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 عبد السالم  عبد الحميد عمي أبو القاسمد.                              
 جامعة المرقب ة ـــكمية اآلداب مسالت                             

 
 المقدمـــة:

والصػػػػػالةَّوالسػػػػػالـَّعمػػػػػىَّأ ػػػػػرؼَّا نبيػػػػػا ََّّ،الحمػػػػػدََّّربَّالعػػػػػالميف
وَّومػػػػفَّتبعػػػػوَّسػػػػيدناَّمحمػػػػدَّالصػػػػادؽَّا مػػػػيفَّوعمػػػػىَّ لػػػػوَّوصػػػػحبَّ،والمرسػػػػميف

َّالديف. َّأمػػاَّبعػػد،،،َََََّّّّّبإحسافَّإلىَّيـو
َّالديفَّوجدتَّفيَّن َّالعصور،َّحيثفإفَّفكرة َّأقدـ َّفسَّاإلنسافَّمنذ

َّطقوسَّ َّجماعة َّلكؿ َّفأصبح َّحياتو، َّفي َّعميو َّيعتمد َّسند َّإلى احتاج
َّأ يا  َّمف َّإلىَّخوفيـ َّيعود َّذلؾ َّولعؿ َّأوقاتَّمحددة، َّفي أوََّّ،يمارسونيا

َّم َّواالستفادة َّحمايتيا َّفي َّحكمًاَّطمعًا َّيعتبرونيا َّكما َّاعتقادىـ، َّحسب نيا
وماَّتنوعَّالمعتقداتَّعندىـَّإالَّدلياًلَّعمىََّّ،مجًأَّيرجعوفَّإليوَّفيَّنزاعاتيـوم

تطورَّالتفكيرَّالدينيَّفيََّّحياةَّا مـَّالسابقةَّمنذَّأقدـَّالعصور،َّوقدَّانت رَّ
َّالحنيفية َّمنيا َّالمعتقداتَّالدينية َّمف َّالعديد َّالعربية َّالجزيرة وىيََّّ،فيَّ بو

َّ َّوا وثافَّ،التوحيدعبادة َّا صناـ َّعبادة َّالييوديةََّّ،وكذلؾ َّعف فضال
َّالمعتقداتَّا خرىوالنصرَّ َّمف َّوغيرىا َّتتب َّانية َّالدراسة َّىذه ف َّوا  َّالمراحؿَّ، ع

التاريخيةَّالتيَّمرتَّبياَّالديانةَّالحنيفيةَّالسمحةَّمنذَّزمفَّسيدناَّإبراىيـَّعميوَّ
َّا َّالسماوية َّمحمدلخاتمةَّعمىَّخيرَّالخمؽَّسالسالـَّحتىَّنزوؿَّالرسالة َّيدنا

،َّحيثَّظيرتَّالحنيفيةَّفيَّوقتَّكافَّالعالـَّفيوَّم تتًاَّصمىَّاَّعميوَّوسم ـ
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بيفَّعقائدَّوثنيةَّوعبادةَّمظاىرَّالطبيعة،َّفكافَّالفكرَّالدينيَّ نذاؾَّفيَّفترةَّ
مخاضَّعسيرَّماَّبيفَّتصورَّاإلنسافََّّوبيفَّالرساالتَّالسماوية،َّفجا تَّ

ـَّلتجمعَّذلؾَّال تاتَّالفكريَّالحنيفيةَّعمىَّلسافَّإبراىيـَّالخميؿَّعميوَّالسال
َّسوا  َّكممة َّمعتقداتََّّ،العقائديَّعمى َّمف َّسواه َّما َّونبذ َّالتوحيد َّإلى تدعو

َّأخرى.
النواةَّا ولىَّالتيَّوضعتَّأساسَّمبدأَّالتوحيدَّونبذََّّوقدَّكانتَّالحنيفية

َّماَّسواهَّفيَّا رض.
َّعدةَّ َّإلى َّتقسيميا َّتـ َّفقد َّليا، َّوتوضيحا َّالدراسة َّليذه َّوتبسيطًا

:َّتعريؼَّالحنيفيةَّلغةَّواصطالحًا،َّأماَّالمبحثَّا وؿَّمباحث،َّحيثَّيتناوؿ
المبحثَّالثاني:َّفيتكمـَّعفَّالمراحؿَّالتيَّمرتَّبياَّالحنيفية،َّوييتـَّالمبحثَّ

َّالحنيفيةَّالثالث: َّفيَّبطقوسَّالديانة َّويتحدثَّالمبحثَّالرابعَّعفَّالحنيفية ،
َّالمبحثَّالخامسَّعمىَّالكتبَّالسماوية. َّالعربَّقبؿََّّوي تمؿ َّعند الحنيفية

َّ،َّوالمبحثَّالسادسَّيتطرؽَّإلىَّالحنيفيةَّفيَّكتبَّالحديثَّوالتفسير،ـاإلسال
َّقبؿَّ َّالعرب َّمعتقدات َّعمى َّالحنيفية َّالديانة َّأثر َّفيبيف َّالسابع َّالمبحث أما

َّاإلسالـ،َّوانتيتَّالدراسةَّبالخاتمةَّثـَّقائمةَّالمصادرَّوالمراجع.
 أهـداف الدراســة:

َّا َّالحنيفية َّالديانة َّمراحؿ َّتتبع َّإلى َّالدراسة َّىذه َّالتيَّتيدؼ لسمحة
َّالتيَّ َّالسماوية َّالديانة َّوىي َّالسالـ، َّعميو َّالخميؿ َّإبراىيـ َّسيدنا َّبيا نادى
َّعمىَّ َّالحنيفية َّأثر َّعف َّفضاًل َّاإلسالـ، َّالخاتمة َّلمرسالة َّأصاًل تعتبر
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المعتقداتَّالدينيةَّعندَّالعربَّقبؿَّاإلسالـ،َّعالوةَّعمىَّتوضيحَّدورَّالحنيفيةَّ
َّسالمية.فيَّإعدادَّالعقؿَّاإلنسانيَّالستقباؿَّالدعوةَّاإل

َّالدراسةَّقدَّخمصتَّإلىَّعدةَّنتائجَّميمة،َّأرجوَّأفَّ وأخيرًا:َّفإفَّىذه
َّالموضوع،َّوتتيحَّلمدارسيفَّالفرصةَّالستكماؿَّالنقصَّ تضيؼَّلبنةَّإلىَّىذا

َّفيو.
َّوأسأؿَّاَّالتوفيؽ،،

 
 الحنيفية لغة واصطالحا  / المبحث األول

َّالحنيفيةَّلغػػة:َّػػػ1َّ
نيفيػػػةَّلغويػػػًا،ََّّفعرفيػػػاَّابػػػفَّتباينػػػتَّاءرا َّحػػػوؿَّتحديػػػدَّمعنػػػىَّكممػػػةَّالح

منظػػورَّفػػيَّلسػػافَّالعػػربَّبقولػػو:َّمالحنيػػؼَّالمائػػؿَّمػػفَّخيػػرَّإلػػىَّ ػػر،َّأوَّمػػفَّ
.َّأماَّالزبيديَّفيَّتاجَّالعروسَّفقاؿ:َّمإنمػاَّقيػؿَّلمائػؿَّالرجػؿَّ(1) رَّإلىَّخيرم

َّ.(2)أحنؼَّتفاؤاًلَّباالستقامةم
َّ والحنيػػػػػػؼَّىػػػػػػو:َّمسػػػػػػتقيـَّالطريقػػػػػػة،َّوىػػػػػػوَّيتحقػػػػػػؽ،َّأيَّيتحػػػػػػرىَّأقػػػػػػـو

 .(3)الطرؽ
َّمائموفَّعفَّالباطؿَّإلىَّالحؽ.َّ:فا والحن

                                                 
ـ،1994َّابفَّمنظورَّأبوالفضؿَّجماؿَّالديفَّبفَّمحمد،َّلسافَّالعرب،َّدارَّصادر،َّبيروت،ََّّ(1)

5/56َّ.َّ
َّ.6/77ـ،1996َّ،َّدارَّصادر،َّبيروت،1َّأبوَّالفيضَّبفَّمحمدَّالزبيدي،َّتاجَّالعروس،َّطَّ(2)
َّ.58ابفَّمنظور:َّمصدرَّسابؽ،َّصَّ(3)
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وي يرَّبعضَّالمست رقيفَّإلىَّأفَّأصؿَّالكممةَّأراميَّثـَّانتقمتَّإلىَّ
َّعبادةَّ َّنبذوا َّالذيف َّالتوحيد َّعمىَّأىؿ َّيطمقونيا َّحيثَّكانوا عربَّالجاىمية،
ا صناـَّوعمىَّوجوَّالخصوصَّفيَّمنطقةَّجنوبَّ بوَّالجزيرةَّالعربيةَّالذيفَّ

َّ.(1)كانواَّيعبدوفَّإليًاَّيسمىَّالرحٰمف
يضاؼَّإلىَّذلؾَّأفَّبعضيـَّيرىَّأفَّلفظةَّالحنيفيةَّتعودَّإلىَّأصوؿَّ

وىيَّمفَّأصوؿَّسوريةَّقديمة،Tahanautََّّعبرانيةَّمعناىاَّالعبادةَّ)تحنوت(َّ
َّ.(2)(َّومعناىاَّالتحنت،َّوىيَّذاتَّصمةَّوثيقةَّبالزىدHanafوكذلؾَّحنؼَّ)

َّالصاأم َّعمى َّأطمقوىا َّفقد َّالسرياف َّعربَّبئا َّعند َّوردت َّوكذلؾ ة،
َّ.(3)صبأَّأيَّماؿَّوتأثرَّب ي َّمعيفالجنوبَّبمعنىَّ

َّكممةَّوَّ َّمف َّجا  َّعربي َّأصمو َّالحنيفية َّلفظ َّأف َّيرى بعضَّالباحثيف
َّكافَّعميو،َّ َّفترؾَّما َّأيَّماؿَّوتأثرَّبأيَّ ي ، َّوردَّ)صبأ( َّكما )تحنؼ(،

َّ.(4)وانتقؿَّإلىَّذلؾَّال ي َّاءخر
َّغَّسميمًا،َّوالحنيؼَّػػػػػيدحنؼَّعمىَّسبيؿَّالتفاؤؿ،َّكماَّسميَّالموسميَّا 

                                                 
َّعميَّ(1) َّاإلسالـ،جواد َّالعربَّقبؿ َّالمفصؿَّفيَّأدياف 1َّطَّ: َّالقاىرة، َّال عاع، َّدار ،َّـ2004،

َّ.390ص
(2) Abraham. L. Katsh. Judaism in Islam. New York. 1954, P. 108. 
(3) Encyclopedia of Islam, 11, P. 529. 

ـ،1995َّ،َّدارَّالفكػػػػرَّالمبنػػػػاني،1َّبػػػػؿَّاإلسػػػػالـ،َّطقميحَّدغػػػػيـ:َّأديػػػػافَّومعتقػػػػداتَّالعػػػػربَّسػػػػَّ(4)
َّ.47ص

َّ
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ََّّ.(1)عماَّعميوَّعامةَّالناسَّىوَّالمائؿ
َّا َّعمى َّالمقبؿ َّىو َّسوََّّ،والحنيؼ َّلمتوحيدَّالمعرضَّعما َّمتبعًا اه،

َّ.وتاركًاَّل رؾ
َّ:الحنيفيـة اصطالحـا  َّػػػ2َّ

َّالصابئ َّال خص َّعمى َّحنيؼ َّكممة َّقديمًا َّالعرب َّأطمؽ أيََّّ،لقد
َّال َّقومو َّديف َّعف َّا الخارج َّوردتَّعند َّكما َّلعباداتيـ، َّبمعنىَّتارؾ رامييف

َّ.(2)كافرالممحدَّوال
َّديفَّ َّعف َّالمن قيف َّأطمقتَّعمى َّالحنيفية َّأف َّإلى َّالمسعودي وي ير

صمىَّاَّماَّأطمؽَّأىؿَّمكةَّعمىَّسيدناَّمحمدَّقوميـ،َّوقدَّحدثَّذلؾَّعند
َّوسمـ َّأنياََّّعميو َّحتى َّالحنفا ، َّعمى َّأطمقوىا َّالتي َّالصابئة َّلفظ وأتباعو

َّ.(3)أصبحتَّتطمؽَّعمىَّكؿَّمفَّخالؼَّديفَّقومو
أمػرَّاَّفمػػـَّيمتػػوَّفػػيَّ ػػي َّمنػػو،َّوىػػوََّّوالحنيػؼَّىػػوَّكػػؿَّمػػفَّأسػػمـَّفػػي

.َّويػػرىَّابػػفَّسػػيدهَّأفَّالحنيػػؼَّىػػوَّالمسػػمـَّالػػذيَّيسػػتقبؿَّ(4)الناسػػؾَّوالمختػػوف

                                                 
دارََّّ،خػػروف لبحػػرَّالمحػيطَّ،تَّعػػادؿَّأحمػدَّوَّحيػػافَّمحمػدَّبػػفَّيوسػؼَّا ندلسػػيَّ،َّتفسػيرَّاَّأبػوَّ(1)

َّ.569،َّص1َّ،1993َّ،َّبيروتَّ،َّج1َّ،َّطَّالكتبَّالعممية
َّالدراساتََّّ(2) َّفي َّا ردنية َّالمجمة َّلمحنيفية، َّواالصطالحي َّالمغوي َّالمعنى َّممكاوي: محمد

