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 امللخص 
ة آلراء  العرب قبل اإلسالم مبا فيها من تناقض واضطراب واقتضاب مادة خصب  معتقداتثلت الرواايت التارخيية حول  م

، يف حماولتهم ربط اإلسالم بداينة العرب. لذا اعتمدت هذه الدراسة على  ب العر   نيي الالدينالباحثني  بعض املستشرقني و 
العرب قبل اإلسالم والذي ميثل أصدق مصدر يف تصوير    معتقداتره املكية كمصدر رئيسي لفهم  القرآن الكرمي بسو 

خيص االعتقاد ابهلل  فيما    العرب قبل اإلسالم  معتقدات  حولا  الة يف حبثهدف هذه املقوهتحالة العرب يف تلك الفرتة.  
واألنبياء  عن   واملالئكة  الداينة أصل    الكشف  الذي يكشف،  هذه  األصل  الداينة يف    وهو  وهذه  اإلسالم  بني  العالقة 

تعتمد هذه الدراسة  مواجهة شبهة أن اإلسالم ميثل مرحلة متطورة للدين الذي كان شائعاً عند العرب قبل اإلسالم. و 
  عتقدات املصادر التارخيية األخرى مل  دراسة النص القرآين كمصدر وإطار لفهم  خالل  من   على املنهج التحليلي والنقدي

العرب قبل اإلسالم، وذلك ابالعتماد على أوائل اآلايت نزواًل خصوصاً وعلى التفسري املوضوعي لآلايت املكية عموماً.  
قد استمدت أصوهلا من    املالئكة واألنبياء مثل االعتقاد ابهلل و  معتقدات  البيان القرآين أن  ء يف ضو وتكشف هذه الدراسة  

 دين مساوي، ومن هنا ميكن إبطال شبهة أتثر اإلسالم هبا. 
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Arabs Beliefs Prior to Islam: An Analytic and Critical Study in Light of The 

Quranic Statement  

 
Abstract 

The historical narrations of Arab beliefs prior to Islam  despite being conflicting, confused and brief as 

the grand historian are considered Fertile material to some Orientalists’ and non-religious writers’ 

opinions, for attempting to connect Islam to the religion of Arab. Therefore, this study relies on Quran 

in its Meccan chapters as main reference to comprehend Arab beliefs, which reflects the most genuine 

source to indicate the condition of Arabs in that period. Such study aims to seek Arabs’ beliefs in Allah, 

Angles and prophets in particular, to find out the origin of it depending on their beliefs, that to get the 

fact of the relation between Islam and that religion clearly for confronting a misconception that Islam 

represents the advanced stage of religion which.  This study is based on analytical and critical approach, 

using the Quranic text as reference and framework, to comprehend the other historical references of 

Arab beliefs to prior Islam, and that is from two aspects, first: study of the early Meccan chapters, 

which reflects the Quranic discourse to the polytheists, and what their verses imply for the Arabs faith. 

Second: the objective interpretation of Quran verses.   This study hereby reveals through the Quranic 

statement that Arab beliefs -such as the belief in Allah almighty, angels, and prophets, has originated 

from heavenly religion, however they had deviated from it later, so, it was important for Islam to come 

and correct the deviation from the heavenly origin. Hence, it could be falsify a misconception that Islam 

is influenced by the religion preceding it, and revealing the course outlines of emergence of religion by 

revelation. 

Keywords: Arab prior to Islam, polytheist, paganism, beliefs, Islam. 

 

 
 املقدمة
علمريريرياء التريريريارياي واألداين ملريريرين    الوصريريريف الريريريذي أطلقريريري ثنيني، وهريريريو  ابلريريريو   مريريريا يوصريريريف عريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم  كثريريريرياً 

أخريرى مملهريا لفري     داللرية  لكرين هنرياك  ازدراًء لداللتري  علريى الريوثن.  ردده الريبعضيو ارتبطت عبادهتم ابألواثن،  
تلريك النظريرية الرييت تريريد أن    ،ونشريتت   دينالري  مبفهريوم  واليت ترتبط،  يف علم األداين  "وثين" تعكس نظرية التطور

عريريم  حبسريريز ز   اإللريري فكريريرة  يريري  فاإلنسريريان هريريو خريريال   وعل  لتوحيريريد،طريريور عقيريريدة اإلنسريريان مريرين الوثنيريرية إ  اتؤكريريد ت
 ضعي.الدين يف أصل  دين و قد يُفهم أن   ، ومن قط  مل يرث ديناً مساوايً   وأن ،  أصحاب هذه النظرية
،  الشريركبصريفتني أحريد:ا   فيري   وصفهم  رد  و وثنيني، بل  عرب قبل اإلسالم ابل آن القر  هذا ومل يصف

 ِإنَّ الريريَِّذينآ آمآنريريوا﴿  إ  األداين الريرييت عرفهريريا العريريرب واتصريريلوا هبريريا يف قولريري  تعريريا    القريريرآن   حينمريريا أشريريار  وذلريريك
ََّآ يريآْفصريِ  وآاْلمآُجوسآ  وآالنَّصآارآى وآالصَّابِِئنيآ  وآالَِّذينآ هآاُدوا رآُكوا ِإنَّ ا ََّآ وآالريَِّذينآ أآشريْ ِة ِإنَّ ا نريآُهْم يريريآْومآ الِقيآامريآ  عآلريآى  ُل بريآيريريْ

ِهيد   ْيءه شريريآ لِ  شريريآ اِفُرونآ   ال  وذلريريك يف قولريري  تعريريا   ﴿  واثنيهمريريا  الكفريرير،  (،17)احلريريج   ﴾كريريُ ا اْلكريريريآ قريريُْل ايآ أآيرَيهريريآ
ُدونآ﴾ )الكريريريافرون  ا تريآْعبريريريُ ُد مريريريآ يف    يريريريد نظريريريرية التوحتشريريريريان بوضريريريو  إ     إن داللريريرييت الشريريريرك والكفريريرير  (.2،  1أآْعبريريريُ

تصريل الكفرير هريو التةطيرية علريى الشرييء والسريرت  ، أي حتريول التوحيريد إ  وثنيرية ولرييس العكريس، فاتريرياي األداين 
ا   ، يقول هللا تعا  قلب ل ، فكتن الكافر مةطِ ي على   رِِهْم فريآقآلرييالً مريآ ُ ِبُكفريْ ََّ نريآُهْم ا ﴿وآقآاُلوا قريُلوبرُينآا ُغلريْف  بريآْل لآعريآ

ابهلل عريريز وجريريل    أهنريريم كريريانوا يؤمنريريون الصريريفة الثانيريرية وهريريي الشريريرك، فهريريي تشريريري إ     مريرياأ  (.88يرُيْؤِمنريريونآ﴾ )البقريريرة 
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ََِِّ الد ِ  ا نريآْعبريُدُهْم ِإالَّ  وجيعلون مع  شركاء، يقول هللا تعا   ﴿أآال  ْن ُدونرِيِ  أآْولِيريآاءآ مريآ يُن اْلْآاِلُص وآالَِّذينآ اَّتَّآُذوا مريِ
ََِّ زُْلفآى.. ﴾    لِيريقآر ِبُوَنآ ِإ آ   (.3)الزمر  ا

فيمريريريا خيريريريص االعتقريريرياد ابهلل    العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم  معتقريريريداتالبحريريري  يف  إ     إن هريريريذه املقالريريرية هتريريريدف
كريون القريرآن الكريرمي ميثريل أصريدق صريورة    ،من خالل البيان القريرآين  املعتقداتهذه   وأصل واملالئكة واألنبياء،

ت اآلايت فيهريريا صريريورة عمريريا كريريان  قبريريل اإلسريريالم خصوصريرياً الفريريرتة املكيريرية الريرييت عكسريري  هلريريذه املعتقريريداتوأوثقهريريا  
مريرين اعتقريرياد، وكريريان عريريرص هريريذه الصريريورة إمريريا    -ين كريريانوا السريريواد األعظريريم مريرين سريريامعي القريرآن الريريذ -عليري  العريريرب  
ح وذلريريريك بريريريذكر مريريريا كريريريانوا عليريريري ، أو بشريريريكل ضريريريمين عريريرين طريريريري  تقريريريرير العقيريريريدة الصريريريحيحة، أو  بشريريريكل صريريريري

  معتقريداتمعرفرية    أ:يرية  إن   م وعقائريدهم.تصحيح املعتقد، حي  كان هؤالء موضوع تنديد، وتفنيد لتقاليده
ن مث  مريريريو   بداينريريرية العريريريربمريريرين خريريريالل مصريريريدر موثريريريوق، يكشريريريف صريريريلة اإلسريريريالم    العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم وأصريريريلها

عالقريرية أتثريرير اإلسريريالم ابلوثنيريريات    الريرييت أاثرهريريا املستشريريرقون وأصريريحاب الفكريرير النقريريد الريريديين يف  شريريبهةلامواجهريرية  
مرحلريريرية متطريريريورة وَنضريريريجة للريريدين الريريريذي كريريريان شريريريائعاً عنريريريد    لعريريريي فيهريريريا أن اإلسريريالم ميثريريريالسريريابقة عليريريري ، والريريرييت دُ 

 .العرب وهو الوثنية
  ابهلل  عريرب قبريل اإلسريالم  تقريداتمعوتعتمد هذه الدراسة على البيان القريرآين كمصريدر اترخيريي لفهريم  

يف تلريريريك    رخيي القريريريرآين لتحديريريريد داينريريرية العريريريرباإلطريريريار التريريريا  ، والريريريذي ميكريريرين اعتبريريريارهواملالئكريريرية واألنبيريريرياء حتديريريريداً 
ارخييريرية كريريالروايت اإلخباريريرية وفهمهريريا ومعايريرية إشريريكالية التنريرياقض يف النصريريو  الريرييت  ، وتوثيريري  املصريريادر التةالفريريرت 

مريرين خريريالل اإلطريريار القريريرآين أكثريرير منهجيريرية وكاسريريكاً، فريريال تكريريون    درات حريريول معتقريريدات العريريرب، حريري  تبريريدو
  ه املصريريريادر.عرضريريرية النتقائيريريرية بعريريريض البريريرياحثني الريريريذين امريريريتىت كتريريريبهم للهجريريريوم علريريريى اإلسريريريالم مريريرين خريريريالل هريريريذ 

، حيريري  تعطريريي صريريريورة دقيقريرية ملريريريا  بشريريكل خريريريا   ألو ااملكيريريرية  اآلايت  املريرينهج التريريريارخيي القريريرآين علريريى    د ويعتمريري
ترتيريريريز    يف تلريريك الفريريريرتة املبكريريريرة للريريريدعوة ومريريرين خريريريالل  وداللتهريريريا  القرآنيريريرية  أللفريريريا مريريرين خريريريالل ا  وعريرياه املسريريريتمعون 
للوصريريول إ  صريريورة متكاملريرية  يريرية  ت املكلريريآلاي  "التفسريريري املوضريريوعي"  دورذلريريك  بعريريد  أييت  . وأوائريريل السريريور نريريزوالً 

رواايت  الريذي اعتمريد فيهريا علريى املريتثور مرين الري  التفسري ايزئريي لريآلايتبعيداً عن  تقاد العرب، علي  اع كان   ملا
ملعرفريريرية أصريريريوهلا الدينيريريرية،  ،  يف إطارهريريريا التريريريارخيي  داينريريرية العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالمطريريرير   وهكريريريذا ميكريريرين    علريريريى عالهتريريريا.

 وعالقتها ابإلسالم.
قبريريل اإلسريريالم. القسريريم  دمريرية، وقسريريمني، القسريريم األول  أصريريل داينريرية العريريرب  الدراسريرية ملقوتنقسريريم هريريذه  

هلل عنريريد عريريرب قبريريل اإلسريريالم،  االعتقريرياد ابرعيريرية   العريريرب قبريريل اإلسريريالم، وفيريري  ثالثريرية أقسريريام ف  معتقريريداتالثريرياين   
  اْلاكة.ويف األخري .ألنبياء عند عرب قبل اإلسالماالعتقاد ابملالئكة عند عرب قبل اإلسالم، االعتقاد اب
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 أصل داينة العرب قبل اإلسالم
ل، فقريريد  إن عريريرب قبريريل اإلسريريالم كريريانوا يريريرون أن مريريا هريريم عليريري  مريرين اعتقريرياد يعريريود إ  داينريرية تتصريريل ابهلل عريريز وجريري

رآَنآ هبريريريِآا..﴿ذكريريرير القريريريرآن حكايريريرية عريريرينهم أقريريريواهلم اآلتيريريرية   ُ أآمريريريآ ََّ رتآآى  ﴿(،  28)األعريريريراف   ﴾  .. وآا ََِّ   أآفريريريْ ى ا عآلريريريآ
رآْكنآا﴿(،  8)سبت   ﴾  كآِذاًب.. ا أآشريْ ُ مريآ ََّ اءآ ا رآُكوا لريآْو شريآ ُؤَنآ  وآالآ  سآيريآُقوُل الَِّذينآ أآشريْ ْيءه .. وآالآ  آابآ ن شريآ   ﴾  حآرَّْمنريآا مريِ

ون ﴿(،   148األنعريريريام ) ْم ِإالَّ خيآُْرصريريريُ مه ِإْن هريريريُ ْن ِعلريريريْ ذآِلكآ مريريريِ ا هلريريريآُم بريريريِ ُهم مريريريَّ ْدَنآ ا عآبريريريآ اءآ الريريريرَّْبآُن مريريريآ ْو شريريريآ اُلوا لريريريآ   ﴾وآقريريريآ
يعتقريدون بريدين    كريانوا  الذين وصريفوا ابلريوثنيني  قبل اإلسالم  عرب  أن   (، يتبني من هذه اآلايت20 زخرف)ال

 يتصل ابهلل عز وجل.
، فهريريريم يعتقريريريدون بنريريريزول الرسريريرياالت مريريرين السريريريماء،  لريريريوحياب  رتبطتريريري  هريريريذه الداينريريريةطبيعريريرية  ن  بريريريل يظهريريرير أ
ْن بريآْيِننريآالآ عآ أآأُنريزِ ﴿    قريوهلم   ذر من هللا سبحان ، وذلك واضح يفوجميء اآلايت والنَ  ِ  الريذ ِْكُر مريِ (،  9)    ﴾لآيريْ

ْريريآتآنْيِ عآظريِ ﴿ نآ القريآ له مريِ  ْرآُن عآلريآى رآجريُ ا القريُ دآ أآميريْآاهِنِْم  ﴿(،  3)الزخريرف   ﴾يموآقآاُلوا لآْوال نرُيز ِلآ هآذآ ََِّ جآهريْ ُموا اِب وآأآْقسريآ
م دآى األُمريريآ ْن ِإحريريْ دآى مريريِ ونُنَّ أآهريريْ اءآُهْم نريريآِذير  لَّيآكريريُ ن رَّبريريِ ِ  أآوآملْآ  ﴿  ،(42فريرياطر )  ﴾لريريآِئن جريريآ ا ِ يريريآةه مريريِ  ْتِينريريآ وآقريريآاُلوا لريريآْوال أيآ

ُحِف اأُلو آ  ا يف الصريريَ ولقريريد ردت علرييهم اآليريرية )األخريرية( متسريريائلة عمريريا إذا مل  "،   (133)طري    ﴾أتآْهتريِِم بريآيِ نريريآُة مريآ
لرية األو  مرين هللا علريى  يكفهم ما يرون  من تطرياب  وتوافري  بريني القريرآن الريذي يتلريى علرييهم ومريا يف الكتريز املنز 

ال ينكريريريرون هللا تعريريريا  وعادتريريري  يف إرسريريريال الرسريريريل وإنريريريزال    علريريريى كريريريوهنم. وهريريريذا الريريريرد ينطريريريوي  "1رسريريريل  السريريريابقني
، وهريريذا  أخريريرى  دي أهريريل الكتريرياب هريريو مريرين ذلريريك مريرين جهريريةمريرين جهريرية، وال جيهلريريون أن مريريا يف أيريري  الكتريريز علريرييهم

ن هلريريَُّْم آيريريآًة أآن يريآعْ ﴿ظريرياهر يف قولريري  تعريريا     اءُ أآوآملْآ يآكريريُ ُ  ُعلآمريريآ رآائِيل  لآمريريآ ، وهريريذا يعريريين  (197  )الشريريعراء   ﴾بريريآيِن ِإسريريْ
  كريين العريرب لريو جرياءهم  يريد األمرير أتكيريداً وممريا يز   ،ترياب وعلمرياء بريين إهسريرائيلكانوا يثقون يف علم أهل الكأهنم  

وآِإن  ﴿  ا وكريريانوا عبريرياًدا  لصريريني هلل وحريريده، يقريريول هللا تعريريا  مريريا جريرياء األمريريم السريريابقة مريرين ذكريرير هللا وكتبريري  آلمنريريو 
رُ  نيآ، فآكآفريريآ ُْ لآصريريِ

ََِّ امل ادآ ا ا ِعبريريآ نآ األآوَّلريرينيآ، لآُكنريريَّ راً مريريِ  انُوا لآيريآُقولريريونآ، لريريآْو أآنَّ ِعنريريدآَنآ ذِكريريْ ونآ كريريآ ْوفآ يريآْعلآمريريُ   ﴾وا بريريِِ  فآسريريآ
 .(170  -168)الصافات 

منهريا    2مريا،  إ  ديرين مسرياوي  يف احلقيقة  عرب قبل اإلسالم ينتمون أبن    توحيوهناك إشارات قرآنية 
ونآ ﴿تعا     قول ْومه يريآْعلآمريُ تُُ  قريريُْرآَنً عآرآبِيريال ل ِقريآ   ف سريامعي القريرآن أبهنريموصري، ف(3)فصريلت   ﴾ِكتآاب  ُفصِ لآْت آايآ
األقريل مرين الفهريم واإلدراك،  ينطوي على صورة ملا كريان عليري  امل رياطبون العريرب أو زعمرياؤهم علريى   "علمون ي"

بريَّ   أآفريآلريريآمْ ﴿   يف اآليريرية  سريريؤال التعجريريز  لريريذا كريريان  ُم األآوَّلريرينيآ، أآْم ملْآ يريآْعرِفريريوا  يريريآدَّ ءآهريريُ ا ملْآ أيآِْت آابآ اءآُهم مريريَّ ْولآ أآْم جريريآ ُروا القريريآ
ُْم فريآُهْم لآُ  مُ   (.69،  68)املؤمنون ﴾  نِكُرونآ رآُسوهلآ

 
 .220 ،  3 ه(، ج1421، 2دار الةرب اإلسالمي، ط)بريوت   ،التفسري احلدي  حممد عزة، دروزة   1
 سيتيت ذكر هذه اآلايت الحقاً.   2
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م مريري ِ ﴿بقولريري  تعريا      القريول أن العريريرب مل أتهتريم رسريريالة مرين قبريريل اسريتدالالً إن   هريُ ا أآاتآ ن  .. لِتُنريريِذرآ قريآْومرياً مريريَّ
مْ  ن قريآْبلريريِكآ لآعآلَّهريريُ أهنريريا تعريريين الفريريرتة    يف روايتريري  عريرين ابريرين عبريرياس  البةريريوي  يفسريريره(،  3)السريريجدة   ﴾يريآْهتريريآُدونآ   نريريَِّذيره مريريِ 

الريذين مل أيهتريريم  يف اآليرية تعريين قريريوم قريري     "قريريوم"   ويريريرى الطريأي أن لفري  3،سريالممريريد عليهمريا البريني عيسريى وحم
اتريريرياي قريريري  ال يرتقريريي إ  أكثريرير مريرين بضريري     ، حيريري  إن وهريريذا القريريول أكثريرير وجاهريرية  4،رسريريول قبريريل حممريريد  

 مائة إ  حني نزول القرآن.
يف أصريل  إلبريراهيم عليري     يعريود  قبريل اإلسريالم  عرب  كان علي   د ذلك أن الدين الذيوميكن القول بع

من كان علريى ديرين إبريراهيم فهريو حنيريف عنريد العريرب، وكريان  "   يقول أبو عبيدة، "احلنفية"هو دين و  ،السالم
ذُكرير أن أحريد األحنرياف )وهريو  . وقريد  "5اياهلية يقولون  حنن حنفاء على دين إبريراهيم ... عبدة األواثن يف

اي معشرير قريري ، والريذي نفسريي  "   فية( قريال لقريري وصف أطلق  اإلخباريون على من ظلوا متمسكني ابحلن
يومرياً    واقريري  اجتمعري  ، وقد ورد يف السرية النبويرية أن "6بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غريي..

عنريريد صريرينم مريرين أصريرينامهم، كريريانوا يعظمونريري  وينحريريرون لريري ، ويعكفريريون عنريريده، فريريانتحى جانبريريا أربعريرية    ميف عيريريد هلريري
  مان بن احلويرث، وعبيريد هللا برين جحري ، وزيريد برين عمريرو برين نفيريل مث قريالوا منهم، وهم ورقة بن نوفل، وعث

 قريريوم التمسريريوا ألنفسريريكم، فريري نكم  تعلمريريوا وهللا مريريا قريريومكم علريريى شريرييء، لقريريد أخطئريريوا ديريرين أبريرييهم إبريريراهيم .. اي
 .7لبلدان يلتمسون احلنيفية، دين إبراهيموهللا ما أنتم على شيء، فتفرقوا يف ا

ل القرآنية  السالم   تؤكد أن وأتيت اآلايت  إبراهيم علي   يتبعها  ملة  َّتتلف   حممد    الرسول  اليت 
ِإبريرآاِهيُم  ﴿    يقول هللا عز وجل  فتشركوا ابهلل،   لوا،فوا وبد  وا وحر  غري  لذين  عما علي  هؤالء العرب ا مآا كآانآ 

ِنيفاً ُمْسِلماً وآمآا كآانآ ِمْن الْ  ً وآال نآْصرآانِي اً وآلآِكْن كآانآ حآ ُ فآاتَِّبُعوا ِملَّةآ ﴿(، 67) ﴾ُمْشرِِكنيآ يريآُهوِداي  ََّ ُقْل صآدآقآ ا
ِنيفاً وآمآا كآانآ ِمْن اْلُمْشرِِكنيآ  ُقْل ِإنَّيِن هآدآاين رآّبِ  ِإ آ ِصرآاطه ُمْستآِقيمه ِديناً ﴿(،  95آل عمران   )  ﴾ِإبريرآاِهيمآ حآ

ِنيفاً وآمآا كآانآ ِمْن اْلمُ  ِنيفاً ﴿،  (161األنعام   )  ﴾ ْشرِِكنيآ ِقيآماً ِملَّةآ ِإبريرآاِهيمآ حآ ََِِّ حآ ِإنَّ ِإبريرآاِهيمآ كآانآ أُمًَّة قآانِتاً 
 . (120  )النحل   ﴾وآملْآ يآُكْن ِمنآ اْلُمْشرِِكنيآ 

يف الشريريعر أو يف    مريريا قبريريل اإلسريريالم، وظهريريرتموجريريودة في  ويتضريريح مريرين هريريذا أن الوحدانيريرية الريرييت كانريريت
حي  نص  القرآن الكريرمي علريى أن احلنفرياء  ،  داينة إبراهيم علي  السالمهي امتداد    املروايت التارخيية للحنفاء

 
 (،م1987 هري،4071، 2دار املعرفة، ط  )بريوت،مل التنزيل، حتقي  خالد العك، مروان سوار، معا احلسني بن مسعود البةوي،  ينظر    3
  .497،   3 ج

 .89،   21 (، جهري1405ام  البيان عن أتويل آي القرآن، )بريوت  دار الفكر، جالطأي حممد بن جرير بن يزيد، : ينظر   4

 .1026،   2 (، جدار املعارف) لسان العرب، ابن منظور،   5
، 2، ج (م1986 -هري 1407،  1اية والنهاية، )بريوت  دار الفكر، طإمساعيل بن عمر، البد داء ابن كثري احلاف  عماد الدين أّب الف   6

  245. 

 . 140 ،  1 ج (،دار ابن كثري)حتقي  مصطفى السقا وآخرون،   السرية النبوية، ابن هشام أبو حممد عبد امللك،   7
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  مل تكريريرين، وعليريريري   راهيم عليريريري  السريريريالممل يكونريريريوا يهريريريوداً وال نصريريريارى، وأهنريريريم ينتمريريريون يف عقيريريريدهتم الدينيريريرية إ  إبريريري
وصريريفها ك رهريريا  للريريدعوة    ثني العريريربلمستشريريرقني وبعريريض البريرياحاجتريرياه أو حركريرية َنشريريئة كمريريا ملريريو ل  الوحدانيريرية

إن الريريريريريداينتني السريريريريرياميتني  "يبطريريريريريل القريريريريريول     ، وهريريريريريذا أيضريريريريرياً اْللفيريريريريرية الريريريريرييت قامريريريريريت عليهريريريريريا الريريريريريدعوة  المية أواإلسريريريري
كانتريريريا مريريرين أوائريريريل العوامريريريل الريريرييت دفعريريريت إ  تفسريريريياي الوثنيريريرية العربيريريرية  التوحيريريريديتني ابنتشريريريار:ا يف القبائريريريل العربيريريرية  

 ."8ميان ابلتعددية اإلهليةاإل عقيدة التوحيد وإ  إقناع العرب وخاصة عقالئهم وحكمائهم بس فلصاحل  
مريرين    العامريرية لتجسرييد الةيبيرياتلقريد أخريذ العريريرب بتعريدد األواثن، وقريد أبقريرياهم علريى مريا هريريم عليري  ميريل  

  الفكريري بريل كريان مرين املضريمون    اً خاليري  العريرب  يكرين االعتقرياد بتعريدد اآلهلرية عنريد   لريمف، وزخالل الوسائط والرم
نتيجرية  "كما ذهز إلي  موسريكايت  هذا التعدد  وليس  9.من آابئهورثوه ع  تفسرياً منحرفاً أو رؤية فلسفية لدين

مريم  كريل األ  وجريد يف  ددالتعريحيري  إن  ،  "10كانت تعي  فيها القبائل ومليلهريا الةالريز إ  التفريرق  حلالة تشتت
 القدمية البدائية منها واملتحضرة مثل اإلمأاطورايت الكبرية واملمالك.

 
 هلل عند عرب قبل اإلسالماالعتقاد اب
حماولة التوصل إ  الصورة الرييت رمسهريا القريرآن هلل عريز وجريل    عند احلدي  عن اعتقاد العرب ابهلل إن من املهم

ى موضريري  لفريري  هللا عريريز وجريريل وأول صريريفات  الريريواردة يف  كيريريز علريريوالرت   مريرين خريريالل أوائريريل اآلايت القرآنيريرية يف مكريرية،
ة، حيريري  ميكريرين  أوائريريل اآلايت، وذلريريك مريرين خريريالل مضريريمون السريريورة واملرجحريريات القويريرية مريرين األحاديريري  النبويريري

نريت تتضريمن مريا هريو مريدرك لريدى  اْلروج ابلصورة واملالمريح األساسريية لري  سريبحان  الرييت قريدمها القريرآن والرييت كا
تعطريريي اآلايت األو   "  أ:يريرية ذلريريك بقولريري    مريريونتجمري وات  يؤكريريد التصريريحيح،    ن طريريري  التريريذكري أوالعريريرب، عريري

 ."11وب  الكثري من اإلهبام واالرتباكانطباعا أبهنا موجهة لقوم يؤمنون ابهلل، وأن كان هذا اإلميان يش
ال نزول  ترتيز  على  االعتماد  املسلمني  إن  رواة  عند  وردت  غري سور كما  نتيجة  إ   تفضي 

ف أغل   املالح منطقية،  املسلمنييف  رواايت  السورة   12ز  يف  هللا  اياللة  لف   ظهور  بدء  الرتتيز  يف 

 
 .106 ، (دارسينا للنشر)القاهرة  ن القبيلة إ  الدولة املركزية، قري  م، خليل عبد الكرمي   8
 الحقاً. ذكر عقيدة جتسد الةييب عند العربسيتم    9

 .176  ، (م1997اهليئة املصرية للكتاب  ة القدمية، ترمجة السيد يعقوب، )القاهرة ضارات الساميموسكايت سبتينو، احل   10
 .83  (، م2002 ،للكتاب اهليئة املصريةاهرة  )الق ، حسني عيسى، ترمجة عبد الربن الشياي  ،يف مكة حممد ،وات مونتجمري. و   11
إ     25   (دار الرتاث)  ل الدين بن عبد الربن، اإلتقان يف علوم القرآن، جال  ، ينظر  السيوطيالسيوطي  عند  ثالثة رواايتهناك      12

عند  ،  27 القرآن،الزجناينورواية  الزجناين، اترياي  ينظر   والتوزي )  ،  للنشر  عند  ،  57،  56   (احلليب وشركاه  ندمي رواية  ينظر   ابن  ابن ، 
 .40   (م1996هري 1416 ،1ط  ،دار الكتز العلمية )بريوت لبنان  الندمي، الفهرست، 
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ُ رآَب العآالآِمنيآ وآمآا تآشآاُءونآ ِإالَّ ﴿  السادسة، يف آية سورة التكوير ََّ وايدير (، 29التكوير   ) ﴾ أآن يآشآاءآ ا
 .13ليهاتف  ع غري م  و أابلذكر أن مجي  ما ذكر يف ترتيز السور إما رواايت فيها ضعف  

علريريريريى    حيريريريري  قامريريريريت  14،إ  املصريريريريادر التارخييريريريرية  ةريريريريربيني يف ترتيريريريريز السريريريورحمريريريرياوالت ال  ولقريريريد افتقريريريريرت
عريز وجريل    "هللا"على سبيل املثال أن ذكر لف   فبل بعضهم البعض،  اجتهادات ومعايري تعرضت للنقد من ق

مقابريل ذلريك هنرياك    يف،  15"الريربن"لفري     مث حتريو ل بعريد ذلريك إ   كان يريرد يف منتصريف العهريد املكريي األول،
يف أول نبوتري ، وأن الرتتيريز الريزمين    عز وجل مل يريرد علريى لسريان النرييب    "هللا"من حاول أن يثبت أن لف  

أن أوائريريريل مريريريا نريريريزل مريريرين  "آخريريرير    زعريريريمو   16،!ل علريريريى أن كريريريان يعريريريأ عنريريري  ابلريريريربن يف أول األمريريريرلسريريريور القريريريرآن يريريريد 
 ."17القرآن ليس في  إشارة إ  توحيد هللا سبحان 

رجحريريات  ضريري  قائمريرية دقيقريرية لرتتيريريز السريريور حسريريز النريريزول، ولكريرين يف ظريريل املال ميكريرين و صريريحيح أنريري   
واملعلومريريريريات املتريريريريوفرة واملبريريريرياد  العامريريريرية  الريريريرييت تؤكريريريريد أوليريريريرية ترتيريريريريز النريريريريزول،    القويريريريرية مريريريرين األحاديريريريري  الصريريريريحيحة

 واإلشارات ميكن إيضا  جوانز منها، ومنها معرفة ماهية اعتقاد عرب قبل اإلسالم ابهلل عز وجل.
. واملتبريريادر أن ذلريريك بسريريبز كريريون  يبريريات السريريور املرويريرية سريريورة العلريري  أو  السريريور ترتيبريرياً يريري  ترتتضريري  مج

على ما عليري  ايمهريور. وقريد روى الب رياري ومسريلم    نزوالً   اآلايت اْلمس األو  منها هي أو  آايت القرآن 
كمريريريريا أن    ،مريريريريا يريريريريدل علريريريريى كوهنريريريريا أو  اآلايت القرآنيريريريرية نريريريريزوالً   18عريريريرين عائشريريريرية رضريريريريي هللا عنهريريريريا يف قصريريريرية الةريريريريار
 مضموهنا يلهم ترجيح هذه األولية.         

، وهريريو هللا  إن أول آيريرية يف القريريرآن، توجيريري  للمسريريتم  أهنريريا رسريريالة مريرين الريريرب الريريذي عريريرف بصريريفة اْللريري 
عنريريد العريريرب كمريريا أوضريريحت عريريدة آايت قرآنيريرية أن العريريرب يعرتفريريون أن ال خريريال  إال هللا عريريز وجريريل، ولقريريد أورد  

عند العرب قبل اإلسالم يف أمياهنم ودعائهم ورسريائلهم وأدهبريم وحفلريت كتريز  الرواة صفة اْلل  هلل عز وجل 
وممريا  "بل اإلسالم يقول أحد البرياحثني   ومن خالل دراسة أشعار عرب ق 19،التارياي هبذه األقوال والعبارات
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 .168 (، م1988هري، 1408، 2والنشر، ط  تللدراسا، )بريوت لبنان، املؤسسة ايامعية أداين العرب قبل اإلسالم ،داود جرجس  19
 . 1،  (احلدي  الشريف  موسوعة) ، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي،صحيح الب اري  19

  191. 
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مل    هو جدير ابملالحظة واالهتمام أن املشركني أنفسهم، علريى الريرغم مرين اعتقريادهم املتريني يف مقريدرة األواثن،
ي  يريريرد عريرين أحريريد مريرينهم أنريري  عريريزا اْللريري  إ  صريرينم أو إ  األصريرينام جمتمعريرية بريريل إهنريريم كريريانوا يقريريرون أبن هللا هريريو الريريذ 

رآم﴿أمريريريا قولريريري  سريريريبحان     ."20أنشريريريت الكريريريون، وخلريريري  النريريرياس قريريريال ابريريرين عطيريريرية ..  "(  3)العلريريري  ﴾  ...وآرآبريريريَكآ األآكريريريْ
يس كهريذه األرابب بريل هريو األكريرم  وربك األكرم علريى جهرية التريتنيس كتنري  يقريول امريِض ملريا أمريرت بري  وربريك لري

 ."21الذي ال يلحق  نقص
حل   تهالهلا، فريريتُ ومريرين املريريرجح أن أتيت سريريورة الفاحتريرية اتليريرية هلريريذا املطلريري  فريرييمكن القريريول أهنريريا تريريرتبط ابسريري

ََِّ الرَّْبآِن الرَِّحيمِ ﴿يف قول     "هللا"طلز القراءة ابسم ربك ابمس  عز وجل  كوهنريا آيرية  -(  1)الفاحترية   ﴾ِبْسِم ا
هريريو أتكيريد وكشريف السريم هريذا الريريرب اْلريال  حري  ال يكريون مريريدعاة ألي  و   22،ين عنريد ايمهريورالسريب  املثريا  يف

  فهنرياك روايرية معريزوة إ  ابرين  لريرواايت والريدالئل األكثرير وضريوحاً تقول. هذه الداللة اإلشريارية تؤكريدها بعريض ا
سريل أخرجري  البيهقريي  تذكر أن سورة الفاحتة هي أول ما نزل من القريرآن. وهنرياك حريدي  مر  23عباس وجماهد 

، أن الفاحترية أول مريا نريزل  رو بن شرحبيل عن النرييب  والواحدي ووصف رجال  ابلثقات عن أّب ميسرة عم
نريت هنرياك أحاديري  صريحيحة منهريا حريدي  رواه الب رياري عرين عائشرية رضريي هللا عنهريا  وملريا كا  24.من القريرآن 

ليرية سريورة الفاحترية علريى  مريل روايرية أو فرييمكن أن حت"تذكر أن مطل  سريورة العلري  هريي أو  آايت القريرآن نريزوال،  
يكريون  إن كريان حمفوظريا فيحتمريل أن    البيهقي على أولية نزوهلا فقال  "، وعل"25أهنا أو  السور التامة نزوالً 

ذهريريز أكثريرير املفسريريرين إ  أن  "، وقريريال الطيريرييب يف الكشريرياف   "26خريريأا عريرين نزوهلريريا بعريريد مريريا نزلريريت أقريريرأ واملريريدثر
يف ترتيريريريز نريريريزول السريريريور روايريريرية ألّب الفضريريريل جعفريريرير بريريرين حممريريريد  ورد    ، وقريريريد "27أول سريريريورة نزلريريريت فاحتريريرية الكتريريرياب

رة العلري  لكرين املريرجح  وهي هنا مقدمة على سو   28،القرشي عن علي بن أّب طالز بدأت ابلفاحتة مث العل 

 
العربية  قسم اللةة-العلياالدراسات  كلية-األردنية)رسالة دكتوراه، ايامعة اإلنسان يف الشعر اياهلي، ، عاطف حممد مصطفى كنعان   20

 .240  (،م1997 ،وآداهبا
،   16 ج(، بة ابن تيميةمكت)مد قاسم النجدي،   عبد الربن حمحتقي، جمموع فتاوى ابن تيميةأبد بن عبد احلليم،  ينظر  ابن تيمية  21

296. 
 .289 ،  1 ج التفسري احلدي ، دروزة،  22

 .69القرآن، اإلتقان يف علوم  ،السيوطي  23

 . 71، 70الساب ،   24

 .17،   1، التفسري احلدي ، جدروزة  25

 .71 ، اإلتقان، لسيوطيينظر  ا  26

 . 70  الساب ، ينظر   27

،  2مكتبة اْلاجني، ط  )مصر،هللا امساعيل الصاوي،   مراجعة عبدقدمتان يف علوم القرآن، م  امساعيل الصاوي،جيفري، عبد هللا آرثر  28
 .15-13  (م1954
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هلريا، ويؤكريد أسريبقيتها  ومضمون سورة الفاحتة ممل عناوين الريدعوة والرسريالة كمقدمرية   كما سب  أولية العل .
 ".29ومل مف  أن  كان يف اإلسالم صالة بةري الفاحتة"كارس منذ بدء الدعوة   ة كانتالصال أيضا، أن 

ََِِّ  ﴿الرييت تليهريا  وورد هنا لف  اياللرية ألول مريرة يف البسريملة واآليرية   ُد  ََِّ الريرَّْبآِن الريرَِّحيِم، احلْآمريْ ِم ا ِبسريْ
الآِمني طلريريري  سريريورة العلريريري  ابلبسريريملة يف البريريريدء(،  (، )هريريريذا يف حالريرية عريريريدم اسريريتهالل م2،  1)الفاحتريرية   ﴾رآبِ  العريريآ

كريريرير هريريريذا االسريريريم يف أول سريريريورة اتمريريرية نزلريريريت مريريرين القريريريرآن، كمريريريا ذكريريرير أال يكريريريون مريريريدعاة ألي تقريريريول،  وأ:يريريرية ذ 
 املوحي ابلرسالة سبحان  وتعا . عن وكشف

امسني هلل عز وجل :ريا الريربن والريرحيم. وتكريرر    -كوهنا أول آية يف السورة-وقد تضمنت البسملة 
ريآِن الريريرَِّحيم﴿مسريريني اثنيريرية يف نفريريس السريريورة  هريريذين اال (. مث تكريريرر يف مفتريريتح كريريل سريريورة بعريريد  3)الفاحتريرية   ﴾الرَّبريريْ

مثلري  مثريل ابقريي الصريفات الرييت تناوهلريا القريرآن، وإن كريان وضريعها يف  ذلك، إن اسم الرحيم صفة هلل عريز وجريل  
 البسملة وبعد اسم الربن ل  داللة خاصة.

أو ال تريؤمن بلفريري     كوهنريريا أول مرين تلقريت الريوحي ال تعريرف  لقريد ذهريز بعريض املفسريرين إ  أن قريري 
ب قبريريريل  لكريريرين قريريريراءة لريريريبعض اآلايت الريريرييت جريريرياءت حكايريريرية علريريريى لسريريريان عريريرير   30،هلل سريريريبحان   كصريريريفة    "الريريريربن"

اءآ الريرَّْبآُن  ﴿اإلسالم تبني عكس ما ذكرت  الرواايت، فقري  ذكرت اسم الربن يف قول  تعا     وآقآاُلوا لريآْو شريآ
ُهم  ْم ِإالَّ خيآْ مآا عآبآْدَنآ ُم ِبذآِلكآ ِمْن ِعْلمه ِإْن هريُ وآقريآاُلوا  ﴿(، والنصريارى العريرب قريالوا   20)الزخريرف   ﴾ُرصريُون مَّا هلآ
ْبحآانآُ  بريآْل ِعبريآاد  َمْكرآمريُونآ  اَّتَّآذآ الرَّْبآنُ  (، وجرياء علريى لسريان أصريحاب القريرية يف سريورة  26)األنبيرياء   ﴾وآلريآداً سريُ

ر  مِ ثريلُنريريآاا أآنريريُتْم إِ قريريآاُلوا مريريآ   ﴿يريريس قريريوهلم للمرسريريلني    ِذبُونآ  الَّ بآشريريآ ْيءه ِإْن أآنريريُتْم ِإالَّ تآكريريْ ن شريريآ ا أآنريريزآلآ الريريرَّْبآُن مريريِ   ﴾وآمريريآ
م كانت تطل  على هللا اسريم الريربن، وأن الريربن مل يكرين إهلرياً  العرب قبل اإلسال  وهذا يؤكد أن (. 15)يس 

 
 .30  ، اإلتقان،لسيوطيينظر  ا  29

  رد هللا علرييهم العرب ال تعرف الربن ح أن وقد زعم بعضهم لقد اضطرب ابن كثري يف مستلة اعتقاد العرب ابلربن، فهو اترة يقول  "   30
ََّآ أآِو اْدُعوا الرَّْبآنآ قُ "بقول      ذلك .." )اإلسراء  ِل اْدُعوا ا ملا قريال رسريول   كفار قري  يوم احلديبية  ل. وقا(11أآايل مَّا تآْدُعوا فريآلآُ  األآمْسآاُء احُلْسَنآ
، ويف 32،  1 ج ري ابريرين كثريريري،". صريريحيح  تصريرير تفسريريحيمفقريريالوا  ال نعريريرف الريريربن وال الريرير  ،بسريريم هللا الريريربن الريريرحيم   اكتريريزلعلريريي هللا 

ل، املريريانعني مريرين تسريريميت  ابلريريربن تفسريريريه لآليريرية يريريذكر ابريرين كثريريري  "يقريريول تعريريا   قريريل اي حممريريد هلريريؤالء املشريريركني املنكريريرين صريريفة الربريرية هلل عريريز وجريري
نريري  يريريدعو أيريريزعم إنريري  ربريرين اي رحريرييم فقريريال   اآليريرية(..، وقريريد روى مكحريريول وابريرين عبريرياس أن رجريريال مريرين املشريريركني مسريري  النريرييب يقريريول يف سريريجوده  اي)

ُجُدوا لِلريرَّْبآِن قريآاُلواوآ ويف تفسريه لآلية " .1176 ،  2ج اثنني فتنزل هللا هذه اآلية". الساب ،  واحدا، وهو يدع ُُم اسريْ ا الريرَّْبآُن وآ  ِإذآا ِقيريلآ هلريآ مريآ
نعريرف الريربن، وكريانوا ينكريرون أن يسريمى هللا ابمسري  الريربن". السرياب ،  قول ابن كثري  "أي ال( ي60زآادآُهْم نرُيُفوراً" )الفرقان وآ  أآنآْسُجُد ِلمآا أتآُْمُرَنآ 

ةه كريريآ ويف تفسريريريه لآليريرية "  .1284 ،  2ج  ْلنآاكآ يف أُمريريَّ ا إِلآيريريْكآ قريريآ ذآِلكآ أآْرسريريآ نريريآ يريْ ْيِهُم الريريَِّذي أآْوحآ لريريُوآ عآلريريآ م  ل ِتريآتريْ ا أُمريريآ ن قريآْبِلهريريآ لريريآْت مريريِ ُرونآ وآ  ْد خآ ْم يآْكفريريُ هريريُ
( يقريول  "أي هريذه األمرية الرييت بعثنرياك فرييهم يكفريرون ابلريربن ال يقريرون 30إِلآْيِ  مآتآابِ" )الرعريد وآ  وآ رآّبِ  الآ إِلآ آ ِإالَّ ُهوآ عآلآْيِ  تريآوآكَّْلتُ لرَّْبآِن ُقْل هُ ابِ 

ِإذآا ِقيريلآ وآ يرية "الريرأي يف تفسريريه لآل . لكن  أييت بعكريس ذلريك935 ،  2 ج ب ، ألهنم كانوا أينفون من وصف هللا ابلربن الرحيم". الساب ،
ُُم اْسُجُدوا لِلرَّْبآِن قآاُلوا ( "والظاهر أن إنكارهم هريذا إاريا هريو جحريود وعنرياد وتعنريت 60زآادآُهْم نرُيُفوراً" )الفرقان وآ  مآا الرَّْبآُن أآنآْسُجُد ِلمآا أتآُْمُرَنآ وآ  هلآ

" أي 32،   1ج  لسريرياب ، تعريا  ابلريريربن" ايف كفريرهم، ف نريري  قريد وجريريد يف أشريريعارهم اياهليرية تسريريمية هللا ُرَنآ ا أتآْمريريُ ُجُد ِلمريريآ ، ويقريول يف قولريري  "أآنآسريْ
 .1284 ،  2 ج "جملرد قولك" الساب ،
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أن هناك معبريود ميريين قريح كريان يسريمى الريربن،  "   بقول   العرب  نييالالدين  الباحثني   تلفاً عن  كما زعم بعض
 ."31غري املعبود الشمايل الذي كان يسمى إل أو هللا

وقريريد كريريان أهريريل مكريرية  "عريريز وجريريل عنريريد العريريرب يف قولريري      وأكريريد بعريريض املريريؤرخني صريريلة هريريذا االسريريم ابهلل
،  "32علريريريى علريريريريم ابلريريريربن، وال شريريريريك، ابتصريريرياهلم ابلريريريرييمن وابليهريريريود. ولعلهريريريريم اسريريريت دموا الكلمريريريرية يف معريريريريَن هللا

إن ذلريريك يعريريين أن قومريريا مريرين ايريرياهليني كريريانوا  "وورد اسريريم الريريربن يف شريريعر مريريا قبريريل اإلسريريالم   ويريريذكر يف صريريدد  
ياهليريريريرية مسريريريريوا أبنريريريرياءهم عبريريريريد  د هريريريريذا الريريريريرأي مريريريريا ورد مريريريرين أن بعريريريريض أهريريريريل ايريريريريدينون بعبريريريريادة الريريريريربن. وممريريريريا يؤيريريريري

