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  القرآن المسجد في
  

كما رأينا السجود الحقيقي � يكون شكلياً وسطحياً ولكن ھو في اساس طاعة هللا سبحانه 
  . ومن يضع ناصيته على ارض و لكن � يطيع هللا فسجوده ليس حقيقياً . عالىوت

  

ًدا وَن لِ�َْذقَاِن ُسجَّ  قُْل آِمنُوْا بِِه أَْو 0َ تُْؤِمنُوْا إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قَْبلِِه إَِذا يُْتلَى َعلَْيِھْم يَِخرُّ

  ]107-ا4سراء[

  

المستحيل أن يخر  الواقع من الناس؟ ھل يسجدون ل>ذقان؟ فيھل ھذه طريقة سجود أغلب 
نه مجرد فعل جسدي أإذا لو فسرنا السجود على . الوقت ا@نسان للذقن والناصية في نفس

أما لو فسرنا اHية بطريقة مجازية فذلك يعني أن . علينا السجود ل>ذقان وليس للناصية فيجب
الحالتين ما يعتقده  إذا في. هللا سبحانه وتعالىمجرد فعل جسدي ولكنه طاعة  السجود ليس

  . أغلب الناس من أن السجود مجرد فعل جسدي للناصية ھو غير صحيح

  

  :يفعلون عكس ذلك فعل الذين يخرون سجدا و الذين قارن بين ردالتأكيد   فيزيادة

  

ْرهُ بَِعَذاٍب أَلِيمٍ َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا َولَّى ُمْستَْكبًِرا َكأَن لَّْم يَْسمَ    ْعَھا َكأَنَّ فِي أُُذنَْيِه َوْقًرا فَبَشِّ

 ]7-لقمان[

  

  ]21-ا4نشقاق [َوإَِذا قُِرَئ َعلَْيِھُم اْلقُْرآُن 0َ يَْسُجُدونَ 

  

َمْت يََداهُ إِنَّا َجعَ  َر بِآيَاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَھا َونَِسَي َما قَدَّ ْلنَا َعلَى قُلُوبِِھْم َوَمْن أَْظلَُم ِممَّن ُذكِّ
 ]57-الكھف [ أَِكنَّةً أَن يَْفقَُھوهُ َوفِي آَذانِِھْم َوْقًرا َوإِن تَْدُعُھْم إِلَى اْلُھَدى فَلَن يَْھتَُدوا إًِذا أَبًَدا

  

داً َوقُولُوْا ِحطَّةٌ َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوْا َھـِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوْا ِمْنَھا َحْيُث ِشْئتُْم َرَغداً َواْدُخلُوْا اْلبَ  اَب ُسجَّ
   نَّْغفِْر لَُكْم َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِينَ 

َماء بَِما  َن السَّ َل الَِّذيَن َظلَُموْا قَْو0ً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُھْم فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموْا ِرْجزاً مِّ فَبَدَّ
 ]162-161-ا\عراف [ َكانُوْا يَْفُسقُونَ 

  

قيل   عن آيات هللا وتبديل القول الذيا@عراضستكبار وا التولي بنرى أن عكس السجود ھو
سطحي بـوضع  عكس السمع و الطاعة و ليست عكس فعل جسدي ھذه اعمال ھي  كل. لھم
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فعل أي شيء جسدي سطحي  عندھم أي مشكلة في ن ليسوالمنافق. الناصية على ارض
  .طاعة هللا يمشكلة ف عندھم ولكن

  

ھو أساسا الطاعة إذا بالتالي المسجد وإنما سطحي  مجرد فعل جسدي بما إن السجود ليسو
  . ليس مجرد مبنى ولكن ھو أساسا مؤسسة للطاعة

  

Hيدعھذه ا �� ، وإ مادينا بني مجرد مجال للشك أن المسجد ليس أيية الكريمة توضح بما 
  :لما أصبح ھناك معنى للنزاع

   

اَعةَ 0َ َرْيَب فِيَھا إِْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَُھْم َوَكَذلِ  ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّ َك أَْعثَْرنَا َعلَْيِھْم لِيَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد هللاَّ
بُُّھْم أَْعلَُم بِِھْم قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِھْم لَ بُْنيَانًاأَْمَرُھْم فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيِھم  نَتَِّخَذنَّ َعلَْيِھم  رَّ

ْسِجدً    ]21-الكھف [ امَّ

   

 كل الفساد الذي دخل علينا فإن المعنى اصلي لكلمة مسجد مازال شائعاً  منرغم الو على
و لذلك � يوجد إنسان عاقل حين يسمع من صديقه أن المسجد ازھر . في لغتنا الدارجة

ديق عادي أغلب الناس ك`م صيفھم لماذا . أصدر فتوى يفھم أن مبنى ازھر أصدر فتوى
من ناحية  ك`م هللا سبحانه وتعالى بسطحية وسذاجة نيفھموثم   من ناحية، عقل وعمقتب

و بـا@ضافة إلى ادلة من   مبنى؟ مجردعندما يتحدث عن مسجد يقصدأخرى، بأنه تعالى 
المسجد كان . رد مبنىالقرآن واللغة والعقل والمنطق في التاريخ أيًضا لم يكن المسجد أبدا مج

الحكومة ليست مبنى ولكنھا سلطة أو مؤسسة ف.   وھو ما نعرفه اليوم بالحكومة،مركز الحكم
 المساجد أو ما نعرفه اليوم بـمؤسساتنا الحكومية يجب ان يكون اساسھا التقوى وليس .تطاع

  :مجرد مبان اساسھا خرسانة ومسلح وحيطان وسقف

   

