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 الباحث

 
 

 

  فوزي حريص محمد
 245322131:الطالب رقم

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

iii 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

iv 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 الشعار
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 والتقدير الشكر كلمة

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 اصطفى زلمد، وآله الطاهرين. وبعدُ  احلمد هلل، والصالة والسالم على عةاده الذي
. لذا، م ا (" األوثان في القرأن )دراسة موضوعية " وقد انتهى الةحث حتت ادلوضوع:

أس  عد الةاح  ث ف ه  ذه ادلااس  ةة الةديع  ة ح  ع ريم  وى أن يع  ّو م  ا  ط  ر بةال  ه و ها  ه م  ن 
 فرحته العميمة العظيمة.

 انطالقا من  لك، يمّدم الةاحث الشكر حلضرة:
فض   يلة ال   دكتور زلة   ي ن   ور ادلائس   تري احل   اس ك   رسيم ئامع   ة وا  س   وصلو ا س   المية  .ٔ

 احلكومية مسارنج مع وكيله

فض   يلة ال   دكتور زلس   ن تي   ل ادلائس   تري كعمي   د كلي   ة أص   و  ال   دين وا نس   انية م   ع  .ٕ
 وكالسه.

فض  يلة زلم  د ين  عراس ادلائس  تري احل  اس ك   رسيم قس  م التفس  ري واحل  ديث كلي  ة أص   و   .ٖ
 ين جبامعة وا  سوصلو ا سالمية احلكومّية مسارنجالد

فض  يلة س  ريي ب  ورو ناملس  ية ادلائستريكس  كرفري قس  م التفس  ري واحل  ديث كلي  ة أص  و   .ٗ
 الدين جبامعة وا  سوصلو ا سالمية احلكومّية مسارنج

زلم  د مسرورادلائس  تري كمش  رفي  فض  يلة اْلس  تا  ال  دكتور امح  د مش  افو ادلائس  تري و .٘
 حث اجلامعيذلذا الة

ص  احا الفض   يلة وال   دى امح   د مطه   ر ادلرح  وم ووال   دع مش   رعة حفظهم   ا اهلل فع   ا   .ٙ
وإ واس الشميمة حايف لطفي ادلائسرت و فيك عليا مليت و لاا فوزيا زمزم ي، ولك م 

 مين ئزيل الشكر على كل ينيء.
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معه د  فض يلة اْلس تا  ف  ر ال دين عزي ز ادلائس رت كمش ر  فضيلة اْلسافيذ اْلع زّاء، .ٚ
ين كرا عل  ى زري ز العل  وم ال ع انتف ع الةاح  ث م اهم. ين  كرا عل ى نماين  هم , الام و ئي
 ودعامتهم.

وس   عادة اْلص   دقاء ف الون   امج  ادلاظّم   ا  تي   ع ىف واْلص   دقاء اْلص   حا  فض   يلة .ٛ
الام  و ئي لكلي  ة أص  و  ال  ّدين،  اّص  ة للمرحل  ة التاس  عة الّ  ذين ق  د اس  ت ر  أوق  ا م 

 للاماش. 

عسى اهلل أن يعطياا علما نافعا وحكمة وأن يهدياا أحسن اجلزاء، ئزاكم اهلل  
 إ  الصراط ادلستميم.

 م ٕٛٔٓيااير  ٘ٔ مسارنج،

 الباحث،

 

 

 مححد حريص فوزي
 245322131طالب: ال رقم
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 البحث ملخص

 

 بعثة فعا  اهلل أبان ا سالمية، اْلمة حلا  الواضح ادليزان هو الكرمي المرآن أن
 الرسل إرسا   لمه ف فعا  ساته إن, رسور أمة كل ف بعثاا ولمد. اْلمم لكل الرسل
 الشمم من اهلل دون من ةدع ما كل وهو, ينركه عن وهنيهم اهلل، بعةادة وأمرهم إليهم،
. الشرك حدث ماذ رسور أمة كل ف أرسل فلمد. وزريها والشيطان والكواكا والممر
 ولفظ اْلوثان لفظ ماها, الوثاية إ  اينارة ادل تلفة ارلفاظ بعض علي الكرمي المران يطلو

 .  المرأن أيا  ف اْلنصا  ولفظ اْلصاام

 التفتش و الةحث طريوب الاوعية ليااْلسا الدراسة هذه ف الةاحث يست دم
 مماربة بواسطة الدياية ادلعاس فلك من التطةيمة مث. ادلكتةة ف طةوعا ادل أو الكتا من

  الزمين التسلسل و التاريخ باست دام اي التاريخ ارئتماسي مماربة و الوصفية ادلوضوعية
 .ادلااسةة ادلصطلحا  إ  السيا  ف الشمو  اْلفكار فرتة

 و ةحثال ف اْلصالح اجلديد أ ذ إ  حائة ىف الةاحث, هذا بسساو 
 التفاسري مفهوم وأ ذ وارنصا  اْلصاام و اْلوثان الفاظ من ادلوضوعية ادلفاهيم إعداد
. ادلشاكل هذه فعاجل اليت المران إيا  إ  ارينارة مع, الكرمي المرآن من استاادا ماها

 قدر م, المرآن نفسري فن  ف  وادلعاصر المدمي سريادلفا ناقسه ما حتليل الةاحث وحياو 
 مبروراحوا  ومتااسةا متوفما جيعله  حيت الكالم سيا  ف فوصيته وفةليغ المرآن ففسري ف

 . الااس
 عن التفاسري بعض ادلوضوعية مفهوم فصوير هو الةحث ذلذا اْل ري واذلد 

 فضال ادلسلمي علي عاه الصالحية و فطةيمه وإمكانية الكرمي المران إيا  ف اْلوثان لفظ
 .احلاضر الزمن ف
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 من التفاسري بأن هي الةحث هذا من الةاحث حصلها اليت الةحث نتاسج وأما
فيطلو على التمثا  وزريه, شلا عةد من دون اهلل فعا  على أي  ْلوثانوأما ا, اْلوثان لفظ

, وأن الوثن أعم من ينكل كان حيا أو ميتا. فيكون كل صام وثاا وليم كل وثن بصام
الصام, ْلن الصام ر يطلو إر على التِّمثا  فمط. فصار الوثن يشمل الصام  وزري 

 الصام شلا عةد من دون اهلل عز وئل.

 أو حملر من ويصور ياحت ما ادلعةود هي اْلصاام لفظ من التفاسري وأن
 أو حلصا عةد أو ينملرة أو كوكا كصورة صورة هيئة على  لك ضلو أو  ها أو  شا
 هيئة على بأيديهم صاعوها متاثيل هي إمنا إبراهيم قوم يعةدها كان اليت فاْلصاام. حيوان
 قدرفه لعدم و لك روح به يوئد ر و فيه حياة ر تاد رلرد عن وعةارة سلصوصة صور
 ال الا ف يكون هو و ل ريه، أو لافسه سواء الضرر أو الافع أو الاطو أو السمع على
 .ا نسان ئانا من مصاوع متثا  ينكل على

كل ما عةد من دون اهلل .وكان الاصا  هي اْلنصا  لفظ من التفاسري وأن 
اْلذلة اليت كانت فعةد من أحملار وكانت فاصا فيهل عليها  ويذبح ل ري اهلل. والاصا 
هي كل ما نصا للعةادة, و اما اْلنصا  هي ارماكن اليت فذبح عادها الذباسح 

كان العر  ف ئاهليتها يذحبون عادها وياضحون ما أقةل ماها إ  لتمدميها لآلذلة.  
الةيت بدماء فلك الذباسح ويشرحون اللحم ويضعونه على الاصا. فاهى اهلل ادلؤماي عن 

 هذا الصايع, وحرم عليهم أكل هذه الذباسح.

xiii 



1 

 الباب األول
 خلفية البحث .أ 

كان الكتاب والسنة أساسني من مصادر اإلسالم, وترَكهما رسول اهلل  
قال صلى اهلل عليو وسلم: يا أيها الناس إين قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده  كماألمتو.

وجعل اهلل القرأن  .1إن اعتصمتم بو: كتاب اهلل, وأنتم مسؤولون عين فما أنتم قائلون
لدة ومتواترة من رسول اهلل  إُف األن. وذلك ملا حفظو اهلل مع من حفظو كما معجزة خا

وأما سنتو, فقد أمرنا اهلل أن نطيعو رسولو كما  ٕقال: ِإنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلََاِفُظوَن.
اللَُّو َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم  قال: ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتُِبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوين ُُيْبِْبُكُم 

  ُٖقْل َأِطيُعوا اللََّو َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ اللََّو ال ُيُِبُّ اْلكاِفرِيَن.
والقرآن الكرمي ىو امليزان الواضح َلال األمة اإلسالمية, فكلما اىتدت هبداه 

ا, سعدت وعز جانبها, وكلما ابتعدت عنو وضغ  وعملت بو يف مجيع شؤوهن
كتب اهلل قبل القران الكرمي ال . استمساكها بو ابتليت بالذلة والتفرق وتداعي األمم عليها

يف القران. املسائل العلمية اليت مت إثباهتا ىو رمز للقيادة اهلل كما شرح اهلل تناقش شيئا  
خارج العالمة. تطوير العلوم اَلديثة ويشمل  للتفكري دائما مستقيم واتبع املمر الذي ليس
تعارض مع إيات القران الكرمي من املشاكل اليت لجمموعو متنوعة من األشياء , ال يوجد ا

 4اختربت حقيقتو يف العلوم اَلديثة. ىذا مثال علي معجزات القران الكرمي.

                                                 
،  ٙٛٛ, ص ٕ(ج ٖٜٜٔ, دار إحياء الًتاث العريب: بريوت) صحيح مسلماَلديث يف 1

 ٕٛٔٔيف كتاب اَلج، باب حجة النيب صلى اهلل عليو وسلم، اَلديث رقم 
 ٜاَلجر:   ٕ
 ٕٖ – ٖٔمران: أل ع  ٖ

4 Said Abdul Azhim, Keagungan Kemukjiztan Nabi SAW (Jakarta: 

Qultum Media, 2006), hal 6 
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طول  اهلل , مع املعجزة اليت كشفت انو يف ةالقران الكرمي ىو دليل علي عظم
 ا كانتذايف فهم رسالة القران الكرمي , و  و املشكالت صعوبةالرسول اهلل َف جيد حياة 
 .5كواسلة الوحي  رسول اهلل ة اِفاليت نشات ميكن ان نسال مباشر كالت املش

ووفقا الرسالة.  باستخدام اللغة العربية كوسيلة لالتصال الكرمي اهلل القران وأنزل
يب حممد الذي راي انو متلقي الوحي يف املكان الذي أرسل ريخ نلتااجتماع و اال ظرفل
. وىذا يعطي مؤشرات علي انو قادر علي فهم رسالة القران وميكن إيصال تلك 6اليو

امتو. وبسبب ذالك, َنن َنتاج القواعد اللغة العرابية و علوم القران يف فهم  الرسالة إُف 
  7ايات القران الكرمي. تنوعة منامل او األلفاظ معين املفرداتمقصود القران مثال  

 يف فهم اآليات من اهلل , ألهنم  جد االختالفاتو النيب والصحابة َف ت زمنيف و 
القران  مفسر ىو األول رسول اهلل حممدالصحابة إعطاء نفس التفسري ملا ينقلو النيب. 

 جربيل.  اهلل عنو من خالل املالك أنزلالكرمي الذي 
د ظهرة فيها املشكالت الكثرية, مثال قصة اإلسرائيليات بعد وفات النيب حممد ق

القصة يف . لذلك تظهر سوء فهم املسلمني , ومصدرا واضحا أصال هلا ليست الذي 
القران َف تعاًف بالتفصيل والتسلسل الزمين يف املاضي , الن القران ليس كتاب التاريخ 

 8أقول عن التاريخ. وعلي الرغم ان

                                                 
5 Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer (Jogjakarta: 

Lkis, 2012), hal 5 
6 Aksin Wijaya, Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan, Kritik atas 

Nalar Tafsir Gender ( Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004) cet. 1 hal. 51 
7 M Hidayat Noor, Al-Qur’an dan Proses Turunnya, dalam Abdul 

Mustaqim (ed.),  Antologi Studi Tafsir (Klasik dan Modern) (Yogyakarta: 

Jurusan TH UIN Su-ka, 2002),  hal 24 
8
نشورات العصر اَلديث, م, )الرياض: مباحث يف علوم القرآن, انمناع بن خليل القط 
 ٖ٘ٓ( صٜٜٓٔ
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مثل جوىرعلي كل جانب واليت تنبعث منها ضوء للناس ك دراسة القران الكرمي
ظهور خمتل  أساليب و اما الدليل ىو  الزمن. مرر ودائما مع الذين يفهمون ذلك جبديو,

 الكرمي. القران اياتتفسري القران الكرمي , فقد أتاح للعلماء فهم التعليمات الواردة يف 
يف جمتمع لو و  املًتبطة مبصاٌف العباداملعني  القران الكرمي يف مكان ووقتأنزل اهلل 

وقت القوي العظمي هلا املاضيب  الشرق األوسط ةيف منطق نزل .ةواجتماعي ةقيم ثقافي
 9.تاثري واسع, وىي املسيحيني الرومان والفارسية واملمالك الصغرية يف جنوب العربية

ا النيب اليت يقوم هبومن القصة السابقة من قصص األنبياء ىي قصة بناء الكعبة 
النيب ادم وجعلو كمكان للعبادة عهد يف , و بناء الكعبة االول ىو إبراىيم و إمساعيل

 . يف مكة املكرمة  دين اإلسالم لدعوة إُفوا
اليت ُيملها ويسلمها النيب إبراىيم مع عائلتو قد تغريت ببطء مع  االسالم رسالة
ان انو ال يوجد دليل  عنيم غريالواقع قد جيري بطول الدىر  اهلل. وىذابتعاليم الشرك 

يعتقد شعب مكة املكرمة , وكي  ان التسلسل الذي شرح طول تعاليم النيب إبراىيم ي
 كماقال اهلل يف القران الكرمي :  .10الزمين لتحويل تعاليم التوحيدية

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَ ) اِىيَم ُمَصلِّى َوَعِهْدنَا ِإَُف ِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواَّتَِّ
َرا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجودِ   11(ٕ٘ٔ) (ِإبْ َراِىيَم َوِإمْسَاِعيَل َأْن َطهِّ

 شعب علي ان أصل ملاذا يعبد تقولىناك اراء اليت كما قال ابن كثري يف نفسريه, 
حجارة حول الكعبة  مكة املكرمة أخذ نمغادره معادهتم قبل  . اناألصنامعلي  العرب 

 ٕٔاهنم يعبدون ىذه اَلجارة.االن مكة املكرمة. ولكن -هبدف تكرمي األماكن املقدسة

                                                 
9 M. Quraish Shihab, dkk,. Sejarah dan ‘Ulum al-Qur’an, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2001), cet. III, hal. 1 

 ٜٖٓ, ص املصدر السابق , مناع بن خليل القطان 10

 ٕ٘ٔالبقرة:   11    

12 Ali Nurdin, Qur’anic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat 

Ideal dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Erlangga, 2006), cet. 1, hal 31 
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املشركون أشركوا مع اهلل آهلة أخرى يف العبادة, فنهاىم اهلل عن ذلك, املشركون َف 
لذي خلقكم من نفس قال تعاُف: ىو اكما   13يوحدوا اهلل سبحانو وتعاُف يف العبادة. 

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاىا محلت محال خفيفا فمرت بو فلما 
أثقلت دعوا اهلل رهبما لئن آتيتنا صاَلا لنكونن من الشاكرين * فلما آتامها صاَلا جعال لو 

 .ٗٔشركاء فيما آتامها فتعاُف اهلل عما يشركون
 تعاُف أنو خلق مجيع الناس من آدم عليو خيرب اهلل, كما قال ابن كثري يف نفسريه

السالم وأنو خلق منو زوجو حواء, وجعل منها زوجها ليألفها ويسكن هبا, فال ألفة بني 
روحني أعظم دما بني الزوجني, وهلذا ذكر تعاُف أن الساحر رمبا توصل بكيده إُف التفرقة 

 15بني املرء وزوجو.
وجامعها محلت محال خفيفا, وذلك أول خيرب اهلل أن ذلك الرجل ملا وطئ زوجتو 

اَلمل, ال تشعر املرأة بثقل اَلمل يف بدايتو, فاملرأة ال جتد لو أملا ألن ما محلتو النطفة, 
النطفة يعين قليلة, مث العلقة مث املضغة. فلما صارت ذات ثقل, أصبح اَلمل ثقيال دعوا 

 رين.اهلل رهبما لئن آتيتنا يا رب بشرا سويا لنكونن من الشاك
وانكراهلل سبحانو على املشركني الذين عبدوا مع اهلل غريه من األوثان واألصنام 
واألنصاب, وىي خملوقة هلل مربوبة مصنوعة, ال متلك شيئا من األمر وال تضر وال تنفع وال 
تنتصر لعابديها, بل ىي مجاد ال تتحرك وال تسمع وال تبصر, وعابدوىا أكمل من 

  16بسمعهم وبصرىم وبطشهم. األصنام اليت يعبدوهنا
                                                 

13
دار , )بريت: تفسري القرآن العظيم, أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري 

 .ٖٔٗ, ص  ٔم(, جٜٜٜٔ, طيبة للنشر والتوزيع
 ٜٓٔ، ٜٛٔاألعراف:   14

 .ٕ٘٘, ص ٖنفس املراجع, ج  15
16

, ٔه(, ج  ٖٔٗٔ, دار اجليل اجلديد: بريوت) ,التفسري الواضح حممد حممود اَلجازي، 
 ٜٙٚص
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أتشركون بو من   ٚٔ(أيشركون ما ال خيلق شيئا وىم خيلقون)وهلذا قال تعاُف: 
األصنام ما ال خيلق شيئا وال يستطيع ذلك, وال األصنام تستطيع أن تنصر نفسها دمن 
أرادىم بسوء. إذا جاء واحد يكسر ىذه األصنام ال يستطيعون أن مينعوه وال أن يصدوه,  

 ٛٔان النيب ابراىيم يكسر أصنام قومو ويهينها غاية اإلىانة.كما ك
ى القرآن الكرمي على من عدد اإللو, فاَّتذ إهلني اثنني أو اَّتذ التثليث أو لقد هن

عبد شيئا من اخللق, كالشمس والقمر واألصنام, وحرك عقول املعددين لإللو إُف النظر 
 .فيما يوجب وحده املعبود وحدة تامة كاملة

السباب الشرك باهلل ولو املدعاه الىت تؤثر بأفعال املشركني, منها: االول, ومن ا
رغبة البشر اِف شيئ اخر اعلي منهم الذي ُيتاج يف حالة الضرورة. مثال يف  مسألة 
تكهن املستقبل, الرجاء اِف اخلري, والرجاء اِف السعادة. و الثاين, اإلعتماد اِف يكرم 

من رئيس القبيلة او املوروث. مث يشكل التماثيل من  صاحب املقام الذي قد مات اما
تلك االشحاص, ىذه من رمز االحًتام. و الثالث فقد االعتقاد واالميان باهلل بعد رسالة 
ابراىيم. القران الكرمي اشار اِف ان شرك باهلل ىو من افعال القوم الذي ال سلم بذات اهلل 

لسمع والبصر و اعطاء اخلريات علي املشركني. العظيم. األصنام املصنوع ليس لو القوة يف ا
19 

                                                 
 ٜٔٔاألعراف:   17
, جامعة املدينة العاملية) بال مكان: , التفسري املوضوعي, مناىج جامعة املدينة العاملية  ٛٔ
 ٕ٘ٔص  ٔبال عام(, ج 

19 Alfu Rohmatin, Makna Lafadz Al-Ashnam dalam Al-Qur’an 

Menurut Quraish Shihab, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel,), hlm. 4  



6 

كما يف ,  20وثنيوالإُف  ةالقران الكرمي علي بعض الكلمات املختلفة اشار يطلق 
لفظ األوثان يقول ثالث مرت, يف السورة اَلاج  .الفاظ األوثان, واألصنام, و األنصاب

 القران الكرمي يف لفظ األصنام يقول مث 21.ٕ٘و  ٚٔ, والسورة العنكبوت اية ٖٓاية 
, والسورة ٖ٘, والسورة ابراىيم اية ٖٛٔمنها يف  السورة االعراف اية مخس مرات , 
مث ولفظ  22. ٚ٘, و السوراة االنبياء اية ٔٚ, والسورة الشعراء اية ٗٚاالنعام اية 

, ويف السورة املعارج اية ٜٓو  ٖاألنصاب يقول ثالث مرت ايضا, يف السورة املائدة اية 
ٖٗ.23 

اي شيء  املعبودالشكل  يان األصنام ى قريش شهاب يف تفسريه يقول الوق
مصنوع من اَلديد أو اخلشب , والذي شكل علي وجو التحديد لتمثيل صفات الرب 

 بان املالئكة واجلن ىو شيء غري مادي. يرياألصنام علي . املصليني 24الذي يعبد
يعبدون يعبدوا األصنام , ولكن  َفقالوا املشركون يف كائن منوذج.  م ميثلوولذلك , فه

 25.شيء ان يرمز من األصنام
لألصنام بوصفها اسم اهلل املاثيل , ومن مث ان لفظ  االندونسي, القاموسكما يف و 

اتسعت استخدامها أصبحت حساسة أو األشياء مثل الشمس, والقمر, والكائنات 
. ىم من متاثيل األصنامو إُف اهلل اَليوانية, واملالئكة واألشياء املختلفة اليت يعبدىا باالضاف

من حيث األخرى األصنام ىو كل شيء مصنوع من اخلشب واَلجر والذىب والفضة 
                                                 

20 A. Hamid Hasan Qolay, Kunci Indeks dan Klasifikasi Ayat-Ayat 

Al-Qur’an, (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 371. 
 ٛٚٗ, ص نفس املراجع  21

(, ص ٜٔٛٔاد عبد الباقي, معجم مفهرس أللفاظ القران, )بريت: دار الفكر, حممد فؤ   22
ٗٔ٘ 

 ٔٓٚ, ص نفس املراجع  23

24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan 

Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 10, hlm. 61. 
25Ibid, hlm. 62. 



