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 سورة البقرة

 استقبال القبلة

ُهم   َما النَّاسِ  ِمنَ  السَُّفَهاءُ  َسَيُقولُ  َلِتِهمُ  َعن   َوَّلَّ  َمن   َيه ِدي بُ َوال َمغ رِ  َمش ِرقُ ال   لَّهِ لِ  ُقل   َلي َهاعَ  َكاُنوا الَِّتي ِقب 
َتِقيم   ِصَراط   ِإَلى َيَشاءُ   َعَلي ُكم   ُسولُ الرَّ  َيُكونَ وَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  ِلَتُكوُنوا َوَسط ا ُأمَّة   َجَعل َناُكم   َوَكَذِلكَ ( 142) ُمس 
َلةَ  َجَعل َنا َوَما َشِهيد ا َلمَ  ِإَّلَّ  َعَلي َها ُكن تَ  الَِّتي ال ِقب  ن   ي هِ َعِقبَ  َعَلى َقِلبُ َين   مَّن  مِ  الرَُّسولَ  عُ َيتَّبِ  َمن   ِلَنع   ِإَّلَّ  َلَكِبيَرة   َكاَنت   َواِ 
ِهكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقد   (143) َرِحيم   َلَرُءوف   اسِ ِبالنَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِإيَماَنُكم   ِلُيِضيعَ  اللَّهُ  َكانَ  َوَما اللَّهُ  َهَدى الَِّذينَ  َعَلى  َوج 
َلة   َفَلُنَولَِّينَّكَ  السََّماءِ  ِفي َضاَها ِقب  َهكَ  َفَولِّ  َتر  ِجدِ  َشط رَ  َوج  نَّ  َشط َرهُ  وَهُكم  ُوجُ  َفَولُّوا ن ُتم  كُ  َما ي ثُ َوحَ  َحَرامِ ال   ال َمس   َواِ 

َلُمونَ  ال ِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ   ( .144) ع َمُلونَ يَ  َعمَّا اِفل  ِبغَ  اللَّهُ  َوَما َربِِّهم   ِمن   ال َحقُّ  َأنَّهُ  َلَيع 

 

 اللفظي التحليل

 كان وأ خفيفه، النسخ رديء كان إذا سفيه ثوب: يقال والرقة، الخفة: العرب كالم في السفه أصل{ : السفهآء}
 :الرّمة ذو قال أمالته أي الرياح وسّفهته رقيقا ، باليا  

 الّنواِسمِ  الرياح مرّ  أعالَيها...  تسّفهت   رماح   اهتّزت   كما مشي نَ 

ُتوا  تُ  َوَّلَ } سفهاء الصبيان اهلل سّمى ولهذا العقل، نقصان يقتضيها وسخافة خفة وهو الحلم ضد: والّسفه  ؤ 
َواَلُكمُ  السفهآء  [ .5: النساء{ ]قياما َلُكم   اهلل َجَعلَ  التي َأم 

 اَّلستهزاء جهة على استفهام وهو انصرف، أي عنه وتوّلى الشيء عن ولىّ : يقال صرفهم، يعني{ : وَّلهم}
 .والتعجب

َلِتهِ }  التي بالجهة تخصّ  ثم المقابل، عليها يكون التي الحالة وأصلها المواجهة، وهي المقابلة من القبلة{ : ِقب 
 .الصالة في اإلنسان يستقبلها

َسُطُهم   َقالَ : }تعالى قوله ومنه خيارا ، عدوَّل   أي{ : َوَسطا  }  خيرهم أي[ 28: القلم{ ]ُتَسبُِّحونَ  َلو َّلَ  لَُّكم   َأُقل   َأَلم   َأو 
 :الشاعر قال عدلهم، أو
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 بُمع َظم الليالي إحدى نزلت إذا...  بحكِمهم األنامُ  يرضى وَسط   هم

 .مذمومان والتقصير الغلوّ  وأن أوساطها، األشياء خير أنّ  هذا وأصل

 .والخليل ألخفش،ا عن روي وكذلك عدَّل ، أي{ َوَسطا   ُأمَّة   َجَعل َناُكم   َوَكَذِلكَ }:  «الصحاح» في الجوهري قال

 قول ومنه محّوطة محمية   واألوساط الخلل، إليها يتسارع األطراف ألن وسط ؛ للخيار وقيل: الزمخشري وقال
 .تمام أبي

