبائل (4)واألزد، وبين كعب
وكان بعضها منصواًب يف جوف الكعبة ملكانته  صنماً، نيالعربية، وكان عددها ثالمثائة وست

فالعرب يف اجلاهلية عبدوا  ؛(5)عند العرب كه بل الذي عظمته العرب وجعلته زعيمًا لآلهلة
األصنام وعّظموها، واستعانوا هبا يف حروهبم وسفرهم وترحاهلم، وقدموا هلا النذور واهلدااي؛ بل 

                                                
، حّت جاء عمرو بن حل ي فنصب األصنام حول الكعبة، كان العرب يف اجلزيرة العربية على بقااي من دين إبراهيم   )1(

وذلك بعد أن وجد أهل الشام يعبدوهنا، فيستقون هبا املطر، ويستنصرون هبا على العدو وغري ذلك، فسأهلم أن 
، ومل تزل ت عبد من دون هللا تعاىل حّت يعطوه منها، ففعلوا، فقدم هبا إىل مكة، فكان أول من غري دين إبراهيم 

 (.66 -62، ص )1، جالبداية والنهايةينظر: ابن كثري،  .ملسو هيلع هللا ىلصاً هللا تعاىل حممدبعث 
 .(227-235) ، ص6، جاملفّصل. وعلي، 16، صاألصنام أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب، ينظر: الكليب، )2(
 .(246- 235) ، ص6، جاملفّصل. وعلي، 22، صاألصنامينظر: الكليب،  )3(
 .(250- 246) ، ص5، جاملفّصل. وعلي، 14، صاألصنامينظر: الكليب،  )4(
 (.253- 250، ص )6، جاملفّصلينظر: علي،  )5(
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صنام؟ ومن أي شيء  ص نعت؟ وكيف تناوهلا جعلوها يف مقدمة شعائر الدين عندهم. فما األ
 القرآن الكرمي يف حمكم آايته؟

 األصنام يف اللغة:

 .(1)"شيء  يتخذ من خشب  أو فضة  أو حناس  في عبد"وهو ، مفردها صنم

 األصنام يف االصطالح:

 .(3)"ما كان هلا جسم  أو صورة"، وقيل: )2(هي ما اختذت آهلةً تعبد من دون هللا تعاىل 

، كما يف قوله تعاىل يف (4)وهناك مسميات أخرى أطلقت على الصنم؛ فسمي متثاالً 
سورة ) ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ: قصة إبراهيم 

 (.52األنبياء: 

قال الشوكاين: "والتماثيل: األصنام، وأصل الشيء املصنوع مشاهباً لشيء من خملوقات 
 .(5)جعلته مشاهباً له، واسم ذلك املمثل متثال"هللا سبحانه، يقال: مثلت الشيء ابلشيء إذا 

 ٹ ٹ ٹژ أيضاً:  ومسي وثناً، كما يف قوله تعاىل يف قصة أبينا إبراهيم 

 .(17سورة العنكبوت: ) ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                
، مادة معجم مقاييس اللغة. وابن فارس، 349، ص12، مادة )ص.ن.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )1(

 .543، مادة )ص.ن.م(، صجممل اللغة. وابن فارس، 314، ص3)ص.ن.م(، ج
 .56، ص3، مادة )ص.ن.م(، جالنهايةينظر: ابن األثري،  (2)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )3(
، 6، محولية مركز البحوث والدراسات اإلسالميةينظر: املبدل، عبد العزيز بن عبد هللا، "معبودات املشركني"،  )4(

 .224، ص16ع
 .486، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاين،  )5(
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، وكذلك جاءت يف معظم كتب (1)أن األواثن هي األصنام :روى ابن جرير عن قتادة
 .(2)التفسري هبذا املعىن

العلماء يف شأن الصنم والوثن؛ فمنهم من قال أبهنما سواء ال فرق بينهما، واختلف 
 .(3)وغريمها، لذا ميكن أن يطلق كل  منهما على اآلخر ،وابن جرير ،كابن عرفة

قيل: "الوثن  هو الصنم، والصنم  هو الوثن، وهذا غري صحيح إال مع التجريد؛ فأحدمها ف
 .(4)فيفسَّر كل واحد  مبعناه" قد ي عىن به اآلخر، وأما مع االفرتاق

اً، وهذا ما ذهب إليه بري ومنهم من فرق بينهما، واختلفوا يف بيان وجه الفرق اختالفاً ك
  أكثر العلماء.

 . (5)قيل: كل ما كان له جسم  أو صورة  فهو صنم، فإن مل يكن له جسم  أو صورة  فهو وثنف -

، ي نَحت  وي عَبد  من أو حناس   أو فضة  الوثن ما كان له جثة  من خشب  أو حجر  "وقيل:  -
 . (6)"والصنم: الصورة  بال جثة ،دون هللا تعاىل

                                                
 .18، ص20، ججامع التأويلينظر: الطربي،  )1(
، فتح القدير. والشوكاين، 669، ص2، جمدارك التنزيل. والنسفي، 236، ص6، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  )2(

 .227، ص4ج
فتح الباري  أمحد بن علي العسقالين، . وابن حجر،151، ص5، مادة )و.ث.ن(، جالنهايةينظر: ابن األثري،  )3(

، لسان العرب. وابن منظور، 469، ص11، ججامع البيان. والطربي، 424، ص4، جصحيح البخاريشرح 
 .349، ص12مادة )ص.ن.م(، ج

 .284ص تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد،ينظر: عبد الوهاب، سليمان بن عبد هللا،  )4(
، 12، مادة )ص.ن.م(، جلسان العرب ظور،. وابن من56، ص3، مادة )ص.ن.م(، جالنهايةينظر: ابن األثري،  )5(

 .349ص
. وابن 151، ص5، مادة )و.ث.ن(، جالنهاية. وابن األثري، 493، صاملفردات يف غريب القرآنينظر: الراغب،  )6(

 .349، ص12، مادة )ص.ن.م(، جلسان العربمنظور، 
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ن الوثنَ ما له جثة، والصنَم ما كان مصوراً، فبينهما عموم  أوذكر احلافظ ابن حجر: "
 . (1)وخصوص  وجهي، فإن كان مصوراً فهو وثن وصنم"

وبينهما عموم  وخصوص، فكل صنم وخالصة القول هناك فرق  بني الصنم  والوثن، 
 ، والذي(2)وثن، وليس كل وثن صنماً، فالوثن  أعم  من الصنم، فإن كان مصوراً فهو صنم  ووثن

أن هذا التفريق مادي  فقط، وليس هناك فرق  معنوي  بني الصنم  والوثن، فكل ما  تراه الباحثة
 وهللا أعلم. ،ي عبد من دون هللا تعاىل ميكن أن يطلق عليه صنم  أو وثن  

 األصنام يف القرآن الكرمي

جاء ذكر األصنام يف القرآن الكرمي على عدة صور، منها ما ورد بلفظ األصنام، ومنها 
 ما ورد أبمساء تلك األصنام، ومنها ما جاء بلفظ اآلهلة ويقصد هبا األصنام.

 أواًل: اآلايت اليت جاء فيها ذكر األصنام

، ومجيعها وردت يف السور املكية، وهذه خاصية  أخرى من خصائص آايت هي مخس
السور املكية، وهي مراعاة بيئة املخاطب، ومعاجلة األخطاء الشائعة يف ذلك اجملتمع، فعبادة 

صنم ي عبد، من بيت  من بيوت مكة خيلو األصنام كانت منتشرة يف اجملتمع املكي، فال يكاد  
يف السور املكية، كما أن قضية التوحيد هي من أهم القضااي  فناسب ذكر هذه البدعة الباطلة
الحظ حرص القرآن الكرمي يف تلك املرحلة على أتسيس ما ياليت تناوهلا القرآن املكي، فدائماً 

العقيدة الصحيحة السليمة، ونفي الشرك عنها، كمرحلة أولية يسعى فيها إىل تطهري اإلنسان 
حّت يصبح فيما بعد قادرًا على تلقي التشريعات اإلهلية  من دنس اجلاهلية، وجناسة الشرك،

 صورة. وأحسن   ،املختلفة، ومن مث تنفيذها على أكمل وجه  

 

 

                                                
 .424، ص4، جفتح الباريينظر: ابن حجر،  )1(
 .225، صاملشركنيمعبودات ينظر: املبدل،  )2(
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 أما اآلايت فهي كاآليت: 

 ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ قال تعاىل:

 .(74سورة األنعام: ) ژٺ ٺ ٺ

إهنم اختذوا األصنام ؛ حيث  حال قوم إبراهيمعن  السابقة هللا تعاىل يف اآلية خيرب
 ويتقربون إليها من دون هللا تعاىل.  ،آهلًة هلم يعبدوهنا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :-هجل شأن-قال و 

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 .(139 -138سورة األعراف: ) ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ويف هذه اآلية يبنّي تبارك وتعاىل حقيقة بين إسرائيل، وكيف أهنم بعد ما جّناهم هللا 
وجربوته؛ طلبوا من نبيهم أن جيعل  ،من عذاب فرعون وظلمه تعاىل عن طريق نبيه موسى 

 . (1)عبدوهنا كما يعبد ها غريهم من القوم اجلاهلنييهلم أصناماً 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژقال سبحانه: و 

 ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .(36 -35سورة إبراهيم: ) ژ ڇ ڇ ڇ

أن جيعل هللا تعاىل البلد احلرام يف  وهنا يسجل القرآن الكرمي دعوة أبينا إبراهيم 
فلم يعبد أحد منهم األصنام أبداً، وقد  ؛وذريته من عبادة األصنام ،بلدًا آمناً، وأن يباعده

وجعلها بلدًة آمنة إىل يومنا هذا، وحفظ بنيه من  ،استجاب هللا له ذلك، فحفظ مكة املكرمة
 .(2)عبادة األصنام واألواثن

                                                
 .350، ص14، جمعامل الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .2109، ص4، جالظالل. وقطب، 134، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاين،  )2(
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سورة ) ژی ی ی ی ىئ ىئ ىئژ: -جل يف عاله-قال و 

 .(57األنبياء: 

يف حتطيم تلك األصنام   اخلليلويف هذه اآلية خيرب القرآن الكرمي بقسم إبراهيم 
اليت عبدها قومه من دون هللا، وإنه سيجتهد يف حتطيمها وكسرها وإحلاق األذى هبا، وذلك 

 هلم أهنا ليست قادرة على فعل شيء، نّي تببعد فراغهم من عبادهتا؛ حّت يظهر هلم عجزها، وي
 . (1)من الشرك والضالل عليهوبذلك يكون قد أرشدهم إىل ما هم 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ قال تعاىل:خرياً، وأ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(74 - 69سورة الشعراء: ) ژڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

قوم مقرونًة بكر فيها األصنام جاءت الحظ أن اآلايت اليت ذ  يمن خالل ما سبق 
بنّي فساد عقيدة قوم حيث جاءت آية واحدة فقط ت ؛-عليهما السالم-إبراهيم موسى و 
 جاءتبينما أبن جيعل هلم صنماً يعبدونه مع هللا تعاىل،  وجهلهم املتمثل بسؤاهلم له  موسى 

ولعل ذلك له عالقة  ؛من عبادة األصنام نّي ما كان عليه قوم نيب هللا إبراهيم تب أربع آايت  
تقدون أهنم ال يزالون وبني ما كان عليه مشركو العرب، فهم يع وطيدة بني دين إبراهيم 

ح هلم القرآن الكرمي موقف اخلليل إبراهيم ، وأهنم ابقون على ملته، فوضّ على دين إبراهيم 
 واليت عبدها قومه هم من تلك األصنام اليت يعبدوهنا ،  هلم أن من قبلهم، فكيف

  ؟على قومه من قبل يعبدوها ويعظموها وقد أنكرها إبراهيم 

 اليت جاء فيها ذكر أمساء تلك األصناماثنياً: اآلايت 

-19)سورة النجم:  ژڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژقال تعاىل: 
20.) 

                                                
أمحد بن  . واملراغي،200، ص7، جحماسن التأويل. والقامسي، 306، ص5، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  )1(

 . 46، ص17، جتفسري املراغي ،مصطفى
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كانت أصنامًا عبدهتا العرب يف اجلاهلية:   ،ومناة ،والعزى ،أن الالت ابن كثري ذكر
صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت ابلطائف، له أستار وسدنة وحوله فناء  الالت"فكانت 

ف، وهم ثقيف ومن اتبعها، يفتخرون هبا على من عداهم من أحياء معظم عند أهل الطائ
شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بني مكة والطائف،  العزىوكانت  ،العرب بعد قريش...

وكانت قريش يعظموهنا كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى وال عزى لكم، فقال رسول 
بني  (2)فكانت ابملشلل عند قديدمناة وأما  ،...(1)«َوالَ َمْوىَل َلك مْ  ق ول وا اَّللَّ  َمْواَلاَن،ملسو هيلع هللا ىلص: »هللا 

واخلزرج يف جاهليتها يعظموهنا ويهلون منها للحج إىل  ،واألوس ،مكة واملدينة، وكانت خزاعة
وقد كانت جبزيرة العرب وغريها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غري  ،الكعبة...

 .(3)هذه الثالثة اليت نص عليها يف كتابه العزيز، وإمنا أفرد هذه ابلذكر ألهنا أشهر من غريها"

والعزى  ،وقال احلسني بن الفضل: "يف اآلية تقدمي وأتخري جمازها أفرأيتم الالت
ألهنا كانت مرتبة  ؛ژڭ ڭ ۓژإمنا قال: "، وقيل: )4("ةومناة الثالث ،األخرى

 . )5("والعزى فالكالم على نسقه ،عند املشركني يف التعظيم بعد الالت

أن مناة كانت أواًل يف التقدمي، فلذلك كانت مقدمة عندهم "وعن ابن هشام قال: 
 .(6)يف التعظيم، وهللا أعلم"

 .(7)املتأخرة الوضيعة املقدار"وقال الزخمشري: "األخرى: ذم وحتقري وهي 

                                                
، كتاب: اجلهاد والسري، ابب: ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب، وعقوبة من صحيحهأخرجه البخاري يف  )1(

 .(3039، رقم )65، ص4عصى إمامه، ج
 .216، ص5، جاجلامع ألحكام القرآنقديد: موضع بني مكة واملدينة، وقيل: ماء. ينظر: القرطيب،  )2(
. واملراغي، 71، ص9، جحماسن التأويل. والقامسي، (342-242) ، ص7، جالقرآنتفسري ينظر: ابن كثري،  )3(

 .50، ص27، جتفسريه
 .102، ص17، جاجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب،  (4)
 .، نفس اجلزء، ونفس الصفحةاملرجع السابقينظر:  (5)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )6(
 .318، ص2، جالتسهيل. وابن جزي، 423، ص4، جالكشافينظر: الزخمشري،  )7(
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 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ: -جل يف عاله-قال و 

 (.23سورة نوح: ) ژ ۓ ۓ

 تفسري أن هذه أمساء  ألصنام كانت تعبد يف زمان نيب هللا نوحكتب الذكرت  
(1) ،

، مث عبدها العرب بعد ذلك، وهي يف األصل كانت أمساء رجال صاحلني من قوم نوح 
أن انصبوا يف جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها  فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قوم نوح 

فكان  أنصاابً، ومسوها أبمسائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حّت إذا هلك أولئك َوتـََنسََّخ العلم ع ب َدت،
وف، ود  لكلب بدومة اجلندل، وكان سواع هلذيل، وأما يغوث فكان ملراد، مث لبين غطيف ابجل

 .(2)عند سبأ، وكان يعوق هلمدان، وأما نسر فكان آلل ذي الكالع من محري

 .(125سورة الصافات: ) ژوئ ەئ ەئ ائ ائژقال سبحانه: و 

كمناة وهبل، وبذلك مسيت   صنم كان يعبده قوم إلياس : ژائ ژاملقصود من و 
وعكرمة، وقتادة، م بعلبك، وقيل: البعل هو الرب بلغة أهل اليمن، وهذا قول جماهد، همدينت

 .(3)والسدي

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژقال تعاىل: و 

 (.51)سورة النساء: ژ  مب خب حب جب يئ ىئ     مئ حئ جئ ی

 :أقوال منهااختلف أهل التأويل يف معىن "اجلبت" و"الطاغوت" على عدة 

، فعن عكرمة )4(ما قاله بعضهم أهنما: "صنمان كان املشركون يعبدوهنما من دون هللا"
                                                

 .640، ص23، ججامع البيانينظر: الطربي،  )1(

)سورة نوح: ، ژ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ، كتاب: تفسري القرآن، ابب: صحيحهلبخاري يف أخرجه ا )2(
 .640، ص23، ججامع البيانينظر: الطربي، و (. 4920، رقم )160، ص6(، ج23

تفسري . وابن كثري، 116، ص15، جاجلامع ألحكام القرآن. والقرطيب، 60، ص4، جلكشافينظر: الزخمشري، ا )3(
 .33-32، ص7، جالقرآن

 .461، ص8، ججامع البيانينظر: الطربي،  (4)
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 .)1(قال: "اجلبت والطاغوت، صنمان"أنه 

، فعن ابن عباس )2(وقال آخرون: اجلبت هي األصنام، والطاغوت هي ترامجة األصنام
أنه قال: "اجلبت األصنام، والطاغوت الذين يكونون بني أيدي األصنام  -رضي هللا عنهما-

 .)4(وغريها من األقوال ،)3(يعرّبون عنها الكذَب ليضلوا الناس"

 اآلايت اليت جاءت بلفظ اآلهلة وإمنا قصد منها األصناماثلثاً: 

 ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄژ فهي كثرية منها قوله تعاىل:

وأنصاراً  ،أي: اختذ هؤالء املشركون أصنامًا يعبدوهنا حّت يكونوا هلم شفعاءَ  ،(81سورة مرمي: )
 . (5)مينعوهنم من العذاب يوم القيامة

إمنا أن اآلايت اليت جاء ذكرها يف القرآن الكرمي ابسم اآلهلة، إىل وهنا جيب التنويه 
 ژڈ ڈژتعاىل:  فرياد من قوله ؛ابطالً  مهي كلمة عامة يف كل ما ي عبد، حقاً كان أ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ :وله سبحانهقويراد من ، اإلله احلق، (3سورة الناس: )

 .(6)آهلًة من دونه تعاىل ختذها املشركونا، املعبودات الباطلة اليت (74سورة يس: ) ژڄ

  

                                                
 .461، ص8، ججامع البيانالطربي،  :ينظر (1)
ترامجة األصنام: أي الكهان، تنطق على ألسنة األصنام، كأهنا تقول للناس بلساهنم، ما قالته تلك أبلسنتها. ينظر:  (2)

 الصفحة. ، نفس اجلزء، ونفساملرجع السابق
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (3)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (4)
 .254، ص5، جمعامل التنزيل. والبغوي، 351، ص2، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  )5(
 ، رسالة دكتوراه.15، صدايانت العرب يف العصر اجلاهليينظر: اليسع، طارق حممد،  )6(
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 املطلب الثاين: املالئكة
، واعتقدوا (1)ومما جرى على لسان أهل األخبار؛ أن مجاعًة من العرب عبدوا املالئكة

، وقد بنّي القرآن الكرمي حقيقة تلك املالئكة املكرمني، وحقيقة عبادة اإلنس (2)أهنا بنات هللا
 خلقت؟، فمن هم املالئكة؟ ومن أي شيء (3)هلا

 املالئكة يف اللغة:

وأصله مألك بتقدمي اهلمزة، مث ق لبت وق دمت الالم فقيل مأَلك، مث "هي مجع َمَلك، 
 .(4)"تركت مهزته لكثرة االستعمال

مشتق  من األ ل وَكة؛ وهي الرسالة، وأصله اَلَك، وقيل: أصله املْلك  بفتح  "وقيل: املَلك 
، وهو األخذ بقوة  . (6)على مالئكة ومالئك أيضاً  ، وجيمع)5("مث سكون 

 أما املالئكة يف االصطالح: 

فهي أجسام نورانية لطيفة، أ عطيت قدرة على التشكل أبشكال خمتلفة، ومسكنها 
 .(7)السماوات العليا

حكى القرآن الكرمي عن واقع بعض مشركي العرب يف عبادهتم للمالئكة، فأورد بعض 
اآلايت اليت تبنّي ما كانوا عليه من الزيغ والضالل، فنصبوا هلا األصنام، وجعلوها رمزًا هلا، 

                                                
 .251، ص8، جتفسري املنارينظر: رضا،  )1(
 .232، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )2(
، 26، مجملة صوت األمةينظر: ابن عبد اجمليد، حممد جنيد، "العقيدة اإلسالمية: املالئكة ووجوب اإلميان هبا"،  )3(

، ص 10، ع32، مجملة التوحيد(. وسليمان، أسامة، "مفاهيم عقائدية: اإلميان ابملالئكة"، 40- 33، ص )1ع
(، رسالة 124- 122، ص )من دون هللا تعاىل املسائل املتعلقة ابملعبوداتاجلهين، فهد بن عايد، و (. 46-47)

 ماجستري.
 . 1611، ص4، جالصحاحينظر: اجلوهري،  )4(
 .306، ص6، جفتح الباريابن حجر، ينظر:  (5)
 .306، ص6، جفتح الباري. وابن حجر، 1611، ص4، جالصحاحينظر: اجلوهري،  )6(
 .306، ص6، جفتح الباريينظر: ابن حجر،  )7(
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 ۓ ۓ ےژ،  قال تعاىل: (1)وأطلقوا عليها أمساًء مؤنثة، وزعموا أهنا بنات هللا

 .(19الزخرف: )سورة  ژڭ ڭ ڭ ڭ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېژ: -عز وجل-وقال 

 .(150-149الصافات: )سورة  ژ ۇئ ۇئ وئ وئ

)سورة  ژپ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال سبحانه: 
 (.27النجم: 

كما أشركوها مع هللا سبحانه يف العبادة، حبجة الشفاعة أو التقرب إىل هللا زلفى، قال 
)سورة  ژڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژتعاىل: 

فرد سبحانه على أولئك الذين يزعمون أبن املالئكة ستشفع هلم يف يوم ليس هلم من ، (3الزمر: 
 خت حت جت يب ىب مب خب حبژدون هللا ويل وال شفيع، فقال تبارك وتعاىل: 

 .(26النجم: )سورة  ژجح مج حج يث  ىث مث جث  يت متىت

والعزى، فلعلها تكون تلك املالئكة اليت عبدها اجلاهلون من دون هللا صورًا لالت، 
، وقد (3)، وجاء عند أهل العلم من املفسرين واملؤرخني أبن تلك األصنام كانت مؤنثة(2)ومناة

 .تقدم بيان هذه األنواع يف املطلب السابق
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھژقال سيد قطب يف تفسري قوله تعاىل: 

ملالئكة يعتربهن  واملظنون أن هذه املعبودات كانت رموزاً " ؛(20-19النجم: )سورة  ژ ڭ
أن ينسى  ومن هنا جاءت عبادهتا، والذي يقع غالباً  ،ويقولون إهنن بنات هللا العرب إاناثً 

وال تبقى إال قلة متنورة هي ، األصل، مث تصبح هذه الرموز معبودات بذاهتا عند مجهرة العباد
                                                

 (.204- 203) ، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي:  )1(
، تفسريه. واملراغي، 522، ص22، ججامع البيان. والطربي، 248، ص28، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(

 .3408، ص6، جالظالل. وقطب، 52، ص27ج
 .227، ص6، جاملفّصلينظر: علي،  )3(
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 .)1("اليت تذكر أصل األسطورة!

وجاء يف القرآن الكرمي بيان عبادة العرب للمالئكة يف أكثر من موضع، منها، قوله 
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژتعاىل: 

 .(57 – 56سورة اإلسراء: ) ژائائ ى ى ې ې ې

هذا رد ، "ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژقال الشوكاين يف تفسري قوله تعاىل: 
أهنا صور املالئكة، وعلى طائفة من أهل على طائفة من املشركني كانوا يعبدون متاثيل على 

 .(3)، وعلى هذا جرى كثري  من املفسرين(2)"الكتاب كانوا يقولون إبهلية عيسى ومرمي وعزير

؛ ژائائ ى ى ې ې ېژأما يف تفسري قوله تعاىل: 
هنم املالئكة كانت تعبدهم قبائل من إ، قال: "ذكر املاوردي رواية عن ابن مسعود 

 .(4)"العرب

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ: -عز وجل-وقال 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ        ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ ھ 

                                                
. وقال أيضاً: "قد كان العرب يف جاهليتهم يزعمون أن املالئكة بنات هللا، 3408، ص6، جالظاللينظر: قطب،  (1)

مث يتخذون هلذه املالئكة متاثيل يسموهنا أمساء اإلانث، كالالت، والعزى، ومناة، وأمثاهلا مث يعبدون هذه األصنام 
قل يف مبدأ األمر، مث ينسون أصل األسطورة، يتقربون هبا إىل هللا زلفى؛ كان هذا على األ -بوصفها متاثيل لبنات هللا

 .760، ص2، جاملرجع السابقويعبدون األصنام ذاهتا، بل يعبدون جنس احلجر". ينظر: 
 .281، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاين،  )2(
، التسهيل. وابن جزي، 32، ص3، جزاد املسري. وابن اجلوزي، 357، ص20، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )3(

 ، وغريهم.81، ص5، جتفسري القرآن. وابن كثري، 448، ص1ج
اجلامع . والقرطيب، 521، ص3، جالنكت والعيون أبو احلسن علي بن حممد البصري البغدادي، ينظر: املاوردي، )4(

 .279، ص10، جألحكام القرآن
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 .(18-17: الفرقان)سورة  ژھ ے 

أبن هذه املعبودات  ژژڑژقال بعض املفسرين يف تفسري قوله تعاىل: 
 .(1)قد يراد هبا املالئكة اليت عبدها املشركون من دون هللا تعاىل

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال سبحانه: 

 .(40 سبأ:)سورة  ژڀ

قال بعضهم إمنا خصص سبحانه املالئكة ابلذكر مع أن هناك من الكفار من عبد 
 .(2)غريها من األصنام واجلن؛ ألهنا أشرف املعبودات عند مشركي العرب

 املطلب الثالث: اجلن
نفًا من العرب  عبدوا اجلن؛ وهم شرذمة قليلون من ومما تناقلته الرواايت أيضاً؛ أن ص 

، قال تعاىل: (4)، وبنّي القرآن الكرمي حقيقة هؤالء يف عبادهتم للجن(3)أهل البوادي والقفار
 .(41سورة سبأ: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ

 

                                                
، جامع البيان. والطربي، 442، ص24، جمفاتيح الغيب. والرازي: 90، ص6، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  )1(

. وابن عطية، 268، ص3، جالكشاف. والزخمشري، 76، ص6، جمعامل التنزيل. والبغوي، 247، ص19ج
. وابن عاشور، 10، ص13، جاجلامع ألحكام القرآن(. والقرطيب، 204- 203، ص )4، جاحملرر الوجيز

 .337، ص18، جالتحرير والتنوير
. والقنوجي، حممد 153، ص8، جحماسن التأويل. والقامسي، 249، ص4، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  )2(

 . 304، ص11، جفتح البيان يف مقاصد القرآنصديق خان، 
 (.185- 184، ص )25، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 232، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )3(
، 26، مجملة صوت األمةقيدة اإلسالمية: املالئكة ووجوب اإلميان هبا"، ينظر: ابن عبد اجمليد، حممد جنيد، "الع )4(

املسائل (. واجلهين، 47- 46، ص )مفاهيم عقائدية: اإلميان ابملالئكة(. وسليمان، أسامة، 40- 33، ص )1ع
 .(124- 122، ص )املتعلقة ابملعبودات
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  واجِلنُّ يف اللغة:

يّنّ، قيل: مسوا بذلك 
الستتارهم واختفائهم عن "غري اإلنس، والواحد منهم ج 

، (27)سورة األعراف:  ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ، قال تعاىل: (1)"األبصار
ي اجلنني هبذا االسم؛   . (2)"الستتاره يف بطن أمه"ومنه مس 

  أما اجِلنُّ يف االصطالح:

كثري، ويعيشون على   وإن ظهروا للناس ومتثلوا أبشكال خمتلفة، وهم عامل غييبفهم من "
 .)3("ويشربون، ومنهم الذكور واإلانث، ويتوالدوناألرض مع الناس، وهلم صفاهتم، وأيكلون 

 ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژخملوقات خلقت من النار، قال تعاىل:  يهو 

 ۓ ے ے ھژ، قال سبحانه: (4)، خلقها هللا تعاىل قبل اإلنسان(15سورة الرمحن: )

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

، وتشرتك مع اإلنس من (28-26سورة احلجر: ) ژ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
سورة ) ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژحيث التكليف والعبادة، قال تعاىل: 

 .(5)تتصف ابلعقل، واإلدراك، وهلا القدرة على التمييز بني طريق اخلري والشركما ،  (56الذارايت: 

وتناول القرآن الكرمي بيان حقيقة عبادة اإلنسان للجن، ال سيما العرب، الذين كانوا 
 ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎژيعبدوهنا ويتعوذون هبا، قال تعاىل: 

                                                
، مادة لسان العربجاء يف لسان العرب إن اجليم والنون تدالن أبدًا على السرت واالختفاء. ينظر: ابن منظور،  )1(

 .62، مادة )ج.ن.ن(، صخمتار الصحاح. والرازي، 92، ص13)ج.ن.ن(، ج
ن(، ، مادة )ج.ن.املصباح املنري. والفيومي، 92، ص13، مادة )ج.ن.ن(، جلسان العربينظر، ابن منظور،  )2(

 .111، ص1ج
 (. 100 -99، ص )شرح العقيدة الطحاويةينظر: الرباك،  (3)
 (.12 -11، ص )عامل اجلن والشياطنيينظر: األشقر، عمر سليمان،  )4(
 .، نفس الصفحةاملرجع السابقينظر:  )5(
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 .(6)سورة اجلن:  ژ ک

وهذه عادة أخرى من عادات العرب يف جاهليتها؛ حيث كانوا إذا نزلوا وادايً صاحوا 
؛ ظنًا منهم أبن اجليّن الذي ابلوادي حيميهم )1("هل هذا املكاننعوذ أبعز أ"أبعلى صوهتم: 

ويقيهم من شر سفهاء اجلن؛ فلما رأت اجلن أن اإلنس يعوذون هبم من خوفهم منهم؛ ازادوا 
 .(2)يف إرهاهبم وختويفهم

وتفنن العرب يف اختاذ الشريك هلل تعاىل، وهذا شرك  آخر من شركهم يف اجلاهلية، 
 ى ې ېژ: -عز وجل-حيث عبدوا اجلن، وأشركوهم مع هللا يف العبادة، قال 

سورة ) ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى

 .(100األنعام: 

وأشركوا به يف عبادته، هذا رد على املشركني، الذين عبدوا مع هللا غريه، قال ابن كثري: "
 .(3)"أن عبدوا اجلن، فجعلوهم شركاء له يف العبادة، تعاىل هللا عن شركهم وكفرهم

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژوقال سبحانه: 

 .(57سورة اإلسراء: ) ژېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ

يعبدون  انزلت يف نفر من العرب كانو ، قال: "أن هذه اآلية  عن ابن مسعودروي 
على كفرهم، أو مل يشعروا اإلنس بقي ، و ن ابتغاء الوسيلة عند رهبممن اجلن، فأسلم اجل نفراً 

 .(4)إبسالمهم"

                                                
 (.565-465، ص )23، ججامع البيانالطربي، ينظر:  (1)
(. 565-465، ص )23، ججامع البيان(. والطربي، 866-766)، ص 30، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(

 .وغريهم.624، ص4، جالكشاف. والزخمشري، 238، ص8، جمعامل التنزيلوالبغوي، 
 .275، ص3، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  )3(
 معامل. والبغوي، 250، ص3، جالنكت والعيون. واملاوردي، 472، ص17، ججامع البيانينظر: الطربي،  )4(

 .101، ص5، جالتنزيل
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ويقول للجن وخيتم هللا تعاىل ببيان حاهلم يوم القيامة؛ فيذكر موقفهم حني جيمعهم هللا 
  ژ ڈ ڈژ، قال تعاىل: (1)أبهنم ابلغوا يف إغواء اإلنس، ومتادوا يف إضالهلم

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ

 .(128سورة األنعام: ) ژ ڳ

ثالثة  ژ ڳ ڳ ڳ ڳژروى ابن اجلوزي أن يف معىن قوله تعاىل: 
 أقوال:

أن استمتاع اإلنس ابجلن: أهنم كانوا إذا سافروا، فنزلوا وادايً، وأرادوا مبيتاً، ": أحدها
واستمتاع اجلن ابإلنس: أهنم كانوا يفخرون  ،قال أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله

 على قومهم، ويقولون: قد سدان اإلنس حّت صاروا يعوذون بنا، رواه أبو صاحل عن ابن عباس
 .)2("، وبه قال مقاتل، والفراء-رضي هللا عنهما-

أن استمتاع اجلن ابإلنس: طاعتهم هلم فيما يغروهنم به من الضاللة والكفر " والثاين:
واستمتاع اإلنس ابجلن: أن اجلن َزيَـَّنْت هلم األمور اليت يهَوْوهَنا، وشَّهْوها إليهم حّت ، واملعاصي

، وبه قال حممد -رضي هللا عنهما- سهل عليهم فعلها، روى هذا املعىن عطاء عن ابن عباس
 .)3("بن كعب، والزجاج

ابجلن: ما واستمتاع اإلنس ، أن استمتاع اجلن ابإلنس: إغواؤهم إايهم" والثالث:
 .(4)"يتلقَّون منهم من السحر والكهانة وحنو ذلك

                                                
 .28، ص8، جتفسريهينظر: املراغي،  )1(
 .77، ص2، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (2)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (3)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )4(
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 املطلب الرابع: الكواكب
، حيث جاء )1(من العبادات اليت انتشرت عند العرب يف اجلاهلية؛ عبادة الكواكب

، وأهنا ظهرت منذ زمن إبراهيم (2)يف كتب التاريخ أن هناك طائفة من العرب عبدوا الكواكب
اخلليل 

قومه يعبدوهنا من دون هللا تعاىل، فاختذوا هلا صورًا على أشكال  ؛ حيث كان(3)
متاثيل منحوتة ترمز للكواكب اليت يعبدوهنا؛ وذلك ألن أكثرها خيتفي يف النهار ويف بعض 
الليايل ملا يعرض يف اجلو من الغيوم، والضباب، وحنو ذلك، فرأوا أن ينصبوا هلا أصناماً ومتاثيل 

 .(4)العبادهتا والتقرب إليه

، وحكى القرآن الكرمي عن تلك الطائفة اليت عبدت الكواكب زمن أبينا إبراهيم 
وكيف أن إبراهيم اخلليل واجههم، وأنكر عبادهتم، بل دعاهم إىل إخالص العبادة هلل الواحد 

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژاألحد، الفرد الصمد، قال تعاىل: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺٿ ٺ ٺ ڀ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چچڇ چ

 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ککگ ک ک ڑ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۇ ۇ ڭڭ ۓڭڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ

                                                
الكوكب: "هو جرم مساوي كروي تقريباً، يدوي حول الشمس يف فلك خاص بيضاوي الشكل... وخيتلف الكوكب  (1)

وإمنا كالقمر يعكس ضوء الشمس  ؛عن غريه من األجرام السماوية كالنجوم أو الشموس يف أنه ال يشع ضوءً من ذاته
. 271، صخمتار الصحاح(. والرازي، 632 -631، ص )املعجم اجلغرايفالواقع عليه". ينظر: أبو حجر، آمنة، 

 .793، ص2، جاملعجم الوسيطومصطفى إبراهيم، الزايت، أمحد، وآخرون، 
 .239، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )2(
 .223، ص2، جإغاثة اللهفانينظر: ابن القيم،  )3(
 .49، صاإلسالمالتنجيم واملنجمون وحكم ذلك يف ينظر: املشعيب، عبد اجمليد بن سامل،  )4(
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 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۇئۆئ وئ ەئوئ ەئ

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىبيب

 ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .(83 – 74األنعام: )سورة 

، وما كانوا عليه من عبادة ينّب هللا تعاىل يف اآلايت السابقة ضالل قوم إبراهيم 
، فسّجل القرآن الكرمي أعظم مناظرة يف التاريخ بني نيب -عز وجل-الكواكب من دون الباري 

اترة أخرى، انتهت إىل دحض حججهم، وأبيه آزر اترة، وبينه وبني قومه  هللا إبراهيم 
 وإبطال شركهم ابملوىل سبحانه وتعاىل.

كما ظهرت عبادة الشمس عند احلمرييني من قوم بلقيس يف سبأ، وقيل إهنم أخذوا 
، وحكى هللا تعاىل عنهم على (1)، فعبدوا الشمس من دون هللا تعاىلن قوم إبراهيم عذلك 

  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ، فقال: لسان هدهد سليمان 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جئحئ ی ی ی ی

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 .(24 -22النمل: )سورة  ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

وجود عبادة الشمس يف اليمن أايم سبأ قبل أن يتهودوا يقتضي قال ابن عاشور: "
 .(2)"بقاء آاثره من عبادة الشمس يف بعض بالد العرب

 ۇژ، قال تعاىل: (3)وعبدت القمر أيضاً فعبدت العرب الكواكب، والشمس، 

                                                
 هنلة، . والناصر،299، ص24، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 237، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )1(

 .80، صعقائد أهل اجلاهلية
 .299، ص24، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
 .179، ص46، ع آداب البصرة جملةينظر: حسن، زاجية عبد الرزاق، "عبادة العرب للقمر قبل اإلسالم"،  )3(
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .(37فصلت: )سورة  ژائ ى ى ې ې ې

، وعبدت طائفة من متيم الدبران من النجوم، وعبدت خزاعة (1)فك نانة عبدت القمر
النجم: )سورة  ژ ٹ ٹ ٹ ٹژ، وأشار القرآن الكرمي إىل ذلك، قال تعاىل: )2(الشعرى

49). 

 ،ألن العرب كانت تعبده ؛وإمنا ذكر أنه رب الشعرى وإن كان رابً لغريهاملاوردي: "قال 
 . (3)"وليس برب فأعلموا أن الشعرى مربوب  

وقد كان من ال يعبده  ،كبشةو  أبرجل  من أشراف قريش يقال له أول من عبده وقيل 
 قال الشاعر:، من العرب يعظمه ويعتقد أتثريه يف العامل

 (4)وأخبت انرها الشعرى العبور           وارتفع احلرورمضى أيلول 
 

والقرآن الكرمي أنكر مجيع هذه املعبودات اليت اختذها العرب يف اجلاهلية من دون هللا 
ْن أَْمر  »ح كم االعتقاد ابلنجوم والكواكب، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل، كما بنّي النيب  أَْرَبع  يف  أ مَّيت  م 

، اجْلَاه ل يَّة ، اَل َيرْت   لنُّج وم  ، َوااْلْست ْسَقاء  اب  ، َوالطَّْعن  يف  اأْلَْنَساب  ك وهَن نَّ: اْلَفْخر  يف  اأْلَْحَساب 

                                                
 .123، صالتنجيم واملنجمونينظر: املشعيب،  )1(
الشعرى: اسم جنم من جنوم برج اجلوزاء شديد الضياء ويسمى: كلب اجلبار، ألن برج اجلوزاء يسمى اجلبار عند  (2)

العرب أيضاً، وهو من الربوج الربيعية، أي اليت تكون مدة حلول الشمس فيها هي فصل الربيع. ومسيت اجلوزاء لشدة 
شاة السوداء اليت وسطها أبيض. وبرج اجلوزاء ذو كواكب بياضها يف سواد الليل تشبيها له ابلشاة اجلوزاء وهي ال

كثرية، ولكثري منها أمساء خاصة والعرب يتخيلون جمموع جنومها يف صورة رجل واقف بيده عصا وعلى وسطه سيف، 
التحرير فلذلك مسوه اجلبار. ورمبا ختيلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم املنطقة. ينظر: ابن عاشور، 

 -122، صالتنجيم واملنجمون. واملشعيب، 239، ص2، جبلوغ األرباأللوسي، و  .150، ص27، جيروالتنو 
 .536، ص1، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 123

 .405، ص5، جالنكت والعيونينظر: املاوردي،  )3(
. واملشعيب، 405، ص5، جالنكت والعيون. واملاوردي، 119، ص17، جاجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب،  )4(

 ن.123، صالتنجيم واملنجمون
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 .(1)«َوالنّ َياَحة  

وال تزال عبادة الكواكب اليت كانت يف اجلاهلية ابقية إىل اآلن، ولعلنا جندها يف بعض 
 .(2)مناطق العراق اليوم، ويسمون أنفسهم ابلصابئة

  

                                                
 (.934، رقم )644، ص2، كتاب: اجلنائز، ابب: التشديد يف النياحة، جصحيحهأخرجه مسلم يف  )1(
 .156، صالتنجيم واملنجمونينظر: املشعيب،  )2(
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 لثاينالفصل ا
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 الفصل الثاين
 

 منها ، وموقف القرآنعباداتال يفعادات اجلاهلية ال
 
 
 

 :احثمبأربعة وفيه 
 

 الصالة.املبحث األول: 

 الزكاة.املبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: الصيام.

 املبحث الرابع: احلج.
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 متهيد:
على الرغم من التباين الواقع يف الشعائر الدينية، وتنوع صور العبادات بني القبائل 

عليهم -والشعوب مبختلف الدايانت واألزمان؛ إاّل أن حقيقة الدين واحدة؛ وألن الرسل 
انقطعوا عنهم، األمر الذي أدى إىل حدوث فجوة بينهم وبني الدين احلق، فكان  -السالم

بدع املنكرة، واالحنرافات الضالة على طقوسهم، وعباداهتم الدينية، ذلك السبيل لدخول ال
لذلك كان من رمحة هللا تعاىل عليهم أن يبعث لكل أمة منهم رسوالً يصحح هلم اخللل، وينفض 

چ  ژعن عقوهلم الزلل، ويعيد إليهم الدين العدل، ألن الدين يف األصل واحد، قال تعاىل: 

ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 (.13لشورى: )سورة ا ژ ژژ ڑ ڑ ک ک ک
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 األول: الصالة بحثامل
آلهلتهم املزعومة؛ ومنها  كان للعرب يف اجلاهلية شعائر وطقوس خمتلفة يتقربون هبا

فالصالة عبادة  قدمية  مارستها أكثر الدايانت، مساويًة كانت أم وثنيًة، ولكنها ختتلف الصالة، 
حيث كان الركوع ختتلف عن صالة احلنفاء والنصارى؛ من داينة  إىل أخرى، فصالة اليهود 

تسمى كانت العرب يف اجلاهلية   منها أنمن العادات املعروفة عند الطائفتني األخريتني، و 
 .(1)، ويقولون ركع إىل هللااحلنيف راكعاً 

ّباد النّار، واألصنام مثاًل، والقمر ختتلف صالهتم عن ع   ،ّباد الشمسوال شك أن ع  
فما املقصود من الصالة؟ وكيف مارستها الدايانت ن أصحاب الدايانت األخرى، وغريهم م

 املختلفة يف اجلاهلية؟ ولبيان ذلك البد من معرفة مفهوم الصالة أوالً.

 فالصالة يف اللغة: 

، (103التوبة: )سورة  ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻژ، قال تعاىل: (2)هي الدَُّعاء
 .(3)دع  هلما :أي

  أما الصالة يف االصطالح:

، مفتتحة  ابلتكبري، خمتتمة  ابلتسليم، مع النية، بشروط  خمصوصة  .(4)فهي أقوال  وأفعال 

 

                                                
 .674، ص6، جاملفّصلينظر: علي،  )1(
. 178ا(، ص.ل.)ص ، مادةخمتار الصحاح. والرازي، 2402ص ،6، مادة )ص.ل.ا(، جالصحاحينظر: اجلوهري،  )2(

 .(21-22) ، صمعجم لغة الفقهاءوقلعجي، حممد رواس، وقنييب، حامد صادق، 
 .23، ص11، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )3(
. واحلطاب، مشس الدين حممد 37، ص1، جاالختيار لتعليل املختارينظر: املوصلي، عبد هللا بن حممود بن مودود،  )4(

كفاية . وابن الرفعة، أمحد بن حممد األنصاري، 377، ص1، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلالطرابلسي، 
. 267، ص1، جاملغّن. وابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أمحد، 293، ص2، جالنبيه يف شرح التنبيه

 .73، صالعادات اجلاهلية. ونكيع، 22ص، معجم لغة الفقهاءوقلعجي، وقنييب، 
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 صور الصالة عند العرب:

 أواًل: السجود

يف كتابه العزيز كيفية الصالة عند بعض الدايانت، فقال  -عز وجل-صور املوىل 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژسبحانه: 

 .(37فصلت: سورة )   ژ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 تعاىل أن صالة عبّاد الكواكب، والشمس، والقمر، تتمثل ابلسجود واخلضوع نّي هنا يب
التام، فعبدة الشمس مثالً يسجدون هلا ثالث مرات يف اليوم، مرة إذا طلعت الشمس، واترة 

عن أداء الصلوات يف هذه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب هنى إذا غربت، وأخرى إذا توسطت الفلك، لذلك 
 .(1)ظاهراً، وسداً لذريعة الشرك وعبادة األصناماألوقات، قطعاً ملشاهبة الكّفار 

 اثنياً: املكاء والتصدية

: املشركني يف اجلاهلية، فقال سبحانهصالة ذكر هللا تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز 
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ

 .(35األنفال: سورة )  ژڄ

؛ ملسو هيلع هللا ىلصكيفية صالة املشركني الكافرين بنبوة حممد   -عز وجل-الرب  ويف هذه اآلية يبنّي 
 حيث كانوا يصفقون ويصفرون عند الطواف ابلبيت العتيق.

 ،ويصفرون ،به ، ويستهزؤونيف الطوافملسو هيلع هللا ىلص  كانوا يعارضون النيب"قال جماهد: 
 .(2)"وصالته ،وخيلطون عليه طوافه

يف املسجد يقومون عن ميينه ويساره ابلتصفري  ملسو هيلع هللا ىلصكان إذا صلى الرسول "وقال مقاتل: 

                                                
 .337، ص6، جاملفّصل. وعلي، (215-216) ، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )1(
 .337، ص6، جاملفّصل. وعلي، (215-216)، ص2، جبلوغ األرباأللوسي، ينظر:  )2(
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 .(1)"والتصفيق ليخلطوا عليه صالته

: كان املكاء والتصدية -رضي هللا عنهما- فعلى قول ابن عباسوعليه قال الرازي: "
 .(2)"ملسو هيلع هللا ىلصنوع عبادة هلم، وعلى قول جماهد ومقاتل، كان إيذاء للنيب 

 اثلثاً: الطواف عراة

يصفرون  )3(كانت قريش يطوفون ابلبيت عراة: "-عنهمارضي هللا -قال ابن عباس 
 .(4)"ويصفقون

جاء أهنم إذا أرادوا حج البيت احلرام، وقفت كل قبيلة عند صنمها، تصلي وتليب له، 
مل امليت على سرير، مث يقوم ولّيه فيذكر حماسنه،  وكانوا يصلون على مواتهم أيضاً، حبيث حي 

 .(5)رمحة هللا، مث يدفنويثين عليه، وبعدها يقول: عليك 

 رابعاً: وضع اخلد على األرض

، ويطلقون عليها صالة، فهي كما جاء أهنم كانوا يضعون خدودهم على األرض
يف األصل، إاّل أهنم مّسوها صالة، وعّدوا   إبراهيم صالة، وليست صالة نيب هللاليست 

 .(6)أنفسهم هبا مصلني، بل جتاوزوا هبا كل معقول

صور وأشكال الصالة عند أهل اجلاهلية من الدايانت املختلفة،  تلك بعضكانت 
حيث أصبحت تلك الصالة عادًة هلم يتوارثوهنا ثلت ببعض الطقوس املقدسة عندهم؛ واليت مت

                                                
 .337، ص6، جاملفّصل. وعلي، (215-216) ، ص2، جبلوغ األرباأللوسي، ينظر:  )1(
 .337، ص6، جاملفّصل. وعلي، (215-216) ، ص2، جبلوغ األرباأللوسي، ينظر:  )2(
املبحث الرابع:  الفصل الثاين،أن قريشاً مل تطف ابلبيت عراة قط. يراجع  بعد التحقق من هذا األمراتضح للباحثة  (3)

 .، وما بعدها109الطواف عراة ابلبيت احلرام، صاملطلب األول: احلج، 
 .481، ص15، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )4(
 .288، ص2، جبلوغ األرب.و األلوسي، 337-336، ص6، جاملفّصل ينظر: علي، )5(
-73، )صالعادات اجلاهلية. وينظر: نكيع، 3120، ص6، جزهرة التفاسريأبو زهرة، حممد بن أمحد، ينظر:  )6(

74.) 
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 جيالً بعد جيل. 

 أنه أقر مبدأ الصالة، ولكن بكيفية وقد أنكر اإلسالم مجيع تلك الطقوس وأبطلها، إاّل 
اللغوي مع االصطالحي؛ فالصالة  أقوال  وأفعال  خمصوصة ، تشمل جديدة، يتوافق معناها 

الدعاء، والسجود، والركوع هلل، والثناء، والتمجيد، والتربيك له سبحانه وتعاىل؛ حبيث أصبحت 
م الفطرة السليمة لإلنسان، وجعلته كائناً مكرماً، ال يسجد وال يركع إال هلل الواحد القّهار، ئتال

 وال خيضع وال يذل إال للخالق سبحانه، فهو وحده املستحق للسجود والطاعة، دون سواه. 
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 الثاين: الزكاة بحثامل

واجملتمع الفاضل؛  ال شك أن العطاء فضيلة  عظيمة  ال يتحلى هبا إاّل اإلنسان الفاضل،
 والزكاة صورة من صور العطاء.

ومن خالل البحث يف كتب التاريخ واألخبار، وما تناقلته األلسن يف شأن العرب 
على من حتدث عنها ال قدميًا وال  -يف حدود حبثها-قدميًا من أمر الزكاة، مل تقف الباحثة 

: اي رسول هللا: حيث قال حديثاً، إاّل أهنا وقفت على حديث حكيم بن حزام  : قلت 
، فهل فيها من أجر ؟  أرأيت أشياَء كنت  أحتنَّث  هبا يف اجلاهلية من صدقة  أو عتاقة ، وصلة  رحم 

 .(1)«َأْسَلْمَت َعَلى َما َسَلَف م ْن َخرْي  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب 

عن نفسه: "كنت اتجرًا أخرج إىل اليمن وآيت الشام، فكنت  حكيم  كما قال
كثرية فأعود على فقراء قومي، وابتعت بسوق عكاظ زيد بن حارثة لعميت بست أربح أرابحاً  

 .(2)وهبته زيداً فأعتقه" ملسو هيلع هللا ىلصفلما تزوج هبا رسول هللا  ،مئة درهم

من خالل احلديثني السابقني يتبنّي أن مبدأ اإلنفاق على الفقراء واحملتاجني كان معروفاً 
 احلميدة يف ذلك الزمان. عند العرب يف اجلاهلية، بل يعد أحد أهم اخلصال

م احلج؛ حيث كانت قريش تتوىل مجيع شؤون احلج من اسذلك جليًا يف مو ويتضح 
 وغريها، فإكرام ضيوف الرمحن خري دليل على إنفاق العرب يف اجلاهلية. (4)والرفادة (3)السقاية

حيث كان منتشراً بينهم بشكل  يف اجلاهلية لعب امليسر،من أهم صور التعاطي لعل و 
، فقد قيل إنه كان من أهم مفاخر العرب يف اجلاهلية؛ ألهنم كانوا يفعلونه يف وقت واسع

                                                
 (.1436، رقم )114، ص2ابب: من تصدق يف الشرك مث أسلم، ج، كتاب: الزكاة، صحيحهأخرجه البخاري يف  )1(
 .47، ص3، جسري أعالم النبالءينظر: الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد،  )2(
 .610: احلج، صرابعيراجع الفصل الثاين من هذا البحث، املبحث ال )3(
 .610يراجع الفصل الثاين من هذا البحث، املبحث الرابع: احلج، ص )4(
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 .(1)الشدة، وإذا تعذر اللنب، وأايم الشتاء

خصوصًا عند ته عن الزكاة يف أكثر من موضع، وحتدث القرآن الكرمي يف حمكم آاي
بل بيان تلك اآلايت البد ابلصالة، وق ا مقروانً حديثه عن األنبياء املكرمني، كما كان أغلبه

من معرفة بعض األمور املتعلقة ابلزكاة، فما الزكاة؟ وما الفرق بينها وبني الصدقات؟ وهل 
 عرفها العرب اجلاهليون هبذا االسم؟ وما املقصود هبا يف اآلايت الكرميات؟

 الزكاة يف اللغة: 

يَّ القدر املخرج من " ،)3(والزّ ايدة ،(2)"ح  لـَمدْ الطَّهارة، والنَّماء، والربكة، وا"هي:  ومس 
، ويقال فالن زكَّى نفسه: أي مدحها، وتـَزَكَّى: أي (4)"املال زكاًة؛ ألنه سبب  يرجى به الزكاة

 .(5)َتَصدَّق

 الزكاة يف االصطالح: 

هي حق  واجب  يف مال  خمصوص، على أوصاف  خمصوصة، لطائفة  خمصوصة، يف 
 .(6)وقت  خمصوص، مع النية

 أما الصدقة يف اللغة:

يف ذات هللا للفقراء، والصََّدقة: ما أَعطيته به على الفقراء، ما تَصدَّْقت " :فهي
َتَصدّ ق: 

 
به على مسكني، وقد تصدقت عليه،  والصََّدقة: َما تَصدَّْقت ،َدَقةَ الصَّ الذي ي عطي وامل

                                                
ويراجع الفصل الثالث من هذا البحث، املبحث الثاين، املطلب الثاين: . 54، ص3، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )1(

 .، وما بعدها202امليسر، ص
 .307، ص2، مادة )ز.ك.ا(، جالنهايةينظر: ابن األثري،  )2(
 .254، ص1مادة )ز.ك. و(، ج املصباح املنري،ينظر: الفيومي،  (3)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )4(
 .136، مادة )ز. ك. .ا(، صخمتار الصحاحينظر: الرازي،  )5(
، احلاوي الكبري. واملاوردي، 255، ص2، جمواهب اجلليل . واحلطاب،99، ص1، جاالختيار ينظر: املوصلي، )6(

 .291، ص2، جاملبدع يف شرح املقنع ابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ين حممد،. و 71، ص3ج
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 .)1("(88يوسف: )سورة  ژ  ڃ ڃ ژويف التنزيل: 

 : يف االصطالح أما الصدقةو 

، فكل ما خيرجه اإلنسان من ماله (2)فهي العطية اليت ي بتغى هبا املثوبة من هللا تعاىل
على وجه القربة كالزكاة يسمى صدقة، ولكن الصدقة يف األصل تقال للمتطوع به، والزكاة 

 .(3)تقال للواجب

من خالل التعريفات السابقة أن الزكاة تطلق على احلق الشرعي من املال  تضحي
املخرج؛ أما الصدقة فقد يراد هبا الزكاة الواجبة، وقد يراد هبا غري الواجبة؛ كاهلبة والعطية، واليت 
، وألي طائفة ، ويف أي  يقصد هبا صاحبها التقرب هبا إىل هللا تعاىل؛ واليت تكون يف أي مال 

، و   ال يشرتط هلا أوصاف  حمددة، وقد يطلق عليها صدقة التطوع أيضاً.وقت 

إذن الصدقة أعم من الزكاة، فكل زكاة صدقة، وليس كل صدقة زكاة، والذي يظهر 
أن الصدقة اليت قصدها حكيم،  للباحثة من خالل الروايتني السابقتني حلكيم بن حزام 

الواجبة، واليت تعرف بصدقة التطوع، وليست واليت عرفها العرب يف اجلاهلية؛ هي الصدقة غري 
ن الزكاة الواجبة فرضتها الشريعة اإلسالمية، وقيدهتا مبال  معني، ووقت  إالزكاة الواجبة، حيث 

 معني، ولفئة  معينة، وهللا تعاىل أعلم.

