
 المحاضرة الثانية في السيرة النبوية

 العرب قبل البعثة ) الحالة الدينية (

 :وأما أصول العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثالثة أقسام بحسب السالالت التي ينحدرون منها

العرب البائدة: وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم 

وطسم وجديس وعمالق وسواهامثل عاد وثمود  . 

العرب العاربة: وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن قحطان وتسمى بالعرب 

 .القحطانية

العرب العدنانية: قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم 

  -عليهما السالم، أما العرب العاربة

: »إن هللا اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد -صلى هللا عليه وسلم  -قال 

إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من 

  «بني هاشم

 :الحالة الدينية



فهذيل بن مدكة اتخذوا سواعا،  انتشرت عبادة األصنام عند العرب حتى مألت كل فج فيهم

ذوا ودا بدوحة الجندل، وأنعم من طيىء وأهل جرش من مذحج اتخذوا يغوث وكلب بن وبرة اتخ

الجرش، وخيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق، وذو الكالع من حمير اتخذوا نسرا بأرض 

.. حمير  

  .وهذه األصنام قد ذكرها هللا عز وجل في القرآن الكريم في سورة نوح بقوله : 

ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا وال تزد  وقالوا ال تذرن آلهتكم وال تذرن ) 

(الظالمين اال ضالال  . 

وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا اوحى الشيطان الى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور 

لينشطوا بزعمهم على الطاعة اذا رأوها فلما ذهب هؤالءالقوم وطال االمد وخلفهم غيرهم وسوس  

  لهم الشيطان بان اسالفهم كانوا يعبدون التماثيل والصور ويتوسلون بها

وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيل وتحريم البناء على القبور النها تصير مع الزمن معبودة 

 للجهال من دون هللا عز وجل

ولبني ملكان صنم اسمه سعد ولقريش هبل صنم على جوف الكعبة. واتخذوا أسافا ونائلة 

لى موضع زمزم.ع  



)وكان أساف ونائلة رجال وامرأة من جرهم، فوقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخهما هللا  

 . حجرين(.

قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل سفرا تمسح به )

ره تمسح به فكان لى سفره. وإذا قدم من سفحين يركب. فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إ

صلى هللا عليه  -ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلما بعث هللا رسوله محمدا 

بالتوحيد قالت قريش: أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب -وسلم  . 

الطواغيت: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها 

حجاب، وتهدي لها كما تهدي الكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها. وهي سدنة و 

1تعرف فضل الكعبة عليها ألنها قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده( ) ). 

فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء بني  

 .هاشم

لطائف. وكان سدنتها وحجابها بنو معتب من ثقيف وكانت الالت لثقيف با . 

 .وكانت مناة لألوس والخزج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر


