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 لمحة عن الثقاقة العربية في القرآن الكريم 

 1إعداد

 عمر منصور

 محمد عين
 

 ةالثقاف أشكال لى كشفإيستهدف البحث : ملخص البحث

 العربية في القرآن الكريم. واستخدم فيه المدخل الكيفي،

. وتم تحليل البيانات عن طريقة تحليل البيانات التفاعلية

وتدل علينا نتائج البحث أن  أشكال ثقافة العربية التي 

ى نوعين: النوع األول قسم التنتتضمن في القرآن الكريم 

 ثقافات اإلسالم، والنوع الثاني هوال الثقافات التي أبطلها هو 

 من األفكار هونظمها اإلسالم. ونوع الثقافة األولى التي 

انية التي تميل إلى إهمال القيم األخالقية واإلنس طاتاوالنش

مثل تعظيم الجن والعقيدة الوثنية وعبادة األصنام ووأد 

األفكار  هوذالك. وأما النوع الثاني فالبنات وما الى 

طات  التي نظمها اإلسالم مثل تعظيم الكعبة، اوالنش

 ،واإليالء ،وتعظيم األشهر الحرم، والصيام، وسقاية الحج

  والتجارة في مواسم الحج، وتعدد الزوجات. ،اروالظه

 .اتوالنشاط ،األفكارالثقافة العربية، القرآن الكريم، الكلمات الرئيسة: 

 المقدمة
إن في النصوص القرآنية آيات تتمثل فيها الثقافة العربية، ذلك ألن القرآن الكريم 

)السيوطي،  المجتمع المثقفما نزل على مجتمع يخلو عن الثقافة، بل نزل القرآن على 

. فلذلك إذا أردنا أن نكشف معانى اآليات القرآنية فال بد أن نفهم السياقات (2004

فمثل ذلك قوله تعالى القرآن  الموجودة في القرآن، ومن تلك السياقات السياق الثقافي.

(. فدارس اللغة العربية في 13)اإلسراء:  َوُكلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ فِْي ُعنُِقهالكريم: 

إندونيسيا ال يفهم معنى "طائر" في هذه األية إال كل الحيوان ذي جناح يطير في الهواء. 

نكتشف ال فنحنهو الشؤم.  (2004 )عند السيوطي والمراد بـ "الطائر" في هذه اآلية

ذا أرادوا إفهم ثقافة الشعب العربي في التطير. فالعرب بمعنى الطائر إلى الشؤم إال أن 

سفرا أو اإلقدام على عمل من األعمال وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك السفر أو العمل يسوقهم 

                                                           
تون جامعة  "نور الجديد" فاهي عمر منصور محاضر جامعي في قسم تعليم اللغة العربية  1

 اندونيسيا - فروبولينجو

 - حكوميةالمحمد عين محاضر جامعي في قسم تعليم اللغة العربية  كلية اآلداب جامعة مالنج  2

 اندونيسيا
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إلى خير وسعادة أو إلى شر وشقاوة، اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه ، أو أنه 

 يحتاج إلى ازعاجه، وإذا طار فهل يطير متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى الجو إلى غير

ذلك من األحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر 

 والسعادة والشقاوة بالطائر، فلما كثر ذلك في أعمالهم اليومية، سمي الفَأل والُشؤم بالطائر

. فلذلك عرفنا أن تغير معنى الطائر إلى معنى الشؤم يرجع إلى عادة (1420)الرازي، 

مية فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من أحوال الطائر في الطير، ثم يستعمل العرب اليو

 الطائر في كل ما يتفاءل به ويتشاءم، ثم غلب استعماله في معنى التشاؤم.

ومثل قوله وتوجد  في اية أخرى  تنم على تحضير الثقافة العربية فهي الظهار. 

ئِي َولَْدَنُهْم َوإِنَُّهْم تعالى: الَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نِسَ  َهاتُُهْم إِالَّ الالَّ َهاتِِهْم إِْن أُمَّ ائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ

َ َلعَفُوٌّ َغفُوٌر )المجادلة: (. دلت هذه اآلية على 2لَيَقُولُوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلقَْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ َّللاَّ

ال يفهم معنى  .أنت عليَّ كظهر أمي ثقافة العرب في ظهار النساء، وذلك بقولهم لزوجاتهم

الظهار إال تشبيه الزوجة بظهر األم. والظهار عند ثقافة العرب ليس مجرد تشبيه الزوجة 

بظهر األم، وإنما أرادوا بذلك تحريم أنفسهم على وطء زوجاتهم على وجه التأبيد كحرمة 

 أشد أنواع الطالقأنفسهم على وطء أمهم ثم أرادوا بذلك طالق زوجاتهم بل ذلك عندهم 

فلما جاء اإلسالم بنـزول هذه األية أبطل هذا النوع من الطالق ولم  (.1999)الصابوني، 

 يجعله طالقا كما اعتبروه في الجاهلية.

إن تحضير الثقافة العربية في ضمن القرآن فأمر طبيعي حيث أنه كان ينزل في 

( أنه كان الينزل في بيئة عربيةخالية من 1990بيئة عربية. ويؤكد على ذلك شهاب )

القيم الثقافية مع تعصب العرب الى كل  تحيطهاالثقافات، بل هو منزل في بيئة اجتماعية 

منها. فلذالك فإنه حتما ولزاما له سياق غير لغوي يؤثر ويتمثل في الواقع الثقافي المواكب 

االقتصادية واالجتماعية والفكرية لنزول القرآن. ويظهر السياق في الظروف السياسية و

 (.2010والدينية التي واكبت نزول القرآن )محضر، 

فالسياق غير اللغوي المواكب نزول القرآن يسمى يالسياق الثقافي. فالسياق الثقافي 

يكشف  عن المعنى االجتماعي، وذلك المعنى الذي توحى به الكلمة او الجملة والمرتبطة  

 (.1999در، حيمعين ويدعى أيضا المعنى الثقافي ) بحضارة معينة أو مجتمع

فكل هذه الظاهرة تدل على أن اللغة العربية في القرآن الكريم تمثل الثقافة العربية، 

وال يمكن لنا أن نفهم معنى األيات في القرآن الكريم إال بمطالعة أياته ومقارنته بثقافة 

فاختالف البيئات الثقافية في المجتمع يؤدي الى اختالف داللة  العرب في حياتهم اليومية.

على معنى القافلة أو المسافرين، الكلمة من بيئة الى أخرى. فمثال كلمة "سيارة" في القرآن 

 .mobilولكنها في اللغة العربية المعاصرة تدل على معنى من الة المواصالت يعنى 

لى دراسة الثقافات العربية في القرآن تأسيسا على ما سبق ذكره، فإننا حريصون ع

فهدف الدراسة هي اكتشاف راجين على تسهيل فهم ما يحتوي فيه فهما شامال وسليما. 

