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Abstract 

     Idols for the Arabs before the holy prophetic message had an effect on their 

religious beliefs and daily life. Because the subject is important, this research 

attempts to study the book of al-Asnam "Idols" by Ibn al-Kalbi being the 

historian  to whom all the historians and researchers resort when they talk about 

the social and religious aspects of the Arabs; in addition to the fact that the book 

of al-Asnam is considered one of the most famous resources that clarifies 

idolatry and its rituals for the Arabs in the Arabian Peninsula and sometimes 

outside it particularly in Yemen, al-Sham, and Iraq. The contents of the study 

are taken from the book of al-Asnam; the items of the study are divided 

according to their arrangement in the book. Objectivity is considered in the 

arrangement of the idols  so the idols of Asaf and Naala are found in the 

legendry narrative and the prophet Muhammad (pbuh) is mentioned in an Israeli 

narrative to have presented al-Uzza a ewe. Moreover, the study includes the 

procedure of Ibn al-Kalbi in his book which depends on the oral narrative, the 

Holy Quran, and the poets. The study further illustrates the repetition in his 

procedure and the contradiction in his narratives. 
 :المقدمة
لؤلصناـ عند العرب قبؿ البعثة النبكية الشريفة أثرا في معتقداتيـ الدينية كحياتيـ اليكمية كألىمية المكضكع درسنا        

كتاب األصناـ ألبف الكمبي باعتباره المؤرخ الذم يرجع إليو جميع المؤرخكف كالباحثكف عندما يتكممكف عف الجانب 
عف أف كتاب األصناـ يعتبر مف أشير المصادر الذم كضح الكثنية كطقكسيا  ˝فضبل ،االجتماعي كالديني عند العرب

 .كشعائرىا عند العرب في شبو الجزيرة كأحيانا خارجيا السيما اليمف كببلد الشاـ كالعراؽ
 قسمت مفردات البحث كالدراسة حسب سبؽ تسمسميا في ،فمحتكيات الدراسة كميا مستكحاة مف كتاب األصناـ       
كأخذ جانب المكضكعية في ترتيب األصناـ لذلؾ نجد كيؼ إف أصناـ أساؼ كنائمو يدخبلف ضمف الركاية  ،الكتاب

 ،قد أىدل لمعزل شاه عفراء ضمف الركاية اإلسرائيمية (ككيؼ أف الرسكؿ محمد )صمى ا عميو كآلو كسمـ ،األسطكرية
تماده عمى الركاية الشفيية تارة كعمى القرآف الكريـ تارة كعمى قكؿ فضبل عف دراستنا لمنيج ابف الكمبي في الكتاب كبينا اع

ككقفنا عنده في بعض الفقرات منيا التناقض في  ،ككذلؾ كضحنا في منيجو عمى كجكد التكرار أحيانا ،الشعراء تارة أخرل
 .ركايتو

نة مع بقية المؤرخيف ألف أغمبيـ قد أما الصعكبات في الدراسة فكؿ دراسة ال تخمك مف صعكبات السيما أمر المقار        
 .أخذكا منو مما كجب المجكء إلى كتب األساطير تارة كالى الدراسات األكاديمية الحديثة أحيانا أخرل لربط كجو المقارف
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م مف نتائج الدراسة كالبحث أف كتاب األصناـ شامؿ لحياة العرب قبؿ البعثة النبكية كحتى فترة فتح مكة كال يمكف أل       
ككذلؾ انو كتاب أدبي فيستطيع الباحث األدبي بتشكيؿ دراسة أدبية عف أصناـ العرب كمف خبلؿ  ،باحث االستغناء عنو

 .كتاب األصناـ لما فيو مف الشعر
 :مػػكػػة عند ابف الكمبي

فيو آيات )ة قكلو )بدالل ،فالكعبة كانت ىي العامؿ الرئيس لنشكئيا كمدينة ،قامت مدينة مكة عمى أسس دينية بحتة        
ك عمى الناس حج البيت مف استطاع أليو سبيبل كمف كفر فاف ا غني عف  ˝بينات مقاـ إبراىيـ كمف دخمو كاف آمنا

 ،(2)ككلد لو بيا أكالد كثيريف حتى مؤلكىا كنفكا مف كاف بيا مف العماليؽ ،كاف النبي إسماعيؿ )ع( قد سكنيا (1)((العالميف
 .(3)فتفسحكا في الببلد ،كقعت بينيـ الحركب كالعداكات كأخرج بعضيـ بعضا ،كة بسبب ظركؼ العيشحيف ضاقت عمييـ م

كقد يككف مجمؿ ما حصؿ  ،كمتى ،لـ يذكر مف سبؽ العماليؽ بالسكف في مكة ،المبلحظ عمى نص  ابف الكمبي      
عنده المعمكمات الكاممة كالكافية  ،باألصناـأك أف كتابو ىك خاص  ،عميو مف ركايات آنذاؾ ىي مثمما كجدناىا  في كتابو

كقد اعتمد عمى ركاياتو في تاريخو منذ الخمؽ كحتى  ،لكنو لـ ييتـ بيذا األمر فقد أخذ جانب عبادة األصناـ بداللة الطبرم
 .(4)كفاتو
، حيف كاف (6)كىـ أخكة عاد بف عصرض  بف أـر في مكة ،(5)ذكر ابف دريد أف العماليؽ ىـ مف أخرجكا بنك عبيؿ    

سماعيؿ كىاجر عمييـ السبلـ ،(7)عمييـ السميدع بف ىكير بف الكم كتكلى  ،(8)ككانكا يسكنكف حكؿ مكة يـك قدـك إبراىيـ كا 
النبي إسماعيؿ )ع( اإلشراؼ عمى أمكر الكعبة بعد أبيو مف غير منافس لمكانتو كفضمو فأصبح )ع( إماما لمناس بتأدية 

 .(9)المناسؾ كشعائر الحج
 ،كأصبحت العناية بأمكر الكعبة كرعايتيا بعد النبي إسماعيؿ )ع( إلى ابنو ثابت الذم سار عمى سيرة أبيو كجده      

بعد أف  ،(10)كلكف بعد كفاتو آؿ األمر بالكعبة إلى جرىـ ،ككانت الشعائر في عيدىـ قائمة عمى اإليماف با كالتكحيد لو
كاستمرت كالية جرىـ ثبلثمائة سنة بعد أف تمكنكا مف ، غير قتاؿ كذلؾ لقرابتيـتخمى أبناء النبي إسماعيؿ )ع( عنيا مف 

 .الذم كاف ينافس زعامة جرىـ عمى مكة (11)القضاء عمى السميدع ممؾ العماليؽ
كنسكا ما كانكا عميو كاستبدلكا بديف األنبياء إبراىيـ  ،ثـ يذكر ابف الكمبي أف أىؿ مكة سمخكا إلى عبادة األكثاف     

سماعيؿ عمييـ السبلـ غيره قد بيف  ،(13)في حيف نجد أحد ركاتو ،كلكنو لـ يكضح ذلؾ رغـ أف كتابو خاص باألكثاف ،(12)كا 
فذكر ابف حبيب انو عندما آؿ أمر الكعبة كمكة بعد  ،ذلؾ ربما انو قد عثر عمى ركايات لـ يكف ابف الكمبي عثر عمييا

، لكنيـ ىذه المرة (15)يـ سرعاف ما نفذكىا بيدكء احتراما" منيـ لحرمة الحـربيد أن ،(14)جرىـ أصبحت إلى أياد بف نزار
كلما تبيف ألياد ىزيمتيـ اقتمعكا الحجر  ،(16)كبسبب انتياكيـ حرمتو فقد نشبت حرب بيف أياد كأبناء عمكمتيـ مف مضر

رأت )بني أياد( كىـ يخفكف الحجر  (18)لكف امرأة مف قبيمة خزاعة، (17)األسكد مف مكانو كدفنكه سرا كىاجركا إلى العراؽ
 ،(19)كنزلت مضر عمى رأييـ ،الذيف اشترطكا ألعادتو أف تككف ليـ العناية بالبيت كاالىتماـ بشؤكنو ،األسكد فأعممت قكميا

 .كبتكلي خزاعة السيادة عمى مكة حدث االنقبلب الديني في تاريخيا
 :جػػذور عبادة األصناـ

 ـ السػػبلـ.أ: في عصػػر األنبياء عميي
جعمو بنك شيت بف آدـ في مغارة جبؿ نكذ  ،ماتَّ يذكر ابف الكمبي أف أكؿ مف عبدت األصناـ أف آدـ )ع( لما         

يا  ،فقاؿ رجؿ مف بني قابيؿ بف آدـ ،ككانكا بنك شيت يأتكف جسد آدـ في المغارة فيعظمكنو كيترحمكف عميو ،بأرض اليند
 .(20)فكاف أكؿ مف عمميا ،فنحت ليـ صنما ،يدكركف حكلو كيعظمكنو كليس لكـ شيء ˝إف لبني شيت دارا :بني قابيؿ
كلـ يككنكا ينظركف إلييا عمى أنيا  ،في النص أعبله يبيف ابف الكمبي إف الناس لـ يتعبدكا األصناـ في بادئ األمر       

نما صكركىا أك نحتكىا لتككف صكرة أك رمزا" تذكرىـ أك يذكرى ،أصناـ تعبد فمما مضى عيد  ،ـ باألشخاص الصالحيفكا 
  .فاتخذكىا أصناما كعبدكىا مف دكف ا ،كلـ يعرفكا أمرىا ،نسى الناس أصميا ،طكيؿ عمييا
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كالدليؿ ىك ما ركم عف األصناـ كد كسكاع كيغكث كيعكؽ كنسر بأنيـ كانكا نفرا مف بني آدـ صالحيف ككانكا ليـ       
 ،(21)اؿ أصحابيـ المذيف كانكا يقتدكف بيـ لك صكرناىـ كاف أشكؽ لنا إلى العبادة إذا ذكرناىـفمما ماتكا ق ،أتباع يقتدكف بيـ

 .(22)فقاؿ إنما كانكا يعبدكنيـ كبيـ يسقكف المطر فعبدكىـ ،فصكركىـ فمما ماتكا كدب إلييـ إبميس
ا جذكر عميقة في التاريخ إال انو لـ ثـ عندما نعكد مرة أخرل إلى نص ابف الكمبي يتضح اف عبادة األصناـ كانت لي       

، ال يتكافؽ مع كيفية انتقالو مف عصر إلى آخر لكف القرآف بيف ذلؾ اذ (23)ثـ انو ذكرىا بشكؿ تكراتي ،يذكرىا بشكؿ متدرج
ف كىي كاضح م (24)((كالى عاد أخاىـ ىكدا قاؿ يا قـك اعبدكا ا ما لكـ مف الو غيره أفبل تتقكف)جاء في قكلو تعالى)
أم إف قـك ىكد كانكا  (25)((قالكا أجئتنا لنعبد ا كحده كنذر ما كاف يعبد آباؤنا)ثـ كاف جكاب قكمو ) ،النص عقيدة قـك ىكد

قاؿ يا قـك  ˝كالى ثمكد أخاىـ صالحا)كما قاؿ تعالى ) ،ككذلؾ كاف شأف قـك صالح ،فمما دعكا إليو لـ يقبمكه ،غير مكحديف
و غيره ىك أنشأكـ مف األرض كاستعمركـ فييا فاستغفركه ثـ تكبكا إليو إف ربي قريب مجيب  قالكا يا اعبدكا ا ما لكـ مف ال

  .(26)((صالح قد كنت فينا مرجكا قبؿ ىذا اتنيػنا أف نعبد ما يعبد آباؤنا كأننا لفي شؾ مما تدعكنا إليو مريب
ذ قاؿ إبراىيـ ألبيو آزر أتتخذ أصناما آلية إني )لى )ثـ أتى عيد النبي إبراىيـ )ع( فحاكؿ عمو آزر في قكلو تعا       كا 

أراغب أنت عف آليتي يا إبراىيـ لئف لـ تنتو ألرجمنؾ كاىجرني )): ككذلؾ قكلو تعالى ،(27)((أراؾ كقكمؾ في ضبلؿ مبيف
 .(28)((مميا

فكؿ نكع مف الكثنية  ،آخر فاآليات القرآنية تدؿ عمى أف الكثنية استمرت مف عصر إلى عصر كتطكرت مف نكع إلى       
ككذلؾ بيف القرآف عصر  (29)ككمما بعد الشعب عف عصر النبي ازدادكا في الكفر كالطغياف كالمعصية ،يختمؼ عف سكاه

 .(30)(مكسى )ع
كمعرفتو  ،رجؿ مف كلد قابيؿ( ىك الذم نحت بدكف ذكر اسـ ىذا الرجؿ)نجد ابف الكمبي يذكر إف  ˝كفي النص أيضا     
بالنحت ليا دالئؿ عدة عمى كجكد ما ييسر النحت مف أدكاتو كعمى تطكر المستكل العقمي عند رجاؿ قـك نكح )ع(  الدقيقة

ال ماذا تفسر عمى أف رجؿ ينحت تمثاؿ عمى ىيئة رجؿ؟  كا 
الكمبي ىك األدؽ مف ابف  (31)كالذم يبدك أف رأم الفراىيدم الذم يقكؿ أف الذم نحت آدـ )ع( في المغارة ىك إبميس      

 .ألسباب منيا
 .. أف إبميس ىك مف يحاكؿ إبعاد عباد ا عف التكحيد كىذا معركؼ مف قبؿ الجميع1
. أف إبميس يرل في نفسو أفضؿ مف البشر كيؼ  أف يقدس البشر عميو لذلؾ يسعى إلى إيجاد ضعؼ كشكؽ غير 2

لكف دائما نجد اإلنساف ضعيؼ  ،بأف البقاء  المكتى( رغـ معرفة اإلنساف)طبيعي في نفسية اإلنساف إلى األحباب 
 .جدا أماـ ىذه الطقكس

 .. ربما أف إبميس كاف ىك يخرج األصكات مف داخؿ المعبكدات الكثنية لبياف مدل استجابة اآللية المعبكد بالدعاء3
 :جػػذكر ىذا األصناـ قبؿ البعثة النبكية الشريفة :ب

لكي نضع  ،كالفرؽ بينو كبيف الكثف ،ينبغي لنا أف نعرؼ ماذا نعني بالصنـ أكالقبؿ أف نبدأ في ىذا العنكاف          
 .الباحثيف عمى معرفة تامة لمفرؽ بينيما

 ،كيككف شكمو عمى صكرة إنساف ،ذكر ابف الكمبي أف الصنـ ىك معمكؿ مف الخشب أك الذىب أك مف فضة      
 .(32)بينما إذا كاف مف الحجارة فيك كثف 

مف دكف ا كما كاف لو صكرة  ˝ا نأتي إلى عمماء المغة نجد  أف تعريؼ الصنـ ىك كؿ ما أتخذ ألياكعندم      
كالذم يتكافؽ ما عرؼ بو  ،كىك ربما يتكافؽ ما جاء بو ابف الكمبي في إعطاء ىذا الكصؼ الدقيؽ لممعنى ،(33)التمثاؿ

مؤنثة كىك صمـ كاحد مف آلية اشتير بو  (أف كممة )صنـ  المعنى العاـ عند العرب قبؿ البعثة النبكية السيما إذا عرفنا
ككذلؾ كرد في  ،الذم سكف المنطقة (35)(ـ.ؽ539-555بتأثير النفكذ البابمي في عيد الممؾ نبكنائيد ) ،(34)أىؿ تيماء 
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لغكم  ىك تطكر (كيذكر عبد القادر اف كممة )صنـ ،(37)كشمف بالنقكش اليمنية (36)النقكش اليمنية بصيغة )صممف(
 .(38)لمفرد شمف 

ككذلؾ الكثف قد ينطبؽ عميو نفس المعنى  ،مف ىذا كمو يبدك أف كممة صنـ قديمة في النقكش اليمنية كالبابمية       
كالتي  (كليذبحف كثف درا بخرخـ ذبحيـ صححـ انثيـ كذكرىـ)السيما كاف عمي يذكر أحد نصكص المسند في قكلو 

، رغـ كجكد االختبلؼ عند عمماء (39) ˝أنثى أك ذكرا ˝صحيحا ˝ثف مرة في السنة ذبحاترجـ إلى معنى كليذبحف إلى الك 
كركزنا عمى المعنى كاستداللنا فيو عمى كجكد ىذه  ،إال إننا لـ ندرس االختبلؼ فقط ،المغة كالتفسير عند ىاتاف الكممتيف

 .العبارة عند العرب في فترة ليست بالقصيرة
حتى كاف أىؿ كؿ دار قد اتخذكا صنما  ،قبؿ البعثة النبكية الشريفة ˝كاسعا ˝نت منتشرة انتشاراأف عبادة األصناـ كا       

 ،˝كمنيـ مف اتخذ صنما ،˝كاشتيرت العرب في عبادة األصناـ فمنيـ مف اتخذ بيتا)فقد ذكر ابف الكمبي  ،في دارىـ يعبدكنو
...  ثـ طاؼ بو كطكافو بالبيت ،كأماـ غيره مما استحسف أماـ الحـر ˝نصب حجرا ،كمف لـ يقدر عميو كال عمى بناء البيت

فإذا ارتحؿ  ،كجعؿ ثبلث أثافي لقدره ،˝فنظر إلى أحسنيا فاتخذه ربا ،أخذ أربعة أحجار ،˝فكاف الرجؿ إذا سافر فنزؿ منزال
 .(40)(فكانكا ينحركف كيذبحكف عند كميا كيتقربكف إلييا .فعؿ مثؿ ذلؾ ،آخر ˝فإذا نزؿ منزال ،تركو

النص أعبله لـ يذكر ابف الكمبي العكامؿ التي دفعت بعبده األحجار إلى اختيار أربعة أحجار مف عدد عديدة مف       
 .ثـ اختيار حجر كاحد مف ىذه األحجار األربعة المختارة ،األحجار
( الفيمسكؼ )أميدككمس لذلؾ يذكر عمي أف ىذه العدد مف األحجار ربما أخذ مف نظرية العناصر األربعة التي كضعيا     

فكانكا يختاركف لذلؾ  .كىي أف الككف قد تككف مف عناصر أربعة ىي الماء كالنار كاليكاء كالتراب (ـ .ؽ 430–490)
مف  ˝كاحدا ˝ثـ يختاركف حجرا ،تمثؿ ىذه القكل األربع المككنة عمى رأم الناس في ذلؾ الكقت ألساس الككف ،أربعة أحجار

  (41)ممثبل لئللو ،ليا ˝مميا ليككف رمزابينيا يككف أحسنيا كأج
 :الذم يبدك أف ىذا الرأم كاف كاف الكحيد إال أنو األدؽ ألسباب منيا   

إف ابف الكمبي في نصو بيف انو يختار األحسف مف ىذه األربعة فيتخذه ربا دكف أف يحدد سبب اإلحساف ىؿ ىك  .1
 .ف نربطيا مع نكعية األحجار الكريمة عند العربربما قد نستطيع أ ،الشكؿ ،كزنو ،نكع الحجر ،(42)المكف

أيضا دكف أف يذكر السبب ربما قد  ،أف ابف الكمبي ذكر انو يترؾ االختيار األكؿ لو عندما يرتحؿ إلى مكاف آخر .2
 .نككف عرفنا منزلة األحجار كعمى أم شيء يتـ اختيار األحجار األربعة

كىذا يكضح لنا أنيا كميا ذات قدسية كاحدة كىذا  .عندىا كميا أف ابف الكمبي يذكر أنيـ كانكا يذبحكف كينحركف .3
    .ربما يتكافؽ ما جاء بو العالـ اميدككمس بأف البد ألم إنساف أف يعيش يجب تكفر العناصر األربعة

تعالى  لذا فعبادة األحجار الغريبة كانت مكجكدة عند العرب قبؿ البعثة النبكية الشريفة لما بيناه كبداللة قكلو      
 ˝كىك ما فسره عبد المعيد خاف ككنا نعبد الحجر في الجاىمية فإذا كجدنا حجرا (43)((أفرأيت مف اتخذ أليو ىكاه))

 .(44)ثـ طفنا بو ،جمعنا حفنة مف تراب ثـ جئنا بغنـ فحمبناىا عميو ˝فإذا لـ نجد حجرا ،أحسف منو نمقي ذلؾ كنأخذه
 :قدسػػية األصناـ

نذكر أشير  ،كقبؿ أف نتكمـ عنيا ،ر دينية ال زالت مكجكدة في شعائرنا كالى اليـكأف لمعرب عادات كشعائ
  :المعتقدات ىذه

 ،فكاف عبده األصناـ يحمقكف رؤكسيـ ،˝جدا ˝ميما ˝ذكر ابف الكمبي أف أمر حمؽ الرؤكس في مناسؾ الحج أمرا
كمف يأخذ بأخذىـ مف عرب أىؿ يثرب يحمقكف  (45)فمثبل قبيمتي األكس كالخزرج ،اال بذلؾ ˝ككانكا ال يركف لحجيـ تماما

ككانكا ليس قياميـ  ،ككذلؾ أىؿ قضاعة كلخـ كجذاـ كأىؿ الشاـ أماـ صنميـ األقيصر ،رؤكسيـ عند صنـ مناة الثالثة
 .(46)بالحمؽ فقط بؿ يمقكف مع كؿ شعرة قبضة مف دقيؽ
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كال تمسح بو إنما كانت تقؼ مف ناحية  ،منولمصنـ باعتباره اإللو كانت الحيض مف النساء ال تدنك  ˝كاحتراما
فبل بد مف خمعيا كالدخكؿ بغير  ،كال يسمحكف ألحد بالدخكؿ إلى مكاف األصناـ )المعبد( كاألحذية في أرجميـ ،(47)منو

 .(48)أحذية احتراما" لممكاف أك خشية التدنيس
س كالجسـ مف األمكر البلزمة إلى مف يريد أما المبلبس فيجب أف تككف نظيفة ألف العرب كانكا يعدكف طيارة المبلب

فيذكر السيكطي أف الناس كانكا ال يتقدمكف كيمسحكف كجكه الصنميف )أساؼ كنائمو( إال كانكا  ،دخكؿ مكاف الصنـ )المعبد(
بف كقاؿ الكميت  ،إعظاما لو ،بؿ األكثر مف ىذا أف القبائؿ كانت تتجنب أف تجعؿ ظيكرىا عمى الصنـ ،(49)طاىرم الثياب

 :في صنـ مناة شعرا (50)زيد
 (51)كقػػد آلت قبائؿ ال تكلى         مناة ظيكرىا متحر فينا                 
 ،كىي عادة بقيت في نفكسيـ حتى فترة اإلسبلـ ،كىذا يأتي مف عقيدتيـ المذككرة في األصناـ ،الحمؼ باألصناـ

قد  (53)إف درىـ بف زيد األكسي ،فيذكر ابف الكمبي (52)ألصناـككانت تسبقيـ لما اعتادتو مف زمف الجاىمية مف الحمؼ با
 :قسـ )حمؼ( بصنـ العزل بقكلو

 (54)إف كرب العزل السعيدة              كا الذم دكت بيتو سرؼ     
ككاف  ،ككاف العرب يعتقدكف انو إذا طمب أحدىـ أمرا نذر لئف ظفر بو ليذبحف مف غنمو في رجب كذا ككذا

 .(56)ليعمـ الناس انو ذبح لذلؾ الصنـ ،إذا عتر عتيرتو دمو نفسو (55)العاتر
فضبل عف أف  ،فأجيبت مطالبيـ ،كىذا كمو جاء مف اعتقاد العرب أنيـ يذكركف اآللية المذككرة برجائيـ الذم طمبكه

فكاف مف الطبيعي أف  ،وكتحامي عنيا في الحرب ككما يدافع سيد القبيمة عف قبيمت ،األصناـ تدافع عف قبائميا كتذكب عنيا
 .(57)يعد أعداء القبيمة ىـ أعداء الصنـ كالعكس صحيح

كالدليؿ عمى ما ذكرناه أف ابف الكمبي يذكر انو كاف ال يظعف في مكة ظاعف إال احتمؿ معو حجرا مف حجارة الحـر 
ما اإلنساف إال معبكد مسخر مف ك  ،كىذا ناجـ عف اعتقادىـ بأف اآللية قد خمقت اإلنساف ،(58)تعظيما لمحـر كصبابة بمكة

 .قبؿ األصناـ لخدمتيا كالدفاع عنيا
مف أجؿ ىدـ ذك  (59)كقكؿ ابف الكمبي أف الرسكؿ محمد )صمى ا عميو كآلو كسمـ( أرسؿ جرير بف عبد ا 

سدنتو مف باىمو  فقتؿ مف ،دكنو (62)كباىمو (61)فقاتميـ كقاتمتو خثعـ ،(60)فخرج حتى القى  بني أخمس مف بجيمو ،الخمصة
كظفر بيـ كىزميـ كىدـ البنياف ذك  ،كقتؿ مائتيف رجؿ مف بني قحافة بف عامر بف خثعـ ،كأكثر القتؿ في خثعـ ،مئة رجؿ
 :فقالت امرأة مف خثعـ متأثرة بيدـ صنميـ ،الخمصة

 جاءكا لبيضتيـ فبلقكا دكنيا            أسدا" ثقب لدل السيكؼ قيبا                
 (63)قسـ الذلة بيف نسكة خثعـ               فتياف أخمس مسمو تشعيبا                 

عندما ذىب خالد بف الكليد لكسره فقد كجد مقاكمة قكية فقاتؿ بنك عبد كد كبنك عامر  (كد)ككذلؾ الحاؿ مع الصنـ 
 :فقالتفقتؿ قطف بف شرع فأقبمت أمو فشاىدتو مقتكال  ،مف أجؿ كسره ،كىـ سدنتو ،االجدار

 (64)يا جامعا جامع األحشاء كالكبد   بالبيت أمؾ لـ تكلد كلـ تمد                
كىذاف المكقفاف يكضحاف قدسية األصناـ عندىـ رغـ أف الرسكؿ محمد " صمى ا عميو كآلو كسمـ " قد جاء باألدلة 

 ،مف أجؿ حماية آليتيـ إال دليؿ عمى ما ذكرناهالعقمية عمى عدـ جدكل عبادتيا لكف معتقدىـ بقي سامي لدييـ كما قتاليـ 
 .(65)عف كجكد خريطة عف الدراسة تكضح كيؼ كزعت األصناـ عمى القبائؿ في شبو جزيرة العرب كما حكليا  ˝فضبل

 :المستيزئيف بعبادة األصناـ
ا ليا اليدايا في كتاب األصناـ ىناؾ بعض الشخصيات الذيف أنكركا الرسؿ كعبدكا األصناـ كحجكا إلييا كنحرك 

كأحمكا كحرمكا كىـ العدد األكبر مف العرب لكنيـ في مكاقؼ أخر  (67)كالمشاعر  (66)كقربكا القرابيف كتقربكا إلييا بالمناسؾ 
 .يسخركف مف عبادة األصناـ
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ه عند (69)فاستقسـ ،خرج طالبا بثار قتمة أبيو كعرج عمى صنـ ذك الخمصة (68)فيذكر ابف الكمبي أف امرؤ ألقيس 
فجمع السياـ ككسرىا كضربيا بكجو الصنـ  ،فخرج السيـ ينييو عف الدخكؿ في الحرب مع قتمة أبيو ثبلث مرات ،باألزالـ

 :كسبو كقاؿ
 لك كنت يا ذا الخمص المكتكرا     مثمي ككاف شيخؾ المقبكرا               

  (70)لـ تنو عف قتؿ العداة زكرا                                 
ثـ يذكر الكمبي  (71)((اغضض بظر أمؾ كأنشد لو األبيات)) :فقاؿ لو بالثأرف الصنـ ذك الخمصة منعو مف األخذ أل

في مكضع آخر أف مالـ بف حارثة األجدارم الذم كاف سادف لصنـ )كد( أف أباه كاف يبعث معو المبف إلى الصنـ لسقي 
 .(72)ككاف يكمـ الصنـ كيقكؿ لو اشرب ،الو

 ،ح كجكد بعض الشخصيات التي تسخر مف عبادة األصناـ إال أنيا لـ تستطع أف تبكح ذلؾ في قبيمتيالذا فالكاض
بسبب أف انتصار الصنـ ىك انتصار لمقبيمة لذلؾ ىناؾ صنـ لكؿ قبيمة خاص بيا كربما صنـ صغير لكؿ أسرة مف األسر 

 يمكف لممستيزيف أف يفعمك شيئا في قبيمتيـ دكف كأحيانا صنـ لكؿ فرد كىذا يبف أف عبادة األصناـ كانت شائعة بشكؿ ال
فضبل عف معتقدىـ بأنو اإللو السامي الذم ينبغي ليـ أف يككف راضيا عنيـ في كؿ األحكاؿ لذلؾ قدمكا  ،مساعدة ا ليـ

  .القرابيف كالنذكر كاليدايا بؿ كحممكا في عمميـ السيما في رحبلت التجارة
ي ىذه الركايات القميمة ال يمكف أف تصكر كاقع حاؿ مجتمع شبو الجزيرة العربية لذا مثمما جاء بو ابف الكمبي ف

نما ما حصؿ عميو مف ركايات آنذاؾ كىك ربما خص بيا مجتمع شبو الجزيرة العربية  .بالكامؿ كا 
 :تمبيات العرب في الكتاب

كالتمبية مف شعائر  ،(73)ألبيت بالمكافيقاؿ  ،كأصؿ التمبية أنيا اإلقامة بالمكاف ،التمبية في المغة تعني االستجابة
منذ أف أذف لو بالحج أخذ الناس يجيئكف في كقت الحج كىـ يمبكف "لبيؾ  ،(74)(كأكؿ مف لبى ىك النبي إبراىيـ )ع ،الحج

 ،(76)ؾكبقيت تمبية النبي إبراىيـ )ع( يتكارثيا األجياؿ حتى طرأ عمييا بعض التغيير ال سيما بعد دخكؿ الشر  (75)الميـ لبيؾ"
فكانت كؿ قبيمة إذا حجت كقؼ أبناؤىا عند صنميا  ،(77)كبمركر الزمف كرسكخ الكثنية أصبح لكؿ قبيمة تمبية خاصة بيا

 .(78)كصمكا عنده ثـ لبكا حتى قدمكا مكة
 :(79)كبيف ابف الكمبي أف تمبية نزار ىي

 ... لبيؾ .لبيؾ الميـ                                      
 .تممكو كما ممؾ ،اال شريؾ ىك لؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ                  

 :إذا خرجكا قدمكا أماميـ غبلميف أسكديف مف غممانيـ أماـ ركبيـ فيقكالف (80)بينما كانت تمبية عؾ 
 عؾ (81)نحف غرابا                             

 .(82)الثانية  كيما نحج ،عبادؾ اليمانيو ،عؾ أليؾ عانيو :فنقكؿ عؾ مف بعدىا
أك انو كجد في ذكر  ،كالذم يبدك أف ابف الكمبي ما حصؿ عميو مف تمبيات ىك خاص بقبيمتي نزار أك عؾ فقط

 .التمبيات أمرا ثانكيا كليس رئيسيا باعتبار أف كتابو ىك خاص باألصناـ في شبو جزيرة العرب كما يحيط بيا
بؿ ذىب أحد المؤرخيف يذكر  ،(83)القبائؿ العربية حسب األصناـكالدليؿ عمى ما ذكرناه أف أحد ركاتو ذكر تمبيات 

أك أف  ،أم أنيا مزجت في عبادتيا الككاكب كاألصناـ (84)(أف تمبية قبيمة مذحج ىي)لبيؾ رب الشعرل كرب البلت كالعزل
 .التمبية انحدرت في عبادتيا مف الككاكب إلى األصناـ

ربما تحمؿ في طياتيا أمنيات كرغبات الناس في الدعاء لتحقيؽ  ،عربيةلذا يبدك أف لمتمبية قدسية عند القبائؿ ال
أك لمتعاكيذ مف شركر اآللية كغضييا عمييـ  ،مطالبيـ االجتماعية أك االقتصادية لتحقيؽ مستكل حياة أرقى مما ىـ عميو
كىك يناقض قكلو تعالى " قؿ  (ؾإال شريؾ ىك ل)لذلؾ كانكا يضعكف الشرؾ في التمبية كما بيناه سابقا" في تمبية نزار كىي 

في شبو جزيرة العرب  ،فضبل عف إننا نعمـ كثرة القبائؿ (85)كلـ يكف لو كفؤا أحد" ،لـ يمد كلـ يكلد ،ا الصمد ،ىك ا أحد
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اسبيا مف لذا فالتمبيات كثيرة كؿ قبيمة ترل ما ين ،قد يقكدنا إلى كثرة عدد التمبيات أيضا ألنو كما بينا إف لكؿ قبيمة تمبية
لذا رفقنا خارطة تكضح القبائؿ لبياف عدد التمبيات المكجكدة  في شبو جزيرة العرب كما ،كبلمو تراه ىك األفضؿ عند إلييـ

  .(86)يجاكرىا
 :أثر عمرو بف لحي في الحياة الدينية

ككصؿ  (88)السائبةكسيب  (87)ذكر ابف الكمبي أف عمرك بف لحي أكؿ مف غير ديف إسماعيؿ)ع( فنصب األكثاف        
ببني إسماعيؿ)ع( فظفر بيـ كأجبلىـ عف الكعبة كتكلى  (92)كقاتؿ جرىما (91)كحمى الحامية (90)كبحر البحيرة (89)الكصيمة

 .(93)حجابة البيت بعدىـ
سماعيؿ عمييما السبلـ في مكة      أف أبناء إال  ،كاف مكجكدا ،مف ىذا النص نعمـ أف التكحيد الديني باألنبياء إبراىيـ كا 

 ،النبي إسماعيؿ )ع( حينما بدأ حراكيـ االجتماعي أخذ يحممكف معيـ حجارة مف حجارة الكعبة حبا بيا كتعظيما لمبيت
سماعيؿ عمييما السبلـ التكحيدية  ،فحيثما حمكا كضعكه كطافكا بو كطكافيـ بالكعبة كىكذا حتى استبدلكا ديانة النبي إبراىيـ كا 

 .(94)كثنيةلحجارة فانتقمكا إلى البا
كىك عكس كاقع  ،ثـ أف نص ابف الكمبي بيمؿ المدة بيف بدء الخمؽ كالنبي إبراىيـ )ع( ككأنيا كانت مف دكف ديف      

فضبل عف أف القرآف الكريـ ىك كاحد مف  ،الطبيعة أك النفس اإلنسانية التي ال يمكف أف تككف ىناؾ حياة بدكف ديف
 ،عبادة األكثاف منذ عصر النبي نكح )ع( كىك عصر أقدـ مف عصر عمرك بف لحي مصادرنا المعتبرة الذم أكد عمى كجكد

كأستمر  ،ككيؼ أف النبي إدريس )ع( أرسؿ إلى قـك نكح لميداية فدعاىـ إلى التكحيد لكنيـ لـ يستجيبكا لو فرفعو ا إليو
انتشر النسؿ مف أكالد ساـ في ببلد ثـ  ،القـك في عبادة األصناـ إلى عصر النبي نكح )ع( فتبلشت األمة في الطكفاف

كما آمف إال القميؿ ككانكا  ،الذيف أىمكيـ ا إال مف آمف منيـ ،كمنيـ عاد كثمكد كطسـ كجديس كجرىـ كالعمالقة ،العرب
 .(95)مف أصناميـ صمكد ك صداء كالحصباءأصحاب أكثاف ك 

النبي إسماعيؿ )ع( عف التكحيد لكنيا ال تفسر لنا كيؼ إضافة إلى ركاية ابف الكمبي األنفة الذكر تفسر رجكع أبناء      
 .(96)حصؿ التطكر العاـ لممعتقدات الدينية في شبو الجزيرة العربية 

براىيـ       مف ىذا كمو يتضح إف الكثنية قديمة عند العرب السيما كاف القرآف الكريـ قد أخبرنا عف أقكاـ نكح كعاد كثمكد كا 
ابف الكمبي قد ربطيا بػ عمرك بف لحي كىك ربط غير دقيؽ ككنو ال يدلؿ عمى معرفتو الدقيقة كاف  ،كمكسى عمييما السبلـ

 ˝كاف عمرك بف لحي يبدك كاف قريبا ،بنشأة المعتقدات الدينية ككنو أخذ االستشياد ببعض النصكص القرآنية كترؾ األخرل
لـ يتعرض لذكر ما ال  ،ذكر في نسب معد بف عدنافمف عصر البعثة النبكية الشريفة بداللة أف ابف حـز األندلسي ي ˝جدا

˝يقيف فيو كأما كؿ مف تناسؿ مف كلد إسماعيؿ )ع( فقد غبركا كدثركا كال يعرؼ أحد منيـ عمى أديـ األرض أصبل
(97) 

 ،(98)( سنة كأبعد تقدير200–150البعثة النبكية الشريفة بػ ) فضبل عف الجاحظ ذكر أف الشعر ظير في حياة العرب قبؿ
كضعؼ عقيدة التكحيد  ،لذلؾ نجد أف كتاب األصناـ قد بيف أثر عمرك بف لحي في عبادة األصناـ بسبب نفكذه السياسي

 .عند العرب ليس إال
  :ىنالؾ ركايات يذكرىا ابف الكمبي حكؿ ىذا األمر منيا :السؤاؿ ىك كيؼ دخؿ عمرك بف لحي األصناـ إلى مكػػة      
فأتاىا فاستحـ بيا  ،إف بالبمقاء مف الشاـ حمو أف أتيتيا برأت :حي مرض مرضا شديدا فقيؿ لوإف عمرك بف ل :أكال       

فسأليـ أف يعطكه  ،؟ فقالكا نستسقي بيا المطر كنستنصر بيا عمى العدك، فقاؿ ما ىذهككجد أىميا يعبدكف األصناـ ،فبرأ
 .(99)يا كعبادتياعبة كأمر الناس بطاعتكنصبيا حكؿ الك ،فقدـ بيا مكة ،منيا ففعمكا

دكف  ،في ىذه الركاية أسئمة منيا ىك كيؼ أف صاحب المرض الشديد قادر عمى الحركة كالتنقؿ مف مكة إلى الشاـ       
أف يكضح لنا ما ىي ىذه األصناـ التي جمبيا إلى مكة كأخبرا إف الناس آنذاؾ ماذا كانكا يعبدكف قبؿ مجيء عمرك 

نيا باألصناـ كأمر الناس بطاعتيا ك  نحف نعمـ اف الناس كانكا يرككف في عبادة الظكاىر الطبيعية أمر البد منيا السيما كا 
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القكل التي تعطيو الطمأنينة كالحياة، إضافة إلى إف ابف الكمبي ذكر األصناـ )كلـ يذكر صنـ( داللة عمى انو جاء بعدد مف 
 .ككما سكؼ نبينو ،ثـ إنو يذكر أف عمرك كاف لو جف ،األصناـ

قد قاؿ لو ارحؿ إلى جدة تجد فييا أصناما معدة  ،كالركاية الثانية ذكر إف عمرك بف ربيعة كىك كاىنا لو رئى مف الجف      
 .(101)كال تياب ثـ أدع العرب إلى عبادتيا تجاب  ،(100)فأكردىا تيامة 

جف كانت مف ضمف العبادات مع معمـك لنا إف عبادة ال ،في ىذا النص نعمـ إف الجف ىك مف سير عمرك بف لحي       
فضبل إذا كاف الجف أخبره عف األصناـ في ساحؿ  ،(102)المكجكدة عند العرب كالدليؿ ىك إف عمرك نفسو كاف رئى الجف 

إضافة إلى أف الجف ىيأ األمر إلى عمرك بأف العرب سكؼ تعيد األصناـ  ،جدة كىي مجمكعة كيؼ لـ يخبره بأسمائيا
 .مع مفيـك األسطكرة كتحج إلييا كىك قد يتداخؿ

الركاية الثالثة يذكر ابف الكمبي إف بعد الطكفاف أىبط ا تعالى ماء الطكفاف كما تحتكيو ىذه المياه مف جبؿ نكذ إلى        
 .(103)أرض حتى قذفيا ا إلى أرض جدة كجعؿ ا الماء يشتد جريانو كعبابو مف أرض إلى ،األرض
كبداللة قكلو تعالى  ،(104)القرآف الكريـ قد حدث في شماؿ العراؽ كعمى جبؿ الجكدم  أف طكفاف نكح )ع( حسب       

بيا نزؿ نكح )ع( مع ثمانيف مف أنصاره لذلؾ سميت المنطقة ك  (105).. كاستكت عمى الجكدم كقيؿ بعدا لمقـك الظالميف"."
 .(106)باسـ الثمانيف 

فضبل كحسب ما متكفر إلى اآلف ىناؾ  ،ع ما بيف جبؿ نكذ كالجكدمكىناؾ بكف شاس ،(107)ثـ أف جبؿ النكذ باليند     
اختبلؼ بيف المؤرخيف ك اآلثارييف في تحديد منطقة طكفاف نكح، لذلؾ أيضا ال يمكف قبكؿ ىذه الركاية بسبب إف بعض 

بادتو كأمر الناس بع ،(108)أصحاب السير ذكركا إف عمرك بف لحي قد جمب صنـ ىبؿ مف ببلد الشاـ كنصبو بمكة
عنو أكؿ مف غير ديف إبراىيـ  كلذلؾ قيؿ ،ككنو كاف يمتمؾ القرار السياسي كاالجتماعي كالديني في مكة ،كتعظيمو

 .كىك الصحيح مف  ما جاء بو ابف الكمبي مف الركايات الثبلثة (109))ع(
 .األصناـ التي ذكرت في القرآف الكريـ

 .أصناـ قـو نوح )ع( :أوال 
كقالكا ال  ،كمكركا مكرا كبارا ،" قاؿ نكح أنيـ عصكني كاتبعكا مف لـ يزده مالو ككلده إال خسارا لو تعالىإذ جاء في قك        

 .(110)تذرف إليتكـ كال تذرف كدا كسكاعا كال يغكث كيعكؽ كنسرا كقد ضمكا كثيرا كال تزد الظالميف إال ضبلال "
غكث كيعكؽ كنسر ىـ أكالد عبدىا ىي خمسة كاف كد كسكاع كيكمف ىذا النص ندرؾ اف أصناـ قـك نكح التي كاف ي        
 ،إف الذيف كانكا قبمكـ كانكا يعبدكنيا :فمما ماتكا كنشأ نسميـ بعدىـ قاؿ إبميس ،(112)ككانكا قكما صالحيف  ،(111)آدـ )ع(

كداعيا ليـ إلى التكبة  ،طكتوفبعث ا إلييـ النبي نكح )ع( مخكفيـ بأسو كمحذرىـ س .(113)فعبدكىا فأخذكه عبادة األكثاف 
فعصكه  ،(114)كالمراجعة إلى الحؽ كالعمؿ بما أمر ا بو رسمو كاستمر نكحا  في دعائو في نبكتو مائة كعشريف سنة 

كمكث بعد ذلؾ ثبلثمائة  ،كغرؽ مف غرؽ ،ففرغ منيا كركبيا كىك ابف ستمائة سنة ،ككذبكه فأمره ا أف يصنع الفمؾ
كجعؿ  ،إلى األرض ،(115)فأىبط ماء الطكفاف ىذه األصناـ مف جبؿ نكذ  ،الطكفاف كطبؽ األرض كميا فعبل ،كخمسيف سنة

تيا القبائؿ ككما مكضح في كاتخذ ،(116)الماء يشتد جريو كعبابو مف أرض إلى أرض حتى قذفيا إلى أرض جدة 
 .(117)الجدكؿ

 .أكؿ أصناـ قـك النبي نكح )ع( ىك كدا
كىي مف أبناء كبرة بف تغمب بف حمكاف بف عمراف بف الحاؽ بف  ،مبي انو مف أصناـ قبيمة كمبفذكر ابف الك        

 :كقاؿ النابغة الذبياني ،قضاعو ككاف ذلؾ في دكمة الجندؿ
 (118)حياؾ كد فانا ال يحؿ لنا        ليك النساء كاف الديف قد عزما                     

فحممو  ،˝كؼ بف عذرة بف زيد البلت الكمبي أكؿ مف أجاب عمرك بف لحي فدفع إليو كداكيذكر ابف الكمبي أيضا إف ع      
 .(119)فيك أكؿ مف سمى بو  ،إلى كادم القرل فأقره بدكمة الجندؿ كسمى ابنو عبد كد
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 ،حمتاف قد زير عميو ،تمثاؿ رجؿ كأعظـ ما يككف مف الرجاؿ :كقد كصفو مالؾ بف حارثة ألبف الكمبي كأنو يراه فقاؿ     
 .(120)ككقضة فييا نبؿ.  ،كبيف يديو حربة فييا لكاء ،˝عميو سيؼ قد تقمده كقد تنكب قكسا ،مرتد بأخرل ،متزر بحمة

إال أف أحد الدارسيف المحدثيف بيف أف الصنـ كدا يعنى المكدة  ،(121)كلـ يذكر ابف الكمبي شيئا آخر عف ىذا الصنـ       
كدليمو ىك ما كجد في النقكش القتبانية مف صفات ليذا  ،عند القتبانييف كاألكسانييف كىي مف صفات الو القمر ،كالخير

 .كلـ يذكر ابف الكمبي مكقعو داخؿ جكؼ الكعبة .(122)الصنـ عمى شكؿ ثعباف أك ثكر أك كعؿ 
 ثانيا: سواعا:

يؿ سكل شعر قالو رجؿ مف ىذ في ˝لكنو لـ يجد لو شعرا ،˝يذكر ابف الكمبي اف ىذيؿ بف مدركة اتخذت سكاعا      
 ،˝ثانكيا ˝كىك أمر يكحي بأنو الو جنكبي كىك صفة لمشمس بداللة إف أىؿ اليمف قد عبدكا الشمس كاعتبركىا أليا (123)اليمف

مف أرض اليمف القديمة كانت تخضع لممناخ الحار  ˝كبيرا ˝ككنيا ليا مضار كثيرة عمى حياتيـ ألف األرض اليمنية كجزءا
كلـ يذكر ابف الكمبي مكقعة ايف  .(125)ككاف شكمو عمى صكرة امرأة  (124)في كجكده ˝أساسيا ˝ت الشمس دكراالجاؼ إذ لعب

 .(127)ضربعيده مف يميو مف م ،إال انو كاف بأرض يقاؿ ليا رىاط مف بطف نخمو ،(126)، أـ الداخؿ جكؼ الكعبة
 ثالثا:  يغوث:

لكف ابف حـز  .(128)ككاف بأكمو باليمف تعبده مذحج كمف كاالىا  ،غكثفيذكر ابف الكمبي كاتخذت مذحج كأىؿ جرت ي     
ي النار في الضباب يذكر إف مكقعو في انعـ فقاتميـ عميو بنك غطيؼ مف مراد حتى ىربكا إلى نجراف فأقركه عند بن

 .(129)فاجتمعكا عميو
 رابعا: يعوؽ:

ف يعكؽ ككاف بقرية ليـ يقاؿ ليا خيكاف مف صنعاء عمى فذكر ابف الكمبي خيكا ،كمف أصناـ قـك نكح )ع( ىك يعكؽ     
كىك رمز لآللة  ،(131)إال أف الطبرسي يذكر انو عمى صكرة أسد  ،كلـ يذكر شيء عف شكمو .(130)مما يمي مكة  ،ليمتيف

 .(133)سحمر قد يككف راجع لتشبييو بالشمألف كصؼ بالكككب األحمر حياؿ الثريا كتمثيؿ ىذا الكككب باأل ،(132)الشمس
 :˝خامسا: نسرا

كلـ أسمع لع  ،كلـ أسمع حمير سمت بو أحدا ،يذكر ابف الكمبي أف حمير اتخذت نسرا فعبدكه بأرض  يقاؿ ليا بمخع     
 .(134)كأظف ذلؾ كاف النتقاؿ حمير أياـ تبع عف عبادة األصناـ إلى الييكدية  ،ذكرا في أشعارىا كال أشعار أحد مف العرب

كىك قد يككف غير متأكد مما  (بالظف)كيعمؿ سبب ذلؾ   ،فيو ˝ى ما جاء بو ابف الكمبي انو لـ يجد شعراالمبلحظ عم     
في حيف أحد الباحثيف  ،أك قد يككف ما حصؿ عميو مف معمكمات حكؿ ىذا الصنـ آنذاؾ ال تتعدل ما ذكره ،جاء بو

كما انو يدكر في السماء  ،يدؿ عمى السيطرة كالييمنة كىك ،ىك رمز الحيكانية لآللية عند اليمنييف(نسر)المحدثيف بيف إف 
اف النسر مف رمكز اآللية  ˝كيضيؼ أيضا ،فيراقب مف عمك ما يحدث عمى سطح األرض ،كما تفعؿ الشمس في مدارىا

 .(135))الشمس( في مصر كببلد الشاـ كالركماف 
كقد جاء في الكتابات الحضرية بصيغة  ،ية كالقكةكلمنسر منزلة سامية في عبادة الحضر كىك رمز الشمس كيمثؿ الحما     

  .(137)كبيف أحد المفسريف إف صكرتو عمى شكؿ نسر مف الطير  .(136)(˝نشرا)
مف ىذا كمو نجد  إف ىذه األصناـ كانت تمثؿ ليـ قكل الطبيعة  سكاء كانت الشمس ك القمر مف جية ككنيما في      

كىنا عبر اإلنساف عف ضعفو كحاجتو إلى ىذه المعبكدات لمحماية كإلزالة  ،أألرضالسماء أك ما يمثؿ القكة الحيكانية في 
 .الخكؼ عنيـ لذلؾ عبدكىا

 .ثانيا" أصناـ شبو الجزيرة العربية وأطرافيا
األصناـ  لكف ابف الكمبي في كتابو يذكر  (138)كمناة الثالثة األخرل" ،إذ جاء في قكلو تعالى "أفرأيتـ البلت كالعزل     

مباركة أعبله في الصفحات ثـ يذكر اآلية ال (140)كتارة أخرل " كأفر أيتـ البلت كالعزل" (139)مناة الثالثة األخرل""ك 
 .(141)التالية
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 ،(142)بداللة انو يذكر صنـ مناة كانت ليذيؿ كخزاعة  ،الذم يبدك انو ذكرىا حسب قدـ تكاجدىا في شبو جزيرة العرب     
عبد )ككذلؾ يذكر اف الصنـ مناة ىك أقدـ أصناـ العرب كبو سمك أبنائيـ بيا  .(143)مف مناة  كالبلت بالطائؼ كىي أحدث

ككف الصنـ البلت قد عبد  ،كىذا ال يمكف قبكلو بسبب الفترة الزمنية الكبيرة ما بيف عبادة الصنميف (144)زيد مناة( )ك (مناة
ثـ أف ركايات ابف الكمبي في تحديد األسبؽ كميا ركايات  ،(145)ـ مف قبؿ األقكاـ السامية القديمة البابمية كاألنباط كغيرى

 فكيؼ إذف استطاع ابف الكمبي تحديد األسبؽ منيا ؟ ،شفيية كتفتقر إلى التدكيف
 ،(147)ة المشمؿ بقديد بيف مكة كالمدينةكىك منصكب عمى ساحؿ البحر مف ناحي ،(146)كصنـ مناة مشتؽ مف المناف     

كقد عبدتو األكس كالخزرج كمف ينزؿ بالمدينة كمكة كما قارب مف المكاضع يعظمكنو كيذبحكف  ،(148)نصبو عمرك بف لحي
 ،ككاف أىؿ األكس كالخزرج كمف يأخذ بأخذىـ مف عرب أىؿ يثرب يحجكف كال يحمقكف رؤكسيـ اال عنده ،(149)كييدكف لو

 .(150)كيركف إف حجيـ ال يتـ إال بذلؾ
ككذلؾ عبد  ،(151)د كغساف ككانكا يذبحكف كييدكف لوذكر إف صنـ مناة قد عبد مف قبائؿ األز  كىناؾ مف المفسريف مف     

كبنك كتانو يعبدكف صنـ صاحب  ،كبيف ابف حبيب سبب ذلؾ تف قريش تعبد صنـ صاحب بني كتانو (152)مف أىؿ مكة
كربما إف ابف حبيب انو يعمـ اف ( 153)تي تجتمع إلييا الناس كؿ سنة مرةككانت العرب تعظـ ىذا المجتمع عميو ال ،قريش

 :عف ىشاـ بف عركة عف أبيو قاؿ ،حيث ذكر مالؾ ،(154)اؿ الفقو كغيرىـ منو تمؾ الركايةصنـ مناة ىك لؤلنصار كربما رج
 مف شعائر ا فمف –.. إف الصفا كالمركة .كأنا يكمئذ حديث السف أرأيت قكؿ ا تبارؾ كتعالى ،قؿ لعائشة أـ المؤمنيف

كبل لك كاف  :فقالت عائشة .فما عمى الرجؿ شيء إف ال يطكؼ بيما –حج البيت أك اعتمر فبل جناح عميو أف يطكؼ بيما 
ككانت مناة  ،كانكا ييمكف مناة ،إنما أنزلت ىذه اآلية في األنصار .لكانت فبل جناح عميو أف ال يطكؼ بيما ،كما تقكؿ

 . (155)كالمركة ككانكا يخرجكف أف يطكفكا بيف الصفا  ،قديد
يا بنك عتاب بف ككاف سدنت ،كىك عمى شكؿ صخرة مربعة ،(156)ذكر ابف الكمبي أف مكقعو بالطائؼفي ،أما صنـ البلت     

 .(158)ككانت قريش كجميع العرب تعظميا ،(157)مالؾ كىـ مف ثقيؼ
كىك قد يككف صائبا في رأيو  ˝ر شيئادكف أف يذك ،المبلحظ عمى النص أف ابف الكمبي أطمؽ صفة الجميع عمى العرب     

كردت في  كعرفت عند األنباطييف حيث ،السيما إذا عرفنا إف البلت كانت تعبد عند البابمييف كتمثؿ ليـ فصؿ الصيؼ
 ،(160)ية كينسب ليا إقامة معبد في بصرلككانت ليا معابد في معظـ أنحاء المممكة النبط ،(159)النقكش النبطية في صمخد

  .(161)ؽ أخرل مف ببلد الشاـكفي مناط
لتو العميقة في نفكس البلت ككانكا يمثمكنو بحجر أبيض المكف كقد يككف ليذا  المكف دال (162)ككذلؾ عبد الصفاكيف     
زعيـ بني )ككاف ىناؾ شخص يدعى عيار  ،ـ115كما كرد اسـ البلت في النقكش التدمرية التي تعكد إلى سنة  (163)العرب

 (164)، ككىب البلت(كعبد البلت ،كما أدخؿ اسـ البلت في أسماء أعبلميـ )تيـ البلت ،ؿ عبادة االلية البلتمازف( قد أدخ
ؼ عمييا كمنيا انتشرت الى حكراف كسيناء كلحياف كمف ثـ تعر  ،كاف مكطنو كانت سكريا  القديمة ،كما عبد المحيانيكف     

سمكا االليو البلت )بعمشميف( سيدا السمكات كبنكا اإليكاف المعركؼ كىك يتكافؽ مع الحضرييف حينما  .(165)عرب الجنكب
خمكة الشمس( كىك كاحد مف الكعبات المشرفة عند العرب قبؿ البعثة النبكية الشريفة ككذلؾ كجد في الكتابات الحضرية )بػ

 .(166)زيد البلت(  ،جـر البلت)أسماء أشخاص مثؿ 
كيبدك كذلؾ إف  ،حينما قاؿ عبد مف العرب الصنـ كعبادتوفي بياف ىذا  ˝قيقامف ىذا نستدؿ عمى إف الكمبي كاف د     

كىي عبادة طبيعية لمجتمع أخذت عميو طابع عبادة الظكاىر الطبيعية العتقادىـ  ،عبادة اآللية الشمس كاف مقركنا بالبلت
 .مستمدة منيا أف قكتيـ

داللة عمى أف الرجؿ ثقيؼ  ،(168)عندىا السكيؽ (167)دم يمتانو كاف ييك  ،ثـ يذكر ابف الكمبي في كتابو عف البلت     
كبيف عمى إف سبب ىذا الغمز يعكد إلى المنافسة التي كانت مكجكدة  ،كقد غمز بيا في أمكر أخرل ،غمز كطعف في ثقيؼ

ألعمالو ز كغيرىـ لمحجاج بيف أىؿ الطائؼ كأىؿ مكة ثـ إلى الكراىية الشديدة التي حمميا أىؿ العراؽ كأىؿ الحجا
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مف ىذا النص ندرؾ انو البلت كاف صنـ يجمع عنده الييكدم كالكثني ربما لشيرتو الكاسعة آنذاؾ كمنزلتو في  (169)القاسية
 .نفكس العرب

 ،كذلؾ إني سمعت بيما قبؿ العزل ،كمناةفذكر ابف الكمبي ثـ اتخذكا العزل كىي أحدث مف البلت  ،أما صنـ العزل     
عف يميف المصعد إلى العراؽ  ،بإزاء الغمير ،(170)د مف نخمة الشامية يقاؿ ليا حراضزل كانت بكاكيضيؼ أيضا" إف الع

ألصناـ فبنى عمييا بسا ككانكا يسمعكف فيو الصكت ككاف أعظـ ا ،(172)الى البستاف (171)كذلؾ فكؽ ذات عرؽ ،مف مكة
 .(173)عند قريش

كلـ  :فيك أكال يذكر ،نجد التناقض في كبلمو ،ؿ قدسية الصنـ العزلكحينما نقرأ في كتاب األصناـ ألبف الكمبي حك      
فأما العزل  ،...ثـ مناة ،ثـ البلت ،تكف قريش بمكة كمف أقاـ بيا مف العرب يعظمكنو شيئا مف األصناـ إعظاميـ العزل

نت األكس كالخزرج ككانت ثقيؼ تخص البلت كخاصة قريش لمعزل ككا ،فكانت قريش تخصيا دكف غيرىا بالزيارة كاليدية
 .  (174)ككميـ كاف معظما ليا أم لمعزل ،تخص مناة كخاصة ىؤالء اآلخريف

كلـ يبيف  ،السيما كاف ابف الكمبي يذكر أني سمعت ،السؤاؿ ىك كيؼ يككف صنـ العزل أحدث مف بقية األصناـ أذف     
 :مصدر سمعو لذلؾ ال يمكف القبكؿ بو بسبب

كتمثؿ نجمة  ،أم إنيما مترادفاف في الكجكد ،(175)كككب الصباح ككككب المساء ،كبيفأف البلت كالعزل ىما كك      
كتقارف باآللية عشتار ابف اآللية سيف عند البابمييف كىي نفسيا الزىرة المعركؼ عند  ،الصباح )الزىرة( عند المحيانيكف

 .(176)نيا معبد عيف السبللة في كادم ـربد مككذلؾ عبدت عند أىؿ الشاـ كبنكا ليا العديد مف المعا ،عرب الجنكب بعثتر
باآللية الزىرة التي عبدت عند أىؿ العراؽ كعرب  ˝السيما كانو مقركنا ،العزل عبد في ببلد العرب بشكؿ كاسعأف لذلؾ نرل 

 .كىذا يدلؿ انيما مترادفاف في العبادة ،الشماؿ كالجنكب
 .أشير األصناـ في الكتاب :ثالثا"
كىي كتبت ضمف مفردات  ،قد عبدىا العرب قبؿ البعثة النبكية الشريفة ،بي عدد كبير مف األصناـذكر ابف الكم     
 :لذا ندرج أدناه األشير منيا كىي ،البحث

 ىبؿ: .1
ككاف فيما بمغني إنو  ،ككاف أعظميا عندىـ ىبؿ ،ذكر ابف الكمبي ككانت لقريش أصناـ في جكؼ الكعبة كحكليا

 .(177)و قريش كذلؾ فجعمكا لو يد مف ذىبأدركت ،مكسكر اليد اليمنى مف عقيؽ أحمر عمى صكرة إنساف
فضبل  ،المبلحظ عمى النص أف أمر ذكره عند ابف الكمبي كاف فيما بمغو دكف أف يبيف مف ىي الشخصية المبمغة

 .عف قكلو أدركتو قريش يكضح انو صنـ قديـ في حياة العرب قبؿ البعثة إال انو لـ يكضح ذلؾ
كبر أصناـ كىك أ ،(178)كاف أصؿ الكممة عبراني )ىبعؿ( ،ف المحدثيف ذكر إف ىبؿ ىك اإللو بعؿأحد الباحثي
كالياء في )ىبعؿ( ىي أداة التعريؼ العبرية كيظير أف العرب استعاركىا مف غيرىـ  ،كمف جاكرىـ (179)الفينيقييف الكنعانييف

 (181)كانكا يمفظكف )بؿ( كالمؤابييف (180)ستعماؿ ألف الكمدانييفماليا باالأما العيف فكاف إى .ىبعؿ()مف األمـ باسمو األصمي 
 .يمفظكف ىبؿ بدال مف بعؿ فمعؿ االسـ نقؿ كما كاف يمفظ عند المؤآبيف

