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المشرفة الكعبة حول افتراءات  

 
 !! ويدججون لها فهم يطهفهن حهلها ، ويتهجههن إليها في صالتهم * المدلمهن يعبجون الكعبة 

 " (4َخْوٍف ) ( الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَ ُهْم ِمنْ 3فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت )"  يعبجون إليا واحجا ال شخيغ لو . السدمسؽن   رد ال  
 بتبميغيا لمشاس (ملسو هيلع هللا ىلص)إبخاهيػ والشبي دمحم  سيجنا وأمخعد وجل  الطؽاف حؽل الكعبة شعيخة مؼ شعائخ ديانة التؽحيج التي فخضيا هللا  .           
ِ فَإِنهَها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوبِ  "              ْم َشعَائَِر َّللاه   ما ورد دون زيادة   تباعواػ شعائخ هللا = االمتثال ألوامخ الذارع ، دون قرج العبادة ، عي)تع(23الحج" ) ذَِلَك َوَمْن يُعَّظِ

 كميػ حجارة التزخ وال تشفع !( (الجسخا ت ) الحجخ األسؽد ، الكعبة ، مقام ابخاهيػ .. األمخ بالتجخيذ والخجػ  األمخ بتكخيػ واحتخام أمثمة : .  –أو نقران                

 دمسؽن يتقخبؽن إلى هللا بالطؽاف كسا يتقخب الشرارى بالدجؽد عمى القبؽر والسدح عمى التساثيل والرؽر. الس            
 َما ُكنتُْم فََولُّوا فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث "  . الكعبة ما ىي إال قبمة يتؽجو إلييا السدمسؽن في صالتيػ امتثاال ألمخ هللا ليػ بحلغ           

 وتعظيم شعائر هللا لرب العالمين ، ألن ذلك من مقتضيات العبودية وإن لم يعلموا الحكمة من وراء ذلك  " )البقرة( ْطَرهُ شَ  ُجوَهُكْم وُ                  

 سدمسؽن ال يدججون لمكعبة ، إنسا يدججون هلل الؽاحج األحجال  .         
 ىا بأيجييػ عجة مخاتءأعادوا بشا أن يعبج السدمسؽن حجارة يعخفؽن أنيا ال تزخ وال تشفع ، وأنيػ ىػ الحيؼيعقل  . ال         

 لقخن الثالث السيالدى ،ظل العخب عمى ديؼ إبخاهيػ وإسساعيل"ديؼ التؽحيج" يععسؽن شعائخ هللا ويطؽفؽن حؽل البيت حتى أدخل "عسخو بؼ ُلحي" عبادة األصشام في ا ممحؽظة : 

 ىحه الذعائخ وطيخىا مؼ معاىخ الؽثشية التي شؽىتيا .. فأحيى ملسو هيلع هللا ىلص فبجأ العخب يعبجون األصشام مع الحفاظ عمى ديانة التؽحيج مؼ طؽاف وسعي ، حتى جاء الشبي            

 
 !يقجسهن الكعبة  * المدلمهن 

 تعشي العبادة والحتخام = التبجيل والتععيػ واال . التقجيذ  الرد   
 حجارة ال تزخ وال تشفع لدببيؼ :يا مع عمسيػ أن ( تجاه إلييا في الرالة .. الخبالطؽاف ، اال يقجسؽن الكعبة ) . السدمسؽن            

 " خحوا عشي مشاسككػ " ملسو هيلع هللا ىلصجدء مؼ شعائخ ديانة التؽحيج التي عمسيا إياىػ الشبي تقجيذ الكعبة   -           
  عد وجل بجليل :لمكعبة قجسية عشج هللا  -                

 * حسايتيا مؼ أن ُتعبج عمى مخ الدشيؼ ، ومؼ أن يديطخ عمييا الجبابخة                     
 الؽاقعة لعديد بعج  أربعيؼ عاما مؼ حجوثو ، وانبيار مؼ عاير تمغالؽاقعة في كتابو ا * إنقاذه ليا مؼ جير أبخىة ، وذكخه عد وجل لتمغ                     

 !مؼ مذخكي قخير بتجخل العشاية اإلليية إلنقاذ الكعبة                         
  يؼ يعمسؽن أتيا حجارة السأصحاب الجيانات األخخى لمتساثيل والرؽر والقبؽر واأليقؽنات .. مع الفارق أن السدم. السدمسؽن يقجسؽن الكعبة كسا يقجس             

  ضخىػ أو التؽسط بيشيػ وبيؼ هللا عتقادىػ أن ليا القجرة عمى نفعيػ و السدمسيؼ يقجسؽن تمغ الرؽر والتساثيل .. الخ ال وال تشفع ، وغيخ تزخ              
 وىحا نؽع مؼ الذخك باهلل تعالى ، ألنو عد وجل مؼ يسمغ الشفع والزخ .. ) لمبخكة !!( ،              

 
 ركهن ، وتركه النبي في الكعبة تأليفا للمذركين واستمالة لهم لجين التهحيج !من آثار الذرك والهثنية وضعه المذ* الحجر األسهد 

 إبخاهيػ عميو الدالم ليكؽن ليذ مؼ آثار الذخك والؽثشية وال مؼ وضع السذخكيؼ ، وإنسا ىؽ مؼ وضع إمام السؽحجيؼ  الحجخ األسؽد الرد   
                                                حؽل الكعبة  بجاية لمطؽاف            

