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  الملخص

لتي كانت في زمن النبوة     تھدف ھذه الدراسة إلى بیان المعتقدات الدینیة ا

وتحقیًقا لھذا الھدف استخدم الباحثان في ھذه . وأثرھا على انتشار اإلسالم 

الدراسة المنھج العلمي االستقرائي االستنباطي الذي یعنى بتتبع النصوص التي 

تدل على المعتقدات الدینیة زمن النبوة ومن ثم بیان أثرھا وتأثیرھا على انتشار 

بین من خالل الدراسة أن المعتقدات الدینیة في عصر النبوة وقد ت. اإلسالم 

والقسم . سماویة وتشمل الحنفیة والیھودیة والنصرانیة : تنقسم إلى قسمین ھما 

الصابئة والھندوسیة والبوذیة والطاویة والشنتویة : الوضعیة وتشمل : الثاني 

 أن المعتقدات كما وأظھرت الدراسة. والجینیة والدھریة والوثنیة والدھریة 

 أثرت على – صلى اهللا علیھ وسلم –السماویة المحرفة التي ظھرت زمن النبي 

 ، كما وأثرت - صلى اهللا علیھ وسلم –اإلسالم في محاولة القضاء على النبي 

 .الدیانات الوضعیة على اإلسالم في الحد من انتشاره 
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Abstract  

This study aims to articulate religious beliefs which 

was in the time of prophecy, and its Impact on the 

spread of Islam. In order to achieve this goal. The 

researchers used this method to study the 

conventional and esoteric scientific method is used 

to trails the text that Indicates the religious belief in 

the time of prophecy. Then find its impact on the 

spread of Islam. It has been shown in this study then 

the religious beliefs in the age of prophecy are 

divided into parts: the celestial included the banifism. 

Indaism, Christianity and the second section is 

positivism and includes paternity Hinduism, 

Buddhism, Taa'sm, Shintoism, genetic, idolatual are 

aromatic. The study also showed that the deviant 

celestial belids which appeared at the time of the 

prophet influenced on an attempt to dominate the 

prophet peace be upon him as religious. Religions 

influenced once reducing its spread. 
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  المقدمة
      خلق اهللا االنسان وفضلھ على كثیر ممن خلق ، ومن تمام نعمھ علیھ أن 
خلقھ على الفطرة البیضاء السویة التي تدلھ على خالق ھذا الكون ، فبفطرتھ 
یعلم بأن ھنالك خالًقا عظیًما وراء ھذه العظمة التي تحیط بھ ، ولكن ھنالك من 

الصواب  ، فأرسل اهللا رسلھ ھداة زاغت فطرتھ وأظلت وابتعدت عن جادة 
مبشرین للعباد لیرشدوھم لعبادة الواحد األحد ،فمنھم من أھتدى ومنھم من رضي 
بطریق العناد واالستكبار فرفض دعوة الحق المبین، وأصر على دعوتھ المضلة 

.  
      فأرسل اهللا نبیھ محمد خاتم النبین، مبشرا ونذیرا للعالمین، ھادًیا إلى الحق  

نشر النور المبین بین عالم خالطتھ الشوائب، فرفع من مكانة ھذه األمة ونھض لی
بھا من جمیع نواحي الحیاة فكان ثورة ضد  الدیانات الوضعیة التي أضاعت 

  .البشریة وغمرتھا في ضالل الوحل وإن شابھا شيء من الحق
م حاجة        فالدیانات الوضعیة التي وضعھا البشر جاءت لتسد حاجة في أنفسھ

التدین بعد أن رفضوا وابتعدوا عن الطریق المستقیم فانتشرت دیانات مختلفة في 
أزمنة متفاوتة، ولھذا جاءت ھذه الدراسة محاولة في البحث عن المعتقدات 

  .الدینیة زمن النبوة وأثرھا على انتشار اإلسالم 
  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا 

لى دراسات تعنى بالحقبة التاریخیة التي       تتمثل مشكلة الدراسة باالفتقار إ
زامنت عصر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فیما احتوت علیھ من معتقدات دینیة 

  :و دراسة أثرھا على انتشار االسالم ، فجاءت ھذه الدراسة لإلجابة عن 
 ما ھي المعتقدات الدینیة التي زامنت عصر النبوة ؟ -
  سالم ؟ما أثر ھذه المعتقدات على انتشار اإل -

  :أھداف الدراسة 
  :   تھدف الدراسة إلى اإلجابة عن أسئلتھا من خالل تحقیق ما یأتي 

 .بیان المعتقدات الدینیة التي زامنت عصر النبوة  -١
  .توضیح أثر المعتقدات الدینیة الوضعیة على انتشار اإلسالم  -٢

  :أھمیة الدراسة 
داف التي تسعى إلى واألھ,      تكمن أھمیة الدراسة في أھمیة موضوعاتھا 

  :تحقیقھا، وتتوقع أن تفید الجھات اآلتیة 
الباحثون والباحثات في السیرة النبویة حیث تشكل لھم دراسة سابقة  -١

باإلضافة إلى رفد المكتبة العربیة بدراسات متعلقة بالحقبة التاریخیة التي 
 . زامنت عصر النبوة 

ة لیفخر الطلبة مؤسسات التعلیم بحیث تتدرج في المناھج التعلیمی -٢
 .بعقیدتھم
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الوعاظ والدعاة إلى اهللا تعالى وذلك من خالل توجیھم لكفیة الرد على  -٣
 .المبتدعة ،وارشادھم لكیفیة الدفاع عن االسالم   

  :مصطلحات الدراسة 
       تضمنت الدراسة الحالیة عدًدا من المصطلحات وضرورة تعریفھا وفًقا 

  :لكیفیة السیاق الذي وردت فیھ 
ھي التصدیق واالیمان باألفكار واآلراء مع اختالف :  لمعتقدات الدینیة ا -

تصدیًقا جازًما یدفع صاحبھا للدفاع عنھا ) أرضیة /سماویة (مصدرھا 
  .وتقدیسھا وااللتجاء إلیھا  

ھي الدیانات األرضیة من صنع البشر جاءت استجابة :الدیانات الوضعیة  -
  .لحاجتھم للتدین

ھي الدیانات التي أنزلھا اهللا على أنبیائھ الكرام : الدیانات السماویة  -
لھدایة الناس وإخراجھم من الظلمات إلى النور والتي تعرض كثیر منھا 

  .لتشویھ وتبدیل 
  :منھجیة الدراسة 

      اتبع الباحثان في ھذا البحث المنھج العلمي االستقرائي االستنباطي، الذي 
نى بالمعتقدات الدینیة واحتكاكھا باإلسالم یعنى بتتبع النصوص الشرعیة التي ُتع

، وتتبع مظان الكتب ذات الصلة بالموضوع، واإلجراء االستنباطي في جانب 
تحلیل النصوص باستخدام التفاسیر و الشروحات، باستخراج واستنباط أثرھا 

  .على اإلسالم ، وھو ما یعبر عن جوھر الموضوع وخالصتھ
  :الدراسات السابقة

لنظر في المكتبة اإلسالمیة وجد الباحثان بعض الدراسات ذات    من خالل ا
  :الصلة بموضوع البحث ، وتم ترتبیھا من األقدم إلى األحدث وھي 

المعتقدات الدینیة عند عرب الجاھلیة كما : (، بعنوان )٢٠٠١(دراسة مقداد  -١
، ھدفت الدراسة إلى بیان المعتقدات الدینیة التي كانت ١)تبدت في أشعارھم 

ائدة عند عرب الجاھلیة وذلك من خالل استخدام المنھج التحلیلي االستنباطي س
وذلك من خالل بیان مفھوم المعتقدات  وأھم مظاھرھا عند العرب الجاھلیة 

وأھم مصادر المعتقدات الدینیة عند العرب الجاھلیة كما تبدت في أشعارھم  
ھم المصادر التي استقى ومن أبرز االستنتاجات التي توصلت إلیھا الدراسة أن أ

منھا العرب في الجاھلیة معتقداتھم كما تبدت في أشعارھم البیئة بمظاھرھا 
 .وتضاریسھا وظروفھا االجتماعیة 

                                           
 المعتقدات الدینیة عند عرب الجاھلیة كما تبدت في أشعارھمعبد اهللا جبریل ،:  مقداد ١

 .٢٢٢- ١٩٥ ،٥،العدد ٤،المجلة االردنیة للعلوم التطبیقیة ،االردن ،المجلد 
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العرب قبل االسالم في القرآن : ( ، بعنوان ) ٢٠٠٨( دراسة قیسیة  -٢
 ، ھدفت الدراسة إلى بیان حالة العرب قبل اإلسالم في ١)الكریم وكتب الحدیث

قرآن الكریم وكتب الحدیث  وذلك من خالل بیان الحیاة الدینیة والسیاسیة ال
واالجتماعیة واالقتصادیة للعرب ومن أبرز االستنتاجات التي توصلت إلیھا 
الدراسة كان العرب في حیاتھم الدینیة قبل اإلسالم أھل وثنیة وشرك في 

 من ذلك عبادة غالبیتھم والشرك یتضمن عندھم االشراك باهللا أكثر من صورة
  .األوثان والشمس وعبادة الكواكب إال أن األوثان كانت ھي األكثر انتشاًرا 

 وأخیًرا بعد االستعراض الكلي للدراسات السابقة تبین أن النتائج التي    
توصل إلیھا الباحثون كانت مھمة في بیان أھمیة التعرف على المعتقدات 

م، وتأسیًسا على ما سبق یمكن الدینیة زمن النبوة وأثرھا على اإلسال
في )  م٢٠٠١(الدراسة الحالیة تتفق مع الدراسة مقداد : استخالص اآلتي 

  .تقدیم مفھوم  للمعتقدات  
في التعریف ببعض ) ٢٠٠٨( و قیسیة) ٢٠٠١(وتشترك مع دراسة مقداد 

 .المعتقدات مثل الحنفیة والیھودیة والمسیحیة والمجوسیة وعبادة األوثان
میزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في استخدام المنھج العلمي        ت

االستقرائي االستنباطي ، وفي بیان جمیع المعتقدات التي زامنت عصر النبوة 
ودراسة أثرھا . سواء التقت أو سمعت بالنبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم  أم ال

