
 

  

  

  

  

  )١األصنام (
  األستاذ: حمسن األسدي

نَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ  ∏ األَْصَنامَ  نَّْعُبدَ  أَن َوبَِنيَّ  َواْجُنْبِني(  )النَّاِس  مِّ

 نَّْعُبــدَ  أَن َوبَِنـيَّ  َواْجُنْبِنـي آِمنـاً  الَبَلــدَ  َهـَذا اْجَعـْل  َربِّ  إِْبـَراِهيمُ  َقـاَل  َوإِذْ (
نَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ  ∏ ْصَنامَ األَ  هُ  تَِبَعِنـي َفَمن النَّاِس  مِّ  َعَصـاWِ  َوَمـنْ  ِمنِّـي َفإِنـَّ

  ١.)رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفإِنَّكَ 
 وخليلـه  اهللا نـيب  أدعيـة  مـن  واحـد  هـو  الكـرمي،  القـرآين  املقطـع  هذا إنَّ

 يتطلّـع  مـن  بني والشرك، التوحيد بني والكفر؛ اإلميان بني فاصالً ويعد ،7إبراهيم
 أن إالّ أبـت  أمـة  بني..  إليهم يتطلّع أنداداً لربه يتخذ من وبني عليه، املنعم ربه إىل
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 ى...شت أصناماً تعبد أن إالّ أبت أخرى وبني وحده، اهللا تعبد
 جيلـه،  يف الضالني كثرة السالم عليه إبراهيم رأى بعدما الدعاء هذا جاء لقد

 عبـادم  بسـبب  ضلّوا ومجيعهم مضت، عديدة أجيال يف أيضاً كثرم لمع وبعدما
 حياتـه،  يف أجيـال  بسببها تضلَّ أن من خيشى السالم عليه راح اليت.. األصنام هلذه

 اهللا رسـول  يدي على األصنام عبادة انتهت حىت هذا وقع وفعالً بعده، آتية وأخرى
 عـن  بإبعادهـا  العقـول،  حـرر  سالمبإ تعاىل اهللا بعثه أن بعد مكة؛ فتح يف 9حممد

 بكـلّ  تعبده هناك، ووثن هنا صنم عن بعيداً وحده، بارئها حنو األضاليل، وتوجيهها
 وكرامته... قدره وعرفه إنسانيته، لإلنسان فأعاد وسفاهة، وجهل ذلّة

 وما الشرك عاد فقد اهلائل، والعلمي الثقايف التقدم هذا فمع عجب، ال ولكن؛
 يف إالّ خرافيـاً  شيئاً اإلنسان يدع فما أخرى، ومناهج بأشكال الضالل من يستتبعه
 املعاصرة، حياتنا تأملنا ولو أخرى، يف ويقع إالّ بدعة من خيرج أن وما أشد، خرافة

 مـا  واألضـاليل؛  واألوهـام  اخلرافـات  مـن  فيها لرأينا خلت، اليت القريبة واألجيال
 تعـاىل  اهللا صـلوات  والرسـل  األنبيـاء  نقـرو  عاشتها اليت األوهام تلك عن يقلّ ال

 وأسلوب آخر، ولون آخر، برداء ولكن والضالل، الشرك إىل بالناس وأدت عليهم،
 عاملنـا،  من انتهت وإن األصنام ألنّ إالّ هذا وليس ...والسخرية الغرابة يثري مبتدع

 لـت زا مـا  الضـالل  مـن  تنتجه وما املنحرفة، والوالآت انتشارالعبادات عوامل لكن
 النـاس  إغـواء  يف نشـاطهم  يتوقـف  مل وذريته، إبليس العوامل تلك وأهم موجودة،

 قائمـاً  آدم لذرية ديده زال فما دنياهم، وتطورت علومهم اتسعت وإن وإضالهلم،
يََّتهُ  ألَْحَتِنَكنَّ ...(   ١.)َقلِيالً إِالَّ ُذرِّ

 شـد  إذا نكها،حب الدابة تقاد كما الشرك، وأعظمها املعاصي، إىل يقودهم بأن
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 .املخلصون وهم اهللا عصمهم من إالّ ،...به جتر حبل فيها 

 !مباركة هجرة
وكـادوا  واألصـنام،  منـرود  عبادة حتدى الذي السالم، عليه إبراهيم اهللا فنيب 

 يعيشـه  مريـر  وواقع ماض تراث حيمل وهو هاجر السماء، إرادة لوال حرقاً يقتلونه
 قلبـه،  إىل األمل أدخلـت  سيئة؛ عبادية مبظاهر مليٍء قبل، من القرون وعاشته قومه،

 التوحيـد  معـامل  حيقق بأن األمل عنه يغيب أو ييأس أن دون... كيانه على واحلرقة
  !...قومه غري قوم ويف أرضه غري أرض يف ولو اخلالص

 هنـاك  قومـه؛  عـن  بعيد مكان يف املباركة بصماته ليترك السالم؛ عليه هاجر
 وال فيه، حياة ال قاسية؛ صخرية جببال حماط واد يف لقاحلة؛ا اجلرداء األرض حيث
 تعـاىل،  اهللا دون مـن  تعبـد  أوثان وال أصنام وال موقدة، نار وال تعذيب وال منرود،
 وثـن،  وال فيـه  يعبد صنم ال توحيدية ومبادئ إميانية قيماً يبذر أن أراد ذا وكأنه

 من خالية الصفر، من تبدأ وأرض بكر، واد يف ..يتبع سفيه وال فيه، يطاع طاغية وال
 اخلـري  قواعد فيها يؤسس والطاغوت؛ اجلبت وعبدة امللوثة، والقلوب ،السيء البشر
 أدعيتـه  لنـا  حتكيـه  نفسـه؛  يف رمسـه  الذي هدفه فهذا ،..إليها الناس يدعو مثَّ أوالً،

 : حلنيصا وعباد صاحلة حلياة املؤسسة خطواته يف تفارقه ال اليت املباركة

ِّ̂  إِىلٰ  َذاِهٌب  إWِِّ  َوَقاَل ( َ̀  ِمنَ  ِيل  َهْب  َربِّ  ∏ َسَيْهِدينِ  َر اِلِح   ١)ٱلصَّ
 سـيبدأ  الـذي  السماء، ملشروع اجلديدة الساحة املبارك؛ مكة وادي يف هناك

 هلمـا  سـيكون  اللذان إمساعيل؛ الرضيع وابنه هاجر زوجته األوىل وبذرته ،..بتنفيذه
 ِذي َغـNِْ  ِبـَوادٍ ( يكـون  أن السماء قدرته الذي التوحيد، شروعم يف أيضاً كبري دور
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 ِهيمُ اإِْبـرَ  َيرَْفـعُ  َوإِذْ ( :فيـه  البيـت  قواعـد  لرفـع  ومتهيـداً  )ٱلُْمَحرَّمِ  بَْيِتكَ  ِعندَ  َزْرعٍ 
ـِميعُ  أَنَت  إِنَّكَ  ِمنَّآ تََقبَّْل  َربََّنا ِعيُل َوإِْس3َ  ٱلَْبْيِت  ِمنَ  ٱْلَقَواِعدَ   ليكـون  ،)ِلـيمُ ٱْلعَ  ٱلسَّ

 هللا اخلالصـة  للعبادة رائعاً مثاالً للقيم، معطاًء للخري، نواةً للتوحيد، منطلقاً آمناً، بلداً
 ودياـا،  خميفـة  جباهلا قاسية جرداء وألرض أجدب، لواد بالدعاء مستعيناً تعاىل،
 آمنـاً  طيباً بلداً فكانت فأحياها، احلج، أذان التوحيد، أذان منها انطلق أرض ولكنها
 ،)آِمنـاً  َبَلـداً  َهــَٰذا ٱْجَعـْل  َربِّ ( ،)آِمناً  الَبلَدَ  َهَذا اْجَعْل  َربِّ ( إبراهيم دعاء بفضل

 األوثـان  مـن  والرجس الشرك، عن أهله ويبعد وحده؛ اهللا تعبد إليه؛ وي وبأفئدة
 ...و

 عـرب  واحـدة  مرة اهللا خليل أعلنها صادقة؛ كلمات عرب املشروع هذا وجاء
 بـال  أدعيـة  تكـن  مل هـا أن ا؛ التدبر حال إبراهيم، أدعية غالب نرى لعلّناو دعائه،

 مشـاريع  خالهلـا  من يؤسس فأدعيته هداية، وأسلوب دعوة منهج هي بل مشروع،
 مـا  هـذا  هلم، وشريعة عقيدة للناس؛ ديناً وظلّت ا، السماء أمرته وخالدة، ضخمة

 :منها واليت أدعيته، يف بنظرات واضحاً جنده
يَِّتي ِمن أَْسكَنُت  إWِِّ  َربََّنآ  (  َربََّنـا ٱلُْمَحـرَّمِ  بَْيِتـكَ  ِعندَ  َزْرعٍ  ِذي َغNِْ  ِبَوادٍ  ُذرِّ

ال  لُِيِقيُمواْ  نَ  أَْفِئَدةً  َفٱْجَعْل  ةَ ٱلصَّ نَ  َوٱْرزُْقُهمْ  إِلَْيِهمْ  يتَْهوِ  ٱلنَّاِس  مِّ  َلَعلَُّهـمْ  ٱلثََّمَراِت  مِّ
 ١.)َيْشكُُرونَ 

 اهللا عبـاد  إـم  الوهـاب؛  املـنعم  شـاكرةً  هللا؛ا موحدةً أجياالً بل جيالً ليبين
 ! أكثر بشكره ألسنتهم فتلهج كثرياً؛ اهللا يذكرون الذين أولئك الصاحلون،
 َمـنْ  ٱلثََّمَراِت  ِمنَ  أَْهَلهُ  َوٱْرُزْق  آِمناً  َبلَداً  َهـَٰذا ٱْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  َوإِذْ (

 َعـَذاِب  إِىلٰ  أَْضـَطرُّهُ  ثُـمَّ  َقِلـيالً َفأَُمتُِّعهُ  َكَفرَ  َوَمن َقاَل  ٱآلِخرِ  َوٱلَْيْومِ  ٱ�ِ بِ  ِمْنُهمْ  آَمنَ 
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  ١.)ٱلَْمِصNُ  َوِبْئَس  ٱلنَّارِ  
 : للبيت بنائهما يف فقط ال إمساعيل وابنه دعاؤه تواصل وهكذا

 أَنـَت  إِنَّكَ  ِمنَّآ تََقبَّْل  َربََّنا ِعيُل َوإِْس3َ  ٱلَْبْيِت  ِمنَ  ٱْلَقَواِعدَ  ِهيمُ اإِْبرَ  َيرَْفعُ  َوإِذْ (
ِميعُ   .)ٱْلَعلِيمُ  ٱلسَّ

 : آت هو وما حاضرهم بناء ويف بل
ِ  َوٱْجَعلَْنا َربََّنا( ْ̀ يَِّتَنآ َوِمن َلكَ  ُمْسلَِم ةً  ُذرِّ ْسلَِمةً  أُمَّ  َوتُْب  َمَناِسكََنا َوأَرِنَا لَّكَ  مُّ

اُب  أَنَت  إِنَّكَ  َعلَْيَنآ  .)ٱلرَِّحيمُ  ٱلتَّوَّ
 واهتماماً عنايةً منهما كلٌّ يزداد السالم عليهما إمساعيل وابنه اهللا خليلُ وظلَّ

 مزيـد  إىل فقط ال تدفعهما كربى، نعمةً عندمها يشكل وصار هذا، التوحيد مبشروع
 يف هـذه  اهلدايـة  نعمـة  علـى  احلرص من مزيد إىل بل عليهما، املنعم اهللا شكر من

 فكانـا  الشـاغل،  شـغلهما  اهلم هذا غدا حىت بعدمها، املتعاقبة لاألجيا ويف ذريتهما
 :تعاىل اهللا يدعوان
ـْنُهمْ  َرُسـوالً ِفيِهمْ  َوٱْبَعْث  َربََّنا(  َب اٱْلِكَتـ َويَُعلُِّمُهـمُ  ِتـكَ اآيَ  َعَلـْيِهمْ  يَْتلُـواْ  مِّ
  ٢.)ٱلَحِكيمُ  ٱلَعِزيزُ  أَنَت  إِنَّكَ  َويَُزكِّيِهمْ  َوٱْلِحكَْمةَ 

 االسـتجابة  هـي  شـريعته  وكانت املباركة، بعثته وكانت 9اهللا ولرس وكان
 دعـوة  شـك  وبـال  كانـت  لقـد  عديدة، قرون بعد وقعت وإن الدعوة، لتلك العظيمة

 وغـري ! يستعجلون الناس أن غري حبكمته، تعاىل اهللا قدره الذي أواا، يف استجيبت
 !ويقنطون ميلون الواصلني

ـ  واحلكمـة،  الكتاب مهمعلّوي اهللا، آيات عليهم يتلو 9فراح مـن  رهمويطه 
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 به وليختم بل ومعامله؛ الرباين املشروع ذلك ليتم فقط ال وذا. واألدناس األرجاس
 ذرية من طاهرين بأئمة متمثلة وصدق عدل إمامة بل نيب، وال بعده نبوة فال الدين

 .أثيم ملعتد نصيب وال لظامل، فيها مكان ال وإمساعيل، إبراهيم
ــكَ  إWِِّ  َقــاَل ( ــاِس  َجاِعلُ ــاَل  إَِمامــاً  ِللنَّ يَِّتــي َوِمــن َق ــاَل  ُذرِّ ــاُل  الَ َق  َعْهــِدي يََن

 َ̀   ١.)ٱلظَّالِِم
 البيت قواعد رفع إليهما اهللا عهد اللذين وإمساعيل إبراهيم إن...  :قطب سيد

 :الصريح باللسان يقوالن إما... واملصلني والعاكفني للطائفني وتطهريه
ِ  اْجَعلْناوَ  َربَّنا( ْ̀ يَِّتنا َوِمنْ (  ،)َلكَ  ُمْسلَِم ةً  ُذرِّ  .)َلكَ  ُمْسلَِمةً  أُمَّ

 :الصريح باللسان يقوالن كما
 اْلِكتـاَب  َويَُعلُِّمُهـمُ  آياِتـكَ  َعَلـْيِهمْ  يَْتلُـوا ِمـْنُهمْ  َرُسـوالً ِفـيِهمْ  َواْبَعْث  َربَّنا(
 إلمامـة  املسـلمة  األمـة  وراثـة  قـرران ي ذاك و ذا مها و .)...َويُـَزكِّيِهمْ  َواْلِحكَْمةَ 
 به أوىل وهي إليه، تتجه الذي بيتها فهو وإذن. سواء احلرام للبيت وراثتها  و إبراهيم،

  !واملسيحيني اليهود قبلة من ا أوىل وهو. املشركني من
 دعـاواه  ويدعي والنصارى، اليهود من بإبراهيم ديانته يربط كان فمن وإذن

 مـن  بإمساعيـل  نسبه يربط كان ومن الوراثة، تلك بسبب ةواجلن اهلدى يف العريضة
  :فليسمع.. قريش

 َعْهـِدي يَنـاُل  ال(: ربـه  له قال واإلمامة، لبنيه الوراثة طلب حني إبراهيم إنّ
 َ̀  آَمـنَ  َمـنْ (: بدعوتـه  خص والربكة بالرزق البلد ألهل هو دعا أن وملا ،)الظَّالِِم

 البيـت  بنـاء  يف رمـا  بـأمر  وإمساعيـل  هـو  قام وحني ،)ِخرِ اآلْ  َوالَْيْومِ  ِبا�ِ  ِمْنُهمْ 
 أمـة  ذريتـهما  مـن  اهللا جيعـل  وأن هللا، مسـلمني  يكونا أن: دعوما كانت وتطهريه
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 ..منهم رسوالً بيته أهل يف يبعث وأن مسلمة، 
 علـى  وحقـق  اهللا، عبـد  بن حممد البيت أهل من وأرسل هلما، اهللا فاستجاب

 ١.اهللا لدين الوارثة اهللا، بأمر ئمةالقا املسلمة األمة يديه
 معـامل  إرسـاء  يف وعهـد  السـماء  من وبوحي وابنه، اهللا خليل مضى وهكذا 
 من التطهري مبشروع آية يف فأمرته اخلالصة، العبادة ومرتل التوحيد، بيت يف الطهارة

 :له شريك ال وحده تعاىل اهللا عبادة ينايف ما كلِّ
أْنَـا َوإِذْ   ( ـرْ  َشـْيئاً  ِ̂  رِكْ ـتُْشـ الَّ أَن ٱلَْبْيـِت  َمَكـانَ  ِهيمَ ِإلْبـَرا بَوَّ  بَْيِتـيَ  َوَطهِّ

 َ̀ َ̀  ِللطَّآِئِف ِzُِجودِ  َوٱلرُّكَّعِ  َوٱْلَقآ  .)ٱلسُّ
 :ذلك إمساعيل والبنه له عهدت أخرى آية ويف
َرا أَن َوإِْس3َِعيَل  إِْبَراِهيمَ  إِىلٰ  َوَعِهْدنَآ( َ̀  بَْيِتيَ  َطهِّ َ̀  ِللطَّاِئِف  َوٱلرُّكَّـعِ  َوٱْلَعاِكِف
ُجودِ    ٢.)ٱلسُّ

 :املبارك باألذان املشروع هذا توج مثَّ
َ̀  َضـاِمرٍ  كُـلِّ  َوَعـىلٰ  رَِجاالً يَأْتُوكَ  ِبٱْلَحجِّ  ٱلنَّاِس  ِيف  َوأَذِّن(  َفـجٍّ  كُـلِّ  ِمـن َيـأِْت

 .)َعمِيقٍ 
 أَيَّـامٍ  ِيف  ٱ�ِ  ٱْسـمَ  ُرواْ َوَيـْذكُ َلُهمْ  َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدواْ ( :احلج فريضة من واهلدف

ْعلُوَماٍت   .)مَّ
 جامعـاً  املبـارك،  وبلـده  الطـاهر،  بيتـه  يكون أن أجل من وغريه هذا فكلّ
 فكان له، شريك ال وحده هللا خالصاً وأوثان، أصنام متعددة؛ آلهلة مانعاً للموحدين؛

                                       
: القـرآن  ظالل يف)؛ هـ ٥٤٦ ت( عطية ابن العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر تفسري انظر. ١

  .  ١٢٩ـ ١٢٦:  البقرة سورة
 . ١٢٥:  . سورة البقرة٢
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 :معه املؤمنة األجيال وتردده يردده، اخلالد دعاؤه
 إِنَُّهـنَّ  َربِّ  ∏ األَْصـَنامَ  نَّْعُبـدَ  أَن َوبَِنـيَّ  َواْجُنْبِني آِمناً  الَبلَدَ  َذاهَ  اْجَعْل  َربِّ (

نَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ    ١.)رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفإِنَّكَ  َعَصاWِ  َوَمنْ  ِمنِّي َفإِنَّهُ  تَِبَعِني َفَمن النَّاِس  مِّ
 واألوثان األصنام عبادة جينبها أن يتلى قرآناً الشفاه وتقرأه القلوب؛ به تؤمن

 تعـاىل،  اهللا ولـذكر  ولألذان وللطهارة لألمان البين الضد هو فوجودها أشكاهلا، بكلِّ
 ...والقيم املنافع املبادئ وجلميع

 ؟ ـ فعالً ـ فهل
 ،7إبـراهيم  اهللا نـيب  أراده كمـا  احلرام وبيته املباركة وكعبته البلد هذا بقي

  ؟ ال أم تعبد، وأصنام بع،يت شرك بال للتوحيد، منارةً
 ألكتب استدعاين و أقرأه، وأنا استوقفين الذي الدعاء، هذا فقرات لنرى إذن

 البلـد،  هلذا إساءة من وعبادا األصنام سجلته ما وسنرى املقالة، هذه يف عنه شيئاً
 ومـا  وأخالقهـم؛  وفكرهم الناس عقيدة على وخطورة املبارك، بيته لطهارة وتلويث

 :إبراهيم دعاء فقط ال عليه نص هلم، واسع نطاق على إضالل من سببته
نَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ  (  .)النَّاِس  مِّ
 األصـنام  مقارعة يف نظريه فهو قبلُ، من السالم عليه نوح اهللا نيب ودعاء بل

 :إضالهلا ومن منها شكواه ويف
َ̀  تَزِدِ  َوالَ كَِثNاً  أََضلُّواْ  َوَقدْ  (   .)َضالَالً إِالَّ ٱلظَّالِِم

 قبله ومن إبراهيم اهللا نيب النبيان؛ هذان عنه حتدث كما األصنام دور فخطورة
ما يف صادقان ومها نوح، اهللا نيبا بياعـرب  هـذا  تأثريهـا  ظـلّ  كـثرياً،  أضلّت أ 
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 منه تنجو مل بل والصاحلون، األنبياء طهرها وإن بقعةٌ، منه تسلم ومل الطويل، تارخيها 
 عليهمـا  وإمساعيـل  إبـراهيم  مـن  كلٌّ طهره الذي ـ احلرام البيت فيها مبا مكة حىت

