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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيِم                                  

َم  َا ااا َُ َ َ ُم أالَاااْ ََ ااَر ََ ََ ااُ َث َاَ مَ  ااا َُ اااَّا َإل ااا َاَُقم }َيااا َأَهَاااا الُ 
َقَباَئَل لَ  َ شا اوبًا ََ  ِ َم َإن   َا َ َأقمَقاا  ِ ُاَ   َِ َم  ُا اَرَم َم َتَ اَرفاوا َإن  َأ

ٌَ َاَبيٌر { َُي  ( 13)  )احلجرات َِ
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 أم القرىبالد الشام 
مفهوم كلمة )أم( يدل  صوتيًا على  ظهور خفيف زمكانيًا مع إاثرة 
وامتداد لطيف منتهي جبمع متصل ، وظهر عمليًا مبعىن  القصد 

 واملرجع واملركز واألصل.
ومنه ظهر كلمة اإلمام ألنه مركز وأصل حلركة الناس ويقصدونه  

ابتباعهم ، وظهرت كلمة ) األُم( ألهنا هي األصل واملركز واألصل 
ألوالدها جتمعهم بشكل متصل، ومنه األمة وهي التجمع املتصل وفق 

 مفاهيم وثقافة معينة تقصدها وتتبعها...
وأصلها من فعل ) قرر( ومفهومها الصويت يدل على  الُقرى مجع قرية

فإن داللة صوت القاف هو التوقف وداللة صوت وقف شديد مكرر ت
 الراء هو التكرار.
 حق. –دق  –طرق  –قطع  –قاَم  –القاف: قف 

)وهو داللة صوت  منضبط وكلمة حق كلمة تدل على أترجح شديد
 حنو: اف() وهو داللة صوت الق ، منته بقطع شديداحلاء(

حقَّ القول مين، إذا استقر على أمر واحد دون غريه بشدة وقوة، ومن 
 ذلك ُُسيت احلُقوق.

عدًا زمكانيًا من أعطاها بُ  لكلمة )قرى( لفوعند إضافة صوت األ
احلركة واإلاثرة، وظهر ذلك عمليًا يف جتمع  الشيء مع بعضه بقوة و 
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ية فقالوا : قرى وظهر صورة اجلمع هلذه العمل بشكل مكرر متنامي
املاء، إذا اجتمع مستقرًا بشكل مكرر يف حوض كبري ، وقالوا : قرى 
الناس، إذا اجتمعوا مع بعضهم بقوة وبشكل متنامي مستقرين على 

 الشكل. مجعهم وممتدين هبذا
انتقال  ومن ذلك املفهوم واملعىن ظهر اسم القرية ليدل على توقف 

جمموعة كبرية من الناس بشكل   أو تكتل همجتمع وواستقرارهم  الناس
 وامتداد حبركة تستوعب الزمان واملكان. ابستقرار متنامي

ومفهوم القرية يشمل التجمع الزراعي املعروف ابسم الريف ،  
والتجمع الذي يقوم على التجارة و الصناعة والتعليم ويقوم على 

لك ت بصرف النظر عن تعدد املؤسسات واملرافق املعروف ابسم املدينة
، خبالف معىن كلمة البدو فهي بدائيتهااملرافق واملهام أو تقلصها و 

مقابل مفهوم كلمة القرية، ألن البدو هي جتمعات بشرية حمدودة  
ميكن أن تؤسس  متحركة غري مستقرة يف زمان ومكان معني ولذلك ال

حضارة أو هنضة ، وهي تدور يف فلك القرى اليت تقيم مؤقتًا جبوارها 
 تستغن عنها. اقها والأو ضمن نط

ذمًا حبد ذاته وإمنا هو  وهذا يعين أن مفهوم القرية ليس مدحًا وال 
مفهوم جغرايف اجتماعي يشمل منطني من املعيشة الريف واملدينة 

 ميكن أن يستغين أحدمها عن اآلخر. والعالقة بينهما تكاملية ال
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 لنقرأ كيف استخدم القرءان كلمة )القرية( 
و التجمع الكافر رية عام يطلق على التجمع الصاحل أداللة كلمة الق

 اجملرم 
}َوَضَرَب اّللهُ َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة ََيْتِيَها رِْزقُ َها َرَغدًا مِهن ُكلِه 
نُواْ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِِبَنْ ُعِم اّللِه فََأَذاقَ َها اّللهُ لَِباَس اجْلُوِع َواْْلَْوِف مبَا َكا

 112َيْصنَ ُعوَن {النحل
 }وََكْم َقَصْمَنا ِمن قَ ْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأََن بَ ْعَدَها قَ ْومًا آَخرِيَن{

 11األنبياء
القرية هي جتمع بشري يف جغرافية معينة بشكل مستقر ممتد زمكانياً 

 يسمى ابالصطالح املعاصر )دولة( مهما صغرت ما
ٍة ِهَي َأَشدُّ قُ وًَّة مِهن قَ ْريَِتَك الَّيِت َأْخَرَجْتَك أَْهَلْكَناُهْم َفاَل }وََكأَيِهن مِهن قَ ْريَ 
 13حممد  ََنِصَر هَلُْم {

 فمكة هي قرية )دولة صغرية(
 قانون هالك القرى

بُوَها َعَذاابً  }َوِإن مَّن قَ ْريٍَة ِإالَّ حَنُْن ُمْهِلُكوَها قَ ْبَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذِه
 58ِديداً َكاَن َذِلك يف اْلِكَتاِب َمْسطُوراً {اإلسراءشَ 

