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 : معارف العرب

وكثير منيا مقتبس من غيرىم، وما ذلك إال صحيح أن العرب كانوا يؤمنون ببعض المعتقدات الخرافية،       

لعجز عقوليم عن تكوين نظرة شاممة عن الكون واتساق حوادثو، وىذا ناتج عن طبيعة بيئتيم التي لم تييئ ليم 

االستقرار المادي والنفسي؛ ليتمكنوا من التفكير السميم والمبلحظة الدقيقة اليادئة، والنظر في حوادث الكون، 

، فآمنوا بوجود الجن واألرواح الخفية، وكونيا العمل التي  ألسباب، وتعميميا تعميبل منطقيا صحيحاً وربط النتائج با

تجمب األمراض والشرور، غير أنيم مع ذلك قد عرفوا صنوفا من الثقافة، تتناسب مع ما ىيأه ليم مجتمعيم 

قد كان مبنيِّا عمى التجربة القاصرة. فما كان منو متعمقا بالعمم والفمسفة، ف ،البدوي من فرصة النظر في الكون

 . ولذلك ال نستطيع أن نقول: إنو كان لدييم عموم، بل معارف اقتضتيا ظروف حياتيم اليومية

فإذا نظروا في السماء ورصدوا النجوم؛ فمكي تيدييم في أسفارىم، ويستدلوا بيا عمى المواقع والمسالك التي       

م نظرىم إلى معرفة مواقع الكواكب، وتنقميا في بروجيا بين فصل وآخر من يريدون سموكيا. ومع ذلك فقد ىداى

 . فصول السنة، وميزوا السيارة من الثابتة منيا

وقد ركزوا اىتماميم عمى القمر الذي ييتدي بو السارون، واستعمموا كالبابميين السنة القمرية والشير القمري       

دركوا عدم انطباق السنة القمرية عمى السنة الشمسية، وتتابع الفصول والتقسيم األسبوعي لمشير. ولكنيم لما أ

أي إضافة شير إلى السنة القمرية كل ثبلث سنوات كي توافق -سنة بعد أخرى، لجئوا إلى ما يسمى بالنسيء 

 وقد أعطوا بعض الكواكب أسماء ال تزال معروفة حتى اآلن مثل: عطارد، سييل، العيوق، -السنة الشمسية

ران، الزىرة، الثريا، المجرة، الفرقدان، السماكان، الشعريان. وسموا أوالدىم بأسماء بعضيا مثل: سييل، ىبلل، الدب

 . الزبرقان

ومما يبلحظ أن معمومات العرب الجاىميين الفمكية عممية، وال تعتمد عمى المسممات العممية والحساب،      

ة، ولم ُيعن أحد بتدوينيا أو التأليف فييا. ويظير أن بعض وكانت تتناقل بالرواية وتحفظ بالمران والمخالط

 معموماتيم الفمكية قد تسربت إلييم من جيرانيم البابميين والكمدانيين في العراق.



أما الطب، فبالرغم من أنو كان يعتمد في كثير من األحيان عمى التعاويذ والرقى والعزائم وطرد الجن من      

وجزة عمى الشعوذة، فإنيم قد اعتمدوا أيضا عمى التجربة. فقد عرفوا التداوي جسم المريض، أو بعبارة م

بالحشائش، واستعمموا البتر لمداواة األعضاء الفاسدة في الجسم، والكي والحجامة ومداواة العيون وغير ذلك. كما 

يا، وعرف تشخيص كان ليم أطباء تعمموا في فارس أو ببلد الروم، فالحارث بن كمدة تعمم في فارس وتمرن في

الداء ووصف الدواء. ونشأ ابنو النضر طبيًبا كأبيو، وىو الذي أمر الرسول بقتمو، وكان قريبا لو "ابن خالتو"؛ 

 . ألنو حارب الدعوة الجديدة حرًبا شعواء، وكان كثير األذى لمرسول

رة، بل عمى مشاىدة يتضح أنو الحظ بعض األمور من تشريح الحيوان، ال تدل عمى مجرد مبلحظة عاب      

عاقمة وواعية، ىي بعمم الطب والتشريح ألصق. فقد شبو جمجمة الجمل بالسندان، وأدرك أنيا مؤلفة من عظام 

وكذلك وصف القمب بأنو ضامر مدور ملء اليد، قاٍس  ،بعضيا ببعض مسننة األطراف، متداخمة يمسك

 . كالحجر، ممفوف في مثل المنديل، فيو نبض وحركة

عرف الجاىميون الكيانة، وكانت منصًبا دينيِّا يدعي صاحبو أنو قريب من اهلل يعرف الغيب، تُقدَّم إليو وقد      

ومارسوا العرافة، والعراف ،  النذور، فيتقبميا باسم األصنام التي يزعم أنو يترجم عن إرادتيا، وينظر في النجوم

س روحيا ونفسيا بما ىو أقرب إلى الشعوذة. وقد يشبو الكاىن في ادعائو معرفة الغيب، وكان مثمو يطبب النا

 . اشتير من الكينة والعرافين عدد من الرجال والنساء

كما مارسوا القيافة، وىي تتبع األثر عمى الرمال، ومعرفة بصمات األقدام، وتمييزىا عن بعضيا، ولو       

تقضي الحاجة الماسة بتتبع آثار تزاحمت وتراكمت. وال يخفى ما ليذه المعرفة من أثر في الصحراء، حيث 

المصوص والفارين والشاردين والقوافل. ونبغوا في الفراسة وىي معرفة انتماء األشخاص بمجرد التفرس في 

ومارسوا الريافة، وىي  ،وجوىيم، أو معرفة القرابة بين شخص وآخر بمجرد مبلحظة وجوىيم وبعض أعضائيم

ض األمارات الدالة عمى وجوده، فيعرف بعده وقربو بشم التراب، أو معرفة استنباط الماء من األرض بواسطة بع

 . برائحة بعض النباتات فيو



وكانوا يستدلون  ،وعرف عرب الجاىمية حركات األنواء، وأحوال الجو، واالستدالل منيا عمى تقمبات الطقس      

عمى ىطول المطر قبل نزولو بمون الغيوم، وعرفوا المسالك واالتجاىات، وىي نوع من المعارف الجغرافية تفيدىم 

غير أن ، في األسفار، ييدييم إلى ذلك مسامتة الكواكب الثابتة ومنازل القمر، إذ لكل كوكب سمت ييتدى بو

صيب حينا وتخطئ أحيانا، إنما لم تخُل من ذكاء ونباىة في مبلحظاتيم كانت مبنية عمى تجربة ناقصة، قد ت

  . كثير من األحيان

والدىرية ىم  ،كما أننا نشاىد عند شعراء آراء تشابو ما قال بو الدىريون والجبريون بعد ظيور اإلسبلم     

والجبريون ىم  ،والمؤمنون بأن الدىر قديم واجب الوجود، بل ىو اهلل ينقمب باإلنسان كيف يشاء إلى أن يفني

القائمون بأن كل ما يصيب اإلنسان من خير أو شر إنما ىو محتم عميو، مقدر بقدرة الخالق، وال حيمة لئلنسان 

 . فيو، فيو كالريشة في ميب الريح، ال إرادة لو وال قدرة عمى أفعالو

الطبيعية، التي تفيد أن الحياة فمن شعراء الجاىمية من تظير في أشعاره النزعة الدىرية ممزوجة بالنظرة المادية 

تقوم عمى تجمع العناصر الطبيعية، ويحل الموت بتحمل تمك العناصر "أو الطبائع". "فالطبع المحيي ىو الذي 

ويظير الجبر في االعتقاد، ،  يجمع ىذه الطبائع لييب الحياة، والدىر المفني ىو الذي ينيك القوة ويسمب الحياة"

 في أجل معين، ليس فيو متقدم وال متأخر. بأن الموت حتم عمى كل حي 
 : احلياة الدييية عيد عرب الشنال

يصنف العمماء األديان إلى صنفين: أديان عميا، وأديان بدائية، وبدييي أن الصنف األول ىو الذي يشمل      

ميين من النوع وديانة العرب الجاى ،األديان السماوية، بينما المقصود من الصنف الثاني ىو األديان الوثنية

 . األخير، وىي عمى قسمين: ديانة أىل الجنوب ، وديانة أىل الشمال

ليس من السيل تكوين فكرة صحيحة وواضحة عن مفيوم الدين عند العرب، وكيفية عبادتيم آلليتيم،      

ينية جاىمية، وكيفية تصورىم ليا، وال سيما في العيد الذي سبق ميبلد المسيح؛ لقمة ما بين أيدينا من نصوص د

 . ولذا فإن معارفنا عنيا وعن األساطير العربية الدينية قميمة



وأما طقوسيم  ،وكل ما نعرفو عن عقائد الجاىميين أنيا ابتدائية، ليس فييا شيء من العمق الروحي      

