
  

  
  

) ������2(  
  حمسن األسدي: األستاذ

 : معبودام هذه فقرآنياً

 والنجـوم،  الكواكـب  ويعبـدون  والقمـر،  الشـمس  يعبدون من الناس من فإنّ هناك
 عـن  العـرب  وبالـذات   تعاىل اهللا اهم وقد عاىل؛ت اهللا ذكر عن تضلُّ ـ شك بال ـ ومجيعها

ـلِ  وادُ جُ ْسـتَ  َال (: قائالً الكواكب تلك عبادة  إىل فقـط  نشـري  ، وحنـن )...رِ َمـقَ لْ لِ  َال وَ  ِس مْ لشَّ
ْعَرى(  سبحانه هو وإنّ وموجدها، ربها هو تعاىل أنه على هلم ـ ـ تذكرياً قرآينّ لنص ،)ٱلشِّ
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ْعَرى َربُّ  ُهوَ  َوأَنَّهُ (الً، قلي عندها نقف لغريها... رب  ١.)ٱلشِّ

 لغةً: وهي

: القـوم  شـعار  ومنـه . وعقلـه  لـه،  وفطـن  به، علم: تعين به... شعر شعر؛ الفعل من
  السفر. يف عالمتهم

رعواَش عاراً َألنفسهم جعلوا: سفرهم يف القومش. 
 قـرب  علـى  العرب عند عالمة فهو عالمة، بالتايل وهو. األمر أعلَمه: اَألمر وأشعره

 السنة. فصول يعرفون وبه وتنقالم رحالم يف به يسترشدون وعالمة األمطار، هطول
 الكواكـب،  كـل  أنوار الصبح يطمس وحني اجلوزاء، يتبع متوهج كوكب هو وعلمياً

 وقـد . املتمـرد  بضـوئه  الصباح يعصي وكأنه الشمس شروق قبل الشعرى، وذلك جنم يرى
 الكثري.. هعن كتب

 القرطيب: يقول
ْعَرى(  ومهـا  احلر، شدة يف وطلوعه اجلوزاء، بعد يطلع الذي املضيء الكوكب ،)ٱلشِّ
 أمـا  العـرب  وتزعم الذراع؛ يف اليت الغميصاُء والشعرى اجلوزاء، يف اليت العبور الشعريان

  سهيل. أختا
  عديدة: أمساء له وذكرت 

 منها:

 واملزن. والعبور، اجلوزاء، يد و اجلبار، كلب و املjرزم،

ـ   كما ـ عالقة له ألن يقدسونه؛ والفراعنة املصريني قدماء وكان  بفيضـان  يعتقـدون 
 يكـون  خروجـه  وأنَّ الشعرى. موقع جهة من الشمس خترج عندما حيدث الذي النيل، ر

                                            
 . ٤٩النجم :  . سورة١
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 رؤيته. فتسهل األرض، إىل وأقرا وأملعها، النجوم أمجل من أنه كما غزيرة، بأمطار متبوعاً
 قـرب  عـن  عالمـة  عنـدهم  يعد فخروجه العرب، عند تعظيم حمل النجم هذا وكان

 قوهلم: جاء هنا ومن األمطار، هطول
 احملزم. ميأل ـ الشعرى وهو ـ املرزم طلع إذا
 شاعرهم فقال الفصول عرفوا وبه

 العبور الشعرى نارها وأخبت     احلرور وارتفع أيلول مضى

 رحالم... يف به يسترشدون احوار وأيضاً

 عبادته:

 يعبـدها  مل ومـن  وغريهم، محري ومعها خزاعة عبدته فقد له، العرب عبادة عن وأما
 ذكروا. هكذا عظّمها،

 كانـت  العـرب  ألنَّ لغـريه؛  ربا كان وإن الشعرى رب أنه ذكر وإمنا: يقول فالقرطيب
 يعبده: كان فيمن وٱختلف. برب وليس مربوب عرىالش أنّ وعز جلَّ اهللا فأعلمهم تعبده؛

 وخزاعة. حمري تعبده كانت: السدي فقال
 ولـذلك  أمهاتـه،  قبل من 9النيب أجداد أحد كبشة أبو عبده من أول: غريه وقال

 أديـام؛  وخـالف  اهللا إىل دعـا  حـني  كبشة أيب ٱبن 9النيب يسمون قريش مشركو كان
 املضـايق  بعض يف وقف وقد الفتح، يوم سفيان أبو وقال! كبشة أيب بنا من لقينا ما: وقالوا

 كبشة. أيب ِ ٱبن اَمر اَمر لقد: عليه متر 9اهللا رسول وعساكر
 العـامل،  يف تأثريها ويعتقد يعظّمها العرب من الشعرى يعبد ال من كان وقد: يقول مثَّ

 الشاعر: قال

 العبور الشعرى نارها توأخب     احلَرور وٱرتفع اَيلُولُ مضى

 عاشور: ابن
 يكنى خزاعة سادة من رجل عبادته سن والذي خزاعة عبدته الشعرى كوكب وكان
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 وزاي جبـيم ( جـزء  امسـه  أن الكلـيب  عـن  »العروس تاج« ففي امسه يف واختلف. كبشة أبا
 بـن  احلـارث  بـن  عامر بن غالب بن) وزاي وجيم بواو( وجز أنه الدارقطين وعن). ومهزة
. اخلزاعـي  غُبشـان  هـو  احلـارث  أن »حزم ابن مجهرة« يف والذي ،»التاج« يف كذا غُبشان
 عليـه  غلب وصف هذا أنّ إالّ أحسب وال. الشعرى عبد كبشة أيب اسم إن: قال من ومنهم

 ذكـر  علـى  »اجلمهـرة « يف حـزم  ابـن  يعـرج  ومل ولقومـه،  له معبوداً الشعرى اختذ أن بعد
 .كَبشة أيب

 تفسري« ويف. خزاعة إالّ العرب قبائل من يعبدها مل الشعرى أن اجلمهور عليه والذي
 الشعرى. عبدوا محري أن السدي عن »القرطيب

 األصـنام،  عبـادة  يف إيـاهم  ملخالفتـه  كبشة أبا 9اهللا رسول تدعو قريش وكانت
 أمـه  قبـل  مـن  9النيب أجداد من كان كبشة أبا ألن قيل:. كبشة أيب بابن يصفونه وكانوا

 علـى  التغطيـة  يريـدون  الشـعرى  عبـادة  إىل يدعو بأنه دمهائهم على ميوهون أو يعرضون
 أيب ابـن  سـحركم « القمـر:  انشقاق أراهم ملا قوهلم ذلك فمن تعاىل، اهللا توحيد إىل الدعوة
 كبشة أيب ابن اَمر أمر لقد: «هرقل حضرة يف معه كانوا الذين للنفر سفيان أيب وقول ،»كبشة

 ١األصفر. بين ملك خيافه أنه
 حتت تدخل ومجيعها واألصنام، األوثان على تنصب كانت األساسية فعبادام وإالّ

 السالم: عليه إبراهيم وخليله اهللا نيب قول يف التوبيخي واالستفهام اإلنكاري السؤال
  ٢،)ْعَملُونَ تَ  َوَما َخَلَقكُمْ  َوٱ�ُ  ∏ تَْنِحُتونَ  َما أَتَْعُبُدونَ  َقاَل (

 بيده؟! يعمله ما اِإلنسان يعبد أن يصح كيف أي والتوبيخ، اإلنكار معناه استفهام فهو

                                            
: عاشـور  والتنـوير، البـن   التحريـر  وتفسري ؛)هـ ٦٧١ ت( القرطيب القرآن، ألحكام اجلامع تفسري انظر .١

 اآلية.
  . ٩٦ـ  ٩٥ سورة الصافات  .٢
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 تـدعون  فكيـف  األصـنام،  من عملتم ما وخلق ، أي)تَْعَملُـونَ  َوَما َخَلَقكُمْ  َوٱ�ُ ( 
 معمولكم؟! وتعبدون عبادته

 إالّ واختلفـت،  وعـت تن وإن صنعوها، بأيديهم، هياكل األصنام ينحتون كانوا فإم
 ظهـر  القـرون  مجيـع  يف والشرك تعاىل، اهللا دون من يعبد ما كلّ أا على اتفقت الكلمة أنّ

 عملـهم  يتمثل العبادة، يف هللا شركاء باختاذهم أو تعاىل، اهللا لغري اإلنسان عبادة عرب واضحاً
 نفسـية  أو وماليةأ بشرية أو أرضية أو كالكواكب مساوية عديدة مبعبودات أو مبعبودين هذا

 دون العزيز الترتيل ذكرها اليت األرضية، املعبودات تلك هو مقالتنا يف يهمنا وما ،...كاهلوى
 البحـث،  أثنـاء  هلـا  جمملـة  إشـارة  نشـري  وقـد  كـثرية،  وهي األخبار بذكرها تفردت اليت

 ذهااختـ  أشـكال  أو أنـواع  بأربعة تتمثل عقائده ويف اإلنسان حياة يف األرضية واملعبودات
 ذكرهـا  كمـا  وهـي  وجـلَّ،  عـز  احلق اإلله عن بعيداً معها الروحية عالقته يبين راح آهلة،

 العزيز: الترتيل

 األصنام.

 التماثيل.

 األوثان.

 النصب.

 والءه إليهـا  يـؤدي  تعـاىل  باهللا اإلميان دائرة عن اخلارج اإلنسان صار مجيعها وهذه
 فهـي ... شـفاعتها  يرجو بركاا، ينتظر ونفسه، هومال بعمله إليها ويتقرب وعبادته، ومودته
 عن آيات يف السماء ت وقد تعاىل، اهللا دون من يعبد ما كلّ وهو الطاغوت، ضمن تدخل

 كُـلِّ  ِيف  َبَعْثَنـا َوَلَقدْ ( إهلية: بعثة لكل الرئيسية املسؤولية هو عنها النهي صار حىت ذلك، كلّ
ةٍ  ْت  َمنْ  َوِمْنُهمْ  هللاُ  َهَدى َمنْ  َفِمْنُهمْ  الطَّاُغوَت  َواْجَتِنُبوا هللاَ  اْعُبُدوا أَنِ  َرُسوًال  أُمَّ  َعلَْيـهِ  َحقَّ



 هـ١٤٣٩محرّم الحرام    /  ٤٨ميقات الحّج ـ 

               ٣٢ 
 

َالَلةُ  ِبCَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  كَْيفَ  َفانْظُُروا اْألَْرِض  ِيف  َفِس{ُوا الضَّ   ١.)الُْمكَذِّ
 عظيماً. ثواباً وتثيبه عبادا جيتنب من على تثين السماء وراحت

 ِعَبـادِ  رْ ِـ َفَبشّ  ۚ َرىٰ ـالُْبشْ  لَُهمُ  هللاِ  إَِىل  أَنَابُوا وَ  َيْعُبُدوَها أَنْ  الطَّاُغوَت  اْجَتَنُبوا َوالَِّذينَ (
    ٢.)...الَّذِيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل 

 األصنام:

 .صنم صورة على مثَّلَه: الشيَء ـ و. اًصنم صنع: فالنٌ صنم: لغةً
)منر نم متثالٌ: )الصجم  عبادته أنَّ يزعمون كانوا ؛ ٍ معدن أو ٍ خشب أو ٍ حإىل تقـر 

): الصنمةُ( .)لَُهمْ  أَْصَنامٍ  َعَىل  َيْعكُُفونَ  َقْومٍ  َعَىل  َفأَتَْوا(: العزيز الترتيل ويف. أصنام) ج. (اهللا
منالص. 

منالص معروف نام واحدب إنه: يقال ِ اَألصمعر نموهو ش وهو: سيده ابن قال. ثَنالو 
تحنب من يشاغُ ٍ خصحاس فضة من وياحلديث يف تكرر وقد ... أصنام، واجلمع ٍ ون  ذكـر 
 اهللا. دون من إهلاً اتخذَ ما وهو واَألصنام ِ الصنم

 اآليات: يف مرات مخس األصنام العزيز ذكرت الترتيل يف
ِبCٍ  َضالَلٍ  ِيف  َوَقْوَمكَ  أََراكَ  إِ�ِّ  آلَِهةً  أَْصَناماً  أَتَتَِّخذُ  رَ آزَ  ألَِبيهِ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  َوإِذْ (  ٣.)مُّ
  
ا ٰيـ َقـالُواْ  لَُّهـمْ  أَْصـَنامٍ  َعـىلٰ  َيْعكُُفـونَ  َقْومٍ  َعَىلٰ  َفأَتَْواْ  ٱلَْبْحرَ  إِْرسَآئِيَل  ِبَبِني َوَجاَوزْنَا(

 ٤.)تَْجَهلُونَ  َقْومٌ  إِنَّكُمْ  َقاَل  آلَِهةٌ  لَُهمْ  كqََ  إِلـٰهاً  لََّنآ ٱْجَعْل  ُموىسٰ 
   

                                            
 .  ٣٦:  . سورة النحل ١
 . ١٧:  الزمر . سورة٢
 . ٧٤:  األنعام . سورة٣
 . ١٣٨:  سورة األعراف .٤
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ــَراِهيمُ  َقــاَل  َوإِذْ ... (  ــدَ  َهـــَذا ٱْجَعــْل  َربِّ  إِْب ــيَّ  َوٱْجُنْبِنــي َءاِمنــاً  ٱلَْبَل ــدَ  أَن َوبَِن  نَّْعُب
 ١.)ٱألَْصَنامَ 
 ٢.)ُمْدِبِرينَ  تَُولُّواْ  أَن َبْعدَ  أَْصَناَمكُمْ  ألَِكيَدنَّ  َوتَٱ�ِ (
 ٣.)َعاِكِفCَ  لََها َفَنظَلُّ  أَْصَناماً  نَْعُبدُ  َقالُواْ (

  التماثيل:

 .. سابق مثال على يصنع ما كل
 ومثَـلَ . وسـواه  به شبهه: وبه فالناً، فالناً مثَلَ: ويقال مثَلَ، الفعل من: لغةً فالتماثيل

  بالنحت. صورها: التماثيلَ
 مثَّلَ مصدر: متاثيلُ: واجلمع. تمثال: واالسم تمثال،

 مـن  جمسـمةً واملصـنوعةُ   األصلي، وتكون الشيء متاثل اليت الصورةُ فالتمثَالُ: وهو
 بالشـيء  الشيء مثلت. احليوانات من ِه وغري اآلدمي ِ خبلْق يشبه ٍ، خشب أو ٍ حناس أو ٍ رخام

 التمثالف. وغريها وحيوان عباد من باملخلوقات مشبها ينحت ذات، فهو اسم. به شبهته إذا
 جلماد... يكون ومرةً الغالب، حياة، وهو وفيه روح ذي لشيٍء يكون مرةً

 القيس: امرؤ قال

 ِ متثـــال خطُّ كأنها بآنِسـة  وليلـة لَهوت قد ٍ يوم رب فيا

: التماثيـلَ  ومثَـلَ . وسـواه  بـه  شـبهه : وبـه  فالناً فالناً، مثَلَ: ويقال مثَلَ، الفعل من
رها.صو  

                                            
 . ٣٥:  سورة إبراهيم .١
 . ٥٧: . سورة األنبياء٢
  . ٧١:  الشعراء سورة .٣
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 خمتلفني: بنحوين ولكن مرتني التماثيل العزيز ذكرت الترتيل ويف

  األول: النحو

 سورة األنبياء: من بآياته املقطع هذا يف جاء كما تعاىل، اهللا دون من تعبد متاثيل
 َقـالُواْ   ∏ َعـاِكُفونَ  لََهـا أَنـُتمْ  ٱلَِّتـي ٱلتqََّثِيـُل  َهــِذهِ  َمـا َوَقْوِمهِ  ألَِبيهِ  َقاَل  ... إِذْ  (

ِبCٍ  َضالَلٍ  ِيف  َوآَبآُؤكُمْ  أَنُتمْ  كُنُتمْ  َلَقدْ  َقاَل  ∏ َعاِبِدينَ  لََها آَبآَءنَا َوَجْدنَآ   ١.)مُّ

 الثاين: النحو

 اجلـن  كان اليت كتلك تعاىل نعمه من نعمة بل هي تعاىل؛ اهللا دون من تعبد ال متاثيل
ـ  اهللا لنيب فيها رمةـح ال ةًـاحمب كانت دةـعدي أشياء من يعملون ما مع يصنعوا  مانـسلي

 تعاىل: اهللا دون من تعبد ال السالم، فهي عليه
يحَ  َوِلُسلَْيqَنَ ( َها ٱلرِّ  َيْعَمـُل  َمن ٱْلِجنِّ  َوِمنَ  ٱْلِقْطرِ  َعCَْ  َلهُ  َوأََسلَْنا َشْهرٌ  َوَرَواُحَها َشْهرٌ  ُغُدوُّ

 َCْـِع{ِ  َعَذاِب  ِمنْ  نُِذْقهُ  أَْمرِنَا َعنْ  ِمْنُهمْ  َيِزغْ  َوَمن َربِّهِ  ِبإِْذنِ  يََدْيهِ  َب  َمـا َلـهُ  َيْعَملُـونَ  ∏ٱلسَّ
َحاِريَب  ِمن َيَشآءُ  اِسـَياٍت  َوُقـُدورٍ  َكـٱْلَجَواِب  َوِجَفـانٍ  َوَ�َاثِيـَل  مَّ  ُشـْكراً  َداُوودَ  آَل  اْۤ ٱْعَملُـو رَّ

نْ  َوَقلِيٌل  كُورُ  ِعَباِديَ  مِّ  ٢.)ٱلشَّ

 سـليمان  نبيـه  علـى  تعـاىل  اهللا ا تفضل اليت النعم من العديد هناك أنَّ هذا ومعىن
 جاء اجلن ،ا سخر وقد تعاىل، نعمه من واحدة التماثيل عمل جعل أن ومنها السالم، عليه
 يبين هذا ولعلَّ السالم، عليه سليمان على به اهللا من ملا تعدادها سياق يف اآلية هذه يف ذلك
 سـليمان  يدي بني فوجودها وبالتايل تعاىل، اهللا دون من تعبد النيب هذا زمن يف تكن مل أنها
 ونقاءها! التوحيد عقيدة تعكّر شائبة وال خطراً تشكل وال شيئاً، لآلخرين يوحي ال

                                            
 . ٥٤ـ  ٥٢سورة األنبياء : . ١
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 هوادة، إمنا بال وحارا السالم عليه إبراهيم اهللا نيب عاصرها اليت التماثيل، تلك فيما
 حارـا،  قد إبراهيم اهللا نيب قبل نوح و.. بألوهيتها االعتقاد أي, ركالش أو التأليه ا يراد

ـ  وكان  إلـه  عبادة إىل ـ بعد ومن قبل من مجيعاً وهدفهم والرسل األنبياء شأن وهذا يدعو 
  غري. ال وتعاىل سبحانه و هو اهللا واحد

 

 األوثان:

 فهو وثبت أقام: وثْناً يثن ملكانبا الشيُء وثَن وثَن؛ الفعل من اللغة يف وهو الوثَن أما
 وثَّن.: واثن، اجلمع

ثْنوالو ناثوقد الدائم، الثابت الراكد املقيم: والو ،ثَنوهـو  لغتـان،  والـواتن  الواثن و 
 مـن  كـان  أ سواء يعبد التمثال: والوثَن.. والتاء، بالثاء يروى مكانه؛ يف الراكد املقيم الشيء
 مـا  الصنم: والوثَن..  و وثُن أوثان: واجلمع. ذلك غري أم فضة أم اسحن أم حجر أم خشب