 ـا  يطوفون عبادها راح بيوتاً؛ هلا اختذوا واليت األصنام، متأله قروناً وبقي ـ السالم
 9اهللا رسول دخلها حني املكرمة مكة فتح يوم حىت ا، والطواف للكعبة مضاهاةً

 فحطّمها، صنماً، وستون ثالمثائة الكعبة حول وكان احلرام، املسجد إىل فتوجه فاحتاً،
 9اهللا رسـول  حرر وبه مكة، فتح يف يأتينا األبد،كما إىل  الناس حياة من وأزاهلا
  بذلك وأنقذ عقله، وسفّهت اإلنسان حياة يف فساداً عاثت موهومة، ألوهية من الناس

 الوجـه  علـى  وجعلـه  كثرية، قروناً دام جداً طويل جاهلي تاريخ من اإلنسان فكر
 اجلهـل  وأشـاعت  التوحيـد،  معـامل  شوهت منحرفة عبادية ظاهرة وأى األفضل،
 عـن  وكشف واملعرفة، العلم طريق شق وبذلك األمم، يف والوهم واخلرافة والتخلف

 .يبقى أن اإلميان حقيقة
) ِ�ينُ  ِ   ١.)ٱْلَخاِلُص  ٱلدِّ

 ...وعبادةً طاعةً هللا الصاخل وكدر، شائبة كل من اخلالص

 *  *  * 
 بأيـد  يقـع  عبادها؛ قبل من عبادا ودور لألصنام يقدم ما مجيع كان لقد   

 فـاألموال  تسـلطهم؛  إىل يؤدي وبشكل وممارسام، الناس أفهام مستغلة مستفيدة
 مناذج كانوا إم..  ومتعلقيهم املعابد ورجال الكهنة نصيب من هو والقرابني والنذور

 امللـك،  استشـارة  موضـع  وكانوا الناس، على سطوة هلم كانت الذين هؤالء.. سيئة،

                                       
 . ٣:  . سورة الزمر١
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 النـاس  كـان  هلـذا  يفعل؛ ما له ميضون يريد، ما له يزينون وسلطانه، عرشه ومقريب
 ...رضاهم يرجون يشاؤون، ما هلم يقدمون غضبهم، وخيشون يهابوم،
 كـالنمرود  عليها؛ ومن ألرضا مالك هو الذي امللك يعبد أيضاً الكثري راح و

 وآثـر  وعتـا  وجتـرب  طغى التاريخ، يف قليالً وليسوا شاكلته على هم ومن كنعان بن
  ويعذم ويسجنهم يقتلهم أن خافوا يعصوه، فلم سطوته خيشون فكانوا الدنيا، احلياة

 حملاصـيلهم  أخـذه  وخـافوا  هلـم،  وأذاه وظلمـه  عذابه ويكف يرضى، لعلّه فعبدوه؛
 عاشـه  األوثان يعبد عامل مرير، تارخيي واقع هناك كان هكذا ،...فأطاعوه م،وأمواهل

 عن باحثاً الوثنية، الكلدانيني أور عن وابتعاده وهجرته الرحتاله سبباً وكان إبراهيم،
 ِّ̂ رَ  نَّ إِ ( :واثـق  وقلبـه  احلقيقـي،  اهللا لعبادة فيه يدعو جديد، وموطن أخرى أرض

 .)ينِ دِ هْ يَ سَ 
 بعيد وهو يتذكره السالم، عليه إبراهيم اهللا نيب عاشه وقبيح ٌءسي واقع فذاك

 وذكرياـا  وأصـنامها  بأوثاا اخلطرية الظاهرة تلك تالحقه يعبدون، وما قومه عن
 وهـو  عصره، ويف قبله كثري خلق وهم ا؛ وافتتنوا بسببها واضلّ من وبكثرة املؤملة،

 :تعاىل اهللا داعياً متمنياً قواعده رفع الذي احلرام اهللا بيت جوار إىل
 إِنَُّهـنَّ  َربِّ  ∏ األَْصـَنامَ  نَّْعُبـدَ  أَن َوبَِنـيَّ  َواْجُنْبِني آِمناً  الَبلَدَ  َهَذا اْجَعْل  َربِّ (

نَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ    ١.)رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفإِنَّكَ  َعَصاWِ  َوَمنْ  ِمنِّي َفإِنَّهُ  تَِبَعِني َفَمن النَّاِس  مِّ

 :اإلعراب
 .)آِمناً  الَْبلَدَ  َهَذا اْجَعْل  َربِّ  اِهيمُ إِْبرَ  قاَل  َوإِذْ (
 الظـرف  إليهـا  مضـاف  قـال  ومجلـة  بـاذكر،  متعلق مضى ملا زمان ظرف إذ

                                       
  .  ٣٦ـ  ٣٥:  . سورة إبراهيم١
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 املـتكلم  يـاء  اىل مضـاف  النـداء  حـرف  منه حمذوف منادى ورب فاعل، وابراهيم 
 والبلـد  ول،األ مفعوله وهذا أنت، تقديره مستتر وفاعله دعاء فعل واجعل احملذوفة،

 .ثان به مفعول وآمناً االشارة، اسم من بدل
 .)اْألَْصنامَ  نَْعُبدَ  أَنْ  َوبَِنيَّ  َواْجُنْبِني (

 أو اليـاء  علـى  عطف وبين مفعوله، والياء للوقاية والنون دعاء فعل واجنبين
 كمـا  اخلـافض،  برتع منصوب مصدر تأويل يف بعدها وما نْأ: نعبد وأن معه، مفعول

 مفعول واألصنام اجنبين،و ـب متعلقان وارور واجلار. نعبد أن عن أي بالراغ قال
  .لنعبد به

 )النَّاِس  ِمنَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ (
 إن، خـرب  أضـللن  ومجلة وامسها، وإن النداء، حرف منه حمذوف منادى رب

 وكثرياً ذلك لىع والدوام الثبات طلب بالدعاء واملراد األصنام، على يعود والضمري
  .واجنبين لقوله تعليلية إن ومجلة ،لكثرياً صفة الناس ومن به مفعول

 وتـبعين  مبتدأ جازم شرط اسم ومن عاطفة الفاء ،)ِمنِّي َفإِنَّهُ  تَِبَعِني َفَمنْ (
 رابطة الفاء نهإف به مفعول والياء للوقاية والنون الشرط فعل جزم حمل يف ماض فعل

 والفعل الشرط جواب جزم حملّ يف واجلملة خربها ومين هاوامس نإو الشرط جلواب
  .من خرب وجوابه

 

  ١.نظريا على معطوفة مجلة )َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َفإِنَّكَ  َعصاWِ  َوَمنْ (
 

                                       
 اآليات .:  الدرويش الدين حمي وبيانه، القرآن . إعراب ١
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 :  أَضلَلْن: اللغة
   أضـلَّ  يضـلُّ،  جعلـه :  ضلَّهاَ)... ل ل ض( مادة من مأخوذ وهو يضلّ، ضلَّ

 ِي، السو ِ ِيق الطَّر ِ عن انحرف:  ِ السبيل سواَء وضلَّ..  ضلَّه: فالناً ُءالشي ضلَّأو.. يضلّ
: والضـاللة  الضـالل ..  أرشده عكس احلق، لطريق يهتدي ال جعله: الشخص أضلَّ
وصل ال طريق وسلوك ..والرشاد اهلدى ضداملطلوب إىل ي... 

 ويقـال  اهلداية، ويضاده املستقيم، الطّريق نع العدول: الضالل: ضلَّ: الراغب
 ...كثرياً أو كان يسرياً سهواً أو كان عمداً املنهج عن عدول لكلّ الضالل

 حق أو دين عن جار أي والرشاد، اهلدى ضد: والضاللة الضالل: منظور ابن
 .طريق أو

 :بيدل أراد وإياه الطريق؛ عن للضالل وجهته إذا فالناً أضللت: ويقال
 أضل شاء ومن البال، ناعم     اهتدى اخلري سبل هداه من

 نفسـه  هـو  الراغـب  ذكـره  فمـا  لغةً عنه خيتلف ال ،اصطالحاً الضالل وحىت
 :اصطالحاً

  ..املستقيم الطريق عن العدول هو: الضالل
 طريـق  سـلوك :  وقيل املطلوب، إىل يوصل ما فقد الضالل: اجلرجاينّ وقال

 .وباملطل إىل يوصل ال
  مفـردة  منها مرةً، ١٩١: الكرمي القرآن يف وردت ومشتقاا اللفظة هذه ولعلَّ

 املُضـلّني  بعـض  إىل نسـب  مـا  ومنـه  العزيـز؛  الترتيـل  يف كثرياً جاء فقد اإلضالل
  :اآلية يف كالسامري
اِمِريُّ  َوأََضلَُّهمُ  (   ١.)ٱلسَّ

                                       
 . ٨٥:  . طه١
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 :اآلية يف كما فرعون إىل نسب وما  
 ١.)َهدىٰ  َوَما َقْوَمهُ  ِفْرَعْونُ  َوأََضلَّ (

 .جمازاً ال حقيقةً إضالالً منهما صدر ما كان وقد
 تعلـيالً  جـاءت  واليت .) ِ النَّاس ِمنَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ (: آيتنا يف هنا أما

 ُهـنَّ إِنَّ (: منـه  وإخبـاراً  ،)األَْصـَنامَ  نَّْعُبـدَ  أَن َوبَِنـيَّ  َواْجُنْبِنـي( :لربه إبراهيم لدعاء
 فكيـف  مجـاد،  طبيعتـها  األصنام، هذه فيأن كالم وقع فقد ،)النَّاِس  ِمنَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ 
 ؟!لآلخر باِإلضالل توصف

 ضـالل  مـن  أصام ملا سبباً لكوا األصنام؛ إىل وأسند اإلضالل نسب لقد
 يف ذكـر  وقـد .. تفعل وال تعقل ال مجادات فهي وإالّ. أضلَّتهم فكأا عبدوها؛ حىت

 .إليه الفعل ذلك نسبة صح فعل، وقوع يف سبباً يكون شيء كلَّ أنَّ :الراغب مفردات
: أي الـدنيا  فتنتـهم : تقـول  كما إليها، نسبته صح ضالهلم، يف سبب األصنام أنَّ ومبا

 ...بسببها واغتروا ا، افتتنوا
 كمـا  النـاس؛  مـن  كثري وعبادن بسببهن ضلَّ معناه: الطربسي الشيخ يقول

 :الشاعر قول يف وكما شيئاً عملت ألا ال حببها افتتنت يعين فالنة فتنتين: يقال
 كَبــري الذ�مـام إنَّ ذ�مـةٌ لَـه  بعريه ضلَّاَ م�نكُم اًامر هبونِي

  .إضالله إىل قاصداً بعريه يضلُّ ال أحداً ألنَّ بعريه؛ ضلَّ أراد وإمنا
 ،)النَّاِس  ِمنَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ (: العزيز يلالترت يف وقوله: منظور ابن
 :تقول كما وهذا تعقل، وال شيئاً تفعل ال األصنام ألنَّ بسببها؛ ضلّوا أي
 .وأحببتها بسببها افتتنت أي الدار هذه أفتنتين قد

 :ذؤيب أيب وقول

                                       
 . ٧٩:  . طه ١



  
     ٤٤ 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

 العطابل امالكر البيض من نيافاً     ضاللُه فاستض�لَّ الفؤاد رآها
 ..جنونه جن: يقال كما فضلَّ يضلَّ أن منه طُلب :السكري قال
 ألـن  جمـازي؛  إلـيهن  اإلضالل فإسناد الضالل يف له تسبنب أي :وسيلاآل

 7لدعائـه  تعليل وهذا تعاىل، اهللا هو احلقيقة يف واملضل ذلك، منهن يعقل ال مجاد
 !استجابته يف ورغبة به لالعتناء إظهاراً بالنداء وصدر السابق،

 جمـاز  أو مجادات، وهي لألصنام اإلضالل إسناد يف عقلي جماز هناك وبالغيا
 .اإلضالل سبب ألا السببية؛ هي والعالقة مرسل؛

 لبعضـهم  قـوالً  العلوم حبر تفسريه يف) هـ ٣٧٥ ت( السمرقندي ونسب هذا
 األصنام أجواف تدخل كانت الشياطني ألن منهن؛ اإلضالل كان: من يذكر أن دون

 .منهن اإلضالل فذلك وتتكلم
 يف واألصـنام  بعيـد  جانـب  يف واجعلين أبعدين أي حنّين، و أبعدين،: اجنبنِي

  .جانب
 أي أجنبـه  أجنبتـه : يقول من العرب ومن جنوباً، أجنبه الشيء جنبت: يقال

 عـن  وإياهم اصرفين: )امَ األَْصـنَ  نَّْعُبدَ  أَن َوبَِنيَّ  َواْجُنْبِني(: قوله معىن وكأن جتنبته،
 كـذا  جنبه: يقال وامنعين،. ذلك عن كاجلنيب اجعلين اجنبين ومعىن األصنام، عبادة
 .منه ومحاه األمر من منعه إذا: وأجنبه وجنبه

 :احلليب السمني يقول
 لغـةُ  وهي ورباعياً، ثالثياً، إياه، وأَجنبه شراً، جنبه: يقال ،)َوٱْجُنْبِني(: قوله

،به جندنوهو ِ، احلجاز لغةُ وهي مشدداً، إياه وج ،عوأصلُه املَن ناجلانب م.  
  ١،)اْألَْصنامَ  نَْعُبدَ  أَنْ  َوبَِنيَّ  َواْجُنْبِني(: الراغب وقال

                                       
 . ٣٥ . سورة إبراهيم :١
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 أن سـأله  كأمنا الفرس، جنبت من هو: وقيل أبعدته،: أي كذا عن جنبته من 
 الـرجلني،  يف الروح: تجنيبوال. خفية وأسباب منه بألطاف الشرك جانب عن يقوده
 .خلقة األخرى عن الرجلني إحدى إبعاد وذلك

 باعـده  أي عنـه،  جانباً جعله إذا الشيء، جنبه: يقال ارد، الثالثي من أمر
. بـاهلمز  أجنبـه  أو بالتضـعيف  جنبه: يقولون احلجاز وأهلُ. جند أهل لغة وهي عنه،

 .أخف ألا جند أهل بلغة هنا القرآن وجاء
 جنباً جنبه، وأ جنبته عنه، اصرفين أي ،)َوٱْجُنْبِنـي( :وقوله: الطوسي خالشي

 : الشاعر قال اجتناباً، واجنبته جتنيباً، الشر وجنبته

 الصعابا قاليصنا وجتنبه  عليه شفقاً عهده وتنقض
 ثبـتين : واملعـىن  وإياهم، جنبين: أي، )َو بَنـيَّ  َوٱْجُنْبِني(: اجلوزي ابن وقال

 ..عبادا باجتنا على

  :القراءة
 .أجنب من اهلمزة ِ بقطع، )َوٱْجُنْبِني( الثقفي وعيسى اجلحدري وقرأ
 وأيب والثقفــي اجلحــدري قــراءة الشــواذ يف: الطربســي الشــيخ ذكــر وقــد

 .اهلمزة بقطع واجنبين :اجلحجاح
: تقـول  كمـا  املؤنـث  أخبـار  عنه خيرب يعقل؛ ال ما مجع ألنه األصنام؛ وأنث

 ١...انكسرت اعاألجذ

                                       
 املعـاين؛  وروح احملـيط؛  والبحـر  املصـون؛  والدر العرب؛ ولسان الراغب؛ مفردات هذا يف . انظر١

 الـدين  حملـي  القرآن، وإعراب عطية؛ البن العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر و البيان؛ وجممع
 اجلوزي. ابن التفسري، علم يف املسري زاد وتفسري الدرويش؛
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 :املناسبة
 من بدايته ولعلَّ الكرمي، القرآين املقطع من قبلهما ملا اآليتني هاتني مناسبة إنّ

 إَِىل  تَـرَ  أََلـمْ ( :كفـراً  اهللا نعمة بدلوا الذين من التعجيب تعاىل اهللا ذكر حني ٢٨ اآلية
لُواْ  ٱلَِّذينَ   َوِبـْئَس  َيْصـلَْونََها َجَهـنَّمَ  ∏ٱلَْبـَوارِ  َدارَ  مْ َقـْوَمهُ  َوأََحلُّواْ  كُْفراً  ٱ�ِ  ِنْعَمَت  بَدَّ
 .)ٱْلَقَرارُ 

 ،)أَنـَداداً  ِ�ِ  َوَجَعلُـواْ ( :اًأنداد هللا جعلوا بأن أردفوه بل ،بالتبديل يكتفوا ومل
: وعقوبتـهم  وايتـهم  احلـالتني  يف مصـريهم  فكان ،)َسـِبيِلهِ  َعن لُِيِضلُّواْ ( وهدفهم

 .)ٱلنَّارِ  إَِىل  َمِصNَكُمْ  َفإِنَّ  َ)َتَُّعواْ  ُقْل ( .)ٱْلَقَرارُ  َوِبْئَس  َيْصلَْونََها َجَهنَّمَ ( ،)َجَهنَّمَ (
 .اهللا دون من آهلة اختذوا الذين العرب من تابعهم ومن قريش إنهم
 إسـكانه  عليهم اهللا نعم من وكان حتصى، ال اليت نعمه تعاىل اهللا ذكر أن وبعد

 تعاىل اهللا دعا عليه اهللا صلوات وأنه إبراهيم، همأصل بذكر ذلك أردف حرمه، إياهم
 بيته يف وذريته أسكنه وأنه األصنام، عبادة بنيه جينب بأنْ ودعا آمنة، مكة جيعل أن

 أبـيهم،  ديـن  يف لينظروا الصالة، وهي العبادة أشرف هي اليت بالعبادة وحده ليعبدوه
 ١.عنها رجعواوي فيزدجروا األصنام، عبادة من ارتكبوه ملا خمالف وأنه

لُواْ  ٱلَِّذينَ  إَِىل  تَرَ  أََلمْ (: مجلة على عطف: عاشور ابن    ٢.)كُْفراً  ٱ�ِ  ِنْعَمَت  بَدَّ
 الـنعم  مـن  اهللا بـوأهم  ما على الشكر أمهلوا كفراً اهللا نعمة بدلوا كما فإم  
 اقتـداءً  الصـاحل  بسـلفهم  اقتـداءهم  وبدلوا السالم، عليه إبراهيم أبيهم دعوة بإجابة

 كفـراً  علـيهم  باإلنعـام  هلـم  الصـاحل  سلفهم دعاء وبدلوا الضاللة، أهل من بأسالفهم
 .النعم تلك مبفيض

                                       
 بتصرف .. اآلية ،)هـ ٧٥٤ ت( حيان أبو يط،احمل البحر انظر .١
  . ٢٨:  . سورة إبراهيم٢
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ـ َق َلـخَ  يذِ الَّـ َهللاُ ( :مجلة على معطوفة تكون أن وجيوز   ،)َض رْ اْألَ وَ  اِت ٰموَ السَّ
 العموم حبكم مكة أهل منتها حتت يدخل اليت للناس العامة النعم ذكر من انتقل بأن
 إىل ـا  االمتنـان  يف األسـلوب  وغـري . مكـة  أهل ا اهللا خص اليت النعم ذكر إىل

 بذريته والتعريض السالم عليه بإبراهيم التنويه إلدماج إبراهيم عن احلكاية أسلوب
  .املشركني من

 .)اْألَْصنامَ  نَْعُبدَ  أَنْ  َوبَِنيَّ  َواْجُنْبِني(: الثانية إبراهيم دعوة يف ويبدو
 فهـو . قلبـه  مشـاعر  أخص يف إليه والتجاؤه ربه، إىل املطلق هيمإبرا تسليم

 ليـربز  مث. ويسـتهديه  الدعاء ذا يستعينه وبنيه، هو األصنام عبادة جينبه أن يدعوه
 الشـرك  ظلمـات  مـن  القلب خيرج أن لنعمة وإا. اهللا نعم من أخرى نعمة هذه أن

 والضـالل  واحلـرية  التيـه  مـن  فيخـرج . وتوحيـده  بـاهللا  اإلميان نور إىل وجهاالته
 لشىت املذلة الدينونة من وخيرج. واهلدوء واالستقرار والطمأنينة املعرفة إىل والشرود،
 ربـه  إبـراهيم  يـدعو  لنعمـة  إا.. العباد لرب العزيزة الكرمية الدينونة إىل األرباب،
 .األصنام يعبد أن وبنيه هو فيجنبه عليه، ليحفظها

 األصـنام  ذه ضلوا من كثرة من وعلمه شهده امل هذه دعوته إبراهيم يدعو
 خلـق  وهـم  افتتنـوا  ومن ا فتنوا ومن قبله، اليت األجيال ويف جيله يف الناس من

 :كثري
 .)النَّاِس  ِمنَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ (

 ،)اِس النَّـ ِمـنَ  كَِثـNاً  أَْضـَلْلنَ  إِنَُّهـنَّ  َربِّ (: قوله يف النداء وإعادة: عاشور ابن
 .ذلك على التحسر إلنشاء