عدًدا كبيًرا العبادية فبل نعرف منيا إال ما كان من طواف حول األوثان وبيوتيا، وال سيما الكعبة التي تحوي 

والسبب في أن معموماتنا  ،منيا، ومن تقديم بعض الضحايا الحيوانية، وأحيانا نادرة الضحايا والنذور البشرية ليا

، وقد قضى  عنيا قميمة ومشوىة، أن المؤرخين اإلسبلميين لم يستسيغوا الخوض في أمور حاربيا اإلسبلم

وقد أشار القرآن ، ما كان لمجاىمية من أنصاب وتماثيل وأصناماإلسبلم عمى كل أثر من آثار الوثنية، فأباد كل 

لى المعتقدات الجاىمية في معرض التنديد بيا، كما خاضت فييا بعض الكتب  الكريم إلى عبادة األوثان، وا 

  القديمة وىي عمى قسمين:
 القسه األول:

و معاجم، أبرزىا معجم البمدان كتب عامة تعرضت لؤلصنام وعبادتيا، وىي إما كتب لغوية أو أدبية أ      

لياقوت الحموي، باإلضافة إلى كتب المغازي والسيرة، وبخاصة منيا سيرة ابن ىشام. ومن الكتب المفيدة في ىذا 

   . القسم ما عرف باسم "المؤلفات الكبلسيكية"
 القسه الجاىي:

منا منيا سوى كتاب واحد باسم كتب خاصة اقتصر مؤلفوىا عمى البحث في األمور الدينية، إنما لم يص      

"األصنام" ليشام بن محمد بن السائب الكمبي المعروف باسم "ابن الكمبي" بينما لم يصمنا ما ألفو فييا كل من 

 . الجاحظ وأبي الحسن بن عمي بن الحسين بن فضل بن مروان وغيرىما

والجن والجدود وما إلييا، كما تسربت  تعددت األديان عند العرب الجاىميين، من عبادة لؤلصنام واألرواح      

إلييم ديانة الفرس المزدكية والديانات التوحيدية؛ فعرفوىا وتأثروا بيا، ولم يظير اإلسبلم إال وكان في شبو جزيرة 

العرب خميط من مختمف األديان والعقائد والنحل. ويمكن جمع معتقدات العرب قبل اإلسبلم في اتجاىين، 

 . لوثنية، والثاني: معرفتيم عبادة اهللأوليما: المعتقدات ا
 : املعتقدات الوثيية -1

ولموثنية في شبو جزيرة العرب قبل اإلسبلم مظاىر عديدة منيا عبادة مظاىر الطبيعة، عبادة األرواح،       

  . االعتقاد بالجن، عبادة األسبلف، تقديس األشياء واألماكن "حجارة، أشجار، ينابيع"، وأخيًرا األصنام



 : عبادة مظاهر الطبيعة

وقد عرف عبادة مظاىر الطبيعة في شتى دول الجنوب العربي، التي كانت موضوع دراستنا في القسم        

فمكية، متمثمة في القمر والشمس والزىرة، تمك  األول من ىذا الكتاب، إذ عبد العرب الجنوبيون مظاىر طبيعية

الكواكب التي اعتبروىا أسرة إليية واحدة، مؤلفة من أب ىو القمر، وأم ىي الشمس، وابن ىو عثتر "كوكب 

وىناك من الدالئل أن العرب الشماليين أيضا قد كرسوا بعض عبادتيم لمشمس والقمر، إذ اتخذوا لمشمس "، الزىرة

عمى لون النار ولو بيت خاص، وقد وقفوا لو بعض األوقاف وجعموا لو سدنة، وكانوا يصمون صنًما بيده جوىرة 

لمشمس ثبلث مرات في اليوم: وقت طموعيا ووقت غروبيا ووقت توسطيا الفمك. واتخذوا لمقمر صنًما عمى شكل 

ون إليو بالطعام عجل وبيده جوىرة، يعبدونو ويسجدون لو، ويصومون لو أياًما معمومة من كل شير، ثم يأت

والشراب، فإذا فرغوا من األكل أخذوا في الرقص والغناء والعزف بين يديو. ومن العرب من اتخذ عبادة األصنام 

 . مثل الكواكب، وبنوا ليا ىياكل، وجعموا ليا عبادات خاصة

الجنوبيون باسم ومن الكواكب التي عبدىا عرب الشمال "النجم الثاقب" وىو كوكب "الزىرة" الذي عبده        

وقد ورد ذكره في القرآن الكريم باسم "الطارق" في قولو تعالى: }َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق، َوَما َأْدَراَك َما الطَّاِرُق،  ،"عثتر"

وقد أدان التنزيل الحكيم عبادة الشمس والقمر في قولو تعالى: }َوِمْن آَياِتِو المَّْيُل َوالنََّياُر َوالشَّْمُس  ،{النَّْجُم الثَّاِقبُ 

يم إشارات وفي القرآن الكر {، نَ َواْلَقَمُر ال َتْسُجُدوا ِلمشَّْمِس وال ِلْمَقَمِر َواْسُجُدوا ِلمَِّو الَِّذي َخَمَقُينَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدو 

إلى عبادة الكواكب قبل معرفة اهلل سبحانو وتعالى، في قصة إبراىيم عندما أنحى بالبلئمة عمى أبيو عبادتو 

وقومو لؤلصنام، لكنو عندما رأى كوكبا توىم أنو اهلل فمما أفل انصرف عنو، وكذلك عندما رأى القمر ثم الشمس 

ْيُت َوْجِيي ِلمَِّذي َفَطَر السََّمَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنا ِمَن }َفَممَّا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َبرِ  يٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن، ِإنِّي َوجَّ

من ذلك يتضح أن أقدم عبادة ىي عبادة األصنام، وقد اختمطت بيا عوامل غيبية ربطتيا باألجرام ، {اْلُمْشِرِكين

  . السماوية قبل معرفة عبادة اهلل

 

 



 : ديس األرواح وعبادتهاتق

لقد ساد في الجاىمية اعتقاد بأن في بعض المظاىر الطبيعية قوى خفية ىي فوق قوى الطبيعة، منيا ما        

وتصور الجاىميون الروح بأنيا شيء ،  يكون في الجسم وىي النفس، ومنيا ما يكون خارج الجسم وىي الروح

أو اليواء ال يمكن رؤيتيا، وبعضيم تصورىا طائًرا يتبسط في  مخالف لمجسم، أي لممادة، وأنيا مثل النسيم

وزعموا أن ىذا الطائر يكون  ،الجسم، فإذا مات اإلنسان أو قتل، لم يزل يطيف بو مستوحًشا، يصدح عمى قبره

صغيرا ثم يكبر، حتى يصير كضرب من البوم، ويبلزم أىل الميت وولده دون أن يروه، ليعمم ما يكون بعده 

وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لن ُيدَرك ثأره تصير ىامة، فتزقو عند قبره "اسقوني، اسقوني"،  ليخبره،

حتى إذا أدرك ذووه ثأره طارت. واليامة ىي الرأس، ومن معانييا أنيا طير من طيور الميل يألف القبور، أو 

طائر يخرج من رأس المقتول إلى َبمي، البومة. وألسطورة اليامة صمة بأسطورة الصدى، وقد زعموا أن الصدى 

وقد أشار الجاىميون إلى ىذه المعتقدات في أشعارىم، ولؤلرواح في ،  وقيل: ىو ذكر البومة أي مذكر اليامة

اعتقاد الجاىميين قدرة عمى الظيور لئلنسان بأشكال مختمفة؛ ولذا فإنيم قدسوىا بل عبدوىا. وقد اعتقدوا أنيا 

فنشأت عندىم فكرة التشاؤم والتفاؤل والخوف من بعض الحيوانات، كالغراب والبومة  تحل في بعض الحيوانات،

 والغول والحيات والعقارب؛ لزعميم بأنيا حيوانات ليا أثر في حياة اإلنسان، تجمب لو الخير أو الشر. 