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن 0َ تَقُْم فِيِه أَبًَدا لَّ  َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ َمْسِجٌد أُسِّ
  ]108-التوبة [ أَن يَتََطھَُّروْا َوّهللاُ يُِحبُّ اْلُمطَّھِِّرينَ 

  

 لنا تضليلنا على تحويل اسماء الفطرية التي علمھا  رأينا مسبقا فإن الشيطان يعتمد فيكما
تحويل المسجد  ول>سف لقد نجح في. هللا إلى أسماء علم باطلة � تعبر عن حقيقة اشياء

ولكن بكل سھولة . الحرام إلى مجرد إسم باطل وبالتالي فقد ذلك المفھوم العام معناه الحقيقي
عندما نزيل غشاوة أسماء العلم الباطلة وننظر إلى معنى المسجد الحرام نجد أن معناه بكل 

معناه المقدس  ثانيا الحرام ليس. أو� المسجد معناه مؤسسة للطاعة. ينقسم إلى شقينبساطة 
 إلى أكل مال اليتيم قتل النفس و  قتل او�د والشيء الذي � يجب إنتھاكه مثل ولكن معناه

   :نتھاكھاا يجب � المحرمات التي آخره من
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َم َربُُّكمْ   َعلَْيُكْم أ0ََّ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َو0َ تَْقتُلُوْا أَْو0ََدُكم قُْل تََعالَْوْا أَْتُل َما َحرَّ
ْن إْمhٍَق نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُھْم َو0َ تَْقَربُوْا اْلفََواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما بََطَن َو0َ تَْقتُلُوْا النَّْفَس  مِّ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ الَّتِي َحرَّ   َم ّهللاُ إ0َِّ بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصَّ

َو0َ تَْقَربُوْا َماَل اْليَتِيِم إ0َِّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط 0َ 
اُكم بِِه نَُكلُِّف نَْفًسا إ0َِّ ُوْسَعھَ  ا َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوْا َولَْو َكاَن َذا قُْربَى َوبَِعْھِد ّهللاِ أَْوفُوْا َذلُِكْم َوصَّ

 لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه َذلُِكْم وَ َوأَنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْستَقِيًما بَُل فَتَفَرَّ اُكم بِِه  فَاتَّبُِعوهُ َو0َ تَتَّبِعُوْا السُّ صَّ
  ]153-151-ا\نعام [لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 

  

سھولة أن المسجد الحرام معناه مؤسسة  إذا حين نضع ھذين المصطلحين سويا نجد بكل
  .الطاعة التي � يجب انتھاكھا

  

  و لكن كيف نتوجه إلى قبلة مؤسسة الطاعة التي � يجب إنتھاكھا؟ 

  

فََھاء ِمَن النَّا ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َسيَقُوُل السُّ ّ ِّm ِس َما َو0َُّھْم َعن قِْبلَتِِھُم الَّتِي َكانُوْا َعلَْيَھا قُل
ْستَقِيمٍ يَْھِدي َمن يََشاء    إِلَى ِصَراٍط مُّ

  

تعال نعمل تجربة . القرآن ليس كتابا نظريا ولكنه كتاب ينطق بالحق و يطبق عمليا في حياتنا
Hإلى  لكي نعلم علم اليقين من السفھاء ومن الذين ھداھم هللا  السابقةمةية الكريبسيطة ونطبق ا

  :صراط مستقيم

  

� تفعل مثلھم وتولى عن  الصف ويواجھون قبلتھم الناس فييقف حين  جامع وأي  إلىإذھب 
اHية  تقول  سوف تندھش وكماأكيد الناس. تجه في أي جھة غير التي عليھا الناسا قبلتھم و
  "ما و�ك عن قبلتك التي كنت عليھا؟ ":لك ما معناه ستسأالكريمة

  

ماذا سوف يكون جوابك اذا كنت مؤمنا باm وبالتالي مؤمنا بأنه سبحانه وتعالى ليس فقط في 
؟ أكيد سوف يكون خرآ أو أي مكان  مكة أو القدسة المدينة المسمامكان معين سواء كان

ِ اْلَمْشِرقُ (ن هللا في كل مكان إجوابك  ّ ِّm ُالصراط  إلى هللا ھو  التقربن طريقإو)  َواْلَمْغِرب
يَْھِدي َمن يََشاء ( إلى مكة أو إلى القدس أو إلى أي مدينة أخرى  مادي وليس طريقالمستقيم

ْستَقِيمإِلَى    : وھذا ما تؤكده اHيات التالية.)ِصَراٍط مُّ

  

 ِ ّmِ115-البقرة [ثَمَّ َوْجهُ ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ َواِسٌع َعلِيمٌ  فَأَْينََما تَُولُّوْا فَ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ َو[  
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 َولَـِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاmِّ َواْليَْوِم اqِخِر اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوْا ُوُجوَھُكْم قِبََل 
َماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن َواْلَمsئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى الْ 

َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْھِدِھْم إَِذا َعاَھُدوْا  hةَ َوآتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ آئِلِيَن َوفِي الرِّ بِيِل َوالسَّ السَّ
اء َوِحيَن الْ  رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساء والضَّ   بَأِْس أُولَـئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَـئَِك ُھُم اْلُمتَّقُونَ َوالصَّ

 ]177-البقرة[

  

نفس الك`م . أي قيمة له يات هللا فإن التوجه الجسدي إلى جھة مادية معينة ليسآكما نرى من 
�  :تجاھات المادية يقوله من يتبع الرسول في ھذا الموقفعن المشرق والمغرب أي ا

  

ِ َسيَقُوُل  ّ ِّm فََھاء ِمَن النَّاِس َما َو0َُّھْم َعن قِْبلَتِِھُم الَّتِي َكانُوْا َعلَْيَھا قُل  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ السُّ

