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 المقدمة

التمً ٌتفمؾ اهما الموحمدون الم ٌن  السممة هكونالمهمة  اتعومن الموض تعد دراسة التوحٌد

من اعتقادهم امؤن لهم ا الكمون قمالب ممدار واحمد اٌمد  كم   ا  نااع لى  ، فٌكوناٌعادون هللا تاارك وتع

مفالح العااد ومفائرهم فمً ل شًء فً الدنٌا واالقرة ، ولٌس هناك أي قالب له ا الكون او مدار

 الم ٌن المشمركون  ، وه ا ٌؤتً عكمس مماٌإمن امه  لك حا  الموحدٌن العاج  واالج  سوا  ، فنرى

سواء كان  لك نااعا  من اعتقادهم او ما كان ٌعاد اااإهم ، قا   دون العودة هلل ضعون لمعاوداتهمٌق

   .  (ٔ) ِكِفينَ قاُلوا َنْعُبُد َأْصنامًا َفَنَظلُّ َلها عا  تعالى :

لعاادة هً القضوع النااع من االعتقاد اقالقٌته ومدارٌته وٌكون مفٌر اإلنسان وعلٌه فؤن ا

 .(ٕ)قالب واحد ال شرٌك له وهو ٌحٌط اك  شًء علمه اٌد  مرتاط فً الدنٌا واآلقرة

م سمالوانطالقا  من ه ا الفهم وقع االقتٌار على دراسة ظماهرة التوحٌمد عنمد العمرل قام  اإل 

دٌة مهممة تسمتحب الاحما والدراسمة مانٌمة علمى عمدة محماور ومرتكمتات تناولمت  ائا مسؤلة عقكونه

 مسؤلة التوحٌد عند العرل قا  اإلسالم.

التلحيثد لقث   : المبحث  اول ، حٌا  جماء  عنموان  ٌند تؤلفت الدراسة  من مقدمة وماحثوق 

الثثة ى ثثة اثثمة التلحيثثد  ىنثثد ال ثثا   بثث  اآليثث ا الدعممن فٌممه تنمماو  الاحمما  و ،المنظثثلا القاينثث  

ٌقً ؤراتتاع ترٌقٌة التً تناولت فكرة التوحٌد ؤ، ثم اق  اعدا  آقر من ناحٌة المروٌات الت    اإلاالم

وجمدت افمداء عنمد التوحٌمد فمً المدٌانات اىقمرى والتمً  لط الضوء علمى سَ عار التمن ، وك لك َ 

 دٌة والدٌانة النفرانٌة .ِها وقافة الدٌانة الٌهووتنقعرل الجتٌرة فؤ ع

المى عمدة محماور ،  مّسمقُ رٌقً لفكمرة التوحٌمد والم ي ؤور التمطمالماحما الثمانً سممة الت وناقش

حٌمما تنمماو  المحممور اىو  التوحٌممد عنممد عممرل الجاهلٌممة وفممب منظممور التوحٌممد واإلشممراك ، وأممما 

المحمور الثالما ٌن احتوى فً حالمحور الثانً فجاء لٌتناو  فكرة االنحراؾ فً المسار والمعتقد ، 

ة أي امعنى أقر أفاح مسؤلة عاادة اإلله الواحد أم ثنائٌة العاادلواقع العرل فً الجاهلٌة ونظرتهم 

 لك  قاٌلة معاود قاص اها .أن  فكرةفً ظ  تطور 
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ا ومنهما نن فكمرة حمً توفم  لهما الاو جاءت القاتمة التً حملت فً طٌاتها اامرت النتمائا التم

 .عند العرل وأنها كانت مرتاطة مع فطرتهم  ةالتوحٌد قدٌم

 

                                                                    

 التمهيد

لٌس مفطلحا   هو عند عرل الجتٌرة قا  االسالم وهو احد المفطلحات الشائعة  التوحٌد ان

ا  أن العرل فً  ،لجتٌرة العراٌة مجتمع شاه ال النشؤة االنساة او انه حدٌا  جدٌدا  او دقٌال  

رجع أي امعنى أن اإلنسان اطاٌعته ٌُ  ،من  النشؤة اىولى  أٌامهم كانوا موحدٌن فً أف  عاادتهم

فً الفنع والتداٌر تفوب الطاقة الاشرٌة والتً ال تتعدى  ؼٌاٌة  أمور ه ا الكون الى قوة قارقة

 سوى اإلمكانٌات المادٌة.

 

 -عطاء تعرٌفا  للتوحٌد :أ جلومن ه ا المنطلب ٌ

 لؽة  التوحٌد  -ٔ

وك  شًء على   ،دحالتوحٌد" وحد الشًء أي ٌحُد م( 98ٓه /7ٖٓ) ت :  اوزهاي ٌعرؾ

والواحدة  ،وهما على حدتهما وهم على حدتهم  ،قر  أي قٌ  :  اك على حدته آحّد  اائن من 

 .  (ٖ)" االنفراد

 . (ٗ)"  نى واحدَوحٌدا  َفرٌدا  َحرٌدا  امع اقٌتُ  : " وتقو  

د أَي  : "  (٘ٙٓٔه/8٘ٗ) ت : اان سٌد وٌقو   ورج  أََحٌد وَوَحٌد وَوِحٌد وَوْحٌد وَوِحٌٌد وُمَتَوحِّ

 . (٘)" وأَوحد هللا جاناه أَي ُاقًِّ َوْحَد  وأَْوَحَد  ، ُمْنَفِردٌ 

دو َد ارْأٌه تفّرد اه ودق  القوم َمْوَحدَ " الَوْحدة فً معنى التَوحُّ َمْوَحَد وأُحاَد أُحاَد أَي  و َتَوحَّ

ال نِله :ناِل فً ثالثة مواضع تقو  ،وحد  منفول فً جمٌع كالم العرل ، (ٙ)" فُرادى واحدا  واحدا  

ُرلَّ َنِسٌِا وحِد  قد رأٌَت ورّل واحد أُّمه قد : " العرل تقو و ،ناِل هللا وحد  ال شرٌك له

  .(7)"أََسْرتُ 

ُد  وه ا اىَمر على ِحدته وعلى وْحِد وِحدةُ الشً : " قا  اان سٌد و  . (8)" ء َتَوحُّ

ِد  ، (9)"والتوحٌد اإلٌِمان ااهلل وحد  ال شرٌك له وهللا الواِحُد اىََحُد  و الوحدانٌة  :    والتوحُّ

ُد وُ و الوْحدانٌة ومن ففاته الواحد اىَحد "   الفرب اٌنهما أَن اىَحد انً و ،هللا اىَوحُد والُمَتَوحِّ

والواحد اسم انً لُِمْفَتَتح العدد تقو  جاءنً واحد  ،لنفً ما ٌ كر معه من العدد تقو  ما جاَءنً أَحد
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من الناس وال تقو  جاءنً أَحد فالواحد منفرد اال ات فً عدم المث  والنظٌر واىَحد منفرد 

وال نظٌر له وال مث  وقٌ  الواحد هو ال ي ال ٌتجتأُ وال ٌثنى وال ٌقا  االنقسام   ، (ٓٔ)" االمعنى

فً  م(9ٕٓٔه/ٙٓٙ) ت : ابن اوَثياوقا     ، (ٔٔ)وال ٌجمع ه ٌن الوففٌن ناِل هللا عت وج 

الواحد قا  هو الفرد ال ي لم ٌت  وحد  ولم ٌكن معه آقر قا  اىَتهري وأَما : أَسماء هللا تعالى 

رج  أََحد وال درهم أََحد كما  اسم هللا عت وج  أَحد فإِنه ال ٌوفؾ شًء ااىَحدٌة ؼٌر  ال ٌقا 

ٌقا  رج  وَحٌد أَي فرد ىَن أَحدا  ففة من ففات هللا عت وج  التً استقلفها لنفسه وال ٌشركه 

  . (ٕٔ)فٌها شًء ولٌس كقولك هللا واحد وه ا شًء واحد وال ٌقا  شًء أَحد

جوت أَن ٌنعت الشًء والواحد من ففات هللا تعالى معنا  أَنه ال ثانً له وٌ ":  اوَزهايقا  و

اؤَنه واحد فؤَما أََحد فال ٌنعت اه ؼٌر هللا تعالى لقلوص ه ا االسم الشرٌؾ له ج  ثناإ  وتقو  

ْدته وهو الواحُد اىََحد ْدُت هللا تعالى ووحَّ ولََدْته وِحٌدا  َفِرٌدا  ال نظٌر  : " أَْوَحَدت اه أَي ، (ٖٔ)" أَحَّ

 . (ٗٔ)"له

 التوحٌد افطالحا   -ٕ

والتوحٌد انً على انقطاع النظٌر وعوت المث    ،وحد  ال شرٌك له  ،اإلٌمان ااهلل الواحد وهو 

فاّن الهدؾ االَسمى لجمٌع الرس  هو مكافحة  ،ً على الوحدة واالنفراد عن الفحال انُ  ،والوحٌد

ُاُدوا هللّاَ َواْجَتِنُاوا َولََقْد َاَعْثنا فً ُك ِّ أُّمٍة َرُسوال  أَِن اعْ الشرك وتحطٌم قالعه، قا  ساحانه: 

  . (٘ٔ) الّطاُؼوت

والمرسلٌن  لألناٌاءى ممسؤلة التوحٌد ونا  الشرك من المسائ  الهاّمة التً تعد الهدؾ االَس و

من أهّم المسائ  وهو  ، نا  الشرك هو  مراتاه و أقسامه ل ا فان التوحٌد اك   ، وكاار المفلحٌن

رت المفاهٌم  ، وٌعّد أساسا  لسائر المعارؾ اإلطالبوالتعالٌم السماوٌة على العقائدٌة التً تفدَّ

 االِلهٌة التً جاء اها رس  هللّا فً كتاهم وكلماتهم.

قؾ على معنى التوحٌد فً التداٌر والتؤثٌر، ولٌس معنا  قلّو كّ  موجود من التؤثٌر نوا لك 

 لألساالاآلثار والمسااات،  نّ واّن آثار االَساال تفاض من هللّا ساحانه اال واسطة، ا  معنا  ا

نفسها، فالشمس مضٌئة، والقمر منٌر والنار محرقة حقٌقة، ولكن اجع  منه ساحانه، فالجمٌع من 

اّن للكون مدارا  واحدا  متفرفا  ك لك ال  لتوحٌد فً الراواٌةالمراد من اف ، مظاهر أمر  ونرادته

ُكُم كون على االِطالب، قا  ساحانه: ٌشاركه فً التداٌر شًء فهو ساحانه المدار الوحٌد لل نِّن َراَّ

ٌَُداُِّر االَْمر هللّاُ الَّ ي َقلَبَ  ٌّاٍم ُثمَّ اْسَتوى َعلَى اْلَعْرِش  ِة أَ ماواِت َواالَْرَض فً ِستَّ السَّ
(ٔٙ) . 
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ل ا فان المقوم اىساسً فً الدعوة اإلسالمٌة هو الدٌن وعلى الناس ان ٌكونوا مإمنٌن ااهلل 

له واحد وٌسري ه ا اإلٌمان على التوحٌد المطلب اإ وان ٌكون أساسه ،ومقلفٌن له الواحد 

 .(7ٔ)التفكٌر الكونً العام وعلى سلوك الناس وعاداتهم وأسالٌل حٌاتهم الدنٌوٌة

وعلى أٌة حا  فؤن الدارسٌن لألدٌان اوجه عام والتوحٌد وسماته ومعتقدات العرل فً شاه 

قفوص سوؾ ٌرى ج  ه   المعلومات عن دٌانة العرل قا  الجتٌرة العراٌة على وجه ال

كما ال  ،لتها اتألإلسالم كان محاراتها و الن الهدؾ اىو  ،قلٌلة ومشوهة  اإلسالم تكاد تكون

لم تجري فً الجتٌرة  ،نضافة ل لكوا من القٌر رواٌة أقاارها وننسى ان المسلمٌن المتدٌنٌن لم ٌر

  القفٌل حفرٌات منظمة قد ٌظهر فٌها اعض التماثٌ  او الكتااات العراٌة عدا الٌمن واالد الهال

 .ِ(8ٔ)التً تلقً علٌها الضوء

ال ا   ،ورؼم أن اإلسالم ال ي طمس أقاار الدٌانة الجاهلٌة  اال انه لم ٌمحها اشك  كام  

شارات واضحة الفورة قد أشار ألٌها القرآن الكرٌم ال ي ٌعتار احد  اته مفدرا  من اهناك 

دب المفادر التً أعطت الفورة عن  لك الواقع فً شاه الجتٌرة العراٌة اعدة آٌات تاٌن اف

 أدٌانها ومعاوداتها والى اعض اىفنام والمعتقدات الجاهلٌة  عند العرل .