ون عن إلحاق واعتقد الجاىميون بأن األرواح تحل في بعض األشجار، فينظرون إلييا نظرة تقديس، ويعرض     

األذى بيا أو قطعيا؛ خوًفا من انتقام الروح التي حمت فييا منيم، وكانوا يقدمون ليا القرابين وينذرون النذور، 

وقد اشتير عدد من ىذه األشجار كنخمة نجران  ،ويتخذون مواضعيا حرًما مقدًسا يحجون إليو في بعض األحيان

أنواط"، وكانت شجرة عظيمة خضراء يأتونيا كل سنة تعظيًما  جعموا ليا عيًدا في كل عام، وشجرة "ذات التي

ليا، فيعمقون عمييا أسمحتيم ويذبحون عندىا، وكانت قريبة من مكة، فإذا قصدوا الكعبة لمحج عمقوا أرديتيم عمى 

 . أغصانيا، ودخموا الحرم بغير أردية تعظيًما لمبيت، ولذا سميت "ذات أنواط"

بأن الكيوف والينابيع والحجارة العراض عمى الخصوص مأىولة بأرواح وعفاريت  كما اعتقد الجاىميون       

ذات قوى خارقة، األمر الذي دعاىم إلى تقديسيا رىبة، بينما قدسوا أماكن أخرى تعظيما لوجود أولياء صالحين 



خارقة، تكمن في الماء قبروا في باطنيا، أو قدسوا ينابيع وآباًرا؛ ألنيم كانوا يعتقدون أن في أعماقيا قوى خفية 

  . فتبعث الحياة في األرض الميتة
 : عبادة املالئكة

والمبلئكة أرواح في نظر الجاىميين، فيم روحانيون؛ ولذلك عبدوىم. والقرآن الكريم يشير في بعض آياتو         

الِء ِإيَّاُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن، َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َأْنَت َوِليَُّنا ِمْن إلى ىذه العبادة: }َوَيْوَم َيْحُشُرُىْم َجِميًعا ثُمَّ َيُقوُل ِلْمَمبلِئَكِة َأَىؤُ 

ومن اآليات الكريمة ما يشير إلى أن الجاىميين كانوا يعتقدون  ،ُدوِنِيْم َبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِجنَّ َأْكَثُرُىْم ِبِيْم ُمْؤِمُنون{

ين الجن: }َوَجَعُموا ِلمَِّو ُشَرَكاَء اْلِجنَّ َوَخَمَقُيْم َوَخَرُقوا َلُو َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر أن المبلئكة بنات اهلل وقد خمطوا بينيم وب

 . ومعنى خرقوا في اآلية الكريمة: افتروا وكذبوا "راجع التفاسير" ،ِعْمٍم ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعمَّا َيِصُفوَن{
 : عبادة األسالف

ين تقديس قبور أسبلفيم، والتعبد ليا عمى طريقة عبادة السمف التي كانت معروفة ومن معتقدات الجاىمي      

لدى معظم الشعوب القديمة. وقد حمميم عمى ذلك، اعتقادىم بأن أرواح أمواتيم تبلزميم قبورىم، فاليامة في 

تبقى بينيم، ومن  فأرواح أمواتيم ،أىل الميت وولده لتعممو بخبرىم نظرىم تبلزم الخرائب والقبور، كما تبلزم

 . المفروض عمييم تقديسيا

كان تقديسيم لمسمف وعبادتيم ليم، ناشًئا عن حبيم وتقديرىم ألجدادىم العظام، وأبطاليم ورؤسائيم، كالذي       

أورد ابن الكمبي عن بني شيث بن آدم أنيم كانوا يأتون جسد أبييم في المغارة التي دفن فييا، فيعظمونو 

فقال رجل من بني قابيل بن آدم: "يا بني قابيل! إن لبني شيث دواًرا يدورون حولو ويعظمونو، ويترحمون عميو، 

وليس لكم شيء" فنحت ليم صنًما، فكان أول من عمميا. كما قال ابن الكمبي: "كان ود وسواع ويغوث ويعوق 

بيل: يا قوم! ىل لكم أن ونسر قوًما صالحين، ماتوا في شير، فجزع عمييم ذوو أقاربيم، فقال رجل من بني قا

أعمل لكم خمسة أصنام عمى صورىم، غير أني ال أقدر أن أجعل فييا أرواًحا؟ قالوا: نعم، فنحت ليم خمسة 

أصنام عمى صورىم ونصبيا ليم. فكان الرجل يأتي أخاه وعمو وابن عمو فيعظمو ويسعى حولو". وىكذا بمرور 



" ، "ما عظم أولونا ىؤالء إال وىم يرجون شفاعتيم عند اهلل القرن بعد القرن استمروا عمى تعظيميم قائمين:

 . فعبدوىم، وعظم أمرىم واشتد كفرىم

وقد يعمد بعضيم إلى نصب الحجارة والشواىد عمى قبور أسبلفيم المتوفين، فيطوفون حوليا ويعبدونيا       

القبور المساجد والسرج، ونيى  قد لعن المتخذين عمى -صمى اهلل عميو وسمم-بمرور الزمن؛ ولذا فإن الرسول 

 عن الصبلة عمييا، وأمر بتسوية القبور مع األرض معتبرا أن "خير القبور الدوارس" كما أمر بطمس التماثيل.

 : عبادة اجلً

يقول "نولدكو": إن فكرة عبادة الجن عقيدة قديمة، وجدت عند أقوام من غير العرب، وتسربت إلى العرب      

 . والواقع أن العرب تأثروا بمؤثرات خارجية متعددة الجوانب، ومنيا العقائد الدينية ،الشماليينمن جيرانيم 

ن كانت من األرواح غير المنظورة،  كان من معتقدات الجاىميين أن بعض األرواح تكون من الجن، وأن الجن وا 

ا أن تظير وتختفي بسرعة، وتغير إال إنو باإلمكان رؤيتيا ومخاطبتيا حتى والتزوج منيا. ذلك بأن باستطاعتي

أشكاليا بسرعة، تتجسم متى شاءت، وتظير بالشكل الذي تريده، بصورة إنسان أو بصورة حيوان وال سيما في 

وىناك أيضا قصص عن مصاىرة أناس لمجن،  ،صورة حية، ولمناس قصص كثيرة عن ظيورىا بالشكل األخير

لعرب أنو كان لعمرو بن يربوع بن حنظمة التميمي زوجة من وظيور نسل وأسر من ىذا التصاىر. وفي روايات ا

 . الجن

وأىم األماكن التي زعموا أن الجن تسكنيا المواضع الموحشة، التي ال يطرقيا الناس إال نادًرا، والمواضع       

وفي التي تصيبيا الكوارث، كمواطن عاد وثمود، إذ تعيش في الخرائب والقبور والصحارى، وقرب عيون الماء 

وأىم منطقة سكنيا الجن في رأييم وادي عبقر ومفازة صييد في الربع الخالي، والحجر ديار  ،بعض الوديان

وىي تختار الظبلم لمظيور، فإذا انبمج الصبح ولت واختفت. ولذا فإن الناس إذا مروا ليبًل بمكان موحش،  ،ثمود

 . كانوا يحيون ساكنيو من الجن بقوليم "عموا ظبلًما"

ن كانت ىي األماكن المفضمة إلقامة الجن، غير أن مواطنيا غير محدودة وال        والمواضع المذكورة، وا 

معينة، بل ترتاد كل موضع ومكان في زعميم، حتى بيوت الناس ال تخمو منيا. وفضبل عن ذلك فإنيا شعوب 



عتقدوا أن فيو جنِّا استعاذوا وقبائل وفصائل مثل البشر، وليا رؤساء ومموك وحكام. فإذا أناخ قوم في مكان ا

لى ذلك يشير التنزيل  ،بعظيم ىذا المكان منيم، عساه يستجيب لنداء المستعيذ، وال يسمح بإلحاق األذى بالقوم وا 

كما يشير  أي: ضبلاًل، ،الحكيم في قولو: }َوَأنَُّو َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإِلنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجنِّ َفَزاُدوُىْم َرَىًقا{ 

}  . إلى عبادتيم لمجن في قولو تعالى: }َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َأْنَت َوِليَُّنا ِمْن ُدوِنِيْم َبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِجنَّ

واعتقدوا أن تقاليد قبائل الجن شبيية بتقاليد قبائل اإلنس، مثل إدراك الثأر والتحكيم بعد الحرب، كالذي        

طوافو حول الكعبة، ودخل أحد دور بني سيم، فياجت  من بني سيم لواحد من الجن، قضىُيروى عن قتل رجل 

الجن وقتمت كثيًرا من بني سيم ثأًرا لقتيميا، فيب بنو سيم وحمفاؤىم وموالييم وعبيدىم وقصدوا الجبال والشعاب، 

قتموىا، حتى اضطرت الجن إلى  فمم يتركوا حية وال عقرًبا وال خنفساء وال دابة من شأن الجن أن تتجسد فييا إال

التوسط لدى قريش؛ إلنياء النزاع بينيا وبين سيم التي قتمت من الجن أضعاف ما قتمو الجن منيا، فنجحت 

 . الوساطة وانتيى النزاع بين الطرفين

ب ومما اعتقد الجاىميون بو، أن الجن قد تسرق األطفال والرجال والنساء، وينسبون إلى الجن في الغال      

فقدان األشخاص في البوادي. وقد يتعرض الجن لبعضيم فيقتمونو عمًدا كالذي اشتير عن تعرض من يدعي 

