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موضوع البحث:
تفســر آيــات حتويــل القبلــة ،وهــي اآليــات ( )150-142مــن ســورة البقــرة ،التــي تضمنــت

احلديــث عــن حتويــل القبلــة مــن بيــت املقــدس ،إىل الكعبــة املرشفــة.

اهلدف الرئيس للبحث:
تفســر اآليــات ( )150-142مــن ســورة البقــرة ،تفســر ًا حتليليـ ًا موضوعيـ ًا ،يــرز مــن خاللــه

موضــوع حتويــل القبلــة ،الــذي كان أول نســخ يف اإلســام ،ومــا وقــع لــه مــن العنايــة بــه ،والتوطئــة

لــه ،والتأكيــد عليــه.

مشكلة البحث:
1 .1ما أوجه العناية التي حظي هبا نسخ القبلة الذي كان أول نسخ وقع يف اإلسالم؟

2 .2كيف نزلت آيات حتويل القبلة ،وهل نزلت عىل النبي وهو يف صالة؟ وما
املساجد التي روي أن املسلمني حتولوا فيها إىل الكعبة وهم يف الصالة؟

أهم نتائج البحث:
1 .1مل يثبــت أن مســجد القبلتــن حتــول النــاس فيــه إىل الكعبــة أثنــاء الصــاة ،فض ـ ً
ا عــن أن
يكــون النبــي  إمامهــم حينهــا.

 2 .2الــذي ثبــت مــن املســاجد أن أهلــه حتولــوا فيــه إىل الكعبــة وهــم يف صــاة هــو مســجد
قبــاء ،وجــاء بإســناد قــوي أن مثلــه قــد وقــع أيض ـ ًا يف مســجد بنــي حارثــة.

الكلامت املفتاحية:

حتويل القبلة  -قباء  -القبلتني  -املقدس  -الكعبة.
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F
احلمــد هلل الــذي أتــم نعمتــه عــى هــذه األمــة بكــال الترشيــع ومتامــه ،ولــه املنــة والفضــل يف

بيــان الترشيــع يف حــال نســخه وإحكامــه ،جتلــت يف ذلــك حكمتــه ،وعظمــت فيــه منتــه ،وصــى
اهلل وســلم عــى اهلــادي البشــر ،الــراج املنــر ،الــذي تطلــع إىل القبلــة قبــل اســتقباهلا مــن ســامة

فطرتــه ،وأنــزل اهلل يف ذلــك قرآنـ ًا يتــى بــأن اهلل ســيوليه قبلــة يرضاهــا ،فقــال ســبحانه ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [ســورة البقــرة ،]144:أمــا بعــد:

فــإن اهلل جلــت حكمتــه قــد جعــل أول نســخ وقــع يف اإلســام نســخ القبلــة مــن اســتقبال

املســجد األقــى إىل اســتقبال الكعبــة الرشيفــة ،ولــذا فقــد حظــي بمزيــد مــن التمهيــد وبيــان احلجــة،

والــرد عــى اخلصــوم والســفهاء ،ومزيــد مــن التأكيــد عــى االلتــزام بــا أمــر اهلل جــل وعــا بــه.

ولــذا فقــد آثــرت البحــث يف هــذا املوضــوع الــذي أبــرز مــن خاللــه العنايــة الربانيــة بقضيــة

نســخ القبلــة ،وســميته« :تفســر آيــات حتويــل القبلــة» ،وهــي اآليــات ( )150-142مــن ســورة

البقــرة ،وهــي قولــه تعــاىل:

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ﴾ [ســورة البقــرة ،]150- 142:وقــد كانــت القضيــة الرئيســة هلــذا البحــث :هــي تفســر هــذه
اآليــات تفســر ًا حتليليـ ًا ،مــع إبــراز عنايــة اهلل جــل وعــا بقضيــة النســخ فيهــا ،وإظهــار حــال نــزول
اآليــات ،وأهــم األحــداث املتعلقــة هبــا.

وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة ومخسة مباحث وخامتة وفهارس عىل النحو التايل:
 -املقدمــة ،وحتتــوي عــى بيــان موضــوع البحــث ،وحــدوده ،وهيكلــه ،ومنهــج الكتابــة فيــه،والدراســات الســابقة.

- -املبحث األول :سبب نزول اآليات ،ووصف حاله.

- -املبحث الثاين :تفسري اآليات  143 ،142من سورة البقرة.

 -املبحث الثالث :تفسري اآليات  148-144من سورة البقرة.- -املبحث الرابع :تفسري اآليات  150 ،149من سورة البقرة.