 بعبـادة  يتـدين  مـن : والـوثين  األوثان، عبدة مذهب: والوثنية... الصغري الصنم: وقيل كان،
: احلديث يف و.. وثنيات نساء و وثنيون، قوم و. للمؤنث ثنية و ،للمذكر ثين و: يقال. الوثن

اخلمركعاب شاربثَن دو ٍ . 
 أو حجـارة  أو خشـب  مـن  ٍ تمثـال  كل العرب عند ِ اَألوثان اَصل:... اَألثري ابن قال

 نصـبت  النصارى وكانت وتعبدها تنصبها العرب وكانت حنوها، أو حناس أو فضة أو ذهب
 وثَناً: اَألعشى مساه ولذلك وتعبده، تعظِّمه كالتمثال وهو الصليب

طُوففاةُ توابه       العبأب   jفصارى كطَوالن jتيبب ثَنالو 

  الصليب. ِ بالوثَن أراد
 ذهب. من صليب عنقي ويف 9النيب على قدمت: حامت بن عدي وقال
 الصليب. به أراد عنك؛ الوثَن هذا ِ ألْق: يل فقال
 وثَناً. اَألعشى مساه كما
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 مرات: ثالث األوثان العزيز ذكرت الترتيل ويف
وِر... َقْوَل  َوٱْجَتِنُبواْ  ٱألَْوثَانِ  ِمنَ  ٱلرِّْجَس  َفٱْجَتِنُبواْ (  ١.)ٱلزُّ
َا( َّNِالَ ٱ�ِ  ُدونِ  ِمن تَْعُبُدونَ  ٱلَِّذينَ  إِنَّ  إِْفكاً  َوتَْخلُُقونَ  أَْوثَاناً  ٱ�ِ  ُدونِ  ِمن تَْعُبُدونَ  إ 
ْزَق  ٱ�ِ  ِعندَ  َفٱبَْتُغواْ  ِرزْقاً  َلكُمْ  َ�ِْلكُونَ    ٢.)تُرَْجُعونَ  إِلَْيهِ  َلهُ  َوٱْشكُُرواْ  َوٱْعُبُدوهُ  ٱلرِّ
َا َوَقاَل ( َّNِـن ٱتََّخْذتُمْ  إ ةَ  أَْوثَانـاً  ٱ�ِ  ُدونِ  مِّ ـَودَّ نَْيا ٱْلَحَيـاةِ  ِيف  بَْيـِنكُمْ  مَّ  َيـْومَ  ثُـمَّ  ٱلـدُّ
ــَبْعٍض  َبْعُضــكُمْ  َيْكُفــرُ  ٱْلِقَياَمــةِ  ــارُ  َوَمــأَْواكُمُ  َبْعضــاً  َبْعُضــكُمْ  َوَيْلَعــنُ  ِب ــمْ  َوَمــا ٱلنَّ ــن َلكُ  مِّ
ينَ    ٣.)نَّاِرصِ

 والوثن: الصنم بني الفرق

 وإن. وأصـنام  أوثان بني آهلة من جمموعة اإلسالم قبل جاهليتهم يف العرب عبد لقد
 لكن. ونصب متثال وهو ووثن صنم فهو تعاىل اهللا دون من عبد ما فكلُّ فرق؛ بينهما يكن مل

 فروقاً ذكروا حيث الناس، إضالل يف اتفقا وإن والوثن، الصنم بني الفرق يف اختلفت أقواهلم
 إليها: نشري والوثن الصنم بني

 فضـة  أو ذهـب  أو خشب من إنسان صورة على مصنوعاً اإلله كان إذا: قال بعض
 وثن. فهو حجارة من صنع إذا أما الصنم، فهو

فهـو  الـوثن  أما مميزان، وصورة شكل له الذي ذاك هو الصنم إنَّ: قال آخر وبعض 
  مميز. شكل وال له صورة ال الذي

 كـان  مـا  هو الوثن فيما بشرية، هيئته كانت ما هو الصنم إنَّ: ثالث فريق قال بينما
 أخرى. هيئة أية صاحب

 منحوتـاً  كـان  وما البشر، خلقة على املنحوتة هي (األصنام) أنَّ جماهد: عن الطربي
                                            

 . ٣٠:  سورة احلج .١
 . ١٧:  . سورة العنكبوت٢
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 .أوثان.. فهي البشر خلقة غري على
 مـن  معمولـة  جثَّةٌ له ما كل الوثَن أن والصنم ِ الوثَن بني الفرق: قال اَألثري ابن وهذا

 والصـنم  فتعبـد،  وتنصـب  تعمـلُ  اآلدمي كصورة واحلجارة اخلشب من أو اَألرض جواهر
 علـى  الـوثَن  يطلق وقد. املعنيني على وأطلقهما بينهما يفرق مل من ومنهم جثَّة؛ بال الصورة

  الصورة. غري
 وثَن. فهو صورة أو جسم له يكن مل فإن صورة، أو جسم له كان ما هو الصنم

 صنم. فهو صورة له كان فإذا وثَن، فهو صورة غري فكان آهلة من اختذوه ما
 فضة أو حجر أو خشب من جثَّة له كان ما الوثَن أنَّ ِ والصنم الوثَن بني الفرق: وقيل

 جثة. بال الصورة والصنم ويعبد ينحت
 صنماً. املنصوب الوثَن جعل من العرب ومن

 يعبـدوا  صـنم  وهلـا  إالّ العرب أحياِء من حي يكن مل: قال أنه احلسن عن وروي
 فالن. بين اُنثى يسموا

القبيلـة،   معـىن  يف ألنـه  احلي؛ إىل العائد الضمري أنث لعلَّه يعبدوا صنم وهلا: قوله
 الصورة. معىن يف ألنه الصنم؛ إىل العائد الضمري وأنث

 فيه ليس شيء كلّ واإلناث ،)إناثاً  إالَّ دوِنه ِمنْ  يَْدعون إنْ (: عزوجلَّ اهللا قول ومنه
 ١واحلجارة. اخلَشبة مثل روح

 )النصب(

 كانـت  رأحجـا  هي أو كقرابني، لآلهلة لتقدميها الذبائح عندها تذبح اليت األماكن هي
 يأتينا. كالم وفيها عبدت، حىت عندهم وتعظيم تقدير موضع

: النصـب : الزجاج وقال. النصائب واجلمع تعالَى اهللا دون من عبد ما كُلُّ: النصب لغة: فهي

                                            
 . ١٢٦٠:  ٢ اللغة فقه يف اإلفصاح ؛منظور البن ،العرب لسان؛ ٥٢٦:  الوسيط املعجم .١
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واحدها مجع قال. نِصاب :ه واحداً يكونَ أن وجائزومجع اح  ويف. أنصابـحالص : :ـبصالن 
 وزاد. حيـرك  وقـد  فسكون بالضم ِ كالنصب تعالَى اهللا دون فعبد نصب ما: فسكون تحبف أي
 ميـدح  اَألعشـى  قالَ. السابقة املصنف عبارة مع هذا فينظر وعسر عسر مثل: نسخه منه يف

   وسلَّم: عليه اهللا صلَّى اهللا رسولَ سيدنا

 فاعبدا ربك واهللا لjعاقjبة                   نسكَنهت ال املَنصوب النصب وذا

 النصب. وذا إياك: أي النصب وذا: وقوله. باَأللف فوقف فاعبدنْ: أراد
 جعل وقد: اَألزهري قال. ٍ أحجار من تعبد كانت الّيت اآلهلةُ النصب كأنّ: الفَراُء وقال

 قالَ: حيثُ حداًوا النصب اَألعشى

 تنسكنه ال املْنصوب النصب وذا

بصوالن دوهو واح ه مصدرون كانوا. األنصاب ومجعدعبي ابةٌ  وهـي  اَألنصجـارح 
تلَ كانوح ةبالكَع بصنلُّ تها فيهلَيع حذْبقاله تعاىل اهللا لغري وي نها .ةسيد ابدواح  ـبصن 

ناق قكعنأو وأع بصن مامَ وَ ( :وقوله .)واألَزْالَمُ  واألَنْصاُب (: تعاىل قال. وأقْفَال كقُفْل بالض 
 اجلاهليةُ وكانت حجر أو صنم: النصب: تييبالقُ وقال اَألوثانُ: اَألنصاب ،)النُُّصِب  َىل عَ  ُذِبحَ 

هبصنت حذْبه تعند رمحم فيللد. 
 نصـب  كأين ارتفعت مث علي، مغشيا <فَخررت: قال إسالمه يف ذَر أيب حديثُ ومنه

،<رمأح ريدم يبوه أرى ضحت هومبِ فصار أدصكالن رمم املُح١الذّبائح... بد 

 قراءة: وهي

 سـكون ب »النْصـب: «وقرىء. نصاب والواحد مجع، هو: وقيل: كشافه يف الزخمشري
 الصاد.

                                            
  نصب . :  للزبيدي العروس، . تاج١
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 ختفيفـاً،  الصـاد  وتسـكني  النـون  بضـم  ،)ٱلنُُّصِب ( وقرئ: املعاين روح يف اآللوسي
 فسكون. وبفتح بفتحتني، وقرئ

  املائدة: سورة يف مرتني ذكرت وقد
مُ  الَْمْيَتةُ  َعلَْيكُمُ  ُحرَِّمْت  (  ِنَقـةُ َوالُْمْنخَ  ِبـهِ  هللاِ  ِلَغـْ{ِ  أُِهـلَّ  َوَمـا اْلِخنِزيـرِ  َوَلْحمُ  َوالدَّ
َيةُ  َوالَْمْوُقوَذةُ  ُبعُ  أَكََل  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  َوالُْمَرتَدِّ  َوأَن النُُّصـِب  َعـَىل  ُذِبـحَ  َوَمـا َذكَّْيُتمْ  َما إِالَّ السَّ
 تَْخَشـْوُهمْ  َفـالَ ِديـِنكُمْ  ِمـن َكَفـُرواْ  الَّـِذينَ  َيـِئَس  الَْيـْومَ  ِفْسـٌق  َذِلكُـمْ  ِبـاألَزْالمِ  تَْسَتْقِسُمواْ 

 ِديًنـا اِإلْسـالمَ  َلكُـمُ  َوَرِضـيُت  ِنْعَمِتـي َعَلـْيكُمْ  َوأَْ�َْمُت  ِديَنكُمْ  َلكُمْ  أَكَْمْلُت  الَْيْومَ  اْخَشْونِ وَ 
ِثْمٍ  ُمَتَجاِنٍف  َغْ{َ  َمْخَمَصةٍ  ِيف  اْضطُرَّ  َفَمنِ    ١.)رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  هللاَ  َفإِنَّ  إلِّ

َـا آَمُنـواْ  ٱلَّـِذينَ  َياأَيَُّها( َّNِـنْ  رِْجـٌس  َوٱألَزْالَمُ  َوٱألَنَصـاُب  رُ ـَوٱلَْمْيِسـ َخْمـرُ ٱلْ  إ  َعَمـلِ  مِّ
ْيَطانِ    ٢.)تُْفِلُحونَ  َلَعلَّكُمْ  َفٱْجَتِنُبوهُ  ٱلشَّ

 يف اخـتالف  بينـهم  وقـع  ، وقد)َوٱألَنَصاُب (، )النُُّصِب ( مفردتا جاءت اآليتني ففي
 أقواهلم. صةخال وهذه ، ذاك وال هذا ال أو األوثان أو األصنام من كوا

 األنصاب:  ؛ النصب

 فكـان  األرض، مـن  الــموضع  فــي  تــجمع  كانـت . الــحجارة  من األوثان هي
 وينقش. يصور الصنـم. بأصنام ولـيست هلا، يقربون الـمشركون

 منـها  ثلثمائـة  حجـراً،  وستون ثلثمائة وعددها الكعبة، حول تنصب حجارة وهذه
 إذا وكـانوا  منـها،  إلــيهم  منها، وأحب إلـيهم أعجب ةحبجار شاءوا إن ويبدلوا. خلزاعة
الــحجارة،   علـى وجعلوه اللـحم وشرحوا البـيت، من أقبل ما علـى الدم نضحوا ذحبوا،

  ذلك. عن اهللا فنهى هلا، ويذحبون يعبدوا، الـجاهلـية أهل كان حجارة هي
  علـيها. ويهلّون يذحبون كانوا حجارة هي

                                            
 . ٣ :املائدة  . سورة١
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  تعاىل. اهللا دون من فتعبد تنصب أصنام؛ هي

 املفسرين: مع

 تصـور  مـا  األصـنام  أصـناماً، إمنـا   النصب ليست: جريج ابن قال البيان، جممع ويف
 كانت: وقيل. حجراً وستني ثالمثائة وكانت الكعبة، حول منصوبة أحجاراً كانت بل وتنقش،
 اللحم وشرحوا ، تالبي من أقبل ما على الدم نضحوا ذحبوا، إذا فكانوا خلزاعة، منها ثالمثائة
 بالدم البيت يعظمون اجلاهلية أهل كان اهللا رسول يا: املسلمون فقال احلجارة، على وجعلوه

ـِٰكن ِدَمآُؤَهـا َوالَ لُُحوُمَهـا ٱ�َ  يََنـاَل  َلن( سبحانه: اهللا فأنزل بتعظيمه، أحق فنحن  يََنالُـهُ  َوَلـ
رََها كَٰذلِكَ  ِمنكُمْ  ٱلتَّْقَوىٰ  ُواْ لِتُ  َلكُمْ  َسخَّ ِ  َهَداكُمْ  َما َعَىل  ٱ�َ  كَربِّ   ١.)ٱلُْمْحِسِنCَ  َوبَرشِّ

 بل صنماً وال متثاالً ليست أا منه يظهر عنها، ومفصل مفيد كالم فله عاشور ابن أما
 اجلنس، به مراد مفرد فهو املنصوب، احلجر ـ بضمتني ـ والنصب: يذكر أن بعد فهو حجارة،

 ـ  فسكون ـ بفتح نصب: ويقال نِصاب، وواحده مجع هو: وقيل
  ٢.)يُوِفُضونَ  نَْصب إَىل  كَأَنُّهمْ (

 مبـا  والنصـب  صورة، له كانت مبا الصنم خيص وقد الصنم، يرادف مبا يطلق قد وهو
 سعد يقول: ومثل اخلَلصة ذي مثل مصورة، غري صخرة كان

...  ـا  منـها  مقصود غري حجارة هو النصب أنّ واألصحـ  متثـال  أ  هـي  بـل  ة،لآلهل
 األصـنام  فـإنّ  وللجـن،  لآلهلة ا يتقرب اليت والنسائك القرابني عليها تذبح ألنّ موضوعة

 تكـن  فلـم  األنصاب وأما. للتقرب تقصد معينة مواضع يف وكانت أمساء وهلا معدودة كانت
 أمية روى فقد عندها، ـ يتقربون حي كلّ يتخذها ـ كانوا وإنما أمساء هلا كانت وال معدودة
 بعضـهم  تفـرق  فلمـا  إمساعيـل،  ولـد  وهم الكعبة، يعظّمون كانوا العرب أنّ: العرب أخبار

                                            
  . ٣٧:  سورة احلج .١
 . ٤٣:  املعارج سورة .٢
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 أحيائنـا  يف ننصب فنحن حجر، الكعبةُ: فقالوا الكعبة، فراق عليهم عظم مكة، من وخرجوا
 يسـموا  ولذلك حوهلا، طافوا ورمبا األنصاب، هذه فنصبوا الكعبة، مبرتلة لنا تكون حجارة
. دينـهم  يف ا املتقرب الدماء عليها ويذحبون ـ الواو وبتشديد املشددة الدال بضم ـ الدوار
  احلجارة. أحسن لذلك يطلبون وكانوا

 حجراً وجدنا فإذا احلجر نعبد كنا: »البخاري صحيح« يف العطاردي رجاء أيب وعن
 مـن  جثوة مجعنا) الرمل بالد يف أي( حجراً جند مل فإذا اآلخر وأخذنا األول ألقينا منه خرياً
 به. طفنا مثّ احلجر نظري ليصري عليه فحلبناها بالشاة جئنا مث تراب

 حجـر  مثـل : القبائـل  عقائد اختالف على وللطواف للذبح أعدت حجارة: فالنصب
 ويشـوونه،  اللحم ويشرحون األنصاب على يذحبون وكانوا. العزى حول كان الذي ِ الغبغبب
 وسلم عليه اهللا صلى النيب وصايا يذكر األعشى، قال للسدنة، بعضاً ويتركون بعضه فيأكلون

 مدحه: يف صنعها اليت قصيدته يف

 تنسكَنه ال املَنصوب النصب وذا

 أورده الـذي  العطـاردي  رجـاء  أيب قول عاشور ابن فات يكون قد أدري ال: أقول
 وال صـنماً  لـيس  هو نعم له، حصلت بادمفع حجر، والنصب >،...احلجر نعبد <كنا: أعاله
 دون من يعبد إذن فهو.. إليه يذحبونه مبا ويتقربون يعظمونه، رابعها، هو وإمنا متثاالً، وال وثناً
 َوَمـا(، )ِبـهِ  هللاِ  ِلَغـْ{ِ  أِهـلَّ  َوَمـا(: الثانية الظاهرة فقرة يف كالمه تكملة وسيأتينا .تعاىل اهللا

 .)ٱلنُُّصِب  َعَىل  ُذِبحَ 
 البيـت  حـول  منصوبة حجارة هلم . كانت)ٱلنُُّصِب  َعَىل  ُذِبحَ  َوَما(: الزخمشري يقول

 تسـمى  إليهـا،  بـه  ويتقربـون  بـذلك  ويعظموـا  عليهـا،  اللحم ويشرحون عليها يذحبون
 األعشى: قال. واحد والنصب األنصاب،

 فَاعبدا بكر واهللا لjعاقjبة  تعبدنه الَ الْمنصوبِ النصبِ وذَا

 جماهـد  عن األوثان وهي يعبدوا كانوا اليت احلجارة: )ٱلنُُّصـِب ( الطربسي: الشيخ
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: وقيـل . األوثـان  اسم على أي النصب على ذبح ما عليكم وحرم يعين جريج وابن وقتادة
 تعاىل قولـه إىل ترى أال متعاقبان، وعلى والالم إليها تقرباً لألوثان ذبح وما معناه

 .عليك ، مبعىن)مCِِ يَ الْ  اِب حَ صْ أَ  نْ مِ  كَ لَ  مٌ الَ سَ فَ (
 .بدمائها أوثام ويلطّخون يقربون وكانوا 
 مـا  علـيكم  وحرم يعين ، األوثان وهي يعبدوا كانوا اليت احلجارة: )َوٱألَنَصـاُب  (

 والـالم  إليهـا،  تقرباً لألوثان ذبح وما معناه: وقيل. األوثان اسم على أي النصب على ذبح
 ذلك؛ ومسي نصب، واحدها األصنام،: واألنصاب تعاىل قولـه إىل ترى أال متعاقبان، لىوع

 هلا... للعبادة تنصب كانت ألا
  األعشى: قال

 ١فَاعبدا واَهللا الشيطانَ تعبدj وال      تنسكَنه ال املَنصوب النصب وذَا

  

 ؟!! وأين 

 بـه  نعمـت  مكـان  وأزكـى  الدنيا، احلياة عرفتها باركةم بقعة أطهر يف وضعوها إم
 رفعهـا  الـيت  قواعـده  حيـث  هناك احلرام؛ البيت إنه املكرمة، مكة إنه عليها، ومن األرض
 الساجدين... الراكعني الطائفني للعابدين إمساعيل وابنه إبراهيم