ْستَقِيمٍ يَْھِدي َمن يََشاء إِلَى    ]142-البقرة [ِصَراٍط مُّ

  

لتي كانوا  القبلة المادية ا عن الرسول تولوانحين يرى السفھاء من الناس أن الذين يتبعو
ن جميع الجھات إإجابة من يتبع الرسول تقول بما معناه . ھم عن السببنيسألوسوف عليھا 

 نفس ھذا الموقف يقينا سيواجھه  كما رأينا.الصراط المستقيمتجاه المھم ھو ن ا�إالمادية m و
متحان الذي وھنا صعوبة ا�.  و توجه في اتجاه غير كل الناساأي شخص لو دخل جامع

  :هھكن أن نواجمي

  

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِھيًدا َوَما  ةً َوَسطًا لِّتَُكونُوْا ُشَھَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ
ُسوَل ِممَّن يَنقَلُِب َعلَى َعقِ  بَْيِه َوإِن َكانَْت َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَھا إ0َِّ لِنَْعلََم َمن يَتَّبُِع الرَّ

ِحيمٌ    لََكبِيَرةً إ0َِّ َعلَى الَِّذيَن َھَدى ّهللاُ َوَما َكاَن ّهللاُ لِيُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ ّهللاَ بِالنَّاِس لََرُؤوٌف رَّ

  ]143-البقرة[

  

بلة اليھودي مث` عنده الق. القبلة المادية القديمة كبيرة أو مھمة إ� بالنسبة للذين ھدي هللا
وكذلك عند الوثني القبلة المادية في اتجاه معبده أو . المادية في اتجاه القدس كبيرة ومھمة

وكذلك عند السني والشيعي القبلة المادية في اتجه المكعب .  الشروق الشتوي كبيرة أوصنمه
الناس وتجدھم  تجاه المادي شيء كبير عند الضالين من و لذلك ستجد ا�.الذي في مكة كبيرة

 ا@نسان عقله  يلغي ليس من الصعب أن.تجاه معينا  أشد الحرص على التوجه فينيحرصو
 ھؤ�ءكل  ا@نسان � يقلدمتحان الصعب ھو أا�. الناس و يتبع قبلة مادية مثل كل ھؤ�ء

�متحان الصعب الذي يبين من ھو ھذا ھو ا�. تجاه المادي و يتولى عنه يھتم بـا�الناس و 
�  يخاف الناس ويخاف هللا ويؤمن حقا أن هللا في كل مكان و� يحتاج الشخصالمؤمن الذي 

   .الصراط المستقيمليه ولكن الذي يقربنا من هللا ھو أن نكون على إ جھة مادية لكي يتجه إلى
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افق وبسبب كروية  خط تجاه أي مكان مادي تحتا  شخص أن يولي وجھه فيحين يحاول
و بما أن ارض تدور حول نفسھا . السماء  فيعشوائية ا نقطالواقع يواجه ارض فإنه في

ُْولِي اْ\َْبَصارِ ( ُ اللَّْيَل َوالنََّھاَر إِنَّ فِي َذلَِك لَِعْبَرةً \ِّ فإن ذلك يؤدي إلى تقلب ھذه ) يُقَلُِّب هللاَّ
  في السماء ھو بالضبط ما يحدث حين يحاول أي الماديتجاهتقلب ا� إذا. الوجھة المادية

وھذا التوجه المادي ھو ما لم . ن يولي وجھه المادي في اتجاه أي مبنى تحت افقأشخص 
  :يكن الرسول راض عنه

  

َماء فَلَنَُولِّيَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاَھا فََولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِھَك فِي السَّ
بِِّھمْ لُّوْا ُوُجِوَھُكْم َشْطَرهُ َوإِنَّ الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن َوَحْيُث َما ُكنتُْم فَوَ   أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمن رَّ

ا يَْعَملُونَ    ]144-البقرة [َوَما ّهللاُ بَِغافٍِل َعمَّ

  

قبلة المؤمنين ھي المسجد الحرام وحين نكون على . راض عن القبلة المادية  يكن الرسول لم
لذلك يجب ان نكون على ھذه القبلة حيثما كنا وليس . الصراط المستقيمه القبلة نكون على ھذ

 وهللا سبحانه وتعالى يقول لنا بكل وضوح إن المسجد الحرام. فقط أثناء الص`ة أو في الجامع

  . الحق من ربنا إ� ھوما

  

المسجد الحرام ھو ممكن نقول إن . المسجد ليس مبني ولكن ھو مؤسسة متكاملة لطاعة هللا
ولذلك الذين أوتوا الكتاب يعلمون المسجد الحرام . السلطة التنفيذية التي تطبق الحق من ربنا

 وعلى.  الذين أوتوا خريطة أو سجادة صنعت في الصين عليھا صورة مكعب و بوصلةليسو

ق من ربھم  أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن القبلة ھي المسجد الحرام الذي ھو الح منرغمال
  .فإنھم يصرون على قبلتھم المادية

  

ا تَبُِعوْا قِْبلَتََك َوَما أَنَت بِتَابٍِع قِْبلَتَُھْم َوَما بَْعُضُھم  َولَئِْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكتَاَب بُِكلِّ آيٍَة مَّ
ن بَْعِد َما   َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إَِذاً لَِّمَن الظَّالِِمينَ بِتَابٍِع قِْبلَةَ بَْعٍض َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْھَواءُھم مِّ

  ]145-البقرة[

  

حتي . وحتى الذين أوتوا الكتاب حين يتجھون إلى قبلتھم المادية فھم � يتبعون حقا قبلة بعض
 حقا نتجاه قبلتھم المادية فھم � يتبعواجنب في الجامع في إلى زم`ء جنبا من الن اثنوقف الو 

ن ھذا الفرق البسيط عبر إ فا درجة في اتجاھھم0.01  فرقھناكإذا كان  هنذلك . ضقبلة بع
 ةواجھفي ميكون وف  من عشرات الكيلومترات وواحد منھم ساالمسافات البعيدة سيصبح فرق

Hھذا ھو الحق الواقع. الطائففي اتجاه خر جدة وا.  
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ْنُھْم لَيَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوُھْم الَِّذيَن آتَْينَاُھُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكمَ  ا يَْعِرفُوَن أَْبنَاءُھْم َوإِنَّ فَِريقاً مِّ
  يَْعلَُمونَ 

بَِّك فhََ تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرينَ    ]147-146-البقرة [اْلَحقُّ ِمن رَّ

  

�بالطبع ه؟اءھل أي شخص يعرف أي مبنى في مكة أو غير مكة كما يعرف ابن  .  