 4}َوَما أَْهَلْكَنا ِمن قَ ْريٍَة ِإالَّ َوهَلَا ِكَتاٌب مَّْعُلوٌم {احلجر



 6 

َها اْلَقْوُل  ِْلَك قَ ْريًَة أََمْرََن ُمْْتَِفيَها فَ َفَسُقواْ ِفيَها َفَحقَّ َعَلي ْ }َوِإَذا أََرْدََن َأن هنُّ
 16ا َتْدِمرياً {اإلسراءَفَدمَّْرََنهَ 

كل قرية تقوم وفق نظام معني وهلا عمر اجتماعي يساهم اجملتمع 
تقصريه ودفعها حنو  )الدولة( أو قريتهم ومؤسساته يف إطالة عمر

وذلك من خالل املفاهيم االجتماعية اليت تقوم  ،اهلالك والتدمري الذايت
يت تقوم على الظلم واإلنسانية، فالقرية الاْلري والصالح و على العدل 
وَيخذ  ،لة وقت يف طريق التدمري الذايت، واملسألة مسأوالفساد تسري

تغري  قانون هالك اجملتمعات جمراه ويدمر القرية، فلذلك القرية اليت ال
تدمريي، فغريوا ما  يما بنفسها يتم إهالكها وتغيريها بشكل كارث

والرشاد  قبل يتم ِبنفسكم وخذوا زمام ذلك التغيري ووجهوه حنو اْلري 
 .تغيريكم كارثياً وتتدمروا وتذهب رحيكم وَيت قوم غريكم

عقود وأجيال بشكل  ومن يقرأ التاريخ جيد أن كل دولة قامت قرون أو
متفاوت فيما بينها ولكن هناية أدركها قانون اهلالك وهلكت عندما 

 جتذَّر الفساد فيها وترسخ واستحال إصالحها.
ترجع مرة اثنية ألهنا أخذت فرصتها فالبد من  والقرية اليت هتلك ال

ركمها يف ذاكرة التاريخ ليتم السماح للتطور وظهور غريها وهذا قانون 
 الدفع للناس املعروف 

ُْم اَل يَ ْرِجُعوَن {األنبياء  95}َوَحرَاٌم َعَلى قَ ْريٍَة أَْهَلْكَناَها َأهنَّ
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اُلوَت َوآََتُه اّللهُ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة }فَ َهَزُموُهم ِبِِْذِن اّللِه َوقَ َتَل َداُووُد جَ 
َوَعلََّمُه ممَّا َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع اّللِه النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض 

َ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنَي {البقرة  251َولَ ِكنَّ اّلله
َحقٍه ِإالَّ َأن يَ ُقوُلوا َرب َُّنا اّللَُّ َوَلْواَل َدْفُع }الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِدََيرِِهْم ِبَغرْيِ 

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد  ُدِه اّللَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض هلَّ
 {يزٌ ِإنَّ اّللََّ َلَقِويٌّ َعزِ يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّللَِّ َكِثريًا َولََينُصَرنَّ اّللَُّ َمن يَنُصرُُه 

 40احلج
هناية بعد كمال الدين يكون ألم القرى وليس لكل قرية  اإلنذارفعل و 

 على حدة
َنا لَبَ َعثْ َنا يف ُكلِه قَ ْريٍَة َنِذيراً {الفرقان  51}َوَلْو ِشئ ْ

 السابق كان لكل قرية  اإلنذار
ْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم }َوَما أَْرَسْلَنا يف قَ ْريٍَة مِهن نَِّبٍه ِإالَّ َأَخْذََن َأْهَلَها ابِ 

 94األعراف َيضَّرَُّعوَن {
 208}َوَما أَْهَلْكَنا ِمن قَ ْريٍَة ِإالَّ هَلَا ُمنِذُروَن {الشعراء

من  داللة كلمة املدينة خالف داللة كلمة الريف، مبعىن أن املدينة
الصناعة  البناء و جغرايف وجتمع بشري يقوم على  هي مركز ن ودَ مَ 
من مدينة  أو جتاري ومؤسسايت رئيس يف القرية ، والقرية تتألف هنوامل

 بصرف النظر عن تعدد املدن أو ال. وريف كحد أدىن
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 أي أن التسلسل اهلرمي من األصغر لألكرب هو:
 قرية . –مدينة  –ريف 

َها اأْلَ   َذلَّ َوّللَِِّ اْلِعزَُّة }يَ ُقوُلوَن لَِئن رََّجْعَنا ِإََل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمن ْ
 8َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يَ ْعَلُموَن {املنافقون

}لَِئن َّلَّْ يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِم مََّرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنِة 
 60اِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِليالً {األحزابلَنُ ْغرِيَ نََّك هِبِْم ُُثَّ اَل جيَُ 

}َوقَاَل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة اْمَرأَُة اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعن ن َّْفِسِه َقْد َشَغَفَها 
 30ُحبهاً ِإَنَّ لَنَ رَاَها يف َضاَلٍل مُِّبنٍي {يوسف

نَ ُهمْ  ُهْم َكْم لَِبثْ ُتْم قَاُلوا لَِبثْ َنا  }وََكَذِلَك بَ َعثْ َناُهْم لِيَ َتَساءُلوا بَ ي ْ قَاَل قَاِئٌل مِهن ْ
يَ ْومًا أَْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم مبَا لَِبثْ ُتْم فَابْ َعثُوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم 