 النـاس،  مـن  كثري بني راج ضالل بأا عبادا بإجنابه للدعوة تعليل وهي
 حبـرف  اجلملـة  فافتتـاح  فتنتـها،  جتترفـه  أن خيشى أن بإميانه الضنني للمؤمن فحق
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 ١..التعليل معىن من املقام هذا يف) إنّ( حرف يفيده ملا التوكيد

 :التفسري من 
 واِإلشـارة  ،)يمُ اهِ رَ ْب إِ  اَل قَ  ذْ إِ ( ـ 9حممد اهللا لرسول اخلطابو ـ واذكر أي

 الـدعاء؛  ذا املباركتني يديه رفع للكعبة، بنائه بعد فلعله. تعاىل اهللا شرفها مكة إىل
 ..األصنام عبادة عن وأبنائي وأبعدين فيها، من كل يأمن ٍ أمن بلد >مكة< اجعل رب

 إىل البلـد  آل وإن املوحـدة،  املؤمنـة  األجيـال  تتلقاه فاعالً حيا الدعاء هذا ويبقى
 ألمنـه  وأسـاءت  وجتـربت،  وظلمـت  أنـداداً،  له وجعلت باهللا، فيه فكفرت قريش،

 ..وقدسيته
 .)َءاِمنـاً  ٱلَْبَلـدَ  هــَٰذا ٱْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  َوإِذْ ( :تعاىل قوله اآلية فبداية

، )َءاِمنـاً  اً َبَلـد هــَٰذا ٱْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  ذْ َوإِ (: البقرة سورة من ١٢٦ اآلية ويف
  ؟بينهما فرق فأي مة،املكر ةملكّ جاءا الدعاءين من وكلّ

 وال أهلـها  يأمن اليت البالد مجلة من جيعله أن األول يف سأل قد: الزخمشري
 من،األ من ضدها إىل اخلوف من عليها كان صفة من خيرجه أن الثاين ويف خيافون،

  .آمناً فاجعله خموف، بلد هو: قال كأنه
 .نفسه اجلواب يف الرازي وتبعه

 الثاين ويف آمناً، وتصيريه عنه اخلوف إزالة األول يف املسؤول إن: البيضاوي
 ٢.اآلمنة البالد من جعله

 علـى  الـدعاء  هـذا  نظـري  سـبحانه  اهللا حكـى  وقد :الطباطبائي السيد يقول

                                       
  اآلية .:  قطب لسيد القرآن، ظالل ويف والتنوير؛ التحرير . انظر١
  اآلية .: التأويل وأسرار الترتيل وأنوار الغيب؛ ومفاتيح الكشاف؛ . انظر٢
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 :بقوله آخر موضع يف 7إبراهيم عن فيه اختصار 
 نْ َمـ اِت رَ َمـالثَّ  نَ مِ  هَ َل هْ أَ  ْق زُ ارْ وَ  ناً آمِ  داً َل بَ  اذَ هَ  ْل عَ اجْ  بِّ رَ  مُ اهيِ رَ ْب إِ  اَل قَ  ذْ إِ وَ (

 اِب ذَ َعـ ىلَ إِ  هُ رُّ َط ْضـأَ  مَّ ثُـ الًلـيِ قَ  هُ ُعـتِّ مَ أُ فَ  رَ فَ َك نْ مَ وَ  اَل قَ  رِ خِ اآلْ  مِ وْ يَ الْ وَ  ا�ِ بِ  مْ هُ نْ مِ  نَ آمَ 
    ١.)Nُ ِص مَ الْ  َس ئْ بِ وَ  ارِ النَّ 

 ْل َعـجْ اِ (: قولـه  أعين التعبري يف احملكيني اختالف من يستفاد أن املمكن ومن
 السـالم  عليـه  ىدع دعاءان أما ،)ناً آمِ  دَ َل بَ الْ  اذَ هَ  ْل عَ جْ اِ (: وقوله ،)ناً آمِ  داً َل بَ  اذَ هَ 

 إىل ورجـع  مكـة  أرض مـه اُو إمساعيل أسكن ما بعد وأنه خمتلفني، زمانني يف ما
 سـر  مـا  مكانـاً  جماورما إىل جرهم إقبال من وجد إليهما، عاد مث فلسطني أرض
 أن ربـه  فسـأل  ،)نـاً آمِ  داً َل بَ  اذَ هَ  ْل عَ جْ اِ (: مكام إىل مشرياً ذلك عند فدعا بذلك،
 إليهم عاد ملا مث الثمرات، من املؤمنني أهله يرزق وأن به، يكن ومل بلداً املكان جيعل

  .آمناً البلد جيعل أن ربه فسأل بلداً املكان وجد بزمان ذلك بعد
 ففـي  اجلهـة  هذه غري من االختالف من فيهما ما دعاءين كوما يؤيد ومما

 الدعاء عنها املبحوث اآليات ويف الثمرات، من بالرزق البلد ألهل الدعاء البقرة آية
 .هلم ا دعا خرىاُأمور مع خاصة لذريته بذلك

 اآليات هذه يف السالم عليه إبراهيم عن احملكي عاءالد هذا يكون هذا وعلى
 بـه  دعا وقد ودعائه، السالم عليه إبراهيم كالم من كتابه يف تعاىل اهللا أورده ما آخر

 وبنيـت  احلـرام  البيت وبىن جرهم قبيلة وجاورما ا مهاُو إمساعيل أسكن بعدما
  ٢.اآليات فقرات عليه تدل كما هناك القاطنني بأيدي مكة بلدة

 

                                       
 . ١٢٦: البقرة سورة .١
  اآليات .:  امليزان تفسري . انظر٢
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 :وقفة
 مـن  واقتلعهـا  ،باألصنام أطاح لنيب ودهشةً عجباً املؤمن اإلنسان يزداد وقد

 جينبـه  أو عبادا؛ وبنيه يجنبه أن تعاىل اهللا فيدعو منها، وحيذر خيافها، كيف أصلها،
 أو لذاا يعبدوا خشب، أو حناس، أو فضة، من متخذة جبثة االشتغال عن وإياهم
 ...تعاىل عبادته عن تصرفهم احلالتني ويف تعاىل، اهللا إىل ا متقربني

 حكمتـه  علـى  واطالعـه  تعاىل، اهللا مبعرفة حتققه مع إبراهيم أن املعلوم فمن
 عـن  اجنـبين : قـال  فكأنه يعبدوا، كانوا اليت اجلثث تلك عبادة خياف ممن يكن مل

 !داعبا اجتناب على وبين ثبتين أو رب، يا عنك يصرفين مبا االشتغال
 .)ْصَنامَ اْألَ  نَّْعُبدَ  أَن َوبَِنيَّ  اْجُنْبِنيوَ (

 وتأثريهـا  هلـا،  النفـوس  جاذبية رأى أن بعد عبادا من خوفه أكان وسواء
 كان ـ شك وبال ـ أنه إالّ تعاىل، اهللا عن يصرفه مبا االشتغال خوف أم عليهم، الكبري

 أن حـذراً  الناس؛ حياة من تهاإزال وألجل هلا جهاده ويف دعائه ويف موقفه، يف حمقّاً
 علـى  منها وخلوفه بل الشديد وحتذيره ملوقفه املوجب نوجز ولعلنا لعبادا، يعودوا
 :هو الناس وعلى نفسه

 :أوالً
 فهـو  وأشـكاله،  أنواعه تعددت وإن والشرك باهللا؛ الشرك معناها عبادا أنَّ

 غري هو من يدي بني هاوتقدمي مستحقها، لغري وأداؤها غريموضعها، يف العبادة وضع
 شـوكته  وقويـت  غنـاه،  وعظـم  شـأنه  عـال  وإن كـان؛  وأي كان، مهما ا، جدير

 من األخطر الضالل وهو! باأليدي؟ نحتت ألصنام تؤدى كانت إذا فكيف وسلطانه،
ْكَ  إِنَّ (: اآلية وصفته كما وهو منكر، كلِّ من واألقبح وعقله، لإلنسان ديد كلِّ  الرشِّ
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  ١.)يمٌ َعظِ  َلظُْلمٌ  
 الذي الشرك إىل تؤدي وعبادا أا ويعرفون جيداً؛ ذلك يعرفون واألنبياء

 من نصيب أي له ليس وبالتايل ،)َبِعيداً  َضالَالً َضلَّ ( قد يكون أن إالّ لصاحبه ليس
 هللاَ  إِنَّ (: الشـرك  مـن  اهللا عنـد  أهـون  جرمه عظم وإن الشرك دون ما فإنَّ املغفرة،

 َضـلَّ  َفَقـدْ  ِبـا�ِ  رِكْ ـيُْشـ َوَمن َيَشاءُ  لَِمن َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  ِبهِ  ْرشَكَ يُ  أَن َيْغِفرُ  الَ
  ٢.)َبِعيداً  َضالَالً

 :ثانياً
نهاً  أَْضَلْلنَ ( ألنNالنَّاِس  ِمنَ  كَِث(. 
 تعـاىل  هللا ياًومسـا  نظـرياً  وجبعلها حببها، الناس من الكثري الكثري افتنت حني

 أو عبادـا  حب أو حبهم مينحوا وراحوا. أيضاً الضد مبعىن ويأيت الند معىن وهذا
تشارك أو تساوي درجة إىل هلا واالنقياد إليها التقرب حب وعبادته تعاىل اهللا حب 

 :منها عديدة، قرآنية آيات يف كما احملبة، يف بينهما يساوون إليه، والتقرب
 َوٱلَّـِذينَ  ٱ�ِ  َكُحـبِّ  يُِحبُّـونَُهمْ  أَنـَداداً  ٱ�ِ  ونِ دُ  ِمـن يَتَِّخذُ  َمن ٱلنَّاِس  َوِمنَ (

ةَ  أَنَّ  ٱْلَعَذاَب  َيَرْونَ  إِذْ  اْۤ َظلَُمو ٱلَِّذينَ  َيَرى َولَوْ  �ِ  ُحّباً  أََشدُّ  آَمُنواْ   َوأَنَّ  َجِميعاً  �ِ  ٱْلُقوَّ
 َ�  ٣.)ٱْلَعَذاِب  َشِديدُ  ٱ

) ِ�ٍ̀  َضالَلٍ  َلِفي كُنَّا إِن تَٱ ِب يكُمْ  إِذْ  ∏ مُّ َ̀  ِبرَبِّ  نَُسوِّ     ٤.)ٱْلَعالَِم
 عن ضالل يف كنا إنا أي بعضاً بعضهم خياصم النار يف وهم منهم اعتراف هذا

                                       
  . ١٣:  لقمان سورة .١
  . ١١٦:  النساء . سورة٢
 . ١٦٥:  البقرة . سورة٣
  . ٩٨ـ  ٩٧ . سورة الشعراء٤
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 توجيـه  يف بـه  وعـدلناكم  بـاهللا  سويناكم إذ ظاهر، الصواب عن وذهاب بين، احلق
  !إليكم العبادة

  ومعبـودام،  جالله جلَّ اهللا بني ةااملساو اعتقادهم حيث الشرك مناط وهذا
 ..سـبحانه  العبادة يستحق غريه أن اعتقاد يف أو صفاته أو أفعاله، يف ذلك كان سواء

 أي سـئل  ملـا  9اهللا رسـول  إىل نسب كما األعظم، الذنب هو بل عظيم لذنب إنه
 ؟!أعظم الذنب

 >!خلقك وهو اًند هللا جتعل أن<: 9فقال
 أجلها، من واألنفس باألموال اينوالتف بل عبادا، إىل احلال م وصل حىت

 اًوعز وجاهةً هلم جتعل اجتماعية، ومكانة سلطنة من ا العالقة متنحه ما أجل ومن
 مـن  يستفيدون راحوا كله هذا يرسخوا وحىت ،..وأهواؤهم أوهامهم هلم تصور كما

 للمتسـلطني  تتحقـق  فـال  ـا،  اتصفوا إن اليت املعرفة، عن وإبعادهم الناس، جتهيل
 ...السيئة وأهدافهم آماهلم شركنيامل

َخُذواوَ   (   ١...)ِعزّاً  َلُهمْ  ِلـَيكُونُوا آِلَهةً  هللاِ  ُدونِ  ِمنْ  اتـَّ
 النصـرة  يف ـا  يتعـززون  حـني  العـزة،  عنـدها  يطلبون دنياهم يف )ِعـزّاً  (

 بأن العذاب؛ من اإلنقاذ منها يرجون حني آخرم يف وأيضاً .ويستنصروا واملنفعة،
 ...اآلخرة يف هلم شفعاء وايكون

 َسـَيْكُفُرونَ  َكـالَّ( :طمعـوا  مـا  يكـون  وال زعمـوا،  كمـا  األمـر  ليس ولكن
 فـيهم،  ظنـوا  ما خبالف أي ،)ِضّداً  َعلَْيِهمْ  َوَيكُونُونَ ( :القيامة يوم أي ،)َدِتِهمْ اِبِعَبـ

 تـربأ ي هكـذا . ويلعنـوم  يكـذِّبوم  القيامـة،  يف عليهم أعواناً األصنام هذه تكون
 مينعهم ناصر هلم وليس النار، مجيعا ومصريهم بعضا بعضهم ويلعن بعض، من بعضهم

                                       
  . ٨٢:  مرمي . سورة١
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 .دخوهلا من 
 :السالم عليه إبراهيم قاله ما وحقا
َا َوَقاَل ( ن ٱتََّخْذتُمْ  إِ�َّ ةَ  أَْوثَاناً  ٱ�ِ  ُدونِ  مِّ ـَودَّ نَْيا ٱْلَحَيـاةِ  ِيف  بَْيـِنكُمْ  مَّ  ثُـمَّ  ٱلـدُّ

 َلكُـمْ  َوَمـا ٱلنَّـارُ  َوَمـأَْواكُمُ  َبْعضاً  َبْعُضكُمْ  َوَيْلَعنُ  ِبَبْعٍض  َبْعُضكُمْ  َيْكُفرُ  ةِ ٱْلِقَيامَ  يَْومَ 
ن ينَ  مِّ   ١.)نَّاِرصِ

 حـني  قـريش  مشركو وهم اتبعوهم؛ الذين ومن هؤالء، من أضلُّ هناك فهل
 وجودهـا،  مـن  وجـودهم  أنَّ رأوا حىت بأحجارهم ومتسكوا السماء، رسالة قاوموا

 ضـد  عديـدة  معـارك  وخاضـوا  عنـها،  دفاعـاً  فاستبسـلوا  بقائهـا،  من احلهمومص
 .. تعاىل اهللا إىل ودعوته ومشروعه 9اهللا رسول

 ...؟!وكتبه ورسله ألنبيائها املاضية واُألمم واألقوام القرى مقاومة وهكذا
 اهللا أنبيـاء  مجيـع  وكذا تعاىل، باهللا يلوذ السالم عليه إبراهيم اهللا نيب راح هلذا

 وصـاروا  وأشـكاله،  الشرك أنواع ومن منها لوقايتهم والصاحلني؛ وأحبائه وأصفيائه
 بآثارهـا  وتعـريفهم  النـاس  بتبليغ ويعتنون الظاهرة، هذه من حيذرون السالم عليهم
 وإخوانه فنجده... خري من بنوه ما بكلّ توقع قد واليت آمنوا؛ وإن حىت حيام على

 أنفسـهم  انتشـال  أجـل  من وضحوا اجتهدوا قد بعده ومن قبله من واألنبياء الرسل
 وممـا  اإلنسـان،  عامل يف املربم والبالء اخلطري، الداء هذا من وأممهم وقومهم وأهليهم

 علـى  واجتماعيـة  وأخالقية نفسية دنيوية؛ وأخرى وخيمة، آثارأخروية من حيدثه
 !واتمع الفرد

 :ثالثاً
 هـذه  مـن  أبنـاؤه  ينجو فقط ال أن على الكبري السالم عليه إبراهيم حرص

                                       
 . ٢٥:  . سورة العنكبوت١
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 وحـده،  تعاىل هللا الصادق إميام يف لألمم أئمةً ليغدوا بل وآثارها، املنحرفة الظاهرة
 بـل  ظـاهرة  كل ونبذ له، والتسليم تعاىل اهللا إىل الدعوة يف لألجيال صاحلني ودعاةً
 نفوس عليها عكفت اليت التماثيل هذه بسبب والناس حيام على تطرأ شرك شائبة
 مـن  ومـا  خري من ما أنه السالم عليه عنه عرف وقد ..وتقديساً وعبادةً والًء كثرية

 َجاِعلُـكَ  إWِِّ ( :يف مـا ک ،وأبنائـه  لذريتـه  يتمنـاه  وجنده إالّ السماء، تطرحه مشروع
يَِّتي َوِمن َقاَل  إَِماماً  ِللنَّاِس  َ̀  َعْهِدي يََناُل  الَ َقاَل  ُذرِّ   ١،)ٱلظَّالِِم

الَةِ  ُمِقيمَ  ٱْجَعلِْني َربِّ ( :يف وكذا     يَِتي َوِمن ٱلصَّ   ٢.)ُدَعآءِ  َوتََقبَّْل  َربََّنا ُذرِّ
 ...وأبناء ذرية من إليه ينتسب فيمن ذلك يرى أن يسره فكان

 قبل، من نوح ابن فيها وقع اليت املعصية تلك يستحضر ـ العامل واهللا ـ كأنه أو
َعَنـا ٱْرَكَب  بَُنيَّ اَي  (...: يدعوه وهو أباه وعق ربه، أمر عصى حينما ـعَ  تَكُـن َوالَ مَّ  مَّ

 ٣.)ٱْلَكاِفِرينَ 
 فقط، عليه وحرصه أبيه بلهفة ال ٍ مبال غري بغروره؛ مملوء وهو جوابه ويأتيه

َ̀  ِمنَ  َفَكانَ ... (: وقضائه تعاىل اهللا بأمر بل   ٤.)ٱلُْمْغرَِق
 يف فيخلـدوا  وذريتـه،  بنيـه ل يتكـرر  تعاىل، اهللا معصية املشهد؛ هذا يريد فال

 .قبلُ من نوح ابن خلد كما املبني؛ والضالل املعصية
 يتـركهم  فلـم  مشـاريعه،  مجيع يف يتجلّى حيث كافة الناس مع هذا وحرصه

 لَِواِلـَديَّ  وَ  ِيل  ٱْغِفرْ  َربََّنا( :أدعيته يف و للحج، احلي أذانه ويف أعمال من أسسه فيما

                                       
 . ١٢٤:  البقرة . سورة١
  . ٣٧:  إبراهيم . سورة٢
 . ٤٢. سورة هود : ٣
 .  ٤٣ - ٤٢ . سورة هود٤
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  َ̀   ١.)ٱْلِحَساُب  ُقومُ يَ  يَْومَ  َوِللُْمْؤِمِن
 إىل وبعثـوا  السماء، رساالت محلوا وأئمة ورسل أنبياء ذريته من ظهر وفعالً

 ...ويبلغون ويرشدون، ويدعون يهدون أمم

 :رابعاً
 نعرف حينما منها، وحتذيره األصنام، خطورة نعرف اخلالد الدعاء ذا ولعلَّنا

 إذا خاصة ديناً؛ هلا الوالء وغدا ومفاصلها، البشرية حياة استوعبت الظاهرة هذه أنَّ
 مـن  كـاد  حىت اتمعات، يف وجتذرت اتسعت وكيف النفوس، اخترقت كيف عرفنا

 هـو  بربـه  وعالقتـه  اإلنسان نفس على خماطرها على دليل وخري إزالتها، الصعوبة
 الرسـل  آالف إرسـال  عـرب  والنفـوس  القلـوب  من بقلعها واهتمامها السماء عناية

 كثرية، واامات عنيفة، مقاومة أقوامهم من واجهوا وقد والشرائع، بوالكت واألنبياء
 ...عبادا وعن عنها دفاعاً ومترداً واستكباراً وإعراضاً

وعبـدت  الغـابرة،  القـرون  تلـك  يف الشـرك  هذا وقع لقد: يقول قائل ورب 
 فقـد  احلجر، عبادة انتهت فإن أبداً، ال؛ عليها، وقُضي وانتهت مضت لكنها األصنام،
 أفكـاراً  أو وهـوى،  بشـراً  أم ومـاالً  سلطاناً أكانت سواء خرى؛اُ بعبادات استبدلت
 إِنَُّهـنَّ ( :حقـا .. أجواؤنا ا وامتألت التاريخ، ساحات ا ضجت وظواهر ومناهج
نَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ   .)النَّاِس  مِّ

 يف للمـؤمن  موعظاً مؤثراً فاعالً خالداً حيا بفقراته الدعاء هذا فيبقى وبالتايل
 خطرياً، وانذاراً د،املوح اإلنسان حياة يف عظيمةً أمهيةً ويسجل.. حياته مراحل كلّ

 عنـده،  الوقوف دون بقراءته االكتفاء ينبغي ال وبالتايل وأسبابه، الضالل من وحتذيراً

                                       
 . ٣٨:  إبراهيم . سورة١
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 ماألصـنا  خاصة املباركة، ومثاره وأهدافه أسبابه ومعرفة أغواره، وسرب فيه، والتدبر
 جتـاوز  مـن  وأخالقـه  وعقائـده  تارخيه يف تركته وما اإلنسان، حياة يف شكّلته وما

 هـذا  أدعيـة  مـن  الطيـب  الكلم هلذا اختياري كان هلذا.. تعاىل باهللا لعالقته وإساءة
وإضالهلا صناملأل وبالذات ..أدعية من وأعظمها أكثرها وما ،9الكبري النيب!  