َّ.222ـ،َّص2َّ،2008،َّالعدد55َّاإلسالمية،َّالمجمدَّ
،َّدارَّا ندلس،3َّالمسعوديَّأبوَّالحسفَّعميَّبفَّالحسيف:َّمروجَّالذىبَّومعادفَّالجوىر،َّطَّ(3)

َّ.2/122بيروت،َّ
َّ.49سميحَّدغيـ:َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(4)
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َّ.(1)القبمةَّعمىَّممةَّسيدناَّإبراىيـَّعميوَّالسالـ،َّوىوَّالمخمص
عػػػػػالوةَّعمػػػػػىَّأفَّالحنيفيػػػػػةَّتطمػػػػػؽَّعمػػػػػىَّمػػػػػفَّاختػػػػػتفَّواعتػػػػػزؿَّعبػػػػػادةَّ

َّا صناـ.
لصػػالة،َّويحػػجَّالبيػػتَّالحػػراـَّوالحنيفيػػةَّاسػػـَّلمػػفَّيسػػتقبؿَّالكعبػػةَّفػػيَّا

َّبمكة،َّويختتف،َّوىوَّماَّكافَّعمىَّديفَّسيدناَّإبراىيـَّالخميؿَّعميوَّالسالـ.
تبػاعَّاتباعَّالحؽ،َّوَّافيةَّىيَّحجَّالبيت،َّوَّوذكرَّالبعضَّاءخرَّأفَّالحني

 ػػػريعةَّإبػػػراىيـَّعميػػػػوَّالسػػػالـ،َّوكػػػذلؾَّاإلخػػػػالصََّّسػػػبحانوَّوتعػػػالىَّوحػػػػدهَّ
َّ.(2)رهواإلقرارَّبالربوبيةَّلوَّوالعبوديةَّدوفَّغي

َّوقاؿَُّأميةَّبفَّأبيَّالصمتَّالثقفيَّفيَّالحنيفية:
َّالقيامةَّعندََّّ َّ(3)اَّإالَّديفَّالحنيفيةَّزورََََّّّّوكؿَّديفَّيـو

ََّوْجيَػػَؾَِّلمػػد يِفَّفَػػَأقَِّ﴿سػػيرهَّعػػالوةَّعمػػىَّذلػػؾَّفقػػدَّأ ػػارَّالقرطبػػيَّفػػيَّتف ـْ
:َََّّحِنيًفا﴾ طػرَّعمييػاَّبمعنىَّاتبعَّالديفَّالحنيػؼَّوىػوَّفطػرةَّاَّالتػيَّفَّ[30]الرـو

َّ.(4)وىوَّاإلسالـَّالقائـَّعمىَّتوحيدَّاَّوعبادتوَّ،ناس،َّوىيَّالديفَّالقيـال
وعرؼَّا صفيانيَّالحنيفيةَّفقاؿ:َّالحنيفيةَّىيَّميؿَّعػفَّالضػالؿَّإلػىَّ

                                                 
َّطَّ(1) َّجماؿ، َّإبراىيـ َّخميؿ َّت. َّإسماعيؿ: َّالحسفَّعميَّبف َّ:أبو َّالمخصصَّفي5َّابفَّسيده ،

َّ.1/148ـ،1996المغة،َّدارَّإحيا َّالتراث،َّبيروت،َّ
َّ.4َّ/89لرازيَّفخرَّالديف:َّالتفسيرَّالكبير،َّاَّ(2)
ـ،1963َّا صػػػػػفيانيَّعمػػػػػيَّبػػػػػفَّالحسػػػػػيف:َّا غػػػػػاني،َّدارَّإحيػػػػػا َّالتػػػػػراثَّالعربػػػػػي،َّبيػػػػػروت،ََّّ(3)

4/122.َّ
َّ.24،َّص21القرطبي،َّتفسيرَّالقرطبي،َّ،َّجََّّ(4)
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َّ.(1)اإلسالـ
 مراحل الديانة الحنيفية/ المبحث الثاني

لقدَّمرتَّالديانةَّالحنيفيةَّكغيرىاَّمػفَّالمعتقػداتَّبعػدةَّمراحػؿَّمنػذَّعيػدَّ
عميػػػػوَّالسػػػػالـَّحتػػػػىَّمجػػػػي َّاإلسػػػػالـَّالػػػػذيَّجمػػػػعَّالرسػػػػاالتَّسػػػػيدناَّإبػػػػراىيـَّ

السػػماويةَّالسػػابقةَّفػػيَّبوتقػػةَّواحػػدةَّىػػدفياَّالتوحيػػدَّالخػػالصََّّتعػػالىَّويمكػػفَّ
َّقسيـَّتمؾَّالمراحؿَّإلى:ت

 المرحمة األولى: -1
تبػػػدأَّىػػػذهَّالمرحمػػػةَّمنػػػذَّعيػػػدَّسػػػيدناَّإبػػػراىيـَّعميػػػوَّالسػػػالـَّحيػػػثَّنػػػادىَّ

صػػػناـ،َّوالػػػدعوةَّإلػػػىَّعبػػػادةَّاَّأتباعػػػوَّبإتبػػػاعَّمػػػنيجَّالتوحيػػػدَّونبػػػذَّعبػػػادةَّا 
سػػبحانوَّوتعػػالىَّدوفَّأيَّ ػػريؾَّلػػو،َّبعػػدَّأفَّابتعػػدَّالنػػاسَّعػػفَّطريػػؽَّاليدايػػةَّ

َّومنيجَّالحؽ.
َّ﴿وقػػدَّأ ػػارَّالقػػر فَّالكػػريـَّلػػذلؾَّفػػيَّقولػػوَّتعػػالى:َّ ـََُّرب  ْذَّقَػػاَؿَِّإْبػػَراِىي َواِ 

ََّأْضػَمْمَفََّكِثيػًراََّّْصػَناَـََّأْفََّنْعُبػَدَّاْ َََّّاْجَعْؿََّىَذاَّاْلَبَمَدََّ ِمًنػاََّواْجُنْبنِػيََّوَبنِػي َّ َِّإن يُػف  َرب 
.َّوأنكػرَّ(2)﴾ِمَفَّالن اِسََّفَمْفََّتِبَعِنيََّفِإن ُوَِّمن ػيََّوَمػْفََّعَصػاِنيََّفِإن ػَؾََّغفُػوٌرََّرِحػيَـٌّ

عمييـَّعبادةَّا صناـَّفتعرضَّلالضػطيادَّوالتعػذيبَّمػفَّقومػو،َّولعػؿَّاليػدؼَّ
َّنبذَّماَّسواهَّمفَّ رؾ.الرئيسيَّمفَّىذهَّالمرحمةَّىوَّتأصيؿَّمبدأَّالتوحيدَّوَّ

                                                 
الراغػػبَّا صػػفياني،َّأبوالقاسػػـَّالحسػػيفَّبػػفَّمحمػػد،َّالمفػػرداتَّفػػيَّغريػػبَّالقػػر ف،َّمكتبػػةَّنػػزار،ََّّ(1)

1/176.َّ
َّ.35َّ،36سورةَّإبراىيـ:َّاءياتََّّ(2)
َّ
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َّ.(1)فقررَّإبراىيـَّعميوَّالسالـَّاليجرةَّمعَّأتباعوَّإلىَّمصرَّفرارًاَّبدينيـ
تنتييَّىذهَّالمرحمةَّبابتعادَّالعربَّعػفَّالحنيفيػةَّورجػوعيـَّإلػىَّعبػادةَّا وثػافَّ
وا صناـَّمػفَّجديػدَّبعػدَّأفَّوقػؼَّسػدنةَّالمعابػدَّوالكينػة،َّوأصػحابَّالسػمطافَّ

ادَّاالتجػاهَّالمعػاديَّلمحنيفيػةَّن ػاطًاَّنتيجػةَّ.َّفػزَّ(2)وا مواؿَّضدَّأتبػاعَّالحنيفيػة
لتوفيرَّالمناخَّالمالئـَّلذلؾَّمفَّانت ارَّلعػاداتَّوتقاليػدَّوأخػالؽَّسػاعدتَّعمػىَّ

َّ.(3)اإلسراؼَّفيَّتقديسَّا صناـَّوا وثاف
فضػػػاًلَّعػػػفَّأفَّمعتنقػػػيَّالحنيفيػػػةَّلػػػـَّتكػػػفَّلػػػدييـَّالوسػػػيمةَّالناجحػػػةَّفػػػيَّ

عمػػىَّن ػػرَّديػػنيـَّبػػيفََّّتوجيػػوَّالنػػاسَّليػػذاَّالػػديف،َّعػػالوةَّعمػػىَّأنيػػـَّلػػـَّيركػػزوا
َّ.(4)الناس

وتنتييَّىذهَّالمرحمةَّبابتعػادَّالعػربَّعػفَّالحنيفيػةَّواتجػاىيـَّإلػىَّعبػادةَّ
ا صػناـ،َّوقػدَّمػػارسَّأتبػاعَّىػذهَّالديانػػةَّطقوسػيـَّكمػاَّفيموىمػػاَّوتعمموىػاَّمػػفَّ

َّسيدناَّإبراىيـَّالخميؿَّعميوَّالسالـ.َّ
 المرحمة الثانية: -2

ادةَّا صػػناـ،َّبعػػدَّتبػػدأَّىػػذهَّالمرحمػػةَّبػػدعوةَّعمػػروَّبػػفَّلحػػيَّالعػػربَّلعبػػ
أفَّجمبيػػػػاَّمػػػػفَّبػػػػالدَّال ػػػػاـَّودعػػػػاَّقومػػػػوَّلعبادتيػػػػا،َّفأسػػػػيـَّفػػػػيَّن ػػػػرَّال ػػػػرؾَّ

                                                 
َّمحمػػػد:َّالكامػػػؿَّفػػػيَّالتػػػاري ،َّطَّ(1) ،َّدارَّالكتػػػاب3َّابػػػفَّا ثيػػػرَّأبػػػيَّالحسػػػفَّعمػػػيَّبػػػفَّأبػػػيَّالكػػػـر

َّ.1/77ـ،1980َّالعربي،َّبيروت،َّ،َّ
َّ.390جوادَّعمي:َّالمفصؿَّفيَّأديافَّالعربَّقبؿَّاإلسالـ،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(2)
َّ.49سميحَّدغيـ،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(3)
َّ.1َّ،1968َّ،6/449:َّالمفصؿَّفيَّتاري َّالعربَّقبؿَّاإلسالـ،َّطجوادَّعميَّ(4)
َّ
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.َّوقػػدَّبقػػىَّبعػػضَّ(1)والضػػالؿ،َّوأبعػػدَّالنػػاسَّعػػفَّالحنيفيػػةَّالتػػيَّكػػانواَّعمييػػا
َّػَّيحػافظوفَّعمػىَّالحنيفيػة،َّحيػثَّكػانواَّيحجػوفَّالبيػت َّػَّوىػـَّقميمػوف َّ،العػرب

،َّوينكروفَّالفواحشَّوالتقاط َّعَّوالظمـ.َّويعظموفَّا  يرَّالحـر
َّ،إالَّأفَّعمروَّبفَّلحيَّاستطاعَّإقناعَّالعربَّبعبادةَّا وثػافَّوا صػناـ

بحجةَّأنياَّتقربيـَّإلىَّاَّوىيَّواسطةَّبػيفَّاإلنسػافَّوا،َّفأصػبحَّلكػؿَّقبيمػةَّ
َّ.(2)صنـَّيعبدونو

ولعؿَّالمناخَّالفكريَّفيَّبالدَّالعربَّسػاىـَّفػيَّاعتنػاؽَّالديانػةَّالوثنيػة،َّ
ييوديةَّوالنصرانيةَّكافَّليماَّدورَّفيَّإضعاؼَّزيادةَّعمىَّذلؾَّفإفَّالديانتيفَّال

.َّأمػػاَّ(3)أتبػػاعَّالحنيفيػػة،َّحيػػثَّجعػػؿَّالييػػودَّاإللػػوَّ)ييػػوه(َّربػػًاَّليػػـَّدوفَّسػػواىـ
روحَّالقػػدس(َّا مػػرَّالػػذيَّنػػتجَّعنػػوََّّ-االبػػفَّ-النصػػارىَّفقػػامواَّبالتعػػددَّ)اإللػػو

إضػػػعاؼَّالحنيفيػػػةَّفػػػيَّىػػػذهَّالمرحمػػػة،َّولػػػـَّيبػػػؽَّسػػػوىَّمجموعػػػةَّقميمػػػةَّتعتنػػػؽَّ
َّ.(4)الحنيفية
 ػػارَّبعػػضَّالمػػؤرخيفَّإلػػىَّأفَّأتبػػاعَّالحنيفيػػةَّفػػيَّىػػذهَّالمرحمػػةَّكػػانواَّوأ

صػػمىَّاَّعميػػوََّّمػػفَّأىػػؿَّالفتػػرةَّ)مػػاَّبػػيفَّعيسػػىَّعميػػوَّالسػػالـ،َّوسػػيدناَّمحمػػد
حيػػػثَّأقػػػرواَّبالبعػػػثَّوالتوحيػػػد،َّحتػػػىَّإفَّالنػػػاسَّاختمفػػػواَّفػػػيَّوصػػػفيـََّّ،(وسػػػمـ

                                                 
َّ.2/196محمودَّا لوسي:َّبموغَّاإلربَّفيَّمعرفةَّأحواؿَّالعرب،ََّّ(1)
َّ.131ـ،َّص1994أحمدَّمغنية:َّتاري َّالعربَّالقديـ،َّدارَّالصفوة،َّبيروت،ََّّ(2)
َّ.7ـ،َّص1999،َّاإلسكندرية،3َّمحمدَّبيوميَّميراف:َّبنوَّإسرائيؿ،َّطَّ(3)
سػػػف:َّالتػػػاري َّالعربػػػيَّالقػػػديـ،َّت.َّفػػػؤادَّحسػػػنيف،َّمكتبػػػةَّالنيضػػػةَّالمصػػػرية،َّالقػػػاىرة،َّديتمػػػؼَّنمَّ(4)