 أشكال الثقافة العربية فيه مع بيانها الكافي.

 منهجية البحث
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يتبع الباحث في هذه الدراسة المدخل الكيفي بنوعها دراسة مكتبية. البيانات المحللة 

بصفتها مدخال كيفيا  ا أشكال الثقافات االعربية. القرآنية التي تحتوي فيه هي االيات

فأدوات البحث هي الباحث نفسه. هو الذي يجمع البيانات وتصنيفها وتفسيرها واستنباط 

وقام الياحث  نظرية ميل و هبيرمان المسمى بالمدخل التفاعلي في تحليل البيانات  معانيها.

ت: جمع البيانات، تقليص البيانات، عرض البيانات، ويتم تحليلها حسب الخطوا

 واالستنتاج.

 

 نتائج ومناقشة نتائج البحث
ومن البحث الذي قام به الباحث عن الثقافة العربية في القرآن الكريم على حسب 

أشكالها في حدودها عن الحياة الدينية والحياة اإلجتماعية والحياة اإلقتصادية والحياة 

. ألن أشكال الثقافات العربية تصنيفها الي الثقافة األفكارية والنشاطاتية األسرية. وينقسم

أشكال الثقافات الباحث قدم المستمدة من اآليات القرآنية عديدة، ففي هذه المقالة البسيطة، ي

 فكما يليالعربية 

 األفكار -ا
ع إن الشكل األول من تقسيم الثقافة هو األفكار الذي هو موجود في عقل المجتم

الذين يعيشون ظل تلك الثقافة، وفكرة الجماعة التي تعيش في مجتمع قد أفادت إلى أعضاء 

ذلك المجتمع. وأما أفكار المجتمع العربي التي تتمثل في أيات القرآن الكريم عما يتعلق 

بحياتهم الدينية هي تعظيم الجن، والعقيدة الوثنية، وتعظيم الكعبة، وتعظيم األشهر الحرم، 

 ر بالرسول.والتطي

 تعظيم الجن. 1
وكان من ثقافة العرب في الجاهلية في حياتهم اليومية تعظيمهم للجن. وكان 

الجاهلي يسند المننفعة والمضرة إلى المخلوقات، فحينما يخاف أمرا ما فإنه يتوجه إلى 

المخلوق طالبا منه العون والمساعدة والحماية. فمما يتوجه إليه الجاهلي لطلب العون 

مساعدة والحماية هو الجن. . وقد صور القرآن هذه الثقافة العربية الجاهلية كما قال وال

ً تعالى:  ْنِس يَعُْوذُْوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجن ِ فََزادُْوُهْم َرَهقا  (.6)الجن:  َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإْلِ
وقد كان العرُب في الجاهلية يضعععععععون الجن في مقام رفيع، ويرون على أن 

شرور، وعلى أن للجن قدرة على توفير الحماية وجلب المنفعة.  صة من ال للجن قوة مخل ِ

واالسععععععتعاذةُ بالجن تنطلق من عقلية بدوية قَبَلية. فقد كان العرب يسععععععتجيرون بشععععععيو  

صععععيبة أو تنزل بهم فاقة. وقد َطبَّقوا هذا النموذج القبائل ووجهاء الناس حينما تحل بهم م

على عالقتهم بالجن. وقد صععععععورت الرواية عن هذه الثقافة أن كردم بن أبي السعععععععائب 

األنصععععععاري رضععععععي ر عنه قال: خرجت مع أبي لحاجة نريد مكة، وذلك أول ما ذكر 

الليل جاء ذئب  النبي صلى ر عليه وسلم بمكة، فأتى بنا إلى صاحب غنم، فلما انتصف

فأخذ حمال من غنمه، فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك، فسمعنا صوتا ال نرى 

صععاحبه يا سععرحان أرسععله، قال فجاء الحمل يشععتد ما به كدمة حتى دخل في الغنم، قال: 
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وأنزل على النبي صلى ر عليه وسلم وهو بالمدينة: وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون 

 (.1983الجن )الطيراني، برجال من 

 العقيدة الوثنية -2
معظم العرب في حياتهم الدينية تعظم ابراهيم واسماعيل عليهما السالم وتدين  كان

العرب على إرث أبيهم إبراهيم عليه السععععالم  بدينهما، ويسععععمون هؤالء باألحناف. وكان

نام ولم يسععجدوا إلى يعترفون بربوبية ر تعالى ولم يشععركوا به شععيئا، ولم يعرفوا األصعع

صععععنم أو وثن أو شععععي  من هذا القبيل، إلى أن جاء عمرو بن لحي بن غالوثة بن عمرو 

بن عامر، وهو أول من وضععععععع في البيت الحرام األصععععععنام، لما سععععععار قومه إلى مكة، 

واسععععتولى على أمر البيت، ثم صععععار إلى مدينة البلقاء بالشععععام فرأى هناك قوما يعتدون 

عنها فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية واألشخاص األصنام فسألهم 

شفى. فأعجبه ذلك  شفي بها فن ست سقى ون سقي بها فن ست ستنصر بها فننصر ون شرية ن الب

وطلب منهم صعععععنما من أصعععععنامهم فدفعوا إليه "هبل" فسعععععار به إلى مكة ووضععععععه في 

. فدعا الناس إلى تعظيمها الكعبة، وكان معه "إسععععععاف" و "نائلة" على شععععععكل الزوجين

 .(1404)ستاني، هـ والتقرب إليها والتوسل بها إلى ر تعالى

وأما أشعععهر األصعععنام التي يعبدها العرب في الجاهلية  فقد قال ر تعالى عن ذلك: 

ى، َوَمَناةَ الثَّاِلَثةَ اأْلُْخَرى )النجم:  (. فكانت الالت صععععععخرة 20-19أَفََرأَْيتُُم الالََّت َواْلعُزَّ

 بيضعععاء منقوشعععة، بنت عليها ثقيف بيتا بالطائف له أسعععتار وسعععدانة، وحوله فناء معظ م.

وكانت عبادة الالت شعععععائعة بين العرب الجنوبيين وفي الحجاز، وكان ثقيف ومن تابعها 

يعظمونهععا ويفتخرون بهععا على من عععداهم من أحيععاء العرب بعععد قريش. وأمععا العزى 

فكانت شعععجرة عليها بناء وأسعععتار بنخلة، وكان قريش يعظمونها كما قال أبو سعععفيان يوم 

ى لكم ف قال رسول ر صلى ر عليه وسلم: قولو "ر موالنا وال أحد: لنا العزى وال عزَّ

وأما مناة فكانت صعععخرة منصعععوبة عند قديد على سعععاحل البحر بين المدينة مولى لكم". 