 ".33الربن
الديين من إبريراهيم عليري  السريالم    قريشاً كانت تعرف هللا ابمس  الربن، وهذا من مرياثها وهكذا ف ن 

بريِد  ايآ أآبريآِت الآ تريآعْ ﴿   ذكرير اسريم الريربن حكايرية عرين إبريراهيم عليري  السريالم يف اآلايتوكذلك العرب، فقد ورد  
نآ الريريريريرَّْبآ  ذآاب  مريريريريِ  كآ عريريريريآ اُف أآن ميآآسريريريريَّ ِت ِإين ِ أآخريريريريآ يال، ايآ أآبريريريريآ انآ لِلريريريريرَّْبآِن عآصريريريريِ ْيطآانآ كريريريريآ ْيطآانآ ِإنَّ الشريريريريَّ ونآ  الشريريريريَّ ِن فريآتآكريريريريُ

ْيطآانِ  (. وقريريد ذكريرير هريريذا االسريريم يف القريريرآن علريريى لسريريان بعريريض األنبيريرياء مثريريل هريريارون  45)األنبيريرياء   ﴾وآلِيريريا لِلشريريَّ
وهريريذا يؤكريريد أصريريالة هريريذا    لسريريالم، واملريريؤمنني السريريابقني علريريى اإلسريريالم كمريريرمي ومريريؤمن يريريس.وسريريليمان عليهمريريا ا

ظهريريريرت بريريريني ايريريرياهليني بتريريريتثري  "ستشريريريرقني  االسريريريم يف املنطقريريرية العربيريريرية، وأن عبادتريريري  ليسريريريت كمريريريا يريريريرى بعريريريض امل
 ."34اليهودية والنصرانية بينهم

الآِمنيآ "يف سريريورة الفاحتريرية صريريفة هلل عريريز وجريريل وهريريي    توقريريد ورد ، وأييت هنريريا أتكيريريد السريريم هللا  "رآبِ  العريريآ
عز وجل عند العرب وصفت  عند غريهم، حي  تعددت األرابب بني األقوام والشعوب، كل يؤلري  رابً لري  أو  

كريرين رب العريرياملني ظريريل يف معتقريريداهتم داللريرية علريريى القريريوة العظمريريى العاقلريرية اْلالقريرية املريريدبرة الرازقريرية ا ييريرية  أكثريرير، ل
نم كريريريان مبكريرية، أو أنريريري  إلريريري  أهريريريل  عريريريض املستشريريريرقني إن هللا هريريو اسريريريم صريريريوهريريريذه البدايريريرية تريريدحض قريريريول ب.  املميتريرية
هم أبن هللا هريو خريال  هريذا  جمادلتري  أهريل مكرية مرين إقريرار م مرين القريرآن الكريرمي يف  اطبتري  و ، بريدليل مريا يفهريمكة

 35.الكون 
حيريريري     اثين سريريريورة نريريريزوالً مريريريا يعتقريريريده هريريريؤالء العريريريرب يف هللا سريريريبحان ،  وهكريريريذا بلريريريت سريريريورة الفاحتريريرية

 .هللا الذي يعتقدون ب  وابمس  الربن وصفت  الرحيم وأن  رب العاملني  خوطبوا ابسم

 
 .121  (،م1996هري 1416 ،1، ط مدبويل الصةري)القاهرة  النيب إبراهيم والتارياي اجملهول،  ،سيد حممود القمين  31
 . 38، 37،   6 ج، (جامعة بةداد 2ط)رب قبل اإلسالم، صل يف اترياي العاملف، جواد علي  32

 .39، 38 ،  6 جالساب ،   33

 . 40 ،  6الساب ، ج   34

 .24 ،  6 جاملفصل،  ،جواد علي ينظر   35
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  ص لذاتريري  ابعتبريريار وجريريوده أمريريراً  يتنريرياول القريريرآن الكريريرمي مسريريتلة إثبريريات وجريريود هللا سريريبحان ، وإاريريا تعريرير مل
قريريريد كريريانوا يعتقريريدون أن هللا عريريز وجريريريل  ف،  36أيضريريا ألولئريريريك الريريذين يتلقريريون الرسريريالة  ومعروفريرياً    مريريد    معروفريرياً 
بشريريريمول قدرتريريري  وكونريريري  املتصريريريرف املطلريريري  يف كريريريل شريريرييء، وأنريريري  جعريريريل هلريريريم مريريريا يف    يعتقريريريدون وسريريريواهم، و   خلقهريريريم

ِئن﴿السريريريماء واألرص مسريريري ر هلريريريم. يقريريريول هللا تعريريريا     تآلْ   وآلريريريآ ونآ سريريريآ تآوَّ يرُيْؤفآكريريريُ ُ فريريريآ ََّ وُلنَّ ا ْم لآيريآقريريريُ ْن خآلآقآهريريريُ   ﴾تريآُهم مريريريَّ
مآ ﴿(،  87)الزخريريريرف  لريريريآ آ السريريريَّ ْن خآ تآْلتريآُهم مريريريَّ ِئن سريريريآ ََُّ  وآاتِ وآلريريريآ وُلنَّ ا ِئن    ﴿(،  25)لقمريريريان   ﴾وآاألآْرصآ لآيريآقريريريُ وآلريريريآ

ن   وآسآ َّرآ الشَّْمسآ  وآاألآْرصآ  سآتآْلتريآُهم مَّْن خآلآ آ السَّمآوآاتِ  ُ فآتآوَّ يرُيْؤفآُكونآ... وآلآِئن سآتآْلتريآُهم مريَّ ََّ وآاْلقآمآرآ لآيريآُقوُلنَّ ا
ا بريريِ  اًء فآتآْحيريريآ مآاِء مريريآ نآ السريريَّ زَّلآ مريريِ ُرُهْم الآ يريآ نريريريَّ ََِِّ بريريآْل أآْكثريريريآ ُد  ُ قريريِل احلآمريريْ ََّ وُلنَّ ا ِد مآْوهتريريِآا لآيريآقريريُ ْن بريآعريريْ   ْعِقلريريُونآ﴾ِ  األآْرصآ مريريِ

ِن األآْرصُ  قريل﴿  (،63  -61)العنكبريوت  ََِِّ قريْل أآفريآالآ تريآذآكَُّرونآ،   لِ مريآ يريآُقوُلونآ  ونآ، سريآ ا ِإن ُكنريُتْم تريآْعلآمريُ ن ِفيهريآ وآمريآ
ل ِ  لسَّمآوآاِت السَّْب ِ ُقْل مآن رََّب ا وُت كريُ ْن بِيريآِدِه مآلآكريُ ََِِّ ُقْل أآفآالآ تريآتريَّقريُونآ، قريْل مريآ   وآرآَب العآْرِش العآِظيِم، سآيريآُقوُلونآ 

ريُ  شآْيءه  حآُرونآ  وآالآ  وآُهوآ جيُِ ََِِّ قريْل فريآتآوَّ ُتسريْ يريآُقوُلونآ  ونآ، سريآ ِ  ِإن ُكنريُتْم تريآْعلآمريُ (،  89  -84ون )املؤمنري  ﴾جُيآاُر عآلآيريْ
ِْلُك السَّْم آ  ُقْل مآن يريآْرزُُقُكم مِ نآ السَّمآاءِ ﴿ نآ   وآاألآْبصآارآ  وآاألآْرِص أآمَّن ميآ آيريِ تِ وآمريآن خيريُْرُِج احلريآيَّ مريِ

آيريِ تآ   امل
وآخيريُْرُِج امل

نآ احلريريآي ِ  ونآ  مريريِ ْل أآفريريآالآ تريآتريَّقريريُ ُ فريآقريريُ ََّ يريآُقوُلونآ ا رآ فآسريريآ بِ ُر األآمريريْ ن يريريدآ ْن خآلريريآ آ  ﴿(،  31)يريريونس   ﴾وآمريريآ تآْلتريآُهم مريريَّ وآلريريآِئن سريريآ
 (.9)الزخرف   ﴾وآاألآْرصآ لآيريآُقوُلنَّ خآلآقآُهنَّ العآزِيُز العآِليمُ  السَّمآوآاتِ 

. وكريانوا يعتقريدون  عليمرياً   م مل يكونريوا جيهلريون صريفات اْلريال  مثريل كونري  عزيريزاً دل على أهنوآخر آية ت
وئل يف كل أمر، ويلجئون إلي ، وجيريترون ابالسريتةاثة بري  حينمريا  أبن هللا هو املعاذ األعظم، واملؤثر األكأ، وامل

يكشريريف عريرينهم الضريرير  حتريريدق هبريريم األخطريريار، وميسريريهم الضريرير، مث ال يتورعريريون عريرين العريريودة إ  شريريركهم بعريريد أن  
اِت الريأآ ِ   ﴿  ويبعريد عرينهم اْلطرير، يقريول هللا تعريا   ن ظُُلمريآ يُكم مريِ  ن يرُينآجريِ  رَ  قريْل مريآ ِر تآْدُعونريآُ  تآضريآ وآُخْفيريآًة   عاً وآاْلبآحريْ

 ََُّ اِكرِين، آ قريريِل ا نآ الشريريَّ ونآنَّ مريريِ ِذِه لآنآكريُ ْن هريريآ ا لريَِّئْن أآجنريريآاَنآ مريريِ يُكم مِ نريْهريريآ ن يرُينآجريريِ  رْ  وآمريريِ لِ  كريآ رُِكونآ  نريريُتمْ به مُثَّ أآ كريريُ   ﴾ُتشريريْ
ْوفآ ﴿(،  64،  63)األنعريريريريريريام  بريُتْم فآسريريريريريريريآ ذَّ ْد كريريريريريريريآ اؤُُكْم فريآقريريريريريريريآ ْوال ُدعريريريريريريآ ْم رآّبِ  لريريريريريريريآ تُ ِبكريريريريريريريُ ا يريآْعبريريريريريريريآ ْل مريريريريريريريآ وُن لِزآامريريريريريريرياً قريريريريريريريُ   ﴾ يآكريريريريريريريُ
هريريريي بسريريريبيل اإلشريريريارة إ  اعريريريرتاف    ]لريريريوال دعريريريائكم[وممريريريا يتبريريريادر لنريريريا أن مجلريريرية  "(، يقريريريول دروزة  77)الفرقريريريان 

صريريريرييبهم الضريريريرير ممريريريريا حكتريريريري  آايت  ال  البريريريريار  رب األكريريريريوان ودعريريريريائهم إايه وحريريريريده حينمريريريريا ياملشريريريريركني ابهلل اْلريريريري
 ."37عديدة

 الربوبيريريرية عريريريزوا إليهريريريا بعضريريرياً مريريرين صريريريفات هللا  لقريريريد كريريريان شريريريرك العريريريرب اعتقريريرياد أبن هنريريرياك شريريريركاء هلل يف
وهريا تقريريرابً  وأمسائري ، وشرياركوه يف التريريدبري واحلكريم والتشريري  وغريريري ذلريك مرين لريريوازم الربوبيرية، ومرين مث عبريريدوها ودع

، وهذا الشرك ليس يف صفة اْللري  التفرياق املشريركني أبن اْللري   "مشركني"م  عبادهتم هلل، لذا مساهم هللا   هلل

 
 .139  مونتجمري وات، حممد يف مكة،   36

 .105،   3 ج التفسري احلدي ،، دروزة  37
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ابلنسريريبة لريريىرابب الريرييت أهلريريت معريري  أو    هللا سريريبحان   حيريري  ظريريل اْلريريال  الواحريريد 38،القريريول  هلل وحريريده كمريريا سريريب 
ب  مَ   دونريري  مبنزلريرية الريريرب األعلريريى، ََُّ يقريريول هللا تعريريا   أآأآْرابآ رْي  أآِم ا ارُ تريآفآر ِقريريونآ خريريآ ُد القآهريريَّ (،  39)يوسريريف   ﴿ الوآاحريريِ

ََِّ أآْبِةي رآابل ﴿ لِ  شريآ  ُقْل أآغآرْيآ ا وآ رآَب كريُ ن ُدوِن   اَّتريَّآُذوا أآْحبريآارآُهمْ ﴿(،  164)األنعريام   ﴾ْيءوآهريُ ابً مريِ  ُْم أآْرابآ وآرُْهبريآاهنآ
 ََِّ وسيتيت بعد قليل سبز هذا الشرك من خريالل اعتقرياد عريرب قبريل    (.31 )التوبة  ﴾وآاْلمآِسيحآ اْبنآ مآْرميآآ.. ا

 اإلسالم ابملالئكة.
األكريريريريأ عبريريريريارة عريريريرين صريريريريفة جمسريريريريدة ل جيريريريرياد  معبريريريريود قريريريريري     40لعريريريريْ أو بريآ   39لعريريريريْ بريآ هُ ل أو  بريريريريآ ولقريريريريد كريريريريان هُ 

واالستنصريريار،    41ذه الصريفة، لالستسريقاءواْلصريز للريرب األعلريى أو هللا يف اعتقرياد املشريركني، نصريريز كرمريز هلري
وكمريريا ورد عنريريد أهريريل    وهريريو يعريريين أنريري  كبريريري آهلتهريريا،  "42هبريريل  أعريريلُ "غريريزوة أحريريد    دت قريريري  بعريريد أعقريريابفقريريد َن
لصريفة جمسريدة مرين صريريفات هللا    ل علريى كريون هبريريل رمريزاً والريدلي  43،كريان هبريل مرين أعظريم أصريرينام قريري "األخبار

مريا تشريري إليري   يرييب  وأن  ال يزيد أمره عن كونري  رمريزاً ديريين جمسريداً ل لري  الةسبحان  وليس إهلا مقصودا يف ذات ، 
ويؤكريد هريذا    ،"44كانت يده اليمَن مكسورة، فتدركت  قري  فجعلريت لري  يريدا مرين ذهريز"الرواايت يف وصف  

إن األساطري اليت نسريجها )العريرّب(  "  الوثن ابح  يف األساطري العربية قبل اإلسالم  الرتميز الديين عن طري
خالق  أو خال  الكائنريات، ألنري  اترة يستقسريم    حول النصز تدل صراحة على أن  مل يعبد الوثن معتقدا أن 

 

 األلوهية، ح  ذهز يف تعريف  لتوحيد الربوبية أن  "اعتقاد أن  وأن الشرك كان فقط يف لقد نفي ابن تيمية أن هناك تعدد يف الربوبية،  38
، وسار على ذلك كثري من علماء السلف يف تعريفهم للربوبية، يقول أحدهم  130 لعامل" درء تعارص العقل والنقل، هللا وحده خل  ا

" بصالحهم من خل  ورزق وعافية وإصال  دين ودنيا هم وإصالحهم، املتكفلهو اْلال  املوجد لعباده القائم برتبيت "الرب سبحان  وتعا 
هري،  1414مكتبة الرتاث اإلسالمي )القاهرة   ،هداية املريد لتحصيل معاين كتاب التوحيد املفيد ،تقي الدين أبد بن علي املقريزي

 .9  ، (م1993
 .881 ،  12ج ، (م 1994هري 1415، 2دار اييل، ط  مؤلفات جرجي زيدان الكاملة، )بريوت،  39
. وهكذا يف  335،  3 ج ، قاموس ا يط،316،   1ج رب  ومالك " لسان العرب،   ورد يف كتز اللةة أن "بعل الشيء وقد  40