َّ.8ـ،َّص1958
َّ
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وىػػـََّّ،فمػػنيـَّمػػفَّجعميػػـَّأنبيػػا َّوالػػبعضَّاءخػػرَّوصػػفيـَّبػػأنيـَّموحػػدوفَّفقػػط
 .(1)اعَّالحنيفيةأتب

 المرحمة الثالثة: -3
 ػػممتَّىػػذهَّالمرحمػػةَّفتػػرةَّقبيػػؿَّاإلسػػالـ،َّوىػػيَّالمرحمػػةَّالضػػعيفة،َّالتػػيَّ
مػػرتَّبيػػاَّالديانػػةَّالحنيفيػػةَّحيػػثَّلػػـَّيبػػؽَّليػػاَّإالَّأتبػػاعَّقميمػػوفَّإذَّيغمػػبَّعمػػىَّ
العػػػػربَّ نػػػػذاؾَّعبػػػػػادةَّا صػػػػناـَّوا وثػػػػافَّومظػػػػػاىرَّالطبيعػػػػة،َّحيػػػػثَّرجعػػػػػواَّ

َّوبيفَّزمفَّسيدناَّإبراىيـَّعميوَّالسالـ.لعبادتياَّبعدَّطواؿَّالفترةَّبينيـَّ
وعمػىَّالػرغـَّمػفَّأفَّأتبػاعَّالحنيفيػةَّكػانواَّقميمػيفَّإالَّأنيػـَّحػافظواَّعمػػىَّ
معتقػػداتيـَّوسػػػطَّالتخػػػبطَّالعقائػػديَّالػػػذيَّكػػػافَّيعػػػيشَّفيػػوَّالعػػػربَّخػػػالؿَّتمػػػؾَّ
الفتػػػػرة،َّفضػػػػاًلَّعػػػػفَّأفَّىػػػػذهَّالمرحمػػػػةَّميػػػػدتَّإلفسػػػػاحَّالمجػػػػاؿَّأمػػػػاـَّالعقػػػػوؿَّ

بػػػالدَّالعػػػرب،َّحيػػػثَّأصػػػبحَّبعػػػضَّالعػػػربَّالسػػػتقباؿَّالػػػدعوةَّاإلسػػػالميةَّفػػػيَّ
يتطمعػػػػوفَّإلػػػػىَّوسػػػػيمةَّتمكػػػػنيـَّمػػػػفَّعبػػػػادةَّإلػػػػوَّواحػػػػد،َّوتػػػػرؾَّعبػػػػادةَّا وثػػػػافَّ

إذَّكانػػتَّديانػػةَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّتنبػػذَّعبػػادةَّا صػػناـَّوتػػرىََّّ،(2)وا صػػناـ
أنيػػاَّالَّتغػػديَّالػػروحَّاإلنسػػانية،َّومػػعَّكػػؿَّمحاوالتيػػاَّلتغييػػرَّالنػػاسَّمػػفَّعبػػادةَّ

سػػبحانوَّوتعػالى،َّإالَّأفَّنجػاحَّأتباعيػػاَّفػيَّذلػؾَّكػػافََّّا صػناـَّإلػىَّتوحيػدَّا
َّ.(3)ضئياًل،َّولـَّيفمحواَّفيَّإصالحَّعقوؿَّالعربَّإالَّبنسبَّقميمةَّجداًَّ

                                                 
َّ.1/87المسعودي:َّمصدرَّسابؽ،ََّّ(1)
سػػبتينوَّموسػػكاتي:َّالحضػػاراتَّالسػػاميةَّالقديمػػة،َّت.َّالسػػيدَّيعقػػوبَّبكػػر،َّدارَّالعمػػـَّلمماليػػيف،ََّّ(2)

َّ.208،َّص1958بيروت،َّ
َّ.169قبؿَّاإلسالـ،َّصمحمدَّالمبروؾَّنافع:َّتاري َّالعربََّّ(3)
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 طقوس الحنيفية/ المبحث الثالث
لقػػػػػدَّكػػػػػافَّلمديانػػػػػةَّالحنيفيػػػػػةَّطقػػػػػوسَّومناسػػػػػؾَّمتعػػػػػددةَّكغيرىػػػػػاَّمػػػػػفَّ

سػػػالـَّالرسػػاالتَّالسػػماويةَّا خػػرى،َّحيػػثَّأقػػاـَّسػػيدناَّإبػػراىيـَّالخميػػؿَّعميػػوَّال
طقػػوسَّفيمػػاَّ ػػعائرَّىػػذهَّالديانػػةَّوعم ػػـَّأتباعػػوَّكيفيػػةَّالقيػػاـَّبيػػاَّوتمثمػػتَّتمػػؾَّال

َّيمي:
 الحــج: -1

ت يرَّالرواياتَّالتاريخيةَّإلػىَّأفَّسػيدناَّإبػراىيـَّوابنػوَّإسػماعيؿَّبعػدَّأفَّ
استطاعاَّبنا َّالكعبةَّفيَّمكة،َّأمرىماَّاَّتعالىَّأفَّيطوفاَّبياَّسػبعةَّأ ػواط،َّ

،َّثػـَّأراىمػاَّكيفيػػةَّالسػعيَّبػيفَّالصػفاَّوالمػػروة،َّثػـَّيصػمياَّخمػؼَّالمقػػاـَّركعتػيف
َّوالوقوؼَّبعرفةَّوالذىابَّإلىَّمنىَّوالمزدلفة.

والجػػػػديرَّبالػػػػذكرَّأفَّالسػػػػعيَّبػػػػيفَّالصػػػػفاَّوالمػػػػروةَّيعتبػػػػرَّمػػػػفَّ ػػػػعائرَّ
المػػػػػػوتَّالحنيفيػػػػػة،َّبعػػػػػدَّأفَّكتػػػػػبَّاَّالنجػػػػػاةَّإلسػػػػػماعيؿَّوأمػػػػػوَّىػػػػػاجرَّمػػػػػفَّ

ْذَّ﴿وَّتعػالى:َّ.َّوجا َّذكرَّتمػؾَّالطقػوسَّفػيَّالقػر فَّالكػريـَّفػيَّقولػ(1)المحقؽ َواِ 
ْسػػَماِعيُؿََّرب َنػػاََّتَقب ػػْؿَِّمن ػػاَِّإن ػػَؾََّأْنػػَتَّالس ػػِميُعَّ َّاْلَقَواِعػػَدَِّمػػَفَّاْلَبْيػػِتََّواِ  ـُ َيْرفَػػُعَِّإْبػػَراِىي

ْذََّجَعْمَنػػاَّاْلَبْيػػَتََّمثَاَبػػًةَِّلمن ػػاِسََّوَأْمًنػػاََّوات ِخػػُذواَّ﴿.َّوفػػيَّقولػػوَّتعػػالى:َّ(2)﴾اْلَعِمػػيَـُّ َواِ 
َِّإْبػػػػرََّ ْسػػػػَماِعيَؿََّأْفََّطي ػػػػَراََّبْيتِػػػػَيَِّمػػػػْفََّمقَػػػػاـِ ََّواِ  ـَ َُّمَصػػػػَمىََّوَعِيػػػػْدَناَِّإلَػػػػىَِّإْبػػػػَراِىي ـَ اِىي

َّ.(3)﴾ِلمط اِئِفيَفََّواْلَعاِكِفيَفََّوالرُّك ِعَّالسُُّجودَِّ

                                                 
َّ.66،َّص1ا زرقي:َّأخبارَّمكة،َّت.َّر ديَّالصالح،َّدارَّا ساسَّمدريد،َّأسبانيا،َّجَّ(1)
َّ.127سورةَّالبقرة:َّاءية:ََّّ(2)
َّ.125سورةَّالبقرة:َّاءيةََّّ(3)
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وي يرَّبعضَّالباحثيفَّإلىَّأفَّالبيتَّالحراـَّلـَّيكفَّمبنيًاَّعندماَّوصؿَّ
ربوةَّحمرا ،َّيغمبَّعميياَّإبراىيـَّعميوَّالسالـَّإلىَّمكةَّوكافَّمكانوَّعبارةَّعفَّ

وأصػػبحَّالبيػػتَّالحػػراـَّبعػػدَّأفَّأقامػػوََّّ،(1)التصػػحرَّوالجفػػاؼ،َّوالَّيسػػكنياَّأحػػد
إبػػراىيـَّالخميػػؿَّوابنػػوَّإسػػماعيؿَّعمييمػػاَّالسػػالـَّرمػػزًاَّلعقيػػدةَّالتوحيػػد،َّوالتوجػػوَّ

َّ.(2)إلىَّعبادةَّاَّوحدهَّدوفَّإ راؾَّأحدَّمعوَّفيَّالعبودية
الحػػػػجَّعنػػػػدَّأتبػػػػاعََّّوأ ػػػػارَّبعػػػػضَّالمػػػػؤرخيفَّإلػػػػىَّكيفيػػػػةَّأدا َّمناسػػػػؾ

الحنيفية،َّحيثَّقاـَّإبراىيـَّعميوَّالسالـَّعمىَّالصػفاَّأوَّمقامػو،َّأوَّعمػىَّجبػؿَّ
أبيَّقبيسَّونػادىَّفػيَّالنػاسَّيػدعوىـَّإلػىَّالحػجَّفقػاؿ:َّ)يػاَّأييػاَّالنػاسَّإفَّاَّ
قػػػدَّكتػػػبَّعمػػػيكـَّالحػػػجَّإلػػػىَّالبيػػػتَّالعتيػػػؽَّفحجػػػوه َّفسػػػمعوَّمػػػاَّبػػػيفَّالسػػػما َّ

ا (َّفأجػػػابوهَّلػػػذلؾ،َّوخػػػرجَّوا رض،َّومػػػاَّفػػػيَّأصػػػالبَّالرجػػػاؿ،َّوأرحػػػاـَّالنسػػػ
سيدناَّإبراىيـَّومفَّمعوَّإلىَّالتروية،َّونزؿَّبيـَّإلػىَّمنػى،َّثػـَّسػارَّإلػىَّعرفػةَّ
فػػػيَّاليػػػوـَّالثػػػاني،َّثػػػـَّذىػػػبَّبيػػػـَّإلػػػىَّالمزدلفػػػة،َّوبعػػػدَّذلػػػؾَّاتجػػػوَّبيػػػـَّلرمػػػيَّ

َّ.(3)الجمرات،َّوأراىـَّالمنحرَّوكيفيةَّرميَّالجمرات
 كسوة الكعبـة: -2

يميػػاَّمنػػذَّعيػػدَّسػػيدناَّإبػػراىيـَّاعتػػادَّالعػػربَّإلبػػاسَّالكعبػػةَّكسػػوتياَّوتجم
عميػػػوَّالسػػػالـ،َّوحػػػافظواَّعمػػػىَّىػػػذهَّال ػػػعيرةَّحتػػػىَّبعػػػدَّأفَّأدخمػػػواَّفػػػيَّالكعبػػػةَّ

                                                 
َّ.180،َّص1محمدَّبيوميَّميراف:َّدراساتَّتاريخيةَّمفَّالقر فَّالكريـ،َّجَّ(1)
َّ.17ـ،َّص1969ىَّمبعثو،َّالقاىرة،َّمحمدَّالصادؽَّعرجوف:َّمحمدَّمفَّنبعتوَّإلَّ(2)
َّ.107،َّمصدرَّسابؽ،َّص1ابفَّا ثير:َّالكامؿَّفيَّالتاري ،َّجَّ(3)
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّ.(1)عبادةَّا صناـ،َّواعتبرواَّا رضَّالمحيطةَّبالكعبةَّجز ًاَّمفَّقداستيا
 الختـان: -3

وىػوَّمػػفَّطقػػوسَّالحنيفيػػة،َّحيػػثَّكػػافَّأتباعيػػاَّيختنػػوفَّأبنػػا ىـ،َّوبقػػيَّ
ال ػػعيرةَّحتػػىَّبعػػدَّابتعػػادىـَّعػػفَّالحنيفيػػةَّبعػػضَّالعػػربَّيحػػافظوفَّعمػػىَّىػػذهَّ

وىناؾَّمفَّيرىَّأفَّالختافَّكافَّركنًاَّمفََّّ،(2)واالتجاهَّلعبادةَّا صناـَّوا وثاف
َّ.(3)أركافَّالديانةَّالحنيفية،َّوأساسًاَّمفَّأسسياَّالتيَّقامتَّعميو

 الذبائـح: -4
ومػػفَّطقػػوسَّأتبػػاعَّالحنيفيػػةَّأنيػػـَّكػػانواَّالَّيػػأكموفَّالػػذبائحَّالتػػيَُّذبحػػتَّ

.َّكمػػاَّأنيػػـَّ(4)وا وثػػافَّوا صػػناـَّوكػػذلؾَّمػػاَّأىػػؿَّلغيػػرَّاَّبػػوَّعمػػىَّالنصػػب
حرمػواَّعمػىَّأنفسػيـَّ ػػربَّالخمػر،َّعػالوةَّعمػىَّذلػػؾَّأنيػـَّكػانواَّيغتسػموفَّمػػفَّ

َّ.(5)الجنابة
وبقيَّالعربَّفيَّموسـَّالحػجَّيقػدموفَّالػذبائحَّعمػىَّنيػجَّالحنيفيػة،َّإلػىَّ