ُه َوْليَ تَ َلطَّْف َهِذِه ِإََل اْلَمِديَنِة فَ ْلَينظُْر أَي َُّها أَزَْكى َطَعامًا فَ ْلَيْأِتُكم ِبرِْزٍق مِهنْ 
 19َواَل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحداً {الكهف

وهذا يوصلنا إَل أن كلمة )أم القرى( تعين قرية كبرية تقوم على قرى 
تزيد أو تنقص فيها حسب حركة التاريخ ولكن تبقى هناية َتبعة 

، وهذه األم حتقق فيها )أمة(لبعضها بعالقة َترخيية جغرافية ثقافية 
لبقية  َترخييًا واجتماعيًا وثقافياً  زية واألصل واملقصد واملرجعصفة املرك

  .القرى
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أنت اآلن لفهم نص }َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحَّتَّ يَ ب َْعَث يف 
ُلو َعَلْيِهْم آََيتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوأَْهُلَها  أُمِهَها َرُسواًل يَ ت ْ

 59القصصظَاِلُموَن {
يعين أنه ذهب لكل جزء  عندما يقول أحدهم: ذهبت إَل سورية، ال

فيها وإمنا ملدينة من مدهنا، وهذا فهم منطقي واقعي يفرضه مقتضى 
يعين   )حَّت يبعث يف أمها رسوال( ال     احلال، وكذلك معىن كلمة

كل جزء من القرية األم وإمنا يف جزء منها، ويصح القول إنه أرسل يف 
رسوال ، كمن يقول: أرسل امللك إَل سورية سفرياً لبالده، وعملياً أمها 

 السفري أتى ملدينة واحدة من املدن السورية 
 ؛ مت بعث الرسول يف أم القرى وابلذات قرية مكة وهي جزء ال إذاً 

، ألن أم م القرىعليها اسم أ إطالقيصح  القرى ، واليتجزأ من أم 
 القرى مركز وأصل ومرجع للقرية.

تنفك عنها  جغرافياً وَترخيياً  ومكة هي قرية َتبعة ألم بشكل الزم ال 
 وثقافياً، ومت نزول القرءان وبعث الرسول يف أم القرى بقرية مكة.

 فمن هي أم القرى؟
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 وبالد الشام الكربى اليمن الكربى

املالحظ يف شبه اجلزيرة العربية أهنا انقسمت نصفني : قسم  جنويب 
يمن ، وقسم مشايل أطلق عليه الشام ، فللنظر إَل أطلق عليه ال

 شبه اجلزيرة العربية جغرافية  
 يقول أمحد حسني شرف الدين يف كتابه : اليمن عرب التاريخ . -

تقع اليمن يف جنوب اجلزيرة العربية، وحيدها مشااًل احلجاز وجند، 
اْلايل  داخاًل فيها الربع،وجنواًب البحر العريب، وشرقًا اْلليج العريب

 ميل مربع، وغرابً البحر األمحر. 250.000الذي تبلغ مساحته 
املؤرخ واجلغرايف اليمين أبو حممد احلسن بن أمحد اهلمداين صاحب  -

ه ، وقد جعل حدود  360)صفة جزيرة العرب( تويف بعد سنة 
 جنوب شبه  اجلزيرة تبدأ من الكعبة مبكة جنوابً.

 ويف معجم البلدان لياقوت احلموي: -
م من اْللصة بيت أصنام كان لدوس وخثعم وجبيلة ومن كان ببالده

حرقه جرير بن عبد هللا البجلي حني بعثه العرب بتبالة وهو صنم هلم فأ
براهيم بن الصباح احلمريي إالنب، وقيل هو الكعبة اليمانية اليت بناها 

وكان فيه صنم يدعى اْللصة فهدم وقيل كان ذو اْللصة يسمى 
 مانية والبيت احلرام الكعبة الشامية. الكعبة الي
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 ومن موقع ويكيبيدَي  -
significantly plays on the notion  Yaman -Al

 Meccaof the land to the right, when in 
-Al to complementaryfacing the dawn, 
.Sham 

والْتمجة تقول: أن تسمية اليمن أتخذ فكرة األرض اليت على اليمني، 
 كة تواجه املشرق، تكملة لبالد الشام.بينما م

 
 
 مخ
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وحسب جغرافية شبه اجلزيرة العربية تكون مكة يف اجلزء الشمايل منها، 
دمشق وحلب وإيلياء  جزء من بالد الشام مثلها مثل مما يعين أهنا

 لكن بصورة غري دقيقة. اً وهذا التقسيم كان موجودوبغداد ...اخل،
وكتبت )حدود دولة إسرائيل  google حبثت يف حمرك البحث وإن

حيدها يف اجلنوب  الكيان الغاشم يف فلسطنيالكربى( سْتى أن دولة 
مكة ويف الشمال تدخل احلدود إَل تركيا وما أبعد من جبال طوروس 
ويف الشرق إَل حدود فارس والغرب أتخذ قسم كبري من القبط وطبعاً 

كرة مطروحة ومعلومة غاشم، لكن املقصد أن الف احتاليلهذا تقسيم 
من قبل النخبة السياسية ويعلمون ما تعين بالد الشام، لكن أرادوا 

وصلنا إَل أن وهذا يُ  والتاريخ. االسمهلذه البالد التشتت وتشويه 
عث مفهوم )أم القرى( يتعلق ببالد الشام ككل فهي أم القرى، وفعاَل بُ 

ون حصل جبزء الرسول فيها ونزل القرءان فيها ، وهذا يقتضي أن يك
 .كما هو اثبت َترخيياً   وهو مكة منها ضرورة

