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إلاسالمقبل  ألاديان في بالد العرب  

 

لهم دين ويتبعون  في الحياة مسلكا روحيا من التواضع وحب  ليس  كان عرب الشمال على الفطرة

الجهل نشأ بين عرب الشمال  الاعتقاد باألوثان باملدن خاصة، وتسربت لهم الاصنام  الخير ، وبانتشار

الفارس ي للبحرين وشرقي الجزيرة العربية عامة انتقلت إليهم من بالد الشام والعراق، وبعد الاحتالل 

، فكانت عبادتهم قبل إلاسالم املاجوسية، واملزدكية) الشيوع في ألاموال والنساء والزواج باألقارب(

 متنوعة.

  التوحيد ببالد العرب :

عـرفت بـالد العرب التوحيد قبـل الدعوة املحمدية بزمن طويـل، فقد نزلت فيهـا رسـاالت سمـاويـة؛  - 

، 9)ابن قتيبة الدينوري، املعارف. ط.الجـزيـرة العـربيـة  الشرقي جنوببالرسـالة هود عليه السالم 

 (92. م، ص1229تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر 
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)إلاصطخري، املسالك واملمالك. دار صادر، بيروت    الغربيرسـالة صـالح عـليه السـالم في شمـاليهـا  -

 .(12م، ص. 9112

وقبائل  ،وجرهم ،رسـالة إسمـاعيـل عليه السالم، الذي بعث بمكة املكرمة، أرسله هللا تعالى إلى العماليق -

  (..111وعجائب البلدان والغامر باملاء والعمران. ص. أخبار الزمان ومن أباده الحدثان  :)اليمن

 الاسالم قبل ببالدالعرب ألاسطورة

 املصادر التاريخية التي نقلت ألاساطير العربية قبل إلاسالم،  و    
ّ
ن معظم ما كتب عيالحظ قلة

م أي مئة سنة قبل إلاسالم، وما وصل عن ألاساطير العربية قبل 266و 055تاريخ الجاهلية كان بين 

كتاب ألاغاني ألبي الفرج و إلاسالم وصل عن طريق سيرة ابن هشام، وحياة الحيوان للدميري، 

 ألاصفهاني، ومروج الذهب للمسعودي وغيرهم. 

 

 إلاسالم:الطوطمية في بالد العرب قبل 

الحيوانات، وتبنت بعض القبائل ألسماء  عرف عرب شبه الجزيرة اقبل إلاسالم تقديس 

وكانوا يكفنون الحيوان   ...،، الخيل  : فهد، الجرو بها حتى الساعة مثلحيوانات التي ال تزال تحتفظ 

يوف، مجيء الضويدفنونه مثل إلانسان، ويحزنون عليه، وكنوا يتفاءلون وتفاءلوا بنباح الكالب على 

وشرح كمال الدين الدميري في " حياة الحيوان الكبرى"  واعتقدوا في املسوخ حجًرا أو شجًرا أو حيواًنا.

بالتفصيل ملاذا تمسك العرب القدامى ببداوتهم، ولذلك كثرت عندهم ألاسماء املستلهمة من أسماء 

، سهم، نصر، صخر..."، ويضيف الحيوانات، إضافة لألسماء املرتبطة بالحرب والشجاعة مثل " حرب

في كتابه بالتزامهم الديني وتبركهم بمعبوداتهم من خالل الانتساب ألصنامها مثل" عبد العزى، عبد 

 مناة، عبد شمس...."

 املعبودات قبل إلاسالم:_

 الاصنام: ةعباد

من غير هللا، وقد كانوا على دين إبراهيم لهم معبودات كيذكر أن سبب اتخاذ أهل مكة لألصنام  -

رج خ "الخزاعي عمر بن لحي"، أن حسبما يذكرو  كانوا وثنيين الذينالخليل، هو اتصالهم بأهل الشام 

 يقال له  الذينإلى أرض الشام، وبها قوم من العمالقة 
ً
كة، فوضعه مل، فقدم به "هبل"أعطوه صنما

 عند الكعبة، فكان أول صنم وضع بمكة. 