مفَّالذبائحََّّأفَّتحولواَّإلىَّعبادةَّا صناـ،َّفأصبحواَّيقدموفَّالقرابيفَّلياَّبدالًَّ
َّ.(6)السابقة

                                                 
َّ.53سميحَّدغيـ:َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(1)
َّ.389جوادَّعمي:َّالمفصؿَّفيَّأديافَّالعرب،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(2)
َّ.564،َّص1الطبري:َّجامعَّالبياف،َّجَّ(3)
السػػائبَّالكمبػػي،َّا صػػناـ،َّتحقيػػؽ/َّأحمػػدَّزكػػي،َّابػػفَّالكمبػػي،َّأبػػوَّالمنػػذرَّبػػفَّى ػػاـَّبػػفَّمحمػػدََّّ(4)

َّ.6ـ،َّص1942مطبعةَّدارَّالكتبَّالمصرية،َّالقاىرة،َّ
َّ.389جوادَّعمي:َّأديافَّالعربَّقبؿَّاإلسالـ،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(5)
َّ.27ابفَّالكمبي:َّمصدرَّسابؽ،َّصَّ(6)
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َّ:ممة إبراهيم عميه السالم
َّقَػػاَؿََّأْسػػمََّ﴿قػػاؿَّتعػػالى:َّ ـْ َّاْلَعػػاَلِميفَِّإْذَّقَػػاَؿَّلَػػُوََّربُّػػُوََّأْسػػِم ػػىََّّْمُتَِّلػػَرب  َوَوص 

َِّإال َّ َّالػػد يَفَّفَػػاَلََّتُمػػوُتف  ـُ َّالم ػػَوَّاْصػػَطَفىََّلُكػػ َِّإف  ََّبِنيػػِوََّوَيْعقُػػوُبََّيػػاََّبنِػػي  ـُ َِّبيَػػاَِّإْبػػَراِىي
َُّمْسِمُموفَّ ـْ َّ.َّ(1)﴾َوَأْنُت

لقػػدَّادعػػىَّالييػػودَّأفَّإبػػراىيـَّالخميػػؿَّكػػافَّمػػنيـ،َّوكػػذلؾَّالنصػػارىَّادعػػواَّ
أنوَّمنيـ،َّإالَّأفَّادعػا ىـَّكػافَّبػاطاًلَّ  فَّعيػدهَّكػافَّقبػؿَّنػزوؿَّالتػوراةَّعمػىَّ
موسػػىَّعميػػوَّالسػػالـ،َّونػػزوؿَّاإلنجيػػؿَّعمػػىَّعيسػػىَّعميػػوَّالسػػالـ،َّوأنكػػرَّالقػػر فَّ

صػارىَّعمػىَّأ ػيا َّلػيسَّليػـَّبيػاَّعمػـ،َّكمػاَّأكػدَّعمػىَّالكريـَّمحاجػةَّالييػودَّوالن
أفَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّكػػافَّمػػائاًلَّعػػفَّال ػػرؾ،َّقاصػػدًاَّاإليمػػافَّوالتوحيػػد،َّوأفَّ

َّ.(2)أحؽَّالناسَّبإبراىيـَّعميوَّالسالـَّىـَّالذيفَّاتبعواَّدينوَّالحنيؼ
وكػػػافَّإبػػػراىيـَّحنيفػػػًاَّوىػػػوَّأوؿَّالمسػػػمميف،َّوبػػػذلؾَّفػػػإفَّالمسػػػمميفَّىػػػـَّ

ََّأْولَػػػىَّ﴿ودَّوالنصػػػارى،َّوقػػػدَّوردَّذلػػػؾَّفػػػيَّقولػػػوَّتعػػػالى:َّأتباعػػػوَّولػػػيسَّالييػػػ ِإف 
َّاْلُمْؤِمِنيفَّ ََّوال ِذيَفََّ َمُنواََّوالم ُوََّوِليُّ ََّلم ِذيَفَّات َبُعوُهََّوَىَذاَّالن ِبيُّ ـَ َّ.(3)﴾الن اِسَِّبِإْبَراِىي

لقػػػػدَّكانػػػػتَّدعػػػػوةَّإبػػػػراىيـَّعميػػػػوَّالسػػػػالـَّىػػػػيَّالحنيفيػػػػةَّحيػػػػثَّاقترنػػػػتَّ
ميػػػزافَّالعػػػدؿَّاإلليػػػيَّوارتقػػػتَّبالمعتقػػػداتَّإلػػػىَّمػػػاَّبعػػػدَّبالتوحيػػػد،َّوارتبطػػػتَّب

َّ.(4)الطبيعةَّوالمادةَّبوجوَّعاـ
                                                 

َّ.131َّ،132سورةَّالبقرة:َّاءياتََّّ(1)
َّ.126،َّص4العممية،َّبيروت،َّجَّ،َّدارَّالكتب2ابفَّكثير:َّتفسيرَّالقر فَّالعظيـ،َّطَّ(2)
َّ.68سورةَّ ؿَّعمراف:َّاءيةََّّ(3)
َّ.3عباسَّمحمودَّالعقاد:َّإبراىيـَّأبوَّا نبيا ،َّدارَّنيضةَّمصر،َّالقاىرة،َّصَّ(4)

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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وخالصػػةَّالقػػوؿَّأفَّالحنيفيػػةَّالتػػيَّجػػا َّبيػػاَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّىػػيَّ
اإلسػػالـ،َّفػػيَّوقػػتَّكػػافَّالعػػربَّيػػد عوفَّأفَّليػػـَّدينػػًاَّخاصػػًاَّبيػػـَّيقػػوـَّعمػػىَّ

ىَّأفَّديفَّاَّواحػدَّعبادةَّا وثافَّوا صناـ،َّففندتَّالحنيفيةَّذلؾ،َّوأكدتَّعم
روحوَّالتوحيدَّواالستسالـَّواالنقيادََّّوحدهَّواإلذعافَّليدايػةَّا نبيػا َّجميعػًا.َّ
وقػػدَّجػػا َّلفػػظَّاإلسػػالـَّوالمسػػمميفَّعمػػىَّلسػػافَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّوىػػوَّديػػفَّ
اَّالقػػيـ،َّونػػادىَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّبعبػػادةَّإلػػوَّواحػػدَّخػػالؽَّالنػػاسَّوالكػػوفَّ

لي وَّالمرجع،َّفكانتَّتمػؾَّالعبػادةَّتمتػزجَّبػالنفوسَّوتغػرسَّومنوَّا مرَّوالنييَّوا 
َّ.(1)فيياَّالفضائؿ،َّوىيَّأصؿَّلمعتقداتَّسماويةَّأخرىَّجا تَّبعدَّالحنيفية

وبقيَّإبراىيـَّعميوَّالسػالـَّينػاديَّبالتوحيػدَّعمػىَّالػرغـَّمػفَّبقػا َّال ػرؾَّ
والوثنيػػةَّمتأصػػمةَّفػػيَّقومػػو،َّوحتػػىَّبعػػدَّموتػػوَّظػػؿَّأتباعػػوَّوالحنيفيػػةَّبػػيفَّمػػدَّ

تسػيرَّبػبط َّ ػديدَّوأحيانػًاَّأخػرىَّتنػتكسَّحتػىَّأصػبحَّأتباعيػاََّّوجزر،َّفأحيانػاًَّ
َّ.(2)قميميف

 الحنيفية في الكتب السماوية/ المبحث الرابع
 الحنيفية في التوراة: -1

لقػػدَّجػػا َّذكػػرَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّفػػيَّسػػفرَّالتكػػويفَّحيػػثَّأ ػػارَّإلػػىَّ
نسػبوَّمإبػراىيـَّبػفَّتػراحَّبػػفَّنػاحورَّبػفَّسػروجَّبػفَّرعػػوَّبػفَّفػالحَّبػفَّعػابرَّبػػفَّ
 الحَّبفَّأرفك ادَّبفَّساـَّبفَّنوحمَّوكافَّمولدهَّبمدينةَّ)أورخالؿ(َّعيدَّالدولةَّ

                                                 
َّ.35ـ،َّص1970محمدَّأبوريو:َّديفَّاَّواحد،َّدارَّالكرنؾ،َّالقاىرة،ََّّ(1)
َّ.7عباسَّمحمودَّالعقاد:َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(2)
َّ
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.َّوفػػػػيَّموضػػػػعَّ خػػػػرَّأ ػػػػارتَّالتػػػػوراةَّإلػػػػىَّأفَّاَّتعػػػػالىَّأظيػػػػرَّ(1)الكمدانيػػػػة
َّ.(2)إلبراىيـَّعميوَّالسالـَّأنوَّاإللوَّالقادرَّعمىَّكؿَّ ي 

وأ ارتَّالتوراةَّإلىَّأفَّقػوـَّإبػراىيـَّعميػوَّالسػالـَّكػانواَّيعبػدوفَّا وثػافَّ
عاَّاَّتعالىَّإبراىيـَّالخميؿَّلميجرةَّوتػرؾَّبػالده،َّوأفَّيتػرؾَّقومػوَّوالَّيت ػبوَّفد

بيػػـَّفػػيَّعبػػادةَّا وثػػافَّفخػػرجَّوأىمػػوَّمػػفَّمدينػػةَّأورَّالكمدانيػػةَّواتجيػػواَّ رضَّ
َّ.(3)كنعافَّوأقامواَّفيَّمدينةَّحاراف

أمػػاَّمكانػػةَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّعنػػدَّأتبػػاعَّالتػػوراةَّ َّأنيػػـَّيعتبرونػػوَّأبػػًاَّ
وتمػػتَّاإل ػػارةَّإلػػىَّذلػػؾَّفػػيَّالبركػػاتَّالتػػيَّبػػورؾَّبيػػاَّوىػػيََّّلبنػػيَّإسػػرائيؿَّ،

الوعػػػدَّوبركػػػةَّورحمػػػةَّوقػػػدَّقػػػاؿَّالمسػػػيحَّعميػػػوَّالسػػػالـ،َّأفَّإبػػػراىيـَّرأىَّيومػػػوَّ
َّ.(4)وفرح

 الحنيفية في اإلنجيل: -2
سػػػحؽَّ لقػػػدَّوردَّفػػػيَّإنجيػػػؿَّمػػػرقصَّأفَّاَّبػػػيفَّليػػػـَّأنػػػوَّإلػػػوَّإبػػػراىيـَّوا 

مػـَّاَّقػائاًل:َّأنػاَّإلػوَّويعقوبَّحيثَّقاؿ:َّمأفماَّقرأىـَّفيَّكتػابَّموسػىَّكيػؼَّك
لوَّيعقوبم لوَّإسحاؽ،َّوا  َّ.(5)إبراىيـ،َّوا 

كماَّأ ارَّاإلنجيؿَّإلىَّأفَّإبراىيـَّعميوَّالسالـَّ مفَّباإللوَّالواحدَّمالػؾَّ
                                                 

َّ.20،َّص11إلصحاحَّسفرَّالتكويف:َّاَّ(1)
َّ.352،َّص6سفرَّالخروج:َّاإلصحاحََّّ(2)
َّ.23،َّص11سفرَّالتكويف:َّاإلصحاحََّّ(3)
6ََّّ،َّاءية3َّسفرَّالخروجَّ،َّاإلصحاحََّّ(4)
َّ.12/26/34إنجيؿَّمرقص:ََّّ(5)
َّ
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السما َّوا رض،َّوىوَّاإللوَّالعمي،َّوالَّيستحيؿَّعميوَّ ي ،َّوأفَّإبراىيـَّعميوَّ
عمػػػفَّذاتػػػوَّالسػػػالـَّنػػػاؿَّلقػػػبَّ)خميػػػؿَّا(،َّعػػػالوةَّعمػػػىَّذلػػػؾَّفػػػإفَّاَّتعػػػالىَّأ

إلبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّفػػيَّالمنػػاـَّسػػوا َّرؤيػػاَّأوَّأحػػالـ،َّزيػػادةَّعمػػىَّذلػػؾَّفػػإفَّ
إيمافَّإبراىيـَّعميوَّالسػالـَّكػافَّعظيمػًاَّلدرجػةَّأنػوَّكػافَّمسػتعدًاَّأفَّيقػدـَّابنػوَّ

َّ.َّ(1)الوحيدَّذبيحًاَّلمرب
 الحنيفية في القرآن الكريم: -3

،َّحيػثَّأثبػتَّلقدَّوردَّذكرَّالحنيفيةَّفيَّمواضعَّكثيػرةَّفػيَّالقػر فَّالكػريـ
أفَّسػػػيدناَّإبػػػراىيـَّعميػػػوَّالسػػػالـَّكػػػافَّحنيفػػػًا،َّوأنػػػوَّعمػػػىَّديػػػفَّالحػػػؽ،َّكمػػػاَّأفَّ
الحنيفيةَّىيَّفطرةَّاَّالتيَّفطرَّالناسَّعمييػا،َّوأكػدَّعمػىَّصػحةَّممػةَّإبػراىيـَّ

َوقَػاُلواَُّكوُنػواَُّىػوًداََّأْوََّنَصػاَرىََّتْيتَػُدواَُّقػْؿََّبػْؿَّ﴿:َّعميوَّالسالـَّحيثَّقػاؿَّتعػالى
َّ ـَ ََّيُيوِدَيػػاََّواَلَّ﴿َّ.(2)﴾َحِنيفًػػاََّوَمػػاََّكػػاَفَِّمػػَفَّاْلُمْ ػػِرِكيفَِّمم ػػَةَِّإْبػػَراِىي ـُ َمػػاََّكػػاَفَِّإْبػػَراِىي