 !األصنام عبدت هكذا
 انتشـارها  وعوامـل  التاريخ، يف واألوثان األصنام هذه بداية ىعل اطلعنا إذا
 وعرفنـا  اُألمـم،  بـني  انتشـر  وكيف الناس، بني الضالل كُرس كيف عرفنا وعبادا،

 اهلـالك  مـن  السـاحة  يف تفـرزه  وملا هلا وتشخيصه السالم، عليه إبراهيم قول أمهية
 وإفسـاد  وأخالقهـم،  عقوهلمو الناس عقائد على سيئة آثار من تتركه وملا ألبنائها،

 :السالم عليه إبراهيم دعاء من كلٌّ اختصرها وقد هلا، وحتريف التوحيد، لعقيدة
نَ  كَِثNاً  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ  َربِّ  (   .)النَّاِس  مِّ

  :قبلُ من السالم عليه نوح وقول
َ̀  تَزِدِ  َوالَ كَِثNاً  أََضلُّواْ  َوَقدْ (  .)َضالَالً إِالَّ ٱلظَّالِِم

 يف اخلطري الدور هذا عبادتها لعبت اليت األصنام، البشرية عرفت القدم؛ فمنذ
 وبقـراءة  األخبـار،  بعـض  يف كمـا  وقبله بل السالم، عليه نوح زمن يف الناس، دنيا

 النـاس،  تـاريخ  يف الظاهرة هذه لنشوء سبب من أكثر لنا يتضح واألخبار، املصادر
 :منها

 أقـبح  ومن عليه؛ ولبسه لإلنسان، إبليس فعله ما أخطر من تعد األصنام إنَّ
 بـاهللا  يشـركوا  حىت هلم ويوسوس الناس يغري أن استطاع حيث ووساوسه مكائده
 َلُهـمْ  َألَْقُعـَدنَّ  أَْغـَويَْتِني َفـِب3َ ( :قَـالَ  وقد عليه، بعيداً األمر وليس. وتعاىل سبحانه
ِ  نمِّ  َآلتَِينَُّهم  ثُمَّ  ∏ الُْمْسَتِقيمَ  ِرصَاَطكَ  ْ̀  َوَعن أَْ�َاِنِهمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَيِْديِهمْ  َب
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  ١.)َشاِكِرينَ  أَكَْ�َُهمْ  تَِجدُ  َوَال  َش3َِئِلِهمْ  
 عـن  سيئاً دوراً تقلُّ ال اهلوى، واتباع بالسوء األمارة البشرية النفس أنَّ كما 

 ..إبليس دور
 وأفعال هلم، القوي آلخرا استغالل وهكذا الناس، على الغالب اجلهل وعامل

 بني والتفاخر والتنافس.. انقيادها ليسهل الرعية؛ جتهيل يف وأعوام اجلور سالطني
 التبعية عن بعيداً مستقل، صنم إىل منهم كلّ وطموح البيوت، وحىت والزعماء القبائل
  ..لآلخر

 حمسوس هإل إىل مبيله واملتمثلة اإلنسان، يف املتفشية احلسية الرتعة ننسى وال
 شـيء  إىل تواقـاً  كان.. ويناجيه خياطبه اإلله حضور ميثل لرمز به، يتمسح ملموس
 فهـو  ..غيـب  مـن  مـانع  دون لوجـه  وجهـاً  مباشرةً؛ إليه يتحدث به، يتعبد منظور

 أمامـه،  مـاثالً  يـراه  حجـاب،  أو ساتر أو بعد من شيء منه مينعه وال عنه، يغيب ال
 ،...أو خشـب  أو طـني  أو حجـر  من شيء أي من هبنفس يصنعه أو آبائه، من يرثه

 عليـه  وميـأل  نفسه، ويرضي رغبته، يشبع ما بقدر مهمة صنعه مواد أو وراثته ليست
... ويلمسها يراها عديدة بآهلة منظور غري واحداً إالهاً يستبدل هذا بعمله إنه وقته،

 هنـا،  خبرافـة  اًالئذ ،فكره عن مغيباً عقله، عن بعيداً يكون حني اإلنسان هو وهكذا
 منه، مطلوب هو وما فيه هو ما ملعرفة قليالً ولو التفكري عن تشغله هناك، وأسطورة

 آلهلـة  استسـلم  وقـد  التاريخ، يف جدا طويلة وقروناً قروناً هذه غفلته يف بقي حىت
، يحلّـق  وألوانـاً  صـناعته،  من متنوعة وأشكاالً عديدة، صوراً ويلمسها يراها كاذبة
 وقتـاً،  معهـا  يقضـي  هلا، يغين يضاحكها، يداعبها، ا، فخوراً مسروراً، فرحاً حوهلا

 !!ذلك يف راحته جيد لعلّه أدري ال

                                       
 . ١٧ـ  ١٦:  ورة األعرافس . ١
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 وشـكلها  وبكربها بعددها ويتكاثرون ا، ويتفاخرون يعظّموا، راحوا لقد
 ممـا  وغريهـا  هـذه  مجيـع  ،...يتومهـون  كمـا  بعطائهـا  وأيضاً هلا، وبسخائهم الفني،

 ...أمناطها وتنوع وانتشارها، وكثرا واألوثان، األصنام لعبادة ابأسب حيضرين ال

 :األصنام أمساُء
 يطلقوـا  وعبادهـا  روادهـا  راح األصنام؛ هلذه أمساء العزيز الترتيل يف ذُكر

 امتألت وقد األرض إىل أرسل رسول وأول نيب، ثاين نوح؛ اهللا نيب عهد ففي عليها،
 يف بـزعمهم؛  هلـا  تعظيماً بأمساء منها مخسة فخصوا عبدوا،ي آهلة هناك كانت كفراً،

 اآلخـرين  ويهم عليه، ومتردهم وعصيام السالم، عليه نوح لدعوة ردهم معرض
 :يف كما وهي تركها؛ عن

ــالُواْ ( ــَذُرنَّ  الَ َوَق ــَتكُمْ  تَ ــَذُرنَّ  َوالَ آِلَه ــَواعاً  َوالَ َوّداً  تَ ــوثَ  َوالَ ُس ــوَق  َيُغ  َوَيُع
  ١.)اً َونَْرس 

  :يف كما إلياس، قوم يف وكذلك
َ̀  أَْحَسنَ  َوتََذُرونَ  َبْعالً أَتَْدُعونَ (   ٢.)ٱْلَخاِلِق

  :يف كما العرب مشركي ويف
  ٣.) ٱألُْخَرىٰ  ٱلثَّالَِثةَ  َوَمَناةَ  ∏ َوٱْلُعزَّىٰ  ٱلالََّت  أََفَرأَيُْتمُ (

 يف بسـلون يست عبادوهـا  راح تعاىل، اهللا دون من عبدت ألصنام أمساء فهذه
 إىل بالتوجـه  واالكتفـاء  ،..عبادـا  وإـاء  ـا،  لإلطاحـة  دعـوة  أي ضد الدفاع

                                       
 . ٢٣:  نوح . سورة١
  . ١٢٥: الصافات  . سورة٢
 . ٢٠ـ  ١٩:  النجم سورة .٣
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 ..تعاىل اهللا 
 الصالة عليهم األنبياء من عدد ملواقف نتعرض وحنن األمساء هذه عند سنقف

 .والسالم

 :مواقف
 األوثـان  عبـادة  ضد وقفوا التاريخ عرب والصاحلني والرسل األنبياء مجيع إنَّ

  تضـييع  وهـي  متبـع؛  وهـوى  وظلم وعمى جهل هي اليت أسباا، وضد صنام؛واأل
 ...للشيطان وإطاعة للعقول، وجتهيل للبصائر،

 تَْعُبـُدواْ  الَّ أَن( :مجيعـاً  اخللق إليه يدعون الذي السالم، عليهم هدفهم وكان
 :والقائل ،)... هللاَ  إِالَّ

يَطانَ  تَْعُبُدواْ  الَّ أَن َءاَدمَ  بَِنيايٰ  إِلَْيكُمْ  أَْعَهدْ  أََلمْ ( ٌ̀  َعُدوٌّ  َلكُمْ  إِنَّهُ  ٱلشَّ ِب  ∏مُّ
ْسَتِقيمٌ  ِرصَاطٌ  َهـَٰذا ٱْعُبُدوWِ  َوأَنِ   .)مُّ

 :العزيز الترتيل ذكرهم األنبياء لبعض مواقف بذكر نكتفي

 .السالم عليه نوح اهللا نيب موقف: األول
 يعبـدون  وهم قومه؛ إىل اءالسم أرسلته أن بعد السالم؛ عليه موقفه كان لقد

 مـا  عبـادة  ترك وإىل وحده، وتعاىل سبحانه اهللا عبادة إىل بدعوم يتمثل األصنام،
 به واستهزاًء يعبدون، كانوا ما على إصراراً إالّ منهم كان فما يضرهم، وال ينفعهم ال

 كثرية، آيات يف قومه مع نوح قصة ذكرت وقد. املؤمنني من معه كان ومبن وبدعوته
 :نوح سورة يف كما باألصنام، صرحية عالقة له مبا منها نكتفي

 َعـَذاٌب  َيـأْتَِيُهمْ  أَن َقْبـلِ  ِمـن َقْوَمـكَ  أَنـِذرْ  أَنْ  َقْوِمـهِ  إَِىلٰ  نُوحـاً  أَْرَسـلَْنا إِنَّآ(
 .)أَلِيمٌ 

ٌ̀  ِذيرٌ نَ  َلكُمْ  إWِِّ  َقْومِ َيا  َقاَل * ... *  َوأَِطيُعونِ  َوٱتَُّقوهُ  ٱ�َ  ٱعُبُدواْ  أَنِ ( ِب  .)مُّ
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: بقولـه  هـذا  عملـهم  وصـف  حـىت  عليه وردهم ممانعتهم ايد القرآن فذكر
  ١.)كُبَّاراً  َمْكراً  َوَمَكُرواْ (

 أو، اتبعـه  ومـن  وآذوه السالم عليه نوحاً كذبوا بأن الكرب يف الغاية بالغ أي
ـ  أو عظيمـاً،  قـوالً  قالوا أو عظيماً، كبرياً مكراً اهللا دين يف مكروا  اهللا علـى  رأوااجت
 :لبعض بعضهم قال حني وذلك رسله؛ وكذبوا

ــالُواْ ( ــَذُرنَّ  الَ َوَق ــَتكُمْ  تَ ــَذُرنَّ  َوالَ آِلَه ــَواعاً  َوالَ َوّداً  تَ ــوثَ  َوالَ ُس ــوَق  َيُغ  َوَيُع
  ٢.)َونَْرساً 

 :آية أنَّ ذكر أن بعد الرازي، يقول
 :على معطوف ،)َوَمَكُرواْ ( ،)َيزِْدهُ  لَّمْ  َمن( اآلية أي
ــاَل ( ــوحٌ  َق ــمْ  رَّبِّ  نُ ــواْ  َعَصــْوWِ  إِنَُّه ــمْ  َمــن َوٱتََّبُع ــزِْدهُ  لَّ ــهُ  َي ــُدهُ  َمالُ  إِالَّ َوَوَل

 ٣.)َخَساراً 
 هو الكبار املكر ..)تََذُرنَّ  الَ( لألتباع وقالوا مكروا، الذين هم املتبوعني ألن

 وأمـروهم  توحيـد، ال عـن  القـوم  منعـوا  فهـم  .)ّداً وَ  تَـَذُرنَّ  الَ( ألتباعهم قالوا أم
 فلهذا الكبائر، أعظم منه املنع كان جرم ال املراتب، أعظم التوحيد كان وملا بالشرك،

 العلـوم،  سـائر  علـى  الكالم علم فضل من ذا واستدل كبار، بأنه تعاىل اهللا وصفه
 أن وجـب  واإلرشـاد  بالتوحيـد  فاألمر واخلزي، القبح يف كبار بالشرك األمر: فقال

 .والدين اخلري يف كباراً يكون
 :لوجهني مكراً مساه إمنا تعاىل وأنه

                                       
 . ٢٢:  . سورة نوح١
  . ٢٣ : نوح . سورة٢
 . ٢١:  . سورة نوح٣
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 علـى  السـتمرارهم  املوجبـة  احليلـة  مـن  إليهم اإلهلية إضافة يف ملا :األول 
 قـول  قبلـتم  فلو آلبائكم، آهلة وكانت لكم، آهلة األصنام هذه: قالوا كأم عبادا،

 آبـائكم  وعلـى  كـافرين،  ضـالني  جاهلني كنتم بأنكم أنفسكم على العترفتم نوح؛
 بالقصور أسالفه مجيع وعلى نفسه، على اإلنسان اعتراف كان وملا كذلك، كانوا بأم

 صـارفاً  آهلتكم بلفظ املعاين هذه إىل اإلشارة صارت شديداً، شاقاً واجلهل والنقص
 كالمهـم  اهللا مسـى  اخلفية احليلة هذه على الكالم هذا اشتمال فألجل الدين، عن هلم

 .مكراً
 فلعلـهم  وولد، مال هلم كان أم املتبوعني أولئك عن حكى تعاىل أنه :الثاين

 وإله والولد، املال يعطونكم آهلتكم ألن نوح، إله من خري آهلتكم إنَّ: ألتباعهم قالوا
 مكـر  مثل وهذا نوح، طاعة عن صرفوهم املكر فبهذا فقري، ألنه شيئاً يعطيه ال نوح

  :قال إذ فرعون
 ١.)ِمْرصَ  ُمْلكُ  ِىل  أَلَْيَس (

 :وقال
ٌ̀  ُهوَ  ٱلَِّذى هـَٰذا ّمنْ  َخNٌْ  أَنَا أَمْ ( ُ̀  َيَكـادُ  َوالَ َمِه  َعلَْيـهِ  أُْلِقـىَ  َفَلـْوالَ ∏ يُِبـ

 ٢.)َذَهٍب  ّمن أَْسِوَرةٌ 
 إىل حمببـة  بأمسـاء  ومسوهـا  عظيمـاً،  حبا وأحبوها نفوسهم، ا اشربت لقد

 وينهون ..عبادا لتقويض ولق أو فعل أي ومينعون عنها، يدافعون وصاروا نفوسهم،
 إلـيهم،  بإضـافتها  ،)آِلَهـَتكُمْ  تَـَذُرنَّ  الَ( :عنـها  الـدفاع  ترك أو نبذها عن أتباعهم

                                       
 . ٥١:  . سورة الزخرف١
 من تاآليا) : هـ ٦٠٦ ت( الرازي الكبري، التفسري الغيب؛ مفاتيح ؛ تفسري٥٢ . سورة الزخرف :٢

 نوح. سورة
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 َوالَ( :ـيهم  بتكـرار  ذلـك  يؤكـدون  مثَّ عليها، خنوم إثارة يف وزيادةً هلم حتريضاً
ـ  منـها،  األهم بتخصيص أو منها، عدد بذكر املرة هذه ولكن ،)تََذُرنَّ   أسـلوب  ووه

 التفريط وعدم عنها الدفاع ومحية ا، االعتزاز عوامهم نفوس يف يهيج ماكر عاطفي
 ..ا

 بـل  أصـنامكم،  عبادة تتركوا ال أصنامهم، ملطلق األول بالنهي يكتفوا مل إذن
 ذلك نقلت كما بعد، فيما العرب عبدا وقد هلا، تعظيماً مخساً أصناماً خيصون راحوا

 ..األخبار
  ١.)كَِثNاً  أََضلُّواْ  َوَقدْ (

 تَـَذُرنَّ  الَ(: ألتباعهم قالوا أم عنهم حكى ملا نوحاً أن واعلم :الرازي يقول
 :قال، )ِلَهَتكُمْ آ 

 :وجهان فيه ،)كَِثNاً  أََضلُّواْ  َوَقدْ  (
 بعبـادة  يتمسـكوا  بـأن  املوصـني  قبل كثرياً أضلوا قد الرؤساء أولئك: األول

 .باإلضالل اشتغلوا مرة أول هذا وليس األصنام،
 :كقوله األصنام، إىل عائداً الضمري يكون أن جيوز :الثاين
 ٢.)ٱلنَّاِس  ّمنَ  اً كَِثN  أَْضَلْلنَ  إِنَُّهنَّ (

 :كقوله اآلدميني جمرى القول هذا على األصنام وأجرى
 ٣.)أَْرُجٌل  أََلُهمْ (

 وهـو  نـوح،  اهللا نيب من كان وما.. الناس من كثري ضلَّ هذا موقفهم وبسبب

                                       
  . ٢٤:  . سورة نوح١
 . ٣٦:  سورة إبراهيم .٢
 . ١٩٥. سورة األعراف : ٣
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 دعوتـه،  ضـد  اآلخـرين  وحتريضـهم  وعنـادهم،  له، تكذيبهم يرى منهم، ذلك يرى 
 والرشـاد،  اهلـدى  طريق بترك ولغريهم ألنفسهم ظلمهم وحىت تبعه، وملن له وأذاهم

 :داعياً متضرعاً تعاىل اهللا إىل يلجأ أن إالّ له، دعاهم الذي
َ̀  تَزِدِ  َوالَ (   ١.)َضالَالً إِالَّ ٱلظَّالِِم
 املـال  يف فتنـةً  أو الطاعـات،  مـن  ومنعـاً  تعاىل، أللطافه منعاً أو هالكاً؛ إالّ

 احلـق  عـن  ضـالالً  ال.. السماء لكلمة وحتديهم استكبارهم على هلم عقوبةً.. والولد
  ..ذلك عن اهللا تعاىل احلكيم صفة يف جيوز ال ذلك ألن واإلميان؛

 :الناسؤ وهنا
ــذكرمها ــرازي ي ــب ال ــهما وجيي ــف: لاألو :عن ــع كي ــه موق ــزِدِ  َوالَ( :قول  تَ

َ̀ اٱلظَّـ  ؟)لِِم
 وأقـواهلم  املنكرة أفعاهلم تعديد يف أطنب ملا السالم عليه نوحاً كأن: اجلواب

 .عليهم دعا بأن كالمه فختم عليهم، وغضباً غيظاً قلبه امتأل القبيحة،
 يف اهللا يدعو أن به يليق فكيف الضالل، عن ليصرفهم بعث إمنا: الثاين السؤال

 ضالهلم؟ يف يزيد أن

 :وجهني من اجلواب
 ويف دنياهم، أمر يف الضالل بل الدين، أمر يف الضالل املراد ليس لعلّه :األول

 .وحيلهم مكرهم ترويج
َ̀  إِنَّ (: لقوله العذاب؛ الضالل :الثاين  ٢.)َوُسُعرٍ  لٍ َضَال  ِىف  ٱلُْمْجرِِم

                                       
 . ٢٤:  نوح سورة .١
 بتصرف. :الرازي. اآلية الكبري، التفسري الغيب؛ مفاتيح للطربسي؛ البيان، ؛ جممع٤٧: . القمر٢
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  .>ونسر وقويع ويغوث وسواع ود< اخلماسي هذا أمام حنن إذن

؟!هؤالء هم نفم 
 يـدافعون  وقفـوا  السالم، عليه نوح النيب زمن يف عبدت أصنام أنها املتحقق

 واتباعها، ا التمسك على واآلخرين وأهليهم أنفسهم حيرضون عبادا، وعن عنها
  ...تركها عن وينهوم
 ضد وقفوا أم اهمعن وهذا عبادا، تدعن ال أو تتركن، ال أي ،)تََذُرنَّ  الَ (

 معـرض  يف وجههـا  يف األبـواب  يغلقـون  وراحـوا  السـالم،  عليـه  النيب هذا دعوة
 ...وعبادا األصنام ترك من إليه يدعو ما ورفض عليه، االعتراض

 ولكـن  فيهـا،  اختلفت وقد كثرية، وهي واألقوال، األخبار صحت إن ولكن
 يف ذُكـرت  األمسـاء،  هـذه  فـإنَّ  وإالّ األصـنام،  عبادة مبدإ معرفة ميكننا خالهلا من

 تكـون  فقـد  وبالتايل السالم، عليه نوح قوم مشركي قبل من هاـَّوأن العزيز، الترتيل
 ..يكفينا وهذا البداية، عندهم

 :هي واألقوال
 هنـاك  كـان  طويلـة  قرون وبعد اهللا، يعبدون كلهم آدم بعد الناس كان :قول

 جنعـل : فقالوا قومهم، هلم اشتاق ماتوا فلما الدين، يف بالصالح عرفوا رجال، مخسة
 وكـأم  نتحـدث،  وجنلس فيه، اجللوس اعتادوا الذي الس يف ونضعها متاثيل هلم

 متاثيـل  جمـرد  كـانوا  بـل  بشـيء،  إليهم يتقربوا مل و يعبدوهم مل و يفارقونا، مل معىن
 كـلُّ  خذأ احلدث، هذا على أخرى قرون مرور بعد و بالعظماء، تذكر اليوم كالصور

 التماثيل هذه ما: قالوا جيل جاء حىت للتماثيل؛ التعظيم من شيئاً يضيف جديد جيل
 فكانت بعبادا، مكان كل يف الناس قلدهم وهكذا فعبدوها، أسالفنا عبدها آهلة إالّ

 ..األصنام
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 بعـدهم  قـوم  فنشأ الزمان، صدر يف كانوا صاحلني قوم أمساء هذه إنّ :وقول 
 مـــلك أنشط كان صورهم صورمت لو: إبليس هلم فقال لعبادة،ا يف أخذهم يأخذون
 قبلكم كانوا الذين إنَّ: إبليس هلم فقال قوم، بعدهم فنشأ ففعلوا العبادة، إىل وأشوق

 السالم، عليهما ونوح آدم بني صاحلني قوماً كانوا أنهم أو.. فعبدوهم يعبدوم كانوا
 ليتذكروا صورهم؛ يصوروا أن إبليس هلم زين ماتوا فلما م، يقتدون تبع هلم وكان

: قالوا آخرون وجاء هم، ماتوا فلما. فصورهم إليها، بالنظر وليتسلّوا اجتهادهم، ا
تا لَينرعا يصنعون آباؤنا كان ما الصور هذه! ش!؟ 

 ،املطـر  وتسـقيهم  فتـرمحهم  يعبـدوا  آبـاؤكم  كان: فقال الشيطان فجاءهم
 !فعبدوها

 ويعـوق،  ويغـوثُ،  وسـواع،  ود،: وهـم  السالم، عليه آدم أوالد إنهم :ولوق
وكان آدم اشتكى وحني. ونسر دهم وهم أكربالسـالم  عليـه  آلدم كـان  أو. به وأبر 
 منـهم  واحـد  فمـات  عبـاداً،  وكـانوا  ونسر، ويعوق ويغوث وسواع ود: بنني مخس

. افعل: قالوا. ذكرمتوه إليه نظرمت إذا مثله لكم رأصو أنا: الشيطان فقال عليه، فحزنوا
 كلـهم  مـاتوا  حـىت  فصـوره  آخـر،  مات مث. ورصاص صفْر من املسجد يف فصوره

 بعـد  تعـاىل  اهللا عبـادة  تركـوا  أن إىل اليوم تتنقّص كما األشياء وتنقّصت. فصورهم
 وآهلة آهلتكم: الق نعبد؟ وما: قالوا شيئاً؟ تعبدون ال لكم ما: الشيطان هلم فقال. حني

 الَ( :فقالوا نوحاً اهللا بعث حىت اهللا، دون من فعبدوها. مصالّكم يف ترون أال آبائكم،
 .اآلية ،)ُسَواعاً  َوالَ َوّداً  تََذُرنَّ  َوالَ آِلَهَتكُمْ  تََذُرنَّ 

 هنـاك  كـان  طويلـة  قرون وبعد اهللا، يعبدون كلهم آدم بعد الناس كان :قول
 جنعـل : فقالوا قومهم، هلم اشتاق ماتوا فلما الدين، يف صالحبال عرفوا رجال، مخسة

 وكـأم  نتحـدث،  وجنلس فيه، اجللوس اعتادوا الذي الس يف ونضعها متاثيل هلم
 متاثيـل  جمـرد  كـانوا  بـل  بشـيء،  إليهم يتقربوا مل و يعبدوهم مل و يفارقونا، مل معىن
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 كـلُّ  أخذ احلدث، هذا لىع أخرى قرون مرور بعد و بالعظماء، تذكر اليوم كالصور
 التماثيل هذه ما: قالوا جيل جاء حىت للتماثيل؛ التعظيم من شيئاً يضيف جديد جيل

 فكانت بعبادا، مكان كل يف الناس قلدهم وهكذا فعبدوها، أسالفنا عبدها آهلة إالّ
 ..األصنام

 أـم  أو الزمان، صدر يف كانوا صاحلني رجال أمساء :كوا بني جيمع وقول
 السـالم،  عليهما ونوح آدم بنو هم أو... به وأبرهم أكربهم وداً وكان آدم، بين انواك

 مـن  وخلـف  صـورهم  من هلك مث الصاحلة، أفعاهلم لتذكر أشكاهلم فصورت ماتوا
 ..ومثود وعاد نوح قوم ،)ٱألُوَىل  ٱْلُقُرونِ ( طيلة عبدت حىت يعظمها،

 الكفار؛ وبني بينه وحيول باهلند جبل على آدم جسد حيرس نوح كان :وقول
 أـم  ويزعمـون  علـيكم  يفخـرون  هـؤالء  إنَّ: إبليس هلم فقال بقربه، يطوفوا لئال
 مخسـة  فنحـت  بـه،  تطيفـون  مثلـه  لكم أصور وأنا جسد، هو وإمنا دونكم، آدم بنو

 .ونسر ويغوث ويعوق وسواع ود وهي عبادا، على ومحلهم أصنام
 أوحـى  هلكوا فلما نوح، قوم من نيصاحل رجال أمساء األصنام هذه :وقول

 ومسوهـا  أنصـاباً  فيها جيلسون كانوا اليت جمالسهم يف انصبوا أن قومهم إىل الشيطان
 عبـدت  العلـم  ونسخ أولئك هلك إذا حىت تعبد فلم ففعلوا، ا، تذكروهم بأمسائهم،

 .تعاىل اهللا دون من
ــول ــرون إنَّ :ق ــيت الق ــني ال ــيب ب ــه آدم اهللا ن ــد مالســال علي ــيب وعه  اهللا ن

 هم نوح قوم أنَّ ال عبادا، وبالتايل األصنام، وجود بدايةَ شهدت السالم،  عليه  نوح
 ابـن  ذكـر  فقـد ... منـها  خلـت  سبقتهم اليت القرون وأنَّ وعبدوها، أوجدوها الذين

 اجلاهليـة  هـي  وتلـك  األصـنام،  عبادة من قبلهم ومن نوح قوم يف كان ما إسحاق
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 ١،)اْألُوَىل  اْلَجاِهلِيَّـةِ  تَـَربُّجَ  تَـَربَّْجنَ  َوال( :قولـه  يف القـرآن  يف اهللا هاذكر اليت األوىل، 
 ...ذكروا فيما قينان بن مهاليل عهد يف ذلك بدء وكان

 إىل الشـيطان  ذهـب  ماتوا فلما الناس، حيبهم رجاالً كلُّهم كانوا إنهم :وقول
 من يشبه متثاالً لكم أصنع أن ميكن: هلم وقال, طيب رجل صورة ىف وجتسد, أهلهم
 .عبادم موضع صار مثَّ الوقت، طول بينكم موجوداً يظل وبالتايل حتبوه،

 العـرب  عبـدا  مث يعبـدوا  نوح قوم كان وصور، أصنام جمرد هي :وقول
 .اجلمهور قول وهذا

 :اآلية يف السالم عليهما حممد بن جعفر عن رواية ويف
 علـيهم،  ذلـك  وشـق  قـومهم  فضج فماتوا، لَّ،عزوج اهللا يعبدون كانوا: قال

 إلـيهم،  فتنظرون صورهم، على أصناماً لكم اختذ: هلم فقال اهللا، لعنه إبليس فجاءهم
 اهللا يعبـدون  فكـانوا  مثـاهلم،  علـى  أصـناماً  هلم فأعد. اهللا وتعبدون م، وتأنسون
 األصنام أدخلوا ار،واألمط الشتاء جاءهم فلما األصنام، تلك إىل وينظرون عزوجلَّ،
: فقالوا أوالدهم، ونشأ القرن، ذلك هلك حىت عزوجلَّ اهللا يعبدون يزالوا فلم البيوت،

 تبارك اهللا قول فذلك عزوجلَّ، اهللا دون من فعبدوهم هؤالء، يعبدون كانوا آباءنا إنَّ
ا تذرن وال(: وتعاىل  .اآلية ،)... سواعاً  وال ود�

 األصنام عبادة مبدأ تعد اخلمسة، هذه خبصوص ـ صحت إنـ  األقوال فهذه
 للصاحلني وتقديساً وتذكرياً ووالًء حبا كانت بدايتها وأنَّ الوقت، ذلك من واألوثان

 .رويداً رويداً عبادم إىل األمر وصل حىت
 دفنـها  الطوفـان  أيـام  كـان  فلما السالم، عليه نوح اهللا نيب زمن إىل بقيت و

.  العـرب  ملشـركي  الشـيطان  أخرجهـا  حـىت  مدفونةً تزل فلم اء،وامل والتراب الطني

                                       
 . ٣٣: . سورة األحزاب ١
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 فلذلك عندهم، وأعظمها أصنامهم أكرب وكانت. غريهم يعبدها مل للعرب إا: وقيل
 قـال  كمـا  الكالم معىن ويكون .)آِلَهَتكُمْ  تََذُرنَّ  الَ(: تعاىل قوله بعد بالذكر خصوها

 تـذرنّ  ال: وقـومهم  ألوالدهم العرب قالت )كُمْ آِلَهـتَ  تََذُرنَّ  الَ(: ألتباعهم نوح قوم
 ١.ونسراً ويعوق يغوثَ والَ سواعاً والَ ودا

 ؟!هذا اخلماسي وصل وأين
 واألجيـال  القرون عرب يعبد وظلّ السالم، عليه إبراهيم عهد إىل وصل فهل

 هنـا  سـة اخلم األصـنام  هـذه  وزعت و اجلاهلية، يف العرب مشركي إىل وصل حىت
 .املبارك الوادي ذلك فلوثت.. حوهلا وما مكة وهناك،

 من له؛ لودهم ودا سمي معبود، صنم أول وهو رجل، صورة على) ود( فكان
 :شاعرهم يقول وفيه اجلَندل، بدومة لكَلْب نوح قوم بعد

 عزما قد الدين وإن النساء لَهو  لنا حيلّ ال فإنا ود حياك
 .البحر بساحل هلذيل فكان ٱمرأة، صورة على وهو واعس وأما
 ملُـراد  آخر ويف، ٍ لقو يف سبإ من باجلَوف مراد من لغطَيف فكان يغوثُ، وأما

 .لغطَفان مث
 أحـرد،  مجل على حيملونه أسد، صورة على رصاص من وكان يغوث، وأما

 قـد : وقـالوا  نزلـوا،  ركب فإذا يبرك، الذي هو يكون حىت يهيجونه ال معه ويسريون
ـ  وأنعم أعلى فأخذته حوله، يرتلون بناًء عليه فيضربون املرتل، لكم رضي  ومهـا  ـ

 بـين  إنَّ مثَّ. زمانـاً  فعبدوه مراد إىل به فذهبوا مذحج، من جرش وأهل ـ طيء من

                                       
 علـم  يف املسـري  زاد وتفسـري  للطربسـي؛  البيان، وجممع للقرطيب؛ القرآن، ألحكام اجلامع . انظر١

  اآلية.:  وغريها ٤: ١ الصدوق للشيخ الشرائع، وعلل اجلوزي؛ ابن التفسري،
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 كعب بن احلارث بين أخي احلُصني إىل به ففروا وأنعم، أعلى من نزعه أرادوا ناجية 
 .زاعةخ من

 آخـر  ويف ٍ، قـول  يف ببلْخع هلَمدان فكان فرس، صورة على وهو يعوق وأما
 وفيـه . همـدان  إىل صـار  حىت فاألكرب األكرب بنوه، توارثه مث سبإ، من لكَهالن كان

 :اهلمداين منط ابن مالك يقول

ريشرى الدنيا يف اهللا يبر وال  ويبِي ي ر وال يعوقي ِيش 
 الكَالَع لذي فكان الطري، من نسر صورة على أنه واضح امسه فمن ،نسر وأما

 .حمري من
 لألصنام وال اخلماسي، هلذا جند فال السالم، عليه إبراهيم اهللا نيب عهد يف أما

 أنه ومع عبادا، وانتشار كثرا مع العزيز، الترتيل يف عليها يطلق امساً لألوثان وال
 :وتوعد هدد بل عبادا وسخف مقارعة، شدأ قارعها السالم عليه

)  ِ� .)ُمْدِبِرينَ  تَُولُّواْ  أَن َبْعدَ  أَْصَناَمكُمْ  ألَِكيَدنَّ  َوتَٱ
 .يأتينا كما، )ُجَذاذاً  َفَجَعَلُهمْ (

 عهـد  يف كانـت  اليت نفسها هي ألا عهده؛ يف هلا أمساء ذكر عدم يكون وقد
 ..جيل بعد وجيالً قرن بعد قرناً وتوارثوها ،نوح

 تكفّلت ما وهذا.. جدا طويل زمن بعد ووثنيتها العرب جاهلية وتوارثتها بل
 النيب زمن يف حدث الذي الطوفان أنَّ غفلت فلعلها أدري وال األخبار، بعض بذكره
 :نفسه نوح ابن حىت الظاملني أولئك من أحداً ِ يبق مل كما السالم عليه نوح

بَّهُ  نُوحٌ  َونَاَدى(  َوأَنـَت  ٱْلَحـقُّ  َوْعـَدكَ  َوإِنَّ  أَْهـِيل  ِمـنْ  ٱبِْنـي إِنَّ  َربِّ  َفَقاَل  رَّ
َ̀  أَْحَكمُ   .)ٱْلَحاِكِم

 َلـْيَس  َمـا تَْسـَئْلنِ  َفـالَ َصالِحٍ  َغNُْ  َعَمٌل  إِنَّهُ  أَْهِلكَ  ِمنْ  لَْيَس  إِنَّهُ  نُوحُ ا يٰ  َقاَل (
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َ̀ ٱلْ  ِمنَ  تَكُونَ  أَن أَِعظُكَ  يـِّ إِن ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ    ١.)َجاِهِل
 ذكرهـا  ونسـي  بالطوفان، غريها مع هلكت تكون وقد األصنام؛ هذه يبق مل

 مـن  شـيئاً  يترك ومل وآثاره، والشرك بالكفر وأطاح أخذهم الطوفان ألنَّ وأمساؤها؛
 علـى  عزوجـلَّ  اهللا مـن  جزاًء عذاب؛ أخذ أخذهم الطوفان ألنَّ وأخذه؛ إالّ الشرك
 ومـن  السـفينة  إالّ! يـذكر؟  شيٌء يبقى فكيف ...لمهموظ وعنادهم وشركهم كفرهم
 !للعاملني آيةً تكون وذا! عليها

َ̀  إِالَّ َسـَنةٍ  أَْلـفَ  ِفـيِهمْ  َفلَِبـَث  َقْوِمـهِ  إِىلٰ  نُوحـاً  أَْرَسـلَْنا َوَلَقدْ (  َعامـاً  َخْمِسـ
 .)َظالُِمونَ  َوُهمْ  ٱلطُّوَفانُ  َفأََخَذُهمُ 
َ̀  آَيةً  َوَجَعلَْناَهآ ِفيَنةِ ٱلسَّ  وأَْصَحاَب  فأَنَْجْيناهُ ( ْلَعالَِم   ٢.)ل�ِّ

 يعـد  اآلية، ظاهر هو كما والعباد، البالد عم األرض، كلَّ عم الذي فالطوفان
مرحلتني بني الفاصل احلد: 

 وعنادهم كفرهم بسبب ظاملون وهم الطوفان فجرفهم بأهلها؛ الشرك مرحلة
 املوت أو العذاب فرتل تعاىل، دعوته وهي دعوته وعن اهللا، نيب نوح عن وإعراضهم

 :الراجز قول ومنه البشر، حياة من املرحلة بتلك

 !جـارف مـوت طـوفـانُ أفنـاهـم
 هلـذا  السـماء  كتبـت  وقد تعاىل، اهللا أجناهم الذين وأهله اإلميان مرحلة لتبدأ

 ..مجيعاً للناس آيةً تبقى أن جنام ولسفينة فيها ومن املرحلة وهلذه احلدث
 ؟اخلماسي هذا انتقل فكيف: سؤال

                                       
  . ٤٧ ـ ٤٥:  . سورة هود١
 . ١٤:  سورة العنكبوت .٢
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 اجلزيـرة  شـبه  جاهلية يف العرب من قبائل إىل فقط بأمسائه أو بأعيانه، أهو 
 :النجم سورة من ٢٠ ـ ١٩ اآليتني يف اآلخر الثالثي إىل لتنضم العربية؛
 .)ٱألُْخَرىٰ  ٱلثَّالَِثةَ  َوَمَناةَ   ∏َوٱْلُعزَّىٰ  ٱلالََّت  أََفَرأَيُْتمُ (
 مـن  اجلاهليـة  أهـل  معبـودات  منظومة فتشكل األخبار، ذكرا أصنام مع 

 ؟!وغريها قريش
 أو العقـدة  هـذه  حلـلّ  األخبـار  بـه  استعانت من إبليس يكون أن إالّ اللهم

 التـراب  طمها أن بعد مدفنها من األصنام هذه أخرج وأنه كذلك، هو وفعالً املعضلة،
 جدا طويلة قرون الطوفان وبني موبينه العرب، ملشركي أخرجها وكما الطوفان، زمن
 أقـرب  ألم له؛ أيسر فاألمر السالم، عليه إبراهيم لقوم إخراجها على لقادر جدا،
 !عبدوها الذين العرب، مشركي من الطوفان لزمن بكثري

 :القول على غريهم من أو السفينة، أهل من الطوفان من جنا من يكون أن أو
 التـاريخ  أخبـار  يـذكر  كمـن  أمساءهـا،  ذكر األرض، للك عاماً يكن مل الطوفان إنَّ

 ..جيل بعد جيالً األلسنة فتناقلتها رموزه، وأمساء املاضي، وذكريات
التفاسري، من يل تيسر ما أقرأ وأنا لكين هذا، قويل أمجل وأنا الوحدة وخفت 

املـراد  لعـل : يقـول  حيـث  األصـنام  تلك النتقال استبعاده الطباطبائي للسيد قرأت 
 كان ملا العرب عند ما مطابقة العرب إىل نوح لقوم كانت اليت األصنام تلك ريورةبص

 .واألمساء األوصاف يف أو األمساء يف عندهم
 .غايته فبعيد العرب إىل بأشخاصهن األصنام تلك انتقال وأما

 الوحـدة  تلـك  علـي  خفّـف  وضـوحاً؛  أكثـر  للـرازي  قـوالً  وجدت ولكين
 كانـت  اخلمسـة  األصـنام  هذه: السادسة املسألة يف لهقو بعد يذكر وهو وحشتها، و

 وسـواع  لكلـب،  دو فكـان  العرب، إىل نوح قوم عن انتقلت إا مث أصنامهم، أكرب
 ،دو بعبـد  العـرب  مسـت  ولذلك حلمري؛ ونسر ملراد، ويعوق ملذحج، ويغوث هلمدان،
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 ..يغوث وعبد
 :قائالً يواصل مثَّ

 الطوفـان،  زمـان  يف خربت قد الدنيا نأل إشكال وفيه الكتب، يف قيل هكذا
 ؟!العرب إىل انتقلت وكيف ؟!األصنام تلك بقيت فكيف

 ألنـه  وأمسكها؛ السفينة يف وضعها السالم عليه نوحاً إنَّ: يقال أن ميكن وال
 السـفينة  يف وضـعها  إنه: يقال أن ميكن فكيف وكسرها، لنفيها جاء إمنا السالم عليه
 ١؟حفظها يف منه سعياً

 :السالم عليه إبراهيم اهللا نيب موقف :اينالث 
 عقيـدم  كانـت  وعنـدما  السـالم،  عليه اخلليل إبراهيم سيدنا عصر يف أما

ـ  أخـرياً  جتسـد   السالم عليه موقفه فإن اهللا، دون من تعبد وأوثاناً أصناما  حـني  ـ
ـ  حتطـيم  يف ـ يفعلون ما عواقب من وحتذيره ووعظه وتذكريه بأدلته ينتفعوا مل  ذهه

 النـاس  تغـري  أن ميكن لشوائب ومنعا للشرك، وإزالةً التوحيد، عن دفاعاً التماثيل؛
 ...  ضالالً وتزيدهم ، فطرم فتلوث اهللا، غري بعبادة

 :قومه فعل ردود و إبراهيم، مواقف لنا تبني القرآنية اآليات وهذه
 َقـالُواْ  ∏ َعـاِكُفونَ  َلَهـا أَنـُتمْ  ِتـيٱلَّ  ٱلت3ََّثِيُل  هـِٰذهِ  َما َوَقْوِمهِ  ألَِبيهِ  َقاَل  إِذْ (

ٍ̀  َضالَلٍ  ِيف  َوآَبآُؤكُمْ  أَنُتمْ  كُنُتمْ  َلَقدْ  َقاَل   ∏ َعاِبِدينَ  َلَها آَبآَءنَا َوَجْدنَآ ِب  اْ َقـالُو   ∏  مُّ
َ̀  ِمنَ  أَنَت  أَمْ  ِبٱْلَحقِّ  أَِجْئَتَنا بُّكُمْ  بَل َقاَل   ∏  ٱلالَِّعِب 3َ  َربُّ  رَّ  ٱلَِّذي َوٱألَْرِض  ِت اوَ ٱلسَّ