ن أ ناالقرآن الكريم، يتضح لمن خالل قصص ألانبياء الذين نشأوا في شبه الجزيرة العربية لكن  

وهم من العرب البائدة  "عاد"املنطقة عرفت الوثنية قبل أن تعرف الرساالت، فعندما تقول قبيلة 
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ْحُن ِبتاِرِكي آِلهَ )  :لهود عليه الّسالم
َ
َنٍة َوما ن نا ِبَبّيِ

َ
ت
ْ
ِمِنيَن يا ُهوُد ما ِجئ

ْ
َك ِبُمؤ

َ
ْحُن ل

َ
ْوِلَك َوما ن

َ
 (ِتنا َعْن ق

أن جزيرة  و أنهم كانوا يعبدون آلهة وثنية من دون هللا،  وبالتالي يستخلص،31سورة هود: من آلاية 

  العرب عرفت الوثنية قبل عمرو بن لحي.

فقيل: إن الوثن م( ملواقف اللغويين في الفرق بين الصنم والوثن 7177هـ/ 177)ت عرض ابن منظور  -

أو غيرها من  الفضة أو الذهب الحجارة، والصنم ما صنع من مواد أخرى كالخشب أو هو ما صنع من

)ابن منظور، لسان العرب. أما الوثن فهو ماال صورة له صورة الجواهر، وقيل: إن الصنم ما كان له

 . (.122: 19مادة: صنم، 

جاء النص القرآني وذكر كال من ألاصنام وألاوثان وساوى بينهما في القبح والشرك. ورد ذكر كلمة ألاصنام  -

وإذ )  :معرفة في القرآن الكريم في سورة إبراهيم، في قوله تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السالم

 (ام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناسقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد ألاصن

 24ـ  23سورة إبراهيم: 

ذلك ومن يعظم حرمات هللا فهو خير له عند ) أما لفظ وثن فقد تكرر ذكره في كتاب هللا، ومنه قوله 

الحج:  سورة( ربه وأحلت لكم ألانعام إال ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من ألاوثان واجتنبوا قول الزور

 03آلاية 

حرم هللا تعالى ألاوثان واعتبرها رجسا، كما حرم وقبح ألاصنام مطلقا، الرتباط الناس بها وجدانيا  فقد

 .وفكريا وثقافيا

 طريقة عبادة الاصنام وألاوثان:

:"واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل  م(842هـ/ 131قال ابن إسحاق)ت -

منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره 

 . ينظر: تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله"

عبد الواحد، دار املعرفة للطباعة والنشر أجزاء، تحقيق: مصطفى  2ابن كثير، السيرة النبوية. 

 ..81:1م، 1281والتوزيع، بيروت ـ لبنان 

-ويطلق على العرب نعت: )الذين أشركوا( وهو اسم لزمهم، وهوال يطلق إال على العرب والشرك ليس 

هو إلالحاد وليس هو الكفر، إنما هو اعتقاد بوجود هللا تعالى وإشراك غيره معه. كانوا يعتقدون في 

في ذلك  "أوس بن حجر"من كل ألاوثان، وفي ذلك أنشد  أكبر وثان، لكن أغلبهم كانوا يرون أن هللا ألا 

 قائال:
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 هللا منهّن أكبُر 
ّ
 وبالالت والُعزى ومن دان دينها ..... باهلل إن

م ل فعلى الرغم من انتشار عبادة ألاصنام انتشاًرا واسًعا في بالد العرب، فإن هناك ما يدلُّ عـلى أنهم

، فـي
ً
 ) : القرآن الكريم عـلى لسـانهم قولهم في ذكر يكونوا يعتقدون فـيها اعتقـاًدا حقيقّيا