 طرفا   أصبحت   حّتى الحوادثُ  بها...  فاكتنفت المحميّ  الوسط هي كانت

 انقلب: ُيقال والرجوع، اَّلنصراف بمعنى عليهما واَّلنقالبُ  القدم، مؤخر وهو عقب، تثنية: العقبان{ : َعِقَبي هِ }
 .الوراء إلى بالرجوع عنه انصرف إذا عقبيه على

 ضالل، من عليه كان ما إلى ويرجع اإلسالم، دين عن يرتد مّمن اإليمان، على يثبت من لنعلم: والمعنى
 .سيأتي كما استعارة فيه والكالم

 .وثقل اشتد أي األمر عليه كبر: تقول ثقيلة شاقة أي{ : َلَكِبيَرة  }

 .والمحبوب كروهالم تشمل أعم والرحمة المكروه، دفع في الرأفة أن إَّلّ  الرحمة، هي الرأفة{ : رَِّحيم   َلَرُءوف  }

ِهكَ  َتَقلُّبَ }  .الدعاء وقبلة وحي،ال مصدر والسماءُ  فيها، المرة بعد المرة تّردده: السماء في الوجه تقّلبُ { : َوج 

 .السماء إلى النظر في عينيك تقلب المراد: الزجاج قال

 .متقاربان وهما السماء إلى وجهك تحول: قطرب وقال

 لقبلةا بتحويل الوحي لنزول متشوقا   السماء جهة في نظرك وتصّرف وجهك، ترّدد نرى ما كثيرا  : اآلية ومعنى
 .الكعبة إلى

َلة   َفَلُنَولَِّينَّكَ }  نم أو الوَّلية، من فيكون له، يا  وال جعلته إذا كذا ولّيُته: قولك من استقبالها، من لنمكنّنك أي{ : ِقب 
 التي القبلة إلى بتوجيهه الكريم لرسوله تعالى اهلل من بشارة وهذه جهتها، متوليا   فلنجعلّنك: والمعنى التولي،
 .يحب

 :الشاعر قول ومنه اآلية هذه في كما والناحية الجهة بمعنى يكون اللغة في والشطرُ { : المسجد َشط رَ }
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 تميم بني شطرَ  العيسِ  صدورَ ...  أقيمي ِزنب اع   ألمّ  أقول

 «اإليمان شطر الطهور»:  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى قوله ومنه منه، والجزء الشيء من النصف بمعنى ويكون

: قالف الشاطر عن بعضهم وسئل ُخب ثا ، أهله أعيا من وهو ومنزله، أهله عن البعيد الشاب: والشاطر
 .عنه اهلل نهى عّما البعد في أخذ من هو

 .الكعبة جهة أي الحرام المسجد جهة وجهك فولّ : اآلية ومعنى

 .يلواإلنج التوراةُ : والكتابُ  النصارى، وعلماء اليهود، أحبار بهم المراد{ : الكتاب ُأوُتوا  }

 النزول سبب

 نزل ما أول كان  َ مَوَسلَّ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي أن عازب بن البراء عن ومسلم البخاري أخرج - أ
 تكون أن يعجبه وكان شهرا ، عشر ستة المقدس بيت إلى صلى وأنه األنصار، من أخواله على نزل المدينة
 صلى كان ممن رجل فخرج قوم، معه وصلى( العصر صالة) صالها صالة أول صلى وأنه البيت، إلى قبلته
 ،مكة قبل  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي مع صليت لقد باهلل أشهد: فقال راكعون، وهم المسجد أهل فمرعلى معه

 نقول ما درن لم قتلوا رجاَّل   البيت قبل تحول أن قبل القبلة على مات قد الذي وكان البيت، قبل هم كما فداروا
 { .ِإيَماَنُكم   ِلُيِضيعَ  اهلل َكانَ  َوَما: }اهلل فأنزل فيهم

 النظر ويكثر لمقدس،ا بيت نحو يصلي كان  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اهلل رسول أن البراء وعن - ب
ِهكَ  َتَقلُّبَ  نرى َقد  : }اهلل فأنزل اهلل أمر ينتظر السماء إلى  لو وددنا: لمسلمينا من رجال فقال{ السمآء ِفي َوج 

 اهلل انَ كَ  َوَما: }اهلل فأنزل المقدس بيت نحو بصالتنا وكيف القبلة، إلى تصرف أن قبل منا مات من علم علمنا
 { .ِإيَماَنُكم   ِلُيِضيعَ 