َوَمػْفََّأْحَسػُفَّ﴿َّ.(3)﴾َنْصَراِنَياََّوَلِكػْفََّكػاَفََّحِنيفًػاَُّمْسػِمًماََّوَمػاََّكػاَفَِّمػَفَّاْلُمْ ػِرِكيفَّ
ََّوْجيَػػُوَِّلم ػػِوََّوُىػػَوَُّمْحِسػػٌفََّوات َبػػعََّ ـَ ػػْفََّأْسػػَم ََّحِنيفًػػاََّوات َخػػَذَّالم ػػُوََِّّديًنػػاَِّمم  ـَ ِمم ػػَةَِّإْبػػَراِىي

ََّخِمياًلَّ ـَ ََّحِنيفًػاََّوَمػاََّكػاَفَِّمػَفَّ﴿َّ.(4)﴾ِإْبَراِىي ـَ ََّأْوَحْيَنػاَِّإَلْيػَؾََّأِفَّات بِػْعَِّمم ػَةَِّإْبػَراِىي ـ  ثُػ
ََّوْجَيَؾَِّلمد يِفََّحِنيًفاَِّفْطَرَةَّالم ِوَّال ِتيََّفَطرَّ﴿َّ.(5)﴾اْلُمْ ِرِكيفَّ ـْ الن اَسََّعَمْيَياَّاَلَََّّفَأِق

                                                 
ََّّ.6،َّاءية3َّالعيدَّالقديـَّ،َّسفرَّالخروج،َّاإلصحاحََّّ(1)
َّ.135البقرة:َّاءيةََّّ(2)
َّ.67 ؿَّعمراف:َّاءيةََّّ(3)
َّ.125:َّاءيةَّالنسا َّ(4)
َّ.123النحؿ:َّاءيةََّّ(5)
َّ
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ََّأْكثَػَرَّالن ػاِسَّاَلََّيْعَمُمػوفَّ ََّوَلِكػف  ـُ َوَمػاَّ﴿َّ.(1)﴾اَلََّتْبِديَؿَِّلَخْمِؽَّالم ِوََّذِلَؾَّالد يُفَّاْلقَػي 
َكػاَةَّ ػاَلَةََّوُيْؤتُػواَّالز  َِّلَيْعُبُدواَّالم َوَُّمْخِمِصيَفَّلَػُوَّالػد يَفَُّحَنفَػاَ ََّوُيِقيُمػواَّالص  ُأِمُرواَِّإال 

َّ.(2)﴾ِلَؾَِّديُفَّاْلَقي َمةََِّوذََّ
ولقدَّأ ارَّالقر فَّالكريـَّإلػىَّأفَّبعػضَّالعػربَّلػـَّيعبػدواَّا صػناـ،َّولػـَّ
يكونػػػواَّعمػػػىَّديػػػفَّالييوديػػػةَّوالَّالنصػػػرانية،َّوعػػػرؼَّأولئػػػؾَّبالحنفػػػا ،َّووصػػػفواَّ

َّ.(3)بأنيـَّعمىَّديفَّإبراىيـَّعميوَّالسالـ
ووردتَّكممػػػةَّحنيفػػػًاَّفػػػيَّالقػػػر فَّالكػػػريـَّفػػػيَّع ػػػرةَّمواضػػػع،َّأمػػػاَّلفػػػظَّ

َّ)حنفا (َّوردَّمرتيفَّفيَّسورةَّالحجَّوالبينة.
ويمكػػػفَّأفَّنسػػػتنتجَّمػػػفَّالقػػػر فَّالكػػػريـَّأفَّالحنفػػػا َّىػػػـَّكػػػؿَّمػػػفَّرفػػػضَّ
عبػػادةَّا صػػناـ،َّوكػػانواَّيوحػػدوفَّاَّتعػػالىَّدوفَّ ػػريؾَّلػػو،َّوجػػا َّلفػػظَّمسػػمـَّ

َّ.(4)مرادفًاَّلمحنيؼ،َّحيثَّوصؼَّديفَّاإلسالـَّبأنوَّديفَّاَّالحنيؼ
سَّاالتفػػاؽَّفػػيَّالػػديفَّعمػػىَّمػػنيجَّوالقػػر فَّالكػػريـَّطمػػبَّمػػفَّجميػػعَّالنػػا

الحنيفية،َّواالجتماعَّعمىَّأصميوَّالعقميَّوىوَّالمتمثؿَّفيَّالتوحيدَّوالبرا ةَّمفَّ
َّ.(5)ال رؾ،َّوكذلؾَّالقمبيَّوىوَّاإلسالـَّواإلخالصََّّفيَّكؿَّا عماؿ

                                                 
:َّاءيةََّّ(1) َّ.30الرـو
َّ.4سورةَّالبينة:َّاءيةََّّ(2)
َّ.449،َّمرجعَّسابؽ،َّص6جوادَّعمي:َّالمفصؿَّفيَّتاري َّالعربَّقبؿَّاإلسالـ،َّجَّ(3)
َّ.450المرجعَّنفسو،َّصَّ(4)
َّ.37مرجعَّسابؽ،َّصَّأبورية:َّمحمدَّ(5)
َّ
َّ
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َّالحنيفية عند العرب قبل اإلسالم/ المبحث الخامس
َّوالدليؿَّعمىَّذلؾَّوجوَّ َّقديما َّلفظَّالجاللةَّلقدَّعرؼَّالعربَّالتوحيد د

فيَّنصوصََّّ)دولةَّمعيف(َّبإسـَّ)ىاله(َّبمعنىَّاإللوَّ،َّكماَّيوجدَّنصَّيعودَّ
ََّّ.ذكرَّفيوَّلفظَّالتوحيدَّ(ؽ.ـ6َّ)لمقرفَّ

ولػػػػـَّتكػػػػفَّعبػػػػادةَّا صػػػػناـَّوا وثػػػػافَّ ػػػػريعةَّالعػػػػربَّوطريقػػػػةَّعبػػػػادتيـَّ
بصورةَّكبيرةَّإالَّخالؿَّالعصرَّالجاىميَّوالذيَّحددهَّالبعضَّبماَّالَّيزيػدَّعػفَّ

َّمػًا،َّ نيػـَّكػانواَّقبػؿَّذلػؾَّيػدينوفَّبالحنيفيػةَّالتػيَّجػا َّبيػاالمئةَّوالخمسػيفَّعا
.َّوي ػيرَّالمؤرخػوفَّإلػىَّأفَّ(1)السػالـَّبيػا َّخميػؿَّالػرحمفَّإبػراىيـَّعميػوأبوَّا ن

أتباعَّالحنيفيةَّمفَّالعربَّخالؿَّعصرَّماَّقبؿَّاإلسالـَّكػانواَّيرفضػوفَّعبػادةَّ
الحنيفيػةََّّا صناـَّوا وثاف،َّوكؿَّماَّدعاَّإلىَّاإل راؾَّباَّتعالىَّوكافَّأتبػاع

مػػػػفَّالعػػػػربَّيؤمنػػػػوفَّبوحدانيػػػػةَّا،َّوبالبعػػػػثَّوالحسػػػػاب،َّولعػػػػؿَّذلػػػػؾَّيرجػػػػعَّ
لسػػػالمةَّفطػػػرتيـ،َّوتضػػػاربَّالمعتقػػػداتَّالمنت ػػػرةَّبػػػيفَّالعػػػربَّ نػػػذاؾ،َّوعػػػدـَّ

َّ.(2)اقتناعيـَّبيا
وا صؿَّأفَّالعربَّكانواَّفيَّبد َّأمرىـَّحنفا ،َّولكػفَّمػعَّمػرورَّالػزمفَّ

لػػػؾَّبقولػػو:َّإفَّالعػػربَّكػػػانواَّوي ػػػيرَّابػػفَّكثيػػرَّإلػػيَّذ،َّ(3)ابتعػػدواَّعػػفَّالتوحيػػد
                                                 

َّ.51ـ،َّص1988،َّابَّالعالمي،َّبيروت،َّدارَّالكت4طَّ،مصطفىَّالرافعيََّّ،حضارةَّالعربَّ(1)
،َّالقػاىرة،5َّمحمػدَّأبػوَّالفضػؿَّإبػراىيـَّو خػروف،َّقصػصَّالعػرب،َّدارَّإحيػا َّالكتػبَّالعربيػة،َّطَّ(2)

َّ.123ََّّص
نعمػػافَّمحمػػودَّجبػػرافَّوأخػػروفَّ،دراسػػاتَّفػػيَّتػػاري َّالجزيػػرةَّالعربيػػةَّقبػػؿََّّاإلسػػالـَّ،َّمؤسسػػةََّّ(3)

َّ.2صَّ،ـ1998لمخدماتَّالجامعيةَّ،ا ردفَّ،حمادةَّ
َّ
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قديمًاَّمتمسكيفَّبديفَّإبراىيـَّالخميؿَّعميوَّالسالـَّفبدلوهَّوغيروهَّوقمبوهَّوخالفوهَّ
،َّ(1)وابتػػػدعواَّأ ػػػيا َّلػػػـَّيػػػأذفَّبيػػػاَّاواسػػػتبدلواَّبالتوحيػػػدَّ ػػػركًاَّوبػػػاليقيفَّ ػػػكًاَّ

ولعؿَّأكثرَّوقتَّزادَّفيوَّاالتجاهَّالمعاديَّلمحنيفيةَّفيَّبالدَّالعربَّضػدَّعبػادةَّ
َّ.(2) وثافَّكافَّفيَّالعصرَّالجاىميَّقبؿَّاإلسالـا صناـَّوا

وقػدَّذكػػرَّابػػفَّى ػػاـَّحػػدثًاَّوقػػعَّفػيَّتمػػؾَّالفتػػرةَّيوضػػحَّذلػػؾَّحيػػثَّقػػاؿ:َّ
ماجتمعتَّقريشَّيومًاَّفيَّعيٍدَّليػـَّعنػدَّصػنـَّمػفَّأصػناميـ،َّكػانواَّيعظمونػو،َّ
وينحػػروفَّلػػو،َّويعكفػػوفَّلػػو،َّفخمػػصَّمػػنيـَّأربعػػةَّنفػػر،َّوىػػـَّورقػػةَّبػػفَّنوفػػؿ،َّ

فَّبفَّالحويرث،َّوزيدَّبفَّعمرو،َّوقالواَّلقدَّأخطػأَّوعبيدَّاَّبفَّجحش،َّوعثما
َّ.(3)قومكـَّديفَّإبراىيـم

وت يرَّبعضَّالرواياتَّإلىَّأفَّجؿَّالعػربَّكػانواَّيػدينوفَّبالحنيفيػةَّقبػؿَّ
أفَُّيػػدخؿَّعمػػروَّابػػفَّلحػػيَّا صػػناـَّإلػػىَّجزيػػرةَّالعػػربَّوين ػػرَّالضػػالؿَّبػػيفَّ

َّ.(4)الناس،َّوأبعدىـَّعفَّممةَّسيدناَّإبراىيـَّعميوَّالسالـ
إفَّأتبػػػاعَّالحنيفيػػػةَّفػػػيَّبػػػالدَّالعػػػربَّلػػػـَّيسػػػتطيعواَّأفَّومػػػعَّكػػػؿَّذلػػػؾَّفػػػ

يوجيػػواَّالنػػاسَّلػػدينيـ،َّ نيػػـَّكػػانواَّيعي ػػوفَّفػػيَّمعػػزؿَّعػػفَّالمجتمػػع،َّفضػػاًلَّ
عػػفَّأنيػػـَّلػػـَّيكونػػواَّجماعػػاتَّمنظمػػة،َّولػػـَّيكػػفَّليػػـَّطقػػوسَّموحػػدة،َّعػػالوةَّ
عمىَّأنيـَّلـَّيحاولواَّن ػرَّأفكػارىـَّبصػورةَّمسػتمرةَّبػيفَّالنػاس،َّكمػاَّأفَّأتبػاعَّ

                                                 
َّ.363،َّص4كثير،َّتفسيرَّابفَّكثير،َّمجمدََّّابفَّ(1)
َّ.49سميحَّدغيـ،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(2)
َّ.373،َّص1ابفَّى اـ،َّمصدرَّسابؽ،َّجَّ(3)
َّ.195،َّص2محمودَّا لوسي:َّمرجعَّسابؽ،َّجَّ(4)
َّ
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الحنيفيةَّلـَّيكفَّبينيـَّوبيفَّمعتنقيَّا ديافَّا خرىَّعدا َّظاىر،َّولـَّيحػدثَّ
َّ.(1)بينيـَّأيَّصراعَّفيَّىذاَّال أف

وذكرَّابفَّالكمبيَّأفَّالعربَّكانواَّعمىَّالحنيفيةَّمنذَّزمػفَّإبػراىيـَّعميػوَّ
السالـ،َّحتىَّغيرواَّمعتقداتيـَّبعدَّأفَّوضعَّليـَّعمروَّبفَّلحيَّالصػنـَّىبػؿَّ

قدموفَّلوَّالقرابيفَّبػداًلَّمػفَّالػذبائحَّالتػيَّكانػتَّعندَّالكعبة،َّوأصبحَّالحجاجَّي
َّ.(2)عمىَّنيجَّالحنيفية

وبعػػدَّانت ػػارَّعبػػادةَّا صػػناـَّبػػيفَّالعػػربَّأصػػبحَّأتبػػاعَّالحنيفيػػةَّيقمػػوفَّ
ب كؿَّسػريع،َّولػـَّيبػؽَّمػفَّالعػربَّعمػىَّالحنيفيػةَّإالَّأعػدادَّقميمػةَّفػيَّالحجػازَّ