ها للحج  ها، ويهلون من ها يعظمون عة واألوس والخزرج في جاهليت نت خزا ومكة، وكا

يقال له ُهبل، وكان على  . ومن أعظم أصنام قريش صنم( 1999)ابن كثير،  إلى الكعبة

وكان خضوع العرب أمام األصنام بلغ حدا عجيبا، ألنهم كانوا يعتقدون صورة اإلنسان، 

أنهم يسعععتطيعون كسعععب رضعععا تلك األصعععنام بتقديم الهدايا إليهم، وكانوا بعد ذب  الهدايا 

دون )األلوسعععي،  يلطخون األصعععنام بدماء تلك الهدايا يلتمسعععون بذلك الزيادة في أموالهم

. وكانوا يسععتشععيرون بها في أمورهم الهامة لمعرفة الخير والشععر، أنهم إذا أرادوا السععنة(

اإلقدام على العمل كالسععععععفر والغزو والتجارة والنكاح أو األمور األخرى اسععععععتقسععععععموا 

بقدحي األمر والنهي؛ إن خرج األمر أقدم على العمل وإن خرج النهي أمسععك )الرازي،  

 هـ(.1402
 ألشهر الحرمتعظيم ا -3

وكان العرب في الجاهلية قبل البعثة يقسعععمون شعععهور السعععنة إلى قسعععمين: أشعععهر 

اعتيادية وهي ثمانية شععهور، وأشععهر حرم وهي أربعة شععهور: ثالث متواليات وهي ذو 

شهر رجب. وقد أقر ر تعالى عن ذلك:  القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر منفرد وهو 
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ُهوِر عِ  َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَها إِنَّ ِعدَّةَ الشُّ ْندَ رِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فِي ِكتَاِب رِ يَْوَم َخلََق السَّ

 (.36أَْربَعَةٌ ُحُرٌم )التوبة: 

ثم يتوقفون  يغزون بعضهم بعضاً،يقاتلون وفي الشهور الثمانية وكان الجاهليون 

عن القتال والغزو في األشععهر الحرم الباقية. وكانوا يعظمونها ويعي ر بعضععهم بعضععا إذا 

انتُهكت حرمتها، ويبدو ذلك واضععحا في تعظيمهم لشععهر رجب بالذب  والصععيام، وكذلك 

حتى أن الرجل يلقى فيها قاتل أبيه فال بقية األشععععععهر الحرم بالتوقف عن القتال فيها، 

اسععععتعظاما لحرمة هذه األشععععهر التي هي هدنة تسععععتري  فيها  (،2000ي، )الطبر يهيجه

القبائل فتنصرف إلى الكيل واإلمتيار والذهاب إلى األسواق وهي آمنة مستقرة ال تخشى 

تعالى: يَأَيَُّها الَِّذْيَن اعتداًء وال هجوما مفاجئا. وقد أقر القرآن الكريم عن هذه الثقافة بقوله 

 (.2ْوا َشعَائَِر رِ َواَل الشَّْهَر اْلَحَراَم )المائدة: آَمنُْوا اَل تُِحلُّ 

 تعظيم الكعبة -4
وكان العرب في الجاهلية يقدسون الكعبة تقديسا شديدا، وهم يعظمون الكعبة 

العتقادهم بأن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان بناها، وهذا اإلعتقاد يعود للحس الديني في 

كذلك يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته في بناء الكعبة ذلك المجتمع. وأهل الكتاب 

(. فأنزل ر تعالى أية: َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل 1999)ابن كثير، 

قاد العرب في الجاهلية تأكيدا العت( 127َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَِليُم )البقرة: 

 واعتقاد أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
 التطير بالرسول -5

له  ية هو التطير. والتطير أصعععععع جاهل فة الفكرية عند العرب في ال قا إن من الث

. وكان (2004األصععععفهان، التفاؤل بالطير ثم يسععععتعمل في كل ما يتفاءل به ويتشععععاءم )

يسعععتدلون بمجاوبات الطيور بعضعععها العرب يتطيرون أيضعععا بصعععوت الغراب، وكانوا 

بعضععا على أمور، وبأصععواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل لك، وهكذا الظباء إذا 

مضعععععت متيامنة أو متياسعععععرة. إال أن أقوى ما عندهم كان يقع في جميع الطير، فسعععععموا 

هذا الوجه عالى (1985القرطبي، ) الجميع تطيرا من  قال ر ت هذا المعنى  في . وعلى 

َقاهُ  َتاًبا يَْل َياَمِة ِك ِقِه َونُْخِرُج َلهُ يَْوَم اْلِق َناهُ َطائَِرهُ فِي ُعنُ اٍن أَْلَزْم القرآن الكريم: َوُكلَّ إِْنسعععععععَ

 (.13َمْنُشْوًرا )اإلسراء: 
إذا أرادوا سععععععفرا أو اإلقدام على عمل من األعمال وأرادوا فالعرب في الجاهلية 

عمل يسوقهم إلى خير وسعادة أو إلى شر وشقاوة، اعتبروا أن يعرفوا أن ذلك السفر أو ال

أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسعععععععه، أو أنه يحتاج إلى ازعاجه، وإذا طار فهل يطير 

متيامناً أو متياسعععراً أو صعععاعداً إلى الجو إلى غير ذلك من األحوال التي كانوا يعتبرونها 

والسعادة والشقاوة بالطائر، فلما كثر ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر 

 هـ(  1420)الرازي، ذلك في أعمالهم اليومية، سمي الفَأل والُشؤم بالطائر
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والشكل الثاني من الثقافة هو النشاطات التي تتكون من نشاط البشر في التعامل 

أساس والتصرف والتواصل بعضهم ببعض في وقت من األوقات وبمرور الزمان على 

التعامل بينهم، نتاجا من سععلسععلة النشععاط البشععري في المجتمع. فلتنظيم نتائج البحث عن 

ها على  باحث بترتيب قام ال بالنشعععععععاطات،  ية في القرآن الكريم عما يتعلق  فة العرب قا الث

 نشاطات العرب في حياتهم الدينية واإلجتماعية واإلقتصادية واالسرية.
 ةنشاطات العرب في الحياة الديني -1

إن العرب الجاهليين في حياتهم الدينية غارقون في األسباب الدنيوية، لذلك نراهم في 

الجاهلية يستعينون بالمخلوقات من أجل حمايتهم، وينسون أن المخلوقات عاجزة ال تملك 

لنفسها نفعا وال ضرا. فمن نشاطات العرب في الحياة الدينية لكثيرة. يحدد الكاتب في 

 طات الدينية عن عبادة األصنام، والصيام.هذه المقالة النشا

 عبادة األصنام1.1

قة  نام، وكانت طري ية كما هو معروف يعبدون األصعععععع وكان العرب في الجاهل

كانوا يعبدونها ويسععجدون لها، ويسععألونها أن يحجب عنهم الشععر  عبادتهم باألصععنام أنهم