  4104سبتمرب آخر حتديث:
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 الذرك والهثنية بجليل حجيث سيجنا عمر بن الخطاب" إني أعلم أنك حجر التضر والتنفع ، ولهال أني رأيت رسهل الحجر األسهد من آثار* تعظيم 
 ! هللا ُيقبلك ما قبلتك .."   
 ، ملسو هيلع هللا ىلصبخاهيػ عميو الدالم ولمشبي إ لذعيخة مؼ شعائخ هللا التي عمسيا هللا لشبيو ىؽ تععيػ )تحيتو ، تقبيمو ، احتخامو..( تععيػ الحجخ األسؽد.  الرد   

 تشفع .. ال تزخ و حجارة ال بالطؽاف ، وإن كان كالىسا مؼ عػ الكعبة كسا ُتع              
 األمػ بإقامة التساثيل لمععساء و الشُرب . تععيػ الذعائخ واآلثار الجيشية والجنيؽية ، بغيخ قرج العبادة ، معخوف في جسيع األديان و           

 والسحافعة عمى اآلثار التاريخية   التحكارية           
 ى (الييؽد والشرار  السدمسيؼ الحجخ األسؽد أقجم أثخ تاريخي ألقجم إمام مؽحج دعا إلى هللا مؼ الشبييؼ والخسل.. إبخاهيػ عميو الدالم .. والحي أجسع عمى تععيسو مع -    يالحع :

 وفؽدا لخؤيتو مؼ شتى بقاع لآل ثار ، ولجاءوه في أشخف مكان في أكبخ متحف   الغخبييؼ ؟ لكانؽا وضعؽه -ماذا يحجث لؽ كان الحجخ األسؽد عشج غيخ السدمسيؼ  -            

 وضعو ىؽ إبخاهيػ أبؽ األنبياء !! تاريخو وأن مؼ اصة لؽ عمسؽاخ، ولتسشى السالييؼ لؽ تيدخ ليػ لسدو واستالمو  األرض                 

  جاء ألن الشاس كانؽا حجيثي عيج بعبادة األصشام ، فخذي أن يعؼ الُجيال أن استالم الحجخ مؼ باب تععيػ األحجار كسا  . حجيث سيجنا عسخ         
 .. كانت تفعل العخب في الجاىمية             

  

 )حجيث ضعيف رواه الطبخاني(األرض" ؟ يمين هللا في  * ما معنى " أن الحجر األسهد

 =  أن مدتمػ الحجخ األسؽد يكؽن مبايعا هلل تعالى عمى التؽحيج واتباع ديؼ الحق ، قج يكؽن السخاد أحج يعمػ عمى وجو اليقيؼ ال.   الرد     
 بقةسبايعة هللا عد وجل ، واألعسال الخمدية معخوفة في جسيع األديان الدارمدا ل                 

 ئل اإلمام مالغ عؼ كيفية استؽاء هللا ) سُ صح يؤخح عمى ظاىخه .. وهلل السثل األعمى ، فالحجيث إن )يسيؼ هللا( . ليذ السخاد أن هلل جارحة              

 بطرده من مجلسه (أراك إال ضاالً، وأمر ، وما  دعة، والسؤال عنه ب واإليمان به واجب ، والكيف غير معقول،  االستواء غير مجهول :عمى عخشو ؟ فقال                   

 

 تحويل القبلة كان لقُدسية المكان ) = من مقدس إلى أقدس !( * 

 ، فلماذا وجه هللا المسلمين إلى بيت المقدس هللا الحرام أقدس من المسجد األقصى  ألنه لو كان بيت يكن لقدسية المكان تحويل القبلة لم الرد     

 أقدس من بيت هللا الحرام ، فلماذا عاد فوجه المسلمين إلى بيت هللا الحرام ؟وإن كان المسجد األقصى  فرض الصالة ؟ عند                

 بالقدس ثم تحويلها إلى بيت هللا الحرام بمكة ؟  ناحية المسجد األقصى* ما الحكمة في جعل القبلة 

 ذلك ، لكن قد يكون :ال أحد يعلم على وجه اليقين الحكمة من  الرد   

 () كل نبي كان له قبلة واحدة !  عن سائر األنبياء والرسلله  تكريما للنبي من هللا عز وجل بجمع القبلتين له ، وتمييزا .            

 األقصى بالنسبة للمسلمين. تنبيها للنبي وأمته على أهمية وقداسة المسجد             

 "  .. اليوم يتبع قبلتنا وغدا يتبع ملتنا .. " تباع الدين الجديد. تأليفا لليهود ال          

ن يَنقَِلُب َعلَٰى َعِقبَ "  . ابتالء الناس بين كاذب ومصدق           ُسوَل ِممه   يَرةً إاِله َعلَى ْيِه ۚ َوإِن َكانَْت لََكبِ َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الهتِي ُكنَت َعلَْيَها إاِله ِلنَْعلََم َمن يَتهبُِع الره

ِحيمٌ                  َ بِالنهاِس لََرُءوٌف ره ُ ِليُِضيَع إِيَمانَُكْم ۚ إِنه َّللاه ُ ۗ َوَما َكاَن َّللاه  (342)البقرة  " الهِذيَن َهَدى َّللاه

    "  َرهُ ۗيَنهَك قِْبلَةً تَْرَضاَها ۚ فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْيُث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشطْ قَْد نََرٰى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السهَماِء ۖ فَلَنَُولِّ   " للنبي. إرضاء             
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 مكة فال يعقل أن تعل قبمة السدمسيؼ بيج مذخكي  ه ( 8ح مكة ته ، ف 2تحؽيل القبمة  ). بذارة بشرخ السدمسيؼ وفتح مكة            
 ػ بسكة ... العؽدة بالجعؽة إلى أصميا وقبمتيا األولى القائسة عمى قؽاعج إبخاهي           


