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 اإلهداء
 

 فً هذه الدنٌا الفانٌة علمنً حرفًاإلى كل من 
 لزكٌة الطاهرةإلى روح أبً ا

 إلى أمً العزٌزة الغالٌة لرة عٌنً
 إلى زوجتً وأبنابً األعزاء

 إلى جمٌع أفراد أسرتً وأساتذتً
 أهدي هذا العمل المتواضع
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 شكر وتمدٌر

 
أن هدانً لئلسبلم وجعله لً نوًرا ونبراًسا  أخر هلل سجدةَ شكٍر وحمٍد وتمجٌٍد وامتنانٍ      

 .، فله المحامد كلها، وله الشكر سبحانه أن وفمنً أن أسلن مسلن طلب العلم ومنهاًجا
 

ًَّ بعد هللا سبحانه وال ٌسعنً فً ه ذا الممام إال أن أشكر جزٌل الشكر كل من له فضل عل
دمحم بن  والتمدٌر العظٌم لؤلستاذ الفاضل الدكتور / علوي حامد روتعالى. وأخص بالشكر الواف

، ومد  ًَّ على هذه الرسالة، ولما بذله إللمبوله اإلشراف شهاب،  ًَّ من عناٌة خاصة خبلل إشرافه عل
هللا  العلمٌة، فؤسالبإرشاده ونصحه وتوجٌهه إلتمان هذا العمل، وإخراج هذه الرسالة  لً ٌد العون

 أن ٌبارن فً جوده وفً عمبه، وأن ٌحفظه وٌنفع به أمتنا اإلسبلمٌة.
 

األستاذ الدكتور: مطٌع دمحم شبالة ربٌس لسم الدراسات اإلسبلمٌة بالشكر إلى  أتوجهكما 
 :الفاضلٌن المدٌرٌن أعضاء لجنة المنالشة  ألستاذٌنوا ،شرفبجامعة األندلس وناببًا عن الم

 عادل صالح الفمٌه/  الدكتوراألستاذ فضٌلة 
 حسٌن عبورة رفعتالدكتور/  األستاذ فضٌلةو

فع هللا بهم اإلسبلمون هللا خًٌرا فجزآهمالرسالة منالشة هذه  حفظهم هللا تعالى لمبولهم  
 والمسلمٌن

 جعنً بنصحه وإرشاده فً بداٌة الرسالة.أعاننً وش كما أشكر كل من
 

العلوم و األدآب وأتوجه بالشكر إلى رباسة وعمادة الدراسات العلٌا فً جامعة األندلس، كلٌة
مع خالص دعابً وتمدٌري إلى جمٌع  وشكري موصوالً  إلنسانٌة لسم الدراسات اإلسبلمٌة،ا

مبارن وتجسٌد  ى ما بذلوه، من جهداسمه وصفته، علب تً بمسم الدراسات اإلسبلمٌة، كبًل أساتذ
 بالمستوى العلمً والمعرفً للطبلب . االرتماءواضح لمنهج الوسطٌة واالعتدال فً سبٌل 

 
اشكر كل من له ٌد فً إعانتً على هذا البحث من إهداء أو إعارة كتاب أو رأي، أو  وأخًٌرا

  .أي صنٌع جمٌل ... لكل هإالء منً فٌض شكر وتمدٌر وامتنان
 

 وعلى كل حال وأخًرا حمد هلل أوالً وال
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 ملخص البحث

 
الحمد هلل وحده ال شرٌن له وال ند لهه سهبحانه وتعهالى ت وتمدسهت أسهماإه. والصهبلة والسهبلم      

الغهراء  هللا وأنمهذ بشهرٌعتة ،وأظهر اإلسبلم ،ظبلم الجاهلٌةبه  هللا بدد ،على سٌد األولٌن واآلخرٌن
وعلى آله وأصحابه الغر المٌامٌن، الذٌن جاهدوا فً هللا حك جهاده حتى أتهاهم  ،الجاهلٌنمن جهل 
 الٌمٌن.

 
العظهٌم ))دٌهن  كان البشر لبل البعثة الدمحمٌة فهً جاهلٌهة وشهر، ثهم أتهى هللا سهبحانه بههذا الخٌهر     

جادة الصهراط المسهتمٌم عوجاج الجاهلٌة وعاداتها العمدٌة والخرافات الوهمٌة إلى إاإلسبلم(( لٌمّوم 
 والنهج الموٌم.

 
النههاس مههن  بالعمٌههدة بعثههت الرسههل، وبههها ٌنجههوا نَّ العمٌههدة اإلسههبلمٌة أسههاس سههعادة البشههرٌة،إ     

 ،الهههبلن فههً الههدنٌا واآلخههرة، وال ٌخفههى علههى موحههد أن منبههع العمٌههدة األصههٌل هههو المههرآن الكههرٌم
فً ههذا البحهث تركهزت علهى العهادات الجاهلٌهة وصحٌح السنة النبوٌة المطهرة. لذلن فإن دراستً 

فً الجوانهب العمدٌهة وتموٌمهها فهً اإلسهبلم مهن خهبلل كهبلم رسهولنا الكهرٌم وأفعالهه لٌعٌهد الشركٌة 
 األمة إلى التوحٌد الخالص هلل رب العالمٌن.

 
م سهوم بعنهوان )) مهنهج اإلسهبلم فهً تمهوٌوالمضمار العظٌم اشتمل بحثً المو وفً هذا السٌاق     

 صهههههههول، وخاتمهههههههة ..عهههههههادات الجاهلٌهههههههة(( علهههههههى ممدمهههههههة وفصهههههههل تمهٌهههههههدي وخمسهههههههة ف
مشههكلة البحههث، وأهههداف البحههث، وأهمٌههة البحههث، ومصههطلحات البحههث،  :علههىفاشههتملت الممدمههة 

بخطة عامة لمواضٌع  هاوختمت ،وحدود البحث، والدراسات السابمة، ومنهجً فً البحث وإجراءاته
 البحث.

 
بٌان مصطلحات البحث وبٌان معانٌها اللغوٌة  ي فمد اشتمل فٌه البحث على:التمهٌدما الفصل أ     

 ((.والجاهلٌةالعادات، والتموٌم، واإلسبلم، وواالصطبلحٌة وهً: ))المنهج، 
 

وأما الفصل األول فمد تطرق الباحهث إلهى ذكهر العهادات الشهركٌة الجاهلٌهة المتعلمهة بالجوانهب      
بعث، االعتماد فً الجن والمبلبكة، حسن الظن باألسبلف واالعتهراض االعتمادٌة: إنكار الخالك وال

علههى هللا، واالسههتغاثة واالسههتعانة والتوسههل، وتمههدٌم النههذور والمههرابٌن، والتههؤثر بالدٌانههة النصههرانٌة 
 والٌهودٌة.

 
علمهة بهاألعراف علهى العهادات الشهركٌة الجاهلٌهة المتالبحهث فٌهه ما الفصل الثانً فمد اشتمل وأ     

 لجوانب المتعلمة باألنواء والكواكب.االفصل الثالث فمد اشتمل على ما أو والتمالٌد المبلٌة.
 

ما الفصل الرابع فمهد اشهتمل علهى العهادات الشهركٌة الجاهلٌهة المتعلمهة بالحٌوانهات وتمدٌسهها وأ     
 المناسبات والوثنٌات.على فمد اشتمل أما الفصل الخامس و .واالعتمادات فٌها

 
وكٌههف أبطلههها اإلسههبلم وأبطههل  ،العههادات فههً اإلسههبلم كمهها اشههتملت الفصههول علههى تمههوٌم لتلههن     

وذلن بغرس العمٌدة اإلسبلمٌة وإفراد هللا بالعبودٌهة الخالصهة الكاملهة دون األنهداد  ،االعتمادات فٌها
 واألوثان وغٌرها. وذلن بؤدلة من المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة.
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Abstract 

Braise be upon Allah Almighty only and peace be upon his Prophet 
 Mohammed  who has ended the darkness of ignorance and showed Islam 
and has rescued by his Islamic Sharia from ignorance,  and all his followers 
who have struggled for Allah’s sake till they were dead.  

People before Messenger Mohammed PBUH were in the dark and evil. 
Then Allah Almighty has sent this great goodness (Islam) to correct the 
darkness age and its customs, beliefs, phantom myths into the right and 
straight path.  

 
Islamic Creed is the base of mankind happiness; by which messengers 

were sent, people survive from sins in their life and the life to come. It is 
clear for any follower that the unique source of belief is Holly Koran and 
true Hadith. Therefore, this research has focused on the habits of 
ignorance age in terms of beliefs and the ways to correct them in Islam via 
the Hadith of our Holly Prophet and his actions in order to restore nation 
to pure unification of Allah Almighty.  

 
In this major respect, my research titled (The Methodology of Islam in 

Restoring Ignorance Age Habits) has included introduction, introductory 
chapter, five chapters and conclusion. The Introduction has included the 
research problem, objectives, research significance, research terminology, 
research limitation, previous studies, research methodology and 
procedures and concluded with a general plan for research topics. 

 
Introductory chapter has included definitions of research terminologies 

in language and in use; they are: (methodology, Islam, restore, habits, 
ignorance, restore resources Koran and Sunnah). 

 
As for First Chapter, the researcher has mentioned the polytheism 

habits related to the beliefs such as: deny creator, resurrection, beliefs on 
Jinn and Angles, trust on predecessors, objection against Allah, begging 
,recourse,, providing offerings, influence with Christian and Jewish. 

 
Second Chapter has covered the ignorance habits related to tribal 

customs and traditions. 
 
Third Chapter has dealt with the issues related to planets.  
The Fourth Chapter, has dealt with ignorance habits related to beliefs 

and sanctification of animals. 
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The Fifth Chapter has talked about occasions and paganism 
 
The chapters have included ways of correcting these bad habits in Islam 

and how it cancelled them by inculcating Islamic faith and dedicate 
worship to only Allah without any partners or idols or anything else. And 
that by showing evidences for Holly Koran and Hadith.  
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 : : ممدمة الدارسة أوالً 
ن هههدٌتنا إلههى توحٌههدن، فكنهها فههً المههإمنٌن عبٌههدن، نرجههو ثوابههن، الحمههد هلل وحههده، حمههدًا أل     

والصهبلة والسهبلم علهى والفضٌلة، ونسؤلن إلى هدان سبٌله ، ونخشى عمابن، ونبتغً إلٌن الوسٌلة 
لهداٌهة، نبهراس الحهك، ٌهد وانبٌن ورسولن األكرم، أخرج الناس من ظلمات الجههل إلهى نهور التوح

 . وإمام الخلك 
إن من أفضل ما عمرت به األولات، وملبت به الساعات، وتمرب به إلى هللا سهبحانه وتعهالى،      

طلب العلم الشرعً والسعً فً تحصٌله، فالعلم حٌاة الملهوب ونهور البصهابر، وطرٌهك إلهى سهعادة 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ٹ ٹ چ  ة.الدارٌن، وسبب فً رفعة العبد فهً الهدنٌا واآلخهر

 .(ٔٔالمجادلة: )چىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   

ب، َعهََك »  َٚمُُٕل:   لال سمعت رسول هللا وعن أبً الدرداء       ًً ِّ ِػْه ٍْ َعهََك َطِشٚمًب َْٚطهُُت فِٛ َي

ََلئَِكخُ رََضُغ أَ  ًَ اْن َٔ ٍْ ُطُشِق اْنَجُهِخ،  ِّ َطِشٚمًب ِي ُ ثِ ٍْ اَّلله ٌه اْنؼَبِنَى َْٚغزَْغِفُش نَُّ َي إِ َٔ ب ِسًضب ِنَطبِنِت اْنِؼْهِى،  َٓ ْجَُِحزَ

شِ  ًَ فَْضُم اْنؼَبِنِى َػهَٗ اْنؼَبثِِذ، َكفَْضِم اْنمَ َٔ بِء،  ًَ ٌُ فِٙ اْن اْنِحٛزَب َٔ ٍْ فِٙ اْْلَْسِض،  َي َٔ اِد،  َٔ ب ًَ ْٛهَخَ  فِٙ انغه نَ

اِكِت، إِ  َٕ ب، اْنجَْذِس َػهَٗ َعبئِِش اْنَك ًً َْ ََل ِدْس َٔ ثُٕا ِدَُٚبًسا  ّسِ َٕ َْجَِٛبَء نَْى ُٚ َ ٌه اْْل َْجَِٛبِء، إِ َ َسثَخُ اْْل َٔ بَء  ًَ ٌه اْنؼُهَ

افِشٍ  َٔ ٍْ أََخزَُِ أََخزَ ثَِحّعٍ  ًَ َسثُٕا اْنِؼْهَى، فَ ْٔ أَ َٔ»
(ٔ)

 ٔثؼذ.فكفى بهذا فضبًل وفخًرا للعلم وطبلبه .. .

وٌمهرر  ، ٌبهٌن معنهى ال إلهه إال هللا، ٌنفهً الشهرن وتوابعههلمد جاء المرآن مهن أولهه إلهى آخهره      
اإلخبلص وشرابعه، فكل لوٍل وعمل صالح ٌحبه هللا وٌرضاه هو من مدلول كلمة اإلخهبلص  ألن 

 ا.داللتها على الدٌن كله. ومن هنا كانت ال إله إال هللا، والء وبراء، نفًٌا وإثباتً 
  وعباده الصالحٌن. وبراء من كل طاغوت عبد من دون هللا. والء هلل ولدٌنه ولكتابه وسنة نبٌه     
 ثم هً نفً وإثبات تنفً أربعة أمور، وتثبت أربعة أمور.     

)وتثبهههت: المصهههد ، والتعظهههٌم ، والمحبهههة ،  )تنفهههً: اآللههههة، والطواغٌهههت، واألنهههداد، واألربهههاب( ،
 والخوف والرجاء(.

م العظهٌم تعهٌم مرحلهة مهن أحهط مراحهل التهارٌ  لمد كانهت اإلنسهانٌة لبهل بهزور فجهر اإلسهبل     
البشري فً شإونها الدٌنٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وتعانً من فوضى عامة فً كافهة 
شإون حٌاتها، وهٌمن المنهج الجاهلً على العمابد واألفكار والتصورات والنفوس، وأصبح الجهل 

من أبرز مبلمح المنهج الجاهلً المهٌمن على دنٌا والهوى واالنحبلل والفجور، والتجبر والتعسف 
النههاس حٌههث ضههار تههؤثٌر الههدٌانات السههماوٌة علههى الحٌههاة أو كههاد بسههبب مهها أصههابها مههن التحرٌههف 

وانشهههغل أهلهههها ، والتبهههدٌل والتغٌٌهههر الهههذي جعلهههها تفمهههد أهمٌتهههها باعتبارهههها رسهههالة هللا إلهههى خلمهههه 
دخول األفكار البشرٌة والتصورات الفاسدة حتهى أدى بالصراعات العمدٌة النظرٌة التً كان سببها 

وآثر االبتعاد عن دنٌها  ا ،نادرً  إلى الحروب الطاحنة بٌنهم، ومن بمً منهم لم ٌحرف ولم ٌبدل للٌبًل 
ودخل فً حٌاة الخلوة والعزلة طمعًا فً النجاة بنفسهه ٌابًسها مهن اإلصهبلح، فوصهل الفسهاد  ، الناس

ودخههل فههً جمٌههع المجههاالت بههبل اسههتثناء، ففههً الجانههب  ، البشههرٌةإلههى جمٌههع األصههناف واألجنههاس 
الدٌنً تجد الناس إما أنهم ارتدوا عن الدٌن أو خرجوا منه أو لم ٌدخلوا فٌه أصبًل، وإما ولعهوا فهً 
تحرٌههف الههدٌانات السههماوٌة وتبههدٌلها، وأمهها فههً الجانههب التشههرٌعً، فههإن النههاس نبههذوا شههرٌعة هللا 

ا من أنفسهم لوانٌن، وشرابع لم ٌؤذن بهها هللا تصهطدم مهع العمهل وتختلهف وراءهم ظهرًٌا واخترعو
مع الفطرة. وتزعم هذا الفسهاد زعمهاء الشهعوب واألمهم مهن المهادة والرهبهان والمساوسهة والملهون، 

 وأصبح العالم فً ظبلم دامس ولٌٍل بهٌم وانحراف عظٌم عن منهج هللا سبحانه وتعالى.
 عموم هذا الفساد لجمٌع األجناس والمجاالت ببل استثناء، فمد لال  إلى ولد أشار الرسول      

ذات ٌوم فً خطبته: )أال إن ربً أمرنً أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنً ٌومً هذا، كل مال نحلته 
عبدًا حبلل، وإنً خلمت عبادي حنفاء كلههم، وإنههم أتهتهم الشهٌاطٌن فاجتهالتهم عهن دٌهنهم وحرمهت 

أمرتهم أن ٌشركوا بً ما لم أنزل بهه سهلطانًا، وإن هللا نظهر إلهى أههل األرض علٌهم وأحلت لهم، و

                                                
 .88برلم،  (82ٕ/ٔر وصف العلماء )ذك كتاب العلم، فً صحٌح بن حبان،( (ٔ



 

 
 

 ح

.والحههدٌث ٌشههٌر إلههى انحههراف البشههرٌة فههً (ٔ)فممههتهم عههربهم وعجمهههم، إال بماٌهها مههن أهههل الكتههاب(
جوانب متعددة كالشرن باهلل ونبذ شرٌعته وفساد المصلحٌن من حملهة األدٌهان السهماوٌة وممهاألتهم 

     هم.للموم على ضبلل
إن المههنهج اإلسههبلمً فههً تمههوٌم عههادات الجاهلٌههة كههان واضههًحا جلًٌهها جههبلء الشههمس فههً رابعههة      

هتمام األنبٌهاء بإٌضهاحها وبٌانهها ودعهوة ونبذ الشرن وتوابعه، لد تتابع إالنهار، فً غرس التوحٌد 

ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ    النهههههههههههاس إلٌهههههههههههها،

كلههها حافلههة ببٌههان التوحٌههد والتحههذٌر مههن الشههرن  لهههذا كانههت حٌههاة النبههً  (.ٕ٘األنبٌههاء: )چٺ

: )ههل تهدري مها والبراءة من أهله، وكان ٌعلم أصحابه حدوده ولواعده، فها ههو ذا ٌمهول لمعهاذ 
:   حك هللا على عباده؟ وما حك العباد علهى هللا؟ فمهال معهاذ: هللا ورسهوله أعلهم. فمهال رسهول هللا

)فإن حك هللا على عباده أن ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌبًا، وحك العبهاد علهى هللا، أن ال ٌعهذب مهن ال 
 .(ٕ)ا(ٌشرن به شٌبً 

إن توضٌح العمٌدة الصحٌحة والدعوة إلٌها هو أهم األمور وآكد الواجبات  ألنها األساس الذي      
الرسهل صههلوات هللا وسهبلمه علهٌهم واهتمههام تبنهى علٌهه صهحة األعمههال ولبولهها، كمها كههان اهتمهام 

أتباعهم بإصبلح العمٌدة أواًل، عمها ٌنالضهها أو ٌنمصهها، وكهان مهن نصهٌب ههذا الجانهب مهن سهور 
واهتمامه النصٌب األكبر،  المرآن الكرٌم وآٌاته النصٌب األوفر، وكان نصٌبه من دعوة الرسول 

ٌد وإصبلح العمٌهدة، ولمها فهتح هللا علٌهه مكهة سنة ٌدعو إلى التوح ةعشر ةفً مكة ثبلث فمد مكث 
كان أول ما بدأ به هدم األصنام والمضاء علٌها واألمر بإخبلص العبادة هلل وحده ال شرٌن له، ولهد 
أولى علماء هذه األمة هذا الجانب لدًرا كبًٌرا من جهودهم وجهادهم وتعلٌمهم وتؤلٌفهم، حتى شغلت 

 مكتبة اإلسبلمٌة.كتب العمٌدة والتوحٌد حًٌزا فً ال
وموضوعً فً هذا البحث مهم للغاٌة  ألن معرفة أمور الجاهلٌة وعاداتها وتمالٌدها والولوف      

على أخبارها وعمابهدها أمهر ضهروري ٌنبغهً أن ٌحهرص علهى معرفتهه كهل مسهلم، كمها لهال أمٌهر 
بلم وههم لهوم نشهبوا فهً اإلسهعهروة  : )ٌنمض عرى اإلسهبلم عهروة المإمنٌن عمر بن الخطاب 

 .(ٖ)ٌجهلون ما كانت علٌه الجاهلٌة(
إن معرفة ما كانت علٌه الجاهلٌة فهً عمابهدها وعباداتهها وسهلوكها وعاداتهها أمهر حتمهً حتهى      

خاصهة وأن الجاهلٌهة المعاصهرة تزحهف الٌهوم  ، ٌستمر إٌمان المإمن على أسس لوٌة ثابتة ظاهرة
نهد للهدعوة إلٌهها، وللمتهال فهً صهفها كهل منهافك بخٌلها ورجلها على معالل اإلسبلم وحصهونه، وتج

 وخابن ومدلس وجاهل وكذاب.
ولد جمعت فً بحثهً ههذا مها اسهتطعت مهن العهادات والتمالٌهد الجاهلٌهة فهً الجوانهب العمدٌهة فكهان 

 التوفٌك والسداد. هسة عمدٌة. وهللا أسؤلارلجاهلٌة( دعنوان بحثً )منهج اإلسبلم فً تموٌم عادات ا

 ة البحث:ثانًٌا: مشكل

 تتمثل مشكلة البحث فً السإال اآلتً:
 عادات الجاهلٌة الشركٌة فً الجوانب اآلتٌة:الما المنهج اإلسبلمً فً تموٌم 

 عتمادٌة.بالجوانب اال المتعلمة -أ 
 المتعلمة باألعراف المبلٌة. -ب 
 المتعلمة باألنواء والكواكب. -ج 
 المتعلمة بالحٌوانات . -د 
 المتعلمة بالمناسبات والوثنٌات. -ه 

                                                
، كتاب الجنة وصف نعٌمها وأهلها، باب الصفات التً ٌعرف بها فً الدنٌا أهل الجنة وأهل صحٌح مسلم ((ٔ

 .8ٕٙ٘( برلم،22ٕٔ/ٗالنار)
 .8ٕ٘ٙ( برلم،2ٕ/ٗ، كتاب الجهاد والسٌر، باب إسم الفرس والحصان )صحٌح البخاري ((ٕ
 (.28ٖ/ٕ) منهاج السنة النبوٌةة ، أحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌ( (ٖ



 

 
 

 ط

 لثًا: أهداؾ البحث:ثا

 -ٌسعى البحث إلى تحمٌك األهداف اآلتٌة:
 ٌة وإظهار عمٌدة التوحٌد الصحٌحة.اإلسهام فً خدمة العمٌدة اإلسبلم .ٔ
 راف المبلٌة ــعتمادٌة والمتعلمة باألعة الجاهلٌة المتعلمة بالجوانب االمع العادات الشركٌج .ٕ

 .والوثنٌاتوباألنواء والكواكب وبالحٌوانات وبالمناسبات     
 تحلٌل العادات الجاهلٌة للكشف عن جبلء مبلبسات الشرن وتوابعه ونوالض العمٌدة  .ٖ

 الصحٌحة.    
 .بٌان منهج اإلسبلم فً تموٌم تلن العادات الشركٌة الجاهلٌة .ٗ

 رابعًا: أهمٌة البحث:

 تكتسب الدارسة البحثٌة أهمٌتها من خبلل اآلتً:
 ال بما صلح به أولها.العلم بؤنه لن ٌصلح آخر هذه األمة إ .ٔ
اإلسهام فً المحافظة على عمٌدة التوحٌهد صهافٌة نمٌهة مهن األفكهار الدخٌلهة علٌهها، وإحٌهاء  .ٕ

 عمٌدة السلف الصالح.
 والدفار عنهما.  الرغبة الشدٌدة فً خدمة كتاب هللا وسنة رسوله .ٖ
تنمٌههة ألهمٌهة معرفههة الجاهلٌهة والولههوف علهى أخبارههها لهه أثههر فهً إصههبلح الفهرد المسههلم و .ٗ

عهادات الجاهلٌهة واجتنابهها )مهن عهرف الجاهلٌهة العمٌدته من لوثاتها وأدرانها والحهذر مهن 
 عرف فضل اإلسبلم(.

، وما ٌتصل بهها مهن تمالٌهد سهواء وما ٌتفك معه من عادات الجاهلٌة ، التمٌٌز بٌن اإلسبلم  .٘
 الجاهلٌة المدٌمة أو الجاهلٌة الحدٌثة . كانت

ٍْ چ  وما حرم علٌهم ألداء واجب األمانة ، ما أحل لهم  على الداعٌة أن ٌبن للناس .ٙ ِهَك َي ْٓ ِنَٛ

ٍْ ثََُِّٛخٍ  ٙه َػ ٍْ َح َْٚحٛٗ َي َٔ ٍْ ثٍََُِّٛخ   .(ٕٗ)األنفال:چ َْهََك َػ

لم أجد كتابًا شامبًل لجمٌع تمالٌد وعادات الجاهلٌة التً تخص الجوانب العمدٌة فاجتهدت بما  .2
، والحمٌمههة مهها حممههه رب ٌههب والخرافههة مههن الحمٌمههةاسههتطعت بههه أن ٌمٌههز الخبٌههث عههن الط

ٍَ چالعالمٌن  زَِشٚ ًْ ًُ ٍَ اْن ٍه ِي ٍْ َسثَِّك فََل رَُكََٕ  (.2ٗٔ)البمرة:چ اْنَحكُّ ِي

 تؤخر المسلمٌن فً بعض الببلد اإلسبلمٌة بسبب الرواسب واالعتمادات الفاسدة. .8

 : مصطلحات البحث:خامًسا

 المنهج. .ٔ
 اإلسبلم. .ٕ
 التموٌم. .ٖ
 العادات. .ٗ
 الجاهلٌة. .٘

 : حدود البحث:سادًسا

 تتلخص حدود البحث فً اآلتً:
 الفاسدة لفترة ما لبل اإلسبلم )الجاهلٌة األولى(. الجاهلٌة حدود زمانٌة: الجوانب العمدٌة .ٔ
 حدود مكانٌة: الجوانب والعادات العمدٌة الجاهلٌة الفاسدة فً الجزٌرة العربٌة. .ٕ

 

 



 

 
 

 ي

 : الدراسات السابمة:سابعًا

والتتبع والتواصل فً موالع ومراكز المعرفة لم أظفر بدراسة تعتنً بالموضهور عناٌهة  بعد البحث
مباشرة وشاملة باستمصاء عادات الجاهلٌة فً الجوانب العمدٌة. وإنما هنان مجموعة من الدراسات 

 أخذت جزبٌات من الموضور ولم تكن شاملة ومن هذه الدراسات:
أسهتاذ  –تؤلٌف الدكتور / السهٌد عبهدالعزٌز سهالم  –دراسات فً تارٌ  العرب لبل اإلسبلم  .ٔ

الناشههر  –جامعههة اإلسههكندرٌة  –كلٌههة اآلداب  –التههارٌ  اإلسههبلمً والحضههارة اإلسههبلمٌة 
 مإسسة شباب جامعة اإلسكندرٌة.

 –)بحههث فههً محاربههة التمالٌههد الجاهلٌههة الشههابعة فههً إفرٌمٌهها(  –اإلسههبلم وتمالٌههد الجاهلٌههة  .ٕ
 –أجٌجهً نٌجرٌها  –مهدٌر مركهز التعلهٌم العربهً اإلسهبلمً  –لهوريتؤلٌف/ آدم عبهدهللا األ

 الماهرة. –شارر العباسٌة  –مطبعة المدنً  –م 222ٔهـ / 22ٖٔ –الطبعة الثانٌة 
تههؤلٌف / عبههدالرزاق  –دراسههة تارٌخٌههة تحلٌلٌههة  –مفهههوم وسههمات الجاهلٌههة عنههد العههرب  .ٖ

م التههارٌ  والحضههارة بمرحلههة محاضههر بمسهه –دكتههوراه فههً التههارٌ   –سههلٌمان دمحم أحمههد 
 الماجستٌر جامعة جاال اإلسبلمٌة.

تؤلٌف الدكتور/ سعٌد بن علً بهن  –العادات واألعراف المبلٌة المخالفة للشرٌعة اإلسبلمٌة  .ٗ
 هـ.ٖٖٗٔ –وهف المحطانً 

 منهج المهرآن فهً دعهوة المشهركٌن إلهى اإلسهبلم ـهـ تهؤلٌف الهدكتور/حمود بهن أحمهد الحٌلهً .٘
م ــ عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسهبلمٌة ، المدٌنهة ٕٗٓٓهـ / ٕٗٗٔــ  األولىالطبعة 
  المنورة.

   -ولد تمٌزت رسالتً بما ٌلً:
 عرض شامل لجمٌع العادات والتمالٌد الشركٌة الجاهلٌة ومنهج اإلسبلم فً تموٌمها. -أ 
نهج تمسٌم هذه العادات الشركٌة إلى خمس فصول علهى حسهب نهور العهادة أو االعتمهاد ومه -ب 

 اإلسبلم فً تموٌمها.

 : منهجً فً البحث وإجراءاته:ثامنًا

سؤتبع المنهج االستمرابً لجمع العادات الشركٌة الجاهلٌة سواًء فهً المهرآن الكهرٌم أو كتهب السهٌرة 
وغٌرها من المراجع ثهم أحلهل ذلهن بتمهوٌم العهادات مهن خهبلل المهنهج اإلسهبلمً وبمها ٌحمهك غاٌهة 

 تٌة:البحث وسؤتبع الخطوات اآل
 ستفادة من الكتب والدراسات السابمة فً موضور البحث.اإل .ٔ
 ستدران التً تولف علٌها اختٌار موضور البحث.ضبط مواضع اإل .ٕ
 البحث فً المراجع األصلٌة ومراجعة النصوص الواردة فً ثناٌاه. .ٖ
عزو اآلٌات المرآنٌة إلى سورها التً لها عبللة بالموضهور وبهالرجور إلهى كتهب التفسهٌر  .ٗ

 ب العمٌدة والحدٌث وإلى الكتب الفكرٌة الحدٌثة.وكت
 توثٌك ما ٌنمل من كبلم العلماء، وذلن بعزوه إلى مواضعه فً مصنفاتهم. .٘
 ٌة الشرٌفة من مصادرها الربٌسٌة.سؤلوم بتخرٌج األحادٌث النبو .ٙ
رآنٌهة واألحادٌهث النبوٌهة الشهرٌفة واألعهبلم اآلٌهات المفههارس سؤلوم بعمل فههارس تشهمل  .2

 ومحتوٌات البحث.در والمراجع والمصا

 : خطة البحث:تاسعًا

 وتشمل خطة البحث على ممدمة وفصل تمهٌدي وخمسة فصول وتحت كل فصل مباحث وخاتمه.
الممدمة تحتوى على التعرٌهف بالبحهث، ومشهكلة البحهث وأههداف البحهث، وأهمٌهة البحهث،  -

 ، ه، وأخٌهًرا خطهة البحهثومصطلحات البحث، والدراسات السابمة، ومنهجً فً البحهث وإجراءاته
 -وهً على النحو اآلتً :

 



 

 
 

 ن

                                    : : التعرٌؾ بمصطلحات البحثلتمهٌد ا
 : مفهوم المنهج.    أوالً 
 : مفهوم اإلسبلم. ا   ثانًٌ 
 : مفهوم التموٌم.ا    ثالثً 
 : مفهوم العادات. ا  رابعً 
 : مفهوم الجاهلٌة.ا مسً خا

 ولالباب األ
 عتمادات واألعراؾ المبلٌة وباألنواء والكواكبت الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة باالالعادا

 .عتمادٌةبالجوانب االٌة المتعلمة الفصل األول: العادات الشركٌة الجاهل
 وفٌه ستة مباحث:
 إنكار الخالك والبعث.:  المبحــــث األول
 عتماد فً الجن والمبلبكة.اال:   المبحـــث الثانً
 عتراض على هللا.حسن الظن باألباء واألجداد واال:  المبحـــث الثالث
 ستعانة والتوسل.االستغاثة واال :  المبحــث الرابع
 تمدٌم النذور والمرابٌن.:  المبحث الخامس
 التؤثر بالدٌانة النصرانٌة والٌهودٌة.:  المبحث السادس

.باألعراؾ المبلٌةاهلٌة المتعلمة الفصل الثانً: العادات الشركٌة الج  
 وفٌه أربعة مباحث:
 الحكم بغٌر ما أنزل هللا.:       المبحــــث األول
 التحرٌم والتحلٌل.:   المبحـــث الثـانً
 طاعة األحبار والرهبان. :  المبحـــث الثالث
 تلبٌات الحج.:    المبحــث الرابع

 .والكواكب هلٌة المتعلمة باألنواءالفصل الثالث: العادات الشركٌة الجا
 وفٌه خمسة مباحث:
 عبادة الكواكب والنجوم )الشمس والممر(.:  المبحــــث األول
 التنجٌم.:   المبحـــث الثـانً
 السحر والنشرة.:  المبحـــث الثالث
 الكهانة والعرافة.:     المبحــث الرابع
 الدهرٌة:   المبحث الخامس

 الباب الثانً
 لمة بالحٌوانات والمناسبات والوثنٌاتالعادات الشركٌة الجاهلٌة المتع

 ٌة الجاهلٌة المتعلمة بالحٌواناتالعادات الشرك :ألولالفصل ا
 وفٌه أربعة مباحث:
 البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام.:  المبحــــث األول
 الرجبٌة والصفر. : المبحـــث الثـانً
 الطٌرة والتشاإم والعدوى. : المبحـــث الثالث

 عتماد فٌها.تمدٌس الحٌوانات واال  :   رابعالمبحــث ال
 ة المتعلمة بالمناسبات والوثنٌاتالعادات الشركٌة الجاهلٌ :ثانًالفصل ال

 وفٌه ستة مباحث:
 شركٌات وعادات متعلمة بالحج والعمرة.:  المبحــــث األول
 الصفٌر والتصفٌك.:  المبحـــث الثـانً
 الرلى والتمابم.:  المبحـــث الثالث

 الحصى )الطرق(.بالخٌط والحلمة والضرب  :   مبحــث الرابعال



 

 
 

 ل

 أصنام العرب.:  المبحث الخامس
 الظلمة.و: عبادة األشجار والنار والنور  المبحث السادس

 وفٌها أهم النتابج والتوصٌات :    الخاتمة
     وتشتمل على خمسة فهارس ::  الفهارس 
    فهرس األٌات  .ٔ
 فهرس األحادٌث  .ٕ
 عبلمفهرس األ  .ٖ
 فهرس المصادر والمراجع  .ٗ
 فهرس الموضوعات  .٘
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 التمهٌد

 التعرٌف بمصطلحات البحث
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 مصطلحات البحث

 أوًلا     : مفهوم المنهج

 ثانٌـاا    : مفهوم اإلسالم

ا     : مفهوم التقوٌمثالثـا  

ا   : مفهوم العادات  رابعـا

 خامساا  : مفهوم الجاهلٌة

 



 

 
 

3 

: مفهــوم المنـهـج  : أوًلا

 المعنى اللغوي لمصطلح المنهج : أ ــ 

نهج أي: بٌّن واضح, وهو النهج, والجمع نََهَجاٌت و نُُهٌج و نُُهوٌج, وم )نََهَج( : طرٌٌك نَْهٌج؛
 الطرٌك: وضوحه.

. والمنهاج: (8ٗلمابدة: )اچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ )والمنهاج( : كالمنهج وفً التنزٌل:

 .(ٔ)الطرٌك الواضح, واستنهج الطرٌك : صار نَْهًجا
 فالمنهاج فً اللؽة ٌطلك على معانً منها :

 .(ٖ) , وطرٌك نهٌج : واسع واضح( (ٕ))النهج : الطرٌك العامر
 ا أن المنهاج أو المنهج هو الطرٌك الواضح المستمٌم الذي ٌسٌر فٌه السالن.ومن هذا ٌتبٌن لن

 صطالحً لمصطلح المنهج :المعنى اًل ب ــ 

مصطلح المنهج مصطلح علمً نال من االهتمام والدراسة الشًء الكثٌر, ولد تحكمت الَخلفٌة 
ا فً هذا المصطلح لذا نورد الفكرٌة والعمدٌة والفلسفٌة والتخصصٌة لدى المهتمٌن والباحثٌن كثٌرً 

 بعض التعرٌفات والمفاهٌم لهذا المصطلح كاآلتً :

عملٌة شاملة ومستمرة تتم بطرٌمة بنابٌة متكاملة إلحداث تؽٌٌرات سلوكٌة  : المنهج -ٔ
 .(ٗ)مرؼوب فٌها تشمل جمٌع جوانب الحٌاة

صحابه فً تربٌته أل وعرؾ المنهج بأنه الطرٌك الواضح البٌن الذي انتهجه النبً  -ٕ
 .(٘)على اإلسالم

وجاء فً مناهج البحث العلمً أنَّ المنهج هو التنظٌم الصحٌح لسلسلة من األفكار  -ٖ
العدٌدة, إما من أجل الكشؾ عن الحمٌمة حٌن نكون جاهلٌن أو من أجل البرهنة علٌها 

 .(ٙ)لآلخرٌن حٌث نكون عارفٌن

مل شًء أو تعلم شًء هو الطرٌك الواضح فً التعبٌر عن شًء أو ع : وكذا المنهج -ٗ
 .(2)طبمًا لمبادئ معٌنة وبنظام معٌن بؽٌة الوصول إلى ؼاٌة معٌنة

وعموًما فالمنهج الطرٌك الواضح الذي ٌسلكه اإلنسان للوصول للهدؾ من خالل لدراته      
المتنوعة ومحٌطه الذي ٌعٌش فٌه. ونعنً به فً البحث الطرق واألسالٌب التً سلكها المرآن 

 سنة النبوٌة الشرٌفة فً تموٌم عادات الجاهلٌة.الكرٌم وال

 
 

                                                
 (.8ٖٖ/ٕ) لسان العربدمحم بن مكرم بن منظور,  (ٔ)
 معجمم مقماٌٌا اللغمة(. وانظر: أحمد بن فاار  الارازي, ٕٓ٘/ٕ) غرٌب الحدٌثإبراهٌم بن إسحاق الحربً ,  (ٕ)

(٘/ٖٙٔ.) 
 (.9ٕٖ/ٖ) كتاب العٌنالخلٌل بن أحمد الفراهٌدي,  (ٖ)
 (.ٙٔ,1ٔ)ص: تخطٌط وتطوٌر المنهج لطفل ما قبل سن المدرسة,  عبد الحافظ سالمة (ٗ)
, الجامعاة رساالة ماجساتٌر(, فً التربٌمة ممن خمالل السمٌرن النبوٌمة منهج الرسول م(: )8ٕٓٓمنال دبابش ) (٘)

 (.ٙؼزة, كلٌة التربٌة )ص: -اإلسالمٌة
 (.٘,ٗ)ص: مناهج البحث العلمًعبدالرحمن بدوي ,  (ٙ)
 (.ٖٔ)ص:  مناهج المفسرٌنشً السٌد , محمود النمرا (1)
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 ثانٌاا: مفهــوم اإلسالم :

 المعنى اللغوي لمصطلح اإلسالم :أ ــ  

 .(ٔ)نمادإ )إسالم( : مفرد : مصدر أسلم فهو مسلم, و)استسلم( :

زام )اإلسالم( واالستسالم : االنمٌاد, واإلسالم من الشرٌعة : إظهار الخضوع وإظهار الشرٌعة والت
 .(ٕ)الرضا بالحكم وبذلن ٌحمن الدم وٌستدفع المكروه, و)التسلٌم( : بذل ,ما أتى به النبً 

 وٌطلك اإلسالم كذلن على عدة معانً منها : 

 .(ٖ)الخلوص والتعري من اآلفات الظاهرة أو الباطنة -ٔ

ی  ی   ی    چ المبول ألمره والتذلل والطاعة والصلح واألمان وفً التنزٌل العزٌز: -ٕ

 .(ٗ)(ٔٙاألنفال: )چی  جئ  

 .(٘)الشرع المبنً على التوحٌد -ٖ

ڱ  ڱ  ڱ    ں  چ  ولال لوم )اإلسالم( فً اللؽة :اإلخالص, كما جاء فً التنزٌل:

, فهو إخالص (8ٗآل عمران: )چڤ  ڤ   ڤچ , ولوله :(ٖٔٔالبمرة:)چں

الخضوع هلل العبد نفسه هلل تعالى وال ٌجعل ألحد فٌها شركاً, واإلسالم واالستسالم و
 وعلى هذا أمر األعراب أن ٌمولوا أسلمنا لكن ذلن على االستسالم للمؤمنٌن ال هلل تعالى.

 صطالحً لمصطلح اإلسالم :المعنى اًلب ــ  

مصطلح اإلسالم َكثُر االهتمام به حٌث جاء بعدة تعرٌفات تفرلت فً كتب العمٌدة, والسٌرة 
 والتربٌة وؼٌرها ومن هذه التعارٌؾ :

: إن كل ما ٌكون باإللرار باللسان من ؼٌر مواطأة الملب فهو إسالم, (ٙ)الجرجانًلال  -ٔ
وما واطأ فٌه الملب اللسان فهو إٌمان, ثم لال وهذا مذهب الشافعً, وأما مذهب أبو 

 .(2)حنٌفة فال فرق بٌنهما
 .(8) نمٌاد له بالطاعة, والبراءة من الشرن وأهلهواإلسالم شرًعا : اإلستسالم هلل, واإل -ٕ

ولم تكن هذه التسمٌة عن اجتهاد  ولٌل هو االسم الذي ُعرؾ به الدٌن الذي جاء به دمحم 

                                                
..(. وانظاار: إسااماعٌل باان حماااد 81ٕ)ص: المصممباا المنٌممر فممً غرٌممب اليممرا الكبٌممرأحمااد باان دمحم الفٌااومً,  (ٔ)

معجم اللغة (.  وانظر: أحمد مختار وآخرون, 9ٕ٘ٔ/٘) الصحاا تاج اللغة العربٌة وصحاا العربٌةالفارابً, 
 (.ٓٓٔٔ,99ٓٔ/ٕ) العربٌة المعاصرن

 (.ٗٔ٘/8)  المحكم والمحٌط األعظمعلً بن إسماعٌل المرسً,  (ٕ)
 (. ٙٗٗ)ص:  المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون,  (ٖ)
 (.ٕٙٙ/1) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي,  (ٗ)
 (.ٓٓٔٔ,  99ٓٔ/ٕ) معجم اللغة العربٌة المعاصرنأحمد مختار وآخرون,  (٘)
الشرٌؾ الجرجانً, فٌلسوؾ من كبار علمااء العربٌاة, لاه نحاو خمساٌن مصانفًا علً بن دمحم بن علً المعروؾ ب (ٙ)

 (.88ٕ/ٙهـ .انظر:األعالم للزركلً )8ٔٙمنها )كتاب التعرٌفات( در  فً شٌراز وتوفى فٌها :
 (.8ٔٔ)ص: القاموا الفقهً(. وانظر : سعدي أبو حبٌب , ٖٕ)ص: كتاب التعرٌفاتعلً بن دمحم الجرجانً,  (1)

 (.8ٔٔ)ص:
 (.ٓٗ)ص:معجم ألفاظ العقٌدن فالح ,  عامر (8)
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چ  چ  چ    چ وإنما كانت من هللا تعالى كما لال تعالى فً التنزٌل: من الرسول 

 .(ٔ)(ٖالمابدة: )چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

وعمل. فاإلٌمان ٌمثل العمٌدة, وهو إٌمان  اإلسالم: هو دٌن هللا الذي أوحاه إلى دمحم -ٖ
,  واألصول التً تموم علٌها شرابع اإلسالم, وعنها تنبثك فروعه, والعمل ٌمثل الشرٌعة
 .(ٕ)والفروع التً تعتبر امتداد لإلٌمان والعمٌدة, واإلٌمان والعمل كالهما مرتبط باآلخر

ٌفٌة فً موالع كثٌرة من بالحن –علٌه السالم  –التران لفظ اإلسالم منذ أٌام النبً إبراهٌم  -ٗ
, والمسلم حٌث ٌشرع فً صالته ٌمول : )وجهت وجهً للذي  كتاب هللا وسنة رسول هللا

ً وما أنا من المشركٌن(. ولالوا فً الحنٌؾ )هو  ً مسلما فطر السموات واألرض حنٌفا
هو المابل بإرادته عن الشرن إلى التوحٌد( وهكذا  –علٌه السالم  –وصؾ للنبً إبراهٌم 

 .(ٖ)اإلسالم : توجه إرادي عن الشرن إلى توحٌد المعبود الجلٌلف
نمٌاد والخضوع والتسلٌم الكامل لمجموع هو الطاعة واإل ومن هذه التعارٌؾ تبٌن أن اإلسالم     

فً  واالختباراتمن أحكام العمٌدة واألخالق والعبادات  ما أنزله هللا تعالى على رسوله دمحم 

چ  چ  چ  چ  ڇ  چ: المطهرة, ولد أمره هللا بتبلٌؽها إلى النا , لال تعالى المرآن الكرٌم والسنة

                                                                 ک  ک  ک  گ  گ  کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ   ڇ  ڇ

جمٌع األحكام التً ذكرناها,  وما أنزله هللا علٌه هو المرآن والسنة وفٌهما (2ٙالمابدة: )چگ 

 .(ٗ)وهً دٌن هللا, وهو اإلسالم

 : مفهــوم التـقـوٌـمثالثاا: 

 المعنى اللغوي لمصطلح التقوٌم :أ ــ  

مت السلعة, إذا حددت لٌمتها ولدَّرتها, )وأمٌر لٌم( : مستمٌم, والمٌِّّم: السٌد  )التموٌم( : مصدر لوَّ
 وساب  األمر.

م الشا ستوى, و)ألام العود(: عدَّله وأزال عوجه والشرع أظهره وعمل به. ل وا( :  تعدو)تموَّ

 .(٘)(2ٙالفرلان: )چی  ی  جئ  حئچ و)الموم( : العدل وفً التنزٌل العزٌز : 

 فلفظة التموٌم فً اللؽة تطلك على معانً منها :
م : أصلح المعوج -ٔ لوَّ

(ٙ). 
 .(2)التدبٌر والتٌسٌر واالستمامة -ٕ
 
 

 

                                                
 (.ٗٔ,  ٖٔ)ص: روا الدٌن اإلسالمًعفٌؾ عبدالفتاح طبّارة ,  (ٔ)
 (.1)ص: العقائد اإلسالمٌةالسٌد سابك,  (ٕ)
 (.1)ص: فطرن هللا فً خلقهعدنان السبٌعً,  (ٖ)
 (.ٔٔ)ص: أصول الدعونن, (. وانظر : عبدالكرٌم زٌدا8ٙ, )ص:معجم لغة الفقهاءدمحم للعجً وحامد لنٌبً,  (ٗ)
(. ٕٗٔ)ص: معجم لغة الفقهاء(. وانظر: دمحم للعجً وحامد لنٌبً, 1٘/ٖ) لسان العربدمحم بن منظور,  (٘)

 (.9ٕٗ)ص: المطلع على ألفاظ المقنعوانظر: دمحم بن أبً الفتح البعلً, 
 (.1ٕ, 9ٙ)ص: معجم تصحٌح لغة اإلعالم العربًعبدالهادي أبو طالب,  (ٙ)
(. وانظر: أحمد مختار 8ٔٙ٘/8) يما العلوم ودواء كالم العرب من الكلوموان بن سعٌد الحمٌري, نش (1)

 (.818ٔ,  811ٔ/ٖ) معجم اللغة العربٌة المعاصرنوآخرون, 
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))إن تسوٌة الصفوؾ من إلامة إلتمام واإلكمال, وفً الحدٌث:ا تفٌد اإللامة, أي -ٖ
 .(ٕ)(((ٔ)الصالة

 صطالحً لمصطلح التقوٌم :المعنى اًلب ــ  

 وردت عدة تعارٌؾ علمٌة للتموٌم وخاصة فً كتب التعلٌم والتربٌة ومن أهمها اآلتً :
الطالب فً  التموٌم : عملٌة تشخٌصٌة عالجٌة تهدؾ إلى تحدٌد مدى التمدم الذي أحرزه -ٔ

 .(ٖ) الوصول إلى األهداؾ التعلٌمٌة؛ بؽٌة مساعدته على النمو وبلوغ األهداؾ
صطالح التربوي : بأنه عملٌة استخدام البٌانات والمعلومات التً موٌم فً اإلوعرؾ الت -ٕ

 ٌوفرها المٌا  بهدؾ إصدار حكم أو لرار ٌتعلك بالسبل المختلفة للعمل التربوي.

 .(ٗ)آلٌة التؽذٌة االسترجاعٌة األساسٌة التً تساعد على رفع األداء وٌعرؾ إدارًٌا : بأنه

فالتموٌم التربوي عملٌة منهجٌة تتضمن جمع المعلومات الكمٌة والكٌفٌة )الوصفٌة( عن سمة      
معٌنة, ثم استخدام هذه المعلومات فً إصدار حكم على هذه السمة فً ضوء أهداؾ ومعاٌٌر 

 .(٘)محددة سلفًا

و عملٌة بحث مستمر, تهدؾ إلى وضع الحكم على التعلٌم المابم من حٌث مدى بلوؼه فه     
 .(ٙ)األهداؾ المرسومة له؛ لتحسٌن أوضاع التعلٌم والنهوض به

فً وكٌفٌة تكون بمثابة مؤشرات تصدر  جمع معلومات كمٌةن التموٌم هو وخالصة ما تمدم إ     
لرها اإلسالم من حٌث اإلثبات أو التعدٌل سواًء التى أ الشركٌة الجاهلٌةضوبها حكًما على العادات 

من خالل األدلة الشرعٌة التً تستخرج منها وذلن أو إصالح وعالج اإلعوجاج أو التً هدمها 
, والسنة النبوٌة )المرآن الكرٌموهًاألحكام الشرعٌة العملٌة المتفك علٌها بٌن جمهور العلماء 

 .(2)(والمٌا الصحٌحة, وإجماع علماء المسلمٌن, 
تموٌم عادات الجاهلٌة فً بحثنا هو بالرجوع إلى المصادر األصلٌة, ألنهما المصدران      

المطعٌان والمعصومان المتفك علٌهما وفً حجٌتهما فً األمة جمعًا. وألنهما حبل هللا المتٌن 
لون, وإلٌه وطرٌمه الموٌم الذي ال ٌزٌػ عنه إال هالن, وكان الصحابة ٌنهلون منه وعلٌه ٌعو

ٌفزعون كلما حزَّ بهم أمٌر أو اختلطت علٌهم والعة, فٌجدون فصل أمرهم وحكم بٌنهم, فٌثبتون 
علٌه, ولمد أدرن أعداء هذا الدٌن ما لهذٌن المصدرٌن من األثر العظٌم على استمامة هذه األمة 

حو مالبم لكل زمان , وجاءت أحكامها على نوتموٌمها وأنها لن تهلن وفٌها كتاب هللا وسنة نبٌه 
 . وما أجمعت علٌه األمة .(8)ومكان

 
 

                                                
 .1ٕٖ( برلم,٘ٗٔ/ٔ, كتاب األذان, باب إلامة الصؾ ) صحٌح البخاري (ٔ)
 (.8ٔٙ٘/8) لعرب من الكلومالعلوم ودواء كالم ا يمانشوان بن سعٌد الحمٌري,   (ٕ)
 (.9ٕٓ)ص: التربٌة اإلسالمٌة وفن التدرٌا عبدالوهاب عبدالسالم طوٌلة, (ٖ)
تقٌٌم  (. وانظر: دمحم زٌاد حمدان,ٕٖٔ)ص: تقوٌم تعلم التربٌة اإلسالمٌةسعدون السامون وهدي الشمري,  (ٗ)

(. وانظر: المعلم بطر  البستانً, ٕٕ)ص: دلٌل التدرٌب القٌادي(. وانظر: هشام الطالب, 98ٔ)ص: المنهج
, رسالة دكتوراه( منهج التقوٌم فً القرآن الكرٌم(. وانظر: سلٌمان الحوامد, )8٘ٔ/ٙ) كتاب دائرن المعارف

 (.ٙٔجامعة كراتشً باكستان, كلٌة الدراسات اإلسالمٌة )ص:
القٌاا والتقوٌم د عبٌدات, (. وانظر: سلٌمان أحم9ٙٗ/ٔ) التقوٌم فً علوم اليرٌعةٌحٌى إسماعٌل عٌد,  (٘)

 (.ٖٙ)ص: التربوي
 (.9ٕٓ, )ص:التربٌة اإلسالمٌة وفن التدرٌاعبدالسالم الطوٌله ,  (ٙ)
 (.8ٕٙ)ص: أهدافه مصادره –خصائصه  –مدخل لمعرفة اإلسالم, مقوماته ٌوسؾ المرضاوي,  (1)
 (.ٖ٘)ص: المدخل لدراسة اليرٌعة اإلسالمٌةعبدالكرٌم زٌدان,  (8)
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 : مفهــوم العــاداترابعاا: 

 المعنى اللغوي لمصطلح العادات : أ ــ 

دَن, وجمعها عادٌ, وعادات, وعٌد, وعوابد  .(ٔ))العادة( : الدٌَّ
ده( : وأعاده؛ أي صار عادة له, وسمٌت العادة بذلن؛ ألن صاحبها ٌعاودها؛ أي  ٌرجع إلٌها )تعوَّ

 .(ٕ)مدة بعد أخرى, وهً كل ما أعتٌد حتى صار ٌفعل من ؼٌر جهد والحالة تتكرر على نهج واحد
 .(ٕ)واحد

 والعادة فً لؽة العرب وردت بعدة معانً ومن معانٌها :
ٌُن,) -ٔ  الطبٌعة )الطبابع(. الَجبُِل, وربما وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الدأب, والدِّ

ُْ ن لال رسول هللا  ًُ اْْلَََبحُ »ِزُس اْْلََشجُّ ْه َٔ ُ، اْنِحْهُى  ب اَّلله ًَ ُٓ ٍِ ُِٚحجُّ ْٛ َ ٌه فَِٛك َخههز ِ أَََب  «إِ لَبَل: َٚب َسُعَٕل اَّلله

ب؟ لَبَل: ًَ ِٓ ْٛ ُ َججَهَُِٙ َػهَ ب أَُو اَّلله ًَ ِٓ (ٗ)(((ٖ)))بل هللا جبلن علٌهما أَرََخههُك ثِ
ِ انهِز٘ َججَهَُِٙ  ذُ َّلِله ًْ َػهَٗ  لَبَل: اْنَح

َسُعٕنُُّ  َٔ  ُ ب اَّلله ًَ ُٓ ٍِ ُِٚحجُّ ْٛ َ  .َػهَٗ َخههز
 .(٘)السنة, كمولهم : أجرى هللا العادة على كذا -ٕ

 صطالحً لمصطلح العادن :المعنى اًل ب ــ 

وردت عدة تعارٌؾ لهذا المصطلح فً كتب الفمه واألصول وكتب العمٌدة والتربٌة وؼٌرها نذكر 
 منها :

 .(ٙ)على حكم المعمول وعادوا إلٌه مرة بعد أخرى العادة : ما استمر النا  علٌه
لمد أثبت علماء األخالق أن كل عمل ٌتكرر من اإلنسان, سواء كان خًٌرا أو شًرا ٌصبح عادة      

 .(2))والعادة توأم الطبٌعة(
 ضافتها :طلحات لها عاللة بالعادة أحببنا اوهنان مص

ٌاتهم ومعامالتهم من لول أو فعل أو العرؾ : ما اعتاده النا  وساروا علٌه فً أمور ح -ٔ
ترن, وٌسمى العرؾ بالعادة على رأي كثٌر من الفمهاء وبعضهم ٌجعل العادة : األمر 

وهً أعمَّ من العرؾ, فكل عاده عرؾ,  ولٌ  كل عرؾ عادة, وبعضهم ٌجعل  المتكرر,
ا  واعتادوه العرؾ هو األعم, والذي نراه أن العرؾ والعادة سواء فهما اسمان لما ألفه الن

 .(8)وساروا علٌه فً حٌاتهم, وهذا هو الذي ٌدل علٌه كالم الفمهاء
التمالٌد : تطلك على العمابد والعادات الموروثة من األسالؾ وهً تستعمل ؼالبًا بصٌؽة  -ٕ

 الجمع.
ؼرٌزة أودعها هللا فً اإلنسان وبها ٌحاكً ؼٌره أو ٌتشبه  أما مفردها الذي هو التملٌد : فهو     
 ن ٌرٌد.بم

                                                
(. 1ٙٗ, )ص:مختار الصحاا(. وانظر: دمحم بن أبً بكر الرازي, 1ٖٔ-ٖٙٔ/ٖ) لسان العرب بن منظور, دمحم (ٔ)

 (.ٖ٘ٙ/ٕ)الوسٌط عجم الموانظر: إبراهٌم مصطفى وآخرون, 
 (.1ٖٔ,ٖٙٔ/ٖالمصدرنفسه ) (ٕ)
,        نن أبو داودس. وانظر: 71برلم,  (ٙٗ/ٔباب األمر باإلٌمان باهلل ورسوله )كتاب اإلٌمان, صحٌح مسلم,  (ٖ)

 .ٕٕ٘٘( برلم, 1ٖ٘/ٗكتاب األدب فً لبلة الرجل)
 (.ٕٔ,ٔٔ/٘) الفصل فً الملل واألهواء والنحلعلً بن أحمد األندلسً,  (ٗ)
معجم اللغة (. وانظر: أحمد مختار وآخرون, ٖٓٓ-9ٕٕ)ص:معجم لغة الفقهاء دمحم للعجً وحامد لنٌبً,  (٘)

 (.1ٕ٘ٔ/ٕ) المعاصرن العربٌة
 (.ٙٗٔ)ص: كتاب التعرٌفاتعلً الجرجانً,  (ٙ)
, جزء من يرا تنقٌح الفصول فً علم األصول, ليهاب الدٌن أحمد اليهٌر بالقرافًناصر بن علً الؽامدي,  (1)

 (.ٔٓ٘/ٕ, رسالة علمٌة, كلٌة الشرٌعة, جامعة أم المرى )رسالة ماجستٌر, بالقرافً
أصول  (. وانظر: عبدالوهاب خالؾ,8ٔ,ٔٔ)ص: ,العرف والعادن فً رأي الفقهاءأحمد فهمً أبو سنه,  (8)

 (.8ٖٔ)ص: مدخل لدراسة اليرٌعة اإلسالمٌة(. وانظر: عبدهللا أحمد لروان, 89,9ٓ, )ص:الفقه
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 .(ٔ)والعمابد إن لم تكن مستوحاة من هللا ورسوله كانت ألرب إلى الخرافة منها إلى الحمٌمة     

ولال الؽزالً العرؾ والعادة : ما استمر فً النفو  من جهة العمول, وتلمته الطباع السلٌمة      
النفو  من األمور بالمبول, وذكر الهندي فً شرح المؽنً فمال : العادة عبارة عما ٌستمر فً 

 .(ٕ)المتكررة الممبولة عند الطباع السلٌمة

وخالصة المول فً العادات والتمالٌد أن منها ما هو حسن ومنها ما هو باطل, فما كان منها      
الحسن فً الجاهلٌة فمد أثبته اإلسالم أو هذبه وعدَّله, وما كان باطاًل فمد حرمه وأمر بتركه 

مورثات الجاهلٌة الباطلة, ولم ٌكن ٌرضى بحجة األجداد واألسالؾ واللوم  ألنه من واالبتعاد عنه؛
 لعادات التً جبلوا علٌه .ولكن األصل إرادة الحك فً تلن ا ,بها

 :مفهــوم الجـاهـلٌةخامساا: 

 المعنى اللغوي لمصطلح الجاهلٌة :أ ــ  

لجهل, و)الجهالة( : : أظهر ا)جهل( : الجهل : ضد العلم, و)التجهٌل( نسبة إلى الجهل, و)تجاهل( 
بؽٌر علم, و)الجاهلٌة( : ما كان علٌه العرب لبل اإلسالم من الجهالة والضالل لال  أن تفعل فعاًل 

 .(ٖٖاألحزاب: )چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ  : تعالى

 
اٌل, وجهالء و)جهل وجاهل( مفرد, والجمع : ُجْهٌل, وُجُهٌل, وُجهٌَّل, وُجهَّ
(ٖ). 

ے  ۓ  ۓ ﮲     ےھ  ھ   ھ  چ : كما فً التنزٌل العزٌز ,لجهل , الجفاء والسفاهة ومن معانً ا

 .(ٗ), وكذلن األسد ٌمال له الجاهل(2ٙالبمرة: )چ﮳  ﮴  ﮵

 صطالحً لمصطلح الجاهلٌة :المعنى اًل ب ــ 

الجاهلٌة : وضع جامع لسابر األحوال الرذٌلة التً كان علٌها العرب والعجم وسابر األمم لبل 
من آثار تلن األحوال وإلسالم وهو اصطالح إسالمً استعمله اإلسالم لما لبل اإلسالم وما بعده, ا

, ولد ضبطت تلن الفترة على العصر الذي (٘): )إنن امرؤ فٌن جاهلٌة( ألبً ذر  لول النبً 
لبل اإلسالم بمبتً سنة, ومن ذلن أخذوا كلمة األدب الجاهلً, والشعر الجاهلً, والعصر 

بالجاهلٌة, ونسب إلٌها العرب فً هذه  ولد سمٌت الفترة التً سبمت النبً الكرٌم دمحم (ٙ)اهلًالج
 .(2)الفترة, فمٌل : عرب الجاهلٌة

                                                
 (.ٖٗ)ص: اإلسالم وتقالٌد الجاهلٌةآدم عبدهللا األلوري,  (ٔ)
 (.ٕٓ٘/ٕ) أصول الفقه اإلسالمًأمٌر عبدالعزٌز,  (ٕ)
(. وانظر: ٖٓٔ,9ٕٔ/ٔ) لسان العرب(. وانظر : دمحم بن منظور, ٖٙ)ص: صحاامختار ال دمحم الرازي, (ٖ)

 تهذٌب اللغة(. وانظر: دمحم بن أحمد الهروي, ٗٗٔ,ٖٗٔ)ص: الوسٌط معجمالإبراهٌم مصطفى وآخرون, 
(ٙ/ٖٓٓ1.) 

 (.ٗٗٔ,  ٖٗٔ)ص: الوسٌط معجمال إبراهٌم مصطفى وآخرون, (ٗ)
 .ٖٓ( برلم,٘ٔ/ٔالمعاصً من أمر الجاهلٌة) , كتاب اإلٌمان, بابصحٌح البخاري (٘)
 (.ٓٗ)ص:  اإلسالم وتقالٌد الجاهلٌةآدم األلوري,  (ٙ)
(, والجاهلٌاة لٌسات 81-8ٙ/ ٔ, لال األستاذ أحماد أماٌن فاً فجار اإلساالم )فجر اإلسالمم(, 9ٙ9ٔأحمد أمٌن ) (1)

نفة... إلى أن لال : فنرى من هاذا من الجهل الذي هو ضد العلم, ولكن من الجهل الذي هو السفه والؽضب واأل
كله أن كلمة الجاهلٌة تدل على الخفة واألنفة والحمٌة, والراجح فً نظرنا أن كلمة الجاهلٌة ٌراد ما لاله األستاذ 
أحمد أمٌن, كما ٌراد بها أٌضاً الجهل الذي هو ضد العلم إذا ما لٌ  عصر الجاهلٌة بعصار اإلساالم؛ إذ مماا ال 

الجاهلٌااة كااانوا علااى جهاال بالشاارابع الحمااة واألحكااام العادلااة والمثاال العلٌااا التااً جاااء بهااا رٌااب فٌااه أن عاارب 
 بالمعنٌٌن المذكورٌن لكلمة الجاهلٌة. اإلسالم, فصح إطالق لفظ الجاهلٌة على العصر السابك لعصر النبً 
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 للجهل: صطالحٌةاإلوإلٌن بعًضا من التعارٌؾ 
صطالح أهل الكالم : اعتماد الشًء على خالؾ ما هو علٌه, والجهل البسٌط : الجهل فً إ -ٔ

ن شأنه أن ٌكون معلوًما, والجهل المركب : عبارة عن اعتماد جازم ؼٌر عدم العلم عما م
 .(ٔ)مطابك للوالع

 وعرؾ الجرجانً الجهل بموله: هو اعتماد الشًء على خالؾ ما هو علٌه, واعترضوا  -ٕ
 

 علٌه بأن الجهل لد ٌكون بالمعدوم, وهو لٌ  بشًء معدوم, والجواب عنه أنه شًء فً 
 .(ٕ)الذهن

ما  لطب فً كتابه )جاهلٌة المرن العشرٌن( حٌث عرؾ الجاهلٌة تعرٌفًا ٌنطبك على دمحم لال     
الجاهلٌة كلمة تطلك على حالة نفسٌة ترفض االهتداء بهدى هللا, لبل اإلسالم وما بعده فمال : "

 .(ٖ)تنظٌمً ٌرفض الحكم بما أنزل هللا"ووضع 
المنبثك من فساد التصور فً العلم والمعرفة ستمد هذا التعرٌؾ من والع المرن العشرٌن ولمد إ     

والتمدم والحضارة, وما تمخض عن ذلن كله من فساد السلون الشابع فً الجاهلٌة األولى, والذي 
 جاء اإلسالم بإصالحه.

 السالم وخالصة المول فً الجاهلٌة : هً الفترة التً لبل اإلسالم ما بٌن ذهاب عٌسى علٌه     
فٌها من الفضابل والرذابل والعادات والتمالٌد الفاسدة التً كان علٌها  وما حدث ومبعث دمحم 

 العرب وخصوصاً فً الجوانب االعتمادٌة والشركٌة بأنواعها.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ٗٗٔ/ٔ) المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون,  (ٔ)
 (.8ٓ)ص: رٌفاتكتاب التععلً الجرجانً,  (ٕ)
 (.ٖ)ص: جاهلٌة القرن العيرٌندمحم لطب,  (ٖ)
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 الباب األول
العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة بالجوانب 

 عتمادٌة واألعراؾ الملبٌة وباألنواء والكواكباال
 :ولوفٌه ثبلثة فص

     المتعلمة  الجاهلٌة العادات الشركٌة : الفصل األول
 عتمادٌةبالجوانب اال

 المتعلمة الجاهلٌة العادات الشركٌة الفصل الثانً:
 باألعراؾ المبلٌة

 المتعلمة الجاهلٌة العادات الشركٌة الفصل الثالث:
   باألنواء والكواكب



 

 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
لمتعلمة بالجوانب الجاهلٌة اة العادات الشركٌ

  عتمادٌةاال
 تة مباحث:وفٌه س

 
 

  

 المبحــــث األول
 المبحـث الثانــً 
 المبحـث الثالــث

 المبحـث الرابـــع 
 المبحث الخامـس
 المبحث السـادس

إنكار الخالك والبعث :  
عتماد فً المبلئكة والجناال :  
عتراض على هللاحسن الظن باآلباء واألجداد واال :  
ستعانة والتوسلواالستؽاثة الا :  

 : تمدٌم المرابٌن والنذور
ودٌة.والٌه التأثر بالدٌانة النصرانٌة :  
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 إنكــار الـخــالك والبـعـث: المبحث األول 
 : وفٌه مطلبان
 : إنكار الخالك   المطلب األول
 : إنكار البعث  المطلب الثانً
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 المطلب األول
 الكـار الخـإنك

 ر:صطبلحً لئلنكاأواًل: المفهوم اللؽوي واال

صطبلحً للفظة واإل صطبلحً للخالك، ٌنبغً معرفة المعنى اللغويلمفهوم اللغوي واإللبل شرح ا
 اإلنكار.

 أ ـ المعنى اللؽوي لئلنكار:

:خبلف  واإلنكار واإلنكار: الجحود كالنكران بالضم، ) اإلنكار( : مصدر للفعل أنكر،
 .(ٔ)االعتراف

 .(ٕ)اإللرار، ومنه إنكار النبوة) واإلنكار( : النفً لطعًا أو ظنًا وهو ضد 

 صطبلحً لئلنكار :ب ـ المعنى اال

صله أن ٌرد على الملب ماال ٌتصوره وذلن ضرب من الجهل وربما ( ضد العرفان، وأاإلنكار) 
( : الكافر الذي أنكر والمنكر.)(ٖ)ٌنكر اإلنسان الشًء مع حصول صورته فً الملب فٌكون كذبًا

 .(ٗ)اإلٌمان وأباه

 .(٘)( : هو أن ٌكفر بملبه ولسانه فبل ٌعتمد الحك وال ٌمر بهاإلنكار)

 صطبلحً للخالك:ثانًٌا: المعنى اللؽوي واال

 أ ـ المعنى اللؽوي للخالك:

، معناه:  (2ٔالعنكبوت: )چڦڤ  ڦچ ) الخالك( : فً كبلم العرب الممدر، لال عز وجل :

، أحسن  (ٗٔلمإمنون: ا) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ: ا، ولال فً موضع آخروتمّدرون كذبً 

 .(ٙ)، والخلك فً كبلم العرب ابتدار الشًء على مثال لم ٌسبك إلٌهالممدّرٌن تمدًٌرا

( ، ٕٗالحشر: )چىۉ  ې  ې  ې   ېچ : و) الخالك والخبلق( : هللا عز وجل وفً التنزٌل

ٌكن،  :  أحدثه بعد أن لم( وخلك هللا الشًء ٌخلمه خلمًا8ٌٔس: )چې  ې  ې     ى  چ : ولوله

والخبلق: اسم من أسماء هللا الحسنى، ومعناه  الخالك خلمًا بعد خلك، أو الذي من شؤنه أن ٌخلك 

 .(2)(8ٙالحجر: ) چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ : إلى آخر الدهر لموله تعالى

                                                
تاج العروس من جواهر الماموس، (. وانظر: دمحم بن دمحم الحسٌنً، ٕٖٕ/٘) لسان العربدمحم بن منظور،  (ٔ)

(. وانظر: 8ٖ2/ٕ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌة(. وأنظر: إسماعٌل الفارابً، 2ٕٔ،82ٕ/ٗٔ)
 (.2ٙٗ/٘) كتاب العٌنزي، أحمد الرا

 (.2ٙٗ/٘) معجم مماٌٌس اللؽة(. وانظر: أحمد الرازي، 2ٗ)ص: معجم لؽة الفمهاءدمحم للعجً، وحامد لنٌبً،  (ٕ)
 (.٘ٙ)ص: التولٌؾ على مهمات التعارٌؾزٌن الدٌن المناوي،  (ٖ)

 (.2ٓٔ/ٔ) لسان العربدمحم بن منظور ،  (ٗ)
 (.ٔ٘/ٗٔ) ن جواهر الماموستاج العروس مدمحم بن الحسٌنً،  ((٘
الزاهر فً معانً كبلم (. وانظر: دمحم األنباري، ٙٔ/2) الزاهر فً ؼرٌب ألفاظ الشافعًدمحم بن أحمد الهروي،  ((ٙ

 (.88/ٔ) الناس

                 معجم اللؽة العربٌة (. وانظر: أحمد مختار وآخرون، ٖ٘٘/ٗ) المحكم والمحٌط األعظمعلً المرسً، ( 2)
  (.ٕٕٙ/ٕ) عاصرةالم
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 صطبلحً للخالك:ب ـ المعنى اال

،  (ٔ)لم تكن موجودهالخالك : اسم من أسماء هللا الحسنى، وهو الذي أوجد األشٌاء جمٌعها بعد أن 
 .(ٕ)على غٌر مثال سبك ةهو المبدر الشًء المخترعو

ع الموجودات وبرأها، الخالك، البارئ، المصور، الذي خلك جمٌ لال عبدالرحمن السعدي "
 .(ٖ)"، وصورها بحمده وحكمته، وهو لم ٌزل وال ٌزال على هذا الوصف العظٌموسواها بحكمة

 ة منكري الخالك:هثالثًا: شب

اإلٌمان بالغٌب ٌمٌز اإلنسان عن الحٌوان الذي ال ٌشعر إال بالمحسوسات المادٌة من طعام      
  وشراب ونحوهما، ولهذا كان الكافر من البشر أضل فً مٌزان هللا من الحٌوان، كما لال تعالى :

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ 

، ومن اإلٌمان بالغٌب  (22ٔاألعراف: )چڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ     ٹ  ڤ        ٹٹ   ٹ

ه سٌدها اإلٌمان بؤن هللا هو وحده الخالك لهذا الكون بسماواته وأرضٌه، وما فٌهما وما بٌنهما، وأن
ولد اتفمت األمة على وجود خالك لهذا الكون ومدبر  لال له كن فٌكون.ومدبرها وإذا أراد شٌبًا 

ها، على تعالب أجٌالها وإن اختلفت تصوراتها لهذا الخالك المدبر، ولهذا كان هذا لشإون األمم كل
فً استدالل الرسل علٌهم الصبلة والسبلم به على كون هذا الخالك  ااإللرار من كل األمم سببً 

 -المدبر هو الذي ٌستحك أن ٌعبد، وال ٌستحك العبادة سواه، وهذا المعنى كان الكفار ٌنكرونه 
وهو كون هللا هو الخالك المدبر فإنهم كانوا ٌمرون به، وكان هو حجة  -لمعنى األول بخبلف ا

فً العالمٌن  هو الخالك المدبر، كانوا للة شاذةوالذٌن أنكروا كون هللا  الرسول علٌهم فٌما أنكروه.
عن جحود ومكابرة، ولٌس عن شبهة ٌحتجون بها الجاهلً حٌث كان إنكارهم صادًرا  فً الزمن

، وإنكار هذه الفبة الشاذة ( ٗٔالنمل: )چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچلال هللا تعالى:  كما

لوجود الخالك المدبر، هو أعظم مكابرة من إنكار كون هللا تعالى هو المعبود الحك وحده، والذي ال 
ٌعترف بوجود هللا الخالك المدبر للكون، ال ٌنتظر منه أن ٌمر بوجود معبود واحد من باب أولى، 

ف من ألر بوجود الخالك المدبر، فإنه وإن أنكر وجود معبود واحد ال ٌستبعد أن ٌعود عن بخبل
إنكاره، وٌمر بؤن الخالك الواحد وهو المعبود الحك الواحد، كما ولع ذلن من خلك كثٌر من 

.ووجدت فً الجاهلٌة فبة أنكروا الخلك والبعث واإلعادة ولالوا : " (ٗ)المشركٌن من سابر األمم
فالجامع هو الطبع، والملن هو الدهر وهإالء هم ما ٌسمون  (٘)طبع المحًٌ والدهر المفنً"بال

 .(ٙ)بالدهرٌة وسٌؤتً الحدٌث عن هذه الفبة فً مطلب مستمل

 ، لاومه األنبٌاء عبر األجٌال والعصور حٌث أن المرآن ٌمول فً ذلنإن إنكار الخالك لدٌم جدًا     

   چڇ     ڇ  ڇ   ڇ      چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    چ :لال تعالى

 .(2)(ٕٗالجاثٌة: )

 
                                                

 (.2ٓ/ٕ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالمبارن بن دمحم بن األثٌر،  ((ٔ
 (.ٕٕ٘/ٔ) المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون ،  ((ٕ
 (.2ٓٔ)ص: تفسٌر أسماء هللا الحسنىعبدالرحمن بن ناصر السعدي ،  ((ٖ

، عمٌدة المؤمنانظر : أبوبكر جابر الجزابري، (. وٕ٘)ص: اإلٌمان هو األساسعبدهللا بن أحمد األهدل،  ((ٗ

 (.8ٕ)ص:
 (. 8ٕٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم، السٌد عبدالعزٌز سالم ((٘
 .(ٖٕٗ/ٕ) الملل والنحل، بن عبدالكرٌم الشهرستانً دمحم ((ٙ
، مولع ٌة الموسوعة العمد،(. وأنظر: علوي بن عبدالمادر السماف2ٗ)ص:، العمائد اإلسبلمٌة، السٌد سابك ((2

 (.ٖ٘ٔ/ٔهـ )ٖٖٗٔتم تحمٌله ربٌع األول، dor ar.netالدرر السنٌه على االنترنت: 
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 رابعًا: وجوب اإلٌمان بالخالك سبحانه وتعالى:

اإلٌمان باهلل هو األصل األول من األصول االعتمادٌة، وهو أهم األصول االعتمادٌة والعملٌة،      
ألن  ن هذا اإلٌمان رآن، وال نبالغ إذا للنا أن المرآن كله حدٌث عوعلٌه مدار اإلسبلم، وهو لب الم

ذاته وأسمابه، وصفاته، وأفعاله، كآٌة الكرسً، وسورة  آن إما حدٌث مباشر عن هللا تعالى،المر
اإلخبلص. وإما دعوة إلى عبادته وحده ال شرٌن له، وترن ما ٌعبد من دونه من آلهة باطلة وهذا 

لى، ودعوة للمٌام بحمه، ونهً عن صرف ذلن لغٌره، وإما أمر بطاعته كله تعرٌف باهلل تعا
سبحانه، ونهً عن معصٌته، وهذا من لوازم اإلٌمان، وإما إخبار عن أهل اإلٌمان وما فعله هللا بهم 
فً الدنٌا من الكرامة، وما ٌثبتهم به فً اآلخرة، وهذا جزاء أهل اإلٌمان، وإما إخبار عن 

 بهم فً الدنٌا من النكال، وما سٌفعل بهم فً اآلخرة فً دار العذاب، وهذا الكافرٌن، وما فعل هللا
فالمرآن كله حدٌث عن اإلٌمان باهلل، ٌوضح هذا أننا نجد أن ذكر  جزاء من أعرض عن اإلٌمان.

( مرة  أي فً الصفحة ٕٙٓٓٔهللا لد تكرر فً المرآن باسم من أسمابه، أو صفة من صفاته )
فاإلٌمان باهلل بالنسبة لبمٌة األصول والفرور كؤصل الشجرة  فً المتوسط. الواحدة عشرٌن مرة

بالنسبة للسوق والفرور، فهو أصل األصول ولاعدة الدٌن، وكلما كان حظ المرء من اإلٌمان باهلل 
 (ٔ)اعظٌم كان حظه فً اإلسبلم كبٌرً 

 خامًسا: أدلة إثبات وجود هللا تعالى ) الخالك(:

 الفطرة: الدلٌل األول : دلٌل

الفطرة السلٌمة تشهد بوجود هللا من غٌر دلٌل، وذلن للنفوس التً ال تتمذر بؤلذار الشرن، تمر      
بوجوده من غٌر دلٌل، بل تعد الفطرة من أعظم األدلة على وجود هللا سبحانه وتعالى  ألنها 

ت الربوبٌة هلل جل لكل األدلة األخرى التً تثب نفس، ولهذا ٌعد دلٌل الفطرة أصبًل راسخة فً ال
وعبل، فالنفوس بفطرتها تعرف الخالك دونما آٌات وأدلة عملٌة، بل الملوب تمر به سبحانه وتعالى 

 .(ٕ)أعظم من إلرارها بغٌره من الموجودات

 ومن أدلة الفطرة اآلتً:

" الرسل صلوات هللا علٌهم وسبلمه، بعثوا بتكمٌل الفطرة وتمرٌرها ال  (ٖ)بن تٌمٌةلال ا     

ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ : بتحوٌل الفطرة وتغٌٌرها . لال تعالى

لال ابن  (ٗ) "(ٖٓالروم: )چې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ېۅ  ۉ    ۉ

ابن كثٌر: فسدد وجهن وأستمر على الدٌن الذي شرعه هللا لن من الحنٌفٌة ملة إبراهٌم، الذي هدان 
اٌة الكمال، وأنت مع ذلن ال زم فطرتن السلٌمة التً فطر هللا الخلك علٌها، هللا لها وكملها لن غ

 .(٘)فإنه تعالى فطر خلمه على معرفته وتوحٌده وانه ال إله غٌره

كل مولود ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه أو : )  لال: لال رسول هللا  عن أبً هرٌرة      
دل على أن كل مولود فطرته األصلٌة فً أنه ٌولد على ، والحدٌث ٌ(ٙ)ٌنصرانه أو ٌمجسانه ...(

                                                
 (.2ٙ)ص: العمٌدة فً هللا،سلٌمان األشمر  عمر ((ٔ
  ــ الجامعة اإلسبلمٌة ،رسالة ماجستٌر، أصول األٌمان فً لصة إبراهٌم علٌه السبلم، ة محمود الملفوحفوزٌ ((ٕ

 (.2ٙ)ص: العمٌدة فً هللا(. وانظر :عمر األشمر، ٖٗ)ص: لدٌنل اغزة ، كلٌة أصو    
تمً الدٌن أبو العباس، أحمد بن عبد الحلٌم بن عبدالسبلم بن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشمً، شٌ  اإلسبلم، كان (ٖ)  

ثمابهة كان من أشد مفكري اإلسبلم نمدًا للفلسفة وعلم الكبلم، سجن وجاههد ضهد التتهار، تربهوا مصهنفاته علهى ثبل
( ٗٗٔ/ٔهـ . انظر: اإلعبلم للزركلهً )2ٕ8مجلدًا فً علوم اإلسبلم أهمهما، إلتضاء الصراط المستمٌم، توفى: 

 (.22، وانظر: طبمات المفسرٌن للسٌوطً )ص:

 (.8٘/ٕ) جامع الرسائلأحمد بن تٌمٌة، (ٗ) 

 (8ٙ٘/ٖ)  تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر المرشً، (٘) 

 .8ٖ٘ٔ( برلم،ٓٓٔ/ٕ، كتاب الجنابز، باب ما لٌل فً أوالد المشركٌن)ريصحٌح البخا(ٙ) 



 

 
 

16 

أو ٌسلمانه، دل ذلن على  التوحٌد، ومٌله إلى الدٌن الباطل هو سبب خارجً لذا لم ٌمل الرسول 
 أن اإلسبلم هو األصل وغٌره هو خارج عن األصل.

ندما تصاب وكثًٌرا ما تنكشف الحجب عن الفطرة، فتزول عنها الغشاوة التً رانت علٌها ع     
، وتفمد أسباب النجاة، فتلتجا إلى هللا فً تلن مع فً مؤزق ال تجد من البشر عونًابمصاب ألٌم، أو ت

  ڻک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ  الشدة لال تعالى:

، لال ابن جرٌر: إذا غشً هإالء عبل موج  (ٕٖلممان: )چڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہ   

وال ن به هنالن شٌبًا لظلل، فخافوا الغرق، فزعوا إلى هللا بالدعاء مخلصٌن له الطاعة، ال ٌشركوكا
 .(ٔ)سواه اٌدعون معه أحدً 

كانوا ممرٌن بوجود هللا، وأنه الخالك وحده للكون، كما  هم الرسول والعرب الذٌن حاجج     
ه، وال ٌخلصون دٌنهم هلل دون غٌره معٌمرون بؤنه وحده الرازق النافع الضار .. ولكنهم كانوا ٌعب

ۋ  ۋ  ۅ     ٴۇۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : لال تعالى وحده،

وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ

يئ  جب    ىئۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئ

 .(ٕ)(82 – 8ٗالمإمنون: )چحبخب

 الدلٌل الثانً: البد لكل مخلوق من خالك:

 .إن كل شًء فً هذا الكون ٌدل على وجود هللا سبحانه وتعالى 

 (ٖ)الواحدُ  على أنهُ  تدلُ      آٌة   لهُ  شًءٍ  وفً كلِ 

ولمد أدرن ذلن راعً اإلبل فً الصحراء عندما أجاب األصمعً عن دلٌل سإاله: بم عرفت      
 على البعٌر، وأثر األلدام تدل على المسٌر، فسماء  ذات أبراج وأرض  ربن؟ فمال : " البعرة تدل 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        چ .(ٗ)ذات فجاج، أال تدل على اللطٌف الخبٌر"

﮻  ﮼  ﮽   ﮺    ﮹   ﮶        ﮷  ﮸  ﮴   ﮵  ، فهذه  (ٕٓ – 2ٔالغاشٌة: )چ﮲  ﮳ 

ولات العظٌمة التً نراها نشاهدها فً عالمنا اآلٌات تحث اإلنسان على التؤمل والتفكر فً المخل

ڤ  چ ولوله : .(٘)وغٌرها مما خلك هللا  ،وجبال منصوبة ،رض مبسوطة،وأهذا من سماء مرفوعة 

مبلء على التسلٌم بؤن هنان فهو دلٌل ٌرغم الع (ٖ٘الطور: )چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

رة، فبل تكاد تبلمس السمع حتى تزلزل النفس ، إال أن اآلٌة صاغته صٌاغة بلٌغة ومإثخالمًا معبودًا
 وتهزها.

 
 

 

                                                
 (.22٘/8ٔ) تفسٌر الطبري = جامع البٌان عن تأوٌل أي المرآندمحم بن جرٌر الطبري، (ٔ) 
 (.22٘/8ٔالمصدر نفسه ) (ٕ)

 (.ٕٕٔ)ص: ، دٌوان أبً العتاهٌةالعتاهٌة إسماعٌل بن الماسم الشهٌر بؤبً(ٖ)  
لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة لشرح الدرر المضٌئة فً عمد الفرلة أحمد الحنبلً،  دمحم بن (ٗ)

 (.2ٕٕ/ٔ) المرضٌة
 (.ٖٕ٘)ص: أصول الدٌن عند اإلمام أبً حنٌفةدمحم بن عبدالرحمن الخمٌس،  (٘)
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ڤ  ڤ  چ الطور فلما بلغ بٌمرأ فً المغرب  لال: سمعت رسول هللا  عن جبٌر بن مطعم      

ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 .(ٔ)ـ كاد للبً أن ٌطٌر(2ٖ – ٖ٘الطور: )چڍ  ڍ  

ال البٌهمً " إنما كان انزعاجه عند سمار هذه اآلٌة لحسن تلمٌه معنى اآلٌة، ومعرفته بما ل     
 .(ٕ)تضمنته من بلٌغ الحجة، فاستدركها بلطٌف طبعه، واستشف معناها بذكً فهمه"

هذا لكون المفتوح فتؤمل فً والمرآن الكرٌم ملًء بالحجج والبراهٌن وهذه الحجج والبراهٌن  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ : لىلال تعا وتمعن،

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  

﯁                   ﮸  ﮹       ﮺  ﮻     ﮼  ﮽ ﮾   ﮿ ﯀ 

        ڭ    ڭ  ڭ      ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ               

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  جئ  حئ   

 (.ٗٙ – ٓٙالنمل: )چٿ             ٿ  ٹ   

 سادًسا: إلامة هللا الحجة على من أنكر الخالك:

ناس إلى اإللرار بان هللا هو الخالك لم ٌكن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم فً حاجة إلى دعوة ال     
المدبر، وال إلامة الحجة علٌه، إللرار عامة الناس به، إال فبة شاذة تنزل منزلة العدم، فإن هللا ألام 
الحجة على من ٌكابر وٌنكر وجوده فً أي زمان ومكان. ألام الحجة باألدلة والبراهٌن الماطعة 

بدر فً استطار أن ٌحصً كل ما خلك هللا وأ ال منوهً من الكثرة بحٌث ال ٌمكن أن ٌحصٌها إ
 . وإلٌن مثالٌن من كتاب هللا : (ٖ)هذا الكون العظٌم

 المثال األول: إبراهٌم مع الطاؼٌة النمرود بن كنعان:

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  : لال هللا عز وجل     

ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ڌ  ڎ     ڎ   ڌچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 .(8ٕ٘البمرة: )چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گک  گ   گ

باالستفهام الذي ٌحمل معنى التعجب أي : ألم  بدأت اآلٌة الكرٌمة بالخطاب لرسول هللا      
تنظر ألم ٌنته إلى علمن لصه هذا الكافر الذي لست بولً له كٌف تصدى لمحاجة من تكفلت 

 .(ٗ)ً ولً له ولمن كان من شٌعتهبنصرته وأخبرت بؤن

                                                
 .ٖٓ٘ٓ( برلم،2ٙ/ٗ، كتاب الجهاد والسٌر، باب فداء المشركٌن )صحٌح البخاري (ٔ)

 إعبلم الحدٌث(. وانظر:حمد بن دمحم الخطابً، 2ٖٔ/ٔ) األسماء والصفات للبٌهمًأحمد بن حسٌن البٌهمً،  (ٕ)

(ٖ/ٔ2ٕٔ.) 
 (.ٖ٘)ص: اإلٌمان هو األساسعبدهللا األهدل،  (ٖ)
 (.ٕٔ/ٕ)  المثانً روح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبعشهاب الدٌن محمود األلوسً،  (ٗ)
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، (ٔ)واآلٌة تبٌن أن النمرود جادل خلٌل هللا فً ربه، فكان أول من تجبر وادعى الربوبٌة      
فطلب الدلٌل علٌه السبلم على دعواه فكان بؤن لال، بؤن الذي أدعوا إلٌه بٌده المعجزة المشاهدة 

اة والموت، فهو الذي ٌهب الحٌاة لمن ٌشاء ثم والمتكررة، الظاهرة المستترة، أال وهً معجزة الحٌ
ٌنزر عنها الحٌاة فتموت، ٌمول ابن كثٌر: " أي الدلٌل على وجوده حدوث هذه األشٌاء المشاهدة 
بعد عدمها وبعد وجودها، وهذا دلٌل على وجود الفاعل المختار ضرورة  ألنها لم تحدث بنفسها 

چ   چ .ولوله:(ٕ)دعو إلى عبادته وحده ال شرٌن له"فبل بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أ

  أي المنفرد بؤنوار التصرف، وخص منه اإلحٌاء واإلماتة لكونهما أعظم چڌچ  ڇ   ڇ 

 أنوار التدابٌر  وألن اإلحٌاء مبدأ الحٌاة الدنٌا واإلماتة مبدأ ما ٌكون فً اآلخرة، فمال ذلن المحاج:

وأمٌت  ألنه لم ٌدر االستمبلل بالتصرف، وإنما  ولم ٌمل أنا الذي أحًٌ چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ

َ ٌكون لد أماته، وٌ ستبمً شخًصا زعم أنه ٌفعل كفعل هللا وٌصنع صنعه، فزعم أنه ٌمتل شخصا

ڎ  ڈ  ڈ   ژ    چ فٌكون لد أحٌاه، وهذه مغالطة وال تصح أن تكون حجة، لذا لال له إبراهٌم،

وشبهته، وهذه حال  هتوانمطعت حج بًا.. تحٌر فلم ٌرجع إلٌه جوا چژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک

 .(ٖ)المبطل المعاند فإنه ممهور مغلوب

 المثال: الثانً : موسى علٌه السبلم مع طاؼٌة مصر فرعون:

وكان بٌنهما من المماولة والجدل، وما استدل به موسى على إثبات وجود هللا، ولد جاء ذلن      

خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج        ىب  يب  جت  حتچ : مواضع من المرآن...لال تعالىفً 

ا وجود عن فرعون أنه لال لموسى منكرً  ، ٌمول تعالى مخبًرا(ٓ٘ – 2ٗطه: )چمج  جح  

فإنً ال أعرفه وما علمت لكم  چىب  يب  جت  حتچ :لال  ،له كل شًء وملٌكهالصانع الخالك إ

طى كل ذي خلك لال سعٌد بن جبٌر : أع چ مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مجچ  ي:من إله غٌر

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : .. ولال فً موضع آخر(ٗ)ما ٌصلحه من خلمه

چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڃڃ  ڃ  ڃ

 ٖٕالشعراء: )چڳ  ڱ            ڱ  ڱ    ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

– ٕ8) 

ه هو استشهاد هذا الكون إن منهج األنبٌاء فً االستدالل على ربوبٌة هللا الخالك ووجود     
واستنطاق الفطرة بما تعرفه وتمر به من حاجة الخلك إلى خالك، وافتمار البرٌة إلى بارئ بؤجمعه، 

لم ببصرن، وما أجمل ما لاله الخطابً حول هذه المضٌة، إذ ٌمول " إنن إذا تؤملت هٌبة هذا العا
واعتبرتها بفكرن، وجدته كالبٌت المبنً المعد فٌه جمٌع ما ٌحتاج إلٌه ساكنه من آلة وعتاد، 
فالسماء مرفوعة كالسمف، واألرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابٌح، والجواهر 
رة مخزونة كالذخابر، وضروب النبات مهٌؤة للمطاعم والمبلبس والمآدب، وصنوف الحٌوان مسخ

                                                
 (.222/ٔ) تفسٌر الفخر الرازير المعروف بالفخر الرازي، دمحم بن عم (ٔ)
 (.ٙٔٔ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر، إسماعٌل  (ٕ)
 (.8ٔٔ – 2ٔٔ/ٔالمصدر نفسه ) ((ٖ

 (.2ٕٓ/ٖالمرجع السابك ) ((ٗ
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للمراكب، مستعملة فً المرافك، واإلنسان كالملن للبٌت المخول ما فٌه، وفً هذا داللة واضحة، 
 .(ٔ)، تام المدرة بالغ الحكمةله صانعًا وحكًٌما على أن العالم مخلوق بتدبٌر وتمدٌر ونظام، وأن

 المثال الثالث: داللة الخلك واإلٌجاد واالختراع بعد العدم:

ودات بعد العدم، وحدوثها بعد أن لم تكن، ٌدل بداهة على وجود من أوجدها إن وجود الموج     
ولٌس شرًطا أن ٌمف كل أحد على حدوث كل شًء حتى ٌصدق بذلن، بل إن ذلن غٌر  وأحدثها.

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې    چ ممكن كما لال عز وجل :

ڤ  چ : الخلك دلٌل على وجود هللا سبحانه وتعالى ن وجودومما ٌدل على أ ،(ٔ٘الكهف: ) چې  

 – ٖ٘الطور: )چڃ  ڃ  چ  چ    ڃڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ

ٖٙ) . 

إن وجود هللا حمٌمة ال شن فً أمرها، وال مجال إلنكارها، فهو ظاهر كالشمس، باهر كفلك      
مواد الطبٌعة وعناصرها تإكد أن لها الصبح، وكل ما فً الكون شاهد على هذا الوجود اإللهً، و

 خالمًا ومدبًرا.

فالعالم العلوي، وما فٌه من شموس وألمار ونجوم وكواكب، والعالم األرضً وما فٌه من      
إنسان وحٌوان ونبات وجماد، والترابط الوثٌك، والتوازن الدلٌك، الذي ٌإلف بٌن هذه العوالم، 

، ومظهر تفرده بالخلك، وال ٌتصور العمل ان توجد هذه وٌحكم أمرها ما هو إال آٌة وجود هللا
 . (ٕ)األشٌاء بدون موجد، كما ال ٌتصور أن توجد الصنعة بدون صانع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
إلسبلمٌة من كلٌة الشرٌعة والدراسات ا رسالة دكتوراه، البٌهمً ومولفه من اإللهٌاتأحمد بن عطٌة الغامدي،  ((ٔ

 .ٖٕٔجامعة الملن عبد العزٌز، ص –
...(.، وانظر:  8ٕ)ص: عمٌدة المؤمن(. وانظر: أبوبكر الجزابري، 2ٗ)ص: مٌةالعمائد اإلسبلالسٌد سابك،  ((ٕ

 ...(.2ٕ)ص: العمٌدة فً هللاعمر األشمر، 
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 المطلب الثانً

 إنــكــــار البـعــــث

 صطبلحً للبعث:أواًل: المفهوم اللؽوي اال

 أ ـ المفهوم اللؽوي للبعث:

. وٌوم البعث: ٌوم المٌامة  ألن الناس ٌبعثون من (ٔ)ن فً المبور) البعث(: اإلرسال، كبعث هللا م

ۋ  ۅ  ۅ  چ : . والبعث: فً كبلم العرب على وجهٌن أحدها: اإلرسال، كموله تعالى(ٕ)أجداثهم

( ٖٓٔاألعراف: )چوئ  وئ     ائ   ەئ      ەئ        ائۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   ى  ى

ى  چ : اإلٌماظ من النوم كموله تعالى : لاعد، وثانٌها معناها أرسلناه، ، والبعث: إثارة بارن أو

لئلحٌاء من هللا للموتى، ومنه لوله  والبعث أًٌضا،(ٌٕ٘س: )چۇئ    وئوئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 .(ٖ)، أي أحٌٌناكم (ٙ٘البمرة: )چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ عزوجل:

 .(ٗ)م بعد الموت ٌوم المٌامةسم من أسماء هللا تعالى وهو الذي ٌبعث الخلك  أي ٌحٌٌه) والباعث(: إ

 صطبلحً للبعث:ب ـ المفهوم اال

اإلثارة والتحرٌن، والمراد به فً لسان الشرر: إخراج الموتى من لبورهم  : فً األصل البعث     
 ًرا ٌره ومن ٌعمل مثمال ذرةٍ شًراأحٌاء ٌوم المٌامة، لفصل المضاء، فمن ٌعمل مثمال ذرة خٌ

 .(٘)ٌره

: إن البعث حك وهو ولت ٌنمضً فٌه بماء الخلك فً الدنٌا، فٌموت كل من (ٙ)بن حزملال ا     
فٌها، ثم ٌحً هللا الموتى، وٌحً عظامهم التً فً المبور وهً رمٌم، وٌعٌد األجسام كما كانت، 
وٌرد إلٌها األرواح كما كانت، وٌجمع األولٌن واآلخرٌن فً ٌوم كان ممداره خمسٌن ألف سنة، 

 .(2) لدر عمله واإلنس، فٌوفً كل أحدٍ ٌحاسب فٌه الجن 

وٌبدأ الٌوم اآلخر بالبعث: وهو إعادة اإلنسان روًحا وجسدًا، كما كان فً الدنٌا، وهذه اإلعادة      
تكون بعد العدم التام، وال ٌستطٌع اإلنسان معرفة هذه النشؤة األخرى  ألنها تختلف تمام االختبلف 

 .(8)عن النشؤة األولى

 

                                                
 دواء كبلم العرب منو شمس العلوم(. وانظر: نشوان الحمٌري، ٕٔٔ/ٕٓ) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٔ

 (.2ٖ٘/ٔالكلوم )

 (.2ٕ٘/ٔ) جمهرة اللؽةأبو بكر دمحم األزدي،  ((ٕ

 (.ٕٔٓ/ٖ) تهذٌب اللؽة(. وانظر: دمحم الهروي، 2ٖ)ص: الماموس الفمهًسعدي أبو حبٌب،  ((ٖ

 وصحاح الصحاح تاج اللؽة العربٌة(. وانظر: إسماعٌل الفارابً، ٙٔٔ، )ص:الكلٌاتأٌوب بن موسى الكفوي،  ((ٗ

 (.8ٖٔ/ٔ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر(. وانظر: المبارن ابن األثٌر، 2ٖٕ/ٔ) العربٌة
 (.ٗٙ)ص: شرح العمٌدة الواسطٌة وٌلٌه ملحك الواسطٌةدمحم بن خلٌل الهراس،  ((٘

هري، علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً الظاهري، شاعر وكاتب وفٌلسوف وفمٌه، عرف بإبن حزم الظا ((ٙ

توسع فً علم اللسان والببلغة والمعرفة بالسٌر واألخبار، ومن أشهر مإلفاته الفصل فً الملل واألهواء 
 (2ٖٗ/ٕٔهـ .انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً )٘ٙٗوالنحل، توفى: 

اء = دستور العلم(. وانظر: عبدالنبً بن عبد الرسول نكري، ٗٔ/ٔعلً بن أحمد بن حزم، المحلى ألبن حزم ) ((2

 (.2ٖ/ٔ) الماموس الفمهً(. وانظر: سعدي أبو حبٌب، 2ٓٔ/ٔ) جامع العلوم فً اصطبلحات والفنون

 (.2ٕٙ)ص: العمائد اإلسبلمٌةالسٌد سابك،  ((8
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  ة إنكار البعث:هثانًٌا: شب

 صنف منهم أنكروا الخالك والبعث واإلعادة وهم الذٌن أخبر المرآن  منكرو البعث وهم أصناف    

 .(ٔ)(ٕٗالجاثٌة: )چڃڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃچ تعالى: الكرٌم عنهم بموله

وكل ما ٌدور حول  ،اعةهم فً السوشك ،د ما عجب له المشركون فً مكةوالبعث كان من أش     

، (2ٗاإلسراء: )چجت  حت  خت         مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  چ   لال هللا تعالى: ،لضٌة البعث

 2ٗالوالعة: )چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ  : ولوله

، ولد كان مشركً العرب ومن وافمهم، ممرون بالبدأة، وأن هللا تعالى ربهم وخالمهم إال (ٕ)(8ٗ–

الزخرف: )چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  چ : ل من كان ٌنكر الخالك لال تعالىالملٌ

( فؤلروا بالبدأة ٖ٘الدخان: ) چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ې  ى   چ : ومن هذا لالوا ،(82

والمنشؤ، وأنكروا البعث والمعاد وهم المنكرون كما جاء فً حدٌث أبً هرٌرة الصحٌح ))وأما 
، فالكفار (ٗ)(((ٖ)ٌعٌدنً كما بدأنً ولٌس أول الخلك بؤهون علٌه من إعادته تكذٌبهم أٌاي فموله: لن

فالكفار ٌعتمدون ولد كان شكهم مبنً على جهاالت شتى، استحالة البعث واإلعادة وعدم 
استكبروا على لدرته سبحانه وتعالى أن ٌبعث  واًل لم ٌمدروا هللا حك لدره، إذ. فهم أ(٘)إمكانٌته

وهم  على اإلطبلق. وعظموا لدرته ما استكثروا على هذه المدرة شٌبًاه الموتى، ولو لدروه حك لدر
لدرها. ولو لدروها لعرفوا إنها من الضخامة  ا معجزه الخلك الماثلة أمامهم حكثانٌا لم ٌمدرو

واإلعجاز بحٌث أن المادر علٌها ال ٌمكن أن ٌعجزه شًء  ألنه ال ٌوجد شًء أكثر إعجاًزا من هذا 
 امهم.الخلك الماثل أم

لذلن كان هللا سبحانه ٌخاطبهم بما ٌرونه أمامهم من معجزات الخلك، ثم ٌمول لهم: إن من      

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  چ : صنع هذا كله ال ٌعجزه إعادته وخلمه من جدٌد لال تعالى

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  

﮸    ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷ 

﮹ ﮺  ﮻   ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                      

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ                ڭ  ڭ   

ڤ   چ : ( ولوله2 – ٘الحج: )چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     ڤ

ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ 

                                                
 (.2ٖٖ، 2ٕٖ) ص: ركائز اإلٌماندمحم لطب،  ((ٔ
 (.2ٖٖ، 2ٕٖالمصدر نفسه )ص: ((ٕ
 . 22ٗٗ( برلم ،8ٓٔ/ٙرأته حمالة الحطب )، كتاب تفسٌر المرآن، باب لوله وأمصحٌح البخاري ((ٖ
 (.22ٙ/ٕ) معارج المبول بشرح سلم الوصل إلى علم األصولحافظ بن أحمد الحكمً،  ((ٗ
 (.8ٗ/ٕٔ) تفسٌر الطبري(. وانظر:ابن جرٌر الطبري، 8ٕٔ/ ٗ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر، إسماعٌل  ((٘
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     چ : (، ولوله2ٕالروم: )چڇ

 .(ٔ)(ٖٖحماف: األ)چہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے      ے  ۓ            ۓ  ﮲   

 ثالثًا: وجوب اإلٌمان بالبعث:

مبور، ونإمن بعدها أن هللا ٌؤمر بالنفخة الثانٌة، لموله البعث والنشور هو لٌام الناس من ال     

فالراجفة هً النفخة األولى، والرادفة هً النفخة الثانٌة  (ٙالنازعات: )چۓ  ڭ  ڭ      چ: تعالى

وهكذا ورد فً تفسٌر ابن عباس 
البعث  فتعود الحٌاة على أثرها إلى األموات، وهذا هو ٌوم (ٕ)

 .(ٖ)كما كان فً الدنٌا جسدًاوهو إعادة اإلنسان روًحا و

ر هللا وصنف األدلة فً كتابه الكرٌم، وبٌن النبً       أنه ما  ولعظم مسؤلة البعث وخطرها نوَّ
من أحد إال وسٌمف أمام ربه لٌس بٌنه وبٌنه ترجمان، كل أعماله فً صحابفه مسطرة، ال ٌغٌب 

ما ورد فً الكتاب والسنة وهً تدل  عن هللا شًء منها البتة، واألدلة على البعث متنوعة منها:

، ثم بٌن هللا جل (2التغابن: )چ﮵   ﮶  ﮷     ﮸  چ على أنه جل وعبل ٌبعث من فً المبور، لال تعالى:

وعبل ونور األدلة للناس حتى ٌستٌمنوا أن البعث البد أن ٌكون للناس أجمعٌن وهذه األدلة كلها 
  بد أنه سٌمف أمام ربه ومن هذه األدلة اآلتً:ضروب وألٌسه عملٌه  لٌطمبن الملب أن المرء ال

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ : لال تعالى

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ ولال تعالى:  ،(22 – 28ٌس: ) چہ  ہ      ھ  ھ   ہہ

 ألن هللا (ٖٖحماف: األ)چھ   ے      ے  ۓ            ۓ  ﮲      ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    چ  ولال تعالى: ت واألرض، فاألدنى أسهل أن ٌخلمه،خلك األعظم وهً السماوا

، فهذا ٌثبت (22اإلسراء: )چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  

واألرض  من المبور إلى هللا جل وعبل، وخلك السماوات عث لابم، وأن الناس سٌمومون حتًماأن الب
أكبر من خلك الناس، فاهلل إذا خلك األكبر فمن باب أولى أنه ٌستطٌع أن ٌخلك األلل واألصغر ، 

ڦ             ڦ  ڦ    چ ٌسهل علٌه أن ٌعٌده، لال تعالى:ن ٌخلك المثل، فالذي ابتدأ شٌبًا ومن أدلة البعث أ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ لى: ، ومن األدلة فً والع المشاهدة لال تعا(ٗٓٔاألنبٌاء: )چڄڄ  ڄ

ً الموتى كما أحٌا األرض، عن أبً هرٌرة ، فهو سٌحٌ(2ٖفصلت: )چٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٿٿ

لال: ) ٌنزل من السماء ماًء، فٌنبتون كما ٌنبت البمل، ولٌس من اإلنسان شًء إال عظم  أن النبً 
ا أمامكم ألدلة أن هللا ٌمٌت واحدً ومن ا ،(ٗ)واحد وهو عجب الذنب، ومنه ٌركب الخلك ٌوم المٌامة(

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ : حٌٌه كما ضرب هللا هذه األمثلة الوالعة أمام بنً إسرابٌل لال تعالىوٌ

ک     ک  ک  ک  گ     ڑژ  ژ  ڑچ : ، ولوله(ٙ٘البمرة: )چۋ  ۅ

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ : ، وكموله(2ٖالبمرة: )چگ  گ  گ  

                                                
 (.2ٖٗ،2ٖٖ)ص: ركائز اإلٌماندمحم لطب،  ((ٔ

 (.ٓٓٙ)ص: ركائز اإلٌمان. دمحم لطب، ٖٔٔ( برلم، ٖٓٔ/ٔ) صحٌح البخاري وفتح الباري ((ٕ
 (.ٔٔٔ)ص: نوالضه –حمٌمته  –كتاب اإلٌمان أركانه دمحم نعٌم ٌاسٌن،  ((ٖ

 .2ٕ٘٘( برلم،2ٕٕٓ/ٗ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بٌن النفختٌن )صحٌح مسلم ((ٗ
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وأهل الكهف  ... واألدلة فً إثبات  (2ٕ٘البمرة: )چ﮲ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہہ  ھ ۀہ 

 .(ٔ)البعث كثٌرة

 رابعًا: الرد على منكري البعث: 

ث هو إحٌاء الموتى حٌن ٌنف  فً الصور النفخة الثانٌة فٌموم الناس لرب العالمٌن بعاإلٌمان بال     

ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  چ : غٌر مختتنٌن، لال هللا تعالى غٌر مستترٌن غرالً  ر منتعلٌن عراةً غٌ حفاةً 

 ، والبعث حك ثابت دل علٌه الكتاب والسنة(ٗٓٔاألنبٌاء: )چچ  ڃ  ڃ   ڃڄ  ڃ  ڄڄ

(، وعن عابشة رضً ٘ٔالمإمنون: )چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  چ : وإجمار المسلمٌن لال هللا تعالى

 .(ٖ)(((ٕ)عراه غرالً  ٌمول)) ٌحشر الناس حفاة :سمعت الرسول  هللا عنها لالت

ولد استبعد المشركون إعادة الناس فً حٌاة أخرى بعد الموت زاعمٌن أنها مخالفة لما عهدوه      
من السنن المؤلوفة، ومستبعدٌن ذلن، ومستعظمٌن أمره  ألن عمولهم ال تكاد تصدق إعادة الحٌاة 

، فإن اإلنسان بعد الموت إلى األجسام بعد تفرلها وتحللها، وبعد أن ٌتداخل بعضها من بعض
ٌتحول جسمه إلى تراب ثم ٌتحول التراب إلى نبات فٌتغذى إنسان آخر بتلن النبات، ثم ٌموت، 
وهكذا اإلنسان ٌتحول كغٌره، وهكذا تتداخل األجسام بعضها فً بعض، فكٌف ٌبعث هللا الناس بعد 

تبعادهم ال معنى له؟ ألنهم ٌجهلون هذا التداخل فهإالء الذٌن استنكروا البعث، رد هللا علٌهم بؤن اس

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  چ  لدرته وعلمه وحكمته، فمال تعالى:وعظمة هللا، 

، وكذلن أمر هللا نبٌه أن (ٗ)( 2ٕالروم: )چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ        ڇ  

چ  چ  چڇ   ڇ     ڃ  ڃ  چ  چ : ٌمسم بالبعث وعلى ولوعه، وانه كابن ال محالة، فمال تعالى

ىب   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت   جثمث  چ  : (، ولال تعالىٖسبؤ: )چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ

ے  ے    ۓ        ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵   ﮶  ﮷     ﮸  ﮹    ﮺ ﮻   چ : ( ، ولال تعالىٖ٘: )ٌونسچىث  يث  حج 

 .(٘)(2التغابن: )چ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

وفً ٌده عظم رمٌم، وهو ٌفته وٌذروه فً   وجاء أبً بن خلف لعنه هللا إلى رسول هللا     
: )) نعم ٌمٌتن هللا تعالى، ثم ٌبعثن، ثم  الهواء، وهو ٌمول، ٌا دمحم أتزعم أن هللا ٌبعث هذا؟ لال 

ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  چ  ٌحشرن إلى النار(( ونزلت هذه اآلٌات من آخر سورة ٌس لال تعال:

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   

 .(ٙ)(22 – 22ٌس: )چڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  

                                                
 (.2٘)ص:  بلم السنة المنشورةأعحافظ بن أحمد بن الحكمً،  ((ٔ

 .2ٗٙٔ( برلم،8ٔ٘/ٕ، كتاب صفة ٌوم المٌامة، باب ٌحشر الناس حفاة عراة )صحٌح مسلم ((ٕ

 المٌامة الكبرى(. وانظر : عمر بن سلٌمان األشمر، 2ٕ)ص: رسائل فً العمٌدةدمحم بن صالح العثٌمٌن،  ((ٖ

 (.2٘ -8٘)ص:

 .(2ٕ٘،  8ٕ٘)ص:  ى صحٌح االعتماداإلرشاد إلصالح بن فوزان الفوزان ،  ((ٗ

 (.2ٕٕ،  2ٕٔ)ص: العمائد اإلسبلمٌةالسٌد سابك،  ((٘

 (.2ٙٔ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل ابن كثٌر،  ((ٙ
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وفً سورة )ق( منالشة مستفٌضة لهذه الجهالة على منهج المرآن من لفت نظر البشر إلى      
 البعث على معجزات الخلك الماثلة أمام أعٌنهم لٌمٌسوا علٌها، وٌعلموا أن المادر على هذه ٌمدر 

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ : لال تعالى ألن البعث ما هو إال خلك جدٌد،

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  

ڄ           ڄ  ڄ  ڃ  ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

(، لال الكافرون ٔٔ – ٔق: )چھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  

كما ٌمول هذا  أي : أنبعث حٌن نموت ونصٌر ترابًا چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ فً جهالة المنكر المتبجح:

النذٌر؟ ذلن رجع بعٌد أي: ذلن البعث بعد هذه الحالة رجور مستبعد، منكر، بعٌد من الوهم 

فإن من عّم علمه ولطفه     چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦچ  : والعادة، ثم رد هللا علٌه الستبعادهم فمال

ظمهم، كٌف حٌث علم ما تنمص األرض من أجساد الموتى، وتؤكل من لحومهم وع حتى ٌنتهً إلى
 رجعه إٌاهم أحٌاء كما كانوا؟!  ٌستبعد

. والذي ٌسلم عمله بؤن هللا هو الذي خلك كل ما فً  إن لضٌة الخلك واحدة فً األولى واآلخرة     
أن ٌسلم بمدرة هللا على البعث والخلك  –بنفس المنطك  –الكون من موجودات حاضرة ٌنبغً له 

البتة فؤوجده هللا من العدم، أفكانت لدرة هللا موجودة  موجودًافإن الكون حٌن خلك لم ٌكن من جدٌد، 
خلك من نور الخلك األول بل الا على مرة واحدة من لبل ثم كفت عن الوجود ولم ٌعد هللا لادرً 

لابم ومستمر،  – بكل معجزاته –أهون منه؟ وحتى هذه الشبهة الساذجة ال موجب لها فإن الخلك 
لبل، ومن أٌن تنبت األرض ما تنبت من زرر؟ ألٌس  ، ولم ٌكن كابنًاؤتً كل جنٌن ٌولدفمن أٌن ٌ

 .(ٔ)..هذا خلمًا متجددًا ٌرونه أمام أعٌنهم

 
 

  

                                                
 (.2ٖ٘، 2ٖٗ)ص: ائز اإلٌمانكردمحم لطب،  ((ٔ
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 المطلب األول
 عتماد فً المبلئكةاال

 عتماد:أواًل: المفهوم اللؽوي واالصطبلحً لبل

معرفة المعنى اللغوي واالصطبلحً  ٌنبغً لبل شرح المفهوم اللغوي واالصطبلحً للمبلبكة،
 للفظة االعتماد.

 عتماد:أ ـ معنى اللؽوي للفظة اال

:عمد  أي :اعتمد الدٌن وغٌره  ٌمال : اعتمادات،( : اعتماد: مصدر اعتمد، مفرد وجمعهاعتماداال)
:اشتدّ وصلب، ٌمال: اعتمد اإلخاء بٌنهما صدق وثبت، وهً تدور  واعتمد الشًء  أي علٌه للبه،

عتماد: ، وعند الحنابلة: اإل(ٔ)ستٌثاق بهًء وااللتزام به والتؤكد منه واإلحول الثبوت على الش
 .(ٕ)ارتباط الملب بما انطوى علٌه ولزمه

من الشن، ورجل  اعتمادي: منسوب إلى "عمٌدة" حسنة سالمة  ٌدٌن اإلنسان به وله ما :)والعمٌدة( 
 .(ٖ)العمٌدة، وهً ما ٌمصد به االعتماد دون العمل كعمٌدة وجود هللا وبعثه الرسل

 صطبلحً لبلعتماد:ب ـ المعنى اال

الشًء إذا لم ٌزل عنه، فهو ارتباط : من أفعال الملوب، وهو )افتعال( من عمد الملب على  عتماداال
 .(٘).واألصل هو اإلٌمان بالمبدأ أو المعاد(ٗ)الملب بما انطوى علٌه ولزمه

: هً األصول التً تبنى علٌها فروعه، واألسس التً ٌموم علٌها بنٌانه، والعمائد فً اإلسبلم
 .(ٙ)لٌل والتزٌٌفوالحصون التً البد منها، لحماٌة فكر المسلم من أخطار الشن وأعاصٌر التض

 صطبلحً للمبلئكة:ثانًٌا: المفهوم اللؽوي واال

 اللؽوي للمبلئكة: أ ـ المعنى

( : جمع ملن، لال ابن فارس: المٌم والبلم والكاف أصل صحٌح ٌدل على لوة الشًء المبلئكة) 
 .(2)وصحته

فصارت  لف تخفٌفًاساكن لبله، ثم حذفت األ( : أصله ]مبلن[ نملت حركة الهمزة فٌه إلى الوالملن) 
ألنه ٌبلغ عن هللا تعالى،  : الملن  والمؤلكة وهً الرسالة، والمؤلن ، وهو مشتك من األلوكةملًكا

 .(8)ٌمال: ألن، أي تحمل الرسالة

 

                                                
(. وانظر: 8ٙ/ٗ) معجم مماٌٌس اللؽة(. وانظر: أحمد الرازي، ٓٗٔ/ٔ) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٔ

 (ٓٔ٘/ٕ)لصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌة إسماعٌل الفارابً، ا

 (.2٘/ٔ) معجم لؽة الفمهاء(. وانظر: دمحم للعجً وحامد لٌنبً، ٕ٘٘/ٔ) الماموس الفمهًسعدي أبو حبٌب،  ((ٕ

مصباح المنٌر فً ؼرٌب ال(. وانظر: أحمد الفٌومً، ٕٕٙ/2) تكملة المعاجم العربٌةرٌنهات بٌترآن دروزي،  ((ٖ

 (.8ٕٔ)ص: الشرح الكبٌر
 (.22ٗ/ٔ) المطلع على الفاظ الممنعدمحم بن أبً الفتح البعلً،  ((ٗ

 (.ٖٕٔ)ص: الكلٌاتأٌوب الكفوي،  ((٘

 (.ٕٓ، )ص:تبسٌط العمائد اإلسبلمٌةحسن دمحم أٌوب،  ((ٙ

 مختار الصحاحو بكر الرازي، (. وانظر: دمحم أبٕٖ٘،  ٖ٘ٗ/٘) معجم مماٌٌس اللؽةأحمد الرازي،  ((2

(ٔ/ٕ28.) 

(. وانظر: أحمد الفٌومً، 2ٕ٘/ٙ) المحٌط فً اللؽة(. وانظر : إسماعٌل بن عباد، ٕٖٔ/ٔالمرجع نفسه ) ((8

 (.ٖٖٗ،  ٕٖٗ/ٖ) الماموس المحٌط(. وانظر: دمحم الفٌروز آبادي، ٖٕ)ص: المصباح المنٌر
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:" فسمٌت المبلبكة مبلبكة بالرسالة  ألنها رسل هللا بٌنه وبٌن أنبٌابه ومن أرسلت (ٔ)لال الطبري 
 (ٕ) إلٌه من عباده"

 صطبلحً للمبلئكة:لمعنى االاب ـ 

(: خلك من خلك هللا تعالى، خلمهم هللا عز وجل من نور، مربوبون مسخرون عباد المبلئكة)
مكرمون، ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌفعلون ما ٌإمرون، ال ٌوصفون بالذكورة، وال ٌؤكلون وال 

 .(ٖ)ٌشربون، وال ٌملون وال ٌتعبون، وال ٌتناكحون وال ٌعلم عددهم إال هللا

 وعرف بعضهم المبلبكة وهم جمهور أهل الكبلم من المسلمٌن:

، (ٗ)على التشكل والظهور بؤشكال مختلفة بإذن هللا تعالى ا أجسام نورانٌة لطٌفه أعطٌت لدرةبؤنه
 .(٘)ومسكنها السماوات

 ثالثًا: عمٌدة الناس بالمبلئكة لبل اإلسبلم:

 والناس أمام هذه العمٌدة لسمان: 

ول : وهم أتبار األنبٌاء والرسل علٌهم الصبلة والسبلم، وهإالء ٌإمنون بالمبلبكة حتًما، المسم األ
ثمة بؤخبار األنبٌاء والرسل  وألن األٌمان بوجود المبلبكة أمر نادى به جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن 

 صلوات هللا علٌهم أجمعٌن .