ويجلب لهم الخير، فالعرب يطوفون عرايا حول الكعبة، وقد تجردوا من مالبسععععععهم بال 

صععالتهم  -عز وجل-حياء، يصععفقون ويصععفرون ويصععيحون بال نظام، وقد وصععف ر 

اَلتُُهْم ِعْندَ اْلبَْيِت إاِلَّ مُ فقال:  ِديَةً فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن َوَما َكاَن صععععععَ َكاًء َوتَصععععععْ

أي أن صعععععالة المشعععععركين وطريقة عبادتهم في المسعععععجد الحرام لم تكن  .(35)األنفال: 

رهبة وال رغبة بل صعععفيرا بالفم وتصعععفيقا باليد. وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن المكاء  أو 

صفر والتصدية أو التصفيق من جنس  . والصالة عند هـععععععع(1402)الرازي،  الصالةال

ى )في الفراهيعدي،   العرب في الجعاهليعة في وقعت معين، وهعذا يتجلى في قول األعشععععععَ

 هـ(.  1409

 َوَسبِ ْ  َعلَى ِحْيِن اْلعَِشيَّاِت َوالضَُّحى

 َوالَ تَْعبُِد الشَّْيَطاَن َورَ فَاْعبُدَا

نا يحث العرب في الجاهلية على والتسععععبي  هنا بمعنى الصععععالة. وكان األعشععععى ه

فجاء اإلسععالم وجعلت الصععالة ركنا  الصععالة في هذين الوقتين، وهما المسععاء والصععباح.

أساسيا في اإلسالم، فجعلت الصالة في اإلسالم هلل تعالى وحده كما قال سبحانه: إِنَّنِْي أَنَا 

(. وأما طريقة الصالة في اإلسالم 14الصَّالَةَ ِلِذْكِرْي )طه: رُ الَ إِٰلهَ إالَّ أَنَا فَاْعبُْدنِْي َوأَقِِم 

ل ِي لُّْوا َكَما َرأَْيتَُمْونِْي أُصعععَ )البخاري، فهي كما قال رسعععول ر صعععلى ر عليه وسعععلم: صعععَ

1982) . 

 الصيام 2.1

من ثقافة العرب في الجاهلية قبل مجيء اإلسالم صيام، كصيام قبيلة قريش  كان

ء، ويذكر بعض المؤرخين أن قبيلة قريش يصومون يوم عاشوراء في يوم عاشورا

ويحتفلون ويعيدون ويكسون الكعبة، وذلك ألنهم أذنبوا ذنبا في الجاهلية، فعظم في 

صدورهم وأرادوا التكفير عن ذنبهم، فقرروا الصيام في يوم عاشوراء، فصاموا فيه 

في الجاهلية وال سيما  (. وكان العرب2001شكرا هلل على رفع الذنب عنهم )علي، 
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األحناف يعرفون الصيام عن أسالفهم األولين، كما يعرفون صيام أهل الكتاب من اليهود 

ِذْيَن آَمنُْوا ُكتَِب َعلَْيُكُم  َها الَّ يُّ والنصارى، ولذلك قال ر تعالى في القرآن الكريم: َيا َأ

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذْيَن ِمْن قَْبِلُكمْ  َّقُْوَن )البقرة: الص ِ  (.183 لَعَلَُّكْم تَت

نة وروي أن رسول ر كان يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ولما قدم المدي

ن، واظب عليه وأمر المؤمنين بالصيام فيه حتى نزل الوحي بفريضة الصيام في رمضا

ه موذلك كما روي عن عائشة رضي ر عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصو

ما قدم قريش في الجاهلية وكان رسول ر صلى ر عليه وسلم يصومه في الجاهلية فل

ن هو رسول ر صلى ر عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كا

 . ()أبو داود، دون السنة الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه

 االجتماعية اةنشاطات العرب في الحي -2
 ونذكر هنا بعض نشاطات المجتمع العربي بدويا كان أو حضريا التي تضمنتها

وأد وأيات القرآن الكريم، وهي التحية عند اللقاء، ورفع األصوات، وقتل األوالد، 

لنساء، البنات، وشرب الخمر، والميسر أو القمار باألزالم، والقتل أوالغزو، وتبرج ا

البنات،  الباحث بحثها على رفع األصوات، وقتل األوالد، ووأد والكرم أو الجود. ويجدد

 .أو القمار باألزالم وشرب الخمر، والميسر

 رفع األصوات 2.1
العرب  من الثقافة العربية في الحياة االجتماعية رفع الصععوت عند الكالم. وكان

ن يفخرون بجهارة الصععوت الجهير في الكالم، فمن كان منهم أشععد صععوتا كان أعز، وم

كان أذل )القرطبي،  فة في شعععععععرهم1985كان أخفض  قا هذه الث ثل  له -(. ويتم ما نق ك

 (.1997المبرد، 

 جهير الكـالم جهير العطاِس ... جهير الرواء جهيُر النغـمْ 

 2ويخطو على األين خطو الظليِم ... ويعلو الرجاَل بخلٍق عممْ 

 

أَيُّهععَ  ِذْيَن آَمنُوا اَل تَْرفَعُوا فنهى ر تعععالى عن هععذه الثقععافععة الجععاهليععة بقولععه: يععَ ا الععَّ

ُكم ِلبَْعٍض أَْن تَْحَبَ   ِ َواَل تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر بَْعضععععععِ ْوِت النَّبِي  َواتَُكم فَْوَق صععععععَ أَصععععععْ

عُُرون)الحجرات:  يَِك 3أَْعَمالُُكم َوأَْنتُْم اَل تَشععععْ ْد فِي َمشععععْ (. وقال ر تعالى أيضععععا: َواْقصععععِ

َصْوُت اْلَحِميِر )لقمان: َواْغُضضْ  (. كانت هذه األية 19 ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لَ

تهذيبا وتأديبا من ر للناس بترك رفع الصعععوت أمام النبي صعععلى ر عليه وسعععلم و أمام 

غيرهم من الناس ألن الجهر بالصععععععوت ليس بمحمود، وأنه داخل في باب الصععععععوت 

رفع األصعععوات في المخاطبة والمالحاة مثل قب  أصعععوات الحمير، ألن المنكر، ألن قب  

أصوات الحمير عالية. وذلك لو كان رفع الصوت خيرا، ما جعله ر للحمير )الجوزي، 

هـععععععع(. وقد أمر ر المؤمنين بغض الصوت عند رسول ر صلى ر عليه وسلم 1422
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ضُّ  ُ تأدبا معه فقال تعالى: إِنَّ الَِّذيَن يَغُ ِ أُولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن َّللاَّ ُسوِل َّللاَّ ْصَواتَُهْم ِعْندَ َر وَن أَ