وملا كانت لفظة بعل تعين الرب والصاحز، صار اسم املوض    ابقي اللهجات السامية يعين "مالك وصاحز ورب يف اللهجات السامية..
ور، وبعل لبنان، وبعل غمدان. أما إذا وردت اللفظة مستقلة دون ذكر اسم املوض  املنسوب إليها بعدها، )بعل(، فيقال  بعل ص يرد بعد

 . 25 ،  6 جفتعين عندئذ رب وإل " جواد علي، املفصل، 
. فالكلمة 383  السامية القدمية، احلضاراتاحلاملة للمطر. موسكايت،  تلسماوااورد لف  بعل يف النقوش الدينية القدمية مبعَن رب    41

يف أصريريلها ال حتمريريل صريرييةة وثنيريرية لريريذلك ورد "عنريريد بعريريض املفسريريرين وأصريريحاب املعريرياجم أن كلمريرية بعريريل تطلريري  علريريى كريريل األراضريريي املزروعريرية الريرييت ال 
ْلريراج كلمرية تسقى. واستعملت كلمة بعل يف اإلسالم لتدل على أرص ال تسقى، أي ال تسقى ابلواسريطة... وقريد ربطريت كتريز الفقري  وكتريز ا

أرص مزروع ال تسقى، وخاصة فيما يرتبط بضريريبة العشريور الرييت تفريرص علريى اإلنترياج الزراعريي". خالريد العسرييلي، دراسريات يف اتريرياي   بعل مبعَن
 300العرب،   

 .93،   3ج سرية ابن هشام،   42

 .27   (،م1924هري 2313دار الكتز املصرية مطبعة )القاهرة  حتقي  أبد زكي ابشا، ، األصنام  أبو املنذر هشام بن حممد الكليب،  43

 .28  األصنام، . الكليب، 1/119 م(،1979 ،ه1399 ،3، ط دار الثقافة، لبنان   )بريوتأخبار مكة،  األزرقي،  44
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مبريا أحريدث    فجاءت الرسل لتندد.  "45لثة أيكل  وقت اجملاعةعند الوثن، واترة أخرى يسب  ويشتم ، ومرة اث
نآ اْلريآالِِقنيآ  أآتريآْدُعونآ بريآعريْالً   ﴿   النرياس، كقريول إليرياس لقومري  مْ   46،وآتريآذآُرونآ أآْحسريآ ََّآ رآبَّكريُ ُم   ا ِئكريُ األآوَّلرينيآ  وآرآبَّ آابآ

 .(126،  125)الصافات   ﴾
 ملالئكة عند عرب قبل اإلسالماالعتقاد اب

ا كريريان مسريريتعمال يف اللسريريان العريريرّب قبريريل نريريزول  ممري"عريرف العريريرب يف اياهليريرية املالئكريرية، فكلمريرية ملريريك ومالئكريرية  
ت  وكريريان القريريريرآن واضريريحاً يف أنريري  خيريريريأ عريرين قريريوى و لوقريريريا  ."47القريريرآن، وممريريا كريريريان مفهريريوم الداللريرية عنريريريد العريريرب

ا يقريريرره القريريرآن عنهريريا، بقطريري  النظريرير عريرين عقريريائهم الدينيريرية  يعريريرتف السريريامعون بوجودهريريا وصريريفاهتا، مبريريا يقريريارب مريري
 .فيها

عنريريد العريريريرب أبن الرسريريريل الريريريذين يبعريريثهم هللا مل اطبريريرية النريريرياس عامريريرية يف    اً ديريريورد القريريريرآن أن هنريريرياك اعتقريريريا
كريان مرين ضريمن عوامريل هريذا    "ملريك"وقد يكون تعميم املعَن اللةوي السم   ،أمور الدين إاا هم من املالئكة

ِة ُرسريُ ﴿ف ن اسم املالئكة وامللك يتضمن أهنم رسل هللا كما قال تعا    ﴿االعتقاد،  آالِئكريآ
  الً..... جآاعريِِل امل

أكثرير املفسريرين علريى أن االسريم  "( ، وقريد ذهريز  1)املرسريالت   ﴾وآاْلُمْرسآالِت ُعْرفا  ﴿(، وقال   1)فاطر  ﴾
 ."48ة وأن الكلمة تعين الرسلمشت  من األلوكة مبعَن الرسال

ومريرين قريريوة ومواهريريز فريريوق قريريوى    ،مريرين طبيعريرية غريريري طبيعريرية البشريرير  رسريريولال  فقريريد كريريان العريريرب يفرتضريريون أن يكريريون   
، يقريريول هللا  موقريريف املكريريذب املريريراتب  سريريبًبا مريرين أسريريباب وقريريوفهم مريرين النريرييب    ذلريريك  هم، وكريريان البشريرير ومريريواهب

اءآ تعريريا     ا مآنريريآ آ النريريَّاسآ أآن يرُيْؤِمنريريُوا ِإْذ جريريآ واًل﴾ُهُم اهلريرُيدآى ِإالَّ أآن قريريآاُلوا أآبريآ وآمريريآ راً رَّسريريُ ُ بآشريريآ ََّ   -90)اإلسريريراء   عريريآ آ ا
وِل أيآْكريُ ﴿(،  94 ا الرَّسريُ ا هلريِآذآ ونآ مآعريآُ  نريآِذيرا ُل الطَّعريآامآ وآقريآاُلوا مريآ وآاِق لريآْوال أُنريزِلآ إِلآيريِْ  مآلريآك  فريآيآكريُ ي يف األآسريْ   ﴾وآميآْشريِ

اءآ مآعريريريريريريريآ ﴿  (،7)الفرقريريريريريريريان  ..... أآْو جريريريريريريريآ ك  نيآ ﴿(،  12)هريريريريريريريود   ﴾  ُ  مآلريريريريريريريآ ِنريريريريريريريِ ُة ُمْقرتآ آالِئكريريريريريريريآ
ُ  امل اءآ مآعريريريريريريريآ   ﴾.. أآْو جريريريريريريريآ

ِة إِ ﴿(،  53)الزخريريريرف  ا اِبْلمآالِئكريريريآ ْتِينريريريآ ا أتآ ْو مريريريآ اِدِقني  ن ُكنريريريتآ لريريريآ نآ الصريريريَّ علريريريى    ويف رد القريريريرآن   (.7)احلجريريرير   ﴾مريريريِ
مْ  ..وآالآ ﴿  اعتقرياد قريري  مريا يشريري إ  االعتقرياد، يقريول هللا تعريا   ... إِ أآقريوُل لآكريُ   (،50)األنعريريام   ﴾  ين ِ مآلريآك 

دال الَّ    وآمآا أآْرسآْلنآا قريآبريْلآكآ ِإالَّ رِجآاالً نَوِحي إِلآْيِهْم فآاْستآُلوا أآْهلآ الذ ِْكرِ ﴿ ا جآعآْلنريآاُهْم جآسريآ ونآ، وآمريآ ِإن ُكنُتْم الآ تريآْعلآمريُ
ُْم أآْزوآاجرياً  وآلآقآْد أآْرسآْلنآا ُرُسالً مِ ن قريآْبِلكآ   ﴿،  (8،  7)األنبياء ﴾   وآمآا كآانُوا خآاِلِدين أيآُْكُلونآ الطَّعآامآ   وآجآعآْلنآا هلآ

ر علريريى معاصريريري الرسريريول عليريري  الصريريالة والسريريالم، بريريل  وهريريذا االعتقريرياد مل يقتصريري  (.38)الرعريريد   ﴾  .. وآُذر ِيريريَّةً 

 
 .107   (،م1937مطبعة ينة التتليف والرتمجة والنشر )األساطري العربية قبل اإلسالم،  حممد عبد املعني خان،  45
نآ وآ ية لف  اْلل  يف "أآْحسآنآ اْلآالِِقنيآ" تعين الصن  والتقدير وليس اإلجياد من العدم لقول  تعا  "تنوي  هنا أن ذكر اآلوجيدر ال   46 ِإْذ َّتآْلريُ  مريِ

ئآِة الطَّرْيِ ِبِِْذين" )املائدة  يريْ  (.110الطِ نِي كآهآ
 .465،   1ج  التفسري احلدي ،دروزة،    47
 . 464 ،  1 جالساب      48
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عمريرين  ، وأن هريريذا االعتقريرياد متريريوارث  49وردت آايت تشريريري إ  وجريريود هريريذا االعتقريرياد عنريريد قريريوم نريريو  وعريرياد و ريريود
 سبقهم أيضاً.

،  أو أتييريداً   يتبريني مرين تلريك اآلايت تكريرار حكايرية طلريز اسريتنزال املالئكرية، يف صريدد الريدعوة، تبليةرياً 
ميوتريريون، وال أيكلريريون الطعريريام وال ميشريريون يف األسريريواق، وال يتزوجريريون وليسريريت لريريديهم    وكريريون الرسريريل خالريريدين ال

ة يف أذهريريريان العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم،  ذريريريرية، حيريريري  يريريريدل هريريريذا علريريريى ايريريريزء الكبريريريري الريريريذي كريريريان يشريريريةل  املالئكريريري
واعتقادهم بوجودهم، وصلتهم واختصاصهم ابهلل، وكوهنم منفذي أوامره وأصحاب احلظوة لديري . حيري  إن  

ويكريون معري  نريذيرا يؤكريد اعتقرياد املشريركني بوجريود صريلة بريني املالئكرية وبريني هللا    ل ملك يؤيريد النرييب استنزا
 وتعا .  تعا  وحظوهتم لدي  وقيامهم خبدمت  سبحان 

هريذا االعتقريرياد يبريدو أنريري  قريد تولريريد مرين تفسريريريات دينيرية لريريآلابء والكهنرية واْلرافريريات الرييت ثقلريريت الريريذهن  
دارت حول نزول املالئكة على إبراهيم واألنبياء عليهم السريالم، وحريول نريزول  الديين يف تلك الفرتات، واليت  

آلآكريريريريريريآ ﴿امللكريريريريريريني هريريريريريرياروت ومريريريريريرياروت يف اببريريريريريريل  
ى امل ا أُنريريريريريريزِلآ عآلريريريريريريآ اُروتآ .. وآمريريريريريريآ لآ هريريريريريريآ اُروت.. نْيِ بِبآابريريريريريريِ ﴾     وآمريريريريريريآ

راً ِإْن    ﴿(، ومريريريا قيريريريل يف مجريريريال املالئكريريرية  102)البقريريريرة  ا بآشريريريآ ذآ ا هريريريآ ََِِّ مريريريآ اشآ  نآ حريريريآ ا إِ وآقريلريريريْ ذآ رمي  هريريريآ ك  كريريريآ   ﴾الَّ مآلريريريآ
 (.31)يوسف 

 ُ  بآنرينيآ ..وآخآرآقريوا لريآ ﴿قريال هللا تعريا    املالئكة بنريات، وأن هلريا صريلة أبويرية ابهلل،    ولقد زعم العرب أن 
ُم مِ ْن ِإْفِكِهْم   أآالآ   ﴿(،  100)األنعام   ﴿وآتريآعآا آ عآمَّا يآِصُفون  وآبريآنآاته بِةآرْيِ ِعْلمه ُسْبحآانآ ُ  ََُّ ِإهنَّ  لآيريآُقوُلونآ، وآلآدآ ا

اِذبُونآ  ْم لآكريريريريريآ اُد الريريريريريرَّْبآ ﴿(،  152،  151)الصريريريريريافات   ﴾وآِإهنريريريريريَُّ ْم ِعبريريريريريآ ِذينآ هريريريريريُ ةآ الريريريريريَّ آالِئكريريريريريآ
وا امل اثً...وآجآعآلريريريريريُ   ﴾  ِن ِإَنآ

م اِبْلبآنريرينيآ   ﴿،  (19)الزخريريرف  فآاُكْم رآَبكريريُ اثً... أآفآتآصريريْ ِة ِإَنآ آالِئكريريآ
نآ امل تريآْفِتِهْم  ﴿(،  40)اإلسريريراء   ﴾  وآاَّتريريَّآذآ مريريِ فآاسريريْ

اثً  أآلِرآبِ كآ البريآنآاتُ  آالِئكآةآ ِإَنآ
ُُم البريآُنونآ، أآْم خآلآْقنآا امل  (.149،150)الصافت   ﴾وآُهْم شآاِهُدون  وآهلآ

  وكريريريان مريريرين نتيجريريرية التتويريريريل اْلريريرياطيء ألدوار املالئكريريرية كرسريريريل للبشريريريرية، والفهريريريم الفاسريريريد لنسريريريبتها هلل
 وآالآ ﴿، يقريول هللا تعريا    صريبةوا عليهريا األلوهيرية فعبريدوها مرين دون هللاسبحان  أن اعتقد العريرب بربويتهريا مث أ

ةآ  آالِئكريريريآ
ُذوا امل رآُكْم أآن تريآتَّ ريريريِ ْمريريريُ نيآ أآْرابآ  أيآ رُُكم ابِ وآالنَِّبيريريريِ  ْمريريريُ ِلُمونآ ابً أآأيآ دآ ِإْذ أآنريريريُتم َمسريريريْ ِر بريآعريريريْ   (،80)آل عمريريريران     ﴾ْلُكفريريريْ

يًعا ﴿ويقول سبحان    ُكْم كآانُوا يريآْعُبُدون وآيريآْومآ مآُْشُرُهْم مجِآ  (.40)سبت   ﴾مُثَّ يريآُقوُل لِْلمآالِئكآِة أآهآُؤالِء ِإايَّ
هلريريم رمريريوزاً حريري  ميكريريرين  اَّتريريذ العريريرب  ان،  كريريمئكريرية ال يظهريريرون للبشريرير يف كريريل زمريريان وكريريل  ومبريريا أن املال

 إ  نوعني  رمز أرضي، ورمز مساوي.  ، وانقسم هذا الرمزموعبادهت  تعظيمهم والتقرب إليهم
الرمريريز احلاضريرير الريريذي ال يةيريريز، وميكريرين أن يتعريريدد الرمريريز للمرمريريوز الواحريريد،    يعكريريساألضريريي    إن الرمريريز

. إن داللريرية هريريذه األمسريرياء  50أو وثنريرياً   أو صريرينماً   وتتعريريدد أشريريكال  وطبيعتريري ، وميكريرين أن يسريريتبدل، ويسريريمى كثريرياالً 

 
 (.14(، )فصلت  31هود  (، )24)املؤمنون     49
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ين يف األداين  وقريد شرير  مريسرييا إليرياد دور الرمريز الريدي  ،"51ال تدل على إل  إاا تدل على رمريز"تشري إ  أهنا 
ميكريريرين للمقريريريدس أن يظهريريرير نفسريريري  يف حجريريريارة أو أشريريريجار،...إهنما ليسريريريا موضريريري   "الريريرييت تسريريريم ى وثنيريريرية بقولريريري    

،  "52مريا لرييس هريو ال حجرير وال شريجر وإاريا الكريائن املطلريري هنمريا يظهريران شرييئا  ألهنمريا جتليريان، وأل  عبريادة فعريالً 
أصرينام اَّتريذوها علريى صريورة املالئكرية    عمريدوا إ "أن العريرب     وهذا ما أكده ابن كثري يف تفسريه حيري  ذكرير

يف    فعبريدوا تلريك الصريور تنريزيال لريذلك منزلرية عبريادهتم املالئكرية ليشريفعوا هلريم عنريد هللا تعريا  ،املقربني يف زعمهم
 ."53نصرهم ورزقهم وما ينوهبم من أمور الدنيا