 مكة؟! إىل األصنام أدخل الذي من ترى فيا
 الوادي هذا فلوث أدخلها، من أول كان فيمن رياًكث واألقوال األخبار اضطربت لقد

 وبـدل  فغيـر  ومكـة،  احلرام البيت يف األصنام نصب حني دينهم، أهله على وأفسد املبارك،
 املرحلة تلك بعد سيئة؛ بداية ذلك وكان النقي، اإلبراهيمي التوحيد أو مكة، يف إبراهيم دين

                                            
 . اآليتان:  يروالتنو والتحرير البيان؛ جممع تفسري . انظر ١
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 هـي  األصـنام  عبـادة  ظاهرة إذ املبارك، يمياإلبراه الشوط ذلك وبعد الرائدة، اإلبراهيمية
 تعاىل هللا خالصة وعبادة وطهارة ٍ أمن من إبراهيم اهللا نيب ومتناه السماء تريده مما الضد على

الـيت   ؛الصـادقة  التوحيد لكلمة ومنطلقاً صاحلاً، أمنوذجاً ليكون فيه؛ ومن الوادي هذا تسود
 وبالـذات  تعـاىل،  اهللا غـري  عبـادة  متثلـه  الذي وأشكاله، كالشر عن بعيداًتعم العامل بأسره، 

  الناس... من كثرياً أضلّت وقد األصنام،
 ذلك: عن إبليس مسؤولية على لتنص األخبار تأيت أيضاً وهنا
 أنـه  وإما آهلةً، واختذوها فعبدوها وبأمسائها، اخلمسة التماثيل تلك هلم صنع أنه فإما

 الغـرق،  أيام الطوفان دفنها أن بعد التراب حتت من السالم عليه نوح قوم أصنام هلم أخرج
 قبائلهم... بني فوزعوها العرب، ملشركي أخرجها حىت مدفونة تزل التراب، فلم وطمها

 عبادة لظهور سبباً فكانت فعبدت، حملت املكي احلرم من أحجار قطع هناك أنَّ أو
 وتبعـه  األصنام، بكتاب) هجرية ٢٠٤ ت( الكليب ابن عن خرب يف جاء فقد تعاىل؛ اهللا غري

 البـن  النبويـة  السـرية  يف وأيضاً يسري، باختالف أخبارمكة يف) هجرية ٢٥٠ت( األزرقي
 بـن  إمساعيـل  أنَّ): هجرية ١٥١  ت( إسحاق ابن برواية) هجرية ٢١٨أو ٢١٣ ت( هشام

 مـن  ونفـوا  مكة، مألوا حىت كثري أوالد ا له وولد مكة سكن ملا ،عليهما> اهللا <صلى إبراهيم
 بعضهم وأخرج والعداوات احلروب بينهم ووقعت مكة عليهم ضاقت العماليق، من ا كان

 املعاش. والتماس البالد يف فتفسحوا بعضاً،
 ظـاعن  مكة من يظعن ال كان أنه واحلجارة األوثان عبادة إىل م سلخ الذي وكان

 وضعوه حلوا، فحيثما. مبكة وصبابةً للحرم تعظيماً احلرم، حجارة من حجراً معه احتمل إالّ
 يعظمـون  بعـد  وهـم . لـه  وحبا باحلرم وصبابةً ا منهم تيمناً بالكعبة، كطوافهم به وطافوا
 السالم. عليهما وإمساعيل إبراهيم إرث على ويعتمرون وحيجون ومكة، الكعبة

 بـدين  اواسـتبدلو  عليه، كانوا ما ونسوا استحبوا، ما عبدوا أن إىل م ذلك سلخ مث
. قبلـهم  مـن  األمـم  عليـه  كانـت  ما إىل وصاروا األوثان، فعبدوا. غريه وإمساعيل إبراهيم

 وفيهم. ذكرها من فيهم بقي ما إرث على منها، السالم عليه ٍ نوح قوم يعبد كان ما وانتجثوا



 هـ١٤٣٩محرّم الحرام    /  ٤٨ميقات الحّج ـ 

               ٤٤ 
 

 بـه،  والطـواف  البيت، تعظيم من: ا يتنسكون وإمساعيل إبراهيم عهد من بقايا ذلك على
 مع والعمرة ـ باحلج واإلهالل البدن، وإهداء ومزدلفة، عرفة على والوقوف والعمرة، واحلج،

 شريك ال! لبيك! لبيك! اللهم لبيك: اهلت ما إذا تقول نزار منه. فكانت ليس ما فيه إدخاهلم
 وجيعلون آهلتم معه ويدخلون بالتلبية، ويوحدونه! ملك وما متلكه! لك هو شريك إالّ ـ! لك

 .بيده ملكها
 مـا  أي .)نَ كوُ ِر ـْشـمُ  مْ هُ وَ  الَّإِ  ا�ِ بِ  مْ هُ َ\ُ ْكأَ  نُ مِ ؤْ يُ  امَ وَ (: 9لنبيه عزوجلَّ اهللا يقول

 خلقي. من شريكاً معي جعلوا إالّ حقّى، مبعرفة يوحدونين
 غلمام، من أسودين غالمني أمامهم قدموا حجاجاً، خرجوا إذا عك، تلبية وكانت

 عبادك عانيه، إليك عك :بعدمها من عك: فنقول! عك غرابا نحن: فيقوالن ركبهم أمام فكانا
 الثانية! حنج كيما اليمانيه،

 ومل األول النفر يف نفرت املواقف، يف ووقفت املناسك فقضت حجت إذا ربيعة وكانت
 األكابر بنوه توارثها مث اجلندل، بدومة فعبدوها وداً قضاعة التشريق، فاتخذت آخر إىل تقم

 عندهم. وهو اإلسالم فجاء كلب، إىل صارت حىتفاألكابر 
 ناجيـة  بـين  إن مث زمانـاً،  فعبـدوه  مراد إىل به فذهبوا يغوث، طي من بطنان وأخذ

 كعب. بن احلرث بين إىل به ففروا منهم، يرتعوه أن أرادوا
 مهدان. إىل صار حىت فاألكرب األكرب بنوه توارثه مث لكهالن، فكان يعوق وإما
 يعبدونه. خلثعم فكان نسر وأما
 يعبدونه... الكالع ذي آلل فكان سواع وأما

 اخلُزاعي: حلي بن عمرو مع وقفة

 أصـل  أرجعـوا  املسلمني، واملفسرين املؤرخني من يل تيسر ما معظم أنَّ يتضح فيما
 عمـرو  اخلُزاعي إىل ونواحيها قبائلها يف حوله؛ ملا وانتشارها مكة، وادي يف األصنام عبادة

 البيـت  والة جـرهم  بعـد  خزاعـة  صارت أن بعد خاصة زعيمها، و خزاعة، كبري حلي، بن
 عمـرو  بلغ وقد جرهم، ملوك آخر اجلرمهي احلارث بن عمرو بنت ابن وهو مبكة، واحلكام
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 مـن  أول وهـو  اجلاهليـة،  يف بعده وال قبله عريب يبلغه مل ما الشرف من العرب يف حلى بن
 شـحم  وهـو  سـديف  مجـع  والسدائف الثريد لىع وحلماا اإلبل سدائف مبكة احلج أطعم

 خيالف. ال متبعاً ديناً قوله صار حىت مذهب كل العرب يف شرفه وذهب السنام،
 ألنه شرعة؛ اختذوها إالّ بدعة هلم يبتدع ال ربا للعرب عمرو صار بعضهم كالم ويف

ـ  آالف عشـرة  املوسم يف هلم حنر ورمبا املوسم، يف ويكسوهم الناس يطعم كان  وكسـا  ةبدن
  حل... آالف عشرة

 بعضهم، حىت قال تعصى، ال عليهم وكلمة ترد، ال عليهم مكانة صاحب فالرجل إذن
 إبـراهيم  عهد من العرب أن على العلماء نصوص تضافرت: وغريها احللبية السرية يف كما

 غري من أول فهو حلى، بن عمرو زمن إىل األصنام عبادة رفض من أي دينه على استمرت
ـ  البحرية وحبر السائبة وسيب األصنام فعبد الضالالت للعرب وشرع إبراهيم دين  وقيـل  ـ
ـ  ألبامـا  وحـرم  أذنيهما فجدع ناقتان له كانت مدجل بين من رجل البحرية حبر من أول  ـ
 بأفواههما. ويعضانه بأخفافهما خيبطانه النار يف رأيته 9اهللا رسول فقال

 وأتـى  الكعبـة  حـول  األصنام ونصب ياحلام ومحى الوصيلة وصل من أول وعمرو
 وأول باألزالم، عنده تستقسم العرب فكانت الكعبة بطن يف ونصبه اجلزيرة أرض من بل
 وهي والسالم الصالة عليه اخلليل إبراهيم بتلبية يلىب كان فإنه التلبية، يف الشرك أدخل من

 يلـيب  شيخ صورة يف طانالشي له متثل ذلك فعند لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك
 فـأنكر  لـك،  هـو  شريكاً إالّ: الشيخ ذلك له قال لك، شريك ال لبيك: عمرو قال فلما معه،

 فتبعـه , عمرو ذلك فقال به، بأس ال ملك، وهذا وما متلكه: الشيخ ذلك له فقال ذلك، عمرو
 يـده، ب ملكهـا  وجيعلون أصنامهم، معه يدخلون مث بالتلبية، فيوحدونه أي ذلك على العرب

 أحـلَّ  مـن  أول وهو ،)رِكُونَ ـُمْشـ َوُهمْ  الَّإِ  ا�ِ بِ  مْ هُ َ\ُ ْكأَ  نُ مِ ؤْ يُ  امَ وَ (: هلم توبيخاً تعاىل قال
 عمـرو  جـاء  حىت امليتة أكل حترم تزل مل إمساعيل ولد القبائل من كلّ فإن امليتة، أكل أيضاً

 اهللا، قتـل  مـا  تأكلون ال يفك: قال امليتة، أكل حترمي يرضى ال تعاىل اهللا أنّ فزعم حلى، بن
 الكعبـة  حول احلرام املسجد يف ونصبها عليها حصوله لكيفية وذكروا... قتلتم؟! ما وتأكلون
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 اهللا بعث حىت تعبد، بقيت واليت األصنام؛ عبادة مؤسس منه جعلت عديدة، وقصصاً أخباراً
دمها، فأمر 9النيب يعبدون الناس نم مجعاً أسفاره إحدى يف رأى أنه القصص تلك من 
 ـا  يتقربـون  أـم  والقبول؛ الرضا موقع منه جوام، ووقع عجبه عنها، سأهلم فلما آهلة،
 التماثيـل  تلـك  بعـض  منهم أخذ... و فتعطيهم، والرزق فتحميهم، احلماية ويسألوا لإلله،

 احلرام... البيت يف ونصبها
ـ  مث يـت، الب أمـر  على واستوىل مكة، إىل وقومه سار ملا أنه ومنها  مدينـة  إىل ارس

 اختـذناها  أرباب هذه: فقالوا عنها األصنام، فسأهلم يعبدون قوماً هناك فرأى بالشام، البلقاء
 فنسقى، ا ونستسقي فننصر، ا نستنصر البشرية، واألشخاص العلوية اهلياكل شكل على

ـ  فـدفعوا  أصنامهم، من صنماً منهم وطلب ذلك، فأعجبه. فنشفى ا ونستشفي  هبـل،  هإلي
 فـدعا . زوجـني  شـكل  على ونائلة إساف معه وكان الكعبة، يف ووضعه مكة، إىل به فسار
 ملـك  أول يف ذلـك  وكـان  تعـاىل،  اهللا إىل ا والتوسل إليها، والتقرب تعظيمها، إىل الناس
 األكتاف... ذي شابور

 مـة، ا زرد حـىت  محلـها  مثَّ أصـنام،  عدة منها واستثار جدة، شاطئ أتى أنه ومنها
 الشيطان دلَّه أن بعد منه، هذا كان خرب، ويف. قاطبةً عبادا إىل العرب فدعا احلج، وحضر
 هـذا  أنَّ ويبـدو  السـالم،  عليـه  نوح عهد يف الطوفان بسبب غرقت وأن سبق وأا عليها،
 وسوسةً... أو قوالً يدله حبيث بالشيطان، طيبة عالقة ذو الرجل

 ويغـوث  وسـواعاً  نوح ودا، قوم أصنام أنّ فأخربه ،اجلن من رئي له كان أنه ومنها
 دفعها احلج جاء فلما امة، إىل أوردها مث فاستثارها، فأتاها جبدة، مدفونة ونسراً، ويعوق

 مـن  جلبـها  أن بعـد  العرب؛ أرض أدخلها أنه ومنها. أوطاا إىل ا فذهبت القبائل، إىل
 مـن  بالبلقـاء  شفاءه وأن مرض، أنه أو... نامهمأص ا فسموا اهلند، إىل رفعت ألا اهلند؛

 إىل بعضها فجلب له، زعموا كما وحماسنها األصنام على لتعرفه سبباً هلا سفره فكان الشام،
 مكة...

 يتحـدث  كتـاب  أقدم يعد) هـ ٢٠٤( سنة املتوفّى الكليب البن األصنام كتاب وهذا
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ـ  احلـرام،  البيت يف نصبها عن فيه جاء ومما عنها،  حوهلـا،  ومـا  مكـة  يف وجودهـا  ببوس
 من خيلو وال الدقة، يفقد خرب، من أكثر وأسواقها وبيوا نواحيها يف وهناك هنا وانتشارها
 يذكر: فمرةً اضطراب،
 كثري أوالد َا لَه وولد مكَّة سكن لَما علَيهما اُهللا صلَّى إبراهيم بن إسماعيلَ ... أنَّ 

 الْحروب بينهم ووقَعت مكَّةُ، علَيهم ضاقَت الْعماليق منَ ا كَانَ من ونفَوا مكَّةَ، مألوا حتى
،اتاودالْععضهم وأخرج وا، بضعي فتفسحوا باش. والتماس الْبالد فعالْم 

 ظَاعن مكَّة من يظعن ال كَانَ أنه ةوالْحجار األوثَان عبادة إلَى ِم سلَخ الَّذي وكَانَ
 وضـعوه  حلُّوا فَحيثُما مبكَّةَ، وصبابةً للْحرم تعظيما الْحرم حجارة من حجرا معه احتملَ إالّ

 مـونَ يعظِّ بعـد  وهـم  ـا،  وحبا بالْحرم وصبابةً َا منهم تيمناً بالكعبة كطوافهم به وطافوا
 سـلَخ  ثُـم  السالم، علَيهما وإسماعيلَ إبراهيم إرث علَى ويعتمرونَ ويحجونَ ومكَّةَ الْكَعبةَ

كذَل مِ وا أنْ إلَىدبا عوا،  مبحـتـوا  اسسنـا  ووا  ملُوا   كَـاندبـتاسو ،ـهلَيين  عيم  بـداهـرإب 
 كَانَ ما وانتجثُوا قَبلهم من اُألمم علَيه كَانت ما إلَى وصاروا اَألوثَانَ فعبدوا غَريه لوإسماعي

دبعي منوح قَو ٍ  هلَيع الما السهنم ثلَى إرا عي مقفيهم ب نا مكْرهذ يهمفلَى وع كا ذَلقَايب نم 
دهع يماهريلَ إباعمإسكُونَ وسنتا يَ  ـنـيم  مظعت  ـتيالْب ِ   بـه افالطَّـوو  ـجالْحو  ةـرمالْعو 

قُوفالْولَى وفَةَ عرفَةَ علدزماِء ودإهن ودالل ِ الْباِإلهو ِ جبالْح ةرمالْعو عإدخـاهلم  م  يـهـا  فم 
سلَي ،هنت مقُولُ رنزا فَكَانا إذَا تم لَّتأه كيلَب ماللَّه كيك لَبشريك إالّ لَك شريك ال لبي وه 

لَك كُهلما تمو لَكم هوندحويو ةلْبيه ويدخلون بالتعم همتهلُونَ آلعجيا ولْكَهم هدقُولُ بياُهللا ي 
  وسلَّم: علَيه اُهللا صلَّى لنبيه عزوجلَّ
 إالّ حقِّـي  مبعرفَـة  يوحـدوننِي  ما أي .)مرشـكونَ  وهم إالَّ  ِبا�ِ  أَكَْ\هم يُؤمن َوَما(

 غُالمـين  أمامهم قدموا حجاجاً خرجوا إذا عك تلْبيةُ وكَانت خلْقي من شريكًا معي جعلُوا
 مـن  عـك  عـك، فَنقُـول   غرابـا  نحـن ... ركْبهم فَيقُـوالن  أمام فَكَانا غلْمانِهم من أسودين
 حجـت  إذَا ربيعـةُ  وكَانـت ... الثَّانِيـةْ  نحـج  كَيما الْيمانِيةْ عبادك عانِيةْ إلَيك عك... بعدهما
 التشرِيق. آخر إلَى تقُم ولَم اَألول رالنفَ في نفَرت الْمواقف في ووقفت الْمناسك فقضت
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 : التايل يذكر ومرةً
 السـائبةَ  وسـيب  اَألوثَـانَ  فَنصـب  السالم علَيه إسماعيلَ دين غَير من أولُ فَكَانَ  

 ابـن  حارثَـة  بـن  حلى وهو ربِيعةَ بن عمرو الْحاميةَ وحمى الْبحريةَ وبحر الْوصيلَةَ ووصلَ
 بـن  عمـرو  بنـت  فُهيرةَ لُحي بن عمرو اُم خزاعةَ، وكَانت أبو اَألزدي وهو عامر بن عمرو

 بة، فَلَمـا الْكَع أمر يلي الَّذي هو الْحارثُ الْجرهمي وكَانَ مضاض بنت قَمعةُ الْحارث ويقَالُ
 عـن  وأجالهمِ م فَظَفَر إسماعيلَ ببنِي جرمها وقَاتل الْوالية في نازعه لُحي بن عمرو بلَغَ

مفَاهون ةبن الْكَعم كَّةَ بالدلَّى موتةَ وابجح تيالْب ؛ ثُممهدعب إنه رضا مضرا ميدديـلَ  شفَق 
لْقَاِء إنَّ: لَهبالْب نام مةً الشما إنْ حهتيا أتاهفَأت أترب محتا فَاسَ دجأ و ورا فَبلَهونَ أهدبعي 

،امنا: فَقَالَ اَألص؟ مهذه 
 الْعدو! علَى َا و نستنصر الْمطَرَ ،ا نستسقي: فَقَالُوا

مألَهأنْ فَس طُوهعا، يهنم ملُوا فَقَدا فَفَعَ َكَّةة...  حول ونصبها مبالْكَع  
 قال: حيث حلى؛ بن عمرو عن آخر يقول شيئاً ٥٤ صفحة يف الكليب ابن ولكن

 مـن  والظَّعن بالْمِسري عجلْ: لَه فَقَالَ ثُمامةَ، أبا يكَنى وكَانَ الْجن من رئي لَه وكَانَ 
 والسالمةْ. بالسعد تهامةَ

 إقامه. وال جري: قال
 ادع مثَّ ـاب،  وال َامـة  فَأوردهـا  معـدةً،  أصناما فيها تجد جدةَ، ضف ايت: قال

  جتاب. عبادا إلَى الْعرب
 إلَى الْعرب فَدعا الْحج امةَ وحضرَ ورد حتى حملَها ثُم فَاستثَارها جدةَ شطَّ فَأتى

 وبـرةَ  بن كَلْب ابن ثَور بن رفَيدةَ بن الالت زيد بن عذْرةَ بن عوف فَأجابه. قاطبةً عبادا
 وادي إلَـى  فَحملـه ودا،  إلَيـه  فَـدفَع  قُضاعةَ بن إلْحاف بن عمرانَ بن حلْوانَ بن تغلب بن

 سـمى  مـن  أولُ وهو به سمي من أولُ ود، فَهو عبد ابنه الْجندل وسمى بدومة فأقره الْقرى
دبع ثُم دو تمس برالْع جعل بهبعد و فوع هنا ابرامي عقَالُ الَّذي لَه رامسـادناً  األجدار ع 

 باِإلسالم. اُهللا جاَء حتى يسدنونه بنوه تزل ه، فَلملَ
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 . ٥٥ـ  ٥٤ ، ٨ صفحة يف ذكره هذا
 لُحـي،  بـن  عمرو هذَا صنع فَلَما :١٣ صفحة يف واحدةً مجلةً جندها أقواله وخالصة

تانب درواختذوها... وعبدوها لألصنام الْع 
 العـرب  عبـادة  مسـؤولية  الرجـل  هذا حتميل من هذا؛ قوله ينسجم كيف أدري وال

 التالية؟! املرة يف يذكره وما ذكره، ما مع لألصنام،
 يذكر: ثالثة ومرةً
 ومسوهـا  النـاس  مـن  وغَريهم إسماعيل ولد من اَألصنام تلْك اتخذَ من أولُ وكَانَ

 إسماعيل. دين فَارقُوا نيح ذكْرها من فيهم بقي ما علَى بأسمائها
  سواعا. اتخذُوا مدركَةَ بن هذَيلُ
 سـدنته  الْمدينة وكَانـت  أعراض من عرض وينبع ينبع، أرض من برهاط لَهم فَكَانَ

 ودا كَلْب الْيمن واتخذَت من رجل شعر إال ذكْرا لَه أشعارها في ٍ هلذيل أسمع لحيانَ ولَم بنو
ةومبد ذَتخل، واتدنوثَ. حرش وأهل مذحج الْجغي 

... اكيح دا ولُّ لَا فَإنjحا يلَن  ...واِء لَهسإِنَّ النو ينالد ا قَدمزع 

 الشاعر: وقال

... ارسا ووثُ بنغإلَى ي مراد  ...اهنزاجفَنلَ ماح قَببالص ِ 

 اآلخر: وقال
ذَتخانُ واتويوق خعفَكَانَ ي ةيبقَر مقَالُ لَها يانُ: لَهويخ نن على صنعاء ميلَتا لَيمم 

 فيـه  رهالغي وال لَها أسمع ولَم الْعرب، من غَيرها وال به، سمت همدانَ أسمع ولَم مكَّة، يلى
 شعرا.