يعني ىبة ايؿ  (ايؿ –ىب )لذا فمفظتو متككنة مف مقطعيف  ،حيث ىك سيد السماء ،كبعؿ معركؼ بأنو الو قمرم 
 .(182)بائؿ الجزرية كبذلؾ يككف صفة لئللو القمر كىك أيضا الو قمرم مشيكر لدل الق

كاف اإلغريؽ في القرف السابو  (183)كنقؿ عبد المعيد خاف عف دكزم ات بعؿ اإلسرائيمي ىك ىبؿ القرشي في مكة 
مف ىذا يظير إف عبادة الصنـ ىبؿ كاف في  ،(184)أخذكه كسمكه أدكنيس ككاف اسمو البابمي تمكز كيمقب بالمردكخ  ،ـ .ؽ

 .كىك ما ذكره ابف الكمبي حينما قاؿ أدركتو قريش ،شماؿ شبو الجزيرة العربية قبؿ مكة
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     ذو الخمصة: -2
ككاف مركة بيضاء منقكشة عمييا  :ذكره ابف الكمبي كقاؿ في كصفو ،مف أصناـ العرب قبؿ البعثة النبكية الشريفة

 ،ككاف سدنتيا بنكا أمامو مف باىمة بف أعصر ،ع لياؿ مف مكةعمى مسيرة سب ،ككانت بتبالو بيف مكة كاليمف ،كييئة التاج
 .(185)ككانت خثعـ كبجيمو كأزد السراة كمف قاربيـ مف بطكف العرب مف ىكازف تعظمو كتيدم ليا

كمف أراد  (186)، المتربص(الناىي ،أألمر)كيذكر ابف الكمبي في مكضع آخر إف لصنـ ذك الخمصة ثبلث أقداح ىي 
 .كلـ يذكر ابف الكمبي أكثر مف ىذا .(187)ك أخذ الثأر استقسـ عنده منيـ اإلغارة أ

ككاف الزىرة يمقب بالطاىر ألنو صبي كلما  ،لذلؾ يذكر عمى إف ذك الخمصة )كالخمص( ىك الطاىر في لغة اليمف
يح يتعمؽ ثـ عبد المعيد خاف ذكر إف الخمصة في المغة نبت طيب الر  ،(188)أصبح في الشماؿ أنثى قيؿ ذك الخمصة 

كما اف المركة  ،كىذا النكع مف الشجر يسمى العببلء ،كلو أكراؽ غير رقاؽ مدكرة كاسعة كلو كرد ككرد المركؤاف ،بالشجر
البيضاء مف الحجر األبيض تسمى كذلؾ العببلء فميست ذك الخمصة إال نكعا مف تطكر عبادة الشجر أك الحجر كانتشرت 

  .(189)عبادتو بيف مكة كاليمف في تبالو 
ذ قبمنا بيذه اآلراء فيذا يدؿ لنا عمى أف ذك الخمصة ىك صنـ خاص لمناس البدك كليس لغيرىـ كالسبب أكال إف  ،كا 

ثـ أف معنى التسمية ىك بالعببلء مابيف الشجر كالحجر كىك  ،أم بعيدا عف الحكاضر العربية ،مكقعو بيف مكة كاليمف
 .كصؼ طبيعيا لئلنساف البدكم

 أسعد.  -3
ككاف  ،نفرت منو اإلبؿ ،فمما أدناىا منو ،بف الكمبي إف رجؿ مف بابؿ كقؼ عمى صخرة )سعد( ليتبرؾ بيابيف ا

 :كقاؿ لو ،فأخذ ىذا الرجؿ حجرا" كرمى بو الصنـ ،ييراؽ منو الدماء فذىبت في كؿ كجو كتفرقت عميو
 :ؿثـ أخذ يجمع اإلبؿ كانصرؼ كىك يقك  ،أنفرت عمي ابمي ،ال بارؾ ا فيؾ أليا
 أتينا إلى سعد  ليجمع شممنا    فشتتنا سعد فبل نحف مف سعد                      

 (190)كما سعد إال صخرة في تنكفو مف     األرض ال يدعك لغي كال رشد         
رغـ إف ابف الكمبي لـ يذكر اسـ ىذا  ،رضا كقناعة مف رجؿ بابؿ حكؿ صنـ سعد مف النص يبدك إف ىناؾ عدـ

ألف ىناؾ فرؽ شاسع في  ،كما انو لـ يكضح ىؿ رجؿ بابؿ جاء إلى سعد لمعبادة أـ كجده في الطريؽ ،البابمية الشخصية
 .دكف أف ذكر ابف الكمبي سبب مجيئو إلى سعد  (191)المسافة ما بيف بابؿ كساحؿ جدة 

لئللو القمر مف خبلؿ كاف سعد ىك لقب  ،بينما يذكر أحد الباحثيف المحدثيف إف صنـ سعد ىك النجـك كالككاكب
مقارنة نقش ال مرمء القيس فيو اسـ اإللو سعد مع نقش لممؾ اليمف كآخر لممؾ الحبشة كجميعيا تعطي االنطباع إف اإللو 

 .(192)سعد ىك ذاتو الو القمر 
كثنية كىذا ما دفع عبد الحميد خاف في قكلو إف األساطير التي نسجت حكؿ الجباؿ كاآلبار كاألشجار تدؿ عمى إف ال

كىذا ما يؤكد إف مجيء رجؿ بابؿ إلى سعد ربما  .(193)المحمية تزدىر في تقديس األشياء التي استفاد بيا العربي البدكم 
 .ففعؿ مثميـ ،ىك تأثير الحضارة المجاكرة )في شبو جزيرة العرب( ربما انو كجد أىؿ ساحؿ جدة يعبدكف سعد كيحجكف إلييا

 األقيصر:     -4
نكا يحجكف كيحمقكف ككا ،كيقع في مشارؼ الشاـ ،غطفافإليو قضاعة كلخـ كجذاـ كعاممو ك  ـككاف ىذا الصن

بينما أحد الدارسيف المحدثيف بيف إف األقيصر يعني الممؾ ككاف ممكؾ اليمف  ،دكف أف يذكر شيئا (194)رؤكسيـ عنده
 .(195)يعتقدكف أنيـ أبناء الزىرة كىـ يمثمكنو 
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 :كعبات العرب
كتيدل ليا  ،(197)، كحجاب(196)، ليا سدنةكىي بيكت تعظميا كتعظيـ الكعبة ،رب مع الكعبة طكاغيتاتخذت الع

كىي تعرؼ فضؿ الكعبة عمييا ألنيا كانت قد عرفت أنيا  ،كما تيدل إلى الكعبة كتطكؼ بيا كطكافيا بيا كتنحر عندىا
 .(198)بيت نبي ا إبراىيـ )ع( كمسجده 
ىناؾ بيكت سبعة كانت ىي بيت عمى رأس جبؿ  ،فذكر الرضي ،ية عند األمـ الماضيةأف منزلة الكعبة ليا قدس

كبيت  ،الممؾ إلى عجف كجعمو بيت نار (199)فكانت فيو أصناـ أخرجيا كشتاسب ،بأصبياف عمى ثبلث فراسخ مف مدينتيا
 .كنيما في أكقات مف السنةكىي بيتاف عظيماف عندىـ يأت ،كبيت سدكساف مف اليند ،بممساف مف أرض اليند كبو أصناـ

فمما ظير اإلسبلـ  ،عمى اسـ القمر (203)مف خراساف (202)بمدينة بمخ (201)الذم بناه منك شير (200)كبيت النكبيار
ككاف الضحاؾ بناء عمى اسـ الزىرة كخربو عثماف  ،الذم بمدينة صنعاء مف مدف اليمف (204)كبيت عمداف ،خربو أىؿ بمخ

 .(205)شير المدينة فرعاف مف مدف خراسافبيت كاككساف بناه كاككس الممؾ بناه اعجبا عمى اسـ كبيت لزحؿ ك  ،بف عفاف
ككذلؾ بيف الطباطبائي إف الينكد كانكا يعظمكف الكعبة كيقكلكف إف ركح سيفا كىك االقنـك الثالث عندىـ حمت في 

الكمدانييف يعدكنيا أحد البيكت السبعة ككذلؾ الصابئة مف الفرس ك  ،الحجر األسكد حيف زار مع زكجتو ببلد الحجاز
ككانت الييكد يعظمكنيا  ،ككاف الفرس يحترمكف الكعبة زاعميف أف ركح ىرمز حمت فييا كربما حجكا إلييا زائريف ،المعظمة

سماعيؿ كبأيدييما األزالـ كمني ا صكرتا كيعبدكف ا فييا عمى ديف إبراىيـ )ع( ككاف بيا صكر كتماثيؿ منيا تمثاؿ إبراىيـ كا 
 .(206)العذراء كالمسيح 

كقد ذكر عمى إف لمعيف أىمية كبرل في تقييـ المعبد كفي نشر العبادة كفي تككيف شخصية اإللو رب المعبد فيما 
كذلؾ تككف قيمة المعبد بضخامتو كبما يزيف بو مف  ،فكما إف قيمة اإلنساف بممبسو كبأناقتو كبحسف مظيره ،بيف الناس

فالمعبد الضخـ يدؿ عمى قكة اإللو  ،يعمؽ عمى المكضع المقدس مف ذىب أك فضة كأحجار كريمةنقكش كزخارؼ كبما 
كتمقى  ،أم في نظر السكاد كىـ الكثرة الغالبة كلذلؾ يجمبيـ إليو ،كقدرتو في نظر مف ينظر بعينو ال بعقمو إلى قيـ األمكر

لما فيو مف ركعة كلما تفكح في داخمو مف ركائع  ،اضخامة المعبد في نفكس عابديو كىـ يشعركف أنيـ أماـ بيت الو حق
 .(207)ليا أكبر عدد ممكف مف المتعبديف الطيب  كالبخكر لذلؾ حرص رجاؿ الديف عمى جعؿ معابدىـ ضخمة فخمة لتجمب

 ،في سبيؿ الدفاع عنيا ،بؿ ذىبكا إلى أكثر مف ىذا حيف نجد بعضيـ يدافعكف عف بيكتاتيـ بالمكر كالخداع أحيانا
في رجاؿ مف ثقيؼ  (209)، فخرج اليو مسعكد بف معتب(208)كر الصالحي عندما خرج ابرىو يريد مكة حتى مر بالطائؼ فذ

أييا الممؾ إنما نحف عبيدؾ سامعيف لؾ مطيعكف كليس لؾ عندنا خبلؼ كليس بيتنا البيت الذم تريد يعنكف البلت  :فقالكا
فتجاكز  ،إنما تريد البيت الذم بمكة كنحف نبعث معؾ مف يدلؾ عميو ،ةكىك بيت الطائؼ كانكا يعظمكنو نحك تعظيـ الكعب

مف  (211)كمعو أبك رغاؿ حتى أنزلو بالخمس يدلو عمى الطريؽ إلى مكة فخرج ابرىو (210)عنيـ فبعثكا معو أبا رغاؿ
 .(212)كةم

 البيوتات  :˝أوال
، لذلؾ عنكاف البيكتات أك المحجات كلكجكد الفارؽ بينيـجمع ابف الكمبي في كتابو البيكتات كالكعبات كالكنائس تحت       

 :ىك ، كأشيرىا في كتابوفي ذكرىـ حسب الترتيب األكثر في كتابو لذا بدأنا بالبيكتات كجدنا دراستيا كؿ عمى حده
 . بس:   1

لمصعد إلى العراؽ مف عف يميف ا ،يقاؿ لو حراض بإزاء الغمير ،ككاف بكاد مف نخمو الشامية ،بناه ظالـ بف أسعد        
 ،دكف أف يذكر مف سند ىذا النص .(213)كذلؾ فكؽ ذات عرؽ إلى البستاف بتسعة أمياؿ ككانكا يسمعكف فيو الصكت ،مكة

لكف أحد الدارسيف المحدثيف بيف إف قبيمة غطفاف ىي مف كانت تحج إلى  ،فضبل عف عدـ ذكر لماذا تـ بناءه مف قبؿ ظالـ
فذرع البيت كأخذ حجرا مف الصفا كالمركة  ،ما رأل قريشا يطكفكف بالكعبة كيسعكف بيف الصفا كالمركةكبناه ظالـ ل ،ىذا البيت

 .(214)عميو زىير بف جناب الكمبي فقتمو فأغار ،كبنى في قكمو بيتا
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 . رياـ:   2 
انصرؼ تبع مف مسيرة كحيف  ،كاف أىميا يعظمكنو كيتقربكف عنده بالذبائح أياـ تبع ،بيت لحمير يقع في صنعاء         
 .(215)، فأجابيما شأنكما بو فيدماهفأمره الحبراف بيـ رئاـ ،قدـ معو حبراف صحباه مف المدينة ،إلى العراؽ

دكف أم اعتبار ليذا البيت كالدليؿ أنيـ  ،مف النص يبدك إف أىؿ حمير قد اتخذكا ىذا البيت شأنيـ شأف القبائؿ األخر     
كأيضا يفرز دكر األحبار الييكد في تغيير أفكار أىؿ حمير عف الكثنية إضافة إلى  ،كترككا الكثنيةلحقكا بالييكدية الجديدة 

 .ليدمو ˝أف تبع لـ يدافع عف ىذا البيت عندما قدـ الحبراف طمبا
 َّ:    . رض3

 (216)مو المستكغرذكر ابف الكمبي إف بعض الركاة ذكركا إف رض كاف بيتا لبني ربيعة بف كعب بف سعد بف مناة فيد       
 .كقاؿ فيو شعرا 

 كلقد شددت عمى رضاء شدة          فتركتيا تبل تنازع إسحما      
 .(217) كدعكت عبد ا في مكركىيا         كلمثؿ عبد ا يغشى المحرما     

ثـ إف ما قالو  ،في النص أعبله عدة أسئمة منيا مف ىـ بعض الركاة ليتسنى لنا معرفة صحة النص مف عدمو       
كىذا ما يجعمنا نقكؿ انو لجأ إلى ىدمو بعد إف أخذ اإلسبلـ أرضا كاسعة في شبو  ،المستكغر في الشعر دليؿ عمى إسبلمو

 .جزيرة العرب
 . سقاـ:   4

 كقاؿ فيو أبي جندب اليذلي في حب  ،كحجكا إليو كيضاىكف بو الكعبة ،(218)بيت لمعزل بكدم حراض بنتو قريش          
 :امرأة لو
 لقد حمفت جيدا يمينا غميظة         يفرع التي أحمت فركع سقاـ      
 لئف أنت لـ ترسؿ ثيابي فانطمؽ         أياديؾ أخرل عيشنا بكبلـ     
 .(219)يعز عميو حـر أـ حكيرث              فأمسى يرـك األمر كؿ مراـ    
 . الحوراء:   5

ىمـ نبني بيتا" نضاىي بو الكعبة  ،رجبل مف جيينة يقاؿ لو عبد الدار بف حديب قاؿ لقكمو ذكر ابف الكمبي أف            
 .(220)كنعظمو حتى نستميؿ كثرا مف العرب فأعظمكا كأبكا عميو 

فضبل: انو قد اىتـ بالبيكتات  ناء لمحكراء لكنو لـ يذكر مكضعيا،مف خبلؿ النص يبدكا أف ابف الكمبي بيف سبب الب   
 .كلـ يبف كيؼ كانت البيكتات عند الناس أصحاب الخياـ كالكبر ،ة عند العربالمعركف
ثـ إف القبائؿ المتحركة كانت دائما" بحثا" عف  ،(221)يذكر الزبيدم أف الحكراء مكضعيا عند جبؿ قكدـ قرب المدينة        

 ،رىـ في مكاف ما يككف استقرار لبيكت عبادتيـكبطبيعة أمرىـ كانكا ينقمكف معيـ آليتيـ كعند استقرا ،الغزك كالكبلء كالماء
كلـ تنص عمى  ،لذا يذكر عمى إف بيكتات عبادتيـ تككف دكف المحجات في األىمية كالدرجة ألف اآللية لـ تخترىا لنفسيا

نما ىي دكر عبادة أقاميا الناس تقربا" إلى تمؾ اآللية   .(222)اسميا كا 
 :كعبات العرب :˝ثانيا

لكف بعض قبائؿ العرب اتخذ  ،بقا البيكت عند العرب كبينا إف ىناؾ بيكت خاصة بأصناـ القبائؿ العربيةسا ذكرنا         
 .كليتفاخر بيا عمى غيرىـ ،الكعبات بدال مف البيكت ككنيا أكثر ثرا مف غيرىا

كربما  ،ـ عند قبائميـتميزت الكعبات عف البيكتات بأنيا كانت فييا أصناـ ىذه البيكتات بؿ مجمميا لقدسية األصنا      
جعمكا في الكعبات نسخا ثانية ألصناميـ بداللة إف الرسكؿ محمد "صمى ا عميو كآلو كسمـ" عندما فتح مكة أمر بتحطيـ 

 كمف ًأشيرىا في الكتاب ىي: ( 223)صنما"  360كالتي بمغت  ،األصناـ حكؿ البيت
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 :: كعبة نجراف1
كقد زعمكا أنيا لـ تكف كعبة عبادة إنما كانت  ،كىي إلي ذكرىا األعشى ،مكنياككاف بنك الحارث بف كعب يعظ          

 .(224)لحارث شعرا تسمكا بوغرفة ألكلئؾ القـك الذيف ذكرىـ كدليمو فيما جاء بو ابف الكمبي انو لـ يسمع لبني ا
ار عف مجمكعة الذيف كصفيـ كنقؿ أخب ،النص أعبله فيو أمكر منيا إف ابف الكمبي اعتمد عمى األعشى في ذكرىا      

ثـ يضيؼ أنيا لـ تكف  ،)زعمكا( دكف أف يذكر منيـ ىؿ ىـ بنك الحارث أـ غيرىـ ليتسنى لنا معرفة حقيقة كجكد ىذه الكعبة
أم انو اعتمد عمى الشعر في بياف ىذه الكعبة دكف غيره مف اإلسناد  ،بيت عبادة كدليمو في ىذا بأنو لـ يسمع شعرا" فييا

كف تجاىؿ القرآف الكريـ الذم بيف في سكرة المباىمة كجكد ىذه الكعبة في قكلو تعالى " فمف حاجؾ فيو مف بعد كىك قد يك
ما جاءؾ مف العمـ فقؿ تعالكا ندع أبناءنا كأبناءكـ كنساءنا كنساءكـ كأنفسنا كأنفسكـ ثـ نبتيؿ فنجعؿ لعنت ا عمى 

 .(225)الكاذبيف"
 : كعبة أياد.   2

كقد  ،(226)ر كىي التي ذكرىا األسكد بف يعفرألياد كعبة أخرل بسنداد مف أرض بيف الككفة كالبصرة في الظيكاف         
 (227)أنما كاف منزال شريفا  ،سمعت أف ىذا البيت لـ يكف بيت عبادة

كبيف انو  ،يعفرالمبلحظ عمى ما ذكره ابف الكمبي انو يذكر الكعبة كيحدد مكضعيا كاف مصدره فييا ىك األسكد بف        
سمع( دكف أف يذكر مف أيف سمع انو لـ يكف بيت عباده لبياف أمره عند عمماء الجرح كالتعديؿ لمعرفة ىؿ ىك مف )قد 

ثـ يذكر انو كاف منزال شريفا كىي التي ال يمكف القبكؿ بو ألسباب منيا أف بيكت الشرؼ عند العرب قبؿ  .الثقات أـ ال
فضبل" عف ابف الكمبي لـ يذكر ىذه  ،ذا البيت بالشرؼ كىك يضاىي الكعبة رغـ كثنيتوالبعثة النبكية لماذا اختص ى

 .الشخصية التي أعطت لمبيت كنية الشرؼ لبياف مدل صحة ما جاء بو ابف الكمبي في كتابو
لقصر الذم تحج لذلؾ يبدك انو كعبة ألياد بينو ابف الكمبي لكؿ مف جاء مف بعده السيما أحد الجغرافييف الذم كصفو با     

 :إليو العرب استنادا  إلى قكؿ الشاعر األسكد بف يعفر
 (228)أىؿ الخكرنؽ كالسدير كبارؽ        كالقصر ذم الشرفات مف سنداد    
  :الكنائس عند ابف الكمبي :˝ثالثا

 ،د بنى بيتا بصنعاءكقد كاف ابرىو الحبشي ق)ا ذكره أبف الكمبي في كتابو عف الكعبات ىي الكنائس إذ قاؿ مم        
اني قد بنيت لؾ كنيسة لـ يبف )ككتب إلى ممؾ الحبشة  ،(230)بالرخاـ كجيد الخشب المذىب ،(229)كنيسة سماىا القميس

فبعث  ،فبمو ذلؾ بعض نساة الشيكر (.كلست تاركا العرب حتى أحرؼ حجيـ عف بيتيـ الذم يحجكف اليو .مثميا أحد قط
مف اجترأ عمى ىذا؟ فقيؿ بعض  :فمما بمغو ذلؾ غضب كقاؿ .ففعبل ،جا حتى يتغكطا فييارجميف مف قكمو كأمرىما أف يخر 

 .(231)فغضب كخرج بالفيؿ كالحبشة فكاف مف أمره ما كاف .أىؿ الكعبة
أكليما ىؿ أف مف المعقكؿ يخرج رجبلف مف مكة إلى اليمف ليحدثا في  ،ىذا النص ال يمكف الكثكؽ بو ألسباب منيا     

 ،في الكقت الذم كاف العرب ال يمثمكف قكة جيش تستطيع التحدم كالتصدم لقكتو ،لتي بناىا ابرىو تحدم لوالقميس ا
ذا عرفكا انيـ مف العرب كمف أىؿ مكة بالذات ،إذا كاف صحيح عمميـ ىذا ،كثانييما لماذا دعكىـ يخرجكف دكف قتميـ  ،كا 

ا بأمر التجارة بيف الشرؽ األدنى القديـ كالبيزنطييف فكيؼ ثـ إف العرب قد انشغمك  ،ألف فعؿ ما فعؿ في بيت عبادتيـ
 .يمجؤكف إلى ممارسة ىذا العمؿ الذم قد يمغي مصدر حياتيـ االقتصادية

نيا كنيسة خاصة بالنصارل كال يستطيع أجبار دكف غيرىـ مف الشرائع بالدخكؿ إلييـ ما         لذا أف ركايتو غير دقيقو كا 
 .انية الحقيقة كالقناعة بالمبدأ أك الديف الذم يختارهلـ تتكلد في النفس اإلنس

 :األنصاب :˝رابعا
كيقاؿ أعممت عمى  ،كىك عمـ ينصب في األماكف التي تحتاج إلى عبلمة ييتدم بيا الضاؿ ،في المغة بمعنى أعبلـ      

 رمة تشريفا لو.كىك عمى ما يبدك فمف الحـر الذم جعمو ا تعالى في الح .(232)كذا أم جعمت لو عبلمة 
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كمف لـ  ،فمنيـ مف اتخذ بيتا كمنيـ مف اتخذىا صنما ،فيذكر ابف الكمبي أف العرب استيترت في عبادة األصناـ       
ثـ طاؼ بو كطكاؼ بالبيت كسمكىا  ،مما استحسف ،نصب حجرا أماـ الحـر كأماـ غيره ،يقدر عميو كال عمى بناء البيت

تعبير عف الكاقع االقتصادم الفقير في بعض قبائؿ العرب التي ال تستطيع بناء بيت أك كىذه األنصاب ىي  (233)األنصاب 
فضبل عف العرب كانكا يحاكلكف التقرب إلى الحـر كلك بأبسط العبلمات )األنصاب( لذلؾ كانكا يطكفكف  ،كعبة يحجكف الييا

كلـ يقفكا عند ىذا الحد في  .(235)لغبغب كسمكا األنصاب في بعض األحياف ا .(234)حكليا أسابيع كما يطاؼ بالكعبة 
ممارسة طقكسيـ الدينية بؿ ذىب بعضيـ إلى إف، يككف قسمو بالغبغب لذلؾ ذكر ابف الكمبي إف أبك فراس خكيمد بف مرة 

 :اليذلي الشاعر المعركؼ كىك ييجك رجؿ تزكج امرأة جميمة يقاؿ ليا أسماء
 مف االدـ اىداىا أمرؤ مف بني نغـ           لقد انكحت أسماء لحي بقيدة                  
 .(236)رأل قدعا في عينييا اذ يسكقيا     إلى غبغب العزل فكضع في القسـ                 

فقدمت ليا القرابيف كاليدايا مف ذىب كفضة كأحجار  ،لذا فاألنصاب أحجار قدست عند العرب قبؿ البعثة النبكية الشريفة
باعتبارىا األنصاب كاألصناـ ييدل ليا كىك  ،لكمبي في كتابو األصناـ ربما لعبلقتيا القكية باألصناـكذكرىا ابف ا ،كريمة

كما ذبح عمى  ،...،حرمت عميكـ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير كما أىؿ بوتعالى "يتكافؽ مع ما جاء بو القرآف الكريـ في قكلو 
يا أييا الذيف آمنكا أنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ و تعالى "، كقكل(237)"كاف تستقسمكا باألزالـ ذلكـ فسؽ النصب

 (238)رجس مف عمؿ الشيطاف"
 -:األزالـ :˝خامسا
كقد ذكرىا ابف الكمبي في كتابو  .(239)كىي السياـ التي كاف أىؿ الجاىمية يستقسمكف بيا  ،مفردىا زلـ بضـ الزام       

أىدكا لو  ،فإذا شككا في مكلكد ،كاآلخر ممصؽ ،صريح ،قدح مكتكب في أكلياقدامو سبعو أ ،كقاؿ أف في جكؼ الكعبة
 .ثـ ضربكا بالقداح فاف خرج صريح ألحقكه كاف خرج ممصؽ دفعكه ،ىدية
كيبدك إف ابف الكمبي ما حصؿ  .(240)كىنالؾ قدح عمى الميت كقدح عمى النكاح كثبلثة لـ تفسر عمى ما كانت عميو      

أك انو أشار إلى األزالـ دكف تفاصيميا الميمة باعتبار إف كتابو يحمؿ األصناـ لذلؾ  ،كؿ األزالـ ىكذاعميو مف معمكمات ح
أك ربما إف ما كجد ىكذا كبقية المعمكمات التي ذكرىا أحد ركاتو كانت أكثر إيضاحا حينما ذكر إف  ،لـ ييتـ بيذا األمر

كالسادس مف غيركـ  ،كالخامس منكـ ،كالرابع نعـ ،كالثالث عميكـ ،كـكعمى الثاني ل ،القداح األكؿ مكتكب عميو ا عز كجؿ
فكانكا إذا أرادكا الخركج إلى كجو ضربكا القداح فاف خرج القدح األمر  ،كلمحضر كالسفر سيماف أيضا .(241)كالسابع الكعد 

ذا خرج القدح الثاني أمسؾ عف الخركج خائفا ،نفذ الرجؿ لكجيو راجيا السبلمة كالصنع   .(242)النكبة كالجائمة  كا 
 (243)ا كثيرةككاف العرب يفتخركف بتقديـ العتيرة إلى األزالـ كيركف انو مف فعاؿ الكـر كالشرؼ كليـ في ىذا أشعار       

ثـ أف ىذا التفاؤؿ كالتشاـؤ عندىـ باألزالـ ىك  .(244)كبالرغـ مف قدسية األزالـ عند العرب إال انو ليس كميـ ممتزمكف بذلؾ
كبيف  (245)"كاف تستقسمكا باألزالـ ذلكـ فسؽ ... كما ذبح عمى النصب.ع مف الكثنية كالشرؾ با تعالى في قكلو تعالى "نك 

ا تعالى انو مف عمؿ الشيطاف في قكلو " يا أييا الذيف آمنكا أنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ رجس مف عمؿ 
   .كاألنصاب كميا إشراؾ بالذلؾ نقكؿ أف األزالـ  (246)الشيطاف "

 :الديانات السماوية وعبادة الجف واألشجار
 التوحيد  :˝أوال

فقاؿ إف  ،˝أك أكراىا ˝ذكر ابف الكمبي في كتابو أف العرب عبدكا آلو مختمفة كؿ كحسب تفكيره كقناعتو دكف أجبارا      
 .(250)عمى بقية مف دينو (249)كمضر (248)ت ربيعةككان ،كانكا عمى بقية مف ديف النبي إسماعيؿ )ع( (247)أكالد معد
ىؿ كاف كؿ مف أكالد معد كربيعة كمضر عمى ديف  ،أف ىذا النص فيو افتقار إلى عدد كثير مف األسئمة منيا       

 نات؟البكترؾ كأد  ،كىؿ كاف ابف إسماعيؿ ىك نبذ عبادة األكثاف كاالمتناع عف أكؿ الذبائح المقدمة لآللية (؟إسماعيؿ )ع
 فقط؟فيؿ يا ترل أف شريعة ديف النبي إبراىيـ )ع( في ىذه األمكر 
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 ،أك حديث نبكم شريؼ ،لذا الذم يبدك انو أطمؽ عمييـ صفة عامة دكف أف يذكر الدليؿ القاطع مف خبلؿ نصا قرآنيا     
بشخصية زيد بف عمر بف  ثـ حتى انو استشيد ،لذلؾ ال يمكف القبكؿ بيذه الركايات التي تعطي صفة العمـك عمى الكؿ

 :نفيؿ كقكلو
 تركت البلت كالعزل جميعا       كذلؾ يفعؿ الجمد الصبكر      
 فبل العزل أديف كال ابنتييا         كال صنمي بني غثـ أزكر     
 (251)كال ىبؿ أزكر ككاف ربا          لنا في الدىر إذ حممي صغير      
بؿ ىناؾ مف أصحابا السير يذكركف  ،في عبادة األصناـ تحقير لئلنساف ليس إال الذم يتضح إف زيد بف عمرك كجد     

ككذلؾ انو قتؿ كىك يبحث  ،(253)كىك ما أكده أحد الباحثيف المحدثيف  ،(252)بأف زيد بف عمرك كاف عمى ديف النصارل 
 .(254)عف الديف الحؽ لدل عكدتو في طريؽ مكة 

كلكف كحيف نعكد إلى ما ذكره ابف الكمبي مف المكحدكف  ،كبلـ لما بيناه مف األسبابكذلؾ ال يمكف القبكؿ بيذا ال       
ادف )نيـ( يسمى خزاعة بف عبد ككاف س ،(256)صنـ يقاؿ لو نيـ  (255)فانو يذكر انو كاف لمزنية  ،العرب قبؿ البعثة النبكية

 :كأنشأ يقكؿ ،ـ فكسرهلما سمع بالنبي محمد صمى ا عميو كآلو كسمـ ثار إلى الصن (257)نيـ
 ذىبت إلى نيـ ألذبح عنده            عتيرة نسؾ كالذم كنت أفعؿ      
 فقمت لنفسي حيف راجعت عقميا      أىذا الو أيكـ ليس يعقؿ ؟     
 أبيت فديني اليـك ديف محمد          الو السماء الماجد المتفضؿ    
كبيذا النص الصريح نعمـ إف ابف الكمبي قد جمع  .(258)كضمف لو إسبلمو  ثـ لحؽ بالنبي صمى ا عميو كآلو كسمـ     

 .في كتابو كؿ ما كقع في يديو آنذاؾ
 :الييودية -

عيـ بالييكدية أياـ تيكد ذك فدانكا م ،(260)قربكا مف صنعاء كاختمطكا بحمير  (259)ذكر ابف الكمبي إف ىمداف        
 .(262)فتيكدكا معو  ،(261)نكاس
مف ىذا النص يبدك إف بعض قبائؿ العرب اتخذت الشريعة الييكدية كديانة ليـ لكف دكف إف يذكر ابف الكمبي       

فضبل" عف أنيـ باتخاذىـ ىذه الشريعة ىـ أقرب  ،األسباب التي جعمت مف ىذه القبائؿ أف تمجأ إلى ىذه الشريعة دكف غيرىا
 .إلى التكحيد مف عبادة األكثاف

 -:ؾ مجمكعة مف األسباب التخاذ ىذه القبائؿ الشريعة الييكدية دكف غيرىااف ىنال لذا يبدك  
أدل إلى االحتكاؾ كتداخؿ العشائر  ،كىذا يكف بسبب التعامؿ التجارم ما بيف العرب كالييكد :العامؿ االقتصادم .1

 ..فكجد العرب أنيا أفضؿ مف عبادة األكثاف لذلؾ لجئكا إلييا ،كالمعتقدات الدينية ما بينيـ
ىك ىجرة الييكد مف مممكة ييكذا إلى شبو الجزيرة العربية السيما بعد أف تعرضكا إلى اليزيمة عمى يد  ،العامؿ السياسي .2

فكجدكا في أرض الحجاز االستقرار السيما بعد أف تكفرت ليا األرض  (263)ـ 70اإلمبراطكر الركماني قسطنطيف سنة 
 .الخصبة كالمياه الكفيرة في يثرب

مما سبب  ،(264)عندما كجد العرب إف أحد ممكؾ اليمف كىك ذك نكاس قد تيكد كاضطيد نصارل نجراف  ،عامؿ النفسيال .3
ىك كجكد أغمب األحبار ىـ  ،كثانييما ،الرىبة في نفكسيـ لذلؾ لجئكا إلى الشريعة الييكدية لسببيف أكليما أفضؿ مف الشرؾ

، (265)معو الحبراف فأمراه أف ييدـ رئاـإف تبع انصرؼ إلى العراؽ ك  كىك ما ذكره ابف الكمبي حينما قاؿ ،مف الييكد
 .(266)فكافؽ
ثـ إف لمقس كالرىباف دكرا كبيراعندما يأتكف أسكاؽ العرب كيعظكف كيبشركف  ،كليس في شبو الجزيرة العربية فحسب      
ييكدية باعتبار أنيـ شعب ا المختار بؿ حتى كىذا ما لـ يكجد في الشريعة ال ،(267)ركف البعث كالحساب كالجنة كالناركيذك

لذلؾ فكجد عدم بف حاتـ في  ،مف كاف عمى دينيـ مف العرب ينظركف إليو بدرجة أقؿ مف نظرة بعضيـ إلى بعض
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فضبل عف نظرتيا إلى اآلخريف  ،النصرانية أممو المنشكد السيما كاف شرائعيا تكحيدية كتيدؼ إلى العدؿ كالمساكاة كاإلحساف
كمف  ،السيما كاف ىذه الفترة كاف العرب يترقبكف ظيكر منقذ مف شبو الجزيرة العربية ،الشرائع األخرل نظرة قد متساكيةمف 

 .لذلؾ لجئكا إلى النصرانية ،العرب أنفسيـ
 :النصرانيػػػة -

كقد  .)المسيحية( مف الشرائع السماكية التي كجدت ليا معتقد عند بعض قبائؿ العرب ىي الشريعة النصرانية            
فقاؿ  ،بالصنـ (269)كفزع عدم مف ما فعمو مالؾ ،يكمئذ قد عتر عند صنـ الفمس (268)ذكر ابف الكمبي إف عدم بف حاتـ 
 .(270)فرفض عدم عبادتو كعبادة األصناـ كتنصر  ،فمضت لو أياـ لـ يصبو شيء ،عدم انظركا ما يصيبو في يكمو ىذا

كلماذا ذىب عدم بف  ،ككيؼ أنقمت إلييـ ،بي لـ يذكر شيئا عف النصرانية في قبائؿ العربالسؤاؿ ىك إف ابف الكم        
 .بؿ انو ذكر ىذا النص لمجرد بياف كجكد ىذه الشريعة في شبو جزيرة العرب ،حاتـ الطائي إلى النصرانية بدال مف الييكدية

فقد  ،ككأنيـ تمقكا ذلؾ مف الرـك (273)كبعض قضاعة (272)كغساف  (271)يذكر اآللكسي إف النصرانية كانت في ربيعة       
 ،(275)قبائؿ شتى منيا العباد ،(274)كقد اجتمع عمى النصرانية في الحيرة  ،كاف العرب يكثركف التردد إلى ببلدىـ لمتجارة

أطراؼ الجزيرة  كىذا يكضح لنا مدل انتشار النصرانية في ،(277)مف العرب الذيف كانكا عمى قكة كبيرة  ،(276)كبنك تغمب
 العربية.
 :عبادة الجف :˝ثانيا

إذ جاء في قكلو  ،نظر العرب قبؿ البعثة النبكية الشريفة إلى عبادة الجف عمى أنيـ شفعاء يقربكنيـ إلى ا تعالى      
" انو  كقكؿ رسكؿ ا "صمى ا عميو كآلو كسمـ " ،(278)كانو كاف رجاؿ مف االنس يعكذكف برجاؿ مف الجف"تعالى "

يدعكف يبتغكف الجف فأسمـ النفر مف الجف كاستمسؾ االنس بعبادتيـ فنزلت اكلئؾ الذم  يعبدكف مفكاف نفر مف االنس 
 .(279)إلى ربيـ الكسيمة"

أف عمرك بف لحي األزدم ككذلؾ بيف  ،(280)كانكا يعبدكف الجف (270)كذكر ابف الكمبي إف بني مميح مف خزاعة       
 .دكف إف يذكر سبب ىذه العبادة عند بعض القبائؿ .(281)كاف لو جف

كأنيـ مبلئكة ككذلؾ أنيـ بنات ا بداللة قكلو تعالى  .(282)يزعمكف أف الجف تتراءل ليـ القرطبي العربذكر      
 .(284)كىذا ما جعؿ بعض المفسريف يحكمكف عمى العرب عمى أنيـ عبدكا الجف (283)((كجعمكا بينو كبيف الجنة نسبا))

نيـ أقكياء يفعمكف ما يعجز عنو البشر        ،كىناؾ مف قاؿ إف الجف مخمكقات ىكائية قادرة عمى التشكؿ بما تريد كا 
اف أشجع شباب ككاف يمثؿ قكة الشر كك ،ألنيـ لـ يككنكا يرجكا الخير منو ،(285)ف ليـ قكل سحرية فخافكىـ كعبدكىـكا

  .(288)يقاتمكنو كيتغنكف نشيد الشجاعة إذا تغمبكا عميو ،(287)كعمقمة بف صفكاف ،(286)العرب مثؿ تأبط شرا
بعضيـ كاف يراىا بأنيا  ،مف ىذا يبدك إف ىذه العبادة جاءت كحسب المعتقد المكجكد آنذاؾ عند قبائؿ العرب      

ثة النبكية كآخركف عبدكىا خكفا مف شيرىا كىذا ىك السائد في عقائد نفسية اإلنساف العربي قبؿ البع ،شفيعة ليـ
 .الشريفة
 :عبادة الشجر :˝ثالثا
كاف بعض العرب يقدسكف النخؿ كيعبدكنو ككاف أىؿ نجراف يعبدكف نخمة ليـ عظيمة بيف أظيرىـ ليا عيد في      

  .كؿ سنة
 :فتح مكػػة
ألصناـ دخؿ المسجد كا ،يذكر ابف الكمبي لما ظير رسكؿ ا " صمى ا عميو كآلو كسمـ" يـك فتح مكة        

زىؽ الباطؿ اف الباطؿ كاف جاء الحؽ ك )فجعؿ يطعف بسيو قكسو في عيكنيا ككجكىيا كيقكؿ  ،منصكبة حكؿ الكعبة
 .(290)ثـ أمر بيا فكفيت عمى كجكىيا ثـ أخرجت مف المسجد فحرقت  (289)زىكقا(
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كآلو كسمـ( مع األصناـ  مف ىذا النص يبدك أف ابف الكمبي بيف كيؼ تعامؿ الرسكؿ محمد )صمى ا عميو       
ككذلؾ في صفحات الكتاب بيف ىذه الشخصيات اإلسبلمية التي أرسميا لذا سكؼ ندرج  ،المكجكدة داخؿ الحـر المكي

 .أسمائيا مع ذكرىا كحسب تسمسؿ صفحات الكتاب
يدمو أرسؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب )ع( إلى صنـ )الفمس( ف (إف الرسكؿ محمد )صمى ا عميو كآلو كسمـ .1

 .(291)جو بأربع أك خمس لياؿ مف المدينةككاف ذلؾ بعد خرك  ،كأخذ ما كاف ليا
ت في الطائؼ فيدمو كحرقيا بعث الرسكؿ )صمى ا عميو كآلو كسمـ( المغيرة بف شعبة إلى صنـ البل .2

 .(292)بالنار
 .(293)خالد بف الكليد إلى صنـ العزل (إرساؿ الرسكؿ  )صمى ا عميو كآلو كسمـ .3
فقاؿ لو الرسكؿ يا جرير  ،ا فتح الرسكؿ )صمى ا عميو كآلو كسمـ( مكة قدـ عميو جرير بف عبد ا مسممالم .4

