
        

                                                                    
         

                  

هدفها ادة صادقة بإر،  هسبل اهللا تعاىل ، ال يهتدي إليها إالَّ من جياهد يف سبيل ..
   ..عرفة احلق م

              ] العنكبوت :

69 [    

مبا يعنيه من العمل وبذل الطاقة ، هو مطلوب ، لكنه ال     اجلهاد .. 
الذي علم احلق  مستها ابتغاء، إن مل تكن خلفه إرادة صادقة ، تعاىل  إىل سبل اهللا يهتدى به

أما أن يتم اعتماد .. .    :  دون أهواٍء مسبقة   : يريده اهللا تعاىل 
بداألدىن من قواعد هوى مسبق الصنع ، وي مات عرب جهالة باحلدقدأ بالبحث له عن م

 تعاىل ، فهذا يعين حماولة جلعل دالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل خلف لسان كتاب اهللا
يف حني أنَّ التدبر السليم هو السري خلف دالالت كتاب اهللا تعاىل ، لبناء .. أهواء اجلهلة 

  ..تصورات من لبنات هذه الدالالت ، وبشكلٍ جمرد عن أي هوى مسبق الصنع 
           ]29: ص [    
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 : وبدراسة قرآنية وفق منهج ، عند بيت اهللا تعاىل  سنقف يف هذا البحث..   

            ]لنرى  انهمبكتفنيداً خلزعبالت املُشكِّكني ،  ] 7:  آل عمران ،
كيف يسقطُ كتاب اهللا تعاىل تلك اخلزعبالت من أساسها ، وبأنها جمرد ذر للرماد يف 

  ..أعني الناس ، انطالقاً من نوايا ليست بريئة 
  ..بيت اهللا تعاىل ، هو أولُ بيت وضع للناس  ..
              

                

                          ]97 – 96:  آل عمران [   

إضافة  [إشارةٌ  ،         يف قوله تعاىل .. 

   .. ، ووجوداً إىل أنه يف املرتبة اُألوىل قدسية ]   لكون اهللا تعاىل أضافه إليه 

ول بيت متَّ وأنه أأنها بصيغة املبين للمجهول ،    ما نراه يف كلمة و ..
يلتقي عندها كلُّ الناس ، ويف هذا هو القبلة األوىل اليت : مبعىن وضعه للناس كلِّ الناس ، 

  ..إشارة إىل أنه قبل آدم عليه السالم 
     العبارة مع كون،    يف كلمة    ويف حرف الباء 

        : قوله تعاىل  بيانٌ واضح أنَّ.. يف ذلك .. حاالً 

     متَّ وضعه للناس : يعين ل بيتكلِّ ( أنَّ بيت اهللا تعاىل هو أو

حال كونه مباركاً وهدى ، متَّ وضعه ،    بكة     وهو الذي بواسطة) الناس 
  ..املني للع
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  : إنما يقول ) بكّة مباركاً وهدى للعاملني  يفللذي ( فاهللا تعاىل مل يقل .. 

      .. بكّة ( فبواسطة ( :   يتعلَّق وضه كمباركة ع
ة اليت عليها يبىن املسجد هي األرض املقدس) بكّة ( من هنا نرى أنَّ .. وهدى للعاملني 

  ..بكّة  هي املساحة الواسعة املُحيطة ب) مكّة ( حيث  ،) مكّة ( املدينة  تاحلرام ، وليس
              
              ] 24: الفتح [  

وليس بكّة ، وكما فاألمر احملمول يف هذه اآلية الكرمية ، ساحته هي بطن مكّة ، .. 
  ..قلنا فإنَّ مكّة هي املساحة الواسعة احمليطة ب بكّة 

األرض املقدسة املباركة ، اليت وضعها اهللا تعاىل كهدى للعاملني ، وكأول .. إذاً .. 
 بكّة ( ، هي  للناس كافّةبيت ( بىنبينما .. البيت احلرام بناء اليت عليها ي ) هي ) مكّة

نا أن منيز بني دالالت يعل.. ومن هنا  ) ..بكّة ( مدينة واسعة نسبياً ، يف داخلها توجد 
كونه على ب ،هاتني الكلمتني ، فاملسجد احلرام هو حصراً يف بكّة ، حيث بيت اهللا تعاىل 

 املباركة واهلدى: مبعىن .. وهدى للعاملني  كان مباركاً ،   األرض املقدسة هذه 
ملكّة  وليس للبناء كأحجار ، وليس، ) بكّة ( لألرض املقدسة ، يعودان للبيت  ،للعاملني 

  ) ..بكّة ( كمساحة واسعة حتيط ذه البقعة املباركة 
  [[يف دالالت العبارتني وهذا له نظري ..       ، ،     [[ 

  [[ما نراه أنَّ كلميت ف..       ،،    [[ كمضاف إليه لكلمة  تردان:   

    ..  

                          ]املؤمنون  :

20 [    
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            ] 4 - 1: التني [  

 وكلمة ..     ما جاءت يف هذينمل تأت يف كتاب اهللا تعاىل نكرة ، إن

  [[: إضافة  املوضعني معرفة تعريف       ،،     [[  ،
  ..وجاءت يف باقي مرات ورودها معرفةً بأل التعريف 

                       ] 63: البقرة [     

                      ] 93: البقرة [    

                   ] 154: النساء [    

                       ] 52: مرمي [     

                ] 80: طه [  

              ] 29: القصص [    

                 ] 46: القصص [   

        ] 1: الطور [     

 تعريف ..      عن إضافته وجد فيه الطور ، ناتجبأل التعريف ، وكمكان ي

 : ، فاهللا تعاىل يقسم باملكان اخلاص الذي يوجد فيه الطور    : لكلمة   

   .. فكلمة    تصف املكان اخلاص الذي فيه الطور..  

 : بينما العبارة القرآنية  ..       تصف املنطقة األوسع اليت فيها املكان :

 : يت خترج منها الشجرة املعنية بقوله تعاىل ، وهي املنطقة ال )طور سينني (     
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                       ..  فاملكان املوصوف بالعبارة

      حمتوى يف املنطقة املوصوفة بالعبارة ، :       ..  
وليس للبناء ، وهذا ) بكّة ( تعود لألرض بالنسبة لبيت اهللا تعاىل ، لقدسية ا ..إذاً  ..

  ..ما نراه أيضاً بالنسبة للمسجد األقصى 
           

        .......  ] 1:  اإلسراء [    
قبل دخول املسلمني إليه ، وبعد دخوهلم ،  املسجد األقصا امسه املسجد األقصاف ..

 البناء ، وال عالقة للبناء بذلك وهو األرض املعروفة اليت عليها يتم..  
املكان الذي تعنيه كلمة  على أنها تعين ذات )بكّة ( فمن قمة اجلهل تصور كلمة .. 