وأظُن كذَل مُقَربوا أل ناَء معنلَطُوا صتاخو ،ريموا حبانفَد مهعم ةيودهبالْي امأي دوهت 
 معه. فَتهودوا ٍ نواس ذُو

ذَتخوات ريما حرسن 
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وهدبض فَعقَالُ ٍ بأرا يلَه ولَم ،علْخب عمأس ريمح تمس ا، بهدأح لَمو عمأس  ا  لَـهكْـرذ 
 عبـادة  عن ٍ تبع أيام حمير النتقَال كَانَ ذَلك الْعرب، وأظُن من أحد أشعار وال أشعارها في

 عنده ويتقَربونَ يعظِّمونه ريام لَه يقَالُ بِصنعاَء بيت أيضا لحمير الْيهودية، وكَانَ إلَى اَألصنام
 بالذَّبائح.

 حيـث  خمتلـف،  آخـر  خـرب  فلهما ونائلة، أساف من كلٍّ عن أما األصنام، عن هذا
 ر:ـذكـي

 نتب ونائلَةُ يعلَى بن إساف لَه يقَالُ جرهم من رجلٌ ونائلَةَ إسافًا أنَّ عباس ابن عن
زيد نم مهرا وكَانَ جقُهشعتي يض فن أرملُوا الْيا فَأقْباججال حخةَ فَدبا الْكَعدجغَفْلَـةً  فَو 
ناس مي وخلوة النف تيالْب را فَفَجَ يف تيوا   الْبحـبا فَأصِسـخمسـخني،   فوجـدومها  فَم

 مـن  بعـد  الْبيـت  حـج  ومـن  وقُريش، خزاعة ماموضعهما، فعبد فوضعومها فأخرجومها
 الْعرب.

 أنه و وإمساعيل، إبراهيم دين غير أنه من فعل اليت فعلته، جزاء حلى بن فعمرو إذن
 عبادـا،  إىل العـرب  يـدعو  راح وأنه الكعبة، داخل ويف مكة إىل األصنام أدخل من أول
 مل مكـة، حـىت   عن بعيدة أطراف إىل وصلت وقد فيهم، الشرك ترويج سبب يعد ذا وهو
 سـنة  كـلَّ  حتـج  شفاعته، ترجو تعبده، صنم وهلا إالّ وهناك، هنا عربية قبيلة وال حي يبق
 غـزوة  يف أمورحياـا؛  يف تستشـريه  وآخـر  بـه،  تلـوذ  وثن و ،..له تذبح به، تطوف إليه،

 و... مرض وشفاء رزق جلب ويف جتارة ويف أعدائها، على لنصرا وتدعوه
 جهنم! يف أمعاءه جير أنه
 النار! يف قصبةً جير أنه
 قصبه...! بريح النار أهل يؤذي أنه
ترددها،  وكتب ألسنة وراحت... أنه أنه؛! جهنم إىل واملشركني الكفار لواء حامل أنه

 وناجلـ  بـن  أكثم حمدثاً قال 9أنه: منها 9اهللا رسول إىل منسوبة رواية من أكثر يف كما
 اخلُزاعي:
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 رأيـت  فمـا  النـار،  يف قصـبة  جير خندف بن قمعة بن حلي بن عمرو رأيت أكثم، يا
 منه. بك وال منك به برجل أشبه رجالً

 اهللا؟! رسول يا شبهه يضرين أو أو اهللا، يارسول شبهه يضرين أن ختشى: أكثم فقال
 األوثـان،  فنصب ل،إمساعي دين غير من أول وأنه كافر، وهو مؤمن إنك <ال،: فقال

 احلامي>. ومحى الوصيلة، ووصل البحرية، وحبر السائبة، وسيب
 جـرهم، وتولـت   لقبيلـة  هزميتـها  بعـد  البيت على سيطرت اليت خزاعة، قبيلة فأبو

ـ  شؤونه،  وهو احلرام، البيت يف وضعها مسؤولية يتحمل من ـ الكليب ابن ذكره ما على هو 
 تغيري يف سبباً وكان ...انتشارها يف سبباً كان هذه بفعلتهو مكة، إىل األصنام أدخل من أول

  ،...العبادة وحتريف الدين
 األوثـان  فنصـب  السالم، عليه إمساعيل دين غير من أول أنه عليه فيصدق وبالتايل

 حلـى  بـن  عمرو أم أنَّ وذكر.. احلامية ومحى البحرية وحبر الوصيلة ووصل السائبة، وسيب
 الـذي  هو احلارث وكان اجلرمهي، مضاض بنت قمعة ويقال. حلارثا بن عمرو بنت فهرية
. إمساعيـل  بـين  جرمهـاً  وقاتل الوالية، يف نازعه حلى، بن عمرو بلغ فلما. الكعبة أمر يلي

 ١بعدهم. البيت حجابة وتولّى مكة، بالد من ونفاهم. الكعبة عن وأجالهم م فظفر
 فعالً حيتاج ذكر ما احلرام، وكل لبيتا إىل األصنام أدخل فيمن خمتلفة فاألقوال إذن

  ٢وحتقيق.. نظر تدقيق إىل
 

 الثالثي مع لنقف
                                            

 املنذر . أبو الكليب السائب بن حممد بن هشام الكليب، البن األصنام انظر كتاب .١
 النبويـة  السرية يف هشام، منه؛ وابن بشيء اكتفينا التفصيل، ففيه بعدها، وما ٦:  باشا زكي أمحد: . احملقق٢
ـ ٦٢١:  ٢ البن القـيم  اناللهف ؛ إغاثة١٦٨:  ٨ الباري فتح كتاب يف حجر، وابن ؛١١٤ ـ١٠١:  ١ ؛ ٦٣٥ـ

 وكتاب ؛..٢٣٥ ، ٢٣٣:  ٢ والنحل، امللل ؛٢٠ اآلية:  نوح سورة التفسري، وكذا التاريخ مصادر من وغريها
  هجرية). ١٠٤٤ت( احلليب الدين برهان بن علي ، احللبية السرية
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َت  أََفَرأَيُْتمُ  (   ١.)اْألُْخَرى الثَّالَِثةَ  َوَمَناةَ *   َواْلُعزَّى الالَّ
 واختـذها  واألنصـاب،  والتماثيـل  واألوثان األصنام من كثرياً العربية اجلزيرة ضمت

 تتحـدث  كمـا  األغلـب،  األعـم  يف جتـد  فـال  تعظيم، أميا موايعظ معبودات، اجلزيرة أهل
 منـها  ختلـو  ال وغـزوام؛  وسفرهم حضرهم يف منها، خيلو مكاناً أو زقاقاً أو بيتاً األخبار،
 فقد الثالثة، هذه خاصةً والتعظيم، بالتكرمي قبائلهم يف و عندهم حتظى مجيعها فهي أمتعتهم،

  يتيسر. مبا اعنده نقف ...نظرهم يف أعظمها كانت
 

 :)...أََفَرأَيُْتمُ (

 إذ لفعلتـهم،  واإلنكـار  والتشهري بالتعجيب مليئاً خطرياً، سؤاالً االفتتاح هذا يف جند
 إىل وحـي اُ كمـا  شـيئاً  إلـيكم  أوحـين  تعبدوا اليت اآلهلة هذه أفرأيتم يعقل، ال ما عبدوا
 مـا  عقيب فهي تقدم؛ ما على هبعد وما االستفهام لتفريع عاطفة الفاء جاءت وقد 9حممد
الثـرى؛   حتـت  ومـا  األعلـى  املـإل  يف أمره ونفاذ الكربى، تعاىل اهللا آيات عظمة من مسعتم

 إىل .. فـانظروا  ٣.)َرأى َما الُفؤادُ  كَذَب  َما(مجلة:  على املفرعة ٢،)َيرىَ  امَ  َىل عَ  أَفُتqَُرونَه(
 ليه!ع وعولتم إليه ذهبتم ما فساد تعلموا والعزى، الالّت

 اإلعراب:

 مـن  ذكـر  ما على الرؤية لترتيب عطف؛ حرف والفاء اإلنكاري، لالستفهام فاهلمزة
 أمـره  ونفاذ كماله آثار من مسعتم ما أعقيب: والتقدير املنافاة، غاية هلا املنافية تعاىل شؤونه

 وفسـولتها  حقارـا  غايـة  مع األصنام هذه أرأيتم الثرى، أطباق حتت وما األعلى املإل يف

                                            
  .  ٢٠ـ  ١٩:  النجم . سورة١
 . ١٢:  سورة النجم .٢
 . ١١:  النجم . سورة٣
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  تعاىل. هللا شركاء
 الـالت  علـى  معطوفتـان  >ومناة العزى<و مفعوله، >الالت<و وفاعل فعل >رأيتم<و
 رأيـتم  ومفعـول  للثالثـة،  ذم صفة والثانية قبلها للتني صفة األوىل صفتان األخرى والثالثة

 إىل حتتـاج  فـال  العـني،  رؤية من تكون أن وجيوز شيء، على قادرة تقديره حمذوف الثاين
  ان.ث مفعول

َكرُ  أََلكُمُ (   ١.)اْألُنَْثى َلهُ  وَ  الذَّ
  اإلعراب:

 األنثـى  وله مؤخر، مبتدأ والذكر مقدم، خرب ولكم أيضاً، اإلنكاري لالستفهام اهلمزة
 الذكر. لكم على عطف

 .)ىِضيزَ  ِقْسَمةٌ  إِذاً  ِتلْكَ (
 اجلواب مبعىن وإذن االستفهامية، اجلملة من املفهومة القسمة إىل واإلشارة مبتدأ تلك

 لقسمة. صفة وضيزى خرب وقسمة البنني، ولكم البنات له جعلتم إذ واملعىن واجلزاء،

  اإلعراب:

ْيُتُموها أَْسqءٌ  إِالَّ  ِهيَ  إِنْ (   .)ُسْلطانٍ  ِمنْ  ِبها هللاُ  أَنَْزَل  ما َوآباُؤكُمْ  أَنُْتمْ  َسمَّ
 وفاعـل  عـل ف ومسيتموهـا  هـي،  خـرب  وأمساء حصر أداة وإالّ مبتدأ، وهي نافية إن

 وآباؤكم عطف ليصح للفاعل؛ تأكيد وأنتم أصناماً، تقديره حمذوف واألول ثان، به ومفعول
 اخلالصة. صاحب قول حد على عليه

 املنفصل بالضمري فافصل عطفت          متصل رفع ضمري على وإن

 فعـل  اهللا وأنـزل  نافيـة،  ومـا  أنـزل،  ما مجلة وكذلك ألمساء، صفة مسيتموها ومجلة

                                            
 . ٢١:  النجم ورةس .١



 هـ١٤٣٩محرّم الحرام    /  ٤٨ميقات الحّج ـ 

               ٥٤ 
 

 جمرور وسلطان زائد، جر حرف ومن لسلطان، صفة األصل يف كان ألنه حال؛ وا عل،وفا
 به.. مفعول أنه على حمال منصوب لفظاً

 ففيهـا  ،)اْألُْخـرى الثَّالَِثـةَ  َوَمنـاةَ (: تعـاىل  قولـه  يف البالغة على االطالع يريد وملن
 مـا  السـتخراج  والدقة؛ الفطنة من كثري إىل حتتاج ـ درويش آلل والقول ـ مدهشة أسرار

 آسر... مجال من عليه تنطوي

 املفسرين: وأقوال اللغة يف

 رجـل  مـن  مأخوذ فهو ذكر؛ الالت وقيل. مؤنثات وهي كانت، أصنام الثالثة وهذه
 وعلى بالالّت، ومسوه وثن صورته على واختذ فعبد، الناس ويطعم الطعام بالسمن يلت كان
  ذكر. فالالّت هذا

َت (  العجني و غريه أو بسمن خلطه: لَتا يلُت وحنوه السويق لَت لَت، فعلال من: )الالَّ
 كـان  بالـذي  مسي هنا من لعلَّ تعظمه، العرب كانت صنم وهو ...املاء من بشيء بلَّه: وحنوه
 بالسمن. السويق عنده يلت

ـ  فحذفوا الاله، اللّات وأصل صنمان، والعزى ألالَّت: مفرداته يف الراغب  اهلـاء،  همن
 إىل به يتقرب مبا خمتصاً وجعلوه تعاىل، اهللا عن قصوره على تنبيهاً وأنثوه فيه، التاء وأدخلوا

 زعمهم. يف تعاىل اهللا
َت ( أول يف والالم واأللف: عاشور ابن  زائـدة  عليـه  الداخلـة ) ال( و. زائدتان )الالَّ

 أدخلوا خاص معبود على علماً جعله أرادوا فلما معبود، مبعىن الَت،: أصله ألن ذلك ولعل
 الفصحى. يف تائه بسكون عليه ويوقف. إله أصله فإن ـ اهللا ـ يف كما العهد تعريف الم عليه

َت (: اجلمهور وقرأ  بتشـديد  يعقـوب  عن رويس وقرأه. الفوقية املثناة بتخفيف )الالَّ
 كـان  موضـع  صـخرته  أصـل : يقولون العرب من كثرياً ألن االسم؛ هذا يف لغة وذلك التاء؛

 معبداً. مكانه اختذوا مات فلما للحاج، السويق يلت اجلاهلية يف رجل عليه جيلس
 فيمـا  منقلبـة  وألفه باب، من كالباء الكلمة الم أصلية: قيل الالت يف التاء وأنَّ هذا

 منقلبـة  تكـون  أن جاز وت ل من مادة وجدت فإن موجودة ليت مادة ألن ياء؛ من يظهر
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 ويعكفون عليها، يلوون كانوا ألم: قيل لوى من فعلة ووزا للتأنيث ءالتا: وقيل واو، من
 المها. حذفت يطوفون، أي عليها يلتوون أو للعبادة،

 فأنثـت،  التـاء  فيه أحلقت اهللا من وهي الالت، املشركون أيها أفرأيتم الطربي: يقول
 فكذلك عباسة، نثىلأل قيل مث عباس، للذكر قيل وكما; عمرة ولألنثى للذكر، عمرو قيل كما
 الـالت،  اهللا مـن : فقـالوا  أمساؤهم، وتقدست ذكره، تعاىل اهللا بأمساء أوثام املشركون مسى
 العزى. العزيز ومن

 لئال مطولة تكتب لكنها املناة، يف كما تأنيث تاء الالّت يف التاء أنَّ الرازي يذكر فيما
 تأنيـث  تـاء  ليست أصلية اهللا يف اهلاء إنَّف تعاىل، اهللا باسم فيشتبه هاًء فتصري عليها يوقف
 وتعاىل. سبحانه اهللا اجلاللة لفظ مؤنث" الالت"امسها  أن ويظن هاء، فانقلبت عليها وقف

 املعتمـر  بـن  ومنصـور  وجماهـد  عبـاس  وابـن  التـاء،  خفيفـة  الالت اجلمهور وقرأ
 .بشدها رواية يف كثري و ابن و يعقوب اجلوزاء و أبو و طلحة صاحل أبو و

 والعزى اهللا، لفظ من املشركون أخذه املفسرين بعض ذكر فيما الّالت إن: وقيل هذا
 قدره.. إذا الشيَء اهللا منى من ومناة العزيز، من

 أو للحـاج،  صخرة عند السويق يلُت عكاظ بسوق رجالً هذا كان: عباس ابن قال
. فعبـدوه  قربه على عكفوا مات، ، فلماعليها ويصبه صخرة عند والسمن السويق يبيع كان
 السويق. لصاحب إعظاماً الصخرة تلك ثَقيف عبدت أو

 ويف أسـتار،  لـه  بالطائف بيت وعليها منقوشة، بيضاء مربعة صخرة" الالت" و كانت
 وحولـه  ثَقيف، من وكانوا سدنة، وله اليسرى، الطائف مسجد منارة موضع يف وكانت: قول
 مـن  عـداهم  مـن  علـى  ا يفتخرون تابعها، ومن ثقيف وهم لطائفا أهل عند معظم فناء

 تسـمى  العـرب  كانت وا. 7إبراهيم بيت الكعبة عندهم ألن قريش؛ عدا العرب أحياء
 9اهللا رسـول  بعـث  وقـد . ثَقيـف  أسلمت أن إىل كذلك تزل فلم. الّالت وتيم الّالت زيد

 بالنار. وحرقها فهدمها شعبة ابن املغرية
 كـانوا . ثقيـف  عند املعظمة البيوت من" الالت" بيت وكان: علي جواد تورالدك يقول
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 وهـي . ـا  ليتـربك  الـالت  وهي ،"الربة" يأيت أن يفعله ما فأول سفر، من أحدهم عاد إذا
 قومـه  إىل وعـاد  ،"الثقفـي  مسـعود  بن عروة" أسلم وملا.. ثقيف تعبدها كانت اليت الصخرة

 وفـد  حـديث  ويف. الـالت  يعـين  الربة، يأيت أن قبل دخوله عليه قومه فأنكر مرتله، دخل
 مكـة،  أهـل  تضـاهي  ثقيـف  وكانت. اهللا بيت يضاهون. الربة يسمونه بيت هلم كان: ثقيف

