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املدبرلق الرازقبيان أن كفار قريش كانوا يعترفون بأن اهللا هو اخلاباب
.هممل ختلقأن األصنام و

).اللَّهلَيقُولُنخلَقَهممنسأَلْتهمولَئن: (عن كفار قريشقول اهللا تعالىو
بحانھ   والْـأَرض الـسماوات خلَـق منسأَلْتهمولَئن(: عنهم أيضاً  وقولھ س

رخسوسمالشرالْقَمولَيقُولُناللَّه.(
ھ  أَفَلَـا قُـلْ للَّهسيقُولُونَ*تعلَمونَكُنتمإِنْفيهاومنالْأَرضلمنِقُلْ: (وقول

للَّـه سيقُولُونَ*الْعظيمِالْعرشِوربالسبعِالسماواتربمنقُلْ*تذَكَّرونَ
إِنْعلَيـه يجـار ولَايجِريوهوشيٍءكُلِّملَكُوتبِيدهمنقُلْ*تتقُونَأَفَلَاقُلْ

متونَكُنلَمعقُولُونَ*تيسلَّهل.(

بيان أن كفار قريش كانوا يعترفون بأن آهلتهم خملوقةباب
.وأن اهللا هو خالقها ومالكها

اٍس   ) ١ ، )لَكشرِيكالَلَبيك(:يقُولُونَالْمشرِكُونَكَانَ:قَالَمَعِن اْبِن َعبَّ
: فَيقُولُونَ، -إىل هذا احلد     أى يكفى -»قَدقَدويلَكُم«:عاللَّهرسولُفَيقُولُ

)١(.بِالْبيتيطُوفُونَوهمهذَايقُولُونَ، )ملَكوماتملكُهلَكهوشرِيكًاإِالَّ(

)٢٨٧٢(صحيح مسلم ) 1(



 

وجل ويصرفون له بعض بيان أن كفار قريش كانوا يعبدون اهللا عزباب
.دين إبراهيم عليه الصالة والسالممن بقيت فيهم الىت العبادات

الـدين لَهمخلصنياللَّهدعواالْفُلْكفيركبوافَإِذَا: (عنھم  وقول اهللا تعالى  
).يشرِكُونَهمإِذَاالْبرإِلَىنجاهمفَلَما

بحانھ    ھ س فَلَماالدينلَهمخلصنياللَّهدعواكَالظُّلَلِموجغَشيهموإِذَا: (وقول
ماهجإِلَىنرالْبمهنفَمدصقْتاممودحجايناتارٍكُلُّإِلَّابِآيتكَفُورٍخ.(
ھ  إِنْتدعونَاللَّهأَغَيرالساعةُأَتتكُمأَواللَّهعذَابأَتاكُمإِنْمأَرأَيتكُقُلْ(:وقول

متكُننيقادلْصباهونَإِيعدتفكْشافَيونَمعدتهـاءَ إِنْإِلَينَ شوـسنتـا وم
).تشرِكُونَ

نْ و) ١ َشةَ َع فـي عاشـوراءَ يـوم تـصوم كَانـت قُريشاأَنَّ"لَعاِئ
ةيلاه١(".الْج(

أى زمـان  –وكان هلم بعض عبادات وأعمال من ذلك العهـد     : "قال األلوسي 
فمن ذلك أم كانوا مداومني على طهارات الفطـرة الـىت        ... -إبراهيم اخلليل 

ربـه بـراهيم إِابتلَـى وإِذ:(ابتلى اهللا ا إبراهيم عليه السالم ىف قوله سبحانه          
اتمبِكَلنهمفأما ، مخس ىف الرأس ومخس ىف اجلسد     : وهى الكلمات العشر  ، )فَأَت

وأمـا  ، الىت ىف الرأس فاملضمضة واالستنشاق وقص الشارب والفرق والـسواك     
...ونتف اإلبط وحلق العانة واخلتـان      الىت ىف اجلسد فاالستنجاء وتقليم األظافر     

ومن ذلـك أن    ... ، من اجلنابة ويغسلون موتاهم    لونانوا يغتس ومن ذلك أم ك   
جون ومن ذلك أم كانوا حي    ... ىف اجلاهلية يصومون يوم عاشوراء     قريشاً كانوا 

