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 مظاهر شرك الجاهلٌة

 التً ستعود آخر الزمان بعد اندثارها بظهور اإلسالم
 وأسباب العودة إلٌها

 
  مشعل ركابً الضفٌري

 

 الملخص
وقد بدأت هذا البحث بالتعرٌؾ بموضوعه، ثم ذكرت أسباب اختٌار 
الموضوع وأولها التحذٌر من مظاهر الجاهلٌة، وثانٌها دفع االحباط عن الناس إذا 

بالنبوءات عن الشر الذي سٌقع فً األمة، وثالثها الرد على من ٌثبط الدعاة  سمعوا
والمصلحٌن بحجة أن الشر لن ٌزول إلى األبد بل ستعود صور منه فً األمة مرة 
أخرى، ورابعها بٌان أهمٌة العقٌدة وتعلمها للوقاٌة من الفتن ، وآخر تلك األسباب أن 

 وة .اإلخبار بالشر ووقوعه من دالئل النب
ثم ذكرت مظاهر الجاهلٌة الواردة فً القرآن الكرٌم ، وهً ظن الجاهلٌة، 

 وحكم الجاهلٌة، وتبرج الجاهلٌة ، وحمٌة الجاهلٌة، وشرك الجاهلٌة .
وسلطت الضوء فٌها على شرك الجاهلٌة لتعلقه اللصٌق بتخصصً ومٌدان 

 بحثً وهو العقٌدة والفلسفة اإلسالمٌة .
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Abstract 

This is a research in the Islamic tenet under title: ( manifestations of 

polytheism which will return another decade after its extinction by the 

emergence of Islam and the reasons for return  ( . 

This research began by definition, and then the reasons for selecting the 

topic, the first reason is the  warning of the manifestations of polytheism , 

and secondly, take off the frustration of the people if they heard the 

predictions of evil, which will occur in the nation, and thirdly, the response 

to those who discouraging preachers , on the pretext that evil will not 

disappear forever, but will return images of  it in the nation once again, the 

fourth is the statement of the importance and learning of tenet for prevention 

of sedition, and the last of these reasons that the telling about the of evil 

incidences are signs of prophesy  .  

And then I focused on manifestations of polytheism because it's 

close related to my field in Islamic tenet and philosophy. 
Also I  indicated that some kind of people will return to the most 

serious manifestations of polytheism , the worship of  idols, especially " Al-

Lat " , " al- 'Uzza " , and " Thee al-khalsa " idols , on the basis of what the 

prophet ( Peace be upon him ) had told us  , the reported incidences and 

accidences are proofs and evidence of the fact, which had shown its 

occurrence, with correlation  between this and what had been evidenced by 

the Quranic verses and prophetic " hadiths " of the emergence of Islam 

above all religions. 
Then the research  followed by talking about the reasons for the 

return of people to worship of those idols after they were saved by God " 

Allah " , and I summarized them in three reasons , first of which : polytheism 

and ignorance of  learning  monotheism, and the second is the near covenant 

of polytheism which still remain in body souls, and thirdly, the aberration 

and ignorance of the fact of monotheism. 
At the end , I concluded  the  research with resources and references. 
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 مظاهر الجاهلٌة الواردة فً القرآن :

ورد ذكر الجاهلٌة فً القرآن فً عدة مواضع، وهً وإن كانت تشٌر إلى 
فترة زمنٌة واحدة وهً فترة ما قبل اإلسالم ، قد تعرضت إلى جوانب مختلفة من 
مظاهر الجاهلٌة، فمنها ما كان متعلقا بتؤثٌر الجاهلٌة العالق فً النفوس بعد اإلسالم ، 

ها ما كان متعلقاً بالسلوك، ومنها ما كان متعلقاً بالطباع، ومنها ما كان متعلقا ومن
 باالعتقاد ، وهً ما ٌلً :

 :  ظن الجاهلٌة -1

وهو ما تبقى من آثار الجاهلٌة فً نفوس من انضموا إلى المسلمٌن ولما ٌدخل 
جابة اإلٌمان فً قلوبهم، حتى اذا ما جاء األمر من هللا تلكؤت نفوسهم فً االست

والقبول واالنصٌاع ألمر هللا تعالى، وصارت قلوبهم فً شك مما وعدهم هللا به، 
مثلما وعدهم به سبحانه فً ؼزوة أحد من األمن والراحة الذي سٌلقٌه علٌهم بالنعاس 
أثناء محاربتهم للمشركٌن، أما المإمنون فاطمؤنت قلوبهم ونامت عٌونهم ثقة 

وشكوا ولم ٌهنؤوا بنوم وال راحة خشٌة أن ٌبؽتهم  باهلل،وأما المنافقون فلم ٌصدقوا
  ٹ  ٹٹ   ٹ  پ  پ  پ  پ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٱ چ :المشركون، وهو الوارد فً قوله تعالى 

  چچ        چ  چ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
              ڇ  ڇ  ڍ  ڈڍ  ڈ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
  ڻ  ڻ   ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ      ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ
 .ٗ٘ٔآل عمران:  چ  ۀ  ٹ  ٹ

االمام الطبري : ) وهً األمان على أهل اإلخالص منكم والٌقٌن، دون  قال
ت أهل النفاق والشك .. ، فإن قال قائل : وما كان السبب الذي من أجله افترق

الطائفتان اللتان ذكرهما هللا عز وجل فٌما افترقتا فٌه من صفتهما، فآمنت إحداهما 
باهلل ؼٌر الحق ظن الجاهلٌة ؟  ظنتبنفسها حتى نعست، وأهمت األخرى نفسها حتى 

قٌل : ذاكم ٌوم أحد، كانوا ٌومئذ فرٌقٌن ، فؤما المإمنون فؽشاهم هللا النعاس أمنة منه 
همتهم أنفسهم ٌظنون باهلل ؼٌر الحق ظن الجاهلٌة } ٌعنً بذلك ورحمة .. وطائفة قد أ

جل ثناإه : وطائفة منكم أٌها المإمنون قد أهمتهم أنفسهم ، ٌقول : هم المنافقون ال هّم 
أهم ؼٌر أنفسهم، فحذر من حذر القتل على أنفسهم، وخوؾ المنٌة علٌها فً شؽل، قد 

الكاذبة، ظن الجاهلٌة من اهل الشرك طار عن أعٌنهم الكرى، ٌظنون باهلل الظنون 
باهلل، شكاً فً أمر هللا، وتكذٌبا لنبٌه صلى هللا علٌه وسلم ، ومحسبة منهم أن هللا خاذل 

 (1)وُمْعٍل علٌهم اهل الكفر به، ٌقولون : هل لنا من األمر شًء ( .  بٌه،ن
لٌس من متعلقات موضوع بحثنا، إذ هً حالة  –ظن الجاهلٌة  –األمر  وهذا