 ا :هبلم، وهإالء على مذاهب منالمسم الثانً: وهم غٌر أتبار األنبٌاء، والرسل علٌهم الس

 منهم من لم ٌتعرض للمبلبكة بإثبات وال نفً. -ٔ
 ومنهم من أثبت وجودهم، ومن هذا الفرٌك: الروحانٌون ومعظم الفبلسفة المدماء. -ٕ

وأما الفبلسفة: فمد أثبتوا وجودهم عن طرٌك االستدالل العملً، وفك المسمة العملٌة التً  
 ها فً احتماالت الخلك.وتصور

الروحانٌون: فمد أثبتوا وجودهم عن طرٌك المكاشفة والمشاهدة بمصادفات خاصة،أو أما و
 .(ٙ)برٌاضات روحٌه اتبعوها

 مذهب العرب فً الجاهلٌة: -ٖ

زعم مشركً العرب فً الجاهلٌة أن المبلبكة بنات هللا، ولد أعظموا على هللا الفرٌة بزعمهم      
كانوا أوالده من اإلناث، أي من المبلبكة هذا فً حٌن أنهم  هذا حٌن أدعوا أنَّ هلل تعالى ولدًا وأن

(، 8٘النحل: )چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ            چ : ٌؤنفون من اإلناث ، لال تعالى

ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸﮹  چ وعن هذا الزعم واالفتراء، لال تعالى: 

هإالء المشركٌن باهلل ، وجاء فً الطبري: أجعل (2)(2ٔالزخرف: )چ﮺   ﮻  ﮼ 

هم : مبلبكته الذٌن هم عباد الرحمن وهم عنده ٌسبحونه وٌمدسونه فؤنثوهم بوصفهم إناث، فمالوا

                                                
مام المفسرٌن، ترن مإلفات نافعة أبرزها تفسٌره الكبٌر: جامع دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد الطبري، إ أبو جعفر، ((ٔ

هـ . انظر: سٌر أعبلم النببلء ٖٓٔالبٌان عن تؤوٌل آي المرآن، المشهور بٌن الجمهور بتفسٌر الطبري، توفى: 
 (.٘ٙٔ/ٔٔللذهبً )

 (.ٕٔٙ/ٔ) تفسٌر إبن جرٌربن جرٌر الطبري، ا ((ٕ

 (.ٖ٘، )ص:كتاب اإلٌمان(. وانظر: دمحم  نعٌم، ٖٔ)ص: ئكة األبرارعالم المبلعمر بن سلٌمان األشمر،  ((ٖ
 (.2ٕ٘/ٖ) ٌةهموسوعة الفالممجموعه من الباحثٌن بإشراف علوي السماف،  ((ٗ

 (.ٕٖٕ/ٙ) فتح الباري(. وانظر: ابن حجر العسمبلنً، 2ٕٕ، )ص:كتاب التعرٌفاتعلى الجرجانً،  ((٘

 (.ٕٙٙ)ص: إلسبلمٌة وأسسهاالعمٌدة اعبدالرحمن حسن المٌدانً،  ((ٙ

 (.٘ٗٔ)ص: عمٌدة المؤمنأبو بكر الجزابري،  (2)
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منهم، وجرأة منهم على لول الكذب والباطل، والصواب أن المبلبكة عباد هللا، فهل  بنات هللا جهبًل 
الفرٌة هم؟ وسوف ٌسؤلون عن هذه حضروا خلك هللا إٌاهم فوصفوهم بذلن لعلمهم بهم وبرإٌتهم إٌا

ٌوم المٌامة، بؤن ٌؤتوا ببرهان على حمٌمتها ولن ٌجدوا إلى ذلن سبٌبًل، إنهم سوف ٌعالبون 

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ    : . وكذلن لال تعالى(ٔ)وٌجازون على ذلن اشد الجزاء

بكة بالمشٌبة وهً ، ولمد احتج الكفار على عبادتهم للمبل(ٓٗاإلسراء: ) چڤ      ڦ  ڦ  ڦ 

 .(ٕ)احجة لم ٌزل المشركون ٌطرلونها دابمً 

 من الخطؤ: ةٌمول ابن كثٌر لمد جمع مشركً العرب بٌن أنوار كثٌر     

 : جعلهم هلل تعالى ولدًا تعالى وتمدس وتنزه عن ذلن علًوا كبًٌرا.األول

 هم عباد الرحمن إناثًا.الثانً: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنٌن فجعلوا المبلبكة الذٌن 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلن كله ببل دلٌل وال برهان، بل بمجرد اآلراء واألهواء والتملٌد لؤلسبلف 

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ   : لال تعالى ،والكبراء واآلباء والخبط فً الجاهلٌة الجهبلء

 (.ٕٕالزخرف: ) چمئ  ىئ  يئ

ن لدًرا، وأنكر هللا علٌهم ذلن بإرساله لهم الرسل وإنزال معهم الرابع: احتجاجهم بتمدٌرهم على ذل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   لال تعالى: ،الكتب التً تدعوهم إلى عبادته وحده ال شرٌن له

چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .(ٖ)( ٖٙالنحل: )چڑ  ک          ک  ک  ک 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  چ   لال تعالى :     

(.ٌمرر هللا ٔٗ – ٓٗسبؤ: )چٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

المشركٌن ٌوم المٌامة على رإوس الخبلبك، فٌسؤل المبلبكة الذي كان المشركون ٌزعمون أنهم 

پ  پ    چ ول للمبلبكة:ٌعبدون األنداد التً هً على صورهم، لٌمربوهم إلى هللا زلفى فٌم

ي: تعالٌت  أ  چڀ    چأي: أنتم أمرتم هإالء بعبادتكم .. فتمول المبلبكة :  چپ     ڀ

وتمدست، نحن عبٌدن نبرأ إلٌن من هإالء، بل كانوا ٌعبدون الجن والشٌاطٌن  ألنهم هم الذٌن 

ں   ڻ  ڻ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      چ األوثان وأضلوهم، كما لال تعالى: زٌنوا لهم عبادة 

.لمد كان العرب شؤنهم شؤن كل أمه (ٗ)(8ٔٔ – 2ٔٔالنساء: )  چڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

مشركة فً كل زمان ومكان ... آلهة شتى من المبلبكة والجن والكواكب، فكانوا ٌعتمدون أن 
لجن تخذوا كذلن ااالمبلبكة بنات هللا فٌتخذونهم شفعاء لهم وٌعبدوهم، وٌتوسلون بهم عند هللا، و

                                                
 (.2ٙ٘ – ٙٙ٘/ٕٓ) تفسٌر الطبريابن جرٌر الطبري،  ((ٔ
 (.2ٔٙ، )ص:كرٌم الرحمنتٌسٌر العبدالرحمن السعدي، ( (ٕ
 (.8٘ٔ/ٗ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل ابن كثٌر،  ((ٖ
 (. 2ٔٗ/ٗ) فتح المدٌر لً الشوكانً،(. دمحم بن ع2ٔٓ/ٖالمصدر نفسه ) ((ٗ
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.لال الكلبً: كانت بنو ملٌح من خزاعة ٌعبدون  شركاء هلل وآمنوا بمدرتهم وتؤثٌرهم وعبدوهم
 (. ٔ)الجن

 رابعًا: أدلة وجوب اإلٌمان بالمبلئكة:

اإلٌمان بالمبلبكة ٌؤتً فً ترتٌب األركان الستة كما ورد فً الحدٌث الصحٌح الركن الثانً،      
ان اإلٌمان عند الذٌن ٌرون أن الواو ال تمتضً مطلك الجمع، وهذا ٌشعر بؤهمٌته بالنسبة ألرك

وعند الذٌن ٌعتبرون التمدٌم مشعًرا باألهمٌة أو بالفضل وسٌدلنا إلى اإلٌمان بالمبلبكة هو النمل 
 الصحٌح من األدلة من المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة.

واإلجمار، فاإلٌمان بهم واجب، ومن أنكر  : ثبت وجود المبلبكة بالكتاب والسنة حكم اإلٌمان بهم

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ    چ وجودهم فمد كفر لمول هللا تبارن وتعالى :

لذا كان من الواجب اإلٌمان بوجودهم إٌمانًا ال ٌتطرق إلٌه  .(ٕ)(ٖٙٔالنساء: ) چگ    ڳ  ڳ

مع اإلٌمان باهلل فً مواطن عدة من  الشن، وال تتسرب إلٌه الظنون. وحٌث الترن اإلٌمان بالمبلبكة

 .(ٖ)( 8ٕ٘البمرة: )چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  چالمرآن الكرٌم كما فً لوله تعالى: 

 المبلبكة:والنصوص من المرآن والسنة فً وجوب اإلٌمان ب وإلٌكم بعض األدلة

 أ ـ بعض النصوص المرآنٌة فً شأن المبلئكة:

 .(22ٔالبمرة: )چٿ       ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  لال تعالى:

 چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ ولال تعالى: 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ   : (. ولال كذلن8ٕ٘البمرة: )

فً المرآن تسمى سورة )المبلبكة( وهً سورة )فاطر(.  .وهنان سورة(28البمرة: )چہ

فً المرآن الكرٌم بمناسبات مختلفة، فً نحو خمس وسبعٌن آٌة من ولمد جاء الحدٌث عن المبلبكة 
 .(ٗ)نحو ثبلثة وثبلثٌن سورة 

 ب ـ بعض النصوص النبوٌة:

، المتضمن أسبلة جبرٌل علٌه ما جاء فً الحدٌث المشهور الذي ٌروٌه عمر بن الخطاب      
اء إلى مجلس الرسول عن اإلسبلم، واإلٌمان، واإلحسان، والساعة، ولد ج السبلم للرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص على صورة رجل شدٌد بٌاض الثٌاب ، شدٌد سواد الشعر، وال ٌعرفه من أصحاب الرسول أحد 
: ) أن تإمن باهلل،  أي رسول هللا  –لال  –أي جبرٌل: فاخبرنً عن اإلٌمان  –وفٌه لال 

أي جبرٌل :  –شره(. لال ومبلبكته، وكتبه، ورسله، والٌوم اآلخر، وتإمن بالمدر خٌره و
 .(٘)...صدلت

                                                
 (.ٕ٘ٙ/ٕ) األساس فً السنة وفمههاسعٌد حوى،  ((ٔ

ٌمان هو اإل(. وانظر: عبدهللا األهدل، ٘ٙ)ص: الوجٌز فً عمٌدة السلؾ الصالحعبدهللا بن عبدالحمٌد األثري،  ((ٕ

 (.82ٙ/ٕ) وفمهها األساس فً السنة(. وانظر: سعٌد حوى، ٕٙٔ)ص: األساس
 (.2ٗٔ)ص: عمٌدة المؤمن(. وانظر: أبو بكر الجزابري، 8ٕٔ)ص: العمائد اإلسبلمٌةٌد سابك، الس ((ٖ

معارج المبول بشرح (. وانظر : حافظ الحكمً، ٕٗٙ)ص: العمٌدة اإلسبلمٌة وأسسهاعبدالرحمن المٌدانً،  ((ٗ

 (.22)ص: األصول لى علمالوصول إ سلم

 .8( برلم، ٖٙوالمدر)ا/ ٌمان واإلسبلمإل، كتاب اإلٌمان، باب معرفة اصحٌح مسلم ((٘
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لابل بعض المبلبكة، وفً ممدمة األحادٌث المثبتة لذلن  وكما جاء فٌها إثبات أن الرسول      
أحادٌث بدء الوحً، واستمرار نزوله على الرسول صلوات هللا وسبلمه علٌه مثل حدٌث، جابر بن 

فتر عنً الوحً فترة، فبٌنما أنا امشً سمعت ٌمول: ثم  عبدهللا رضً هللا عنهما أنه سمع النبً 
صوتًا من السماء، فرفعت بصري لبل السماء، فإذا الملن الذي لد جاءنً بحراء لاعد على كرسً 
بٌن السماء واألرض، فجثٌت منه حتى هوٌت إلى األرض، فجبت أهلً فملت: زملونً زملونً، 

(،لال ٘ – ٔالمدثر: )چۆ     ۆ   چ  إلى لوله: چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ فانزل هللا تعالى :

 .(ٔ)أبو سلمه: والرجز األوثان

لال: ) ٌتعالبون فٌكم مبلبكة باللٌل، ومبلبكة بالنهار،  وعن أبً هرٌرة، أن رسول هللا      
علم لهم ربهم، وهو أٌؤتوا فٌكم، فٌسؤ فً صبلة الفجر وصبلة العصر، ثم ٌعرج الذٌن ٌجتمعون

 .(ٕ)تم عبادي؟ فٌمولون: تركناهم وهم ٌصلون وأتٌناهم وهم ٌصلون(بكم: كٌف ترك

لال: ) ُخلمت المبلبكة من نور وخلك الجان من  وعن عابشة رضً هللا عنها أن رسول هللا      
 .(ٖ)مارج من نار، وخلك آدم مما وصف لكم(

ة ٔانغُخ، فًٍ أَكش ٔجٕد اإلًٚبٌ ثبنًَلئكخ أصم يٍ أصٕل اإلعَلو ٔاإلًٚبٌ انثبثزخ ثبنكزب إن     

انًَلئكخ ػًٕيب أٔ يهكب يٍ انًَلئكخ فٕٓ كبفش؛ ْلَّ جحذ سكُب يٍ أسكبٌ اإلًٚبٌ.
(ٗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 العمٌدة اإلسبلمٌة وأسسها(. وانظر : عبدالرحمن المٌدانً، 2ٗٔ)ص: عمٌدة المؤمنأبو بكر الجزابري،  ((ٔ

 (.ٕ٘ٙ)ص:

 .2ٕٗ2( برلم، ٕٙٔ/2، كتاب التوحٌد، باب لول هللا )تعرج المبلبكة والروح()صحٌح البخاري ((ٕ
 .22ٕٙبرلم، (2ٕٕٗ/ٗالرلابك، باب فً أحادٌث متفرلة ) كتاب الزهد وصحٌح مسلم،  ((ٖ
 (.2ٖٔ)ص: التعلٌمات المختصرة على متن العمٌدة الطحاوٌةصالح بن فوزان الفوزان، ( (ٗ
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 المطلب الثانً
 اد فً الجنـعتماال

 صطبلحً للجن:أواًل : المفهوم اللؽوي واال

 أ ـ المعنى اللؽوي للفظة الجن:

ً، وهو مؤخوذ من االجتنان، وهو التستر واالستخفاء ) الجن( بالكسر: اسم جنس جمعً، مفرد: جن
 .(ٔ)واالتماء، ولد سموا بذلن إلستجنانهم من الناس فبل ٌرون، والجمع جنان وهو الِجنة

ان، وان ، واسم الجن مشتك من االجتنا) والجن( نمٌض اإلنس  ألن اإلنس سمٌت بذلن لظهوره
 .(ٕ)عالم غٌبً مخفً عنا ومنه الَجنة والِجنة والُجنةعلى الستر، والجن هو  الجٌم والنون تدالن أبدًا

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  : لال تعالى ،)والِجنَّة(: المبلبكة عند لوم من العرب

 (.8٘ٔالصافات: ) (ٖ)چڦ

 صطبلحً للجن:ب ـ المعنى اال

هههً سههورة ورد لفههظ الجههن فههً المههرآن الكههرٌم فههً آٌههات كثٌههرة، وسههمٌت بؤسههمابهم سههورة      
الجههن، وورد فههً السههنة النبوٌههة المطهههرة ذكههر الجههن فههً مواضههع متعههددة، وكههل ذلههن إنمهها ٌههدل 

ڄ   ڄ  ڄ  چ: المخلهههوق، إذ أنهههه ٌشهههاطر اإلنهههس فهههً التكلٌهههف، لهههال تعهههالىعلهههى أهمٌهههة ههههذا 

 (، وعلى هذا فما هو هذا المخلوق ؟!ٙ٘الذارٌات: )   چڃ  ڃ  ڃڃ

رٌدة، المكلفة على نحو ما علٌه اإلنس، مجردون عن المادة، : نور من األرواح العاللة، الم الجن
مستترون عن الحواس ال ٌرون على طبٌعتهم، وال بصورتهم الحمٌمٌة، ولهم لدره على التشكل، 

 .(ٗ)ٌؤكلون وٌشربون وٌتناكحون، ولهم ذرٌة، محاسبون على أعمالهم فً اآلخرة

البشر، من حٌث التشكل وأصل المادة التً  وبناء على ما تمدم فإن الجن خلك ٌغاٌر طبٌعة     
، فهم أجسام عاللة خفٌه تغلب علٌهم النارٌة أو الهوابٌة، (٘)خلموا منها، إذ أنهم مخلَّمون من النار

﮴   چ  : بعكس اإلنسان الذي خلك من طٌن، لال تعالى ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         

 .(ٙ)(٘ٔ – ٗٔالرحمن: )چ﮵  ﮶     ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

 عتماد أهل الجاهلٌة فً الجن:إا: ثانًٌ 

ومصدر أذى  ،كانت عمٌدة العرب فً الجاهلٌة فً الجن ووجودهم هو أنهم مبعث خوف     
وأنهم ٌختلطون  ،إلٌهم امنهم وتزلفً  اشركونهم مع هللا فً العبادة خوفً وٌ ،وأنهم ٌعوذون بهموشر، 

                                                
 (.ٕٔ/ٙ) كتاب العٌن(. وانظر: الخلٌل الفراهٌدي، 2٘/ٖٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ

(. وانظر: دمحم بن صدٌك خان 2ٖٗ/ٔ) ً علوم اللؽة وأنواعهاالمزهر فعبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً،  ((ٕ

 (.ٗٔٔ/ٔ) رسالة ماجستٌر، البلؽة إلى أصول اللؽةالمنوجً، 
 (.ٕٔ/ٙ) كتاب العٌن(. وانظر: الخلٌل الفراهٌدي، 2٘/ٖٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٖ

منهج عبدالرزاق عفٌفً وجهوده ٌري، (. وانظر: أحمد بن علً عسٖٖٔسٌد سابك، العمابد اإلسبلمٌة )ص:(  (ٗ

 (.ٖٙٔ)ص: رسالة ماجستٌر، فً تمرٌره العمٌدة

  (.ٕ٘٘)ص: لٌاتالكأٌوب الكفوي، (  (٘

( ، وانظر: وحٌد ٖٖٓ/8) الموسوعة الفمهٌةمجموعة من الباحثٌن بإشراف: علوي عبدالمادر السماف،  ((ٙ

، العمائد اإلسبلمٌة(. وانظر: السٌد سابك، ٕٕ)ص: ولاٌة اإلنسان من الجن والشٌاطٌنعبدالسبلم بالً، 
 (.ٖٖٔ)ص:
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خارلة ومصدر للك وغواٌة وخبث،  فً عمول الناس، ولد لرر المرآن فً صددهم أنهم ذوو أعمال
، وٌنسبون كل ةلذا كانوا ٌخشون شرهم وٌستعٌذون بهم، والعرب تعتمد فً الجن كل صنعه غرٌب

شًء عجٌب إلٌهم العتمادهم بؤنهم ٌؤتون بكل عجٌب لما بلغهم عن أعمالهم لسٌدنا سلٌمان علٌه 
. وكان العرب ٌعتمدون أن الجن (ٔ)السبلم، حتى أنهم ٌنسبون الرجل الطٌب فٌمولون: فبلن عبمري

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  چ  ا على ما تفٌده آٌة سورة الصافاتا وصهرً بٌنهم وبٌن هللا نسبً 

أنهم كانوا ٌتجهون إلٌهم وٌشركونهم مع هللا فً العبادة  (8٘ٔالصافات: ) چڤ  ڤ  ڦ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ          ڀ  ڀ چ   : على ما تفٌده آٌة سورة سبؤ لال تعالىوهذا. (ٕ)والدعاء

ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  چ : ، لال تعالى(ٔٗسبؤ: )چٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 .(ٖ)(ٓٓٔ:)األنعامچەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

وٌعوذون بهم اتماء شرهم، لموله  ،ومن عمابد العرب فً الجن أنهم ٌرونهم مصدر خوف وشر     

إٌاهم  ، ولعل بإشراكهم (ٙالجن: )چڑ       ک  ک   ک  ک    ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑچ : تعالى

من هذا الخوف ومن االعتماد بمدرتهم على األذى والضرر. وأنهم كانوا  مع هللا وعبادتهم لهم جاء
سورة               وأعراضه على ما تفٌده أٌة  ٌخالطون الناس فً عمولهم فٌكون من ذلن الجنون

 .(ٗ)چۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       چ : الى(، لال تع2ٓ) المإمنون: 

رهم إذ وكان النفر من الرجال ذوي البؤس من اإلنس ٌستجٌرون برجاٍل من الجن فً أسفا     
أو تعزب الرعً كانوا  ،حدهم فً الجاهلٌة فً مكان لفر ووحمنزلوا منازلهم، حٌث ٌبٌت أ

فكان الخابف  ،الجن لهم وعبثها بهم فً اللٌلٌتوهمون أن الجن تسكن المفر وٌخافون أن تعرض 
ٌصٌح بؤعلى صوته وٌمول: ٌا عزٌز هذا الوادي إنً أعوذ بن من السفهاء الذٌن فً طاعتن، 
فٌخال أن الجنً الذي فً الوادي ٌمنعه، لالوا: وأول من سن ذلن لهم لوم من أهل الٌمن ثم بنو 

بهذه األمور زادتهم الجن بذلن مخافًة وحنٌفة ثم فشا ذلن فً العرب وهً أوهام وتخٌبلت، 
 .(٘)وضبلاًل وإثًما 

ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  چ : مما ٌإكد وٌثبت عمابد أهل الجاهلٌة فً الجن لوله تعالى     

(، فهذا رد على المشركٌن ٓٓٔ) األنعام : چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

ركاء له فً العبادة، بدوا الجن فجعلوهم شالذٌن عبدوا مع هللا غٌره وأشركوا به فً عبادته، أن ع
كٌف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا ٌعبدون األصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها، إال فإن لٌل : ف

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    چ : عن طاعة الجن وأمرهم إٌاهم بذلن، لال تعالى

، (8ٔٔ – 2ٔٔء: النسا)چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  چ : ولال تعالى

                                                
 (.2ٙ/ٙ) بٌان المعانًعبدالمادر مبلحوٌم الدٌروزي،   ((ٔ

، المهذب فً تفسٌر جزء عم(.وانظر:علً بن ناٌف الشحوذ، ٖٖ٘/2)  فً ظبلل المرآنسٌد لطب،  ((ٕ

 (. 8ٕ٘ٔ)ص:

 (.ٗٙ/ٕ) التفسٌر الحدٌثدروزة دمحم عزت،  ((ٖ

 (.ٓٔ/٘ٔ) الدر المنشورحمن بن الكمال السٌوطً، عبدالر ((ٗ

 (.2ٓٔ/2ٕ) بن عاشوربتفسٌر إ المعروؾ ،التحرٌر والتنوٌردمحم الطاهر بن دمحم بن عاشور،  ((٘



 

 
 

33 

فالجنً  ،وأنتفع به تمتع كل من الجنً واإلنسً بصاحبه، (8ٕٔاألنعام: )چہہ  ھ         ھ  ھ  ھ

ضه، ٌستمتع بطاعة اإلنسً له وعبادته، وتعظٌمه واستعاذته به، واإلنسً ٌستمتع بنٌل أغرا
 .(ٔ)وبلوغه بسبب خدمة الجنً له بعض شهواته، فإن اإلنسً ٌعبد الجنً، فٌخدمه وٌطٌع أوامره

 وأدلة وجوب االعتماد بوجود الجن: بالجن ثالثًا: عمٌدة الناس

 عمٌدة الناس بالجن:أ ـ 

ر، نمسم الناس لدًٌما وحدٌثًا فً أمر الجن على مذاهب شتى، ما بٌن مثبت لوجودهم، أو منكإ     
وغٌر ذلن من  ،أو مغاٍل فً لدرتهم وسلطانهم فً األرض ،أو مإول بشتى التؤوٌبلت الفاسدة

 والتصرٌفات المختلفة فً شؤن هذا المخلوق. وٌمكن إجماله فً اآلتً:المذاهب 

 ـ أهل السنة والجماعة:1

ت فً صور إثبات وجود مخلولات غاببة عن حواسنا تسمى الجن، وأنها ال تظهر إال إذا تشكل     
غٌر صورها فً بعض األحوال ولبعض الناس، وأنها مخلولات عاللة مكلفة بالتكالٌف الشرعٌة 

لال ابن تٌمٌة " لم  .(ٕ)ٌتناكحون، ولهم ذرٌةوعلى نحو ما علٌه البشر، وأنهم ٌؤكلون وٌشربون، 
إلى أن ٌمول: إلٌهم  ٌخالف احد من طوابف المسلمٌن فً وجود الجن وال فً أن هللا أرسل دمحماً 

باالضطرار، ومعلوم باالضطرار  تواترت به أخبار األنبٌاء تواتًرا معلوًماوهذا ألن وجود الجن 
أعراًضا لابمة باإلنسان  وأ اأنهم أحٌاء عمبلء فاعلون باإلرادة، بل مؤمورون منهٌون، لٌسوا صفاتً 

 .(ٖ)أو غٌره كما ٌزعم بعض المبلحدة

 هور الكفار:مذهب العرب فً الجاهلٌة وجم -2

 غبلة، تتراءى للناس وتتلون تلونًاكانت العرب تزعم أن الغول، وهً من جنس الشٌاطٌن فً ال     
،والشعر العربً المدٌم لم ٌخلوا من ذكر الجن مما (ٗ)فً صور شتى، فتضلهم عن الطرٌك فتهلكهم

جهول األرض لما اشتد فً م أبو عبٌد بن أٌوب ولد كان جّواالً لال  ،ٌإكد عدم إنكارهم وجود الجن
 خوفه وطال تردده وأبعد فً الهرب:

 لملت عدو  أو طلٌعةُ معشر لمد خفت حتى لو تمر حمامة

 لصاحب لفر خابف متمتر فاهلل دّر الغول أي رفٌمة

 ولال كذلن فً هذا الباب فً كله له وهذا أولها:

 علً فإن لامت ففصل بنانٌا أذلنً طعم األمن أوسل حمٌمة

لنا نسب  نرعاه أصبح دانٌا ةال الظباء بمفركؤنً وآج
(٘) 

لال اإلمام المرطبً: " ولد أنكر جماعة من الكفرة األطباء والفبلسفة الجن ولالوا: إنهم بسابط،      
، ولال ابن تٌمٌة " (ٙ)وال ٌصح طعامهم، إنه اجتراء وافتراء، والمرآن والسنة ترد علٌهم ذلن

ت الجن، أما أهل الكتاب من الٌهود والنصارى فهم ممرون بهم طوابف الكفار على إثبا –وجمهور
كإلرار المسلمٌن، وإن وجد فٌهم من ٌنكر ذلن وكما ٌوجد فً المسلمٌن من ٌنكر ذلن مثل طوابف 

 .(2)الجهمٌة والمعتزلة وإن كان جمهور الطابفة وأبمتها ممرٌن بذلن

                                                
 (.ٕٕٖ)ص: سٌر الكرٌم الرحمنتٌعبدالرحمن السعدي،  ((ٔ

 (.ٖٖٗ/8)الموسوعة الفمهٌة مجموعة من الباحثٌن بإشراف علوي بن عبدالمادر السماف،  ((ٕ

 (.2/2ٔ) مجموع الفتاوىأحمد بن تٌمٌة،  ((ٖ

 (.2ٕٔٓ، )ص:حاشٌة كتاب التوحٌدعبدالرحمن بن دمحم النجدي،  ((ٗ

 (.٘ٙٔٓٓ/ٙ)الحٌوان عمرو بن بحر الجاحظ ،  ((٘

 (.ٙ/2ٔ) = تفسٌر المرطبً الجامع ألحكام المرآندمحم بن أحمد المرطبً،  ((ٙ
 (.ٓٔ/2ٔ) ىمجموع الفتاوأحمد بن تٌمٌة،  ((2
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 ب ـ أدلة وجوب اإلٌمان بالجن:

 : اإلسبلمٌة اإلٌمان بالغٌب، بل هو أول صفه وصف هللا بها المتمٌن فمال إن من أسس العمٌدة     

   چٿ   ٿ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  پپپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ

(، ولذا ٌجب على كل مسلم أن ٌإمن بالغٌب إٌمانًا ال ٌساوره شن وال رٌب، وكما ٖ – ٔالبمرة: )
، اٌجب أن نإمن به حٌث تضافرت األدلة على وجوده: " والجن من الغٌب  لال ابن مسعود 

 .(ٔ)لرآنًا وسنة"

 ـ األدلة من المرآن:

 ع متعددة تمرب من األربعٌن موضعًاورد ذكر الجن وأحوالهم فً المرآن الكرٌم فً مواض     
 تحدث عن الشٌاطٌن ومن األدلة اآلتً:تعدا اآلٌات التً 

پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ      ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ    چ  : لال تعالى -ٔ

 (ٕ – ٔالجن: )چٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ     ٿٿ  ٿ

 (2ٕاألحماف: )چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ     : لال تعالى -ٕ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        چ  : لال تعالى -ٖ

 .(ٖٓٔاألنعام: )   چېې  ې

لد ثبت صحته  ألنه منمول إلٌنا بالتواتر، فعلى هذا األساس ال مجال ومعلوم أن المرآن الكرٌم      
لخبر هللا عنهم دون  بر صادلًا، وإنكارهم ٌكون تكذٌبًاإلنكار هذا النور من المخلولات متى كان الخ

حجه أو برهان، وذلن ال ٌكون إال من سمات الجاهلٌن أو الكافرٌن، ووجودهم بشكل لاطع ال 
 .(ٕ)شكل من األشكال ٌحتمل التؤوٌل بؤي

 ـ األدلة من السنة:

إلى اإلسبلم  فاضت السنة النبوٌة الطاهرة بذكر الجان وأحوالهم وكٌف دعاهم الرسول      
 وذكر من أحوالهم الكثٌر ومن األدلة فً ذلن اآلتً:

: ) إنً أران تحب الغنم والبادٌة فإذا  لال: لال رسول هللا  عن أبً سعٌد الخدري  -ٔ
غنمن وبادٌتن فؤذنت بالصبلة فارفع صوتن بالنداء فإنه ال ٌسمع مدى صوت  كنت فً

 .(ٖ)المإذن جن وال إنس وال شًء إال شهد له ٌوم المٌامة(
)إذا لرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشٌطان  عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا  -ٕ

بن آدم بالسجود فسجد فله ٌبكً، ٌمول: ٌا وٌله ) وفً رواٌة أبً كرٌب: ٌا وٌلً( أمر ا
 .(ٗ)الجنة، وأمرت بالسجود فؤبٌت فلً النار(

ًَ  ) إن عفرٌتًا أنه لال : لال رسول هللا  وعن أبً هرٌرة  -ٖ  من الجن جعل ٌفتن عل
 ًَ عته، فلمد هممت أن أربطه إلى جنب ن هللا أمكننً منه فذالصبلة، وإ البارحة، لٌمطع عل

ثم ذكرت لول أخً  -أو كلكم –ون إلٌه أجمعون سارٌة من سواري المسجد، حتى تنظر
 (٘)سلٌمان: لال ربً اغفر لً وهب لً ملًكا ال ٌنبغً ألحد من بعدي فرده هللا خاسبًا(

                                                
 (.٘ٔ)ص: ولاٌة اإلنسان من الجن والشٌاطٌنوحٌد بالً،  ((ٔ

 (.2ٕ٘/ٕ)ألساس فً السنة وفمهها (.وانظر: سعٌد حّوى، آٖٖ/8) الموسوعة الفمهٌةعلوي السماف ،  ((ٕ

 .2ٓٙبرلم،  (ٕ٘ٔ/ٔكتاب االذآن، باب رفع الصوت بالنداء )صحٌح البخاري،  ((ٖ

 . 8ٔ( برلم ،82/ٔان، باب بٌان إطبلق إسم الكافر على من ترن الصبلة )، كتاب اإلٌمصحٌح مسلم( (ٗ

 .82ٔٔ( برلم،ٖٙ/ٕ، كتاب المساجد، باب جواز لعن الشٌطان فً أثناء الصبلة )صحٌح البخاري ((٘
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ومن األدلة التارٌخٌة التً تصلح فً هذا الممام: ما ورد أن الشٌطان جاء فً صورة شٌ       

ک  ک   گ  چ : ، وذلن لوله تعالى ول نجدي، عندما اجتمعت لرٌم بدار الندوة ، لتمكر بالرس

. (ٖٓاألنفال: )چں  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱگ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ

، نجدي علٌه كساء غلٌظ فاعترضهم إبلٌس فً صورة شٌ  اجتمعت بدار الندوة وذلن أن لرًٌشا
دتم له، فحضر على الباب، لالوا: من الشٌ ؟ لال : شٌ  نجدي، سمع بالذي اتع لما رأوه والفًاف

معكم لٌسمع ما تمولون، وعسى أن ال ٌعدمكم رأًٌا ونصًحا، لالوا: أجل فادخل، فدخل معهم، فؤشار 
بعضهم فمال: نحبسه فً الحدٌد، ونغلك علٌه الباب حتى ٌموت، فمال الشٌ  النجدي: ال وهللا ، وما 

الباب إلى أصحابه، هذا لكم برأي، وهللا لبن حبستموه كما تمولون، لٌخرجن أمره من وراء 
ثم ٌكاثروكم به حتً ٌغلبوكم على أمركم، ما  فؤلوشكوا أن ٌثبوا علٌكم فٌنتزعوه من بٌن أٌدٌكم،

هذا لكم برأي، فانظروا غٌره، فؤشار بعضهم بنفٌه من الببلد، فمال الشٌ  النجدي: ما هذا لكم 
ٌف الملوب حوله، على تؤلبرأي، ألم تروا إلى حسن حدٌثه وغلبته على للوب الرجال؟ حٌث ٌمدر 

غٌر هذا، حتى أشار أبو جهل برأٌه الذي استمر علٌه األمر بؤخذ شاب من كل  أدٌروا فٌه رأًٌا
لبٌلة، فٌدخلوا على الرسول علٌه الصبلة والسبلم فٌمتلوه جمٌعاً، فٌتفرق دمه على المبابل، فمال 

، فتفرق الموم وهم مجتمعون على الشٌ  النجدي: المول ما لال الرجل، هذا الرأي وال أرى غٌره
 .(ٔ)هذا

نبلحظ أن الشٌطان لد جاء المشركٌن فً صورة رجل، فرأوه وعاٌنوه مما ٌدل على إثبات      
 وجود الجن.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (.ٓٔٔ)ص:  بن هشامتهذٌب سٌرة اعبدالسبلم هارون،  ((ٔ
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 واألجداد: حسن الظن باآلباء  ب األولـالمطل
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 المطلب األول
 حسن الظن باآلباء واألجداد

 صطبلحً للفظة الحسن:أواًل : المفهوم اللؽوي واال

 أ ـ المعنى اللؽوي للفظة الحسن:

، لموله تعالى (، أي 88هود: ) چې  ې  ې  ېچ : )الُحْسُن(: ضد المبٌح، والجمع ِحسان 

 (.ٔ)ما وفك له من الطاعة لٌل:، وحبلالً 

 ومن معانً الُحْسُن فً اللغة: ) الجمال، الزٌنة، وأحسن الظن به: وثك به ونمٌضه أساء به
 .(ٕ)الظن(

 صطبلحً للُحْسن:ب ـ  المعنى اال

للطبع كفرح، وكون الشًء صفة الكمال كالعلم، وكون الشًء  هو كون الشًء مبلبًما (:الحسن)
 .(ٖ)دات، وهو ما ٌكون متعلك بالمدح فً العاجل والثواب فً اآلجلمتعلك بالمدح كالعبا

 .(ٗ)عبارة عن كل مبهج مرغوب فٌه :(والُحْسن)

 صطبلحً للفظة الظن:ثانًٌا: المفهوم اللؽوي واال

 أ ـ المعنى اللؽوي للفظة الظن:

، والجمع: ظنون وأظانٌن ومظان، وٌدل على معنٌٌن مخ )الظن(: تلفٌن بفتح الظاء مصدر ظنَّ

( أي: 2ٕٗالبمرة: ) چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ الشن والٌمٌن. فالٌمٌن كموله تعالى: 

 .(٘)ٌولنون

 .(ٙ) (ٕٖالجاثٌة: )چجس    حس  خس    مس  حص  مص  جض  چ    : والشن كموله تعالى

معانً: كالعلم والتهمة، وظننت وحسبت وخلت وتوهمت، وغٌرها من  ةؤتً الظن بعدوٌ     
 .(2)غة على حسب مولعها وسٌالها من الجملالل األلفاظ فً

 صطبلحً للظن:ب ـ المعنى اال

 حتمال النمٌض ولٌل الظن: أحد طرفً ضرب من اإلعتماد، وهو اإلعتماد الراجح مع إ )الظن(:

 

                                                
(.وانظر: علً 2ٗٗٔ/ٖ) شمس العلوموان الحمٌري، نش:(.وانظر:ٖٖٕ/ٔ) معجم مماٌٌس اللؽةأحمد الرازي،  ((ٔ

 (.22ٔ/ٖ) المحكم والمحٌط األعظمالمرسً، 

(. وانظر: 82ٔٔ)ص: الماموس الفمهً(. انظر: دمحم الفٌروز آبادي ، 2ٖ)ص: مختار الصحاحدمحم الرازي،  (ٕ)

 (.2ٖٗ/ٔ) معجم اللؽة العربٌة المعاصرةأحمد مختار وآخرون، 
 (.2ٔٔ)ص: اب التعرٌفاتكتعلً الجرجانً،  ((ٖ

 (.22)ص: التولٌؾ على مهمات التعارٌؾزٌن الدٌن المناوي،  ((ٗ

 (. 2ٕٙ)ص:معجم لؽة الفمهاء (.وانظر: دمحم للعجً، حامد لنٌبً، ٕٙٗ/ٖ) معجم مماٌٌس اللؽة أحمد الرازي، ((٘

 كتاب العٌنالفراهٌدي،  (. وانظر: الخلٌلٕٙٔ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالمبارن بن األثٌر،  ((ٙ

 (.ٗ٘ٔ/ٔ) جمهرة اللؽة(. وانظر: أبو بكر األزدي، ٔ٘ٔ/8)
األلفاظ (. وانظر: دمحم بن عبدهللا الطابً، 22ٕ)ص: المعرب فً ترتٌب المعرببرهان الدٌن الخوارزمً،  ((2

(. وانظر: 22٘/ٔ) معجم مماٌٌس اللؽة(. وانظر: أحمد الرازي، 8ٔٔ)ص: المختلفة فً المعانً المؤتلفة
 (. ٕٕٙ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر المبارن بن األثٌر،
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 .(ٔ)الشن بصفة الرجحان

ًء ألنهم ٌرٌدون به التردد بٌن وجود الشًء وعدمه سوا عند الفمهاء: هو من لبٌل الشن  والظن:
استوٌا أو ترجح أحدهما. ولد ٌطلك على الحكم الجازم المطابك وعلى غٌر الجازم، وكذلن هو 

.ولما سبل علً بن بكار عن حسن الظن باهلل لال أن (ٕ)التردد فً الشن مع المٌل إلى أحد الطرفٌن
 .(ٖ)ال ٌجمعن والفجار فً دار واحدة

عتماد الراجح والٌمٌن بما واألجداد هو: اإلسن الظن باآلباء وخبلصة المول أن الممصود بح     
كان علٌه األسبلف من سبلمة كل ما ٌعملون فً الجاهلٌة من األعمال الشركٌة التعبدٌة والعمدٌة 

لال  إتبار سبٌل هللا ورسوله  فً عدم واألخبللٌة وغٌرها والرضا بها وجعلها حجة لهم 

 .(ٕٕرف: الزخ)چىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چتعالى:

 فً الجاهلٌة: وتملٌدهم ثالثًا: حسن الظن باآلباء واألجداد

جتماعٌة، فٌكتسب منها معارف ومهارات، وعادات ؤ اإلنسان فً بٌبة من البٌبات اإلٌنش     
وأخبلق كثٌرة، ومن هذه العادات ما هو حك ومنها ما هو باطل، منها أًٌضا ما هو صالح ومنها ما 

لف لهذه العادات والتمالٌد ٌتكون لدى ذلن الشخص األنانٌة النشوء واإل هو فاسد، وبممتضى هذا
وبالنظر والمبلحظة تجد أن هذه ، وخلك التعصب والتملٌد األعمى لما كان علٌه األسبلف

المجتمعات لٌس لها أٌة حجة فٌما تتمسن به من معتمدات تافهة، غٌر كونها معتمدات ورثوها عن 
عصبوا لهم، وساروا على آثارهم، ومن هذه األمم والبٌبات األمة العربٌة أسبلفهم ، فالتدوا بهم وت

فإن الرسول لما دعاهم إلى الحك وألام علٌهم الحجج والبراهٌن الماطعة،  لبل بعثة الرسول 
عارضوا دعوته بحجتهم التافهة التً لٌس لها وزن فً منظار العمل السلٌم، أال وهً لولهم فٌما 

الزخرف: )چىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ  ال تعالى:حكاه هللا عنهم، ل

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چ  فمال تعالى: ،.ولذلن أظهر المرآن سموط هذا االستدالل، وأعلن تفاهته(ٕٕ

: لبمرةا)چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

ملٌد الذي ال بصر فٌه وال نظر   أي هل ٌصح أن ٌتمسكوا بمعتمدات آباءهم بمجرد الت(2ٓٔ
ولنفرض أن آباءهم لم ٌإتوا حًظا من العمل والهداٌة  أفٌتبعونهم على عمى وجهل، ولد ٌكون فً 

 .(ٗ)تملٌدهم الهبلن والدمار

إن مشركً العرب دٌنهم مبنً على أصول : أعظمها التملٌد، فهو الماعدة الكبرى لجمٌع الكفار      

ڇ    ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  عالى:أولهم وآخرهم، كما لال ت

، إنهم ال ٌبنون دٌنهم على ما جاءت به (ٕٔلممان: )  چڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

                                                
 كتاب التعرٌفات(. وانظر: علً الجرجانً، ٖٕٔ)ص: التولٌؾ على مهمات التعارٌؾ زٌن الدٌن المناوي، ((ٔ

 (.ٖٖٗ)ص: الفروق اللؽوٌة(. وانظر: الحسن العسكري، ٗٗٔ)ص:

 الكلٌات (. وانظر: أٌوب الكفوي،ٖٙ)ص: ء عما نسب إلٌهم حثالة األؼبٌاءتنزٌه األنبٌاعلً بن أحمد السبتً،  ((ٕ

 (.2ٖ٘)ص:
 (.8ٔٔ/ٔ) شرح أصول إعتماد أهل السنة والجماعةهبة هللا الطبري البللكابً،  ((ٖ

اإلٌمان هو وانظر: عبدهللا األهدل،  (.8ٙٙ،  8٘ٙ)ص: العمٌدة اإلسبلمٌة وأسسهاعبدالرحمن المٌدانً،  (ٗ)

 (.ٖٗٔ،  ٖٖٔ)ص:   األساس
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هم، وال ٌمبلون التحول الرسل علٌهم الصبلة والسبلم، وإنما على أصول أحدثوها هم من عند أنفس
 .(ٔ)عضهم بعًضاالتملٌد وهو المحاكاة بؤن ٌملد بعنها إنه 

 منها: وأمثلة ذلن فً السٌرة كثٌر

وعنده  عن ابن المسٌب، عن أبٌه ، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل علٌه النبً  -ٔ
أبو جهل، فمال: ) أي عم، لل ال إله إال هللا، كلمة أحاج لن بها عند هللا، فمال أبو جهل وعبدهللا بن 

كلمهم  عبدالمطلب، فلم ٌزاال ٌكلمانه، حتى لال آخر شًءٍ أبً أمٌة: ٌا أبا طالب، ترغب عن ملة 

ٿ  ٿ       ٿ  چ  ستغفرن لن، ما لم أنه عنه( فنزلت:: ) أل به: على ملة عبدالمطلب، فمال النبً 

   چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    

  چڱ  ڱ  ڱ    ڳڳ گ  ڳ  ڳ  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ  ،ونزلت:(ٖٔٔالتوبة: )

. كانت أفكار الجاهلٌة راسخة فً عمل أبً طالب، ولم ٌتمكن من تغٌٌرها، فهو (ٕ)(ٙ٘المصص: )
ٌن ولت احتضاره شٌ  كبٌر ٌصعب علٌه تغٌٌر فكره وما ألفه عن آبابه، وكان ألرانه حاضر

 .(ٖ)من شٌور خبر إسبلمه وتؤثٌر ذلن على لومه فؤثروا علٌه خوفًا
إلى حنٌن ونحن حدثاء عهد بكفر للٌثً لال: خرجنا مع رسول هللا عن أبً والد ا -ٕ

فمررنا بسدرة فملنا ٌا  بها أسلحتهم ٌمال لهم ذاًت أنواط،وللمشركٌن سدرة ٌعلمون عندها وٌنوطون 
للتم  –رسول هللا، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاُت أنواط، فمال رسول هللا: ) هللا أكبر إنها الُسنن 

 چٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ سً بٌده كما لالت بنو إسرابٌل لموسى: والذي نف

 (.(ٗ)(، لتركبن سنن من كان لبلكم8ٖٔاألعراف: )

أوضح لهم  هذا ٌعبر عن عدم وضوح تصورهم للتوحٌد الخالص رغم إسبلمهم ولكن النبً      
هً عن التشبه بؤهل الجاهلٌة من األجداد ما فً طلبهم من معانً الشرن وحذرهم منه، وفٌه الن

 .(٘)واألسبلف ومن الٌهود والنصارى

إن مشركً العرب وغٌرهم من األمم السابمة األولٌن منهم واآلخرٌن لم ٌلتفوا إلى ما دعتهم      
الرسل، وال إلى ما حذرتهم عنه الكتب، وال إلى ألوال الناصحٌن، بل حجتهم هً ما ألفوه عن 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ  لال تعالى: ٌن فهم على آثارهم ٌهرعون،آباءهم الضال

(، عن ابن 2ٓٔالبمرة: ) چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ    ٺڀ  ڀ   ٺ

إلى اإلسبلم، فمالوا: بل نتبع ما ألفٌنا  عباس: أنها نزلت فً طابفة من الٌهود دعاهم رسول هللا 
 .(ٙ)ه اآلٌةعلٌه آباءنا، فؤنزل هللا هذ

 

                                                
(. وانظر: علً أحمد بن حزم ٕٙٔ)ص: العمد الثمٌن فً شرح أحادٌث أصول الدٌنحسٌن بن غنَّام النجدي،  ((ٔ

 تفسٌر الطبري(. وانظر: دمحم بن جرٌر الطبري، 82/ٖ)الفصل فً الملل واألهواء والنحل األندلسً، 
(2/ٖٗ.) 

. وانظر: صفً الرحمن 22ٕٗ( برلم،ٕٔٔ/ٙة أبً طالب )، كتاب منالب األنصار، باب لصصحٌح البخاري (ٕ)

 (.ٕٔٔ)ص: الرحٌك المختومالمباركفوري، 
السٌرة النبوٌة ـ عرض ولائع (. وانظر: علً دمحم الصبلبً، 8ٗٔ/ٔ)السٌرة النبوٌة الصحٌحة أكرم العمري،  ((ٖ

 (.2ٕ٘)ص: وتحلٌل أحداث
 .6703( برلم،2ٗ/٘ٔمته من الفتن والحوادث )فً أ كتاب التارٌ ، باب إخبارهبن حبان، صحٌح   (ٗ)
 (.82٘)ص: السٌرة النبوٌةعلً الصبلبً،  ((٘

 تٌسٌر الكرٌم الرحمن(. انظر: عبدالرحمن السعدي، 8ٖٙ/ ٔ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر ،  ((ٙ

 (.2ٔٙ، 8ٗٗ)ص:
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 والتحذٌر منه: عند مشركً العرب رابعًا: الطرٌك المزٌؾ المرفوض

مابد السالفة وما من الع األن كثٌرً  وهو ما ٌسلن مسالن الشكون واألوهام والتمالٌد العمٌاء      
العرب فً الجاهلٌة من مسلن المعتمدات التً تدخل إلى للوب الناس عن  كانت علٌه مشركً

واألوهام والخٌاالت، أو التمالٌد العمٌاء، لتصبح بعد ذلن لٌس لها إدران حسً أو  طرٌك الشكون
حجة عملٌة صادلة، أو إشراق روحً واضح، أو ظنون غالبة، فتتمركز فً مركز االعتمادات 

ت تح –، بل مسلن زابف باطل وهذا لٌس مسلًكا صحًٌحا –تؤثٌر وهم براق، أو خٌال محبب تحت 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  كمولهم كما حكى هللا عنهم: المبصرةغٌر ن التمالٌد تؤثٌر تملٌد محض م

طرٌمة أو دٌانة وهذا المسلن )مسلن التملٌد (. أمة  بمعنى ٖٕالزخرف: )چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

مموتة، سواًء فً العمابد( مسلن زابف باطل  ألن المملد لد أعد نفسه أن ٌسلن سنة التملٌد بعصبٌة م
فمال  ،أو باطبًل. ولد ذمهم هللا وذم طرٌمهم ا أو جاهبًل، محمًا أو مبطبًل، منصفًاكان من ٌملده عالمً 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ  تعالى:

 .(ٔ)(2ٓٔالبمرة: )چٿ  ٿ  ٹ     ٹ 

ن فعلة فاحشة ومن أمثلة الطرٌك المزٌَّف المرفوض عند مشركً العرب إنه إذا فعل المشركو     
لبٌحة ٌنكرها الشرر والعمل والطبع السلٌم كالشرن والطواف بالبٌت عراًة رجااًل ونساًء، لالوا: 
نحن فً هذا مملدون لآلباء، متبعون لؤلسبلف، وٌعتمدون أنها طاعات، وأن هللا أمرهم بها، وهذه 

 نها طرٌمة فاسدة عمبًل أل حجج باطله، أما الحجة األولى وهً تملٌد اآلباء لم ٌجب عنها هللا 
وفسادها ظاهر جلً لكل أحد، وأما الثانٌة وهً لولهم: وهللا أمرنا بها فمد أجاب عنها هللا بموله: لل 
إن هللا ال ٌؤمر بالفحشاء وهللا منزه عن ذلن ؟! والوالع إنما ٌؤمر بها الشٌطان فتشرٌع هللا ال ٌثبت 

                           لال تعالى: ،شٌطان وتفترون على هللا الكذبإال بوحً منه إلى رسوله وأنتم تعملون بوحً ال

﯁    چ  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﮻﮼  ﮹   ﮺   ﮸    ﮶   ﮷  ﮳   ﮴﮵  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

                                ڭ        

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  

 .(ٕ)(ٖٓ – 8ٕاألعراف: ) چحب  خب  مبىب

 خامًسا: التحذٌر من حسن الظن باآلباء واألسبلؾ وتملٌدهم فً الجانب العمدي:

ٌحذر المرآن الكرٌم من التملٌد األعمى لآلباء واألسبلف وحسن الظن بهم ال سٌما فً أمور      
 ،ومن تلن المعالجات العمٌدة، فالمرآن ٌنالم المملد فً تملٌده بالمنطك السلٌم لعله ٌعدل عن ضبلله

(، وٌمٌم المرآن بذلن الحجة ٗٓٔالمابدة: ) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  چ   تعالى:لوله 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  ى:تعالى من ضل وأضل وكفر واستمسن بشركه، لال عل

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  چ  ى:تعاللال  (،ٖٗسبؤ: )چڑ         ک  ک

 (.ٖٗالزمر: ) چک    گ    ک

                                                
 (.8٘ٙ،  ٕ٘)ص: العمٌدة اإلسبلمٌة وأسسهاعبدالرحمن المٌدانً،  ((ٔ

 (.2٘ٔ/8) التفسٌر المنٌر فً العمٌدة والشرٌعة والمنهجوهبه بن مصطفى الزحٌلً، (ٕ) 
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الكرٌم  إن التملٌد األعمى وحسن الظن باآلباء واألجداد فً الدٌن والعمٌدة ال ٌرتضٌه المرآن     
والشرٌعة اإلسبلمٌة التً تمدر لٌمه العمل البشري وتضع أسس العمٌدة على بنٌان صحٌح ال 

وتطلب من كل عالل أن ٌؤخذ دٌنه  ٌتصادم مع الفطرة والعمل السلٌم. والشرٌعة تنطلك من التوحٌد
 .(ٔ)ومراجعة عمٌدته وعرضها على الكتاب والسنة ،عن ٌمٌن

تبعوا ما شرعة العبٌد، وتركوا ما شرعه رب العبٌد، رفضوا نداء التحرر من عبودٌة الكفار إ     
كٌر العباد للعباد، واختاروا عبودٌة العمل والضمٌر لآلباء واألجداد، فجمدوا عمولهم عن التف

والتؤمل ورضوا بالتبعٌة والتملٌد األعمى، فضلوا وأضلوا. فآباإهم كانوا ٌتبعون ما شرعه لهم أو 
شرر إلى شرر نفسه أو شرر أبٌه، وبٌن ٌدٌه شرر هللا و إال ما شرعوه هم ألنفسهم، وال ٌركن أحد

ٌشاء: إنه ٌعلم وإنه وال ٌهتدي ولٌمل عنه نفسه أو لٌمل عنه غٌره ما  رسوله، إال وهو ال ٌعلم شٌبًا
وما ٌعدل عن شرر هللا إلى شرر الناس إال  –اصدق ووالع األمر ٌشهد  –سبحانه  –ٌهتدي فاهلل 

 .(ٕ)ضال جهول ! فوق أنه مفتٍر كفور

المجتمع الذي فٌه صفة التبعٌة مجتمع ٌصنع إنسانًا ال لٌمة له إطبللًا، لد ٌمع فً مهاوي      
ٌضعف فٌه اإلنتاج الفكري والمادي، ٌتؤذى وٌإذي، وٌَضل وٌُضل، الضبللة، تموى فٌه الرذٌلة و

 وٌَذل وٌُذل.

: ) ال تكونوا إمعة، تمولون: إن أحسن الناس أحسنا،  لال : لال رسول هللا  وعن حذٌفة      
 .(ٖ)إن أحسنوا أن تحسنوا، وإن أساءوا أال تظلموا( ،وإن أساءوا أسؤنا، ولكن وطنوا أنفسكم

عن جابر بن ما جاء فً كتاب هللا وسنة رسوله،العتماد فً العمٌدة وأصولها على جب اوٌ     
، ِكزَبُة هللاِ، ):  لال : لال رسول هللا  عبدهللا  ِّ زُْى ثِ ًْ ٌِ اْػزََص ا ثَْؼذَُِ إِ ٍْ رَِضهُّٕ لَْذ رََشْكُذ فُِٛكْى َيب نَ َٔ

 ٌَ َْزُْى لَبئِهُٕ ب أَ ًَ ٌَ َػُِّٙ، فَ َْزُْى رُْغأَنُٕ أَ ذُ « ؟َٔ َٓ َََصْحذَ أ لَبنُٕا: ََْش َٔ َْٚذ  أَده َٔ  (.ٗ)(َهَك لَْذ ثَههْغَذ 

 سادًسا: أدلة وجوب حسن الظن باهلل تعالى:

حسن الظن باهلل عبادة للبٌة جلٌلة ال ٌتم إٌمان العبد إال بها  ألنها من صمٌم التوحٌد وواجباته،      
متضٌه أسماإه الحسنى د ما ٌحك بجبلله وما تعالى واعتماحسن الظن باهلل هو ظن من ٌلٌك باهلل ت

وصفاته العلٌا مما ٌإثر فً حٌاة المإمن على الوجه الذي ٌرضً هللا، وتحسٌن الظن باهلل تعالى أن 
 .(٘)ٌظن العبد أن هللا تعالى راحمه وفارج همه وكاشف غمه

م برحمة هللا وعزته إن حسن الظن باهلل من ممتضٌات اإلٌمان والتوحٌد  ألنه مبنً على العل     
 .(ٙ)وإحسانه ولدرته وحسن التوكل علٌه، فإذا تم العلم بذلن أثمر حسن الظن

وال بد للمإمن أن ٌسلم هلل تعالى بمضابه ولدره وبكل ما ٌجري فً هذا الكون دون أدنى شن      

گ  ڳ   ڳ  ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ   لال تعالى :

. لذلن حرم هللا ذم من أساء الظن به (ٕٙآل عمران: )چڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  

فً  سبحانه، وجعل سوء الظن من أبرز عبلمات النفاق، فمال عن المنافمٌن حٌن تركوا النبً 

                                                
 الزخرف بتصرف.. –المابدة  -، سورة البمرةفً ظبلل المرآنسٌد لطب،  (ٔ)
 المصدر نفسه. (ٕ)
 .2ٕٓٓ( برلم،ٖٗٙ/ٗ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء فً اإلحسان والعفو )سنن الترمذي (ٖ)
 .1218،( برلم8ٙٙ/ٖ)  كتاب الحج، باب حجة النبًسلم، صحٌح م(ٗ) 
(. وانظر: دمحم بن 8ٕ٘)ص: تٌسٌر العزٌز الحمٌد فً شرح كتاب التوحٌدسلٌمان بن عبدهللا بن عبدالوهاب،  ((٘

 (.8ٕٗ)ص: الجدٌد فً شرح كتاب التوحٌدعبدالعزٌز السلٌمان، 
 (.ٕٓٔ:)ص أحذروا الٌأس فإنه لتالعلً بن ناٌف الشحود،  ((ٙ
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، (ٗ٘ٔآل عمران: ) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  غزوة أحد:

 .(ٙالفتح: ) چڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻچ منافمٌن والمشركٌن :ولال عن ال

 أواًل: من المرآن: 

، لال سفٌان الثوري : أحسنوا باهلل (2٘ٔالبمرة: )چھھ  ھ    ھ  ے    ے چ     لال تعالى: -أ 

 .(ٔ)الظن

: ، لال أبً العالٌة (ٙٗالبمرة: )چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ     لال تعالى: -ب 

ٌمٌن. ولال ابن زٌد: كان الظن هنا ٌمٌنًا ولٌس ظنًا فً شٍن  أي الذي الظن ها هنا ال
 .(ٕ)ٌستٌمنون

 ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  چ  لال تعالى: -ج 

، لال السدي: الذٌن ٌظن أنهم مبللوا هللا : الذٌن (2ٕٗالبمرة: )چژ  ڑڑ  ک  ک  ک 

 .(ٖ)ٌستٌمنون

 ثانًٌا: من السنة:

، لبل موته بثبلث أٌام، ٌمول:  دهللا األنصاري، لال: سمعت رسول هللا عن جابر بن عب -أ 
 . (ٗ)) ال ٌموتن أحدكم إال وهو ٌحسن الظن باهلل عز وجل(

: ) ٌمول هللا تعالى:  ، لال : لال النبً سً عن أبً هرٌرة دولد جاء فً الحدٌث الم -ب 
 .(٘)وأنا معه حٌن ٌذكرنً( أنا عند ظن عبدي بً،

الغار: لو أن أحدهم نظر تحت : وأنا فً  لال: للت للنبً  ن أبً بكر وعن أنس، ع -ج 
 .(ٙ)ألبصرنا، فمال: ) ما ظنن ٌا أبا بكر باثنٌن هللا ثالثهما( لدمٌه

 

 

 

 

 

 

                                                
 إحذروا الٌأس فإنه لتال(. وانظر: علً الشحود، 8ٖ٘)ص: حاشٌة كتاب التوحٌدعبدالرحمن النجدي،  ((ٔ

 (.ٗٗ٘/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌم(. وانظر: إسماعٌل بن كثٌر ، ٕٓٔ)ص:
 (.2ٔٔ)ص: حسن الظن باهللأبوبكر بن عبدهللا المعروف بن أبً الدنٌا،  ((ٕ

تفسٌر إبن  (. وانظر: إبن جرٌر الطبري،ٖٓٔ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌمأبً حاتم، عبدالرحمن الرازي ابن  ((ٖ

 (.ٕ٘ٙ/ٔ)جرٌر

 .822ٕ( برلم،ٕٕٙٓ/ٗ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها، باب األمربحسن الظن باهلل عند الموت )صحٌح مسلم ((ٗ

 . 2٘ٓ٘( برلم،٘ٗٔ/2(، )، كتاب التوحٌد، باب لول هللا تعالى )ٌرٌدون أن ٌبدلوا الم هللاصحٌح البخاري ((٘
 .ٖٙٙٗ، كتاب تفسٌر المرآن، باب لوله تعالى )ثانً إثنٌن إذ هما فً الغار( برلم،صحٌح البخاري( (ٙ



 

 
 

43 

 الثانً المطلب
 عتراض على هللااال

 عتراض:: المفهوم اللؽوي واالصطبلحً لبلأوالً 

 عتراض:للؽوي لبلاالمفهوم  - أ
لبثه، وأًٌضا هو اإلعالة والدفع، ٌمال: اعترضه وعرض له: ولف فً طرٌمه  عتراض(: ما ٌمل)اإل

[ ومنهه المنتصهبة فهً النههر وصهار ] عارًضها . وأعتهرض: انتصهب كالخشهبة(ٔ)ومنعه وحال دونهه

 .(ٕ). واإلعراض عن الشًء الصد عنه(ٕٗاألحماف: )چکڑ  ڑ  ک  کچ  لوله تعالى:

 عتراض:المفهوم االصطبلحً لبل - ب
: هههو مهها ٌعههرض فههً الوجههود وال ٌجههب لههه اللبههث مهها للجههواهر، وإدارة الظهههر بعههدم عتههراضاإل

 .(ٖ)والصد والتجاهل عن أحكام هللا وشرابعه وأوامره ،االكتراث أو االهتمام
ٌكههون  العههرب علههى هللا ورسههوله، هلٌههة ومشههركًعتههراض أهههل الجاإ أن وخبلصههة المههول هههو     

 وعادات وتمالٌد تخالف شرر رب العالمٌن مع الٌمٌن التام تلمٌهم من غٌر الوحً والتزامهم أصوالً ب
 .(ٗ)بؤن النجاة من هذا الداء بالتسلٌم المطلك للوحً واإللبال علٌه  ألن فٌه الهداٌة والرشاد والشفاء

 .(ٗ)والشفاء
 

مشركً العرب: اتعتراضا ثانًٌا:  

أساس الفساد فً العرب فً الجاهلٌة إتبار الهوى والجهل بهدى هللا، وهو  فساد مشركً أساس     
وإنمها ههو العصهبٌة  ن لهه ضهابط مهن دٌهن أو خلهك أو مصهلحةإتبار الههوى ال ٌكهو إناألرض، بل 

ٌرٌد رغبته وشهوته ومٌله فٌعم  والمٌل والشذوذ، لذلن تتصادم األهواء، وتتعارض الرغبات، وكل  
 األرض الفساد وتهدر فٌها الضرورات التً اتفمت الشرابع على وجوب حفظها. 

، إن الذٌن ٌخالفون (ٗ – ٖالنجم: )چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  لال تعالى:     

وحٌه، وٌتركون إتبار رسوله، وٌصرون على الكفر به وبما جاء به من عند ربه، وعلى 
هم علٌه من الضبلل هو الحك وما جاء به من الهدى هو الضبلل، ولد  االستهزاء به واعتماد أن ما

ے  ے  ۓ  چ  فمال تعالى: ،عالى إن سبب ذلن كله إنما هو إتبار الهوى  ألنه اتخذ إلهه هواهأخبر ت

﯀  ﯁    ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﮹   ﮺  ۓ      ﮲     ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 

                                      ڭ  ڭ    

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڭ  ڭ   

 .(٘)(ٗٗ – ٔٗالفرلان: )چٿٺ

                                                
الموسوعة ، علماء المتخصصٌن نظر: مجموعة من األساتذة وال(. واٗٓ٘ٗ/2) شمس العلومحمٌري، ال نشوان ((ٔ

 (.8ٓ/ٕ) الببلؼة العربٌة، بن حسن الدمشمًرحمن نظر: عبدال(. واٙٙٗ)ص: المرآنٌة المتخصصة
 (.ٕ٘ٓ)ص: مختار الصحاحالرازي،  (. وانظر: دمحم8ٖٔ/ٔ) المحكم والمحٌط األعظمعلً المرسً ،  ((ٕ
 (.ٙٙٔ/ٙ) المؽنً فً أبواب التوحٌد والعدل ،لماضً عبدالجبار المعتزلًا ((ٖ
 (.ٖٖٔ)ص: تداعمحبة الرسول بٌن األتباع واالب، رإوف دمحم عثمانعبدال ((ٗ
 (.8ٙ)ص: اإلٌمان هو األساسعبدهللا االهدل،  ((٘
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وأخبر تعالى أنه لو راعى فً تدبٌر الكون المعترضون علٌه والمتبعون أهواءهم لعم هذا      

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ         ۉ  ۉ  ې  ې    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆچ لال تعالى : ،الكون الفساد

 چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ    ەئې  ې  ى   ى  ائ  ائ

، لال ابن جرٌر: ٌمول تعالى ذكره:" لو عمل الرب سبحانه بما ٌهوى (2ٔ – 2ٓالمإمنون:)
هإالء المشركون، وأجرى التدبٌر على مشٌبتهم وإدارتهم وترن الحك الذي هم له كارهون لفسدت 
السماوات واألرض ومن فٌهن ذلن  ألنهم ال ٌعرفون عوالب األمور والصحٌح من التدبٌر 

ٌة على مشٌبتهم وأهوابهم، مع إٌثار أكثرهم الباطل على الحك، لم والفاسد، فلو كانت األمور جار
 .(ٔ")تمر السماوات واألرض ومن فٌهن من خلك هللا

 إن مشههركً مكههة معتمههدٌن بصههحة مهها هههم علٌههه ومعترضههٌن علههى مهها جههاء بههه رسههول هللا      

 ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ چ  لال تعالى: كما وحجتهم وبرهانهم فً ذلن

، بهٌن تعهالى أنههم (ٕٕ – ٕٔالزخرف: )چىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

معتمدٌن له إنما هو أنهم اهتدوا بإتبار آثار آبابهم فهذا هو الهذي عمهدوا علٌهه، ولهد اعترضهوا بمهول 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ   ل:هللا عههز وجهه

 .(ٕ)(ٖ٘النحل: )چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ         ٹ       ٹ ٿ  ٿ  ٿ

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ واعترضوا بمول هللا عز وجل      

ڇ      ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڃڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   ڤڤ  ڤ

گ  گ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڑڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ           ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڱگ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 .(ٖ)(ٓ٘ٔ – 8ٗٔاألنعام: )چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

عترضهوا علهى أصهل الهدٌن، وأصهل أكثهر المعترضهٌن كفهار، وههم الهذٌن اعتراض لهدٌم، واال     
عترض على أمر هللا تبهارن وتعهالى لذي إوتهم فً ذلن إبلٌس اللعٌن، االمدر، وأصل االختبار، ولد

للحكمة  ألنه ٌهرى أن النهار أفضهل مهن الطهٌن،  ما أمره هللا به مخالفة ومنافًٌا بالسجود آلدم، فجعل

، فنظههر إبلههٌس إلههى أصههل العنصههر ولههم (ٕٔاألعههراف: )چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ  لههال تعههالى:

. (ٗ)أن ٌسهجد الطهٌن للنهار ولهٌس العكهسٌنظر إلى التشرٌف العظٌم، فمعنهى لولهه: إن مهن الحكمهة 
ٌا، ولهههذا طههرده هللا مههن رحمتههه، وجعههل علٌههه لعنتههه إلههى ٌههوم الههدٌن وأصههبح رأس الكفههر فههً الههدن

 عتراض.والمشركون تعلموا منه هذا اإل

 عتراضات مشركً العرب ما ٌلً:ومن ا

 : أواًل: على الرسول 

                                                
 (.2٘/2ٔ) بن جرٌرتفسٌر ابن جرٌر الطبري، ا ((ٔ
 (.82/ٖ) الفصل فً الملل واألهواء والنحلعلً بن حزم األندلسً،  ((ٕ
 (.82/ٖ)المصدر نفسه  ((ٖ
 (.2ٕٗ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌمل بن كثٌر ، إسماعٌ ((ٗ
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الرسول ال ٌكون بشًرا مثلهم ٌتصورون أن  ، فمد كانوا عترضوا على شخص الرسول ا -أ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    چ  بالمبلبكة: وأنه ٌنبغً أن ٌكون ملًكا أو مصحوبًا

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئچ ،(2ٗاإلسراء: ) چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

 ال ٌحتاج إلى طعام وسعً فً األسواق: رسوالً . وكانوا ٌرٌدون (ٔ)(2 – 8األنعام: )

ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ     ڱگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱچ

ے    ۓ    ۓ         ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ

﮵   ﮶   ﮴    كؤنهم لم ٌسمعوا بؤن الرسل جمٌعًا، و(8 – 2الفرلان: )چ﮲  ﮳      

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    چ  عملون،كانوا ٌؤكلون وٌسعون وٌ

ۈئ  ېئ    ۈئوئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئ  وئائ   ائ  ەئ  ەئ

 .(ٕٓالفرلان: )چېئ

وٌعترض مشركً مكة على حكمة هللا وإرادته، فمنهم ٌرٌدوا أن ٌكون الرسول كثٌر المال  -ب 

 چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  چ  كبٌهههههًرا فهههههً عٌهههههونهم، لهههههال تعهههههالى:

. (ٕ)ٌدون الولٌد بن المغٌرة، بمكة وعروة بهن مسهعود الثمفهً بالطهابف(، ٌرٖٔالزخرف: )

ې    ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  ، ولهذا ٌمول هللا تعالى:إنهم ٌعترضون على حكمته ولدره

(، فٌبٌن سبحانه وتعالى 8ٙالمصص: )چى   ائ  ائ   ەئ  ەئ   ىې  ې  ې

كون الرسالة فهً رجهل دون أن لٌس لهم أن ٌختاروا أن ٌكون الرسول بشًرا، أو ملًكا، أو ت
 (ٖ)اآلخر.

العرب أنهم نسبوا إلى الرسول الكهانة والشعر والسحر والكهذب  عتراضات مشركًومن إ -ج 
وتفند مزاعم المشركٌن، وتبٌن له أن  واالستهزاء، وكانت اآلٌات تتنزل على رسول هللا 

ٺ   ڀ  ڀ  ڀ چ  الرسههل السههابمٌن اسههتهزئ بهههم، وأن العههذاب عالبههة المسههتهزبٌن:

، وتعلمههههههههه أن (ٓٔاألنعههههههههام: )چٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ

المشركٌن ال ٌكذبون شخصه، ولكهنهم ٌكهذبون رسهالته، وٌرفعهون آٌهات هللا بتلهن األلاوٌهل 
ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ  ، لههههههال تعهههههههالى:(ٗ)

 .(ٖٖاألنعام: ) چۅ 

، (ٔٔٔالشعراء: )چمح  جخ  حخ  مخ  جس  چ  لال تعالى: ،عترضوا على األتباركما إ -د 

ن أن  ، ولرٌم لالوا للنبً (٘)كما لال لوم نوح كما لال عٌٌنة بهن حصهن للنبهً ] إن سهرَّ

                                                
 (.ٕٓٔ)ص:  السٌرة النبوٌة، بًالصبل علً ((ٔ
 (.2٘ٔ/ٗ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر،  إسماعٌل ((ٕ
 (.2ٔٙ)ص: تٌسٌر الكرٌم الرحمنالسعدي،  نعبدالرحم ((ٖ
 (.8٘-2٘/ٖ) رسالة األنبٌاء، عمر أحمد عمر ((ٗ
  (.22)ص: لصص األنبٌاء، بن كثٌر المرشً إسماعٌل ((٘
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، وسههلٌمان وصهههٌب فإنههه لههد آذانههً رٌحهههم، ٌعنههً بههبلالً نتبعههن فههؤطرد عنههن فههبلن وفههبلن، 
لهذا نههاه ربهه  وناس من ضعفاء المسلمٌن  وهذا من اعتراضههم علهى أتباعهه وأتبهار دٌنهه،

األنعام: )چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئچ  عن ذلن فؤنزل هللا لوله:

، فهإالء الذٌن ٌرجون وجهه هللا، ههم خٌهر عنهد هللا تبهارن وتعهالى وههم أفضهل مهن (ٔ)(ٕ٘
أولبن، ولكن هللا تعالى جعل بعضهم لبعض فتنة وهللا أعلم بالشاكرٌن فجعل إٌمان الضعفاء 

 .(ٕ)إمن الكبراء وهذا من حكمة هللا عز وجلفتنة  لكً ال ٌ

 عتراضات مشركً العرب على هللا: ثانًٌا: ا

 ومنها: الشرن موجهة نحو وحدانٌة هللا تعالى واإلٌمان بالٌوم اآلخر ءعتراضات زعماكانت أهم إ

العههرب وكثٌههر غٌههرهم كههانوا ٌعتمههدون  مههن مشههركً الكفههرة عتراضهههم علههى الوحدانٌههة:ا - أ
فهً الهرزق واإلحٌهاء واإلماتهة والملهن، ولكهنهم   ً الخلهك واإلٌجهاد، وتفهردهبوحدانٌة هللا ف

دون سواه وهذا تنالض شنٌع، فالمتفرد بهالخلك  هٌرفضون عبادته وحده دون غٌره، ولصد
واإلٌجاد هو المستحك للعبهادة والخضهور والتعظهٌم. ولهد أطهال المهرآن الكهرٌم فهً منالشهة 

ن الهذي ألهروا بهه مهن تفهرده بهالخلك والهرزق ٌن لهم إوبٌان تنالضهم فً هذا وب المشركٌن

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ   :، لال تعهالى(ٖ).... ال . ٌلزمهم بعبادته وإخبلص الدٌن له

ابن تٌمٌهة  ولمد وضح ،(ٕ٘لممان: )  چۉ  ۉ  ې  ې  ۅۋ   ۋ  ۅ  ٴۇۆ  ۈ  ۈ

من إثبهات ءت بهه الرسهل إنمها ٌتضهالتوحٌهد الهذي جها "التوحٌد الذي جاءت به الرسل بمولهه
لهٌة هلل وحده بؤن ٌشهد أن ال إله إال هللا، ال ٌعبد إال إٌاه، وال ٌتوكل إال علٌه ، وال ٌوالى اإل

، وال ٌعمههل إال ألجلهه، وذلههن ٌتضهمن إثبههات مها أثبتههه لنفسهه مههن فٌههإال لهه، وال ٌعههادى إال 
 . (ٗ)"األسماء والصفات

ڎ   ڎ  ڈ  چ   لهال تعهالى: ،بهم إلى هللاالكفار ٌعبدون األصنام، وٌزعمون أنها تمركان      

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ژڈ

 .(ٖالزمر: )چہ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ   ڻ     ڻ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

لههى جههاورة لهههم، ولهههذا لههابلوا الههدعوة إولههد انتملههت عبههادة األصههنام إلههٌهم مههن األمههم الم     

ڦ  ڦ    ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  لهال تعهالى: ،(٘)ر واشهد اسهتغرابالتوحٌد بؤعظم إنكا

چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ    ڃڦ  ڄ  ڄ       ڄ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃ

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڎڌ  ڌ  ڎ

فكانوا ٌزعمون أن هلل  .م هلل تعالى وعبللته بخلمه صحًٌحا. لم ٌكون تصوره(2 – ٗص: )
ولم تكن لهه  هللا ورد علٌهم أنه لم ٌتخذ ولدًامن الجن، وأن المبلبكة بنات هللا. فبٌن  صاحبة

                                                
تفسٌر  بن جرٌر الطبري ،ا . وانظر: 222( رلم، 8ٗ/ٖ) تفسٌر عبدالرزاق، الرزاق الصنعانً عبدأبو بكر  (ٔ)

 (.ٕٔٙ/2)بن جرٌرا
 تفسٌر المرآن العظٌم ،(. وانظر: إسماعٌل بن كثٌرٕٖٓص:تٌسٌر الكرٌم الرحمن )عبد الرحمن السعدي،  ((ٕ

(ٕ/ٔ8ٗ.) 

 (.ٕٙ٘)ص: المٌامة الكبرى األشمر، عمر ((ٖ
 (.2)ص: دة فً هللا عز وجلالعمٌ، صالح حسٌن الرلب  ((ٗ
 (.ٕ٘/ٕ) رسالة األنبٌاءعمر أحمد،  ((٘
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ۆئ    ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ائې  ې  ى  ى  ائچ  لهال تعهالى: صاحبه ،

جب  حب     يئی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئ  ىئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

 (. ثههم بههٌن هللا لهههم أن الجههن ٌمههرون هللٔٓٔ – ٓٓٔنعههام: األ)چىب  يب  جت  حت  خت     مبخب

ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹچ فمهال تعهالى : ،العهرب بالعبودٌة وٌنكرون ما زعمه مشهركً

وطالههب المشههركٌن بإتبههار الحههك، وعههدم  .(ٔ)(8٘ٔالصههافات: )چڤ  ڤ  ڤ  ڦ

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ   لال تعهالى: ،المول بالظنون واألوهام

 .(8ٕ – 2ٕالههههههههنجم: )چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ووضح أنه ال ٌعمل أن ٌمنح هللا المشركٌن البنٌن، وٌكون لهه البنهات، وههن أدنهى لٌمهة فهً 

ڤ      ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  رأٌهههم مههن البنههٌن، لههال تعههالى:

 فمهال ة ألوالهم التً ال تمهوم علهى دلٌهل،مسإولٌ وحمل المشركٌن ،(ٓٗاإلسراء: )چڦ   

﮺   ﮻    ﮹﮷  ﮸  ﮶ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ  :تعههههههههههههههالى

 .(ٕ)(2ٔالزخرف: )چ﮼ 

إلى اإلٌمان بالٌوم اآلخر لابلها المشركون بالسخرٌة  دعوة الرسول  كفرهم باآلخرة: - ب

وئ             ۇئ  ۇئ  ۆئ     ې  ې    ې           ى  ى    ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ چ  والتكذٌب، لال تعالى:

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   پٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پۆئ  ۈئ  ۈئ   

. ولد كانوا ٌمسمون على ذلن األٌمان المغلظة بؤن هللا لن (8 – 2سبؤ: )چٺٺ

ے    ے  ۓ  ۓ ﮲     ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ تعالى: لال  ،ٌبعثهم

﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   ﮾  ﮿      ﯀     ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽﮳  

لن وذلن . لمد كذبوا الرسل فً ذلن واستبعدوا ذ(2ٖ – 8ٖالنحل: ) چ  ﯁

بار والصغار حمابمها وٌوم المٌامة ٌبٌن هللا لهم المسابل الكبجهلهم ٌمعون فً الكفر. 
فتكون حسرات علٌهم، وما نفعتهم آلهتهم التً ٌدعون مع هللا من شًء لما  وٌوضحها لهم،
. إلى (ٖ)إنه سبحانه هو الذي خلمهم أول مرة لادًرا أن ٌحٌٌهم ٌوم المٌامة جاء أمر ربن.

رسول هللا وفً ٌده عظم رمٌم، وهو ٌفتته وٌدروه فً الهواء، وهو ٌمول: ٌا دمحم أتزعم أن 
) نعم، ٌمٌتن هللا، ثم ٌبعثن، ثم ٌحشرن إلى النار( ونزلت هذه  هللا ٌبعث هذا؟ لال: 

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڈ  ڈ     چ (ٗ)اآلٌات 

                                                
 .(ٕٕٔ)ص: السٌرة النبوٌةعلً الصبلبً،  ((ٔ
 (.ٖٕٔ)ص: المصدر نفسه ((ٕ
 تٌسٌر الكرٌم الرحمن(. وانظر: عبدالرحمن السعدي، 2ٕٗ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر،  ((ٖ

 (.2ٕ٘)ص:
 (.2ٙٔ/ٖ) ٌر المرآن العظٌمتفسعٌل بن كثٌر، إسما ((ٗ
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ہ  ہ      ھ  ھ     ہڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڳڳ

 .(22 – 22ٌس: )چھ  

وكانههت أسههالٌب المههرآن فههً الههرد علههى مشههركً العههرب اعتمههدت علههى خطههاب العمههل،      
مثلهة فهً إحٌهاء األرض واالنسجام مع الفطرة، والتجاوب مع الملوب، وضرب فهً ذلهن األ

علههى إعههادة الحٌههاة إلههى الجثههث الهامههدة  ابالنبههات، وأن الههذي أحٌهها األرض بعههد موتههها لههادرً 

حب  خب    جبىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئچ  لهال تعهالى: ،والعظام البالٌهة

 .(ٔ)(ٓ٘الروم: )چجت  حت  خت         مت  ىت  يبمب  ىب

 عتراض والتحذٌر منه:ثالثًا: عالبة اال

سبلم وهو أمر خطٌر  ألن المعترض خارج من اإل هعتراض على حكم هللا ورسولإن اال     

، فاهلل آمر  (ٖٕاألنبٌاء: ) چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ  لال تعالى:خاسر فً الدنٌا واآلخرة، 

ناٍه، وال آمر وال ناهً إال هو سبحانه وتعالى، وهإالء الذٌن ٌنتمدون حكم هللا ٌعتبرون أنفسهم من 
 ل الفهم والمعرفة. أه

ہ  ہ  ہ  چ  لال تعالى: ،نمٌاد ألمرهإبلٌس الذي رفض اإلعترض على هللا وأول من ا     

پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ ، فمال: (ٖٗالبمرة: )چہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

. فكانت نتٌجة (ٕ)فمال: أنا ناري وهذا طٌنً (ٕٔاألعراف: )چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

هبلن وضبلل  االعتراض على هللا وعلى رسوله  .(ٖ)ة على الدوام والكفرعتراض اللعناال

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ لال تعالى : فً الدنٌا واآلخرة ، وشمى

پ  پ       پٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

 بؤن ٌكون على وجه لال السعدي  أي اإلعراض عن كبلم هللا (،ٕٙٔ – ٕٗٔطه: )چپ  ڀ  

جب له ولم ٌتعظ به، ومن عوالب والكفر به. وفً الطبري: تولى عنه ولم ٌمبله ولم ٌست اإلنكار له
. ورفع العالبة، وإبدال النعم نمًماة على األفراد واألمم، العذاب فً الدنٌا، تعتراض على شرٌعاال

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  لال تعالى: ،سبؤ كما أخبر تعالى عن لوم

. إن من أعرض عن سبٌل هللا ورسله (ٗ)(ٙٔسبؤ: ) چڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 . (٘)اتولى، واصبله جهنم وساءت مصٌرً واتبع غٌر سبٌل المإمنٌن واله هللا ما 

                                                
 (.ٕٙٔ)ص: السٌرة النبوٌةدمحم الصبلبً،  ((ٔ
 (. ٙٓٔٓٓ – ٘ٓٔ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌم ٌل بن كثٌر،إسماع ((ٕ
 .(ٖ٘)ص: تٌسٌر الكرٌم الرحمنعبدالرحمن السعدي،  ((ٖ

  سهٌر المه ن العظهٌمتف(. عبهدالرحمن الهرازي ابهن أبهً حهاتم، 2ٖٓ/8ٔ)تفسهٌر إبهن جرٌهربهن جرٌهر الطبهري، ا  (ٗ)

تٌسهٌر وانظر: عبد الهرحمن السهعدي،  (.ٕٕ٘/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌم نظر: إسماعٌل بن كثٌر،وا(. 2ٖٕٗ/2)
 (.٘ٔ٘)ص: الكرٌم الرحمن

 (.ٔٔٔ)ص: جواب أهل السنة النبوٌةعبدهللا بن دمحم بن عبدالوهاب،  ((٘
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، (2ٓغههافر: )چگ  گ       گژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کچ  ولههال تعههالى:     

بالكتاب وبما أرسل هللا تعالى به رسله اآلبهً منهه المعهرض عنهه المصهر علهى ذلهن حتهى  فالمكذب
 (ٔ)مات علٌه أصبله هللا نار جهنم وساءت مصًٌرا

لال: ) ٌمول هللا تعالى ألهون أهل النار عذابًا ٌوم المٌامهة  عن النبً  وعن أنس بن مالن      
فٌمول: نعم، فٌمهول: أردت منهن أههون مهن ههذا  لو أن لن ما فً األرض من شًء أكنت تفتدي به،

 .(ٕ)وأنت فً صلب آدم أن ال تشرن بً فؤبٌت إال أن تشرن بً(

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ  ولال تعالى:

ڦ   چ  لال تعالى:، و(2٘الكهف: )چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڻڱ  ں  ں  ڻ

ڇ     ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ٿ  ٹ  ٹ      ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿچ ولال تعالى :(، ٘ٔٔالنساء: )چڍ 

وهو ٌذكر  . وعن أبً والد اللٌثً فً لصة الرجل الذي مر على النبً (ٕٕالسجدة: ) چٹ

اآلخر فؤعرض فاعرض هللا  فٌه ) وأما الناس فؤعرض عن التذكٌر وولى مدبًرا فمال النبً 
 (ٖ)عنه(

 عتراض على هللا ورسوله:رابعًا: حكم اال

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  چ  لههال تعههالى:     

حتهههى ٌنمهههاد ألوامهههر هللا  ٌعهههد المهههرء مإمنًههها ، ال (٘ٙالنسهههاء: )چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 

، ولهال (ٗ)، وهذا شرط من شروط ) ال إله إال هللا(ورسوله، وتسلٌم لشرر هللا، وٌنزل على حكم هللا

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  محكم التنزٌل: تعالى فً

 (.2٘النساء: )چىت  يت  جث  مث   متجب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

كم علٌه، وههإالء كفهره كلههم  وأعلم أن المعترض لد أرتفع أن ٌكون شرًٌكا وعبل الخالك بالح     
ٌخرج عن  بحكم الرسول  وإذا كان لد تولف الملب عن الرضا ألنهم رأوا حكمة الخالك لاصرة،

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ  لههههال تعههههالى: ،اإلٌمههههان

فكٌف ٌصح اإلٌمان مهع االعتهراض علهى  (٘ٙالنساء: )چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

 .(٘)هللا

والتسهلٌم لحكمهمها، والرضها  ٌجب أن ٌعلم أن من أصول اإلٌمان التحهاكم إلهى هللا ورسهوله      

ىت  يت  جث    متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختچ  به، لال تعهالى:

                                                
 ...(2ٙ)ا/ معارج المبول بشرح سلم الوصول حافظ الحكمً، ((ٔ
 . 2٘٘ٙ( برلم ،٘ٔٔ/8، كتاب الرلاق، باب صفة الجنة والنار )صحٌح البخاري ((ٕ
 . 2ٗٗ( برلم،ٕٓٔ/ٔ، كتاب الصبلة، باب الخلك والجلوس فً المسجد )صحٌح البخاري ((ٖ
معارج المبول بشرح سلم افظ الحكمً، وأنظر: ح .2ٗٔص، شرح األصول الثبلثةفوزان الفوزان،  صالح بن ((ٗ

 (.ٕٔٗ/ٕ) الوصول
 (.2ٖ٘ – 2ٕ٘/ٔ) تٌسٌر العزٌز الحمٌد فً شرح كتاب التوحٌد، سلٌمان بن عبدالوهاب ((٘
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 چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  حئی   ی  جئچ  ، ولههههههال تعههههههالى:(2٘النسههههههاء: )چمث 

 چڃ  ڃ  ڃ    ڃ چ  ل حكم خالف حكم هللا فهو حكهم جاهلٌهة، لهال تعهالى:. فك (ٓ٘المابدة: )

گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ    گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژچ  (، ولال تعالى:8التٌن: )

، (. وبههذا ٌظههر أن رفهض التحهاكم إلهى هللا جهل شهؤنه وإلهى الرسهول ٌٓٗوسف: ) چڱ

 .(ٔ)غٌرهما أحسن من حكمهما كفر وخروج عن اإلسبلمعتماد أن حكم ورفض حكمهما أو إ

عتمد بؤٌة عمٌدة مكفرة جزبٌة كانت أو كلٌة، وهو ٌعلم أنها فً حكم اإلسبلم فمهد كفهر، إن من ا     
نهه كهافر، ووجهب أن نجهري علٌهه أحكهام اإلسهبلم فهً أن نمهول أ –متى علمنا فٌه ذلهن  -وصحَّ لنا 

دة المكفرة بعد إعبلن اإلسبلم كان من المرتدٌن وأجرٌت علٌهه الكافرٌن، وإن ظهرت فٌه هذه العمٌ
 .(ٕ)أحكام أهل الردة المذكورة فً كتب الفمه

فمن أتى فعبًل مكفًرا ولامت المرابن على أنه غٌر معذور فً ذلن، وتبهٌن أنهه غٌهر جاههل بهؤن      
ن األصلٌٌن، إن لم ٌسهبك هذا العمل من المكفرات، حكمنا علٌه بالكفر، وأجرٌنا علٌه أحكام الكافرٌ

. ومهن (ٖ)له إعبلن اإلسبلم، وأحكام المرتهدٌن إن سهبك أن أعلهن اإلسهبلم أو كهان مهن أسهرة مسهلمة
 .(ٗ)كان من الكافرٌن  ا مما جاء به الرسولأنكر شٌبً 

د أن شرًعا أو حكًما غٌر حكمهه اض على شرر هللا سبحانه، أو اعتمعترخبلصة ذلن فإن أي ا     
 لمسلم أن ٌكون مع شرر هللا مثهلوأنفع لهم ٌخرج المرء من اإلٌمان. لذا ٌنبغً على ا أصلح للبشر

سهتجاب ألمهر هللا، ولهال كمها إال إذا إ ة العبودٌة، فلن ٌكون العبد عبهدًاالمٌت مع مغسله، وهذه حمٌم

                                                    چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ۓھ  ے   ےچ    لهههههههههال الصهههههههههحابة علهههههههههٌهم رضهههههههههوان هللا:

 .(8ٕ٘البمرة: )

 م هلل ورسوله:ٌخامًسا: أدله جوب التسل

شهن، ولهٌس اإلٌمهان ههو مجهرد النطهك  أدنهىدون  البد للمإمن أن ٌسلم هلل تعهالى ولرسهوله      
باللسان، واعتماد بالجنان، إنما هو عمٌدة تمؤل الملب، وتصدر منها آثارها، كما تصدر عهن الشهمس 

اإلٌمان ال ٌتحمك فهً العبهد إال باالستسهبلم هلل تعهالى،  ل، وكما ٌصدر عن الورد شذاه. وكماأشعتها
والتسلٌم لحكمهما والرضا به بل إنه من أصول اإلٌمان .. فإن كان ثمة شهًء فهً ههذا  ورسوله 

 .(٘)التسلٌم فاإلٌمان مدخول، والعمٌدة مهزوزة

 -األدلة من المرآن: - أ

ٱ  ٻ  ٻ  چ ، ولال تعالى: (2٘النساء: )چىئ  ىئ  ىئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ  لال تعالى:

(، لال ابن ٙ٘النور: )چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  ، ولال:(8ٓالنساء: )چٻ  ٻ  پ  

كثٌر: " اتبعوا كتابه وخذوا بسنة نبٌه، وأخبر بؤن من أطاعه فمد أطار هللا ومن عصاه فمد عصى 
ً  ٌوحىهللا وما ذلن إال  ألنه ال ٌنطك على الهوى إن هو إال و ح

لال: لال  ، وعن أبً هرٌرة (ٙ)

                                                
 (. ٖٙٔٓٓٓ)ص: العذر بالجهل تحت المجهر الشرعًحت بن حسن المصري، مد ((ٔ
 (.2ٕٕ ، 2ٕ2)ص: العمٌدة فً هللا وأسسهابدالرحمن المٌدانً، ع ((ٕ
 (.2ٕٖ)ص: المصدر نفسه ((ٖ
 (.ٖٖٗ/ ٔ) شرح العمٌدة الطحاوٌة، ً العز الدمشمًعلً بن أب ((ٗ
 شرح العمٌدة الطحاوٌةن أبً العز الدمشمً، نظر: علً ب(. وا22)ص: العمائد اإلسبلمٌةالسٌد سابك،  ((٘

(ٕ/٘ٗٗ.) 
 .(2ٕٙ،2ٔٙ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر،  ((ٙ
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من أطاعنً فمد أطار هللا، ومن عصانً فمد عصى هللا، ومن أطار األمٌر فمد  ) لال رسول هللا 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ لال تعالى :. و(ٔ)(أطاعنً ومن عصى األمٌر فمد عصانً

ىت  يت  جث    متجت  حت  ختجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب    یی   ی  ی

ٌمول ابن المٌم فً هذه اآلٌة:" أمر هللا تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد (، 2٘النساء: )  چمث

الفعل إعبلًما بؤن طاعة الرسول تجب استمبلاًل من غٌر غرض ما أمر به على الكتاب، سواء  كان 
ٌؤمر بطاعة أولى األمر  ولم ومثله معه،ما أمر به فً الكتاب أو لم ٌكن فٌه، فإنه أوتً الكتاب 

 بؤنهم إنما ٌطاعون تبعًا عتهم فً ضمن طاعة الرسول، إٌذانًا، بل حذف الفعل وجعل طااستمبلالً 
لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخبلف ما جاء به الرسول 

إنما  ،فً معصٌة الخالك أنه لال: ) ال طاعة لمخلوق فبل سمع له وال طاعة كما صح عنه 
 .(ٖ)("(ٕ)الطاعة فً المعروف

، (8ٕٓالبمههههههههههرة: )چۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ  ولههههههههههال تعههههههههههالى:

ولهههد جعهههل هللا معٌهههار صهههدق مهههن أدعهههً اإلٌمهههان بهههاهلل وأدعهههً محبتهههه ومحبهههة دٌنهههه ومحبهههة 

  ڦ  ڦچ  إتبهههار مههها جهههاء بهههه ههههذا الرسهههول مهههن عنهههد ربهههه والتسهههلٌم لهههه، فمهههال تعهههالى: رسهههوله 

 .(ٗ)( ٖٔآل عمران: )چڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

دون واالنمٌاد لهم وتلمهً خبهرهم بهالمبول والتصهدٌك،  ا الواجب كمال التسلٌم هلل والرسول ذً إ
م، فٌوحهده بهالتحكٌم والتسهلٌم أو تمدٌم آراء الرجال، وزبالة أذههانه معارضة بخٌال أو شبهة أو شًكا

 .(٘)ذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضور والذل اإلنابة والتوكل نمٌاد واإلواإل

ۈئ    ۈئې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئچ  ولههال تعههالى:

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  چ ، لال تعالى :(ٔ٘النور: )چېئ  ېئ

ٌتهههان توجبهههان ، فهاتهههان اآل(ٖٙاألحههزاب: )چٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٺٺ  ٺ  ٺ

 (ٙ)حكم هللا به، وحكم به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  نمٌاد الكامل، والتسلٌم المطلك لمااإل

 المطهرة :األدلة من السنة النبوٌة  - ب

وطاعته فٌمها أمهر  األدلة من السنة النبوٌة على وجوب التسلٌم والرضا الكامل وإتبار النبً      
 واجتناب ما لد نهى عنه وزجر فهً كثٌرة ومنها:

كل أمتً ٌدخلون الجنة إال من أبً، لالوا: ٌا رسول  )لال: أن رسول هللا  عن أبً هرٌرة 
 .((2)هللا: ومن ٌؤبى؟ لال : من أطاعنً دخل الجنة، ومن عصانً فمد أبى

                                                
 .2ٖٔ2( برلم،ٔٙ/2أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول( )، كتاب تفسٌر المرآن، باب لول هللا )صحٌح البخاري ((ٔ
 .8ٗٓٔ،برلم (2ٙٗٔ/ٖ، كتاب األمارة، باب وجوب طاعة األمراء فً غٌر معصٌة هللا )صحٌح مسلم ((ٕ
 (.8ٖ/ٔ) إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن، وزٌةدمحم ابن المٌم الج ((ٖ
 (.ٖٕٖ)ص: اإلٌمان هو األساسهدل، عبدهللا األ ((ٗ
 (.8ٕٕ/ٔ) شرح العمٌدة الطحاوٌةن أبً العز الدمشمً، بعلً  ((٘
تٌسٌر الكرٌم  (. وانظر : عبدالرحمن السعدي ،2ٕٔ/ٕٓ(،)ٕ٘ٓ/2ٔ) تفسٌر إبن جرٌربن جرٌر الطبري، ا ((ٙ

 (.82،222ٙ)صالرحمن 
 . 2ٕ8ٓبرلم، (2ٕ/2كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، باب اإللتداء بسنن رسول هللا )، صحٌح البخاري ((2
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إجمهار األمهة علهى وجهوب وإتباعهه  ولهد تمثهل  ولد أجمع العلماء على وجوب طاعة النبً      
 طاعة الرسول وإتباعه فً اعتبار السنة هً المصدر الثانً من مصادر التشرٌع اإلسبلمً وذلن 

 .(ٔ)بعد المصدر األول الذي هو المرآن الكرٌم

مههن أركههان لبههول العمههل الصههالح   وطاعتههه فٌمهها أمههر ونهههى ركنًهها ولههد عههد العلمههاء إتباعههه      

يت  جث            مث      ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متچ  :نها لولهه تعهالىوم ،مستدلٌن بؤدلة كثٌرة

 (.ٓٔٔالكهف: )چىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس 

لهال: )ال ٌهإمن أحهدكم حتهى أكهون أحهب إلٌهه مهن والهده وولهده أن رسهول هللا  وعن أنس      
 واالنمٌاد الكامل هلل ورسهوله   حمك فً العبد إال باالستسبلموكمال اإلٌمان ال ٌت.(ٕ)والناس أجمعٌن(

(، 2ٔآل عمههران: )چڃ  ڃ  چ   چ  چچ   كمهها لههال سههبحانه:،ألن الههدٌن عنههد هللا اإلسههبلم 

وهذا الدٌن وهو الذي ارتضاه هللا للعالمٌن، وأخبر فً كتابه المبٌن أنه لن ٌمبل من العباد سهواه بهل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ   لال تعالى: ،اد عنه أو تنكب طرٌمةورتب على ذلن الخسران لمن ح

 (.8٘آل عمران: )چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

ن فهو أهدى سهبٌبًل، ههو عتراض، ولذلم هلل عز وجل واالنمٌاد له دون إفاإلسبلم: هو االستسبل     

       چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ   لههههال تعههههالى:أصههههوب طرٌههههك، 

لههذا ال بههد  (ٕ٘ٔالنسههاء: )چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ، ولههال:(ٕٕ لممههان:)

أن ٌجمع المسلم فً دٌنه بٌن كمال التسلٌم واالنمٌاد والتزام اإلحسان فً العمل ومتابعة السنة، فهإن 
وعلٌنهها نحههن التسههلٌم و الخضههور مههن هللا الرسههالة، وعلههى رسههوله علٌههه الصههبلة والسههبلم الههببلر 

 .(ٖ)نمٌادواإل

عتراض امر الشرٌعة الغراء واإلذعان واإلنمٌاد دون إمتثال والتسلٌم ألوومن أعظم األمثلة لئل     
أو تلكإ أو نكوص، اجتنابهم لشرب الخمهر عنهد مها نهزل الهوحً بهذلن علهى الهرغم مهن أنهها كانهت 

( ، لهال 2ٔالمابهدة: )چڄ  ڄ   ڄ  چ   متفشٌة عند العرب ومنتشرة، لكن لما نهزل لهول هللا تعهالى:

، ولمههها نهههادى فهههً المدٌنهههة ) أال إن الخمهههر لهههد (ٗ)المإمنهههون فهههً لهههوة وتصهههمٌم لهههد انتهٌنههها ٌههها رب
. سارر الناس إلى جرار الخمر فً بٌوتهم فكسروها، وأرالوا ما بمهً منهها حتهى َجهَرت (٘)حرمت(

مهن فً سكن المدٌنة وطرلاتها كل ذلن مسارعة منهم فً اإلذعهان للهوحً وأمهر السهماء. وغٌرهها 
أرور الموالههف واألمثلهههة فهههً االستسههبلم الكامهههل والخضهههور واالنمٌههاد دون االعتهههراض علهههى هللا 

 . ورسوله 
 

 
 

                                                
 (.2ٖٖ/ٔٔ)مجموع الفتاوى  أحمد بن تٌمٌة، ((ٔ
 .ٕٔ( برلم،ٕٔ/ٔ، كتاب اإلٌمان، باب من اإلٌمان أن ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه )صحٌح البخاري ((ٕ
، فتح العلً الحمٌد فً شرح كتاب مفٌد المستفٌد فً كفر تارن التوحٌد، مدحت بن حسن آل فراج ((ٖ

، (. وانظر: أحمد بن عبدالحلٌم ابن تٌمٌة2ٔ)ص: ح الدٌن اإلسبلمًرو..(. وانظر: عفٌف طباره، ٖٓٔ)ص
 (.2ٗ ، 8ٗ)ص العبودٌة

 (.٘ٔٙ)ص: السٌرة النبوٌةالصبلبً،  (. وانظر: عل2ً٘ٙ/8) تفسٌر إبن جرٌرلطبري، بن جرٌر اا ((ٗ
 .ٕٗٙٗ،برلم  (ٕٖٔ/ٖكتاب المظالم والغصب، باب صب الخمر فً الطرٌك )، صحٌح البخاري ((٘
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 ستعانة والتوسلاالستؽاثة واالالمبحث الرابع : 

 وفٌه ثبلثة مطالب :
 ستؽاثةاال:   المطلب األول

 ةستعاناال:  المطلب الثانً 
 : التوسل المطلب الثالث 
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 المطلب األول
 ستؽاثةاال

 ستؽاثة:: المفهوم اللؽوي واالصطبلحً لبلأوالً 

 ستؽاثة:المعنى اللؽوي لبل - أ

)َغَوَث(: وهً الغوث من اإلغاثة والنصرة عند الشدة والهبلن، والنصهرة لهذي حهرج واضهطرار، 
 .(ٔ)والمغٌث المنمذ من الشدة 

 صدر استغاث، واالستغاثة: م ن هللا جل فً عبله،لب مالط ستغاثة(: مشتمة من الغوث، والغوث)اإل

 .(ٕ)فً اللغة تكون للطلب فالسٌن والتاء دابًما

 ستؽاثة:عنى االصطبلحً لبلالم - ب

ستغاثة(: هً طلب الغوث مهن هللا عهز وجهل وٌطلهب مهن المخلهوق مها ٌمهدر علٌهه إن كهان حًٌها )اإل
زالههة الشههدة، كاالستنصههار: طلههب سههتغاثة طلههب الغههوث، وهههو إلههال ابههن تٌمٌههة : " واال (ٖ)حاضههًرا

كمها لهال ، ستعانة: طلب العون، والمخلوق ٌطلب منهه مهن ههذه األمهور مها ٌمهدر علٌهه الالنصر، وا

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  ، ولوله: (2ٕاألنفال: )چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ   تعالى:

 .(ٗ)(" ٘ٔالمصص: )چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ستؽاثة فً الجاهلٌة:ثانًٌا: اال

رن طلب الحوابج من األصنام واآللهة التً تعبهد مهن دون هللا تعهالى واالسهتغاثة من أنوار الش     
عتمادهم أن هذه األصهنام لٌة ٌطلبون من أصنامهم اإلغاثة إلبهم والتوجه إلٌهم، حٌث أن أهل الجاه

ک  ک  گ  چ  لها تؤثٌر فً التهؤثٌر علهى هللا لكهً ٌحمهك لههم مها ٌرٌهدون وههذا معنهى لولهه تعهالى:

هم خوألجل ذلن ظهرت الوثنٌة فً الجاهلٌة األولى، ولهذلن ٌهوبخ (ٖالزمر: )چگ  ڳ     گ   گ  

. نزلهت فهً  (ٕٕاألنعهام: )چڻ  ۀ   ۀ  ہ       ہ چ  هللا على شركهم ٌوم المٌامة، فٌمهال لههم:

 .(٘)كفار مكة

علٌههها  وكانههت للعههرب فههً الجاهلٌههة تمالٌههد ومراسههٌم فههً عبههادة األصههنام . فمههد كههانوا ٌعكفههون     
وٌلتجبون إلٌها وٌهتفون بها، وٌستغٌثونها فً الشدابد، وٌدعونها لحاجاتهم، معتمدٌن أنها تشفع عند 
هللا، وتحمك لهم ما ٌرٌدون، بل وكانوا ٌحجون إلٌها وٌطوفون حولها، وٌتهذللون عنهدها وٌسهجدون 

ھ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ: بمولههه رد علههٌهم هللافههالعتمههادهم فٌههها،  لههها 

وٌعبهههدون مهههن دون هللا مههها ال  "لهههال مماتهههل: ،(ٙ)(8ٔونس: )ٌهههچھ  ھ  ھ   ے  ے

                                                
 (.28)ص: حامد لنٌبً، معجم لغة الفمهاء –نظر: دمحم للعجً ( .وآٓٗ/ٗمد الرازي، معجم مماٌٌس اللغة )أح ((ٔ
 (.ٖ٘ٔ)تكملة: الصارم المنكً( )ص: الكشؾ المبدئ لتموٌه أبً الحسن السبكً، دمحم بن حسٌن الفمٌه، ((ٕ
 .(ٖٓ)ص: شرح كشؾ الشبهات بن إبراهٌم آل الشٌ ، دمحم (ٖ)
 .(ٖٓٔ/ٔ)الفتاوى  مجموعبن تٌمٌة، أحمد  ((ٗ
 (.8ٗ٘،8ٖ٘/ٖ) تفسٌر مماتل بن سلٌمان،، ماتل بن سلٌمان البلخًم ((٘
 السٌرة النبوٌة( : وانظر: علً الصبلبً،  ٖٙــ ٖ٘)ص: الرحٌك المختومصفً الرحمن المباركفوري،  ((ٙ

 .(2ٔ)ص:
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العرب  ب هللا مشركًخاط ":(ٕ). لال النعمانً (ٔ)"ٌضرهم إن تركوا عبادتهم وال ٌنفعهم إن عبدوها
لكل إللٌم، روح معٌن  ألنهم اعتمدوا أن المتولً  لٌبٌن لهم فً هذا الموضع لبح األصنام وتحمٌرها

واشههتغلوا بعبههادة ذلههن الصههنم وتمربههوا إلٌههها ،معٌنًا فعٌنههوا لههذلن الههروح صههنًمابلن فههرواح األفههً أ
 .(ٖ)"واستغاثوا بها وجعلوها شفعاء لهم عند هللا

 ستؽاثة وحكمها:: ألسام االثالثًا

 .ىستغاثة المشروعة التً تطلب من هللا تعالواجبه: وهً اال -ٔ
 ادر على نصرته.ستغاثة بالحً الحاضر المالجابزة: وهً اال -ٕ
فٌمها ال ٌمهدر علٌهه إال هللا، سهتغاثة الغٌهر مشهروعة وتطلهب مهن غٌهر هللا محرمة: وههً اال -ٖ
 .(ٗ)ستغاثة باألصنام واألوثان واألموات والغاببٌن فً جلب منفعة أو دفع مضرةكاإل

ال مغٌهث ستغاثة المؤمور بها فً الشرر فبل غٌهاث واإلستغاثة باهلل تعالى، وهً اإلالواجبة : أولها:
لههال تعههالى : إخبههاًرا عههن المههإمنٌن فههً  هللا تعههالى، وكههل غههوث فهههو مههن عنههده،علههى اإلطههبلق إال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  اسهههههههتغاثتهم إٌهههههههاه لٌلهههههههة بهههههههدر:

(،ولههد أمههر هللا عبههاده أن ٌههدعوه وٌسههتغٌثوه فهههو تعههالى غٌههاث المسههتغٌثٌن 2األنفههال: ) چڀ

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  لهال تعهالى: والمدرن لعباده فً الشهدابد،

﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻     چ  ، ولههههههال تعههههههالى:(٘)( ٓٙغههههههافر: )چٹ  ٹ  ٹ    ڤ    

( ، ولههال ٕٙالنمههل: )  چ                  ﯁﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ  تعالى عن نهوح علٌهه السهبلم:

 – 2ٙاألنبٌاء: ) چک  ک  گ  گ  گ   گ    کڑ  ڑ       ک  ڎ       ڈ  ژ  ژ    

22 ). 

دخههل المسههجد ٌهوم الجمعههة مههن بهاب كههان نحههو دار المضههاء  أن رجههبًل  وعهن أنههس بههن مالهن      
، ولال: ٌا رسول هللا هلن األموال وانمطعت لابًما لابم ٌخطب فاستمبل رسول هللا  ورسول هللا 

ٌدٌه، ثم لهال: ) اللههم أغثنها، اللههم أغثنها( لهال أنهس: وال  فع رسول هللا السبل، فادر هللا ٌغٌثنا فر
وما بٌننا وبٌن سهلع مهن بٌهت وال دار، لهال: فطلعهت  عةوهللا ما نرى فً السماء من سحاب وال لز

فهبل وهللا مها  علٌنا من ورابه سحابة مثل التهرس، فلمها توسهطت السهماء انتشهرت، ثهم أمطهرت لهال:
لابم ٌخطب،  ، لال: ثم دخل رجل  من ذلن الباب فً الجمعة الممبلة ورسول هللا تًارأٌنا السماء سب
فمال: ٌا رسول هللا، هلكت األموال، وانمطعت السبل، فادر هللا عز وجل ٌمسكها عنا،  فاستمبل لابًما

وبطهون ٌدٌه ثم لال: ) اللهم حولٌنا وال علٌنا، اللهم على األكام والظهراب  لال: فرفع رسول هللا 
 .(ٙ)خرجنا نمشً فً الشمساألودٌة ومنابت الشجر( لال: فانملعت و

                                                
 (.ٕٖٕ/ٕ)تفسٌر مماتلمماتل البلخً،  ((ٔ
دٌن ،عمر بن علً بن عادل الحنبلً الدمشمً النعمانً، وهو منسوب إلى الصحابً الجلٌل أبو حفص، سراج ال ((ٕ

هـ . انظر: نٌل 88ٓالنعمان بن بشٌر رضً هللا عنه، صاحب التفسٌر الكبٌر اللباب فً علوم الكتاب، توفى:
 (.  ٖٕٗالسابرٌن فً طبمات المفسرٌن )ص: 

 (.8ٕ٘/ٓٔ) م الكتاباللباب فً علو سراج الدٌن عمر النعمانً، ((ٖ
 (.ٕٙ)ص: الجامع الفرٌد لؤلسئلة واألجوبة على كتاب التوحٌدعبدهللا بن جار هللا  الجار هللا،  ((ٗ
 .(ٕٗ)ص: االستؽاثة فً الرد على البكريهـ(، ٕٙٗٔ) أحمد بن تٌمٌة ((٘
 .ٗٔٓٔبرلم، (8ٕ/ٕكتاب الجمعة، باب اإلستسماء فً خطبة الجمعة )، صحٌح البخاري ((ٙ
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. فٌما ٌمدر علٌه وٌلٌك بمنصبه، وهذا ال ٌنازر فٌه مسلم، كاالستغاثة بالنبً :الجائزة  ثانٌها:
، خاصتهم، بل والفجار والكفار أًٌضامن عامة المإمنٌن و فً حك النبً  لنور جابز أًٌضاوهذا ا

ڀ  چ  ٌوم المٌامة. لال تعالى: ور ما وردت به النصوص من االستغاثة بالنبً ومن هذا الن

ڦ  ڦ  ڦ     ڦٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

المصص: )چڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

 .(ٔ)م وهذا ال ٌنافً كمال التوحٌد، فهذه االستغاثة مما ٌمدر علٌها موسى علٌه السبل(٘ٔ

مشروعة، وتطلب من غٌر هللا تعالى فٌما ال ٌمدر علٌه إال الغٌر وهً االستغاثة  :المحرمة ثالثها:
هللا ممن ال ٌسمع كبلمه، وال ٌرى مكانه، وال ٌعرف حاله من حً غابب بعٌد، ال ٌرى المستغٌث، 

كههان نبًٌهها مههن األنبٌههاء أو صههالًحا مههن  ٌا، سههواءً وال ٌسههمع اسههتغاثته، أو مٌههت انمطههع عملههه مههن الههدن
، ولهٌعلم المهإمن غٌر ربه تعالى، وكهان بهذلن مشهرًكا كهافًرا الصالحٌن، فمد أشرن بعبادة االستغاثة

علهى العطهاء  اإذا كهان لهادرً  –أي طالهب الغهوث منهه  –هنا أن سهإال الحهً مهن النهاس واسهتغاثته 
ٌسمع كبلمه وٌرى مكانه، فمد أذن هللا فٌه، أباحه لعباده،  والغوث وكان لرٌبًا من الداعً المستغٌث

. وهذا النور (ٕ)ولم ٌجعله عبادة تخصه، ٌحرم إشران غٌره فٌها. وهذا معلوم من الدٌن بالضرورة
من االستغاثة من الشرن األكبر الذي ٌخرج من الملهة، وههذا شهرن العهرب فهً الجاهلٌهة، لهال ابهن 

ى هللا تعهالى بنبٌهه فهً تفهرٌج من توسل إل "لمشروعة وغٌر المشروعة:تٌمٌة : فً بٌان االستغاثة ا
فمد استغاث به، سواًء كان ذلن بلفظ االستغاثة أو التوسل أو غٌرهمها، ممها ههو فهً معناهمها،  كربة

ولول المابل: أتوسل إلٌن ٌا إلهً برسولن أو أستغٌث برسولن عندن أن تغفر لً: اسهتغاثة حمٌمٌهة 
عرب وجمٌع األمم، والتوسل بالرسول استغاثة به، وهذا ال ٌجوز، إال فً حٌاته بالرسول فً لغة ال

ڳ  چ  موتههه ومغٌبههه، وذلههن كلههه فٌمهها ٌمههدر علٌههه مههن األمههور كمهها لههال تعههالى : وحضههوره ال فههً

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ، ولولههه: ( 2ٕاألنفههال: )چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 (ٖ)( ٘ٔالمصص: ) "چڃ  

ر علٌههه إال هللا فههبل ٌطلههب إال منههه سههبحانه وتعههالى. ولهههذا كههان المسههلمون ال أمهها فٌمهها ال ٌمههد     
وال ٌستسمون وال ٌتوسلون به بعد موته كما فً صحٌح البخاري ) أن عمر بن  ٌستغٌثون بالنبً 

ولههال : اللهههم إنهها كنهها إذا أجههدبنا نتوسههل إلٌههن بنبٌنهها  رضههً هللا عنههه استسههمى بالعبههاس الخطههاب 
 .(ٗ)نتوسل إلٌن بعم نبٌنا فاسمنا فٌسمون( فتسمٌنا، وإنا

 : ستؽاثة باهلل تعالى: أدلة وجوب االرابعًا

لتمرٌهر حمٌمهة كمهال  االسهتغاثة بهاهلل فهً المهرآن كثٌهر ألدلة فهً وجهوب او من المرآن:األدلة  أواًل:
 ذكر منها اآلتً:نالتوحٌد ف

                                                
االستؽاثة فً الرد  ة،ٌٌم...(. وانظر: أحمد بن تٕٖ)ص: حٌاة األنبٌاء بعد وفاتهمأحمد بن حسٌن البٌهمً،  ((ٔ

 (.ٕٗ)ص: على البكري

 .(2ٓ)ص: هذا الحبٌبأبوبكر الجزابري، ((ٕ
م نضرة النعٌم فً مكارت(، حمٌد )دصالح بن عبدهللا بن  (.وانظر:ٔٓٔ/ٔ) مجموع الفتاوىأحمد بن تٌمٌة ، ((ٖ

 (.ٕٕٗ/ٕ) أخبلق الرسول المبٌن
، كتاب أصحاب النبً صلى اللله علٌه وسلم، باب فً ذكر صحٌح البخاري(. وانظر: ٕٓٔ/ٔالمصدر نفسه ) ((ٗ

 .2ٖٔٓ( برلم،ٕٓ/٘العباس بن عبدالمطلب رضً هللا عنه )
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ڤ  ڤ   ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ لال تعالى: -ٔ

 چڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ    ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ

 .(8ٗ – 8ٖاألنبٌاء: )

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     چ  ولال تعهالى: -ٕ

ھ  ھ    ھں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ

 .(88 – 82األنبٌاء: )چے

 چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ولههال تعههالى: -ٖ

 .(2األنفال: )

 ثانًٌا: السنة النبوٌة المطهرة:

 رسهول هللا فكهان أكثهر خطبتهه حهدٌثًالال ) خطبنها  ـالطوٌل  - الباهلً  حدٌث أبً أمامة -ٔ
حدثناه عن الدجال وحذرنا، فكان من لوله أن لال: إنه لم تكن فتنة فً األرض منهذ ذرأ هللا 

فنهاره جنهة  ونهاًرا ن معه جنهة: وإن من فتنته أإلى أن لالـ  ذرٌة آدم أعظم من فتنة الدجال
 فتكون علٌه بردًا وسهبلًمارأ فواتح الكهف، . فمن ابتلى بناره فلٌستغٌث باهلل ولٌمانارً  وجنتة

 (ٔ)كما كانت النار على إبراهٌم( 
إلهى المشهركٌن وههم  لال: لما كان ٌوم بهدر نظهر رسهول هللا  وعن عمر بن الخطاب  -ٕ

المبلهة ثهم مهد ٌهده فجعهل  - ، فاسهتمبل نبهً هللا أصحابه ثبلثمابة وتسعة عشر رجهبًل وألف 
ٌهتف بربه ) اللهم أنجز لً ما وعدتنً، اللهم آت ما وعدتنً، اللهم إن تهلن هذه العصهابة 

( فمها زال ٌسهتغٌث ربهه عهز وجهل وٌهدعوه حتهى اإلسبلم فبل تعبد فً األرض أبدًا من أهل
بكر، فؤخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورابه، ثم لال ٌا نبهً هللا كفهان  سمط رداإه، فؤتاه أبو

ٱ  ٻ  ٻ  چ  جز لههن مهها وعههدن، فههؤنزل هللا عههز وجههل:نٌربههن، فإنههه سههمناشههدتن 

 (ٕ)(2األنفال: )چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ

 

 

 

 

 

                                                
 .22ٓٗ،مبرل( 2ٖ٘ٔ/ٕباب فتنة الدجال وخروج عٌسى إبن مرٌم ) ، كتاب الفتن،سنن ابن ماجة ((ٔ
 . 2ٖٙٔ،برلم  (8ٖٖٔ/ٖكتاب الجهاد والسٌر، باب اإلمداد بالمبلبكة )، صحٌح مسلم ((ٕ
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 مطلب الثانًال
 ستعانةاال

 ستعانة:: المفهوم اللؽوي واالصطبلحً لبلأوالً 

 ستعانة:ؽوي لبلاللالمعنى  - أ

ستعانة: طلب العهون، اسهتعنت بفهبلن طلبهت واإل، ستعانة(: اإلعانة مصدر أعان: أي المساعدة) اإل

ٿ  چ  واسهههتعان بهههه علهههى أمهههره، واسهههتعانة، لهههال هللا تعهههالى: ،(ٔ)معونتهههه فؤعهههاننً، وعهههاوننً

 .(٘الفاتحة: )چٿ

 ستعانة:المعنى االصطبلحً لبلب ـ 

طلهب العهون،  سهتعانةتعانة، لهال ابهن تٌمٌهة: اإلتحصهٌل منفعهة االسه ستعانة: طلهب اإلعانهة علهىاال
ستعانة: طلب السم تكون للطلب، فتمول: اإلوهنان لاعدة فً اللغة وهً أن: زٌادة السٌن والتاء فً ا

العون من الهرب الجلٌهل، لهدفع الضهر أو جلهب المنفعهة أو تثبٌهت الهدٌن، أو طلهب تفهرٌج الكربهات. 
 .(ٖ)فً األمر رةمإازوهً طلب العون وال(ٕ)

ستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفوٌض األمهر إلٌهه، واعتمهاد ستعانة باهلل: هً اإلواال

 (ٗ)( ٘الفاتحة:)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  كفاٌته وهذه ال تكون إال هلل تعالى ودلٌلها لوله تعالى:

 ستعانة فً الجاهلٌة:: االثانًٌا

هللا تعهالى وطلهب العهون  بغٌهرسهتعانة العهرب اال تشرة عنهد مشهركًعادات الشركٌة المنمن ال      
والمسههاعدة ولضههاء الحههوابج والمنههافع ودفههع المضههار بالتوجههه إلههى اآللهههة المزعومههة عنههد مشههركً 

 العرب فً الجاهلٌة ومن أمثلة ذلن.