لدٌانة  ةالتقرٌاٌول لك ٌمكن القو  ان المعلومات الموجودة هً احد  اتها تعطٌنا الفورة 

 قا  اإلسالم.العرل 
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 اآليات الدالة على سمة التوحيد عند العرب قبل االسالم  المبحث االول :

 :لتوحيد داللة القرآنية لال -أوال :

موحدة ، والتوحٌد ا  شاه الجتٌرة العراٌة قا  االسالم كانوا فً اداٌاتهم أمممنطقة أن سكان 

ات على أن العرل قا  االسالم كانت تتعاد لٌه القرآن الكرٌم فً عدة آٌاهو ما أشار وكان موجودا  

( 48ُقْل ِلَهِن اأَلْرُض َوَهْن ِفييا ِإْن ُكْنتُْم َتْعَمُهوَن ) ﴿قا  تعالى :  -وتتقرل الى هللا فً عاادتها :

( 48َعِظيِم )( ُقْل َهْن َربُّ السَّهاواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش الْ 48َسَيُقوُلوَن هلِل ُقْل َأ َفال َتَذكَُّروَن )

ٍء َوُىَو ُيِجيُر َوال ُيجاُر َعَمْيِو ِإْن ُكْنُتْم  ( ُقْل َهْن ِبَيِدِه َهَمُكوُت ُكلِّ َشيْ 48َسَيُقوُلوَن هلِل ُقْل َأ َفال َتتَُّقوَن )

 . (9ٔ)  ﴾( 48( َسَيُقوُلوَن هلِل ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُروَن )44َتْعَمُهوَن )

َر الشَّْهَس َواْلَقَهَر  َوَلِئنْ  ﴿وك لك قوله تعالى :  َسَأْلَتُيْم َهْن َخَمَق السَّهاواِت َواأَلْرَض َوَسخَّ

ْزَق ِلَهْن َيشاُء ِهْن ِعباِدِه َوَيْقِدُر َلُو ِإنَّ اهلَل ِبُكلِّ َشيْ 86َلَيُقوُلنَّ اهلُل َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن ) ٍء  ( اهلُل َيْبُسُط الرِّ

ْم َهْن َنزََّل ِهَن السَّهاِء هاًء َفَأْحيا ِبِو اأَلْرَض ِهْن َبْعِد َهْوِتيا َلَيُقوُلنَّ اهلُل ُقِل ( َوَلِئْن َسَأْلَتيُ 86َعِميٌم )

  .  (ٕٓ)  ﴾( 86اْلَحْهُد هلِل َبْل َأْكَثُرُىْم ال َيْعِقُموَن )

 قل الحهد هلل بل َوَلِئْن َسَأْلَتُيْم َهْن َخَمَق السَّهاواِت َواأَلْرَض ليقولن اهلل ﴿وك لك قوله تعالى : 

  ،  (ٕٔ)  ﴾أكثرىم ال يعمهون 
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فه   اآلٌات تشٌر نلى وجود سمة التوحٌد عند العرل وعاادتهم هلل الواحد على اعتاار أنهم          

ا الكون و أدارة شإون حٌاتهم ، ولكنهم فً الوقت نفسه  هتتولى ادارة ٌعتقدون اوجود قوى ؼٌاٌة 

تفكٌر لدٌهم ومستوٌات ال، و لك الن مدارك  تهمسدونها فً عاادٌعتون  لك الى أشٌاء مادٌة ٌج

العرل قا  المعرفة المتاحة كانت ال تتعدى المجا  المادي ضمن اطر الاٌئة التً كان ٌعٌشها 

تقد ه ا ضمن نطاب المفادر ، وعلى أساس  لك سوؾ نتطرب الى اعض جوانل المعاالسالم 

 رٌقٌة.ؤالت

 

 ة التلحيدقكا لتطلا نشأة -ث ني ً :

 ى وجودها ومقاولٌتها دومرٌقٌة التً تشٌر الى سمة التوحٌد ؤالمفادر التهناك الكثٌر من 

التً ٌمكن من قاللها ان نإشر الجتٌرة العراٌة ، و منطقة  فً ٌطانه تو  اإلنسان واستنمن  

  .نقطة انطالب التوحٌد كفكرة او عقٌدة

 رض ىالى اا هاطا م عند وحواء آدمهو وجد ه   الفكرة ن أمأو  ن نلى أرٌقٌة ؤفقد أمدتنا المفادر الت

  آدمحٌنما أوحى هللا عت وج  الى  و لكالتوحٌد ، فكانت سمة العاادة هً مستقرا ،هم ل تْ علَ جُ  و

َت َمال ״ ٌْ ا ِفٌِه. ُثمَّ ُحؾَّ ِاِه َكَما َرأَ ت  ٌْ اِ  َعْرِشً. َفاْنَطلِْب َفاْاِن لًِ َا ٌَ ا اِِح ُحفُّوَن أَْن لًِ َحَرم  ٌَ  ئَِكتًِ 

 الاٌت ووضع () آدمى ،فان(ٕٕ)"َكاَن ِمْنُهْم ِفً َطاَعتًِ ِاَعْرِشً. َفُهَنالَِك أَْسَتِجٌُل لََك َولَِولَِدَك َمنْ 

 .  (ٖٕ) المناسك كلها ، ثم طاؾ االاٌت أساوعا   ورأىالقواعد 

 كان معٌن أن ٌعاد  وٌوحد   فً م() آدممن  وعلى ما ٌادو أن هللا عت وج  أراد

 الاشر.لولد  وتاقى عند انً  آدملعملٌة التوحٌد والعاادة من اعد  ا  حتى ٌ كر فٌه اسمه وٌكون استمرار

﴿ علٌه السالم﴾ ال ي ألهمه هللا ساحانه وتعالى  آدملٌه أٌضا  أن دعاء اومما تجدر اإلشارة 

  .  (ٕٗ)" ٓٓٓساحانك واحمدكهللا اكلمات قدسٌة توحٌدٌة تعادٌة " ال اله أال أنت  هوٌقدس هلٌساح

ماشٌا  من " أراعٌن حجة  حا الى الاٌت الحرام () آدمواستمرت العاادة والتوحٌد حتى قٌ  أن 

تعالى: ه  أن هناك من ٌعادك وٌوحدك ، فؤوحى سؤ  هللا  آدمأن  كر اان االثٌر و،(ٕ٘)الهند" 

ٌَُساُِّحِنً،"الااري عت وج   ا ُتْرَفُع لِِ ْكِري،  َسؤُْقِرُج ِمْن ُفْلِاَك َمْن  ٌُوت  ْحَمُدِنً، َوَسؤَْجَعُ  ِفٌَها ُا ٌَ َو

َمُه ِاُحرْ  ا، َفَمْن َحرَّ ا آِمن  تًِ، َوأَْجَعلُُه َحَرم  ٌْ ٌِه َا ُه اَِكَراَمِتً، َوأَُسمِّ ا أَْقَتفُّ ت  ٌْ َمِتً َفَقِد َوأَْجَعُ  ِفٌَها َا

ا ٍت ُوِضَع لِلنَّ ٌْ ُ  َا ، َوَتاَرِنً، اْسَتْوَجَل َكَراَمِتً،أَوَّ ًَّ َر ُ َفَقْد َوَفَد نِلَ ٌْ ٌُِرٌُد َؼ ِس َفَمِن اْعَتَمَد ُ اَل 

ٌُْسِعَؾ ُكاّل  اَِحاَجِتِه، َتْعُمُر ُ  اَفُه، َوأَْن  ٌَ ٌُْكِرَم َوْفَد ُ، َوأَْض ٌَِحبُّ َعلَى اْلَكِرٌِم أَْن  ا َوَضاَفنًِ، َو ٌَ  آدمأَْنَت 
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ا، ُثمَّ َتْعُمُر ُ اْىُ   ٌّ ٍة".َما ُكْنَت َح ة  َاْعَد أُمَّ اُء ِمْن َولَِدَك أُمَّ ٌَ أن ()  آدمأمر و، (ٕٙ)َمُم، َواْلقُُروُن، َواْىَْنِا

أن انا  وأقام قواعد  ()وأ هللا عت وج  قلٌله ناراهٌم حجة وٌتول من قطٌئته ، فاّ ٌلٌؤتً الاٌت ل

ْرَفُع نِْاَراِهٌُم الْ  :،قا  تعالى() آدماعد ناً هللا  ٌَ ا نِنََّك َونِْ   ْ  ِمنَّ َنا َتَقاَّ ِت َونِْسَماِعٌُ  َراَّ ٌْ َقَواِعَد ِمَن اْلَا

ِمٌُع اْلَعلٌِمُ      (ٕ7) أَْنَت السَّ

وه ا  آدمشاه الجتٌرة العراٌة وقافة فً مكة حتى اعد وفاة  منطقة  وظ  التوحٌد قائما  فً

  شٌا اانه وولد  وولد ولد  الوفاة جاء آدمنلى ولد  : فلما حضرت () آدملٌه وفٌة ا تما أشار

ففلى ودعا لهم االاركة وجع  وفٌته نلى شٌا و" أمر  شٌثا  اانه أن ٌقوم اعد  فً ولدهم 

  .  (8ٕ)" ٓٓٓفٌؤمرهم اتقوى هللا وحسن عاادته 

 () آدمتعالى قد جع  من فلل  هللا نفا ال كر أنآومن الواضح جلٌا  فً ه ٌن النفٌٌن 

عادونه وٌوحدونه اعاادتهم وحتى ترفع فٌه اسمه فً اقاع آ ان هللا فٌما أن ناٌاء وأولٌاء فالحٌن ٌأ

كما فً قوله  هلسان حالٌمث  ()كان دعاء ناراهٌم ط القدسٌة ومحاج الناس ألٌها ، فتكون مح

ِتَك اْلُمحَ   تعالى : ٌْ ِر ِ ي َتْرٍع ِعْنَد َا ٌْ تًِ ِاَواٍد َؼ ٌَّ َنا نِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُ رِّ اَلَة راَّ ٌُقٌُِموا الفَّ َنا لِ ِم َراَّ رَّ

ْشُكُرونَ  ٌَ َمَراِت لََعلَُّهْم  ِهْم َواْرُتْقُهْم ِمَن الثَّ ٌْ اِس َتْهِوي نِلَ   .  (ٕ9) َفاْجَعْ  أَْفِئَدة  ِمَن النَّ
شاة  عرلاعض سكان  ه ا تفرٌح على استمرارٌة فكرة التوحٌد عندنستد  من قالله  و

اعتتلوا االفنام واكدوا أن العاادة ٌناؽً وقد  ( )الدٌانة الحنفٌة ناراهٌمواسالمهم لدٌن  الجتٌرة 