ولذلك نشاهد النص القرءاين يصف جغرافية بالد الشام ككل  
ويتناول أحداثها، ونزل النص القرءاين ِبفصح لسان يف بالد الشام 
وأكثره تطورًا وَّل ينزل بلهجة قريش، ولذلك نشاهد كلمات كثرية 

 مستخدمة يف قريش فظن بعض متمدنة يف اْلطاب القرءاين وغري
، أابريق، إبراهيم، إجنيل، مثل استربق املفسرين أهنا كلمات أعجمية
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توراة، زجنبيل، سجيل، طاغوت، عدن، فرعون، فردوس، ماعون، 
، والصواب أهنا كلمات عربية سائدة مشكاة، وحنو ذلك من الكلمات

عندهم  بالد الشام، غري أن طبيعة اْلطاب القرءاين يتعلق بقوميف 
مدنية وحضارة وفلسفة وثقافة وهذا كله متحقق يف بالد الشام أم 
القرى اليت هي فعاًل مركز ومرجع وإمام للقرى العاملية عمومًا لطبيعتها 

وهي األرض املباركة عموماً اجلغرافية والثقافية والتارخيية واحلضارية، 
نَ ُهْم َوَبنْيَ اْلُقَرى ومكة خصوصاً، الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَها قُ ًرى  }َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

مًا آِمِننَي {سبأ ْرََن ِفيَها السَّرْيَ ِسريُوا ِفيَها لََيايلَ َوأَيَّ ،  18ظَاِهَرًة َوَقدَّ
وهذا يفسر تكالب قوى االستكبار عليها وعلى ثرواهتا والسيطرة 

 حماولة عزهلا عن دورها كأم للقرى وهي دائماً حمط أنظار العاَّل.عليها و 
حني أن هناك موجة جديدة ال ندري أهي درة فعل من الْتاث أو  يف

وقع موجة موجهة وُُمطط هلا أم جمرد موجة خواطر إذ يقولون أن م
إَل عدة  واختلفوا أين الكعبة احلقيقي ليس يف مكة املعلومة، مكة و 
 آراء

 هي األهرامات ابلتحديد الكعبة  يف القبط و مكةفمنهم من يقول أن 
  ال : إن مكة يف العراقومنهم من ق
  قال: إن مكة يف دمشق. ومنهم من

 ومنهم من قال: إن مكة يف اْلليج وبعمان ابلذات.
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و أو كتاب يعلى فيد ، اعتماداً ن الكعبة يف البْتاءقال: إ هم منمنو 
ومن  ،بناء على رؤية قاصرة منه اءْت ض أن مكة يف البْت ملستشرق اف

سطحي جداً  جيد أنهألفه،  الذيالفيديو أو يقرأ الكتاب  يسمع
 وجاهل بكل معطيات التاريخ يف املنطقة وجاهل يف اْلطاب القرءاين

يف الوصف القرءاين للمناطق املذكورة وقد اعتمدوا ابلبداية على أن 
قد أوقعهم يف حرية من  تتطابق مع جغرافية مكة ! وهذا الالقرءان 

 أمرهم فرفضوا الواقع واجتهوا يبحثون عن مكة!
 القرءان:  يقول فحني

]ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه 
ُتِسيُموَن يُ ْنِبُت َلُكْم بِِه الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِه 

 10كَُّروَن[ النحلالثََّمرَاِت ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم يَ تَ فَ 
وفاهتم أن اْلطاب القرءاين نزل للناس مجيعاً، وهو آية هلم وليس من 

ة يف جغرافية قوم معينني ، فاآلية ودالضرورة أن تكون اآلية موج
موجودة وِبمكانية أي ابحث أو متدبر أن يدرسها ، فعندما يتكلم 

أو  عن البحر اليعين انه خطاب خاص لسكان البحر، وكذلك اجلبال
 السموات... اخل، فهذه اآلَيت موجودة للدراسة والتدبر من الناس وال
ميكن لقوم معينني أن يدرسوا كل اآلَيت ِبنفسهم، وهكذا العلوم 

 يستطيع عاَّل واحد أن يدرس العلوم كلها ! وتقدمها ال
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الزرع من خالل مكة  عن هؤالءحبث وأمثاهلا انطلق  من هذه اآليةو 
، وافْتضوا أي مكان من كل الثمراتألعناب و والزيتون والنخيل وا

حسب السيناريو  لوجود مكة إال أن يكون يف شبه اجلزيرة العربية !
الذي يف ُُميلتهم بسبب ظنهم أن ُمصطلح ] أم الُقرى [ خيص مكة 
فقط فحصروا آَيت كثرية مبنطقة واحدة حمدودة جغرافيًا وسكانياً 

ت تتكلم عن رقعة جغرافية كبرية وحَّت ثقافياً يف حني أن كثري من اآلَي
 وهي بالد الشام الُكربى كما هو موضح يف الصورة سابقاً.