یة حیث أنھا جاءت في وتأثیرھا على اإلسالم ، وھذا ما یدعم الدراسة الحال
وقد . محاولة لبیان المعتقدات الدینیة التي زامنت عصر النبوة ودراسة أثرھا 

  :جاء ت ھذه الدراسة في مبحثین على النحو اآلتي 
  .المعتقدات الدینیة زمن النبوة : المبحث األول 
  . المعتقدات الدینیة السماویة :المطلب األول 

  .الحنفیة السمحة : أوًلا 
  .الیھودیة : ًیا ثان

  .النصرانیة : ثالًثا 
  .المعتقدات الدینیة الوضعیة  :المطلب الثاني 

  .المعتقدات الدینیة  الشرقیة : أوًلا 
 – الشجر –األصنام )(الدھریین / الوثنیة ( بعض عبادات العرب  : ثانًیا 

  ).الحیوانات 
  .أثرھا على انتشار اإلسالم : المبحث الثاني
  .تأثیر وتأثر الدیانات السماویة : المطلب األول
  .تأثیر وتأثر الدیانات الوضعیة  :    المطلب الثاني 

                                           
 ،أطروحة دكتوراه القرآن الكریم وكتب الحدیثالعرب قبل االسالم في ولید محمود ،: قیسیة ١

 .  األردن –غیر منشورة ،كلیة األداب ،جامعة الیرموك ،عمان 
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  املبحث األول

  املعتقدات الدينية زمن النبوة

       تعددت وتنوعت المعتقدات التي زامنت عصر رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
واستمرت وسلم ، وكان ھنالك العدید من المعتقدات التي سبقت عصر رسول اهللا 

مع وجود اإلسالم ، ومن خالل ھذه الدراسة سنتعرف على أنواع المعتقدات التي 
  .زامنت عصر النبوة 

         فكانت ھنالك  دیانات سماویة األصل و دیانات وضعیة ولكن ابتعدت 
سمعت زر بن :  شعبة، عن عاصم، قالجمعیھا عن الصواب وأضلت  فقد روى 

إن :  أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لھحبیش، یحدث عن أبي بن كعب،
إن : وقرأ فیھا} لم یكن الذین كفروا{اهللا أمرني أن أقرأ علیك القرآن، فقرأ علیھ 

ذات الدین عند اهللا الحنیفیة المسلمة ال الیھودیة وال النصرانیة وال المجوسیة، 
نا على صحة  فھذا یدل١.ویتوب اهللا على من تاب... من یعمل خیرا فلن یكفره 

  :وفیما یلي استعراض لھذه األدیان . آخر األدیان السماویة وأفضلھا 

  اطب اول

وا ددات اا  

     اختلف العلماء في مدى صحة أن یطلق على الدیانة الیھودیة 
والنصرانیة مسمى دیانات سماویة نتیجة التشویھ الذي شابھا والتحریف 

كن في ھذا البحث سیتم اعتماد أنھا سماویة بناءً على الذي قلب كیانھا ول
  :والدیانات السماویة التي زامنت عصر النبوة . مصدرھا 

الحنف إي  انقالب القدم حتى من  :     الحنفیة لغة :الحنفية السمحة:أولًا 

العادل عن دین إلى دین وبھ سمیت الحنیفیة : والحنیف یصیر ظھرھا بطنھا
  ھودیةألنھا مالت عن الی

 علیھ - وھي  دیانة إبراھیم .أي ھي المیل إلى الصواب  . ٢والنصرانیة
 ومازالت آثارھا بادیة على بعض العرب  وبعث رسول اهللا لیدعو -السالم 

  :إلیھا ومن المواقف التي تثبت وجودھا ما یلي 
رأیت زید بن عمرو بن : " عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنھما، قالت

یا معاشر قریش، واهللا ما منكم :  مسندا ظھره إلى الكعبة یقولنفیل قائما

                                           
بشار عواد معروف ،دار :  ،تحقیق الجامع الكبیر سنة الترمذي الترمذي ،محمد بن عیسى ، ١

  ،تخریج الحدیث ١٩٤ ،ص ٦،ج ٣٨٩٨ رقم الحدیث ١٩٩٨ ،١ بیروت ،ط–الغرب العربي 
 .ن صحیح حس

 م ، ١٩٨٧ ، ١ بیروت ، ط – ، دار العلم للمالیین  جمھرة اللغة األزدي ، محمد بن الحسن ،٢
  .٥٥٦ ، ص ١ج
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على دین إبراھیم غیري، وكان یحیي الموءودة، یقول للرجل إذا أراد أن یقتل 
إن : ابنتھ، ال تقتلھا، أنا أكفیكھا مئونتھا، فیأخذھا فإذا ترعرعت قال ألبیھا

   ١"شئت دفعتھا إلیك، وإن شئت كفیتك مئونتھا
 موسى بن عقبة أخبرني سالم أنھ سمع عبد اهللا یحدث عن     وفي حدیث

أنھ لقي زید بن عمرو بن نفیل بأسفل : رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 
بلدح  وذلك قبل أن ینزل على رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم الوحي فقدم 
إلیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم سفرة فیھا لحم فأبى أن یأكل منھا ثم 

   .٢ال إني ال آكل ما تذبحون على أنصابكم وال آكل إال مما ذكر اسم اهللا علیھق
حدیث عروة بن الزبیر أن عائشة زوج    وفي حدیث التعبد في الغار      

كان أول ما بدئ بھ :  أخبرتھ كذا، أنھا قالت- صّلى اللَّھ علیھ وسّلم-النبي 
حي الرؤیا الصادقة في النوم،  من الو- اللَّھ صّلى اللَّھ علیھ وسّلم-رسول 

فكان ال یرى رؤیا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إلیھ الخالء فكان یخلو 
ھي » فیتحنث«: قولھفذكر ابن حجر بأن  . ٣...."بغار حراء فیتحنث فیھ
 وھي دین إبراھیم، والفاء تبدل ثاء في كثیر الحنفیةبمعنى یتحنف، أي یتبع 

فھذه األحادیث تدل دالًلة واضًحة على وجود .  لتصبح یتحنف٤من كالمھم

   .- صلى اهللا عليه وسلم –الحنيفية قبل بعثة النبي محمد 

  :اليهودية : ثانيا 

 (  "ِإنَّا ُھْدَنا ِإَلْیَك ۚ" : التوبة  قال اهللا جل وعزمن الھود بمعنى  :          لغة 
وسمیت . ھودون ھوداھادوا ی. الیھود: تبنا إلیك ، والھود: أي ) ١٥٦األعراف 

نسبوا إلى یھوذا وھو أكبر ولد : تابوا، ویقال: الیھود اشتقاقا من ھادوا، أي
   .٥شبھ الدبیب في المشي: والتھوید. یعقوب، وحولت الذال إلى الدال حین عربت

                                           
محمد زھیر بن ناصر ،دار طوق : ،تحقیق صحیح بخاريالبخاري ،محمد بن اسماعیل ، ١

 ص  ،٥ ، ج ٣٨٢٨، كتاب المناقب ،باب زید بن نفیل ، رقم الحدیث ١٤٢٢ ، ١النجاة ، ط
٤١. 

ت ، . ط ،د .  القاھرة ، د– ،مؤسسة قرطبة مسند أحمد بن حنبل الشیباني ،أحمد بن حنبل ،٢
إسناده :  ، قال شعیب األرناؤوط ٦٨ ، ص ٢ ، ج ٣٥٦٩مسند عبد اهللا بن عمر ،رقم الحدیث 

 .صحیح على شرط الشیخین
ر ،دار طوق محمد زھیر بن ناص: ،تحقیق صحیح بخاريالبخاري ،محمد بن اسماعیل ، ٣

  .٧، ص ١ ، ج ٣ ،باب بدء الوحي ، رقم الحدیث ١٤٢٢ ، ١النجاة ، ط
ط . بیروت ، د–، دار المعرفة فتح الباري شرح صحیح البخاري العسقالني ،أحمد بن علي ،٤
  .٢٣، ص ١،ج ١٣٧٩،
ة مھدي المخزومي و ابراھیم السامرائي ، مكتب: ،تحقیق العین الفراھیدي ،الخلیل بن أحمد ، ٥

  .٧٦ ، ص٤ت ، ج . ط ،د.ومطبعة الھالل ، د
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       سبقت الیھودیة عصر رسول اهللا بآالف السنین واستمرت مع عصر النبي 
رسل اهللا سیدنا موسى علیھ السالم بالتوحید إلى بني محمد إلى الوقت الحالي، فأ

 دیانة اسرائیل فقاموا بتحریف وتبدیل تعالیمھ  فننتج ما یسمى بالیھودیة ، وھي
الیھود الذین یزعمون االنتساب إلى بني إسرائیل، وقد زعموا زورًا وبھتانًا أن 

 السالم دیانتھم ھي دیانة موسى علیھ السالم، والحق أن رسالة موسى علیھ
   .١رسالة سماویة ھي اإلسالم

 جنوب الجزیرة ووسطھا، حیث أنھم قبل ذلك كانوا        وقد وجدوا في 
" تیطس"یسكنون في فلسطین ثم تعرضوا الضطھاد الرومان وخاصة على ید 

في المرة الثانیة، فرحلوا إلى البالد المجاورة؛ " أورشلیم"الذي دمر لھم 
العربیة ، فسكنوا أوال بالد الیمن  إال أنھم وقعوا في كالعراق، ومصر، والجزیرة 

صراع مع المسیحیة، فساعدھم الفرس ضد الروم، فلما اشتد اضطھادھم في 
الیمن، وانھدم سد مأرب، ھاجروا إلى یثرب، وأسسوا فیھا ألنفسھم المزارع 
والحصون، وفي یثرب باشروا مناسك دینھم في حریة، ونشطوا في أعمال 

  .لصناعة وغیرھاالتجارة وا
وقد أشار ابن قتیبة إلى تھود عدد قلیل من العرب؛ حیث وجد أفراد من الیھود 

   .٢العرب في حمیر، وبني كنانة، وبني الحارث بن كعب، وكندة
 وصبغ الیھود  بالصبغة العربیة في الزي واللغة والحضارة، حتى صارت        