، جـر وكانوا يطوفون بالبيت سبعاً وميسحون احل      ...البيت ويعتمرون وحيرمون    

).٢٦٩٣(ومسلم ، )١٨٩٣(البخارى :  متفق عليه) 1(



 

يشرك ىف تلبيته  إال أن بعضهم كان     وكانوا يلبون   ... ويسعون بني الصفا واملروة   
وكانوا يهدون اهلـدي    ، وكانوا يقفون املواقف كلها وبذلك نطقت أشعارهم      ... 
)١(.اهـ"ون اجلمارموير

جمرد باب بيان أن كفار قريش مل يكونوا يعبدون األصنام على أا 
لإلله الذى يعبدونها لتكون رمزاًهحتووأم إمنا ن، أصنام وأحجار

.وتقوم مقامهله تنوب منابهوصورة تمث

الى      ول اهللا تع يغوثَولَاسواعاولَاوداتذَرنَّولَاآلهتكُمتذَرنَّلَاوقَالُوا(:وق
وقعياورسنو.(

ن عباس     ال اب الـسالم، عليهنوح،قوممنصاحلنيرجالأمساءوهي:"مق
كـانوا الـيت الـسهم جمإىلانصبواأنقومهمإىلالشيطانأوحىهلكوافلما

أولئـك هلكإذاحىتتعبدفلمففعلوا،،بأمسائهمومسوها،أنصاباًفيهاجيلسون
خسنبِدتالعلموت٢(".ع(

).والْعزىاللَّاتأَفَرأَيتم:(وقول اهللا تعالى
بتـشديد )الـالت (صاحلوأبووجماهدعباسابنذلكوقرأ :"قال ابن جریر  

الـسويق يلُـت رجـالً كان: وقالواعبدوه،الذيللوثنصفةوجعلوه،التاء
)٣(".فعبدوه،قربهعلىعكفواماتفلما؛للحاج

).٢٩٠-٢٨٨(بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب) 1(

).٤٦٣٦(أخرجه البخارى تعليقاً ) 2(

.انظر تفسير ابن جرير) 3(



 

ن قاسم     الـسويق، احلجاجيطعمصاحلاًرجالًكانالالتأنواملعىن :"قال اب
علىفعكفوايعمله،كانالذيالصاحلعملهألجلوعظموهفيهغلواماتفلما
)١(.اهـ"املشركنيأوثانمنوثناًقربهاروصعبدوه،حىتقربه

یم       ن الق ال اب ،غائـب معبودشكلعلىاألصليفكانإمناالصنمعضفو":ق
،مقامـه وقائمـاً ،منابهنائباًليكون،وصورتهوهيأتهشكلهعلىالصنمفجعلوا

إهلـه أنـه يعتقدمث،بيدهحجراًأوخشبةينحتالعاقالًأناملعلومفمنوإال
)٢(".عبودهوم

آهلة مباب بيان أن عبادة املشركني للصاحلني مل تكن على أ
نظرهم م ىفدعوم ويستغيثون م ألكانوا يإمناو، مستقلة

هذا هو معىن عبادة غري وأن ، ويشفعون هلم عندهيقربوم من اهللا 
حملاربتهعالنىب ثَعالشرك الذي باهللا ومعىن  

الى    إِلَـى ليقَربوناإِلَّانعبدهمماأَولياَءدونِهمناتخذُواذينوالَّ: (وقول اهللا تع
لْفَىاللَّهز.(

ھ       بحانھ وقول ويقُولُـونَ ينفَعهمولَايضرهملَامااللَّهدونمنويعبدونَ(:س
).اللَّهعندشفَعاؤناهؤلَاِء

ةاحلجـار لكتإنَّ«:يقولوناكانوامثاناألوادعبَألنَّ": اإلسالم قال شیخ   
مـن مـني ظَّمعخاصأشمتاثيلاإ«:يقولوناكانومناوإ،»خلقتهمواخلشب
توسـلَ فـإذا ، »اهللاإىليتوسلونبعبادموإم،البشرأو،النجومأو،املالئكة