  : )بكّة ( هي ، فاألرض املقدسة اليت يبىن عليه بيت اهللا تعاىل ..  )مكّة ( 
             
     :يت اهللا تعاىل لتبين لنا جمموعة أمور تتعلَّق ببوتأيت اآلية التالية مباشرة ،  ..
                

                                

أنَّ بيت اهللا تعاىل فيه آيات بينات ، تبين لنا ،      العبارة .. 
يتعلَّق  –كما بينا  –فبيت اهللا تعاىل  ..اخلاص ، وليس بالبناء الذي فيه  وهذا يتعلَّق مبوقعه

  ..ببكّة كمكان مقدس ، وال يتعلَّق باألبنية اليت تبىن فيه على مدار الزمن 
مكن أن تكون ومن امل.. فيه مقام إبراهيم : مبعىن       : والعبارة.. 

براهيم عليه السالم مقام إف.. هي مقام إبراهيم : هذه اجلملة خرباً ملبتدأ حمذوف بتقدير 
، فلها       : وهنا لن نتوسع كثرياً يف معىن العبارة.. هو يف البيت 
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من ، السالم  ماعليه –وابنه إمساعيل  –كون إبراهيم هو ي ي حسمادوجه : وجهان 
  ..إلبراهيم عليه السالم قيمة الروحية المعنوي يتعلَّق بوجه و ..رفع القواعد من البيت 

مفهوم األمن يف ونراها مجلة شرطية ، ،        والعبارة .. 
  :يف كتاب اهللا تعاىل  يه، له ما يحاك هذه العبارة
             

                            

     ] 125: البقرة [  

               

                               ] القصص :
57 [  

             
            ] 67: العنكبوت [  

تتعلَّق واليت  ]      ،،    ،،   [ :أنَّ الكلمات ما نراه  ..
، ) يأمن ( ، الذي مضارعه )  أَمن: ( هي من الفعل الثالثي ببيت اهللا تعاىل ومن يدخله ، 

تعين حصول الطمأنينة يف ) أَمن ( ودالالت هذا الثالثي  ..) آمن ( : واسم الفاعل منه 
  ..ن ، فموقع األمن املعين هنا هو يف قلب اآلمقلب اآلمن 
       .......   ] 239: البقرة [  

           ] 283: البقرة [    
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                     ] 98 – 97: األعراف [  

           .......   ] 99: األعراف [   

           ...   ] 45: النحل [  

                

                               ] 17 – 16: امللك [    

هي ما يتعلَّق ا التأمني ،  ،) أمن ( عي املتعدي بالتضعيف دالالت الفعل الربا أما.. 
  ..) مؤمن  ( ، واسم املفعول) مؤمن  ( ، واسم الفاعل) أمن ، يؤمن ، تأميناً ( : نقول 

،        الكثريون يقرؤون دالالت العبارة القرآنية .. ولألسف 
كيف قُتل يف بيت اهللا تعاىل : ، فيقولون ) ه كان مؤمناً ومن دخل( على أنها بالشكل 

يقولون ذلك مسقطني التأمني الذي هو من الرباعي  ..احلرام ناس أثناء وجودهم فيه ؟ 
  ..       :      : على كلمة ) ن أم( املتعدي بالتضعيف 

هي اسم فاعل من الثالثي          :      : كلمة .. 
 ) ني ) أَمها اسم مفعول من الرباعي املتعدله الكثريون عن داللتها ، هو أنوما يتخي ،

  ..هاتني الكلمتني الت دالوالفارق كبري جداً بني  .) .أَمن ( بالتضعيف 
ومن دخله كان مطمئناً : يعين        : قوله تعاىل .. إذاً .. 

  : وهذا له تعلّقه باآليات البينات اليت يتصف ا بيت اهللا تعاىل .. متأل السكينةُ قلبه 

           ،  نراه يف قوله تعاىل املعىن وهذا:   
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              ] 27: الفتح [  

 : من اإليذاء ، ملا متَّ ذكر العبارة  ننيمؤم : مبعىن   فلو كانت كلمة  ..

      يف ذات السياق:       

   .. فكلمة     من الثالثي ) نلئتعين ، ) أَمم تمقلو 
بعد ذلك يف ذات و..  )مؤمنني ( وليست مبعىن  –كما بينا  –بالسكينة والطمأنينة 

لتحمل معىن تأمينهم من أن يتم إيذاؤهم من      : تأيت العبارة السياق 
  ..، كون األمر أصبح بعيداً عن إيذاء اآلخرين هلم  قبل اآلخرين

  :ن على داخلي بيته احلرام ، فقوله تعاىل ؤميأمرنا بأن نال شك أنَّ اهللا تعاىل و.. 
           ...   ] 57: القصص [  

              ] العنكبوت :

67 [  

     : :  وكلمةفاحلرم اآلمن ، يعين حرماً فيه هو حيثيات األمن ، 

     ، نراها بصيغة املضارع ، وتعينات القوة والثبات إعطاء حيثي ..

وصفنا : هي مبعىن ،       :       : وكلمة 
  ..ومسينا ، كون األمر يتعلَّقٍ مبا هو روحي وليس مادياً 

حتمل فيما  – ، ال شك أنها حتمل       : العبارة .. إذاً .. 
 داخل مناألعلى  للحفاظ هعمل ما يستطيعونبضرورة ، بياناً للمؤمنني  –من دالالت 
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 ، هذه الصيغة.. لكن .. خالف فيه  وهذا البيت اهللا تعاىل ، كأمرٍ شرعي      ،
 )أحياناً  (نرى أنه ميوت داخل بيت اهللا تعاىل .. لذلك  ..ليست مبعىن التأمني ، كما بينا 

  ..، أو قتل تقع فيه بعض الداخلني فيه ، نتيجة حوادث 
أنَّ حرف الواو يف بدايتها        : وما نراه يف قوله تعاىل .. 

ما جيزم به بعضهم بأنَّ الدخول املعين .. لذلك .. هو استئناف لكالم جديد يتعلَّق بالبيت 
االستئناف ف ..هذا اجلزم ليس صحيحاً .. وية نم كقيمة معملقام إبراهي –حصراً  – هنا هو

   ..يؤكِّد تعلَّق األمر بالبيت 
  :ولننظر يف قوله تعاىل  ..
             

                            

     ]125:  البقرة [  

ين بيت ل التعريف ، فهذا يعرفة بأذه الصيغة املع   عندما ترد كلمة .. 