تري "لقريريد اشريريتهرت عنريريد عريريرب قبريريل اإلسريريالم ثريريالث إهلريريات مسيريريت بريري مريرين  ، و "منريرياة"و  "العريريُز ى"و  "الريريال 
عريرين    السريياق  كشريفتلريك األمسرياء أهنريا رمريريوز للمالئكرية، فقريد  الواضريح مرين سريياق سريورة الرينجم يف صريريدد ذكرير  
قريد اسريتنكرت السريورة نسريبة األصرينام  املشريركني، و املالئكرية عنريد    هذه الصلة بريني هريذه املعبريودات الثالثرية وبريني

قريريادهم أن هريريذه البنريريوة تعريريود إ   إ  هللا سريريبحان  وتعريريا  ابلبنريريوة وقريريد أشريريارت اآلايت السريريابقة كمريريا مريرير إ  اعت
مريرين هريريذه العبريريادة    وهريريا مريرين تلقريرياء أنفسريريهم وآابئهريريم، مث اهلريريدفاملالئكريرية، وعريرين كريريون هريريذه املعبريريودات أمسريرياء مسَ 

وأن شريفاعتهن ال تةريين    استنكار من تسريمية املالئكرية تسريمية األنثريى،اق إ   ستشفاع، مث انتقل السيوهو اال
رآأآيريتُ   ﴿  ، يقول هللا تعريا  شيئاً  ُم الريذَّكآرُ  ُم الريالَّتآ أآفريريآ رآى، أآلآكريُ وآلريآُ  األُنثريآى، تِلريْكآ ِإذاً   وآاْلعريزَّى، وآمآنريآاةآ الثَّالِثريآةآ اأُلخريْ

ُتُموهآا أآنُتمْ   ِقْسمآة  ِضيزآى، ِإنْ  ُ هِبآا ِمن ُسْلطآانه ِإن يريآتَِّبعريونآ ِإالَّ ال ِهيآ ِإالَّ أآمْسآاء  مسآَّيريْ ََّ ؤُُكم مَّا أآنزآلآ ا ا   ظريَّنَّ وآآابآ وآمريآ
رآةُ  هتريآْوآى األآنفريُسُ  ، فآِللريَِّ  اآلخريِ ا كريآآَنَّ اِن مريآ ن رَّهبريِ ُِم اهلريُدآى، أآْم ِلِ نسريآ اءآُهم مريِ  ْد جريآ ن مَّلريآكه يف  و آ وآاألُ  وآلآقريآ م مريِ  ، وآكريآ

ن يآشريريريآ  ُ ِلمريريريآ ََّ ِد أآن أيآْذآنآ ا ْن بريآعريريريْ ْيئاً ِإالَّ مريريريِ فآاعآتريُهْم شريريريآ يِن شريريريآ مآوآاِت الآ ترُيةريريريْ ونآ   رياءُ السريريريَّ ِذينآ الآ يرُيْؤِمنريريريُ ى، ِإنَّ الريريريَّ وآيريآْرضريريريآ
 

أمريا مريا ورد عريرين الكائنريات الطبيعيرية واحليوانيريرية  يف األخبريار ففريي الةالريريز إن عبريدت لكوهنريا  هلريريا عالقرية ابآلهلرية علريريى سريبيل التريأك، وال يريريدل   50
  "كانريريت العريريرب ي. يقريريول أحريريد البريرياحثنيإطالقريريا علريريى أن النريريوع أبسريريره هريريو الريريذي كريريان معبريريودا، كمريريا أنريري  ال يريريدل أن األمريرير متعلريري  بنظريريام طريريوطم

تقدس احليوان وتعبده كما يقدس  ويعبده أهل الطومت، لكن غرضهم يف تقديس احليوان وعبادت  خيتلف عما يقصد أهل الطريومت، إذ كريان أهريل 
ا هبة من هبريات رب مل تعتقد أن حياهتالطومت يرمون بعبادة احليوان إ  إجالل اآلابء وإكرامهم، فكانوا مدينني للطومت حبياهتم ومماهتم، لكن الع

إلريري  حيريريواين، وال رأوا صريريلة رحريريم بيريرينهم وبريريني احليريريوان الطريريوكي كمريريا هريريي عقيريريدة املتوحشريريني، بريريل كريريان العريريرّب يقريريدس احليريريوان ويعبريريده لتحصريريل لريري  
د يف ابديرية فقريد بينريا أهنريا مل تعبريالأكة، وشكرا الستفادت  من  على جمرى عادة الرعاة مجيعا، أما األصرينام يةريوث ويعريوق ونسرير ويعبريوب ويربريوع، 

احلجريرياز بريريل مريريا وجريريد أثريرير هلريريا يف حيريرياة العريريرب االجتماعيريرية، إن هريريي إال أمسريرياء مسوهريريا" )حممريريد عبريريد املعيريريد خريريان األسريرياطري العربيريرية قبريريل اإلسريريالم 
دهشرية ألن الواثئري  (، ويقول ديسو  "لرييس هنرياك دليريل قرياط  علريى الطوكيرية البدائيرية عنريد السرياميني، وذلريك ال ينبةريي أن يكريون موضري  83 
اء  يف متناولنا، مهما بلةت يف القدم، فهي تنتمي إ  عهد بعيد كل البعد عن الطوكيرية البدائيرية، واألسريتاذ نولدكري  ال يعتقريد يف هريذه األمسرياليت

ب يف العر   ،" )ريني  ديسو]أي أمساء األعالم املكونة من أمساء حيواَنت أو نبااتت أو معادن[ أي دليل يؤيد الطوكية البدائية عند الساميني 
(، يقريريول جرجريريي زيريريدان  "أمريريا تسريريمية العريريرب أوالدهريريا بكلريريز وقريريرد واريرير وأسريريد.. فريريذهز علمريرياؤَن إ  أن العريريرب  91  ،سريريوراي قبريريل اإلسريريالم

صريأ، وأن رأى كانت إذا ولد ألحدهم ابن ذكر مساه مما يراه أو يسمع  مما يتفت ل ب ، ف ن رأى حجرا أتول فيري    الشريدة والصريالبة والبقرياء وال
 .62(  3واأللفا  العربية، )القاهرة  اهلالل  طالفلسفة اللةوية  ،ول في  طول العمر والوقاحة..." جرجي زيدان ذئبا أت

 .16    ،(م1999 ،2طمصطفي عبده، الوثنية واألداين، )القاهرة  مكتبة مدبويل،   51

 .17  (،م1988 ،1طدار دمش .  )دمش ،اهلادي عباس،  ترمجة عبد املقدس واملدنس،، املقدس واملدنسمريسيا إلياد،   52
 .1551،   3 (، جم2003 ،3)القاهرة  دار السالم، ط صحيح  تصر تفسري ابن كثري،   53
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ْن   ُم بريِ  مريِ ا هلريآ ِميآةآ األُنثريآى، وآمريآ ةآ تآسريْ آالِئكريآ
َمونآ امل رآِة لآُيسريآ نآ   ِعلريْمه ِإن يريآتَِّبعريونآ ِإالَّ الظريَّنَّ اِبآلخريِ وآِإنَّ الظريَّنَّ الآ يرُيةريْيِن مريِ

الروايرية التارخييرية املوضريوعة،    املالئكة وتلك األواثن   ومما يوضح الصلة بني(.  28  -19)النجم  ﴾احلآ ِ  شآْيئاً 
م أن الرسريريول   ،  هن لرُتجتريريىمريريد  الريريالت والعريريزو ومنريرياة ووصريريفهن ابلةرانيريري  الُعلريريى، وأن شريريفاعت  حيريري  ُزعريريِ

، وهريذا وصريف أقريرب للمالئكرية يف  "54اسريم لطريائر مريائي أسريود أو أبيض..طريائر طويريل القريوائم"والةرنوق هو 
  هريذه الروايرية املوضريوعة  ويف  سرياالت السريماوية،ملالئكة أبهنا ذات أجنحرية يف الر األذهان، ملا جاء يف وصف ا

أن رواهتريريا قصريريدوا هريريذا  التوحيريريد، يبريريدو    السريريياق القريريرآين للسريريورة الريرييت تريريدعو إ   مريري  تنريرياقض  علريريى مريريا فيهريريا مريرين  
 لى سبيل مد  املالئكة.الربط بني املالئكة واألصنام، فكان املد  ع

ظهرير كثريري  و الرمريز السريماوي الريذي اَّتريذه العريرب رمريزاً للمالئكرية، فقريد  أما النوع الثرياين مرين الرمريز وهري
تشريري    واليت توصف ببنريات هللا  "الالت والعزى ومناة"على أن آهلات العرب الثالث   55التارخيية شمن النقو 

هريريرة، أو كوكريريز الصريريبا  عنريريد العريريرب، أو عشريريتار أو عثريريرت أو عشريريرتوت حسريريز أمسائهريريا عنريريد  إ  كوكريريز الزَ 
 أهنا أنثى أو بنت اإلل .تشري أغلبها الساميني، و 
أن الالت والعزى ومنرياة والرييت هريي أصرينام رُمريزت إ  املالئكرية الرييت اعتأهريا العريرب بنريات هللا   ويبدو  

حان  وتعريريريا  مل يتوقريريريف أمرهريريريا علريريريى ذلريريريك فقريريريط، بريريريل صريريريعد هبريريريا العريريريرب إ  السريريريماء برمريريريز أحريريريد النجريريريوم،  سريريريب
وقريد ذكرهريا هللا يف  ن هذا النجم عنريد قريري  هريو الشريعرى،  ز ما جاء يف سياق سورة النجم، فرمبا يكو وحس

وآ رآَب الشري ِ ﴿  سورة النجم الرييت ذكرير فيهريا آهلريات العريرب الريثالث يف قولري   وتلريك    (49)الرينجم   ﴾ْعرآىوآأآنريَُّ  هريُ
كريريريان يعبريريريد يف  جنمريريرياً أو كوكبريريرياً    الشريريريعرى كمريريريا جريريرياء يف التفاسريريريريو   .هريريريذا الريريرينجم هبريريريا  صريريريلةوجريريريود  إشريريريارة علريريريى  

ولقريد ورد يف الريرواايت التارخييرية أن    ."57كر أن( قري  عبريدوا الشريعرىيف كتز اإلخباريني )ُذ "، و56اياهلية
ا ينسريريبون إليهريريا السريريعادة واإلخصريرياب وإجيريرياد  رب كريريانو أن العريري  الريريالت والعريريزى ومنريرياة املتمريريثالت بريرينجم الشريريعرى

سريرياطري العريريرب  ذكريرير أحريريد البريرياحثني يف أ  فقريريد علريريى أسريرياس مطلريري  الريرينجم،    واملريريوت واحليريرياة  نريريوع املولريريود والريريرزق
كانريريت للعريريزى عالقريرية ابلنسريرياء والريريزواج، وهريريذا مريريا نريريراه مريرين عريريادات العريريرب اياهليريرية، قريريال األلوسريريي   "  ذلريريك

عليهريريريا خاطريريريز النكريريريا  ... كانريريريت تقريريريول  ]اي نكريريريا  أبةريريريي نكريريريا  قبريريريل    كانريريريت املريريريرأة مريريرين العريريريرب إذا عسريريرير
قريريريد مثلريريريت منريريرياة  املريريريوت عنريريريد العريريريرب كمريريريا كانريريريت كثريريريل املريريريوت  "، و"الصريريريبا [..أي قبريريريل طلريريريوع جنريريريم الصريريريبا 

 
 .3249،   5 ج لسان العرب،   54

موسكايت،  .198العرّب القدمي،   التارياي، . ديتلف نيلسون 35، 125، 124  عرب يف سوراي قبل اإلسالم، ال  ينظر  ديسو،  55
 ،  6ج املفصل، . جواد علي، 121 قبل اإلسالم،  األساطري العربية. حممد عبد املعني خان، 333   لسامية القدمية،احلضارات ا

238 

 .1739،   3 جصحيح  تصر تفسري ابن كثري،   56

 .58 ،  6 جاملفصل،  جواد علي،  57
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، فرمبريريريا  "58والقريريريدر أيضريريريا عنريريريد البريريريابليني، وقريريريد قريريريالوا يف خطريريرياهبم إ  منريريرياتوا  ]اي منريريرياة اي إهلريريرية القريريريدر واملريريريوت[
وآ  ﴿  م الشريريريعرى رداً علريريريى هريريريذه املعتقريريريد يف قولريريري  تعريريريا  جريريرياءت اآلايت يف سريريريورة الريريرينجم قبريريريل ذكريريرير جنريريري وآأآنريريريَُّ  هريريريُ

حآكآ  اتآ وآ  أآضريْ وآ أآمريآ ى، وآأآنريَُّ  هريُ ، وآأآنَّ عآلآيريْ ِ  وآأآْحيريآا، وآأآنريَُّ  خآلريآ آ الريزَّْوجآنْيِ الريذَّكآرآ  أآْبكريآ ةه ِإذآا كريَُْنآ ن َنْطفريآ   وآاألُنثريآى، مريِ
، وآأآنَُّ  ُهوآ رآبَ  النَّْشتآةآ اأُلْخرآى، وآأآنَُّ  ُهوآ أآْغَنآ   (.49  -43)النجم  ﴾ الشِ ْعرآىوآأآْقَنآ

ضريي  بنت اإلل  أو البنت املقدسة بنجم الَزهرة يثريري التسرياؤل حريول تسريمية السرييدة فاطمرية ر إن ربط 
  أصريريريل يف السريريرينة والريريريروايت التارخييريريرية،  لريريرييس لريريري  يف حقيقتريريري   ، هريريريذا االسريريريم الريريريذي"فاطمريريرية الزهريريريراء"هللا عنهريريريا بريريريري  

 ويبدو أن  أثر جموسي من خالل شيعة الفرس.
الشهرسريتاين  ، وقريد ذكرير ذلريك  األلوهيرية  ن يريرتبط بعقيريدةكرياملالئكة  اعتقاد العرب اب وهكذا يتبني أن 

رب  عنريريد العريري  أن للعريريامل قريريوة إهليريرية، وهريريي مريريدبرة يميريري  مريريا يف العريريامل،... )وهريريي("حريريول اتفريرياق األداين وامللريريل  
إلسريالم كانريت  ن عقيريدة األلوهيرية قبريل اإ"   يف قولري   عبد الربن بريدوي  ،  وهذا ما استنتج  أيضاً "59املالئكة

حيري     "املشركني" وصريف القريرآن هبريا عريرب قبريل اإلسريالم بريريهذه العقيدة هي اليت.  "60ئكةخاصة بفكرة املال
مري     ت هلل سريبحان  ورسريل  وشريفعاء،أعظريم وبريني عبريادة املالئكرية كبنريا  بريني االعريرتاف ابهلل ك لري   ون جيمعري واكان
هريذا الشريرك يف  ظهرير  أ، ممريا  كنجم أو كوكريز  ومساوية اترة أخرى كاألواثن واألصنام  مادية اترة هلارموزاً  جعل

 بعضها يف بعض. ي كعقائد متنوعة  تلطة ومتداخلةشكل  اْلارج
 

 عند عرب قبل اإلسالم ألنبياءاالعتقاد اب
الرسريل هريم  ، حيري  إن  مرين حيري  الطبيعرية  بريني الرسريل واألنبيرياء  اد العريربفرق يف اعتق  ميكن القول أبن هناك