نفسٌة خاصة بصاحبها ولٌست حالة عامة تصم المجتمع، وتشكل ظاهرة راسخة فٌه 
 أو تصور حالته الفكرٌة والعقائدٌة .
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 حكم الجاهلٌة : -2

الجاهلٌة هو كل حكم خالؾ حكم هللا تعالى، وإن جاء بعد ظهور اإلسالم وزوال  حكم 
دساتٌر الوضعٌة التً زمان الجاهلٌة، مثل األحكام المستوردة من ؼٌر المسلمٌن وال

حلت لدى أصحابها محل الشرٌعة، فهً كلها تجتمع مع حكم الجاهلٌة فً مجانبتها 
مستمد من كتابه وسنة رسوله صلى هللا  تعالىلمصدر التشرٌع، فحكم هللا من هللا 

علٌه وسلم، أما حكم الجاهلٌة فمصدره أهواء البشر واجتهاداتهم الناقصة وعقولهم 
انوا أمٌٌن جهلة أو كانوا من أساتذة القانون أوفقهاء الدساتٌر، فكل القاصرة، سواء ك

 حكم جافى حكم هللا فهو جاهلً، وإن نبلت مقاصدهم فً تشرٌعه وسنه .

  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ٍ   ٌ چالمشار إلٌه فً قوله تعالى :  وهو

   ٓ٘المائدة:  چ   ىب  مب  خب

أبوا حكم النبً صلى هللا علٌه االمام الطبري إلى أنها نزلت فً ٌهود  وٌشٌر
وسلم وأرادوا حكم الجاهلٌة فقال : ) أٌبؽً هإالء الٌهود الذٌن احتكموا إلٌك فلم 
ٌرضوا بحكمك، وقد حكمت فٌهم بالقسط حكم الجاهلٌة، ٌعنً أحكام عبدة األوثان من 

ق حقٌقة الحكم الذي حكمت به فٌهم، وإنه الح انأهل الشرك،وعندهم كتاب هللا فٌه بٌ
 .  (2)الذي ال ٌجوز خالفه 

ابن كثٌر فً ذكر اصناؾ من أولئك المبدلٌن بحكم أنه متؤخر عن  وٌتوسع
الطبري وصادؾ أقواما وتؽٌٌرات حدثت فً األمة اإلسالمٌة بقدوم التتار وما معهم 
من ثقافة وموروثات ؼرٌبة عن األمة اإلسالمٌة والدٌن اإلسالمً ، فٌقول فً تفسٌر 

) قوله تعالى : "أفحكم الجاهلٌة ٌبؽون ومن أحسن من هللا حكما لقوم هذه اآلٌة : 
ٌوقنون " ٌنكر تعالى على من خرج على حكم هللا المحكم المشتمل على كل خٌر 
الناهً عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات التً 

ٌحكمون به من  اهلٌةوضعها الرجال بال مستند من شرٌعة هللا كما كان أهل الج
الضالالت والجهاالت مما ٌضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما ٌحكم به الشارع من 
السٌاسات الملكٌة المؤخوذة عن ملكهم جنكٌز خان الذي وضع لهم الٌاسق، وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى : من الٌهودٌة 

وفٌها الكثٌر من االحكام أخذها من مجرد  وؼٌرها،والنصرانٌة والملة اإلسالمٌة 
نظره وهواه فصارت فً بنٌه شرعا متبعا ٌقدمونها على الحكم بكتاب هللا وسنة 
رسوله صلى هللا علٌه وسلم ، فمن فعل ذلك فهو كافر ٌجب قتاله حتى ٌرجع إلى 

 جاهلٌةحكم هللا ورسوله فال ٌحكم سواه فً قلٌل وال كثٌر، قال تعالى " أفحكم ال
ٌبؽون " أي ٌبتؽون وٌرٌدون وعن حكم هللا ٌعدلون " ومن أحسن من هللا حكما لقوم 
ٌوقنون" ، أي ومن أعدل من هللا فً حكمه لمن عقل عن هللا شرعه، وآمن به وأٌقن 
وعلم أن هللا أحكم الحاكمٌن، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم 

شًء العادل فً كل شًء، .. سمعت الحكم ٌقول : من  لبكل شًء القادر على ك
حكم بؽٌر حكم هللا فحكم الجاهلٌة ..، عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال : قال 
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رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ] أبؽض الناس إلى هللا عز وجل من ٌبتؽً فً 
 . (3)اإلسالم سنة الجاهلٌة، وطالب دم امرٍئ بؽٌر حق لٌرٌق دمه [ 

 تبرج الجاهلٌة : -3

أمر سلوكً متعلق باالخالق ونهى عنه اإلسالم الذي أمر بالحجاب  وهو
والستر والعفة، وصٌانة المرأة عن االبتذال، وحماٌتها من طمع ذوي القلوب 
المرٌضة، فحذرها هللا من التبرج، والخطاب موجه ألمهات المإمنٌن وٌسري بالتبع 

   ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ چبقوله تعالى : على سائر النساء المإمنات، وذلك 
 .ٖٖاألحزاب:  چ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڑ     ڑ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ      ڈ  ڌڈ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ڇ

البؽوي كالم مفٌد فً هذا الموضوع إذ ٌتعرض فٌه إلى اقسام  ولإلمام
أبً نجٌح: الجاهلٌة فٌقول : قال مجاهد وقتادة: التبرج هو التكسر والتؽنج، وقال ابن 

ِة  ٌَّ َج اْلَجاِهلِ هو التبختر. وقٌل: هو إظهار الزٌنة وإبراز المحاسن للرجال، ) َتَبرُّ
األولَى( اختلفوا فً الجاهلٌة األولى، قال الشعبً: هً ما بٌن عٌسى ومحمد صلى هللا 

 علٌه وسلم.  
 أبو العالٌة: هً فً زمن داود وسلٌمان علٌهما السالم  . وقال
: كان ذلك فً زمن نمرود الجبار، وروى عن عكرمة عن ابن الكلبً وقال

 عباس أنه قال: الجاهلٌة األولى فٌما بٌن نوح وإدرٌس، وكانت ألؾ سنة .
قتادة: هً ما قبل اإلسالم ، وقٌل: الجاهلٌة األولى: ما ذكرنا، والجاهلٌة  قال

 . (4)األخرى: قوم ٌفعلون مثل فعلهم فً آخر الزمان 

 ٌة : حمٌة الجاهل -4

هً األنفة والتعصب، واالعتداد بالرأي والموقؾ وإن كان خطؤً  والحمٌة
خشٌة الصؽار والذل، وهذا كان من عادات الجاهلٌة، إذ العبرة لدٌهم لٌست بالحق بل 
بالعلو وفرض االرادة على اآلخر، ولذلك حمدوا الظلم إذا كان تعبٌرا عن القوة 

