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  الممدمة:

 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا والحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد 

 أنت إنن علمتنا، ما إال لنا علم ال اجمعٌن اللهموصحبه  ألهالمرسلٌن وعلى 

 وأِرنا علماً، وزدنا علمتنا، بما وانفعنا ٌنفعنا، ما علمنا اللهم الحكٌم، العلٌم

ً  الحــك  ممن واجعلنا اجتنابه، وارزلنا باطالً  الباطل وأرنا اتباعه، وارزلنا حما

 .الصالحٌن عبادن فً برحمتن وأدخلنا أحسنه، فٌتبعون المول ٌستمعون

ًٌْرا ٌَُكونُوا أَنْ  َعَسى لَْوم   ِمنْ  لَْوم   ٌَْسَخرْ  الَ  آَمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَالال تعالى )  َخ

ًٌْرا ٌَُكنَّ  أَنْ  َعَسى نَِساء   ِمنْ  نَِساء   َوالَ  ِمْنُهمْ   َوالَ  أَْنفَُسُكمْ  تَْلِمُزوا َوالَ  ِمْنُهنَّ  َخ

ٌَمانِ  بَْعدَ  اْلفُُسوقُ  ااِلْسمُ  بِئْسَ  بِاْْلَْلمَابِ  تَنَابَُزوا  ُهمُ  فَؤُولَئِنَ  ٌَتُبْ  لَمْ  َوَمنْ  اْْلِ

(الظَّاِلُمونَ    

ٌْسَ ) دمحم النبً لال ٌْسَ  َعَصبٌَِّة   إِلَى َدَعا َمنْ  ِمنَّا لَ  َعَصبٌَِّة   َعلَى لَاتلَ  َمنْ  ِمنَّا َولَ

ٌْسَ   (َعَصبٌَِّة   َعلَى َماتَ  َمنْ  ِمنَّا َولَ

 باآلباء وفخرها الجاهلٌة عبٌة عنكم أذهب لد وجل عز هللا إن) دمحم النبً لال

 فخرهم رجال لٌدعن تراب من وآدم آدم بنو أنتم شمً وفاجر تمً مإمن

 التً الجعالن من هللا على أهون لٌكونن أو جهنم فحم من فحم هم إنما بؤلوام

 (النتن بؤنفها تدفع
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اضع بٌن اٌدٌكم لضٌة غفلنا عنها وتناسٌنا خطرها وتعامٌنا عن اشكالها 

 االستعبادٌة وصمٌنا االذان عن سماع أصوات السموط واالنكسار ........

 !نهى عنها اْلسالم وممتها لما لها من اخطار لتفكن وحدة الدولة وضعفها ؟

 هذه المضٌة هً العادات والتمالٌد وتمكن العنصرٌة من افراد المجتمع.

 

 

 

 

 الهدف من هذا البحث: 

 والتمالٌد.فهم معنى العادات  -1

 المجتمع.العادات والتمالٌد على  أثرمعرفة مدى  -2

 العادات.السلبٌات التً ترتبط بهذه  -3

 المجتمع.سٌطرة العادات على عدم البحث عن حل ل -4

التً جعلت العادات والتمالٌد تسٌطر على المجتمع  معرفة اْلسباب -5

 أكثر من الدٌن.

 

 

 



4 

 

 مجتمعً ما بٌن اْلعراف والدٌن                   

 لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلٌَْومَ  َواْخَشْونِ  تَْخَشْوُهمْ  فاَلَ  ِدٌنُِكمْ  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذٌنَ  ٌَئِسَ  ﴿ اْلٌَْومَ 

ٌُْكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدٌنَُكمْ  ْساَلمَ  لَُكمُ  َوَرِضٌتُ  نِْعَمتًِ َعلَ ً  اْْلِ  َمْخَمَصة   فًِ اْضُطرَّ  فََمنِ  ِدٌنا

ٌْرَ  ثْم   ُمتََجانِف   َغ َ  فَِإنَّ  ِْلِ [3: المائدة ﴾]سورة َرِحٌم   َغفُور   َللاَّ  

اْلسالم أعظم دٌن ارسله هللا الى البشرٌة حتى ٌستخرجه من براثن الجاهلٌة 

اْلسالم.وظالمها الى نور   

.بهابزغ نور اْلسالم فً مجتمع لبلً له عادته وتمالٌده التً ٌعتز   

تسٌر علٌه المجتمعات سوء كانت  الذيهذه العادات كانت كالدستور والمانون 

 سلبٌة ام إجابٌه.