أنغـري مـن ،الدينلهصاخملاَهللايعبدحىتوثنٍعابدفهو: اهللاإىلبالقربِدالعب

.حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد) 1(

).٢/٢٢٤(إغاثة اللهفان) 2(



 

أنـه علميو،هكتابيفكبذلاىلعتاهللامرأاكم،كاءروششفعاءوبينهبينهعلجي
)١(.اهـ"تعاىلخربأاكمشفيعالوولياهللاندومنليس

 

تنوب باب بيان أن كفار قريش ملا عبدوا الصاحلني وجعلوا هلم رموزاً
منها بل كان، أصناماً منحوتة فحسبالرموزتلكمل تكن ، منام

يذحبون وايطوفونوكانوا ، أبنية وبيوت وأحجار كأضرحة اليوم
.)الدوار(االطوافويسمون،)األنصاب(يسمواو، عندها

الى      ول اهللا تع والْأَزلَاموالْأَنصابوالْميِسرالْخمرإِنماآمنواالَّذينأَيهايا: (وق
سرِجنلِممعطَانيالشوهنِبتفَاجلَّكُمونَلَعحفْلت.(

بـن وسعيدوعطاء،وجماهد،عباس،ابنفقالاألنصاب،وأما :"قال ابن كثیر  
)٢(".عندهاقرابينهميذحبونكانواحجارةهي: واحدوغريواحلسن،جبري،

الى   اللَّـه لغيرِأُهلَّوماالْخنزِيرِولَحموالدمالْميتةُعلَيكُممتحر(:وقولھ تع
نِقَةُبِهخنالْمقُوذَةُووالْمةُويدرتالْمةُويحطالناومأَكَلَوعباإِلَّاالسممتـا ذَكَّيمو

لَىذُبِحبِعصالن.(
ال مجاھد    ((  اجلاهليـة، أهلعليهايذبحالكعبة،حولحجارة"": صبالن":ق
اويلواهـ"منهاإليهمأعجبحبجارةشاؤواإذابد.
ریج     و ن ج ال اب وهـذه وينقش،يصور" الصنم"بأصنام،ليست" النصب":ق

)٣(.)).اهـ" نصبتحجارة

.)٤٤٩-٢/٤٤٨(»العمدةشَرحِ«)1(

.سورة المائدة) ٩٠(انظر تفسير ابن كثير على اآلية ) 2(

.تفسيرهونقل بعضها ابن كثير فى، )سورة المائدة) ٣(اآلية (انظرها جميعاً فى  تفسير الطبرى ) 3(



 

ال الكلبى     و ـ نمفمنهم: األصنامعبادةيفالعربواستهترت":ق ،بيتـاً ذاخت
أمـام حجراًبصنبيت،بناءعلىوالعليهيقدرملنوم،صنماًاختذمنومنهم
ومسوهـا ،بالبيـت كطوافـه بـه طـاف مثاستحسن،مماغريهوأماماحلرم

)١(".األنصاب

یم      ن الق ال اب أوخـشبة مـن : صبنشيءكلالنصبأن: واملقصود: "وق
)٢(.اهـ"ملَعأوحجر

ال    ن عامر (وق ل ب ، ىف اجلاهليـة  ) بن سعد  أعصربنغَين(بينأتىملا  )الطفی
يطفنوهناجلميالت  فتياميهم  فو،)هلمنصبٍيطوفون ب (ووجدهم ىف الدوار    

:أنشدف، فأعجبه متايل النساء ىف الدوار، به

دوارأمسواكلماعليهم...غنياًأخواليياليتأال

بِبِرإلَهِهِمكُونفيهِويعلى...   مينالعافامأيصارق

:فقال، على ما فعل به،)هندبنعمرو(متوعداً )الضبعيالمتلمس(وأقسم

)٣(تئلالواألنصابوالالت... والالهجاء،حذرأطردتني

).٦ص(األصنام ) 1(

).٢٠٨(إغاثة اللهفان ) 2(

.تنجوالأي:تئل ال)3(



 

، معىن األوثان وأا تطلق على كل ما يعبد من دون اهللابيان باب 
وبيان ، و حجراً غري منحوت أو شجرة أو بئراًسواء كان صنماً منحوتاً أ