 الشرعية األحكام

 الكريم؟ القرآن في الحرام بالمسجد المراد ما: األول الحكم

 :معان ةعد به وقصد أيضا ، المطهرة السنة وفي الكريم، القرآن من متفرقة آيات في{ الحرام المسجد} ذكر ورد

َهكَ  َفَولِّ : }تعالى قوله ومنه الكعبة،: األول  .الكعبة جهة أي{ الحرام المسجد َشط رَ  َوج 
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 اهسو  فيما صالة ألف خيرمن هذا مسجدي في صالة  »:  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى قوله ومنه كّله، المسجد: الثاني
اَلة َعَلي هِ  وقوله «الحرام المسجد إَّل  رام،الح المسجد: ساجدم ثالثة إلى إَّلّ  الرحالُ  ُتشدّ  َّل»:  ُ َوالسَّاَلم الصَّ

 . «األقصى والمسجد هذا، ومسجدي

 المسجد إلى لحراما المسجد مِّنَ  َلي ال   ِبَعب ِدهِ  أسرى الذي ُسب َحانَ : }تعالى قوله في كما المكرمة مكة: الثالث
 المسجد َعنِ  وُكم  َوَصدُّ  َكَفُروا   الذين ُهمُ : }تعالى وقوله المكرمة، مكة من اإلسراء وكان[ 1: اإلسراء{ ]األقصى
 .مكة دخول عن صدورهم وقد[ 25: الفتح{ ]الحرام

 سجدالم َيق َرُبوا   َفالَ  َنَجس   المشركون ِإنََّما: }تعالى قوله في كما( الحرم من حولها وما مكة) كله الحرم: الرابع
 .الحرم دخول من منعهم والمراد[ 28: التوبة{ ]هذا َعاِمِهم   َبع دَ  الحرام

 .الكعبة شطر وجهك فولّ : والمعنى( الكعبة) األول المعنى هو هنا الحرام بالمسجد والمراد

 جهتها؟ استقبال يكفي أم الكعبة عين استقبال يجب هل: الثاني الحكم

 والفزع، الخوف صالة في جاء ما إَّل بدونه، الصالة تصح َّل الصالة، فروض من فرض القبلة استقبال   
 ومسلم أحمد رواه لما دابته، به توجهت حيث يتوجه أن فله السفينة، أو الدابة على النافلة صالة وفي

 ا  ُتَولُّو  اَفَأي َنمَ } نزلت يهوف به، توجهت حيثما راحلته على يصلي كان  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي أن: والترمذي
هُ  َفَثمَّ   [ .115: البقرة{ ]اهلل َوج 

 الجهة؟ استقبال أم الكعبة عين استقبال الواجب هل الخالف إنما العلماء، بين فيه خالف َّل وهذا

 .الكعبة عين استقبال الواجب أن إلى والحنابلة الشافعية فذهب

 أّما لها، مشاهدا   المصلي يكن لم إذا الكعبة، هذا جهة استقبال الواجب أنّ  إلى والمالكية الحنفية وذهب
 من للمشاهد دّ ب َّل: يقولون األول والفريق الكعبة، عين إصابة إَّل يجزيه َّل أنه أجمعوا فقد لها مشاهدا   كان إذا

 للغائب ييكف: يقولون الثاني والفريق الجهة، إلى التوجه مع اإلصابة قصد من له بد َّل والغائب العين، إصابة
 .الكعبة جهة إلى التوجه

 :والحنابلة الشافعية أدلة

 .والقياس والسنة، بالكتاب، مذهبهم على والحنابلة الشافعية استدل
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َهكَ  َفَولِّ } اآلية هذه ظاهر فهو الكتاب، أما - أ  المراد أن: َّلستدَّللا ووجه{ الحرام المسجد َشط رَ  َوج 
 .واجب الكعبة عين استقبال أن فثبت سمته، في والواقعة للمصلي المحاذية الجهة الشطر من

 النبي خلد لّما»: قال أنه َعن ه اللَّهُ  َرِضيَ  زيد بن أسامة عن «الصحيحين» في روي فما: السنة وأما
 لِقبَ  من ركعتين صلى جخر  فلّما منه، خرج حتى يصلّ  ولم كّلها، نواحيه في دعا البيت  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى

 . «القبلة هذه: وقال الكعبة،

 .الكعبة عين إَّل قبلة َّل أنه فثبت الحصر، تفيد الكلمة فهذه: قالوا

 ر،التوات مبلغ بلغ أمر عبة،الك تعظيم في  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى الرسول مبالغة أنّ  فهو: القياس وأما - ج
 أن فوجب الشرف، مزيد يوجب الكعبة عين استقبال على صحتها وتوقيفُ  الدين، شعائر أعظم من والصالة