7 

األرض اليت لديها شكل يشبو الكائنات اَلية مثل البشر ,  يفمن املواد  ةوأنواع خمتلف
أو الوثنية الفعل لو معين العبادة الشكل يف و واَليوانية أو النباتات وتظهر معين األصنام. 

 انو مكروه شيئا.
ِإْذ قَاَل أِلَبِيِو  ل اهلل تعاِف: السورة الشعراء, كماقايف  قوموإبراىيم و  ةيف قصو 

( قَاَل َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ٔٚ( قَاُلوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما فَ َنَظلُّ هَلَا َعاِكِفنَي )َٓٚوقَ ْوِمِو َما تَ ْعُبُدوَن )
( قَاُلوا َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن َٖٚفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَن )( َأْو يَ ن ْ ِٕٚإْذ َتْدُعوَن )

(ٚٗ).26 
فإن إبراىيم عليو الّسالم منذ  ,التفسري املنرييف  وىبة بن مصطفى الزحيلي كما قال

صغره, آتاه اهلل رشدا وحكمة, وفوجئ يف حال شبابو بعبادة قومو األصنام, فقال ألبيو 
ما الذي تعبدونو؟ فأجابوه بأننا نعبد ىذه األصنام, ونبقى قائمني على عبادهتا  , ووقوم

  على الدوام, مالزمني هلا يف كل وقت وزمان.
ناقشهم إبراىيم اخلليل عليو الّسالم بأن تلك األصنام ال تتص  مبقتضى العقل 

, وال يدفعون بصفات اإللو, فإهنم ال يسمعون دعاءكم حني تدعون, وال ينفعونكم بشيء
عنكم ضررا. فأجابوه متمسكني بالتقليد املوروث األعمى: لقد وجدنا آباءنا يفعلون 
ذلك, أي ال حجة وال برىان من العقل على عبادهتا, وإمنا ىو جمرد تقليد, وىو يف الواقع 
أقبح وجوه التقليد, ألنو على ضاللة, ويناقض الواقع, ويرفضو الفكر الصحيح, وال حجة 

 27فيو.
فتربأ إبراىيم عليو الّسالم من مجيع ما عبد من دون اهلل تعاُف, وعداوتو لو, وعرّب 
عن بغضو وعداوتو لكل معبود سوى اهلل عّز وجّل, وقال: أخربوين عن حال ما تعبدونو, 

                                                 
 ٗٚ-ٔٚالشعراء:   26

دار الفكر : دمشق,) التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج, بةبن مصطفى الزحيليى27
 ٙٙٔ, صٜٔ( ج ٛٔٗٔ, املعاصر
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أنتم وأسالفكم األقدمون يف غابر الزمان إُف اآلن, ىل حققت ىذه العبادة شيئا, وىل 
؟ وأُتّداىا بأن جتلب إِف ضررا أو سوءا, فهي كلها عدّو ِف ال هلذه اجلمادات أي تأثري

أعبدىا, ولكن أعبد اهلل رب العواَف كلها من إنس وجن, فهو الذي أوجدين ورزقين, وىو 
الذي يرشدين لطاعتو, ويهديين دائما للخري والصالح يف الدنيا واآلخرة, وىو الذي يرزقين 

 28رزق املتجّدد والدائم.الطعام والشراب وغريمها من أنواع ال
يف القران الكرمي. كل  ةإُف مصطلحات خمتلف ةاألوثان يف االشار  لفظستخدم يو 

هلا معين خمتل  اتفاقات مع السياق الذي يتم استخدام الكلمة  لفاظمن ىذه األ
اليت  لفاظان األ, أحد املفكرين املعاصرين, رهرو حممد س ما قالكىذا  و ويسًتيح. 

هلا معين  لفاظ, دما يعين ان كل األ(لفاظاأل ليس هلا مرادف )معادليستخدمها القران 
, وىذا املرادفاتوجود املوافقة باملنطوقة يف االسًتاحة. عندما  لفاظيف سياق األ املناسبة

الواردة يف القران  لفاظ او االياتيعين انو قد نكث يف التطور التارخيي الستخدام األ
 29الكرمي.
يف تفريق  استعراض شامل ودقيق َنن َنتاج اِف , ةالثالث لفاظلتمييز بني ىذه األو 
يف بعض اآليات من القران  , ومن االمثال املًتدفةاألوثان واألصنام واألنصابالفاظ 
َا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْوثَانًا  الفرق بينهم: كما قال اهلل تعاِف:, حيت ليس الكرمي ِإمنَّ

ِإنَّ الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو اَل مَيِْلُكوَن َلُكْم ِرْزقًا فَابْ تَ ُغوا ِعْنَد اللَِّو الرِّْزَق  َوََّتُْلُقوَن ِإْفًكا
واألية : َوتَاللَِّو ألَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بَ ْعَد أَْن تُ َولُّوا  ٖٓ(َٚٔواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَْيِو تُ ْرَجُعوَن )

 ٖٔ(ُٚ٘مْدِبرِيَن )

                                                 
 ٚٙٔص ,  نفس املراجع 28

29 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an: Qiro’ah Muashirah 

(Damaskus: al-Ahafi li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 1991) hlm. 23 

 ٚٔالعنكبوت:   30
 ٚ٘األنبياء:   31
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( يف عرض لفظ األوثان و األصنام ختلفتني )امل اِف املعنني ىذه األيات اشارة
الذي جعل األصنام كراعي  ةالنيب إبراىيم لشعب مىي كالىذه األيات النيب إبراىيم.  ةقص
بلفظ علي اجلانب اآلخر يستخدم و ,  لفظ األوثان يستخدم ويف األية االوِفهلم. 
 .األصنام

معين  عن شرحيو بحث يمهتم بالتعمق و  الباحث قضية , فانىذه البنسبة اِف 
عن طريق واملفسريين , سواء من اراء علماء األدب واألنصابواألصنام  األوثان الفاظ

 ,بعد ذلكو . واألنصابواألصنام  األوثان الفاظتوي الذي ُيُتليل إيات القران 
 .سياق اَلاضر يات القران الكرمي يفامن معاين الصالحية واالثار املًتتبة 

 تحديد المشكالت البحث .ب 
إنطالقا من خلفّية البحث السابقة, ميكن الباحث أن ُيّدد املشكالت األساسّية وىي  

 كما يلي: 
األوثان واألصنام الفاظ األوثان الذي ُيتوي علي ما ىي التفاسريعن أيات  .ٔ

 .القران الكرمي ضوء يف واألنصاب
األوثان الفاظ الذي ُيتوي علي  وثاناألما صالحية التفاسري من أيات  .ٕ

 .القران الكرمي ضوء واألصنام واألنصاب علي املسلمني اليوم يف
 أهداف البحث و أهّميته .ج 

 , يهدف ىذا البحث إُف ما يلي:السابقواستنادا إُف التعرض والشرح الوارد 
يف إيات القران الكرمي اليت ُتتوي علي  وثاناأل عن لفظ رياسبعض التف ةملعرف .ٔ

 . األوثان واألصنام واألنصاب الفاظ
علي  األوثان واألصنام واألنصابعن الفاظ  و الصالحية اآلثار املًتتبة ةملعرف .ٕ

 يف زمن اَلاضر. فضال, املسلمني
 اما فيما يتعلق بفوائد البحوث اليت ميكن استخالصها من ىذه الدراسة فهي:
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در الوثائقّية أن يكون ىذا البحث مزيدا على املصا من الناحية أكادمييا,  .ٔ
ىذا من نتائج وال .واملعلومات هلذه اجلامعة ولشعبة الّتفسري واَلديث خاّصة

يف  اصول الدين واإلنسانية ةللمؤل  كشرط الستكمال يف كلي ةالبحث مفيد
 التابعة لقسم تفسري اَلديث  جسيماران

 فسري.دراسة الت يزيد ىذا البحث معرفة وِخربة وإعالما عن ومن الناحية النظرية, .ٕ
ومفاىبم  علي الوثنية علي أساس تفسري اآليات ةثاقب ةمن املتوقع ان تقدم نظر و 

 القران الكرمي.ضوء  األوثان واألصنام واألنصاب يف الفاظ 
وليكون ىذا البحث نافعا للطّلبة اجلامعّية وعاّمة النّاس من الناحية العملية,  .ٖ

قع ان تصبح مدخالت للبحوث من املتو و  .علوم الّتفسري الرّاغبني يف فهم دراسة
األخرى اليت َف يتم العثور عليها يف ىذه الدراسة , والنتائج سوف تضي  إُف 

 لقران الكرمي.ضوء امن املعرفة القارئ عن األصنام يف ة جمموع
 الدراسة السابقة .د 

حسب اّطالع الباحث على البحوث العلمّية خاّصة يف فّن الّتفسري,َف جيد 
وللحصول علي البيانات ذات ىذه املادة.  ومؤّلفا معيّنا يفّتش عنالباحث حبثا خاّصا أ
 ةورقالكتاب أو ال. الدراسة السابقة باستعراضالباحث مل, قام االصلة وتوفري فهم ش

كما   , وثانبشكل عام عن األ طبوعاتتناقش بالتفصيل قليال , ولكن وجدت بعض امل
 :يلي

 Hermeneutika al-Qur’an, Tema-Tema كتاب املعنون "

Kontroversial ىذا الكتاب ىو الكتاب الذي يناقش فخر الدين فائز" , اليت كتبها .
 دراسة عن اليت َف تظهر يف تاريخ تفسري القران الكرمي حىت عن اتاخلالفي اتعو املواض

 ويقوم املبين الذي يفكر دراسة القران كما عن ةز نظر بديلئالقران الكرمي نفسو. ويقدم فا
الرابع ,  بابنصر حامد أبو زيد وغريه من املفكرين اإلسالميني. ويف و رمحن الفيو فضل 
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ز مضمون القران الكرمي وآصالو. وىو يكش  أيضا عن اَلالة الدينية للعرب ئيناقش فا
قبل اإلسالم , ويناقش عموما املعتقدات أو األديان اليت يعتنقها اجملتمع العريب اإلسالمي 

. وُيدد العبادة ةعن الوثنية , حيث جعل املعبود باعتباره وسيلقبل اإلسالم. من بينها 
 32.ة, ومناالعزيت, و اللامن  أيضا بعض األصنام اليت لوحظت يف القران الكرمي

" , من فيليب ك. ىيتيت. يص  ىذا  History of the Arabs كتاب "و 
ه , ودملكتو , الكتاب ظهور اإلسالم وتطوره حىت العصور الوسطي , وحركو الفتح وانتشار 

فضال عن الذروة واستقالتو. واجري فيليب استعراضا شامال علي مدي السنوات القليلة 
املاضية جلمع بيانات تارخييو عن املسلمني العرب. وىو يتتبع اَلالة األخرى للتاريخ 
السابق لالمو العربية , مبا يف ذلك حالو اجليولوجيا واجلغرافيا. لتفكريه , والتاريخ ليست 
جمرد مالحظات عن رجل عظيم , ولكن تعبريا عن الناس الصغار يف األسواق أو 
السكتات الدماغية السكتات الدماغية اليت ىي متناثرة علي جانب الطريق. مع واضحة 
وصرُيو , وكش  فيليب حقائق التاريخ اليت تبدو ملبده الذاتية الدينية. فيليب أيضا قوائم 

 33.اَلجاز ومكان الكعبة ةاألصنام , فضال عن ثقة جمتمعو عند مناقشعده أنواع من 
 Qur'anic Society, Menelusuri Konsep " ة بالعنواناألطروح

Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an .ةاالطروح ىذه " , بواسطة علي نوردين 
القران الكرمي. يم بنعال املناسبةحماولة للكش  عن تعاليم اإلسالم عن منط اَلياة اجملتمعية 

تفسري عن األصنام ىي والالدين يف اجلزيرة العربية.  ةويف املناقشة الثانية , يشرح علي حال
االنتقال إُف االعتقاد العريب بان الوحدة يف البداية وُتولت إُف  ةشامل جدا. ويص  عملي

                                                 
32 Fahruddin Faiz, Hermeneutika al-Qur’an, Tema-Tema 

Kontroversial, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005) cet. 1, hlm. 74. 
33 Philip. K. Hitti, History of the Arabs, (London: The Macmillan 

Press Ltd, 1970), hlm. 98 
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,  غريوال شرك. مث يشرح األصنام املختلفة اليت ترعي العرب , سواء كانوا من الالت ,
 34ل.رجال ذو, و  نيالكافوذو  ةو اخللصذ الصغرية مثالاألصنام ة , أو اواملن

" , بواسطة  Islam di Kawasan Kebudayaan Arab "الكتاب املعنون 
علي مفرودي. يناقش ىذا الكتاب تطور اإلسالم يف منطقو الثقافة العربية املوصوفة 

ا وفلسطني واألردن ولبنان والعراق ما يف السعودية ومصر وسوريكبوضوح وصالبة ,  
واليمن. وأشارت أيضا إُف تاريخ اإلسالم يف اخلليج الفارسي الذي يشمل البحرين 

يف الفصل الثاين , يناقش دين و عمان واالمارات العربية املتحدة وقطر.  ةوالكويت وسلطن
يعبدىا مع  . وذكر نوع األصنام اليتمعبودالوثنية اليت تصنع األصنام ك, ومنها العرب
 35.ئوامسا

-Berhala dalam Al-Qur’an (Studi Ma’ani al“بعنوان  لرسالة اكادميياا

Qur’an atas Kata al-Ashnam, al-Ausan dan al-Ansab”  بواسطة علي
سنن كاليجاغا  اجلامعة امام جملس املمتحنني يف يف امتحان رسالةحمفوظ. وقدمت ال

كما صاغتها جالل   السمنتقي ساليب الدالليةستخدام األتيوغياكارتا. ىذه البحوث 
املصطلحات الرئيسية حول األصنام مث الثانية من خالل ة الدين: أوال , من خالل معاجل

اآلثار املًتتبة علي امليدان دالالت للحصول علي وجات نظر القران الكرمي عن  ةمناقش
 تحليل التارخيي.تنوعة والة املُتليل باستخدام جمموع ةحيث طريقمن  الوثنية ,

 ةالثالث حاتعلي معين املصطال او املصاٌف  ويف املناقشة, انقسمت اآلثار املًتتبة
األوثان واألصنام واألنصاب تستخدم للوثنية يف شكل ان الفاظ  . أوال,قسمنيإُف 

تستخدم  األصنام واألوثانان الفاظ الثانية, و جسدي مثل التماثيل والصلبان, وغريىا. 
 عين غري البدنية اي كل ما ميكن ان يكون ُتول بعيدا عن اهلل.لألصنام مب

                                                 
34 Ali Nurdin, Qur'anic Society, op. cit., hal. 34. 
35 Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Arab, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1997), cet. 1, hlm. 8 
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ان  من الكتب انو َف ُياول أحد الباحثمن دراسة املكتبة يف ما سبق , ذكر و 
بشان األصنام يف القران الكرمي الذي يطلق  تفسري علماء التفسري ة يفخاص ةيفحص بصف
الثالثة غالبا  لفاظواألنصاب. واألاألوثان واألصنام من الفاظ  املصطلحات اي ةعليو ثالث

ان  , معالعربيةقاموس متنوعة من ترمجات القران الكرمي وكذلك يف ال ةتكون يف جمموع
 سياق.الالثالثة هلا معين خمتل  عندما يسًتيح يف  لفاظاال

 يف حبث عاينُياول املالذي  قام الباحث بالبحث العلمي اخلاصوبسبب ذالك, 
 ةتفسري علماء التفسري, مع االشار عن شرح ي مث صنام واألنصاباألوثان واألمن الفاظ 

 النتائجىذا البحث من سيجد ويف اخلالصة إُف إيات القران اليت تعاًف ىذه املشاكل. 
 .ةفصلاملو  ةشاملال
 منهج البحث .ه 

كما ذكر أنتون بكري, منهج البحث ىو الطّريقة اليت تسَتعملها الباحث لكتابة 
بالّنظام األساسي لينجَز ويُطّبق األعمال العلمّية عقالنّيا واجتاىّيا البحث العلمي مطابقة 

وللحصول على كتابة البحث الوافية بشروطو  ٖٙحىت ُتصل النّتائج األعلى واملثلى.
 واملتوّجو ألىدافو يستخدم الباحث الطّرق التّالية:

را يف ىذه الدراسة األساليب النوعية يف ىذه الدراسة نظالباحث  سيستخدم 
كتب و   لزيادهتا يف النص الدراسي. سيتم القيام هبذه الدراسة عن طريق البحث

  .37البحوث املكتبة الدراسة منحيت يكون يف املكتبة, طبوعاتامل
و ,  مسنتق مناقشو حول علم ليس اللغوية أووىذه الدراسة ليس من اليحوث 

, وىذه الدراسة صيلالتفب اللغة ناحية عن تلك االلفاظ لن يشرح باحثالبسب ذالك 

                                                 
36Anton Bakker and Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian 

Filsafat. (Yogyakarta: Kanisius,), hlm.38   
37Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 

1994), hlm. 8 
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عن فتش طريق التياألوثان واألصنام واألنصاب يف القران الكرمي  الفاظ  نعسيشرح 
التطبيقة من تلك املعاين الدينية يف زمن  تفسري, مث الالقران وفقا لعلماء  اتتفسري إي

 تارخيي.اخلاضر بواسطة مقاربة  االجتماعي و 
ل املشكلة , وذلك للحصول أساليب َل باحثيستخدم الالدراسة  ويف ىذه 

 دراسةىذه المن واضحة هلذه املناقشة, فان اجلهود املطلوبة جلمع البيانات  ةعلي صور 
 تستخدم بعض اخلطوات التالية:

 مصدر البيانات .1
 إُف نوعني مها:الباحث  ينقسم ,وفيما يتعلق مبصدر البيانات

 ةمصدر البيانات االولي .1
أو البيانات اليت تايت من  ةلبيانات االصليا يى ةدر البيانات االوليامصان  
قادر علي  الذيىي كتب التفسري  ةولياال. ويف ىذه الدراسة , ذكرت مصادر 38مصدر أوال

 البحث. ىذا دعم
القدمي و  اليت تستخدم كمرجع رئيسي ىو كتب تفسري تفسريالوفيما يلي كتب 

الفو  لبيان ىف تفسري القرآنجامع ااملتقدم ىو  كتاب التفسري  ب تفسرياكتومن   .املعاصر
ومن كتاب التفسري املتأخر ىو كتاب التفسري املصباح الفو الدكتور  حممد بن جرير الطربى
وىبة الدكتور  الفوالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج كتاب حممد قريش شهاب و 
 .بن مصطفى الزحيلي

بعض املوضوعات ,  ةشلتسهيل تتبع وجتميع آيات القران اليت تلزم ملناقو 
 لسيد حممد عبد الباقي القران الكرمييستعمل  الباحث الكتاب  املعجم املفهرس اللفاظ 

 جلمع ىذه االيات املًتبطة يهذه املوضوع.
 