 .(294)فقاؿ بمى ،إال تكفيني ذا الخمصة
 .(295)( الطفيؿ بف عمرك الدكسي فحرقوعندما أسمـ بني منيب بعث الرسكؿ )صمى ا عميو كآلو كسمـ .5
 .(296)(ى الصنـ ككسره بعد سماعو بالنبي محمد )صمى الو عميو كآلو كسمـخزاعي بف عبد ا الذم ثار إل .6

 .داللة عمى إف ىناؾ مف كاف يؤمف بالتكحيد لكنو ال يستطيع أف يبكح بذلؾ إال بكجكد رسكؿ أك نبي
 :منيج ابف الكمبي في كتابو األصناـ

ربما ألنو اعتمد عمى الركاية  ،مكارد ليذا الكتاب بؿ انو استخدـ عدة ،لـ يتبع ابف الكمبي منيج كاحد في كتابو         
 :الشفيية في كثير مف األحياف بداللة

فقاؿ أىديت لمعزل شاة عفراء كأنا عمى ديف  ،كقد بمغنا أف رسكؿ ا )صمى ا عميو كآلو كسمـ( ذكرىا يكما )العزل( .1
 .دكف أف يذكر مف ىك المبمو لو ،(297قكمي )

 .دكف أف يذكر مف ىـ الذيف يقكلكف ،(298)كا يقكلكف( كان)استخدـ مصطمح  .2
 .أم انو اعتمد عمى ما ينقؿ إليو شفاىا في تأكيد كجكد ىذا الصنـ (299) (فيما بمغني)كقكلو  .3
 .أيضا دكف معرفة مف ىـ الركاة( 300) (بعض الركاة)ذكر ابف الكمبي  .4
 .كال يذكر مف الذيف زعمكا (301) (كقد زعمكا)يذكر  .5
 .دكف ذكر اسـ الشخصية المحدثة لو لبياف ثقتيا مف عدميا عند عمماء الجرح كالتعديؿ (302) (حدثنا)ككذلؾ يذكر .6

كتارة أخرل يستخدـ ابف الكمبي منيجا ثانيا ىك سمسمة السند في بياف نقؿ نص معيف كىك بيذا يككف قد أكد عمى 
 :طريقة نقؿ النصكص منيا

 .كىذا قد يككف في أغمب سمسمة سنده ،(303)عف صالح ابف عباس ينقؿ ابف الكمبي عف أبيو  .1
 .(304)يذكر ابف الكمبي حدثنا العنزم أبك عمي قاؿ حدثنا عمي بف الصياح قاؿ أخبرنا أبك المنذر  .2
 .(305)يذكر ابف الكمبي أخبرنا أبك سييؿ الطائي عف عنزة األخرس  .3
 .(306)كقد يذكر حدثني مالؾ بف حارثة األجدارم  .4
 .(307)أخبرني أبك سكيف عف أبيو  .5
 .(308)تارة أخرل يذكر أخبرني أبي  .6

 :أحاديث الرسوؿ محمد )ص(ثالثا: 
استخدـ ابف الكمبي في بياف مكاضع بعض األصناـ ككيؼ نيايتيا عمى يد الرسكؿ محمد )صمى ا عميو كآلو كسمـ(       

أرسؿ مف صحابتو لكسر  ركؼ كيؼ إف الرسكؿ حطـ األصناـ كأرسؿ مفكربما ألنو حدث مشيكر مع ،(309)بعد فتح مكة
 .(310)كىدـ بعضيا

 



   م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

57 

 .الشعر :رابعا
فمف ثـ لـ أسمع يذكر رئاـ كال نسر )فيذكر مثبل إف  ،كثيرا ما استشيد ابف الكمبي بالشعر في بياف الصنـ أك البيت      

أم  (312)(ألني ال أسمع بني الحارث تسمكا بيا في شعر)اف ككذلؾ في كعبة نجر  (311)(األسماءفي شيء مف األشعار كال 
ككنو لغتيـ الشفيية  (انو استخدـ الشعر كدليؿ ثابت في بياف كجكد البيت أك الصنـ ربما بيف مدل اىتماميـ بو )الشعر

 آنذاؾ.
 .النسب :خامسا"
عبادة األصناـ كيؼ اف عكؼ بف عذرة بف أحيانا يذكر ابف الكمبي في بياف عبادة األصناـ النسب فمثبل" يذكر في       

 (313)الحاؼ بف قضاعة قد عبدك صنـ كدا زيد البلت بف رفيدة بف ثكر بف كمب بف كبرة بف تغمب بف حمكاف بف عمراف بف
 .كىذا جاء نتيجة ككنو عالـ أنساب العرب كقبائميـ

 .األوائؿ :سادسا"
كاف امرؤ ألقيس أكؿ مف  ،(315)كأكؿ مف نصب ىبؿ ،(314)ؿبيف ابف الكمبي أف ىناؾ أكؿ مف غير ديف إسماعي      

ثـ  (عبد كد)كاف عكؼ بف عذرة أكؿ مف تسمى باسمو  ،(316)أحضره لصنـ ذا الخمصة عندما أراد اإلغارة عمى بني أسد
 .(317)سمت العرب بعده 

 .الصدؽ :سابعا"
مناؼ( ذكر ال )فمثبل حينما يذكر صنـ  ،مة عنوفي بياف المعمكمات المفص ˝فانو كاف صادقا ،حينما يذكر الصنـ      

 .(318)أدرم أيف كاف كال مف نصبو
 .التكرار في منيجو :ثامنا"
استخدـ ابف الكمبي التكرار في كتابو لبياف مدل أىمية النصكص القرآنية ربما في تأكيد أمر كجكد ىذه األمثاؿ       
 :.فمثبل

فقد  (319)قالكا ال تذرف آليتكـ كال تذرف كدا" كال سكاعا" كال يغكث كيعكؽ كنسرا". ك .أصناـ قـك النبي نكح )ع( في قكلو " .1
كبيذا يككف ابف الكمبي في  ،ذاكرا أنيـ قكما صالحيف ،(321)ثـ كرر تكرارىا في آخر الكتاب ،(320)ذكرىا في بداية الكتاب

 .ضافة شيء جديدككنو كرر نفس المعمكمات دكف ا ،كتابو قد فقد المكضكعية الحدث التاريخي
كيذكر المعمكمات نفسيا في  ،(322)غطفافكاف لقضاعة كلخـ كجذاـ كعاممو ك  كىك صنـ في مشارؽ الشاـ.صنـ األقيصر .2

 .(323)الكتاب
كيعيد نفس  (324)ذا الفقار سيؼ عمي ألحدىما  ،فكجد سيفيف ،كاف عميا" بعثو الرسكؿ ليدموَّ ذكر انو لطي ،صنـ الفمس .3

 .(325)آخر الكتابالمعمكمات في 
 .التناقض في منيجو :تاسعا"
ثـ  ،(326)ف منيجو متناقض السيما عندما ذكر أكؿ مف غير ديف النبي إسماعيؿ )ع( ىك عمرك بف ربيعو األزدمإ      

كىذا ما يجعؿ  ،(327)يأتي بعد أسطر قبلئؿ يذكر أف أكؿ مف أتخذ تمؾ األصناـ مف كلد إسماعيؿ )ع( ىك ىذيؿ بف مدركة
 .لدارسيف كالباحثيف في أمر المبيـ ال سيما كىـ ال يجدكف أييما يريد ابف الكمبي في كتابوا

 .االستشياد بالقرآف الكريـ :عاشرا"
كثيرا ما استشيد ابف الكمبي في كتابو بالنصكص القرآنية لبياف صحة كجكد ىذه األصناـ كىذا بيف مدل اطبلعو       

ككذلؾ أصناـ شبو  ،السيما أصناـ قـك النبي نكح )ع( ،(328) مى كتاب ا تعالىالكاسع ليس عمى األصناـ فقط بؿ ع
 .الجزيرة العربية البلت كالعزل كمناة الثالثة
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 .الرواية التوراتية في منيجو :عشر أحد
 كعممت األكؿذكر ابف الكمبي أف الرجؿ كاف يأتي أخاه كعمو كابف عمو فيعظمو كيسعى حكلو حتى ذىب ذلؾ القرف       

 .أنكش بف شيت بف آدـ قيناف بفعمى عيد يردم مف ميبليؿ بف 
 .ثـ جاء قرف آخر فعظمكىـ أشد مف تعظيـ القرف األكؿ      
إال كىـ يرجكف شفاعتيـ عند ا فعبدكىـ كعظـ أمرىـ  ،ما عظـ أكلكنا ىؤالء :فقالكا ،ثـ جاء مف بعدىـ القرف الثالث     

 .فرفعو ا إليو مكانا عميا ،ـ إدريس )ع( نبيا فدعاىـ فكذبكهفبعث ا لي ،كاشتد كفرىـ
كىك يكمئذ ابف أربعمائة كثمانيف  ،كلـ يزؿ أحدىـ يشتد حتى أدرؾ نكح بف لمؾ بف منكشمج بف احنكخ فبعثو ا نبيا      
ففزع منيا كركبيا كىك  ،فمؾفعصكه ككذبكه فأمره ا أف يصنع ال ،فدعاىـ ا عز كجؿ في نبكتو عشريف كمائة سنو ،سنو

ككانت بيف آدـ  ،فعبل الطكفاف كطبؽ األرض كميا ،ابف ستمائة سنو كغرؽ مف غرؽ كمكث بعد ذلؾ ثمثمائة كخمسيف سنو
 .(329)ةكنكح ألؼ سنو كمائتا سن

فترة زمنية  المبلحظ عمى النص فيو إبياـ السيما عندما يذكر كممة )قرف( كلثبلث مرات عندما يريد أف يتكمـ عف      
كىك كضح أف كممة القرف تعني  ،كىذا كاضح مف كممة القرف األكؿ كىكذا ،معينة ربما تككف خاصة باألنبياء عمييـ السبلـ
 .فترة مف الفترات كليس الفترة المعركفة مئة عاـ

نقؿ بعض المعمكمات  كانو قد ،(330)مكجكد في كتابو مصدره ىك التكراةكيذكر عممت دكف أف يذكر مصدره إال إف ال      
كح بعد الطكفاف ثاثمئة كخمسيف ككذلؾ عاش ن ،(331)(ةسنففزع منيـ كركبيـ كىك ابف ستمائة )مف التكراة أيضا منيا 

كال غبار عميو ككنيا المصدر الكحيد الذم أخذ  ،كىك قد يككف عمى اطبلع كاسع بكتاب التكراة المكجكدة آنذاؾ ،(332)ةسن
 .منو المعمكمات

كىك ربما صائب آنذاؾ بسبب  ،عمى التكراة في مصدره لكتاب األصناـ رغـ ما فيو مف تناقضات انو اعتمدذا يبدك ل      
 .عدـ تكفر مجاالت البحث كالدراسة بشكميا الحالي

 .األسطكرية في منيجو الركاية :عشراثنا 
قكتيا أساطير تعاقب عمى انتياؾ كليس ليـ في  ،لمعرب أساطير تقص العقاب الشديد بمف لـ يباؿ حؽ الحـر      
اذ ذكر ابف الكمبي أف أساؼ كنائمو  ،(333)كحديث أساؼ كنائمو المذاف مسخا صنميف ألنيما لـ يحفظا لمبيت حرمة  ،الحرمة

كأضاؼ لما طاؿ  .(334)ىما شخصاف رجؿ كامرأة مف جرىـ فجرا الكعبة فمسخا حجريف ككضعا عند الكعبة ليتعظ الناس
كاف مكضعيما أحدىما بمصؽ الكعبة كاآلخر  ،عبدا معيا فكانكا قريش ينحركف كيذبحكف عندىما ،األصناـمكثيما كعبدت 
 .(335)في مكضع زمـز 

كىذا  ،نجد إف ابف الكمبي قد حدد أف أمر المسخ بسبب عدـ حرمتيما لمبيت الحراـ ،كعندما نأتي إلى النص أعبله     
نيا أرث النبي إبراىيـ )ع( ككاف عرب شبو الجزيرة كما يجاكرىا كميـ يتشرفكف يناقض قدسية مكة )الكعبة( عند العرب كك 

 .˝باالنتساب إلى ىذا اإلرث فكيؼ إذف لـ يحفظا لمبيت حرمة ىذا أكال
دكف أف يذكر في أم فترة مف فتراتيـ ككنيـ حكمكا مكة ثبلث  ،إف النص بيف الشخصاف رجؿ كامرأة مف جرىـ ˝ثانيا
 فضبل أنيـ كانكا يحممكف صمب النبي إسماعيؿ )ع( فكيؼ لـ يحترمكا أرث نبييـ؟ ،ة ليست بالقميمةكىي فتر  ،(336)قركف
دكف أف يذكر مف ىي الشخصية التي  ،ذكر ابف الكمبي أف أساؼ كنائمو كضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بيما :ثالثا

 .بتأثير قبمي أـ لغرض اتخاذ العبرةكأيف مكانيـ الدقيؽ كسبب اختيارىـ المكاف ىؿ كاف  ،كضعتيـ في الكعبة
 ˝الركاية مجرد أسطكرة مف أساطيره في الكتاب الفتقاره إلى الدقة في كصؼ الحدث ما جعؿ اختبلؼ كبيرا ˝كأخيرا  :رابعا

ألنو الزنا كاف مباحا داخؿ الحـر كمكجكد قبؿ مسألة أساؼ  ،(337)انو فعؿ بيا  ،في نقميا لدل المؤرخيف فيذكر المرتضى
كىذا االختبلؼ ىك سبب عدـ الدقة في كصؼ الحدث كالذم يبدك  ،(339)بينما يرل األصفياني بأنو قبميا فقط  ،(338)ائمو كن

فكيؼ أذف بالحـر  ،أنيا ركاية عمى شكؿ أسطكرة ال تمت إلى العرب كشخصيتيـ الرافضة لمزنى في األماكف الغير مقدسة
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ككف )الكعبة( مقدسة منذ األزمنة الغابرة  ،النص دكف تحميمو كبياف ذلؾ فضبل عف بعض المؤرخيف قد نقمكا ىذا ،الشريؼ
 . (340)عند كؿ األمـ كليس عند العرب فحسب 

 :الركاية اإلسرائيمية في منيجو :ثبلث عشر
لقد أىديت "  :ذكر ابف الكمبي في كتابو انو قد بمغنا أف رسكؿ ا " صمى ا عميو كآلو كسمـ" ذكرىا يكما حينما قاؿ       

 .(341) كأنا عمى ديف قكمي" ،لمعزل شاه عفراء
عندما نأتي إلى النص كنجد فيو أمر الببلغ ألبف الكمبي دكف معرفة مف ىك المبمو عنو كي نستطيع مف خبلؿ عمماء       

ذا تـ قبكؿ ىذا النص بأف الرسكؿ محمد "صمى ا عميو كآلو كسمـ"  ،الجرح نعمـ صحة السند مف عدمو كاف عمى ديف كا 
( 342يناقض قكؿ رسكؿ ا محمد )ص( حينما قاؿ " نقمنا مف األصبلب الطاىرة إلى األرحاـ الزكية " ) ˝فانو أيضا ،قكمو

كقكلو " ما كلدني مف  (343)كقكلو )ص(" نقمت مف أألب الطاىريف إلى أرحاـ المطيرات لـ يمسف سفاح أىؿ الجاىمية " 
ككبلـ رسكؿ ا ىك كبلـ ا بداللة قكلو " كما ينطؽ  (344)دني إال نكاح كنكاح اإلسبلـ " سفاح أىؿ الجاىمية شيء كما كل

 .(345)يكحى "ّّ عف اليكل أف ىك إال كحي
يذكر  ،إضافة إلى ما جاء ذكره عمى لسانو ،ثـ أف الرسكؿ )صمى ا عميو كآلو كسمـ( لـ يكف عمى ديف قكما يكما      

 .الرسكؿ عندما كاف غبلما؟ أسألؾ بحؽ البلت كالعزل إال ما أخبرتني عنيما أسألؾابف ىشاـ أف الراىب سئؿ 
 :كنفر النبي مف القسـ باألصناـ كقاؿ لو

 (كقكؿ الرسكؿ )صمى ا عميو كآلو كسمـ .(346)فك ا ما أبغضت شيئا قط بغضيما  ،ال تسألني بحؽ البلت كالعزل    
 .(347)فاتخذني ا نبيا كعميا كصيا  ،سجد أحد منا لصنـ قطانتيت الدعكة إلي كالى أخي عمي لـ ي

يقصد  (صمى ا عميو كآلو كسمـ)لذا فالذم يبدك أنيا ركاية إسرائيمية كاف الغرض منيا اإلساءة إلى الرسكؿ محمد        
الرسكؿ كما عرؼ عنو  كىك ال يتكافؽ مع شخصية ،لبياف منزلة الصنـ العزل عند العرب كغيرىـ ،انو كاف عمى ديف قكمو

 .حتى قبؿ النبكة، فضبل ما ذكرناه عمى لسانو كلساف غيره مف الشرائع
 :مف نتػػػػائج الدراسة والبحث 
كجدنا مف خبلؿ الدراسة إف ىناؾ أمر التناقض في كتابو السيما في أمر أكؿ مف غير ديف إسماعيؿ )ع( كىك عمرك  .1

في حيف بعد صفحة كاحدة يقكؿ أف أكؿ مف اتخذ تمؾ األصناـ ىك  ،زدمبف ربيعو كىك لحي بف حارثة ابف عمرك األ
 كبيف الشخصيف فترة ليست بالقميمة. ،ىذيؿ بف مدركة

السيما كانو قد يككف عمى اطبلع كاؼ في التكراة باعتبارىا  ،كجكد الركايات األسطكرية كاإلسرائيمية كالتكراتية في كتبو .2
 .مصدره الكحيد آنذاؾ

فمما ماتكا دب إلييـ إبميس  ،ة عبادة األصناـ ىك أنيـ صكركىا لتككف رمزا تذكرىـ باألشخاص الصالحيفأساس فكر  .3
 .كأقنعيـ بأف بيـ يسقكف المطر فعبدكىـ

 ،ال يمكف ألم باحث في تاريخ العرب سكاء قبؿ البعثة أك بعدىا يدرس الجانب االجتماعي أك الديني إف يستغني عنو .4
 .فيك مكسكعة كاممة

كأحيانا في قكؿ الشعراء باعتبار إف الشعر ىك تراث العرب آنذاؾ لبياف  ،استشيد بالقرآف الكريـ في كجكد األصناـ .5
 .صحة كجكد الصنـ مف عدمو

كالقبائؿ التي تركت الكثنية إلى الييكدية كبناء  ،بيف الكتاب أيضا لمحات عف الشرائع السماكية الثبلثة المكحدكف العرب .6
 .ىذا فيو داللة عمى اطبلعو الكاسعالكنائس ك 

بيف كيؼ أف الرسكؿ محمد )صمى الو عميو كآلو كسمـ( يـك فتح مكة أرسؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب )ع( كغيره لكسر  .7
 األصناـ.
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 ز كاآلمر كالمريض فخرج لو الراجز:استقسـ عنده مرة امرؤ القيس بعد مقتؿ كالده بثبلثة أياـ بثبلثة أزالـ كىي الراج .68

 .2/166بمكغ األرب / :ينظر اآللكسي
 .35األصناـ /  .69
 .2/166بمكغ األرب / :اآللكسي .70
 .55األصناـ /   .71
 .228/  15 لساف العرب :ابف منظكر .72
 .355/  4الدر المنثكر  :السيكطي .73
 .44/  1أخبار مكة  :أألزرقي .74
 .31طريؽ الحج البرم مف الحيرة إلى مكة /  :دخيؿ .75
 .315-311ينظر التمبيات حسب األصناـ في كتاب المحبر البف حبيب  .76

 .315 – 311/ المحبر :حبيبابف  ،55األزمنة كتمبية الجاىمية /  ،. قطرم
 .219-218/  1ريخ تا ،. اليعقكبي

 .217/  1تاريخ  :اليعقكبي .77
 .64المعارؼ /  :ينظر ابف قتيبة .أحد بطكنيا ىي أياد ،كىي قبيمة عربية مشيكرة ،بف معد بف عدناف :نزار .78
 .كقيؿ ىـ بنك عؾ بف الديف بف عدناف ،ىـ بنك عؾ بف عدناف :عؾ .79

 .309جميرة أنساب العرب /  :ينظر ابف حـز
كمشاىير األغربة عند العرب قبؿ  ،كا باألغربة في لكنيـ ككميـ سرل ألييـ السكاد في أمياتيـفتشبي ،سكادىـ :غرابا .80