: نقول  ،) و ، ب  ث ،: ( ذر من اجل   كلمة و ...البيت احلرام  ، اهللا تعاىل
، الذي هو إعادة مستحقّات الثواب : ومن مشتقّات هذا اجلذر ..  وثوباً مثابة يثوب ثاب

     ] 76:  مرمي[            : اجلزاء
عيد الستر للجسم ليكون ، واليت تالثياب ) : ث ، و ، ب ( ومن مشتقات اجلذر 

  :بصورة أكمل 
             

     ]31:  الكهف [  
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 .......      .......   ]58:  النور [  

خروجاً من  ،النقية إىل الفطرة  للناسعودةً تعين      فالعبارة ..
فبيت اهللا تعاىل قبلتهم اليت من خالهلا .. خلطاياهم ستراً  متعلّقات الدنيا وما يتعلَّق ا ،
  ..يصعد نور صالم إىل السماء 

وكنا قد وقفنا عند ) .. أَمن : ( يغة مصدر للثالث هي ص   : وكلمة .. 

فمن املعلوم أنَّ صيغة ..         :هذا األمر عندما فسرنا قوله تعاىل 
  ..فبيت اهللا تعاىل هو أمن لكلِّ الناس .. املصدر شاملة لكلِّ معاين اجلذر اللغوي 

، نراها تبتدأ باألمر         : والعبارة القرآنية .. 

  :له بعدان     : و . ..   : اإلهلي 
 ماعليه –وابنه إمساعيل  –بكون إبراهيم عليه السالم هو بعد مادي يتعلَّق  – 1
القواعد من البيت ، وبتطهري بيت اهللا تعاىل للقائمني من كلَّفه اهللا تعاىل برفع  ،السالم 

  ..والطائفني والعاكفني والركّع السجود 
           

    ] 125: البقرة[  

               

       ] 127: البقرة[  

             

       ] 26: احلج[    

  ..املناسك  ماهية كونه رأىإبراهيم عليه السالم ب بعد روحي يتعلَّق – 2
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           ] 128 - 127: البقرة [   
إىل قيام الساعة ، باتباع ملّة ا  نيب حممد عليه السالم ، ولناإلهلي للويتعلَّق باألمر .. 

  ..إبراهيم عليه السالم 
                ] آل عمران  :

95 [  
                       

  ] 123:   النحل[ 

ليست حمصورة مبجرد وجود بقعة من هذا املكان      : العبارةف ..
 :    هذه العبارة... مقام إبراهيم : يطلق عليها اسم  –مع عدم إنكارنا لذلك  – املقدس
    ة عميقة  هلا أبعادة روحيمرتلة الفطرة  –فيما تعين  –تعين  ، فهيداللي

مرتلة اخلالص واإلخالص هللا تعاىل حتى دون التفاعل مع .. النقية اخلالصة عن أي شرك 
مرتلة جعل  ..مرتلة الفطرة النقية اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها .. الرساالت السماوية 

: لبقرة ا[        ) كلِّ الناس ( اماً للناس إبراهيم عليه السالم إم

الذي رفع إبراهيم عليه  –حيث بيت اهللا تعاىل ، املشترك اإلنساين النقي مرتلة  .. ] 124
  يلتقي عنده كلُّ الناس  –السالم القواعد منه                

        ..باع ملّتهمرتلة األب الروحي ملن بعليه  عده من أنبياء ورسل عليهم ات
    ) : املسلمني ( مرتلة األب الروحي لكلِّ امللتزمني بأحكام اهللا تعاىل وشعائره ..  السالم
                        ]مرتلة تلقّي ..  ] 78:  احلج



       12                  

  
 

 : فاملرتلة... ) أقم الصالة : ( يف حبث حيثيات فعل مناسك شعائر العبادات ، كما رأينا 
    َّا تلق ، والتارخيي دة عن اجلانب الشخصيى إبراهيم عليه كمرتلة جمر

  ..اهللا تعاىل  حي منبو ، السالم حيثيات فعل شعائر العبادات
، متلقياً ا كفطرة نقية طاهرة ، متثَّلها إبراهيم عليه السالم مائة باملائة فهذه املرتلة .. 
 حالة االنصهار الروحي للذات ، صلةًتتم . ..من خالهلا . .. فعل شعائر العباداتوحي 

  ..         : مع اهللا تعاىل
إالَّ متعلِّقاً مبلَّة  –يف كتاب اهللا تعاىل  –تباع مللَّة ، مل يأت أنَّ االمن هنا نرى .. 

  ..إبراهيم عليه السالم 
              ]130: البقرة[  

               ] 135: البقرة[   

            ] 95: آل عمران[    

 ........              ] 125: النساء[   

               ] 161: األنعام[   

           ] 38: يوسف[   

             ] 123: النحل [  

             ] 78: احلج [  
بني اهللا تعاىل وبني خملوقٍ من خملوقاته ، مل ينلها .. أنَّ مرتلة اخللَّة .. ومن هنا نرى . 

 : إالَّ إبراهيم عليه السالم                         
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           ] ومن هنا نرى معىن ..  ]125: النساء

  ..]  130: البقرة [              : قوله تعاىل 

هلا بعد روحي يتعلَّق ،           :العبارة .. إذاً  ..
بالسمو الروحي الذي متثّله إبراهيم عليه السالم ، كفطرة نقية طاهرة ، ا توجه إىل فاطر 

  ..السماوات واألرض سبحانه وتعاىل 
         وما رأيناه يف اآلية الكرمية  ..

      ]نباً آخر منه يف اآلية الكرمية ، نرى جا ] 125:  البقرة:       

             

                                     

       ]97:  املائدة [   

 كلمة  ..   ىر ووصف ومسكون األمر يتعلَّق بأمرٍ روحي  مبعىن صي ، ،

  :  نرى فيها،      والعبارة  ..وليس مبجرد خلقٍ مادي 

   بدالً من:    .. كلمةو     فةثة معرهي صيغة مصدر مؤن
الظاهر العايل  :، ومشتقّات هذا اجلذر تعين ) ، ع ، ب  ك( ، من اجلذر بأل التعريف 

  :فالكعبان معلومان  ..لة بالسياق لة احملمواملميز عما يحيط به ، من املسأ
 .......                           

    .......   ]6:  املائدة [    
: بارزة مميزة  أماكن عاليةهلم يف جنة اآلخرة ، ) ذكوراً كانوا أم إناثاً ( واملتقون .. 
    ، ةارتطلُّ على نعيم اجلنمن حدائق وأ ..  
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                              ]31:  النبأ – 
36 [  

كما  –) كاعب ( كجمع السم الفاعل     وحصر كلمة كواعب.. 

 : ء ، ليس صحيحاً على اإلطالق ، فاملتقون بنواهد النسا –يذهب تفسرينا املوروث   

 .......   ةالذين هلم يف اجلن :     ، ، هم من الذكور واإلناث
إضافة إىل أنَّ الصياغة هلذه اآلية الكرمية يف سياقها احمليط ا ، ال .. وليسوا ذكوراً فقط 
  ..يه تسعفهم فيما ذهبوا إل

     :      : السياق القرآين لكلمة .. 