ا
ْعُبُدُهْم ِإال

َ
َما ن

ى
َ
ف

ْ
ِه ُزل

ا
ى الل

َ
ا ِإل

َ
ُبون ّرِ

َ
كان جهلهم دليل على أنهم لم يكونوا ملحدين، إنما  هو و  .1آلاية  :سورة الزمر )ِلُيق

الاعتقاد في الوساطة بين العبد وربه. رغم ذلك وجدت استثناءات، ومنهم من رفض عبـادة ألاصنـام و 

ابن الجوزي، املنتظم في تاريخ ألامم يسمونهم بـالحنفـاء)الحنيفية( كما يقول إلاخباريون ينظر: 

 .122: 1وامللوك. 

 

استعمله كثيرا في "املفصل في تاريخ  أما لفظ ألاحناف فإن الوحيد الذي استعمله هو جواد علي- 

ينظر املؤرخ العراقي :  جواد علي، املفصل فى تاريخ العرب قبل العرب" مرادفا ملفهوم الحنفاء. 

 .112: 13إلاسالم. 

في حين أن من أهل اللغة والرواية وألاخبار والفقه يطلقون ألاحناف على أتباع إلامام أبي حنيفة -

الطرسوس ي، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في م(، واملنسوبين إليه, ينظر: 121هـ/ 705النعمان)ت

 .21، ص. م9111، دار الحق، بيروت ـ لبنان 9امللك. تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، ط.

اتفقت رؤيتهم حول رفض عبادة ألاصنام. وليس أن فكرتهم اتفقت في الدعوة إلى إصالحات واسعة في  

 الحياة وإلى محاربة ألامراض الاجتماعية، التي كانت متفشية في ذلك العهد.

تعددت شعوب الجزيرة العربية منذ أواسط القرن ألاول قبل امليالد، مشكلة مجموعة من -

القبلية ففي املناطق الجنوبية لبالد الشام نجد مملكة تدمر وألانباط والصفويين، وفي التجمعات 

ألاطراف العليا لشبه الجزيرة استوطنت قبائل لحيان وثمود، وكانوا يعتقدون في سحر قوة 

 .، منها:مجموعة من آلالهة الحامية ملمتلكاتهم، والراعية لهم

 معبودات الثالوث إلالهي:

 :الالت

الثالوث إلالهي املؤنث: الالت والعّزى ومناة، وهي صخرة بيضاء  وتترأسالعرب الكبرى،  معبودةوهي 

بني ثقيف، الذين ستروا بيتها بكسوة ضاهت كسوة بيد كان في الطائف، و سدانتها  مركزهامربعة، 

لقول وهي تمثل فصل الصيف  .قبيلة قريش منهاالكعبة، وقد عبدتها الكثير من القبائل العربية، 

 ."إن ربكم يتصيف بالالت لبرد الطائف ويشتو بالُعَزى لحر تهامةالعرب "
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 :العزى 

مع  لشعوب شبه الجزيرة العربية الثالوث إلالهي مكة، وإحدى معبودات معبوداتهي من 

، ورد ذكرها في القرآن الكريم، محّقًرا شأنها وصفها هللا في القرآن الكريم "مناة"و "الالتالعبودات "

 من شأنها، فقال تعالى: 
ً
ُه )تحقيرا

َ
ُر َول

َ
ك

ا
ُم الذ

ُ
ك

َ
ل
َ
َرٰى * أ

ْ
خ

ُ ْ
 ألا

َ
ة

َ
اِلث

ا
 الث

َ
اة

َ
ٰى * َوَمن ُعزا

ْ
 َوال

َ
ت

ا
ُم الال

ُ
ْيت

َ
َرأ

َ
ف

َ
أ

ٰى 
َ
 ِضيز

ٌ
ا ِقْسَمة

ً
َك ِإذ

ْ
ٰى * ِتل

َ
نث

ُ ْ
 (.99-12)النجم  "ألا

 :مناة 

الالت والعزى، وهي آلهة القدر، عبدها ألانباط وقبائل البادية الصفوية تنتمي للثالوت إلالهي  مع 