 .مشروعا   يكون

 في اَّلحتياط ورعايةُ  فيه، مشكوك أمر قبلة غيرها وكون به، مقطوع أمر قبلة الكعبة كونُ : أيضا   وقالوا
 .الكعبة عين استقبال على الصالة صحة توقيف فوجب واجب، أمر الصالة

 :والحنفية المالكية أدلة

 .والمعقول الصحابة، وعمل والسنة بالكتاب، مذهبهم على والحنفية المالكية واستدل

َهكَ  َفَولِّ : }تعالى قوله فظاهر: الكتاب أما - أ  من فإنّ  الكعبة، شطر: يقل ولم{ الحرام المسجد َشط رَ  َوج 
 .َّل أم الكعبة عين أصابَ  سواء به أمر بما أتى فقد الحرام، المسجد فيه الذي الجانب استقبل

اَلة َعَلي هِ  فقوله: السنة وأما - ب لة   والمغرب المشرق بين ما»:  ُ َوالسَّاَلم الصَّ  . «ِقب 

 رقهامشا في األرض ألهل قبلة   والحرامُ  الحرم، ألهل قبلة   والمسجدُ  المسجد ألهل قبلة   البيتُ »: وحديث
 . «أمتي من ومغاربها

 لبيت مستقبلين بالمدينة، الصبح صالة في كانوا( قباء مسجد) أهل أنّ  فهو: الصحابة عمل وأما - ج
 غير من الصالة أثناء في فاستداروا الكعبة، إلى حّولت قد القبلة إن: لهم فقيل الكعبة، مستدبرين المقدس،

 عين ومعرفةُ ( . القبلتين بذي) مسجدهم وُسّمي عليهم،  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي ينكر ولم دَّللة، طلب
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 ظلمة وفي الصالة، أثناء في البديهة على أدركوها فكيف فيها، النظر يطول هندسية بأدلة إَّل تعرف َّل الكعبة
 الليل؟

 الدنيا يأقاص في هو بالذي فكيف مكة، من القريب على( الكعبة عين) ضبط يتعذر فإنه: المعقول وأما - د
 هلأ ألن قط، أحد   صالة تصحّ  أَّل لوجب واجبا ، الكعبة عين استقبال كان ولو ومغاربها؟ األرض مشارق من

 قد بعضهم يكون أن بدّ  وَّل الكعبة، من ذراعا   وعشرين نّيف محاذاة في يقفوا أن يستحيل والمغرب المشرق
 اعينه إصابة أنّ  علمنا الكل صالة صحة على األمة وحيث اجتمعت عينها، يصب ولم الكعبة جهة إلى توّجه
َعَها ِإَّلَّ  َنف سا   اهلل ُيَكلِّفُ  َّلَ } واجبة غير البعيد على  [ .286: البقرة] {ُوس 

اَلة َعَلي هِ  النبي عهد من الناس فإن: أخرى جهة ومن  عند مهندسا   وايحضر  ولم المساجد، بنوا  ُ َوالسَّاَلم الصَّ
 الدَّلئل متعل إنّ  العلماء من أحد يقل ولم الهندسة، نظر بدقيق إَّل ُتدرك َّل العين ومقابلةُ  المحراب، تسوية

 .واجب غير الكعبة عين استقبال أن فعلمنا واجب، الهندسية

 : الترجيح

( واألحناف المالكية) الثاني الفريق أدلة أن رأيت النظر أمعنت إذا وأنت لك، سقناها الفريقين أدلة خالصة هذه
 بما لتكليفا تأبى السمحة الشريعة وأصول الدنيا، أقاصي في الذي للبعيد سيما َّل بيانا ، وأنصع برهانا ، أقوى
 فرض إن»: قالوا لها المشاهد غير من خصوصا   مذهبهم، صعوبة أحسوا حين األول الفريق وكأنّ  يطاق، َّل

 خالفال يكون يكاد هذا وبعد «قصدا   عينها إصابة عنها الغائب وفرض حّسا ، عينها إصابةُ  للكعبة المشاهد
 لو بحيث ،الكعبة عين إلى متوجه أنه يعتقد أن يكفي لها المشاهد غير بأنّ  صرحوا ألنهم شكليا ، الفريقين بين