         نرى فيه أنَّ اهللا تعاىل جعل أربعة أمور

 ،،        ،،2 –     – 1: قياماً للناس ، هي 

3 –       ،،4 –        ..  

: ، إنما البدل    : للناس ، ليس املُبدل منه قياماً الذي جعله اهللا تعاىل .. 

     .. ل منه وبدل كصياغة ل –وهذابدة من مله نظري يف كتاب  –غوي
  :اهللا تعاىل 
                 

                                        

       ]217:  البقرة [  
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  السؤال..       ، يسألونك (( : فاهللا تعاىل مل يقل ليس عن الشهر احلرام

     : اهللا تعاىل يقول ....... )) ..  عن الشهر احلرام قُل

    .......   ..لذلك نرى أنَّ .. هو عن القتال يف الشهر احلرام  السؤال

   ..  ، كلّها تتمحور حول القتال يف الشهر احلرام    : اإلجابة بعد كلمة 

 ،    هي بدل اشتمال من الشهر    فكما أنَّ كلمة  ..

فالذي جعله اهللا تعاىل للناس  ..   : هو بدل من     :  كذلك

  ..   وليس     قياماً هو 
تقع يف مركزه ، وكقيمة روحية عالية لبيت اهللا تعاىل ، فالكعبة هي العلو الروحي .. 

هو يف  ، م والعكوف والركوع والسجودالقيا. ..ىل السماء إالروحي ومنها يصعد النور 
ليها ، سواء داخل ة هي النقطة اليت يتم االتجاه إ، باتجاه الكعبة ، فالكعباحلرام البيت 

  ..البيت احلرام ، أم خارجه 
دسة مركزها الكعبة ، موجود يف فإنَّ بيت اهللا تعاىل احلرام كبقعة مق، وكما بينا  ..

     :       : عاىل يف كتاب اهللا ترضٍ امسها أ

     ]بينما مكّة هي مساحة واسعة وال حتمل ..  ] 96:  آل عمران

  ..   قدسية كما هو حال 

حينما ذهب  ، مع بشريمل يكن عنده جت،    وبيت اهللا تعاىل املوجود يف .. 
للقواعد من  ،السالم  ماعليه –مع ابنه إمساعيل  –قبل رفعه  ، إليه إبراهيم عليه السالم

   ..وهذا األمر بين يف كتاب اهللا تعاىل ، وال خالف فيه  ..البيت هذا 
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               ]127 – 126:  البقرة [     
  :  العبارة ..       اً صغرياً ، العاً بشرين لنا جتمرتقي إىل حجم يتبي

:    : إبراهيم عليه السالم من اهللا تعاىل هو أن جيعل هذا التجمع  طلبهالبلد ، وما 

         ..  ًعند بيت اهللا  –مل يكن هناك .. إذا
.. وبعد إبراهيم عليه السالم أصبح هناك بلد .. قبل إبراهيم عليه السالم  ، بلد –تعاىل 
يف دعاء آخر إلبراهيم عليه السالم ، وبعد أنَّ أصبح هناك بلد ، وبعد أن أسكن .. لذلك 

 ليه السالم إلبراهيم عآخر نرى دعاء .. ذلك بعد  ..ما السالم عنده عليه إمساعيلَإبراهيم
  ..آمناً  بأن جيعل هذا البلد

              

                                    

               

            

      ]37 – 35:  إبراهيم [     
فإسكان إمساعيل عليه السالم عند بيت اهللا تعاىل ، كان قبل هذا الدعاء ، أي قبل  ..

، فلم يقل عليه    : لذلك نرى صيغة املاضي .. أن يكون هذا التجمع بلداً 
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: ، إنما يقول ) م بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرمن ذرييت   أُسكنربنا إني : ( السالم 
              ..  

، مل يكن هناك جتمع بشري وحضارة قوية تكون مركز استقطابٍ جتاري .. إذاً  ..
    : عبارة عند بيت اهللا تعاىل ، ومل تكن هناك مدينة زراعية وحدائق ، فال

      ة يف ذلك ، فكيف يصف اهللا تعاىل أرضاً بقولهواضحة جلي :

       ؤكِّد !!! .. ؟ومثار ذات أشجار وحدائق وتكون خصبةوما ي

، فاألرض اليت أسكن من       :دعاء إبراهيم عليه السالم ، ذلك 
قبل جعل فهذا الدعاء تكرر غري ذي زرع ، بواد ذريته فيها ، ال تنتج هي الثمرات كوا 

  :البلد ، وبعد جعله 
             ......  

     ] 126:  البقرة[ 
            .......      

     ] 37 – 35:  إبراهيم[ 
وهذه الثمرات ، ليست نتاجاً زراعياً من خالل زراعة تنبت يف األرض اليت ..    

  :غري ذي زرع ، إنما تجىب إىل هذه املنطقة من أماكن أُخرى واد هي 
               

         ]57:  القصص [  
أنَّ هذه احلالة متحقّقة متاماً يف املنطقة  –ن حىت اآل –وما نراه على أرض الواقع  ..

 يفوال ميكن ملن عنده علم  ..، فالكل يعلم واقع هذه املنطقة احمليطة ببيت اهللا تعاىل 
هذه احلالة  ..مثالً ، حيث املسجد األقصا  بالد الشاماجلغرافيا أن يزعم أنها متحقّقة يف 
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وكلُّ ما  ..م ، الذي ال خالف يف مكان وجوده متحقّقة متاماً عند بيت اهللا تعاىل املعلو
  ..يتم ذره من رماد يف أعني الناس لتشكيكهم مبكان بيت اهللا تعاىل ، ال قيمة له 

الدنيا  احلياة ال عالقة له بالتجارة ، وال بكلِّ ما يتعلّق بأمورومفهوم أم القرى ، .. 
باملوقع الذي فيه بيت اهللا  –حصراً  – صفةً خاصة تليس أم القرى ..وكمفهوم جمرد  ..

القرية ، والفارق بينها كلمة ال بد من الوقوف عند داللة .. إلدراك هذا األمر  ..تعاىل 
  ..املدينة كلمة  توبني دالال

وكذلك مشتقّات ، يف القرآن الكرمي ) م ، د ، ن ( بالعودة إىل مشتقّات اجلذر .. 
  : ، نرى ما يلي) ق ، ر ، ي ( اجلذر 
مرة ، جاءت فيها مجيعاً )  14( يف القرآن الكرمي    وردت كلمة  – 1

مرة ، جاءت فيها معرفة بأل التعريف )  33( معرفةً بأل التعريف ، ووردت كلمة القرية 
    فةوغري معر   ..  

