المسجد في القرآن
كما رأينا السجود الحقيقي ال يكون شكليا ً وسطحيا ً ولكن ھو في األساس طاعة ﷲ سبحانه
وتعالى .ومن يضع ناصيته على األرض و لكن ال يطيع ﷲ فسجوده ليس حقيقيا ً.
س ﱠج ًدا
ين أُوتُو ْا ا ْل ِع ْل َم ِمن قَ ْبلِ ِه إِ َذا يُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم يَ ِخ ﱡر َ
قُ ْل آ ِمنُو ْا بِ ِه أَ ْو الَ تُ ْؤ ِمنُو ْا إِنﱠ الﱠ ِذ َ
ان ُ
ون لِألَ ْذقَ ِ
]اإلسراء[107-
ھل ھذه طريقة سجود أغلب الناس؟ ھل يسجدون لألذقان؟ في الواقع من المستحيل أن يخر
اإلنسان للذقن والناصية في نفس الوقت .إذا لو فسرنا السجود على أنه مجرد فعل جسدي
فيجب علينا السجود لألذقان وليس للناصية .أما لو فسرنا اآلية بطريقة مجازية فذلك يعني أن
السجود ليس مجرد فعل جسدي ولكنه طاعة ﷲ سبحانه وتعالى .إذا في الحالتين ما يعتقده
أغلب الناس من أن السجود مجرد فعل جسدي للناصية ھو غير صحيح.
زيادة في التأكيد قارن بين رد فعل الذين يخرون سجدا و الذين يفعلون عكس ذلك:
يم
ستَ ْكبِ ًرا َكأَن لﱠ ْم يَ ْ
َوإِ َذا تُ ْتلَى َعلَ ْي ِه آيَاتُنَا َولﱠى ُم ْ
س َم ْع َھا َكأَنﱠ فِي أُ ُذنَ ْي ِه َو ْق ًرا فَبَش ْﱢرهُ بِ َع َذا ٍ
ب أَلِ ٍ
]لقمان[7-
ُون ]اإلنشقاق[21-
س ُجد َ
ئ َعلَ ْي ِھ ُم ا ْلقُ ْرآنُ َال يَ ْ
َوإِ َذا قُ ِر َ
س َي َما قَ ﱠد َمتْ يَ َداهُ إِنﱠا َج َع ْلنَا َعلَى قُلُوبِ ِھ ْم
ت َربﱢ ِه فَأَع َْر َ
ض َع ْن َھا َونَ ِ
َو َمنْ أَ ْظلَ ُم ِم ﱠمن ُذ ﱢك َر بِآيَا ِ
أَ ِكنﱠةً أَن يَ ْفقَ ُھوهُ َوفِي آ َذانِ ِھ ْم َو ْق ًرا َوإِن تَ ْد ُع ُھ ْم إِلَى ا ْل ُھ َدى فَلَن يَ ْھتَدُوا إِ ًذا أَبَ ًدا ]الكھف[57-
س ﱠجداً َوقُولُو ْا ِحطﱠةٌ
َوإِ ْذ قُ ْلنَا اد ُْخلُو ْا َھـ ِذ ِه ا ْلقَ ْريَةَ فَ ُكلُو ْا ِم ْن َھا َح ْي ُ
اب ُ
ش ْئتُ ْم َر َغداً َواد ُْخلُو ْا ا ْلبَ َ
ث ِ
نﱠ ْغفِ ْر لَ ُك ْم َخ َ
ين
سنِ َ
طايَا ُك ْم َو َ
سنَ ِزي ُد ا ْل ُم ْح ِ
ين َ
ين َ
ظلَ ُمو ْا قَ ْوالً َغ ْي َر الﱠ ِذي قِي َل لَ ُھ ْم فَأ َ َ
س َماء بِ َما
نز ْلنَا َعلَى الﱠ ِذ َ
فَبَ ﱠد َل الﱠ ِذ َ
ظلَ ُمو ْا ِر ْجزاً ﱢم َن ال ﱠ
ون ]األعراف[162-161-
سق ُ َ
َكانُو ْا يَ ْف ُ
نرى أن عكس السجود ھو التولي باستكبار واإلعراض عن آيات ﷲ وتبديل القول الذي قيل
لھم .كل ھذه األعمال ھي عكس السمع و الطاعة و ليست عكس فعل جسدي سطحي بـوﺿع
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الناصية على األرض .المنافقون ليس عندھم أي مشكلة في فعل أي شيء جسدي سطحي
ولكن عندھم مشكلة في طاعة ﷲ.
وبما إن السجود ليس مجرد فعل جسدي سطحي وإنما ھو أساسا الطاعة إذا بالتالي المسجد
ليس مجرد مبنى ولكن ھو أساسا مؤسسة للطاعة.
ھذه اآلية الكريمة توﺿح بما ال يدع أي مجال للشك أن المسجد ليس مجرد بنيان مادي ،وإال
لما أصبح ھناك معنى للنزاع:
َو َك َذلِكَ أَ ْعثَ ْرنَا َعلَ ْي ِھ ْم لِيَ ْعلَ ُموا أَنﱠ َو ْع َد ﱠ
ب فِي َھا إِ ْذ يَتَنَ َ
ُون بَ ْينَ ُھ ْم
ﷲِ َح ﱞ
ازع َ
ق َوأَنﱠ ال ﱠ
سا َعةَ َال َر ْي َ
ين َغلَبُوا َعلَى أَ ْم ِر ِھ ْم لَنَتﱠ ِخ َذنﱠ َعلَ ْي ِھم
أَ ْم َر ُھ ْم فَقَالُوا ا ْبنُوا َعلَ ْي ِھم بُ ْنيَانًا ﱠر ﱡب ُھ ْم أَ ْعلَ ُم بِ ِھ ْم قَا َل الﱠ ِذ َ
س ِج ًدا ]الكھف[21-
ﱠم ْ
و على الرغم من كل الفساد الذي دخل علينا فإن المعنى األصلي لكلمة مسجد مازال شائعا ً
في لغتنا الدارجة .و لذلك ال يوجد إنسان عاقل حين يسمع من صديقه أن المسجد األزھر
أصدر فتوى يفھم أن مبنى األزھر أصدر فتوى .لماذا يفھم أغلب الناس كالم صديق عادي
بتعقل وعمق من ناحية ،ثم يفھمون كالم ﷲ سبحانه وتعالى بسطحية وسذاجة من ناحية
أخرى ،بأنه تعالى عندما يتحدث عن مسجد يقصد مجرد مبنى؟ و بـاإلﺿافة إلى األدلة من
القرآن واللغة والعقل والمنطق في التاريخ أيضًا لم يكن المسجد أبدا مجرد مبنى .المسجد كان
مركز الحكم ،وھو ما نعرفه اليوم بالحكومة .فالحكومة ليست مبنى ولكنھا سلطة أو مؤسسة
تطاع .المساجد أو ما نعرفه اليوم بـمؤسساتنا الحكومية يجب ان يكون اساسھا التقوى وليس
مجرد مبان اساسھا خرسانة ومسلح وحيطان وسقف:
ون
س َعلَى التﱠ ْق َوى ِمنْ أَ ﱠو ِل يَ ْو ٍم أَ َح ﱡ
ق أَن تَقُو َم فِي ِه فِي ِه ِر َجا ٌل يُ ِحبﱡ َ
الَ تَقُ ْم فِي ِه أَبَ ًدا لﱠ َم ْ
س ِج ٌد أُ ﱢ
س َ
أَن يَتَ َ
ط ﱠھ ُرو ْا َو ّ
ين ]التوبة[108-
ﷲُ يُ ِح ﱡب ا ْل ُمطﱠ ﱢھ ِر َ
كما رأينا مسبقا فإن الشيطان يعتمد في تضليلنا على تحويل األسماء الفطرية التي علمھا لنا