 إلى يالهاد واهلل اَّلعتدال، إلى جنوح الرأي هذا وفي عينها، إلى صالته في متوجه أنه يرى الحواجز أزيلت
 .السبيل سواء

 :نّصه ما «القرآن ألحكام الجامع» تفسيره في: القرطبي العالمة قال

 يفضع وهو: العربي ابن قال باألول، قال من فمنهم الجهة، أو العين، استقبال الغائب فرض هل واختلفوا»
 :أوجه لثالثة الصحيح وهو بالجهة قال من ومنهم إليه، يصل َّل لما تكليف ألنه

 .التكليف به يرتبط الذي الممكن أنه: األول

َهكَ  َفَولِّ : }تعالى لقوله القرآن في به المأمور أنه: الثاني  { .الحرام المسجد َشط رَ  َوج 
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 ». البيت عرض أضعاف أنه قطعا   ُيعلم الذي الطويل بالصف احتجوا العلماء أنّ « :الثالث

 الكعبة؟ ظهر فوق الصالة تصح هل: الثالث الحكم

 كعبة،ال فوق الصالة حكم في آخر خالف انبنى جهتها؟ أم الكعبة عين القبلة هل: السابق الخالف على وبناء  
 َّل؟ أم تصح هل

 شيئا   ليستقب إنما يستقبلها َّل عليها المستعلي ألن فوقها، الصالة صحة عدم إلى: والحنابلة الشافعية فذهب
 .آخر

 بناء تصحّ  الصالة أنّ  إَّل األدب، سوء من عليها اَّلستعالء في لما الكراهية، مع فوقها الصالة: الحنفية وأجاز
 .أعلم تعالى واهلل السماء، عنان إلى األرض قرار من: الجهة هي القبلة أن من مذهبهم على

 الصالة؟ وقت المصلي ينظر أين: الرابع الحكم

 .أمامه الصالة في ينظر المصلي أن إلى: المالكية ذهب

 موضع إلى القيام في ينظر: القاضي شريك وقال سجوده، موضع إلى نظره يكون أن يستحبُ : الجمهور وقال
ره إلى القعود وفي أنفه، موضع إلى السجود وفي قدميه، موضع إلى الركوع وفي السجود،  .حج 

 ينظر أن حكُمه المصلي أنّ  في وافقه، ومن مالك إليه ذهب لما واضحة حجة اآلية هذه في: القرطبي قال
َهكَ  َفَولِّ : }تعالى لقوله سجوده موضع إلى َّل أمامه  { .الحرام المسجد َشط رَ  َوج 

 وهو الرأس، في عليه المفترض القيام بعض ذهب رأسه حنى إن فإنه أمامه، ينظر إنما»: العربي ابن قال
ن األعضاء، أشرف  علينا جعل وما وحرج، عظيمة مشقة فتلك األرض إلى ببصره النظر وتكّلف رأسه أقام وا 

 . «حرج الدين من في

 :الترجيح

 إلى متوجها   كونه عن يخرج َّل السجود مكان إلى نظر إذا المصلي فإن الجمهور، إليه ذهب ما والصحيح
نما الكعبة،  .أعلم واهلل لقلبه أخشع وليكون بغيرها الصالة في يتشاغل َّل حتى ذلك استحبوا وا 

 .الفروع كتب من تطلب جزئية أخرى أحكام وهناك



 
 

8 

 الكريمة اآليات إليه ترشد ما

 .سليم منطق على يعتمد َّل ألنه وجهالة سفه القبلة تحويل على اليهود إعتراض: أوَّل  

 .أخرى إلى جهة من بالتحويل عليه اعتراض فال وملكا   َخل قا   تعالى هلل كّلها الجهات: ثانيا  

 .القيامة يوم الخالئق على للشهادة اهلل اختارها لذلك األمم أفضل المحمدية األمة: ثالثا  

 .المنافق الفاجر عن الصادق المؤمن ليتمّيز الناس إليمان امتحان   القبلة تحويل: رابعا  

 بما اهلل أكرمه لكولذ القبلة تحويل سؤال من يمنعه كان  َ َوَسلَّم َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اهلل لرسول أدب: خامسا  
 .يرضى

 .العباد قلوب بها اهلل جمع وقد األنبياء أبي قبلة المشرفة الكعبة: سادسا  

 .المؤمنين فتنة أرادوا ولكنهم حق القبلة تحويل أن يعلمون الكتاب أهل: سابعا  

 