لذي ضمن كرامة باطلها، فهو الدٌن افؤتى اْلسالم الر منها مكارمها وأبطل 

ٌاة كرٌمة خالٌة من الخلل او النمص، من ل اْلسالم حاْلنسان وعٌشة فً ظ

اجل ذلن حرم العصبٌة المبلٌة حٌث كانت هً اول العادات الممٌتة التً كانت 

المبائل العربٌة وتناحرها. ةسبب من أسباب تفرل  

  

 

 

 

 



5 

 

ها على المجتمع المسلم:العصبٌة المبلٌة وخطر  

ن َخلَْمنَاُكم إِنَّا النَّاسُ  أٌََُّها ٌَالال تعالى )  َولَبَائِلَ  ُشعُوبًا َوَجعَْلنَاُكمْ  َوأُنثَى َذَكر   ّمِ

َ  إِنَّ  أَتْمَاُكمْ  َللاَِّ  ِعندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  ِلتَعَاَرفُوا 13حجرات ال( َخبٌِر   َعِلٌم   َللاَّ  

اآلٌة السابمة ٌتضح لنا ان هللا سبحانه وتعالى لم ٌجعل بٌننا هذه من خالل 

لون او جنس او أصل او عرق مٌزان لتفاضل تفاضل اال بالتموى لم ٌجعل 

العشرة المبشرٌن بالجنة. منرضً هللا عنه  فهذا بالل الحبشً  

من العادات والتمالٌد  اً ن عن العصبٌة المبلٌة ممتوا كثٌرحٌنما ابتعد المسلمو

الوى دوله شهدها التارٌخ  والتناحر بٌنهم لذلن كونوا التً ولدت الفرلة

ن شرله لغربه ومن جنوبه الى ، دولة حكمت العالم مبمٌادة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

، سطرت امجاد تارٌخٌة على مر العصور.شماله  

 ماذا حدث فً مجتمعنا؟ ولماذا بدا التناحر ٌسود به؟

الدٌن اْلسالمً وتصبح لدٌهم شبه  حٌنما ٌبتعد المسلمون عن اهم لواعد

ً نه لٌس غرٌبمهمشه فؤ فٌها الضعف  تتفكن وٌنتشرعلى أعظم دولة ان  ا

.اوالتفرلة وٌبدأ الصراع بٌن أبنائه  

 اً ممٌد اً سٌرأجعل المجتمع تعودة العصبٌة المبلٌة بعادتها وتمالٌدها السلبٌة 

.لها  

لٌه لهذه العادات الحالل والحرام فمد أصبح هنان تؤ أكثر من حتى انها تحكمت

! والتمالٌد بشكل مخٌف وخطر  
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أكثر عرضة ْلي معتدي ٌرٌد بها التفرلة او مما جعال هذه المجتمعات 

 الهزٌمة.

 علٌه هللا صلى هللا رسول : لاللال عنه هللا رضً مسعود بن عبد هللا عن

 وسلم

عُوَن. َهلَنَ  مسلم رواه ثالثا( لالها الُمتَنَّطِ  

المتنطعٌن؟هم  من  

رجٌن عن حدود اْلسالم بهذا االمتشددون بالعادات والتمالٌد الخ المغالونهم 

 التشدد.

 مجموع" الغلو ألسام عن حدٌثه فً هللا رحمه عثٌمٌن ابن الشٌخ وٌمول

( 7/7" )الفتاوى ): 

 المدٌمة بالعادات التمسن فً التشدد وهو العادات: فً الغلو الرابع: المسم

 فً متساوٌة العادات كانت إن أما منها. خٌر هو ما إلى التحول وعدم

 العادات تلمً من خٌر علٌه هو ما على ٌبمى اْلنسان كون فإن المصالح

وهللا اعلم. انتهى"  الوافدة  

 هذا ٌصاحب ولد آخر،الى  جٌل من حلماتها تنتمل سلسلة والتمالٌد والعادات

 مع ٌتفك بما إٌجابًا، أو سلبًا النمصان، أو بالزٌادة التغٌرات بعض االنتمال

 أو ،التمالٌدو للعادات االجتماعٌة الوظٌفة تتالشى ولد جٌل، كل ولٌم ظروف

 النفسً الضغط بفعل تبمى أنها إال ،جتماعٌةاال الظروف تغٌر نتٌجة تنتهً

 اْلمن تمنحهم أنها وشعروا اعتادوها، الذٌن اْلفراد على تمارسه الذي

.جدٌدة تغٌرات أٌة مواجهة فً تماسكهم وتضمن واالطمئنان،  



7 

 