ﷲ إلى أسماء علم باطلة ال تعبر عن حقيقة األشياء .ولألسف لقد نجح في تحويل المسجد
الحرام إلى مجرد إسم باطل وبالتالي فقد ذلك المفھوم العام معناه الحقيقي .ولكن بكل سھولة
عندما نزيل غشاوة أسماء العلم الباطلة وننظر إلى معنى المسجد الحرام نجد أن معناه بكل
بساطة ينقسم إلى شقين .أوال المسجد معناه مؤسسة للطاعة .ثانيا الحرام ليس معناه المقدس
ولكن معناه الشيء الذي ال يجب إنتھاكه مثل قتل األوالد و قتل النفس و أكل مال اليتيم إلى
آخره من المحرمات التي ال يجب انتھاكھا:
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سانًا َوالَ تَ ْقتُلُو ْا أَ ْوالَ َد ُكم
قُ ْل تَ َعالَ ْو ْا أَ ْت ُل َما َح ﱠر َم َر ﱡب ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم أَالﱠ تُ ْ
ش ِر ُكو ْا بِ ِه َ
ش ْيئًا َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َ
ظ َھ َر ِم ْن َھا َو َما بَ َ
ش َما َ
س
اح َ
ط َن َوالَ تَ ْقتُلُو ْا النﱠ ْف َ
ق نﱠ ْحنُ نَ ْر ُزقُ ُك ْم َوإِيﱠا ُھ ْم َوالَ تَ ْق َربُو ْا ا ْلفَ َو ِ
ﱢمنْ إ ْمالَ ٍ
الﱠتِي َح ﱠر َم ّ
ون
ﷲُ إِالﱠ بِا ْل َح ﱢ
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْعقِلُ َ
ق َذلِ ُك ْم َو ﱠ
س ِط الَ
سنُ َحتﱠى يَ ْبلُ َغ أَ ُ
ش ﱠدهُ َوأَ ْوفُو ْا ا ْل َك ْي َل َوا ْل ِمي َز َ
ان بِا ْلقِ ْ
يم إِالﱠ بِالﱠتِي ِھ َي أَ ْح َ
َوالَ تَ ْق َربُو ْا َما َل ا ْليَتِ ِ
ان َذا قُ ْربَى َوبِ َع ْھ ِد ّ
صا ُكم بِ ِه
س َع َھا َوإِ َذا قُ ْلتُ ْم فَا ْع ِدلُو ْا َولَ ْو َك َ
سا إِالﱠ ُو ْ
ﷲِ أَ ْوفُو ْا َذلِ ُك ْم َو ﱠ
نُ َكلﱢفُ نَ ْف ً
ون
لَ َعلﱠ ُك ْم تَ َذ ﱠك ُر َ
صا ُكم بِ ِه
سبُ َل فَتَفَ ﱠر َ
اطي ُم ْ
سبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو ﱠ
ستَقِي ًما فَاتﱠبِ ُعوهُ َوالَ تَتﱠبِ ُعو ْا ال ﱡ
ق بِ ُك ْم َعن َ
ص َر ِ
َوأَنﱠ َھ َذا ِ
ون ]األنعام[153-151-
لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُ َ
إذا حين نضع ھذين المصطلحين سويا نجد بكل سھولة أن المسجد الحرام معناه مؤسسة
الطاعة التي ال يجب انتھاكھا.
و لكن كيف نتوجه إلى قبلة مؤسسة الطاعة التي ال يجب إنتھاكھا؟
ب
س َما َوالﱠ ُھ ْم َعن قِ ْبلَتِ ِھ ُم الﱠتِي َكانُو ْا َعلَ ْي َھا قُل ﱢ ّ ِmا ْل َم ْ
ش ِر ُ
سيَقُو ُل ال ﱡ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
َ
سفَ َھاء ِم َن النﱠا ِ
يم
ص َرا ٍط ﱡم ْ
يَ ْھ ِدي َمن يَشَاء إِلَى ِ
ستَقِ ٍ
القرآن ليس كتابا نظريا ولكنه كتاب ينطق بالحق و يطبق عمليا في حياتنا .تعال نعمل تجربة
بسيطة ونطبق اآلية الكريمة السابقة لكي نعلم علم اليقين من السفھاء ومن الذين ھداھم ﷲ إلى
صراط مستقيم:
إذھب إلى أي جامع و حين يقف الناس في الصف ويواجھون قبلتھم ال تفعل مثلھم وتولى عن
قبلتھم و اتجه في أي جھة غير التي عليھا الناس .أكيد الناس سوف تندھش وكما تقول اآلية
الكريمة ستسألك ما معناه" :ما والك عن قبلتك التي كنت عليھا؟"
ماذا سوف يكون جوابك اذا كنت مؤمنا با mوبالتالي مؤمنا بأنه سبحانه وتعالى ليس فقط في
مكان معين سواء كان المدينة المسماة مكة أو القدس أو أي مكان آخر؟ أكيد سوف يكون
جوابك إن ﷲ في كل مكان ) ﱢ ّْ ِmال َم ْش ِر ُ
ق َو ْال َم ْغ ِربُ ( وإن طريق التقرب إلى ﷲ ھو الصراط
المستقيم وليس طريق مادي إلى مكة أو إلى القدس أو إلى أي مدينة أخرى )يَ ْھ ِدي َمن يَ َشاء
اط ﱡم ْستَقِيم( .وھذا ما تؤكده اآليات التالية:
ص َر ٍ
إِلَى ِ
ﷲِ إِنﱠ ّ
ب فَأ َ ْينَ َما تُ َولﱡو ْا فَثَ ﱠم َو ْجهُ ّ
اس ٌع َعلِي ٌم ]البقرة[115-
َو ِ ّ ِmا ْل َم ْ
ش ِر ُ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
ﷲَ َو ِ
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ب َولَـ ِكنﱠ ا ْلبِ ﱠر َمنْ آ َم َن بِ ّ
اآلخ ِر
س ا ْلبِ ﱠر أَن تُ َو ﱡلو ْا ُو ُجو َھ ُك ْم قِبَ َل ا ْل َم ْ
لﱠ ْي َ
اَ ِmوا ْليَ ْو ِم ِ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ِ
ش ِر ِ
ين َوا ْب َن
سا ِك َ
ب َوالنﱠبِيﱢ َ
ين َوآتَى ا ْل َما َل َعلَى ُحبﱢ ِه َذ ِوي ا ْلقُ ْربَى َوا ْليَتَا َمى َوا ْل َم َ
َوا ْل َمآلئِ َك ِة َوا ْل ِكتَا ِ
ون بِ َع ْھ ِد ِھ ْم إِ َذا َعا َھدُو ْا
صالةَ َوآتَى ال ﱠز َكاةَ َوا ْل ُموفُ َ
سآئِلِ َ
ب َوأَقَا َم ال ﱠ
يل َوال ﱠ
ال ﱠ
ين َوفِي ال ﱢرقَا ِ
سب ِ ِ
ون
ص َدقُوا َوأُولَـئِكَ ُھ ُم ا ْل ُمتﱠقُ َ