األوثان هذه من وثن األضرحة أن 

).إِفْكًاوتخلُقُونَأَوثَانااللَّهدونمنتعبدونَإِنما: (وقول اهللا تعالى
).أَوثَانااللَّهدونمناتخذْتمإِنماوقَالَ: (وقولھ سبحانھ
دا        ن عب ال اب غـري أوكانصنماً،وثنفهواهللادوننمعبديماوكل":لبرق

)١(".صنم

أَتيـت قَـالَ : -وكان نصرانياً قبل أن يسلم     -طعدي بن حاتم  وعن  ) ١
بِييعالنفيوقنعيبلصنبٍمافَقَالَ، ذَهي يـدع حاطْـر ـكنـذَا عه
ثَن٢(.»الْو(

ري     ال اَألزھ تعظِّمـه كالتمثـال وهوالصليبنصبتالنصارىانتك":)٣(ق
:وقالوثَناًاَألعشىمساهولذلك،وتعبده

طُوففاةُتوابِهالعكط... بأَبفصارىلناوتيببثَناهـ"الو

)٤(.»وثناًقبرِيتجعلْالاللهم«:عالنيبِعنسََعْن َأبي ُھَرْیَرةو) ٢

)٥(.هـا" وثنعابدفهو: اِهللاإىلَبالقبرِالعبدتوسلَفإذا": شیخ اإلسالِمقال 

).٥/٤٥(التمهيد ) 1(

).٣٠٩٥(رواه الترمذى ) 2(

.دابةأوطائرأوإنسانمنرزقاًطالبكل:وهو، العافيةجمع : والعفاة، )٥/١١١(تهذيب اللغة ) 3(

.)٧٣٥٢(أحمدرواه) 4(

.)٤٤٩-٢/٤٤٨(»العمدةشَرحِ«)5(



 

یم      و ن الق قـرب الـشرك ألهلينصبأنه: الشيطانكيدأعظمومن": قال اب
نمأن:أوليائهإىليوحيمث،اهللادوننمعبديوثناًجيعلهمث،الناسيعظمهممعظَّ
فيـسعى ،حقـه وهـضم هصتنقَّفقد،وثناًهلعوجعيداًذهواختاعبادتهعنى

أمره: اإلشراكأهلعندوذنبه،ويكفرونهوعقوبتهقتلهيفاملشركوناجلاهلون
)١(.اهـ"ورسولهعنهاهللاىعماويهورسولهبهاهللاأمرمبا

باب بيان أن كل ما يعبد من دون اهللا من األضرحة والقبور فهو 
وبغضه وبغض ، والتحذير منه، والرباءة منه، ت جيب الكفر بهطاغو

.هالكالم فيهرِمن دافع عنه أو كَ

الى      ول اهللا تع بِـالْعروة استمسكفَقَدبِاللَّهويؤمنبِالطَّاغُوتيكْفُرفَمن)وق
).الْوثْقَى

بقهـر إمادونه،منبدفعاهللا،علىطغيانذيكل:الطاغوت:"قال ابن جریر  
أو،شيطاناًأواملعبود،ذلككانوإنساناًله،عبدهممنبطاعةوإماعبده،ملنمنه
)٢(.اهـ"شيءمنكانماكائناًأو،صنماًأو،وثناً

ولَـا طَـاغُوت، فَهو،اللَّهدونمنعبِدماكُلَّأَنَّواعلَم :"قال الشنقیطي و
فَعنتادبةُعإِلَّااللَّهطرابِبِشنتاجةادباعماهو٣(.اهـ"س(

ن سلیمان التمیمي        و د ب كلمنتبرأَأن: بالطاغوتالكفرومعىن"قال محم
وتشهدذلك،غريأوحجر،أوشجرأوإنسي،أوجينمناهللاغريفيهيعتقدما

أعبدالأنا: قالنمفأما،وأخاكأباككانولووتبغضه،والضاللبالكفرعليه

).١/٢١٢(إغاثة اللهفان ) 1(

).٥/٤١٩(تفسير الطبرى ) 2(

).٢/٢٧٤(أضواء البيان ) 3(



 