  

ْجَھةٌ ُھَو ُمَولِّيَھا فَاْستَبِقُوْا اْلَخْيَراِت أَْيَن َما تَُكونُوْا يَأِْت بُِكُم ّهللاُ َجِميًعا إِنَّ ّهللاَ َعلَى ُكلِّ َولُِكلٍّ وِ 
  ]148-البقرة [َشْيٍء قَِديرٌ 

  

ستباق للخيرات؟ من جھة أخرى ا ھل ھذا مكة  فيا أي شخص أنه يواجه مكعب يتخيلعندما
 وعدم ربنا من  الحق الذي ھو مؤسسة طاعة هللا بتطبيقالحقيقي توجھنا للمسجد الحرام

و لذلك  . للخيراتستباقا نتھاك ما حرمه من ظلم وقتل النفس إلى آخره بالتأكيد يكون فيها
 الذي ھو دين الصراط المستقيمالتوجه للقبلة الحقيقية التي ھي المسجد الحرام يضعنا على 

  .ا@س`م

  

ْستَقِيمٍ َربِّي إِلَى قُْل إِنَّنِي َھَدانِي  لَّةَ إِْبَراِھيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ ِصَراٍط مُّ     ِدينًا قِيًَما مِّ

  ]161-ا\نعام[

  

  : تباع الملةاتباع القبلة نسمعه عن او لذلك نفس صيغة الك`م عن 

  

َولَئِِن  ِملَّتَُھْم قُْل إِنَّ ُھَدى ّهللاِ ُھَو اْلُھَدى َولَن تَْرَضى َعنَك اْليَُھوُد َو0َ النََّصاَرى َحتَّى تَتَّبِعَ 
  ]120-البقرة [اتَّبَْعَت أَْھَواءُھم بَْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن ّهللاِ ِمن َولِيٍّ َو0َ نَِصيرٍ 

  

ا تَبِعُ  وْا قِْبلَتََك َوَما أَنَت بِتَابٍِع قِْبلَتَُھْم َوَما بَْعُضُھم َولَئِْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكتَاَب بُِكلِّ آيٍَة مَّ
ن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إَِذاً لَِّمَن الظَّالِِمينَ بِتَابٍِع قِْبلَةَ بَْعٍض   َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْھَواءُھم مِّ

  ]145-البقرة[

  

  :دين متوازيينال  والقتال في المسجد الحرام نرى القتال فيو

  

ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلفِْتنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَْتِل َو0َ تُقَاتِلُوُھْم  َواْقتُلُوُھْم َحْيُث ثَقِْفتُُموُھْم َوأَْخِرُجوُھم مِّ
-البقرة [اء اْلَكافِِرينَ  فَإِن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُھْم َكَذلَِك َجزَ يُقَاتِلُوُكْم فِيهِ ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى 

191[ 
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ُ َعِن الَِّذيَن  ينِ إِنََّما يَْنَھاُكُم هللاَّ ن ِديَاِرُكْم َوظَاَھُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم قَاتَلُوُكْم فِي الدِّ  َوأَْخَرُجوُكم مِّ
  ]9-الصف [أَن تََولَّْوُھْم َوَمن يَتََولَُّھْم فَأُْولَئَِك ُھُم الظَّالُِمونَ 

  

  :اHية التالية  المسجد الحرام و الدين في بين التوازيو نرى نفس 

  

ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ّهللاِ َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد  يَْسأَلُونََك َعِن الشَّ
فِْتنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَْتِل َو0َ يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْھلِِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعنَد ّهللاِ َوالْ 

وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستَطَاُعوْا َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه فَيَُمْت َوُھَو َكافٌِر فَأُْولَئَِك َحبِطَْت  يَُردُّ
ْنيَا َواqِخَرِة َوأُْولَئِكَ    ]217-البقرة [ أَْصَحاُب النَّاِر ُھْم فِيَھا َخالُِدونَ أَْعَمالُُھْم فِي الدُّ

  

  .المسجد الحرام لكي يردوھم عن دينھم ن يقاتلون الذين آمنوا و يخرجونھم منوالمشرك

  

  .هنتھاكاوعدم ما حرم هللا المسجد الحرام ھو مؤسسة لطاعة هللا بتطبيق تحريم 

  

  ماذا عن المسجد اقصى؟

  

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد ا\َْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ُسْبَحاَن الَِّذي أَسْ  َرى بَِعْبِدِه لَْيhً مِّ
ِميُع البَِصيرُ    ]1-ا4سراء [لِنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ُھَو السَّ

  

ب بعد الخطا عھد عمر بن المعروف تاريخيا أن ما يسمى حاليا بالمسجد اقصى بني في من
 ھذا لمبنى في وجود ھناك يكن ذلك لم قبل. وفاة الرسول بسنين نزول ھذه اHية الكريمة وبعد

  بناء ما يسمى بـالمسجد امويين تم عھد وفي.  وكان الرومان يتخذونه مقلبا للزبالة.المكان