َّواليمفَّ نذاؾ.
حنيفيػةَّإالَّبصػورةَّولـَّت رَّالكتاباتَّوالنقوشَّفيَّمعظمياَّإلىَّأتبػاعَّال

فرديػػػة،َّكمػػػاَّأفَّالكتّػػػابَّاإلغريػػػؽَّوالرومػػػافَّلػػػـَّيتحػػػدثواَّعمػػػىَّالحنيفيػػػة،َّوىػػػذاَّ
.َّوخػػػالؿَّالعصػػػرَّ(3)دليػػػؿَّواضػػػحَّعمػػػىَّقمػػػةَّأتبػػػاعَّالحنيفيػػػةَّخػػػالؿَّتمػػػؾَّالفتػػػرة

الجػػاىميَّظيػػرَّمجموعػػةَّمػػفَّالعػػربَّاتبعػػواَّالحنيفيػػة،َّوأخػػذواَّي ػػككوفَّالنػػاسَّ
َّ.(4)وعبادةَّاَّالواحدَّفيَّمعتقداتيـَّالوثنية،َّويقنعونيـَّبالتوحيد

ولعؿَّوصوؿَّإبراىيـَّالخميؿَّعميوَّالسالـَّإلىَّمكػةَّيعتبػرَّنقطػةَّالبدايػةَّ
                                                 

َّ.449ؿَّفيَّتاري َّالعرب،َّمرجعَّسابؽ،َّصجوادَّعمي:َّالمفصَّ(1)
َّ.27ابفَّالكمبي،َّمصدرَّسابؽ،َّصَّ(2)
َّ.388ري َّالعرب،َّمرجعَّسابؽ،َّصؿَّفيَّتاجوادَّعمي:َّالمفصَّ(3)
السػػػيدَّعبػػػدَّالعزيػػػزَّسػػػالـ:َّدراسػػػاتَّفػػػيَّتػػػاري َّالعػػػرب،َّتػػػاري َّالدولػػػةَّالعربيػػػة،َّمؤسسػػػةَّ ػػػبابََّّ(4)

َّ.36الجامعة،َّاإلسكندرية،َّص
َّ
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لػػدخوؿَّفكػػرَّالتوحيػػدَّوعػػدـَّاإل ػػراؾَّبػػاَّتعػػالىَّإلػػىَّجزيػػرةَّالعػػربَّواسػػتطاعَّ
َّ.(1)إبراىيـَّعميوَّالسالـَّأفَّيقيـَّذكرًاََّّتعالىَّفيَّالحجازَّبعدَّوصولوَّليا

 سالم:أشهر األحناف عند العرب قبل اإل
ت ػػػػيرَّالروايػػػػاتَّإلػػػػىَّأفَّىنػػػػاؾَّعػػػػددًاَّمػػػػفَّالعػػػػربَّ نػػػػذاؾَّعمػػػػىَّديػػػػفَّ
الحنيفيػة،َّحػيفَّرأواَّأنيػاَّأصػحَّمػفَّالوثنيػة،َّوأبعػدَّعػفَّالباطػؿ،َّوكػانواَّيؤمنػواَّ
بأنياَّالديفَّالحؽ،َّولعؿَّأ يرَّأولئػؾَّا حنػاؼَّزيػدَّبػفَّعمػروَّبػفَّنفيػؿَّالػذيَّ

َّ.(2)اعتزؿَّا صناـَّوقاؿ:َّمأناَّأعبدَّربَّإبراىيـم
ى ػػػػاـ،َّحادثػػػػةَّجػػػػا َّفييػػػػاَّأفَّورقػػػػةَّبػػػػفَّنوفػػػػؿَّوعثمػػػػافَّبػػػػفَّوأوردَّابػػػػفَّ

الحويرث،َّوعبداَّبػفَّجحػشَّكػانواَّيعبػدوفَّصػنمًاَّفػيَّيػوـَّعيػد،َّودارَّبيػنيـَّ
حديث،َّحيػثَّقػاؿَّأحػدىـ:َّمتعممػوفَّواَّمػاَّقػومكـَّعمػىَّ ػي ،َّأخطئػواَّديػفَّ
أبييـَّإبراىيـ،َّماَّحجرَّنطوؼَّبو،َّالَّيسمعَّوالَّينظر،َّوالَّيضرَّوالَّينفػع،َّيػاَّ

َّالتم سػػواَّ نفسػػكـَّدينػػًا،َّإنكػػـَّواَّمػػاَّأنػػتـَّعمػػىَّنبػػي،َّفتفرقػػواَّفػػيَّالبمػػدافَّقػػـو
َّ.(3)يمتمسوفَّالحنيفيةم

وعفَّأسما َّبنتَّأبيَّبكرَّرضيَّاَّعنياَّقالت:َّمرأيتَّزيدَّبػفَّعمػروَّ
بفَّنوفيؿَّقائمًاَّمسندًاَّظيرهَّإلىَّالكعبةَّيقوؿ:َّياَّمعا رَّقريش،َّواَّماَّمنكـَّ

وكػػافَّيحيػػيَّالمػػؤدة،َّيقػػوؿَّلمرجػػؿَّإذاَّعمػػىَّديػػفَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّغيػػري،َّ

                                                 
محمدَّعبدَّالمعبدَّخاف:َّا ساطيرَّالعربيةَّقبؿَّاإلسالـ،َّمطبعةَّنخبةَّالتػأليؼَّوالن ػر،َّالقػاىرة،ََّّ(1)

َّ.134ـ،َّص1937
َّ.126العصرَّالجاىمي،َّدارَّالمعارؼ،َّالقاىرة،َّص وقيَّضيؼ:ََّّ(2)
َّ.181،َّمصدرَّسابؽ،َّص1ابفَّى اـ:َّالسيرةَّالنبويةَّ،َّجَّ(3)
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أرادَّأفَّيقتؿَّابنتػوَّأنػاَّأكفيػؾَّمؤنتيػا،َّفيأخػذىا،َّفػإذاَّترعرعػتَّقػاؿَّ بييػا:َّإفَّ
فَّ ئتَّكفيتؾَّمؤنتيام َّ.(1) ئتَّدفعتياَّإليؾ،َّوا 

 الحنيفية في كتب الحديث والتفسير/ المبحث السادس
ىنػػاؾَّإ ػػاراتَّكثيػػرةَّفػػيَّكتػػبَّالحػػديثَّوالتفسػػيرَّعػػفَّالحنيفيػػة،َّحيػػثَّ

دَّفػػػيَّمسػػػندَّابػػػفَّحنبػػػؿَّقػػػاؿ:َّمحػػػدثنيَّأبػػػوَّالمغيػػػرةَّقػػػاؿ:َّحػػػدثناَّمعػػػافَّبػػػفَّورَّ
رضػػيََّّرفاعػػة،َّقػػاؿَّحػػدثنيَّعمػػيَّبػػفَّزيػػدَّعػػفَّالقاسػػـَّعػػفَّأبػػيَُّأمامػػةَّالبػػاىمي

فػػػيَّسػػػريةَّمػػػفََّّصػػػمىَّاَّعميػػػوَّوسػػػم ـَّقػػػاؿ:َّخرجنػػػاَّمػػػعَّرسػػػوؿَّاَّاَّعنػػػو
َّفحػدثَّنفسػوَّبػأفَّيقػيـَّفػيَّ،سراياه،َّقاؿ:َّفمرَّرجؿَّبغارَّفيوَّ ػي َّمػفَّالمػا 

ذلؾَّالغارَّفيقوتوَّمػاَّفيػوَّمػفَّمػا ،َّويصػيبَّمػاَّحولػوَّمػفَّالبقػؿَّويتخمػىَّعػفَّ
فػػذكرتَّلػػوَّذلػػؾ،ََّّصػػمىَّاَّعميػػوَّوسػػم ـَّالػػدنيا،َّقػػاؿ:َّلػػوَّأنػػيَّأتيػػتَّإلػػىَّالنبػػي

الَّلـَّأفعؿ،َّفأتاهَّفقاؿ:َّياَّنبيَّاَّإنيَّمررتَّبغارَّفيػوَّ فإفَّأذفَّليَّفعمت،َّوا 
َّ.(2)فيوَّوأتخمىَّعفَّالدنياَّماَّيقوينيَّمفَّالما َّوالبقؿَّفحدثتنيَّنفسيَّبأفَّأقيـ

نػيَّلػـَّأبعػثَّبالييوديػةَّوالَّإ:َّمصمىَّاَّعميػوَّوسػم ـَّلنبيقاؿ:َّفقاؿَّلوَّا
النصرانيةَّولكنيَّبعثتَّبالحنيفيػةَّالسػمحة،َّوالػذيَّنفسػيَّبيػدهَّلغػدوةَّأوَّروحػةَّ
فػػيَّسػػبيؿَّاَّخيػػرَّمػػفَّالػػدنياَّومػػاَّفييػػا،َّولمقػػاـَّأحػػدكـَّفػػيَّالصػػؼَّخيػػرَّمػػفَّ

َّ.(3)صالتوَّستيفَّسنةم
ذكرَّالحنيفيةَّعندَّابفَّكثيرَّحيثَّروىَّعفَّالحسفَّوالضحاؾَّكماَّوردَّ

                                                 
َّ.51،َّص5البخاري:َّمحمدَّبفَّإسماعيؿ،َّصحيحَّالبخاري،َّجَّ(1)
َّ.261،َّص6القرطبي:َّالجامعَّ حكاـَّالقر ف،َّجَّ(1)
َّ.116،َّص4أحمدَّبفَّحنبؿ:َّمسندَّأحمد،َّجَّ(2)
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وعطيةَّوالسديَّوقاؿَّأبوَّالعاليةَّ:الحنيؼَّالذيَّيستقبؿَّالبيتَّبصالتو،َّويرىَّ
أفَّحجػػػوَّعميػػػوَّإفَّاسػػػتطاعَّإليػػػوَّسػػػبياًل،َّوقػػػاؿَّمجاىػػػدَّوالربيػػػع:َّالحنيػػػؼَّأيَّ
المتبػػع،َّوقػػاؿَّأبػػوَّقالبػػػة:َّالحنيػػؼَّالػػذيَّيػػؤمفَّبالرسػػػؿَّكميػػـَّمػػفَّأوليػػـَّإلػػػىَّ

وقػػػػاؿَّقتػػػػادة:َّالحنيفيػػػػةَّ ػػػػيادةَّأفَّالَّإلػػػػوَّإالَّا،َّيػػػػدخؿَّفييػػػػاَّتحػػػػريـََّّ خػػػػرىـ
َّاَّوصمىَّوالختاف َّ.(1)ا مياتَّوالبناتَّوالخاالتَّوالعمات،َّوماَّحـر

ُمْخِمِصيَفَّلَػُوَّالػد يَفَّ﴿يضاؼَّإلىَّذلؾَّفقدَّجا َّعندَّالطبريَّفيَّتفسيرَّ
عػػفَّابػػفََّّحػػد ثَّمحمػػدَّبػػفَّسػػعدَّقػػاؿ:َّثنػػاَّأبػػيَّوثنػػاَّعمػػي،َّعػػفَّأبيػػو،َّ﴾ُحَنفَػػا ََّ

يقػوؿ:َّحجاجػًاَّمسػمميفَََّّّ﴾ُمْخِمِصيَفََّلُوَّالد يَفَُّحَنَفا ََّ﴿َّعباسَّفيَّقولوَّتعالى:
غيػػػرَّم ػػػركيفَّويقػػػوؿ:َّمويقيمػػػواَّالصػػػالةَّويؤتػػػواَّالزكػػػاة،َّويحجػػػواَّوذلػػػؾَّديػػػفَّ

.َّويرجعَّالفضػؿَّفػيَّتحديػدَّماىيػةَّالحنيفيػةَّلمقػر فَّالكػريـَّحيػثَّإنيػاَّ(2)القيمةم
القديمػةَّسػوىَّبعػضَّاإل ػاراتَّفػيَّالتػوراةََّّلـَُّي رَّإليياَّفيَّالنقوشَّوالكتابػات

َّواإلنجيؿ.
 أثر الحنيفية عمى معتقدات العرب قبل اإلسالم/ المبحث السابع

لقدَّأسيـَّتنوعَّالمعتقداتَّالدينيةَّفيَّبالدَّالعربَّقبؿَّاإلسالـَّفيَّقبوؿَّ
بعضَّالعربَّلمديانتيفَّالييوديػةَّوالنصػرانية،َّا مػرَّالػذيَّنػتجَّعنػوَّاضػطرابَّ

ادىـَّعػػفَّالحنيفيػػةَّ نػػذاؾ،َّإالَّأفَّصػػعوبةَّالطقػػوسَّفػػيَّالوضػػعَّالػػدينيَّوابتعػػ
الػػديانتيفَّالييوديػػػةَّوالنصػػػرانيةَّفضػػػاًلَّعػػػفَّتعػػػددَّاءليػػػةَّعنػػػدَّمعتنقػػػيَّالوثنيػػػةَّ
وعبادةَّمظاىرَّالطبيعة،َّزيادةَّعمىَّعقيدةَّالثالوثَّعندَّالنصارىَّالتيَّجعمتَّ

                                                 
َّ.109،َّص1 فَّالكريـ،َّجابفَّكثير:َّتفسيرَّالقرََّّ(3)
َّ.590،َّص2الطبري،َّمحمدَّبفَّجرير،َّجامعَّالبياف،َّجَّ(2)
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العربَّي ككوفَّفييا،َّنتجَّعفَّذلؾَّكموَّظيورَّمجموعاتَّصغيرةَّمػفَّالعػربَّ
لػوَّواحػدَّحتػىَّيتخمصػواَّمػفَّتمػؾَّالخالفػاتَّالعقائديػةَّالتػيَّكانػتَّتبحثَّعػفَّإ

.َّفكػافَّ(1)منت رةَّبينيـ،َّفاتجيواَّإلىَّالديانةَّالحنيفيةَّلتنقدىـَّمفَّتمػؾَّا جػوا 
َّليؤال َّا حناؼَّدورَّفيَّنبدَّعبادةَّا وثافَّوا صناـَّومظاىرَّالطبيعة.