س أُولَـئِكَ الﱠ ِذ َ
ض ﱠراء َو ِح َ
صابِ ِر َ
ساء وال ﱠ
َوال ﱠ
ين َ
ين فِي ا ْلبَأْ َ
ين ا ْلبَأْ ِ
]البقرة[177-
كما نرى من آيات ﷲ فإن التوجه الجسدي إلى جھة مادية معينة ليس له أي قيمة .نفس الكالم
عن المشرق والمغرب أي االتجاھات المادية يقوله من يتبع الرسول في ھذا الموقف:
ب
س َما َوالﱠ ُھ ْم َعن قِ ْبلَتِ ِھ ُم الﱠتِي َكانُو ْا َعلَ ْي َھا قُل ﱢ ّ ِmا ْل َم ْ
ش ِر ُ
سيَقُو ُل ال ﱡ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
َ
سفَ َھاء ِم َن النﱠا ِ
يم ]البقرة[142-
ص َرا ٍط ﱡم ْ
يَ ْھ ِدي َمن يَشَاء إِلَى ِ
ستَقِ ٍ
حين يرى السفھاء من الناس أن الذين يتبعون الرسول تولوا عن القبلة المادية التي كانوا
عليھا سوف يسألونھم عن السبب .إجابة من يتبع الرسول تقول بما معناه إن جميع الجھات
المادية  mوإن االتجاه المھم ھو الصراط المستقيم .كما رأينا نفس ھذا الموقف يقينا سيواجھه
أي شخص لو دخل جامعا و توجه في اتجاه غير كل الناس .وھنا صعوبة االمتحان الذي
يمكن أن نواجھه:
ش ِھي ًدا َو َما
سطًا لﱢتَ ُكونُو ْا ُ
سو ُل َعلَ ْي ُك ْم َ
س َويَ ُك َ
ون ال ﱠر ُ
َو َك َذلِكَ َج َع ْلنَا ُك ْم أُ ﱠمةً َو َ
ش َھ َداء َعلَى النﱠا ِ
ب َعلَى َعقِبَ ْي ِه َوإِن َكانَتْ
سو َل ِم ﱠمن يَنقَلِ ُ
َج َع ْلنَا ا ْلقِ ْبلَةَ الﱠتِي ُكنتَ َعلَ ْي َھا إِالﱠ لِنَ ْعلَ َم َمن يَتﱠبِ ُع ال ﱠر ُ
ضي َع إِي َمانَ ُك ْم إِنﱠ ّ
ان ّ
ين َھ َدى ّ
س لَ َر ُؤوفٌ ﱠر ِحي ٌم
ﷲُ َو َما َك َ
يرةً إِالﱠ َعلَى الﱠ ِذ َ
لَ َكبِ َ
ﷲُ لِيُ ِ
ﷲَ بِالنﱠا ِ
]البقرة[143-
القبلة المادية القديمة كبيرة أو مھمة إال بالنسبة للذين ھدي ﷲ .اليھودي مثال عنده القبلة
المادية في اتجاه القدس كبيرة ومھمة .وكذلك عند الوثني القبلة المادية في اتجاه معبده أو
صنمه أو الشروق الشتوي كبيرة .وكذلك عند السني والشيعي القبلة المادية في اتجه المكعب
الذي في مكة كبيرة .و لذلك ستجد االتجاه المادي شيء كبير عند الضالين من الناس وتجدھم
يحرصون أشد الحرص على التوجه في اتجاه معين .ليس من الصعب أن يلغي اإلنسان عقله
و يتبع قبلة مادية مثل كل ھؤالء الناس .االمتحان الصعب ھو أال يقلد اإلنسان كل ھؤالء
الناس و ال يھتم بـاالتجاه المادي و يتولى عنه .ھذا ھو االمتحان الصعب الذي يبين من ھو
المؤمن الذي ال يخاف الناس ويخاف ﷲ ويؤمن حقا أن ﷲ في كل مكان وال يحتاج الشخص
إلى جھة مادية لكي يتجه إليه ولكن الذي يقربنا من ﷲ ھو أن نكون على الصراط المستقيم.
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حين يحاول شخص أن يولي وجھه في اتجاه أي مكان مادي تحت خط األفق وبسبب كروية
األرض فإنه في الواقع يواجه نقطا عشوائية في السماء .و بما أن األرض تدور حول نفسھا
ب ﱠ
صا ِر( فإن ذلك يؤدي إلى تقلب ھذه
)يُقَلﱢ ُ
ار إِنﱠ فِي َذلِكَ لَ ِع ْب َرةً ﱢألُ ْولِي ْاألَ ْب َ
ﷲُ اللﱠ ْي َل َوالنﱠ َھ َ
الوجھة المادية .إذا تقلب االتجاه المادي في السماء ھو بالضبط ما يحدث حين يحاول أي
شخص أن يولي وجھه المادي في اتجاه أي مبنى تحت األفق .وھذا التوجه المادي ھو ما لم
يكن الرسول راض عنه:
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام
ضا َھا فَ َو ﱢل َو ْج َھكَ َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ
ب َو ْج ِھ َك فِي ال ﱠ
س َماء فَلَنُ َولﱢيَنﱠكَ قِ ْبلَةً ت َْر َ
قَ ْد نَ َرى تَقَ ﱡل َ
َو َح ْي ُ
ق ِمن ﱠربﱢ ِھ ْم
ون أَنﱠهُ ا ْل َح ﱡ
ث َما ُكنتُ ْم فَ َو ﱡلو ْا ُو ُج ِو َھ ُك ْم َ
َاب لَيَ ْعلَ ُم َ
ش ْط َرهُ َوإِنﱠ الﱠ ِذ َ
ين أُ ْوتُو ْا ا ْل ِكت َ
َو َما ّ
ون ]البقرة[144-
ﷲُ بِ َغافِ ٍل َع ﱠما يَ ْع َملُ َ
الرسول لم يكن راض عن القبلة المادية .قبلة المؤمنين ھي المسجد الحرام وحين نكون على
ھذه القبلة نكون على الصراط المستقيم .لذلك يجب ان نكون على ھذه القبلة حيثما كنا وليس
فقط أثناء الصالة أو في الجامع .وﷲ سبحانه وتعالى يقول لنا بكل وﺿوح إن المسجد الحرام
ما ھو إال الحق من ربنا.
المسجد ليس مبني ولكن ھو مؤسسة متكاملة لطاعة ﷲ .ممكن نقول إن المسجد الحرام ھو
السلطة التنفيذية التي تطبق الحق من ربنا .ولذلك الذين أوتوا الكتاب يعلمون المسجد الحرام
وليس الذين أوتوا خريطة أو سجادة صنعت في الصين عليھا صورة مكعب و بوصلة .وعلى
الرغم من أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن القبلة ھي المسجد الحرام الذي ھو الحق من ربھم
فإنھم يصرون على قبلتھم المادية.