                                                 
38Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 216-217 
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 ةمصدر البيانات الثانوي .2
املصادر الثانوية ىي مصادر ماخوذه من مصادر أخرى مت اَلصول عليها من 

, وىي البيانات  ةيانات الثانوية كمكمل للبيانات االولي. وتستخدم ىذه الب39مصادر أوليو
 اليت ُتتويها علي الكتابات املرتبطة باملواد اليت يتعني فحصها.

الكتب الفرعية بصرف النظر عن  يى ةفان املصدر الثانوي لدراسةويف ىذه ا
 ذلك. اشبوس واجملالت والصح  واإلنًتنت وما امو , اي الكتب والق ةاملصادر االولي
 أساليب جمع البيانات .2

ىي الّتفكري الِعلمي اّلذي يقوم الباحث على  إّن ىذه الّدراسة دراسة مكتبّية
ألجل اَلصول على  ٓٗنتائج البحث من الُكتب أو املقاالت وغري ذلك من املكتبة.

البيانات يأخذ الباحث كّل املراجع من املكتبة عن ما يتعّلق, حبانب ذلك يستعمل 
ور الكتايب. اَلور الكتايب ىو الطريقة اليت يستعمل الباحث بإعطاء الباحث طريقة اَل

األسئلة املعينة ملعرفة البيانات املعينة كتابّيا. ىذه الطريقة أسهل وأدّق للباحث من الطريقة 
والطّريقة اّليت قام هبا الباحث يف مجع البيانات موجودة يف املصادرين,  ٔٗ. اَلور وجها لوجو
 وّي.مها أساسّي وثان
, والتحليل مدعم  ةأساليب وصفيالباحث  , يستخدم دراسةىذه ال ةويف مناقش

بالبيانات النوعية اليت يتم اَلصول عليها من خالل حبوث املكتبات. ىذا البحث ىو 
اي البحث عن  ,انات املستخدمة ىي طريقو التوثيقالبحث النوعي , فان طريقو مجع البي

                                                 
39Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar 

Offset, 1998), hlm. 91 
40

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 

2002), hlm. 83    
41Ibid, hlm. 227   
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يف شكل املالحظات والنصوص والكتب واجملالت ,  البيانات حول األشياء أو متغري
 42وغريىا.
سيتم مجع البيانات من املصادر االوليو وكذلك الثانوية , ودراسة  التاِف فانومث 

االلفاظ جبمع اآليات املتعلقة بالباحث . مث سيقوم لرسالةاألسلوب املواضيعي يف ىذه ا
 األصنام, واألوثان واألنصاب.

 اتأساليب تحليل البيان .3
لالستفادة من البيانات حبيث ميكن اَلصول علي  ةأساليب ُتليل البيانات ىي االنشط

 . 43التحيزاتاَلقيقة أو 
من البيانات اليت مت مجعها من خالل التقنيات املذكورة أعاله , مث يف وقت الحق و  
خدام تقنيات ُتليل البيانات النوعية مع األساليب يُتليل البيانات , والباحث س ىي
 لتالية:ا

 ىالموضوع  . أ
. وقد قام عدد  املوضوعي ةبعد مجع البيانات, يتم ُتليل البيانات من خالل طريق

ىي إفراد اآليات القرآنية اليت تعاًف موضوعا واحدا  وضوعيةمن املعلقني بكتابو طريقة امل
وىدفا واحدا, بالدراسة والتفصيل, بعد ضم بعضها إُف بعض, مهما تنوعت ألفاظها, 

مواطنها  دراسة متكاملة مع مراعاة املتقدم واملتأخر منها, واالستعانة بأسباب  وتعددت
 44.النزول, والسنة النبوية, وأقوال السل  الصاٌف املتعلقة باملوضوع

                                                 
42Ibid, hlm. 206 
43Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm. 106 
) التفسري املوضوعي: دراسة منهجية موضوعية,البداية يف الدكتور عبد اَلي الفرماوي,   ٗٗ

  ٕ٘( ص. ٜٚٚٔالقاىره, بال مطبوعة, 
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وفقا لتفسري  وضوعيةويف ىذه الدراسة فان اجلوانب اليت سيتم استخدامها ىي امل
مجع و  اختيار املوضوع املراد دراستو يب ىي:العلماء املتقدم واملتأخر. اما بالنسبة لألسال

, مث ترتيبها وفق أسباب النزول ملعرفة املتقدم من املتأخر منهامث  اآليات القرآنية املتعلقة بو.
شرحها شرحا وافيا جيلي مضموهنا ويكش  عن مكنوهنا ويربط بني أجزائها. وإزالة ما 

خاص وعام أو مطلق ومقيد أو  يتوىم أنو اختالف وتناقض بينها أو ناسخ ومنسوخ أو
 جممل ومفسر.
االستعانة يف املوضوع مبا صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قالو من السنة مث 

. ملا أمجل, واملفسرة ملا أشكل واملقيدة ملا أطلق. واملخصصة ملا جاء عاما الصحيحة املبينة
م االتكال على العقل االستعانة يف ىذا كلو بفهم السل  الصاٌف لنصوص الوحيني. وعدو 

 45أو االجتهاد الشخصي.
 الوصفية . ب

تصوير الدولة كائن البحث )الشخص , املؤسسة , اجملتمع , اٍف( ىو الوصفية 
الوقائع باستنادا إُف اَلقائق اليت تبدو كما ىي مع لفظ أو تفسري البيانات فيما يتعلق 

شيء من ويعرض والظروف, املتغريات والظاىرة اليت ُتدث عندما يستمر البحث 
 46.البيانات

 أسلوب ُتليل وصفي كما يلي: ان اما بالنسبة للخطوات
 اليت أصبحت ىدفا للبحث. ةوص  الفكرة االساسي .ٔ
اليت تعطي يف الواقع تفسريا للبحوث املتعلقة باألفكار  ةالفكرة االساسي ةمناقش .ٕ

 املوصوفة.

                                                 
 ٔٙنفس املراجع. ص.   45

46Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6 
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واملقارنة ,  يف شكل , ةمن األفكار االولي ةاجراء ُتليل اي دراسة لسلسل .ٖ
 .والعالقات , والتنمية , والبحوث , والنموذج العقالين

 التاريخمقاربة االجتمائي و  . ت
. تسلسل الزميننهج باستخدام التاريخ أو الاوال املقاربة التاريخ ىومقاربة االجتمائي و 

ويستخدم ىذا النهج لرؤية اخليط األمحر يف تطوير الفكر من اَلرف يف السؤال , سواء 
لقة بالتاثريات التارخيية أو البيئية اليت تواجهها شخصيو يف الرحلة نفسها. وعالوة علي املتع

ذلك يستخدم ىذا األسلوب أيضا لًتمجو أفكار الشخصيات يف سياق األول إُف 
 47املصطلحات املناسبة فهم عن طريق التفكري اآلن.

لة لكسب العيش , فان ىذا النهج ىو حماو  شاىر مشس الدينالفكرة اليت عرب عنها 
واحياء القران بالنظر إُف اَلالة االجتماعية للمجتمع عند التفاعل مع القران الكرمي. أو 
مع جهود أخرى لفهم معاين القران الكرمي يف سياق تارخيي , مث تطبيقو علي الوضع 

 48اَلاِف , مث جلب الظواىر االجتماعية إُف الظل والغرض من القران الكرمي.
 

 لبحثنظام كتابة ا .و 
ُيتوي ىذا البحث على مخسة أبواب. ولكّل باب فصول. ونظام كتابة البحث 

 فصول وىي تةالباب األّول ىو املقّدمة. فيها تشتمل على س ىو دمّا يلي:
 خلفية البحث  -
 وُتديد مشكالت البحث -
 وأىداف البحث وأمهّيتو  -

                                                 
47Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, Persada, 1997), hlm. 85. 
48 Sahiron Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan 

Hadits, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), hlm. 36 
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 والدراسة السابقة  -
بيانات وطريقة مّث منهج البحث: فيو طريقتان مها طريقة مجع ال -

 ُتليلها, 
 ونظام كتابة البحث. -

يف القرأن. وهلذا الباب  وثانوالباب الثّاين, اإلطار النظري عن تفسري لفظ األ
 : امه نيقسم

  ومها:نيأّما القسم األول ُيتوي على فصل
 .نشأتوغة واصطالحا و ل مفهوم الّتفسري -
 واخلطوات املنهجياتوضوعية ومنهج التفسري امل -

 سم الثاين ُيتوي على أربعة فصول وىي: وأّما الق
 لغة واصطالحا,  وثانتعري  األ -
ومااشبو  وثانمث البيانات من اصطالح القران عما يقصد باأل -

التماثيل اليت اشتهرت يف شبو جزيرة العرب  , ومن ذلك
 القدمي

الألوثان و األصنام و  مث االيات القرانية اليت تتعلق باأللفاظ -
 .األنصاب يف القرأن

و  مث البيانات عن احوال جمتمع العرب قبل رسالة النيب حممد, -
 .األسباب املدعاة اِف عبادة األصنام



21 

 ثالثة فصول ويف الباب الثالث, يبحث الباحث يف ىذا الباب ُيتوي على
 ىي: 

 جمموعة التفاسري عن ايات األوثان يف القرأن. -
 جمموعة التفاسري عن ايات األصنام يف القرأن. -
 التفاسري عن ايات األنصاب يف القرأن.جمموعة  -

 والباب الرّابع ىو عرض البيانات وُتليلها. يف ىذا الباب ىو التحليل عن :
يف القران الكرمي الذي ُيتوي  وثاناألُتليل التفاسريعن أيات  -

 و األنصاب. األوثان واألصنام الفاظعلي 
علي  يف القران الكرمي وثاناألأيات من صالحية التفاسري  -

 .سلمني اليومامل
والباب اخلامس ىو اإلختتام. ىذا الباب ُيتوي على التّلخيص واإلقًتاحات 

 .واخلامتة واملراجع
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 الباب الثاني
 طار النظرياإل

 

 التعريف من التفسيرلغة واصطالحا ونشأته .أ 
 معنى التفسير لغة: .1

قال ابن . لق التفسّب يف اللغة على الكشف والبيان واإليضاح والتفصيليط  
فارس: فسر الفاء والسْب والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحو. من ذلك 

والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إىل اظتاء وحكمو  فسر, يقالو: فسرت الشيء وفسرتو.
 ٔ.فيو

وجاء يف القاموس: الفسر: اإلبانة, وكشف اظتغطى,كالتفسّب, والفعل كضرب 
ونصر, ونظر الطبيب إىل اظتاء,كالتفسرة, أو ىي البول, )كما( يستدل بو على اظترض, 

عن اظتشكل,  التفسّب والتأويل واحد أو ىو كشف اظتراد ثعلب:قال  أو ىي مولدة.
 ٕوالتأويل رد أحد احملتملْب إىل ما يطابق الظاىر.

 :معنى التفسير في االصطالح .2

أما معناه اصطالحا, فقد اختلفت عبارات العلماء وكثرت أقواعتم يف بيان حده  
علم  ىو التفسّب :حبراحمليط ما قالو أبو حيان ىف مقدمة تفسّب  وتعريفو, ومن أشهرىا:

لنطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا, وأحكامها اإلفرادية والَبكيبية, يبحث فيو عن كيفية ا
 ٖ.ومعانيها الٌب حتمل عليها حالة الَبكيب, وتتمات لذلك

                                                 
 ٗٓ٘( ص ٜٜٚٔدار الفكر,  :)بّبت معجم مقاييس اللغةأزتد بن فارس,  ٔ

مؤسسة  :) بّبتالقاموس احمليط غتد الدين أبو طاىر ػتمد بن يعقوب الفّبوزآبادى,  ٕ
 ٙ٘ٗ(, ص ٕٓٓٓ, الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

 ٕٙ, ص ٔ( ج ٕٓٗٔ, دار الفكر: بّبوت)البحر احمليط, , أبو حّيان األندلسي 3
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فهم كتاب اهلل تعاىل, اظتنزل على نبيو ػتمد  وعرفو الزركشى بقولو: علم يعرف بو
 ما كتمع ولعل خّب ٗ.صّلى اهلل عليو وسلم, وبيان معانيو, واستخراج أحكامو وحكمو

تلك التعاريف كلها, ذلك الذى ذكره الزرقاىن ىف مناىلو, حيث يقول: والتفسّب ىف 
االصطالح: علم يبحث فيو عن القرآن الكرًن, من حيث داللتو على مراد اهلل تعاىل, 

 بقدر الطاقة البشرية.
 مث شرح الزرقاىن تعريفو ىذا شرحا وافيا, مث بْب لنا سبب تسمية ىذا العلم بذلك

االسم, ووجو اختصاصو هبا دون بقية العلوم, فقال: وشتى علم التفسّب ظتا فيو من 
الكشف والتبيْب, واختص هبذا االسم دون بقية العلوم مع أهنا كلها مشتملة على 

ألنو صتاللة قدره, واحتياجو إىل زيادة االستعداد, وقصده إىل تبيْب مراد  الكشف والتبيْب
 5.ىو التفسّب وحده, دون ما عداه اهلل من كالمو, كان كأنو

 نشأة علم التفسير منذ عهد النبي الي عهد التدوين .3
, من ةخرااألو  دنياالدين و الللناس ىف كل ما يتعلق بأمور  القرآن الكرًن ىو منهج اهلل

اتبع ىداه فال يضل وال يشقى, ومن أعرض عنو فإن لو معيشة ضنكا, ولتشر يوم 
مل بو متوقفا على بيان نصو, وتوضيح غرضو, فقد تكفل اهلل القيامة أعمى, وظتا كان الع

ومن ىذا اظتنطلق فقد قيض اهلل للبشر ىف  . بذلك, حٌب ال يكون للناس على اهلل حجة
كل عصر من يبْب عتم ىذا النص القرآىن, ويوضح عتم اظتقصود منو, وبدا ىذا التقييض 

  ٙ.واضحا منذ عهد النىب صّلى اهلل عليو وسلم إىل اآلن
                                                 

, الربىان يف علوم القرآنأبو عبد اهلل بدر الدين ػتمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي,  ٗ
  ٘ٓٔو  ٗٓٔ ., صٕ( ج ٜٚ٘ٔدار اظتعرفة,  :)بّبوت

الفنية اظتتحدة ( ج  :) القاىره رفان يف علوم القرآنمناىل العػتمد عبد العظيم الزُّْرقاين,  ٘
 ٓٔو ٖ, ص ٕ

6
اجمللس : مصر) اظتوسوعة القرآنية اظتتخصصة, غتموعة من األساتذة والعلماء اظتتخصصْب 

 ٕٚٗ( ص. ٕٕٓٓاألعلى للشئون اإلسالمية، 
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تكفل اهلل تعاىل لرسولو حبفظ القرآن وبيانو, فكان النيب صلى اهلل عليو وسلم يفهم 
وأنزلنا إليك , كما قال اهلل تعايل : القرآن رتلة وتفصيال. وكان عليو أن يبينو ألصحابو

  7.الذكر لتبْب للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
. ويقول ابن خلدون يف مقدمتو: ألنو نزل بلغتهم ,وكان الصحابة يفهمون القرآن

إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم, فكانوا كلهم يفهمونو, ويعلمون 
ولكنهم مع ىذا كانوا يتفاوتون يف الفهم, فقد يغيب عن , وتراكيبو معانيو يف مفرداتو

 ٛواحد منهم ما ال يغيب عن اآلخر.
القرآن  ,أوال :,كما يايلذا العصروكان الصحابة يعتمدون يف تفسّبىم للقرآن هب

فما جاء غتمال يف موضع جاء مبينا يف موضع آخر, تأيت األية مطلقة أو  نفسو, الكرًن
عامة, مث ينزل ما يقيدىا أو متصصها, وىذا ىو الذي يسمى بتفسّب القرآن بالقرآن 

 وعتذا أمثلة كثّبة, فقصص القرآن جاء موجزا يف بعض اظتواضع ومسهبا يف مواضع
نيب صلى اهلل عليو وسلم فهو اظتبْب للقرآن, وكان الصحابة يرجعون . مث الثاين, الأخرى

  ٜ.إليو إذا أشكل عليهم فهم آية من اآليات
ومن القرآن ما ال يعلم , وقد أفردت كتب السنة بابا للتفسّب باظتأثور عن رسول اهلل

أمره وهنيو, ومقادير ما كتفصيل وجوه  تأويلو إال ببيان الرسول صلى اهلل عليو وسلم
فكان الصحابة إذا مل  من الصحابة, الفهم واالجتهاد. مث الثالث, فرضو اهلل من أحكام

كتدوا التفسّب يف كتاب اهلل تعاىل, ومل كتدوا شيئا يف ذلك عن رسول اهلل  اجتهدوا يف 

                                                 

 ٗٗ االية النحل:سورة  ٚ 
نشورات العصر اضتديث, م: , )الرياضمباحث يف علوم القرآن, مناع بن خليل القطان 8

 ٖٖٗ(, ص. ٜٜٓٔ

 ٖٖ٘نفس اظتراجع, ص.   9
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بالغة الفهم, فإهنم من خلص العرب, يعرفون العربية, ولتسنون فهمها, ويعرفون وجوه ال
 ٓٔفيها.

اشتهر بعض أعالم الصحابة بالتفسّب, اشتهر بعض أعالم التابعْب الذين كما
أخذوا عنهم من تالميذىم بالتفسّب كذلك معتمدين يف مصادره على اظتصادر الٍب 

قد اتسعت مث  جاءت يف العصر السابق باإلضافة إىل ما كان عتم من اجتهاد ونظر.
 من أعالم الصحابة إىل األمصار اظتفتوحة, ولدى كل الفتوحات اإلسالمية, وانتقل كثّب

واحد منهم علم. وعلى يد ىؤالء تلقى تالميذىم من التابعْب علمهم, وأخذوا عنهم, 
 ٔٔونشأت مدارس متعددة.

بدأ التدوين يف أواخر عهد بِب أمية, وأوائل عهد بعد عهد تفسّب التابعْب, 
لك, ومشل تدوين اضتديث أبوابا متنوعة, العباسيْب, وحظي اضتديث بالنصيب األول يف ذ

وكان التفسّب بابا من ىذه األبواب, فلم يفرد لو تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة, 
واشتدت عناية رتاعة برواية التفسّب اظتنسوب إىل النيب  وآية آية, من مبدئو إىل منتهاه.

 أو إىل الصحابة, أو إىل التابعْب, مع عنايتهم جبمع اضتديث.
جاء بعد ىؤالء من أفرد التفسّب بالتأليف وجعلو علما قائما بنفسو منفصال عن مث 

 اضتديث. ففسر القرآن حسب ترتيب اظتصحف. وذلك كابن ماجو , وابن جرير الطربي
وتفاسّب ىؤالء مروية باإلسناد إىل رسول اهلل وإىل الصحابة والتابعْب, وأتباع وغّبقتا. 

فيما يروى من آراء, واستنباط بعض األحكام, واإلعراب عند  التابعْب مع الَبجيح أحيانا
 ٕٔ.اضتاجة

 

                                                 
 ٖٖٙنفس اظتراجع, ص.  10

 ٖٖٛنفس اظتراجع, ص.  11

 ٖٔٗ-ٖٓٗنفس اظتراجع, ص.  12
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 التعريف من التفسير الموضوعى والخطوات المنهجيات .ب 
تألف مصطلح التفسّب اظتوضوعي من جزأين ركبا تركيبا وصفيا فال بد من تعريف 

 اصتزأين أوال مث تعريف اظتصطلح اظتركب منها.
من  منهجعي بعد أن أصبح علما على ما تعريف مصطلح التفسّب اظتوضو وأ

علم يبحث يف قضايا : منها, و التفسّب فقد تعددت تعاريف الباحثْب اظتعاصرين لو مناىج
القرآن الكرًن, اظتتحدة معُب أو غاية, عن طريق رتع آياهتا اظتتفرقة, والنظر فيها, على ىيئة 

 13. ها برباط جامعؼتصوصة, بشروط ؼتصوصة لبيان معناىا, واستخراج عناصرىا, وربط
. الرابع عشر الهجريمل يظهر ىذا اظتصطلح التفسّب اظتوضوعي إال يف القرن 

من التفسّب وعناصره األوىل كانت موجودة منذ عصر التنزيل يف  نهجأن لبنات ىذا اظت
فإن تتبع اآليات الٍب تناولت قضية ما واصتمع بْب  حياة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

فسّب بعضها لبعض, ؽتا أطلق عليو العلماء فيما بعد بتفسّب القرآن بالقرآن,  دالالهتا وت
 عليو وسلم إليو عندما سئل هللكان معروفا يف الصدر األول, وقد صتأ رسول اهلل صلى ا

 .عن تفسّب بعض اآليات الكرنتة
وقد وضع العلماء بعد ذلك قاعدة يف أصول التفسّب بضرورة العودة إىل القرآن 

نفسو ظتعرفة تفسّب آية ما, فما أرتل يف مكان فصل يف مكان آخر, وما أطلق يف  الكرًن
رتع أطراف موضوع ما من خالل نصوص القرآن واما سورة مقيد يف سورة أخرى. 