وظيػػػرَّلفػػػظَّ)ا(َّعنػػػدَّالعػػػربَّقبػػػؿَّاإلسػػػالـَّمنػػػذَّالقػػػرفَّالخػػػامسَّقبػػػؿَّ
(،َّكمػػاَّبينػػتَّالنقػػوشJ58َّلمػػيالد،َّوذلػػؾَّفػػيَّالنقػػوشَّالحياتيػػةَّالمرسػػومةَّبػػػَّ)ا

(َّوالتػػيَّتعػػودَّلمقػػرفَّالثالػػثَّوالرابػػعHu475, 643َّالثموديػػةَّالموسػػومةَّبػػػَّ)
َّ.(2)الميالدييفَّلفظَّ)ا(

يضاؼَّإلىَّذلؾَّفإفَّالحنيفيةَّكافَّلياَّأثرَّواضحَّبػيفَّالعػرب،َّحيػثَّلػـَّ
عيدَّسيدناَّإبراىيـَّعميوَّالسالـَّحتىَّنػزؿَّيندثرَّأتباعياَّنيائيًاَّفيَّأيَّزمفَّمنذَّ

نمػػاَّكػػافَّيقػػؿَّعػػددىـَّفػػيَّبعػػضَّصػػمىَّاَّعميػػوَّوسػػم ـَّالػػوحيَّعمػػىَّمحمػػد ،َّوا 
ا حيػػاف،َّعمػػىَّعكػػسَّالمعتقػػداتَّا خػػرىَّالتػػيَّكػػافَّينعػػدـَّأتباعيػػاَّفػػيَّبعػػضَّ
ا وقػػات،َّوبػػذلؾَّفػػإفَّالحنيفيػػةَّكانػػتَّكػػالنجـَّالػػذيَّيستضػػي َّبػػوَّاإلنسػػافَّفػػيَّ

لصػػػباح،َّأيَّبقػػػيَّا حنػػػاؼَّمػػػعَّوجػػػودَّمػػػفَّيعبػػػدَّالظػػػالـَّالحالػػػؾَّحتػػػىَّيػػػأتيَّا
َّوا  جارَّوالحيواناتَّوا صػناـ،َّوكػذلؾَّالييوديػةَّوالنصػرانية،َّ الكواكبَّوالنجـو
وبعػػػدَّمجػػػي َّاإلسػػػالـَّأقػػػرَّالحنيفيػػػةَّواعتبرىػػػاَّممػػػةَّصػػػحيحةَّودينػػػًاَّقيمػػػًا،َّكمػػػاَّ
يتضحَّأثرَّالحنيفيةَّعمىَّالفكرَّالدينيَّلدىَّالعربَّقبؿَّاإلسالـَّمػفَّخػالؿَّأنيػاَّ

                                                 
،1993َّمحمدَّبيوميَّميراف:َّالحضاراتَّالعربيةَّالقديمة،َّدارَّالمعرفػةَّالجامعيػة،َّاإلسػكندرية،ََّّ(1)

َّ.460ص
َّ.386لطفيَّعبدَّالوىابَّيحيى:َّالعربَّفيَّالعصورَّالقديمة،َّصَّ(2)
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َّ.(1)عقوؿَّالستقباؿَّاإلسالـَّفيماَّبعدميدتَّال
وعمػػػىَّالػػػرغـَّمػػػفَّأفَّالحنيفيػػػةَّكػػػديفَّلػػػـَّتسػػػتطعَّأفَّتمنػػػعََّّالمعتقػػػداتَّ
وا سػػػاطيرَّالتػػػيَّدخمػػػتَّ ػػػبوَّالجزيػػػرةَّالعربيػػػةَّمػػػفَّاالنت ػػػارَّفييػػػا،َّإالَّأنيػػػاَّ
استطاعتَّأفَّتحافظَّعمىَّبقائياَّوأفَّتأخذَّمكانػًاَّمناسػبًاَّبػيفَّتمػؾَّالمعتقػداتَّ

َّ.(2)عمىَّبعضَّالعربَّ نذاؾالمتنوعة،َّوكافَّلياَّتأثيرَّ
ولعؿَّمفَّ ثارَّالحنيفيةَّأيضًاَّأنياَّأدخمػتَّال ػؾَّلػدىَّالعػربَّوزعزعػتَّ

َّثقتيـَّفيَّالمعتقداتَّالوثنية.
.َّفػػػػزادَّأتبػػػػاعَّ(3)ووجيػػػػتَّأنظػػػػارىـَّإلػػػػىَّالتوحيػػػػدَّونبػػػػذَّتمػػػػؾَّالمعتقػػػػدات

الحنيفيػػػةَّولػػػوَّبأعػػػدادَّقميمػػػػة،َّحيػػػثَّأ ػػػارتَّبعػػػػضَّالكتابػػػاتَّإلػػػىَّأفَّبعػػػػضَّ
َّ.(4)توحيد،َّونبذواَّماَّدونوَّمفَّمعتقداتالعربَّكانواَّيؤمنوفَّبال

باإلضافةَّإلىَّذلؾَّفإفَّالحنيفيةَّكافَّلياَّأثرَّحتىَّفيَّمعتقداتَّالعربَّ
الوثنيػػةَّمػػفَّناحيػػةَّطقوسػػياَّحيػػثَّأخػػذَّمعتنقػػوَّالوثنيػػةَّالحػػجَّوالطػػواؼَّبالبيػػتَّ
عفَّالحنيفية،َّرغـَّأنيـَّحرفوىاَّعفَّنيجياَّالصحيحَّوأدخمواَّعميياَّعاداتَّالَّ

َّ.(5)خمواَّعميياَّالخرافاتَّوال رؾتمتَّلمحنيفيةَّبصمةَّوأد
وقدَّجعمواََّّأندادًاَّو ركا ،َّاعتبػروىـَّواسػطةَّبيػنيـَّوبػيفَّاَّتعػالى،َّ

                                                 
َّ.169محمدَّالمبروؾَّنافع:َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(1)
َّ.288لطفيَّعبدَّالوىابَّيحيى:َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(2)
َّ.91ـ،َّص1927إسرائيؿَّولفنسوف:َّتاري َّالييودَّفيَّبالدَّالعرب،َّالقاىرة،ََّّ(3)
َّ.208سيتينوَّموسكاتي:َّالحضاراتَّالساميةَّالقديمة،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(4)
َّ.369محمدَّبيوميَّميراف:َّتاري َّالحضاراتَّالعربيةَّالقديمة،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(5)
َّ
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ُبوَنػػاَِّإلَػػىَّالم ػػِوَُّزْلفَػػى﴿وقػػدَّوردَّذلػػؾَّفػػيَّقولػػوَّتعػػالى:َّ َِّلُيَقر  َِّإال  ـْ .َّ(1)﴾َمػػاََّنْعُبػػُدُى
اإلخػالصَّديانةَّالحنيفيػةَّالمتمثػؿَّفػيَّالتوحيػدَّوَّوبذلؾَّفمفَّالواضحَّأفَّمبدأَّال

بقػػيَّلػػدىَّالعػػرب،ََّّحػػدهَّدوفَّ ػػريؾَّلػػوَّبوسػػطا َّأوَّ ػػركا فػػيَّالعبوديػػةََّّوَّ
َّ.(2)عمػػػىَّعكػػػسَّال ػػػعوبَّالقديمػػػةَّا خػػػرىَّالتػػػيَّنفػػػتَّنيائيػػػًاَّصػػػورةَّالتوحيػػػد

وكذلؾَّفإفَّأتباعَّالحنيفيةَّكانواَّيمقتوفَّعبادةَّا صناـَّوا وثاف،َّوكؿَّماَّفيوَّ
ؽَّالتيَّكانتَّمنت رةَّفيَّدعوةَّلإل راؾَّبا،َّولـَّيرضواَّعفَّالعاداتَّوا خال

مجتمعػػاتيـ،َّفنػػادىَّأتبػػاعَّالحنيفيػػةَّبإصػػالحَّتمػػؾَّالعػػاداتَّوا خػػالؽ،َّوأخػػذواَّ
يحاربونيػػاَّبعػػدَّأفَّتف ػػتَّبيػػنيـ،َّولعػػؿَّتمػػؾَّالعػػاداتَّوالممارسػػاتَّتمثمػػتَّفػػيَّ
عبػػادةَّا صػػناـَّوا وثػػافَّواإلسػػراؼَّفػػيَّتقديسػػيا،َّو ػػربَّالخمػػرَّووأدَّالبنػػاتَّ

لحنيفيػةَّأصػواتيـَّلتوضػيحَّا خطػارَّالتػيَّولعبَّالميسرَّوغيرىا.َّفرفعَّأتبػاعَّا
تيددَّالمجتمعَّالعربي،َّا مرَّالذيَّنػتجَّعنػوَّوقػوؼَّسػدنةَّالمعابػد،َّوأصػحابَّ

َّ.(3)ا مواؿَّوالنقودَّفيَّوجوَّأتباعَّالحنيفيةَّفيَّذلؾ
 الخاتــمـــة

َّتباينتَّاءرا َّماَّبيفَّعمما َّالمغةَّحوؿَّتحديدَّلفظَّالحنيفية.
تػػػػػيَّخمػػػػػؽَّعمييػػػػػاَّالنػػػػػاسَّوىػػػػػيَّالحنيفيػػػػػةَّاصػػػػػطالحًاَّتعنػػػػػيَّفطػػػػػرةَّاَّال -1

 اإلسالـ.
يؤكػػػدَّالقػػػر فَّالكػػػريـَّعمػػػىَّأفَّمعنػػػىَّالحنيفيػػػةَّىػػػوَّاإلسػػػالـَّ،حيػػػثَّأمػػػرَّ -2

                                                 
َّ.3سورةَّالزمر:َّاءيةََّّ(1)
َّ.159ـ،َّص1964عمرَّفروخ:َّتاري َّالجاىمية،َّبيروت،َّ(2)
َّ.390جوادَّعمي:َّالمفصؿَّفيَّأديافَّالعربَّقبؿَّاإلسالـَّ،َّمرجعَّسابؽ،َّصَّ(3)
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 الناسَّأفَّيكونواَّحنفا َّموحديفَّ.
لقػػدَّمػػرتَّالديانػػةَّالحنيفيػػةَّبػػثالثَّمراحػػؿَّمنػػذَّعيػػدَّسػػيدناَّإبػػراىيـَّعميػػوَّ -3

السػػالـَّحتػػىَّمجػػي َّالػػدعوةَّاإلسػػالميةَّوىػػيَّمرحمػػةَّالػػدعوةَّواالنت ػػار،َّ
النحسػارَّودخػوؿَّعبػادةَّا صػناـ،َّوأخيػرًاَّمرحمػةَّالضػعؼَّوقمػةَّومرحمػةَّا

 ا تباعَّقبيؿَّمجي َّاإلسالـ.
 كافَّلمحنيفيةَّطقوسَّتختصَّبياَّوىيَّالحجَّوكسوةَّالكعبةَّوالختاف. -4
إفَّممةَّإبراىيـَّالخميؿَّعميوَّالسالـَّىيَّاإلسػالـَّواالستسػالـَّواالنقيػادََّّ -5

 تعالىَّدوفَّ ريؾَّلوَّوىيَّالتوحيدَّالخالص.
وراةَّلمديانػػةَّالحنيفيػػةَّمػػفَّخػػالؿَّإدراجيػػاَّلنسػػبَّإبػػراىيـَّعميػػوَّأ ػػارتَّالتػػ -6

 السالـَّوكيفيةَّىجرتوَّمفَّبالدهَّبالرافديفَّإلىَّمصر.
ذكػػػرَّاإلنجيػػػؿَّحادثػػػةَّتكمػػػيـَّاَّتعػػػالىَّإلبػػػراىيـَّعميػػػوَّالسػػػالـ،َّوأنػػػوَّإلػػػوَّ -7

سحؽَّويعقوبَّعمييـَّوعمىَّنبيناَّأفضؿَّالصالةَّوأزكػىَّالتسػميـَّ إبراىيـَّوا 
 فيةَّأساسَّلمرساالتَّالسماوية.وىذاَّدليؿَّعمىَّأفَّالحني

جػػػا َّفػػػيَّالقػػػر فَّالكػػػريـَّأفَّالحنفػػػا َّىػػػـَّالموحػػػدوفََّّتعػػػالىَّالرافضػػػوفَّ -8
 لعبادةَّا صناـ.َََّّّ

ذكػػرَّالقػػر فَّالكػػريـَّأفَّإبػػراىيـَّعميػػوَّالسػػالـَّلػػـَّيكػػفَّييوديػػًاَّوالَّنصػػرانيًا،َّ -9
 ولكفَََّّّحنيفًاَّمسممًاَّ.

َّعن -10 َّا خالؽَّوالعاداتَّالمنت رة دىـَّرفضَّبعضَّالعربَّفيَّجزيرتيـ
 والتيَّتأثرتَّبالعباداتَّالوثنيةَّواتجيواَّالتباعَّالحنيفية.