وا حهرم، فهإذا نزلهمهن حجهارة ال حجهارةأنهم كانوا إذا خرجوا مهن الحهرم لطلهب الهرزق اخهذوا      
وضعوها عندهم، وطافوا بها طوافهم بالبٌت، ودعوا هللا عنهدها، وإذا رحلهوا أخهذوها معههم،  منزالً 

 كهانوا ٌعبهدون مها.. (٘)وهكذا.. وذلن للتبهرن بهها وطلهب االسهتعانة وجلهب المنهافع ودفهع المصهابب
إبهراهٌم  كانوا علٌه، واستبدلوا بدٌن استحسنوا من الحجارة وأعجبهم،حتى خلف الخلوف ونسوا ما

 .(ٙ)وإسماعٌل غٌره، فعبدوا األوثان، وصاروا إلى ما كانت علٌه األمم لبلهم من الضبلالت

تمسح به  فإذا أراد الرجل منهم سفًراٌعبدونه  ًماحاق: "واتخذ أهل كل دار فً دارهم صنلال ابن إس
به فكان ذلن حٌن ٌركب، فكان ذلن آخر ما ٌصنع حٌن ٌتوجه إلى سفره، وإذا لدم من سفره تمسح 

ڄ  چ بالتوحٌد لالت لرٌم:  أهله، لال فلما بعث هللا محمدًا علىأول ما ٌبدأ به لبل أن ٌدخل 

. إن ما ٌفعله المشركون من لبل هو تسوٌغ إلى ما (2) "(٘ص: )چچ      چ  چ  چ    ڃڃ     ڃ       ڃ

                                                
 شمس العلومالحمٌري،  (. وانظر: نشوان2ٕٙٔ/ٙ) الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌةالفارابً،  إسماعٌل ((ٔ

 (.ٖٙ٘/2) تكملة المعاجم العربٌةوانظر: رٌنهات بتٌرآن دوزي ،  (.2٘ٔ/2)
 (.8/ٖ) أصول أهل السنة والجماعة حسن عبدالغفار، دمحم ((ٕ

 (.2ٙٔ)ص: شرح األصول الثبلثةصالح الفوزان،  ((ٖ
 (.ٕٙ)ص: رسائل فً العمٌدةالعثٌمٌن،  دمحم ((ٗ

 .(ٖٓ)ص: هذا الحبٌبابري، الجز أبً بكر ((٘
 (.22/ٔ) السٌرة النبوٌة البن هشامعبدالملن بن هشام،  ((ٙ
 (. ٕٕٗ/ٔ) البداٌة والنهاٌة بن كثٌر،إسماعٌل  ((2
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   چ هم فٌه من اعتماد النفع ودفع الضر لهذه األصنام ..كما لال تعالى:

ی  ی  ی  چ . ولال تعالى:(8ٌٔونس: )چجئ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت     حبی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب

           چٹ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ

 .(2ٓٔ- ٌٙٓٔونس:)

 ستعانة وحكمها:اال : ألسامثالثًا

 واجبه: وهً التً تطلب من هللا وحده. -ٔ
  .ٌمدر علٌه المخلوق اجابزة: وهً فٌم -ٕ
 محرمة: وهً الغٌر مشروعة. -ٖ

مهن لى األسباب وههذا فهً واجبة. وذلن باالعتماد على هللا دون االعتماد ع ستعانة باهلل:أولها: اال

( لال السعدي:" نعبهدن وال نعبهد ٘:الفاتحة)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  . لال تعالى:(ٔ)كمال التوحٌد

غٌرن، ونستعٌن بن وال نستعٌن بغٌرن، واالستعانة هً االعتماد على هللا فهً جلهب المنهافع ودفهع 
المضار، مع الثمة به فً تحصٌل ذلن، واالستعانة به هو الوسٌلة للسعادة األبدٌة، والنجاة من جمٌع 

 .(ٕ)"الشرور، فبل سبٌل إلى النجاة إال بالمٌام بهما

) ٌها  : ٌوماً، فمهال: لهه رسهول هللا  : أنه ركب خلف رسول هللا  وعن عبدهللا بن عباس     
احفهظ هللا تجهده تجاههن، وإذا سهؤلت فؤسهال هللا، وإذا  غبلم، إنً معلمن كلمات ، احفظ هللا ٌحفظن،

سهتعانة :" وأمها اإل لال ابن رجب الحنبلهً ،(ٖ)استعنت فاستعن باهلل، وأعلم أن األمة لو اجتمعوا ..(
باهلل عز وجل دون غٌره من الخلك فؤن العبد عاجز عهن االسهتمبلل بجلهب مصهالحه ودفهع مضهاره 
وال معٌن له على مصالح دٌنه ودنٌاه إال هللا عز وجل فمهن أعانهه هللا فههو المعهان ومهن خذلهه فههو 

 أن رسهول هللا  ة . وعهن أبهً هرٌهر(ٗ)المخذول وهذا تحمٌك معنهى ال حهول وال لهوة إال بهاهلل"
فاالسهتعانة مبلزمهة للعبهادة بهل وفهً كهل  (٘)لال: ) احرص على ما ٌنفعن، واستعن باهلل وال تعجز(

ودفهع  حال فهً مفهوم واسهع فكهل عابهد مسهتعٌن، فهإن لهم ٌعبهده إال لٌسهتعٌن بهه علهى تحمٌهك النفهع
 .(ٙ)التوحٌد والعبودٌة هلل ستعانة من هللا من أفضل العبادات  ألنها تظهر معانً كمالالضر. واإل
وهو على ثبلث منازل:ستعانة الجائزة: ثانٌها: اال  

مون، والشههداء والصهالحون، ستعانة بممام النبهوة: ولهد اخهتص بهها المرسهلون ثهم الصهدٌاال -أ 
المهرب مهن هللا جهل  ستعانة باهلل على نصرة الهدٌن والعبهادات، وعلهى االرتمهاء فهًوهً اال

 .(2)تكون إال من النبٌٌن والمرسلٌن والصالحٌن والشهداء ستعانة الوعبل، وهذه اإل

ەئ  وئ  وئ  چ سههتعانة بههالمخلوق فٌمهها ٌمههدر علٌههه وهههذا جههابز، لههال تعههالى :وهههً اال

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ (، ولال تعالى: فً لصة موسى علٌه السبلم:ٕالمابدة: )چۇئ

                                                
 (.8ٖٔ)ص: المختصر شرح كتاب التوحٌد، علً بن خضٌر الخضٌر ((ٔ
 .(ٖٕ)ص: تٌسٌر الكرٌم الرحمنعبدالرحمن السعدي،  ((ٕ
 صحٌح الجامع وزٌاداتهوانظر:.ٕٖٓ٘،رلمب (2٘ٗٔ/ٕكتاب الرلاق، باب التوكل والصبر )، مشكاة المصابٌح ((ٖ

 22٘ٗ( برلم،2ٖٔٔ/ٕ) وزٌاداته
 (.2ٕٔ)ص: جامع العلوم والحكم، بدالرحمن ابن رجب الحنبلًع((ٗ
 .ٕٗٙٙ،برلم  (ٕٕ٘ٓ/ٗ، كتاب المدر، باب فً األمر بالموة وترن العجز )صحٌح مسلم ((٘
 (.ٙٔ/ٕ) شرح أصول أهل السنة والجماعةدمحم حسن عبدالغفار،  ((ٙ
 (.2ٔ/ٕ) المصدر نفسه ((2
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ، ولههههال تعههههالى :(٘ٔالمصههههص: )چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 .(ٔ)(2ٕ: األنفال)چں

فً ممام أصحاب الهمم الخسٌسة: وهم الذٌن ٌستعٌنون باهلل على أمور الدنٌا، علهى الهدرهم  -ب 
 ا، واستعانوا بهربهم مهع االسهتعانة المباحهة علهى أمهوروالدٌنار، تركوا اآلخرة خلفهم ظهرًٌ 

ى هو الذي ٌهتم بؤمر الدنٌا وٌتهرن اآلخهرة، ولهو نظرنها إلهودنٌها  ألن خسٌس الهمة الدنٌا 
فً للبه، وأتته  : )من كانت اآلخرة همة جمع هللا علٌه شمله، وجعل غناهحدٌث الرسول 

 .(ٕ)(الدنٌا وهً راغمة
 (ٖ)طبلق هم من ٌستعٌنون باهلل جبل وعبل على معاصٌه وأسوأ هذه المنازل على اإل -ج 

 ستعانة المحرمة:لثها: االثا

ستعانة باألموات أو األحٌاء، واال ستغاثةهللا كاالفٌما ال ٌمدر علٌه إال  ستعانة بالمخلوقوهً اال      
شهفاء المرضهى، وتفهرٌج الكربهات ودفهع الضهر وههذا  مهنستعانة بهم فٌما ال ٌمدر علٌهه إال هللا إلاو

منافك ٌإذي المإمنٌن، فمال بعضههم: لومهوا  غٌر جابز وهو شرن أكبر، لد كان فً زمن النبً 
ن ،إ(ٗ)إنه ال ٌستغاث بً وإنما ٌسهتغاث بهاهلل((فمال النبً من هذا المنافك، نستغٌث برسول هللا 

مهع ربهه،  لذرابع الشرن وأدبًا وتواضهعًا لتوحٌد وسدًاكان مما ٌمدر علٌه فً حٌاته، حماٌة لجناب ا
وإذا كان هذا فٌما ٌمدر علٌه فً حٌاته، فكٌف ٌستغاث وٌستعان به بعد مماته، وٌطلب منه أمور ال 

ڀ   ڀ  ڀ    ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پچ :. لهال تعهالى(٘)ٌمدر علٌهها إال هللا

، فإنه المتفرد بالملن والمهر، والعطاء والمنع، والضر والنفع إال لمالن (2ٌٓٔونس: ) چٺ  ٺ

تحك للعبهادة وحهده، دون مهن ال منهه غٌهره تعهالى، فههو المسه ضر والنفع وال ٌملهن ذلهن وال شهٌبًاال
 .(ٙ)ال ٌنفعو ٌضر

 ستعانة باهلل تعالى:وجوب االأدلة رابعًا: 

سهتكفاء السهتغاثة واالسهتهداء واالاة وذسهتعاالعام تشمل الدعاء، والتوكهل واال ستعانة بمعناهااال     
و دفهع مفسهدة، بهه تحصهٌل منفعهة أ عمهل ٌرجهووغٌرها، ذلن أن كل ما ٌموم بهه العبهد مهن لهول أو 

عد لها حاجة، بل هو مفتمر إلٌه فهً جمٌهع حاالتهه، فههو محتهاج  ال تستعانة باهللوحاجة العبد إلى اإل
عانة وهذا أمر تكرر تؤكٌده فً المرآن العظٌم فهً مواضهع كثٌهرة وكهذلن فهً فً كل أحواله إلى اإل

 نة النبوٌة المطهرة ومن األدلة اآلتً:الس

ی      ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئچ  لههههههال تعههههههالى: -ٔ

 (.2ٔاألنعام: )چجئ

 .(٘الفاتحة: )چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  لال تعالى: -ٕ

                                                
 (.22ٔ:)ص شرح األصول الثبلثةالفوزان،  صالح ((ٔ

 . 8ٓٙ،برلم  (ٗ٘ٗ/ٕ، كتاب الرلابك، باب الفمر والزهد والمناعة )صحٌح ابن حبان (ٕ)
 (. 2)ص: شرح أصول أهل السنة والجماعةعبدالغفار، دمحم  ((ٖ
 (.ٕ٘ٔ)ص: كتاب االستؽاثةأحمد بن تٌمٌة،  ((ٗ
 .(8ٓٔ)ص: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد حسن آل الشٌ ،عبدالرحمن بن  ((٘

 فتح المجٌدعبدالرحمن آل الشٌ ، نظر: وا(.2ٕٔ/٘ٔ) تفسٌر إبن جرٌر الطبريدمحم بن جرٌر الطبري،  ((ٙ

 (.2ٕٔ)ص:
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ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ھۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھچ  لال تعالى: -ٖ

﯁   ﯀   ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿            ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  

 .(8ٖالزمر: )چ        

 (.ٖ٘ٔالبمرة: )چىئ   ېئ  ېئ  ىئ   ېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ  لال تعالى: -ٗ

لال: ) احرص على ما ٌنفع واستعن بهاهلل وال تعجهز  أن رسول هللا  وعن أبً هرٌرة       ـ٘
 .(ٔ)وال تمل لو أن فعلت لكان كذا وكذا...(

ثم لال: ٌا معاذ، وهللا إنً ألحبن،  أخذ بٌدي ٌوًما ، أن رسول هللا وعن معاذ بن جبل      ـ ٙ
أنهت وأمهً ٌها رسهول هللا، وهللا إنهً ألحبهن. فمهال: أوصهٌن ٌها معهاذ ال فمال له معاذ: بؤبً 

 .(ٕ) (وشكرن وحسن عبادتن ناللهم أعنً على ذكر )فً دبر كل صبلة أن تمول: تدعنَ 

ستعانة بالتجاء الملب إلى هللا تعالى واإلٌمان بؤن النفع والضر بٌده جهبل وعهبل وأنهه وتحمٌك اإل     
اء كان وما شاء لم ٌكن، وكذلن ببذل األسباب التً هدى هللا إلٌها وبٌنها، مالن ومدبر األمر، وما ش

 فٌبذل فً كل مطلوب ما أذن هللا تعالى به من األسباب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                
 .ٕٗٙٙ( برلم،ٕٕ٘ٓ/ٗ، كتاب المدر، باب فً األمر بالموة وترن العجز )صحٌح مسلم ((ٔ
ربه أن ٌعٌنه  باب فً صفة الصبلة، فصل فً المنوت، فً ذكر األمر بسإال العبد  ،صحٌح ابن حبان ((ٕ

 . ٕٕٔٓ،برلم( ٖ٘ٙ/٘)
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 المطلب الثالث
 التوسل

 بلحً للتوسل:طص: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للتوسل: - أ

 بلن إلهى هللا وسهٌلة إذا عمهل عمهبًل الدرجة، والمربة، َوَوسََّل فه )التوسل(: المنزلة عند الملن، وهً:
 .(ٔ)تمرب به إلٌه، والواسل: الراغب إلى هللا

 .(ٕ)ب إلٌه بعملو)التَوسَُّل(: واحد، الجمع )الوسٌل( و)الوسابل( وتوسل إلٌه بوسٌلة إذا تمرَّ 

ائ  ەئ  ې  ې     ې  ى  ى  ائ  چ  و)الوسهههٌلة( الوصهههلة والمربهههى، لهههال تعهههالى:

 .(ٗ)الجنة   . والمراد(ٖ)) اللهم آت دمحم الوسٌلة(، وفً حدٌث اآلذان: (2٘اإلسراء: )چەئ

 صطبلحً للتوسل:المعنى اال - ب

   الوسٌلة: هً التمرب إلى هللا تعالى بما ٌحب مهن االعتمهادات واألعمهال واأللهوال، وسهإاله سهبحانه 
 .(٘)وتعالى بؤسمابه وصفاته وبفضله وكرمه

تبهار أنبٌابهه ورسهله وبكهل عمهل ٌحبهه هللا إلهى هللا تعهالى بطاعتهه وعبادتهه وإالتمهرب  والتوسل: هو
: إن الوسٌلة هً المربة، ولال لتادة فً تفسٌر المربهة:" أي تمربهوا إلهى وٌرضاه. لال ابن عباس 

طاعته بطاعته، والعمل بما ٌرضٌه. وهكذا، فإن كل ما أمر به الشهرر مهن الواجبهات والمسهتحبات 
 .(ٙ")توسل شرعً ووسٌلة شرعٌةفهو 

ومما تمدم ٌتضح أن التوسل: ال ٌخرج عن معنى التمرب أو ما ٌإول من المربى إلى هللا تعالى       
 .(2)بما ٌرضاه من األعمال واأللوال واالعتمادات الصالحة لٌفوز بمرغوبه، وٌحصل على مطلوبة

 : التوسل فً الجاهلٌة:ثانًٌا

المراد بها جعل واسطة بٌنه وبٌن ربه. واتخهاذ الوسهابط مهن دون هللا مهن  الوسٌلة فً الجاهلٌة     

ک  ک  چ  العهرب: ًأصول كفر الكفار كما صرح بذلن المرآن الكرٌم فً لوله تعالى عن مشهرك

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ  (، ولولهههه تعهههالى:ٖالزمهههر: )چگ  گ   گ     گ  ڳ  

  ﮼﮷  ﮸  ﮹     ﮺  ﮻  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

 .(8)(8ٌٔونس: )چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀

                                                
 .( 2ٖٗ/ٔٔ) لسان العرببن منظور،  دمحم ((ٔ
 (.ٓٔٔ/2) معجم مماٌٌس اللؽة(. وانظر: أحمد الرازي، 8ٖٖ/ٔ) مختار الصحاحدمحم الرازي،  ((ٕ
 . ٗٔٙبرلم، (ٕٙٔ/ٔكتاب األذآن، باب الدعاء عند األذآن ) ،صحٌح البخاري ((ٖ
 .(2ٖ٘/ٔٔ) العرب لسانبن منظور،  دمحم ((ٗ
 (. ٕٔ)ص: التوسل فً كتاب هللا عز وجل، بن مصطفى عرلوسطبلل  ((٘
التوسل (.، وانظر: دمحم ناصر الدٌن األلبانً، ٕٓ)ص:التوصل إلى حمٌمة التوسل  ٌب الرفاعً،دمحم بن نس ((ٙ

 (.ٕٔ)ص:  أنواعه وأحكامه
 (.2ٗٔ/ٗٔ)الموسوعة الفمهٌة مادر السماف، (. وانظر: عبدال2٘)ص: عمٌدة المؤمن الجزابري، أبو بكر ((2
 (.2ٔ)ص: هذه مفاهٌمنا لغزٌز آل الشٌ ،صالح بن عبدا ((8
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ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ  لال تعالى: ،بداٌة عبادة األصنام كانت بالتوسل بالصالحٌن      

، لهههال ابهههن عبهههاس: كهههان ههههإالء (ٕٗ – ٖٕنهههوح: )چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

بوا إلى مجالسههم إلى لومهم أن نِص أسماء رجال صالحٌن من لوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشٌطان 
لن أولبن وتنسه  العلهم وسموها بؤسمابهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا ه انوا ٌجلسون فٌها أنصابًاالتً ك

 لال تعهالى: ،(ٔ)وصارت هذه األوثان التً كانت فً لوم نوح فً العرب بن عباس عبدت. لال إ

ونس: ٌهههه)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےچ 

ـ فههذه الشهفاعة التهً أثبتهها المشهركون للمبلبكهة واألنبٌهاء والصهالحٌن حتهى  "بن تٌمٌة:. لال إ(8ٔ
ولالوا: استشفاعنا بتماثٌلهم استشفار بههم، وكهذلن لصهدوا لبهورهم ولهالوا: نحهن صوروا تماثٌلهم ـ 

، وهذه الشفاعة أبطلها نستشفع بهم بعد مماتهم لٌشفعوا لنا إلى هللا، وصوروا تماثٌلهم فعبدوهم كذلن
 .(ٕ)"هللا ورسوله وذم المشركٌن علٌها وكفرهم بها

لبهل أن ٌبعهث وههو غهبلم  ومن دالبهل التوسهل فهً الجاهلٌهة توسهل عبهدالمطلب برسهول هللا      
صغٌر، وذلن عندما أصابت لرٌم سنون ألحلت الفرر وأرلت العظم . حٌث لام عبدالمطلب ومعه 

ٌفََع أو َكَرَب فرفع ٌدٌه، فمال: ) اللهم سادَّ الخلَّة وكاشهف الكهرب أنهت ُمعَلّهم لد أ غبلم   رسول هللا 
 ن وإمهاإن بعهذرات حرمهن ٌشهكون إلٌهن سهنتهم أذهبهت الخهفدغٌر مسإول غٌر مبخل وهذه عبا
( فهورب الكعبهة مها رامهوا حتهى تفجهرت السهماء بمها فٌهها مرتعًها والظلف اللهم فهؤمطر علٌنها مغهدلًا

بثجٌجههه فسههمعت شههٌخان لههرٌم ) عبههدهللا بههن جههدعان وحههرب بههن أمٌههة وهشههام بههن واكههتظ الههوادي 
 .(ٖ)لن أبا البطحاء، أي عام بن أهل البطحاءرة( ٌمولون لعبدالمطلب: هنٌبًا المغٌ

 :سل وحكمهألسام التوا: ثالثً 

و تكلم عن أنوار التوسل أنبه إلى أن من التوسل ما ههو كهونً أو طبٌعهً، ومنهه مها ههلبل أن أ     
 شرعً.

ها هللا بها  وٌإدي ه التً خلمتفالوسٌلة الكونٌة: هً كل سبب طبٌعً ٌوصل إلى الممصود بخلم     
افر، ومن أمثلتها المهاء فطرته التً فطره هللا علٌها، وهً مشتركة بٌن المإمن و الكإلى المطلوب ب

من الحر والمهر  حماٌتهى إل ةاس وسٌلفهو وسٌلة إلى رّي اإلنسان، والطعام وسٌلة إلى شبعه، واللب
 وهكذا.

وأما الوسٌلة الشرعٌة: هً كل سهبب ٌوصهل إلهى الممصهود عهن طرٌهك مها شهرعه هللا تعهالى،      
نطهك لوبٌنه فهً كتابهه وسهنة نبٌهه، وههً خاصهة بهالمإمن المتبهع أمهر هللا ورسهوله، ومهن أمثلتهها: ا

تبار السٌبة ن الخلود فً النار، وإة موسٌلة إلى دخول الجنة والنجا –بإخبلص وفهم  -بالشهادتٌن، 
الحسنة وسٌلة إلى محو السٌبة، ولول الدعاء المهؤثور بعهد األذان وسهٌلة إلهى نٌهل شهفاعة الرسهول، 

 وصلة األرحام وسٌلة لطول العمر وسعة الرزق وهكذا...

 وهذه األمور عرفنا أنها وسابل تحمك تلن الغاٌات والمماصد عن طرٌك الشرر وحهده، ال عهن     
 .(ٗ)طرٌك العلم أو الحواس أو التجربة

 

 

                                                
 (.8ٔٔ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر،  ((ٔ
 .(ٖٕ)ص: ٌلة فً التوسل والوسٌلةلاعدة جل، ةٌٌمأحمد بن عبدالحلٌم بن ت ((ٕ
 (.٘ٔ/ٕ) للبٌهمً دالئل النبوة(. وانظر: ٖٓٗ/ٕٕ) معرفة الصحابةً نعٌم األصبهانً، أب ((ٖ
التوسل (. وانظر: دمحم األلبانً، 2ٓٗ)ص: التوضٌح الرشٌد فً شرح التوحٌد، خلدون بن محمود بن الحموي ((ٗ

 (.2ٔ)ًص: أنواعه وأحكامه
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 :وهو لسمان ألسام التوسل:

هو كل ما ندبنا هللا تعالى إلٌه فً كتابه وحثنا علٌهه، ووضهحه لنها  المسم األول: التوسل المشروع:
لما شرر هللا من التمهرب إلٌهه بالطاعهات واألعمهال الصهالحة  ما كان موافمًا :أي  رسوله األمٌن 
 وهو أنوار:. (ٔ) وٌرضاها وال ٌحب وال ٌرضى إال الذي أمر بهالتً ٌحبها هللا

 : النور األول: التوسل إلى هللا تعالى بؤسمابه وصفاته

فً ذاته العلى  لى ربن تعالى تمجٌدًا له وتعظًٌما وحمدًا وتمدًٌساوهو أن تمدم بٌن ٌدي دعابن إ     
عظهٌم والتمهدٌس للهرب تعهالى تمد والتمجٌد واللن، لٌكون هذا الح بداوأسمابه وصفاته، ثم تدعو بما 

أنهوار  إلهى مها دعهوت وتنهال مطلوبهن، وههو أعلهى ٌجٌبهنوألن ٌتمبهل دعابهن   وسٌلة إلٌه سهبحانه
. واتفههك الفمهههاء علههى أن التوسههل إلههى هللا تعههالى بؤسههمابه وصههفاته التوسههل إلههى هللا وألربههها إجابههة

 .(ٕ)آلخرةامستحب ألي شؤن من أمور الدنٌا و

 لة مشروعٌته: أدلة مشروعٌة هذا النور من التوسل كثٌرة ومستفٌضة أذكر منها:أد

ى  ائ   ائ  چ ، ولال تعالى:(8ٓٔاألعراف: )چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  لال تعالى:

البمرة: )چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئەئ  ەئ  وئ

إال به ،والدعاء المؤذون فٌه  . لال أبو ٌوسف عن أبً حنٌفة: ) ال ٌنبغً ألحد أن ٌدعو هللا (8ٙٔ

ولول (.ٖ)( 8ٓٔاألعراف: )چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  المؤمور به ما استفٌد من لوله تعالى:

: ) اللهم بعلمن الغٌب، ولدرتن على فً أحد أدعٌته الثابتة عنه لبل السبلم من صبلته  النبً 
: أسؤلن بكل (، ولوله (ٗ)لً ًرالً، وتوفنً إذا كانت الوفاة خٌا الخلك أحٌنً ما علمت الحٌاة خٌرً 

من خلمن، أو استؤثرت به فً علم الغٌب  أنزلته فً كتابن، أو علمته أحدًا اسم سمٌت به نفسن، أو
 .(٘)عندن أن تجعل المرآن ربٌع للبً، ونور بصري، وجبلء حزنً وذهاب همً(

 النور الثانً: التوسل باإلٌمان واألعمال الصالحة:

أي توسههل المههإمن إلٌههه عههز وجههل بؤعمالههه وطاعاتههه   باألعمههال الصههالحة وهههو التوسههل إلٌههه     
الممبولة عند هللا تعالى، وآٌة المبول: أن تكون خالصة لوجهه تعالى، وأن تكهون طبهك مها أمهر فهإذا 

 .(ٙ)جمعت األعمال هذٌن الشرطٌن فهً ممبولة عند هللا تعالى

لحة التهً ٌعملهها اإلنسهان متمربًها باألعمال الصا أجمع الفمهاء على جواز التوسل إلى هللا تعالى     
 . واألدلة على جواز هذا النور من التوسل ما ٌلً:(2)بها إلى هللا تعالى

 ، ولال تعهالى:(ٙ – ٘الفاتحة: )چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  لال تعالى:     

  ڦچ ، ولوله: (ٙٔآل عمران: )چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ

                                                
ى حمٌمة التوسل ال(. وانظر : دمحم  الرفاعً، ٕ٘ٔ)ص: المفٌد فً مهمات التوحٌد عطا، عبدالمادر بن دمحم ((ٔ

 (.ٕٕ)ص: التوسل
 (. ٖٓ)ص: التوسل أنواعه وأحكامه(. وانظر: دمحم األلبانً، ٙٔٔ/ٖ) الموسوعة الفمهٌةعلوي السماف،  ((ٕ
 (.ٕٙ)ص: التوسل الى حمٌمة التوسلالرفاعً،  دمحم ((ٖ
المول بعد ، باب الدعاء للطبرانًنظر: . وا8ٓ2( برلم،ٙ٘ٔ/ٕ، مسند عمار بن ٌاسر ) مسند اإلمام أحمد ((ٗ

 .ٕ٘ٙ،برلم (ٕٓٓ/ٔالتشهد )
 . 2ٖٓٔ،برلم  (ٖٙٔ/ٔ، باب الدعاء عند الكرب والشدة )الدعاء للطبرانً ((٘
 (.2٘)ص: التوسل الى حمٌمة التوسلً، الرفاع دمحم ((ٙ

 (.ٕ٘ٔ/ٗٔ) الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌةوزارة األولاف والشإون اإلسبلمٌة،  ((2
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، ولد ذهب (2ٓٔالمإمنون: )چڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

ے  ۓ  ۓ   چ  المفسههرون إلههى أن الوسههٌلة المههذكورة فههً المههرآن الكههرٌم فههً لولههه تعههالى:

ې  ې     ې  ى  ى  چ  لولهههه تعهههالى:و، (ٖ٘المابهههدة: )چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  

والسنة النبوٌة الصهحٌحة فٌهها  .(ٔ)الحة ، تطلك على األعمال الص( 2٘اإلسراء: )چائ  ائ  

 أمثلة رابعة ال تحصى .. فً الحض على التوسل إلى هللا تعالى باألعمال الصالحة..

علمنً  -  -أنه لال: لرسوله  -  -فعن عبدهللا بن عمرو بن العاص عن أبً بكر الصدٌك      
وال ٌغفهر الهذنوب إال أنهت ظلًما ا رً لال: ) لل: اللهم إنً ظلمت نفسً كثٌ دعاء أدعو به فً صبلتً

 .(ٕ)فاغفر لً مغفرةً من عندن وارحمنً إنن أنت الغفور الرحٌم(

إذا لام ٌتهجد، لهال: " اللههم ربنها  بن عباس رضً هللا عنهما ٌمول: ) كان رسول هللا وعن إ     
ك والنار حك لن الحمد أنت لٌم السماوات واألرض ومن فٌهن .. ولن الحمد أنت الحك ووعدن الح

سهلمت وبهن آمنهت وعلٌهن توكلهت والٌهن أنبهت وبهن أوالنبٌٌن حك ودمحم حك والساعة حك اللهم لن 
. وفً رواٌة: " (ٖ)خاصمت وإلٌن حاكمت فاغفر لً ما لدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت(

عهن دعهاء  "ففهً ههذا الحهدٌث ٌخبهر ابهن عبهاس  (ٗ)" أنت لٌوم السهماوات واألرض ومهن فهٌهن
وكٌف كان ٌتوسل بالعمل الصالح بٌن ٌدي دعابهه علٌهه الصهبلة والسهبلم. وأن التوسهل  رسول ال

من التوسل بصفات هللا وبؤسمابه الحسنى والعمل الصالح. ممها ٌهدل كهذلن علهى أن  هنا جاء مزًٌجا
 .(٘)التوسل باألسماء والصفات هو عمل صالح

 أخٌه المإمن:النور الثالث: توسل المإمن إلى هللا تعالى بدعاء 

 وهو على نوعٌن:

:  أن ٌمضهً حاجتهه، كهؤن ٌمهول مهثبًل بدعابه إلى هللا لب المإمن من أخٌه المإمن متوسبًل ط -ٔ
 أدر هللا لً أن ٌعافٌنً أو ٌمضً حاجتً وما أشبه.

فهً ضهٌك، فٌهدعو هللا لهه  نما طلب المدعو له كؤن ٌراه مثبًل دعاء المإمن ألخٌه المإمن دو -ٕ
ذلن فً حضور المدعو له أو كان ذلن فً ظهر الغٌهب كالهدعاء فهً  أن ٌفرج عنه إن كان

 .(ٙ)الغٌبة أو كصبلة الجنازة والدعاء عند زٌارة لبور المإمنٌن

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  ﮷  چ  لال تعالى:

ده إلهههى توسهههلٌن رشهههلهههة فهههً ههههذه اآلٌهههة: أن هللا تعهههالى أ.وجهههه الدال( ٗٙالنسهههاء: )چ﮸  ﮹ 

 هللا ورحمته. طرون بهما توبةٌستم

 األول: استغفارهم هللا ألنفسهم فً مجلس الرسول 

 عمال الصالحة. باأل فاألول كان توسبًل  ن ٌستغفر لهم ، أ الثانً: سإالهم الرسول 

                                                
نظر: دمحم (. وا2ٕٗ/ٖ) لعظٌم والسبع المثانًروح المعانً فً تفسٌر المرآن ا، ًلوسمحمود بن عبدهللا األ ((ٔ

 (.2ٕٔ/ٗ) محاسن التأوٌل جمال الدٌن الماسمً،
 .8ٖٗ( برلم،ٙٙٔ/ٔ، كتاب األذان، باب الدعاء لبل الصبلة )صحٌح البخاري ((ٕ
َٕ انهِز٘ خَ ) ، كتاب التوحٌد، باب لول هللا تعالىصحٌح البخاري ((ٖ ُْ اْلَْسَض ثِبنَحكِّ َٔ َٔ اِد  َٕ ًَ ( 2ٔٔ/2)( هََك انغه

 .2ٖ8٘برلم،
 الجامع الصحٌح للسنن والمسانٌد وانظر:.ٖٙ،برلم  الحجة فً بٌان المحجةإسماعٌل بن دمحم  األصبهانً،  ((ٗ

(ٕٓ/ٙ2) 
 (.ٕٕ)ص: التوصل الى حمٌمة التوسل دمحم الرفاعً، ((٘
 (.ٗٗٔ، ٖٗٔالمصدر نفسه )ص: ((ٙ
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لال: ) إن عمر بن  . ومن ذلن ما رواه أنس بن مالن (ٔ)بدعاء المإمن ألخٌه والثانً كان توسبًل 
فتسمٌنا  حطوا استسمى بالعباس بن عبد المطلب ولال: " اللهم كما نتوسل بنبٌنا إذا ل الخطاب 

وههو أمٌهر  ثبهت أن عمهر بهن الخطهاب  . إذًا(ٕ)وإنا نتوسل إلٌن بعم نبٌنها فاسهمنا" لهال: فٌسهمون(
ولهم ٌعتهرض أحهد مهن الصهحابة  -استسهمى بالعبهاس بهن عبهدالمطلب عهم رسهول هللا  –المإمنٌن 

أمهور منهها: أن الرسهول لهد  ةبعهد اختٌاره العباس بن عبدالمطلب  ابن الخطابعلٌه .. وعلل 
إمها للفضهل والسهابمة والهورر فٌوجهد فهً  لضى ، لم ٌعد ٌدعو. والثهانً: ألن العبهاس عهم النبهً 

 المسلمٌن من هو أفضل من العباس إنما لرابته من رسول هللا كانت السبب باختٌاره للدعاء ولم ٌعد
واإلجمهار أحهد أمهور الشهرٌعة  حابة خالف عمًرا أو اعتهرض علٌهه فكهان ذلهن إجماًعهاأحد من الص

 .(ٖ)األربعة 

 المسم الثانً: التوسل الممنوع:

 بعمههل مخههالف لكتابههه مخههالف لسههنة نبٌههه  ر: هههو تمههرب العبههد إلههى هللا تعههالىالتوسههل الممنههو     
هههو حههرام وتتههراوح حرمتههه . (ٗ)كالتوسههل إلههى هللا بصههنم أو التوسههل بههذات شههخص مههن األشههخاص

 بحسب نوعٌته وأوجهه وصوره:

وٌمنهع فاعلهه. وٌتهراوح المنهع مهن  ر وأدنهاه أي عمهل فٌهه مخالفهة شهرعٌةوالحرام: أعهبله الكفه     
أو المتل إلى المصاص رادر للحد الذي ٌراه إمام المسلمٌن أنه مانع من ممارفة الذنب مهع  ستتابةاال

لنار بالحجة والبرهان وٌكون الترهٌب والترغٌهب فرسهً رههان مهن تعاهده بالنصح واإلرشاد واإل
ً المنع. ف ال تغٌر مهن صهفة الولهور فٌهه أو سهًوا أو نسٌانًا علًما أو جهبًل  ممارفة الذنب عمدًا أو خطؤ

مههذنب نصههٌبه مههن  وال مههن حرمتههه وإن اختلفههت درجههة عموبتههه فٌؤخههذ الههذنب حمٌمههة صههفته وال
 .(٘)الحكم،وإنما كل  بحسبه

 ألسام التوسل الممنوع:

التوسل بغٌر هللا من المخلولٌن كالتوسل باألصنام ألجل أن تشفع له عند هللا وألجهل أن ٌطلهب      
منهم مها ال ٌمهدر علٌهه إال هللا فههذه الصهورة مهن التوسهل مهن الشهرن األكبهر  ألنهها دعهاء لغٌهر هللا 

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  چ  لال تعالى:والتجاء إلٌه بغٌره، وهً من صرف العبادة لغٌر هللا كما 

ائ  چ  . ولههال تعههالى:( 2ٔٔالمإمنههون: )چۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ    ۆئەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 .(ٙ)(٘األحماف: ) چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

 والتوسل الذي ولع فٌه على ثبلثة أنوار:

كان ٌمول: اللههم إنهً أتوسهل إلٌهن بفهبلن، وٌمصهد بهه ذاتهه  أي:  اص،األول: التوسل بذوات األشخ
أو أعمههال  أو دعههوة مسههتجابةذات هههذا الشههخص كصههاحب عبههاده أو صههبلح أو اسههتمامة 

                                                
 (.ٗٗٔ، ٖٗٔسابك )ص: المرجع ((ٔ
 .ٓٔٓٔ،رلمب (2ٕ/ٕ، كتاب الجمعة، باب سإال الناس اإلمام اإلستسماء إذا لحطوا )صحٌح البخاري ((ٕ
لى حمٌمة التوصل إ(. وانظر: دمحم الرفاعً، 2ٔ)ص: لاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلةأحمد بن تٌمٌه،  ((ٖ

موسوعة دمحم األلبانً،نظر: (. وأٗ)ص: عه وأحكامهالتوسل أنوا(. وانظر: دمحم األلبانً، 2ٗٔ)ص: التوسل
 (.2ٗ2/ٖ) األلبانً فً العمٌدة

 رسالة ماجستٌرصل الكتاب ، أمنهج اإلمام جمال الدٌن السرمري فً تمرٌره العمٌدة خالد بن منصور المطلك، ((ٗ

 (.8ٗٔ)ص: التوصل إلى حمٌمة التوسل ،الرفاعً (. وانظر: دمحمٙ٘ٔ)ص: ماجستٌر
 .(8ٗٔ)ص: التوصل إلى حمٌمة التوسل، الرفاعً دمحم ((٘

عمٌدة  (. وانظر: أبو بكر الجزابري،ٖ/2) شرح المٌة شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌةعمر بن سعود فهد العٌد،  (ٙ)

منهج اإلمام جمال (. وانظر: خالد المطلك، 2ٔٔ)ص: التوسلالجمٌلً،  نظر: السٌد(. وا2ٓٔ)ص: المؤمن
 (.2٘ٔ)ص: الدٌن فً العمٌدة
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صالحه إلً غٌرهن فٌؤتً وٌمول: اللهم إنً أتوسل إلٌن بفبلن أن تغفر لً . هذا التوسل ال 
 ٌجوز بل هو من التوسل البدعً المحرم.

كان ٌمول: بجاه دمحم ال تردنً عن ههذا الطلهب. فنمهول  توسل بجاه فبلن أو حمه أو منزلته،لالثانً: ا
 هذا من التوسل البدعً المحرم الذي ال ٌجوز.

لسام على هللا بالتوسل به. وهو أن ٌمول: اللهم إنً ألسم علٌن بفبلن أن تمضً حهاجتً، الثالث: اال
 وهو أنه حلف بغٌهر هللا تعهالى، والرسهول وهذا الشن أن ال ٌجوز  لوجود األمر األول 
 .(ٕ)ا(. هذا توسل بدعً ال ٌجوز شرعً (ٔ)ٌمول:)من حلف بغٌر هللا فمد أشرن أو كفر

لذا فالتوسل الجابز بالمخلولٌن ٌكون مما ٌمدر علٌهه المخلهولٌن. كمها أنهه جهابز التوسهل بهالنبً      
 النبً  هعلٌفٌما ٌمدر سل به بعد مماته وٌطلهب منهه أمهور ال ٌمهدر فً حٌاته. فبل ٌجوز أن ٌتو

وكذلن أمور اإلستغاثة واإلستعانة فهبل تطلهب إال  .(ٖ)علٌها إال هللا تعالى فكذلن غٌره من الصالحٌن
  من هللا، أما من المخلولٌن فبل تطلب إال فٌما ٌمدر علٌه المخلولٌن.

  

                                                
 . ٖ٘٘ٔ،برلم  (ٕٙٔ/ٖ، كتاب الزكاة، باب ما جاء فً كراهٌة الحلف بغٌر ما أنزل هللا )الترمذي سنن ((ٔ
   التوصل إلى حمٌمة التوسل الرفاعً، نظر: دمحم(. واٖ/2) منهج اإلمام جمال الدٌن لً العمٌدةخالد المطلك،  ((ٕ

نظر: أحمد (. وا2ٕ٘،2ٕٗ/ٔ) العمٌدة الطحاوٌة شرحلً بن علً الدمشمً، نظر: ع(. وا8ٙٔ – 8٘ٔ )
لناشر: الرباسة العامة للبحوث العلمٌة ا، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمٌة اإلفتاءعبدالرزاق الدوٌم، 
 (.ٔٔٔ)ص:، عمٌدة المؤمني،ابرز(. وأنظر: أبو بكر  الج8ٔٔ/2ٕ، )8ٗٙٔٔواالفتاء رلم الفتوى:

فتح المجٌد شرح كتاب آل الشٌ ،  .وانظر: عبدالرحمن( 28ٔ)ص: شرح األصول الثبلثةصالح الفوزان،  ((ٖ

فتاوى الشبكة : نظر(. وآٖٕ)ص: الفتاوى العامة.(. وانظر: عبدالرحمن السحٌم، 8ٓٔ،22ٔ)ص: التوحٌد

محرم  ٌٓٔ : ، تارٙٔٙٗٔى ، بإشراف: د. عبدهللا الفمٌه، رلم الفتوwww.islamneb.net، اإلسبلمٌة

 (.ٕٓٗ٘/ٖ) هـ ٖٕٗٔ
 

http://www.islamneb.net/
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 المطلب األول
 المرابٌن

 صطبلحً للمرابٌن:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنً للؽوي للمرابٌن: - أ

. تبتغً بهه (ٔ)وهو كل ما ٌتمرب به إلى هللا تعالى من الطاعات المربان: المرابٌن(: جمع ، مفردها)

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ  . والمربان األضاحً، لال تعالى:(ٕ)وسٌلة، والمربى حك ذي المرابةولربًا 

 (ٖ)( 2ٕالمابدة: )چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  

أي ٌتمربون إلى هللا تعالى بإرالهة دمهابهم فهً الجههاد، وكهان  ٌَْمُرُب  –)المربان(: مصدر من لَُرَب 
 لربان األمم السالفة ذبح البمر والنغم واإلبل.

 للمرابٌن: صطبلحًلمعنً االا - ب

.لهال الكسهابً: (ٗ))المربان(: البر الذي ٌتمهرب بهه إلهى هللا واصهله المصهدر مهن الكفهران والشهكران
 .(٘)ةالمربان: كل ما ٌتمرب به إلى هللا من طاعة ونسٌك

 فً الجاهلٌة: والنذور المرابٌنثانًٌا: 

العهرب، وذلهن بتمهدٌمهما لؤلصهنام  ًمشهركعتمادات فً ا أخذت النذور والمرابٌن حًٌزا واسعًا     
التههً ٌعبههدونها مههن دون هللا. وحجههتهم فههً ذلههن الخههوف منههها أو الرجههاء وطلههب النصههرة والتؤٌٌههد 

. والمههرابٌن هههً ذبههح األنعههام وهههً مههن الشههعابر التعبدٌههة اًء لههها العتمههادهم أن لههها تههؤثًٌراواسترضهه
إلهى معبهوداتهم الباطلهة لجلهب  شهركون تمربًهاعهز وجهل، وٌفعلهها الم الظاهرة فٌفعلهها الموحهدون هلل

 النفع أو دفع الضر أو طلب الشفاعة أو الشكر..

بن إسحاق: وكان لخوالن بؤرضهم صنم ٌمال لهه: عمٌهانس من أمثلة العادات الجاهلٌة، لال إو      
مهن ٌزعمون فما دخل فً حك عمٌهانس  مابٌنه وبٌن هللا فٌ مون له من أنعامهم، وحروثهم لسًماٌمس

حك هللا الذي لسموه له تركوه له وما دخل فً حهك هللا مهن حهك عمٌهانس ردوه علٌهه. وفهٌهم أنهزل 

. لهههال: وكهههان لبنهههً (ٖٙٔاألنعهههام: )چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ  هللا:

بفبلة مهن أرضههم طوٌلهة فؤلبهل  كه صنم ٌمال له: سعد ، صخرهبن مدر ملكان فً كنانة بن خزٌمة 
ال لتماس بركته فٌمها ٌهزعم فلمها رأتهه اإلبهل وكانهت مرعٌهة الٌعلفها علٌه  مإبلةرجل  منهم بإبل له 

 خهذ حجهًرانه فذهبت فً كل وجه، وغضب ربهها وأتركب وكان الصنم ٌهراق علٌه الدماء نفرت م
 .(ٙ)فرماه به، ثم لال ال بارن هللا فٌن نفرت علً إبلً

ولون: هذا هلل وهذا ألصهنامهم التهً ٌعبهدون فهإن ، فٌمزلون من أموالهم شٌبًالال لتادة: كانوا ٌع     
ههب شهًء ممها جعلهوه هلل فخهالط ذهب بعٌر مما جعلوا لشركابهم فخهالط مها جعلهوه هلل ردوه، وإن ذ

ممهها جعلههوه لشههركابهم تركههوه. فههإن أصههابتهم سههنه أكلههوا ممهها جعلههوا هلل، وتركههوا مهها جعلههوا  شههٌبًا

                                                
 (.ٖٓٙ)ص: معجم لؽة الفمهاءوانظر: دمحم للعجً وحامد لنٌبً،  (.ٗٙٙ/ٔ) لسان العرببن منظور،  دمحم ((ٔ
 (.ٖ٘ٔ/٘) كتاب العٌنالفراهٌدي،  الخلٌل ((ٕ
(. ٓٔٔ/2) عًالزاهر فً ؼرٌب الفاظ الشاف الهروي، نظر: دمحم(. وإٖ٘/ٔ) جمهرة اللؽةأبو بكر االزدي،  ((ٖ

 (.22ٔ/ٔ) الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، الفارابً وانظر: إسماعٌل
 (.ٕ٘ٗ/ٔ) معجم الفروق اللؽوٌة الحسن بن عبدهللا العسكري، ((ٗ
 (.ٗٙ/ٗ) المحكم والمحٌط األعظمعلً المرسً،  ((٘
 (.2ٙٔ-2٘ٔ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌمٌل بن كثٌر، إسماع ((ٙ
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ڀ   ڀ  ڀ  چ  . ولال تعالى:(ٔ)(ٖٙٔ األنعام:) چھ  ے  ےچ  لشركابهم. فمال تعالى:

(.ومهههع مههها كهههان ٌفعلهههه أههههل ٙ٘النحهههل: ) چٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

، أو العتمادهم أن المٌهت ٌبعهث اطلة فٌعمرون على المٌت إما جزًعاالجاهلٌة األولى من اعتمادات ب
 علٌها. فكانوا ٌنذرون دماًء.

جهل وعهبل، وٌفعلهه المشهركون  هرة، ولهذلن ٌفعلهه الموحهدون هللمن شهعابر التعبهد الظها والنذر     
ب لما ٌعبدون من دونه جبل وعبل. والمشركون ٌمدمون تلن النذور بٌن ٌدي حوابجهم عند طل تمربًا

بعد حصول نعمة أو ارتفار ببلء. وكان مهن أنهوار التمهرب إلهى  الشفاعة وسإال الحاجات أو شكًرا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  نعهام، لهال تعهالى:األصنام النذر فً الحرث واأل

إنهههم ،(ٕ)(8ٖٔاألنعههام: )چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ناس، وٌعتبرون نهذورهم ههذا إلزاًمها كانوا ٌنذرون بعض األنعام والزرور ألناس وٌحرمونها عن أ
ٌحلههف لههبن ولههد لههه كههذا لٌنحههرن ولمههد كههان الرجههل فههً الجاهلٌههة (ٖ)لهههم إرضههاًء هلل وللشههركاء. دٌنًٌهها
. ولد نذر عبدالمطلب ذبح ولده حٌن لمً من لرٌم ما لمً عند حفر زمزم، " لبن ولهد لهه (ٗ)أحدهم

عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى ٌمنعوه لٌنحرن أحدهم هلل عند الكعبة، فلما توافى بنوه عشرة وعهرف 
ء هلل بههذلن، فؤطههاعوه ولههالوا: كٌههف أنهههم سههٌمنعونه، جمعهههم ثههم أخبههرهم بنههذره، ودعههاهم إلههى الوفهها

ثم ٌكتب فٌه اسمه، ثم ابتونً، ففعلهوا ثهم أتهوه، لهد حهل بههم  نع؟ لال: لٌؤخذ كل رجل منكم لدًحانص
فً جوف الكعبة وكانت تلن الببهر ههً التهً ٌجمهع فٌهها مها ٌههدى  على "هبل" وكان هبل على ببرٍ 

: فمال:  سؤل النبً ٌنحر إببًل ببوانة، فنذر رجل أن لال: "  . وعن ثابت بن الضحان (٘)للكعبة
فمال: هل كان فٌها وثن من أوثان الجاهلٌة ٌُعبد، لالوا: ال ، لال: فهل كهان فٌهها عٌهد مهن أعٌهادهم؟ 

 .(ٙ): أوف بنذرن فإنه ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا(لالوا: ال فمال رسول هللا 

 ثالثًا: أنواع المرابٌن وحكمها:

النذر وتمرٌب المرابٌن فبل ٌصح إال هلل وحده ومن ذبح لغٌر هللا كالذبح للمبر من العبادة الذبح و      

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   چ  ، لال تعهالى:(2)أو للجن، فمد عبد غٌر هللا واستحك لعنة هللا 

(، عهههن الطفٌههل لهههال: ٖٙٔ – ٕٙٔاألنعههام: )چ﯀  ﯁            ﮿﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

 بشًء لم ٌخهص بهه النهاس كافهة؟ لهال: مها خصهنا رسهول هللا  : هل خصكم النبً سبل علً
لم ٌخص به الناس  إال ما فً لراب سٌفً، ثهم أخهرج صهحٌفة، فهإذا فٌهها مكتهوب ) لعهن هللا  بشًء

 . (8)من ذبح لغٌر هللا(

علهى  حأنه عبادة، فصرفه هلل توحٌهد وصهرفه لغٌهر هللا شهرن وبههذا ٌكهون الهذب فالذبح ثبت بالشرر
 .ون مباًحا، وذبح ٌكح توحٌدي، وذبح ٌمع شرًكانوار: ذبأ

 

                                                
 (.ٕٖ)ص: هذا الحبٌب . وانظر: أبوبكر الجزابري،8٘ٙ( رلم ،ٙٙ/ٕ) تفسٌر عبدالرزاق،  أبو بكر الصنعانً ((ٔ
 (.ٖ٘)ص:  الرحٌك المختومالرحمن المباركفوري،  صفً ((ٕ
 (.2ٕٗ/ٕ) موسوعة الصحٌح المسٌور من التفسٌر بالمأثورحكمت بن بشٌر بن ٌاسٌن،  ((ٖ
 .(2ٙٗ/2) المصدر نفسه((ٗ
 .(ٖٖ)ص: ذٌب سٌرة إبن هشامتهعبدالسبلم هارون،  ((٘
  .ٖٖٖٔ( برلم، 8ٖٕ/ٕ، كتاب األٌمان والنذور، باب ما ٌإمر به من الوفاء بالنذر )سنن أبً داود ((ٙ
 .(2ٗ)ص: دٌن الحكعبدالرحمن بن حماد آل عمر،  ((2
 .228ٔبرلم، (2ٙ٘ٔ/ٕكتاب األضاحً، باب تحرٌم الذبح لغٌر هللا ولعن فاعله )، صحٌح مسلم ((8
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 :األول: الذبح الذي ٌمع توحٌدًا

فهو الذبح الذي ٌهل به صاحبه هلل جل فً عبله، كؤن ٌتمرب بالبدنة فً التمتع، أو ٌتمهرب إلهى      

، والنحههر ٌكههون (ٕالكههوثر: )چژ  ژ  ڑ      چ  . لههال تعههالى:(ٔ) بههؤمر هللاهللا بالتوحٌههد عمههبًل 

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ  بل، والذبح ٌكون للبمر والغنم وحكمهما واحد. ولال تعهالى:لئل

﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ : چ ﮵ چفموله  (ٖٙٔ – ٕٙٔاألنعام: )چ﯀  ﯁          ﮿﮸   ﮹  

وبه فسر هذه اآلٌة جماعة مهن (ٕ)الممصود هو كل ما ٌتعبد به، وأشهر ما ٌطلك على النسن: الذبح 
ٌد بن جبٌر ولتادة وأبً حاتم وغٌرهم بؤن النسن: الذبٌحهة، وجمعهها نسهن السلف منهم مجاهد وسع

ونسابن. لال ابن كثٌر: ٌؤمر هللا تعالى نبٌه أن ٌخبهر المشهركٌن الهذٌن ٌعبهدون غٌهر هللا، وٌهذبحون 
لغٌهره: إنهً أخلهص هلل صهبلتً وذبحهً  ألن المشهركٌن ٌعبهدون األصهنام وٌهذبحون وٌتمربهون لهها 

بمخهههالفتهم واالنحهههراف عمههها ههههم فٌهههه، واإللبهههال بالمصهههد والنٌهههة والعهههزم علهههى فهههؤمره  بهههالمرابٌن،
لمعبوداتهم، فهؤراده  ن مظاهر الشرن فً الجاهلٌة تمربًاا م،والذبح والتمرب كان مظهرً (ٖ)اإلخبلص

 ا فً إعبلن معانً التوحٌد هلل وإخبلص العبادة فٌه.فؤراده هللا أن ٌكون مظهرً 

 :الثانً: الذبح الذي ٌمع شرًكا

لغٌر هللا جبل وعهبل فههو بههذا  بٌحة لربانًاوهو ما أهل به لغٌر هللا، والممصود أنه لصد هذه الذ     
بهذا التمرب، وهً عادة عند العرب فً الذبح ألصنامهم وذكرها عند الذبح كؤن ٌمول  ًراكاف امشركً 

كره بهل حهرم هللا تعهالى تحرم الذبٌحة لذ العزى، وهللا تعالى لم ٌحدد اسًما معٌنًاباسم البلت أو باسم 
أوجنهً أو أي اسهم  اأو إنسهانً  تعالى، سواًء كان صهنًماكل ذبٌحة ٌذكر علٌه عند الذبح اسم غٌر هللا 

. لهال السهعدي" فكمها إن (ٖالمابهدة: )چپ  پ      ڀ   ڀ  چ  . لال تعالى:(ٗ)غٌر اسم هللا على اإلطبلق

 .(٘)ألنه شرن باهلل تعالى"  معنوًٌا خبثًاها ذكر هللا ٌطٌب الذبٌحة، فذكر اسم غٌره علٌها، ٌغٌر

من الشرن وإن لال عند الذبح:  إلٌه ٌحرم وٌعتبر هذا نوًعا مربًاوعلى هذا، فلو ذبح لغٌر هللا مت      
 باسم هللا كما ٌفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن أو لؤلصنام واألوثهان، ولههذا روى عهن النبهً 

 أنه نهى عن ذبابح الجن.

ستخرجوا عٌنًا ذبحوا أو بنوها أو ا كانوا إذا اشتروا داًرا وذكر السعدي عن الزمخشري لال :"       
 .(ٙ)أن تصٌبهم الجن فؤضٌفت إلٌهم الذبابح"  ذبٌحة خوفًا

ومن األدلة الصرٌحة على تحرٌم الهذبح لغٌهر هللا تعهالى أمهره بهؤن ٌكهون الهذبح لهه وحهده دون      

﯀  ﯁      ﮿﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮲  ﮳  چ  لههال تعههالى: ،سههواه

 بؤربع  أبً طالب لال: حدثنً رسول هللا  بن ، وعن علً(ٖٙٔ – ٕٙٔاألنعام: ) چ  

 

                                                
 شرح الدر(. وانظر: دمحم حسن عبد الغفار، ٕٓٔ)ص: مختصر معارج المبول هشام بن عبدالمادر آل عمده، ((ٔ

 http://www.lsamweb.net ٌه، مولع الشبكة اإلسبلمٌةدروس صوت النضٌد فً إخبلص كلمة التوحٌد،

(2/8) . 
، تفسٌر المرآن ا العظٌمإسماعٌل بن كثٌر، (. وانظر: ٖٖٗ)ص: كرٌم الرحمنتٌسٌر العبدالرحمن السعدي،  ((ٕ

(ٕ/ٕٙ2.) 

 .(ٖٗٔ)ص:  فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد آل الشٌ ، (. وانظر: عبدالرحمن2ٕٙ/ٕالمرجع السابك ) ((ٖ

 (.ٕٙٗ )ص: تبسٌط العمائد اإلسبلمٌة ،حسن دمحم أٌوب ((ٗ
 (.ٕٕ٘)ص: الرحمن تٌسٌر الكرٌمعبدالرحمن السعدي،  ((٘
 .(ٕٙٗالمصدر نفسه )ص: ((ٙ

http://www.lsamweb.net/
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 .(ٕ)عن الطرد واإلبعاد، ومن المخلولٌن السب والدعاءللوا .(ٔ)كلمات: " لعن هللا من ذبح لغٌر هللا"

ال: ) دخل الجنة رجل فً ذباب، ودخل النار رجل  ل وعن طارق بن شهاب: أن رسول هللا      
ال ٌجاوزه أحد حتى  مر رجبلن على لوم لهم صنم فً ذباب" لالوا: وكٌف ذلن ٌا رسول هللا؟ لال:

، فمهرب شهًء ألهرب، لهالوا: لهرب ولهو ذبابًها ، لالوا ألحدهما: لرب، لال: لٌس عنديٌمرب له شٌبًا
دون هللا عهز  رب، لهال: مها كنهت أللهرب ألحهد شهٌبًالؤلخهر: له، فخلوا سبٌله فدخل النار. ولال ذبابًا

 .(ٖ)وجل، فضربوا عنمه فدخل الجنة( 

وشههناعته. إنههه شهًء ٌسههٌر سههبب أمههًرا  علههى خطههورة الشهرن ههذا الحههدٌث ٌخبههر فٌهه النبههً      
. وفٌه داللة أخرى أن الذبح عبادة، وأن صرفه لغٌر هللا شرن أكبر، والشرن ٌوجب دخهول خطًٌرا

نههار، والتوحٌههد ٌوجههب دخههول الجنههة. وكههذلن دلَّ علههى أن المعتبههر عمههُل الملههب وإن صههغر عمههل ال
سهواًء  هللا تعالى، ومن فعله كان مشهرًكا كهافًرا الجوارح ولل. وكما دل ذلن أنَّ التمرب بالذبح لغٌر

مهرب بههذا كان المذبوح من بهٌمة األنعام أم غٌرها. والسبب أن الذابح أهل باسم غٌر هللا ولصد الت
.ولحرمة هذا األمر حرم أن ٌذبح المسلم فً المكان الذي ٌذبح فٌه لغٌر هللا (ٗ)المربان غٌر هللا تعالى

فمهال: "  ل النبهً ؤ، فسهببوانهة ببًل هللا جبل وعبل، عن ثابت بن الضحان لال: نذر رجل  أن ٌنحر إ
فٌهها عٌهد مهن أعٌهادهم؟"  هل كان فٌها وثن من أوثهان الجاهلٌهة ٌعبهد؟" لهالوا: ال. لهال: " فههل كهان

:" أوف بنذرن، فإنه ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا وال فٌما ال ٌملن ابن لالوا: ال . فمال رسول هللا 
 .(٘)آدم"

 الثالث: الذبح المباح:

ٌجوز لئلنسان أن ٌذبح، كالذبح إلكرام الضٌف، وهنا ٌإجر علٌه إذا نوى به هلل، عن عمر بن      
لهذلن لهال هللا مادًحها  (ٙ)نهوى( إنما اإلعمال بالنٌات وإنما لكهل امهرئ مها ):لال: لال  الخطاب 

ائ  ەئ        چ ،(ٕٙالحجهر: )چں   ڻ  ڻ  ڻ   چ  إبراهٌم علٌه السبلم عندما جهاءه األضهٌاف:

، فههؤتى بههه (2ٙهههود: )چې  چ (، وفههً اآلٌههة األخههرى ٕٙالههذارٌات: )چەئ  وئ  وئ  ۇئ  

باب إكرام الضٌف، ومن الذبح أو إرالة الهدماء المباحهة، أن تنهوي أو لٌهم لٌؤكلوا، فهذا من لٌمربه إ
تمرب بها ابتغاء وجه هللا، وإن فعلها مكرمه أو تكرمه أو  ألنها من الشهامات، أو مهن المهروءات، 

ول لٌل نهار، بؤن ٌم ه هذه النفمة  ألن هللا وكل ملًكافهذه مباحة وال شًء علٌه، ولعل هللا ٌخلف علٌ
 .. فهذا الذبح لد ٌرتمً بالمرء إلى رضا هللا جبل وعبل(2)"ممسًكا تلفًا أعط منفمًا خلفًا وأعط" اللهم 

 

 

 

 

                                                
 22ٔبرلم، (2ٙ٘ٔ/ٕكتاب األضاحً، باب تحرٌم الذبح لغٌر هللا ولعن فاعله )، صحٌح مسلم ((ٔ
 (.22)ص:  الملخص فً شرح كتاب التوحٌدالفوزان،  صالح ((ٕ

 .2ٓ2ٖٖرلم،ب (8ٖ٘/ٕٔكتاب السٌر، باب ما لالوا فً المشركٌن ) ،ابن أبً شٌبه فً المصنؾ: ((ٖ
فتح (. وانظر: عبدالرحمن آل الشٌ ، ٘ٓٔ-ٗٓٔ)ص: الملخص فً شرح كتاب التوحٌدصالح الفوزان،  ((ٗ

 (.ٙ٘ٔ، ٘٘ٔص:) المجٌد شرح كتاب التوحٌد
 .ٖٖٖٔ( برلم، 8ٖٕ/ٕ، كتاب األٌمان والنذور، باب ما ٌإمر به من الوفاء بالنذر )سنن أبً داود ((٘
 .2ٓ2ٔ،رلمب (٘ٔ٘ٔ/ٕباب لوله إنما األعمال بالنٌة ) ،ةكتاب األمار، صحٌح مسلم ((ٙ
َصذهَق ثِبنُحْغَُٗ) : تعالىباب لول هللا كتاب الزكاة،، صحٌح البخاري ((2 َٔ ارهمَٗ،  َٔ ٍْ أَْػَطٗ  ب َي  (٘ٔٔ/ٕ) (فَأَيه

 . ٕٗٗٔبرلم،
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 المطلب الثانً

 النذور

 صطبلحً للنذور:المفهوم اللؽوي واال :أوالً 

 المعنى اللؽوي للنذور: - أ

على نفسه فمهد بًا فمن نذر شٌ ره اإلنسان فٌجعله على نفسه نحبًا واجبًا)النذر(: اإلٌجاب وهو ما ٌنذ
 .(ٔ)أوجب علٌها وألزمها به النذر

 .(ٖ)، والنذر مفرد وجمعها النذور(ٕ)اسم، مصدره اإلنذار، ومصدر نذر الشًء ٌنذره  )والنذر(:

 -صطبلحً للنذور:المعنى اال - ب

ھ  ھ  چ . لههال تعههالى: (ٗ)ا هلل تعههالىإٌجههاب عههٌن الفعههل المبههاح علههى نفسههه تعظًٌمهه )والنههذر(:

 .(2ٕالحج: )چے  ے   ۓ  

 .(٘)لال الراغب األصفهانً: " النذر أن توجب على نفسن ما لٌس بواجب لحدوث أمر"

 : النذر وأحكامه:ثانًٌا

 حكم النذر لؽٌر هللا: -أ 

من أعٌاد الجاهلٌة، لحدٌث ثابهت  اال ٌجوز النذر لغٌر هللا وال الذبح فً مكان فٌه وثن، أو عٌدً      
فهؤخبره،  ، فهؤتى رسهول هللا سول هللا أن ٌنحر إبهبلً ببوانهةد ربن ضحان لال: نذر رجل على عه

كهان فٌهها فههل : " هل كان فٌها وثهن مهن أوثهان الجاهلٌهة ٌعبهد، لهالوا: ال، لهال:  فمال رسول هللا 
 ) أوف بنذرن، فإنه ال وفهاء لنهذر فهً معصهٌة هللا( هللا  لعٌداً من أعٌادهم؟ لالوا: ال، فمال رسو

دل كذلن على أنه ال ٌجوز حدٌث على تحرٌم النذر لغٌر هللا، وال وفاء علٌه، ولد ولد دل هذا ال ،(ٙ)
تذبح هلل إلى مكان تمرب فٌه المرابٌن لغٌر هللا، أو ٌعبد فٌه غٌهره، وٌجتمهع النهاس  ٌجوز سوق دابة

 .(2)هنان على شرن وإن صحت النٌة وصلحت العمٌدة

ر لؤلصهنام والشهمس والممهر والمبهور ونحهو ذلهن، بن تٌمٌة " وأما ما نذره لغٌهر هللا كالنهذلال إ     
فهههو بمنزلههة أن ٌحلههف بغٌههر هللا مههن المخلولههات، والحههالف بالمخلولههات ال وفههاء علٌههه وال كفههارة، 
وكذلن الناذر للمخلوق لٌس علٌه وفاء وال كفارة، فإن كلٌهما شهرن، والشهرن لهٌس لهه حرمهه، بهل 

حٌهث لهال ) مهن حلهف بهالبلت والعهزى  ال النبهً علٌه أن ٌستغفر هللا ومن هذا العمهد ٌمهول مها له

                                                
(. وانظر: أحمد الرازي ٕٓٓ/٘) لسان العرب. وانظر: دمحم بن منظور، (ٕٖٓ/ٗٔ) تهذٌب اللؽة الهروي، دمحم ((ٔ

 (.ٗٔٗ/٘) معجم مماٌٌس اللؽة، 
 (.ٔٙ/ٓٔ) المحكم والمحٌط األعظم، (. وانظر: علً المرس8ًٓٔ/8) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٕ
 الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌةالفارابً، (. وانظر: إسماعٌل ٕٓٓ/٘) لسان العربدمحم منظور،  ((ٖ

(ٕ/8ٕ٘.) 

  التولٌؾ على مهمات التعارٌؾ(. وانظر: زٌن الدٌن المناوي، 8ٖٓ)ص: كتاب التعرٌفاتجرجانً، علً ال ((ٗ

 (.2٘ٙ)ص:
 (.2ٖٖ)ص: رسالة الشرن ومظاهرهمبارن بن دمحم الجزابري،   ((٘
 .ٖٖٖٔ( برلم،8ٖٕ/ٕ، كتاب األٌمان والنذور، باب ما ٌإمر به من الوفاء بالنذر )سنن أبً داود  ((ٙ
(. وانظر: حافظ حكمً، ٙٙٔ)ص: بتموٌة اإلٌمان –رسالة التوحٌد المسمى  بن عبدالغنً الدهلوي، إسماعٌل ((2

 (.٘٘ٗ/ٕ) معارج المبول
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( .. ولهال والنهذر معصهٌة باتفهاق العلمهاء، ال ٌجهوز الوفهاء بهه ولهال الفمههاء: (ٔ)فلٌمل: ال إله إال هللا
 .(ٕ)خمسة لغٌر هللا شرن : الركور والسجود والنذر والذبح والٌمٌن

 النذر الجائز: وهو ثبلثة أنواع: -ب 

فً  جود نعمة أو دفع نممة فإذا وجد ذلن لزم الوفاء لعموم لول النبً إحداها: ما علك على و      
)) ثم ٌنشؤ لوم ٌنذرون وال ٌوفون وٌخونون وال ٌإتمنون وٌشههدون  حدٌث عمران بن حصٌن 

 .(ٗ)(((ٖ)وال ٌستشهدون وٌفشو فٌهم السمن 

لت الدار فعلً هلل كذا، الثانً: ما علك على شًء ٌمصد المنع منه أو الحث علٌه، كموله: إن دخ      
وإن لم أخبرن بما ٌكون فلله علً َّ كذا، وهذا المسم هو نذر اللجاج والغضب، ولد اختلف فً لزوم 
الوفاء به، وللشافعً لول موافك للرواٌة الصحٌحة عن أحمد أنهه ٌخٌهر بهٌن الوفهاء فٌمها نهذر وبهٌن 

ٌمهول: " ال نهذر فهً   لهال: سهمعت رسهول هللا كفارة ٌمٌن، لما روى عن عمران بهن حصهٌن 
 .(ٙ) وألنها ٌمٌن فٌخٌر فٌها بٌن األمرٌن (٘)غضب، وكفارته كفارة ٌمٌن(

مهرٌض  أو صوم وحج واعتكاف ولراءة وعٌادةالثالث: ما ٌنذر من الطاعة ببل تعلٌك كصبلة      
 فٌلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم.

فاء بمها ال نظٌهر لهه بؤصهل الشهرر وال أصهل لهه فهً وحكً عن أبً حنٌفة أنه لال: ال ٌلزم الو     
ألن النذر فرر على المشهرور فهبل ٌجهب بهه مها ال ٌجهب لهه  الوجوب كاالعتكاف وعٌادة المرٌض 

الهذٌن  نظٌر بؤصل الشرر، وحجه ملزم الوفاء لحدٌث عمر وعابشهة بهن أبهً بكهر فهً ذم النبهً 
كمولهه: هلل علهً نهذر، أكثهر أههل العلهم مهنهم  ٌنذرون وال ٌوفون، والنذر المطلك غٌر الممٌد بشًء،

مالن ٌوجبون فٌه كفارة ٌمٌن، كموله إن فعلت كذا فلله علٌه نذر وفعله، ففٌه كفارة ٌمٌن، لما روى 
 .(8)(((2): )) كفارة النذر إذا لم ٌسم كفارة ٌمٌن لال: لال رسول هللا  عن عمبه بن عامر 

 ؽٌر الجائز: وهو نوعان:الالنذر -ج 

)أحههداهما(: كمههن نههذر فعههل معصههٌة كشههرب خمههر، ولتههل معصههوم، وصههوم ٌههوم عٌههد أو أٌههام      
  وألن معصهٌة هللا (2)فبل ٌعصهٌه( من نذر أن ٌعصٌهو: )  التشرٌك فٌحرم الوفاء به لمول النبً 

فهً  ألن مهد جمهور العلماء علهى أنهه ال ٌنع حال من األحوال، وهل ٌنعمد أم ال ؟تعالى ال تباح فً 
)) ال وفهاء لنهذر بمعصهٌة هللا وال فٌمها ال ٌملهن  على عدم انعماده، ولمولهه  له فبل ٌعصٌه دلٌبًل لو

                                                
ٖ)، كتاب تفسٌر المرآن، باب لول هللا تعالى صحٌح البخاري ((ٔ انؼُضه َٔ َد  ْٚزُُى انَله  . 8ٙٓٗبرلم، (ٔٗٔ/ٙ( )أَفََشأَ
(. وانظر: حمود بن أحمد ٓٔٔ)ص: لب الحمٌد فً بٌان مماصد التوحٌدالمط، عبدالرحمن بن حسن التمٌمً ((ٕ

وانظر: سلٌمان بن عبدالوهاب، (.2ٖٔ/ٔ) منهج المرآن الكرٌم فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلم الرحٌلً،
 (.2ٙٔ،  ٙٙٔ )ص: تٌسٌر العزٌز الحمٌد

َٛخُ انزهَغبسُ  كزبة انشٓبداد،ثبة ،السنن الكبرى للبٌهمً ((ٖ ِْ ذَُِ َكَشا ِٓ ب َػبِنٌى َحزٗه َْٚغزَْش َٓ ب ثِ َٓ َصبِحجُ َٔ بدَحِ  َٓ  عِ إِنَٗ انشه

 . ٕٓٓٙٓ( برلم ،2ٖٙ/ٓٔ)
أصول اعتماد أهل  شرح(. وانظر: دمحم عبدالغفار، 8ٕٔ)ص: تٌسٌر العزٌز الحمٌدسلٌمان بن عبدالوهاب،  ((ٗ

 (.2ٕٙ/ٖ٘) الفتاوى الكبرىتٌمٌة، (. وانظر: أحمد2/ٔٔ)السنة والجماعة 
 .ٔٗٙٔ( برلم،ٕٕٙٔ/ٖكتاب النذور، باب ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا وال فٌما ال ٌملن العبد ) صحٌح مسلم، ((٘
شرح أصول أهل السنة (. وانظر: دمحم عبد الغفار،8ٕٔ)ص: تٌسٌر العزٌز الحمٌدسلٌمان بن عبدالوهاب،  ((ٙ

(. وانظر: أحمد بن ٕٗٗ/ٖ٘) اوى الكبرىالفت(. وأنظر: أحمد ابن تٌمٌة، 8/ٔٔ، المرجع سابك )والجماعة
 (.2ٕٔ/ٖ) جامع المسائل تٌمٌة،

 .٘ٗٙٔ( برلم،ٕ٘ٙٔ/ٖكتاب النذر، باب فً كفارة النذر )صحٌح مسلم،  ((2
،  شرح العمٌدة الواسطٌة(. وانظر: عبدهللا الغٌنمان، 8ٕٔ)ص: تٌسٌر العزٌز الحمٌد سلٌمان بن عبدالوهاب، ((8

  الفتاوى الكبرى(، أحمد بن تٌمٌة، 2/ٔٔ) شرح أصول أهل السنة والجماعةدالغفار،عب(. وانظر: دمحم 2ٔ/ٗٗ)
(٘/٘٘ٗ  ،٘٘٘). 
 .ٙ٘ٙٙ( برلم،ٕٗٔ/8) باب النذر فً الطاعة كتاب النذور، صحٌح البخاري، ((2
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وجهود النهذر كوجهود الٌمهٌن، وعهدم  أنهه ٌنعمهد  ألن بعضهم وهو اإلمام أحمد . ولال(ٕ)(((ٔ)ابن آدم
عود وابن عباس جواز الوفاء به ال ٌمنع انعماده، وٌكفر كفارة ٌمٌن، وهذا مروى عن عبدهللا بن مس

، وبه لال الثوري وأبو حنٌفة وأصحابه رحمهم هللا تعالى وعمران بن حصٌن وسمرة بن جندب 
إال أن أبها حنٌفهة رحمهه هللا تعههالى، لهال: فهٌمن نههذر ذبهح آدمهً معصهوم ٌلزمههه ذبهح كهبم وٌطعمههه 

ً هللا عنها . ولحدٌث عابشة رض(ٖ)للمساكٌن. وهذا المول أحد رواٌتً ابن عباس رضً هللا عنهما
 . (ٗ)لال: " ال نذر فً معصٌة هللا وكفارته كفارة ٌمٌن" عنها أن رسول هللا 

) الثانً(: النذر لغٌر هللا تعالى: ولد اتفك العلماء أنه ال ٌجهوز ألحهد أن ٌنهذر لغٌهر هللا ال لنبهً      
ء المسهلمٌن فبل خبلف بٌن مهن ٌعتهد بهه مهن علمها .(٘)به ٌر نبً وإن هذا النذر شرن ال ٌوفىوال لغ
عتمادي  ألن الناذر لم ٌنذر هذا النذر إال العتماده فً المنذور له أنه ٌضر وٌنفع، من الشرن اال أنه

 وٌعطً وٌمنع، إما بطبعه وإما بموته السببٌة فٌه، وٌجلب الخٌر والبركة، وٌدفع الشر والعسرة.

 ا: وجوب الوفاء بالنذر:ثالثً 

ٱ  ٻ  چ  ، ولهال تعهالى:(2اإلنسهان: )چڀ        ٺ  ٺ     پ  ڀ       ڀ   ڀچ  :لال تعهالى     

ے   چ  ، ولهههههههههههال تعهههههههههههالى:(2ٕٓالبمههههههههههرة: )چٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ

لال: " من نذر أن ٌطٌع هللا  هللا  ل، وعن عابشة رضً هللا عنها أن رسو(2ٕالحج: )چۓ

 .(ٙ)ه"فلٌطعه ومن نذر أن ٌعصه فبل ٌعصٌ

 لى اآلتً:فهذه أدلة صرٌحة تدل ع   

 .(8)(((2))) من نذر أن ٌطٌع هللا فلٌطعه ٌجب الوفاء بالنذر وهو نذر الطاعة، لموله  -أ 
فهبل  ه) ومهن نهذر أن ٌعصهٌ لمولهه   ٌحرم الوفاء بالنهذر ههو الممصهود بهه نهذر المعصهٌة -ب 

 .(ٓٔ)) فإنه ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا(لال: لال النبً عن جابر بن عبدهللا (2)ٌعصٌه(
 .(ٓٔ)هللا(

 .(ٔٔ)ثبت أنه عبادة هلل فصرفه إلى غٌره ٌكون شرنإذا  -ج 

 

 
                                                

 .ٔٗٙٔبرلم، (ٕٕٙٔ/ٖكتاب النذور، باب ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا وال فٌما ال ٌملن العبد ) ،صحٌح مسلم ((ٔ
 شرح العمٌدة الواسطٌة(. وانظر: عبدهللا الغنٌمان، 8ٕٕ)ص: تٌسٌر العزٌز الحمٌدسلٌمان بن عبدالوهاب،  ((ٕ

 (.8/ٔٔ) إعتماد أهل السنة والجماعة شرح أصولنظر: دمحم حسن عبدالغفار، (. واٙٔ/ٗٗ)
( ٘٘ٗ/ٕ) معارج المبولمً، كالح (. وانظر: حافظ 8ٕٕ)ص: تٌسٌر العزٌز الحمٌدسلٌمان بن عبد الوهاب،  ((ٖ

،  الفتاوى الكبرىتٌمٌة، بن (. وانظر: أحمد ٙٔ/ٗٗ) شرح العمٌدة الواسطٌةوانظر: عبدهللا بن دمحم الغنٌمان، 
 (.2ٕٔ/ٖ) جامع المسائل: أحمد بن تٌمٌة، نظر(. وا٘٘٘/٘)
 .ٔٗٙٔ( برلم،ٕٕٙٔ/ٖ) ن العبدكتاب النذور، باب ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا، وال فٌما ال ٌملصحٌح مسلم،  ((ٗ

 .ٔٗٙٔبرلم،
 (.8ٕٙ/ٔ) الفتاوى الكبرى بن تٌمٌة، أحمد ((٘
 . ٙ٘ٙٙبرلم، (ٕٗٔ/ٕاألٌمان والنذور، باب النذر فً الطاعة ) كتاب، صحٌح البخاري ((ٙ
 .ٙ٘ٙٙ( برلم،ٕٗٔ/8)النذر فً الطاعة والنذور، باب األٌمان  كتاب صحٌح البخاري، ((2
 تفسٌر الكرٌم الرحمني، سعد(. وانظر: عبدالرحمن ال2ٖ/ٔال) لمفٌد على كتاب التوحٌدالمول ادمحم العثٌمٌن،  ((8

 .(2٘)ص:
 .ٙ٘ٙٙبرلم، (ٕٗٔ/ٕاألٌمان والنذور، باب النذر فً الطاعة ) كتاب، صحٌح البخاري ((2
 . ٔٗٙٔبرلم، (ٕٕٙٔ/ٖكتاب النذور، باب ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا وال فٌما ال ٌملن العبد ) ،صحٌح مسلم ((ٓٔ
 .(2٘)ص: تٌسٌر الكرٌم الرحمن عبدالرحمن السعدي، ((ٔٔ
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التأثر بالدٌانة النصرانٌة :  المبحث السادس
 والٌهودٌة

 وفٌه مطلبان :

 : التأثر بالدٌانة النصرانٌة المطلـب األول 
 : التأثر بالدٌانة الٌهودٌة المطلب الثانً 
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 المطلب األول
 ٌةالتأثر بالدٌانة النصران

دخلت الدٌانهة النصهرانٌة إلهى بهبلد العهرب عهن طرٌهك احهتبلل الحبشهة والرومهان، وكهان أول      
، وفههً هههذا الزمههان دخههل التبشههٌر (ٔ)م 28ٖلههى سههنة م واسههتمر إٖٓٗل الحبشههة للههٌمن سههنة احههتبل
 انً فً ربور الٌمن.النصر

) فٌمٌون(  إن رجبلً ٌمال لهل: الٌمن، فٌما لى نجران جنوب مكة من ببلدإن دخول النصرانٌة إ      
، ورزله هللا كرامهات، فؤحبهه رجهل المسٌح علٌه السبلم، وكان صالًحا من أهل الشام كان على دٌن

ن فهً عهرب، فعهدوا علٌهمها، وباعوهمها عبهدٌمن أهل الببلد ٌمال له )صالح( والزمه، فدخبل بهبلد ال
، واشهترى فٌمٌهون أحهد أشهراف مدٌنة نجران، وأهل نجهران ٌومبهذ علهى دٌهن العهرب وههو الوثنٌهة

سهٌده منهه، فسهؤله عهن  فعجهب، اللٌل ٌتهجد أشرق لهه البٌهت نهوًرا نجران، وكان فٌمٌون إذا لام من
دٌنه؟ فؤخبره بؤنه على دٌن المسٌح، وأعلمه أن ما علٌه أهل نجران هو الباطهل، كمها أعلمهه أن هللا 

فكهان ههذا مبهدأ دخهول دٌهن  بعهه آخهرون،تعالى هو اإلله الحك. ولذلن آمن الرجل بدٌن المسٌح، وت
 .(ٕ)لى نجران. وانتشرت النصرانٌة فً جمٌع نجران وتؤثر بها ببلد الٌمن المسٌح إ

لى التؤثٌر الذي مارسته ثبلثة مراكز مسٌحٌة انتشار المسٌحٌة فً جزٌرة العرب إوٌرجع سبب     
الشهمال الشهرلً، والحبشهة فهً لببلد العرب هً: سورٌة فً الشمال الغربً، والعراق فهً  همجاور

 .(ٖ)الغرب عن طرٌك البحر األحمر، وفً الجنوب عن طرٌك الٌمن 

وكانهت الكنٌسهة السهورٌة أههم دعهابم النصهرانٌة علهى اإلطهبلق، ومهن مراكزهها فهً بٌهت الممههدس، 
صهبحنا نسهمع لبهل نهاٌهة المهرن الثالهث عت تؤثٌراتها إلى صحراء العرب، وأدمشك وأنطاكٌة وتوس

دي عن أسالفة بصرى وتدمر، وانتشرت بٌن العرب الممٌمٌن فً الشام ) الغساسنة(، وكانهت المٌبل
رات وعبر دجلة، ومن بل وانتشرت فً أدنى الفروا ٌنبٌا ونصالمسٌحٌة كذلن لد تؤصلت فً الره

، ومارسههت كنٌسههة الحٌههرة (ٗ)هنههان انتشههرت فههً بههبلد البحههرٌن وعمههان بفضههل البعثههات التبشههٌرٌة 
ل إن أول ٌعزم، ونتج عن ذلن تحول كثٌر من عربها إلى المسٌحٌة وعرفوا بالعباد. ولنشاطها فً 

، ولهد (٘)العبهادي على ٌد عهدي بهن زٌهدتنصرمن تنصر من ملون الحٌرة النعمان بن المنذر، ولٌل 
دان بالنصرانٌة كثٌر من لبابل العرب النازلٌن بالحٌرة أو بالمنطمة المحٌطة بههم، مهن بٌهنهم لبابهل 

الجنهدل،  ودومهة ًتشهرت المسهٌحٌة بوجهه خهاص فهً طهبكهر بهن وابهل. وان بنهً لب وبطون منتغ
 .(ٙ)، وظلوا ٌخلطونه بغٌر للٌل من وثنٌتهم لكن كان تدٌنهم بالمسٌحٌة ظاهرًٌاو

عبهد المهٌس، وعهدي بهن زٌهد  ة من مشاهٌر العرب أرباب بهن ربهاب مهنٌوممن اعتنك المسٌح     
 بهرصجهار، وورلهه بهن نوفهل، وعبٌهد بهن األالن س مهن بنهًنهأبهً دابو لٌس صهرمه بهن العبادي وأ

 (2)الشاعر، وبحٌرى الراهب

     

 

                                                
 .(2ٖ)ص: الرحٌك المختومصفً الرحمن المباركفوري،  ((ٔ
 هذا الحبٌب الجزابري، : أبً بكرنظر(. وإٖٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم، السٌد عبدالعزٌز السالم ((ٕ

 (.8ٖ،2ٖ)ص:
 .(ٖٓٗالمصدر نفسه )ص: ((ٖ
تارٌخ العرب لبل اإلسبلم ظر: السٌد السالم، ن(. وإٕٙ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً براهٌم الفٌومً،دمحم إ ((ٗ

 (.ٖٓٗ)ص:

الرحٌك الرحمن المباركفوري، وانظر: صفً  (.ٕ٘ٓ)ص: أدٌان العرب فً الجاهلٌة دمحم نعمان الجارم، ((٘

 .(ٓٗ)ص:المختوم 
 .(ٕٖٗ)ص: متارٌخ العرب لبل اإلسبلالسٌد السالم،  ((ٙ
 .(ٖٖٗالمصدر نفسه )ص: ((2
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العربٌهة ومكهة  ةدت إلى دخول الدٌانهة النصهرانٌة وتؤثٌرهها فهً عهرب الجزٌهروهنان عوامل أ     
 ذاتها:

 ضطهاد والذي ولع على المسٌحٌة منذ المسٌح ذاته جعل أتباعها ٌبحثون عن أماكن فهًاإل -أ 
 من الرومان. الرلباءكهوف الجبال وبطون الصحراء لٌتواروا عن أعٌن 

رحبلت لرٌم التجارٌة ونظرٌة تمسٌم الناس إلى أحرار وعبٌد شاركت بدورها فً إدخال  -ب 
 المسٌحٌة إلى مكة.

 على ٌد الحارث الغسانً. خلت المسٌحٌة دخواًل رسمًٌاد -ج 
 دخلت المسٌحٌة للب مكة مع الغزو الحبشً لها. -د 
 بطبلن عبادة األوثان، ثم بعضههم طلبهوا من تحنفهم جماعة ٌدعون بالحنفاء ٌرمونر ظهو -ه 

 .(ٔ)وبعضهم طلب المسٌحٌةوبعضهم طلب األوثان  شتى فبعضهم طلب الحنفٌة، ـاأدٌانً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .(ٖٕٓ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًدمحم الفٌومً،  ((ٔ
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 المطلب الثانً
 التأثر بالدٌانة الٌهودٌة

 ٌن:الٌهودٌة انتشرت فً الجزٌرة العربٌة وذلن على مرحلت

آلشورٌة فً فلسطٌن، بسبب تخرٌب ببلدهم وتدمٌر اد الفتوح البابلٌة وهاألولى: هجرتهم فً ع      
مهنهم ههاجر إلهى  .م ، وسهبً أكثهرهم إلهى بابهل ولسهًماق 82٘هٌكلهم على ٌد الملن بختنصر سهنه 
 . (ٔ)الحجاز وتوطن فً ربوعها الشمالٌة

م، فمههد نشهؤ ضههغط 2ٓبمٌههادة بهتطس الرومههانً سهنة الثانٌهة: كانههت بهاحتبلل الرومههان لفلسهطٌن      
الرومان على الٌهود، وعن تخرٌب الهٌكهل وتهدمٌره، لهذا فهإن لبابهل عدٌهدة مهن الٌههود رحلهت إلهى 

هر المبابل التهً سهكنت ٌثهرب المرى، وأشالحجاز واستمرت فً ٌثرب وخٌبر وتٌماء وفدن ووادي 
 .(ٕ)نو لرٌضةوجاورت األوس والخزرج بنو لٌنمار وبنو النضٌر وب

ون حمٌهر بٌههود ٌثهرب وذلهن وانتشرت الٌهودٌة بوجه خاص فً الٌمن عن طرٌك اتصهال مله     
بهران مهن أحبهار الٌههود، وهمها اللهذان دعهواه إلهى نواس لما دخل المدٌنهة خهرج ومعهه ح ذا أن تبعًا

وذلهن للظلهم  م طهوٌبًل إال أنها لهم تهدالٌمن، . فؤخذت الٌهودٌة بالتوسع فً (ٖ)الٌهودٌة فمبلها ودان بها
لهم  اهم إلى اعتناق الٌهودٌة، فلما أبو خدنجران حٌث دع رىاالذي عمله الملن الحمٌري على نص

د مرأة واألطفال والصغار والشٌوخ، وٌمال أن عدلرجل واالاألخدود وأحرلهم بالنار ولم ٌفرق بٌن 
م، ولهد ذكهر ذلهن ٖٕ٘سهنة  كتهوبرربعهٌن ألهف، ولهع ذلهن فهً ألى أالممتولٌن ما بٌن عشرٌن ألف إ

 .(ٗ)المرآن الكرٌم فً لصة أصحاب األخدود فً سورة البروج

بههبلد الههٌمن،  اجههدهم فههً الجزٌههرة العربٌههة وخصوًصههاهههذا ٌتضههح أن الٌهههود كههان لهههم توومههن      
 الجندل ومناطك ولرى أخرى متفرلة فً الحجاز. رب وتٌماء ودوس والٌمامة وفً دومةوٌث

سهرابٌل، ممها ٌهدل تحدث عهن موسهى وفرعهون وأحهداث بنهً إٌات كثٌرة توفً السور المكٌة آ
وفهً الحفهاوة البالغهة  - مكة والنبهً  ًٌر بٌن مشركوسى كانت موضع جدل كثعلى أن رسالة م

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          ہ  ہ  چ ٌدل على وجو صبلت لوٌة بٌن الٌهود وبٌن المكٌٌن، لال تعالى: بهذا ما

 ، ولولههههه تعلههههى: (ٓٔاألحمههههاف: )چے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے

 . (٘)(22ٔالشعراء: )چھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ﮲  ﮳   ﮴  چ

به لبلد آخر من ببلد العرب، حٌث ا لم تهٌوفٌرً  ولمد هٌؤت الممادٌر لٌثرب حًظا عظًٌما وخًٌرا     
 فً ذلن وإعبلء كلمته، وال شندٌنه ولنصرة رسوله وإعزاز  كرمها هللا وهداها إلى اإلٌمان بهأ

لوجود الٌهود فً ٌثرب ولكثرة حدٌثهم عن األدٌان والكتب الممدسة، ومن تعٌٌرهم العرب   إال
بوثنٌتهم وشركهم، فمد نبهوهم إلى هذه المضاٌا الروحٌة، وأثاروا فٌهم روح التطلع والتشوق 

ابة عرب ٌثرب لدعوة النبً ذلن استج على لظهور النبً الذي طالما حدثوهم عنه، وأوضح دلٌل
 عن  –سحاق لال: "حدثنً عاصم بن عمر بن لتادة خاطرتهم  من أجلها، روى عن ابن إبل وم

نسمع لما كنا  –مع رحمة هللا تعالى وهداه  –لالوا: إن مما دعانا إلى اإلسبلم  –رجال من لومه 

                                                
المباركفوري، الرحٌك المختوم  ظر: صفى الرحمن(. وان2ٖٓ)ص: تارٌخ العرب المدٌمتوفٌك برو،  ((ٔ

  (.ٖٖٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: السٌد سالم، 2ٖ)ص:
 الرحٌك المختوم(. وانظر: صفً الرحمن المباركفوري ، 8ٙٔ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً ،دمحم الفٌومً ((ٕ

 (.2ٖٓ،  2ٖفوري )ص:
 (.2ٖ)ص: هذا الحبٌب الجزابري، (. وانظر: أبً بكرٖٖٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلمالسٌد سالم،  ((ٖ

  هذا الحبٌب بً بكر جابر الجزابري،أ(. وانظر: 2ٖ)ص: الرحٌك المختومن المباركفوري، صفً الرحم ((ٗ

 (.2ٖ)ص:
 (.22ٔ)ص: مكة والمدٌنة فً الجاهلٌة وعهد الرسول ، أحمد إبراهٌم الشرٌف ((٘
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لنا، وكانت ال  علم لٌسن، وكانوا أهل كتاب عندهم صحاب أوثامن رجال ٌهود كنا أهل شرن وأ
ٌبعث اآلن نمتلكم معه لتل  تزال بٌننا وبٌنهم شرور، فإذا نلنا منهم لالوا لنا: إنه تمارب زمان نبً

أجبناه حٌن دعانا إلى هللا،  ما نسمع منهم ذلن، فلما بعث رسول هللا  عاد وارم، فكنا كثًٌرا
                                        :فٌنا وفٌهم نزل لوله تعالى و وكفروا به، وعرفنا ما كانوا ٌتوعدننا به فبادرناهم إلٌه، فؤمنا به

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ 

 .(ٔ)( 82البمرة: )چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٹٿ   ٿ  ٿ

لهم ٌكهن بمكهة أو ٌثهرب فهً طبٌعهة المسهٌح ف ٌجادلون الرسهول كانوا الذٌن  وأهل نجران هم     
ولهد ذكهر بعهض المفسهرٌن أن أههل نجهران كهانوا ، لوم منهم ٌسهتطٌعون مجادلتهه فهً أمهور الهدٌن 

لهه:  اوجاءوا إلى الرسهول فمهالو علٌه السبلم فً عٌسى  أعظم لوم من النصارى جادلوا الرسول
ل: أجهل إنهه عبهدهللا". ما شؤنن تذكر صاحبنا؟ فمال: " من هو؟" لالوا عٌسى، تزعم أنهه عبهدهللا فمها

ولهالوا: إن كنهت صهادلًا  به؟ ثم خرجهوا مهن عنهده غاضهبٌن. أنببتفهل رأٌت مثل عٌسى، أو  الالو
ٌحً الموتى وٌبرئ األكمه وٌخلك مهن الطهٌن كهٌبهة الطٌهر فٌهنف  فٌهه، فلمها عهادوا لهال  فؤرنا عبدًا

 .(ٕ)ون"مثل عٌسى كمثل آدم خلمه من تراب ثم لال له كن فٌكإن رسول هللا" 

بهراهٌم ، أن والهده كهان علهى الحنٌفهة ملهة إالجلٌل سعٌد بن زٌهد  وٌروي من خبر الصحابً     
ومن خبره أنه خرج فً الجاهلٌة ٌطلب الدٌن هو وورلة  علٌه السبلم، وذلن لبل أن ٌبعث النبً 

فعرضوا علٌهما ت علٌهما ٌهود دٌنهم، فتهود ورلة، ثم لمٌا النصارى ضبن نوفل، فلمٌا الٌهود، فعر
، ولهال: مها ههذا إال كهدٌن ر، وأبهً زٌهد بهن عمهر أن ٌهؤتً شهٌبًادٌنهم، فترن ورلهة الٌهودٌهة وتنصه

، فمههال لههه راهههب: إنههن لومنهها، تشههركون وٌشههركون، ولكههنكم عنههدكم مههن هللا ذكههر، وال ذكههر عنههدهم
كهان علٌهه ا مهمها ههو علهى األرض الٌهوم ، فمهال: ومها ههو؟ لهال: دٌهن إبهراهٌم. لهال: ولتطلب دٌنًها 

، وٌصهلً إلهى الكعبههة، فكهان زٌهد علهى ذلهن حتههى كهان ٌعبهد هللا وال ٌشههرن بهه شهٌبًا إبهراهٌم؟ لهال:
فهً الجاهلٌهة الدٌانهة الٌهودٌهة والنصهرانٌة إال  مولف زٌد بن عمر داللة على أنه كانت ففً (ٖ)مات

عهرب الجزٌهرة العربٌهة دٌل. مع وجود األثهر لههذا الهدٌانات علهى لتباالتحرٌف والتعطٌل إنه دخلها 
 .خصوًصا وأهل ٌثرب

 
 
 
 

 

 
 
 

                                                
بن هشام وانظر: عبدالملن  (.2ٕ)ص: سبلمًالسٌرة النبوٌة والتارٌخ اإل، عبدالشافً دمحم عبداللطٌف ((ٔ

 (ٕٔٔ/ٔ) السٌرة النبوٌة البن هشام الحمٌري،
 (.ٕٔ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًدمحم الفٌومً،  ((ٕ

 (.ٕٗٙ،  ٖٕٙ )ص: ولبس من سٌرة عشرٌن بطبًل إسبلمًٌا ة الحمةالبطول، ابن خلٌفة علٌوي ((ٖ



 

 
 

81 

 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثانً
العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة باألعراؾ 

  المبلٌة
 وفٌه أربعة مباحث:
  

 المبحـث األول
 المبحـث الثانً 
 المبحـث الثالث

 المبحـث الرابع   
 

 الحكم بغٌر ما أنزل هللا : 
التحرٌم والتحلٌل :  

طاعة األحبار والرهبان:   
 جتلبٌات الح: 
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 : الحكم بؽٌر ما أنزل هللا المبحث األول
 وفٌه مطلبان :

 : تحاكم أهل الجاهلٌة المطلب األول 

 جوب التحاكم إلى ما أنزل هللاالمطلب الثانً : و

 المطلب الثالث : عموبة التحاكم إلى ؼٌر ما أنزل هللا
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 المطلب األول
 تحاكم أهل الجاهلٌة

راء واألهواء والمستمدة من اآلأبطل هللا أحكام الجاهلٌة المبنٌة على الجور والظلم،      
د حكم هللا تعالى إال حكم الجاهلٌة، واالصطبلحات التً وضعوها من عند أنفسهم، وإنه لٌس بع

وهو كل حكم خالف ما أنزل هللا ورسوله، لال الحافظ بن كثٌر: كان أهل الجاهلٌة ٌحكمون 
أبطل هللا تعالى أحكام الجاهلٌة المبنٌة على الجور والظلم، والمستمدة بالضبلالت والجهاالت مما 

حاتهم التً وضعها الرجال ببل مستند من ٌضعونها بآرابهم وأهوابهم واصطبلمن اآلراء واألهواء 

( أي: ٌبتغون وٌرٌدون، وعن حكم هللا ٓ٘المابدة: ) چی   ی  جئچ  شرٌعة، لال تعالى:

 .(ٔ)ٌعدلون

وجاء فً الطبري، لال : كان أناس من الٌهود لد أسلموا ونافك بعضهم فكانت لرٌظة      
تلته بنو لرٌظة، لتلوا به منهم، فإذا لتل والنضٌر فً الجاهلٌة، إذا لتل الرجل من بنً النضٌر ل

ما أسلم أناس من بنً لف (ٕ)من تمر ته النضٌر، أعطوا دٌته ستٌن وسمًاالرجل من بنً لرٌظة لتل
فمال  من بنً لرٌظة، فتحاكموا إلى النبً  ٌر، لتل رجل  من بنً النضٌر رجبًل لرٌظة والنض

هلٌة الدٌة، فنحن نعطٌهم الٌوم ذلن. فمالت لرٌظة: : ٌا رسول هللا، إنا كنا نعطٌهم فً الجايالنضٌر
ال ولكن إخوانكم فً النسب والدٌن، ودماإنا مثل دمابكم، ولكنكم كنتم تغلبوننا فً الجاهلٌة. فمد 

المابدة: )چے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ چ جاء اإلسبلم فؤنزل هللا تعالى ٌعٌرهم بما فعلوا فمال:

ونمتل منهم وال ٌمتلونا فمال:  فً الجاهلٌة ستٌن وسمًاكنا نعطٌهم ( ثم ذكر لول النضٌري: ٘ٗ
فحكم ل: أفضل بٌن ولدي فً النحل؟ لرأ أوكان طاووس إذا سؤله رج ،(ٖ)فحكم الجاهلٌة ٌبغونأ

ٌمض النبً  و ٌرغبون أنه هذه هو أن الٌهود كان ٌنتظرون أومما تدل علٌ، (ٗ)الجاهلٌة ٌبغون
لهم مخالفًا  لٌة  ألنها متطابمة مع أهوابهم، فكان مولف النبً لتمالٌد الجاه بٌنهم فً المضٌة وفمًا

 .(٘)لهم ذلن منكًرا

لال: كعب بن أسد وعبدهللا بن صورٌا  لال : ) بن عباس وروى ابن جرٌر الطبري عن إ     
وشام بن لٌس بعضهم لبعض: أذهبوا إلى دمحم لعلنا نفتنه عن دٌنه، فؤتوه فمالوا: ٌا دمحم إنن لد 

ً أنا أجداد ٌهود وأشرافهم وسادتهم، وإنا إن اتبعنان أتبعنا ٌهود ولم ٌخالفون، وإن بٌننا وبن عرفت
، فؤنزل  مضً لنا علٌه ونإمن لن ونصدلن، فؤبى رسول هللا لومنا خصومة، فتحاكمهم إلٌن، فت

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  چ  هللا فٌهم:

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ   وئ  وئ  ۇئ 

( أمر للرسول بالثبات وعدم االنخدار بالٌهود وإن ٓ٘ــ 2ٗالمابدة:)چيئ  جب  حب  خب  مب 

أعرضوا عن االحتكام إلى هللا ورسوله فاعلم أن حكمة هللا أنه ٌعذبهم ببعض ذنوبهم فً الحٌاة 
 (ٙ)(الدنٌا لبل اآلخرة ... 

                                                
  تفسٌر المرآن العظٌم ،بن كثٌر إسماعٌل(. وانظر: ٓٙٔ/ٗ) محاسن التأوٌلدمحم جمال الدٌن الماسمً،  ((ٔ

(ٖ/ٔٔ2). 
 ة معلومة فً زمانهم، كانت تبلغ حمل بعٌر.الوسك: مكٌل ((ٕ
  أبً حاتم إبن تفسٌربن أبً حاتم، عبدالرحمن ا :نظر(. وآٔ٘/8)بن جرٌرتفسٌر ابن جرٌر الطبري، ا  ((ٖ

(ٖ/22ٓ.) 
 (.ٕٓٔ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌمابن كثٌر،  إسماعٌل ((ٗ
 (.8ٗٔ/2) التفسٌر الحدٌثذروزة عزت،  ((٘
 (.2٘2/ٕ) ج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلممنهحمود الرحٌلً،  ((ٙ



 

 
 

84 

وكان من أمر عبدالمطلب فً الجاهلٌة فً حفر زمزم عندما دل فً المنام إلى مولعها فغدا      
 ًّ  (ٔ)بمعول ومعه ابنه الحارث، ولٌس معه ٌومبذ ولد غٌره فحفر فٌها فلما بدا لعبدالمطلب الط

، فعرفت لرٌم أنه لد أدرن حاجته، فماموا إلٌه فمالوا: ٌا عبدالمطلب إنها ببر أ إسماعٌل،  بٌناكبرَّ
، فؤشركنا معن فٌها، لال: ما أنا بفاعل، إن هذا األمر لد خصصت به دونكم، وإن لنا فٌها حمًا

وأعطٌته من بٌنكم. لالوا: فؤنصفنا، فإن غٌر تاركٌن حتى تخاصمن فٌها، لال: فاجعلوا بٌنً وبٌنكم 
. وهذه (ٕ)بؤطراف الشاممن شبتم أحاكمكم إلٌه. لالوا: كاهنه بنً سعد بن هذٌم، لال: نعم، وكانت 

 من عادات العرب التحاكم إلى غٌر هللا إلى الكهنة والمنجمون. 

وفً نفس الحادثة لما لمً عبدالمطلب من لومه عند حفر زمزم نذر لبن ولد له عشره نفر ثم      
، هلل عند الكعبة، فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنه سٌمنعونهوا معه حتى ٌمنعوه لٌنحرن أحدهم بلغ

جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء هلل بذلن، فؤطاعوه ولالوا: كٌف نصنع؟ وعمل بٌنهم 
المرعة ودخل بهم إلى هبل. كان ُهبل على ببر فً جوف الكعبة، وهً الببر التً ٌجمع فٌها ما 

اختلفوا وكان عند هبل لداح، سبعة، كل لدح منها فٌه كتاب، لدح فٌه ) العمل ( إذا  ٌهدى للكعبة.
من ٌحمله منهم، وضربوا بالمداح السبعة، فإن خرج العمل فعلى من خرج حمله ولدح (ٖ)فً العمل

فٌه ) نعَم( لؤلمر إذا أرادوه، ٌضرب به فً المداح. ولدح فٌه ) ال (. إذ أرادوا أمر ضربوا به فً 
فٌه ) ُملَصك (، ولدح المداح، فإن خرج ذلن المدح لم ٌفعلوا ذلن األمر. ولدح فٌه ) منكم (، ولدح 

فٌه ) من غٌركم (، ولدح فٌه ) المٌاه ( إذا أرادوا أن ٌحفروا للماء ضربوا بالمداح وفٌها ذلن 
 المدح، فحٌثما خرج عملوا به .

وكان إذا أرادوا أن ٌختنوا ُغبلًما أو ٌنكحوا منكًحا، أو ٌدفنوا مٌتًا، أو شكُّوا فً نسب أحدهم،      
بمابه درهم وجزور، فؤعطوها صاحب المداح ٌضرب بها، ثم لربوا صاحبهم ذهبوا به إلى هبل، و

الذي ٌرٌدون، ثم لالوا: ٌا إلهنا ... فمال عبدالمطلب أضرب على بنً هإالء بمداحهم هذه، وأخبره 
بنذره الذي نذر، فكان كلما ضرب بالمداح ٌخرج السهم على عبدهللا أحبَّ ولد عبدالمطلب إلٌه 

افه حجازه لكً ال تكون عادة .. ولالوا له: ال تفعل وأنطلك به إلى ال.فكانت لرٌم تمنع ، فإن به عرَّ
لها تابع، فسلها ثم أنت على رأس أمرن، وإن أمرتن بذبحه ذبحته وإن أمرتن بؤمٍر لن وله فٌه 
فرج لبلته. فانطلموا حتى لدموا المدٌنة فوجدوها بخٌبر، فسؤلوها ولصوا لها خبر عبدالمطلب 

نه، وما أراد به، ونذره فٌه فمالت لهم: ارجعوا عنً الٌوم حتى ٌؤتٌنً تابعً فاسؤله. وخبر اب
فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها لام عبدالمطلب ٌدعو هللا ثم غدوا علٌها فمالت لهم: لد جاءنً 

بوا  الخبر، كم الدٌة فٌكم؟ لالوا: عشره من اإلبل. لالت: فارجعوا إلى ببلدكم ثم لربوا صاحبكم و لّرِ
عشًرا من اإلبل، ثم اضربوا علٌها وعلٌه بالمداح، فإن خرجت على صاحبكم فزٌدوا من اإلبل حتى 

.وهذا ٌدل (ٗ)ٌرضى ربكم، وإن خرجت على اإلبل فنحروها عنه فمد رضً ربكم ونجا صاحبكم
رون وما حتكام إلٌهم وإتبار ما ٌؤمالكهنة والعرافٌن والمنجمٌن واإل على دالله إٌمانهم بؤخبار

 ٌنهون.

 

 

                                                
 الطً: حافة الببر. ((ٔ
(. ٕٖ)ص:  تهذٌب سٌرة إبن هشامظر: عبدالسبلم هارون، ن(. واٖٗ)ص:  السٌرة النبوٌةعلً الصبلبً،  ((ٕ

 (.ٖ/ٔ) للبٌهمً ةدالئل النبوأحمد بن الحسٌن البٌهمً، وانظر: 
 العمل: الدٌة ((ٖ
الرحٌك ن المباركفوري، نظر: صفً الرحم..(. وا ٖٖ)ص: تهذٌب سٌرة إبن هشام، ونعبدالسبلم هار( (ٗ

 (.ٓٓٔ/ٔ) النبوة للبٌهمًدالئل أحمد بن الحسٌن البٌهمً، نظر: (. وإ٘ ،ٖٙ)ص: المختوم
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 المطلب الثانً
 وجوب التحاكم إلى ما أنزل هللا

فوق حاجتهم إلى كل شًء، حٌث كانت الشرابع السماوٌة  حاجة الناس إلى الشرٌعة ضروره     
شرٌعة سماوٌة  االسابمة كل شرٌعة منها كافٌة لمن أنزلت علٌهم فً مكان أو زمن محددٌن وبمج

التضت حكمة هللا نسخه لتغٌٌر األحوال وتجدٌد الممتضٌات إلى أن  أخرى تنسخها أو تنس  منها ما
خاتم األنبٌاء  فكانت خاتمة للشرابع، كما أن محمدًا جاء بالشرٌعة اإلسبلمٌة التً بعث بها دمحم 

نبً بعده فكانت هذه الشرٌعة هً البالٌة الصالحة لكل زمان ومكان، وكل جٌل وكل جنس،  وال

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  ولها هللا تعالى حٌث لال:ولد شهد بكمالها وشم

، أي: )٘ٔٔاألنعام: )چھ  ھ        ھ  ھ   ےچ  (، ولال سبحانه:ٖالمابدة: )چڍ  ڌ  ڌ

فٌجب تحكٌم الشرٌعة فً الملٌل  (ٔ)صدلًا فً األخبار، وعداًل فً األحكام، فكله حك وصدق وعدل 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  چ  لى:والكثٌر، وفً جمٌع شإون الحٌاة، لال تعا

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث     ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب  جئ  حئ   مئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  ( ، ولال تعالى:2٘النساء: )چىث

.وكلمة )شًء( فً اآلٌتٌن نكره فً سٌاق الشرط فتعم )ٓٔالشورى: )چی  ی  ی  ی   

، ألخذ الحكم الفاصل وفً كل مكان فٌجب رده إلى الشرٌعةاختبلف فً كل زمان  كل نزار وكل

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      چ  ، لال تعالى:(ٕ)منها فً ذلن 

 .)٘ٙالنساء: )چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

عدل نظام وأصلح بؤً كفٌلة بإنهابها وحلها  فٌجب تحكٌم الشرٌعة فً جمٌع الخبلفات وه     
عالبة، وفً اآلٌة السابمة ٌمسم هللا تعالى بنفسه الكرٌمة الممدسة أنه ال ٌإمن أحد حتى ٌحكم 

فً جمٌع األمور، فما حكم به فهو الحك الذي ٌجب االنمٌاد له باطنًا وظاهًرا، ولهذا  الرسول 

، أي: إذا حكمون چې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ  لال:

ٌطٌعونن فً بواطنهم فبل ٌجدون فً أنفسهم حرًجا مما حكمت به، وٌنمادون له فً الظاهر 
، كما ورد فً (ٖ)وال مدافعه وال منازعه من غٌر ممانعة والباطن، فٌسلمون لذلن تسلًٌما كلًٌا

 ٚغزكًم يؤيٍ إًٚبَّ حزٗ لن) الحدٌث عن عبدهللا بن عمرو بن العاص لال: لال رسول هللا 
ال ٌإمن احدكم   (بن عمرو لال: لال رسول هللا وعن عبدهللا .(ٗ) (ثّٕاِ رجؼب نًب جئزكى ٚكٌٕ ْ

 (٘) حتى ٌكون هواه لما جبت به(

ی   ی  جئحئ  مئ  چ  ولد وصف المرآن كل حكم بغٌر ما أنزل هللا جاهلٌة، لال تعالى:     

جاهلٌة  ٌعنً: حكم ال (، لال ابن جرٌر الطبري:ٓ٘المابدة:) چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب

أحكام عبده األوثان من أهل الشرن، وعندهم كتاب هللا فً بٌان حمٌمة الحكم الذي حكمت به فٌهم، 

                                                
 (.2ٓٔ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر،  إسماعٌل ((ٔ
 (.٘ٗٔ/ٔ) ةمحاضرات فً العمٌدة والدعوصالح بن فوزان الفوزان،  ((ٕ
 (.8ٓٙ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر،  إسماعٌل ((ٖ
 .2ٕٓبرلم، (88ٔ/ٔ، باب فً ذم الرأي وتكلف المٌاس )للبٌهمً لسنن الكبرىا ((ٗ
 .167( برلم،2٘/ٔ) ، كتاب اإلٌمان، باب اإلعتصام بالكتاب والسنةمشكاة المصابٌح ((٘
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)) أبغض الناس  لال: لال: رسول هللا  بن عباس . وعن إ(ٔ)وأنه الحك الذي ال ٌجوز خبلفه
 .(ٕ)ه(( إلى هللا مبتغ فً اإلسبلم سنة الجاهلٌة، وطالب دم امرئ بغٌر حك لٌرٌك دم

ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  والتشرٌع حك هلل وحده ال لغٌره، لال تعالى:     

(. له الخلك الذي صدرت عنه جمٌع المخلولات. وله األمر المتضمن ٗ٘األعراف: )چہہ

للشرابع و النبوات، أي: األحكام الدٌنٌة والشرعٌة، وثم أحكام الجزاء وإنه ال خالك سواه، فبل حاكم 
      .(ٖ)عباد سواه بٌن ال

ۀ  چ  بؤنه كافر وظالم وفاسك، فمال تعالى: هشرٌعت م غٌرولد حكم هللا سبحانه على من حكَ        

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ   ولوله (ٗٗالمابدة: )چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ   ولوله:) ٘ٗالمابدة: )چەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ەئ  وئ   چ ألنهم جحدوا حكم هللا لصدًا منهم وعنادًا وعمدًا. ولال هنا  (2ٗبدة: الما)چڇ  

  ألنهم لم ٌنصفوا المظلوم من الظالم فً األمر الذي أمر هللا بالعدل والتسوٌة بٌن چوئ  ۇئ 

چ  ەئ   چ وفً اآلٌة األخرى الجمٌع، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعًضا.

 .(ٗ)بهم، المابلون إلى الباطل، التاركون للحكالخارجون عن طاعة ر    چچ

ٱ  ٻ  ٻ  چ   نفى هللا اإلٌمان فً آٌات آخر لمن لم ٌحكم بما أنزل هللا حٌث ٌمول تعالى: كما     

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  

على أنه من أعظم  فدل هذا) ٓٙالنساء: )چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

 .(٘)الضبلل وأبعده من الهدى

لم ٌُحكموا شرٌعته فً كل خبلف وكل نازلة فً  لد نفى هللا سبحانه اإلٌمان نفًٌا مإكدًا بالمسم ما

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  چ  المضاٌا التً ٌخاصم فٌها، فمال تعالى:

) ٘ٙ النساء:)چې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
(ٙ). 

وبٌن تعالى صفة المإمنٌن الصادلٌن فً إٌمانهم عندما ٌدعون إلى تحكٌم الشرٌعة اإلسبلمٌة،      

النور: )چې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئچ   فمال سبحانه:

فهم ) ٔ٘النور: )چۈئ  ېئ  ېئ  چ  فمال:بٌن عالبة االنمٌاد لحكم الشرٌعة، ثم  . )ٔ٘

                                                
 (.2ٖٗ/ٓٔ) ن جرٌر الطبرياب تفسٌر بن جرٌر الطبري،ا ((ٔ
 .88ٕٙبرلم، (ٙ/2كتاب الدٌات، باب من طلب دم إمرئ بغٌر حك )، صحٌح البخاري ((ٕ
 (.ٖ٘ٗ)ص:  تفسٌر الكرٌم الرحمنالسعدي،  عبدالرحمن ((ٖ
 تٌسٌر الكرٌم الرحمننظر: عبدالرحمن السعدي، (. وا2ٔ،  8ٙ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر،  إسماعٌل ((ٗ

 (.2ٕٕ ، 2ٕٔص:)
نظر: (. وإٕٗ) اإلٌمان هو األساسهدل، األ (. وانظر: عبدهللإٙٔ)ص: الجامع الفرٌدبدهللا الجار هللا، ع ((٘

 (.82ٙ)ص:  تٌسٌر الكرٌم الرحمنعبدالرحمن السعدي، 
 (.ٖٕٗ)ص: اإلٌمان هو األساس هدل،عبدهللا األ (. وانظر:ٕٖ)ص: حكم الجاهلٌةمحمود دمحم شاكر،  ((ٙ
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الحاصلون على الفبلح فً الدنٌا واآلخرة دون أولبن الذٌن اكتفوا من اإلسبلم بمجرد االنتساب إلٌه 

دون تحكٌم لشرٌعته
(ٔ). 

فاعتماد وجوب التحاكم إلى ما أنزل هللا ووجوب الحكم به من صمٌم اإلٌمان، وتجوٌز التحاكم      
 الكفر.  إلى غٌر ما أنزل هللا مما ٌخالف شرر هللا من صمٌم

ووجوب الحكم بما أنزل هللا فرض، والحكم بغٌر ما أنزل هللا فً بعض الجزبٌات مع اعتماد      
ب حمل كبلم بعض السلف الذٌن لالوا: إن الحكم ن من الكبابر  ألنه كفر عملً، وٌجعدم جواز ذل

و أن ٌحكم هبغٌر ما أنزل هللا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسك دون فسك، على هذا المعنى، و
الحكم بما أنزل هللا، فً بعض المضاٌا بغٌر شرر هللا، سبب لرابة أو  الحاكم الذي ٌإمن بوجوب

أن ذلن  فً لضٌة واحده، معتمدًا هللا ولوأما من حكم بغٌر ما أنزل .أخذ رشوة، أو ما أشبه ذلن 
 .(ٕ)كفر كفًرا اكبر مخلد فً نار جهنم  جابًزا فمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 (.2ٖٙ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌم بن كثٌر، إسماعٌل ((ٔ
 .(ٕٗٗ)ص: اإلٌمان هو األساسعبدهللا األهدل،  نظر:. وا(2ٓٔ/ٙ) الجامع ألحكام المرآندمحم المرطبً،  ((ٕ
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 ب الثالثالمطل
 عموبة التحاكم إلى ؼٌر ما أنزل هللا

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  چ  لال تعالى:     

، بٌن سبحانه أنه ٌلزم كل مإمن لزوًما ال محٌد  )ٖٙاألحزاب: )چٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

هًٌا، وأن من خالف ذلن فمد ضل ضبل اًل مبٌنا، ومن عنه وال خٌر فٌه امتثال ما شرر هللا أمًرا ون
. فهذه اآلٌة عامة فً جمٌع األمور، وذلن أنه (ٔ)ضل عن صراط هللا فهو خاسر فً الدنٌا واآلخرة

 .(ٕ)وال رأي وال لول وال اختٌار ألحد هنا، إذا حكم هللا ورسوله أمًرا فلٌس ألحد مخالفته،

ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڇ  ڇ      ڇ  ڇ     چ  چ  چ   ولال سبحانه وتعالى:     

 چڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ

بترن العمل بممتضاها، ولٌل: الضمٌر هلل سبحانه  ألنه  ( أي: ٌخالفون أمر النبً ٖٙالنور: )

ٌر ممٌده بنور من أي: فً الدنٌا، لال الشوكانً: والفتنة هنا غ  چگ  گ  گ  چ   اآلمر حمٌمة،

أنوار الفتن، ولٌل: هً المتل، ولٌل: الزلزال، ولٌل: تسلط سلطان جابر علٌهم، ولٌل: الطبع على 

لال ابن كثٌر:  (ٗ)، ولٌل: الكفر أو عذاب ألٌم (ٖ)أي: فً اآلخرة گ  چڳ      ڳ  ڳ  چ   للوبهم،

أي: فً للوبهم من كفًرا   چگ  گ  گ  چ   باطنًا وظاهًرا ولٌخشى من خالف شرٌعة الرسول 

 .(٘)  أي: فً الدنٌا بمتل أو حد أو حبس أو نحو ذلن چگ  ڳ      ڳ  ڳ چ   أو نفاق أو بدعة

إن من رد شٌبًا من أوامر هللا والرسول فهو خارج عن اإلسبلم سواًء َردَّ، من  "لال النعمانً:     
                                      (ٙ). "الزكاة، لتلهم وسبى ذرارٌهمجهة الشرن أو من جهة التمرد مثل حكم الصحابة برده ما نعً 

ا مبن المٌم: " لما أعرض الناس عن تحكٌم الكتاب والسنة والمحاكمة إلٌهالشوكانً عن إلال 
واعتمدوا عدم االكتفاء بهما وعدلوا إلى اآلراء والمٌاس واالستحسان وألوال أهل اآلراء عرض لهم 

فهامهم، ومحك فً عمولهم، فعمتهم هذه طرهم، وظلمة فً للوبهم، وكدر فً إففً ذلن فساد 
  . ولال تعالى:(2)األمور وغلبت علٌهم حتى ربا فٌها الصغٌر وهرم علٌها الكبٌر فلم ٌروها منكًرا" 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 

(، لال الشوكانً  أي: 2ٗالمابدة: )چىئ       ىئ  ىئ  ی  ی   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ 

إن أعرضوا عن لبول حكمن بما أنزل هللا علٌن فذلن لما أراده هللا من تعذٌبهم ببعض ذنوبهم وهو 

ا جبت به   أي:  چەئ  وئ   چ، لال ابن كثٌر فً لوله تعالى (8)ذنب التولً عنن، واإلعراض عمَّ

فاعلم   أي:  چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  چ  شرر هللا، خالفواعما تحكم به بٌنهم من الحك و

                                                
 (.222)ص: تٌسٌر الكرٌم الرحمن السعدي، عبد الرحمن ((ٔ
 (.ٔٗٙ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر،  إسماعٌل ((ٕ
 (2ٖٓ/2ٔ) تفسٌر إبن جرٌر الطبريبن جرٌر الطبري، ا(. وانظر: 8ٙ/ٗ) فتح المدٌركانً، دمحم الشو ((ٖ
 (ٕٔٔ/ٖ) تفسٌر مماتل بن سلٌمانمماتل البلخً،  ((ٗ
 (.2ٓٗ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌم بن كثٌر، إسماعٌل ((٘
 (.ٙ٘ٗ/ٙ) اللباب فً علوم الكتابراج الدٌن النعمانً، س ((ٙ
 (.ٙ٘/ٕ) المدٌر فتح الشوكانً، دمحم ((2

 (.2ٗ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر،  إسماعٌلوانظر:  (.ٙ٘/ٕ) فتح المدٌر الشوكانً، دمحم ((8
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لهم من الذنوب السالفة التً  ن ٌصرفهم عن الهدى لمابن عن لدرة هللا ،وحكمته فٌهم أأن ذلن كا
 .(ٔ)التضت إضبللهم ونكالهم 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  چ  ولال تعالى:     

 ٕٗٔطه: )چٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  يئ    جب   حب             خب   مب     حئ  مئ       ىئ

م كتابه، توعده :"(ٕ)لال إبن المٌم(، ٕٙٔ – هذا ما توعد هللا به من أعرض عن شرعه ولم ٌُحّكِ

 تعانٌه (. وهذا ما2ٕٔطه: )چٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ  چ بالعموبة العاجلة واآلجلة فً اآلخرة :

 .(ٖ) "الدول المنتسبة إلى اإلسبلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (.2ٖٕ ، 2ٕٕ/ٙٔ) بن جرٌر الطبرياتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((ٔ
مً، وأحد أبو عبدهللا، شمس الدٌن، دمحم بن أبً بكر بن أٌوب الزرعً الدمشمً، من أركان اإلصبلح اإلسبل ((ٕ

هـ . انظر: ٕٙ٘كبار العلماء، من شٌوخه شٌ  اإلسبلم أحمد بن تٌمٌة، وله مإلفات كثٌرة منها الفوابد، توفى:
 (.2ٖٔ/ٗاألعبلم للزركلً )

 (.8ٗ)ص: الفوائد المٌم الجوزٌة، دمحم بن ((ٖ
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 والتحرٌم التحلٌل : المبحث الثانً
 : البمط ثبلثة وفٌه

 والتحرٌم فً الجاهلٌة التحلٌل  :  المطلب األول 

 المطلب الثانً : أصل التحلٌل والتحرٌم

 التحلٌل والتحرٌم حكم : الثالثالمطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

91 

 المطلب األول
 فً الجاهلٌةوالتحرٌم التحلٌل 

ستمرار الوجود، ورازلنا بعطابه المحمود، والمنعم علٌنا بحبلبل النعم بإهللا هو خالمنا، وممدنا      
ودلابمها، والذي بٌده نواصٌنا. فهو ٌحدد طرٌك سلوكنا فً الحٌاة لواًل وفعبًل واعتمادًا .. فهو الذي 

ال أن نعلم ألنفسنا باإلباحة وال أن نحكم بالتحرٌم إ بٌده التشرٌع فً هذا الدٌن، ولٌس لنا أن نحكم
لذا كانت عند مشركً العرب فً الجاهلٌة عادة التحلٌل والتحرٌم والتمدٌم أن هللا حكم علٌنا به   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  لال تعالى: والتؤخٌر على حسب ما تملٌه إلٌهم شهواتهم ولذاتهم ورغاببهم.

ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

﯁               ﯀   ﮾     ﮿  ﮽   ﮼   ﮹   ﮺﮻  ﮸    ﮷                                                                          چ﮶ 

 (.ٓٙ - 2ٌ٘ونس: )
زلت بن عباس ومجاهد والضحان ولتادة وعبدالرحمن بن زٌد بن أسلم وغٌرهم )) نلال إ     

((. والمعنى: (ٔ)إنكاًرا على المشركٌن فٌما ٌحلون وٌحرمون من البحابر والسوابب والوصابل
أخبرونً أٌها المشركون الجاهلون عما خلك هللا لكم من الرزق الحبلل فحرمتم بعضه وحللتم 

 چہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓچ أن ٌمول لكم  بعضه.. ولد أمركم هللا على لسان رسوله 

 .(ٕ)(2ٌ٘ونس: )

ذن ن االعتراف بؤحد أمرٌن: إما دعوى األ" والخبلصة أنه ال مندوحة لكم م:(ٖ)لال المراغً     
من هللا لكم بالتحرٌم والتحلٌل، وذلن اعتراف بالوحً، وأنتم تنكرونه وتزعمون أنه محال. وإما 

 .(ٗ)الذي ٌلزمكم إذا أنكرتم األول " االفتراء على هللا، وهو

هللا تعالى على هإالء المشركٌن التخاذهم شرًعا لم ٌؤمر هللا به، باتخاذهم الشركاء ولد أنكر      

﮲   چ  فمال تعالى: ،(٘)لم ٌبح لهم هللا ابتداعه ابتدعوا لهم من الدٌن ما ھ  ے      ے  ۓ  ۓ 

﯁          ﯀   ﮾﮿   ﮼   ﮽   ﮻   ﮹  ﮺    ﮸          چ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 

 (. ٕٔالشورى: )

ى هللا تعالى المشركٌن ووبخهم فً شؤن ما تصفه ألسنتهم من الكذب هذا حبلل وهذا ولد نه     

﮲   چ   ، لال تعالى:(ٙ)حرام، من غٌر دلٌل وال برهان ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ 

 (.ٙٔٔالنحل: )چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹   ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀    ﯁     

"هم ال ٌتبعون ما شرر هللا لن من الدٌن  هلٌة:بن كثٌر على مشركً العرب فً الجالال إ     
الموٌم، بل ٌتبعون ما شرر لهم شٌاطٌنهم من الجن واإلنس من تحرٌم ما حرموا علٌهم، وتحلٌل 

                                                
 (.ٓ٘٘/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌم ،بن كثٌر  إسماعٌل ((ٔ
 (2٘ٗ/ٕ) ن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلممنهج المرآحمود الرحٌلً،  ((ٕ
م، ثم كان مدرس 2ٓ2ٔأحمد بن مصطفى المراغً، مفسر مصري، من العلماء تخرج بدار العلوم عام  ((ٖ

هـ . 2ٖٔٔالشرٌعة اإلسبلمٌة بها، وعٌن إستاذ للعربٌة والشرٌعة اإلسبلمٌة بكلٌة غوردون بالخرطوم، توفى:
 (.2ٖٕ/ٕانظر: األعبلم للزركلً )

 (.ٕٗٔ/ٔٔ) تفسٌر المراؼًأحمد بن مصطفى المراغً،  ((ٗ
 (.2ٖٗ/ٕٔ) بن جرٌر الطبرياتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((٘
 (.2٘٘/ٕ) منهج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلم حمود الرحٌلً، ((ٙ
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أكل المٌتة والدم والممار ونحو ذلن ومن الضبلالت والجهالة الباطلة التً كانوا لد اخترعوها فً 
 .(ٔ)ت والباطلة واألموال الفاسدة"جاهلٌتهم من التحلٌل والتحرٌم والعبادا

لال: )كان أهل الجاهلٌة ٌؤكلون أشٌاء وٌتركون أشٌاء تمذًرا فبعث هللا نبٌه  إبن عباس وعن      
  وأنزل كتابه وأحل حبلله وحرم حرامه فما أحل فهو حبلل،وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه

 .(ٕ)فهو عفو(

﮳  ﮴  ﮵ ﮶   چ   لٌة:تعالى من أعمال الجاههللا لال و      ۓ  ﮲    

(. فبٌن هللا عز وجل أن شركاء العرب فً الجاهلٌة من 2ٖٔاألنعام: )چ﮷     ﮸  

شٌاطٌن اإلنس والجن لد شرعوا لهم شرابع كثٌرة لم ٌؤذن بها هللا، ومنها لتل األوالد خشٌة إمبلق 
لم ٌؤذن  لى من شرر للناس ماووأد البنات خشٌة العار وغٌر ذلن. والشاهد من اآلٌة تسمٌة هللا تعا

 .(ٖ)صرٌح له هللا شرًٌكا. وهذا كفربه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ                 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ   ولوله:     

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  

وا إذا أن أهل الجاهلٌة كان (.ومعنى اآلٌة كما ذكره المفسرون2ٖالتوبة: ) چڄڄ

جعلوه  –وهً رجب وذو المعدة وذو الحجة والمحرم  –أرادوا المتال فً شهر من األشهر الحرم 
آخر من أشهر الحبلل لٌوافموا عدد األشهر التً حرم هللا تعالى فجعل  حبلاًل وحرموا مكانه شهًرا

ذا مما ذم هللا تعالى به ه". لال ابن كثٌر: (ٗ)هللا تعالى هذا التشرٌع الذي لم ٌؤذن به زٌادة فً الكفر 
به المشركٌن من تصرفهم فً شرر هللا بآرابهم الفاسدة وتغٌٌرهم أحكام هللا بؤهوابهم الباردة، 

ومثلما أحلوه ما كانوا ٌطوفون بالبٌت عراة ولالوا  .(٘)"وتحلٌلهم ما حرم هللا وتحرٌمهم ما أحل هللا
 ،ى ال ٌؤمر بالفحشاء وهذا من الكذب على هللاوجدنا آباءنا وهللا أمرنا بها وهذا كذب  ألن هللا تعال

﮼  ﮽ ﮾   چ   لال تعالى: ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺ ﮻  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  

 .(ٙ)(8ٕاألعراف: )چ﮿  ﯀  ﯁     

لم ٌؤذن به هللا فلٌس لنا الحكم بالتحرٌم أو بالتحلٌل  إنه لٌس ألحد أن ٌشرر من الدٌن ما     
 هللا والحرام ما حرمه هللا تعالىفالحبلل هو ما أحله 

 

 

 

 

                                                
 (. 2ٖٔ/ٗ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر،  إسماعٌل ((ٔ
 .8ٖٓٓ( برلم،ٖٗ٘/ٖباب ما لم ٌذكر تحرٌمه )، كتاب األطعمة، سنن أبو داود ((ٕ
 (.8ٕٔ)ص:  " لبلبد العمبان بنظم مسابل اإلٌمان": شرح منظومة اإلٌمان المسماة، البشري بن دمحم المراكشً ((ٖ
 (.8ٓٔالمصدر نفسه )ص:  ((ٗ
 (.8ٙٗ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر ،  إسماعٌل ((٘
تفسٌر بن أبً بن أبً حاتم، ر: عبدالرحمن (. وانظ2ٖٔ/ٓٔ) الطبري بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((ٙ

 (.ٔٙٗٔ/٘) حاتم
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 المطلب الثانً
 والتحرٌم التحلٌلأصل 

فً األشٌاء الحل ولد نهى هللا عن إطبلق األحكام فً األشٌاء دون الرجور إلى كتاب األصل      
ال هللا حكم لنا بها، وإفلٌس لنا أن نحكم ألنفسنا باإلباحة، إال أن نعلم أن  هللا أو سنة رسول هللا  لذا

كذلن لٌس لنا أن نحكم بالتحرٌم، إال أن نعلم أن هللا  عٌن على هللا بغٌر علم وال إذن منه.كنا مشرِّ 

ھ  ھ  ھ    ے  چ   لال تعالى: ن على هللا بغٌر علم وال إذن منه،عٌإال كنا مشرِّ حكم علٌنا به، و

﯀    ﯁    ﮽   ﮾  ﮿   ﮼   ﮻   ﮺     ﮷   ﮸﮹   ﮵   ﮶  ﮲   ﮳  ﮴  ے   ۓ  ۓ 

 (.ٙٔٔالنحل: ) چ  

إن تشرٌع األحكام التً ٌسٌر علٌها العباد فً عباداتهم ومعامبلتهم وسابر شإونهم، والتً      

ں  ں  چ   لال تعالى: ،تفصل النزار بٌنهم وتنهً الخصومات، حك هلل تعالى رب الناس وخالك الخلك

ه، فٌشرعه فهو الذي ٌعلم ما ٌصلح عباد ،(ٗ٘األعراف: )چڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ر لهم، وبحكم عبودٌتهم له ٌتمبلون أحك امه والمصلحة فً ذلن عابده لهم، فبحكم ربوبٌته لهم ٌشّرِ

 .(ٔ)( ٓٔالشورى: )چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ   لال تعالى: إلٌهم،

حسن والعدل لم ٌؤت بها حكم من هللا أو إذن. فإن حكم هللا متصف بال فلٌس ألحد أن ٌعبد عبادة     

ی   ی  چ   انحراف عن الصراط السوي، لال هللا تعالى: ورعاٌة المصالح، من غٌر ظلم وال

 .(ٕ)(ٓ٘المابدة: )چجئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

 چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ              ٹ  ٹ  چ ولال تعالى:      

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ (، ولال تعالى:ٙ٘النحل: )

 (.2ٌ٘ونس: )چھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  

ٿ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   لال تعالى: ،فالحرام هو الذي حرمه هللا، والحبلل وهو ما أحله هللا     

 (.ٖاألعراف: ) چڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 ،وإن الحرام بٌن ) إن الحبلل بٌنٌمول:  وعن النعمان بن بشٌر لال: سمعت رسول هللا      
لدٌنه وعرضه،  استبرأمن الناس، فمن اتمى الشبهات فمد  وبٌنهما أمور مشتبهات ال ٌعلمهن كثٌر  

ال وإن  رعى حول الحمى ٌوشن أن ٌمع فٌه، أومن ولع فً الشبهات ولع فً الحرام، كالراعً ٌ
له صلح الجسد ك ضغة إذا صلحتلكل ملن حمى، أال وإن حمى هللا محارمه، أال وإن فً الجسد م

 .(ٖ)أال وهً الملب( هوإذا فسدت فسد الجسد كل

                                                
 (.2ٗٔ)ص: عمٌدة التوحٌد الفوزان، صالح ((ٔ
منهج المرآن فً دعوة  (. وانظر: حمود الرحٌلً،ٕٕ٘)ص:سبلمٌة وأسسها العمٌدة اإلعبدالرحمن المٌدانً،  ((ٕ

 (.2٘ٙ/ٕ) المشركٌن إلى اإلسبلم
 .ٕ٘( برلم،ٕٓ/ٔكتاب اإلٌمان، باب فضل من إستبرأ لدٌنه  )البخاري، اصحٌح  ((ٖ
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ٌتبٌن لنا أن الذي ٌجعل الحبلل حبلاًل، والحرام حراًما هو هللا سبحانه دون  موخبلصة ما تمد     
سواه، فما أحله هللا  فهو الحبلل إلى ٌوم المٌامة، وال ٌملن كابن من كان أن ٌحرمه، وما حرمه هللا 

 . (ٔ)لحرام إلى ٌوم المٌامة، وال ٌملن كابن من كان أن ٌحلهتعالى  فهو ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (.2٘ٙ/ ٕ) رآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلممنهج الملً، حمود الرحٌ ((ٔ
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 المطلب الثالث
 حكم التحلٌل والتحرٌم

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ   التحلٌل والتحرٌم، حك هلل تعالى، ال ٌجوز ألحد أن ٌشاركه فٌه، لال تعالى:     

گ  گ  گ  ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  

(. فجعل هللا سبحانه طاعة الشٌطان وأولٌابهم فً تحلٌل ما حرم هللا شرًكا به ٕٔٔاألنعام: )چڳ

. لذا فلٌس ألحد مهما كان ذا منزلة فً الدٌن أن ٌشرر من الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا، (ٔ)سبحانه
منا  ألن من له الخلك لم ٌؤذن به هللا خال وكذلن لٌس لهٌبة مهما كان شؤنها أن تشرر من الدٌن ما

فله الملن، ومن له الملن فله األمر، وبٌده حك التصرف بمملوكه، وعلى المملون أن ٌتحمك 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    چ   لال تعالى: ،بوصف عبودٌته لمالكه بالحك، فٌطٌعه فٌما أمر، وال ٌعصٌه فٌما نهى

 .(ٕ)(2ٓالمصص: )چىئ    یی  ی   ی  جئ  حئ    مئىئ  يئ  جب   حب  خب  مب   

ڌ  ڎ  چ   فمال تعالى: ،ولد بٌن لنا عز وجل الضابط الذي علٌه مدار الحل والحرمة     

(. فالطٌب حبلل والخبٌث حرام، والتحلٌل 2٘ٔاألعراف: )چڎ  ڈ  ڈ   ژ 

والتحرٌم حك هلل وحده فمن ادعاه لنفسه أو ألر به لغٌره فهو كافر كفًرا أكبر مخرًجا عن الملة، لال 

﮷   ﮸   ھ  ے   چ  تعالى: ﮴   ﮵  ﮶  (. ثم إنه ال ٕٔالشورى: )چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

ٌجوز ألي أحد أن ٌتكلم فً الحبلل والحرام إال أهل العلم العالمٌن بالكتاب والسنة، ولد ورد 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  چ   فمال تعالى: ،التحذٌر الشدٌد فٌمن ٌحلل وٌحرم دون علم

﮵   ﮶  ﮷  ﮸﮹   ﮺    ﮻  ﮼  ﮲   ﮳  ﮴  . (ٖ)(ٙٔٔالنحل: )چ﮽  ﮾  ﮿   ۓ 

فتٌات، وفً التحلٌل والتحرٌم، واإلباحة والمنع، اعتمادًا صود كذلن النهً عن االستبداد واالوالمم
. والتشرٌع من حك (ٗ)على األهواء واألعراف والتمالٌد والعادات، فإن هذا من التشرٌع فً الدٌن 

فٌه فإنه ٌخرج من عبودٌته هلل عز وجل  هللا سبحانه وحده، ومن خصابص الربوبٌة، فمن نازعه
 . والتحرٌم والتحلٌل ال ٌكون إال عن طرٌك الرسول الكرٌم دمحم (٘)وٌخلع رلبة اإلسبلم من عنمه

 .(ٙ)  ألنه رسول هللا المبلغ عنه شرٌعته

(. لال ابن ٓٙالزمر: )چ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چچ   لال تعالى:     

: ولد ذهب طابفة من العلماء إلى أن الكذب على هللا وعلى رسوله كفر ٌنمل  هالجوزي فً تفسٌر
       . (2)عن الملة، وال رٌب أن الكذب على هللا ورسوله فً تحلٌل حرام أو تحرٌم حبلل كفر محض 

ًَّ متعمدًا ) لال رسول هللا  وعن ابن مسعود   . (8)فلٌتبوأ ممعده من النار( من كذب عل

                                                
 (.ٓ٘ٔ)ص: عمٌدة التوحٌد الفوزان، صالح ((ٔ
 (.ٕ٘٘)ص: سبلمٌة وأسسهاالعمٌدة اإلالمٌدانً،  عبدالرحمن ((ٕ
آٌات كتاب  ن عٌَّاد المطرفً،نظر: عوٌد ب(. وإ)ص: محرمات استهان بها الناس، صالح المنجددمحم بن  ((ٖ

 .(2ٕٓ)ص: فً ضوء العصمة واالجتهاد المصطفى 
 (.ٖ٘ٔ)ص:  رسالة التوحٌدإسماعٌل الدهلوي،  ((ٗ
 (.2ٓ)ص: العمٌدة وأثرها فً بناء الجٌل، عبدهللا ٌوسف عزام ((٘
 (.ٖٕٔ/ٕ) صوله ومبادؤهاإلسبلم أ، دمحم عبدهللا السحٌم ((ٙ
 (.٘ٙ، ٗٙ)ص: كتاب الكبائرللحافظ الذهبً،  ((2
 .8ٓٔ( برلم،ٖٖ/ٔكتب العلم، باب من كذب على النبً )، صحٌح البخاري ((8
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ن اإلمام الشافعً فً كتابه )األم( عن الماضً أبً ٌوسف صاحب أبً حنٌفة لال " روى ع     
ما كان فً كتاب أدركت مشاٌخنا من أهل العلم ٌكرهون الفتٌا، أن ٌمولوا هذا حبلل وهذا حرام إال 

ال وكما نمل ابن مفلح عن ابن تٌمٌة لال: إن السلف لم ٌطلموا الحرام إ ."ببل تفسٌر هللا عز وجل بٌنًا
كؤحمد بن حنبل ٌُسؤل عن األمر فٌمول: أكرهه أوال  . وهكذا نجد إماًماعلى ما علم تحرٌمه لطعًا

  .(ٔ)ٌعجبنً، أوال أحبه أوال استحسنه 

على أن  إن لضٌة التحلٌل والتحرٌم، والتشرٌع للناس، اتفمت ألوال العلماء لدًٌما وحدٌثًا     
 .ٌعبد من دون هللا أله نفسه ونصبها ندًا ا لنفسه فمدخصابص رب العالمٌن فمن ادعاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ( .8ٕ،2ٕ)ص: الحبلل والحرامٌوسف المرضاوي،  ((ٔ
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 المطلب األول
 الجاهلٌة وطاعة األحبار والرهبان

: جمع ِحبر بالكسر وهو أفصح والممصود: علماء الٌهود ) أحبار الٌهود(، مثل التابعً األحبار     
          .                      (ٔ)الجلٌهههههههل كعهههههههب األحبهههههههار مهههههههن علمهههههههاء التهههههههابعٌن كهههههههان علهههههههى دٌهههههههن الٌههههههههود فؤسهههههههلم

والرهبههان: جمههع راهههب وهههم الزهههاد والعبههاد، والممصههود بهههم علمههاء النصههارى، وهههم أصههحاب 
والرهبهانً: ، عهن النهاس والتفهرر للعبهادة  االنفهرادالصوامع وأهل االجتهاد فً دٌنهم، والرهبانٌة: 

 .(ٕ)المتنسن

لعرب ٌؤخذون عنهم لمد كان للٌهودٌة وللنصرانٌة أثر فً جزٌرة العرب مما جعل مشركً ا     
ٌة، فكان هذا من الزٌغ والجهل الذي اوٌطٌعون األحبار والرهبان وذلن باعتبارهم أهل علم ودر

هواء فٌهما. ومن أمثلة تمسن به العرب فً الجاهلٌة  وذلن أن الدٌانتٌن حرفتا ودخل الزٌغ واأل
لكتاب الذي وضعوا سلطة ذلن ما جاء فً المرآن الكرٌم عن تلن الحمبة من التارٌ  فً نعً أهل ا

ۇ  ۆ   ۆ  چ   التحلٌل والتحرٌم فً أٌدي أحبارهم ورهبانهم ، فمال تعالى:

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     

ٌعنً: سادة لهم   چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ(،ٖٔالتوبة: )چەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

وه لهم مما لد حرمه هللا علٌهم وٌحرمون ما فٌحلون ما أحلون هللا ٌطٌعونهم فً معاص هللا، من د
 (.ٖ)ٌحرمونه علٌهم مما لد أحله هللا لهم

وكان لد دان بالنصرانٌة لبل اإلسبلم فلما سمع من النبً  ولد جاء عدي بن حاتم إلى النبً      
حلوا لهم )بلى، إنهم حرموا علٌهم الحبلل، وأ هذه اآلٌة، لال: ٌا رسول هللا: إنهم لم ٌعبدوهم. فمال:

لهذه اآلٌة: )أما إنهم لم  لال: تفسًٌرا وفً رواٌة أن النبً  الحرام فاتبعوهم، فذلن عبادتهم إٌاهم(.
 .(ٗ)ٌعبدوهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شٌبًا استحلوه وإذا حرموا علٌهم شٌبًا حرموه(

بؤن  لسماء تفوًٌضاذته عند صعوده إلى اوال زال النصارى ٌزعمون أن المسٌح أعطى تبلم     
) الحك ألول لكم، كل ما تربطونه على  ٌحللوا وٌحرموا كما ٌشاإون، كما جاء فً إنجٌل متى:

.كما (٘)فً السماء( ما تحلونه على األرض ٌكون محلوالً األرض ٌكون مربوًطا فً السماء، وكل 

ڱ  ڱ  چل تعالى: لاي حرموا وحللوا بغٌر إذن من هللا، تحدث المرآن الكرٌم عن المشركٌن الذ

 چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ

﮵   ﮶  چ  ولال تعالى: (،2ٌ٘ونس: ) ﮲   ﮳  ﮴  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ 

                                                
 جرٌر الطبري بناتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا: نظر(. وأٖٔٔ،2ٖٓٔ/ٖ) شمس العلومنشوان الحمٌري،  ((ٔ

(ٔٔ/ٗٔٙ.) 
(. ٓٗٔ/ٔ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌةالفارابً،  نظر: إسماعٌل(. واٖٙ٘ٙ/ٗالمصدرنفسه ) ((ٕ

رٌنهارت بٌترآن دروزة، نظر: (. وا8ٕٓ/ٕ) النهاٌه فً ؼرٌب الحدٌث واألثروانظر: المبارن بن األثٌر، 
 (. ٕٖٙ/٘)تكملة المعاجم العربٌة 

 (.2ٔٗ/ٔٔ) تفسٌر إبن جرٌر الطبريرٌر الطبري، إبن ج ((ٖ
، لال 2ٖٖٓ ،برلم (28ٕ/٘، باب ومن سورة التوٌة ) ، أبواب تفسٌر المرآن عن الرسولالترمذي سنن ((ٗ

 ،رلمب (2/2ٖ) لؤللبانً مختصر السلسلة الصحٌحةوانظر:  لبانً: حسن.الترمذي حدٌث غرٌب ولال الشٌ  األ
 محاسن التأوٌل(. وانظر: دمحم الماسمً، 2ٔٔ/ٗ) تفسٌر المرآن العظٌمثٌر، وانظر: إسماعٌل بن ك.2ٖٕٖ

(٘/ٖ2ٗ.) 
 (.ٖٕ)ص: الحبلل والحرام فً اإلسبلم ٌوسف المرضاوي، ((٘



 

 
 

99 

﯁      ﮼   ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    (. ومن هذه اآلٌات البٌَنات، ٙٔٔالنحل: )چ﮷  ﮸﮹   ﮺    ﮻ 

هللا وحده هو صاحب الحك فً أن ٌحل أو ٌحرم ، فً كتابه  عرف فمهاء اإلسبلم معرفة ٌمٌنٌة أن

ڀ  چ  لال تعالى: ،أو على لسان رسوله وان مهمتهم ال تعدوا بٌان حكم هللا فٌما أحل وما حرم

(. ولٌست مهمتهم التشرٌع الدٌنً للناس فٌما ٌجوز لهم وما 2ٔٔاألنعام: )چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

خشٌة أن  هادهم ٌهربون من الفتٌا، وٌحٌل بعضهم على بعض،ال ٌجوز. وكانوا مع إمامتهم واجت
 .(ٔ)ٌمعوا فً تحلٌل حرام أو تحرٌم حبلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 (.ٕٗ،  ٖٕالمصدر نفسه ) ((ٔ
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 المطلب الثانً
 وجوب طاعة هللا ورسوله والتسلٌم لهما

جئ  حئ   چ   صول اإلٌمان طاعة هللا ورسوله والتسلٌم لهما والرضا بهما، لال تعالى:اإن من      

 . (ٔ)( 2٘النساء: )چيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث      جب       حب  خب  مب  ىب            مئ  ىئ  يئ 

 ة العبودٌة، فلن ٌكون العبد عبدًاإن الطاعة والرضا والتسلٌم الكامل هلل ورسوله ٌدل على حمٌم     

ھ  ے   ےۓ  چ  ، ولال كما لال الصحابة إال إذا استجاب ألمر هللا وأمر رسوله 

هذا التسلٌم دون أدنى شن أو  (. وال بد أن ٌكون8ٕ٘البمرة: ) چ﮴  ﮵   ۓ  ﮲  ﮳ 

(، أمر هللا صرٌح فً كتابه بمبول 8ٓالنساء: ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  لال تعالى: رٌب،

من غٌر تفرٌك ما بٌن لرآن وغٌره، والتحذٌر أشد التحذٌر من المخالفة  ما جاء به الرسول 

ٱ  ٻ   چ ولوله تعالى: عتبار السنة دلٌبًل إلثبات شرابع الدٌن،وهذا برهان لابم بذاته على ا

ٻٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     

هذه اآلٌة عامة فً جمٌع األمور، وذلن أنه إذا حكم  لال ابن كثٌر: .(ٕ)(ٖٙاألحزاب: )      چٹ ڤ  

ولهذا شدد فً  ،(ٖ)، وال اختٌار ألحد منا، وال رأي وال لولهللا ورسوله بشًء فلٌس ألحد مخالفته

ڑ  ک    ک  چ  كموله تعالى:چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  چ  خبلف ذلن فمال:

 (.ٖٙالنور: )چک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

المرآن، ولرن بن تٌمٌة: " ولد أمر هللا بطاعة رسوله فً أكثر من ثبلثٌن موضعًا من الال      
طاعته بطاعته، ولرن بٌن مخالفته ومخالفته، كما لرن بٌن اسمه واسمه، فبل ٌذكر هللا وإال وذكر 

آل عمران: )چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ  . لال تعالى:(ٗ)معه"

موعظة بلٌغة ذرفت  بعد صبلة الغداة لال: وعظنا رسول هللا  عن العرباض بن سارٌةو(. ٕٖ
منها العٌون ووجلت منها الملوب، فمال: رجل من الصحابة: ٌا رسول هللا كؤنها موعظة مودر 

أوصٌكم بتموى هللا والسمع والطاعة وإن تؤمر علٌكم عبد، وإنه من ٌعم منكم  فمال: )فؤوصنا؟ 
اجذ بعدي فسٌرى اختبلفًا كثًٌرا فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن عضوا علٌها بالنو

، واالنمٌاد فالواجب كمال التسلٌم للرسول  .((٘)وإٌاكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضبللة 
ألمره، وتلمً خبره بالمبول والتصدٌك، دون أن ٌعارضه بخٌال باطل ٌسمٌه معمواًل، أو ٌحمله 

واالنمٌاد  شبهةً أو شًن، أو ٌمدم علٌه آراء الرجال، وزبالة أذهانهم، فٌوحده بالتحكٌم والتسلٌم
 .(ٙ)واإلذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضور الذل واإلنابة والتوكل

                                                
 (.ٕٖٗ/ٔ) العذر بالجهل تحت المجهرمدحت حسن المصري،  ((ٔ
مدخل لمعرفة ، ٌوسف المرضاويظر: . وأن(ٕٗٔ)ص: لفمهتسٌر علوم أصول اعبدهللا بن ٌوسف العنزي،  ((ٕ

 .(ٙٙٔ)ص: مدخل لدارسة الشرٌعة اإلسبلمٌة ،ٌوسف المرضاوي(. وأنظر: 2ٕٙ)ص: اإلسبلم
 (.ٔٗٙ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر،  ((ٖ
 (.2ٗ)ص:  الشرٌعة ( وانظر: أبو بكر بن محم اآلجري،ٖٓٔ/2ٔ) مجموع الفتاوىأحمد بن تٌمٌة ، ((ٗ
صحٌح ابن . وانظر: 8،( برلم2ٗ/ٔفً ذكرالوصٌة بتموى هللا والسمع والطاعة )األربعٌن النووٌة لآلجري،  ((٘

 .٘ ،برلم (28ٔ/ٔ، باب اإلعتصام بالسنة وما ٌتعلك بها، فً ذكر وصف الفرلة الناجٌة )حبان
 (.8ٕٕ/ ٔ) شرح العمٌدة الطحاوٌةن أبً العز الدمشمً، علً ب ((ٙ
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 المطلب الثالث
 حكم مخالفة أوامر هللا ورسوله

سلم لشرر هللا وٌنزل على حكمه، وهذا تى ٌنماد ألوامر هللا ورسوله، وٌُ ال ٌعد المرء مإمنًا ح     

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  چ   عالى:لال ت، (ٔ)شرط من شروط ) ال إله إال هللا (

(. لال ابن كثٌر: فلٌحذر ولٌخشى من خالف شرٌعة الرسول باطنًا ٖٙالنور: )چڳ      ڳ  ڳ  

  چگ  ڳ      ڳ  ڳ  چ  أي: فً للوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة چگ  گ  گ   چ وظاهًرا،

لٌس علٌه أمرنا فهو  ن عمل عمبًل م): . فمد لال رسول هللا (ٕ) أي: فً الدنٌا بمتل أو حبس
أو بعضه سبب لزٌغ  . لال اإلمام أحمد ابن حنبل فً هذه اآلٌة " أن رد لول الرسول (ٖ)رد(

 .(ٗ)الملب، الذي ٌكون به المرء كافًرا وذلن هو الهبلن فً الدنٌا واآلخرة" 

 سول هللا ) ٌوشن أن تنزل علٌكم حجارة من السماء ألول: لال ر ولال ابن عباس      
وتمولون: لال أبو بكر وعمر؟(. فهذا لول ابن عباس لما عارضوا الحدٌث برأي أبً بكر وعمر 

  ولال اإلمام الشافعً:" اجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول هللا .  لم ٌكن له أن
 ٌدعها لمول أحد ".

" وعلى هذا: فٌجب  صاحب هذا المبر  ولال اإلمام مالن:" ما منا إال رد  ومردود علٌه، إال     
اإلنكار على من ترن الدلٌل لمول أحد من العلماء، كابنًا من كان. وأما من خالف الكتاب والسنة: 
فٌجب علٌه الرد، كما لال ابن عباس والشافعً ومالن وأحمد، وذلن مجمع علٌه، كما لال اإلمام 

 .(٘)الشافعً رحمه هللا 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڦ   چ  لال تعالى:     

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  چ   (.ولال تعالى:٘ٔٔالنساء: )چڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  

 ( .ٗٔ - ٖٔاألنفال: )    چ

ه غٌر سبٌل المإمنٌن بن جرٌر الطبري : وذلن هو الكفر باهلل  ألن الكفر باهلل ورسوللال إ     
 .(ٙ)وغٌر منهاجهم 

فارلوا أمر هللا ورسوله :  أي چۀ  ۀ  ہ چة: بن جرٌر الطبري فً اآلٌولال إ     

ھ  چ    وعصوهما، وأطاعوا أمر الشٌطان، وإن من ٌخالف أمر هللا ورسوله، وفارق طاعتهما

بؤعدابه، وفً اآلخرة الخلود  له، وشدة عمابه له فً الدنٌا، بؤن تحل به النمم مثلما حل  چھ   ے

  .(2)فً نار جهنم

                                                
 (.2ٗٔ)ص:  شرح األصول الثبلثةصالح الفوزان،  ((ٔ
 (.2ٓٗ/ٖ) تفسٌر المرآن العظٌم ،إسماعٌل بن كثٌر ((ٕ
 .2ٔ8ٔ،برلم (ٖٖٗٔ/ٖ، كتاب األلضٌة، باب نمض األحكام الباطلة )صحٌح مسلم ((ٖ
 (.ٓٙٔ)ص: الجامع الفرٌدعبدهللا الجار هللا،  ((ٗ
 (....8ٖٖ )ص: فتح المجٌدعبدالرحمن آل الشٌ ،  ((٘
 (.8ٗٗ/2)الطبري  بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((ٙ
 (.2ٗ/ٔٔ)المصدر نفسه  ((2
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ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  بن تٌمٌة، حول معنى لوله تعالى:لال إ     

رٌب أن من لم ٌعتمد وجوب الحكم بما أنزل هللا على رسوله فهو  " وال،(ٗٗالمابدة: ) چھ

راه أكابرهم، بل  لعدل فً دٌنها ماكافر، فإنه ما من أمة إال وهً تؤمر بالحكم بالعدل، ولد ٌكون ا
كثٌر منهم من المنتسبٌن إلى اإلسبلم، ٌحكمون بعاداتهم التً لم ٌنزلها هللا، كسوالٌف البادٌة، 
وكؤوامر المطاعٌن فٌهم، وٌرون أن هذا هو الذي ٌنبغً الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو 

ون إال بالعادات الجارٌة التً ٌؤمر بها الكفر، فإن كثًٌرا من الناس أسلموا، ولكن ال ٌحكم
المطاعون، فهإالء إذا عرفوا أنه ال ٌجوز لهم الحكم إال بما أنزل هللا، فلم ٌلتزموا ذلن ، بل 

 .(ٔ)استحلوا أن ٌحكموا بخبلف ما أنزل هللا فهم كفار"

نٌن بؤن تبع واتبع غٌر سبٌل المإم - إن من خالف أوامر هللا سبحانه وتعالى وأوامر رسوله      
األعراف والعادات والتمالٌد واستنصح الرجال ونبذوا كتاب هللا وسنة رسوله وراء ظهورهم فهذا 

أو بعضه، وبه ٌكون مفضًٌا بالمرء إلى الكفر والعذاب والهبلن فً الدنٌا  رد لمول هللا ورسوله 
 واآلخرة كما تمدم من ألوال العلماء وإجماعهم على ذلن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
 (.ٖٓٔ/٘) منهاج السنة النبوٌةأحمد بن تٌمٌة،  ((ٔ
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 وفٌه ثبلثة مطالب :

 فً الجاهلٌة تلبٌات الحج:  المطلب األول 

 : التلبٌة فً اإلسبلم  المطلب الثانً 

 : التلبٌة معناها وفوائدها  المطلب الثالث 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

104 

 المطلب األول
 تلبٌات الحج فً الجاهلٌة

االستجابة والمرب  ألن  ، وهً بمعنى(ٔ)للتكرٌر ى، أي: لال لبٌن والتثنٌةصدر لبَّ )التلبٌة(: م     
 .(ٕ)أي: لزوًما لطاعتن بعد لزوم من ألب بالمكان إذا ألام.   لباب المرب " البابًا لن بعد الباب " اإل

وأصل التلبٌة: اإللامة بالمكان، ومعناها: أنا ممٌم عند طاعتن وعلى أمرن غٌر خارج عن ذلن وال 
 .(ٖ)شارد علٌن 

. والتلبٌة عبادة (ٗ)والتلبٌة: واجبة عند مالن وٌجب بتركها دم، ولال الشافعً وأحمد هً سنة     
بمعنى أنه ٌنبغً أن نتعبد هللا بها فً مواضعها  وال شن أنها تولٌفٌة فً أصلها  حج،لولٌه فً ال

(٘). 

لسبلم، واستمروا على ذلن إلى ما لبل كان العرب على دٌن التوحٌد دٌن أبٌهم إبراهٌم علٌه ا     
البعثة بؤربعمابة سنة حٌث ظهر فٌهم ربٌس مسمور الكلمة مطار ال ٌخالف، فغٌر دٌنهم، ذلن هو 

) رأٌت عمرو بن عامر لال:  عن النبً  . فعن أبً هرٌرة (ٙ)عمرو بن عامر الخزاعً
  : لال وعن عابشة عن النبً  ،((2)الخزاعً ٌجر لُصبَهُ فً النار، كان أول من سٌب السوابب 

 .((8)ٌجر لُصبَهُ، وهو أول من سٌب السوابب  ) رأٌت جهنم ٌحطم بعضها بعًضا، ورأٌت عمًرا

ألنه  باستحداث بدر فً دٌن هللا تعالى  هذا غٌَر دٌن العرب بدعوتهم لعباده األصنام، فعمرو     
فمد كانت فً عهد إبراهٌم علٌه السبلم )لبٌن هو الذي غٌر التلبٌة التً كانت تعلن التوحٌد هلل وحده 

اللهم لبٌن، لبٌن ال شرٌن لن لبٌن( واستمر الحال حتى كان عمرو بن عامر، فبٌنما هو ٌطوف 
بالكعبة ٌلبً تمثل له الشٌطان فً صورة شٌ  ٌلبً معه، فمال: )لٌبن ال شرٌن لن (، فمال الشٌ : 

هذا؟ فمال الشٌ : لل تملكه وما ملن، فإنه ال باس إال شرٌن هو لن، فؤنكر هذا عمرو، فمال: ما 
 .(2)بهذا، فمالها عمر، فدانت بها العرب

:  ) كان المشركون ٌمولون: لبٌن ال شرٌن لن، فٌمول رسول هللا لال:  عن ابن عباس      
 .(ٓٔ)(هو لن تملكه وما ملن، ٌمولون هذا وهم ٌطوفون بالبٌت  ، فٌمولون: إال شرًٌكاوٌلكم لٍد لٍد()

فمد كانت العرب إذا أرادت الحج إلى بٌت هللا الحرام، ولفت كل لبٌلة عند صنمها وصلوا      
وكانت تلبٌة لرٌم: " لبٌن اللهم حٌث  عنده، ثم تلبوا حتى ٌمدموا مكة  فكانت تلبٌاتهم مختلفة.

عنون المبلبكة لبٌن، لبٌن ال شرٌن لن، إال شرٌكا هو لن تملكه وما ملن" لال مماتل فً تفسٌر: ٌ
التً تعبد هذا وهو الممصود فً لوله )واجتنبوا لول الزور( لال: الكذب هو الشرن فً التلبٌة، 

                                                
 (.8ٕٖ/ٔ) الماموس الفمهً(. وانظر: سعدي أبو حبٌب، 2ٗ)ص: أنٌس الفمهاء، عبدهللا الحنفً لاسم بن ((ٔ
 (.2ٗ)ص: أنٌس الفمهاءلاسم الحنفً ، نظر: (. وأٖٗ/8)ن كتاب العٌالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٕ
(. ٕٕٓ/ٔ)  لمعارؾ(. وانظر: عبدهللا بن مسلم بن لتٌبة، ا٘ٔ/ٖ)  ؼرٌب الحدٌثالماسم بن سبلم الهروي،  ((ٖ

 (.ٕ٘ٓ/ٔ) المطلع على ألفاظ الممنعوانظر: دمحم بن أبً الفتح البعلً، 
 .(2ٗ)ص: أنٌس الفمهاءالحنفً، لاسم  ((ٗ
شرح لاعدة جلٌلة فً التوسل  ،نظر: ناصر بن عبدالكرٌم العلً(. وا2ٔ/2) بن تٌمٌةالمٌة إة، بن تٌمٌأحمد  ((٘

 (.ٙ/ٗٔ) والوسٌلة
 (.82ٕ)ص:  المٌامة الكبرىعمر األشمر،  ((ٙ
َلَ ) كتاب تفسٌر المرآن، باب، صحٌح البخاري ((2 َٔ َلَ َعبِئجٍَخ،  َٔ ٍْ ثَِحَٛشحٍ  ُ ِي َلَ َحبوٍ  َيب َجؼََم اَّلله َٔ ِصٛهٍَخ  َٔ( )ٙ/٘ٗ)  

 .ٖٕٙٗ ،برلم
َلَ َحبوٍ ) كتاب تفسٌر المرآن، باب ،صحٌح البخاري ((8 َٔ ِصٛهٍَخ  َٔ َلَ  َٔ َلَ َعبِئجٍَخ،  َٔ ٍْ ثَِحَٛشحٍ  ُ ِي ( ٗ٘/ٙ( )َيب َجؼََم اَّلله

 .ٕٖٗٗبرلم،
 األنبٌاء والمرسلٌنالتوحٌد ولرة عٌون الموحدٌن فً تحمٌك دعوة عبدالرحمن بن حسن التمٌمً،  ((2

 (.2ٓٔ)ص:
 لٍد لٍد: روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوٌن ومعناه كفاكم. ((ٓٔ
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: لبٌن اللهم لبٌن، الٌوم ٌة كنانةوكانت تلب ، (ٔ)وهذا هو لول الزور لمولهم " إال شرًٌكا هو لن " 
لهم لبٌن، ٌا رب ألبلت بنو أسد، ٌوم التعرٌف، ٌوم الدعاء والولوف. وكانت تلبٌة بنً أسد: لبٌن ال

م، لد تراها وكانت تلبٌة بنً تمٌم: لبٌن اللهم لبٌن، لبٌن عن تمٌ ل النوابب والوفاء والجلد إلٌن.أه
 .(ٕ)ثواب من وراءها، وأخلصت لربها دعاءها لد أخلمت أثوابها، وأ

ولون فً التلبٌة: نحن ولد كان الجاهلون ٌلبون ألصنامهم تلبٌات مختلفة. وكان أهل الٌمن ٌم     
وكانت تمٌم  عراٌا عن عن إلٌن عانٌة، عبادن الٌمانٌة، كٌما نحج الثانٌة، على المبلص الناجٌة.

دالجه وبرده وحره، ال ٌتمى شٌبًا وال ٌضره، حًجا لرب اإحرامها: لبٌن ما نهارنا نجره،  تمول فً
، وال حبًا ، لم نؤتن للمناحةا ورلًاوكانت ربٌعه تمول: لبٌن اللهم حًجا حمًا، تعبدً  مستمٌم بره.

وهم ٌلونكا، ببرن الناس  وكانت لٌس بن غٌبلن تمول: لبٌن لوال أن بكًرا دونكا، بنو أعٌاد للرباحة.
وكانت جرهم تمول فً إحرامها: لبٌن إن جرهًما عبادن،  وٌفخرونكا، ما زال منا عجًٌجا ٌؤتونكا.

األولون على  بلدن، ال ٌطاق ربنا ٌعادن، وهمبا والناس طرف وهم تبلدن، وهم لعمري عمرو
وكانت لضاعة تمول: لبٌن رب  مٌعادن، وهم ٌعادون كل من ٌعادن، حتى ٌمٌموا الدٌن فً وادن.
وكانت أسد وغطفان تمول فً  الحل واإلحرام، ارحم ممام عبد وآم، أتون ٌمشون على األلدام.

عترًضا فً بطنها جنٌنها، مخالفًا دٌن النصارى ٌنها، م: إلٌن تعدوا للمًا وضإحرامها: بشعر الٌمن
 .(ٖ)دٌنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .8٘ٔٔ،برلم (8ٖٗ/ٕ، كتاب الحج، باب التلبٌة وصفتها وولتها )صحٌح مسلم ((ٔ
  تلتفسٌر مما ،مماتل بن سلٌمان نظر:(. وآٔ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًٌومً، الف إبراهٌمدمحم  ((ٕ

 (.22ٖ ، 2ٖٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم: جواد علً، نظر(. وإٗٔ/ٖ)
 .(ٕ٘ٔ ، ٕٗٔ/ٖ) تفسٌر مماتلمماتل بن سلٌمان،  ((ٖ
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 المطلب الثانً
 التلبٌة فً اإلسبلم

التلبٌة هً من الشعابر الدٌنٌة التً أبماها اإلسبلم، وهً تولٌفٌة فً أصلها للحج غٌر أنه غٌَّر      
جزًءا من حج مكة، بعد أن كانت صٌغتها المدٌمة بما ٌتفك مع عمٌدة التوحٌد، كما جعلها اإلسبلم 

تتم خارج مكة  إذ كانت كل لبٌلة تمف عند صنمها، وتصلً عنده ثم تلبً، لبل أن تمدم إلى مكة. 
فؤبطل ذلن اإلسبلم، وكل ما كان من حج أهل الجاهلٌة. كانت تلبً كل لبٌلة لصنمها، وتوجه 

ٌٌن أن فً رفع الصوت إفهاًما للصنم نداءها إلٌه.وتردد جمل التلبٌة بصوت مرتفع   العتماد الجاهل
 .(ٔ)وأنه استجاب أمره وحرص على طاعته ،طاف له بؤن الطابف لد لبى داعٌةالذي ٌ

نتعبد هللا بها، لابمة على التوحٌد الخالص هلل رب العالمٌن، بعٌده عن التً فالتلبٌة فً الحج      
عة شاملة متكاملة، حٌث كانت تلبٌة ألن أصلها من عمٌدة ربانٌه خالصة ناص الشرن باهلل تعالى 

لبٌن، عبد خلمته بٌدٌن، كرمت فؤعطٌت، لربت فؤدنٌت، تباركت  مآدم علٌه السبلم: لبٌن الله
.وذكر أهل السٌر أن التلبٌة فً عهد إبراهٌم علٌه السبلم: لبٌن اللهم (ٕ)وتعالٌت، أنت رب البٌت

 . (ٖ)لبٌن، لبٌن ال شرٌن لن لبٌن

حتى كان عمرو بن عامر الخزاعً أول من لبى التلبٌة الشركٌة، عندما تبدى  وأستمر الحال     
. ثم (ٗ)له إبلٌس فً صورة شٌ  ٌلمنه التلبٌة فٌسمع منه وٌمول كما ٌمول، واتبعته العرب فً ذلن 

)) لبٌن اللهم  لال: أن تلبٌة الرسول  جاء اإلسبلم فكانت تلبٌته فً الحج، فعن عبدهللا بن عمر 
((. وكان عبدهللا بن (٘)لبٌن ال شرٌن لن لبٌن، إن الحمد والنعمة لن والملن ال شرٌن لن   لبٌن،
وفً  لم ٌثبت عنه أن لبى بغٌر هذه التلبٌة وهذا هو األصل. ٌمول: هذه تلبٌة رسول هللا  عمر 

ر ٌزٌد فٌها:" لبٌن لبٌن وسعدٌن ، والخٌ رواٌة عن مسلم، لال نافع: كان عبدهللا بن عمر 
 (ٙ)بٌدٌن، لبٌن والرغباء إلٌن والعمل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (.22ٖ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٔ
 (.ٕ٘ٔ/ٖ) تفسٌر مماتل ، مماتل بن سلٌمان ((ٕ
)ص:  التوحٌد ولرة عٌون الموحدٌن(. وانظر: عبدالرحمن التمٌمً، 88ٕ)ص: هللاالعمٌدة فً عمر األشمر،  ((ٖ

ٔٓ2 .) 
 (.ٕٕٗ/ٕ)ًص: منهج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلمحمود الرحٌلً،  ((ٗ
 . 2ٗ٘ٔ، برلم (8ٖٔ/ٕ، كتاب الحج، باب التلبٌة )صحٌح البخاري ((٘
 . 8ٗٔٔ( برلم،8ٖٗ/ٕوولتها )كتاب الحج، باب التلبٌة وصفتها  ،صحٌح مسلم ((ٙ
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 المطلب الثالث
 التلبٌة معناها وفوائدها

هً شعار الحج، وعنوان التوحٌد وسبٌل االستجابة واالنصٌار ألمر هللا تعالى، وال  بٌةالتل     
   .      (ٔ)ٌطٌب الحج إال بها، ٌستشعر بها تعظٌم هللا ببل تكاسل وال تثالل  ألنها من أعظم الذكر

لال ابن عبدالبر: لال جماعة من أهل العلم معنى التلبٌة إجابة دعوة إبراهٌم علٌه السبلم حٌن أذن 
           : ) أهل رسول هللا  . والتلبٌة شعار التوحٌد، ولذلن لال جابر بن عبدهللا (ٕ)فً الناس بالحج

إن الحمد والنعمة لن والملن ال شرٌن  ) بالتوحٌد ( لبٌن اللهم لبٌن، لبٌن ال شرٌن لن لبٌن،
 .(ٖ)لن(

ال إله إال هللا اجتمعت فً لبٌن اللهم لبٌن  ألن لبٌن اللهم لبٌن إثبات، ولبٌن ال شرٌن لن لبٌن      
نفً، فبل بد أن تثب هلل عز وجل ما أثبت لنفسه، وأن تنفً عن كل شًء سواه، ذلن الشًء الذي 

( . فهذا جمار ٖٙالنساء: )چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ لى:أثبته له عز وجل، ولذلن لال تعا

 .(ٗ)كلمة اإلخبلص النفً واإلثبات

 بن المٌم فً تهذٌب السنن: ولد اشتملت كلمات التلبٌة على لواعد عظٌمة وفوابد جلٌلة:الال      

إجابة ومناٍد نادان، وال ٌصح فً لغة وال عمل ) لبٌن(( ٌتضمن إجابة دارٍ دعان أواًل: أن لوله: )
 من ال ٌتكلم وال ٌدعو من أجابه.

ثانًٌا: أنها تتضمن المحبة، وال ٌمال لبٌن إال لمن تحبه وتعظمه، ولهذا لٌل فً معناها: أنا مواجه 
 لن بما تحب، وأنها من لولهم امرأة لبه، أي محبه لولدها.

 نا ممٌم على طاعتن.: إنها تتضمن التزام دوام العبودٌة، ولهذا لٌل: هً من اإللامة   أي أ ثالثًا

: أنها تتضمن الخضور والذل، أي خضوًعا بعد خضور من لولهم، من لولهم: أنا ملب  بٌن  رابعًا
.  ٌدٌن  أي: خاضع ذلٌل، ُملَبٌّ

خامًسا: أنها تتضمن اإلخبلص، ولهذا لٌل: إنها من اللب وهو الخالص من لولهم: َحَسب  لَبَاب   
 أي: خاص.

 ار بسمع الرب إذ ٌستحٌل أن ٌمول الرجل لمن ال ٌسمع دعاءه لبٌن.سادًسا: أنها تتضمن اإللر

 سابعًا: أنها تتضمن التمرب من هللا، ولهذا لٌل: أنها من األلباب. وهو التمرب.

 ثامنًا: أنها جعلت فً اإلحرام شعاًرا النتمال من حال إلى حال، من منسن إلى منسن.

هو روح الحج وممصده بل روح العبادات كلها  تاسعًا: أنها شعار لتوحٌد ملة إبراهٌم، الذي
 والممصود منها. ولهذا كانت التلبٌة مفتاح هذه العبادة التً ٌدخل فٌها بها.

عاشًرا: أنها متضمنة لمفتاح الجنة. وباب اإلسبلم الذي ٌدخل منه إلٌه، وهو كلمة اإلخبلص 
 والشهادة هلل بؤنه ال شرٌن له.

الحمد هلل الذي هو من أحب ما ٌتمرب به العبد إلى هللا، وأول من الحادي عشرة: أنها مشتملة على 
 ٌدعى إلى الجنة أهله، وهو فاتحة الصبلة وخاتمتها.

فها بالبلم المفٌدة لبلستغراق أنها مشتملة على االعتراف هلل بالنعمة كلها، ولهذا عالثانٌة عشر:   رَّ
 أي النعم كلها لن، وأنت مولٌها والمنعم بها.

                                                
 (.٘)ص: أدبٌة الناسن وشمائل الحاج والسالنالفتحً، حمزة بن فاٌع  ((ٔ
 (.2ٓٗ/ٖ)  فتح الباري شرح صحٌح البخاري، أحمد بن علً بن حجر العسمبلنً ((ٕ
  .ٕٙٔ ،برلم (2ٕٕ/ٔدكر األسماء، فصل وهلل جل ثناإه ) بوابباب فً جمار أ، األسماء والصفات للبٌهمً ((ٖ
 (.2ٔ)ص: التوحٌد فً الحج، المختار الشنمٌطًدمحم  ((ٗ
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 عشر: أنها مشتملة على االعتراف بؤن الملن كله له وحده، فبل ملن على الحمٌمة لغٌره.الثالثة 

الرابعة عشر: أن هذا المعنى مإكد الثبوت بؤن الممتضٌة تحمٌك الخبر وتثبٌته وأنه مما ال ٌدخله 
 رٌب وال شن.

ن له عمب الخامس عشر: فً إعادة الشهادة له بؤنه ال شرٌن له، لطٌفة وهً أنه أخبر ال شرٌ
 ......(ٔ)ثم أعادها عمب لوله))إن الحمد والنعمة لن والملن ال شرٌن لن(( إجابته بموله لبٌن،

وذلن ٌتضمن أنه ال شرٌن له فً الحمد والنعمة والملن، واألول ٌتضمن أنه ال شرٌن لن فً 

ڤ  ڦ   ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ چ  إجابة هذه الدعوة، وهذا نظٌر لوله تعالى:

( ، فؤخبر بؤن ال إله إال هو فً أول 8ٔآل عمران: )چڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

اآلٌة، وذلن داخل تحت شهادته وشهادة مبلبكته وأولى العلم، وهذا هو المشهود به، ثم أخبر عن 
 (ٕ)لٌامه بالمسط وهو العدل، فؤعاد الشهادة بؤنه ال إله إال هو مع لٌامه بالمسط. 

إذًا دلت التلبٌة على جوانب عمدٌة فهً تشتمل على العمٌدة والتوحٌد ففٌها إثبات صفة الكبلم      
هلل رب العالمٌن وكذلن السمع وعلى االلتزام والدوام واإللامة على الطاعة، وفٌها شهادة بؤن هللا 

ؤنه المستحك تعالى هو المتفرد بالوحدانٌة لٌس له شرٌن فً استحماق هذه العبادة، واعتراف منه ب
 .(ٖ)لذلن، والمستحك للحمد والثناء. وفٌها ذكر محاسن المحمود وإنعامه على الخلك

  

                                                
. وانظر: دمحم بن أبً بكر بن لٌم الجوزٌة، 2ٗ٘ٔ، برلم (8ٖٔ/ٕ، كتاب الحج، باب التلبٌة )صحٌح البخاري ((ٔ

 ....(.28ٔ/٘) ودؤبن المٌم على سنن أبً داإحاشٌة 
 ود، إومعه حاشٌة: تهذٌب سنن أبً دا داود عون المعبود شرح سنن أبً، دمحم اشرف العظٌم آبادي ((ٕ

 (....2ٔ)ص: الخبلصة فً أحكام الحج والعمرةذ،نظر: على بن ناٌف الشحو...(. وا28ٔ/٘)
شرح العمٌدة نظر: أحمد بن عمر الحازمً، (. وأٖ)ص: السراج الوهاج للمعتمر والحاج، عبدهللا بن جٌرٌن ((ٖ

 (.ٗٔ/8ٕص:) ttp://aihazme.neth،، دروس فً مولع الشٌ  الحازمًالواسطٌة
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 المطلب األول
 عباده الكواكب والنجوم فً الجاهلٌة

، وعهن أههل الهٌمن أخهذ (ٔ)إن عبادة النجوم والكواكب كان مصهدرها الصهاببة وبماٌها الكلهدانٌٌن     
ادة الكواكههب، ولوامههها ثههالوث كههوكبً هههو الممههر والشههمس والزهههرة، وهههو نفههس عههرب الشههمال عبهه

شهمس وكوكهب الزههرة ال ههةله اإلله سٌن والشمس وٌمثلهها اآلالثالوث الكوكبً البابلً: الممر وٌمثل
 .(ٕ)وتمثله اإللهة عشتر

أسهماء  ولد رأى بعض العلماء أن عبادة أههل الجاهلٌهة ههً: عبهادة الكواكهب فهً األصهل، وأن     
األصههنام واآللهههة وإن تعههددت وكثههرت إال أنههها ترجههع إلههى ثههالوث سههماوي هههو: الشههمس، والممههر، 
والزهرة، وهو رمز لعابلة صغٌرة تتهؤلف مهن أب ههو الممهر، ومهن أم ههً الشهمس، ومهن ابهن ههو 
الزهرة، وذهبوا إلهى أن أكثهر أسهماء اآللههة ههً فهً الوالهع نعهوت لهها وههً مهن لبٌهل مها ٌمهال لهه 

 .(ٖ)سماء الحسنى فً اإلسبلماأل

ولد لفت الجرمان السماوٌان: الشمس والممر، نظر اإلنسان إلٌهمها بصهورة خاصهة، لمها أدرن      
ٌهاة زرعهه وحٌوانهه، وفهً فٌهما من أثر فً اإلنسان وطباعة، وفً الجهو الهذي ٌعهٌم فٌهه، وفهً ح

إلهى أنهه نفسهه، وكهل مها ٌحهٌط   فتوصل بعمله ٌوم ذان ،ونهاره والفصول التً تمر علٌه تكوٌن لٌله
 من فعل هذٌن الجرمٌن من أثر أجرام أخرى ألل شانًا منهما علٌه. فنسب إلٌهمها نمهوه وتكوٌنههبه، 

وماشٌته، ورس  فً عمله أنهه لهو تمهرب وتعبهد لهمها، ولبمٌهة األجهرام،  وبرأه وسممه، وحٌاة زرعه
بركهة فهً البنهٌن، فصهار مهن ثهم عابهد فإنه سٌرضهٌهما، وسهٌغدق علٌهه بهالنعم والسهعادة والمهال وال

 .(ٗ)كوكب

ونجد فً حكاٌة إبراهٌم كٌفٌة اهتداإه إلى عبادة إله واحد، الواردة فً سورة األنعام، تفسًٌرا      

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ          چ  لسبب تعبد اإلنسان لؤلجرام السماوٌة ، لال تعالى:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    

ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

. فمد لفت ذلن الكوكب نظر إبراهٌم، (22 - 2ٗاألنعام: )چھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

أكبر حجًما  ذه ربًا، فلما أفل، ورأى كوكبًا آخروبهره بحسن منظره وبلونه الزاهً، فتعبد له، واتخ
وأجمل منظًرا منه تركه، وتعبد للكوكب اآلخر، وهو الممر. فلما أفل، ورأى الشمس بازغة، وهً 

إلنسان وفً حٌاة زرعه وحٌوانه وجوه ومحٌطه، أكبر حجًما وأظهر أثًرا وأبٌن عمبًل فً حٌاة ا
ترن الممر وتعبد للشمس، فٌكون لد تعبد الثبلثة كواكب، لبل أن ٌهتدي إلى التوحٌد، وهً الممر 

 .(٘)والشمس، والمشتري أو الزهرة على ما جاء فً ألوال المفسرٌن

                                                
 (.2ٕ)ص:  لراءة النجوم والخط والطالع، مجدي دمحم الشهاوي ((ٔ
 (.2ٓٗ)ص:تارٌخ  العرب لبل اإلسبلم السٌد سالم،  ((ٕ
 (.ٕٗٙ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًدمحم الفٌومً،  ((ٖ
 (.ٓ٘/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم، علًجواد  ((ٗ
 (.ٕ٘/2)الجامع ألحكام المرآن  (. وانظر: دمحم المرطبً، 8٘ٔ/2)  ن جرٌرابتفسٌرجرٌر الطبري،  بنا ((٘

 (.8ٕٗ)ص: تارٌخ العرب المدٌم وانظر: توفٌك برو،
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الشهمس  ٌة، وال سهٌماهلٌٌن لؤلجهرام السهماووٌشٌر المرآن فً مواضهع أخهرى إلهى عبهادة الجها     

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       چ   والممهههههههر، لهههههههال تعهههههههالى:

(.هههههذه األجههههرام السههههماوٌة 2ٖفصههههلت: )چۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ

البهارزة الظههاهرة التهً بهههرت نظهر اإلنسههان، وال سههٌما الشهمس والممههر والزههرة، وإن كانههت غٌههر 
واضحة مإثرة بالمٌاس إلى بمٌة األجرام ذات مظهر  لشمس والممر، غٌر أنها ظاهرةروز ابارزة ب

 .(ٔ)جذاب، ولون باهر خبلب، مما جعلها ابنًا للشمس والممر فً أساطٌر العرب الجنوبٌٌن

والشمس هً أول األجرام السماوٌة التهً لفتهت إلٌهها أنظهار البشهر بتؤثٌرهها فهً اإلنسهان وفهً      
وهذا التؤثٌر البارز جعل البشر ٌتصور فً الشمس لدرة خارلة ولوة غٌهر منظهورة  الزرر والنماء

كامنههة فٌههها، فعبههدها وألهههها، وشههاد لههها المعابههد، ولههدم لههها المههرابٌن. ولههد تعبههد العههرب للشههمس فههً 
مواضع كثٌرة فً جزٌهرة العهرب. ولهد تسهمى بهها عهدد مهن األشهخاص، فعرفهوا بهـ " عبهد شهمس" 

 ألنه أول من عبد الشمس، فدعً "بعبد شمس". وذكر أن بنً تمٌم  سبؤ األكبروأول من تسمى بها 
 .(ٕ)تعبدت له، وكانت تعبده لبابل بنو: ضبه، وتمٌم، وعدي، وعطل، وثور

صنًما علهى شهكل عجهل وبٌهد الصهنم  من عبدة الممر اتخذوا لهأ ولد نمل الفٌومً عن االلوسً:     
فهً كهل شههر، ثهم ٌهؤتون إلٌهه بالطعهام  معلومهة ه أٌاًمهاجوهر ٌعبدونه وٌسهجدون لهه، وٌصهومون له

والشراب، والفرح والسرور، فإذا فرغوا من األكل أخذوا فً الهرلص والغنهاء وأصهوات المعهازف 
 .(ٖ)بٌن ٌدٌه

وكانت طابفة من العرب عبدوا الكواكب والنجوم باإلضافة إلى الشهمس والممهر والزههرة مثهل      
ثرٌهها والشههعري والمههرزم وعطههارد وسهههٌل، كمهها كانههت جههرهم تسههجد كواكههب الههدبران والعٌههوق وال

ابل لخم وخزاعة ولرٌم عبدت الشعري للمشتري، وطً عبدت الثرٌا والمرزم وسهٌل، وبعض لب
 الٌمانٌة. العبور وهً العشري

ٹ  ٹ  چ وأول من سن عبادة الشعري العبور هو أبهو كبشهه، كمها أشهار بهذلن المهرآن الكهرٌم:     

عبور ألنههه عبههرة المجههرة، ( والشههعري مههن النجههوم الجههوزاء وسههمً بال2ٗالههنجم: )چٹ   ٹ    

ٱ  ٻ  ٻ  چ الكواكههب بالصههاببة كمهها ورد ذكههرهم فههً المههرآن الكههرٌم لههال تعههالى: وعههرف عبههدة

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   

والصههاببة  صههاببة الحنفههاء،( فالصههاببة المإمنههون هههم الٕٙالبمههرة: )چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

عشههر  واالثنههًالكههافرون هههم المشههركون، وهههم الههذي كههانون ٌعظمههون الكواكههب السههبعة والبههروج 
وٌصورونها فً هٌهاكلهم، وأصهل دٌهن الصهاببة فٌمها زعمهوا، أنههم ٌؤخهذوا محاسهن دٌانهات العهالم، 

 .(ٗ)وٌخرجون من لبٌح ما هم علٌه لواًل وعمبًل 

نجوم وتعظٌمها واالعتماد فٌها وأنها أحٌاء ناطمة ولها روحانٌهات تتنهزل إن عبادة الكواكب وال     
على عابدٌها ومخاطبٌها والتمرب إلٌها كان مبدأ هذا الشرن لما رأوا من آثارها فً الوالع المشاهد 

 عند العرب الجاهلٌٌن.

                                                
 (.ٔ٘/ٔٔ)  المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٔ
 (.ٙ٘ ، ٘٘/ٔٔالمصدر نفسه )  ((ٕ
 (.8ٕٗ)ص: تارٌخ العرب المدٌم(. وانظر: توفٌك برو، 2ٕٙ)ص: ٌنً الجاهلًتارٌخ الفكر الددمحم الفٌومً،  ((ٖ
 .(2ٕٗ،  ٕٙٗ) تارٌخ العرب لبل اإلسبلمالسٌد سالم ،  ((ٗ
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حهد األنهواء، واعتمهاد فهً األنهواء، والنهوء ن اإلكهذلادة الكواكب والنجهوم فهً الجاهلٌهة ومن عب     
 ألنهه  ًءاٌاح وإلى البوارج، وسمً النوء نو. والر(ٔ)والمراد نسبة السمٌا ومجًء المطر إلى األنواء

 .(ٕ)إذا سمط المارُب ناء الطالع، وذلن الطلور هو النوء

لجاهلٌهة ال ٌتركهونهن ) أربهع فهً أمتهً مهن أمهر ا لهال: وعن أبً مالن األشهعري أن النبهً      
 .(ٖ)ة (والنٌاح واالستسماء باألنواء، ،الطعن فً األنسابوحساب، الفخر فً األ

 ،سمعت عدة من أهل العلم ٌمولون: أما الطعن فً األنساب والنٌاحة فمعروفهان"لال أبو عبٌد:      
وأما األنواء فإنها ثمانٌة وعشرون نجًما معروفه فً أزمنة السنة كلها فً الصٌف والشتاء والربٌهع 

منها فً كل ثبلثة عشر لٌلة نجم فً المغرب مهع طلهور الفجهر وٌطلهع آخهر ٌمابلهه والخرٌف ٌسمط 
عشهرٌن كلهها مهع انمضهاء الفً المشرق مهن سهاعته وكبلهمها معلهوم مسهمى انمضهاء ههذه الثمانٌهة و

السنة ثم ٌرجع األمر إلى النجم األول مع استبناف السنة الممبلة فكانت العرب فً الجاهلٌة إذا سمط 
طلع آخر لالوا: ال بد من أن ٌكون عند ذلن مطر ورٌاح فٌنسبون كهل غٌهث ٌكهون عنهد منها نجم و

ذلن إلى ذلن النجم الذي ٌسمط حٌنبٍذ فٌمولون: مطرنا بنوء الثرٌا والهدبران والسهمان ومها كهان مهن 
 .(ٗ)"هذه النجوم فعلى هذا فهذه هً األنواء

ومهن ههذه  اء فٌهها النههً عهن النبهً ولد ذكرت العرب األنواء فً أشعارها فؤكثرت حتى ج     
 األشعار:

 (٘)فٌرق فً الببلد سلماهومشى األ لــــٌت السمـــان نــوءه لم ٌخلما

 (ٙ)إذا الكواكب أخطا نوءها المطـر ٌنعى امرًءا ال تغب الحً جفنتة

 

 

 

 

 

 

 

                                                
نظر: حمد بن دمحم (. وا8ٖ٘/٘ٔ) تهذٌب اللؽةالهروي، نظر: دمحم (. وا2ٕٔ/ٔ) جمهرة اللؽةاالزدي،  أبو بكر ((ٔ

 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثراألثٌر،  نظر: المبارن ابن(. واٖٗٙ/ٔ) إعبلم الحدٌثبالخطابً، المعروف 
 (. 2٘ٔ/ٔ) لسان العرب(. وانظر: دمحم بن منظور، ٕٖٔ/٘)
لسان منظور ،  دمحم بن :نظر(. وا2ٖٔٔ/ٕ) موسوعة كشاؾ إصطبلحات الفنون والعلوم التهانوي، بن دمحم ((ٕ

 (.82ٔ/٘) العٌن كتابر: الخلٌل الفراهٌدي، نظ(. وا2٘ٔ/ٔ) العرب
 . 2ٖٗ( برلم،ٗٗٙ/ٕ، كتاب الجنابز، باب التشدٌد فً النٌاحة )صحٌح مسلم ((ٖ
 المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمنظر: جواد علً، (. وإٖٔ – ٕٖٓ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثالماسم الهروي،  ((ٗ

(ٔٙ/٘8.) 
 (.ٕٔٔ/ٖ) ب فً فنون األدبنهاٌة األر، شهاب الدٌن أحمد النوٌري ((٘
 (.8٘/ٙٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً ،  ((ٙ
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 المطلب الثانً
 حكم عبادة الكواكب والنجوم واألنواء واالعتماد فً تأثٌرها

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ   ال تعهههههههالى:لههههههه     

 (. ولال تعهالى:ٙٔالنحل: )چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ   (، ولال تعالى:22األنعام: )چڌ

( المهههرآن الكهههرٌم لهههرر فهههً ههههاتٌن ٘الملهههن: )چڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ

ة فً البر والبحر وٌكون لد سهبك العلهم اآلٌتٌن األولى والثانٌة أن النجوم عبلمات ٌهتدى بها السٌار
النهاس بضهوبها وأننها فهً اللٌهالً غٌهر الممرٌهة نهرى  ، فكان المعتمد أن النجوم تهديبمبات السنٌن 

ضوء النجوم ٌبدد للٌبًل من ظلمات اللٌل، إال أن تمدم علم الفلهن لهد أثبهت أن المهرآن أول كتهاب فهً 
 .  (ٔ)العالم أشار إلى أهمٌة النجوم البالغة

وأخبر فً المرآن كذلن أن من منافع النجوم أنها زٌنة السماء الدنٌا، وأخبر أن الشٌاطٌن ترجم      
بالنجوم. وإن كانت النجوم التً ترمى بها الشٌاطٌن من نهور آخهر غٌهر النجهوم الثابتهة فهً السهماء 

ستدالل باألحوال الفلكٌة . لال ابن تٌمٌة :" التنجٌم هو اال (ٕ)التً ٌهتدى بها فً ظلمات البر والبحر

                        ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ   لهههال البخهههاري فهههً صهههحٌحه: لهههال لتهههادة:" ،(ٖ)علهههى الحهههوادث األرضهههٌة"

خلهك هللا ههذه النجهوم لهثبلث: زٌنهة للسهماء، ورجوًمها للشهٌاطٌن، وعبلمهات  ) ٘الملهن: )چڑ   

 .(ٗ)ه، كلف ما ال علم له به"نصٌب من تؤول فٌها غٌر ذلن أخطؤ، وأضارٌهتدى بها، ف

صههدر الخٌههر الشههر مهها ٌ النجههوم تههدبر هههذا الكههون، وأن منهههاإن االعتمههاد بههؤن هههذه الكواكههب أو      
هذا التدبٌر إلى الكواكب دون هللا أو مع هللا فهذا كفهر، ٌمتهل صهاحبه  فإن نسبةوالسعادة والنحوسة، 

ا نحهو الصهاببة: عبهدة الكواكهب، الهذي بعهث فهٌهم ، من اعتمد هذا االعتماد فمد نحه(٘)مرتدًا باإلجمار
 .(ٙ)إبراهٌم علٌه السبلم وصار على عمٌدتهم وأرتد عن اإلسبلم والعٌاذ باهلل

 لال ابن عثٌمٌن فً حكم علم النجوم من حٌث التؤثٌر والفاعلٌة:

عتمههد أن هههذه النجههوم مههإثرة فاعلههه بمعنههى أنههها هههً التههً تخلههك الحههوادث فهههذا شههرن إذا إ -أ 
 من الملة  ألنه جعل المخلوق خالمًا فؤدعى أن مع هللا خالمًا آخر.مخرج 

إذا استدل بحركاتها وتنمبلتها على ما ٌحهدث فهً المسهتمبل مثهل أن ٌعتمهد أن فبلنًها سهتكون  -ب 
حٌاته شماء  ألنه ولد فً النجم الفبلنً، أو نحو ذلن فهذا لد ادعى علم الغٌب ودعوى علهم 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ه تكذٌب لموله تعالى:الغٌب كفر مخرج من الملة  ألن

(. وهذا من ألهوى أنهوار الحصهر  ألنهه بهالنفً واالسهتثناء، فهإذا ادعهى ٘ٙالنمل: )چڦ   ڦ

 علم الغٌب فمد كذب المرآن.

                                                
 (.8ٕ)ص: المصدر نفسه ((ٔ
 (.ٕٓٔع السابك )ص:المرج ((ٕ
 (.2ٕٔ/ٖ٘) مجموع الفتاوى بن تٌمٌة،أحمد  ((ٖ
َصبِثٛحَ )، صحٌح البخاري ((ٗ ًَ ََْٛب ثِ بَء انذُّ ًَ هب انغه نَمَذْ َصُٚه . ٘ٙٙبرلم، ( 2ٓٔ/ٗكتاب بدء الخلك، باب النجوم) (َٔ

 .2ٕٕٓٓبرلم، جامع األصولنظر: . واٗ٘ٔٔبرلم، شرح السنة للبؽوي: نظروا
(. وانظر: أحمد 2َٙٔو  ٙٙٔ/ٕ)  السعادة ومنشور والٌة العلم واإلدارة مفتاح دار، دمحم بن أبً بكر ابن المٌم ((٘

 . (22ٔ/ٖ٘) مجموع فتاوى، بن تٌمٌة
 (.22ٕ)ص: جٌم والمنجمون وحكم ذلن فً اإلسبلمالتن عبدالمجٌد بن سالم المشعبً، ((ٙ
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أن ٌعتمد أن النجوم والكواكب سبب لحدوث الخٌر والشر  أي أنه إذا ولهع شهًء نسهبه إلهى  -ج 
لنجوم شٌبًا إال بعد ولوعه فهذا شرن أصغر  ألنه أضاف الحوادث النجوم، وال ٌنسب إلى ا

 .(ٔ)إلى ما لٌس سببًا لها شرًعا وال حًسا

بن تٌمٌة بعد أن ذكر أدلته من المرآن والسنة لمن سؤله فٌمن ٌعتمد أن الكواكهب لهها تهؤثٌر الال      
كسه لال:" فمن لهال مهن أههل فً الوجود، أو ٌمول أن  له نجًما فً السماء ٌسعد بسعادته وٌشمى بع

الكبلم أن هللا ٌفعل هذه األمور عندها ال بهها فعبادتهه مخالفهة لكتهاب هللا تعهالى واألمهور المشههورة، 
.وعن زٌد بهن خالهد الجهنهً لهال: (ٕ)كمن زعم أنها مستملة بالفعل وهو شرن مخالف للعمل والدٌن"

ماء كانت من اللٌهل فلمها أنصهرف ألبهل صبلة الصبح بالحدٌبٌة على إثر س )صلى بنا رسول هللا 
) هل تدرون مهاذا لهال ربكهم؟ لهالوا: هللا ورسهوله أعلهم، لهال: أصهبح مهن عبهادي  على الناس فمال:

: مطرنا بفضل هللا ورحمته، فذلن مإمن بً، وكافر بالكواكب،  مإمن بً، وكافر بً، فؤما من لال
 .(ٖ)بالكواكب(: مطرنا بنوء كذا، فذلن كافر بً، مإمن  وأما من لال

"هذا كثٌر فً الكتاب والسنة، ٌذم سبحانه من ٌضٌف إنعامه إلى غٌهره، ٌشهرن  بن تٌمٌة:الال      
 به. لال بعض السلف: هو كمولهم كانت الهرٌح طٌبهه، والمهبلح حاذلًها ... ونحهو ذلهن ممها ههو جهار

 إن نسبة المطر إلى األنواء فٌه تفصٌل لمن فعل ذلن : (ٗ)لسنة كثٌر"على أ

إن كان المتكلم بذلن لم ٌمصد أن الرٌح والمبلح ونحو ذلن هو الفعال لذلن من دون خلك هللا  - أ
وأمره وإنما أراد نسبتها إلى السبب فمط فهذا شرن أصغر  ألنه أضاف النعمهة إلهى غٌهر هللا 

 والواجب إضافتها إلى هللا.
واألول ههو الهذي  ر.وإن كان ٌمصد أن ههذه األشهٌاء تفعهل ذلهن مهن دون هللا فههذا شهرن أكبه - ب

مهذهب اإلمهام أحمهد : وفٌهه خهبلف (٘)ٌجري على ألسنة كثٌر من المسلمٌن فٌجب الحهذر منهه
فً تحرٌمه وكراهته، وصرح الشافعً بجوازه والصحٌح أنه محرم  ألنه من الشرن الخفً 

أخبر أنه مهن أمهر الجاهلٌهة، ونفهاه وأبطلهه، وههو الهذي كهان ٌهزعم  وهو الذي أراده النبً 
 .(ٙ)مشركون، ولم ٌزل موجودًا فً هذه األمة إلى الٌومال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .(82ٔ/ٕ)  مجموع فتاوى ورسائل، دمحم بن صالح العثٌمٌن ((ٔ
 ٓ)ص:    والطالعلراءة النجوم والخط (.وانظر: مجدي الشهاوي، ٙٙٔ/ٖ٘) مجموع الفتاوىأحمد بن تٌمٌة،  ((ٕ

ٔٓ، ٔٓٔ.) 
 .  8ٗٙ( برلم،2ٙٔ/ٔالناس إذا سلم )، كتاب األذان، باب ٌستمبل اإلمام صحٌح البخاري ((ٖ
 (.ٖٖ/8)مجموع الفتاوى  أحمد بن تٌمٌه، ((ٗ
األلفاظ والمصطلحات (. وانظر: آمال العمرو، ٖٕٖ)ص: الملخص فً شرح كتاب التوحٌد لح الفوزان،صا ((٘

 (.2ٖٖ/ٔ) الفتاوى الكبرى، تٌمٌةبن  (. وانظر: أحمدٕ٘ٗ،  ٕٗٗص:) المتعلمة بتوحٌد الربوبٌة
تٌسٌر  نظر: سلٌمان بن عبدالوهاب،(. وإٙ،ٔٙ/ٗ) شرح النووي على مسلمبن شرف النووي،  ٌحٌى ((ٙ

 (.2ٖٔ، 2ٖٓص:) العزٌزالحمٌد فً شرح كتاب التوحٌد
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 التنجٌمالمبحث الثانً : 

 وفٌه ثبلثة مطالب :

 مفهوم التنجٌم:   ول المطلب األ

 المطلب الثانً : التنجٌم فً الجاهلٌة

 المطلب الثالث : حكم العمل بالتنجٌم
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 المطلب األول
 لتنجٌمصطبلحً لي واالاللؽو مفهومال

 : المعنى اللؽوي للتنجٌم:أوالً 

م، وهو مؤخوذ من النَّجم، وهو الكوكب، وهو       .(ٔ)سم علم على الثرٌاا التنجٌم: مصدر الفعل نجَّ

النجهوم، والمهنجم  والنجوم تجمع الكواكب كلها، وٌمال لمن تفكر فهً أمهره لٌنظهر كٌهف ٌهدبره نظهر
 .(ٕ)الذي ٌنظر فً النجوم

م وتنجم: إذا راعى النجوم (ٖ)لمنّجم والمتنّجم: الذي ٌنظر فً النجوم ٌحسب موالٌتها وسٌرهاوا .ونجَّ
 .(ٗ)من سهر

 صطبلحً للتنجٌم:ا: المعنى االثانًٌ 

( 88الصههافات: )چڑ  ک     ک  کچ  ورو فههً كتههاب هللا لفههظ النجههوم، ومنههه لولههه تعههالى:     

(، ومههن السههنة ٙٔالنحههل: )چٺ  ٺ  ٺ    ڀٺچ   وورد لفههظ الههنجم، ومنههه لولههه تعههالى:

وإن فٌهه مهن األبهارٌك كعهدد نجهوم  )إن لدر حوضهً كمها بهٌن أٌلهه وصهنعاء مهن الهٌمن، :  لوله
 (.(ٙ):)من التبس علًما من النجوم، التبس شعبة من السحر زاد ما زاد ولوله(،(٘)السماء

الل بهؤحوال الفلهن علهى الحهوادث وههو االسهتد وعلم النجوم المهذكور فهً الحهدٌث ههو التنجهٌم،     
 األرضٌة.

: "هو ما ٌدعٌه أهل التنجٌم من علم الكوابن، والحوادث التً  فً معنى التنجٌم (2)لال الخطابً      
التً لم تمع، وستمع فً مستمبل الزمان، كإخبارهم بؤولات هبوب الرٌاح، ومجًء المطر، وظههور 

ا مهن األمهور، ٌزعمهون أنههم ٌهدركون معرفتهها الحر والبرد، وتغٌر األسعار، وما كهان فهً معانٌهه
بسٌر الكواكب فً مجارٌها وباجتماعها والترانها، وٌدعون لها تؤثًٌرا فً السفلٌات، وأنها تتصرف 

 .(8)على أحكامها، وتجري على لضاٌا موجباتها"

ثٌر، وههو مبٌنًا معنى التنجٌم: "وصناعة التنجهٌم التهً مضهمونها األحكهام والتهؤ بن تٌمٌةاولال      
االسههتدالل علههى الحههوادث األرضههٌة، بههاألحوال الفلكٌههة، والتمههزٌج بههٌن المههوى الفلكٌههة، والموابههل 

 .(2)األرضٌة"

أما األحكام هنا فٌراد به األحوال الغٌبٌهة، المسهتنتجة مهن ممهدمات معلومهة، ههً الكواكهب مهن      
      لكٌههة مههن أوضههاعها، وأوضههارجهههة حركاتههها، ومكانههها، وزمانههها، وهههو االسههتدالل بالتشههكٌبلت الف

                                                
العربٌة وصحاح  الصحاح تاج اللؽة إسماعٌل الفارابً، نظر:(. وا2ٖٙ/٘) معجم مماٌٌس اللؽةد الرازي، أحم ((ٔ

 (.2ٖٕٓ/٘) العربٌة
 (.22ٗٔ)ص: الماموس الفمهً، (. وانظر: سعدي أبو حبٌب٘٘ٔ – ٗ٘ٔ/ٙ) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٕ
 (.2ٓ٘/ٕٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٖ
 (.٘ٔٔ/ٕ) جمهرة اللؽةأبو بكر األزدي،  ((ٗ
 .8ٓ٘ٙبرلم،  (2ٔٔ/8كتاب الرلاق، باب الحوض )، صحٌح البخاري ((٘
، كتاب األدب، باب سنن ابن ماجة نظر:. وا2ٖٓ٘( برلم ، ٘ٔ/ٗالطب، باب النجوم )، كتاب سنن أبو داود ((ٙ

 . 2ٕٖٙبرلم،  (8ٕٕٔ/ٕتعلم النجوم )
أبو سلٌمان، حمد بن دمحم بن إبراهٌم السبتً المعروف بالخطابً، فمٌه ومحدث، من نسل زٌد بن الخطاب  )أخً  ((2

عالم السنن فً شرح سنن أبً داود )أخً عمر بن الخطاب (رضً هللا عنهما، من أشهر كتبه م
 (.2ٖٕ/ٕهـ. انظر: االعبلم للزركلً )88ٖوغٌرها،توفى:

 (.2ٕٕ/ٗ) معالم السنن، لمعروف بالخطابًحمد بن دمحم ا ((8
 (.2ٕٔ/ٖ٘) مجموع الفتاوىأحمد بن تٌمٌة،  ((2
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على الحوادث الوالعة فً عالم الكون، وفً أحوال الجو،  ب، من الممابلة والممارنة وغٌرها،الكواك
 . وهذا هو التنجٌم.(ٔ)والمعادن، والنبات، والحٌوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
نظر: مصطفى (. وإٓٗ:)ص لفاظ والمصطلحات المتعلمة بتوحٌد الربوبٌةاأل، آمال بنت عبدالعزٌز العمرو ((ٔ

 (.ٕٕ/ٔ) كشؾ الظنون،  المشهور الحاج خلٌفةبن عبدهللا
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 المطلب الثانً
 التنجٌم فً الجاهلٌة

نهذ أن خلهك هللا اإلنسهان وحتهى ولتنها الحهالً، وٌمهص علٌنها النظر إلى السماء طبٌعهة فطرٌهة م     
ه فطره سماء، وكٌف كان ذلن ممدمه ٌُنَبّ المولى تبارن وتعالى لصة نظر إبراهٌم علٌه السبلم إلى ال

 اإلٌمان إلى الخالك جل وعبل.

لبشهرٌة أخهذ فً التارٌ ، منذ فجر ا -إن جاز لنا أن نسمٌه علًما -)علم(ربما ٌكون التنجٌم ألدم      
لها تؤثٌر علهى البشهر، واتخهذ  أو أرواح آلهة النجوم آلهةمنه بؤن  إلنسان ٌتطلع إلى السماء اعتمادًاا

عالٌهة  وبا وأمرٌكها واتخهذوا أبراًجهاالتنجٌم أساطٌر وحكاٌات منذ الحضارات المدٌمة فً آسٌا وأور
ء عن مفاتٌح المصهٌر البشهري، ٌستخدمها الكهنة كمراصد لمتابعة حركة النجوم والتنمٌب فً السما

فمد انتشر فً ببلد ما بٌن النهرٌٌن ثم انتشر التنجٌم من بابل إلى مصر وببلد اإلغرٌك ثم انتمل إلى 
وٌعتمهد  ول التنجٌم إلى الشعوذة والخرافهة.إلى أٌدي العرب، إلى أن تح ثم اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة

السماوٌة واألجسام البشهرٌة، فؤوضهار النجهوم فهً  التنجٌم على االعتماد بوجود عبللة بٌن األجسام
السماء تإثر فً ولهع الحٌهاة اإلنسهانٌة ، فكهل شهًء فهً السهماء ٌتهؤثر بهالظروف الكونٌهة التهً تهدل 
علٌها النجوم بما فهً ذلهن الحهروب والكهوارث والمجاعهات واألحهداث السهعٌدة علهى السهواء، فههل 

 .(ٔ)شإون البشرٌةٌمكن أن ٌمبل العلم فكره تؤثٌر الكون فً ال

عهالم وكان العرب فً الجاهلٌة ٌعرفون التنجهٌم، وٌعتمهد كثٌهر مهنهم تهؤثٌر النجهوم فهً أحهوال ال     
 من أنوار الكهانة. السفلً، وكانوا ٌعدونه نوًعا

عندما سهؤله ملهن الهروم:  (ٕ)ومما ٌإكد اعتبار العرب التنجٌم من الكهانة جواب لس بن ساعده     
 فً النجوم؟ لال: ما أنظر فٌما أرادت به الكهانة، ثم للت فً النجوم:خبرنً هل نظرت 

 وطبلب شًء ال ٌنال ضبلل علم النجوم على العمول وبال

 الـــمن دونه األفبلن لٌس ٌن ماذا طبلبن علم شًء أغلمت

 الــٌدري كم األرزاق واآلج درهـهٌهات ما أخذ بغامض ل

 (ٖ)بللــــه اإلكرام واإلجفلوجه انهـــإال الذي فوق السماء مك

 

. فمهن (ٗ)فهً أشهعارهم نحوس والسعود إلى الكواكب وخصوًصهاال وكان ٌسود بٌن العرب نسبة
 :(٘)ذلن لول عبٌد بن األبرص األسدي

 اه ولدودً ــى محارم أٌكلع رتد ــةدى لرون جمـــولتؤتٌن بع

 (ٙ)اوسعودً والنجم ٌجرى أنحًسا  ، ولٌل كاسففالشمس طالعة

      

 

                                                
 ختصار.( با2ٔ ، 2)ص: والخط والطالع لراءة النجوممجدي الشهاوي،  ((ٔ
، وأحد خطبابهم، كان أسمف نجران،  لس بن ساعده بن عمرو، من بنً إٌاد، أحد حكماء العرب فً الجاهلٌة ((ٕ

 (.ٕ/ٕٗٔ)  البداٌة والنهاٌةإسماعٌل بن كثٌر،نظر: بل الهجرة. وافى سنة ثبلث وعشرٌن لتو
 (.8ٕٖ ، 2ٕٖ ص:) المحاسن والمساوئ، إبراهٌم دمحم البٌهمً ((ٖ
 عبلمإل، ا(. وانظر: خٌر الدٌن بن محمود الزركلًٔٙٔ)ص: الشعر والشعراءعبدهللا بن مسلم بن لتٌبة،  ((ٗ

(ٗ/ٔ88.) 
سدي، أبو زٌاد، من مضر، شاعر جاهلً، وهو أحد أصحاب المجمهرات ألهو عبٌد بن األبرص بن عوف ا ((٘

 .ً الطبمة الثانٌة بعد المعلماتالمعدودة ف
 (.8ٕٔ/ٕ) بلوغ األرب فً معرفة أحوال العرب، دمحم شكري األلوسً ((ٙ
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 :(ٔ)ولول خفاف بن ندبه السلمً

 (ٕ)علٌه سحك سربال أو فارسًٌا كؤن كوكب نحس فً معرسة

وكان بعض العرب ٌعظم الشمس والممر، وٌعتمد أن الكسوف والخسوف ال ٌحهدثان إال لمهوت      
. لهال (ٖ)أن ههذا اعتمهاد باطهل وأن الشهمس والممهر خلمهان مسهخران عظٌم أو لحٌاته فٌبٌن النبهً 

َ ) ول هللا رس ٍه اَّلله نَِكا َٔ  ، ِّ َلَ ِنَحَٛبرِا َٔ ِد أََحاٍذ  ْٕ ا ًَ ٌِ ِن َُْكِغافَب ِ، َلَ َٚ ٍْ آَٚابِد اَّلله ٌِ ِيا َش آَٚزَاب ًَ انمَ َٔ َظ  ًْ ٌه انشه  إِ

ب ِػجَبدَُِ  َٓ ُف ثِ ِ ّٕ  .(ٗ)(رَؼَبنَٗ َُٚخ

مهن مهوت  وكما كانوا ٌجعلون النجوم التً ترمى بها الشهٌاطٌن داللهه علهى الحهوادث األرضهٌة    
مهن األنصهار  لهال: أخبرنهً رجهل مهن أصهحاب النبهً  ، فعن ابن عباس (٘)وحٌاة ونحو ذلن 

: )ماذا كنهتم  رمً بنجم فاستنار. فمال لهم رسول هللا  رسول هللا  أنهم بٌنما هم جلوس لٌلة مع
لٌلة رجهل عظهٌم، ال تمولون فً الجاهلٌة إذا رمً بمثل هذا؟ لالوا: هللا ورسوله أعلم. كنا نمول: ولد

ا تبارن : فإنها ال ٌرمً بها لموت أحد وال لحٌاته، ولكن ربن فمال رسول هللا  ومات رجل عظٌم،
العرم، ثم سبح أهل السماء الذي ٌلونهم حتى ٌبلغ التسهبٌح  سبح حملة وتعالى اسمه إذا لضى أمًرا

فٌخبهرونهم  مهاذا لهال ربكهم؟ :أهل هذه السماء الدنٌا، ثم لال الذٌن ٌلون حملة العرم لحملة العرم
حتهى ٌبلهغ الخبهر ههذه السهماء الهدنٌا، فتخطهف  : فٌستخٌر بعض أهل السماوات بعًضهالال ماذا لال،

الجن السمع فٌمذفون إلى أولٌابهم وٌرمون به، فما جاءوا به على وجهه فههو حهك، ولكهنهم ٌمرفهون 
 .(ٙ)فٌه وٌزٌدون (

فههً  مثلههةواأل (2)علههى ذهههاب الههدنٌا  عشههر داالً  ًثنههاإلنمضههاض شههًء مههن البههروج وجعلههوا إ     
 عتمادات أهل الجاهلٌة فً النجوم كثٌرة نكتفً بهذا المدر..ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                
خنساء، عم ال بنهً أمه سوداء، وٌنسب إلٌها، وهو االسلمً، وندبه أمه، و خفاف بن عمٌر بن الحارثهو  ((ٔ

)ص:  الشعر والشعراء. وانظر: عبدهللا بن لتٌبة، وبمى إلى زمن عمر بن الخطاب  ملوٌكنى أبا خراشة أس
ٕٕٔ.) 

 (.2ٔ)ص: دٌوان خفاؾ بن ندبة السلمً، جمع وشرح دمحم نبٌل طرٌفً ((ٕ
 (.ٕٓٔ)ص:  التنجٌم والمنجمونعبدالمجٌد المشعبً،  ((ٖ
 . 1048،( برلمٖٙ/ٕلول النبً  ٌخوف هللا بهما عباده ) كتاب الجمعة، بابصحٌح البخاري،  ((ٗ
 (.ٕٓٔ)ص: التنجٌم والمنجمونالمشعبً،  عبدالمجٌد ((٘
 السلسلة الصحٌحة لؤللبانًوانظر:  .82( برلم،2ٕٖٕ/ٔ) الحجة فً بٌان المحجة إسماعٌل بن دمحم األصبهان، ((ٙ

 .82ٖ٘( برلم،ٖٙٔ/ٓٔ) لؤللبانً
 (.ٖٗٗ/8)  ب لبل اإلسبلمالمفصل فً تارٌخ العرجواد علً،  ((2
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 المطلب الثالث
 حكم العمل بالتنجٌم

 العمل بالتنجٌم ٌنمسم إلى لسمٌن:

دة الشههر والسههعاعتمههاد أن هههذه الكواكههب تههدبر هههذا الكههون، ومنههها مهها ٌصههدر الخٌههر والمسههم األول: إ
هللا كفههر ٌمتههل صههاحبه  ختههرار والتههدبٌر إلههى الكواكههب دون هللا أو مههعهههذا اإل والنحوسههة. فههإن نسههبة

 عبدة الكواكب.  عتماد فمد نحا نحو الصاببةذا اإلعتمد ه. فمن إ(ٔ)باإلجمار  مرتدًا

تتابة فهً سه. ولهد إختلهف المهابلون باإل(ٕ)لبهل لتلهه  ماء إلى أنه ٌستتاب ثبلثًهاولد ذهب أكثر العل     
 وجوبها وعدمها على لولٌن:

واإلمهام مالهن  أحدهما: أنها واجبه، وهو ما ذهب إلٌهه عمهر بهن الخطهاب وعلهً بهن أبهً طالهب 
 وأصحاب الرأي، والنووي وأشهر الرواٌتٌن عن اإلمام أحمد ورواٌة عن الشافعً وغٌرهم.

ه وههو المهول الثهانً للشهافعً، الثانً: أنها مستحبة، وهذا ما ذهب إلٌهه اإلمهام أحمهد فهً رواٌهة عنه
 .(ٖ)والٌه ذهب الحنٌفة وغٌرهم

رجهل  ، أنه لدم على عمر بهن الخطهاب األول بما رواه اإلمام مالن والشافعًستدل الفرٌك إ     
بِهه خٌهر؟ لهال: نعهم. رجهل كفهر بعهد  من لبل أبً موسى األشعري فمال له عمهر: ههل كهان مهن َمِعّرِ

فمال عمر: فهبل حبسهتموه ثبلثًها، فهؤطعمتموه  لال: لربناه فضربنا عنمه.إسبلمه، فمال: ما فعلتم به؟ 
هللا؟ اللههم إنهً لهم احضهر، ولهم آمهر، ولهم  ، واسهتتبتموه لعلهه ٌتهوب، أو ٌراجهع أمهركل ٌهوم رغٌفًها
ستصهبلحه، فلهم ٌجهز ألنهه أمكهن إ سهتتابته لمها بهرئ مهن  فعلههم ولو لم تجهب إ ،(ٗ)(أرض إذ بلغنً

 .(٘)حه كالثوب النجسستصبلإتبلفه لبل إ

) من بدل :أنه لال: لال رسول هللا نً بما رواه البخاري عن ابن عباسستدل الفرٌك الثاوإ      
 ولم ٌذكر استتابته.  (ٙ)دٌنه فالتلوه(

ال: مها ههذا؟ لهال: رجهل كهان فمه لهدم علهى أبهً موسهى فوجهد عنهده رجهبًل موثمًهاوعن معاذ أنه      
ال: نه دٌن السوء فتهود، لال: ال أجلهس حتهى ٌمتهل لضهاء هللا ورسهوله، لهفؤسلم، ثم راجع دٌ ٌهودًٌا

 ستتابة.ولم ٌذكر إ .(2)فؤمر به فمتللضاء هللا ورسوله ثبلث مرات ال أجلس حتى ٌمتل  اجلس. لال:
 ستتابة.إ

  حربً بلغته الدعوة. فٌمتل للحال لمولهلم تجب استتابة كاألصٌل فهو كافر ألنه ٌمتل لكفره ف  ولالوا

                                                
(. وانظر: ٖٖٓ/ٔ)المصري  مجموعة الفتاوىنظر: (. وا2ٓٗ/2ٔ) البٌان والتحصٌل بن أحمد المرطبً،دمحم  ((ٔ

أنوار  دٌن أحمد المشهور بالمرافً،نظر: شهاب ال(. وا2ٙٔ – ٙٙٔ/ٕ) مفتاح دار السعادةابن المٌم الجوزٌة ، 
 (.2ٕٓ/ٗ) البروق فً أنوارالفروق

 (.2ٙ/ٓٔ) روضه الطالبٌن وعمدة المفتٌن، دٌن ٌحٌى النوويمحً ال ((ٕ
نظر: علً بن (. وا8ٕٗ/ٖ) تبٌٌن الحمائك شرح كنز الدلائك وحاشٌة الشلبً، زٌلعً الحنفًفخر الدٌن ال ((ٖ

التنجٌم عبدالمجٌد المشعبً،  وانظر: (.ٕٖ٘/ٓٔ) اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾسلٌمان المرداوي، 
ابن  نظر:(. وا2ٙ/ٓٔ)روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن النووي،  نظر: محً الدٌن(. وا8ٕٓ)ص: نجمونوالم

 ( . ٙ/2) المؽنًلدامة الممدسً، 
 .2ٕ8ٕبرلم،  (ٙٙٓٔ/ٗكتاب األلضٌة، المضاء فٌمن ارتد عن اإلسبلم )، موطأ اإلمام مالن ((ٗ
 (ٙ/2) المؽنىبن لدامة الممدسً، ا ((٘
  .2ٕٕٙبرلم، (٘ٔ/2، كتاب إستتابة المرتدٌن والمعاندٌن ولتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة )صحٌح البخاري ((ٙ
  2ٖٕٙ،برلم  (٘ٔ/2كتاب إستتابة المرتدٌن والمعاندٌن ولتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة ) ،صحٌح البخاري ((2
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﮴  ﮵چ   تعالى: ﮳    .(ٔ)(٘التوبة:)چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  

 

 ستتابة وذلن لما ٌأتً:والراجح اإل

َسُجاٌم  -أ  َٔ  ، ٍِ ًَ أَََاب ثِابْنَٛ َٔ اُّ  ُْ َٙ هللاُ َػ ٙه ُيؼَابرٌ َسِضا ٍْ أَثِٙ ُيَٕعٗ، لَابَل:   لَاِذَو َػهَا ٍْ أَثِٙ ثُْشدَحَ، َػ َػ

عْ  ٍِ اإْلِ ِٕدًّٚب فَأَْعهََى فَبْسرَذه َػ ُٓ َٚ ٌَ ب لَِذَو ُيؼَبرٌ لَبَل:َكب ًه ٍْ دَاثهزِٙ َحزهاٗ ُْٚمزَاَم، فَمُزِاَم  ََلِو، فَهَ َِْضُل َػ ََل أَ

ٌَ لَِذ اْعزُزَِٛت لَْجَم رَِنكَ  َكب َٔ ب:  ًَ ُْ  .(ٕ)"  لَبَل أََحذُ
أما لصة معاذ عن أبً موسى األشعري فمد جاء فً رواٌة: أنه اسهتتاب أبهو موسهى ولهال:  -ب 

أبهً موسهى  ستتابةبا كتفى معاذ وا (ٖ)م، لال: احبسه شهرٌن()ونحن نرٌده على اإلسبل
 .(ٗ)للرجل

أما حدٌث من بدل دٌنه فؤلتلوه فمد بٌنه حدٌث معاذ وهو أنه ٌمتل بعهد اإلسهتتابة، والهددٌث   -ج 
 ٌدل على حكم من فعل ذلن، وهو أن من بدل دٌنه فحكمه المتل.

﮲  ﮳   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ   :أما االسهتدالل بمولهه تعهالى -د 

( فهو دال على أن المشركٌن مستحمٌن للمتل، ودلت السنة على ٘التوبة: ) چ﮴  ﮵

، وكذلن عرض اإلسبلم علٌهم لبل لتالهم، كما دلت على استتابة المرتد فً حدٌث معاذ 
 .(٘)، فبل بد من مده ٌمكنه التؤمل فٌهاالمسلم ٌكون شبهة غالبًا فإن ارتداد

الكواكهب دالالت وعبلمهات علهى الحهوادث األرضهٌة، وادعهاء علهم مها أما المسم الثانً: وهو جعل 
علهى ههذه الهدالالت، ولهم ٌمتهرن ههذا االعتمهاد بالسهجود  من الحوادث، وما مضى منها بناًءا ٌستمبل

االسههتعانة بههها أو التوكههل علٌههها، أو نحههو ذلههن مههن صههرف العبههادات لهههذه الكواكههب،  للكواكههب، أو
 منها: (ٙ)لن كما دلت النصوص من الكتاب والسنة فؤجمع المسلمون على تحرٌم ذ

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  چ   لههال تعههالى: -أ 

 (. 2ٕ – ٕٙالجن: )چجب  حب    خب  مب  ىب  يب  

، ولكنههها تعتبههر جزبٌههات للٌلههه  أطلههع أنبٌههاءه علههى مغٌبههات كثٌههرة"إن هللا (2)لههال الهٌثمههً:
تعهالى، فههو المنفههرد بعلهم المغٌبهات علههى اإلطهبلق كلٌهها وجزبٌههها دون  بالنسهبة إلهى علمههه

 .(8)غٌره"

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  یچ  ولوله تعالى: -ب 

 ( .ٖٙاإلسراء: )
لة ما لٌس لن به علم، فإن حواسن مسهإو:" أي ال تمل فً شًء من األشٌاء (ٔ)لال الهٌثمً
 .(ٕ)عن ذلن"

                                                
 (.٘/2) المؽنى الممدسً، بن لدامها (. وانظر:8ٕٗ/ٖ) تبٌٌن الحمائك شرح كنز الدلائكالدٌن الحنفً، فخر ((ٔ
. 88ٕٙٔبرلم، (2ٖ٘/8كتاب المرتد، باب لتل من إرتد عن اإلسبلم إذا ثبت علٌه )السنن الكبرى للبٌهمً،  ((ٕ

 (.2ٕٕ/ٕٔنظر: وحسنه ابن حجر فً فتح الباري )وا
 روضه المحدثٌن. (ٖٕٔ/٘) وأخرجه اإلمام أحمد(، 82ٕ/ٕٔسنده حسن لاله الحافظ ابن حجر فً الفتح ) ((ٖ

 .2ٕٕٔبرلم،
 (2ٕ٘/ٔ) فتح الباري بن حجر العسمبلنً،انظر: (. وا2ٕٔ/8) المؽنىالممدسً،  لدامهابن  ((ٗ

 (.8ٕٗ/ٖ) تبٌٌن الحمائك شرح كنز الدلائكفخر الدٌن الحنفً،  ((٘
 (.2ٕٔ/ٖ٘) مجموع فتاوى بن تٌمٌة،أحمد  ((ٙ
 .(2٘ٙ)ص: كشؾ الظنون ،لمشهور بالحاج خلٌفةمصطفى بن عبدهللا ا ((2
 (.2ٓٔ/ٕ) الزواجر عن التراؾ الكبائر، بن دمحم الهٌثمًأحمد  ((8
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ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ   ولولهههه تعهههالى: -ج 

 (.ٖٗلممان: )چىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب

: )مفتاح الغٌب خمسة ال ٌعلمها إال هللا: ال ٌعلهم  وما رواه البخاري رحمه هللا عن النبً 
، ام، وال تعلهم نفهس مهاذا تكسهب غهدًاحأحد ما ٌكون فً غٍد، وال ٌعلم أحد ما ٌكون فً األر

عهن ابهن عبهاس و .(ٖ)وما تدري نفس بؤي أرض تموت، وما ٌدري أحد متى ٌجها المطهر(
 لال: لال رسول هللا سهحر مها زاد ، س علًما مهن النجهوم التهبس شهعبه مهن  ) من التب

 .(ٗ)وما زاد زاد(
جاهلٌة ال ٌتركونهن: ر اللال: ) أربع فً أمتً من أم وعن أبً مالن األشعري أن النبً  -د 

 .(٘)حساب، والطعن فً األنساب، واالستسماء بالنجوم، والنٌاحة(الفخر فً األ

ا فههذ تهها علهى الجههات وعلهى المبلهةالة دالوخبلصة المول فإن من لصد من تعلم النجوم معرف     

ههذا (، وٙٔالنحل: )چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ   لال تعالى:جابز وهو ما ٌسمى بعلم التٌسٌر، 

النور مٌسر لكل أحد لربط حاجات الناس به فً أسفارهم جًوا وبًرا وبحًرا وتتعلك به معرفة أولات 
والبذر للحبهوب  ة األولات التً تناسب فٌها الغرسالعبادات كؤولات الصلوات وتجزبة اللٌل ومعرف

 وغٌر ذلن.

معتمهدًا أنهها فاعلهة مختهارة وإن كان لصد متعلم النجوم ربط تؤثٌر النجوم بهالحوادث األرضهٌة      
:"علم النجوم المنهً عنه ههو مها  فهذا كفر  العتماده أن النجوم مدبرة مع هللا تعالى ، لال الخطابً

ٌدعٌه أهل التنجٌم من علم الكوابن والحوادث التً ستمع فً مستمبل الزمان كؤولات هبوب الرٌهاح 
ور التهً ٌزعمهون أنهها تهدرن بمعرفتهها ومجًء األمطار وتغٌر األسهعار ومها فهً معناهها مهن األمه

بمسٌر الكواكب فً مجارٌهها واجتماعهها والترانهها ٌهدعون أن لهها تهؤثًٌرا فهً السهفلٌات وههذا مهنهم 
 .(ٙ)تحكم على الغٌب وتعاط لعلم لد استؤثر هللا بعلمه فبل ٌعلم الغٌب سواه"

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
أبو العباس، شهاب الدٌن، شٌ  اإلسبلم، أحمد بن دمحم بن علً بن حجر الهٌثمً السعدي االنصاري، فمٌه  ((ٔ

هـ . 22ٗرب، توفى:وباحث مصري، تلمى العلم باألزهر، وله عدة مصنفات ومنها، مبلغ األرب فً فضابل الع
 (.ٖٕٗ/ٔانظر: األعبلم للزركلً )

 (.2ٓٔ/ٕ) المصدر نفسه ((ٕ
 .2ٖٓٔ( برلم،ٖٖ/ٕكتاب الجمعة، باب ال ٌدري متى ٌجا المطر )، صحٌح البخاري ((ٖ
كتاب  ،سنن أبً داودنظر: . وا 2ٕٖٙ( برلم 8ٕٕٔ/ٕ، كتاب األدب  ، باب تعلم النجوم )سنن ابن ماجه ((ٗ

 .2ٖٓ٘برلم،  (٘ٔ/ٗنجوم )الطب ، باب ال
 .2ٖٗ( برلم،ٗٗٙ/ٕ، كتاب الجنابز، باب التشدٌد فً النٌاحة )صحٌح مسلم ((٘
التوحٌد ولرة عٌون  ،(.وانظر: عبدالرحمن التمٌم2ًٕٕ/ٗ) معالم السننحمد بن دمحم المعروف بالخطابً،  ((ٙ

 (.8ٗٔ)ص: الموحدٌن
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 السحر والنشرة : المبحث الثالث
 وفٌه مطلبان :

 : السحر لمطلب األول ا

 النشرةالمطلب الثانً : 
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 المطلب األول
 السحر

 صطبلحً للسحر:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للسحر: - أ

اآلخذة التً تؤخذ العٌن. لهال اللٌهث: السهحر:  :، والسحر: كل ما كان من الشٌطان فٌه معونةالسحر
.وأصل السحر: صهرف الشهًء عهن حمٌمتهه إلهى غٌهره. (ٔ)هعمل ٌمرب فٌه إلى الشٌطان بمعونة من

(   أي: فهههؤنى تصهههرفون. لهههال ابهههن 82 المإمنهههون:)چجب  حبچ  : فهههً ولولهههه :"لهههال الفهههراء

 .(ٖ)ٌمال السحر: هو إخراج الباطل فً صورة الحكو.(ٕ)"األعرابً: السحر: الخدٌعة

سََّحر: لطعة من اللٌل السَُّحور: ما ٌتحسر به ولت الحسر من طعام أو لبن أو غٌره، والو
(ٗ). 

 .(ٙ)(((٘):)) وإن من البٌان لسحًرا ولموله  والِسحر: البٌان فً فطنة

وهو صٌغة مبالغهة مهن  (2ٖالشعراء: )چی  ی  ی  چ والسََّحار: كثٌر الِسحر، لال تعالى:

 .(2)َسَحَر وهو العالم كامل بالسحر

 صطبلحً للسحر:المعنى اال - ب

. وههو كهل أمهر ٌخفهى سهببه وٌتخٌهل علهى غٌهر (8)لطهف مؤخهذه ودق السحر: األخهذة، وههو كهل مها
. وسمً السحر سهحًرا  ألنهه صهرف الشهًء عهن جهتهه، (2)حمٌمته وٌجري مجرى التموٌه والخدار

، وٌزٌهل الصهحة (ٓٔ)حمٌمتهه  فكؤن الساحر صور الباطل فً صورة الحك وخٌل الشهًء علهى غٌهر
 . (ٔٔ)إلى المرض

                                                
(. وانظر: دمحم 8ٖٗ/ٗ) لسان العربر: دمحم بن منظور، (. وانظٖ٘ٔ/ٖ) تاب العٌنكالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٔ

 (.2ٙٔ/ٗ) تهذٌب اللؽةالهروي، 
(. وانظر: المبارن ابن 2ٓٔ/ٗ) تهذٌب اللؽة(. وانظر: دمحم الهروي، 8ٖٗ/ٗ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٕ

 (.2ٖٗ/ٕ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثراألثٌر، 
 (.8ٖٔ/ٖ) لؽةمعجم مماٌٌس الأحمد الرازي،  ((ٖ
النهاٌة فً ثٌر، ابن األ (. وانظر: المبارنٖٔ٘/ٔٔ) تاج العروس من جواهر الماموس ،دمحم بن دمحم الحسٌنً ((ٗ

 (.2ٖٗ/ٕ)ؼرٌب الحدٌث واألثر 
 .2ٙ2٘( برلم،8ٖٔ/2، كتاب الطب، باب إن من البٌان لسحًرا )صحٌح البخاري ((٘
 المحكم والمحٌط األعظم(. وانظر: علً  المرسً، ٗٔ٘/ٔٔ) اموستاج العروس من جواهر المالحسٌنً،  دمحم ((ٙ

 (. 8ٖٔ/ٖ) األعظم
 معجم اللؽة العربٌة المعاصرة(. وانظر: أحمد مختار وآخرون، ٖٙٓٓ/٘) شمس العلومنشوان الحمٌري،  ((2

(ٕ/ٔٓٗٔ.) 
ماعٌل (. وانظر: إس8ٖٗ/ٗ) لسان العرب(. وانظر: دمحم بن منظور، 2٘ٗ)ص: لكلٌاتأٌوب الكفوي، ا ((8

 (.ٕٖٙ)ص: مختار الصحاح(. وانظر: دمحم الرازي، 2ٕٕٔ)ص: الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌةالفارابً، 
معجم اللؽة العربٌة (. وانظر: أحمد مختار وآخرون، 2ٔٗ، )ص:المعجم الوسٌططفى وآخرون، مص إبراهٌم ((2

 (.ٔٗٓٔ/ٕ)المعاصرة 
 (2ٖ٘/ٔ) نون والعلومصطبلحات الفاموسوعة كشاؾ دمحم التهانوي،  ((ٓٔ

 (.2ٕ2ٕ) تاج العروس من جواهر الماموسالحسٌنً،  دمحم ((ٔٔ
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                                  لههال تعههالى:  .(ٔ)ب معاونههة الشههٌطان بضههرب مههن التمههرب إلٌهههسههتجبلاوعههرف السههحر: بؤنههه      

 (.ٕٓٔالبمرة: )چٺ  ٺ   ٺ  چ 

فههالمراد بالسههحر:" مهها ٌسههتعان فههً تحصههٌله بههالتمرب إلههى الشههٌطان ممهها ال  (ٕ)لههال البٌضههاوي      
ٌستمل به اإلنسان، وذلن ال ٌستتب إال لمن ٌناسبه فهً الشهرارة وخبهث الهنفس، فهإن التناسهب شهرط 

 .(ٖ")ً التضام والتعاونف

وٌمكن تعرٌف السهحر تعرٌفًها جامعًها أنهه: عبهارة عهن تعاوٌهذ شهٌطانٌة وأعمهال معٌنهه وأمهور      
دلٌمهة موغلههة فهً الخفههاء، ٌمكهن اكتسههابها بههالتعلم تشهبه الخههارق للعهادة ولههٌس فٌهها تحههد، أو تجههرى 

بغٌههر مباشههرة أو مجههرى التموٌههه والخههدار تصههدر عههن نفههس شههرٌرة تههإثر فههً عههالم العناصههر 
 .(ٗ)بمباشرة

: " اعلههم أن السههحر ال ٌمكههن حههدُّه بحههد جههامع مههانع، لكثههرة األنههوار المختلفههة (٘)لههال الشههنمٌطً     
الداخلٌههة تحتههه، وال ٌتحمههك لههدر مشههترن بٌنههها ٌكههون جامعًهها لههها مانعًهها لغٌرههها: ومههن هنهها اختلفههت 

 . (ٙ)عبارات العلماء فً حده اختبلفًا متباٌنًا"

 : السحر فً الجاهلٌة:ثانًٌا

السحر هو جوهر الدٌانهة البدابٌهة فههو بمثابهة الهروح مهن شهعابر العبهادة. ولهد حهدث للنبهً أنهه      
 ًسحر وسحره لبٌد بن األعصم وهو ٌهودي. إذ أن الٌههود كهانوا ٌمتهنهون السهحر لٌخوفهوا مشهرك

بهدأ االعتمهاد فهً السهحر فهً العرب، وصحٌح أن السحر بهدأ بالخرافهة إال أنهه انتههى بهالعلوم. ولمهد 
أوابل التارٌ  اإلنسانً، وكانت عبادة األصنام وغٌرها ما ٌكون له لوة سحرٌة كالتمابم أرسه  فهً 
المدم من السحر. ولد كان للكهنة دور كبٌر فً إضرار الناس فً إبمهابهم علهى الخرافهة باحتكهارهم 

 .(2)بلسم سحرٌة ٌتغنون بها عادةلضروب معٌنه من المعرفة، ولد كان للكهنة ترانٌم دٌنٌه وط

بٌن العمبلء مهن البشهر. بهل إنهه كهان للسهحر فهً بهبلد بابهل ومصهر  فالسحر حمٌمة ال مرٌة فٌه     
ولهذا كانت معجزة موسى علٌه السبلم مهن جهنس مها  ،موسى علٌه السبلم أسواله النافمة زمن بعثة
 .(8)ادعاه لومه

ر حمٌمة ال شن فٌها بل إن المرآن الكرٌم صرح بهذه والشرٌعة اإلسبلمٌة أثبتت أن للسح     
الحمٌمة أن السحر مما ٌكتسب بالتعلم والتعلٌم وأن له آثاًرا ضاره وذكر منها على سبٌل المثال 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ إزالة األلفة بٌن الرجل وزوجته. كما لال تعالى:

ک    چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک

                                                
 (22ٖ)ص: التولٌؾ على مهمات التعارٌؾالدٌن المناوي،  زٌن ((ٔ
ناصر الدٌن أبو الخٌر البٌضاوي، عبدهللا بن عمر بن دمحم، لاضً وإمام مبرز من ببلد فارس، أثنى علٌه  ((ٕ

المنهاج الوجٌز فً أصول الفمه، وتفسٌره أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل، توفى:  العلماء، ومن أبرز مإلفاته
 (.ٓٔٔ/ٗهـ . انظر: األعبلم للزركلً )2ٔٙ

كشاؾ اصطبلحات  دمحم التهانوي، نظر:(. وا2ٖٔ/ٔ) أنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل، عبدهللا بن عمر البٌضاوي ((ٖ

 (.2ٖٙ/ٔ) اصطبلحات الفنون والعلوم
 تبسٌط العمائد اإلسبلمٌة ،(. وأنظر: حسن أٌوب8ٖ)ص: السحر بٌن الحمٌمة والوهم، لسكريبدالسبلم اع ((ٗ

 (.ٕٓٙ)ص:ٕٓٙ
دمحم االمٌن بن دمحم المختار بن عبدالمادر الجنكً الشنمٌطً، عالم ومفسر ومدرس، من علماء شنمٌط )مورٌتانٌا(  ((٘

هـ . انظر: األعبلم للزركلً 2ٖٗٔ(، توفى: أضواء البٌان فً إٌضاح المرآن بالمرآن)مورٌتانٌا( ومن كتبه )
(ٙ/ٗ٘.) 
 (.ٔٗ/ٗ) أضواء البٌان فً إٌضاح المرآن بالمرآندمحم األمٌن بن دمحم المختار الشنمٌطً،  ((ٙ
 (....٘)ص: السحر بٌن الحمٌمة والوهمعبدالسبلم السكرى،  ((2
 (.٘ٙٗٔ/ٖ) وفمههااألساس فً السنه (. وانظر: سعٌد حوي، ٕٕٗ)ص: ممدمة ابن خلدون ابن خلدون، ( (8
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ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  

سحر واثر فٌه السحر  ( وكذلن أوردته السنة المطهرة من أن النبً ٕٓٔالبمرة: )چڻ

 .(ٔ)وأنه استخرجه وأطلع علٌه وعلى الشًء المستخدم فٌه

بغٌهرهم مهن بنهً إن الٌهود منذ أحماب بعٌده هم أكثر الناس استخداًما للسحر بههدف اإلضهرار      
ألنهههم ٌزعمههون أنهههم الشهعب المختههار وبمٌههة اإلنسههانٌة نهور حمٌههر، وحتههى ٌسههودوا األرض  البشهر 

اسههتخدموا كههل الوسههابل الدنٌبههة لئلٌمههار واإلٌههذاء واإلضههرار بالنههاس حمههدًا وكراهٌههة بههل أنهههم حتههى 
 عصرنا الحاضر ٌهدفون إلى زج غٌرهم من الشعوب.

ث نٌة الٌهود وسوء طوٌتهم ووضوح حمارتهم، ما ذكهره الحهافظ ابهن د خبٌكومن أمثلة ذلن لنؤ     
مهن غهزوة الحدٌبٌهة فهً ذو  حجر العسمبلنً فً الفهتح عهن الوالهدي، لهال: لمها رجهع رسهول هللا 

الحجة ودخل المحرم من سنة سبع جاءت رإساء الٌهود إلى لبٌد بن األعصم، وكان حلٌفًا فً بنهً 
فلهم نصهنع شهٌبًا  صهم أنهت أسهحرنا ، ولهد سهحرنا محمهدًاٌها أبها األعزرٌك وكان ساحًرا، فمهالوا لهه 

ٌنكإه ٌعنً ٌمضى علٌهه عهاجبًل، فجعلهوا لهه ثبلثهة  لن جعبًل على أن تسحره لنا سحًرا ونحن نجعل
ُسِحَر، حتى أنهه لٌخٌهل إلٌهه أنهه ٌفعهل الشهًء  أن )النبً : فعن عابشة رضً هللا عنها  .(ٕ)دنانٌر

لها ذات ٌوم: أتانً ملكان فمعد أحدهما عند رأسً، واآلخهر عنهد رجلهً، فمهال  وما ٌفعله، وأنه لال
فمال: ومن طبهه؟ لهال: لبٌهد  أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فمال اآلخر: مطبوب  )أي: مسحور(

وجهف طلهع نخلهٍة ذكهر، لهال: وأٌهن ههو؟  فً أي شًء؟ لال: فهً مشهٍط ومشهاطة بن األعصم، لال:
 .(ٖ)لال: فً ببر ذروان(

حسهان بهن أبهً  ومن أمثلة وجود السحر فً جزٌرة العرب: أن حكم الٌمن لمها صهار إلهى ابنهه     
وذلههن بتعههاون مههع لبابههل حمٌههر. ولههالوا لههه: التههل أخههان  علٌههه أخههوة عمههرو كههرب تبههان أسههد. فتههآمر

إنهه حسان، ونملكن علٌنا وترجع بنا إلى ببلدنا فؤجابهم فاجتمعوا على ذلن إال ذا ُرعٌن الحمٌهري ف
 نهى عمًرا عن ذلن فلم ٌمبل منه فكتب له على رلعة فٌها بٌتٌن:

 سعٌد  من ٌبٌت لرٌر عٌن أال من ٌشتري سهًرا بنوم

 فمعذرة إال لذي رعٌن فؤما حمٌر غدرت وخانت

هر ورجع إلى الٌمن منع منه النوم وسلط علٌه الس ستودعها عمرو، فلما لتل عمرو أخاه حسان،ثم إ
ا به فمٌل له: إنه وهللا ما لتهل رجهل أخهاه من الكهان والع لسحرة( والحزاةفسؤل األطباء )ا رافٌن عمَّ

 لط أو ذا رحمه بغًٌا إال ذهب نومه، وسلط علٌه السهر.

 .(ٗ)والشاهد فً ذلن ذهابهم إلى السحرة والكهان واعتمادهم بهم ...

لهرٌم فشهو اإلسهبلم فهً لمها رأت  ورإسهاء لهرٌم، ومن أمثلة ذلن ما دار بهٌن رسهول هللا      
حتى جلس إلٌهم، فمالوا له: ٌا دمحم، إنا لد بعثنها  لبابل لرٌم بٌن الرجال والنساء. فبعثوا إلى دمحم 

إلٌن لنكلمن، وإنا وهللا ما نعلم رجبًل من العرب أدخل على لومهه مثهل مها أدخلهت علهى لومهن: لمهد 
م، وفرلت الجماعة، فما بمهً أمهر لبهٌح شتمت اآلباء، وعبت الدٌن، وشتمت اآللهة، وسفهت األحبل

جمعنها لهن مهن أموالنها  ما جبت بهذا الحدٌث تطلب به مهاالً إال لد جبته فٌما بٌننا وبٌنن  فإن كنت إن
دن علٌنا، وإن كنت ترٌد به حتى تكون أكثرنا مااًل، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فٌنا فنحن نسَّو

                                                
 (.8ٔ)ص: السحر بٌن الحمٌمة والوهمعبدالسبلم السكري،  ((ٔ
 (.ٕٕٙ/ٓٔ) فتح الباري حجر العسمبلنً، ابن ((ٕ
 .2ٙٙ٘برلم، ( 2ٖٔ/2كتاب الطب، باب السحر ) ،صحٌح البخاري ((ٖ
 (.ٖٔٔ/ٖ) البداٌة والنهاٌة، إسماعٌل بن كثٌر ((ٗ
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تراه لد غلب علٌن بذلنا لن مهن أموالنها فهً طلهب  ٌؤتٌن ربًٌانا، وإن كان هذا الذي ملكنان علٌملًكا 
 .(ٔ))العبلج بالسحر(، حتى نبربن منه أو نعذر فٌن ... الطب لن،

 : حكم اإلسبلم فً السحر:ثالثًا

السحر ثابت فً المرآن الكرٌم، ولد أمرنا باالسهتعاذة مهن شهر النفاثهات فهً العمهد، لهال تعهالى:      

پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

السههحر كفههر.  (.فههً اآلٌههة تصههرٌح بههؤنٕٓٔالبمههرة: )چڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ 

ڦ  ڦ  ڄ  چ      فالشٌاطٌن الذٌن ٌلمون السحر إلى أولٌابهم كفروا. وهاروت وماروت كانا ٌموالن:

 .(ٕ)وهذا تؤكٌد للبٌان چڄ  ڄ

 وأدلة كفر الساحر ما ٌلً:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  چ  اآلٌههة الصههرٌحة بههؤن السههحر كفههر، لههال تعههالى:     

جتنبوا :)ا ( ولال ٕٓٔالبمرة: )چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 

السبع الموبمات، لالوا ٌا رسول هللا: وما هن؟ لال: الشرن باهلل، والسحر، ولتل النفس التً حرم هللا 
إال بهههالحك، وأكهههل الربههها وأكهههل مهههال الٌتهههٌم، والتهههولً ٌهههوم الزحهههف ولهههذف المحصهههنات الغهههافبلت 

 .(ٗ)تمدًما على المتلمتصبًل بالشرن العلنً م فجعل السحر  (ٖ)المإمنات(

، وعن بجالة بن عبٌد لال: )كتب عمر بن (٘)وعن جندب مرفوًعا )حد الساحر ضربة بالسٌف(      
 .(ٙ)الخطاب: أن ألتلوا كل ساحر(

)ولهذا روي عن عمر  (2)عن حفصة رضً هللا عنها: أنها أمرت بمتل جارٌة لها سحرتها     
س بن سعد، وعن سبعة من التابعٌن، وبه لال وعثمان، وابن عمر، وحفصة، وأبً موسى، لٌ

،ولم (ٕ)فمالوا: ٌمتل الساحر إذا لم ٌتب .(ٔ)((8)أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، والشافعً، وأبو حنٌفة 

                                                
الرحٌك (. وانظر: صفً الرحمن المباركفوري، ٙٙ)ص: النبوٌةتهذٌب السٌرة لسبلم هارون، عبدا ((ٔ

 (.2ٕٓ)ص: السٌرة النبوٌة(. وأنظر: علً  الصبلبً، ٖٓٔ)ص:المختوم
(. 2ٖ)ص: العروة الوثمى، (. وانظر: سعٌد بن علً المحطانًٕ٘)ص: هذا حبلل وهذا حرام ،عبدالمادر عطا ((ٕ

 (. ٕٔٙ،  ٕٓٙص:) تبسٌط العمائد اإلسبلمٌةوانظر: حسن أٌوب، 
ٍَ َٚأُْكهُٕ) ، كتاب تفسٌر المرآن، بابصحٌح البخاري ((ٖ ٌه انهِزٚ بإِ ًً اَل انَٛزَبَيٗ ُظْه َٕ  ..2ٕٙٙبرلم،  (ٓٔ/4( )ٌَ أَْي
  (.ٖٕٙ)ص: رسالة الشرن ومظاهرةالجزابري،  مبارن ((ٗ
، المستدرن للحاكمانظر:  .ٓٙٗٔبرلم،  (ٓٙ/ٗ، أبواب الحدود، باب ما جاء فً حد الساحر )الترمذي سنن ((٘

 .  8ٓ2ٖبرلم،  (ٔٓٗ/ٗكتاب الحدود )
 .ٖٖٗٓ( برلم،8ٙٔ/ٖراج واألمارة والفا، باب أخذ الجزٌة من المجوس )كتاب الخسنن أبو داود،  ((ٙ
الحسٌن نظر: .. وا22ٗٙٔبرلم، ( ٖٕٗ/8كتاب المسامة، باب تكفٌر الساحر ولتله )، السنن الكبرى للبٌهمً ((2

 (.2ٖٕ/ٓٔ) شرح السنةالبغوي، بن مسعود 
 الجامع الفرٌد لكتاب التوحٌدعبدهللا الجار هللا ، نظر: (. وإ٘)ص:هذا حبلل وهذا حرام عبدالمادر عطا،  ((8

للبغوي  شرح السنةنظر: (. وا٘٘ٔ)ص: أعبلم السنة المنشورة(. وانظر: حافظ الحكمً، ٗٓٔ)ص:
(ٔ/ٕٖ2.) 
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ٌرى الشافعً المتل علٌه بمجرد السحر إال إذا عمل فً سحره ما ٌبلغ الكفر، وبه لال ابن المنذر، 
 .(ٖ)ألنه كفر باهلل أو مضارر فً الكفر المتل وهو رواٌة عن أحمد. إذن فحد الساحر 

ٍْ أَثِاٙ ) ،(ٗ)لال: "الكاهن ساحر والساحر كافر" وعن علً ابن أبً طالب       ٍْ أَثِٙ ثُْشدَحَ، َػ َػ

َعههَى: َٔ  ِّ ْٛ ُ َػهَ ِ َصهٗه اَّلله اٍش، )  ُيَٕعٗ، لَبَل: لَبَل َسُعُٕل اَّلله ًْ ٍُ َخ ٌٍ ثِِغاْحٍش، ََل َٚاْذُخُم اْنَجُهاخَ ُياْذِي ََل ُياْؤِي َٔ
ََل لَبِطغٌ  َٔ)(٘). 