أه  مكة ا  على قتفر تلم لفالة وعاادة هللا وان نقامة ا ٖٓان  تقام هلل وحد  دون شفٌع أو وسٌط 

كما فً قوله تعالى  ،(ٖٔ)شاه الجتٌرة العرل أٌضا  منطقة فً  ٌعادون هللا أناس موحدون  هناك كان

ًَّ  :  ﴿ علٌه السالم﴾ ناراهٌمان حا  على لس ا َواْجُنْانًِ َوَانِ َونِْ  َقاَ  نِْاَراِهٌُم َرلِّ اْجَعْ  َهَ ا اْلَالََد آَِمن 

أَْن َنْعُاَد اْىَْفَناَم 
ال ٌوجد دلٌ  ٌجعلنا نعد ك  من سكن مكة قد دان ادٌن ااراهٌم القلٌ  لثم ،  (ٕٖ)

ٌن فاهروا اسماعٌ  وسكنوا معه فً مكة ، ال توجد رواٌة علٌه السالم، وحتى قاٌلة جرهم ال 

( فضال عن  لك انهم هاجروا من الٌمن  تشٌر انهم جمٌعا قالوا دعوة ااراهٌم واسماعٌ  )

اراهٌم نهناك من دق  دعوة أن والمعروؾ ان الٌمن كانت عاادتهم كوكاٌة ، ومن ثم ٌجعلنا نعتقد 

الن لٌس من السه  ترك دٌانتهم اشك   ،من اقى على دٌنه لتوحٌد ، ومنهم واسماعٌ  وسار على ا

فقالوا   ،، ولع  العرل اعتارو الوثنٌة دٌانة تقلٌدٌة وراثٌة()كام  والدقو  فً دٌن اسماعٌ 

( وحامٌه وقولهم  انها دٌانة اآلااء واىجداد ، وه ا ٌفسر لنا لقاء قرٌش اؤاً طالل عم الرسو ) 

. وه ا ما اشار  الٌه القران الكرٌم فً  ٖٖنا وعال دٌننا وضل  أاناَءناله : ان اان اقٌك سل آلهت
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َماثٌُِ  الَّتًِ أَنُتْم لََها َعاِكفُوَن َقالُوا ﴿ استعراضه لقفة الناً ااراهٌم: نِْ  َقاَ  ِىَِاٌِه َوَقْوِمِه َما َهِ ِ  التَّ

  َوَجْدَنا آَااءَنا لََها َعاِاِدٌنَ 

نتٌجمة  ؛المدٌنً ممن توحٌمد المى اشمراك فمً المعتقمد نٌة التفكٌر فً اِ  رٌثم ما لاا ان افاح تؽٌ

القمتالط سممكان عمرل الجتٌممرة ممع القاائمم  اىقممرى والتمً حملممت معهما معتقممدات مؽماٌرة لممما هممو 

وهً عقٌدة التوحٌد التمً كانمت أسماس فمً انٌمة التفكٌمر موجود من عقٌدة سلٌمة مع فطرة االنسان 

الامماحثٌن فممً علممم  وهمم ا ممما اشممار لممه  منطقممة شمماه جتٌممرة العممرل ، دي حٌنمم اك فممًائممالممدٌنً والعق

لكمنهم نقتلفموا فمً  ،جعلوا للمدٌن حالمة ممن التطمور الفكمري وممن ضممنها الحالمة الدٌنٌمة  ن اىدٌان 

  ْ َاممفممت مممن قِ فممً حممٌن ٌإكممد المماعض علممى ان التوحٌممد أسمماس الفطممرة االنسممانٌة ثممم ُحرّ   ،مراتاممه

 ن االنسان ادأ من الوثنٌة والتعددٌة فً العاادة   ثم الترجٌحأٌنظر الى والاعض االقر   (ٖٗ)االنسان

وقد أشار القران الكرٌم فً اآلٌمات التمً وفمفت اٌممان نامراهٌم  (ٖ٘)أو التفرٌد وأقٌرا  نلى التوحٌد 

))  ًاقوله تعالى نلى فكرة التطور الدٌن:  
 ََرأَى َكْوَكاا  ق  ُ ٌْ ِه اللَّ ٌْ ا َجنَّ َعلَ ما َرأَى اْلَقَممَر َااِتؼما  َفلَمَّ ا أََفَ  َقاَ  ال أُِحلُّ اآلِفلِمٌَن َفلَمَّ اَ  َهـَ ا َراًِّ َفلَمَّ

ما َرأَى َن  َفلَمَّ الٌِّ ْهِدِنً َراًِّ ىُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ ٌَ ا أََفَ  َقاَ  لَِئن لَّْم  مْمَس َااِتَؼمة   َقاَ  َهـَ ا َراًِّ َفلَمَّ الشَّ

ا ُتْشِرُكونَ َقاَ  َهـَ ا رَ  مَّ ا َقْوِم نِنًِّ َاِريٌء مِّ ٌَ ا أََفلَْت َقاَ   ًَ لِلَِّ ي َفَطَر نِ  اًِّ َهـَ ا أَْكَاُر َفلَمَّ ْهُت َوْجِه نًِّ َوجَّ

َماَواِت َواىَْرَض َحِنٌفا  َوَما أََناْ ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ   .   (36)  السَّ

دٌمان حمو  نشمؤة المدٌن ، ومراحم  تطمور  وارؼم االقتالؾ الحاف   فمً وجهمات نظمر علمماء اى

لعم  وفقد أدى نلى ظهور العدٌد من النظرٌات والم اهل منم  نهاٌمة القمرن الثمامن عشمر  ،رٌقًؤالت

 (7ٖ)أهم تلك النظرٌات : نظرٌة الم هل الحٌوي وأٌضا نظرٌة الم هل الطاٌعً والمم هل الطموطم

(و)      Taylorالمم هل الحٌموي )  نظرٌمة فماحل حٌا نسل .(9ٖ)ونظرٌة التوحٌد (8ٖ))الفتشٌة(

Spencer   وال ي ٌرى : "ان اإلنسان عرؾ الروح ثم الجن ثم اتسمعت فكرتمه فؽشمى الطاٌعمة )

فمً ،  (ٓٗ)ااىرواح ، ثم اق  ال ٌفرب اٌن الجماد والحٌماة ، وهم ا أدى نلمً عامادة أرواح اإلسمالؾ"

 Ad Albert( و)   Muller Maxهمم كم  ممن ) ونظرٌمة المم هل الطاٌعمً حٌن ٌرى القائلٌن ا

Kuhn  أمما ،  (ٔٗ)( ان الدٌن نشؤ عن حاجة عقلٌمة فمً النموع اإلنسمانً وظهمر ممع ظهمور اإلنسمان

فً علم اىجناس فً أواقر القرن الثامن عشر اعد ان ظهر فمً  مفطلحككلمة طوطم فقد ظهرت 

 : فمً اهل فمً دعموا ( واهتم اه  ) دوركهاٌم ( ال ي قالؾ جمٌمع المم Jellingكتااات الهندي )  

حالمة النفسمٌة للفمرد الناتجمة ممن فطرتمه وٌمرى أنهما لللٌد أساال اجتماعٌة جاءت نتٌجمة ن التدٌن وأ

ٌمثم  و، (ٕٗ) لك إلرتااطهما اؤاسمط تكموٌن اجتمماعً وهمو تكموٌن العشمٌرةوتمث  أقدم دٌانة ننسانٌة 
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قالب اىكار همً أقمدم دٌانمة م هل ) النا ( أفض  فورة لنظرٌة التوحٌد ، ال ي اثات ان عقٌدة ال

ظهرت اٌن الاشر ، مستدال  اؤنه لم تنفك عنها أمة من اىمم فً القمدٌم والحمدٌا ، فتكمون الوثنٌمات 

كما أثات ) اروكلممان ( ان  ،ٖٗهً نالّ أعراض طارئة أو أمراض متطفلة اجانل العقٌدة القالدة ما

، وننها فكرة فطرٌة فً الوطن العراً  العرل قا  اإلسالم كانت لدٌهم فكرة واضحة عن نله واحد

  . (ٗٗ)) السامً(

 

 

 

 التلحيد لق  اودي ن اوخاى الت  اىتنقه  ال ا   ب  اإلاالم -ث لث ً :

قهما عمرل الجتٌمرة قام  اإلسمالم نوهمً قضمٌة اىدٌمان التمً اعتمهممة ال ٌمكن نؼفا  قضٌة 

شمٌر المى تلمك المدٌانات وقضمٌة التوحٌمد كالدٌانة الٌهودٌمة والدٌانمة النفمرانٌة ، فممن المناسمل أن ن

 فٌها.

 : ةاليهلديق  الدي نة التلحيد صلاة  - أ

نال أنهما فمً عقائمدها  ةفملاوكانت الدٌانة الٌهودٌمة رؼمم مما لهم   الدٌانمة ممن طقموس شمدٌدة 

واحات القفاة من الحجات واستوطنوا الٌهود هناك ورؼم  لك نجدها قد تقللت اٌن انتشرت اٌن ل

  .  (٘ٗ)العرل وقافة فً ٌثرل والحجات عدد من مناطب 

أن هللا واحد وهو لن ٌؽفر  :فلو ادأنا افكرة التوحٌد وهً اىساس فً الدٌن نجد االسالم ٌقو 

َوَقالَمِت الٌهمود  لمك   القمران ٌقارنما :  ٌمرلمن ٌشرك اه احمد ، فهم  قالمت الٌهمود او المسمٌحٌة اؽ

ٌر اان هللا َوَقالَْت النفارى المسٌح ٌْ ٌَُضاِهُئوَن َقْوَ  ال ٌن َكَفُروْا ِممن  ُعَت اان هللا  لك َقْولُُهم ِاؤَْفَواِهِهْم 

ٌُْإَفُكونَ   . (ٙٗ) َقْاُ  َقاَتلَُهُم هللا أنى 

واحد ال شرٌك لمه ، وتحم ر ممن الوثنٌمة وعامادة  اإلله أن، تإكد (7ٗ)وجمٌع اإلسفار القمسة 

الَ َتْسممُجْد آللَِهممِتِهْم، َوالَ : " لمما والعشممرٌن الثا اإلفممحاح، فمممثال  نجممد فممً سممفر القممروج  اىفممنام

لَّ نِلَهُكمْم، فَ  َاماِرُك ُقْامَتَك َتْعُاْدَها، َوالَ َتْعَمْ  َكؤَْعَمالِِهْم، َاْ  ُتِاٌُدُهْم َوَتْكِسمُر أَْنَفماَاُهْم. ، َوَتْعُامُدوَن المرَّ ٌُ

ِنُكْم. ٌْ   .  (8ٗ)" َوَماَءَك، َوأُِتٌُ  اْلَمَرَض ِمْن َا
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الَ َتْلَتِفُتموا ه المه واحمد "ّنمأن ٌح ر الرل ك لك من عاادة اىفنام وٌإكد ٌالوٌافً سفر وجاء 

لُّ نِلُهُكمْ اىَْوَثانِ نِلَى   . (9ٗ)" ، َوآلَِهة  َمْسُاوَكة  الَ َتْفَنُعوا ىَْنفُِسُكْم. أََنا الرَّ

َس آَقمُر الَ نِلمَه أَنما المرَّ وٌإكد الرل فً سفر اشعٌا انه هو الرل الوحٌد ال اله معه : "  ٌْ لُّ َولَم

ْقُتَك َوأَْنَت لَْم َتْعِرْفِنً ا، َوالَ ُتْشمِفْب : " ، ونجد فمً سمفر التثنٌمة  (ٓ٘) "  ِسَواَي. َنطَّ الَ َتْقَطمْع لَُهمْم َعْهمد 