عالقات زواج بینھم وبین العرب ، أسماء قبائلھم أو أفرادھم عربیة، وكان ھنالك 
إال أنھم لم یندمجوا في العرب قطًعا، بل كانوا یفتخرون بجنسیتھم  وكانوا 
یحتقرون العرب احتقاًرا بالًغا حتى كانوا یسمونھم أمیین بمعنى أنھم وحوش 
سذج، وأراذل متأخرون، وكانوا یرون أن أموال العرب مباحة لھم وھي حق لھم 

وكانوا  یرون أنفسھم  ] ٧٥: آل عمران) [َس َعَلْینا ِفي اْلُأمِّیِّیَن َسِبیٌل َلْی: ( ، قاُلوا
  .بأنھم أصحاب علم وفضل وقیادة روحانیة

        و كانت في أیدیھم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثیاب، كانوا یوردون 
الثیاب والحبوب والخمر، ویصدرون التمر، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات 

تو وفساد، یلقون العداوة و الشحناء بین القبائل العربیة المجاورة، ولم  وع
ینظروا إلى اإلسالم إال بعین البغض والحقد، فالرسول لم یكن من جنسھم حتى 
لیسكن جأش عصبیتھم الجنسیة التي كانت متغلبة على نفسیاتھم و عقلیتھم، ثم 

ات القلوب، وتطفئ نار دعوة اإلسالم لم تكن إال دعوة صالحة تؤلف بین أشت

                                           
 ،مكتبة أضواء السلف ،   دراسات في األدیان الیھودیة والنصرانیة  الخلف ، سعود ، ،١

 .٤١م ،ص ٢٢٠٠٤ ،٤الریاض ،ط
 ٢٠٠٣ ، ١ ، مؤسسة الرسالة ،ط السیرة النبویة والدعوة في العھد المكي غلوش ،أحمد ،٢

  .٥٤ ، ص ١،ج
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العداوة والبغضاء، وتنبذ الربا وذلك یخالف مصالحھم فرفضوا وحاربوا دعوة 
  ١.االسالم 

  : ومن اآلثار  التي تثبت وجود اليهودية في عصر النبوة 

      عندما ھاجر رسول اهللا إلى المدینة المنورة  نظم العالقات بینھ وبین 
من خالل الوثیقة ) بني قریظة / ي النضیر بن/ بني قینقاع (الیھود المدینة 

وكانت زوجة . ودخل عدد قلیل منھم في االسالم مثل عبد اهللا بن سالم 
رسول اهللا صفیة رضي اهللا عنھا تدین بالیھودیة قبل زواج رسول اهللا صلى 

  .اهللا علیھ وسلم 
وال ننسى ھنا كعب بن أشرف الذي كان من أشد الیھود حقًدا على          

سالم والمسلمین فكان یھجوا رسول اهللا والمسلمین ویقوم بمدح عدوھم فقال اال
رسول اهللا من لكعب فكان لھ عبد اهللا بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة 

  .٢والحرث وأبو عبس واستطاعوا القضاء علیھ 
م وفي ھذه الفترة تقریًبا تم تدوین ٥٧١        وكما نعلم لقد ولد  رسول اهللا في 

   .٣)م ٦٠٠ ـ ٤٠٠وتم جمعھا في الفترة ( تب المدراشیة المبكرة ك

  النصرانية:ثالثًا 

الدخول في النصرانیة، وھم ینسبون إلى : التنصرمن :       النصرانیة لغة 
  .٤ في معنى نصرانیة: نصرانة: ومنھم من قال . قریة یقال لھا نصوریة

تبعون المسیح علیھ ھي دین النصارى الذین یزعمون أنھم ی: واصطالًحا 
 عیسى علیھ السالم المكملة لرسالة ورسالة . ٥ السالم، وكتابھم اإلنجیل

موسى علیھ السالم ، التي اعترضھا الكثیر من التشویھ والتبدیل والتحریف 
قال اهللا تعالى . وتم التالعب في أصولھا األساسیة التي یجب أن تقوم علیھا 

 {  ~  �  ¡  ¢  }  | M  :على لسان عیسى ابن مریم 

§  ¦  ¥  ¤     £¨  ²  ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª  ©  

                                           
 ١،ج١٤٢٧ ،١ دمشق ، ،ط – ،دار العصماء الرحیق المختومصفي الرحمن ، المباركفوري ،١

 .١٦٢، ص 
 ١،ج١٤٢٧ ،١ دمشق ، ،ط – ،دار العصماء الرحیق المختوم المباركفوري ،صفي الرحمن ،٢

 .٢٢٠، ص 
م .ط، ،د . م ،د.  ،دموسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیةالمسیري ،عبد الوھاب ، ٣

 .٣٦٤،ص ١٣،ج
 . ، على المكتبة الشاملة ٢١٤ ،ص ٢ ،ج المحیط في اللغةباس ،اسماعیل بن عباد ،بن الع ٤
 ، مكتبة اضواء دراسات في األدیان الیھودیة والنصرانیةالخلف ،سعود بن عبد العزیز ، ٥

  . ١٦٣ م ،ص ٢٠٠٤ ،٤ الریاض  ،ط–السلف 
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¶  µ   ́  ³¸  ¼  »  º  ¹   L }  ٥١-٥٠ آل عمران {          

وقد جاءت إلى بالد العرب عن طریق احتالل الحبشة والرومان، وكان أول 
 م  ، وفي ذلك ٣٧٨ م، واستمر إلى سنة ٣٤٠احتالل الحبشة للیمن سنة 

دخل التبشیر المسیحي في ربوع الیمن، وبالقرب من ھذا الزمان دخل الزمان 
رجل زاھد  یسمى فیمیون إلى نجران، ودعاھم إلى الدین المسیحي، ورأى 

و المحاوالت ١ أھل نجران من أمارات صدقھ وصدق دینھ فاعتنقوا المسیحیة 
التبشیریة للفرس والروم ساعدت على وجود المسیحیة في شمال الجزیرة 

  ٢.جنوبھا وشرقھاو
 صلى اهللا -ومن اآلثار التي تدل على وجود النصارى في عھد رسول اهللا 

   :-علیھ وسلم 
 فمن قریش جماعة من  بني أسد بن      فمن العرب من اعتنق المسیحیة 

عثمان بن الحویرث بن أسد بن عبد العزى، وورقة بن : عبد العزى، و منھم
مرئ القیس بن زید مناة، ومن ربیعة بنو نوفل بن أسد، ومن بني تمیم بنو أ

تغلب، ومن الیمن طيء، ومذحج، وبھراء، وسلیح، وتنوخ، وغسان، ولخم، 
  ٣وتزندق حجر بن عمرو الكندي

وقصة  رسول اهللا قبل النبوة حینما خرج  وعمره اثنتي عشرة مع عمھ       
بحیرا أبو طالب للتجارة إلى الشام فعندما وصل بصرى ورآه راھب یقال لھ 

ھذا سید العالمین، ھذا : فقال وھو آخذ بیدهواسمھ جرجیس فعرفھ بصفتھ 
إنكم حین : وما علمك بذلك؟ فقال: فقال أبو طالب. یبعثھ اهللا رحمة للعالمین

أشرفتم من العقبة لم یبق حجر وال شجر إال وخّر ساجًدا، وال تسجد إال لنبي، 
 مثل التفاحة، وإنا نجده وإني أعرفھ بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفھ

في كتبنا، وسأل أبا طالب أن یرده، وال یقدم بھ إلى الشام، خوفا علیھ من 
   .٤الیھود، فبعثھ عمھ مع بعض غلمانھ إلى مكة

     وعندما أمر رسول اهللا أصحابھ بالھجرة إلى الحبشة فراًرا  بدینھم فإن فیھا 
وذكر في قصة  یدین بالنصرانیة ملك ال یظلم عنده أحد وكان الملك النجاشي الذي

  :اسالم النجاشي ما یلي 

                                           
 ، ١٤٢١ ،١ ،ط  دمشق ،– ،دار العصماء الرحیق المختوم المباركفوري ،صفي الرحمن ،١

 .٣٢ص 
 ٢٠٠٣ ، ١ ، مؤسسة الرسالة ،ط السیرة النبویة والدعوة في العھد المكي غلوش ،أحمد ،٢

  .٥٤ ، ص ١،ج
 . ،على المكتبة الشاملة ١٠١ ،ص تاریخ الیعقوبيالیعقوبي ، ٣
،ص ١٤٢٧ ،١ دمشق ، ،ط – ،دار العصماء الرحیق المختوم المباركفوري ،صفي الرحمن ،٤

١١. 
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إنك قد : اجتمعت الحبشة، فقالوا للنجاشي: فعن جعفر بن محمد، عن أبیھ، قال
: فأرسل إلى جعفر وأصحابھ، فھیأ لھم سفًنا، وقال. فارقت دیننا، وخرجوا علیھ

ئتم، وإن اركبوا فیھا وكونوا كما أنتم، فإن ھزمت فامضوا حتى تلحقوا بحیث ش
ھو یشھد أن ال إلھ إال اهللا، وأن : ثم عمد إلى كتاب فكتب فیھ. ظفرت فاثبتوا

محمًدا عبده ورسولھ، ویشھد أن عیسى بن مریم عبده ورسولھ وروحھ، وكلمتھ 
ألقاھا إلى مریم، ثم جعلھ في قبائھ عند المنكب األیمن، وخرج إلى الحبشة، 

  أحق الناس بكم؟یا معشر الحبشة، ألست : وصفوا لھ، فقال
  فما بالكم  ؟: خیر سیرة، قال: فكیف رأیتم سیرتي فیكم؟ قالوا: بلى، قال: قالوا
  فما تقولون أنتم في عیسى؟: فارقت دیننا، وزعمت أن عیسى عبد، قال: قالوا
  :نقول ھو ابن اهللا، فقال النجاشي، ووضع یده على صدره على قبائھ: قالوا

ما كتب، ] ٢[زد على ھذا شیئا، وإنما یعني ھو یشھد أن عیسى بن مریم، لم ی
  ١.فرضوا وانصرفوا

قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :       وعن ابن عباس رضي اهللا عنھما، قال
إنك ستأتي قوما من أھل الكتاب، فإذا «: لمعاذ بن جبل حین بعثھ إلى الیمن

رسول اهللا، فإن ھم جئتھم فادعھم إلى أن یشھدوا أن ال إلھ إال اهللا، وأن محمدا 
طاعوا لك بذلك، فأخبرھم أن اهللا قد فرض علیھم خمس صلوات في كل یوم 

 بعث رسول اهللا معاذ رضي اهللا عنھ إلى الیمن وفي ذلك الوقت كانت ٢...."ولیلة
  .الدیانة النصرانیة منتشرة ھنالك 

 م ٦٣٢ إلى ٥٧٠ومن األحداث التي حدثت للنصرانیة في عھد مولد رسول اهللا 
  :وفاتھ 
 حین أصبح عرش ٥٩٠ مقدَّسة في عام أصبحت مدینة القدس مدینة  -

البابا جریجوري العظیم مركز السلطة المسیحیة، وأصبحت لروما 
وأصبح أسقف القدس یحتل المرتبة الخامسة في . الحظوة على القدس

ومع ذلك، بقیت فلسطین . السلسة الھرمیة لھیئة الكھنوت الكاثولیكیة
. تتغلغل في حیاة وخیال مسیحّیي العصور الوسطى) سةاألرض المقدَّ(

   ٣.وكانت الرحلة إلى األرض المقدَّسة مطمح كل مسیحي
  

                                           
مصطفى السقا : ،تحقیق لسیرة النبویة البن ھشام افري ،عبد الملك بن ھشام ،االمع١

 ٢ مصر ،مطبعة مصطفى البابي ،ط –،وابراھیم اإلیباري ، وعبد الحفیظ الشلبي ،القاھرة 
 .م١٩٩٥،
محمد زھیر بن ناصر ،دار طوق : ،تحقیق صحیح بخاريالبخاري ،محمد بن اسماعیل ، ٢

ب المغازي ،باب بعث أبو موسى ومعاذ إلى الیمن ، رقم الحدیث ، كتا١٤٢٢ ، ١النجاة ، ط
 .١٦٢،ص  ٥،ج ٤٣٤٧

 ، ١٠ ، مصدر سابق ج موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیةالمسیري ،عبد الوھاب ، ٣
  .٣٢٧ص 
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ب اطا  

وا ددات اا  

     حاجة االنسان للتدین قد تدفعھ إلى ابتكار دین وضعي أرضي استجابة 
عطل وأغفل وسائل لحاجتھ الفطریة فیضل ویبتعد عن جادة الصواب، ألنھ 

اإلدراك لدیھ فجاء ھذا المطلب لیبحث عن العقائد الوضعیة التي ابتكرھا 
  :االنسان قبل عھد النبوة واستمرت مع الوجود اإلسالمي

 :الصائبة : أولًا 

 وصبأ من دین إلى دین یصبأ مھموز بفتحتین خرج فھو :      لغة من صبأ 
من الكفار یقال إنھا تعبد الكواكب في صابئ ثم جعل ھذا اللقب علًما على طائفة 

الباطن وتنسب إلى النصرانیة في الظاھر وھم الصابئة والصابئون ویدعون أنھم 
  ١.على دین صابئ بن شیث بن آدم ویجوز التخفیف فیقال الصابون وقرأ بھ نافع

         ویعرفھم المناوي بأنھم قوم یزعمون أنھم على دین نوح علیھ السالم 
ویعرفھم  مجمع اللغة العربیة  .  ٢مھب الشمال عند منتصف النھاروقبلتھم 

 قوم كانوا یعبدون الكواكَب أو المالئكَة أو النُّجوَم ویزعمون أّنھم المعاصرة بأنھم
على ملَّة نوح وقبلتھم مھّب ریح الّشمال عند منتصف النَّھار، ومنھم صابئة تعبد 

  .٣إلًھا واحًدا
الكواكب والنجوم ویعظمونھا وأھم معالم ھذه الدیانة      أي ھم الذین یقدسون 

  ٤االتجاه نحو النجم القطب الشمالي والتعمید في المیاه الجاریة 
ُأوَلِئَك الَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّھُم (قال ابن زید :      وعن ابن وھب، قال

َأیُُّھْم َأْقَرُب (ھا الوسیلة الذین یدعون المالئكة تبتغي إلى رب: قال) اْلَوِسیَلَة
وھؤالء الذین : قال) ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًرا(حتى بلغ ) َوَیْرُجوَن َرْحَمَتُھ

 وقال عبد اهللا بن مسعود أي ان قبائل من العرب ٥.عبدوا المالئكة من المشركین
  .كان یعبدون صنًفا من المالئكة ویقولون ھم بنات اهللا

                                           
بیروت – ،المكتبة العلمیة المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر الفیومي ،أحمد بن محمد ،١

 .٣٢٣،ص ١ت ،ج. ،د١،ط
محمد رضوان ،دار :  ،تحقیقالتوقیف على مھمات التعریف المناوي ، محمد عبد الرؤوف ،٢

 .٤٤٥ ،ص ١ ،ج ١٤١٠ ، ١الفكر ،بیروت ،ط 
 ٢ ،ج٢٠٠٨ ،١ ،عالم الكتب ،طمجمع اللغة العربیة المعاصرة عمر ،أحمد مختار واخرون ،٣

  .١٢٦٠،ص 
:  ،إشرافي األدیان والمذاھب واألحزاب المعاصرةالموسوعة المیسرة ف دار الندوة العالمیة ،٤

 .٧١٤ ،ص ٢م ج٢٠٠٣ ،٥ الریاض ،ط–مانع الجھني ،دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر 
محمد شاكر ،مؤسسة : ،تحقیق جامع البیان في تأویل القرآن الطبري ،محمد بن جریر ،٥

 .٤٧٣ ،ص ١٧م ،ج ٢٠٠٠ ،١الرسالة ،ط
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اهللا في كتابھ الكریم في ثالثة مواضع في سورة البقرة و المائدة  وقد ذكرھم 

  خم حم جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ : والحج بقولھ 

 يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

٦٢:  البقرةَّ ىي مي خي حي جي  

  جه ين ىن من خن حن جن  ُّ : وفي قولھ   . 

 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

    ١٧ : الحج َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

أصول المعتقد للصائبة فمنھم من قال أنھم عبدة  واختلف علماء المسلمین في 
الكواكب والنجوم  ومنھم منقال بأنھم فرقة من النصارى وذھب أكثرھم للقول 

   .١بأن الصائبة الخروج عن دین اآلباء 
 البوذیة : ثانًیا 

دیاَنة وھي ٢.وھو أحد حكماء الھند: اسم منسوب إلى بوذا ]: مفرد[    بوذّي 
واسعة االنتشار ِفي الھند والشرق ) م.  ق ٤٨٣ -م . ق ٥٦٤(أسسھا بوذا  

 وقام بتأسیسھا في القرن الخامس قبل المیالد ، لقد نشر ملوك البوذیة ٣ األقصى
  ٤دینھم في خارج الھند، وبّلغوا دعوة بوذا إلى األمم األخرى 

      والبوذیة المنتشرة في الھند وآسیا الوسطى، والبرھمیة دین الھند 
  . ھي من األدیان القدیمة وقد كانت منتشرة في الھند في عھد النبوة٥األصلي

بني في لیلة االنشقاق القمر (        ووجد في بعض المعابد الھندیة عبارة 
وكما ھو معروف أن انشقاق القمر حدث في عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ ٦)

  . وسلم 

                                           
 ،مركز التنویر ى اهللا علیھ وسلم وآلھ وسلم في الكتب المقدسةمحمد صل عامري ،سامي ،١

 .٤٣٤ ،ص ١،ج٢٠٠٦ ،١ القاھرة ،ط–اإلسالمي للخدمات المعرفیة والنشر 
 ١ ،ج ٢٠٠٨ ،١ ،عالم الكتب ،طمجمع اللغة العربیة المعاصرة عمر ،أحمد مختار واخرون ،٢

 .٢٦١، ص 
  .٧٦ ،ص ١ت ج. ، د١الدعوة ، ط ، الدار المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة ،٣
 ، ص ١٤٢٣ ، ١ دمشق ،ط – ،دار ابن كثیر الرسالة المحمدیة الحسیني ،سلمان الندوي ،٤

١٢٨.  
  .١٨ت ، ص . ط، د. م ،د . ، د مدخل لفھم السنة الیحي ،یحیى ابراھیم ، ٥
 .ت. ط ، د .  ، د١٥٤ إقامة الحجة على العالمین بنبوة خاتم النبین ، ص ٦
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 الجانب األخالقي ، م ، ودعوتھ تركزت على. ق٦٢٣بوذا ولد سنة        " 
  . ١والتجربة الروحیة والطرق المؤدیة إلیھا كما یذكر ذلك بعض الباحثین 

 المجوسیة : ثالثا 
قوم كانوا ) المجوس(صار من المجوس و) تمجس(        المجوسیة من 

یعبدون الشمس والقمر والنار وأطلق علیھم ھذا اللقب منذ القرن الثالث 
 عند األشوریین وقدامى الفرس والكاھن الذي الكاھن) المجوسي(للمیالد 

عقیدة ) المجوسیة(یقوم على النار والكاھن الذي یباشر أعمال السحر 
المجوس في تقدیس الكواكب والنار ودین قدیم جدده وأظھره وزاد فیھ 

رجل صغیر األذنین، كان : مجوسوذكر صاحب تاج العروس  ، ٢)زرادشت(
نا للمجوس ودعا إلیھ، قالھ األزھري، في سابق العصور، أول من وضع دی

ولیس ھو زرادشت الفارسي، كما قالھ بعض، ألنھ كان بعد إبراھیم علیھ 
دین قدیم، وإنما زرادشت جدده وأظھره وزاد فیھ، قالھ : السالم، والمجوسیة

ھو معرب أصلھ منج كوش فعرب مجوس، كما ترى، ونزل : شیخنا، قال
  ٣.رجل مجوسي.  ومنج، بمعنى القصیراألذن،: القرآن بھ، وكوش، بالضم

         وقد عرفت من القدیم بعبادة النار وبناء المعابد علیھا، لھا یحجون، 
 ، ثم آمنوا بإالھین - عز وجل -وعندھا ینذرون، ھي معبودھم من دون اهللا 

وسادت المجوسیة في المناطق التابعة   ،٤أحدھما النور واآلخر الظلمة
ویطلق علیھا اسم  ٥وسیة بإیران قبل اإلسالم،للفرس وانتشرت المج

    .الزرادشتیة وھي دیانة إیرانیة قدیمة  
 صلى اهللا -ومن األدلة التي تبین وجود المجوسیة في عصر رسول اهللا  

   :-علیھ وسلم 
  قال : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، قال كما جاء في صحیح البخاري

ولود یولد على الفطرة، فأبواه كل م« : - صلى اهللا علیھ وسلم -النبي 
یھودانھ، أو ینصرانھ، أو یمجسانھ، كمثل البھیمة تنتج البھیمة ھل ترى 

  . فمعنى یمجسانھ أي یجعاله على دین المجوسیة  . ٦»فیھا جدعاء

                                           
 .م ١٩٩٩ ، ١نومسوك ، عبداهللا مصطفى ، البوذیة ، أضواء السلف ، ط  . ١
 .٢٥٥ ،ص ٢ت ،ج .ط ،د.  مصر ، د– ، دار الدعوة معجم الوسیط مجمع اللغة العربیة ،٢
. ط ،د١.  ،دار الھدایة ، دمن جواھر القاموس تاج العروس الحسیني ، محمد بن محمد ، ٣

 .٤٩٦ ،ص ١٦ت، ج 
  .١٨ت ، ص . ط، د. م ،د . ، دمدخل لفھم السنةیم ،  الیحي ،یحیى ابراھ٤
 ٣ ،ج ٢٠٠٨ ،١ ،عالم الكتب ،طمجمع اللغة العربیة المعاصرة عمر ،أحمد مختار واخرون ،٥

 .٢٠٧٠، ص 
محمد زھیر بن ناصر ،دار طوق : ،تحقیق صحیح بخاريالبخاري ،محمد بن اسماعیل ، ٦

 ، ص ٢ ، ج ١٣٨٥بن نفیل ، رقم الحدیث ، كتاب المناقب ،باب زید ١٤٢٢ ، ١النجاة ، ط
١٠٠. 
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  قال وقصة سلمان الفارسي حیث أنھ كان في بدایة أمره مجوسًیا  فقد
ألنصاري، عن محمود وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ا: ابن إسحاق

حدثني سلمان الفارسي، وأنا : ابن لبید، عن عبد اهللا بن عباس، قال
كنت رجال فارسیا من أھل أصبھان  من قریة یقال : أسمع من فیھ، قال

لھا جي  ، وكان أبي دھقان قریتھ، وكنت أحب خلق اهللا إلیھ، لم یزل بھ 
تھدت في حبھ إیاي حتى حبسني في بیتھ كما تحبس الجاریة، واج

   .١....."المجوسیة حتى كنت قطن النار
  ٢" القدریة مجوس ھذه األمة : " - صلى اهللا علیھ وسلم-وأما قولھ 

إنما جعلھم مجوسا لمضاھاة مذھبھم مذھب المجوس، في قولھم : " قیل
باألصلین، وھما النور والظلمة، یزعمون أن الخیر من فعل النور، وأن 

القدریة، یضیفون الخیر إلى اهللا تعالى، الشر من فعل الظلمة، وكذا 
والشر إلى اإلنسان والشیطان، واهللا خالقھما معا ال یكون شيء منھما إال 
بمشیئتھ تعالى، فھما مضافان إلیھ سبحانھ وتعالى خلقا وإیجادا، وإلى 

  .٣"الفاعلین لھما عمال واكتسابا 
 ذر بن ساوى عندما كاتب رسول اهللا الملوك كتب إلى ملك البحرین المن

یا منذر إنك عظیم العقل في الدنیا فال   : "العالء الحضرميفقال لھ 
إن ھذه المجوسیة شر دین ، لیس فیھا تكرم . تصغرن عن اآلخرة 

العرب ، وال علم أھل الكتاب ، ینكحون ما یستحیا من نكاحھ ، ویأكلون 
 ٤"...مة ما یتنزه عن أكلھ ، ویعبدون في الدنیا نارًا تأكلھم یوم القیا

 .فوجھ الشاھد ھنا عندما حدثھ بأن المجوسیة شر لھ 

   ىن من خن حن جن ُّ : وذكرھم اهللا في كتابھ الكریم بقولھ 

  مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين

  ١٧:  الحجَّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي

                                           
مصطفى السقا وابراھیم : ،تحقیق السیرة النبویة البن ھشام المعافري ،عبد الملك بن ھشام ،١

 .٢٠١٤ ، ص١م ،ج ١٩٥٥ ، ٢ مصر ،ط–األبیاري وعبد الحفیظ شلبي ،مطبعة مصطفى 
محمد محیي : تحقیق السجستاني ، أبو داود سلیمان بن األشعث ، سنن أبي داود ،  . ٢

قال  . ٤٦٩١عبدالحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا ، كتاب السنة ، باب في القدر ، حدیث رقم 
 .حدیث حسن : األلباني 

بدر بن یوسف المعتوق ،  : الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر ، صریح السنة ، تحقیق  . ٣
 . م ، مكتبة أھل األثر ، الكویت ٢٠٠٥ ، ٢ ، ط ٣٠ص 

  . ٢١ ، ص ١٣ت ،ج . د. ط، د. م ،د.  ، دمحمد صلى اهللا علیھ وسلم حوى ، سعید ،٤
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 االھندوسیة : رابعا 
     دیانة وثنیة وتعتبر كبرى دیانات الھند وفي القرن الثامن قبل المیالد أطلق 

، وال یعرف یھا اسم البرھمیة نسبة إلى براھما وھو القوة العظیمة السحریة عل
مؤسس معین لھذه الدیانة بل ھي ثمرة من ثمرات تجارب األمم أدت إلى تكوین 

  .١ھذه الدیانة 
    وقد كان للعرب صلة بالھند من خالل التعامل التجاري من قبل اإلسالم 

وھاجر بعض العرب والمسلمین للھند عن واستمر مع وجود اإلسالم وانتشاره ، 
  .٢طریق الفتوحات االسالمیة 

 الكونفوشیوسیة : خامسا 
     ھي دیانة أھل الصین وتدعو إلى إحیاء الطقوس والعادات والتقالید الدینیة 
التي ورثھا الصینیون عن أجدادھم، مع إضافة  آراء الحكیم كونفوشیوس  والتي 

لقرن السادس قبل المیالد وما زالت مستمرة إلى ظھرت على یدیھ ، وظھرت في ا
اآلن  وھي تقوم على عبادة اإللھ األعظم وعبادة أرواح اآلباء واألجداد وتقدیس 

  ٣.المالئكة
وفي عھد النبوة تم بناء معابد مزودة بتماثیل لكونفوشیوس في جمیع أنحاء 

ان رمًزا اإلمبراطوریة وأمر بإنشاء كلیات لتعلیم آراء كونفوشیوس الذي ك
   .٤للوحدتین السیاسیة والدینیة 

  الطاویة: سادسا 
        وھي إحدى أكبر الدیانات الصینیة القدیمة  التي التزال حیة إلى الیوم  
وترجع إلى القرن السادس قبل المیالد والتي تستلزم العودة إلى الحیاة الطبیعیة 

يء واحد والوقوف مع ضرورة اإلیمان بوحدة الوجود إذ الخالق والمخلوق ش
  ٥.الموقف السلبي ضد الحضارة والمدنیة 

وفي أثناء دعوة رسول اهللا كانت أسرة تانغ  ومینغ تستخدم التنبؤات الطاویة 
  ٦.والسحر لكسب التأیید الشعبي 

 – الشجر –األصنام )(الدھریین / الوثنیة ( بعض عبادات العرب  : ثانًیا 
  ):الحیوانات 

                                           
األعظمي ،  محمد ضیاء الرحمن ، فصول في أدیان الھند ،  دار البخاري ، المدینة  . ١

 .١٥م ، ص ١٩٩٧ ، ١المنورة ، ط 
 .٩٧،ص ١٩٧٩، ٥ شلبي ،أحمد ،أدیان الھند الكبرى ،مكتبة النھضة المصریة ، ط٢
:  ،إشرافالموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب واألحزاب المعاصرة دار الندوة العالمیة ،٣

 .٧٤٨ ، ص ٢م ج٢٠٠٣ ،٥ الریاض ،ط–مانع الجھني ،دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر 
  المصدر السابق ٤
:  ،إشرافاصرةالموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب واألحزاب المع دار الندوة العالمیة ،٥

 .٧٣٥،ص ٢م ج٢٠٠٣ ،٥ الریاض ،ط–مانع الجھني ،دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر 
 . المصدر السابق٦
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M  Â  Á  À   حق ھذه األصنام التي ال تضر وال تنفع    قال اهللا تعالى في

ÃÄÉ  È   Ç  Æ  Å  ÊÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÐÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ö  Ø  ×  

   Þ  Ý  Ü       Û  Ú  ÙL} ١٩٥: األعراف {.  

. ملیون) ٣٣٠( قیل إن عدد المعبودات واآللھة في قرن البعثة  یصل إلى       
عبادة الحیوان :  ومنھا١.یع أرجاء األرضوأطبقت ظلمة الوثنیة وانتشرت في جم

وھذه العبادة أتت  من الھند، وقد اتخذ بعض العرب أصنامھم على : والطیور
كان على صورة النسر ، وصنمھم " نسر"صورة الحیوان والطیر، فصنمھم 

  .كان على صورة األسد ، ویعوق كان على ھیئة الفرس" یغوث"
 - صلى اهللا علیھ وسلم -نبي  ُروي أن الومن عبادات العرب عبادة الشجر، فلقد

خرج إلى حنین وقومھ حدیثو عھد بجاھلیة، فلما رأى بعض أصحابھ شجرة في 
یا رسول اهللا، : ذات أنواط، كانت العرب تقدسھا، فنادوا وقالوا: الطریق، یقال لھا

 - صلى اهللا علیھ وسلم -اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط، فقال رسول اهللا 
اجعل لنا إلھا كما : ھذا كما قال قوم موسى لموسى علیھ السالم! هللاسبحان ا: "

  .٢" لھم آلھة، والذي نفسي بیده لتركبن سنن من كان قبلكم
       وظھر في العرب بعض الدھریین الذین أنكروا الخالق ویوم القیامة، وقد 

  M D  C  B  A   @  ?      >   =  <  ;F  E     G  :أخبر القرآن عنھم بقولھ تعالى

L   K  J  I  HM  R  Q   P  O     N  L}  وقد أشارت اآلیة إلى   }٢٤: الجاثیة ،

وكما جاء في قصة ٣.عقیدة ھؤالء األفراد الذین جعلوا الدھر إلھا یحیي ویمیت
یا محمد، أنت تزعم أن اهللا یبعث ھذا بعد : أبي بن خلف عندما أحضر عظم فقال

 اهللا صلى اهللا علیھ -ثم نفخھ في الریح نحو رسول في یده ، ما أرم  ، ثم فتھ 
نعم، أنا أقول ذلك، یبعثھ اهللا  : - صلى اهللا علیھ وسلم - ، فقال رسول اهللا -وسلم 

وضرب لنا : فأنزل اهللا تعالى فیھ. وإیاك بعد ما تكونان ھكذا، ثم یدخلك اهللا النار
   .٤مثال ونسي خلقھ

                                           
  .١٨ت ، ص . ط، د. م ،د .  ، دمدخل لفھم السنة الیحي ،یحیى ابراھیم ، ١
ت ، . ط ،د .  القاھرة ، د–الشیباني ،أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة  ٢

:  ، قال شعیب األرناؤوط ٢١٨ ، ص ٥ ، ج ٢١٩٤٧مسند أبي وافد اللیثي ،رقم الحدیث 
 إسناده صحیح على شرط الشیخین

 ٢٠٠٣ ، ١ ، مؤسسة الرسالة ،ط السیرة النبویة والدعوة في العھد المكي غلوش ،أحمد ،٣
  .٥٤ ، ص ١،ج

مصطفى السقا وابراھیم : ،تحقیق السیرة النبویة البن ھشام المعافري ،عبد الملك بن ھشام ،٤
  .٣٦٢ ، ص١م ،ج ١٩٥٥ ، ٢ مصر ،ط–األبیاري وعبد الحفیظ شلبي ،مطبعة مصطفى 
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  املبحث الثاني

  سالمأثرها على انتشار اإل

 كان للدیانات السماویة أثر وتأثیر على انتشار اإلسالم التصالھا بالعالم 
  .اإلسالمي وقربھا منھ 

  اطب اول

وت ادر ار و  

  . التأثير المباشر : أولًا 

  :فمن اآلثار المباشرة التي أحدثتھا الدیانات السماویة
وعدم التصدیق ) رة اإلسالم بؤ(محاولة  القضاء على رسول ھذه األمة  -١

M  :بھ مع أنھ وافق ما جاء في كتبھم فكتموا الحق المبین قال اهللا تعالى 

   Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐL   }آل عمران :

٧٠{  

¾  ¿  M  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  À : وقولھ تعالى 

Ë  Ê  ÉÌ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  L  ٩٩: آل عمران.  

نو النضیر أن تقوم بقتل رسول اهللا من خالل إلقاء صخرة وكما حاولت ب
علیھ عندما خرج إلیھم یستعینھم في دیة العامریین اللذین قتال عمرو بن 

   .١أمیة الضمري 
وكما في حادثة الشاة المسمومة  التي قدمتھا زینب بنت الحارث امرأة  

كثرت فیھ سالم بن مشكم بعد أن علمت أن رسول اهللا یحب الذراع منھا فأ
 .ولكن اهللا نجاه من ظلمھم وكیدھم ٢السم 

محاولة الحد من انتشار االسالم ورفض عدد كبیر منھم الدخول فیھ  مثل  -٢
عن أنس بن مالك رضي اهللا "ما حصل عندما أسلم عبد اهللا بن سالم 

 للمدینة جاء عبد - صلى اهللا علیھ وسلم -فلما جاء نبي اهللا : عنھ، قال 
أشھد أنك رسول اهللا، وأنك جئت بحق، وقد علمت : الاهللا بن سالم فق

                                           
مصطفى السقا : ،تحقیق السیرة النبویة البن ھشام المعافري ،عبد الملك بن ھشام ،١ 

 ، ١م ،ج ١٩٥٥ ، ٢ مصر ،ط– وابراھیم األبیاري وعبد الحفیظ شلبي ،مطبعة مصطفى
 .٥٦٣ص

مصطفى السقا وابراھیم : ،تحقیق السیرة النبویة البن ھشام المعافري ،عبد الملك بن ھشام ،٢
 .٣٣٧،ص ٢م ،ج ١٩٥٥ ، ٢ مصر ،ط–األبیاري وعبد الحفیظ شلبي ،مطبعة مصطفى 
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یھود أني سیدھم وابن سیدھم، وأعلمھم وابن أعلمھم، فادعھم فاسألھم 
عني قبل أن یعلموا أني قد أسلمت، فإنھم إن یعلموا أني قد أسلمت قالوا 

 فأقبلوا - صلى اهللا علیھ وسلم-فأرسل رسول اهللا . في ما لیس في
یا معشر «  : - صلى اهللا علیھ وسلم-ھم رسول اهللا فدخلوا علیھ، فقال ل

الیھود، ویلكم، اتقوا اهللا، فواهللا الذي ال إلھ إال ھو، إنكم لتعلمون أني 
ما نعلمھ، قالوا : ، قالوا» رسول اهللا حقا، وأني جئتكم بحق، فأسلموا

فأي رجل فیكم « :  ، قالھا ثالث مرار، قال- صلى اهللا علیھ وسلم -للنبي 
ذاك سیدنا وابن سیدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، : قالوا» هللا بن سالم؟عبد ا

أفرأیتم «: حاشى هللا ما كان لیسلم، قال: ، قالوا» أفرأیتم إن أسلم؟«: قال
، » أفرأیتم إن أسلم؟«: حاشى هللا ما كان لیسلم، قال: قالوا» إن أسلم؟

، » یھمیا ابن سالم أخرج عل« : حاشى هللا ما كان لیسلم، قال: قالوا
یا معشر الیھود اتقوا اهللا، فواهللا الذي ال إلھ إال ھو، إنكم : فخرج فقال

كذبت، فأخرجھم رسول : لتعلمون أنھ رسول اهللا، وأنھ جاء بحق، فقالوا
  .١ "- صلى اهللا علیھ وسلم -اهللا 

كما حصل : ومحاولة تسلیط الناس لقتالھم )  الحروب(قتال المسلمین  -٣
ما جھز رسول اهللا جیش أسامة لمقاتلة الروم  في غزوة األحزاب وعند

]  \  M :  الم قبل أن یرسلھ قال اهللا تعالىولكنھ توفى علیھ الس

  h  g      f  e  d  c  b  a   ̀ _    ̂ ]

  k  j  iL }٢٦: األحزاب {. 

نقض المعاھدة  ومحالفة أعداء االسالم كما حصل في غزوة األحزاب  -٤
 .ونقض بني قریظة للمعاھدة  

عن . تقدیم ید العون والمساعدة لكل من یساھم في القضاء على اإلسالم  -٥
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قولھ

ابنوا مسجدكم : وھم أناس من األنصار ابنوا مسجدا فقال لھم أبو عامر
واستمدوا بما استطعتم من قوة وسالح فإني ذاھب إلى قیصر ملك الروم 

  ٢.تي بجند من الروم، فأخرج محمدا وأصحابھفآ

  التأثير الغير مباشر :ثانيا 

                                           
 ،مصدر سابق ، كتاب المناقب ،باب ھجرة صحیح بخاريالبخاري ،محمد بن اسماعیل ، ١

 .٦٢،ص ٢، ج ٣٩١١أصحابھ إلى المدینة ، رقم الحدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم و
أسعد محمد :  التمیمي ،عبد الرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم ،تحقیق٢

 .١٨٧٨،ص ٦ه ،ج ١٤١٩ ،٣السعودیة ،ط_الطیب ،مكتبة نزار 
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ومن األحداث المشینة التي ارتكبھا أصحاب الدیانات السماویة المحرفة بحق 
  :اإلسالم والمسلمین بطریقة غیر مباشرة للحد من انتشار اإلسالم 

اهللا  صلى - عدم التصدیق ما جاء في كتبھم من البشارة برسول اهللا  -١

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  M  :قال اهللا تعالى   -علیھ وسلم 

8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -    ,       +9  =  <  ;   :  

  A  @    ?  >L }٦: الصف {.   

الكید والحقد واالستكبار عن دخول اإلسالم لما علموا أن نبي آخر الزمان  -٢

M  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  :قال اهللا تعالى . من العرب  

  Ï  Î  Í  Ì      Ë  ÊL } ٦٩: آل عمران { . 

 استخدامھم كلمات مشینة في لغتھم بحق رسول اهللا  حین نزل قولھ  -٣

̈   ©   M«  ª  :تعالى   §  ¦  ¥  ¤  £¬  

   ±  °   ̄ ®L }١٠٤: البقرة {. 

^  M : حسد المسلمین وتمني تجریدھم من دعوتھم  قال اهللا تعالى  -٤

  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a   ̀  _

r  q  p  o  n  m  l  ksy  x  w  v  u   t  z  

  ¢   ¡  �  ~  }  |  {L }١٠٩: البقرة{ 

M  ³  ² قال اهللا تعالى . إضمار الشر وكره المسلمین وعدم التأمین لھم  -٥

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´

ÂÃÈ  Ç  Æ   Å  Ä  É   Î  Í  Ì  Ë  Ê  L 

  .} ١٠٥: البقرة{

̀   M الزعم بأن الحنفیة السمحة لھم  -٦     _   ̂  ]  \  [

g  f  e  d  c  b  ah  k  j     i  L  }آل عمران :

٦٥ {.  
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,  -    .  /  M  7  6  5           4  3  2    1   0  :النفاق  -٧

  =  <  ;   :  9  8L }٧٢: آل عمران {. 

كما حصل مع المرأة المسلمة التي رفع بني : مسلمین االستھزاء من ال -٨
  .قینقاع حجابھا وقاموا باالستھزاء منھا

  تأثرها باإلسالم:  ثالثًا 

  :كان لإلسالم تأثیر واضح على أصحاب ھذه الدیانات ومن ذلك 
 دخول أفراد منھم في اإلسالم مثل الصحابي عبد اهللا بن سالم والنجاشي  -١

 M~  }  |  {  z   y  x  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  

®   ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦¯ ́ ³  ²  ±  °  µ  

  »  º  ¹    ̧ ¶L }١٩٩: آل عمران {  

وضع قوانین وأنظمة تنظم العالقات بینھم وبین المسلمین والحد من  -٢
حیث كان الیھود في المدینة ھم ) القضاء على نفوذھم ( صالحیتھم 

وظلمھم فجاء اإلسالم المسیطرون على السوق باحتكارھم وغشھم 
 .وحقق العدالة 

 صلى -عن النبي : قال أبو ھریرةأمر اإلسالم عدم تصدیقھم وال تكذیبھم  -٣
 .١ال تصدقوا أھل الكتاب وال تكذبوھم : " -اهللا علیھ وسلم 

 صلى اهللا  علیھ وسلم -مضاعفة األجر لھم في حال إیمانھم برسالة محمد -٤
- .   

رجل : ثالثة یؤتون أجرھم مرتین: " وسلم قالقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
 فآمن بھ - صلى اهللا علیھ وسلم -من أھل الكتاب آمن بنبیھ، وأدرك النبي 

   .٢...."واتبعھ وصدقھ، فلھ أجران
 في حقھم ولكنھم - صلى اهللا علیھ وسلم -وجوب اإلیمان برسالة محمد  -٥

رة، عن عن أبي ھریف. رفضوا ذلك وأصروا على عنادھم واستكبروا  
والذي نفس محمد بیده، « :  أنھ قال- صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اهللا 

                                           
اب  ،مصدر سابق ، كتاب تفسیر القرآن ، بصحیح بخاريالبخاري ،محمد بن اسماعیل ، ١

 .٢٢،ص ٦ ج ٤٤٨٥قولوا امنا باهللا وما أنزل إلینا ،رقم الحدیث 
–محمد فؤاد ،دار إحیاء التراث :  ،تحقیق صحیح مسلم النیسابوري ،مسلم بن حجاج ،٢

ت ،كتاب االیمان ،باب وجوب االیمان برسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ،رقم . ،د١بیروت،ط
 .١٣٤ ،ص١،ج ٢٤١الحدیث 
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ال یسمع بي أحد من ھذه األمة یھودي، وال نصراني، ثم یموت ولم یؤمن 
  .١»بالذي أرسلت بھ، إال كان من أصحاب النار

M  z  y    x  w  v  u  t :   تھكم اإلسالم بھم قال اهللا تعالى  -٦

¡  �  ~   }  |  {  ¦  ¥                 ¤       £  ¢  L }٦: الجمعة {.  

 مصیر أھل الكتاب یوم القیامة في حال عدم إیمانھم برسول اهللا بعدما  -٧

M  ¢   ¡  �  ~  }           |  {  z : سمعوا بھ كما قال اهللا تعالى 

¦  ¥      ¤         £§  ¬  «  ª  ©  ̈   L} ٦: البینة {.  

ب اطا  

وت ادر ار و  

       كما كان للدیانات السماویة أثر كان للدیانات الوضعیة أثر أیًضا، ولكن لیس 
من جمیعھا لضعف االتصال بینھا وبین الجزیرة العربیة ومن أبرز اآلثار ما یلي  

:  

  التأثير المباشر: أولًا

ة ویكف االستھزاء والسخریة من رسول اهللا واغرائھ لیصد عن الدعو -١
 .عنھا 

تعذیب المؤمنین وصدھم عن الدعوة المحمدیة  على ید كفار قریش كما  -٢
حصل لبالل بن رباح عندما عذبھ أمیة ابن خلف وما لقیھ آل  یاسر من 

 .العذاب 
:  عن ابن عباس قال- صلى اهللا علیھ وسلم - رفض دعوة الرسول اهللا  -٣

هللا بن حذافة بكتابھ  ، عبد ا- صلى اهللا علیھ وسلم -بعث رسول اهللا " 
إلى كسرى، فدفعھ إلى عظیم البحرین، یدفعھ عظیم البحرین إلى كسرى، 

قال " فدفعھ عظیم البحرین، إلى كسرى فلما قرأه مزقھ :  قال یعقوب-
فدعا علیھم رسول اهللا صلى اهللا : " فحسبت ابن المسیب قال: ابن شھاب
 ٢"بأن یمزقوا كل ممزق : علیھ وسلم

                                           
–محمد فؤاد ،دار إحیاء التراث :  ،تحقیق صحیح مسلممسلم بن حجاج ، النیسابوري ،١

ت ،كتاب االیمان ،باب وجوب االیمان برسالة محمد صلى اهللا علیھ وسلم ،رقم . ،د١بیروت،ط
 .١٣٤،ص ١، ج ٢٤٠الحدیث 

ت ، . ط ،د .  القاھرة ، د– ،مؤسسة قرطبة مسند أحمد بن حنبل الشیباني ،أحمد بن حنبل ،٢
:  ، قال شعیب األرناؤوط ٢٤٨ ، ص ١ ، ج ٢١٨٤بد اهللا بن العباس ،رقم الحدیث مسند ع

 إسناده صحیح على شرط الشیخین 
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ع رسول اهللا في غزواتھ بدر ین وقتالھم كما حصل ممحاربة المسلم -٤
  .وأحد

  التأثير الغير مباشر : ثانيا

االستكبار والعناد عن دخول اإلسالم مع علمھم صحة نسبھ كما حدث مع  -١
 .  كفار قریش

 تقدیم الدعم والمساعدة لمن یستطیع القضاء على بؤرة اإلسالم عندما  -٢
 .  أثناء ھجرتھ إلى المدینةوضعت قریش مكافأة  لمن یجد رسول اهللا

 في األدیان الشرقیة - محمد صلى اهللا علیھ وسلم-البشارة بنبوة سیدنا  -٣
 ومع ذلك لم یؤمنوا بھ وبدعوتھ  

  :فذكر في الھندوسیة 
أّن اسم " محمد في األسفار العالمیة" ذكر عبد الحق فدیارتي في كتابھ" 

من كتب " لسامافیداا" مكتوب بلفظھ العربي في" أحمد" الرسول العربي
البراھمة، وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الثاني 

وقد . أحمد تلقى الشریعة من رّبھ وھي مملوءة بالحكمة" ونصھا أّن
   .١"قبست منھ النور كما یقبس من الشمس

  :وعند الصائبة 
تالي أي " سیھولدایو" أّن ملك العرب المسمى" الكتره ربھ" جاء في"

وھو الذي خرج في زمنھ (األنبیاء سیخرج في زمن ملك الفرس أزدجر 
  " .٢ )- صلى اهللا علیھ وسلم -محمد 

  :وفي المجوس 
 في كتب - صلى اهللا علیھ وسّلم -جاء ذكر نبي اإلسالم محمد " 

الزرادشتیین، في قولھا أنھ یظھر حكیم عظیم من بالد رملیة من الغرب 
تا  وقد أثبت البحاثة عبد الحق فدیارتي في أستفت إری" وسیكون اسمھ

" أستفت إریتا" أّن كلمة" محمد في األسفار العالمیة المقدسة" كتابھا 
وھو " أستو" جذرھا ھو" أستفت إریتا" فقالت أّن كلمة". أحمد" تعني

، وبالتالي فمعنى "حمد" یعني في كل من اللغة السنسكریتیة والزندیة
  ٣".أحمد" الكلمة السابقة

  .تأثرها باإلسالم : ثالثًا 

  :تأثر أصحاب ھذه الدیانات باإلسالم والذي یدل على ذلك 

                                           
 عامري ،سامي ،محمد صلى اهللا علیھ وسلم وآلھ وسلم في الكتب المقدسة ،مركز التنویر ١

 .٤١١ ،ص ١،ج٢٠٠٦ ،١ القاھرة ،ط–اإلسالمي للخدمات المعرفیة والنشر 
 سابق المصدر ال٢
  المصدر السابق ٣
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دخول بعض أفرادھا باإلسالم مثل سلمان الفارسي ومشركو قریش  -١
 . وغیرھم 

وعد اإلسالم بالقضاء علیھم وعدم كتابة التمكین لھم في األرض  عن  -٢
:  ، قال-ھ وسلم   صلى اهللا علی-أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، عن النبي 

ھلك كسرى، ثم ال یكون كسرى بعده، وقیصر لیھلكن ، ثم ال یكون «
 .١قیصر بعده، ولتقسمن كنوزھا في سبیل اهللا

 -ویوم الخنق حین اعترض المسلمین صخرة فاشتكوا إلى رسول اهللا 
بسم اهللا ثم ضرب «:  ، فجاء وأخذ المعول فقال-صلى اهللا علیھ وسلم 

كبر، أعطیت مفاتیح الشام، واهللا إني ألنظر قصورھا اهللا أ: ضربة، وقال
اهللا أكبر، أعطیت : الحمر الساعة، ثم ضرب الثانیة فقطع آخر، فقال

فارس، واهللا إني ألبصار قصر المدائن األبیض اآلن، ثم ضرب الثالثة، 
اهللا أكبر، أعطیت مفاتیح الیمن، : بسم اهللا، فقطع بقیة الحجر، فقال: فقال

  .٢"بصار أبواب صنعاء من مكانيواهللا إني أل
وعن كثیر بن عبد اهللا بن عمرو المزني عن أبیھ عن جده قال خطب 

أخبرني : ( عام ذكرت األحزاب فقال- صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اهللا 
جبریل أن أمتي ظاھرة علیھا یعني قصور الحیرة ومدائن كسرى 

 .٣)فأبشروا بالنصر

?  @  M  C    B  A قال اهللا تعالى أبطل اإلسالم جمیع ھذه الدیانات  -٣

   L  K  J  I  H  G  F  E  DL} ٨٥: آل عمران {.  