 

والعادات واْلعراف: ةالمرأ  

فمد  التمالٌد،هذه  ستعبادامام أكانت الضحٌة اْلولى  المجتمع،ة وعادات المرأ

ً هللا لها حما معنوي لبل ان  أحلهاتناسوا عن حمولها التً    .ٌكون مادٌا

جرٌمة تعالب علٌها  اانه ا فً اختٌار شرٌن حٌاتها واعتبرواأهملوا حمه

الم أعطاها الحك فً ابداء رائٌها. اْلسان بالرغم من   

ن او فً تحدٌد وانتماء شرٌكة حٌاته من أي لو الحك التامالرجل له بٌنما 

من باب العادات  انماو فً شًء من اْلسالم وهذا لٌسجنس او بلد  لبٌلة او

الرجل.ة واعطته المرأ حكلٌد التً سلبت والتما  

المجتمعات ان تؤخذ حمها فً ة فً بعض والتمالٌد المرأالعادات حرمت هذه 

 المٌراث ْلنهم ٌرونها تابعه ال ٌحك لها ان تملن او ترث.

من  هذه المضٌةلذلن استطاع أعداء هذه االمه الدخول من هذه الثغرة وجعل 

أبرز المضاٌا التً تمثل كما زعموا وحشٌة اْلسالم، ولم ٌنسبوها الى تخلف 

ة لم تنصف ولم تؤخذ ٌعلم ان المرأان الجمٌع من بالرغم  العادات والتمالٌد،

والسنه. حمولها كاملة اال بعد ظهور اْلسالم وكل اْلدلة تثبت ذلن من المران   

 ادله من المران على ان المرأة والرجل سواسٌة امام هللا 

 ْوَجَهازَ  ِمْنَها َوَخلَكَ  َواِحَدة   نْفس   من َخلَمَُكم الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّمُوا النَّاسُ  أٌََُّها )ٌَا

 هللاَ  إِنَّ  َواْلْرَحامَ  بِهِ  تََساَءلُونَ  الَِّذي هللاَ  َواتَّمُوا َونَِساءً  َكثًٌِرا ِرَجاالً  ِمْنُهَما َوبَثَّ 

ٌُْكمْ  َكانَ  َرلٌِبًا(  َعلَ  
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(  أَْوِلٌَاءُ  بَْعُضُهمْ  َواْلُمْإِمنَاتُ  )َواْلُمْإِمنُونَ    َوالطٌَِّّبُونَ  ِللطٌَِّّبٌِنَ  الطٌَِّّبَاتُ )بَْعض 

انٌَِةُ ( )َوالسَّاِرلَةُ  السَّاِرقُ ( )ِلْلطٌَِّّبَاتِ  انًِ الزَّ (َوالزَّ  

وتعلً من شئنها  المرأةتحفظ مكانة  السنةوهذه ادله من   

 اْلمام أخرجه الرجال( شمائك النساء لال الرسول صل هللا علٌه وسلم )إنما

 أحمد

 خًٌرا بالنساء استوصوا" :الشهٌرة خطبته فً وسلم علٌه هللا ولال صلى

  .أسٌرات ٌعنً" عندكمَعَوان  فإنهن

: وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لال: لالت عنها هللا رضً عائشة عن 

(ْلهلً خٌركم وأنا ْلهله، خٌركم خٌركم ) 

ماجه وابن الترمذي رواه  

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

الدٌن:تمدٌم العادات والتمالٌد على   

لهذا  مملمة ظاهرة ٌمثل الشرعٌة واْلحكام والتمالٌد العادات الخلط بٌن هل   

 الحد؟

 لادرٌن بجعلنا كفٌل صحٌحة بصورة الشرعٌة اْلحكام بتطبٌك التزامنا ان

ولوانٌنة  هفاْلسالم بآدابه وضوابط والتمالٌد العادات وبٌن بٌنها التمٌٌز على

 صالح لكل زمان ومكان ولجمٌع االجناس.