بينما وردت .. رة يف كتاب اهللا تعاىل مضافة وال م   مل تأت كلمة  – 2

  ..     ،     ،  : القرية مضافة 

3 – وطبت القرية يف القرآن الكرمي كذات تخلك وتفسد ؤمة وسأل ومتلك القون وت
دينة بذلك ومل تخاطب امل.. وبالتايل خوطبت خطاب العقالء ..  وتعتو عن أمر ربها

  ..اخلطاب 
            ] 98: يونس [  

             ] 82: يوسف [  
            ] 6: األنبياء [    
          ] 48: احلج [  
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          ] 34: النمل [  
             ] 13: حممد [    

           ] 8: الطالق [  
  ..تأيت مضافة للقرية ، وتأيت مضافة للمدينة    كلمة  – 4

       ] 67: احلجر [    
           ] 31: العنكبوت [   

نرى أنَّ املدينة ترد صفةً للجانب املادي احلضاري للتجمعات البشرية ، .. مما سبق .. 
تأيت     كلمة نّفهذه الصفة ظاهرة ومشاهدة وبالتايل معروفة ، لذلك رأينا أ

فترد صفةً     كلمة أما.. دائماً معرفة بأل التعريف ، ومل تأت نكرة وال مرة 
، تلك النشاطات واالجتماعية للمجتمعات البشرية جلميع النشاطات الفكرية والعقائدية 

وتأيت غري ،    ها تأيت معرفة رأينا أن، ومنها املخفي ، ولذلك ، اليت منها الظاهر 

  .......ن وتظلم و ؤم، ورأيناها تضاف ، وتخاطَب كذات عاقلة ت    معرفة
يف سورة الكهف ، ويف قصة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل ، ويف مسألة أهل .. 

داية النص القرآين املصور هلذه القصة ، القرية اليت بىن العبد الصاحل فيها جداراً ، نرى يف ب
 :   كلمة 

              

                              ] 77: الكهف [    
  :   ويف سياق النص املُصور هلذه القصة نرى ورود كلمة 
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                             ] 82: الكهف [      
يأيت ، لصاحل ورود كلميت القرية واملدينة يف قصة موسى عليه السالم مع العبد ا ..

فطلب الطعام يتعلّق .. بشكلٍ مطلقٍ يوافق موافقةً مطلقة املوقف املناسب يف كلّ حالة 
، بينما بناء اجلدار يتعلّق    باجلانب البشري من كرمٍ وغريه ، وهذا تناسبه كلمة 

  ..   باجلانب املادي احلضاري ، وهذا تناسبه كلمة 
ع البشري ، أخرى فإنَّ هذين الغالمني صاحيب اجلدار  ومن جهةينتميان إىل هذا التجم

انتماًء مادياً فقط ، مبعىن يأكلون ويشربون ويعيشون يف هذا التجمع البشري ، فهما 
 :     ينتميان إىل هذا التجمع انتماًء يتعلّق بصفة املدينة اليت تصفه ، ولذلك نرى الوصف

          .. وهذان الغالمان ال ينتميان إىل
لذلك مل يتعلّقا ذا التجمع تعلقاً من .. هذا التجمع انتماَء معتقد وفكر وأخالق وقيم 

  ..زاوية وصفه بصفة القرية 
تماعي العقدي للتجمعات أنَّ القرية تصف اجلانب املعنوي االج .. ما أود قوله.. 

  ..البشرية ، وكلمة املدينة تصف اجلانب املادي احلضاري لذات التجمعات البشرية 
تصف املركز واألساس للمعتقدات البشرية ، ،     : والعبارة القرآنية .. 

بني ظاملني مكذّ أهلهاالقرى ، ال يهلكها اهللا تعاىل حتى يكون  ، فالقرى كلُّيف عصرٍ ما 
  ..فيما يبعثه اهللا تعاىل يف مركز معتقداا من رسولٍ يبلِّغ رسالته ألهلها 

               

                     ]59:  القصص [   
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ففي .. ملركز املعتقدات البشرية  فأم القرى ختتلف من عصر لعصر ، كوا صفةً.. 
مصر ، ويف عصر عيسى عليه السالم  هيعصر موسى عليه السالم ، كانت أم القرى 

  ..كانت أم القرى هي القدس ، ويف عصر حممد عليه السالم كانت أم القرى هي مكّة 
             
                       ]7:  الشورى [  

             

                      ............   ] 92: األنعام [  

زراعياً وال تعين مركزاً مادياً جتارياً ،     : ما أود قوله ، أنَّ العبارة .. 
التجارية للدول اآلن يف  كما هي العواصم، ) كحضارة مادية ( وعمرانياً وحضارياً 

حني بعث  –ومكّة .. هي تعين مركز املعتقدات البشرية كمعتقدات  ..أبداً .. عصرنا 
كانت هي املركز للمعتقدات البشرية ملن حوهلا من القرى ،  –الرسول حممد عليه السالم 

كاً  – فاحلجكان موجوداً قبل بعث النيب عليه السالم   –وزيارة بيت اهللا تعاىل ترب..  
جتاري  كمركزٍاليت نعلمها ، تظهر لنا مكّة  ال) وكتب التاريخ ( كون اآلثار و.. 

املعنية يف كتاب اهللا تعاىل   هيأنها ليست  –ذلك  –ال يعين  وكعاصمة حضارية كبرية ،
لعكس هو ا.. أبداً  ..حيث بيت اهللا تعاىل احلرام على بكّة  –ا ا بينكم –اليت حتتوي و

فاملنطقة احمليطة ببيت اهللا تعاىل غري خصبة ، ومل تكن بلداً قبل إبراهيم عليه  ..الصحيح 
لتشكيكهم مبكان بيت اهللا  ، يف أعني الناسكلُّ ذر للرماد . ..وقد بينا ذلك السالم ، 

  ..له علمية ، ال قيمة  عدم كون مكّة مركزاً جتارياً حضارياً كبرياً، انطالقاً من تعاىل 
بكّة ، ( وما جيب أن نعلمه ، أنَّ كتاب اهللا تعاىل ، عندما يورد اسم علم ، مثل  ..