كما تناول القرآن الكرمي يف حمكم آايته قضية الزكاة يف عدد من اآلايت، تنوعت بني 
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژية واملدنية، قال تعاىل: السور املك

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

)سورة  ژۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
 (. 83البقرة: 

                                                
 .196، ص10، مادة )ص.د.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
 .132، صالتعريفاتينظر: اجلرجاين،  )2(
 .196، ص26، مادة )ص.د.ق(، جاتج العروسينظر: الزبيدي،  )3(
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭژوقال سبحانه: 

 (.110البقرة: )سورة  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ

أطلقت الزكاة  ژ ەئ ائ ائ ى ژ وقوله:: "قال ابن عاشور
 .(1)"أو على الصدقة الواجبة على األموال ،ً فيه على الصدقة مطلقا

هي  -أي زكاة اليهود -وزكاهتم": يف بيان معىن الزكاة يف اآلية األوىل قال ابن عطيةو 
فتنزل النار على ما يتقبل، وال تنزل على ما مل يتقبل، ومل تكن كزكاة أمة  ،اليت كانوا يضعوهنا

الزكاة اليت أمروا هبا طاعة هللا "أنه قال:  -رضي هللا عنهما- روي عن ابن عباس، و ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
 .(2)"واإلخالص

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ: -عز وجل-وقال 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ

 (. 12املائدة: )سورة  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ

فرق هللا تبارك وتعاىل يف هذه اآلية بني الزكاة الواجبة والزكاة غري الواجبة، فقال تعاىل: 
 ک ک ڑژ، بينما قال: (الواجبةأي: الزكاة املفروضة ) ژڈ ڈژ

 .(3)التطوع الصدقات غري الواجبة، وهي صدقات :ناه ويقصد به ژک

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گژوقال تعاىل: 

                                                
 .583، ص1، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )1(
 .173، ص.1، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )2(
 .114، ص6، جاجلامع ألحكام القرآن. والقرطيب، 142، ص6، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )3(



98 

 

 (. 31مرمي: )سورة  ژڱ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺژ: -جل شأنه-وقال 

 (.55 – 54مرمي: )سورة  ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژ: -جل يف عاله-وقال 

 ٻ ٱ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 (. 73-71 األنبياء:)سورة  ژ ٺ ٺ

وجعلها مقرونة أبنبيائه الكرام، أمر الزكاة  ذكر هللا تبارك وتعاىل يف اآلايت السابقات
عن نيب  تحدث، أما الثانية فتفاآلية األوىل متعلقة بعيسى وهذه اآلايت من القرآن املكي، 

وكأن املراد ، -عليهم السالم-، واآلية الثالثة تتحدث عن إبراهيم اخلليل وأبنائه هللا إمساعيل 
هلم أن الزكاة سنة من  -عز وجل-وبيانه  ،مننيمن هذا االقرتان متهيدًا من هللا تعاىل لعباده املؤ 

 ئه الصاحلني، وعباده املؤمنني، فيسهل عليهم أداء هذه الفريضة مّت فرضها هللا تعاىلسنن أنبيا
 وأوجبها عليهم.

أبن املقصود من الزكاة هنا أيضًا هي: "طاعة هللا  -رضي هللا عنهما-روى ابن عباس 
 .(1)تعاىل واإلخالص له"

، قال اخلريات ذكرختصيص إقام الصالة وإيتاء الزكاة بعد ويالحظ يف اآلية األخرية 
إذ الصالة تنهى عن  ،صالح النفسيكون ألن ابلصالة ؛ تنويه بشأهنما : "وذلكابن عاشور

وهذا إشارة إىل أصل ، لكفاية عوز املعوزين ،صالح اجملتمعيكون الفحشاء واملنكر، وابلزكاة 
 ."(2)احلنيفية اليت أرسل هبا إبراهيم 

                                                
 (.505-495، ص )21، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .111، ص17، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
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والظاهر : "ة ابلصالة، قال الرازيكما يالحظ مما سبق أن هللا تبارك وتعاىل قرن الزكا
–وكان يعرف من خاصة أهله  ،أنه إذا قرنت الزكاة إىل الصالة أن يراد هبا الصدقات الواجبة

رهم بذلك أو أيمرهم أن يتربعوا ابلصدقات على أن يلزمهم الزكاة فيأم- أي إمساعيل 
 .(1)"الفقراء

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژوقال تعاىل: 

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 (.156األعراف: )سورة  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

، األموال :زكاة النفوس، وقيل :قيل ژ ڦ ڤ ژ: قوله: "قال ابن كثري
 .(2)"وحيتمل أن تكون عامة هلما فإن اآلية مكية

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژوقال سبحانه: 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 (.7 – 6فصلت: )سورة  ژگ گ

 التوحيد، كما قال موسى ، أي: ال إله إال هللاإن املراد من الزكاة يف هذه اآلية: "

 -رضي هللا عنهما-وهذا قول ابن عباس  ،(18: سورة النازعات)  ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ لفرعون:
 .)3("واجلمهور

. ن اآلية من أول املكي، وزكاة املال إمنا نزلت ابملدينةألهذا التأويل ابن عطية ح ويرج
وإمنا هذه زكاة القلب والبدن، أي تطهري من الشرك واملعاصي. وقال ": جماهد والربيع قالو 

                                                
 .550ص، 21، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 .434، ص3، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،   )2(
 .286، ص9، جالبحر احمليط. وأبو حيان، 5، ص5، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (3)
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 .(1)"النفقة يف الطاعة :الزكاة هنااملقصود من الضحاك ومقاتل: 

الزكاة ابلذكر دون الصالة، أو غريها من  إفرادويالحظ يف هذه اآلية واآلية اليت قبلها 
الذين فتنوا حبب املال، من العبادات، ألهنا قد تشق على أصحاب بعض القلوب الضعيفة، 

طبيعة النفس البشرية ج بلت على حب املال، ومجعه، وكنزه، تنة املال من الفنت العظيمة، ففف
 .(2)ن املانعني للزكاة أكثر من التاركني لغريها من الفرائض والعباداتلذلك جند أ

وجاء اإلسالم وأقر مبدأ اإلنفاق على الفقراء واحملتاجني، ففرض الزكاة، وجعلها اثلث 
ق بينها وبني الصدقات، ، من مال معني، ولفئة معينة، وفرّ اً معين اً أركان اإلسالم، وحدد هلا قدر 

كما حثَّ على الصدقات ورغب فيها، وجعلها مرضاة للّرب، وزكاة للنفس، وهو بذلك أقر 
 يف الزكاة. شريعة إبراهيم 

بينما الزكاة يف هبا الصدقات غري الواجبة،  رادفالزكاة املقصودة يف اآلايت املكية قد ي
راد هبا الزكاة الواجبة، وذلك ألن الزكاة فرضت قد يراد هبا زكاة التطوع، وقد ي اآلايت املدنية؛

 يف السنة الثانية للهجرة.

ملسو هيلع هللا ىلص أن النيّب  وجاء الوعيد الشديد يف حق مانعيها، ومنكريها، فقد روى أبو هريرة 
َها َحقََّها، إ الَّ إ َذا َكاَن يـَْوم  اْلق َيا»قال:  نـْ ب  َذَهب  َواَل ف ضَّة ، اَل يـ َؤدّ ي م  َمة ، َما م ْن َصاح 

ب ه  َوَجب ين ه  َوَظْهر ه   َا َجنـْ َها يف  اَنر  َجَهنََّم، فـَي ْكَوى هب  َي َعَليـْ ، ص فّ َحْت َله  َصَفائ ح  م ْن اَنر ، َفأ محْ 
نَي أَْلَف َسَنة ، َحّتَّ يـ ْقَضى َبنْيَ اْلع َباد ،  ْقَدار ه  مَخْس  َفرَيَى ك لََّما بـََرَدْت أ ع يَدْت َله ، يف  يـَْوم  َكاَن م 

 .(3)«َسب يَله ، إ مَّا إ ىَل اجْلَنَّة ، َوإ مَّا إ ىَل النَّار  

، وهذا ما فعله يؤديها إىل أنمن امتنع عن أدائها، كل قتال   ويفهم من ذلك وجوب
، واليت أطلقت عليها اض حرابً ضروساً يف قتال مانعيهامع مانعي الزكاة، فقد خ الصديق 

 قال لعمر بن اخلطاب  أن الصديق  حروب الردة، فجاء يف رواية عن أيب هريرة 

                                                
 .286، ص9، جالبحر احمليط. وأبو حيان، 5، ص5، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )1(
 .193، 9، جتفسري املنارينظر: رضا،  )2(
 (.987، رقم )680، ص2، كتاب: الزكاة، ابب: إمث مانع الزكاة، جصحيحهأخرجه مسلم يف  )3(
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من فرق بني الصالة، والزكاة، فإن  وهللا ألقاتلنّ عندما أنكر عليه قتال من قال ال إله إاّل هللا: "
 .(1)"لقاتلتهم على منعه ملسو هيلع هللا ىلصكانوا يؤدونه إىل رسول هللا   الزكاة حق املال، وهللا لو منعوين عقاالً 

ستنتج أن فريضة الزكاة جاء ذكرها يف اآلايت املكية مقرونًة بفعل من خالل ما سبق ي
أنبياء هللا الصاحلني، حيث إن هللا تبارك وتعاىل أوصاهم وأمرهم بذلك، فكانوا يؤدون حق هللا 

 .فيها تعاىل

حد أركان اإلسالم اخلمسة، فريضة الزكاة، وجتعلها أ بينما جاءت اآلايت املدنية تقرّ 
 ژەئ ائ ژفهناك آايت جاءت بصيغة األمر يف إتيان حق الزكاة، كقوله تعاىل: 

، بل جعلتها الشرط لدخول اجلنة، والسبيل لتكفري الذنوب وحمو اخلطااي، قال (83البقرة: )سورة 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژتعاىل: 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 (.12املائدة: )سورة  ژڳ ڳ ڳ ڳ

  

                                                
، 1، كتاب: اإلميان، ابب: األمر بقتال الناس حّت يقولوا ال إله إاّل هللا حممد رسول هللا، جصحيحهأخرجه مسلم يف  )1(

 (.20، رقم )51ص
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 الثالث: الصيام بحثامل
اليهود وكذلك عرفها ومما تناقلته الرواايت أيضًا أن العرب يف اجلاهلية عرفوا الصوم؛ 

 ٹ ٿ ٿ ٿژوالنصارى، حيث كان الصوم واجباً يف شرائعهم، كما قال تعاىل: 

 (.183البقرة: )سورة  ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

مجيع من كان قبل املسلمني  :أي ،ژ ڦ ڤ ڤژواملراد من قوله تعاىل: 
، من أهل الشرائع السابقة كاليهود، والنصارى، وغريهم، حيث كان الصوم من لدن آدم 

 .(1)قبلهم عبادة قدمية عندهم، وعند مجيع امللل

 : والصوم يف اللغة

؛ سواء أكان عن طعام  أو شراب  أو كالم  أو سري ، أو غري (2)"مطلق اإلمساك"هو 
 .(3)ذلك

 يف االصطالح: الصوم أما 

 .(4)فهو إمساك  خمصوص، يف وقت  خمصوص، من شخص  خمصوص، مع النية

والصوم الذي عرفه العرب يف اجلاهلية هي تلك العبادة اليت مارسها اليهود والنصارى، 
فصيام اليهود كان معروفًا عندهم بصيام عاشوراء؛ فقد جاء أن يهود خيرب واملدينة كانوا 

                                                
اجلامع . والقرطيب، 236، ص1، جالنكت والعيون. واملاوردي، 412، ص3، ججامع البيانينظر: الطربي،  )1(

، 1، جتفسري القرآن. وابن كثري، 158، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 275، ص2، جألحكام القرآن
 . 18، ص2، جحماسن التأويل. والقامسي، 175، ص2، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 364ص

 . 136، صتعريفاتال ينظر: اجلرجاين، )2(
، 12، مادة )ص.و.م(، جلسان العربابن منظور، . و 018، مادة )ص. و. م(، صخمتار الصحاحينظر: الرازي،  )3(

 .529، ص32، مادة )ص. و. م(، جاتج العروس. والزبيدي، 350ص
، 2، جمبادئ التوجيه، التنبيه على إبراهيم بن عبد الصمد، . وابن بشري125، ص1، جاالختيارينظر: املوصلي،  )4(

، املغّن. وابن قدامة، 197، صكفاية األخيار يف حل غاية االختصار. واحلصين، أبو بكر بن حممد، 696ص
 . 104، ص3ج
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 .(1)يوم عاشوراء، بل يتخذونه عيداً يعظمون صيام 

أما صيام النصارى فكان متمثالً ابلسكوت، واالختالء، والتأمل والتفكر يف ملكوت 
 .(2)السماوات واألرض

وجاء عن أهل األخبار أن هناك من العرب اجلاهليني من اقتدى أبهل الكتاب، وسار 
ع عن الكالم، واجللوس على هنجهم، فوجد فيهم من كان يصوم صوم السكوت، واالمتنا 

والتأمل يف ملكوت هللا تعاىل عند شعاب جبال مكة، وهم بذلك يفعلون كما تفعل 
 .(3)النصارى

رب، فمنهم أما عن صيام العرب كصيام اليهود، فاختلفت الرواايت يف مسألة صيام الع
يف اجلاهلية يوم عاشوراء، واحتجوا بذلك أهنم تلقوه من الشرع  تصوم ن قريشاً كانتإمن قال 
 .(4)السالف

ن قريشاً أذنبت يف اجلاهلية ذنباً، فعظم ذلك عندهم، فقيل هلم صوموا إومنهم من قال 
 .(5)يوم عاشوراء يكفر عنكم ذلك الذنب، فصاموه

اليوم محداً  وجاء أيضًا أن قريشًا أصاهبم قحط  شديد، مث ر فع عنهم، فصاموا ذلك
 .(6)وشكراً هلل تعاىل

أن العرب كانت على علم  بيوم عاشوراء، ألن قريشًا كانت ولكن ال أحد ينكر 
 . (7)تعظمه، وتكسوا الكعبة فيه

                                                
 .341، ص6، جاملفّصل ينظر: علي، )1(
 .339، نفس اجلزء، صاملرجع السابقينظر:  )2(
 ونفس الصفحة.، نفس اجلزء، املرجع السابقينظر:  )3(
 .339، ص6، جاملفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )4(
 .339، ص6، جاملفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )5(
  .340، ص6، جاملفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )6(
 .339ص، 6، جاملفصل. وعلي، 288، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي:  )7(
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رضي هللا -ويشهد لعلمهم بذلك اليوم، وصيامهم له يف اجلاهلية، ما روي عن عائشة 
بصيامه حّت  ملسو هيلع هللا ىلصلية، مث أمر رسول هللا : أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء يف اجلاه-عنها

 .(1)«َمْن َشاَء فـَْلَيص ْمه  َوَمْن َشاَء أَْفطَرَ »فرض رمضان، وقال: 

، -يعين عاشوراء-دم املدينة، وجدهم يصومون يوماً أيضاً أنه ملا ق ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عن النيب 
فقالوا: هذا يوم  عظيم ، وهو يوم  جنى هللا فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكراً 

نـْه مْ »: ملسو هيلع هللا ىلصهلل، فقال   .(2)، فصامه وأمر بصيامه«َأاَن َأْوىَل مب  وَسى م 

اً لعبادة الصيام، وجعله أحد ويّتضح من خالل احلديثني السابقني أن اإلسالم جاء مقرّ 
أركان اإلسالم اخلمسة، وقرنه بشهر رمضان، كما جعل صيام عاشوراء والذي كانت العرب 

 تطوعاً، وفرصًة لكسب األجر ونيل الثواب.صياماً تصومه قدمياً؛ 

 ، فجاءت السور املدنية تبنّي الكرميات آايتهقرآن احلديث عن الصوم يف وتناول ال
 ٿ ٿژك ألهنا فرضت يف السنة الثانية للهجرة، منها قوله تعاىل: أصول الصوم، وذل

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ

 گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 – 183البقرة: )سورة  ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

ويف  ، وغريها من اآلايت اليت تتعلق ببيان أحكام هذه الفريضة اجلليلة، والرتغيب فيها(185

                                                
 (.1893، رقم )24، ص3، كتاب: الصوم، ابب: وجوب صوم رمضان، جصحيحهأخرجه البخاري يف  )1(
، ژھ ے ے ۓ ژ   ، كتاب: أحاديث األنبياء، ابب: قول هللا تعاىل:صحيحهأخرجه البخاري يف  )2(

 (.3397، رقم )153، ص4ج
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 و الذنوب واخلطااي، والطريق إىل التوبة والغفران.اإلكثار منها، فهي السبيل إىل حم

ىل: بينما جاء ذكر الصوم يف السور املكية مرًة واحدًة فقط، يف سورة مرمي، يف قوله تعا
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱژ

الصمت  والصوم هنا جاء مبعناه اللغوي الذي يعين، (26)سورة مرمي:  ژٿ ٿ ٺ
أيضاً، وهذا  عن الطعام والشراب والكالم، كما جاء مبعىن اإلمساك (1)واإلمساك عن الكالم

 .(2)القول ينسب لقتادة

 حيثويالحظ من خالل اآلايت السابقات أن الصيام جاء ذكره يف العهد املكي، 
 ميهدأراد أن ، ولعل هللا تبارك وتعاىل -عليها السالم-جاء مقرواًن بقصة مرمي بنت عمران 

 ،أن أصل هذه العبادة شريعة مساوية، وعبادة األنبياء للمسلمني هذه الفريضة، وخيربهم 
 والصاحلني من قبلهم. 

خ أصل الصوم يف نفوس بينما جاءت تفاصيل هذه العبادة يف العهد املدين، بعدما ترسّ 
عبادات، فجاء األمر بصيام املسلمني، وأصبحت النفس البشرية قادرة على تلقي الشرائع وال

شهراً كاماًل، بعدما كان الصيام يوماً واحداً، والذي كانت تصومه العرب يف اجلاهلية رمضان 
 م عاشوراء.بصياوالذي عرف 

  

                                                
 .249، ص1، جالوجيزاحملرر . وابن عطية، 409، ص3، ججامع البيانينظر: الطربي،  )1(
 .128، ص3، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  )2(
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 الرابع: احلج بحثامل
هو أول بيت  وضع للناس للذي ببكة، ف احلج إىل بيت هللا احلرام فريضة  إهلية  قدمية،
وابنه إمساعيل قاما ببناء الكعبة ورفع  ومتوارث  لدى العرب منذ قدمي الزمان أن إبراهيم 

 پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ ژقواعدها أبمر  من هللا تعاىل، قال تعاىل: 

 .(127البقرة: )سورة  ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ

فاهتم العرب ابلبيت العتيق، وعظموه، وقدسوه، وقدسته األمم والناس مجيعاً، وقد 
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژكان معروفًا لديهم أبن هللا جعله مثابة للناس وأمناً، قال تعاىل: 

 .(1)(125 البقرة:)سورة  ژ ۉ   ۅ

وحجيجها،  ،وزوارها ،واألمان لسكاهنا ،لذلك حرص أهل مكة على توفري األمن
، وجعلوها من أهم الوظائف الرمسية يف (4)، وعمارة البيت(3)، والرفادة(2)فنظموا أمر السقاية

 .(5)مواسم احلج، ووكلوها إىل أشرف البيوت القرشية وأعظمها

                                                
 (.193 -192، ص )مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسولينظر: الشريف، أمحد إبراهيم،  )1(
، أو بلنب ، فقد ذكر أن قصي بن كالب كان  )2( يقصد هبا هنا سقاية احلجاج زمزماً، أو نبيذاً ممزوجاً ابملاء، أو بعسل 

جيلب املاء للحجيج من آابر خارج مكة يف وقت  مل تكن زمزم موجودة، ويسقيهم يف حياض من أدم، وكانت لبين 
، مادة )س.ق.ي(، لسان العربواإلسالم. ينظر: ابن منظور، هاشم، وقد توالها العباس بن عبد املطلب يف اجلاهلية 

، 1، جالسرية النبوية البن هشام. وابن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، 392، ص14ج
 .76، ص10، جتفسريه. واملراغي، 136ص

مع من القرشيني ماالً يشرتون به الطعام بكسر الراء، وتعين العطاء والصلة والضيافة، فكانت قريش يف مواسم احلج جت )3(
. 181، ص3، مادة )ر.ف.د(، جلسان العربوالشراب للحجيج، وكانت لبين هاشم أيضاً. ينظر: ابن منظور، 

 .452، ص1، جغريب احلديثواخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت، 
دانة، وتسمى احل جابة أيضاً،  )4( أي: خدمة البيت احلرام، وحتسينه، وترميمه، واحملافظة على بنائه وجدرانه، وهي السّ 

، مادة لسان العربوتويل مفاتيح الكعبة، فال يدخلها أحد  إال إبذنه، وكانت لبين عبد الدار. ينظر: ابن منظور، 
، 10ج ،التحرير والتنوير. وابن عاشور، 13، ص16، جمفاتيح الغيب. والرازي، 207، ص13)س.د.ن(، ج

 .144ص
 (.918-818، ص )مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسولينظر: الشريف،  )5(
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العربية؛ بل إاّل أن شعائر احلج يف اجلاهلية مل تكن على وترية واحدة عند مجيع القبائل 
تنوعت عباداهتم، واختلفت طقوسهم، فاختص بعضهم بعبادات  وعادات  معينة، كأهل مكة 

 يهم بعضها، فاختصوا هبا دون غريهمالذين فرضوا على أنفسهم بعض العبادات، وحرموا عل
 .(1)من القبائل، وأطلقوا على أنفسهم احل ْمس

لعادات أهل مكة، وأطلقوا عليهم بقية القبائل يف احلج خمالفة  بينما كانت عادات
 .(3)، وكانت هناك قبائل أخرى يطلق عليها أهل الطلس(2)أهل احللة

 ،(4)كما انفردت كل قبيلة من القبائل العربية مبمارسة بعض الطقوس اخلاصة هبا

                                                
احلمس: مجع أمحس، وهم أهل احلرم من قريش كلها، وسكان مكة وقاطنوها، وكل من ولدت قريش من العرب،  )1(

وكل من نزل مكة من قبائل العرب، ومسوا محساً؛ ألهنم حتمسوا يف دينهم، أي: تشددوا، واحلماسة: الشجاعة، فميزوا 
مثاًل يقفون مبزدلفة بداًل من الوقوف بعرفة،  أنفسهم عن ابقي القبائل خصوصًا يف مواسم احلج وشعائره، فكانوا

وهكذا، فخالفوا غريهم من العرب، وذهبوا يف ذلك مذهب التزهد والتأله، وغالب  الظن أهنم ابتدعوا هذا املذهب 
قبل عام الفيل، بعدما استقر أمرهم على خدمة البيت العتيق يف عهد قصي بن كالب، وأظن  أهنم ازدادوا حتمساً 

لفيل، نتيجًة ملا حصل هلم، عندما تكفل هللا تعاىل حبماية الكعبة من أصحاب الفيل، ومن شر أبرهة بعد عام ا
، وأهلك أصحابه معه، وبذلك ازداد تعظيم العرب ملكة -عز وجل-األشرم، الذي أراد هدم الكعبة، فأهلكه هللا 

لت فكرة احلمس لديهم إىل ما بعد فتح وأهلها وشعاهبا، فأحسوا بعصبيتهم القبلية، ومتيزهم عن سائر العرب، فظ
سرية ابن إسحاق مكة حّت أبطلها اإلسالم. ينظر: ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار املطليب املدين، 

(. 443-444، ص )اتريخ الفكر الديّن اجلاهلي. والفيومي، حممد إبراهيم، 61، ص)كتاب: السري واملغازي(
 -206، ص )مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول. والشريف، 127ص ، املنمق يف أخبار قريش، بن حبيبوا

 .178، صاحملرب (. وابن حبيب، أبو جعفر حممد بن حبيب بن عمرو اهلامشي البغدادي،209
قبائل احللة من العرب: متيم بن مر كلها غري يربوع، ومازن وضبة، ومحيس، وظاعنة، والغوث بن مر، وقيس بن عيالن  )2(

أبسرها ما خال ثقيفاً، وعدوان، وعامر بن صعصعة، وربيعة بن نزار كلها، وقضاعة كلها ما خال عالفًا وجناابً، 
ابن حبيب، ، وهذيل بن مدركة، وأسد، وطيء، وابرق. ينظر: واألنصار، وخثعم، وجبيلة، وبكر بن عبد مناة بن كنانة

 .77، صالعادات اجلاهليةونكيع،  .179، صاحملرب
 .179، صاحملرب هم قبائل أهل اليمن، وأهل حضرموت، وإايد بن نزار، وَعك، وعجيب. ينظر: ابن حبب، )3(
كر كل قبيلة اسم اآلهلة اليت يعبدوهنا وغريها من أحد هذه الطقوس التلبية؛ فإهنا ختتلف من قبيلة وأخرى، حيث تذ  )4(

من األمور؛ فمثالً كانوا يرددون بعض العرب: "لبيك اللهم لبيك، لبيك أ بْنا إليك، إن س واَع ط ل بنا إليك" فهذه كانت 
ها مما يتفق تلبية ك نانة وه ذيل، وهكذا، وهي من الشعائر الدينية اليت أقرها اإلسالم وأبقى عليها، إاّل أنه هذب صيغت

جملة مع عقيدة التوحيد، وأزال كل ما ينفي ذلك. ينظر: العمري، ليلى، "التلبية عند عرب اجلاهلية مجع وحتقيق"، 
 . 379، ص6، جاملفّصل. وعلي، 352، ص 2، ع 29، م العلوم اإلنسانية واالجتماعية -دراسات
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 خبالف نظائرها من القبائل.

من احلج؟ وما تناول القرآن الكرمي بيان بعض عادات اجلاهلية يف احلج، فما املقصود و 
 عاداهتم فيه؟

  احلَجُّ يف اللغة:

القصد إىل مكة للنُّس ك  واحلجّ  إىل البيت "، ويف العرف )1(هو يف األصل الَقْصد  
 .(2)"خاصَّةً 

 يف االصطالح:احلَجُّ 

، وبشروط  قَ  صد الكعبة بصفة  خمصوصة ، وأعمال  خمصوصة ، يف زمن  خمصوص 
 .(3)خمصوصة

عادات  كثرية مارسها العرب اجلهالء قدميًا يف احلج، كالطواف ذكر القرآن الكرمي 
ابلبيت عراة، والطواف ابلصنمني اللذين بني الصفا واملروة، والوقوف مبزدلفة بداًل من عرفة، 
وإتيان البيوت من ظهورها، واجلدال يف احلج، وذكر مفاخر اآلابء، وغريها، إاّل أن الباحثة 

ألن احَلّج ف رض يف السنة التاسعة للهجرة، وشعائر احلج الباطلة ستتناول دراسة بعضها؛ وذلك 
جاء النهي عنها يف العهد املدين، يف حني رسم القرآن الكرمي صورة عامة لتلك الشعائر يف 
العهد املكي، وبنّي أهنا ليست سوية، وابلتايل ال حاجة لذكر مجيع الطقوس والشعائر اليت 

الذي تعامل به  ج العاما من خالل دراسة بعضها سيتضح املنهكانت متارس يف اجلاهلية، ألنه 
 ، وال حاجة لإلطالة والتكرار.القرآن الكرمي معها

                                                
. والزبيدي، 82، صالتعريفات. واجلرجاين، 226، ص2، مادة )ح.ج.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)

 .78ص  العادات اجلاهلية،. ونكيع، 459، ص5، مادة )ح.ج.ج(، جاتج العروس
 .226، ص2، مادة )ح.ج.ج(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )2(
، احلاوي الكبري. واملاوردي، 704، ص2، جمواهب اجلليل. واحلطّاب، 139، ص1، جاالختيارينظر: املوصلي،  )3(

. ونكيع، 22، ص3، جشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي. والزركشي، مشس الدين حممد بن عبد هللا، 3، ص4ج
 .78ص العادات اجلاهلية، 
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 : الطواف عراة ابلبيت احلراماملطلب األول
جاء يف األخبار واآلاثر أن العرب من غري احل ْمس كانت تطوف عراًة؛ إاّل أن تعطيهم 

والنساء النساء، وذلك ظنًا منهم أبنه ال جيوز هلم أن احل ْمس ثيااًب فيعطى الرجال الرجال، 
 .(1)حيجوا بثياب  عصوا هللا فيها

إن أهل اجلاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون ": -مارضي هللا عنه- قال ابن عباس
وكانوا إذا وصلوا إىل مسجد مىن طرحوا ثياهبم  ،والنساء ابلليل ،ابلبيت عراة الرجال ابلنهار

 .(2)..."جد عراةوأتوا املس

بعثه يف احلجة اليت أمره عليها رسول  أن أاب بكر الصديق ، وجاء عن أيب هريرة 
، » يؤذن يف الناس قبل حجة الوداع يوم النحر يف رهط   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َأاَل اَل حَي جُّ بـَْعَد الَعام  م ْشر ك 

ْلبَـْيت  ع ْراَين    .(3)«َوالَ َيط وف  اب 
 پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژوذكر الواحدي أن سبب نزول قوله تعاىل: 

ما جاء عن ابن عباس  ،( 31األعراف: )سورة     ژٺ ٺ ٺ      ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ
املرأة  حّت أن كانت ،كان انس من األعراب يطوفون ابلبيت عراةأنه  " :-مارضي هللا عنه–

بلبس  همأمر و  هذه اآلية، ملسو هيلع هللا ىلصفأنزل هللا تعاىل على نبيه ...، لتطوف ابلبيت وهي عراينة
 .(4)"الثياب

يتضح مما سبق أن التعري عند الطواف ابلبيت احلرام عادة  جاهلية  قدمية، مارسها 
، أي إىل السنة التاسعة للهجرة، حّت جاء أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلصالعرب إىل وقت  متأخر  من بعثة النيب 

أن ال يطوف بعد هذا العام عراين، وقد تقدم نزول اآلايت اليت توجب سرت العورة منذ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                
 .41، صاحلج إىل بيت هللا احلرام. وحممود، عبد احلليم، 189، ص4، ججامع البيانينظر: الطربي،  )1(
 .228، ص14، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )2(
 ، رقم153، ص2، كتاب: احلج، ابب: ال يطوف ابلبيت عراين، وال حيج مشرك، جصحيحهأخرجه البخاري يف  )3(

، كتاب: احلج، ابب: ال حيج البيت مشرك، وال يطوف ابلبيت عراين، صحيحه(، واللفظ له. ومسلم يف 1622)
 (.1347، رقم )982، ص2وبيان يوم احلج األكرب، ج

 .225، صأسباب النزولالواحدي، ينظر:  )4(
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نه مما كرم هللا به إو بداية الدعوة احملمدية يف العهد املكي؛ حيث إنه من أصل الفطرة السليمة، 
ي سر ويفرح عندما يرى  فهو للفطرة، ومرضاًة للشيطان؛ ، يف حني كان التعري خمالفاً (1)بين آدم

 .(2)يسعى إىل ذلك ويدعوهم إليهمعامل التعري على بين آدم، بل 

عليهما -غضب هللا تعاىل، ولنا يف قصة أبينا آدم وأمنا حواء  بابأحد أسكما أنه 
 ،اعربة، وذلك عندما عصيا هللا تعاىل يف اجلنة، وأكال من الشجرة احملرمة عليهم -السالم

قال تعاىل: ابنت هلما سوءاهتما نتيجة أكلهما من تلك الشجرة اليت دالمها عليها الشيطان، 
 يئجب ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ  ېئژ

)سورة   ژ  ىث    مث جث يت    ىت    مت خت حت جت يب ىب مب خب حب

 .(22األعراف: 

 ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ: -عز شأنه-وقال 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ  ڳ     ڳ گ گ گ گ ک ک         ک ک

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ    ڻ ں ں ڱ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 (.28 – 26األعراف: )سورة  ژ   ۉ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ: -جل ثناؤه-وقال 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

                                                
 .74، ص8، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )1(
 .78، نفس اجلزء، صاملرجع السابقينظر:  )2(
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 .(121 – 117)سورة طه:  ژ ڭ

، وكيف -عليهما السالم-اآلايت تبني حقيقة إغواء الشيطان وفتنته آلدم وزوجه  تلك
أنه فطن أبن التعري أو كشف السوءة دليل غضب هللا تعاىل، ونتيجة  ملعصيته، حيث إن اجلنة 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژليس فيها تعري، وذلك يف قوله تعاىل: 

 .(118 – 117)سورة طه:     ژک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

كما أن مجيع اآلايت السابقة اليت تتحدث عن اللباس والتعري جاءت مكية، وكأن 
استنكر هذه العادة الشنيعة اليت يفعلها العرب يف مكة، ومكة فيها أول بيت  -عز وجل-هللا 

ف ، وابلتأكيد أنه مل يطوضع للناس، وأول من بىن الكعبة املشرفة فيها من البشر آدم 
ذا ما ي ستنتج من اآلايت وه-عرايانً؛ ألنه أدرك أن التعري من األمور اليت يبغضها هللا تعاىل 

، ومل يذكر أحد  -كما تقدم–ها إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما السالم ءد بنا، مث أعا-السابقة
 قط أهنما طافا ابلبيت عراة.

، وهم خيالفون فعله وهنجه ابلطواف فكيف يّدعون أهنم على بقااي دين إبراهيم 
 ھ ژحول البيت عراة، وهذه عادة جاهلية خمزية، وصفها هللا تعاىل ابلفاحشة، قال تعاىل: 

 ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 (.28األعراف: )سورة  ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ

      ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژأما قوله تعاىل: 

، فأكثر املفسرين يرون أبن هذه اآلية مكية، وذلك (31)سورة األعراف:  ژ ٺ ٺ ٺ
(، وقال 170)ية اآلإىل  (163)ية: اآل من إاّل حسب قوهلم أبن سورة األعراف كلها مكية 

إاّل أن الباحثة يغلب عليها الظن أبهنا مدنية، وذلك  ،(1)فمدنية( 172بعضهم إىل اآلية )

                                                
، احملرر الوجيز. وابن عطية، 85، ص2، جالكشاف. والزخمشري، 194، ص14، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(

 ، وغريهم.213، ص3، جالتنزيلمعامل . والبغوي، 372، ص2ج
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 عدة أمور: ل

إن اآلايت اليت احتوت على لفظ املساجد؛ واليت ي قصد هبا تلك املساجد اليت  أواًل:
، جاءت -ومساجد املسلمني اليوم-يف عهده كمسجد قباء، واملسجد النبوي ملسو هيلع هللا ىلص بناها النيب 

 .)1(يف السور املدنية

وهناك سور مكية احتوت على لفظ املساجد أيضاً، لكن ال يقصد هبا مساجد 
، أو قبور الصاحلني (3)، أو املسجد األقصى(2)د يقصد هبا إما املسجد احلراماملسلمني، وإمنا ق

 . (4)حيث كانوا يتخذوهنا معلماً ومعبداً 

 ٻ  ژوأنزل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصفلما بعث هللا رسوله يف تفسريه: "أبو حيان ما ذكره  اثنياً:

ن مؤذن الرسول أال ال حيج البيت بعد العام مشرك وال أذّ ،   ژپ   پ پ ٻ ٻ ٻ
، وهذا يدل على أن هذه اآلية من (5)"يطوف ابلبيت عراين، وكان النداء مبكة سنة تسع

 القرآن املدين، وهللا تعاىل أعلم.

 ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژكما يستنبط من قوله تعاىل: 

 ٻژأن األمر هنا للوجوب يف قوله:  ،( 31األعراف: )سورة    ژٺ ٺ ٺ      ٺ ڀڀ  ڀ

                                                
(، وهذه 40(، وسورة احلج: آية )108، 107، 19، 18، 17(، سورة التوبة: آية )187، 114سورة البقرة: آية ) (1)

السورة اختلف املفسرين فيها هل هي مكية أم مدنية، وأكثر األقوال تصب على أهنا مكية، وفيها آايت مدنية، 
ذه اآلية مدنية، قال ابن عاشور: "واملساجد: اسم حملل السجود من كل موضع وغالب الظن أن السورة مكية، وه

فتكون  -واملقصود منها: الصوامع والبيع والصلوات -عبادة ليس من األنواع الثالثة املذكورة قبله وقت نزول هذه اآلية
، التحرير والتنويرينظر:  .ة"اآلية نزلت يف ابتداء هجرة املسلمني إىل املدينة حني بنوا مسجد قباء ومسجد املدين

 278، ص17ج
(، ينظر: 18. وسورة اجلن: آية )88، ص8، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  ،(29سورة األعراف: آية ) )2(

 .240، ص29، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 674، ص30، جمفاتيح الغيبالرازي، 
 .80، ص5، جمعامل التزيل(، ينظر: البغوي، 7سورة اإلسراء: آية ) )3(
 .290، ص15، جالتحرير والتنوير(، ينظر: ابن عاشور، 21سورة الكهف: آية ) )4(
 .40، ص5، جالبحر احمليطينظر: أبو حيان،  )5(
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، (1)ن املراد ابلزينة هاهنا لبس الثوب الذي يسرت العورةأن على و مجع املفسر أو ، ژٻ
 (.2)فالزينة ال حتصل إال ابلسرت التام للعورات

  ژپ    پژولفظة ، قال أبو حيان: " ژپ   پ پ ژواملراد من قوله تعاىل: 
وهو املسجد  ،والطواف إمنا هو اخلاص ،ما يسرت العورة يف الطواف لعمومه أتيت أن يكون أيضاً 

وتقييد األمر  ،عام   ژ ٻ ٻ  ژ وأيضاً  ،وليس بظاهر محل العموم على كل بقعة منه، احلرام
 (.3)"مبا يسرت العورة يف الطواف مفض إىل ختصيصه مبن يطوف ابلبيت

هذه اآلية أبنه ال حيب املسرفني، وكأنه تعاىل يريد أن يبنّي أن سبحانه وتعاىل  وختم
عادة التعري عند الطواف ابلبيت العتيق هو نوع من اإلسراف والتكلف ما اختذه العرب من 

يف العبادة، وهذا األمر ليس حمموداً كما كانوا يعتقدون، بل إهنم بفعلتهم هذه كانوا ي سرفون 
، وال يكون )5(، واإلسراف: هو اخلروج عن حد االستواء)4(على أنفسهم بتحرمي ما أحل هللا هلم

 .(6)-مارضي هللا عنه–كما قال ابن عباس ن يف ارتكاب املعاصي،  يف احلالل، إمنا يكو 

من خالل ما سبق يالحظ أن آايت العورة والسرت جاء ذكرها يف العهد املكي، كما 
وتعاىل أراد أن ينبه  ، وكأن هللا تبارك-عليهما السالم-جاءت مقرونًة بقصة آدم وحواء 

تلك العادة السيئة، فهي ليست من الدين بشيء، وليست من أخالق املسلمني،  املسلمني إىل
وال األنبياء الصاحلني، فال يتخلق هبا اإلنسان الصاحل التقي، الذي حيب هللا ورسوله وينتهج 

 سنته، وسنة األنبياء والصاحلني من قبله. 

فاألمر يف سرت العورات بينما جاء األمر ابلسرت، وعدم إظهار العورات يف العهد املدين، 

                                                
 .228، ص14، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  )1(
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )2(
 .41، ص5، جاحمليطالبحر ينظر: أبو حيان،  )3(
ينظر: ابن  . ژ ڀ  ڀ ژ، وهناك ثالثة أقوال أخرى لقوله تعاىل: -رضي هللا عنهما- وهذا القول البن عباس (4)

 .114، ص2، جزاد املسريالقيم، 
 .41، ص5، جالبحر احمليطينظر: أبو حيان،  (5)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )6(
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 ، والواجب يقتضي الثواب على الفعل، والعقاب على الرتك.-كما تقدم–للوجوب 

وراعت الشريعة اإلسالمية حترمي التعري، حيث مهدت هلم األمر يف بداية الدعوة، يف 
وقت  كان املسلمون يرون ذلك التعري أمام أعينهم يف مواسم احلج، وبنفس الوقت تتنزل آايت  

السماء تبنّي هلم فظاعة هذا الفعل وشناعته، إاّل أن حترميه أتخر إىل بعد العهد املدين،  من
 عندما فرض عليهم احَلّج.

 إتيان البيوت من ظهورها املطلب الثاين:
أن أانساً من العرب كانوا يف اجلاهلية يدخلون بيوهتم من ظهورها  (1)ذكر بعض املؤرخني

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے  ژعند اإلحرام، وبنّي القرآن الكرمي ذلك، فقال تعاىل: 

 ې ۉې ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇۇ ڭ

 (.189البقرة: )سورة  ژ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆژروى الواحدي عن سبب نزول قوله تعاىل: 

 :نيوايتر   ژۋ

مسعت الرباء بن عازب يقول: كانت األنصار إذا "إسحاق قال:  أيبعن  األوىل:
بل من ق   فدخلَ  بيوهتم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل   وا فجاءوا ال يدخلون من أبواب  حجُّ 

 .(2)"بذلك، فنزلت هذه اآلية ريّ َ ، فكأنه ع  هابب

ى احلمس، وكانوا يدخلون عَ دْ ت   كانت قريش"قال: بن عبد هللا جابر  فعن الثانية: أما
                                                

 (.194- 193، ص )2، جالروض األنفينظر: ابن هشام،  )1(
 ، كتاب: احلج، ابب: قول هللا تعاىل:صحيحه. وأخرجه البخاري يف 45، صالنزول أسبابينظر: الواحدي،  )2(

(، واللفظ له، وله شاهد يف كتاب: تفسري القرآن، 1803، رقم )8، ص3، جژې ې ې ىژ

ۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉې ې ې ې ىى ژ ابب:

، 2319، ص4، كتاب: التفسري، جصحيحهومسلم يف   (.4512، رقم )26، ص6، جژائ ائ ەئ 
 (.3026رقم )
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يف اإلحرام، فبينما ابب من األبواب يف اإلحرام وكانت األنصار وسائر العرب ال يدخلون من 
بن عامر األنصاري، فقالوا: اي  ة  بَ طْ وخرج معه ق   ،، إذ خرج من اببهيف بستان  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 كَ لَ ما محََ »فقال له:  ،بابالوإنه خرج معك من  ،بن عامر رجل فاجر ةَ بَ طْ رسول هللا إن ق  
قال: فإن  ،«أمحسيٌّ  إينّ ». فقال: كما فعلتَ   ففعلت   فعلته   قال: رأيتكَ  ،«؟تَ عْ نَـ على ما صَ 
 هذه اآلية. فأنزل هللا، (1)"ديين دينك

كلتا الروايتني تبنّي عادة من عادات أهل اجلاهلية يف احلج، وهي إتيان البيوت من 
أحرموا ال يدخلون بيوهتم من أبواهبا، وال يدخلون حتت سقف  حيول ظهورها، حيث إهنم إذا 

بينهم وبني السماء حائل، فإذا أرادوا شيئًا من بيوهتم تسنموا على ظهور البيوت، أو اختذوا 
نقباً يف ظهورها إن كانوا من أهل املدر، وإن كانوا من أهل الوبر دخلوا من خلف اخليام، ومل 

نوا يعتقدون أن ذلك من النسك والرب، إاّل أن هللا تعاىل بنّي هلم يف يدخلوا من األبواب، فكا
 .(2)حمكم آايته أن الرب هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه

 ، منها:(3)واختلف املفسرون يف تفسري هذه اآلية على عدة وجوه واحتماالت

اسألوا إمنا و  ؛الليس الرب أن تسألوا اجلهّ  واملراد: ؛اآلية ضرب مثلن إ"عبيدة:  أيب قول -
 .(5)"أتيت هذا األمر من اببه": فيكون املعىن ،)4("العلماء

لإليواء إليهن كاإليواء إىل  ؛ومسي النساء بيواتً ، يف النساء اآلية مثل  إن " :ابن زيدوقول  -

                                                
(، وقال: هذا 1777، رقم )657، ص1، جمستدركه. أخرجه احلاكم يف 45، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  )1(

 هبذه الزايدة.حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه 
. 197، ص2، جالتحرير والتنوير(. وابن عاشور، 419-319، ص )2، جالروض األنفينظر: ابن هشام،  )2(

 (.344-345، ص )2، جاجلامع ألحكام القرآنوالقرطيب، 
ينظر: ذكر املاوردي ستة أقوال؛ إاّل أنين سأختصر على ذكر أربعة  منها، وذلك ألن أكثر املفسرين اتفقوا عليها.  )3(

 (.249-251، ص )1، جالنكت والعيوناملاوردي، 
 .261، ص1، جاحملرر الوجيزوابن عطية،  .346، ص2، جألحكام القرآن اجلامعلقرطيب، ينظر: ا (4)
 .261، ص1، جاحملرر الوجيزوابن عطية،  .346، ص2، جألحكام القرآن اجلامعينظر: القرطيب،  )5(
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 .(1)"وهذا بعيد مغري منط الكالم"قال ابن عطية:  ،البيوت

أييت بيته من  فعندئذ   ؛ومل حتصلحلاجة  كانوا يتطريون، فمن سافر أبهنم  احلسن:  ولوق -
يف تقوى هللا والتوكل الرب  ولكنمن اخليبة، فقيل هلم: ليس يف التطري بر،  ظهره تطرياً 

  .(2)عليه

بتأخري احلج  إنه النسي وأتخري احلج به، حّت كانوا جيعلون الشهر احلالل حراماً "وقيل:  -
ملخالفة  بتأخري احلج عنه، فيكون ذكر البيوت على هذا مثالً  إليه، والشهر احلرام حالالً 
 .(3)"الواجب يف احلج وشهوره

فالبيوت يف اآلية الكرمية  أصح األقوال، جعل اآلية على حقيقتها هو أن القرطيبويرى 
 . (4)يف احلديث السابق واستشهد على ذلك بقول الرباء بن عازب  على حقيقتها،

خرجت خمرج السابقة بشرط؛ ما قد قيل: أن تكون اآلية: "كما يرى صحة األقوال 
التنبيه من هللا تعاىل على أن أيتوا الرب من وجهه، وهو الوجه الذي أمر هللا تعاىل به، فذكر 

ليشري به إىل أن أنيت األمور من مأاتها الذي ندبنا هللا تعاىل  إتيان البيوت من أبواهبا مثالً 
 .(5)"إليه

: "أن األمر أبن أيتوا البيوت من أبواهبا (6)-حيفظه هللا–ن زرزور ويرى الدكتور عدان
، فاملقصود من قوله تعاىل: (7)ال من ظهورها، أي أهنم بسؤاهلم ذلك مل أيتوا البيوت من أبواهبا"

 ې ې ې ۉې ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆژ

                                                
 .262، ص1، جاحملرر الوجيز. وابن عطية، 346، ص2، جالقرآناجلامع ألحكام ينظر: القرطيب،  )1(
 .346، ص2، جألحكام القرآن اجلامعينظر: القرطيب،  )2(
 .345، نفس اجلزء، صاملرجع السابقينظر:  )3(
 .463، نفس اجلزء، صاملرجع السابقينظر:  )4(
 ونفس الصفحة.، نفس اجلزء، املرجع السابقينظر:  )5(
 جامعة قطر سابقاً.يف أستاذ التفسري وعلوم القرآن  )6(
 .603، صعلوم القرآنينظر: زرزور،  )7(
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 ، هو تتمة جوابه تعاىل على سؤاهلم عن األهلة يف بداية اآلية.ژ ى

من خالل ما سبق ميكن القول أبن اآلية جاءت على حقيقتها بذكر عادة أهل اجلاهلية 
ذكر أن  تعاىل عندماومناسبة هذه اآلية ملا قبلها أنه يف احلج؛ وهي إتيان البيوت من ظهورها، 

 أنه من الرب، فبنّي  معتقدينكانوا يفعلونه يف احلج ما  ذكر ب أعقبه ؛حلجللناس وااألهلة مواقيت 
 .(1)الرب يكون بتقوى هللا تعاىلأن ذلك ليس من الرب، وإمنا  تعاىل مهل

 : بثالثة أموروالباحثة ترى أن اآلية جاءت على حقيقتها، واستشهدت على ذلك 

إن سياق الكالم يف هذا النص القرآين مرجح  داليل  على إجراء الكالم على أواًل: 
بعدة آايت من نفس السورة بعض الطقوس  فاهلل تبارك وتعاىل ذكر بعد هذه اآليةحقيقته، 

السيئة اليت كانت العرب متارسها يف مواسم احلج يف اجلاهلية، فجاء النهي عنها، كقوله تعاىل: 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک کژ

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

)سورة  ژ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ

 .(200 – 199البقرة: 

 جاهليتني من عادات العرب يف احلج:في هاتني اآليتني ذكر تعاىل عادتني ف

أن احلمس كانوا يقفون ابملزدلفة بدالً من وقوفهم يف عرفات، يف حني  األوىل:العادة 
كان سائر الناس يقفون بعرفات، فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض احلمس من املزدلفة، 

فأمرهم هللا تعاىل أن يفيضوا من حيث يفيض الناس، ألن ذلك من سنة أبينا إبراهيم 
(2) . 

عادهتا بعد قضائها مناسك احلج التفاخر مبحاسن  فإن العرب كانت منأما الثانية: 
 ها، فأمرهم تعاىل بذكره.ئآاب

                                                
 (.238 -237، ص )2، جالبحر احمليطينظر: أبو حيان،  )1(
 (.243 -242، ص )2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
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ذكرت هذه العادة، ويفهم منها أهنا كانت  -تقدم ذكرها–هناك أحاديث شريفة  اثنياً:
 ، فجاء النهي عنها.ملسو هيلع هللا ىلصمتارس يف اجلاهلية، ومستمرة إىل ما بعد بعثة الرسول 

أن من العرب من كان يدخل البيوت من ظهورها ذ كر يف سبب نزول هذه اآلية اثلثاً: 
 .بدالً من أبواهبا عند إحرامه

فغالب الظن أن تكون عادة دخول البيوت من أبواهبا هي إحدى العادات اليت كانوا 
 وهللا تعاىل أعلم. ،يفعلوهنا يف احلج، فنهى هللا تعاىل عنها كنهيه للعادتني السابقتني

ن هللا تعاىل : "إاألرجح، قال أبو حيانقتها على فبذلك تكون اآلية جاءت على حقي
إبتيان البيوت من أبواهبا،  ، آمراً على من جعل إتيان البيوت من ظهورها براً  أنزل هذه اآلية راداً 

تضافرت على أن البيوت أريد هبا احلقيقة، وأن اإلتيان هو اجمليء إليها، واحلمل باب: وهذه أس
از؛ على شرط ما اعتربه ، وال مانع أن يراد هبا اجمل(1)..."اجملازعلى احلقيقة أوىل من ادعاء 

 وهللا تعاىل أعلم وأجل.القرطيب، 

 ثالث: ذكر مفاخر اآلابء يف احلجاملطلب ال

ال شك أن اإلنسان العريب يف اجلاهلية كان ج لَّ اهتمامه املفاخرة مبآثر آابئه وأجداده، 
سواق، واحلروب، واألسفار؛ وقد اشتهر أن الش عراء فكان ذلك ديدهنم يف جمالس األقوام، واأل

 اختذوا من أسواق ع كاظ، وجَمَنَّة، وذي اجملاز، مكاانً للتعاظم ابألنساب، وذكر مفاخر اآلابء.

واملفاخرات ابألنساب مل تكتف  بتلك املواضع فقط؛ وإمنا كان اجلاهليون يتفاخرون 
 هبا ويعظمون صنيع آابئهم يف احلج أيضاً.

 ں ں ژذكر القرآن الكرمي هذه العادة يف حمكم آايته، فقال تعاىل: 

البقرة: )سورة ژ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
200.) 

                                                
 .237، ص2، جالبحر احمليطينظر: أبو حيان،  )1(
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أما عن سبب نزول هذه اآلية؛ فالرواايت تعددت وكث رت، منها ما ذكره القرطيب يف 
 كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند اجلمرة، فتفاخر ابآلابء، وتذكر أايم"تفسريه: 

أسالفها من بسالة وكرم، وغري ذلك، حّت إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أيب كان عظيم 
، كثري املال، فأعطين مثل ما أعطيته، فال يذكر غري أبيه، فنزلت اآلية (1)القبة، عظيم اجلفنة

هذا قول مجهور و  ،ليلزموا أنفسهم ذكر هللا أكثر من التزامهم ذكر آابئهم أايم اجلاهلية
 .(2)"سريناملف

 :قولنيذكر الواحدي كما 

كان أهل اجلاهلية إذا اجتمعوا ابملوسم ذكروا فعل آابئهم يف "جماهد: ما قاله  األول:
 ۀ ڻ ڻ ڻ ژ: ىلفأنزل هللا تعا ،اجلاهلية وأايمهم وأنساهبم فتفاخروا

 .(3)"ژ ہہ ہ ۀ

وأبيك إهنم كانت األعراب إذا حدثوا وتكلموا يقولون: "احلسن:  هقالما الثاين: و 
 .(4)"لفعلوا كذا وكذا. فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية

 فكل هذه الرواايت تذكر فعل أهل اجلاهلية عند مواسم احلج وإن اختلفت أسباهبا. 

يف هذه اآلية أيمر هللا تبارك وتعاىل بذكره بعد قضاء املناسك، واملناسك: هي أعمال و 
 والتحميد، ، وذكر هللا يكون ابلتكبري،(6)وإراقة الدماء، ومواضع النسك فيه، كالذابئح (5)احلج

                                                
، مادة )ج.ف.ن(، جممل اللغةاجلفنة: الطعام، وهو أعظم ما يكون من القصاع، قاله القرطيب. ينظر: ابن فارس،  )1(

 .431، ص2، جاجلامع ألحكام القرآن. والقرطيب، 192ص
 .431، ص2، جاجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب،  )2(
 .65، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  )3(
ث ديح: النزول منسوابً إىل احلسن البصري، وذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري، وقال حمققه  أسبابذكره الواحدي يف )4(

 .167، ص1، جزاد املسري. وابن اجلوزي، 65، صأسباب النزولمنكر. ينظر: الواحدي، 
 .189، ص2، جتفسري املنارينظر: رضا،  )5(
 .271، ص1، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  )6(
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 .(1)والتبجيل، والثناء عليهوالتمجيد، 

 هم، ويتفاخرون أبفعاهلم، بل قال هلمءفاهلل تعاىل يدعوهم إىل ذكره كما يذكرون آاب
( هنا تفيد التدرج إىل األعلى، وتعين اإلكثار من أو)، ژہ ہ ۀژ: سبحانه
 .(2)ذكر هللا

والتشبيه بذكر اآلابء تعريضاً أبهنم يشتغلون بذكر  ال ينفعهم، وأن األجدر هبم 
 .(3)إببطال ذكر اآلابء ابلتفاخرواألوىل أن يقوموا بذكر هللا، فهذا تعريض  

وتعمري أوقات  ،والتكرير ،ذكر هللا بذكر آابئهم يف الكثرةمن التشبيه هنا: "واملراد 
 .(4)"ابجلمع بني ذكر هللا وذكر اآلابءوليس فيه ما يؤذن ، الفراغ به

ويف هذه اآلية إشعار  برتك هذه العادة اجلاهلية واالنصراف عنها، وااللتفات إىل ذكره 
عز -، فاهلل تعاىل أحق ابلذكر والشكر يف مثل هذه املواضع، قال (5)تعاىل وإفراده بذلك

 (.45العنكبوت: )سورة  ژەئ ائ ائژ : -وجل

 
 
 

                                                
 .231، ص1، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  )1(
 .245، ص2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )2(
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )3(
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )4(
 .77، ص2، جحماسن التأويلينظر: القامسي،  )5(
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 الفصل الثالث
 

 ،يف األخالق والسلوك االجتماعيعادات اجلاهلية ال
 وموقف القرآن منها 

 
 
 

 مباحث: وفيه ثالثة
 

 .األسرة يف اجملتمع اجلاهلياملبحث األول: 

 .اللعب واللهو يف اجملتمع اجلاهلياملبحث الثاين: 

 .املعامالت املالية يف اجملتمع اجلاهلياملبحث الثالث: 
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 األسرة يف اجملتمع اجلاهلياملبحث األول: 
 احلياة الزوجيةاملطلب األول: 

مل تكن احلياة الزوجية يف اجملتمع اجلاهلي واضحة املعامل، وذات أسس وقواعد راسخة 
عند مجيع قبائل اجلزيرة العربية، إاّل أن كل قبيلة كان لديها دستورها الذي أمجع عليه أبناء 

وسيتناول هذا  ؛(1)حبيث حترتم أعرافها، وتقدس عوائدها، ويعاقب من خالفهاالقبيلة الواحدة، 
 النكاح، والطالق، والعدة يف اجلاهلية.  اداتاملطلب احلديث عن ع

 أواًل: النكاح

تعددت أنواع األنكحة عند العرب يف اجلاهلية، فمنها ما جاء موافقًا للشريعة 
جاء خمالفاً هلا وشاذاً عنها، وسنتناول ذكر تلكم األنواع اإلسالمية، والفطرة السليمة، ومنها ما 

مث كيف تعامل القرآن قبل ذلك البد من معرفة ما املقصود من النكاح أواًل؟ ومن  هنا، ولكن
 ؟الكرمي مع أنواعه املتعددة

 النكاح يف اللغة:  

نكاح؛ ألنه قيل للتزوج "، و)3("ءيكون العقد دون الوط"، وقد )2(يف األصل هو الوطء 
 .)4("سبب للوطء املباح

 

 

 

                                                
 .367، ص53، عجملة احلكمةينظر: الزهراين، عبد الرمحن أمحد، "األنكحة قبل البعثة النبوية والزجيات املعاصرة"،  )1(
هتذيب  . واألزهري، أبو منصور، حممد بن أمحد،626، ص2، مادة )ن.ك.ح(، جلسان العربابن منظور،  ينظر: (2)

 .475، ص5، مادة )ن.ك.ح(، جاللغةمعجم مقاييس . وابن فارس، 64، ص4، مادة )ن.ك.ح(، جاللغة
 .475، ص5، مادة )ن.ك.ح(، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ينظر:  (3)
 .626، ص2، مادة )ن.ك.ح(، جلسان العربابن منظور،  ينظر: (4)
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 النكاح يف االصطالح: 

هو عقد التزويج بني الرجل واملرأة، مشتمل على أركان وشروط، حمددة من الشارع  
 .(1)احلكيم

 أنواع األنكحة يف اجلاهلية: 

تعددت أنواع األنكحة وصورها يف اجملتمع اجلاهلي، ولكن ليس من الضروري أن  
ست يف زمن البعثة احملمدية أو قبلها بقليل، كما ال يشرتط مشوهلا عند ور متكون مجيعها قد 

"ويظهر من دراسة كل ما ورد يف كتب أهل  أحد الباحثنيمجيع قبائل اجلزيرة العربية، ويقول 
األخبار، ويف كتب التفسري، واحلديث عن الزواج، والطالق عند اجلاهليني؛ أن أهل اجلاهلية 

ى سنة واحدة يف عرف الزواج والطالق، ولكن كانوا يسريون على أعراف مل يكونوا يسريون عل
خمتلفة اختلفت ابختالف األماكن، وابختالف األوضاع االجتماعية، واالقتصادية، واتصاهلا 

  .(2)ابخلارج"

والغريب حقاً أن أكثر تلك األنواع ال تتفق مع طبيعة اإلنسان العريب، وما ج بل عليها  
نفة، والتعدي على احملارم، وهذا دليل واضح على وجود فجوة كبرية يف اجملتمع من الغرية، واأل

هي البعد عن الوحي اإلهلي، فمن البداجلاهلي، بني الدين وتلك العادات السيئة، البعيدة كل 
أن تكون األخالق اإلنسانية السامية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابلدين، وهذا ما تسعى إليه الشريعة 

، لذا كان العرب يف العهد اجلاهلي يف أشد احلاجة إىل وحي  مساوي يهديهم إىل الطريق الرابنية
 املستقيم، ويتمم هلم حسن أخالقهم، ويعاجل السيء منها.