اؤل وبالطبع كل ذلك يؤدي بنا إلى تس. عليه اHن ھم اقصى وقبة الصخرة على النحو الذي
بديھي وھو بما أن المسجد اقصى تم بنأه بعد نزول اHية ووفاة الرسول بسنين إذا كيف 

مرة أخرى نجد . تتحدث اHية عن مبنى لم يكن له وجود وقت نزولھا؟ طبعا ھذا مستحيل
يات ربه آالقرآن حيث نقرأ نفس الك`م عن أن الرسول رأى  ا@جابة أمام أعيننا مباشرة في

  :تاليةفي اHية ال

  

  ]18-النجم [لَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َربِِّه اْلُكْبَرى

  

يات عند سدرة المنتھى عند جنة آ سياق ما رآه الرسول من ھذه اHية الكريمة تأتي في
  . المأوى
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 َھا َجنَّةُ اْلَمأَْوىِعندَ  * ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََھى * َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى * أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى َما يََرى

ْدَرةَ َما يَْغَشى  لَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َربِِّه اْلُكْبَرى * َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطَغى * إِْذ يَْغَشى السِّ

  ]18-12-النجم[

  

 إذا المسجد اقصي ھو مؤسسة طاعة هللا القصوى يعني مؤسسة لطاعة هللا المسجد أن بما
 ومؤسسة الطاعة المطلقة m ھي عندما يكون المخلوق .عة المطلقة mأقصى طاعة m أو الطا

  .  ربه قريب عند

  

  ]206-ا\عراف [إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربَِّك 0َ يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َويَُسبُِّحونَهُ َولَهُ يَْسُجُدونَ 

  

. عة هللا القصوىأربع حيطان وسقف و لكنه مؤسسة طا المسجد اقصى ليس مبنى من

القدس و لكنھا عند الجنة حيث رأى الرسول آيات ربه  في القصوى ليست ومؤسسة طاعة هللا
  . الكبرى

  

  الحرام؟ ماذا عن البيت

  

 نتھاكھا أما البيت الحرام فھو المكان الذي �االمسجد الحرام ھو مؤسسة الطاعة التي � يجب 

   يجتمع فيهامنآأن يكون   ھو ه مكانن الغرض منو ھذا المكان ھو � ينتھك . نتھاكهايجب 

  .خوف دون الناس

  

قَاِم إِْبَراِھيَم ُمَصلًّى َوَعِھْدنَا إِلَى إِْبَراِھيَم َمثَابَةً لِّلنَّاِس َوأَْمناً َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت   َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ
ُجودِ َوإِْسَماِعيَل أَن طَھَِّرا بَْيتَِي لِلطَّائِفِيَن َوالْ  ِع السُّ كَّ   ]125-البقرة [َعاِكفِيَن َوالرُّ

  

...  واورابع الثاوث اإذا معنى ذلك أن ھناك ثاني. بيت أول  بوضوح عن  اHية التالية تتحدثو

   .مكة أو غير مكة في  فقطا واحدابيت وليس كثيرة ابيوت

  

َل بَْيتٍ إِنَّ    ]96-آل عمران [ َوُھًدى لِّْلَعالَِمينَ  ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكاأَوَّ

  

  :ذي زرع غير واد و مكان أول بيت في

  

hَةَ فَاْجَعْل  ِم َربَّنَا لِيُقِيُموْا الصَّ يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ رَّ
َن النَّاِس تَْھِوي إِلَْيھِ  َن الثََّمَراِت لََعلَُّھْم يَْشُكُروَن أَْفئَِدةً مِّ  ]37-إبراھيم [ْم َواْرُزْقُھم مِّ
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 من الناس اإذاً فالوادي لم يكن مزروع". ما زرعه الناس"كلمة زرع في اللغة العربيه تعني 
 يظن وأنه صحراء جرداء كما ةھذا � يعني أنه لم يوجد فيه نباتات طبيعي. في ھذا الوقت

 التالية التي تشير إلى بلد على سبيل المثال اHيات.  كثيرة ما تؤكده أياتوھذا أيضاً  .البعض
  :الرسول في سياق نبات التين والزيتون

   

  ]3-1-التين [مينوھذا البلد ا\ * وطور سينين * والتين والزيتون

   

 و من المعروف أن التين والزيتون نبات طبيعي في شمال الجزيرة العربية و� وجود له في

  .بـمكة و� حتى وسط الجزيرة العربية كله ةمدينة المسماال

  

 الرسول مجتمع حضر متعدد أن مجتمعن وو يتحدث عن قوم الرسول أنھم متمدنمائ داالقرآن
 ويسكن مدينة مھمة ومعروفة ،الثقافات يشتغل بزراعة الزيتون والنخل والعنب والتجارة

 . يسكن الصحراء رحا�ا بدوياوليس مجتمع

 

ْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُمونَ ُھَو   الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء لَُّكم مِّ

ْيتُوَن َوالنَِّخيَل َوا\َْعنَاَب َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ فِي َذلَِك qيَةً لِّقَْوٍم يُنبُِت لَُكم ْرَع َوالزَّ  بِِه الزَّ
 ]11-10-النحل [يَتَفَكَُّرونَ 

 

ْيتُوَن َوھُ  ْرَع ُمْختَلِفًا أُُكلُهُ َوالزَّ ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ َو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ
اَن ُمتََشابًِھا َوَغْيَر ُمتََشابٍِه  مَّ وْا ُكلُوْا ِمن ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآتُوْا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َو0َ تُْسِرفُ َوالرُّ

 ]141-ا\نعام [إِنَّهُ 0َ يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

 