ولما اشتد خالفهم مع المسلمٌن فً  فهم،فً عر والسٌادة ألنه من لم ٌظلم الناس ٌظلم
مفاوضات صلح الحدٌبٌة اعتدوا برأٌهم ال ألنه صواب بل كً ال ٌقال عنهم أعطوا 
الدنٌة من أمرهم، بٌنما عصم هللا تعالى نبٌه وأصحابه من تلك الحمٌة الجاهلٌة 

ٌّا المصلح  مىة العظوأمرهم بالتقوى والصالح والرشد من االمر، إذ كان رأٌهم ٌتؽ
                 ڎ  ڌ  ڌ چوإن كان ظاهره القبول بما اشترطه المشركون وفٌه قال تعالى : 

  ه  ه  ہہ   ہ  ہ  ۀ   ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڎ
 .  ٕٙالفتح:  چ   ے  ے  ه  ه

َكَفُروا ِفً قُلُوِبِهُم  االمام البؽوي إلى ذلك بقوله : ) إِْذ َجَعَل الَِّذٌنَ  وأشار
َة( حٌن صدوا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه عن البٌت، ولم ٌقروا  ٌَّ اْلَحِم
ببسم هللا الرحمن الرحٌم، وأنكروا محمًدا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، والحمٌة: 

 األنفة، ٌقال: فالن ذو حمٌة إذا كان ذا ؼضب وأنفة.
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: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم ٌدخلون علٌنا، ]فتتحدث العرب مقاتل: قال أهل مكة قال
أنهم دخلوا علٌنا  على رؼم أنفنا[، والالت والعزى ال ٌدخلونها علٌنا، فهذه "حمٌة 

 الجاهلٌة"، التً دخلت قلوبهم.
ُ َسِكٌَنَتُه َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْإِمِنٌَن( حتى لم ٌدخلهم ما د خلهم ) َفؤَنـزَل هللاَّ

من الحمٌة فٌعصوا هللا فً قتالهم، ) َوأَْلَزَمُهْم َكلَِمَة التَّْقَوى( قال ابن عباس، ومجاهد، 
"ال  وىوالضحاك، وقتادة، وعكرمة، والسدي، وابن زٌد، وأكثر المفسرٌن: كلمة التق

 . (5)إله إال هللا" 

 : شرك الجاهلٌة -5

مة الفارقة بٌنها وبٌن أعظم مظاهر الجاهلٌة، وأبرز معالمها، والعال وهو
اإلسالم، إذ هو نقٌض التوحٌد وببعثة النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى نبذه انتهى 

 عصر الجاهلٌة .
هناك أكثر جهال من الجهل باهلل تعالى، وجهل حقه على العباد،  وهل

واضفاء صفات الربوبٌة وااللوهٌة على جمادات ال تملك لنفسها فضال عن ؼٌرها 
عا، ولذلك استحق الذٌن وقع منهم ذلك نسبتهم إلى الجهل ووصفهم ضرا وال نف

صلى هللا علٌه وسلم مع  ٌدبالجاهلٌن، كما قال تعالى فً حكاٌة ما دار بٌن نبً التوح
 .  ٗٙالزمر:  چ  ے  ه   ه  ه  ه  ہ  ہ  ہ چأهل الشرك والجهالة، قال تعالى 

الجهل هو جهلهم بقدر هللا جل وعال فً تلك اآلٌات أن سبب وصفهم ب وبٌن
هللا تعالى وأسمائه وصفاته وحقه على العباد، وذلك بعدما بٌن أن جمٌع االنبٌاء علٌهم 

  ے  ے  ه   ه  ه  ه  ہ  ہ  ہ چالسالم أمروا مثل نبٌنا بعبادة هللا وحده، فقال سبحانه 
  ى  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې      ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ

 - ٗٙالزمر:  چ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى

ٙ٦  . 
وجد إمام الحنفاء إبراهٌم علٌه السالم قومه على الحال نفسها من  وقد

الجاهلٌة المتمثلة فً تعظٌم أصنام ال تسمع وال تبصر، وعبادة أحجار ال تنفع وال 
  ڌ      ڌ  ڍ   ڍ  ڇ چقال سبحانه  تضر، فدعاهم إلى نبذها وعبادة هللا وحده ،

    ه  ه  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڎ  ڎ
 .٦ٖ-٦ٙ:الشعراءچ  ه

  چ    چ  چ  چ  ڦ چقال ألبٌه وهو ٌدعوه إلى التوحٌد ونبذ االصنام ،  وكما
 .  ٕٗمرٌم:  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ      چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

الجهل والجاهلٌة لصٌق بعبدة االوثان فً كل عصر، بل هم أول  ووصؾ
مستحقٌه، فهذا موسى علٌه السالم حٌنما طلب منه قومه أن ٌجعل لهم أصناما 

  ٹ   پ  پ  پ  پ  ڦ     ڦ  ڦ   ڦ  ٱ چٌعبدونها وصفهم بالجهل، كما فً قوله تعالى 
 . ١ٖٔاألعراؾ:  چ  ڤ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ        ٿ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ
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سبق ألقٌنا نظرة على مظاهر الجاهلٌة الواردة فً كتاب هللا، وقد جمع  فٌما
بٌنها أنها نابعة من االحتكام إلى معاٌٌر الجاهلٌة البعٌدة عن نور الوحً، تلك 
المعاٌٌر التً تعظم موروثات اآلباء واعتبارها فً حد ذاتها فاصالً فً الصواب 

التً جاء بها اإلسالم، فتقدس ما  وكٌةتقرت إلى الضوابط السلوالخطؤ، معاٌٌر اف
تهواه األنفس وإن أدت إلى مقارفة الموبقات واالنحرافات السلوكٌة والفكرٌة، فما 
حملها على ظن الجاهلٌة إال سوء ظنها باهلل، وال حملها على اباحة التبرج إال تقدٌسها 

للثقافة الجاهلٌة  بٌة الجاهلٌة إال التعصللنمط الجاهلً فً السلوك، وال ألجؤها إلى حم
التً تربط بٌن العزة والكرامة واالعتداد بالراي وإن كان خطؤً، وال احتكمت إلى 
حكم الجاهلٌة إال لتعظٌمها موروثات اآلباء وعاداتهم وتقالٌدهم وآرائهم، وأنفتهم من 

األوثان من دون الحق الذي ٌساوي بٌن الناس وٌقتص للظالم من المظلوم، وال عبدوا 
 لجهلهم بقدر الخالق العظٌم سبحانه، وجهلهم بذاته وأسمائه وصفاته . الهللا إ

كان شرك الجاهلٌة هو السمة البارزة لحٌاة الجاهلٌة وأهلها وزمنها،  ولما
تلك التً كانت موطن الصراع، ومبدأ النزاع بٌن أهل الحق وأهل الباطل، سنكتفً 

تعلق بظاهرة العودة إلى شرك الجاهلٌة وهو عبادة فً هذا البحث باستعراض ما ٌ
بوقوع بعض المنتسبٌن لإلسالم فٌها  لماألصنام، والتً أخبر النبً صلى هللا علٌه وس

بعد ظهور اإلسالم، وأسباب ذلك النكوص، وهل كان متمكنا عمٌقا فً نفوسهم أو 
 كان عابرا طارئا سرعان ما زال .