ض ُھم
َولَئِنْ أَتَ ْيتَ الﱠ ِذ َ
َاب بِ ُك ﱢل آيَ ٍة ﱠما تَبِ ُعو ْا قِ ْبلَتَكَ َو َما أَنتَ بِتَابِ ٍع قِ ْبلَتَ ُھ ْم َو َما بَ ْع ُ
ين أُ ْوتُو ْا ا ْل ِكت َ
ين
ض َولَئِ ِن اتﱠبَ ْعتَ أَ ْھ َواءھُم ﱢمن بَ ْع ِد َما َجاءكَ ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِنﱠكَ إِ َذاً لﱠ ِم َن الظﱠالِ ِم َ
بِتَابِ ٍع قِ ْبلَةَ بَ ْع ٍ
]البقرة[145-
وحتى الذين أوتوا الكتاب حين يتجھون إلى قبلتھم المادية فھم ال يتبعون حقا قبلة بعض .حتي
لو وقف اثنان من الزمالء جنبا إلى جنب في الجامع في اتجاه قبلتھم المادية فھم ال يتبعون حقا
قبلة بعض .ذلك ألنه إذا كان ھناك فرق  0.01درجة في اتجاھھما فإن ھذا الفرق البسيط عبر
المسافات البعيدة سيصبح فرقا من عشرات الكيلومترات وواحد منھم سوف يكون في مواجھة
جدة واآلخر في اتجاه الطائف .ھذا ھو الحق الواقع.
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ق َو ُھ ْم
ون ا ْل َح ﱠ
ون أَ ْبنَاء ُھ ْم َوإِنﱠ فَ ِريقا ً ﱢم ْن ُھ ْم لَيَ ْكتُ ُم َ
َاب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُ َ
الﱠ ِذ َ
ين آتَ ْينَا ُھ ُم ا ْل ِكت َ
ون
يَ ْعلَ ُم َ
ين ]البقرة[147-146-
ا ْل َح ﱡ
ق ِمن ﱠربﱢكَ فَالَ تَ ُكونَنﱠ ِم َن ا ْل ُم ْمتَ ِر َ
ھل أي شخص يعرف أي مبنى في مكة أو غير مكة كما يعرف ابناءه؟ بالطبع ال.
ﷲُ َج ِمي ًعا إِنﱠ ّ
ت بِ ُك ُم ّ
ﷲَ َعلَى ُك ﱢل
َولِ ُك ﱟل ِو ْج َھةٌ ُھ َو ُم َولﱢي َھا فَا ْ
ت أَ ْي َن َما تَ ُكونُو ْا يَأْ ِ
ستَبِقُو ْا ا ْل َخ ْي َرا ِ
َي ٍء قَ ِدي ٌر ]البقرة[148-
ش ْ
عندما يتخيل أي شخص أنه يواجه مكعبا في مكة ھل ھذا استباق للخيرات؟ من جھة أخرى
توجھنا للمسجد الحرام الحقيقي الذي ھو مؤسسة طاعة ﷲ بتطبيق الحق من ربنا وعدم
انتھاك ما حرمه من ظلم وقتل النفس إلى آخره بالتأكيد يكون فيه استباق للخيرات .و لذلك
التوجه للقبلة الحقيقية التي ھي المسجد الحرام يضعنا على الصراط المستقيم الذي ھو دين
اإلسالم.
ين
ان ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِر ِك َ
يم ِدينًا قِيَ ًما ﱢملﱠةَ إِ ْب َرا ِھي َم َحنِيفًا َو َما َك َ
اط ﱡم ْ
ص َر ٍ
قُ ْل إِنﱠنِي َھ َدانِي َربﱢي إِلَى ِ
ستَقِ ٍ
]األنعام[161-
و لذلك نفس صيغة الكالم عن اتباع القبلة نسمعه عن اتباع الملة:
ارى َحتﱠى تَتﱠبِ َع ِملﱠتَ ُھ ْم قُ ْل إِنﱠ ُھ َدى ّ
ﷲِ ھ َُو ا ْل ُھ َدى َولَئِ ِن
ص َ
ضى عَنكَ ا ْليَ ُھو ُد َوالَ النﱠ َ
َولَن ت َْر َ
اتﱠبَ ْعتَ أَھ َْواءھُم بَ ْع َد الﱠ ِذي َجاءكَ ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما لَكَ ِم َن ّ
صي ٍر ]البقرة[120-
ﷲِ ِمن َولِ ﱟي َوالَ نَ ِ
ض ُھم
َولَئِنْ أَتَ ْيتَ الﱠ ِذ َ
َاب بِ ُك ﱢل آيَ ٍة ﱠما تَبِ ُعو ْا قِ ْبلَتَكَ َو َما أَنتَ بِتَابِ ٍع قِ ْبلَتَ ُھ ْم َو َما بَ ْع ُ
ين أُ ْوتُو ْا ا ْل ِكت َ
ين
ض َولَئِ ِن اتﱠبَ ْعتَ أَ ْھ َواءھُم ﱢمن بَ ْع ِد َما َجاءكَ ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِنﱠكَ إِ َذاً لﱠ ِم َن الظﱠالِ ِم َ
بِتَابِ ٍع قِ ْبلَةَ بَ ْع ٍ
]البقرة[145-
ونرى القتال في المسجد الحرام والقتال في الدين متوازيين:
ث ثَقِ ْفتُ ُمو ُھ ْم َوأَ ْخ ِر ُجوھُم ﱢمنْ َح ْي ُ
َوا ْقتُلُو ُھ ْم َح ْي ُ
ش ﱡد ِم َن ا ْلقَ ْت ِل َوالَ تُقَاتِلُو ُھ ْم
ث أَ ْخ َر ُجو ُك ْم َوا ْلفِ ْتنَةُ أَ َ
ين ]البقرة-
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام َحتﱠى يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ِه فَإِن قَاتَلُو ُك ْم فَا ْقتُلُو ُھ ْم َك َذلِكَ َج َزاء ا ْل َكافِ ِر َ
ِعن َد ا ْل َم ْ
[191
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ﱢين َوأَ ْخ َر ُجو ُكم ﱢمن ِديَا ِر ُك ْم َو َ
إِنﱠ َما يَ ْن َھا ُك ُم ﱠ
ظا َھ ُروا َعلَى إِ ْخ َرا ِج ُك ْم
ﷲُ َع ِن الﱠ ِذ َ
ين قَاتَلُو ُك ْم فِي الد ِ
ون ]الصف[9-
أَن ت ََولﱠ ْو ُھ ْم َو َمن يَت ََولﱠ ُھ ْم فَأ ُ ْولَئِ َك ُھ ُم الظﱠالِ ُم َ
و نرى نفس التوازي بين المسجد الحرام و الدين في اآلية التالية:
يل ّ
س ِج ِد
سأَلُونَكَ َع ِن ال ﱠ
ﷲِ َو ُك ْف ٌر بِ ِه َوا ْل َم ْ
يَ ْ
ص ﱞد َعن َ
ش ْھ ِر ا ْل َح َر ِام قِتَا ٍل فِي ِه قُ ْل قِتَا ٌل فِي ِه َكبِي ٌر َو َ
سب ِ ِ
اج أَ ْھلِ ِه ِم ْنهُ أَ ْكبَ ُر ِعن َد ّ
ون يُقَاتِلُونَ ُك ْم َحتﱠ َى
ﷲِ َوا ْلفِ ْتنَةُ أَ ْكبَ ُر ِم َن ا ْلقَ ْت ِل َوالَ يَ َزالُ َ
ا ْل َح َر ِام َوإِ ْخ َر ُ
ست َ َ
طاعُو ْا َو َمن يَ ْرتَ ِد ْد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَيَ ُمتْ َوھ َُو َكافِ ٌر فَأ ُ ْولَئِكَ َحبِطَتْ
يَ ُردﱡو ُك ْم َعن ِدينِ ُك ْم إِ ِن ا ْ
ُون ]البقرة[217-
اب النﱠا ِر ُھ ْم فِي َھا َخالِد َ
اآلخ َر ِة َوأ ُ ْولَئِكَ أَ ْ
ص َح ُ
أَ ْع َمالُ ُھ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا َو ِ
المشركون يقاتلون الذين آمنوا و يخرجونھم من المسجد الحرام لكي يردوھم عن دينھم.
المسجد الحرام ھو مؤسسة لطاعة ﷲ بتطبيق تحريم ما حرم ﷲ وعدم انتھاكه.
ماذا عن المسجد األقصى؟
س ْب َح َ
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِلَى ا ْل َم ْ
س َرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ﱢم َن ا ْل َم ْ
ان الﱠ ِذي أَ ْ
ار ْكنَا َح ْولَهُ
ُ
صى الﱠ ِذي بَ َ
س ِج ِد األَ ْق َ
صي ُر ]اإلسراء[1-
لِنُ ِريَهُ ِمنْ آيَاتِنَا إِنﱠهُ ھ َُو ال ﱠ
س ِمي ُع البَ ِ
من المعروف تاريخيا أن ما يسمى حاليا بالمسجد األقصى بني في عھد عمر بن الخطاب بعد
نزول ھذه اآلية الكريمة وبعد وفاة الرسول بسنين .قبل ذلك لم يكن ھناك وجود لمبنى في ھذا
المكان .وكان الرومان يتخذونه مقلبا للزبالة .وفي عھد األمويين تم بناء ما يسمى بـالمسجد
األقصى وقبة الصخرة على النحو الذي ھم عليه اآلن .وبالطبع كل ذلك يؤدي بنا إلى تساؤل
بديھي وھو بما أن المسجد األقصى تم بنأه بعد نزول اآلية ووفاة الرسول بسنين إذا كيف
تتحدث اآلية عن مبنى لم يكن له وجود وقت نزولھا؟ طبعا ھذا مستحيل .مرة أخرى نجد
اإلجابة أمام أعيننا مباشرة في القرآن حيث نقرأ نفس الكالم عن أن الرسول رأى آيات ربه
في اآلية التالية:
ت َربﱢ ِه ا ْل ُك ْب َرى ]النجم[18-
لَقَ ْد َرأَى ِمنْ آيَا ِ
ھذه اآلية الكريمة تأتي في سياق ما رآه الرسول من آيات عند سدرة المنتھى عند جنة
المأوى.
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سد َْر ِة ا ْل ُم ْنتَ َھى * ِعن َد َھا َجنﱠةُ ا ْل َمأْ َوى
أَفَتُ َما ُرونَهُ َعلَى َما يَ َرى * َولَقَ ْد َرآهُ نَ ْزلَةً أ ُ ْخ َرى * ِعن َد ِ
ص ُر َو َما َ
ت َربﱢ ِه ا ْل ُك ْب َرى
إِ ْذ يَ ْغشَى ال ﱢ
سد َْرةَ َما يَ ْغشَى * َما َزا َغ ا ْلبَ َ
ط َغى * لَقَ ْد َرأَى ِمنْ آيَا ِ
]النجم[18-12-
بما أن المسجد مؤسسة لطاعة ﷲ إذا المسجد األقصي ھو مؤسسة طاعة ﷲ القصوى يعني
أقصى طاعة  mأو الطاعة المطلقة  .mومؤسسة الطاعة المطلقة  mھي عندما يكون المخلوق
قريب عند ربه.
ُون ]األعراف[206-
س ُجد َ
ستَ ْكبِ ُر َ
إِنﱠ الﱠ ِذ َ
سبﱢ ُحونَهُ َولَهُ يَ ْ
ين ِعن َد َربﱢكَ الَ يَ ْ
ون عَنْ ِعبَا َدتِ ِه َويُ َ
المسجد األقصى ليس مبنى من أربع حيطان وسقف و لكنه مؤسسة طاعة ﷲ القصوى.
ومؤسسة طاعة ﷲ القصوى ليست في القدس و لكنھا عند الجنة حيث رأى الرسول آيات ربه
الكبرى.
ماذا عن البيت الحرام؟
المسجد الحرام ھو مؤسسة الطاعة التي ال يجب انتھاكھا أما البيت الحرام فھو المكان الذي ال
يجب انتھاكه .و ھذا المكان ھو ال ينتھك ألن الغرض من مكانه ھو أن يكون آمنا يجتمع فيه
الناس دون خوف.
صلًّى َو َع ِھ ْدنَا إِلَى إِ ْب َرا ِھي َم
س َوأَ ْمنا ً َواتﱠ ِخ ُذو ْا ِمن ﱠمقَ ِام إِ ْب َرا ِھي َم ُم َ
َوإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْلبَ ْيتَ َمثَابَةً لﱢلنﱠا ِ
س ُجو ِد ]البقرة[125-
ين َوا ْل َعا ِكفِ َ
س َما ِعي َل أَن طَ ﱢھ َرا بَ ْيتِ َي لِلطﱠائِفِ َ
َوإِ ْ
الر ﱠك ِع ال ﱡ
ين َو ﱡ
و اآلية التالية تتحدث بوﺿوح عن أول بيت .إذا معنى ذلك أن ھناك ثانيا وثالثا ورابعا و...
بيوتا كثيرة وليس بيتا واحدا فقط في مكة أو غير مكة.
ين ]آل عمران[96-
ار ًكا َو ُھ ًدى لﱢ ْل َعالَ ِم َ
س لَلﱠ ِذي بِبَ ﱠكةَ ُمبَ َ
إِنﱠ أَ ﱠو َل بَ ْي ٍ
ت ُو ِ
ض َع لِلنﱠا ِ
و مكان أول بيت في واد غير ذي زرع:
اج َع ْل
صالَةَ فَ ْ
ﱠربﱠنَا إِنﱢي أَ ْ
ع ِعن َد بَ ْيتِ َك ا ْل ُم َح ﱠر ِم َربﱠنَا لِيُقِي ُمو ْا ال ﱠ
س َكنتُ ِمن ُذ ﱢريﱠتِي بِ َوا ٍد َغ ْي ِر ِذي َز ْر ٍ
ون ]إبراھيم[37-
ت لَ َعلﱠ ُھ ْم يَ ْ
ش ُك ُر َ
س تَ ْھ ِوي إِلَ ْي ِھ ْم َو ْ
ار ُز ْق ُھم ﱢم َن الثﱠ َم َرا ِ
أَ ْفئِ َدةً ﱢم َن النﱠا ِ
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كلمة زرع في اللغة العربيه تعني "ما زرعه الناس" .إذاً فالوادي لم يكن مزروعا من الناس
في ھذا الوقت .ھذا ال يعني أنه لم يوجد فيه نباتات طبيعية وأنه صحراء جرداء كما يظن
البعض .وھذا أيضا ً ما تؤكده أيات كثيرة .على سبيل المثال اآليات التالية التي تشير إلى بلد
الرسول في سياق نبات التين والزيتون:
والتين والزيتون * وطور سينين * وھذا البلد األمين ]التين[3-1-
و من المعروف أن التين والزيتون نبات طبيعي في شمال الجزيرة العربية وال وجود له في
المدينة المسماة بـمكة وال حتى وسط الجزيرة العربية كله.