والُدول )الُقرى( اليت  [آَيت كثرية تتحدث عن أم الُقرى ]بالد الشامف
مكة  مرت واندثرت يف بالد الشام و ابملقابل َوَصَف القرءان جغرافية

مت إكمال الدين  الكعبة [ وهي مهبط الرساالت وهناك]  ألن فيها
 وختم النُّبوة واحلج إليها فكان البد من ذكرها ُمنفردة مثل:

رَّب ََّنا ِإينهِ َأْسَكنُت ِمن ُذرهِيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم َرب ََّنا ]
ْم َواْرزُقْ ُهم مِهَن لُِيِقيُموا الصَّاَلَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة مِهَن النَّاِس هَتِْوي إِلَْيهِ 

 37 [ الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 
ومكة معلوم أهنا وادي غري ذي زرع وتتميز مبناخ جاف نسبياً،وهناك 

، وهذا نص صريح وقطعي الداللة أسكن النب إبراهيم إمام الناس أهله
يوجد فيه زرع، فلماذا يبحث هؤالء عن  أن مكة تقع يف وادي ال

 . مكة متخيلة فيها زرع ورمان وزيتون؟
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  80غرب شبه اجلزيرة العربية على بعد  هتامة ضمن إقليمتقع مكة ف
املكون  الدرع العريب ضمن تشكيالت البحر األمحر كم من

وصخور  ، صخور جوفية اندساسية،صخور متحولة من
، ومعظم هذه والرمل احلصى فتغطيها ترسبات أوديتها ،أماجرانيتية

األودية اليت تتشكل منها مكة تتبع يف تكوينها 
واالنكسارات اليت مرت ابلدرع العريب خالل األزمنة  الصدوع حركات

 .ميةاجليولوجية القد
أما ُمصلطح ) الدرع العريب ( فهو ُيشكل جزء كبري من الصفيحة 
العربية ويقع يف غريب شبه اجلزيرة العربية، ويُغطي ثلث مساحتها وهو 

 يتكون من :
صخور متحولة: كانت يف األصل صخوراً رسوبية وبركانية قدمية، ُث  -

 جعلها الضغط واحلرارة العاليني صخوراً متحولة،
ية اندساسية: أي صخور جتمدت من الصهري داخل صخور جوف -

 القشرة األرضية من دون أن تصل إَل السطح، 
صخور بركانية: تكونت يف العصرين الثالثية والرابعي من  -

( اليت ساحت على سطح األرض، خارجة من الرباكني، Lavaالالفا)
ولذا جتمدها كان سريعًا وحجم بلوراهتا كان صغرياً، مثل صخور 

 زلت.البا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B9
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ومت اختيار مكة من بقية بالد الشام لبعث الرسول ونزول القرءان فيها 
وبعيدة عن  ألن مكة َّل تكن حينئذ حتت هيمنة دولة الروم أو الفرس

وطبيعة قبائلها حرة أبية خبالف الشعوب  الصراع الرومي الفارسي،
البقية فقد مت استعبادها ورسخت حتت سيطرة الروم والفرس ملدة زمنية 

ويلة جدًا استحال معها قيامهم بنهضة فكرية وحتررهم من العبودية ط
ِبكملها حَّت يتم وإن لزم األمر وجب تدمري الدولة  والذل والقهر ،

فكان البد من بيئة حرة دخل الناس يف دين هللا إرسال الرسالة وي
ثل ذلك يف مكة واملدينة، وتَ تصلح أن تكون حاضنة للفكر اجلديد 

ترسخت يف املنطقة  فرصتها الزمنية للوالدة وانتشرت وفأخذت الدعوة 
، وبعد ذلك  لزهدهم ابملنطقة بعيدة عن طمع الفرس والروم وصراعهم

كما هو معلوم أتسست أول دولة للمسلمني يف تلك املنطقة وبدؤوا 
حيررون أنفسهم يف جنوب ومشال شبه اجلزيرة العربية وشرقها وغرهبا من 

دوهم خارجها وأثبتوا وجودهم كدولة صاحبة سيطرة الروم والفرس وطر 
قرار مؤثر يُهاب جانبها وحيسب هلا ألف حساب، ومن الطبيعي بعد 
أتسيس الدولة وانتشارها أن تنتقل عاصمة الدولة من مكة لعدم 
صالحيتها ألن تكون عاصمة دولة حديثة إَل عاصمة هلا وجود 

مويني ، ومن وحضارة وثقل يف املنطقة فكانت دمشق عاصمة دولة األ
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بعدهم صارت بغداد عاصمة دولة العباسيني، وهو اختيار موفق ويدل 
 .سياسي عندهمو على وعي جغرايف 

وبعد اكتمال الدين ونزول القرءان ووفاة النب واستقرار الدولة 
اإلسالمية يف املنطقة انتهى دور مكة كعاصمة سياسية لْتجع مدينة 

يه مدينة السالم بعيدة عن دينية فقط، وهذا ما جيب أن تكون عل
ختضع  ادي من قبل أحدهم والالصراع واحلروب أو االستغالل االقتص

حد وإمنا يقوم ابلعناية هبا جمموعة قرى بالد الشام ومن ة ألطلس
     .يساعدهم من الدول األخرى
قال: إذا َفَسَد أهُل الشاِم، فال َخرَي فيُكم،  وروي عن النب حممد أنه

ٌس من أميت منصورين ال يُبالون من خذهلم حَّت تقوم وال يزاُل أَن
 الساعة.