املوت واملنايا في الوقت معبودة  وكانت كذلكوالثمودية، ظّن الجاهليون أّنها ابنة العزى وأخت الالت، 

  والعبرانيون "بمنا".نفسه. فعرفها البابليون "بما مناتو" أو "مناتا"، 

 معبودات أخرى:

 :هبل

عالقة  كانت لهأصنا قريش داخل الكعبة،  من اهم معبودات وأصنام قبيلة قريش داخل الكعبة

باملاء ومظاهر الخصب، لذلك نصب تمثاله في الجاهلية على بئر جوف الكعبة.  و بمعرفة الغيب، 

  والبعض شبهه ببعل آمون الكنعاني.

 :ذو الشرى 

 .عرب الشمال، وقبيلة دوس، كان رئيًسا ملجمع آلالهة النبطّيةه عبد

 

  : َود

وكان يرمز الى القمر وهو ايضا يرمز الى املحبة لدى العرب  ،هو احد الاصنام الرئيسية في مملكة معين

مدفونة في ساحل البحر وأدخل  "عمرو بن لحّي الخزاعي"صنام الخمسة الذي وجد تماثيلهم وأحد ألا 

 .عبادتها للجزيرة العربية

   : باجر

 "من أصنام ألازد ومن داناهم من طيء. وقد سمي به رجال عرفوا بـ"عيد باجر

 : ذو الكعبات

  وهو البيت الذي قال عنه أعش ى بني قيس بن ثعلبة ،وتغلب، صنم لبكر

 :محرق 

وربيعة في موضع "سلمان وقد ورد بين أسماء  ،بكر بن وائل قبائل عربية منها قبيلةصنم تعبدت له 

 ."الجاهليين اسم له عالقة بهذا الصنم، هو عبد محرق 
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 :رضاء

 .كان لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن عبد مناة 

  : سواع

 . "هي إلهة أنثى عبدتها هذيل وقيل إن مقرها كان في "ينبع

  :سعد

 
ٌ
 طويلة

ٌ
 .بفالة من أرض بني ملكان بن كنانةصنم على شكل صخرة

 : عائم

اة وكان ألزد السر  ،عائم"صنم كانت تعبده قبائل أزد في الجاهلية، ذكره ابن السائب الكلبي فقال:  

 ."صنم يقال له عائم

 : سعير

 .صنم كان لقبيلة عنزة 

  :إساف ونائلة

 .صنمين على هيئة رجل وامرأة عبدتهما قريش

 : ذو الخلصة

  .تحج إليه العرب في الجاهلية الستطالع الغيبصنم كانت  

 

 

 :يعوق 

 وكان يشبه في شكله صنم "اليعبوب" الذي عبدته قبيلة  ،على هيئة فرس يظهر 
ً
ُعِبَد في اليمن أيضا

 .طيء

 :نسر

د أنه كان من آلهة  عبدتههيئة نسر.  فيهو صنم 
َ
قبيلة حمير اليمنية قبل اعتناقها اليهودية. وُيعَتق

 .الحكمة السبعة عند الاكاديين معبوداتاحد  "ابكالاملعبود "الساميين القدماء وربما يكون هو نفسه 

 :ريام

 .اسم صنم كان يعبده اهل اليمن في صنعاء وخصوصا قبيلة حمير 

 املسيحية واليهودية:

الوثنيـة قد سـادت بـالد العرب، فـإن اليهوديـة واملسيحية عـرفـت، أيضا، طريقهـا إليهـا، فتركزت  وإذا كـانت 

 ،أوالد عم ألانصار أوسها وخزرجهاالذين هم وأكبر القبائل النصرانية كانت "غسان ، املسيحيـة في نجران

 للقياصرة على عرب الشام، فتأثروا بهم وتنصروا
ً
 ،جذام ،لخم ،بهراء ،عاملةيلة ونجد قب ،فكانوا عماال