نَ  ٰذِلكُمْ  َعىلٰ  َوأَنَاْ  فَطرَُهنَّ  اِهِدينَ  مِّ   .)ٱلشَّ
 عنـاداً  منـهم  رأى أن وبعـد  هلـم،  الرائـع  حـواره  بعد السالم عليه أقسم مثَّ
 :وأقواله أدلته جلميع ورفضاً واستكباراً

                                       
 النجم. سورة من اآليتان: للرازي الغيب، ومفاتيح القرآن؛ تفسري يف . امليزان١
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 ) ِ� .)ُمْدِبِرينَ  تَُولُّواْ  أَن َبْعدَ  أَْصَناَمكُمْ  ألَِكيَدنَّ  َوتَٱ
 احلوار هذا دار وقد املتحاورين، بني يشتد حني احلوار من كجزء هذا حدث

 تؤدي ال حجارة إالّ هي إن األصنام هذه أنَّ إقناعهم حياول وهو جداالً، صار حىت
 منهم جيد مل فلما ..عبادا عن فضالً  تقديراً تستحق ال فهي وبالتايل يذكر، شيئاً هلم
 :قائالً أقسم ..ا تمسكوال واملكابرة العناد إالّ

)  ِ� .)ُمْدِبِرينَ  تَُولُّواْ  أَن َبْعدَ  أَْصَناَمكُمْ  ألَِكيَدنَّ  َوتَٱ
 إِالَّ ُجـَذاذاً  َفَجَعَلُهـمْ ( لتكسريها؛ وتوجه عليه، اعتزم ما إبراهيم نفّذ وفعالً 

  ١.)َيرِْجُعونَ  إِلَْيهِ  َلَعلَُّهمْ  لَُّهمْ  كَِبNاً 
 :أخرى آيات ويف
 َعَلـْيِهمْ  َفـَراغَ  ∏ تَنِطُقـونَ  الَ َلكُمْ  َما ∏ تَأْكُلُونَ  أَال َفَقاَل  آِلَهِتِهمْ  إِىلٰ  غَ َفَرا (

باً  ِ̀  َرضْ   ٢.)ِبٱلَْيِم
 مهشـمة  وأخشـاباً  هنـا،  مرميـة  صغرية أحجاراً حطاماً؛ ا فإذا ،)ُجَذاذاً (

 !...هناك
 :كبريهم ترك بل فقط، هذا وليس

 .)َيرِْجُعونَ  إِلَْيهِ  لَُّهمْ َلعَ  لَُّهمْ  كَِبNاً  إِالَّ(
 كبريها فال الفائدة، وعدمي الضرر عدمي أنه يدركون فلعلّهم تقريعهم، يف زيادةً

 علـى  فأسـه  وعلّـق  غريها، عن فضالً نفسها عن تدافع أن تستطيع جمتمعة هي وال
 ل،ويفع ا يراد ما على ترد ال وأا بعجزها، يقنعهم أن عسى اخلرب؛ يف كما كبريها

 فضالً لكبريها عبادم وتفاهت عليها، عكوفهم سخف يدركون أيضاً لعلّهم وبالتايل

                                       
 . ٥٨ـ  ٥٧ األنبياء . سورة١
         . ٩٣ـ  ٩١:   الصافات سورة .٢
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 ...منه حجماً أصغر وأصنام أوثان عن
 ختيب أو يتعظون، أصنامهم صغار من حوله ملا نصرته بعدم لعلّهم ما ترك لقد

 .ونيرشد فلعلهم عقوهلم إىل يعودون وبالتايل... يسألون عما جييبهم ال حني آماهلم
 وضـاللة،  سخف من عليه هم ما يتحسسون دقائق، عقوهلم تتفتح وإن حىت

 اخلرافـة  عطلت فقد القدمي، وضالهلم ختلفهم إىل يعودون ما فسرعان هيهات، ولكن
 ملعضلتهم حالً جيدوا فلم ...عندهم والتدبر التأمل منافذ آبائهم تقليد وأغلق عقوهلم،

 قطعـاً  يروا وهم تسميتها على يصرون اكم بآهلتهم هذا فعل عمن البحث إال هذه
 منـهم  وموقفه هلم حواره يف استمراراً إالّ منه جيدوا مل أن بعد ...منه واالنتقام تافهة،

 ...يعبدون ومما
هُ  ِبآِلَهِتَنـآ هــَٰذا َفَعـَل  َمن َقالُواْ ( َ̀  لَِمـنَ  إِنـَّ  َفًتـى َسـِمْعَنا َقـالُواْ  ∏ ٱلظَّـالِِم
ِ  َعىلٰ  ِبهِ  َفأْتُواْ  َقالُواْ   ∏ إِْبَراِهيمُ  هُ لَ  يَُقاُل  يَْذكُرُُهمْ  ُ̀   ∏َيْشـَهُدونَ  َلَعلَُّهـمْ  ٱلنَّـاِس  أَْع

ــَت  اْۤ َقــالُو ــا َهـــَٰذا َفَعْلــَت  أَأَنْ ــ ِبآِلَهِتَن ــاَل   ∏ إِْبَراِهيمُ اٰي ــْل  َق ــNُُهمْ  َفَعَلــهُ  َب  هـــَٰذا كَِب
 ٱلظَّـالُِمونَ  أَنُتمُ  إِنَّكُمْ  اْۤ َفَقالُو أَنُفِسِهمْ  إِىلٰ  اْۤ َفرََجُعو  ∏  ِيْنِطُقونَ  َكانُواْ  إِن َفاْسأَلُوُهمْ 

 ِمـن أََفَتْعُبُدونَ  َقاَل  ∏  يَنِطُقونَ  ءِ هـٰؤُال  َما َعلِْمَت  َلَقدْ  رُُءوِسِهمْ  َعىلٰ  نُِكُسواْ  ثُمَّ   ∏
 ٱ�ِ  ُدونِ  ِمـن ُبـُدونَ تَعْ  َوِلـ3َ  لَّكُمْ  أُفٍّ    ∏َيُرضُّكُمْ  َوالَ َشْيئاً  يَنَفُعكُمْ  الَ َما ٱ�ِ  ُدونِ 
و َحرُِّقوهُ  َقالُواْ  ∏ تَْعِقلُونَ  أََفالَ َ̀  كُنُتمْ  إِن آِلَهَتكُمْ  اْۤ َوٱنُرصُ  كُـوWِ  نَارُ ا يٰ  ُقلَْنا   ∏َفاِعِل
ينَ  َفَجَعلَْناُهمُ  كَْيداً  ِبهِ  َوأََراُدواْ    ∏ إِْبَراِهيمَ  َعىلٰ  ماً َوَسَال  َبرْداً   ١.)ٱألَْخَرسِ

  جيسـده  السيئة، العبادية الظاهرة هلذه املناوئ منهجه يف اهللا لخلي هو وهكذا
 وحسـرة  يكابـده  أمل كلـه  ذلك يرافق إلنقاذهم، جاد عمل ويف معهم، دائم حوار يف

 والصـافات  ،٢٤ـ  ١٦ والعنكبوت ،٨١ ـ٦٩:  الشعراء يف هذا منهجه نقرأ... عليهم
 ...٩٩ ـ ٨٦

                                       
 . ٧١ـ  ٥٣:  األنبياء سورة .١
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 :مع قصرية وقفة 
 هـَٰذا كَِبNُُهمْ  َفَعَلهُ  بَْل  َقاَل   ∏ إِْبَراِهيمُ ا يٰ  ِبآِلَهِتَنا هـَٰذا َفَعْلَت  أَنَْت  أَ  اْۤ َقالُو(

 .)ِيْنِطُقونَ  َكانُواْ  إِن َفاْسأَلُوُهمْ 
 اسـتند  وقد كذبة، أنه منها عديدة، أقوال هلم السالم، عليه إبراهيم قول ففي

 9الـنيب  أن :أيضـاً  غـريه  عن يكون وقد هريرة، أيب عن روي ما على صاحبها
 :قال

 َبـْل  ( :وقولـه ... اهللا ذات يف منـه  ثنـتني  كَذبات ثالثَ إالّ إبراهيم يكذب مل
  .)...هـَٰذا كَِبNُُهمْ  َفَعَلهُ 

 :وتربيـره  اخلـرب  هـذا  عـن  يقول الرازي رأيت وقد لغريه، هناك يكون وقد
 أن مـن  أوىل رواتـه  إىل الكـذب  يضاف نفإل رووه؛ الذي وهو األول اخلرب أما ...

 أن جـاز  لـو  أنـه  عليـه  القـاطع  والدليل والسالم، الصالة عليهم األنبياء إىل يضاف
 عنـه،  أخربوا ما كل يف االحتمال هذا فلنجوز فيه، تعاىل اهللا ويأذن ملصلحة يكذبوا

 إىل التهمـة  وتطـرق  بالشـرائع  الوثوق يبطل وذلك عنه، تعاىل اهللا أخرب ما كل ويف
 ...كلها

 أمـا : يقـول  هريـرة،  أيب عن اخلرب ويذكر القول، فصلي أن بعد عاشور وابن
 والعتقـاد  للواقع خمالفاً كان وإن كذباً فليس ،)هــَٰذا كَِبNُُهمْ  َفَعَلهُ ( :بقوله اإلخبار
 بشرط املعقب كالكالم يعقبها، وما بأواخرها تستقر إمنا واألخبار الكالم ألن املتكلم؛

 هـو  كالمـاً  لذلك مهد لألصنام عبادم إخط على تنبيههم قصد ملا فإنه استثناء، أو
 علـى  باالعتـداء  رضـي  ملـا  إهلاً هذا كان لو: قال فكأنه والتقدير الفرض على جار

 لذلك، الفاعلَ هو يكون أن تعني كبريهم مبحضر عليهم االعتداء حصل فلما شركائه،
، )ِيْنِطُقـونَ  َكـانُواْ  نإِ ( :بقولـه  مجيعهم عن اإلهلية سلب بأن االستدالل يف ارتقى مث

 يظهـر  التأمـل  عند وأا األمر بادىء يف كذبات أا احلديث من فاملراد. تقدم كما
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 على يتسبب وما املخاطب خدع علته إمنا الكذب عن النهي أن وذلك. منها املقصود
 يعقب اخلرب كان فإذا. خبالفه الواقع ؛اعتبار على األعمال جريان من املكذوب اخلرب

 ...حنومها أو مزحاً أو تعريضاً كان بل الكذب من ذلك يكن مل بالصدق
 تنجي اآلية يف) إن( وأنَّ اآلية، إعراب عن بعضهم يبتعد ملاذا أدري ال أنا مثَّ

 هـو  كبـريهم فإنَّ تنطق اآلهلة كانت إن بالكذب، العزم أويل أنبياء من نيب اام من
 الشـرط  فعـل  جزم حمل يف ناقص ماض فعل وكانوا شرطية، إن ألنَّ ،كسرهم الذي

 أي قبلـه  مـا  عليه دلَّ حمذوف الشرط وجواب خربها، ينطقون ومجلة امسها والواو
 .فاسألوهم

 كـذب  مـا  و كبريهم، فعله ما اهللا و: قال أنه السالم عليه الصادق اإلمام عن
 .السالم عليه إبراهيم

 ؟ذلك كيف: له فقيل
 هذا كبريهم يفعل فلم ينطق مل وإن نطق، إن هذا كبريهم فعله: قال إمنا: فقال

 .شيئاً
ــل ــذا فلع ــدفع ه ــول ي ــر الق ــذي اآلخ ــذهب ال ــا إىل ي ــة أ ــن كذب  م

 ..السالم عليه إبراهيم
 كـانوا  إن هـذا  كـبريهم  فعلـه  بـل : القائل قول يذكر أن بعد الطربي ولكن

 الـذي  هـو  كبـريهم فإن تنطق الـمكسورة اآلهلة كانت إن أي فـاسألوهم، ينطقون
 .كسرهم

 أن 9اهللا رسـول  عـن  األخبــار  بـه  تظاهرت ما خالف قول وهذا: يقول
 كَِبـNُُهمْ  َفَعَلـهُ  َبـْل (: قولـه  اهللا، فــي  هاكلّ كَذَبـات ثالث إالّ يكذب لـم إبراهيـم

 .)َسِقـيـمٌ  ـيإنِّ ( .أختـي هي: لسارة وقوله ،)هـَٰذا
تعـاىل  اهللا يكـون  أن مستـحيـل وغري: يقول حيث به، اهللا أذن مما هذا وعد 
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 موضـع  ويعـرفهم  علــيهم،  به وحيتـج به، قومه لـيقرع ذلك، فـي خلليله أذن ذكْره 
 :إلخوته يوسف مؤذّن قال كما ألنفسهم، نظرهم وسوء خطئهم،
 .)َلسارُِقونَ  إنَّكُمْ  العNُ  أيَُّتها(

 .شيئاً سرقوا يكونوا ولـم
 دلَّـت  فقـد  عليه، ليعو ال مما أنه اخلرب، هذا عن يقول الطربسي الشيخ فيما

 وإن الكـذب  علـيهم  جيـوز  ال األنبياء أن على التأويل حتتمل ال اليت العقلية األدلة
 التقيـة؛  وال األخبـار  يف التعميـة  عليهم جيوز ال كما ضرراً، وال غروراً به يقصدوا مل

 .أخبارهم يف التشكك إىل يؤدي ذلك ألن
 الضرورة عند ذلك أبيح فقد املعاريض من يكون أن جيوز 7إبراهيم وكالم

 >.هزل وال جد يف يصلح ال الكذب إن<... قال أنه 9النيب عن صح وقد
  :آخرين وجهني الوجه هذا قبل ذكر وقد

 إن كـبريهم  فعله فقد والتقدير، )ِيْنِطُقونَ  َكانُواْ  نإِ (: بقوله مقيد أنه: أحدها
ـ  يكـون  فال يوجد ال بشرط الكالم علَّق فقد فاسألوهم نطقوا  كقـول  ويكـون  ذباًك
 .مساء فوقنا يكن مل إن: يقول فيما صادق فالن: القائل

 احلـال  عليـه  يـدلُّ  إلـزام  هو إمنا خبرب وليس اخلرب خمرج خرج أنه: وثانيها
 السـؤال  بلفظ تارة يأيت واِإللزام هذا، كبريهم فعله يكون أن ينكرون ما: قال فكأنه
 ووجـه  فيـه،  أبلغ األمور هذه أحد كوني ورمبا اخلرب، بلفظ وتارة األمر بلفظ وتارة
 ألن كـبريهم  م ذلك فعل فإمنا تزعمون كما آهلة كانت إن األصنام هذه أن اِإللزام

  .اآلهلة يكسر أن يقدر ال اإلله غري
 قـد  سـاخراً  كماً األمر وعد كذبةً، تكون أن يرفض اآلخر هو قطب وسيد

 :يقول حيث.. ريوالتفك التدبر من شيء إىل وردهم هزا، هزهم
 مـن  كذبـة  هـذه  لتسـمية  داعي فال. الساخر اجلواب هذا يف واضح والتهكم



  
     ٧٨ 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

 عليهـا  اختلـف  الـيت  العلـل  بشـىت  تعليلـها  عـن  والبحث ـ السالم عليه ـ إبراهيم
 التماثيـل  هـذه  إنَّ :هلـم  يقـول  أن أراد إمنـا  !بكثري هذا من أيسر فاألمر. املفسرون

 .حراكـاً  مثلـها  ميلك ال الذي الكبري، الصنم هذا أم أنا كنت إن حطمها من تدري ال
 اجلائز بني متيزون ال اإلدراك مسلوبو مثلها كذلك وأنتم. أصالً له إدراك ال مجاد فهي

 الـذي  هـو  التمثـال  هـذا  إن أم حطمتـها  الذي أنا كنت إن تعرفون فال. واملستحيل
 !)ِيْنِطُقونَ  َكانُواْ  إِن َفاْسأَلُوُهمْ ( !حطمها

 التـدبر  مـن  شـيء  إىل همورد, اًهز همهز قد الساخر التهكم هذا أن ويبدو
 .)نموُ اِل اّلظَ  أَنُتمُ  إِنَّكُمْ اْ و َفَقالُ  أَنُفِسِهمْ  إِىلٰ  اْ َفرََجُعو ( :والتفكر

 عبـادم  يف ومـا , سخف من موقفهم يف ما يستشعروا أن خري بادرة وكانت
 الـذي  السـخف  ذلك فيتدبروا مرة ألول بصريم تتفتح وأن. ظلم من التماثيل هلذه

 ومضـة  إالّ تكـن  مل ولكنها، سادرون فيه هم الذي الظلم وذلك, أنفسهم به يأخذون
 .اخلمود إىل قلوم بعدها عادت واحدة خفقة وإالّ, الظالم أعقبها واحدة

 .)يَنِطُقونَ  ءِ هـٰؤُال  َما َعلِْمَت  َلَقدْ  رُُءوِسِهمْ  َعىلٰ  نُِكُسواْ  ثُمَّ (
 علـى  نكسـة  الثانيـة  وكانـت , النفـوس  إىل رجعـة  األوىل تكان لقد وحقاً

 الـنفس  يف حركة األوىل كانت.. العجيب املصور القرآين التعبري يقول كما; الرؤوس
 فـإن  وإالّ .تفكـري  وال عقل فال الرأس على انقالباً فكانت الثانية أما. والتدبر للنظر
 هـؤالء  أن مـن  أقـوى  إلبـراهيم  حجـة  وأيـة . عليهم احلجة هو األخري هذا قوهلم

 ١؟!ينطقون ال

                                       
 تفسـري  يف والربهـان  القـرآن، آل درويـش؛   وإعـراب  والتنوير؛ والتحرير الرازي؛ تفسري انظر .١

 للطربسـي؛  البيان، وجممع الطربي؛ القرآن، تفسري يف البيان جامع البحراين؛ احلسيين هاشم القرآن،
 القرآن. ظالل ويف
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 امللفت ومن املنحرفة، العبادية الظواهر هلذه التصدي يف هذا منهجه خلد لقد 
 واملسيحية اليهودية( الكربى الثالثة الديانات وخاصة التوحيدية، الديانات مجيع أنَّ

 يف ىاألخر هي تبعته وقد ؛نسله من وأنبياؤها إبراهيم، اهللا نيب إىل تعود) واإلسالم
 الضـالة،  األصـنام  حتـارب  بقـوة  وقفـت  و شـيء،  كل خالق اهللا عبادة إىل الدعوة

 ...املُضلّة وظواهرعبادا

  وأخرياً
  فقط؛ أُمتان وأنهم منهجه، من الناس موقف بيان إىل السالم عليه خلص فقد

 اهللا غـري  من يعبدون وما قومه هجر أن بعد اإلبراهيمي، املشروع من املوقف متثالن
ِّ̂  إِىلٰ  َذاِهـٌب  إWِِّ  َوَقـاَل ( :يأمـل  ملا هدايته متيقناً سبحانه؛ ربه حنو منطلقاً تعاىل،  َر

  ١.)َسَيْهِدينِ 
 .)رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفإِنَّكَ  َعَصاWِ  َوَمنْ  ِمنِّي َفإِنَّهُ  تَِبَعِني َفَمن(

 :دائرتان
 .التوحيد دائرة وهي املبارك مبشروعه املؤمنني دائرة
 .الشرك دائرة وهي املبارك ملشروعه الرافضني دائرة
 مـن  بـني  أرضيا؛ أم أكان مساويا دين أو مشروع أو فكر لكل طبيعية نتيجة

 ...يرفضه من وبني يقبله،
 طاعـة  هنـاك  لـه،  ٍ وعـاص  له ٍ متبع بني إزاءه فالناس تكليف، هناك دام فما

 أمـور  يف البشر عند حىت سنة وهذه يعاقب، والعاصي معصية وهناك يثاب، والطائع
 ويتضمن ويتبع، يطيع ملن ثواباً يتضمن قانوناً السنة هلذه جعلوا أم بدليل حيام،

                                       
 . ٩٩:  الصافات سورة . ١
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  .وميتنع يعصي ملن عقاباً
 ِيف  َوَفِريـٌق  ٱْلَجنَّـةِ  ِيف  َفِريـٌق  ِفيـهِ  َرْيـَب  الَ ٱْلَجْمـعِ  َيـْومَ ... ( :هنـاك  وكذلك

 ِNِع   ١.)ٱلسَّ
 .بطاعتهم اجلنة يف فريق

 ..وتكرباً عناداً ملعصيتهم النار يف فريقو
 األصـنام،  عبـادة  وتـرك  وحده، اهللا عبادة يف األمم كلّ من إبراهيم تبع فمن

 مـع  يعبد ممن ألنه الشرك؛ دائرة يف فهو وإالّ اإلميان، دائرة ويف دينه؛ وعلى منه فإنه
 ..عصاه ممن فهو وبالتايل غريه، اهللا

 :السالم عليه إبراهيم ايصفه اليت تلك مباركة مرتلة وأي
 هـو  أي ،)ِمنِّى َفإِنَّهُ (: مثلي مسلماً حنيفاً وكان مليت على ،)تَِبَعِنى َفَمن(

 ...يل ومالبسته يب اختصاصه لفرط بعضي
 لـك،  العبــادة  وإخـالص  بك؛ اإليـمان من علـيه أنا ما علـى تبعنـي فمن