 احلديث يف ظاهره متطابق مع منظومة أم القرى )بالد الشام(و 
 بالد الشام إن فسدت فسدت األمة وصالحها من صالح األمة.و 

أم القرى حسب اْلريطة املذكورة أعاله( ُتثل صمام ) فبالد الشام
 وهذا واقع وُمشاهد حالياً . س أمجعوحمط أنظار النا األمان لألمة
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 مناذج عن أدلة من ينفي وجود مكة يف شبه اجلزيرة العربية
 ويدعي أهنا البرتاء

استجابة لطلب بعض األخوة األع زاء ون زوالً عن د رغب تهم قم ت بكتاب ة 
س   ريعة ونق   ا  فك   رة أن مك   ة ه   ي الب   ْتاء! وكتب   ت بداي   ة ال   دليل ال   ذي 

وحتت  ه تعليق  ي أو نقاش  ي يب  دأ  م  ة ش  بهةحب  رف ) ( رم  ز لكل اعتم  دوه
  بكلمة اجلواب، وهللا ويل التوفيق 

ع   دم وج   ود حم   راب يف املس   اجد القدمي   ة، وق   د ظه   ر ا    راب يف  -1 
القرن الثاين لظهور اإلسالم،  وهذا  يدل على نفي  حتديد جه ة القبل ة 
وك    ان املص    لون ي    دخلون إَل املس    جد ويص    لون للج    دار ال    ذي يقاب    ل  

خول ، وك ل مس جد ل ه قبلت  ه  حس ب جهت ه، وه ذا ي دل عل  ى ابب ال د
 عشوائية اجتاه القبلة واعتباطية ذلك !

 اجلواب-
قيم  ة ل  ه علمي  اً، وه  و تص  ور وظ  ن وختم  ني  ه  ذا ك  الم مرس  ل وجزاف  اً ال

وخيال ، نفي وج ود حم راب يف املس اجد ل يس بره اَن لنف ي حتدي د القبل ة 
قبل ة أم ر دي ين  ثق ايف ول يس عند املسلمني يف ص الهتم ، ألن اس تقبال ال

 أمراً متعلقاً جبهة بناء !
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كان ت املس  اجد األوَل  ال يت بني  ت متجه  ة حن و الش  مال )الب  ْتاء(  -2 
 ومت تغيري جهة القبلة يف عصر األمويني 

 اجلواب  -
ه  ذا الك  الم ت  دليس  وجه  ل َّل يك  ن للمس  اجد أص  الً جه  ة قبل  ة كبن  اء 

وإمن  ا ك  ان املص  لون يتجه  ون جله  ة حم  راب( كم  ا ق  ال يف البن  د األول ، )
معين    ة اثبت    ة يف ص    الهتم،  وحص    ل أن    ه ن    زل أم    ر إهل    ي خ    ار  الق    رءان 
 ابس   تقبال جه   ة الش   مال) وه   ي قبل   ة فلكي   ة وليس   ت مكاني   ة مبع   ىن ال
عالق  ة للق  دس وال للب  ْتاء هب  ا (  يف الص  الة لف  ْتة معين  ة ، وم  ن ُث ن  زل 

القبل     ة األوَل وه     ي  ن     ص ق     رءاين ِبرج     اع اجت     اه القبل     ة يف الص     الة إَل
بضع مساجد حينئذ مسجد قب اء ومس جد  الكعبة ، وَّل يكن يوجد إال

الن  ب  واملس  جد ال  ذي اش  تهر فيم  ا بع  د ابس  م مس  جد القبلت  ني ، وك  ان 
النب واملصلون يصلون يف هذا املسجد متجهني إَل جهة الش مال فن زل 

وت ال  نص قرءاين على النب َيمره أن يستقبل جه ة الكعب ة وه و يص لي،
عليهم النص وه م يص لون فاس تجابوا لألم ر واس تدار ه و وم ن مع ه حن و 
جه  ة الكعب  ة، وم  ن ه  ذا الفع  ل ُس  ي املس  جد مبس  جد القبلت  ني! وبع  ده 
بف   ْتة  مت بن   اء مس   جد ص   نعاء الكب   ري ومس   جد اجلن   د يف ال   يمن ليص   ري 
بن   اء  س   ة مس   اجد يف زم   ن الن   ب ومبعرفت   ه وكله   ا يتج   ه املص   لون  يف 

جه    ة الكعب    ة يف مك    ة املعروف   ة، وتت    ابع ذل    ك واس    تمر يف  ص   الهتم إَل
عالق ة ل ذلك بتغي ري  األمة ، وعندما مت توسع يف هذه املس اجد كبن اء ال
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القبل ة ألن القبل ة أم ر ثق ايف دي ين حمف وف بثقاف ة األم ة وه و س نة متتابع  ة  
فهم يصلون ابجتاه الكعبة ، ومت وضع عالمة يف كل مسجد لت دل عل ى 

وظه  ر التجوي  ف يف اجل  دار )ا   راب( يف الق  رن الث  اين، ويف  اجت  اه القبل  ة
زم  ن عم  ر ب  ن اْلط  اب مت بن  اء مس  جد الكوف  ة وبن  اء مس  جد عم  رو ب  ن 
الع   اص يف مص   ر  وك   ان املص   لون يتجه   ون يف ص   الهتم حن   و الكعب   ة يف 
مكة ، وهذه املساجد السبعة مشيدة من حيث البناء وقبلتها اثبتة حن و 

 جود بعد !مكة وَّل يكن لألمويني و 
ي   زول إال بيق   ني  ه   ذا احل   دث اثب   ت َترخيي   اً واثب   ت ثقاف   ة ، واليق   ني ال 

 -عل  ى اف  ْتاض وجوده  ا-قيم  ة ألي ش  بهة أو رواي  ة  مثل  ه ، ول  ذلك ال
  تنقض هذا احلدث الثابت .
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ق  الوا: مل  اذا حف  ر الن  ب اْلن  دق بغ  زوة األح  زاب م  ن جه  ة  مش  ال  -3 
ذا بره    ان عل    ى أن مك    ة ه    ي يف مش    ال املدين    ة ول    يس م    ن جنوهب    ا ؟ ه    

 . األردناملدينة وليس جنوهبا وليس هي إال البْتاء يف 
 اجلواب -

دليالً على شيء، وواضح أن القائ ل  هذا سؤال وشبهة وليس برهاَنً وال
 يريد أن يثبت شيء يف ذهنه مسبقاً.