 بـه  يفتخـرون  معظم، فناء وحوله وسدنة أستار الالت لبيت وكان. الزعامة على وتنافسهم
 العرب. أحياء من عداهم من على

 إنَّ: العـرب  لقول الصيف؛ فصل متثل وهي الطائف، مدينة يف كانت أنثى إا: ويقال
 يف كـان : قـول  هنـاك  وأيضاً. امة حلر بالعزى ويشتو الطائف لربد بالالت يتصيف ربكم

 األول القـول  أنَّ إىل بعضـهم  وذهـب . عكـاظ  سـوق  عند بنخلة كان: ثالث وقول الكعبة،
 الشاعر: قول ويؤيده أرجح؛

 اخلاسر اخلائب مبنقلب            الا إىل ثقيف وفرت

 كـانوا  العرب أنَّ الفاحتة سورة تفسري يف  ـ عاشور البن والكالم ـ الزخمشري وذكر
 كـانوا  أم  ذكرالزخمشري ما هذا وفعالً. العزى باسم الالت بسم: قالوا عمل يف شرعوا إذا

 العزى. باسم الالت، باسم: فيقولون آهلتهم بأمساء يبدءون
 يف وجـاء  واألفضـل؛  األعـز كالفضـلى   تأنيـث  وأصـلها  العز، من لىفع: )ْلُعزَّىأ (
 العزيز.. مؤنث »الْعزى« امسها أن ويظن األعز وتأنيث العزيزة والعزى القاموس

منر من شجرة هي أو وقريش، لكنانة كان صموا غطفان لبين كانت السنا عليها ببيت 
 والطائف وكانـت  مكة بني بنخلة وأستار بناء يهاعل شجرة الْعزى يعبدوا، وكانت وجعلوا
 لكم. عزى وال العزى لنا: أحد يوم قال سفيان أبا أنَّ حىت تعظمها، قريش

 لكم>. موىل وال موالنا اهللا: قولوا: «9اهللا رسول فقال
 بىن أميال، بتسعة البستان إىل عرق ذات فوق أسعد بن ظامل اختذها من ويقال: أول

 الصوت. فيها يسمعون وكانوا بساً، ومساه بيتاً عليها
 وأحـرق  البيت فهدم أو فقطعها، الوليد بن خالد إليها بعث 9اهللا رسول إنَّ: ويقال
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 والثبـور،  بالويـل  تـدعو  أي ويليهـا،  داعيـة  شعرها ناشرة شيطانة، منها فخرجت السمرة،
 تقول: وهي قتلها، حىت بالسيف يضرا فجعل رأسها، على يدها واضعة

 أهانك قد اهللا رأيت سبحانك        إين ال كفرانك عز يا

 أبداً>. تعبد ولن العزى <تلك: السالم عليه فقال اهللا، رسول فأخرب ورجع
 عنـدها.  تصب كانت النسائك دماء ألن صب؛ أي ميىن مىن من واشتقاقها: )َمَنـاةَ  (

 ومناءة تراق،: أي عندها، ىنمت كانت النسائك دماء ألنّ مناة؛ مسيت وكأا »ومناءة: «وقرئ
 بـني  فيهـا  اختلف وأيضاً. ا تربكاً األنواء عندها يستمطرون كانوا كأم النوء، من مفعلة
 الـىت  الدماء تلك من اشتق امسها ولعلّ ذبائحهم، هلا يقدمون صخرة، أو حجرياً متثاالً كوا
 وقرابينهم. ذبائحهم من تمنى

 ي:عل جواد الدكتور عنها يقول
 عظّموا من أهم واخلزرج األوس وكان املذبح، متثل صخرة وأمامه صنماً كانت إا 

 رؤوسـهم  وحالقـة  بزيارـا  إالّ اإلسالم قبل حجهم يتمون ال كانوا أم حىت اإلهلة، هذه
 وهلـذا  اخلـري  جتلـب  طيبة كرمية آهلة أا يعتقدون كانوا عابديها إن البعض ويقول. عندها
 احململـة  السـحب  ناحيتـه  مـن  تـأيت  والـذي  باملاء، املرتبط البحر ساحل ندع متثاهلا نصبوا

 أي وللمنايـا،  السعيدة لألمنيات إهلاً كان إنه آخرون يقول بينما. احلجاز قلب إىل باألمطار
 امسهـا  بابليـة  آهلـة  لوجود بابل بالد هو مناة مصدر أن تعترب آراء ومثة وللحظوظ، املوت،

 معبدها. هلدم طالب أيب بن علي الرسول أرسل حني اداعب انتهت وقد". مامناتو"
 .)ألُوالَُهمْ  أُْخَراُهمْ  َقاَلْت (تعاىل:  املقدار، كقوله الوضيعة املتأخرة وهي ذم، )ٱألْخَرى(و

 لـالت  عندهم والتقدم األولية تكون أن وجيوز. وأشرافهم لرؤسائهم وضعاؤهم أي 
 خرى.عن ٱأل طويل كالم الرازي وعند. والعزى

 واألوس خزاعـة  وكانـت . واملدينـة  مكـة  بـني  قديـد  عند باملشلل »منـاةَ « وكانت
 مناة فكانت: القرطيب يقول. الكعبة إىل للحج منها ويهلون يعظموا جاهليتهم يف واخلزرج

 الفتح. عام فهدمها عنه 7علياً 9اهللا رسول فبعث وخزاعة؛ لهذَيل
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 متثـال  إـا  قـال  مـن  فمنـهم . صخرة أم متثاالً كانت إذا ما على املؤرخون اختلف
 محلت وإا الذبائح هلا متقد صخرة إا قال من ومنهم األمحر، البحر ساحل على حجري

 جـواد  الـدكتور  ويقـول . القرابني من تراق أي ،"تمنى" عندها كانت الدماء ألن" مناة" اسم
 وأمامـه  صـنماً  كانت إا ،"الماإلس قبل العرب تاريخ يف املفصل" موسوعة صاحب علي،

 املذبح. متثل صخرة
 حجهم يتمون ال كانوا أم حىت اإلهلة، هذه عظّموا من أهم واخلزرج األوس وكان

 يعتقدون كانوا عابديها إن البعض ويقول. عندها رؤوسهم وحالقة بزيارا إالّ اإلسالم قبل
 والذي باملاء، املرتبط البحر ساحل عند امتثاهل نصبوا وهلذا اخلري جتلب طيبة كرمية إهلة أا
 إهلاً كان إنه آخرون يقول بينما. احلجاز قلب إىل باألمطار احململة السحب ناحيته من تأيت

 بـالد  هو مناة مصدر أن تعترب آراء ومثة وللحظوظ، املوت، أي وللمنايا، السعيدة لألمنيات
 أيب بن علي الرسول أرسل حني عبادا انتهت وقد". مامناتو" امسها بابلية إهلة لوجود بابل

  ١معبدها. هلدم طالب
 التأنيث:

َكرُ  أََلكُمُ (  .)ِضيَزى ِقْسَمةٌ  إًِذا ِتلْكَ *  اْألُنَْثى َوَلهُ  الذَّ
 العزيـز  ترتيلـه  يف تعـاىل  اهللا عقّـب  فقـد  ملعبـودام،  األمسـاء  هلذه تأنيثهم عن أما
 هللا: جعلوها اإلناث فيما ، ألنفسهم كورالذ اختاروا حني هلم أخرى لدعوى آخر باستنكار

َكرُ  أََلكُمُ (  .)اْألُنَْثى َوَلهُ  الذَّ
: ويقولـون  إناثـاً  العـرب  يعتربهن ملالئكة ارموز كانت املعبودات هذه أن واملظنون 

                                            
 والكشـاف،  الطـربي؛  وتفسـري  األصـفهاين؛  الراغـب  ؛ ومفـردات ..لَـت : الفعـل  الوسـيط،  املعجم . انظر١

 ويف والتنـوير؛  التحريـر  وتفسـري  للقـرطيب؛  القرآن، ألحكام للرازي؛ واجلامع الغيب، ومفاتيح للزخمشري؛
 اآليتان .:  آل درويش الدين حملي وبيانه، الكرمي القرآن وإعراب قطب؛ لسيد القرآن، ظالل
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 هذه تصبح مث األصل، ينسى أن غالباً يقع والذي عبادا، جاءت هنا ومن. اهللا بنات إن
 أصـل  تـذكر  الـيت  هـي  متنورة قلة إالّ تبقى وال .العباد مجهرة عند ابذا معبودات الرموز

 !األسطورة
 أفـرأيتم : هلم ثناؤه جلّ فقال وافتروا، يقولون عما اهللا تعاىل اهللا، بنات أن وزعموا

َكرُ  أََلكُـمُ ( اهللا بنـات  الثالثة ومناة والعزى الالت أن الزاعمون أيها  أختتـارون : يقـول  )الـذَّ
 ترضـوا  ال الـيت  )األنَْثـى َلهُ ( وجتعلون األنثى، هلا وتكرهون األوالد من الذكر ألنفسكم
 .هلن منكم كراهةً تقتلوا ولكنكم ألنفسكم،

  وبالتايل:
ْيُتُموَهآ أَْسَ�ءٌ  إِالَّ ِهيَ  إِنْ ( آ َوآَبآُؤكُم أَنُتمْ  َسمَّ   ١.)ُسْلَطانٍ  ِمن ِبَها ٱ�ُ  أَنَزَل  مَّ

 هلـا  أسـاس  ال وأا عبادا، ملناط إبطاله معرض يف ايد آنالقر عنها عرب وقد   
 هلا: حقيقة ال عليها تطلقوا أمساء جمرد فهي وبالتايل دليل، وال فيها حجة وال واقع، وال

ْيُتُموَهآ أَْسَ�ءٍ  ِيف  ِدلُونَِنيا...أَتُجَ ( ـا َوآَبـآؤكُمُ  أَنْـُتمْ  َسمَّ  ُسـْلَطانٍ  ِمـن ِبَهـا ٱ�ُ  نَـزََّل  مَّ
...(.٢  

 مقرهـا   أحجـاراً،   كوـا  عـن  خيرجها آهلة، بأا األصنام هلذه تسميتكم فليس  
 ضـر  ال مجـاد  ألـا  حتتـها؛  معاين ال فهي رفعة، إىل ا يعرج وال تصرفاً متلك ال األرض
ـآ( بالتـايل  وهـي  مجادات، على اُلقيت تسميات فهي نفع، وال عندها  ِمـن ِبَهـا ٱ�ُ  أَنـَزَل  مَّ

  تقولونه... مبا حجة فيه لكم كتاباً اهللا يرتل مل ،)َطانٍ ُسْل 
َما تَْعُبُدوَن ِمـْن (: قوله اِإلبطال ومناط األصنام، عبادة إبطال إىل ذهب عاشور ابن

ْيُتُموَها أَنُْتْم َوآََباُؤكُْم َما أَنَْزَل ُهللا ِبَها ِمْن ُسْلَطاٍن إِِن اْلُحْكمُ  إِالَّ ِ�ِ أََمـَر  ُدوِنِه إِالَّ أَْسqًَء َسمَّ

                                            
 .  ٢٣:  سورة النجم .١
  .  ٧١:  األعراف . سورة٢
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يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ أَكَْ\َ النَّاِس َال َيْعلَُمونَ  يَّاُه َذلَِك الدِّ   ١،)أَالَّ تَْعُبُدوا إِالَّ إِ
 معتقدهم بفساد عليهم االحتجاج إىل عاد اهللا بغضب إنذارهم قَدم وملّا: أيضاً ويذكر

 احملاجة.: لةوااد. أصنامهم شأن يف جيادلوا أن عليهم فأنكر
 اعتقـدوها  اليت احلقائق هلا ليست أمساء جمرد هي أي أمساء، بأنها األصنام عن وعبر

 ألفـاظ،  جمـرد  املوضوعة األمساء تلك كانت فبذلك استحضارها، ألجل األمساء هلا ووضعوا
 مـن  املقصـودة  للمسـميات  توضع األمساء فإنّ. ألجلها األمساء وضعوا اليت احلقائق النتفاء

 املسـمى  مـن  جـزءاً  اإلهلية كون باعتبار ا واهتموا األمساء هلا وضعوا إنما وهم التسمية،
 وضـع  ملـن  مالحظةٌ يتبعها وما اإلهلية فمعاين التسمية، إىل الداعي وهو االسم، له املوضوع

 مسـميات  ال األمساء كانت منتفية األمساء تلك من املقصودة املعاين كانت فلما األمساء، تلك
 ومـا  واألنصاب، كالتماثيل وأجسام ذوات له منها كان ما ذلك يف سواء االعتبار، بذلك هلا
 متثـاالً  له جيعلون باإلهلية، وال يذكرونه اسم جمرد كان عاد آهلة بعض فلعلّ ذات، له تكن مل

 نصباً، هلا جيعلوا ومل بيتاً هلا جعلوا إم: قيل فقد العرب، عند العزى كانت ما مثل نصباً، وال
  ذلك: يف تعاىل اهللا قال وقد

ْيُتُموَهآ أَْسَ�ءٌ  إِالَّ ِهيَ  إِنْ ( آ َوآَبآُؤكُم أَنُتمْ  َسمَّ   ٢،٣.)ُسْلَطانٍ  ِمن ِبَها ٱ�ُ  أَنَزَل  مَّ
  

 الضالل: ظواهر من

ـ وكا تـارخيهم،  طيلة فيها وقعوا الذي الشرك استتبعت اليت الضالل ظواهر كثرية  تن
 ا. يدينون وراحوا ابتدعوها السماء، مناهج عن البعد كلَّ بعيدة لعقائد يةطبيع نتائج

 فمنـهم  شـىت  أصـناف  العرب أنَّ إعلم: العرب عن يتحدث وهو الشهرستاين يقول

                                            
 . ٤٠ سورة يوسف : .١
 .  ٢٣:  سورة النجم .٢
 . اآلية:  والتنوير التحرير انظر .٣
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 وأنكروا اإلعادة، من ونوع اخللق وابتداء باخلالق أقروا منهم حمصلة... وصنف ومنهم معطلة
 إليهـا،  وحجـوا  اآلخـرة،  الدار يف اهللا عند شفعاؤهم مأ وزعموا األصنام، وعبدوا الرسل،
 وهـم  وحرمـوا  وأحلّوا واملشاعر، باملناسك إليها وتقربوا القرابني، وقربوا اهلدايا، هلا وحنروا
  ...العرب من الدمهاء

 وسوادهم. الناس عامة: والدمهاء
 فرقاً، جاهليتها يف العرب كانت: قائالً العرب عقائد يبين حني املسعودي يذكر وكذا

 ويعاقـب  املطيـع  يثيـب  اهللا بـأنَّ  موقنـاً  والنشور؛ بالبعث املصدق خبالقه، املقر املوحد منهم
 العاصي...

 وأنكر واإلعادة، بالبعث وأقر العامل، حدوث وأثبت باخلالق، أقر من العرب من وكان
 نَْعُبُدُهمْ  ... َما(قوهلم:  عزوجلَّ اهللا حكى الذين وهم األصنام، عبادة على وعكف الرسل،

بُونَآ إِالَّ   ١.)...ُزْلَفى ٱ�ِ  إَِىل  لُِيَقرِّ
 هلا ونسكوا البدن، هلا وحنروا وقصدوها، األصنام إىل حجوا الذين هم الصنف وهذا

 وحرموا... وأحلوا املناسك،
 ائهمآب عن ورثوه ومبا أيديهم حنتته مبا اجلاهلية أهل لعالقة أرخ من كلمة اتفقت لقد

 ويعظموـا  اهللا، بيـت  ـا  يضـاهون  كانوا أم على وأنصاب، ومتاثيل وأوثان أصنام من
  هلا... يؤدونه ما هلا ويؤدون تعظيمه،

 بيـوت  ملوضـوع  تعـرض  وقـد . الـنجم  ٢٠ـ   ١٩ لآليتني تفسريه يف كثري ابن فهذا
 جبزيـرة  كانـت  وقد. حنوه عائشة عن البخاري وروى: فقال ومناة، ىوالعز الالت: األصنام
 عليها نص اليت الثالثة هذه غري ،الكعبة كتعظيم العرب تعظمها خراُ طواغيت وغريها العرب

 غريها. من أشهر ألا بالذكر؛ هذه أفرد وإمنا العزيز، كتابه يف

                                            
 . ٣:  الزمر سورة .١
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 وهـي  طواغيـت،  الكعبـة  مـع  اختذت العرب كانت وقد: السرية يف إسحاق ابن قال
 ا وتطوف للكعبة، يهدى كما هلا ودي وحجاب، سدنة ا الكعبة، كتعظيم تعظمها بيوت

 أـا  عرفـت  قـد  كانت ألا; عليها الكعبة فضل تعرف وهي عندها، وتنحر ا، كطوفاا
 ومسجده. السالم عليه إبراهيم بيت

 ومـا : قـائالً  كالمـه  واصل املفصل، كتابه يف القولني هذين علي جواد ذكر أن وبعد 
. ذكرنا ما على عدده يزيد قد جند، ويف والشرقية اجلنوبية العربية يف احملجات أمساء من فات
 له كان وما احلجاز إىل اهتمامهم النصراف عنها، شيئًا يذكروا مل األخبار أهل ألن عنا؛ فات
 املواضـع  يف احملجـات  أخبـار  علـى  الوقوف من بذلك فحرمنا أرضني، من باإلسالم، صلة

 العرب. جزيرة من األخرى
 وهـي  احلـرم،  األشـهر  هي السنة، من معينة أشهر يف البيوت هذه إىل ناسال وحيج

 أشـهر  وسـالم،  هدنـة  أشـهر  فهـي  أحـد،  على اعتداء وال قتال فيها حيل ال مقدسة أشهر
 إىل النـاس  فيـه  حـج  الـذي  احلـج  شـهر  ويف. حرمتـها  انتهاك جيوز فال باآلهلة، خصصت
 اجتماعـا  االجتماع فيكون املعينة، ملكتوبةا الفروض ألداء املعبد يف الناس جيتمع أصنامهم،

 املوضـع  أهـل  علـى  ويعود السلع، به ويتبادلون. الناس فيه يتعامل وجتاريا وسياسيا دينيا
 كـان  فقد عامة، تكن مل احلرمة هذه أن ذكرت وقد. شك وال كبرية بأرباح املعبد فيه الذي

 أو اجلنوبيـة  العربيـة  أهـل  كان إذا ندري ال إننا مث حيترمها، وال يراعيها ال من العرب من
 ال! أم يعرفوا كانوا الشرقية العربية

 ابن يقوله ومما تأمل، وال تفكري بال وهناك، هنا من يأخذوا خليط، العرب فعقائد
 عبـادة  مـن  خليطـاً  اجلاهلية يف العرب دين كان وقد: العرب معتقدات يتناول وهو عاشور

 مـن  وأشـياء  الفـرس،  وجموسـية  الشـياطني  وعبادة الكواكب عبادة الصابئة ومن األصنام،
 والنصرانية. اليهودية

 ملاذا؟ أما

 والـيت  هلـم،  اـاورة  األمـم  مـن  يتلقـون  كانوا حينئذ، جلهلهم العرب فإنَّ فيجيب:
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 متحيص؛ وال تأمل بدون فيأخذون بعض، ومتباعداً بعضها متقارباً شىت عقائد إليها يرحلون
 األوهـام  فيهـا  تعشـش  أن مـن  العقـول  عن الذائد هو الصحيح العلم فإنَّ فيهم، العلم لفقد

 معها إليهم وسرت األصنام، عبادة اجلاهلية يف دينهم أصل كان فالعرب الباطلة، واملعتقدات
  ١ذلك... وحنو والشاطني اجلن سلطة اعتقاد من عقائد