  َوِعنَبًا َوقَْضبًا * فَأَنبَْتنَا فِيَھا َحبًّا * ثُمَّ َشقَْقنَا اْ\َْرَض َشقًّا * أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماء َصبًّا

 hًتَاًعا  * َوفَاِكَھةً َوأَبًّا * َوَحَدائَِق ُغْلبًا * َوَزْيتُونًا َونَْخ   ]32-25-عبس [ْم َوِ\َْنَعاِمُكملَّكُ مَّ

  

 قبل القرن الثامن  المدون التاريخ الجغرافيا أو� يوجد أي ذكر لمدينة إسمھا مكة في و
قاموس  وعندما نبحث عن معناھا في.  على وزن فعلة مثل نكبة أو أزمةكَّةم كلمةو. المي`دي

  :اللغة العربية الفصحى نجد التالي

  

هُ    )طالقاموس المحي(َمكَّ

هُ    أْھلََكهُ، ونَقََصهُ : َمكَّ

ةُ : ومنه نوَب أو تُْفنيھا، أو تُْھلُِك من َظلََم فيھا: َمكَّ   .للبَلَِد الَحَراِم، أو للَحَرِم ُكلِّه، َنَّھا تَْنقُُص الذُّ

  .ألَحَّ : وتََمكََّك على الَغِريمِ 
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  ة توضح معنى كلمة مك954صورة من قاموس المحيط صفحة 

  

 مع سياق  تماما يتفقالعربية الفصحى اللغة  فيا@لحاح على الغريم أو  الھ`كمعنى بـمكة
Hية الكريمةالحرب في ا:  

   

ةَ َوُھَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَُھْم َعنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنُھم  ُ بَِما بِبَْطِن َمكَّ  ِمن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْيِھْم َوَكاَن هللاَّ
  ]24-الفتح [ِصيًراتَْعَملُوَن بَ 

   

وليس إسم  بقلب ا@لحاح على الغريم أو قلب الھ`كبـ تعني ببطن مكةھنا يفھم من السياق أن 
  .لمدينة لم يسمع أحد بھا حتى القرن الثامن المي`دي

  

 لمدينة إسمھا مكة من ذكر القرآن واللغة العربية وغياب أي منادلة المادية  فإن رأينا كما

ھذا  و. مكة ھي بدعة حديثة من القرن الثامن المي`دية تؤكد أن المدينة المسماونالتاريخ المد
 لقد كان أسھل بكثير لعبدة الحجارة أن يضيفوا إسم أي على سبيل المثال. يثير قضايا مھمة

 وتحويلھا إلى إسم علم القرآن  منمدينة وثنية للقرآن بد� من ان يضطروا إلى سرقة كلمة
 يؤكد بادلة المادية أن هللا  فإن ذلكبـالتالي.  ليمنحوھا الشرعية المفتقدةميسموا به مدينتھ

  .سبحانه وتعالى يقينا حفظ القرآن

  

  :هللا سبحانه وتعالى حدد لنا بكل وضوح مكان البيت الحقيقيو 

  

ْبَراِھيَم  ْأنَا 4ِِ ِع  َوطَھِّرْ َمَكاَن اْلبَْيِت أَن 0َّ تُْشِرْك بِي َشْيئًاَوإِْذ بَوَّ كَّ  بَْيتَِي لِلطَّائِفِيَن َواْلقَائِِميَن َوالرُّ
ُجودِ    ]26-الحج[ السُّ
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Hحيث ن مكان البيت ھو إية تقول بكل وضوح اmيشرك فيه با � ليس إذاً فمكان البيت ھو. 
الحقيقي  البيت  مكان شرك فاحش ولكن آخر فيه أي مكانأو  بـمكة أو القدس ةالمدينة المسما

 شرك من تقديس للحجارة أو اشخاص احياء منھم أو اموات   فيه � يوجد أي مكانھو
و  سبحانه  والمكعب الذي يسمى حاليا بالكعبة ھو إسم باطل ن هللا.الرجس ضروب إلى آخر

 ١٠ في ٨ حجمه مكعب كله و ليست الحرام البيت وضوح أن الكعبة ھي بكل لنا تعالى يقول

  : متر

  

ْھَر اْلَحَراَم َواْلَھْدَي َواْلقhََئَِد َذلَِك لِتَْعلَُموْا أَنَّ ْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَرامَ َجَعَل ّهللاُ اْلكَ   قِيَاًما لِّلنَّاِس َوالشَّ
َماَواِت َوَما فِي ا\َْرِض َوأَنَّ ّهللاَ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ    ]97-دةئالما[ ّهللاَ يَْعلَُم َما فِي السَّ

  

 : يبلغ الكعبة أنيجب  أن الھديوتعالى سبحانه هللا ول التأكيد يق في زيادةو

 

ْثُل َما قَتََل ِمَن  ًدا فََجَزاء مِّ تََعمِّ ْيَد َوأَنتُْم ُحُرٌم َوَمن قَتَلَهُ ِمنُكم مُّ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا 0َ تَْقتُلُوْا الصَّ
نُكْم   أَْو َكفَّاَرةٌ َطَعاُم َمَساِكيَن أَو َعْدُل َذلَِك ِصيَاًما  اْلَكْعبَةِ َھْديًا بَالِغَ النََّعِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ

ا َسلَف َوَمْن َعاَد فَيَنتَقُِم ّهللاُ ِمْنهُ َوّهللاُ َعِزيٌز ُذو اْنتِقَامٍ  -دةئالما[ لِّيَُذوَق َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا ّهللاُ َعمَّ

95[  

  

إذا المنطقي ھو أن الكعبة ليست ھي  .بعاً  ؟ � ط١٠ في ٨ - ھل الذبيحة تبلغ المكعب ال
 نجد نفس ولذلك . هللا حرفيا قال لكن ھي البيت الحرام كله مثل ما- و١٠ في ٨ -المكعب ال