وم   ع ذل   ك تع   الوا لنق   رأ مل   اذا مت حف   ر اْلن   دق م   ن جه   ة مش   ال املدين   ة  
 وهبا رغم أن مكة هي يف جنوب املدينة :وليس جن

 ويكيبيدَي  :حفر اخلندق
http://cutt.us/Qv6DZ 

كان ت اس تخبارات الدول  ة اإلس المية عل  ى ح ذر َتم م  ن أع دائهم؛ ل  ذا 
فقد كانوا يتتبعون أخبار األحزاب، ويرصدون حترك اهتم، ويت ابعون حرك ة 

، وك انوا عل ى عل م َتم مك ة يف اجت اه خي رب الوفد اليهودي من ذ خ ر  م ن
  .اثنًيا غطفان أواًل، ُث قريش بكل ما جيري بني الوفد اليهودي وبني

ومبج  رد حص  ول املدين  ة عل  ى ه  ذه املعلوم  ات ع  ن الع  دو ش  رع الرس  وُل 
اجتم  اع عاج  ل  حمم  ٌد يف اخت  اذ اإلج  راءات الدفاعي  ة الالزم  ة، ودع  ا إَل

، حب  ث في  ه واألنص  ارامله  اجرين  حض  ره كب  ار ق  ادة ج  يش املس  لمني م  ن
عل   ى الرس   وِل  س   لمان الفارس   ي الص   حايب فأش   ار. معه   م ه   ذا املوق   ف

، إَن إذا كن    ا ِبرض َي رس    ول هللا»حمم    ٍد حبف    ر خن    دق، ق    ال س    لمان: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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ف      ارس وختوفن      ا اْلي      ل، خن      دقنا علين      ا، فه      ل ل      ك َي رس      ول هللا أن 
ي     وم  امله     اجرون وق     ال. ، فَأعج     ب رأُي س     لمان املس     لمني«ختن     دق؟
، فق   ال «س   لمان من   ا« :األنص   ار ، وقال   ت«س   لمان من   ا» اْلن   دق:

 سلمان منا أهل البيت. :الرسوُل حممدٌ 
وعن  دما اس  تقر ال  رأي بع  د املش  اورة عل  ى حف  ر اْلن  دق، ذه  ب الرس  وُل 

حابه لتحدي  د مكان  ه، واخت  ار للمس  لمني مك  اًَن تت  وافر ه  و وبع  ُض أص  
في  ه احلماي  ُة للج  يش. فق  د رك  ب الرس  وُل حمم  ٌد فرًس  ا ل  ه ومع  ه نف  ر م  ن 
أص  حابه م  ن امله  اجرين واألنص  ار، ف  ارَتد موض  ًعا ينزل  ه، فك  ان أعج  َب 

خين دق م ن ملامل ذادمل  خل ف ظه ره، و "جب ل س لع "املن ازل إلي ه أن جيع ل
أكم  ة ص  غرية يف املدين  ة يفص  ل بينه  ا وب  ني جب  ل ) "جب  ل ذابب "إَل
إَل ملرات  جمل )حص  ن م  ن حص  ون املدين  ة ألَنس م  ن  (ثني  ة ال  وداع س  لع

اليهود(، وق د اس تفاد الرس وُل م ن مناع ة جب ل س لع )وه و أش هر جب ال 
   .يف محاية ظهور الصحابة (املدينة

ك      ان اختي      ار تل      ك املواق      ع موفًق      ا؛ ألن مش      ال املدين      ة ه      و اجلان      ب 
أم  ام الع  دو، وال  ذي يس  تطيع من  ه دخ  ول املدين  ة وهتدي  دها، املكش  وف 

أم  ا اجلوان  ب األخ  رى فه  ي حص  ينة منيع  ة، تق  ف عقب  ًة أم  ام أي هج  وم 
يق   وم ب   ه األع   داء، فكان   ت ال   دور م   ن َنحي   ة اجلن   وب متالص   قة عالي   ة  

 "ح رة ال وبرة"م ن جه ة الش رق، و "ح رة واق م "كالس ور املني ع، وكان ت
ب    ين  م    ن جه    ة الغ    رب، تقوم    ان مق    ام حص    ن طبيع    ي، وكان    ت آط    ام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
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يف اجلن   وب الش   رقي كفيل   ة بت   أمني ظه   ر املس   لمني، إذ ك   ان ب   ني  قريظ   ة
 اً و الرسوِل حممٍد وبين قريظة عه ٌد أال مي الئوا علي ه أح داً، وال يناص روا ع د

 . ضده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
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ق   الوا: جغرافي   ة مك   ة يف الق   رءان كص   فات ُمتلف   ة ع   ن ص   فات  -4 
 مكة احلالية .