أما فهً دٌنهه فهإن طالهب  ،ألن فٌها هبلن لئلنسان فً دٌنه ودنٌاه وأخراه السحر من المهلكات      
السههحر ٌغتههر بههدعوى السههاحر فٌعتمههد السههحر فههاعبًل فههً الكههون مههن دون هللا، ثههم ٌتفلههت مههن عههرى 

السحرة والمشعوذٌن فً شبون حٌاتهم كلهها، وٌهدر دعهاء هللا اإلٌمان باهلل شٌبًا فشٌبًا حتى ٌلجؤ إلى 
وأما فهً دنٌهاه فكهم رأٌنها مهن أنهاس ضهاعت ثهرواتهم فهً طلهب السهحر  واعتماد سلطانه فً الكون.

عملهوا ٌهالٌهم فهً تجهارة اسهتخدام الجهن، ووتعلمه فً عصرنا، وانكبوا علهى الخرافهات، واسههروا ل
وأما فً أخراهم  ابض هللا علٌهم، وما جنوا من كل ذلن شٌبًا.بالكلٌة إلى جانب الخسران المادي فر

البمرة: )چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ  فٌكفً فً خسرانها لول هللا تعالى:

( فمد بارز هللا بالعصٌان فً الدنٌا، ولجؤ إلى أعدابه من مروجً خبلبك الكفر والخرافة وكفى ٕٓٔ
 .(ٙ)بذلن خساًرا

 سرون فً حكم السحر:والمف ألوال الفمهاء

من فاعله، مثل ما ٌدعون من تغٌٌهر صهور النهاس  من السحر ما ٌكون كفًرا "(2):لال المرطبً     
وإخراجهم فً هٌبة بهٌمٌة، ولطع مسافة شهر فهً لٌلهة، والطٌهران فهً الههواء، فكهل مهن فعهل ههذا 

 .(8)لٌوهم الناس أنه محك  فذلن كفر منه"

ابههن هبٌههرة أنههه لههال فههً كتابههه اإلشههراف علههى مههذاهب األشههراف:  عههن وفههً تفسههٌر ابههن كثٌههر:     
))واختلفوا فٌمن ٌتعلم السحر وٌستعمله، فمال: أبو حنٌفة ومالن وأحمد: ٌكفر بذلن. ومهن أصهحاب 

جهوازه أو أنهه ٌنفعهه   نبهه  فهبل ٌكفهر، ومهن تعلمهه معتمهدًاأبو حنٌفة من لال: إن تعلمه لٌتمٌهه أو ٌجت
ن الشٌاطٌن تفعل له ما ٌشاء  فههو كهافر، ولهال الشهافعً رحمهه هللا: إذا تعلهم كفر، وكذا من اعتمد أ

الساحر للنا له: صف لنا سحرن، فإن وصف ما ٌوجب الكفر مثل ما اعتمده أهل بابهل مهن التمهرب 
إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما ٌُلهتمس منهها  فههو كهافر وإن كهان ال ٌوجهب الكفهر  فهإن اعتمهد 

البر فً االستٌعاب: والحافظ فً اإلضافة:" أن ساحر الولٌد بن  ابن عبد . وذكر(2)كافرإباحته  فهو 
عمبه كان ٌلعب بٌن ٌدي الولٌد بن عمبه، وهو أمٌر بالعراق، فٌرى أن ٌمطع رأس رجل ثهم ٌعٌهده، 
أو ٌضرب رأس نفسه، فٌرمً به، ثم ٌشتد، فٌؤخذه، ثم ٌعٌده مكانه، فجهاءه جنهدب، فضهرب عنمهه، 

متهً )ٌكهون فهً أ وهذا هو جندب الذي لال فهً حمهه الرسهول  لولوا له فلٌحً نفسه اآلن" ولال:

                                                                                                                                          
 (.8ٗ/ٕ) مرآنالجامع ألحكام ال، دمحم المرطبً ((ٔ
 لاله: ) أبو حنٌفة ومالن وأحمد(. (.ٕٔٙ)ص: تبسٌط العمائد اإلسبلمٌةحسن أٌوب،  ((ٕ
 (.ٔٔ)ص: الكبائر، شمس الدٌن الذهبً الدمشمً ( (ٖ
 (.ٕٔالمصدر نفسه )ص:  ((ٗ
 صحٌح . وانظر:2ٖٔٙ( برلم،2ٓ٘/ٖٔ، كتاب الكهانة والسحر، فً ذكر نفً دخول الجنة )صحٌح بن حبان ((٘

 .8ٖٕ٘( برلم،2ٗٙ/ٕكتاب البر والصلة، الترغٌب فً صلة الرحم ) ،الترؼٌب والترهٌب
 (.ٕٙ)ص:  هذا حبلل وهذا حرامعبدالمادر عطا،  ((ٙ
أبوعبدهللا، شمس الدٌن المرطبً، دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرج األنصاري الخزرجً، فمٌه ومفسر وعالم  ((2

هـ . انظر: طبمات 2ٙكتابًا أبرزها، الجامع ألحكام المرآن الكرٌم، توفى:  باللغة، له من المصنفات ثبلث عشرة
 (. 2ٕالمفسرٌن للسٌوطً )ص: 

 كشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم دمحم التهانوي، نظر:وا (.8ٗ/ٕ) الجامع ألحكام المرآن، دمحم المرطبً ((8

(ٔ/2ٖٙ.) 
 (.2ٙٔ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌم ،إسماعٌل بن كثٌر ((2
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ا لاتل (فكانوا ٌرونه جندبً (ٔ)بالسٌف، ٌفرق بٌن الحك والباطل رجل، ٌمال له: جندب ٌضرب ضربة
 لاتل الساحر.

 خبلصة حكم السحر:

 من اعتمد بؤن السحر ٌضر أو ٌنفع بغٌر إذن هللا تعالى. فمد كفر. -أ 
 عتمد إباحته وجب لتله  ألن المسلمٌن أجمعوا على تحرٌمه.من ا -ب 
 .(ٕ)ٌستتاب، فإن تاب وإال ضربت عنمه  الذي فً سحره من األعمال الكفرٌة الساحر -ج 

عهده مهن   ولال اإلمام النهووي: عمهل السهحر حهرام، وههو مهن الكبهابر باإلجمهار، والرسهول      
بل معصٌة كبٌره، فإن كان فٌه لول أو  ال ٌكون كفًراه ما ومن سبع الموبمات، ومنه ما ٌكون كفًراال

فعل ٌمتضً الكفر فهو كفر، وإال فبل. وأما تعلمه وتعلٌمه فحرام فإن كان فٌه ما ٌمتضً الكفر كفر 
سهتتٌب منهه، وإال ٌمتهل فهإن تهاب لبلهت توبتهه ، ولهال اإلمهام أحمهد ومالهن رحمهمها هللا : السههاحر وأ

 .(ٖ)، وال تمبل توبته بل ٌتحتم لتله كالزندٌككافر، ٌمتل بالسحر وال ٌستتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
تحفهة ، : دمحم عبهدالرحمن المبهاركفورينظهر(. وا2ٙٔ/ٗٔ) صهحٌح مسهلم بشهرح النهووي محً الدٌن النهووي، ((ٔ

( . وانظهر: ٕٕٗ/ٓٔ) فهتح البهاري ،: أحمد بن حجر العسهمبلنًنظروا (.ٖٕ/٘) حوذي بشرح جامع الترمذياأل
، أحادٌههث سههٌد األخٌههار مههن نٌههل األوطههار، دمحم علههً الشههوكانً نظههر:وا (.ٕٖ/2) المؽنههً بههن لدامههه الممدسههً،

(2/ٕٖٓٓٓٓ.) 
 (.ٖٖٕ)ص: رسالة الشرن ومظاهرهمبارن الجزابري،  ((ٕ
 (.ٕ٘ٔ)ص: الوجٌز فً عمٌدة السلؾ الصالح عبدهللا بن عبدالحمٌد األثري، ((ٖ
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 المطلب الثانً
 النُّشرة

 صطبلحً للنشرة:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للنشرة: ــ أ  

النُْشهههَرة: بضهههم فسهههكون، مهههن النُشهههر بمعنهههى التفرٌهههك، وههههً تعوٌهههذ ورلٌهههة ٌعهههالج بهههها المهههرٌض 
)فلعل طبًا أصابه( ٌعنً سهحًرا، ثهم نُشهرة بمهل أعهوذ بهرب النهاس  أي: . وفً الحدٌث (ٔ)والمجنون

، وسهمٌت نشهرة  ألنهه ة: مهن السهحر ولهد نشهرت عنهه تنشهًٌرا. لال الحسن البصهري: النَّْشهرَ (ٕ)رلاه
 .(ٖ)أي ٌكشف وٌزال من الداء  هٌنشر بها عنه ما خامر

 .(ٗ)ون الذٌن ال ٌجمعهم ربٌس والنَّْشُر: الرٌح الطٌبة، والنشر: التفرٌك والموم المتفرل

 صطبلحً للنشرة:المعنى اال  ــ  ب

. (٘) "وال ٌكهاد ٌمهدر علٌهه إال مهن ٌعهرف السهحر عهن المسهحور، حل السحر"النشرة: بن المٌم لال إ
 .(2) "النشرة ضرب من العبلج والرلٌة ":(ٙ)لال أبو السعادات

ا فهً حهل السهحر وههً حهل السهحر باسهتخدام والنَّْشَرة: هً المعروفة فً الجاهلٌة التهً ٌسهتعملونه
وهً من عمهل الشهٌطان الهذي ٌهؤمر بهه وٌهوحى    الشٌاطٌن وبالسحر  كالعمد والنفث وما أشبه ذلن.

 .(2). حٌث ٌتمرب الناشر والمنتشر إلى الشٌطان بما ٌحب فٌبطل عمله عن المسحور(8)به

 : حكم النَّْشَرة:ثانًٌا

إلهى النهار. وٌكهون  ٌهإولك صاحبها فً النهار أو فهً اإلثهم الهذي السحر من الموبمات التً توب     
ألن السهحر ٌكهون بواسهطة الشهٌاطٌن، والسهاحر ال بهد أن  كفًرا، وان السحر ال ٌجتمع مع اإلٌمهان 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   لههال تعههالى: ،ٌكههون مشههرًكا بطاعتههه للشههٌطان وإتباعههه وعبادتههه

                                                
 (.2ٗٙ٘/ٓٔ) شمس العلوم(. وانظر: نشوان الحمٌري، ٕٙٓ/٘) لسان العربمنظور،  دمحم بن ((ٔ
 (.8ٕ8 – 8ٕ2/ٕ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌة، الفارابً إسماعٌل ((ٕ
(. ٕٙٓ/٘) لسان العربمنظور،  (. وانظر: دمحم بنٕ٘ٔ/ٗٔ) تاج العروس من جواهر الماموسدمحم الحسٌنً،  ((ٖ

  (.ٗ٘/٘) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، وانظر: المبارن األثٌر
تاج اللؽة العربٌة وصحاح الصحاح الفارابً،  (. وانظر: إسماعٌلٖٓٗ/٘) معجم مماٌٌس اللؽةالرازي،  أحمد ((ٗ

 (.8ٕ2/ٕ) العربٌة
 أعبلم السنة المنشورة،(. وانظر: حافظ الحكمًٖٔٓ/ٗ) إعبلم المولعٌندمحم بن أبً بكر بن لٌم الجوزٌة،  ((٘

 (. ٘٘ٔ )ص:
، محدث ولغوي أصولً، أصٌب بمرض أبو السعادات، مجد الدٌن، المبارن بن دمحم بن دمحم الشٌبانً الجزري ((ٙ

النمرم، ألف كل تصانٌفه وهو مرٌض، أمبلها على طبلبه، ومن مإلفاته وأشهرها، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث 
 (.2ٕٕ/٘هـ .انظر: األعبلم للزركلً )ٙٓٙواألثر، توفى: 

 (.ٗ٘/٘) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، المبارن بن األثٌر ((2
 مجموع فتاوى ورسائلبن عثٌمٌن،  (. وانظر: دمحمٕ٘ٗ)ص: التوضٌح الرسٌد شرح التوحٌدالحموي،  خلدون ((8

 (ٖٔٗ/ٓٔ) ورسائل
 (.2ٓٔ/ٖ) الموسوعة الفمهٌةن الباحثٌن بإشراف علوي السماف، مجموعة م ((2
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( ٕٓٔالبمههههرة: )چ......پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

سهبل عهن النشهرة؟  أن رسهول هللا  والنشرة من السحر وهً من عمهل الشهٌطان . فعهن جهابر 
(. وإذا كان الشًء من عمل الشٌطان فهو محرم وال ٌجهوز للمسهلم (ٔ)فمال: )هً من عمل الشٌطان

 .(ٕ)ٌرضٌه أن ٌطٌع الشٌطان أو أن ٌعمل عمبًل 

 ر من المسحور، وهً نوعان:بن المٌم: النشرة حل السحإ لال

أحداهما: حل سحر بسحر مثله، وهو محرم وههو الهذي مهن عمهل الشهٌطان وعمهل السهحرة فٌكهون 
وألنهم ٌنشهرون عهن المسهحور  ألنه فٌه تمرب إلى الشٌطان بما ٌحب أو بواسطته  مضاد للتوحٌد 

 .(ٖ)بؤسحار واستخدامات شٌطانٌة وهذا حرام باالتفاق

ٍْ أَثِاٙ اناذهْسدَاِء لَابَل:  ن المرآن والسنة، فههذا جهابز.ألدعٌة والرلى المباحة مالثانً: حل السحر با َػا

َعاههَى: َٔ  ِّ ا ْٛ ُ َػهَ ِ َصاهٗه اَّلله ََل ) لَبَل َسُعإُل اَّلله َٔ ٔا  ُٔ اًء فَزَاذَا َٔ َجؼَاَم ِنُكاّمِ دَاٍء دَ َٔ اَء  َٔ اناذه َٔ اَضَل اناذهاَء  َْ َ أَ ٌه اَّلله إِ

ا ثحشاوٍ  ْٔ َٔ رذا
 (. (٘)كم فً حراملال )إن هللا لم ٌجعل شفاء( و(ٗ) 

 فحهههههل السهههههحر بالسهههههحر مهههههن عمهههههل الشهههههٌطان، وعمهههههل الشهههههٌطان محهههههرم، فهههههبل ٌكهههههون     
وال  جههههز  ألنههههه ٌحههههرم التههههداوي بالمحرمههههات.لههههم ٌ فٌههههه شههههفاء وتولههههع أن فٌههههه شههههفاء عههههادة

ٌمههههههال: أن ذلههههههن ممهههههها تملٌههههههه الضههههههرورة  ألن محههههههل الضههههههرورة مهههههها فٌههههههه نفههههههع ٌههههههدفعها 
 .(2(")ٙ)س كذلنوالسحر لٌ

وهذا ما أجازه سعٌد بن المسٌب حٌث كان ال ٌرى بؤًسا إذا كان بالرجهل سهحًرا أن ٌمشهً إلهى      
 .(8)من ٌطلك عنه ولال: هو صبلح

: وكان الحسن ٌكره ذلن وٌمول: ال ٌعلم ذلن إال ساحر. فمال سعٌد بن المسٌب إنما (2)لال لتادة     
لد سبل اإلمام أحمهد عمهن ٌطلهك السهحر عهن المسهحور و نفع.إنما نهى هللا عما ٌضر ولم ٌنه عما ٌ

 .(ٓٔ)فمال: ال بؤس

 

                                                
ٔ))

 .8ٕ2ٕبرلم، (ٗٙٗ/ٗكتاب الرلى والتمابم ) المستدرن على الصحٌحٌن، 
ٕ))

 مفاهٌم عمدٌةر: عبدهللا الٌزٌدي، نظ(. وإٕٔ)ص: اب التوحٌدالملخص فً شرح كتالح الفوزان، ص 

 (.2ٕ)ص:
ٖ))

الوالء والبراء  محطانً،نظر: عبدالرحمن ال(. واٗٗٔ)ص: تٌسٌر الكرٌم الرحمنعبدالرحمن السعدي،  

(. انظر: دمحم عبدالعزٌز المرعاوي، 8ٗٔ)ص: مختصر معارج المبولشام آل عمده، نظر: ه(. وا2ٕٓ)ص:
 (.ٕ٘ٗ)ص: ح كتاب التوحٌدالجدٌد شر

ٗ))
 .8ٖ٘ٗ( برلم،8ٕٕٔ/ٕ، كتاب الطب والرلى، باب الفؤل والطٌرة )مشكاة المصابٌح

٘))
 .2ٖٔٔ( برلم،ٖٖٕ/ٗكتاب الطهارة، فً ذكرخبر ٌصرح بؤن أباحه المصطفى )بن حبان، اصحٌح  
ٙ))

 (.2ٓٔ/ٖ) الموسوعة الفمهٌةراف علوي السماف، مجموعة من الباحثٌن بإش 
راف علوي السماف، مجموعة من الباحثٌن بإش(.ٖٔٓ/ٗ) إعبلم المولعٌندمحم بن لٌم الجوزٌة،  ((2

 (.2ٓٔ/ٖ) الموسوعة الفمهٌة
8))

 .2ٗ8برلم، (2ٗٔ/ٔ) مسند ابن الجعدعلً بن الجعد البغدادي،  
2))

لال عنه أحمد  لتادة بن دعامة بن لتادة بن عزٌز، أبو الخطاب السدوسً البصري، مفسر وحافظ، ضرٌر أكمه. 

هـ 8ٔٔأحمد بن حنبل: لتادة أحفظ أهل البصرة، كان مع علمه بالحدٌث رأًسا فً العربٌة ومفردات اللغة، توفى: 
 (.82ٔ/٘. نظر: األعبلم للزركلً )

ٔٓ))
نظر: ( . وا2ٙ٘/ٕ) معارج المبولفظ الحكمً، نظر: حا(. وإٖٖ)ص: فتح المجٌدعبدالرحمن آل الشٌ ،  

 رسالة الشرن ومظاهرهنظر: مبارن الجزابري، (. وإ٘ٗ)ص: ٌد شرح كتاب التوحٌدالجد المرعاوي،  دمحم
 (.ٕٙ)ص: السحر بٌن الحمٌمة والوهمنظر: عبدالسبلم السكري، (. وا28ٖ،  22ٖص:)
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 : الكهانة والعرافة المبحث الرابع
 وفٌه مطلبان :

 : الكهانة  المطلب األول 
 المطلب الثانً : العرافة
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 المطلب األول
 الكهانة

 صطبلحً للكهانة:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 معنى اللؽوي للكهانة:ال - أ

الِكَهانة: كهن له، كمنع ونََصر وكرم، وَكهانَه، وتكهن تكهنًا: لضى له بالغٌب، فهو كهاهن والجمهع: 
 .(ٔ)الكهان والكهنة

والكاهن: الذي ٌخبر بما ٌكون برأٌه وظنه، لال أبوبكر . ةوالِكهانة: حرفة الكاهن، المكاهنة: المحابا
 .(ٕ) نعٌمان()سمٌتمونً من كهانة  الصدٌك 

علًما دلٌمًا كاهنًا. ولد كان  فً العهرب كهنهة، َكِشهك، وسهطٌح.  والعرب تسمً كل من ٌتعاطى     
فمنهم من كان له تابعًا من الجن وربًٌا ٌلمً له األخبار ومنهم مهن كهان ٌهزعم أنهه ٌصهرف األمهور 

 .(ٖ)بممدمات وأسباب ٌستدل لها

 صطبلحً للكهانة:المعنى االب ـ 

األثٌههر: الكههاهن: الههذي ٌتعههاطى الخبههر عههن الكابنههات فههً مسههتمبل الزمههان، وٌههدعً معرفههة  بههنلههال إ
 .(ٗ)راألسرا

والكههاهن فههً كههبلم العههرب: الههذي ٌمههوم بههؤمر الرجههل وٌسههعى فههً حاجتههه، والمٌههام بؤسههبابه وأمههر 
 .(ٙ).ولال الخطابً: "الكاهن هو الذي ٌدعى مطالعة الغٌب، وٌخبر الناس عن الكوابن"(٘)خزانته

علم الغٌب، كاإلخبار بما  ادعاء:"والكهانة بفتح الكاف وٌجوز كسرها، (2)بن حجر العسمبلنًولال إ
بما سٌمع فً األرض، مع االستناد إلى سبب، واألصل فٌه استراق الجن السمع من كبلم المبلبكهة، 

 .(8)فٌلمٌه فً إذن الكاهن"

 .(2)غاببات عن الجن"بن تٌمٌة : فً معنى الكهانة أنها: " اإلخبار ببعض الولال إ

      

                                                
(. 8ٕٕٔ)ص: الماموس المحٌطنظر: دمحم الفٌروز آبادي، (. واٖٕٙ،  ٕٕٙ/ٖٔ) لسان العربمنظور،  بن دمحم ((ٔ

(. وانظر: 2ٕٔٔ/ٙ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌةلفارابً، (. وانظر: إسماعٌل ا8ٕٕٔ)ص:
 (.٘ٗٔ/٘) معجم مماٌٌس اللؽةالرازي،  أحمد

نظر: إسماعٌل بن عباد المشهور بالصاحب ابن عباس، (. وإٖ٘)ص: الماموس الفمهًي أبو حبٌب، سعد ((ٕ

 (.8ٔ/ٕٙ) جواهر الماموس تاج العروس منالحسٌنً،  (. وانظر: دمحم8ٕٔ/ٔ) المحٌط فً اللؽة
 ؼرٌبالحربً،  (. وانظر: إبراهٌمٕ٘ٔ،  ٕٗٔ/ٗ) النهاٌة لً ؼرٌب الحدٌث واألثربن األثٌر،  المبارن ((ٖ

 (.2ٗ٘ٗ/ ٙ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌة (. انظر: إسماعٌل الفارابً،2ٗ٘/ٕ) الحدٌث
 (.ٕٗٔ/ٗ) المصدر نفسه ((ٗ
 (.8ٕٗ)ص: لفاظ والمصطلحات المتعلمة بتوحٌد الربوبٌةاألالعمرو،  آمال ((٘
 .(2ٕٔ/ٗ) إعبلم الحدٌثحمد بن دمحم المعروف بالخطابً،  ((ٙ
أبو الفضل، شهاب الدٌن، أحمد بن علً بن دمحم بن حجر الكنانً العسمبلنً الشافعً، المصري الماهري،  ((2

المعروف بالنشاوري،صنف لرابة مابه وخمسون  وأشتهر بإبن حجر، من شٌوخه، عبدهللا بن دمحم النٌسابوري
هـ . 8ٕ٘تصنٌفًا فً فنون الحدٌث وفٌها من فنون األدب والفمه وخصوًصا فتح الباري بشرح البخاري، توفى: 

 (.ٕٔٔـ2ٓ/ٔانظر: اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة للعسمبلنً )
 (.2ٕٕ/ٓٔ) فتح الباريمد بن حجر العسمبلنً، أح ((8
 (.8ٕٙ/ٕ) النبوات ،ةن تٌمٌبأحمد  ((2
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ً األرض مع االسهتناد إلهى سهبب ههو إذن فالكهانة هً ادعاء علم الغٌب، كاإلخبار بما سٌمع ف     
 ستراق السمع  ٌسترق الجنً الكلمة من كبلم المبلبكة، فٌلمٌها فً أذن الكاهن، فٌكذب معها مابة إ

 .(ٔ)كذبة، فٌصدله الناس بسبب تلن الكلمة

 نة فً الجاهلٌة:ها: الكثانًٌا

كانت الكهانة فاشٌة عنهدا لعهرب ومرجوًعها إلٌهها فهً حكمههم حتهى لطهع سهببها بهؤن حٌهل بهٌن      

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ   الشٌاطٌن وبٌن استراق السمع، كما لهال تعهالى:

 .(ٕ)(2 - 8الجن: )چۀ  ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

 : ت الكهانة فً العرب ثبلثة أضرب ولد كان

: ٌكون لئلنسان ولً من الجن ٌخبره بما ٌسترله من السمع من السماء، وهذا المسم بطل مهن األول
 .  هللا تعالى بنبٌنا دمحم  حٌن بعث

والثانً: أن ٌخبره بما ٌطرأ أو ٌكون فً ألطار األرض ومها خفهً عنهه ممها لهرب أو بعهد وههذا ال 
 م ٌصدلون وٌكذبون. ٌبعد وجوده لكنه

 .(ٖ)والثالث: المنجمون وهذا الضرب ٌخلك هللا فٌه لبعض الناس لوة ما ، لكن الكذب فٌه أغلب

وكان أهل الجاهلٌة ٌترافعون إلى الكههان فهً ولهابعهم وأحكهامهم، ٌرجعهون إلهى ألهوالهم، كمها      
عته عشهٌرته مهن ذلهن، وَشهِرَي فعل عبدالمطلب  حٌنما أراد ذبح ابنه عبدهللا فً نذر كان نذره، فمن

أمرهم حتى ترافعوا إلى كاهن معروف عندهم، فحكم بٌنهم بؤن ٌفدوه بمابة من اإلبل. كما ذكر فً 
ومما ٌدل على تفشً الكهانة فهً )). وذكرنا ذلن فً مبحث النذور والمرابٌن فً الجاهلٌة.(ٗ)السٌرة

لالت: كان ألبً بكر غبلم ٌخرج له  من غبلمه عن عابشة الجاهلٌة ما حدث ألبً بكر الصدٌك 
ري ما بشًء فؤكل منه أبو بكر فمال له الغبلم تد بو بكر ٌؤكل من خراجه فجاءه ٌوًماالخراج وكان أ

لهال: كنهت تكهنهت إلنسهان فهً الجاهلٌهة، ومها أحسهن الكهانهة إال إنهً  هذا؟ فمال أبو بكر: ومها ههو،
فؤدخههل أبههو بكههر ٌههده فمههاء كههل شههًء فههً  خدعتههه فلمٌنههً فؤعطههانً بههذلن فهههذا الههذي أكلههت منههه،

 .(ٙ)(((٘)بطنه

: وكان ربٌعة بن نصر ملن الٌمن بهٌن أضهعاف ملهون  التبابعهة، فهرأى رإٌها "بن إسحاقالال      
من أهل مملكتهه إال جمعهه إلٌهه،   ساحًرا، وال عابفًا، وال منجًماهالته، وفظع بها فلم ٌدر كاهنًا، وال

ههالتنً، وفظعهت بهها. فهؤخبرونً بهها وبتؤوٌلهها، لهالوا لهه: الصصهها فمال لهم: إنً لد رأٌهت رإٌها 
علٌنا نخبرن بتؤوٌلها، لال: إنً إن أخبرتكم بها لم أطمبن إال من عرفها لبل أن أخبره بها، فمال له 
رجل منهم: فهإن كهان الملهن ٌرٌهد ههذا فلٌبعهث إلهى سهطٌح وشهك فإنهه لهٌس أحهد أعلهم منهمها، فهمها 

 .(2)"ٌخبرانه بما سال عنه

                                                
 فتح الباريسمبلنً، نظر: أحمد بن حجر الع(. وا2ٖ)ص: اإلرشاد إلى صحٌح االعتمادصالح الفوزان،  ((ٔ

 .  (8ٓٔ/ٖ)لموسوعة الفمهٌة بن عبدالمادر السماف، انظر: مجموعة من الباحثٌن بإشراف علوي ( وا8ٕٕ/ٓٔ)
صحٌح مسلم بشرح محً الدٌن النووي، : نظر(.وا2ٕٙ/8) فتح الباريعسمبلنً، بن حجر الإ ((ٕ

 (.ٖٕٕ/ٗٔ)النووي

 (.ٕٙ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً(. وانظر: دمحم الفٌومً، ٕ٘ٓ/2) وطارنٌل األ الشوكانً،دمحم  ((ٖ
 (.2ٔ/٘) المفهم لما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم، إبراهٌم الحافظ المرطبًعمر بن  ((ٗ
بن  نظر: علً(. وإٓ٘/ٙ)  مراعاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌحالمباركفوري،  بن دمحم عبدالسبلم عبٌدهللا ((٘

 (.2ٕٙ/ٕ) العمٌدة الطحاوٌةأبً العز الدمشمً، 
 .8ٕٖٗ( برلم،ٖٗ/٘، كتاب منالب األنصار، باب أٌام الجاهلٌة )صحٌح البخاري ((ٙ
 (.٘ٔ/ٔ) سٌرة إبن هشام، عبدالملن بن هشام ((2
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ولد كان فً العرب كهان، ولد تداول العهرب عهنهم أسهاطٌر عجٌبهة ومهن أسهماء بعهض كههان      
، وخطهر بهن مالهن وكهان شهًٌخا (ٔ)امرأة مهن بنهً سههم والغٌطلة ،لجاهلٌة كسطٌح وشك أنماءأهل ا

إلٌه وصاف بن صٌاد، كان ٌتكهن وٌدعً النبوة وٌنسبون ،  كبًٌرا لد أتت علٌه مابتان وثمانون سنة
 .(ٕ)وٌنسبون إلٌه أنه لال فٌه: أخسؤ فلن تعدو لدر هللا فٌن أنه تكلم مع الرسول 

 :: حكم الكهانةثالثًا

مهن  هللا المتفرد بعلم الغٌب  فمن ادعى مشاركته فً شًء من ذلن بكهانة أو غٌرهها أو صهدق     
 .فما هو من خصابصه وهو مكذب هلل ورسوله ٌدعى ذلن  فمد جعل هلل شرًٌكا

والكهانة متعلمة بالشٌاطٌن وال تخلو من الشرن والتمرب إلهى الوسهابط التهً ٌسهتعان بهها علهى      
دعوى العلوم الغٌبٌة، فالكهانة شرن من جهة دعوى مشاركة هللا فً علمه الهذي اخهتص بهه، ومهن 

عهن  فعهن أبهً هرٌهرة  .(ٖ)اوكل أنهوار الكهانهة مهذموم ومحهرم شهرعً  جهة التمرب إلى غٌر هللا.
         (.                                                                                                                    (ٗ)فصههههدله بمهههها ٌمههههول فمههههد كفههههر بمهههها أنههههزل علههههى دمحم  لههههال: ) مههههن أتههههى كاهنًهههها النبههههً 

ولال ابن إسحاق: " األحبار من  " ثبت النهً عن إتٌانهم فبل ٌحل إٌتابهم وتصدٌمهم".:لال المرطبً

ڱ  چ الٌهود، والرهبان من النصارى والكهان من العرب، وٌربطهون انتههاء الكهانهة بمولهه تعهالى:

ڑ  چ (، وتحدث عن الكواكهب بمولهه:8الجن: )چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 ( .٘الملن: )(٘)"چک  ک

ا كهان لهد أطلهك الكفهر علهى مهن ٌهؤتً الحدٌث السابك ٌبٌن بجبلء حكم الكهانة أنها محرمة، فإذ     
 .(ٙ)الكاهن وٌصدله، فالكاهن نفسه أولى بذلن الحكم وهو الكفر

ولد اختلف الفمهاء فً الكاهن والعراف، هل ٌلحمون بالسحرة الهذٌن ٌمتلهون أم ٌعهزرون فمهط،      
 على لولٌن:

 لدامة.أحداها: أنه ال ٌكفر بذلن، وال ٌمتل بل ٌعزر وهو الصحٌح كما ٌمول ابن 

 .(2)والثانً: أن حكمهم حكم السحرة الذي ٌمتلون

ن ٌحهذروهم وٌبتعهدوا عهنهم، لكهانهة حهرام. فٌجهب علهى المسهلمٌن إوٌتضح من ذلن أن حكهم ا     
م وٌجب على والة األمور استتابة هإالء، فإن تابوا، وإال لتلوا إلراحة المسلمٌن من شرهم وفساده

لههال: ) كتههب عمههر بههن  ، فعههن بجالههة بههن عبههده (8)لحكههم هللا فههٌهم لعمابههدهم وعمابههد النههاس وتنفٌههذًا
 .(2)الخطاب: أن التلوا كل ساحٍر وساحرة(

 

                                                
 (.2ٕٔ/ٔ) سٌرة إبن هشام، (. وانظر: عبدالملن بن هشام ٖ٘)ص: وهذا حرامذا حبلل هعطاء، عبدالمادر  ((ٔ
 (.2ٕ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًالفٌومً،  دمحم ((ٕ

اإلرشاد إلى الفوزان، (.. وانظر: صالحٓٓٔ)ص: المول السدٌد شرح كتاب التوحٌدسعدي،عبدالرحمن ال ((ٖ

 (..ٖ٘ٙ/ٕ) منهج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلمالرحٌلً، (. وانظر: حمود 2ٖ)ص: صحٌح االعتماد
 .ٖٕٕٓ( برلم،2٘ٔٔ/ٗ، كتاب السبلم، باب تحرٌم الكهانة  والعرافة )صحٌح مسلم ((ٗ
 (.2ٕ٘ ، ٕٙ٘) تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًالفٌومً،  دمحم ((٘
 (. ٖٓٗص) األلفاظ والمصطلحات المتعلمة بتوحٌد الربوبٌةلعمرو، آمال ا ((ٙ
حاشٌة ، الدر المختار وحاشٌة ابن عابدٌننظر: (. وا8ٙٔ/ٙ) الفروع وتصحٌح الفروع، دمحم بن مفلح الممدسً ((2

 (.ٕٓٗ/ٗ) ابن عابدٌن الدمشمً
 (.2ٗ)ص: اإلرشاد إلى صحٌح االعتمادصالح الفوزان،  ((8
 .ٖٖٗٓ( برلم،8ٙٔ/ٖجوس )راج واألمارة والفا، باب أخذ الجزٌة من المكتاب الخسنن أبو داود،  ((2
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 لمطلب الثانًا
 العرافة:

 صطبلحً للعرافة:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للعرافة: - أ

 اف: الكاهن أو الطبٌب.والعرَّ .(ٔ)العَْرُف: الرٌح الطٌبة. والعُْرُف: ُعْرف الفرس، وكذلن المعروف

اف الٌمامة دوابً ..فإنن إن أبرأتنً لطبٌب   لال عروة بن حزام : فملت لعرَّ

افًها أو كاهنًهاوفً الحدٌث ) ( وأراد بهالعَّراف: المهنجم أو (ٕ)فمهد كفهر بمها أنهزل علهى دمحم من أتهى عرَّ
 .(ٖ)الحازي الذي ٌدعً علم الغٌب الذي استؤثر هللا بعلمه

 حً للعرافة:صطبلالمعنى اال - ب

العههراف: الههذي ٌههدعً معرفههة األمههور بممههدمات ٌسههتدل بههها علههى المسههروق ومكههان  لههال البغههوي :
 .(ٗ)الضالة ونحو ذلن

ولال ابن تٌمٌة: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن ٌتكلم فً معرفة األمهور بههذه 
 .(٘)الطرق

 .كان غٌبًا مطلمًا أو نسبًٌا الغابب. سواء   ألنه ٌزعم أنه ٌعرف الشًءوسمً العراف عرافًا

 .(2) "من له من الجن من ٌؤتٌه باألخبا العراف: الذي ٌحدث وٌتخرص، ولٌل ":(ٙ)بن عابدٌنولال إ
(2). 

نهاس عهن الكههان؟ فمهال: لٌسهوا بشهًء،  عن عابشة رضً هللا عنها، لالت: سؤل رسول هللا      
)تلهن الكلمهة مهن  بالشهًء فٌكهون حمًها ؟ فمهال رسهول هللا: فمالوا: ٌا رسول هللا، إنهم ٌحدثون أحٌانًها

 .(8)الحك ٌخطفها الجنً فٌمرلرها فً أذن ولٌه، فٌخلطون معها مابة كذبه (

 .(2)ثمن الكلب ، ومهر البغً ، وحلوان الكاهن( نهً عنأنه لال:) وعنه      

 .(ٓٔ)وحلوانه: الذي تسمٌه العامة حبلوته

ألخبهار المسهتمبلة والماضهٌة عهن طرٌهك الحهدس والتخمهٌن والخهط فهً والعراف كذلن ٌخبر با     
 .(ٔٔ)األرض وعلى نحو من ذلن

                                                
(.وانظر: 8ٕٔ/ٗ) معجم مماٌٌس اللؽةالرازي،  ظر: أحمدن(. واٖٕٙ/2) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ

 (.ٓٗٔ/ٗ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌة الفارابً، إسماعٌل
 . ٖٕٕٓ( برلم ،2٘ٔٔ/ٗ، كتاب السبلم، باب تحرٌم الكهانة  والعرافة )صحٌح مسلم ((ٕ
 تاج العروس من جواهر الماموسالحسٌنً، (. وانظر: دمحم ٖٕٙ/2) لسان العربور، منظ دمحم بن ((ٖ

 .(٘ٔٓٙ)ص:

 (.ٕٕٗ/ٗ) معالم السنة، بن مسعود البغويالحسٌن  ((ٗ
 (.2ٖٔ/ٖ٘) مجموع الفتاوى، بن تٌمٌة(، وانظر: أحمد ٕ٘ٔ/ٔ) اإلعتماددمحم بن دمحم بن أبً ٌعلى،  ((٘
ن بن عمر بن عبدالعزٌز عابدٌن الدمشمً، إمام الحنٌفٌة فً عهده، له مإلفات فً الفمه والببلغة دمحم أمٌ ((ٙ

 (.ٕٗ/ٙهـ . انظر: األعبلم للزركلً )ٕٕ٘ٔوالتفسٌر، ومن مإلفاته )رد المحتار على الدر المختار(، توفى: 
 (.ٕٓٗ/ٗ) الدر المختار وحاشٌة إبن عابدٌنبن عابدٌن الدمشمً ، دمحم  ((2
 .8ٕٕٕبرلم، (2٘ٓٔ/ٗكتاب السبلم، باب تحرٌم الكهانة والعرافة )، صحٌح مسلم ((8
 .2ٖٕٕبرلم، ( 8ٗ/ٖثمن الكلب ) كتاب البٌور، باب ،صحٌح البخاري ((2
 (.2ٙٓ/ٕ) العمٌدة الطحاوٌةعلً بن أبً العز الدمشمً،  ((ٓٔ
األلفاظ والمصطلحات المتعلمة العمرو،  مال(. وانظر: آ2ٕ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً، دمحم الفٌومً ((ٔٔ

 (.ٖٓٗ)ص: بتوحٌد الربوبٌة
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 :: العرافة فً الجاهلٌةثانًٌا

لكهانة هً التنبإ بواسطة تابع  والعرافة تكون بالمبلحظات واالستنتاجات، وبمرالبة األشٌاء  ا      
نبهإ. ولهد عهد العبرانٌهون العرافهة مهن الحٌهل الستنتاج أمور منها ٌخبر بها السهابلون علهى سهبٌل الت

 .(ٔ)الشٌطانٌة كالسحر، والتفاإل  ألنها من رجس المشركٌن

. (ٕ)العراف هو الذي ٌفسر األمور وٌعرف دلابمها، ولد اشتهر أهل الٌمامة وأهل نجد بعرافٌهم      
منهها،  فكان ٌخط خطوًطا، ثم ٌنظر إلٌها، لٌسهتنبط شهٌبًا . ولد اعتمد العراف على الخط(ٕ)بعرافٌهم

ولههد ذكههر أنهههم كههانوا ٌخطههون  ٌتنبههؤ بههه للنههاس. ومههن مشههاهٌر العههرافٌن "حلههٌس الخطههاط األسههدي"
، ثم ٌنظر العراف وٌمول: "ابناعٌانن اسرعا البٌان، ثم ٌخبر بما ٌرى. وتعتمد العرافة على خطوًطا

) ربهاح بهن  افٌن فهً الجاهلٌهة: عرافهة الٌمامهةالذكاء والتفرس فً األمور والتجهارب. وأشههر العهر
و)رباح بن عجلهه(، وعرافهه نجهد )األبلهك األسهدي( و)األجلهح الزههري( و)عهروة بهن زٌهد  كحله (

 إلخبارهم عن مستمبلهم. األسدي(. ولد كان أهل الجاهلٌة ٌعرضون صبٌانهم على العرافٌن 

مهول وكانت األسواق مثل سوق عكاظ موببل لهم. فكان العراف فٌهها ٌرٌهه النهاس صهبٌانهم، وٌ     
عنهم ما ٌجول بخاطره  وذلن بالتفرس فً وجه الصبً، وممارنة ذلن بما حصل علٌه من تجارب 

 .(ٖ)فً هذا الباب

ومههن الموالههف للعههرافٌن فههً الجاهلٌههة أنههه أخبههروا بمجههًء الرسههول كإخبههار العههراف اللهبههً      
فمههرات، ٌلتههزم . وكههان للكهههان والعههرافٌن سههجع خههاص، لصههٌر ال(ٗ))العههابف( ولههد أدركههوا اإلسههبلم

التمفٌة وتساوي الفواصل من كل فمرتٌن أو أكثر، ٌعمهد إلهى األلفهاظ العامهة المبهمهة المعمهاة، وإلهى 
تكوٌن الجمل الغامضة، لٌمكن تؤوٌلها تؤوٌبلت متعددة، وتفسٌرها بتفاسهٌر كثٌهرة  لكهً ال ٌمهع فهً 

ر أبها أمامهه، فإنهه فهرط مات ابن لهه " اصهب شًٌخا ذلن لول أحد بنً أسد ٌخاطب رجبًل  حرج. ومن
له " ولد دفنته، وثكهل تعجلتهه، وغٌهب وعدتهه،  لدمته، وذخر أحرزته". فمال مجٌبًاافترطته، وخٌر 

 .(٘)وهللا لبن لم أجزر النفس، ال افرح بالمزٌد "

حٌث ٌرجعون إلٌهم فهً حهل مشهكبلتهم وخٌهر  افة عند العرب فً الجاهلٌة مبلغًالمد بلغت العر     
ن ٌهذبح ن ما حدث لعبدالمطلب فً حفرة ببر زمزم ومنع لرٌم له، ثم حلف ونهذر بهؤشاهد على ذل

ولكهن منعتهه أراد الوفهاء بنهذره  فلما وصل عدد أبناإه عشرة من البنٌن . أحد أبناءه إذا زاده بعشرة
افه لها تابعة  لرٌم خوفًا من أن تصبح عاده فً لرٌم ولالوا له: انطلك به إلى الحجاز، فإن به عرَّ

 .(ٙ)فسلها ثم أنت علً رأس أمرن .... ال 

 ا: حكم العرافة:ثالثً 

إن العرافههة اسههم عههام للكهانههة والمههنجم عنههد بعههض العلمههاء، وعنههد بعضهههم أنههه الههذي ٌتعههاطى      
كهان الوعٌهد المغٌبات فً الماضً، ففٌه ادعاء علم الغٌب، فٌكون حكمه حكم الكاهن والمنجم. وإذا 

                                                
 (8ٖٗ/ٕٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٔ
 (.ٖٖٖ)ص: معجم المناهً اللفظٌة أبو زٌد،بكر  ((ٕ
، حظ (. وانظر: عمرو بن بحر الجآٖ٘ – 2ٖٗ/ٕٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٖ

 (.ٕٗٓ/ٙ)البٌان والتبٌٌن 
 (.8ٖٔ/ٔ)سٌرة إبن هشام عبدالملن بن هشام ،  ((ٗ
البٌان ، للجاحظ  عمرو نظر:(. وا8ٖٔ/ٙٔالمرجع سابك) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً، ((٘

 (.2ٕٕ/ ٙ) والتبٌٌن
 الرحٌك المختومحمن المباركفوري، وانظر: صفً الر (.ٖٗ)ًص: تهذٌب سٌرة إبن هشامعبدالسبلم هارون،  ((ٙ

 (.٘ٔ)ص:
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  عهن النبهً  . وعهن أبهً هرٌهرة (ٔ)صدله، فالوعٌد أشهد للعرافهة نفسههاف الشدٌد لمن أتى عرافًا
ااذٍ لههال: ) ًه ااِضَل َػهَااٗ ُيَح َْ ُ ااب أ ًَ ااب َٚمُاإُل، فَمَااْذ َكفَااَش ثِ ًَ ًُااب فََصااذهلَُّ فِٛ ِْ ْٔ َكب افًااب أَ ٍْ أَرَااٗ َػشه ِّ  َياا اا ْٛ َصااهٗه هللاُ َػهَ

َعهه   .(ٕ)(ىَٔ

ى الكههان والعهرافٌن وسهإالهم ووجهوب االبتعهاد دل علهى تحهرٌم الهذهاب إله وكبلم الرسول      
عنهم  ألن ذلن كفر إذا صدلهم، ومحرم إذا لهم ٌصهدلهم. ولهد حكهى اإلجمهار علهى تحهرٌم العرافهة 

 .(ٖ)والكهانة غٌر واحد من العلماء كالبغوي، والماضً عٌاض وغٌرهما

الهذي ٌحهدث وٌتخهرص، : " وأما الكاهن، فمٌل هو الساحر، ولٌل ههو العهراف بن عابدٌنلال إ     
ولٌل من له من الجن ما ٌؤتٌه باألخبار. ولال أصحبنا: إن اعتمهد أن الشهٌاطٌن ٌفعلهون لهه مها ٌشهاء 
كفر ال إن اعتمد أنه تخٌٌل، وعنهد الشهافعً: إن اعتمهد مها ٌوجهب الكفهر مثهل التمهرب إلهى الكواكهب 

ة ٌمتهل، وفهً رواٌهة إن لهم ٌتهب، حكمه كالساحر وفً رواٌ :تفعل ما ٌلتمسه َكفََر. وعند أحمد اوأنه
 .(ٗ)وٌجب أن ال ٌعدل عن مذهب الشافعً فً كفر الساحر والعراف وَعدَِمهِ 

" فً العراف والكاهن والساحر: أرى أن ٌستتاب من هذه األفاعٌل كلها  ألنه  لال اإلمام أحمد:      
ه ٌتوب وٌرجع، وهذا عندي فً معنى المرتد فإن تاب ورجع ٌخلى سبٌله  لال: إذا كان ٌصلً، لعل

طرف من السهحر والسهاحر أخبهث   . ولال: والعرافة(٘) "ٌدل على أنه لم ٌُكفره  ألنه لو كفره لمتله
ٌمصهد امتحهان حهالهم،  أن سإال الكهنة والعهرافٌن،. وٌرى ابن تٌمٌة (ٙ)ألن السحر شعبه من الكفر

سؤل ابهن  حٌحٌن: أن النبً واختبار باطنهم، لٌمٌز صدلهم من كذبهم جابز، واستدل بحدٌث الص
: ) إنً صٌاد، فمال: ) ما ترى؟ ( فمال: ٌؤتٌنً صادق وكاذب، لال: خلط األمر علٌن. لال النبً 

سهؤل  ( فهإن الرسهول (2): اخسؤ، فلن تعدو لهدرن ( لال: هو الدخ، لال النبً لد خبؤت لن خبٌبًا
 هذا المدعً لٌكشف أمره، وٌبٌن للناس حاله.

 عثٌمٌن فً حكم العرافة: العراف ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام: بنإ لال     

 له فٌصدله وٌعتبر هذا لوله حرام بل كفر  ألن تصدٌمه فً علم الغٌب تكذٌب للمرآن.األول: أن ٌسؤ

جهابز " ولهد سهؤل  الثانً: أن ٌسؤله لٌختبره هل هو صادق أو كهاذب، ال ألجهل أن ٌؤخهذ بمولهه فههذا
ذا خبؤت لن "؟ لال: الدخ، فمهال: النبهً أخسهؤ فلهن تعهدو لهدرن" فهالنبً، النبً، ابن صٌاد لال: " ما

 سؤله عن شًء أضمره له ألجل أن ٌختبره ال لٌصدله وٌعتبر لوله.

 .(8)الثالث: أن ٌسؤله لٌظهر عجزه وكذبه، وهذا أمر مطلوب واجب

 

 

 

 

                                                
 (.ٖٙٗ)ص: األلفاظ والمصطلحات المتعلمة بتوحٌد الربوبٌة العمرو، آمال ((ٔ
 . ٘ٔ،( برلم2ٗ/ٔكتاب اإلٌمان ) المستدرن على الصحٌحٌن، ((ٕ
 (.2ٙٔ/ٕ) العمٌدة الطحاوٌة، علً بن أبً العز الدمشمً((ٖ
 (.ٕٓٗ/ٗ) مختار وحاشٌة  إبن عابدٌندر اللا، الدمشمً عابدٌندمحم بن  ((ٗ
 (.2ٕ/2) المؽنًبن لدامه الممدسً، ا ((٘
 (.ٕٖ/2) المصدر نفسه ((ٙ
 ..ٖ٘٘ٓبرلم، (2ٓ/ٗكتاب الجهاد والسٌر، باب كٌف ٌعرض اإلسبلم على الصبً )، صحٌح البخاري ((2
 (.8ٖٔ/ٕ) ، مجموع فتاوىبن عثٌمٌندمحم  ((8
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 : الدهرٌة لمبحث الخامسا
 وفٌه ثبلثة مطالب : 

 صطبلحً للدهرٌة: المفهوم اللؽوي واال  المطلب األول 

 المطلب الثانً : الدهرٌة فً الجاهلٌة

 عتماد فً تأثٌر الدهرالمطلب الثالث : حكم اال
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 المطلب األول

 صطبلحً للدهرٌةالمفهوم اللؽوي واال

 المعنى اللؽوي للدهرٌة:أواًل : 

هر: أدهههر  ودهههور  الهدهر: األمههر الممههدود. ولٌههل الههدهر: ألههف سههنة. وجمههع الههد
. والههدهر: الزمههان (ٔ)

الطوٌل ومده الحٌاة الدنٌا. لال األزهري: الدهر عند العرب ٌمع على بعض الدهور األطول، وٌمهع 
، والدهر: النازلة، دهرهم أمر   أي: نزل بهم مكهروه، ورجهل دههري: لهدٌم. (ٕ)على مدة الحٌاة كلها

. والدهر: الغلبة والمهر. وسمً الدهر دههًرا  (ٖ)خرةوالدهري الذي ٌمول ببماء الدهر وال ٌإمن باآل
 .(ٗ)ألنه ٌؤتً على كل شًء وٌغلبه

 صطبلحً للدهرٌة:المعنى االثانًٌا : 

: الهدهر فهً األصهل: اسهم لمهدة العهالم مهن مبهدأ وجهوده إلهى انمضهابه، (٘) "لال الراغهب األصهفهانً
 .(ٙ) "مدة الملٌلة والكثٌرةوٌعبر به على كل مدة كبٌرة بخبلف الزمان فإنه ٌمع على ال

والدهر عند الصوفٌة: هو اآلن الهدابم الهذي ههو امتهداد الحضهرة اإللهٌهة، وههو بهاطن الزمهان، وبهه 
 .(2)ٌتحد األزل واألبد

والدهرٌههة: فرلههة مههن فههرق الجاهلٌههة، ٌمولههون بمههدم العههالم وأنههه مركههب مههن العناصههر األربعههة، لههال 
والٌبوسهة، واختلفهوا فهً الصهانع فنفهاه بعضههم  –رطوبهة وال –والبهرودة  –أكثرهم وهً الحهرارة 

 .(8)وأثبته بعضهم

وهههم جماعههة مههن النههاس أطلمههوا نسههبة األفعههال إلههى الههدهر، فٌذمونههه وٌسههفهونه إذا لههم تحصههل لهههم 
 . (2)أغراضهم، وٌمدحونه إذا حصلت لهم

 

 

 

 
                                                

(. وانظر: علً 2ٖٗ)ص: الماموس المحٌطالفٌروزآبادي، (. وانظر: دمحم 2ٕٕ/ٗ) لسان العربر، ومنظ دمحم ((ٔ

 (.ٕ٘٘/ٗ) المحكم والمحٌط األعظمالمرسً، 
الصحاح تاج اللؽة العربٌة (. وانظر: إسماعٌل الفارابً، 82ٗ)ص: معالم السننحمد دمحم المعروف بالخطابً،  ((ٕ

 . (ٕٙٙ ،ٔٙٙ/ٕ)العربٌة وصحاح العربٌة 
نظر: إسماعٌل بن عباد المشهور ( . وا8ٕ٘ٓ،  8ٗ2ٕ/ٔ) الماموس ج العروس من جواهرتادمحم الحسٌنً،  ((ٖ

 (.28ٕ)ص: المحٌط فً اللؽة بالصاحب بن عباد،
 (.ٖ٘ٓ/ٕ) معجم مماٌٌس اللؽةأحمد الرازي،  ((ٗ
ء، ومن ، أدٌب ، ومن الحكمالراغب األصفهانًلحسٌن بن دمحم بن الفضل، أبو الماسم األصفهانً، المعروف باا ((٘

هـ . انطر طبمات المفسرٌن للسٌوطً ٕٓ٘كتبه جامع التفاسٌر أخذ عنه البٌضاوي فً تفسٌره، توفى: 
 (.2ٖ)ص:

التولٌؾ على ٌن المناوي، زٌن الد(. وانظر: 2ٖٔ)ص: المفردات فً ؼرٌب المرآنالراغب األصفهانً، ((ٙ

 (.ٗٗٗ)ص: الكلٌاتفوي، الك: أٌوب نظر(. وا8ٙٔ)ص: مهمات التعارٌؾ
 (.٘ٓٔ)ص: كتاب التعرٌفاتعلً الجرجانً،  ((2
 (.2ٕٙٔ/ٗ) شمس العلومنشوان الحمٌري،   ((8
 (.ٔٗ/8ٔ)  المفهم لما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم، المرطبً الحافظ عمر ((2
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 المطلب الثانً
 الدهرٌة فً الجاهلٌة

لٌة ٌضٌفون المصهابب والنوابهب إلهى الهدهر الهذي ههو مهر للٌهل " كان أهل الجاهلال الخطابً:     
والنهار، وهم فً ذلن فرٌمان، فرلة تإمن باهلل وال تعرف إال الدهر اللٌل والنهار اللهذٌن همها محهل 

 لهها مهدبًرا للحوادث وظرف لمسالط األلدار. فنسبت المكاره إلٌه علهى أنهها مهن فعلهه، وال تهرى أن

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  لال تعهالى: دهرٌة التً حكى هللا عنهم،غٌره وهذه الفرلة هً ال

( وفرلهههة ثانٌهههة: تعهههرف الخهههالك فتنزههههه أن تنسهههب إلٌهههه المكهههاره ٕٗالجاثٌهههة: )   چڄ  ڄ      ڄ  ڃ

فتضهٌفها إلهى الهدهر والزمهان، وعلههى ههذٌن الهوجهٌن كهانوا ٌههذمون الهدهر وٌسهبونه، فٌمهول المابههل 
: ) ال تسهبوا  -مبطبًل ذلن مهن مهذهبهم  - هر، و ٌا بإس الدهر، فمال لهم النبً منهم: ٌا خٌبة الد

(. ٌرٌد وهللا أعلم: ال تسبوا الدهر علهى أنهه الفاعهل لههذا (ٔ)الدهر على أنه الدهر، فإن هللا هو الدهر
وأنصرف الصنع بكم، فإن هللا هو الفاعل له، فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى هللا 

 .(ٕ)إلٌه

: أن العرب كان من شؤنهم أن تذم الدهر، وتسبه عند المصهابب التهً تنهزل بههم: "لال الشافعً     
 –من موت، أو هدم، أو تلف مال أو غٌر ذلهن ، وتسهب اللٌهل والنههار وهمها: الجهدٌران، والفتٌهان 

اللٌههل والنهههار اللههذٌن وٌمولههون: أصههابتهم لههوارر الههدهر، وأبههادهم الههدهر، وأتههى علههٌهم   فٌجعلههون 
 .(ٖ)) ال تسبوا الدهر .... ( الحدٌث. فمال رسول هللا "ٌفعبلن ذلن

ربهههم  ون بالبههدأة، وأن هللا تعههالىومههن الدهرٌههة مههن مشههركً العههرب ومههن وافمهههم وهههم الممههر     

ۅ  ۉ  چ ( ومهع ههذا لهالوا:82الزخهرف: )چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ : تعالى لال ،وخالمهم

(، فههؤمنوا بالبههدأة والمبههدئ، وأنكههروا البعههث والمعههاد، ٖ٘الههدخان: )چې  ى     ۉ   ېې  ې   

)وأما تكذٌبه إٌاي فموله لن ٌعٌدنً كما بدأنً ولٌس أول  وهم المذكورون فً حدٌث أبً هرٌرة 
ًَّ من إعادته الخلك بؤهون عل
(ٗ).) 

شهعارهم ومهن ذلهن لهول ولد ورد االعتمهاد بالهدهر عنهد العهرب الجهاهلٌٌن حٌهث الشهواهد فهً أ     
 الشاعر: زهٌر ابن أبً سلمة:

 والدهر ٌرمٌنً وما أرمً فاستؤثر الدهر الغداة بهم

 (٘)بسراتنا وولرت فً العظم ٌا دهر لد أكثرت فجعتنا

ومن الجمل التً تنسب الفعل إلى الدهر، لولهم: " أصابتهم لوارر الدهر، وأبادهم الدهر"، والدهر 
وارر، وما ٌحل بهه مهن الجمل وأمثالها معنى أن ما ٌنزل باإلنسان من ل ٌصٌب الحوادث، ففً هذه

 ل الدهر، فهو إذن المهٌمن على العالم والمسخر له.إبادة هو بفع

     

                                                
 .ٕٕٙٗ( برلم، 2ٖٙٔ/ٗ، كتاب األلفاظ من األدب، باب النهً عن سب الدهر )صحٌح مسلم ((ٔ
معالم (. وانظر: حمد دمحم المعروف بالخطابً، 2ٖٖ/2)  شرح صحٌح البخاري، فبن بطال علً بن خلا ((ٕ

 (.2ٕٔ/ٗٔ) السنن
الموسوعة لسماف ا لباحثٌن بإشراف علوينظر: مجموعة من ا(. وا2ٖ2/ٕ) معارج المبولحافظ الحكمً،  ((ٖ

 (.ٕٖٔ/ٗ) الفمهٌة
اْيَشأَرُُّ ، كتاب تفسٌر المرآن، باب لوله )صحٌح البخاري ((ٗ بنَخُ انَحَطتِ  َٔ ًه  . 22ٗٗبرلم،  (8ٓٔ/ٙ( )َح
 (.8ٕ٘)ص: دٌوان زهٌربن أبً سلمى، زهٌر ا ((٘
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لمهد كههان هههذا االعتمهاد راسههًخا فههً نفههوس كثٌهر مههن الجههاهلٌٌن، وفهً نفههوس كثٌههر ممههن أدرن       
حهادث مهزعج نسهبوا حدوثهه إلهى الهدهر. ونسهبوه كمها اإلسبلم فؤسلم، فكانوا إذا أصهٌبوا بمكهروه وب

 .(ٕ)(((ٔ)ال تسبوا الدهر، فإن هللا هو الدهر )ٌتضح من حدٌث )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .ٕٕٙٗ( برلم، 2ٖٙٔ/ٗ، كتاب االلفاظ من األدب، باب النهً عن سب الدهر )صحٌح مسلم ((ٔ
 (.2ٗٔ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً ،  ((ٕ
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 المطلب الثالث
عتماد فً تأثٌر الدهركم االح  

چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ لهههههال هللا تعهههههالى:     

ٌخبر هللا تعالى عن الدهرٌة من الكفار ومن وافمهم من مشركً العرب فهً (. ٕٗالجاثٌة: )چڇ

لهٌس هنهان حٌهاه غٌهر حٌاتنها الحاضهرة ،وال حٌهاه سهواها ٌمهوت بعضهنا  إنكار البعث أنهم ٌمولون:
ههار. فهرد هللا وٌولد البعض اآلخر، ولٌس هنان سبب لموتنا سهوى مهرور الهزمن وتكهرر اللٌهل والن

علٌهم بؤنهم لٌس لهم حجة على هذا اإلنكار إال مجرد الظن والظهن لهٌس بحجهة، والمعهروف فهٌمن 
 .(ٔ)نفى شٌبًا أن ٌمٌم البرهان على نفسه كما أن من أثبت شٌبًا فإنه ٌمٌم الدلٌل على إثباته

ٌسهب الهدهر، وأنها  لهال: ) لهال هللا تعهالى: ٌهإذٌنً ابهن آدم، عن النبهً  وعن أبً هرٌرة      
 (.(ٖ)( وفً رواٌة ) ال تسبوا الدهر، فإن هللا هو الدهر (ٕ)الدهر  أللب اللٌل والنهار

ففههً هههذان الحههدٌثان: ٌههروي الرسههول عههن ربههه عههز وجههل: أن الههذي ٌسههب الههدهر عنههد نههزول      
جهرى ههذه ص  ألنه سهبحانه ههو الهذي ٌٌبالتنموٌإذٌه  –تعالى  –المصابب والمكاره إنما ٌسب هللا 

، وزمههن ت      لههال  جههرى فٌههه الحههوادث بههؤمر هللا تعههالى.األفعههال وحههده  والههدهر إنمهها هههو خلههك مسههخر 
 ."(ٗ)أبو العباس المرطبً: " وال شن فً كفر من نسب تلن األفعال أو شٌبًا منها للدهر، واعتمد ذلن

التهً ٌنسهبونها إلهى :" أنها صهاحب الهدهر ومهدبر األمهور  بن حجر، ولال الخطهابً معنهاهلال إ     
الدهر فمن سب الدهر من أجل هذه األمور عاد بسبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنمها الهدهر زمهان 
جعل ظرفًا لموالع األمور، وكانت من عادة الجاهلٌة أنههم إذا أصهابهم مكهروه أضهافوه إلهى الهدهر، 

ن األفعال إلى الدهر حمٌمة َكفَهَر ، فمالوا: بإًسا للدهر وتبًا للدهر. ولال المحممون: فمن نسب شٌبًا م
ارة  ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غٌر معتمد لذلن فلٌس بكافر ولكن ٌكهره لهه ذلهن. ولهد شهن الغه

ظهاهره. وغلهظ الماضهً عٌهاض  همن ذلن إلى الدهر ولو لم ٌعتمد ابن الجوزي على من نسب شٌبًا
: ال ٌخفههى أن مههن سههب  بههن أبههً جمههرةعلههى مههن زعههم أن الههدهر مههن أسههماء هللا تعههالى. ولههال دمحم 

الصنعة فمد سب صانعها، فمهن سهب نفهس اللٌهل والنههار ألهدم علهى أمهٍر عظهٌم بغٌهر معنهى. فلهٌس 
خهالك  للدهر وال للٌل والنهار فعهل  وال تهؤثٌر، فمهن سهب شهٌبًا مهن ذلهن مهن حٌهث المعنهى أنهه سهبَ 

 .(٘)ذلن"

عتمهد أن إما مسهبة هللا أو الشهرن بهه، فهإن إ:  افساب الدهر دابر بٌن أمرٌن ال بد له من أحدهم     
الدهر فاعل مع هللا فهو مشرن، وإن اعتمد أن هللا وحهده ههو الهذي فعهل ذلهن، وههو ٌسهب مهن فعلهه 

 . (ٙ)فهو ٌسب هللا تعالى لهذا كانت مإذٌة للرب تعالى

 
  

                                                
 (.ٕٓٗ ، 22ٖص:) ح كتاب التوحٌدالملخص فً شر الفوزان، صالح ((ٔ
 ٕٕٙٗ( برلم، 2ٕٙٔ/ٗ، كتاب االلفاظ من األدب، باب النهً عن سب الدهر )صحٌح مسلم ((ٕ
 .ٕٕٙٗ( برلم، 2ٖٙٔ/ٗ، كتاب االلفاظ من األدب، باب النهً عن سب الدهر )صحٌح مسلم ((ٖ
 (.2ٕٗ/8) طرح التثرٌب ،عبدالرحٌم بن الحسٌن العرالً ((ٗ
 صٌد الخاطر، ن بن علً الجوزينظر: عبدالرحم(. وا٘٘ٗ/ٗ) لوامع األنوار اإللهٌة، أحمد الحنبلً بندمحم  ((٘

 (.٘ٙ٘/ٓٔ) فتح الباري(. وانظر: إبن حجر العسمبلنً، 8ٓٗ)ص: 
تٌسٌر العزٌزالحمٌد فً (. وانظر: سلٌمان بن عبدالوهاب، ٕٖٗ/ٕ) زاد المعاددمحم بن أبً بكر بن لٌم الجوزٌه،  ((ٙ

العمرو،  (. وانظر: آمال2٘ٗ/ٕ) معارج المبول الحكمً، افظ بننظر: ح(. وا2ٕ٘)ص: كتاب التوحٌدشرح 
 (.82ٖ)ص: األلفاظ والمصطلحات المتعلمة بتوحٌد الربوبٌة
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 الباب الثانً
العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة بالحٌوانات 

 ات والوثنٌاتوالمناسب
 وفٌه فصبلن :
: العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة  الفصل األول 

 بالحٌوانات
الفصل الثانً : العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة 

 بالمناسبات والوثنٌات
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 األولالفصل 

 العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة بالحٌوانات  
 وفٌه أربعة مباحث:

 البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام :  ولث األـالمبح
 الرجبٌة والصفر :   المبحث الثانً
 الطٌرة والتشاإم والعدوى : المبحث الثالث
 عتماد فٌهاتمدٌس الحٌوانات واال :  المبحث الرابع
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البحٌرة والسائبة والوصٌلة :  المبحث األول

 والحام

 وفٌه مطلبان :

للبحٌرة  صطبلحًوي واالاللؽ المطلب األول : المفهوم
 والسائبة والوصٌلة والحام

المطلب الثانً : البحٌرة والسائبة والوصٌلة والحام فً 
 الجاهلٌة وحكمها فً اإلسبلم
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 المطلب األول
 ة والحامصطبلحً للبحٌرة والسائبة والوصٌلالمفهوم اللؽوي واال

 صطبلحً للبحٌرة:: المفهوم اللؽوي واال أوالً 

 المعنى اللؽوي للبحٌرة: -أ
، وهً مشمولة األذان )البحٌرة(: مفرد وجمعها: بََحابُِر وبُُحر 
. لال (ٕ)البحٌرة ابنه الساببة :. ولٌل(ٔ)

ها للطواغٌت فبل ٌحلبها أحد من الناس البحٌرة: التً ٌمنعٌد بن المسٌب"سع  .(ٖ) "دَرُّ

 صطبلحً للبحٌرة:المعنى اال -ب
ولٌل عشرة أبطن فكان  أن النالة كانت إذا أنجبت خمسة أبطن، ولٌل َسبعة،ثبت عند أهل اللغة: 

، بحروا أذنها  أي: شموها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، وال تحبل عن آخرها ذكًرا
. وٌحرم لحمها على النساء (ٗ)ماء ترده وال تمنع من مرعى، وإذا لمٌها المعًٌ المنمطع لم ٌركبها

  .(٘)وٌحل للرجال
وال ٌشرب  ،وثبت عند العرب أن البحٌرة: النالة تشك أذنها وال ٌركب ظهرها وال ٌجّز وبرها    

 .(ٙ)لبنها إال ضٌف، أو ٌتصدق به، وتهمل آللهتهم

 صطبلحً للسائبة :: المفهوم اللؽوي واال ثانًٌا

 المعنى اللؽوي للسائبة : -أ

، أصله موجمعها: سوابب وُسٌَ  )َسٌََّب(: مفرد ن تسٌٌب الدواب، وهو إرسالها تذهب وتجًء كما ب 
 .(2)شاءت

ٌُْب(: العطاء والعرف والنافلة. وف ٌْبًا نافعًا ً الحدٌث ))والسَّ عطاء. السٌوب: جمع أي   (8)(اللهم َس
وهو الركاز  ألنها من تسٌب هللا وعطابه، وهو المال المدفون فً الجاهلٌة أو المعدن، وَسٌَّب 

 .(2)ركها تسٌب حٌث شاءتالدابة أو النالة ت
 ٓٔ): التً ٌسٌبونها آللهتهم، وال ٌحمل علٌها شًء لال سعٌد بن المسٌب الساببة

 

 

 

 

                                                
 (.ٖٙٗ/ٔ) الماموس المحٌطنظر : دمحم الفٌروز آبادي، (. واٖٗ/ٗ) لسان العرببن منظور، دمحم  ((ٔ
نظر: (. واٖٙٗ/ٔ) الماموس المحٌطوز آبادي، نظر: دمحم الفٌر(. وا2ٕ)ص: حاحمختار الصدمحم الرازي،  ((ٕ

 (.ٓٗ)ص: المعجم الوسٌطمصطفى وآخرون،  إبراهٌم
 (.2ٖٗ/ٔ) التضاء الصراط المستمٌمبن تٌمٌة، أحمد  ((ٖ
بن  إسماعٌل(. وانظر: ٕٕٓ/ٖ) كتاب العٌنراهٌدي، نظر: الخلٌل الف(. واٖٗ/ٗ)لسان العرب بن منظور، دمحم  ((ٗ

 (.8ٖٕ/ٕ) البداٌة والنهاٌة، كثٌر
 (.ٕٖٔ/ٖ) المحكم والمحٌط األعظمنظر: علً المرسً، (. وإٕٓ/ٖ) كتاب العٌنفراهٌدي، الخلٌل ال ((٘
 (.ٖٙ/ٔ) والثبلثة الخلفاء االكتفاء بما تضمنه من مؽازي رسول هللا سلٌمان بن موسى الحمٌدي،  ((ٙ
 واألثر النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌثاألثٌر،  نظر: المبارن بنوا (.28ٗ/ٔ)ب لسان العردمحم بن منظور،  ((2

 (.2ٕ)ص:  مختار الصحاح نظر : دمحم الرازي،(. وإٔٗ/ٕ)
، أبواب بن ماجهسنن إ . وانظر:8ٙٙ( برلم،8ٖٕ/ٔباب الدعاء عن الغٌث والمطر )األدب المفرد للبخاري،  ((8

 . 882ٖ( برلم، ٔ٘/٘المطر )الدعاء، باب ما ٌدعو به إذا رأى السحاب و
الصحاح تاج اللؽة وصحاح نظر: إسماعٌل الفارابً، (. وا28ٗ – 22ٗ/ٔ) ، لسان العربدمحم بن منظور ((2

 (.ٓ٘ٔ/ٔ)العربٌة 
 (.2ٖٗ/ٔ) التضاء الصراط المستمٌم تٌمٌة،أحمد بن   ((ٓٔ
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 صطبلحً للسائبة:المعنى اال -ب

. وهههً التهههً ٌنههذر الرجهههل إن بهههرئ (ٔ)السههاببة: وههههً التههً تسهههٌب فههبل ٌنتفهههع بظهرههها وال لبنهههها
ترعهههى ال ٌنتفهههع بهههها وههههذا  ٌسهههٌبهاٌطلبهههه أن  رضهههه أو جهههاء مهههن سهههفره أو أصهههاب أمهههًرامهههن م
 .(ٕ)الجاهلٌة وٌمال هً )أم البحٌرة(ٌفعل فٌ

ن ذكر سٌبت فلم ٌركب إذا تابعة بٌن عشر إناث لٌس فٌه الساببة " النالةولال دمحم بن إسحاق: 
ظهرها ولم ٌجز وبرها ولم ٌشرب لبنها إال ضٌف فما نتجت بعد ذلن من أنثى شك أذنها ثم تخلى 

ها فلم ٌركب ظهرها ولم ٌجز وبرها ولم ٌشرب لبنها إال ضٌف فما نتجت بعد ذلن من سبٌلها مع أم
 .(ٖ)أنثى شك"

 صطبلحً للوصٌلة:ثالثـًا: المفهوم اللؽوي واال

 المعنى اللؽوي للوصٌلة: -أ

. ووصل بمعنى اتصل، وكل شًء فٌما بٌنهما (ٗ): ُوْصل مفرد وجمعها: وصابل ووصل  ة()الوصٌل
 : العمارة والخصب واألرض الواسعة.  ، والوصٌلة(٘)ل  بٌنهما ُوصل والجمع ُوصَ 

 .(ٙ)والوصٌلة: التً كانت فً الجاهلٌة

 صطبلحً للوصٌلة:المعنى اال -ب

الوصٌلة: التً تلد أمها اثنٌن فً كل بطن، فٌجعل صاحبها آللهته اإلناث منها ولنفسه الذكور، 
 .(2)ٌسٌب أخوها معها فبل ٌنتفع بها، ففتلدها أمها ومعها ذكر فٌها بطن فٌمولون: وصلت أخاه

أكله الرجال دون النساء، وإن  ا وضعت أنثى تركت، وإن وضعت ذكًراولٌل الوصٌلة: فً الغنم إذ
ذكر حً اتصلت وكانت للرجال  ركوا فً أكلها، وإن ولد مع المٌتةماتت األنثى الموضوعة اشت

 .(8)دون النساء، وٌسمونها الوصٌلة 

وإذا ً لهم،خاصة، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فه لوصٌلة كانت فً الشاءِ ا:"لال المفسرون     
 .(2)" آللهتهملوا وصلت أخاها فلم ٌذبحوا الذكروأنثى لا جعلوه آللهتهم، فإذا ولدت ذكًرا ولدت ذكًرا

(2). 
والوصٌلة فإنها من الغنم باإلجمار عند أهل اللغة: وهً الشاة إذا أتمت عشر إناث متتابعات      

سة أبطن لٌس فٌهن ذكر جعلت وصٌلة فمالوا لد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلن للذكور فً خم
 .(ٓٔ)منهم دون اإلناث

 

                                                
 (.ٕٕٓ/ٖ) لسان العربالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٔ
تارٌخ الفكر الدٌنً ومً، (. وانظر: دمحم الفٌٖٙ/ٔ)فاء بما تضمنه من مؽازي الرسول اإلكت، الحمٌري سلٌمان ((ٕ

 (.28ٗ)ص: الجاهلً
 (.82/ٔ) سٌرة إبن هشامنظر: عبدالملن هشام ، (. وإ٘ٗ/ٔ) المعارؾن لتٌبة، عبدهللا ب ((ٖ
 (.2ٗٔ/٘) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالمبارن بن األثٌر،  ((ٗ
 ( . 8ٗٔٔ/٘) الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌةارابً، إسماعٌل الف ((٘
نظر: (. وا8ٔٙ/ٙ)معجم مماٌٌس اللؽة الرازي،  نظر: أحمد(. وا2ٕ2ٓ/ٔٔ) لسان العربمنظور، دمحم بن  ((ٙ

 (.ٕٖٕ/ٕ) المحٌط فً اللؽةالصاحب بن عباد، 
سٌرة إبن عبدالملن بن هشام، (. وانظر: ٖٙ/ٔ) اإلكتفاء بما تضمنه من مؽازي الرسولالحمٌري،  سلٌمان ((2

 (.82/ٔ) هشام
 (.ٕٕٓ/ٖ) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي،  ((8
(. 2ٔٔ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌمبن كثٌر، نظر: إسماعٌل (. وا2/88) بن جرٌراتفسٌر ر الطبري، ابن جرٌ ((2

 (.2ٖٖ/ٙ) م اللمرآنالجامع ألحكانظر: دمحم المرطبً، (.. وإ٘٘)ص: لمفرداتا األصفهانً،لراغب ا نظر:وا
 (.ٕٙٗ/ٔ) المعارؾعبدهللا بن لتٌبة،  ((ٓٔ
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 صطبلحً للحام:رابعًا: المفهوم اللؽوي واال

 المعنى اللؽوي للحام: -أ

م . وهو الفحل من اإلبل ٌضرب الضراب المحدود،  الحام  أي حمى و)الحام(: مفرد وجمعها: ُحوَّ
الحوم: المطٌع الضخم من ،و(ٔ)ن فبل ٌنتفع منه بشًء، وال ٌمنع من ماء وال مرعىظهره فٌتر

 .(ٕ). ولٌل: اإلبل الكثٌرة من غٌر عدد محدد اإلبل أكثره إلى األلف

مع، وابل ح، وهو اسم للجم(ٖ)مفرد وجمعها حومات والحوم: مصدر حام ٌحوم حوًما : وابم وُحوَّ
 . (ٗ)عطام جدًا

 ً للحام:صطبلحالمعنى اال -ب

. متتابعات لٌس بٌنهن (٘)كان أو أنثى عشر أبطن ذكًرا الحام: الفحل إذا نتج له عشر إناث ولٌل:
 ذكر حمى ظهره، فلم ٌركب ولم ٌجز وبره وخلً فً إبله ٌضرب فٌها، ال ٌنتفع منه بغٌر ذلن.

ه من فوفحُل اإلبل كان ٌضرب الضراب المعدود فإذا لضى ضرابه دعوه للطواغٌت وأعوالحام: 
 .(ٙ)وسموه الحام الحمل فلم ٌحملوا علٌه شٌبًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 (.ٖٔ، )ص:المفردات ،لراغب األصفهانً(. وانظر: إٕٓ/ٗٔ) لسان العربور، دمحم منظ ((ٔ
 .(ٕٓٔ)ص:المعجم الوسٌط  ،إبراهٌم مصطفى وآخروننظر: (. وإٙٔ/ٕٔ) لسان العربمنظور،  دمحم بن ((ٕ
 (.2ٖ٘/ٔ) للؽةجمهرة ا أبو بكر األزدي، ((ٖ

 (.88/ٕ) الزاهر فً معانً كبلم الناسنظر: دمحم األنباري، (. واٖٗٔ/ٖ) كتاب العٌنفراهٌدي، الخلٌل ال ((ٗ
 (.2ٗٔ)ص: تهذٌب اللؽةي، ورالهدمحم  ((٘
سٌرة إبن نظر: عبدالملن بن هشام، (. واٖٙ/ٔ) اإلكتفاء بما تضمنه من مؽازي الرسولالحمٌري،  سلٌمان ((ٙ

 (.82/ٔ) هشام
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 المطلب الثانً
 البحٌرة والسائبة والوصٌلة والحام فً الجاهلٌة وحكمها فً اإلسبلم

 ن ما لم ٌؤذن به هللا تعالى. إن أهل الجاهلٌة من العرب وغٌرهم من أهل الكتاب شرعوا فً الدٌ     
لسبلم إلى أن ظهر فٌهم الخزاعً " لى دٌن إبراهٌم وإسماعٌل علٌهما افمد كان كثٌر من العرب ع

 كثٌرة، وأغرى العرب على عبادة األصنام. لخزاعً " فغٌر وبدل، وابتدر بدًعاعمرو بن لحً ا
رأٌت عمرو بن لحً الخزاعً ٌجر لصبه فً  :)لال: لال رسول هللا  عن أبً هرٌرة      
لال: سمعت رسول  . وروى ابن إسحاق عن أبً هرٌرة (ٔ)وابب(ار، وكان أول من سٌَّب السالن
ٌا أكثم، رأٌت عمرو بن لحً بن لمعه بن خندف ٌجر  كثم بن الجوف الخزاعً:)ٌمول أل هللا 

نً  أكثمل فما أشبه برجٍل منكم به، وال بن منه رجبًل  فما رأٌت لصبه فً النار، :عسى أال ٌُضرَّ
نن مإمن وهو كافر، إنه كان أول من غٌر دٌن إسماعٌل، فنصب شبهه ٌا رسول هللا لال: " ال إ

ر ا  .(ٕ)لبحٌرة وسٌب الساببة وحمى الحامً(األوثان وبحَّ
من نصب األنصاب حول البٌت، وٌمال: أنه جلبها من البلماء من  لن عمرو بن لحً هو أوإ     

الحام، الوصٌلة، وحمى بؤهل البلماء، وهو أول من سٌَّب الساببة، ووصل  رض الشام، متشبًهاأ
، وهً األمعاء  ألنها تشبه المصب، ومعلوم أن العرب أنه رآه :) ٌجر لصبه فً النار( فؤخبر النبً
، دٌن أبٌهم إبراهٌم، والحنٌفٌة السمحة على شرٌعة التوحٌد،،على ملة أبٌهم إبراهٌم  لبله كانوا

كانوا والة البٌت لبل لرٌم،  ألن خزاعةوفتشبه عمرو بن لحً، وكان عظٌم أهل مكة ٌومبٍذ، 
وكان سابر العرب متشبهٌن بؤهل مكة  ألن فٌها بٌت هللا، وإلٌها الحج، وما زالوا معظمٌن من 
زمن إبراهٌم علٌه السبلم، فتشبه عمرو بمن رآه فً الشام، واستحسن بعمله ما كانوا علٌه، ورأى 

، فكان ما فعله م، تعظًٌما هلل ودٌنًاالساببة والوصٌلة والحاأن فً تحرٌم ما حرمه من البحٌرة و
 تحرٌم الحبلل، وإنما فعله متشبًهاأصل الشرن فً العرب، أهل دٌن إبراهٌم علٌه السبلم، وأصل 

فٌه بغٌره من أهل األرض، فلم ٌزل األمر ٌتزاٌد، وٌتفالم حتى غلب على أفضل األرض الشرن 
علٌه السبلم  –ملة إبراهٌم  به هللا فؤحٌا   ٌٌر دٌنه إلى أن بعث هللا رسوله عز وجل وتغ –باهلل 
 .(ٖ)وألام التوحٌد، وحلل ما كانوا ٌحرمونه –

ولٌل أن أول من بحر البحابر، رجل من بنً مدلج كانت له نالتان فجدر آذانهما وحرم ألبانها،      
لال  .(ٗ)وظهورهما، ولال: هاتان " هلل "   ثم احتاج إلٌهما، فشرب ألبانهما وركب ظهورهما

مب  ىب      خبجئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یچ  تعالى:

 .(ٖٓٔالمابدة: )چيب  جت   

هذا بٌان لحكم شرعً، جاء فً مرحلة متؤخرة من حٌاة الدعوة اإلسبلمٌة، ولد عام      
ها منهم، إذ لم ٌكن لد جاء المسلمون زمنا وهم متلبسون بهذه األشٌاء، لم ٌنكروها على من أخذ ب

 حكم شرعً فٌها بعد.
 فهذه السوابم لد عمد العرب فً جاهلٌتهم معها روابط وصبلت، أشبه بالعهود والمواثٌك ..     

اتخذت صبغة عمابدٌة، ال ٌمكن أن ٌتحللوا منها .. فإذا ولدت  ولد ألزموا أنفسهم حٌالها أموًرا
كان أمًرا الزًما  –الفحل كذا وكذا من النوق ... أو نحو هذا  النالة كذا، أو الشاة كذا، أو علك من

أن ٌمضً الرجل منهم ما جرت به تلن العادة التً اعتادوها، فإن لم ٌمضها تولع أن ٌحل به 
، .. كؤن لوى خفٌه وراء هذه السوابمالببلء، وتنزل به المكاره، فً نفسه، أو ولده وأهله، أو ماله 

                                                
 ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب النار ٌدخلها الجبارون والجنة ٌدخلها الضعفاءصحٌح مسلم ((ٔ

 .8ٕ٘ٙبرلم،  (2ٕٕٔ/ٗ)
تمسٌر إبن ر الطبري ، بن جرٌ. وانظر: ا2ٕبرلم، (2٘/ٔ)كتاب األوائل  ،الحسٌن بن أبً معشر الحرانً ((ٕ

 (.2ٙ/ٔ) سٌرة إبن هشام نظر:عبد الملن بن هشام ،(. وا8ٔٔ/ٔٔ) جرٌر
 (. 2ٔ٘/ٕ) ن العظٌماالمر تفسرً، مماتل البلخ نظر:(. وآٖ٘/ٔ) التضاء الصراط المستمٌممد بن تٌمٌة، أح ((ٖ
المفصل فً تارٌخ العرب لبل نظر: جواد علً، (. وا22ٗ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً الفٌومً، دمحم ((ٗ

 (.8ٖٙ/ٔ) تفسٌر الزمخشريالزمخشري،  و(. وانظر: محمود عمرٕٙٓ/ٙ) اإلسبلم



 

 
 

152 

ا ممن نمض مٌثاله معها .. وهذا مدخل كبٌر من مداخل الشرن باهلل، تمتصَّ لها، وتؤخذ بحمه
 وذرٌعة من الذرابع المإدٌة إلٌه.

لهذا نفى هذه المعتمدات السٌبة المابمة بٌن الناس، وأنها لم تكن مما شرر هللا، ولكن مما ولدته      

جب   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ چ األهواء المضلة، وأملته العمول المظلمة. وفً لوله :

إنه كذب بعٌد عن الحك، إذ هً من مفترٌات الكافرٌن وأباطٌلهم  ،(ٖٓٔالمابدة: )چحب

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ      ٌضٌفونها كذبًا إلى هللا وٌنسبونها زوًرا إلى دٌنه

هو كشف لحمٌمة  چمب  ىب  يب  چ  ولوله: (.28آل عمران: )چٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  

، إنها مفترٌات وأباطٌل فإن أكثرهم ضالٌن ال ٌعملون، ولو عملوا لما حملوا هذا هإالء الكافرٌن
 التولٌر لهذه األباطٌل.

ولمد أطبك علٌهم الجهل، واشتمل علٌهم السفه والضبلل المبٌن والتٌه الذي ال عودة منه وال      

ڀ  ڀ  چ  ولالوا: ،نجاه وراءه  ألنهم دعوا إلى الحك إلى النور إلى كتاب هللا وإلى رسول هللا

 .(ٔ)( ٗٓٔالمابدة: )چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٺٺ  ٺ  ٺ

ولد أشٌر فً سورة األنعام إلى أشٌاء كان ٌفعلها أهل الجاهلٌة، ٌتمربون بها إلى آلهتهم، كانوا      
ن ال ٌحل ا معلوماً آللهتهم وٌمولوٌحرمون من أنعامهم أشٌاء ال ٌؤكلونها وٌعزلون من حرثهم شٌبً 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ  لال تعالى: .(ٕ)لنا ما سمٌنا آللهتنا

ۀ  ہ  ہ     ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ

 (.ٖٙٔاألنعام: )چھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ہ  ھ   ھ

إن مشركً لرٌم جعلوا هلل مما خلك من الزرر واألنعام نصٌبًا مما ٌنفمونه على الفمراء،      
ولشركابهم نصٌبًا ٌصرفونه على سدنتها، فمد روى أنهم كانوا ٌجعلون نصٌب هلل لمرى الضٌفان، 
وإكرام الصبٌان، والتصدق على المساكٌن، ونصٌب آللهتهم وسدنتها ولرابٌنها، وما ٌنفك على 

 .(ٖ)معابدها
جعلوا هلل منه جزًءا  بن عباس:" إن أعداء هللا كانوا إذا حرثوا حرثًا، أو كانت لهم ثمرة،الال      

وللوثن جزًءا، فما كان من حرث أو ثمره من نصٌب األوثان حفظوه وأحصوه، وإن سمط منه 
شًء فٌما سمً هلل ردوه إلى ما جعلوه للوثن، ولالوا إن هللا غنً واألصنام أحوج، وكانوا ٌحرمون 

مون أنهم ٌحرمونه لربة من أموالهم البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام فٌجعلونه لؤلوثان، وٌزع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  .(ٗ)هلل"

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

  ڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 (. 2ٖٔ – 8ٖٔاألنعام: )چڍ     ڌ  ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ

بح المشركٌن وجرابمهم، حٌث خصوا بعض األصنام والزرور فً هاتٌن اآلٌتٌن بٌان لمبا     
ألوثانهم، ومنعُوها على غٌرهم، وال ٌطعمونها إال من ٌرٌدون بزعمهم الباطل من غٌر دلٌل وال 

                                                
 (.2٘،8٘/ٗ) التفسٌر المرآنً للمرآن، عبدالكرٌم ٌونس الخطٌب ((ٔ
 (.ٖ٘/8) بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((ٕ
 (.ٕٗ/8) تفسٌر المراؼًأحمد المراغً،  ((ٖ
 (.ٕٕٗ/ٕ)لمرآن العظٌم تفسٌر انظر: إسماعٌل بن كثٌر، (. وأٗ/8) بن جرٌراتفسٌر ر الطبري، بن جرٌا ((ٗ
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برهان، ومن األنعام ال ٌذكرون اسم هللا علٌها عند الذبح، وإنما ٌذكرون علٌها اسم أصنامهم افتراًء 
 على هللا وكذبًا.

لذكورنا خاصة، ومحرم على ن لبابحهم أنهم لالوا: ما فً بطون هذه األنعام حبلل وم     
، واجهم، وإن كان المولود منها مٌتةبمعنى أنه ال ٌجوز على زعمهم أن تؤكل منه أز أزواجنا 

اشترن فً أكله الذكور واإلناث ... وسٌحاسبهم هللا تعالى على هذا العمل فً التحلٌل والتحرٌم 
 .(ٔ)بغٌر علم

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :"لال مجاهد فً لوله     

 .(ٕ)"لال هً الساببة والبحٌرة ،(2ٖٔاألنعام: )چ ڃ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻٹ چ   ٹو     

ڄ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٿٺ  ٿ    ٿ  ٿ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ڌڌ

ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

 –ٖٗٔاألنعام:)چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۇے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳ ﮴   ڭ

ٔٗ٘.) 
ن من أموالهم البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام، وٌجعلونها لؤلوثان، كان المشركون ٌحرمو     

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    چ   وٌزعمون أن هللا تعالى أمرهم بذلن كذبًا وبهتانًا وإتباًعا آلبابهم، لال تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ  مب  ىب    يب  جت     خبجئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  یىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ی

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 (.ٗٓٔ – ٖٓٔالمابدة: )  چٹ  ڤ

، فما جاء اإلسبلم أبطل هذه العادات الجاهلٌة كلها، فبل بحٌرة وال ساببة وال وصٌلة وال حام     

فٌمولون  (،ٖٓٔالمابدة: )چمب  ىب    يب  جت     خبجئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حبچ لال تعالى: 

وكذب على هللا تعالى  ألنهم ٌملدون فً ذلن اآلباء  ثرهم ال ٌعملون إن هذا افتراءهذا وأكأمرنا ب
 .(ٖ)واألجداد، ولو كانوا ال ٌعلمون من الدٌن شٌبًا، وال ٌهتدون إلى الحك والصواب

ھ      ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ   لال تعالى:     

﮹  ﮺   ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮸    ﮷        ﮻﮵  ﮶  ﯁   ﮼  ﮽  ﮾    ﮿  ﯀ 

 (.ٓٙ – 2ٌ٘ونس: )چ         

                                                
الروض األنؾ فً شرح (. وانظر: عبدالرحمن السهٌلً، 2٘ٓ/ٕ) معارج المبولالرحٌلً، حمود بن أحمد  ((ٔ

 (.2ٖٓ/ٔ)السٌرة النبوٌة 
 (.ٕٗٗ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌم إسماعٌل بن كثٌر، ((ٕ
(. ٓ٘ٔ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌم، ٌرنظر: إسماعٌل بن كث( . وا2٘ٗ،  2ٖ٘/ٕ) معارج المبولحمود الرحٌلً،  ((ٖ

 (.ٖٙ/ٔ) اإلكتفاء بما تضمنه من مؽازي رسول هللانظر: سلٌمان الحمٌري، وا
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بن عباس ومجاهد والضحان ولتادة وعبدالرحمن بن زٌد بن أسلم وغٌرهم: " نزلت الال  
والمعنى  .(ٔ)" إنكاًرا على المشركٌن فٌما كانوا ٌحلون وٌحرمون من البحابر والسوابب والوصابل

لمشركون الجاهلون عما خلك هللا لكم من الرزق الحبلل فحرمتم بعضه وحللتم أخبرونً أٌها ا

ھ    ے  ے   ۓ    ھہ  ھ  ھچ أن ٌمول لكم : بعضه .. ولد أمركم هللا على لسان رسوله 

 (.2ٌ٘ونس: ) چۓ

لال المراغً:" والخبلصة أنه ال مندوحة لكم من االعتراف بؤحد أمرٌن: إما دعوى األذن من 
بالتحرٌم والتحلٌل ، وذلن اعتراف بالوحً، وانتم تنكرونه وتزعمون أنه محال. وإما هللا لكم 

 .(ٕ)االفتراء على هللا، وهو الذي ٌلزمكم إذا أنكرتم األول"

ھ  ے      چ  ولد أنكر هللا تعالى على هإالء المشركٌن اتخاذهم شرًعا لم ٌؤمر هللا به، لال تعالى:

﮷   ﮸ ﮴   ﮵  ﮶  ﮲   ﮳   ﯁      ﮿﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮹ے  ۓ  ۓ  ﯀ 

 (.ٕٔالشورى: ) چ        

ولد نهى هللا تعالى المشركٌن ووبخهم فً شؤن ما تصفه ألسنتهم من الكذب هذا حبلل وهذا      

﮳   چ   ٹ ٹحرام، من غٌر دلٌل وال برهان،  ﮲   ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ 

﮼  ﮽   ﮾  ﮿   ﯀    ﯁      ﮹﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ﮸  وأخبرهم أنه (.ٙٔٔالنحل: )چ ﮺    ﮻ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ  سٌحاسبهم ٌوم المٌامة على ما ارتكبوا من الكذب والبهتان،

 (. ٙ٘النحل: )چٿ  ٿ  ٿ  ٿ              ٹ  ٹ    ٺٺ  ٺ

ومن هذا ٌتبٌن لنا أن الذي ٌجعل الحبلل حبلاًل، والحرام حراًما هو سبحانه دون سواه، فما      
فهو  أن ٌحرمه، وما حرمه هللا تعالى  فهو حبلل إلى ٌوم المٌامة، وال ٌملن كابن من كان أحله هللا 

حرام إلى ٌوم المٌامة، ال ٌملن كابن من كان أن ٌحله، فتحرٌم الحبلل وتحلٌل الحرام من دٌن 
مثل  الجاهلٌة، فبل ٌجوز ألحد أن ٌحلل وٌحرم إال بدلٌل من كتاب هللا، وإذا اعتبر ذلن من التعبد،

ما علٌه النصارى فً الرهبانٌة، أو علٌه المشركون فً الطواف بالبٌت، وتحلٌل أو تحرٌم البحٌرة 
والساببة والوصٌلة والحام وغٌرها، فهذا تعبد بما لم ٌشرعه هللا، وتعبد هللا بمعصٌته سبحانه 

 .(ٖ)وتعالى، وتمرب إلى هللا بمعصٌته، وشرر دٌن لم ٌؤذن به

 م البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام:وخبلصة المول فً حك
شرٌعة البحٌرة والساببة والوصٌلة والحامً ولم ٌؤمر  رتمرٌر بؤن هللا تعالى لم ٌشرّ  -ٔ

 .(ٗ)بالجري على تمالٌدها
واستدران بؤن الذٌن ٌمارسون هذه الشرٌعة من الكفار إنما ٌفترون على هللا الكذب حٌنما  -ٕ

 مدى ما ٌمول.ٌنسبونها إلٌه وأكثرهم جاهل ال ٌدرن 
وتندٌد بعمولهم وتنالضهم: فهم من جهة ٌستخفون فً نسبة هذه الشرٌعة إلى هللا وٌدعون  -ٖ

أنهم ٌسٌرون علٌها حسب أوامر هللا بٌنما هم من جهة أخرى إذا بٌِّن   لهم ما شرر هللا 
ورسوله مما فٌه المصلحة والفابدة ودعوا إلى إتباعه ولالوا إنه ٌكفٌنا ما وجدنا علٌه 

 آباءنا.

                                                
 (.ٓ٘٘/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌم إسماعٌل بن كثٌر، ((ٔ
 (.ٕ٘ٔ/ٔٔ) تفسٌر المراؼًأحمد المراغً،  ((ٕ
 .(ٓٗٔ)ص: رح مسائل الجاهلٌةش(. وانظر: صالح الفوزان، 2٘ٙ/ٕ)معارج المبول الرحٌلً، حمود  ((ٖ
 (.ٖٕٗ/2) تكملة المعاجم العربٌةروزة عزت، ذ ((ٗ
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سبٌل الرد علٌهم بؤسلوب سإال عما إذا كان ٌصلح فً العمل أن ٌحتجوا وتمرٌع الذر على  -ٗ
بآبابهم فٌسٌروا على ما كانوا علٌه سًٌرا أعمى ولو كان آبابهم ال ٌعلمون شٌبًا ولٌسوا من 

 .(ٔ)أمرهم على هدي

ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں ٹ ٹ چ إن التحرٌم والتحلٌل ٌكون بالوحً والتنزٌل،  -٘

. لذا أبطل هللا شروط المشركٌن فٌها، وأبطلها رسول هللا بإبطال  (٘ٗٔاألنعام: ) چڻ

هللا إٌاها وذلن فً ) البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام ( فهو إبطال ما جعلوا منه على 
 .(ٕ)غٌر طاعة هللا عز وجل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ٕٗٗ ، ٖٕٗ/2) المصدر نفسه ((ٔ
 بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا(. وانظر: 228،  22ٙ/ٕ) تفسٌر اإلمام الشافعًدرٌس الشافعً، دمحم إ ((ٕ

(ٔٔ/ٖٔٙ.) 
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 والصفر : الرجبٌة ًمبحث الثانال
 وفٌه مطلبان :
 الرجبٌة :  المطلب األول 

 الصفرالمطلب الثانً : 
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 المطلب األول
 صطبلحً للرجبٌة والصفرالمفهوم اللؽوي واال

 (:صطبلحً للرجبٌة أو ما ٌسمى ) العتٌرةواال : المفهوم اللؽويأوالً 

 (:معنى اللؽوي للرجبٌة أو ما ٌسمى )العتٌرةالأ ـ 

رجب(: اسم مصدر: رجب مفرد والجمع: أرجاب ورجوب وِرجاب، وهو أحد الشهور الرجبٌة: )
 العربٌة بٌن جمادى اآلخر وشعبان وهو من األشهر الحرم.

 .(ٔ)و)رجب( الرجل رجبًا  أي: فٍَزر، استحٌا، وأرجبه: هابه وعظمه
 .(ٕ)و)رجب( الرجل ذبح الذبٌحة فً رجب عند صنم وهو نسن الجاهلٌة

 .(ٖ)النسابن فً رجب وكانت العرب ترجب، وكان ذلن لهم نسًكا، أو ذبابح رجب والترجٌب: ذبح
الِعتْر: ما ُعتَِر كالذبح، والِعتُْر: الصنم ٌُعتُر له. والِعتر: أول ما ٌنتج كانوا ٌذبحونها  (:وأما )العتٌرة

ح فً آللهتهم فً الجاهلٌة وٌصب على رأسه من دم العتر، لال الخطابً: " والعتٌرة شاة تذب
 .(ٗ)رجب"

والِعتر: مصدر عتر ٌعتر عتًرا، إذا ذبح العتٌرة، والعتر: المذبوح، والعتٌرة مفرد وجمعها: عتابر 
 .(٘)وتسمى الرجبٌة أًٌضا

 (:صطبلحً للرجبٌة أو ما ٌسمى ) العتٌرةى االالمعنأ ـ  

م فكان على ذلن الرجبٌة: وهً ذبٌحة كانت تذبح فً رجب ٌتمرب بها أهل الجاهلٌة، ثم جاء اإلسبل
 .(ٙ)حتى نس  بعد

والرجبٌة: نسبة إلى شهر رجب  ألنهم كانوا ٌعظمونه فً الجاهلٌة وال ٌستحلون فٌه المتال، وإنما 
. والرجبٌة هً العتٌرة حٌث ٌذبح أهل البٌت الشاة (2)لٌل رجب ُمَضَر  ألنهم كانوا أشد تعظًٌما له

 .(8)فً رجب فٌؤكلونها وٌطعمون 
                  شاة كان العرب فً الجاهلٌة ٌذبحونها فً العشر األولى من شهر رجب ألصنامهم.  :وأما العتٌرة

على تفسٌرها بذلن. وتسمى الرجبٌة أًٌضا ، لال الشافعً:" والعتٌرة هً لال النووي: اتفك العلماء 
 .(2)الرجبٌة"

 
 

                                                
 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرنظر: المبارن بن األثٌر، . وا(ٕٔٗ،  ٔٔٗ/ٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ

 (.ٖٖٔ/ٔ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌة، (. وأنظر: إسماعٌل الفاراب22ًٔ/ٕ)
 (.2ٕٖ)ص: المعجم الوسٌطمصطفى وآخرون،  إبراهٌمنظر: (. وإٔٗ/ٔ) لسان العرب بن منظور، دمحم ((ٕ
 ، تفسٌر الزمخشرينظر: محمود الزمخشري(. وا8ٗٗ/ٕ) روس من جواهر الماموستاج الع الحسٌنً، دمحم ((ٖ

(ٖ/22.) 
. وانظر: حمد بن (2٘ٔ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثالماسم بن سبلم،  (. وانظر:2ٖ٘/ٗ)  لسان العربن منظور، دمحم ب ((ٗ

 (.ٕٕٙ/ٕ) معالم السنندمحم المعروف بالخطابً، 
 (.ٕٔٗ)ص: الماموس الفمهًوانظر: سعدي أبو حبٌب، (. 2٘ٔ/ٕ) تهذٌب اللؽةالهروي،  دمحم ((٘
ابن نظر: الماسم (. وا2ٖ٘/ٗ) لسان العربن منظور، نظر: دمحم ب(. واٙ٘ٔ/ٕ) تهذٌب اللؽةالهروي،  دمحم ((ٙ

 (.2ٕٖ)ص: المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون، نظر: (. وا2٘ٔ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثسبلم، 
الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح بً، نظر: إسماعٌل الفارا(. وإٔٗ، ٔٔٗ/ٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((2

 (.22ٔ/ٕ)النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر نظر: المبارن بن األثٌر، ( . واٖٗٔ،ٖٖٔ/ٔ) العربٌة
 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر نظر: المبارن بن األثٌر: (. وا2ٖٓ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثإبراهٌم الحربً،  ((8

(ٕ/ٔ22.) 
نظر: (. وا8ٖٓ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثإبراهٌم الحربً، نظر: (. وإٔٗ)ص: الماموس الفمهًسعدي أبو حبٌب،  ((2

 (. 2ٖٙ/ٕ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌةفارابً، إسماعٌل ال
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بها أهل :" وأما العتٌرة فإنها الرجبٌة: وهً ذبٌحة كانت تذبح فً رجب ٌتمرب لال أبو عبٌد      
 .(ٔ)الجاهلٌة إلى أصنامهم"

 ثانًٌا: الرجبٌة أو العتٌرة فً الجاهلٌة:

ممٌزه  المدٌمة، بل تكاد تكون عبلمة وسمةمن عبادة األمم  الذبابح والمرابٌن جزًءا مهًما     
 عندهم فً عمابدهم ، بل من أبرز العبادات العملٌة كالصلوات  ألن اإلنسان المدٌم لم ٌكن ٌفهم آنبذٍ 

الجاهلٌة، ٌعظمون البٌت بالدم، وٌتمربون إلى  أهل من الحٌاة إال مفهومها المادي. ولد كان
كان الجاهلٌٌن ٌرٌمون دم الضحٌة على األنصاب واألصنام وٌمسحون بها و أصنامهم بالذبابح.

 .(ٕ)الكعبة
ت محدد ثابت بل ها ما لٌس له ول، ومنٌن ما ٌمدم فً أولات معٌنة مولوتةومن الذبابح والمراب     
فً أي ولت، ومن أمثلة ما ٌمدم فً ولت محدد ثابت ما ٌفعله الجاهلٌٌن ومشركً مكة بما  ٌكون

ٌسمٌه الترجٌب أو الرجبٌة. ولد عرف شهر " رجب" بكثرة ما كان ٌنحر فٌه من عتابر لؤلصنام . 
. ولد سمً (ٖ)لمتالوشهر رجب هو من األشهر الحرم المعظمة فً الجاهلٌة التً لم ٌكن ٌحل فٌها ا

سمً الذبح فً هذا الشهر ب " الترجٌب" ولٌل للذبابح التً تمدم فٌه " العتابر". ولد عدت العتابر 
بعرفات فسمعته  مع النبً  ا ولوفًامن شعابر الجاهلٌة وفً الحدٌث: عن مخنف بن سلٌم لال: كن

تٌرة، وهً تدرون ما العٌا أٌها الناس على كل أهل بٌت فً كل عام أضحٌة وعتٌرة : هل  )ٌمول:
كانوا ٌذبحون فً شهر رجب ذبٌحة وٌنسبونها إلٌه ٌمال هذه أٌام  ،(ٗ)التً تسمونها الرجبٌة(

ترجٌب وتعتار. وكانت العرب ترجب، وكان ذلن نسكا لها. وذلن أن أول من عتر العتابر وسن 
أول من سنَّ  " بوز" ، وهو ابن شوحا، وهو سعد رجب، وهوب، هو" بورا" وهوالعتابر للعر

" الشهر األصم" ، أي " شهر رجب" . لعرب ٌنحرون إذا أهلالرجبٌة للعرب، وكان بعض السادة ا
من اإلبل وٌطعم الناس لحومها   ٌنحر إذا أهل الشهر، ٌنحر عشًرا الطابً كان وي: أن حاتًمارُ 
مضر  ى " مضر" فهو من شهور مضر الخاصة، وأضٌف إللن لحرمته ومنزلته عنده، ولتعظٌموذ

 .(٘)ألنهم كانوا متمسكٌن بتعظٌمه
أي ذبحه إلى النصب   العرف فً الذبابح عندهم، أنهم كانوا ٌسولون ما ٌرٌدون تعتاره     

الخاص بالصنم أو إلى الصنم نفسه، ثم ٌذبحونه بعد التسمٌة باسم ذلن الصنم، وبٌان السبب فً 
 .(ٙ)ن العتٌرة ذبح هذه العتٌرة، ثم ٌلط  رأس الصنم بشًء من دم تل

ن بلغت إبلً مابة عترُت عنها عتٌرة، فإذا بلغت مابة َضنَّ كان الرجل فً الجاهلٌة ٌمول: إو     
 .(2)فذبحه صاد ظبًٌابالغنم ف
نذر لبن ظفر به لٌذبحن من  لجاهلٌة كانت إذا طلب أحدهم أمًراللٌث: " كان العرب فً االال      

ه عن ذلن وضنَّ ا فإذا ظفر به فربما ضالت نفسر أٌضً غنمه فً رجب كذا وكذا، وهً العتاب

                                                
 تاج العروس من جواهر الماموسنظر: دمحم الحسٌنً، (. وا2٘ٔ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثبن سبلم، الماسم  ((ٔ

(ٕٔ/٘ٔ2.) 
 (.2ٖ٘/ٗ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٕ
المفصل فً تارٌخ العرب  نظر: جواد علً،(. وا2ٔ٘/ٕٔ) تاج العروس من جواهر الماموسلحسٌنً، دمحم ا ((ٖ

 (.22ٔ/ٔٔ)لبل األسبلم 
 . 288ٕ( برلم، 2ٖ/ٖ، كتاب الضحاٌا، بابما جاء فً إٌجاب األضاحً )سنن أبو داود ((ٗ
ؼرٌب  النهاٌة فًنظر: المبارن بن األثٌر ، (. وإٓٓ/ٔٔ) فً تارٌخ العرب لبل األسبلم المفصلً، اد علجو ((٘

 (.22ٔ/ٕ) الحدٌث واألثر
وانظر: حمد بن دمحم المعروف (.2ٖ٘/ٗ) لسان العربنظر: دمحم بن منظور، (. وإٔٓ/ٔٔالمصدر نفسه ) ((ٙ

 (.ٕٕٙ/ٕ)معالم السنن بالخطابً، 
 تاج العروس من جواهر الماموسنظر: دمحم الحسٌنً، (. وا2٘ٔ/ٔ) ؼرٌب الحدٌث، بن سبلمالماسم  ((2

(ٕٔ/٘ٔ2.) 
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، فكانت تلن عتابره، فضرب هذا مثبًل فٌؤخذ عددها ِظباء، فٌذبحها فً رجب مكان تلن الغنم  بغنمه،
 .(ٔ)خذتمونا بذبب غٌرنا كما أخذت الظباء مكان الغنم أ ٌمول:
وٌحرمون شعبان   ن رجبًاٌحلولآلخر، ف لعرب من ٌجعل فً رجب وشعبان محبًل وكان من ا     

وألنهم ٌكرهون تؤخٌر حربهم  ألن معاشهم كان فً الحرب واإلغارة فٌحلون رجب وٌحرمون 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   ، فؤنزل هللا(ٕ)شعبان، فإذا كانت السنة الممبلة حرموا رجب وأحلوا شعبان

 (. 2ٖالتوبة: )چپ  پ  پ  ڀ                 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     پٻ

ورجب مضر ومتصل  ا: شهر هللا ورجب،اسمً ب أربعة عشر وذكر بعض العلماء أن لشهر رج
األسنة واألصم واألصب ومنفس ومطهر وممٌم وهرم وممشمم، ومبرئ وفرد وُمعلّى وزاد 

. ولكل اسم مغزى ومعنى فً الجاهلٌة، (ٖ)بعضهم رجم ومنصل اآلله وهً الحربة ومنزر األسنة 
 ء التً أطلمت على رجب تدل على تعظٌم الكفار لهذا الشهر.فكل هذه األسما

وكان أهل الجاهلٌة ٌتحرون الدعاء فٌه على الظالم وكان ٌستجاب لهم، ولهم فً ذلن أخبار      
  فمال عمر: إن هللا كان ٌصنع بهم ذلن لٌحجز  ة، فمد ذكر ذلن لعمر بن الخطاب مشهور

 .(ٗ)وعدهم، والساعة أدهى وأمربعضهم عن بعض، وإن هللا جعل الساعة م

 العتٌرة: ا: حكم الرجبٌة أوثالثً 

الرجبٌة أو ما ٌسمى العتٌرة التً تذبح فً شهر رجب نذكر بعض  حكم لبل أن ندخل فً     
 األثار الواردة فٌها ومنها:

. والفرر: أول النتاج، كانوا (٘)(لال:) ال فرر وال عتٌرة  عن النبً  عن أبً هرٌرة      
 .(ٙ)ذبحونه لطواغٌتهم، والعتٌرة فً رجبٌ

وعن ٌحٌى بن زرارة بن كرٌم الحارث بن عمرو الباهلً لال: سمعت أبً ٌذكر أنه سمع جده      
ل هللا فً حجة الودار .... فمال رجل من الناس: ٌا رسو الحارث بن عمرو لمً رسول هللا 

، ومن شاء فرر ومن شاء لم ٌفرر، وفً من شاء عتر ومن شاء لم ٌعترالعتابر والفرابع؟ لال: ) 
 .(2)حدهغنم أضحٌتها( ولبض أصابعه إال واال

ٌؤٌها الناس على كل  بعرفات فسمعته ٌمول: ) مع النبً  ف بن سلٌم لال: كنا ولوفًاوعن مخن     
 .(8)(لعتٌرة؟ هً التً تسمونها الرجبٌةأهل بٌت فً كل عام أضحٌة وعتٌرة هل تدرون ما ا

أبً رز بن لمٌط بن عامر العمٌلً لال: رسول هللا إنا كنا نذبح ذبابح فً الجاهلٌة فً وعن      
 .(2)ال بؤس به( ) :رجب فنؤكل ونطعم من جاءنا فمال رسول هللا 

عن  وسبل عن العمٌمة، وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده لال: سبل رسول هللا      
 .(ٓٔ)العتٌرة لال: ) العتٌرة حك(

                                                
نظر: إسماعٌل الفارابً، (. وا2٘ٔ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثبن سبلم، الماسم وانظر: (.2ٖ٘/ٗ)المصدرنفسه  ((ٔ

 ل األسبلمالمفصل فً تارٌخ العرب لب (. جواد علً ،2ٖٙ/ٕ) الصحاح تاج للؽة العربٌة وصحاح العربٌة
(ٔ8/ٖ22.) 

 (.2ٙٔ/ٔ) لسان العربنظر: دمحم بن منظور، (. وإٖ٘/8) فتح الباريعسمبلنً، بن حجر الإ ((ٕ
نظر: (. وا2ٔٔ)ص: لطائؾ المعارؾ فٌما لمواسم العام من الوظائؾ ،عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلً ((ٖ

 (.8ٔٔ-2ٔٔ/ٙٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل األسبلم  ،جواد علً
 .(ٕٙٔالمصدر نفسه )ص: ((ٗ
 .2ٖٗ٘( برلم، 2/8٘، كتاب العمٌمة، باب الفرر )صحٌح البخاري ((٘
 (.2ٖ٘/ٗ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٙ
 ..8ٖ٘ٗ( برلم،2ٖٙ/ٗ، كتب الفرر والعتٌرة، باب العتٌرة )السنن الكبرى للنسائً ((2
 .288ٕ( برلم، 2ٖ/ٖاب األضاحً )، كتاب الضحاٌا، بابما جاء فً إٌجسنن أبو داود ((8
 .٘ٗ٘ٗ( برلم،22ٖ/ٗ، كتاب الفرر والعتٌرة، باب تفسٌر الفرر )السنن الكبرى للنسائً ((2
 .2ٖ٘ٗ( برلم،2ٖٙ/ٗ، كتاب الفرر والعتٌرة، باب العتٌرة )السنن الكبرى للنسائً ((ٓٔ
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ل النووي: " اتفك العلماء على تفسٌرها بؤنها العتٌرة". ولد نهى الشارر عنها وفً الحدٌث لا     
 .(ٔ)الشرٌف المتمدم " ال فرر وال عتٌرة"  أي: ال عتٌرة واجبة

 اختلف العلماء فً حكم العتٌرة على ألوال:
ة على األمر بها، ول: أن العتٌرة مستحبة، والدلٌل على ذلن ما تمدم من األحادٌث الدالالمول األ
 وأنها حك.
: )اذبحوا هلل فً أي ولت  . أي ال عتٌرة واجبة، لوله :) ال فرر وال عتٌرة(وأما لوله 

أي: اذبحوا إن شبتم، واجعلوا الذبح هلل فً أي شهر كان، ال أنها فً رجب دون غٌره من   (ٕ)كان(
 . وهذا لول الشافعً . (ٖ)من الشهور

أنها إن ٌسرت كل شهر كان حسنًا، فالصحٌح  لةفً سنن حرم شافعًلال النووي: ولد نص ال     
ال ٌكرهان بل ٌستحبان هذا  –والتضته األحادٌث أنها الفرر والعتٌرة  الذي نص علٌه الشافعً

 .(ٗ)مذهبنا
 المول الثانً: أنها تستحب، وهل تكره؟ فٌه وجهان:

 .(: ) ال فرر وال عتٌرة الوجه األول: تكره العتٌرة لموله 
 .(٘)الوجه الثانً: ال تكره لؤلحادٌث السابمة بالترخص فٌها 

 (. بثبلث أوجه:: ) ال فرر و ال عتٌرة وأجابوا عن لوله 
 كجواب الشافعً السابك. –أحداها: أن المراد نفً الوجوب 

 الثانً: أن المراد نفس ما كانوا ٌذبحونه ألصنامهم.
الستحباب أو ثواب إرالة الدم. ولد نسب النووي هذا الثالث: أن المراد أنها لٌست كاألضحٌة فً ا

 .(ٙ)المول إلى ابن كج والدارمً من الشافعٌة
الذي رواه أبو هرٌرة  : ) ال فرر وال عتٌرة(. المول الثالث: أنها ال تسن. والدلٌل على ذلن لوله 

   ودلٌل تؤخره أمران: متؤخر على األمر بها فٌكون ناسًخاوهو 
اإلسبلم، فإن إسبلمه فً سنة فتح خٌبر وهً السنة عن بً هرٌرة وهو متؤخر أنه من رواٌة أ

 السابعة من الهجرة.
على اإلسبلم، فالظاهر بماإهم علٌه إلى حٌن نسخه،  ن الفرر والعتٌرة كان فعلها أمًرا متمدًماإ     

ت ثم نس  واستمرار النس  من غٌر رفع له. ولو لدرنا تمدم النهً عن األمر بهما، لكانت نسخ
 ناسخها وهذا خبلف الظاهر.