ِهْم،  ٌْ مَٖعلَ ْعُامُد َوالَ ُتَفاِهْرُهْم. ْاَنَتَك الَ ُتْعِط الْاِنِه، َوِانْتُه الَ َتؤُْقْ  الْاِنمَك. ىَنَّ ٌَ مُردُّ اْاَنمَك ِممْن َوَراِئمً َف ٌَ ُه 

ا. َولِكْن هَكَ ا َتْفَعلُوَن ِاِهْم: َتْهِدُمونَ  ٌُْهلُِكُكْم َسِرٌع  ُكْم َو ٌْ لِّ َعلَ ْحَمى َؼَضُل الرَّ ٌَ َمَ اِاَحُهْم،  آلَِهة  أُْقَرى، َف

ُهْم، َوُتْحِرقُو ٌَ ُعوَن َسَواِر ُروَن أَْنَفاَاُهْم، َوُتَقطِّ ارِ َوُتَكسِّ  .  (ٔ٘)" َن َتَماِثٌلَُهْم ِاالنَّ

  :دانٌته من  اللحظة اىولى عندما كلم موسى على جا  الطور، فقا  لهحوقد أكد اله موسى و

ُكْن لََك آلَِهٌة أُْقَرى أَمَ "  ٌَ ٌَِّة.الَ  ِت اْلُعُاوِد ٌْ لُّ نِلُهَك الَِّ ي أَْقَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْفَر ِمْن َا  اِمً. الَ أََنا الرَّ

َماِء ِمْن َفْوُب، َوَما ِفً اىَْرِض ِمْن َتْحُت، َومَ  ا ِفً السَّ ا، َوالَ ُفوَرة  َما ِممَّ ا َتْفَنْع لََك تِْمَثاال  َمْنُحوت 

ٌُورٌ  لَّ نِلَهَك نِلٌه َؼ ، ىَنًِّ أََنا الرَّ  . (ٕ٘)  "ِفً اْلَماِء ِمْن َتْحِت اىَْرِض. الَ َتْسُجْد لَُهنَّ َوالَ َتْعُاْدُهنَّ

سفار العهد فً ك  ناتعاد عن عاادة االفنام هً الففة المإشرة إلالتوحٌد وا علىالحا  نّ إف

ْحُكمُم ِاَهما عن التوراة : قوله عتو ج   وه ا ما ٌإكد   القدٌم ، ٌَ ى َوُنموٌر  آ أَنَتْلَنا التوراة ِفٌَهما ُهمد  نِنَّ

هم ا فمً عمدة  التوراة، وٌكرر وفؾ  (ٖ٘) واىحاار الناٌون ال ٌن أَْسلَُموْا لِلَِّ ٌَن َهاُدوْا والراانٌون

اامن هللا أو هلل شمرٌكا  أو اانما  ،  رامالتوراة تقمو  أن عتٌم آٌمةُ القران الكرٌم ، ولٌست هناك من  آٌات

 . (ٗ٘)المسلمون أن اآلٌة ؼٌر موجودة االتوراة المعروفة لدٌنا الن الٌهود قد حرفوا التوراة  ًدعوٌَ 

 ،اقٌت التوراة دعموة فمرٌحة فمً كثٌمر ممن نفوفمها المى التوحٌمد ومع ك  التحرٌفات فقد

جماءت  والمتتاع إلسفارها ٌجمد نفموص كثٌمرة تفمرح اتوحٌمد هللا وتنفمً عنمه الشمرك ، كمما انهما

هللا ، وفٌهمما تحمم ٌر واضممح مممن الشممرك والوثنٌممة ، وكمم لك اقٌممة  الّ نؽممً اتفافممٌ  العاممادة التممً ال تات

 ،   (٘٘)أسفار العهد القدٌم

 :ق  الدي نة المايحية التلحيد صلاة  -  

ا أَْهَ  اْلِكَتاِل لَْسُتْم  أكدت على التوحٌد اقوله ساحانه تعالى :  الدٌانة النفرانٌة هً اىقرى ٌَ قُْ  

ُكْم  ٌْ ْوَراَة َواإْلِْنِجٌَ  َوَما أُْنِتَ  نِلَ ٍء َحتَّى ُتِقٌُموا التَّ ًْ ِتٌَدنَّ كَ  ِمنْ َعلَى َش ٌَ ُكْم َولَ ا ِمْنُهْم َما أُْنِتَ  َراِّ ِثٌر 

ا َفماَل َتمؤَْس َعلَممى اْلَقمْوِم اْلَكمماِفِرٌنَ  ما َوُكْفممر  ان  ٌَ ممَك ُطْؽ مَك ِممْن َراِّ ٌْ جمماء ()عٌسمى ن  أن ،  (ٙ٘) نِلَ

وقمد كانمت الفرفمة  ،رفمت فحح التوراة التً قد حُ ىٌ  لهم جئتُ  مفدقا  لما فً التوراة ولم ٌق ْ 
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ااإلنجٌ  ، ولكن اإلنجٌ  ال ٌقتلؾ عمن  راة عندما أرس  عٌسى  التوسانحة هنا أن ٌفحح هللا

التوحٌد كان من أسمس المدٌانتٌن اللتمان  أن ، أي امعنىفٌما ٌتعلب اؤف  التوحٌد التوراة كثٌرا  

الجتٌرة العراٌة عن طرٌب الاعثات التاشٌرٌة المسٌحٌة  لعدة مناطب من منطقة فً  اقد انتشرت

وأن الدٌانمة . (7٘)العمراب والحاشمةمثم  الٌماممة ومنماطب أقمرى جتٌرة العرل  فمً الاحمرٌن و

 رٌقٌمة وقفوفماؤالتوال ي ٌتتاع المفمادر كانت فً اداٌة أمرها دٌانة توحٌدٌة  (8٘)المسٌحٌة

قال  القرن اىو  والثانً لمٌالد السٌد المسٌح سوؾ ٌجد أن االعتقاد اإلمه واحمد ال شمرٌك لمه 

ًُ هو ا ساس الدٌانة النفرانٌة، وان  اعمد  ولكمن ،  (9٘)نلمى انمً اسمرائٌ  مرسم ُ  المسٌح هو نام

ٌّرت الدٌانة التوحٌدٌمة نلمى دٌانمة  تْ قلِ رفع السٌد المسٌح واعد رحٌ  الرس ، أدُ  مفاهٌم وثنٌة ؼ

 اعمد دقممو  امولس المم ي تؽم ى مممن الفلسمفة الرواقٌممة ، حٌما االعتقممادات اّل نولم تتؽٌممر التثلٌما،

امولس علمى السمٌد المسمٌح ،جماعال منمه الفمادي  هُ ء ،ك  ه ا طاقَّمالحلولٌة ، ومادا التجسد والفدا

لم ا كمان هنماك فرٌقمان فمً الدٌانمة  ،(ٓٙ)ص للاشرٌة من القطٌئة االولمى ،و نمول الاشمروالمقلّ 

واحسل رإٌة الم ٌن رأوا امؤن المسٌحٌة ـ انقسمت الرإى عندهم حو  استقالؾ السٌد المسٌح 

وهمم  ، ممن قام  هللا ، وهمإالء ٌسممون االموحمدٌن هو اشر وهو ناً أرس ()السٌد المسٌح

، مممن التالمٌمم  االثنمً عشممر والنفممارى مممن شممٌعتهم االاٌممونٌٌن ()المسممٌح السممٌد افمحال 

،قد اوفى  الناً عٌسى ،والقائلٌن ااشرٌة السٌد المسٌح، واناوته واالتالً ،فان  (ٔٙ)واالسٌنٌٌن

،ممن قمال  دٌمومٌتهما وتالٌمػ النماس االاشمارة لهٌة التً جاء اها إلاالتوحٌد رسالة للحفاظ على 

قمر ٌعتامرون اال فرٌمبامما و لنماس ،ل الشرٌعة اؤحكام تالٌػال واالملكوت ، والحفاظ على الدٌن 

 ، حٌا اتق (ٕٙ)اؤن السٌد المسٌح هو اان هللا واالتالً فإنهم ٌعتقدون اؤلوهٌته وٌسمون االمثلثٌن

طمالع ناٌنما عنمدما .  ٌن جعلوا من السٌد المسٌح الهاهإالء مادا التثلٌا، وهم جماعة اولس .ال

امؤن  ممن انجمٌلهم  ثامتنالمثلثمٌن، و  هل الٌمه الحظ عكس ما ننسفار العهد الجدٌد اشك  دقٌب 

المسمٌح رهم اشرٌعة آاائهم وه ا ما قالمه المسٌح ننسان مرس  من قا  هللا نلى انً نسرائٌ  ٌ كّ 

ًَ  )): العاارة فرٌحوا اةُ الْ  َوهِ ِ  ِه ٌَ مةُ  َح ٌَّ ُسموَع : اىََاِد ٌَ ًَّ َوْحمَدَك َو ْعِرفُموَك أَْنمَت اإلِلمَه اْلَحِقٌِقم ٌَ أَْن 

اُموَس أَوِ  ىَْنقُضَ  ِجْئتُ  أَنًِّ َتُظنُّوا الَ )) ، واٌضا قا  :(ٖٙ)((اْلَمِسٌَح الَِّ ي أَْرَسْلَتهُ  ماءَ  النَّ ٌَ َمما . اىَْنِا

 .(   ٗٙ)(( ىَُكمِّ َ  َا ْ  ىَْنقُضَ  ِجْئتُ 

 ، وافمرٌح العامارة وتشمٌر المى التوحٌمد كالعهمد الجدٌمد تمد آٌمات ممنهنماك أن ااإلشمارة والجدٌر 

  كر اعضا  منها:سؤ
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ا َاْعُضمُكْم ِممْن َاْعمٍض، َواْلَمْجمُد الَّمِ ي ِممنَ )) َؾ َتْقِدُروَن أَْن ُتْإِمُنوا َوأَْنُتْم َتْقَالُوَن َمْجمد  ٌْ اْلَواِحمِد  اإلِلمهِ  َك

 . (٘ٙ)(( ُاوَنهُ لَْسُتْم َتْطلُ 

اِكممَ   اإلِلممهُ )) ٌَ ْسممُكُن ِفممً َه ٌَ ممَماِء َواىَْرِض، الَ  الَّممِ ي َقلَممَب اْلَعممالََم َوُكمم َّ َممما ِفٌممِه، هممَ ا، نِْ  ُهممَو َرلُّ السَّ

اِدي ٌَ  .(ٙٙ)(( َمْفُنوَعٍة ِااىَ

ةِ  ٌَّ َاِو ، إلَِطاَعِة  اإلِلهِ  َحَسَل أَْمرِ  َولِكْن َظَهَر اآلَن، َوأُْعلَِم اِِه َجِمٌُع اىَُمِم ِااْلُكُتِل النَّ ًِّ اىََتلِ
(67)((اإلٌَِمانِ   

(( 

   

كانت  موجود فً آٌات االنجٌ   من  نتوله على الناً  وه ا ٌد  على أن فكرة التوحٌد      

ٌادي التً أسهمت فً جعلها من آللت من قا  اعض ادِ فت واُّ رِّ ولكنها حُ ()عٌسى المسٌح 

وارؼم  لك اعتنقوا اعض لى دٌانة فٌها فور من الشرك والوثنٌة . ادٌانة سماوٌة توحٌدٌة 

 اإلسالم. ئمجٌ حتىالنفرانٌة  الدٌانةٌة عراالسكان منطقة شاه الجتٌرة 

 

 :التن قس بين التلحيد لالشاك -ااب  ً :

رجت التً تدالعاادة فً شٌئا  فشٌئا  من عاادة اله واحد متفرد الى ثنائٌة  تتطور ان فكرة التوحٌد 