 الجاهلٌة فً آخر الزمان : الناس إلى عبادة بعض أصنام عودة

 عودة بعض قبٌلة دوس إلى عبادة صنمها ذي الخلصة :  -1
النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو الصادق المصدوق بؤن فئات من األمة  أخبر

ستعود إلى عبادة األصنام مرة أخرى، وال ٌعنً ذلك عودة األمة كلها أو طؽٌان 
على أن أمة محمد كالمطر ال ٌدرى  الشرك على التوحٌد، بل األخبار األخرى تدل

سنة من ٌجدد لها أمر دٌنها  ائة، وأن هللا ٌبعث على راس كل م(6)أوله خٌر أم آخره 
، وأن هللا ٌبعث رجاال مصلحٌن ٌقودون األمة إلى النصر والعز، وٌشٌع العدل (7)

 والرخاء .
هذه االخبار عن عودة الشرك إال وصؾ لحالة معٌنة فً بلد معٌن  وما

لفئات معٌنة، نتجت عن تحقق أسباب الضالل واإلضالل التً سنبٌنها بإذن هللا 
 تعالى.

لعلها تكون فً آخر الزمان قبٌل قٌام الساعة إذ ال تقوم الساعة إال على  أو
شرار الناس بعد أن ٌقبض هللا أرواح المإمنٌن فال ٌبقى على االرض من ٌقول هللا 

 .(8)هللا  
س إلى عبادة صنمها الذي كان تعبده فً الجاهلٌة ذلك عودة قبٌلة دو ومن

قبل اإلسالم وكان ٌسمى ذا الخلصة، وورد ذلك فً صحٌح مسلم فً رواٌة ألبً 
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ال تقوم الساعة  }   صلى هللا علٌه وسلم    قال رسول هللا  قال:  هرٌرة رضً هللا عنه،
 .(9){    لخلصةذي ا حول  دوس    نساء   حتى تضطرب ألٌات

 بن الجوزي :ا قال 
) األلٌات : جمع ألٌة وهً العجز وذو الخلصة بٌت كان فٌه صنم ٌقال له 
الخلصة وكان لدوس وخثعم وكان ٌسمى الكعبة الٌمانٌة فبعث رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم جرٌر بن عبد هللا لهدمه وعقد له لواء فهدمه فؤخبر النبً صلى هللا علٌه 

األوثان وإنما ذكر اضطراب  عبادةالزمان إلى  وسلم أن الناس ٌعودون فً آخر
األلٌات لٌصؾ قوة الحرص على السعً حول ذلك الصنم الذي كان ٌعبد حتى 

 .  (10)حرص النساء إلى أن تضطرب أعضاإهن لشدة الحركة (
اٍل : هذا الحدٌث وما أشبهه لٌس المراد به أن الدٌن ٌنقطع كله  قالَ  اْبُن َبطَّ

حتى ال ٌبقى منه شًء، ألنه ثبت أن اإلسالم ٌبقى إلى قٌام فً جمٌع أقطار األرض 
 .(11)الساعة، إال أنه ٌضعؾ وٌعود ؼرٌبا كما بدأ  

أول من ٌعود إلى عبادة األصنام من العرب، وجاء نص ذلك فً  ودوس
حدٌث فً صحته كالم رواه نعٌم بن حماد فً كتاب الفتن، ولكن ٌعضده الرواٌات 

ًِّ صلى هللا علٌه وسلم قاَل: الصحٌحة، رواه عن ابِن عُ  ِب َمَر رضً هللا عنهما َعِن النَّ
اَعُة حتى ُتْنَصُب األو ْنِصُبها أهُل حضٌٍر من تَهاَمَة(  ثاُن،)ال َتقُوُم السَّ ٌَ ُل َمْن  ، (12)وأَوَّ

 وتهامة هً منازل قبٌلة دوس فً جنوب ؼرب الجزٌرة العربٌة .
لم ، فهل وقع أم أنه سٌقع فً هو الخبر من النبً صلى هللا علٌه وس هذا

 زمان متؤخر؟ .
وقع األمر طبق ما أخبر به رسول هللا  وقد الشٌخ حمود التوٌجري رحمه هللا : قال

صلى هللا علٌه وسلم فً هذا الحدٌث الصحٌح، وعظم افتتان أهل تبالة ومن حولهم 
شٌخ من القبائل بذي الخلصة، وأعادوا سٌرتها األولى فً الجاهلٌة، حتى ظهر 

 ساإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى، فدعا إلى التوحٌد، وجدد ما اندر
من معالم الدٌن، وسعى فً محو الشرك ووسائله وما ٌدعو إلٌه وٌرؼب فٌه، فبعث 

وهو عبد العزٌز بن محمد بن سعود رحمة هللا تعالى  -إمام المسلمٌن فً ذلك الزمان 
جماعة من المسلمٌن إلى ذي الخلصة،  -مامته علٌه وعلى من كان السبب فً إ

فخربوها، وهدموا بعض بنائها، وبقً بعضه قائًما، وزال االفتنان بها فً زمن والٌة 
النجدٌٌن على الحجاز، ولما زالت والٌتهم عن الحجاز؛ عاد الجهال إلى ما كانوا 

ٌصل آل سعود علٌه من االفتنان بها، حتى ولً الملك عبد العزٌز بن عبد الرحمن الف
على الحجاز وما حوله، فبعث عامله على تلك النواحً جماعة من المسلمٌن، فهدموا 
ما بقً من بنائها، ورموا بؤنقاضها فً الوادي، فعفى بعد ذلك رسمها، وانقطع أثرها، 

 . (13)وهلل الحمد والمنة 
محقق كتاب أخبار مكة، أن الناس فً بداٌات القرن العشرٌن عادت  وٌذكر

تعظٌم ذي الخلصة بعد فشو الجهل، واضطراب األمن، وأخذوا ٌقربون إلٌها،  إلى



 اىتٜ عتع٘د آخش اىضٍاُ تعذ اّذحاسٕا تظٖ٘س اإلعالً ٍظإش ششك اىزإيٞح
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حتى هدمت فً زمن الدولة السعودٌة، فٌقول ما نصه : " لّما اضطرب حبل األمن 
الّراحة والّطمؤنٌنة،  فٌهافً جزٌرة العرب فً العصور األخٌرة وافتقد القاطنون 

وس بالّرؼبة فً التبّتل والتنّسك، وشعرت وساد الفقر واإلمالق فً البالد، أحّست الّنف
ٌّة األولى بالتمّسك  األرواح بالحاجة إلى ملجؤ تفزع إلٌه، فانقلبت إلى حٌاتها الجاهل
بالبدع والخرافات، وعادت إلى التمّسح باألحجار واألشجار. وكانت دوس ومن 

ي لها ٌجاورها من القبائل فً الّطلٌعة فرجعت إلى ذي الخلصة تتمّسح بها، وتهد
 وتنحر عندها " .

