
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 111و 111و 111 اآليات

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين، أما بعد: 

 وبركاتو. فسالم اهلل عميكم ورحمتو
يم من وقد يف ،-عز وجل-الموضع السادس من المواضع التي قد ُتشكل عمى كثير ممن يقرأ في كتاب اهلل 

في  -عز وجل-ىو ما جاء في أمر القبمة، وذلك في سورة البقرة حيث قال اهلل  ظاىر اآلية غير المراد بيا
 ، فظاىر[111البقرة:] {َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَِّو ِإنَّ المََّو َواِسٌع َعِميمٌ َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب }الموضع األول: 

ا ىذه اآلية أن اإلنسان مخير يستقبل من أي  .بجية دون جية الجيات شاء، ليس ذلك مختصًّ
اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل  َلْيَس } :فيو أن البر ال ُينال باستقبال الجيات -عز وجل-بين اهلل  :والموضع الثاني

َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن }فقال:  ،، ثم بين أبواب البر وأصولو التي ترجع إلييا فروعو[111البقرة:]{ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 
، إلى آخر ما ذكر، فظاىر [111البقرة:] {اَل َعَمى ُحبِّوِ ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلمَ 

تُتطمب  -تبارك وتعالى-أو أن مرضاة الرب  ،ىذه اآلية أيضًا أن مسألة استقبال الجيات ليست قضية ذات شأن
  .؟الثاني، فما ىو المراد بيذه اآلياتبذلك، فيذا ىو الموضع 

، إنما [111البقرة:] {َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ }أقول: المراد بذلك فيما يتعمق بقولو تعالى: 
ُيعرف المراد إذا ُعرف سبب النزول، وقد نزلت ىذه اآلية ألسباب متعددة صحيحة، فمن ىذه األسباب أن النبي 

شيرًا، ثم بعد  ستة عشر -وىي قبمة الييود-لما ىاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس  -صمى اهلل عميو وسمم-
وكذلك أيضًا أرجف بيذه  ،، فوقع ذلك في نفوس بعض المسممينالكعبةباستقبال  -عز وجل-ذلك أمره اهلل 

ُىْم َعْن ِقْبَمِتِيمُ }القضية الييود فقالوا:  ، لماذا تركوا ىذه القبمة التي استقبموىا [141البقرة:] {الَِّتي َكاُنوا َعَمْيَيا َما َوَّلَّ
 ؟وىي بيت المقدس

وخاف بعض المؤمنين عمى صالتيم السابقة التي استقبموا بيا بيت المقدس ما شأنيا، ىل ىي مقبولة؟ فأخبرىم 
 .(1)صالتكم إلى بيت المقدس، أي: [141البقرة:] {َوَما َكاَن المَُّو ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكمْ } :أنيا مقبولة -عز وجل-اهلل 

، فيذا من [111البقرة:] {َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ }وأما ىؤالء الييود فرد عمييم بقولو: 
خير يستقبل من أي الجيات شاء، وكذلك أيضًا نزلت ىذه اآلية مرة أخرى الرد عمى الييود ال أن اإلنسان مباب 

فخفيت  ،أنيم كانوا في سفر في ليمة ظمماء -رضي اهلل تعالى عنو-بسبب آخر كما في حديث جابر بن عبد اهلل 
ا فمما أصبحو  ،-يعني: حسب ما استقبموا- منيم بحسب اجتياده، وخطوا خطوطاً فصمى كل رجل  ،عمييم القبمة

                                                           

ُىمْ  َما النَّاسِ  ِمنَ  السَُّفَياءُ  َسَيُقولُ }: تعالى قولو باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 1  َعَمْيَيا َكاُنوا الَِّتي ِقْبَمِتِيمُ  َعنْ  َوَّلَّ
 (.4444) برقم ،[141:البقرة] {ُمْسَتِقيم   ِصَراط   ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي َوالَمْغِربُ  الَمْشِرقُ  ِلمَّوِ  ُقلْ 



َوِلمَِّو } :فأنزل اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-فمما قفموا من سفرىم أخبروا النبي  ،تبين ليم أنيم صموا إلى غير القبمة
 .(1)[111البقرة:] {اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ 

ولذلك يقال: إن من اجتيد االجتياد الُمعتبر الصحيح في تطمب القبمة فخفيت عميو فصمى إلى غيرىا يقال لو: 
، وذلك إذا كان اإلنسان في سفر ولم يجد أحدًا [111البقرة:] {َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ }

فإنو في ىذه الحالة يجتيد، وليس بطبيعة الحال أن  ،ومساجد اولم يجد محاريب ومدنً  ،مةيتعرف منو إلى القب
استقبل الشمال مثاًل،  تبين لو أنويويسكن في شقة مفروشة ثم يتحرى القبمة و  ،يبقى في المدينة في أوساط الناس

 .وما أشبو ىذا ،عتبر، يستطيع أن ينزل وينظر في المساجد ويسأل الناسىذا غير م
  أسباب أخرى. كيذا السبب أيضًا، وىنافالمقصود أن ىذه نزلت ل

صمى اهلل -الصحيحين أن ىذه اآلية نزلت في الصالة في السفر، فقد كان النبي  وقد جاء عن ابن عمر كما في
، يعني: القبمة وراء ظيره ويصمي عمى راحمتو (1)صمي عمى راحمتو وىو راجع من مكة إلى المدينةي -عميو وسمم

َوِلمَِّو }: -وجل عز -، فيذا ال شك أن ىذه اآلية تنطبق عميو، فابن عمر يتأول قول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
، فبالسفر -صمى اهلل عميو وسمم-، وكذلك النبي [111]البقرة: {اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ 

ستحب لو عند تكبيرة اإلحرام بحسب اتجاه راحمتو، ولكنو ي ،لنافمة إلى أي اتجاه شاءيستطيع اإلنسان أن يصمي ا
ن و ثم بعد ذلك حيثما توجيت بو، لكن ذلك ال يجب، وكذلك في الفريضة إذا لم يستطع كأن يك ،أن يستقبل القبمة

و يصمي في أ ،يصمي في مقعده ،ال يستطيع أن يصمي وىو واقف مثالً  ،وال يمكن أن يستقبل القبمة ،في الطائرة
   .فماذا يصنع؟ ،من أجل الصالةال تقف ىذه السيارة  سيارة وىي تتحرك؛ ألن

فعل، فإن لم يستطع فإنو يصمي إلى أي جية وال يترك انقول: إن استطعت أن تستقبل القبمة في ابتداء الصالة ف
 -مايرضي اهلل تعالى عن-عن ابن عمر  وما جاء ،، فيذه كميا أسباب صحيحةالوقت حتى يخرج وىو لم يصل  

، فإذا ُعرف ذلك عرفت أن ىذه اآلية ليست في إطالق التخيير أن -تفسير اآلية-إنما ىو من قبيل التفسير 
تبارك -     ُيبين ذلك قولو  ،اإلنسان يصمي إلى أي جية شاء كيفما اتفق، ال، يجب عميو أن يستقبل القبمة

 {َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرهُ } :بعده في سورة البقرة -وتعالى
يجب عمى اإلنسان أن يستقبل القبمة، لكن ىذه اآلية فييا رد عمى الييود  ،، فيذا من شروط الصالة[144البقرة:]

ة إذا خفيت عمييم القبمة، وفييا تخفيف آخر وىو وفييا تخفيف عمى األم ،الذين يشغبون عمى تحويل القبمة

                                                           

 إسنادا الحديث ليذا نعمم ولم: "وقال ،(1141) برقم الكبرى، السنن في والبييقي ،(1641) برقم سننو، في الدارقطني أخرجو - 1
 كميم الكوفي سالم بن ومحمد العرزمي، اهلل عبيد بن ومحمد ،العمري عمر بن اهلل عبيد بن عاصم ألن وذلك قويا؛ صحيحا
 وصحيح ذلك، في اآلية نزول أيضا حديثو وفي وغيرىا، الوجادة من فيو لما واضح غير العرزمي الممك عبد إلى والطريق ضعفاء،

 التطوع في نزلت إنما اآلية أن الخطاب بن عمر بن اهلل عبد عن جبير، بن سعيد عن العرزمي، سميمان أبي بن الممك عبد عن
 (.446) برقم ،-عنو اهلل رضي- ربيعة بن عامر عن األوسط في والطبراني ،"بعيرك بك توجو حيث خاصة

 كتاب ومسمم، ،(1601) برقم بو، توجيت وحيثما الدابة عمى التطوع صالة باب الصالة، تقصير أبواب البخاري، أخرجو - 1
  (.166) برقم توجيت، حيث السفر في الدابة عمى النافمة صالة جواز باب وقصرىا، المسافرين صالة



وكذلك في حال الخوف، في حال كون اإلنسان يقاتل ال يستطيع أن يستقبل القبمة فيو  ،الصالة في السفر
 وليس مطالبًا باستقبال القبمة في ىذه الحال. ،يستقبل العدو ويصمي
ياكم دعاة ىداة ميتدين. سألأ ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا    اهلل أن ينفعنا وا 