 من عاادة االسالؾ واالرواح والفٌتشٌة والجن والشٌاطٌن ءمقتلفة ادواطوار  اؤشكا ه   الثنائٌة 

)الثالوا اـ تسمىوعاادة الكواكل واالجرام السماوٌة  لىنشٌئا فشٌئا  تحولت تلك الثنائٌة الوثنٌة و

تفوٌرها واللهة حتى تدرجت ه   العاادة الى الطور الوثنً ال ي ٌقضً اتعدد ا (8ٙ)الكوكاً (

ل لك ،  (9ٙ)لك  قاٌلة من قاائ  سكان منطقة شاه الجتٌرة اإلله القاص اها وجع  ،اشرٌة اؤشكا 

ٌالحظ أن الرواٌات التً اعتمدها المهتمون ادراسة المعتقدات الدٌنٌة عند العرل ىج  تفسٌر 

، وان التوحٌد عندهم ن الدٌن كان فً الادء التوحٌد ثم نشؤت الوثنٌة على أ وثنٌة العرل تعتمد

( فً مكة ، ومن ثم تفرب أاناء اسماعٌ  عن الاٌت العتٌب ، ارتاط اااراهٌم واسماعٌ  )

ٌروى اان الكلاً ﴿ ت : ، 7ٓفحملوا معهم اعض اىحجار من مكة حاا  لها وتعظٌما  لشؤنها

ِهمَ م﴾ " 8ٔ9ه/ٕٗٓ ٌْ ُ َعلَ ةا أَنَّ نِْسَماِعٌَ  ْاَن نِْاَراِهٌَم َفلَّى هللاَّ ا سكن َمكَّ َوولد لَُه اَها أَْواَلد كثٌر  لَمَّ

َنُهُم اْلُحُرولُ  ٌْ ُة َوَوَقَعْت َا ِهْم َمكَّ ٌْ َة َوَنَفْوا َمْن َكاَن ِاَها ِمَن اْلَعَمالٌِِب َضاَقْت َعلَ  َحتَّى مألوا َمكَّ

ا فتفسحوا فًِ اْلِااَلد والتماس اْلَمَعاِش وَ  َكاَن الَِّ ي َسلََخ اِِهْم نِلَى  َواْلَعَداَواُت واقرج َاعضهم َاْعض 

ا ِمْن ِحَجاَرِة اْلَحرَ  ة َظاِعٌن ناِل اْحَتَمَ  َمَعُه َحَجر  ِم ِعَااَدِة اْىَْوَثان َواْلِحَجاَرة أَنه َكاَن اَل ٌظعن من َمكَّ

ُثَما َحلُّوا وضعو  وطافوا اِِه كطوافهم ا ٌْ َة َفَح ا لِْلَحَرِم َوَفَااَاة  ِاَمكَّ الكعاة تٌمنا ِمْنُهم اَها َتْعِظٌم 
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ْعَتِمُروَن َعلَى نِْرِا نِْاَراهِ  ٌَ وَن َو ُحجُّ ٌَ َة َو ُموَن اْلَكْعَاَة َوَمكَّ ٌَُعظِّ ٌَم وفاااة ِااْلحرم وحاا اَها َوُهْم َاْعُد 

المُ  ِهَما السَّ ٌْ   (71")َونِْسَماِعٌَ  َعلَ

ِه َواْسَتْاَدلُوا ِاِدٌِن نِْاَراِهٌم َونِْسَماِعٌ  ُثمَّ َسلََخ َ لَِك ِاِهْم نِلَى أَْن َعَاُدوا َما اْسَتحَ " ٌْ اُّوا َوَنُسوا َما َكاُنوا َعلَ

ْعُاُد َقْومُ  ٌَ ِه اىَُمُم ِمْن َقْالِِهْم َواْنَتَجُثوا َما َكاَن  ٌْ  نوٍح َؼٌر  قعادوا اىَْوَثاَن َوَفاُروا نِلَى َما َكاَنْت َعلَ

الُم ِمْنَها َعلَى نِرْ  ِه السَّ ٌْ ا ِمْن َعْهِد نِْاَراِهٌَم َونِْسَماِعٌَ  َعلَ ٌَ ِا َما َاِقً فٌام ِمْن ِ ْكِرَها َوِفٌِهْم َعلَى َ لَِك َاَقا

َواِؾ ِاِه َواْلَحاِّ َواْلُعْمَرِة َواْلُوقُوِؾ َعلَى َعَرَفَة َوُمْتدَ  ِت َوالطَّ ٌْ ُكوَن ِاَها ِمْن َتْعِظٌِم اْلَا َتَنسَّ لَِفَة َونِْهَداِء ٌَ

َس ِمْنُه َفَكاَنت نتار َتقُوُ  نَِ ا َما أََهلَّْت لَاَّ اْلُادْ  ٌْ َك اللَّهُمَّ ِن َواإلِْهالِ  ِااْلَحاِّ َواْلُعْمَرِة َمَع ندقالهم ِفٌِه َما لَ ٌْ

ِة وٌدقلون ٌَ ْلِا ُدوَنُه ِاالتَّ ٌَُوحِّ ك اَل شرٌك لَك ناِلَّ شرٌك ُهَو لََك َتْملُِكُه َوَما َملََك َو ٌْ َك لا ٌْ َمَعه آلَِهِتِهْم  لَاَّ

ِد ِ  ٌَ ْجَعلُوَن ِمْلَكَها اِ ٌَ   (7ٕ)"َو
ٌِِّه ل لك قا ُ َعتَّ َوَج َّ لَِنِا ِه محمد )ُ  هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ ناِلَّ َوُهْم  (َوَسلَّمَ واله َفلَّى هللاَّ ٌُْإِمُن أَْكَثُرُهْم ِااهللَّ َوَما 

  (7ٖ)ُمْشِرُكونَ 
 

دادا  أي امعنى أن ه   الثنائٌة فً العامادة همً امثاامة جعلوا هلل عت وج  أن هموعلى ما ٌادو اؤن

ا عملٌة أشمراك جناما  المى جنمل ممع عامادة اإللمه الواحمد ، كمما فمً قولمه تعمالى :  ِ أَْنمَداد  َوَجَعلُموا هلِلَّ

ُعوا َفإِنَّ َمِفٌَرُكْم نِلَى النَّار  ٌُِضلُّوا َعْن َسِاٌلِِه قُْ  َتَمتَّ لِ
ِقُ  وَ  ، وقوله تعالى :  (7ٗ) تَّ ٌَ اِس َمْن  ِمَن النَّ

ممَرى الَّمِ ٌ ٌَ ِ َولَممْو  ما هلِلَّ ِ َوالَّممِ ٌَن آََمُنموا أََشممدُّ ُحّا  موَنُهْم َكُحمملِّ هللاَّ ٌُِحاُّ ا  ِ أَْنممَداد  ممَرْوَن ِممْن ُدوِن هللاَّ ٌَ َن َظلَُممموا نِْ  

َ َشِدٌُد اْلَع َ  ا َوأَنَّ هللاَّ ِ َجِمٌع  َة هلِلَّ أََفَممْن ُهمَو َقماِئٌم َعلَمى ُكم ِّ  ، وقوله تعمالى :  (7٘) الِ اْلَعَ اَل أَنَّ اْلقُوَّ

ْعلَمُم ِفمً اْىَْرِض أَْم  ٌَ ُئوَنمُه ِاَمما اَل  وُهْم أَْم ُتَناِّ ِ ُشمَرَكاَء قُمْ  َسممُّ ِاَظماِهٍر ِممَن َنْفٍس ِاَمما َكَسمَاْت َوَجَعلُموا هلِلَّ

َن لِلَِّ ٌَن َكَفُروا َمْكُرُهْم وَ  ٌِّ ُ َفَما لَُه ِمْن َهااْلَقْوِ  َاْ  ُت ٌُْضلِِ  هللاَّ ِاٌِ  َوَمْن  وا َعِن السَّ  . (7ٙ) دٍ ُفدُّ

وه ا واضح فً عاادتهم اؤن جعلوا شركاء مع هللا الواحد وتفوٌر ه   العاادة افور مقتلفمة 

فً مجالها المادي المحسوس كؤن تكون عملٌة اإلشراك اعاادة الحجر ، أو القشل من قال  نحته 

 مقتلفة.على أشكا  

وك لك أشار الٌعقواً الى ثنائٌمة العامادة عنمد العمرل قام  اإلسمالم اقولمه : " قمرج عممرو امن 

، الى ارض الشام واها قوم من العمالٌب ٌعادون االفنام ، فقا  لهمم : مما هم   االوثمان  (77)لحً "

فنسقً ، فقما  التً اراكم تعادون   قالوا : ه   افنام نعادها ، نستنفرها فتنفر ، ونستسقً اها 

: أال تعطوننً منها فمنما  ، فؤسمٌر امه المى أرض العمرل ، عنمد اٌمت هللا الم ي تفمد ألٌمه العمرل   

 ، فقدم امه مكمة فوضمعه عنمد الكعامة فكمان أو  فمنم وضمع        (79)"ها  "  (78)فؤعطو  فنما  ٌقا  له

 . (8ٓ)مكة "فً 
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رٌش قممأت تلمك اىفممنام ، سممؤلت ت الاٌممت الحممرام ﴿ الكعاممة﴾ ور ا حّجمنلم لك نممرى ان العممرل 

وقاٌلة قتاعة ، فما كان جوااهم أال ان قالوا : نحن نعادها وهمً تقرانما المى هللا تلفمى ، فلمما رأت 

 . (8ٔ)اتق ت أفناما  لها﴾ أي العرل الوافدة للحا أو التجارة التً كانت تفد على مكة ﴿العرل  لك 

أنهما تعامد هللا وان فكمرة التوحٌمد كانمت ان العمرل كانمت فمً حقٌقتهما ومن الجمدٌر االمالحظمة 

شممعائر والطقمموس الدٌنٌممة القافممة مممن جهممة وأنهممم القامممت المناسممك ونلممدٌهم مممن قممال  حجهممم و

 ٌعظمون اىشهر الحرم من جهة أقرى.

طقة من قفوفٌة وقدسمٌة فهمً تعتامر اكامر سمرح ورؼم  لك ال نؽف  عن ما تحمله ه   المن

لمشمرفة﴾ وهمً امثاامة محماج جمٌمع النماس التمً كانمت تفمد ممن كم  ﴿الكعاة ا متمث  ااٌت هللاقدسً 

 حدل وفول من الالدان اىقرى.

 ا  ٌمكن ان نطلب على عملٌة اإلشراك التً ظهرت على أنهما العامم  أو الوسمٌط امٌن المتعامد ن

 التمً ةهمو الوسمٌلواٌن هللا عت وج  من اال القراى ، أي أنهم ٌعتقدون اان الفمنم الم ي ٌعادونمه 

الى هللا تلفى وٌقولون نحن ال نعاد اىفنام أنما نعاد الروح التً تسكن فً داقلها  ا العادتقرل اهٌ

وال سٌما ان العرل كانوا أفحال اعتقاد قدٌم اكائنات ؼٌاٌة تمإثر اشمك  أو  -احسل اعتقادهم -و

ت لهما ، وهمً مإثرة تقموم امؤداء الطقموس والعامادا تمكانٌاالدٌها قوى  ات وعلى هللا تعالى اؤقر 

 التً ٌطلقون علٌها الروح التً تقراوا اها الى هللا تلفى .