. ذكر هذا المول (2)وإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفً كونها سنة، ال تحرٌم فعلها وال كراهته     
بن لدامة فً شرح الكبٌر. ولال: هذا لول علماء األمصار، سوى ابن سٌرٌن، فإنه كان االمول 

بالنس  أبو عبٌد الماسم بن سبلم، وذكر ولد لال  .(8)اٌذبح العتٌرة فً رجب وٌروى فٌها شٌبً 
 .(2)النووي أن الماضً عٌاض ٌمول: إن األمر بالفرر والعتٌرة منسوخ عن جماهٌر العلماء

: ولال ابن المنذر بعد أن ذكر نها باطلة: لال ابن المٌم الجوزٌةالمول الرابع: النهً عن العتٌرة، وأ
ذلن فً الجاهلٌة، وفعله بعض أهل اإلسبلم، األحادٌث فً عتٌرة رجب. ولد كانت العرب تفعل 

                                                
 الماموس الفمهًحبٌب،  سعدي أبو(. وانظر: ٖٗٗ/8) المجموع شرح المهذب محً الدٌن النووي،  ((ٔ

 .(ٕٔٗ)ص:
كتاب  ،صحٌح مسلم. وانظر: 2ٖٗ٘(. كتاب العمٌمة برلم، 2ٙ٘/2) فتح الباري إبن حجر العسمبلنً، ((ٕ

 .22ٙٔبرلم،  (ٗٙ٘ٔ/ٖ، باب ولتها )األضاحً
 (.٘ٗٗ/8) المجموع شرح المهذب، محً الدٌن ٌحٌى النووي ((ٖ
 (.ٙٗٗ، ٘ٗٗ/8)المصدر نفسه  ((ٗ
)) من شاء عتر ومن شاء لم ٌعتر، ومن شاء فرر ومن شاء لم ٌفرر، وفً  ث فً نهاٌته لال رسول هللا الحدٌ ((٘

 وفً الغنم أضحٌتها((.
 (.٘ٗٗ/8) المجموع شرح المهذب محً الدٌن النووي، ((ٙ
 (. ٖ٘ٓ، ٖٗٓ/ٕ) الشرح الكبٌر ،عبدالرحمن بن أحمد بن لدامه الممدسً ((2
 (.2ٔٔ)ص: لطائؾ المعارؾ ر: عبدالرحمن ابن رجب الحنبلً،نظ(. واٖٗٓ/ٕالمصدر نفسه ) ((8
 (.ٙ٘ٔ/ٕ) تهذٌب اللؽةي، ور(. وانظر: دمحم الهٙٗٗ/8) المجموع شرح المهذبالنووي،  محً الدٌن ((2
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.فؤنتهى الناس عنهما (ةفمال :)ال فرر والعتٌر   ثم نهى عنهما رسول هللا بهما، فؤمر النبً 
ا من أهل وال نعلم أن أحدً لد كان ٌفعل،  ًءال عن شومعلوم أن النهً ال ٌكون إ ،عنها لٌنهٌه إٌاهم
ذن فٌها، والدلٌل على أن الفعل كان لبل النهً ولوله فً ثم أ لنبً كان نهاهم عنهاأن ا العلم ٌمول :

 .(ٔ)إنا كنا نعتر عتٌرة فً الجاهلٌة، إنا كنا نفرر فً الجاهلٌة( :) ٌث نبٌشةحد
وخبلصة المول فً حكم العتٌرة التً تذبح فً شهر رجب. هو إجمار عوام علماء األمصار      

. وإن (ٕ)ما للناما، مع ثبوت النهً عن ذلن لبٌان بهعن األمر  اعلى عدم استعمالهم ذلن، ولوفً 
على أن  لغٌر هللا. وحمله سفٌان بن عٌٌنة المنهً عنه هو ما كان ٌفعله أهل الجاهلٌة من الذبح

عن الحسن لال: لٌس فً اإلسبلم عتٌرة إنما  نفً الوجوب. وروي مبارن بن فضالة المراد به
 .(ٖ)كانت العتٌرة فً الجاهلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، باب الفرر كتاب الذبابح ،سنن ابن ماجةنظر: وا. 8ٖٕٓ( برلم، ٕ٘٘/ٖ) كتاب األضاحً، سنن أبو داود ((ٔ

 .2ٖٙٔ( برلم، 8٘ٓٔ، 2٘ٓٔ/ٕ)والعتٌرة 
 (.8٘ٔ)ص: االعتبار فً التارٌخ والمنسوخ من اآلثار، و بكر بن دمحم الهمدانًأب ((ٕ
 (.8ٔٔ)ص: لطائؾ المعارؾ ابن رجب الحنبلً، ((ٖ
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 المطلب الثانً
 الصفر

 صطبلحً لِلَصفَر:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للصفر:أ ـ 

ُصفر: بضم  .(ٔ)سم والجمع أصفار، وهً ثانً شهر فً السنة بعد المحرم ولبل ربٌع األولصفر: إ
ٌغزون    ألنهم كانواسمً الشهر صفًراالصاد، هو ضرب من النحاس األصفر، والجمع أصفار، و

 .(ٕ)أي ٌسلبونه متاعه فٌصبح ال متار لهر  من المتا ٌه المبابل فٌتركون من لموا صفًراف

 .(ٖ)حٌه فً البطن تصٌب الماشٌة بطن أور: فٌما تزعم العرب: دواب تصٌب الولٌل: الصف

 صطبلحً لصفر:المعنى االب ـ 

: شهر بعد المحرم، ولٌل المراد به: ما كان ٌفعله أهل الجاه لٌة فً النسا وكانوا ٌحلون صفر 
. وهذا لول مالن وفٌه نظر ولٌل: أن أهل الجاهلٌة كانوا (ٗ)المحرم وٌحرمون صفر مكانه

 .(٘)ٌستشبمون بصفر، وٌمولون إنه شهر مشبوم، والتشاإم بصفر هو من جنس الطٌرة المنهً عنها
ٌه تصٌب اإلنسان ولٌل: أنه داء ٌصٌب البطن ٌصٌب اإلبل وٌنتمل من بعٌر إلى آخر، وهً ح

 .(ٙ)تإذٌه

 عتمادات فٌه:ثانًٌا: شهر صفر فً الجاهلٌة واال

 صفر هو الشهر المعلوم والذي هو بعد شهر هللا المحرم. ولهذا الشهر فً الجاهلٌة عدة وجوه:     
أنهم كانوا ٌمولون فً البطن حٌه تصٌب اإلنسان إذا جار وتإذٌه وتعدي وهو أعدى من  -ٔ

 .(2)أن من أصابه لتله ونانوا ٌعتمدالجرب عند العرب وك

ٱ  چ      نسًء الذي ذكره هللا فً المرآنأنهم كانوا ٌإخرون تحرٌم المحرم إلى صفر وهو ال -ٕ

پ  پ  پ  ڀ                 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ

                        ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 (. 2ٖوبة: الت)چ ڄ  ڄ

صفر الثانً فتكون ثبلثة عشر ولٌل أنهم كانوا ٌزٌدون فً كل أربع سنٌن شهًرا ٌسمونه  -ٖ
لتستمٌم لهم األزمان على موافمة أسمابها مع الشهور وأسمابها ولذلن لال: الرسول  شهًرا

                                                
الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح  ،ظر: إسماعٌل الفارابً(. وان2ٔٔ/2) كتاب العٌني، الخلٌل الفراهٌد ((ٔ

 (.ٖٙ٘/ٔ) معجم مماٌٌس اللؽةنظر: أحمد الرازي، وا (.2ٔٗ/ٔ) العربٌة
 (.ٖ٘/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرنظر: المبارن بن األثٌر، (. وأٙٗ/ٗ) لسان العربن منظور، دمحم ب ((ٕ
(. ٕ٘٘/ٔ) الزاهر فً معانً كبلم الناسنباري، نظر: أبو بكر اال(. وا2ٔٔ/ٕٔ) تهذٌب اللؽةدمحم الهروي،  ((ٖ

 (.ٖ٘/ٔ) ؼرٌب الحدٌث بن سبلم،ا: الماسم نظروا
نظر: دمحم بن (. وإٙ/ٔ) ؼرٌب الحدٌثبن سبلم،  نظر: الماسم(. وا٘ٔٔ/2) كتاب العٌنفراهٌدي، الخلٌل ال ((ٗ

 (.2ٙٔ/ٔ) لسان العربمنظور، 
 (.2ٖٔ)ص:  تٌسٌر العزٌز الحمٌدسلٌمان بن عبدالوهاب،  ((٘
 (.ٕٕ٘)ص:  ح التوحٌدالتوضٌح الرشٌد شرخلدون الحموي،  ((ٙ
 عبدهللا التوٌجري،حمود بن نظر: وا (.2ٗ/ٕ) ثارمشارق األنوار على صحاح األ، عٌاض بن موسى السبتً ((2

ؼرٌب انظر: الماسم بن سبلم و (.ٕ٘ٔ)ص: األكثرون من مشابهة المشركٌن اإلٌضاح والتبٌٌن لما ولع فٌه
 (ٖٙ، ٖ٘/ٔ) الحدٌث
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 )ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ چ (ٔ)) السنة اثنً عشر شهًرا

﮻ ﮼  ﮽       ﮺﮷  ﮸  ﮹  ﮶﮴ ﮵   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳

﯁                   ﮿﮾           ﯀ 

 .(ٕ)(ٖٙالتوبة: )چ     

ذلن .  وكان أهل الجاهلٌة ٌستشبمون بصفر وٌمولون: إنه شهر مشبوم فؤبطل النبً  -ٗ
 .(ٖ)ورجح هذا المول ابن رجب الحنبلً

فََرٌن وكان الصفرٌن من  لم ٌكن المحرم معروفًا فً الجاهلٌة وإنما كان      ٌمال له ولصفر الصَّ
أشهر الحرم فكانت العرب تارة تحرمه وتارة تماتل فٌه وتحرم صفر الثانً مكانه، فكانت العرب 
تسمً صفر األول وصفر الثانً وربٌع األول وربٌع الثانً وجمادى األول وجمادى اآلخرة، فلما 

شهر هللا المحرم. لال ابن درٌد: "  ًء سماه النبً جاء اإلسبلم وأبطل ما كانوا ٌفعلونه من النس
 .(ٗ)الصفران شهران فً السنة سمً أحدهما فً اإلسبلم المحرم

ٌمال له نعٌم بن ثعلبه: إذا صدروا من منى لال: أنا الذي ال أعاب،  وكان رجل من بنً كنانة     
المحرم، فؤجعلها فً صفر   وال ٌرد لً لضاء، فٌمولون له: إنسبنا شهًرا  أي: أخر عنا ُحْرمة

وذلن ألنهم ٌكرهون أن تتوالى علٌهم ثبلثة أشهر ال ٌمكنهم اإلغارة فٌها  ألن معاشهم كان فً ذلن 
فٌحل لهم المحرم وٌحرم علٌهم صفًرا. فإذا كان فً السنة الممبلة حرم علٌهم المحرم وأحل لهم 

ڀ  ڀ  ڀ              پ  پ  پ  ڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ .. فؤنزل هللا  فًراص

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 (.٘)(2ٖالتوبة: )چڄ  ڄ

 فكان للعرب الجاهلٌٌن فً صفر عادتان:
 األول: التبلعب فٌه تمدًٌما وتؤخًٌرا.

 والثانً: التشاإم منه.

 عتمادات الجاهلٌة فً شهر صفر:االا: حكم ثالثً 

فً ذاتها. فجاء اإلسبلم  تً كان الناس ٌعتمدون لها تؤثًٌراة كثٌر من المزاعم الالجاهلٌ فً     
باإلٌمان الموي لٌستؤصل شؤفتها وٌخلع جذورها من نفوس أهلها، لٌربطهم باهلل تعالى مدبر هذه 

 األمور، وهً العدوى والطٌرة والغول والصفر والنوء والهامة ونحوها.

على الحمٌمة، ولكن هللا ٌبطله  لى أن لبعض هذه المزاعم تؤثًٌراع جاء فً األحادٌث ما ٌدل     
 بالتوكل. ولد أوضح أن بعضها خرافات ال تؤثٌر لها على اإلطبلق.

                                                
إسماعٌل بن . وانظر: 22ٖٔ( برلم،2ٓٔ/ٗلك، باب ما جاء فً سبع أرضٌن )، كتاب بدء الخصحٌح البخاري ((ٔ

 .ٖٓٗ( برلم، 88ٗ/ٕ) الحجة فً بٌان المحجةدمحم األصبهانً، 
 مشارق األنوارعلى صحاح األثارض السبتً، نظر: عٌا(. وا2ٗ)ص: طلبة الطلبةعمر بن دمحم النسفً،  ((ٕ

 (.ٕ٘٘/ٔ) معانً كبلم الناسالزاهر فً  األنباري،أبوبكر نظر: (. وا2ٗ/ٕ)

 (.2ٗ)ص: لطائؾ المعارؾبن رجب الحنبلً، عبدالرحمن  ((ٖ
نظر: الخلٌل (. وإٓٗ، 2ٖٕ/ٔ) المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها ،عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً ((ٗ

 (.2ٕ2/ٕ) تفسٌر اإلمام الشافعً، دمحم بن إدرٌس الشافعًوانظر:  (.٘ٔٔ/٘) كتاب العٌنالفراهٌدي، 
الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح نظر: إسماعٌل الفارابً، (. وا2ٙٔ/ٔ) لسان العربن منظور، دمحم ب ((٘

تفسٌر بن ابً حاتم، دمحم نظر: (. واٖ٘ٗ/ٔٔ) تفسٌر إبن جرٌربن جرٌر الطبري، (. وانظر: إ22/ٔ)العربٌة 
 (.22٘ٔ/ٙ) ابن أبً حاتم
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بل  ما ٌحدث فٌها غالبًاوكانت األمم فً الجاهلٌة تنسب الشهور الممرٌة واألٌام الشمسٌة إلى     
، ال فرق بٌن شهر وآخر، إذ الكل فعل هللا، ووصل الحال بهم إلى االعتماد وهذا من الشرن باهلل

واألٌام كلها ال تنفع وال تضر بذاتها. فالكل سواًء ومن ذلن ما هو فً بحثنا هذا من التشاإم بشهر 
 .(ٔ)ال عدوى وال طٌرة وال هامة وال صفر( ) : وفً الحدٌث لوله  صفر.
نهً أو النفً، وإبطال هذه األمور التً ، فهل المراد الوله: ) ال عدوى (واختلف العلماء فً ل     

كانت فً الجاهلٌة تعانٌها، والنفً فً هذا أبلغ من النهً  ألن النفً ٌدل على بطبلن ذلن، وعدم 
 .(ٕ)تؤثٌره، والنهً إنما ٌدل على المنع منه

ا (، وأظهر ما لٌل فً ذلن: أنه النفً لمرجب: " اختلفوا فً معنى لوله: ) ال عدوى ولال ابن     
كان ٌعتمده أهل الجاهلٌة، من أن هذه األمراض تعدى بطبعها، من غٌر اعتماد تمدٌر هللا لذلن، 

(، ٌشٌر إلى األول إنما جرب بمضاء هللا ولدره، (ٖ)ن أعدى األول فم : )وٌدل على هذا لوله 

  ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻چ   ل تعالى:لا.،(ٗ)فكذلن الثانً وما بعده

 (ٕٕ)الحدٌد:چ﯀ ﯁                 ﮿﮼ ﮽   ﮾

 فاختلف فً تفسٌره:(، )وال صفر :وأما لوله      
: فالكثٌر من المتمدمٌن: الصفر داء فً البطن. ٌمال: أنه دود فٌه كبار الحٌات وهو أعدى من أوالً 

، واألمام أحمد، ةلال بهذا من العلماء: )ابن عٌٌن ، وممن الجرب عند العرب، فنفى ذلن النبً 
 .(٘)واإلمام البخاري، والطبري(

ولٌل: المراد بالصفر: الحٌة، لكن المراد بالنفً نفً ما كانوا ٌعتمدون أن من أصابه لتله، فرد     
 الشارر ذلن بان الموت ال ٌكون إال إذا فرر األجل.

 (ٙ)وال صفر(ر عن جابر وهو أحد رواة حدٌث: ) ولد جاء هذا التفسٌ
 على لولٌن. هولالت طابفة: بل المراد بصفر هو شهر صفر. ثم اختلفوا فً تفسٌر ا:ثانًٌ 
أن المراد نفس ما كان أهل الجاهلٌة ٌفعلونه فً النسًء فكانوا ٌحلون المحرم، وٌحرمون  -ٔ

 .(2)صفر مكانه، وهذا لول مالن
 لنبً أن المراد أهل الجاهلٌة كانوا ٌستشبمون بصفر وٌمولون أنه شهر مشبوم، فؤبطل ا -ٕ

ح هذا المول ابن رجب الحنبلً ذلن. ورجَّ
(8). 

ذا فٌجوز أن ٌكون المراد هو الدواب التً فً البطن، والتً هً أعدى من الجرب على حد ل     
زعمهم، وأن ٌكون المراد تؤخٌر المحرم إلى صفر وهو ما ٌسمى بالنسًء، وٌجوز أن ٌكون 

. (2)ال طٌرة( :) ن الطٌرة المنهً عنها  لموله المراد نفً التشاإم بصفر  ألن التشاإم بصفر م
 .(ٓٔ)طٌرة شرن(الطٌرة شرن، ال) : لموله و

                                                
 فتح الباريبن حجر العسمبلنً، ا. وانظر: 2ٓ2٘( برلم،ٕٙٔ/2جذام )، كتاب الطب، باب الصحٌح البخاري ((ٔ

 . 2٘2٘( برلم، ٓٔ/ٕ٘ٔ)
 (.ٖٕٗ/ٕ) مفتاح دار السعادةبن المٌم الجوزٌة، ا ((ٕ
 .2ٔ2٘( برلم،8ٕٔ/2كتاب الطب، باب ال صفر ) صحٌح البخاري، ((ٖ
 (.ٖٕٗ/ٕ) صدر نفسهالم ((ٗ
 (.2ٔٔ/ٓٔ) فتح الباريبن حجر العسمبلنً، ا ((٘
برلم،  (2ٗٗٔ/ٗكتاب السبلم، باب العدوى وال طٌرة )، صحٌح مسلمنظر: (. وا2ٔٔ/ٓٔالمصدر نفسه ) ((ٙ

ٕٕٕٕ. 
 (.2ٗ)ص:  لطائؾ المعارؾرجب الحنبلً، بن ا وانظر: (.2ٔٔ/ٓٔ)المرجع سابك  ((2
 (.2ٗ)ص: لطائؾ المعارؾرجب الحنبلً، بن ا ((8
 (.ٕ٘ٔ/ٗٔ) صحٌح مسلمشرح النووي على محً الدٌن النووي،  ((2

، كتاب اإلٌمان الحاكم فً مستدركهنظر: . وا2ٖٔٓ برلم، (2ٔ/ٗ، كتاب الطب، باب الطٌرة )سنن أبً داود ((ٓٔ

 .88ٕبرلم،  (ٗٙ/ٔ)
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من باب عطف الخاص على العام، وخصَّه بالذكر الشتهاره فالنفً  ن لوله :) وال صفر(وٌكو     
ألنها  ) ال صفر ( التً ذكرتها  :ٌشمل جمٌع المعانً التً فسر العلماء بها لوله –وهللا أعلم  –

  باطله ال أصل لها وال تصرٌح على واحد منها. جمٌعًا
ال  : ) . فمد لال (ٔ)ال شن أن التشاإم بصفر وبٌوم من أٌامه هو من جنس الطٌرة المنهً عنهاو

 .(ٕ)عدوى وال طٌرة وال هامة وال صفر(
خلك إن تخصٌص الشإم بزمان دون زمان  كشهر صفر وغٌره غٌر صحٌح  ألن الزمن كله      

هللا تعالى، وفٌه تمع أفعال بنً آدم، فكل زمان شغله المإمن بطاعة هللا فهو زمان مبارن علٌه، 
 وكل زمان شغله العبد بمعصٌة هللا فهو مشبوم علٌه.

 عز وجل، فإذا فالشإم فً الحمٌمة هو معصٌة هللا تعالى، والتراف الذنوب، فإنها تسخط هللا     
 ا واآلخرة، كما أنه إذا رضً عن عبده سعد فً الدنٌا واآلخرة.فً الدنٌ سخط على عبده، شمً

فً  فالتطٌر والتشاإم بولت أو شخص أو غٌر ذلن، من الشرن كما ثبت ذلن عند النبً      
 ولد زوج النبً  األحادٌث السابك ذكرها، بل هو من االعتمادات الجاهلٌة التً أبطلها اإلسبلم.

حتى ٌحارب تلن العادات  من السنة الثانٌة للهجرة فً شهر صفرابنته السٌدة فاطمة الزهراء 
 .(ٖ)الجاهلٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
 (.2ٖٔ)ص: تٌسٌر العزٌزالحمٌد سلٌمان بن عبدالوهاب، ((ٔ
 فتح الباريبن حجر العسمبلنً، ا نظر:. وا2ٓ2٘( برلم،ٕٙٔ/2، كتاب الطب، باب الجذام )صحٌح البخاري ((ٕ

 .2ٔ2٘( برلم،2ٔٔ/ٓٔ)

(. 2ٖ/ٔ) إمتاع األسماع بما للنبً من األحهوال واأللهوال والحفهدة والمتهاعأحمد بن علً تمً الدٌن الممرٌزي،  ((ٖ

 (.22ٔ)ص: ٌرة النبوٌةصحٌح السوانظر: إبراهٌم بن دمحم الشبلً، 
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 : الطٌرة والتشاؤم والعدوى المبحث الثالث
 مطلبان : وفٌه 

 الطٌرة والتشاؤم :  المطلب األول 

 العدوىالمطلب الثانً : 
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 المطلب األول
 الطٌرة

 صطبلحً للطٌرة:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للطٌرة:أ ـ 

:  سم جمع مإنث، والواحد: طابر. لال: أبو عبٌد ٌمال: طٌر للواحد وجمعه طٌور والِطٌَرةالطٌرة: إ

ں   ں   چفً لال تعالى:كما مصدر أطٌَّرت  أي: تطٌرت، وطابر اإلنسان عمله الذي للده 

 .(ٔ)فً التشاإم والتسعد ، والطابر من الزجر(ٖٔاإلسراء: )چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

والتطٌر: مصدر تطٌر، وأصله مؤخوذ من الطٌر  ألن العرب ٌتشاءمون أو ٌتفاعلون بالطٌور على 
الطٌرة المعروفة عندهم بزجر الطٌر، ثم ٌنظر: هل ٌذهب ٌمٌنًا أو شمااًل أو ما أشبه ذلن، فإن 

. والطابر: عند العرب الحظ ، وهو ألدم، أو فٌها التشاإم، أحجم ذهب إلى الجهة التً فٌها التٌامن
ما تسمٌه البخت، ولٌل للشإم طابر وطٌر وطٌره  ألن العرب كان من شؤنها عٌافة الطٌر 
وزجرها. والتطٌر ببارحها، نعٌك غرابها، وأخذها ذات الٌسار إذا أثاروها، فسموا الشإم طًٌرا أو 

 .(ٕ)طابًرا وطٌره  لتشاإمهم بها

 ٌرة:صطبلحً للطالمعنى االب ـ 

، والتطٌر بالسوانح والبوارح من الظباء (ٖ)هً التطٌر من الشًء والتشاإم به والكراهٌة له الطٌَّرة:
 .(ٗ)والطٌر ما ٌصدهم عن مماصدهم العتمادهم تؤثٌر فً جلب نفع أو دفع ضرر

كلمة  لال ابن تٌمٌة :" الطٌرة بؤن ٌكون لد فعل أمًرا متوكبًل على هللا، أو ٌعزم علٌه، فٌسمع     
 (.٘)أو ما ٌفلح، ونحو ذلن فٌتطٌر، وٌترن األمر فهذا منهً عنه" مكروهة مثل ما ٌتم،

ولٌل الطٌرة:" ترن اإلنسان حاجته واعتماده عدم نجاحها، تشاإًما بسمار بعض الكلمات      
 المبٌحة، كٌا هالن أو ٌا ممحوق ونحوها، وكذلن التشاإم ببعض الطٌور كالبومة وما شاكلها، إذا

 .(ٙ)أو مخبرة بشر، وكذا التشاإم بمبللاة األعور أو األعرج ا إنها ناعبةصاحت لالو
فالطٌرة فً الشرر هً التشاإم بما ٌُكره من لول أو فعل أو هٌبة، وترن ما توجهت إلٌه ألجل      

 ذلن، واعتماده عدم نجاحه.

 ا: الطٌرة فً الجاهلٌة:ثانًٌ 

ٌة التً كانت لها األثر فً حٌاة مشركً العرب فً الجاهلٌة. التطٌر عاده من العادات الجاهل     
عتمدون على ولد كان بعض عمبلء الجاهلٌة ٌنكر التطٌر وٌتمدح بتركه، وكان أكثرهم ٌتطٌرون وٌ

   لتزٌٌن الشٌطان ذلن لهم.ذلن، وٌصح معهم غالبًا
      

                                                
 (. وانظر: إسماعٌل بن ٓٔ/ٗٔ) تهذٌب اللؽةالهروي،  نظر: دمحما(. و2ٗٗ/2) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي،  ((ٔ

 (.2ٕ8/ٕ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌةالفارابً، 
 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرنظر: المبارن بن األثٌر، (. وإٔ٘،  ٔٔ٘/ٗ) ، لسان العربدمحم بن منظور ((ٕ

 تهذٌب اللؽةدمحم الهروي، (. وانظر: 2ٖٔ/ٕ) الزمخشريتفسٌر لزمخشري، نظر: محمود ا(. وإ٘ٔ/ٖ)
 (.2ٖٕ،  ٖٕٙ) الماموس الفمهًسعٌد أبو حبٌب، وانظر: (. ٔٔ/ٗٔ)

 (..ٙٓٗ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالمبارن بن األثٌر،  ((ٖ
 (.ٔٔ/ٗ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٗ
 (.2ٙ/ٖٕ) مجموع الفتاوى، بن تٌمٌةأحمد  ((٘
 (.2ٖٓ/ٕ) معارج المبولحافظ الحكمً،  ((ٙ
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ن تٌامنت دل تٌامنها تها، فإٌمول علماء األخبار، إن الطٌرة من زجر الطٌور ومرالبة حركا     
. فهً إذن تشمل التٌمن والتشاإم، إال أنها خصصت (ٔ)تٌاسرت دل على شإم وإن على فؤل،

 بالتشاإم فٌما بعد.
، أو رَّ بارًحا أو سانًحاوأصل الطٌرة إنما كان من الطٌر ومن جهة الطٌر، إذا م:" لال الجاحظ     

األعور من الناس أو البهابم أو األعضب أو األبتر، رأه ٌتفلى وٌنتف، حتى صاروا إذا عاٌنوا 
زجروا عن ذلن وتطٌروا، كما تطٌروا من الطٌر إذا رأوها على تلن. فكان زجر الطٌر هو 

 .(ٕ)األصل، ومنه اشتموا التطٌر، ثم استعملوا ذلن فً كل شًء
ا أرادوا فعل أمر أو ولد عد العلماء الطٌرة والزجر فً معنى واحد  ألن أصلهما إنهم كانوا إذ     

 .(ٖ)تركه زجروا الطٌر حتى ٌطٌر، ثم ٌحكمون من حركاته على ما سٌحدث وٌمع
، نظر هل ٌرى طابرا ٌطٌر، فً بعض الحاجة بٌته غادًٌاوكانت العرب إذا خرج أحدهم من      

ثم فٌزجر سنوحه أو بروحه، فإذا لم ٌر ذلن، عمد إلى الطٌر الوالع على الشجر، فحركه لٌطٌر، 
ألروا الطٌر على مكناتها: ال تطٌروها وال ) نظر إلى أي جهة ٌؤخذ، فزجره،. فمال لهم النبً 

طار عن ٌمٌنه  ا خرج أحدهم لحاجة، فإن رأى طًٌرا" أنهم كانوا فً الجاهلٌة إذوذكر (ٗ)تزجروها(
ر ر عن ٌساره تشاءم به ورجع، وربما كانوا ٌهٌجون الطٌر لٌطٌ، وإن طاٌمٌنه تٌمن به واستمر

 .(٘)فٌعٌدون ذلن "
َعههَى َٚمُُٕل: رويو      َٔ  ِّ ْٛ ِ َصهٗه هللاُ َػهَ ٌَ َسُعُٕل اَّلله ب، لَبنَْذ: َكب َٓ ُْ ُ َػ َٙ اَّلله ٌه َػبئَِشخَ َسِض ُم  ) أَ ْْ ٌَ أَ َكب

انذهاسِ  َٔ انذهاثهِخ  َٔ ْشأَحِ  ًَ ََٛشحُ فِٙ اْن ب انّطِ ًَ : إَِه ٌَ ِهٛهِخ َٚمُٕنُٕ ِْ (اْنَجب
(ٙ). 

ومنه أمثلة ما كان ٌفعله أهل الجاهلٌة التشاإم بسمار كلمة ال تعجبه ن " ٌا هالن ، أو بمبللاة      
عجوز شمطاء، أو برإٌة الغراب، أو البوم، أو صاحب عاهة فً أول سفره، أو فً أول نهاره 

صفر فٌترن هذا السفر، أو ٌترن البٌع والشراء فً هذا الٌوم، ومن أمثلة التشاإم ببعض األشهر ك
 .(2)وٌمولون عنه أنه شهر شإم والتشاإم ببعض األرلام كثبلثة عشر وخمسة وعشرون

إذا عملوا  ضًرا أو ٌدفع عنهم ه أنهم ٌعتمدون أن ٌجلب لهم نفعًاوالتطٌر فً الجاهلٌة المراد ب     
 .(8)بموجبه، فكؤنهم أشركوه مع هللا فً ذلن

پ  پ  ڀ   ڀ  چ   لال تعالى: ،غٌر العرب إن التطٌر كان معروفًا من لبل العرب وفً     

گ    گک  گ  گچ   ،لال تعالى:(ٖٔٔاألعراف: )چ ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

فهذه اآلٌات نزلت فً لوم موسى واآلٌة الثالثة (2ٌٔس: )چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳڳ

                                                
 (.ٕٖٔ)ص: المفردات ،لراغب األصفهانً...(. وانظر: إٔ٘/ٗ) لسان العرب دمحم بن منظور ، ((ٔ
 ر الدٌنً الجاهلًكتارٌخ الفالفٌومً،  إبراهٌمنظر: (. وا8ٖٗ/ٔ) الحٌوانعمرو بن بحر المشهور بالجاحظ،  ((ٕ

 .(ٖ٘٘)ص:
 (.ٖٖٙ/ٕٔارٌخ العرب لبل اإلسبلم )المفصل فً تجواد علً،  ((ٖ
سنن أبً . وانظر: ٕٙٔٙ( برلم،2٘ٗ/ٖٔفً ذكر الفؤل ) ،كتاب العدوى والطٌرة والفؤلبن حبان، اصحٌح  ((ٗ

شرح . وانظر: أحمد بن دمحم المعروف بالطحاوي، 8ٖٖ٘( برلم،٘ٓٔ/ٖ، كتاب الضحاٌا، باب العمٌمة )داود
 .288، برلم (8ٕ٘/ٖ)مشكل اآلثار

أحمد بن دمحم المعروف بالطحاوي،  نظر:(. واٖ٘ٙ/ٕٔ) إلسبلمالمفصل فً تارٌخ العرب لبل ااد علً، وج ((٘

 .288برلم، (8ٕ٘/ٖ)شرح مشكل اآلثار
أحمد نظر: . وا288ٖ( برلم،ٕٔ٘/ٕ، كتاب التفسٌر، باب فً تفسٌر سورة الحدٌد )المستدرن على الصحٌحٌن ((ٙ

 .288( برلم، 8ٕ٘/ٖ)آلثارشرح مشكل ابن دمحم المعروف بالطحاوي، 
لسراج الوهاج بن الجبرٌن، انظر: عبدهللا ...(. واٖ٘ٙ/ٕٔ)المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً،  ((2

(. وانظر: سعدي 2ٗ)ص: لطائؾ المعارؾظر: ابن رجب الحنبلً، (. وان88ٖ)ص: الوهاج للمعتمر والحاج
 (....ٖٕٙ)ص: الماموس الفمهًابو حبٌب، 

 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرن األثٌر، نظر: المبارن ب(. وإٔ٘/ٗ) لسان العرب منظور، دمحم بن ((8

  (.8ٓٔ )ص: اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌة نظر:آدم األلوري،(. وإ٘ٔ/ٖ)
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ٌس: )چڍ  ڌ  ڌ  ڎچ لال تعالى: ،نزلت فً أصحاب المرٌة الذٌن أرسل إلٌهم المرسلٌن

 .(ٔ)شاءمنا بكم وبدعوتكمأي: ت  (8ٔ
 التطٌر: هو التشاإم بمربً، أو مسمور، أو معلوم.و     

أو المسمور مثل: من هم بؤمر فسمع أحدًا ٌمول و رأى طًٌرا فتشاءم لكونه موحًشا، فالمربً مثل: ل
أو آلخر: ٌا خسران، أو ٌا خابب، فٌتشاءم. أو المعلوم، كالتشاإم ببعض األٌام أو بعض الشهور 

 .(ٕ)بعض السنوات، فهذه ال ترى وال تسمع

 ا: حكم التطٌر:ثالثً 

للتوحٌد، أو لكماله  ألنها من إلماء الشٌطان ووسوسته، فٌها  طٌرة باب  من الشرن، منافًال     
فتمنط النفس من الخٌر، وذلن مذموم بٌن العمبلء، ، (ٖ)لطع الرجاء، وتولع الببلءوسوء الظن، 

على هللا، وإنما جعل إلى كمال التوحٌد بالتوكل  شرر. وأرشد الرسول ومنهً عنه من جهة ال
 .(ٗ)ى، وكؤنهم أشركوه مع هللا تعالضًرا، أو ٌدفع عتمادهم أن ذلن ٌجلب نفعًاإل التطٌر شرًكا 

 فالتطٌر ٌنافً التوحٌد ووجه منافاته له من وجهٌن:     
 ٌر هللا.األول: أن المتطٌر لطع توكله على هللا واعتمد على غ

الثانً: أنه تعلك بؤمر ال حمٌمة له، بل هو وهم وتخٌٌل، فؤي رابطه بٌن هذا األمر، وبٌن ما ٌحصل 

ٿ  ٿ  ٿ  چ   لال تعالى: ،ةله، وهذا ال شن أنه ٌخل بالتوحٌد  ألن التوحٌد عبادة واستعان

 (.ٖٕٔهود: )چڳ  ڳ  ڱچ   ، لال تعالى:(٘الفاتحة: )چٿ  ٹ  

 ه، وهً منافٌة للتوحٌد كما سبك، والمتطٌر ال ٌخلو من حالتٌن:فالطٌرة محرم     
 األول: أن ٌحجم وٌستجٌب لهذه الطٌرة وٌدر العمل وهذا من التطٌر والتشاإم.

 الثانً: أن ٌمضً لكن فً للك وهم وغم ٌخشى من تؤثٌر هذا المتطٌر به.
رٌد بانشراح صدر وتٌسٌر وكبل األمرٌن نمص فً التوحٌد وضر على العبٌد، بل انطلك إلى ما ت

 .(٘)واعتماد على هللا عز وجل وال تسًء الظن باهلل سبحانه
 ولد وردت أدله كثٌرة تدل على بطبلن التطٌر وتحرٌمه ذلن ما ثبت:     
 .(ٙ)الطٌرة شرن ( : )لال : لال رسول هللا  بن مسعود عن إ     
حَ  ٔػٍ      َٔ ٍِ َػبِيٍش، لَبَل: رُِكَشِد ان ُػْش ِ َصهٗه هللاُ ْث ّٙ ُْذَ انُهجِ ََٛشحُ ِػ َعههَى فَمَبَل: ّطِ َٔ  ِّ ْٛ ب انْ ) َػهَ َٓ فَأُْل أَْحَغُُ

ََل  ب، فَئِرَا َسأَٖ  َٔ ًً ََل َْٚذفَُغ انغهِّٛئَبِد إَِله رَُشدُّ ُيْغِه َٔ ََْذ،  ىه ََل َٚأْرِٙ ثِبْنَحَغَُبِد إَِله أَ ُٓ أََحذُُكْى َيب َْٚكَشُِ فَْهَٛمُِم انهه

ََل حَ أَ  َٔ حَ إَِله ثِكَ ََْذ،  ٕه ََل لُ َٔ َل  ْٕ)
(2) . 

لالوا:  (الصالح   عدوى وال طٌرة، وٌعجبنً الفؤل) ال : لال: لال رسول هللا  وعن أنس      
 .(8)(الحسنةوما الفؤل لال: الكلمة

     
 

                                                
صالح الفوزان،  وانظر: (.2ٗ،  2ٖ/ٖ) الموسوعة الفمهٌةمجموعة من الباحثٌن بإشراف علوي السماف،  ((ٔ

 (.2٘)ص: عتمادح االاإلرشاد إلى صحٌ
 (.8ٔٔ)ص: الجامع الفرٌد(. وانظر: عبدهللا الجار هللا، 2ٖ/ٖ) المصدر نفسه ((ٕ
 (ٙٓٗ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالمبارن بن األثٌر،  ((ٖ
 نظر:(. واٖٕٗ/ٕ) مفتاح دار السعادة(. وانظر: إبن المٌم الجوزٌة، 8ٔ/ٗ) مجموع الفتاوىن تٌمٌة، أحمد ب ((ٗ

 (.ٖٕٔ/ٓٔ) فتح الباريبن حجر العسمبلنً، إ
 (. 2ٖ/ٖ) الموسوعة الفمهٌةالسماف،  مجموعة باحثٌن بإشراف علوي ((٘
، كتاب اإلٌمان الحاكم فً مستدركهنظر: . وا2ٖٔٓ برلم، (2ٔ/ٗ، كتاب الطب، باب الطٌرة )سنن أبً داود ((ٙ

 ..88ٕبرلم،  (ٗٙ/ٔ)
 .2ٔ2ٖبرلم، (8ٔ/ٗرة )كتاب الطب، باب الطٌسنن الترمذي،  ((2
 . 2٘ٙ٘( برلم، ٖ٘ٔ/2كتاب الطب، باب الفؤل ) ،صحٌح البخاري ((8
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ل، وال تردَّ ) أحسنها الفؤ فمال: وعن عروة ابن عامر، لال: ذُكرت الطٌرة عند رسول هللا      
، فإذا رأى أحدكم ما ٌكره فلٌمل اللهم ال ٌؤتً بالحسنات إال أنت، وال ٌدفع السٌبات إال أنت مسلًما

 . (ٕ)إنما الطٌرة ما أمضان أو ردَّن( الفضٌل بن عباس: ) .وعن(ٔ)وال حول وال لوة إال بن (
متها وضابطها ما حمل فً هذه األحادٌث أن الطٌرة المنهً عنها والتً هً شرن  وحمٌ ٌخبر 

علٌها، فإذا ردته عن حاجته التً عزم علٌها  ً فٌما أراده أو رده عنه اعتمادًااإلنسان عن المض
 كإرادة سفر ونحو فمد ولج باب الشرن وٌرى من التوكل على هللا وفتح على نفسه باب الخوف .

ترن التوكل وصرٌح اإلٌمان  من تطٌر فمد أثم، وإثمه على نفسه فً تطٌره لبن عبدالبر:"لال إ    
ألنه ٌكون ما تطٌر به على نفسه فً الحمٌمة، ألنه ال طٌره حمٌمة وال شًء إال ما شاء هللا فً 

وترن المطع على هللا بالشإم سلٌم األمر هلل عز وجل سابك علمه، والذي ألول به فً هذا الباب ت

ک  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ  لال تعالى: ،فً شًء

﮹   چ  لال تعالى: .(ٔ٘التوبة: )چگ    گ   ﮸   ﮷   ﮶   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

فما لد خط فً اللوح  .(ٕٕالحدٌد: )چ﯀  ﯁                ﮿﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

 .(ٖ)المحفوظ لم ٌكن منه بد ولٌست البمار وال األنفس بصانعة شٌبًا من ذلن"
باب من الشرن، وإلماء الشٌطان وتخوٌفه ووسوسته ٌكبر وٌعظم  " فالطٌرةبن المٌم:ولال إ     

شؤنها على من اتبعها نفسه، واشتغل بها، وأكثر العناٌة بها، وتذهب وتضمحل عمن لم ٌلتفت إلٌها، 
بها، كانت إلٌه  ه وفكره، وأعلم أن من كان معتنًٌا بها، لاببًل وال ألمى إلٌها باله، وال شغل بها نفس

إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فٌما ٌسمعه وٌراه وٌعطاه، وٌفتح له  أسرر من السٌل
الشٌطان فٌها من المناسبات البعٌدة والمرٌبة فً اللفظ والمعنى ما ٌفسد علٌه دٌنه وٌنكد علٌه 

 (ٗ)عٌشه"
وم والطٌرة من أعمال الشرن والكفر، ولد حكاها هللا تعالى فً كتابه عن ل" :(٘)بن رجبا لال     

 . (ٙ)فرعون، ولوم صالح وأصحاب المرٌة التً جاءها المرسلون
 عبلج الطٌرة ثبلثة أمور:

التوكل على هللا سبحانه وتعالى، واستحضار أنه ال ٌؤتً بالخٌر وال ٌدفع الشر إال هو  -ٔ
 سبحانه وتعالى.

 أن ٌمضً المرء فً حاجته التً أرادها، وال ٌرجع علٌها بسبب الطٌرة. -ٕ
) اللهم ال ٌؤتً بالحسنات إال أنت، وال ٌدفع السٌبات إال أنت، وال حول وال (2)الدعاء ومنه -ٖ

 .(8)لوة إال بن(

 

 

                                                
 ..2ٔ2ٖبرلم، (8ٔ/ٗكتاب الطب، باب الطٌرة )سنن الترمذي،  ((ٔ
برلم،  (22ٙ/ٖٔ) تحاؾ المهرةإ ،بن حجر العسمبلنً. وانظر: إٙ٘ٔٔٔ( برلم، 2ٗٗ/ٗٔ، )المسند الجامع ((ٕ

ٕٔٙ2ٓ. 
 (.8ٕ٘/2) التمهٌد لما فً الموطأ بن عبدالبر، ٌوسف بن عبدهللا ((ٖ
 (.ٖٕٓ،  2ٕٕ/ٕ) مفتاح السعادة، بن المٌم الجوزٌةا ((ٗ
زٌن الدٌن، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشمً الحنبلً، الواعظ، واإلمام الحافظ، المحدث،  ((٘

هـ . انظر: الموسوعة العربٌة 22٘له، توفى: الفمٌه، وله مصنفات عدٌده منها شرح الترمذي، وطبمات الحناب
 .العالمٌة

 (.ٕٗٔ)ص:  لطائؾ المعارؾ بن رجب الحنبلً،ا ((ٙ
 (.ٕ٘٘)ص: التوضٌح الرشٌد شرح التوحٌدخلدون الحموي،  ((2
 .2ٔ2ٖبرلم، (8ٔ/ٗكتاب الطب، باب الطٌرة )سنن الترمذي،  ((8
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 المطلب الثانً
 العدوى

 صطبلحً للعدوى:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للعدوى:أ ـ 

ٌكون ببعٌر عداء، وهو أن ٌصٌبه وذلن بؤن عداء. ٌمال: أعداه الداء ٌُعدٌه إسم من اإلالعدوى: إ
جرب أو بإنسان جذام أو برص أو غٌره فتتمى مخالطتة أو مإاكلتة حذار من أن ٌعدون ما به 

 .(ٔ)إلٌن  أي: ٌجاوزه فٌصٌبن مثل ما أصابه
وأعداه من  ،جاوزه إلٌه من غٌره، والعدوى ما ٌُْعدى من داء والعدوى: صاحب العٌن أعداه الداء 

 .(ٕ)ته َصَرفهولٌل أعداه من ُخلُِمه وِعلَّ  ،خلمه

 صطبلحً للعدوى:المعنى االب ـ 

 .(ٖ)إلى أخرى، أو من إنسان إلى آخر.  العدوى: سرٌان الجرب من دابة
أو انتمال الداء من المرٌض به إلى  ،(ٗ)ولٌل العدوى: هو أن تجاوز العلة صاحبها إلى غٌره ومنه

 .(٘)الصحٌح بواسطة ما
بعه ابن الصبلح، وابن المٌم، وابن رجب وابن مفلح وأحسن ما لٌل فً العدوى لول البٌهمً، وت

وغٌرهم، أن العدوى الممصودة هً الوجه الذي ٌعتمده أهل الجاهلٌة من إضافة الفعل إلى غٌر هللا 
 .(ٙ)تعالى، وإن هذه األمور تعدى بطبعها

 ثانًٌا: العدوى فً الجاهلٌة:

إلى لدرة هللا، ي ٌعدي، وال ٌنظرون كان المشركون ٌعتمدون أن المرض بطبعه ولدرته هو الذ     
فً أن مخالطة المرٌض لد تكون سببًا  ٌوجد بها هذا المرض. ولٌس الممصود وأنه ٌجعل أسبابًا

 فالمنفً هو ما ٌعتمده المشركون.ال عدوى(  مرض الصحٌح، ولوله فً الحدٌث )
الصحٌح فهو حمٌمة  المرض مخلوق وتؤثٌره بإذن هللا، وأما انتمال المرض من المرٌض إلى     
 .(2)مإٌد لها. والعدوى كذلن هً بإذن هللا ال كما ٌعتمده الملحدون ومشركً العرب روالشر
أبا عزة عمرو بن عبدهللا عمٌر أخرجت "لذا فمد خاف البرص خشٌة العدوى. وكانت لرٌم ت     

ظل فً الشجر، فكان ٌكون باللٌل فً شغف الجبال، وبالنهار ٌست بن وهب" عنها مخافة العدوى.
 .(8)وسمً بطنه، فؤخذ مدٌه فوجؤ بها فً معدته. فسؤل ذلن الماء، فبرأ برصه، ورجع إلى مكة

بٌن الجاهلٌٌن، ولد ورد النهً عن  األمراض المعدٌة، ولد كان معروفًاوأما الجذام، فإنه من      
ب ) كما فً الحدٌث: (2)االختبلط بالمجذوم ًَ ْجزُِٔو َك ًَ ٍَ ان فِشه ِي ٍَ اْلََعذِ َٔ . وهذا ٌدل على (ٓٔ)(رَِفشُّ ِي

 واالختبلط بالمجذومٌن. شدة عدواه

                                                
 نظر: دمحم(. وأٖٕ/ٕ) كتاب العٌنفراهٌدي، لٌل النظر: الخ(. وا2ٖ/٘ٔ) لسان العربن منظور، دمحم ب ((ٔ

 (.2ٕٔ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرنظر: المبارن بن األثٌر، (. وا2ٖ/ٖ) تهذٌب اللؽةالهروي، 

 (.ٖٕٓ)ص: مختار الصحاح(. وأنظر: دمحم الرازي، 8٘ٗ/ٔ) المحكم والمحٌط األعظمعلً المرسً،  ((ٕ

 (.2ٗٓ/ٕ) جمهرة اللؽةنظر: أبو بكر االزدي، (. وا8ٓٔ)ص: مالٌد الجاهلٌةاإلسبلم وتدم األلوري، آ ((ٖ
 شمس العلومي، (. وانظر: نشوان الحمٌر8ٖٕ)ًص: التولٌؾ على مهمات التعارٌؾٌن المناوي، زٌن الد ((ٗ

(2/ٗٗٔٗ.) 
 (.82٘/ٕ) المعجم الوسٌطمصطفى وآخرون،  إبراهٌم ((٘
 (. وانظر: عبدالرحمن2ٖ/٘ٔ) لسان العربور، نظر: دمحم بن منظ(. وا28ٗ/ٖ) معارج المبولالحكمً،  حافظ ((ٙ

 (.2ٖٓ)ص: فتح المجٌدآل الشٌ ،  عبدالرحمن
 (.2ٖٓ)ص: فتح المجٌدنظر:عبدالرحمن آل الشٌ ، وا (.28ٗ/ٖ) معارج المبول حافظ الحكمً، ((2
 (.ٕٕ٘/8) اإلسبلم المفصل فً تارٌخ العرب لبلجواد علً،  ((8
 .(ٖٙ/٘ٔ) المصدر نفسه ((2
 .2ٓ2٘( برلم،ٕٙٔ/2باب الجذام ) ،كتاب الطبصحٌح البخاري،  ((ٓٔ
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"وخز الجن"، فهو ٌمع ألن الجن معدٌة. ونسب الجاهلٌون حدوثه إلىوالطاعون من األمراض ال
أي: ببلد الشام التً كان  بؤرض الروم  ابالطاعون. وكان منتشرً تطعن الشخص وتخزه فٌصاب 

 .(ٔ)ٌحكمها الروم
، وهً تمتل غالبًا، وللما نه: العدسةومن األمراض المعدٌة نور من البثور ٌخرج بالبدن ٌدعو     

 ولد رمً بها أبو لهب فمات. ٌسلم منها
ولد كان الجاهلٌون ٌعرفون عدوى بعض األمراض فٌتجنبونها وال ٌمتربون من المرٌض      

روا إلى أماكن بعٌدة سلٌمة بؤوببة، ف . فكانوا إذا أصٌبوا(ٕ)المصاب بها وٌطلمون علٌها العدوى
منها. وذلن لما كانت الجاهلٌة تعتمده وتزعمه فً بعض األمراض من أنها تعدي بطبعها ال  تهربًا

 .(ٖ)بفعل هللا تعالى

 ا: حكم العدوى فً اإلسبلم:ثالثً 

كون فً األمراض الحسٌة ٌكون العدوى انتمال المرض من المرٌض إلى الصحٌح، وكما ٌ     
أن جلٌس السوء كناف  الكٌر، إما أن ٌحرق ): فً األمراض المعنوٌة الخلمٌة، ولهذا أخبر  ًٌضاأ

 .(ٗ)ثٌابن، وإما تجد منه رابحة كرٌهة(
نافٌة فموله ) ال عدوى(. )ال( .(٘)ال عدوى ، وال طٌرة ، وال هامة، وال صفر( ) ولوله      

 والثبلثة  ألنه نفً للجنس كله، فنفً الرسول  للجنس، ونفً الجنس أعم من نفً الواحد واالثنٌن
 .(ٙ)العدوى كلها. وهو انتمال المرض من المرٌض إلى الصحٌح

) ال ٌورد ممرض على  :: العدوى موجوده، ٌدل لوجودها لوله فموله ) ال عدوى(     
وى. على صاحب اإلبل الصحٌحة، لببل تنتمل العد   أي: ال ٌورد صاحب اإلبل المرٌضة(2)مصح(
 .(8)فر من المجذوم فرارن من األسد( : ) ولوله 
والجذام مرض خبٌث معدي بسرعة وٌتلف صاحبه، حتى لٌل: إنه الطاعون، فاألمر بالفرار      

من المجذوم لكً ال تمع العدوى منه إلٌن، وفٌه إثبات لتؤثٌر العدوى، من باب األخذ باألسباب ال 
ب التً سباب ال تإثر بنفسها، لكن ٌنبغً لنا أن نتجنب األسبامن باب تؤثٌر األسباب بنفسها. فاأل

، وال ٌمكن أن ٌمال: إن (2٘ٔالبمرة: )چۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ  :ء، لال تعالىللببل تكون سببًا

فإن لٌل: إن  .(2)ٌنكر تؤثٌر العدوى، ألن هذا أمر ٌبطله الوالع واألحادٌث األخرى الرسول 
ى. لال رجل ٌا رسول هللا اإلبل تكون صحٌحة مثل الظباء، فٌدخلها لما لال:) ال عدو الرسول 

  ٌعنً أن المرض نزل على (ٔٔ)((ٓٔ): فمن أعدى األول الجمل األجرب فتجرب؟ فمال النبً 
األول بدون عدوى، بل نزل من عند هللا عز وجل فكذلن إذا انتمل بالعدوى فمد انتمل بؤمر هللا، 

ولد ال ٌكون له سبب معلوم، لكن لو شاء هللا تعالى لم ٌجرب،  والشًء لد ٌكون له سبب معلوم
ولهذا أحٌانًا تصاب اإلبل بالجرب، ثم ٌرتفع وال تموت، وكذلن الطاعون والكولٌرا أمراض 

 .(ٕٔ)معدٌة، ولد تدخل البٌت فتصٌب البعض فٌموتون وٌسلم آخرون وال ٌصابون

                                                
 (.ٓٗ/ٙٔ)  اإلسبلم المفصل فً تارٌخ العرب لبلجواد علً،  ((ٔ
 (.ٔٗ/ٙٔ) المصدر نفسه ((ٕ
 (.8ٕٔ/ٗ) المجموع شرح المهذب نظر: محًٌ الدٌن ٌحٌى النووي،(. وأٗ/ٙٔالمرجع سابك ) ((ٖ
 .ٖٗ٘٘برلم،  (2/2ٙبح والصٌد، باب المسن )كتاب الذبا، صحٌح البخاري ((ٗ
 . 2٘2٘( برلم، ٖ٘ٔ/2) كتاب الطب، باب الهامة، صحٌح البخاري ((٘
 (.8ٗ/ٖ) الموسوعة الفمهٌةشراف د/ علوي السماف، مجموعه من الباحثٌن بإ ((ٙ
 .ٕٕٕٔبرلم،  (2ٖٗٔ/ٗكتاب السبلم، باب ال عدوى والطٌرة والهامة ... )، صحٌح مسلم ((2
 .2ٓ2٘برلم،  (ٕٙٔ/2باب الجذام )، كتاب الطب، صحٌح البخاري ((8
 (.2٘/ٖ) الموسوعة الفمهٌةراف د/ علوي السماف، مجموعة من الباحثٌن بإش ((2
 .2ٔ2٘( برلم،8ٕٔ/2، كتاب الطب، باب الصفر )صحٌح البخاري ((ٓٔ
 (.28ٙ/ٖ) معارج المبول(. وانظر: حافظ الحكمً،2ٙ/ٖ) صدر نفسهالم ((ٔٔ
 (.22/ٖ) معارج المبول افظ الحكمً،ح ((ٕٔ
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من جسد إلى جسد بطبٌعته ال بفعل هللا تعالى  وأما ما ٌعتمده أهل الجاهلٌة من سرٌان المرض     

  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ  لال تعالى: ،وتمدٌره، فنفى هللا ذلن ورسوله 

  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ  لال تعالى:(، ٔ٘التوبة: )چک  گ  گ  گ    گ  

ک  ک  ک            ژ  ڑ  ڑ  ک    چ   لال تعالى: ،(ٔٔالتغابن: )چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ۉ  ۉ    ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ  لال تعالى: ،(8ٙٔآل عمران: )چگ  گ

) ال عدوى وال طٌرة وال  ولوله  (ٔ) ) فمن أعدى األول(ولول الرسول، )28النساء: )چې

 واألحادٌث فً نفً العدوى كثٌرة فً الصحٌحٌن. (ٕ) وال هامة وال صفر(
مه وأن المراد أن المرض ال ٌسري بطبٌعته من جسد والممصود نفً العدوى مطلك على عمو

إلى آخر، وفٌه إفراد هللا سبحانه بالتصرف فً خلمه، وأنه مالن الخٌر والشر وبٌده النفع والضر، 
ال مانع أعطى، وال معطً لما منع، وال راد لمضابه، وال معمب لحكمه، وال مغالب له فً شًء 

ببلء، وال فً النهً عن إٌراده على المعافى منه منافاة وال من خلمه وأمره، ولٌس األمر بمجانبة ال
منالضة. بل مع الثمة باهلل والتوكل علٌه من فعل األسباب النافعة وتولً األسباب المإذٌة دفع المدر 
بالمدر وااللتجاء من هللا إلٌه، ولٌس من فعل األسباب ما ٌنافً التوكل مع اعتماد الملب على خالك 

لتوكل بترن األسباب، بل التوكل من األسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجعها السبب، ولٌس با
 .(ٖ)وتعالى وتمدٌره وحده سبحانه وأرجحها. واألصل الثمة باهلل تعالى وما لدره هللا فهو بفعله

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .2ٔ2٘( برلم،8ٕٔ/2، كتاب الطب، باب الصفر )صحٌح البخاري ((ٔ
  .2ٓ2٘برلم،  (ٕٙٔ/2باب الجذام )، كتاب الطب، صحٌح البخاري ((ٕ
 (. 288،  282/ٖ) معارج المبول حافظ الحكمً، ((ٖ
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 عتماد فٌها : تمدٌس الحٌوانات واال مبحث الرابع

جرب )الطوطمٌة و الهامة و الؽول والبعٌر األ 
 و العمر(

 وفٌه ثبلثة مطالب :

صطبلحً للتمدٌس : المفهوم اللؽوي واال   المطلب األول
 ٌوانلحوا

 عتمادات الجاهلٌة فً الحٌوانات: اال   المطلب الثانً 

 عتماد فٌها: حكم تمدٌس الحٌوانات واال  لثالث المطلب ا
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 المطلب األول
 انصطبلحً للتمدٌس والحٌوالمفهوم اللؽوي واال

 صطبلحً للتمدٌس:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للتمدٌس:أ ـ 

التمدٌس: تنزٌه هللا عز وجل. وهو المتمدس والمدوس والممدس. والمدوس من المدس وهو الطهارة. 
والمُْدس: بضم الدال وسكونها: اسم ومصدر، والمدوس: صفه من صفات هللا عز وجل بمعنى 

 .(ٕ)والتمدٌس: التطهٌر والتبرٌن والتعظٌم والتمجٌد.(ٔ)الطاهر المبارن 

 صطبلحً للتمدٌس:المعنى االب ـ 

المنزه . وصفة من صفات هللا تعالى، بمعنى المنزه عن األضداد واألنداد والصاحبة والولد المدوس:
 .(ٖ)عن العٌوب والنمابص

ٌة مطلمًا، وعن جمٌع ما ٌعد والتمدٌس: تنزٌه الحك عن كل ما ال ٌلٌك بجانبه، وعن النمابص الكون
وهو أخص من التسبٌح  كمااًل بالنسبة إلى غٌره من الموجودات، مجرده كانت أو غٌر مجرده،

 چک   ک چ :لال الراغب: التمدٌس: التطهٌر اإللهً المذكور فً لوله تعالى كٌفٌه وكمٌة.

 .(ٗ)(ٖٖاألحزاب: )
لؤلوهام   وذلن باإلجبلل والملك والخوف المراد به تعبٌد النفس  فً الجاهلٌةوالتمدٌس      

والتفاإل والتشاإم وتحصٌل البركة والحماٌة والمدد والنصرة من هذه الحٌوانات التً أدت إلى 
ثم إجبلل وخوف ثم  )وهم ودٌنًا لمشركً العرب فً الجاهلٌة.االعتماد والعبادة مما أصبح عاده 

 عتماد(. أصبحت عباده وإ

 صطبلحً للحٌوان:واال ثانًٌا: المفهوم اللؽوي

 المعنى اللؽوي للحٌوان:أ ـ 

سم جنس الحً واصله مصدر حً، واصله: حٌٌان فملبت الٌاء واًوا: وٌمع على كل الحٌوان: إ
 .(٘)شًء حً، والجمع والواحد فٌه سواء

      حٌوانًا.والحٌوان:  كل ذي روح حٌوان. والحٌوان: عٌن فً الجنة. وسمى هللا الحٌاة اآلخرة 

 لال لتادة: هً الحٌاة.(. ٗٙالعنكبوت: )چپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀچ  ال تعالى:ل

 .(ٙ)األزهري: معناه أن من صار إلى اآلخرة لم ٌمت ودام حًٌا فٌها ال ٌموتلال      

                                                
(. وانظر: 2ٖ/٘) كتاب العٌندي، الفراهٌ (. وانظر: الخلٌل2ٙٔ، 8ٙٔ/ٙ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ

 (. 2ٙٓ/ٖ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌةسماعٌل الفارابً، إ
لسان نظر: دمحم بن منظور، (. وا2ٗ2ٔ/ٖ) المعجم االشتمالً المؤصل أللفاظ المرآن الكرٌمدمحم حسن جبل،  ((ٕ

 (.ٙٗٙ/ٕ) جمهرة اللؽة(. وانظر: أبو بكر االزدي، 8ٙٔ/ٙ) العرب
 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واالثرن األثٌر، (. وانظر: المبارن بٗٙ/٘) معجم مماٌٌس اللؽةحمد الرازي، أ ((ٖ

المرجع سابك  لسان العرب(. وانظر: دمحم بن منظور، ٖٗٓ/8) تهذٌب اللؽةنظر: دمحم الهروي، (. واٖٖ/ٗ)
(ٙ/ٔٙ8.) 

 التولٌؾ على مهمات التعارٌؾناوي، م: زٌن الدٌن الوانظر(. ٗٙ)ص: التعرٌفات بكتاعلً الجرجانً،  ((ٗ

 (.ٙٓٔ)ص:
 كشاؾ إصطبلحات الفنون والعلوم موسوعة(. وانظر: دمحم التهانوي، ٕٗٔ/ٗٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((٘

 (.8ٗٙٔ/ٖ) شمس العلوم(. وانظر: نشوان الحمٌري، 2ٕ8/ٔ)
ظر: أحمد مختار (. وان8ٙٔ/٘) تهذٌب اللؽة الهروي، (. وانظر: دمحمٕٗٔ/ٗٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٙ

 (.22٘/ٔ) معجم اللؽة العربٌة المعاصرةوآخرون، 
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فالفصٌح ناطك واألعجم كل  فٌه حٌاه. وهو ضربان: أعجم وفصٌح،والحٌوان: جمع حٌوانات، ما 
 .(ٔ)ما ال ٌنطك

 صطبلحً للحٌوان:الالمعنى اب ـ 

والحٌوان: وهو كل ذي روح من المخلولات عالبًل كان أو غٌر عالل، ناطك أو غٌر ناطك، 
 .(ٕ)مؤخوذة من الحٌاة

 .(ٖ)وعرف أًٌضا: بؤنه الجسم النامً الحساس المتحرن باإلرادة 
 .(ٗ)والحٌوان: كل شًء حً ٌدركه الموت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 المحكم والمحٌط األعظموانظر: علً المرسً،  (.2ٓٔ)ص: معجم لؽة الفمهاءحامد لنٌبً،  –دمحم للعجً  ((ٔ

 (.ٗٗ٘/ٗٔ) لسان العرب(. وانظر: دمحم بن منظور، 22ٖ/ٖ)
 الماموس الفمهًر: سعٌد ابو حبٌب، وانظ (.2ٓٔ)ص: معجم لؽة الفمهاءحامد لنٌبً،  –ً دمحم للعج ((ٕ

 (.2ٓٔ)ص:
(. وانظر: 2ٗ/ٕ) دستور العلماءنكرى،  (. وانظر: عبدالنب2ًٗ)ص: التعرٌفات بكتاعلً الجرجانً،  ((ٖ

نظر: دمحم (. وإٖٔ)ص: ، المزهر فً علوم اللؽة وأنواعهاٌن السٌوطًجبلل الدعبدالرحمن بن أبً بكر
 (.2ٕ8/ٔ) كشاؾ إصطبلحات الفنون والعلوم موسوعة التهانوي،

 (.2ٕٖ)ص: كتاب األلفاظبن السكٌت ٌعموب بن إسحاق، ا ((ٗ



 

 
 

177 

 المطلب الثانً
 العمر( –الؽول  –الهامة  –دات الجاهلٌة فً الحٌوانات) الطوطمٌةعتمااال
ما تعصف األوهام  ، ما لادن شًء مثل الوهم، وكثًٌراللوهم تؤثٌره على اإلنسان حتى لالوا     

باإلنسان، فتخرجه من دوابر الطمؤنٌنة والتعمل إلى دوابر الملك والحٌرة والخرق. ومن مظاهر 
تعبد اإلنسان للوهم أن ٌحكم فً تصرفاته الجمادات والحٌوانات، ومن ذلن ما ترى من أمور فً 

بالعمل  ذلن استخفافًادة اإلنسان مما جعل مها فً إراكان مصدرها الوهم والخرافة وتحك الجاهلٌة
البشري فً ذلن الولت وال زالت بعض هذه الوهم والخرافة إلى ٌومنا هذا مما ٌعد تعبٌد النفس 

ومن ذلن اعتمادات الجاهلٌٌن فً الحٌوانات، ومما ال شن فٌه أنهم كانوا ٌإمنون بوجود  ،للوهم
ات والطٌور والنبات ومإثرة فً العالم واإلنسان، فً بعض الحٌوان حٌة كامنةلوى خفٌه رو

لها. ومن تلن االعتمادات تمدٌسه للحٌوانات  مها واعتمد فٌها ثم عبدها تعظًٌماوالجماد، فمدسها وعظ
 ومن أمثلة ذلن اآلتً:

عتماد جماعة بوجود صله لهم بحٌوان أو حٌوانات فً نظرهم ممدسه  ولذلن ال ا طم:الطو .ٔ
 ق أذى بها..ٌجوز صٌدها أو ذبحها أو لتلها أو أكلها أو إلحا

 ماعة أو المبٌلة التً تمدسها لطعها أووتشمل الطوطم النباتات كذلن، فبل ٌجوز ألفراد الج
إلحاق األذى بها. ولد تتوسع فتشمل الطوطم بعض مظاهر الطبٌعة مثل المطر والنجوم 

 .(ٔ)والكواكب
وبنو والعرب كانوا ٌتسمون بؤسماء حٌوانات مفترسة ومتوحشة مثل بنو أسد وبنو فهد 

هذه التسمٌات من لبٌل التفاإل فإنها تشٌر إلى تمدٌس العرب  تكلب وغٌرها ، وإن كان
للحٌوانات أو النباتات. بل من المبلحظ أن العرب كانوا ٌتعمدون تسمٌة أبناإهم بمكروه 
األسماء ككلب وحنظله ومره وضرار، وتسمٌة عبٌدهم بمحبوب األسماء كفبلح ونجاح 

لم تسمون أبناءكم بشر األسماء، وعبٌدكم بؤحسن  ً الدلٌم الكبلبً:م. ولما سبل أبوغٌره
 .(ٕ)اءنا ألعدابنا، وعبٌدنا ألنفسنااألسماء؟ فمال: إنما نسمً أبن

والعرب ٌهدفون من وراء عبادتهم وتعظٌمهم للحٌوانات لمجرد تحصٌل البركة، فهم 
لونه معهم فً المعارن، ٌعتمدون أن الطوطم ٌحمً أهله عند الولور فً الخطر فكانوا ٌحم

كما فعل أبو سفٌان عندما حمله معه البلت والعزى ٌوم أحد. وذكروا أن ٌغوث دافع عن 
لبٌلته فً ساحة المتال. وهم ٌعتمدون أًٌضا أنه ٌدفع عنهم، وٌنذر أتباعه إن أحس بمرب 
خطر  وذلن بعبلمات وإشارات كالزجر والطٌرة والفؤل. وهم ٌتمربون إلى طوطمهم 

لدون شكله ومظهره، ولد ٌلبسون جلده أو جزء منه، أو ٌعلمون جزًءا منه فً أعنالهم فٌم
أو أذرعتهم على نحو التعاوٌذ  ألنه ٌحمٌهم وٌمنع عنهم كل سوء، كما كانوا ٌحتفلون 
بالمناسبات مثل مناسبات الوالدة أو الزواج أو الوفاة بنمم رمز الطوطم على ظهر 

ممدس من دهان ذلن الطوطم إلى آخر ما هنان من أعراف  المولود، أو دهن الجسم بدهن
أنه لو لتله جوزي بمتله، كما كان  موتمالٌد، وكانوا ٌتجنبون لتل الحٌوانات اعتمادًا منه

ٌمتنع عن لطع النبات وأكله إال عند الضرورة، كما فعل بنو حنٌفة عندما عبدوا إلًها من 
 .(ٖ)حٌس ثم أصابتهم مجاعة فؤكلوه

بتخفٌف المٌم ولد تشدد وهً بومة تزعم العرب أن المتٌل إذا لم ٌإخذ له ثؤره  الهامة: .ٕ
تجتمع عظامه وتصٌر هامه تطٌر وتحً وتمول: اسمونً اسمونً فبل ٌنمطع صٌاحها حتى 

                                                
المفصل فً تارٌخ العرب لبل (. وانظر: جواد علً، ٙٓٗ،  ٘ٓٗص:) تارٌخ العرب لبل اإلسبلمسالم،  السٌد ((ٔ

 ....(2ٙٔ/ٕ) اإلسبلم
المفصل فً تارٌخ العرب لبل (. وانظر: جواد علً، ٙٓٗ،  ٘ٓٗص:) تارٌخ العرب لبل اإلسبلم سالم، السٌد ((ٕ

 (.2ٔٔ/ٕ) اإلسبلم
 تارٌخ العرب لبل اإلسبلمسالم،  سٌد(. وانظر: ال2ٓٔ/ٕ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٖ

 فً الجاهلٌة وعصر الرسول  مكة و المدٌنةإبراهٌم الشرٌف، (. وانظر: أحمد 2ٓٗ،  ٙٓٗص:)
(ٕٖٙ.)... 
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 ًَّ ٌإخذ بثؤر المتٌل. وكان العرب ٌتشاءمون به إذا ولع على بٌت أحدهم، لال : نعى إل
خرافة محضة لذلن جاء اإلسبلم وفندها ولال فً الحدٌث . وهذه (ٔ)نفسً أو أحد من أهلً

 .(ٕ)) وال هامه(
مفرد الغٌبلن وهو من جنس الجن والشٌاطٌن تزعم العرب أنه ٌظهر فً الفبلة  الؽول: .ٖ

شتى وتغولهم  أي تضلهم عن  تغواًل أي: تظهر للناس بصورتتراءى للناس فتتغول 
. ولال فً الحدٌث (ٖ)وأبطله ألنه شًء وهمًهذا االعتماد  الطرٌك وتهلكهم. فنفى النبً 

 .(ٗ)وال غول( )
وٌمولون: إنه  مبًل هو الذبح والنحر وذلن بؤن ٌذبحوا عند المبر بمرة أو شاة أو ج العمر: .ٗ

 كان ٌعمرها لؤلضٌاف فً حٌاته فٌكافؤ بذلن بعد الموت.
، ومن لٌهاوبعضهم ٌزعم أن من مات فربطت على لبره دابته وتركت حتى تموت حشر ع

)ال عمر إلسبلم ونهى ذلن ولال فً الحدٌث ، ولذلن كله جاء ا (٘)لم ٌفعل ذلن حشر ماشًٌا
اقِ  .(ٙ)فً اإلسبلم( صه ْٔ َشبحً  : لَبَل َػْجذُ انشه ُْذَ اْنمَْجِش ثَمََشحً أَ ٌَ ِػ  َكبَُٕا َْٚؼِمُشٔ

(2)  
ٌة ٌتفاءل بالطٌر وكان العرب فً الجاهل .(8)وكانوا ٌنحرون اإلبل على لبور الموتى

كالحمامة ونباح الكبلب على مجًء الضٌوف، وٌتشاءم من بالثور األعضب مكسور 
المرن ومن الغراب، وكانوا ٌضربون بالغراب المثل فً الشإم فمالوا. فبلن أشؤم من 

 .(2)غراب البٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
.  (ٕٔ٘)ص:تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً  (. وانظر: دمحم الفٌومً،22ٙ/ٖ) معارج المبول حافظ الحكمً، ((ٔ

 (.ٗٔٙ/ٕٔ) لسان العربوانظر: دمحم بن منظور،  (.ٕٕٔ)ص: اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌةوانظر: آدم األلوري، 
 .2ٓ2٘برلم،  (ٕٙٔ/2باب الجذام )، طبكتاب ال، صحٌح البخاري ((ٕ
النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث وانظر: المبارن بن األثٌر،  (.ٕٕٔ)ص: اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌة آدم األلوري، ((ٖ

وانظر: دمحم  ابن منظور،  (.ٕٕ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً(. وانظر: دمحم الفٌومً، 2ٖٙ/ٖ) واألثر
 (.8ٓ٘/ٔٔ) لسان العرب

 .ٕٕٕٕ( برلم،2ٗٗٔ/ٗكتب السبلم، باب العدوى وال طٌرة....)مسلم، صحٌح  ((ٗ
(. وانظر: 2ٖ٘/ٗ) لسان العرب وانظر: دمحم بن منظور، (.ٖٕٔ)ص: اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌةآدم األلوري،  ((٘

طابً، المعروف بالخ (. وانظر: حمد بن دمحم2ٕٔ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالمبارن بن األثٌر، 
 (.ٖ٘ٔ/ٔ) معالم السنن

صحٌح الجامع وانظر:  .ٕٕٕٖ( برلم، ٕٙٔ/ٖ، كتاب الجنابز، باب كراهٌة الذبح عند المبر )سنن أبً داود ((ٙ

 .2ٖ٘٘برلم،  مع الصؽٌر وزٌاداته
 .ٕٕٕٖ( برلم،ٕٙٔ/ٖ، كتاب الجنابز، باب كراهٌة الذبح عند المبر )سنن أبو داود ((2
 (.2ٔ، 2ٓ/ ٗ) عجم مماٌٌس اللؽةم ازي،أحمد الر ((8
بلوغ األرب فً (. وانظر: محمود شكري األلوسً، 2ٓٗ،  ٙٓٗ ص:) تارٌخ العرب لبل اإلسبلم السالم، السٌد ((2

 (.8ٖ٘،  ٖٖ٘/ ٕ) فً معرفة أحوال العرب
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 المطلب الثالث

 عتماد فٌهاات واإلحكم تمدٌس الحٌوان

واإلجبلل وكماله ال ٌكون إال هلل وحده ال شرٌن له، لما له من صفات العظمة إن غاٌة التمدٌس      

، (8ٓٔاألعراف: )چڄ  ڄ  ڄ  چ   ونعوت الجبلل والكمال. فؤسماإه حسنى كما لال سبحانه:

(، وشرعه كله عدل كما لال ٙٔالبروج: )چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  چ  وأفعاله كلها حكمة كما لال سبحانه:

، ونعمه سابغة على عباده كما ( ٓ٘المابدة: )چيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   مئ  ىئ  چ   جل شؤنه:

فهو المستحك وحده ألعظم التمدٌس ( ٖٗإبراهٌم: )   چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ   لال تعالى:

وتمامه بالطرٌمة التً شرعها لتعظٌمه وتمدٌسه، وكل تعظٌم وتمدٌس خرج عن ذلن فهو محرم ال 
وتمدٌس ألشخاص أو أماكن أو حٌوانات أو جمادات أو غٌر ذلن ٌؤذن به هللا. سواًء كان تعظٌم 

فهو محرم ما لم ٌكن وفك ما جاءت به الشرٌعة فبل عدوى وال هامة وال غول وال عمر وال غٌرها 
من تمدٌس للحٌوانات والطٌور وغٌرها. لذلن كله جاء اإلسبلم وفندها وأبطل االعتمادات فٌها 

 وحرمها وجعلها من الشرن.
      ة على ذلن كثٌر:واألدل

. وزاد (ٔ)لال: ) ال عدوى وال طٌرة وال هامة وال صفر( : أن رسول هللا  عن أبً هرٌرة 
 .(ٕ)مسلم ) وال نوء وال غول(

) ال عدوى وال طٌرة وٌعجبنً الفؤل، لالوا: وما الفؤل؟ لال  وعن أنس لال: لال رسول هللا      
 .(ٖ)الكلمة الطٌبة(

ذكرت الطٌرة عند رسول هللا لال: أحسنها الفؤل، وال ترد مسلًما،  ن عامر لال )وعن عمبه ب     
فإذا رأى أحدكم ما ٌكره. فلٌمل: اللهم ال ٌؤتً بالحسنات إال أنت، وال ٌدفع السٌبات إال أنت، وال 

.وعن (٘)) الطٌرة شرن( لال: لال رسول هللا  وعن ابن مسعود  .(ٗ)حول وال لوة إال بن (
  .(ٙ)لال ) ال عمر فً اإلسبلم( انس 

 ٌتضح اآلتً: ومما تمدم من األدلة من كبلم الرسول 
 لدرته.ول هللا عفة بؤن األمراض تعدى بطبعها ال بنفً العدوى التً كانت تعتمدها الجاهلٌ .ٔ
 والصفر. والهامة، نفً الطٌرة، .ٕ
 إبطال اعتماد تؤثٌر األنواء. .ٖ
 .(2)مع ذكر هللا تعالى أنها تضل أحدًا ة فً الغٌبلن ونفًإبطال اعتماد الجاهلٌ .ٗ
 إبطال االعتمادات فً األشجار والطوطم. .٘
وجوب التوكل على هللا واالعتماد علٌه وتعظٌمه وتمدٌسه وغرس عمٌدة التوحٌد الخالص  .ٙ

 .(8)هللا تعالى

                                                
 .2ٓ2٘برلم،  (ٕٙٔ/2باب الجذام )، كتاب الطب، صحٌح البخاري ((ٔ
 .2ٔ2٘( برلم،8ٕٔ/2والصفر )، كتاب الطب، باب صحٌح البخاري ((ٕ
 .2٘ٙ٘( برلم، ٖ٘ٔ/2باب الفؤل )، كتاب الطب، صحٌح البخاري ((ٖ
 .2ٔ2ٖ( برلم،8ٔ/ٗ، كتاب الطب، باب الطٌرة )سنن أبً داود ((ٗ
 .2ٖٔٓ( برلم،2ٔ/ٗ، كتاب الطب، باب الطٌرة )سنن أبً داود ((٘
صحٌح الجامع وانظر:  .ٕٕٕٖ( برلم، ٕٙٔ/ٖمبر )، كتاب الجنابز، باب كراهٌة الذبح عند السنن أبً داود ((ٙ

 .2ٖ٘٘برلم،  مع الصؽٌر وزٌاداته
فتح المجٌد نظر: عبدالرحمن آل الشٌ ، (. وأٖٕ، ٕٕٔ)ص: اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌةآدم األلوري،  ((2

 (.ٖٙٔ،  ٖ٘ٔص:)

 خص فً شرح كتاب التوحٌدالمل(. صالح الفوزان، ٖٕٗ/ٗ) معالم السنن حمد بن دمحم المعروف بالخطابً، ((8

 (.2ٕٕ)ص:
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ولمد جاء اإلسبلم وفندها وبٌن أن العدوى  .عتمادات هً من الشرن األصغرإن هذه اإل     
ال تنفع ال تضل وال تدفع ة والهامة والغول وغٌرها من المعتمدات الجاهلٌة أنها ال تضر ووالطٌر

ادها سفٌها تؤتً بالبركة وكلها بمعانٌها المذكورة منفٌة وباطله وضبلل، وٌعد من اعتمسوء وال 
م ٌعتمدون أن الطٌرة تجلب لهبنص األحادٌث. وإنما جعل الطٌرة من الشرن  ألنهم كانوا  مشرًكا

، فكذلن التشاإم بالعدوى (ٔ)إذا عملوا بموجبها، فكؤنهم أشركوا مع هللا نفعًا أو تدفع عنهم ضًرا
ن الشرن . وهذا م(ٕ)روالصفر، واالعتماد بالهامة والغول واألشجار والنباتات والحٌوانات والطٌو

كانوا    ألنهمًٌاأو ٌضر باالستمبلل فمد أشرن شرًكا جلسوى هللا ٌنفع  الخفً ومن اعتمد أن شٌبًا
فً حصول المكروه ومبلحظة األسباب فكٌف إذا انضم إلٌها  ٌرون ما ٌتشاءمون به سببًا مإثًرا

 .(ٖ)جهالة وسوء اعتماد

فاإلنسان (. ٔٔالرعد: )چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ  لال تعالى:     

 غلب علٌه حال التوكل فبل ٌخشى إال هللا،ولذلن فإن المسلم ٌ محفوظ إال إذا لضى هللا علٌه لضاء،

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ   فإذا داهمه أمر عمل بممتضى أمر هللا. ولال تعالى:

﮳   چ  ولال تعالى: .(ٔ٘التوبة: )چک  گ  گ  گ    گ    کک ﮲   ے  ۓ    ۓ 

﮹   ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ (. ٕٕالحدٌد: )چ﯀  ﯁                ﮿﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 

. فما أصابكم أٌها الناس فً (ٗ)فلٌثك الواثمون أن ما كتبه هللا لهم فً اللوح المحفوظ ولضاه هللا لنا
. وذلن فً اللوح (٘)أموالكم وال فً أنفسكم، إال فً كتاب لد كتب ذلن من لبل أن نخلك نفوسكم

 المحفوظ.
 

  

                                                
 (.22ٔ/٘) تحفة األحوذي شرح جامع الترمذيدمحم المباركفوري،  ((ٔ
(. ٕ٘٘، ٕٗ٘) تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًٌومً، نظر: دمحم الف(. وا22ٙ/ٖ) معارج المبولالحكمً،  حافظ ((ٕ

األساس فً ، نظر: سعٌد حوىوا(. ٖٕ٘،  ٖٕٗ/ٗ) معالم السنن نظر: حمد بن دمحم المعروف بالخطابً،وا
 (.ٓٓ٘ٔ، 2ٗٗٔ/ٖ) السنة وفمهها

 (.88ٕ/ٓٔ) عون المعبود شرح سنن أبً داود دمحم العظٌم آبادي، ((ٖ
 (.ٖٕٗ/ٖ)، فتح المدٌرنظر: دمحم الشوكانً، (. وأٖٖ/ٖ) اللباب فً علوم الكتابلنعمانً، ا عمر سراج الدٌن ((ٗ
 (.ٕٓٗ/ٕ) بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((٘
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 الثانًالفصل 
المناسبات العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة ب

 والوثنٌات
 وفٌه ستة مباحث:

 شركٌات وعادات متعلمة بالحج والعمرة :  ث األولـــالمبح
 الصفٌر والتصفٌك : المبحــث الثانً
 الرلى والتمابم : المبحــث الثالث

الخٌط والحلمة والضرب الحصى  : رابعــالمبحث ال
 )الطرق(

 أصنام العرب المبحث الخامس:
  ادة األشجار والنار والنور الظلمةعبالمبحث السادس: 
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: شركٌات وعادات متعلمة بالحج  المبحث األول
 والعمرة

 وفٌه مطلبان
 اهلٌة المتعلمةالشركٌة الج عاداتالمطلب األول : ال 

 الحج والعمرةب

 المطلب الثانً : تموٌم العادات الشركٌة الجاهلٌة
 الحج والعمرةب المتعلمة
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 ب األولالمطل
 الحج والعمرةب العادات الشركٌة الجاهلٌة المتعلمة

  للتمرب إلى اآللهة، وإلى األماكن الممدسة فً أزمنة مولوتة الحج والعمرة: الذهاب إلى     
 صاحب ذلن الموضع الممدس. 

. وتنسب إلى بنً سام وتسمى فً األزمنة المدٌمة " (ٔ)والحج: تعنً لصد مكان ممدس وزٌارته     
وتثبت،   لذلن شدة الرحال إلٌها  للتبرن بها وللتمرب إلٌها، وذلن فً أولات تحدد (ٕ)بٌوت اآللهة"

 اوتعد أعٌادً  لهته،وفً أٌام تعٌن تكون أٌاًما ُحرًما لكونها أٌاًما دٌنٌة ٌنصرف فٌها اإلنسان إلى آ
لص  لٌدخلوا السرور بعد إلامتهم الشعابر الدٌنٌة المفروضة من فرح وسرور ور ٌعمد فٌها الناس

ل حج ذلن الشخص إلى للوب األرباب، وٌكون الحج بؤدعٌة وبمخاطبة إلى اآللهة وبتوسبلت لتتمب
ًَّ بذلن إلٌها. وهذا هو الشابع فً الجاهلٌة. وكان الحج  الذي لصدها تمربًا فً شهر ذي الحجة وسم

. ولد (ٖ)فً التموٌم الهجريذلن لولور الحج فٌه. وهً تسمٌه معروفه حتى اآلن  الحج" "شهر وبـ
نها وٌتمربون إلٌها وٌذبحون عند أصنامها وٌطوفون ووجدت بٌوت لؤلصنام، وكان الناس ٌزور

" الذي ٌطوفون حوله فهو حج إلى مكة وإلى بٌوت األصنام الممدسة مثل حولها وٌلبون تلبٌة الصنم
وبٌت  وبٌت ذي الخلصةبٌت البلت فً الطابف وبٌت العزى على ممربه من عرفات وبٌت مناه 

 "بٌت هللا" بالهداٌةمة. وكان ملون العرب ٌتمربون إلىنجران وبمٌة البٌوت الجاهلٌة المعظ
والنذور، وأن منهم من حج إلٌه. والناس ٌمدسون البٌت الحرام لماله من مكانه فً نفوس جمٌع 

 .(٘)مثلما كانت فً الجاهلٌة وأما عن موالٌت الحج فهً نفسها الٌوم فمد ثبتها اإلسبلم .(ٗ)الجاهلٌٌن
ومن عادات العرب الجاهلٌون أنهم ٌستعدون للحج عند حضورهم موسم" سوق عكاظ" فإذا      

بلل ذي الحجة، . فؤلام بها إلى ه(ٙ)""مجنةأراد منهم من أراد الحج، ذهب إلىانتهت أٌام السوق، و
ٌوم التروٌة، تزودوا بالماء  "عرفة"، فإذا كان، ومنه إلى(2)"ذي المجاز"ثم أرتحل منها إلى

فً  وارتفعوا إلى عرفة هذا بالنسبة إلى التجار، وأما بالنسبة إلى غٌرهم، فمد كانوا ٌمصدون الحج
 " عرفه" للولوف مولف عرفه، ٌمصدها "الحلة"، و"أما الحمس"أي ولت شاءوا، ثم ٌذهبون إلى
 .(8)بمزدلفة لئلفاضة..  فٌمفون "بنمرة" ثم ٌلتمون جمٌعًا

وٌبدأ حج أهل الجاهلٌة باإلهبلل، فكانوا ٌهلون عند أصنامهم، وٌلبون إلٌها، فإذا انتهوا من      
 وغٌرها من المبابل. مثبًل (2)ذلن لدموا مكة، فكان األنصار ٌهلون لمناه فً معبده

      

                                                
(. وانظر: علً ٕٕٔ/ٔ) معجم مماٌٌس اللؽة(. وانظر: أحمد الرازي، ٕٕٙ/ٕ)لسان العرب دمحم بن منظور،  ((ٔ

 (.2ٓ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًدمحم الفٌومً،  (. وانظر:8ٓٗ/ٕ) المحكم والمحٌط األعظمالمرسً، 
 تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً(.وانظر: دمحم الفٌومً، 2ٖٗ/ٕ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٕ

تاج العروس من (.وانظر: دمحم الحسٌنً، 2ٕ٘/ٙٔ) تفسٌر إبن جرٌر(. وانظر: إبن جرٌر الطبري، ٖٓ٘)ص:
 ٓ(ٙٔ/ٔ)جواهر الماموس 

 (.8ٖٗ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٖ
 (.ٖٔ٘/ٔٔ) صدر نفسهالم ((ٗ
 فتح الباري(. وانظر: ابن حجر العسمبلنً، 8/8ٔ) شرح النووي على مسلمالدٌن ٌحً النووي،  محً ((٘

(ٖ/ٖ82.)... 
سم سوق للعرب كان فً الجاهلٌة وكانت بمر الظهران لرب جبل ٌمال له األصفر، وهو بؤسفل مكة على لدر إ ((ٙ

 أمٌال منها.
 لى لدر فرس  منها.سم سوق للعرب كان فً الجاهلٌة عند موضع عرفات عإ ((2
 المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم...( وانظر: جواد علً، ٕ٘ٔ/ٔ) أخبار مكةدمحم بن عبدهللا األزرلً،  ((8

(ٔٔ/ٖٖ٘.) 
منهج المرآن فً دعوة (. وانظر: حمود الرحٌلً، ٓٙٔ/ٕ) التحرٌر والتنوٌردمحم الطاهر بن عاشور،  ((2

تارٌخ (. وانظر: السٌد سالم، ٕ٘ٔ/ٔ) أخبار مكة ر: دمحم األزرلً،(. وانظٕ٘٘/ٔ) المشركٌن إلى اإلسبلم
 (.ٓٔ٘)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًدمحم الفٌومً،  (.8ٔٗ)ص: العرب لبل اإلسبلم
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لن والطواف بالبٌوت وباألصنام، ركن من أركان الحج، ومنسن من مناسكه وكانوا ٌفعلون ذ     
 .(ٔ)كلما دخلوا البٌت الحرام وكذلن ٌفعل أهل مكة

وكان أهل الجاهلٌة ٌطوفون حول الرجمات، وهً حجارة تجمع فتكون على شبه بٌت مرتفع      
، وكان الجاهلٌون ٌطوفون حول األصنام واألنصاب وحول الذبٌحة (ٕ)كالمنارة، ٌمال لها الرجمة

 .(ٖ)السادات واألشراف من الناس لآللهة وحول لبور مدمونها لربانًاالتً ٌ
للحلٌب فً أمور العبادة فمد كانوا ٌسكبونه على  وكذلن كان الجاهلٌٌن ٌمٌمون وزنًا     

 .(ٗ)األصنام
والطواف من أهم طرق التعبد والتمرب إلى اآللهة فً الجاهلٌة. ٌإدونه كما ٌإدون الشعابر      

علوم بل ٌإدونه وم ولٌس له ولت معٌن أو موسم مالدٌنٌة المهمة مثل الصبلة، ولٌس له ولت معل
أو ضرٌح، فهم ٌطوفون سبعة أشواط حول األضرحة، كما  فٌه صنم، أو كعبة كلما دخلوا معبدًا

 .(٘)ٌطوف كذلن حول الذبابح الممدمة لآللهة
 ومن عادات الجاهلٌة فً الطواف الحمس والطلس والحلة:

وصنف ٌطوف ف ٌطوفون عراٌا، وٌعرفون بـ" الحلة"ن: صنوٌذكر أن الطابفٌن كانوا صنفٌ     
     . (2)لالوا له، "الطلس" . وأضاف إلى هذٌن الصنفٌن صنفًا ثالثًا(ٙ)"الحمس"وٌعرفون بـ فً ثٌابهم

"ال . وكانوا ٌمولون:(8)وكان من ٌطوفون عراة ٌمصدون من طرحهم ثٌابهم طرحهم ذنوبهم معها
فٌها". وفً رواٌة: ذنوب" ، "وال نطوف فً ثٌاب عصٌنا هللا نطوف فً الثٌاب التً لارفنا فٌها ال

إذا  وتخضع النساء لهذه الماعدة أًٌضا .(2)بثٌابه ٌضرب وتنتزر منه ثٌابهأن من ٌطوف من"الحلة" 
. هذا طواف أهل الجاهلٌة لبل (ٓٔ)إذا كنَّ من الحلة، فكانت تطوف المرأة بالبٌت وهً عرٌانة

 اإلسبلم.
ة الطابف أن ٌطوف حول البٌت نمًٌا متحرًرا عن ذنوبه لعري، هو رغبوالغرض من طواف ا     

عتماده أن طوافه بمبلبسه طواف غٌر صحٌح  ألن مبلبسه شاركته عن األدران. وإ وآثامه بعٌدًا
فً آثامه، فهً ملوثة نجسه، ولذلن هاب من لبسها، فإذا تم طوافه تركها فً موضعها، ولبس 

                                                
النووي على  شرح(. وانظر: محً الدٌن النووي، ٖٗ٘/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمعلً، جواد  ((ٔ

 (.ٕٔ/8) سلممعلى 
(. وانظر: دمحم ٙٔٔ/ٔ) أخبار مكةوانظر:دمحم األزرلً،  (.ٖٖٓ)ص: كتاب األصنامم بن دمحم الكلبً، هشا ((ٕ

(. 8ٕٕ/ٙ) لسان العرب..(. وانظر: دمحم بن منظور، ٕٕٗ/ٖ) تاج العروس من جواهر الماموسالحسٌنً، 
 رٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًتاوانظر: دمحم الفٌومً،  (.ٖٔٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلمسٌد سالم، الوانظر: 
٘ٔٔ. 

 أخبار مكة(. وانظر: دمحم األزرلً، ٖٗ٘، 2ٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٖ

 (.ٖٔٗ)ص:  تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: السٌد سالم، ٕٙٔ/ٔ)
(. 8ٕ٘/ٔ)اإلسبلم  ركٌن إلىمنهج المرآن فً دعوة المش(. وانظر: حمود الرحٌلً، ٖ٘٘/ٔٔ) صدر نفسهالم ((ٗ

 (.ٕٕ٘،  ٕٕٗ/ٔ) أخبار مكة وانظر: دمحم األزرلً،
اإلسبلم  منهج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى(. وانظر: حمود الرحٌلً، ٖٙ٘،  ٖ٘٘/ٔٔ) صدر نفسهالم ((٘

(ٔ/ٕ٘٘.) 
(. وانظر: ٖٔٔ/ٔ) أخبار مكة(. وانظر: دمحم األزرلً، 2ٓٔ/ٕ) تفسٌر إبن جرٌربن جرٌر الطبري، إ ((ٙ

 (.2ٔٔ/ٔ) سٌرة إبن هشامعبدالملن بن هشام، 
 المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلموانظر: جواد علً،  (.28ٔ)ص: المحبر دمحم حبٌب أبو جعفر البغدادي، ((2

(ٔٔ/ٖ٘2.) 
 (.ٖٖٔ/ٔ)الروض األنؾ . وانظر: عبدالرحمن بن عبدهللا السهٌلً، (22ٔالمصدرنفسه )ص: ((8
(. وانظر: جواد ٕٕٔ/ٕ) لسان العرب(. وانظر: دمحم بن منظور، 2ٔٔ،  ٕٕٔ/ٔ) أخبار مكةزرلً دمحم األ ((2

 (.8ٖٓ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم علً،

 سٌرة إبن إسحاقبن إسحاق، (. وانظر:  دمحم إ8ٖ٘/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً، ((ٓٔ

 (.22)ص:
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"اللمً" فبل ٌمسها أحد وال ٌحركها حتى تبلى لهذه الثٌاب التً تطرح. وٌمال (ٔ)مبلبس أخرى جدٌدة
 .(ٕ)تبلى من وطء األلدام ومن الشمس والرٌاح العتمادهم بؤن تلن المبلبس ملوثة باألدران

وا ٌمفون فهم الذٌن كانوا ٌطوفون بثٌابهم، ثم ٌحتفظون بها فبل ٌلمونها، وكانوأما "الحمس"     
ٌمفون به عٌشة عرفة، وٌظلون به ٌوم عرفة فً األران من  ة"المولف فً طرق الحرم من"غر

عرفه، فمصروا عن مناسن فهم ال ٌمفون مولف غٌرهم ب .(ٖ)نمرة، وٌفٌضون منه إلى المزدلفة
ٌخرجون منه مثل سابر الناس  الحج المولف من عرفة وهو من الحل. وحجتهم أنهم أهل الحرم فبل

ٌت ولطان مكة وساكنها، فلٌس ألحد من العرب مثل حمنا " نحن أهل الحرمة ووالة البوٌمولون:
 .(ٗ)وال مثل منزلتنا وال تعرف له العرب مثل ما نعرف"

لال ابن  ،لم تكن لدٌمة، بل ظهرت لبٌل اإلسبلم"الحمس"  الرواٌات أن عمٌدة وتذكر بعض     
تركوا الولوف على . فًٌا: كانت لرٌم ال أدري لبل الفٌل أو بعده، ابتدعت أمر الحمس رأ"إسحاق

، إال أنهم لالوا: نحن أهل عرفة واإلفاضة منها، وهم ٌعرفون ذلن وٌمرون أنها من المشاعر والحج
ونحن الحمس، والحمس أهل الحرم. لالوا: ال ٌنبغً للحمس أن ٌتؤلطوا األلط وال ٌسلبوا  الحرم،

إال فً بٌوت األدم ما كانوا  تظلون إن استظلوامن شعر، وال ٌس السمن، وهم حرم، وال ٌدخلوا بٌتًا
الحل إلى الحرم إذا جاءوا  ، ثم لالوا: وال ٌنبغً ألهل الحل أن ٌؤكلوا من طعام جاءوا به منحرًما

اًرا  .(٘)"، وال ٌطوفون بالبٌت إذا لدموا أول طوافهم إال فً ثٌاب الحمسحجاًجا أو عمَّ
ما ٌصنع الحلة وٌصنعون فً وأما "الطلس": فهم بٌن الحلة والحمس: ٌصنعون فً إحرامهم 

، ن حول الكعبة وال ٌستعٌرون ثٌابًاثٌابهم ودخولهم البٌت ما ٌصنع الحمس. وكانوا ال ٌتعرو
وٌدخلون البٌوت من أبوابها، وكانوا ال ٌبدون بناتهم، وكانوا ٌمفون مع الحلة وٌصنعون ما 

 .(ٙ)ٌصنعون
ن م من كان إذا أحرم رمى بما معه موذكر أن من الحجاج من كان ٌحج بغٌر زاد، وأن منه     

اًرا، وأن لبابل من العالزاد، واستؤنف غٌره من األزودة  رب ٌحرمون الزاد إذا خرجوا حجاًجا وعمَّ

فؤمر من لم ٌكن ٌتزود منهم (. 22ٔالبمرة: )چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  :فنزل الوحً

. ولد عرف هإالء بالمتوكلة  (2)بالتزود لسفره، ومن كان منهم ذا زاد أن ٌحتفظ بزاده فبل ٌرمً به
بالمتوكلة  لتوكلهم على رب البٌت فً إطعام أنفسهم واعتمادهم على السإال، كما روي عن ابن 
عباس لال: كان أهل الٌمن ٌحجون وال ٌتزودون وٌمولون: نحن المتوكلون، فإذا لدموا مكة سؤلوا 

                                                
( رلم، ٙٓٗ/٘) فتح المنعم شرح صحٌح مسلمموسى شاهٌن،  (. وانظر:2ٔٔ/ٔ) أخبار مكةدمحم األزرلً،  ((ٔ

 (.2ٖ٘/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم. وانظر: جواد علً، 2ٕٓٙ
  المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلموانظر: جواد علً،  (.ٕٓٔ)ص: سٌرة إبن إسحاقدمحم بن إسحاق،  ((ٕ

 (. وانظر: حمد بن دمحم المعروف بالخطابً،2٘ٔ،  ٗٔٔ/ٔ) أخبار مكة األزرلً، (. وانظر: دمحمٖٓٙ/ٔٔ)
 (.ٖٕٓ/ٖ) معالم السنن

رلم، ( 2ٔ٘/ٖ) فتح الباري(. وانظر: ابن حجر العسمبلنً، 22ٔ/ٔ) سٌرة إبن هشامعبدالملن بن هشام،  ((ٖ

، دالئل النبوة، البٌهمً بوبكرأوانظر:  (.ٔٓٔ)ص: سٌرة إبن إسحاقسحاق، . وانظر: سٌرة دمحم بن إ٘ٙٙٔ
ٕ/ٖٙ.) 

 المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: جواد علً، 22ٔ/ٔ) سٌرة إبن هشامعبدالملن بن هشام،  ((ٗ

 دالئل النبوة، البٌهمً أبوبكر . وانظر:(ٔٓٔ)ص: بن إسحاقسٌرة إ (. وانظر: سٌرة دمحم بن إسحاق،ٕٖٙ/ٔٔ)
(ٕ/ٖٙ.) 

 بن إسحاقسٌرة إدمحم بن إسحاق،  (، وانظر:2ٖٙ/ٔٔ) ل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمالمفصجواد علً،  ((٘

الروض (. وانظر: عبدالرحمن السهٌلً، ٕٕٓ/ٔ) بن هشامسٌرة عبدالملن بن هشام،  (. وانظر:ٕٓٔ،  ٔٓٔ)
 (.8٘ٔ/ٕ)األنؾ 

 فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمالمفصل  ،وانظر: جواد علً (.8ٔٔ)ص: المحبردمحم حبٌب أبو جعفر البغدادي،  ((ٙ

(ٔٔ/ٖ2ٖ.) 
(. ٕٕٖ/ٔ) عبدالرزاق تفسٌر ،بكر عبدالرزاق(. وانظر:أبو2ٗٗ/ٖ) بن جرٌرا تفسٌر بن جرٌر الطبري،ا ((2

 (.2ٖ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم ،وانظر: جواد علً
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فً الحج، ٌزٌد فً ثوابه،  . فهم إذن طابفة من الطوابف الجاهلٌة المتدٌنة، ترى أن التمشف(ٔ)الناس
 وٌمرب أصحابه إلى رب البٌت.

وعادة الحمس والطلس والحلة كانت موزعة بٌن المبابل العربٌة فً الجاهلٌة فمبابل لها حك      
وخزاعة واألوس والخزرج ...، ولبابل لها حك الحلة  لدت وكنانةالحمس كمبٌلة لرٌم وما و

، ولبابل لها حك الطلس مثل لبابل أهل الٌمن وحضرموت كمبابل تمٌم بن مرة، ومازن، وضبة ...
 . (ٕ)وعن وعجٌب، وإٌاد بن نزار

ومن عادات العرب الجاهلٌٌن فً الحج حلك شعر الرأس كله أو بعضه وٌرمونه على العتر.      
وحلك شعر الرأس أو جز الناصٌة أو حلمها أو حلك الضفٌرتٌن من التمالٌد المدٌمة. وكانوا ٌمومون 

لن  إكراًما وتعظًٌما لشؤن األرباب، وعند الحج إلى بٌوت اآللهة، فٌرمون بالشعر أمام األصنام بذ
تعظًٌما لها وبٌانًا عن ممدار احترامهم لها حتى ضحوا بؤعز ما لدٌهم فً سبٌلها، ولهذا كان لرمً 

 .(ٖ)ضفابر شعر الرأس عند المبر أهمٌة خاصة فً نظر الجاهلٌٌن
رمجٛم اْلحجبس ٔاْلصُبو ٔاعزَليٓب فٙ أثُبء انطٕاف أٔ فٙ غٛش انطٕاف شة ٔيٍ ػبداد انؼ     

يٍ انشؼبئش انذُٚٛخ ػُذ انجبْهٍٛٛ. كبٌ فٙ سٔػٓى أٌ ْزا انزمجٛم يًب ٚمشثٓى إنٗ اٜنٓخ، ٕٔٚصهٓى 

 رًغح  يٍ  إنٛٓب، فزمشثٕا إنٛٓب َٔصجْٕب فٙ يٕاضغ ظبْشح، ٔيغحٕا أجغبيٓى ثٓب رجشًكب ٔكهًخ

ٌٍ ػُذ انجبْهٍٛٛ، ٔكزنك كهًخ  اعزهى  ٔ اعزَلو  ػُذ أْم يكخ خبصخ حٛث  انكهًبد انزٙ نٓب يؼب

س اإلَغبٌ ٚذِ ػهٗ انحجش انًمذط أٔ أٌ ًٚغّ شاعزؼًهذ ثبنُغجخ نهحجش اْلعٕد. ٔطشٚمزٓى أٌ ًٚ

رهًغّ، ٔإرا حزٗ  ثٓب إٌ صؼت اعزَليّ كهّ. ٔلذ ٚؼٕض ػٍ رنك ثؼصب ًٚذْب اإلَغبٌ إنٗ انحجش

س انٕصٕل إنّٛ ثغجت يب، فٛجٕص أٌ ٚفؼم رنك ساكجًب ػهٗ جًمرؼز
(ٗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً

                                                
ِ رَؼَب كتاب تفسٌر المرآن، ،صحٌح البخاري ((ٔ ِل اَّلله ْٕ دُٔا فَئِ )ٗ: نَ ثَبُة لَ ٔه رََض َٖٔ َٕ اِد انزهْم َْٛش انضه (. برلم، ٖٖٔ/ٕ) (ٌه َخ

 فتح المدٌر(. وانظر: دمحم بن علً الشوكانً، 8ٓٗ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌم إسماعٌل بن كثٌر،وانظر:  .ٖٕ٘ٔ
 (. ٔٔٗ/ٕ) تفسٌر إبن جرٌر بن جرٌر الطبري،ا(. وانظر: ٖٖٕ/ٔ)

 أبو جعفر البغدادي،دمحم حبٌب (. وانظر: 2ٖٖ ، 2ٖ٘/ٔٔ) العرب لبل اإلسبلمالمفصل فً تارٌخ جواد علً،  ((ٕ

 ..(ٕٓٓ/ٔ) سٌرة إبن هشامبن هشام، ن عبدالمل(. وانظر: 22ٔ،  28ٔ) المحبر
 (.٘ٙٔ/2) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً، ((ٖ
 (.2ٖٗ،2ٖٖ/ٔٔ)المصدر نفسه  ((ٗ
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 تموٌم العادات الشركٌة المتعلمة بالحج والعمرة

كان العرب فً الجزٌرة العربٌة ٌإمنون بدعوة التوحٌد التً دعا إلٌها األنبٌاء، وكانوا على      
انوا ٌحجون إلى بٌت هللا الحرام الذي بناه إبراهٌم وابنه دٌن إبراهٌم وإسماعٌل علٌهما السبلم، وك

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  چ   لال تعالى: إسماعٌل علٌهما السبلم بمكة،

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  

براهٌم ومضى أمر العرب من عهد إ(. 2ٕ – ٕٙالحج: )چک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  

ولد غٌروا كثًٌرا مما كان علٌه وخلطوا حمًا بباطل،  وإسماعٌل علٌهما السبلم إلى بعثة دمحم 
فحرفوا الحج عن وجهته، ومؤلُ الكعبة بٌت التوحٌد باألصنام واألوثان، واتخذوها آلهة ٌعبدونها من 

عمهم وهذا لشركابنا. ولمد سمها، ولال هذا هلل بزإلى هللا زلفى، ونذروا وذبحوا بإ دون هللا لتمربهم
ابتدعوا كذلن فً الحج بدًعا كثًٌرا، ومن ذلن تعبدهم بالطواف بالبٌت عراه، زاعمٌن أنه ال ٌلٌك 

. وكان النساء ٌطفن بالبٌت عراه ما ٌسترها إال (ٔ)بهم أن ٌطوفوا بثٌاب ارتكبوا فٌها الذنوب واآلثام
. وأموًرا (ٕ)لم ٌحرمه هللا علٌهم ة والرزق مادرر ال ٌستر العورة، ولد حرموا على أنفسهم الزٌن

ابتدعوها فً الحج فلما جاء اإلسبلم أبطل العادات الجاهلٌة، ونمى الحج من تلن الضبلالت  كثٌرة
 الباطلة، وجعل الحج كله خالًصا هلل.

ره علٌها لال:" بعثنً أبو بكر الصدٌك  أبطل العري  فعن أبً هرٌرة        فً الحجة التً أمَّ
ال ٌحج بعد العام مشرن )لبل حجة الودار فً رهط ٌإذنون فً الناس ٌوم النحر،  رسول هللا 

 .(ٖ)("وال ٌطوف بالبٌت عرٌان
لال النووي:" كانت العرب تطوف بالبٌت عراة إال الحمس، وهذا من الفواحم التً كانوا      

ها أ علٌها فً الجاهلٌة. ولهذا أمر النبً  سنة تسع للهجرة أن  بو بكر فً الحجة التً حجَّ
 .(ٗ)ٌنادي منادٌه أن ال ٌطوف بالبٌت عرٌان

﮽ ﮾     ﮼﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺ ﮻   ﮵ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴چ  لال تعالى:

﯀  ﯁                                     ﮿ 

 (.2ٕ – 8ٕاألعراف: )چڭ        ڭ  ڭ  ڭ  

عبادة اهٌة فً المبح، والمراد بها هنا ٌن: إن الفاحشة هنا: الفعلة المبٌحة المتنلال بعض المفسر     
األصنام، وكشف العروة فً الطواف، ونحو ذلن، ففً اآلٌة حذف  أي: وإذا فعلوا فاحشة فنهو 

. (٘)عنها لالوا: وجدنا علٌها آباءنا وهللا أمرنا بها، محتجٌن بؤمرٌن: تملٌد اآلباء، واالفتراء على هللا
 .(ٙ)وهذا فٌه وجوب ستر العورة

لال ابن الجوزي:"إن من ألبح األمور تلبٌس إبلٌس على أهل الجاهلٌة تملٌدهم اآلباء من غٌر      

ٺ  ٺ      ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  نظر فً دلٌل كما لال تعالى:

                                                
(. وانظر: 22ٔ/ٔ) البداٌة والنهاٌة، سماعٌل بن كثٌرإ(. وانظر: ٙٙٔ،  ٘ٗ/ٔ) أخبار مكةدمحم األزرلً،  ((ٔ

 (.ٕٔٗ/ٔ) منهج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلمحمود الرحٌلً، 
 (.2ٖٖ،  2ٕٖ/ٕٔ) بن جرٌراسٌر تفبن جرٌر الطبري، ا ((ٕ
 .2ٖٗٔبرلم ،  (28ٕ/ٖ، كتاب الحج، باب الٌحج البٌت مشرن، وال ٌطوف بالبٌت عرٌان )صحٌح مسلم ((ٖ
 (.22ٔ/8) شرح النووي على مسلممحً الدٌن النووي،  ((ٗ
محً الدٌن النووي، وانظر:  (.8ٗ)ص:  فصل الخطاب فً شرح مسائل الجاهلٌةمحمود شكري االلوسً،  ((٘

 (.ٙٔٔ/2) شرح النووي على مسلم
 (.ٖٖ/٘) محاسن التأوٌلدمحم الماسمً،  ((ٙ
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تبعونهم أًٌضا وهم ال أي : أفت (.  2ٓٔالبمرة: )چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  

 .(ٔ)ٌعملون شٌبًا وال ٌهتدون
لمد أعلن المرآن تفاهة عمول أهل الجاهلٌة إذ ال ٌصلح أن ٌتمسكوا بمعتمدات آباءهم لمجرد      

 .(ٕ)التملٌد الذي ال بصرفٌة وال نظر، إن هذا هو الهبلن والدمار

ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀچ   لال تعالى:     

  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

فهاتان اآلٌتان رد على المشركٌن فٌما (. ٕٖ – ٖٔاألعراف: )چچ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  

 كانوا ٌفعلونه من الطواف بالبٌت عراه، وفً تحرٌم على أنفسهم الطٌبات التً لم ٌحرمها هللا
 .(ٖ)علٌهم
وكانت لرٌم ال تخرج من الحرم، وإنما ٌمفون فً طرف الحرم، عند أدنى الحل، وٌمولون      

 .(ٗ)نحن أهل هللا فً بلدته ولطان بٌته، فكانوا ٌمفون بالمزدلفة وٌدفعون منها، وال ٌمفون فً عرفة
فة وكان ٌسمَّون وعن عابشة رضً هللا عنها لالت: كانت لرٌم ومن دان دٌنها ٌمفون بالمزدل

أن ٌؤتً عرفات، ثم  بالحمس، وكان سابر العرب ٌمفون بعرفات فلما جاء اإلسبلم أمر هللا نبٌه 

ٌعنً إبراهٌم علٌه   چک  ک  گ  گ  گ   گ  چ ٌمف بها، ثم ٌفٌض منها، فذلن لوله 

من العادات  إن هللا أبطل أمر الحمس وما ٌتعلك بها من الطلس والحلة واللمً، وكانت .(٘)السبلم
فً أي ولت وحٌن، وحرم على لرٌم وغٌرهم  الجاهلٌة بمجًء اإلسبلم، حٌن بعث هللا دمحم 
. كما هدم الجاهلٌة وأبطل عبادة األصنام وتعظٌمها (ٙ)لبس اإلحرام والولوف مع الناس فً عرفات

له  والعزى وغٌرها مما نهى عن الذبح لها وأمر بهدم البلتوتعظٌمها والحج إلٌها والطواف بها و
 صلة بؤمر الجاهلٌة.

 ن عمرو بن لحً، نصب مناه على ساحل البحر مما ٌلً لدٌدًا، وهً التً كانت لؤلزدإ     
وغسان، ٌحجونها وٌعظمونها، فإذا طافوا بالبٌت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى، لم ٌحلموا 

وة  لمكان الصنمٌن اللذٌن إال عند مناة، وكانوا ٌهلون لها، ومن أهل لها لم ٌطف بٌن الصفا والمر
علٌهما نهٌن ُمجاود الرٌح، ومطعم الطٌر، فكان هذا الحً من األنصار ٌهلون بمناه، وكانوا إذا 
أهلوا بحج أو عمرة لم ٌُظل أحدًا منهم سمف بٌت حتى ٌفرر من حجته أو عمرته، وكان الرجل إذا 

جاء هللا باإلسبلم، وهدم أمر الجاهلٌة  أحرم لم ٌدخل ظهر بٌته  ألن ال ٌجن رتاُج الباب رأسه، فلما

ولال  .(2)(82ٔالبمرة: )چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉچ  أنزل هللا:

 .(8)(ى، لد أٌست أن تعبد بببلدكم أبدًابعد هدمه للعزى:)تلن العز لخالد  رسول هللا 

                                                
 (.2٘،  8٘ص:) تلبٌس إبلٌس ،لجوزيعبدالرحمن بن علً بن ا ((ٔ

 .(8ٙٙ)ص: العمٌدة اإلسبلمٌة وأسسهاعبدالرحمن المٌدانً،  ((ٕ
 (.2ٕٓ/ٕ) منهج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلمحمود الرحٌلً،  ((ٖ
 (.ٔ٘ٔ/ٔ) تفسٌر المرآن العظٌم(. وانظر: إسماعٌل بن كثٌر، 2ٕٔ/ٕ) بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((ٗ
 .2ٕٔٔبرلم  (82ٖ/ٕكتاب الحج، باب الولوف )، وصحٌح مسلم ((٘
 المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: جواد علً، ٖٕٓ/ٔ) سٌرة إبن هشام، عبدالملن بن هشام  ((ٙ

(ٔٔ/ٖٙٔ.) 
أخبار رلً، وانظر: دمحم األز .(2ٗ)ص: تارٌخ مكة المشرفة والمسجد الحرام دمحم أحمد المعروف بابن الضٌاء، ((2

 (.ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ/ٔ) أخبار مكة
ٔاَظش: (.ٕٖٕ/ٕ) عٌون األثر فً فنون المؽازي ،فتح الدٌن دمحم بن دمحم(. وانظر: 2٘)ص: المصدر نفسه ((8

نُُّ رَؼَبنَٗ:  كزبة انزفغٛش، ،السنن الكبرى للنسائي ْٕ ٖ)لَ اْنؼُضه َٔ َد  ْٚزُُى انَله  .8ٖٗٔٔ( برلم،22ٕ/ٓٔ( )أَفََشأَ
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 من األمور العمدٌة ومن ذلن لم ٌؤذن به هللا لرٌم فً الجاهلٌة شرعت فً الدٌن وفً الحج ما     
. وكانوا فً الجاهلٌة (ٔ)تركهم الحك من باب الورر وٌمولون: ال نطوف بثٌاب عصٌنا هللا فٌها

ٌلبون ألصنامهم تلبٌات مختلفة بما ال ٌتفك مع التوحٌد فؤبطلها اإلسبلم وغٌَرها بما ٌتفك مع عمٌدة 
لبٌن ال شرٌن لن لبٌن، إن الحمد والنعمة لن  التوحٌد، فصارت على هذا النحو:] لبٌن اللهم لبٌن،

 والملن، ال شرٌن لن[.
إن ما ٌفعله أهل الجاهلٌة من التلبٌة والطواف والذبح والحج عند األصنام وربط ذلن بالحج      

ٌعد شرًكا، ألنه لصد بذلن تعظٌم غٌر هللا تعالى. لذلن فإن ال ٌجوز ذلن إال أن ٌكون هلل وتعظًٌما 

﮾ چ   الى:لال تع له، ﮷   ﮸   ﮹ ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﯀  ﯁        ﮿﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶ 

 أي لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن الذٌن ٌعبدون غٌر هللا (. ٖٙٔ – ٕٙٔاألنعام: )چ       

وٌذبحون لغٌره إن مشركً الجاهلٌة لم ٌعظموا هللا حك تعظٌمه حٌث عبدوا معه غٌره، وساووا 

ې  ې  ى  ى  ائ   چ   ل العظٌم المادر على كل شًء، لال تعالى:المخلوق النالص بالرب الكام

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ

 (.2ٙالزمر: )چېئ

فمال: ٌا دمحم إنا نجد أن هللا  لال: جاء حبر من األحبار إلى رسول هللا  بن مسعود وعن إ     
أصبع، والثرى على أصبع، رضٌن على أصبع، والشجر على السماوات على أصبع، واألٌجعل 

ت نواجذه تصدٌمًا لمول الحبر، حتى بد وسابر الخلك على إصبع، فٌمول: أنا الملن فضحن النبً 

َو اْنِمَٛبَيِخ ، وفً رواٌة لمسلم. )چ ې  ې  ى  ى  ائچ ثم لرأ  ْٕ اِد َٚ َٔ ب ًَ ِغُك انغه ًْ ٌه هللاَ رَؼَبنَٗ ُٚ إِ

ٍَ َػهَٗ إِ  اْْلََسِضٛ َٔ انثهَشٖ َػهَٗ إِْصجَغٍ، َػهَٗ إِْصجَغٍ،  َٔ بَء  ًَ اْن َٔ انشهَجَش َػهَٗ إِْصجَغٍ،  َٔ اْنِججَبَل  َٔ ْصجَغٍ، 

ِهُك، ًَ ِهُك، أَََب اْن ًَ ، فََٛمُُٕل: أَََب اْن ٍه ُْ ضُّ ُٓ َعبئَِش اْنَخْهِك َػهَٗ إِْصجَغٍ، ثُىه َٚ َ وفً رواٌة للبخاري ) ،(ٕ)(َٔ ٌه اَّلله أَ

اِد َػهَٗ إِ  َٕ ًَ َ َْٚجؼَُم انغه انثهَشٖ َػهَٗ اَّلله َٔ بَء  ًَ ان َٔ انشهَجَش َػهَٗ إِْصجَغٍ،  َٔ ٍَ َػهَٗ إِْصجَغٍ،  اْلََسِضٛ َٔ ْصجَغٍ 

َعبئَِش انَخَلَئِِك َػهَٗ إِْصجَغٍ، َٔ  .(ٖ)(إِْصجَغٍ، 
حٌث دلت اآلٌة والحدٌث على وجوب تعظٌم هللا حك تعظٌمه، وتعظٌمه هو توحٌده وتنزٌهه عن 

 .(ٗ)به فإنه لم ٌعظمه حك تعظٌمه الشرن، وأن من عبد غٌره وأشرن

إن التعظٌم من غٌر تدبر وتؤمل هو عٌن الضبلل  ألن النظر ٌنبغً أن ٌكون إلى المول ال إلى      
للحرث بن حوط "إن الحك ال ٌعرف بالرجال أعرف الحك  المابل. كما لال علً بن أبً طالب 

 .(٘)تعرف أهله"

س، وخضور المخلولات له  ٌدل على أنه المستحك للعبادة إن غرس تعظٌم هللا تعالى فً النفو     
الجبلل. فهو العظٌم الذي ال أعظم منه، والمادر على كل  وحده وإن له صفات الكمال ونعوت

شًء، المالن لكل شًء، وكل شًء تحت لهره ولدرته، والمخلولات كلها بالنسبة إلٌه صغٌرة 
مما فعلوا فً أمر الحج والعمرة لجاهلٌن عن شرن المشركٌن وتنمص ا حمٌرة، ثم نزه نفسه

والطواف والذبح لغٌر هللا تعالى. إنه من آمن أن هللا على كل شًء لدٌر فمد لدر هللا حك لدره، 

                                                
 ، ..(.ٕٗٓٓص:) مسائل الجاهلٌة، نصالح الفوزا ((ٔ
 .28ٕٙبرلم،  (ٕٙٔ/ٙ، كتاب صفة المٌامة والجنة والنار )صحٌح مسلم ((ٕ
: ، كتاب تفسٌر المرآن، صحٌح البخاري ((ٖ ِّ ِن ْٕ َ َحكه لَذِْسِِ )ثَبُة لَ َيب لَذَُسٔا اَّلله   .8ٔٔٗبرلم،  (ٕٙٔ/ٙ( )َٔ
 ، ...(.22ٗص:) وحٌدالجدٌد فً شرح كتاب الت،  بن المرعاويدمحم ((ٗ
 (.2ٗ)ص: تلبٌس إبلٌسبن الجوزي،  عبدالرحمن ((٘
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ومن لم ٌإمن بذلن فلم ٌمدر هللا حك لدره، فالمشركون ما لدروا هللا حك لدره حٌن عبدوا معه 
 .(ٔ)غٌره

ن الذٌن لم ٌخلصوا العبادة هلل وذلن لجهلهم بعظمة هللا وما ففً اآلٌة السابمة: ذم للمشركٌ     
 .(ٕ)ٌستحمه من العبادة والتعظٌم

تكلمت الٌهود فً صفة الرب تبارن هللا وتعالى، فمالوا ما ال  " :لال وعن سعٌد بن جبٌر      

 عالى:ثم بٌن عظمته للناس، فمال ت چ ې  ې  ى  ى  ائچ  ٌعلمون ولم ٌدروا، فؤنزل هللا عز وجل

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ

 .(ٖ)(، فجعل صفتهم التً وصفوا بها هللا تبارن وتعال شرًكا2ٙالزمر: )چېئ

وأما من جهة التحلٌل والتحرٌم فإن الجاهلٌة أخذت تحرم وتحلل فً أمور الحج والطواف      
نهما أخص خصابص األلوهٌة، فبل وهذا الدٌن ٌمرر أن التحلٌل والتحرٌم هو من شؤن هللا وحده  أل

. فاهلل وحده هو الذي ٌحل للناس ما ٌحل، وٌحرم على الناس  تحرٌم وال تحلٌل بغٌر سلطان من هللا
ما ٌحرم . لٌس ألحد غٌره أن ٌشرر فً هذا وذان، ولٌس ألحد أن ٌدعً هذا الحك  ألن هذا 

ٌة كلها  ألنها باطلة، لم تصدر من . ولد أبطل هللا أحكام الجاهل مرادف تماًما لدعوى األلوهٌة
الجهة التً تملن وحدها إصدار هذه األحكام وهو هللا .. لد تم الحدٌث عن هذا األمر فً مبحث 

 سابك من بحثنا هذا.

 
  

                                                
 ...(8ٓ٘)ص: فتح المجٌددالرحمن آل الشٌ ، (. وأنظر: عب22/ٗ) تفسٌر المرآن العظٌمإسماعٌل بن كثٌر،  ((ٔ
 .(8ٕ)ص: تعظٌم هللا هلالج لج ،أحمد عثمان المزٌد ((ٕ
 .8ٔ( برلم، ٖٓٙ/ٔ) العظمة بهانً، المعروف بؤبً الشٌ  األصعبدهللا بن دمحم ((ٖ
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 : الصفٌر والتصفٌك المبحث الثانً
 وفٌه ثبلثة مطالب 

      صطبلحً : المفهوم اللؽوي واال      األولالمطلب  
 والصفٌرر الصفٌ

 المطلب الثانً : الصفٌر والصفٌر فً الجاهلٌة  

 : حكم الصفٌر والصفٌر فً اإلسبلم  المطلب الثالث 
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 المطلب األول
 صطبلحً للصفٌر أو المكاء والتصفٌكالمفهوم اللؽوي واال

 صطبلحً للصفٌر:: المفهوم اللؽوي واالأوالً 

 المعنى اللؽوي للصفٌر:أ ـ 

وهو كل صوت من الشفتٌن خاٍل من  مفرد، مصدر: صفر. صفر بـسم إ الصفٌر: صفٌر
 .(ٔ)الحروف

، منه الحدٌث)حتى (ٕ)والصفٌر: من الصوت بالدواب إذا سمٌت، وهو الصوت بالفم والشفتٌن
 .(ٖ)صفٌره(سمعت 

على صبلة النبً ه فً الجاهلٌة إذا طافوا تخلًٌطا والصفٌر: المكاء. وكانوا ٌفعلون
 ا لال، كم(ٗ)

 ( .ٖ٘األنفال: )چٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :تعالى

 .(٘)والمكاء: طابر حسن الصفٌر ال ٌغرد إال فً الربٌع بٌن الرٌاض

 صطبلحً للصفٌر:المعنً االب ـ 

اد اي والصَّ وهو نف  الهواء بالفم  (ٙ)الصفٌر: صوت على درجه كبٌرة من الرخاوة كالسٌن والزَّ
 .(2)تٌن فتصوتوالشفتٌن، بؤن تضم شف

 
 صطبلحً للتصفٌك: ثانًٌا: المفهوم اللؽوي واال

 :تصفٌكلمعنى اللؽوي للأ ـ ا

 .(8)التصفٌك:اسم المصفك، مصدر: صفك  ضرب األكف بعضها ببعض والجمع: الصفك 
 .(2)وأًٌضا: المعارضة والتصدي دةوالتصفٌك: المصآ

چ ڦ  ڦ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤچ  والتصفٌك: التصدٌة ومنه لوله تعالى:

 . (ٓٔ)(ٖ٘األنفال: )
 
 

                                                
التولٌؾ على (. وانظر: زٌن الدٌن المناوي، ٕٖٓٔ/ٕ) معجم اللؽة العربٌة المعاصرة، وآخرونأحمد مختار  ((ٔ

 (.ٕٖٗ/ٔ) المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌرالفٌومً،  ر: احمدوانظ (.2ٕٔ)ص:مهمات التعارٌؾ 
 النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، األثٌر (. وانظر: المبارن بنٗٙٗ،  ٓٙٗ/ٗ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٕ

 (.ٗٔٔ/2كتاب العٌن )(. وانظر: الخلٌل الفراهٌدي، 2ٖ/ٕ)
 . 28ٕٓٔبرلم،  (ٙٙٔ/ٕٔ، باب العٌن، باب أحادٌث عبدهللا بن عباس )المعجم الكبٌر للطبرانً ((ٖ
 (.22ٕٖ/ٙ) شمس العلوم. وانظر: نشوان الحمٌري، (ٗٓٙ/ٗ) مجمع بحار األنوارجمال الدٌن الهندي،  ((ٗ
المنتخب من وانظر: علً بن الحسن األزدي،  (.ٕ٘)ص: التمفٌة فً اللؽة، ن أبً الٌمان البند نٌجًالٌمان ب ((٘

 (.8ٔ٘/ٔ، )ؼرٌب كبلم العرب
ؽة العربٌة معجم اللوآخرون، وانظر: أحمد مختار  (.ٙٔ٘)ص:، الوسٌط المعجممصطفى وآخرون،  إبراهٌم ((ٙ

 (.ٕٖٓٔ/ٕ) المعاصرة
 (.2ٕٗ/ٕ) المجموع المؽٌث فً ؼرٌب المرآن والحدٌثدمحم بن عمر األصبهانً،  ((2
(. ٖٕٔ،  ٕٔٔ/ٙ) المحكم والمحٌط األعظمعلً المرسً،  :(. وانظرٕٓٓ/ٓٔ) لسان العرب دمحم ابن منظور، ((8

 (.ٖ٘ٓٔ/ٕ) معجم اللؽة العربٌة المعاصرةوآخرون، وانظر: أحمد مختار 
معجم  ،(. وانظر: أحمد الرازي 22ٖٕ/ٙ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌةإسماعٌل الفارابً،  ((2

 (. ٘٘٘/ٔ) مماٌٌس اللؽة
 (.ٖٔٗ/ٖ) معجم مماٌٌس اللؽةالرازي،  (. وانظر: أحمدٕٔٙ/8) المحكم والمحٌط األعظمعلً المرسً،  ((ٓٔ
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والمسلمٌن فً المراءة والصبلة وهو  وكانوا فً الجاهلٌة ٌصفمون وٌصفرون لٌشغلوا النبً      
 .(ٔ)على وجه اللهو واللعب

  (2٘الزخرف: )چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ   والتصفٌك: التصدٌة والصوت ومنه لوله تعالى:

 .(ٖ)ك وصفَّح بمعنى واحد وهو التصدٌة، وصفَّ (ٕ)أي: ٌعجون وٌضجون )الصٌاح والضجة(

 صطبلحً للتصفٌك:ب ـ المعنى اال

 التصفٌك للنساء فً الصبلة  أي: ضرب ٌدها على األخرى للتنبٌه.
وهو الضرب الذي ٌسمع له صوت ومنه التصفٌك بالٌد، أي ضربن الٌد على الٌد لتسمع صوتًا 

 .(٘)ك للنساء (. وفً الحدٌث: ) التسبٌح للرجال والتصفٌ(ٗ)إنسانًا
إذن فالتصفٌك: هو ضرب الكف بالكف بشكل ٌسمع له صوت، وهو مسنون للنساء فً الصبلة 

ٹ  ٹ          چ كما لال تعالى:  . والممصود به فً بحثنا التصدٌة هالتنبٌه اإلمام إذا أخطؤ أو س

 (.ٖ٘األنفال: )چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر (. وانظر: المبارن بن األثٌر،ٕٔٓ/ٓٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ

 (.8ٔٗ/٘) كتاب العٌن(. وانظر: الخلٌل الفراهٌدي، 8ٖ/ٖ)
ظر: المبارن بن دمحم ابن األثٌر، . وأن(2٘)ص: الكنز اللؽوي فً اللسن العربً، ٌوسف بن إسحاق، ابن السكٌت ((ٕ

 (.ٕٔٙ/8) المحكم والمحٌط األعظموانظر: علً المرسً،  (.2ٕٓ/ٕ) البدٌع فً علم اللؽة العربٌةاألثٌر، 
 (.ٕٕ٘/ٖٔ) تفسٌر ابن جرٌرجرٌر الطبري،  ابن ((ٖ
 مجمع بحار األنوار(. وانظر: جمال الدٌن الهندي، ٗ٘ٗ/ٗٔ(، )ٕٓٓ/ٓٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٗ

)ص:  مختار الصحاحلرازي، ا دمحموانظر:  (.22ٙٗ/ٙ) شمس العلوم(. وانظر: نشوان الحمٌري، ٕٖ٘/ٖ)
ٔ22.) 