كـاذب فهذاذلك،وأمثالالقبورعلىوالقبابلسادةلأتعرضالوأنااهللا،إال
)١(.اهـ"بالطاغوتيكفروملباهللا،يؤمنوملاهللا،إالإلهال: قوليف

داهللا      ن عب واآلهلةاألندادخلعهو: بالطاغوتالكفرومعىن :"وقال سلیمان ب
وبغـضه رأسـا، ـا الشركوتركالقلب،منـاللّهوندمنىعدتاليتـ

)٢(.اهـ"وعداوته

الى    و ول اهللا تع قَالُواإِذْمعهوالَّذينإِبراهيمفيحسنةٌأُسوةٌلَكُمكَانتقَد: (ق
هِممقَوالآُءإِنربكُمنامممونَودبعتنمونداللَّهناكَفَرابِكُمدباوننيبكُمنيبو
).وحدهبِاللَّهتؤمنواحتىأَبداوالْبغضاُءالْعداوةُ
ورسـولَه اللَّهحادمنيوادونَالْآخرِوالْيومِبِاللَّهيؤمنونَقَوماتجِدلَا: (وقولھ

لَوواوكَانماَءهأَآبوماَءهنأَبأَومهانوإِخأَومهتريشع.(

، الكفر بهشئ زائد عنهوبيان أن اجتناب، باب وجوب اجتناب الطاغوت
وعدم عبادة اهللا بالقرب منههبالبعد عنأيضاً و أنه يكون 

الى        ول اهللا تع واجتنِبـوا اللَّـه اعبدواأَنرسولًاأُمةكُلِّفيبعثْناولَقَدوق
الطَّاغُوت.( 

الفعـل، لعـدم اتركـوا فـإن ، اتركوامنأبلغ) اجتنبوا(و :"قال ابن قاسم  
إالإلهالمعىنهياآليةوهذهواانبة،املباعدةوتقتضيذلكتقتضيواجتنبوا

)٣(.اهـ"اهللا

).١/٥٩(المضيةالجواهر)1(

).١/١٦٠(تيسير العزيز الحميد )2(

).٨ص(حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ) 3(



 

ن الضحاك     و) ١ له نذر رجل أن ينحر إبالً ببوانة، فسأ   : قالطعن ثابت ب
اهل: (وىف رواية  ؟)هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد       : (فقالعالنيب  

. ال: ؟ قالوا )فهل كان فيها عيد من أعيادهم     : (قال. ال: قالوا ،)شيءاألوثانمن
، فإنه  ]فأوف مبا نذرت به هللا    [: وىف رواية ، ) أوف بنذرك : (عفقال رسول اهللا    

)١(.)فيما ال ميلك ابن آدمال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال

أوثـام وحمـل عيدهممبكانالذبحأنعلىيدلوهذا: "قال شیخ اإلسالم    
)٢(.اهـ"هللامعصية

ن قاسم       ال اب تقـصد أنجيـوز الواملعاصيالشركأماكنأنعلىدل": وق
)٣(.اهـ"فيهاالعبادة

نـسائه بعـض تذاكرعالنيبمرضكانملا: قالتبوعن عائشة ) ٢
أتتـا قدحبيبةوأمسلمةأمكانتوقد،مارية: هلايقالاحلبشةبأرضنيسةك

،رأسـه عالـنيب فرفـع :قالت،وتصاويرهاحسنهامنفذكرناحلبشةأرض
صـوروا مثمسجداًقربهعلىبنواالصاحلالرجلفيهمكانإذاأولئك:" فقال
)٤(."القيامةيوماهللاعنداخللقشرارأولئكالصورتلك

.لأللبانى])٣٤٣٧(مشكاة وال، )٢١٣١( ماجةابنصحيحو،) ٢٨٣٤(صحيح أبى داود[: انظر) 1(

)..١٨٦ص(اقتضاء الصراط المستقيم ) 2(

.من حاشيته على  كتاب التوحيد)3(

.) ٦٦/ ٢(ومسلم، ) ٤٢٢و٤١٦(البخاريرواه) 4(



 

كما أرسل حممداً بكسرهاعز وجل وأن اهللا ، دم األوثاناألمر باب 
بذلكقبلهاألنبياءمجيعأرسل