 ..عملـي بـمثل وعامل ،بسنتـي مسنت فإنه: منـي فإنه األوثان، عبـادة وفراق
 .)َرِحيـمٌ  َغُفورٌ  فإنَّكَ  َعَصاِنـي َوَمنْ  (
 غفور فإنه بك، وأشرك إلـيه، دعوته ما منـي يقبل فلـم أمري؛ خالف ومن 
 ٢.منهم تشاء عمن تعفو بعبـادك رحيـم بفضلك، الـخطائني الـمذنبـني لذنوب

 اإلسـالم  وملـة  التوحيد من إليه أدعو فيما منهم، )تَِبَعِنـى َفَمن(: اآللوسي
 يف كبعضـي  فإنـه  أي التشبيه على تبعيضية ،)ِمـنْ ( تكون أن حيتمل ،)ِمنِّى َفإِنَّهُ (

 وسـلم  عليه اهللا صلى قوله يف كما اتصالية تكون أن وحيتمل حيتمل، االنفكاك، عدم

                                       
  . ٧:  الشورى . سورة١
 الطربي . القرآن، تفسري يف البيان جامع الكشاف؛ تفسريه يف . الزخمشري،٢
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 موسى من روناٰه مبرتلة مين أنت<: وجهه تعاىل اهللا كرم لعلي.< 
 يفهم ألنه اتصالية؛ وتسميتها الدين، أمر يف عين فكالين بـي متصل فإنه أي

 يف كـذا  االتصـال  باعتبار ابتدائيته أن إالّ ابتدائية وهي مبجرورها شيء اتصال منها
 مـا  لـنفس  منشأ أو مبدأ ليس جمرورها أن يعين ،»الشريفي املفتاح شرح حواشي«

 يف السـيوطي  اجلـالل  قالـه  كما خاصاً فعالً متعلقها يقدر أن فإما التصاله، بل قبلها
 خـاص  اخلرب ومتعلق اتصالية ،)ِمنْ ( و املبتدأ خرب فيه ،)ىِمنِّ ( أن من اخلرب بيان

 أن وإمـا  موسـى،  مـن  روناٰه مبرتلة مين ونازل بـي متصل أنت مبعىن زائدة والباء
 مـين  وناشـئة  كائنـة  مبرتلة مرتلته أي هناك الشريفي إليه ذهب كما عام فعل يقدر

 تقـدير  على فعلنا كما هنا خاصاً وتقديره السالم، عليهما موسى من روناٰه كمرتلة
 .عاماً تقديره دون السليم الذوق يستطيبه مما اتصالية جعلها

 الكلـدانيني  وراُ بلـده  مـن  خرج السالم عليه إبراهيم أن وذلك: عاشور ابن
 :فقال األصنام، عبدة على إنكاراً

) ِّWِإِىلٰ  َذاِهٌب  إ  ِّ̂   ١.)نِ َسَيْهِدي َر
 :لقومه وقال
 ٢.)هللاِ  ونِ دُ  نْ مِ  ونَ عُ دْ تَ  امَ وَ  مْ كُلُ زِ تَ عْ أَ وَ (

 عبـدة  فوجـدهم  فلسـطني  دخل مث األصنام، يعبدون وجدهم مبصر مر فلما
 جرهم حوهلا ووجد خالية، فوجدها زوجه، ا فأسكن امة، ةعرب جاء مث أصنام،

 .السالم عليه إمساعيل نهواب هاجر ا فأسكن والسذاجة، الفطرة على قوماً
 إمساعيـل،  وابنـه  هـو  بناه الكعبة اهللا بيت وهو. التوحيد معلَم هنالك أقام مث

                                       
  . ٩٩:  . سورة الصافات١
 . ٤٨:  مرمي سورة .٢
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 جـرم  فال. للتوحيد داعية ليكون هنالك؛ ابنه وأقام التوحيد، مأوى يكون أن وأراد
 آوى إذا مـن  إلـيهم  يـأوي  وحىت ساكنوه يسلم حىت آمناً بلداً ذلك يكون أن سأل
 .التوحيد صولأ لقنوه إليهم

 النـاس؛  من تبعين فمن أي ،)ِمنِّى َفإِنَّهُ  تَِبَعِنى َفَمن(: قوله ذلك على ففرع
 ألن ذريته؛ فيه ويدخل وقومه، أبوه ذلك يف فدخل مين، فهو األصنام عبادة فتجنب
 .واملستقبل للماضي يصلح الشرط

 متصل إنهف أي اازي، التبعيض وأصلها. اتصالية ،)ِمنِّـى(: قوله يف) من(و
 .بكله البعض اتصال يب

 ونفـع  الـدعاء  مقـام  يف تـأدب . )َرِحيـمٌ  َغُفورٌ  فإنَّكَ  َعَصاِنـي َوَمنْ ( :وقوله
 رمحتـك  إىل أمـره  أفوض عصاين ومن واملعىن. يستطيعه ما بقدر الناس من للعصاة

 علـى  احللـم  غلبـة  مـن  وهذا. عصى ملن باملغفرة الدعاء املقصود وليس. وغفرانك
 يف قلـيالً  اهللا متعهم ولذلك. ذريته عصاة استئصال من وخشية السالم عليه إبراهيم

 ...الدنيا احلياة
 بـأبيهم  يربوا مل بأم العرب من باملشركني للتعريض هنا الدعوة هذه وسوق

 داللة فيه يكن مل تفويضاً ،)َرِحيـمٌ  َغُفورٌ  إنَّكَ (: قوله كان وإذ، السالم عليه إبراهيم
 .به يشرك ملن فريغ اهللا أن على

 فإنـه  بسـرييت،  وسـار  بشريعيت وعمل تبعين من: الطباطبائي العالمة السيد
 عصـاين  ومن األصنام، نعبد أن وإياه جتنبين أن أسألك ترتيالً أبنائي ومن يب ملحق
 بنفسـي  حلقـه اُ فـال  غريهـم،  أو بـين  مـن  كـان  سواء بعضها أو كلها طريقيت بترك
  ...ورمحتك مغفرتك وبني بينه خلّياُ بل وإبعاده، إجنابه أسألك وال

 مـين،  فهـو  ـا  يفتنت فلم طريقي تبع من فأما.. الدعاء يتابع مث: قطب سيد
  :العقيدة آصرة الكربى، اآلصرة يف معي ويلتقي إيلَّ ينتسب
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  ،)ِمنِّى َفإِنَّهُ  تَِبَعِنى َفَمن( 
  :إليك أمره فأفوض منهم عصاين من وأما
  .)َرِحيـمٌ  َغُفورٌ  فإنَّكَ  َعَصاِنـي َوَمنْ (

 اهلـالك  اليطلب فهو احلليم األواه الرحيم العطوف إبراهيم مسة تبدو هذا ويف
 العذاب، يذكر ال بل العذاب هلم يستعجل وال طريقه، عن وحييد نسله من يعصيه ملن
 هذا وحتت والرمحة املغفرة ظالل اجلو على ويلقي. ورمحته اهللا غفران إىل يكلهم إمنا

 يف إبراهيم وميضي! احلليم الرحيم إبراهيم عنه يكشف فال املعصية ظل يتوارى الظل
 احملـرم،  للبيـت  اـاور  املقفـر  ادب الوادي ذا أبنائه لبعض إسكانه يذكر دعائه
  :ا ليقوموا اجلدب القفر هذا يف اسكنهم اليت الوظيفة ويذكر

يَِّتي ِمنْ  أَْسكَْنُت  إWِِّ  َربَّنا(  .)..الُْمَحرَّمِ  بَْيِتكَ  ِعْندَ  َزْرعٍ  ِذي َغNِْ  ِبوادٍ  ُذرِّ
 ؟ملاذا
الةَ  لُِيِقيُموا َربَّنا(  ١.)الصَّ
 يتبعـوا  ومل بـه،  يـربوا  مل السـالم  عليه إبراهيم بعد جاؤوا الذين أكثر وفعالً 

 أضـلَّت  تارخيهـا؛  يف البشـرية  عرفتـها  كذوبةاُ أكرب اتباع إالّ وأبوا والرشاد، اهلدى
 مـن  قلعهـا  أجل من وشرائع وكتباً وأنبياء رسالً السماء وكلّفت ثرية،ك وأمماً أجياالً

 إىل والقلـوب  رشـدها،  إىل العقـول  وإعادة البشري، الواقع من واجتثاثها النفوس،
 ذلك من كبرية أو صغرية بقعة كل ا مألوا اليت األصنام عبادة هاـَّإن سبحانه، بارئها

 إبـراهيم  طهره ما كل تلويث إىل قصدوا موكأ حوهلا، وما مكة من املبارك الوادي
 ضمن فكانوا وقيمهما، مبادئهما لكل اإلساءة إىل وعمدوا السالم، عليهما وإمساعيل

 يف نظـائر  وهلـم  والقـرى،  األمـم  مـن  أمثلة يف جنده ما وهذا !)اWِ َص عَ  نْ مَ وَ ( دائرة

                                       
 . اآلية:  القرآن ظالل ويف القرآن؛ تفسري يف امليزان والتنوير؛ التحرير املعاين؛ روح . تفسري١
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 من أكثرهم انك ولكن واآليات، والكتب واألنبياء الرسل من النذر جاءم السابقني،
 :وبإجياز منها بعض إىل نشري ايد، القرآن ذكرها الضالني، املكذبني

 :إسرائيل بنو
 علـى  أعينـهم  ووقعـت  وجنده، فرعون من اهللا وأجناهم البحر، عربوا إن ما
 بفضــل هــذه مــن جنــوا وإن العصــيان، دائــرة يــدخلوا أن كــادوا حــىت أصــنام؛

 :وموقفه السالم عليه موسى
 لَُّهـمْ  أَْصـَنامٍ  َعـىلٰ  َيْعكُُفـونَ  َقـْومٍ  َعىلٰ  َفأَتَْواْ  ٱلَْبْحرَ  إِْرسَآئِيَل  ِبَبِني نَاَوَجاَوْز  (

ـٰهاً  لََّنآ ٱْجَعْل  ُموَىس ايٰ  َقالُواْ   ءِ َۤهــٰؤُال إِنَّ   ∏  تَْجَهلُونَ  َقْومٌ  إِنَّكُمْ  َقاَل  آِلَهةٌ  َلُهمْ  ك3ََ  إِل
 ٌ ا ُمَتربَّ ـٰهاً  أَْبِغـيكُمْ  ٱ�ِ  أََغـNَْ  َقـاَل   ∏  َيْعَملُـونَ  َكـانُواْ  امَّ  َوَباِطٌل  ِفيهِ  ُهمْ  مَّ  َوُهـوَ  إِلـ

َلكُمْ  َ̀  َعَىل  َفضَّ   ١.)ٱْلَعالَِم
ـوىسٰ  َجآءَكُمْ  َوَلَقدْ ( :وعبدوه إهلاً العجل اختذوا حني أخرى يف سقطوا فقد  مُّ

  ٢.)َظالُِمونَ  َوأَنُْتمْ  َبْعِدهِ  ِمن ٱْلِعْجَل  ٱتََّخْذتُمُ  ثُمَّ  ِبٱلَْبيَِّناِت 
َ̀  َعلَْيهِ  نَّْربَحَ  َلن َقالُواْ ( مثَّ  .)ُموَىس  إِلَْيَنا َيرِْجعَ  ىٰ َحتّ  َعاِكِف
 عليـه  حريصـني  نعبـده،  مـواظبني  مقـيمني  السـامري  عجل علـى نزال لن

 له اليتوفر عجيباً حبا فأحبوه واستحسنوه، به افتتنوا حني منهم هذا وقع نغادره؛ ال
وصفه الترتيل كما وصف:  

بُواْ (   ٣.)... ِبكُْفرِِهمْ  ٱْلِعْجَل  ُقلُوِبِهمُ  ِيف  َوأُْرشِ
  

                                       
  . ١٤٠ـ  ١٣٨ . سورة األعراف١
  . ٩٢:  البقرة . سورة٢
  . ٩٣:  البقرة . سورة٣
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 :إلياس قوم 
 يف كمـا  وعبادم، قومه من السالم عليه إلياس النيب موقف يف جنده ما وهو

 :التالية اآليات
َ̀  أَْحَسنَ  َوتََذُرونَ  َبْعالً أَتَْدُعونَ (   ١.)ٱْلَخاِلِق

 كمـا  لبعـل،  عبـادم  مستنكراً قومه يف المالس عليه إلياس النيب نطق هكذا
 لألصـنام،  وأممهـم  أقـوامهم  عبادة بعده ومن بل األنبياء؛ من قبله من الذين استنكر
 :اخلالقني أحسن اهللا عبادة وتركهم

َ̀  لَِمنَ  إِلَْياَس  َوإِنَّ  (  أَتَـْدُعونَ   ∏  تَتَُّقـونَ  أَالَ ِلَقْوِمـهِ  َقـاَل  إِذْ   ∏  ٱلُْمْرَسـِل
َ̀  أَْحَسـنَ  َوتََذُرونَ  َبْعالً َ̀  آَبـآِئكُمُ  َوَربَّ  َربَّكُـمْ  ٱ�َ   ∏ٱْلَخـاِلِق ِلـ بُوهُ   ∏  ٱألَوَّ  َفَكـذَّ

 .)لَُمْحَرضُونَ  َفإِنَُّهمْ 
 وسواء ،)إِلَْياَس ( تعاىل، اهللا أنبياء من نيب قصة لنا حيكي القرآين املقطع فهذا

 ابـن  عمران بن هارون ولد من ائيلإسر بين أنبياء من نبيا كان أو إدريس هو أكان
اهللا غـري  يعبـدون  وهـم  قومه يرى أن له قُدر.. له القرآن بتسمية نكتفي اليسع، عم 

  .)َبْعالً( مزعوم؛ آخر رب أمام لتجعلنا قصته فجاءت تعاىل،
 رب؟ هو أو ٍ، صنم اسم أم صنم، أهو؟! وأين هذا، يكون ياترى فمن
 كبـاقي  صنم؛ هو أو اليمن، أهل لغة يف رباً ونيك أن بني فيه بينهم كالم وقع

 :آبائهم من ورثوها اليت األصنام

 :اللغة ففي
 إيـاه  لعبـادم  بـذلك  مسي صنم،: مجيعاً والبعل وبعلٌ... بعلَ من: منظور ابن

 .ربهم كأَنه

                                       
 . ١٢٥:  الصافات . سورة١
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 معنـاه : قيـل  ،)الخـالق` أَحسـن وتَـَذُرون َبْعـالً أَتـدعون(: عزوجلَّ وقوله
: قـال  كأنه، ومالكه، ربه أَي الشيء هذا بعل أنا: يقال صنم؛ هو: وقيل رباً، عونأَتد

  ؟اهللا سوى رباً أَتدعون
 يريد بعلُها، أنا: فقال صاحبها فجاء أنشدت ضالَّة أنّ: عباس ابن عن وروي

  .اًـّرب أي بعالً أتدعون قوله من هو: عباس ابن فقال را،
 واهللا أنـا : يقـول  وأحدمها ناقة يف خيتصمان برجلني رم عباس ابن أن وورد

  .هاـُّورب مالكها أي بعلُها
  ؟وصاحبها هاـُّرب من أي الناقة هذه بعلُ من: وقوهلم
  .ملك اسم: والبعلُ
 لقـوم  كـان  صـنم  هو: كراع وقال الزجاجي، عن به؛ معموماً الصنم: والبعل

 لقــوم كــان صــنم البعــل: الصــحاح ويف وعليــه؛ نــانبي علــى اهللا صــلى يــونس،
  ..يعبدونه ذهب من صنماً كان بعالً إنّ قيل: اَألزهري وقال السالم، عليه إِلياس

" بـك "و صـنم  اسم" بعل" من مركب اسم بعلبك و بعلبك، بلدة يف الشام، يف
 الصـنم  نسب يكون أن فإما ازدمحوا،: أي القوم وتباك دقَّها،: أي عنقَه بك من أصله

 ..األعناق، يبك جعلوه أو رجل، اسم وهو" بك" إىل
 وتَـَذُرون َبْعـالً أَتـدعون( :تعـاىل  قوله يف بعل وأما:... احلموي ياقوت قال

 بعلُبـك،  مسيت وبه السالم عليه النيب إلياس لقوم كان صنم فهو ١،)الخالق` أَحسن
 والقـرى  املـدن  أمسـاء " كتابه يف ةفرحي أنيس ذكر وقد... اليونانيني، عند معظم وهو

" سـيد " أو" مالـك " وتعين" بعل" كلميت ومصدره سامي، هو املدينة اسم أن" اللبنانية

                                       
 . ١٢٥. سورة الصافات : ١
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 ١."رب" أو 
 .يعبدونه كانوا ذهب من هلم صنماً يعين ،)َبْعالً أَتدعون(: الطربسي الشيخ
 تعاىل اهللا غري رباً أتدعون فالتقدير والسيد، الرب هو اليمن أهل بلغة والبعل

 .اخلالقني أحسن عبادة تتركون أي، )الخالق` أَحسن وتََذُرون(
 بعل كلمة ألن أصنامهم أعظم وهو الكنعانيني صنم اسم) بعل( و: عاشور ابن

 على يطلق البعل فلفظ السيادة معىن على تدلّ مث. الذكورة معىن على تدلّ لغتهم يف
 األنثـى  أي مبثنـاتني، ) تانيـت ( كلمـة  ويقابله الشمس على رمز عندهم وهو الذكر،
 القمـر  رمـز  عندهم وهي) تانيت( بقرطاجنة الفينيقيني عند تسمى صنمة هلم وكانت
 الصـنمة  هـذه  تسـمى  للكنعـانيني  األصـلي  الـوطن  فينيقيـة  أرض فينيقيـي  وعند

 أيضاً، »مولك« اسم السالم عليه موسى زمن يف بعل على أطلق وقد). العشتاروث(
 علـى  جـالس  وهو إكليل وعليه قرنان وله عجل رأس له إنسان ورةبص مثلوه وقد

 وقـد  جمـوف  وداخلها حناس من صورته وكانت شيئاً يتناول كمن يديه ماداً كرسي
 حيمى حىت التنور ذلك يف النار يوقدون فكانوا كالتنور بناء من قاعدة على وضعوها
 جلهلهم فيحسبون حلرارةبا فتحترق ذراعيه على فيضعوا بالقرابني ويأتون النحاس

 وعظمـاء  ملوكهم أطفال من أطفاالً له يقربون وكانوا يديه، من وأكَلَها تقبلها الصنم
 وكان واملؤوبيني والعمونيني، للكنعانيني، تبعاً مرة غري إسرائيل بنو عبده وقد ملتهم،

 توجدو. سادناً ومخسون أربعمائة صرفة مدينة أو السامرة، بالد يف السدنة من لبعل
 صوروه حجارة وجه على منقوشة باريس يف راللُّوفْ بقصر اآلثار دار يف بعل صورة
 بعـض  عنـد  صورته ولعلها. مقرعة وبيده قرنان ا خوذة رأسه على إنسان بصورة
 يف وجـيء . بتونس الفينيقية قرطاجنة آثار يف صورة له توجد وال عبدته اليت األمم

                                       
 فرحية . أنيس اللبنانية، والقرى املدن أمساء ومعجم احلموي؛ لياقوت البلدان، . معجم١
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 بتسـفيه  تعريضـاً  العلَم امسه دون اهللا صفة بذكر، )الخـالق` أَحسن وتََذُرون( :قوله
 وأكملـها  الصفات بأحسن املتصف الرب عبادة تركوا بأم بعالً عبدوا الذين عقول

 الضـعف  عنصـري  مجـع  بشعاً صنماً أتدعون: قال فكأنه وخش ذاته صنماً وعبدوا
 ١...حلسىنا والصفات اخلالقية صفة له من وتتركون الصورة وقبح املخلوقية ومها

 كـانوا ) إليـاس ( قومـه  إنّ :هـذا ) بعـل ( عن الشريازي مكارم الشيخ ويقول
 تـرك  إىل يدعوهم كان 7النيب هذا وإنّ له، ويسجدون) بعل( إمسه صنماً يعبدون

 وتوحيده العظيم الكون هذا خالق وتعاىل سبحانه اهللا إىل والتوجه القبيح، العمل هذا
 مدينـة  إىل مبعوثـاً  كـان  إلياس أنّ إىل ذهبوا فسرينامل من مجع: يقول مثَّ. وعبادته

 مدينة، تعين) بك( و الصنم ذلك اسم هو) بعل( ألنّ، الشام بالد مدن إحدى" بعلبك"
 كـان ) بعل( الصنم إنّ: وقيل) بعلبك( كلمة على حنصل الكلمتني هاتني تركيب ومن

 كـانوا  خدمتـه و أوجـه،  أربعـة  وله ذراعاً) ٢٠( حوايل وطوله الذهب من مصنوعاً
 يطلـق  بل معين، لصنم إمساً ليس) بعل( أنّ إىل ذهبوا البعض ولكن شخصاً،) ٤٠٠(

 وقال). واملعبود الرب( تعين إنها: اآلخر البعض قال فيما األصنام، على عامة بصورة
 األصنام على فتطلقها العرب أما) الزوج( تعين" بعل" كلمة إنّ: مفرداته يف) الراغب(