رغامو عمى المبارزة، فضرب كل منيما اآلخر في  "ِشّق" من الجن لعمقمة بن صفوان جد مروان بن الحكم وا 

 ،ص المعروفين قد قتميم الجنلمحة بصر واحدة، فخرا ميتْيِن. كما يروى أن حرب بن أمية وغيره من األشخا

وكما أن الجن تمحق األذى باإلنس، فإن منيا من تسدي ليم الجميل من الفعال؛ ألن من الجن من ىو طيب 

ن كانوا قمة من ذلك ما يروى عن الشاعر عبيد بن األبرص أنو رأى حية فسقاىا، فمما  ،النفس مفيد ونافع، وا 

يشير إلى الموضع الذي ذىب إليو الجمل. فذىب عبيد إلى ضل لو جمل وتاه ناداه ىاتف بصوت مسموع، 

 . المكان فوجد جممو، وكان الياتف صوت الحية التي تمثل فييا الجن

وينسب الجاىميون لمجن كثيًرا من المصائب التي تصيب البشر مثل األمراض واألوبئة والجنون بخاصة،       

دي ىذه المصائب تجب مكافحة الجن وطردىا بطرق مختمفة يقوم وبين الجن والِجنَّة والجنون عبلقة لفظية. ولتفا

بيا السحرة والكيان، ويستخدم الكاىن في ذلك الرقى والتعاويذ والعزائم لطرد الجن من جوفو. ومن الشائع لدييم 



بيا أن لكل كاىن تابًعا من الجن "رئًيا" يستعين بو، ويسترق لو التابع األخبار واألسرار من السماء، فيخبره 

 . فينقميا بدوره لمسائمين

وقد اتخذ الجاىميون طرًقا عديدة لمتخمص من أذى الجن، وال سيما من الخطفة والنظرة، أي خطفيا لؤلطفال      

صابتيم بالعين. فيداىم تفكيرىم إلى تعميق بعض األشياء عمى رأس الصبي، أو عمى لباسو مثل سن الثعمب،  وا 

ر شيء من السوائل في عينيو عند والدتو؛ لتنفير الجن عنو، وتسمى ىذه أو سن ىرة، أو سن ذئب، أو تقطي

وقد يكون تعميق بقايا الحيوانات عمى الصبي من مخمفات العقيدة الطوطمية،  ،األمور المنفرة لمجن باسم "النفرات"

جئون في وقد يم ،العتقادىم بأن ىذه األجزاء ستخيف الجن، وتذكرىم بذلك الحيوان الذي يحتمي بو الصبي

 . التحايل عمى الجن إلى تغيير اسم الصبي، وتسميتو باسم حيوان صغير ينفر الجن منو

وىناك أيضا قصص الغول والسعبلة، وىي من أشير القصص الجاىمي المذكور عن الجن. ويرى المغويون      

والغدر باإلنسان. وأما  أن من معاني الغول التموُّن والظيور بصور مختمفة، واالغتيال والتضميل في المفاوز

ن الغيبلن ىي إناث  السعالي "مفردىا: السعبلة" فذكروا أنيا سحرة الجن، وقيل: إن الغيبلن جنس منيا، وا 

ن السعالي أخبث الغيبلن  .  الشياطين، وا 
 : عبادة األصياو

باختبلف المادة وعبد العرب الجاىميون األصنام، وىي تماثيل أو صخور عرفت بتسميات شتى، تختمف      

التي صنعت منيا. فما كان منيا مصنوعا من الخشب أو الذىب أو الفضة عمى صورة إنسان فيي أصنام، وما 

ونوع ثالث منيا عبدوه وأطمقوا عميو اسم األنصاب، واألنصاب نوع  ،كان منيا مصنوعا من الحجر فيي أوثان

ىا" يعترون: يقدمون ليا العتيرة أي: الذبيحة، ويسمون من "حجارة ُغْبر منصوبة، كانوا يطوفون بيا ويعترون عند

 . الطواف بيا: "الدوار"، وقد تكون األصنام عمى ىيئة حيوان أو طير، أو عمى أشكال أخرى

نظرىم قوى عميا، ىي  والعرب لم يعبدوا تمك األصنام لمجرد كونيا تماثيل أو حجارة، إنما لكونيا تمثل في     

ا كامنة فييا، كما أنيا تمثل األرواح التي تقدم معنا الحديث عنيا، ومنيا أرواح أسبلفيم فوق الطبيعة، ظنوا أني

وأبطاليم ورجاليم الصالحين المتوفين، أو آلية معينة، جعموىا رمًزا ليا. وقد مرت معنا بعض الشواىد عمى ذلك، 



فيم الصالحين، صاروا يطوفون مثل إقامة بني قابيل تمثاال لجدىم، أو إقامتيم أيضا تماثيل لخمسة من أسبل

حوليا تعظيًما ليم. ومثل ما روي أن "البلت" في الطائف كانت تمثل رجبل من ثقيف، عبدوه عندما قال ليم 

عمرو بن لحي الخزاعي: إنو لم يمت إنما دخل الصخرة، وأمرىم بأن يبنوا عمييا بنياًنا وأن يطوفوا حوليا تعظيًما 

وقد اعتقد الجاىميون أيضا، أن فييا وفي  ،دخل ىذه الصخرة، ونصبيا ليم ليعبدوىا لو، أو أنو قال ليم: إن ربكم

 العزى شيطانين يكممان الناس.

كان لكل قبيمة إلييا الخاص، وقد تشترك عدة قبائل في عبادة إلو أكبر، ويظير أن العرب قد اقتبسوا        

ة. فقد كان من أصناميم ما ىو قديم، نشأت عبادتو في شيئا من معتقداتيم وعباداتيم وأصناميم من األمم المجاور 

شبو جزيرة العرب، كالذي ذكرتو عما روي من إقامة بني شيث بن آدم وبني قابيل بن آدم تماثيل ألسبلفيم، كما 

 . كان منيا ما ىو دخيل عمييم جاءىم من خارج شبو الجزيرة، وال سيما من الشعوب السامية في شمال ببلدىم

رواية البن الكمبي أن أول من غيَّر دين إسماعيل "فنصب األوثان، وسيب السائبة، ووصل الوصيمة، ففي       

ر البحيرة، وحمى الحامية" ىو عمرو بن لحي الخزاعي، الذي كان يمي أمور مكة والكعبة بعد جرىم، إذ  وبحَّ

فأتاىا فاستحم بيا فبرئ، ووجد أىميا  "مرض مرًضا شديًدا فقيل لو: إن بالبمقاء من الشام َحمَّة إن أتيتيا برئت.

يعبدون األصنام، فقال: ما ىذه؟ فقالوا: نستسقي بيا المطر ونستنصر بيا عمى العدو. فسأليم أن يعطوه منيا، 

 . ففعموا فقدم بيا مكة، ونصبيا حول الكعبة"

صمى اهلل عميو -الرسول يضم أكبر عدد من األصنام واألوثان. فقد حطم فييا  كانت الكعبة معبدا كبيراً       

عند فتحو مكة، أكثر من ثبلثمائة صنم. ذلك أن قريشا قد نصبت في داخل الكعبة وحوليا أصنام شتى  -وسمم

لى ارتياد األسواق التي كانت تقام في موسم  القبائل العربية القريبة منيا والبعيدة، لتجذبيا إلى زيارة الكعبة، وا 

وكان أشير أصنام المشركين أربعة: ىبل والبلت والعزى ومناة.  ،ادية ومعنويةالحج، فتستفيد من ذلك فوائد اقتص

وبينما لم يرد لؤلول ذكر في القرآن الكريم، ذكر الثبلثة األخر وغيرىا من آلية الجاىميين مراًرا: }َأَفَرَأْيُتُم البلََّت 

َلُو األُنَثى، ِتْمَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى، ِإْن ِىَي ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّْيُتُموَىا َأْنُتْم َواْلُعزَّى، َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأُلْخَرى، َأَلُكُم الذََّكُر وَ 

وقد جاءت ىذه اآلية تنديًدا بالكفار الذين جعموا ىذه اآللية بنات اهلل، ، َوآَباُؤُكْم َما َأنَزَل المَُّو ِبَيا ِمْن ُسْمَطان{ 



يش تطوف الكعبة وتقول: "والبلت والعزى، ومناة الثالثة األخرى، فإنين وأنين يشفعن بالناس عنده. وكانت قر 

ن شفاعتين لترتجى"  . الغرانيق العمى، وا 

ويظير أن بعض اآللية كانت تعبد منذ عيد نوح، كما جاء في قولو تعالى: }َقاَل ُنوٌح َربِّ ِإنَُّيْم َعَصْوِني       