ذكر أربعة  -رضي هللا عنها–أما هذه األنواع، فقد جاء يف حديث السيدة عائشة  
َأنَّ النّ َكاَح »: أخربتهملسو هيلع هللا ىلص زوج النيب  -رضي هللا عنها–أنواع، فعن عروة بن الزبري، أن عائشة 

َها ن َكاح  النَّاس  اليَـْوَم: خَيْط ب  الرَّج ل  إ ىَل ال نـْ رَّج ل  يف  اجلَاه ل يَّة  َكاَن َعَلى أَْربـََعة  َأحْنَاء : فَن َكاح  م 

                                                
الفواكه الدواين على رسالة ابن . والنفراوي، شهاب الدين أمحد بن غامن، 81، ص3، جاالختيارينظر: املوصلي،  )1 (

 .3، ص7، جاملغّن. وابن قدامة، 345، صكفاية األخيار. واحلصين، 3، ص2، جأيب زيد القريواين
 .368، صاألنكحة قبل البعثة. وينظر: الزهراين، 629، ص4، جملفّصلينظر: علي، ا )2(
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ْمرَأَت ه  إ َذا َطه َرْت م ْن  َول يـََّته  أَو  ابـْنَـَته ، فـَي ْصد قـ َها مث َّ يـَْنك ح َها، َون َكاح   : َكاَن الرَّج ل  يـَق ول  ال  آَخر 
 َ ْنه ، َويـَْعَتز هل َا َزْوج َها َواَل مَيَسَُّها أََبًدا، َحّتَّ يـَتَـَبنيَّ ع ي م  ل ي إ ىَل ف اَلن  فَاْستَـْبض   مَحْل َها َطْمث َها: أَْرس 

ْنه ،  ع  م  َا يـَْفَعل  م ْن َذل َك الرَّج ل  الَّذ ي َتْستَـْبض  ، َوإ منَّ َ مَحْل َها َأَصاهَبَا َزْوج َها إ َذا َأَحبَّ فَإ َذا تـََبنيَّ
: جَيَْتم ع  الرَّهْ  . َون َكاح  آَخر  ْست ْبَضاع  ط  َذل َك َرْغَبًة يف  جَنَابَة  الَوَلد ، َفَكاَن َهَذا النّ َكاح  ن َكاَح اال 

 
َ
َها لََيال  َما د وَن الَعَشَرة ، فـََيْدخ ل وَن َعَلى امل يبـ َها، فَإ َذا مَحََلْت َوَوَضَعْت، َوَمرَّ َعَليـْ ْرأَة ، ك لُّه ْم ي ص 

نـْه ْم َأْن مَيَْتن َع، َحّتَّ جَيَْتم ع وا ع   ْنَدَها، بـَْعَد َأْن َتَضَع مَحَْلَها، أَْرَسَلْت إ لَْيه ْم، فـََلْم َيْسَتط ْع َرج ل  م 
، فـَه َو ابـْن َك اَي ف اَلن ، ت َسمّ ي َمْن َأَحبَّْت تـَق ول  هَل ْم: َقْد َعَرفـْت م  الَّ  ذ ي َكاَن م ْن أَْمر ك ْم َوَقْد َوَلْدت 

: جَيَْتم ع  النَّاس   مسْ ه  فـَيَـْلَحق  ب ه  َوَلد َها، اَل َيْسَتط يع  َأْن مَيَْتن َع ب ه  الرَّج ل ، َون َكاح  الرَّاب ع   الَكث ري ، اب 
نْبَ َعَلى أَبـَْواهب  نَّ َرااَيت  َتك ون  فـََيْدخ ل وَن َعَلى ا ْرأَة ، الَ مَتَْتن ع  مم َّْن َجاَءَها، َوه نَّ البَـَغااَي، ك نَّ يـَْنص 

َ
مل

هَل م   َعَلًما، َفَمْن أَرَاَده نَّ َدَخَل َعَلْيه نَّ، فَإ َذا مَحََلْت إ ْحَداه نَّ َوَوَضَعْت مَحَْلَها مج  ع وا هَلَا، َوَدَعْوا
لَّذ ي يـََرْوَن، فَاْلَتاَط ب ه ، َود ع َي ابـَْنه ، الَ مَيَْتن ع  م ْن َذل كَ (1)اَفةَ القَ  فـََلمَّا ب ع َث  ؛، مث َّ َأحْلَق وا َوَلَدَها اب 

، َهَدَم ن َكاَح اجلَاه ل يَّة  ك لَّه  إ الَّ ن َكاَح النَّاس  اليَـْومَ  ملسو هيلع هللا ىلصحم َمَّد   حَلقّ   .(2)«اب 

بع صور من األنكحة يف اجلاهلية، إاّل أن أهل التاريخ ذكر احلديث السابق أر  
ذكروا أنواعًا أخرى غريها؛ وستحاول الباحثة استدراك تلكم  (4)وبعض الباحثني (3)واألخبار

يضاً، وتبينها يف الورقات أ -رضي هللا عنها–األنواع، مع ما ورد يف حديث أم املؤمنني عائشة 
 .اآلتية

                                                
للذي ينظر إىل شبه قَائ ف، وهو الذي يتتبع اآلاثر ويعرفها ويعرف شبه الرجل أبخيه وأبيه، وقيل القافة: مفردها  )1( 

األنكحة قبل . ينظر: الزهراين، 293، ص9، مادة )ق.و.ف(، جلسان العرب. ينظر: ابن منظور، الولد أببيه
 .366، صالبعثة

 (.5127، رقم )15، ص7، كتاب: النكاح، ابب: من قال ال نكاح إال بويل، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (2)
 (.5-3) ، ص2، جبلوغ األرب(. واأللوسي، 465-335) ، ص5، جاملفّصل ينظر: علي، )3(
نظام الزواج عند العرب قبل اإلسالم وعصر الرسالة: دراسة ينظر: األمحد، سالمة عبد السالم زيدان علي،  )4(

(. وجاسم، 365-376) ص األنكحة قبل البعثة،(. والزهراين، 20-44) ، رسالة ماجستري، صاترخيية مقارنة
 (.161-175) ، ص12، ع4، مجملة سر من رأىه على حياة العرب قبل اإلسالم"، حنان عيسى، "الزواج وأثر 
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خَيْط ب  الرَّج ل  إ ىَل »وهو نكاح الناس اليوم، كما جاء يف احلديث السابق:  نكاح البعولة: .1
، ويشرتط فيه (2)، وختطب املرأة إىل ذويها(1)«الرَّج ل  َول يـََّته  َأو  ابـْنَـَته ، فـَي ْصد قـ َها مث َّ يـَْنك ح َها

 .(3)اإلجياب والقبول، واملهر، والصداق

قبائل العربية، من ضمنها قريش؛ كانوا يتبعون هذا واجلدير ابلذكر أن كثريًا من ال 
 .(4)املذهب يف النكاح

ه إىل فالن لتستبضع منه، على أن يكون وهو أن يرسل الرجل زوج نكاح االستبضاع: .2
شجاعة، أو قوة، أو كرم؛ وذلك رغبًة منه أبن يكون الولد على  اسيدًا يف قومه، أو ذ

 .(5)شاكلة أبيه، من الشجاعة والسيادة والكرم

ل ي إ ىَل ف اَلن  »ويف احلديث:   ْمرَأَت ه  إ َذا َطه َرْت م ْن َطْمث َها: أَْرس  َكاَن الرَّج ل  يـَق ول  ال 
ْنه ، َويـَْعَتز هل َا َزْوج َها ع ي م  َ مَحْل َها م ْن َذل َك الرَّج ل  الَّذ ي  فَاْستَـْبض  َواَل مَيَسَُّها أََبًدا، َحّتَّ يـَتَـَبنيَّ

َ مَحْل َها َأَصاهَبَا َزْوج َها إ َذا َأَحبَّ  ْنه ، فَإ َذا تـََبنيَّ ع  م   .(6)«َتْستَـْبض 

وهذا النوع من النكاح ال ينادي به إال من كان ساقط املروءة؛ فمعروف  لدى اجلميع  
اإلنسان العريب كان شديد الغرية، واألنفة على أهله وحمارمه، بل إنه كان خيوض حروابً أن 

جسامًا يف سبيل الدفاع عن أهل بيته، ونساء قبيلته، وكتب التاريخ واألخبار مليئة بتلك 
 احلروب؛ فمن أشهرها حرب البسوس، اليت طالت قرابة األربعني عاماً، وكانت من أجل

، وقصة مقتل شاعر العرب عمرو بن هند الذي استضاف الشاعر عمرو بن كلثوم (7)ةأمر ا

                                                
 سبق خترجيه. )1(
 .3، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )2(
 .157، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )3(
 .3، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )4(
 .4، ص2ج اجلزء،، نفس املرجع السابقينظر:  )5(
 سبق خترجيه. )6(
 (.621-321، ص )اتريخ العرب القدمي(. وبرو، 749-549، ص )4، جاملفّصل ينظر: علي، )7(



127 

 

وقصة ، (1)وأمه، من أجل أن يهينها، ففطن ذلك عمرو بن كلثوم، وقامت احلرب بينهم
 ألنه أراد الزواج من ابنته هند، مما أدى ذلك ،سرى أبرويزالذي حارب كنذر املالنعمان بن 

  .(2)لعرب، واملشهورة بذي قارإىل شن حرب شعواء بني الفرس وا

على على غرية الرجل العريب كانت تلك بعض األمثلة من أايم العرب، واليت تدل  
ذه املعاين، وفيها من اخلصائص اإلنسانية للعريب ما هب، ودواوينهم مشحونة أهل بيته وحمارمه

 فيها مما يفقده كثري  من العرب اليوم.

ما دون العشرة، فيدخلون على املرأة بناًء على تراض  : وهو أن جيتمع الرهط نكاح الرهط .3
منهم أن ميتنع،  عت؛ أرسلت إليهم، فلم يستطع أحد  فيما بينها وبينهم، فإذا محلت ووض

 . (3)فتسمي من تشاء وحتب ابمسه، فيلحق به الولد وال يستطيع االمتناع

يبـ َها، » ويف احلديث:  ْرأَة ، ك لُّه ْم ي ص 
َ
جَيَْتم ع  الرَّْهط  َما د وَن الَعَشَرة ، فـََيْدخ ل وَن َعَلى امل

َها لََيال  بـَْعَد َأْن َتَضَع مَحَْلَها، أَْرَسَلْت إ لَْيه ْم، فـََلْم َيْسَتط عْ  َرج ل   فَإ َذا مَحََلْت َوَوَضَعْت، َوَمرَّ َعَليـْ
نـْه ْم َأْن مَيَْتن عَ  ، م  ، َحّتَّ جَيَْتم ع وا ع ْنَدَها، تـَق ول  هَل ْم: َقْد َعرَفـْت م  الَّذ ي َكاَن م ْن أَْمر ك ْم َوَقْد َوَلْدت 

مسْ ه  فـَيَـْلَحق  ب ه  َوَلد َها، الَ َيْسَتط يع  َأْن مَيَْتن َع   . (4)«الرَّج ل  فـَه َو ابـْن َك اَي ف اَلن ، ت َسمّ ي َمْن َأَحبَّْت اب 

                                                
 (.513-413، ص )اتريخ العرب القدمي. وبرو، 255، ص3، جاملفّصل ينظر: علي، )1(
(. 304 -293، ص )3، جاملفّصلعلي، و . 158، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )2(

 (.225-229، ص )اتريخ العرب القدميوبرو، 
 .159، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 4، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )3(
 سبق خترجيه. )4(
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، فكّن ينصنب على (2)، وهو وصف  خمتص ابملرأة الفاجرة)1("مجع بَغ يّ " البغااي:نكاح  .4
؛ حّت يهتدي الرجال إليهّن، فيجتمع الرجال الكثري، ويدخلون (3)أبواهبّن راايت  محراء

 .(4)عليها، فلم متتنع منهم، وكّن يقتضني عليه أجراً مقابل ذلك

ْرأَة ، الَ مَتَْتن ع  مم َّْن َجاَءَها، َوه نَّ جَيَْتم ع  النَّاس  »وذكر احلديث:  
َ
الَكث ري ، فـََيْدخ ل وَن َعَلى امل

نْبَ َعَلى أَبـَْواهب  نَّ رَااَيت  َتك ون  َعَلًما، َفَمْن أَرَاَده نَّ َدَخَل َعَلْيه نَّ، فَإ َذا محََ  َلْت البَـَغااَي، ك نَّ يـَْنص 
لَّذ ي يـََرْوَن، فَاْلَتاَط إ ْحَداه نَّ َوَوَضَعْت مَحَْلَها مج  ع   وا هَلَا، َوَدَعْوا هَل م  الَقاَفَة، مث َّ َأحْلَق وا َوَلَدَها اب 
 .(5)«َذل كَ  ب ه ، َود ع َي ابـَْنه ، الَ مَيَْتن ع  م نْ 

من قريش، وال من صميم العرب، وإمنا كّن إماًء، بل وي ذكر أن البغااي لسن حرائر  
 (.6)السواقط من اإلماء

أن هذا النوع من النكاح يشبه يف حقيقته نكاح الرهط، فهل كان هذان النوعان  كما 
ل قد نوعًا واحداً، وإمنا اختلفت األمساء بني قبيلة وأخرى؟ أم أّن كال النوعني خمتلفان، فاألو 

 يكون ابلسر، والثاين ابلعلن؟

يقابلها احلرة الشريفة أم أن النوع األول خاص ابملرأة احلرة، والثاين ابلساقطة، ألن البغي  
ألخالق العرب وما ورد إلينا من أخبار احلرائر من  فقط! وهذا القول ال يعتد به ألنه مناف  

 .(7)النساء يف اجلاهلية

                                                
 .77، ص14، مادة )ب.غ.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
، مادة )ب.غ.ى(، املصباح املنري. والفيومي، 77، ص14، مادة )ب.غ.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )2(

 .57، ص1ج
 .159، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )3(
 .22، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )4(
 سبق خترجيه. )5(
 .5، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )6(
ينظر: الفجاوي، عمر عبد هللا؛ وعربيات، وائل حممد، "الزواج بني اجلاهلية واإلسالم: دراسة أدبية شرعية مقارنة"،  )7(

 .87، ص2، ع8، ماجمللة األردنية يف اللغة وآداهبا
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ويرى بعض الباحثني عند حديثهم عن نكاح الرهط؛ أبنه قد يكون هو نفسه زواج  
 ، أي: البغااي.(1)أصحاب الراايت

السراري واملسبّيات الاليت أصبحّن ملكًا للرجل العريب جراء احلروب وهّن نكاح اإلماء:  .5
ابلتايل والغارات؛ فكان العرب إذا غزوا قوماً هنبوا أمواهلم، وأسروا رجاهلم، وسبوا نسائهم، و 

هم، يف حني ليس هلّن احلق ابلرفض؛ حيث إهنّن أصبحّن ملكاً هلم احلق أبن ينكحوا إماء
 .(3)ضهم على هذا النوع من النكاح بنكاح الظعينة، وقد أطلق بع(2)ليمينهم

، وصورته أبن يتزوج (4)والضيزن يف اللغة: الرجل الذي زاحم أابه يف امرأته  نكاح الضيزن: .6
الرجل ابمرأة أبيه بعد وفاته أو طالقه منها؛ وذلك أبن يقوم االبن األكرب إبلقاء ثوبه عليها 

، (5)أو يعضلها فال تتزوج غريه حّت متوت فريثهافتصبح بذلك ملكاً له، يتزوجها إن شاء، 
وإن شاء تركها إذا استطاعت أن تفدي نفسها بفدية ترضيه، أو يتزوجها أحد أخوته مبهر  

، وـنكاح الد أطلق على هذا النوع من النكاح ، وق(6)جديد ْقت  يف األصل: لـمَ ا"َمْقت 
، وقيل: املقت هو اجلمع بني (8)مقيتاً ، وكانت العرب تسمي املولود عليه (7)"أشد الب غض

، حيث كان بعضهم يعد املرأة نوعاً (10)، كما أطلق عليه البعض بوراثة النكاح(9)األختني
                                                

 .159، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )1(
 .158، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 30ص ،الزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )2(
 .158، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )3(
 .254، ص13، مادة )ض.ز.ن(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )4(
. 160، صالعرب قبل اإلسالمالزواج وأثره على حياة . وجاسم، 374، صاألنكحة قبل البعثةينظر: الزهراين،  )5(

 .29، صالزواج عند العربوالرتمانيين، 
. 160، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 374، صاألنكحة قبل البعثةينظر: الزهراين،  )6(

 .29، صالزواج عند العربوالرتمانيين، 
 .90، ص2، مادة )م.ق.ت(، جلسان العرب ينظر: ابن منظور، )7(
الزواج وأثره على حياة العرب قبل جاسم، و . 90، ص2، مادة )م.ق.ت(، جلسان العرب ينظر: ابن منظور، )8(

 .374، صاألنكحة قبل البعثةوالزهراين، . 160ص ،اإلسالم
 . 374، صاألنكحة قبل البعثةينظر: الزهراين،  )9(
 .160ص ،الزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )10(
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أبناؤه، أو أبناء عمومته من بعده، وقد عرب القرآن الكرمي عن هذا يف قوله من اإلرث يرثها 

 ۆ   ۇ ۇ   ڭ ڭڭ ڭ ۓ  ۓ    ے ے ھ ھ ژتعاىل: 

 ، مبا يدل على اعتبار القرآن ألساليب العرب وبياهنم.(23 لنساء:)سورة ا ژ  ۆ

وهو أن ينكح الرجل امرأًة ب غية االستمتاع هبا لفرتة زمنية حمددة، يفرتق فيها  نكاح املتعة: .7
 ، والسبب يف انعقاد (2)، لذا أطلق عليه البعض ابلزواج املؤقت(1)الزوجان بعد انتهاء املدة

النكاح؛ هو ما كان عليه العرب يف اجلاهلية من احلروب، وكثرة مثل هذا النوع من 
األسفار، واالرحتال للتجارة وغريها، فعندئذ يقبل على هذا النوع من النكاح ابمرأة من 

، وإذا حصل وكان هناك أبناء فإهنم ينتسبون إىل األم أو (3)نفس البلد الذي ارحتل إليه
 كان مؤقتاً، والزوج قد ارحتل.؛ ألن الزواج يف األصل  (4)إىل عشريهتا

وهو أن يطلب الرجل من رجل آخر أن يبادل امرأته  ابمرأته ، ولآلخر احلق نكاح البدل:  .8
يف املبادلة أيضاً، وكان الرجل يقول للرجل: "انزل يل عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأيت، 

النكاح كان من غري ، ويذكر أبن هذا النوع من (5)أو ابدلين ابمرأتك، أابدلك ابمرأيت"
 .(6)مهر

أما الشغار يف اللغة: فقد دار اجلذر اللغوي هلذه الكلمة على معاين عدة  نكاح الشغار: .9
منها: الرفع، والتخلية، والطرد، والنقص، وعدم االهتداء؛ والناظر هلذه املعاين يالحظ 

ويتبعهم عدم  تقارهبا يف الداللة؛ فهناك عالقة بني الرفع، والتخلية، والطرد، والنقص،
 االهتداء من حيث فقدان الوجهة. وميكن مراجعة تلك الدالالت على النحو اآليت:

                                                
 .375، صاألنكحة قبل البعثة. والزهراين، 35، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )1(
 .34، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )2(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 35، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )3(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 537، ص5، جاملفّصلينظر: علّي،  )4(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 28، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )5(
 .161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )6(
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شغر الكلب يشَغر  شغراً: رفع إحدى رجليه ليبول، الشَّْغر  هو الرَّْفع ، و "ذكر ابن منظور:  -
 .(1)"رفعها فبال وقيل: رفع إحدى رجليه، ابل أو مل يبل، وقيل: شغر الكلب برجله شغراً 

 .(2)"هبا أحد حيميها ويضبطها والبلد: أي خلت من الناس ومل يبقشغرت األرض "وقال:  -

غار:  -  .(3)"هو الطرد، يقال: شغروا فالانً عن بلده شغراً وشغاراً إذا طردوه ونفوه"والشّ 

 .(5)"شغر السعر إذا نقص"و، )4("اشتغر عليه حسابه إذا مل يهتد له"ويقال أيضاً:  -

َغار  ابلكسر:   وهو أن تزوج الرجل امرأة ما كانت، على أن من نكاح اجلاهلية، "والشّ 
إال أن  غار  وخص بعضهم به القرائب فقال: ال يكون الشّ  "، )6("يزوجك أخرى بغري مهر

 .(7)"تهوليَّ  ك  حَ نك  تك، على أن ي  وليَّ  ه  حَ ك  نْ تـ  

يكون بني البنات أو األخوات، وهذا النوع من النكاح يشبه نكاح البدل، إاّل أنه 
 .(8)فيتبادل كال الرجلني أخت أو بنت اآلخر، من غري مهر أيضاً 

ال"والضَّْمد يف اللغة:  نكاح املضامدة: .10 املرأة ذات  الزوج رجاًل غري زوجها أو  لأن خت 
فعل  ت، فيضطر الرجل إىل دفع زوجته إىل، وكان ذلك يف زمن القحط واجملاعا(9)"رجلني

                                                
 .417، ص4، مادة )شغر(، جعربلسان الينظر: ابن منظور،  )1(
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )2(
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )3(
 .512، ص1، مادة )ش.غ.ر(، جأساس البالغةينظر: الزخمشري،  (4)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  )5(
، مادة )ش.غ.ر(، اتج العروس. والزبيدي، 417، ص4، مادة )ش.غ.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (6)

 .373، صاألنكحة قبل البعثة(. والزهراين، 202-203، ص )12ج
 .373، صاألنكحة قبل البعثة. والزهراين، 417، ص4، مادة )ش.غ.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )7(
. 161، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 28، صالعربالزواج عند ينظر: الرتمانيين،  )8(

 (.373-374) ، صاألنكحة قبل البعثةوالزهراين، 
 .266، ص3، مادة )ض.م.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )9(
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ال ميوت جوعاً، فتلجأ املرأة إىل رجل غين، فإذا اكتست ابلطعام واملال،  ذلك، حّت
 .(1)عادت إىل زوجها

وغالباً يتوقع أن هذا النوع مل يكن موجوداً بني الرجال األحرار، والشرفاء من العرب؛ 
 اإلنسان العريب األصيل الغيور على أهل بيته وحمارمه. ألنه يتناىف مع سجية

ن ذلك الفعل دلياًل على طمس الدين يف قلوهبم، وأن جمتمعاهتم كما يتوقع أن يكو 
املنكرات  لديهم ما يردعهم على فعل مثل تلك أصبحت بال هوية دينية؛ حبيث ال يوجد

 والفواحش. 

، (2): هو الفجور علناً، وهو أن يقيم الرجل مع امرأة ال حتل له بقصد االستمتاعالزان .11
: أنكحيين، هلا رأة قالامخطب إذا  الرجل يف اجلاهلية انفكسفوحاً،  همبعضوأطلق عليه 

 .(3)فإذا أراد الزان، قال: سافحيين

والزان يعد من أقدم الظواهر االجتماعية اليت عرفتها البشرية مجعاء، وختتلف نظرة 
اجملتمعات إليه ابختالف دينها، وعوائدها، وأعرافها، ومفاهيمها األخالقية، فيكون مباحاً 

عند بعضها جرمية فاحشة حمرمة، وقد تكون غلطة مكروهة عند بعضهم و عند بعضها،
 .(4)اآلخر

، والزان (5)أن الفرق بني الزان والبغاء؛ أن البغاء يكون مبقابل األجرويذكر بعضهم 
 .(6)يكون دون مقابل

                                                
 (.372 -371) ، صاألنكحة قبل البعثة(. والزهراين، 20 -19، ص )الزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )1(
 .33، صالزواج عند العرب. والرتمانيين، 133، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  )2(
 .134، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  )3(
 .33، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )4(
 .22، صالزواج عند العرب. والرتمانيين، 231، ص4، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  )5(
 .22، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )6(
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 واجلدير ابلذكر أن قريشًا كانت تستنكر هذا الفعل على نسائها وتعده عيبًا كبرياً،
فقال هلا: ملسو هيلع هللا ىلص  ويذكر أن هند بنت عتبة جاءت تبايع الرسول، (1)أبداً تقربه فاملرأة احلرة ال 

ًئا َواَل َتْسر ق ي َواَل تـَْزين  » َّللَّ  َشيـْ  .(2)«قَاَلْت: َأَو تـَْزين  احْل رَّة ؟«. أ اَبي ع ك  َعَلى َأْن اَل ت ْشر ك ي اب 

، ونكاح (4)"يطلق على الذكر واألنثى"، و(3)"الصديق"واخلدن يف اللغة: املخادنة:  .12
، وهذا (5)املخادنة: هو أن املرأة تتخذ صديقاً ابلسر، وتزين معه خاصة، وال تزين مع غريه

 .)7(والتفسري، (6)ما ذهب إليه أهل األخبار

حيرمون ما ، و يستحلون ما خفيواملخادنة كانت مستباحة يف اجلاهلية؛ حيث كانوا 
 .(8)ما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فال أبس بذلكأيقولون: و  ،ظهر من الزان

أن املخادنة يف اجلاهلية كانت تطلق على: "معاشرة رهط من إاّل أن بعضهم يرى 
الرجال المرأة واحدة، فإذا محلت ووضعت أرسلت إليهم فال يستطيع أحد منهم أن 

ون ذلك نكاح الرهط الذي ، وهذا الذي ذكره ال يستقيم مع ما ذكران، وإمنا يك(9)ميتنع..."
 ذكرانه آنفاً. 

                                                
 .133، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  )1(
 : إسناده ضعيف.ال حمققه(. وق4754، رقم )194، ص8، جمسندهأخرجه أبو يعلى املوصلي يف  )2(
 .139، ص13، مادة )خ.د.ن(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  )3(
 .4، ص5، جهتفسري ينظر: املراغي،  )4(
 .  188، ص1، جالتسهيل. وابن جزي، 394، ص1، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  )5(
 .5، ص2، جبلوغ األرب. واأللوسي، 141، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  )6(
، الكشاف. والزخمشري، 197، ص2، جمعامل التنزيل. والبغوي، 193، ص8، ججامع البيانالطربي، ينظر:  (7)

. والرازي، 394، ص1، جزاد املسري. وابن اجلوزي، 39، ص2، جالوجيز احملرر. وابن عطية، 500، ص1ج
، 3، جالبحر احمليط. وأبو حيان، 188، ص1، جالتسهيل. وابن جزي، 295، ص11، جمفاتيح الغيب

 . وغريهم.593ص
 .5، ص2، جبلوغ األرب. واأللوسي، 141، ص5، جاملفّصلعلي،  :ينظر )8(
 (.22- 21، ص )العربالزواج عند ينظر: الرتمانيين،  )9(
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كانت تلك صور األنكحة يف العهد اجلاهلي، وجاءت الشريعة اإلسالمية وألغت 
حرار يتبعه أ مجيع تلكم األنواع، وأبقت على نوع  واحد  فقط وهو نكاح البعولة، الذي كان

 .بعد قليلالعرب قدمياً، وأقره اإلسالم بشيء  من التهذيب، كما سيأيت بيان ذلك 

ولشيوع بعض تلكم األنواع يف اجملتمع اجلاهلي، وتغلغله فيه، حرصت الشريعة 
اإلسالمية على معاجلته، فجاء ذكر بعضها يف القرآن الكرمي، وبعضها اآلخر يف السنة النبوية؛ 

 حيث إن السنة النبوية مكملة للقرآن الكرمي؛ موضحة، وشارحة له.

واع؛ البد من معرفة أمهية احلياة الزوجية يف وقبل الشروع إىل ذكر تلكم األن
 اإلسالم. 

 ب فيه، وجعله اللبنة األوىل لبناء اجملتمع املسلم، والسبيلحث اإلسالم على الزواج ورغّ 
الستمرار النسل، فدائمًا ما أتيت الشريعة مقرًة للفطرة السليمة، اليت فطر هللا الناس عليها، 

ية من آايت آهذا احلق الشرعي لإلنسان، وجتعل هذا التزاوج  ويف القرآن الكرمي آايت  تقرّ 
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژهللا، ونعمة من نعمه، قال تعاىل: 

 .(21الروم: )سورة  ژ ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ

 هللا تبارك وتعاىل أنه خلق من جنس البشر أزواجاً، حّت تكون بينهما األلفة، هنا يبنّي 
وجعل بينهما احملبة، والرمحة، والشفقة، وهذا كله دليل على وجوده  والطمأنينة، واالستقرار،

وعظمته تعاىل، وجعل من الزواج سبياًل للتكاثر والتناسل، وكأن هللا تعاىل أراد أن يبني أن 
من يقدر على إجياد اإلنسان وخلقه من العدم، قادر  على إعادته وإحيائه بعد موته، ويف هذا 

 .(1)تأمل آلايته تعاىلالزواج دعوة للتفكر وال

لذا حرصت الشريعة اإلسالمية على الزواج، ورغبت فيه، وحدت احلّدود، ووضعت 
األحكام املتعلقة فيه، وأقّرت النكاح الذي كان متعارفًا عليه عند أغلب الناس يف اجلاهلية، 

ية، وموافقته وهو نكاح البعولة، وذلك ملقاصده الشريفة والنبيلة، أمهها تلبية حاجة النفس البشر 

                                                
 2763، ص5، جالظاللينظر: قطب،  )1(
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للفطرة والغريزة اإلنسانية، ملا فيه من مصلحة العباد يف دينهم ودنياهم، كما أنه املدخل 
 الشرعي الوحيد حلفظ النوع البشري، والسبيل الستمرار الوجود اإلنساين، وسالمته من الزوال.

ومن أهم مقاصده االجتماعية إعمار األرض، وتكوين األسر، وتنظيم العالقات 
   ڃ ڃ ڄ ژيقة، والوشائج العميقة بني األفراد، والشعوب، والقبائل، قال تعاىل: العر 

   .(13احلجرات: )سورة  ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ه، أنه هّذب بعض األمور املتعلقة ب السابقة، إاّل باب أّقر اإلسالم نكاح البعولة لألسف
 ومنها:

 حرية املرأة ورأيها يف اختيار الزوج  -أ

املرأة يف اجلاهلية كانت ذليلة ومهانة، وال متتلك احلق يف إبداء  شاع بني الناس أن
رأيها يف كثري من األمور، ومنها حقها يف اختيار الزوج، وهذا األمر ليس على إطالقه، ولكنه 

 .(1)يكمن فقط بني اجلماعات اهلمجية والبدائية، كاجلماعات الراعية والزراعية

عند األحرار من النساء، والشريفات يف قومهّن، أما بني اجلماعات املتحضرة، وخاصة ً 
ولكن قد حيدث ويضطر  ،(2)فكّن يتمتعّن حبق وافر من احلرية، وإبداء الرأي يف اختيار الزوج

إجبار ابنته من الزواج ممن يرتضيه من الرجال، وإن كانت ال تريده، ال سيما ابن  األب إىل
ن شاء تزوجها، وإن شاء تركها لتتزوج غريه عمها الذي كان مقدماً على غريه من الرجال، إ

 .  (3)ممن تشاء

                                                
 .54، صالزواج عند العربالرتمانيين، ينظر:  )1(
اليت طلبت من أبيها من أهم النساء الاليت اشتهرت قصتهّن يف اختيارها لزوجها على لسان العرب؛ هند بنت عتبة،  )2(

، 5، جمرآة الزمان يف تواريخ األعيانابن اجلوزي، أبن ال يزوجها أحدًا حّت يعرضه عليها ففعل. ينظر: سبط 
 .203ص

 (.156- 155، ص )الزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمجاسم، ينظر:  )3(
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واإلسالم جاء ورفع شأن املرأة وقدرها، وأقّر مبدأ حريتها يف اختيار زوجها، ومل ينظر 
إىل أي مجاعة تنتمي، بل كفل هلا حقها ابعتبار كوهنا أنثى، بكراً كانت أو ثيباً، ال ابعتبار 

 نسبها أو حسبها أو قبيلتها.

الَ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيب ينت السنة النبوية حقها يف ذلك فعن أيب هريرة وقد ب
  .(1)«تـ ْنَكح  الب ْكر  َحّتَّ ت ْسَتْأَذَن، َوالَ الثَـّيّ ب  َحّتَّ ت ْسَتْأَمرَ 

ويف املقابل أبطل اإلسالم عقد النكاح إن كانت املرأة جمربة عليه، ومل خترّي، فعن بريدة 
إ نَّ َأيب  »فقالت: ، ملسو هيلع هللا ىلص قال: جاءت فتاة إىل النيب -رضي هللا عنهما-بن احلصيب، عن أبيه 

َها، فـََقاَلْت: َقْد َأَجْزت  َما َصَنعَ  يَسَته ، قَاَل: َفَجَعَل اأْلَْمَر إ لَيـْ يه  ل رَيَْفَع يب  َخس   َزوََّجين  اْبَن َأخ 
، َوَلك ْن أََرْدت  َأْن تـَْعَلَم النّ َساء  َأْن لَْيَس إ ىَل  ْن اأْلَْمر  َشْيء  َأيب  ، وبذلك رفع اإلسالم (2)« اآْلاَبء  م 

 من شأن املرأة، وأعلى من مكانتها، وضمن هلا حقها يف اختيار زوجها.

 الكفاءة  -ب

حرص العرب يف اجلاهلية على مراعاة مبدأ الكفاءة بني الزوجني، واهتموا فيه اهتماماً 
الزوجني؛ إمنا هو السبيل لبناء األسر العريقة،  ابلغاً، إذ إهنم فطنوا أن االختيار الصحيح لكال

 واألبناء األفاضل، وابلتايل نشوء اجملتمع العريب األصيل.

النسب، إاّل أن النسب يطغى على والكفاءة يف اجلاهلية تكمن يف املال، واحلسب، و
النسب غريه، فالعريب الفقري مثاًل يرفض تزويج ابنته من رجل غين إن كان وضيع النسب، ف

 . (3)يف اجلاهلية ومازالت اواألصل الشريف من أهم األمور اليت كانت العرب هتتم هب

ولقد ذكران سابقًا قصة النعمان بن املنذر الذي رفض تزويج ابنته من ملك الفرس، 
 .(4)ألنه أعجمي، فالعرب "امتنعوا من تزويج بناهتم من األعاجم وإن كانوا ملوكاً"

                                                
 (.6968، رقم )25، ص9، كتاب: احليل، ابب: يف النكاح، جصحيحهأخرجه البخاري يف  )1(
 إسناده صحيح. :(. وقال1874، رقم )73، ص3، جسننهأخرجه ابن ماجه يف  )2(
 .154، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )3(
 .154، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالمينظر: جاسم،  )4(
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احلرص على تزويج بناهتم ممن هو يف طبقة توازي طبقة أهلها كما حرص اآلابء أشد 
حسباً، ونسباً، وشرفاً، وسيادًة، ومهنًة، أو أعلى من طبقتهم، يف حني ال يقبلون هلا أبقل من 

 .(1)ذلك

واإلسالم أقّر مبدأ الكفاءة يف الزواج ولكن بشيء  من التهذيب، فجعل الكفاءة يف 
إ َذا َخَطَب إ لَْيك ْم َمْن تـَْرَضْوَن د يَنه  َوخ ل َقه  فـََزوّ ج وه ، »ملسو هيلع هللا ىلص: قوله الزوج تكمن يف الدين واخللق، ل

، َوَفَساد  َعر يض   َنة  يف  اأَلْرض   .)2(«إ الَّ تـَْفَعل وا َتك ْن ف تـْ

تـ ْنَكح  »ملسو هيلع هللا ىلص: لزوجة فقد جعل اإلسالم للمرأة خصااًل يرغب الرجل فيها؛ قال أما ا
َْرأَة  

:  امل َْرَبع  َا َول د ين َها، فَاْظَفْر ب َذات  الدّ ين ، َتر َبْت َيَداكَ أل  َا َوحل ََسب َها َومَجَاهل  ، فجعل )3(«ل َماهل 
 الدين هو الغاية األوىل، والبغية املنشودة لنكاح املرأة.

ويف عصران احلايل، جدت معطيات حديثة اختلفت عما كان عليه الناس قدمياً، فقد 
مت األمم، وأصبحت املرأة تزاحم الرجل يف كثري من املناصب؛ تطورت اجملتمعات، وتقد

 كالعلمية، والفكرية، والوظيفية، وغريها.

بعض املعايري اليت يشرتط توافرها يف كال الزوجني، وهذه املعايري  ت هناكلذا أصبح
معتربة لدى أغلب اجملتمعات اليوم؛ فهي جاءت لتكفل لإلنسان املسلم احلياة الكرمية، 

ه، وذلك من خالل النظر يف عدة أمور، ر له االستقرار األسري، وجناح الزواج واستمرا وتضمن
كالتوافق الفكري، والعلمي، والثقايف، والديين، وغريها، ابإلضافة إىل معايري الكفاءة الرئيسة 

 اليت اعتمدهتا الشريعة السمحة، وبينتها السنة املطهرة، واليت ال غىن عنها لكل مسلم. 

 

 

                                                
 .57، صأحكام األسرة يف اجلاهلية واإلسالم. وزيفا، إبراهيم فوزي، 55، صالزواج عند العربينظر: الرتمانيين،  )1(
 (. وقال األلباين: حسن.1084، رقم )386، ص3، جسننهأخرجه الرتمذي يف  (2)
 (.5090(، رقم )8- 7، ص )7، كتاب: النكاح، ابب: األكفاء يف الدين، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (3)
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 والصداق املهر -ت

، أو إبل، وغريه ، أو أنعام  ، وكان )1(وهي العطية اليت يقدمها الزوج للزوجة، من مال 
هذا من شروط عقد الزواج الشرعي يف اجلاهلية، كما كان يدل على أن املرأة حرة شريفة 

 . )2(حتظى بكامل احلقوق والواجبات

ل الذي يقدم ألهل الزوجة، وهناك من فّرق بني املهر والصداق، فريون أن املهر هو املا
، وال يشرتط أن تكون مجيع العرب على )3(هجأما الصداق فهو املال الذي يقدمه الرجل لزو 

هذا املذهب، فقد وجد هناك من كان أيكل حق املرأة كاماًل، وال يبقي هلا شيئاً من مهرها، 
 .)4(وهناك من كان يدعها تتمتع بكامل صداقها

أو الكثرة، ولكنه يزيد على حسب مكانة الزوج، وقدرته  مل يكن للمهر حد يف القلة
املالية، وعلى مكانة أهل الزوجة، ويذكر أنه قد يصل إىل مائة من اإلبل يف بعض األحيان، 

 .)5(أو مائة ومخسني، وقد يكون بوزن من ذهب، أو فضة أحياانً أخر

واجبة إلمتام عقد وأقرت الشريعة السمحة هذا احلق للمرأة، وجعلته من أهم الشروط ال
 .(4النساء: )سورة  ژ ہ ۀ ۀ      ڻ ژالنكاح، قال تعاىل: 

إاّل أهنا أعادت النظر فيه، فألغت مجيع ما يتعارض مع مقاصد الدين، وأبقت على 
ما يتوافق ويتالءم معه؛ لذلك جند الشريعة اإلسالمية حفظت حق املرأة يف املهر، وحرمت 

                                                
 .77، صالزواج بني اجلاهلية واإلسالمينظر: الفجاوي؛ وعربيات،  (1)
 .156، صالعرب قبل اإلسالم الزواج وأثره على حياةينظر: جاسم،  (2)
 .156، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 646، ص4، جاملفّصلينظر: علي،  (3)
 .156، صالزواج وأثره على حياة العرب قبل اإلسالم. وجاسم، 531، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  (4)
 .156، صعلى حياة العرب قبل اإلسالمالزواج وأثره . وجاسم، 531، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  (5)
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على اآلابء أكل ماهلّن بغري رضاهّن، ويف املقابل هنت عن اإلسراف والتبذير، ألن املرأة ليست 
 .)1(«أَْعَظم  النّ َساء  بـَرََكًة أَْيَسر ه نَّ َصَداقًا»ملسو هيلع هللا ىلص: سلعة تشرتى، وإمنا هي خملوق مكرم، قال 

أمراً معتاداً وما أشبه واقع أمتنا اليوم بواقع اجلاهلية أمس، فاإلسراف والتبذير أصبح 
نراه يف الوالئم، وصاالت األفراح وغريها، أصبح املهر من أهم القضااي اليت يعاين منها اجملتمع 

عن الزواج، باب املسلم اليوم ملا جرى عليه من الغالء، األمر الذي أدى إىل عزوف بعض الش
للزواج ولكن ممن هي وقد يقوده إىل فعل احلرام، والوقوع فيه، والعياذ ابهلل، وقد جيد سبياًل 

أقل كفاءًة منه، أو قد يتزوج من خارج بلده، مما ينتج عنه عواقب وخيمة، أقلها عدم 
 االنسجام بني الزوجني؛ وذلك الختالف الثقافات، والعادات، والتقاليد االجتماعية. 

 التعدد -ث

 إن مسألة تعدد الزوجات هلي ظاهرة قدمية، واترخيية، منتشرة على مدى العصور بني
 خمتلف الشعوب، والقبائل، واحلضارات، والدايانت.

التعدد كان عرفًا سائدًا عند العرب قدمياً، ومباحًا شرعًا يف اجلاهلية، جيمع  كما أن
، )2(الرجل أّي عدد  شاء من النساء دون حتديد، فله اخليار يف االكتفاء بواحدة، أو أكثر

التعدد دلياًل على قوة الرجل، وسبياًل إلجناب األوالد الكثر، فكثرهتم قوة يف وكانوا يعتربون 
 .)3(آلابء، ورفعة  لشأهنم، ومهابة  للعدو الغازي يف خارجهالداخل القبيلة، وفخر  

حد، إاّل أنه كان يشوبه شيء  من الفوضى، وعدم العدل واملساواة بني نساء الرجل الوا
مسألة التعدد، ولكن بشيء  من التعديل، فلم يكن التعدد كما  لذلك أكّد اإلسالم احلنيف

يعتقد البعض من األمور اليت استحدثها اإلسالم، وفرضها على املسلمني، إذ إن التعدد بني 
 ع رفت منذ القدم. -كما تقدم–الزوجات ظاهرة اجتماعية اترخيية 

                                                
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل  :. وقال(2732، رقم )194، ص2، جمستدركهأخرجه احلاكم يف  (1)

 : إسناده ضعيف.حمققه (. وقال25119، رقم )54، ص42ج ،مسندهخيرجاه. وأمحد يف 
 .547، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  (2)
 .181، صعند العرب الزواجينظر: الرتمانيين،  (3)
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 له؛ حيث قيده أبربع اإلسالم يف مسألة التعدد؛ وضع حد  ا ومن أهم األمور اليت عّدهل
النساء: )سورة  ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ژ   نساء ال غري، قال تعاىل:

3). 

وجعل العدل شرطًا من شروط التعدد، فإن خاف الزوج أن جيور عليهّن؛ فليكتف  
 .(3النساء: )سورة  ژڳ   ڳ ڳ گ گژبواحدة، قال تعاىل: 

أو  ،والعشرة بني األربع ،واجلماع ،واحملبة ،أال تعدلوا يف امليلقال الضحاك وغريه: "
 .)1(االثنتني"أو  ،الثالث

أن اإلنسان عاجز  عن العدل يف كل األمور، لذلك جعله يف  علمإاّل أن هللا تعاىل ي
حدود طاقته البشرية، كالتسوية يف املسكن، وامللبس، وغريه، أما فيما يتعلق أبمور القلب، 
وميالنه إىل واحدة  دون أخرى، فهنا يقف اإلنسان عاجزاً عنه، لذلك ال يكلفه تعاىل ابلعدل 

 ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ژ، قال تعاىل: )2(هافيه، فال يكلف هللا نفسًا إاّل وسع

   .(129النساء: )سورة  ژ ڃ ڃ ڃ

أكثر من سائر   -رضي هللا عنها–مييل إىل أم املؤمنني عائشة  ملسو هيلع هللا ىلص وكان الرسول
ومع  -كما ذكران آنفاً –فيما بينهّن يف األمور اليت تقتضي العدل  عادالً نسائه، لكنه كان 

تـَل ْمين  ف يَما مَتْل ك  َواَل واَل  ،  َقْسم ي ف يَما أَْمل كالله مَّ َهَذا »دائمًا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ذلك كان 
 .)4(، واملقصود هنا: ميل القلب)3(«أَْمل ك  

                                                
 .7، ص2، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)
 .181، ص4، جهتفسري ينظر: املراغي،  (2)
، رقم 204، ص2، جمستدركه(، واللفظ له. واحلاكم يف 14745، رقم )487، ص7، جسننهأخرجه البيهقي يف  (3)

 (، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه.2761)
 .181، ص4، جهتفسري ينظر: املراغي،  (4)
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قال: قال  ه، فعن أيب هريرة عقوبة من مل ينصف نساء ملسو هيلع هللا ىلص وقد بنّي الرسول الكرمي
َا َعَلى » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  اأْل ْخَرى، َجاَء يـَْوَم اْلق َياَمة  َوَأَحد  َمْن َكاَنْت َله  اْمَرَأاَتن  ميَ يل  َمَع إ ْحَدامه 

قَّْيه  َساق ط    .)1(«ش 

 احملرمات -ج

، ومازالوا حيتفظون الشك أن العرب يف اجلاهلية كانوا على بقااي دين إبراهيم 
بشيء  من األخالق السامية، واملثل النبيلة، لذلك كانوا حيرمون على أنفسهم الزواج مما حرمه 
هللا تعاىل على املسلمني، إاّل يف أمرين، فكانوا يتزوجون امرأة األب، وجيمعون بني األختني، 

ْقت كما وهذا 
َ
 .بق احلديث عنهسما يسمى بنكاح الضيزن أو امل

، فأّكد على ما كانوا من هذه الزاوية الم جاء موافقًا حلكم العرب يف اجلاهليةواإلس
 عليه من حترمي الزواج من األصول والفروع.

ولكنه حرّم الزواج من زوجة األب حترمياً مؤبداً، واجلمع بني األختني حترمياً مؤقتاً، قال 
 چ    چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژتعاىل: 

 ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ

  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڳ ڳ ڳ     گ گ گ گ ک  ک

 ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ

 ھ ھ ھ ھ    ہ ہ ہ ہ ۀ

 – 22لنساء: )سورة ا ژ  ۆ ۆ   ۇ ۇ   ڭ ڭڭ ڭ ۓ  ۓ    ے ے
23.) 

                                                
وأمحد يف  وقال حمققه: حديث صحيح. (، واللفظ له.1969، رقم )143، ص3، جسننهأخرجه ابن ماجه يف  (1)

 .على شرط الشيخني : إسناده صحيححمققه (. وقال8568، رقم )237، ص14، جمسنده
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ويدخل يف مسألة اجلمع بني األختني، اجلمع بني البنت وخالتها، والبنت وعمتها، 
اَل جي َْمع  َبنْيَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  كما بينت ذلك السنة املطهرة، فعن أيب هريرة 

ْرأَة  َوَخالَت َها
َ
ْرأَة  َوَعمَّت َها، َوالَ َبنْيَ امل

َ
 .(1)«امل

جتنيه املرأة من ضرهتا، من الغرية واحلسد، األمر  ولعل احلكمة من حترمي ذلك هو ما
ا يسعى إليه اإلسالم من خلق العداوة بينهّن، وهذا نقيض مالذي يؤدي إىل قطع األرحام، و 

 خلق األلفة، واحملبة بني األهل واألقارب، وحرصه الدائم على صلة األرحام، وعدم مقاطعتها.

أقره اإلسالم بعد  ذيوال لة يف اجلاهلية،تلك كانت بعض املسائل املتعلقة بنكاح البعو 
 أن هذبه ورشده.

كما أقّر اإلسالم نكاح اإلماء بعد أن هّذب كثرياً من األمور واألحكام املتعلقة فيه، 
أمهها رفع من شأهنّن، وكرامتهّن اإلنسانية، وحاول تضييق منابعه أبساليب كثرية، ألن العبودية 

 حده فقط، وليست ألحد  سواه.هلل و 

كتاب: َثاَلثَة  يـ ْؤتـَْوَن َأْجَره ْم َمرََّتنْي : َرج ل  م ْن أَْهل  الْ »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عن رسول هللا 
 َّ ، َوَعْبد  مَمْل وك  أَدَّى َحقَّ هللا   ملسو هيلع هللا ىلصآَمَن ب َنب يّ ه ، َوأَْدَرَك النَّيب  َقه ، فـََله  َأْجرَان  َفآَمَن ب ه  َواتَـّبَـَعه  َوَصدَّ

اَها، َفَأْحَسَن غ َذاَءَها، مث َّ أَدَّهَبَا َفَأْحَسَن تـََعاىَل َوَحقَّ  ، َوَرج ل  َكاَنْت لَه  أََمة  فـََغذَّ  َسيّ د ه ، فـََله  َأْجرَان 
ة ضعفني؛ يف ، فجعل اإلسالم األجر ملالك اأَلمَ )2(«أََدهَبَا، مث َّ أَْعتَـَقَها َوتـََزوََّجَها فـََله  َأْجرَان  

 لتصبح حرًة غري مملوكة، ومن مث يتزوجها بعد ذلك.حال أن عتقها لوجه هللا 

كانت تلك إحدى احملاوالت اليت اندى هبا اإلسالم من أجل كبح تلك الظاهرة، فلم 
تعد موجودة اليوم، ومل نعد نسمع هبا، ألن مصادرها قد زالت، وتالشت؛ فاإلسالم حاول 

                                                
 (.5109، رقم )12، ص7املرأة على عمتها، ج، كتاب: النكاح، ابب: ال تنكح صحيحهأخرجه البخاري يف  )1( 
-60) ، ص4، كتاب: اجلهاد والسري، ابب: فضل من أسلم من أهل الكتابني، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (2)

إىل مجيع  ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب: اإلميان، ابب: وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صحيحه(. ومسلم يف 3011(، رقم )61
 (، واللفظ له.241، رقم )134ص، 1الناس، ونسخ امللل مبلته. ج
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تمع اإلسالمي بل اجملتمع منابعها، حّت ابت اجمل جاهدًا القضاء عليها، وسعى إىل جتفيف
 خالياً منها.  البشري

وذكران مما سبق نوعني من أنواع أنكحة أهل اجلاهلية اليت أقرها اإلسالم احلنيف، وإن 
ك األنواع، فحرم نكاح االستبضاع، ضها، ويف املقابل أبطل ابقي تلكان قد عّدل عليها وروّ 

ادنة، والزان؛ ألن هذه األنواع يف حقيقتها ونكاح الرهط، والبغااي، والبدل، واملضامدة، واملخ
 .(1)زان، وإن اختلفت صورها، أو أمساؤها، أو مورست ابلسر، أو العلن

وملا كان الزان ظاهرة اجتماعية قدمية، منتشرة بني األقاليم والشعوب املختلفة، ومتفشية 
العريب صعب املراس، وال ألن اإلنسان  ؛ع ب نزول التحرمي فيها مباشرةً يف اجملتمع اجلاهلي؛ صَ 
حرصت الشريعة اإلسالمية على ، لذا تقاليده بسهولةواالستغناء عن  ،جيرؤ على تغيري عاداته

 وطباعه.  حبيث تتوافق مع سجية اإلنسان العريبمتنوعة خمتلفة؛ معاجلتها أبساليب 

ء يف السور وتفاوتت آايت الزان يف القرآن الكرمي بني السور املكية واملدنية؛ فأما ما جا
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ژ املكية، فقوله تعاىل: 

اإلسراء: )سورة  ژ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑڑ ک   ک    ک ک گ 
31 – 32.) 

يذكر هللا تبارك وتعاىل يف هذه اآلايت األفعال الذميمة اليت كانت ترتكب يف اجلاهلية، 
يكن للفعل فقط، وإمنا النهي وينهاهم عنها، ومن تلك األفعال ارتكاب الزان؛ فالنهي هنا مل 

 من اقرتابه أيضاً، أي مقدماته، وكل ما يسبق للوقوع يف هذه اجلرمية الفاحشة.

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ژ وقال تعاىل: 

األعراف: )سورة  ژ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ 
33.) 

                                                
 .179، صعادات أهل اجلاهلية، ينظر: املاجد، انصر )1( 
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يها، سواء كان يف السر أو فعل الفواحش مجع -عز وجل-يف هذه اآلية حيّرم هللا 
ميارس يف العلن، ومن قوله:  ، الزان؛ حيث كانژ ڎ   ڎ ڌ ژالعلن، وقد يراد من قوله: 

 ، اختاذ األخدان؛ ألن ذلك كان سراً.ژڈ ڈژ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژوقال تعاىل: 

 ې ې ۉ ۉ    ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې     ې

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ      ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ٺٿ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .)1((68 – 63الفرقان: سورة ) ژ ٹ   ٹ ٿ  ٿ ٿ

بعض اخلصال، ويفتتح حديثه بذكر عباد  -جل جالله-يف هذه اآلايت يذكر هللا 
الرمحن، وكأن اإلنسان املسلم صاحب اخللق العظيم، والذي جيمع تلك اخلصال الثمانية 

، ومن تلك الصفات ترك الزان، واليت ژڭ  ۓژيستحق أبن ينادى هبذا الوصف 
 بفعلها ينال العقاب واآلاثم.