َ أَن   َزَل و  ِم   َن السَّ   َماِء َم   اًء ض   ربوا مث   ل عل   ى ذل   ك ن   ص: }أَََّلْ تَ    َر أَنَّ اّللَّ
َ  رَاٍت ُمَُّْتِلف  اً أَْلَواهُنَ  ا َوِم  َن اجْلِبَ  اِل ُج  َدٌد بِ  يٌض َومُحْ  ٌر ُمَُّْتلِ  ٌف  فََأْخَرْجنَ  ا بِ  ِه ََ

، وق  الوا : ه  ذا ال  نص خط  اب للن  ب 27ف  اطر أَْلَواهُنَ  ا َوَغرَابِي  ُب ُس  وٌد {
الوص  ف غ  ري متحق  ق مبك  ة احلالي  ة  ويص  ف طبيع  ة جب  ال مك  ة ، وه  ذا

  وإمنا متحقق ابلبْتاء وهذا دليل على أن مكة يف القرءان هي البْتاء. 
 اجلواب-    

ه   ذه الش   بهة مرده   ا إَل اجله   ل مب   نهج الق   رءان وإغف   ال عامليت   ه، ففع   ل 
طل  ب الرؤي  ة س  واء بص  يغة الف  رد ك  النص الس  ابق  أو اجلم  ع مث  ل ال  نص 

ُ ِم  ن َش   ْيٍء يَ تَ َفيَّ  أُ ِظالَلُ  ُه َع  ِن اْلَيِم  نِي ه  ذا : }أََو ََّلْ ي َ  َرْواْ ِإََل َم  ا َخلَ  َق اّلله
، ه   و خط  اب للن   اس 48النح  ل َواْلشَّ  َمآِئِل ُس  جَّداً ّللِِه َوُه   ْم َداِخ  ُروَن {

ك   ان خاص   اً بق   وم َيت   مجيع   اً للتفك   ر والدراس   ة والرؤي   ة والبح   ث، وم   ا
َ َذ قَ  ْوُم ُموَس ى ِم ن بَ ْع ِدِه  خالل السياق ما يدل عل ى ذل ك مث ل : }َواختَّ

 ُحلِ  يِهِهْم ِعْج  الً َجَس  داً لَّ  ُه ُخ  َواٌر أَََّلْ ي َ  َرْواْ أَنَّ  ُه الَ يَُكلِهُمُه  ْم َوالَ يَ ْه  ِديِهْم ِم  نْ 
َ   ُذوُه وََك   انُواْ ظَ   اِلِمنَي {األع   راف ، رغ   م أن س   ؤال الرؤي   ة 148َس   ِبيالً اختَّ

االس   تنكاري مس   تمر ابملفه   وم لك   ل م   ن ش   ابه تفك   ريه وفعل   ه ق   وم الن   ب 
 موسى .
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عين ابلنقا  هو نص عام إنساين اْلط اب يص ف حال ة كوني ة فالنص امل
ق د يتحق ق ص فات اجلب ال يف مك ة  أو يف غريه ا ، وق د خت ر  الثم  ار يف 
مكة أو يف غريها ، فاملهم هذه الظاهرة موجودة عل ى األرض وه ي حم ل 

قرءانياً  قيمة لشبهتهم تلك علمياً وال للتدبر والتفكر والدراسة ، لذا؛ ال
  وَّل تنهض إَل مستوى شبهة دليل!منطقياً  وال
ق     الوا: إن مدين     ة ق     وم الن     ب ل     و  ه     ي جب     وار الب     ْتاء ، وال     نص  -5 

الق    رءاين يق    ول: }َوِإنَُّك    ْم لََتُم    رُّوَن َعلَ    ْيِهم مُّْص    ِبِحنَي { }َواِبللَّْي    ِل أَفَ    اَل 
، وه    ذا خط    اب لق    وم الن    ب حمم    د 138 -137الص    افات تَ ْعِقلُ    وَن {

ن مك ة أدلي ل عل ى  وم النب لو  جبوارهم ، وه ذاويدل على أن مدينة ق
 هي ابلبْتاء.

 
 اجلواب

وه    ذا خ    رب  أت    ى  األردنَّل يثب    ت علمي    اً أن مدين    ة ق    وم الن    ب ل    و  يف 
قيم ة للخ رب ق ط، والص واب  نتيجة أتثر املنقبني بكتب اليهود، لذلك ال

ه   و إثب   ات موض   ع مك   ة أوالً وبع   د ذل   ك إثب   ات حم   ل مدين   ة ق   وم الن   ب 
 لو .
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ه إَل عص  ر الن  ب ؤ ق  الوا: يوج  د مس  جد يف الص  ني يرج  ع بن  ا -6 

 حممد واجتاه قبلته إَل البْتاء.
 اجلواب -

ه  ذا دلي  ل طري  ف ومض  حك لدرج  ة الس  خرية ، ف  أي طال  ب عل  م يعل  م 
أن اإلس  الم َّل يص  ل إَل الص  ني يف عص  ر النب  وة، وابلت  ايل ف  اْلرب ك  ذب، 

ريه  ا فيك  ون قبلت  ه مس  جد يف الص  ني أو يف غ وم  ع اف  ْتاض وج  ود هك  ذا
 يص   لح ه   ذا بره   ان عل   ى ش   يء ألن الفك   رة ال خط   أ الش   ك ب   ذلك وال

 تدرس هكذا !
هذه طريقة تفكري م ن ادع ى أن  مك ة يف الق رءان ه ي الب ْتاء وه ي      

عرض ته م ن هتاف ت دالئله م   موضع نشوء اإلسالم ووالدته، وأظن أن م ا
ار زي  ف يعرض  ون م  ن أدل  ة وش  بهات وإظه   ك  اف للحك  م عل  ى بقي  ة م  ا

فك  رهتم وبطالهن  ا، وَّل أتع  رض لربه  ان الق  رءان عل  ى مك  ة وص  فاهتا وأهن  ا 
ي زرع وم  ا ش  ابه ذل  ك لثب  وت مك  ة يقين  اً كم  ا ه  ي معروف  ة ذوادي غ  ري 

 .يف التاريخ والثقافة اإلسالمية املتتابعة يف األمة
                                                                                          
 نقال عن كتايب 
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