 .ٕٕٗبرلم  (8ٖٔ/ٔ، كتاب الصبلة، باب تصفٌك الرجال وتسبٌح المرأة )صحٌح مسلم ((٘
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 المطلب الثانً
 ك فً الجاهلٌةالصفٌر والتصفٌ

 لال تعالى: ،ومن عادات الجاهلٌة تعبدهم هللا بالصفٌر والتصفٌك، أي: بالمكاء والتصدٌة     

(. بمعنى: ما كان تمرب ٖ٘األنفال: )چٹ  ٹ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

المشركٌن إلى هللا عند الكعبة المشرفة إال مكاًء وتصدٌة وهو الصفٌر. والتصدٌة وهو التصفٌك 
 .(ٔ)ألكف. ٌعملون هذا عند البٌت، وٌسمونه صبلة، ٌتمربون بها إلى هللا سبحانه وتعالىباألٌدي وا

لال ابن عباس: كانت لرٌم ٌطوفون بالبٌت عراة ٌصفرون وٌصفمون، ولال مجاهد: كانوا      
 فً الطواف وٌستهزبون به، وٌصفرون وٌخلطون علٌه فً صبلته وطوافه. ٌعارضون النبً 

: كان إذا صلى الرسول فً المسجد ٌمومون عن ٌمٌنه وٌساره بالتصفٌك والتصفٌر ولال مماتل     
 .(ٕ)لٌخلطوا علٌه صبلته

فعلى لول ابن عباس، كان المكاء والتصدٌة نور عباده لهم، وعلى لول  :"(ٖ)لال الفخر الرازي     

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ        ٹ  ٹ    چ     لموله تعالى:، واألول ألرب مجاهد ومماتل: كان إٌذاء للنبً 

 .(ٗ)(ٖ٘األنفال: ) "چڦ  ڦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(. 2ٕٕ/ٕ) سٌرة بن هشام ،(. وانظر: عبدالملن بن هشام٘ٓٔ، ٗٓٔ) شرح مسائل الجاهلٌةصالح الفوزان، ((ٔ

 (.ٖ٘ٗ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًوانظر: دمحم الفٌومً، 
بن تفسٌرإ بن جرٌر الطبري،إ وانظر: (.ٕٗٗ/ٔ) إؼاثة اللهفان من مكائد الشٌطان دمحم بن أبً الزرعً، ((ٕ

 (. ٙٗ/ٗ) تفسٌر المرآن العظٌم، ( . وانظر: إسماعٌل بن كثٌرٖٕ٘،  ٖٗ٘/ٖٔ)جرٌر 
مٌمً، الرازي الشافعً، عالم فً الفخر الرازي، اإلمام العالم العبلمة والبحر الفهامة، فخر الدٌن دمحم بن عمر الت ((ٖ

التفسٌر وعلم الكبلم والفلن والفلسفة وعلم األصول وفً غٌرها، وله مإلفات كثٌرة أبرزها تفسٌره الكبٌر 
هـ . ٙٓٙالمعروف بمفاتٌح الغٌب، ولد غلب على تفسٌره المذهب العملً الذي كان ٌتبعه المعتزلة، توفى: 

 (.٘ٔٔانظر: طبمات المفسرٌن للسٌوطً )ص:
 (. 8ٕٔ/٘ٔ) مفاتٌح الؽٌبتفسٌر الفخر الرازي دمحم الرازي،  ((ٗ
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 المطلب الثالث
 حكم الصفٌر والتصفٌك فً اإلسبلم

 أواًل: حكم الصفٌر فً اإلسبلم:

لال تعالى:       البٌت العتٌك، الصفٌر ٌعد من التشبه بالمشركٌن فً الجاهلٌة فً صبلتهم عند     

(. والمشهور عند أهل التفسٌر ٖ٘ال: األنف)چ ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

أن المكاء هو التصفٌر وأصله فً اللغة: من مكا ٌمكو مكًوا ومكاًء وهو أن ٌجمع الرجل ٌدٌه ثم 
 . وهذا هو الصفٌر. (ٔ)ٌدخلها فً فٌه ثم ٌصٌح

بن األنباري: "المكاء والتصدٌة لٌسا بصبلة ولكن هللا تعالى أخبر أنهم وإ(ٕ)بن عرفهلال إ     
 .(ٖ)لوا مكان الصبلة التً أمروا بها: المكاء والتصدٌة، فالزمهم ذلن عظٌم األوزار"جع

إن المصفمٌن والصفارٌن فً مزمار ونحوه فٌهم شبه من هإالء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر  
فلهم لسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم ٌتشبهوا بهم فً جمٌع مكابهم وتصدٌتهم، وهللا 

رر التصفٌك للرجال ولت الحاجة إلٌه فً الصبلة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول سبحانه لم ٌش
عنه إلى التسبٌح لببل ٌتشبهوا بالنساء فكٌف إذا فعلوه ال لحاجة ولرنوا به أنواًعا من المعاصً لواًل 

 .(ٗ)وفعبًل 
 واختلف فً حكم التصفٌر أو الصفٌر على ثبلثة ألوال:

 رٌم:المول األول: بالمنع والتح
وذلن  ألن التصفٌر من خصال الجاهلٌة، ولد ذم هللا فً المرآن الكرٌم كفار لرٌم على هذا الفعل، 

ڄ          ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄڤ      ٹ  چ  فمال تعالى:

 (.ٖ٘األنفال: )چڃ

 .(٘)لذا فالصفٌر ال ٌجوز وهو من خصال الجاهلٌة، ومن مساوئ األخبلق
 :المول الثانً: الكراهة

ألن فٌه التشبه بالكفار فً عمل من أعمالهم من غٌر حاجة وهذا مذموم فً الشرٌعة، فكان وذلن  
 المول بالكراهة.

 .(2)ٌكره الصفٌر والتصفٌك" : "لال الشٌ  عبدالمادر،(ٙ)بن مفلحٌمول إ     
 المول الثالث: الجواز:

العادات اإلباحة، أما اآلٌة  لعدم ورود نص ٌدل على التحرٌم أو الكراهٌة، لالوا: واألصل فً
السابمة فهً تنعً على كفار لرٌم تعبدهم هللا بهذه األعمال الهوجاء التصفٌك والتصفٌر، فمد كانوا 
ٌتخذون ذلن عبادة وشرٌعة ٌتمربون إلى هللا بها، وهذا أمر زابد على التصفٌر المجرد من نٌة 

 العبادة.

                                                
 (.ٖٗ٘/ٔ) تفسٌر مجاهد، (. وانظر: مجاهد المخزومًٕٔ٘/ٖٔ) بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((ٔ
دمحم بن دمحم بن عرفة الورغمً )نسبته إلى روغمة لرٌة بإفرٌمٌة( إمام تونس وعالمها وخطٌبها فً عصره، من  ((ٕ

هـ .انظر: 8ٖٓأشهر مإلفاته، المختصر الكبٌر فً فمه المالكٌة، وتفسٌره الذي ٌدعى تفسٌر إبن عرفة، توفى: 
 (.ٖٗ/2االعبلم للزركلً )

 (.8ٕٗ/ٕ) تفسٌر ابن عرفه بن عرفه،دمحم بن دمحم  ((ٖ
 (.ٕ٘ٗ/ٔ)إؼاثة اللهفان من مكائد الشٌطان الزرعً، دمحم  ((ٗ
. وانظر: عبدالملن الماسم، ٖٕٔٙ، ( رلم الفتوى2ٖٓ/ٕٙللبحوث العلمٌة واإلفتاء )فتاوى اللجنة الدابمة  ((٘

 .(8ٙ٘)ص: دروس عامة
دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج، أبو عبدهللا ، شمس الدٌن الممدسً، أعلم أهل عصره بمذهب اإلمام أحمد بن  ((ٙ

 (.2ٖٔ/ٙعبلم للزركلً )هـ . انظر: األ2ٖٙحنبل، من تصانٌفه كتاب الفرور وغٌرها، توفى: 
 (.2ٖ٘/ٖ) اآلداب الشرعٌة ،دمحم بن مفلح الحنبلً ((2



 

 
 

196 

ن فً المسجد الحرام ٌصفمون وٌصوتون، ٌتخذون كان المشركون ٌجتمعو بن تٌمٌة:"اٌمول      
 .(ٔ)ذلن عباده وصبلة، فذمهم هللا على ذلن، وجعل ذلن من الباطل الذي نهى عنه"

سمً المكاء والتصدٌة صبلة  ألنهم كانوا ٌمٌمون الصفٌر والتصفٌك  :"(ٕ)ٌمول أبوبكر الجصاص
تهم". فإذا لم ٌفعل ذلن على وجه ممام الدعاء والتسبٌح، ولٌل: إنهم كانوا ٌفعلون ذلن فً صبل

م العبادة لم ٌبك وجه للمنع أو التحرٌم. ولكن إذا اتخذ التصفٌر إلٌذاء الناس وإزعاجهم، أو التحر
 .(ٖ)التشبه بالكفار والفساق وعادتهم  فٌحرم حٌنبذ بالفتٌات، أو لصد به

نان حاجة تدعو إلٌه  ن هكولعل ألرب األلوال فً هذا أن الصفٌر مكروه، خاصة إذا لم ٌ     
فاإلشارة إلٌه فً اآلٌة بوصف الذم، وكونه من شؤن أهل الجاهلٌة، ٌدعو إلى التنزه واالبتعاد عنه. 

ثم إن آٌة (. ٗ)ولد ذكر عن ابن عباس ومجاهد، أن الصفٌر كان منكرات لوم لوط التً ذمهم هللا بها

ر من أنهم ، إن كان الظاهچٹ  ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  سورة األنفال

جعلوا نفس الصفٌر والتصفٌر )المكاء والتصدٌة( صبلة وعبادة، كما لاله بعض أهل العلم فمد 
ذهب غٌر واحد من أهل العلم إلى أن االستثناء فً اآلٌة منمطع، وأن المعنى: أنهم وضعوا الصفٌر 

 والتصفٌك موضع الصبلة، إال أنهم تمربوا إلى هللا بنفس المكاء والتصدٌة.

الشنمٌطً لال بعض العلماء: والممصود عندهم بالصفٌر والتصفٌك التخلٌط حتى ال ٌسمع لال 

﮵     چ   وٌدل هذا لوله تعالى: الناس المرآن من النبً  ﮲   ﮳       ﮴  ھ  ے  ے           ۓ  ۓ 

 .(٘)( ٕٙفصلت: )چ﮶   ﮷  ﮸  

تصدٌتهم صبلة: مشاكله بن عاشور:"وال تُعرف للمشركٌن صبلة  فتسمٌة مكابهم والال      
تمدٌرٌة  ألنهم لما صدوا المسلمٌن عن الصبلة ولراءة المرآن فً المسجد الحرام عند البٌت، كان 
من جملة طرابك صدهم إٌاهم: تشغٌبهم علٌهم، وسخرٌتهم بهم ٌحاكون لراءة المسلمٌن وصبلتهم 

طون على دمحم صبلته، فلم بالمكاء والتصدٌة". لال مجاهد" فعل ذلن نفر من بنً عبدالدار  ٌخل
بٌر ولتادة" وٌإٌد . كما لال علماء التفسٌر "مجاهد وابن ج تكن للمشركٌن صبلة بالمكاء والتصدٌة

  ألن شؤن التفرٌغ أن ٌكون جزاء على چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ   هذا لوله تعالى:

 للسخرٌة بالنبً العمل المحكً لبله، والمكاء والتصدٌة ال ٌعدان كفًرا إال إذا كان صادرٌن 
وبالدٌن، وأما لو أرٌد مجرد لهو عملوه فً المسجد فلٌس بممتضى كونه كفًرا، إال على تؤوٌله بؤثر 

 .(ٙ)من آثار الكفر"

 ثانًٌا: حكم التصفٌك فً اإلسبلم:

 : له عدة أوجه
م أواًل: إن كان اتخاذ التصفٌك عباده فً ذاته، أو التصفٌك أثناء عباده مشروعة األصل، حرا

 مطلمًا، لما فٌه من التشبه بالكفار فً عبادتهم من جهة.

                                                
 (.2ٕٗ/ٖ) مجموع الفتاوى، بن تٌمٌةأحمد  ((ٔ
أحمد بن علً المكنى بؤبً بكر الجصاص الحنفً، والجصاص نسبة إلى العمل بالجص، زاهدًا ورًعاجمع إلى  ((ٕ

ومن أشهر مإلفاته،الفصول فً األصول الشهٌر بؤصول  العلم الصبلح والتموى. كان جادًا فً طلب العلم،
 ...(.2ٕ/٘هـ . انظر: تارٌ  بغداد وذٌوله )2ٖٓالجصاص، وأحكام المرآن، توفى: 

 (.٘ٙ/ٖ) أحكام المرآن، د بن علً الجصاصأحم ((ٖ
المرآن تفسٌر ، إسماعٌل بن كثٌر (. وأنظر: ٖٕٔ/ٕ) الزواجر عن التراؾ الكبائ، بن حجر الهٌثمً أحمد ((ٗ

 (.ٕٙ٘/ٕ) العظٌم
 (.ٗ٘/ٕ) أضواء البٌانالشنمٌطً،  دمحم ((٘
 البحر المحٌط فً التفسٌر نظر: دمحم ٌونس األندلسً،(. وا2ٖٖ/2) التحرٌر والتنوٌر دمحم الطاهر ابن عاشور، ((ٙ

 (.8ٕٔ/ٕ) تفسٌر الزمخشري(. وانظر: محمود الزمخشري، ٔٓٗ/ٗ)
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"ومن هاب اإلله وأدرن شٌبًا من تعظٌمه لم ٌتصور منه رلص وال :(ٔ)لال العز بن عبدالسبلم      
تصفٌك، وال ٌصدر التصفٌك والرلص إال من غبً جاهل، وال ٌصدران من عالل فاضل، وٌدل 

د بهما فً كتاب وال سنة، ولم ٌفعل ذلن أحد األنبٌاء وال على جهالة فاعلهما أن الشرٌعة لم تر
معتبر من أتبار األنبٌاء، وإنما ٌفعل ذلن الجهلة والسفهاء الذٌن التبست علٌهم الحمابك باألهواء، 

ولد مضى السلف وأفاضل  (.82النحل: )چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   ولد لال تعالى:

ذلن أو اعتمد أنه غرض من أغراض نفسه ولٌس بمربه  الخلف لم ٌبلبسوا شٌبًا من ذلن، ومن فعل
به فببس ما صنع إلٌهامه أن تمد أنه ما فعل ذلن إال لكونه لرإلى ربه، فإن كان ممن ٌمتدى به وٌع

 .(ٕ)هذا من الطاعات، وإنما هو من ألبح الرعونات"
أو رآه، أو سمعه، أو  ثانًٌا: تصفٌك المرء ابتهاًجا بؤمر مباح أو مستحسن عمبًل أو نمبًل بَلَغَه،

زم بزمام لتشجٌعًا لمن صدر منه، فهذا أمر لم ٌمم الدلٌل على تحرٌمه، ولكن الواجب أن ٌ
 الشرٌعة، فبل ٌسور إال إذا انتظمت فٌه ثبلث شروط:

أن ال ٌعتمد فاعله أنه مما ٌستحب شرًعا  ألن االستحباب بالشرر تولٌفً ال ٌمال به إال  -أ 
 بدلٌل.

عله سنة التكبٌر أو التسبٌح عند استحسان األمور، أو نحو ذلن  ألن أن ال ٌعنً هً بف -ب 
 مضاهاة المشرور من أمارات البدر المنكرة.

أن ال ٌراد بفعله مجاراة الكافرٌن أو التشبه بهم على سبٌل استحسان ما هم علٌه أو  -ج 
 .(ٖ)تفضٌله على ما هو معروف عند أهل اإلسبلم فً مثل محله

 الصفٌر والتصفٌك:تبٌن مما سبك فً حكم 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ                  ڦڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹٹ  چ   لال تعالى:     

. الممصود المسجد الحرام الذي صدوا الناس عنه والذي ٌنبغً أن (ٖ٘األنفال: )چڄ  ڃ  

 .ٌعظم، والكفار لم ٌفعلوا ذلن، بل كانوا ٌصفمون وٌصفرون وهم ٌطوفون بالبٌت الحرام
اد بالصبلة فً اآلٌة: إما الدعاء أو أفعال أخرى كانوا ٌفعلونها، وٌسمونها صبلة، وحمل والمر     

المكاء والتصدٌة علٌها بتؤوٌل ذلن بؤنها الفابدة فٌها، وال معنى لها كصفٌر الطٌور، وتصفٌك 
 ولد ٌمال: أنهم وضعوا المكاء والتصدٌة موضع الصبلة التً ٌلٌك أن تمع عنه فً البٌت. اللعب.
أن ٌصلً ٌخلطون علٌه بالصفٌر والتصفٌك. وٌروى  وٌروى أنهم كانوا إذا أراد النبً      

كذلن أنهم ٌصلون أًٌضا. وٌروى أنهم كانوا ٌطوفون عراة الرجال والسناء مشبكٌن بٌن أصابعهم 
ٌصفرون فٌها وٌصفمون، إن مثل هذه األفعال ال تكون عبادة، بل من شعابر الجاهلٌة المنهً 

 .(ٗ)عنها
إن العبادة ال تكون إال بما شرعه هللا تعالى، وهً تولٌفٌة فاإلنسان ال ٌحدث شٌبًا من عند      

ومن  نفسه، أو ٌتلماه من غٌره مما لم ٌشرعه هللا ٌتعبد به إلى هللا وهو لٌس له أصل فً الشرر.
ا العبادة  ألن ذلن الصفٌر والتصفٌك، وإن لم ٌمصد اإلنسان بهم هنا ٌإخذ تحرٌم هاتٌن الخصلتٌن،

لال: لال  وعن أبً هرٌرة للنساء خاصة  تشبًها بالمشركٌن. والتصفٌك إنما أباحه النبً 
الحاجة كتنبٌه اإلمام إذا سهى فً  .عند( ٘))التسبٌح للرجال والتصفٌك للنساء( رسول هللا 

                                                
ن عبدالسبلم أبً الماسم الدمشمً، الملمب بسلطان العلماء، فمٌه أصولً شافعً. أبو دمحم عز الدٌن عبدالعزٌز ب ((ٔ

كان شجاًعا فً الحك آمًرا بالمعروف ناهًٌا عن المنكر، جمع إلى الفمه واألصول العلم بالحدٌث واألدب 
 ....(8ٕٙ/2هـ . انظر: المنهل الصافً والمستوفً الوالً )ٓٙٙوالخطابة والوعظ، توفى: 

 (.ٕٕٔ،  ٕٕٓ/ٕ) لواعد األحكامسلطان العلماء(، دٌن بن عبدالعزٌز بن عبدالسبلم )عزال ((ٕ
. www.aldahareyah.net، أعده أبو دمحم المصري. أرشٌؾ ملتمى أهل التفسٌر ،أبو دمحم المصري (ٖ(

 ، ....(.ٔ) ٌك فً مسألة التصفٌكالتحمظر: ناصر بن حمد الفهد، (. وان22ٕٖ،  2ٕٖٙ/٘)
(، رلم ٖٓٔ/ٙ) فتاوى اللجنة الدائمة. وانظر: (ٙٗ)ص: نهج الرشاد فً نظم االعتماد، بن دمحم العمٌلًٌوسف  ((ٗ

 (.222ٗرلم الفتوى )
 .ٕٕٗبرلم  (8ٖٔ/ٔ، كتاب الصبلة، باب تصفٌك الرجال وتسبٌح المرأة )صحٌح مسلم ((٘

http://www.aldahareyah.net/
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أن ٌتشبه بالكفار  الصبلة  لما فً صورتها إذا كانت بحضرة الرجال من الفتنة، وال ٌجوز للرجل
لال:) ما لً رأٌتكم أكثرتم  . فعن سهل بن سعد أن رسول هللا (ٔ)وال بالمرأة فً التصفٌك

 .(ٕ)التصفٌك، من رابه شًء فً صبلته فلٌسبح، فإنه إذا سبح التُفت إلٌه، وإنما التصفٌك للنساء(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (.٘ٓٔ)ص: ، هلٌةشرح مسائل الجاصالح الفوزان، ((ٔ
 .8ٗٙ( برلم، 2ٖٔ/ٔ، كتب األذآن، باب من دخل لٌإم الناس )صحٌح البخاري ((ٕ
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 الرلً والتمائم : المبحث الثالث
 :طالب وفٌه ثبلثة م

لرلى صطبلحً لمطلب األول : المفهوم اللؽوي واالال
 والتمائم

 المطلب الثانً : الرلى والتمائم فً الجاهلٌة

 المطلب الثالث : حكم الرلى والتمائم
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 المطلب األول
 صطبلحً للرلى والتمائمالمفهوم اللؽوي واال

 صطبلحً للرلى:أواًل: المفهوم اللؽوي واال

 اللؽوي للرلى:المعنى أ ـ 

الرلى: جمع رلٌة، وهً العوذة التً ٌرلى بها صاحب اآلفة كالحمى والصرر وغٌر ذلن من 
. (ٔ)اآلفات ًً . ورلى المرٌض: عوذه ٌمال: باسم هللا أرلٌه وهللا ٌشفٌن، وتجمع الرلٌة  رلٌات وُرل

 .(ٕ)ورجل َرلاء: صاحب ُرلىً 

 المعنى االصطبلحً للرلى:ب ـ 

. والرلٌة (ٖ)لتً ٌرلى بها المرٌض ونحوه، وهً كبلم ٌستشفى به من كل عارضالرلٌة: العوذة ا
لى لد  كذلن: هً العوذة  أي: التً تكتب وتعلك على اإلنسان من العٌن والفزر وغٌرهما. والرُّ

 .(ٗ)ٌكون بمراءة شًء من المرآن والمعوذات واألدعٌة المؤثورة
 .(٘)شٌاطٌن وشرورهموالرلٌة: هً كلمات تمال للتعوذ والتحصن من ال

 صطبلحً للتمائم:وي واالثانًٌا: المفهوم اللؽ

 المعنى اللؽوي للتمائم:أ ـ 

 .(ٙ)التمٌمة: مفرد جمعها تمابم وتمٌم، وهً لبلدة تعلك فٌها العوذة 
 . وهً خرزات كان األعراب ٌعلمونها على أوالدهم (2)ما ٌعلك من التعاوٌذ ولاٌة من الشرأو 
 

 .(2). والتمٌمة: كؤنهم ٌرٌدون بها تمام الدواء والشفاء المطلوب(8)أي العٌن ٌتمون بها النفس 

 صطبلحً للتمائم:المعنى االب ـ 

التمابم: ما ٌعلك من التعاوٌذ بؤعناق الصبٌان ولاٌة من الشر، ولد ٌعلك على الكبار من الرجال 
 (ٓٔ) ك بها ثم ٌتعوذ بها.ولٌل أنها عبارة عن خرزات تثمب وٌجعل فٌها سٌور وخٌوط تعل والنساء.

                                                
النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث  بن األثٌر،(. وانظر: المبارن ٕٖٖ/ٗٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ

 (.ٖٕٔٙ/ٙ) الصحاح تاج اللؽة العربٌة وصحاح العربٌةوانظر: إسماعٌل الفارابً، (. ٕٗ٘/ٕ)واألثر
المصباح المنٌر فً ؼرٌب وانظر: أحمد الفٌومً،  (.2ٖٙ)ص: المعجم الوسٌطمصطفى وآخرون،  إبراهٌم ((ٕ

(. وانظر: دمحم للعجً وحامد ٕٔ/ٗ) المحكم والمحٌط األعظم(. وانظر: علً المرسً، ٖٖٙ/ٔ)الشرح الكبٌر 
 .ٕٕٙ،  معجم لؽة الفمهاءفٌنبً، 

 (.ٕ٘ٔ)ص: لفمهًالماموس اسعدي أبو حبٌب،  ((ٖ
 .(٘ٓٔ)ص: التعرٌفات الفمهٌة،  عمٌم البركتًدمحم ((ٗ
 (.ٕٗٔ)ص: اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌةآدم األلوري،  ((٘
(. وانظر: ٕٔ/ٗ) المحكم والمحٌط األعظم لً المرسً،(. وانظر: ع2ٙ/ٕٔ)لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٙ

 (.ٓ٘ٗ/ٔ) ثرالنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واأل المبارن بن األثٌر،
(. 2ٓ٘/ٕ) شمس العلوم(. وانظر: نشوان الحمٌري، 82)ص: المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون،  ((2

 (.ٔٔٔ/8) كتاب العٌنوانظر: الخلٌل الفراهٌدي، 

 (2ٓ/ٕٔ) لسان العرب. وانظر: دمحم بن منظور، (2ٓٗ/ٔ) معجم متن اللؽةأحمد رضا،  ((8
(. وانظر: عبدهللا 2ٖٖ/ٔ) معجم مماٌٌس اللؽة(.وانظر:أحمد الرازي، 2ٓ/ٕٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((2

 (. ٓ٘ٗ/ٔ) المعارؾبن لتٌبة، 
 التعرٌفات الفمهٌةوانظر: دمحم عمٌم البركتً،  (.2ٗٔ)ص: معجم لؽة الفمهاءدمحم للعجً وحامد لنٌبً،  ((ٓٔ

 (.8٘ٔ/ٗٔ) تهذٌب اللؽة الهروي، وانظر:دمحم (.ٔٔ/8) كتاب العٌنلفراهٌدي، (. وانظر: الخلٌل  إٙ)ص:
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 المطلب الثانً
 الجاهلٌة فً الرلً والتمائم

 أواًل: الرلً فً الجاهلٌة:

ول هللا، كٌف ترى فً ذلن؟ لال: ى فً الجاهلٌة، فملنا ٌا رسلعن عوف بن مالن لال: كنا نر     
ًَّ رلاكم، ال بؤس بالرلى إذا لم ٌكن فٌه شرن()  سول هللا ) نهى روله من حدٌث:.(ٔ)أعرضوا عل
 رلٌة نرلى بها من كانت عندنا حزم، فمالوا: ٌا رسول هللا، إنها آل عمرو بن  عن الرلى، فجاء

، من استطار أن ٌنفع )ما أرى بؤًساً(، لال: فعرضوا علٌه، فمال: فاعرضوها علالعمرب، لال: )
 .(ٕ)أخاه فلٌنفعه(

جتنابه لببل ٌكون فٌه شرن أو فٌجب ا، جاهلٌة، مما ال ٌعمل معناهلومن الرلى التً كانت فً ا     
وروى الخبلل أن الشفاء بنت عبدهللا كانت ترلى فً الجاهلٌة من النملة، فلما  ٌإدي إلى الشرن.
وكانت لد باٌعته بمكة لالت: ٌا رسول هللا إنً كنت أرلى فً الجاهلٌة من  هاجرت إلى النبً 

من أفواهها وال  ت: بسم هللا ضلت حتى تعودالالنملة، فؤرٌد أن أعرضها علٌن، فعرضتها علٌه، فم
صد مكانًا س ورب الناس، لال: ترلً بها على عود سبع مرات، وتماكشف البؤتضر أحد، اللهم 

 .(ٖ)وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق وتطلٌه على النملة نظٌفًا

 ثانًٌا: التمائم فً الجاهلٌة:

أس، كانوا فً الجاهلٌة ٌعتمدون أن ذلن ٌدفع عن التمابم تعاوٌذ خرزات أو لبلدة تعلك فً الر     
جاء كذلن أن التمابم خرزات كانت العرب ٌرون تعلمها على أوالدهم، ٌتمون بها العٌن و اآلفات.

 .(ٗ)فً زعمهم
سحاق: أن آمنه كانت تحدث، أنها أتٌت: )أي رأت فً المنام( حٌن حملت به بن إوفً حدٌث إ     
 بؤنً حملت به، وال وجدت له ثمبًل،  سٌد هذه األمة، ولالت: ما شعرتفمٌل لها: إنن لد حملت ب

فمال:  لنساء إال أنً أنكرت رفع حٌضً، وأتانً آت وأنا بٌن النابمة والٌمظانةكما تجد ا وال وحًما،
عٌذه ثم أمهلنً حتى إذا دنت والدتً أتانً فمال لً: لولً: اهل شعرت بؤنن لد حملت بسٌد األنام، 

سحاق: وعلمً علٌه هذه وفً رواٌة غٌر ابن إ .سد، ثم سمٌه محمدًاحد من شر كل حابالواحد األ
 التمٌمة، لال فانتبهت وعند راسً صحٌفة من ذهب مكتوب فٌها هذه النسخة:

 من شرن كل حاسد أعٌذه بالواحـــد
 .(٘)من لابم ولاعد وكل خلك رابد

َعاَهد وكل  فً كل بر، حد من شر كل حاسد عٌذه بالواوعند البٌهمً: من حدٌث ابن إسحاق: ا     
 .(ٙ)حتى أراه أتى المشاهد ، الحمٌد الماجد فإنه عبد ٌراود غٌر راٌد ، عبد راٌد

لوري: "وأما التمٌمة فهً الخرزة التً كانت العرب تعلمها على أوالدهم لمنع العٌن لال األ     
نحو ذلن، وكانوا ٌعتمدون أن ذلن إذا أو  لثعلب أو الهر أو الكلب أو الودعةعنهم، وتكون من ا

علك على الطفل لم تمدر الجن على خطفه أو إصابته، فٌسلم من كل آفة، فتلن خرافة من 
 .(2)الخرافات

                                                
 .ٕٕٓٓبرلم،  (2ٕ2ٔ/ٗ، كتب السبلم، باب ال بؤس بالرلى ما لم ٌكن شرن )صحٌح مسلم ((ٔ
 .22ٕٓبرلم،  (2ٕٕٙ/ٗ)إستحباب الرلٌة من العٌن والنملة كتاب السبلم، باب ، صحٌح مسلم ((ٕ
 (.ٓٔ/ٓٔ) الدنٌة بالمنح الدمحمٌةشرح الزرلانً على المواهب نً، دمحم بن عبدالبالً الزرلا ((ٖ
سبل  (. وانظر: دمحم بن ٌوسف الصالحً،ٕٗ/ٖ) ة بالمنح الدمحمٌةالمواهب اللدنٌأحمد بن دمحم العسمبلنً،  ((ٗ

 .(ٖٗ)ص: هذا حبلل وهذا حرامظر: عبدالمادر عطا، (. وانٙٔٗ/ٓٔ، )الهدى والرشاد، فً سٌرة خٌر العباد
 (.ٖٕٖ/ٕ) لمرآن العظٌمتفسٌر ا إسماعٌل بن كثٌر ، ((٘
 (.ٕٓٔ، ٕٓٓ/ٔ) شرح الزرلانً على المواهب اللدٌنهالزرلانً،  دمحم ((ٙ
 (.ٕ٘ٔ)ص: اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌةآدم االلوري،  ((2
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ولٌل  ،(ٔ)ولٌل أن التمابم خرزات كان األعراب ٌعلمونها على أوالدهم ٌنفس بها النفس والعٌن     
وكان بعضهم ٌظن أنها تدفع  ا تدفع عن المرء العاهاتتعلك فً العنك والعضد تتولى بها وتظن أنه

 وٌدل على ذلن لوله الشاعر: ،احٌنً  المٌتة
 .(ٕ)وطً علٌه ٌا مزٌن التمابمافن لم تفلح مزٌته بعدهومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (. 2ٓ/ٕٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ
 (.2ٖٖ/ٔ) اللؽةمعجم مماٌٌس  وانظر:أحمد الرازي، (.ٓ٘ٗ/ٔ)عر والشعراء الش ،عبدهللا بن لتٌبة ((ٕ
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 المطلب الثالث
 حكم الرلى والتمائم فً اإلسبلم

 أواًل: حكم الرلى:

 ٌمول:) إن الرلى والتمابم والتولة سمعت رسول هللا  لال: عن عبدهللا بن مسعود     
: شًء ٌصنعونه ٌزعمون أنه ٌحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته والتولة. (ٔ)شرن(

ن الكبلم الذي تتضمنه كان . إما  أل (ٕ)وحملت الرلى المذكورة فً الحدٌث على الرلى الممنوعة
 .(ٖ)د فعلها بنفسها ٌفضً إلى الشرنعلى معنى الشرن، أو ألن  اعتما مشتمبًل 

 : وفً السنة ما ٌدل على جواز بعض الرلى بشروط
ٌا رسول هللا إنها لما لال له آل عمرو بن حزم:  أن تكون من الكتاب والسنة، لموله  .ٔ

 من :)ما أرى بؤًسا عمرب، وإنن نهٌت عن الرلى فمالٌه نرلً بها من الكانت عندنا رل
وكان  .(٘)لم ٌكن فٌه شرن( )ال بؤس بالرلى ماوفٌه : (ٗ)(خاه فلٌنفعهاستطار منكم أن ٌنفع أ

 اللهم  مثل ذكار كثٌرة فً صحٌح البخاري وغٌرهإذا زار مرًٌضا رلاه، وفً ذلن أ(:
، وفً (ٙ)س اشف أنت الشافً ال شافً إال أنت، شفاء ال ٌغادر سمما(رب الناس مذهب البؤ

تطلك  والحمة .(2)(ٌة من العٌن والحمة والنملةفً الرل )رخص رسول هللا صحٌح مسلم:
 وها. والنملة لروح تخرج فً الجنب.على لدر ذوات السموم كالحٌة والعمرب ونح

أن تكون باللغة العربٌة، محفوظة ألفاظها، مفهومه معانٌها، فبل ٌجوز تغٌٌرها إلى لسان  .ٕ
وهم ٌمولون ما ال  ٌمار الناس فً الشرن والكفرخر فإن فً ذلن فرصة للشٌاطٌن فً إآ

 ٌدرون معناه.
 .(8)بذاتها بإذن هللا، فبل ٌعتمد فٌها نفعًا أن ٌعتمد أنها سبب من األسباب ال تؤثٌر لها إال .ٖ

ولد أجمع العلماء على جواز الرلى عند اجتمار ثبلثة شروط: " أن تكون  "لال السٌوطً:
ً، وما ٌعرف معناه، وأن ٌعتمد بكبلم هللا، أو بؤسماء هللا وصفاته، وأن تكون باللسان العرب

 (2)أن الرلٌة ال تإثر بذاتها بل بتمدٌر هللا تعالى"
 

"وكان علٌه السبلم لد رلى َوُرلً، وأمر بها وأجازها  وإذا كانت بالمرآن :ًابلال الخط     
وبؤسماء هللا فهً مباحة أو مؤمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فٌما كان منها بغٌر لسان 

 .(ٓٔ)رب، فإنه ربما كان كفًرا أو لواًل ٌدخله شرن"الع
أما الرلى التً ٌستعان فٌها بغٌر هللا، من دعاء غٌر هللا واالستغاثة واالستعاذة به، كالرلى      

بؤسماء الجن، أو بؤسماء المبلبكة واألنبٌاء والصالحٌن  فهذا دعاء لغٌر هللا، وهو شرن أكبر. أو 

                                                
( ٙ٘ٗ/ٖٔلال بالرلى والتمابم ) كتاب الرلى والتمابم، فً ذكر التغلٌظ على منبن حبان، اصحٌح  ((ٔ

 .ٕٖٙٔبرلم،، الصحٌح الجامع الصؽٌروانظر:  .2ٕٓٓبرلم،
 (.2ٖٔ)ص: مختصر معارج المبولهشام أل عمده،  ((ٕ
 ة بالمنح الدمحمٌةالمواهب اللدنٌأحمد المسطبلنً، وانظر: (. ٖٗ)ص: وهذا حرام هذا حبللعبدالمادر عطا،  ((ٖ

(ٖ/ٕ٘.) 
 .22ٕٓبرلم،  (2ٕٕٙ/ٗ)إستحباب الرلٌة من العٌن والنملة كتاب السبلم، باب ، صحٌح مسلم ((ٗ
 . ٕٕٓٓبرلم،  (2ٕ2ٔ/ٗ، كتب السبلم، باب ال بؤس بالرلى ما لم ٌكن شرن )صحٌح مسلم ((٘
 .2ٖٗ٘( برلم،ٕٖٔ/2لٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص )كتاب الطب، باب رصحٌح البخاري،  ((ٙ
 .2ٕٙٔبرلم، ( 2ٕ٘ٔ/ٗ) إستحباب الرلٌة من العٌن والنملةكتاب السبلم، باب  ،صحٌح مسلم ((2
ة بالمنح الدمحمٌة المواهب اللدنٌوانظر: أحمد المسطبلنً،  (.2ٖٔ)ص: مختصر معارج المبول هشام آل عمده، ((8

(ٖ/ٕٕ  ،ٕٖ.) 
 (.2ٕٔ)ص: فتح المجٌدرحمن آل الشٌ ، عبدال ((2

 (.ٕٕٙ/ٗ) معالم السننوانظر: حمد بن دمحم الخطابً،  (.ٕٙٔ)ص: المرجع السابك ((ٓٔ
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أو بما ال ٌعرف معناه  ألنه ٌخشى أن ٌكون ٌدخلها كفر أو شرن وال  ٌكون بغٌر اللسان العربً،
 .(ٔ)ٌعلم عنه  فهذه الرلٌة ممنوعة

فمال: "ال بؤس أن ٌرلى بكتاب هللا تعالى، وبما ٌعرف الشافعً عن الرلٌة  سؤلت ولال الربٌع     
بما ٌعرف من كتاب هللا  : نعم إذا رلوا فملت: أٌرلى أهل الكتاب المسلمٌن؟ لال ،من ذكر هللا تعالى

 .(ٕ)وبذكر هللا"
ً وٌهودٌة ترلٌها، فمال أبو وهً تشتك  وفً الموطؤ أن أبا بكر الصدٌك دخل على عابشة     
 .(ٖ)"أرلٌها بكتاب هللا" بكر

 ثانًٌا: حكم التمائم فً اإلسبلم:

أن ال  رسوالً  فً بعض أسفاره، فؤرسل )أنه كان مع رسول هللا عن أبً بشٌر األنصاري      
 .(ٗ)ٌبمٌن فً رلبة بعٌر لبلدة من وتر، أو لبلدة إال لطعت(

 .(٘)ٌمول:)إن الرلى والتمابم والتوله شرن( لال: سمعت رسول هللا  وعن ابن مسعود      
: )من علَّك تمٌمة . وفً الحدٌث(ٙ)وكل إلٌه( )من تعلك شٌبًا وعن عبدهللا بن حكٌم مرفوًعا:     
. فالتمابم شًء ٌعلك على األوالد ٌتمون (8))من علك تمٌمة فمد أشرن( . ولال (2) له(تم هللافبل أ

به العٌن وغٌره، لكن إذا كان المعلك من المرآن فرخص فٌه بعض السلف، وبعضهم لم ٌرخص 
 فٌه، وٌجعله من المنهً عنه ومنهم ابن مسعود وإلٌن توضٌح ذلن:

ٌه من الممادٌر والموت وأرادوا دفع ذلن هم جعلوها وال  ألن مسعود من الشرنوجعلها ابن      
فٌما لدَّر وكتب من  هو دافعه، فكؤنهم جعلوا له شرًٌكابها، وطلبوا دفع األذى من غٌر هللا الذي 

بو ما لضى وال شرٌن له تعالى تمدس وتمدر. لال أاألعراض التً تصٌبهم، وال دافع لآجال العباد و
والصحابة كانوا ٌكرهون التمابم كلها من  .(2)فغٌر مصٌب وًرامنصور: ومن جعل التمابم سٌ

 المرآن أو من غٌر المرآن.
أما التمابم فهً التعالٌك تتعلك بها للوب متعلمٌها، المول فٌها كالمول فً ":(ٓٔ)لال السعدي     

ستعانة بالشٌاطٌن وغٌرهم من هو شرن أكبر، كالتً تشتمل على االالحلمة والخٌط، فمنها ما 
ة بغٌر هللا، فٌما ال ٌمدر علٌه إال هللا شرن، ومنها ما هو محرم كالتً فٌها ستغاثالمخلولٌن، فاال

وأما التعالٌك التً فٌها لرآن أو أحادٌث نبوٌة أو ، أسماء ال ٌفهم معناه  ألنها تجر إلى الشرن

                                                
 األساس فً السنة وفمهها(. وانظر: سعٌد حوى، ٕ٘/ٖ)ة بالمنح الدمحمٌة المواهب اللدنٌأحمد المسطبلنً،  ((ٔ

(ٖ/ٔ٘ٔ2.) 
األساس فً السنة (. وانظر: سعٌد حوى، ٕٙ،  ٕ٘/ٖ) بالمنح الدمحمٌة ةالمواهب اللدنٌأحمد المسطبلنً،  ((ٕ

 (.2ٔ٘ٔ/ٖ) وفمهها
 السلسلة الصحٌحة . وانظر:ٔٔ( برلم،2ٖٗ/ٖ، كتاب العٌن، باب التعوذ من الرلٌة من المرض )موطأ مالن ((ٖ

 .22ٕٕ( برلم،2ٔٗ/ٙلبللبانً )
 .ٕ٘ٔٔ( برلم،2ٕٙٔ/ٖفً رلبة البعٌر ) كتاب اللباس والزٌنة، باب كراهة الوتر ،صحٌح مسلم ((ٗ
( ٙ٘ٗ/ٖٔلال بالرلى والتمابم ) كتاب الرلى والتمابم، فً ذكر التغلٌظ على منصحٌح إبن حبان،  ((٘

 .ٕٖٙٔبرلم،، الصحٌح الجامع الصؽٌروانظر:  .2ٕٓٓبرلم،
مشكاة وانظر: . 2ٕٕٓبرلم،  (ٖٓٗ/ٗ، أبواب الطب، باب ما جاء فً كراهٌة التعلٌك )الترمذي سنن ((ٙ

 .ٙ٘٘ٗبرلم،  (8ٕ٘ٔ/ٕ، كتاب الطب )المصابٌح
برلم،  (ٓ٘ٗ/ٖٔكتاب الرلى والتمابم، فً ذكرالزجر عن تعلٌك التمابم التً فٌها الشرن ) ،صحٌح ابن حبان ((2

ٙٓ8ٙ. 
 .2ٕٕٗٔبرلم،  (2ٖٙ/8ٕ) مسند اإلمام أحمد انظر:و. 88ٖٙ( برلم،2ٕٓٔ/ٕ)صحٌح الجامع الصحٌح  ((8
  (.2ٓ/ٕٔ) لسان العرب بن منظور، دمحم  ((2
بن عبدهللا، السعدي، عالم ومفسر سعودي، طلب العلم وجد فٌه، فحفظ المرآن  سعديعبدالرحمن بن ناصر ال ((ٓٔ

هـ . انظر: أصول التفسٌر 2ٖٙٔوالمتون، ترن كتبًا عدة نافعة، أكثرها فً تفسٌر المرأن وعلومة، توفى:
 (.ٔٙٔـٓٙٔومناهجه للدكتور فهد الرومً )ص:



 

 
 

205 

لى غٌرها من إا على الشارر  ولكنها ٌتوصل بها أدعٌة طٌبة محترمه فاألولى تركها لعدم وروده
 .(ٔ)ها أنه ال ٌحترمها، وٌدخل بها المواضع المذرةٌالمحرم  وألن الغالب على متعلم

"إذا اعتمد الذي للدها أنها ترد العٌن فمد ظن أنها ترد المدر وذلن ال ٌجوز :لال ابن عبدالبر     
 (ٕ)اعتماده"

ٌك وذلن إلبطال اعتماد التؤثٌر لما ال ن التمابم وما ٌتعلك بها من التعالعلمد جاء اإلسبلم ونهى      
ولد اختلف العلماء من الصحابة والتابعٌن ومن بعدهم فً تعلٌك التمابم التً من المرآن  تؤثٌر له.

 : وأسماء هللا وصفاته إلى طابفتٌن
بة التابعٌن، حاالعاص وغٌره من الصو بن عبدهللا بن عمر ملاألولى: لالوا بالجواز، وهو ع

 على التمابم التً فٌها شرن. شرن( والتمابم والتولة)إن الرلى  :وحملوا حدٌث
بعدم الجواز، وهو لول عبدهللا بن مسعود وابن عباس وغٌرهما من الصحابة  واالثانً: لال

والتابعٌن، واألفضل ترن تعلٌك التمابم من المرآن وغٌره واستعمال الرلٌة بالمعوذات وغٌرها كما 
الصحٌح لوجوه ثبلثة  وهذا المول هو (ٖ)فً أحادٌث كثٌرة  ورد ذلن عن الصادق المصدوق

 : تظهر للمتؤمل
األول: عموم النهً وال مخصص للعموم، الثانً: سد الذرٌعة، فإنه ٌفضً إلى تعلٌك ما لٌس 
كذلن، الثالث: أنه إذا علك فبل بد أن ٌمتهنه المعلك بحمله معه فً حال لضاء الحاجة واالستنجاء 

 .(ٗ)ونحو ذلن
ه هللا سبل عن تعلٌك التمابم والخرز فمال ذلن شرن، عن أحمد عن مالن بن أنس رحم روي     
، أو ما ٌبالً ما أتى من شرب ترٌالًا) ٌمول: لال: سمعت رسول هللا  ل: بلغنً أن ابن عمر لا

عن عٌسى بن حمزة لال: دخلت على عبدهللا بن عكٌم ابن معبد  وكذلن روي .(٘)تعلك تمٌمة(
 : أال تعلك تمٌمة؟ فمال: نعوذ باهلل من ذلن، لال رسول هللا  نً وأعوده وبه حمره، فملتالجه
 .(ٙ)وكل إلٌه(من تعلك شٌبًا )

فالتمابم التً تعلك على األشخاص ما كان من غٌر المرآن كالخرز والعظام والودر والخٌوط      
، وهو الشرن  ألنه تعلك على طعًاوالجن والطبلسم، فهذا محرم ل والنعال .... وأسماء الشٌاطٌن

 .(2)غٌر هللا سبحانه وأسمابه وصفاته وآٌاته

 

 

 

                                                
سبل الهدى والرشاد فً (. وانظر: دمحم الصالحً، 8ٗ،  2ٗص:) المول السدٌد ،سعديعبدالرحمن بن ناصر ال ((ٔ

 .(28/ٕٔ)فً سٌرة خٌر العباد 

، بن حجر العسمبلنً(. وانظر: إٖٙٗ/ٕ) اللؤلؤ المكنون فً سٌرة النبً المأمونموسى بن راشد العازمً،  ((ٕ

 (.2ٕٗ/ٙ) فتح الباري
 فتح المجٌد (. وانظر: عبدالرحمن آل الشٌ ، 2ٔ٘ٔ،  ٙٔ٘ٔ/ٖ)األساس فً السنة وفمهها  عٌد حوى،س ((ٖ

 (.2ٕٖ/ٗ) زاد المعاد، وانظر: ابن المٌم الجوزٌة (.2ٕٔ)ص:
 (.2٘ٔ)ص: معارج المبولوانظر: حافظ الحكمً،  (.8ٕٔ)ص: فتح المجٌدعبدالرحمن آل الشٌ ،  ((ٗ
. وانظر: سعٌد 2ٕ2٘، برلم (2ٙ٘/2والرلى، فصل فً النهً عن الرلى والتمابم )كتاب الطب جامع األصول،  ((٘

 (.2ٔ٘ٔ/ٖ) األساس فً السنة وفمهها سعٌد حوى، 
مشكاة . وانظر: 2ٕٕٓبرلم،  (ٖٓٗ/ٗ، أبواب الطب، باب ما جاء فً كراهٌة التعلٌك )الترمذي سنن ((ٙ

 (.2ٔ٘ٔ/ٖ) األساس فً السنة وفمهها ، وانظر: سعٌد حوى .ٙ٘٘ٗبرلم،  (8ٕ٘ٔ/ٕ، كتا الطب )المصابٌح
 (.2ٙٔ)ص: عمٌدة التوحٌدصالح الفوزان،  ((2
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: الخٌط والحلمة والضرب  المبحث الرابع
 الحصى )الطرق(ب

 وفٌه مطلبان :

فً والطرق الخٌط والحلمة : عادة  المطلب األول 
 الجاهلٌة 

والطرق المطلب الثانً : حكم عادة الخٌط والحلمة 
 ها فً اإلسبلموتموٌم
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 المطلب األول
 فً الجاهلٌة طرقعادة الخٌط والحلمة وال

ومن العادات الجاهلٌة عند مشركً العرب فً الجاهلٌة االعتمادات فً الخٌط والحلمة والطرق      
 وهو الضرب بالحصى.

رلابهم مدون الخٌوط على أٌدٌهم وصل ما ٌخاط به. وكان المشركون ٌعفً أأل : الخٌطأواًل: 
 .(ٔ)ٌزعمون أنها تدفع عنهم الحمى، أو تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر

من أن ما ٌؤتٌه  ومما ٌإكد هذه العادة واالعتماد ما لاله النضر بن الحارث فً رسول هللا      
خٌط ٌنف  فٌها بشًء لٌس من السحر وال من عمدهم  والممصود العمد التً ٌعمدها الساحر فً ال

 .(ٕ)أو معه بل رٌكٌموله ب
"لد كان دمحم فٌكم غبلًما حدثًا أرضاكم فٌكم،  ولال الولٌد بن المغٌرة لمرٌم عن الرسول      

، وأعظمكم أمانه، حتى إذا رأٌتم فً صدغٌه الشٌب، وجاءكم بما جاءكم به، للتم وأصدلكم حدٌثًا
للتم كاهن، وال وهللا ما هو ساحر، ال وهللا ما هو بساحر، لمد رأٌنا السحرة ونفثهم وعمدهم، و

موله لمد رأٌنا السحرة ونفثهم وعمدهم  أي ف، لكهنة تخالجهم وسمعنا سجعهم ..."بكاهن، فمد رأٌنا ا
 .(ٖ)فً الجاهلٌة وهً العمدة التً ٌعمدها فً الخٌط ٌنف  فٌها بشًء ٌموله ببل رٌك  أو معه

ونه بٌد بحسب اصطبلحاتهم وٌربط عمدًا ٌط على المحموم وٌعمدون فٌهما ٌعلمون الخ وكثًٌرا     
 .(ٗ)للشفاء المحموم أو عنمه طلبًا

ه السواحر حٌث تؤخذ إحداهن الخٌط فتعمد منه عمدة وتتكلم علٌه نولٌل أن الخٌط: أكثر ما ٌفعل     

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ :، ومنه لوله تعالى(٘)بالسحر فٌتؤثر المسحور عند ذلن

 (.ٗالفلك: )چڃ

عمون أنها طوق من نحاس أصفر كان المشركون ٌجعلونه فً عضدهم، ٌز : ةالحلمثانًٌا: 
لبركة، أو لمنع . وكذلن لبس الحلمة من الفضة ل(ٙ)والجن ونحو ذلن تحفظهم من العٌن والجور

 .(2)للحفظ من الجن وغٌرها وصةمخص صوصٌر، وخواتٌم لها فالبواس
: أراها من صفر رجل حلمه لالأبصر على عضد  )أن النبً ن ابن حصٌن:وعن عمرا     

أما إنها ال تزٌدن إال وهنا انبذها عنن فإنن لومت  :وٌحن، ما هذه؟ لال: من الواهنة. لال :مالف
 . (8)(دًاوهً علٌن ما أفلحت أب

 .(2)) أما لومت وهً علٌن وكلت إلٌها(وفً رواٌة:
ض المسمى بالواهنة  وهً والواهنة: وهو أنه وضع الحلمة التً من الفضة من أجل درء المر     

 .(ٓٔ)عرق ٌإلم فً الكتف، وفً الٌد كلها، ولٌل هً مرض ٌؤخذ فً العضد
 

                                                
 (.8ٖ)ص: الجامع الفرٌدعبدهللا الجار هللا،  ((ٔ
وأنظر: عبدالملن بن هشام،  (.ٖٖٙ)ص: شرح الزرلانً على المواهب الدنٌة بالمنح الدمحمٌةدمحم الزرلانً،  ((ٕ

 (.ٖٓٓ/ٔ) سٌرة إبن هشام
 (.ٖٔٓ،  ٖٓٓ/ٔ) سٌرة إبن هشامملن بن هشام، عبدال ((ٖ
 (.ٔٗ)ص:السراج الوهاج دهللا الجبرٌن، وانظر: عب (.ٖٙٔ)ص: مختصر معارج المبولهشام آل عمده،  ((ٗ
  (.ٕ٘/ٖ) فتح الباريبن حجر العسمبلنً، إ ((٘
 (.8ٖ)ص: الجامع الفرٌد عبدهللا الجار هللا ، ((ٙ
 (.2ٙ)ص: اب التوحٌدحاشٌة كت عبدالرحمن المحطانً، ((2
 (22/ٖٔ) مسند اإلمام أحمد . وانظر:ٖٖٔ٘( برلم،2ٙٔٔ/ٕكتاب الطب، باب تعلٌك التمابم )سنن إبن ماجة،  ((8

 . 828ٕٔبرلم، (22/ٖٔ)
 (ٓ٘ٗ/ٖٔكتاب الرلى والتمابم، فً ذكرالزجر عن تعلٌك التمابم التً فٌها الشرن ) ،بن حبانصحٌح إ ((2

 .8٘ٓٙبرلم،
  (.2ٖ)ص: الجامع الفرٌدعبدهللا الجار هللا، وانظر:  (.8ٔ٘ٔ/ٖ) فً السنة وفمهها األساسسعٌد حوى،  ((ٓٔ
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الكاهن بالحصى. وهو نور من أنوار وهو ضرب  الضرب وهذا فً األصل، : الطرقثالثًا: 
 .(ٔ)التكهن

مستمبل، ٌموم بذلن الرجال ومن عادات العرب )الطرق( وهو الضرب بالحصى للكشف عن ال
 راق والطوارق. ، وٌمال للمابمٌن بذلن الطُ نساءوال

، وهما ضربان من التكهن. ولٌل: أن التراب  : الضرب بالحصى والخط فً وورد أن الطرق     
سرعا البٌان، وزعم بعضهم أن أ ٌخط الرجل فً األرض بؤصبعٌن ثم بؤصبع، وٌمول: ابنً عٌان

وورد فً الحدٌث:  ،نهى عنه فً اإلسبلم الطرق: أن ٌخلط الكاهن المطن بالصوف فٌتكهن. ولد
 ((ٕ)بت: )العٌافة والطٌرة، والطرق من الجلال أنه 
 .(ٖ)لال لبٌد: لعمرن ما تدري الطوارق بالحصى .. وال زاجرات الطٌر ما هللا صانع     
أول سنه تسع وهم عشرة رهٍط فً  لال: جاءت بنو أسد إلى رسول هللا  بن عباس عن إ     

. فمالوا: ال نكون : )أنتم بنو الرشدة( م رسول هللا هلفمال  ةوكان معهم لوم من بنً الزٌن للهجرة،
 ٌومبٍذ العٌافة مثل بنً مّحوله، ٌعنون بنً عبدهللا بن غطفان. ومما سؤلوا عنه رسول هللا 

ر عن ذلن كله. فمالوا ٌا رسول هللا إن هذه األمو وضرب الحصى فنهاهم رسول هللا  والكهانة
)الخط، علمه نبً من األنبٌاء :لال  جاهلٌة، أرأٌت خصلة بمٌت؟ لال: )وما هً؟(كنا نفعلها فً ال

 .(ٗ)فمن صادف مثل علمه علم(
طرق: الضرب. ومنه فإنه الضرب بالحصى. ولال: وأصل ال وأما الطرقلال الخطابً:"     

الضرب بالعصا، ولٌل: هو والحداد  ألنه ٌطرق بها أي ٌضرب بها ولٌل:  سمٌت مطرلة الصابغ
 .(٘) "الخط فً الرمل كما ٌفعله المنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  تاج العروس من جواهر الماموس(. وانظر: دمحم الحسٌنً، ٕ٘ٔ/ٓٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٔ

 .ٕٖٙ٘( برلم،22ٔ/ٕٔ) شرح السنةوانظر: الحسٌن البغوي، (.2ٔٗ/ٙ)
برلم،  (٘ٓ٘/ٖٔم واألنواء، فً ذكر الزجر عن لول المرء بعٌافة الطٌور )، كتاب النجوصحٌح ابن حبان ((ٕ

ٖٙٔٔ . 
 لسان العرب(. وانظر: دمحم بن منظور، 2ٖ٘،  8ٖ٘/ٕٔ)المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً،  ((ٖ

األثٌر،  . وانظر: المبارن بن(2ٔٗ/ٙ) تاج العروس من جواهر الماموس(. وانظر: دمحم الحسٌنً، ٕ٘ٔ/ٓٔ)
 (.ٕٔٔ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر

 .(ٕٙٙ/ٙ) سبل الهدى والرشاد فً سٌرة خٌر العباددمحم الصالحً، وانظر: .ٖٖ، صحٌح مسلم برلم ((ٗ
 األساس فً السنة وفمهها (. وانظر: سعٌد حوى،ٖٕٔ/ٗ) معالم السننن دمحم المعروف بالخطابً، حمد ب ((٘

 .ٕٖٙ٘( برلم،22ٔ/ٕٔ) شرح السنةالبغوي، وانظر: الحسٌن (.22ٗٔ/ٖ)
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 المطلب الثانً  
 حكم عادة الخٌط والحلمة والطرق وتموٌمها فً اإلسبلم

اهلٌة، وٌسمطه لى ظبلم الجل كل ما من شؤنه أن ٌجر اإلنسان إبطالمد جاء اإلسبلم بتحرٌم وإ     
اد فً الخٌط والحلمة لجلب منفعة العتمادات الباطلة كاالعتمسبلم افً مستنمعاتها، فمد حرم اإل

تبشار بؤشٌاء لما فٌها من التشاإم واالس وكذلن حرم اإلسبلم العٌافة والطرق ،لدفع مضرة ونحوهأو
 سبلم فٌها كما ٌلً:اهلٌة وحكم اإلدعاء علم الغٌب وهذه من عادات الجال تنفع وال تضر، وا

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  چ  تعالى:لال  : الخٌط والحلمة:أوالً 

﮹   چ  لال تعالى:(.ٙ٘اإلسراء: )چۉ  ې   ﮸   ﮷       ﮵   ﮶  ﮴   ﮳   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲ 

﮿   ﯀  ﯁   ﮽   ﮾  ﮼    ﮻                     ﮺ 

 . (8ٖالزمر: )چ

ع من األمر شٌبًا  فبل لدرة لها على كشف إن هذه اآللهة التً ٌدعونها من دون هللا ال تستطٌ     
. لذا فإنه ال فرق  أنزلها على عبده  ألن ذلن إلى هللا وحده أراده هللا بعبده، أو إمسان رحمة ضر

بٌن اعتماد المشركٌن فً األصنام ، أو االعتماد فً الخٌوط والحلمة ونحوهما مما ٌفعله المشركون 
 .(ٔ)هللا هو المتفرد بالنفع والضر ال إلى األصنام واألوثان فً الجاهلٌة ، وإن ذلن باطل كله  ألن

أبصر على عضد رجل حلمة لال: أراها من صفر،  أن النبً  وعن عمران بن حصٌن 
لال: أما إنها ال تزٌدن إال وهنا انبذها عنن فإنن لو مت  ، فمال وٌحن، ما هذه؟ لال: من الواهنة
 .(ٕ))أما لومت وهً علٌن وكلت إلٌها( :وهً علٌن ما أفلحت أبدًا(. وفً رواٌة

وعن عمبة بن عامر مرفوًعا:)من تعلك تمٌمة فبل أتم هللا له،ومن تعلك ودعه فبل ودر هللا      
)أنه رأى  ، وألبً حاتم عن حذٌفة بن الٌمان (ٗ). وفً رواٌة: )من علك تمٌمة فمد أشرن((ٖ)له(

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ  رجبًل فً ٌده خٌط من الحمى فمطعه وتبل لوله:

فً بعض أسفاره  أنه كان مع رسول هللا  وعن أبً بشٌر األنصاري (٘)(ٌٙٓٔوسف: )چڦ

 .(ٙ))أن ال ٌبمٌَن فً رلبة بعٌر لبلدة من وتر أو من لبلدة إال لطعت( أسفاره فؤرسل رسواًل:
ها دون هللا فهو إن لبس الحلمة والخٌط ونحو ذلن محرم فإن اعتمد البسها أنها مإثرة بنفس     

عما ٌشركون ، عن عابشة عن  تعالى هللا مشرن شرًكا أكبر  ألنه اعتمد وجود خالك ومدبر مع هللا
لال: )العٌر  أن رسول هللا    وعن أم حبٌبة .(2)لال: ) أمر باألجراس أن تمطع( رسول هللا 

 .(8))العٌر التً فٌها الجرس ال تصحبها المبلبكة(

                                                
  (.2ٖ)ص: الجامع الفرٌدعبدهللا الجار هللا، (. وانظر: 2ٕٙ/ٕٔ)  بن جرٌراتفسٌر بن جرٌر الطبري، ا ((ٔ
 (ٓ٘ٗ/ٖٔكتاب الرلى والتمابم، فً ذكرالزجر عن تعلٌك التمابم التً فٌها الشرن ) ،بن حباناصحٌح  ((ٕ

 .8٘ٓٙبرلم،
برلم،  (ٓ٘ٗ/ٖٔكتاب الرلى والتمابم، فً ذكرالزجر عن تعلٌك التمابم التً فٌها الشرن ) ،نبن حباصحٌح إ ((ٖ

ٙٓ8ٙ. 
 .2ٕٕٗٔبرلم،  (2ٖٙ/8ٕ) مسند اإلمام أحمد انظر:و. 88ٖٙ( برلم،2ٕٓٔ/ٕ)صحٌح الجامع الصحٌح  ((ٗ
 (.8ٕٕٓ/2) تفسٌر المرآن العظٌمعبدالرحمن بن أبً حاتم،  ((٘
 .ٕ٘ٔٔ( برلم،2ٕٙٔ/ٖاللباس والزٌنة، باب كراهة الوتر فً رلبة البعٌر )كتاب  ،صحٌح مسلم ((ٙ
. وانظر: 2ٕٓٗبرلم،  (ٗ٘٘/ٓٔ، كتاب الرمً، فً ذكر الولت الذي امر ملسو هيلع هللا ىلص بهذا األمر )بن حباناصحٌح  ((2

 .82٘8برلم،  (ٓٔٔ/8، كتاب السٌر، األمر بمطع االجراس )السنن الكبرى للنسائً
ملسو هيلع هللا ىلص بمطع االجراس  ، باب التملٌد والجرس للدواب،فً ذكر العلة التً من أجلها أمربن حباناحٌح ص ((8

( ٓٔٔ/8، كتاب السٌر،التغلٌظ فً لطع األجراس )السنن الكبرى للنسائً. انظر: 2ٓٓٗبرلم،  (ٖ٘٘/ٓٔ)
 .82٘2م، لرب
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هلل وحده وأنها مجرد سبب، ولكنه لٌس مإثًرا فهو مشرن شرًكا أصغر  عتمد أن األمر وإن إ     
 ألنه جعل ما لٌس سببًا سببًا والتفت إلى غٌر ذلن بملبه، وفعله هذا ذرٌعة لبلنتمال للشرن األكبر إذا 

 .(ٔ)تعلك للبه بها ورجا منها جلب النعماء أو دفع الببلء
ومرًضا على مرضه وشًرا  روعة ال تزٌد إال وهناالحدٌث ٌدل على أن العبلجات الغٌر المش     

ألنها نور من التمابم التً ٌعلمها الجهلة، ألنها تعلك الملوب على غٌر هللا،   وذلن على شره 
وتلفتها إلى غٌر هللا  ولهذا أنكرها الشارر ونهى عنها. ومن هذا الباب فمن تعلك بتمٌمة فبل أتم هللا 

  له، ومن تعلك تمٌمة فمد أشرن.له، ومن تعلك ودعه فبل ودر هللا
إن ما ٌعتمده مشركً العرب وٌزعمونه من أن هذه التعالٌك أنها تشفً المرٌض أو تمنع عنه      

الجن أو العٌن، فكل هذا باطل ال ٌجوز فعله، وهو من الشرن األصغر  ألنها تعلك الملوب إلى 
واجب تعلٌك الملوب باهلل وحده، ورجاء غٌر هللا، وتجعلها فً إعراض وغفلة عن هللا عز وجل، وال

الشفاء منه وسإاله والضراعة إلٌه بطلب الشفاء  ألنه المالن لكل شًء، فهو النافع الضار وبٌده 
الشفاء. ولهذا شرر هللا عز وجل ترن هذه التعالٌك والنهً عنها. فبل ٌجوز تعلٌك حلمة من حدٌد 

 لشفاء أو من مرض الٌد أو الرجل ونحو ذلن.وال من صفر وال من ذهب وال من غٌر ذلن بمصد ا
وغٌرها وعلى المسلم أن ٌبتعد عن هذه األمور التً كانت تعتادها  وال ٌجوز تعلٌك خٌوط

 الجاهلٌة.
والشرن شركان: أكبر وأصغر، فالشرن الذي ٌكون بسبب تعلٌك الحلمة والخٌط ونحوها شرن      

ها بغٌر هللا. فصار من الشرن من هذه الحٌثٌة. أصغر  ألنه ٌصرف الملوب على غٌر هللا. وٌعلم
التوكل علٌه سبحانه وصار هذا نوًعا من الشرن  ل، وعدم كما(ٕ)وهو من أسباب الغفلة عن هللا

 .(ٖ))من تعلك تمٌمة فمد أشرن( ولهذا لال النبً 
حٌوانًا أو وخبلصة ذلن فإن من لبس الحلمة أو الخٌط أو نحوهما من التعالٌك على إنسانًا أو      

غٌره لاصدًا بذلن رفع الببلء بعد نزوله أو دفعه لبل نزوله فمد أشرن  ألنه اعتمد أنها الدافعة فهذا 
الشرن األكبر. أما إن اعتمد أن هللا هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتمدها سببًا ٌستدفع بها الببلء، 

من وسابل الشرن  ألنه ال بد أن فهو محرم وكذب على هللا، لهذا فمد نهى عنه أشد النهً وهو 
 .(ٗ)ٌتعلك للبه باهلل وال ٌتعلك بغٌره من التعالٌك، لٌتم بذلن إٌمانه وتوحٌده

. من عادات (٘))العٌافة والطٌرة، والطرق من الجبت( جاء فً الحدٌث عن النبً  الطرق: ثانًٌا:
ت والجبت: كل أنها من الجب عادات العرب فً الجاهلٌة )الطرق( وهو الضرب بالحصى. ولال 

 .(ٙ)ما عبد من دون هللا، ولٌل: هو الكاهن والشٌطان

ی  ی  چ بن جرٌر الطبري فً جامع البٌان والصواب من المول، لال تعالى:إلال      

ا إلهٌن. مأن ٌمال: ٌصدلون بمعبودٌن ٌعبدونهما من دون هللا وٌتخذونه، (ٔ٘النساء: )چی

معظم بعباده من دون هللا أو طاعة، أو خضور له،  وذلن أن "الجبت" و "الطاغوت" اسمان لكل
كابنًا ما كان ذلن المعظم سواًء كان من حجر أو إنسان أو شٌطان، وإذا كان ذلن كذلن، وكانت 

                                                
انً، (. وأنظر: سعٌد بن علً المحطٓٗ،  2ٖ) لسنةأصول اإلٌمان فً ضوء الكتاب وانخبة من العلماء،  ((ٔ

 (.ٓٓ٘/ٕ) معارج المبول، (. وأنظر: حافظ الحكمًٙٙ٘،  ٘ٙ٘ص:) عمٌدة المسلم فً ضوء الكتاب والسنة
..( . ٙٔٔص:) فتح المجٌدنظر: عبدالرحمن آل الشٌ ، ..(. وا ٔٗص:) المول السدٌد عبدالرحمن السعدي، ((ٕ

 ، ..( 2ٙص:) حاشٌة كتاب التوحٌدً، وأنظر: عبدالرحمن المحطان
. 2ٕٕٗٔبرلم،  (2ٖٙ/8ٕ) مسند اإلمام أحمد انظر:و. 88ٖٙبرلم،( 2ٕٓٔ/ٕ)صحٌح الجامع الصحٌح  ((ٖ

 ، ..( .  ٙٙٔص:) فتح المجٌدوانظر: عبدالرحمن آل الشٌ ، 
،  22) كتاب التوحٌدحاشٌة (. وانظر: عبدالرحمن المحطانً، ٗٗ،  ٖٗ) المول السدٌدعبدالرحمن السعدي،  ((ٗ

28.) 
برلم،  (٘ٓ٘/ٖٔ، كتاب النجوم واألنواء، فً ذكر الزجر عن لول المرء بعٌافة الطٌور )بن حبانصحٌح إ ((٘

ٖٙٔٔ. 
 (.٘ٙٗ/8) بن جرٌراتفسٌر  بن جرٌر الطبري،اوانظر:  (.22ٗٔ/ٖ) األساس فً السنة وفمههاسعٌد حوى ،  ((ٙ

(8/ٗٙ٘.) 
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األصنام التً كانت الجاهلٌة تعبدها، كانت معظمة بالعبادة من دون هللا، فمد كان جبوتًا وطواغٌت، 
تطٌعها فً معصٌة هللا، وكذلن الساحر والكاهن اللذان كان وكذلن الشٌاطٌن التً كانت الكفار 

 .(ٔ)ممبواًل منهما ما لاال فً أهل الشرن باهلل
والحاصل النهً عن ضرب الرمل الذي عرفنا فٌما مضى أنه ضرب الحصً .فكل ذلن من      

 .(ٕ)إتبار خطوات الشٌطان فهً من الجبت الذي هو عبادة غٌر هللا والخضور له
بعض العلماء: إن الطرق هو الرمً بالحصى، وهو ضرب من ضروب التكهن فٌؤخذون  لال     

الحصى فٌلمونها على األرض فتعطى أشكااًل ورسوًما معٌنة ٌستدلون بها على علوم الغٌب  أي 
أنهم ٌخبرون عن الغٌب برمً الحصى فٌنظرون فً تحركات الحصى. فٌخبرون عن الغبٌات. 

 ا من"الجبت".ولد أبطلها اإلسبلم وجعله
ختلف العلماء فً الجبت إلى لولٌن: فعمر بن الخطاب وابن عباس ومجاهد وغٌرهم من او     

فإن  خر لالوا: الجبت الشرن وال منافاةالصحابة والتابعٌن لالوا: الجبت هو السحر، وفً تؤوٌل أ

پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   السحر من الشرن، كما لال تعالى:

البمرة: )چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٺ ڀ  ڀ

 .(ٖ)ذكر الحدٌث على سبٌل الزجر والردر لهإالء هدًما للجاهلٌات نجد أن النبً  ولذا (،ٕٓٔ
. (ٗ):"الضرب بالحصى الذي ٌفعله النساء، للت: وأًٌاما كان فهو من الجبت" لال أبو السعادات

طرٌك الخط أو الحصى فً العالم  والطرق ضرب من ضروب الكهانة وهو إخبار بمغٌب عن
ؤلة. أما الكهانة فهو اإلخبار األرضً هو الذي ٌتؤثر به ، أما العالم العلوي فبل ٌدخل فً المس

 ٌبات عن طرٌك السماء وعن طرٌك الشٌاطٌن باستراق السمع.بمغ
ر الطرق والكهانة إخبار بمغٌب لكن الطرق إخبار بمغٌب نسبً غٌر مطلك والكهانة إخبا     

بمغٌب مطلك استؤثر بعلمه هللا. فحكم اإلخبار شرن، إال أنه فً الغٌب النسبً جابز كما جوزه 
ستعانة فً المصالح والمباحات فٌما ٌرضً هللا لبلبعض العلماء ومنهم ابن تٌمٌة وذلن إذا كانت 

 .(٘)ورسوله
 
 

  

                                                
 المصدر نفسه. ((ٔ
 (.22ٗٔ/ٖ) ساس فً السنة وفمههااألسعٌد حوى ،  ((ٕ
تفسٌر إبن بن جرٌر الطبري، (. وانظر: إٕٖٕ،  ٖٕٔ/ٗ) معالم السننحمد بن دمحم المعروف بالخطابً،  ((ٖ

 ...( ٕٙٗ/8) جرٌر
 (.ٕٔٔ/ٖ) النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالمبارن بن األثٌر،  ((ٗ
ؤمر الجن بما أمر هللا به تٌمٌة : "فمن كان من اإلنس ٌال ابن ل .(2ٖٓ/ٔٔ) مجموع الفتاوى ة،ٌبن تٌمأحمد  ((٘

ورسوله من عباده هللا وحده وطاعة نبٌه وٌؤمر األنس بذلن فهذا من أفضل أولٌاء هللا تعالى وهو فً ذلن من 
 ".هخلفاء الرسول ونواب
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 المطلب األول
 صطبلحً لؤلصنامالمفهوم اللؽوي واال

 المعنى اللؽوي لؤلصنام:أ ـ 

،لال ابن عباس (ٔ)اسا ٌنحت من خشب وٌصار من فضة ونحالصنم: مفرد. الجمع، أصنام. وهو م
 .(ٕ)"المتخذ من الجواهر المعدنٌة التً تذوب. والوثن: هو المتخذ من حجر أو خشب" الصنم:

ولٌل: الوثن: ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ٌنحت وٌعبد، والصنم: الصورة ببل 
دون هللا، بل كل ما ٌشغل عن هللا ٌمال له . ولال بعض الحكماء الصنم: كل ما عبد من (ٖ)جثة

 .(ٗ)(ٖ٘إبراهٌم: )چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ لال تعالى: صنم،

 صطبلحً لؤلصنام:المعنى االب ـ 

الصنم: هو ما اتخذ إلًها من دون هللا، وما كان له صورة كالتمثال، وعمل من خشب، أو ذهب، أو 
ربٌن به إلى هللا، فالشرط فٌه أن ٌكون جثة: ، أو حجارة، متمأو نحاس، أو حدٌد، أو ذهبفضة، 

. ولال آخرون الصنم: ما كان له (ٙ)، وذكر: أن الصنم ما كان حجًرا وغٌره(٘)إنسان أو حٌوان
 .(2)وثنإن لم ٌكن له جسم أو صورة، فهو جسم أو صورة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
: (. وانظرٖٗٔ/ٖ) معجم مماٌٌس اللؽة(. وانظر: أحمد الرازي، 2ٖٗ/ٕٔ)لسان العرب دمحم بن منظور،  ((ٔ

 (.8ٖٔ/2) كتاب العٌنالخلٌل الفراهٌدي، 
 (.2ٖٗ/ٔ) ، المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌرأحمد الفٌومً ((ٕ
المفردات  معروف بالراغب األصفهانً،(. وانظر: الحسٌن بن دمحم ال2ٖٗ/ٕٔ)لسان العرب دمحم بن منظور،  ((ٖ

 (.2ٖٗ)ص: فً ؼرٌب المرآن
 (.2ٖٗ)ص: المفردات فً ؼرٌب المرآنعروف بالراغب األصفهانً، الحسٌن بن دمحم الم ((ٗ
(. 2ٖٗ/ٔ) المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌروأنظر: أحمد الفٌومً،  (.2ٖٗ)ص: المصدر نفسه ((٘

 (ٕٖ٘ٔ/ٕ) ، معجم اللؽة العربٌة المعاصرةوآخرونوانظر: أحمد مختار 
 (.ٖ٘)ص: األصنام(. وانظر: هشام الكلبً، 2ٔ/ٔٔ) مالمفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلجواد علً،  ((ٙ

 (.ٕٔٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: السٌد السالم، 2ٖٗ/ٕٔ)لسان العرب ، وردمحم بن منظ ((2



 

 
 

214 

 المطلب الثانً
 األصنام فً الجاهلٌة وبداٌة عبادتها

ً عبادة األصنام، ولد اختلطت بها عوامل غٌبٌة ربطتها باألجرام السماوٌة إن ألدم عبادة ه     
ً اشتهرت بها فمنهم كانت الصنمٌة من عادات العرب فً الجاهلٌة التو .(ٔ)لبل معرفة عبادة هللا

 مأما ٌه وال على بناء البٌت، نصب حجًرا، ومن لم ٌمدر علمن اتخذ بٌتًا، ومنهم من اتخذ صنًما
، أخذ لرجل إذا سافر فنزل منزالً غٌره فاستحسن، ثم طاف به كطوافه بالبٌت، فكان ا الحرم وأمام
فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل لمدره.  فً، وجعل ثبلث أثاجار، فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربًاأربعة أح

 .(ٕ)آخر فعل مثل ذلن منزالً 
وا شفعاء لهم عندها، والتماثٌل واألصنام من جملة ما كان ٌتوسط به الجاهلٌون أللهتهم لٌكون     

المصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثمٌنة والخشب. ومن عادتهم أنهم كانوا ٌدونون ذلن 
على الحجارة، فٌكتبون عدد التماثٌل وأنواعها وأسماء اآللهة أو اسم اإلله الذي لدمت له تلن 

 .(ٖ)األشٌاء واسم الناذر، وٌشار إلى السبب الداعً
عن الحسن أنه لال: لم ٌكن حً من أحٌاء العرب إال ولها صنم ٌعبدونها ٌسمونها أنثى  وروي     

 (.2ٔٔالنساء: )چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   چ   ومنه لوله تعالى:، (ٗ)بن فبلن

شكال متنوعة، فمنها ما كان على صورة إنسان، ومنها ما وكانت األصنام فً الجاهلٌة على أ     
 ل. ومنها على سبٌ(٘)حٌوان، ولد ٌكون الصنم حجارة طبٌعٌة عبدها عن أجداده كان على صورة
 المثال ال الحصر.

من ذهب. وال  لٌمنى، أدركته لرٌم فجعلت له ٌدًاوكان على صورة إنسان مكسور الٌد ا :"هبل"
ده لكعبة. استورٌستبعد أن ٌكون من عمل ببلد الشام ومن عمل الفنانٌن الٌونان، فنصب فً جوف ا

ودلة النحت، وكان من  الصنعة بن لحً الخزاعً" لما رأى من حسن وعمر" أحد سادة مكة وهو
نها كانت فٌذكر أ وأما "العزى".(2). وأما "البلت": فصخرة بٌضاء منموشة(ٙ)أعظم أصنام لرٌم

ظم ما رجل كؤع . وأما "ود" فمد كان تمثاالً (8)نثى، ولكنها لم تعٌن صورتهاصنًما، أي تمثااًل وهً أ
تنكب لوًسا ف لد تملده، ولد ٌأخرى، علٌه س رتدًٌالة، معلٌه حلتان، مبزر بح لرجال،ما ٌكون من ا

" ٌعد من ألدم األصنام المذكورة فً المرآن "مناه. وأما (2)فٌها نبل وبٌن ٌدٌه حربه، ووفضة

﮴   چ  لال تعالى: ،مالكرٌ وهذه  (ٕٓ – 2ٔالنجم: )چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

                                                
 (.8ٕ٘)ص: تارٌخ العرب المدٌم، توفٌك برو ((ٔ
 (.ٙٙ/ٔٔ) ب لبل اإلسبلمالمفصل فً تارٌخ العروانظر: جواد علً،  (.ٖٖ ص:) األصنامالكلبً،  هشام ((ٕ
 (.ٔٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً، ((ٖ
 (.2ٖٗ/ٕٔ) لسان العربدمحم بن منظور،  ((ٗ
 تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: السٌد السالم، 2٘/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((٘

 .(ٙ٘)ص: اماألصن(. وانظر: هشام الكلبً، ٖٔٗ)ص:
المفصل فً (. وانظر: جواد علً، 2ٔٔ/ٔ)شرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة دمحم األزرلً،  ((ٙ

 (.8ٕ،  2ٕ) األصنام(. وانظر: هشام الكلبً، ٕٔ٘،  2٘/ٔٔ) فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم
شرح الزرلانً على دمحم األزرلً، (. وانظر: ٕٓٗ،  2ٔٗص:) تارٌخ العرب لبل اإلسبلم السٌد السالم، ((2

(. وانظر: جواد علً، ٙٔ،  2ٕ) األصنام(. وانظر: هشام الكلبً، ٕٙٔ/ٔ)المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة 
 تفسٌر المرآن العظٌم(. وأنظر: إسماعٌل بن كثٌر، ٕٕٓ،  2ٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم

(ٗ/ٖٕٕ.) 
المفصل فً (. وانظر: جواد علً، ٕٙٔ/ٔ)لانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة شرح الزردمحم األزرلً،  ((8

 (.ٕٔٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: السٌد السالم، ٖٕ٘،  2ٙ/ٔٔ) فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم
 عرب لبل اإلسبلمتارٌخ ال(. وانظر: السٌد السالم، 2ٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((2

 (.ٙ٘)ص: األصنام ،وانظر: هشام الكلبً (.ٗٔٗ)ص:
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على صورة  فكان صنًما . وأما سوار(ٔ)الثبلثة هً إناث فً نظر العرب فً الجاهلٌةاألصنام 
ٌمثل النسر. فهذه أصنام  امرأة، وما ٌستبعد أن تكون بمٌة األصنام من صور أخرى "كنسر"

أي األصنام التً ٌتمربون إلٌها بالتعبد والنذور. وأما األصنام الصغٌرة، وهً التماثٌل التً المعابد  
 و ٌحملونها معهم حٌث ذهبوا تبرًكاٌتعبد لها الناس فً بٌوتهم أو ٌحملونها معهم فً أسفارهم أكان 

. وغٌرها من (ٕ)بها. فمد كانت كثٌرة ال ٌخلو منها إنسان، وكانوا ٌتمربون بها إلى األصنام الكبٌرة
 األصنام.

هم هٌم بمكة، ولعت بٌنبرابن إسماعٌل ة األصنام فكان ذلن لما كثر نسل إوأما بداٌة عباد     
لما خرج للمعام، وكان ك بعضهم بعًضا، فتنسخوا فً الببلد التماًساالحروب والعداوات، فؤخرج 

فحٌثما حلو،  .(ٖ)بمكة من مكة أحد حمل معه حجًرا من حجارة الحرم  تعظًٌما للحرم وصبابة
جون ن مكة والكعبة، وٌحفً الحرم. وهم بعد ٌعظمو وضعوه وطافوا به، تٌمنًا منهم بالكعبة وحبًا

سماعٌل ثم سل  بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا، ونسوا ما كانوا وٌعتمرون، على إرث إبراهٌم وإ
التً بمٌت على عهد  هً للةعلٌه، فعبدوا األوثان وصاروا إلى ما كانت علٌه األمم لبلهم، وفٌهم 

 .(ٗ)سماعٌل ٌتنسكون بهاإبراهٌم وإ
سماعٌل. فنصب األوثان، وسٌب الساببة، ووصل الوصٌلة، وبحر من غٌر دٌن إ لوكان أو     

بن لحً الخزاعً حٌنما لدم  . فإن عمرو(٘)البحٌرة، وحمى الحامٌة .. عمرو بن لحً الخزاعً
ون لؤلصنام، سؤلهم أن ٌعطوه من أعمال البلماء، وهً ٌومبٍذ بٌد العمالٌك، ووجدهم ٌتعبد"مآب" 
لعرب لٌعبدوه، فؤعطوه الصنم هبل، فؤخذه، ولدم به إلى مكة منها لٌسٌر بها إلى أرض ا صنًما

 .(ٙ)فنصبه وأمر الناس بعبادته
وتولى سدنتها، وكان له  لد غلب على مكة وأخرج منها جرهًماوكان عمرو بن لحً الخزاعً      

م ث ربً من الجن، وكان ٌكنى أبا ثمامة، فمال له: عجل بالمسٌر والظعن، فسافر إلى جدة وتهامة
 دجله ... وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها لاطبة، فؤجابته المبابل العربٌة إلى عبادة األصنام 

 
 

                                                
 تارٌخ العرب لبل اإلسبلمسٌد السالم، نظر: ال(. وإٙٗ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٔ

معجم الحموي، (. وانظر: ٌالوت بن عبدهللا ٗٔ)ص: األصنام شام الكلبً،نظر: ه(. وا8ٔٗ)ص: اإلسبلم
، ٕٙٔ،ٕٗٔ/ٔ)شرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة  ،نظر: دمحم األزرلً(. وإٗٓ/٘) البلدان
ٕٔ2.) 

 األصنام(. وانظر: هشام الكلبً، 2ٕ٘،  2ٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٕ

 روح الدٌن اإلسبلمً، (. وانظر: عفٌف طبَّاره2ٖٕ/ٕ) البداٌة والنهاٌةبن كثٌر، إسماعٌل . (ٖٖ)ص:
 (.2ٔ)ص:

شرح الزرلانً على  ،نظر: دمحم األزرلً(. وا2ٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمواد علً، ج ((ٖ

(. ٖٔٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلمسٌد السالم، (. وانظر: الٙٔٔ/ٔ)المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة 
 (.2ٖٕ/ٕ) اٌةالبداٌة والنه، سماعٌل بن كثٌروانظر: إ

شرح الزرلانً على  ،(. وانظر: دمحم األزرل22ً/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٗ

(.وانظر: عبدالملن ابن هشام، ٙ)ص: األصناموانظر: هشام الكلبً،  (.ٙٔٔ/ٕ)المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة 
 مر،(. وانظر: عمر األشٕٓٔ/ٔ) الروض األنؾ (. وانظر: عبدالرحمن السهٌلً،22/ٔ) سٌرة إبن هشام
وانظر:  (.8٘ٗ)ص:تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً وانظر: دمحم الفٌومً،  (.... 2ٕٕ)ص: العمٌدة فً هللا

 (.ٕ٘)ص: تلبٌس إبلٌس عبدالرحمن الجوزي،
زرلانً على شرح ال ،وانظر: دمحم األزرلً (.22/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً، ((٘

وانظر: عبدالرحمن (. ٙ)ص: األصنام (. وانظر: هشام الكلبً،ٙٔٔ/ٔ)المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة 
(. وانظر عبدالرحمن 8ٖٙ/٘) معجم البلدان(. وانظر: ٌالوت الحموي، ٗٙ/ٔ) الروض األنؾالسهٌلً، 
 (.ٕ٘)ص: تلبٌس إبلٌس الجوزي،

 البداٌة والنهاٌة(. وانظر: إسماعٌل بن كثٌر، 28/ٔٔ) لبل اإلسبلمالمفصل فً تارٌخ العرب جواد علً،  ((ٙ

 الروض األنؾ(. وانظر: عبدالرحمن السهٌلً، 22/ٔ) سٌرة ابن هشامبن هشام، عبدالملن  (. وانظر:2ٖٕ/ٕ)
 (.2ٔٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم(. وانظر: السٌد السالم، ٕٓٔ/ٔ)



 

 
 

216 

 .(ٔ)... فهذه كانت نشؤة وانتشار عبادة األصنام بٌن العرب لبل اإلسبلم
ال ٌبتدر لهم بدعة إال اتخذوها شرعه  جعلت "عمرو بن لحً الخزاعً" ربًا وذكر أن العرب      

عشر آالف بدنه وكسا عشرة  من ٌطعم الناس وٌكسو فً الموسم، فربما نحر فً الموسألنه كا
حٌس لهم الحٌس بالسمن والعسل وٌلت لهم السوٌك. وذكر آالف حله فً كل سنة ٌطعم العرب وٌ

 .(ٕ)على الحجاز وكان كبٌر الذكر فً أٌامهأنه كان ملًكا 
خزاعً" كان أول من غٌر دٌن إسماعٌل، ذكر أن "عمرو بن لحً ال أن رسول هللا  روي     

 .(ٖ)فنصب األوثان وسٌب الساببة ووصل الوصٌلة ....
وكانت لرٌم تتعبد وتتمرب إلى األصنام واألوثان وبالمثل المبابل األخرى، وكانت لرٌم      

ن تمكنت لرٌم بهذه الحٌلة م تجعل من المبابل التً خارج مكة أن تعبد ما ٌعبدون من األصنام، لذا
صنام العرب وضمها فً الكعبة، وهذا ما جعل المبابل تعظم هذا المجمع وتحج إلٌه كل سنة جمع أ

ٌث تمع العمرة. فربحت بذلن مرة فً موسم الحج باإلضافة إلى األٌام األخرى من أٌام السنة ح
مستمرة ٌمصدها الناس فً كل ولت ومن كل  لرًٌشا ربًحا معنوًٌا ومادًٌا. وصارت مكة سولًا

 عتمادات الباطلة والخرافات التً أبطلها اإلسبلم.ذا االنتشار لؤلصنام كانت تلن اإل. وبه(ٗ)مكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
شرح الزرلانً على (. وانظر: دمحم األزرلً، 22/ٔٔ) لبل اإلسبلمالمفصل فً تارٌخ العرب جواد علً،  ((ٔ

. (٘ٔٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم...(. وانظر: السٌد السالم، 2ٔ/ٔ)المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة 
(. وانظر: ٕٔٔ/ٔ) الروض األنؾوانظر: عبدالرحمن السهٌلً،  (.ٗ٘)ص: األصنام وانظر: هشام الكلبً،

 .(ٓ٘)ص: تلبٌس إبلٌس الجوزي، بنعبدالرحمن 
 البداٌة والنهاٌة(. وانظر: إسماعٌل بن كثٌر، 8ٔ،  8ٓ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمجواد علً،  ((ٕ

(. وانظر: إسماعٌل بن علً بن أٌوب، ٕٓٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلمسالم، (. وانظر: السٌد ال2ٖٔ/ٕ)
(. وانظر: ٌالوت ٕٔٔ/ٔ) الروض األنؾ، (. وانظر: عبدالرحمن السهٌل2ًٙ/ٔ) المختصر فً أخبار البشر

 (.ٗ/٘) معجم البلدانالحموي، 
الروض  (. وانظر: عبدالرحمن السهٌلً،ٕٗٔ/ٔ) االستٌعاب فً معرفة األصحابٌوسف بن عبدهللا المرطبً،  ((ٖ

 (.8ٕٓ/ٔ) األنؾ
 المحبر، (. وانظر: دمحم حبٌب البغدادي8ٕ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم جواد علً، ((ٗ

 (.8ٖٔٔ)ص:
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 المطلب الثالث
 عتماد فٌهاحكم عبادة األصنام واال

عتماد باطل  وذلن بانحراف الناس عن عبادة ربهم، ونسٌان إرشاد تبدأ الصنمٌة والوثنٌة بإ     
هلل رمًزا فً األرض مجسدًا، ٌعتمدون فٌه المداسة والعظمة والخصوصٌة. وتمر رسلهم، فٌجعلوا 

األٌام وهم ٌزدادون مغاالة فٌها وتمدٌس حتى تنسب إلٌها األعمال الخارلة وتجعل شرًٌكا هلل فً 

ک  ک  گ  گ   چ  التمدٌس والعبادة من دون هللا كما حكى هللا عن مشركً العرب،لال تعالى:

، ولد تزداد الجهالة فتتخذ هذه األصنام آلهة من دون هللا وهذا هو عٌن الشرن چگ     گ  ڳ  

وعبادة غٌر هللا تعالى واثبات شرٌن هلل تعالى فٌما هو من خصابص هللا سبحانه وتعالى كعبادة 
. وهذا هو (ٔ)الحجارة، أو األصنام، أو األشجار، أو الحٌوان، أو المبور، أو أجرام سماوٌة، وغٌرها

لال  ،ن األكبر الذي هدمه اإلسبلم بمجٌبه وأبطله وهو الذنب العظٌم الذي ال ٌغفره هللا أبداالشر

 ( 8ٗالنساء: )چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ تعالى:

 هدم اإلسبلم الشرن وذلن بؤمرٌن: ولد 

 أواًل: بٌان خطورة وعالبة الشرن وتربٌة الصحابة على التوحٌد: 

رن باهلل ٌنافً توحٌده وهو الذي ٌجعل مع هللا إلًها آخر، حجًرا كان أم صنًما أو وثنًا أو المش     

ۓ  ۓ  چ شجًرا أو غٌر ذلن. وهذا الشرن هو فً غاٌة الخطورة فهو ٌحبط العمل، لال تعالى:

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ ﮵  ﮶       چ لال تعالى: ،)88األنعام: )چ﮲ ﮳  ﮴  ﮵               ﮶   ﮷  

﮽    ﮼   ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ لال تعالى:، (٘ٙالزمر: )چ﮷ 

 .( ٖٔالحج: )چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ  لال تعالى: وصاحبه مخلد فً نار جهنم ال ٌغفر هللا له، وال ٌدخله الجنة،     

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  چ   :ولال تعالى ،( 8ٗالنساء: )چہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھے

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ   ڤ  ڦ  ڦ

 .(ٕ)(2ٕالمابدة: )چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌڇ   ڍ  ڍ  ڌ

 لال: سؤلت رسول هللا  واإلشران باهلل أعظم جرٌمة وأفظع ظلم، فعن عبدهللا بن مسعود      

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   چ  ،لال تعالى: (ٖ)تدعو هلل ندًا وهو خلمن( أي الذنب أكبر عند هللا؟ لال: )أن

﮲   چ  لال تعالى: ،(ٖٔلممان: )چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ۓ  ۓ 

 .(8ٗالنساء: )چ﮳  ﮴ ﮵       ﮶  ﮷   

ا. إن إفراد هللا وتوحٌده من أعظم المربات والواجبات الموصلة إلى نعٌم الجنة والخلود فٌها أبدً      
 والفوز بالفبلح فً الدنٌا واآلخرة.

                                                
 (.2ٙٔ)ص: توحٌد الخالك، عبدالمجٌد الزندانً ((ٔ
 (.ٕ٘ٙ)ص: العمٌدة فً هللا األشمر، عمر ((ٕ
ِّ رَؼَبنَٗ:  كتاب تفسٌر المرآن،صحٌح البخاري،  ((ٖ ِن ْٕ ٌَ )ثَبُة لَ ٕ ًُ َْزُْى رَْؼهَ أَ َٔ َْذَادًا  ِ أَ ( 8ٔ/ٙ( )فََلَ رَْجؼَهُٕا َّلِله

 .22ٗٗبرلم،
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لال  ،ولمد جاءت دعوات الرسل جمٌعًا لتدعوا إلى التوحٌد الخالص هلل دون غٌره من األنداد     

 .(ٖٙالنحل: )چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ  تعالى:

سواه، فلم ٌزل لال ابن كثٌر: وكلهم   أي الرسل  ٌدعو إلى عبادة هللا وٌنهى عن عبادة ما      
سبحانه ٌرسل إلى الناس الرسل بذلن منذ حدث الشرن فً بنً آدم فً لوم نوح الذٌن أرسل إلٌهم، 

الذي طبمت دعوته األنس  وكان أول رسول بعثه هللا تعالى إلى أهل األرض إلى أن ختمهم بدمحم 

پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  لال تعالى:، والجن فً مشارق األرض ومغاربها، وكلهم كما

 .(ٔ)(ٕ٘األنبٌاء: )چپ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

مثبًل حًٌا للمإمن الموحد غاٌة  لمد ربى رسول هللا صحابته على تجرٌد التوحٌد وكان      

ھ  ے          ے   ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ  لال تعالى: ،التوحٌد

﯀  ﯁                 ﮿﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼ ﮽  ﮾ ۓ ﮲   ﮳ ﮴  ﮵   ﮶ ﮷   

ٴۇ  ۋ  جئ  حئ       ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭ       ڭ  ڭ   ڭ                          

 .(ٗٙٔ – ٔٙٔاألنعام: )چمئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب  

ا ر هللا، ولم ٌتبعوفتطهر الصحابة مما ٌضاد التوحٌد، فلم ٌحتكموا إال إلى هللا ولم ٌطٌعوا غٌ     
 .(ٕ)هللا، ولم ٌحبوا غٌر هللا كحب هللا، ولم ٌخشوا إال هللا ولم ٌتوكلوا إال على هللا أحدًا غٌر مرضاة

عشر سنٌن وذلن فً مكة بٌن الكفار وكان ٌمول لهم: )لولوا ال إله  ولمد دعا إلٌه رسول هللا      
 .(ٖ)إال هللا تفلحوا(

إمن االستمبلل والحرٌة: فلٌس ألحد علٌه سلطان. والشجاعة وعدم هٌبة وبالتوحٌد استفاد الم     
والعفة من اعتماده أن ال رازق إال هللا. والفوز بالجنة  األنفةالموت  ألن الذي ٌملكه هو هللا وحده. و

 .(ٗ)والخلود فٌها
، وعلم أنه ال لوهٌة حك المعرفة، انفتح له باب توحٌد هللاومن تحمك فٌه توحٌد الربوبٌة واأل     

 .(٘)ٌستحك أن ٌسؤل غٌره، فضبًل عن أن ٌعبد غٌره، وال ٌتوكل على غٌره، وال ٌرجى غٌره
فالتوحٌد أكبر دعامة للرغبة فً الطاعة وأن الموحدٌن لهم األمن وهم مهتدون فً الدنٌا      

نٌل رضا هللا واآلخرة، وتكفٌر الذنوب وٌمنع الخلود فً النار وٌمنع كذلن من دخولها وهو سبب ل
وشفاعة سٌدنا دمحم 

(ٙ). 
)من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له،  وعن عبادة ابن الصامت لال: لال رسول هللا      

وأن دمحم عبده ورسوله وأن عٌسى عبدهللا ورسوله وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه والجنة حك 
 .(2)ه من العمل(والنار حك أدخله هللا الجنة على ما كان علٌ

      

                                                
 رسالة الشرن ومظاهره(. وانظر: مبارن الجزابري، 2ٗٔ/ٕ) تفسٌر المرآن العظٌم ،إسماعٌل بن كثٌر ((ٔ

 (.ٕٔ/ٔ) العمٌدة الطحاوٌة. وانظر: علً بن أبً العز الدمشمً، (ٗٗ)ص:
 (.8ٓٔ ، 2ٓٔص:) السٌرة النبوٌةعلً الصبلبً،  ((ٕ
 (.                                                                            ٕٖٕ/ٔ) اقسٌرة إبن إسحدمحم بن إسحاق،  ((ٖ

 (.2ٗ)ص: روح الدٌن اإلسبلمًعفٌف طبارة،  (ٗ)

 (.8ٙٔ/8) مجموع الفتاوى، (. وانظر: أحمد بن تٌمٌةٖٕ٘/ٕ) العمٌدة الطحاوٌةعلً بن أبً العز الدمشمً،  ((٘
دمحم (. وانظر:8٘ٔ)ص: عبدالرحمن بن سعدي وجهوده فً توضٌح العمٌدةن البدر، عبدالرزاق بن عبدالمحس ((ٙ

 تفسٌر المرآن العظٌم سماعٌل بن كثٌر،(. وانظر: إ2ٗ/2) مجموع فتاوى ورسائل العثٌمٌنٌن، بن العثٌم
(ٖ/ٕٖٙ .) 

:  كزبة أحبدٚث اَلَجٛبء، ،صحٌح البخاري ((2 ِّ ِن ْٕ َم انِكزَبِة َلَ )ثَبُة لَ ْْ  . ٖٖ٘ٗبرلم،  (٘ٙٔ/ٗ( )رَْغهُٕا فِٙ ِدُُِٚكىْ َٚب أَ
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)إن هللا حرم على النار من لال ال إله إال هللا ٌبتغً بذلن  لال: وعن عتبان أن رسول هللا      
 .وغٌرها من األحادٌث التً تدل على أهمٌة التوحٌد وفضل كلمة التوحٌد.(ٔ)وجه هللا(

 :ثانًٌا: تطهٌر المنطمة من األوثان واألصنام وبٌوت العبادات الشركٌة

مكة وكان أول عمل لام به الطواف بالبٌت الحرام، وفً أثناء طوافه أخذ  دخل رسول هللا      
      ( صنًما، وٌطهر الكعبة منها، وهو ٌتلوا لوله تعالى:ٌٖٓٙكسر األصنام، والتً بلغ عددها )

 . ثم دعا عثمان بن طلحة(8ٔاإلسراء: )چں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 

فؤخذ منه مفتاح الكعبة، فدخلها وكسر األصنام واألوثان التً كانت بداخلها، ومحى ما كان بها من 
 .(ٕ)الصور والتماثٌل فكسرت والصور طمست

بعد الفتح وبعد أن طهر البٌت الحرام من األصنام واألوثان التً  ولما اطمؤن رسول هللا      
ألٌمت لؤلوثان فكانت معالم للجاهلٌة ردًحا طوٌبًل من كانت فٌها، كان البد من هدم البٌوت التً 

الزمن فكانت سراٌا رسول هللا تترى لتطهٌر الجزٌرة منها ، فبعث خالد بن الولٌد إلى العزى 
لٌهدمها، ثم بعث عمرو بن العاص إلى سوار لٌهدمه، وبعث سعد بن زٌد األشهلً إلى مناه 

 .(ٖ)لٌهدمهالٌهدمها، وبعث المغٌرة بن شعبة إلى البلت 
لهدم األصنام واألوثان فً أنه ال ٌجوز إبماء مواضع الشرن والطواغٌت بعد  وتدل بعوثه      

المدرة على إبطالها، فإنها شعابر الكفر والشرن وهً أعظم المنكرات فبل ٌجوز اإللرار علٌها مع 
والتماثٌل أراد كذلن  مكة وما فٌها من األصنام . وبعد أن طهر رسول هللا (ٗ)المدرة على هدمها

 تطهٌر النفوس لبل تطهٌر البٌوت من الوثنٌة والشرن، فمد إستجام مشاعر الناس وأعلن منادٌه:
 .وهكذا حرص الرسول (٘))من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فبل ٌدر فً بٌته صنًما إال كسره(
أو على شكل إنسان، حجرة، على أال ٌترن أثًرا لرموز الوثنٌة سواًء كانت فً صورة أو شجرة أم 

لتبلعها من مكانها فمط بل التبلر معانٌها وآثارها من أو أوثانًا. ولم ٌكن حرًٌصا ال أم كانت بٌوتًا
للوب الناس  ألنهم كانوا ٌتعبدون لها وجعلوا لها سدنه ٌحكمونهم باسم تلن األوثان المنصوبة 

العادات الشركٌة واالعتمادات فٌحللون وٌحرمون لهم ما ٌشاءون وٌشرعون وغٌر ذلن من 
 الباطلة.

  

                                                
 .ٕ٘ٗبرلم،  (2ٕ/ٔالمساجد فً البٌوت ) ، كتب الصبلة، بابصحٌح البخاري ((ٔ
، الرحٌك المختومالرحمن المباركفوري، (. وانظر: صفً 8ٙ2)ص: السٌرة النبوٌةً، علً الصبلب ((ٕ

 (.ٖٔٗ،  ٕٔٗ/ٕ) سٌرة إبن هشام: عبدالملن بن هشام، وانظر (.2ٖٓ)ص:
سٌرة إبن : عبدالملن بن هشام، (. وانظر2ٖ٘،  2ٖٗص:) الرحٌك المختومصفً الرحمن المباركفوري،  ((ٖ

(. وانظر: دمحم األزرلً، 82ٖ،  82ٕص:) السٌرة النبوٌة(. وانظر: علً الصبلبً، 2ٖٗ،  ٖٙٗ/ٕ) هشام
 األصنام(. ونظر: هشام الكلبً، ٕٖٔ،  ٖٔٔ،  ٕ٘ٔ/ٔ) شرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة

(. 2ٕٗ،  ٕٙٗ/ٔ) منهج المرآن فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلم، (. وانظر: حمود الرحٌل2ًٕ،  ٘ٔ)
 .(ٕ٘ٔ)ص: المحبروانظر: دمحم حبٌب البغدادي، 

،  ٕٔٗص:) تارٌخ العرب لبل اإلسبلموانظر: السٌد السالم،  (.82ٗ)ص: السٌرة النبوٌةعلً دمحم الصبلبً،  ((ٗ

ٕٕٗ.) 
وانظر: دمحم الزرلانً،  (.ٕٗٓ،  ٖٕٓص:) دراسات فً عهد النبوة والخبلفة الراشدة عبدالرحمن الشجار، ((٘

 (. 2ٗ/ٕ) شرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة
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: عبادة األشجار والنار والنور  المبحث السادس
 والظلمة

 وفٌه مطلبان :
 عبادة األشجار والنار والنور والظلمة:  المطلب األول 

 فً الجاهلٌة

المطلب الثانً : عبادة األشجار والنار والنور والظلمة 
 وتموٌمها فً اإلسبلم
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 المطلب األول
 عبادة األشجار والنار والنور والظلمة فً الجاهلٌة

إن طابفة من العرب عبدت الكواكب والنجوم كالشمس والممر والزهرة، باإلضافة إلى كواكب      
ٌدل على ذلن ما  والمرزم وعطارد وسهٌل وغٌرها. وأخرى كالدبران والعٌوق والثرٌا والشعرى 

 (.2ٗالنجم: )چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ   تعالى: أشار إلٌه المرآن، لال

وكذلن عرف العرب عبادة النار أو ما ٌسمى المجوسٌة عن طرٌك الفرس فً الحٌرة، وفً      
الٌمن وفً البحرٌن، وكانت المجوسٌة عند عرب الجاهلٌة فً تمٌم: منهم زرارة بن عدس التمٌمً 

. وانتملت (ٔ)بو األسود جد وكٌع بن حسانوابنه حاجب بن زرارة، ومنهم األلرر بن حابس، وأ
والزندلة  الزندلة إلى عرب الحٌرة، ووجدت فً لرٌم الحتكاكهم بالفرس عن طرٌك التجارة.

نوعان: زندلة ثنوٌة، وهً المول بالنور والظلمة، وزندلة دهرٌة لمول من ٌإمن  بالدهر، فً ذلن 

ڇ     ڇ  ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ  لوله تعالى:

 (ٕ)(.ٕٗالجاثٌة: ) چڍ

وكانت عبادة الشجر، شابعة ومعروفة، واعتمد الجاهلٌون بؤن األرواح تحل فً بعض      
األشجار فٌنظرون إلٌها نظرة تمدٌس وٌعرضون عن إلحاق األذى بها أو لطعها  خوفًا من انتمام 

وكانوا ٌمدمون لها المرابٌن وٌنذرون النذور، وٌتخذون مواضعها  الروح التً حلت فٌها منهم،
حرًما ممدًسا ٌحجون إلٌه فً بعض األحٌان ولد اشتهر عدد من هذه األشجار كنخلة نجران وهً 
نخلة عظٌمة كان أهل البلد ٌتعبدون لها، وجعلوا لها عٌد فً كل سنة  فإذا كان ذلن العٌد علموا 

وحلً النساء، فخرجوا ٌوًما إلٌها وعكفوا علٌها ٌوًما، ومنها العزى،  علٌها كل ثوب حسن وجدوه،
 .(ٖ)وذات أنواط

فالعزى كانت ببطن وادي نخله من مكة وفٌها ثبلثة سمرات )شجرات( فبنى علٌها بٌت      
 .(ٗ)العزى، وألٌم لها منحر، ٌنحرون فٌه ضحاٌاهم

ؤتٌها كل سنة تعظًٌما لها، فتعلك علٌها وذات أنواط: شجرة خضراء عظٌمة كانت الجاهلٌة ت     
أسلحتها، وتذبح عندها، وكانت لرٌبة من مكة، وذكر أنهم كانوا إذا حجوا ٌعلمون أردٌتهم علٌها، 

 .(٘)وٌدخلون الحرم بغٌر أردٌة تعظًٌما للبٌت  ولذلن سمٌت ذات أنواط
          

                                                
ث العلمٌة واإلفتاء عامة إلدارات البحووانظر: الرباسٌة ال (.8ٕٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلمالسٌد السالم،  ((ٔ

 تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًدمحم الفٌومً، (. وانظر: 2ٓٔ/82) مجلة البحوث اإلسبلمٌةرشاد، والدعوة واإل
 .(ٕ٘ٓ)ص: المعارؾبن لتٌبة، وانظر: عبدهللا  (...ٖٙٗ)ص:

نحطاط سر العالم بإماذا خ (. وانظر: أبو الحسن علً الندوي،8ٕٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلم السٌد السالم، ((ٕ

 (.2ٗ،  ٙ٘،  ٔٗ،  ٖٙ) المسلمٌن
،  8ٕٙ)ص: تارٌخ العرب المدٌمبرو،  وانظر: توفٌك (.2ٖٗ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًٌومً، دمحم الف ((ٖ

، الرباسة العامة، مجلة البحوث اإلسبلمٌة (. وانظر:ٕٙٙ/٘) معجم البلدانوانظر: ٌالوت الحموي،  (.82ٕ
(82/ٔٓ8.) 

. وانظر: جواد (8ٓٗ)ص: تارٌخ العرب لبل اإلسبلموانظر: السٌد السالم، (. ٕ٘)ص: األصنامهشام الكلبً،  ((ٗ

شرح الزرلانً على المواهب  األزرلً، (. وانظر: دمحمٖٕٙ/ٔٔ) المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلمعلً، 
 (.2ٗ،  8ٗ/ٕٕ) تفسٌر إبن جرٌر، الطبري (. وانظر: ابن جرٌر2ٗ/ٕ( ، )ٕٙٔ/ٔ)  اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة

 تارٌخ العرب لبل اإلسبلمم، وانظر: السٌد السال (.2ٖٗ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًٌومً، دمحم الف ((٘

شرح الزرلانً على وانظر: دمحم األزرلً،  (.82٘)ص: السٌرة النبوٌةوانظر: علً الصبلبً،  (.8ٓٗ)ص:
  (.82ٕ)ص: تارٌخ العرب المدٌم(. وانظر: توفٌك برو، 2ٕٔ/ٔ) المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة
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فمال  ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، أن بعض الناس لالوا: ٌا رسول هللا اجعل لنا ولد روي     

ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        چ )هللا أكبر: للتم والذي نفس دمحم بٌده كما لال لوم موسى لموسى:  رسول هللا 

 .(ٔ)لتركبن سنن من كان لبلكم(  چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ     ٿٿ  ٿ

واألنهار والجبال فكثٌر  ولدٌما كانت عمٌدة دٌنٌة فً آسٌا هً تمدٌس األشجار وٌنابٌع الماء     
 .(ٕ)من الجبال كانت أماكن ممدسه، اتخذتها اآللهة ممًرا ترسل منه ما شاءت من صواعك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، باب إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عما ٌكون فً أمته من الفتن والحوادث، فً ذكر اإلخبارعن إتبار هذه األمه بن حباناصحٌح  ((ٔ

ن لبلكم ، ابواب الفتنن باب لتركبن سنن من كاالترمذيسنن  . وانظر:28ٕ٘( برلم،2ٗ/٘ٔسنن من لبلهم )
 (.2ٕٔ/ٔ) شرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌةوانظر: دمحم األزرلً، . 8ٕٓٔبرلم،  (2٘ٗ/ٗ)

(. ٕٗٗ/ٕ) سٌرة إبن هشاموانظر: عبدالملن بن هشام،  (.82٘)ص: السٌرة النبوٌةوانظر: علً الصبلبً، 
 (. 2ٗٗ)ص: تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلًوانظر: دمحم الفٌومً، 

 (.ٗٓٔ/ٔ) لصة الحضارةوٌلٌام جمٌس دٌورانت،  ((ٕ
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 المطلب الثانً
 عبادة األشجار والنار والنور والظلمة وتموٌمها فً اإلسبلم

سان من الخضور ألي تصدى اإلسبلم لمحاربة الشرن وأنواعه وغاٌته فً ذلن هو تحرٌر اإلن     
مخلوق على هذه األرض غٌر هللا  وألجل أن ٌرفع اإلنسان من عبادة الجمادات والظواهر التً فً 

ۋ  چ  لال تعالى:(. ٔ)الطبٌعة مما لٌس له الدوام ولٌس له الكمال إلى عبادة من له الكمال والجبلل

ٱ  ۇئ   ۇئ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ    

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   

  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   

 (.ٗ – ٕالفرلان: )
األول  من منفعة لبنً اإلنسان هً الحافز لطبٌعة بؤسرارها وجمالها وعجاببها وما تإدٌهإن ا     

عن هللا وعن غرس فكرة التدٌن فً النفس اإلنسانٌة، والطبٌعة بمسوتها وجبروتها وتملباتها للبحث 
شتى  ةهلتؤلٌهها، فوجدت آل اخبلص والنجاة  لذا كانت له حافزً كانت تلجا اإلنسان للبحث عن ال

 كتؤلٌه األشجار والنار والنور والظلمة وغٌرها.
نٌة الطبٌعٌة وبٌن تفاهتها وإن المعبود بحك هو هللا رب وعالج المرآن عبادة هذه المظاهر الكو     

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ   لال تعالى: ،الكون وما ٌحتوٌه من مظاهر طبٌعٌةهذا 

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  

ں  ڻ    ں چ  (. فبهذا التعبٌر الموجزٗ٘األعراف: )چڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 .(ٕ)ٌستوعب جمٌع األشٌاء التً تتعلك بصفات هللا على غاٌة االستمصاء چڻ

إن عبادة هذه الجمادات وغٌرها من المخلولات بتعظٌمها والتبرن بها وتمدٌسها إنه من العبادة      
 والتمدٌس الغٌر مشرور وهو شرن.

ن ونحن حدثاء عهد بكفر، فً حنٌ )خرجنا مع رسول هللا فعن أبً والد اللٌثً لال:      
، ٌعكفون عندها وٌنوطون بها أسلحتهم، ٌمال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، (ٖ)وللمشركٌن سدرة

هللا أكبر، إنها  فملنا: ٌا رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فمال رسول هللا 

ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  چ   وسىالسنن، للتم والذي نفس دمحم بٌده كما لالت بنو إسرابٌل لم

 .(ٗ)لتركبن سنن من كان لبلكم(    چٹ    ٹ  ٹ  ڤ  

دل هذا الحدٌث على أن ما ٌفعله من ٌعتمد فً األشجار والنار والنور وغٌرها من المخلولات      
أن  بطلب البركة منها والعكوف والذبح لها وتمدٌم النذور هو الشرن  ولهذا أخبر فً الحدٌث

طلبهم هذا كطلب بنً إسرابٌل لما لالوا لموسى: اجعل لنا إلًها كما لهم آلهة فهإالء طلبوا مثلما 

                                                
 (.28)ص: روح الدٌن اإلسبلمًعفٌف طبَّار،  ((ٔ
 (.٘ٗ)ص: نحطاط المسلمٌنماذا خسر العالم بإ(. وانظر: أبو الحسن الندوي، ٗٓٔ،  ٖٓٔ)المصدر نفسه  ((ٕ
 السدرة: شجرة ذات أشوان. ((ٖ
 عما ٌكون فً أمته من الفتن والحوادث، فً ذكر اإلخبارعن إتبار هذه األمه ، باب إخباره ملسو هيلع هللا ىلصبن حباناصحٌح  ((ٗ

، ابواب الفتنن باب لتركبن سنن من كان لبلكم الترمذيسنن  . وانظر:28ٕ٘( برلم،2ٗ/٘ٔسنن من لبلهم )
 (.2ٕٔ/ٔ) ٌةشرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحموانظر: دمحم األزرلً، . 8ٕٓٔبرلم،  (2٘ٗ/ٗ)
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طلب أولبن، فٌكون كبل الطلبٌن منافاة للتوحٌد، ومن الشرن  ألنه اتخاذ إله غٌر هللا فٌه واضح. 
 .(ٔ)لذا لال ذلن محذًرا وناهًٌا وفٌه إشارة أن هذا األمر سوف ٌمع فً أمته 

فاهلل سبحانه وتعالى لم ٌشرر عبادة غٌره أبدًا وال االعتماد فٌه، لم ٌشرر عبادة األصنام ولم      
لال  ٌشرر عبادة األحجار واألشجار و ... أبدًا، أما شرر هللا فهو عبادة هللا وحدة ال شرٌن له.

سواه، أما عبادة (. عبادة هللا وترن عبادة ما ٖٕاإلسراء: )چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  تعالى:

، بل ال بد أن  ٌعبدون هللا فمط هللا بدون ترن عبادة ما سواه فهذا ال ٌسمى توحٌدًا، فالمشركون ال

 .(ٕ)(ٖٙالنحل: )چچ  چ  چ   چ  ڇچ  لال تعالى: ٌعبد هللا وٌترن عبادة ما سواه،

عن الشرن، فمن  وفً الحدٌث المدسً عن هللا سبحانه وتعالى أنه ٌمول: )أنا أغنى الشركاء     
لذي وفً رواٌة: )فؤنا منه برئ، فهو ل .(ٖ)عمل عمبًل أشرن معً فٌه غٌري تركته وشركه(

 .(ٗ)أشرن(
وهذا من الشرن  ،عتماد فً األشجار والنور والنار والظلمة وغٌرها كاالعتماد فً األصنامفاإل     

 (.8ٗالنساء: ) چھ   ھ  ھ  ے ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ چ   لال تعالى: فالواجب اجتنابه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ٔٗ، ٓٗص:) أصول اإلٌمان فً ضوء الكتاب والسنة، نخبه من العلماء ((ٔ
 (.2ٕ/ٔ) إعانة المستفٌد شرح كتاب التوحٌد الفوزان، صالح ((ٕ
 . 2ٕٙ٘برلم،  (82ٕٕ/ٗكتاب صفة المٌامة والجنة والنار )، صحٌح مسلم ((ٖ
ار بؤن من لم ٌخلص عمله لمعبوده فً الدنٌا لم ٌثب ، كتاب البر واإلحسان، فً ذكر اإلخببن حباناصحٌح  ((ٗ

برلم،  (٘ٓٗٔ/ٕ، كتاب الزهد، باب الرٌاء والسمعة )بن ماجةسنن إوانظر: . 2ٖ٘( برلم،ٕٓٔ/ٕعلٌه )
   .(8٘)ص: االتحافات السنٌة باألحادٌث المدسٌةإوف بن تاج العارفٌن المناوي، عبدالروانظر:  .ٕٕٓٗ
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 الخاتمة والتوصٌات

   اتمة :: الخ أوالً 
إن معرفة مساوئ ومثالب أي شرعة ومنهج من أعظم األسباب لتموٌمه إلى المسار الصحٌح       

ٌمان لذا فإن معرفة عادات الجاهلٌة وتمالٌدها فً الجوانب العمابدٌة لمن ألوى األسباب لتموٌة إ
اً لنعمة هللا بهذا الدٌن، وحذًرا فٌما وثابتة، وإدراك ستمراره فً نفوسهم على أسس لوٌةوإالمإمنٌن 

الموٌم، خاصة وإن الجاهلٌة الٌوم تزحف على معالل اإلسبلم وتجند لذلن الجنود  نهى عنه الشرر
ما كان من فتن  صوًصالهدم اإلسبلم  لذا فالفتن فً هذا الزمان تتابعت، وتنوعت وتكاثرت، وخ

وذخٌرة علمٌه للتصدي لهذه  ن ال بد أن ٌكون لدى المإمن حصانة إٌمانٌةلذل لهدم اإلٌمان 
 الجاهلٌات بالعمٌدة الصحٌحة.

إن لكل عمٌدة مرتكز. ومرتكز اإلسبلم كله ٌموم على التوحٌد الخالص الذي ٌمدم األدلة على      
وٌعري الجاهلٌة من  هٌن الدامغة لشبهات الكافرٌنصدق العمابد اإلسبلمٌة، وٌسوق الحجج والبرا

عتمادات الباطلة، وٌثبت به المإمنٌن على إٌمانهم، لذا فإن الخاتمة تشتمل على أهم الخرافات واإل
 النتابج التً توصلت إلٌها من خبلل بحثً هذا وٌمكن بٌانها على النحو التالً:

فالمعتمدات تصاحب اإلنسان وهً جزء  الدٌانة فً حٌاة البشرٌة فً سابر األزمان، أهمٌة .ٔ

 من تكوٌنه وفطرته.

رتباطها باإلنسان من وإلرتباطها بجمٌع األنبٌاء والمرسلٌن علٌهم السبلم أهمٌة العمٌدة إل .ٕ

 .بداٌة خلمه

 ٌمان فً نفوس األجٌال.مالٌد الجاهلٌة لتموٌة وترسٌ  اإلأهمٌة معرفة العادات والت .ٖ

التوحٌد الخالص الذي ٌمدم األدلة والبراهٌن على صدق  إن مرتكز اإلسبلم كله ٌموم على .ٗ

 العمابد اإلسبلمٌة.

ن وجود هللا سبحانه وتعالى راس  فً فطرة كل إنسان، وما إرسال األنبٌاء والمرسلٌن إال إ .٘

 إلٌماظ الفطرة وترسٌ  العمٌدة الصحٌحة فً نفوس المدعوٌن.