ا وال َوَلُدُه ِإالَّ َخَساًرا، َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا، َوَقاُلوا ال َتَذُرنَّ آِلَيَتُكْم َوال َتَذُرنَّ َودِّا َوال ُسَواعً َواتََّبُعوا َمْن َلْم َيِزْدُه َماُلُو وَ 

وقد تقدم معنا ما روي عن عبادة ىذه اآللية، منذ أن صنع بنو قابيل خمسة أصنام لخمسة  ،َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسًرا{

 . اتوا وكانوا يتسمون بيذه األسماءمن عظمائيم، م
 : طقوس العرب العبادية

كان الحج أىم ىذه الطقوس، ولمحج أشير معمومات تبين باألىمة كما يقول في التنزيل الحكيم فيما يتعمق        

 } وقد ذكرت الروايات المتواترة أنيا كانت ، بعبادة المسممين: }َيْسَأُلوَنَك َعِن اأَلِىمَِّة ُقْل ِىَي َمَواِقيُت ِلمنَّاِس َواْلَحجِّ

عند الجاىميين ثبلثة: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم. وقد جعمت ُحُرًما ال يجوز فييا القتال؛ ليأتي الناس لمحج 

 . آمنين مطمئنين

ومن أبرز األمثمة عمى حرص المكيين عمى حرمة ىذه األشير، أنو لما لمس زعماء قريش أن ىناك من       

ليم أنفسيم أن ينتيكوا حرمتيا، بخمق األسباب الداعية إلى الحرب، قد تداعوا إلى عقد حمف يسمى "حمف تسول 

الفضول". وقد حضره الرسول وفضل حضوره عمى حمر النعم. يقول ابن سعد: "كان حمف الفضول منصرف 

شرف حمف كان قط، وأول وكان أ ،يومئٍذ ابن عشرين سنة -صمى اهلل عميو وسمم-قريش من الفجار ورسول اهلل 

من دعا إليو الزبير بن عبد المطمب، فاجتمعت بنو ىاشم وزىرة وتميم في دار عبد اهلل بن جدعان، فصنع ليم 

حقو، ما بل بحر صوفة، وفي التآسي في  طعاًما، فتعاقدوا وتعاىدوا باهلل: لنكونن مع المظموم حتى يؤدى إليو

ول" ... وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: "ما أحب أن لي المعاش، فسمت قريش ذلك الحمف "حمف الفض

 . بحمف حضرتو في دار ابن جدعان ُحْمَر النََّعم"



جعمت ىذه األشير ثبلثة مع أن موسم الحج ال يستغرق أكثر من شير وأيام، غير أن المسافات الشاسعة       

يعود، ويتعاطى فييا الناس البيع والشراء في التي يضطر الحاج لقطعيا، تحتاج إلى مدة كافية يذىب فييا و 

 . األسواق في ظل األشير الحرم

والطواف بالكعبة ىو أىم مراسم تحيتيا وتكريميا، وكان في الجاىمية أبرز تقميد من تقاليد الحج، وقد جعمو       

صل من تقاليد دين سماوي الدين اإلسبلمي ركًنا من أركانو. غير أن اإلسبلم لم يقر ىذا التقميد إال ألنو في األ

ْبَراِىيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأْن ال ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا َوَطيِّْر َبْيِتَي ِلمطَّ  ْذ َبوَّْأَنا إِلِ اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّكَِّع كما في قولو تعالى: }َواِ 

وقت معموم، ولم يكن يجوز الجمع بينيما وزيارة الكعبة نوعان: زيارة عمرة في أي وقت، وزيارة حج في ، السُُّجوِد{

ال عد ذلك فجوًرا، حتى إذا جاء اإلسبلم أجاز الجمع بينيما. والطواف سبعة أشواط عمى مدار  في الجاىمية وا 

الكعبة، ويبدأ من الركن الذي فيو الحجر األسود، وىو حجر صواني المع اعتقد العرب أنو أنزل من السماء 

سبلم عمى قدسيتو وعمى تقاليد الحج، إنما نفي عنيا كل ما يمت إلى الوثنية بصمة ىدية لمكعبة. وقد حافظ اإل

 وكرسيا هلل الواحد األحد، فأعاد األمور إلى نصابيا، باعتبار أن الكعبة كانت في األصل بيًتا هلل سبحانو وتعالى.

رفون باسم "الُحمَّة" وىم من أن الطائفين بالبيت كانوا صنفين، صنف يطوفون عراة ويع اإلخباريون ذكر       

  . غير قريش، وصنف يطوفون بثيابيم ويعرفون باسم "الُحمس" وىم من قريش
 : احُللَّة

ومن الروايات أن أيِّا من الحمة طاف بثيابو ألزم بطرحيا بعد الطواف، وال يجوز لو استعماليا بعدئذ، وتبقى       

في مكانيا حتى تبمى من الوطء والشمس فتسمى عندئذ "لًقى". وفي رواية أخرى أن من يطوف من الحمة بثيابو 

ام تسمى الثياب األحمسية، إما شراء أو إعارة أو يضرب، وتنتزع منو ثيابو، ويمزم أن يأخذ من الحمس ثيابا لئلحر 

ال فإن عميو أن يطوف عارًيا. وتخضع النساء ليذه القاعدة أيضا، إنما كن يتفادين انكشاف عورتين  ىبة، وا 

لمحجاج، بأن يتخذ بعضين سيوًرا يعمقنيا عمى خصورىن، أو يطفن في دروع مفرجة المقاديم والمآخير، فيستترن 

 . يبًل بيا، أو يطفن ل



والتفسير الذي أعطي ليذه الفروض، ىو الحرص عمى أن يكون الطائف نقيا متحررا من آثامو، فبل        

يطوف في ثياب قارف فييا الذنوب، فيمزم بتدارك ثياب من الحمس، باعتبارىم متشددين في دينيم أتقياء زىاد، 

دة عن اإلثم بعدىم عنيا، فيي الثياب الوحيدة فالثياب التي يبيعونيا أو يؤجرونيا نظيفة كنظافة أىميا، بعي

طواًفا دوافعو فقر الطائف، وعدم تمكنو من شراء  -والحالة ىذه-الصالحة لمطواف. وال بد أن يكون طواف العري 

أو استئجار ثوب من األحمسي ليطوف بو، وعدم قدرتو من جية أخرى عمى طرح ثيابو لتصبح "ُلًقى" إذ ال ثياب 

. عمى أن اإلسبلم قد حرم طواف العري، وحتم عمى قريش 1يكون أمامو سوى الطواف عاريالو غيرىا، فبل 

 . وغيرىا لبس "اإلحرام"
 : احُلْنس

والحمس عمى نقيض الحمة، إنيم من قريش وحمفائيا. ومعنى الكممة التشدد في الدين، وكانوا إذا زوجوا       

يكون نسمو منيا حمًسا، بينما كانوا يتزوجون من أية قبيمة  امرأة منيم إلى أحد من غير الحمس، فرضوا عميو أن

وكانوا إذا أحرموا ال يسمئون السمن، وال يأتقطون األقط "أي: ال يصنعون طعاًما من  ،كانت دون قيد أو شرط

م األد المبن المخيض"، وال يأكمون الزبد، وال يغزلون الوبر والشعر، وال يستظمون بخيام صنعت بيا، بل يستظمون

ذا أحرم أحدىم وكان من أىل المدر، نقب نقًبا في ظير بيتو منو  ما داموا حرًما، ويطوفون بالبيت بثيابيم. وا 

يدخل ومنو يخرج، وال يدخل من بابو. وكانوا يفرضون عمى غير األحمسي أال يطوف بالبيت إال بثياب أحمسية، 

أو قراء، كما كمفوا العرب أن تفيض من مزدلفة  وأال يأكل في الحرم إال من طعام أىل الحرم، أكان ذلك شراء

 . بداًل من عرفة التي كانوا يفيضون منيا

يتبين مما سبق، أن الحمس ىم عموًما من سكان مكة أىل الحرم، وأما الحمة فمن غير أىل مكة. فؤلىل      

وقد شرفوا عمى غيرىم مكة امتيازات خاصة، ميزوا أنفسيم بيا عن سائر الناس؛ ألنيم جيران البيت وسدنتو، 

 . بوجوده بينيم، فجعموا من أنفسيم طبقة أرستقراطية، وفرضوا نفوذىم عمى العرب جميعا لحاجة ىؤالء إلييم

 

 



 الطُّلس:

وىم وسط بين الحمس والحمة كما قيل، يصنعون في إحراميم ما يصنع الحمة، ويصنعون في ثيابيم      

ودخوليم البيت ما يصنع الحمس، فبل يطوفون عراة وال يستعيرون ثياب الحمس، لكنيم يدخمون البيوت من 

عري. وىم سائر أىل أبوابيا، ويقفون مع الحمة ويصنعون ما يصنعون وال يختمفون عنيم إال في قصة طواف ال

ياد  . اليمن وأىل حضرموت وعك وا 
 احللق والتقصري واهلدي:

كان الحمق والتقصير قبل البعثة من عبلمات التحمل من اإلحرام بعد أداء المناسك، فبل يحمق الحاج قبل       

اج ليذبحو قربان شكر تقديم قربانو. وكان يطمق عمى القرابين اسم "اليدي والقبلئد" وىي الحيوان الذي يسوقو الح

لآللية. وكان من عادة العرب أن يضعوا في عنق اليدي قبلدة من سيور الجمد أو ألياف الشجر أو فتيل الخيط. 