الكرًن والسنة النبوية اظتطهرة واإلحاطة بدالالهتا نتكن الباحث من القيام بدور اجتهادي 
يدة, وعلى ضوء ىذه القواعد واعتدايات اظتستمدة للتوصل إىل أفكار وقواعد عامة جد

من مقاصد النصوص الشريفة يستطيع الباحث أن يدرك معاصتة اإلسالم عتذه اظتعضالت 
 واظتشكالت.

                                                 
( ص. ٕ٘ٗٔ, دار القلم) القاىرة :  مباحث يف التفسّب اظتوضوعي, مصطفى مسلم  ٖٔ

ٔٙ 
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والفرق بْب التفسّب اظتوضوعي والتفسّب اظتقارن, ان التفسّب اظتوضوعي يهدف 
ايل بيان االيات القرانية علي ايل دراسة موضوع قراين واحد, وبينما يهدف تفسّب اظتقارن 

  ٗٔوفق ماكتبو رتع من اظتفسرين.
ان التفسّب اظتوضوعي كي يصل الباجث فيو ايل اعتدف ال بد من رتع االيات 
القرانية الٍب تتصل بنفس موضوع البحث وتكوين اظتوضوع القراين علي ضوئها والعمل 

ظتوضوعى على النحو طتدمتو حتت ظالل مفاىيمها. ونتكن الباحث حتديد اظتنهج ا
 التاىل:

ين, بعد حتديد معامل حدوده ومعرفة أبعاده يف أختيار عنوان للموضوع القر إ .ٔ
 ويف ىذه الدراسة متتار الباحث عن مادة األوثان يف القران. اآليات القرآنية.

نية الٍب تبحث ىذا اظتوضوع, أو تشّب إىل جانب من أيات القر رتع االمث   .ٕ
 جوانبو.

يات حسب زمن النزول, ألن ما أنزل مبكة كان يف األعم األترتيب ىذه مث  .ٖ
بينما حددت معامل ىذه  األغلب يتعلق بأسس عامة غّب ػتددة اصتوانب

 التشريعات يف اظترحلة اظتدنية.
دراسة تفسّب ىذه اآليات دراسة وافية بالرجوع إىل كتب التفسّب والتعرف على  .ٗ

ماالهتا, والروابط بْب األلفاظ يف أسباب نزوعتا , وإىل دالالت األلفاظ واستع
ىذه اصتملة وبْب اصتمل يف األية وبْب اآليات يف اجملموعة الٍب تتحدث عن 

 اظتوضوع.
يف  مث يلجأ , وبعد اإلحاطة مبعاين اآليات غتتمعة العناصر الباحث يستنبطمث  .٘

ويوجو ويعلل . على داللة األلفاظ اللغوية عرض األفكار يف حبثو ولتاول

                                                 

) اظتوضوعي: دراسة منهجية موضوعية البداية يف التفسّب عبد اضتي الفرماوي,  الدكتور ٗٔ 
 ٚٙ( ص. ٜٚٚٔالقاىره: بال مطبوعة, 
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يناقش يف ضوء التوجيهات القرآنية, وإن وجد ما يوىم التناقض بْب ويشرح و 
 بعض اآليات فال بد من إزالة ىذا الوىم.

 15.االلتزام مبنهج البحث العلمي عندما يضع ؼتطط البحث للموضوعمث  .ٙ
 مفهوم لفظ األوثان لغة و اصطالحا  .ج 

ألوثان: حجارة وان لفظ )وثن( الواو والثاء والنون كلمة واحدة, وىي الوثن واحد ا
كان تعبد. واصلها قوعتم استوثن الشئ: قوي. واوثن فالن اضتمل: كثره. واوثن لو: 

ولفظ)صنم(: الصاد والنون واظتيم كلمة واحدة ال فرع عتا, وىو الصنم.  ٙٔاعطيتو جزيال.
ولفظ )نصب( ىوحجر كان  ٚٔوكان شيأ يتخذ من خشب او فضة, اوؿتاس, فيعبد.

ىو النصب: حجر يبصب بْب يدي الصنم تصب عليو دماء ينصب فيعبد, ويقال : و 
الذبائح لألصنام. والنصائب: حجارة تنصب حوايل شفّب البشر فيجعل غضائد. 

  ٛٔوالنصيب: اضتوض ينصب من اضتجارة.
والصنم ىو ما اختذ إعتًا من دون اهلل, وما كان لو صورة كالتمثال, وعمل من 

د, أو غّبىا من جواىر األرض. وقال خشب, أو ذىب, أو فضة, أو ؿتاس, أو حدي
: الصنم جثة متخذة من فضة, اظتفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين يف  الكتاب 

فالشرط فيو أن يكون  ٜٔأو ؿتاس, أو ذىب, أو خشب, أو حجارة, متقربْب بو إىل اهلل,
كان من جثة: جثة إنسان أو حيوان. وقيل: الصنم الصورة بال جثة. وذكر أن الصنم ما  

حجر أو غّبه. وعرف بعضهم الصنم بأنو ما كان لو جسم أو صورة فإن مل يكن لو 
                                                 

 ٔٙنفس اظتراجع, ص.   15
 ٖٜٗص. ( ٜٕٓٓدار اضتديث,  :)مصرمقاييس اللغة, ازتد فارس بن زكرياء,   ٙٔ

 ٜ٘ٗص.  , نفس اظتراجع ٚٔ
 ٜٔٓ. ص ,نفس اظترااجع ٛٔ

(, ص ٕٔٗٔدار القلم,  :بّبت)اظتفردات يف غريب القران, الكتاب الراغب األصفهاين,  ٜٔ
ٜٖٗ 
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والنَِّصيُب: اضتجارة تُ ْنَصُب على الشيِء, ورْتُعو: َنَصاِئُب  ٕٓ.جسم أو صورة, فهو وثن
 ٕٔوُنُصٌب, وكان للَعَرِب ِحَجارٌة تْعُبُدىا وَتْذَبُح عليها.

  وثانباأل البيانات من اصطالح القران عما يقصد .د 
, وىي دتاثيل أو صخور عرفت بتسميات شٌب, وثانعبد العرب اصتاىليون األقد ي

ختتلف باختالف اظتادة الٍب صنعت منها. فما كان منها مصنوعا من اطتشب أو الذىب 
. أو الفضة على صورة إنسان فهي أصنام, وما كان منها مصنوعا من اضتجر فهي أوثان

 ٕٕحيوان أو طّب, أو على أشكال أخرى. وقد تكون األصنام على ىيئة
 العرب مل يعبدوا تلك األصنام جملرد كوهنا دتاثيل أو حجارة, إفتا لكوهنا دتثل يفان 

نظرىم قوى عليا, ىي فوق الطبيعة, ظنوا أهنا كامنة فيها, كما أهنا دتثل األرواح الٍب 
الصاضتْب اظتتوفْب, أو تقدم معنا اضتديث عنها, ومنها أرواح أسالفهم وأبطاعتم ورجاعتم 

آعتة معينة, جعلوىا رمًزا عتا. وقد مرت معنا بعض الشواىد على ذلك, مثل إقامة بِب 
قابيل دتثاال صتدىم, أو إقامتهم أيضا دتاثيل طتمسة من أسالفهم الصاضتْب, صاروا 

 ٖٕيطوفون حوعتا تعظيًما عتم.
ثان. فقد حطم فيها كانت الكعبة معبدا كبّبا يضم أكرب عدد من األصنام واألو 

الرسول عند فتحو مكة, أكثر من ثالذتائة صنم. ذلك أن قريشا قد نصبت يف داخل 
الكعبة,  الكعبة وحوعتا أصنام شٌب القبائل العربية القريبة منها والبعيدة, لتجذهبا إىل زيارة

ة وإىل ارتياد األسواق الٍب كانت تقام يف موسم اضتج, فتستفيد من ذلك فوائد اقتصادي
 ومعنوية.

                                                 
 ٖ٘ٛص. , جعانفس اظتر ٕٓ

 ٚٓٛجع, ص. انفس اظتر  ٕٔ
 ٜٕٔ(, ص. ٕٔٓٓ, دار الفكر,) بّبت: تاريخ العرب القدًن, توفيق برو  22
 ٕٜٕنفس اظتراجع, ص.   23
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 التماثيل التي اشتهرت في شبه جزيرة العرب القديم .ه 
كما قال اهلل   وكان أشهر أصنام اظتشركْب أربعة: ىبل والالت والعزى ومناة.

َأفَ َرأَيْ ُتُم الالََّت َواْلُعزَّى, َوَمَناَة الثَّالَِثَة اأُلْخَرى, أََلُكُم الذََّكُر ): سبحانو وتعايل يف القران
ْيُتُموَها أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما َوَلُه األُن َثى, تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى, ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّ

 ٕٗ(.أَنَزَل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْلطَان
 ٕ٘ومن األصنام اظتشهورة عند شبو جزيرة العرب, ؽتا يلي:

يظهر أن عبادتو كانت عامة يف كان ىبل أعظم اآلعتة الوثنية يف مكة, و  هبل: .1
الشمال, وكان موضعو داخل الكعبة, وىو مصنوع من عقيق أزتر على  عرب

 .صورة إنسان
صخرة مربعة أقيم عليها بناء يف الطائف, وقد اعتربهتا ثقيف من أعظم  لالت:ا .2

حفرة حتفظ  وكان حتت صخرة الالت اظتعبودات, وعظمتها قريش ورتيع العرب.
أن الناس كانوا يعلقون القالئد  لنذور واألموال الٍب كانت تقدم إليها.فيها اعتدايا وا

والسيوف على األصنام, ويقدمون إليها اضتلي والثياب والنفائس, وما طاب يف 
 األعْب, كهدايا ونذور إليها.

وكانت أعظم األصنام عند قريش بعد ىبل, ورمبا نافستو, يزوروهنا ويهدون  الُعزَّى: .3
عندىا بالذبح, وكانت بواٍد من ـتلة الشامية بْب مكة والعراق. أما عتا, ويتقربون 

أول من اختذىا فهو ظامل بن أسعد فبُب عليها بيتا, وزتت عتا قريش شعًبا من 
الوادي. وزعم العرب أن العزى شيطانة تأيت ثالث شَتُرات ببطن ـتلة, وأن أصواتًا  

العرب إذا فرغوا من حجهم  كانت خترج من داخل بيتها يسمعها اظتتعبدون. وكان

                                                 
 ٖٕ-ٜٔ االية لنجم:سورة ا  24

 (, ص.ٕٓٓٓدار الكتب اظتصرية,  :) القاىرةكتاب األصنام, ابن السائب الكليب,   25
ٜٔ 
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وطوافهم بالكعبة, مل لتلوا حٌب يأتوا العزى فيطوفوا هبا ولتلوا عندىا, ويعكفوا 
 عندىا يوًما. 

وكانت معروفة يف مكة, وقد شاعت عبادهتا بْب قبائل ىذيل وخزاعة, وكان  مناة: .4
 مكاهنا عند ساحل البحر بْب اظتدينة ومكة, تعظمها القبائل الساكنة يف تلك

اصتهات, وال سيما األوس واطتزرج, إذا كانتا ختصاهنا بالتعظيم, كخاصة ثقيف 
لالت وقريش للعزى, فإذا حجوا إىل مكة, عادوا إىل مناة, ليحلقوا شعرىم 

 ٕٙعندىا.
 األصنام و األنصاب. و االيات القرانية التي تتعلق باأللفاظ األوثان .و 

 27لفظ األوثان .1
ٌر َلُو ِعْنَد َربِِّو َوُأِحلَّْت َلُكُم اأْلَنْ َعاُم َذِلَك َوَمْن يُ َعظِّْم ُحُرَما . أ ِت اللَِّو فَ ُهَو َخي ْ

َلى َعَلْيُكْم فَاْجَتنُِبوا الرِّْجَس ِمَن األوثان َواْجَتنُِبوا قَ ْوَل الزُّوِر  ِإالَّ َما يُ ت ْ
(ٖٓ)ٕٛ 

َا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْوثَانًا َوخَتُْلُقوَن ِإْفًكا ِإنَّ  . ب الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  ِإفتَّ
اللَِّو اَل نَتِْلُكوَن َلُكْم رِْزقًا فَابْ تَ ُغوا ِعْنَد اللَِّو الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَْيِو 

 ٜٕ(ٚٔتُ ْرَجُعوَن )
َا اختََّْذُُتْ ِمْن ُدوِن اللَِّو َأْوثَانًا َمَودََّة بَ ْيِنُكْم يف اضتَْ  . ت نْ َيا مُثَّ يَ ْوَم َوقَاَل ِإفتَّ َياِة الدُّ

اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَ ْعُضُكْم بِبَ ْعٍض َويَ ْلَعُن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما 
 ٖٓ(َٕ٘لُكْم ِمْن نَاِصرِيَن )

                                                 
 ٜٕ٘-ٜٕٗ, ص. اظتصدر السابق, توفيق برو 26

27 A. Hamid Hasan Qolay, Kunci Indeks dan Klasifikasi Ayat-Ayat 

Al-Qur’an, (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 371. 
 ٖٓاضتاج: االية   ٕٛ
 ٚٔالعنكبوت: االية   ٜٕ
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 لفظ األصنام .2
اَك َوقَ ْوَمَك يف َضاَلٍل ِإْذ قَاَل ِإبْ َراِىيُم أِلَبِيِو آَزَر أَتَ تَِّخُذ َأْصَناًما آعِتًَة ِإينِّ أَرَ  . أ

 ٖٔ(ُٗٚمِبٍْب )
َوَجاَوْزنَا بَِبِِب ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتَ ْوا َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم عَتُْم قَاُلوا  . ب

 ٕٖ(ٖٛٔيَاُموَسى اْجَعْل لََنا ِإعَتًا َكَما عَتُْم آعِتٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم ََتَْهُلوَن )
اَل ِإبْ َراِىيُم َربِّ اْجَعْل َىَذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُْبِِب َوَبِِبَّ أَْن نَ ْعُبَد األصنام َوِإْذ قَ  . ت

(ٖ٘)ٖٖ 
 ٖٗ(َٚ٘وتَاللَِّو أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بَ ْعَد َأْن تُ َولُّوا ُمْدِبرِيَن ) . ث

 ٖ٘(ٔٚقَاُلوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما فَ َنَظلُّ عَتَا َعاِكِفَْب ) . ج
 لفظ األنصاب .3

ُم َوضتَُْم اطْتِْنزِيِر َوَما أُِىلَّ ِلَغّْبِ اللَِّو بِِو َواْلُمْنَخِنَقُة  . أ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
ْيُتْم َوَما ُذِبَح  ُبُع ِإالَّ َما ذَكَّ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِّ

تَ ْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق الْيَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النُُّصِب َوأَْن َتسْ 
ِمْن ِديِنُكْم َفاَل خَتَْشْوُىْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأدَْتَْمُت 

ْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ يِف ؼتَْ  َر َعَلْيُكْم نِْعَمٍِب َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ َمَصٍة َغي ْ
مثٍْ فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيٌم )  ٖٙ(ُٖمَتَجاِنٍف إِلِ

                                                                                                         
 ٕ٘العنكبوت: االية   ٖٓ
  ٗٚاألنعام: االية  ٖٔ 

 ٖٛٔ: االية األعراف  ٕٖ
 ٖ٘ابراىيم: االية  ٖٖ 

 ٚ٘االنبياء: االية   ٖٗ
 ٔٚالشعراء: االية   ٖ٘
 ٖاظتائدة: االية   ٖٙ
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َا اطْتَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألنصاب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن  . ب يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإفتَّ
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )  ٖٚ( َٜٓعَمِل الشَّ

 ٖٛ(َٖٗن ِمَن اأْلَْجَداِث ِسَراًعا َكأَن َُّهْم ِإىَل ُنُصٍب يُوِفُضوَن )يَ ْوَم مَتُْرُجو  . ت
 األسباب المدعاة الي عبادة األوثان .ز 

 الغلوا بأهل العلم والصالح  . أ
أىل اصتاىلية غلوا يف األشخاص او عبادة األصنام, أن  اسباب الشرك باهلل منو 

كما غال اليهود يف عزير حٌب رفعوىم عن قدرىم, إىل أن جعلوىم أربابا مع اهلل,  
ابن مرًن من البشرية والرسالة  وقالوا ىو ابن اهلل. وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى

والغلو ىو الزيادة يف رفع شخص فوق منزلتو الالئقة بو, كالزيادة يف . إىل األلوىية
 حق األنبياء أو الصاضتْب, ورفعهم عن قدرىم إىل الربوبية أو األلوىية.

م من طوائف اظتشركْب إىل اليوم, يغلون يف الصاضتْب, ويطوفون وكذلك غّبى
بقبورىم, ويذحبون عتم, وينذرون عتم, ويستغيثون باظتوتى ويستنجدون هبم, يطلبون 

يا أهل الكتاب ال تغلوا في ) . كما قال اهلل سبحانو وتعايل:منهم قضاء اضتوائج
 39(. دينكم وال تقولوا على اهلل إال الحق

 لتقليد األعميالتعاصب وا . ب
أهنم ال يبنون دينهم على ما جاءت  اسباب الشرك باهلل او عبادة األصنام, منو 

بو الرسل عليهم الصالة والسالم, وإفتا يبنون دينهم على أصول أحدثوىا ىم من 
يقلد بعضهم بعضاً, وإن  ىو التقليد . وان عند أنفسهم, وال يقبلون التحول عنها

 .أما التقليد يف اطتّب فهذا يسمى اتباعا واقتداء, كان اظتقلد ال يصلح للقدوة

                                                 
 ٜٓاظتائدة: االية   ٖٚ
 ٖٗاظتعارج: االية   ٖٛ
 ٔٚٔالنساء : االية   39
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ال دليل للمشركْب على شركهم إال الّتقليد األعمى آلبائهم وأسالفهم, وىم ظتا 
عجزوا عن الّدليل مل كتدوا بّدا من االعتماد على تقليد اآلباء, قائلْب بأهنم وحدوىم 

كما قال اهلل تعايل:   هبديهم.على تلك اظتّلة أو الطّريقة واظتذىب, فقّلدوىم واىتدوا 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إال قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا )

 40(.على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
 نفي الحق وإثبات الباطل . ت

يثبتون ما نفاه اهلل, وينفون ما أثبتو اهلل, ولذلك وقعوا يف الضالل. فاهلل جل 
لتوحيد, وأمر التوحيد. وىم عكسوا؛ فأثبتوا الشرك, ونفوا وعال نفى الشرك وأثبت ا

والذين آمنوا بالباطل )التوحيد, فعكسوا معُب ال إلو إال اهلل دتاما, قال اهلل تعاىل: 
اإلنتان بالباطل ىو اظتنفي, وىم آمنوا بو . ان  ٔٗ(وكفروا باهلل أولئك هم الخاسرون

هلل ىو اإلثبات, وىم كفروا باهلل, فنفوا وأثبتوه, بدال من أن يكفروا بو, واإلنتان با
 ٕٗاظتثبت حيث آمنوا بالباطل, فأثبتوا اظتنفي ونفوا اظتثبت, حيث كفروا باهلل.