 أُولَِئـكَ ( قبـل:  من خطريتني ممارستني أو ظاهرتني عند قليالً نقف أن لنا ذكروا، مما
َالَلةَ  اْشَرتَُوا الَِّذينَ   .)ِبالُْهَدى... الضَّ

 خطّـه  الـذي  املبـارك،  املنـهج  وعلـى  تعاىل، اهللا وحدانية على كبرياً جتاوزاً حتمالن
يئته البيت قواعد برفع واملتمثل والصاحلون، األنبياء عليه وتبعه إبراهيم اهللا نيبواألذان و 

  غريه: إىل ال إليه باحلج
 

 عديدة: كعبات: األوىل الظاهرة

 وفـاءً  أكثر السالم، عليه إبراهيم النيب عهد خلفت اليت األقوام، تلك تكون أن فبدل
 احلـرام،  اهللا ببيـت  املبارك الوادي ذلك على أتت فقد السماء، مشروع التوحيدي؛ ملشروعه

 التوحيـد  ملعـامل  وتشويه دية،عقائ وباحنرافات وأوثاا، عربأصنامها فساداً بطهارته فعاثت
 علـى  بيوتـاً  ألصـنامها  ختلق راحت بل ذا، تكتف ومل وعمرته، حجه وملناسك اخلالص،

 كعبـة  وتسـميها  العربيـة،  اجلزيرة امتداد على القبائل عند وهناك هنا املباركة الكعبة شكل
 تؤدى حيث ها،إلي وحيج سدنةً، هلا وجتعل قبيلة، أو شخص أو مكان أو صنم إىل وتضيفها

  احلج. مناسك عندها
 يعظمونه كانوا رئام، له يقال بصنعاء بيت اليمن وأهل حلمري وكان إسحاق: ابن يقول

 كذلك. به يطاف وكان بالذبائح، عنده هللا ويتقربون
                                            

ـ ٢٤٣:  ٦ والتنوير التحرير ؛٤٣٩:  ١ املسعودي تاريخ ؛والنحل امللل انظر. ١ ـ  تفسـري  ؛٢٤٤ـ  كـثري؛  ناب
 . ٢٣ـ٢٢: ٦ علي جواد للدكتور اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل
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 بـه  ويضـاهون  العـرب،  إليه ترحتل الطائف ثقيف يف مشيد بيت هلا فكان الالت أما
 آلل وسـدانتها  وحجبـة،  كسـوة  هلـا  وجعلـوا  ،"الربـة  بيت" هويسمون الكعبة، الطائف أهل
 ثقيـف،  مـن  ثريتان أسرتان ومها مالك، بن عتاب ولبين مالك بن يسار أيب بن العاص أيب
 وتقول. حيوانه يصاد وال شجره يقطع ال آمن، فهو دخله من ،"الربة حرم" يدعى وادي وله

 إليه أرسلت وإمنا عليها، أبرهة محلة إبان الكعبة نصرة عن امتنعت ثقيف قبيلة إن الروايات
 وقد.. الطائف مسجد موضعه يف أقيم بزمن ذلك وبعد مكاا..، على فيدله معه يتعاون من
 التعبد يريد ملن إالّ تفتح ال أبواب الكعبات هلذه دمها وكان مكة فتح بعد 9الرسول أمر
ـ ٢٠عـددها  أنَّ ينقل و سقف، بال مكشوفةً أو مسقفةً تكون وقد هلا، وهدية بنذر يأيت أو  ـ

 اخللصة ذي وكعبة غطفان، وكعبة جنران، كعبة منها وكان أكثر، أو ذلك من أقلَّ أو كعبةً ٢٤
 بـه  حظيت ما إىل يصل مل ذلك أن إالّ ووالئها، قبائلها بتقدير مجيعها حظيت وإن. وغريها

 يتـأخرون  ال وكـانوا  ..وضالهلم ماحنرافه مع وإجالل وشرف احترام من احلرام البيت كعبة
 علـى  تقـع  ومكـة  الكعبـة،  حول نصب أو صنم قبيلة ولكل هذا يكون وكيف عنها، كثرياً

 تكرميـاً  مكـة  أهـل  عنـد  فتجـد  والشـام،  الـيمن  بني قواقلهم أكثر عليه متر جتاري طريق
 وبالتـايل .. والسلع األموال وجلب التجارة رواج بقدر من يعبد من يهمهم ال فهم واحتراماً؛

 القوافل.. ملتقى فمكة

 )ٱلنُُّصِب  َعَىل  ُذِبحَ  َما وَ (  )ِبهِ  هللاِ  ِلَغْ{ِ  أِهلَّ  َما وَ ( :الثانية الظاهرة

 بأيـديهم،  صـنعوها  آهلـة  إىل ا يتقربون بذبائحهم، يأتون كانوا ذكرنا، وكما هكذا
الذبح؛  حني العزى باسم أو الالت باسم: ويقولون بذكرها أصوام يرفعون كانوا أم حىت

 أحجـار  وهـي  ٱلنصـب؛  على جاهليتها يف العرب تذحبه ما وكذا إهالالً، هذا عملهم ومسي
 فعـدا .. عليهـا  ويضـعونه  اللحم ويشرحون نصباً، وستون ثلثمائة  وعددها الكعبة، حول

 فلنقـف  تعاىل، هللا لغري ا يتوجهون حني شرك ألا بل فيها، لعلّة ال احملرمات من السماُء
 ولعلَّـه  ،)ِبـهِ  هللاِ  ِلَغـْ{ِ  أُِهـلَّ  ِفْسًقا( األنعام: ١٤٥ اآلية مستها اليت املمارسة، هذه عند قليالً

 َعلَْيـهِ  هللاِ  اْسـمُ  يُْذَكرِ  َلمْ  ِمqَّ  تَأْكُلُواْ  َوالَ(: األنعام سورة من ١٢١ األسبق اآلية يف ملا إشارة
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 على )ِفْسـٌق  ذِلكُمْ ( املائدة: من ٣ اآلية يف وكذا..  واحداً معنى يدانيف فهما ،)َلِفْسٌق  َوإِنَّهُ 
 ثان. قول

 واصطالحاً: لغةً )لَّ ـهِ أُ (

 يتوسـع  مث الصـوت  رفع على تدل اليت) ل ل هـ( مادة من مأخوذ وهو هلل مصدر
 ـذا  يشـبه  مث) املضـعفة ( والالم اهلاء ألفاظ ببعض عنده يصوت الذي الشيء فيسمى. فيه
 الصـيب  واسـتهل  بالتلبيـة،  صـوته  رفع باحلج أهل: قوهلم واألصل به فيسمى غريه سمىامل

 اإلهالل: يف أمحر ابن قال والدته، عند صوت صارخاً

 املعتمر الراكب يهل كما ركباا              بالفرقد يهل

 وبـه  صوت لكل استعمل مث اهلالل، رؤية عند الصوت رفع واإلهالل :الراغب وقال
 اهللا اسم غري عليه ذكر ما أي ١،)هللاِ  ْ{ِ َغـلِ  هِ بِ  لَّ هِ أُ  امَ وَ (: عزوجلَّ وقوله الصيب، لإهال شبه
 األصنام. ألجل يذبح كان ما وهو

 وأهـلَّ  بـاحلج...،  اإلهـالل  ومنه ،...اهللا إال إله ال: يقول أن والتهلل اإلهالل: وقيل
 ذكر احلديث يف وتكرر بالتلْبية، صوته رفع إذا املُعتمر صوته، وأهلَّ رفع إذا واستهلَّ الرجل

  بالتلْبية. الصوت رفع وهو اِإلهالل،
  صوته. ورفَع لَبى إذا إهالالً يهلُّ باحلج ِم احملر أهلَّ

 علـى  ويقـع  منـه،  يحرمـون  الذي امليقات وهو اِإلهالل، موضع: امليم بضم واملُهلُّ،
 واملصدر. الزمان

 بعمرة أو حبجة أهلَّ: تقول نفسه؛ على احلُرم أوجب إِذا باِإلحرام يهلُّ ِم حراملُ: الليث
  بالتلْبية. صوته ِم احملر لرفع إهالل ِ لِإلحرام قيل وإمنا ا، أحرم معىن يف

                                            
 . ١٧٣ : سورة البقرة .١
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 وكـذلك  مهلّ، فهو صوته ٍ رافع الصوت، وكل رفع اِإلهالل وأصل التلبية،: واِإلهالل
 عنـد  يسـميها  كـان  الذابح َألنّ وذلك لآلهلة ذُبح ما هو به؛ اهللا لغري اُهلَّ وما: زوجلَّع قوله

 اِإلهالل. هو فذلك الذبح،
 اهلـالل : ومنـه  صـوته  ورفَع صرخ: أي أهلَّ مصدر: احلليب: واِإلهاللُ السمني وقال

  الصيب. واستهلَّ رؤيته، عند يصرخ ألنه
 أمحر: ابن قال

 املُعتمjر الراكب يهِلُّ كما     ركْبانها بالغرقَدj يهلُّ

 النابغة: قال

 ويسجد يهلُّ يرها مىت بهج     غَواصها صدفjيةٌ درةٌ أو

 وقال:

كحضت عبل لقتلى الضذَيوترى     ٍ ه هلُّ هلا الذئبتس١.ي  

 وهي: املمارسة؛ هذه تذكر آيات ردت العزيز: وقد الترتيل ويف 

َا( َّNِ٢.)... ٱ�ِ  ِلَغْ{ِ  ِبهِ  أُِهلَّ  َوَمآ...  ٱلَْمْيَتةَ  َعلَْيكُمُ  َحرَّمَ  إ  

  ٣.)ٱلنُُّصِب... َعَىل  ُذِبحَ  َوَما...  ِبهِ  ٱ�ِ  ِلَغْ{ِ  أُِهلَّ  َوَمآ...   ٱلَْمْيَتةُ  َعلَْيكُمُ  ُحرَِّمْت (
 أَوْ ...  َمْيَتـةً  َيكُـونَ  أَن إِالَّ َيْطَعُمـهُ  َطـاِعمٍ  َعـَىل  ُمَحرَّماً  إَِيلَّ  ِحيَ أُوْ  َمآ ِيف  أَِجدُ  الَّ ُقل(

 ٤.)ِبِه... ٱ�ِ  ِلَغْ{ِ  أُِهلَّ  ِفْسقاً 

                                            
  اآلية .:  املصون الدر العرب؛ لسان القرآن؛ مفردات . ١
  . ١٧٣ البقرة . سورة٢
 . ٣:  املائدة سورة .٣
 . ١٤٥ رة األنعامسو .٤
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َا( َّNِ١.)ِبِه... ٱ�ِ  ِلَغْ{ِ  أُِهلَّ  َوَمآ...  ٱلَْمْيَتةَ  َعلَْيكُمُ  َحرَّمَ  إ 
 يسمون املشركون وكان بالتسمية تالصو رفع الذبيحة يف الطربسي: فاإلهالل الشيخ

 اهللا.. يسمون واملسلمون األوثان
 قوالن: فيه قيل )ٱ�ِ  ِلَغْ{ِ  أُِهلَّ  اَومَ (

 املفسرين. من ومجاعة الربيع عن عليه اهللا اسم غري ذكر ما أنه: أحدمها
 وقتادة. جماهد عن اهللا لغري ذبح ما أنه واآلخر
 أوجه. واألول

 ذحبـه،  عنـد  والعـزى  الـالت  باسم: كقوهلم اهللا لغري به الصوت رفع أي: الشعراوي
 اهللا.. بسم أكرب اهللا: ذحبه عند يقال وال

 أنـك  تؤكـد  >أكرب اهللا ،اهللا بسم< فـ النعمة، لواهب الشكر يعرف أن لإلنسان البد و
 لك. أحله من باسم إالّ تذحبه مل

 بسـنن  يسنت أن لنصبا على ذبح ما حلوم أكل عن النهي من فاملراد :العالّمة السيد
 وكـان  عليها، ويذحبون يقدسوا أحجاراً الكعبة حول نصبوا كانوا فإم ذلك، يف اجلاهلية

 الوثنية.. سنن من
 ،)ٱلنُُّصـِب  َعـَىل  ُذِبـحَ  َوَما(: منه وكان األنصاب، يف قوله ذكرنا فقد عاشور بنا أما

 حجـارة  أـا  إىل يذهب فهو... األنصاب فوق والنشرات القرابني من يذحبونه كانوا ما هو
 غـري  وهـي  وللجـن،  لآلهلـة  ـا  يتقرب اليت والنسائك القرابني عليها تذبح ألنّ موضوعة

  عندها.. يتقربون ـ حي كلّ يتخذها ـ كانوا وإنما أمساء، هلا كانت وال معدودة
 ذحبوا إذا وكانوا نصباً، وستون ونيف ثالمثائة البيت حول كان: مكَّة فتح حديث ويف

 صـخور  ختصـيص  القدميـة  الشرائع يف كان وقد. بدمائهم الكعبة ورشوا بالدم رشوها عليها

                                            
 . ١١٥ رة النحلسو .١
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 بيـت  صـخرة  ذلـك  فمـن  لألكل، ذبح ما وبني تديناً ذُبح ما بني متييزاً عليها، القرابني لذبح
 فيهـا  تسقط ألا األرواح، ببئر عنها يعبر جب وحتتها إبراهيم عهد من إا: قيل املقدس،
بنـاه   مث األرض علـى  كان األسود احلجر: قيل فيما ذلك ومن. روحاً يسمى والدم الدماء،
 يف العقائـد  اختلطـت  فلمـا . بعضـهم  قـول  يف املقـام،  حجر ومنها. الكعبة جدر يف إبراهيم

  وللجن. لآلهلة ا املتقرب القرابني لذبح املذابح هذه جعلوا اجلاهلية
 اهللا قال وهلذا: قلت. عليها يذحبون أنصاب: النصب: باسع ابن عن »البخاري« ويف

 تقصد الذبيحة ألنّ للنصب؛ ذبح وما يقل ومل ،)على( حبرف )ٱلنُُّصِب  َعَىل  ُذِبحَ  َوَما(: تعاىل
 الشرك. شعائر من األنصاب فصارت األنصاب، على وتذبح واجلن، لألصنام

  
 هـذه  أنّ مـع  هنـا،  املـذكورة  حملرماتا على )ٱلنُُّصِب  َعَىل  ُذِبحَ  َوَما( عطف و وجه

 األصـنام،  عبادة املسلمون هجر وقد اإلسالم على كثرية سنني مضت أن بعد نزلت السورة
 يعلمـون  كـانوا  وإن وهـم  اإلسـالم،  يف بالدخول عهد قرييب كانوا كثريين املسلمني يف أنّ

 اجلاهليـة  مدةَ ذلك مع كانوا فقد اإلسالم، عقيدة من يعلمونه ما أول األصنام، عبادة بطالن
 اجلـن  ذبـائح  يف يكـون  بـل  خاصـة،  األصنام بذبائح عندهم النصب على الذبح خيتص ال

 كـانوا : فقـالوا  ولـدام،  عـن  التابعـة  ودفـع  األمـراض  دفع وذبائح النشرات من وحنوها
 ما إىل ترى أال الصبيان، وخباصة اجلن، ومس واجلذام الربص أنفسهم عن بذلك يستدفعون

 قومـه  إىل ورجـع  اهلجـرة  قبل أسلم ملّا الدوسي عمرو بن الطفيل أنّ: السرية كتب يف ورد
: فقـال ). دوسِ صنم( الشرى ذي من الصبية على أختشى: له قالت اإلسالم إىل امرأته ودعا

 الـذبائح  بعـض  ذبـح  على استمر من منهم يكون فقد ذلك، وحنو فأسلمت، ضامن، أنا ال،
 حتـرمي  وتأكيد تنبيههم اهللا فأراد واالنتشار، التداوي نية على قبائلهم يف اليت نصاباأل على
 ينَ ذِ الَّـ اَهـيُّ أَ  اَيـ(قولـه:   عند آخرها ويف السورة هذه صدر يف ذكر ولذلك ؛ وإشاعته ذلك
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َ إِ  وانُ آمَ  َّN١.)انِ َط يْ الشَّ  لِ مَ عَ  نْ مِ  ٌس رِجْ  مُ الَ ْز اْألَ وَ  اُب َص نْ اْألَ وَ  ِرسُ يْ مَ اْل وَ  رُ مْ خَ اْل  ا 
 وتصـورات  مطلـق  ضـالل  يف واألصـنام  األوثـان  برم العادلون أيضاً، هم وهكذا

 العلم يأتيهم أين ومن هدى، وال علم بغري اهللا إىل ينسبوا راحوا فاسدة؛ وشرائع ومزاعم
 وعناد؟! وجتهيل جهالة يف وهم واهلدى

ـ ١٣٦ املكية نعاماأل سورة من القرآين املقطع يف أيضاً منهم هذا وجند  فنقـف  ،١٥٣ـ
 فقط: األوىل اآلية عند قليالً

 َوَهــَذا ِبـَزْعِمِهمْ  �ِ  َهـَذا َفَقـالُواْ  نَِصـيباً  مِ اَوٱألَنَْعـ ٱْلَحرِْث  ِمنَ  َذَرأَ  ِمqَّ  �ِ  َوَجَعلُواْ (
 َمـا َسـآءَ  ُرشََكـآئِِهمْ  إَِىل  َيِصـُل  ُهوَ فَ  �ِ  َكانَ  َوَما ٱ�ِ  إَِىل  َيِصُل  َفالَ لُِرشََكآئِِهمْ  َكانَ  َفqَ  لُِرشََكآئَِنا

 ٢.)َيْحكُُمونَ 
 أوثـام  يشـركون  الوثنيون راح هكذا لألصنام، ونصيب هللا، نصيب نصيبان، فهناك

 ومـا  رزق، مـن  اهللا رزقهم فما تعاىل، اهللا دون من وأوالدهم وأمواهلم أنفسهم يف وأصنامهم
 ـذا  يكتفـوا  ومل منـها،  نصـيباً  وآلهلتهم منها، نصيباً هللا جيعلون وأنعام، زروع من هلم أنشأ

 إىل ويضـيفونه  منـه  يأخذون حني اهللا نصيب من ينتقصون راحوا بل به، ويلتزموا التقسيم
 اهللا. نصيب من ويزيدونه عليه حيافظون بل شيئاً، منه يأخذون ال الذي آهلتهم، نصيب

 وجهان: )لُِرشََكآئَِنا( ويف قوله
 البـاري  وبـني  بينها أشركوا اليت آهلتهم م ويعنون الشرك، من الشركاء أنّ :أحدمها

 وبني بينهم أشركوا الذين الشركاء: واملعىن ختصيص، إضافة هنا واإلضافة العبادة، يف تعاىل
 العبادة. يف اهللا

 جعلوهم أم شركاءهم آهلتهم سموا كوم ومعىن الشركة، من الشركاء أنّ :والثـاين 

                                            
 التحرير القرآن؛ تفسري يف امليزان الشعراوي؛ متويل حممد خواطر البيان؛ جممع انظر ؛ ٩٠املائدة :  . سورة١

 والتنوير .
 . ١٣٦:  األنعام سورة .٢
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: لفظيةً إضافةً اِإلضافة فتكون ذلك، وغري ومتاجرهم وأنعامهم وزروعهم أمواهلم يف شركاء
 الـذين : أي الفاعـل  إىل وإمـا  أموالنـا،  يف شـاركونا  الـذين  شـركائنا : أي املفعول إىل إما

 أموالنا... يف أشركناهم
 بـن  علـي  عن برواية نكتفي اآلية، مراد يف وأخبارهم املفسرين أقوال تعددت وقد