، أو كلمة معرفة بأل التعريف ، فهذا يعين أنَّ األمور احملمولة ذه الكلمات ) مكّة 
  ..وإالَّ ملا وردت يف كتاب اهللا تعاىل معرفة  معلومة ، وال خالف عليها ،
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كلُّ ....... شهر رمضان ، يوم اجلُمعة ، املسجد األقصى ، مكّة ،  البيت احلرام.. 
، وهي من الذِّكر أبداً كتاب اهللا تعاىل ، وال خالف فيها  إنزالبل ذلك أمور معلومة من قَ

اً غري معلومة ألغاز –يف كتابه الكرمي  –يرتِّل اهللا تعاىل مل  ..الذي تكفَّل اهللا تعاىل حبفظه 
 داتعبالشعائر يرتِّل أحكاماً  الاهللا تعاىل .. ل التعريف وأمساء علم يف كلمات معرفة بأ

من األمور املعلومة ، اليت علم مكان بيت اهللا تعاىل ،  ...وأمكنة غري معلومة  تتعلَّق بأزمنة
كتابه اهللا تعاىل ، ما يبين لنا السبيل يف  هللا تعاىل لنا يفال خيتلف فيها اثنان ، وإالَّ ألورد ا

ل التعريف ، وبصيغة اإلضافة حيث بأفورود بيت اهللا تعاىل بصيغة املعرفة  ..معرفة ذلك 
يضيفه اهللا تعاىل له ، ألكرب دليلٍ على أنَّ األمر معلوم وال خالف فيه ، شأنه بذلك شأن 

   ....... ) ..األرض ، السماء ، البحر ، اجلبال ، : ( الكلمات املعرفة بأل التعريف 
سنقف اآلن عند بعض شبهات بعض الضالّني يف تشكيكهم بأماكن شعائر .. 

هو اجلهل بقواعد لسان كتاب اهللا تعاىل ، مع  تيههمالعبادات ، لنرى كيف أنَّ سبب 
.. أحسنا الظن فيهم  إنهذا ، لمية ، مع اإلرادة غري النقية ملعرفة احلق اجلهل باحلقائق الع

        : كلمةدالالت انطالقاً من أنَّ يف مكان املسجد األقصى ،  هموسنبدأ بتشكيك بعض
   ،  ة  ..األبعد : مبعىنعات بشريعن املدن كتجم فيزعمون أنَّ مكانه بعيد..  

           

         ] 1:  اإلسراء [   

هذا القياس هو نتيجة جهل بكون الكلمة القرآنية فطرية موحاة من اهللا تعاىل ،  ..
.. كمصطلحات وضعها البشر  حيةاالصطالوليست وضعية كباقي كلمات اللغة العربية 

منها وية ندالالت الكلمة القرآنية تقاس على علم اهللا تعاىل ، وعلى صفات املسمى املع
تستمد    فكلمة .. املتناقضة واحلسية ، وليس على تصورات البشر وأفهامهم 

عت عنه ، والبا من جذرها اللغوي الذي تفرال يتعلَّق يف مكان  ا ،هن عد املعيندالال
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امسه .. أبداً .. حبادثة اإلسراء  وال يتعلَّق، وحضارام بعض البشر املسجد األقصى نسبة ل
    اهالبعد احملمول بكلمة  ..اهللا تعاىل به قبل خلق البشر  كاسم مس :

    :    أو إىل ىل بشر نته ، وليس بنسبة إيتعلَّق بكينو
  ..على األرض يبنيه البشر عمران 

وما نراه يف كتاب اهللا تعاىل ، أنَّ اإلسراء كان إىل املسجد األقصى كمقدمة .. 
  :فاإلسراء إىل املسجد األقصا هو لريى النيب عليه السالم من آيات اهللا تعاىل للمعراج ، 
           

          ] 1: اإلسراء [   

وأيضاً  ..املسجد احلرم إىل املسجد األقصا فرؤية آيات اهللا تعاىل اقتضت اإلسراء من 
ويف .. من ذات املكان ) بعدما توفّاه اهللا تعاىل ( ه السالم إىل السماء متَّ رفع عيسى علي
من .. .هو سبيل الصعود الروحي إىل السماء     هذا دليل على أنَّ 

  ..من جذرها اللغوي  مشتق كفرعٍ،    : ندرك معىن كلمة  ... هنا
 خالف فيه ، وحوله أقام بنو إسرائيل كيام األول ، واملسجد األقصى معلوم وال.. 

وحوله يقيمون كيام اآلن كما نشاهد بأم أعيننا ، وهو ذاته سيدخله الفاحتون كما دخله 
، فالفاحتون الذين وضعوا حداً إلفساد بين اإلفساد األول لبين إسرائيل  زمنأسالفهم 

  ..دخلوا مكاناً معزوالً بعيداً عن البشر وحضارام إسرائيل األول ودخلوه فاحتني ، مل ي
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               ] اإلسراء :
1 – 8 [  

ليس يف وقصا ، فإفسادا بين إسرائيل يف املرتني ، هو يف فلسطني حول املسجد األ ..
دخلوا املسجد  والفاحتون يف املرة األوىل ..و اجلزيرة العربية أوليس يف مكّة ، سيناء 

األقصا حيث يوجد بنو إسرائيل ، ويف املرة الثانية سيدخلونه حيث يوجد بنو إسرائيل 
، والواقع  مر معلوم وال خالف فيهأ وهذا ..الذي جيء م لفيفاً كما نرى بأم أعيننا 

  ..للبصرية  تعمى هذه احلقيقة إالَّ على فاقد، وال الذي نراه بأم أعيننا يؤكِّد ذلك 
لفيفاً إالَّ إىل فلسطني ؟ ، وهل يهدفون إالَّ  –يف عصرنا  –إسرائيل  بينبجيء هل .. 

  ن به لفيفاًأليس وعد اآلخرة الذي جييئولالستيالء على القدس حيث املسجد األقصى ؟ ، 
  : والذي نراه بأم أعيننا                          

             ]هزمون به  ] 104:  اإلسراءهو ذاته وعد اآلخرة الذي سي

         : كما يبين لنا كتاب اهللا تعاىل
           د عاقل على .. ؟وجهل ي

  ..يستطيع إنكار هذه احلقائق ؟  وجه األرض
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البيت احلرام ، الكعبة ، املسجد : ( ء القرآنية ما جيب علمه أنَّ املعين ذه األمساو.. 
وكنا قد تعرضنا بشكل .. أبداً .. ليس األبنية اليت يبنيها البشر يف تلك األماكن ) األقصا 

  ..املعين هو األرض يف تلك األماكن ، مهما كان البناء فيها .. سريع إىل هذا األمر 
امسه املسجد ة النيب عليه السالم ، ودخله املسلمون بعد وفااملسجد األقصا ، .. 