كما يعمدون إلى إشعار الُبْدن أي جرحيا جرًحا خفيًفا في سناميا، فيسيل دميا عمى ظيرىا، إشارة إلى كونيا 

  . المجروحة "شعيرة"ىدًيا فتصبح بذلك محرمة، ويسمون البدن 

َر ِمَن وقد أقر اإلسبلم ىذه الطقوس لما فييا من فائدة: }َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلمَِّو َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَْيسَ      

م إلى اليدي المقمد أو المجروح بأنو وقد أشار التنزيل الحكي {،اْلَيْدِي َوال َتْحِمُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُمَغ اْلَيْدُي َمِحمَّوُ 

من شعائر اهلل، وأنو واجب االحترام وال يجوز االعتداء عميو. وكان أصحاب اليدي في الجاىمية يتأثمون من أكل 

. غير أن اإلسبلم قد أباح 2لحوم ىدييم، ويتركونيا لمفقراء والمساكين والبائسين، أو لمجوارح من الطير والوحش

وا منيا، وأن يطعموا الفقراء والبائسين والمحتاجين: }َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَمى ألصحابيا أن يأكم

َزَقُيْم ِمْن وَماٍت َعَمى َما رَ ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق، ِلَيْشَيُدوا َمَناِفَع َلُيْم َوَيْذُكُروا اْسَم المَِّو ِفي َأيَّاٍم َمْعمُ 

 . َبِييَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكُموا ِمْنَيا َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر{
 : اهلدايا

تتمخص موجبات التقديس التي كان يكرسيا الجاىميون لمقوى التي عبدوىا بنوعين من السموك، فقد قدسوىا       

ما رغبًة. قدسوا القوى الشريرة "الجن" ال أل نيم جعموىا في مصاف اآللية، بل ألنيا تممك من القوى إما رىبًة وا 



الخارقة ما ال يممكو اإلنسان، وىي قادرة عمى األذى والضرر، فيي في نظرىم فوق البشر، ولكنيا دون اآللية 

 منزلًة. أما التي اعتقدوا فييا الخير من اآللية، فقد عبدوىا رغبة في نوال خيرىا ونفعيا.

ن       رجاء اإلنسان الخير من آليتو، أمر معروف عند جميع األمم القديمة، وليس أدل عمى ذلك من أن  وا 

ىذه الشعوب كانت تصطحب معيا تماثيل آليتيا في الحرب؛ كي تنصرىا عمى أعدائيا. وعمرو بن لحي 

بيا عمى أعدائيم. الخزاعي جمب األصنام من الشام؛ ألن عبدتيا أفيموه أنيم يستسقون بيا المطر، ويستنصرون 

وكذلك فعل أبو سفيان بن حرب في موقعة أحد، إذ اصطحب كبلِّ من البلت والعزى، ليستنصر بيما عمى 

 . المسممين

وكان لؤلنباط والتدمريين آلية لحماية تجارتيم، يرجون منيا أن تبارك أعماليم التجارية، وتأتي ليم بالربح        

مماثمة، إذ كانوا ينذرون آلليتيم النذور، ويطمبون منيا  في شبو الجزيرة تقاليد الوفير، وكذلك كان لعرب الجاىمية

أن تبارك قوافميم التجارية، وتحفظيا عند رحيميا، كما يقدمون ليا القرابين عند عودتيا سالمة، إعراًبا عن شكرىم 

 . ليا إذا حفظتيا من األذى

ييا ليم آليتيم؛ أن تمنحيم الصحة، وتقييم من كما أن لمجاىميين حاجات أخرى يتوخون أن تقض       

األمراض، وتحفظ ليم أطفاليم، وأن توفقيم في أعماليم وتوفر ليم أسباب الرزق والمعيشة. ولكي ترضى عنو 

اآللية، وتحقق ليم ىذه األماني، كان عمييم أن يرضوىا باليدايا وىي عمى نوعين: ىدايا تقدم بشروط وىي 

ذور إما معنوية، كأن ينذر المرء لئللو إن رزقو ولًدا أن يسميو عمى اسمو، أو يكرسو النذور، وتكون ىذه الن

لخدمتو. أو تكون مادية، كأن ينذر إن قضى لو أمًرا أن يقدم لو ضحية من حيوان أو مأكل أو مشرب، وفي 

ينذر إذا بمغت إبمو  أحيان نادرة أن يضحي لو بأحد أوالده إن رزقو عددا معينا منيم. وكان من نذورىم أن أحدىم

 . كذا عدًدا، أن يذبح من كل عشرة منيا رأسا آلليتو في شير رجب، والذبيحة تسمى حينئذ "الرجبية أو العتيرة"

وقد يقدم لآللية ىدايا دون أن يربط تحقيقيا بأي شرط، بل يكون ذلك السترضائيا؛ كأن يقدموا ليا طيوبا        

أو يقدموا ليا سيوفا وقبلئد وثيابا نفيسة أو حميا يعمقونيا عمييا، أو يضعوىا  كالبخور والصموغ يحرقونيا عندىا،

 في حفرة أو مكان خصص لذلك، كالحفرة التي كانت لصنم "البلت" "الغبغب".



أما الضحايا الحيوانية التي يقدمونيا ليا، فكانوا يذبحونيا عمى مذابح وضعت أمام الصنم أو داخل بيتو،        

وقد تؤخذ كمية من دميا فيمطخ بيا الصنم أو تمطخ بيا جدران  ،لحجر المنحوت أو غير المنحوتوتكون من ا

وقد حرم اإلسبلم تمطيخ الكعبة بالدم، وىذه العممية تسمى نسكا،  ،الكعبة، إذا كان الصنم الذي قدمت لو فييا

 . والذبيحة نسيكة، وكممة منسك معناىا "دم ميرق"

اِئَنا َفَما }َوَجَعُموا ِلمَِّو ِممَّا َذَرَأ ِمَن اْلَحْرِث َواأْلَْنَعاِم َنِصيًبا َفَقاُلوا َىَذا ِلمَِّو ِبَزْعِمِيْم َوَىَذا ِلُشَركَ ومن اآلية الكريمة:      

نفيم أنيم كانوا ،  ُموَن{َكاَن ِلُشَرَكاِئِيْم َفبل َيِصُل ِإَلى المَِّو َوَما َكاَن ِلمَِّو َفُيَو َيِصُل ِإَلى ُشَرَكاِئِيْم َساَء َما َيْحكُ 

يعرفون اهلل إلى جانب األصنام التي عبدوىا، فينذرون لو وليا من زروعيم ومواشييم، لكنيم كانوا يؤثرونيا عميو، 

فيعطونيا ما جعموه من نصيب اهلل. ويذكر ابن الكمبي مثاال عمى ذلك، أنو كان لخوالن صنم يسمى عمياُنس 

قسًما بينو وبين اهلل "عز وجل". فما دخل في حق اهلل من حق عميانس ردوه  "يقسمون لو من أنعاميم وحروثيم

 . عميو، وما دخل في حق الصنم من حق اهلل تركوه لو"

وفي "المحبر" البن حبيب": "أن أىل المدر والحرث كانوا إذا حرثوا أو غرسوا غرًسا، خطوا في وسطو           

ذا الخط لآللية، وما ذرأه هلل. فإذا سقط ثمر من القسم الذي جعموه هلل خطا ينصفو إلى نصفين، وقالوا: ما دون ى

ن سقط ثمر من القسم الذي جعموه آلليتيم في القسم الذي جعموه هلل ردوه  في القسم الذي جعموه آلليتيم أبقوه، وا 

 دونيا".... وكذلك إذا تسربت المياه من حصة اآللية إلى حصة اهلل ردوىا، أما إذا كان العكس فبل ير 

وقد يمجأ البدو من الجاىميين إلى نذر نذور من اإلبل تترك سائبة ال يستفيد منيا أحد، كما جاء في اآلية 

َوَأْكَثُرُىْم َعَمى المَِّو اْلَكِذَب  الكريمة: }َما َجَعَل المَُّو ِمْن َبِحيَرٍة َوال َساِئَبٍة وال َوِصيَمٍة َوال َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َيْفَتُرونَ 