 ألحوال اإلجتماعية في شبه جزيرة العرب قبيل ظهور اإلسالما . ث
من أوىل بقاع األرض الٍب عرفت األديان  بصفة عامة شبو جزيرة العربان 

الٍب عرفها تاريخ البشرية نزلت على رسل, إما نشؤوا يف شبو  السماوية, فكل الرساالت
جزيرة العرب أو على مقربة منها. ومهما حاولنا تعليل اختصاص اهلل سبحانو تعاىل ىذه 
البقعة من األرض برساالت السماء وتشريفها هبا, فلن نصل إىل كنو اضتقيقة؛ ألن اهلل 

                                                 
 ٖٕالزحروف: االية   40
 ٕ٘العنكبوت : االية   41
42

 لية حملمد بن عبد الوىابشرح مسائل اصتاى, صاحل بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان 
  ٜٓ-٘ٛ( ص.ٕ٘ٓٓ, دار العاصمة للنشر والتوزيع, الرياض)
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ا فإن شبو اصتزيرة العربية, كانت بصفة وحده ىو الذي يعلم حيث كتعل رسالتو. ومع ىذ
  ٖٗ.عهدا وثنيّا عامة تعيش قبيل ظهور اإلسالم

ىو أول من أدخل الوثنية إىل  ,عمرو بن لحي الخزاعيجائت الوثنية بواسطة 
ولكن  ٗٗ.نقلها من الشام إىل اضتجاز, ومن مث انتقلت إىل بقية بالد العرب. بالد العرب

الذين نشؤوا يف شبو اصتزيرة العربية يف القرآن الكرًن, يتضح تبع قصص األنبياء اذا نظرناون
قصة قول نلنا أهنا عرفت الوثنية بأشكال متعددة قبل أن تعرف رساالت السماء, فعندما 

يا هود ما جئتنا ببينة : . كما قال اهلل تعايل يف القران الكرًن عتود عليو السالم  عادقوم 
 ٘ٗ.ا نحن لك بمؤمنينوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وم

أن بالد العرب عرفت الوثنية قبل قصة عمرو ابن ضتي. وظتا امًب اهلل على ىذه 
البالد برساالت السماء آمن هبا من آمن, وظل على وثنيتو من ظل إىل أن كانت رسالة 
إبراىيم وإشتاعيل عليهم السالم يف إقليم اضتجاز وعاشت زمنا طويال. وبتطاول الزمن 

إال قليال منهم, ىذه الرساالت السماوية, وعادوا أدراجهم إىل الوثنية, ومل  نسي الناس,
يبق من رساالت السماء يف اضتجاز إال ظل باىت, ظل يف عقول بعض الرجال الذين 

 ٙٗ.أدركوا فساد عبادة األوثان
موقع جغرايف متوسط, و شبو جزيرة العرب ىضبة صحراوية ومن ناحية اضتغريف, ان 

الدول وأقدم اضتضارات. فإىل مشاعتا الشرقي بالد فارس وإىل مشاعتا الغريب  بْب بالد أعظم

                                                 
43

, ) القاىره: دار السّبة النبوية والتاريخ اإلسالمي, عبد الشاىف ػتمد عبد اللطيف  
 ٜ٘(, ص. ٕٛٗٔالسالم, 
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بالد الروم ومصر, وإىل غرهبا اصتنويب وراء البحر بالد اضتبشة, ويف جنوهبا البحر اعتندي 
 الذي يفصلها عن بالد اعتند.

العرب القدماء شبو جزيرة العرب إىل ستسة أقسام ىي: هتامة,  لقد قسم جغرايف 
إن االزدىار التجاري الذي تصيبو شبو جزيرة العرب,  . اليمامةو ؾتد, و اليمن, و ضتجاز, او 

كان مرهتًنا بطريق اعتند, فبحسب أن نتر الطريق إىل اعتند من الشمال, عرب وادي 
الرافدين, فارس, أفغانستان, أو من اصتنوب والغرب, عرب شبو جزيرة العرب واطتليج 

ن باإلضافة إىل نشاطهم التجارة العاظتية, فتاجروا مع مصر أسهم اظتكيو  .العريب واليمن
 ٚٗ.واضتبشة عرب البحر األزتر

                                                 
 ٜٖٖ-ٖٖٛص  , اظتصدر السابق , توفيق برو 47
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 الباب الثالث
التفاسيرعن االيات القرأنية المتعلقة بأاللفاظ األوثان واألصنام و 

 األنصاب  
 

 مجموعة التفاسير عن ايات األوثان في القرأن . أ
 33الحاج: األية السورة  .1

أوامر اهلل وتعليماتو أن يطيع ويبلحظ. وكل من يطيع سيجلب  عنبُت ىذه األية 
, عنعامتوضيح ما ىو مسموح لك أن تأكل األ لنفسو خَت العامل واآلخرة. وقد مت

 الشريعة.عناحية باستثناء احليواعنات اليت ٘توت دون أن يتم ذْتها قاعنوعنيا من 

اليت ٖتًتم. لفظ مأخوذة من لفظ  احلرماجلمع بُت لفظ  احلرمات ىو لفظواما 
ن وىي ٔتعٌت ما حرم اهلل من كل منهي عنو يف احلج م احلرام اليت تفسر أيضا زلظورة

اجلدال واجلماع والفسوق والصيد, وتعظيمها يكون باجتناهبا. لفظ مأخوذة من لفظ 
  .احلرام اليت تفسر أيضا زلظورة

مجيع التكاليف الشرعية يف احلج وغَته, وقيل ىي مناسك ىي  وقيل: احلرمات
ويف سياق احلج, تشمل احلرومات ادلسجد احلرام والكعبة ومنطقة احلرم  .احلج خاصة

 .ووشلارسة احلج, ألن كل شيء ىو توجيو اهلل أن تكردي احلرموأيام 
فهم  الاألوثان. وىناك باألوساخ ادلرتبطة من  حيظر من األوثان  لفظ من يف لفظ و 

 باث..إىل أدىن درجة من اخل ومجيع أعنواع االضلرافات, وال سيما األوثان عن  ٖترًن 
والبيت احلرام, وادلشعر احلرام, الكعبة او  رمات سم  ادلسجد احلراماحلوقيل إهنا 

 والبلد احلرام, والشهر احلرام. وتعظيمها باجتناب ادلعاصي, ومنها االعتداءات فيها.
اجتناب عبادة األصنام واألوثان, فإهنا رج  أي شيء قذر, وىي صلسة  عن جيبو 
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صلاسة حكمية. والوثن التمثال من خشب أو حديد أو ذىب أو فضة وضلوىا, وكاعنت 
 تنصبها وتعبدىا. العرب

ألعنو ىو  وثاناألمر لتجنب االقًتاب من األ من ىذه األية الطباطباثى يفهم
. لو نشاط للعبادة أو ٘تجيدالال يوجد  حينمابوجود األصنام جيوز  يف احلقيقو . وب.احل
يف ادلتحف أو وضع يف ادلنزل  ه, أو شاىدملوظر على أن حيحللذلك, ال يوجد أو 

اليت ديكن  القددية عمل فٍت أو االثاراعنو من  وا. ولكن عرضأعنو لي  مقدسحينما 
 ٔاللثقافة والدرس.استخدامها 

واألوثان مجع وثن، ومسي الصنم وثنا ألعنو ينصب ويركز يف مكاعنو ال يربح عنو، 
فاجتنبوا الرج  من  وقد يسمى الصنم ٘تثاال إذا كان على صورة احليوان اليت حيِت هبا.

قذر من األصنام، ومسيت رجسا تقبيحا ذلا وتنفَتا منها، وابتعدوا األوثان أي ٕتنبوا ال
اجتناب عبادهتا وتعظيمها،  ىي عن عبادة األوثان، فذلك رج ، وادلراد من اجتناهبا

 وتأكيدا لؤلمر أوقع االجتناب على ذاهتا. 
جيب و فاجتنبوا األوثان، وال تعظموىا، وال تذْتوا ذلا كما كان يفعل أىل اجلاىلية.

تناب عبادة األصنام واألوثان، فإهنا رج  أي شيء قذر، وىي صلسة صلاسة اج
حكمية. والوثن: التمثال من خشب أو حديد أو ذىب أو فضة وضلوىا، وكاعنت 

 2 العرب تنصبها وتعبدىا. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمو.
 
 
 

                                                 
-ٜٙٔ, ص. ٛ(, ج. ٕٕٓٓ, ) جاكرتا: لنًتاىاتى, التفسَت ادلصباحزلمد قريش شهاب, ٔ
ٜٜٔ 

دار الفكر : دمشق, )التفسَت ادلنَت يف العقيدة والشريعة وادلنهج, وىبة بن مصطفى الزحيلي 2
 ٕٚٓ, ص. ٚٔ( ج.ٛٔٗٔ, ادلعاصر
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 11العنكبوت: األية السورة  .2

عوة مجيع األعنبياء عليهم السبلم إىل أرشدت ىذه األية إىل ان دعوة إبراىيم كد
إمنا تعبدون  عبادة اهلل إفراده بالعبادة وتوحيده واتقاء عذابو بفعل أوامره وترك معاصيو.

من دون اهلل أوثاعنا إن الذين تعبدون من دون اهلل أسلوب اإلطناب للتشنيع عليهم يف 
 عبادة األوثان.
ما كان من  ىو ، والصنمأوثاعنا مجع وثن ىو ما اٗتذ من جص أو حجر ولفظ

ما ىو مثال لكاثن حي. وٗتلقون إفكا تقولون كذبا ىو  معدن كنحاس وغَته، والتمثال
يف تسميتها آذلة، وادعاء شفاعتها عند اهلل، وأهنا شركاء هلل، وىو دليل على شر ما ىم 

 3عليو من حي. إعنو زور وباطل ال حقيقة لو.
ّتعل تلك و ديهم وخيتلقون الكذب وإن الوثنيُت يعبدون أوثاعنا من صنع أي 

األوثان شركاء هلل شفعاء عنده, مع أهنا ال ٘تلك ضرا وال عنفعا, وال تقدر على جلب 
الرزق ألحد, إمنا الرازق الذي يطلب منو الرزق ىو اهلل وحده, فيجب على العباد أن 

تستحق  إمنا تعبدون من دون اهلل أوثاعنا إشارة إىل أهنا ال و يسألوه وحده دون غَته.
العبادة لذاهتا، وقولو ال ديلكون لكم رزقا إشارة إىل عدم ادلنفعة يف احلال ويف ادلآل، 

 وقولو إليو ترجعون معناه اعبدوه لكوعنو مرجعا يتوقع اخلَت منو.
النيب إبراىيم الذي كان دييل إىل أن يلقى يف النار احلارقة. عن تصف ىذه األية 

قوي, الذات الومعيشة حىت تتطلع روحو إىل  جيب أن حيتاج اإلعنسان إىل مساعدة
تماثيل الادلشركون  ونعبدي هماهلل سبحاعنو وتعاىل. ولكنادلعبود ىو ولكن جيب أن يكون 
 منو.على أمل إعطاء الفاثدة 

                                                 
 ٕٗٔ, ص. ٕٓ, ج. جعاعنف  ادلر   3



63 

ادلعبود يف شكل حجر أو ىو ن, ثو الن لفظ ماجلمع  وى األوثانلفظ واما 
 أنو . ونوان الذي خيتارون أو يعبدمصنوعة من اخلشب وذلا شكل مثل اإلعنسان أو احلي

 .مصنوعة كان حجرو ىو ادلعبود الذي يعبد األصنام لفظ 
. اختاروا أربعة ىااجلهلية احلجارة اليت أحبوىا وعبدوايف عهد اختار اجملتمع العريب 

الثبلثة األخرى اما األحجار , و تلك احلجر يعبدونو  احد منهم أحجار, مث أفضل
للتوافو ويظهر أن  وان معنثلفظ أو النكرة من شكل  ان و جعلوا عنافورة لوعاء هبم.

اهلل سبحاعنو وتعاىل . وان احلقيقي واخلداعظبلل ألوىية األوثان ىي شكل من أشكال ال
ٗيأمر بطلبة الرزق يف السموات واألرض. من خبلل ىذه األية

 

 25العنكبوت: األية السورة  .3

والرباىُت على توحيد اهلل والرسالة بعد أن أقام إبراىيم عليو السبلم لقومو األدلة 
والبع. أو احلشر, وأمرىم بعبادة اهلل تعاىل, وعندد بعبادة األوثان, مل جيدوا جوابا لو 

صف ىذه األية يف قول النيب إبراىيم أعنو ال يوجد . تعلى كفرىم وعنادىم ومكابرهتم
 ليت تشنها.ن الدفاع خبلل النار اومسبب للعبادة ىذه األوثان بعد إثبات عجزه ال

قال إبراىيم لقومو و الوثنية ويلوم بعضهم البعض يف اآلخرة.  ونينكر  ادلشركون كلو 
مقرعا ذلم, وموٓتا على سوء صنيعهم بعبادة األوثان إمنا اٗتذمت ىذه األوثان لتجتمعوا 
على عبادهتا, ولتتواددوا بينكم, وتقووا الصداقة بُت بعضكم بعضا يف حياتكم الدعنيا, 

األوثان ال تعقل وال تنفع وال تضر, وإمنا يكون اٗتاذكم ىذا لتحصيل ادلودة ولكن تلك 
 5.وستكون حاذلم من التنافر والتباعد يف اآلخرة عنقيض ذلك لكم يف الدعنيا فقط.
يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض, ويلعن بعضكم بعضا, ومأواكم النار, ولكن يف 

م القيامة, فتنقلب ىذه الصداقة وما لكم من عناصرين أي مث تنعك  ىذه احلال يو 

                                                 
 ٔٗ-ٜٖ, ص. ٓٔ, ج. ادلصدر السابقٗ
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مث يكون . وادلودة بغضا وحقدا وعداوة, فيتربأ القادة من األتباع, ويلعن األتباع القادة
مصَتكم إىل النار, ولن ٕتدوا حينئذ عناصرا ينصركم, وال منقذا ينقذكم من عذاب اهلل 

 شركُت.ىذا حال ادلو  تعاىل.

ثقافات الو العادة ض النظر عن ع, بعادةأن احلفظ على اليشرح ىذه األية و 
من و ما يف عبادة األصنام, ىو واحد من آثار االعنسجام يف العبلقات العامة. كالشعب  

 . العادة خبلل رؤية بعض األعضاء أداء, ىناك الرغبة يف القيام بذلك
كاعنت عبلقاهتم و تمع الذي يقوم بو أفراد اجملتمع, اجملوثقافة  العادة فكلما زاد
إزالتو من مع ان وثيقة, العبلقة الولي  لديها  عنها يشعر بعيدةو  هاهملأقوى. و من ي

ألهنا  اوحقَتة قد تصبح مشينة العادةحال شعب إبراىيم من ثقافة أو وان  .جملتمعاتلك 
 ٙ.دعنيويةادلبادئ اليت تربرىا تعاليم اإلسبلم وخيتار احلياة المن  تتجاىل 

 أنمجموعة التفاسير عن ايات األصنام في القر  . ب
 14األنعام: األية السورة  .1

 شركُتالنيب إبراىيم, عندما تواجو مشكلة ادلقصة  عن األسواة منتقدم ىذه األية 
عن عبلقة ىذه األية إىل يشرح البقاعي االمام اهلل سبحاعنو وتعاىل.ب شركونالذين ي

راىيم نيب إبلٕتاه أا الذي الشرك عقيدة تصويبلاآليات الثبلثة األوىل لسورة األعنعام ىو 
 الذين كاعنوا يؤمنون بوجود إلو مظلم وإلو النور.

ادلسلمُت. ىذه األية  و اليهود والنصارى عند كان النيب إبراىيم معروفا جيدا 
 ضد الوثنيُتيف عن طعنو و الرحلة الروحية للنيب إبراىيم يف العثور على اهلل.  عن تصف
ٚم يعبدون.و جنالكل   عليالتقى النجوم وجعل األصنام  نالذي ادلتقدمُت

  

                                                 
 ٜ٘, ص. ٓٔ, ج. ادلصدر السابقٙ
 ٖٓ٘, ص. ٖ, ج. عنف  ادلراجعٚ
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النيب زلمد لتعاليم التوحيد.  عناد قومعبلقة مع الوجود عن  تبح. ىذه األية
 األية ادلذكورةوىذه ادلشركُت. ظبلل تقدًن أمثلة ملموسة من ٕتربة النيب إبراىيم إلثبات 

النيب إبراىيم. شرح قريش شهاب بلفظ الوالد ألن العلماء من ر ىو أب اأن از تشرح 
و, كنيتاألب احلقيقي للنيب إبراىيم, أم عمو أو   من  ازار. ىل ىوسألة م نخيتلفون ع
 االسم.هبذه الذي أعطى  علةالماو  منو وما ادلعٌت

ازار ىو والد النيب إبراىيم إذا كان , أن رأيىذه الرفض الذي أحد األسباب ومن 
لماء العاقوال من  القول متعارض وىذا ُت.شركادل منىناك سلف النيب زلمد الذي ىو 

من سلوك  توعنظيفو ة أسبلف النيب زلمد يقدس عن قولالذي ي اإلسبلمي التاريخو 
 الشرك.

ويف ىذه األية تشرح ايضا عن إبطال والنقد ايل وثنية ادلشركُت, الديكن الشرح 
بالعقل ان اإللو سللوق. بل ان اإللو خالق عن مجيع العامل كلو, وان اهلل مالك ملك 

 ٛنفسو.السموات واألرض وقيامو ب
قال أبو جعفر وىذا خرب من اهلل تعاىل ذكره عن قيل إبراىيم ألبيو آزر أعنو 
 قال:أتتخذ أصناما آذلة، تعبدىا وتتخذىا ربا دون اهلل الذي خلقك فسواك ورزقك؟
واألصنام مجعصنم، والصنم التمثال من حجر أو خشب أو من غَت ذلك يف صورة 

ورة على صورة اإلعنسان يف احلاثط وغَته:صنم إعنسان، وىوالوثن. وقد يقال للصورة ادلص
يف زوال عن زلجة احلق، وعدول  الذين يعبدون معك األصنام ويتخذوهنا آذلةو  ووثن.

أعنو قد ضل ىو وىم عن توحيد اهلل وعبادتو، الذي استوجب . عن سبيل الصواب
 9عليهم إخبلص العبادة لو بآالثو عندىم، دون غَته من اآلذلة واألوثان.

 
                                                 

 ٚٓ٘-ٗٓ٘, ص.ٖعنف  ادلراجع, ج. ٛ
(, ىـ  ٕٓٗٔ, مؤسسة الرسالة)القاىرة: , قرآنجامع البيان يف تأويل ال, أبو جعفر الطربي  ٜ

  ٜٙٗ, ص ٔٔج. 
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بٍت إسراثيل من كيد فرعون وملئو, فعربوا البحر آمنُت تشرح ىذه األية عن قصة 
بالسَت يف أرضو دون سفن, بعد أن أوحى اهلل لنبيو موسى بضرب البحر فاعنفلق, فكان  
كل فرق كالطود العظيم, مث أغرق اهلل فرعون وقومو حينما حلقوا هبم, ويف وسط البحر 

 .عليهم ادلاءأطبق 
لفظ البحر, اليت تشَت إىل البحر األمحر, حي. غرق  من ىذه األيةتستخدم 
اليت تعٍت ّتد مواجهة شيء كامل من االحًتام لغرض يعكفون لفظ و فرعون وشعبو. 