  ٺ ٺ  ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ژوأما ما جاء يف العهد املدين، فقوله تعاىل: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ         ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

                                                
(، 70- 68سورة الفرقان مكية ابتفاق اجلميع، إاّل أن بعض املفسرين يرون أن فيها بعض اآلايت املدنية، وهي من ) (1)

املؤمنني اليت ذكرها تعاىل يف هذه اآلية (، نزلت يف املدينة. وعليه تكون صفات 68وعلى هذا الرأي تكون آية الزان )
   ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  مكملة للصفات اليت ذكرها يف العهد املكي، قال تعاىل:

. 420، ص9، جروح املعاينينظر: األلوسي، . ژٹ   ٹ ٿ  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ
، 3، جزاد املسريوابن اجلوزي،  .262، ص3، جالكشافوالزخمشري،  .69، ص6، جمعامل التنزيلوالبغوي، 

 . وغريهم.311ص
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 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ

 .(3 – 2النور: )سورة  ژژ ڈ

يف هاتني اآليتني نزل التحرمي القطعي للزان، فاهلل تعاىل يذكر أبن الزان حمرم على عباده 
 ابلزاين والزانية، وعقوبة كل منهما.املؤمنني، وبنّي بعض األحكام املتعلقة 

للنساء ملا فتح مكة، وشرط يف مبايعتهّن عدة  ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء بيان مبايعة الرسول
 پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ، قال تعاىل: )1(شروط، منها عدم الزان

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

)سورة  ژ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ   ڤ   ڤ ڤ
 .(12املمتحنة: 

كما حّرم سبحانه اختاذ األخدان؛ والذي كان موجوداً، يف اجلاهلية عند العرب، قال 
 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ژتعاىل: 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .(5املائدة: )سورة   ژخب حب جب

 ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ: -جل شأنه-وقال 

 ڳ گڳ گ گ کگ ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

 (.25النساء: )سورة  ژ ہ ۀ ۀ ڻ

                                                
 .274، ص4، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (1)
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أن أيذن له ابلزان،  ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء يف احلديث الشريف قصة الفّت الذي سأل الرسول
فقال: اي رسول هللا ائذن يل ابلزان، فأقبل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إّن فًّت شاابً أتى النيب  أيب أمامة فعن 

ْنه  َقر يًبا. قَاَل: َفَجَلَس قَاَل:» :القوم  عليه فزجروه، وقالوا: َمه. فقال  َأحت  بُّه  أل  مّ َك؟ اْدن ْه، َفَداَن م 
بـَْنت َك؟ َواَل النَّاس  حي  بُّونَه  أل  مََّهاهت  ْم. قَاَل: قَاَل: اَل. َوهللا  َجَعَلين  هللا  ف َداَءَك. قَاَل: بُّه  ال  قَاَل:  أَفـَت ح 

بُّه  أل  ْخت َك؟  قَاَل: .َلين  هللا  ف َداَءكَ اَل. َوهللا  اَي َرس وَل هللا  َجعَ  َواَل النَّاس  حي  بُّونَه  ل بَـَناهت  ْم. قَاَل: أَفـَت ح 
ََخَواهت  ْم. قَاَل: بُّه  ل َعمَّت َك؟ قَاَل: اَل. َوهللا  َجَعَلين  هللا  ف َداَءَك. قَاَل: َواَل النَّاس  حي  بُّونَه  أل  قَاَل:  أَفـَت ح 

َالَت َك؟ قَاَل: اَل اَل. َوهللا   بُّه  خل  .  َجَعَلين  هللا  ف َداَءَك. قَاَل: َواَل النَّاس  حي  بُّونَه  ل َعمَّاهت  ْم. قَاَل: أَفـَت ح 
َااَلهت  ْم. قَاَل: فـََوَضَع َيَده   الله مَّ َعَلْيه  َوقَاَل:  َوهللا  َجَعَلين  هللا  ف َداَءَك. قَاَل: َواَل النَّاس  حي  بُّونَه  خل 

ْن فـَْرَجه   ْر قـَْلَبه ، َوَحصّ   .(1)«قَاَل: فـََلْم َيك ْن بـَْعد  َذل َك اْلَفَّت يـَْلَتف ت  إ ىَل َشْيء   .اْغف ْر َذنـَْبه  َوَطهّ 

 ينهر الفّت على سؤاله مباشرًة، مل ملسو هيلع هللا ىلصويالحظ من خالل احلديث السابق أن الرسول 
معه أسلوب العاطفة واإلقناع، ه استخدم ديد لتلك الفاحشة، ولكنالرغم من بغضه الشعلى 

فبنّي له مساوئ الزان، وأضراره على الفرد واجملتمع، وأن هذا الفعل سبيل النتهاك األعراض 
 .(2)واحلرمات، والتعدي عليهما

أما نكاح الشغار؛ فحرمه اإلسالم؛ وذلك لعدم توافر شروط النكاح الشرعي فيه؛ 
برأي املرأة، وهذا خمالف ملا جاء به اإلسالم، ألن فيه أمهها خلوه من املهر، وعدم األخذ 

 .(3)هلا، وحلقوقها اليت شرع هلا الدين احلنيف للمرأة، وامتهاانً  إذالالً 

َغار   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل اَّللَّ  » -رضي هللا عنهما–وقد جاء عن ابن عمر   .)4(«هَنَى َعن  الشّ 

                                                
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال : حمققه وقال ،(22211، رقم )545، ص36ج ،مسندهأخرجه أمحد يف  )1(

 .الصحيح
 (.39- 37، ص )الزواج عند العربالرتمانيين، ينظر:  )2(
 .40، صالزواج عند العربالرتمانيين، . و 180، صعادات أهل اجلاهليةينظر: املاجد، انصر،  )3(
املاجد، انصر، ينظر: و (. 5112، رقم )12، ص7، كتاب: النكاح، ابب: الشغار، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (4)

 .180، صعادات أهل اجلاهلية



147 

 

اليت ذكرانها سابقاً، باب اإلسالم، وذلك لألسوأما نكاح املتعة؛ فكان مباحاً يف بداية 
للمدينة؛ ألن الصحابة كانوا مقبلني على كثرة الغزوات، لذا  ملسو هيلع هللا ىلصوخصوصاً بعد هجرة الرسول 

 . )1(كان األمر حيتاج إىل شيء  من الصرب

اجلهين، أن أابه حّدثه، أنه كان مع رسول هللا  َسرْبَةَ مث جاء النهي عنه، فعن الربيع بن 
ْست ْمَتاع  م َن النّ َساء ، َوإ نَّ هللَا َقْد » فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، إ يّن  َقْد ك ْنت  أَذ ْنت  َلك ْم يف  اال  اَي أَيُـَّها النَّاس 

نـْه نَّ َشْيء  فـَْلي َخلّ  َسب يَله ، َواَل أَتْخ ذ وا مم َّ  ت م وه  َحرََّم َذل َك إ ىَل يـَْوم  اْلق َياَمة ، َفَمْن َكاَن ع ْنَده  م  نَّ ا آتـَيـْ
ًئا  .)2(«َشيـْ

وقد اتفق علماء  املسلمني على أن املتعَة كانت : "، وآخرونقال شعيب األرانؤوط
إىل يوم القيامة،  مؤبدةً  حرمةً  يف فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم، مث حرمها رسول هللا أولمباحة يف 

ابملنسوخ ويف هذا احلديث التصريح  ...وجاء ذلك صرحيًا يف حديث َسرْبََة بن معبد اجلهين
وفيه التصريح  بتحرمي نكاح املتعة إىل يوم القيامة،  ،ملسو هيلع هللا ىلص والناسخ يف حديث  واحد  من كالم النيب

 .)3("وعليه انعقد االتفاق

زواج املتعة، وينادي به؛ حيث تنظر إليه بعض ويوجد يف عصران اليوم من يتزوج 
هللا تعاىل هلم اهلداية، وأن للناس، نسأل  ملسو هيلع هللا ىلصاملذاهب الضالة أبنه أمر مباح، أابحه الرسول 

 يعودوا إىل جادة الطريق.

كانت تلك بعض األمور املتعلقة ابلنكاح يف اجلاهلية، وكيف تعامل القرآن الكرمي 
 معها.

                                                
 .41، صالزواج عند العربالرتمانيين، ينظر:  (1)
مث نسخ، مث أبيح، مث نسخ، واستقر كتاب: النكاح، ابب: نكاح املتعة، وبيان أنه أبيح،  ،صحيحهأخرجه مسلم يف  (2)

 .41، صالزواج عند العرب(. وينظر: الرتمانيين، 1406، رقم )1025، ص2جحترميه إىل يوم القيامة، 
(، رقم 90- 89، ص )22، جمسنده، أخرجه أمحد يف «مَتَتـَّْعَنا َمَع َرس ول  هللا  »ينظر: تعليق احملقق حلديث:  (3)

وهو منذر -: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب نظرة حمققه (، وقال14182)
 فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن. -بن مالك بن قطعة
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وللنكاح مسائل كثرية، وقضااي متعددة، فّصل الفقهاء فيها، وأفاضوا يف ذلك، 
 .مسارهوالبحث ال يتسع لبيان تلك املسائل حّت ال خيرج عن 

 اثنياً: الطالق

تلف عرف العرب الطالق يف اجلاهلية، وهو شأنه شأن الزواج عندهم؛ حيث كان خي
، بل واحد   فلم تكن له ضوابط حمددة، وال شكل  آخر، من قبيلة وأخرى، ومن جمتمع إىل 

 .)1(تنوعت صوره وأشكاله

  اللغة:والطالق يف 

عدم ، و إلرسالاواملفارقة، والرتك، واخللو، و يدور حول عدة معاين، وهي: البينونة، 
، وعدم احلبس؛ واملتأمل هلذه املعاين جيدها متقاربة يف الداللة، وميكن مراجعة هذه التقيد

 الدالالت يف اآليت: 

طلقت البالد: أي "، ويقال: )2("طالق املرأة: بينونتها عن زوجها"ذكر ابن منظور: أن  -
 . (4)"القوم: أي تركتهم طلقت"، ويقال أيضاً )3("فارقتها

 .(5)ويف حديث عمر والرجل الذي قال لزوجته: أنت خلية طالق -

 .(6)"والطالق من اإلبل: اليت طلقت يف املرعى، وقيل: هي اليت ال قيد عليها" -

                                                
 .168، صعادات أهل اجلاهليةينظر: املاجد، انصر،  (1)
 .226، ص10، مادة )ط.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)
 ء، ونفس الصفحة.ز ، نفس اجلاملرجع السابقينظر:  (3)
 ء، ونفس الصفحة.ز ، نفس اجلاملرجع السابقينظر:  (4)
، مادة )ط.ل.ق(، لسان العربابن منظور، وينظر:  (.14997، رقم )558، ص7، جسننه الكربىأخرجه البيهقي ( 5)

  .135، ص3، مادة )ط.ل.ق(، جالنهاية. وابن األثري، 226، ص10ج

 .226، ص10، مادة )ط.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (6)
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، )1("وطالق النساء ملعنيني: أحدمها حل عقدة النكاح، واآلخر مبعىن التخلية واإلرسال" -
؛ وعليه يكون املعىن األول خاص (2)"التطليق، وهو اإلرسالمن اسم الطالق "وقيل: 

 ابلنكاح، واآلخر مطلق يف النكاح وغريه.

ق وطال   ،قل  ويقال اليت ال قيد عليها، وهي ط   ،الطالق اليت تنطلق إىل املاء"وقال أبو نصر:  -
العقال فهي أي قد طلقت عن ، م َعقَّالت اْلع يس  َأو َطوال ق   :ق أكثر؛ وأنشدل  وط   ،أيضاً 

 .(3)"طالق ال حتبس عن اإلبل

 .(4)"والتخلية ،إزالة القيد" مبعىن: الطالق يف اللغة وعليه يكون

 .(5)إزالة النكاح، ونقض حله، بلفظ خمصوصفهو : عأما الطالق يف الشر 

الشافعي:  اإليالء، والظهار، والطالق، قال ن الفراق:م العرب عرفت ثالثة أنواع  و 
من أهل العلم ابلقرآن يذكر أن أهل اجلاهلية كانوا يطلقون بثالثة: الظهار، "مسعت من أرضى 

 . (6)واإليالء، والطالق..."

                                                
 .135، ص3، مادة )ط.ل.ق(، جالنهايةينظر: ابن األثري،  (1)

 جم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكليات معينظر: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين القرميي،  (2)
 .584ص

 .226، ص10، مادة )ط.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .141، صالتعريفاتينظر: اجلرجاين،  (4)
، 4، جمواهب اجلليل. واحلطاب، 121، ص3، جاالختياراملوصلي، و . 584، صالكليات ،الكفويينظر: ( 5)

 .363، ص7، جاملغّن. وابن قدامة، 413، ص13، جكفاية النبيه. وابن الرفعة، 18ص
، مجع ودراسة تفسري الشافعيوالشافعي، . 294، ص5، جاألمينظر: الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس،  )6(

 .50، ص2، ج، بلوغ األرب، رسالة دكتوراه. واأللوسي1309، ص3وحتقيق: أمحد بن مصطفى الفرّان، ج
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الذي كان يف اجلاهلية، فهو طالق الناس اليوم، قال سفيان الثوري:  أما الطالق
ثة ، فكانوا يطلقون ثالاًث على التفرقة، حّت إذا طلقها الطلقة الثال(1)"طالق اجلاهلية طالق"

 .(2)أصبحت ال حتل له

عن طالق العرب فقال: "كان الرجل  -رضي هللا عنهما–وسأل رجل ابن عباس 
يطلق امرأته تطليقة، مث هو أحق هبا، فإن طلقها ثنتني فهو أحق هبا أيضاً، فإن طلقها ثالاثً 

 .(4)وهذا ما كانت عليه قريش قبل اإلسالم ،(3)فال سبيل له إليها"

يطلق زوجته عدة مرات، قد تصل إىل املائة، أو األلف مرة، مث ولكن كان الرجل 
كان أهل اجلاهلية كان الرجل يطلّ ق " :عن قتادة قال راجعها بعد كل مرة، مادامت يف العدة،

 .(5)..."وأكثر من ذلك، مث يراجع  ما كانت يف العدة ،والعشر ،الثالث

وهؤالء هّن بعض األحرار ويذكر أن هناك من النساء من جعلت حق الطالق بيدهن، 
 .(6)والشرفاء من العرب

بيوهتّن من املشرق إىل املغرب، أو من قبل اليمن إىل الشام؛ فهي ابب فإذا حولّن 
 .(7)بذلك طلقت زوجها، فإذا رأى الرجل ذلك األمر علم أبن زوجته قد طلقته

أيضاً، وذكر أهل األخبار أن: "عامر بن الظرب  وقد عرف العرب يف اجلاهلية اخللع
زّوج ابنته من ابن أخيه عامر بن احلارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إىل 

                                                
 . 49، ص2، جاألرببلوغ : األلوسي، نظري( 1)
 .49، ص2، جبلوغ األرب. واأللوسي، 549، ج، صاملفّصل، ليينظر: ع )2(
 .243، ص1، جبلوغ األرب: األلوسي، نظري )3(
 .549، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  )4(
 .168، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 540، ص4، ججامع البيانينظر: الطربي، ( 5)
 .636، ص4، جاملفّصل ينظر: علي، )6(
 .554، ص5، ج،املرجع السابقينظر:  )7(
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أبيها، فقال: ال أمجع عليك فراق أهلك ومالك قد خلعتها منك مبا أعطيتها، قال: فزعم 
 . (2)ل خلع يف الدنيا، وقيل: كان أو (1)العلماء أن هذا كان أول خلع يف العرب"

فاخللع هو طالق يقع بعد أن تفتدي املرأة نفسها مبال تدفعه لزوجها يف مقابل ختلية 
 . (3)سبيلها

صورة من صور الطالق الذي كان يف اجلاهلية، يشبه فيه الرجل  فهو :وأما الظهار
ن احملارم، زوجته أبحد حمارمه، كأن يقول هلا: "أنت علّي كظهر أمي"، أو قد يذكر غريها م

 .)5("أصله مأخوذ من الظهر"، و)4(أو يذكر ما يعرب به عنهم

فهو نوع آخر من طالق أهل اجلاهلية، يقسم فيها الرجل على ترك  :وأما اإليالء
 .)6(زوجته ملدة زمنية معينة، قد تصل إىل السنة أو أكثر، ال يقرتب يف خالهلا منها

إيالء أهل اجلاهلية السنة "كان  قال: -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 .)7(والسنتني..."

 .)8(: هو مطلق اليمنيواإليالء يف اللغة

                                                
 (.50- 49، ص )2، جبلوغ األرب. واأللوسي، 552، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  )1(
 .49، ص2، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  )2(
 .49، ص2، جبلوغ األرباأللوسي، . و 552، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  )3(
األلوسي، . و 550، ص5، جاملفّصل. وعلي، 528، ص4، مادة )ظ.ه.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (4)

أحكام األسرة يف . وشليب، حممد مصطفى، 166، صالعادات اجلاهلية. ونكيع، 50، ص2، جبلوغ األرب
 .618، صاإلسالم: دراسة مقارنة بني فقه املذاهب السنية واملذهب اجلعفري والقانون

 ..528، ص4، مادة )ظ.ه.ر(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (5)
 .50، ص2، جبلوغ األرب، واأللوسي. 551، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  (6)
: رجاله  رجاًل جممع الزوائد(. وقال اهليثمي يف 11356، رقم )158، ص11، جمعجمه الكبريأخرجه الطرباين يف  (7)

 .50، ص2، جاألرببلوغ (. وينظر: األلوسي، 7833، رقم )10، ص5الصحيح، ج
 .151، ص3، جاالختيار . واملوصلي،40، ص14، مادة )أ.ل.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (8)
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 .)1(: هو اليمني على ترك وطء املرأة مدة أربعة أشهرويف الشرع

كانت تلك صور الطالق يف اجلاهلية، وبعد أن جاء اإلسالم أقر الطالق واإليالء 
 منكراً.بعد أن هذهبما، بينما أبطل الظهار، وجعله 

وألن األصل يف احلياة الزوجية االستمرار والدوام؛ ضيقت الشريعة اإلسالمية حدود 
الطالق، وجعلته الوسيلة األخرية حلل الشقاق بني الزوجني، فهو أبغض احلالل إىل هللا، كما 
جعلته حقًا للرجل دون املرأة ألن بيده القوامة، وما يرتتب على احلياة الزوجية من تبعات 

 قات، وأبقته على ما كان عليه سابقاً يف اجلاهلية؛ ثالث تطليقات، ولكن بضوابط وحدود.ونف

وملا كان الرجل يف اجلاهلية يطلق زوجته بال عدد؛ قيدت الشريعة اإلسالمية عدد 
مرات الطالق؛ حّت ال يكون عبثًا بيد الرجل يطلق زوجته مّت شاء ما دامت يف العدة كما 

   ژ   ہ   ہژ، فجعلت الطالق مرتني، قال تعاىل: )2(هليةكان يفعل ذلك يف اجلا
 .)3(أي: التطليق الرجعي مرتني(، 229لبقرة: )سورة ا

فإذا وقعت الطلقة األوىل، حيق للزوج فيها أن يراجع زوجته ما دامت يف العدة، بدون 
إال احلاجة ألي إجراء، ولكن إن مضت العدة وأرد أن يراجعها، فإنه بذلك ال ميلك ردها 

بعقد ومهر جديدين، ألهنا ابنت منه، وإن راجعها يتبقى له عليها طلقة أخرى كالطلقة األوىل 
 .)4(جبميع أحكامها وشروطها

                                                
، كفاية النبيه. وابن الرفعة، 106، ص4، جمواهب اجلليل. واحلطاب، 151، ص3، جاالختيارينظر: املوصلي،  (1)

 .536، ص7، جاملغّن. وابن قدامة، 215، ص14ج
 .204، صعادات أهل اجلاهليةاجد، انصر، ينظر: امل (2)
 .142، ص1، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (3)
 .247، ص1، جظاللالينظر: قطب،  (4)
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فإذا وقعت الطلقتان؛ فالزوج حينها خمرّي، فإما أن ميسك زوجته مبعروف، وإما يسرحها 
)سورة  ژ  ھ ھ ھ ھ ہ ژ، قال تعاىل: )1(إبحسان بال إيذاء وال عنت

 (.229لبقرة: ا

ھ ژواملعروف: كل ما يعرف يف الشرع؛ من أداء احلقوق الزوجية، والصحبة احلسنة، 

 .)2(أو أن يسرحها بعد الطالق إىل أن تنقضي عدهتا، وقيل: الطلقة الثالثة ژ  ھ ھ

فأما إذا طلقها الطلقة الثالثة، فهي بذلك تبني منه بينونة كربى، فال رجعة فيها، 
حمرمًة عليه، وال حتل له، إاّل بعد أن ينكحها زوج  آخر، ومن مث تعيش معه حياة فتصبح بذلك 

زوجية طبيعة، ولسبب طبيعي يطلقها، فحينها تبني منه، ويصبح إبمكاهنا الرجوع لزوجها 
 ىئژ، قال تعاىل: )3(السابق إن أرادت هي، وأراد هو ذلك، بعقد جديد، ومبهر جديد أيضاً 

 يت ىت   مت خت حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ   ی ی ی ی

  (.230لبقرة: )سورة ا  ژ حخ جخ مح جح مج حج ىثيث مث جث

وملا جعلت الشريعة اإلسالمية الطالق بيد الرجل، أعطت للمرأة حق اخللع يف حال 
كراهيتها لزوجها، فعندما تصبح العشرة معه مستحيلة، حبيث ال تتحقق معها املودة، والرمحة، 
والسكن، فعندها أابحت الشريعة هلا أن تفتدي نفسها مبال يرتضيه زوجها، وعندها تبني منه، 

 ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژقال تعاىل: 

   (.229لبقرة: )سورة ا ژ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ

، فقالت: ملسو هيلع هللا ىلصأن امرأة اثبت بن قيس أتت النيب  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
اي رسول هللا، اثبت بن قيس، ما أعتب  عليه يف خلق  وال دين، ولكيّن أكره الكفر يف اإلسالم، 

                                                
 .248، ص1، جظاللال. وقطب، 273، ص1، جالكشافينظر: الزخمشري،  (1)
 .165، صالعادات اجلاهلية. ونكيع، 270، ص1، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  (2)
 .247، ص1، جظاللالينظر: قطب،  (3)
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اقـَْبل  احلَد يَقَة »ملسو هيلع هللا ىلص: قالت: نعم، قال رسول هللا  «أَتـَر دّ يَن َعَلْيه  َحد يَقَته ؟»ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول 
 .)1(«َوطَلّ ْقَها َتْطل يَقةً 

وأما اإليالء الذي كان موجوداً يف اجلاهلية، فقد أبقاه اإلسالم ملصلحة كال الزوجني، 
ولكن بتهذيب، وضبط، وتقييد، فبعد أن كان ملدة غري حمددة، قيدته الشريعة ألجل معلوم، 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژمقدرة أبربعة أشهر، قال تعاىل: 

 (.226لبقرة: )سورة ا ژ ڦ ڤ

يرجع إىل إما أن  ، ويقرر حينهانفسه ومشاعرهفيها ليخترب الرجل وهذه املدة كفيلة 
 .)2(حياته الزوجية، أو ينهيها بطالق زوجه وتسرحيها إبحسان

وأما الظهار فهو من عادات أهل اجلاهلية اليت أنكره القرآن الكرمي، وأشتد يف إنكاره، 
 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿژتعاىل: وقد وصفه تعاىل يف حمكم آايته ابملنكر، قال 

   چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

 (.2جملادلة: )سورة ا ژ  ڇ چ چ

، ويذكر أن سبب نزول هذه اآلايت أن امرأة أوس بن الصامت )3(وهذه السورة مدنية
، فأنزل هللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصتدعى خولة بنت ثعلبة، ظاهرها زوجها، فجاءت تشتكي إىل رسول هللا 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: )4(هذه اآلايت

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺٺ

                                                
 (.5273، رقم )47، ص7، كتاب: الطالق، ابب: اخللع وكيف الطالق فيه، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
 .245، ص1، جظاللالينظر: قطب،  (2)
، احملرر الوجيز. وابن عطية، 484، ص4، جالكشاف. والزخمشري، 447، ص29، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (3)

 . وآخرون.272ص، 5ج
 .408، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (4)
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  ژ  ڇ چ چ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ    ڦ ڦ ڦ

 .(2-1 جملادلة:)سورة ا

عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظَاَهَر ، بن َسالمعن يوسف بن عبد هللا و 
جيادل ين فيه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا  أشكو إليه، ورسولملسو هيلع هللا ىلص ت، فجئت رسول هللا مم ين زوجي أوس بن الصا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: فما بر حت  حّت نزل القرآن ،«فَإ نَّه  اْبن  َعمّ ك   ،اتَّق ي اَّللََّ »ويقول: 

 .)1(ژ پ پ پ

في فهم أن عادة الظهار كانت موجودة بني العرب يف بداية اإلسالم أيضاً، وأهنا عادة 
 متأصلة فيهم، وخاصة هبم. 

  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿژقال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل: 

 چ چ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ    ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤڤ

توبيخ للعرب وهتجني لعادهتم يف الظهار، ألنه كان من أميان أهل " :ژٹژ، أن ژ ڇ
 .)2("جاهليتهم خاصة دون سائر األمم

احلقيقيات هّن الوالدات، وال يصح أن ويبنّي تبارك وتعاىل يف هذه اآلية أبن األمهات 
تطلق األمهات على الزوجات، ويصف قوهلم ذلك ابملنكر والزور، حيث تنكره احلقيقة، وينكره 

 .)3(الواقع، وتنكره األحكام الشرعية أيضاً 

                                                
وابن وقال حمققه: صحيح لغريه.  (، واللفظ له.2214، رقم )(537 -236) ، ص3، جسننهأخرجه أبو داوود يف  (1)

، 523، ص2، جمستدركهواحلاكم يف  وقال حمققه: إسناده صحيح. (.188، رقم )130، ص1، جسننهماجه يف 
 ال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وقال األرانؤوط: صحيح لغريه.(، وق3791رقم )

 .485، ص4، جالكشافينظر: الزخمشري،  (2)
 .486، صنفس اجلزء، رجع السابقاملينظر:  (3)
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 سلف منفيما إن هللا لعفو غفور أي:  ژ ڇ چ چ  چژوأما قوله تعاىل: 
 .)1(هذه األمور

وملا كانت تلك العادة متأصلة يف الرجل العريب، فإنه قد يتلفظ هبا عند غضبه، مث 
يراجع نفسه، ويتحسر على ما ظهر منه، لذلك جعل هللا تعاىل على من رجع عن ظهاره 
كفارة، حّت يتحرى فيها املسلم أقواله، ويضبط كل ما يتلفظ به، وهذه الكفارة جاءت مفصلة 

 ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ: -جل جالله-ل هللا تعاىل، قاكتاب يف  

 (.3ادلة: )سورة اجمل ژ  ڳ گ گ گ کگ  ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ل الشخصية، وال جمال لذكرها وللطالق أحكام كثرية، فصلتها كتب الفقه، واألحوا
 .يف هذا البحث

 اثلثاً: العدة

وأهنا كانت موجودة  ؟عرفها العرب يف اجلاهليةأهل األخبار يف شأن الع ّدة؛ أ اختلف
 ؟هنا فرضت عند جميء اإلسالم؟ أم ألديهم

يذكر بعض الباحثني أن الع ّدة عرفت يف اجلاهلية للمطلقة، واملتوىف عنها زوجها، أي: 
"كانت العدة معروفة عند العرب قبل اإلسالم، فلما جاء اإلسالم أقرها، بعد أن خلصها مما 

 .)2(كان هبا من أضرار تلحق ابملرأة"

يرى آخرون أن عدة املرأة املطلقة مل تكن معروفة يف اجلاهلية، واملرأة يف اجلاهلية تتزوج و 
دون مراعاة للعدة، فيمكنها الزواج بعد طالقها مباشرًة، ولو تبني هلا أهنا حامل من زوجها 

 .)3(دالسابق، فإهنا تنسبه للزوج اجلديد، دون مراعاة للنسب، فيصبح بذلك أابً شرعياً هلذا املولو 

                                                
 .3506، ص6، جظاللال ينظر: قطب، (1)
 .120، صأحكام األسرةيفا، وز . 630، صأحكام األسرة يف اإلسالم شليب، ينظر: (2)
 .174، صالعادات اجلاهلية. ونكيع، 556، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  (3)
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واتفق كالمها على أن العدة يف اجلاهلية كانت معروفًة لدى املرأة املتوىف عنها زوجها، 
هي فرتة حدادها، فال خترج من بيتها، وال تتزين، وال تتطيب، وال حيق هلا  ومدهتا حول  كامل ،

 .)1(الزواج فيها

نبغي الوقوف وقبل البدء يف مناقشة األقوال السابقة، ومعرفة موقف القرآن منها، ي
 على تعريف الع ّدة لغًة وشرعاً.

 : فالِعّدة يف اللغة

، وع ّدة املرأة، بكسر العني املهملة: )3(، وهي مصدر اإلحصاء للعدد)2(مجع عدد هي
 .)4("أايم إقرائها"

  وأما الِعّدة يف الشرع:

هلا فهي اسم ملدة معدودة ترتبص فيها املرأة بعد طالقها أو وفاة زوجها، كي حيل 
 .)5(الزواج من غريه

من خالل التعريف السابق، يتضح أن الع ّدة خاصة للمرأة املطلقة أو لليت مات عنها 
 زوجها.

قوال السابقة؛ فإن الباحثة ترجح الرأي الثاين، وهو أن العرب يف وأما ما يتعلق ابأل
 اآلتية:باب لألساجلاهلية عرفوا الع ّدة، وجرى استخدامهم هلا يف حياهتم العادية، وذلك 

                                                
-120، ص )أحكام األسرة. وزيفا، 174، صالعادات اجلاهلية. ونكيع، 556، ص5، جاملفّصلينظر: علي،  (1)

121). 
 .396، ص2، مادة )ع.د.د(، جاملصباح املنريينظر: الفيومي،  (2)
 .29، ص4، مادة )ع.د.د(، جاللغةمعجم مقاييس ينظر: ابن فارس،  (3)
 .612، مادة )ع.د.د(، صجممل اللغةينظر: ابن فارس،  (4)
. 172، ص3ر، جاالختيا.واملوصلي، 423، صكفاية األخيار. واحلصين، 120، صأحكام األسرةينظر: زيفا،  (5)

منت اخلرقي على  . واخلرقي، أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد هللا،140، ص4، جمواهب اجلليلواحلطاب، 
 (. 119- 117، ص )مذهب أيب عبد هللا أمحد بن حنبل الشيباين
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ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ژيف سبب نزول قوله تعاىل:  أواًل:

ن العدة كانت موجودة ذكر الواحدي روايتني، يستنتج منهما أ، (229لبقرة: سورة ا) ژ ھ
 يف اجلاهلية.

كان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن تنقضي عدهتا، كان   " الرواية األوىل:
مرة، فعمد رجل إىل امرأة له فطلقها، مث أمهلها حّت إذا شارفت ألف  ذلك له، وإن طلقها

فأنزل هللا هذه  )1("وال حتلني أبداً  انقضاء عدهتا ارجتعها، مث طلقها وقال: وهللا ال آويك إيلّ 
 اآلية.

عن عائشة أهنا أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطالق، قالت: فذكرت "ف أما الثانية:

ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ژ قال: فنزلت: ملسو هيلع هللا ىلص ذلك لرسول هللا 

 .)2("ژھ

جودة يف اجلاهلية، منها ما رواه هناك أحاديث كثرية تثبت أن الع ّدة كانت مو  اثنياً:

 .ژہ ہژ مالك يف موطئه، يف احلديث السابق لسبب نزول قوله تعاىل: 

معىن  ة السابقة عدة أقوال كلها تصب يفذكر أهل التفسري عند تناوهلم لآلياثلثاً: 
واحد، وهو أن العدة كانت موجودة يف اجلاهلية، وأن هناك من الرجال من تعسف فيه، وآذى 

 به املرأة. 

                                                
(. وقال: صحيح اإلسناد إال أنه مرسل، ولكن يقويه الرواية الثانية. 80- 79، ص )النزول أسبابينظر: الواحدي،  (1)

 (. 80، رقم )588، ص2، جموطئهوأخرجه مالك يف 
(. وقال: إسناده 2195، رقم )517، ص3، جسننهأبو داود يف . أخرجه 08، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (2)

 ،مستدركه: ضعيف. واحلاكم يف حمققهوقال  واللفظ له، (،1192، رقم )489، ص3، جسننهالرتمذي يف حسن. و 
، رقم 545، ص7، جالكربى هسننلبيهقي وا(، وقال هذا حديث صحيح اإلسناد. 3106، رقم )307، ص2ج
(14950 .) 
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كان الرجل يف اجلاهلية يطلق امرأته مث يراجعها قبل أن تنقضي عدهتا، : "الرازيقال 
رضي هللا -ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على املراجعة اثبتة له، فجاءت امرأة إىل عائشة 

 -رضي هللا عنها-، فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك، فذكرت عائشة -عنها

 .)1("ژہ ہژ تعاىل:، فنزل قوله ملسو هيلع هللا ىلصذلك لرسول هللا 

 وعليه فإن القول مبعرفة العرب للع ّدة يف جاهليتهم مرجح على غريه، وهللا تعاىل أعلم.

وأقّر القرآن الكرمي الع ّدة للمرأة املطلقة، والذي مات عنها زوجها، ولكن بعد أن عدل 
 عليها، وهذهبا.

املرأة، وخلوه من احلمل، حّت ال  براءة رحم لىالتعرف ع وتكمن احلكمة يف ذلك يف
ختتلط األنساب، يف حال زواجها من رجل آخر، ويف حال تبنّي محلها قد يراجعها زوجها 

 السابق، ويكون بذلك صالح هلما وملولودمها.

، فجعلها اإلسالم )2(فيذكر أهنا كانت حيضًة واحدًة فقط :فأما عدة املرأة املطلقة
 (.228لبقرة: )سورة ا ژ چ چ چ   ڃ ڃژثالثة قروء، قال تعاىل: 

 .)3(والقْروء: هو احليض، أو الطهر، قد اختلف الصحابة، والفقهاء يف ذلك

                                                
. وابن عاشور، 539، ص4، ججامع البيان. والطربي، 442، ص6، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  سبق خترجيه. (1)

، 1، جتفسري القرآن. وابن كثري، 463، ص2، جالبحر احمليط. وأبو حيان، 403، ص2، جالتحرير والتنوير
، 2، جتفسري املنار. ورضا، 247، ص1، جلظالل. وقطب، ا275، ص1، جفتح القدير. والشوكاين، 460ص
 . وغريهم.302ص

 .121، صأحكام األسرةينظر: زيفا،  (2)
، الفواكه الدواين. والنفراوي، 153، ص3، جملبسوطينظر: السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة، ا (3)

 أحكامزيفا، و . 521، ص7، جاملغّن. وابن قدامة، 31، ص15، جكفاية النبيه. وابن عرفة، 33، ص2ج
 .122، صاألسرة
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ويف اآلية السابقة إقرار من هللا تعاىل حبكم الع ّدة للمطلقة املدخول هبا، ويوجبها 
تسقط ، فإن كانت املطلقة ممن حتيض فعدهتا ثالث حيضات أو ثالثة أطهار، وبذلك )1(عليها

 .)2(الع ّدة على املطلقة غري املدخول هبا

كما ينكر هللا تعاىل عادة أهل اجلاهلية يف كتمان ما يف رحم املرأة إن كانت مطلقة، 
 ڇ ڇ ڇ ڇ ژحّت ال تنسب الولد لزوجها اجلديد، بل حرم ذلك الفعل، قال تعاىل: 

 . (228لبقرة: )سورة ا ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

كانت عادة نساء اجلاهلية أن يكتمن احلمل ليلحق الولد ابلزوج "قتادة:  عنو 
 .)3("اجلديد

وينبه هللا تبارك وتعاىل يف هذه اآلية أبن كتمان ما يف األرحام ليس من خلق املؤمن 
 الصاحل الذي يؤمن ابهلل تعاىل واليوم اآلخر.

دهتا ختتلف وإن كانت املطلقة ممن ال حتيض، بسبب اليأس، أو لصغر سنها، فحينها ع
 ۈژقال تعاىل: ، )4(عن عدة املطلقة اليت حتيض، فتكون ثالثة أشهر، بدالً من ثالثة قروء

 ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ

  (.4لطالق: )سورة ا ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ

فيذكر أهنا كانت حوالً كامالً يف اجلاهلية، فأقّر  :وأما عدة املرأة املتوىف عنها زوجها
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژالقرآن هلا ذلك يف بداية اإلسالم، قال تعاىل: 

                                                
 .433، ص6، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
 .246، ص1، ج، الظالل. وقطب141، ص1، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (2)
 .392، ص2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
 .152، ص8، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  (4)
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 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 (.240لبقرة: )سورة ا ژ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ٻ ٱ ژمث نسخت هذه املدة لتصبح أربعة أشهر وعشرة أايم، قال تعاىل: 

 .(234لبقرة: )سورة ا  ژ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

امرأة عن أم سلمة،  فال تتزين املرأة فيها وال تتزوج، حداداً على زوجها املتويف، وحّدثت
: ملسو هيلع هللا ىلص، فاستأذنوه يف الكحل، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصتويف زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النيب 

َها َقْد َكاَنْت إ ْحَداك نَّ َتك ون  يف  َشرّ  بـَْيت َها يف  » َها  -َأْحاَلس  يف  بـَْيت َها َحْواًل،  -أَْو يف  َشرّ  َأْحاَلس 
 .)1(«فَإ َذا َمرَّ َكْلب  َرَمْت ب بَـْعرَة ، َفَخَرَجْت، أََفاَل أَْربـََعَة َأْشه ر  َوَعْشرًا؟

فعدهتا بوضع محلها، سواء طلقها زوجها، أو توىف عنها، قال تعاىل:  :وأما احلامل
 (.4لطالق: )سورة ا ژ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائژ

وقد يكون الوضع قبل األربعة أشهر وعشرة أايم، وقد يتأخر هذا األجل إىل أن تضع 
عن املسور بن خمرمة: أن سبيعة األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت ، )2(املرأة محلها

 .)3(«فََأذ َن هَلَا فـََنَكَحتْ »، فاستأذنته أن تنكح، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

                                                
، 2، كتاب: الطالق، ابب: انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها بوضع احلمل، جصحيحهأخرجه مسلم يف  (1)

 .121، صأحكام األسرة(. وينظر: زيفا، 1488، رقم )1125ص
 .321، ص28، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
 ،7، جژوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ ، كتاب: الطالق، ابب:صحيحهأخرجه البخاري يف  (3)

 (.  5320، رقم )57ص
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 يف اجملتمع اجلاهلي األوالد: ثايناملطلب ال
فطرة  حبهممصدر للسعادة والسرور لآلابء، ولألمهات، وللقبيلة أمجع، ف األوالد

طبيعية أودعها هللا تعاىل يف بين البشر، مهما اختلفت أجناسهم، وأوطاهنم، وانتماءاهتم، قال 
 . . (46لكهف: )سورة ا ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعاىل: 

بعض األفعال الشنيعة اليت يرتكبها اآلابء يف حق ومع هذا سّجل القرآن الكرمي 
 هم، واليت ال يقبلها العقل، وال الفطرة، وال الدين.ئأبنا

وسيتم احلديث يف هذا املطلب عن بعض املسائل املتعلقة ابألبناء يف اجملتمع اجلاهلي، 
 وهي على النحو اآليت:

 أواًل: قتل األوالد

ال شك أن العريب أحب أبناءه حباً مجاً، فرمبا كانت هذه سجية لدى العرب خاصة، 
ه، ومسألة قتل ءوجد فيما بينهم من كان يقتل أبناعن غريهم من األمم؛ ومع هذا امتازوا فيها 

األبناء مل تكن حمصورة يف شبه اجلزيرة العربية فقط، وإمنا عرفتها الشعوب واألقاليم األخرى منذ 
فهي نوع ، )2(كالتقرب لآلهلة، وتقدمي الشكر هلا  ة؛ديني باب  فكان قتلهم ألس، )1(الزمانقدمي 

 من اخلرافات اليت أملتها عليهم أدايهنم، ونسجتها هلم أساطريهم.

، وتصوير ما كان عليه اجملتمع اجلاهلي آن الكرمي على تناول هذه الظاهرةوحرص القر 
 نزول القرآن.من الفساد األخالقي، والعقائدي قبل 

وعند تتبع آايت القرآن املبني يف مسألة قتل األبناء يف اجلاهلية؛ يالحظ أهنا تتفاوت 
 :)3(أسباب ةبني القرآن املكي واملدين، وأهنا جاءت حمصورة يف ثالث

                                                
 .451، صاتريخ العرب يف عصر اجلاهليةينظر: سامل، السيد عبد العزيز،  (1)
 ، نفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (2)
، عادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 108، ص8، جتفسري املنار. ورضا، 44، ص8، جتفسريهينظر: املراغي،  (3)

 .217ص
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 قتل األوالد مطلقاً خشية الفقر:  -1

)سورة  ژائ ى ى ېې  ې ې ۉ ۉ ژقال تعاىل: 
   (.151ألنعام: ا

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ: -عز وجل-وقال 

 (.31إلسراء: )سورة ا  ژ ڈ ڎ ڎ

، واألوالد: لفظ  يف لغة العرب والقرآن جيمع الذكر )1(جملاعةهو الفاقة وا اإلمالق:
  ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ژقال تعاىل: ، )2(واألنثى معاً 

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ژوقال سبحانه: (، 11لنساء: )سورة ا

 (.233لبقرة: )سورة ا  ژ مث جث يت ىت مت خت حت جت ىبيب مب خب

حتتوي على كل يف تلك اآلايت خيربان هللا تبارك وتعاىل عن عادة جاهلية فظيعة، 
معاين القساوة والبشاعة األبوية، وسوء الظن ابهلل تعاىل، أال وهي عادة قتل األبناء ذكوراً وإاناثً 

 خمافة الفقر واملسغبة.

قتلهم لإلانث، وذلك حلاجة القبيلة هلم يف  إاّل أن قتلهم للذكور كان أقل بقليل من
 .)3(-وقد تقدم بيان ذلك يف الفصول األوىل-احلروب والغارات، وجلب الرزق هلم ولقبيلته 

                                                
 .348، ص10، مادة )م.ل.ق(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
. وابن 331، ص20، جمفاتيح الغيب. والرازي، 467، ص3، مادة )و.ل.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)

 .219، صعادات أهل اجلاهليةملاجد، انصر، ا. و 15، ص2، جاحملرر الوجيزعطية، 
 (.41 -93) ص ،املطلب الثاين، زعمهم الولد هللاملبحث األول، راجع الفصل األول من هذا البحث، ي (3)
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ويبنّي سبحانه لآلابء يف اآلايت السابقة أنه تعاىل هو الرزّاق، واملنعم على عباده، 
ففيما يكون  -جل جالله-بيده  ووحده املتكفل بذلك، إذ األمر كله بيده، فإذا كان الشأن

 . )1(«أَْرَحم ب ع َباد ه  م ْن اأْل مّ  ب َوَلد َها»اخلوف إذن، فهو الرمحن الرحيم، املعطي الوهاب، 

ويالحظ يف اآلية األوىل تقدمي رزق اآلابء على األبناء؛ حيث إن اآلابء يف األصل 
هم، ورمبا ئيف املستقبل كحياة آاب هم الفقر أيضاً، وأن تكون حياهتمئفقراء، فيخشون على أبنا

 هم، حّت ال يعيشوا تلك املعيشة.ئل واهلوان، لذلك أرادوا قتل أبنايذوقون أنواع الذ

بينما يف اآلية الثانية، قدم هللا سبحانه رزق األبناء على اآلابء؛ حيث إن اآلابء هنا 
بوا هلم الفقر، حيث إن ليسوا يف فقر  مدقع، ولكنهم خيشون على أنفسهم من أبنائهم أبن جيل

احلياة املعيشية تتطلب مراعاهتم، واإلنفاق عليهم، وتوفري سبل الراحة هلم، من أجل ذلك فضلوا 
هم حّت ال يفتقروا بسببهم مستقبالً، وبذلك حرموا على أنفسهم لذة احلياة ئالتخلص من أبنا

هلم، خصوصًا عندما الدنيا، ولذة التمتع أببنائهم، فوجودهم سبيل للسعادة، وسند وعون 
 ڈ ڎژ :-جل شأنه-قال  يصلون إىل أرذل العمر، فبقتلهم هلم أصبحوا خاسرين،

 ڳ ڳ ڳ  گڳ گ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ   ژ ژ ڈ

 (.140ألنعام: )سورة ا   ژڱ ڱ

 وأد البنات خاصة: -2

فيقال "، )2("بشيء  الواو واهلمزة والدال: كلمة تدل على إثقال شيء  " يف اللغة: الوأد
يقال لإلبل إذا مشت بثقلها: هلا وئيد. ويقال: ما للجمال َمْشي ها وئيداً؛ "، و)3("إذا أثقلهوأده 

                                                
(، عن 5999، رقم )8، ص8، كتاب: األدب، ابب: رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (1)

 (، عن طريق ابن عمر، واللفظ له.4297، رقم )354، ص5، جسننهطريق عمر بن اخلطاب. وابن ماجه يف 

 .78، ص6، مادة )و.أ.د(، جمقاييس اللغةمعجم ينظر: ابن فارس،  (2)
 .674، ص2، مادة )و.ء.د(، جاملصباح املنريينظر: الفيومي،  (3)
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شدة الوطء  على األرض ي سمع كالدوّي من ب عد. ويقال: "الوئيد : و . )1("مشيًا بثقل :أي
 .)3(، ووأد ابنته يئد ها وأداً: دفنها يف القرب وهي حية)2("مسعت وأد قوائم اإلبل ووئيدها

والوأد كلمة ال تطلق إاّل على األنثى خاصة، وليس صحيحاً أن تقال للذكر، ويرجح 
-8: لتكوير)سورة ا ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژهذا القول قوله تبارك وتعاىل: 

 ، وعليه مل ترد أيّة آية يف القرآن الكرمي تدل على عكس هذا املعىن.(9

"اسم يقع ملن كانت  :أنهَمْؤو َدة؛  يف شرحه للمثل املعروف: َأَضلُّ منوقد ذكر امليداين 
 .)4(العرب تدفنها حية من بناهتا"

بسبب الفاقة وسوء املعيشة، ومل تكرتث يف كون االبن  يقتلون أبناءهموألن الناس 
 ى ى ېې  ې ې ۉ ۉ ژذكراً كان أم أنثى، لذلك قال تعاىل: 

وغريها من اآلايت اليت ذكر فيها األوالد، فاملقصود منها (، 151ألنعام: )سورة ا ژائ
، وليس املقصود منها هنا وأد البنات فقط، وإمنا قد -سابقاً كما ذكر -الذكور واإلانث معاً 

ي فهم أن قتلها قد يكون بصورة الوأد أيضاً، ولكن ليس حمصوراً على هذه الطريقة فقط، وليس 
 هللا تعاىل أعلم.حمصوراً عليها دون الذكر أيضاً، و

ذكر أحد الباحثني: "كانت طائفة من عشائر العرب، تلجأ إىل قتل أوالدها حتت 
أتثري الفقر، ورغبًة يف التخلص من تكاليف تربيتهم، وهذه الطائفة ما كانت تفرق بني ذكور 

 .)5(األوالد وإانثها"

                                                
، مادة )و.أ.د(، خمتار الصحاح. والرازي، 78، ص6، مادة )و.أ.د(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (1)

 .331ص
 .442، ص3، مادة )و.أ.د(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)
، مادة )و.أ.د(، لسان العرب. وابن منظور، 78، ص6، مادة )و.أ.د(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)

 .674، ص2، مادة )و.ءد(، جاملصباح املنري. والفيومي، 442، ص3ج

 .424، ص1، ججممع األمثالينظر: امليداين،  (4)
عادات أهل . وينظر: املاجد، انصر، 241، صاإلسالم واالجتماعحبوث يف وايف، علي عبد الواحد،  :منقوالً عن (5)

 .217، صاجلاهلية
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وقد شاع بني العرب يف اجلاهلية عادة ذميمة، منبعثة من عقيدة فاسدة، أال وهي 
 ڦ ڤ ژعادة وأد البنات، وقد عاب عليهم هللا تبارك وتعاىل ذلك الفعل، فقال تعاىل: 

 .(9-8: لتكوير)سورة ا ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

كان على عكس من قال أبن "الوأد  ، )1(ب كافةوهذه العادة مل تكن موجودة بني العر 
، وإمنا كانت يف قبيلتني )2(مستعمالً عند العرب قاطبة، فكان يستعمله الواحد ويرتكه العشرة"

وليست يف كل قبائلها، وإمنا يف بطون منها، بل يف ، )3(عربيتني فقط؛ مها: مضر وربيعة
 أشخاص معينني فقط.

لى أهنا إاّل أن مجيعهم اتفقوا عواختلف أهل األخبار، والتفسري يف تلك البطون، 
 .(5)نذر معهمامل، واستشهدوا بذلك على قصة النعمان بن )4(مورست يف بين متيم قطعاً 

 

                                                
 .458، ص6، جحماسن التأويلينظر: القامسي،  (1)
، 1، ججممع األمثال، امليداينو . 91، ص5، جاملفّصل. وعلي، 42، ص3، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  (2)

 .424ص
، 2، جالكشاف. والزخمشري، 194، ص3، جمعامل التنزيل. والبغوي، 42، ص3، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  (3)

. وغريهم. وأول من ذكر 115، ص8، جتفسري املنار. ورضا، 352، ص2، جاحملرر الوجيز. وابن عطية، 72ص
راته حماض ىحدإيف  -حيفظه هللا-يل هذه املعلومة، ونبهين عليها؛ العالمة األستاذ الدكتور عدانن حممد زرزور 

مت مناقشة هذا األمر معًا يف لقاءات خاصة قد ومناقشاته يف مقرر علوم القرآن، مبرحلة املاجستري، جبامعة قطر، و 
 أيضاً.

 .91، ص5، جاملفّصل. وعلي، 42، ص3، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  (4)
اتوة اليت كانت عليهم، فجرد إليهم النعمان بن املنذر أخاه الراين مع دوسر، وكان إليذكر "أن بين متيم منعوا امللك ا (5)

أكثر رجاهلا من بكر بن وائل، فاستاق نعمهم، وسيب ذراريهم... فوفدت وفود بين متيم على النعمان بن املنذر، 
اختارت زوجها ردت عليه، وكلموه يف الذراري، فحكم النعمان أبن جيعل اخليار يف ذلك إىل النساء؛ فأية امرأة 

عاصم أن  بنفاختلفن يف اخليار، وكانت فيهن بنت لقيس بن عاصم فاختارت سابيها على زوجها، فنذر قيس 
(. 43- 42، ص )3، جبلوغ األربيدس كل بنت تولد له يف الرتاب، فوأد بضع عشرة بنتاً". ينظر: األلوسي، 

 .90، ص5، جاملفّصلوعلي، 
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 اليت دعتهم إىل وأد البنات؛ فهي كاآليت:باب وأما األس

 .وقد مت احلديث عنه يف الفقرة السابقة ،)1(خشية الفقر -أ
 ويرتتب على هذا السبب ثالثة أمور: خشية العار؛ -ب

ألن العريب كانت حياته دائماً يف كر  وفر، فيخشى على ابنته أن تكون يف يوم   أواًل:
ما سبّية عند عدوه، لذلك أقبل على وأدها غريًة ومحّيًة؛ حّت ال تكون يف هذا املوضع، فهي 

عنه  (2)بذلك جتلب له العار؛ ولنا يف قصة بين متيم مع النعمان بن املنذر حني منعوا اإلاتوة
 لى ذلك. خري دليل ع

ألن األب العريب خيشى على ابنته من طمع غري األكفاء هبم، فتتزوج من هو  اثنياً:
أقل منه نسباً، فتكون بذلك جلبت العار لوالدها؛ ألن من املعلوم أن العريب الشريف ال يزوج 

 .-وقد تقدم احلديث عن هذا املوضوع-، )3(ابنته إاّل من كان شريفاً وهكذا

ه حباً كبرياً، فهو خياف أن هتان ابنته وتذل بعد ئألن العريب ج بل على حّب أبنا اثلثاً:
 مماته، لذلك أقبل على وأدها حّت ال أييت من يذهلا وخيدش كرامتها من بعده.

                                                
 .44، ص3، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  (1)
 .18، ص14، مادة )أ.ت.ى(، جلسان العربهي الرشوة. ينظر: ابن منظور،  :اإلاتوة: اخلراج، وقيل (2)
 .544، ص4، جاملفّصلينظر: علي،  (3)
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، (3)، أو برشاء(2)اء، أو شيم)1(لد زرقاءو ، كأن تتشاؤمًا هبا إذا كان هبا علة َخلقية -ت
 .(6)تكن مجيع العرب على هذا املذهب ، ومل)5(، وغريها(4)أو كسحاء

وقبل أن خنتم هذه الفقرة، ترى الباحثة أنه من الضروري احلديث عن قول من قال إن 
وأد ابنة له يف اجلاهلية، فهذه القصة اشتهرت بني عوام الناس وخواصهم،  عمر بن اخلطاب 

ما حقيقة تلك القصة؟ نكاد نسمعها يف كل مكان، يف املدارس، واملساجد، وحّت اجلامعات، ف
  ومن أين وصلت لنا؟

واحلديث؛ وكتب أهل  ومن خالل البحث يف كتب التاريخ، واآلاثر، وكتب التفسري،
األستاذ عباس حممود إاّل من ذكر تلك القصة؛ اللهم  -يف حدود حبثها-؛ مل جتد الباحثة السنة

 .(7)على من يعتقد بصحتهاالعقاد الذي ذكرها يف كتابه عبقرية عمر، ولكنه ذكرها لينكر 

فهو ينتقد أولئك الذين يصدقون أن عمَر وأد بنتاً له يف اجلاهلية، وهم يعرفون سريته 
هذا يصدقون تلك ، ومع (8)ويتدارسوهنا، وال ينكرون عليه حنانه على الصغار، وعطفه عليهم

 ، وقد شكك العقاد فيها، ويف صحتها أيضاً.القصة املزعومة، وامللفقة عليه 

                                                
)ز.ر.ق(، ، مادة اتج العروسالزبيدي، الزرقاء: من ت َشبَّه  ألدمها ابلعيون الزُّرق. منقواًل عن الزخمشري. ينظر:  (1)

 .396، ص25ج
 .329، ص12، مادة )ش.ي.م(، جلسان العربهي األثر األسود يف البدن. ينظر: ابن منظور،  :الشيماء (2)
 .44، ص1، مادة )ب.ر.ش(، جاملصباح املنريهي الربصاء. ينظر: الفيومي، : الربشاء (3)
 .399، ص1ج، مادة )ك.س.ح(، الصحاحهي العرجاء. ينظر: اجلوهري،  :الكسحاء (4)
، اتريخ العرب(. وسامل، 89- 88، ص )5، جاملفّصل. وعلي، 43، ص3ينظر: األلوسي، بلوغ األرب، ج (5)

 .451ص
 .44، ص3، جبلوغ األربينظر: األلوسي،  (6)

 .222، صعبقرية عمرينظر: العقاد، عباس حممود،  (7)
 الغلمان، فقمت فقلت: اي أمري املؤمنني، ينعمر فتبععن سنان بن سلمة قال: "كنت يف أ غيلمة نلتقط البلح، فجاءان  (8)

إنه مما ألقت الريح، فقال: أرنيه فإنه ال خيفى علي، فلما أريته إايه، قال: صدقت انطلق، قلت: اي أمري املؤمنني ترى 
بة يف هؤالء الغلمان الساعة فإنك إذا انصرفت عين انتزعوا ما معي فمشى معي حّت بلغت مأمين". رواه ابن أيب شي

، ما صح من آاثر الصحابة يف الفقه(. والباكستاين، زكراي بن غالم قادر، 20307، رقم )294، ص4، جمصنفه
 .221، صعبقرية عمر.  وينظر: العقاد، 974، ص2ج
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كتاب: ومل تقف الباحثة على مصدر تلك الرواية إاّل عند الشيعة الرافضة، وحتديداً يف  
على قصص، كتاب ، وقد احتوى هذا ال(1)األنوار النعمانية لصاحبها السيد نعمة هللا اجلزائري

ورواايت بعيدة كل البعد عن الصحة، ليس هلا سند وال أساس أصاًل، فهي رواايت ملفقة، 
، وهللا مري املؤمنني عمر عليه، حتمل يف طياهتا أبشع صور احلقد والكراهية ألومفرتاة 

والشواهد على بطالن تلك القصة ، لتقشعر منها األبدان حني قراءهتا، ولتشمئز منها النفوس
 .(2)كثرية، ال يتسع البحث لبياهنا

 :(3)قتل األوالد تعبداً وتقرابً لآلهلة -3

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژقال سبحانه: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 (. 137ألنعام: )سورة ا ژ ې ې ې ۉې

ويكون ذلك بنحر األوالد تقرابً لآلهلة؛ وخري دليل على ذلك قصة عبد املطلب جد 
حني نذر أنه سيقبل على قتل أحد أبنائه إن رزقه هللا عشرة أوالد ذكور؛ وذلك ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 .(4)امرضاة لآلهلة، وتقرابً هل

                                                
 .21، ص3، جاألنوار النعمانيةينظر: اجلزائري، نعمة هللا،  (1)
دراسة نقدية يف املروايت وآل عيسى، عبد السالم بن حمسن، (. 223- 222، ص )عبقرية عمرينظر: العقاد،  (2)

(. وموقع اإلسالم سؤال 112- 111، ص )1، جالواردة يف شخصية عمر بن اخلطاب وسياسته اإلدارية
 .07/07/2009وجواب، 

  https://islamqa.info/ar/132437 . 

عن موضوع قتل األبناء تقرابً وايف (؛ ففيه شرح 220 -217، ص )عادات أهل اجلاهليةد، انصر، ينظر: املاج (3)
 لآلهلة.