 (.3قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم )الحجرات: 
 قتل األوالد 2.2

ً من الثقافة اإلجتماعية عند العرب في الجاهلية قتل األوالد . وكان ، ذكوراً أو إناثا

يذبحه، ومنهم من يحفر الحفيرة  العرب في تل الولد، فمنهم من  ية مختلفين في ق جاهل ال

ويدفنه إلى أن يموت، ومنهم من يرميه من شاهق جبٍل، ومنهم من يغرقه وكانوا يفعلون 

قةِ  قة، ولزوِم النَّف فا فاً من الفقر، وال لك خو عة، أو ذ لة مجا لك عند وجود فقر وحا ، وذ

لوجود  بحياتهم على أنفسعععهم العجَز عن أرزاقهم وأقواتهمفخافوا لمجرد توقع فقر شعععديد 

 بن عادل، دون السنة(. ) .َمْحل وقح  بانقطاع المطر أو قِل ته

في آيات كثيرة منها قوله هذه الثقافة السععيئة القبيحة جاء اإلسععالم ونهى عن  وقد

ْسِرْقَن تعالى: يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنَ َشْيئًا َواَل يَ  ِ ْشِرْكَن بِاَّللَّ َك َعلَى أَْن اَل يُ

قتعععل األوالد عنعععد العرب في  وكعععان(. 12َواَل يَْزنِيَن َواَل يَْقتُْلَن أَْواَلدَُهنَّ )الممتحنعععة: 

ََ الجاهلية بسععععععبب الفقر أو الخوف من الفقر كما قال  ر تعالى: َوالَ تَْقتُلُواْ أَْوالدَُكْم ِمْن

ْشيَةَ 151ْمالٍق نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم )األنعام: إِ  (. وقال تعالى أيضا: َوالَ تَْقتُلُواْ أَْوالدَُكْم َخ

مصعدر (. واإلمالق 31َكبِيًرا )اإلسعراء:  إِْمالٍق نَّْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكم إنَّ قَتْلَُهْم َكاَن ِخْ ًءا

قائل:"أملقت من الزاد، ف له، من قول ال نا أملق إمالًقا"، وذلك إذا فني زاده، وذهب ما أ

 شدة الفقر وِعظمه. فاإلمالق بمعنى  وأفلس.

 وأد البنات 2.3 

وهي أن يدفن وأد البنات الذي وقع في قبائل معينة، ومما يتعلق بقتل األوالد هو 

في القرآن الكريم بتنديد  ثم جاءالرجل ابنته بعد والدتها حية في التراب خوف العار. 

سععععععورة  هذا العمل وتقبيحه وذلك بذكر توبيخ فاعله يوم القيامة، كما قال ر تعالى في

ِ ذَْنٍب قُتِلَْت )التكوير:  التكوير:  (.9-8َوإِذَا اْلَمْوُءودَةُ ُسئِلَْت، بِأَي 

رأته الرجُل في بعض قبائل العرب في الجاهليَّة إذا ظهر آثار الطَّلق بام وكان

توارى واختفى عن القوم إلى أن يعلم ما يولد له، فإن كان ذكراً، ابتهج به وإن كان أنثى 

حزن، ولم يظهر أياماً يدبر فيها رأيه ماذا يصععععنع بهاح أيحتبسععععها أم يدفنها خوف لحوق 

َر أََحدُُهْم بِاأْلُْنثَى َظلَّ َوْجهُ  َودها َوُهَو العار به. وقد قال ر تعالى عن هذا: َوإِذَا بُشععععع ِ هُ ُمسعععععْ

هُ فِي التَُّراِب أاََل  ُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم يَدُسععُّ َر بِِه أَيُْمسععِ وِء َما بُشعع ِ َكِظيٌم، يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن سععُ

 (.59-58َساَء َما يَْحُكُموَن )النحل: 

م فالرجل إذا أراد بقاء حياة بنته ألبسها جبة من صوف أو شعر لترعى اإلبل والغن

في البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا صارت البنت سداسية فيقول ألمها: طي ِبيها 

وزي نيها حتى أذهب بها ألزور بها، ثم يبعد بها في الصحراء. وقد حفر لها بئرا في 

الصحراء حتى يأتي بها البئر، فيقول لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها 

 (1407، الزمخشري)  وي البئر باألرضالتراب حتى يست

وفي بعض القبائل العربية أن الحامل كانت إذا قربت وضعععع حملها حفرت حفرة 

نا  لدت اب ها في الحفرة، وإذا و تا رمت ب لدت بن فإذا و فتمخضعععععععت على رأس الحفرة، 
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رَ ، دون السعععنة(. ) أبو السععععود أمسعععكته  وفي قضعععية وأد البنات، أنزل ر تعالى: قَْد َخسعععِ

لُّ  ِ قَْد ضعععَ ُ اْفتَِراًء َعلَى َّللاَّ ُموا َما َرَزقَُهُم َّللاَّ فًَها بِغَْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ وا وَما الَِّذيَن قَتَلُوا أَْواَلدَُهْم سعععَ

(. وهذه اآلية نزلت في قبيلة ربيعة ومضععععععر وأمثالهم من 140َكانُوا ُمْهَتِديَن )األنعام: 

اتهم مخافة السبي والفقر سفها بغير علم، لخفة عقلهم القبائل العربية الذين كانوا يئدون بن

 ()حقي، دون السنة وجهلهم بأن ر تعالى هو الرزاق لهم وألوالدهم

 شرب الخمر2.4 
فة  قا ها، من ث ها وغالء ثمن هاة بتعتيق ها والمبا ماع علي إن شععععععرب الخمر واالجت

أغنياء، وكبراء وأدباء العرب في الجاهلية. وكان شعععرب الخمر من ثقافة أهل المدن من 

. وكان شرب الخمر جائزا وشعراء، وكانت هذه الثقافة متأصلة فيهم متمكنة من نفوسهم

شربونها، وهي لهم حالل يومئذ. وقال تعالى: َوِمْن  في صدر االسالم، فكان المسلمون ي

َكًرا َوِرْزقًا حَ  نًا )النحل: ثََمَراِت النَِّخْيِل َواأْلَْعنَاِب تَتَِّخذُْوَن ِمْنهُ سععععَ (. فالخمر كانت 67سععععَ

من المشعععععروب األكثر رواجا عند العرب في الجاهلية، وقد أحدثت الخمر من المفاسعععععد 

واألضرار الكثيرة على الفرد والمجتمع، فصدت عن ذكر ر وعن الصالة، وفرقت بين 

الناس بالعدواة والبغضعععععاء بين أفراد المجتمع، ونشعععععرت الفوضعععععى بين العرب، ولذلك 