 اف.كعتباإللذلك, ادلسكن يف ادلسجد هبدف االقًتاب من اهلل يسمى و العبادة. 
صنعوىا بأيديهم على  اثيل٘ت إمنا ىي إبراىيماألصنام اليت كان يعبدىا قوم واما 

إىل ذلم أصناما يشرح لفظ و  .ىيئة صور سلصوصة؛ كما كان يفعل قوم عنوح عليو السبلم
ىذا و  ,ادلعبود ون ىذه التماثبل او, أن ادلعبود ينتمي إليها, لكنها تعبدمحاقة ادلشركُت
 . خطأ حقيقي

فارق بُت  , و لفظ ٕتهلونحيدإعنكم ٕتهلون مقام التو واما مقصود لفظ ٕتهلون 
عدم العلم بالشيء, وبُت اجلهل بالشيء, فعدم العلم يعٍت أن الذىن قد يكون خالياً 

إذن فهناك قضية  .اجلهل فهو يعٍت أن تعلم مناقضًا للقضيةلفظ  من أي قضية, أما
 يعتقدىا اجلاىل ولكنها غَت واقعية. أما الذي ال يعلم فلي  يف بالو قضية, وحُت تأيت
لو القضية يقتنع هبا, وال حيتاج ذلك إىل عملية عقلية واحدة , ألن ذىنو خال من 

 ٓٔقضية.
أورث اهلل ىؤالء , وراثة األرضي منها على موسى وقومو بالنعم العظم اهلل أعنعم

ادلستضعفُت األرض يف ادلشرق وادلغرب اليت بارك اهلل فيها بوسعة األرزاق واخلَتات 
اإلعنقاذ من الغرق واالضطهاد صلى اهلل . مث كلمة اهلل احلسٌتواألمطار و٘تت وٖتققت  

                                                 
 ٕٚٚ, ص. ٗج.  ,ادلصدر السابق10
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تعاىل بٍت إسراثيل من فرعون وملئو ومن الغرق يف البحر األمحر وجاوز هبم البحر آمنُت 
صلى اهلل بٍت إسراثيل من ظلم آل فرعون  إلصلاء من آل فرعون. مث اوأغرق فرعون وقومو

م سوء العذاب وتكليفهم مشاق وأعنقذىم من ذل العبودية وخلصهم من إسامته
 ٔٔ.األعمال

واألصنام ىو ما يصنع من خشب أو حجر أو معدن مثاال لشيء حقيقي أو 
خيايل، بقصد تعظيمو تعظيم العبادة، وىو شرك. أما التمثال فبل بد أن يكون مثاال 

 لشيء حقيقي، فإن عبد فهو صنم. 

و يف مداخل اجلسور، وقد يتخذ التمثال للزينة كادلتخذ على جدران األبنية أ
وقد يكون التمثال لتذكر سَتة بعض القادة بقصد التعظيم غَت الديٍت، كتماثيل بعض 

اجعل لنا إذلا صنما عنعبده. إعنكم قوم ٕتهلون .الزعماء والعلماء يف الساحات العامة 
 حي. قابلتم عنعمة اهلل عليكم ٔتا قلتموه.

آيات اهلل وعظيم سلطاعنو ما وبعد أن جاوز بنو إسراثيل البحر، وقد رأوا من 
رأوا، وشاىدوا أعنو تعاىل أىلك فرعون وجنوده، وخصهم بالنجاة والسبلمة، كاعنوا يف 
الضبللة، إذ طلبوا من موسى اٗتاذ إلو من األصنام، تأثرا ٔتا رأوه من بعض يعبدون 

دركوا األصنام ويعظموهنا ، وتشبها بادلصريُت الذين كاعنوا يعبدون التماثيل. وكأهنم مل ي
 .معٌت التوحيد الذي دعاىم إليو موسى عليو السبلم

فقالوا: يا موسى، اجعل لنا إذلا كما ذلم آذلة، أي اجعل لنا صنما عنعكف عليو 
وعنبلزمو، كما ذلم آذلة أصنام يعكفون عليها، وادلراد أهنم طلبوا منو أن يعُت ذلم أصناما. 

ا، وعلى عنزعتهم ادلادية بتجسيد اإللو وىذا يدل على تأثرىم بالبيئة ادلصرية وحنينهم ذل
 .يف صورة معدن أو حجر

                                                 
 ٕٛٚ, ص. ٗ , ج.عنف  ادلراجع11



00 

واٗتاذ الواسطة إىل اهلل هبذه األصنام كفر فقد أمجع كل األعنبياء عليهم السبلم 
على أن عبادة غَت اهلل تعاىل كفر، سواء اعتقد يف ذلك الغَت كوعنو إذلا للعامل، أو 

 12عبادة هناية التعظيم.اعتقدوا أن عبادتو تقرهبم إىل اهلل تعاىل ألن ال
 35ابراهيم: األية السورة  .3

بُت اهلل تعاىل باألدلة أعنو ال جيوز عبادة غَته تعاىل أصبل، وأن النيب إبرىيم دعا أن 
جيعل مكة بلد أمان واستقرار، وأن جينبو وبنيو عبادة األصنام، وأعنو أسكن بعض ذريتو 

 عند البيت احلرام ليعبدوه وحده.
افتنت بعبادة األصنام كثَت من الناس, إن األصنام كاعنت سببا يف مث ذكر أن إبرىيم 

ضبلل كثَت من الناس عن طريق اذلدى، حىت عبدوىن. وقد أضيف اإلضبلل إىل األصنام 
ألهنا كاعنت سببا يف الضبلل عند عبادهتا، ويف ىذه األية كان دعاء إبراىيم مركزا حول 

صنام اليت كاعنت سببا يف إضبلل كثَت من إخبلص التوحيد هلل عز وجل، وٕتنب عبادة األ
 13الناس، فدعاؤه مجع بُت طلب أن يرزق التوحيد، وبُت طلب صوعنو عن الشرك.

األية تذكَت من اهلل تعاىل واحتجاج على مشركي العرب بأن مكة البلد احلرام ه ىذ
تربأ إمنا وضعت منذ القدم على عبادة اهلل وحده ال شريك لو, وأن إبراىيم عليو السبلم 

دليل على أعنو . و شلن عبد غَت اهلل, وأعنو دعا دلكة باألمن واالستقرار يف ظّل التوحيد
 .داع أن يدعو لنفسو ولوالديو ولذريتو ينبغي لكل

من النيب إبراىيم ألمن مكة ادلكرمة, حي.  اوادلطلب توقععن التصف ىذه األية 
النيب إبراىيم الدعاء من يعيش ابنو وزوجتو ورفاه سكاهنا, فضبل عن ٕتنب الوثنية. 

ستمرة حىت هناية الوقت. كما الدعاء ادلجلعل مكة ادلكرمة وادلناطق احمليطة هبا آمنة ىو 

                                                 
  ٘ٚ, ص. ٜادلصدر السابق, ج. , وىبة بن مصطفى الزحيلي 12
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الشعور باألمن والسبلم. ومن ادلتوقع أن يتحقق طلب إعنشاء قاعنون  وأعنو يعطي للسكاعن
 ٗٔعليو. ديٍت واحلفاظ

ٍِتَّ أَن عنَـّْعُبَد األصنام  وىي ومن دعاء إبراىيم عليو السبلم من لفظ َواْجنُْبٍِت َوبَ 
عبارة عن ٘تاثيل صنعها قومو على ىيئة صور سلصوصة , وعبدوىا من دون اهلل تعاىل , 
وإىل ذلك اإلشارة بقولو عليو السبلم َما َىِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أعنـُْتْم ذَلَا َعاِكُفوَن وكان قد 

فقال َما تـَْعُبُدوَن  قالوا عنـَْعُبُد َأْصَناًما فَـَنَظلُّ ذَلَا  سأذلم يف آية أخرى عن عبادهتم ,
 .َعاِكِفُتَ 

واما لفظ الصنم ىو ادلعبود او التماثيل على شكل اإلعنسان, واما لفظ الواثن ىو 
حجر أو شيء يعبد. وىذا القول كما قال الطباري والبقاثى و الشعراوي . قال قريش 

لفظ الصنم  ىو النحت أو احلجر أو مبٌت  شهاب يباسب بالرأي ابن عاشور أن
يستخدم ٔتثابة العبادة ويعتقده اعنو الو. ان النيب إبراىيم داع هبذه الدعاء بعد رؤية 

 األعمال حولو وأصبحت بعبادة األصنام.
الذي يعبد يف ادلنطقة الفارسية بسبب سكاعنو  توالنيب إبراىيم من منزل ىجر
شيئا شلاثبل.  ولكن وجدتو مصر وفلسطُت,  ببلد زوجتو وابنو إىلمع أخذ و األصنام. 
 دين التوحيد.بال وشكحي. ي يف ادلكة ادلكرمة شبو اجلزيرة العربية ايلوصلواحيت 

أبناثو وأحفاده من عبادة األصنام,  وتبعيد جل ٕتنبألمن النيب إبراىيم الدعاء 
 رمة التوحيدحلوحداعنية اهلل, ولكن استدعاء  عن ولي  ٔتعٌت إجبارىم على االعًتاف

 ٘ٔوىبها اهلل من روح كل إعنسان. الذي
 
 

                                                 
 ٖٚٛ-ٖ٘ٛ, ص. ٙ, ج.زلمد قريش شهاب, ادلصدر السابقٗٔ
 ٜٖٛ-ٖٛٛ, ص.ٙ, ج.عنف  ادلراجع٘ٔ
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كلماتو يف عنفى افًتاض شعبو أعنو مل يكن جادا يف اعنتقاده. بأكد النيب إبراىيم  
إن جواب النيب إبراىيم يف تلك األية عنفى بشدة إديان ادلعتدين الذين يؤمنون بإلو اخلالق 

لديهم سلطة احلفاظ على بعض األشياء يف ىذا الكون باإلضافة إىل اآلذلة الذين 
ق اهلل و لسلكل كاثن مرثي يف ىذا الكون أعنو وان  بالنسبة إىل النيب إبراىيم, و ورعايتهم. 

 .األدلة يشرح بتلكو  النيب ايرىيم . ولذلك بشهدتوووٖتت سيطرة ترتيب
 عتربلوصف شيء ي ويدل يستخدم ,اهلل فظ جبللومع ل ء القسمتاال واما حرف

أن النيب إبراىيم حكم على موقف غريب جدا من شعبو,  شرحغريب. وىذا ي اعنو
 . األصنام يعبدونايل  لذلك تعهد بتعديل وجهات عنظرىم وسلوكهم و 

 ألخر يشرحا الرأي بأن النيب إبراىيم أقسم أمام شعبو, ولكن يقول رأيالىناك 
 او قوةادلراد ىنا ىو اللكن , و يتلفظمل  قسمأن ال من االمام الطباطباثى رأىكما ال
وضع النيب إبراىيم  القصة يف بدايةو قوية إلبراىيم أن تفعل شيئا عن التماثيل. الرادة اإل

ريض وعاد إىل أماكن بادل إبراىيم الطريق اعًتفلكن يف اثناء مع شعبو حلضور احتفال,
راىيم يهدف إىل الكبَت.كان النيب إب تماثيلوترك ال والتماثيل ادلعبود كسراألصنام. مث  

 ٙٔ.ثبت عدم كفاية األصنام اليت يعبدونه ولساعنو إلبيد الشرمنع 
التماثيل األصنام، مجع ٘تثال: وىو الصنم. والتمثال: اسم للشيء ادلصنوع أما و 

ادلضاىي خلق اهلل تعاىل، كإعنسان أو حيوان أو شجر، مسى األصنام بالتماثيل ٖتقَتا 
يم بتعظيمهم وإجبلذلم ذلا. وفرق بعضهم بُت الصنم لشأهنا وتصغَتا ذلا، مع علم إبراى

والوثن بأن الصنم: ادلصنوع من ادلعدن القابل للتمدد بالنار، والوثن: ادلصنوع من اخلشب 
 أو غَته. 

                                                 
 ٛٚ-ٚٚ, ص.ٛ, ج.عنف  ادلراجعٙٔ
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لقد ىدينا إبراىيم إىل ما فيو اخلَت والصبلح، ووفقناه إىل توحيد اهلل، ومعاداة عبادة 
تسمع وال تبصر، وما ىي إال حجر أو معدن أو  األصنام ألهنا ال تنفع وال تضر، وال
 خشب صنعها أبوه أمامو بالقدوم.

قال اهلل تعايل: وتاهلل ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أي واهلل ألجتهدن يف  
كسر أصنامكم، ويف إحلاق األذى هبا، بعد أن تذىبوا إىل عيدكم، وكان ذلم رلمع عيد 

 .، فيسجدون لؤلصنامخيرجون إليو كل سنة، مث يعودون
ان إبراىيم موقف جريء راثع من األصنام وعبدهتا، فقال ألبيو آزر وقومو أي 
النمروذ ومن اتبعو. ولكنو أعنتم مقيمون على عبادت التماثيل يعبدوهنا تقليدا لؤلسبلف، 
فَتد عليهم بأهنم وآباءىم يف خسران مبُت بعبادهتا إذ ىي مجادات ال تنفع وال تضر وال 

 وكأهنم مل يصدقوا..تعلم
وكان إبراىيم رلدا يف إظهار احلق الذي ىو التوحيد قوال وفعبل، أما القول فقال: بل 
ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرىن أي خلقهن وأبدعهن. وأعنا على ذلكم من 
الشاىدين أي إعنٍت شاىد على أعنو رب السموات واألرض، والشاىد يبُت احلكم، وأعنا 

 أقول. أبُت بالدليل ما
وأما الفعل: فإعنو كسر األصنام وكان عددىا سبعُت، فعل واثق باهلل تعاىل، موطن 
عنفسو على ٖتمل ادلكروه يف سبيل رفع لواء الدين احلق، وإعبلء راية التوحيد هلل. وترك  

 17كبَت األصنام وعظيم اآلذلة يف اخللق، فإعنو مل يكسره.
 11الشعراء: األية السورة  .5

موضوعو و إمام احلنفاء عليو السبلم مع قومو,  قصة إبراىيم نه األية عىذتتكلم 
اإلعنكار على قومو عبادة األصنام مع اهلل عز وجل, وتبيان صفات الرب الذي جيب أن 
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فإن اهلل تعاىل آتى إبراىيم رشده من صغره إىل كربه, ودلا شب أعنكر على قومو , يعبد
 .عبادة األصنام
سيدعنا إبراىيم اخلليل عليو السبلم وبُت أبيو القصة عنقاشا حادا بُت ىذه تتضمن 

وقومو يف فاثدة عبادة األصنام, حرصا على عدم إضاعة جهودىم , فإن العبادة تكون 
فاثدة, ويدرك كل عاقل أن ىذه األصنام اجلمادات ال تأيت ٓتَت أو رزق, وال عادة ال

أيها الوثنيون ومل ٘تلك ألحد خَتا, كما ال تدفع عنو ضرا إن عصيت, فإذا مل ينفعوكم 
 .يضروا

مكة ادلكرمة, حي.  من النيب إبراىيم ألمن وادلطلب توقععن التصف ىذه األية 
النيب إبراىيم جلعل مكة داع  يعيش ابنو وزوجتو ورفاه سكاهنا, فضبل عن ٕتنب الوثنية

مستمر حىت هناية الوقت. كما أعنو يعطي الدعاء  ذاىو  .وادلناطق احمليطة هبا آمنة
الشعور باألمن والسبلم. ومن ادلتوقع أن يتحقق طلب إعنشاء قاعنون ديٍت  وللسكاعن

 واحلفاظ عليو. 
ن ىو حجر أو اثو اللفظ  ماأ وم ىو ادلعبود على شكل اإلعنسان, الصنلفظ واما 
قريش  شرحعراوي. ويشعي والامع رأي الطربي والبق القول موافق . وىذايعبدأي شيء 

ل أو حجر أو مبٌت مصنوع  يثاتمالم ٔتعٌت صنالشور أن لفظ عاشهاب برأي ابن 
كعرض ومعًتف بو كاهلل. النيب إبراىيم صلى ىذه الصبلة بعد رؤية ادلنطقة من حولو 

 أصبحت عبادة األصنام.

مع األصنام. مث أخذ يعبد النيب إبراىيم من ادلنطقة الفارسية بسبب سكاعنو ىجر 
شيئا شلاثبل. وأخَتا وصلوا إىل شبو مصر وفلسطُت, لكنهما وجدتا ببلد زوجتو وابنو إىل 
 ديسكونمكة ادلكرمة, وىناك وجد الناس الذين ال يزالون متواضع و يف اجلزيرة العربية 

 دين التوحيد.بال
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نع ذريتو من الوثنية, لي  ٔتعٌت إجبارىم على دلالنيب إبراىيم الدعاء إن 
من اهلل يف روح كل إعنسان االعًتاف بوحداعنية اهلل, بل أن يسألوا فضيلة النقاء ادلمنوح 

 ٛٔجيب احلفاظ عليو.و  دالتوحي
تتضمن ىذه األية عن القصة بُت سيدعنا إبراىيم اخلليل عليو السبلم وبُت أبيو 
وقومو يف فاثدة عبادة األصنام، حرصا على عدم إضاعة جهودىم سدى، فإن 

أيت ٓتَت العبادة تكون عادة لفاثدة، ويدرك كل عاقل أن ىذه األصنام اجلمادات ال ت
أو رزق، وال ٘تلك ألحد خَتا، كما ال تدفع عنو ضرا إن عصيت، فإذا مل ينفعوكم 

 أيها الوثنيون ومل يضروا، فما معٌت عبادتكم ذلا.
ودلا وجدوا ىذه احلجة مقنعة وقاطعة يف اإلفهام وإثبات ادلراد، جلؤوا إىل 

ىذا داللة كافية على التمسك بالتقليد لآلباء واألجداد من غَت حجة وال دليل. ويف 
ذم التقليد وفساده يف شأن العقاثد، وأعنو ال بد يف تكوينو وإثباتو من االعتماد على 

 الدليل ادلقنع ادلنطقي.
فأكد إبراىيم اخلليل وأفهم ىؤالء القوم اجلهلة بأن عبادة ىذه األصنام ضرر 

19  واجلن وادلبلثكة.زلض لعابديها، وأعنو ال تنبغي العبادة إال هلل رب العادلُت من اإلعن
 

 مجموعة التفاسير عن ايات األنصاب في القرأن . ت
 3المائدة: األية السورة  .1

النصب ىو حجارة كاعنت حول الكعبة، عددىا ثلثماثة وستون حجرا  واما
منصوبا، كاعنت العرب يف اجلاىلية يذْتون عندىا، تقربا لؤلصنام اليت يعظموهنا، 

م يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة، ويشرحون ويلطخون هبا ما أقبل من البيت، كأهن

                                                 
 ٕٔ٘-ٕٚٗ, ص. ٜ, ج. زلمد قريش شهاب, ادلصدر السابقٛٔ

 ٓٚٔ, ص. ٜٔادلصدر السابق, ج. , وىبة بن مصطفى الزحيلي  19
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اللحم ويضعوعنو على النصب او احلجارة. وليست النصب ىي األوثان، فإن النصب 
 حجارة غَت منقوشة، واألوثان حجارة منقوشة.

فنهى اهلل ادلؤمنُت عن ىذا الصنيع، وحرم عليهم أكل ىذه الذباثح اليت ذْتت 
ا اسم اهلل يف الذبح، اجتنابا للشرك الذي حرمو عند النصب، حىت ولو كان يذكر عليه

 20.اهلل ورسولو
ب, وىي حجر رجم.ىذه صنالللفظ من إن لفظ األعنصاب ىي صيغة اجلمع و 

األصنام حي. عندما ذبح احليواعنات, عدد اللفظ تعٍت أيضا ادلعبود يف الكعبة, ىناك 
التمييز بُت ما ذْتوه  الكعبة. وىي تعتزم ايل فإهنا يرش الدم إىل ىذه األصنام, وكذلك

 م أو إىل اجلن.تهلتناول الطعام وما يكرسوعنو آلذل

داخل الكعبة, يف  احلجارة وضع بعض, قد بصنيف لفظ الاحلجارة ادلذكورة 
 حظر الوثنيةعن ىذه األية عندما يدرك ادلسلمون وعنزل اآلخر ال توضع ىناك.  ووبعض
 الوثنية. ال ديارسون ىذه ادلمارسةو 

 بادلقصود ان ل ىناك الذين ذبح الذبح على الصخرة مع االدعاءولكن ال يزا
اآلن ال ولكن بعد ذلك, ادلمارسة . ال يزال او الشيطان من األرواح ببلءديكن تقاوم ال

ٕٔبذلك ادلقصود.يزال رٔتا ذبح اجلاموس على اجلسر 
 

بأن عنوع الطعام  ,توجيهاتاليقول قريش شهاب عن عبلقة ىذه األية مع 
فقط.  تأثَت على اجلسمالكن أن يؤثر على النف  واخلصاثص العقلية, لي  والشراب دي
مذموم بعض األطعمة, وذلا معٌت  تحرًناألسباب لالعلة او لفظ رج  تصبح واما 

الطعام يسبب  ان ىذا , مث األخبلقي والطابع السيئ. حىت لو كان اهلل يطلق عليو رج
 الروح. يفشرالعقل  والظبلم 

                                                 
 ٕٛ, ص. ٙ ج. ,زلمد قريش شهاب, ادلصدر السابق  20
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 أيضا لئلشارة إىل األعمال السيئة والفساد العقلي مثل  تستخدم لفظ رج 
رأى ي ىو أشد شكل من أشكال الفساد. لتماثيلالعبادة ا ان لذلك,و الوثنية. و  ادليسر

وحدة التعاليم اإلسبلمية بُت العقيدة والشريعة عن األية تظهر ىذه سيد قطب أن 
وادلعتقدات اليت تنظم وحدة جيدة تتعلق بآراء األفكار ىو الدين وان واألخبلق. 