 الطربسي: الشيخ ذكره اومب إبراهيم
 سـقوها  إذا وكـانوا . آلهلتنـا  وهـذا  هللا، هذا: قالوا زرعاً، زرعوا إذا كانوا العرب إن

 من شيء خرق وإذا أغىن، اهللا: قالوا و يسدوه، مل لألصنام الذي يف هللا الذي من املاء فخرق
 الـذي  يف هللا الـذي  مـن  شيء وقع وإذا. أغىن اهللا: وقالوا سدوه، هللا الذي يف لألصنام الذي

 ردوه، هللا الـذي  يف لألصـنام  الـذي  من شيء وقع وإذا. أغىن اهللا: وقالوا يردوه، مل لألصنام
  فقال: قوهلم و فعلهم وحكى 9نبيه على ذلك يف اهللا فأنزل. أغىن اهللا: وقالوا

 َوَهــَذا ِبـَزْعِمِهمْ  �ِ  َهـَذا َفَقـالُواْ  نَِصـيباً  مِ اَوٱألَنَْعـ ٱْلَحرِْث  ِمنَ  َذَرأَ  ِمqَّ  �ِ  َوَجَعلُواْ (
 َمـا َسـآءَ  ُرشََكـآئِِهمْ  إَِىل  َيِصـُل  َفُهوَ  �ِ  َكانَ  َوَما ٱ�ِ  إَِىل  َيِصُل  َفالَ لُِرشََكآئِِهمْ  َكانَ  َفqَ  لُِرشََكآئَِنا

  )َيْحكُُمونَ 
 فقال الفاسدة اعتقادام وبيان املشركني حجاج إىل الكالم عاد مث: الطربسي الشيخ

 الوصـف  مبعىن هنا واجلعل املشركني من تقدمهم ومن مكة كفار أي )ِ�ِ  والُ عَ جَ وَ (: سبحانه
 اإلبـل  من املواشي أي )اْألَنَْعـامِ  وَ ( الزرع من خلق مما أي )ِمqَّ َذَرأَ ِمَن اْلَحرِْث ( واحلكم
 منه نلألوثا وجعلوا وهو عليه الكالم يدلُّ حذف و هاهنا حظّاً أي )نَِصـيباً (: والغنم والبقر

 األوثـان  جعلـوا  وإمنـا  األوثـان  يعـين  )انَ اِئ َكَر ـُشـلِ  اذَ َهـوَ  مْ هِ مِ عْ زَ بِ  ِ�ِ  اذَ هَ  واالُ قَ فَ (نصيباً. 
 انَ َكـ qَ َفـ( نعمهم يف فشاركوها عليها ينفقونه أمواهلم من نصيباً هلا جعلوا ألم شركاءهم؛

 .)مْ هِ اِئ َكُرشَ  ىلَ إِ  ُل ِص يَ  وَ هُ فَ  ِ�ِ  انَ َك امَ وَ  هللاِ  ىلَ إِ  ُل ِص يَ  الَفَ  مْ هِ اِئ َكُرشَ ِل 
 نوجزها: أقوال، ثالثة يذكر مثَّ

 الـذي  الـزرع  زكـا  إذا فكـان  زرعاً، ولألصنام زرعاً هللا يزرعون كانوا أم :أحدها
 إليهـا  وصـرفوه  لألصـنام  بعضـه  جعلـوا  لألصـنام،  زرعوه الذي الزرع يزك ومل هللا زرعوه

 الزرع يزك ومل لألصنام جعلوه الذي الزرع زكا إنو أحوج، واألصنام غين اهللا إن: ويقولون
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 فيجعلـون  الـنعم  يقسـمون  وكـانوا  غين، هو: وقالوا هللا، شيئاً منه جيعلوا مل هللا، زرعوه الذي
 الصنم. على أنفقوه للصنم كان وما الضيفان، أطعموه هللا كان فما لألصنام، وبعضه هللا بعضه

 ما اختلط وإذا ردوه، تعاىل هللا جعل مبا املألصن جعل ما اختلط إذا كان أنه :وثانيها
 الـذي  يف هللا الـذي  مـن  املاء خترق وإذا. أغىن اهللا: وقالوا تركوه، لألصنام جعل مبا هللا جعل

 أغىن. اهللا: وقالوا سدوه، هللا الذي يف لألصنام الذي من خترق وإذا يسدوه، مل لألصنام
 هللا جعل ما هلك وإذا هللا، جعل مما بدلوه لألصنام جعل ما هلك إذا كان أنه :وثالثها

 ١لألصنام. جعل مما يبدلوه مل

 9اهللا رسول موقف: الثالث 

 التاريخ!! من األصنام اُخرجت وأخرياً
 أولعوا وقد قومه يرى كان أن بعد 9حممد اهللا رسول النبيني خامت عهد يف هذا كان

 ومنـهم  ذكرنـا،  كما الكعبة غرار ىعل بيتاً اختذها من فمنهم مكة، ساحات ا وعجت ا،
 أو بيته يف نصباً حجراً اختذ يقدر، مل ومن له، رباً صنماً اختذ بيتاً، ليبين أمواله تساعده مل من
 يأخـذ  سـفرهم،  يف وحىت له، ومناسباً حسناً يراه مكان أي يف خارجه، أو داخله احلرم يف

 ثالثـة  وهلـم  يراهم 9وكان لقدره، ايفأث والباقي له رباً أحسنها جيعل أربعة، أحجاراً معه
 الكعبة، يعظمون كما يعظموا جعلتهم حىت أضلّتهم ،)والعزى والالت، مناة،( كربى أصنام

 حيجـون  وجعلتهم السالم، عليه إمساعيل وابنه السالم عليه إبراهيم قواعدها رفع اليت تلك
 عالية.. بأصوات األجواء ألونومي ذبائحهم، هلا وينحرون احلرام، البيت حيجون كما إليها

 مـن  بـني  طويـل  نـزاع  يف آخـرين  حبياة وأودت اُخرى، وأهلكت اُمماً، أضلّت لقد
 هلم تصور كما الروحي ظمأهم وتروي مشاعرهم، تشبع عبادية وسيلة ا وقبلوا ارتضوها
 عن ويبتعدوا وبصائرهم، عقوهلم عن حييدوا أن يريدون ال أناس وبني وشياطينهم، أوهامهم

                                            
 البيان. وجممع البحراين؛ احلسيين هاشم القرآن، تفسري يف الربهان احلليب؛ للسمني املصون، الدر رانظ .١
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 الصـراع  فاحتـدم .. شـيء  كـل  ملكوت بيده قادر مبدع خالق إله عبادة اختيار يف وعيهم
 رأوا الـذين  املسـتكربين،  املعانـدين  أولئـك  بـني  اإلنسـان  حيـاة  من كثرية مفاصل وأخذ

... شـاكلتها  على هو وما واألوثان لألصنام العبادة من النوع هذا بقاء يف وهواهم مصاحلهم
 الـيت  الضـالة،  والسلوكيات العبادات هذه ملثل حد لوضع السماء تهمبعث ورسل، أنبياء وبني
 ،..وشرائعه كتبه واتباع وحده، تعاىل اهللا عبادة إىل الناس وإلعادة. فتبعوه هلم إبليس زينها
 هـذه  مـن  موقفه وكان الرسالت، خامتة رسالته وكانت األنبياء، خامت 9حممد النيب فكان

 صـنماً،  يعظـم  فلـم  قومه، يف صبياً يزل مل وهو هلا وكارهاً واضحاً،و حامساً الوثنية الظواهر
 مـن  صـغرياً  ولو شيئاً يذق ومل أعيادها، من عيد يف قومه يشارك ومل أبداً، آلخر يسجد ومل

 شديداً، بغضاً ويبغضها منها، ينفر كان بل ودوامها، كثرا على وقرابينهم عبادها نذور حلوم
 يف املعروفـة  قـريش  بأوثان عمره من ةعشر الثانية السنة دون ووه مرة ذات استحلف فقد
 يأكـل  أن يأىب كان وأيضاً وقوة، حزم بكل ذلك والسالم الصالة عليه فأنكر اجلاهلية، أيام
 ممـا  آكـل  ال <إين وصـراحة:  جرأة بكل هلم ويقول حلم، فيها قبلهم من له تقدم سفرة من

 عليه...>. اهللا اسم ذُكر مما إالّ آكل وال أنصابكم، على تذحبون
 هلم، آهلة ويتخذوا و أوثاناً، أصناماً يعبدون مشركون، وهم قومه يرى 9كان لقد

 ملكـوت  يف فيـه، ويفكـر   ويتهجـد  يتعبـد  حـراء،  غـار  إىل والتجأ يعبدون، وما فاعتزهلم
 ىلتعا اهللا بعثه حىت والفساد، الشرك من عليه هم وما قومه أحوال ويف واألرض، السماوات

 األصـنام،  عبادة ترك إىل يدعوهم ورمحة، كافة للناس بل قريش إىل فقط ال ورسوالً نبياً
 مـن  وموقفـه  هـذه  دعوتـه  عليه أنكرت أن إالّ قريش من كان فما وحده، اهللا عبادة وإىل

 والكذب: بالسحر ويتهمونه منه يعجبون فراحوا تسميتها، يحبون كما آهلتهم أوثام؛
نِذرٌ  َجآَءُهم أَن َوَعِجُبواْ ( ـْنُهمْ  مٌّ اٌب  َسـاِحرٌ  َهــَذا ٱْلَكـاِفُرونَ  َوَقـاَل  مِّ  أََجَعـَل  ∏ َكـذَّ

ءٌ  َهـَذا إِنَّ  َواِحداً  إَِلـهاً  ٱآللَِهةَ   ١.)ُعَجاٌب  لََيشْ
                                            

  . ٥ـ  ٤ص  . سورة١
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 قـال  وتوعـدت،  وهددت ومرات، مرات طالب أيب عمه إىل قريش اشتكته املولطا
 ابـن  إن طالـب،  أبا يا  : فقالوا طالب، أيب إىل قريش أشراف من رجال مشى  : إسحاق ابن

 وإمـا  عنـا،  تكفّه أن فإما آباءنا، وضلل أحالمنا، وسفَّه ديننا، وعاب آهلتنا، سب قد أخيك
: أبوطالب هلم فقال فنكفيكه، خالفه، من عليه حنن ما مثل على فإنك وبينه، بيننا ختلى أن

 ما على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ومضى عنه، فانصرفوا مجيالً، رداً وردهم رقيقًا قوالً
 عليه اهللا صلى رأته حني طويالً قريش تصرب مل ولكن  . إليه ويدعو اهللا دين يظهر عليه، هو

 مراجعة قررت حىت فيه، وتذامرت ذكره أكثرت بل اهللا، إىل ودعوته عمله يف ماضياً وسلم
  . السابق من وأقسى أغلظ بأسلوب طالب أيب

 وشـرفاً  سـناً  لـك  إن طالب، أبا يا  : له فقالوا طالب أيب إىل قريش تسادا وجاءت
 من هذا على نصرب ال واهللا وإنا عنا، تنهه فلم أخيك ابن من استنهيناك قد وإنا فينا، ومرتلة

 حـىت  ذلـك،  يف وإياك ننازله أو عنا، تكفه حىت آهلتنا، وعيب أحالمنا، وتسفيه آبائنا، شتم
 الفريقني. أحد يهلك

 وقـال  9اهللا رسـول  إىل فبعث الشديد، والتهديد الوعيد هذا طالب أيب على معظُ
 نفسـك،  وعلـى  علـي  فـأبق  وكـذا،  كـذا  يل فقالوا جاءوىن، قد قومك إنّ أخي، بن يا  : له

 عـن  ضـعف  وأنـه  خاذلـه،  عمه أن 9اهللا رسول فظن أطيق، ال ما األمر من حتملىن وال
  نصرته.

 هذا أترك أن على ييسار يف والقمر مييين يف الشمس ضعواو لو واهللا عم، <يا:  فقال
 نـاداه  وىل فلمـا  وقام، وبكى، استعرب مث تركته>. ما ـ فيه أهلك أو اهللا يظهره حىت ـ األمر

 لشـىء  أسـلمك  ال اهللا فو أحببت، ما فقل أخي، بن يا اذهب  : له قال أقبل فلما طالب، أبو
  : وأنشد أبداً

ـِهِم إليك يصلوا لن واهللا  دفيــنا التــراب يف اُوسد حىت    جبمع

 عيونا منك بذاك وقَر وابشjر   غَضاضة عليك ما بأمرك فاصدع
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 أيب قـد  طالـب  أبـا  أن عرفـت  عملـه  يف ماض 9اهللا رسول أن قريش رأت وملا
 الشعب، يف معه ومن فحاصرته ذلك، يف وعداوم لفراقهم جممع وأنه 9اهللا رسول خذالن

 عليـه،  اهللا رضـوان  طالـب  أيب عمه وفاة بعد خاصة أليم وعذاب شديد، أذًى منها ناله مثَّ
 باالعتـداء  بـل  والسـحر،  باجلنون واامه تكذيبه، فقط ال أخرى وسائل يف تفكر فراحت

 ووضـع  يـدمى،  حـىت  باحلجارة ورمجاً لرباعيته، وكسراً لرأسه، وشجاً وجرحاً، ضرباً عليه
 نسب مبا أصابه ما 9خلص وقد ميوت، أن كاد حىت يصلي، وهو وخنقاً ظهره، على األذى

 أحد>! يؤذَى وما اِهللا يف اُوذيت ولَقَد أحد، يخاف وما اهللا يف اُخفْت لقد:« قوله من إليه
 إعـادم  أجـل  من املباركة بدعوته آمن ممن ومريديه أتباعه لضعاف تعذيبهم وأما

 إسحاق: ابن ذكره ما فمنه وقاحة، بكل والعزى الالت لعبادة
تثَبكُلُّ <فَو لَى قَبيلَةع نـا  ميهف  ـنم  ،نيمـلسلُـوا  الْمعفَج  مهـونبسحي  مهونـذِّبعيو 

 فَكَـانَ ... ديـنِهم  عن يفْتنونهم ...الْحر؛ اشتد إذَا مكَّةَ وبرمضاِء ِ، والْعطَش والْجوع بالضرب
 حميـت  إذَا ِجـه  يخـر  خلَـف  بـن  أميـةُ  وكَانَ ِ، الْقَلْب طَاهر ِ، ماِإلسال صادق ٍ رباح بن باللُ

 اهكَـذَ  تزالُ الَ واهللا ال: لَه يقُولُ ثُم صدره، علَى فَتوضع الْعظيمة بِالصخرة يأمر ثُم الظَّهريةُ،
 أحد>. أحد: ذَلك في وهو فَيقُولُ. والْعزى اللَّات وتعبد مبحمد، تكْفُر أو تموت، حتى

 الشـمس، فيبلـغ   يف يصهروم مثَّ احلديد، أدراع يلبسوم آخرين، مع احلال وكذا
ـ  منـهم  والشمس، احلديد حر من يبلغ أن اهللا شاء اجلهد ما منهم وعمـار  وصـهيب،  ابخب 
 ياسـر  بـن  بعمار يخرجونَ مخزوم بنو كانت فقد عليهم، اهللا رضوان مسية وأمه ياسر وأبوه
بأبيهو هأمإذَا... و  ـتيمةُ  حالظَّهِـري  مهونـذبعـاءِ  يضمكَّـةَ،  برم  ـم  فيمـر  ُـول9اهللا رس 
 .>الْجنةُ وعدكُمم ٍ ياسر آلَ <صبرا :فَيقُولُ

 مر حتى وصبرت تفْعلْ، فَلَم دينها عن لترجع اهللا؛ في يعذَّب ممن فكَانت اُمه، فَأما
 م،اِإلسـال  في شهيد أولُ وهي, اهللا رحمها فَماتت قُبلها، في حبربة فَطَعنها يوما أبوجهل َا
و تا كَانوزجةً عيفَةً كَبريعشهد فقد ياسر أبوه وأما. »ضنفسـه،  العـذاب  يف اآلخـر  هو است 

 .عليهما اهللا رضوان
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 جهـراً،  مث سـراً  وحده اهللا عبادة إىل يدعو عاماً عشر ثالثة فيهم 9أقام أن وبعد
 احلديبيـة  صـلح  فكان صد لكنه أوالً مكة إىل منها ليعود املنورة؛ املدينة يثرب، إىل هاجر
 الوداع. حجة يف ورابعاً. مكة فتح يف وثالثاً. القضاء عمرة يف وثانياً. هجرية ٦ سنة

 جنـد  ال فإننا احلديبية، صلح بنود عند قليالً نقف فنحن األصنام، عن مقالتنا أنَّ ومبا
ـ  حينمـا  الكعبـة،  حـول  مـن  احلـرام،  البيت من األصنام قريش ترفع أن شرطاً فيها  وديع

 ٦ سـنة  عنـها  صدوا أن بعد هجرية ٧ سنة القضاء عمرة يف املسلمون ومعه 9اهللا رسول
 :شروطها من وكان احلديبية بصلح مكة ومشركي 9الرسول بني األمر وانتهى ، هجرية

 عنـك  خرجنا قابل، عام كان إذا وأنه مكة، تدخل فال هذا، عامك عنا ترجع وأنك
 تدخلـها  ال القُـرب،  يف السيوف الراكب؛ سالح معك ،ثالثاً ا فأقمت بأصحابك، فدخلتها
 بغريها.

 فيقـيم  مكة، القابل العام يف يدخل مث وأصحابه، هذا، عامه عنهم يرجع حممداً أن أو
  القراب... يف السيوف: املسافر سالح الّإ بسالح عليها يدخل وال. أيام ثالثة فيها

 

 من كان: «قال أنه السالم عليه الصادق اإلمام عن خرب يف العياشي تفسري يف ولكن
 أعيـدت  حىت أصحابه من رجل فتشاغل األصنام، يرفعوا أن: عليهم 9اهللا رسول شرط

 فأنزل األصنام، أعيدت وقد يطف، مل فالناً إنَّ: فسألوه 9اهللا رسول إىل فجاؤوا األصنام،
 نْ أَ  هِ ْيـَل عَ  احَ َنـجُ  الََفـ رَ َمـتَ اعْ  وِ أَ  َت ْيـبَ الْ  جَّ َحـ نْ َمـفَ  هللاِ  رِ ائِ عَ َشـ نْ مِ  ةَ وَ رْ مَ اْل وَ  افَ الصَّ  نَّ إِ ( :اهللا

 ١عليهما>. واألصنام أي ،)qَ هِ بِ  فَ وَّ طَّ َي 
 ونائلـة  أساف فقط رفعت أو ال، أم القضاء، عمرة يف بكاملها األصنام رفعت وسواء

 بـل  رفعـت  أـا  إالّ أيـام،  ثالثة أو يومني إالّ يدم مل موقت رفع فهو ،.. واملروة الصفا من

                                            
 للطربسـي؛ وتفسـري   البيـان،  جممع وانظر والتاريخ؛ والسرية مصادرالتفسري ئرسا يف الصلح شروط انظر .١

 . البقرة ١٥٨ اآلية:  الرتول ؛ وأسباب ٧٠:  ١ العياشي
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 مكة فتح يوم اجلزيرة من أخرى أماكن ومن الكعبة، من أخرجت حني األبد إىل ا طيحاُ
 سـورة  من ٨١ آية يتلو 9اهللا ورسول ..اهلجري الثامن العام يف املبارك الفتح ذلك وبعده،

  اإلسراء:
 .)زَُهوقاً  َكانَ  ٱلَْباِطَل  إِنَّ  ٱلَْباِطُل  َوزََهَق  ٱْلَحقُّ  َجآءَ (

 لـيمأل  األذان؛ يرفع الكعبة فوق من وبالل يرددوا، أصوام تعل وقد واملسلمون
 هـذه  عبـادة  عـن  ـت  لطاملـا  قرآنيـة،  وبآيات اخللود، هلا كتب أذان بفصول مكة فضاء

 بـذلك  فانتصـرت . تعاىل اهللا دون من آهلةً يتخذوا الذين وعقول أحالم وسفّهت األصنام،
 بَْيِتـكَ  ِعنـدَ  َزْرعٍ  ِذي َغـْ{ِ  ِبـَوادٍ ... ( ماء:السـ  وصـفته  الذي الوادي ذلك وطهر احلق، كلمة

 يف البشـرية،  عرفتـها  عباديـة  ظاهرة وأسفه خرافة، وأقدم أسطورة، أكرب من ،)...ٱلُْمَحـرَّمِ 
 مبيناً... ضالالً فضلّت هلا؛ وانصاعت ا، والذت الطويل، تارخيها

 مـن  لتنطلـق  بـل  فيـه،  تراوح لتبقى ال الوادي، ذلك لنفس التوحيد دعوة وأعيدت
 االعتـذار  قـريش  زعماء حاول أن بعد هذا ، وقع)ِلْلَعالَِمCَ  َرْحَمةً ( ،)لِّلنَّاِس  فَّةً اَك(جديد 
 السـنة  يف احلديبيـة  صلح يف دونت اليت بنوده، من بنداً حلفاؤها نقض الذي العهد وجتديد

 ،..للعمرة مكة دخول من واملسلمني 9اهللا رسول مكة مشركو صد حني للهجرة السادسة
 يف 9الرسـول  حلفـاء  خزاعـة  قبيلة على واعتدوا العهد قريش حلفاء بكر بنو نقض فقد

 إىل قـدم  الـذي  سـفيان،  أيب بزعامـة  قـريش  لوفد يستجب مل 9اهللا رسول أنّ إال مكة،
 جدوى.. دون الصاحلني من بعدد مستجرياً متوسالً املنورة املدينة

 بطلـب  املنورة املدينة إىل خزاعة قبيلة خشي اخلزاعي سامل بن عمرو سارع أن وبعد
 النصرة.