كانتَّىناؾَّبوادرَّقدَّظيرتَّبيفَّالعربَّخالؿَّالعصرَّالجػاىميَّمثمػتَّ -11
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 ناقوسًاَّالنبعاثَّالحنيفيةَّمفَّجديدَّ نذاؾ.
إفَّتنػػػوعَّالمعتقػػػداتَّبػػػيفَّالعػػػربَّقبػػػؿََّّاإلسػػػالـَّتػػػرؾَّأثػػػرًاَّواضػػػحًاَّفػػػيَّ -12

 نفوسَّبعضيـ،َّفاتجيواَّالعتناؽَّالحنيفية.
كافَّلمحنيفيةَّأثػرَّواضػحَّبػيفَّالعػرب،َّعمػىَّالػرغـَّمػفَّقمػةَّأتباعيػاَّفػيَّ -13

العصػػػرَّالجػػػػاىمي،َّفكػػػػانواَّكػػػػالنجـَّالػػػػذيَُّيضػػػػي َّلإلنسػػػػافَّالطريػػػػؽَّفػػػػيَّ
 .الظالـَّالحالؾ

جمعػػتَّالحنيفيػػةَّكػػؿَّمػػفَّلػػـَّيقتنػػعَّبعبػػادةَّا صػػناـَّوا وثػػاف،َّفػػاتجيواَّ -14
 نيفيةَّ.َّإلىَّالبحثَّعفَّمعتقدَّينقدىـَّمماَّىـَّفيو،َّفرجعواَّإلىَّالديانةَّالح

ميػػػدتَّالديانػػػةَّالحنيفيػػػةَّالطريػػػؽَّأمػػػاـَّالعقػػػوؿ،َّوأعػػػدتياَّلقبػػػوؿَّرسػػػالةَّ -15
 اإلسالـَّالخاتمةَّلمرساالتَّالسماوية.

،َّالتوحيد،َّثـَّدورَّال رؾَّوالوثنيةَّتدرجتَّالحنيفيةَّعبرَّثالثةَّأدوارَّوىي -16
َّوأخيرًاَّدورَّاالنتعاش.
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 المصادر والمراجع
َّ:أوال : الكتب السماوية

َّـ.القر فَّالكري -1
 العيدَّالقديـَّوالعيدَّالجديد. -2

َّ:ثانيا : كتب الحديث والتفسير
 ـ.1983،َّمكتبةَّالمعارؼ،َّالقاىرة،5َّابفَّكثير:َّالبدايةَّوالنياية،َّط -1
،َّدارَّالكتػػبَّالعمميػػة،َّبيػػروت،2َّابػػفَّكثيػػر:َّتفسػػيرَّالقػػر فَّالعظػػيـ،َّط -2

 ـ.2001
أبوحيافَّمحمػدَّبػفَّيوسػؼَّا ندلسػيَّ،َّتفسػيرَّالبحػرَّالمحػيطَّ،َّتحقيػؽَّ -3

1َّ،َّبيػػػػػروتَّ،ج1َّحمػػػػػدََّّوأخػػػػػروفَّ،َّدارَّالكتػػػػػبَّالعمميػػػػػةَّ،َّطعػػػػػادؿَّأ
،1993َّ. 

أبوعبػػػػداَّمحمػػػػدَّبػػػػفَّيوسػػػػؼَّا ندلسػػػػي:َّالتفسػػػػيرَّالكبيػػػػر،َّدارَّإحيػػػػا َّ -4
 التراثَّالعربي،َّبيروت،َّدَّت.

،َّدار4َّأحمػػػػػػػدَّبػػػػػػػفَّحنبػػػػػػػؿ،َّمسػػػػػػػندَّأحمػػػػػػػد،ََّّ ػػػػػػػرحَّأحمػػػػػػػدَّ ػػػػػػػاكر،َّج -5
 ـ.1995الحديث،القاىرة،َّ

مد،َّالمفرداتَّفيَّغريػبَّا صفياني،َّالراغبَّأبوالقاسـَّالحسيفَّبفَّمح -6
َّ.مكتبةَّنزار،َّدَّت1َّ،َّجالقر ف

َّ،5ي،َّأبػػوَّعبػػدَّاَّمحمػػدَّبػػفَّإسػػماعيؿ،ََّّصػػحيحَّالبخػػاري،َّجالبخػػارَّ -7
 ،َّبيروت،َّدَّتَّ.دارَّعالـَّالكتب

،َّالقػػػػػاىرة،َّالمعػػػػػارؼ،َّمحمػػػػػدَّبػػػػفَّجريػػػػػر،َّجػػػػػامعَّالبيػػػػاف،َّدارَّالطبػػػػري -8
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 ـ.1969
ارَّالقرطبػػػػػيَّأبوعبػػػػػدَّاَّمحمػػػػػدَّبػػػػػفَّأحمػػػػػد،َّالجػػػػػامعَّ حكػػػػػاـَّالقػػػػػر فَّد -9

 ـ.1970الكتب،َّالقاىرة،َّ
َّ:ثالثا : المصادر العربيـة

َّمحمػد،َّالكامػؿَّفػيَّالتػاري ،َّ -1 ابفَّا ثيرَّأبيَّالحسفَّعميَّبفَّأبيَّالكـر
َّـ.1َّ،1980،َّدارَّالكتابَّالعربي،َّبيروت،َّج3ط

ابفَّالكمبي،َّأبيَّالمنذرَّبفَّى اـَّبفَّمحمدَّالسائبَّالكمبػي،َّا صػناـ،َّ -2
 ـ.1942رية،َّالقاىرة،َّتحقيؽ/َّأحمدَّزكي،َّمطبعةَّدارَّالكتبَّالمص

ابػػػفَّسػػػيده،َّأبػػػوَّالحسػػػفَّعمػػػيَّبػػػفَّإسػػػماعيؿ،َّالمخصػػػصَّفػػػيَّالمغػػػة،َّ -3
،1َّتحقيػػػػػػؽ/َّخميػػػػػػؿَّإبػػػػػػراىيـَّجمػػػػػػاؿ،َّدارَّإحيػػػػػػا َّالتػػػػػػراث،َّبيػػػػػػروت،َّج

 ـ.1996
،3َّابػػفَّمنظػػورَّأبػػوَّالفضػػؿَّجمػػاؿَّالػػديفَّبػػفَّمحمػػد،َّلسػػافَّالعػػرب،َّط -4

 ـ.9َّ،1994دارَّصادر،َّبيروت،َّج
،َّت/َّسػػيدَّرجػػب،1َّلنبويػػة،َّجابػػفَّى ػػاـَّأبػػوَّمحمػػدَّعبػػدَّا،َّالسػػيرةَّا -5

 ،َّدارَّالصحيفة.1ط
ا زرقػػي،َّأخبػػارَّمكػػة،َّتحقيػػؽَّر ػػديَّالصػػالح،َّدارَّا سػػاس،َّمدريػػد،َّ -6

َّأسبانيا.
ا صػػػفيانيَّعمػػػيَّبػػػفَّالحسػػػيف،َّا غػػػاني،َّدارَّإحيػػػا َّالتػػػراثَّالعربػػػي،َّ -7

 ـ.4َّ،1963بيروت،َّج
 ـ.1996،َّدارَّصادر،َّبيروت،1َّالزبيدي،َّتاجَّالعروس،َّط -8
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،َّدارَّإحيػػػا َّالكتػػػب5َّ،َّقصػػػصَّالعػػػرب،َّطمحمػػػدَّأبػػػوَّالفضػػػؿَّإبػػػراىيـ -9
 .العربية،َّالقاىرة

المسػػػعوديَّأبػػػيَّالحسػػػفَّعمػػػيَّبػػػفَّالحسػػػيف،َّمػػػروجَّالػػػذىبَّومعػػػػادفََّّ -10
 ـ.1981،َّدارَّأ ندلس،َّبيروت،3َّالجوىر،َّط

َّ:رابعا : المراجع العربيـة
 .1924أحمدَّمغنية،َّتاري َّالعربَّالقديـ،َّدارَّالصفوة،َّبيروت،َّ -1
 ـ.1927فيَّبالدَّالعرب،َّالقاىرة،َّإسرائيؿَّولفنسوف:َّتاري َّالييودَّ -2
ا لوسيَّمحمودَّ كري،َّبمػوغَّا ربَّفػيَّمعرفػةَّأحػواؿَّالعػرب،َّتحقيػؽَّ -3

 ـ.2َّ،1924محمدَّبيجةَّا ثري،َّدارَّالكتبَّالعممية،َّبيروت،َّج
جػػػوادَّعمػػػي:َّالمفصػػػؿَّفػػػيَّتػػػاري َّالعػػػربَّقبػػػؿَّاإلسػػػالـ،َّدارَّال ػػػعاع،َّ -4

 ـ.2004،َّالقاىرة،1َّط
،َّمكتبػػػػة2َّؿَّاإلسػػػػالـ،َّطجػػػػوادَّعمػػػػي:َّالمفصػػػػؿَّفػػػػيَّتػػػػاري َّالعػػػػربَّقبػػػػ -5

َّـ.1980النيضة،َّبغداد،َّ
،َّدارَّالفكػػر1َّسػػميحَّدغػػيـ،َّأديػػافَّومعتقػػداتَّالعػػربَّقبػػؿَّاإلسػػالـ،َّط -6

 ـ.1995المبناني،َّ
السػػػػيدَّعبػػػػدَّالعزيػػػػزَّسػػػػالـ:َّدراسػػػػاتَّفػػػػيَّتػػػػاري َّالعػػػػرب،َّتػػػػاري َّالدولػػػػةَّ -7

 ـ.1967العربية،َّمؤسسةَّ بابَّالجامعة،َّاإلسكندرية،
َّمعارؼ،َّالقاىرة،َّدَّت. وقيَّضيؼ:َّالعصرَّالجاىمي،َّدارَّال -8
َّ،ا نبيا ،َّدارَّنيضةَّمصػر،َّالقػاىرةعباسَّمحمودَّالعقاد:َّإبراىيـَّأبوَّ -9

 دَّت.
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 ـ.1964عمرَّفروخ:َّتاري َّالجاىمية،َّبيروت،َّ -10
لطفيَّعبػدَّالوىػابَّيحيػى:َّالعػربَّفػيَّالعصػورَّالقديمػة،َّدارَّالمعرفػة،َّ -11

 ـ.1986اإلسكندرية،َّ
 ـ.1970ة،َّمحمدَّأبوَّرية:َّديفَّاَّواحد،َّدارَّالكرنؾ،َّالقاىرَّ -12
محمػػػػدَّالصػػػػادؽَّعرجػػػػوف:َّمحمػػػػدَّمػػػػفَّنبعثػػػػوَّإلػػػػىَّمبعثػػػػو،َّدارَّإحيػػػػا َّ -13

 ـ.1969الكتب،َّالقاىرة،َّ
،دار2َّمحمػػػػدَّالمبػػػػروؾَّنػػػػافع:َّتػػػػاري َّالعػػػػربَّعمومػػػػًاَّقبػػػػؿَّاإلسػػػػالـ،َّط -14

 ـ.1952السعادة،َّالقاىرة،َّ
محمػػػػػػدَّبيػػػػػػوميَّميػػػػػػراف:َّالحضػػػػػػاراتَّالعربيػػػػػػةَّالقديمػػػػػػة،َّدارَّالمعرفػػػػػػةَّ -15

 ـَّ.1993الجامعية،َّاإلسكندرية،
،َّدار2َّحمػػػدَّبيػػػوميَّميػػػراف:َّدراسػػػاتَّتاريخيػػػةَّمػػػفَّالقػػػر فَّالكػػػريـ،َّطم -16

 ـ.1988النيضةَّالعربية،َّ
محمدَّعبدَّالمعبدَّخاف:َّا سػاطيرَّالعربيػةَّقبػؿَّاإلسػالـ،َّمطبعػةَّنخبػةَّ -17

 ـ.1937التأليؼَّوالن ر،َّالقاىرة،َّ
،َّدارَّالكتػػػػػػػابَّالعػػػػػػػالمي،4َّحضػػػػػػػارةَّالعػػػػػػػرب،َّطَّمصػػػػػػػطفىَّالرافعػػػػػػػي، -18

 ـ.1988
ساتَّفيَّتاري َّالجزيرةَّالعربيػةَّقبػؿَّاإلسػالـ،َّنعمافَّمحمودَّجبراف،َّدرا -19

 ـ.1998ا ردف،ََّّمؤسسةَّحمادةَّلمخدماتَّالجامعية،
 خامسا : المراجع المعربـة:

ديتمؼَّنمسف:َّالتاري َّالعربيَّالقػديـ،َّت.َّفػؤادَّحسػنيف،َّمكتبػةَّالنيضػةَّ -1
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 ـ.1958المصرية،َّالقاىرة،َّ
بكػر،ََّّسبتينوموسكاتي:َّالحضاراتَّالسػاميةَّالقديمػة،َّت.َّالسػيدَّيعقػوب -2

 .1958دارَّالعمـَّلممالييف،َّبيروت،َّ
َّ:المراجعَّا جنبيػػة:َّسادساًَّ

1- Abraham. L. katsh. Judaism in Islam. New York. 
1954. p.108. 

2- Encyclopedia of Islam, 11. p. 529. 
َّ:الدوريػػات:َّسابعاًَّ

محمػػدَّممكػػاوي:َّالمعنػػىَّالمغػػويَّواالصػػطالحيَّلمحنيفيػػة،َّالمجمػػةَّا ردنيػػةَّفػػيَّ
َّـ.2َّ،2008،َّالعدد55َّتَّاإلسالمية،َّالمجمدَّالدراسا

َّ
     

 