القرآن دائما يتحدث عن قوم الرسول أنھم متمدنون وأن مجتمع الرسول مجتمع حضر متعدد
الثقافات يشتغل بزراعة الزيتون والنخل والعنب والتجارة ،ويسكن مدينة مھمة ومعروفة
وليس مجتمعا بدويا رحاال يسكن الصحراء.
ھ َُو الﱠ ِذي أَ َ
ون
سي ُم َ
س َماء َماء لﱠ ُكم ﱢم ْنهُ ش ََر ٌ
نز َل ِم َن ال ﱠ
اب َو ِم ْنهُ ش ََج ٌر فِي ِه تُ ِ
ت إِنﱠ فِي َذلِكَ آليَةً لﱢقَ ْو ٍم
يُنبِتُ لَ ُكم بِ ِه ال ﱠز ْر َع َوال ﱠز ْيتُ َ
ون َوالنﱠ ِخي َل َواألَ ْعنَ َ
اب َو ِمن ُك ﱢل الثﱠ َم َرا ِ
ون ]النحل[11-10-
يَتَفَ ﱠك ُر َ
ون
ت َوالنﱠ ْخ َل َوال ﱠز ْر َع ُم ْختَلِفًا أُ ُكلُهُ َوال ﱠز ْيتُ َ
َو ُھ َو الﱠ ِذي أَنشَأ َ َجنﱠا ٍ
ت َو َغ ْي َر َم ْع ُروشَا ٍ
ت ﱠم ْع ُروشَا ٍ
س ِرفُو ْا
الر ﱠم َ
صا ِد ِه َوالَ تُ ْ
َو ﱡ
ان ُمتَشَابِ ًھا َو َغ ْي َر ُمتَشَابِ ٍه ُكلُو ْا ِمن ثَ َم ِر ِه إِ َذا أَ ْث َم َر َوآتُو ْا َحقﱠهُ يَ ْو َم َح َ
ين ]األنعام[141-
س ِرفِ َ
إِنﱠهُ الَ يُ ِح ﱡب ا ْل ُم ْ
ضبًا
ض َ
صبًّا * ثُ ﱠم َ
شقًّا * فَأَنبَ ْتنَا فِي َھا َحبًّا * َو ِعنَبًا َوقَ ْ
شقَ ْقنَا ْاألَ ْر َ
صبَ ْبنَا ا ْل َماء َ
أَنﱠا َ
ق ُغ ْلبًا * َوفَا ِك َھةً َوأَبًّا * ﱠمتَا ًعا لﱠ ُك ْم َو ِألَ ْن َعا ِم ُكم ]عبس[32-25-
َو َز ْيتُونًا َونَ ْخ ًال * َو َح َدائِ َ
و ال يوجد أي ذكر لمدينة إسمھا مكة في الجغرافيا أو التاريخ المدون قبل القرن الثامن
الميالدي .وكلمة م ﱠكة على وزن فعلة مثل نكبة أو أزمة .وعندما نبحث عن معناھا في قاموس
اللغة العربية الفصحى نجد التالي:
َم ﱠكهُ )القاموس المحيط(

صهُ
َم ﱠكهُ :أ ْھلَ َكهُ ،ونَقَ َ
نوب أو تُ ْفنيھا ،أو تُ ْھلِ ُك من َ
ظلَ َم فيھا.
ومنهَ :م ﱠكةُ :للبَلَ ِد ال َح َر ِام ،أو لل َح َر ِم ُكلﱢه ،ألَنﱠھا تَ ْنقُصُ ال ﱡذ َ
وتَ َم ﱠك َك على ال َغ ِر ِيم :ألَ ﱠح.
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صورة من قاموس المحيط صفحة  954توﺿح معنى كلمة مكة

مكة بـمعنى الھالك أو اإللحاح على الغريم في اللغة العربية الفصحى يتفق تماما مع سياق
الحرب في اآلية الكريمة:
ان ﱠ
ﷲُ بِ َما
َوھ َُو الﱠ ِذي َكفﱠ أَ ْي ِديَ ُھ ْم َعن ُك ْم َوأَ ْي ِديَ ُك ْم َع ْن ُھم بِبَ ْط ِن َم ﱠكةَ ِمن بَ ْع ِد أَنْ أَ ْظفَ َر ُك ْم َعلَ ْي ِھ ْم َو َك َ
صي ًرا ]الفتح[24-
تَ ْع َملُ َ
ون بَ ِ
ھنا يفھم من السياق أن ببطن مكة تعني بـقلب الھالك أو بقلب اإللحاح على الغريم وليس إسم
لمدينة لم يسمع أحد بھا حتى القرن الثامن الميالدي.
كما رأينا فإن األدلة المادية من القرآن واللغة العربية وغياب أي ذكر لمدينة إسمھا مكة من
التاريخ المدون تؤكد أن المدينة المسماة مكة ھي بدعة حديثة من القرن الثامن الميالدي .وھذا
يثير قضايا مھمة .على سبيل المثال لقد كان أسھل بكثير لعبدة الحجارة أن يضيفوا إسم أي
مدينة وثنية للقرآن بدال من ان يضطروا إلى سرقة كلمة من القرآن وتحويلھا إلى إسم علم
يسموا به مدينتھم ليمنحوھا الشرعية المفتقدة .بـالتالي فإن ذلك يؤكد باألدلة المادية أن ﷲ
سبحانه وتعالى يقينا حفظ القرآن.