  : محلھا البيت يعني الكعبةأن الك`م يتكرر وهللا يقول

  

َسّمًى ثُمَّ َمِحلَُّھا إِلَى اْلبَْيِت    ]33-الحج[ اْلَعتِيقِ لَُكْم فِيَھا َمنَافُِع إِلَى أََجٍل مُّ

  

  : تعالىھذا أيضاً يؤكده قولهكل 

  

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع  ّmِقَاُم إِْبَراِھيَم َوَمن َدَخلَهُ َكاَن آِمناً َو نَاٌت مَّ فِيِه آيَاٌت بَيـِّ
  ]97-آل عمران[ إِلَْيِه َسبِيhً َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمينَ 

  

 زعماء منالمقربين آل سعود أصدقاء  غير � يوجد أي آيات داخل المكعب و� يدخل المكعب
 ٨ في ١٠وبالمنطق � يمكن أن يكون مكعب . والرؤساء وأتباعھممن الملوك الدول الطغاة 

يدعونا أبدا  هللا سبحانه و تعالى � .ا آمنا يدخله إ� الباشوات مكان� وله باب عال  نوافذبدون
المكعب إذا  وليس كله الحرام البيت ھي بما أن الكعبة. لتقديس الحجارة وتقبيلھا و التمسح فيھا

  .جتنابهاباطل ورجس يجب  الناس ما ھو إ� وثن فيه يتمسح المكعب الذي
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ِ فَُھَو َخْيٌر لَّهُ ِعنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَ  ُكُم اْ\َْنَعاُم إ0َِّ َما يُْتلَى َعلَْيُكْم َذلَِك َوَمن يَُعظِّْم ُحُرَماِت هللاَّ
ورِ  ْجَس ِمَن اْ\َْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ   ]30-الحج [فَاْجتَنِبُوا الرِّ

  

على   ووجدت مجموعة من الناس عاكفينفيه تسكن  الذيفي الشارعلو كنت تسيربالفطرة و
متدافعين حوله   باللفقومون اسود في فتحة وياضعين في ركنه حجرا و١٠ في ٨مكعب 
  سوف تقول، ماذا بشغف يتمسحوا ويقبلوا في حجارته لكيھم البعض على بعضنيدوسو

 عقل نفس ذرة منسوف يقول كل من لديه  و،تقول عليھم مجانين أكيد بالفطرة سوف عليھم؟

ن الناس ع  يعمي الغرور ولكن. واحد� تضر و� تنفع واحدة والفعل  التيالحجارة. الشئ
  .فطرة هللا

  

 و لذلك كان.  المكعب ھو صنم ال`ت إلھة الخصوبة عند العرب أن نجدالناحية التاريخية من

 في الصورة نرى  كما المكعب في بعض احيان م`مح أنثىالعرب قديما يعطون الشكل
  :التالية

  

  
  

  صنم ال`ت

  

  :والقرآن يؤكد أن العرب كانوا يعبدون آلھة مؤنثة

  

ىأَفََرأَْيتُ  َت َواْلُعزَّ َّh20-19-النجم [ةَ الثَّالِثَةَ اْ\ُْخَرىو َوَمنَ  *ُم ال[  

  

بن الكلبي  يصف كتاب اصنام � و. لھاا ل`ت و تجسيداالعرب كانوا يتخذون المكعب رمز
 المكعب الذي في مكة  إلىو بـا@ضافة. المكعب بأنه صنم ال`ت و يقول كانت صخرة مربعة
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والعرب  . العرب الوثنية عندل>لھة الجزيرة العربية و كلھا ترمز يوجد مكعبات أخرى في
  ".صخور الجن"يسمون تلك الحجارة المكعبة 

  

     
  

  صخور الجن

  

 :الجن والقرآن يؤكد أن المشركين يعبدون

 

 ُدوَن َويَْوَم يَْحُشُرُھْم َجِميًعا ثُمَّ يَقُوُل لِْلَمhَئَِكِة أََھُؤ0َء إِيَّاُكْم َكانُوا يَْعبُ 

ْؤِمنُونَ َكانُوا يَْعبُُدوَن اْلِجنَّ قَالُوا ُسْبَحانََك أَنَت َولِيُّنَا ِمن ُدونِِھم بَْل  -40-سبأ [ أَْكثَُرُھم بِِھم مُّ

41[  

  

  والشروق الشتوي.دقة  يواجه الشروق الشتوي بكل بالتحديدالحجر اسودالم`حظ أن  من

جديد وترمز و�دتھا  ين تولد الشمس من ح أقصر يوم في العام موقع شروق الشمس فيھو
 يحتفلون بو�دة ال`ت في نوالعرب الوثني كانو .لھة الخصوبة عند الوثنييناو�دة إلى 

في السبوع يتم الدوران . السبوع الذي ھو عادة قديمة وثنية ترجع إلى قبل العھد ا@س`مي
بـالدوران حول ن والوثنين يقوم كا كذلك. حتفا�ً بو�دتهابالمولود وھو في اللفة سبع مرات 

  .المولود  مثلطةاغير مخ" لفة" سبع مرات بينما الوثني يرتدي  ال`تمكعب

  

 القرآن وليس لھا أي صلة بالحج المذكور بكل وضوح  عن الطقوس والرموز خارجة ھذهكل
  :نيحتفال و�دة وثاختصار شديد كلھا متصلة باب و.ھي في الحقيقة وثنية الكريم وفي القرآن

   

 مي`دحتفال بال ل`زمانقديم ال من  مرات ھو احد الطقوس الوثنية المعروفة٧الدوران  .١

  .حتى يومنا ھذا في السبوع

  