_ 1344/1921هـ و1341تم إزالته عند بزوغ الدولة السعودٌة بٌن بعدها
م بؤمر من الملك عبد العزٌز،.. وَذَكَر أحُد الذٌن شاركوا فً هذه الحملة أّن 1925

ُبنٌان ذي الخلصة كان قوٌاً، بحٌث ال ٌقدر على زحزحة الحجر الواحد إال عشرات 
 .(14)تدّل على مهارة وحذق فً البناء ".  الرجال وإّن متانته 

 عبادة الالت والعزى :  -2

عائشة رضً هللا عنها قالت سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  عن
ٌقول : ) ال ٌذهب اللٌل والنهار حتى تعبد الالت والعزى فقلت ٌا رسول هللا إن كنت 

 چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ڤ چألظن حٌن أنزل هللا 
(أن ذلك تاما قال إنه سٌكون من ذلك ما شاء هللا ثم ٌبعث هللا رٌحا طٌبة ٖٖ)التوبة:

فتوفى كل من فً قلبه مثقال حبة خردل من إٌمان فٌبقى من ال خٌر فٌه فٌرجعون 
 .(15)إلى دٌن آبائهم (  
من نص هذا الحدٌث أن تحقق هذا الخبر سٌكون فً آخر الزمان  وواضح

ل قٌام الساعة، حٌن ال ٌبقى على األرض أحد من المإمنٌن بعد أن ترسل الٌهم قبٌ
رٌح طٌبة تقبض أرواحهم ، فتقوم الساعة والعٌاذ باهلل على شرار الناس، كما جاء 

هم كذلك، إذ بعث هللا رٌحا طٌبة،  افً الحدٌث الذي رواه اإلمام مسلم ما نصه ) فبٌنم
كل مإمن وكل مسلم، وٌبقى شرار الناس، فتؤخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح 

ٌتهارجون فٌها تهارج الحمر، فعلٌهم تقوم الساعة (، وفً رواٌة عبدهللا بن عمرو بن 
العاص ) ثم ٌرسل هللا رٌحا باردة من قبل الشام فال ٌبقى على وجه االرض أحد فً 

جبل  مثقال ذرة من خٌر أو إٌمان إال قبضته حتى لو أن أحدكم دخل فً كبد هقلب
لدخلته علٌه حتى تقبضه،قال سمعتها من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال فٌبقى 
شرار الناس فً خفة الطٌر وأحالم السباع ال ٌعرفون معروفا وال ٌنكرون منكرا 

فما تؤمرنا فٌامرهم بعبادة األوثان  قولونفٌتمثل لهم الشٌطان فٌقول أال تستجٌبون فٌ
عٌشهم ثم ٌنفخ فً الصور فال ٌسمعه أحد إال أصؽى  وهم فً ذلك دار رزقهم حسن

لٌتاً ورفع لٌتا، قال وأول من ٌسمعه رجل ٌلوط حوض إبله، قل فٌصعق وٌصعق 
 (16)الناس ( 
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 عودة الناس إلى مظاهر شرك الجاهلٌة : أسباب
االنسان عن جادة الصواب لٌس باألمر المستؽرب إذا علمنا أن  انحراؾ

أصابع الرحمن ٌقلبها كٌؾ ٌشاء، وأن هذا االنسان ٌتعرض القلوب بٌن أصبعٌن من 
للكثٌر من المإثرات واألسباب التً تمتحن ٌقٌنه، وتبتلً إٌمانه، وأن خٌر الناس 

نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم كان  هذاكانوا ٌخشون على أنفسهم من الضالل بعد الهدى، ف
ت قلبً على دٌنك(، بل إن كثٌرا ما ٌدعو ربه )اللهم ٌا مقلب القلوب واألبصار ثب

إمام الحنفاء وأبا االنبٌاء وخلٌل الرحمن إبراهٌم علٌه السالم، كان ٌخشى على نفسه 
 همن أعظم صور االنحراؾ وأجالها أال وهً عبادة األصنام، وٌدعو ربه أن ٌجنب

 چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   ٿ چوبنٌه ذلك، قال تعالى : 
 .  ٖ٘إبراهٌم: 

ًّ ٌقصُّ وٌقول فً َقَصصه: من ٌؤمن من  ٌقول الطبري: كان إبراهٌم التٌم
ًَّ أَْن َنْعُبَد األَْصَناَم (   .(17)البالء بعد خلٌل هللا إبراهٌم ، حٌن ٌقول: رّب ) اْجُنْبِنً َوَبِن

وهإالء قوم موسى وبعد لحظات قصٌرة من نجاتهم من الهالك وانتصارهم المبٌن  -
توالً المعجزات والبٌنات أمام أعٌنهم، ٌسقطون فً حبال الشٌطان على فرعون و

وجنده البشرٌٌن، فلم ٌتؤخروا حٌنما دعاهم السامري إلى عبادة العجل بالمسارعة إلى 
  ىى  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ې  ې چذلك، وٌقص هللا ذلك بقوله سبحانه : 

 .  ١ٙطه:  چ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ

حذر النبً صلى هللا علٌه وسلم أصحابه من ذلك، وأخبرهم بوقوع ما  ولذلك
 (18)حذر منه من اتباع االمم األخرى بقوله : ) لتركبن سنن من كان قبلكم ( 

أن الدٌن سٌتعرض للؽربة مثلما بدأ بها، فٌقول صلى هللا علٌه وسلم  وأخبر
 . (19)با فطوبى للؽرباء ( ) إن اإلسالم بدأ ؼرٌبا وسٌعود ؼرٌ

علٌه أن ٌدرك ذلك كً ال ٌؽتر بإٌمانه، وأن ٌتعلم أسباب الضالل لٌتجنبها،  والمسلم
وٌحمً نفسها وٌحمً أمته اإلسالمٌة من النكوص إلى أوحال الجاهلٌة ، وهنا 

 نستعرض تلك االسباب :

 الجهل وترك تعلم التوحٌد :-1
مان ، مظنة الوقوع فً نواقض وعدم تعلم التوحٌد وأركان اإلٌ الجهل

التوحٌد، وقد عد بعض العلماء ترك تعلم اإلسالم بالكلٌة من نواقض اإلٌمان مستدلٌن 
السجدة:  چ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ڤ   ڤ  ڤ      ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چبقوله تعالى 