 

 التطلا الت ايخ  لفكاة التلحيد ىند ال ا    -المبح  الث ن  :

تاٌن فً  تلك ، عملٌة االستقراءاعد و وآٌات ، نفوصه من عرض مما تمن قال  لو تؤملنا 

 -، وهً مستندة نلى أمرٌن : عرل الجتٌرةسكان جواناها  اعض المرتكتات فً دٌانة 

 

  ا  ق  الج ه يةلىند االنظاة القاينية أل اإلاالمية  -ألالً :

فكمرة التوحٌمد كانممت مقاولمة عنممد عمرل الجتٌممرة ام  أنهمم ٌقممرون اهما اممدلٌ  المنص القرآنممً   

ِ   كقوله تعالى : قُولُوَن هلِلَّ ٌَ لُّ السمموات السماع َوَرلُّ العمرش العظمٌم َسم  قُْ  َمن رَّ
 ا  فهمً ن،  (8ٕ)

لدٌهم وقافة وأنهم  ٌحجون الى الاٌت الحرام وٌقٌممون الشمعائر وطقموس الحما وٌلامون  مستٌقنة

 . (8ٖ)"ٓٓٓلاٌك اللهم لاٌك ، لاٌك ال شرٌك لك "فً الدعاء ، كما كانت تلاٌة قرٌش 

سمم طلمب علٌهما انالتمً ٌمكمن أن وومن الجدٌر اال كر الدور ال ي قامت اه اىدٌمان اىقمرى 

االدٌانممة الٌهودٌممة والدٌانممة النفممرانٌة ودورهمما التاشممٌري فممً شمماه  ةاىدٌممان القارجٌممة و المتمثلمم

 الجتٌرة العراٌة ،وعلى وجه القفموص فمً منطقمة الحجمات والمدٌنمة ، وال سمٌما همم آهم  كتمالٍ 

اٌة سماوي أي امعنى هم موحدٌن قا  ك  شًء ، وقد دانت الٌها واعتنقت اعض القاائ  العر ودٌنٍ 

 . (8ٗ)أدٌان آه  الكتال
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 انحااف ىقيدة التلحيد لما اه  الفكاي -ث ني ً :

والتمً امدأت تحمرؾ فمً  رؾ مسار فكرة التوحٌد فً معتقدات سكان شاه الجتٌرة العراٌمةانح

 -مسارها من جاناٌن :

 -اول  :

 الممى الممدان()ب عممدد مممن أوالد نامً هللا نسممماعٌ  تفممرّ  وحسمل الرواٌممة التممً نفممت امؤنْ  

،  (8٘)ال واحتمم  معمه حجمرا  "ناىقرى اعد ما ضاقت مكة اهم ا  تقو  الرواٌة " ال ٌظعن ظاعن 

همم   العممادة  أفمماحتلكعاممة حتممى ٌتسممنى لممه الطممواؾ كممما لممو كمان فممً مكممة وامممرور الممتمن ااحاما  

ٌإدونها وٌحترمونها وٌقومون اتقدٌسها ، واالتمالً أدت  الدقٌلة فً معتقداتهم ضمن شعٌرة مقدسة

الى عاادتها اشك  مطلب متوارثة لتقراهم الى المه واحمد ٌعرفونمه ااسمم لفمظ الجاللمة هللا عمت وجم  

 اقولهم : " نتقرل اها الى هللا تلفى ".

 فهو:الجانل الثانً أما 

الحما  المى  ةٌرها الى ارض العرل من قام  عممرو امن لحمً أدت اطاٌعمٌظهور اىفنام وتس

، وافمورة واضمحة للعٌمان فكان أو  فنم عاد  العرل همو هام   فكرة اإلشراك مع هللا االعاادة ،

وان اعمض  لهمتهمآلمى ننجد عرل الجتٌرة واعض القاائ  الوافمدة المى مكمة ، حٌما كمانوا ٌحجمون 

 .ضمن معتقداتهم أفاحتحا الٌها وتعظمها وتتقرل اها الى هللا كما  أفنامفارت لدٌها  القاائ 

 

 اتهم ل تلحددلاقع ىا  الج ه ية لنظ -ث لث ً: 

دٌان العرل فً الجاهلٌة وقفوفا  فً شاه الجتٌرة العراٌة ٌجمد فمعواة فمً ى أن المتتاع

تكوٌن فكرة ورإى فحٌحة عن واقع حٌاتهم الدٌنٌة ، وال سمٌما عمدم اممتالك أدلمة وامراهٌن ثااتمة 

تقمرل الٌهما الة ولهمة وكٌفٌمة العامادآلسواء من قال  المفادر المادٌة أو النقوش الكتااٌة المتمثلة اا

 وما هً ففاتها وأهمٌتها عندهم.

ومن الجدٌر االمالحظة أن ما وف  ألٌنا من أقاار ورواٌات من المفادر اإلسالمٌة نجدها 

 حٌاة عرل الجاهلٌة ااتوغ فجر اإلسالم.وقد ُطِمست اعض معالمها عن واقع  ضئٌلة جدا  

الساكنة فً شاه الجتٌمرة العراٌمة اعض القاائ  العراٌة أن  المفادرورؼم  لك أشارت ه   

 كانت لدٌها معاودات قافة اها .

، لجنممد  امنفممواة ادومممة  (ود فممنم ٌقمما  لممه) فكممان لقاٌلممة كلممل اممن وااممرة ونحٌمماء قضمماعة

وكان لؽطفمان ،  (سواعفنم)منفواة افنعاء ، ولقاٌلة كنانة  (نسر فنم )ولقاٌلة حمٌر وهمدان 

، وكان أٌضا  لقاٌلة طممى الفلمس  ( و القفلةفنم ٌقا  له) ، ولهند و اجٌلة وقثعم (العتىفنم )

منفواة االطائؾ ، وكمان لمالوس  (الالت)،  وكان لثقٌؾ  ( و الكعاات)منفواة ، ولراٌعة وأٌاد 

لانً اكر ان كنانمة و،  ( و الكفٌن)والقترج مناة منفواة افدك ، وكان لقاٌلة دوس فنم ٌقا  له 
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القاائمم  كانممت تحمما الٌهمما وتتقممرل اهمما وتممإدي النمم ور والقممرااٌن ، وان همم    (سممعد)م ٌقمما  لممه فممن

 اآللهة فً العاادة.اأي أنها توحدها وتنفرد اعاادتها دون التعددٌة ، (8ٙ)دعاء والتلاٌة الو

 خـ تـمـةال

حقيقثثة التلحيثثد " ت لدراسممة َسممرِ اعممد االنتهمماء اعممون العلممً القممدٌر مممن همم   الدراسممة التممً كُ 

ٌمكننا نن نوجت أهم النتائا التً توفملنا نلٌهما وظهمرت جلٌمة "  " لجزياةللهم الشاك ىند ىا  ا

 واضحة من قال  الاحا وهً كاىتً: 

   عمرل الجتٌمرة ولوجمود عمدد ممن النماس كمانوا التوحٌمد كفكمرة موجمودة عنمد اثات الاحا نن

 .()ف  وهم اىحناؾ ال ٌن كانوا ٌتعادون على دٌن ناراهٌم اىموحدٌن فً 

  ومكتسل من أممم أقمرى ، وال سمٌما   تطور فكرة التوحٌد لدى العرل نااعُ  دراسة ننأثاتت ال

لٌها الناس للحا والتجارة قا  اإلسالم فضال  عن  لك نجد سكان نأن مكة اشك  قاص كان ٌفد 

ا لك أفماح عمدد ممن سمكان والجتٌرة اشك  عام قد تقالوا ه   الدٌانة ﴿ الٌهودٌة والنفرانٌة﴾ 

جتٌرة العراٌة  تدٌن االعاادة نلمى الٌهودٌمة والنفمرانٌة الوضواحً أقرى من منطقة الحجات 

 ورقة ان نوف  ال ي اعتنب المسٌحٌة .مث  

  المى  -تشمٌر المفمادركمما - ئٌة العامادة﴾ا﴿ثن اانحراؾ المسار ال ي تمث   اٌنت الدراسة نن

التً -عض اىفنام واضحة على أنها مكتساة ولٌست عاادة من فمٌم واقعهم حتى ان ا داللةٍ 

لعامادة مثم  ﴿سمافه لؽمرض افمل لمٌس علمى أن قسمم منهما كانمت تنُ  -ى حاجمة فمً  كرهمالم أرَ 

 امسمقُ قمد اىفنام قفة على أنهما رج  وامرأة قد فجر اهما داقم  الكعامة و ه  ِ ا  ان لونائلة﴾ 

 الى فنمٌن والؽرض منه هو اتعاظ الناس اهما .

 ٌّرامرور التمن  و ادٌةاعض الشعائر العا نأوضحت الدراسة ا  هامضمونها وجوهر قد تؽ

الحلمة والحممس مث  احٌا أضٌفت ألٌها الطقوس لم تكن موجودة عندهم وقفوفا  أٌام الحا 

 وتندٌد فً أف  عاادتهم لدٌنهم . ،عند قرٌش
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  الى تؤرجح فكرة التوحٌد فمً اوسماطهم ممن  ضافة  نعاادة اىفنام مجتمع الجتٌرة ل  قاُ تَ ان

الى الثنائٌمة االعامادة تموحً ان هنالمك هشاشمة فمً الفهمم او االدراك المدٌنً الرفمٌن  الوحدانٌة

    االفكار .ه ال ي من شؤنه ان ٌكون كااحا   اتاء 

Abstract 

The study of monotheism is one of the most important subjects 

because it is the characteristic of the Almohads who worship God. It 

stems from their belief that to this universe is one creator and in His 

hand everything. There is no Creator of the universe or a manager of 

the interests of the people and their destinies and This is the opposite 

of what the polytheists believe who are subject to their idolatries 

without returning to God, whether it stems from their belief or what 

their fathers worshiped. decided to study the phenomenon of 

monotheism among Arabs before Islam as an important ideological 

issue worthy of research and study based on several axes and 

concentrates on the issue of unification among Arabs before Islam. 

One of the most prominent results of the research is that 

monotheism as an idea exists among the inhabitants of the Arabian 

Peninsula and the presence of a number of people were originally 

Mohads and they are the Hanafis who worshiped the religion of 

Ibrahim prophet. The study also clarified that the deviation of the 
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path, which is represented by "dual worship" is that it is acquired, 

not worship, at the heart of their reality. 