 وعبارة... زعمه حد على وتعاىل سبحانه اهللا إىل يقربون بواسطتها واليت هاتعبد اليت
 الكـون  هـذا  خـالق  وتعـاىل  سبحانه اهللا أنّ إىل تشري أنها رغم )َ̀ قِ اِل خَ الْ  نَ سَ حْ أَ (

 أي املصـنوعة،  األشـياء  إىل الظاهر حسب أيضاً تشري فهي سواه، خالق يوجد وال
 رغـم  باخلالق، مسي هنا ومن الطبيعية، املواد شكل يغير أن بعد اإلنسان يصنعها اليت
: هلـم  وقال بشدة، قومه توبيخ إىل إلياس عمد فقد حال، أية على .جمازي تعبري أنه

                                       
 . اآليات:  والتنوير . التحرير١
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َ وَّ اْألَ  مُ كُاِئ آبَ  بَّ رَ  وَ  مْ كُبَّ رَ  هللاَ (  ِ̀  عنـدكم  نعمة وكلّ ومربيكم، مالككم اهللا أنّ إذ ١.)ل
 والربكـة،  للخري مصدراً يعد ال فغريه، بقدرته، تتيسر عندكم مشكلة وأي منه، فهي
 ٢.عنكم والبالء الشر دفع ميكنه وال

 :ومشركيهم العرب جاهلية
 مـن  كلّ بذهلا اليت اجلهود تلك عظمة مع واألوثان، األصنام عبادة تتوقف مل

 إىل آلـت  حىت صاحلني، وعباد وأئمة ورسل أنبياء من بعدمها وفيما وإبراهيم نوح
 واسـتبدلت  السالم، عليه إبراهيم عصت ممن كانت اليت العربية، اجلزيرة يف اجلاهلية

 الـتفكري  تقتـل  وراحـت  األصـنام،  عبـادة  رسخت حني بالشرك، التوحيدي منهجه
 تفكـري  بـال  أوثـان  عبـادة  إىل وتدعو حوله، وما الوادي هذا يف جديد من البشري
 ويف قـدمياً  ولكثرـا ... اعباد على والكوا بل أتباعها، وكثر كثرت حىت وتدبر،

 الـيت  معشـوقتهم  وكانـت  والـدور،  واألزقـة  الساحات ا ازدمحت العرب، جاهلية
 وعليهـا  خملصني، هلا وكانوا عبادا، حب بقلوم امتزج حىت فراقها، يستطيعون ال

 مـا  إدامتها أجل من ويبذلون وأمواهلم، جبهودهم يدعموا حمافظني، عبادا وعلى
 كما ـ ا يلوذوا أن وبدل سوء، كلَّ عنها ومينعون ضرر، كلَّ عنها درؤوني ميلكون،
 الضـر  متنـع  أن وبـدل  نفعوها، تنفعهم أن وبدل م، تلوذ وكأا صارت ـ  يتومهون

 إىل جيلبـون  نـذورهم،  إليهـا  وحيملون إليها يتقربون وكانوا عنها، الضر منعوا عنهم
 أمامهـا  ويـؤدون  ـا  يتمسـحون  وكانوا وع،زر و حماصيل من كثرياً معابدها حيث

 مناســك هلــا يــؤدون راحــوا أنهــم حــىت وخشــوع، ذلّــة بكــل العبــادة طقــوس

                                       
 . ١٢٦  . سورة الصافات :١
 . اآليات :  األمثل . تفسري٢
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 طـواف  إىل بالبيـت  طـواف  مـن  احلـرام  البيت يف تؤدى اليت السالم، عليه إبراهيم
 والعطـاء،  واخلري الربكة ومتنحهم عنهم ترضى فلعلّها ووثنه، صنمه حول كلٌّ حوهلا؛

 ...ونيعتقد كما

 ؟!هذا هلا أين ومن
 عبـادة  ضـد  وقفـت  كـثرية  آيـات  مـن  واحداً ويعد ـ  القرآين املقطع وهذا 
  :حاهلا يصف ـ العرب مشركي قبل من األصنام

 ـراً نَْصـ َلُهـمْ  َيْسَتِطيُعونَ  َوالَ  ∏ يُْخَلُقونَ  َوُهمْ  َشْيئاً  َيْخلُُق  الَ َما أَيُْرشِكُونَ  (
ــْدُعوُهمْ  َوإِن  ∏ ونَ رُ ـيَنُصــ أَنُْفَســُهمْ  َوآل ــْيكُمْ  َســَوآءٌ  يَتَِّبُعــوكُمْ  الَ ٱْلُهــَدى إَِىل  تَ  َعَل

 أَْمَثـالُكُمْ  ِعَبـادٌ  ٱ�ِ  ُدونِ  ِمـن تَـْدُعونَ  ٱلَّـِذينَ  إِنَّ   ∏ ِمُتونَ اَصـ أَنُْتمْ  أَمْ  أََدَعْوُ)ُوُهمْ 
َ̀  كُنُتمْ  إِن َلكُمْ  َفلَْيْسَتِجيُبواْ  َفٱْدُعوُهمْ   أَْيـدٍ  َلُهمْ  أَمْ  ِبَهآ َ�ُْشونَ  أَْرُجٌل  َلُهمْ أَ  ∏ َصاِدِق
ٌ  َلُهمْ  أَمْ  ِبَهآ يَْبِطُشونَ  ُ̀  ٱْدُعـواْ  ُقـلِ  ِبَهـا َيْسـَمُعونَ  آَذانٌ  َلُهـمْ  أَمْ  ِبَهـآ ُرونَ ـيُْبِصـ أَْعـ
  ١.)تُنِظُرونِ  َفالَ ِكيُدونِ  ثُمَّ  ُرشََكآءَكُمْ 

 ينَ ذِ الَّـ نَّ إِ (: بقولــه  كنياملشـر  على احلجة سبحانه أمتَّ مث: الطربسي الشيخ
 .آهلة تدعوم يريد األصنام يعين ،)هللاِ  ونِ دُ  نْ مِ  ونَ عُ دْ تَ 

: وقيـل . أمثـالكم  مملوكـون : وقيـل . أمثالكم خملوقة أي ،)مْ كُالُ َثـمْ أَ  ادٌ بَ عِ  (
 غـري  األصـنام  كانـت  وملا. اهللا ألمر مذلَّلُون مسخرون أم أي التسخري يف أمثالكم

 موطـؤ  معبد وطريق التذليل التعبيد فإن العباد معىن يف كانت ا اهللا يدير مما ممتنعة
 ذلّلتهم أي ٢،)يَل اِئ ْرسَ إِ  ينِ بَ  َت دْ بَّ عَ  أنْ  َىلَّ عَ  انُّهَ َ)ُ  ةٌ مَ عْ نِ  كَ ْل تِ  وَ (: قولـه ومنه مسلوك

  .اخلدمة من ضروباً واستخدمتهم

                                       
 . ١٩٥ـ  ١٩١:  . سورة األعراف١
 . ٢٢:  . سورة الشعراء٢
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 وايبُ جِ تَ سْ يَ ْل فَ ( :عنكم األسواء ولكشف مهماتكم يف فادعوهم ،)مْ وهُ عُ ادْ فَ  ( 
 نْ إِ  مْ كُانَ َهـْر بُ  وااتُ َهـ(: قـال  كما والتهجني التعجيز معىن على األمر الم ،هذه )مْ كُـَل 
  ١.)َ̀ قِ ادِ صَ  مْ تُ نْ كُ

 صادقني كنتم إن جيازونكم أو يثيبونكم هل فاعبدوهم معناه: عباس ابن قال
 .ونصرة شفاعة أو وثواباً منفعة عندها لكم إن

 مـن  تعبـدون  ما على آدم بين فضل سبحانه اهللا أنَّ الطربسي الشيخ يذكر مثَّ
 يف ـا  ميشـون  أرجل األصنام هلؤالء أي ،)اَهـبِ  ونَ شُ َ�ْ  ٌل جُ رْ أَ  مْ هُ َل أَ (: فقال أصنام،

 .مصاحلكم
 البطش ومعىن عنكم؛ الدفع يف ا يأخذون أي ،)اهَ بِ  ونَ شُ طِ بْ يَ  دٍ ْي أَ  مْ هُ لَ  مْ أَ (

 .بشدة واألخذ التناول
ٌ عْ أَ  مْ هُ لَ  مْ أَ (  هـذه  هلـم  ليس أي ،)اهَ بِ  ونَ عُ مَ سْ يَ  انٌ آذَ  مْ هُ لَ  مْ أَ  اهَ بِ  ونَ ِرصُ بْ يُ  ُ̀
 احليـاة  لـه  مـن  وعبدمت دعومت فلو منهم، أفضل فأنتم احلواس، هذه ولكم احلواس
 أنـتم  مـن  تعبـدون  فكيف مربوبة، خملوقة ألا بذلك؛ واللوم الذم للزمكم ومنافعها

 ؟!منه أفضل
 )ْل قُ (: فقال ـالطربسي   للشيخ زال ما والكالم ـ جينهم يف سبحانه زاد مث

 يف وتشـركوا  آهلة، أا تزعمون اليت األوثان هذه أي ،)مْ كُاَء َكُرشَ  واعُ ادْ ( حممد يا
 إشـراكاً  إليهـا  عبادتكم وتوجهون وغريها، املواشي من حظاً هلا وجتعلون أموالكم،

 أنَّ ومعنـاه  التـؤخروين،  أي ،)تُنِظـُرونِ  َفـالَ ( كمبـأمجع  ،)ونِ دُ كِيـ مَّ ثُـ( هلا باهللا
 فـإن  نصـركم،  على اليقدر ومعبودكم عين، الكائدين كيد ويدفع ينصرين، معبودي

 يف متهلوين وال كيدي، على وتظاهروا أصنامكم، مع أنتم فاجتمعوا ضر، على قدرمت

                                       
  . ٦٤:  النمل . سورة١
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 ١.عين كيدكم يدفع معبودي فإنَّ واإلضرار، الكيد
 إذا متـر  مـن  وأحيانـاً  حجـارة،  مـن  ومنحوتةٌ صخر من نوعةٌمص آهلةٌ فهي

 ؟!جاهليتهم ويف العرب وثنية يف كما أكلوه جاعوا
 هـذا  كان وإن هلا، ووالئهم اعتقادهم وسخافة تفكريهم، ضآلة على وكمثال

 شـيءٌ  لكنـه  قومه؛ يف وشريفاً سيداً كان وإن اجلموح، بن عمرو فهذا علمهم؛ مبلغ
 صـنمه،  علـى  يعـدون  قومه من راح حينما )مناة( صنمه مع وفةاملعر قصته يف آخر
 :اخلرب يقول

 علـى  هلم شيوخ من بقايا قومهم ويف ا، اإلسالم أظهروا املدينة قدموا فلما
 بـن  غـنم  بـن  كعب بن حرام بن زيد بن اجلموح بن عمرو منهم الشرك، من دينهم
 وكان ا، 9اهللا رسول وبايع العقبة، شهد عمرو بن معاذ ابنه وكان سلمة بن كعب
 اختـذ  قد وكان أشرافهم، من وشريفاً سلمة، بين سادات من سيداً اجلموح بن عمرو

 إهلـا  تتخـذه  يصنعون، األشراف كانت كما مناة؛: له يقال خشب، من صنماً داره يف
 :سلمة بين فتيان أسلم فلما وتطهره، تعظِّمه

 أسـلم  ممـن  منهم فتيان يف) حاجلمو بن( عمرو بن معاذ وابنه جبل، بن معاذ
 يف فيطرحونـه  فيحملونـه  ذلك، عمرو صنم على بالليل يدجلون كانوا العقبة، وشهد
 أصـبح  فإذا رأسه، على منكّساً الناس،) فضالت( عذر وفيها سلمة، بين حفر بعض

 وجده إذا حىت يلتمسه، يغدو مث الليلة؟ هذه آهلتنا على عدا من !ويلكم: قال عمرو،
 أمسى فإذا. ُألخزينه بك هذا فعل من أعلم لو واهللا أما: قال مث وطيبه، وطهره غَسله
 مـن  فيـه  كان ما مثل يف فيجده فيغدو ذلك، مثل به ففعلوا عليه، عدوا عمرو، ونام

 .ذلـك  مثـل  به فيفعلون أمسى، إذا عليه يعدون مث. ويطيبه: ويطهره فيغسله األذى،

                                       
 وغريمها . الطربي تفسري وانظر بتلخيص؛ .اآليات:  البيان جممع تفسري انظر .١
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 جـاء  مث وطيبـه،  وطهـره  فغسله يوماً، ألقوه حيث من هاستخرج عليه، أكثروا فلما 
 :قال مث عليه، فعلَّقه بسيفه

 فهـذا  فـامتنع،  خـري  فيك كان فإن ترى، ما بك يصنع من أعلم ما واهللا إين
 .معك السيف

 كلبـاً  أخذوا مث عنقه، من السيف فأخذوا عليه عدوا عمرو، ونام أمسى فلما
 .الناس عذر من عذر فيها سلمة، بين آبار من بئر يف ألقوه مث حببل، به فقرنوه ميتاً

 حىت يتبعه فخرج، به كان الذي مكانه يف جيده فلم اجلموح بن عمرو غدا مث
 مـن  وكلَّمـه  شـأنه،  وأبصر رآه فلما ميت، بكلب مقروناً منكَّساً البئر تلك يف وجده
 .إسالمه وحسن اهللا، برمحة فأسلم قومه،) رجال( من أسلم

 أبصـر  ومـا  ذلك صنمه يذكر وهو عرف، ما اهللا من وعرف أسلم حني فقال
 :والضاللة العمى من فيه كان مما أنقذه الذي تعاىل اهللا ويشكر أمره، من

 قرن يف ٍ بئر وسط وكلب أنت       تكن مل إهلاً كنت لو واهللا

ستدن إهلاً مللقاك أفشناك اآلن          منب سوء عن فتالغ 

 الدين ديان الرزاق الواهب       املنن ذي عليال هللا احلمد

 مرن قرب ظلمة يف أكونَ  أن قبل من أنقذين الذي هو

املهدي بأمحد ن النيب١.املُر 
 :وقبائلها مكة يف وأخرياً

 اخلشـب،  نفـيس  مـن  اختذه وقد مناة، يدعى اجلموح، بن عمرو صنم فذاك

                                       
 واهلامش . ،٤٥٣-٤٥٢:  ٢ هشام البن النبوية . السرية١
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 ـا  امتألت وأصناماً أشخاصاً كثرية أمثال كهنا وإالّ مثالً، به جئنا أنواعه، وأرقى
 :أسأل جعلين حىت !حوهلا وما مكة

 ؟!خري هو بالذي أدىن هو الذي استبدل من أول من
 انتـهى  إن مـا  الذي والرشاد، واهلدى املستقيم، والصراط العظيم، اخلري ذلك

 جديدة، إميانية ياةح لتشييد الوادي، ذلك يف ٍ طيب ٍ بذر من وإمساعيل إبراهيم اهللا نبيا
 أن يفارقهمـا،  مل والـدعاء  املبـارك،  الدعاء ذلك رفعا حىت البقاع، تلك يف وإرسائها

 علـى  ومـا  األصـنام  عبادة جينبهم وأن كثرية، خبريات ينعم طاهراً، آمناً بلداً جيعله
 خزاعة وكانت جرهم فكانت به، واالستقرار عليه التوافد يف الناس بدأ مث شاكلتها،

 مـن  ومكـة  البيـت  إمارة انتزعت اليت قريش وثالثتهم سكنته، اليت القبائل ىلأو من
كالب بن قصي إمرة حتت زاعة،خ ـم  وإذا... 9اهللا لرسـول  الرابع اجلد  بـدلوني 

 َوَألُِضـلَّنَُّهمْ ( :الشـيطان  لنـداء  وينصـاعوا  يسـتمعوا  أن إالّ أبوا حني كفراً، اهللا نعمة
 منيـام، اُ جيمل صار حىت أمثاهلم، وعلى عليهم تسلّطاً للشيطان فإنَّ ١،)َوَألَُمنَِّينَُّهمْ 

 يكفـروا  حـىت  ضالته، فيهم وجد وقد.. دعوته ملبون فيه؛ راغبون له، مساعون وهم
 نْ َعـ والُّ ِضـيُ لِ  اداً دَ نْـأَ  ِ�ِ  والُـعَ جَ ...( :حـني  ...فضـالالً  شركاً ويستبدلوها النعم، ذه

 ..كعبادته ويعبدوم تعاىل، صفاته ليهمع يضفون أقراناً ،)هِ يلِ بِ سَ 
 ينحتوا ومتاثيل أصناماً باختاذهم املتمثلة اجلاهلية مرحلة يف جنده ما وهذا

 يتقربـون  إليهـا،  يتوسـلون  أعماهلم، هلم سول الذي شيطام ا ويطيعون بأيديهم،
 هلـهم، ج دليـل  تعـاىل،  اهللا دون من ويعبدوا ورغبتهم، هواهم منها يشبعون إليها،
 طـوال  املسـتكربين  منـهج  هـو  وهكذا املستفيدين، املتنفذين قبل من لهميجته وكذا

 عبـادة  آبـائهم  عـن  تلقـوا  قـد  كانوا الذين وقادم، كرباؤهم ينطلق حني العصور،

                                       
 . ١١٩:  النساء . سورة١



 

) &
��2

3
	

1( 
٩٥  

  .عبادا يف ويستمروا أصنامهم، على الناس يثبت أن قلوم؛ وأشربته األوثان، 
 ْيءٌ ـَلَشـ َهــَذا إِنَّ  آِلَهـِتكُمْ  َعـىلٰ  َواْْصـِربُواْ  ٱْمُشـواْ  أَنِ  ِمـْنُهمْ  ٱلَْمـألُ  َوٱنَطَلَق (

  ١.)يَُرادُ 
 إن ،ألجلـه  املشـاق  وحتملوا دينكم على واصربوا آهلتكم عبادة على اثبتوا

 األصـنام  يف يعتقـدون  كـانوا  ألم شدة؛ نزول أو نعمة زوال من بنا يراد األمر هذا
 حيظى أن الدعوة هذه صاحب يريد أو والشدة، القحط أصام عبادا تركوا لو أم

 ...أتباعاً له تكونون حني عليكم شأنه يعلو وأن واالستعالء، عليكم، بالشرف
 املتسـلّطني  قبل من حاكماً وسيبقى زال وما كان سيئ منهج اآلخر جتهيل إنَّ

 هـذا  يف واألوثان األصنام عبادة دخلت لقد... املؤسسات من عدد ويف الناس على
 تكـاثر  أن وبعـد  نفسـه،  احلـرام  البيت حىت منها ينجو مل بشكل وانتشرت ادي،الو

 كثرية، متاثيل بعمل قاموا قبائل اىل وانقسموا العربية اجلزيرة شبه ىف وانتشروا العرب
 مثل حوهلا يطوفون وراحوا أحد، يدخلها أو ملسها حيرم دائرة، حوهلا جيعلون اوكانو

 لك، شريك ال لبيك حجوا إذا جاهليتهم يف يقولون اكانو ولذا.. الكعبة حول طوافهم
 ...!ملك وما متلكه لك، هو شريكاً إالّ

  :سبحانه اهللا إىل ولتقرم
بُونَآ إِالَّ نَْعُبُدُهمْ  َما أَْولَِيآءَ  ُدوِنهِ  ِمن ٱتََّخُذواْ  َوٱلَِّذينَ (   ٢.)...ُزْلَفى ٱ�ِ  إَِىل  لُِيَقرِّ

 الـرزق،  هلم جتلب تنفعهم، اهللا، عند هلم تشفع تعاىل، اهللا عند مرتلةً هلم جتعل
.. مبناه ويهلك واه، اإلنسان يضلُّ إمنا حقا عنهم، الضر تدفع أعدائهم، على تنصرهم
 اعتقادهم، وفساد عقوهلم، ضآلة ولتبين عنها، غفلوا اليت احلقيقة حتمل اآلية فتأتيهم

                                       
 . ٦: . سورة ص ١
 . ٣:  . سورة الزمر٢
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 :ضالهلم وبالتايل الرشد، عن وابتعادهم
ــدُ ( ــن ونَ َوَيْعُب ــا ٱ�ِ  ُدونِ  ِم ــنَفُعُهمْ  َوالَ رُُّهمْ ـَيُضــ الَ َم ــونَ  َي  ءِ هـــٰؤُال  َوَيُقولُ
ـ3َ  ِيف  َيْعَلمُ  الَ ِ¤َا ٱ�َ  أَتَُنبُِّئونَ  ُقْل  ٱ�ِ  ِعندَ  ُشَفَعاُؤنَا  ُسـْبَحانَهُ  ٱألَْرِض  ِيف  َوالَ ِت اوَ ٱلسَّ

  ١.)يُْرشِكُونَ  َع3َّ  َوتََعاىلٰ 
 منفعـة  لغريهـا  تقـدم  أن عن فضالً شيئاً؛ لنفسها متلك ال اليت اآلهلة هذه إنّ

 .مضرة عنه أوتدفع
  ؟!وضعوها وأين! هي؟ ما
  

∏    ∏    ∏ 
هلا صلة

                                       
 . ١٨:  يونس سورة .١




