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   ملخصملخصملخص

   
أمحر، وال أسود إال إن اإلسالم جاء باملواساة، وال فرق بني عريب، وال عجمي، وال 

بالتقوى، وقد حذرنا أشد التحذير من العنصرية والنعرات القبلية مبمارساهتا الضارة، 
واملخلخلة لوحدة األمة واملمزقة لنسيجها االجتماعي، واليت تولِّد األحقاد والضغائن 

  .بني أبناء الوطن الواحد، والدين الواحد

مشكلة منتنة هلا آثارها السلبية ( احلضرية) طقية أو املنا( البدوية)إن العنصرية القبلية 
حكاما، وحمكومني، وعلماء ، : على اإلسالم واملسلمني، مما يستلزم منا كمسلمني 

ومتعلمني ، وأدباء ، ومثقفني، إطالق محلة توعوية شاملة تقف وقفة صارمة ضد تلك 
اد للقضاء على العنصرية املقيتة اليت يستمريها البعض، كما جيب علينا العمل اجل

أسباهبا، ومسبباهتا، وآثارها السيئة على الدين واجملتمع، وتوعية الناس بامليزان الشرعي 
لألشخاص من التقوى والصالح واحلب يف اهلل والوالء للدين حفاظا على أمن األمة 

  .والبالد واستقرارها

عوبا وقبائل   يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ش : قال تعاىل
   لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبري
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AAABBBSSSTTTRRRAAACCCTTT   
   

IIIssslllaaammm   bbbrrrooouuuggghhhttt   eeeqqquuuaaallliiitttyyy...   TTThhheeerrreee   iiisss   nnnooo   dddiiiffffffeeerrreeennnccceee   bbbeeetttwwweeeeeennn   aaannn   

AAArrraaabbb,,,   aaannnddd   AAAjjjaaammmiii,,,   nnnooorrr   aaa   rrreeeddd,,,   nnnooorrr   aaa   bbblllaaaccckkk...   BBBuuuttt   IIIssslllaaammm   hhhaaasss   

wwwaaarrrnnneeeddd   aaa   sssttteeerrrnnn   wwwaaarrrnnniiinnnggg   fffrrrooommm   rrraaaccciiisssmmm   aaannnddd   ppprrreeejjjuuudddiiiccceee,,,   tttrrriiibbbaaalll   

ppprrraaaccctttiiiccceeesss,,,   bbbeeecccaaauuussseee   ttthhheeeyyy   aaarrreee   hhhaaarrrmmmfffuuulll   tttooo   ttthhheee   uuunnniiitttyyy   ooofff   ttthhheee   

nnnaaatttiiiooonnn   aaannnddd   ssshhhaaatttttteeerrr   ttthhheee   sssoooccciiiaaalll   fffaaabbbrrriiiccc,,,   wwwhhhiiiccchhh   gggeeennneeerrraaattteeesss   

gggrrruuudddgggeeesss   aaammmooonnnggg   ttthhheee   sssooonnnsss   ooofff   ooonnneee   hhhooommmeeelllaaannnddd,,,   ooonnneee   rrreeellliiigggiiiooonnn...      

   

TTTrrriiibbbaaalll   rrraaaccciiisssmmm   (((nnnooommmaaadddiiiccc)))   ooorrr   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiaaalll   (((uuurrrbbbaaannn)))   iiisss   aaa   vvveeerrryyy   bbbiiiggg   

aaannnddd   sssttteeennnccchhhiiinnnggg   ppprrrooobbbllleeemmm   ttthhhaaattt   hhhaaasss   nnneeegggaaatttiiivvveee   eeeffffffeeeccctttsss   ooonnn   IIIssslllaaammm   

aaannnddd   MMMuuusssllliiimmmsss,,,   wwwhhhiiiccchhh   rrreeeqqquuuiiirrreeesss   ooofff   uuusss   aaasss   MMMuuusssllliiimmmsss:::   ttthhheee   rrruuullleeerrrsss   

aaannnddd   ttthhheee   rrruuullleeeddd,,,   aaannnddd   sssccchhhooolllaaarrrsss,,,   aaannnddd   llleeeaaarrrnnneeerrrsss,,,   aaannnddd   wwwrrriiittteeerrrsss,,,   aaannnddd   

iiinnnttteeelllllleeeccctttuuuaaalllsss,,,   ttthhheee   lllaaauuunnnccchhh   ooofff   aaa   cccooommmppprrreeehhheeennnsssiiivvveee   aaawwwaaarrreeennneeessssss   

rrraaaiiisssiiinnnggg   aaa   fffiiirrrmmm   ssstttaaannnddd   aaagggaaaiiinnnsssttt   ttthhheee   aaabbbhhhooorrrrrreeennnttt      rrraaaccciiisssmmm   ,,,   aaasss   wwweee   

mmmuuusssttt   wwwooorrrkkk   hhhaaarrrddd   tttooo   eeellliiimmmiiinnnaaattteee   ttthhheeeiiirrr   cccaaauuussseeesss,,,   aaannnddd   ttthhheeeiiirrr   iiillllll   

eeeffffffeeeccctttsss   ooonnn   rrreeellliiigggiiiooonnn   aaannnddd   sssoooccciiieeetttyyy,,,   aaannnddd   mmmaaakkkeee   pppeeeooopppllleee   aaawwwaaarrreee   ooofff   

ttthhheee   bbbaaalllaaannnccceee   ooofff   ttthhheee   llleeegggiiitttiiimmmaaattteee   pppeeeooopppllleee   ooofff   pppiiieeetttyyy   aaannnddd   

rrriiiggghhhttteeeooouuusssnnneeessssss   aaannnddd   lllooovvveee   iiinnn   GGGoooddd   aaannnddd   llloooyyyaaallltttyyy   tttooo   ttthhheee   rrreeellliiigggiiiooonnn   iiinnn   

ooorrrdddeeerrr   tttooo   ppprrreeessseeerrrvvveee   ttthhheee   ssseeecccuuurrriiitttyyy   ooofff   ttthhheee   nnnaaatttiiiooonnn   aaannnddd   ttthhheee   cccooouuunnntttrrryyy   

aaannnddd   ssstttaaabbbiiillliiitttyyy...      

   

AAAllllllaaahhh   sssaaaiiiddd   iiinnn   ttthhheee   HHHooo;;;yyy   QQQuuurrr'''aaaaaannn:::   ((((((OOO   mmmaaannnkkkiiinnnddd!!!   WWWeee   hhhaaavvveee   

cccrrreeeaaattteeeddd   yyyooouuu   fffrrrooommm   aaa   mmmaaallleee   aaannnddd   aaa   fffeeemmmaaallleee,,,   aaannnddd   mmmaaadddeee   yyyooouuu   iiinnntttooo   

nnnaaatttiiiooonnnsss   aaannnddd   tttrrriiibbbeeesss,,,   ttthhhaaattt   yyyooouuu   mmmaaayyy   kkknnnooowww   ooonnneee   aaannnooottthhheeerrr...   VVVeeerrriiilllyyy,,,   

ttthhheee   mmmooosssttt   hhhooonnnooouuurrraaabbbllleee   ooofff   yyyooouuu   wwwiiittthhh   AAAllllllaaahhh   iiisss   ttthhhaaattt   bbbeeellliiieeevvveeerrr   wwwhhhooo   

iiisss   pppiiiooouuusss...   VVVeeerrriiilllyyy,,,   AAAllllllaaahhh   iiisss   AAAllllll---KKKnnnooowwwiiinnnggg,,,   AAAllllll---AAAwwwaaarrreee))))))   SSSuuurrraaa   

444999,,,   AAAlll---HHHuuujjjuuurrraaattt,,,   vvveeerrrssseee   111333
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   شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

 

ضع وللكتابة جناز هذا العمل املتواإل أمحد اهلل أوال وآخرا على توفيقه وامتنانه على أن وفقين
ان فيه من سداد يف هذا املوضوع، وأشكره على منه وكرمه إنه احملمود وحده، وما ك

فهو مين ومن الشيطان واستغفر وزلل تعاىل وحده ، وما كان من خطأ  فهو منهوصواب 
 ..اهلل العظيم من كل ذنب وخطيئة

فإين أثين (( ال يشكر اهلل من مل يشكر الناس )) : ومن منطلق قوله عليه الصالة والسالم 
،  ن واملساعدة إلمتام هذا البحثيد العو يللكل من مد    ،والتقدير اجلميل ،بالشكر اجلزيل

 خليفة بن حممدوامتناين ملعايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور اص اخل يشكرمث أتوجه ب
سائال اهلل ، على جهوده املباركة يف هذا الصرح العلمي املتميز ـ وفقه اهلل ـ  التميمي

قديري ملشريف فضيلة نفعه اإلسالم واملسلمني، وأتقدم بعظيم شكري ووافر تبتعاىل أن يعم 
على تواضعه املبارك باإلشراف على هذا  لكل خري ـ وفقه اهللـ الدكتور مجعة محدي 

والبضاعة املزجاة، فأسأل اهلل أن جيعل له بكل نصح أو توجيه أجرا، وبكل العمل املتواضع 
كلمة قرأها من هذا البحث حسنة، وأن جيعل ذلك ذخرا له يوم القيامة إنه جواد كرمي 

 .باإلجابة جديرو
فشكر اهلل سعيه،وبارك يف جهوده، ونفع بعلمه،ووفقه إلصابة احلق يف القول والعمل إنه خري 

 .مسؤول
 بيداء عبد ابنيتوالناصر ميالد  الدكتور عبدلفضيلة  وتقديري كما ال يفوتين توجيه شكريو

عل ما قدموه وجل أن جي املوىل عز سائال اهلل وكل من سعى يف إفاديت ولو بكلمة طيبة،
، كما أرجو اهلل عز وجل أن يكتب هلم مي ، وأن ال حيرمهم أجر أعماهلمخالصا لوجهه الكر

 . التوفيق والسعادة ويرزقهم احلسىن وزيادة، إنه جواد كرمي ، واحلمد هلل رب العاملني
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   :::قدمةقدمةقدمةاملاملامل

 يهـده  من ،عمالناأ وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 أن وأشـهد  ،لـه  شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل

 . ورسوله عبدها حممد

  مسلمون وأنتم إال متوتن وال تقاته حق اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا
(1).  

رجاال منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا 
رقيبا عليكم كان اهلل إن واألرحام به تساءلون الذي اهلل واتقوا ونساء كثريًا

(9). 

ذنلوبكم  لكلم  ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدًا قواًل وقولوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا 
عظيمًا فوزًا فاز فقد ورسوله اهلل يطع ومن

(3). 

 وكـل  ،حمدثاهتا األمور وشر حممد هدى اهلدى وأحسن ،اهلل كتاب احلديث أصدق فإن :بعد أما
 .(4)النار يف ضاللة وكل ،ضاللة بدعة وكل ،بدعة حمدثة

حمبـة   على  وجل ورسوله من أمهها إيثار حمبة اهلل عزعدة حماور  لقد حتدثت سورة التوبة عن
قل  إن   :قال تعاىل، هتديد من خيالف ذلكو ،واألبناء واإلخوان والزوجات والقبيلة والعشرية، اآلباء

كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن 
ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهلل بلأمر  واهلل ال يهلد    

القوم الفاسقني
( ).  

فالبد مـن  ، شرعية ملثل هذه العالقات  ًاأن هناك ضوابط ىن ال ينسفمهما حدث من نزاع فاملؤم
يضرب  وهاهو أبو عبيدة عامر بن اجلراح  ،والعشرية ،تقدمي حمبة اهلل ورسوله علي حمبة اآلباء واألبناء

                                                 

 .109: سورة آل عمران، اآلية (1)
 .1: سورة النساء، اآلية (9)
 .11: سورة األحزاب، اآلية (3)
 .9/111، ، سنن الترمذي9/92، النسائيسنن  (4)
  .94 :، اآليةالتوبةسورة  ( )
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فما كان منـه إال أن  عدة أنه توارى عنه مرات  اإلميان مع أبيه حني قتله رغماألمثلة يف حتقيق لنا أروع 
  .(1)يتلى ًاكتاب فأنزل اهلل فيه لب عليه حب اهلل ورسولهغ

ال جتد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوآدون من حاد هلل ورسوله: قال اهلل تعاىل
(9). 

قال ، بالتقوى واإلميان الصادق إمنا العربة، واإلسالم ال يفرق بني الناس وال ينظر لرفيع وال وضيع 
أكرمكم عنلد  إن لتعارفوا  شعوبا وقبائ  منا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكيأيها الناس إ :تعاىل

اهلل عليم خبري إناهلل اتقاكم 
 (3). 

خيـاركم يف  ) :ويف احلـديث  .فال افتخار حقيقي إال باإلسالم وما عداه فهو موضوع ال قيمة له
 .(4)(اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا

 اهلل صلى اهلل رسول عهد على رجالن انتسب :قال رضي اهلل عنه، بكع بن أيب عن ليلى أيب عنو
 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ،لك أم ال أنت فمن فالن بن فالن أنا :أحدمها فقال وسلم عليه
 فمـن  ،تسعة عد حىت فالن بن فالن أنا :أحدمها فقال ،السالم عليه موسى عهد على رجالن انتسب)

 هـذين  إن :السالم عليه موسى إىل اهلل فأوحى :قال ،اإلسالم بن فالن بن فالن أنا :قال ؟لك أم ال أنت
 املنتسب هذا يا أنت وأما ،عاشرهم فأنت ،النار يف تسعة إىل املنتسب أو املنتمي أيها أنت أما ،املنتسبني

 .( )(اجلنة يف ثالثهما فأنت ،اجلنة يف اثنني إىل

ذلك أنه قد  منها حذرنا اهلل تماء القبلي قد يدفع املرء إىل النار اليتاالفتخار باآلباء واالعتزاز باالنف
فـاخر  تهذا امل لقن رسول اهلل فلذلك إال العصبية اجلاهلية،  هعيفتخر بالكفرة من آبائه وأجداده، وما دف

سى يف زمن موسرائيل رجلني من بين إ يردعه، ويردع أمثاله عن هذا الباطل، فقد حدثهم أن ًاسبآبائه در
: قائاًل ياهإقرًا موخبًا وعدد تسعًا من آبائه، مث واجه صاحبه حم ،مهاعليه السالم اختلفا وتنازعا فافتخر أحد

مرض خبيث كان يسري يف كيـان  ى فمن أنت ال أم لك؟ إن افتخاره بآبائه واحتقاره ملخاطبه يدل عل
وجتعله ميتاز بأولئك اآلبـاء، وأن   هذا الرجل وأمثاله، فهو يرى أن أصوله تعطيه قيمة ترفعه على غريه،

                                                 

 .01 /1، والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم،  البقاعي الدين برهان (1)
 .99 :سورة اجملادلة، اآلية (9)
 .13 :سورة احلجرات، اآلية (3)
 . 1092: مرق ،11/901مسند اإلمام أمحد،  (4)
 .91911: ، رقم191/ مسند اإلمام أمحد،  ( )
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مرتبة دونه، وقـد كـان     يستحق أن يساوى به، ولذا فهو يفممن ال يشاركه يف تلك األصول ال هغري
ن بن اإلسالم، رفض أن ميدح نفسه بغري هذا الـدي أنا فالن بن فالن  الرجل اآلخر صاحلًا، فقال منتسبا

ملا رضي اهلل عنه فارسي الن رنا سلمان اخلري، سلمايذك القومي الذي يفتخر به كل عاقل حصيف، وهذا
  .رضي اهلل عنه عمر مقولته هذه بكى وملا بلغ ،بن اإلسالماأنا : سئل عن نسبه قال

يف حماربة هذا الداء العضال، وهنى أمته عن الوقوع فيه،وبني هلم صلى اهلل عيه وسلم اشتد النيب لقد 
 .حقيقة أمرهم ليكونوا على بصرية من ذلك

 :قـال  وسلم عليه اهلل صلى النيب عني اهلل عنه رض هريرة أيب عن املقربي سعيد أيب بن سعيد عنف
 الذي اجلعل من اهلل على أهون ليكونن أو جهنم فحم هم إمنا ماتوا الذين بآبائهم يفتخرون أقوام لينتهني)

 بنو كلهم الناس شقي وفاجر يتق مؤمن هو إمنا اجلاهلية ةعبّي عنكم أذهب قد اهلل إن بأنفه اخلرء يدهده
  .(1)(تراب من خلق وآدم آدم

آثار اجلاهلية اليت جاء اإلسالم ليحطمها، ويقيم عليها البناء الشامخ  ملن تتبعإنه حتذير نبوي كرمي 
 .إهنا أخوة اإلسالم اليت ال ترقى إليها العصبية، وال تؤثر فيها اجلاهلية. القوي

 يف الفخـر  يتركوهنن ال اجلاهلية أمر من أميت يف أربع: )قال  النيب أن األشعري مالكعن أيب و
 .(9)(والنياحة بالنجوم واالستسقاء األنساب يف والطعن األحساب

 :أمهية البحث

مسـلم مـؤمن   ،  إىل مشـرك وكـافر   قسمت الناسف ملا حتدثت سورة التوبة عن أقسام الناس
أشد كفرا ونفاقا: اهلل بقوله وصفهم حىتممن مل يكونوا مؤمنني ، بل فضحت قسم منهم...ومنافق

(3)، 
من الوقـوع يف الكفـر    األعراب خوفًا ظلف أن يتربؤوا من من القبائل العربية ًامما دعا كثري من غريهم
وهـذا  ، من املوايل وغريهم من العجم، العرب إىل غري نسب األعرابيأن  همبعضب حىت وصل، والنفاق

  .أهل العلممن  نيخمالف ملا عليه أكثر املفسر

 
                                                 

  1/120احلالل واحلرام  أحاديثيف غاية املرام يف ختريج  ، وحسنه األلباين134/ ، باب فضل الشام واليمن، سنن الترمذي (1)
 .234: ، رقم9/144صحيح مسلم،  (9)
 21:سورة التوبة، اآلية (3)
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 :األسباب الداعية للبحث

 .خمالفتهم أقوال العلماء وعدم وعند الوقوف عند قول اهلل وقول رسوله  -1

 .من القول علي اهلل بال علم رالتحذي -9

 .فكم متعصب لدولة أو لبلد أو لعرق أو لقبيلة قريب حىت ولو كان أقرب ،الرضا بقدر اهلل -3

يف بوتقـة  ع صهيب الرومي مع سلمان الفارس وبالل احلبشـي  فالذي مج لكل مؤمن ةملوادا -4
 .شيدته اجلاهلية من عصبية مقيتة اإلسالم اخلالدة حتتم عليه حتطيم كل ما

وما ذكرناه عن أيب عبيدة وأبيه لدليل  لكل من حاد اهلل ورسوله ولو كان اقرب قريب ةاحملاد - 
 .على تلك احملادة

 .الشرعي ملن حصن نفسه بالعلمعن سكىن البادية إال  يالنه -1

 .فئة بل قد يكون من أهل احلضرفئة دون ب ليس حمصورًا فاقالن -1

 :وقد عمدت يف هذا البحث على مصادر أمهها

 .القرآن الكرمي – 1

 .كتب السنة النبوية – 9

 .كتب التفاسري – 3

 .معاجم اللغة العربية – 4

 .كتب التأريخ –  

 : خطة البحث

 :فكانت كالتايلوأما خطة البحث 

 .وقفات مع كلمة األعراب :التمهيد

 . األعراب أشد كفرا ونفاقا: أوصاف األعراب يف قوله تعاىل :الفص  األول
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 :وفيه مبحثان

 .األعراب أشد كفرا ونفاقا :تفسري حتليلي لقول اهلل تعاىل: املبحث األول

 .العلة اليت استحق هبا األعراب الذم :املبحث الثاين

 .ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر: صفات األعراب يف قوله تعاىل :الثاين الفص 

 :وفيه ثالثة مباحث

 .ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر: تفسري حتليلي آلية :املبحث األول

 ؟ه  الذم متعلق بالصفة أم جبنس األعراب :املبحث الثاين

 .ليت متيز هبا األعراب عن غريهمذكر بعض الصفات ا :املبحث الثالث

فأسأل اهلل أن يعينين على إكمال مشواره ونفع عباده فما كان من ، وهذا البحث هو جهد املقل 
 .فمين والشيطان ب فمن اهلل وما كان من زلل أو خطأصوا

 .، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيواحلمد هلل رب العاملني
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 .فات مع كلمة األعرابوق :التمهيد

 .مفردها أعرايب :األعراب

وقيـل  ، األعرابوهم األعراب واألعاريب مجع  .البدوي :األعرايب :ابن منظور، وابن سيدهقال 
وارتياد للكالء وتتبـع  ، ان بدويا صاحب نعجة وانتواءورجل أعرايب إذا ك ،ليس األعراب مجعا لعرب

 .ملساقط الغيث

وانتـواء  ، وظعن بظعنهم  موليهم فمن نزل البادية أو جاور الباديني وسواء كان من العرب أو من
 .(1)بانتوائهم فهم أعراب

  .(9)خاصة سكان البادية :األعراب منهم :ل الرازيوقا

  .(3)األعراب لزمي البادية :فقال، وقد نقل ابن العريب تعريف ابن قتيبة لألعراب

 واألعراب هو االسـم  ،ساكن البادية كالبدوي متاماهو  بأن األعرايب وعرفه ابن عثيمني رمحه اهلل
 .(4)الذي كان يطلق على أهل البادية من العرب

 الَعـَرب  من البادية ساكُنو :واألعراب .األعرايّب ِضدَّ امُلهاِجَر جعل" :دات اجلزرياوقال أبو السع
 وال .الناس من امَلْعُروف اجِليل هلذا اسٌم :والَعَرُب .حلاجٍة إال َيْدُخُلوَنها وال األمصاِر يف ُيِقيُمون ال الذين
 .( )"وعريّب أعرايبٌّ :إليهما والنَّسب .امُلُدن أو بالَباِدية أقام وَسواٌء .َلْفِظه من له واحَد

اجتمع علـى   سهل كان أو جبلومنجع صن وتترس وأقام على فضل ماء حت من األعراب :لتق
 :يشذ عنهم إال من خالفهم شعارهم قول الشاعر  هلم الأمري عصبية دنيوية كانت أو قبلية فأمتروا بأمر

  (1)وإن ترشد غزية أرشد غويت         أنا إال من غزية إن غوتوهل 

                                                 

 .9/191ابن سيده، احملكم واحمليط األعظم،  ،11 /1لسان العرب، ابن منظور،  (1)
 .491خمتار الصحاح، ص الرازي،  (9)
 .11 /9أحكام القرآن، ابن العريب،  (3)
 .قالت األعراب آمنا: ، تفسري آية( 19: )لقاء الباب املفتوح، رقمالشيخ ابن عثيمني،  (4)
 .3/431النهاية يف غريب احلديث واألثر،  ( )
 .10/ 9تفسري البحر احمليط، ن، ابن حيا: انظر (1)
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خليط من القبائـل ال   غالبًا ،أما البدوي فهو صاحب الوبر وبيت الشعر يتتبع املاء ومنابت الشجر
 :قال تعـاىل  ظ على املال والنفس والعرض،احلفا حتكمهم عادات وتقاليد اللهم ما كان عاما من أحكام

وجاء بكم من البدو ،(1)"أصحاب مواش يتنقلون يف املياه واملناجع" :أي من البادية قال الزخمشري. 

وي وليس كل بدوي أعرايب كما هـو  فكل أعرايب بد: رق بني األعرايب والبدويوهنا يتضح الف
لزهـرة  العالة يتطاولون يف البنيان تشبها باحلضارة وتتبعا إذ األعرايب صاحب الشاة احلفاة ، ظاهر اآلثار 

 . على سيادة األموريف البنيان هو بذرة التطاول والذي يظهر واهلل أعلم التطاول لدنيا ا

قد يكون يف أمم من غري أمة العـرب    و أما البدوي فظاهره التنقل مع ماشيته يف املياه واملناجع 
 .فظ خاص بالعرب ال خيرج لغريهمعرايب فإنه لأما األ، والغجرريان و من الترك ومن السفهناك البد

 "  البنيان يف يتطاولون الشاء رعاء احلفاة العراة ترى وأن"  يف حديث جربيل عليه السالم عن اإلسالمو
 ويفتتح ، اإلسالم يتسع:  أي،  ورعاهتا اإلبل أرباب هم الذين العرب يريد" :  اخلطايب سليمان أبو قال
 . (9)"دار هبم تستقر ال النجع أهل كانوا أن بعد البنيان يف ويتطاولون ، ويسكنوهنا ، البالد الءهؤ
 .(البنيان يف يتطاولون الشاء رعاء العالة العراة احلفاة ترى وأن
 . افتقر :يأ عيلة يعيل الرجل وعال،  الفقر والعيلة،  الفقري والعائل ،الفقراء فهم :العالة أما 

 أن ومعناهـ،  مد بال اهلاء وزيادة الراء بضمـ  هرعا :فيهم ويقال ـ، وباملد الراء بكسرـ  عاءوالرِّ
 .(3)أعلم واهلل البنيان يف يتباهون حىت الدنيا هلم تبسط ،والفاقة احلاجة أهل من وأشباههم البادية أهل

كلمة عرب تعين  األعراب قدمي جدا وال عربة مبا ورد يف التوراة والتلمود يف أنالعرب وومصطلح 
براهيم إمساعيل بن إالعرب  أبومساعيلي نسبة لنبينا مرادفة لكلمة إاألعراب والبدو فأصبحت كلمة عرب 

عليهما السالم فهو أول من نطق بالعربية احلجازية اليت نزل هبا القرآن الكرمي فهذه عداوة اإلقصاء 
ولغتهم لغة أبيهم آدم عليه ألنبياء والرسل والتهكم والسخرية من بين يهود فحضارة العرب قدمية بقدم ا

فبني كلمة عرب وأعراب بون شاسع وفرق واضح لكن هي العنصرية الشعوبية املنتنة السالم يف اجلنة 
 (4). اليت ابتلى هبا أكثر الشعوب حىت قالت يهود حنن أبناء اهلل وأحباؤه 

                                                 

 . 91/ ابن حيان، مصدر سابق،  (1)
 .1/11 ،ميانكتاب اإل،شرح السنة للبغوي (9)

    .2 1/1، سالمباب بيان اإلميان واإل،رح النووي على صحيح مسلم ش (3)
 رفبتص/ الطبعة الثانية/دار املعرفة /حممدبيومي 194/ 193دراسات يف تاريخ العرب القدمي ص ( 4)
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 .أشد كفرا ونفاقااألعراب : أوصاف األعراب يف قوله تعاىل: الفص  األول
 

 

 :وفيه مبحثان

 

 

 

 .األعراب أشد كفرا ونفاقا: تفسري حتليلي لقول اهلل تعاىل: املبحث األول

 .العلة اليت استحق هبا األعراب الذم: املبحث الثاين
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 .األعراب أشد كفرا ونفاقا: تفسري حتليلي لقول اهلل تعاىل: املبحث األول

وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهلل على رسلوله   ونفاقًا شد كفرًاأ األعراب :تعاىل قال اهلل
واهلل عليم حكيم 

(1). 

وأشد نفاقا من أهل احلضر يف القـرى   ،أشد جحودا لتوحيد اهلل:األعراب" :قال الطربي رمحه اهلل
فهم  خلريوقلة مشاهدهتم ألهل ا ،وقسوة قلوهبم ،بذلك جلفائهم -جل ثناؤه  -وإمنا وصفهم  .واألمصار

 .حبقوق اهلل وأقل علمًا ،لذلك أقسى قلوبًا

وأخلـق أن ال يعلمـوا    :يقول ،َوَأْجَدُر َأال َيْعَلُموا ُحُدوَد َما َأْنَزَل اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه :وقوله 
 .دةوذلك فيما قال قتا ،لهحدود ما أنزل اهلل على رسو

واملنافق  .مبن يعلم حدود ما أنزل على رسوله ُه َعِليٌمَواللَّ :يقول ،َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم :وقوله
مع  ،ويف حلمه عن عقاهبم ،يف تدبريه إياهم َحِكيٌم ،ال خيفى عليه منهم أحد ،من خلقه والكافر منهم

 .(9)"وخداعهم أولياءه، علمه بسرائرهم

، جلفائهم ،من أهل احلضر ًقاَأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفا، أهل البدو األْعَراب" :قولهب يوفسرها النسف
ُحُدوَد َما َأنزَل اللَّلُه   وأحق بأال يعملوا َوَأْجَدُر َأال َيْعَلُموا ،وبعدهم عن العلم والعلماء، وقسوهتم

 :ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم .وما أنزل اهلل من الشرائع واألحكام، حدود الدين: يعىن َعَلى َرُسوِلِه
: والفديـد . حروثهم يصيحون يف :يأ، ألهنم يفدون، األكرة :يعىن، (الفدادين يفإن اجلفاء والقسوة )

  .(3)"إمهاهلم يف َحِكيٌم ،بأحواهلم عليم مسيع َواللَُّه، الصياح

 

 

 

                                                 

 .21: سورة التوبة، اآلية (1)
 .133/ 11تفسري الطربي،  (9)

 .1/103مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  (3)
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أخرب تعاىل أن يف األعراب كفارا ومنافقني ومؤمنني، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم " :كثري ابنوقال 
َواللَّلُه  ، حدود ما أنـزل اهلل على رسوله َأال َيْعَلُموا  ،أحرى: أي ،ُر َوَأْجَدمن غريهم وأشد، 

فيما قسم بني عباده من العلم  َحِكيٌم عليم مبن يستحق أن يعلمه اإلميان والعلم، : أي َعِليٌم َحِكيٌم 
 .(1)" والكفر والنفاق، ال يسأل عما يفعل، لعلمه وحكمته ،واجلهل واإلميان

بن سعيد رمحه اهلل ليس على أهل العمود أصحاب املظال واخلصوص زكاة الفطر وهذا  قال الليث
مما انفرد به من بني الفهاء إذ اإلمجاع منعقد على أن األعراب وأهل البادية يف زكاة الفطر كأهل احلضر 

فرق بني سواء بيد أنه روى مثل قوله عن عطاء والزهري وربيعة وهذا التقسيم يدل داللة واضحة على ال
 األعراب والبدو واحلضر وأن لك منهم بعض األحكام اليت خيتص هبا 

قال أبو عمر هؤالء يف الصيام كسائر املسلمني فكذلك جيب أن يكونوا يف زكاة الفطر كسـائر  
 (9). املسلمني 

 

                                                 

 .203تفسري ابن كثري، ص  (1)

 41/993(93)التمهيد لما في الموطأ من المعاني واالسانيد الحديث  (2)
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 .العلة اليت استحقوا هبا الذم :املبحث الثاين

وهم سـكان  ،  األْعَراب: يقول تعاىل راب،ية فإن السبب الذي ذم به األعضوء هذه اآل على
 : منها ،من احلاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك ألسباب كثرية، َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا البادية والرباري

َوَأْجَدُر َأال َيْعَلُموا  أهنم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية واألعمال واألحكام، فهم أحرى ـ 1
من أصول اإلميان وأحكام األوامر والنواهي، خبالف احلاضرة، فإهنم   نزَل اللَُّه َعَلى َرُسوِلِهُحُدوَد َما َأ

تصـورا مـن    -بسبب هذا العلم-، فيحدث هلم ملسو هيلع هللا ىلص أقرب ألن يعلموا حدود ما أنزل الّله على رسوله
ية، من أهل الباد ًاخريفلذلك كانوا أحرى هل اإلميان، أل وكل ذلك سببه جمالستهم لطافة الطبع واالنقياد

 هفمن سكن البادية جفا كما قال، كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وإن كان يف البادية واحلاضرة

 فأثابه لقحة  اهلل رسول إىل أهدى رجال أن):  هريرة أيب عن املقربي أيب سعيد عنو .(1) النيب 
 فكأين لقحة إيل أهدى فالن من يعذرين من: اهلل رسول فقال الرجل فتسخطها بكرات بست منها
 أن إال هدية أقبل ال أن مهمت لقد فتسخطها بكرات بست منه فأثبته أهله بعض وجه يف إليها أنظر
 .(9)(دوسي أو ثقفي أو أنصاري أو قرشي من تكون

َوَملا   :كمـا قـال اهلل تعـاىل    ،القـرى البعثة من أهل  مل يبعث اهلل منهم رسوال وإمنا كانت ـ9 
 .(3) ُنوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن َأْهِ  اْلُقَر  ِرَجاال ِإال َقْبِلَك ِمْن اَأْرَسْلَن

 عـن ف ،التنزيـل وأما قلة علمهم فذالك لقلة جمالستهم ألهل اإلميان ؛ وبعدهم عن مشاهدة  ـ3
 قـد  يـده  وكانت أصحابه، حيدث وهو َصْوحان بن زيد إىل أعرايب جلس): قال إبراهيم عن األعمش،
 يدي؟ من ُيريبك وما: زيد فقال!  َلُتِريُبين يدك وإن ليعجبين، حديثك إّن واهلل: فقال َوْند،هنا يوم أصيبت

 صـدق : صوحان بن زيد فقال الشماَل؟ أم يقطعون اليمنَي أدري، ما واهلل: األعرايب فقال! الشمال إهنا
 .(4)(رسوله ىعل اهلل أنزَل ما حدود يعلموا ال أن وأجدر ونفاقا كفًرا أشدُّ األعراُب:)اهلل

                                                 

 . ، وصححه األلباين1 99: برقم،  93 /4 ، سنن الترمذي،9111: برقم، 3/10سنن أيب داود  (1)
 .خيرجاه ومل مسلم شرط على صحيح حديث هذا: ، وقال 931: برقم ،9/11املستدرك على الصحيحني للحاكم،  (9)
  .102: سورة يوسف، اآلية (3)
 .19/ ، تفسري الثعليب، 4/911، الدر املنثور، 14/492تفسري الطربي،  (4)
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 :فقالوا قدم ناس من األعراب على رسول اهلل  :رضي اهلل عنها ويف احلديث الذي روته عائشة
ن كان اهلل نزع وأملك إ: " اهلل فقال رسول .ولكنا واهلل ما نقبل :قالوا .نعم :أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا

 .(1)"؟منكم الرمحة 

  :كمنياألعراب حب اهلل حكم على إن" :قال الرازيو

 ،استيالء اهلواء احلار اليابس عليهم :والثاين .أن أهل البدو يشبهون الوحوش :ألولا :احلكم األول
أهنم ما كانوا حتت سياسـة   :والثالث ،وذلك يوجب مزيد التيه والتكرب والنخوة والفخر والطيش عليهم

رج علـى أشـد   ومن كان كذلك خ ،وال ضبط ضابط فنشؤا كما شاؤوا ،وال تأديب مؤدب ،سائس
وبياناتـه   ،لوعظ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن من أصبح وأمسى مشاهدًا :والرابع .اجلهات فسادًا

قابل  :واخلامس .ومل يسمع خربه ،ثر هذا اخلريكيف يكون مساويا ملن مل يؤ ،ملةوتأديباته الكا ،الشافية
  .حلضر والباديةالفواكه اجلبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بني أهل ا

  أجلدر  :وقوله ، وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهلل على رسوله :قوله :احلكم الثاين
وقيل يف تفسري حدود ما أنـزل اهلل   .وأجدر بأن ال يعلموا :والتقدير ،ويف اآلية حذف ،أوىل وأحق :أي

مبـا يف    واهلل علليم وة واملعاد مراتب أدلة العدل والتوحيد والنب :وقيل .مقادير التكاليف واألحكام
 .(9)" فيما فرض من فرائضه ، حكيمقلوب خلقه 

 
 

                                                 

 .4/21احلميدي، اجلمع بني الصحيحني، : انظر (1)
 .11/110تفسري الرازي،  (9)
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 : صفات األعراب يف قوله تعاىل: الفص  الثاين

ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر. 
 

 

 :وفيه ثالثة مباحث

 

 

 .اآلخرومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم : تفسري حتليلي آلية: املبحث األول

 ؟ه  الذم متعلق بالصفة أم جبنس األعراب: املبحث الثاين

 .ذكر بعض الصفات اليت متيز هبا األعراب عن غريهم: املبحث الثالث
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ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر: تفسري حتليلي آلية: املبحث األول
(1). 

يف اجلهـاد   ،ينفلق  آلخر ويتخذ ملا ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم ا"  :قال النسفي
 :أي ،وصلوات الرسولوهو مفعول ثان ليتخذ  ، عند اهلل، للقربة أسبابًا رباتق والصدقات

اللهم صل  :ويستغفر هلم كقوله ،السالم كان يدعو للمتصدقني باخلري والربكةالصالة و دعاءه ألنه عليه
قربة نافع وهذا شهادة من اهلل  قربة هلم ،وات الرسولأو صل ،أي النفقة أال إهنا ،على آل أىب أوىف

على طريق االستئناف مـع   للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه
وكذلك سيدخلهم اهلل يف رمحته أي جنته ومـا ىف   ،والتحقيق املؤذين بثبات األمر ومتكنه ،يهبنحريف الت

ل هذا الكالم على رضا اهلل عن املتصدقني وأن لصـدقة منـه مبكـان إذا    السني من حتقيق الوعد وما د
 . خلصت النية من صاحبها إن اهلل غفور يستر عيب املخل رحيم يقبل جهد املقل

بني أيضا أن فيهم  ،اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه حصل يف األعراب من يتخذ إنفاقه يف سبيل اهلل مغرمًا
 .(9)"يتخذ إنفاقه يف سبيل اهلل مغنماقوما مؤمنني صاحلني جماهدين 

َوِمَن األْعَراِب َمْن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيتَِّخُذ َما : وقوله: "ـ  رمحه اهللـ   وقال ابن كثري
خذون هذا هو القسم املمدوح من األعراب، وهم الذين يت، ُيْنِفُق ُقُرَباٍت ِعْنَد اللَِّه َوَصَلَواِت الرَُّسوِل

 َأال ِإنََّها ُقْرَبٌة َلُهْم ما ينفقون يف سبيل اهلل قربة يتقربون هبا عند اهلل، ويبتغون بذلك دعاء الرسول هلم، 
  ."(3)َسُيْدِخُلُهُم اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمأال إن ذلك حاصل هلم، : أي

تعاىل من يتخذ ما ينفق مغرما ذكر مقابله وهو مـن   وملا ذكر: "ـ  رمحه اهللـ   وقال ابن حيان
وذكر هنا األصل الذي يترتب عليه إنفاق املال يف القربات وهو اإلميان باهلل واليوم  ،يتخذ ما ينفق مغنمًا

ويف قصة أولئك اكتفى بذكر نتيجـة الكفـر    .إذ جزاء ما ينفق إمنا يظهر ثوابه الدائم يف اآلخرة ،اآلخر
واألجود تعميم القربات من جهـاد   .هو اختاذه ما ينفق مغرما وتربصه باملؤمنني الدوائرو ،وعدم اإلميان

 ،وكان يدعو للمصدقني باخلري والربكـة  ،يتخذه سبب وصل عند اهلل وأدعية الرسول :واملعىن ،وصدقة
، موص  عليه :وقال تعاىل ،(اللهم صل على آل أيب أوىف: )كقوله صلى اهلل عليه وسلم.ويستغفر هلم

                                                 

 .22: سورة التوبة، اآلية (1)
 .104/ 1مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  (9)
 .203ص  ،تفسري القرآن العظيم (3)
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وحيتمل أن يكون وصلوات الرسول عطفا على ما  :قال ابن عطية .والظاهر عطف وصلوات على قربات
 .ويتخذ باألعمال الصاحلة صلوات الرسول قربة :أي ،ينفق

أدعيته باخلري والربكة مساها  :وقال قتادة .استغفاره هلم :هي ،صلوات الرسول :قال ابن عباس
 .أو ألن الدعاء فيها ،ويةصلوات جريا على احلقيقة اللغ

والضمري يف  ،(وجعله لك طهورًا ،آجرك اهلل فيما أعطيت) :وحني جاء ابن أيب أوىف بصدقته قال
وحترير هذا القول أنه عائد علـى مـا علـى     .عائد على النفقات :وقيل .عائد على الصلوات :أهنا قيل
لمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وهذه شهادة من اهلل ل .قربة هلم عند اهلل :واملعىن ،معناها

  .وهو أال وحرف التوكيد وهو أن ،وصلوات وتصديق رجائه على طريق االستئناف مع حرف التنبيه

وما أدل هذا الكالم على رضا اهلل تعـاىل عـن    ،وما يف السني من حتقيق الوعد :قال الزخمشري
 .(1)" النية من صاحبهاوأن الصدقة منه تعاىل مبكان إذا خلصت  ،املتصدقني

 بطبعه البيئي يتحمل ، فاألعرايبهذا دليل على ترغيب األعراب بالنفقة وخاصة وقت الشدة :قلت
اجلوائح أكثر من احلضري ومهما وصل اإلنسان احلضري خلط اجلوع فاألعرايب أحسن حاال وأيسر مؤنًة 

 .واهلل أعلم فكان االمتثال هلل ورسوله قربة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .21/ تفسري البحر احمليط،  (1)
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 ؟ األعرابه  الذم متعلق بالصفة أم جبنس  :ثايناملبحث ال

وأجـدر أال يعلمـوا    ونفاقًا أشد كفرًاعراب بأهنم قدم األ ة السابقة فإن اهلل تعاىلعند اآلي وقوفًا
ومن  : قال نه تعاىلإحيث  ،ى كل أعرايبولكن ال يستدل هبذه اآلية عل حدود ما أنزل اهلل على رسوله
قربلة   هناإأال  فق قربات عند اهلل وصلوات الرسوليوم اآلخر ويتخذ ما يناألعراب من يؤمن باهلل وال
ن اهلل غفور رحيمإهلم سيدخلهم اهلل يف رمحته 

(1). 

تعلـق   ما قبلها هو بيان أن الـذم  ية أن عطف اهلل تعاىل هذه علىومما يلحظ بعد تفسري هذه اآل
 .بصفات األعراب ال جبنسهم

، بني ا بني أنه حصل يف األعراب من يتخذ إنفاقه يف سبيل اهلل مغرمًااعلم أنه تعاىل مل" :قال الرازي
 .(9)"أن فيهم قوما مؤمنني صاحلني جماهدين يتخذ إنفاقه يف سبيل اهلل مغنما أيضًا

ويف هذه اآلية دليل على أن األعراب كأهل احلاضرة، منهم املمـدوح  : "رمحه اهلل قال ابن سعدي
 .(3)"ّله على جمرد تعرهبم وباديتهم، إمنا ذمهم على ترك أوامر الّلهومنهم املذموم، فلم يذمهم ال

يف الغالـب  ليس على إطالقه فتعرهبم وباديتـهم  ـ رمحه اهلل  ـ كالم العالمة ابن سعدي   :قلت
حلديث من سـكن الباديـة   ، جفاءوأشد  كانوا أغلظ طباعًا ولذاسبب لتركهم أوامر اهلل وبعدهم عنها 

 غفـل  الصيد اتبع ومن جفا البادية سكن من) :قالالنيب عن ،عباس ابن عن همنب بن وهب عنف، جفا
 .(4)(افتنت السلطان أبواب أتى ومن

  .فاحلكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

 

                                                 

 .22: سورة التوبة، اآلية (1)
 .11/110تفسري الرازي،  (9)
 342تفسري ابن سعدي، ص  (3)
 14 سبق خترجيه ص (4)
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 .ذكر بعض الصفات اليت متيز هبا األعراب عن غريهم :املبحث الثالث

أهنا مـن الفخـر   الشك و ،رسوله  هلم ووصفهم هبامتيز األعراب ببعض الصفات اليت وهبها اهلل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص هلل ورسولها عندهم مبكان فهو وصف من

أما  ،فقط االحترازفذكر حماسن القوم هو من باب  همغريعلى وال افتخار وهذا يعين عدم التعايل  
يتحدث عنه إال من نقـص عقلـه ودينـه،     الاألمر استغالل ذلك واالنغماس يف عادات اجلاهلية فهذا 

وهو أن يتكلم اإلنسان كالمًا يـوهم معـىن ال   ، (1)ذكره العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل كماواالحتراز 
ال َيْسَتِوي   :ومثال ذلك يف القرآن قوله تبارك وتعاىل ،فيأيت جبملة تبني أنه يقصد املعىن املعني ،يقصده

َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكّلًا َوَعلَد  ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِ  اْلَفْتِح َوَقاَتَ  ُأوَلِئَك َأْعَظُم 
 .(9) اللَُّه اْلُحْسَنى

يوهم أن اآلخرين لـيس   ُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا :ملا كان قوله 
 . ُه اْلُحْسَنىَوُكّلًا َوَعَد اللَّ :قال ،هلم حظ من هذا

َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا   :ومن ذلك قوله تعاىل
 . َفَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن( 87)ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن 

آَتْيَنا ُحْكمًا َوِعْلما ّلًاَوُك :قال تعاىل ،ملا كان هذا يوهم أن داود عنده نقص
 (3). 

ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغْيُر ُأوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفلي    :ومن ذلك قوله تعاىل
َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكّللًا   َسِبيِ  اللَِّه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َفضََّ  اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم

َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى
 (4).  

 إذ األعـراب أثـىن  هبضم شرف اآلخرين، حبال من األحوال فذكرنا حملاسن األعراب ال نعرب عنه 
 .بسابقتهم لإلسالم عن بعض وهم يف هذا الثناء متفاوتونعليهم اهلل ورسوله

                                                 

 .1/112شرح رياض الصاحلني،  (1)
 .10 :، اآليةاحلديدسورة  (9)
 .12 :، اآليةاألنبياءسورة  (3)
 . 2: النساء، اآليةسورة  (4)



 مفهوم البدو األعراب يف السنة والكتاب
 

 91 

 النيب َعِن ُهَرْيَرَة َأِبى َعْن ُيَحدُِّث َسَلَمَة َأَبا َسِمْعُت َقاَل ِإْبَراِهيَم ْبِن ْعِدَس َعْن ُشْعَبُةعن في الصحيح ف
 َواْلَحِليَفْيِن َعاِمٍر وبين َتِميٍم بين ِمن َخْيٌر ُجَهْيَنُة َأْو ُجَهْيَنَة ِمْن َكاَن َوَمْن َوُمَزْيَنُة َوِغَفاُر َأْسَلُم » :َقاَل َأنَُّه 
 .(1)« َطَفاَنَوَغ َأَسد

وقربـا   وعلى هذا فاألعراب ليست قبيلة واحدة بل قبائل متناثرة ختتلف مواقعها من املدينة بعـداً 
 .وعرقًا وختتلف نسبًا

أعاريب مـن   يفنزلت  اْلَأْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا " :تعاىلذكر الواحدي رمحه اهلل يف قوله و
 .(9)"ةاملدين ضريحاوأعاريب من أعراب ، وغطفان، أسد

جهينـة ومزينـة    نزلت يف" :الكليبقال ، وممن حولكم من األعراب منافقون: قوله تعاىلويف 
 . (3)"وأشجع وأسلم وغفار

ج ابن جرير عن أخر" :قال السيوطي رمحه اهلل، َوِمَن اْلَأْعَراِب َمْن ُيْؤِمُن ِباللَِّه  :قوله تعاىلـ 
وأخرج ،  إذا ما أتوك لتحملهمين وال على الذ : الذين نزلت فيهممقرن  بين يفأهنا نزلت  :جماهد

 .(4)"فنزلت فينا هذه اآلية ة ولد مقرنكنا عشر :قال املزينعبد الرمحن بن معقل 

األْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأال َيْعَلُموا ُحُدوَد َما َأنزَل اللَّلُه َعَللى    " :حيان أبو وقال
، املدينة حاضريومن أعراب ، األعراب من أسد ومتيم وغطفان  يفنزلت   وِلِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌمَرُس
 .( )"من أهل احلضر كفراأشد  :أي

ق قربلات عنلد اهلل   ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفل  : وقوله تعاىل
مقرن مـن   بين يفزل ن"،  رمحته إن اهلل غفور رحيم يفهنا قربة سيدخلهم اهلل إال أوصلوات الرسول 

 .قاله جماهد ،"مزينة 

ومن األعلراب ملن ال     :كنا عشرة ولد مقرن فنزلت" :وقال عبد الرمحن بن مغفل بن مقرن
                                                 

 .91 120/9: كتاب فضائل الصحابة، برقم،صحيح مسلم  (1)
 .1/114أسباب النزول،  (9)
 .املرجع نفسه (3)
 .1/21لباب النقول يف أسباب النزول،  (4)
 .24/ تفسري البحر احمليط،  ( )
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 .(1)"عددهم وبنيهم يفعلى اخلالف  اإلخوةوالسبعة  الستة :يريد،  اآلية يؤمن

 .ورهطه،  النجادين ذيعبد اهلل  يف :وقال الضحاك

  .(9)أسلم وغفار وجهينة يف :الكليبقال و

هذه القبائل كانوا يف اجلاهلية خاملني مل يكونوا كبين متيم وعامر " :ـ  رمحه اهللـ قال ابن امللقن  
من أسـلم   إمنا بايعك سراق احلجيج لرسول اهلل أال ترى قول األقرع بن حابس، وأسد وغطفان 

ومزينة فلما سبقت هذه القبائل أولئك باإلسالم وحسن بالؤهم فيه َشُرفوا بذلك وفضـلهم اهلل   وغفار
على غريهم من سادات العرب ممن تأخر إسالمه كما شرف بالال وعمارا وشبههما على صناديد قريش 

 .(3)"وكأن التفضيل كان جوابا ملن احتقر هذه القبائل مطلقا

على فضلها  إال دليالحلميدة وما جاء ذكرها على لسان املصطفىأما فضل هذه القبائل وصفاهتا ا
وما نذكره من الفضائل لبعض القبائل اليت بني العلماء أهنا نزلت فـيهم كلمـة   على اإلسالم واملسلمني 

  .األعراب حىت حلقوا بركب العلم واإلميان

 :الصفاتوفيما يلي عرض جلملة من هذه 

 .عراب ومنها غفار وأسلمفض  بعض قبائ  األ :الصفة األوىل

سـاملها   غفار غفر اهلل هلا وأسلم) :قال أبو ذر قال رسول اهلل  :عن عبد اهلل بن الصامت قالف
 .(4)(اهلل

كما أن الذم ملن  ملسو هيلع هللا ىلص وسبب ثناء النيب صلى اهلل عليه وسلم على غفار وأسلم طاعتهما هلل ورسوله
 .عصى اهلل ورسوله كقبيلة عصية

                                                 

 . 2/ تفسري البحر احمليط، (1)
 .24/ ، املصدر نفسه (9)
 . 41-414ص ، قصص األنبياء ومناقب القبائل من التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (3)
 .14 9: صحيح مسلم، برقم (4)
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 غفار غفر اهلل هلا: )رسول اهلل  اهلل بن دينار انه مسع ابن عمر يقول قال عن عبد ففي الصحيح 
 .(1)(سلم ساملها اهلل وعصية عصت اهلل ورسولهوأ

فعن  ،اإلسالم بعض قبائل األعراب باملهاجرين واألنصار مع فضل األسبقية يفبل قرن رسول اهلل
 رســول اهلل قــال قــال أيــوب أيب عــن طلحــة بــن موســى عــن األشــجعي مالــك أيب

واهلل ورسـوله   موايل دون النـاس  بين عبد اهلل ومن كان من ،وأشجع وغفار وجهينة ومزينة األنصار
 . (9)موالهم

حيث  متمثلة بقائدها الصحايب اجلليل عدي بن حامت  ءومن الفضائل لبعض القبائل ومنها طي
 تعرفين يا أمري املـؤمنني ؟  ماأ) :يسميهم فقلت يف وفد فجعل يدعو رجالقال أتينا عمر بن اخلطاب

 :فقال عدي، وعرفت إذ أنكروا ، ووفيت إذ غدروا ، وا وأقبلت إذ أدبر، أسلمت إذ كفروا  ،بلى :قال
 .(3)( ال أبايل إذًا

 وجـه  إن أول صدقة بيضـت ):فقال يل  اخلطاب بن عمر قال أتيت  عدي بن حامت وعن
 . )(4)  رسول اهللجئت هبا إىل ءطي ووجوه أصحابه صدقة رسول اهلل

: عن أيب هريرة قال، من حديث أيب زرعة أهل العلمذكره  ومن فضائل بعض القبائل األعرابية ما
مسعت رسول اهلل صـلى   ،ال أزال أحب بين متيم من ثالث مسعتهن من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"

فقال النيب صلى اهلل عليـه  ، م وجاءت صدقاهت :قال ،هم أشد أميت على الدجال :اهلل عليه وسلم يقول
فقال رسول اهلل صلى  رضي اهلل عنها، وكانت سبية منهم عند عائشة :قال ،هذه صدقات قومنا :وسلم

 ( )"عيلاأعتقيها فإهنا من ولد إمس :اهلل عليه وسلم

بدعا من القول بل هـو   تل هذه القبائل األعرابية ليسائوفض ،وهذا مما يدل على الفضل بال فخر
فلما رفـع   بنا رسول اهلل  صلى"  :أيب شيبة عن خفاف قال فعند عند اهلل وهو أحكم احلاكمنيمن 

                                                 

 .11 9: صحيح مسلم، رقم (1)
 .12 9: صحيح مسلم، رقم (9)
 .1113: قمر،  113/ 2صحيح مسلم،  (3)
 .93 9: مسلم، رقمصحيح  (4)
 .9 9 : مسلم، رقمصحيح  ( )



 مفهوم البدو األعراب يف السنة والكتاب
 

 94 

إين لست أنا أقول هـذا   :ساملها اهلل وغفار غفر اهلل هلا مث أقبل فقال أسلم :رأسه من الركعة األخرية قال
 .(1)"ولكن اهلل قاله

 .أهنم أص  املدن واحلضر :الصفة الثانية

مـن   ن عن حتصيل احلاجي والتحسـيين يالضروري يف حياهتم عاجز ن علىيتصركان األعراب مق
 .فكانوا هم أصل للمدن واحلضر ألن الضروري أصل والكمايل فرعم، همعاش

 ،اإلنسان الضروري بضر، وسابق عليهما ألن أول مطالفالبدو أصل املدن واحل" :قال ابن خلدون
 .(9)"البداوة قبل رقة احلضارة ضروري حاصاًل فخشونةوال ينتهي إىل الكمال والترف إال إذا كان ال

 .ىل اخلري بفطرهتمإأقرب أهنم  :الصفة الثالثة

 كوسبب ذال .أن أهل البدو أقرب إىل اخلري من أهل احلضريف " :واليت عرب عنها ابن خلدون قائاًل
مولود يولـد علـى   كل ف لذلك فهي متهيئة لقبول ما يرد عليهاى الفطرة األوىل أن نفوسهم مستقره عل

الدنيا وعكفـوا علـي    مث إن أن أهل احلضر قد أقبلوا على يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه الفطرة فأبواه
الدنيا إال أنـه يف املقـدار    ا أهل البدو وإن كانوا مقبلني علىشهواهتم وذهبت عنهم مذاهب احلشمة أم

 .(3)"الضروري ال يف الترف أو شيء من أسباب الشهوات وامللذات

 .أهنم أبعد عن مواطن الفنت :الصفة الرابعة

ابـن   يـا : فقـال  ،احلجاج دخل على األكوع بن ةسلم أن هالبخاري يف صحيح فقد روى
 أيب بـن  يزيد وعن البدو أذن يل يفولكن رسول اهلل ال: )قال ،ارتددت على عقبيك تعربت األكوع
وولـدت لـه    ،وتزوج هناك امرأة الربذة إىل األكوع بن ةسلم خرج عفان بن عثمان قال ملا قتل عبيد

 .(4)(املدينة أوالدا فلم يزل هبا حىت قبل أن ميوت بليال فنزل

 
                                                 

 .19/112مصنف أبن أيب شيبة، : انظر (1)
 . 1ص  ،مقدمة ابن خلدون (9)
 . 1ص  ،مصدر سابق (3)
 .4/313صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب التقرب يف الفتنة،  (4)
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اجلبال والفرار من املدن وذلك لكثرة الفـنت ؛ وقـد    الترغيب يف سكىنثار كثرية آوقد جاء يف 
باختالف لك خيتلف يف كون ذ هاوجيمع بين ،ثار يف الترغيب بسكين املدنآيتعارض هذا مع ما جاء من 

صارفة  وأحب أن يعتزهلا وكانت شواغل املدن ،نفسه من فنت املدن الشخص ومقصده فمن خاف على
املـدن   ه فسـكىن ومن أراد القيام بدينه ؛ وتتبعه للعلم ونشر .له عن حظه األكرب كان االعتزال خريا له

 .أفضل له

 اهلل صـلى  اهلل رسول قال :قال أنه درياخل سعيد أيب عن، فعتزال عند الفنتومما ورد يف فضل اال
 مـن  بدينه يفر القطر ومواقع اجلبال شغف هبا يتبع غنم املسلم مال خري يكون أن يوشك) :سلم و عليه
 . (1)(الفنت

 : اهلل رسـول  قـال  :قال رضي اهلل عنهما عمر ابن عنورد  وعن فضل املخالطة والسكن ما
 على يصرب وال الناس خيالط ال الذي املؤمن من أجرا ظمعأ همأذا على ويصرب الناس الطخي الذي املؤمن)

 . (9)(أذاهم

 . رقأهنم أكثر شجاعة من أه  املدن وال: ةالصفة اخلامس

انغمسوا ألقوا جنوهبم على مهاد الراحة والدعة و أهل احلضر السبب يف ذلك أنو :قال ابن خلدون
أنفسهم إىل واليهم واحلاكم الذي يسوسـهم  اهلم وأمرهم يف املدافعة عن أمو ووكلوا ،الترفو يف النعيم

دوهنم فال هتيجهم  احلرز الذي حيولو ،ناموا إىل األسوار اليت حتوطهمواست ،واحلامية اليت تولت حراستهم
 .هيعة و ال ينفر هلم صيد

انتبـاذهم عـن   لضواحي و بعدهم عن احلامية وأهل البدو لتفردهم عن التجمع وتوحشهم يف او
 باملدافعة عن أنفسهم ال يكلوهنا إىل سواهم و ال يثقون فيها بغريهم فهم دائمًا ألبواب قائموناألسوار و ا

على و ،اجملالس يتجافون عن اهلجوع إال غرارًا يفويتلفتون عن كل جانب يف الطرق و ،حيملون السالح
ني بيأسهم واثقـني  البيداء فدلو اهليعات ويتفردون يف القفرو ،توجسون للنباتالرحال وفوق األقتاب وي

 .(3)يرجعون إليه مىت دعاهم داع أو استنفرهم صارخ يةسجالشجاعة أنفسهم قد صار هلم البأس خلقًا وب
                                                 

 12،   1/1صحيح البخاري  (1)
 .4039:رقم، 9/1331صحيح، : أللباينابن ماجه، قال اسنن  (9)
 .11مقدمة ابن خلدون، ص  (3)
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ما أكثر هذه الصفات احلميدة اليت توارثتها تلك القبائل أبا عن جد حتت مظلـة اإلسـالم    :قلت
املسلمني حني انقـادوا   ويل أمر طاعة اهلل ورسوله وطاعةوهتذيبه حىت صار بعض القبائل مضرب املثل ب

 .ملنهج سلف األمة الصاحل

 .(1)"ألعراب لوال جفاء فيهمأشبه بالسلف من ا ًاما رأيت قوم" :رمحه اهلل قال عمر بن عبد العزيز

 .(9)إذا أردت أن تسمع الدعاء؛ فامسع دعاء األعراب :وقال َغْيالن

وال ألَذ يف األمسـاع؛ وال أشـد    ىنقع وال أض كالم هو أَََمتع وال َأنفليس يف األر :وقال اجلاحظ
 باتصااًل بالعقول السليمة؛ وال أفتق للسان؛ وال أجود تقوميًا للبيان؛ من طول استماع حديث األعـرا 

 .(3)العقالء الفصحاء

أي حكمة تكون أبلغ أو أحسن؛ أو أغرب أو أعجب من غالم بـدوي مل َيـر    :وقال ابن املقفع
م؛ يستوحش من الكالم؛ ويفزع من البشر؛ ويأوي إىل الَقفر والريابيع والظبـاء؛  ِريفًا؛ ومل يشبع من طعا

 .(4)وقد خالط الغيالن؛ وأنس باجلان

 .شاء اهلل واخلري يف األمة ال ينقطع  إال ماهذه الصفات اليوم ال تكاد تذكر  :قلت

 .نساب العربأمعرفة  :الصفة السادسة

وضعف العلم ال  ،قلوبفحني قطعت أرحام وتباعدت يوم على هامش احلياة يعيش بعض الناس ال
 ،واغتر باحلضارة معرفة نسبه وإىل أي قبيلة ينتسب فضال عـن هويتـه اإلسـالمية    ،يستطيع ممن أترف

عي، وكيف لقنه وقصة يزيد ابن شيبان التميمي أحد سادات العرب مع األعرايب القصا ،وتارخيه العريق
يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن ُعدس بن زيد بن عبد ن ، وذلك أيف معرفة أنساب العرب درسا

استعجل الرحيل قبل مجاعته والتحق جبماعـة مـن    ،من احلج انتهىقد خرج للحج فلما  ،اهلل بن دارم
 عن نسبهم فقالوا من قضاعة فكأنه ملايزيد سأهلم ف .احلجاج العائدين وكانوا من مهرة ومهرة من قضاعة

مالك سألتنا عن نسبنا فلما  :قالوا له .هم استغربوا من فعله طبعا .م وصد عنهممسع ذلك استصغر شأهن
                                                 

 .313/ 3العقد الفريد، ، 9/141البيان والتبيني للجاحظ،  (1)
 .سبق خترجيه (9)
 .1/21 البيان والتبيني للجاحظ، (3)
 . 31/ 1زهر اآلداب ومثر األلباب،  (4)
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قوم ال تعرفون نسيب  أنكممن مهرة بن حيدان قلت  إنكمملا عرفت  :فقال هلم .لك صددت عنا انتسبنا
كنت  إنلعمري  :وكان معهم شيخ كبري فقال ليزيد بن شيبان .عنكم أعرضتوال اعرف نسبكم فلهذا 

 .العرب أصلمن  إذا كنتأي  .م العرب ألعرفنكمن جذ

فقـال  .نا واهلل من جذم العـرب أف .نعم :فقلُت له من هذا الذي يسألين ؟؟: فقال يزيد يف نفسه
 .من ُمضر أنا :فقلُت أنت ؟ أيهمفمن  .اليمنربيعة ومضر وقضاعة و .فرق أربعفإن العرب على  :الشيخ
 .خنذف رحاءنه يقصد بالفرسان قيس وباألأعرفت  :ُتقل رحاء ؟ألاأم من أفمن الفرسان  :قال

 .من خنذف إذا :قال الشيخف .رحاءفقلت له بل من األ

 .نعم :فقلُت

 من اجلمجمة ؟ أم أفمن األزمة :قال الشيخ

  .مدركة وباجلمجمة طاخبة باألزمةعرفت انه يقصد  :فقلُت

  .من اجلمجمة :فقلُت له

 .من طاخبة إذا أنت :فقال

 .نعم :قلُت

 من الوشيم ؟ أفمن الصميم أم :فقال الشيخ

  .عرفت انه يقصد بالصميم متيم وبالوشيم الرباب ومحيش ومزينة :فقلُت

 .من الصميم :فقلُت

 .أنت إذُا من متيم :فقال

 .نعم :فقلت

 حزمني ؟األأم من  األقلنيأم من  األكثرينأفمن  :فقال

حزمني بنو بنو حارث بن متيم وباأل باألقلنيوبنو زيد بن مناة  باألكثرينعرفت انه يقصد  :ُتفقل
  .عمرو بن متيم

  .األكثرينمن  :فقلت

 .من زيد مناة إذا أنت :فقال

 .نعم :فقلت

 السماد ؟أم من البحور أم من أفمن اجلدود  :فقال الشيخ
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زيد مناة  نيد مناة وبالبحور بنو بين مالك بعرفت انه يقصد باجلدود بنو سعد بن ز :فقلُت
  .القيس بن زيد مناة امرؤد بنو وبالسما

 .فقلت بل من البحور

 .من بين مالك بن زيد مناة أنت إذا :فقال

 .نعم :فقلت

 اجلراثيم ؟أم من أفمن الُذرا  :فقال الشيخ

عرفت انه يقصد بالُذرا بنو حنضلة بن مالك وباجلراثيم بنو ربيعة وبنو معاوية وبنو قيس بن : فقلُت
 .مالك

 .ُذراال بل من ال :فقلت

 .من بين حنضلةذا أنت إ :فقال

 .نعم :فقلت

 اجلراثيم ؟أم من الفرسان أم من أفمن القدور  :فقال الشيخ

ن أعرفت انه يقصد بالقدور بين مالك بن حنضلة وبالفرسان بنو يربوع بن حنضلة و :فقلُت
  .اجلراثيم هم الرباجم

 .فقلت بل من القدور

 .من بين مالك بن حنصلةذا أنت إ :فقال

 .نعم :فقلت

 من القفا ؟ أممن اللحيني  رنبة أمأفمن األ :فقال الشيخ

ن اللحيني بين قحية والعدوية وان القفا بين ربيعة بن أرنبة بين دارم يقصد باأل أنهعرفت  :ُتفقل
  .مالك

 .رنبةفقلت بل من األ

 .من بين دارم أنت إذا :فقال

 .نعم :فقلت

 اهلضاب ؟أم من ب الشهاأم من أفمن اللباب  :فقال الشيخ

عرفت انه يقصد باللباب بين عبد اهلل بن دارم وبالشهاب بين هنشل بن دارم وباهلضاب بين : فقلُت
  .جماشع بن دارم
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  .فقلت بل من اللباب

 .من بين عبد اهلل بن دارم أنت إذا :فقال

 .فقلت نعم

 من الزوافر ؟ أفمن البيت أم :فقال الشيخ

بن دارم و بالزوافر االحالف من بين  عبد اهللت بنو ُعُدس بن زيد بن عرفت انه يقصد بالبي: فقلُت
  .زيد بن عبد اهلل بن دارم

 .فقلت بل من البيت

 .من بين زرارةا أنت إذ :فقال

 .فقلت نعم

 ثعبد احلاروعلقمة وخزمية و لقيطًا ومعبدًاو حاجبًا .فإن زرارة له عشرًة من الولد :فقال الشيخ
 يهم أنت ؟أمن  .د مناة و مالكاً ً وعب اولبيدًا وعمر

 .نا من بين علقمةأ: فقلُت

 أنت ؟ أيهمافمن  .فإن علقمة ولد رجلني شيبان واملأموم :فقال الشيخ

 .ابن شيبان أنا: فقلُت

 .حمدثه هو يزيد بن شيبان إنهل توقف الشيخ عندما عرف 

ين قيس بن ثعلبة فولدت مهدد بنت محران بشر من ب .فإن شيبان تزوج بثالث نسوة :فقال الشيخ
له يزيدًا و تزوج من عكرشة بنت حاجب بن زرارة فولدت له املأموم وتزوج من عمرية بنت بشر 

 .من بين ُعُدس فولدت له املقعد

 فأليهن أنت ؟

 .ملهددا :فقلت

 إال أفضلهماكنَت أنت يف  قام اإلسالم إالما افترقت فرقتان منذ  أخيبن ا واهلل يا :فقال الشيخ
 .أمكتلداين من  أنمن  إيل أحب أميهمافإن  أخواكزمحك  .نة بن خزمية بن مدركةكنا

  عرفتك ؟ أتراين :أخي بنا يا :مث قال الشيخ

 .(1)أي معرفة وأبيك :فقال يزيد

                                                 

 .9/309األمايل يف لغة العرب،  (1)
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 وال بآبائكم حتلفوا ال"  اهلل رسول قال :قال هريرة أيب عنفوقوله وأبيك حلف بغري اهلل  :قلت
 (1)" صادقون وأنتم إال باهلل حتلفوا وال باهلل إال حتلفوا وال باألنداد وال تكمابأمه

  هذهباف كانت من دوافع العصبية حىت جاء اإلسالم ومعرفة هؤالء القوم باألنساب واألحساب

ودهلم على أن تعلم األنساب ، على غريهم بغيض التعال المقاء واحلاهلية محية اجلوأذهب عنهم 
  (9)" تعلموا أنسابكم مث صلوا أرحامكم"طاب وهو على املنرب اخلقربة وصلة قال عمر واألحساب 

تعلموا من أنسابكم "  قال رسول اهلل صلى  اهلل عليه وسلم : وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال 
 (3)" ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم حمبة يف األهل مثراة يف املال منسأة يف أثره 

 

 

                                                 

 .سنن أيب داود صححه األلباين، 3941: برقم، 9/949سنن أيب داود،  (1)
 19رقم  32ص / البخاري األدب املفرد ج( 9)
 90 9وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  1/119والطرباين يف األوسط  4/111واحلاكم وصححه  314/ 9أخرجه أمحد ( 3)
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 .اخلامتة

ي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممـد  هلل الذ احلمد
 :أخي القارئ الكرمي وبعد، وعلى آله وصحبه وسلم 

أن املعيار  تواضع من أن القرآن والسنة بينايف هذه اخلامتة البد من خالصة ما تضمنه هذا اجلهد امل
عن هذا الطريق هو مبثابة  وأن أي احنرافبركب حممد للحاقواوامليزان عند اهلل ال يكون إال بالتقوى 

 ةوهو أيضا إعراض عن ذكر اهلل وتلك هي املعيشة الضـنك  الديين واخللقي واالجتماعي التربوي الفساد
بقصد  ايستنكف عنهأهل العلم مث  به كتبتزخر  ماجيترئ مسلم بني يديه الكتاب والسنة و وإال فكيف

 .ودافعه يف ذلك اجلهل واحلمية وحنوها إقصاء اآلخرينو اهلوى وإشاعة الفوضى

 واآليةهذه اآلية ف   األْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا :آية يفمنا جدال خبالف علماء التفسري فلو سّل
ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر: قوله تعاىل تليها نسخهما اليت

(1). 

: البخاري الذي أورده ،اخلطاب  بن عمرأمري املؤمنني الفاروق ل مع قوالنسخ هذا  (9)فإذا علم
 .(3)(فإهنم أصل العرب ومادة اإلسالم اريباألعراب خ وااستوص)

 اليتوالسيوف  خلناجرألفاظ القرآن الكرمي وجعله كا استغالل من اجلهلة بعضعلمنا ما وصل إليه 
ومتزيـق  فـرق  ت املتحشرجة يف صدره يف وءستغل شحنات الساو ،عصبيتهعلى املسلمني فأفرغ  تأصلت
أصبح كالم اهلل سـياطا  اليوم الكرمي فالقرآن يف هذا التمزق ستغل اع ما نشأومن  ،وأمة اإلسالم ،اجملتمع
 األعراب سياطا علـى أهـل  فاستمسكوا بالطرف من العصا ومحلوا آيات .والبدع ه أهل األهواءيستغل
هم هذه ين نزلت فممصبية أن أجداده هم عبسالح ال حسلتهذا امل لمعل قليالولو رجعنا إىل الوراء  .القرآن

 الشـعوبية العنصرية  شرتظهر اجلهل واست تارخيية مرت على البشرية ال تعود إال إذا اآليات مروا حبقبة
 .واحلكم يدور مع علته أين دار

 
                                                 

 .22سورة التوبة آية  (1)
، ومرعي 111يف أسباب النزول، وهبامشه أسباب النزول، ص  ي، والواحد111ذكر ذلك ابن حزم يف الناسخ واملنسوخ، ص  (9)

 .40يوسف الكرمي يف قالئد املرجان يف الناسخ واملنسوخ من القرآن، ص 
 .3100: باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان رضي اهلل عنه، برقم ،صحيح البخاري (3)
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  ...فهم داخلون حتت التهديد والوعيد ملسو هيلع هللا ىلص فمىت استنكف العباد عن أمر اهلل ورسوله

أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونله   يا: قال تعاىل
أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبي  اهلل وال خيافون لومة الئم

 (1). 

نوا اتقوا اهلل أيها الذين آم يا : قال تعاىلنداء رب العاملني باسم اإلميان داخلون حتت إذا فاجلميع 
 .(9) وكونوا مع الصادقني ما كان أله  املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهلل

املتابعة يف الظاهر والباطن ويف األقوال واألفعال بـل  املناصرة واملخالفة تستوجب التخلف ووعدم 
 عليـه تفرقنـا   عزيزلرسول من أنفسنا  والتعزير والتوقريوالنصرة املسارعة واملسابقة لنيل شرف املتابعة 

 فهنيئا ألهل السبق واملسارعة من حضر وبدو وعجم وأحباش، وف رحيمؤحريص علينا باملؤمنني ر

اهلل  رضلي تبعوهم بإحسان اوالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين : قال تعاىل
 . (3) فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وأعد هلم جنات جتر  حتتها األهنار خالدين عنه واورض عنهم

اهلل  رضـي بإحسان  تبعوهماش هم ممن باأحو دو وعجم بلسلف الصاحل من حضر ولفكل متبع 
 .جعلنا اهلل منهم، عنه واعنهم ورض

  
وهبذا أختم حبثي حبمد اهلل والثناء عليه وباالعتراف بفضله ومّنه علي رغم تقصريي وافتقاري بني 

عاىل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي، نافعًا لإلسالم واملسلمني، وحسيب أسأل اهلل تيديه، و
القاضي الفاضل عبد الرَّحيم قال ، ولكن النقص من صفات البشر، وكما  هأين بذلت جهدي إلمتام

 لو غري هذا لكان أحسن،: إين رأيت أنه ال يكتب إنسان يف يومه إال قال يف غده: )) بن علّي البيسايّن

                                                 

 .4 : التوبة، اآليةسورة  (1)
 .190: يةالتوبة، اآلسورة  (9)
 .100: سورة التوبة، اآلية (3)
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ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم 
 .(1) ((العرب، وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر 

، وما وحده تعاىل وخري اخلطائني التوابون، فما كان فيه من صواب فمن اهلل ،وكل ابن آدم خطاء
أسأل اهلل التوبة والعافية، والتجاوز فالشيطان، من و وقلة علمي فسيفمن ن أو خطأ كان فيه من نقص

 : عما سلف، وكما قال الشاعر
 وجـمؤمال جرب ما القيت مـن ع             أسري خلف ركاب القوم ذا عرج           

 فكم لرب السماء يف الناس من فرج           فإن حلقت هبم من بعد ما سبقوا
 فما على أعرج يف ذاك مـن حرج             بقفر األرض منقطعا وإن ضللت         

 .الزللو التقصري فأسأل اهلل أين قد وفقت للصواب يف هذا البحث املختصر، وأسأله العصمة من

 .واحلمد هلل رب العاملني
 

 

 

 

   

   

                                                 

ُمعجم األدباء " جزء من أجزاء  وضعها أوََّل كلِّ هو الَّذي شهَّر هذه الكلمَة؛ حيث( هـ 1311)كان اأُلستاذ أمحد فريد الرِّفاعي (1)
للقاضي الفاضل، بعَث  واب نسبُتهاوالصَّ منسوبًة إىل العماد األصفهايّن، الُكتب، وتداوَلها النَّاس عنه لياقوت احلموّي، وغريه من"

 .1ص: مشهور بن حسن بن سلمان ،"إعالم العابد يف حكم تكرار اجلماعة يف املسجد الواحد " عن كتاب نقال هبا إىل العماد؛
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   الفهارسالفهارسالفهارس
      

         

   

   فهرس اآليات القرآنيةفهرس اآليات القرآنيةفهرس اآليات القرآنية   

   فهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبوية      

   راجعراجعراجعفهرس املصادر واملفهرس املصادر واملفهرس املصادر وامل      

   فهرس املوضوعاتفهرس املوضوعاتفهرس املوضوعات      
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   القرآنيةالقرآنيةالقرآنية   فهرس اآلياتفهرس اآلياتفهرس اآليات

   

   الصفحةالصفحةالصفحة   رقم اآليةرقم اآليةرقم اآلية   اآليةاآليةاآلية

آل عمرانآل عمرانآل عمران         

 تقاته حق اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا   109109109   444   

النساءالنساءالنساء         

واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا 111   444   

ال يستوي القاعدون من املؤمنني   2 2 2    909090   

التوبةالتوبةالتوبة         

قل إن كان آباؤكم 949494   444   

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه  4 4 4   393939   

وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 292929   999999   

األعراب أشد كفرا ونفاقا   212121   191919   

ومن األعراب من يؤمن باهلل 222222   111111   

والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار   100100100   393939   

راب منافقونوممن حولكم من األع   101101101   919191   

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني   190190190   393939   
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   الصفحةالصفحةالصفحة   رقم اآليةرقم اآليةرقم اآلية   اآليةاآليةاآلية

يوسفيوسفيوسف         

ُنوِحي ِإَلْيِهْم ِرَجاال ِإال َقْبِلَك ِمْن َوَما َأْرَسْلَنا    102102102   141414   

األنبياءاألنبياءاألنبياء         

وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث 11 90 

األحزاباألحزاباألحزاب       

سديدًا قواًل وقولوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا   11 4 

احلجراتاحلجراتاحلجرات         

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى   13   

احلديداحلديداحلديد   

ال يستوي منكم من أنفق 10 90 

اجملادلةاجملادلةاجملادلة     

ال جتد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوآدون   99   
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 يةالنبو ألحاديثافهرس 

 

 الصفحة منت احلديث

 9 (أربع يف أميت من أمر اجلاهلية)

 91 (أسلم وغفار ومزينة)

 94 (أسلم ساملها اهلل)

 14 (ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال أهدى إىل رسول اهلل )

   (ملسو هيلع هللا ىلصانتسب رجالن على عهد النيب )

  9 (املؤمن الذي خيالط الناس)

 93 (األنصار ومزينة وجهينة)

 99 (املها اهللغفار غفر اهلل هلا وأسلم س)

  1 (ملسو هيلع هللا ىلصقدم ناس من األعراب عند رسول اهلل )

 93 (بين متيم ال أزاُل أحّب)

 14 (لقد مهمت أن ال أقبَل هدية)

 93 (هم أشد أميت على الدجال)

 1 (لينتهني أقوام يفتخرون)

 12 (من سكن البادية جفا)

  9 (يوشك أن يكون خري مال املسلم)

 30 (ال حتلفوا بآبائكم)
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  املراجعو املصادر فهرس

 

 .القرآن الكرمي ـ1

دار الكتـب  (43 : ت)أليب بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العـريب  ،أحكام القرآن ـ 9
  .العلمية

 والتوزيـع  للنشر الباز دار ،النيسابوري الواحدي أمحد بن علي احلسن أيب، أسباب النزول  ـ3
 .املكرمة مكه الباز أمحد عباس

ـ (1 3 :ت) البغدادي القايل القاسم بن إمساعيل علي أبو، العرب لغة يف ايلاألم ـ4  دار ، ـه
 .بريوت،م1211 هـ1321 ،العلمية الكتب

 .بريوت،صعب دار الناشر،عطوي فوزي حتقيق ،أبو عثمان بن حبر اجلاحظ  ،البيان والتبيني  ـ 

 املوجود عبد أمحد عادل :قيقحت،األندلسي حيان بأيب الشهري يوسف بن حممد، البحر احمليط  ـ1
 .وىلالطبعة األ،هـ 1499 ـ بريوت/ لبنان ـ العلمية الكتب دار، معوض حممد علي الشيخ ـ

 ،الـرازي  بالفخر املعروف الشافعي الرازي احلسني بن عمر بن حممد، تفسري الفخر الرازي  ـ1
 .العريب التراث إحياء دار

 مصـطفى  :احملقـق  ،الدمشقي كثري بن إمساعيل الفداء أبو الدين عماد ،تفسري القرآن العظيم ـ1
 مؤسسـة  :النشر دار ،الباقي عبد أمحد علي ، العجماوي فضل حممد ، رشاد السيد حممد ، حممد السيد
 .قرطبة

عبـد   :حتقيـق ، عبد الرمحن بن ناصر السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ـ2
 .هـ1493، الطبعة األوىل ،الرسالة مؤسسة ، الرمحن املعال اللوحيق 
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جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابـن  ،جامع األصول يف أحاديث الرسول ـ10
مكتبـة دار   ـمطبعة املالح   ـمكتبة احللواين   :الناشر،عبد القادر األرنؤوط :قيقحت، (101:ت) األثري
 .البيان

 جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد،القرآن تأويل يف البيان جامع ـ11
 .الطبعة األوىل،الرسالة مؤسسة :الناشر،شاكر حممد أمحد :احملقق ،الطربي

 حزم ابن دار/  النشر دار ،احلميدي فتوح بن حممد، ومسلم البخاري الصحيحني بني اجلمع ـ19
 .بريوت/ لبنان ـ

 .دار الفكر، السيوطي الدين لجال الكمال بن الرمحن عبد،الدر املنثور  ـ13

/  د. أ :حتقيـق  ،القريواين احلصري علي بن إبراهيم إسحاق أبو ،زهر اآلداب ومثر األلباب ـ14
 .هـ 1411 ،األوىل :الطبعة،ـ لبنان/  بريوت ـ العلمية الكتب دار، طويل على يوسف

ـ  العـريب  الكتاب دار :الناشر،السجستاين األشعث بن سليمان داود أبو،داود أيب سنن ـ 1  ـ
 .بريوت

 شـاكر  حممـد  أمحد :حتقيق ،السلمي الترمذي عيسى أبو عيسى بن حممد ،سنن الترمذي  ـ11
 .بريوت – العريب التراث إحياء دار ،وآخرون

 :لناشرا ،حممد فؤاد عبد الباقي :حتقيق ،اهلل القزويين حممد بن يزيد أبو عبد، سنن ابن ماجه  ـ11
 .بريوت –دار الفكر 

الفتاح أبـو غـدة    عبد :حتقيق ، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، سنن النسائي  ـ11
 .1211 – 1401 ،الطبعة الثانية ،حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية  :الناشر

 .موقع جامع احلديث النبوي( هـ1491: ت)حممد صاحل العثيمني ،شرح رياض الصاحلني ـ12

 مصـطفى . د :حتقيـق  ،اجلعفي البخاري اهلل عبد أبو اعيلإمس بن حممد ،صحيح البخاري  ـ90
 .1401 ،الثالثة الطبعة ،بريوت – اليمامة ،كثري ابن دار ،البغا ديب
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 اجليـل  دار،النيسابوري القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسني أبو ،صحيح مسلم  ـ91
 .بريوت ـ اجلديدة األفاق بريوتدار

 التـراث  إحياء دار ،(هـ391 :ت) األندلسي ربه عبد بن دحمم بن محدأ ،العقد الفريد  ـ99
 .هـ1490، العريب

سـراج الـدين أيب    ، قصص األنبياء ومناقب القبائل من التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ـ93
 ،املكتبة املكيـة   ،أمحد حاج حممد عثمان : حتقيق، املعروف بابن امللقن، حفص عمر بن علي الشافعي 

 .الطبعة األوىل

، النيسابوري الثعليب إبراهيم بن حممد بن أمحد إسحاق أبو ،( الثعليب تفسري) والبيان الكشف ـ94
 التـراث  إحيـاء  دار الناشر،الساعدي نظري األستاذ وتدقيق مراجعة ،عاشور بن حممد أيب اإلمام حتقيق
 .بريوت ،العريب

  .السيوطي الدين جالل، النزول أسباب يف النقول لباب ـ  9

 ،بـريوت  ـ صادر دار :الناشر، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد،العرب نلسا ـ  91
 .األوىل الطبعة

 حتقيق،هـ(1 4: ت) املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو،األعظم واحمليط احملكم ـ  91
 .بريوت،العلمية الكتب دار الناشر، هنداوي احلميد عبد

 مكتبة الناشر،خاطر حممود حتقيق ،الرازي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد،الصحاح خمتار ـ  91
 لبنان

يوسف علي  :حتقيق،أيب الربكات عبد اهلل بن حممود النسفي،زيل وحقائق التأويلمدارك التنـ 92
 .دار الكلم الطيب،بديوي 

 :حتقيـق  ،النيسـابوري  احلـاكم  اهلل عبد أبو اهلل عبد بن حممد،الصحيحني على املستدرك ـ30
 1220 ـ 1411 ،األوىل الطبعة،بريوت – العلمية الكتب دار،عطا القادر عبد مصطفى

 .القاهرة – قرطبة مؤسسة ،حنبل بن أمحد اإلمام مسندـ 31
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 1221، دار ومكتبة اهلالل _ بريوت _ البن خلدون حتقيق حجر عاصي ، املقدمة  ـ39

 –مكتبة الرشد  :الناشر،الكويف أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة،مصنف ابن أيب شيبة  ـ33
 .هـ1402،الطبعة األوىل،  الرياض

 ،البقـاعي  عمر بن إبراهيم احلسن أيب الدين برهان، والسور اآليات تناسب يف الدرر نظمـ 34
  141 ـ بريوت ـ العلمية الكتب دار :النشر دار،املهدي غالب الرزاق عبد :حتقيق

 أمحد طاهر :حتقيق ،اجلزري حممد بن املبارك السعادات أبو،واألثر احلديث غريب يف النهاية ـ34
 .م1212 ـ هـ1322 ،بريوت ـ العلمية املكتبة،الطناحي حممد حممود ـ يالزاو
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   94               .أهنم أص  املدن واحلضر: الصفة الثانية

 94      .ىل اخلري بفطرهتمإأقرب أهنم : الصفة الثالثة

 94       .م أبعد عن مواطن الفنتأهن :الصفة الرابعة

  9    . رقأهنم أكثر شجاعة من أه  املدن وال: ةالصفة اخلامس

 91       .معرفة أنساب العرب :الصفة السادسة

 31           :اخلامتة

 33           الفهارس
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