 

 الاحاومفادر  هوامش

                                                           
   .7ٔسورة الشعراء : اآلٌة :  (ٔ)
   ..7ٖ-ٖٙ﴿ ال.م  : د.ت ﴾ ، ص نٌة فً التوحٌد والشرك ،آساحانً ، جعفر ، احوا قر (ٕ)
تقدٌم :  ،تعلٌب : عمر سالمً وآقرون  ،ته ٌل اللؽة  ،م( 98ٓه/7ٖٓ) ت : ااً منفور محمد ان احمد  (ٖ)

    .ٕٙٔ-ٕ٘ٔص ، ٘ما ،م( ٕٔٓٓ ،اٌروت  ،) دار أحٌاء التراا  ، ٔط ،فاطمة محمد اسالن 
:  تحقيق ،  لسان العرب،  ( ن6666/ ه866 :   ت)  جهال الدين أبو الفضل هكرم األنصاري،  أبن هنظور (ٗ)

،  هنشورات هحهد عمي بيضون،  دار الكتب العمهية) ،  عبد الهنعم خميل إبراىيم:  هراجعة،  عهر أحهد حيدر
 .ٙٗٗص ، ٖج ، ( ن6888:  بيروت

ص،)دار الكتل المقف ،م( ٘ٙٓٔه⁄8٘ٗأاو الحسن علً ان نسماعٌ  اىندلسً)ت: ،اان سٌد(٘)
 .7ٕص ، ٖج ،علمٌة،اٌروت:د.ت( ال

النهاٌة فً ؼرٌل الحدٌا  ،م( 9ٕٓٔه/ٙٓٙمجد الدٌن أاو السعادات الماارك ان محمد الجتري)ت:،اان اىثٌر(ٙ)
 (م9ٖٙٔاٌروت:: ،)دار نحٌاء الكتل العراٌةٔتحقٌب: طاهر احمد التاوي،ومحمود محمد الطناحً،ط واىثر،

 . 9ٖٖص ، ٕج ،
 .ٙٗٗص ، ٖج ،العرل  لسان ،اان منظور  (7)
 .7ٙص ، ٖج ،المقفص  ،اان سٌد   (8)
تاج العروس من جواهر   ،م(79ٓٔه/ٕ٘ٓٔمحل الدٌن أاو فٌض محمد مرتضى الحسٌنً)ت: ،التاٌدي(9)

 .ٖٕٖص ، ٙج ، م(99ٗٔالقاموس، تحقٌب: علً شٌري،)دار الفكر،اٌروت:
 .7ٗٗص ، ٖج ،لسان العرل  ،اان منظور  (ٓٔ)
 . 7ٗٗص ، ٖج ،لسان العرل  ،منظور اان  ٌنظر: (ٔٔ)
 . 9ٖٖص ، ٕج ،النهاٌة   ،اان االثٌر  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔص ، ٘ما ،ته ٌل اللؽة  (ٖٔ)
 .7ٗٗص ، ٖج ،لسان العرل  ،اان منظور  (ٗٔ)
 .ٖٙسورة النح  : اآلٌة :  (٘ٔ)
 .ٕسورة الرعد : اآلٌة :  (ٙٔ)
 ،م( 9ٕٓٓ) اٌروت :  ،فً تكوٌنها وتنظٌمها( دولة االسالم فً المدٌنة ) دراسة  ،فالح احمد  ،العلً  (7ٔ)

 .9ٓٗص
؛  9ص ،م(8ٕٓٓال.م :  ،) مكتاة ومطاعة الؽد  ، ٔط ،أدٌان العرل فً الجاهلٌة  ،محمد نعمان  ،الجارم  (8ٔ)

 .9ٙ-8ٙص ، ٔج ،محاضرات فً تارٌخ العرل  ،فالح احمد  ،ً العل
  . 88-8ٗسورة المإمنون : اآلٌات :  (9ٔ)
  . 88-8ٗمنون : اآلٌات : سورة المإ (ٕٓ)
 8ٖ سورة التمر : اآلٌة :  (ٕٔ)

م﴾ ، الطاقات الكارى ، تحقٌب : علً محمد 8ٗٗه/ٖٕٓاان سعد ، محمد ان سعد ان منٌع التهري ﴿ ت :  (22)

العفامً عاد الملك ان حسٌن ان عاد   وٌنظر:؛.  ٕٕ-ٕٔ، ص ٔعمر ، ﴿ مكتاة القانجً ، القاهرة : د.ت﴾ ، ج
 / (، سمط النجوم العوالً فً أنااء اىوائ  والتوالً، تحقٌب: عاد  أحمد عاد ٔٔٔٔ)ت:  الملك المكً

 .7ٗ،صٔم( ج 998ٔالموجود،علً محمد معوض، )دار الكتل العلمٌة ، اٌروت: 
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م﴾ ، تارٌخ الٌعقواً 9ٓٗه/9ٕٕ﴿ ت :   الٌعقواً ، احمد ان  ااً ٌعقول ان جعفر ان وهل الكاتل العااسً (ٖٕ)

م﴾ ، تارٌخ 9ٕٕه/ٖٓٔ؛ الطاري ، محمد ان جرٌر ﴿ ت :  ٙ، ص ٔسة اه  الاٌت ، قم : د.ت﴾ ، ج، ﴿ مإس
، ﴿ دار المعارؾ ،  ٕالطاري المعروؾ اتارٌخ الرس  والملوك ، تحقٌب : محمد ااو الفض  ااراهٌم ، ط

شٌاانً ﴿ ت : ؛ اان اىثٌر ، عت الدٌن أاو الحسن علً ان ااً الكرم ال ٕٗٔ، ص ٔالقاهرة : د.ت﴾ ، ج
  .8ٖ، ص ٔم﴾ ، ج9ٙٙٔم﴾ ، الكام  فً التارٌخ ، ﴿ دار فادر ، اٌروت : ٕٖٕٔه/ٖٓٙ

  . ٖٕٔ، ص ٔ؛ ٌنظر : الطاري ، تارٌخ الطاري ، ج ٙ، ص ٔالٌعقواً ، تارٌخ الٌعقواً ، ج (ٕٗ)
  انه اهاط االهند على ﴿ علٌه السالم﴾ لما انت  من الجنة ، حٌا ٌقا آدمالهند : وهو المكان ال ي هاط فٌه  (ٕ٘)

  .8ٔ، ص ٔ، ججا  ٌقا  له نو  ، وأٌضا  انت  معه الحجر اىسود ، للمتٌد ، ٌنظر : اان سعد ، الطاقات 
  .ٓٗ-9ٖ، ص ٔاان اىثٌر ، الكام  ، ج (ٕٙ)

 127سورة البقرة :اآلية :  ((27
  .7، ص ٔالٌعقواً ، تارٌخ الٌعقواً ، ج (8ٕ)
  . 7ٖ : اآلٌةسورة ااراهٌم :   (9ٕ)

: الفااغ ،عماد ،االحناؾ ،)دراسة فً الفكر الدٌنً التوحٌدي فً المنطقة العراٌة قا  االسالم(،)دار ٌنظر  (ٖٓ)
 . ٕٙم(ص998ٔالحفاد ،سورٌا :

  .ٙااللوسً ، محمود شكري ، تارٌخ نجد ، تحقٌب : محمد اهجة  ، ﴿ مكتاة العراٌة ، اؽداد : د.ت﴾ ، ص  (ٖٔ)
    . ٖ٘اآلٌة : سورة ناراهٌم :   (ٕٖ)

الموتانً ، تٌدان، معتقدات الدٌنٌة الوثنٌة العرل قا   .؛ للمتٌد ٌنظر: 7ٔٔ، ص  ٔاان هشام ، السٌرة ، ج(ٖٖ)
 .9٘االسالم ،ص

م 97ٓٔالشرٌؾ ، محمد ان، اىدٌـــــان فــً القـــــرآن ، دار المعـــــــــــــارؾ  ، ) مفر ، (  (ٖٗ
 ٖٗ-ٓٔ(ص

 8ٕ، ص 9ٙٓٔ، دار المعارؾ ، مفر ، ٖمود ، هللا )كتال فً نشؤة العقٌدة اإللهٌة(، طالعقاد ، عااس مح(ٖ٘)
؛ وٌنظر اٌضا : الطاري محمد ان جرٌر ، جامع الاٌان فً تفسٌر آي القران ،  79 -  7ٙسورة االنعام،آٌة ، (ٖٙ)

اعدها ؛ الطارسً وما  ٕٕٖ، ص 7، ج 99٘ٔتح .قلٌ  المٌس ، فدقً جمٌ  العطار ، دار الفكر ، اٌروت ، 
ااو علً الفض  ، مجمع الاٌان فً تفسٌر القرآن ، تح. لجنة من العلماء والمقتفٌن ، مإسسة االعلمً ، اٌروت ، 

 وما اعدها 9ٔ، ص ٗ،، ج 99٘ٔ

(
37

"الطوطم" وهً شك  من أشكا  العاادات والطقوس عند العرل قا  اإلسالم ، حٌا كانوا  ٌإمنون اؤن ال   (

ال ٌقافون منه، حتى ونن كان من الحٌوانات المإ ٌة التً تلحب اى ى ااإلنسان، كالحٌة أو ٌإ ي أتااعه، ف
العقرل أو ال ئل. وهم ٌعتقدون أٌضا أنه ٌدفع عنهم، وأنه ٌن ر أتااعه نن أحس اقرل وقوع قطر على أتااعه، 

نلى طوطمهم؛ محاولة منهم  و لك اعالمات ونشارات على نحو ما ٌقا  له التجر والطٌرة والفؤ . وهم ٌتقراون
ا منه فً  ا من جلد ، أو ٌعلقون جتء  فً كسل رضا ، فٌقلدونه فً شكله ومظهر ، وقد ٌلاسون جلد  أو جتء 
أعناقهم أو أ رعهم على نحو من التعاوٌ ؛ ىنه ٌحمٌهم ا لك وٌمنع عنهم ك  سوء. كما ٌحتفلون اه واالمناساات 

لوفاة انقش رمت الطوطم على ظهر المولود، أو دهن الجسم ادهن مقدس من مث  مناساات الوالدة أو التواج أو ا
 .7ٓٔ، ص ٕدهان  لك الطوطم، نلى آقر ما هنالك من أعراؾ وتقالٌد ، للمتٌد ، ٌنظر : علً ، المفف  ، ج

 
(

38
تً ال حٌاة فٌها هً القوة المإثرة القفٌة ، او الؽالل أنها تقدٌس أو عاادة اىشٌاء المادٌة الجامدة الالفتٌشٌة "(

كالحجار واالشجار وهً أشٌاء حسٌة ٌرى فٌها العراً واقافة الادوي انها تفٌد  فً حٌاته الٌومٌة فاعتقد اوجود 
قوة سحرٌة ؼٌر منظورة تالتمها هً الروح فالروح هً معاود الحجرأو شجر ال ي هو منت  ال ي تح  فٌه " 

 .ٕٕٔم(،ص9ٕٓٓ)دار الفائس ،اٌروت :طقوش ،محمد سهٌ  ، تارٌخ العرل قا  اإلسالم ،

 
 ٕٖالنشار ، نشاة الدٌن ، ص(39)

 . ٕٕٗ-ٕٕٕص ،طقوش ، تارٌخ العرل  (ٓٗ)

 

   .  ٕٗٔ - ٖٖٔ، ص 9ٙ9ٔدرات ، محمد عاد هللا ، الدٌن ، مطاعة السعادة ، مفر ، (ٔٗ)

 

 ،م ( ٕٕٓٓلقاهرة  ، الشرقاوي ، محمد عاد هللا،احوا فً مقارنة اىدٌان ، دار الفكر العراً  ، ) ا(ٕٗ)
 .   ٕٔص
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؛ الشرقاوي، احوا فً مقارنة االدٌان،  ٓٓٔ؛ درات ، الدٌن، ص 79ٔ - 78ٔالنشار ، نشؤة الدٌن، ص(ٖٗ)
 . ٕٓص

(
44

،دار العلم للمالٌٌن ،اٌروت، ٗكار ،تارٌخ الشعول االسالمٌة ،تر. ناٌ  أمٌن فارس ، منٌر الاعلاكً ، ط  (

 . ٕٙ، ص ٔ، ج9ٙ٘ٔ
، فالح احممد ، محاضمرات فمً تمارٌخ العمرل قام  اإلسمالم ، ﴿ مإسسمة دار الكتمل للطااعمة ،جامعمة العلً   (٘ٗ)

؛ علممً ، جممواد ، المففمم  فممً تممارٌخ العممرل قامم  االسممالم ، ﴿ منشممورات  7ٔٔ، ص ٔالموفمم  : د.ت﴾ ، ج
  .ٔٔ، ص ٙالشرٌؾ الرضً ، اؽداد : د.ت﴾ ، ج

  . ٖٓسورة التواة : اآلٌة :   (ٙٗ)
تل القمسة : أقاار اىٌمام اىو  ،  وأقامار اىٌمام الثمانً  ، ونحمٌما ، وعمترا ودانٌما  ، نضمافة المى وهً الك (7ٗ)