\  [  M الحد من نفوذھم فحذر اإلسالم من أتباع أفعالھم  وفي قولھ  -٤

b  a    ̀    _  ^c   j  i  h  g  f    e  d  L  } آل

 أي كما اتخذ الصابئین عبادة المالئكة ،فحذر من اتباع } ٨٠: عمران
  .أفعالھم وتقلیدھم 

                                           
 ،مصدر سابق ، كتاب الجھاد والسیر ، باب صحیح البخاريالبخاري ،محمد بن اسماعیل ، ١

  .٦٣، ص ٤ ج ٣٠٧٢الحرب خدعة، رقم الحدیث 
 
،ص ١٤٢٧ ،١ دمشق ، ،ط – المباركفوري ،صفي الرحمن ،الرحیق المختوم ،دار العصماء ٢

٢٧٩. 
السید ابن عبد المقصود ،دار الكتب : ،تحقیق لعیونالنكت وا الماوردي ،علي بن محمد ،٣

 .٣٨٩ ،ص ٤ت ،ج . ط، د.  بیروت ،د–العلمیة 
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فكذب الصائبة وغیرھم إناطتھم الربوبیة بالكواكب ونجوم السماء، "
 ، فأبادھم  - صلى اهللا علیھ وسلم -فسلط اهللا علیھم رسولھ محّمدًا 

  ١."وأخمد نیرانھم وكسر صلبانھم ومحق أوثانھم وأفنى فرسانھم

                                           
محمود عبد :  ، تحقیقتخجیل من حرف التوراة واإلنجیل الجعفري ،صالح بن حسین ، ١

 .٦٩٥ ،ص ٢،ج ١٩٩٨ ،١ الریاض ،ط –الرحمن ،مكتبة العبیكان 
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  الخاتمة

  

والسالم على أشرف الخلق محمد بعد حمد اهللا على إتمام ھذا الدراسة، والصالة 
  :، وبعد- صلى اهللا علیھ وسلم -

  : فقد خرجت الدراسة باالستنتاجات ، والتوصیات ، واالقتراحات اآلتیة 

  :االستنتاجات 

  : توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتیة 
عظم مكانة االسالم ، وتمیزه على غیره من األدیان  وبیان دوره في  -١

  .یان األخرى التأثیر على األد
وتوصلت الدراسة إلى أن  أبرز الدیانات السماویة التي زامنت عصر  -٢

النبوة ھي الحنفیة والیھودیة والمسیحیة ومن أبرز الدیانات الوضعیة 
األدیان الشرقیة ممثلة بالصائبة و الھندوسیة والبوذیة والطاویة 

یة  عند والشنتویھ والكنفوشیة والجینیة باإلضافة إلى الوثنیة والدھر
 .العرب 

ویكمن تأثیر األدیان السماویة على اإلسالم في محاولة القضاء على  -٣
رسول اهللا و الحد من انتشار االسالم  خوًفا على عقیدتھم محاولة  
القضاء على رسول ھذه األمة  وعدم تصدیق بھ مع أنھ وافق ما جاء 

 منھم في كتبھم و محاولة الحد من انتشار اإلسالم ، ورفض عدد كبیر
الدخول باإلضافة إلى قتال المسلمین ومحاولة تسلیط الناس لقتالھم  
ومحالفة أعداء اإلسالم وتقدیم ید العون والمساعدة لكل من یساھم في 
القضاء علیھ ، وال ننسى كیدھم وحقدھم  لما علموا أن نبي آخر الزمان 

 .مھم من العرب إضمارھم الشر و االستھزاء من عقیدة المسلمین وتعالی
ویكمن تأثیر األدیان الوضعیة على اإلسالم في الحد من انتشاره استكباًرا  -٤

و االستھزاء والسخریة من رسول اهللا واغرائھ لیصد عن الدعوة 
وتعذیب المؤمنین بشتى الوسائل ومحاربتھم ومساعدة كل من یساھم 
في القضاء علیھم وكما بشرت بعض األدیان الشرقیة بنبوة سیدنا محمد 

  .-صلى اهللا علیھ وسلم  -
تمیز اإلسالم على باقي الدیانات وسرعة وانتشاره وتوسعھ حتى ھذه  -٥

 .اللحظة بعكس الدیانات األخرى   
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  التوصيات 

  :في ضوء استنتاجات الدراسة فإن الباحثان یوصیان ب 
 الوعاظ والدعاة بزرع أھمیة اإلسالم وانتصاره على األدیان  -١

 . األخرىاألخرى وأثره على األدیان
القائمین على المناھج التعلیمیة بإدراج ھذه الدراسة في المناھج  -٢

 .التعلیمیة، لما لھا من أثر كبیر في بناء عقیدة ھذا الجیل 
  المقترحات 

  ویقترح الباحثان على الباحثین بعدھا بالبحث في العھد الراشدي 
ھ من واألموي في تعاملھ مع الدیانات السماویة والوضعیة لما قام ب

  .فتوحات عظیمة ودخول أفراد عدیدة لإلسالم 
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  قائمة المصادر والمراجع 

محمد :   البخاري ، محمد بن اسماعیل ، صحیح البخاري ، تحقیق -
  .ه١٤٢٢ ، ١زھیر بن ناصر ، دار طوق النجاة ، ط

 ابن الجوزي، عبد الرحمن، الوفا تعریف فضائل المصطفى ، دار -
  .ت . ط، د. المعرفة ، د

 - صلى اهللا علیھ وسلم - أبو زھرة ،محمد بن أحمد ، خاتم النبین محمد -
  .ه١٤٢ط ، . ، دار الفكر العربي القاھرة ،د

 بیروت –  األزدي ،محمد بن الحسن ، جمھرة اللغة ،دار العلم للمالیین  -
  . م ١٩٨٧ ، ١، ط 

: قیق الترمذي ، محمد بن عیسى ، الجامع الكبیر سنة الترمذي ، تح -
  .م ١٩٩٨ ،١ بیروت ،ط–بشار عواد معروف ، دار الغرب العربي 

التمیمي ،عبد الرحمن بن محمد ، تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم  -
 .ه ١٤١٩ ،٣السعودیة ،ط_أسعد محمد الطیب ، مكتبة نزار : ،تحقیق

الجعفري ، صالح بن حسین ، تخجیل من حرف التوراة واإلنجیل ،  -
 ١ الریاض ، ط –عبد الرحمن ،مكتبة العبیكان محمود : تحقیق

 .م١٩٩٨،
  الحسیني ، محمد بن محمد ، تاج العروس من جواھر القاموس ، دار  -

  .ت. ط ،د١. الھدایة ، د
  .ت . د. ط، د. م ،د. ، د- صلى اهللا علیھ وسلم -حوى ، سعید ، محمد  -
  الخلف ،سعود بن عبد العزیز ، دراسات في األدیان الیھودیة  -

  . م٢٠٠٤ ،٤ الریاض  ،ط–النصرانیة ، مكتبة اضواء السلف و
  دار الندوة العالمیة ،الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب  -

مانع الجھني ،دار الندوة العالمیة للطباعة : واألحزاب المعاصرة ،إشراف
  .م٢٠٠٣ ،٥ الریاض ،ط–والنشر 

ي نجیب ، دار   دیورانت ، ویلیام جیمس ، قصة الحضارة ، ترجمة زك -
 .م١٩٨٨د ،.  بیروت ، ط –الجبل 

، ٥شلبي ،أحمد ،أدیان الھند الكبرى ، مكتبة النھضة المصریة ، ط -
١٩٧٩.  

 –الشیباني ،أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة  -
 .ط ،د . القاھرة ، د

:  الطبري ، محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ، تحقیق  -
  .م ٢٠٠٠ ،١ر ،مؤسسة الرسالة ،طمحمد شاك
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  في الكتب المقدسة - صلى اهللا علیھ وسلم -عامري ،سامي ، محمد  -
 ١ القاھرة ،ط–،مركز التنویر اإلسالمي للخدمات المعرفیة والنشر 

،٢٠٠٦. 
 ، على ٢١٤ ،ص ٢العباس ،اسماعیل بن عباد ،المحیط في اللغة ،ج  -

 المكتبة الشاملة 
ي ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار  العسقالني ،أحمد بن عل -

  .١٣٧٩ط ،. بیروت ، د–المعرفة 
 عمر ،أحمد مختار واخرون ،مجمع اللغة العربیة المعاصرة ،عالم الكتب  -

    .٢٠٠٨ ،١،ط
غلوش ،أحمد ،السیرة النبویة والدعوة في العھد المكي ، مؤسسة  -

   .٢٠٠٣ ، ١الرسالة ،ط 
مھدي المخزومي و :ین ،تحقیق   الفراھیدي ،الخلیل بن أحمد ، الع -

  .ت . ط ،د.ابراھیم السامرائي ، مكتبة ومطبعة الھالل ، د
  الفیومي ،أحمد بن محمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  -

  .ت. ،د١بیروت ،ط–،المكتبة العلمیة 
ولید محمود ،العرب قبل اإلسالم في القرآن الكریم وكتب الحدیث : قیسیة  -

راه غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة الیرموك ،عمان ، أطروحة دكتو
 . األردن –

السید ابن عبد :الماوردي ، علي بن محمد ،النكت والعیون ،تحقیق  -
 .ت . ط، د.  بیروت ،د–المقصود ،دار الكتب العلمیة 

 –  المباركفوري ، صفي الرحمن ،الرحیق المختوم ، دار العصماء  -
  .١٤٢٧ ،١دمشق ، ،ط 

ت .ط ،د.  مصر ، د–اللغة العربیة ، معجم الوسیط ، دار الدعوة   مجمع  -
.  

م . المسیري ، عبد الوھاب ،موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة ،د -
  .م .ط، ،د . ،د

: المعافري ، عبد الملك بن ھشام ،السیرة النبویة البن ھشام ، تحقیق  -
 – ،القاھرة مصطفى السقا ، وابراھیم األیباري ، وعبد الحفیظ الشلبي

  .م١٩٩٥ ،٢مصر ،مطبعة مصطفى البابي ،ط 
عبد اهللا جبریل ،المعتقدات الدینیة عند عرب الجاھلیة كما تبدت : مقداد  -

،العدد ٤في أشعارھم ،المجلة االردنیة للعلوم التطبیقیة ،االردن ، المجلد 
٢٢٢-١٩٥ ،٥. 

: قیقالمناوي ، محمد عبد الرؤوف ، التوقیف على مھمات التعریف ،تح -
   .١٤١٠ ، ١محمد رضوان ،دار الفكر ، بیروت ،ط 
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محمد فؤاد ،دار : النیسابوري ، مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق -
ت ،كتاب االیمان ،باب وجوب االیمان . ،د١بیروت، ط–إحیاء التراث 
  .- صلى اهللا علیھ وسلم -برسالة محمد 

  .ت. ط، د. م ،د . الیحي ، یحیى ابراھیم ، مدخل لفھم السنة ، د -
 . الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي ، على المكتبة الشاملة  -

  