 .7األصناـ /  :ينظر ابف الكمبي .قناؼ ،سميؾ ،أبك عمير ،البعثة عنتره
 .7األصناـ /  .81
 .315-311المحبر /  حبيب:ابف  .82
 .219-1/218اليعقكبي تاريخ  :اليعقكبي .83
 .4 – 1اإلخبلص /  .84
 .(2طة رقـ )ينظر الخار  .85
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كقاؿ  ،كؿ ما لو جثة معمكؿ مف جكاىر األرض أك مف خشب أك الحجارة كصكرة اآلدمي تعمؿ كتنصب فتعبد :الكثف .86
 .فقاؿ لي الؽ ىذا الكثف عنؾ أراد بو الصميب ،عدم بف حاتـ قدمت عمى النبي )ص( كفي عنقي صميب مف ذىب

 .442/  13 :لساف العرب :ينظر ابف منظكر
كقد قيؿ ىي أـ البحيرة فكانت الناقة أذا كلدت عشرة أبطف  ،قة التي كانت تسيب قبؿ اإلسبلـ لنذر كنحكهالنا :السائبة .87

 ،كميف إناث سيبت فمـ تركب كلـ يشرب لبنيا أال كلدىا أك الضيؼ حتى تمكت فإذا ماتت أكميا الرجاؿ كالنساء جميعا"
 .478/  1لساف العرب  :ينظر ابف منظكر

ذا كلدت ذكرا جعمكه كانت الشا :الكصيمة .88 فإذا كلدت ذكرا كأنثى قالكا كصمت آخاىا  آلليتيـ،ة إذا كلدت أنثى فيي ليـ كا 
 .11/729لساف العرب  :ينظر ابف منظكر .فمـ يذبحكا لذكر آلليتيـ

 شرةنتجتا عكقيؿ بنصفيف طكال" ككانت العرب تفعؿ ذلؾ اذا  ،الناقة كالشاة يبحرىا بحرا" شؽ أذنييا بنصفيف :البحيرة .89
 .كتترؾ البحيرة ترعى كترد الماء كتحـر لحميا عمى النساء كيحمؿ عمى الرجاؿ ،أبطف فبل ينتفع منيما بمبف كال ظير

 .43/  4لساف العرب  :ينظر ابف منظكر
فإذا بمو ذلؾ قالكا ىذا حاـ أم حمى ظيره  ،الحامي الفحؿ مف اإلبؿ يضرب الظرب المعدكد قبؿ عشرة أبطف :الحمى .90

 .14/202لساف العرب  :ينظر ابف منظكر .ينتفع منو بشيء كال يمنع مف ماء كال مرعى فيترؾ كال
 .2تـ تعريفيا في مكضكع مكة مف الدراسة /  :جرىـ .91
 .8األصناـ /  .92
 .100 – 99األساطير كالخرافات /  :عبد المعيد خاف .93
 .ف .ـ .94
 عند ابف الكمبي( مف الدراسةفي مكضكع )مكة  ،تـ تكضيح كيفية انتقاؿ الحياة مف التكحيد إلى الكثنية .95
 .7جميرة أنساب العرب / .96
 .74/  1الحيكاف     .97
 .50/  1السيرة  ،ابف ىشاـ الحميرم ،8األصناـ /  .98
جزء مف جزيرة العرب تساير البحر األحمر مف مكة كالحجاز كتمتد مف عرؽ البحر إلى أسياؼ البحر إلى  :تيامة .99

 .63/  2بمداف معجـ ال :ينظر ياقكت الحمكم .الجحفة كذات عرؽ
 .327المنمؽ /  حبيب:ابف  .54.األصناـ / 101
 .ف .ـ. 102
 .8/1170لساف العرب  :ابف منظكر – 202/  2العيف  :الفراىيدم ،53. األصناـ / 103
كقيؿ بالمكصؿ كقيؿ بالجزيرة ما  ،قيؿ ىك بناحية الشاـ أك آمد ،اسـ لمجبؿ الذم كضعت عميو سفينة نكح :. الجكدم104

 .424/  1ألطريحي / مجمع البحريف  .مة كالفرات كفي الحديث ىك فرات الككفة كىك األصحبيف دج
 .44ىكد /  .105
 .262/  3معجـ البمداف /  :. ياقكت الحمكم106
 .310/ 5داف ينظر ياقكت الحمكم معجـ البم :جبؿ بسرنديب عنده ميبط آدـ )ع( كىك أخصب جبؿ في األرض :.نكذ107
 .177/  2اليدل سبؿ  :الصالحي الشامي ،50/  1السيرة  ،ميرم. ابف ىشاـ الح108
 .267/  4صبح األعشى /  :. القمقشندم109
 .24 – 21نكح /  .110
 .4/355الدر المنثكر  :. السيكطي111
 .72/  6صحيح  :. البخارم112
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 .8/100زاد المسير  ،ابف الجكزم ،637/  10تفسير مجمع البياف  :. الطبرسي113
 .179/  1تاريخ الرسؿ كالممكؾ  :رم. الطب114
 .مف الدراسة (سبؽ كاف ذكرنا تعريؼ ىذا الجبؿ في مكضكع )أثر عمرك بف لحي في عبادة األصناـ :. نكذ115
 .53األصناـ /  :. ابف الكمبي116
 .( أصناـ قـك نكح3. ينظر ممحؽ رقـ )117
 .10.األصناـ / 118
 .ف .. ـ119
 .56ف /  .. ـ120
 :. ألحديثي122مف الدراسة  (  )ينظر  (   )كىذا كضعنا تحت عنكاف  ،إرساؿ خالد بف الكليد ليدمو. فقد أمر 121

 .75العبادات الفمكية /  :/ العزاكم 114الديانة الكضعية عند العرب قبؿ اإلسبلـ / 
 .10 – 9. األصناـ / 123
 .45العبادات الفمكية /  :. العزاكم124
 .138/  10مجمع البياف  :. الطبرسي125
 .مكقعو مقارنة مع كتب مف جاء مف بعده السيما ابف حبيب مخطط يكضح. ىناؾ 126
 .57األصناـ /  :. ابف الكمبي127
 .57 ،10.األصناـ / 128
 .492جميرة أنساب /  :.ابف حـز129
نكؼ بف  يذكر ابف الكمبي انو دفع إلى مالؾ بف مرثد بف جشـ بف حاشد بف جشـ بف خيراف بف 10.األصناـ / 130

 .57ينظر األصناـ /  .ىمداف
 .138/  10.مجمع البياف / 131
 .103-100عبد المعيد خاف األساطير /. .132
 .403/  1خزانة األدب  :.البغدادم133
 .11.األصناـ / 134
 .51العبادات الفمكية عند العرب /  :.العزاكم135
 .55ف /  .. ـ136
 .138/  10. مجمع البياف / 137
 .20 – 19/ .النجـ 138
 .( مف كتاب األصناـ14.يبلحظ صفحة )139
 .( مف كتاب األصناـ16.يبلحظ صفحة )140
 .( مف كتاب األصناـ19. يبلحظ صفحة )141
 .( مف كتاب األنناـ14. يبلحظ صفحة )142
 .( مف كتاب األنصناـ16. يبلحظ صفحة )143
 .17. األصناـ / 144
 .102نظر سامي / العرب قبؿ اإلسبلـ / ي .. سكؼ نكضح ذلؾ في ذكر صنـ البلت145
 .4/399مجمع البياف  :. الطبرسي146
 .13. األصناـ / 147



   م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

65 

 .178/  2تفسير  :. القرطبي148
 .354/  6عمي المفصؿ في تاريخ العرب  – 13.األصناـ / 149
 .15ف /  .. ـ150
 .178/  2. القرطبي / تفسير 151
 .31/  7زاد المسير  :بف الجكزما – 294/  9مجمع البياف /  :. الطبرسي152
 .318/  :البغدادم. 153
القاضي  – 227أسباب نزكؿ اآليات/ ،النيسابكرم ،570/  2جامع البياف  ،الطبرم ،373/  2المكطأ  :. مالؾ154

 .316/  1نعماف المغربي / دعائـ اإلسبلـ 
 .373/  2. المكطأ / 155
كىك كادم كج كىك  ،فسميت طائفيا بحائطيا المبني حكليا المحدؽ بياكالطائؼ في الغكر  ،العاس باليؿ .. الطائؼ156

 .8/ 3معجـ البمداف  :ينظر الحمكم .ببلد ثقيؼ بينيا كبيف مكة اثنا عشر فرسخ
كثقيؼ  ،. ثقيؼ ىك قس بف منبو بف بكر بف حكاـز بف منصكر بف عكرمو بف قيس بف عيبلف بف مضر بف نزار157

 ينظر  .ف فطنة كذكاءلقب لو لما عرفو الناس بو م
 .16. األصناـ / 158
 .102تاريخيـ /  ،العرب قبؿ اإلسبلـ ،. سامي159
 .86/  3معجـ البمداف  :ينظر ياقكت الحمكم .كىي قرية بالشاـ .. بصرل160
 .57العبادات الفمكية عند العرب /  .. العزاكم161
كىناؾ صمة بيف  ،قي مف دمشؽ عند مدخؿ بادية الشاـىـ سكاف مدينة الصفا الممتدة في الجنكب الشر  :.الصفاكيكف162

 .35الحج عند العرب قبؿ اإلسبلـ / )ينظر جاسـ   .كتاباتيـ ككتابة جنكب شبو الجزيرة
 .235/  6المفصؿ في تاريخ العرب /  ،. عمي163
 .111العبادات الفمكية عند العرب /  ،. العزاكم164
 .65 – 64ف /  .. ـ165
 .54ف /  .. ـ166
ينظر ابف  .ككؿ شيء يمت )يخمط( بو سكيؽ أك غيره نحك السمف كدىف األلية ،المت العقؿ مف المتات :. يمت167

 .83/  2لساف العرب  :منظكر
 .16. األصناـ / 168
 .231/ 6. المفصؿ في تاريخ العرب 169
. معجـ كت الحمكمياق :ينظر .مكضع قرب مكة بيف المشاش كالعفير ،فعاؿ مف الحرض كىك اليبلؾ :حراض .170

 .234/ 2البمداف / 
 .9/  1معجـ ما استعجـ  ،البكرم :ينظر .فصؿ ما بيف تيامة كنجد كالحجاز .. ذات عرؽ171
معجـ البمداف  :ياقكت الحمكم :ينظر .بمجتمع النخمتيف اليمانية كالشامية كىما كادياف ،ابف عامر أك معمر :. البستاف172
1  /414. 
 .18 – 17. األصناـ / 173
 ..  ـ. ف174
 .237/  6المفصؿ في تاريخ العرب /  ،. عمي175
 .ف..  ـ176
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 .28 – 27.األصناـ / 177
 .بيف أف ىبؿ ال اشتقاؽ ليا في المغة العربية 123األساطير كالخرافات /  :. عبد المعيد خاف178
أرض ضيقة محصكرة بيف مصب  كتككف مف ،تقع فينيقية عمى طكؿ الساحؿ الشرقي لمبحر المتكسط .. الفينيقييف179

 .81الييكد /  :ينظر الطائي .نير العاصي شماؿ نير بيمكس )النعيمي حاليا في فمسطيف( جنكبا
كسكانيا الكمدانييف منذ القرف التاسع قبؿ الميبلد ككانت المنطقة التي سكنكىا  (kalduعرفكا باسـ كمدك ) .. الكمدانييف180

 .172الييكد /  :ينظر الطائي .ـ .لبحرم منذ القرف الحادم عشر ؽتعرؼ باسـ ببلد البحر أك القطر ا
كىـ مف الشعكب التي تتصؿ بالعدنانييف بصمة القرابة  ،نسبة الى مؤاب بف لكط )ع( طبقا" لركاية التكراة :. المؤابييف181

 (.1 :1( راعكت )37:19ينظر تؾ ) .كما أف راعكت جدة داكد امرأة مؤابية  .عف طريؽ لكط
 .114الديانة الكضعية عند العرب قبؿ اإلسبلـ /  :ألحديثي .182
 .123. األساطير كالخرافات / 183
 .124 – 123ف /  .ـ .184
 .35 – 34.األصناـ / 185
 .47ف /  .. ـ186
 (.السيما في مكضكع )األزالـ ،. سكؼ نبيف ذلؾ في الصفحات المقبمة187
 .300/  6المفصؿ في تاريخ العرب  ،جكاد .. د188
 .113.األساطير كالخرافات / 189
 .37. األصناـ / 190
 .114. عبد المعيد خاف / األساطير كالخرافات / 191
 .113الديانة الكضعية عند العرب /  :. ألحديثي192
 .115. األساطير كالخرافات / 193
  .48 ،38. ابف الكمبي / األنناـ / 194
    .119الديانة الكضعية عند العرب /  .. ألحديثي195
 .( فيو كعبات العرب 4ينظر ممحؽ رقـ ) .  

كقد تككف ىذه الكظيفة كراثية تنتقؿ في أفراد  ،كالسادف يحجب كأذنو لنفسو ،حذفيا كتكلى أمرىا كفتح بابيا كاغبلقو ،.سدنو196
 :ابف األثير – 1/288الحديث غريب  :ينظر ابف سبلـ .العائمة مف أألب إلى االبف األكبر أك غيره مف البارز في األسرة

 .6/425المفصؿ في تاريخ العرب  :عمي – 9/233تاج العركس  ،الزبيدم – 2/355النياية في غريب الحديث 
 .233/  9تاج العركس  ،ينظر الزبيدم .. يحجب كأذنو لغيره197
 .55/  1السيرة   :.  ابف ىشاـ الحميرم198
الممؿ كالنحؿ  :الشيرستاني :ينظر .عيد زرادشت الحكيـ بف ميراسب الممؾ الفارسي الذم ظير في :كشتاسب .199
/1/236. 
كانت البرامكة أىؿ شرؼ عمى كجو الدىر ببمخ قبؿ ممكؾ الطكائؼ ككاف دينيـ عبادة  ،ببمخ بناء لمبرامكة .. نك بيار200

 .5/307معجـ البمداف  :ينظر ياقكت الحمكم .فاتخذكه بيت نكبيار مضاىاة لبيت ا الحراـ ،األكثاف فكصفت ليـ الكعبة
 .123/  3ينظر ياقكت الحمكم / معجـ البمداف /  .ىك منكشير بف أبرج بف افريدكف :. منكشير201
 .9/  3لساف العرب  :ينظر ابف منظكر .ككرة مف ككر خراساف .. بمخ202
 .لفارسية مطمع الشمس( كمعناه با(أم كؿ ببل تعب ،كاساف معناه سيؿ –كؿ  ،خر)معناه ) ،سيد معركؼ ..  خراساف203

 .481/  2معجـ ما استعجـ  :ينظر البكرم
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 .4/153معجـ البمداف  :ينظر ياقكت الحمكم .كىك حصف في رأس جبؿ باليمف معركؼ ككاف آلؿ ذم يزف :. عمداف204
 .231/  2. رسائؿ المرتضى / 205
 .361/  3. الميزاف  206
 .404/  6. المفصؿ في تاريخ العرب 207
 .تـ تعريفيا في  الدراسة .ؼ. الطائ208
 .74المنمؽ /   :ينظر ابف حبيب.خرج منكرا" كأىدل لو خمرا" كزبيبا" كأدما ،الثقفي :. مسعكد بف متعب209
 .53/  3معجـ البمداف  :ينظر ياقكت الحمكم .أبك ثقيؼ كميا كانو مف بقية ثمكد .. أبا رغاؿ210
 .4/213ينظر ياقكت الحمكم معجـ البمداف  .قصر خراب عمى تسعة أمياؿ مف الثعمبية كعنده .. الخمس211
 .217/  1. سبؿ اليدل كالرشاد 212
 .18األصناـ /  :.ابف الكمبي213
 .18طريؽ الحج البرم /  :.دخيؿ214
 .12 – 11األصناـ  /  :.ابف الكمبي215
: ينش الماء في الريبلت اؿكسمي المستكعز ألنو ق ،. ىك عمرك بف ربيعة بف كعب بف سعد بف زيد مناة بف تميـ216

 .نشيش الرضؼ في المبف الكغيرمنيا 
 .30األصناـ /.ينظر ابف الكمبي      
 .30أألصناـ /  :. ابف الكمبي217
 .12/العرب جميرة أنساب :ينظر ابف حـز .مف القبائؿ العدنانية أطمقت عمى أبناء فير بف مالؾ بف نفر بف كنانو :. قريش218
 .20ألصناـ / . ابف الكمبي / ا219
 .45ف /  .. ـ220
 .161/  3. تاج العركس 221
 .403/  6العرب المفصؿ في تاريخ  ،. د جكاد222
 ف  ،. ـ223
 .45 – 44. األصناـ / 224
 .61. آؿ عمراف / 225
 .27. ديكاف األسكد بف يعفر / 226
 .45األصناـ /  :. ابف الكمبي227
 .الكمبي في كتاب األصناـ البف 45. ىامش صفحة / 228
ينظر الصالحي  .ألف الناظر الييا يكاد تستقط قمنسكتو مف الرأس الرتفاعيا ،سميت بالقميس الرتفاع بنائيا :. القميس229

 .215/  1سبؿ اليدل كالرشاد /  :الشامي
 .مف البيجة. نقؿ الييا مف قصر بمقيس األعمدة مف الرخاـ المجزع كالحجارة المنقكشة بالذىب حتى بمو ما أراده ليا 230

 .مف كتاب األصناـ 46ينظر ىامش ص
 .47 – 46. األصناـ / 231
 .759/  1 ،لساف العرب :ابف منظكر.232
 .33. األصناـ / 233
 .215/  3تاج العركس  :. الزبيدم234
 .20. ابف الكمبي / 235
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 .ف .. ـ236
 .3. المائدة / 237
 .90. المائدة / 238
 .148الصحاح /  ،. الجكىرم239
 .28. األصناـ  / 240
 .220/ 1تاريخ  :اليعقكبي – 332المحير / :. ابف حبيب 241
 .148الصحاح /  :الجكىرم – 333ف /  .ـ .242
 .223/  1. اليعقكبي / تاريخو / 243
 (. كنا قد بينا ىذا األمر في مكضكع )الركاية األسطكرية في منيجو244
 .3. المائدة /245
 .30المائدة / .246
كىك كاحد مف أجداد العرب مف كلد النبي إسماعيؿ )ع( ككؿ سمسمة نسب ما بينو كبيف  ،ىك معد بف عدناف :. معد247

 .7جميرة أنساب العرب /  :ينظر ابف حـز .عدناف قد فبركا كدثركا
 .تـ تعريفيا في مكضكع )النصرانية( ينظر مف الدراسة :. ربيعو248
 .الكمبي تـ ترجمتيا في مكضكع مكة عند لبف  :. مضر249
 .13. األصناـ / 250
 .23ف /  .. ـ251
 .95. سيرة ابف إسحاؽ / 252
 .309بيئة الرسكؿ )ص( في القرآف الكريـ /   :عمي غانـ ،. جغير253
 .616/  6المفصؿ في تاريخ العرب  ،. عمي254
ينظر  .معد بف عدناف ىـ بنك عثماف كأكس كابني عمرك بف أدد بف طابخو بف الياس بف مضر بف نزار بف :. مزنية255

 .480جميرة أنساب العرب /  :ابف حـز
( بف (كانتـ بنك عبد ا ،نيـ شيطاف)يذكر ابف حـز اف رسكؿ ا )ص( حينما كفد عميو بنك نيـ قاؿ ليـ ) :. نيـ256

 .كعب بف ربيعو بف عامر بف صعصعة
االصابة في تمييز  :ابف حجر :المزني ينظربف عفيؼ بف سحيـ بف ربيعو بف عدم بف ذكيب  :. خزاعة بف عبد نيـ257

 .237/  2الصحابة / 
 .40 – 39. األصناـ / 258
كىمداف قبيمة قحطانية اشتيرت  .بف مالؾ بف زيد بف أرسمة بف الخيار بف مالؾ بف زيد بف كيبلف بف سبأ :. ىمداف259

 .369جميرة أنساب العرب /  .ينظر ابف حـز .بشجاعتيا في الجاىمية
جميرة أنساب  :ينظر ابف حـز .ىـ بنك حمير بف سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف مف القبائؿ القحطانية :ير. حم260

 .406العرب/ 
ىك الذم خد في األرض اخدكد كأجج فيو النار  نوكزعـ اإلخبارييف إ ،. ذك نكاس: كىك الممؾ اليمني يكس أسار بثأر261