بشريريرير  ، واألنبيريريرياء هريريريم  القرآنيريريرية السريريريابقة  ب واألمريريريم السريريريابقة يف النصريريريو الئكريريرية كمريريريا جريريرياء حكايريريرية عريريرين العريريرير م
وِل أيآْ ﴿  كمريريا قريريريال هللا تعريريريا    ،يراً معريريري نريريريذ   جيريريرييء  تمثريريرييلهم والنبريريريت عريرينهم، أويقومريريون ب ا الرَّسريريريُ ا هلريريريِآذآ اُلوا مريريآ ُل  وآقريريريآ كريريريُ
 (.7)الفرقان   ﴾وآميآِْشي يف األآْسوآاِق لآْوال أُنزِلآ إِلآْيِ  مآلآك  فريآيآُكونآ مآعآُ  نآِذيرا الطَّعآامآ 

ة يف اللةة. وعربية  ألن مادة النبت والنبؤة أصيل  عربية لفظاً فهي  ومعَن،    ن كلمة نيب عربية لفظاً إ
حدة يف اللةات األخرى، وهو ال يلتبس م  معاين مع  كلمة واال جت  الذي تؤدي   النبؤة  عَنمعَن؛ ألن م

من   قد استعاروا هذه الكلمةآخرى كالعرافة والعيافة والكهانة خالفاً للةات األخرى، ويقال أن العأيني  
العرب يف مشال ايزيرة بعد اتصاهلم هبم، ألهنم كانوا يسمون األنبياء القدماء ابآلابء، ومل يفهموا من كلمة 

ومن علماء األداين الةربيني الذين ذهبوا إ  اقتباس "يقول العقاد   ،  أ األمر إال معَن اإلنذارالنبوة يف مبد
 

 .129  األساطري العربية،  خان،  58

دار املعرفة، ط     لبنان،)بريوتحتقي  أمري علي مهنا. علي حسن فاعور، امللل والنحل،  كرمي،الفتح حممد بن عبد ال الشهرستاين أبو    59
 .289،    1 (، جم1997ري، ه1417، 6

 .126  الدفاع عن القرآن،   60
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لعرب األستاذ هولشر، واألستاذ مشيدت اللذان يرجحان أن الكلمة دخلت يف العأيني كلمة النبوة من ا
 ياء والنبوة.، وهذا يدل على معرفة العرب ابألنب"61اللةة العأية بعد وفود القوم على فلسطني

 عند العرب أييت مما كان متواتراً من أن   وهو األبوة  لقد كان إلبراهيم علي  السالم مقاماً خاصاً 
سكان احلجاز هلم صلة بنوة ِببراهيم علي  السالم من طري  إمساعيل، وإ  ذلك تشري اآلية يف العدَننيني  
ْسِلِمنيآ ِمن قريآْبُل...... مِ لَّةآ أآبِيُكْم ِإبريرآاِهيمآ ُهوآ    ﴿    قول  تعا 

ُ
وتشري بعض ،    62( 78)احلج    ﴾  مسآَّاُكُم امل

ا البريآلآدآ ﴿إبراهيم   اآلايت إ  صلة إبراهيم مبكة، منها آية مكية يف سورة   وآِإْذ قآالآ ِإبريرآاِهيُم رآبِ  اْجعآْل هآذآ
ُذوا ِمن مَّقآاِم ِإبريْ ﴿(، وتشري اآلية املدنية  35)إبراهيم     ﴾  آِمناً.. ( 125)البقرة   ﴾  ... رآاِهيمآ ُمصآللىوآاَّتَِّ

عبة وتقاليد احلج ، وهكذا يتداول عرب قبل اإلسالم نسبة الكإ  وجود مقام للنيب إبراهيم عند الكعبة
 إلبراهيم علي  السالم. 
مروية عن بعض   التفسري رواايت كثرية ومسهبة عن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالمويف كتز  
 يف   وارد  غري  منها ما هو    األخبار يف الصدر اإلسالمي األول، اتبعيهم وعلماء  و   أصحاب رسول هللا  

قبل   كان متداواًل بنطاق واس  يف بيئة النيب   ا ذكر:وفيها على كل حال داللة على أن    سفر التكوين، 
 البعثة.

 اً ن ما ورد من قصص وأخبار متصلة ابألمم السابقة وأحداثها يف القرآن مل يكن غريبويالح  أ 
إمجاالً  السامعني  املكية   ، عن  السور  أوائل  يف  وأقوامهم  األنبياء  عن  املقتضبة  اإلشارات  يف  هذا  يتضح 

، ُصُحِف ِإبريرآاِهيمآ ِإنَّ هآذآ ﴿اآلايت    ، ﴿أآْم ملْآ يرُينريآبَّْت مبآا (19،  18)األعلى    ﴾وآُموسآى ا لآِفي الَصُحِف اأُلو آ
الَّ  وآِإبريرآاِهيمآ  ُموسآى،  ُصُحِف  هؤالء 37)النجم   ﴾ وآّفَّ  ِذييف  ملعرفة  أخرى  إشارة  السورة  نفس  ويف   .)

اأُلو آ  الَنُذِر  مِ نآ  نآِذير   ا  ... "و  (.56جم )الن  ﴾ ابلرسل ﴿هآذآ األو   هللا  إ  كتز  اإلشارات  أو   هي 
إبراهيم  إهلية نزلت على أنبيائ  ومنهم    وأسلوهبا ميكن أن يدل على أن السامعني ال جيهلون أن هناك كتباً 

السالم  عليها  مبا كان  ،"63وموسى  مرة متصل خاصة  أمسائهما ألول  أن ذكر  ا  ويبدو  لنبيني من هلذين 
 السامعني أكثر من غري:ا. صورة مهمة يف أذهان  

العربية كقصص هود  أنبياء ورجال صاحلني ترتبط ابملنطقة  القرآن قصص وأمساء  بل قد ورد يف 
و ود وقصص سبت وِحكآم لقمان، ومل ترد هذه يف أسفار التوراة   وصاحل عليهما السالم م  قومهما عاد

 .  ود معرفة العرب هبمااآلايت املرتبطة مبصائر قوم عاد و سياق  واإلجنيل، ويظهر من  

 
 .63  ،(م1957هري 1376 ،1اإلسالمي، ط  املؤكر  ، )القاهرة حقائ  اإلسالم وأابطيل خصوم ، عباس العقاد  61

 .520 ،  1ج ، فسري احلدي التدروزة،   62
 . 521،   1الساب ، ج   63
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إشارات معدودة إ  أحوال السابقني، هتدد " اتسم القصص القرآين يف بداية التنزيل بكون   قد  و 
 ،"64بذكر شيء من قصص املرسلني  والطاغيني، وتثبيت النيب    املشركني بذكر مصائر بعض املكذبني

أآملْآ تريآرآ كآْيفآ فريآعآلآ رآَبكآ بِعآاد، ِإرآمآ   ﴿ (،  15)النازعات   ﴾  هآْل أآاتآكآ حآِديُ  ُموسآى..﴿  يقول هللا تعا   
ُودآ الَِّذينآ جآ  ِد،..﴾ابُوا الصَّْ رآ اِبْلوآاِد، وآ ذآاِت الِعمآاِد ، الَّيِت ملْآ خُيْلآْ  ِمثريُلهآا يف الِبالِد، وآ آ  ِفْرعآْونآ ِذي األآْواتآ

لهم أن أخبار ياآلايت  هذه  اءت في   األسلوب االستفهامي الذي جوهذا  (، وغريها،  10،  6)الفجر 
 . عاد و ود وفرعون وآاثرهم والعذاب الذي حل فيهم غري جمهولة عند سامعي القرآن 

م كانوا يعلمون مصائر األقوام السابقة،  وما حل فيها من ولقد وردت آايت واضحة املعَن يف أهن
اآلايت    آاثرهم،  شاهدوا  بل  رابين،  هلآُ ﴿تدمري  يريآْهِد  يف أآفريآلآْم  ميآُْشونآ  الُقُروِن  مِ نآ  قريآبريْلآُهم  أآْهلآْكنآا  ْم كآْم 
ته أُلْويل النريهآى آ لآُكم مِ ن مَّسآاِكِنِهمْ  ودآ وآ آُ  وآعآاداً ﴿(،  128)ط     ﴾ مآسآاِكِنِهْم ِإنَّ يف ذآِلكآ آلايآ  وآقآد تريَّبآنيَّ
ُْم فآصآدَُّهْم عآِن السَّ  ُُم الشَّْيطآاُن أآْعمآاهلآ ُْم   ﴿ (،  38)العنكبوت   ﴾وآكآانُوا ُمْستريآْبِصرِين ِبيلِ وآزآيَّنآ هلآ أآوآ ملْآ يريآْهِد هلآ

مآسآاكِ  يف  ميآُْشونآ  الُقُروِن  مِ نآ  قريآْبِلِهم  ِمن  أآْهلآْكنآا  يآْسمآُعونآ كآْم  أآفآالآ  ته  آلايآ ذآِلكآ  يف  ِإنَّ   ﴾ ِنِهْم 
رآْت مآطآرآ السَّْوِء أآفريآلآْم يآُكونُوا يريآرآْوهنآآا بآْل كآانُوا الآ يريآْرُجونآ وآلآقآْد أآتريآْوا عآلآى القآْريآِة الآيِت أُْمطِ   ﴿ (،  26)السجدة  

عآلآْيِهم  ﴿(،  40)الفرقان    ﴾ُنُشوراً  لآتآُمَرونآ  تريآْعِقُلونآ   وآِإنَُّكْم  أآفآالآ  وآاِبللَّْيِل  ، 137)الصافات   ﴾ َمْصِبِحنيآ، 
تعا      ، (138 قول   النجم  سورة  م ِ ﴿ويف  نآِذير   ا  اأُلو آ هآذآ الَنُذِر  أبن 56)النجم   ﴾ نآ  توكيد  واآلية   )

اليت أرسلها هللا النذر األو   النيب علي  الصالة والسالم هو من جنس  يبلة   القرآين الذي   على اإلنذار 
لسان رسل  األولني وملا كان السامعون والكفار منهم يعرفون خأ رساالت الرسل السابقني كانت احلجة 

 قد قامت عليهم.

د أهل العلم وأهل الكتاب على صحة صلة القرآن ابهلل تعا  استشهإ  ا  ايتاآل  وتشري بعض 
يف علم أهل الكتاب وعلماء بين ، فهي بذلك تشري إ  أن العرب كانوا يثقون  وصحة رسالة النيب  

أن    املرأة تكون مقالاتً "إهسرائيل واطالعهم، وقد روي  إن عاش هلا ول   كانت  نفسها  أن   د فتجعل على 
ُقْل أآرآأآيريُتْم ِإن كآانآ ِمْن   ﴿، ويف ذلك داللة على مكانة اليهود كوهنم أهل علم وكتاب، اآلايت "65هتوده 

 ََِّ ا بِ ِ  ِعنِد  فآآمآنآ وآ  وآكآفآْرمُت  ِمْثِلِ   عآلآى  ِإْسرآائِيلآ  بآيِن  مِ ْن  شآاِهد   القآْومآ  شآِهدآ  يريآْهِدي  الآ  ََّآ  ا ِإنَّ   وآاْستآْكأآْمُتْ 
بآيِن ﴿(،  10)األحقاف   ﴾ الظَّاِلِمنيآ  يريآْعلآمآُ  ُعلآمآاُء  ُْم آيآًة أآن  يآُكن هلَّ العآالآِمنيآ،..... أآوآملْآ  لآتآنزِيُل رآبِ   وآِإنَُّ  

ْتِينآا ِ يآةه مِ ن رَّب ِِ  أآوآملْآ أتآْهِتِم بريآيِ نآُة مآا يف ﴿ (، 197، 192)الشعراء ﴾رآائِيلِإسْ   ﴾ الَصُحِف اأُلو آ  وآقآاُلوا لآْوال أيآ
ولقد ردت عليهم اآلية )األخرية( متسائلة عما إذا مل يكفهم ما يرون  من تطاب  وتواف  بني "( 133)ط  

وم عليهم  يتلى  الذي  ينطوي  القرآن  الرد  وهذا  السابقني.  رسل   على  هللا  من  األو   املنزلة  الكتز  يف  ا 
 

 .293  حممد حممد عبد إمساعيل، موقف القرآن من املشركني،   64
 . 1422   ،ابب يف األسري يكره على اإلسالم موسوعة احلدي  الشريف  ،كتاب ايهاد  ،سنن أّب داود  65
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يف إرسال الرسل وإنزال الكتز عليهم من جهة، وال   ....على كون الكفار ال ينكرون هللا تعا  وعادت 
فريآلآمَّا   ﴿ قول  تعا    ، ومن األدلة أيضاً  "66جيهلون أن ما يف أيدي أهل الكتاب هو من ذلك من جهة 

مُ جآ  أُويتآ  مبآا  يآْكُفُروا  ملْآ  أآوآ  ُموسآى  أُويتآ  مآا  ِمْثلآ  أُويتآ  لآْوال  قآاُلوا  ِعنِدَنآ  ِمْن  احلآَ   قآاُلوا اءآُهُم  قريآْبُل  ِمن  وسآى 
إن ما جاء ب  موسى علي  السالم وما جاء   أي"(  48)القصص   ﴾وآقآاُلوا ِإَنَّ ِبُكله  كآاِفُرونآ  ِسْحرآاِن تآظآاهآرآا

 ."67بعض  بعضا وإَن كافرون بكل منهما سحر يظاهر     مد ب  حم
طالوت،   مثل  القصص  أعالم  صيةة  أن  القصص  هبذه  العرب  معرفة  يؤكد  وجالوت، ومما 

فيها  تكن  ومل  عربية،  غري  لةات  من  عربية  أوزان  وعلى  معربة،  القرآن  يف  جاءت  قد  ويونس.....اخل، 
الواردة حتماً  العربية  املستبعد  ابلصيةة  املرجح أن ، ومن  القرآن، ومن  أن تكون قد عربت ألول مرة يف 

يشمله أن  يصح  وهبذا  نزوهلا.  قبل  العربية  أبوزاهنا  وتداولت  عربت  َمِبني﴿ا  تكون  عآرآّبه    ﴾ بِِلسآانه 
 ( الذي جاء يف معرص نزول القرآن ألهنا جزء من . 195)الشعراء 

يؤكد  القر   أيضاً   ومما  نزول  قبل  القصص معربة  هذه  املشركني يف تداول  تكرر من حكاية  ما  آن 
بري وصفهم  يف  األولني"القرآن  النيب    " أساطري  أَنس  وإن  وإن  كان  علي   كلى  وهي  يعينون    استكتبها 

اآلايت   يف  جاء  كما  مثلها  لقالوا  شاءوا  لو  وإهنم  األآوَِّلنيآ ﴿عليها  أآسآاِطرُي  ِإالَّ  ا  هآذآ ِإْن   ...﴾ 
وهذه اآلايت قرينة قوية وحامسة على أن العرب    68، (15)القلم    ﴾ األآوَِّلنيآ قآالآ أآسآاِطرُي  ﴿(،  25)األنعام  

 كريات  ما كان اتصل علم  هبم وكان متداوال بينهم.كانوا يسمعون من مقصد القرآن ونذره وبشائره وتذ 
إضافة  يعرفون   وميكن  السامعني كانوا  أن  على  وقرائن  دالئل  احتوت  اليت  العديدة  اآلايت  إ  

بياَنت كثرية يف سياق كل قصة   ما أورده املفسرون من  ،ياء اليت تتلى عليهم يف القرآن مم واألنبأخبار األ 
تضبة حيناً، معزوة إ  علماء األخبار حيناً، وعلى غريهم حيناً آخر مثل من القصص، مسهبة حيناً، ومق

تفاصيل وجزئيات   ، وغريهم. هذه البياَنت قد احتوتابن عباس، ومقاتل، وجماهد، والضحاك، والكليب
 .قبل البعثة، وبعدها، وحوهلا  ، ومن املرجح أهنا مما كان يدور يف بيئة النيب القرآين  القصصحول  