 ٕٕالكامل. كل ما يسمى الدينو االجتماعية والدولية. واألمر احلبلل واحلرام و  العبادةب
 03المائدة: األية السورة  .2

تضمنت ىذه األية ايل ٖترًن اخلمر وكل مسكر, واألعنصاب وىي األصنام , 
البيت وخدام واألزالم وىي قداح االستقسام, يقال: كاعنت يف البيت احلرام عند سدعنة 

األصنام يأيت الرجل إذا أراد حاجة, فيقبض منها شيئا, فإن كان عليو أمرين ريب خرج 
 الثالثة األيةيف الم ز األعنصاب و األلفظ وقد عنقشت  .إىل حاجتو, على ما أحب أو كره

 .سورة ادلاثدةمن 
وقولو تعاىل: رج  يدل على صلاستها فإن الرج  يف اللسان العريب: النجاسة, 

 لو التزمنا أال ضلكم ْتكم حىت صلد فيو عنصا لتعطلت شريعة فإن النصوص فيها قليلة مث
فأي عنص يوجد على تنجي  البول والعذرة والدم وادليتة وغَت ذلك, وإمنا ىي الظواىر 

  .والعمومات واألقيسة
وقولو تعايل: فاجتنبوه على االجتناب ادلطلق الذي ال ينتفع معو بشيء بوجو 

عٍت يبوه تجتالفظ فو  ال بشرب وال بيع وال ٗتليل وال مداواة وال غَت ذلك. من الوجوه,
التزاما بالتجنب من مجيع جواعنب االستخدام. لي  فقط شلنوع للشرب, ولكن أيضا ال 

 تباع, وتستخدم كدواء. 

                                                 
 ٕ٘-ٕٗ, ص. ٖ, ج. عنف  ادلراجعٕٕ
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فاجتنبوه ىو االبتعاد يف سياق القبح ادلصور وفقا لفظ شور إن عال ابن اق
بعيدا عن اخلمر ىو البقاء بعيدا عن ذلك من حي. شربو. لطبيعة من احملظورات. 

 ٖٕ.عليو ويعبده بعيدا عن األصنام من حي. الذبح
ودلا كان ادلشركون يعتربون الذباثح لغَت اهلل من أصول الشرك، وكان حال أكثر 
الناس الضبللة والكفر، أمر اهلل ادلؤمنُت ٔتا ىو من أصول االعتقاد باهلل، وىو األكل شلا 

اسم اهلل عليو وذبح باسم اهلل، احذروا ٔتا ذبح لؤلصنام واألوثان ولغَت اهلل، وكلوا  ذكر
شلا ذكر اسم اهلل عليو من الذباثح دون غَته، إن كنتم بآيات اهلل الدالة على اذلدى 
والنور والعقيدة الصحيحة مؤمنُت مصدقُت هبا، مكذبُت ٔتا يناقضها من الشرك والوثنية 

 والضبلل.
احة واضحة من اهلل لعباده ادلؤمنُت أن يأكلوا ما ذكر عليو امسو، فهذه إب

ترسيخا ألصل االعتقاد باهلل، وردا على مشركي العرب وغَتىم الذين كاعنوا جيعلون 
 ذلتهم.الذباثح من أمور العبادات وأصول الدين واالعتقاد، فيتقربون بالذباثح أل

عليو، كما كان يستبيحو كفار  ومفهوم األية أعنو ال يباح ما مل يذكر اسم اهلل
قريش من أكل ادليتات وأكل ما ذبح على النصب وغَتىا. بُت اهلل تعاىل جهالة 
 ادلشركُت يف آراثهم الفاسدة من استحبلىم ادليتات وما ذكر عليو غَت اسم اهلل تعاىل.

 43المعارج: األية السورة  .3
عنهم حىت يوم البع. مث أمر اهلل تعاىل رسولو صلى اهلل عليو وسلم باإلعراض 

يوم خيرجون من األجداث سراعا، كأهنم إىل عنصب يوفضون  زيادة يف التهديد، فقال:
أي اذكر يوم يقومون من القبور بدعوة الرب تبارك وتعاىل دلوقف احلساب، مسرعُت، 
متسابقُت، كأهنم يف إسراعهم إىل ادلوقف، كما كاعنوا يف الدعنيا يهرولون أو يسرعون إىل 
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وب، علم أو راية، وادلراد بالنصب ىنا: كل ما ينصب فيعبد من دون اهلل شيء منص
  يسرعون ويتسابقون إليو. سبحاعنو. وقولو يوفضون

وصف اهلل حال ادلشركُت يوم البع. بأهنم حُت يسمعون الصيحة اآلخرة إىل 
إجابة الداعي خيرجون مسرعُت من القبور, كأهنم كما كاعنوا يف الدعنيا يسرعون 

إن ىذا اليوم وىو يوم . و أي ما عنصب فعبد من دون اهلل ون إىل النصبويتسابق
القيامة الذي يكون فيو الكفار على تلك األوصاف ىو اليوم الذي كاعنوا يوعدوعنو يف 

 24.الدعنيا أن ذلم فيو العذاب
عن يصف قريش شهاب  و يوم القيامة, وجودعن األية األخر هتديد وىذه 

لكفار للتعجيل بالتعذيب ويطلب إىاعنة لو. يرفعون ظروف ذلك اليوم الذي يطلب ا
من القرب ويرأسون األصنام اليت يعبدوهنا يف احلياة. ولكنهم ال حيصلون إال على اإلذالل 

 احلقيقي.

عبلمة لشيء. الالعلم الذي وضع  اوالقطب صب يف ىذه األية ىو ناللفظ ان و 
مصنوعة من احلجر, وضعت  األعنصاباما . و او التماثيلاألصنام  معنو ىوديكن أن و 

 ٕ٘.شركُت وذبح احليواعناتادلىناك عبادة و حول الكعبة. 
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 الباب الرابع 
 تحليل البحث

 
 ومن البيانات ادلذكورة يف الباب الثالث, يريد الباحث أن حيّلل ما قد سبق, كما يلي:

األوثان في القران الكريم الذي يحتوي علي  تحليل التفاسير عن أيات . أ
 الفاظ األوثان واألصنام  واألنصاب

لو من النعم ما ظهر  ان اهلل قد ميز اإلنسان وكرم علي غَته من ادلخلوقات وسخر
منها وما بطن وفطره علي فطرة نفية سليمة, إال ان كثَت من الناس احنروا من طريق الفطرة 

 وابوا اال الضبلل واتبعوا الشيطان وعبدوا األصنام بشٍت أنواعها وٚتيع أصنافها.
لقد عبدت طوائف من العراب األصنام اليت انتقلت اليهم من األمم السابقة مثل 

لنوح وانتشرت عبادة تلك األصنام بُت القبائل العرابية كما دل علي ذلك التاريخ قوم ا
 القدمي, وكانت العرب تعبد اضافة ايل تلك األصنام قريش.

. ىف مخس آيات فقطىم صنم ال ترد يف القرآن إال على صيغة اجلمع , و ان لفظ ال
,  4ٗاألنعام :  سورةوال,  ٖ٘إبراىيم :  والسورة , 1ٖٔاألعراف : وىم يف السورة 

يدل على أن عبادة األصنام كانت ىذا  .4٘األنبياء :  والسورة,  4ٔالشعراء :  والسورة
 .مستشرية يف ما قبل اإلسبلم

قال قريش شهاب فيب تفسَته, ان األصنام  , كماصنمال منٚتع ان لفظ األصنام 
البقاعي والشعراوي. وىذا القول موافق مع رأي الطربي و  .ادلعبود على شكل اإلنسانىو 

قال قريش شهاب يباسب بالرأي ابن عاشور أن لفظ الصنم  ىو النحت أو احلجر أو 
مبٌت يستخدم ٔتثابة العبادة ويعتقده انو الو. ان النيب إبراىيم داع هبذه الدعاء بعد رؤية 

 األعمال حولو وأصبحت بعبادة األصنام.
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رسية بسبب سكانو الذي يعبد األصنام. ىجر النيب إبراىيم من منزلتو يف ادلنطقة الفا
وأخذ مع زوجتو وابنو إىل ببلد مصر وفلسطُت, ولكن وجدتو شيئا شلاثبل. حيت وصلواايل 

 شبو اجلزيرة العربية يف ادلكة ادلكرمة حيث يوشك بالدين التوحيد.
يطلق على ما ينحت ويصور من حجر أو خشب أو ذىب أو حنو األصنام  لفظو  

فاألصنام اليت  . صورة كصورة كوكب أو شجرة أو عبد صاحل أو حيوانذلك , على ىيئة 
كما    ,صنعوىا بأيديهم على ىيئة صور سلصوصة اثيل٘ت إمنا ىي كان يعبدىا قوم إبراىيم

 .وكان لقريش أصنام يف جوف الكعبة وحوذلا .كان يفعل قوم نوح عليو السبلم
د بو روح وذلك لعدم قدرتو و ال يوج فالصنم ىو عبارة عن رلرد ٚتاد ال حياة فيو

على السمع أو النطق أو النفع أو الضرر سواء لنفسو أو لغَته , و ىو يف العادة ما يكون 
مصنوع من احلجارة أو اخلشب أو الطُت , و ما إىل غَت ذلك من مواد , و ىو يكون يف 

 ن.  الغالب على شكل ٘تثال مصنوع من جانب اإلنسا
يف بعض األيات يطلق ايل فسد العقل ونقصو. ان وأن لفظ األصنام الذي يذكر 

األصنام ىوما يعبد ويقدسو ادلشرك وال روح فيو, و ال منفعة و ال ضرا علي افعال العباد. 
اإلمام إبن كثَت مل يفسر من خبلل ايات األصنام بالتفصيل, بل يتبُت بطريق اجململ و 

إبراىيم الذي يشرك بذات اهلل تسلسل ادلوضوع. يرتبط ايات األصنام بأفعال قوم النيب 
سبحلتو وتعايل. أن شلارسة الشرك ليس ذلا الدليل القوي, بل يقلد بأفعال ادلتقدمُت. 

. يعبدون أصناما على صور البقر بٍت إسرائيلوىكذا يف قصة النيب موسي وقومو, كانو 
 وىذا ظبلل العقيداة العظيمة.

يتكلم بأبيو وقومو عن ضبللتهم ومن تلك رلمع ايات األصنام, ان ألنيب ابراىيم 
بفقد علي الشرك  أن يدعو لنفسو ولوالديو ولذريتو مسلموينبغي لكل بعبادة اإللو الكثَت, 

عبادة اهلل وحده ال شريك لو, والتربؤ من الشرك وأىلو؛ فإن اهلل تعاىل آتى ان و  باهلل.
كر على قومو إبراىيم رشده من قبل, من صغره إىل كربه, فإنو من وقت نشأ وشب, أن

 .عبادة األصنام مع اهلل
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, ٖٓاحلج:  ايضا, وىم يف السورة األوثان على صيغة اجلمعلفظ وقد ذكر القرآن 
ىو ما كان جثة و  ,وثنال من لفظوأما األوثان فهي ٚتع . ٕ٘ و 4ٔالعنكبوت: والسورة 

يئة على ىيئة صورة , أو غَت ذلك ؛ سواء حنت , أو مل ينحت. وقد يكون الوثن على ى
صورة ببل جثة , خبلفا للصنم ؛ فمن ذلك ما كانوا يصورونو يف احلائط من صور اإلنسان 

 واحليوان , ويعبدونو من دون اهلل تعاىل .
أن األوثان ىم بشر مثلنا اٗتذىم قومهم أربابا من  قريش شهاب فيب تفسَته يبُت

نذكر عندما أتى . لوحدهتم ويعتربوهنم رمزا حد, حيبوهنم وجيلّلوهنم ألقصى دون اهلل تعاىل,
فهي ما حنتوه بأيديهم لتصوير وٕتسيم  إبراىيم عليو السبلم قومو يف ادلعبد ورأى ٘تاثيلهم,

فتلك الصور تسمى  .أولئك األشخاص الذين يقدسوهنم ويعبدوهنم من دون اهلل تعاىل
 .ا أوثانا, وكان النصارى يصورون يف بيعهم صورة ادلسيح وصورة مرمي, ويسجدون ذلم

ألن الصنم ال يطلق إال على التِّمثال. وأما الوثن فيطلق , من الصنم عمأن الوثن أو 
د من دون اهلل تعاىل على أي شكل كان حيا أو ميتا. فيكون  بعلى التمثال وغَته , شلا ع

 كل صنم وثنا وليس كل وثن بصنم بدليل قولو تعاىل فيما حكاه عن إبراىيم عليو السبلم
َا تَ عْ  : ُبُدوَن ِمن ُدوِن اللمِو َأْوثَانًا, فصار الوثن يشمل الصنم  وغَت الصنم شلا عبد من ِإمنم

 .دون اهلل عز وجل
 وكذلك اإلنسان واحليوان, ويدل على ذلك قول اهلل تعاىل وثن إذا عبد مداجلو 

 وىو سبحانو باجتناب الرجس من األوثان اهلل أمر . فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن األوثان :
واألوثان   األصنام .ألن احملرم من األوثان إمنا ىو العبادة عبادهتا, ومل يأمر باجتناهبا كأوثان

فبل فرق بينهما فكل ما عبد من دون اهلل تعاىل فهو , كبلمها إذلة كانت تعبد من دون اهلل
 .صنم ووثن

 األوثان ىو مصطلح يطلق على كل ما يتم عبادتو من دون اخلالق عز وجل, وواما 
أن كلمة أوثان ىي   ,بشكل عام سواء كان ىذا الشيء إنسانا و حيوانا و نباتا و ٚتادا
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كلمة عامة تضم كافة كل تلك اآلذلة الوثنية اليت كان البشر يقومون بعبادهتا من دون اهلل 
 .جل شأنو

أن كل صنم يعترب وثنا, و ليس كل وثنا صنما فمن ادلمكن أن يتخذ شكبل أخر 
نب اإلنسان مثال الشجر أو القمر أو اجلبال أو الشمس , حيث  غَت مصنوع من جا

كانت من ضمن تلك األشياء ما يتم عبادهتا قدديا من جانب اإلنسان , و ىي ليست 
. كما قال اهلل تعايل يف السورة العنكبوت األية من صنعو بل من صنع اخلالق جل عبله

ٔ4. 
ُت على توحيد اهلل والرسالة والبعث أو أقام إبراىيم عليو السبلم لقومو األدلة والرباى

احلشر, وأمرىم بعبادة اهلل تعاىل, وندد بعبادة األوثان, مل جيدوا جوابا لو على كفرىم 
ال يوجد السبب للعبادة ىذه األوثان بعد إثبات عجزه ومن  مأهنو وعنادىم ومكابرهتم. 

 الدفاع خبلل النار اليت تشنها.
يلوم بعضهم البعض يف اآلخرة. وقال إبراىيم لقومو وكل ادلشركون ينكرون الوثنية و 

مقرعا ذلم, وموٓتا على سوء صنيعهم بعبادة األوثان إمنا اٗتذمت ىذه األوثان لتجتمعوا 
على عبادهتا, ولتتواددوا بينكم, وتقووا الصداقة بُت بعضكم بعضا يف حياتكم الدنيا, 

يكون اٗتاذكم ىذا لتحصيل ادلودة ولكن تلك األوثان ال تعقل وال تنفع وال تضر, وإمنا 
 لكم يف الدنيا فقط. 

بقول  اجتنبوا الرجس الذي ىو األوثان. وقرن الشرك باهللولفظ األوثان ىي الرجس. 
األوثان اليت يعبدوهنا ال تضر وال تنفع وإمنا اختلقتم  أن. وأخرب الزور, ومنو شهادة الزور

 ة مثلكم.أنتم ذلا أمساء مسيتموىا آذلة وإمنا ىي سللوق
وذلذا قال . فابتغوا عند اهلل الرزق, ال ٘تلك لكم رزقا أن األوثان الذي يعبدوىاو 

فابتغوا فاطلبوا عند اهلل الرزق ال عند غَته فإن غَته ال ديلك شيئا, واعبدوه واشكروا لو 
يوم القيامة  إيلو  كلوا من رزقو واعبدوه وحده, واشكروا لو على ما أنعم بو عليكمو 

 ل عامل بعملو.فيجازي ك
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ان النصب ىو حجارة كانت حول الكعبة, عددىا ثلثمائة وستون حجرا منصوبا, و 
كانت العرب يف اجلاىلية يذْتون عندىا, تقربا لؤلصنام اليت يعظموهنا, ويلطخون هبا ما 
أقبل من البيت, كأهنم يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة, ويشرحون اللحم ويضعونو على 

 .النصب احلجارة
و وٚتع كل ما عبد من دون اهللونلحص من ىذه, ان لفظ النصب ىو  

كانت تنصب فيهل عليها  و  ذلة اليت كانت تعبد من أحجاركان النصب األاألنصاب.
ىي االماكن اليت , و اما األنصاب النصب ىي كل ما نصب للعبادة. و ويذبح لغَت اهلل

ن عمل الشيطان فوصف للخمر أما الرجس م. و تذبح عندىا الذبائح لتقدديها لآلذلة
نصب حجرا  إن من مل يتخذ صنما وال يقدر على بناء بيتو  .وادليسر واألنصاب واألزالم

, كما تقدم علينا القرانُت يف األية أمام احلرم وأمام غَته  مث طاف بو ومسوىا األنصاب
 الثالث و األية التسعون من سورة ادلائدة.