 .20/256فسير الميزاف ت :ينظر الطباطبائي .كألقى فيو نصارل نجراف
 .10. األصناـ / 262
 .41الكسيط في تاريخ السيرة النبكية /  :. المبلح263
 .266/  5معجـ البمداف  :ينظر الحمكم :مدينة تقع في اليمف مف ناحية مكة المكرمة :. نجراف264
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 .مبيسكؼ يتـ إيضاح ىذا الصنـ كمف عبده تحت عنكاف أشير األصناـ عند ابف الك :. رئاـ265
 .12. األصناـ / 266
 .39/  6األعبلـ  :. الزركمي267
 ،أمير صحابي مف األجكاد العقبلء ،. عدم بف حاتـ بف عبد ا بف سعد بف المشرج الطائي أبك كىب كأبك طريؼ268

 . 4/220اإلعبلـ / :ينظر الزر كمي .ىػ68تكفى سنة  .كاف رئيس في الجاىمية كاإلسبلـ
 .60ينظر ابف الكمبي / األصناـ /  .ككاف رجؿ شريؼ ،شمجي. مالؾ بف كمثـك ال269
 .61ف /  .. ـ270
كربيعو بف حنظمة بطف مف  ،اسـ متعدد لكثير مف القبائؿ العربية فربيعو بف حاـز بطف مف طيء القحطانية :. ربيعو271

 .194/  2االرب نياية  :اآللكسي :ينظر .تميـ مف العدنانية كربيعو بف سعد مف األزد القحطانية كغيرىا
جميرة أنساب  :ينظر ابف حـز ،كىي قبيمة عربية ينتيي نسبيا الى ابف عمرك بف مزيقياء بف مازف بف األزد :. غساف272

 .331-330العرب /
كقيؿ ىك قضاعة بف مالؾ بف عمرك بف مرة بف زيد بف  ،كقيؿ ىك قضاعة بف مالؾ بف حمير ،. قضاعة بف عدناف273

 .440 ،8 ،7 ،جميرة أنساب العرب لبف حـزينظر  .مالؾ بف حمير
كقيؿ اف تباؿ بف أسعد أبك كرب  ،ألف تبعا" لما أقبؿ بجيكشو ضؿ فتحير في ىذا المكضع ،اسـ مشتؽ مف الحيرة ،.الحيرة274

 .202/ 3 ،معجـ البمداف ،ينظر الحمكم .كاف قد خرج مف اليمف يريد األنبار في غزكتو )انتيى( مكضع يقاؿ لو الحيرة
 .2/194نياية األرب   :ينظر اآللكسي .ىـ قبائؿ شتى مف العرب يقاؿ ليـ )العباد( كمنيـ عدم بف زيد العبادم :العباد .275
تغمب بف كائؿ قبيمة كبيرة مف العدنانية يسكنكف ديار ربيعو كليـ تاريخ طكيؿ مف الحركب مع بكر اثر  :. بنك تغمب276

 .194/  2نياية األرب  :كسي ينظر اآلل .مقتؿ كميب رقيت أربعكف سنة
 .194/  2نياية األرب   :. اآللكسي   277
 .41ينظر سكرة سبأ /  ،6. الجف / 278
 .244/  8. مسمـ / صحيح 279
  2/230تاج العركس  :ينظر الزبيدم .كعمرك ىك جماع خزاعة ،. ىـ بنك مميح بف عمرك بف ربيعو280
 .34. األصناـ / 281
 .54ف /  .. ـ282
 .309/  14فسير / . ت283
 338/ 4: تاريخ دمشؽ . ابف عساكر5/271زاد المسير  :ابف الجكزم ،206أسباب نزكؿ اآليات /  :. النيسابكرم284
 .334/  14الميزاف /  :الطباطبائي – 338/  4الدر المنثكر /  :السيكطي –
 .تاج العركس ،. الزبيدم285
كتأبط شرا لقب بو كاف شاعرا" فاتكا"  ،ؿ بف عدم بف مضر بف نزارثابت بف جابر بف سفياف بف عمثي :. تابط شرا286

 .196 :ينظر ابف حبيب / المحبر ،ككاف شجاعا" كيغزك عمى رجميو فبل تجاريو الخيؿ
بف امية بف حرث بف خمؿ بف شؽ بف رقيو بف مخدج بف الحارث بف ثعمبو بف مالؾ بف كنانو  :. عمقمو بف صفكاف287

 )أخذ النسب عف طريؽ تعريؼ أـ مركاف(. 22بر / المح :ينظر ابف حبيب 
 .85األساطير كالخرافات /  :. عبد المعيد خاف288
 .  سكرة 289
 .31. األصناـ / 290
 .16ف /  .. ـ291
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 .39 ف / .. ـ296
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 ف  .. ـ298
 .28ف /  .. ـ299
 .30ف /  .. ـ300
 .45ف /  .. ـ301
 .48ف /  .. ـ302
 .29ف / .. ـ303
 .25ف /  .. ـ304
 .59ف /  .. ـ305
 .55ف /  .. ـ306
 .47ف /   .. ـ307
 .50ف /  .. ـ308
 .36-35 ،31 ،15. األصناـ / 309
 فيو أشير الشخصيات التي أرسميا الرسكؿ لكسر األصناـ . ىناؾ مكضكع في الدراسة بيف 310
 .12. األصناـ /311
 .45. األصناـ / 312
 .55. األصناـ / 313
 .8ف /  .. ـ314
 .28ف /  .ينظر ـ .. نصب مف قبؿ خزيمة بف مدركة بف الياس بف مضر315
 .47ف /  .. ـ316
 .55ف /  .. ـ317
 .32ف /  .. ـ318
 .23نكح / .319
 .58-56 ،13صناـ / . األ320
 .51. األصناـ / 321
 .38. األصناـ / 322
 .48. األصناـ / 323
 .8األصناـ / :. ابف الكمبي324
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328 .13، 16، 19. 
 .53 – 52. األصناـ / 329
 ((4 :6). تؾ )330
 ((6 :7). تؾ )331
 ((28 :9). تؾ )332
 .85 – 84أسكاؽ العرب /  :فغاني. األ333
 .9. األصناـ / 334
 .29. األصناـ / 335
 .83/  1أخبار مكة /  :.أألزرقي336
 .183/  66تاريخ دمشؽ  :ابف عساكر – 229/  2. رسائؿ المرتضى 337
 .496/  1صبح األعشى في صناعة االنشا  :. القمقشندم338
 .13/  12األغاني  :. ابك الفرج339
 .231/  2ؼ المرتضى . الشري340
 .19. األصناـ / 341
 .13/  7شرح النيج  :. ابف أبي الحديد342
 .275كماؿ الديف /  :. الصدكؽ343
 .329/  10المعجـ الكبير   :. الطبراني344
 .4 – 3. النجـ / 345
 .153/  1. السيرة  346
 .412كشؼ اليقيف /  :. العبلمة الحمي347

 
 المصادر والمراجع 

 مصادر أوال": ال
  القرآف الكريـ 
  التكراة()العيد القديـ 
 (./ / ت ،)د/ؾ ،جبلؿ الديف الحسيني ،تح ،اإليضاح ـ(873/ىػ  260، الفضؿ بف شاذاف )ت ،األزدم .1
رشدم صالح  ،ـ( أخبار مكة كما جاء فييا مف اآلثار / تح864ىػ / 250، ت)محمد بف عبد ا بف أحمد  ،أألزرقي .2

 .ىػ( 1385/ )مكة ) ،دار األندلس  –
 ،دار الفكر ،2ط ،سمير جابر ،تح ،األغاني (ـ966ىػ/356 ،ت)عمي بف محمد القرشي  ،أبك الفرج ،األصفياني .3

 (.ـ 1985)بيركت / 
)بيركت/  ،دار الفكر ،مطبعة األكفسيت ،( صحيح البخارمـ869/ ىػ 256 ،إسماعيؿ بف إبراىيـ )ت ،البخارم .4

 ىػ(.1401
اميؿ  ،محمد نبيؿ ،تح ،ـ( خزانة األدب كلب لباب لساف العرب 1682ىػ / 1093)مدعبد القادر بف مح ،البغدادم .5

 .ـ(1998)بيركت /  ،دار الكتب العممية ،بيركت ،بديع
 ،دار عالـ الكتب ،3ط ،مصطفى السقا ،تح ،ـ( معجـ ما استعجـ 1094ىػ/ 487 ،عبد ا بف العزيز )ت ،البكرم .6

 .ىػ(1407)بيركت / 
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 .1969)بيركت /  ،ـ( الحيكاف868ق/255 ،عمرك بف بحر )ت أبك عثماف ،الجاحظ .7
مطبعة  ،محمد عبد الرحمف ،تح ،ـ( زاد المسير في عمـ التفسير 1200/ىػ597 ،عبد الرحمف بف عمي )ت ،الجكزم .8

 .ىػ(1407دار الفكر )بيركت / 
دار العمـ  ،4ط ،أحمد عبد الغفكر ،تح ،ـ( مختار الصحاح1002/ىػ 393، إسماعيؿ بف حماد )ت ،الجكىرم .9

 .ىػ(1407لممبلييف )بيركت /
 ،د/ ت( مطبعة الدائرة ،)د/ ؾ .المنمؽ في أخبار قريش (ـ859ىػ/245 ،محمد بف حبيب البغدادم )ت ،ابف حبيب .10

 .ىػ(1361)
دار  ،عادؿ احمد عبد الغفكر ،تح ،ـ( اإلصابة في تمييز الصحابة1448ىػ / 852 ،أحمد بف عمي )ت ،ابف حجر .11

 .ىػ( 1415بيركت / )ة الكتب العممي
محمد أبك الفضؿ  ،تح ،ـ( شرح نيج الببلغة1258ىػ / 656ت )عز الديف أبك حامد عبد الحميد  ،ابف أبي الحديد .12

 .(1967)تـ / ،دار احياء الكتب العربية ،مكتبة المرعشي ،إبراىيـ
 ،السبلـ محمد ىاركفعبد  ،تح ،ـ( جميرة أنساب العرب1063ىػ / 456 ،محمد بف عمي بف أحمد )ت ،ابف حـز .13

 .ـ( 1962مطبعة دار المعارؼ )القاىرة / 
حسيف  ،تح ،كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف )ع( (ـ1331ىػ /721 ،الحسف بف يكسؼ )ت ،العبلمة الحمي .14

 .ىػ(1411)طيراف /  ،الكركاىي
 ./ ت( ،د / ؾ)دار ضياء لمنشر  ،ـ( جميرة المغة933ىػ / 321 ،محمد بف الحسف )ت ،ابف دريد .15
/ ؾد/) ،دار أحياء الكتب ،عبد المنعـ عامر ،تح ،ـ( أألخبار الطكاؿ 895ىػ / 282 ،ت)عبد ا بف مسمـ  ،الدنيكرم .16

 .ـ(1960
حسيف  ،شعيب األرناؤكط ،تح ،ـ( سير أعبلـ النببلء1347ىػ / 748 ،شمس الديف محمد بف أحمد )ت ،الذىبي .17

 .(ىػ1413مؤسسة الرسالة )بيركت /  ،9ط ،األسد
مطبعة الدار العثمانية حيدر أياد الديف )دار  ،ـ( الجرح كالتعديؿ 938ىػ / 327 ،عبد الرحمف بف محمد )ت ،الرازم .18

 (.د / ت ،بيركت ،أحياء التراث
  (.د / ت ،ـ( تاج العركس مف جكاىر القامكس مكتبة الحياة )بيركت1790ىػ / 1205 ،محمد مرتضى )ت ،الزبيرم .19
  (ىػ1365)جدة /  ،دار المعرفة ،ـ( الدر المنثكر1505ىػ / 911 ،)ت ،جبلؿ الديف ،السيكطي .20
دار القرآف )قـ/  ،مطبعة الخياـ ،ميدم رجائي ،تح ،ـ( رسائؿ المرتضى1044ىػ / 436 ،)ت ،الشريؼ الرضي .21

 .ىػ(1405
عادؿ  ،ـ( سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد / تح1535ىػ / 942 ،محمد بف يكسؼ )ت ،الصالحي الشامي .22

 (ىػ1414بيركت / ) 0دار الكتب العممية  ،أحمد عبد الغفكر
مؤسسة النشر  ،عمي أكبر الغفارم ،تح ،ـ( كماؿ الديف كتماـ النعمة 991ىػ / 381 ،محمد بف عمي )ت ،الصدكؽ .23

 .ىػ(1405لجماعة المدرسيف )قـ / 
دار أحياء التراث  ،2ط ،عبد الحميدحميدم  ،تح ،المعجـ الكبير (ـ970ىػ / 360 ،سميماف بف أحمد )ت ،الطبراني .24

 .د / ت( ،)القاىرة
دار  ،لجنة مف العمماء ،تح ،مجمع البياف في تفسير القرآف (ـ1164ىػ / 560 ،الفضؿ بف الحسف )ت ،الطبرسي .25

 .ىػ(1415مؤسسة األعممي )بيركت / 
مؤسسة األعممي  ،عمماءنخبة مف ال ،تح ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ .ـ( 922ىػ / 310 ،محمد بف جرير )ت :الطبرم .26

 .ىػ(1415دار الفكر )بيركت /  ،صدقي جميؿ العطار ،تح ،جامع البياف عف تأكيؿ القرآف .د / ت( ،لمنشر )بيركت
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مكتبة  ،2ط ،أحمد الحسيف ،تح ،ـ( مجمع البحريف1674ىػ / 1085 ،ت)فخر الديف محمد بف عمي  ،ألطريحي .27
 (.ىػ1408 ،د / ؾ) ،النشر اإلسبلمي

د/ ) ،مطبعة دار الفكر ،عمي شيرم ،تح ،ـ( تاريخ مدينة دمشؽ1175ىػ / 571 ،ت)عمي بف الحسيف  ،ابف عساكر .28
 .ىػ(1415ؾ / 

مؤسسة  ،2ط ،إبراىيـ السامرائي ،ميدم المخزكمي ،د ،تح ،ـ( العيف791/ ىػ175 ،ت)الخميؿ بف أحمد  ،الفراىيدم .29
 .ىػ(1409 ،)د / ؾ .دار اليجرة

المطبعة  ،محمد إسماعيؿ محمد إسماعيؿ الصاكم ،تح ،ـ( المعارؼ889ىػ/ 276 ،ت)مـ عبد ا بف مس ،ابف قتيبة .30
 ..ـ(1934مصر / )اإلسبلمية 

ـ( الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي( دار أحياء التراث العربي 1272ىػ/ 671 ،محمد بف أحمد )ت .القرطبي .31
 .ىػ(1405)بيركت / 

 (.د / ت ،)د / ؾ،ـ( األزمنة كتمبية الجاىمية 825ػ / ى210)ق،  ،عمي محمد بف المسيرات ،قطرب .32
 ،يكسؼ عمي طكيؿ .د :تح ،ـ( صبح األعشى في صناعة االنشا 1418ىػ / 821 ،أحمد بف عمي )ت ،القمقشندم .33

 .ـ(1987دمشؽ / )دار الفكر 
دار الكتب  ،كطبعة حيدرم ،3ط ،عمي أكبر غفارم :تح ،ـ( ـ الكافي940ىػ/ 329 )تمحمد بف يعقكب  ،الكميني .34

 .ىػ(1367اإلسبلمية )قـ / 
 .ىػ(1406)بيركت/  ،دار أحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي ،تح ،ـ( المكطأ795/ىػ179، أنس )ت ،مالؾ .35
 ،آصؼ بف عمي آصغر ،تح ،ـ( دعائـ اإلسبلـ 973ىػ/363، القاضي نعماف بف محمد بف منصكر )ت ،المغربي .36

 .ـ(1963 ،دار المعارؼ لمنشر )د/ ؾ
 .ىػ(1405/ دار أحياء التراث العربي )بيركت ،ـ( لساف العرب1311/ىػ711)تجماؿ الديف محمد بف مكـر ،ابف منظكر .37
مكتبة المنار  ،عبد الرحيـ محمد عبد ا ،تح ،ـ( السيرة النبكية833ىػ/ 218 ،محمد بف عبد الممؾ )ت ،ابف ىشاـ .38

 .ـ(1988)األردف/ 
العامة لمصحافة كالطباعة  المؤسسة ،مطبعة الجميكرية ،نكرم حمكدم القيسي :فوصن ،األسكد بف يعفر ،النيشمي .39

 (1970/ )بغداد
 (.ىػ1388مؤسسة الحمبي كشركاه )القاىرة/  ،ـ( أسباب نزكؿ اآليات 1075/ىػ468، عمي بف أحمد )ت ،النيسابكرم .40
 .د/ ت( ،ركتبي) ،دار الفكر ،ـ( صحيح مسمـ 874ىػ / 261مسمـ بف الحجاج )ت  ،النيسابكرم .41
 /)بيركت ،دار أحياء التراث ،ـ( معجـ البمداف1232ىػ/ 630الديف احمد بف عبد ا )ت شياب  ،ياقكت الحمكم .42

 ت(.د
دار الكتب العممية )بيركت  ،خميؿ المنصكر ،تعميؽ ،ـ( تاريخ اليعقكبي 904/ىػ292أحمد بف إسحاؽ )بعد  ،اليعقكبي .43

 .ىػ(1419/
 .المراجع في الدراسة :ثانيا
 ىػ(1413)د / ؾ /  ،دار اآلفاؽ العربية ،2ط ،أسكاؽ العرب في الجاىمية ،سعيد ،األفغاني .44
 .بمكغ االرب في معرفة أحكاؿ العرب ،محمكد شكرم البغدادم ،اآللكسي .45
 (.ىػ1416دار اليادم لمطباعة )بيركت /  ، ابتبلءات األمـ ،سعيد ،أيكب .46
 ىػ(1410)بيركت/  ،دار العمـ لممبلييف ،5ط ،األعبلـ في قامكس الرجاؿ ،خير الديف ،الزركمي .47
 ت(.دائرة المعرؼ )القاىرة / د ،آليتيـ ،العرب قبؿ اإلسبلـ لغاتيـ ،خميؿ يحيى ،سامي .48
 .ت(.د ،)د / ؾ ،مؤسسة النشر اإلسبلمي ،الميزاف في تفسير القرآف ،محمد حسيف ،الطباطبائي .49
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 ت(.د ،شكرات الشريؼ الرضي )د/ ؾمن ،المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،د. جكاد ،عمي .50
 .ـ(1968بيركت )لبناف /  ،دار العمـ لممبلييف ،2ط ،معجـ قبائؿ العرب ،عمر ،كحالة .51
 .ـ(1981دار الحداثة لمنشر )بيركت/  ،3ط ،األساطير كالخرافات العربية عند العرب ،محمد عبد ،المعيد خاف .52
 .(2011/ دار الكتب العممية )بيركت ،2ط ،فة الراشدةالكسيط في السيرة النبكية كالخبل ،ىاشـ يحيى ،المبلح .53
 .الرسائؿ كاألطاريح :ثالثا
 ،رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة إلى مجمس كمية التربية ،الحج عند العرب قبؿ اإلسبلـ ،حناف عيسى ،جاسـ .54

 .ـ2005جامعة تكريت / 
غير منشكرة مقدمة الى مجمس كمية  ،دكتكراه أطركحة ،بيئة الرسكؿ محمد )ص( في القرآف الكريـ ،عمي غانـ ،جغير .55

 .2005جامعة البصرة /  ،اآلداب
أطركحة دكتكراه غير منشكرة مقدمة إلى  ،الديانة المكضعية عند العرب قبؿ اإلسبلـ ،انمار نزار عبد المطيؼ ،ألحديثي .56

 .2003/ جامعة بغداد مجمس كمية اآلداب،
رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة إلى مجمس كمية  ،إلى مكة طريؽ الحج البرم مف الحيرة ،حسف كاظـ ،دخيؿ .57

 .2005اآلداب جامعة بغداد / 
أطركحة دكتكراه غير  ،الييكد في المصادر المسمارية خبلؿ األلؼ األكؿ قبؿ الميبلد ،ابتياؿ عادؿ جاسـ ،الطائي .58

 .2002منشكرة مقدمة إلى مجمس كمية اآلداب جامعة المكصؿ / 
رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة إلى  ،العبادات الفمكية عند العرب قبؿ اإلسبلـ ،سف فرحافادىاـ ح ،العزاكم .59

 .ـ2005جامعة تكريت /  ،مجمس كمية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