راھیم خلیلھ  لى لسان وقول اهللا تعالى ع    بعـد أَصنامكُملَأَكيدنَّوتاللَّه:(إب
).يرجِعونَإِلَيهلَعلَّهملَهمكَبِرياإِلَّاجذَاذًافَجعلَهم* مدبِرِينتولُّواأَنْ

ھ  سانوقول ى ل ھ عل اً كلیم ھ إلھ ذه قوم ذي اتخ ل ال ي العج ى ف :موس
)ظُرانإِلَىويإِلَهِكالَّذظَلْتهلَيفًاعاكعهقَنرحلَنثُمهِسفَننيلَنفمفًاالْيسن.(

ن مسعود       و) ١ د اهللا ب مكة وحول الكعبة    eدخل النيب : قالطعن عب
، وجعـل  فجعل يطعنها بعود يف يـده      -صنماً ويف رواية –ثالمثائة وستون نصباً    

)١().جاء احلق وزهق  الباطل(يقول 

سة    و) ٢ : وبأي شيء أرسـلك؟ قـال    :eأنه قال للنيب     عن عمرو بن عب
)٢(".اهللا ال يشرك به شيءأرسلين بصلة األرحام وكسر األوثان وأن يوحد"

اج األسدي     عن أ  و) ٣ ي الھی أال أبعثـك   : قال يل علي بن أيب طالب     : قال ب
إال طمـسته، وال قـرباً  أن ال تدع متثاالً   " : eعلى ما بعثين عليه رسول اهللا         

)٤(."إال سويته) ٣(مشرفاً

).١٧٨١(ومسلم ، )٢٣٤٦(البخارى ، متفق عليه) 1(

).١٣٧٤(رواه مسلم ) 2(

.هو المرتفع عن األرض: المشرف) 3(

).٢٢٨٧(رواه مسلم ) 4(



 

، يصيبه اهلم لبقائهاوأنه كان ،دم األوثانعباب اهتمام النيب 
ملن باخلري والربكة ه ودعائ،ىف هدمهاجيد راحة نفسه وسعادة قلبه و

هدمها

جرِيـر يا«:عاللَّهرسولُلىقَالَقَالََعْن َجِریِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ اْلَبَجِلىِّ   ) ١
لـه يقـال وكانة  يكان ىف اجلاهل  بيتوهو  -، »الْخلَصةذىمنترِحينِىأَالَ

علَـى أَثْبتالَوكُنت،فَارِسٍومائَةِسنيخمفىفَنفَرت:قَالَ-اليمانيةالكعبة
ثَبتهاللَّهم«:فَقَالَصدرِىفىيدهفَضرب عاللَّهلرسولِذَلكفَذَكَرتالْخيلِ

لْهعاجاوياداهيدهقَالَ،»م:طَلَقافَانقَهرارِفَحبِالنثَثُمعرِبجـولِ إِلَىيرسر
الًعاللَّهجرهرشبىيكْنايطَاةَأَباأَرنى،مولَفَأَتسرفَقَالَ عاللَّها:لَهمكجِئْت

)١(أَحمـس خيلِعلَى عاللَّهرسولُفَبرك، أَجربجملٌكَأَنهاتركْناهاحتى

)٢(.راتمخمسورِجالها

حرص الصحابة على هدم األوثان حىت بعد انتشار اإلسالم وبعد باب 
أن صار الناس أئمة ىف التوحيد

ال    ع ) ١ افع ق بلغ عمر بن اخلطاب أن ناساً يأتون الشجرة اليت بويـع    " : ن ن
)٣(".فأمر ا فقطعت ،حتتها

القبيلة التى ذهب فرسانها لهدم ذى الخلصة) 1(

).٦٥٢١(ومسلم ، )٢٨٧٥البخارى : (متفق عليه) 2(

وله شاهد عند البخـارى     ، وذكره ابن وضاح فى البدع    ، )٢/٧٣/٢(فى مصنفه   رواه ابن أبي شيبة     )  3(

.فى الصحيح



 

يـأمر  انرأيت عثمان بن عف: بن حسنة قال عن عبداهللا بن شرحبیل  و)١
)١(.فأمر به فسوي! ، هذا قرب أم عمرو بنت عثمان بتسوية القبور ، فقيل له