 . ال َيْعِقُموَن{

وتفسير ىذه األسماء: أن الجاىميين كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن، آخرىا ذكر، بحروا أذنيا، أي      

شقوىا، وخموا سبيميا، فبل ُتركب وال ُتَحمَّل، فيي "بحيرة". وكان الرجل إذا مرض يقول: إن شفيت فناقتي سائبة، 

ذا ويجعميا كالبحيرة في  ن ولدت ذكًرا فيو آلليتيم، وا  ذا ولدت الشاة أنثى فيي ليم، وا  تحريم االنتفاع بيا. وا 

ذا نتج من صمب الفحل عشرة  ولدتيما معا قالوا: وصمت األنثى أخاىا فبل يذبح الذكر، وتسمى ىي َوِصيمة. وا 



فمما جاء اإلسبلم منع ىذه  أبطن، حرَّموا ظيره ولم يمنعوه من ماء وال مرعى، وقالوا: قد حمى ظيره فيو حام،

  . العادات

وقيل في تفسيرىا آراء أخرى، إذ يقول بعضيم: إن السائبة الناقة إذا ولدت عشر إناث متتابعات ليس بينين      

ذكر، فُتَسيَّب ال يركب ظيرىا وال ُيَجزُّ وبرىا، وال يشرب لبنيا إال ضيف. أما إذا أنتجت بعد ذلك أنثى، شقت 

ي سبيميا مع أميا، ويجري عمييا التحريم الذي يطبق عمى أميا وتسمى "بحيرة". والوصيمة: الشاة أذن ىذه، وأخم

إذا أتأمت "ولدت توأًما" عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن، ليس بينيا ذكر، فيقولون: قد وصمت. وكل ما 

ندئذ يشتركون في أكمو ذكورىم ولدت بعد ذلك يكون لمذكور منيم دون إناثيم، إال أن يموت من مواليدىا شيء، ع

ناثيم ٌم عَ  ،وا  َمى وقد ندد القرآن الكريم بذلك في قولو تعالى: }َوَقاُلوا َما ِفي ُبُطوِن َىِذِه اأْلَْنَعاِم َخاِلَصٌة ِلُذُكوِرَنا َوُمَحرَّ

ْن َيُكْن َمْيَتًة َفُيْم ِفيِو ُشَرَكاُء َسَيْجِزيِيْم َوْصَفُيْم ِإنَُّو َحِكيٌم َعِميمٌ   { .َأْزَواِجَنا َواِ 
 : بعد املوتالبعح واحلساب 

ليس باستطاعتنا معرفة ما إذا كان الجاىميون يعتقدون بالبعث بعد الموت أو بعدمو، إال من خبلل أقوال       

عن تقاليدىم، ومن بعض اآليات القرآنية التي تعرضت ليذا األمر  اإلخباريونشعرائيم، ومن القميل الذي رواه 

وربما كان  ،لك: منيم من أنكر البعث، ومنيم من آمن بووىي قميمة. وقد ناقض الشعراء بعضيم بعضا في ذ

ومعنى ذلك أن  ،السبب في ذلك تأثر القائمين بالبعث باألفكار التوحيدية التي تسربت إلى شبو جزيرة العرب

صمى اهلل -األصل ىو نكران البعث، وأن أغمب الجاىميين كان عمى ىذا االعتقاد، وقد دىشوا من قول الرسول 

بالبعث والحساب، كما جاء في التنزيل الحكيم: }َوَقاُلوا ِإْن ِىَي ِإالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثيَن{  -عميو وسمم

اِس ال َيْعَمُموَن{ ، أو كما َر النَّ ، }َوَأْقَسُموا ِبالمَِّو َجْيَد َأْيَماِنِيْم ال َيْبَعُث المَُّو َمْن َيُموُت َبَمى َوْعًدا َعَمْيِو َحقِّا َوَلِكنَّ َأْكثَ 

  حياة ثم موت ثم نشر ... حديث خرافة يا أم عمرو     يقول شاعر جاىمي:

ومن الشعر الذي ينبئ باعتقادىم أن الموت نياية حياة اإلنسان، قول شداد بن األسود يرثي قومو من قتمى       

 : بدر، مستغرًبا فكرة البعث التي بشر بيا الرسول

 سول بأْن سنحيا ... وكيف حياة أصداء وىاميخبرنا الر 



رووا لنا أن فريقا من الجاىميين كانوا يؤمنون بالبعث والحشر باألجساد، ويستشيدون  اإلخباريينغير أن      

عمى ذلك بالتقميد الجاىمي الذي يقال لو "البمية"، ويقصدون بذلك عقل ناقة أو جمل عند قبر ميت ليحشر وىو 

ويروى أن من تقاليد الجاىمية أن يعكسوا رأس الناقة  ،تعمف وال تسقى حتى تموت جوًعا وعطًشاراكب عمييا، فبل 

فيشدون وسطو، ويقمدون عنقو، ويتركونو كذلك حتى يموت  -أي: سرجا-أو الجمل إلى مؤخرة، ويأخذون ولية 

 .  ، فيفعمون ذلكعند القبر. إذ كان بعضيم يوصي بأن يدفنوا معو ناقتو كي ال يسير إلى المحشر راجبل
 : اليصراىية يف بالد العرب

وأما النصرانية فقد كانت منتشرة عند الغساسنة في الشام، والمناذرة حكام الحيرة في العراق، وفي قبائل      

ياد وقضاعة، وفي وادي القرى وأيمة واليمامة ودومة الجندل ويثرب، ونجران في اليمن، وعند أفراد من  تغمب وا 

انتشار المسيحية في ببلد العرب الشمالية مجيول، وربما كان منذ  إن زمن بدء ،أىل الحجاز وال سيما في مكة

شام عيد الحواريين. لكن المؤكد أن قرب األمم التي تعتنق ىذه الديانة من شبو جزيرة العرب، كالرومان في ال

والحبشة ومصر في الغرب كان لو أثر كبير عمى العرب. وأقرب من ىؤالء إلى شبو الجزيرة الغساسنة في 

جنوبي الشام، والمناذرة في جنوبي العراق، وكان ىؤالء قد اعتنقوا المسيحية عمى المذىبين: اليعقوبي في الشام، 

رة كانوا عمى اتصال وثيق باآلراميين الذين والنسطوري في الحيرة. يضاف إلى ذلك أن بدو شمالي شبو الجزي

وقد تقدم معنا في بحث الدول اليمنية شيء من تعاون البيزنطيين واألحباش  ،استوطنوا المناطق المتاخمة ليم

 . عمى نشر المسيحية في ببلد العرب

ي القرى مأوى لكثير وكان من تأثير المسيحية أن مال بعض العرب إلى الرىبنة وبناء األديرة، وأصبح واد       

من الزىاد والنساك. ويروى أن حنظمة الطائي قد ترك قومو وبنى لنفسو ديًرا بالقرب من شاطئ الفرات، وأن قس 

بن ساعدة اإليادي كان "يتقفر القفار وال تكنو دار، يتحسى الطعام ويأنس بالوحوش واليوام" وأن ورقة بن نوفل 

فأبدى استعداده  -صمى اهلل عميو وسمم-ول الوحي عمى الرسول اعتنق المسيحية، وبقي عمى ذلك حتى نز 

لنصرتو، لكن الوفاة أدركتو وشيًكا، وأن قسس ورىبان المسيحية لم يألوا جيًدا في نشر الدين المسيحي في كل 

  مناسبة، يجوبون أسواق العرب، ويعظون ويبشرون، ولكنيم لم يتمكنوا من القضاء عمى عبادة األوثان.