جعل الكثٌر فً هذا الزمن ٌمدم كلمة العٌب على لكن االبتعاد عن الدٌن 

 استمد ما مجتمع منها لكل ثمافً موروث هً والتمالٌد العاداتف الحرام!

اْلجٌال جٌل بعد  توارثتهاراسخة  اعتمادات هً ما ومنها الدٌن، منأسسه 

أعجمً. أم كان عربً آخر، دون مجتمع على تمتصر ال وهًجٌل   

.اعادات وتمالٌد وثمافة تإمن بها وتمدسهفجمٌع المجتمعات لها   

على الحالل والحرام. ملتمالٌد أصبحت فً هذا الولت تمداهذه العادات و  

التدخٌن فً  بٌننا عنمتداول ما هو  هنان امثله كثٌره على ذلن فكما نعلم

الرجال!مجالس   

لٌس من باب الحالل والحرام.عٌب هو انما   

الملتزمٌن او المحافظٌن هذا من باب العٌب ولٌس وعن سماع اْلغانً امام 

 من باب الحالل والحرام.
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عٌب؟   

من كلمة حالل او حرام؟ أكثرعٌب أصبحت تحدد تصرفاتنا  إذن  

 

:من باب العادات والتمالٌد  

حٌنما نرى المجتمع ٌعالب الفتاة على اخطائها بٌنما ٌنجو منها الولد من  

ن الولد والبنت نفس اباب العٌب ولٌس الحرمة فلو انهم ارجعوها لدٌن لك

 العماب والثواب ال فرق بٌنهما.

من هذا الباب كان تزاٌد صدى العادات والتمالٌد سبب من أسباب تفكن الكثٌر 

من الروابط اْلسالمٌة التً كانت تعمل على تموٌة العاللات االجتماعٌة 

بالتالً بداءة ترجع العصبٌة المبلٌة والمومٌة مما جعل أعداء الدٌن 

والروابط  التعالٌمعن  الغافلٌستطٌعون االصطٌاد بكل سهوله من شبابنا 

نجراف خلف االنفتا  الغفلة بسبب اال هالصحٌحة لوحدتهم ولوتهم وهذ

 السرٌع على عالم التمنٌة واالتصال بالعالم دون رلابة او أسس صحٌحه.

 

ا الموضوع ٌطول بالنهاٌة نستطٌع ان نمول ان المجتمعات ذالحدٌث فً ه

من الدٌن واالحكام الشرعٌة. أكثرٌإله العادات والتمالٌد  أصبحاغلبها   
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ئة من المجتمع استبٌان ف  

https://docs.google.com/forms/d/1GPMf4pwTFelhs

HLpeXls6Vxuo2oFh4LxuEZHh77JjJ8/viewform?c=

0&w=1&usp=mail_form_link 

 

ونتمنى جمٌعا كمسلمٌن ان نعٌش كعرب وعجم شرلا وغربا على حدا سواء 

تحت راٌة واحده وهً راٌة اْلسالم بتعالٌم الدٌن الحنٌف الذي علمنا إٌاه 

 نبٌناء دمحم صل هللا علٌه وسلم .

 

سلطانة.هذا والحمد هلل حمدا كثٌرا ٌلٌك بجالل وجه وعظٌم   

 

 

 

 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1GPMf4pwTFelhsHLpeXls6Vxuo2oFh4LxuEZHh77JjJ8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1GPMf4pwTFelhsHLpeXls6Vxuo2oFh4LxuEZHh77JjJ8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1GPMf4pwTFelhsHLpeXls6Vxuo2oFh4LxuEZHh77JjJ8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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 محتوى البحث 

 

.والدٌن اْلعراف بٌن ما مجتمعً  

.المسلم المجتمع على وخطورتها المبلٌة العصبٌة  

به؟ ٌسود التناحر بدا ولماذا مجتمعنا؟ فً حدث ماذا       

.واْلعراف والعادات المرأة  

.الدٌن على والتمالٌد العادات تمدٌم  

.والتمالٌد العادات باب من  

المجتمع من فٌئة استبٌان  
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:المراجع التً اعتمدت علٌها فً اعداد البحث  

 المرآن الكرٌم 

 الصحٌح البخاري ومسلم 

 رسائل ابن عثٌمٌن رحمه هللا 

الفتاوى مجموع" الغلو ألسام عن حدٌثه فً هللا رحمه عثٌمٌن ابن الشٌخ  " 

(7/7 ) 
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