اج األسدي      ) ٣ ي الھی أال أبعثـك  : قال يل علي بن أيب طالب   : قال وعن أب
أن ال تدع متثاالً إال طمـسته، وال قـرباً      : " eعلى ما بعثين عليه رسول اهللا         

)٢(".مشرفاً إال سويته

دع الطـور وال    ": ؟ فقال   آيت الطور : لت ابن عمر    قال سأ عة   عن قز  و) ٤
)٣(".ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد": ، وقال "تأا

ر    ) ٥ ن عم انزعه يا غـالم    : " على قرب عبد الرمحن فقال      ، اًفسطاط ورأى اب
)٤(."فإمنا يظله عمله 

یم     ن الق شجرةمن،مشرِكينللالشيطانُنصبهقدما: اَألنصابِفمن : "قال اب
،أَودومع،ثنٍ،أَوورٍأَوقب،أَوةبشخ،نأَويحنْوٍِ عذلـك و ، اجِـبالوو :

مدكهذلكله،وحموا،أَثرِهكمرأَميبالنeايلمِطعدِرالقبو رِفةاملـش
:قالَاَألسدياهلياجِأَيبعن»صحيحه«يفمسلمروىكما،باَألرضوتسوِيتها

أَدعالأَنْ: eاِهللارسـولُ عليـه بعثنِيماعلىَ أَبعثكأَال«:طعليليقالَ
.»سويتهَّإالمشرِفاقبراوال،طمستهإالًَّتمثاال
الناسأَنَّبلغهوملا، الناسِ عنوأَخفوهدانيالَقبر طعمرمرِبأَُ الصحابةوعمى
فإذا...فقطعهاأَرسلَ: أَصحابهeاِهللارسولَتحتهابايعاليتالشجرةَينتابونَ

تحتهـا وبايعالقرآن،يفتعاىلَاُهللاذكرهااليتبالشجرة طعمرفعلُهذَاكانَ

، وأورده ) ٦٦/٢،١٢١/٢" (تاريخـه " وأبو زرعة فـي  ) ٤/١٣٨(فى مصنفه   رواه ابن أبي شيبة     )  1(

)٨٢ـ٣/٢/٨١" (الجرح والتعديل " ابن أبي حاتم في 

).٢٢٨٧(رواه مسلم ) 2(

.)٣٠٤ص" (أخبار مكة " واألزرقي في ،)٢/٨٣/٢(فى مصنفهرواه ابن أبي شيبة ) 3(

) .٢/٩٨(رواه البخاري تعليقاً ) 4(



 

،ِ واَألوثاناَألنصابِهذهمنعداهافيماحكمهفماذا: eاِهللارسولَالصحابةُ
علـى اليتالقبابوكذَلك. ..اُ البليةواشتدت،اُ الفتنةعظمتقداليت

َألنـهe، الرسـول معصيةعلىأُسستَألَا،كلهاهدمهايجِب: القبورِ
eَىقدناِءِعلىالبنرِعاالقبومكم١(.اهـ"تقد(

ین   أیضاً  قالو و یب ملـا الـالت، هـدم قصةبعض الفوائد املستفادة من      وھ
بعـد والطواغيـت الـشرك مواضعإبقاءجيوزالأنه: ومنها": ثقيفأسلمت

أعظموهي،والشركالكفرشعائرفإا،واحداًيوماًوإبطاهلاهدمهاعلىقدرةال
الـيت املـشاهد حكموهذا،البتةالقدرةمععليهااإلقرارجيوزفال،املنكرات

اليتواألحجار،اهللادونمنعبدتوطواغيتأوثاناًاختذتاليتالقبورعلىبنيت
وجـه علـى منـها شئإبقاءجيوزال،يلوالتقبوالنذروالتربكللتعظيمقصدت

الثالثـة ومنـاة والعزىالالتمبرتلةمنهاوكثري،إزالتهعلىالقدرةمعاألرض
)٢(.اهـ".املستعانواهللاواعندهاشركاًأعظمأو،األخرى

 

وأن اإلنسان ، اخلوف من الشرك ال ينتهى إىل قيام الساعةأنباب بيان 
قد يقع فيه وهو ال يشعر 

وبنِـي واجنبنِيآمناالْبلَدهذَااجعلْربإِبراهيمقَالَوإِذْ :(قولھ اهللا تعالى  و
).الْأَصنامنعبدأَنْ

)٣(".إبراهيماهللاخليلبعدالبالءنميأمننم: "قال إبراھیم التیمّي

)1  (»فانإغاثةالله«)٢١٠-١/٢٠٩(.