 نت الخمر أم الخبائث.كا

ثم إن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من األنصعععععار أتوا رسعععععول ر 

صعععلى ر عليه وسعععلم فقالوا: يا رسعععول ر أفتنا في الخمر والميسعععر فإنهما مذهبة للعقل 

ِر قُْل فِيِهَما أَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيسعععِ إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع  مسعععلبة للمال، فأنزل ر تعالى: يَسعععْ

َما )البقرة:  َما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِه اِس َوإِثُْمُه نَّ (. إلى أن صععععععنع عبد الرحمن بن عوف 219ِلل

طعاما فدعا أناسا من أصحاب النبي صلى ر عليه وسلم، وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا 

َها اْلَكافُِروَن، اَل أَْعبُدُ َما وحضععرت صععالة المغرب وتقدم بعضععهم ليصععلي فقرأ: قُْل يَا أَيُّ 

اَلةَ َوأَْنتُْم  تَْعُبدُوَن. بحذف ال النافية، فأنزل ر تعالى: َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَْقَربُوا الصععععععَّ

َكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن )النسععععاء:  (. فحرم السععععكر في أوقات الصععععالة. فلما 43سععععُ

تركها قوم وقالوا ال خير في شعع  يحول بيننا وبين الصععالة، وتركها قوم  نزلت هذه اآلية

في أوقات الصالة وشربوها في غير أوقاتها حتى كان الرجل يشرب بعد صالة العشاء 

فيصععب  وقد زال عنه السععكر ويشععرب بعد صععالة الصععب  فيصععحو إذا جاء وقت الظهر. 

ين فيهم سععععد بن أبي وقاص وكان واتخذ عتبان بن مالك طعاما ودعا رجاال من المسعععلم

قد شعععععوى لهم رأس بعير فأكلوا وشعععععربوا الخمر حتى أخذت منهم، ثم إنهم افتخروا عند 

عتبان وانتسبوا وتناشدوا االشعار، فأنشد سعد قصيدة فيها هجو لالنصار وفخر لقومه، 

فأخر رجل من االنصعععار لحي البعير فضعععرب به رأس سععععد فشعععجه شعععجة موضعععحة، 

إلى رسععول ر صععلى ر عليه وسععلم وشععكا إليه األنصععار فقال عمر: اللهم فانطلق سعععد 

بين لنا في الخمر بيانا شععععافيا، فأنزل ر تعالى تحريم الخمر في سععععورة المائدة في قوله 

اُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجسٌ  ُر َواأْلَْنصعععععععَ َما اْلَخْمُر َواْلَمْيسععععععِ ِذْيَن آََمنُوا إِْن لَّ َها ا ِمْن َعَمِل  تعالى: َيأَيُّ

ْيَطاُن أَْن يُْوقَِع بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ وَ  ْيَطاَن فَاْجتَنِبُْوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْوَن، إِنََّما يُِرْيدُ الشَّ اْلبَْغَضاَء فِي الشَّ
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اَلةِ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ  دَُّكْم َعْن ِذْكِر رِ َوَعِن الصععععَّ ِر َويَصععععُ  - 90 )المائدة: اْلَخْمِر َواْلَمْيسععععِ
 (1977)الدمياطي،  (. وذلك بعد غزوة األحزاب بأيام فقال عمر انتهينا يا رب91

وفي قضعععية شعععرب الخمر نرى أن ر حرم شعععرب الخمر بالتدريج شعععيئا فشعععيئا 

رحمة من ر تعالى على عباده، وذلك ألن شعععععرب الخمر قد أصعععععب  ثقافة التي ال يمكن 

ياة اإلجتماعية عند العرب في الجاهلية وفي صدر اإلسالم، تحريمها دفعة واحدة في الح

 فال يمكن تحريم هذه الثقافة إال بالتدريج.

 الميسر أو القمار باألزالم 2.5
والميسر: مفعل من قولهم يسر لي الشيء إذا وجب ييسر يسرا وميسرا، ثم قيل 

أهل الثروة للقمار ميسر وللمقامر ياسر ويسر، وكان أصل الميسر في الجزور وذلك أن 

من العرب كانوا يشترون جزورا فينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء ثم يسهمون عليها 

بعشرة قداح يقال لها األزالم واألقالم، لسبعة منها أنصباء وهي: الفذ وله نصيب واحد، 

والتوأم وله نصيبان، والرقيب وله ثالثة أسهم، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمسة، 

له ستة، والمعلى وله سبعة، وثالثة منها: ال أنصباء لها وهي المني  والسفي  والمسبل و

والوغد، ثم يجعلون القداح في خريطة تسععععمى الربابة ويضعععععونها على يدي رجل عدل 

عندهم يسععععععمى المجيل والمفيض، ثم يجيلها ويخرج قدحا منها باسععععععم رجل منهم، فأيهم 

ن خرج له واحد من الثالثة التي ال خرج سععععععهمه أخذ نصععععععيبه على قدر ما يخرج، فإ

أنصباء لها كان ال يأخذ شيئا ويغرم ثمن الجزور كله، ويكون ذلك القدح لغوا ثم يدفعون 

ذلك الجزور إلى الفقراء وال يأكلون منه شععععععيئا، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم 

(.  1997 وي،)البغ يفعل ذلك ويسععمونه البرم وهو أصععل القمار الذي كانت تفعله العرب

وهذه ثقافة سكان المدن في الجزيرة كمكة، والطائف، وصنعاء، وهجر، ويثرب، ودومة 

 .الجندل وغيرها

وكان العرب يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء اإلسالم، فنهاهم ر عن هذه الثقافة 

اُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر بقوله تعالى:  القبيحة ُر َواأْلَْنصععَ َواْلَمْيسععِ

ْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلَعدَ  ْيَطاِن َفاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحون، إِنََّما يُِريدُ الشععععععَّ اَوةَ ِمْن َعَمِل الشععععععَّ

 ِ دَُّكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ ِر َويَصععععععععُ اَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيسععععععِ ْل أَْنتُْم َواْلبَْغضععععععععَ اَلةِ فَهععَ  َوَعِن الصععععععَّ

(. إنما كانت العداوة والبغضعععععاء، كانت تكون بين الذين نزلت 91 - 90ُمْنتَُهوَن)المائدة: 

شرب الخمر، فلذلك  كر الذي يحدث لهم من  سُّ سبب ال سر، ال ب سبب المي فيهم هذه اآلية ب

 .نهاهم ر عن الميسر

 نشاطات العرب في الحياة األسرية .3
لنكاح أو الزواج من أهم مالم  السعادة في حياة اإلنسان، وهو ما زال إن ا

وسيبقى من أهم السعادة في حياته، لما فيه من عالقة وثيقة وسعيدة به. ولذلك يحتفل 

الناس به عادة، بإقامة الحفلة والمأدبة فيها وبدعوة ذوي القرابة واألصدقاء إليها 

شاطات العرب في الحياة األسرية فهي النكاح، لمشاركة الزوجين في أفراحهما. فأما ن

ويحدد الباحث في هذه المقالة وتعدد الزوجات، والطالق، والعدة، واإليالء، والظهار. 