ٕٕ. (20) 
 ساد الجهل عند فئات من االمة حتى إنهم ال ٌعلمون معنى كلمة التوحٌد وكم

بمفهومها الشامل، وال ٌعلمون ما ٌنقضها، فٌقعون بسبب جهلهم ما ٌشابه أعمال أهل 
الجاهلٌة من التقرب إلى ؼٌر هللا وتعظٌمه، بحجة أن المحرم هو السجود والركوع 

 . نذرفقط، ال سائر أصناؾ القربات كالذبح وال
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فً حقٌقة األمر هو عٌن الشرك الذي أعاد أهل ذي الخلصة إلى  وهذا
نمهم، فهم لم ٌشكوا فً هللا ولكنهم ظنوا أن طلب النفع والضر من تلك االصنام ال ص

  ڇ  چٌقدح فً توحٌدهم، إذ أرادوا الصنم شفٌعا عند هللا، كما كان ٌقول اهل الجاهلٌة 
 ٖالزمر:  چ  ہ ڳ  ڎ     ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ

ً سكرات الموت من ما دعا النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌحذر وهو ف وهذا
وسائل الشرك قائال: )لعنة هللا على الٌهود والنصارى اتخذوا قبور أنبٌائهم مساجد( 

(21) . 
بادة األصنام وهو الجهل هو أول سبب من أسباب العودة إلى ع فهذا

 .بالتوحٌد

 قرب العهد بزمن الجاهلٌة وبقاء رواسبها فً النفوس :-2
ٌه وسلم إلى  حنٌن لؽزوها فمر فً فتح مكة ذهب النبً صلى هللا عل بعد

طرٌقة بشجرة ٌقال لها ذات أنواط كان المشركون ٌعلقون علٌها أسلحتهم طلبا 
للنصر، فطلب بعض من معه وهم مجموعة من حدٌثً اإلسالم بعد فتح مكة أن 

ذات أنواط،  جرتهمٌجعل لهم شجرة ٌتبركون بها مثلما كان المشركون ٌتبركون بش
 علٌه وسلم ، وعد ذلك نوعا من النكوص إلى الجاهلٌة، فؽضب النبً صلى هللا

ومشابهة لقوم موسى الذٌن طلبوا من موسى أن ٌجعل لهم إلها مثلما أن عبدة األصنام 
 اتخذوها لهم آلهة من دون هللا .

ا َخَرَج إِلَى ُحنَ  ونص ِه َوَسلََّم لَمَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٍن الحدٌث : " أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ

ا َرُسوَل هللاَِّ  ٌَ َها أَْسِلَحَتُهْم َفَقالُوا  ٌْ ٌَُعلِّقُوَن َعلَ ٌَُقاُل لََها َذاُت أَْنَواٍط   َمرَّ ِبَشَجَرٍة ِلْلُمْشِرِكٌَن 
ِه َوَسلََّم ُسْبَحا  اطٍ اْجَعْل لََنا َذاَت أَْنوَ  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب ِ َكَما لَُهْم َذاُت أَْنَواٍط َفَقاَل النَّ َن هللاَّ

َة مَ  ِدِه لََتْرَكُبنَّ ُسنَّ ٌَ ْن َهَذا َكَما َقاَل َقْوُم ُموَسى اْجَعْل لََنا إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهٌة َوالَِّذي َنْفِسً ِب
 .  (22)َكاَن َقْبلَُكْم" 

فً خاتمة الحدٌث تحذٌره صلى هللا علٌه وسلم من عودة الناس إلى  ونلحظ
 لٌة، مع اخباره بوقوع ذلك .تلك المظاهر الشركٌة الجاه

َوِويُّ : اْلُمَراُد اْلُمَواَفَقُة ِفً اْلَمَعاِصً َواْلُمَخاَلَفاِت ال ِفً اْلُكْفِر َوِفً َهَذا ُمْعِجَزٌة  قالَ  النَّ
 ُ ِه َوَسلََّم َفَقْد َوَقَع َما أَْخَبَر ِبِه َصلَّى هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم َظاِهَرةٌ لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ َعلَ

 . (23) ىاْنَتهَ 
تطرق االمام الطبري رحمه هللا إلى تلك الحادثة فً معرض تفسٌره  وقد
        ٿ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ   پ  پ  پ  پ  ڦ     ڦ  ڦ   ڦ  ٱ چلقوله تعالى 

 .١ٖٔاألعراؾ:  چ  ڤ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ
ببنً إسرائٌل البحر بعد اآلٌات  الطبري : " ٌقول تعالى ذكره وقطعنا قال

التً أرٌناهموها والعبر التً عاٌنوها على ٌدي نبً هللا موسى، فلم تزجرهم تلك 
اآلٌات ولم تعظهم تلك العبر والبٌنات حتى قالوا مع معاٌنتهم من الحجج ما ٌحق أن 

لهم  على أصنام لهم، ٌقومون على ُمُثلٍ  كفونٌذكر معها البهائم، إذ مروا على قوم ٌع
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ٌعبدونها من دون هللا، اجعل لنا ٌا موسى إلهاً، ٌقول: مثاال نعبده وصنما نتخذه إلها، 
كما لهإالء القوم أصنام ٌعبدونها، وال تنبؽً العبادة لشًء سوى هللا الواحد القهار، 

عظمة هللا وواجب حقه  ونوقال موسى صلوات هللا علٌه : إنكم أٌها القوم قوم تجهل
مون أنه ال تجوز العبادة لشًء سوى هللا الذي له ملك السماوات علٌكم، وال تعل

واألرض ..، وقد حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، أن أبا واقد اللٌثً، 
قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قبل حنٌن، فمررنا بسدرة، قلت : ٌا 

 لنا هذه ذات أنواط اجعلنبً هللا 
 نوطون سالحهم بسدرة ٌعكفون حولهاأنواط ، وكان الكفار ٌ للكفار ذات كما

النبً صلى هللا علٌه وسلم : " هللا اكبر هذا كما قالت بنو إسرائٌل لموسى :  فقال، 
 .  (24)اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم ستركبون سنن الذٌن من قبلكم "

وبحضوره،  الحادثة التً وقعت فً حٌاة النبً صلى هللا علٌه وسلم وهذه
وٌظهر أن سببها حداثة عهد هإالء باإلسالم فلم ٌكونوا من السابقٌن األولٌن الذٌن 
وقر اإلٌمان فً قلوبهم ورسخت العقٌدة فً وجدانهم وعقولهم،بل كانوا من الطلقاء 

فتح مكة إلى حنٌن، وهم لتوهم  بعدومسلمة فتح مكة الذٌن صحبوه فور إسالمهم 
شربوا تعالٌمه، أو ٌعرفوا نقائض اإلٌمان الذٌن دخلوا فٌه، دخلوا فً اإلسالم ولم ٌت

ونستخلص من هذا أن حداثة العهد باإلسالم مظنة الوقوع فً أوضار الجاهلٌة 
 ئشةوعقائدها وعاداتها، وٌذكرنا هذا بقول النبً صلى هللا علٌه وسلم ألم المإمنٌن عا

ُ َعْنَها : " ٌاعائشة لوال أن قومك حدٌ ًَ هللاَّ ث عهد بجهل، ألمرت بالبٌت فهدم َرِض
فؤدخلت فٌه ما أخرج منه، وألزقته باألرض وجعلت له بابٌن باباً شرقٌاً وباباً ؼربٌاً، 

 . (25)فبلؽت به أساس إبراهٌم " 
النبً صلى هللا علٌه وسلم رؼم أنه سٌد البشر وخاتم األنبٌاء  فهذا

عصمة والتبلٌػ عن ربه والمرسلٌن ، وهو من نزل علٌه الوحً وأقر له الناس بال
وسلموا له بالطاعة المطلقة له، وٌدرك علٌه الصالة والسالم مع ذلك أن رواسب 

ومعاٌشة، فكٌؾ بمن  مارسةالجاهلٌة ال ٌزحزحها من النفوس حداثة اإلٌمان دون م
 ٌؤتً بعدهم فً زمان الؽربة، وُبعد العهد عن زمن النبوة وقرون الخٌر المفضلة .

 ن مع الجهل بحقٌقة التوحٌد :اضالل المضلٌ -3
أسباب الضالل ومحفزاته وجود من ٌزٌن الباطل للناس لٌجعله حقا فً  من

أعٌنهم، وهم من أشد من خاؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم على األمة من تؤثٌرهم ، 
فضعاؾ العقول إذا أتاهم من ٌخاطبهم بلسان معسول، وكالم ٌدس فٌه اآلٌات فً 

الكتاب والسنة، وهٌئة  بقدسٌةدٌث فً ؼٌر شواهدها، انبهروا ؼٌر موضعها، واألحا
من ٌحدثهم بها وسلموا أمره إلى هذا المضل، لذلك اشتد خوؾ المصطفى منهم على 

 . (26)أمته، فقال : ) إن أخوؾ ما أخاؾ على أمتً األئمة المضلون ( 
الٌهود والنصارى ُترى من حرؾ دٌنهم ؼٌر األحبار والرهبان،  وهإالء
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  ې  ۉ   ۉ  ې چتخذهم الناس أربابا من دون هللا ال بعبادتهم بل بطاعتهم؟ قال تعالى وا

 چ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ ەئەئ     ائ  ائ  ى   ېى  ې  ې  ې  ى  ى  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ې

رضً هللا عنه حٌن سمع رسول هللا  تم، فلما نزلت اآلٌة قال عدي بن حا ٖٔالتوبة: 
لسنا نعبدهم . قال : " ألٌس ٌحلون ما حرم هللا  صلى هللا علٌه وسلم ٌتلوها : إنا

 لى . قال : " فتلك عبادتكم إٌاهم"فتحلونه وٌحرمون ما أحل هللا فتحرمونه ؟ " قال : ب
(27) . 

قوم موسى من دعاهم إلى عبادة العجل ؼٌر ضال من الضالل زٌن  وكذلك
  ۉ  ۉ   ې  ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ چلهم شركهم باهلل رؼم أنهم مع نبٌهم؟ قال تعالى 

  ٹ،وقد ٌكون المضل حاكما مطاعا مثل فرعون: الذي قال هللا تعالى عنه ١٘طه:  چ
 . ٦٦طه:  چ  چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ چ

 اتباع الهوى :-4

الناس من ٌتبع هواه وٌعجب برأٌه، حتى ٌرى السًء حسنا ألنه مال  من
لب شهوة أو مال أو إلٌه ورؼب فٌه، ال لكونه الحق بل ألن مصلحته فٌه، إما لط

رٌاسة أو شهرة أو نحوها من حظوظ الدنٌا، وقد ذم هللا تعالى هذا الصنؾ من الناس 
   ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڎ   ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ چبقوله : 

 ١فاطر:  چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ      ۀ  ٹٹ  ڻ
إلى الضالل  ٌستهان بهذا السبب فهو عٌن ما فتن أساطٌن الكفر وجرهم وال

بل إلى أكبر الضالل والكفر وااللحاد، فهذا فرعون أكفر أهل األرض ما جره إلى 
  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ   ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ چكفره إال ذلك، قال تعالى : 

 ٦ٖؼافر:  چ  ے  ے  ه   ه  ه  ه  ہ   ہہ  ہ
ادات منوال فرعون من رأى تعظٌم المخلوقٌن من البشر والجم وعلى

وآثارهم حتى ؼال فٌها، وتدرج به الؽلو إلى اضفاء بعض صفات وقدرات األلوهٌة 
 علٌها .
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 والمراجع : المصادر

 
دار إحٌاء التراث  –الجامع الصحٌح لإلمام مسلم بن الحجاج بشرح اإلمام النووي  -

 . 1972 – 2ط –بٌروت  –العربً 

القاهرة –دار الرٌان للتراث  –ٌل البخاري الجامع الصحٌح لإلمام محمد بن إسماع -
 .1987 – 1ط –

 –دار الكتب العلمٌة  –جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن لمحمد بن جرٌر الطبري  -
 .1992 – 1ط –بٌروت 

 -مختصره للشٌخ محمد علً الصابونً -تفسٌر القرآن العظٌم لعماد الدٌن ابن كثٌر -
 . 1981 – 7ط –بٌروت  –دار القرآن الكرٌم 

دار –المسمى بتفسٌر البؽوي  –معالم التنزٌل لالمام الحسٌن بن مسعود البؽوي  -
 . 1993 – 2ط –الرٌاض  –طٌبة 

بتحقٌق د. علً  –كشؾ المشكل من حدٌث الصحٌحٌن ألبً الفرج ابن الجوزي  -
 .1997 - 1ط –الرٌاض  -دار الوطن   -البواب 

–دار الرٌان للتراث-حجر العسقالنً فتح الباري بشرح صحٌح البخاري ألحمد بن -
 . 1447–3ط–القاهرة

 –دار الكتب العلمٌة  –بتحقٌق مجدي الشوري  –كتاب الفتن لنعٌم بن حماد  -
 . 1997 – 1ط –بٌروت 

اتحاؾ الجماعة بما جاء فً الفتن والمالحم وأشراط الساعة  لحمود بن عبدهللا  -
 .  1414 – 2ط 4الرٌاض  –دار الصمٌعً  -التوٌجري 

الناشر عبدالمقصود  –بتحقٌق رشدي ملحس  -أخبار مّكة ألبً الولٌد األزرقً -
 . 2445 – 1425 –جدة  –خوجة 

طبعة االدارة العامة للبحوث  –رسالة نواقض اإلسالم لإلمام محمد بن عبدالوهاب  -
 العلمٌة واالفتاء .