و ﷲ سبحانه وتعالى حدد لنا بكل وﺿوح مكان البيت الحقيقي:
ت أَن ﱠال تُ ْ
الر ﱠك ِع
ش ِركْ بِي َ
َوإِ ْذ بَ ﱠو ْأنَا ِ ِإل ْب َرا ِھي َم َم َك َ
ين َوا ْلقَائِ ِم َ
ش ْيئًا َوطَ ﱢھ ْر بَ ْيتِ َي لِلطﱠائِفِ َ
ين َو ﱡ
ان ا ْلبَ ْي ِ
س ُجو ِد ]الحج[26-
ال ﱡ
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اآلية تقول بكل وﺿوح إن مكان البيت ھو حيث ال يشرك فيه با .mإذاً فمكان البيت ھو ليس
المدينة المسماة بـمكة أو القدس أو أي مكان آخر فيه شرك فاحش ولكن مكان البيت الحقيقي
ھو أي مكان ال يوجد فيه شرك من تقديس للحجارة أو األشخاص األحياء منھم أو األموات
إلى آخرﺿروب الرجس .والمكعب الذي يسمى حاليا بالكعبة ھو إسم باطل ألن ﷲ سبحانه و
تعالى يقول لنا بكل وﺿوح أن الكعبة ھي البيت الحرام كله و ليست مكعب حجمه  ٨في ١٠
متر:
َج َع َل ّ
س َوال ﱠ
ي َوا ْلقَالَئِ َد َذلِكَ لِتَ ْعلَ ُمو ْا أَنﱠ
ش ْھ َر ا ْل َح َرا َم َوا ْل َھ ْد َ
ﷲُ ا ْل َك ْعبَةَ ا ْلبَ ْيتَ ا ْل َح َرا َم قِيَا ًما لﱢلنﱠا ِ
ض َوأَنﱠ ّ
ّ
َي ٍء َعلِي ٌم ]المائدة[97-
ﷲَ يَ ْعلَ ُم َما فِي ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
ﷲَ بِ ُك ﱢل ش ْ
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
و زيادة في التأكيد يقول ﷲ سبحانه وتعالى أن الھدي يجب أن يبلغ الكعبة:
ص ْي َد َوأَنتُ ْم ُح ُر ٌم َو َمن قَتَلَهُ ِمن ُكم ﱡمتَ َع ﱢم ًدا فَ َج َزاء ﱢم ْث ُل َما قَتَ َل ِم َن
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُو ْا الَ تَ ْقتُلُو ْا ال ﱠ
ارةٌ َ
صيَا ًما
سا ِك َ
ط َعا ُم َم َ
النﱠ َع ِم يَ ْح ُك ُم بِ ِه َذ َوا َعد ٍْل ﱢمن ُك ْم َھ ْديًا بَالِ َغ ا ْل َك ْعبَ ِة أَ ْو َكفﱠ َ
ين أَو َع ْد ُل َذلِكَ ِ
ﷲُ ِم ْنهُ َو ّ
سلَف َو َمنْ َعا َد فَيَنتَقِ ُم ّ
ق َوبَا َل أَ ْم ِر ِه َعفَا ّ
ﷲُ َع ِزي ٌز ُذو ا ْنتِقَ ٍام ]المائدة-
لﱢيَ ُذو َ
ﷲُ َع ﱠما َ
[95
ھل الذبيحة تبلغ المكعب ال ٨ -في  ١٠؟ ال طبعا ً  .إذا المنطقي ھو أن الكعبة ليست ھي
المكعب ال ٨ -في  ١٠و -لكن ھي البيت الحرام كله مثل ما قال ﷲ حرفيا .ولذلك نجد نفس
الكالم يتكرر وﷲ يقول أن محلھا البيت يعني الكعبة:
يق ]الحج[33-
لَ ُك ْم فِي َھا َمنَافِ ُع إِلَى أَ َج ٍل ﱡم َ
س ّمًى ثُ ﱠم َم ِح ﱡل َھا إِلَى ا ْلبَ ْي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
كل ھذا أيضا ً يؤكده قوله تعالى:
ستَ َ
طا َع
فِي ِه آيَاتٌ بَيﱢـنَاتٌ ﱠمقَا ُم إِ ْب َرا ِھي َم َو َمن َد َخلَهُ َك َ
ت َم ِن ا ْ
س ِح ﱡج ا ْلبَ ْي ِ
ان آ ِمنا ً َو ِ َّ ِmعلَى النﱠا ِ
ين ]آل عمران[97-
سبِيالً َو َمن َكفَ َر فَإِنﱠ ﷲ َغنِ ﱞي َع ِن ا ْل َعالَ ِم َ
إِلَ ْي ِه َ
ال يوجد أي آيات داخل المكعب وال يدخل المكعب غير أصدقاء آل سعود المقربين من زعماء
الدول الطغاة من الملوك والرؤساء وأتباعھم .وبالمنطق ال يمكن أن يكون مكعب  ١٠في ٨
بدون نوافذ وله باب عال ال يدخله إال الباشوات مكانا آمنا .ﷲ سبحانه و تعالى ال يدعونا أبدا
لتقديس الحجارة وتقبيلھا و التمسح فيھا .بما أن الكعبة ھي البيت الحرام كله وليس المكعب إذا
المكعب الذي يتمسح فيه الناس ما ھو إال وثن باطل ورجس يجب اجتنابه.
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َذلِكَ َو َمن يُ َع ﱢ
ت ﱠ
ﷲِ فَ ُھ َو َخ ْي ٌر لﱠهُ ِعن َد َربﱢ ِه َوأ ُ ِحلﱠتْ لَ ُك ُم ْاألَ ْن َعا ُم إِ ﱠال َما يُ ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم
ظ ْم ُح ُر َما ِ
اجتَنِبُوا قَ ْو َل ﱡ
الزو ِر ]الحج[30-
ان َو ْ
فَ ْ
اجتَنِبُوا ال ﱢر ْج َ
س ِم َن ْاألَ ْوثَ ِ
وبالفطرة لو كنت تسيرفي الشارع الذي تسكن فيه ووجدت مجموعة من الناس عاكفين على
مكعب  ٨في  ١٠واﺿعين في ركنه حجرا اسود في فتحة ويقومون باللف حوله متدافعين
يدوسون على بعضھم البعض لكي يتمسحوا ويقبلوا في حجارته بشغف ،ماذا سوف تقول
عليھم؟ أكيد بالفطرة سوف تقول عليھم مجانين ،وسوف يقول كل من لديه ذرة من عقل نفس
الشئ .الحجارة التي ال تضر وال تنفع واحدة والفعل واحد .ولكن الغرور يعمي الناس عن
فطرة ﷲ.
من الناحية التاريخية نجد أن المكعب ھو صنم الالت إلھة الخصوبة عند العرب .و لذلك كان
العرب قديما يعطون الشكل المكعب في بعض األحيان مالمح أنثى كما نرى في الصورة
التالية:

صنم الالت

والقرآن يؤكد أن العرب كانوا يعبدون آلھة مؤنثة:
أَفَ َرأَ ْيتُ ُم ﱠ
الالتَ َوا ْل ُع ﱠزى * َو َمنَوةَ الثﱠالِثَةَ ْاألُ ْخ َرى ]النجم[20-19-
العرب كانوا يتخذون المكعب رمزا لالت و تجسيدا لھا .و يصف كتاب األصنام البن الكلبي
المكعب بأنه صنم الالت و يقول كانت صخرة مربعة .و بـاإلﺿافة إلى المكعب الذي في مكة
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يوجد مكعبات أخرى في الجزيرة العربية و كلھا ترمز لأللھة الوثنية عند العرب .والعرب
يسمون تلك الحجارة المكعبة "صخور الجن".