 
 .221 ،  3 جالتفسري احلدي ،  دروزة،  66

 . 032،   3 ج الساب ،  67

إن كلمة أساطري ال تقتضي دائما أن تعتأ مرادفة لكلمة قصص خرافية كما هو من مفهوماهتا، ف هنا قد تفيد أيضا معَن املدوَنت ألهنا   68
ا فآِهيآ كُْ سآاِطرُي األآوَِّلنيآ قآاُلوا أآ وآ (، وآية "1مآا يآْسطُُرونآ ")القلم وآ  وآاْلقآلآمِ  نمشتقة من سطر مبعَن كتز كما هو وراد يف القرآن " لآى عآلآْيِ    اْكتريآتريآبريآهآ

هذه من املعاين املقصودة للكلمة. ومهما يكن من أمرها ف هنا تعين على كل حال أهنم يسمعون أخبارا  ( تلهم أن 5أآِصياًل" )الفرقان وآ  ُبْكرآةً 
(، فقد كانوا يرددون  169 ،  1، ج التفسري احلدي  روزة،ة حقيقية كانت أو خرافية. )دوقصصا وصلت إ  علمهم عن األمم السابق

 هذا القول بقصد تكذيز صلة هللا ابلنيب وصحة التنزيل القرآين والدعوة النبوية واحلياة األخروية. 
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اآل وغريها  وهذه  ومعجزاهتم،  ايت  األنبياء  أخبار  يعرفون  العرب كانوا  أن  على  قوية  داللة  فيها 
بل السامعني جزئياً أو كلياً حي  ميكن أن يقال إن حكمة هللا اقتضت أن تكون القصص معروفة من ق

ال يعرفوهنا، واألحداث  اليت  يتتثرون ابألمثال  الناس  العأة والعظة واإلفحام أشد، ألن  يعلمون لتكون  يت 
إقناع العرب أبن الرسالة ا مدية ليست وبذلك تستهدف  ، مما جيعل العأة واملثل قويني وملزمني،  نبتها

دعا إليها األنبياء السابقون وهذا يلهم أن العرب كانوا يعرفون   بدعة جديدة وإاا هي نفس الدعوة اليت 
 ا حكت  عنهم آايت عديدة. أنبياء، وهو م  ويعرتفون أبن هللا تعا  أرسل قبل النيب 

أن ما أوحاه هللا تعا  تشري إ    ايت    وا أن بعض املفسرين احتج  ايدير ابلذكر احلدي من  و 
ء الةيز اليت ما كان يعرفها هو وال قوم  من قبل، وهذه اآلايت من هذه القصص هو من أنبا  للنيب  
ا فآاْصِأْ ِإنَّ العآاِقبآةآ  وآالآ  ا ُكنتآ تريآْعلآُمهآا أآْنتآ تِْلكآ ِمْن أآنريبآاِء الةآْيِز نُوِحيهآا إِلآْيكآ مآ ﴿هي   قريآْوُمكآ ِمن قريآْبِل هآذآ

أآنريبآاءِ ﴿(..وآية  49)هود     ﴾لِْلُمتَِّقنيآ  ِمْن  إِلآْيكآ   ذآِلكآ  نُوِحيِ   أآْقالمآُهْم  الةآْيِز  يرُيْلُقونآ  ِإْذ  ْيِهْم  لآدآ وآمآا ُكنتآ 
ْيِهْم ِإْذ خيآْتآِصُمونآ وآمآا كُ  أآيرَيُهْم يآْكُفُل مآْرميآآ  ذآِلكآ ِمْن أآنبآاِء الةآْيِز نُوِحيِ  ﴿( ..وآية  44)آل عمران   ﴾نتآ لآدآ

ْيِهْم ِإْذ أآمْجآعُ  إِلآْيكآ  ولقد فسر البيضاوي أن قصد   (، 102)يوسف   ﴾  وآُهْم ميآُْكُرونآ  وا أآْمرآُهمْ وآمآا ُكنتآ لآدآ
جبمي  التفصيالت وأن هذا ال مين  أن يكون عرفها ومجي  قوم     هذه اآلايت هو عدم معرفة النيب  
 69.بعضهم أو عرف بعضهم بعضها

بقصص األنبياء،  معرفة الرسول علي  الصالة والسالم  والذي يؤكد ما ذهز إلي  البيضاوي من  
النيب   وهذا خالف ما رآه املفسرون من حي  إن  يئة اليت ذكر معرفتها هبذه القصص، كون  من هذه الب

كان يعي  قبل نزول   فالنيب    ، علم شيئا من القصص اليت كان يوحي إلي  هبا قبل نزوهلامل يكن ي  
بيئة يف  علي   و   الوحي  العربية،  واألخبار  القصص  هذه  تتناقل  أبهل عربية  والسالم  الصالة  علي   يلتقي 

علي    م، وقام كان يتصل هبم ويسم  منهم ما يف كتبه  عديدة تذكر أن النيب  رواايت    الكتاب، وهناك
ال يعرف شيئا عن األنبياء  كان     النيب أن يقال أن فليس من املعقول   ،ببعض األسفار الصالة والسالم

ء فهم كن  وهدف الوحي هبذه ن ذلك آت من سو إ "ول    والرسل، يعل  دورزة على رأي املفسرين هذا بق 
اب   القصص، منها  إماءه  التنزيل  حكمة  اقتضت  ما  وحي  بني  قط  تعارص  من  الذي وليس  ألسلوب 

 ."70أوحيت ب  وبني ما ميكن ويصح أن يكون النيب قد عرف  منها قبل نزوهلا 
ويوسف عليه نو   تشري إ  قصة  املفسرون هي  احتج هبا  اليت  ولقد  واآلايت  السالم،  كان ما 
ن هلم، فال يصح أن يكو   العرب يعرفون قصة نو  واَّتذوا أصنام قوم  اليت ذكرها هللا يف سورة نو  أصناماً 

 
 .238 ،  3 ، ج39،  2 (، جم1996هري، 1416 ، )بريوت، دار الفكر،عرفات، حتقي  عبد القادر تفسري البيضاويينظر     69
 .395 ،394،   1ج  ،حلدي ظر  دروزة، التفسري اين  70
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يف السور اليت  بتفصيل أو اقتضاب مرات كثرية  قصة نو  وقد ذكرت ، منهاوقوم  مل يعرفوا شيئاً  النيب 
اآلايت قبل هذه  مثل  نزلت  والق،  واألعراف  والشعراءسور    القصص ويف هذه مر  هذه  يرد يف  ومل   ،

 .وصواابً  السور مثل هذا التعلي  والتقييد مما جيعل التتويل والت ريج سائةاً 

عدم معرفة العرب بقصص قد يشري إ   وهناك إشكالية أخرى أن بعض ظاهر اآلايت القرآنية  
ويف هذا إشكال، لذلك ذهز   سابقة اآلايت الما ذهبت إلي     ما قد يناقضاألنبياء عليهم السالم، وهو  
 وهذه اآلايت هي    بعض املفسرين إ  أتويلها، 

ُهم م ِ ﴿اآلية   - مَّا أآاتآ قريآْوماً  لِتُنِذرآ  يريآْهتآُدونآ ..  لآعآلَُّهْم  قريآْبِلكآ  نَِّذيره مِ ن  لقد ، و (3)السجدة   ﴾ن 
الفرتة بني عيسى وحممد   البةوي عن ابن عباس يف صدد هذه اآلية أهنا تعين  عليهما روى 

العرب"    إهنا تعين قريشاً كما مر سابقاً   . وقال الطأي 71السالم الذين مل أيهتم   " أي ليس 
  72.رسول قبل حممد 

ا ِكتآاب  أآنزآْلنآاُه ُمبآارآك  فآاتَِّبُعوهُ ﴿اآلية   - ِإاَّآا أُنزِلآ الِكتآاُب  وآاتريَُّقوا لآعآلَُّكْم ترُيْربآُونآ، أآن تريآُقوُلوا وآهآذآ
قريآْبِلنآاعآلآى طآائِ  ِمن  ال فآتآنْيِ  نآا  أُنزِلآ عآلآيريْ أآَنَّ  لآْو  تريآُقوُلوا  أآْو  لآةآاِفِلنيآ  ِدرآاسآِتِهْم  ِكتآاُب وآِإن ُكنَّا عآن 

.. ُهْم  ِمنريْ أآْهدآى  إطالعهم  "(  157  -155)األنعام  ﴾   لآُكنَّا  عدم  هو  املفروص  فا كي 
 ."73داية ال تتم إال بذلك ودراستهم وفهمهم هذه األسفار مباشرة على اعتبار أن اهل

األآوَِّلنيآ ﴿اآلية   - ءآُهُم  آابآ أيآِْت  ملْآ  مَّا  جآاءآُهم  أآْم  القآْولآ  بريَُّروا  يآدَّ و (68)املؤمنون    ﴾ أآفريآلآْم  لقد ، 
تعددت َّترجيات املفسرين ملدى هذه اآلية، منها أهنا بسبيل استنكار كفر الكافرين ألن ما 

ومنها أهنا بسبيل استنكار كفرهم ألن   74.من قبلجاءهم ليس بدعا وأن  قد جاء آلابئهم  
 .75هللا قد اختصهم دون آابئهم بنعمت  فترسل رسول  هلدايتهم 

ُؤُهْم فريآُهْم غآاِفُلون لِتُنذِ   ﴿  اآلايت - أآْم يريآُقوُلونآ اْفرتآآاُه بآْل ُهوآ  ﴿(،  6)يس    ﴾رآ قريآْوماً مَّا أُنِذرآ آابآ
مَّ  قريآْوماً  لِتُنِذرآ  رَّبِ كآ  ِمن  يريآْهتآُدون احلآَ   لآعآلَُّهْم  قريآْبِلكآ  مِ ن  نَِّذيره  مِ ن  ُهم  أآاتآ (، 3)السجدة    ﴾ا 

ُهم م ِ ﴿ (. هذا يف 46)القصص   ﴾ن نَِّذيره مِ ن قريآْبِلكآ لآعآلَُّهْم يريآتآذآكَُّرونآ ... لِتُنِذرآ قريآْوماً مَّا أآاتآ
ا حنآْنُ  لآقآدْ ﴿حني أن  جاء يف سورة النمل هذه اآلية    ا ِإالَّ  وآِعْدَنآ هآذآ ُؤَنآ ِمن قريآْبُل ِإْن هآذآ وآآابآ

ا  ِعْدَنآ حنآْنُ وآ  لآقآدْ ﴿(، وتكرر هذا يف سورة املؤمنون  68)النمل    ﴾أآسآاِطرُي األآوَِّلنيآ  ُؤَنآ هآذآ وآآابآ
 

    .497،   3ج  معامل التنزيل، ،البةوي  71

 .89،   21جتفسري الطأي،  ينظر،  72

 .192 ،  4، ج التفسري احلدي  ،دروزة  73

 .319،  3 ، جمعامل التنزيل ،البةويو ، 41،   18 تفسري الطأي، ج ينظر    74

 . 1218 ،  2، ج ن كثريصحيح  تصر تفسري اب ينظر    75
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األآوَِّلنيآ  أآسآاِطرُي  ِإالَّ  ا  هآذآ ِإْن  قريآْبُل  اإلش"   يقول دروزة    (.83)املؤمنون   ﴾ ِمن  كال يف صدد 
ن آايت سورة يس والسجدة والقصص قد قصدت الزمن القريز جيوز أن يقال أ   الوارد علي 

ا الزمن  قصدات  قد  واملؤمنون  النمل  سوريت  آيتا  الذي كانوا  بينما  البعيد  الزمن  ويف  لبعيد. 
و حلوا فيها وقد ذكروا يف بعد جيل أنبياء عديدون من جزيرة العرب أ  يتداولون أخباره جيالً 

آابء  القرآن،  وإبراهيم    ويعتأون  وصاحل  هود  مثل  القرآن  يسمعون  الذين  للعرب  أولني 
 ."76وإمساعيل عليهم السالم 

، وأن هناك يف اعتقادهم فرق بني الرسل واألنبياء يف طبيعة  ابألنبياء  عرب وهكذا يتبني اعتقاد ال
إبراهيم  النيب    ويؤكد اعتقادهم ابألنبياء، اتباعهم،  من املالئكة، أما األنبياء من البشركل منهم، فالرسل  

علي  السالم، وانتساهبم إلي ، واالعتقاد أبنبياء أهل الكتاب وثقتهم هبم، ومعرفتهم أبحوال األمم السابقة 
 اليت أهلكت بسبز كفرها ابألنبياء عليهم السالم.

 
 اخلامتة
أن معتقريريدات    الريرييت اعتمريريدت علريريى الريرينص القريريرآين واْلطريرياب املكريريي خاصريرية  دراسريريةهريريذه ال  أوضريريحت  وهكريريذا

هلل  اب  االعتقريرياد  فظريلأرضريية لداينرية عريرب قبريل اإلسريالم،    ترب قريد اسريتمدت أصريوهلا مرين ديرين مسرياوي مثلريالعري
س مري  مريريا  ، وظلريريت عبادتري  كمريريا مارسريها إبريريراهيم عليري  السريريالم هريي األسريرياسريبحان    لري  أعلريريىعريز وجريل لكنريري  ك
كانريرية خاصريرية  لكريرين مريري  اعتقريرياد مب  ككائنريريات مساويريرية غيبيريرية  اإلميريريان ابملالئكريرية  ، وبقريرييشريريركياتأحلقريريت هبريريا مريرين  

  نبياء لكن من خريالل مريذهز اآلابء.أدت إ  عبادهتا وجتسيدها كرموز أرضية ومساوية، واستمر اإلميان ابأل
مرين شريرائ  وعبريادات ومناسريك هلريا صريلة مرين قريريز أو  أيضرياً  أن مريا كريان لريدى العريرب يف اياهليرية   وهذا يعين

عتقريداهتم يف  شريتهنا يف ذلريك شريتن م  77لسالمبعيد ابإلسالم ف ن مرجعها إ  دين إبراهيم وإمساعيل عليهما ا
بريريون، بريريني مريريا كريريان  ومريرين ذلريريك ألريريوان مريرين الصريريوم والصريريالة والزكرياة، علريريى تفريرياوت بعيريريد ال  هللا ومالئكتري  ورسريريل ،

 عندهم، وما هو موجود يف اإلسالم من هذه العبادات.  
حريريريف الريريذي طريريرأ  ضريريرورة النظريرير إ  معتقريريد العريريرب قبريريل اإلسريريالم مريرين َنحيريرية التمريرين هريريذه الدراسريرية  تبريريني    وقريريد 

علريريى داينريرية مساويريرية تعريريود بعهريريدها إ  إبريريراهيم عليريري  السريريالم يف منطقريرية ايزيريريرة العربيريرية، ومريرين الضريريروري أن أييت  
، وهريريريذا يبطريريريل   علريريريى شريريريعائر هريريريذه الداينريريريةمريريريا وقريريري  علريريريى هريريريذه الداينريريرية مريريرين شريريريرك، حمافظريريرياً   سريريريالم مصريريريححاً اإل

 .ء أكان ابملعتقدات أو الشعائراالدعاء أبن اإلسالم قد أتثر بداينة العرب قبل اإلسالم سوا
 

 .326، 325 ،  5، ج التفسري احلدي ، دروزة   76

ينظر  عبد الناصر سالم، املقدس عند عرب قبل اإلسالم، دراسة حتليلية نقدية، رسالة ماجستري )كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  77
 م( 2005
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