 –المكتبة السلفٌة  -تحفة االحوذي بشرح سنن الترمذي لصفً الدٌن المباركفوري - 
 . 1986 – 2ط –المدٌنة المنورة 

 – 2ط –مكة المكرمة–دار الباز للنشر والتوزٌع–مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -
1978 . 
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 الهوامش
                                      

: داس اىنتة اىعيَٞح  482ص -3د –تفغٞش راٍع اىثٞاُ فٜ تأٗٝو اىقشآُ ىَضَذ تِ رشٝش اىطثشٛ  -1

 . 1992 – 1غ –تٞشٗخ  –

 . 614ص  – 4تفغٞش اىطثشٛ : د -2

3- 3
 -  523 – 1د –ِ مخٞش : اّظش ٍختصش اتِ مخٞش ىيصاتّٜ٘ تفغٞش اىقشآُ اىعظٌٞ ىعَاد اىذِٝ ات 

 . 1981 – 7غ –تٞشٗخ  –داس اىقشآُ اىنشٌٝ 

 . 1993 – 2غ –اىشٝاض  –داس غٞثح  – 346ص – 6د –تفغٞش ٍعاىٌ اىتْضٝو ىالٍاً اىثغ٘ٛ  -4

 . 321ص – 7تفغٞش اىثغ٘ٛ : د -5

ِْ أَ 2869تشقٌ  –متاب األٍخاه  –أخشرٔ اىتشٍزٛ فٜ عْْٔ  -6 طَِش ، َع ََ خَُو اْى ٍَ تِٜ  ٍَّ خَُو أُ ٍَ ٍَّظ ّٗصٔ ) 

ًْ آِخُشُٓ ( . ٌْٞش أَ ىُُٔ َخ َّٗ  ََل ُْٝذَسٙ أَ

َُّ  -متاب اىفتِ ٗاىَالصٌ  -سٗاد أت٘داٗد   -7 ٌُ (  إِ ا أَْعيَ ََ َْٝشجَ فِٞ ٍِ صذٝج أتٜ ٕشٝشج، ّٗصٔ  أَتِٜ َُٕش

ائَ  ٍِ ِح َعيَٚ َسْأِط ُموِّ  ٍَّ ِٓ اأْلُ َ َْٝثَعُج ىَِِٖز ُد ىََٖا ِدََْٖٝا (هللاَّ ِْ َُٝزذِّ ٍَ  ِح َعٍَْح 

 . 3550س  –تاب ٍِ ٝشد هللا تٔ خٞشا ٝفقٖٔ فٜ اىذِٝ  –اّظش صضٞش ٍغيٌ : متاب اإلٍاسج  -8

تاب َل تقً٘ اىغاعح صتٚ تعثذ دٗط رااىخيصح، س  –سٗآ ٍغيٌ : متاب اىفتِ ٗأششاغ اىغاعح  -9

2906 . 

تتضقٞق د. عيٜ اىث٘اب :  –اىز٘صٛ  مشف اىَشنو ٍِ صذٝج اىصضٞضِٞ ىثٜ اىفشد اتِ -10

 .1997 - 1غ –اىشٝاض  -داس اى٘غِ   -  324/ص3د

 –تاب تغٞش اىضٍاُ صتٚ تعثذ األٗحاُ _داس اىشٝاُ ىيتشاث  –فتش اىثاسٛ َلتِ صزش : متاب اىفتِ  -11

 . 1407 – 3غ –اىقإشج 

اس اىنتة د –تتضقٞق ٍزذٛ اىش٘سٛ  – 411/ص1348سٗآ ّعٌٞ تِ صَاد فٜ متاب اىفتِ: س -12

 . 1997 – 1غ –تٞشٗخ  –اىعيَٞح 

 – 2اتضاف اىزَاعح تَا راء فٜ اىفتِ ٗاىَالصٌ ٗأششاغ اىغاعح  ىضَ٘د تِ عثذهللا اىت٘ٝزشٛ : د -13

 . 1414 – 2غ 0اىشٝاض  –داس اىصَٞعٜ  -  225ص

اىْاشش عثذاىَقص٘د  –تتضقٞق سشذٛ ٍيضظ  381، ص 1أخثاس ٍّنح ألتٜ اى٘ىٞذ األصسقٜ، د  -14

 . 2005 – 1425 –رذج  –خ٘رح 

تاب َل تقً٘ اىغاعح صتٚ تعطشب اىٞاخ ّغاء دٗط  -صضٞش ٍغيٌ : متاب اىفتِ ٗأششاغ اىغاعح   -15

 . 5174س  –ٍِ صذٝج عائشح  -عْذ رٛ اىخيصح  

 . 2940س  –متاب اىفتِ ٗأششاغ اىغاعح  –سٗآ ٍغيٌ فٜ صضٞضٔ  -16

 . 460ص – 7تفغٞش اىطثشٛ : د -17

 . 2180تاب ىتشمثِ عِْ ٍِ ماُ قثينٌ س –متاب اىفتِ  –ٗاقذ اىيٞخٜ سٗآ اىتشٍزٛ ٍِ صذٝج أتٜ  -18

 غثعح اَلداسج اىعاٍح ىيثض٘ث اىعيَٞح ٗاَلفتاء . –سعاىح ّ٘اقط اإلعالً ىإلٍاً ٍضَذ تِ عثذاىٕ٘اب  -19

 . 426س  –تاب اعتقثاه اىقثيح  –سٗآ اىثخاسٛ ٍِ صذٝج أتٜ ٕشٝشج : متاب اىصالج  -20

 . 426س  –تاب اعتقثاه اىقثيح  –ٕشٝشج : متاب اىصالج  سٗآ اىثخاسٛ ٍِ صذٝج أتٜ -21

 . 2180تاب ىتشمثِ عِْ ٍِ ماُ قثينٌ س –متاب اىفتِ  –سٗآ اىتشٍزٛ ٍِ صذٝج أتٜ ٗاقذ اىيٞخٜ  -22

 -7تاب غشٝقح إٔو األٕ٘اء،د –اّظش تضفح اَلص٘رٛ تششس اىتشٍزٛ : متاب اىفتِ عِ سع٘ه هللا  -23

 . 340ص

 . 45ص – 6تفغٞش اىطثشٛ : د -24

 . 1509سقٌ  -تاب ىَ٘ل صذاحح قٍ٘ل تاىنفش  –متاب اىضذ  –سٗآ اىثخاسٛ  -25

داس اىثاص  –،  26939س  –سٗآ اإلٍاً أصَذ فٜ ٍغْذٓ ٍِ صذٝج أتٜ اىذسداء: فٜ ٍغْذ اىقثائو  -26

 . 1978 – 2غ –ٍنح اىَنشٍح  –ىيْشش ٗاىت٘صٝع 

 . 3095س  –سٗآ اىتشٍزٛ ٍِ صذٝج عذٛ تِ صاتٌ : متاب تفغٞش اىقشآُ  -27