 عرض بعض منها فهي  تعدد الزوجات، اإليالء، العدة، والظهار.
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 تعدد الزوجات 3.1

سععادات  لم يكتف الرجل في العصععر الجاهلي بزوجة واحدة، وخاصععة إذا كان من

القبائل أو األشععراف أو الملوك، فكان لهم أن يتزوج كثيرا من النسععاء ومن شععتى القبائل 

بغرض سياسي، وهو غرض كسب األلفة والنصرة، ألن ارتباط رئيس القبيلة مع القبائل 

األخرى برباط المصاهرة يضمن والئهم ويتجنب حربهم. وهذا من ثقافة أهل الحرم كما 

والضرائر   (1984)الدينوري، ن أهل الحرم أول من اتخذ الضرائرذكره أهل األخبار أ

 زوجات الرجل الواحد، وكل منها ضرة لألخرى.

فلما جاء اإلسالم حدد عدد الزوجات، وجوز للمسلم أن تكون له أربع زوجات في 

آن واحد، ونهاه عن تجاوز هذا العدد في حالة الجمع، فقد ذُِكَر أن غيالن بن سلمة الثقفي 

ن له في الجاهلية عشر زوجات فأسلمن معه فأمره النبي صلى ر عليه وسلم أن يتخير كا

وذلك يعني أن اإلسالم ال يسم  لمسلم أن يجمع بين  (، دون السنةالترمذي )   أربع منهن

خمس زوجات أو أكثر في آن واحد، ويشترط في تعدد الزوجات العدالة بينهن، فإن خاف 

الزوج أال يعدل بين زوجاته فيكفيه واحدة. وقال ر تعالى: َوإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطْوا فِي 

ُكْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُْوا فََواِحدَةً اْليَتَاَمى فَاْنِكُحْوا َما َطاَب لَ 

 (.3أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ٰذِلَك أَْدنَى أاَلَّ تَعُْولُْوا )النساء: 
 العدة 3.2

المطلقة ومن ثقافة العرب المتعلقة بالحياة األسععععععرية هي العدة، حيث تنتظر فيها 

ها  ته فليس ل ية إذا طل ق أحدهم امرأ جاهل كان العرب في ال بل أن تتزوج بزوج آخر. ف ق

فقد روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية أنها  (1993، لذلك عدة  )السيوطي

طلقت على عهد رسعععول ر صعععلى ر عليه وسعععلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل ر عز 

)أبو  بالعدة للطالق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات وجل حين طلقت أسععععععماء

ِهنَّ ثاََلثَةَ قُُرْوٍء َوالَ ، دون السعععنة(داود َن بِأَْنفُسعععِ . فقال تعالى في ذلك: َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّصعععْ

َحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ  َما َخلََق رُ فِي أَْر ِحلُّ ل ُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن  ِباهللِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوبُعُْولَتُُهنَّ يَ  

َجالِ  ِباْلَمْعُرْوِف َوِللر ِ ِذي َعلَْيِهنَّ  لَّ ْثُل ا ًحا َولَُهنَّ ِم الَ ِلَك إِْن أََرادُْوا إِصععععععْ َهنَّ فِي ٰذ  أََحقُّ بَِرد ِ

 (.228َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ َورُ َعِزْيٌز َحِكْيٌم )البقرة: 
ثم طل قها زوجها فهي إما أن تكون مدخوال بها أو ال تكون إن المرأة المنكوحة 

مدخوال بها. فإن لم تكن المرأة مدخوال بها لم تجب عليها العدة، كما قال ر تعالى: َوإِذَا 

َما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن  ْوُهنَّ فَ ْبِل أَْن تََمسععععععُّ َناِت ثُمَّ َطلَّْقتُُمْوُهنَّ ِمْن قَ َها نََكْحتُُم اْلُمْؤِم َتدُّْوَن ِعدَّةٍ تَْع

(. وأما إن كانت المرأة مدخوال بها فهي إما أن تكون حامال أو حائال، 49)األحزاب: 

عالى: َوأُْوالَُت  قال ت باألقراء، كما  ها بوضععععععع الحمل ال  عدت نت المرأة حامال ف كا فإن 

ْعَن َحْملَُهنَّ )الطالق:  انت المرأة حائال فهي إما أن (، وأما إن ك4اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يَضعععَ

تكون ممتنعععة من الحيض أو تكون ممكنععة للحيض، فععإن كععانععت ممتنعععة من الحيض 

ْسَن  شهر ال باألقراء، كما قال تعالى: َوالالَّئِي يَئِ لصغرها أو لكبرها فكانت عدتها ثالثة أ

َسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثاَلَثَ  (، 4ةُ أَْشُهٍر َوالالَّئِي لَْم يَِحْضَن )الطالق: ِمَن اْلَمِحْيِض ِمْن نِ
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وإن كانت ممكنة للحيض فهي إما أن تكون رقيقة وإما أن تكون حرة، فإن كانت رقيقة 

وأما عدة  (1977، )سععععععابق  فعدتها بقرأين ال بثالثة، وإن كانت حرة فعدتها ثالثة أقراء

شهروعشرة أيام، كما قال ر تعالى:  َوالَِّذْيَن  المرأة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أ

 (.234يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُرْوَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا )البقرة: 
 اإليالء 3.3

ية إذا كره أحدهم زوجته ولم يرد أن تتزوج بغيره  وقد كانت العرب في الجاهل

يطأ زوجته وال يقربها سععنة أو سععنتين أو أبدا يقصععد به اإلضععرار بزوجته، يحلف أن ال 

ثم جاء اإلسعععالم فأراد . (1999)الصعععابوني، فهي تبقى معلقة معذبة ال تتزوج وال تُطل ق

ر عز وجل أن يضععع حدا لهذا العمل المضععار للمرأة، فحدده بأربعة أشععهر وقال تعالى: 

سَ  ْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا فَإِنَّ رَ َغفُوٌر َرِحيٌم، َوإِْن َعَزُموا ِللَِّذْيَن يُْؤلُْوَن ِمْن نِ ائِِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَ

ِمْيٌع َعِليٌم )البقرة:  (. فأبطل ر اإليالء فوق أربعة أشعععععهر 227-226الطَّالََق فَإِنَّ رَ سعععععَ

جها أكثر من هذه للمرأة، ألنها ال تسععتطيع أن تصععبر عن غياب زو دفعاً للضععرر والظلم

المدة. وأمهل ر للزوج أن يتأمل في هذه المدة، فإن رأى المصلحة في الحياة مع زوجته 

 فليجامعها، وإن رأى المصلحة في المفارقة عن زوجته فليطل قها.