 :كما لال تعالى ،جمٌع عاداته وتمالٌدهنمٌاد هلل فً طلوب من المإمن كمال التوحٌد واإلالم .ٙ

ائ  ائ    ەئ  ەئ  چ (   أي: التسلٌم المطلك ....و ٘ٙالنساء: )چەئ  وئ  وئ   چ

   أي: أحسن عالبة فً الدنٌا واآلخرة. (ٖ٘اإلسراء: )چوئ  

نحرافات العمدٌة سواًء ما شرٌعة وعدم التؤثر بالتوجهات واإلعتزاز باإلسبلم عمٌدة واإل .2

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ  لال تعالى: ،الدٌانة الٌهودٌة والنصرانٌة حدث من تحرٌف فً

 (8٘آل عمران: )چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

ذلن دعاوى كو بطبلن دعاوى مشركً العرب وحججهم وشبهاتهم وخرافاتهم وأوهامهم .8

 جهلة الٌوم منافمً هذا العصر بالرجور إلى المرآن والسنة.

ٌر المنكر ٌفً كل زمان ومكان بمدر ما ٌستطٌع المإمن بتغ وجوب الدعوة إلى هللا تعالى .2

 وإزالة العمابد الجاهلٌة الباطلة بالحكمة والموعظة الحسنة وتعلٌم األمة العمٌدة الصحٌحة.

ه بنه ال ٌمكن دفع الشبهات والعمابد المنحرفة إال بمعرفة اإلسبلم الحك ومعرفة مبادإ .ٓٔ

 ومماصده وخصابصه.

الخالص هلل رب العالمٌن دون اللجوء إلى شًء من الكابنات أٌا كان  أهمٌة معرفة التوحٌد .ٔٔ

وفً أي ولت وفً أي مكان فهو مرتكز عظٌم ٌموم علٌه اإلسبلم بل كل الشرابع السماوٌة 

 .اوولتً  المطلك هلل فً جمٌع األمور مكانًادعت إلى التوحٌد والتسلٌم 
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فً الحٌاة الدنٌا الحساب فلهذا أهمٌته أهمٌة اإلٌمان بالٌوم األخر، إثبات البعث للجزاء و .ٕٔ

 ستمامة الحٌاة الدنٌا.فهو سبب عظٌم إل

عتماد والواجب اإلٌمان بوجودها وعدم اإلوجوب اإلٌمان بوجود كابنات أخرى ال نراها  .ٖٔ

 المبلبكة والجن(.كفٌها ) 

 أهمٌة الحاكمٌة المطلمة هلل رب العالمٌن. .ٗٔ

 ٌفة بإبطال عمابد وعادات الجاهلٌة وبٌان زٌفهاعناٌة المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشر .٘ٔ

 خرة.وضبللها وخطورتها فً الدنٌا واأل

أو غٌر ذلن من أنوار اللجوء  ن األصل فً من ٌستغاث أو ٌستعان أو ٌتوسل بهإ .ٙٔ

عتمادات فٌما ٌمدر علٌه إال هللا فبل ٌطلب إال منه سبحانه وتعالى أما فٌما ٌمدر علٌه واإل

  البشر فجابز.

دت أسالٌب المرآن فً الرد على مشركً العرب على خطاب العمل واإلنسجام مع إعتم .2ٔ

الفطرة، والتجاوب مع الملوب، وضرب األمثلة فً إحٌاء األرض بالنبات، وأن الذي أحٌاء 

 األرض بعد موتها لادًرا على إعادة الحٌاه إلى الجثث الهامدة والعظام البالٌة.

 ثانٌاً: التوصٌات:

فً إبطال عادات الجاهلٌة وبٌان زٌفها وضبللها واألخذ  هج الرسول شرعة ومنإتبار  .ٔ

 باألسالٌب والوسابل لهدمها .

ومعرفة ما كانت علٌه الجاهلٌة من عمابد  بةشاترسٌ  العمابد اإلسبلمٌة فً نفوس الن .ٕ

 وعادات وتمالٌد باطلة لتموٌة اإلٌمان.

الدمحمٌة وربطها بالعادات والعمابد منالشة لضاٌا عمابد الجاهلٌة فً عهد ما لبل الرسالة  .ٖ

 الجاهلٌة الٌوم وكٌفٌة الخبلص منها لترسٌ  العمٌدة وأصولها فً نفوس األجٌال.

ن فً دروب العلم والمعرفة البٌان الواضح والببلر  المبٌن وحصر كل ما له على الباحثٌ .ٗ

 صلة بعادات وتمالٌد الجاهلٌة وربطها بالوالع المعاصر للولاٌة منها.

مٌدة هً األساس وهً بمثابة الرأس من الجسد لذا وجب التوسع فٌها ولكن بؤسلوب الع .٘

بسٌط وغٌر معمد لٌسهل فهمها وتوصٌلها لؤلجٌال، حٌث أنً لم أسهب فً المواضٌع 

البحثٌة واكتفٌت باألدلة من المرآن الكرٌم والسنة والنبوٌة المطهرة وبعض كبلم الصحابة 

 والسلف.

رتباطهم فً دعوتهم بالعمٌدة الصحٌحة األنبٌاء علٌهم السبلم، وبٌان إ رهتمام بدراسة سٌاإل .ٙ

 وذلن من خبلل اآلٌات المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة وربطها بالمناهج التعلٌمٌة.
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 الفهارس العامة

 : فهرس األٌات           أوالً 

 : فهرس األحادٌث     ثانًٌا

 : فهرس األعبلم      ثالثًا

 : فهرس المصادر والمراجع       رابعًا

 : فهرس الموضوعاتخامًسا
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المرآنٌة أوالً: فهرس اآلٌات  
مسل
 سل

 رلم الصفحة رلم اآلٌة اآلٌة

 سورة الفاتحة
چٿ  ٿ  چ  1  5 58 

چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  2  5 60،59،58 

چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ  3  6،5 64 

 سورة البمرة
چڻڱ    ں  ں ڱ  ڱ چ  4  131 4 

چ﮵  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ےھ  ھ   ھچ  5  67 8 

چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  6  258 17 

چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    چ  7  56 20،22  

چک     ک  ک  ک    ڑژ  ژ  ڑچ  8  73 22   

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ  9

چھہ  ہ   ہ  ھ   

59 22 

چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  چ  10  285 29 

چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  11  177 30 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ  12

چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    

98 29 

چڀ   ڀ  ڀ    پپپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ  13  1 – 3  34 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چچ  14

چک  ک  ک    ڑڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

249 37 

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ    ٻ  چ  15  170 40،39،38 
187 

چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھچ  16  195 42 

چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  17  46 42 

چہ  ہ  ہ  ہ    ھ    چ  18  34 48 

چۓ ﮲  ﮳  ﮴     ۓھ  ے   ےچ  19  285 100،50 
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چۓ   ۓ ﮲    ﮳     چ  20  208 51 

چېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ  21  153 61 

چوئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ  22  186 64 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ    ٱچ  23  270 75 

چٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     چ  24  89 80 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  25  62 112 

پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  26

چڀ  ڀ      
102 

211،131
129،128،
126،125 

چہۀ  ہ  ہ      ہ      ۀ چ  27  195 172 

چڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  28  197 185 

چک  ک  گ  گ  گ   گچ  29  199 187 

چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ         ۆ  ۆ  چ  30  189 188 

 سورة آل عمران
چڤ  ڤ   ڤ    چ  31  84 4 

چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  32  164 11 

چ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک      ڎ  ڈ      ڈ             چ  33  26 41 

چٿ  ٿ   ٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  34  154 41 

چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ    چ  35  31 51 

چچڃ  ڃ  چ   چ  چچ  36  19 52 

چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ  37  85 52 

چ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ چ  38  16 64 

چڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  39  32 100 

چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  40  18 108 

چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  41  78 152 

چک    ک  ک  ک            گ    ژ  ڑ  ڑچ  42  168 173 
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 سورة النساء
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    چ  43

چڻ  ۀ  ۀ  

118،117 32،28  

چڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   چ  44  136 29 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  45

چڃ  چ      

115 101،49 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  46

چې      

65  
49،85،86 

چیۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  47  59 85،51،49
،50  

چحب  خب        جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب    چ  48  59 49،100  

چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  49  80 50،100  

چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  50  125 52 

چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ھچ  51  64 65 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         چ  52  60 86 

چڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 53  36 102 

چېۉ  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  چ  54  78 173 

چی  ی  ی         چ  55  51 173 

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں     چ  56  117 214 

 
 

چےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  48 217،224  

چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶     چ  58  48 217 

 سورة المائدة
چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳچ  59  48 3 

چڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چچ  60  3 85،5 

چڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 61  67 5،79  

چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    چ  62  104 152،40  

چمئ  ىئ  يئ  جب  حب    حئی   ی  جئچ  63  50 83،93،50 
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چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄچ  64  91 52 

چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئچ  65  2 59 

چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   چ  66  35 65 

چڈ  ڈ  ژ   ڌ  ڎ  ڎ چ  67  27 69 

چپ  پ  پ      ڀ   ڀ  چ  68  3 71 

چے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ  69  45 83 

چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  70  49 83،88  

چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  71  44 102،86 

چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  72  45 86 

چچ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  73  47 86 

چیۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یچ  74  103 151،
152،153 

چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ  75  50 179 

چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ  76  72 217 

 سورة األنعام
چںڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںچ  77  128 32 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  چ  78

چۅ  ۉ    

130 34 

چٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  چ  79  148 – 
150 

44 

چۆ  ۆ     ۈ      ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ  80  33 45 

چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ    چ  81  52 46 

چەئ  ەئ  وئ  وئ     ائې  ې  ى  ى  ائچ  82  100،101  46،32  
152 

چڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ    چ  83  22 54 

ىئ  ىئ   ېئۈئ  ېئ       ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  چ  84

چىئ     ی  ی  ی       ی    جئ     

17 60 

چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   چ  85  136 69 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  86  138 152،70  
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﮹ ﮺   چ  87 چ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸      163،162 71،70  
189 

چھ  ھ        ھ  ھ   ے  چ  88  115 85 

﮵ چ  89  ۓ ﮲    ﮳  ﮴   

چ﮶ ﮷     ﮸   

137 92 

چژڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  90  121 95 

چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     چ  91  119 99 

ڀ        ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ  92

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    

74 - 79  111 

چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ ڄ چ  92  97 114 

ڄ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ چ  93

چڄ  ڃ  ڃ    

139 153 

ڀ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻچ  94

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

143 – 
145 

153،155 

چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵               ﮶  ﮷   چ  95  88 217 

چڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڻ  ڻ  ڻچ  96  161 – 
164 

218 

چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئچ  97  9،8 45 

چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ 98  10 45 

 سورة األعراؾ
چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  99  204 14 

چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  100  179 20   

چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   چ  101  103 22 

چٿٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ  102  138 39 

چ﮵﮳ ﮴   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  103  28 – 30  40،92  
187 

چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    چ  104  12 44 

چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ  105  12 48 
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چڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  106  180 179،64 

چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱچ  107  54 86،93  

چڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤچ  108  3 93 

چٺڀ  ٺ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ چ  110  131 168 

چڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ   چ  111  32،31 188 

چٹ  ٹ    ٹ  ٹ       ٿٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ  112  138 183،182 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ  113

چک  ک  ک  گ    

54 228 

 سورة األنفال
چی  ی   ی  ی  جئ    ىئچ  114  61 4 

  ڱگ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ ک  ک  چ  115

چں  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ  

30 35 

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  116  72 54،56  
60 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  117  9 55،57 

چہڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہچ  118  14،13 101 

ٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  119

چڦ  

35 195،197  
193،194  
192 

 سورة التوبة
ڀ                   پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  چ  120

چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

37 159،92  
163،162  

چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  121  31 98 

چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ  122  5 122،121 

چہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ۀ  ۀ  چ  123  36 163 

چکڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ  124  51 180،173،
170 

 

 39 113  چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ٿ  ٿ  ٿ      چ  125

 سورة ٌونس
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چمثخت  مت  ىت  يت   جث  حتىب   يب  جت  مبچ  126  53 23 

چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ    18 59،62،63 

خب  مب  ىب  يب   حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ  127

چجت    حت  خت      

107،106 59 

چڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پچ  128  107 60 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ  129

چہ  ہ      

60،59 91،93  
98،153  

 سورة هود
چىې  ې  ې  ېچ  130  88 37 

چې      ې  چ  131  69 72 

چڱڳ  ڳ  ڱ                چ 132  123 169 

 سورة ٌوسؾ
چگڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژچ  133  40 50 

چڦ  ڦ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  134  106 209 

 سورة الرعد
چھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ  135  11 180 

 سورة إبراهٌم
چڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  136  34 179 

چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ چ  137  35 213 

 سورة الحجر
چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  138  86 13 

چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  139  62 72 

 سورة  النحل
چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  140  58 27 

چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  141  36 179،218  
224 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  142

چڀ  ڀ  ٺ     ٺ      

35 44 

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ  143  39- 39  47  



 

 
 

235 

چٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  144  56 70،93  
154 

چھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ ﮲   چ  145  116 93،91  
95،98  

154 

چٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ٺڀچ  146  16 114،117  
123 

چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 147  89 197 

 سورة اإلسراء
چجت  حت  خت         مت  ىت  يت  جث     چ  148  49 21 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    چ  149

چ  ک  گڑ  ڑ   ک  ک   ک    

99 22 

چڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  150  40 28،47  

چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې    چ  151  94 44  

چې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  152  57 62،65 

چېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  153  36 122 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    چ  155

چۅ  ۉ  ۉ      

56 209 

چں  ڻ  ڻ          ڻ       ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  156  81 219 

چںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ  157  23 224 

 سورة الكهؾ
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۆچ  158

چۉ  ې          ې  ې  ې   ى    

51 19 

چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ   چ  159  57 49 

چىتمب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت    يئ   جب      حب  خب  چ  160  110 52 

 سورة طه
چىب  يب  جت  حت     خت  چ  161  50،49 18 

چ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ  162  124– 
126 

89،48 

 سورة األنبٌاء
22،23 104ڃ  ڃ               ڃڄ  ڃ  ڄڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  163  
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چچ   چ    

چ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  164  23 48 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  165

چڌ  ڎ  ڎ       

76 – 77  55 

چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ        ٺ  ٺ  ٺچ  166  83 ، 84  57 

چک  ک   ک  ک  گ  چ  167  87 ، 88  57 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        چ  168

چڀ  ٺ   ٺ  ٺ    

25 218 

 سورة الحج
چڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ       ڑچ  169  5 – 7  21 

چھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ  170  29 73،75  

چڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڃ  ڃچ  171  26 187 

چ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  173  31 217 

 سورة المؤمنون
چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ  174  14 13 

چۇ  ۆ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ    چ  175  84 – 89  16 

چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ  176  15 23 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  177

چۅ  

71،70 32،44  

ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  178

چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    

109 65 

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  چ  179

چۆئۇئ  ۆئ  

117 66 

چجب  حب  خب   چ  180  89 125 

 سورة النور
چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  181  56 50 

51،86 51ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   چ  182  
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چۈئۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  چ  183

چڌڍ  

63 88 

چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ      ڑچ   184  63 100،101 

 سورة الفرلان
چی  ی  جئ  حئ  مئ    چ  185  67 55 

چے  ے  ۓ  ۓ     ﮲     ﮳     چ  186  41 – 44  43 

چگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  چ  187  7 – 8  45 

چۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى     ۉچ  188  20 45 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  چ  189

چى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ    

2 – 4  223 

راءسورة الشع  
چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  چ  190  23 – 28  18 

چمح  جخ  حخ  مخ  جس  حس     جحچ  191  111 45 

چھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ       ﮲  ﮳   ﮴     چ  192  197 79 

چی  ی  ی  جئ    چ 193  37 125 

 سورة النمل
پ  پ                پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  194

چڀ         ڀ  ڀ  ڀ    

14 14 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ   چ 195

چژ  

60 – 64  17 

چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ  196  65 114 

چ﮷ ﮸  ﮹       ﮺  ﮻        چ  197  62 55 

 سورة المصص
چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  198  56 39 

چې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  199  68 45 

چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ    چ 200  15 54،56  
59 
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چی   ی  جئ  حئ    مئ  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ    یچ  201  70 95 

 سورة العنكبوت
چڤ  ڦچ  202  71 13 

چپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  چ 203  64 175 

 سورة الروم
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ  204

چۋ    

30 15 

چ   ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  205  27 21،23  

ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    چ  206

چجبيئ  

50 48 

 سورة لممان
چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ  207  32 16 

چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ  208  21 38 

چٴۇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  209  25 46 

 

 
210 

ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ 

چگ  گ  

22 52 

چەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ائچ  211  34 123 

چڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  212  13 217 

ةدسورة السج  
ٿ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿچ  213

چٹ    ٹ      

22 49 

 سورة األحزاب
چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ  214  33 8 

ڀ    ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ  215

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

36 51،88  
100 

چک   ک  ک  چ  216  33 175 

 سورة سبأ
چڇ  ڇ  ڇ     ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  217  3 23 
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  218  40 ، 41  28 

ٿ    ٿ         ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  219

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٹ  

41 32 

چ ڑ  ڑ         ک    ڈ  ژ  ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ  220  43 40 

ې  ې    ې           ى  ى    ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ        چ  221

چۇئ         

7 ، 8  47 

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ  222  16 48 

 سورة ٌس
چې  ې  ې     ى     چ  223  81 13 

چۇئ    وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  224  52 20 

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ  225  78 - 79  22 

چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       ڈ  ڈ     ژچ  226  77 – 79  23،47  

چڳ  ڳ  ڱ     ڳگ  ڳ  گک  گ  گچ  227  19 168 

چڎڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  228  19 169 

 سورة الصافات
چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹچ  229  158 31،32  

47 

چڑ  ک     ک  ک     چ  230  88 117 

 سورة ص
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  231

چڄ  

4 – 7  46 

چچ      چ  چ  چ    ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃچ  232  5 58 

 سورة الزمر
ژ  ڑ     ڑ  ک     ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  233

چک  ک  ک    گ       

43 40 

چژ  ڑ  ڑ  ک    ژڎ   ڎ  ڈ  ڈچ  234  3 46 

ھ چ ھۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  چ  235  38 61،209  

چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ    چ  236  3 62،54 



 

 
 

240 

چڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ    ڄچ  237  60 95 

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  238

چۈئ  ۈئ    ۆئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

67 190،189 

﮶ ﮷      ﮸   چ  239 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   

چ﮹ ﮺  ﮻    

38 172 

﮷ ﮸     ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ چ  240 ﮶      

چ﮹ ﮺  ﮻  ﮼     

65 217 

 سورة ؼافر
  گژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کچ  241

چگ  گ     گ    

70 49 

چٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  242  60 55 

 سورة فصلت
چٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ      ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  243  39 22 

ۋ  ۋ    ٴۇۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ  244

چې          ۅ     ۅ  ۉ       ۉ      

37 112 

﮵    چ  245 چھ  ے  ے           ۓ  ۓ ﮲  ﮳       ﮴     26 196 

 سورة الشورى
چېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئچ  246  10 93،85 

﮶     ھ  ے   چ  247 چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵     21 91،95  
154 

 سورة الزخرؾ
چېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ  248  87 142،21 

چ﮲ ﮳  ﮴  ﮵   ے  ۓ   ۓچ  249  19 47،27 

چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ىئ  ىئ چ  250  22 38 

چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     چ 251  23 40 

﮶    چ  252 چھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      31 45 

چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    چ 253  57 193 

چۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  254  21، 22  44 

خانسورة الد  
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چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ې  ى    چ  255  35 142،21 

 سورة الجاثٌة
چڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃچ  256  24 14،21  

142،144  
221 

چجس    حس  خس    مس  حص  مص  جض     چ  257  32 37 

 سورة األحماؾ
چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ چ  258  33 22،21 

چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻچ  259  29 34 

 66 5 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ چ  260

چہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          ہ  چ 261  10 79 

چکڑ  ڑ  ک  کچ  262  24 43 

 سورة الفتح
چۀڻ  ڻ  ڻ  ڻڱ      ڱ  ں  ںچ   263  6 42 

 سورة ق
ڀ  ڀ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٻٱچ  264

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

1 – 11  24،23 

 سورة الذارٌات
چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  265  56 31 

چائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ    چ  266  26 72 

 سورة الطور
چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ  267  35 – 37  19،17،16 

 سورة النجم
چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  268  3 ، 4  43 

چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  269  27 ، 28  47 

چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ  270  49 221 

چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   چ  271  19 ، 20  214 

 سورة الرحمن
ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳          ﮴  ﮵   چ  272

چ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     

14 – 15  31 
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 سورة الوالعة
ی  ی     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ 273

   چی

47 - 48  21 

 سورة الحدٌد
ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   چ  274

چ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   

22 170،164  
180 

 سورة الحشر
چىۉ  ې  ې  ې   ېچ  275  24 13 

 سورة التؽابن
چ﮵  ﮶  ﮷     ﮸   چ  276  7 22 

چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ  277  11 173 

ورة الملنس  
چکڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ  278  5 114،136  

 
 سورة نوح

چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    چ  279  23 ، 24  63 

 سورة الجن
                          ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   کچ  280

چک      

6 32 

ڀ     ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ چ  281

چڀ  

1، 2  34 

چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی چ  282  26 ، 27  122 

چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ  283  8 ، 9  135،136  

 سورة المدثر
چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ ﮲  ﮳  ﮴   چ  284  1 – 5  30 

 سورة اإلنسان
چپ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  چ  286  7 75 

 سورة النازعات
چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  چ  287  6 22 

 سورة البروج
چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  چ  288  16 179 
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 سورة الؽاشٌة
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        چ  289

چ﮲ ﮳     

17 - 20  16 

 سورة التٌن
چڃ  ڃ  ڃ    ڃ     چ  290  8 50 

 سورة الكوثر
چژ  ژ  ڑ        چ  292  2 71 

رة الفلكسو  
چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    چ  293  4 207 
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النبوٌة األحادٌثثانٌاً: فهرس   
 الصفحة طرؾ الحدٌث مسلسل

 89 بؽض الناس إلى هللا مبتػ فً اإلسبلم ............أ 1

 128 ............................إجتنبوا السبع الموبمات  2

 224،223،39 ..................إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات  3

 61،59 ....................إحرص على ما ٌنفعن وأستعن  4

 179،170،169 .......أحسنها الفأل وال ترد مسلًما ................ 5

 65 .......... إذا لام ٌتهجد لال)اللهم ربنا لن الحمد( 6

 34 .....................إذا لرأ إبن آدم السجدة فسجد  7

 160 إذبحوا هلل فً أي ولت ............................. 8

 123،114 ...أربع فً أمتً من أمر الجاهلٌة ال ٌتركونهن... 9

 203 .......أرلٌها بكتاب هللا ............................. 10

 64 أسألن بكل إسم سمٌت به نفسن ..................          11

 116 ............ دي مؤمن بً وكافر بًأصبح من عبا 12

 202،200 أعرضوا علً رلاكم ................................ 13

 136 ........................... ألتلوا كل ساحر وساحرة 14

 168 .......ألروا الطٌر فً مكناتها ..................... 15

 52 ...............أال إن الخمر لد حرمت .............. 16

 107،106 .................................... إال شرًٌكا هو لن 17

 98 ........أما إنهم لم ٌكونواٌعبدونهم، ولكنهم كانوا  18

 209،207 .......أما لو مت وهً علٌن وكلت إلٌها .......... 19

 109 .......أمر باألجراس أن تمطع ..................... 20

 93 .................... إن الحبلل بٌن وإن الحرام بٌن 21

 109 إن الحمدهلل والنعمة لن والملن ال شرٌن لن ...... 22

 203،201 .......إن الرلى والتمائم والتولة شرن ............ 23

 120 ............. إن الشمس والممر آٌتان من آٌات هللا 24

 168          .......رأة والدار والدابة ........إن الطٌرة فً الم 25

 219 إن هللا حرم النار على من لال ال إله إال هللا ....... 26

 132 إن هللا لم ٌجعل شفاء أمتً فٌما حرم علٌها ...... 27

 127 أن النبً سحر حتى أنه لٌخٌل إلٌه أنه ............ 28

 6 ة .............إن تسوٌة الصفوؾ من إلامة الصبل 29

 34 إن عفرٌتًا من الجن جعل ٌفتن علً البارحة ..... 30

 117 ............. إن لدر حوضً كما بٌن إٌله وصنعاء 31

 225 .......أنا أؼنى الشركاء عن الشرن ............... 32

 42 ..............................أنا عند ظن عبدي بً  33

 159 .......فً الجاهلٌة فً رجب .........إنا كنا نذبح  34

 161 .......إنا كنا نعتر فً الجاهلٌة ،إنا كنا نفرع فً  35

 8 إنن إمرئ فٌن جاهلٌة .............................. 36

 72 إنما األعمال بالنٌات ................................ 37

 170 .............إنما الطٌرة ما أمضان أو ردن ........ 38

 34 إنً أران تحب الؽنم والبادٌة ...................... 39

 59 ............... إنً أعلمن كلمات إحفظ هللا ٌحفظن 40
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 139 إنً خبأت لن خبٌئًا ................................. 41

 108 .............................. أهل الرسول بالتوحٌد 42

 100 وصٌكم بتموى هللا والسمع والطاعة .............أ 43

 7 بل هللا جبلن علٌها .................................. 44

 197،193 ................التسبٌح للرجال والتصفٌك للنساء  45

 189 ..........................تلن العزى أٌست أن تعبد  46

 137 ......................ا الحك ٌخطفه تلن الكلمة من 47

 137 .................................... ثمن الكلب خبٌث 48

 189 .........................الجبال والشجر على إصبع  49

 192 .......حتى سمعت صفٌره ......................... 50

 128 ......................... حد الساحر ضربة بالسٌؾ 51

 30 .............. خلمت المبلئكه من نور وخلك الج ن 52

 72 .................. دخل الجنة رجل فً ذباب، ودخل 53

 105 ................... رأٌت جهنم ٌحطم بعضها بعًضا 54

 105 ....... لصبه رأٌت عمرو بن عامر الخزاعً ٌجر 55

 202 ..ٌن ...رخص رسول هللا فً الحمة والنملة والع  56

 17 سمعت رسول هللا ٌمرأ فً المؽرب بالطور ....... 57

 163 .......السنة إثنً عشر شهًرا ..................... 58

 29 ............ شدٌد بٌاض الثٌاب شدٌد سواد الشعر 59

 179،164 الطٌرة شرن، الطٌرة شرن ........................ 60

 160 .....................................العتٌرة حك ..... 61

 65 علمنً دعاًء أدعو به فً صبلتً ................. 62

 210،208 .......العٌافة والطٌرة، والطرق من الجبت ....... 63

 109 ......العٌر التً فٌها الجرس ال تصحبها المبلئكة  64

 225 ...........لذي أشرن .......فأنا منه بريء، فهو ل 65

 75 .................. فإنه ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا 66

 171 ...........فر من المجذوم فرارن من األسد ....... 67

 57 ............... فلٌستؽٌث باهلل ولٌمرأ فواتح الكهؾ 68

 179،173،172،164 .............................فمن أعدى األول ....... 69

 92 كان أهل الجاهلٌة ٌأكلون أشٌاء وٌتركون ........ 70

 186 ..............كان أهل الٌمن ٌحجون وال ٌتزودون  71

 189 كانت لرٌش ومن دان دٌنها ٌمفون بالمزدلفة .... 72

 142 كذبنً إبن آدم ولم ٌكن له ذلن .................... 73

 74 ................ كفارة النذر إذا لم ٌسم كفارة ٌمٌن 74

 51 كل أمتً ٌدخلون الجنة إال من أبً ................ 75

 15 كل مولود ٌولد على الفطرة ........................ 76

 39 .........................كلمة أحاج لن بها عند هللا  77

 137 ...........تكهنت إلنسان فً الجاهلٌة ....... كنت 78

 121 ........... أجلس حتً ٌمتل لضاء هللا ورسولهال  79

 122 ................ال أنزل عن دابتً حتى ٌمتل، فمتل  80

 132 ..............................ال تداووا بحرام ....... 81

 142 ........ فإن الدهر ال تسبوا الدهر على أنه الدهر 82

 41 ........................... ال تكونوا إمعة ، تمولون 83
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 51 ........ ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالك، إنما 84

 179،173،172،171،165 ................ال عدوى وال طٌرة وال هامة ....... 84

 179،172،196 ........ال عدوى وال طٌرة، وٌعجبنً الفأل ....... 85

 179،178 ..................................ال عمر فً اإلسبلم  86

 178 ..............................................ال ؼول  87

 159 .......ال فرع وال عتٌرة ............................ 89

 74 ال نذر فً ؼصب، وكفارته كفارة ٌمٌن ........... 90

 75،74 .......ال نذر فً معصٌة هللا وكفارته كفارة ٌمٌن  91

 203 .......ال ٌبمٌن فً رلبة بعٌر لبلدة من وتر ...... 92

 187 ال ٌحج بعد العام مشرن  وال ٌطوؾ بالبٌت .....  93

 42 .............ال ٌموتن أحدكم إال وهو ٌحسن الظن  94

 172 .................ح .......ال ٌورد ممرض على مص 95

 52 .......... ه منال ٌؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌ 96

 85 ...................ال ٌؤمن أحدكم حتى ٌكون هواه  97

 151 ..............................ألنن مؤمن وهو كافر  98

 107 ......................................لبٌن اللهم لبٌن  99

 72،70 ...........................لعن هللا من ذبح لؽٌر هللا  100

 85 ........لن ٌستكمل مؤمن إٌمانه حتى ٌكون هواه  101

 62 اللهم آتً دمحم الوسٌلة والفضٌلة .................. 102

 72 ...............................اللهم إعط منفمًا خلفًا  103

 61 اللهم أعنً على ذكرن وشكرن .................... 104

 55 م أؼثنا ............................اللهم أؼثنا، الله 105

 56،66 ..................... نتوسل إلٌن بنبٌنا اللهم إنا كنا 106

 57 اللهم أنجز لً ما وعدتنً .......................... 107

 121 ......................اللهم إنً لم أحضر ولم آمر . 108

 64 ........................اللهم بعلمن الؽٌب .......... 109

 202 ......... اللهم رب الناس مذهب البأس أشؾ أنت 110

 148 .....................................اللهم سٌبًا نافعًا  111

 35 ................اللهم كما نتوسل بنبٌنافتسمٌنا وإنا  112

 202،200 ...........ما أرى بأًسا من إستطاع أن ٌنفع أخاه  113

 81 .......ما أنها ال تزٌدن إال وهنًا أنبذها ............ 114

 42 .......................... ما ظنن بإثنٌن هللا ثالثهما 115

 197 ...............ٌتكم أكثرتم التصفٌك .......ما لً رأ 116

 105 .......ترٌالًا ........... أتً من شرب ً ماما ٌبال 117

 120 ........... ماذا كنتم تمولون فً الجاهلٌة إذا رمى 118

 123 .............. مفتاح الؽٌب خمسة ال ٌعلمها إال هللا 119

 139 من اتى عرافًا أو كاهنًا فصدله .................... 120

 136،135 من أتى كاهنًا فصدله ............................... 121

 51 ..........فمد أطاع هللا، ومن عصانً  من أطاعنً 122

 123،118 ........................ من إلتبس علًما من النجوم 123

 121 .................................من بدل دٌنه فألتلوه 124

 205،204 ...........................من تعلك شٌئاً وكل إلٌه . 125

 73 ......فلٌمل ال إله إال هللا من حلؾ بالبلت والعزى  126
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 67 من حلؾ بؽٌر هللا فمد أشرن ....................... 127

 159 .......من شاء عتر ومن شاء لم ٌعتر ............ 128

 218 .....إله إال هللا وحده ال شرٌن له  من شهد أن ال 129

 108،104 .......من علك تمٌمة فمد أشرن ................... 130

 108،104 من علك تمٌمة فبل أتم هللا له ...................... 131

 102 ..........من عمل عمبًل لٌس علٌه أمرنا فهو رد  132

 60 ....................من كانت اآلخرة همه جمع هللا  133

 95 ...........من كذب علً متعمدًا فلٌتبوأ ممعده من  134

 74 .................. ٌعصً هللا فبل ٌعصٌه من نذر أن 135

 73،72،70 ...................... نذر رجبًل أن ٌنحر إببًل ببوانة 136

 159،158 هل تدرون ما العتٌرة التً تسمونها الرجبٌة ..... 137

 131 ..............................هً من عمل الشٌطان  138

 49 هللا عنه ............ وأما اآلخر فأعرض فأعرض 139

 21 وأما تكذٌبهم إٌاي فموله ........................... 140

 125 وإن من البٌان لسحًرا............................... 141

 41 ................. لوا بعدهلن تضولد تركت فٌكم ما  142

 151 .......................وكان أول من سٌب السٌوب  143

 115 ............... ولمد زٌنا السماء الدنٌا بمصابٌح 144

 172 ...................ونافخ الكٌر إما أن ٌحرق ثٌابن  145

 30 .............. ٌتعالبون فٌكم مبلئكهباللٌل، ومبلئكه 146

 189 ........................ ٌجعل السماوات على إصبع 147

 23 عراة ؼرالً ..................... ٌحشر الناس حفاة 148

 146 ٌدخل الجنة مدمن خمر والمؤمن بسحر .......... 149

 49 ....... ٌمول هللا تعالى ألهون أهل النار عذابًا ٌوم 150

 22 ٌنزل هللا ماء من السماء فٌنبتون كما ............. 151

 74 ......ٌنشأ لوم ٌنذرون وال ٌوفون وٌخونون وال  152

 144 ................سب الدهر .......ٌؤذٌنً ابن آدم، ٌ 153
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 الذٌن ترجم لهم فهرس األعبلمثالثاً: 
 الصفحة األعبلم مسلسل

 15 الحلٌم بن عبد السبلم بن تٌمٌةدأحمد بن عب 1

 197 الجصاص رأحمد بن علً أبوبك 2

 134 أحمد بن علً بن حجر العسمبلنً 3

 122 ن حجر الهٌثمًأحمد بن دمحم ب 4

 91 أحمد مصطفى المراؼً 5

 141 الحسٌن بن دمحم بن المفضل األصفهانً 6
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رابعاً: فهرس المصادر والمراجع   
  

 المرآن الكرٌم
هـ، غرٌب الحدٌث، المحمك: سلٌمان إبراهٌم  ٘ٓٗٔ،  ٔإبراهٌم بن إسحاق الحربً، ط .ٔ

 مكة المكرمة. –بن العاٌد، جامعة أم المرى 

ك: محب هـ ، إٌمان العرب فً الجاهلٌة، تحم8ٌٕٖٔإبراهٌم بن عبدهللا النجٌرمً، دط ،  .ٕ

 الدٌن الخطٌب، الماهرة.

 إبراهٌم بن دمحم البٌهمً، دط، دت، المحاسن والمساوئ، دن. .ٖ

م، صحٌح السٌرة النبوٌة، تمدٌم: عمر 22٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ، ٔإبراهٌم بن دمحم الشبلً، ط .ٗ

 األردن. –األشمر، راجعه: همام سعٌد، دار النفابس 

تحمٌك: مجمع اللغة العربٌة إبراهٌم مصطفى وآخرون، دط ، دت ، المعجم الوسٌط،  .٘

 الماهرة، دار الدعوة.

م، البطولة الحمه ولبس من سٌرة عشرٌن بطبًل 28ٓٔ -هـ ٓٓٗٔ، ٔإبن خلٌفة علٌوي، ط .ٙ

 إسبلمًٌا، مكتبة الغزالً، دمشك.

، دت، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمٌن، تمدٌم: سٌد لطب ٗأبو الحسن علً الندوي، ط .2

 ، دن.

هـ ، الفمٌه والمتفمه، المحمك: عادل بن ٕٔٗٔ، ٕلخطٌب البغدادي، طأبو بكر بن أحمد ا .8

 ٌٕٔوسف العزازي، دار بن الجوزي، السعودٌة.

م، حسن الظن باهلل، 288ٔ -هـ 8ٓٗٔ، ٔأبو بكر بن عبدهللا المعروف بابن أبً الدنٌا، ط .2

 ٖٔالرٌاض. –المحمك: مخلص دمحم ، دار طٌبة 

م، الشرٌعة ، المحمك: عبدهللا بن عمر 222ٔ -هـ ٕٓٗٔ، ٕأبو بكر بن دمحم اآلجري، ط .ٓٔ

 ٖالسعودٌة. –الدمٌجً، دار الوطن، الرٌاض 

هـ ، االعتبار فً الناس  والمنسوخ من اآلثار، دابرة 2ٖ٘ٔ، ٕأبو بكر بن دمحم الهدانً، ط .ٔٔ

 المعارف العثمانٌة، حٌدرآباد، الدكن.

 كر.أبو بكر جابر الجزابري، دط، دت، عمٌدة المإمن، دار الف .ٕٔ

أبو بكر جابر الجزابري، دط، دت، هذا الحبٌب ٌا محب، مكتبة العلوم والحكم، المدٌنة  .ٖٔ

 السعودٌة. –المنورة، دار المعنً، الرٌاض 

هـ، تفسٌر عبدالرزاق، المحمك: محمود دمحم 2ٔٗٔ، ٔأبو بكر عبدالرزاق الصنعانً ، ط .ٗٔ

 بٌروت. –عبده، دار الكتب العلمٌة 

م، جمهرة اللغة، المحمك: رمزي منٌر بعلبكً، دار 282ٔ، ٔأبو بكر دمحم األزدي، ط .٘ٔ

 بٌروت. –المبلٌٌن 

أبو بكر دمحم المعروف بابن السراج، دط ، دت ، األصول فً النحو، المحمك: عبد الحسٌن  .ٙٔ

 لبنان. –الفتلً، مإسسة الرسالة، بٌروت 

احملقق: د. زلمد عبد  ،غريب احلديث ،م ٜٗٙٔ -ىـ  ٖٗٛٔ، ٔ، طأبو ُعبيد القاسم بن سالّم اذلروي .2ٔ
 .الدكن -مطبعة دائرة ادلعارف العثمانية، حيدر آباد ،ادلعيد خان

المحمك: دمحم  مصنف إبن أبً شٌبة،أبوبكر بن عبدهللا إبن أبً شٌبة الكوفً، دط، دت، .8ٔ

 عوامة، الدار السلفٌة الهندٌة المدٌمة.
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بعٌن النووٌة م،كتب األرٕٓٓٓهـ ــ ٕٓٗٔ، ٕأبوبكر دمحم بن الحسٌن اآلجري، ط .2ٔ

 لآلجري، المحمك: بدر بن عبدهللا البدر، أضواء السلف ــ الرٌاض.

، دار الفكر  أحمد إبراهٌم الشرٌف، دط، دت، مكة والمدٌنة فً الجاهلٌة وعهد الرسول  .ٕٓ

 العربً.

 لبنان. –م، فجر اإلسبلم، دار الكتاب العربً، بٌروت 2ٙ2ٔ، ٓٔأحمد أمٌن، ط .ٕٔ

م، دالبل النبوة، المحمك: د. عبدالمعطً 288ٔ -هـ 8ٓٗٔ، ٔط أحمد بن الحسٌن البٌهمً، .ٕٕ

 للعجً دار الكتب العملٌة،دار الرٌان للتراث.

م، األسماء والصفات، حممه وخرج 22ٖٔ -هـ ٖٔٗٔ، ٔأحمد بن الحسٌن البٌهمً، ط .ٖٕ

أحادٌثه وعلك علٌه: عبدهللا بن دمحم الحاشدي، لدم له: فضٌلة الشٌ : ممبل بن هادي 

 المملكة العربٌة السعودٌة. –جدة  –، مكتب السوادي الوادعً

هـ ، حٌاة األنبٌاء بعد وفاتهم، تحمٌك: أحمد ٗٔٗٔ، ٔأحمد بن الحسٌن البٌهمً، ط .ٕٗ

 الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدٌنة المنورة.

م، السنن الكبرى، المحمك: دمحم عبدالمادر ٖٕٓٓهـ ٕٗٗٔ، ٖأحمد بن الحسٌن البٌهمً، ط .ٕ٘

 لبنان. –ار الكتب العلمٌة، بٌروت عطا، د

م، السنن الكبرى للنسابً، المحمك: ٕٔٓٓ -هـ ٕٔٗٔ، ٔأحمد بن شعٌب النسابً، ط .ٕٙ

 بٌروت. –حسن عبدالمنعم شلبً، مإسسة الرسالة 

م، نهاٌة األرب فً فنون األدب، ٕٗٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٔأحمد بن عبدالوهاب النوٌري، ط .2ٕ

 لبنان. –دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 

م، البٌهمً ومولفه من األلهٌات، رسالة ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، ٕأحمد بن عطٌة الغامدي، ط .8ٕ

 جامعة الملن عبدالعزٌز. –دكتوراة من كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة 

م، أحكام المرآن، المحمك: عبدهللا دمحم 22ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔ، ٔأحمد بن علً الجصاص، ط .2ٕ

 بنان.ل –شاهٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 

هـ، فتح الباري شرح صحٌح البخاري، 22ٖٔط، أحمد بن علً بن حجر العسمبلنً، د .ٖٓ

رلم كتبه وأبوابه وأحادٌثه: دمحم فإاد عبدالبالً، لام بإخراجه وصححه وأشرف علً 

 طبعة: محب األبن الخطٌب، دار المعرفة، بٌروت.

ألسمار بما للنبً م، امتار ا222ٔ -هـ ٕٓٗٔ، ٔأحمد بن علً تمً الدٌن الممرٌزي، ط .ٖٔ

من األحوال واألموال والحفدة والمتار، المحمك: دمحم عبدالحمٌد النمٌسً، دار الكتب 

 بٌروت. –العلمٌة 

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده يف تقرير العقيدة والرد  ه،ٖٔٗٔ، دط، عسًني يأمحد بن عل .ٕٖ
 -كلية أصول الدين   -دة وادلذاىب ادلعاصرة رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستًن يف العقي، على ادلخالفٌن

 .جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية

، معجم مماٌٌس اللغة، المحمك: عبدهللا 222ٔ -هـ 22ٖٔأحمد بن فارس الرازي، دط ،  .ٖٖ

 بٌروت. –دمحم هارون، دار الفكر 

ٌد فً تفسٌر المرآن المجٌد، المحمك: هـ ، البحر المد2ٔٗٔ، ٔأحمد بن دمحم الحسٌن ، ط .ٖٗ

 الماهرة. –حسن عباس زكً  –أحمد عبدهللا المرشً 

أحمد بن دمحم الفٌومً، دط ، دت ، المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر، المحمك:  .ٖ٘

 بٌروت. –ٌوسف الشٌ  دمحم، المكتبة العلمٌة 
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الدمحمٌة، المكتبة التوفٌمٌة،  أحمد بن دمحم المسطبلنً، دط ، دت ، المواهب اللدنٌة بالمنح .ٖٙ

 مصر. –الماهرة 

ت، عمل الٌوم واللٌلة المحمك: بن إسحاق، المعروف بابن السنً، دط ، دأحمد بن دمحم  .2ٖ

 جده/ بٌروت.  –كوثر البرنً، دار المبلة للثمافة اإلسبلمٌة ومإسسة علوم المرآن 

حتقيق: ، شرح مشكل اآلثار ،م ٜٗٗٔىـ،  ٘ٔٗٔ، ٔ، طأمحد بن زلمد بن سالمة ادلعروف بالطحاوي .8ٖ
 .مؤسسة الرسالة ،شعيب األرنؤوط

 –دار مكتبة احلياة ، معجم منت اللغة )موسوعة لغوية حديثة( ،ىـ ٖٓٛٔ - ٖٚٚٔدط،  ،أمحد رضا .2ٖ
 .بًنوت

م، شرح كتاب لاعدة جلٌلة فً التوسل 28٘ٔ -هـ ٘ٓٗٔ، ٔأحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .ٓٗ

 بٌروت. –م له: السٌد الجمٌلً، دار الكتاب العربً والوسٌلة، راجعه وعلك علٌه ولد

م، منهاج السنة النبوٌة، المحمك: دمحم 28ٙٔ -هـ ٙٓٗٔ، ٔأحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .ٔٗ

 رشاد سالم، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة.

م، الفتاوى الكبرى، المحمك: 22٘ٔ -هـ ٙٔٗٔ، ٔعبدالحلٌم بن تٌمٌة، طأحمد  .ٕٗ

دمحم الماسم، مجمع الملن فهد لطباعة المصحف الشرٌف، المدٌنة المنورة  عبدالرحمن بن

 المملكة العربٌة السعودٌة. –

م، النبوات، المحمك: عبدالعزٌز بن ٕٓٓٓ -هـ ٕٓٗٔ، ٔأحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .ٖٗ

 السعودٌة. –صالح الطوٌان، أضواء السلف، الرٌاض 

م، جامع الرسابل، المحمك: دمحم رشاد ٕٔٓٓ-هـ ٕٕٗٔ، ٔأحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .ٗٗ

 الرٌاض. –سالم، دار العطاء 

هـ، جامع المسابل ، تحمٌك: دمحم عزٌز شمس، دار ٕٕٗٔ، ٔأحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .٘ٗ

 عالم الفوابد.

 ،احملقق: زلمد زىًن الشاويش، العبودية ،مٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ، ٔأحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .ٙٗ
 .ًنوتب –ادلكتب اإلسالمي 

هـ ، االستغاثة فً الرد على البكري، دراسة ٕٙٗٔ، ٔأحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .2ٗ

 ٖٗالسعودٌة. –وتحمٌك: عبدهللا بن دجٌن السهلً، مكتبة دار المنهاج، الرٌاض 

م، التضاء الصراط المستمٌم، المحمك : 222ٔ -هـ 2ٔٗٔ، 2أحمد عبدالحلٌم بن تٌمٌة، ط .8ٗ

 ٘ٗعالم الكتب ، بٌروت ـ لبنان.ناصر عبدالكرٌم العمل، دار 

أحمد عبدالرزاق الدروٌم، فتاوي الجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء، الناشر: الرباسة  .2ٗ

 .8ٗٙٔٔالعامة للبحوث العلمٌة واإلفتاء رلم الفتوى: 

 –م، تعظٌم هللا ت، دار الوطن، الرٌاض ٕٔٔٓ -هـ ٕٖٗٔ، ٔأحمد عثمان المزٌد، ط .ٓ٘

 السعودٌة.

م، العرف والعادة فً رأي الفمهاء، عرض نظرٌة فً 2ٗ2ٔحمد فهمً أبو سنة، دط ، أ .ٔ٘

التشرٌع اإلسبلمً، رسالة فً األستاذٌة فً الشرٌعة، مطبعة وجامع األزهر، المكتبة 

 م. 2ٗٔٔ/ ٌناٌر / ٕٓالماهرة. نولشت هذه الرسالة  –األزهرٌة للتراث، مصر 

 م، الزواجر عن التراف الكبابر، دار الفكر.282ٔ -هـ 2ٓٗٔ، ٔأحمد دمحم الهٌثمً، ط .ٕ٘
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م، معجم الصواب اللغوي دلٌل 8ٕٓٓهـ 2ٕٗٔ، ٔأحمد مختار بمساعدة فرٌك عمل، ط .ٖ٘

 المثمف العربً، عالم الكتب، الماهرة.

م، معجم اللغة العربٌة 8ٕٓٓ -هـ 2ٕٗٔ، ٔأحمد مختار عمر بمساعدة فرٌك عمل، ط .ٗ٘

 المعاصرة، عالم الكتب.

م، تفسٌر المراغً، شركة ومكتبة 2ٗٙٔ -هـ ٖ٘ٙٔ، ٔراغً، طأحمد مصطفى الم .٘٘

 ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر.

م، اإلسبلم وتمالٌد الجاهلٌة، مطبعة المدنً 222ٔ -هـ 22ٖٔ، ٕآدم عبدهللا األلوري ، ط .ٙ٘

 الماهرة. –

م، 28ٓٔ -هـ ٓٓٗٔط، العتاهٌة دٌوان أبو العتاهٌة، د إسماعٌل بن الماسم الشهٌر بؤبً .2٘

 لبنان. –دار صادر ، بٌروت 

م، الصحاح تاج اللغة العربٌة 282ٔ -هـ 2ٓٗٔ،  ٗإسماعٌل بن حماد الفارابً، ط .8٘

 بٌروت. –وصحاح العربٌة، المحمك: أحمد عبدالغفور عطاء، دار العلم للمبلٌٌن 

م، المحٌط فً 22ٗٔ -هـ ٗٔٗٔ، ٔإسماعٌل بن عباد، المشهور بالصاحب بن عباد، ط .2٘

 لبنان. –، المحمك: المحمك: دمحم حسن آل ٌا سٌن، عالم الكتب، بٌروت اللغة

م، رسالة التوحٌد المسمى بتموٌة اإلٌمان، ٖٕٓٓ، ٔإسماعٌل بن عبدالغنً الدهلوي، ط .ٓٙ

نملها بالعربٌة، ابو الحسن بن علً الندوي، اعتنى بها: سٌد عبدالماجد الفوري، دار وحً 

 سورٌا. –الملم، دمشك 

 ادلطبعة احلسينية ادلصرية ،ادلختصر يف أخبار البشر ، دت،ٔطعلي بن أيوب، إمساعيل بن  .ٔٙ

م، لصص األنبٌاء، تحمٌك: مصطفى 28ٙٔ -هـ 88ٖٔ، ٔإسماعٌل بن كثٌر المرشً، ط .ٕٙ

 الماهرة. –عبدالواحد، مطبعة دار التؤلٌف 

م، البداٌة والنهاٌة، المحمك: علً 222ٔ -هـ 2ٔٗٔ، ٔإسماعٌل بن كثٌر المرشً، ط .ٖٙ

 لبنان. –ٌري، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت ش

م، تفسٌر المرآن العظٌم، مإسسة ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٔإسماعٌل بن كثٌر المرشً، ط .ٗٙ

  لبنان. –الرسالة، بٌروت 

 م، الحجة فً بٌان المحجة، المحمك: 222ٔهـ 2ٔٗٔ، ٕسماعٌل بن دمحم األصبهانً، طإ .٘ٙ

 السعودٌة. –ض دمحم بن ربٌع المدخلً، دار الراٌة، الرٌا

 سلطوط ُنشر يف برنامج ،العوايل ادلوافقات لألصبهاينم، ٕٗٓٓ ،ٔط سماعٌل بن دمحم األصفهانً،إ .ٙٙ
 .جوامع الكلم اجملاين التابع دلوقع الشبكة اإلسالمية

م، السٌرة النبوٌة الصحٌحة، مكتبة المعارف 22ٕٔ -هـ ٕٔٗٔ، ٔأكرم العمري، ط .2ٙ

 والحكم، المدٌنة المنورة.

ت، األلفاظ والمصطلحات المتعلمة بتوحٌد الربوبٌة ، ت عبدالعزٌز العمرو، دط، دآمال بن .8ٙ

 دن.

م ، أصول الفمه اإلسبلمً، دار السبلم، جامعة 222ٔ -هـ 8ٔٗٔ،  ٔمٌر عبدالعزٌز، طأ .2ٙ

 النجاح ـ نابلس.

م، كتههاب الكلٌههات ، المحمههك: عههدنان 228ٔ -هههـ 2ٔٗٔط ، أٌههوب بههن موسههى الكفههوي، د .2ٓ

 لمصري، مإسسة الرسالة، بٌروت .دمحم ا –دروٌم 

 .دار الكتاب العريب دط، دت، ادلغرب، ،برىان الدين اخلوارزمي ادلَُطّرِِزىّ  .2ٔ
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د العمٌههان بههنظم ت، شههرح منظومههة اإلٌمههان المسههماة: لبلبههالبشههٌر دمحم المراكشههً، دط، د .2ٕ

 ن.مسابل اإلٌمان، د

دار  ،اللفظيـة وفوائـد يف األلفـاظ معجـم ادلنـاىي ،م ٜٜٙٔ-ىــ  ٚٔٗٔ، ٖط ،بكر بن عبد هللا أبو زيد .2ٖ
 .الرياض –العاصمة للنشر والتوزيع 

 م، تارٌ  العرب المدٌم، دار الفكر.ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٕفٌك برو، طتو .2ٗ

م، مجمههع األنههوار، مطبعههة مجلههس دابههرة 2ٙ2ٔ -هههـ 82ٖٔ، ٖجمههال الههدٌن الهنههدي، ط .2٘

 المعارف العثمانٌة.

تههارٌ  العههرب لبههل اإلسهههبلم، دار م، المفصههل فههً ٕٔٓٓ -هههـ ٕٕٗٔ، ٗجههواد علههً، ط .2ٙ

 السالً.

م، معهارج المبهول بشهرح سهلم الوصهول 22ٓٔ -ههـ ٓٔٗٔ، ٔحافظ بن أحمهد الحكمهً، ط .22

 الدمام. –إلى علم األصول المحمك: دمحم بن محمود أبو عمر . دار ابن المٌم 

 ههـ، أعهبلم السهنة المنشهورة العتمهاد الطابفهة الناجٌهة،ٕٕٗٔ، ٕفظ بن أحمد الحكمً، طحا .28

تحمٌك: حازم الماضً، وزارة الشهإون اإلسهبلمٌة واألولهاف والهدعوة واإلرشهاد، المملكهة 

 العربٌة السعودٌة.

م، 22ٓٔ -هـ ٔٔٗٔ، ٔالحاكم دمحم بن عبدهللا النٌسابوري المعروف بإبن المنٌع، ط .22

 –المستدرن على الصحٌحٌن، تحمٌك: مصطفى عبدالمادر عطا، دار الكتب العلمٌة 

 بٌروت.

م، تبسٌط العمابد اإلسهبلمٌة، دار النهدوة الجدٌهدة، 28ٖٔ -هـ ٖٓٗٔ، ٘ أٌوب، طحسن دمحم .8ٓ

 لبنان. –بٌروت 

م، كتاب األوابل، تحمٌهك: مشهعل ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٔالحسٌن بن أبً معشر الحرانً، ط .8ٔ

 بٌروت. –بن بانً المطٌري، دار الحزم، لبنان 

، تحمٌك وتعلٌهك: دمحم بهن إبهراهٌم ت، الفروق اللغوٌةسٌن بن عبدهللا العسكري، دط ، دالح .8ٕ

 مصر. –سلٌم، دار العلم للثمافة، الماهرة 

م، العمد الثمٌن فً شهرح أحادٌهث أصهول ٖٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، ٔحسٌن بن غنَّام النجدي، ط .8ٖ

 الدٌن، المحمك: دمحم عبدهللا الهبدان، مكتبة الملن فهد الوطنٌة ــ السعودٌة.

هههـ ، المفههردات فههً غرٌههب المههرآن، المحمههك: ٕٔٗٔ،  ٔالحسههٌن بههن دمحم األصههفهانً، ط .8ٗ

 صفوان عدنان الداودي، دار الملم، الدار الشامٌة، دمشك ـ بٌروت.

زلمـد -حتقيـق: شـعيب األرنـؤوط، شـرح السـنة ،مٖٜٛٔ -ىــ ٖٓٗٔ، ٕ، طاحلسٌن بن مسعود البغـوي .8٘
 دمشق، بًنوت -زىًن الشاويش ادلكتب اإلسالمي 

م، معهالم السهنة ، المحمهك: دمحم عبهدهللا 222ٔههـ 2ٔٗٔ، ٗالحسٌن بهن مسهعود البغهوي، ط .8ٙ

 النمر وآخرون، دار طٌبة.

التفســـًن ن موســـوعة الصـــحيو ادلســـبور مـــ ،م ٜٜٜٔ -ىــــ  ٕٓٗٔ ،ٔ،طحكمـــن بـــن بشـــًن بـــن ياســـٌن .82
 .ادلدينة النبوية -دار ادلآثر للنشر والتوزيع والطباعة ،بادلأثور

م، إعبلم الحدٌث )شرح صحٌح 288ٔ -هـ 2ٓٗٔ، ٔحمد بن دمحم المعروف بالخطابً، ط .88

البخههاري(، المحمههك: دمحم بههن سههعٌد آل سههعود، جامعههة أم المههرى )مركههز البحههوث العلمٌههة 

 وإحٌاء التراث اإلسبلمً(.
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م،معالم السنن، المطبعة العلمٌة ـ 2ٖٕٔهـ ــٖٔ٘ٔ،ٔحمد بن دمحم المعروف بالخطابً، ط .82

 حلب.

 ن.شمابل الحاج والسالن، دة الناسن وحمزة بن فاٌع الفتحً، د ط، د ت، أدبٌ .2ٓ

منهج القرآن الكرمي يف دعوة ادلشركٌن إىل  ،مٕٗٓٓىـ/ٕٗٗٔ ،ٔطحمود بن أحمد الرحٌلً، .2ٔ
 .عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعودية ،اإلسالم

ا وقع فيو األكثرون من مشاهبة اإليضاح والتبيٌن دل ، دط،دت،محود بن عبد هللا بن محود التوجيري .2ٕ
 ، دن.ادلشركٌن

م، منهج جمال الدٌن السرمري فً ٕ٘ٔٓ -هـ ٖٙٗٔ، ٔخالد بن منصور المطلك، ط .2ٖ

كلٌة  –تمرٌر العمٌدة ، أصل الكتاب رسالة ماجستٌر، لسم العمٌدة والمذاهب المعاصرة 

 أصول الدٌن، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة.

 لحموي، دط، دت، التوضٌح الرشٌد فً شرح التوحٌد، د ن.خلدون بن محمود ا .2ٗ

الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، دط ، دت ، كتاب العٌن، المحمك: مهدي المخزومً، إبراهٌم  .2٘

 ودار ومكتبة الهبلل. –السامرابً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 

 م، اإلعبلم، دار العلم للمبلٌٌن.ٕٕٓٓ، ٘ٔخٌر الدٌن بن محمود الزركلً، ط .2ٙ

م، دار الفكر ٕٕٓٓدٌوان خفاف بن ندبة السلمً، جمع وشرح: دمحم نبٌل طرٌمً، دط،  .22

 بٌروت. –العربً 

 هـ ، التفسٌر الحدٌث، دار إحٌاء الكتب العربٌة، الماهرة.8ٖٖٔذروزة دمحم غزة، دط،  .28

الرباسة العامة إلدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، مجلة البحوث  .22

السعودٌة.  –، تصدر عن الرباسة العامة إلدارة البحوث العلمٌة، الرٌاض اإلسبلمٌة

 .٘ٙ،العدد

م، تكملة المعاجم العربٌة، نمله إلى ٕٓٓٓ –م 222ٔ، من ٔرٌنهات بٌترآن دروزي، ط .ٓٓٔ

العربٌة وعلك علٌه: دمحم سلٌم ، وجمال الخٌاط، وزارة الثمافة واإلعبلم، الجمهورٌة 

 العرالٌة.

م، التولٌف على مهمات التعارٌف، عالم 22ٓٔ -هـ ٓٔٗٔ، ٔوي، طزٌن الدٌن المنا .ٔٓٔ

 الماهرة. –الكتب 

م، تموٌم تعلم التربٌة اإلسبلمٌة، دار ٕ٘ٓٓ، ٔسعدون السامون وهدى الشمري، ط .ٕٓٔ

 عمان. –وابل 

 –م، الماموس الفمهً، دار الفكر، دمشك 288ٔ -هـ 8ٓٗٔ، ٕسعدي أبو حبٌب، ط .ٖٓٔ

 سورٌا.

دط، دت، عمٌدة المسلم فً ضوء الكتاب والسنة، مطبعة  سعٌد بن علً المحطانً، .ٗٓٔ

 سفٌر، الرٌاض.

ادلفهوم،  -العروة الوثقى يف ضوء الكتاب والسُّنَّة  ، دط، دت،سعيد بن علي بن وىف القحطاين .٘ٓٔ
 .مطبعة سفًن، الرياض ،والفضائل، وادلقتضى، واألركان، والشروط، والنواقص، والنواقض

 –العمابد اإلسبلمٌة  –م، األساس فً السنة وفمهها 22ٕٔ -هـ ٕٖٔٔ، ٕسعٌد حوى، ط .ٙٓٔ

 دار السبلم.
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م، منهج التموٌم فً المرآن الكرٌم، رسالة ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔسلٌمان الحوامد، دط،  .2ٓٔ

 كلٌة الدراسات اإلسبلمٌة. –دكتوراه، جامعة كراتشً، باكستان 

ى ، الدعاء للطبرانً، المحمك: مصطفٖٔٗٔ، ٔسلٌمان بن أحمد الطبرانً، ط .8ٓٔ

 عبدالمادر عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت.

سلٌمان بن األشعث األزدي، دط، دت، سنن أبو داود، المحمك: محً الدٌن عبدالحمٌد،  .2ٓٔ

 المكتبة العصرٌة، صٌدا ــ بٌروت.

، دت، كشف غٌاهب الظبلم عن أوهام جبلء األوهام، ٔسلٌمان بن سمحان العسٌري، ط .ٓٔٔ

 أضواء السلف.

م، تٌسٌر العزٌز الحمٌد فً ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، ٔن عبدالوهاب، طسلٌمان بن عبدهللا ب .ٔٔٔ

 دمشك. –شرح كتاب التوحٌد، المحمك: زهٌر الشاوٌم، المكتب اإلسبلمً، بٌروت 

هـ ، جوار هادي مع الغزالً، إدارة البحوث 2ٓٗٔ، ٔسلٌمان بن فهد العودة، ط .ٕٔٔ

 السعودٌة. –واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

هـ، االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا ٕٓٗٔ، ٔي، طسلٌمان بن موسى الحمٌر .ٖٔٔ

 .ٙٔٔوالثبلثة الخلفاء، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 

 لبنان. –السٌد سابك، دط ، دت ، العمابد اإلسبلمٌة، دار الكتاب العربً، بٌروت  .ٗٔٔ

تارٌ  العرب لبل  –السٌد عبدالعزٌز سالم، دط ، دت ، دراسات فً تارٌ  العرب  .٘ٔٔ

 م، مإسسة شباب الجامعة، االسكندرٌة.اإلسبل

 الماهرة. –م، فً ظبلل المرآن، درا الشروق 22ٕٔ -هـ ٕٔٗٔ، 2ٔسٌد لطب، ط .ٙٔٔ

م، جهود علماء الحنفٌة فً إبطال 22ٙٔ -هـ ٙٔٗٔ، ٔشمس الدٌن بن دمحم األفغانً، ط .2ٔٔ

 عمابد المبورٌة، دار الصمٌعً.

لبروق فً أنواء الفروق، عالم شهاب الدٌن أحمد الشهٌر بالمرافً، دط، دت، أنوار ا .8ٔٔ

 الكتب.

دار الكتب  ،هناية األرب يف فنون األدب ،م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ،  ٔط ،شهاب الدين أمحد النويري .2ٔٔ
  .بًنوت / لبنان -العلمية 

هـ ، روح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم ٘ٔٗٔ، ٔشهاب الدٌن عبدهللا األولوسً، ط .ٕٓٔ

 بٌروت. –باري عطٌة، دار الكتب العلمٌة والسبع المثانً، المحمك: علً عبدال

هـ، 2ٕٗٔ -هـ ٗٓٗٔ، ٕصادرة عن وزارة األولاف والشإون اإلسبلمٌة، الكوٌت، ط .ٕٔٔ

 الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة، دار السبلسل، الكوٌت، دار الصفوة، مصر.

هـ ، األسبلة واألجوبة فً العمٌدة، دار ٖٔٗٔ، ٔصالح بن عبدالرحمن االطرم، ط .ٕٕٔ

 رٌاض.ال –الوطن 

م، هذه مفاهٌمنا، طبع تحت ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٖصالح بن عبدالعزٌز آل الشٌ ، ط .ٖٕٔ

 الرٌاض. –إشراف لجنة الٌمن بإدارة المساجد والمشارٌع الخٌرٌة 

ت، نضرة النعٌم فً مكارم وأخبلق الرسول ، دٗصالح بن عبدهللا بن حمٌد وآخرون، ط .ٕٗٔ

 ، دار الوسٌلة، جدة. الكرٌم 

م، شرح مسابل الجاهلٌة، دار ٕ٘ٓٓ -هـ ٕٔٗٗٔ، ٔفوزان ، طصالح بن فوزان ال .ٕ٘ٔ

 العاصمة، الرٌاض.
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هـ، محاضرات فً العمٌدة والدعوة، رباسة ٕٕٗٔ، ٔصالح بن فوزان الفوزان، ط .ٕٙٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة. –إدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء، الرٌاض 

توحٌد وما ٌضادها، دار م، عمٌدة الٕٙٓٓ -هـ 2ٕٗٔ، ٔصالح بن فوزان الفوزان، ط .2ٕٔ

 الرٌاض. –العاصمة، المملكة العربٌة السعودٌة 

عتماد، رشاد إلى صحٌح اإلم، اإلٖٕٔٓ -هـ ٖٗٗٔ، ٔصالح بن فوزان الفوزان، ط .8ٕٔ

 منتدى الثمافة.

م، الملخص فً شرح كتاب التوحٌد، ٕٕٔٓهـ ــ ٖٖٗٔ،ٕصالح بن فوزان الفوزان، ط .2ٕٔ

 ٌة.دار العاصمة،المملكة العربٌة السعود

 .مؤسسة الرسالة ،شرح األصول الثالثة ،م ٕٙٓٓ -ىـ  ٕٚٗٔ ،ٔ،طالفوزان صاحل بن فوزان بن .ٖٓٔ

 ،إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد ،مٕٕٓٓىـ ٖٕٗٔ ،ٔ، طصاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان .ٖٔٔ
 .مؤسسة الرسالة

م، العمٌدة فً هللا عز وجل، مإسسة ٕٙٓٓ -هـ ٕٙٗٔ، ٔصالح حسٌن الرلب، ط .ٕٖٔ

 لرسالة.ا

 م، مباحث فً علوم المرآن، دار المبلٌٌن، بٌروت.ٕٓٓٓ، ٕٗصبحً الصالح، ط .ٖٖٔ

م، الرحٌك المختوم، مكتبة 22ٙٔ -هـ 2ٖٙٔ، ٕصفً الرحمن المباركفوري، ط .ٖٗٔ

 لبنان. –الناس، بٌروت 

م، التوسل فً كتاب هللا عز ٕٗٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٖٙطبلل بن مصطفى عرلوس، ط .ٖ٘ٔ

 دٌنة المنورة.وجل، الجامعة اإلسبلمٌة، الم

م، معجم ألفاظ العمٌدة، تمدٌم: عبدهللا بن جبرٌن، 222ٔ -هـ 2ٓٗٔ، ٔعامر فالح، ط .ٖٙٔ

 الرٌاض. –مكتبة العبٌكان 

دار ، البالغة العربية ،م ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔ ،ٔط ،عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّكة ادليداين الدمشقي .2ٖٔ
 .القلم، دمشق، الدار الشامية، بًنوت

م الروض األنف يف شرح السًنة النبوية ٕٓٓٓ ـ ـــىـٕٔٗٔ ،ٔ، طد هللا السهيليعبد الرمحن بن عب .8ٖٔ
 .دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت ،احملقق: عمر عبد السالم السالمي، البن ىشام

، تفسًن القرآن العظيم البن أيب حامت ،ىـ ٜٔٗٔ ،ٖ، طعبد الرمحن بن زلمد الرازي ابن أيب حامت .2ٖٔ
 .ادلملكة العربية السعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز ، يباحملقق: أسعد زلمد الط

تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم  ،م ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ ، ٔط، عبد الرمحن بن ناصر السعدي .ٓٗٔ
 .مؤسسة الرسالة ،احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ادلنان

وزارة الشئون ، ب التوحيدالقول السديد شرح كتا، ىـٕٔٗٔ ، ٕط، سعديالعبد الرمحن بن ناصر  .ٔٗٔ
 .ادلملكة العربية السعودية -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وجهوده  ،مٜٜٛٔىـ/ ٛٔٗٔ ، ٔط، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر .ٕٗٔ
 . مكتبة الرشد، الرياض، ادلملكة العربية السعودية ،يف تو ضيو العقيدة

 .مكتبة القاىرة ،ادلغين ،مٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔ، دط، ادلقدسي بن قدامةعبد هللا بن أمحد  .ٖٗٔ
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م، المغنً فً أبواب التوحٌد العدل،دار الكتب ٕٕٔٓعبدالجبار بن أحمد المعتزلً،دط ، .ٗٗٔ

 العلمٌة ،بٌروت.

م، تخطٌط وتطوٌر المنهج لطفل ما لبل سن ٕٕٓٓعبدالحافظ سبلمة، الطبعة العربٌة،  .٘ٗٔ

ان.المدرسة ، دار الٌازوري الع  لمٌة عمَّ

 عبدالرحمن الشجار، دط، دت، دراسات فً عهد النبوة والخبلفة، دن. .ٙٗٔ

 الكوٌت. –م، مناهج البحث العلمً، وكالة المطبوعات 222ٔعبدالرحمن بدوي، د ط،  .2ٗٔ

م، الدرر المنثور فً ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔعبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً، دط،  .8ٗٔ

 مصر. –دار هجر التفسٌر المؤثور، تحمٌك: مركز هجر للبحوث، 

م، المزهر فً علوم اللغة 228ٔ -هـ 8ٔٗٔ، ٔعبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً، ط .2ٗٔ

 ٖ٘ٔبٌروت. –وأنواعها، المحمك: فإاد علً منصور، دار الكتب العلمٌة 

م، عمود 22ٗٔ -هـ ٗٔٗٔعبدالرحمن بن أبً بكر، جبلل الدٌن السٌوطً، دط، .ٓ٘ٔ

محمك: سلٌمان المضاة، دار الجٌل، بٌروت الزبرجد على مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ال

 ـ لبنان.

م، لطابف المعارف ٕٗٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٔعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلً، ط .ٔ٘ٔ

 فٌما لمواسم العام من الوظابف، دار ابن حزم.

م، الشرح الكبٌر، 22٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ، ٔعبدالرحمن بن أحمد بن لدامة الممدسً، ط .ٕ٘ٔ

 مصر. –الفتاح الحلو، دار هجر، الماهرة عبد –المحمك: عبدهللا التركً 

هـ ، فتح المجٌد شرح كتاب 8ٕ٘ٔ -هـ 2ٖٔٔعبدالرحمن بن حسن آل الشٌ ، د ط،  .ٖ٘ٔ

 الماهرة. –التوحٌد، أنصار السنة الدمحمٌة 

م، الببلغة العربٌة، دار الملم، 22ٙٔ -هـ ٙٔٗٔ،  ٔعبدالرحمن بن حسن المٌدانً، ط .ٗ٘ٔ

 الدار الشامٌة، بٌروت. –دمشك 

م، العمٌدة اإلسبلمٌة وأسسها، 28ٙٔ -هـ ٙٓٗٔ، ٗدالرحمن بن حسن المٌدانً، طعب .٘٘ٔ

 دمشك. –دار الملم 

هـ ، دٌن الحك، وزارة الشإون اإلسبلمٌة ٕٓٗٔ، ٙعبدالرحمن بن حماد آل عمر، ط .ٙ٘ٔ

 واألولاف والدعوة واإلرشاد، السعودٌة.

دار المعرفة، هـ، جامع العلوم والحكم، 8ٓٗٔ، ٔعبدالرحمن بن رجب الحنبلً، ط .2٘ٔ

 بٌروت.

م، تلبٌس إبلٌس ، دار الفكر، ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٔعبدالرحمن بن علً الجوزي، ط .8٘ٔ

 لبنان. –بٌروت 

 –م، صٌد الخاطر، دار الملم ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔ، ٔعبدالرحمن بن علً الجوزي، ط .2٘ٔ

 دمشك.

 هـ ، حاشٌة كتاب التوحٌد، د ن.8ٓٗٔ، ٖعبدالرحمن بن دمحم النجدي، ط .ٓٙٔ

هـ ، تفسٌر أسماء هللا ٕٔٗٔ -ٕٕ، ٕٔٔناصر السعدي، ط: العدد  عبدالرحمن بن .ٔٙٔ

 الحسنى، المحمك: عبٌد بن علً العبٌد، الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة.

هـ ، المول السدٌد شرح كتاب التوحٌد، ٕٔٗٔ، ٕعبدالرحمن بن ناصر السعدي، ط .ٕٙٔ

 ٌة.وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألولاف والدعوة واإلرشاد، السعود
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م، التوحٌد ولرة عٌون الموحدٌن 22ٓٔ -هـ ٔٔٗٔ، ٔعبدالرحمن حسن التمٌمً، ط .ٖٙٔ

فً تحمٌك دعوة األنبٌاء والمرسلٌن، المحمك: بشٌر دمحم عٌون، مكتبة المإٌد، الطابف ، 

 السعودٌة.

م، المطلب الحمٌد فً بٌان مماصد 22ٔٔ -هـ ٔٔٗٔ، ٔعبدالرحمن حسن التمٌمً، ط .ٗٙٔ

 .التوحٌد، دار الهداٌة

عبدالرحٌم بن الحسٌن العرالً، دط، دت، طرح التثرٌب فً شرح التمرٌب، دار إحٌاء  .٘ٙٔ

 التراث العربً، ومإسسة التارٌ  العربً، ودار الفكر العربً.

ت، األتحافات السنٌة باألحادٌث المدسٌة، رإوف بن تاج العارفٌن المناوي، دط، دعبدال .ٙٙٔ

در األرنإوط، طالب عواد، دار ابن كثٌر، الشارح : دمحم منٌر بن عبده، المحمك: عبدالما

 بٌروت. –دمشك 

هـ ، محبة الرسول بٌن اإلتبار واالبتدار، رباسة ٗٔٗٔ، ٔعبدالرإوف دمحم عثمان، ط .2ٙٔ

 الرٌاض.  –إدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، إدارة الطبع والترجمة 

، السحر بٌن الحمٌمة والوهم، م282ٔ -هـ 2ٓٗٔعبدالسبلم السكري، الطبعة الدولٌة،  .8ٙٔ

 مصر. –الدار المصرٌة 

م، تهذٌب سٌرة ابن هشام، مإسسة الرسالة، 28ٓٔ -هـ ٓٓٗٔ، 2عبدالسبلم هارون، ط .2ٙٔ

 الكوٌت. –دار البحوث العلمٌة 

هـ ، السٌرة النبوٌة والتارٌ  اإلسبلمً، دار 8ٕٗٔ، ٔعبدالشافً دمحم عبداللطٌف، ط .2ٓٔ

 الماهرة. –السبلم 

م، مختصر صحٌح 282ٔهـ ــ 2ٓٗٔ،ٙعبدالموي زكً الدٌن المنذري، طعبدالعظٌم  .2ٔٔ

 مسلم، المحمك: دمحم ناصر الدٌن االلبانً، المكتب اإلسبلمً،بٌروت ـــ لبنان.

 الماهرة. –عبدالمادر أحمد عطا، دط ، دت، هذا حبلل وهذا حرام، دار االعتصام  .2ٕٔ

ً مهمات التوحٌد، دار هـ،المفٌد فٖٕٗٔهـ ــ ٕٕٗٔ، ٔعبدالمادر بن دمحم عطا،ط .2ٖٔ

 االعبلم.

م، بٌان المعانً، مطبعة 2ٙ٘ٔ -هـ 8ٕٖٔ، ٔعبدالمادر مبلحوٌم الدٌرزوري، ط .2ٗٔ

 دمشك. –الترلً 

م، المدخل لدارسة الشرٌعة اإلسبلمٌة ، 228ٔ  -هـ 2ٔٗٔ، ٙٔعبدالكرٌم زٌدان، ط .2٘ٔ

 مإسسة الرسالة، بٌروت.

 –ة، مإسسة  الرسالة م، أصول الدعو22ٖٔ -هـ ٗٔٗٔ، ٖعبدالكرٌم زٌدان، ط .2ٙٔ

 بٌروت.

ت، التفسٌر المرآن للمرآن، دار الفكر العربً، عبدالكرٌم ٌونس الخطٌب، دط، د .22ٔ

 الماهرة.

م، مصباح الظبلم، ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٔعبداللطٌف بن عبدالرحمن آل الشٌ ، ط .28ٔ

المحمك: عبدالعزٌز بن عبدهللا آل حمد، وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألولاف والدعوة 

 رشاد، السعودٌة.واإل

م، مدخل لدراسة الشرٌعة اإلسبلمٌة، دار ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، ٖعبدهللا أحمد لروان، ط .22ٔ

 صنعاء. –الفكر المعاصر، الٌمن 

م، اإلٌمان هو األساس دار الخضراء، 2ٕٓٓ -هـ ٖٓٗٔ، ٕعبدهللا بن أحمد األهدل، ط .8ٓٔ

 الرٌاض. –السعودٌة 
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م، الجامع الفرٌد لؤلسبلة واألجوبة 22ٕٔ -هـ ٕٔٗٔ، ٔعبدهللا بن جارهللا الجارهللا، ط .8ٔٔ

على كتاب التوحٌد جمع وتحمٌك: عبدهللا بن جار هللا الجارهللا، دار ابن خزٌمة، 

 الرٌاض. –السعودٌة 

أهل  –هـ، الوجٌز فً عمٌدة السلف الصالح ٕٕٗٔ، ٔعبدهللا بن عبدالحمٌد األثري، ط .8ٕٔ

ٌز آل الشٌ ، وزارة الشإون السنة والجماعة، مراجعة وتمدٌم  صالح بن عبدالعز

 المملكة العربٌة السعودٌة. –اإلسبلمٌة واألولاف والدعوة واإلرشاد 

 ، دن.السراج الوىاج للمعتمر واحلاج ، دط، دت،جربين عبدالرمحن عبدهللا بن .8ٖٔ

هـ ، أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل، المحمك: 8ٔٗٔ، ٔعبدهللا بن عمر البٌضاوي، ط .8ٗٔ

 شلً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت.دمحم عبدالرحمن المرع

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  ،شرح العقيدة الواسطية ،هللا بن زلمد الغنيمانعبد .8٘ٔ
         .                                                                                                     http://www.islamweb.net،اإلسالمية

م، مراعاة المفاتٌح شرح مشكاة 28ٗٔ -هـ ٗٓٗٔ، ٖعبدهللا بن دمحم المباركفوري، ط .8ٙٔ

 بنارس الهند. –الجامعة السلفٌة  –المصابٌح، إدارة البحوث العلمٌة والدعوة واإلفتاء 

هـ، العظمة، المحمك: 8ٓٗٔ، ٔعبدهللا بن دمحم المعروف بؤبً الشٌ  األصفهانً، ط .82ٔ

 الرٌاض. –فوري، دار العاصمة رضاء هللا المبارك

هـ ، جواب أهل السنة ٕٔٗٔ، ٖهـ ، ط2ٖٗٔ، ٔعبدهللا بن دمحم بن عبدالوهاب، ط .88ٔ

النبوٌة فً نمض كبلم الشٌعة والزٌدٌة، دار العاصمة ،الرٌاض ــ المملكة العربٌة 

 السعودٌة.

 ماهرة.ال –هـ ، الشعر والشعراء، دار الحدٌث ٖٕٗٔعبدهللا بن مسلم بن لتٌبة، دط ،  .82ٔ

م، المعارف، تحمٌك: ثروت عكاشة، الهٌبة 22ٔٔ، ٕعبدهللا بن مسلم بن لتٌبة، ط .2ٓٔ

 المصرٌة العامة للكتاب، الماهرة.

م، تسٌر علم أصول الفمه، مإسسة 222ٔ -هـ 8ٔٗٔ، ٔعبدهللا بن ٌوسف العنزي، ط .2ٔٔ

 لبنان. –الرٌان، بٌروت 

ء الجٌل، الكتاب منشور على عبدهللا بن ٌوسف عزام، دط، دت، العمٌدة وأثرها فً بنا .2ٕٔ

 السعودٌة. –مولع وزارة األولاف والدعوة واإلرشاد 

م، المنهج المبٌن لشرح األصول 22ٕٔ  -هـ ٖٔٗٔ، ٔعبدهللا لاسم الوشلً، ط .2ٖٔ

 صنعاء، ودار السبلم، تعز، الجمهورٌة الٌمنٌة. -العشرٌن، لئلمام حسن البنا، دار الرأ 

م، التنجٌم والمنجمون وحكم ذلن 228ٔ -هـ 2ٔٗٔ، ٕعبدالمجٌد بن سالم المشعبً، ط .2ٗٔ

 السعودٌة. –فً اإلسبلم، أضواء السلف، الرٌاض 

 عبداجمليد عزيز الزنداين، دط، دت، توحيد اخلالق، دن. .2٘ٔ

 م، دروس العام، دار القاسم، الرياض.ٕٓٓٓه ـــ ٕٔٗٔ، ٔعبدادللك القاسم،ط .2ٙٔ

رة النبوٌة البن هشام، م، الس2ٌ٘٘ٔ -هـ 2ٖ٘ٔ، ٕعبدالملن بن هشام الحمٌري، ط .22ٔ

تحمٌك: مصطفى السما وإبراهٌم األبٌاري وعبدالحفٌظ الشلبً، شركه ومطبعة مصطفى 

 مصر. –الحلبً وأوالده 

جامع العلوم  –م، دستور العلماء ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔ، ٔعبدالنبً عبدالرسول نكري، ط .28ٔ

 بٌروت. –فً اصطبلحات الفنون، دار الكتب العلمٌة، لبنان 
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 ت، معجم تصحٌح لغة اإلعبلم العربً، د ن.، دطبو طالب، دعبدالهادي أ .22ٔ

 ت، أصول الفمه، مكتبة الدعوة، شباب األزهرٌة، دار الملم.، د8عبدالوهاب خبلف، ط .ٕٓٓ

م، التربٌة اإلسبلمٌة وفن ٖٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، ٖعبدالوهاب عبدالسبلم طوٌلة، ط .ٕٔٓ

 الماهرة. –التدرٌس، دار السبلم، مصر 

هـ ، تبٌٌن الحمابك شرح كنز ٖٖٔٔ، ٔالزٌعلً الحنفً، ط عثمان بن علً فخر الدٌن .ٕٕٓ

 الماهرة. –الدلابك وحاشٌة الشلبً، المطبعة األمٌرٌن، الكبرى، بوالق 

م، فطرة هللا فً خلمه، دار الفارابً للمعارف ، ٕٕٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٔعدنان السبٌعً، ط .ٖٕٓ

 حلبونً. –دمشك  –سورٌا 

قواعد  مٜٜٔٔ -ىـ  ٗٔٗٔ، دط،لقب بسلطان العلماءادل ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم .ٕٗٓ
 –مكتبة الكليات األزىرية  ،راجعو وعلق عليو: طو عبد الرؤوف سعد، األحكام يف مصاحل األنام

 .القاىرة

عرض وتحلٌل  –م، روح الدٌن اإلسبلمً 228ٔ، 2ٔعفٌف عبدالفتاح طبَّاره، ط .ٕ٘ٓ

 –سفة، دار العلم للمبلٌٌن ألصول اإلسبلم وأدآبه وأحكامه تحت ضوء العلم والفل

 بٌروت.

م، الدرر 22ٙٔ -هـ 2ٔٗٔ، ٙعلماء نجد األعبلم، الدرر السنٌة فً األجوبة النجدٌة، ط .ٕٙٓ

 السنٌة فً األجوبة النجدٌة ، المحمك: عبدالرحمن بن دمحم بن لاسم، دن.

م، شرح العمٌدة الطحاوٌة، حممه 2ٕٔٔ -هـ ٕٔٗٔ، ٗعلً بن أبً العز الدمشمً، ط .2ٕٓ

 بٌروت. –شعٌب األرنإوط، مإسسة الرسالة  –ه: عبدهللا التركً ولدم ل

م، تنزٌه األنبٌاء عما نسب إلٌهم حثالة األغبٌاء، دار 22ٓٔ، ٔعلً بن أحمد السبتً، ط .8ٕٓ

 بٌروت. –الفكر المعاصر 

علً بن أحمد بن حزم األندلسً، دط، دت، الفصل فً الملل واألهواء والنحل، مكتبة  .2ٕٓ

 2ٕٕالخانجً، الماهرة.

 .بًنوت –دار الفكر ، احمللى باآلثار، دط، دت، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم .ٕٓٔ

م، المحكم والمحٌط األعظم، ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔ، ٔعلً بن إسماعٌل المرسً، ط .ٕٔٔ

 بٌروت. –المحمك: عبدالحمٌد هنداوي، دار الكتب العلمٌة 

الحسٌنٌة، ، د ت، المختصر فً أخبار البشر، المطبعة ٔعلً بن إسماعٌل بن أٌوب، ط .ٕٕٔ

 المصرٌة.

م، المنتخب من غرٌب كبلم العرب، 282ٔ -هـ 2ٓٗٔ، ٔعلً بن الحسن األزدي، ط .ٖٕٔ

 السعودٌة –المحمك: دمحم بن أحمد العمري، جامعة أم المرى 

علً بن خضٌر الخضٌر، دط ، دت، المختصر شرح كتاب التوحٌد، لدمحم بن  .ٕٗٔ

 عبدالوهاب.

م، شرح صحٌح ٖٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، ٕعلً بن خلف بن عبدالملن، ابن بطال، ط .ٕ٘ٔ

 الرٌاض. –السعودٌة  –البخاري البن بطال، تحمٌك: ٌاسر إبراهٌم، مكتبة الرشد 

، دت، اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخبلف، دار ٕعلً بن سلٌمان المرداوي، ط .ٕٙٔ

 إحٌاء التراث العربً.

ضبطه م، كتاب التعرٌفات، المحمك: 28ٖٔ -هـ ٖٓٗٔ، ٔعلً بن دمحم الجرجانً، ط .2ٕٔ

 وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمٌة، بٌروت.
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 ن.، دت، احذروا الٌؤس فإنه لتال، دعلً بن ناٌف الشحود، دط .8ٕٔ

 ، دن.خلالصة يف أحكام احلج والعمرةا ، دط، دت،علي بن نايف الشحود .2ٕٔ

 علً بن ناٌف الشحود، دط، دت، المهذب فً تفسٌر جزء عمَّ. .ٕٕٓ

عرض ولابع وتحلٌل  –م، السٌرة النبوٌة 8ٕٓٓ -هـ 2ٕٗٔ، 2بً، طعلً دمحم الصبل .ٕٕٔ

 لبنان. –أحداث، دار المعرفة، بٌروت 

 م، رسالة األنبٌاء، دار الحكمة، دمشك.222ٔ -هـ 8ٔٗٔ، ٔعمر أحمد عمر، ط .ٕٕٕ

لما أشكل من تلخٌص كتاب  عمر بن إبراهٌم الحافظ المرطبً، د ط، د ت، المفهم .ٖٕٕ

 ن.مسلم، د

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة ، شرح المية ابن تيمية ،ن فهد العيدعمر بن سعود ب  .ٕٕٗ
  .http://www.islamweb.net، اإلسالمية

م، الراغب األصفهانً ٕٔٓٓ -هـ ٔٓٗٔ، ٖٔعمر بن عبدالرحمن السارٌسً، ط .ٕٕ٘

 ٌٗنة المنورةوجهوده فً اللغة، الجامعة اإلسبلمٌة بالمد

م، اللباب فً علوم الكتاب، المحمك: 228ٔ -هـ 2ٔٗٔ، ٔعمر بن علً النعمانً، ط .ٕٕٙ

 لبنان. –عادل عبدالموجود، وعلً معوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 

 .ادلطبعة العامرة، مكتبة ادلثىن ببغداد، طلبة الطلبةه، ٖٔٔٔ ، دط،عمر بن زلمد جنم الدين النسفي .2ٕٕ
م، عالم الجن والشٌاطٌن، مكتبة الفبلح، 28ٗٔ -هـ ٗٓٗٔ، ٔ، طعمر سلٌمان األشمر .8ٕٕ

 الكوٌت.

 م، العمٌدة فً هللا، دار النفابس، األردن.222ٔ -هـ 2ٔٗٔ، ٕٔعمر سلٌمان األشمر، ط .2ٕٕ

م، عالم المبلبكة األبرار، مكتبة الفبلح، 28ٖٔ -هـ ٖٓٗٔ، ٖعمر سلٌمان األشمر، ط .ٖٕٓ

 الكوٌت.

 م، المٌامة الكبرى، دار النفابس،األردن.22٘ٔ - هـ٘ٔٗٔ، ٙعمر سلٌمان األشمر، ط .ٖٕٔ

 بٌروت. –هـ، الحٌوان، دار الكتب العلمٌة ٕٗٗٔ، ٕعمرو بن بحر الجاحظ، ط .ٕٖٕ

دار ومكتبة اذلالل،  ،والتبيٌن البيان ،ىـٖٕٗٔ، دط، عمرو بن حبر بن زلبوب الشهًن باجلاحظ .ٖٖٕ
 .بًنوت

فً ضوء  تاب المصطفى م، آٌات كٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔ، ٖعوٌد بن عبَّاد المطرفً، ط .ٖٕٗ

العصمة واالجتهاد، كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة، جامعة الملن عبدالعزٌز، مكة 

 المكرمة.

عٌاض بن موسى السبتً، دط، دت، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، المكتبة  .ٖٕ٘

 العتٌمة ودار التراث.

، تارٌ  ٙٔٙٗٔلفتوى: فتاوى الشبكة اإلسبلمٌة، بإشراف : د . عبدهللا الفمٌه، رلم ا .ٖٕٙ

 (.ٕٓٗ٘/ٖ،) www.islamweb.netهـ، ٖٕٗٔ/ محرم / ٓٔ

م، أصول اإلٌمان فً لصة إبراهٌم علٌه 2ٕٓٓ -هـ ٖٓٗٔفوزٌه محمود الملفوح،  .2ٖٕ

 كلٌة أصول الدٌن. –غزة  –، الجامعة اإلسبلمٌة رسالة ماجستٌرالسبلم، 

م، أنٌس الفمهاء، المحمك: ٌحٌى مراد ، ٕٗٓٓ -هـ ٕٗٗٔط،  الحنفً، دلاسم بن عبدهللا .8ٖٕ

 دار الكتب العلمٌة.

http://www.islamweb.net.227/
http://www.islamweb.net/
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م، الموطؤ ، المحمك: دمحم مصطفى ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔ،ٔمالن بن أنس األصبحً، ط .2ٖٕ

 األعظمً ، مإسسة زٌد سلطان ــ أبوظبً ــ اإلمارات.

فً أحادٌث الرسول،  م، جامع األصول2ٙ2ٔ -هـ 82ٖٔ، ٔالمبارن بن دمحم األثٌر، ط .ٕٓٗ

 تحمٌك: عبدالمادر األرنإوط، مكتب الحلوانً، ومكتبة دار البٌان.

م، رسالة الشرن ومظاهرة، تحمٌك: ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٔمبارن بن دمحم الجزابري، ط .ٕٔٗ

 أبً عبدالرحمن محمود، دار الراٌة.

ألثر، م، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث وا222ٔهـ 22ٖٔط ، المبارن بن دمحم بن األثٌر، د .ٕٕٗ

 محمود بن دمحم الطناجً، المكتبة العلمٌة، بٌروت. –المحمك: طاهر بن أحمد الزاوي 

هـ، البدٌع فً علم العربٌة، تحمٌك ودراسة: ٕٓٗٔ، ٔالمبارن بن دمحم بن األثٌر، ط .ٖٕٗ

 السعودٌة. –فتحً أحمد علً، جامعة أم المرى، مكة المكرمة 

احملقق: الدكتور زلمد ، تفسًن رلاىد ،م ٜٜٛٔ -ـ ى ٓٔٗٔ،  ٔط، رلاىد بن جرب التابعي ادلخزومي .ٕٗٗ
 .دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مصر ،عبد السالم أبو النيل

 ت، لراءة النجوم والخط والطالع، مكتبة المرآن، الماهرة.مجدي دمحم الشهاوي، دط، د .ٕ٘ٗ

م، الموسوعة ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔمجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصٌن، د ط،  .ٕٙٗ

 مصر. –المتخصصة، المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌة  المرآنٌة

مجموعة من الباحثٌن بإشراف: علوي بن عبدالمادر السماف، دط، دت، الموسوعة  .2ٕٗ

تم تحمٌله ربٌع األول،   dorar.netالعمدٌة، مولع الدرر السنٌة على اإلنترنت: 

 ...(.ٖ٘ٔ/ٔهـ،)ٖٖٗٔ

رٌ  الفكر الدٌنً الجاهلً، دار م، تا22ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔ، ٖدمحم إبراهٌم الفٌومً، ط .8ٕٗ

 الفكر.

تفسٌر  –م، الجامع ألحكام المرآن 2ٙٗٔ -هـ 8ٖٗٔ، ٕدمحم أحمد المرطبً، ط .2ٕٗ

 الماهرة. –المرطبً، تحمٌك: أحمد البردونً وإبراهٌم أطفٌم، دار الكتب المصرٌة 

م، صحٌح األدب المفرد لئلمام 282ٔ -هـ 2ٓٗٔ، ٖدمحم إسماعٌل البخاري، ط .ٕٓ٘

 المحمك: دمحم فإاد عبدالبالً، دار البشابرــ بٌروت. البخاري، 

هـ، عون المعبود شرح سنن أبً داود ومعه ٘ٔٗٔ، ٕدمحم أشرف العظٌم آبادي، ط .ٕٔ٘

 حاشٌة: تهذٌب سنن أبً داود، دار الكتب العلمٌة.

م، أضواء البٌان فً 22٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔط، مٌن بن دمحم المختار الشنمٌطً، ددمحم األ .ٕٕ٘

 لبنان. –لمرآن، دار الفكر، بٌروت إٌضاح المرآن با

 ت، التوحٌد فً الحج.مٌن بن دمحم المختار الشنمٌطً، دط، ددمحم األ .ٖٕ٘

م، التحرٌر والتنوٌر، المعروف ٕٓٓٓ -هـ ٕٓٗٔ، ٔدمحم الطاهر بن دمحم بن عاشور، ط .ٕٗ٘

 لبنان. –بن عاشور، مإسسة التارٌ  العربً، بٌروت إبتفسٌر 

دار  ، وحاشية إبن عابدين رد احملتار، مٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ ، ٔط ،بن عابدين الدمشقيإزلمد أمٌن  .ٕ٘٘
 .بًنوت -الفكر

ت، التفسٌر المٌم البن المٌم ، جمع وترتٌب، دمحم أوٌس دمحم أوٌس الندوي، دط، د .ٕٙ٘

 الندوي.

هـ، شرح كشف الشبهات، المحمك: دمحم بن 2ٔٗٔ، ٔدمحم بن إبراهٌم آل الشٌ ، ط .2ٕ٘

 دمحم بن عبدالرحمن الماسم. عبدالرحمن الماسم، طبع على نفمة:
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م، المطلع على ألفاظ الممنع، المحمك: ٖٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، ٔدمحم بن أبً الفتح البعلً، ط .8ٕ٘

 محمود األرناإوط وٌاسٌن الخطٌب، مكتبة السوادي.

م، مختار الصحاح، المحمك: ٌوسف 222ٔ -هـ ٕٓٗٔ، ٘دمحم بن أبً بكر الرازي، ط .2ٕ٘

 النموذجٌة، بٌروت.دمحم الشٌ ، المكتبة العصرٌة، دار 

دمحم بن أبً بكر بن المٌم الجوزٌة، د ط، د ت، مفتاح دار السعادة ومنشور والٌة العلم  .ٕٓٙ

 واإلرادة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت.

م، إعبلم المولعٌن عن رب 22ٔٔ -هـ ٔٔٗٔ، ٔدمحم بن أبً بكر بن المٌم الجوزٌة، ط .ٕٔٙ

 بٌروت. –الكتب العلمٌة العالمٌن، المحمك: دمحم عبدالسبلم إبراهٌم، دار 

م، الفوابد، دار الكتب 22ٖٔ -هـ 2ٖٖٔ، ٕدمحم بن أبً بكر بن المٌم الجوزٌة، ط .ٕٕٙ

 العلمٌة، بٌروت.

م، إغاثة اللهفان من مصابد 22٘ٔ -هـ 2ٖ٘ٔ، ٕدمحم بن أبً بكر بن المٌم الجوزٌة، ط .ٖٕٙ

 بٌروت. –الشٌطان، تحمٌك: دمحم حامد المفً، دار المعرفة 

هـ، حاشٌة بن المٌم على سنن أبً داود، ٘ٔٗٔ، ٕكر بن لٌم الجوزٌة، طدمحم بن أبً ب .ٕٗٙ

 بٌروت. –دار الكتب العلمٌة 

م زاد المعاد فً هدي خٌر 22ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔ، 2ٕدمحم بن أبً بكر بن لٌم الجوزٌة، ط .ٕ٘ٙ

 مكتبة المنار اإلسبلمٌة، الكوٌت. –العباد، مإسسة الرسالة، بٌروت 

م، لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار 28ٕٔ -هـ ٕٓٗٔ، ٕدمحم بن أحمد الحنبلً، ط .ٕٙٙ

األثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عمد الفرلة المرضٌة، مإسسة الخافمٌن ومكتبتها، 

 دمشك.

دمحم بن أحمد الخوارزمً، دط، دت، مفاتٌح العلوم، المحمك: إبراهٌم األٌباري، دار  .2ٕٙ

 الكتاب العربً.

م، البٌان والتحصٌل، حممه: دمحم حجً 288ٔ -هـ 8ٓٗٔ، ٕدمحم بن أحمد المرطبً، ط .8ٕٙ

 لنبان. –وآخرون، دار الغرب اإلسبلمً، بٌروت 

م، تارٌ  مكة المشرفة ٕٗٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٕدمحم بن أحمد المعروف بابن الضٌاء، ط .2ٕٙ

أٌمن  –والمسجد الحرام والمدٌنة الشرٌفة والمبر الشرٌف، المحمك: عبلء إبراهٌم 

 لبنان. –روت نصر، دار الكتب العلمٌة، بٌ

دمحم بن أحمد الهروي، د ط، د ت، الزاهر فً غرٌب الفاظ الشافعً، المحمك: مسعد  .2ٕٓ

 عبدالحمٌد السعدنً، دار الطبلبع.

م، تهذٌب اللغة، المحمك: دمحم عوض مرعب، دار ٕٔٓٓ، ٔدمحم بن أحمد الهروي، ط .2ٕٔ

 ٗٗبٌروت. –إحٌاء التراث العربً 

مجع وحتقيق ودراسة: ، تفسًن اإلمام الشافعي م ٕٙٓٓ -ه ٕٚٗٔ، ٔطالشافعي، زلمد بن إدريس  .2ٕٕ
 .ادلملكة العربية السعودية -دار التدمرية  ،د. أمحد بن مصطفى الفرَّان )رسالة دكتوراه(

هـ ،صحٌح البخاري، المحمك: دمحم زهٌر بن ٕٕٗٔ، ٔدمحم بن إسماعٌل الٌخاري، ط .2ٖٕ

 ناصر الناصر، دار طوق النجاه.

م، الزاهر فً معانً كلمات الناس، 22ٕٔ -هـ ٕٔٗٔ، ٔي، طدمحم بن الماسم األنبار .2ٕٗ

 بٌروت. –المحمك: حاتم صالح الضامن، مإسسة الرسالة 
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م، تفسٌر الطبري، جامع البٌان عن ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٔدمحم بن جرٌر الطبري، ط .2ٕ٘

 تؤوٌل آي المرآن، المحمك: عبدهللا بن عبدالمحسن التركً، دار هجر.

م، صحٌح ابن حبان، المحمك: 22ٖٔ -هـ ٗٔٗٔ، ٕلسبتً، طدمحم بن حبان التمٌمً ا .2ٕٙ

 بٌروت. –شعٌب األرنوإط، مإسسة الرسالة 

الَكْشف ادلُْبِدي لتمويو أيب احلسن السُّبكّي،  ،م ٕٕٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ،  ٔط، زلمد بن حسٌن الفقيو .22ٕ
دار  ، شهالدراسة وحتقيق: د/ صاحل بن علي احملسن، د/ أبو بكر بن سامل، «الّصارم ادلنكي»تكملة 

 .الرياض –الفضيلة 

هـ، شرح العمٌدة الواسطٌة وٌلٌه ملحك الواسطٌة، ٘ٔٗٔ، ٖدمحم بن خلٌل الهراس، ط .28ٕ

ضبط نصه وخرج أحادٌثه ووضع الملحك: علوي بن عبدالمادر السماف، دار الهجرة 

 الخبر. –

 هـ، مجمور فتاوى ورسابل فضٌلةٖٔٗٔدمحم بن صالح العثٌمٌن، الطبعة األخٌرة،  .22ٕ

 –الشٌ  دمحم بن صالح العثٌمٌن، جمع وترتٌب: فهد بن ناصر السلٌمان، دار الوطن 

 دار الثرٌا.

هـ ، شرح العمٌدة السفارٌنٌة، دار الوطن ــ ٕٙٗٔ، ٔدمحم بن صالح العثٌمٌن، ط .8ٕٓ

 الرٌاض.

لكة دار ابن اجلوزي، ادلم ،لقول ادلفيد على كتاب التوحيد،ا ىـٕٗٗٔ،  ٕط ،زلمد بن صاحل العثيمٌن .8ٕٔ
 .العربية السعودية

م، رسابل فً العمٌدة، مكتبة المعارف 28ٖٔ -هـ ٗٓٗٔ، ٕدمحم بن صالح العثٌمٌن، ط .8ٕٕ

 الرٌاض. –

خرج أحاديثو واعتىن بو: سعد بن ، شرح العقيدة الواسطية ه،ٕٔٗٔ،  ٙط ،زلمد بن صاحل العثيمٌن .8ٖٕ
 .سعوديةدار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية ال ،فواز الصميل

هـ ، محرمات استهان بها الناس، مراجعة وتعلٌك: ٙٔٗٔ، ٕدمحم بن صالح المنجد، ط .8ٕٗ

المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة  –عبدالعزٌز بن عبدهللا بن باز، مكتبة الخضٌري 

 السعودٌة.

، األلفاظ ادلختلفة يف ادلعاين ادلؤتلفة ه،ٔٔٗٔ،  ٔط، بن مالك الطائيإزلمد بن عبد هللا،  .8ٕ٘
 حملقق زلمد حسن عواد، دار اجليل، بًنوت.ا

م، شرح الزرلانً علً المواهب 22ٙٔ -هـ 2ٔٗٔ، ٔدمحم بن عبدالبالً الزرلانً، ط .8ٕٙ

 اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة، دار الكتب العلمٌة.

ت، أصول الدٌن عند اإلمام أبً حنٌفة، دار دمحم بن عبدالرحمن الخمٌس، دط، د .82ٕ

 ودٌة.الصمٌعً، المملكة العربٌة السع

م، الجدٌد فً شرح كتاب التوحٌد، ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٘دمحم بن عبدالعزٌز السلٌمان، ط .88ٕ

 السعودٌة. –دراسة وتحمٌك: دمحم بن أحمد سٌد، مكتبة السوادي، جدة 

هـ، الملل والنحل، تحمٌك: دمحم سٌد كٌبلنً، ٗٓٗٔط، دمحم بن عبدالكرٌم الشهرستانً، د .82ٕ

 بٌروت. –دار المعرفة 
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ت، أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار، المحمك: رشدي ، دٔدهللا األزرلً، طدمحم بن عب .2ٕٓ

 بٌروت. –صالح ملحس، دار األندلس 

م، مشكاة المصابٌح، المحمك: دمحم بن 28٘ٔ، ٕدمحم بن عبدهللا الخطٌب العمري، ط .2ٕٔ

 بٌروت. –ناصر الدٌن اإللبانً، المكتب اإلسبلمً 

كتاب التوحٌد، دت، صنفها  – بن عبدالوهاب دمحم بن عبدالوهاب، مإلفات الشٌ  دمحم .2ٕٕ

سٌد حجاب، جامعة اإلمام دمحم  –دمحم بلتاجً  –وأعدها للتصحٌح: عبدالعزٌز الرومً 

 المملكة العربٌة السعودٌة. –بن سعود اإلسبلمٌة 

م، كتاب الكبابر، هدبة 22ٙٔ -هـ 2ٔٗٔ، ٕالحافظ الذهبً، ط –دمحم بن عثمان الذهبً  .2ٖٕ

 لبنان. –بٌروت  –ٌ  أسامة دمحم السٌد، مإسسة الثمافة وعلك علٌه: الش

م، موسوعة كشاف اصطبلحات الفنون والعلوم، 22ٙٔ، ٔدمحم بن علً التهانوي، ط .2ٕٗ

 بٌروت. –ناشرون  –المحمك: علً دحروج، مكتبة لبنان 

 ،حتقيق: عصام الدين الصبابطي ،نيل األوطار ،مٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ،  ٔط ،زلمد بن علي الشوكاين .2ٕ٘
 .ار احلديث، مصرد

 –هـ، فتح المدٌر، دار ابن كثٌر، دار الكلم الطٌب ٗٔٗٔ، ٔدمحم بن علً الشوكانً، ط .2ٕٙ

 دمشك، بٌروت.

م، المجمور المغٌث فً غرٌب المرآن 288ٔ -هـ 8ٓٗٔ، ٔدمحم بن عمر األصبهانً، ط .22ٕ

، دار المدنً –والحدٌث، المحمك: عبدالكرٌم العرباوي، جامعة أم المرى مكة المكرمة 

 جدة.

م، مفاتٌح الغٌب، أو ٕٓٓٓ -هـ تٕٔٗٔ، ٔدمحم بن عمر المعروف بالفخر الدٌن، ط .28ٕ

 بٌروت. –تفسٌر فخر الدٌن الرازي، دار الكتب العلمٌة 

م، سنن الترمذي، المحمك: أحمد دمحم 22٘ٔهـ ـ 2ٖ٘ٔ، ٕدمحم بن عٌسى الترمذي، ط .22ٕ

 بابً ـ مصر.شاكر،ودمحم فإاد عبدالبالً، شركة مكتبة ومطبعة مصطفً ال

احملقق : زلمد بن عبد الرمحن د، االعتقام، ٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔ ، ٔط، زلمد بن زلمد ابن أيب يعلى .ٖٓٓ
  .دار أطلس اخلضراء ،اخلميس

مكتبو السنة ، ادلدخل لدراسة القرآن الكرمي ،م ٖٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔ ، ٕط، زلمد بن زلمد أبو ُشهبة .ٖٔٓ
 .القاىرة –

اج العروس من جواهر الماموس، تحمٌك: مجموعة دمحم بن دمحم الحسٌنً، دط، دت، ت .ٕٖٓ

 من المحممٌن، دار الهداٌة.

م، تفسٌر ابن عرفه، المحمك: جبلل االسٌوطً، دار 8ٕٓٓ، ٔدمحم بن دمحم بن عرفه، ط .ٖٖٓ

 لبنان. –الكتب العلمٌة، بٌروت 

م، عٌون األثر فً فنون المغازي 22ٖٔ -هـ ٗٔٗٔ، ٔدمحم بن دمحم فتح الدٌن، ط .ٖٗٓ

 لسٌر، تعلٌك: إبراهٌم دمحم رمضان، دار الملم، بٌروت.والشمابل وا

م، اآلداب الشرعٌة والمنح المرعٌة، 22ٙٔهـ ، 2ٔٗٔدمحم بن مفلح الحنبلً، دط،  .ٖ٘ٓ

 بٌروت. –ومإسسة الرسالة  -تحمٌك: شعٌب األرنوإط، عمر المٌام، عالم الكتب

، تحمٌك: م، الفرور وتصحٌح الفرورٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ، ٔدمحم بن مفلح الممدسً، ط .ٖٙٓ

 عبدهللا بن عبدالمحسن التركً، مإسسة الرسالة.
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 بٌروت. –هـ ، لسان العرب، دار صادر ٗٔٗٔ، ٕدمحم بن مكرم بن منظور ، ط .2ٖٓ

م، التوسل أنواعه و أحكامه، ٕٔٓٓ -هـ ٕٔٗٔ، ٔدمحم بن ناصر الدٌن األلبانً، ط .8ٖٓ

 الرٌاض. –المحمك: دمحم عٌد العباسً، مكتبة المعارف 

المزوٌنً، إبن ماجة، دط، دت، سنن إبن ماجة، تحمٌك: دمحم فإاد دمحم بن ٌزٌد  .2ٖٓ

 بٌروت. –دار الفكر  –عبدالبالً، دار إحٌاء الكتب العربٌة 

حتقيق: مكتب حتقيق ، القاموس احمليط ،م ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔ ، 8ط، زلمد بن يعقوب الفًنوزآبادى .ٖٓٔ
ؤسسة الرسالة للطباعة والنشر م ،بإشراف: زلمد نعيم العرقُسوسي، الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 .لبنان –والتوزيع، بًنوت 

م، البحر المحٌط فً ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٔدمحم بن ٌوسف األندلسً "ابو حٌان" ، ط .ٖٔٔ

علً معروض، وآخرون، دار الكتب العلمٌة،  –التفسٌر، المحمك: عادل عبدالموجود

 لبنان. –بٌروت 

الهدى والرشاد فً سٌرة  م، سبل22ٖٔ -هـ ٗٔٗٔ، ٔدمحم بن ٌوسف الصالحً، ط .ٕٖٔ

 لبنان. –خٌرة العباد، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 

هـ، محاسن التؤوٌل، المحمك: دمحم باسل عبود 8ٔٗٔ، ٔدمحم جمال الدٌن الماسمً، ط .ٖٖٔ

 بٌروت. –السود، دار الكتب العلمٌة 

اق دمحم حبٌب أبو جعفر البغدادي، دط، دت، المحبر، تحمٌك إٌلزة لٌختن شتٌر، دار اآلف .ٖٗٔ

 الجدٌدة، بٌروت.

م، المعجم االشتمالً المإصل أللفاظ المرآن الكرٌم، مكتبة ٕٓٔٓ، ٔدمحم حسن جبل، ط .ٖ٘ٔ

 2ٖٗالماهرة. –اآلداب 

موقع الشبكة ، شرح الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد ،زلمد حسن عبد الغفار .ٖٙٔ
 . .                                                                                          b.nethttp://www.islamwe،اإلسالمية

دمحم حسن عبدالغفار، شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة لؤللكابً، دروس صوتٌة  .2ٖٔ

 www.islamweb.nethttp//:لام بتفرٌغها موالع الشبكة اإلسبلمٌة: 

، معجم لغة الفقهاء ،م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔ ، ٕط، حامد صادق قنييب -زلمد رواس قلعجي  .8ٖٔ
 .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

 م، تمٌٌم المنهاج، دار التربٌة الحدٌثة، عمان.228ٔط، ٌاد حمدان، ددمحم ز .2ٖٔ

وال العرب، المطبعة م، بلور األرب فً معرفة أح2ٕٗٔط، دمحم شكري األلوسً، د .ٕٖٓ

 الماهرة. –السلفٌة، مصر 

دار الكتب ، عون ادلعبود شرح سنن أيب داود ه،٘ٔٗٔ، ٕط، زلمد مشس احلق العظيم آبادي .ٕٖٔ
 .بًنوت –العلمية 

هـ، لطف الثمر فً بٌان عمٌدة أهل األثر، وزارة ٕٔٗٔ، ٔدمحم صدٌك خان البخاري، ط .ٕٕٖ

 د، المملكة العربٌة السعودٌة.الشإون اإلسبلمٌة واألولاف والدعوة واإلرشا

ت، البلغة إلى أصول اللغة، المحمك: سهاد حمدان دمحم صدٌك خان المنوجً، دط، د .ٖٕٖ

 جامعة تكرٌت. –السامرابً، رسالة ماجستٌر من كلٌة التربٌة للبنات 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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 –دار الكتب العلمية  ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ، دط، دت،زلمد عبد الرمحن ادلباركفورى .ٕٖٗ
 .وتبًن 

م، مناهل العرفان فً علوم المرآن، المحمك: 22ٙٔ، ٔدمحم عبدالعظٌم الزرلانً، ط .ٕٖ٘

 مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بٌروت.

هـ ، اإلسبلم أصوله ومبادإه، وزارة الشإون اإلسبلمٌة ٕٔٗٔ، ٔدمحم عبدهللا السحٌم، ط .ٕٖٙ

 المملكة العربٌة السعودٌة. –واألولاف والدعوة واإلرشاد 

م، النبؤ العظٌم، نظرات ٕ٘ٓٓ -هـ ٕٙٗٔ عبدهللا درار، طبعة مزٌده ومحممه، دمحم .2ٕٖ

 جدٌدة فً المرآن الكرٌم، اعتنى به أحمد فضٌلة، دار الملم.

دار الكتب العلمية )إعادة ، التعريفات الفقهية،م ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ ، ٔط، زلمد عميم الربكيت .8ٕٖ
 .م(ٜٙٛٔ -ىـ ٚٓٗٔصف للطبعة القدمية يف باكستان 

 ن.دط، دت، جاهلٌة المرن العشرٌن، ددمحم لطب،  .2ٕٖ

م، ركابز اإلٌمان، حممه وخرج أحادٌثه ونسمه: علً 2ٕٓٓ -هـ ٖٓٗٔ، ٔدمحم لطب، ط .ٖٖٓ

 بهانج. –بن ناٌف الشحود، دار المعمور 

 م، معجم لغة الفمهاء، دار النفابس.288ٔ -هـ 8ٓٗٔ، ٕدمحم للعجً وحامد لنٌبً، ط .ٖٖٔ

، دط، دت، السلسلة الصحٌحة لؤللبانً، مكتبة المعارف ــ دمحم ناصر الدٌن األلبانً .ٕٖٖ

 الرٌاض. 

م، صحٌح الترغٌب والترهٌب، مكتبة ٕٓٓٓهـ ــ ٕٔٗٔ،ٔدمحم ناصر الدٌن األلبانً، ط .ٖٖٖ

 المعارف ــ الرٌاض.

م، موسوعة األلبانً فً العمٌدة، ٕٓٔٓ -هـ ٖٔٗٔ، ٖدمحم ناصر الدٌن األلبانً، ط .ٖٖٗ

 سات، الٌمن، صنعاء.مركز النعمان للبحوث والدرا

م، التوصل إلى حمٌمة التوسل، دار لبنان، 222ٔ -هـ 22ٖٔ، ٖدمحم نسٌب الرفاعً، ط .ٖٖ٘

 بٌروت.

 م، أدٌان العرب فً الجاهلٌة، الماهرة.2ٕٖٔط، دمحم نعمان الجارم، د .ٖٖٙ

م، كتاب اإلٌمان، دارالوفاء، مصر ــ ٕٗٓٓهـ ــ ٕ٘ٗٔ،ٗدمحم نعٌم ٌاسٌن، ط .2ٖٖ

 المنصورة.

م، مناهج المفسرٌن )من العصر األول 28ٙٔ -هـ 2ٓٗٔ، ٔشً السٌد، طمحمود النمرا .8ٖٖ

 إلى العصر الحدٌث ، مكتبة النهضة المصٌم . السعودٌة.

هـ، روح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم ٘ٔٗٔ، ٔمحمود بن عبدهللا األلوسً، ط .2ٖٖ

 2ٖٙبٌروت. –والسبعة المثانً، المحمك: علً عبدالباري عطٌة، دار الكتب العلمٌة 

دار  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ىـ ٚٓٗٔ، ٖط ،زلمود بن عمرو بن أمحد، الزسلشري .ٖٓٗ

 الكتاب العربً ــ بٌروت.

هـ ، فصل الخطاب فً شرح مسابل الجاهلٌة، ٕٔٗٔ، ٔمحمود شكري األلوسً، ط .ٖٔٗ

تمدٌم وتعلٌك: علً بن مصطفى مخلوف، وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألولاف والدعوة 

 المملكة العربٌة السعودٌة. –اد واإلرش

 م، حكم الجاهلٌة، المكتب العلمً، الماهرة.22ٕٔ -هـ ٕٔٗٔ، ٔمحمود دمحم شاكر، ط .ٕٖٗ

 ت، المجمور شرح المهذب، دار الفكر.دط، محً الدٌن ٌحٌى النووي، د .ٖٖٗ
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هـ ، المنهاج شرح صحٌح مسلم بن حجاج ) 2ٕٖٔ، ٕمحً الدٌن ٌحٌى النووي، ط .ٖٗٗ

 بٌروت. –، دار إحٌاء التراث العربً شرح النووي على مسلم(

م، روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن، 22ٔٔ -هـ ٕٔٗٔ، ٕمحً الدٌن ٌحٌى النووي، ط .ٖ٘ٗ

 عمان. –دمشك  –تحمٌك: زهٌر الشاوٌم، المكتب اإلسبلمً، بٌروت 

مدحت بن حسن آل فراج، دط، دت، فتح العلً الحمٌد فً شرح كتاب مفٌد المستفٌد فً  .ٖٙٗ

 د، دار األخٌار.كفر تارن التوحٌ

م، العذر بالجهل تحت المجهر 22٘ٔ -هـ ٙٔٗٔ، ٕمدحت حسن المصري، ط .2ٖٗ

 الشرعً، لدم له: عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرٌن، دار الكتاب والسنة، باكستان.

مسلم بن الحجاج النٌسابوري، دط، دت، صحٌح مسلم، المحمك: دمحم فإاد عبدالبالً دار  .8ٖٗ

 إحٌاء التراث العربً، بٌروت.

م، كشف الظنون، مكتبة المثنى 2ٗٔٔمصطفى بن عبدهللا المشهور بالحاج خلٌفة، دط،  .2ٖٗ

 بغداد. –

 بٌروت. –المعلم بطرس للبستانً، دط، دت، كتاب دابرة المعارف ، دار المعرفة  .ٖٓ٘

هـ، تفسٌر مماتل بن سلٌمان، المحمك: عبدهللا ٖٕٗٔ، ٔمماتل بن سلٌمان البخلً، ط .ٖٔ٘

 لتراث، بٌروت.محمود شحاتة، دار إحٌاء ا

 ن.ابن خلدون، دط، دت، ابن خلدون، دممدمة  .ٕٖ٘

 www.aldabereyah.netملتمى أهل التفسٌر، أعده: أبو دمحم المصري،  .ٖٖ٘

رسالة فً التربٌة من خبلل السٌرة النبوٌة،  م، منهج الرسول 8ٕٓٓمنال دبابم،  .ٖٗ٘

 .غزة ، كلٌة التربٌة –مٌة ، الجامعة اإلسبلماجستٌر

م، اللإلإ المكنون فً سٌرة النبً ٕٔٔٓ -هـ ٕٖٗٔ، ٔموسى بن راشد العازمً، ط .ٖ٘٘

 المؤمون، تمرٌظ: دمحم رواس، عثمان الخمٌس، المكتبة العامرٌة، الكوٌت.

( فتح المنعم شرح صحٌح مسلم، دار ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، )ٔموسى شاهٌن ال شٌن، ط .ٖٙ٘

 الشروق.

 ن.هـ، التحمٌك فً مسؤلة التصفٌك، دٕٓٗٔهد، د ط، ناصر بن حمد الف .2ٖ٘

م، جزء من شرح تنمٌح الفصول فً ٕٓٓٓ -هـ ٕٓٗٔناصر بن علً الغامدي، د ط،  .8ٖ٘

، رسالة علمٌة، رسالة ماجستٌرعلم األصول، لشهاب الدٌن أحمد الشهٌر بالمرافً، 

 (.ٔٓ٘/ٕٔكلٌة الشرٌعة، جامعة أم المرى،)

، أصول اإلٌمان فً ضوء الكتاب والسنة، وزارة هـٕٔٗٔ، ٔمن العلماء، ط نخبة .2ٖ٘

 المملكة العربٌة السعودٌة. –الشإون اإلسبلمٌة واألولاف والدعوة واإلرشاد 

م، شمس العلوم ودواء كبلم العرب 222ٔ -هـ ٕٓٗٔ، ٔنشوان بن سعٌد الحمٌري، ط .ٖٓٙ

 بٌروت. –من الكلوم، المحمك: حسٌن العمري وآخرون، دار الفكر المعاصر 

م، شرح أصول اعتماد أهل السنة ٖٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ، 8 الطبري البللكابً، طهبة هللا .ٖٔٙ

 السعودٌة. –والجماعة، تحمٌك: أحمد بن سعٌد الغامدي، دار طٌبة 

 ط، دلٌل التدرٌب المٌادي، المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً، أمرٌكا.هشام الطالب، د .ٕٖٙ

 –المبول، مكتبة الكوثر  هـ، مختصر معارج8ٔٗٔ، ٘هشام بن عبدالمادر آل عمده، ط .ٖٖٙ

 الرٌاض.

م، كتاب األصنام، المحمك: أحمد زكً باشا، دار ٕٓٓٓ، ٗهشام بن دمحم الكلبً، ط .ٖٗٙ

 الماهرة. –الكتب المصرٌة 

http://www.aldabereyah.net/
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ت، ولاٌة اإلنسان من الجن والشٌاطٌن، دار الكتب وحٌد بن عبدالسبلم بالً، دط، د .ٖ٘ٙ

 الماهرة. –ر البشٌر لبنان. تمرٌظ: أبو بكر الجزابري، دا –العلمٌة، بٌروت 

م، لصة الحضارة، 288ٔ -هـ 8ٓٗٔط، ٌورانت = وٌلٌام جمٌس دٌوارنت، دِول د .ٖٙٙ

 لنبان. –تمٌٌم: محً الدٌن صابر، ترجمة: زكً نجٌب وآخرون، دار الجٌل، بٌروت 
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 217 .....................................عتماد فٌهاالثالث : حكم عبادة األصنام واإل بــطلـالم

  دة األشجار والنار والنور والظلمةالمبحث السادس : عبا
 221 ...................ار والنور والظلمة فً الجاهلٌةب األول : عبادة األشجار والنــطلـالم
 223 النار والنور والظلمة وتموٌمها فً اإلسبلم..........: عبادة األشجار والثانًب ــطلـالم

             225 .......................................................................الخاتمة والتوصٌات :
 225 : الخاتمة.............................................................................    أوالً 

 226 ثانًٌا    : التوصٌات.........................................................................
  :   عامة الفهارس ال

 228 .............................................................: فهرس اآلٌات المرآنٌة    أوالً 
 244 : فهرس األحادٌث النبوٌة........................................................... ثانًٌا   

 248 ثالثًا    : فهرس األعبلم.....................................................................
 249 .................................: فهرس المصادر والمراجع.......................     رابعًا

 270 ................................: فهرس الموضوعات...............................خامًسا 
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