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله ينظر: الصاحلي، حممد بن يوسف،  (4)
 (.246- 245، ص )1ج وأحواله يف املبدأ واملعاد،

https://islamqa.info/ar/132437
https://islamqa.info/ar/132437
https://islamqa.info/ar/132437
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أنه ال يعرف إن كان مثل هذا النوع من القتل واقع يف اجلاهلية قبل  وذكر ابن عاشور
 .(1)نذر عبد املطلب، أم إن عبد املطلب هو الذي ابتدع هذا األمر وابتكره

ولعلها تسربت  -كما ذكران-والراجح أن هذه الصورة كانت موجودة يف األمم السابقة 
تها، وأقبل على فعلها بعضهم، وال يشرتط أن تلك الثقافة إىل بعض القبائل العربية، فرمبا مارس

 تكون شائعة بني العرب مجعاء.

ناوهلا هذا البحث مل تكن يف ننوه أن عادة قتل األبناء مبختلف صورها اليت ت وأخرياً 
القبائل العربية، وإمنا كان يف بعضها، بل القليل منها، وأن العرب العقالء كانوا يبغضون  مجيع

 ،البنات اللوايت عزم آابؤهم على قتلهمحيث وجد فيهم من كان يفدي  ذلك الفعل وأينفونه،
سواء من خشية الفقر أو العار، كما ال يشرتط أن تكون تلك القبائل اليت تقتل أبناءها؛ 

 مارست مجيع صور القتل السابقة.

رَأَْيت  »قالت: حيث  ، أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهماويشهد على ذلك ما روته 
، َواَّللَّ  َما َر قـ َرْيش  : اَي َمَعاش  م ْنك ْم  َزْيَد ْبَن َعْمر و ْبن  نـ َفْيل  قَائ ًما م ْسن ًدا َظْهَره  إ ىَل الَكْعَبة  يـَق ول 

َْوء وَدَة، يـَق ول  ل لرَّج ل  إ َذا أَرَاَد َأْن يـَْقت َل ابـْنَـَته  
يَم َغرْي ي، وََكاَن حي ْي ي امل ، الَ تـَْقتـ ْلَها، َعَلى د ين  إ بـْرَاه 

ْئَت َدفـَْعتـ َها إ لَْيَك، َوإ نْ  َب يَها: إ ْن ش  ْئَت َأاَن َأْكف يَكَها َمئ ونـَتَـَها، فـََيْأخ ذ َها فَإ َذا تـََرْعَرَعْت قَاَل أل   ش 
ت َك َمئ ونـَتَـَها  .)2(«َكَفيـْ

ومنها قصة جد الفرزدق، صعصعة بن انجية التميمي، من أشراف متيم، كان يشرتي 
فجاء اإلسالم وعنده ثالثون البنات ويفديهن من القتل، كل بنت بناقتني عشراوين ومجل، 

 ، )3(نه فدى أربعمائة أو ثالمثائة جارية، وكان الفرزدق يفتخر أبفعال جدهإ :وقيل ،دةءو مو 

 

                                                
 (.101- 100، ص )8، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (1)

، رقم 41، ص5كتاب: مناقب األنصار، ابب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ج  ،صحيحهالبخاري يف  هأخرج (2)
 .45، ص3ج بلوغ األرب،(. ينظر: األلوسي، 3828)

 (.97- 96، ص )5، جّصلفملعلي، اينظر:  (3)
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 فقال: 

 )1(وأحيا الوئيد فلم يوأد       ومّنا الذي منع الوائدات 

وجاء اإلسالم وأنكر على من كان يقتل أبناءه أشد اإلنكار، فأبطل تلك العادة 
اخلاطئة، وجّرم فاعلها، وشّدد يف معاقبته، فال حيق أليّ  من كان أن يقتل نفساً بريئة بغري وجه 

صغرياً كان أم كبرياً، ذكراً كان أم أنثى، أابً كان  حق، فاإلسالم كفل حق احلياة لكل الناس،
قال ، وإحياءها كإحياء الناس مجيعاً  ،حّت جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس مجيعاً و ابناً، أ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعاىل: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .(32ملائدة: )سورة ا  ژ ڤ

 اثنياً: إرث األوالد

 اإلرث يف اللغة:

اإلرث يف احلسب، والورث "، قال ابن األعرايب: )2("واو وأصل اهلمزة فيه املرياث،"هو 
 .)4("فالن على إرث  من كذا، أي: على أمر قدمي توارثه  اآلخر عن األول"و، )3("يف املال

ورّثته املال، وور ثته منه وعنه، وحزت اإلرث واملرياث، وأورثنيه وورّثنيه، وهم "ويقال: 
 .)5("والورّاثالورثة 

عرف العرب اإلرث يف جاهليتهم، ولكنهم مل حيسنوا استخدامه، فضلوا يف ذلك 
أوجبوه على غري األصل، ممن ال حق له، وحرموه على األصل؛ فكانوا يورثون حيث وأضلوا؛ 

                                                
 .190، صديوانهينظر: الفرزدق،  (1)
 .94، مادة )أ.ر.ث(، صجممل اللغة. وابن فارس، 272، ص1، مادة )أ.ر.ث(، جالصحاحينظر: اجلوهري،  (2)
 .111، ص2، مادة )أ.ر.ث(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .94، مادة )أ.ر.ث(، صجممل اللغةينظر: ابن فارس،  (4)
 .327، ص2ج ، مادة )و.ر.ث(،أساس البالغةينظر: الزخمشري،  (5)
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وإن كانوا أبناء  )1(الرجال مهما بعدت صلتهم ابمليت، ومينعون النساء، واألوالد الصغار
 سه.الـم ورث نف

وحجتهم يف ذلك أهنم ال يقدرون على جماهبة العدو، والدفاع عن القبيلة، والتمكن 
 من كسب الرزق.

قال صاحب احملرب: "وكانوا ال يورثون البنات، وال النساء، وال الصبيان شيئًا من 
 .)2(املرياث، وال يورثون إاّل من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور اخليل"

رم أحياانً من املرياث يف حال عجزه عن القتال، وقاعدهتم يف كذلك والد امليت قد حي
 .)3(ذلك: "ال يرث الرجل من ولده إال من أطاق القتال"

كانت تلك عادة سائدة، وشريعة متبعة يف معظم القبائل العربية؛ إاّل أن مبدأ حرمان 
ف املرأة، املرأة من املرياث مل يكن على إطالقه عند العرب، فقد وجد فيهم من كان ينص

 -رضي هللا عنها-ويعطيها نصيبها من اإلرث، ولنا يف قصة أم املؤمنني خدجية بنت خويلد 
 .)4(خري دليل على إرثها من زوجها السابق أيب هالة املخزوميملسو هيلع هللا ىلص زوج النيب 

وجاء عند أهل األخبار واآلاثر أن أول من وّرث البنات من العرب يف اجلاهلية هو 
 البن سهمنيلو   واحداً،لبنت سهماً اليشكري، حيث جعل لاجملاسد عامر بن جشم  وذ

گ  گ   گ  ڳڳ  ژ القرآن الكرمي مقراً لرأيه احلكيم، قال تعاىل:  ، فنزل)5(اثنني

 (.11)سورة النساء:   ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ

                                                
 .562، ص5ج ،املفّصل ينظر: علي، (1)
 .221، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 324، صاحملربينظر: ابن حبيب،  (2)
 .270، صاتريخ العرب القدميبرو،  ينظر: (3)
 .95، ص1، جاملوسوعة احملمدبةينظر: العبديل، ابن مقصد،  (4)
 .324، صاحملربينظر: ابن حبيب،  (5)
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 ژگ  گ   گ  ڳژ روى الواحدي عن سبب نزول قوله تعاىل: 
 :روايتني

وأبو بكر يف بين سلمة  ،ملسو هيلع هللا ىلصقال: عادين رسول هللا بن عبد هللا  عن جابر األوىل:
ميشيان، فوجدين ال أعقل، فدعا مباء فتوضأ، مث رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع يف 

 .)1(ژگ  گ   گ  ڳژ مايل اي رسول هللا؟ فنزلت: 

هلا، اببنتني ملسو هيلع هللا ىلص عن جابر بن عبد هللا قال: جاءت امرأة إىل رسول هللا : فأما الثانية
هااتن بنتا اثبت بن قيس، أو قالت سعد بن الربيع، قتل معك يوم  ،فقالت: اي رسول هللا

إال أخذه، فما ترى اي رسول  أحد، وقد استفاء عمهما ماهلما ومرياثهما، فلم يدع هلما ماالً 
ء ، فنزلت سورة النسا«يقضي هللا يف ذلك»إال وهلما مال، فقال:  هللا؟ فوهللا ما ينكحان أبداً 

إىل آخر اآلية، فقال  ژگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژوفيها: 
َبه » :ملسو هيلع هللا ىلصيل رسول هللا  هما:، اْدع وا يل املرأَة وصاح  أعط هما الثُّلَثني، وأعط  أّمهما الثُّمَن، وما  فقال لعمّ 

 .)2(«بقي فـََلكَ 

عليهم وهكذا أنزل هللا تعاىل هذه اآلية، وأتبعها آبايت أ خر من كتابه احلكيم، ليفرض 
أحكامًا جديدة متعلقة ابملرياث، جاءت لتصحح مبادئهم اخلاطئة، وتنظم توزيع املرياث بني 

 أفراد األسرة الواحدة، وتعطي كل ذي حق  حقه.

"ملا نزلت الفرائض اليت فرض هللا فيها ما قال:  -رضي هللا عنهما- عن ابن عباسو 
تعطى املرأة الربع  واألبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: (الذكر واألنثى)فرض للولد 

والثمن، وتعطى االبنة النصف، ويعطى الغالم الصغري، وليس من هؤالء أحد يقاتل القوم وال 
ه". فقال  ملسو هيلع هللا ىلص حيوز الغنيمة!! اسكتوا عن هذا احلديث لعّل رسول هللا ينساه، أو نقول له فيغريّ 

                                                
، 6، جژگ  گ   گ  ڳژ ، كتاب: تفسري القرآن، ابب: قوله: صحيحهالبخاري يف  أخرجه (1)

 (.145- 144، ص )أسباب النزولينظر: الواحدي، (. و 4577، رقم  )43ص
، رقم 414، ص4، جسننه، واللفظ له. والرتمذي يف (2891، رقم )519، ص4، جسننهأخرجه أبو داود يف  (2)

 .146، صأسباب النزولينظر: الواحدي، و (، وقال: حسن  صحيح. 2092)
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وال تقاتل  ،بعضهم: اي رسول هللا، أنعطي اجلارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس
القوم، ونعطي الصيبَّ املرياث وليس يغين شيًئا؟! وكانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية، ال يعطون 

 .)1(املرياث إال من قاتل، يعطونه األكرب فاألكرب

واإلضافات،  وملا جاء اإلسالم أقر حكم املرياث، ولكن أجرى عليه بعض التعديالت
فأعطى احلقوق ألصحاهبا، من األطفال، والنساء، والوالدين، وبنّي نصيب كل منهم، نصيباً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ژ مفروضاً، قال تعاىل: 

 (.7 النساء:)سورة   ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ

فبعدما كان منطق القوة هو القاعدة األوىل للمرياث يف البيئة اجلاهلية، أصبح منطق 
القرابة يف النسب هو األصل للمرياث يف اإلسالم، بل جاء على شكل وصية من هللا تعاىل، 

سورة )  ژگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژ : -عز وجل-قال 
 (.11النساء: 

فتدل  ،بوصية هللا للوالدين يف أوالدهماآلية إهنا تبدأ: "قال سيد قطب يف تفسري هذه 
كما تدل على   ،وأعدل من الوالدين مع أوالدهم ،وأبر ،أرحم -سبحانه-هذه الوصية على أنه

أن هذا النظام كله مرده إىل هللا سبحانه فهو الذي حيكم بني الوالدين وأوالدهم، وبني األقرابء 
 .)2(وأقارهبم"

  

                                                
 .220، صعادات أهل اجلاهليةاملاجد، انصر، و . 32، ص7، ججامع البيانينظر: الطربي،  (1)
 .227، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 589، ص1، جلظاللينظر: قطب، ا (2)



175 

 

 األبناءاثلثاً: تبّّن 

  التبّّن يف اللغة:

تبّنيت ه، أي: اّدعيت بـ نـ وَّته، وتبناه: اختذه ابناً، قال الزجاج: تَبىّن "ال: مصدر تبىّن، يق
هو َدع يٌّ " :، يقال)2("غرَي أبيهالدعّي ادّ عاء  الولد  "، والدّ ْعوة بكسر الدال: )1("به يريد تبنَّاه

 .)3("إىل غري  أَب يه ، أو َيدَّع يه  َغري  أبيهَبنيّ   الدّ ْعوة إذا كان َيدَّع ي 

 أما التبّن يف االصطالح:

 فقد كثرت تعاريفه، وتعددت، منها:

 .)4(ما جاء يف تفسري الطربي: "إذا اّدعى رجل  رجالً وليس اببنه" -

 .)5(ما قاله صاحب الظالل: "هو دعوة األبناء إىل غري آابئهم" -

ما عرفه العالمة يوسف القرضاوي: "هو أن يضم الرجل طفالً إىل نفسه مع علمه أنه ولد  -
مع إابحة غريه، ومع هذا يلحقه بنسبه، وأسرته، ويثبت له كل أحكام البنوة وآاثرها، 

 .)6(رياث"ماختالط، وحرمة زواج، واستحقاق 

                                                
 .91، ص14، مادة )ب.ن.ي(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
، مادة )د.ع.و(، املصباح املنريوالفيومي،  .261، ص14، مادة )د.ع.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)

 .195، ص1ج
، مادة )د.ع.و(، املصباح املنري. والفيومي، 261، ص14، مادة )د.ع.ا(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)

 .195، ص1ج
دورية العلوم احلسن، شادية الصادق، "حكم التبين يف اإلسالم"، . و 206، ص20، ججامع البيانينظر: الطربي،  (4)

، مذكرة التبّن يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية. وجاب هللا، خليفة، 3، ص4، عوالبحوث اإلسالمية
  .6مكملة من متطلبات نيل شهادة املاسرت يف احلقوق، ص

 .3، صالتبّن يف اإلسالمحكم احلسن، و . 2824، ص5، جالظاللينظر: قطب،  (5)
التبّن يف القانون الوضعي والشريعة . وجاب هللا، 189، صاحلالل واحلرام يف اإلسالمينظر: القرضاوي، يوسف،  (6)

 .6، صاإلسالمية
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ول النسب "استلحاق شخص ولدًا معروف النسب لغريه، أو جمهما ذكره بعضهم:  -
 . )1("كاللقيط، ويصرح أنه يتخذه ولداً له مع كونه ليس ولداً له يف احلقيقة

معروف النسب إىل أبيه، فينسبه  ما قاله بعض الباحثني: "هو أن يعمد رجل ما إىل ولد -
إىل نفسه، أو تعمد امرأة ما إىل ولد معروف النسب إىل أمه، فتنسبه إىل نفسها، ويسمى 

 .)2(الولد املتبىن على هذه الصورة: دعيا، ومجعه أدعياء"

ومن خالل ما سبق يالحظ أن مجيع تلكم التعريفات ال خترج عن املعىن اللغوي؛ 
 ف للتبين على النحو اآليت: وعليه ميكن صياغة تعري

وهو أن يتخذ الشخص رجاًل كان أو امرأًة ولدًا وينسبه إليه، سواء كان هذا الولد 
 وواجباهتا. ةمعروف النسب أو جمهوالً، ويثبت له كل حقوق البنوة األصلي

قدمي الزمان، وقد سّجل  ذوالتبين ظاهرة اجتماعية قدمية، عرفتها األمم املختلفة من
، حينما اشرتاه -عليهما السالم-القرآن الكرمي تلك الظاهرة حبادثة نيب هللا يوسف بن يعقوب 

ۓ   ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ عزيز مصر، واختذه ولداً له، قال تعاىل: 

 (.21)سورة يوسف:   ژۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

وانتشرت تلك الظاهرة بعمق عند العرب يف اجلاهلية، حّت أصبحت عرفًا سائداً يف 
 بيئتهم وجمتمعهم، ال ميكن تركها أو االستغناء عنها. 

يتخذ ملسو هيلع هللا ىلص فكان التبين معموالً به حّت يف أشرف البيوت وأعرقها نسباً، فهذا هو النيب 
ح ينادى بزيد بن حممد، وكانت تلك وهو زيد بن حارثة الكليب، فأصبله دعّياً، وينسبه إليه، 

                                                
، التبّن يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية. وجاب هللا، 703، صأحكام األسرة يف اإلسالمينظر: شليب،  (1)

 .7ص
. وينظر: وجاب 387، صاألحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالميةواًل عن: عبد احلميد، حممد حمي الدين، منق (2)

 .7، صالتبّن يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالميةهللا، 
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وهي: أن زيد بن حارثة سيب صغرياً  يف كتبهم؛ )2(والسري )1(حادثة مشهورة أوردها أهل التفسري
رضي -يف اجلاهلية، وكان من قبيلة عربية، فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجية بنت خويلد 

 وهبته له. ملسو هيلع هللا ىلص هللا تزوجها رسول، فلما ملسو هيلع هللا ىلصزوج النيب  -هللا عنها

 فأعتقه ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاالبقاء عند فاختار  ملسو هيلع هللا ىلص فخريه رسول هللافوجده أبوه وعمه، 
ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان رسول هللا زيد بن حممدب: فأصبحوا ينادونه منذ ذلك احلني، وتبناه، ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 حيبه حباً شديداً.

ّص وملا جاء اإلسالم؛ شرّع أحكاماً جديدة تتعلق مجيعها بشؤون احلياة املختلفة، وخ
، وأبطل غريها، فأعاد تنظيم العالقات فيما بني أفراده، وبنّي بذلك حميط األسرة، فأقّر أحكاماً 

 احلقوق املرتتبة على اآلابء واألبناء، وواجبات كل  منهم على اآلخر.

ومل يغفل عن تناول أهم القضااي املتعلقة ابألبناء؛ أال وهي قضية التبين، فقد اعتىن هبا 
عناية شديدة، وأّخر صدور احلكم فيها إىل ما بعد اهلجرة النبوية، وابلتحديد يف القرآن الكرمي 

السنة اخلامسة للهجرة، مما يدل على شدة تغلغل تلك الظاهرة يف اجملتمع العريب اجلاهلي 
 آنذاك.

فعندما أصبح اإلنسان املسلم صحيح العقيدة، راسخ اإلميان، مؤمنًا ابهلل تعاىل، 
اإلميان، ويتبع كل ما أييت به الوحي من التشريعات؛ فيتقي هللا تعاىل، ورسوله الكرمي حق 

وخيشى عقابه، ويتوكل عليه حق التوكل؛ حينها بدأ هللا تعاىل بتنقية، وإزالة مجيع العوائد، 
والشوائب اليت كانت متلبسة ابجملتمع اجلاهلي، واملتأصلة فيه؛ ليصبح اجملتمع املسلم أمنوذجاً 

تذى، حيوي مجيع القيم العليا، واملبادئ احلسنة، فيكون بذلك كما أراده هللا ي رجتى، ومثاالً   حي 
 تعاىل أن يكون.

                                                
 . وغريهم.2825، ص5، جلظالل(. وقطب، ا269- 268، ص )4، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)
السرية النبوية على ضوء . وأبو ش هبة، حممد بن حممد بن سويلم، 290، ص4، جالبداية والنهاية ،ينظر: ابن كثري (2)

 (. وغريهم.234- 232، ص )1، جالقرآن والسنة
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وملا كان التبين من العادات املتأصلة يف اجملتمع اجلاهلي، واملتغلغلة فيه؛ تناوله القرآن 
العملي، املتمثل  الكرمي مبزيد من العناية؛ فلم يكتف  ابلنهي عنه نظرايً فقط، وإمنا أتبعه ابلتطبيق

 وشخصه الكرمي. ملسو هيلع هللا ىلص ابلرسول 

ڎ  ژ فأول ما بدأ به هللا تعاىل هو إنكار عادة التبين يف كتابه احلكيم، فقال تعاىل: 

  (.4ألحزاب: )سورة ا ژ ڈ ڈ ژ

 كان عبداً   ،نزلت يف زيد بن حارثةذكر الواحدي يف سبب نزول هذه اآلية: أهنا "
زينب بنت جحش، وكانت ملسو هيلع هللا ىلص وتبناه قبل الوحي، فلما تزوج النيب  ،فأعتقه ،ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا 

حتت زيد بن حارثة، قالت اليهود واملنافقون: تزوج حممد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها، 
 .)1("فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية

ڳ ژ مث أمر سبحانه وتعاىل إبحلاق األدعياء آلابئهم األصليني، قال تعاىل: 

 (.5ألحزاب: )سورة ا ژ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال "عن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول: روى الواحدي 

 .)2("ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ  زيد بن حممد حّت نزلت يف القرآن:

ومع حرص القرآن الكرمي على احملافظة على األنساب، وذلك إبحلاق األبناء آلابئهم 
ء جمهويل النسب، فحرص على معاجلة ذلك األمر أيضاً، احلقيقيني؛ مل يغفل عن فئة األدعيا

وذلك إبحلاقهم إىل اجلماعة اإلسالمية، وإعطائهم مكااًن جديداً يف اجملتمع، يقوم على مبدأ 
 األخوة يف الدين واملواالة فيه.

فعندما ألغى اإلسالم عالقة التبين، أقام حملها عالقة مرموقة حترص على متاسك اجملتمع 
املسلم، وحتتوي على أمجل املعاين اإلنسانية وأروعها؛ أال وهي عالقة األخوة يف الدين، واملواالة 

                                                
 .352صأسباب النزول، ينظر: الواحدي،  (1)
، 6، جژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ  ، كتاب: تفسري القرآن، ابب:صحيحهأخرجه البخاري يف  (2)

 (.4782)، رقم 116ص
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ں ں ڻ ڻ ڻ ژ قال تعاىل:  ،)1(النسبفيه، وذلك ملن كان جمهول 

 (.5ألحزاب: )سورة ا  ژڻ ۀ

بعد ذلك جاء التطبيق العملي للتخلص من بقااي تلك العادة اجلاهلية، واليت أجراها 
، وحيذوا حذوه، فال يكون ون، حّت يتأسى به املؤمنملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل على يد نبيه الكرمي حممد 

ابلزواج من طليقة زيد بن حارثة؛ ملسو هيلع هللا ىلص عليهم حرج  عند تطبيق ذلك األمر، فأمر هللا تعاىل نبيه 
ابلتبين سابقاً؛ حيث كان الزواج من حالئل أدعيائهم حمرماً عليهم يف اجلاهلية،  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ابنه 

ڤ ڤ ڤ ژبن من الصلب يف كل شيء، قال تعاىل: فكان االبن املتبين حيل حمل اال

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

 (.37 ألحزاب:)سورة ا  ژڱ

أراد هللا إبطال ما كان أهل بعد بيان سبب نزول اآلية السابقة: " ذكر ابن حجر
اجلاهلية عليه من أحكام التبين أبمر ال أبلغ يف اإلبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً، 

 .)2(ووقوع ذلك من إمام املسلمني، ليكون أدعى لقبوهلم"

ومل يكتف  القرآن إىل ذلك احلد، وإمنا سعى جاهدًا إلزالة ذلك األثر، وحموه يف 
زيد بن حارثة خلطبة ملسو هيلع هللا ىلص نفوسهم، حّت بلغ اهلدم لتلك العادة غايته، وذلك "ملا أرسل النيب 

يف غاية من التسلم، والرضى أبمر هللا؛ فيخطب مطلقته إىل من كان قد  مطلقته، فيمضي 
  .)3(تبناه"

                                                
 .233، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 2826، ص5، جالظاللينظر: قطب،  (1)
 .237، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 524، ص8، جفتح الباريينظر: ابن حجر،  (2)
 .236، صعادات أهل اجلاهليةينظر: املاجد، انصر،  (3)
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فَاذْك ْرَها »ل َزْيد :  ملسو هيلع هللا ىلصَلمَّا انـَْقَضْت ع دَّة  َزيـَْنَب، قَاَل َرس ول  هللا  قال: "  عن أنس
ينَـَها، قَاَل: فـََلمَّا رَأَيـْتـ َها َعظ َمْت يف  َصْدر ي، «َعَليَّ  ر  َعج  ، قَاَل: فَاْنطََلَق َزْيد  َحّتَّ َأاَتَها َوه َي خت َمّ 

َها، َأنَّ َرس وَل هللا  َحّتَّ َما َأْسَتط يع  َأْن أَْنظ رَ  تـ َها َظْهر ي، َوَنَكْصت  َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص إ لَيـْ ذََكَرَها، فـََولَّيـْ
: أَْرَسَل َرس ول  هللا   : اَي َزيـَْنب  ، فَـق ْلت  َر  ملسو هيلع هللا ىلصَعق يب  ًئا َحّتَّ أ َوام  ، قَاَلْت: َما َأاَن ب َصان َعة  َشيـْ َيْذك ر ك 

د َها، َونـَزَ  ، فـََقاَمْت إ ىَل َمْسج   .)1(َل اْلق ْرآن ..."َريبّ 

ملسلم، فأصبح املؤمنون يتسابقون إىل وبذلك أبطل هللا تعاىل عادة التبين يف اجملتمع ا
 ملسو هيلع هللا ىلص.ه يهتدون، وبسنته يقتدون يف ذلك، فبهديملسو هيلع هللا ىلص يتبعون هدي النيب لتخلص منها، و ا

 رابعاً: اليتيم

 اليتيم يف اللغة: 

َتم  يـ ْتمًا ويـَْتماً،  ،الَيتيم  مجعه أْيتام  ويَتامى"قال اجلوهري:  وقد يَت َم الصيّب ابلكسر يـَيـْ
يقولون لكل "و .)2("ابلتسكني فيهما. واليـ ْتم  يف الناس من قبل األب، ويف البهائم من قبل األم

 .)3("يَت يم  منفرد  

الذي مات أبوه فهو يتيم حّت يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم  الَيت يم  "وقال الليث: 
 .)4("اليـ ْتم

 أما اليتيم يف الشرع: 

فال خيرج عن املعىن اللغوي، فكل من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، ذكراً كان أم 

                                                
ابب: زواج زينب بنت جحش، ونزول احلجاب، وإثبات وليمة العرس، ، كتاب: النكاح، صحيحهأخرجه مسلم يف  (1)

 (.1428، رقم )1048، ص2ج
 .2064، ص5، مادة )ي.ت.م(، جالصحاحينظر: اجلوهري،  (2)
 .154، ص6، مادة )ي.ت.م(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)
 .645، ص12، مادة )ي.ت.م(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (4)
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ال ي تَم بعَد »: ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله )1(حّت إذا بلغ احللم زال حكم اليـ ْتم عنه غنياً كان أم فقرياً،، أنثى
، وال ص َماَت يوم  إىل الَلْيل    . )2(«احتالم 

اليتيم يف اجلاهلية من خالل الرجوع إىل آايت القرآن الكرمي؛ من املمكن معرفة حال 
 .)3(عن ذكر واقع اليتيم يف تلك الفرتة -يف حدود حبثي-وذلك الفتقار كتب التاريخ واألخبار 

 إاّل أن كتب السري ذكرت قصتني ميكن أن يستنتج منهما شيء  من واقعهم آنذاك.

مع مرضعته حليمة السعدية، عندما قدمت مكة مع نسوة  ملسو هيلع هللا ىلصقصة الرسول  فاألوىل:
 ملسو هيلع هللا ىلصمن بين سعد يلتمسون الرُّضعاء، فقالت: "فما منّا امرأة إاّل وقد ع رض عليها رسول هللا 

فتأابه إذا قيل هلا إنه يتيم، وذلك إاّن إمنا كنّا نرجو املعروف من أيب الّصيّب، فكّنا نقول يتيم! 
 .)4(فكنّا نكرهه لذلك..." وما عسى أن تصنَع أمه، وجده!

قدم إىل احلبشة  مامع النجاشي حين فقصة جعفر بن أيب طالب وأما الثانية: 
، وحماسن ما )5(-وقد سبق ذكرها-مهاجراً، فخطب خطبًة يذكر فيها مساوئ اجلاهلية، 

وخنلع ما كنا نعبد حنن  ،ونعبده ،فدعاان إىل هللا لنوحده، فقال: "ملسو هيلع هللا ىلصيدعوهم نيب هللا حممد  
 ،وصلة الرحم ،وأداء األمانة ،وأمران بصدق احلديث ،وآابؤان من دونه من احلجارة واألواثن

وأكل مال  ،وقول الزور ،وهناان عن الفواحش ،والدماء ،والكف عن احملارم ،وحسن اجلوار
 .)6(..."وقذف احملصنات ،اليتيم

                                                
، كفاية النبيه. وابن الرفعة، 156، ص2، جالفواكه الدواين. والنفراوي، 80، ص5، جاالختيارينظر: املوصلي،  (1)

 .462، ص6، جاملغّن. وابن قدامى، 29، ص10ج
 : حسن لغريه، وإسناده ضعيف.حمققه (، وقال2873، رقم )496، ص4، جسننهأخرجه أبو داود يف  (2)
ث عن اليتيم يف بعض املواضع من كتابه، إاّل أنه مل يفرد له مبحثاً لوحده. ينظر: علي، تناول صاحب املفّصل احلدي (3)

(. وحكام 80- 79، ص )5فقر وغىن وأفراح وأتراح، جو . 123، ص4، مكة املكرمة، أغنياء ومعدمون، جاملفّصل
 .859، ص9. وشعر املخرمني، ج547، ص5. واألحوال الشخصية، تعدد الزوجات، ج637، ص5العرب، ج

 .104، ص2، جالروض األنفينظر: السهيلي،  (4)
 .30يراجع الفصل التمهيدي من هذا البحث، املبحث الثاين: إطاللة على واقع العرب يف اجلاهلي، ص (5)
 .150، ص3، جالروض األنفينظر: السهيلي،  (6)
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اقع على اليتيم يف اجملتمع اجلاهلي؛ وذلك يفهم من القصتني السابقتني مدى الظلم الو 
 أنه كان منبوذاً عندهم، ومسلوب احلقوق، وجمرداً منها. 

، وما حظي به من عناية، ورعاية من قبل جده ملسو هيلع هللا ىلصكما ال ميكن نسيان قصة الرسول 
؛ حيث مات أبوه قبل مولده، فولد يتيماً ملسو هيلع هللا ىلصطالب له  عبد املطلب، ومن مث كفالة عمه أيب

 .ملسو هيلع هللا ىلص

من خالل ما سبق يتضح أن واقع أهل اجلاهلية كان متخبطاً، يعرتيه التناقض واخللل 
يف شّت جماالت احلياة؛ وغالب الظن أن تلك الفئة مل تنل االهتمام الالزم، وال الرعاية املطلوبة 
من قبل اجملتمع اجلاهلي؛ فبالتأكيد أنه مل يكن لديه أسس  واضحة، وال قوانني متبعة حلفظ 

اليتامى آنذاك، فمجتمع ال يهتدي إىل دين  رابين، وال إىل شريعة مساوية، ليس بغريب  حقوق 
ن حيوي ذلك التناقض، فهو ال يكاد خيلو من غبش اجلاهلية، وصوره املتعددة الواقعة أعليه 

ار عليه.  على فئات اجملتمع املختلفة، فال عجب إذن أن ي ساء إىل اليتيم عندهم، أو جي 

د يف ذلك اجملتمع املضل من كانت نفسه البشرية أتىب وقوع الظلم على ومع هذا، وج
 اليتيم، فتعامل معه جبميل أصله، وح سن كرمه، فأحسن إليه، ونفى اإلساءة عنه. 

ا اهتمام القرآن الكرمي، وعنايته ابليتامى، وذلك عند الرجوع إىل آايته ويالحظ جلي  
 آية، جاءت يف العهدين املكي واملدين معاً.البّينات اليت قد تصل إىل نّيف وعشرين 

ففي العهد املكي جاء ذكر اليتيم يف عّدة آايت، حتمل يف طياهتا مجلة من التوجيهات 
 الرابنية، منها: 

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله تعاىل: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ       ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 (.152ألنعام: )سورة ا  ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ  ژوقوله سبحانه:  
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 (.34إلسراء: )سورة ا ژ   ۅ             ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

فأول تلك التوجيهات اليت ابتدأها سبحانه كانت حبفظ حق اليتيم؛ ذلك الضعيف 
 الذي ال يقوى على الدفاع عن نفسه، وحقه، وماله.

عز -ففي اآليتني السابقتني جاء ذكر اليتيم بعد مجلة من الوصااي اليت أوصى هبا هللا 
عباده املؤمنني، فجاءت الوصية هنا بتحذير املؤمنني وهنيهم عن االقرتاب من أموال  -وجل

 اليتامى.

ألنه يتضمن النهي  ؛والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنهقال صاحب املنار: "
 .)1(ه"والوسائل اليت تؤدي إليه وتوقع فيه، وعن الشبهات اليت حتتمل التأويل في ،عن األسباب

إاّل أنه سبحانه استثىن من ذلك ما كان فيه صالح هلم وخري، كاستثمار أموهلم، 
والتجارة فيها، والسعي إىل منائها، كما أوصاهم بضرورة إعطائهم أمواهلم عندما يصبحون 

 . )2(راشدين، وحيسنون التصرف هبا

هذا من أهم الوصااي اليت أوصى هللا هبا يف قال ابن عاشور يف تفسري هذه اآلية: "
هذه اآلايت، ألن العرب يف اجلاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم عن التفطن ملن 

وقلة نصريهم إليصال حقوقهم، فحذر هللا املسلمني من ذلك إلزالة ما عسى  ،أيكل أمواهلم
 . )3("نفوسهم من أثر من تلك اجلاهلية أن يبقى يف

وكعادة القرآن املكي؛ يتنوع يف استخدام أساليبه ألغراض عدة؛ منها دعوة الناس إىل 
هم وأجدادهم إن كانوا على خطأ، وهنا يستخدم القرآن ئاحلق، وإقناعهم إىل ترك معهود آاب

االستيالء على حقوقه الكرمي األسلوب القصصي؛ وذلك لبيان أن عادة أكل مال اليتيم، و 
عادة قدمية منكرة، أنكرها هللا تعاىل على األمم واألقوام السابقة؛ فنجده هنا يسرد لنا قصة 
الغالمني اليتيمني؛ حيث كان هلما كنز  حتت اجلدار، فأوشك اجلدار على االهنيار، فسخر 

                                                
 .167، ص8، جتفسري املنارينظر: رضا،  (1)
 . 362، ص2، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (2)
 .96، ص15، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
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لضياع، وبذلك حلفظ أمواهلما من االنتهاك، وا -عليهما والسالم-تعاىل هلما موسى واخلضر
يتبنّي مدى حرص القرآن الكرمي على عنايته ابليتيم، وأمهية احملافظة على حقوقه، وماله، قال 

 ې ې ې              ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ     ۈ ۈ ژتعاىل: 

 ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ            وئ وئ ەئ        ەئ ائ ائ ى ى

 (.82لكهف: )سورة ا ژ   ی ی ی   ی ىئ ىئ ىئ

عز -أما يف هذه اآلايت فاهلل تبارك وتعاىل يثين على عباده املؤمنني احملسنني، قال 

       ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژ :-وجل

 ڍ ڇ    ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ

 (.11 – 8إلنسان: سورة ا) ژ   ڍ

من كان ضعيفاً فأثىن هللا سبحانه وتعاىل على املؤمنني الذين حيسنون إىل اليتامى، وإىل 
على شاكلتهم كاملسكني، واألسري، ويصور لنا تعاىل حال املؤمنني الذين يطعمون الطعام 

، حيث إهنم يبتغون )1(ألولئك الضعفاء مع حبهم الشديد واشتهائهم له، ورمبا حاجتهم إليه
سبحانه، وخيافون عقابه، فاستحقوا من هللا تعاىل الفوز ابجلنة، والنجاة من  يف ذلك  وجه

 النار.

إطعام الطعام كناية عن اإلحسان إىل احملتاجني واملواساة معهم أبي وجه ": ل الرازيقا
كان، وإن مل يكن ذلك ابلطعام بعينه، ووجه ذلك أن أشرف أنواع اإلحسان هو اإلحسان 

 .)2("ابلطعام وال حياة إال به قوام األبدانابلطعام وذلك ألن 

أن الذي حيرص على إطعام اليتيم يف أوقات اجملاعة، والفقر؛ وتعاىل كما بنّي سبحانه 

ہ ہ   ہ     ڻ ۀ ۀژ : -جل جالله-فإن جزاءه اجلنة، والعتق من النار، قال 

                                                
 .578، ص3، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (1)
 .747، ص30، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (2)
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ۈ ۈ    ۆ  ۇ ۇ ۆ  ڭ   ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ    ے   ھ ھ   ھ    ہ ھ

 (.16 – 11لبلد: )سورة ا ژ ٴۇ ۋ

"فعندما صور احلق أمر اآلخرة أبنه عقبة كبرية حتتاج إىل اقتحام، قال أحد الباحثني: 
جعل إطعام اليتيم القريب يف يوم عّز فيه الطعام سببًا للفوز ابالمتحان، والنجاة من العقبة 

 .)1(واقتحامها"

جل -أما يف هذه اآلايت فاهلل سبحانه وتعاىل يذم كل من أساء إىل اليتيم، فقال 
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھھژ: -جالله

 (.20 – 17لفجر: )سورة ا ژ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

هنا خيرب تبارك وتعاىل عن ما كانوا يصنعه أهل اجلاهلية من اإلساءة لليتيم، من عدم 
إطعامه، وحرمانه من اإلرث؛ حيث كانوا أيكلون مرياثهم، ومينعون الصبيان إكرامه، والنهي عن 
 .)2(والنساء من حقهم

 هو أنه إذا أكل ماله أملّ "؛ يقول ابن زيد: ژ ۈ ۆ ژويف تفسري قوله تعاىل: 
 .)3("مبال غريه فأكله، وال يفكر: أكل من خبيث أو طيب

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ: -هجل جالل-وقال 

 (.10 – 6لضحى: )سورة ا  ژ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ      ڳ ڳ گ گ گ گ

، ويدعوه إىل االهتمام ملسو هيلع هللا ىلصنبيه الكرمي  -عز وجل-يف هذه اآلايت خياطب هللا 
برعايته، وحفظه من  -عز وجل-كان يتيماً، فكتفل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصابليتامى، والرفق هبم، وذلك أنه 

                                                
رسالة ، 25، صمعاملة اليتيم يف ضوء الكتاب والسنة: دراسة موضوعيةينظر: احلارثي، فايزة حامد علي،  (1)

 .ماجستري
 (.53- 52، ص )20، جألحكام القرآن اجلامعينظر: القرطيب،  (2)
 .53، ص، نفس اجلزءاملرجع السابقينظر:  (3)
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 .)1(عوارض الي تم، وتبعاته

، )2(اليتامى، وقهرهم، وحّت من جمرد العبوس يف وجوههمفنهى هللا تعاىل عن احتقار 
يف  ونوالقهر هنا يشمل كل أمر قد يتسبب هلم ابألذى النفسي، مما يشعرهم أبهنم منبوذ

اجملتمع؛ لذا حرص القرآن الكرمي على مراعاة مشاعرهم، ومحاية حقوقهم، فأوصاان ابللطف 
 هبم، واإلحسان إليهم.

إليهم، والّساعي إلدخال السرور على قلوهبم، فعن أيب  جزاء احملسن سبحانهعظّم و 
َمْن َمَسَح رَْأَس يَت يم  مَلْ مَيَْسْحه  إ الَّ َّلل َّ  َكاَن لَه  ب ك لّ  َشْعَرة  َمرَّْت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول أمامة 

، َوَمْن َأْحَسَن إ ىَل يَت يَمة  َأْو يَت يم  ع ْنَده  ك نْ  َها َيد ه  َحَسَنات  ت  َأاَن َوه َو يف  اجْلَنَّة  َكَهاَتنْي ، َوقـََرَن َعَليـْ
 .)3(«َبنْيَ أ ْصبـ َعْيه  السَّبَّابَة  َواْلو ْسَطى

يف اجلنة، فعن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصجزاء كافل اليتيم؛ حبيث جعله رفيقه  ملسو هيلع هللا ىلصعظّم الرسول كما 
  .)4(إب  ْصبَـَعْيه  السَّبَّابَة  َوالو ْسَطىَوقَاَل ، «َأاَن وََكاف ل  الَيت يم  يف  اجلَنَّة  َهَكَذا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

وغري  ،وتربية ،وأتديب ،وكسوة ،كافل اليتيم القائم أبموره من نفقة": وويقال الن
أو من مال اليتيم بوالية شرعية )له أو  ،وهذه الفضيلة حتصل ملن كفله من مال نفسه ،ذلك
 .)5(..."لغريه(

يسيء إىل اليتيم، ويقهره، وحيتقره، هو أن الذي  ملسو هيلع هللا ىلصكما بنّي سبحانه وتعاىل للنيب 
 ٹ ٹ ٹ ژ نفسه املكذب بيوم الدين، والبعث، واجلزاء، قال تعاىل:

سورة ) ژ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ
                                                

 .401، ص30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (1)
 (.414- 413، ص )8، جتفسري القرآن(. وابن كثري، 459- 458، ص )4، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (2)
، 160، ص8: ضعيف، ججممع الزوائد(. قال اهليثمي يف 22153، رقم )474، ص36، جمسندهأخرجه أمحد يف  (3)

 (.13514رقم )
 (.6005، رقم )9، ص8، كتاب: األدب، ابب: فضل من يعول يتيماً، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (4)
جملة اليتيم يف القرآن الكرمي"، البدر، بدر بن انصر، "و . 113، ص18، جشرح صحيح مسلمينظر: النووي،  (5)

 .224، ص14، عالعلوم الشرعية جبامعة حممد بن سعود اإلسالمية
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 (.3 – 1ملاعون: ا

، أي: يدفع اليتيم بعنف  ويبعده عنه ژ ڤ ڤ ڤ ژواملقصود من قوله: 
 .)1(إليه، ورمبا حرمه من ماله وحقوقهبال رمحة وال شفقة، فال يطعمه وال حيسن 

وألنه مكّذب ابجلزاء، أقبل على فعل هذه األعمال القبيحة، فلو كان مؤمناً به، موقناً 
 .  )2(منه، خلشي هللا وعقابه، ومل يقدم على فعل ذلك

كانت تلك مجلة من األوامر والنواهي املتعلقة ابليتيم يف العهد املكي، واليت أوصى 
 وعباده املؤمنني.، ملسو هيلع هللا ىلصهبا نبيه هللا تعاىل 

 أما التوجيهات الرابنية املتعلقة ابليتيم يف العهد املدين، فهي كثرية، منها:

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژاإلحسان إىل اليتامى، وحسن معاملتهم، قال تعاىل: 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ

 (.36لنساء: )سورة ا ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ

ومن صور اإلحسان إليهم؛ أن جعل هللا هلم نصيباً يف الرتكة حال حضورهم القسمة، 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژقال سبحانه: 

 (.8لنساء: )سورة ا ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ

 .)3(أي: أعطوهم منه، وقيل: أطعموهم منه،  ژ ڦ ڤ ژواملراد من قوله: 

يطيب ، أي: قولوا هلم قواًل مجياًل ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ ژ  وأما املقصود من:

                                                
 .516، ص2، جالتسهيل. وابن جزي، 495، ص4، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (1)
 .516، ص2، جالتسهيل. وابن جزي، 684، ص3، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (2)
 .375، ص1، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (3)
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 .)1(دعوا هلم، وال متنوا عليهماخاطرهم به، و 

األشبه هو أن املراد ابلقول املعروف أن ال يتبع العطية املن واألذى : "قال الرازي
 .)2("أو يكون املراد الوعد ابلزايدة واالعتذار ملن مل يعطه شيئاً  ،ابلقول

 ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: -عز وجل-واإلحسان إليهم يكون ابإلنفاق عليهم أيضاً، قال 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ

 ژ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 (.177لبقرة: )سورة ا

وقواعد عميمة، وعقيدة  ،اشتملت هذه اآلية على مجل عظيمة: "ابن كثريذكر 
فإن من اتصف هبذه اآلية، فقد دخل يف عرى اإلسالم كلها، وأخذ مبجامع ... مستقيمة،
 .)3(..."اخلري كله

واملراد ابلرّب: مجيع الطاعات، واألعمال، اليت ي رجى منها رضى هللا، واألجر والثواب 
 .)4(يف الدنيا واآلخرة

النفس على اإلنفاق مع حبها الشديد ومن ضمن تلك الطاعات واألعمال جماهدة 
، على جمموعة من فئات اجملتمع، من بينها الفقراء واليتامى؛ وذلك رغبًة )5(للمال، ورغبتها فيه

  ملرضاة هللا تعاىل، والفوز ابجلنة.

                                                
 .333، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 61، ص2، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (1)
 .509، ص9، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (2)
 .242، صاليتيم يف القرآن. والبدر، 354، ص1، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  (3)
 .242، صاليتيم يف القرآن. والبدر، 442، ص1، جروح املعاينينظر: األلوسي،  (4)
 .355، ص1، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  (5)
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فقال: اي رسول هللا، أيُّ الصدقة  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جاء رجل إىل النيب فعن أيب هريرة 
ْه ل  َأْن »أعظم أجراً؟ قال:  يح  خَتَْشى الَفْقَر، َوأَتْم ل  الغ ىَن، َواَل مت  يح  َشح  َتَصدََّق َوأَْنَت َصح 

 )1(«َحّتَّ إ َذا بـََلَغت  احل ْلق وَم، قـ ْلَت ل ف اَلن  َكَذا، َول ف اَلن  َكَذا َوَقْد َكاَن ل ف اَلن  

فأمر تعاىل ابإلنفاق عليهم، وجعلهم أحّق الناس بعد ذوي القرىب؛ ويف ذلك إشارة 
 بضرورة االهتمام هبم، ورعايتهم أحق رعاية. -عز وجل-لطيفة من هللا 

: -جل شأنه-والنفقة على اليتامى من أحسن النفقات، وأوجبها، وأفضلها، قال 
  حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئژ

 (.215لبقرة: )سورة ا ژ  حت جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ

وهذه اآلايت تضمنت سؤال املؤمنني املوحدين ابهلل تعاىل يف ماذا يكون اإلنفاق، 
، )2(، واخلري: يتضمن كل خري، قلياًل كان أم كثرياً ژ ی ی ىئ ىئ ىئ ژفأجاهبم تعاىل: 

فيمن ت صرف هلم النفقة، حيث إن ذلك اإلنفاق ال يكمل إاّل  -جل جالله-كما بنّي هلم 
إذا ص رف على اجلهات املستحقة اليت أمر هللا هبا، فلما ذكر تعاىل يف ماذا يكون اإلنفاق، 

 . )3(أردفه بذكر مصارف اإلنفاق تكميالً للبيان

، بيان من هللا تعاىل أبنه عليم  ژ  حت جت يب ىب مب خب حب جبژوقوله تعاىل: 
ء، يعلم ما يف نواايهم، وما ختفي صدورهم، وما تنفق أايديهم، فيجازيهم عليه اجلزاء بكل شي

 الذي يستحقونه.

ومن بليغ علمه، أنه ال خيفى عليه تعاىل ما يقوم به األولياء واألوصياء أبموال اليتامى، 

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ     ڀ پ پپ پ ٻ ژ: -جل يف عاله-فقال 

                                                
 (.1419، رقم )110، ص2، كتاب: الزكاة، ابب: فضل صدقة الشحيح الصحيح، جصحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
 .378، ص2، جالبحر احمليط . وأبو حيان،257، ص1، جالكشافينظر: الزخمشري،  (2)
، اليتيم يف القرآن. والبدر، 382، ص6، جمفاتيح الغيب. والرازي، 257، ص1، جالكشافينظر: الزخمشري،  (3)

 .245ص
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 ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ
 (.220لبقرة: )سورة ا

أوصياء اليتيم ابملخالطة املشروعة يف ماله،  -عز وجل-ويف هذه اآلية يوصي املوىل 
 .)1(واليت يرجى منها مصلحة اليتيم، ونفعه

: "واملقصود احلث على املخالطة املشروعة ابإلصالح مطلقاً، أي: أن قال األلوسي
ألهنم إخوانكم، أي:  واملصاهرة، تؤدوا الالئق بكم؛ختالطوهم يف الطعام، والشراب، واملسكن، 

فأعلمهم سبحانه أن اإلصالح هلم خري األشياء، وأن خمالطتهم يف التزويج مع  يف الدين...،
 .)2(حتري اإلصالح جائزة"

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ژوقال سبحانه: 

 (.2لنساء: )سورة ا ژڍ ڇ ڇ    ڇ چڇ

يبدل  "أنه كان يف اجلاهلية من ،ژڃ ڃ ڄ ڄ ژواملقصود من قوله: 
فعل الشاة السمينة من مال اليتيم ابملهزولة من ماله، والدرهم الطيب ابلزائف، فنهوا عن 

 .)3("ذلك

ال أتكلوا أمواهلم وهو اخلبيث، ، أي: "ژچ چ چ چ ڃ ژوقوله تعاىل: 
وقيل: هني عن ، مإىل أمواهل جمموعةأن أيكلوا أموال اليتامى  فنهوا ،مالكم وهو الطيب ترتكواو 

 ٺ ژ: بقولههلم مث أابح ذلك  وكان ذلك يف أول األمر، خلط أمواهلم أبموال اليتامى،

ألنه تضمن معىن  ژچ ژ بـــ ، وإمنا تعّدى الفعل(220لبقرة: )سورة ا ژٺ ٺ

                                                
 .41، صمعاملة اليتيمينظر: احلارثي،  (1)
 .42، صمعاملة اليتيم. واحلارثي، 511، ص1، جروح املعاينينظر: األلوسي،  (2)
 .177، ص1، جالتسهيلينظر: ابن جزي،  (3)
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 .)1("وقيل: مبعىن مع ،اجلمع والضم

إنه يستحق مث خيتم سبحانه وتعاىل هذه اآلية ببيان عاقبة من يفعل ذلك؛ حيث 
 العقاب الكبري، واإلمث العظيم.

كما اهتم القرآن الكرمي ابليتيمة، فيأمر سبحانه الوصي عليها أن يرتكها ويتزوج غريها 
 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ژيف حال خوفه من ظلمها والتقصري يف حقها، قال تعاىل: 

 ې ې ۉ ۉ    ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

      ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ   ائ ى ى ې      ې

 (.127لنساء: )سورة ا ژ  ىئ ىئ     ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژوقال سبحانه: 

 (.3لنساء: )سورة ا ژ  ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گگ ک

 :روايتنيويف سبب نزول هذه اآلية ذكر الواحدي 

أنزلت هذه يف الرجل يكون "قالت:  -رضي هللا عنها- عن عائشةما جاء  فاألوىل:
ملاهلا، ويضرهبا  اليتيمة وهو وليها وهلا مال وليس هلا أحد خياصم دوهنا، فال ينكحها حباً له 

 ک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژويسيء صحبتها، فقال هللا تعاىل: 

 .)2("يقول: ما أحللت لكم ودع هذه،  ژک

كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويرتخصون يف النساء، ويتزوجون ما "ف: وأما الثانية
 ڦ ڦ ژشاءوا، فرمبا عدلوا ورمبا مل يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنزلت آية اليتامى: 

                                                
 .177، ص1، جالتسهيلابن جزي، ينظر:  (1)
، أسباب النزولينظر: الواحدي، و  (.3018، رقم )2314، ص4، كتاب: التفسري، جصحيحهأخرجه مسلم يف  (2)

 (.143- 142ص )
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يقول: كما خفتم أال . ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ: ، أنزل هللا تعاىل أيضاً ژ ڄ
ال تعدلوا فيهن، فال تزوجوا أكثر مما ميكنكم تقسطوا يف اليتامى، فكذلك فخافوا يف النساء أن 
رضي هللا -والعجز، وهذا قول ابن عباس ،القيام حبقهن، ألن النساء كاليتامى يف الضعف

 .)1("-عنهما

واملراد من تلك اآلية الكرمية: "إذا كان حتت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن ال يعدل 
غريه من األزواج، وال ينفق عليها، وال  معها فال يعطيها مهر مثلها، وال يعطيها ما يعطيها

يقوم حبقها، وال يعاشرها ابملعروف لعدم حمبته إايها، ورغبته عنها، ويسيء هلا يف الصحبة 
 .)2(هبا إن ماتت أن يرثها، فليعدل إىل ما سواها من النساء" واملعاشرة، ويرتبص

العرب يف املرياث وغريه، : "وملا كانت النساء مطرحاً أمرهّن عند وبذلك قال أبو حيان
 .)3(وكذلك اليتامى أّكد احلديث فيهّن مراراً لريجعوا عن أحكام اجلاهلية"

أما يف هذه اآلية فاهلل تبارك وتعاىل أيمر أوصياء اليتامى إبعطائهم أمواهلم، وذلك يف 
هم ئيامن أوص، وال بد منهم إيناس الرشدحالتني، األوىل: عند بلوغهم النكاح، والثانية: عند 

 ى ى ې ې ې ژ :-عز وجل-،  قال )4(التثبت من ذلك قبل دفع املال إليهم

            ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ىب مب خبوهنا يأمر الله حب جب ىئيئ مئ حئ    جئ ی یی ی

 (.6لنساء: )سورة ا  ژمت خت حت يبجت

وذلك أن نزلت يف اثبت بن رفاعة ويف عمه، وجاء يف سبب نزول هذه اآلية: "أهنا 
فقال: إن ابن أخي يتيم  ملسو هيلع هللا ىلصوهو صغري، فأتى عم اثبت إىل النيب  رفاعة تويف وترك ابنه اثبتاً 

                                                
 .143، ص، أسباب النزولينظر: الواحدي (1)
 .233، صاليتيم يف القرآنينظر: البدر،  (2)
 .234، صاليتيم يف القرآن. والبدر، 81، ص4، جاحمليطالتفسري ينظر: أبو حيان،  (3)
 .497، ص9، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (4)
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 .)1("يف حجري، فما حيل يل من ماله، ومّت أدفع إليه ماله؟ فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية

ويعاود سبحانه وتعاىل حتذير عباده املؤمنني، وتذكريهم حبرمة أكل أموال اليتيم، وتوّعد 
 ڌ ژمن يفعل ذلك منهم ابلعقاب الشديد، املتمثل ابلسعري، وبئس املصري، قال تعاىل: 

ژ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 (.10لنساء: )سورة ا

 ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  أكل أموال اليتيم من املوبقات السبع، فعن أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصوعّد النيب 
وب َقات  »قال: 

 
، »قالوا اي رسول هللا وما ه ّن؟ قال: ، «اْجَتن ب وا السَّْبَع امل ْحر  َّللَّ ، َوالسّ  ْرك  اب  الشّ 

، َوَأْكل  الرّ اَب،  حَلقّ  ، َوَقْذف  َوقـَْتل  النـَّْفس  الَّيت  َحرََّم اَّللَّ  إ الَّ اب  ، َوالتَـَّويلّ  يـَْوَم الزَّْحف  َوَأْكل  َمال  الَيت يم 
َنات  الَغاف اَلت   ْؤم 

 
ْحَصَنات  امل

 
 .)2(«امل

ومن حرص الشريعة اإلسالمية على اليتامى، أهنا جعلت هلم نصيبًا من الغنائم، قال 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژتعاىل: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ

 (.41ألنفال: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژوقال سبحانه: 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ ڳ ڳ گ گ

 (.7حلشر: )سورة ا ژ  ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ

فمن رمحة هللا تعاىل هبم أن عّدهم أحد مصارف الفيء والغنيمة، ونصيبهم يف ذلك 
 اخلمس.

                                                
 .143، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (1)
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ، ابب: ، كتاب: الوصاايصحيحهأخرجه البخاري يف  (2)

 (.2766، رقم )10، ص4، جژ ڑ کک ک ک
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فذهب مجاعة إىل  ،امسان ملال يصيبه املسلمون من أموال الكفار الغنيمة والفيء:و 
 .)1(أهنما واحد، وذهب قوم إىل أهنما خمتلفان

أخذه ما  والفيء:، من أموال املشركني بقتال اسم ما أخذه املسلمون فالغنيمة:
 .)2(عن صلح بغري قتالان كاملسلمني من أموال املشركني و 

العناية والرعاية الرابنية، بعدما كان ضائعاً يف اجملتمع وهذا بعض ما حظي به اليتيم من 
تشي مبا كان فاشياً  انً،وعنفها أحيا ،وتنوعها ،كثرة التوجيهات الواردة يف القرآناجلاهلي، "ف

 .)3("يف ذلك اجملتمع من ضيعة اليتيم فيه

نفسياً، لذلك نظّم القرآن الكرمي مجيع أمور اليتيم بدقة متناهية، اشتمل على عنايته 
 واجتماعياً، ومادايً، ليصبح فرداً انفعاً لنفسه، ولبيئته، وجملتمعه.

وهبذه التوجيهات حفظ القرآن الكرمي حقوق اليتامى من االنتهاك والضياع، وحرص 
 على أن يبقى اجملتمع املسلم متكافالً متآزراً يشد بعضه بعضاً.