ذا  يف كتابه الكرمي فاهللا تعاىل ذكره ..قبل خلق البشر و ،وفاته عليه السالم األقصا قبل 
مل يتغير امسه ، )  1967( االسم يف مسألة اإلسراء إليه ، وعندما اغتصبه اليهود عام 

حتون سيدخلون املسجد األقصا فاحتني ومهما فعلوا من هدمٍ للبناء فيه لن يتغير امسه ، فالفا
  : فقوله تعاىل يف وصف دخول الفاحتني إليه ، البناء املبين فيه ت مرجعيةمهما كان  

           

       ] 7: اإلسراء [ ،  د عن كونه مع أييدلُّ على أنَّ امسه هذا جمر
          .. رسالة ، وجمرد عن حيثيات البناء فيه 

ويستشهد بعضهم باملعارك واألحداث التارخيية اليت حصلت ، واليت يسقطوا .. 
  :اىل على مكّة معتقدين أنها هي بكّة ، وذلك يف قوله تع

              

              ]24:  الفتح [  

فبكّة هي  ،   عن مدلول كلمة  خيتلف   فكما بينا ، مدلول كلمة 
  :بينما مكّة هي املساحة األوسع كمدينة وما حييط ا .. مكان البيت احلرام ، حصراً 

              

           ]97 – 96:  آل عمران [   
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وهنا يتجلّى جهل اجلاهلني ، بإسقاط األحداث التارخيية اليت وقعت ببطن مكّة  ..  
على بيت اهللا تعاىل املوجود يف بكّة ، كمساحة ) اليت قد متتد لعشرات الكيلومترات ( 

يرون امكّة ، ويع يعتربون بكّة هي ذاا. ..حمددة هي بيت اهللا تعاىل ، كما رأينا 
نسمعه من كالم ال يقول به  ااألحداث التارخيية على هذا املفهوم اخلاطئ ، فيتكلّمون مب

  ..عد اللغة ، ومن املنطق السليم باحث عنده حد أدىن من إدراك قوا
حيث ) ب ، ك ، ك : ( وقمة اجلهل تتجلّى أيضاً يف عدم التفريق بني اجلذر .. 

 ) م ، ك ، ك ( ، وبني اجلذر    كتاب اهللا تعاىل هو كلمة  املشتق الوحيد له يف

، مها جذران خمتلفا الداللة    حيث املشتق الوحيد له يف كتاب اهللا تعاىل هو كلمة 

، تعودان جلذرين خمتلفني ، والقول بأنَّ  ]     ،،   [وبالتايل فالكلمتان .. 

        هو ،    : فكانت كلمة، قُلب حرف باء     : ةحرف امليم يف كلم
  ..جهل بقواعد لسان كتاب اهللا تعاىل  –لألسف  –

وبني البكاء ،    وقمة اجلهل نراها أيضاً عند من يسترسل يف الوهم رابطاً بني 
) ب ، ك ، ك ( ذر ، وال عالقة له باجل) ب ، ك ، ي ( وهو جيهل أنَّ البكاء من اجلذر 

وهذا يعكس مدى جهلهم بقواعد لسان كتاب اهللا  ..   الذي منه تفرعت كلمة 
كوم يبحثون عن مقدمات لنتائج مسبقة الصنع ال أساس ، درجة ضالهلم مدى تعاىل ، و
  .. أوهامهمهلا إالَّ يف 
، وباحلد األدىن  اىللسان كتاب اهللا تعومبنتهى اجلهل باحلد األدىن من قواعد .. 

يستشهدون بقوله تعاىل التايل على أنَّ باملنطق السليم يف تدبر نصوص كتاب اهللا تعاىل ، 
  :جبوار قرية لوط اليت أهلكت ، بيت اهللا تعاىل احلرام 
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   ]138 – 133:  الصافّات [  

من للموجودين عند بيت اهللا تعاىل  –حصرياً  –خطاباً حيسبون هذا النص الكرمي  ..
على آثار اهلالك عند وذلك ، حسياً  –هنا  –املعين املرور اجليل األول ، وحيسبون  أفراد

ليه املوروث يف تفسري هذه اآليات ما ذهب إ –يف ذلك  –، متبعني املكان الذي كانوا فيه 
عند  مكان قرية لوط كانوبناء على جهلهم هذا ، وكون املتعارف عليه أنَّ .. الكرمية 

  ..ر امليت ، ذهبوا إىل أنَّ بيت اهللا تعاىل يف تلك املنطقة ، أي يف فلسطني البح
لكلِّ خماطَبٍ بكتاب اهللا تعاىل ، يف كلِّ زمان  هي خطاب   : كلمة .. 

    : ومكان ، فال يوجد يف هذا النص الكرمي ما يخصص املعنيني ذه الكلمة 
يف إدراك دالالت هذا النص الكرمي ، فاألوىل ألي ختصيص ،  –ولو إشارة  –د ال توج ..

دركأنَّ ت ، لكلِّ سامعٍ له  كخطابٍ عام..  
لنوازع النفس  كتصويرتبين لنا مروراً نفسياً ،      والعبارة.. 

،       ه حالُ، ) اليت تنتمي إىل عامل اخللق غري احملسوس ( البشرية 
إمكانية املرور من فعل هذه وحيث ،  حيث الوقت الغالب للِّقاِء بني الرجل واملرأة

يحذّرنا  عند هذا احلد من إمكانية االنزالق بفعل فاحشة قوم لوط ،ف .. واردةالفاحشة 
ى قوم لوط ، ومصريهم يف اآلخرة ، ال اُهللا تعاىل ، بأنّ غضب اهللا تعاىل الذي أنزله عل

  .. خيتلف عنه مع من يفعل فعلتهم اليت فعلوها
إياكم من االنزالق يف : ، يقول اهللا تعاىل للبشرية مجعاء خالل هاتني اآليتني من ف.. 

نته لكم يف القرآن الكرمي ، بي –يف الدنيا واآلخرة  –فعل فاحشة قوم لوط ، فمصريهم 
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 ه ال  كلُّويدركُهل ، فمن يفعل هذه الفاحشة مصرير وال يتبدعاقل ، وناموسي ال يتغي
  ..خيتلف عن مصري قوم لوط 

خطاباً لكلِّ سامعٍ هلذا ،     : وتأيت العبارة القرآنية األخرية .. 
 ما قاموا به علَف النص الكرمي ، بأنه عليه أن يعقل ما حلَّ بقوم لوط عليه السالم ، وأنَّ

  ..يف الدنيا واآلخرة  ،يقتضي غضب اهللا تعاىل 
لبعض أفراد حصرياً خطاباً  الكرمي النصدالالت تكمن يف تصور  ، مشكلة هؤالء.. 

      : العبارةتصور دالالت تكمن يف وممن يسكنون جبوار بيت اهللا تعاىل ،  ، اجليل األول
     ها تعين مرور هؤالء األفرادل على آثار قوم لوط بأنمن اجليل األو

أنَّ األمر خاص ببعض أفراد اجليل  ، حتى لو فرضنا جدالً: وهنا نقول .. عليه السالم 
.. لو فرضنا ذلك جدالً .. وأنَّ املرور هو مرور حسي على بقاياهم املادية كآثار األول ، 

مروراً حسياً        ميرون كانوا جليل األولفهل كلُّ أفراد ا
 على آثار قوم لوط عليه السالم ؟، بأجسامهم ، وبشكلٍ مستمر.. !!!  