 : اهلل عبادة -2

لكن العرب قد عرفوا مع الوثنية عبادة اهلل، واعتقدوا بأنو خالق الكون. يقول "بروكممان": "إن العرب لم ينقموا      

فكرتو عن الييود أو النصارى، كما يظن كثير من الباحثين". ونظرية أن العرب جميًعا كانوا في األصل 

باهلل، نظرية يقول بيا اليوم بعض العمماء مثل "ويمييم شميد  موحدين، ثم انقمبوا بعدئٍذ إلى الوثنية وأشركوا

Wilhelm Schmidt:ُقْل ِلَمِن اأْلَْرُض َوَمْن ِفيَيا ِإْن ُكْنتُْم  ". وفي القرآن الكريم ما يؤيد ذلك كقولو تعالى{

اِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َسَيُقوُلوَن ِلمَِّو ُقْل َأَفبل َتْعَمُموَن، َسَيُقوُلوَن ِلمَِّو ُقْل َأَفبل َتَذكَُّروَن، ُقْل َمْن َربُّ السََّماوَ 

 . َتتَُّقوَن{

والواقع أنيم قد جعموا األصنام شريكة هلل وشفيعة ليم عنده، مقربة إليو: }َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن المَِّو َما ال      

ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد المَِّو{ ، }َأال ِلمَِّو الدِّيُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَياَء َما  َيُضرُُّىْم وال َيْنَفُعُيْم َوَيُقوُلوَن َىؤالءِ 

ُبوَنا ِإَلى المَِّو ُزْلَفى{. يقول ابن الكمبي: "ويوحدونو بالتمبية، ويدخمون معو آليتيم، ويجعمون  ممكيا َنْعُبُدُىْم ِإالَّ ِلُيَقرِّ

 ويورد عن ذلك أن نزاًرا كانت تقول إذا ما أىمت:بيده" 

 لبيك الميم لبيك ... لبيك ال شريك لك

 إال شريك ىو لك ... تممكو وما ممك

 . ويقول عز وجل: }َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُىْم ِبالمَِّو ِإالَّ َوُىْم ُمْشِرُكوَن{

أن اهلل أعظم منيا، كقول أوس بن حجر يحمف ومن قول البن الكمبي أنيم كانوا يعبدون األصنام، ولكنيم يرون 

 : بالبلت والعزى

  بالبلت والعزى ومن دان دينيا ... وباهلل إن اهلل منين أكبر
 : االستهتار باألصياو

ومما لوحظ عمى الجاىميين قبيل اإلسبلم، أن عبادة األصنام لم تكن جدية في بعض أوساطيم، ولم تكن       

عميقة في قموبيم، بل كانوا يثورون عمييا من بين حين وآخر، وال سيما بعد أن عرفوا الديانات السماوية، فيطيح 

عمى سطحية عبادتيم ليا، وأن التطور أحدىم برأس صنمو، وينيال عميو تيشيًما وسخرية ألقل سبب، مما يدل 



ذ خرج لو "الناىي" مرتين وثالثة، كسر القداح وضرب بيا وجو الصنم وقال: لو كان  الفكري قد بمغ بيم ألبيو. وا 

  المقتول أبوك ما عقتني، لعنت ولعن أبوك، وانصرف ثائًرا يقول:

 لو كنت يا ذا الخمصة الموتورا ... وكان شيخك المقبورا

صمى اهلل عميو -يروى أنو كان لمزينة صنم يسمى "نيم" ولو سادن خزاعي، فمما سمع بأمر الرسول و        

 ودينو الجديد، ثار عمى الصنم وكسره، وأنشد يقول: -وسمم

 ذىبت إلى نيم ألذبح عنده ... عتيرة نسك كالذي كنت أفعل

ن لبني حنيفة صنم من تمر عبدوه دىًرا، فمما في ىذا المعنى، أنو كا اإلخباريونومن الروايات التي يذكرىا       

 حمت بيم مجاعة أكموه، فقال شاعر في ذلك:

 أكمت حنيفة ربيا ... زمن التقحم والمجاعة

 وأن غاوي بن عبد العزى رأى ثعمًبا يبول عمى صنم، فقال:

 أرب يبول الثعمبان برأسو ... لقد ذل من بالت عميو الثعالب

لنا أن العرب قبيل اإلسبلم لم يكن في قموبيم خشوع حقيقي، وال تعبد صادق  من ىذه األمثمة، يتضح      

آلليتيم الوثنية، بل إن الحوادث تدل عمى أنيم أخذوا يشعرون في أعماق نفوسيم بحاجتيم إلى إلو أجل وأسمى 

روحي، وينتظرون  من ىذه األصنام، التي ال تممك نفًعا وال ضرِّا كثيًرا. لقد كان كثير من العرب يشعرون بفراغ

  . ديانة جديدة تتبلءم مع تطورىم الفكري، وتمؤل ىذا الفراغ
 : احلييفية

وليذا عزف بعض رجال العرب عن ديانتيم الوثنية، قبيل ظيور اإلسبلم، واتخذوا ألنفسيم ديانة عرفت      

باسم "الديانة الحنيفية"، ومعنى الكممة في األصل "االنحراف عن الوثنية"، إال أنو قد أصبح ليا بعد ظيور 

 . نيا الميل عن الباطل إلى الحقاإلسبلم مدلول آخر ىو كونيا "الديانة المستقيمة"، وفي التفسير أ

سماعيل، ثم مال العرب عنيا إلى الوثنية، وفي        يقول العرب: إن ىذه الديانة ترجع إلى عيد إبراىيم وا 

يًفا َوَما َكاَن نِ القرآن الكريم إشارة إلييا في قولو تعالى: }َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى َتْيَتُدوا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبَراِىيَم حَ 



بالفطرة: }َفَممَّا َرأى الشَّْمَس  -عميو السبلم-كما فيو وصف ليا بأنيا ديانة اىتدى إلييا إبراىيم  ،ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{ 

ْيُت َوْجِيَي ِلمَِّذي َفَطَر َباِزَغًة َقاَل َىَذا َربِّي َىَذا َأْكَبُر َفَممَّا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن، ِإنِّ  ي َوجَّ

يُم السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{. وقد جاء في سورة آل عمران قولو تعالى: }َما َكاَن ِإْبَراىِ 

 ِرِكيَن{ .َيُيوِديِّا َوال َنْصَراِنيِّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِمًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشْ 

وقد جاء في الروايات أن ممن ثار عمى الوثنية من العرب: ورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو، وعثمان بن        

فقد اجتمعوا مرة وقال بعضيم لبعض: "واهلل ما قومنا عمى شيء،  ،الحويرث، وعبيد اهلل بن جحش، وغيرىم كثير

يسمع وال يبصر، وال يضر وال ينفع؟! يا قوم التمسوا لقد أخطئوا دين أبييم إبراىيم، ما حجر نطوف بو ال 

ألنفسكم غير ىذا". ثم تفرقوا وكل منيم يفكر في أمر نفسو، فأما ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث فقد اعتنقا 

النصرانية، وبقي عبيد اهلل متردًدا حتى ظيور اإلسبلم فأسمم، وأما زيد فمم يدخل في نصرانية أو ييودية بل فارق 

دين قومو واعتزل األوثان، وامتنع عن أكل الدم والميتة وقال: "أعبد رب إبراىيم" وكان يسند ظيره إلى الكعبة 

ويقول: "يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم عمى دين إبراىيم غيري". ومما يروى عنو 

 أربِّا واحًدا أم ألف ربٍّ ... أدين إذا تعقدت األمور قولو:

ومن ىؤالء أيضا أمية بن أبي الصمت، الذي يذكر لنا الرواة أنو نظر في الكتب وقرأ ولبس المسوح تعبًدا،      

وحرم الخمر وشك في األوثان، كما رووا لو أشعاًرا يظير منيا أنو كان يؤمن بإلو واحد، كقولو: "إني أعوذ بمن 

 ا ... عمى المرء فرعون الذي كان قاضياوقمت ليارون: اذىبا فتظاىر  حج الحجيج إليو.."، وكقولو:

ومنيم أيضا قس بن ساعدة اإليادي، ووكيع بن سممة بن زىير اإليادي، الذي قيل: إنو صنع صرًحا بأسفل      

مكة، جعل لو سمًما يرقاه ىو وحده، وزعم أنو يناجي ربو في الصرح ويقول: "زعم ربكم ليجزين بالخير ثوابا 

األرض عبيد لمن في السماء، ىمكت جرىم وربمت "تكاثرت" إياد، وكذلك الصبلح وبالشر عقابا، إن من في 

والفساد، اسمعوا وصيتي: الكبلم كممتان واألمر بعد لبين، من رشد فاتبعوه، ومن غوى فارفضوه، وكل شاة برجميا 

 معمقة" .



ن كنا ال نجزم بأنو لم يدخل-إن ىذه الروايات وغيرىا من أقوال األحناف        عمييا تعابير ومفاىيم  وا 

ىي دليل بين عمى أنو كان ىناك حركة أشبو بالثورة عمى األوضاع الدينية الراىنة، التي عجزت عن  -إسبلمية

أن تمؤل وجدان العربي؛ ولذا انحط شأنيا انحطاًطا متواصبًل، كان يرافقو أبًدا تعاظم في أىمية الشعور الديني، 

واحد السماوي، مما استمزمتو الحالة النفسية والفكرية العامة التي سادت المحيط القائم عمى أساس اإليمان باهلل ال

ومنيا ومن قرائن أخرى نستدل عمى أن ببلد العرب  ،العربي قبيل اإلسبلم، ورافقت انبثاق فجر الدعوة الجديدة

 كانت تمر في دور تمخض، يشير إلى قرب ظيور دين جديد ومصمح عظيم .