 و ي حجارة كانوا يذْتون قرابينهم عندىا.قال ابن عباس ىكما وأما األنصاب  
قال رلاىد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة, وىي ثبلٙتائة وستون نصبا,  

كان العرب يف جاىليتها يذْتون عندىا وينضحون ما أقبل منها إىل البيت بدماء تلك 
 . ويشرحون اللحم ويضعونو على النصب الذبائح

الصنيع, وحرم عليهم أكل ىذه الذبائح اليت فعلت  فنهى اهلل ادلؤمنُت عن ىذا
عند النصب حىت ولو كان يذكر عليها اسم اهلل يف الذبح عند النصب من الشرك  

الذي حرمو اهلل ورسولو. وينبغي أن حيمل ىذا على ىذا؛ ألنو قد تقدم ٖترمي ما أىل بو 
 . لغَت اهلل

اإللو أو الروح الذي كان يظن أنو كان العريب يؤدى صبلتو البدائية موجها إياىا إىل 
يسكن ىذه القطع احلجرية أو الصخرية أو األشجار أو اآلبار. وكانت ىذه األحجار 

 .مذابح تلطخ بدم الضحية أو كان يصب عليها دم الضحية بينما يرقص أفراد القبيلة
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ادلؤمنُت أكل ىذه الذبائح اليت ذْتت عند النصب, حىت ولو كان  فحرم اهلل علي
ودلا كان ادلشركون  .ر عليها اسم اهلل يف الذبح, اجتنابا للشرك الذي حرمو اهلل ورسولويذك

يعتربون الذبائح لغَت اهلل من أصول الشرك, وكان حال أكثر الناس الضبللة والكفر, أمر 
اهلل ادلؤمنُت ٔتا ىو من أصول االعتقاد باهلل, وىو األكل شلا ذكر اسم اهلل عليو وذبح 

احذروا ٔتا ذبح لؤلصنام واألوثان ولغَت اهلل, وكلوا شلا ذكر اسم اهلل عليو من باسم اهلل, 
 الذبائح دون غَته

معبودة من دون اهلل أن تلك األلفاظ األوثان واألصنام واألنصاب تطلق علي  .1
 .جل وعال

أوثانا, باعتبار أهنا معبودة من دون اهلل جل وعبل, وأهنا أجسام  يقال لؤلصنام وقد 
 كما قال تعاىل فيما حكاه عن إبراىيم عليو السبلم من قولو لقومو  ,وال تفهم ال تعقل

َا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللمِو َأْوثَانًا؛ وذلك : إشارة إىل أن تلك األصنام اليت كان يعبدىا  األية ِإمنم
ة وأما من الناحي .قومو ال تستحق العبادة لكوهنا أوثانًا ال شرف ذلا , وال حياة فيها

 . الشرعية فبل فرق بينهما فكل ما عبد من دون اهلل تعاىل فهو صنم ووثن
ومسي الصنم وثنا ألنو ينصب ويركز يف مكانو ال يربح عنو, وقد يسمى الصنم ٘تثاال 

ىي عبارة  واألنصاب األصنام و األوثانان لفظ  إذا كان على صورة احليوان اليت حيِت هبا.
العصور القددية كآذلة يتم عبادهتا من جانب الناس أي أن  عن ٘تاثيل كان يتم اٗتاذىا يف

مضموهنا واحدا , و أهنا ٘تثل اإللو, و لذلك أن األصنام ىي نفسها األوثان, و أنو ال 
و ىو العبادة أن االثنان يؤديان  يوجد اختبلف بينهما ٔتا أن اذلدف من صناعتها واحد ,

 .نفس الوظيفة اليت صنعا من أجلها من جانب اإلنسان
االختبلف فقط رٔتا يكون يف طريقة وكيفية قيام اإلنسان بعبادهتا, و التقرب ذلا  ماأو 

و ذلك من جانب طائفة بشرية تقوم بعبادهتا , و أعتربىا آذلة عبلوة على اختبلف 
أو صنمًا فيها امسًا سلتلف عن اسم األخر أو أن كل منهما ىو إلو أن لكل وثنًا  .أمسائها
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لشيء معُت يف الكون أو أمرا من أمور حياتو مثال إلو الشمس أو إلو البحار أو إلو الزرع 
 ببلد.أو إلو ادلوت, و ما إىل غَت من اعتقادات وثنية قددية كانت موجودة لدى تلك ال

من أي مادة قد صنعت تلك و بلف يف مادة الصنع إىل االختيطلق  ةقدديالالوثنية ان 
التماثيل مثال احلديد أو احلجارة أو اخلشب ,و ما إىل غَت ذلك من مواد متعددة كان 

ىيئة و  يتم صنعها منها بينما رأى آخرون أن االختبلف ىو يف الشكل اخلاص هبا
 تشكيلها

 أن تلك األلفاظ الثالثة تتعلق وترتبط بالعناصر مصنوعتها .2
الفرق بُت الوثن والصنم أن الوثن ما لو جثة من خشب أو حجر أو فضة أو ن ا

العبادة ىي اليت ٘تيز التمثال عن أن ذىب ينحت ويعبد, والصنم الصورة ببل جثة. و 
 .فما كان لغَت العبادة فهو ٘تثال, وما كان للعبادة فهو صنم ,الصنم

, واحلجر نوع من ادلعدنادلص ىو بُت الصنم والوثن بأن الصنم قريش شهاب وفرق
 فكل صنم وثن, وليس كل وثن ىو صنم. ادلصنوع من اخلشب أو غَته. ىو والوثن

 والكعبة ىي صنم من األصنام لكن ليست للعبادة وكذلك الة للعبادة.
وان األصنام ىي االحجار والتمثال ولو صورة كصورة الكواكب او الشجرة او عبد 

واما األوثان ىي ما عبد من دون اهلل تعايل من اي  صاحل وتعبدىا من دون اهلل تعايل.
شكل كان حيا او ميتا ويصنع من اخلشب او ذاىب او فضة. األوثان اعم من األصنام, 

 ألهنا يشمل من اي شئ كان التبعيد عن ذكر اهلل تعايل ورسولو.
ربعة . اختاروا أىااجلهلية احلجارة اليت أحبوىا وعبدوايف عهد اختار اجملتمع العريب 

الثبلثة األخرى جعلوا اما األحجار , و تلك احلجر يعبدونو  احد منهم أحجار, مث أفضل
للتوافو ويظهر أن ألوىية األوثان  وان معنثلفظ أو النكرة من شكل  ان نافورة لوعاء هبم. و

اهلل سبحانو وتعاىل من خبلل ىذه . وان احلقيقي واخلداعظبلل ىي شكل من أشكال ال
 ة الرزق يف السموات واألرض.يأمر بطلب األية
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ىذه اللفظ  ب, وىي حجر رجم.صنالللفظ من ىي صيغة اجلمع واما األنصاب 
األصنام حيث عندما ذبح احليوانات, فإهنا يرش عدد تعٍت أيضا ادلعبود يف الكعبة, ىناك 

م الكعبة. وىي تعتزم التمييز بُت ما ذْتوه لتناول الطعا ايل الدم إىل ىذه األصنام, وكذلك
 يرتبط بدبخ احليوان ويقدسها ادلشركون بذم الذبخ. م أو إىل اجلن.تهوما يكرسونو آلذل

وحرم عليهم أكل ىذه الذبائح اليت ذْتت عند وحرم اهلل ادلومنُت عن ىذه ادلمارسة, 
النصب, حىت ولو كان يذكر عليها اسم اهلل يف الذبح, اجتنابا للشرك الذي حرمو اهلل 

 ورسولو.
 من تلك األوثان واألصنام واألنصاب متنوعة  ا أشكلهاوأم .3

وليست النصب ىي األوثان, فإن النصب حجارة غَت منقوشة, واألوثان حجارة 
أن كل صنم يعترب وثنا, و ليس كل وثنا صنما فمن ادلمكن أن يتخذ شكبل أخر . منقوشة

  غَت مصنوع من جانب اإلنسان مثال الشجر أو القمر أو اجلبال أو الشمس , حيث
كانت من ضمن تلك األشياء ما يتم عبادهتا قدديا من جانب اإلنسان, و ىي ليست 

. كما قال اهلل تعايل يف السورة العنكبوت األية من صنعو بل من صنع اخلالق جل عبله
ٔ4. 
 في القران الكريم وثاناألأيات من صالحية التفاسير  . ب

متقربُت بو إىل اهلل الصنم جثة متخذة من فضة أو حناس أو خشب كانوا يعبدوهنا 
تعاىل, وٚتعو أصنام قال تعاىل: أتتخذ أصناما آذلة ألكيدن أصنامكم قال بعض 
احلكماء: كل ما عبد من دون اهلل بل كل ما يشغل عن اهلل تعاىل يقال لو صنم, وعلى 
ىذا الوجو قال إبراىيم صلوات اهلل عليو اجنبٍت وبٍت أن نعبد األصنام فمعلوم أن إبراىيم 

ققو ٔتعرفة اهلل تعاىل واطبلعو على حكمتو مل يكن شلن خياف أن يعود إىل عبادة مع ٖت
 تلك اجلثث اليت كانوا يعبدوهنا فكأنو قال اجنبٌت عن االشتغال ٔتا يصرفٌت عنك.
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وإن إبراىيم عليو السبلم ىو القدوة والنموذج لعبادة اهلل عز وجل, فليقتد بو من 
بواجباهتم يف الدعوة إلثبات التوحيد وإبطال  والعلماء قيام األنبياء نأ. و ينتمون إليو

فبل يكون سببا الستحقاق العقاب وإنزال العذاب, خبلفا دلا يتوىم ادلشركون , الشرك
  عبدة األوثان فإن الوثنية كلها نابعة من الوىم واخلرفة.

 أن ادلشركُت يعيشون دائما يف قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر وادلستقبل.و 
أما ادلؤمنون ادلوحدون فلهم األمن ادلطلق بشرط وجود الوصفُت ومها اإلديان وىو كمال و 

عبادة ادلشركُت األوثان واما  القوة النظرية, وعدم اإلديان بالظلم وىو كمال القوة العملية.
 . واٗتاذىا شركاء هلل افًتاء على اهلل بوجودىا

األبنية أو يف مداخل اجلسور, وقد وقد يتخذ التمثال للزينة كادلتخذ على جدران 
يكون التمثال لتذكر سَتة بعض القادة بقصد التعظيم غَت الديٍت, كتماثيل بعض الزعماء 

 .والعلماء يف الساحات العامة
 مناسبة التفاسير في ىذا العصر . ت

 إثبات توحيد اهلل وصدق رسولو بالبراىين واألدلة   .1
ولقد بعثنا يف كل أمة . عثة الرسل لكل األممعموم ب يف القرأن العظيم أبان اهلل تعاىل

إن سنتو تعاىل يف خلقو إرسال الرسل إليهم, وأمرىم بعبادة اهلل, وهنيهم عن عبادة  ,رسوال
وىو كل ما عبد من دون اهلل من األوثان واألصنام والكواكب والشيطان , الطاغوت

 األنبياء إىل ختم حفلقد أرسل يف كل أمة رسوال منذ حدث الشرك يف قوم نو  .وغَتىا
 .زلمد صلى اهلل عليو وسلم الذي كانت دعوتو عامة لئلنس واجلن يف ادلشارق وادلغارب

ان التوحيد ىو العصور األساسي يف بناء اجملتمع. اذا سلم العباد من عبادة الشرك, 
ي وقد افلح العباد يف الدنيا واألخَتاة. اثبت النيب ابراىيم لقومو اصول الدين الثبلثة ى

وأقام الربىان الدامغ على ذلك, وحداتية اهلل وصحة الرسالة او النبواة والبعث واحلشر. 
 .النابع من ٘تكن الكفر والعناد وادلكابرة الكفار فكان جواب
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وأما الكعبة ىي صنم من األصنام, ولكن ليست للعبادة وكذلك الة للعبادة. وىو اذا  
ذا يقوم ادلسلمون بالركوع للكعبة. والرد ايل كان اإلسبلم معارضا لعبادة األصنام, فلما

ىذه األدعياء ىو بانو اليوجد مسلم يعبد الكعبة, فالكعبة ىي القبلة او اإلٕتاه.  كما 
َلًة تَ ْرَضاَىا قال اهلل تعايل يف القرأن الكرمي :  َماِء فَ َلنُ َولِّيَ نمَك ِقب ْ َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يِف السم

َك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرُه َوِإنم المِذيَن أُوُتوا فَ َولِّ َوْجهَ 
ا يَ ْعَمُلوَن ) ْم َوَما اللمُو ِبَغاِفٍل َعمم )السورة البقرة  (ٗٗٔاْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُموَن أَنمُو احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّ

 (ٗٗٔاألية 

لقبلة, علي سبيل ادلثال اذا اراد ادلسلمون الصبلة ىنا فبعضهم فالكعبة ىي ا
سيقول لنتجو حنو الشمال وبعضهم حنو اجلنوب والبعض حنو الشرق والبعض حنو الغرب. 
لذا فمن أجل اجلمع, والوحدة فإن ٚتيع ادلسلمُت يتجهون حنو إٕتاه واحد وىو حنو 

ُت أول من قام برسم خريطة للعامل. الكعبة. ولذا فإن الكعبة ىي قبلتنا. وكون ادلسلم
وعندما قام ادلسلمون برمسها جعلوا القطب اجلنويب يف األعلي والشمايل يف األسفال و 

 الكعبة يف ادلنتصف. وىكذا بالعكس.
واألن عندما نذىب حنن ادلسلمون ايل مكة, ويف أثناء أداءنا للعمرة او احلج   

ذا يطوف ادلسلمون حول الكعبة, ألنو أمر من او الطواف. فإننا ندور حول الكعبة. ودلا
اهلل ورسولو لذا حنن نفعل, ولكن التفسَت ادلنطقي الدي ديكنٍت أن أفكر فيو ىو أننا نعلم 
بأنو لكل دائرة مركز واحد فقط. لذا حُت طوافنا حول الكعبة فإننا نقر بأن اإللو واحد 

 فقط.
ذا مذكور يف صحيح اضف إيل ذلك أن اخلليفة الثاين عمر قد قالو وى 
حدثنا زلمد بن كثَت, أخربنا سفيان, عن األعمش, عن إبراىيم, عن عابس بن البخاري. 

ربيعة, عن عمر رضي اهلل عنو: أنو جاء إىل احلجر األسود فقبلو, فقال: إين أعلم أنك 
 .حجر, ال تضر وال تنفع, ولوال أين رأيت النيب صلى اهلل عليو وسلم يقبلك ما قبلتك
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 وبات واألطعمة التي يأكلوىا تأثيرة ألخالق العبادالمشر  .2
بأن نوع الطعام والشراب  الثبلثة من سورة ادلائدة األية يقول قريش شهاب عن عبلقة

لفظ واما فقط.  تأثَت على اجلسمالديكن أن يؤثر على النفس واخلصائص العقلية, ليس 
األخبلقي والطابع مذموم  بعض األطعمة, وذلا معٌت تحرمياألسباب لالعلة او رجس تصبح 

الطعام يسبب شرالعقل  والظبلم  ان ىذا , مثسالسيئ. حىت لو كان اهلل يطلق عليو رج
 الروح. يف

وكان حال أكثر الناس الضبللة والكفر, ودلا كان ادلشركون يعتربون الذبائح لغَت اهلل 
ىو األكل شلا ذكر من أصول الشرك, أمر اهلل ادلؤمنُت ٔتا ىو من أصول االعتقاد باهلل, و 

اسم اهلل عليو وذبح باسم اهلل, احذروا ٔتا ذبح لؤلصنام واألوثان ولغَت اهلل, وكلوا شلا ذكر 
اسم اهلل عليو من الذبائح دون غَته, إن كنتم بآيات اهلل الدالة على اذلدى والنور والعقيدة 

 والضبلل.الصحيحة مؤمنُت مصدقُت هبا, مكذبُت ٔتا يناقضها من الشرك والوثنية 
اهلل لعباده ادلؤمنُت أن يأكلوا ما ذكر عليو امسو, ترسيخا ألصل االعتقاد باهلل,  يبيح

وردا على مشركي العرب وغَتىم الذين كانوا جيعلون الذبائح من أمور العبادات وأصول 
 الدين واالعتقاد, فيتقربون بالذبائح آلذلتهم.

كان يستبيحو كفار قريش من أكل وأنو ال يباح ما مل يذكر اسم اهلل عليو, كما  
بُت اهلل تعاىل جهالة ادلشركُت يف آرائهم  ادليتات وأكل ما ذبح على النصب وغَتىا.

 .الفاسدة من استحبلىم ادليتات وما ذكر عليو غَت اسم اهلل تعاىل
 ان ممارسة الشرك ترتبط بالذم التقليد وفساده .3

وفقنا إىل توحيد اهلل, ومعاداة عبادة إبراىيم إىل ما فيو اخلَت والصبلح, و  لقد ىدينا
األصنام ألهنا ال تنفع وال تضر, وال تسمع وال تبصر, وما ىي إال حجر أو معدن أو 

 . خشب صنعها أبوه أمامو بالقدوم
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نو ال جيوز عبادة غَته . وا, فهو ادلستحق للعبادةاالنس واجلن أن اهلل ىو الذي خلقو 
افتنت  إبرىيم أن .ن جيعل مكة بلد أمان واستقراردعا أ النيب إبرىيم تعاىل أصبل, وأن

إن األصنام كانت سببا يف ضبلل كثَت من الناس عن , بعبادة األصنام كثَت من الناس
طريق اذلدى, حىت عبدوىن. وقد أضيف اإلضبلل إىل األصنام ألهنا كانت سببا يف 

 .الضبلل عند عبادهتا
تلقون الكذب ّتعل تلك األصنام إن الوثنيُت يعبدون أصناما من صنع أيديهم وخي

. شركاء هلل شفعاء عنده, مع أهنا ال ٘تلك ضرا وال نفعا وال تقدر على جلب الرزق ألحد
ال يهتدون إىل الطريق القومي الذي  ن الذين يعبدون ىذه األصنام يف ضبلل واضحإ

وأمركم يف اجلهالة والضبلل بُت واضح لكل ذي عقل سليم, وضبلل أوضح  .يسلكونو
 .تنحتونو بأيديكم مث تعبدونو وتقدسونوو  من عبادتكم صنما من حجر أو معدن

وأفهم ىؤالء القوم اجلهلة بأن عبادة ىذه األصنام ضرر زلض  فأكد إبراىيم اخلليل
 .لعابديها, وأنو ال تنبغي العبادة إال هلل رب العادلُت من اإلنس واجلن وادلبلئكة
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 الخالصة والنتيجه . أ

طلق على التمثال وغًنه, مما عبد من دون اهلل تأن التفاسًن من لفظ األوثان فو  .1
تعاىل على أي شكل كان حيا أو ميتا. فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن 
بصنم, وأن الوثن أعم من الصنم, ألن الصنم ال يطلق إال على التِّمثال فقط. 

 ن يشمل الصنم  وغًن الصنم مما عبد من دون اهلل عز وجل.فصار الوث

و  .املعبود على شكل اإلنسانلفظ األصنام يف أيات القرأن ىي من  التفاسًن وأن
أن لفظ الصنم  ىو النحت أو احلجر أو مبىن يستخدم مبثابة العبادة ويعتقده انو 

و ذىب يطلق على ما ينحت ويصور من حجر أو خشب أاألصنام  لفظو  الو.
. أو حنو ذلك, على ىيئة صورة كصورة كوكب أو شجرة أو عبد صاحل أو حيوان

صنعوىا بأيديهم على ىيئة  اثيلمت إمنا ىي فاألصنام اليت كان يعبدىا قوم إبراىيم
 .صور خمصوص

كل ما عبد من دون اهلل .وكان النصب األهلة وأن التفاسًن من لفظ األنصاب ىي  
وكانت تنصب فيهل عليها  ويذبح لغًن اهلل. اليت كانت تعبد من أحجار 

والنصب ىي كل ما نصب للعبادة, و اما األنصاب ىي االماكن اليت تذبح 
عندىا الذبائح لتقدميها لآلهلة. كان العرب يف جاىليتها يذحبون عندىا وينضحون 
ما أقبل منها إىل البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونو على 

 اهلل املؤمنٌن عن ىذا الصنيع, وحرم عليهم أكل ىذه الذبائح. النصب. فنهى
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ترتبط تلك األلفاظ الثالثة بأفعال قوم النيب إبراىيم الذي يشرك بذات اهلل 
القوي, بل يقلد بأفعال  الدليلسبحانو وتعايل. أن ممارسة الشرك ليس هلا 

يعبدون أصناما  بين إسرائيلاملتقدمٌن. وىكذا يف قصة النيب موسي وقومو, كانو 
 . وىذا ظالل العقيداة العظيمة.على صور البقر

ان التوحيد ىو العصور أن صالحية التفاسًن من أيات األوثان يف القرأن الكرمي,  .2
األساسي يف بناء اجملتمع. اذا سلم العباد من عبادة الشرك, وقد افلح العباد يف 

لدين الثالثة ىي وحداتية اهلل الدنيا واألخًناة. واثبت النيب ابراىيم لقومو اصول ا
وأقام الربىان الدامغ على ذلك, فكان وصحة الرسالة او النبواة والبعث واحلشر. 

 .النابع من متكن الكفر والعناد واملكابرة الكفار جواب

كانت سببا يف ضالل    وثانإن األ, افتنت بعبادة األصنام كثًن من الناس إبرىيم أن
إىل  اإلضاللى, حىت عبدوىن. وقد أضيف كثًن من الناس عن طريق اهلد

االنس  أن اهلل ىو الذي خلق. و األصنام ألهنا كانت سببا يف الضالل عند عبادهتا
 .نو ال جيوز عبادة غًنه تعاىل أصال. وا, فهو املستحق للعبادةواجلن

 اإلقتراحات . ب

مفهوم أيات األوثان الذي صوره بعض املفسر يف  يرجى من وجود .1
ربة املوضوع, ان يعطي املفاىيم الشاملة و الكلية لكل تفسًنىم مبقا

كمصدر احلياة املتحركة طالب العلم و اجملتمج سوف يكون ىذا املفهوم  
 لعبادة اهلل تعايل و اجتنابو علي الشرك واألوثان. باألساس اإلميانية

للمسلمٌن احلاضر امكانيتو  يف جتديد نوعية اإلميان باهلل ورسولو  يرجى .2
, ألن ادة األصنام اليت كانت سببا يف إضالل كثًن من الناسوجتنب عب

 توحيد اهلل ىو العنصر األساسي يف بناء قوة اإلسالم.
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 الخاتمة . ت

الذي  ("وضوعيةفي القرأن )دراسة م وثاناأل "وىكذا البحث اجلامعي حتت 
قام بو الباحث. وأنا كالباحث على وعي أن ىذا البحث بعيد عن التمام والكمال, 

 .اهلل أن جيعل ىذا البحث نافعا ومصلحة لنا وملن يريدعسى 
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