مسبقة الصنع ، ال وجود هلا إالَّ فيما تمليه  مشكلة هؤالء انهم يضعون نتيجةً ..
ال من قريب وال من  –عن مقدمات ال عالقة هلا  عليهم أهواؤهم ، ويبدؤون بالبحث هلا

وما  –زعمهم بأنَّ النص التايل يف  –يضاً أ –نراه  اجلهلوهذا  ...بتلك النتيجة  –بعيد 
هو خطاب للنيب عليهم السالم حصراً ، وأنَّ الرؤية هنا هي رؤية بصرية حسية ملا  –ماثله 

  :حصراً  ، يحيط ببيت اهللا تعاىل
                

                       ]27:  فاطر [  

كلِّ زمان ومكان ، من النيب حممد  يف، هو لكلِّ سامعٍ له      اخلطاب ..

 –فيما تشمل  –دالالا واسعة تشمل    والرؤية .. عليه السالم ، إىل قيام الساعة 
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ويف  ..وهذا معلوم يف كتاب اهللا تعاىل تدبرية ملا وراء عامل الظاهر ، الرؤيا العقلية ال
جهل على  ،سليم لنصوص كتاب اهللا تعاىل  النصوص التالية ألكرب دليلٍ ملن ميلك ذرة تدبر

هؤالء ، وعلى كوم ال يعلمون احلد األدىن من املنهج السليم إلدراك نصوص كتاب اهللا 
  ..تعاىل 
                 

                  ............   ]246:  البقرة [  

                

                          ...  ]258:  البقرة [    

            ]83:  مرمي [       
               

                     ............  ]18:  احلج [  

            ............  ]41:  النور [  

                           ............   ]31:  لقمان [  

             ............   ]ادلة7:  ا [   

          ]1:  الفيل [  

داً عليه السالم ، ن الشبهات اليت يطرحوا ، أنَّ املعين باإلسراء ليس النيب حمموم.. 
  :وإنما موسى عليه السالم 
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            ]اإلسراء  :
1 – 2 [  

الذي يرد ذكره  يف اآلية األوىل ، مبوسى عليه السالملة اإلسراء مسأ يقومون بربط.. 
  ..يف اآلية الثانية ، فارضني أهواءهم على صياغة النص الكرمي 

: ي إشارة لشخصٍ حمدد بعينه ال حيمل أ ،   : السياق السابق لكلمة  ..

        .. وحرف الواو يف الكلمة األوىل من اآلية

هو حرف استئناف لكالم جديد ، ال رابط  ،     : ة الثانية الكرمي

وهناك احتمال ألن يكون حرف .. ية األوىل يف اآل   : كلمة ب املعينبينه وبني 

 :  ملةاجلعلى ، لكن ، الواو حرف عطف          ، ى يف هذاوحت
    : بني موسى عليه السالم ، وبني املعين بكلمة  –على اإلطالق  –االحتمال ، ال رابط 

   ..  فربط اآلية الثانية باملعين بكلمة :    يف اآلية األوىل ، ال أساس
  ..وال من بعيد  ، ال من قريبعلى اإلطالق  له

تضاف فيها كإضافة    رأينا أنَّ كلمة ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل ، ل.. 
  :ورد ذكره يف السياق السابق ، تعين شخصاً حمدداً  نراهاإىل اهللا تعاىل ، ) عبد  (كلمة 
                 

              ]30 – 29:  مرمي [  

             ]9:  القمر [     

  :جاء بدالً هلا ، داً تعين شخصاً حمد.. أو .. 
        ]2:  مرمي [   
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               ]17:  ص [  

        ............   ]41:  ص [     
ابق ما يشري لشخصٍ حمدد ، وعندما ال عندما ال يكون يف سياقها الس.. لكن .. 

  :ال تعين إالَّ النيب حممداً عليه السالم  فإنها.. عند ذلك ..  يكون هلا بدل
              

                ]23:  البقرة [  

           

                                   ]1:  ءاإلسرا [  

              ]1:  الكهف [  

            ]41:  األنفال [  

          ]1:  الفرقان [   

           ...   ]36:  الزمر [  

        ]10:  النجم [   

        ............   ]9:  احلديد [    

             ]19:  اجلن [  

إىل  – املعين يف اآلية األوىل من سورة اإلسراء –فعلى أي إساس يعيدون اإلسراء  ..
إالَّ إىل النيب  –حسب ما قدمنا من أدلّة  –ال يمكن إعادته  !!! ..عليه السالم ؟ موسى

  ..حممد عليه السالم 
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جهل هؤالء ، أنهم ال يعلمون أنَّ املسلمني عندما كانوا يدخلون بالداً ،  منو ..
أو بعض األبنية  – معابدها القدمية –أحياناً  –وبعد دخول أهلها يف اإلسالم ، حيولون 

شارة التجاه القبلة ، فقط يضعون إإىل مساجد ، على ما هي عليه من بناء ،  –فيها 
 ..هذا معلوم تارخيياً .. فيها أحياناً يغيرون بعض اجلدران ، ووأحيانا يبنون على أساساا 

املعابد  كمحاولة للتشكيك يف القبلة ، كون بعض ، من هذا األمر اجلهالءينطلق .. لذلك 
لت إىل مساجد ، ليست متوعرضني عن كون اليت حجهة متاماً إىل بيت اهللا تعاىل ، م

  ..الكثري من املساجد القدمية تتجه متاماً إىل بيت اهللا تعاىل 
، معرضني املوضوعة ويتجلّى جهل هؤالء باالستشهاد ببعض الروايات التارخيية  ..

 عالقة هلا مبنهج وحيتجون بأمور ال ،وبعشرات أمثاهلا أعلى منها ثقة عن روايات أُخرى 
بأنَّ  ن أوهامهمم وينطلقونمثل عدم وجود آثار ملدينة قدمية حتت مكّة ،  ،البحث السليم 

ذلك للتشكيك  وكلُّ ..والشجار كانت عاصمة جتارية وزراعية حتتوي على احلدائق  مكّة
م ببيت اهللا تعاىل ، وبقبلة املسلمني اليت يتدنا كلَّ هذه .. جهون إليها يف صالوقد فن

  ..األوهام 
يف أي زمان  ، لن يضيع إميان مؤمن هأن –يف كتابه الكرمي  – لنا اهللا تعاىليبين  ..    

ضاعة هو إ  –يف أي عصر  –م مكان بيته الذي يأمرنا بالتوجه إليه لْوعدم ع ..ومكان 
   ..ن ؤمفمعاذ هللا تعاىل أن يضيع إميان مإليه ، إلميان املأمورين بالتوجه 

               ]البقرة  :

143 [   

 