صخور الجن

والقرآن يؤكد أن المشركين يعبدون الجن:
ُون
َويَ ْو َم يَ ْح ُ
ش ُر ُھ ْم َج ِمي ًعا ثُ ﱠم يَقُو ُل لِ ْل َم َالئِ َك ِة أَ َھؤ َُالء إِيﱠا ُك ْم َكانُوا يَ ْعبُد َ
ون ]سبأ-40-
ُون ا ْل ِجنﱠ أَ ْكثَ ُرھُم بِ ِھم ﱡم ْؤ ِمنُ َ
س ْب َحانَكَ أَنتَ َولِيﱡنَا ِمن دُونِ ِھم بَ ْل َكانُوا يَ ْعبُد َ
قَالُوا ُ
[41
من المالحظ أن الحجر األسود بالتحديد يواجه الشروق الشتوي بكل دقة .والشروق الشتوي
ھو موقع شروق الشمس في أقصر يوم في العام حين تولد الشمس من جديد وترمز والدتھا
إلى والدة الھة الخصوبة عند الوثنيين .وكان العرب الوثنيون يحتفلون بوالدة الالت في
السبوع الذي ھو عادة قديمة وثنية ترجع إلى قبل العھد اإلسالمي .في السبوع يتم الدوران
بالمولود وھو في اللفة سبع مرات احتفاالً بوالدته .كذلك كان يقوم الوثنيون بـالدوران حول
مكعب الالت سبع مرات بينما الوثني يرتدي "لفة" غير مخاطة مثل المولود.
كل ھذه الطقوس والرموز خارجة عن القرآن وليس لھا أي صلة بالحج المذكور بكل وﺿوح
في القرآن الكريم وھي في الحقيقة وثنية .وباختصار شديد كلھا متصلة باحتفال والدة وثني:
 .١الدوران  ٧مرات ھو احد الطقوس الوثنية المعروفة من قديم الزمان لالحتفال بالميالد
حتى يومنا ھذا في السبوع.
 .٢الھرولة رمزاً للبحث عن ماء لمولود.
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 .٣الالت كانت إلھة خصوبة ولذلك ھي مرتبطة بالشمس رمز الخصوبة عند الوثنيين .ولھذا
نجد أن الحجر األسود موجه بالضبط في اتجاه شروق الشمس الشتوي أي يوم والدة الشمس
من جديد.
 .٤أنظر إلى صورة الحجر األسود وسوف ترى أنه يبرز من فتحة طولية ترمز للعضو
التناسلي المؤنث لحظة بروز رأس المولود المتمثلة في الحجر األسود .قارن ذلك الشكل
التشريحى المميز برسم علمي توﺿيحي من كتب طب النساء يبيبن لحظة بروز رأس
المولود:

صورة توﺿح الشكل التشريحي المميز للحجر األسود و الفتحة التي يبرز منھا مقارنة برسم علمي من كتب طب النساء
يبين لحظة بروز رأس المولود عند الوالدة و ھي المعروفة طبيا بإسم Crowning

 .٥من المعروف عند العرب أن "تقبيل الرأس" ھو رمز لطلب السماح والمغفرة  .فالناس
تقبل رأس الوثن المولود كما جرت العادة عند العرب لكي يغفر لھم ذنوبھم و يرجعوا كيوم
ولدتھم أمھاتھم.
 .٦الشخص الذي عاد كيوم ولدته أمه يرتدي "لفة" غير مخيطة ويلف  ٧مرات احتفاال
بالوالدة مثل ما يفعل المولود في السبوع.
 .٧بينما كان العرب الوثنيون يقدسون الحجارة التي ترمز لالت إلھة الخصوبة المؤنثة نجدھم
يرجمون العمود المدبب رمز الذكورة.
 .٨عند المعابد الوثنية نجد آثار قدمين توﺿع بـجانب معابد إلھة الخصوبة .وآثار القدمين ھذه
ترمز إلى خروج إلھة الخصوبة من المعبد في الربيع ولذلك تزين بالورود .ولو دققنا النظر
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عن قرب في صورة النقوش التي تزين الصنم المسمى باطال مقام إبراھيم سنرى أنھا أيضا
مزينة برسم للورود.

صنم أثار القدمين بجوار معبد بودجايا الھندوسي مقارنة بالصنم المسمى باطال مقام إبراھيم

أرجو أن يالحظ القاريء أن كل ھذه الطقوس والرموز ليست في القرآن العظيم من قريب أو
بعيد .مثالً ﷲ سبحانه و تعالى ال يقول أبداً إن من يحج يغفر ذنبه كله ويرجع كيوم ولدته أمه.
أي شخص عنده ذرة من الفطرة والتقوى باقية يجب أن ينزعج من منظر ھذا الحجر األسود
الوثن النجس الذي يتمسح فيه الناس و يقبلونه وبالتأكيد سوف يتذكر اآليات التالية من سورة
الحج:
َذلِكَ َو َمن يُ َع ﱢ
ت ﱠ
ﷲِ فَ ُھ َو َخ ْي ٌر لﱠهُ ِعن َد َربﱢ ِه َوأ ُ ِحلﱠتْ لَ ُك ُم ْاألَ ْن َعا ُم إِ ﱠال َما يُ ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم
ظ ْم ُح ُر َما ِ
اجتَنِبُوا قَ ْو َل ﱡ
الزو ِر
ان َو ْ
فَ ْ
اجتَنِبُوا ال ﱢر ْج َ
س ِم َن ْاألَ ْوثَ ِ
س َماء فَت َْخ َ
ش ِركْ بِ ﱠ
طفُهُ الطﱠ ْي ُر أَ ْو تَ ْھ ِوي
ين بِ ِه َو َمن يُ ْ
ُحنَفَاء ِ ﱠَ ِmغ ْي َر ُم ْ
ش ِر ِك َ
ا ِmفَ َكأَنﱠ َما َخ ﱠر ِم َن ال ﱠ
يق ]الحج[31-30-
بِ ِه ﱢ
الر ُ
ان َ
يح فِي َم َك ٍ
س ِح ٍ
الغريب أن من يقدسون الحجر األسود ھم أجھل الناس به .أوال تسمية الحجر األسود غير
دقيقة ألنه في الواقع مجموعة حجارة صغيرة سوداء ملزوق بعضھا ببعض بطمي كما نرى
بأعيننا في ھذه الصورة المقربة:
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الحجارة السوداء الصغيرة الملزوقة بـبعضھا لخداع الناس بـما يسمى بالحجر األسود

ثانيا ھذه الحجارة السوداء الصغيرة نوعھا معروف واسمھا العلمي  Tektitesويمكن ألي
شخص أن يشتريھا من على النت بشوية دوالرات و يقعد يبوس و يتمسح فيھا على مزاجه.
و لألسف فإن الشيطان استطاع أن يستفز كثيرا من الناس .ولقد اتبع كثير من الرجال
والنساء خطوات الشيطان ،فعندما يتقدم بھم العمر يفعلون تلك الطقوس الوثنية ويقدسون
الرجس من األوثان بـالتمسح بھا وتقبيلھا ظنا منھم أنھم بذلك يرجعون بال ذنوب كيوم ولدتھم
أمھاتھم .بينما ھم في الحقيقة كانوا يرتكبون الشرك الفاحش والذنب الوحيد الذي ال يغتفر
ويجعلون من أنفسھم وقود جھنم ھم والحجارة التي يقدسونھا .يا حسرة على الذين ﺿاعوا من
أجدادنا و أحبابنا ويكفي ما فرطنا في جنب ﷲ .لقد آن األوان لكي نضع حد لھذا الشرك
الفاحش ونقي أنفسنا واھلينا وأوالدنا نار جھنم.
وذلك يقودنا إلى السؤال التالي .إذا كانت طقوس ما يسمى باطال بالحج ھي طقوس وثنية
وليس لھا عالقة بالقرآن إذا ما ھو الحج الحقيقي من القرآن؟
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