 سامل! بن عمرو يا نصرت: 9اهللا رسول له فقال
 يدعو 9اهللا رسول وقف للهجرة، الثامنة للسنة املبارك رمضان شهر من الثامن ويف
 طهارتـه  احلـرام  للبيـت  ليعيـد  املكرمـة؛  مكة إىل املنورة املدينة من م لينطلق املسلمني؛

 ورشـدهم  سـالمتهم  مجيعـاً  وللنـاس  قداسـتها،  وملكـة  نقاوتـه،  املبـارك  للواديو األوىل،
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 اإلطاحـة  كيفية عن األقوال وتعددت األخبار، كثرت وقد احلق... طريق على واستقامتهم
 قربت. أو مكة عن بعدت األخرى البلدان باقي ويف مكة يف الشرك مبخلفات

 مكـة  له وفتح أعدائه، على بالنصر دهوع أجنزه قد أنه أعلمه تعاىل اهللا أنَّ خرب ففي
، )...ٱلَْباِطـُل  َوزََهـَق  ٱْلَحـقُّ  َجـآءَ (: يقـول  أن مكـة  دخـل  اذا وأمـره  ودينه، كلمته وأعلى
 ،)...ٱلَْباِطُل  َوزََهَق  ٱْلَحقُّ  َجآءَ (: ويقول مبحجنه، الكعبة حول الىت األصنام يطعن 9فصار
 وسـتني  ثلثمائـة  وكانت والرصاص، احلديدب مثبتة كانت كلها أا مع ساقطاً، الصنم فيخر
 السنة. أيام بعدد صنماً

 رمضـان  شـهر  مـن  العشـرين  يف فتحها يوم مكة دخل 9اهللا رسول أنَّ خرب ويف
 حي ولكل بالرصاص، مرصعة صنماً وستون ثالمثائة الكعبة وحول هجرية، ٨ سنة املبارك

 فأخـذ ) والنحاس( بالرصاص هاأقدام) الشياطني أو( إبليس شد قد. صنم العرب أحياء من
 ا، فأمر لوجهه، خر إالّ صنم بقي فما الفتح، عام يف فرماها حصى من كفّاً 9اهللا رسول

 فكسرت.. فطرحت املسجد، من فأخرجت
 عندها ينحرون حيث ونائلة وأساف الكعبة، وجاه وهو أعظمها، هبل كان خرب ويف

 القـوس،  بسـية  أخـذ  وقـد ) خمصرة) (عود( قوس 9اهللا رسول يد ويف الذبائح، ويذحبون
  بطنه... يف أو( عينه يف ويطعن إليه، يشري منها بصنم مر كلما 9اهللا رسول فجعل

 مـن  تطهريهـا  بعـد  إالّ الكعبـة  يدخل مل مكة فتح يوم 9اهللا رسول أنَّ خرب ويف
 ابـن  فعـن  وصور، وأوثان ألصنام متحفًا املشركون جعلها حيث اسدة، والصور األصنام

 فأخرجت، ا فأمر اآلهلة، وفيه البيت يدخل أن أىب مكة قدم ملا 9اهللا رسول أنَّ باسع
 علمـوا  لقـد  اهللا <قاتلهم: 9فقال األزالم، أيديهما ىف وإمساعيل إبراهيم صورة وأخرجوا

 صلى رواية وىف يصل ومل البيت نواحى ىف فكرب البيت دخل مث قط>، ا استقسما ما أما
 فيه.

 وحـول  عليها، فطاف راحلته على الفتح يوم مكة 9اهللا رسول دخل: أيضاً وعنه
 وهـو  األصنام إىل يده ىف بقضيب يشري 9النىب فجعل بالرصاص، مشدودة أصنام البيت
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 ىف منـها  صـنم  إىل أشـار  . فمـا )زَُهوقـاً  َكانَ  ٱلَْباِطَل  إِنَّ  ٱلَْباِطُل  َوزََهَق  ٱْلَحقُّ  َجآءَ (: يقول
 إالّ صـنم  منها بقى ما حىت لوجهه وقع إالّ لقفاه أشار وال لقفاه، نمالص ذلك وقع إالّ وجهه

 َوزََهـَق  ٱْلَحـقُّ  َجـآءَ (يقـول:   وهو بسيتها آخذ وهو يده ىف بقوس الصنم إىل يشري أو. وقع
 . فيقـع )يُِعيـدُ  َوَمـا الَْباِطـُل  يُْبـِدئُ  َوَمـا اْلَحـقُّ  َجاءَ  َوُقْل (. )زَُهوقاً  َكانَ  ٱلَْباِطَل  إِنَّ  ٱلَْباِطُل 
: لفظ ويف. ا الصقاً إبراهيم مقام حذاء الكعبة وجاه وهو هبل أعظمها وكان لوجهه، الصنم

 ميسه. أن غري من
 اخلزاعي: أسد بن متيم يقول ذلك ويف

 العقـابـا أو الثـواب يرجـو  ملـن        وعلم مـعـتـرب األصنـام ففـي

 الســالم عليــه جربيــل قــال الفــتح، يــوم اآليــة نزلــت وملــا: عبــاس ابــن قــال 
 بطنـه  أو عينـه  ىف ويطعن صنماً، صنماً يأتى فجعل ألقها، مث خمصرتك خذ: 9اهللا لرسول

 مجيعـاً،  ألقاها حىت لوجهه الصنم ، فينكب)...ٱلَْباِطُل  َوزََهَق  ٱْلَحقُّ  َجآءَ (: ويقول مبخصرته،
 فحملـه  بـه،  مإر علـي  يا: وقال صفر، أو قوارير من وكان الكعبة، فوق خزاعة صنم وبقى
 يتعجبون. مكة أهل فجعل و كسره، به و رمى صعد حىت السالم عليه

 يل قـال  الكعبـة،  أتينـا  حـني <: قـال  أنـه  7علي عن روى النضرة الرياض وىف
 بـه،  ألض فذهبت ،منكيب على فصعد الكعبة، جنب إىل فجلست اجلس، 9اهللا رسول
 وقال 9اهللا رسول يل وجلس ،عين فرتل فجلست اجلس: يل قال حتته، مين ضعفاً فرأى

 لنلـت  شئت لو أين إيلّ خييل وأنه يب فنهض منكبيه، على فصعدت منكيب، ىعل اصعد: يل
 .>البيت صعدت حىت السماء أفق

 تراك؟ كيف منكبه؛ صعد حني اًعلي 9اهللا رسول سأل النبوة شواهد ويف
 السماء! أفق لنلت شئت لو أين إيلّ وخييل ارتفعت، قد احلجب كأن أراين: علي قال

 للحق..>. أمحل يل وطوىب للحق تعمل لك <طوىب: 9اهللا رسول فقال
 وتنحـى  أصـنامهم،  أكرب وهو حناس أو صفر متثال عليه وكان البيت، فصعدت: قال

 إىل حديـد  بأوتـاد  البيـت  علـى  موتـداً  وكان األكرب، صنمهم ألق يل: فقال 9اهللا رسول
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 َكـانَ  ٱلَْباِطـَل  إِنَّ  ٱلَْباِطـُل  زََهـَق  وَ  ٱْلَحقُّ  َجآءَ ( جلهعا إيه إيه: 9اهللا رسول فقال األرض،
 حىت خلفه ومن يديه بني ومن مشاله وعن ميينه عن أعاجله: قال أو أزاوله . فجعلت)زَُهوقاً 

 القوارير، يتكسر كما فتكسر به فقذفت. به اقذف: 9اهللا رسول يل قال منه، استمكنت إذا
 الساعة. حىت دتصع فما احلاكم وزاد.. نزلت مث

 9النىب على وشفقةً تأدباً امليزاب صوب من نفسه فألقى يرتل، أن أراد علياً إنَّ مث
 هـذا  مـن  نفسي ألقيت ألين: قال تبسمه عن 9النىب فسأله تبسم، األرض على وقع وملا

 أمل! أصابين وما الرفيع، املكان
  جربيل؟! وأنزلك حممد رفعك وقد أمل، يصيبك كيف: قال
 فقال: األبيات، هذه ىف القصة هذه إىل أشار الشعراء من واحداً إنَّ: لويقا

  مؤصده ناراً خيمد ذكره   مدحاً علي يف قل يل قيل

  عبده  أن إىل  اللب ذو ضل  امرئ مدح يف الأقدم  قلت

صعده ملا املعراج ليلة  لنا قال املصطفى والنيب  

  برده قد أن القلب فأحس  يده بظهري اهللا وضع

  يده اهللا وضع حمل يف  أقدامه واضع ليوع
 

 معـه.  دخـل  وكـان  يـؤذن،  أن بالالً الفتح عام الكعبة دخل ملا 9اهللا رسول وأمر
 فقـال  الكعبـة،  بفنـاء  جلـوس  هشام بن واحلارث أسيد بن وعتاب حرب بن سفيان وأبو

 غـري  حممـد  وجد ما يغيظه، ما منه فيسمع هذا، مسع يكون ال أن أسيداً اهللا أكرم لقد: عتاب
 مؤذناً؟! األسود الغراب هذا

 لـو  شيئاً أقول ال: سفيان أبو وقال. التبعته حمق أنه أعلم لو واهللا أما: احلارث فقال
احلصاة. هذه عين ألخربته تكلمت 

 هلم! ذلك ذكر مث قلتم، الذي علمت لقد: فقال 9النيب عليهم فخرج
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 معنـا  كان أحد هذا على اطلع ما واهللا اهللا، رسول إنك نشهد: وعتاب احلارث فقال
 أخربك! فنقول

 قبـل  مـن  فعـل  كمـا  أصنامهم؛ كبري 9اهللا رسولُ يبقي لكي ضرورة هناك وليس
 منهم... وسخر فوبخهم سألوه، حينما السالم، عليه إبراهيم
  .)يَنِطُقونَ  َكانُوا إِن َفاْسأَلُوُهمْ  َهَذا كَِب{ُُهمْ  َفَعَلهُ  بَْل  َقاَل (

 منـهم  مسـمع  علـى  خفـي،  ال علـين  وبشكل انتصاره، بعد ا حيطي 9راح فقد
 وفقـدوا  قـواهم،  خـارت  حـىت  وتكسري حتطيم من هلا حدث ما على شهود ومرأى.. فهم

 األولون... وآباؤهم هم يعبدون كانوا ما سخافة ورأوا آماهلم،
 راح بـل  جـذاذاً،  جعلـهم  أن احلـرام  البيت يف اليت األصنام بتحطيم 9يكتف ومل

 أمـاكن  يف وهناك مكة يف هنا أشكاهلا بكل املنحرفة املشوهة العبادية الظاهرة هذه يالحق
 هـذا  . وال)راً ـْ َونَسـ َوَيُعوَق  َيُغوثَ  َوالَ ُسَواعاً  َوالَ َوّداً ... ( اخلماسي ذلك ينجو فلم اُخرى،

 بعد كثر، وهي األصنام من هاغري . وال)ٱألُْخَرىٰ  ٱلثَّالَِثةَ  َوَمَناةَ    ∏َوٱْلُعزَّىٰ  ٱلالََّت (الثالثي: 
 ينجـو  مل ،..والـذبائح  والنـذور  اهلدايا هلا وتقدم إليها، وحتج تعظّمها، العرب مشركو كان أن

 مـن  وتقتلـع  األرض، من الضالة العبادات هذه جذور تشتثَّ حىت املالحقة؛ من منها شيٌء
 األبد: إىل اإلنسان تاريخ ومن النفوس،
 مـن  معتـب  بنـو  وحجاا سدنتها وكان بالطائف، لثقيف مربعة صخرة الالت فهذه 

 مكة فتح من 9النيب عودة بعد ثقيف وفد جاء فلما تعظمها، العرب ومجيع وقريش ثقيف،
 يهدمها، ال سنني ثالث الالت هلم يدع أن والسالم الصالة عليه منه وفدها طلب املدينة، إىل

 واحـداً،  شهراً سألوا حىت عليهم، يأىب وهو سنة سنة يسألونه برحوا فما عليهم، ذلك فأىب
 ونسـائهم،  سـفهائهم،  مـن  بتركها يسلموا أن يظهرون فيما بذلك يريدون وإمنا. عليهم فأىب

 9اهللا رسـول  فأىب سالم،اإل يدخلهم حىت دمها قومهم يروعوا أن ويكرهون وذراريهم،
 يضـرا  املغـرية  أخـذ  لمـا ف فيهدماها، شعبة بن واملغرية حرب بن سفيان أبا يبعث أن إالّ

 ويقلن: عليها يبكني حسراً ثقيف نساء خرج باملعول،
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بكنيفَّاع لتاع أسلمها...  دضّحسنوا مل...  الراع يصjامل 

 قـد  الـبالء،  عنـا  وتـدفع  أعداءنا، عنا تدافع كانت اليت على واحسرتا: بذلك يردن
  سبيلها. يف بالسيوف واجيالد ومل عنها، يدافعوا فلم للهدم، اللئام أسلمها

 إىل مكـة  من املسافر ميني عن بنخلة وكانت كنانة، وبين لقريش كانت العزى وهذه
 األصـنام،  مـن  وبغريهـا  ا يندد القرآن نزل فلما باإلعظام، ختصها قريش وكانت العراق،

 وهـو  أحيحة أبو مرض ملا أنه عبادا، على حرصها من بلغ ولقد قريش، على ذلك اشتد
 عليـه  دخـل  فيه، مات الذي مرضه مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن العاص بن دسعي
 منه؟ بد وال تبكي املوت أمن أحيحة؟ أبا يا يبكيك ما: فقال يبكي، فوجده يعوده، هلب أبو

 بعدي! العزى تعبد ال أن أخاف ولكن واهللا، ال: قال
 .ملوتك بعدك اعباد تترك وال ألجلك، حياتك عبدت ما واهللا: هلب أبو قال

 يف نصـبه  شـدة  هلب أيب من وأعجبه!.. خليفة يل أن علمت اآلن: أحيحة أبو فقال 
 عبادا.

 فلمـا  ـدمها،  ينطلـق  أن وأمره الوليد، بن خالد 9النيب دعا الفتح عام كان فلما
 الشيباين: حرمي بن ديبة سادا قال خالد، جاءها

 ومشري اخلمار أَلقي خالد على                  تكذيب ال شدة شدjّي أعزاء

 وتنصرّي عاجل ٍّ بذل تبوئي           خالداً اليوم تقتلي إال فإنك

 أهانك قد اهللا رأيت إين                    غفرانك ال كفرانك عزّ يا خالد: فقال
 ى،العـز  تلـك : والسـالم  الصـالة  عليـه  قـال  مهمته، بأداء 9اهللا رسول أخرب ملا 

 بعدها!! ىعز وال
 ومكـة،  املدينـة  بني بقُديد، املشلَّل ناحية من البحر ساحل على فمكاا مناة، وأما

يثرب... أهل من بدينهم دان ومن واخلزرج، األوس هلا إعظاماً العرب وأشد 
 إىل بـه  وأقبـل  هلـا،  كـان  مـا  وأخـذ  فهدمها، ،7عليّاً إليها 9اهللا رسول بعث 
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هلا، أهدامها غسان ملك الغساين مشر أيب بن احلارث كان ن،سيفا: أخذ فيما فكان 9النيب 
 كتـاب  سـلمه  حـني  عنـه  اهللا رضي األسدي وهب بن شجاع قتل الذي هو هذا واحلارث

يقتل ومل لإلسالم، يدعوه 9النيب واآلخـر  خمـذماً  يسـمى  أحدمها غريه رسول 9للنيب 
 ل:فقا شعره يف علقمة ذكرمها اللذان احلارث سيفا ومها رسوباً

 رسوب و خمذم: سيوف عقيالً                عليهما حديد سربايل مظاهر

 صنم الفلس؛ يف السيفني هذين وجد علياً إنَّ: يقال كما. 7لعلي 9النيب فوهبهما
 للعرب.

 بإزالـة  وذلـك  اجلاهليـة،  الوثنيـة  هذه إلغاء يف السماء إلرادة تنفيذاً هذا مجيع وقع
 وأخالقهـم،  النـاس  عقـول  يف فساداً عاثت اليت املعبودة، ناماألص هذه كل وحتطيم وتدمري

 وعقائـد  دينـاً  حيمـل  آخـر  إنسان وبناء ؛..وخالقه اإلنسان بني وسائط أا يزعمون وهم
 الناس مضى حني العقول وتاهت الفطرة ارتكست أن بعد والعقول، الفطرة سالمة مع تستقيم

 آبـاؤهم  فيهم أصله وما أيديهم، صنعته وما إبليس، هلم زينه ما يتبعون مظلمة قرون طيلة
 من أصناماً هلم أنّ الناس، نفوس يف املزخرفة األماين يغرسون الذين وكرباؤهم، وأجدادهم

 هلم ب رزقاً، متنحهم هلم، تستجيب يدعوا، يعبدوا، واألجناس، واألشكال األلوان كل
 حـىت  ؛..وتعقّل وتدقيق متحيص دون طباعهم، واستساغتها نفوسهم، فألفتها... ونصراً خرياً
 ١بعيداً. ضالالً ضلّوا

  اْلَعالَِمCَ  َربِّ  ِ�ِ  اْلَحْمدُ  َدْعَوانا أَنِ  َوآِخر

µ   µ   µ

                                            
 املفصـل،  والتـاريخ  لألزرقي؛ مكة، وأخبار هشام؛ البن النبوية، والسرية للكليب؛ األصنام، هذا يف انظر. ١
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