  .الھرولة رمزاً للبحث عن ماء لمولود .٢
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 اذھ ول. رمز الخصوبة عند الوثنيينلھة خصوبة ولذلك ھي مرتبطة بالشمسإال`ت كانت  .٣
يوم و�دة الشمس  أي تجاه شروق الشمس الشتوياه بالضبط في  الحجر اسود موج أننجد

  .من جديد

  

أنظر إلى صورة الحجر اسود وسوف ترى أنه يبرز من فتحة طولية ترمز للعضو  .٤
 ذلك الشكل قارن .التناسلي المؤنث لحظة بروز رأس المولود المتمثلة في الحجر اسود

 يبيبن لحظة بروز رأس  طب النساء برسم علمي توضيحي من كتبالتشريحى المميز
  :المولود

  

  
  

رسم علمي من كتب طب النساء  مقارنة بمنھا يبرز المميز للحجر اسود و الفتحة التي الشكل التشريحي توضح صورة
  Crowningلحظة بروز رأس المولود عند الو�دة و ھي المعروفة طبيا بإسم يبين 

  

فالناس . ھو رمز لطلب السماح والمغفرة " رأستقبيل ال"من المعروف عند العرب أن  .٥
 المولود كما جرت العادة عند العرب لكي يغفر لھم ذنوبھم و يرجعوا كيوم  الوثنتقبل رأس
  .ماتھولدتھم أمھ

  

حتفا� ا  مرات٧غير مخيطة ويلف " لفة"الشخص الذي عاد كيوم ولدته أمه يرتدي  .٦
  . مثل ما يفعل المولود في السبوعبالو�دة

   

لھة الخصوبة المؤنثة نجدھم إ يقدسون الحجارة التي ترمز ل`ت نو العرب الوثنيبينما كان .٧
  .يرجمون العمود المدبب رمز الذكورة

  

  ھذهثار القدمينآو. لھة الخصوبةإثار قدمين توضع بـجانب معابد آ  المعابد الوثنية نجدعند .٨

  النظرولو دققنا.  تزين بالورودلذلكو لھة الخصوبة من المعبد في الربيعإترمز إلى خروج 
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 سنرى أنھا أيضا  المسمى باط` مقام إبراھيمعن قرب في صورة النقوش التي تزين الصنم
  .مزينة برسم للورود

  

     
  

  المسمى باط` مقام إبراھيم مقارنة بالصنم قدمين بجوار معبد بودجايا الھندوسيالصنم أثار 

  

 من قريب أو  العظيم أن كل ھذه الطقوس والرموز ليست في القرآن القاريءأرجو أن ي`حظ
. ن من يحج يغفر ذنبه كله ويرجع كيوم ولدته أمهإ� يقول أبداً  سبحانه و تعالى مث`ً هللا. بعيد

 اسود أي شخص عنده ذرة من الفطرة والتقوى باقية يجب أن ينزعج من منظر ھذا الحجر
 من سورة  التاليةاتيتذكر اHيبالتأكيد سوف  وهونو يقبلالناس  الذي يتمسح فيه النجسالوثن 
  : الحج

  

ِ فَُھَو َخْيٌر لَّهُ ِعنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَُكُم اْ\َْنَعاُم إ0َِّ َما يُْتلَى َعلَْيُكْم  َذلَِك َوَمن يَُعظِّْم ُحُرَماِت هللاَّ
ْجَس ِمَن اْ\َ  ورِ ْوثَانِ فَاْجتَنِبُوا الرِّ   َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ

َماء فَتَْخَطفُهُ الطَّْيُر أَْو تَْھِوي  ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ َّmَغْيَر ُمْشِرِكيَن بِِه َوَمن يُْشِرْك بِا ِ َّmِ ُحنَفَاء
يُح فِي َمَكاٍن َسِحيقٍ    ]31- 30-الحج [بِِه الرِّ

  

 أو� تسمية الحجر اسود غير.  أجھل الناس بهد ھمالحجر اسو يقدسون الغريب أن من

بطمي كما نرى  بعضھا ببعض نه في الواقع مجموعة حجارة صغيرة سوداء ملزوقدقيقة 
  : الصورة المقربة ھذهبأعيننا في
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  ما يسمى بالحجر اسودبـ خداع الناسالحجارة السوداء الصغيرة الملزوقة بـبعضھا ل

  

ي  مكنيو Tektites  العلميارة السوداء الصغيرة نوعھا معروف واسمھاثانيا ھذه الحج
  . يشتريھا من على النت بشوية دو�رات و يقعد يبوس و يتمسح فيھا على مزاجه أنشخص

  

 الرجال  تبع كثير مناولقد . الناس  منا كثيريستفزستطاع أن او ل>سف فإن الشيطان 
 يقدسون وتلك الطقوس الوثنية يفعلون بھم العمر تقدميعندما ، فخطوات الشيطان والنساء

ظنا منھم أنھم بذلك يرجعون ب` ذنوب كيوم ولدتھم  ا وتقبيلھاالتمسح بھبـاوثان  الرجس من
الحقيقة كانوا يرتكبون الشرك الفاحش والذنب الوحيد الذي � يغتفر  فيھم بينما . ماتھأمھ

  على الذين ضاعوا منةيا حسر .رة التي يقدسونھاأنفسھم وقود جھنم ھم والحجا ويجعلون من

 الشرك القد آن اوان لكي نضع حد لھذ .جنب هللا كفي ما فرطنا فييأجدادنا و أحبابنا و
   . جھنم نار وأو�دنا ونقي أنفسنا واھليناالفاحش

  

إذا كانت طقوس ما يسمى باط` بالحج ھي طقوس وثنية . وذلك يقودنا إلى السؤال التالي
  القرآن؟ ع`قة بالقرآن إذا ما ھو الحج الحقيقي من لھا يسول