و هنلك من يشير أن هذا الدين ) . 19: 1ابن كثير، السيرة النبوية. . ينظر: وغيرهم ،تغلب ،تنوخ
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ن، كييّ لملالعادات والتقاليد  لكنه نتيجة،  "عبد هللا التامرللجزيرة العربية من طرف"أدخل املسيحية( قد 

يين أقاموا من املسيح بيئتهم بانتشارها، وتشير املصادر أن عددالم يتم تمسيحهم، وبالتالي لم تسمح ف

 والبعض آلاخر اكتفوا بزيارتها ألغراض متعددة. بمكة

كون قد وتذكر املصادر أنها تأنهـا ديـانـة تبشيريـة، وأهـلهـا يرغبون في نشرهـا في العالم، يعتبرها أتباعها  -

ة ألاولى للميالد، وبدأت حركة التنصير بعد أن أصبحت دخلت شبه الجزيرة العربية في القرون الثالث

الرومانية بعد أن أصبحت سبيال لتحقيق أهدافهم ومطامعهم في بالد الحبشة  لإلمبراطوريةدينا رسميا 

 ومصر وشبه الجزيرة العربية مثل اليمن، ونجران ومكة، 

انتشرت املسيحية شمال شبه الجزيرة العربية، مع أن القبيلتين اللتين وقعتا في الشمال كانتا في -

صراع دائم وحروب مستمرة تتبع احدهما الدولة الفارسية )الحيرة( بقيادة املناذرة، والثانية قبيلة 

ن ، وأوجدت أماكالغساسنة التي تتبع الروم، فقد كان لتنصر الحكام أثره البالغ في نشر املسيحية

، (النبط)للرهبان في بالد الشام، واعتنقت بعض القبائل النصرانية بيثرب وكان لهم سوقا يدعى بسوق 

ومن معتنقيها بنو تغلب، وبنو أسد، وغزى الاحباش مكة خاصة وأنها كانت  (نجدـــــــــــــــــــ: )كما انتشرت ب

 عند العرب قبل إلاسالم: املواجهة للمسيحية، إضافة لعقائد مركز الوثنية

مكة  عربية كانت تعيش خارج قبائل وبطون  بينفي شبه الجزيرة العربية فقد انتشرت اليهودية بينما -

ثعلبة، وبنو زريق، وبنو حارثة، زيادة لتهّود قوم من ألاوس والخزرج،  منهم بنو النضير، بنو قريظة، وبنو

ويحتمل مجيئهم من الحبشة أو من املناطق  يبر وقريظة.وقد تهودت مجموعة من العرب  ملجاورتهم يهود خ

    الشمالية لشبه الجزيرة العربية.

لذي والاله ا.  ويذكر أن القبائل اليهودية التي قطنت شبه الجزيرة العربية هي وافدة لهذه املنطقة-   

 هللا الواحد، والذي يدعى " يهوه" وهو إلههم الذين يعتقدون به فقط. هو دعت إليه 

زيز عبد الع). ينظر : اليهودية شمال الحجاز، فى يثرب وخيبر وفدك ووادى القرى وتيماءاستقرت  لقد -

 .123بن صالح، تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة. ص. 

ِبي 7657هـ/ 091كانوا يقرضون ألاموال بالربا لألعراب، وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي)ت -
َ
م( أن اْبن أ

ْيق وظف تلك ألاموال في حرب رسول هللا محاوال إحباط الدعوة
َ
ُحق

ْ
ابن الجوزي، املنتظم في . ينظر: ال

 .949: 1تاريخ ألامم وامللوك. 

كانوا يعتبرونها ديانة خاصة بهم، فلم الذين  اليهوديـة ديـانـة مغـلقـة على نفسها لعصبية أهلها تعّد  و-

بوا بـاعتنـاق غيرهم لهـا  .يدعوا أحًدا إليها، إال نادرا، ولم يـرّحِ
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