  

                                                
 .357، ص3، جالتنزيلمعامل ينظر: البغوي،  (1)
، 3، جمعامل التنزيل. والبغوي، 170، صالفروق اللغويةينظر: العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل،  (2)

 . 357ص
 .1232، ص 3، جالظاللينظر: قطب،  (3)
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 يف اجملتمع اجلاهلي اللعب واللهو: ثايناملبحث ال

حظي اجملتمع العريب اجلاهلي كغريه من اجملتمعات القدمية واملعاصرة بوسائل للهو 
واللعب، فحياة اإلنسان العريب القاسية، وطبيعة بيئته الشظ َفة، جعلته يبتكر وسائل للتسلية 
والرتويح عن نفسه، فتنوعت تلك الوسائل ما بني اخلّمارات واحلوانيت املشتملة على اخلمور، 

وأدوات الغناء، والرقص، والعزف، واملزامري، وغريها، وبني النساء املتمثلة ابلزان  وامليسر،
 .)1(واألخدان

فكان شرب اخلمر، واللعب ابمليسر، والنساء من أهم وسائل اللهو، والتمتع ابحلياة 
 .)2(عند العرب اجلاهليني

مر، وامليسر؛ وهذا البحث سيقتصر على نوعني من أنواع الرتفيه يف اجلاهلية؛ مها اخل
حيث عنيت آايت القرآن احلكيم هباتني العادتني، ملا هلما من أتثري شديد على اإلنسان 

 اجلاهلي من الناحية االجتماعية، واالقتصادية، والنفسية.

 اخلمراملطلب األول: 

 اخلمر يف اللغة:

، وهي اسم )3("اخلاء وامليم والرّاء أصل  واحد  يدلُّ على التغطية، واملخالطة يف سرت  "
للخمر املعتصرة من العنب: نبيذ ، كما يقال للنبيذ "، ويقال )4(لكل شراب مسكر  خيامر العقل

 .)5("مخر  

                                                
األول: احلياة  يراجع الفصل الثالث من هذا البحث، املبحث األول، املطلب مت احلديث عنهما يف املبحث السابق، (1)

 .133 ص الزوجية،
 (.672، 665، ص )4، جاملفّصلينظر: علي،  (2)
 .215، ص2، مادة )خ.م.ر(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)
 .182، ص1، مادة )خ.م.ر(، جملصباح املنري. والفيومي، ا302، مادة )خ.م.ر(، صجممل اللغةينظر: ابن فارس،  (4)
 .511، ص3، مادة )ن.ب.ذ(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (5)
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 اخلمر يف الشرع: 

من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، أو  ،كل شراب مسكر
 .)1(، أو نيئاً احلبوب كاحلنطة، والشعري، أو احليوان كلنب اخليل، وسواء أكان مطبوخاً 

تفشى اخلمر يف اجملتمع اجلاهلي بشكل ملحوظ، حّت أمست من أهم عاداته 
 وتقاليده، فهي ظاهرة اجتماعية أصيلة ال تكاد خيلو منها جمتمع ما.

وَعرف القرويون واملدنيون اخلمر على السواء، وتغىن هبا أغلب الشعراء، حيث جعلوها 
ع هلا، ندرك مدى تغلغل تلك الظاهرة يف اجملتمع عنصرًا أساسًا يف شعرهم، وعند الرجو 

اجلاهلي، فهي تصور واقعهم، وبيئتهم آنذاك، فهذا الشاعر عنرتة بن شداد العبسي، يقول يف 
 :)2(معلقته

َل مِ        ولقد شربت من املَُدامة بعدم ا  ركد اهلواجر ابملشوف املُْع

 ُقِرنت أبزهر يف الَشمال ُمق دم           بزجاج ة صفراء ذات أس ّرة

 مال ي وعرضي وافر مل ُيكَل مِ           فِإذا ش ربت فإنّن مستهل ك

 )3(وكما علمِت مشائلي وتكرُّم ي   وِإذا صحوت فما أقصر عن ندى

تغىن هو ف اشتهر بشرب اخلمر، ومعاقرته هلا، أما الشاعر األعشى الكبري الذي
 اآلخر ابخلمر يف معلقته فقال:

                                                
، ن حنبل وإسحاق بن راهويهبمسائل أمحد ينظر: الكوسج، أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن هبرام املروزي،  (1)

(. واللخمي، أبو احلسن علي بن حممد 18 -15، ص )24، جاملبسوط. ينظر: السرخسي، 4061، ص8ج
(. وابن مفلح، 400 -396، ص )17، جكفاية النبيه(. وابن الرفعة، 1616 -1615، ص )التبصرةالربعي، 

 (. 416 -415، ص )7، جاملبدعبرهان الدين، 
 .663، ص2، جالظاللينظر: قطب،  (2)
 .16، ص ديوانه، شداد، عنرتةينظر:  (3)
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 )1(لُ وِ ٌل شَ لشُ وٌل شُ لُ شَ  شاو  مشل         ّنتبعُ يَ  وتِ انُ إىل احلَ  وتُ دَ وقد غَ 

 ليَس َيدفُع عن ذي احِليلِة احِلَيلُ  أنْ        لمواقد عَ  اهلندِ  يف فتية  كسيوفِ 

 لُ ضِ ا خَ هَ وق ُ اوُ ًة رَ زَّ ًة مُ هوَ وقَ         ئأً كِ تَّ مُ  انِ يَ الرَّ  بَ ضُ م قُ هُ عت ُ انزَ 

 والُ وا وإن هنَِ لُّ وإن عَ  اتِ  هبَِ إالَّ         ةٌ نَ نها وهي راهِ مِ  ونَ يقُ فِ ستَ ال يَ 

 لُ مِ عتَ مُ  لِ رابَ السِّ  ٌص أسفلَ لِّ قَ مُ      طفٌ جاجات  له نُ سعى هبا ذو زُ يَ 

 لُ ضُ الفُ  ةُ ينَ فيه القَ  عُ جِّ رَ إذا ت ُ       هُ عُ سمَ يَ  نجَ الصَّ  الُ ختََ  ستجيب  ومُ 

 )2(لُ زَ والغَ  هوِ اللَّ  ولُ طُ  اربِ جَ ويف التَّ       به وتُ ذلك يوٌم قد هلََ  لِّ ن كُ مِ 

كانت تلك صورة مصغرة لواقع العرب اجلاهليني وشأهنم يف اخلمر؛ حيث اعتادوا 
ها، وعّدوها رمزاً للكرم، ئشرهبا، وأداموا جمالستها، فكانت رفيقتهم يف سراء احلياة وضرا

 والضيافة، واملنزلة الرفيعة بني الناس. 

ذكرت كتب األدب واألخبار أنه وجد من بني هؤالء من حّرمها ومع هذا فقد 
على نفسه، ومنهم من مل يشرهبا قط؛ ملا رأوا آاثرها السلبية على شارهبا، وما تفعل به 
من ارتكاب احملرمات، والقيام أبعمال  قبيحة مشينة، فكان بعضهم من احلنفاء، وبعضهم 

 .)3(ن املغرية، وغريهممن الّسادة األشراف كعبد املطلب، والوليد ب

وملا جاء اإلسالم؛ بدأ يف معاجلة العادات السيئة اليت كانت منتشرًة يف اجملتمع 
اجلاهلي، وكان اخلمر من أقبح تلك العادات وأقذرها، حيث عّدها اإلسالم من الكبائر، 
وجعلها أم اخلبائث، وألهنا كانت شائعة بني العرب، ومنتشرة عندهم انتشارًا واسعًا، 
سلك القرآن الكرمي منهجًا تربواًي حكيمًا إلبطال تلك العادة، فعاجل النفس البشرية، 

                                                
(1)  : : سواق من شل؛ أي: طرد وساق. ش لش ل : خفيف يف العمل وسريع. وَشو ل  شاو : يشوي اللحم. ومشلٌّ وشلول 

 .59، ص ديوانهحيمل الشيء. ينظر: األعشى، ميمون بن قيس، 
 .59، ص ديوانهينظر: األعشى،  (2)
 (.672 -670، ص )4، جاملفّصلينظر: علي،  (3)
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، وذلك ببضع آايت حمكمات، وعلى مراحل متباعدة، هاوطّهر اجملتمع منها، ومن دنس
، وعناية. ، وترو   وبكل رفق 

، كانت املرحلة األوىل يف مكة، متمثلة )1(فجاءت آايت اخلمر على أربع مراحل
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژرة النحل، قال تعاىل: يف سو 

 (.67)سورة النحل:  ژ  ڌ    ڌ ڍ ڍ ڇ     ڇ ڇڇ

 چ ژ، و)2(الشراب املسكر، أي: ژ چژاملقصود من قوله تعاىل: و 

 .)3(، أي: الطعام النافع كالزبيب والتمر وما أشبههماژڇ

اإلنسان املسلم وهذه اآلية حتمل يف جنباهتا تلميحة سريعة، وإشارة لطيفة، جتعل 
وضع اخلمر يف مقابل الرزق احلسن؟ وكأمنا اخلمر  العاقل ميعن النظر فيها، ويتساءل ملَ 

 .)4(شيء، والرزق احلسن شيء آخر، ويف هذا إشعار أبن اخلمر ليست رزقًا حسناً 

فكان نزوهلا يف املدينة، وبدأت املرحلة الثانية آبية البقرة، األخرى وأما املراحل الثالث 
 ەئ ەئ ائ       ائ ى ى ېې ې ې ۉژقال تعاىل: 

 (.219)سورة البقرة:  ژ ۇئ ۇئ وئ وئ

، أي: وزر  عظيم، وذلك ملا حيدثه اخلمر من ژائ       ائ ىژ: واملقصود من
)5(التخاصم، والتشامت، وقول الفحش، والزور

 . 

                                                
مفاتيح . والرازي، 259، ص 1، جالكشافمن العلماء املفسرين. ينظر: الزخمشري، أشار إىل هذه املراحل جلة  (1)

 .95، صعادات أهل اجلاهلية، وغريهم. واملاجد، انصر، 395، ص6، جالغيب
 .203، ص14، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
 .203، ص14، جوالتنويرالتحرير . وابن عاشور، 383، ص6، جحماسن التأويلينظر: القامسي،  (3)
 (.974 -665، ص )2، جلظاللينظر: قطب، ا (4)
 .182، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 253، ص1، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  (5)
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أي: الشعور ابللذة، والنشوة عند شرهبا، والفرح  ،ژەئ ەئژواملعىن من: 
 .)1(والسور مبا يكسبون من الربح ابلتجارة فيها

، أي: املفاسد املرتتبة على تعاطيهما ژۇئ ۇئ وئ وئژوأما املراد من: 
 .)2(أعظم من فوائدمها

وهذا إشعار أبن الرتك يكون أوىل من األخذ والتعاطي، ألن اإلمث فيهما أكرب من 
 .)3(النفع

ونفر من  -رضي هللا عنهما-نزلت يف عمر بن اخلطاب ومعاذ بن جبل وهذه اآلية 
مسلبة  ،فإهنما مذهبة للعقل ،وامليسر ،فقالوا: أفتنا يف اخلمر ملسو هيلع هللا ىلصأتوا رسول هللا  ، حنياألنصار

 .)4(للمال، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية

 لنا اللهم بنّي : » قال عمر، ف)5(تركها قوم ، وشرهبا آخرون فلما نزلت هذه اآلية
قال تعاىل: املرحلة الثالثة، ، فأنزل هللا تعاىل آية النساء، وكانت تلك )6(«شافياً  بياانً يف اخلمر 

لنساء: )سورة ا ژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ
43.)  

 ،كانوا يشربون اخلمر ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول هللا  اً أانسوجاء يف نزول هذه اآلية أن 
، فروي عن وحيضرون الصالة وهم نشاوى، فال يدرون كم يصلون وال ما يقولون يف صالهتم

فطعموا  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول هللا  ودعا أانساً  ،صنع طعاماً أنه  عبد الرمحن بن عوف 
 ٻ ٱژ وحضرت صالة املغرب فتقدم بعض القوم فصلى هبم املغرب، فقرأ: وشربوا،

                                                
 .253، ص1، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  (1)
 .219، ص1، جإرشاد العقلينظر: أبو السعود،  (2)
 .749، ص2، جالظاللينظر: قطب،  (3)
 .71، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (4)
 .218، ص1، جإرشاد العقلينظر: أبو السعود،  (5)
(، 3101، رقم )305، ص2، جمستدركه(. واحلاكم يف 5031، رقم )61، ص5، جسننهأخرجه النسائي يف  (6)

 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخان ومل خيرجاه.
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 .)1(هذه اآلية يقمها، فأنزل هللا تعاىلفلم ، (1 لكافرون:)سورة ا ژ ٻ

ويف هذه املرحلة افتتح هللا تعاىل اآلية خبطابه لعباده املؤمنني املوحدين، فكان لذلك 
جاء  أثر  ابلغ  يف نفوسهم، مما جعلهم يقبلون على هللا تعاىل مستسلمني له وألوامره؛ فعندها

ت اخلمس، املوزعة على مدار اليوم النهي عن شرب اخلمر، وكان ذلك مقيدًا أبوقات الصلوا
والليلة، وبذلك أصبح املؤمنون يف احرتاز شديد منه، وبدأ اإلدمان عليه يتالشى شيئًا فشيئاً، 

 من التنافر والكره يف نفوسهم. اً حّت وّلد فيهم نوع

واحلكمة يف وقوع التحرمي على هذا الرتتيب أن هللا تعاىل علم أن القوم : "قال الرازي
، فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق كانوا ألفوا شرب اخلمر، وكان انتفاعهم بذلك كثرياً قد  

 مث نزل قوله تعاىل: ...،ذلك عليهم، فال جرم استعمل يف التحرمي هذا التدريج، وهذا الرفق
فاقتضى ذلك حترمي شرب اخلمر وقت الصالة، ألن ،  ژ ھ ہ   ہ ہ ہ ژ

، من الشرب ضمناً  إال مع السكر، فكان املنع من ذلك منعاً شارب اخلمر ال ميكنه أن يصلي 
 .)2("مث نزلت آية املائدة فكانت يف غاية القوة يف التحرمي

وبنزول آية املائدة جاء التحرمي القطعي للخمر، فكانت هذه املرحلة هي الرابعة 
واألخرية، وقد هتيأت نفوس الصحابة فيها هتيئًا كلياً، بعد أن اعتادوا على التقليل منها 
وهجرها، فأصبحوا يف استعداد اتم لتقبل النهي الصادر من هللا تعاىل يف شأهنا، قال سبحانه: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

 (.91 – 90)سورة املائدة:  ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

                                                
أسباب ينظر: الواحدي، و  (، وقال حمققه: إسناده صحيح.3671، رقم )515ص ،5، جسننهأخرجه أبو داود يف  (1)

 (.154 -153، ص )النزول
 .396، ص6، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (2)
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، وكعادة القرآن املدين الذي يبدأ ابلنداء للمؤمنني ويف هذه اآلايت جاء النداء اإلهلي
، يقول سيد قطب ژ ٻ ٻ ٱ ژاملألوف عند نزول أغلب التشريعات الرابنية بقوله: 

ولتذكريهم مبقتضى هذا اإلميان من االلتزام  ،الستجاشة قلوب املؤمنني من جهة"وذلك: 
 .)1("والطاعة من جهة أخرى

 هو: والرجسويلي هذا النداء بيان ماهية اخلمر، وأهنا رجس من عمل الشيطان، 
أيضاً، كما يف  واملكروه من األمور الظاهرة، ويطلق على املذمات الباطنة ،اخلبث املستقذر"

)سورة  ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژقوله تعاىل: 

 .)2(("125لتوبة: ا

فجعل اجتناب اخلمر  ژٺ ٺ ڀ ژمث ختم هللا تعاىل اآلية بقوله: 
 .)3(سبباً يرجى منه الفالح والنجاح

بنّي هلم ما تفعله اخلمور ابلناس، وحيث إهنا من عمل مث أردف هللا تعاىل بعدها آيًة ت
بينهم، وخلق العداوة والكراهية يف نفوسهم، كما حيرص  يقاعفهو يسعى دائمًا لإلالشيطان؛ 

 على إشغاهلم عن ذكر هللا، وعن أداء الصالة.

، واالستفهام هنا مبعىن األمر ژڄ ڄ ڄ ژوختم سبحانه هذه اآلية بقوله: 
عند مساعها: "انتهينا  ، لذلك قال عمر بن اخلطاب )4(ابالنتهاء، فهو من أبلغ ما ينتهى به

 .)5(انتهينا"

                                                
 .975، ص2، جالظاللينظر: قطب،  (1)
 (.24 -23، ص )7، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
 .142ص ،2، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (3)
صفوة . والصابوين، 244، ص4، جحماسن التأويل. والقامسي، 474، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (4)

 .336، ص1ج التفاسري،
، 443، ص1، مسند عمر بن اخلطاب، جمسنده(. وأمحد يف 5031، رقم )61، ص5، جسننهأخرجه النسائي يف  (5)

 .208، صأسباب النزولينظر: الواحدي، و  : إسناده صحيح.حمققه (، وقال378رقم )
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فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها، وجتعله من أهل : "قال السعدي
اخلبث، وتوقعه يف أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وحتول 

، صد عن ذكر هللا وعن الصالةبني العبد وبني فالحه، وتوقع العداوة والبغضاء بني املؤمنني، وت
 .)1(فهل فوق هذه املفاسد شيء أكرب منها؟"

وهبذا نزل القرآن الكرمي ابلبيان الشايف يف اخلمر، فجاء التحرمي القاطع فيها، وجاءت 
مؤكدة هلذا التحرمي، رادعة ومشددة يف شأهنا، فعن عبد هللا بن  ملسو هيلع هللا ىلصسنة احلبيب املصطفى 

َلَعَن هللا  اخْلَْمَر، َوَلَعَن َشار هَبَا، َوَساق يَـَها، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيب ، أن الن-رضي هللا عنهما-عمر 
َلَها، َواْلَمْحم وَلَة إ لَْيه ، َوآك َل مَثَن َها َتاَعَها، َوَحام  َرَها، َواَبئ َعَها، َوم بـْ َرَها، َوم ْعَتص   .)2(«َوَعاص 

آايت بّينات؛ وهكذا قضى اإلسالم على تلك الظاهرة، مبنهج رابين رشيد، وببضع 
فتّدرج يف حترميها، ملا رأى هلا من تفش  عميق يف اجملتمع اجلاهلي، فكان أفضل منهج للقضاء 
عليها هو منهج التدرج يف حترميها، فنجح يف ذلك أميّا جناح، وبذلك أزال خطرها الكائن على 

 الفرد واجملتمع.

 ال ميسر :الثايناملطلب 

 ال َمْيِسر يف اللغة:

ميميٌّ من َيَسر، يقال: يسرته إذا قمرته، واشتقاقه إما من الي سر؛ ألنه أخذ  مصدر   
، وإما من الَيسار؛ ألنه سلب  له، واملراد منه:  مال الرجل بيسر  وسهولة من غري كد  وال تعب 

راً أل". وي راد به أيضاً: )3(الق مار، أي: املراهنة، واللعب ابلق داح ي َمْيس  نه جي َزَّأ  اجلَز ور  نفس ه؛ مس 

                                                
 .99، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 243، صتيسري الكرمي الرمحنينظر: السعدي،  (1)
 حديث صحيح.  :(، وقال5716، رقم )9، ص10، مسند عبد هللا بن عمر، جمسندهأخرجه أمحد يف  (2)
، مادة لسان العرب. وابن منظور، 156، ص6، مادة )ي.س.ر(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (3)

. 252، ص1، جمعامل التنزيل. والبغوي، 115، ص5ومادة )ق.م.ر(، ج ؛298، ص5)ي.س.ر(، ج
، إرشاد العقل. وأبو السعود، 182، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 261، ص1، جالكشافوالزخمشري، 

 .219، ص1ج
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ع  التجزئة، وكل شيء  جزأته فقد َيَسْرَته  .)1("أجزاء فكأنه موض 

 ال َمْيِسر يف الشرع: أما 

، و  فال خيرج عن املعىن اللغوي، فيه قمار  كل ما ال خيلو الالعب فيه من فكل لعب  
ر غنم  أو غ رم   شيئًا من ، "وكل لعب  يشرتط فيه غالبًا أن أيخذ الغالب )2(فهو من الـَمْيس 

 .)3(املغلوب"

احلصول على املال بوسيلة تعتمد على املصادفة لظهور رقم معني أو حنو ذلك، " :وهو 
وهو أن يتضمن أحد الطرفني حقه، ويبقى اآلخر حتت اخلطر؛ أي: يبقى مرتددًا بني الغ نم 

 .)4(والغ رم، أو هو متليك املال على وجه املخاطرة"

وهذه وسيلة أخرى من وسائل اللعب واأل ْنس يف اجلاهلية، فكان العرب جيتمعون يف 
اشتداد نواد  وماله  معروفة يلعبون فيها امليسر، وكانت أكثر ما تقام يف أوقات الشتاء عند 

الزمان، وذلك إحساانً منهم على أهل العوز واحلاجة، إذ يتعذر األقوات عليهم،  الربد، وَكَلب  
خاصًة يف ذلك الوقت من أايم السنة؛ فهو وسيلة للعب والتسلية والرتويح عن النفس من 
جهة، وسبيل للتباهي والتفاخر بني العرب من جهة أخرى؛ وذلك ملا يقوم به الرجل من إعانة 

ان أشراف القوم يتقامرون ابلقداح على اإلبل، مث جيعلون حلومها لذوي الفقراء وإطعامهم، فك
 .  )5(احلاجة والفاقة، وال أيكلون منها، ويذمون من مل يدخل فيه، وكانوا يسمونه الربم

                                                
 .298، ص5، مادة )ي.س.ر(، جن العربلساينظر: ابن منظور،  (1)
بستان األحبار . وآل مبارك، فيصل بن عبد العزيز، 150، ص10وج ؛468، ص9جاملغّن، ينظر: ابن قدامة،  (2)

(. وابن يونس، أبو بكر حممد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي، 523- 522، ص )2، جخمتصر نيل األوطار
 (.345 -344، ص )11، جكفاية التنبيه. وابن الرفعة، 206، ص11، جاجلامع ملسائل املدونة

 .101، صاملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميينظر: شبري، حممد عثمان،  (3)
 .30، صأساسيات املعامالت املالية واملصرفيةينظر: أبو غدة، عبد الستار؛ واهلامشي، سلطان، وآخرون،  (4)
 .43، ص12، مادة )ب.ر.م(، جلسان العربالربم: الذي ال يدخل مع القوم يف امليسر. ينظر: ابن منظور،  (5)

. والبقاعي، برهان الدين 127، ص5، جاملفّصل(. وعلي، 271 -270، ص )1، جبلوغ األرباأللوسي، و 
 .242، ص3، جت والسورنظم الدرر يف تناسب اآلايإبراهيم بن عمر بن حسن الرُّاَبط بن علي بن أيب بكر، 
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فكان ذلك من أعظم عوائد العرب، وأكثرها فخراً واعتزازاً بينهم، لذا تغىن هبا الشعراء 
 عشى:وأثنوا على أصحاهبا، قال األ

 )1(واجلَاِعُلو الُقوِت على الَياِسرِ       ال ُمْطِعُمو اللَّْحِم إذا َما َشتَ ْوا 

وهذه اللعبة هلا قواعدها وقوانينها احملكمة، وهلا لغتها واصطالحاهتا اخلاصة املتعارف 
، ولعلها من أكثر األمور تنظيماً وتقنيناً عند العرب يف اجلاهلية، )2(عليها عند القمارين العرب

فهي ال تعدو أن تكون نظاماً اجتماعياً، واملقصود احلقيقي من ورائها الكرم والتفاخر به بني 
 العرب. 

 عشرة أجزاء، مث يؤتى جزئوهنان القوم كانوا جيتمعون فيشرتون اجلزور بينهم فيأ وصفته:
إن فازت، وعلى أهلها غرم إن خابت بقدر  وظ، سبعة منها هلا حظةعشر  عددهاداح، و ابلق  

 .)3(حظ هلا إن فازت، وال غرم عليها إن خابتثالثة الما هلا من احلظ، و 

وألن هذه اللعبة ال تقوم إاّل على احلظ، فهي ال خترج عن كوهنا خماطرة، األمر الذي 
وزرع احلقد والكراهية بينهم، فهي إما أن تكون أدى إىل إاثرة العداوة والبغضاء بني املتنافسني، 

سببًا لصرف املال وإضاعته، وإما سببًا الصطياد املال من غري عناء وال مشقة، ولذلك رمبا 
خاطر الرجل مباله كله، ورمبا أبهله أيضاً، من أجل تعويض اخلسارة، أو الطمع مبزيد من الفوز، 

الرجل يف اجلاهلية خياطر على أهله وماله، قال: "كان  -رضي هللا عنهما-فعن ابن عباس 
 . )4(فأيهما قمر صاحبه ذهب أبهله وماله"

كان ذلك شأن امليسر يف اجملتمع اجلاهلي، وملا قدم اإلسالم حّرم امليسر واللعب به، 

                                                
 .145، صديوانهالياسر: الذي يلعب ابمليسر. ينظر: األعشى،  (1)
 .125، صعادات أهل اجلاهلية. وينظر: املاجد، انصر، 46، صامليسر والقمارمنقواًل عن: املصري، رفيق،  (2)
، ص 3، جنظم الدرر . والبقاعي،797، صنشوة الطرب يف اتريخ جاهلية العربينظر: ابن سعيد، األندلسي،  (3)

 (.125 -124، ص )عادات أهل اجلاهلية(، ففيه شرح  وايف عن هذه اللعبة. واملاجد، انصر، 259 -240)
املاجد، و (. 115- 114، ص )1، جالتفسري الوسيط. والزحيلي، 324، ص4، ججامع البيانينظر: الطربي،  (4)

 .125، صعادات أهل اجلاهليةانصر، 
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 وكل ما يدخل حتت مفهومه، ملا له من أضرار مادية ومعنوية على الفرد واجلماعة.

 القرآن الكرمي يف ثالث آايت مدنيات على النحو اآليت:وجاءت آايت امليسر يف 

 ەئ ەئ ائ       ائ ى ى ېې ې ې ۉ ژقال تعاىل: 

 ی ىئ  ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ

 (.219لبقرة: )سورة ا ژ ی ی ی

 ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقال سبحانه: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 (.91 – 90ملائدة: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ويالحظ من خالل اآلايت السابقة اقرتان امليسر ابخلمر؛ وذلك لتآخيهما يف الضرر، 
 واملفسدة، واإلمث، وإتالف املال وتضييعه.

على  -يقصد يف آييت املائدة-وإن كان سبحانه وتعاىل اقتصر هنا : "يقول البقاعي
ا فيهما من املساوي املنابذة حملاسن الشرع مل...، ضرر الدين وهو اإلمث ألنه أّس يتبعه كل ضرر

 ،فهذا مثبت للتحرمي إبثبات اإلمث ؛واستحالل مال الغري ،وزوال العقل ،والشتم ،من الكذب
 . )1("وألهنما من الكبائر

فجاء التحرمي القطعي يف امليسر مقروانً ابخلمر؛ وذلك ملا يرتتب عليهما من املفاسد 
يشغل القلب والفكر عن مصاحل الدين والدنيا، واملضار على اجملتمع كله، حيث "إن امليسر 

وقليله يدعو إىل كثريه، ويفعل ابلعقل والفكر كما يفعل  ويورث العداوة والبغضاء بني أراببه،
عكوف شارب اخلمر على مخره وأشّد، ألنّه ال  أعظم، ويصري صاحبه عاكفًا عليهاملسكر و 

على أوكار ، وبذلك قضى القرآن )2("يستحي وخياف كما يستحي وخياف شارب اخلمر
                                                

 .241، ص3، جنظم الدررينظر: البقاعي،  (1)
: موقع نسيم الشام .12، صامليسر: حقيقته، حكمه، تطبيقاته املعاصرةينظر: علي، عبد الناصر،  (2)

http://www.naseemalsham.com/ 
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الفساد، ومباعث اخلالف واخلصام بني الناس، ومحى اجملتمع اإلسالمي من فسادمها، وشرمها 
 على األمة.

حيث عاد امليسر من جديد، فتنوعت ألعابه،  رحة، واليوم ابألمس؛الليلة ابلباوما أشبه 
ها بوجوه مستعارة، وطرق خادعة، ت وسائله وأمساؤه، فهو يتخفى وراءوكثرت نواديه، وتعدد

، كما دخل يف األسواق التجارية، (اليانصيب)وقع يف شباكه كثري من الناس، ومن أشهرها لعبة 
ملسابقات العامة، والسفر، والسياحة، واأللعاب وشبكات االتصاالت، واإلنرتنت، وا
، فاهلل نسأل أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا )1(اإللكرتونية، ومل تسلم منها الرايضة أيضاً 

 الباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه.

  

                                                
 ، رسالة ماجستري.31، صأثره األمّنالقمار: جترميه، عقوبته، ينظر: الزيد، إبراهيم بن انصر بن إبراهيم،  (1)
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 املعامالت املالية يف اجملتمع اجلاهلي: ثالثاملبحث ال

س مناطق اجلزيرة العربية يف العصر اجلاهلي، فتعددت رؤو ازدهرت احلركة التجارية يف 
ًا يف التعامل املايل بني خمتلف الدول والشعوب، واشتهرت األموال فيها، وشهدت تنوعاً كبري 

 ٻ ٱ ژمن بينها جتارة قريش، واليت ع رفت برحلة الشتاء والصيف، قال تعاىل: 

هذا التقدم وعلى الرغم من ، (2 – 1ريش: )سورة ق ژ پ پ ٻ ٻ ٻ
واالزدهار إاّل أن املعامالت املالية مل تسلم من الغش، والغبش، وأكل أموال الناس ابلباطل، 

 وغريها من الوسائل املبتذلة.

وسيتناول هذا املبحث احلديث عن نوعني من أنواع املعامالت املالية اليت كانت 
 لراب.التعامل ابزان، و متداولة بكثرة بني العرب يف اجلاهلية، مها: التطفيف يف املي

 التطفيف يف امليزان: ولاملطلب األ

 التطفيف يف اللغة:

: "، )1("ويدل على قلة الشيء، يقال: هذا شيء  طَفيف"مصدر طّفف،  والَتْطفيف 
  .)3("وهو أن ال متأله إىل أصباره"، )2("نقص  املكيال وامليزان

 التطفيف يف الشرع: 

التقليل والتنقيص من وزن الكيل يف إيفائه ال خيرج عن املعىن اللغوي، فهو 
 .)4(واستيفائه

إن من أسوء العادات اليت اعرتت اجملتمع اجلاهلي يف املعامالت املالية عادة التطفيف 

                                                
 .405، ص3، مادة )ط.ف.ف(، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  (1)
 ، نفس اجلزء، ونفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (2)
 .222، ص9، مادة )ط.ف.ف(، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (3)
 .384، ص18، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (4)
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 يف امليزان، حيث كانت منتشرة بشكل واسع بني التجار يف عمليات البيع والشراء.

لسابقة، فهو ال خيلو من الغش، به األقوام ا توالتطفيف يف امليزان خلق ذميم، ختلق
والكذب، واخلداع، األمر الذي وّرث التشاحن والتنازع بني الناس، لذا هنى القرآن الكرمي عنه، 
 وجعله من أكرب الكبائر، فاهلل سبحانه وتعاىل عدل، أيمر ابلعدل، واإلنصاف يف كل شيء.

يزان، متباينة بني وجاءت آايت القرآن الكرمي حافلة مبعاين العدل، والقسط يف امل
العهدين املكي واملدين، فأول آايته كانت عن حال األمم السابقة وشأهنم مع التطفيف، وكيف 
أن هللا تعاىل أرسل هلم الرسل لتقومي سلوكياهتم اخلاطئة، وأخالقهم الفاسدة، فسرد القرآن 

م القرآن أكثر من اشتهروا ابلتطفيف، لذا خصه ، فهمالكرمي قصة قوم نيب هللا شعيب 
 ڄ ڄ ڄ ژقال تعاىل:  وتناول ذكر قصتهم يف أكثر من موضع،الكرمي ابلذكر، 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

 ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک
 (.85ألعراف: )سورة ا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ژوقال سبحانه: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ

 (.85 – 84ود: )سورة ه هژ  گ گ گ گ ک ک ک

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ژ: -جل يف عاله-وقال 

 ی ی ىئىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ  ائ

 خت حت جت يب ىب مب خب  حب جب يئ  مئ حئ جئ ی    ی

 (.183 – 176لشعراء: )سورة ا ژ  جح    مج حج يث  ىث مث جث يت ىت مت
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ابلقسط، والعدل، وإيفاء الكيل، وينهى عن ويف اآلايت السابقة أيمر هللا تعاىل 
 التطفيف والتنقيص يف امليزان، وظلم الناس، وأكل أمواهلم بغري وجه حق.

ويالحظ يف مجيع تلك اآلايت أن هللا تعاىل بعدما أمر ابلعدل يف املوازين، وهنى عن 
، ومظلمة البخس فيها؛ دعا إىل عدم الفساد يف األرض، والعيث فيها، وكأن التطفيف معصية

 . )1(ني السرقة، والغش، والغدر، واجلورعظيمة من شأنه جلب الفساد إىل األرض، ألنه جيمع ب

 ک ک ک ک    ڑ ڑ ژ ژ ژوقال تعاىل يف موضوع آخر: 

 (.9 – 7لرمحن: )سورة ا ژ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ

فاهلل سبحانه وتعاىل رفع السماء، ووضع األرض، وجعل فيه العدل الذي شرعه، وأمر 
 .)2(به، وهنى عن الطغيان، والظلم، وجماوزة احلد

مث أنزل تعاىل سورة املطفيني، واليت تشمل على الويل والوعيد من هللا تعاىل لكل 
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ: -جل جالله-مطفف، قال 

 ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ      ۅ ۅ

 (.6 – 1ملطففني: )سورة ا  ژۆئ ۆئ ۇئ

 :لاأربعة أقو واختلف املفسرون يف كوهنا مكية أو مدنية، على 

 .)3(ابن مسعود، والّضّحاك، وحيىي بن سالم ولقوهو أهنا مكية،  :األول

، واحلسن، وعكرمة، وقتادة، -رضي هللا عنهما- مدنية، قاله ابن عباس والثاين:
 .)4(ومقاتل

                                                
 .137، ص12، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 186، ص4، جالنكت العيونينظر: املاوردي،  (1)
 .154، ص17، جاجلامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب،  (2)
 .273، ص15، جروح املعاين. واأللوسي، 413، ص4، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (3)
 .413، ص4، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (4)
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 ۇئ ۇئژ :-وجلعز -من قوله  مدنية، وتشمل على آايت مكية، والثالث:

فيها ، وقتادة، وقال مقاتل: -رضي هللا عنهما- وهذا قول ابن عباس ،ىل آخرهاإ   ژۆئ
 . )1(ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ      ڄ ڦژ: -عز وجل-آية مكية، وهي قوله 

وابن الّسائب، وذكر هبة  ،أهنا نزلت بني مكة، واملدينة، قاله جابر بن زيد" :رابعوال
هللا بن سالمة املفّسر أهنا نزلت يف اهلجرة بني مّكة واملدينة، نصفها يقارب مكة، ونصفها 

 .)2("يقارب املدينة

ويرى ابن عاشور أهنا نزلت قبل اهلجرة، ألهنا اشتملت على التعريض مبنكري البعث، 
، يف البلدين ألن التطفيف كان فاشياً  ؛ومن اللطائف أن تكون نزلت بني مكة واملدينة" فقال:

وقد حصل من اختالفهم أهنا: إما آخر ما أنزل مبكة، وإما أول ما أنزل ابملدينة، والقول أبهنا 
 ، وهذا الذي تراه الباحثة، وهللا تعاىل أعلم.)3("نزلت بني مكة واملدينة قول حسن

 :لاثالثة أقو وذكر الواحدي يف سبب نزوهلا 

املدينة كانوا من  ملا قدم النيب "قال:  -رضي هللا عنهما-س عباابن عن  فاألول:
 . )4("فأحسنوا الكيل بعد ذلك ،ژ ۇ ڭ ژ، فأنزل هللا تعاىل: أخبث الناس كيالً 

كان ابملدينة جتار يطففون، وكانت بياعاهتم كشبه القمار: "القرظي قال: : عن والثاين
إىل السوق  واملخاطرة، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية، فخرج رسول هللا  ،واملالمسة ،املنابذة
 . )5("وقرأها

                                                
 .413، ص4، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (1)
. وابن 250، ص19، جاجلامع ألحكام القرآن. والقرطيب، 413، ص4، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (2)

 .187، ص30، جالتحرير والتنويرعاشور، 
 .187، ص30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
 .452، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (4)
 ، نفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (5)
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املدينة وهبا رجل يقال له: "أبو  قدم رسول هللا ": قال السدي: فعن أما الثالث
 .)1("جهينة" ومعه صاعان يكيل أبحدمها ويكتال ابآلخر، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية

تبنّي وقوع احلوادث املذكورة يف املدينة، واليت كانت سبباً  ومع أن مجيع تلك األقوال
 مَ لتقوّ  فهي جاءتلنزول سورة املطففني فيها؛ إاّل أنه ال مانع من نزوهلا بني مكة واملدينة، 

وتنددها  املدينة،أحوال املشركني مبكة و  عمن جهة، وتشنّ  ، وتصلحهااملدينةيف أحوال املسلمني 
ن أهل مكة، انسب عن أهل املدينة ال يقلون شأاًن يف أمر التطفيف من جهة أخرى، وأل

لتطهري املدينة من فساد ... وما أنسب هذا املقصدفيها، " نزوهلا قبل نزول الرسول 
فإن الكيل  ،عاماً  لئال يشهد فيها منكراً  أن يدخل إليها النيبء  املعامالت التجارية قبل

 .)2("ما يف األسواق ويف املبادالتوالوزن ال خيلو وقت عن التعامل هب

وهكذا جاء التحرمي يف أمر التطفيف، فنهى هللا تعاىل عنه، وأعلن احلرب على 
تؤكد هذا النهي، وتنهرهم  أصحابه، وتوعدهم ابلويل والعذاب األليم، وجاءت سنة احلبيب 

َْمس  مَخْس  » :، قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس عنه، ف قَال وا: اَي « خب 
؟ قَاَل:  َْمس  َما نـََقَض قـَْوم  اْلَعْهَد إ الَّ س لّ َط َعَلْيه ْم َعد وُّه ْم، َوَما َحَكم وا »َرس وَل هللا  َوَما مَخْس  خب 

َشة  إ الَّ َفشَ  ، َواَل َظَهَرْت ف يه م  اْلَفاح  ، َواَل ب َغرْي  َما أَنـَْزَل هللا  إ الَّ َفَشا ف يه م  اْلَفْقر  ا ف يه م  اْلَمْوت 
ن نَي، َواَل َمنَـع وا الزََّكاَة إ الَّ ح ب َس َعنـْه م  الْ  لسّ  ذ وا اب  ْكَياَل إ الَّ م ن ع وا النـََّباَت َوأ خ   .)3(«َقْطر  طفَّف وا اْلم 

فيها، فنالت  يده   فأدخلَ  طعام   ة  ربَْ على ص   مرَّ  أن رسول هللا  عن أيب هريرة و 
؟»: فقال بلالً  أصابعه   َب الطََّعام  َقاَل َأَصابـَْته  السََّماء  اَي َرس وَل هللا ، قَاَل: « َما َهَذا اَي َصاح 

، َمْن َغشَّ فـََلْيَس م ينّ  »  .)4(«أََفاَل َجَعْلَته  فـَْوَق الطََّعام  َكْي يـَرَاه  النَّاس 

                                                
 .452، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (1)
 .188، ص30، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
، 483، ص3، جسننه الكربى(. والبيهقي يف 10992، رقم )45، ص11، جمعجمه الكبريأخرجه الطرباين يف  (3)

: فيه إسحاق بن عبد هللا بن كيسان املروزي، لينه احلاكم، وبقية جممع الزوائد(. وقال اهليثمي يف 6398رقم )
 (.4346، رقم )65، ص3رجاله موثقون، وفيهم كالم، ج

، رقم 99، ص1ج، «من غشنا فليس مّنا»: ، كتاب: اإلميان، ابب: قول النيب صحيحهأخرجه مسلم يف  (4)
(102 .) 
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 لرابالتعامل اب: ثايناملطلب ال

 الراب يف اللغة: 

الراء والباء واحلرف املعتّل، وكذلك املهموز منه حنو: )َرأَب(؛ يدل على أصل  "َرىَب: 
ا، إذا  ، ويقال: َراَب الشيء  يـَْرب و، إذا زاد، وَراَب الرَّاب َيَة يَرهب  واحد ، وهو الزايدة ، والنماء ، والعلوُّ

 .)1("َعالها

 الراب يف الشرع: أما 

واملدين على القرض النقدي مقابل األجل أو الزايدة املشروطة بني الدائن " :فهي
 .)2(الزمن املتعاقد عليه"

إن التعامل ابلراب كان من أهم موارد الربح واالستثمار يف اجلاهلية، فهو يشكل العمود 
الفقري القتصادهم آنذاك، َعَرفه العرب وغريهم من األجناس، وأكثر من اشتهر ابلتعامل به 

الرغم من أقليتهم يف اجلزيرة العربية، إاّل فمعلوم أهنم أصحاب جتارة ومال، وعلى هم اليهود، 
أهنم استحوذوا على اقتصاد احلجاز، واملدينة املنورة، مما جعل العرب يتعامون معهم، ويتجرون 

 فيما بينهم، لذا ال نستبعد أن يكون اليهود هم املصدر الرئيس لدخول الراب بني العرب.

بني الناس، أصبح اجملتمع يعاين من التباين   وانتشاره بشكل فاحشولشيوع الراب
احلاصل بني طبقات اجملتمع الواحد، حيث يزداد املرايب غناً، وثراًء على حساب اآلخر الذي 
يزداد فقراً، وقهراً، وحتسراً، فأدى ذلك إىل تكدس األموال لدى األغنياء من الناس دون غريهم، 

حب األان، واألثرة، واجلشع، وهذا نقيض ما ينادي به اإلسالم من األمر الذي وّلد فيهم 
اإليثار، والبذل، والعطاء بني أفراد اجملتمع، لذا جاء القرآن الكرمي يعاجل هذا اخللل، وينقي 
اجملتمع املسلم من بقااي اجلاهلية املقيتة، فالراب آفة من آفات اجملتمع اجلاهلي، أصابت شعوبه، 

                                                
 . 483، ص2، مادة )ر.ب.ى(، جةمعجم مقاييس اللغينظر: ابن فارس،  (1)
. 11ص، -دراسة تطبيقية على األزمة املالية العاملية-اإلعجاز التشريعي يف حترمي الراب ينظر: األجبي، كوثر،  (2)

كفاية (. وابن الرفعة، 301 -300، ص )4، جمواهب اجلليل. واحلطاب، 30، ص2، جاالختيار املوصلي،و 
 .3، ص4، جاملغّن. وابن قدامة، 124، ص9، جالنبيه



213 

 

 ة االقتصادية، واألخالقية، واالجتماعية، والنفسية.وآذهتم من الناحي

ويف احلقيقة أن بعض أهل اجلاهلية الذين يتعاملون ابلراب كانوا يشعرون أبنه كسب 
لوا خبيث، غري طيب، وهذا ما يدل عليه قول قريش حني أعادوا بناء الكعبة املشرفة: " ال ت دخ 

هر بغي، وال بيع راب، وال مظلمة أحد من من بنائها من كسبكم إاّل طيباً؛ ال يدخل فيها م
 ، ومع ذلك تعاملوا به، وجعلوه من أصول االستثمار والتجارة عندهم. )1(الناس"

ولتفشي تلك الظاهرة يف اجملتمع وملا جاء اإلسالم حارب الراب بشّت أنواعه ووسائله، 
 فيه، حّت قيل إنه اجلاهلي، وتشبث أفراده به بشكل فظيع، أّجل القرآن الكرمي نزول التحرمي

 كان من أواخر األحكام اليت نزل هبا القرآن احلكيم. 

وأول ما جاء به القرآن الكرمي من أمر الراب؛ كان يف العهد املكي، فدائمًا ما أييت  
القرآن الكرمي يف بداية األمر ممهداً للتشريعات واألصول، جممالً هلا، حّت إذا ما اكتملت الرؤية 

إلسالمي، وبدأت معامله واضحة، وأسسه راسخة، حينها يبدأ بتفصيلها، الكلية للمنهج ا
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژقال تعاىل: وببيان أحكام هللا فيها، 

 (.39لروم: )سورة ا ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۇۆ

ومن املعلوم أن املقصود من الزكاة هنا: الزكاة غري الواجبة )الصدقة(، ألن السورة 
اآلية تقارن بني الراب والصدقة، فاهلل تعاىل يقبل الصدقة ويضاعفها، وحيث عليها،  مكية، وهذه

 بعكس ما يكون يف الراب.

هم الذين يضاعف  ي:أقال الزجاج: "؛ ژ ۉ ۉ ۅ ژواملراد من قوله: 
 .)2("يعطون ابحلسنة عشر أمثاهلا ،هلم الثواب

، -عز وجل-ويف هذه اآلية إشعار من هللا تعاىل أبن الراب كسب خبيث ال يقبله هللا 

                                                
 .105، صعادات أهل اجلاهلية. واملاجد، انصر، 179، ص1، جالسرية النبويةينظر: ابن هشام،  (1)
 .702، ص2، جمدارك التنزيل. والنسفي، 188، ص4، جمعاين القرآنينظر: الزجاج،  (2)
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 بينما يقبل الصدقات ويضاعف حسناهتا ألهنا طيبة، فهو طيب ال حيب إاّل طيباً.

جل - وبعدها جاء نزول آايت الراب يف العهد املدين، حاملة معها حكم هللا فيه، قال
 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ىژ: -جالله

 (.130ل عمران: )سورة آ ژ ۈئ

وهذه اآلية حتمل يف طياهتا عدة أمور، جتعل السامع هلا يقف عندها، ويتمعن فيها، 
ويتفكر يف أمرها؛ فهي بدأت ابألسلوب املعهود للقرآن املدين املشتمل على األحكام الشرعية، 

قطعه  ، فهو يستحوذ قلب املؤمن برهة، ويذكره بعهده الذيژائ   ى ىژبقوله: 
 مع هللا، فيتوجب عليه مبقتضى ذلك االنقياد ألوامره، واجتناب نواهيه.

 وئ ەئ ەئ ائژوبعد ذلك جاء أمر هللا تعاىل يف شأن الراب، قال تعاىل: 

 وهنا كان التحرمي األويل يف أمر الراب.، ژوئ

 إشارة إىل تكرار التضعيف عاماً "، يقول ابن عطية: ژوئژواملراد من قوله: 
بعد عام، كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة املؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه، ولذلك 
ذكرت حال التضعيف خاصة، وقد حرم هللا مجيع أنواع الراب، فهذا هو مفهوم اخلطاب إذ 

 .)1(..."املسكوت عنه من الراب يف حكم املذكور

كما ال يفهم منها أن تكون الزايدة يف ضعف املال األصلي، وإمنا يف املال الزائد عن 
"إن العرب كانوا إذا أجلوا الدين جعلوا الزايدة مضاعفًة املال األصلي، يقول أحد الباحثني: 

ال كما يتوهم بعضهم جعلوا األصل مضاعفاً، فبمرور األعوام يكون الراب أضعافًا لكل عام 
ا جعلوا يف كل مائة عشرة، فإهنا بعد عام آخر تصبح عشرين، مث ثالثني، وهكذا، ضعف، فإذ

 .)2(وليس أن تكون املائة مائتني، مث ثالمثائة يف كل عام ضعفاً ألصل املال..."

                                                
 .112، صةعادات أهل اجلاهلي. واملاجد، انصر، 507، ص1، جحملرر الوجيزينظر: ابن عطية، ا (1)
 .2، ص5، ع28، مجملة التوحيدينظر: نور الدين، حممد صفوت، "بني راب اجلاهلية وراب البنوك"،  (2)
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 ۆئ ۆئ ۇئژوختم هللا تعاىل اآلية أبمرين؛ ابلتقوى والفالح، قال تعاىل: 

 .)1(انل السعادة، والفوز، والفالح ، فمن اتقى هللا يف أمر الراب، وخشي عقابه،ژۈئ

   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژمث أتى قوله سبحانه: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 (.276 – 275لبقرة: )سورة ا  ژ     ک

بني الذين كانوا اووعيد شديد من هللا تعاىل عن الكفار املر يف هاتني اآليتني إخبار 
 .)2(على دين اجلاهلية

، األكل هنا مبعىن األخذ والكسب، وإمنا ژ ٻ ٻ ٱ ژويف قوله: 
 .)3(من املال ابلذكر ألنه معظم املقصودتعاىل خصه 

ألهنا أقوى مقاصد اإلنسان يف املال، وألهنا يقول ابن عطية: "وقصد إىل لفظة األكل 
دالة على اجلشع، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله، فاللباس والسكىن 

 .)4("ژ ٻ ٱ ژواالدخار واإلنفاق على العيال وغري ذلك داخل كله يف قوله: 

، القيام ژڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ ٻ پ ٻ ژويف قوله: 

                                                
 .330، ص2، جمقاصد القرآنالقنوجي، ينظر:  (1)
. وابن عاشور، 705، ص2، جالبحر احمليط. وأبو حيان، 372، ص1، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (2)

 .80ص ،3، جالتحرير والتنوير
احملرر . وابن عطية، 248، ص1، جزاد املسري. وابن اجلوزي، 340، ص1، جمعامل التنزيلينظر: البغوي،  (3)

 .371، ص1، جالوجيز
 .371، ص1، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (4)
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يتعاملون ابلراب يقومون من قبورهم يوم القيامة كما يقوم  ناحلقيقية، أي: الذيعلى يراد به هنا 
 .)1(املصروع من جنونه

وختبط الشيطان من زعمات العرب؛ إذ يعتقدون أن الصرع يكون من ضرب الشيطان 
 . )2(لإلنس، فجاءت اآلية وفق ما يعتقدون

يصور جشع املرابني وحاهلم يف الدنيا من حرصهم  إذ وجيوز أن يكون على اجملاز؛
 .  )3(ونشاطهم يف معامالهتم كقيام اجملنون املتخبط

فاآلية على املعىن احلقيقي وعيد هلم اببتداء تعذيبهم من وقت يقول ابن عاشور: "
 ٺ ٺ ژ القيام للحساب إىل أن يدخلوا النار، وهذا هو الظاهر وهو املناسب لقوله:

تشنيع، أو توعد بسوء احلال يف الدنيا  ، وهي على املعىن اجملازيژٿ ٿ   ٿ   ٿ ٺ
 .)4("ولقي املتاعب ومرارة احلياة حتت صورة خياهلا الرائي مستقيمة

، أي: ذلك العقاب بسبب  ژٿ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ژوقوله تعاىل: 
 .)5(أهنم استحلوا الراب كاستحالهلم للبيع

تعاىل، وإبطال تسويتهم يف  ، إنكار من هللاژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژوقوله: 
، فبني تعاىل أن البيع حالل  ملا فيه من تبادل املنافع، والراب حرام  ملا يرتتب عليه )6(البيع والراب

 .  )7(من أضرار تصيب الفرد واجملتمع

                                                
 .158، ص1، جصفوة التفاسري. والصابوين، 224، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (1)
 .320، ص1، جالكشافزخمشري، ينظر: ال (2)
 .81، ص3، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (3)
 (.82 -81، نفس اجلزء، ص )املرجع السابقينظر:  (4)
 .266، ص1، جإرشاد العقل. وأبو السعود، 224، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (5)
 .266، ص1، جإرشاد العقلينظر: أبو السعود،  (6)
 .158، ص1، جصفوة التفاسريينظر: الصابوين،  (7)
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، أي: ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژوقوله تعاىل: 
وامتنع عنه، فله ما مضى منه، ألنه من بلغه وعظ هللا وهنيه عن الراب فانتهى عن التعامل به 

أخذه قبل نزول التحرمي فيه، فال تطالبوه به، وال تؤاخذوه عليه، فاهلل تعاىل ينظر يف شأنه يوم 
 ،وثقيف ،وهذا حكم من هللا تعاىل ملن أسلم من كفار قريش، ")1(القيامة، ألن األمر موكول إليه

 .)2("جر هناكومن كان يتّ 

، أي: من عاد ژڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژوقوله: 
إىل الراب وتعامل به واستحله من بعد نزول التحرمي فيه، فأولئك حق عليهم اخللود يف النار، 

 . اواملكوث فيه

جعل هللا تعاىل الراب ضد  ،ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژوقوله تعاىل: 
ألن املتصدق حيسن إىل الناس، خبالف املرايب الذي يظلمهم،  الصدقة، واملرايب ضد املتصدق،

 وأيكل أمواهلم ابلباطل. 

واملراد من اآلية: إن هللا تعاىل ينقص املال الذي يدخل فيه الراب، ويهلكه، ويذهب 
، ويف احلديث: )3(بركته، بينما يبارك يف الصدقات وينميها ويكثرها، ويضاعف أجر صاحبها

ََحد ك ْم َكَما يـ َريبّ  َأَحد ك ْم م ْهَره  إ نَّ اَّللََّ » َبّ يَها أل   .)4(«يـَْقَبل  الصََّدَقَة َوأَيْخ ذ َها ب َيم ين ه  َفري 

أي: إن هللا تعاىل ال حيب الك فار املصرين على ،      ژ ک         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ژوقوله: 
، تفيد ژ ک         ک ژ ، وصيغة املبالغة يف قوله: )5(استحالل الراب، واملنهمكني يف أكله

                                                
(. وأبو 225 -224، ص )1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 372، ص1، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)

 . 266، ص1، جإرشاد العقلالسعود، 
 .372، ص1، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (2)
 .225، ص1، جمدارك التنزيل، . والنسفي321، ص1، جالكشافينظر: الزخمشري،  (3)
 (، وقال: حديث حسن صحيح.662، رقم )41، ص3، جسننهأخرجه الرتمذي يف  (4)
 .225، ص1، جمدارك التنزيل. والنسفي، 162، ص1، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (5)
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 .)1("والتمادي فيه ،على اكتساب اآلاثماالستمرار "

تساق آايت الراب بعد آايت الصدقة يف القرآن ملا بني املتصدقني واملرابني من "وهكذا 
اجملتمع،  التضاد، ليتفكر املسلم يف صفات الفريقني، وجزاء كل منهما، وليقارن بني آاثرمها على

فاملتصدق يعطي املال بغري عوض يقابله، واملرايب أيخذ املال بغري عوض يقابله، واملتصدق 
يوسع على احملتاجني، ويفرج كرب املكروبني، واملرايب يضيق على احملتاجني وينتهز فرصة عوزهم 

صر عليها، ليثقلهم ابلديون فيزيدهم كربة إىل كربتهم، واملتصدق قد وقاه هللا شح نفسه، فانت
 .")2(واملرايب قد متلكه اجلشع وأهلكه الشح كما أهلك من قبله فاستحل حمارم هللا أبدىن احليل

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژقال تعاىل: مث جاء التحرمي القطعي يف الراب، 

 ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ

 (.279 – 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 : ثالثة أقوالذكر الواحدي يف سبب نزول هاتني اآليتني 
نزلت يف بين عمرو بن عمري بن عوف من ثقيف، ويف بين املغرية من بين " أحدمها:

خمزوم، وكانت بنو املغرية يربون لثقيف، فلما أظهر هللا تعاىل رسوله على مكة، وضع يومئذ 
ىل عتاب بن أسيد وهو على مكة، فقال بنو الراب كله، فأتى بنو عمرو بن عمري وبنو املغرية إ

املغرية: ما جعلنا أشقى الناس ابلراب وضع عن الناس غريان، فقال بنو عمرو بن عمري: صوحلنا 
فعرف  -فأنزل هللا هاتني اآليتني- على أن لنا رابان، فكتب عتاب يف ذلك إىل رسول هللا 

 .)3(..."هللا ورسوله بنو عمرو أن ال يدان هلم حبرب من
نزلت يف العباس بن عبد املطلب وعثمان بن عفان وكاان قد أسلفا يف التمر، ": والثاين

فلما حضر اجلذاذ قال هلما صاحب التمر: ال يبقى يل ما يكفي عيايل إذا أنتما أخذمتا 
                                                

 .81، ص7، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
هللا، "الفرق بني البيع والراب يف الشريعة اإلسالمية خالف ما عليه أهل ينظر: الفوزان، صاحل بن فوزان بن عبد  (2)

 .96، ص10، عجملة البحوث اإلسالميةاجلاهلية"، 
 .93، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (3)
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حظكما كله، فهل لكما أن أتخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما ففعال؛ فلما حل 
، فسمعا -هاتني اآليتني-فنهامها وأنزل هللا تعاىل  بلغ ذلك رسول هللااألجل طلبا الزايدة، ف

 .)1("وأطاعا وأخذا رؤوس أمواهلما

اجلاهلية يسلفان يف  وكاان شريكني يف ،نزلت يف العباس وخالد بن الوليد" والثالث:
 فقال النيب، -هاتني اآليتني-الراب فجاء اإلسالم وهلما أموال عظيمة يف الراب فأنزل هللا تعاىل 

 :«  َوَأوَّل  ر اًب َأَضع ه  ر اَب اْلَعبَّاس  ْبن  َعْبد   ،َأاَل إ نَّ ك لَّ ر اًب م ْن ر اَب اجْلَاه ل يَّة  َمْوض وع
 .)2("«اْلم طَّل ب  

فجاء اخلطاب اإلهلي، والتحرمي النهائي يف شأن الراب، فأمرهم تعاىل أن يذروا الراب، مث 
قال قتادة: ، واحلرب داعية القتل، ومن رسوله ه،حبرب منتوعدهم يف حال مل يستجيبوا ألمره 

هللا ويف حال توبتهم ورجوعهم إىل ، )3("أينما ثقفوا أوعد هللا أهل الراب ابلقتل فجعلهم هبرجاً "
 .)4(فلهم أصل األموال اليت أقرضوها، فال يطالبوا ابلزايدة عليها، وال النقصان منها

مؤكدة هذا التحرمي، ومشددة عليه، فعن جابر بن عبد  وجاءت سنة املصطفى 
َدْيه ، َوقَاَل: َلَعَن َرس ول  هللا  »قال:  هللا    .)5(«ه ْم َسَواء   آك َل الرّ اَب، َوم ؤْك َله ، وََكات َبه ، َوَشاه 

 ، راب النسيئة، وراب الفضل:وهذا التحرمي الثابت يف الكتاب والسنة يشمل قسمي الراب

الزايدة يف املال مقابل  ، فتكونالتأجيل والتأخري"هو ف فأما راب النسيئة أو راب الدين:
الزايدة يف األجل، وهو أن يبيع شخص آلخر سلعة أبجل فإذا حل وقت األجل ومل يقم 
املشرتي بسداد ما عليه زاد يف الدين نظري األجل، وهذا هو ما كان معهوًدا يف اجلاهلية، فكان 

ألجل، وهو معىن قوله أحدهم إذا حل أجل دينه ومل يـ َوفّ ه  الغرمي ، أضعف له املال وأضعف له ا
                                                

 .93، صأسباب النزولينظر: الواحدي،  (1)
حيح. وينظر: الواحدي، (، وقال: حسن ص3087(، رقم )274 -273، ص )5، جسننهأخرجه الرتمذي يف  (2)

 (.94 -93، ص )أسباب النزول
 .374، ص1، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (3)
 .230، ص2، جحماسن التأويل. والقامسي، 226، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (4)
 (.1598)، رقم 1219، ص3، كتاب: املساقاة، ابب: لعن آكل الراب ومؤكله، جصحيحهأخرجه مسلم يف  (5)
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ل عمران: )سورة آ ژ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ىژ تعاىل:

130)")1(. 