فإن وطأها في األربعة األشععععععهر، انتهى  فالزوج إذا حلف أن ال يمس زوجته، 

أما إذا مضعععععععت األربعة األشععععععهر ولم يطأها، فرأى اإليالء ووجب عليه كفارة اليمين. 

جمهور الفقهاء أن للزوجة أن تطالب زوجها إما بالوطء وإما بالطالق. وإن امتنع الزوج 

عن الوطء أو الطالق، فرأى مالك أنه يجوز للقاضععععي أن يطلق عليه لدفع الضععععرر عن 

سعععععه حتى يطلق الزوجة، ورأى الشعععععافعي وأحمد أنه ال يطلق القاضعععععي عليه وإنما يحب

زوجته تنفسععه، ورأى األحناف أن الزوجة تطلق بائنة بمجرد انقضععاء مدة أربعة أشععهر 

)سابق،  فال يجوز للزوج أن يراجعها، ولكن مالك والشافعي رئا أن طالقه طالق رجعي

،1977.) 

 الظهار3.4
ومن الثقافة السععععععائدة بين العرب في العالقة الزوجية هي الظهار، وكان الظهار 

الثقععافععة الجععاهليععة التي فتععت الكثير من األسععععععر، وقععد تعود عليهععا المجتمع العربي. من 

والظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم 

، ) الجزيري عليععه النظر إليععه، وهو كععأن يقول الرجععل إلمرأتععه: أنععت علي كظهر أمي

فسعععععععه كما أن أمه محرمة عليه. وكان الظهار من يريد بذلك تحريمها على ن (.1996

 (1999، )الصابوني أنواع الطالق عند العرب في الجاهلية

فلما جاء اإلسععععالم بقي إيمان الكثير من المسععععلمين بهذه الثقافة، ويعتبر الجاهلون 

من المسلمين بأنها لون من الطالق الدائم الذي ال تص  بعده الرجعة. فأراد ر تعالى أن 

عل بديال عن هذه الثقافة، ونزل القرآن يدافع عن األسععععععرة باعتبارها إذا صععععععلحت يج

وقويت فهي أسعععععععاس المجتمع في بناء الحضعععععععارة، ويجعل الظهار من القول الفاحش، 

ويعتبر قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، من القول ال يفيد شععيئا وال تصععير به 

ا لزوجها كما قال تعالى: قَ  تَِكي الزوجة أُمه ِمَع رُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَشعععععْ ْد سعععععَ
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ائِِهمْ  ْيٌر، الَِّذْيَن يَُظاِهُرْوَن ِمْنُكْم ِمْن نِسععَ ِمْيٌع بَصععِ َمُع تََحاُوَرُكَما إِنَّ رَ سععَ َما  إِلَى رِ َورُ يَسععْ

ئِ  َهاتُُهْم إاِلَّ الالَّ َهاتِِهْم إِْن أُمَّ ي َوَلْدنَُهْم َوإِنَُّهْم لَيَقُْولُْوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلقَْوِل َوُزْوًرا َوإِنَّ رَ ُهنَّ أُمَّ

ائِِهْم ثُمَّ يَعُْودُْوَن ِلَما قَالُْوا فَتَْحِرْيُر َرقَبٍَة ِمْن  قَْبِل أَْن لَعَفُوٌّ َغفُْوٌر، َوالَِّذْيَن يَُظاِهُرْوَن ِمْن نِسعععععَ

ا ذَِلُكْم تُْوَعظُ  ْوَن بِِه َورُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْيٌر، فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِمْن يَتََماسَّ

تِْلَك ُحدُْودُ قَْبِل أَْن يَتََماسَّا فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَإِْطعَاُم ِست ِْيَن ِمْسِكْينًا ٰذِلَك ِلتُْؤِمنُْوا بِاهللِ َوَرُسْوِلِه وَ 

 (.4-1َوِلْلَكافِِرْيَن َعذَاٌب أَِلْيٌم )المجادلة: رِ 
تؤكععد هععذه اآليععات أن الرجعععة في الظهععار ممكنععة للحفععاظ على كيععان األسععععععرة 

والمجتمع ورعاية العواطف البشععععععرية، ولكنها تفرض كفارة على المظاهر قبل الدخول 

م بذلك يعتبر على زوجته بتحرير رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا. فاإلسال

الظهار أمرا مشععروعا، يراد بذلك إيقاف المسععلمين عن التأثر بالثقافة الجاهلية من جهة، 

ودفعهم من جهة أخرى إلى أخذ شعععععريعتهم وثقافتهم من القرآن الكريم، ذلك لتؤمنوا باهلل 

ورسععوله وتلك حدود ر، وما سععوى ذلك فهو من عمل الجاهلية الذي يسععتوجب غضععب 

 ، وللكافرين عذاب أليم.ر وعذابه

 الخاتمة
إن أشععكال الثقافة العربية المتمثلة في القرآن الكريم من األفكار والنشععاطات تميل 

. فجاء اإلسععععععالم بتغييرها على طريقة إبطالها الى إهمال القيم األخالقية واالنسعععععععانية

أوتنظيمها إلى ثقافة تضععععععب  القيم األخالقية والقيم االنسعععععععانية. فأما الثقافة التي أبطلها 

والتطير بالرسعععول، ورفع األصعععوات، وقتل االوالد، ووأد اإلسعععالم مثل العقيدة الوثنية، 

ي نظمها اإلسعععالم  الى ضعععب  البنات، وشعععرب الخمر والميسعععر وغيرها. وأما الثقافة الت

القيم االخالقية واالنسعععانية مثل تعظيم الكعبة، وتعظيم األشعععهر الحرم، والصعععيام، وتعدد 

 الزوجات والعدة واإليالء والظهار.

خالل آياته رغم فهذه هي أشكال الثقافة العربية التي يتكلم عنها القرآن الكريم في 

أنه ال يتكلم عنها صراحة. فالقرآن الكريم في مواجهة الثقافة العربية على ثالثة أحوال؛ 

وهي إما أن أقر هذه الثقافة فأصبحت ثقافة إسالمية كثقافتهم في تعظيم حرمة بيت ر، 

في وإما أن هذب القرآن الثقافة العربية فأصبحت بعد التهذيب ثقافة إسالمية كثقافتهم 

زواج رجل بأربع وخمس وست وعشر فنهى القرآن أن يتزوج الرجل فوق األربع، 

وإما أن أنكر القرآن الثقافة العربية فأصبحت ثقافة ممنوعة وغير إسالمية كثقافتهم في 

 شرب الخمر. 
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