  المجالت القمسة وهً : نشٌد اىناشٌد وراعوت ومراثى ارمٌا والجامعة واستٌر 
  ٕ٘-ٕٗاٌة: : ٖٕاالفحاحسفر القروج :    (8ٗ)
  ٗ:اٌة : 9ٔسفر االوٌٌن : االفحاح  (9ٗ)
  .٘آٌة:،  :٘ٗشعٌا ء: االفحاح: سفر ا  (ٓ٘)
  .٘-ٕ: :آٌة 7االفحاحسفر التثنٌة :   (ٔ٘)
  .٘-ٔأٌة: : ٕٓاالفحاحسفر القروج :   (ٕ٘)
  . ٗٗسورة المائدة : اآلٌة :   (ٖ٘)
  .7ٓالحاج ، محمد احمد ، النفرانٌة من التوحٌد الى التثلٌا ، ﴿ دار القلم ، دمشب : د.ت﴾ ، ص  (ٗ٘)
  .7ٔرانٌة اٌن التوحٌد والتثلٌا ، صالحاج ، النف  (٘٘)
  . 8ٙسورة المائدة : اآلٌة :   (ٙ٘)
 .9ٕم﴾ ، ص9ٗ9ٔالنشار ، علً سامً ، نشؤة الدٌن ، ﴿ دار نشر للثقافة ، اإلسكندرٌة :   (7٘)

(
58

الدٌانة المسٌحٌة لم تكن تسمى اه ا االسم فً اداٌة نشؤتها ، حٌا كانت فً أو  نشوئها تسمى االدٌانة (

رانٌة عقودا، حتى جاء اولس الرسو ،فتؽٌرت التسمٌة ااتااع المسٌح ثم االمسٌحٌٌن،وللمتٌد من التعرٌؾ النف
جاكً هاٌم، اولس وتحرٌؾ المسٌحٌة، ،تعرٌل سمٌرة التان،)ال ،مط،  ؛ٌنظر :لمفطلح النفرانٌة والمسٌحٌة 

:عاد الحلٌم محمود ، )المكتاة شار ، جٌنٌار، المسٌحٌة نشؤتها وتطورها ، تر  :؛،ٕٗٓ،ص م(99ٔٔال.م: 
 ٘ٔ-٘، صالعفرٌة ، فٌدا، لانان:د.ت(

 .988ٌٔنظر: رستم ،د.اسد ،كنٌسة مدٌنة هللا انطاكٌة العظمى ،اٌروت ،المكتاة الاولٌسٌة ، (9٘)
ي التنٌر ، العقائد الوثنٌة فً الدٌانة النفرانٌة ،تح: محمد عادهللا الشرقاوٌنظر : الاٌرونً، محمد ان طاهر  (ٓٙ)

 .ٗٔ-ٖٔ)دار الفحوللنشر، القاهرة :د.ت(ص

وٌعتارون السٌد المسٌح مجرد ننسان عادي الػ نلى مرتاة الفالح افض  تنمامً شقفمٌته وهم   الجماعمة لمم (ٔٙ) 
تكن تمإمن امالقالص اواسمطة المسمٌح وحمد  أواالقتمداء امه، وٌإمنمون امؤن السمٌد المسمٌح ولمد ممن عم راء والمروح 

فٌماض ومنفموري ، النفمارى  ،  ٌنظمر:؛ له وجودا سااقا وهمو االتمالً لمٌس نلهما، ولمٌس ٌإمنوا اؤن ولمالقدس ،  
 ٖٔم(، ص 998ٔ)منشورات دار أسامة ، دمشب :

وهم القائلٌن أن المسمٌح همو اامن هللا الوحٌمد ،المولمود ممن اىل قام  المدهور ،نلمه حمب ممن نلمه حمب، (ٕٙ)
ؤثٌرات الوثنٌة فً العهد الجدٌد التً حارامت التوحٌمد وهً من الت مولود ؼٌر مقلوب، مساو لألل فً الجوهر.

ة قمرون ، ومما  التثلٌما المسمٌحً اال فمورة ممن فمور  وظ  ه ا الدٌن متٌجا  من عنافر متااٌنة أشمد التاماٌن لِعمدَّ
فً نق  هم   العقٌمدة  اىقرىالمجامع المسٌحٌة وقد أسهمت مقررات المجامع الكنسٌة  ال سٌما مجمع نٌقٌة  .الشرك

 )سقار ، منق  محمود ، ه  التثلٌا عقٌدة المسٌح ام عقٌدة المجمامع ،ٌنظر:  :((السااقةاالمم ن الوثنٌات والوثنٌاتم

وامولس ، (). تطور المسٌحٌة اٌن عٌسى  ناراهٌمكركور ، محمد ؛  9، ص م(ٖٕٔٓاٌروت :  ،االسالم دار 

لفكمر )االهموت المسمٌحً واإلنسمان المعافمر ، السملٌم اسمترس؛ م(.ٕٙٓٓ، ) القماهرة :  اإلسمالمًمركت التنوٌر )
 .ٖٔٔ، ص ٔج÷م(999ٔمنشورات المكتاة الاولسٌة ، اٌروت، لانان، )،،  ٖط (المسٌحً اٌن اىمس والٌوم

 م(، العهد 98٘ٔالكتال المقدس، العهد القدٌم والعهد الجدٌد، )المكتاة الشرقٌة، دار المشروب، اٌروت: (ٖٙ)
 ٖ: آٌة :7ٔالفحاح الجدٌد، انجٌ  ٌوحنا : ا

 .7ٔ: آٌة :٘العهد الجدٌد ، انجا  متً :االفحاح  (ٗٙ)
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 ٗٗ: اٌة:٘انجٌ  ٌوحنا :االفحاح : (٘ٙ)
  7ٔ:آٌة :ٕٗالعهد الجدٌد ، سفر اعما  الرس  ، االفحاح : (ٙٙ)

 ٙٔ: آٌة: ٕٙ:االفحاح:  رسالة اولس الرسو  نلى أه  رومٌة   (7ٙ)
 الجتٌرةالثالوا الكوكاً : وهً نوع من المعتقدات الدٌنٌة الوثنٌة التً كانت منتشرة فً اوساط سكان شاه  (8ٙ)   

ٌنظر االقمر والشمس والنجوم ومنها التهرة  ؛ العراٌة التً ترى فً عاادة  النجوم واالجرام السماوٌة المتمثلة
؛طقوش 7ٖٔصم(99٘ٔ:دؼٌم ،سمٌح ،ادٌان ومعتقدات العرل قا  االسالم ،)دار الفكر اللانانً ، اٌروت :

 9ٕ٘-9ٕٔ،تارٌخ العرل قا  االسالم،ص
، ص  98ٕٔ، دار المعارؾ ، مفر ،  ٖالفٌومً ، محمد ااراهٌم ، فً الفكر الدٌنً الجاهلً ، ط ٌنظر: (9ٙ)
ٕٙٗ . 

  ٓ٘-9ٗالموتانً ، تٌدان، معتقدات الدٌنٌة الوثنٌة العرل قا  االسالم ،ص(7ٓ)  
،)دار الكتل ٗاىفنام ، تحقٌب :أحمد تكً ااشا، طم( 8ٔ9ه⁄ ٕٗٓأاو المن ر هشام ان محمد ان السائل)ت:  (7ٔ)

 ٙم(، ص99٘ٔالمفرٌة ، القاهرة:
 . 7اان الكلاً ، االفنام، ص(7ٕ) 

 ٙٓٔوسؾ :اآلٌة :سورة ٌ(7ٖ)
 .ٖٓ اآلٌة: ااراهٌم:سورة   (7ٗ) 
 .٘ٙٔ اآلٌة: الاقرة:سورة   (7٘) 
 .ٖٖ اآلٌة: الرعد:سورة   (7ٙ) 

عمرو ان لحً ان راٌعة ان لحارثة ان عمرو ان عامر وهو أو  من جلل أفناما  نلى ارض الجتٌرة  ووه  (77) 

ٌّر دٌمن راض هٌت من منطقة الجتٌرة ، وقٌ  من الشام  ن نسماعٌ  علٌه السالم ودعا العرل نلى عاادة ،وؼ
اان حاٌل ،محمد ان حاٌل ان أمٌة ان  ؛ ٖٗ، للمتٌد ، ٌنظر : اان الكلاً ، اىفنام ، ص اىفنام واىوثان

قورشٌد أحمد فاروب)عالم الكتل،  م( ، المنمب فً أقاار قرٌش ،تحقٌب: 8ٙٓهـ /  ٕ٘ٗعمرو الهاشمً )ت: 
 .7ٔٔ، ص ٔاالترقً ، أقاار مكة ، ج ؛؛8ٕٖص م( 98٘ٔاٌروت: 

 
هـ(، المناقل المتٌدٌة فً أقاار الملوك ٙاان نما الحلً، أاو الاقاء هاة هللا محمد )ت: ب ٌنظر : ( (78

اىسدٌة،تحقٌب: محمد عاد القادر قرٌسات، فالح موسى درادكة،) مكتاة الرسالة الحدٌثة، عمان: 
م( ،  ٖٖٔٔ /هـ7ٖٕ )ت:لً ان محمود ان محمد اان عمرأاو الفداء نسماعٌ  ان ع ؛ٖٓٔ،صٔم(ج98ٗٔ

 .7ٙ،ص ٔ، القاهرة:د.ت(،جالمطاعة الحسٌنٌة المفرٌة ،)المقتفر فً أقاار الاشر
ها  : من أعظم أفنام قرٌش عندها نفاه على الائر فً اطن الكعاة وأمر الناس اعاادته ، جاء اه عمرو ان   (79) 

لعقٌب الحجر اىحمر على فورة ننسان مكسور الٌد ، فجعلت له قرٌش لحً من ارض الجتٌرة﴿هٌت﴾ وكان من ا
ن له القرااٌن تف  الى مائة ٌد من  هل فكانت قرٌش تطوؾ حوله وتحلب الرإوس عن حجها ، وكانوا ٌإدو

ااان الضٌاء،  ؛ للمتٌد ، ٌنظر :. 77ٔ، ص ٔ؛ االترقً ، أقاار مكة ، ج ٖ٘اان الكلاً ، اىفنام ، ص اعٌر؛
م(، تارٌخ مكة المشرفة والمسجد  ٓ٘ٗٔ / 8٘ٗان أحمد ان الضٌاء محمد القرشً العمري المكً )ت:  محمد

 –،) دار الكتل العلمٌة ٕالحرام والمدٌنة الشرٌفة والقار الشرٌؾ تحقٌب: عالء ناراهٌم، أٌمن نفر،ط
 ٓٗ،صم(ٕٗٓٓاٌروت:

 
أاو الفرج عاد الرحمن ان علً ان  ،جوتياان ال ؛ٌنظر:ٕٗ٘، ص ٔالٌعقواً ، تارٌخ الٌعقواً ، ج  (8ٓ) 

محمد عاد القادر عطا، مفطفى عاد  ،تحقٌب:المنتظم فً تارٌخ اىمم والملوك م(،ٕٔٓٔهـ / 97٘ )ت:محمد
 ٕٖٕ،ص ٕم(،ج 99ٕٔ:دار الكتل العلمٌة، اٌروت ،)القادر عطا

 
 .٘ٙٔسورة الاقرة : اآلٌة :   (8ٔ) 
 .8ٙ: اآلٌة :  المإمنونسورة   (8ٕ) 
 .ٕ٘٘، ص ٔالٌعقواً ، تارٌخ الٌعقواً ، ج  (8ٖ) 
 .ٙٙٔ، ص ٔالعلً ، محاضرات العرل ، ج  (8ٗ) 
 .ٙاان الكلاً ، اىفنام ، ص  (8٘) 
  .ٕ٘٘، ص ٔ؛ الٌعقواً ، تارٌخ الٌعقواً ، ج 7-٘اان الكلاً ، اىفنام ، ص  (8ٙ) 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=55&chapter=16&q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87+
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