بيع أحد اجلنسني مبثله مع زايدة أحد العوضني عن " :هوف: أو البيع وأما راب الفضل
 .)2("أو صاع قمح بصاعني ،ل برايلنيايكبيع ر ؛  اآلخر بدون أجل

إين مسعت رسول هللا قال: أنه  عبادة بن الصامت  ما جاء عنودليل حترمي ذلك 
 « َّلشَّع ري ، َوالت ْلرب ّ ، َوالشَّع ري  اب  ْلف ضَّة ، َواْلرب ّ  اب  ، َواْلف ضَّة  اب  لذََّهب  ْمر  يـَنـَْهى َعْن بـَْيع  الذََّهب  اب 

ًنا ب َعنْي ، َفَمْن زَا ، إ الَّ َسَواًء ب َسَواء ، َعيـْ ْلم ْلح  لتَّْمر ، َواْلم ْلح  اب   .)3(«َد، أَو  اْزَداَد، فـََقْد أَْرىَب اب 

يعود إىل جمتمعنا  ومن املؤمل أن جند ذلك النظام الربوي الذي حاربه هللا ورسوله 
اليوم، فهو يشكل األساس الذي يقوم عليه النظام االقتصادي العاملي، ويدخل يف مجيع أنظمته 

 ومن صوره:رفية الدولية، التجارية، ومعامالته املالية، ويسيطر على املعامالت املص

"عالقة البنوك التجارية ابملودعني يف شكل فوائد على احلساابت أو شهادات  -1
مهما  -عدا اجلارية-االستثمار أو الصكوك أو أي نوع من حساابت الودائع 

 .)4(اختلفت أمساؤها"

"عالقة البنوك التجارية ابملقرتضني طاليب التمويل لالستثمارات أو القروض  -2
 .)5(الشخصية"

 "السندات وأذون اخلزانة اليت تصدرها احلكومات لتمويل اخلزانة العامة ابلعجز، -3

                                                
أساسيات وأبو غدة،  (.66 -65، ص )6، جالفقه امليسرينظر: الطيار، عبد هللا بن حممد، وآخرون،  (1)

 .14، صاملعامالت املالية واملصرفية
 .14، صأساسيات املعامالت املالية واملصرفيةوأبو غدة،  .66، ص6، جالفقه امليسرينظر: الطيار،  (2)
، رقم 1210، ص3: املساقاة، ابب: الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً، ج، كتابصحيحهأخرجه مسلم يف  (3)

(1587.) 
 .11صاإلعجاز التشريعي يف حترمي الراب، ينظر: األجبي،  (4)
 ، نفس الصفحة.املرجع السابقينظر:  (5)
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فليحذر املؤمن ، )1(والسندات اليت تصدرها الشركات للحصول على التمويل"
 من الوقوع فيه، واالنزالق حنوه.

يبَقى أحد  لنَّاس زمان  ال لَيأتيننَّ على ا»قال:   ، أن رسوَل هللا عن أيب هريرة
ار ه" إال  .)2(«: "أصابه من غ بار ه، ويف روايةأكل الرّ اب، فإن مل أيكله أصابه من خب 

كانت تلك آخر عادة تعامل القرآن الكرمي معها، فنهى عنها، وخّلص اجملتمع املسلم 
منها، ومن فسادها، ومن خطرها على الفرد واجلماعة، وطّهره من بقااي اجلاهلية، وبراثنها، 

به األمم، وحق ألفراده أن ينالوا ذلك الشرف، قال  اهرًا نقيًا حتتذيحّت أصبح جمتمعًا ط
 (.110ل عمران: )سورة آ ژ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژتعاىل: 

  

                                                
 .11صاإلعجاز التشريعي يف حترمي الراب، ينظر: األجبي،  (1)
(، واللفظ له، وقال: إسناده ضعيف. واحلاكم يف 3331، رقم )220، ص5، جسننهأخرجه أبو داود يف  (2)

  (، وقال: صحيح.2162، رقم )13، ص2، جمستدركه
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 الفصل الرابع
 

 املالمح املنهجية واألساليب القرآنية يف التعامل مع العادات اجلاهلية
 
 
 

 وفيه مبحثان:
 

 املالمح املنهجية القرآنية يف التعامل مع العادات اجلاهلية.املبحث األول: 

 األساليب القرآنية املتبعة يف التعامل مع العادات اجلاهلية.املبحث الثاين: 
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 متهيد:
ة من األخالق النبيلة، من الكرم، والشجاعة، ملمع أن اجملتمع اجلاهلي كان يتمتع جب

وحسن اجلوار، ونصرة املظلوم، والدفاع عنه، وغريها من مكارم األخالق اليت أبقى والبسالة، 
نوع من اخللل يف بعض  هليتمها؛ إاّل أنه كان يشوب عليها اإلسالم، وجاء النيب املصطفى 

هذه الشوائب حيث إن و اجلوانب، كاجلانب العقائدي، والسلوكي، واألخالقي، واالجتماعي؛ 
أمسى اجلاهليون ال حّت ، جمتمعهماليت متثل العرف السائد  صبحتأ كانت متغلغلة فيه

 ئها، وقبحها.يشعرون بسو 

لذلك حرص اإلسالم على معاجلة تلك العادات اخلاطئة، وتصحيحها ابتباع 
 أساليب متعددة؛ كل حسب أمهيتها وعمقها يف ذلك اجملتمع.و منهجيات متنوعة، 

اإلنسان اجلاهلي، وسعى إىل هتذيب على تربية  هوحرص القرآن الكرمي منذ نزول
عقيدته، ألنه هو اللبنة األوىل لتأسيس الدين اإلسالمي احلنيف، وهو  تصحيحسلوكه، و 

 .املكلف حبمله وتبليغه للناس كافة من بعد الرسول األمني 

ومن خالل هذا الفصل سيتم احلديث عن املالمح املنهجية واألساليب القرآنية اليت 
الكرمي يف تعامله مع العادات اجلاهلية، وذلك وفقًا للنماذج اليت تناوهلا هذا اتبعها القرآن 

 طريق الرشاد. لهمناييفتح لنا، و و  ،البحث، وهللا نسأل أن يعيننا
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 املالمح املنهجية القرآنية يف التعامل مع العادات اجلاهليةاملبحث األول: 

 األولوايت رعايةاملطلب األول: 
، جيد أهنم واقع العرب يف اجلاهلية، وخصوصًا وقت مبعث املصطفى يف املتأمل 

ابهلل تعاىل وأنه رب الناس، ويتخذون  نو فهم يؤمنكانوا يعيشون يف جمتمع متخبط، ومتناقض، 
، ومع ذلك خيالفون هنجه معه آهلة وشركاء، ويزعمون أهنم على بقااي ملة أبينا إبراهيم 

دة، والسيئة يف الوقت ذاته، وغريها من األمور، لذا جاء احلمي وسنته، ويتحلون ابألخالق
 القرآن الكرمي يعيد هتذيب سلوكيات ذلك اجملتمع، فينفي القبيح منه، ويبقي على احلسن.

لذلك كان أفضل منهج يتبعه القرآن الكرمي يف بداية نزوله منهج رعاية األولوايت، 
العقيدة  الكرمي يف بداية نزوله هو معاجلة قضاايوالبدء ابألهم مث املهم، فأول ما بدأ به القرآن 

وما يتعلق هبا من توحيد األلوهية، ونفي الشرك عنه، وإبطال ما كانوا يعتقدون من زعمهم 
 الولد هلل، واإلحلاد يف أمسائه وصفاته، وكل ما يتعلق ابألفكار، والتصورات الضالة املضلة.

ابحلجج الدامغة، والرباهني  اتهموأردف ذلك مبعاجلة قضااي الغيب، والبعث وأثب
 القاطعة، ودحض شبهات املنكرين واملشككني فيهما.

حّت إذا صّحت عقيدهتم، وآمنوا ابهلل تعاىل إمياانً جازماً أبنه ال إله إاّل هو وحده، وال 
شريك له، بدأ يف تشريع العبادات شيئاً فشيئاً، فأول عبادة فرضها تعاىل كانت الصالة، حيث 

ألهنا هتدي إىل طريق اخلري، والفالح، وتنهى عن الفحشاء  ؛مبكة، وجعلها أول العباداتنزلت 
)سورة  ژ ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ژواملنكر، قال تعاىل: 

فمن استقامت صالته؛ استقامت حياته، وصلح حاله، وأصبح مهيأ لتلقي ابقي (، 45لعنكبوت: ا
هللا تعاىل بعدها الصيام، مث الزكاة، الفرائض والعبادات، واألحكام والتشريعات، لذلك فرض 
 وأخرياً فريضة احلج، واليت كانت آخر تلك العبادات نزوالً.

يف حني أّخر معاجلة الشؤون احلياتية واألخالقية يف اجملتمع املسلم، فبعد أن أصبح له 
كيان مستقل، وأصبحت الدولة اإلسالمية تتأسس لبنة لبنة يف املدينة، بدأ مبعاجلة وهتذيب 
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اليت كانت  السيئة أمور عدة منها؛ وضع األسرة يف اجملتمع، والعادات االجتماعية والسلوكية
متفشية بصورة مروعة بنّي املسلمني، واليت هي من بقااي اجلاهلية، كاخلمر، وامليسر، والراب، 

 وغريها من تلك العادات.

فنهج يف معاجلتها فالقرآن الكرمي راعى تلك العادات املتأصلة يف اجملتمع اجلاهلي، 
منهجًا رابنيًا حكيماً، يشمل العقائد، والعبادات، واملعامالت، واآلداب، والسلوك، وهتذيب 
الفرد، واألسرة، واجملتمع، كل ذلك وفق تسلسل إهلي منطقي، ومنهج تربوي تقوميي، فال يقدم 

 البد من مراعاهتا غري املهم على املهم، وال املهم على األهم، ففقه األولوايت من األمور اليت
 ملعاجلة القضااي املختلفة، فهو الوسيلة األنسب للدعوة، والرتبية، وبناء األمة.

 الثاين: مراعاة البيئة االجتماعيةاملطلب 
اهتم القرآن الكرمي منذ نزوله بطبيعة املخاطبني، وبطبيعة بيئتهم االجتماعية، وما 

نت آايته البيّنات تتنزل وفق واقعهم املعيش، يعرتيها من عادات، وسلوكيات، وأفكار؛ لذلك كا
وظروف حميطهم االجتماعي، ونفوسهم البشرية؛ وألن القرآن الكرمي جاء ليغرّي املفاهيم اخلاطئة، 
والعادات السيئة اليت كانت تسود جمتمعهم، راعى طبيعة املوضوعات املنزلة، وأساليبها؛ ليتمكن 

 يت من أجلها نزل.من حتقيق غاايته، وأهدافه، ورسالته ال

، وأساليب ضوعاتواملتمعن يف آايت القرآن الكرمي يدرك جبالء الفوارق والتباين بني مو 
 السور املكية واملدنية، وذلك الختالف بيئاهتم االجتماعية، ولظروف املخاطبني فيها. 

 لذلك كان أفضل منهاج يتبعه القرآن الكرمي لعالج العادات اجلاهلية هو مراعاة البيئة
االجتماعية وظروفها احمليطة، ويتمثل ذلك بوضوح من خالل استقراء مواضيع اآلايت القرآنية 
اليت تناوهلا هذا البحث، فأول ما نزل من القرآن الكرمي كان يف مكة، وقت ما كانت الكعبة 

افقاً املشرفة حموطة ابألصنام، وقومها يعبدوهنا، ويشركوهنا مع هللا تعاىل، فجاء القرآن الكرمي مو 
 لواقعهم املعيشي، وخماطباً لعقلياهتم، وتصوراهتم.

وعند الرجوع إىل مناذج العادات اليت متت دراستها يف هذا البحث، يالحظ أن هذا 
املنهاج يتجلى بوضوح يف مسائل العقائد من إثبات وحدانية هللا تعاىل، وحقيقة وقوع البعث، 
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژفقال تعاىل: 

، (31سورة يونس: ) ژۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال تعاىل: 

وخاطبهم ، (3سورة الفرقان: ) ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ قائالً:  -عز وجل-املوىل 

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ ۈئ ۆئ

 .(7 -5سورة احلج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

وكذلك يتبنّي هذا املنهاج يف معبوداهتم اليت عبدوها؛ كاألصنام، واملالئكة، واجلن، 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ: -عز وجل-قال والكواكب، 

ں ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ک گ گ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

معبوداهتم  ؛ژژ ڑ ڑ ک کژ، واملراد من قوله: (18-17: الفرقان)سورة  ژے 

يعم كل معبود  ژژ ڑ ڑ ک کژ"قال البيضاوي:  من العقالء وغري العقالء،
 .)1("سواه تعاىل

وتتجلى خصيصة هذا املنهاج يف متهيده للعبادات يف مكة؛ كالصالة، والصيام، 

                                                
 .120، ص4، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  (1)
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والزكاة، واحلج، فلم تكن قد فرضت بعد، إاّل الصالة، فهي العبادة الوحيدة اليت فرضها تعاىل 
، منها -عليهم السالم-يف مكة، وأكثر هذه العبادات جاءت مقرونة أبنبياء هللا الصاحلني 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژقوله تعاىل: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ

ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 (.73-71 األنبياء:)سورة 

نسانية؛ غري اإلو خالقية، غري األكما يتبنّي هذا املنهاج يف تناوله لبعض العادات 
 كقضية قتل األوالد، وسوء معاملة اليتيم، والتطفيف يف امليكال، وظاهرة الزان؛ فبدأ يف معاجلتها

يف مكة، وأمتها يف املدينة، وذلك الختالف ظروف البيئة املدنية عن املكية، ففيها أتسست 
الدولة اإلسالمية، وقويت شوكة املسلمني، وترّسخت عقيدة املؤمنني، حّت أصبحوا قادرين 

 على تلقي التشريعات الرابنية، والعمل على تطبيقها كما أرادها هللا تعاىل.

ليت كان من الصعب املساس هبا يف البيئة املكية، وذلك لشدة أما عن بعض العادات ا
أتصلها، وتشبثها يف اجملتمع؛ فقد مت أتجيل معاجلتها إىل ما بعد اهلجرة إىل املدينة؛ ففيه 
شرعت األحكام، ونزلت العقوابت، لرتدع املخالفني، واملعاندين، حّت يتطّهر اجملتمع اإلسالمي 

 الياً من الرذائل، يتحلى ابخلري والفضائل.من أدراهنا، ويصبح جمتمعاً خ

 املخاطبة مبا يعتقدون وما يزعمون: ثالثاملطلب ال
لعل املتدبر لآلايت القرآنية يدرك جبالء اهتمام القرآن الكرمي وعنايته يف تنقيح 
التصورات، واملغالطات العقائدية اليت كانت تسود اجملتمع اجلاهلي، وتعشعش يف عقول 
أشخاصه، وذلك وفق منهج رصني يتمثل يف خماطبة العليم اخلبري هلم بذكر مزاعمهم 

احلكيم، ليسلم هلا يف ابدئ األمر تسليمًا جدليًا غري حقيقي، ومعتقداهتم، فيسردها القرآن 
وذلك ليلفت أنظار السامعني، ولباب املتفكرين، ويستحوذ قلوب الواعني، فيثري إعجاهبم 
وفضوهلم ملا سيأيت بعده من آايت، عندها أييت القرآن املبني آبايت  كرميات تفند وتبطل مجيع 

تنسفها نسفاً، فتطّهر عقوهلم منها، ويتطّهر اجملتمع من مفاهيمهم، ومعتقداهتم الباطلة، و 
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 ظلماهتا، وشرورها.

ويتمثل هذا املنهاج بوضوح يف القضااي املتعلقة بتوحيد األلوهية، وحتديدًا يف مسألة 
فخاطبهم تعاىل مبا يعتقدون، فقال:  -تعاىل هللا عن ذلك علوًا كبرياً -زعمهم الولد هلل 

مث بنّي سبحانه قبيح (، 57 لنحل:)سورة ا ژ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹژ
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ قوهلم ومعتقدهم، فقال:

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ما كانوا يعتقدون،  -عز وجل-أنكر عليهم املوىل  بعدها(، 62 – 61لنحل: )سورة ا ژ ەئ
سورة ) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿژفقال: 

 وينذرهم من ذلك القول الباطل، فقال سبحانه: -جل جالله-، وهنا حيذرهم (40اإلسراء: 
 .(4)سورة الكهف:  ژحئ جئ ی ی ی یژ

ويتضح ذلك أيضًا يف قضية اإلحلاد يف صفاته تعاىل، إذ وصفوه سبحانه ابألبوة، 
، (18سورة املائدة: ) ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقال تعاىل: ف

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ ژفجاء الرد اإلهلي لزعمهم الباطل، فقال سبحانه: 

 ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

، وهذا تفنيد منه تعاىل ملا زعموه واّدعوه، فلو كانوا أبناء هللا (18ملائدة: )سورة ا ژ ڄ ڄ
واحلبيب ال يعذب ؛ ألن "األب ال يعذب ولده، )1(ه كما يّدعون ملا عذهبم هللا تعاىلءوأحبا

 .)2(حبيبه"

 ڻ ں ں ڱڱڱژوقال سبحانه يف موضع آخر: 

                                                
 .530، ص1، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (1)
 .95، ص4، جالتأويل حماسن. والقامسي، 530، ص1، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (2)
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، مث بني شناعة قوهلم، وسوء معتقدهم، (30سورة التوبة: ) ژ ۀ ڻ ڻ   ڻ
 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہژفقال: 

 فأهلكهم هللا تعاىل مبا زعموه.، (30سورة التوبة: ) ژ  ڭ ڭ ڭڭ ۓ

ويتجلى ذلك املنهاج أيضاً يف مسائل الغيب، وخاصةً عند تناوله لعادة التطري والتشاؤم 
 ائ ائ ى ى ې ېژحيث كانوا يعتقدون ويعملون هبا، قال تعاىل عنهم: 

، فإن أصابتهم احلسنات (78سورة النساء: )  ژ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ
والنعمات قالوا هي من عند هللا تعاىل، وإن أصابتهم السيئات واملصائب قالوا هي بسبب 

 ، وشأهنم يف ذلك شأن األقوام السابقة مع أنبيائهم صلوات هللا عليهم.حممد 

وبعد أن خاطبهم هللا تعاىل مبا يعتقدون، أتى ببيان ما كان من أمرهم يف شأن الفأل 
 ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژؤم، قال سبحانه: والش

 .(13)سورة اإلسراء:  ژ ھ ھ

ن لكل امرئ  حظًا من اخلري والشر قد قضاه هللا عليه، فهو الزم "إقال ابن قتيبة: 
نسان: قد لزم عنقه، وهذا لك عليَّ ويف عنقي حّت أخرج  عنقه، والعرب تقول لكل ما لزم اإل 

والشر: طائر، لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من اخلري،  منه، وإ منا قيل للحظ من اخلري
 وجرى له الطائر بكذا من الشر، على طريق الفأل والّطرية، فخاطبهم هللا مبا يستعملون،

 .)1("وأعلمهم أن ذلك األمر الذي جيعلونه ابلطّائر، هو الذي ي لزمه أعناقهم

آلخر، فمعلوم أن كثرياً من العرب كما جاء بيان هذا املنهاج يف مسائل البعث واليوم ا
كانوا منكرون للبعث، وبعضهم مشككون يف أمره، فخاطبهم القرآن الكرمي مبا يعتقدون، مع 
بيانه حلقيقة وقوعه، وإثبات ذلك األمر أبساليب خمتلفة، وقد تناولته آايت القرآن الكرمي مبزيد 

يكون يف قلب أحد منهم ذرة شك  من العناية، وجاء ذكره يف العهدين املكي واملدين حّت ال

                                                
 (.14 -13، ص )3، جزاد املسريينظر: ابن اجلوزي،  (1)
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژعنهم: يف صحة حدوثه، قال تعاىل 

 .(7سورة التغابن: ) ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

كذلك جاء استخدام هذا املنهاج يف بيان معبوداهتم اليت عبدوها دون هللا، قال 
)سورة   ژڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژسبحانه عن عبادهتم لألصنام: 

 .(125سورة الصافات: ) ژوئ ەئ ەئ ائ ائژوقال: ، (20-19النجم: 

، ومناة، والبعل أمساء ألصنام عبدهتا العرب يف اجلاهلية، وعظمتها، ىفالالت، والعز 
 ۉ ۅ ۅ ژوقدستها من غري هللا تعاىل، فجاء الرد اإلهلي ملا كانوا يعتقدون، قال تعاىل: 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 هلم تعاىل أن تلك األصنام اليت ، فبنّي (23لنجم: )سورة ا ژ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ
عبدوها من دونه تعاىل ليست إاّل أمساء جمردة فهي ال تنفع وال تضر، وهم بعبادهتا يتبعون 
الظنون واألوهام وما تشتيه أنفسهم مما زين هلم الشيطان، ومع أن هللا تعاىل بنّي هلم حقيقتها 

 .)1(والتقرب إليها إاّل أهنم مل يرتكوا عبادهتا،

جاءت آايت فوأما عن عبادهتم للمالئكة، وأن بعضًا من العرب جعلها بنات هلل، 
 ۓ ۓ ےژ: -عز وجل-القرآن الكرمي تسجل عليهم ما كانوا يعتقدون، قال 

 ى ې ېژ، وقال سبحانه: (19الزخرف: )سورة  ژڭ ڭ ڭ ڭ

الصافات: )سورة  ژ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: -شأنه جل-، وقال (149-150

فبنّي هللا تبارك وتعاىل هلم شنيع معتقدهم، وأن تلك املالئكة اليت (، 27النجم: )سورة  ژپ
عبدوها من دون هللا ال تستطيع أن تشفع هلم إاّل إبذنه تعاىل، فهم عّباد مأمورون ال يعصون 

 حت جت يب ىب مب خب حبژهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال سبحانه: 

                                                
 .257، ص3، جصفوة التفاسريينظر: الصابوين،  (1)
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 .(26النجم: )سورة  ژجح مج حج يث  ىث مث جث  يت متىت خت

وفيما جاء عن عبادهتم للجن، فقد كانوا إذا نزلوا واداًي تعوذوا ابجلن، فذكر القرآن 
 ژ ک ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎژالكرمي ذلك األمر، قال تعاىل: 

 .(6)سورة اجلن: 

وكذلك األمر يف الكواكب، وكان أعظم كوكب عظمته العرب، وعبدته طائفة منهم 
عرى، قال تعاىل:  ، فخاطبهم تعاىل مبا (49النجم: )سورة  ژ ٹ ٹ ٹ ٹژهو الشّ 

عرى يف الوقت ذاته.  يعتقدون، وأنكر عليهم فعلهم حيث بنّي هلم أنه هو رهبم ورب الشّ 

كما يتبنّي هذا املنهاج يف عباداهتم وطقوسهم الدينية، ومنها: إتيان البيوت من ظهورها 
يف مواسم احلج، حيث كانوا يعتقدون أهنا من الرب والنسك، فحكى القرآن الكرمي ذلك عنهم، 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆژوبنّي هلم أنه ليس من النسك والرب بشيء، قال تعاىل: 

 ، وإمنا يكون الربُّ يف تقوى هللا تعاىل.(189البقرة: )سورة  ژ ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ

كذلك سّجل القرآن الكرمي سوء ظنهم ابهلل، وسوء معتقدهم يف شأن قتلهم ألوالدهم 
 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ: -عز وجل-قال خشية الفقر، 

، فبعضهم كان يعتقد أن إجنابه لألوالد قد (31إلسراء: )سورة ا ژ ڈ ڎ ڎ ڌ
 الفقر، فأقبل على قتلهم خمافًة لذلك.يؤدي به إىل 

كما خاطب هللا تعاىل أصحاب الراب، فوصف آكليه كاملتخبطني من املس، قال 
 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعاىل: 

(، وهذا التشبيه من معتقداهتم ومزاعمهم، فهم يعتقدون أن الشيطان 275لبقرة: )سورة ا  ژڀ
تعاىل هذه اآلية وفيها ما فيها من تشبيه آكل الراب ابملصروع يضرب اإلنسان فيصرع، فأنزل هللا 

 املتخبط.

وهكذا تساق آايت القرآن الكرمي حمّملة معها بعض املعتقدات واملزاعم اخلاطئة، وذلك 



233 

 

جلذب عقول السامعني، وإاثرة إعجاهبم، وزايدة تشويقهم ملا حيوي هذا القرآن من أمور هم 
حّت إذا ما أقبلوا عليه أنكر عليهم ذلك، وأبطله بكل الوسائل  يؤمنون هبا، ويعتقدون بصحتها،

 والطرق، حّت تتالشى من عقوهلم وجمتمعهم، فال تبقى هلا ابقية.

 الرابع: التدرج يف سن التشريعاتاملطلب 
راعى القرآن الكرمي طبيعة النفس البشرية، وأهنا ال تقوى على تلقي األحكام 

يف جمتمع كمجتمع اجلاهلية املتخم ابملخالفات الشرعية  والتشريعات دفعة واحدة، وخاصةً 
والعقدية، لذا كان من رمحة هللا تعاىل وحكمته نزول القرآن الكرمي منجماً، ليتدرج يف تشريع 
الفرائض واألحكام تدرجاً حكيماً، موافقاً للبيئة االجتماعية، ومراعياً خللق اإلنسان اجلاهلي، 

له وتطبيقه للتشريعات اإلهلية، واالمتثال هلا؛ أتى أوالً ابألمر وطبعه القاسي، وحّت يضمن تقب
السهل امليسر، حّت إذا تقبلته النفوس، وأخذوا بتنفيذه، وأداموا عليه فرتة من الزمن؛ ارتقى 

ا يرتقي من مرحلة إىل إىل مستوى أعلى منه، ليضيف إليه مزيداً من األحكام اجلديدة، وهكذ
إىل أن تكتمل معامله النهائية، وصورته التشريعية حبيث يكون وفق  شديد، وروية، أخرى وبتأن  

 .-عز وجل-ما أراده املوىل 

التدرج  والثانية:التدرج يف بعض التشريعات بذاهتا،  األوىل:التدرج له صوراتن، وهذا 
 يف التشريعات عامة.

والزكاة، : فهي تتمثل يف تشريع فريضة ما، كالصالة والصيام، الصورة األوىلأما 
على هيئة قيام الليل،  تواحلج، وغريها، فالقرآن الكرمي عندما فرض الصالة يف بداية األمر كان

حّت إذا ما اعتاد املسلمون (، 2 – 1ملزمل: )سورة ا ژ  پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱژقال تعاىل: 
تعاىل عليها جاء نسخها بركعيت الغداة والعشي، وبعدها جاء األمر النهائي فيها، ففرض هللا 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژالصلوات اخلمس يف رحلة اإلسراء واملعراج، قال تعاىل: 

وبذلك أمت هللا (، 78إلسراء: )سورة ا ژ  چ      چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ
تشريع هذه العبادة بعدما سلك القرآن الكرمي منهج التدرج فيها، لتصبح على الصورة والكيفية 

 اليت يصلي هبا املسلمون اليوم.
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وهكذا األمر يف الزكاة أيضاً، فأول ما جاء به القرآن الكرمي كان على سبيل التطوع، 
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژقال تعاىل: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

، وكان ذلك األمر يف مكة، حّت (156األعراف: )سورة  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
إذا ما ترّسخ مفهوم اإلنفاق عند املسلمني، وأصبحوا يتسابقون عليه، ويقصدون به وجه هللا 
تعاىل، وقتها جاء األمر اإلهلي يف فرض الزكاة الواجبة، وما حتمله من أحكام وشروط، قال 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭژسبحانه: 

، يف حني مل يلغ  هللا زكاة التطوع، بل (110 البقرة:)سورة  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ
أبقى عليها، ونبه على فضلها، ورّغب فيها، فهي تزكي النفس، وتدربه على اإلحسان، 

هكذا الشأن يف بقية العبادات، واإلنفاق على األهل، واألقارب، واحملتاجني، والفقراء، و 
 والفرائض.

فهي تتمثل يف تشريع العبادات كافة، والتدرج فيهما واحدة تلو  :ةالصورة الثانيأما و 
ر  غريها، وذلك ملقصد إهلي حكيم، ولغاية رابنية  األخرى، فـَيـ َقدّ م  أحد التشريعات، ويـ َؤخّ 

فقدَم تشريع الصالة أواًل يف مكة، ألهنا عمود الدين وأساسه، وهبا يتقرب العبد إىل سامية، 
، يكرر -جل جالله-، ويركع بكل خضوع، وانكسار، وإذالل هلل ربه جبميع جوارحه، فيسجد

ذلك مخس مرات يف اليوم والليلة، حّت إذا انشغل مبلذات الدنيا وشهواهتا، جاءت الصالة 
تذكره خبالقه وآخرته، وقتها يستشعر وقوفه بني يدي هللا تعاىل، وما يلي ذلك من نعيم يف 

العبد نيته، ويسعى إىل التقرب إىل هللا تعاىل بفعل  اجلنان، وعذاب يف النياران، عندها جيدد
 كل ما حيبه، واالبتعاد عن كل ما يغضبه. 

مث أتى ابلصيام يف املدينة، وحتديدًا يف السنة الثانية للهجرة، حني أصبح املسلمون 
متأهبني لنزول التشريعات الرابنية، بعدما استقام هبم احلال من أمر الصالة، وأمسوا يؤدوهنا 

 ، وقتها جاء األمر اإلهليّ -عز وجل-لى أمت وجه، فهم متعطشون لكل فعل  يقرهبم إىل املوىل ع
بتشريع الصيام، ملا له من غاايت تربوية وأخالقية، فهو يدرب املسلم على الصرب؛ صرب  على 
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ىل، الطاعة، وصرب  عن املعصية، املتمثلة يف االمتناع عن الشهوات املباحة طاعًة ألوامر هللا تعا
خالقية يف املستقبل، األ غريوهذا االمتناع مّهد الطريق هلم لتحرمي الشهوات احملرمة والعادات 

كما أن الصيام جيعل املسلم يشعر ابلفقراء واحملتاجني، ومدى حاجتهم وضعفهم، فيميل إىل 
نفس السنة،  مناإلحسان إليهم، والرفق هبم، وهنا أتيت احلكمة اإلهلية بردف الصيام ابلزكاة 

وذلك عندما أحّس املسلمون مبا يشعر به الفقراء، أصبح من السهل عليهم اإلنفاق من صلب 
أمواهلم؛ ألن اإلنسان شحيح  بطبعه، جمبول على حب املال، ومجعه، واكتنازه، لذا شرع هللا 

صري والذنوب، من التقتطهرياً ملاله، وزكاًة لنفسه، وتطهرياً لصومه تعاىل الزكاة يف شهر الصيام، 
 حّت يكون كامالً اتماً.

مث ختم ابحلج؛ وذلك لغاية رابنية جليلة، وهو إظهار العبودية اخلالصة هلل الواحد 
القهار، وتذكري املؤمن بيوم احلشر وأهواله، فهو مشهد م صّغر منه، ومن يوم العرض على املوىل 

ور، فيغفر لعباده املؤمنني مجيع ، كما جعله تعاىل فرصةً حملو الذنوب، وتعظيم األج-عز وجل-
 ذنوهبم، حّت يصبحوا كما خلقهم أول مرة، رمحًة وتلطفاً منه على عباده املؤمنني.

مل يقتصر هذا النوع من التدرج يف أحكام العبادات فقط، وإمنا جاء التدرج يف القضااي 
داً يف معاملتهم لليتامى، األخالقية والسلوكية املتعلقة ابألوالد يف اجملتمع اجلاهلي أيضاً، وحتدي

فنهج القرآن املبني منهج التدرج يف سن التشريعات املتعلقة هبم، فأول ما جاء يف أمرهم كان 
يف العهد املكي، حيث أمر تعاىل ابإلحسان إليهم، وعدم اإلساءة هلم، وحفظ حقوقهم املالية، 

هات مستمرة إىل العهد ما زالت تلك التشريعات والتوجيو وحذر من أكلها، والتالعب فيها، 
املدين، أتخذ يف التدرج هبا شيئاً فشيئاً، إىل أن اكتملت تلك التوجيهات الرابنية، بعدما جعل 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژقال سبحانه: هللا هلم نصيبًا من الفيء والغنائم، 

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

حلشر: )سورة ا ژ ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
7.) 

بعدما حفظ هللا تعاىل هلم تكون التشريعات املتعلقة ابليتيم قد اكتملت، وبذلك 
 حقوقهم، املالية، والنفسية، واالجتماعية، وضمن هلم العيش بكرامة، وحرية يف اجملتمع املسلم. 
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بتفصيل أمور العقيدة وتثبيتها، مث ببيان األحكام ج القرآن الكرمي الذي يبدأ "ا وهذا منه
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ  ژبعد شيء، حّت نزل قوله تعاىل:  ة شيئاً الشرعي

ومتت النعمة، مبا نزل  ،فقد كمل الدين(، 3ملائدة: )سورة ا  ژڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
من أحكام يف القرآن، ومبنهج التدرج الذي نزل به، ولو نزل دفعًة واحدة، لشق األمر على 

 .)1("الناس، وصعب عليهم امتثال أحكامه

 التدرج يف هدم العادات السيئة: امساملطلب اخل
األدىن إىل األعلى، ويتضح من تتنوع منهجية القرآن الكرمي يف التدرج، فتارًة يبدأ به 

؛ حيث يبدأ ابلتأسيس أوالً -منهج التدرج يف سن التشريعات-ج السابقا ذلك جلّيًا يف املنه
به من األعلى إىل األدىن، مث يبين عليها إىل أن يصل هبا إىل درجة الكمال، واترًة أخرى يبدأ 

ويتمثل ذلك يف هدم العادات، والسلوكيات، واألخالق السيئة اليت كانت متفشيًة يف اجملتمع 
اجلاهلي، فيأخذ ابالنتقاص منهم شيئًا فشيئًا إىل أن يهدمها متاماً، ويتالشى وجودهم يف 

 اجملتمع اإلسالمي.

على العادات السيئة املتأصلة يف  ج الرشيد للقضاءا وانتهج القرآن الكرمي هذا املنه
اجملتمع اجلاهلي؛ مراعاًة للشخص العريب، وما جبل عليه من شدة التمسك مبوروث آابءه 
وأجداده، وقوة التشبث بعاداته وتقاليده؛ لذا كان الطريق األنسب هلدم تلك العوائد، وحموها 

اء للقبيلة، والتعصب هلا؛ هو يف جمتمع كهذا، والذي حيمل أفراده مجيع معاين الوالء، واالنتم
 منهج التدرج يف هدمها.

ج يف عالج أكثر القضااي تعمقاً، وانتشاراً ا ومعلوم أن القرآن الكرمي استخدم هذا املنه
يف اجملتمع اجلاهلي، واليت كانت تشكل الثقافة العامة، والوجهة الرئيسة لذلك اجملتمع، ومن 
تلك األمور؛ عادة شرب اخلمر، واللعب ابمليسر، والتعامل ابلراب؛ فتلك كانت من أكثر 

صعب أن أييت التحرمي دفعة واحدة، العادات السلوكية شيوعاً، وتفشيًا لدى العرب، ومن ال
لذلك اقتضت احلكمة اإلهلية أن يتدرج يف حترميها، وهذا مقصد آخر لنزول القرآن الكرمي 

                                                
 (.231 -230، ص )املدخل إىل علم الدعوةالبيانوين، حممد أبو الفتح، ينظر:  (1)
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 منجماً.

ج أيضًا يف ظاهرة اجتماعية ال أخالقية، سادت اجملتمعات منذ ا ويتمثل هذا املنه
، وحمرماً يف الشرائع الرابنية، ومتفشياً القدم؛ أال وهي الزان؛ ولـّما كان الزان خمالفاً للفطرة السليمة

يف اجملتمع اجلاهلي؛ انتهج القرآن الكرمي منهج التدرج يف إنزال العقوبة بفاعله، فأول ما جاء 
 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ژعلى صورة اإليذاء والتوبيخ، قال تعاىل: من أمره كان 

 (.16لنساء: )سورة ا  ژ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ    ڦ ڦ

مث تدرج ابلعقوبة إىل احلبس يف البيوت حّت املوت إىل أن جيعل هللا هلن سبياًل قال 
 پڀ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژتعاىل: 

)سورة   ژ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ
 (.15لنساء: ا

وبعدها جاء األمر اإلهلي يف بيان السبيل هلن، فجعل عقوبة الزاين البكر مائة جلدة 
 وهذا احلد اثبت  ابلكتاب، والسنة، واإلمجاع.مع النفي عاماً كاماًل، والرجم للثيب حّت املوت، 

 ژ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ژ ؛ قال تعاىل:أما ما جاء يف القرآنف

يف حديث ، أما حد الثيب فقد بينه رسول هللا و ، وهذا حد البكر مائة جلدة، (2لنور: )سورة ا
، َقْد َجَعَل هللا  »: ، قال: قال رسول هللا  عبادة بن الصامتعن  ، خ ذ وا َعينّ  خ ذ وا َعينّ 

اَئة  َونـَْفي  َسَنة ، َوالثَـّيّ ب   ْلب ْكر  َجْلد  م  اَئة ، َوالرَّْجم  هَل نَّ َسب ياًل، اْلب ْكر  اب  لثَـّيّ ب  َجْلد  م    .)1(«اب 

، وأصحابه رضوان وهذا األمر كان قد ذكر يف آية قرآنية نزلت، وعمل هبا الرسول 
إ نَّ هللَا َقْد بـََعَث »قال:  مث نسخت وبقي حكمها، فعن عمر بن اخلطاب  هللا عليهم،

َناَها  حم َمًَّدا  ، قـَرَْأاَنَها َوَوَعيـْ ، َوأَنـَْزَل َعَلْيه  اْلك َتاَب، َفَكاَن مم َّا أ ْنز َل َعَلْيه  آيَة  الرَّْجم  حلَْقّ  اب 
لنَّاس  َزَمان  َأْن يـَق وَل قَائ ل : َوَعَقْلَناَها، فـََرَجَم َرس ول  هللا   ، َوَرمَجَْنا بـَْعَده ، َفَأْخَشى إ ْن طَاَل اب 

لُّوا ب رَتْك  َفر يَضة  أَنـَْزهَلَا هللا ، َوإ نَّ الرَّْجَم يف  ك َتاب  هللا  َحقٌّ عَ َما  جنَ   َلى د  الرَّْجَم يف  ك َتاب  هللا  فـََيض 
                                                

 (.1690) ، رقم1316، ص3، كتاب: احلدود، ابب: حد الزىن، جصحيحهأخرجه مسلم يف  (1)
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َاف   ْعرت  َن الرّ َجال  َوالنّ َساء ، إ َذا قَاَمت  اْلبَـيّ َنة ، َأْو َكاَن احْلََبل ، أَو  اال   .)1(«َمْن َزىَن إ َذا َأْحَصَن م 

َا اْلبَـتََّة َنَكااًل "ويقصد آبية الرجم يف احلديث السابق:  الشَّْيخ  َوالشَّْيَخة  إ َذا َزنـََيا فَاْرمج  ومه 
، وهذا دليل  على أن )3(، واملراد من الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة)2("م َن هللا  َوهللا  َعز يز  َحك يم  

 فقط.حكم الرجم مل ينسخ، ولكن نسخت تالوهتا 

كان   وجوب الرجم على الزاين احملصن، رجالً فصل يف وأما اإلمجاع، فقال ابن قدامة 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعني، ومن بعدهم من علماء األمصار " :أو امرأة

 .)4("إال اخلوارج يف مجيع األعصار، وال نعلم فيه خمالفاً 

زال عقوبة الزان على مرتكبيه، حّت وصل هبم وهكذا أخذ القرآن الكرمي يتدرج يف إن
بوا الوقوع فيه، بل االقرتاب منه، وبذلك نإىل أقسى مراحله؛ وذلك ردعًا وتعزيراً هلم حّت جيت

 ينقي اجملمع اإلسالمي من تلك الرذيلة، وحيد من وقوعها.

ج يف إبطال العادات املتعلقة ابحلج، حيث ا استخدم القرآن الكرمي هذا املنهكما 
، وهم يظنون أهنم ابتدع العرب بعض العادات، والطقوس املخالفة متامًا لشريعة إبراهيم 

، لذلك استخدم القرآن الكرمي منهج التدرج يف هدم تلك ما يزالون على هنجه ودينه 
ت اجلاهلية املقيتة، وأصبح العادات املتلبسة به، عادة عادة؛ إىل أن صفى وتّطهر من ترسبا

 احلج على الصورة اليت عهدانها اليوم. 

ج متبعًا يف املسائل املتعلقة ابلعقائد، فالقرآن الكرمي ال ا يف حني ال نرى هذا املنه
يتدرج يف إبطال ما كانوا يزعمون من الشرك ابهلل، واختاذهم الشفعاء من دونه، وإمنا أبطل 

                                                
 (.1691، رقم )1317، ص3، كتاب: احلدود، ابب: رجم الثيب يف الزىن، جصحيحهأخرجه مسلم يف  (1)
، كتاب: احلدود، ابب: رجم الثيب صحيح مسلم. وتعليق احملقق، 278، ص9، جروح املعاينينظر: األلوسي،  (2)

 (.1691، رقم )1317، ص3يف الزىن، ج
، قد جعل هللا  هلنَّ سبياًل: الثَـّيّ ب  »: قال: قال رسول هللا  عن عبادة بن الصامت  (3) ، خ ذ وا عينّ  خ ذ وا عينّ 

، 466، ص6، جسننهأخرجه أبو داود يف . «ابلثَـّيّ ب  جلد  مئة  ورمي  ابحلجارة، والب كر ابلب كر  جلد  مئة  ونفي  سنة  
 (، وقال حمققه: إسناده صحيح.4415رقم )

 .35، ص9، جاملغّنينظر: ابن قدامة،  (4)
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 سعى إىل تفنيدها مباشرة، ومبختلف األساليب القرآنية والوسائل.القرآن الكرمي تلك املزاعم، و 

رسم القرآن الكرمي طريقًا قوميًا النتزاع مجيع ما كان متغلغاًل يف النفوس، وبذلك 
ومتأصاًل يف بيئتهم اجلاهلية، من عادات سلوكية، وأخالقية ذميمة، حّت مسى أبخالقهم، 

 رتقى هبم إىل أعايل القمم.او 

 إقرار العادات احلسنة، وهتذيب بعضها، والبناء عليها: ادسساملطلب ال
حوى اجملتمع العريب اجلاهلي كثرياً من العادات، والسلوكيات االجتماعية، وجاء القرآن 
الكرمي ليقّر منها ما كان موافقًا للفطرة اإلنسانية السليمة، وما ال خيالف الشريعة اإلسالمية، 

 يناقضهما من العادات والسلوكيات.يف املقابل هدم كل ما و 

ويتجلى ذلك واضحاً يف إقراره للعادات املتعلقة ابألسرة يف اجملتمع اجلاهلي، كالنكاح، 
والطالق، والعدة، فأقّر القرآن الكرمي النكاح املتعارف عليه اليوم، ولكن هّذب بعض لوازمه، 

ى من مل يتبعه من الناس من قبل، فأقّر حرية املرأة يف اختيارها للزوج، وأوجب ذلك األمر عل
وكذلك أقّر املهر هلا بعدما أجرى عليه بعض التحسينات، حبيث تكون الزوج هي املستحقة 
الوحيدة له، وهلا حق التصرف فيه كيفما تشاء، كما بنّي أنه ال خري يف كثرته، وإمنا ج علت 

 الربكة يف قلته.

بشرط العدل فيما بينهن، وأما يف كذلك أجاز التعدد بعد أن قيده يف أربع نساء 
شأن احملرمات من النساء، فأقّر منها ما كان معترباً عندهم يف اجلاهلية؛ إاّل أنه زاد عليه نكاح 
املقت )الضيزن(، واجلمع بني األختني، وبني املرأة وخالتها، أو عمتها، وبذلك يكون القرآن 

ليكون مطابقًا للشريعة اإلسالمية، الكرمي هّذب كل ما يتعلق بشأن النكاح يف اجلاهلية 
ومتماشياً مع الفطرة اإلنسانية، وحمتوايً على جّلة من األحكام والقوانني اليت جتعله يسري وفق 
منهج رابين قومي، وزاخرًا ابحل كم اإلهلية واليت من أمهها تلبية حاجة النفس البشرية، وتقوية 

 .العالقات االجتماعية، واستمرار الوجود اإلنساين

أقّر القرآن الكرمي مبدأ الفراق بني الزوجني، وذلك رأفًة قد وفيما يتعلق ابلطالق، ف
ما حني تصبح احلياة الزوجية ميؤوس منها، وأقّر عدد مرات الطالق أيضاً، هب -عز وجل-منه 
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، فنهى (229 لبقرة:)سورة ا ژ  ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہژفقال تعاىل: 
 ظلم، وأذى، وضرر.عن كل ما يلحقه الرجل ابملرأة من 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژأقّر سبحانه اخللع للمرأة، قال تعاىل: كما 

 (.229لبقرة: )سورة ا ژ ائ ائ ى ى

 ٿ ٿ ٿ ٺ ژوأبقى على اإليالء بعد أن قيده أبربعة أشهر، قال تعاىل: 

 (.226لبقرة: )سورة ا ژ  ٹ ٹ  ٿ

يتعلق بشأن عدة املرأة املتوىف عنها زوجها، فقد كانت مدهتا يف اجلاهلية حوالً وفيما 
كاماًل، فأقّرها القرآن الكرمي كما هي يف أول األمر، مث ن سخت مدهتا لتكون أربعة أشهر 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوعشرة أايم، قال تعاىل: 

 (.234لبقرة: )سورة ا ژ ڀ   پ

املرأة املطلقة بعد أن هذهبا، فجعلها ثالثة قروء  ووافق القرآن الكرمي على ع ّدة
للحائض، وثالثة أشهر لليائس، واليت مل حتض بعد، وجعل عدة املرأة احلامل بوضع محلها، 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈژقال تعاىل: 

، كان هذا ما يتعلق ابحلياة (4لطالق: )سورة ا ژ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى
 الكرمي من عادات.الزوجية وما أقرّه القرآن 

ويتمثل هذا املنهاج يف املرياث أيضاً، فأّقر العليم احلكيم ذلك األمر ولكن بعد هتذيبه، 
على رجال القبيلة البواسل  اً وحتسينه، حيث جعل اإلرث لألقرب فاألقرب، بعدما كان موزع

يف أبناء امليت مجيعاً، الذكور، واإلانث،  -عز وجل-مهما بعدت صلتهم ابمليت، فحصرها 
ٱ  ٻ  ژ واألطفال، بعد أن كان حمتكراً على الرجال منهم يف األغلب، قال تعاىل: 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      
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 (.7النساء: )سورة   ژٺٿ  ٿ   ٿ

بعض ما يعرتيها  تلك مجلًة من العادات اليت أقّرها القرآن الكرمي بعد أن حّسنكانت 
 من نقص وخلل؛ لريتقي أبخالقيات اجملتمع اإلسالمي، وقيمه اإلنسانية، واالجتماعية.

 يواالهتمام ابجلانب النفس مراعاة املشاعر،: سابعاملطلب ال
خلق هللا تعاىل اإلنسان وبث فيه جمموعة من املشاعر النفسية، واألحاسيس الوجدانية، 

ناس عليها، لذلك حرصت الشريعة اإلسالمية منذ الوهلة األوىل فهي فطرة رابنية فطر هللا ال
على االهتمام ابملشاعر، ومراعاهتا، وتتجلى تلك العناية يف عالقة العبد خبالقه، وعالقة اإلنسان 

 أبخيه اإلنسان، وعالقته حّت مع احليوان واجلماد أيضاً. 

النفسية، وذلك ألن بداية كما اهتم القرآن الكرمي بطبيعة املخاطب، ومراعاة مشاعره 
الدعوة احملمدية كانت يف مكة، ومكة فيها ما فيها من العادات اخلاطئة، واملخالفات السلوكية، 
ومن املزاعم واألابطيل الكثري، واليت يعتقد أهلها بصحتها، فهي ورث  متبع غري قابل للمساس 

 ها، وتقوميها.أو التغيري، فكان ذلك أفضل منهاج لتصحيح تلك األخطاء، وتغيري 

ويظهر ذلك جليًا من خالل التأمل يف ترتيب الفرائض والعبادات من حيث نزوهلا 
وتشريعها، وأتخري نزول أغلبها إىل املرحلة املدنية، وأتخري صدور األحكام، والشرائع، 
 والعقوابت فيها، ففي كل هذه املراحل والرتتيبات تظهر العناية اإلهلية ابملشاعر واألحاسيس.

اءت آايت القرآن الكرمي مفعمة ابألحاسيس، فال ختلو أساليبه منها، أو أحكامه، وج
أو تشريعاته، فهي تطرق قلب كل سامع، وتوقظ عقله ملراد هللا تعاىل وشريعته، فإما أن 

 يستجب له فيؤمن، وإما أن جيحد به فيكفر.

هذا املنهاج  ومن خالل تتبع العادات اجلاهلية اليت تناوهلا هذا البحث، يالحظ أن
يتمثل يف ج ّل تلك العادات، إن مل يكن كلها، فهو املنهاج األساس اليت قامت هبا الدعوة 

 احملمدية.

فعند حديث القرآن الكرمي عن معبودات اجلاهليني، جاء بذكر قصص األنبياء 



242 

 

ا ، وذلك ألهنم كانو مع أقوامهم، ومن أمهها قصة نيب هللا إبراهيم عليهم السلم السابقني 
حّت يستجيش قلوهبم، ويثري مشاعرهم،  على ملته، ويتبعون مذهبه، فذكر هلم قصته 

 ٿژوفضوهلم، عندها يبني هلم من خالهلا بطالن عقيدهتم، وآهلتهم املزعومة، قال تعاىل: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

سورة ) ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(36 -35إبراهيم: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژوقال سبحانه: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .(74 - 69سورة الشعراء: ) ژڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

وتتجلى تلك املنهجية أيضاً يف العبادات املفروضة، ومنها الصيام، حيث راعى مشاعر 
املريض واملسافر، فأابح الفطر هلما رخصة منه تعاىل، رمحًة ورأفًة هبم، دفعًا للمشقة، رفعاً 

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے    ے ھ ھ ھ ژ: -عز وجل-قال للحرج، 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 (.185لبقرة: )سورة ا ژ  ې ې ې ې ۉ

وكذلك األمر يف احلج، فكانت من عادات أهل اجلاهلية ذكر مآثر آابئهم والتفاخر 
هبا، وذلك بعد االنتهاء من مناسكهم، فأمرهم تعاىل أن يذكروه أيضًا إىل جانب ذكرهم 
آلابئهم، مث حرص عليهم أن يكثروا من ذكره، دون أن ينكر عليهم صنيعهم، فاستخدم 

يعتادوا على ذكر هللا تعاىل دون ذكر آابئهم، ويتخلون عنه  سبحانه معهم أسلوب التدرج حّت
تلك العادة أبسلوب تربوي حكيم دون أن خيدش  -عز وجل-شيئًا فشيئاً، فعاجل املوىل 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںژمشاعرهم أو جيرحهم، قال تعاىل: 

 (.200البقرة: )سورة  ژ ہ ہ ۀ ۀ
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وميثل هذا املنهاج يف العادات األسرية بوضوح، ومنها التعدد، فبعد أن كان الرجل يف 
اجلاهلية يعدد ما يشاء من النساء، جاءت الشريعة اإلسالمية وقيدته أبربع نساء، شريطة 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ژالعدل بينهن، وإال االكتفاء بواحدة، قال تعاىل: 

 (.3لنساء: )سورة ا ژ  ڳ   ڳ ڳ گ گ گگ

واملراد من العدل كما تبنّي آنفًا هو ما كان يف حدود الطاقة اإلنسانية من النفقة، 
 ،والعدل املطلوب هو العدل يف املعاملةواملسكن واملأكل، وامللبس، يقول سيد قطب: "

وأحاسيس النفوس، فال يطالب  ،أما العدل يف مشاعر القلوب ،واملباشرة ،واملعاشرة ،والنفقة
وهو العدل الذي قال هللا عنه يف  ،حد من بين اإلنسان، ألنه خارج عن إرادة اإلنسانبه أ

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄژ اآلية األخرى يف هذه السورة:

 .)1("(129النساء: )سورة   ژ ڇ ڇ     ڇ چ چ

وكذلك الشأن يف حترمي نكاح زوجة األب، فقد كان يف اجلاهلية إذا مات عنها زوجها 
ورثها االبن األكرب، إن شاء تزوجها، وإن شاء عضلها حّت متوت، فحّرم تعاىل ذلك األمر، 

 ڄ ڄ ڦ ڦژوراعى كثرياً من مشاعرها املسلوبة، وحقوقها املنتهكة، قال تعاىل: 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 (.22لنساء: )سورة ا ژ  ڇ

كما يتمثل ذلك املنهاج يف اجلمع بني األختني، وبني البنت وعمتها، أو البنت 
وخالتها، فكان ذلك من عادات أهل اجلاهلية وأعرافها، فحّرمه الشرع مراعاة ملشاعرهم، 

وكوهنما اجلمع بني األختني، "وحفاظاً على صلة الرحم من أن تقطع، قال الرازي: حرم تعاىل 
 ،أختني يناسب هذه احلرمة ألن األختية قرابة قريبة، والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة

والنفرة الشديدة،  ،والكرامة، وكون إحدامها ضرة األخرى يوجب الوحشة العظيمة ،والشفقة

                                                
 .582، ص1، جالظاللينظر: قطب،  (1)
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 .)1("احهلا يناسب حرمة اجلمع بينهما يف النك وبني احلالتني منافرة عظيمة، فثبت أن كوهنا أختاً 

وتتمثل العناية اإلهلية مبشاعر املرأة املطلقة أيضاً، وذلك من خالل حتديده سبحانه 
 ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ژلعدة مرات الطالق، إذ قال تعاىل: 

، فقد كان الرجل يف اجلاهلية يطلق زوجه بال عدد، حّت إذا قربت عدهتا من (229لبقرة: )سورة ا
وتعنتًا يف حقها، فال يراعي ضعفها، وعجزها، وال يلتفت االنتهاء أخذ إبرجاعها، تعسفاً، 

 ملشاعرها.