).٢/٤٤٣(زاد المعاد )  2(

.انظر تفسير ابن جرير) 3(



 

ٍد    ) ١ أَخـاف مـا أَخوفإِنَّ: " قَالَعاِهللارسولَأَنَّ،وَعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبی
كُملَيعكرالشرغ١(".الْأَص(

يـذْهب الَ«:يقُـولُ عاللَّهرسولَسمعت:قَالَتلوَعْن َعاِئَشةَ ) ٢
َألظُنكُنتإِنْاللَّهرسولَيا:فَقُلْت،»والْعزىالالَّتتعبدحتىوالنهاراللَّيلُ
نيلَحزأَناللَّه)وىهلَالَّذسأَرولَهسىردينِبِالْهدوقالْحهظْهِريلَىلينِ عالـد
كُلِّهلَوورِكُونَكَرِهشأَنَّ) الْمكاذَلامقَالَ،ت:»هكُونُإِنيسنمكاذَلـاءَ مش
اللَّهثُمعبثُيااللَّهةًرِحيبفَّىطَيوكُلَّفَتنىمفثْقَالُقَلْبِهمةبلٍحدرخنم ـانإِمي

)٢(.»آبائهِمدينِإِلَىفَيرجِعونَفيهخيرالَمنفَيبقَى

انَ      و) ٣ ْن َثْوَب تلْحـق حتىالساعةُتقُوملَا : "عاِهللارسولُقَالَ: قَالَسَع
)٣(."الْأَوثَانَأُمتيمنقَبائلُتعبدوحتىبِالْمشرِكني،أُمتيمنقَبائلُ

َرَة      ) ٤ ى ُھَرْی ْن َأِب حتـى الساعةُتقُومالَ«:عاللَّهرسولُقَالَ:قَالَسوَع
طَرِبضتاتاِءأَلَيسٍنِسولَدوىحذةلَص٤(.»الْخ(

.الْكَعبةُ الْيمانِيةُ: يقَالُ لَه ،كَانَ بيتا في الْيمنِ يعبد: و ذو اخللصة
ِعیٍد    و) ٥ ي َس شـبرا قَـبلَكُم منسننلَتتبِعن:"قَالَ، عالنبِيأَنَّسَعْن َأِب

)٥(".لَسلَكْتموهضبجحرلَكُواسلَوحتىبِذراعٍوذراعابِشبرٍ

).مشرِكُونَوهمإِلَّابِاللَّهأَكْثَرهميؤمنوما: (وقولھ اهللا تعالى

).٢٣٦٣٠(رواه أحمد فى مسنده) 1(

).٢٩٠٧(رواه مسلم) 2(

).٢٢١٩(والترمذى، )٤٢٥٢(وأبوداود، )٢٢٤٥٢(رواه أحمد) 3(

).٢٩٠٦(ومسلم، )٧١١٦(رواه البخارى، متفق عليه) 4(

).٢٦٩٦(ومسلم، )٣٤٥٦(رواه البخارى، متفق عليه) 5(



 

بحانھ      ھ س أَيـن أَشـركُوا للَّـذين نقُـولُ ثُمجميعانحشرهمويوم: (وقول
كُمكَاؤرشينالَّذمتكُنمعزونَت*ثُملَمكُنتمهتنتقَالُواأَنْإِلَّافاللَّهاونبـا رم

).مشرِكنيكُنا
ھ  بـلْ عناضلُّواقَالُوااللَّهدونمن*تشرِكُونَكُنتمماأَينلَهمقيلَثُم: (وقول

لَمكُنونعدننلُمئًاقَبيشكَذَللُّكضياللَّهرِينالْكَاف.(

 