وكذلك األمر يف اخللع، إذ أّقرت الشريعة اإلسالمية ذلك احلق للمرأة مراعاًة هلا، 
 ژ  ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژوملشاعرها النفسية، قال تعاىل: 

 (.229لبقرة: )سورة ا

ويتجلى هذا املنهاج أيضًا يف عناية القرآن الكرمي لليتيم، فآايت القرآن الكرمي زاخرة  
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژبتلك املعاين، واألحاسيس، منها قوله تعاىل: 

، فراعى سبحانه (8لنساء: )سورة ا ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ما أتيت اآلايت ابالهتمام مشاعر اليتيم، وأمر املسلمني مبراعاهتا، والعناية هبم أشد عناية، فدائماً 

هبم، واإلحسان إليهم، وهذه اآلية تبنّي حرص الشريعة على خماطبتهم ابملعروف، وابللني من 
 القول.

ويتضح هذا املنهاج جبالء يف التعامل مع العادات االجتماعية السيئة، والتدرج يف 
فانتهج القرآن الكرمي منهج التدرج معاجلتها، رأفةً هبم؛ وذلك ألهنا متأصلة فيهم ويف جمتمعهم، 

يف إبطاهلا، رعايًة ملشاعرهم، ولنفسياهتم، فمن غري املناسب أن أييت بتحرميها مباشرًة، خاصة 
تلك العادات اليت كانت تعكس صورة اجملتمع العريب اجلاهلي آنذاك، كاخلمر وامليسر والراب، 

 وغريها.

شاعر الناس، ورعايتها، إاّل أهنا حكّمت ومع أن الشريعة اإلسالمية تنادي ابالهتمام مب

                                                
 .37، ص10، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
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ذلك األمر، وضبطته، حبيث ال يتصل مبا حرمه هللا تعاىل، فال مراعاة للمشاعر يف مسائل 
 يف تشريعه املشاعر بضوابطها"، فاإلسالم راعى )1(حسمت الشريعة اإلسالمية القول حبرمتها

والنواهي  ،واألوامر ،واآلداب ام،يف األحكواملتأمل ، رعاية تلفت االنتباه، وحترك اخلواطر
تراعي املشاعر يف مضموهنا، فتنظيم املعامالت بني الناس فيه مراعاة  جيد أهنا مجيعاً  ؛الشرعية

من  حقه، وإقامة احلدود علي من ارتكب حداً  ىاملشاعر حّت ال يتأذى أحد ابلتعدي عل
 .)2("عليه ىمراعاة مشاعر املعتد العليا وأهدافه السامية فوائده

  

                                                
 .10، صمراعاة املشاعر يف السنة النبويةينظر: القصيب، حسن كمال حسن،  (1)
 .9، صاملرجع السابقينظر:  (2)
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 األساليب القرآنية املتبعة يف التعامل مع العادات اجلاهلية: ثايناملبحث ال

 املطلب األول: األمر والنهي
مها أحد أساليب اللغة العربية، وسر  من أسرارها البالغية، يستخدم للرتغيب يف 
الشيء، أو الزجر عنه، وكثر استخدامه يف القرآن الكرمي، لتصحيح عادات، ومعتقدات أهل 

 اجلاهلية، فتارة أيمرهم أبفعال  معينة، واترة ينهاهم عن ترك بعضها. 

مي مع غريمها من األساليب؛ لتثبيت منهجه يف وهذان األسلوابن "اختذمها القرآن الكر 
الدعوة إىل هللا، وإىل طريقه املستقيم، حثًا على اخلري، وترغيبًا فيه، وزجرًا عن الشر، وتنفرياً 

 .)1("-جل وعال-خالق الواحد األحد لمنه، واجتاهاً ل

 أواًل: أسلوب األمر يف القرآن

من العبد أن يفعل ما أمر به على جهة  -عز وجلأي: هللا -وهو طلب الفعل 
 .)2(االستعالء، واإللزام

واألصل يف األمر الوجوب، وهو ال يكون إاّل على جهة العلو، أي: من األعلى ملن 
هو أدىن، كاخلالق إىل املخلوق؛ فإن كان من األدىن إىل األعلى، أي: من املخلوق إىل اخلالق، 

 .)3(فهو الدعاء؛ مثل: اللهم اغفر يل

وعند التدبر يف اآلايت اليت وردت يف هذا البحث، يالحظ أن أسلوب األمر يتمثل 
 واحدة   يف معظم مناذج العادات املذكورة، ويكثر يف السور املدنية عن املكية، فلم ترد إاّل آية  

فقط من املكي، واليت تتعلق جبانب العقيدة؛ ولعل احلكمة من ذلك أن التشريعات، واألحكام 
 أتخر نزوهلا إىل ما بعد اهلجرة احملمدية، فكثر استخدام ذلك األسلوب فيها.

                                                
(. 4- 3، ص )والنهي يف القرآن الكرمي وأسرارها البالغية أساليب األمرينظر: األنصاري، يوسف عبد هللا،  (1)

 رسالة ماجستري.
 .149، صالبالغة فنوهنا وأفناهناينظر: عباس، فضل حسن،  (2)
 .150، صاملرجع السابقينظر:  (3)
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وحتديداً وعند التأمل يف اآلايت املتعلقة بعقائد أهل اجلاهلية، وعاداهتم يف األلوهية، 
أن يدعوه أبمسائه  األول:مسائه تعاىل؛ يالحظ أنه تعاىل أمر املؤمنني أبمرين؛ يف قضية اإلحلاد أب

 ڃ ڄ ڄ ڄژأن يرتكوا الذين يلحدون فيها، قال تعاىل:  والثاين:احلسىن، 

 .(180سورة األعراف: ) ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

أن يرد على منكريه  كذلك يف مسألة إنكارهم البعث، والنشور؛ فيأمر تعاىل نبيه 
 ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژمبا يثبت هلم حقيقته، قال تعاىل: 

 .(7سورة التغابن: ) ژ ۉ ۅ ۅ ۋ

ا يقتضي الرد عليه مبأن جييب نفيهم  -أي النيب  -مث أمره تعاىلقال ابن عطية: "
وأن يؤكد ذلك ابلقسم، مث توعدهم تعاىل يف آخر اآلية أبهنم خيربون أبعماهلم  ،إجياب البعث

 .)1("على جهة التوقيف والتوبيخ، املؤدي إىل العقاب

ويتمثل هذا األسلوب أيضاً يف تناوله تعاىل للعبادات، إذ أمر تعاىل املسلمني ابلصالة، 
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭژوالزكاة، قال تعاىل: 

 (.110البقرة: )سورة  ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ

وكذلك الشأن يف احلج، إذ أمرهم تعاىل أن يذكروه كذكرهم حماسن آابئهم، وأجدادهم 
 ڻ ڻ ڻ ں ں ژقال سبحانه: بعد االنتهاء من املناسك، 

 (.200البقرة: )سورة  ژ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

ويتجلى هذا األسلوب بوضوح يف العادات املتعلقة ابألخالق، والسلوك االجتماعي؛ 
ففي حميط األسرة؛ يتناول القرآن الكرمي مجلة من العادات أبسلوب األمر، فقال تعاىل يف شأن 

؛ وذلك ألن أولياء املرأة يف اجلاهلية (4النساء: )سورة  ژ ہ ۀ ۀ   ڻ ژمهر املرأة: 
ها من املهر بعضه، أو رمبا كله، فجاء األمر اإلهلي إبعطائها مهرها ابلكامل، كانوا أيكلون نصيب

                                                
 .319، ص5، جاحملرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)
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 دون التصرف فيه.

وكذلك األمر يف مسألة التعدد، فبعد أن كان التعدد يف اجلاهلية غري حمصور بعدد؛ 
)سورة  ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ژ قيده هللا تعاىل أبربع، قال تعاىل:

 گژ سبيل الندب، ولكن اشرتط يف التعدد العدل، قال سبحانه:، واألمر هنا على (3النساء: 

، وجاء األمر ابالكتفاء بواحدة عند اخلوف من عدم (3النساء: )سورة  ژڳ   ڳ ڳ گ
 العدل بينهن. 

كما حدد تعاىل عدد مرات الطالق بعد أن كانت بال عدد؛ حيث جعلها ثالاثً، 
وأمر األزواج بعد التطليقة الثانية أن يراجعوا أزواجهّن وحيسنوا معاشرهتّن، أو أن خيلوا سبيلهّن، 

 ھ ھ ہ ہہ ہ ژ: -عز وجل-بال تعسف يف حقهّن، أو ظلمهّن، قال 

 (.229لبقرة: )سورة ا ژ  ھ ھ

   ڳ   ڳ  ڳڳ  گ   گ     گژ كذلك يف مسألة اإلرث، قال تعاىل: 

، أي: أيمركم تعاىل أبن جتعلوا )1(والوصاية هنا مبعىن األمر، (11)سورة النساء:  ژڱ ڱ  
 نصيب الذكر مثل نصيب األنثيني.

أما فيما يتعلق ابحمليط االجتماعي؛ فجاء هذا األسلوب عند تناول القرآن الكرمي لعدة 
؛ أمر تعاىل إبحلاق ينادى ابسم أبيه املتبين فبعد أن كان االبن املتبىنعادات منها؛ عادة التبين، 

)سورة  ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ قال تعاىل: املتبنيني إىل آابئهم األصليني، 
 (.5ألحزاب: ا

 ڳ ژقال تعاىل: ابإلحسان إليهم،  -عز وجل-ومنها اليتامى، إذ أمرهم املوىل 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

                                                
 .480، ص1، جالكشافينظر: الزخمشري،  (1)
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 ےۓ ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 (.36لنساء: )سورة ا ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژوقال تعاىل: 

، وهذه إحدى صور اإلحسان إىل اليتامى (8لنساء: )سورة ا ژ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
أيضاً، إذ جعل هلم تعاىل نصيبًا يف الرتكة عند حضورهم القسمة، واألمر يف هذه اآلية على 

 .)1(سبيل الندب

كما أمر تعاىل أبن جيعلوا هلم نصيباً من الفيء، وأمر كذلك ابلتقوى؛ وذلك ابالمتثال 
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژقال سبحانه: واجتناب نواهيهما،  ، ألمره، وألمر رسوله 

 ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ژ ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
 (.7حلشر: )سورة ا

كما يتمثل هذا األسلوب يف العادات املتأصلة، واملنتشرة يف اجملتمع اجلاهلي؛ كاخلمر   
وامليسر، وكذلك يف بعض معتقداهتم الباطلة؛ كاألنصاب، واألزالم، فأمرهم تعاىل ابالجتناب 

 ٻ ٱژمنها؛ وذلك يف آية جامعة هلم؛ حيث مساهم تعاىل ابلرجس، قال سبحانه: 

 ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .(90سورة املائدة: )

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژنها، قال تعاىل: عمث أمرهم ابالنتهاء 

، (91)سورة املائدة:  ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .)2(مبعىن األمرواالستفهام يف هذه اآلية 

                                                
 .147، ص2، جإرشاد العقل. وأبو السعود، 477، ص1، جالكشافي، ينظر: الزخمشر  (1)
 .474، ص1، جمدارك التنزيلينظر: النسفي،  (2)
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 ہ ۀ ژ: -عز وجل-كما جاء أمر هللا تعاىل برتك التعامل ابلراب، قال 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ
– 279.) 

 اثنياً: أسلوب النهي يف القرآن

األصل يف النهي التحرمي، وهو ال يكون إاّل على جهة العلو؛ فإن مل يكن على جهة 
)سورة  ژ  ائ ائ ى   ى ې ې ې ژاالستعالء؛ فهو الدعاء؛ مثل قوله تعاىل: 

 .)1((286لبقرة: ا

وعند التأمل يف اآلايت اليت تناوهلا هذا البحث، يالحظ أن أسلوب النهي يتمثل يف 
العادات املتعلقة ابجلانب األخالقي، والسلوك االجتماعي، وتتفاوت بني القرآن املكي واملدين، 
ولعل السبب يف ذلك أن أكثر تلك العادات هي العادات اليت انتهج القرآن الكرمي معها 

  إبطاهلا، للتخلص منها ومن مساوئها. منهج التدرج يف

 چ چ چ ژ قتل األوالد، والزان، إذ قال تعاىل: ومن هذه العادات، عادات

    ک   ک ڑڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 فنهى سبحانه املسلمني عنهما.، (32 – 31إلسراء: )سورة ا ژ  گ ک ک

 ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ژاألخدان، فقال تعاىل: اختاذ كما هنى سبحانه عن عادة 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

)سورة  ژخب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ

                                                
 .154، صالبالغة فنوهنا وأفناهناينظر: عباس،  (1)
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 .(5املائدة: 

وشّدد سبحانه التحرمي يف كل ما يتعلق بشأن اليتيم، ذلك الفرد الضعيف، املسلوب 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقال تعاىل: حقه يف اجملتمع اجلاهلي، 

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ       ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

ألنعام: )سورة ا ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ
152.) 

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ژ: سبحانه قالو 

 (.34إلسراء: )سورة ا ژ   ۅ             ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ: -عز وجل-وقال 

 (.10 – 6لضحى: )سورة ا  ژ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ      ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڇ    ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ژ: -عز شأنه-وقال 

 (.2لنساء: )سورة ا ژڍ ڇ

فنهى تعاىل عن كل ما يضر اليتيم ويتسبب له ابألذى، سواء كان مادايً، والذي يتمثل 
يف سلب حقوقه املالية، أو أكلها بدون وجه حق، أو يف عدم إطعامه، أو معنوايً، ويتمثل يف 

 قهره، واإلساءة إليه. 

 ڻژكما أتى هني هللا تعاىل عن عدم قرب الصالة يف حال السكر، قال تعاىل: 

 (.43لنساء: )سورة ا ژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ەئ ائ ائ   ى ىژوجاء النهي أيضًا يف أكل الراب، قال تعاىل: 

 (.130ل عمران: )سورة آ ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ
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 اثلثاً: اآلايت اليت اقرتن فيها أسلوب األمر والنهي معاً يف القرآن

بعد التأمل يف آايت العادات اليت درسها هذا البحث، لوحظ اقرتان أسلوب األمر 
 ۇ ۇژ: قال تعاىلوالنهي يف إحدى العادات املتعلقة بعباداهتم، وهي الصالة، إذ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ

 .(37فصلت: )سورة    ژائ ى ى ې ې

فنهى سبحانه وتعاىل عن السجود لغريه؛ كالشمس والقمر، يف املقابل أمرهم ابلسجود 
 له؛ فهو األحق ابلعبادة منهم؛ إذ هو اخلالق الواجد هلما سبحانه. 

بعد النهي عن  ژې ې ې ۉ ژ ووقوع قوله:قال ابن عاشور: "
ع اإلثبات بعده مبنزلة ألن النهي مبنزلة النفي، ووقو  ؛السجود للشمس والقمر يفيد مفاد احلصر

 .)1(ر"مقابلة النفي ابإلجياب، فإنه مبنزلة النفي واالستثناء يف إفادة احلص

 املطلب الثاين: االستفهام التقريري
هو أسلوب من أساليب البالغة، وفنوهنا، يدل على إثبات األمر، وحتقيقه، أو اعرتاف 

الكتاب احلكيم، ملا له من أتثري كبري على اخلصم، وإقراره، وهذا األسلوب يكثر استخدامه يف 
 نفس املخاطب.

رج هذا التقرير بصورة ومعناه : "أن تقرر املخاطب بشيء ثبت عنده، لكنك خت 
 .)2(االستفهام، ذلك ألنه أوقع يف النفس، وأدل على اإللزام"

هذا  وعند الرجوع إىل النماذج السابقة يف العادات اليت اختزهلا هذا البحث، يتبنّي أن
العرب للربوبية، فهم أقّروا به، كإقرار  ياألسلوب يتجلى يف اآلايت اليت ذكرت توحيد مشرك

 ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژالفطرة السليمة له، قال تعاىل: 

                                                
 .300، ص24، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (1)
 .190، صالبالغة فنوهنا وأفناانهاينظر: عباس،  (2)
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 .(25: لقمانسورة )

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژوقال سبحانه: 

سورة ) ژۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 .(31يونس: 

بيان عقيدهتم يف البعث، خاصة يف املشككني فيه، فضرب هللا مثالً ويتجلى أيضاً يف 
ليثبت هلم حقيقة البعث، ويدحض به حججهم، ومزاعمهم الباطلة؛ فعندما أيخذ هللا تعاىل 
يف إثباته لقضية البعث، فإنه تعاىل يذكر هلم مسألة خلق السماوات واألرض، وحيث إهنم 

ا، عندها ال يستطيعون إنكار حقيقة البعث، أو موجد هليقّرون أن هللا تعاىل هو اخلالق، وامل
 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژالتشكيك يف أمره، فال حجة هلم بعد ذلك، قال تعاىل: 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ائ ى ى ې ې ېې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 .(83 - 78سورة يس: ) ژی ىئ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژوكذلك الشأن يف مسألة اليتيم، قال تعاىل: 

  ژ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ      ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 (.10 – 6لضحى: )سورة ا

، ليذكره بعنايته الكرمية ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله -عز وجل-ويف هذه اآلايت تتجلى خماطبة املوىل 
له، وكيف أنه سبحانه تكفل بعنايته وتربيته، ويدعوه يف نفس الوقت إىل االهتمام ابليتامى، 

 والرعاية هبم. 
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 اإلنكارياملطلب الثالث: االستفهام 
هو أحد أكثر أساليب الكالم شيوعاً؛ فهو إنكار وقوع الشيء ماضيًا كان أو 

الستفهام استخداماً يف القرآن الكرمي، فدائماً ما أييت القرآن موافقاً مستقباًل، وهو أكثر أنواع ا
 على معهود العرب يف الكالم. 

أن "ال تقرر املخاطب يف شيء، وإمنا تنكر عليه، وتستهجن منه ما حدث  ومعناه:
 .)1(يف املاضي، أو ما ميكن أن حيدث يف املستقبل"

تناوهلا هذا البحث، يالحظ أن هذا األسلوب وعند التأمل يف العادات اجلاهلية اليت 
يكثر يف اآلايت اليت تناولت قضية العقائد والعبادات، فهي جاءت لتنكر على اجلاهليني 

 عاداهتم ومعتقداهتم الباطلة.

ويتجلى هذا األسلوب عند ذكر عقيدة أهل اجلاهلية يف األلوهية، حيث أنكر عليهم 
  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿژال تعاىل: جعلهم الولد له، فق -عز وجل-املوىل 

 .(40سورة اإلسراء: ) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ

 ەئ ەئ ائائ ى ى ې ېژوقال سبحانه: 

 .(150-149الصافات: )سورة  ژ ۇئ ۇئ وئ وئ

السم هللا الرمحن، فقال  مويتمثل هذا األسلوب أيضاً يف استنكار املشركني واستهجاهن
)سورة  ژ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژتعاىل: 

 .(60الفرقان: 

 -عز وجل-وكذلك الشأن يف مسألة تشكيكهم يف البعث، إذ أنكر عليهم املوىل 
 .(54)سورة فصلت:  ژىب مب خب حب جب يئ ىئژذلك، فقال: 

                                                
 .194، صالبالغة فنوهنا وأفناهناينظر: عباس،  (1)
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كما يكثر استخدام القرآن الكرمي هلذا األسلوب يف العادات املتعلقة بعباداهتم   
 پ ٻ ٻ ٻ ٻژومعبوداهتم، فقال تعاىل منكراً على املشركني عبادهتم لألصنام: 

 ، (74سورة األنعام: ) ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ

 .(125سورة الصافات: ) ژوئ ەئ ەئ ائ ائژوقال سبحانه: 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوأنكر عليهم عبادة بعضهم للمالئكة، فقال سبحانه: 

 .(40 سبأ:)سورة  ژڀ پ پ پ پ

كما أنكر عليهم بعض عاداهتم غري السوية، واليت ختالف الفطرة السليمة، وهي عادة 
هنم على دين آابءهم أبالتعري عند الطواف ابلبيت العتيق، وغريها من الفواحش، فهم يتحججون 

وأجدادهم، ويتقولون على هللا أبنه أمرهم بفعلها، فأنكر عليهم تعاىل قوهلم ذلك، فقال هلم: 
 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ

 گ ک ک         ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ   ڳ     ڳ گ گ گ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 – 26األعراف: )سورة  ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
28.)  

وجاء هذا األسلوب أيضاً عند إنكار هللا تعاىل على اجلاهليني يف معاملتهم لليتيم، فقال 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ژتعاىل: 

 (.3 – 1ملاعون: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڄ ڦ

اليتيم عن ماله أو حقه، أو فأنكر هللا تعاىل عليهم قبيح فعلهم، وبنّي هلم أنه ال مينع 
 إطعامه إاّل من كان كافراً، ومكذابً بيوم البعث واجلزاء.
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ويالحظ مما سبق أن مجيع اآلايت السابقة واليت يتجلى فيها االستفهام اإلنكاري؛ هي 
آايت مكية، حيث إن هذا األسلوب يتناسب مع مقاصد القرآن، وغاايته يف العهد املكي،      

ة كانت مرحلة تنقيح، وتطهري مث أتسيس، فناسب استخدام هذا األسلوب فيها؛ فاملرحلة املكي
 وذلك لتكذيب معتقداهتم الباطلة وإنكار أفعاهلم اخلاطئة.

 والرباهني جاملطلب الرابع: اإلقناع وإقامة احلج
هو أحد أساليب املناظرة لدفع حجج اخلصم عن فساد قوله، وبيان بطالهنا، وهي 

جهة املشركني واملعاندين؛ وذلك لبطالن مزاعمهم اقرآنية اليت جاءت ملو إحدى األساليب ال
من جهة، وإقناعهم من جهة أخرى، وسور القرآن الكرمي مليئة ابحلجج والرباهني يف خمتلف 

 املوضوعات. 

وعند الرجوع إىل موضوعات الدراسة، يالحظ أن هذا األسلوب يتجلى يف عادتني 
جاهليتني؛ فاألوىل إنكارهم وتشكيكهم ألمر البعث، فخاطبهم تعاىل هبذا األسلوب، ليدحض 
مزاعمهم، ويثبت هلم حقيقة البعث، والنشور ابألدلة والرباهني، فخاطب تعاىل املشككني فيه، 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژفقال: 

 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ٻ ٱ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .(7 -5سورة احلج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

وبنّي هلم سبحانه أنه هو  فصّور هلم تعاىل مراحل خلق اإلنسان، ومراحل منو النبات،
مها بعد موهتما، إذ ابتداء اخللق أصعب ءالذي أوجدمها من العدم، فال عجب أن يعيد إحيا

 من اإلعادة.
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 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژوقال سبحانه يف املنكرين فيه: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

سورة ) ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ
 .(83 - 78يس: 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان، أن أييت يقول شارح الطحاوية: "
 ،أبحسن من هذه احلجة، أو مبثلها، أبلفاظ تشابه هذه األلفاظ يف اإلجياز ووضح األدلة

، أورده ملحد، اقتضى جواابً  فإنه سبحانه افتتح هذه احلجة بسؤال   ؛وصحة الربهان ملا قدر
ابجلواب، وأقام احلجة وأزال الشبهة، ما يفي  (78س: )سورة ي ژ  ڳ ڳ ژفكان يف قوله: 

 ژ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژفقال:  ،لحجة وزايدة تقريرهال اً أراد سبحانه أتكيدملا 

 .)1("على النشأة األخرى وابإلنشاء األولفاحتج ابإلبداء على اإلعادة، ، (79س: )سورة ي

 ٻژأما الثانية ففي اختاذهم معبودات يتقربون هبا إىل هللا تعاىل، قال عظيم شأنه: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺٿ

 ڇ چچڇ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ککگ

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

                                                
الناصر، و . 406، صشرح العقيدة الطحاويةينظر: أبو العز، صدر الدين بن عالء الدين علي بن حممد احلنفي،  (1)

 .428، صعقائد أهل اجلاهلية هنلة،
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 ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ۓڭڭ ۓ ے

 وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۇئۆئ

 ٻ ٱ ىبيب مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .(83 – 74األنعام: )سورة  ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

ابألدلة  ، وكيف واجههم وصورت اآلايت السابقات ضالل قوم إبراهيم 
والرباهني القاطعة، اليت تثبت هلم بطالن ما يزعمون، وكانت تلك أعظم مناظرة سجلها القرآن 

 الكرمي بني احلق والباطل يف اتريخ البشرية مجعاء.

 املطلب اخلامس: أسلوب النداء
رب، ووسيلة من وسائل اخلطاب، وأكثرها هو أحد أساليب الكالم يف لغة الع

استخداماً، بل أجداها نفعًا بني املخاط ب، واملخاَطب، لذا كثر استخدامه يف القرآن الكرمي 
 لبيان مقاصده، وغاايته، ورسالته.

ذكر الزركشي عند حديثه عن أقسام معىن الكالم يف الربهان: "النداء وهو طلب إقبال 
 . )1(خمصوص"املدعو على الداعي حبرف 

 طاباالختالف والتفاوت يف صيغة اخل ومن خالل تتبع آايت القرآن الكرمي يالحظ
بني السور املكية واملدنية، كما أن أكثر صيغ النداء استخدامًا هي "اي أيها"، وكثر ذلك يف 

 ما يفمنها ، من املبالغة وأسباابً  ،من التأكيد ألن فيه أوجهاً السور املدنية عن املكية؛ وذلك "
إىل  "أي" اإلهبام يف وما يف التدرج من ،من التنبيه وما يف "ها" ،والتنبيه ،من التأكيد "اي"

 ،ونواهيه ،ألن كل ما اندى له عباده من أوامره ؛والتأكيد ،واملقام يناسب املبالغة ،التوضيح
                                                

. 232، ص2، جعلوم القرآن الربهان يفينظر: الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر،  (1)
 .34، صالنداء يف القرآنوتريكي، 
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وغري ذلك ومما أنطق هللا  ،أخبار األمم املاضية قصومن  ،ووعيده ،ووعده ،وزواجره ،وعظاته
 ،ومييلوا بقلوهبم ،ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا هلا ،وخطوب جسام ،عظامر أمو  من به كتابه

 .)1("فاقتضى احلال أن ينادوا ابآلكد األبلغ ،وهم غافلون ،وبصائرهم إليها

 وعند الرجوع إىل العادات اجلاهلية اليت تناوهلا هذا البحث يالحظ أن هذا األسلوب
ورد يف مجيعها؛ ففي العقائد مثاًل، وحتديداً يف بيان حقيقة أهل اجلاهلية يف البعث، قال تعاىل 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ خماطبًا إايهم:

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ

 .(7 -5سورة احلج: ) ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

والنداء هنا جاء بصيغة اي أيها الناس، وهو أحد خصائص القرآن املكي، قال ابن 
 .)2("أيها الناس فاملقصود به أهل مكة املشركون ن كل ما جاء ايإ": -رضي هللا عنهما-عباس 

وأما يف العبادات فيتمثل هذا األسلوب عند إنكاره تعاىل لعادة الطواف ابلبيت عراة، 
 ٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژقال تعاىل: 

 .(31األعراف: )سورة     ژٺ

اختلفت صيغة النداء يف هذه اآلية، فهو خطاب عام جلميع العامل؛ وألن عادة التعري 

                                                
 .283، ص3، جاإلتقان يف علوم القرآنينظر: السيوطي،  (1)
. والغريب، رمضان مخيس زكي، "فهم القرآن بني القواعد 124، ص1، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)

 .41، ص25، عسالمية والعربية للبننيحولية كلية الدراسات اإلالضابطة واملزالق املهلكة"، 
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مكة، وإمنا كانت عادة غريها من القبائل العربية؛ فناسب عند الطواف مل تكن عادة مشركي 
أن أتيت هذه اآلية هبذه الصيغة، لذلك مل خيصها تعاىل بيا أيها الناس، ألنه ليس املقصود هنا 

 .وهللا تعاىل أعلم، ويراد ابلزينة هاهنا الثياب الساترة للعورة -كما ذ كر آنفاً -مشركي مكة 

 ٹ ٿ ٿ ٿژقال تعاىل: يضاً، فيف عبادة الصيام أكما يتمثل 

 (.183البقرة: )سورة  ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ويتضح هذا األسلوب جبالء عند معاجلة القرآن الكرمي للعادات األخالقية، والسلوكية 
السيئة، واملتفشية يف اجملتمع، كاخلمر، وامليسر، والراب، فقال تعاىل عند حترميه للخمر وامليسر 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژبصورة قطعية: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 (.91 – 90ملائدة: )سورة ا ژ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژوقال سبحانه يف حترميه للراب حترميًا هنائياً: 

 ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ

 (.279 – 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

مما سبق أن صيغة النداء "بيا أيها الذين آمنوا" جاءت مجيعها يف السور  ويالحظ
 : "إذا مسعت يقول ابن مسعودمر أو النواهي، وااملدنية، وأن مجيع آايهتا جاءت حمملة ابأل

 .)1(هللا يقول: اي أيها الذين آمنوا، فأرعها مسعك فإنه خري يؤمر به، أو شر ينهى عنه"

كما أن تلك النداءات القرآنية حتوي يف طياهتا كثريًا من العناية، واالهتمام ابلعباد   
املؤمنني، فهي: "تربية علمية هلم، وبيان للطريق السوي، جيب إثباهتا يف الشعائر، والعبادات، 
واملعامالت، واملعاهدات، والنداء للمؤمنني بصفة اإلميان تذكريًا هلم أبن عليهم أن يعملوا 

                                                
. وفارس، أمحد حممد، 74، صفضائل القرآنينظر: القاسم، بن سالم أبو ع بيد بن عبد هللا اهلروي البغدادي،  (1)

 .145، صالنداء يف اللغة والقرآن
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 .)1(مبقتضى هذا اإلميان، وقوامه التصديق الباطين بوجود هللا، والتزام أوامره، واجتناب نواهيه"

 املطلب السادس: الرتغيب والرتهيب
ومها أحد أساليب البالغة يف اللغة العربية، وفن من فنوهنا، يستخدمان للتشويق أو 

يث إهنما من أجنع األساليب للتخويف، وكثر استخدام هذين األسلوابن يف القرآن الكرمي؛ ح
 الدعوية، وأكثرمها أتثرياً على النفس البشرية.

والرتغيب والرتهيب مرتبطان مبفهوم الثواب والعقاب؛ ألن كل ما يرجع إىل الرتغيب 
 .)2(هو الثواب، وكل ما يرجع إىل الرتهيب هو العقاب

 يف القرآن الرتغيبأسلوب أواًل: 

بكل معاين اجلزاء، والثواب، فهي حتّث املكلف على جاءت اآلايت القرآنية زاخرًة 
 ه املنتظر.ءفعل أوامر هللا تعاىل، وتنفيذها لينال جزا

وعند الرجوع للعادات اليت تناوهلا هذا البحث؛ فإن هذا األسلوب يتجلى يف أربع 
العادات املتعلقة ابلعبادات، ومنها الصالة،  وأوهلا:عادات، متفاوتة بني القرآن املكي، واملدين، 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژوالزكاة، قال تعاىل: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 (.12املائدة: )سورة  ژڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

يف هذه اآلية حث  من هللا تعاىل وترغيب  لعباده على فعل العبادات احلسنة، حيث 
 وعد الذين يقومون هبا بتكفري سيئاهتم، وإدخاهلم اجلنان.

فعند ذكره تعاىل لعادة الراب، ومقارنته ابلصدقات؛ بنّي هلم  عادة التعامل ابلراب؛اثنيها: 

                                                
 .145، صالنداء يف اللغة والقرآنينظر: فارس،  (1)
م، 2015، 22، عجملة القسم العريبينظر: مهداين، كفايت هللا، "الرتغيب والرتهيب يف السياق القرآين"،  (2)

 .97ص
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 ۈ   ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژحماسن الصدقة، فقال: 

 (.39لروم: )سورة ا ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 فهو حث  من هللا تعاىل على الصدقات؛ ألنه سبحانه يضاعفها هلم ويربيها.

النهي عن أكل الراب أعقبه تعاىل ابلفالح والفوز؛ ليوحي هلم أن يف تركه وعندما جاء 
 وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ىژومنفعة، قال سبحانه:  اً خري 

 (.130ل عمران: )سورة آ ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

فهي العادات اجلاهلية األربع؛ واليت مجعها هللا تعاىل يف آية واحدة، قال أما اثلثها: 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعاىل: 

 . (90سورة املائدة: ) ژٺ ٺ

 فجعل سبحانه وتعاىل االجتناب من هؤالء اخلبائث فالح، وجناح أيضاً.

 ٺژإطعام بعضهم وإحساهنم على اليتيم، قال تعاىل عنهم:  عادةرابعها: ف

 ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ       ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

إلنسان: ا سورة) ژ   ڍ ڍ ڇ    ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
8 – 11.) 

ويف هذه اآلايت أثىن هللا تعاىل على عباده احملسنني على حسن صنيعهم، كما تلقوا 
 .)1(منه سبحانه نضرًة، وسروراً 

كانت تلك مجلة من العادات اليت جاءت آايهتا حمملًة أبسلوب الرتهيب يف القرآن 
 الكرمي.

                                                
 .3782، ص6، جلظاللينظر: قطب، ا (1)
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 يف القرآن الرتهيبأسلوب اثنياً: 

جاءت آايت القرآن الكرمي حافلةً أبساليب الرتهيب؛ فهي نزلت لتنقي املسلم، وتطهره 
 من براثن اجلاهلية ودايجريها إىل نور اإلسالم، فكان هذا األسلوب أجدى األساليب، وأنفعها. 

وعند التأمل آلايت العادات اليت وردت يف هذا البحث؛ يالحظ أن هذا األسلوب 
األسلوب السابق، كما أنه يكثر يف القرآن املدين عن املكي؛ ولعل ذلك جاء ذكره أكثر من 

يكمن يف أن املسلم بعد انتقاله إىل املدينة كانت عقيدته قد أتسست، وترّسخت ابلشكل 
الذي متكنه من تلقي أوامر هللا تعاىل، واجتناب نواهيه؛ فمن رمحة هللا تعاىل بعباده َقرن أوامره 

 واهيه ابلرتهيب والعقاب.ابلرتغيب والثواب، ون

 وهذه اآلايت تتجلى يف العادات اآلتية:

عادات أهل اجلاهلية يف األلوهية، حيث هدد هللا تعاىل وتوعد امللحدين يف  أواًل:
 چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژأمسائه، فقال: 

 .(180سورة األعراف: ) ژ ڍ ڇ ڇ ڇ

فعندما صّور القرآن الكرمي صالة املشركني  عادات أهل اجلاهلية يف العبادات،اثنياً: 
 عند البيت احلرام، توعدهم هللا تعاىل ابلعذاب األليم، وذلك أهنم كانوا يصّدون الرسول 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ، فقال سبحانه: )1(عن طوافه، وصالته

 .(35األنفال: )سورة   ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 االجتماعي؛ ومنها:عادات أهل اجلاهلية يف األخالق، والسلوك اثلثاً: 

، إذ توعد هللا سبحانه وتعاىل من خيالف أوامره ويتعدى عاداهتم يف الطالق، واخللع
 ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژقال تعاىل: حدوده ابلظلم، 

                                                
 .481، ص15، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1)
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   (.229لبقرة: )سورة ا ژ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ

 .)1(قال األلوسي: "وهذا التذييل للمبالغة يف التهديد"

 ٱ  ژمرتكبيه ابإلمث، فقال تعاىل:  -عز وجل-إذ توعد املوىل ، يف الزانعاداهتم 

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .(68الفرقان: )سورة  ژ ٹ   ٹ ٿ  ٿ

فقد كانوا يف اجلاهلية أيكلون أموال اليتامى، ويبدلون ما كان طيباً  عاداهتم يف اليتيم،
من أموال اليتامى ابخلبيث من أمواهلم، فنهاهم هللا تعاىل عن فعل ذلك، وتوعدهم ابلعقاب 

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ژ: الكبري، واإلمث العظيم، قال تعاىل

 (.2لنساء: )سورة ا ژڍ ڇ ڇ    ڇ چڇ چ چ

كما توعد تعاىل آكلي أموال اليتامى أيضاً ابلنار والسعري، وبئس املصري، قال تعاىل: 
 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ

 (.10لنساء: )سورة اژ ک

وكذلك الشأن عندما فرض هللا لليتامى نصيباً من الفيء، فتوعد تعاىل الذين ال يتبعون 
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژأوامره، وال جيتنبون نواهيه ابلعقاب الشديد، قال سبحانه: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ژ ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں
 (.7حلشر: )سورة ا

، فتوعد سبحانه وتعاىل املطففني ابلويل، والعذاب األليم، قال يف التطفيفعاداهتم 
 ۉ ۉ      ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژتعاىل: 

                                                
 .534، ص1، جروح املعاينينظر: األلوسي،  (1)
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  ژۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې
 (.6 – 1ملطففني: )سورة ا

توعد هللا سبحانه وتعاىل آكلي الراب ابخللود يف النار إن مل عاداهتم يف التعامل ابلراب، 
   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژيّتعظوا وينتهوا عنه، قال سبحانه: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 (.276 – 275 لبقرة:)سورة ا  ژ     ک

ن "إمث ختم سبحانه وتعاىل حديثه أنه ال حيب كل كّفار أثيم، يقول ابن عاشور: 
أبن الراب من شعار أهل الكفر، وأهنم الذين  اإلخبار أبن هللا ال حيب مجيع الكافرين مؤذانً 

 .)1("شركأبن املرايب متسم خبالل أهل ال استباحوه فقالوا إمنا البيع مثل الراب، فكان هذا تعريضاً 

مث جاء التحرمي القطعي يف الراب، وحيمل معه التهديد والتنديد ابحلرب من هللا تعاىل 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ،  ژقال تعاىل: على املرابني، والعاملني فيه،  ورسوله 

 ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ

 (.279 – 278لبقرة: )سورة ا ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

وهكذا جاءت اآلايت القرآنية ابألوامر والنواهي، فمن عاداته تعاىل يف كتابه؛ 
والرتغيب فيما  ،وصفة اجلنة ،يدعو عباده إليه ابلرغبة اترةً "الرتغيب، والرتهيب؛ حيث أييت 

 .)2(..."والقيامة وأهواهلا ،وعذاهبا ،وأنكاهلا ،وذكر النار ،لديه، واترة يدعوهم إليه ابلرهبة

                                                
 .91، ص3، جرالتحرير والتنويينظر: ابن عاشور،  (1)
 .346، ص3، جتفسري القرآنينظر: ابن كثري،  (2)
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 السابع: أسلوب التضاداملطلب 
هو أحد أساليب علم البديع، والذي خيتص ابلتحسينات اللفظية واملعنوية، وجاء 
استخدامه يف بعض آايت القرآن الكرمي، إذ جاء القرآن خياطب العرب بلساهنم، وأساليبهم، 

 بل حتداهم يف ذلك.

لى املعنيني وعرف أحد الباحثني التضاد، فقال: "هو اجلمع بني اللفظني الدالني ع
 ، مثل: الليل والنهار، والسواد والبياض.)1(املتضادين حقيقًة أو تقريراً"

ومن خالل تتبع العادات اليت استند إليها هذا البحث، يتبنّي أن هذا األسلوب يتمثل 
يف العادات السلوكية غري السوية يف اجملتمع اجلاهلي، وحتديداً يف مسألة قتل األوالد، والتعامل 

 ابلراب.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژففي مسألة قتل األوالد، قال تعاىل: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .(32ملائدة: )سورة ا  ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

والتضاد هنا يتمثل يف القتل واإلحياء، وهذه اآلية جتعل السامع هلا يتفكر، ويتأمل، 
اخلري يف احملافظة على النفس البشرية ويقارن بني ما حتويه من معان  وعرب، فيفطن أن اخلري بل كل 

 من القتل.

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژوأما ما جاء يف شأن الراب، فقال سبحانه: 

لروم: )سورة ا ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ
39.) 

واحلديث عن الراب هنا كان يف العهد املكي، وهو أول حديث له يف القرآن الكرمي، 

                                                
جملة مركز دراسات ينظر: حممد، هادي حسن، "ظاهرة التضاد يف سورة األعراف وأثرها يف إيصال املعىن"،  (1)

 .61، صالتعريفات . واجلرجاين،54، ص31، ع8، مالكوفة
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معه، حيث قارنه تعاىل ابلزكاة؛ لعل السامع يتوقف برهًة  فناسب استخدام أسلوب التضاد
عند سامعه هلا فيدرك أن الراب ال يقبله هللا، بينما يقبل الزكاة ويربيها، وكأن اآلية تشعر، وتوحي 

 أن الراب خبث، والزكاة حسن.

مث توالت آايت الراب يف العهد املدين، منها هذه اآلية واليت جاءت منذرًة، ومنبهًة 
كليه، وذلك قبل أن ينّزل هللا تعاىل التحرمي القطعي بشأنه، ويعلن احلرب عليهم، إذ قال آل

 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژتعاىل: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ   ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 275لبقرة: )سورة ا  ژ     ک         ک        ڑ ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

– 276.) 

ويف هاتني اآليتني يستخدم تعاىل أسلوب التضاد أيضاً، فيجعل البيع ضد الراب اترًة، 
والراب ضد الصدقات اترًة أخرى، مما يفضي على املخاطب نوعًا من التساؤل، والتفكر، 
والتالعب يف نفسيته، ومشاعره، وعقله، حّت يدرك ما فيها من احلسنات فيتبعها، والسيئات 

 فيتجنبها.

وهذا األسلوب "يضفي على النص مجااًل، وحسناً، فضالً عن روعته يف إفادة املعىن، 
ومداعبة مشاعر املتلقي من خالل التباين الداليل، واالخرتاق الذهين الذي توّلده اإلشعاعات 

 فيتبنّي من خالله حكم هللا تعاىل ومراده. ،)1(الداللية املخزونة يف ألفاظه..."

 لثامن: توظيف القصص القرآين يف املعاجلةاملطلب ا
مما ال شك فيه أن القرآن الكرمي اعتىن عناية خاصة ابلقصص القرآين، فاملتدبر آلايته 
البّينات يدرك عناية العزيز احلكيم هبا، وتظهر تلك العناية يف القرآن املكي خاصة؛ وذلك ألن 

فائدًة، وإقناعاً، وأجداها نفعاً، يف هذا األسلوب يعد من أهم األساليب الدعوية، وأكثرها 
                                                

 .53، صظاهرة التضاد يف سورة األعرافينظر: حممد، هادي،  (1)
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البيئة اجلاهلية اليت حتوي من املغالطات العقدية، والتصورات الباطلة، والعادات غري األخالقية 
 الشيء الكثري.

ومن البدهيات أن القصة القرآنية ليست خرافة أو من نسج اخليال، وإمنا هي أخبار، 
معها املواعظ والعرب، والوعد والوعيد، وبيان  ووقائع حقيقية حدثت يف الزمن السالف، حتمل

شرائع األنبياء السابقني، وغريها من املقاصد، والغاايت، فهي تعرض "السنن النفسية 
تأيت لتثبت احلقائق، ف، )1(واالجتماعية، وشروط قيام اجملتمعات، وتدهور األمم واحلضارات"

 والشرائع اترة، وتبطل املزاعم، والعقائد اترة أخرى.

ومن خالل الرجوع إىل مناذج العادات اليت تناوهلا هذا البحث، يالحظ أن هذا 
األسلوب يتمثل يف أغلبها، فهو يتجلى يف مسائل العقائد، وذلك إلبطال مزاعم اجلاهليني يف 
الغيب، كالتطري والتشاؤم، فقّص تعاىل بعض القصص ألنبيائه املكرمني مع أقوامهم، وكيف 

طري، لعلهم يّتعظوا، ويعتربوا منها، فحكى تعاىل عن قصة قوم صاحل كان حاهلم يف شأن الت
 :ژ چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤژ، فقال  

 ٻ ٱژ، فقال:  وحكى عن قصة فرعون وقومه مع موسى، (47سورة النمل: )

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

األسلوب األثر العظيم، ، فكان لذلك (131سورة األعراف: )   ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 والبليغ يف نفوسهم.

كما يتجلى هذا األسلوب يف إنكار معبوداهتم الزائفة اليت اختذوها شركاء مع هللا 
مع  -عليهم السالم-تعاىل، منها: األصنام، وذلك من خالل قصص أنبياء هللا الصاحلني 

 ٻ ٻ ٻژ: مع قومه، فقال تعاىل أقوامهم، فسرد القرآن الكرمي قصة إبراهيم 

قال ، و (74سورة األنعام: ) ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ :سبحانه

                                                
 .918، صعلوم القرآنينظر: زرزور،  (1)
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ٿژ: -جل جالله-وقال ، (74 - 69سورة الشعراء: ) ژڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

سورة ) ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(36 -35إبراهيم: 

 ہ ہ ہ ہ ۀژ: -عز وجل-مع قومه، فقال  كما ذكر قصة نوح 

 (.23سورة نوح: ) ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

مع قومه من بين إسرائيل، حني طلبوا منه أن جيعل هلم صنماً  وبنّي قصة موسى 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژليعبدوه، فقال تعاىل: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 .(139 -138سورة األعراف: ) ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

من خالل ما سبق يالحظ أن القصة القرآنية تبنّي حقيقة األصنام مع األقوام السابقني، 
؛ ليبّينوا هلم حقيقة -عليهم السالم-حيث عبدوها من دون هللا تعاىل، فأرسل تعاىل هلم الرسل 

 أمرها، وأهنا جمرد مجاد، ال تنفع وال تضر.

احلكمة اإلهلية يف بطالن عبادة أهل مكة لألصنام؛ وذلك عندما ذكر وتقتضي 
مع قومه، حيث إهنم يزعمون أهنم يتبعون دينه، وابقون على ملته،  سبحانه قصة إبراهيم 

  مع قومه؛ ليفند ما كانوا يزعمون. فسرد هلم القرآن الكرمي قصته 

واألحكام، وكأن هللا تعاىل يريد كما تتجلى القصة القرآنية عند بيان بعض العبادات، 
إخبارهم أهنا من شرائع األنبياء السابقني، فيأيت هبا متهيدًا لنزول الشرائع والعبادات، وذلك 

 مثل الزكاة، والصيام.
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 گ گ گژ: أما فيما يتعلق ابلزكاة؛ فقال تعاىل على لسان عيسى 

وقال سبحانه عن (، 31مرمي: )سورة  ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺژ: إمساعيل 

وقال سبحانه عن إبراهيم (، 55 – 54مرمي: )سورة  ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 :ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ېژ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

 األنبياء:)سورة  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
71-73 .) 

 ٻ ٱژ   :-عليها السالم-وأما ما يتعلق ابلصيام، فقال تعاىل خماطبًا مرمي 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ

 .(26)سورة مرمي:  ژٿ

وكذلك الشأن يف قضية اليتيم، فاهلل تعاىل يقّص عليهم القصص لريشدهم إىل تلك 
الفئة املهمشة يف اجملتمع، وأنه البد هلم من العناية هبم، واحملافظة على حقوقهم، فحكى القرآن 

 ۋ ٴۇ     ۈ ۈ ژ، فقال سبحانه:  مع اخلضر احلكيم عن قصة موسى 

 ەئ   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ

 ژ   ی ی ی   ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ            وئ وئ
 (.82لكهف: )سورة ا

كما استخدم القرآن الكرمي هذا األسلوب يف معاجلة بعض العادات السيئة يف جمال 
، حيث إهنم كانوا املعامالت املالية؛ كالتطفيف يف امليزان، فحكى تعاىل عن قوم شعيب 

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ژمن أكثر الناس تطفيفاً، فقال تعاىل: 

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
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 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .(85ألعراف: )سورة ا ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ژوقال سبحانه: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ

 .(85 – 84ود: )سورة ه ژ  گ گ گ گ ک ک ک

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ژ: -جل يف عاله-وقال 

 ی ی ىئىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ  ائ

 خت حت جت يب ىب مب خب  حب جب يئ  مئ حئ جئ ی    ی

 (.183 – 176لشعراء: )سورة ا ژ  جح    مج حج يث  ىث مث جث يت ىت مت

ويالحظ مما سبق أن هذا األسلوب جاء يف السور املكية دون املدنية، وذلك مراعاًة 
لطبيعة املتلقي، وظروفه احمليطة، فهو يف مواجهة، وصراع بني الرسالة اليت جاء هبا اهلادي املبني 

 لقصة احملكمة الدقيقة"اب، وبني ما عهده من موروث آابئه، وأجداده، فجاءت اآلايت ،
وتنفذ إىل النفس البشرية بسهولة ويسر، وتسرتسل مع سياقها ، تطرق املسامع بشغف اليت

، لعلها )1("ال متل وال تكل، ويراتد العقل عناصرها فيجين من حقوهلا األزاهري والثمار ،املشاعر
 هتديه إىل احلق، والصراط املستقيم.

"حياة اإلنسان أو اتريخ  أهنا متثل :، منهاأخرى كثرية  وللقصة القرآنية مقاصد، ومغاز  
اإلنسان؛ وملا كان القرآن الكرمي إنساين الرسالة، وكان ميثل اخلطاب اإلهلي األخري اجلامع هلذا 
اإلنسان إىل يوم الدين، فقد جاء فيه هذا االستعراض الشامل لقصص األنبياء، واتريخ األمم، 

اض، وتعدد العرب والدروس حّت لقد تكرر بعض هذا القصص أكثر من مرة تبعاً لتنوع األغر 
                                                

 . 321، صمباحث يف علوم القرآنينظر: القطان، منّاع بن خليل،  (1)
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املستفادة من تلك القصص، وشغلت هذه القصص مساحة كبرية يف النص القرآين الكرمي. 
وإذا كانت هذه القصص متثل من وجه آخر الصورة التطبيقية، أو الواقع العملي، أو مدى 

فإن يف لرساالت األنبياء السابقني على وجه اخلصوص،  -سلباً أو إجياابً -استجابة اإلنسان 
وسعنا أن نقول: إننا نقرأ يف القصص القرآين وحدة اهلداية، أو الرسالة، ووحدة اإلنسان، أو 

  .)1(التاريخ..."

 املطلب التاسع: ضرب األمثال
يعد أسلوب ضرب األمثال من أهم األساليب الدعوية والرتبوية، وأكثرها استخداماً، 
وشيوعاً يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وذلك ملا له من أثر يف جذب انتباه السامع، ولفت 

 ، ليدرك املغزى املراد منه أببسط صورة وأوضحها.نظره

 ،التذكري :ستفاد منه أمور كثريةضرب األمثال يف القرآن ي  جاء يف الربهان أن: "
وتصويره يف صورة احملسوس  ،وترتيب املراد للعقل ،والتقرير ،واالعتبار ،والزجر، واحلث ،والوعظ

 .)2("...حبيث يكون نسبته للفعل كنسبة احملسوس إىل احلس

القرآن املكي، وذلك ألن ومن خالل هذا البحث يالحظ أن هذا األسلوب يكثر يف 
الدعوة اإلسالمية بدأت يف مكة، واستمرت قرابة ثالثة عشرة سنة، ومكة أيتيها الناس من 
خمتلف األجناس والقبائل، من أجل التجارة، واحلج، فهؤالء ختتلف بيئاهتم، وختتلف تصوراهتم، 

انتباههم لدعوة  وخيتلف املستوى الفكري، والثقايف لديهم، لذلك كان األسلوب األمثل لشد
 هو أسلوب ضرب األمثال. النيب 

قضااي املتعلقة ابلعقائد، ومنها: قضية إثبات البعث، ويتضح هذا األسلوب جلّيا يف ال
فضرب هللا تعاىل األمثال ليثبت حقيقته، وحّت تتضح الصورة لدى املشككني فيه، فال ينكره 

 إال كافر، وال يزيغ عنه إال جاحد.

                                                
 .934، صعلوم القرآنينظر: زرزور،  (1)
 (.487 -486، ص )1ج الربهان،ينظر: الزركشي،  (2)
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 ک ڑ ڑژمشركي مكة، واملشككني يف أمر البعث: ًا قال تعاىل خماطب

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(7 -5سورة احلج: )

فدائماً أتيت اآلايت القرآنية مراعيًة لطبيعة املخاطب، وبيئته االجتماعية، وألن البعث 
من األمور الغيبية اليت ال يستطيع العقل إدراكها جاء القرآن الكرمي أبسلوب التمثيل لتقريب 

 املعىن لفهم املخاطب، فيدرك ما كان مستصعب عليه إدراكه، كحقيقة البعث، والنشور.

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گژوقال سبحانه: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 - 78سورة يس: ) ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ
83).  

وهنا ضرب هللا مثالً ملنكري البعث، حّت يثبت هلم حقيقة البعث والنشور، وذلك من 
خالل تقريب املعىن هلم وتصويره بصورة حمسوسة ملموسة، فيكون بذلك قد فّند مزاعمهم 

 ڳ ڳ ڳ ڳ ژقال تعاىل: وأبطلها، فال تبقى هلم حجة بعد ذلك، 

 (.21حلشر: )سورة ا ژڱ ڱ
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 اخلامتة

بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خري األانم، حممد وعلى احلمد هلل الذي 
 آله وصحبه األخيار، ومن سار على هنجه، واهتدى بسنته إىل يوم احلساب، وبعد:

البحث حول املنهاج القرآين يف التعامل مع بعض من فقد مت االنتهاء بفضل هللا ومّنه 
صيات اليت خلصت إليها الباحثة على النحو العادات اجلاهلية، فكانت أبرز النتائج والتو 

 اآليت:

 أواًل: النتائج

وإكساهبا العادات واألخالق  ،القرآن الكرمي هو املنهاج الرابين لرتويض النفس البشرية -1
 الفضيلة.

 القبائل يها موحدة بني القبائل العربية؛ وإمنا اختصت بعضعالعادات اجلاهلية مل تكن مج -2
، وطقوس  تنفرد هبا عن غريها.  بعادات 

وجد من العادات اجلاهلية ما كان حسناً فأقره القرآن الكرمي بعد هتذيبه، ووجد منها ما  -3
 ، وقضى عليه.وأبطله ،كان قبيحاً فأنكره القرآن

والسلوكيات  تنوعت العادات اجلاهلية لتشمل العقائد، والعبادات، واألخالق، -4
 ، وغريها.املالية االجتماعية، واملعامالت

 رسخ القرآن الكرمي عقيدة التوحيد يف نفوسهم، بعد ما كان الشرك متأصالً فيهم. -5

 .فيهبرهن القرآن الكرمي على عقيدة البعث ورسخها يف قلوهبم، وأزال مجيع شكوكهم  -6
قضى على مجيع املعبودات اليت عبدت من غري هللا تعاىل قضاًء مربماً، كاألصنام،  -7

 واجلن، والكواكب، وغريها.واملالئكة، 
التوحيدي اخلالص،  أعاد القرآن الكرمي طقوس احلج ملا كان عليه دين إبراهيم  -8

 وأضاف إليها أموراً أخرى.
هّذب القرآن الكرمي كل ما يتعلق مبجال األسرة، فسن األحكام، وبنّي احلقوق  -9

 ويهدد كياهنا. ،والواجبات، وألغى كل ما يضر هبا
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ل املايل، فّطهر اجملتمع اإلسالمي من مجيع صور الغش، والغبش، وأكل نظم وسائل التعام -10
األموال ابلباطل، وأبقى على وسائل الربح األخرى، من البيع، والتجارة، واالستثمار، 

 وغريها.
تنوعت منهجيات القرآن الكرمي يف التعامل مع عادات أهل اجلاهلية، حبسب نوعها،  -11

ة البيئة االجتماعية، والتدرج يف سن التشريعات، ويف وأتصلها يف اجملتمع؛ منها: مراعا
 هدم العادات، وغريها.

 اهتم القرآن الكرمي مبشاعر املخاطبني يف مجيع مراحل التشريع، والدعوة إىل هللا. -12

تعددت األساليب القرآنية املتبعة يف معاجلة العادات اجلاهلية؛ منها: أسلوب النداء،  -13
والرتغيب والرتهيب، وضرب األمثال، والقصص القرآين، وغريها، وهذه األساليب من 

 أجنع األساليب يف الدعوة؛ لعالج األخطاء، وتغيري العادات. 

يف اجملتمعات اإلسالمية؛ فبعضها متارس هناك من العادات اجلاهلية ما تزال متارس اليوم  -14
، وبعضها على علم، وبعضها يف اخلفاء، واآلخر يف العلن.  على جهل 

 اثنياً: التوصيات
 يف ضوء النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة، فإن الباحثة توصي ابآليت:

معرفة االهتمام بدراسة العادات اجلاهلية يف القرآن الكرمي؛ فمن أدوات فهم القرآن  -1
 عاداهتم القولية والفعلية.

 ، وغاايته.الكرمي االهتمام بدراسة املنهجيات يف القرآن الكرمي، ملعرفة مقاصد القرآن -2

 تتبع مجيع العادات اجلاهلية يف القرآن الكرمي، ودراسة منهجيات القرآن يف عالجها. -3

عض العادات فادة من هذا البحث لتصحيح بعض املفاهيم، واملعتقدات اخلاطئة يف بإلا -4
 اليت تناوهلا هذا البحث.

 

 

 آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيو 
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