 -املبحث اخلامس :أوجه العناية الربانية بنسخ القبلة وحتويلها.- -اخلامتة ،وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها.

 -امللحــق :حيتــوي عــى تعريــف باملســاجد التــي روي أن املســلمني حتولــوا أثنــاء الصــاةفيهــا ،وخرائــط لتوضيــح مواقــع هــذه املســاجد مــن املدينــة.

 -الفهارس :ثبت املصادر واملراجع ،فهرس املوضوعات.10
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وقــد ابتــدأت هــذا البحــث بمبحــث نــزول اآليــات ووصــف احلــال الــذي نزلــت فيه ممــا يتعلق

بالقبلــة ،ثــم اســتأثر التفســر التحليــي لآليــات بالنصيــب األكــر مــن البحــث ،ثــم ختمــت صلــب
البحــث بأحــد أهــم مباحثــه ،وهــو إبــراز العنايــة الربانيــة بنســخ القبلــة ،وأحلقــت بــه معلومــات

توضيحيــة عــن املســاجد التــي روي أن املســلمني حتولــوا أثنــاء الصــاة فيهــا ،ومواقعهــا مــن املدينــة.
ومل أطلــع عــى دراســات ســابقة يف املوضــوع مــا عــدا مقالــة نــرت يف شــهر شــعبان مــن العــام

1410هـــ يف جملــة (منــر اإلســام) التــي يصدرهــا املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية ،وزارة
األوقــاف ،القاهــرة ،حديــث القــرآن عــن حتويــل القبلــة ،ملحمــد ســيد طنطــاوي ،يف مخــس صفحات.
ومل أمتكــن -بعــد البحــث -مــن الوقــوف عــى هــذه املقالــة ،إال أهنــا مــن الواضــح أهنــا لــن

تســتوعب مــا اســتوعبه هــذا البحــث.

وقد حرصت بأن متتاز هذه الدراسة بأمور:
• •إبــراز معــاين اآليــات ومــا اكتنفهــا مــن أحــداث بــا خيــدم الغــرض األســاس مــن البحــث،

وهــو بيــان حكمــة اهلل جــل وعــا يف الترشيــع.

• •حتريــر اخلــاف يف أول صــاة صالهــا النبــي  إىل الكعبــة ،ويف أي مســجد كان

ذلــك.

• •حترير املساجد التي ثبت أن املسلمني حتولوا أثناء الصالة فيها إىل الكعبة.
أســأل اهلل تعــاىل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه وقارئــه ،وأن يصلــح لنــا نياتنــا ،فــا كان فيــه مــن

صــواب فمــن اهلل ،ومــا كان مــن خطــأ فمــن نفــي ومــن الشــيطان .وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا

حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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املبحث األول:

سبب نزول اآليات ووصف حاله
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :سبب نزوهلا
وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :أشهر الروايات الواردة يف سبب نزوهلا:
الروايــة األوىل :روى الشــيخان يف صحيحيهــا عــن الــراء بــن عــازب  أنــه قــال« :كان

رســول اهلل  صــى نحــو بيــت املقــدس ســتة عــر -أو ســبعة عــر -شــهر ًا ،وكان رســول

اهلل  حيــب أن يوجــه إىل الكعبــة ،فأنــزل اهلل ﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،فتوجــه نحــو

الكعبــة ،وقــال الســفهاء مــن النــاس -وهــم اليهــود﴿ :-ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ،فصــى مــع النبــي  رجــل( ،)1ثــم خــرج بعدمــا صــى ،فمــر
عــى قــوم مــن األنصــار يف صــاة العــر نحــو بيــت املقــدس ،فقــال :هــو يشــهد أنــه صــى مــع
رســول اهلل  ،وأنــه توجــه نحــو الكعبــة ،فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو الكعبــة»(.)2
الروايــة الثانيــة :روى عــي بــن أيب طلحــة( )3عــن ابــن عبــاس « :كان أول مــا نســخ
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(( (1قيل :هو عباد بن برش بن قيظي ،وقيل :عباد بن هنيك . ،انظر :اجلامع ألحكام القرآن  ،145/2وفتح الباري  ،651/1وجزم
باألول.
(( (2رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب التوجه نحو القبلة حيث كان ،ح( ،650/1 )399ومسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد
ومواضع الصالة ،ح (.182/2 )525
(( (3عيل بن أيب طلحة واسمه سامل بن املخارق ،أبو عيل أو أبو احلسن ،موىل بني هاشم ،صدوق قد خيطئ ،تويف سنة 143هـ .انظر :تاريخ
بغداد  ،426/11وتقريب التهذيب ( )4788ص .698
وطريق عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس مشهورة ،واألكثرون عىل تقوية هذه الطريق:
ففيها يقول اإلمام أمحد «:بمرص كتاب التأويل عن معاوية بن صالح ،لو جاء رجل إىل مرص ،فكتبه ،ثم انرصف به ما كانت رحلته
عندي ذهبت باطالً» .وقد اعتمد عليها البخاري يف صحيحه كثري ًا فيام يرويه معلق ًا كام نبه عليه ابن حجر .وقال النحاس مع ِّلق ًا عىل هذا
اإلسناد«:وهو صحيح عن ابن عباس ،والذي يطعن يف إسناده يقول :ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس ،وإنام أخذ التفسري عن=
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مــن القــرآن القبلــة ،وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر أهلهــا اليهــود

أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس ،ففرحــت اليهــود ،فاســتقبلها رســول اهلل 

بضعــة عــر شــهر ًا ،فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســام ،فــكان يدعــو

وينظــر إىل الســاء ،فأنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ إىل قولــه ﴿ ﮰ ﮱ

ﯓ﴾ [ســورة البقــرة ،]144:فارتــاب مــن ذلــك اليهــود ،وقالــوا ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ،فأنــزل اهلل

عــز وجــل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ،وقــال( :أينــا تولــوا فثــم وجــه اهلل)»(.)1

فهاتــان الروايتــان أشــهر وأثبــت مــا روي يف ســبب نــزول هــذه اآليــات ،وحوهلــا تــدور باقــي

الروايــات ،مــع اختــاف يف بعــض تفاصيــل القصــة ،ممــا ســيأيت يف موضعــه عنــد مناســبته يف ثنايــا

هــذا البحــث.

املســألة الثانيــة :يف ســبب رغبــة النبــي  يف اســتقبال املســجد احلــرام :اختلــف يف ذلــك

عــى أقــوال ،أمههــا:

القول األول :لكون املسجد احلرام قبلة إبراهيم .
القــول الثــاين :خمالفــة لليهــود؛ إذ كانــوا يغمــزون عــى املســلمني خمالفتهــم هلــم يف الرشيعــة،
=جماهد وعكرمة ،وهذا القول ال يوجب طعن ًا ،ألنه أخذه عن رجلني ثقتني ،وهو يف نفسه ثقة صدوق» .وعدَّ ابن حجر هذه الطريق
من طرق الثقات عن ابن عباس ،ثم قال«:وعيل صدوق مل يلق ابن عباس ،لكنه إنام محل عن ثقات أصحابه ،فلذلك كان البخاري
وابن أيب حاتم وغريمها يعتمدون عىل هذه النسخة» .وقد اختلف العلامء يف حتديد هذه الواسطة بني عيل بن أيب طلحة وبني ابن عباس،
ففي كالم النحاس السابق أن الواسطة جماهد وعكرمة ،وحكى السيوطي عن قو ٍم أن الواسطة جماهد أو سعيد بن جبري ،وقال ابن أيب
حاتم«:سمعت أيب يقول :عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مرسل ،إنام يروي عن جماهد والقاسم بن حممد وراشد بن سعد وحممد بن
زيد» .ويرجح أ.د .حكمت بن بشري ياسني أن الواسطة جماهد ،ملا ظهر له من توافق بني روايات عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مع
أقوال جماهد يف التفسري ،ولوجود روايات تفسريية رصح فيها ابن أيب طلحة بالرواية عن جماهد عن ابن عباس.
ومن أجل االنقطاع بني عيل بن أيب طلحة وابن عباس ،مع الشك يف تعيني الواسطة بينهام ،واحتامل أن يكون غري جماهد وسعيد بن جبري
وعكرمة ،ولِ ِل ْ ِ
ي بعض رواة هذه الطريق ض َّع َفها من ض َّع َفها ،كاملع ِّلمي واأللباين ،وقال عبدالعزيز الطريفي«:وقد نظرت يف حديثه،
فرأيت له ما ُينكر ،وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس »...ثم ساق أمثلة عىل ذلك.
انظر :املراسيل البن أيب حاتم ص  ،118والناسخ واملنسوخ للنحاس  ،462 ،461/1والرشيعة ص  ،84وفتح الباري ،557/8
والعجاب  ،207 ،203/1والتنكيل  292/2املتن واحلاشية ،والتفسري الصحيح  ،49 ،46/1و التحجيل ص .231
(( (1هذا لفظ الطربي يف تفسريه  ،527/2وأخرجه بنحوه ابن أيب حاتم يف تفسريه  ،248/1والنحاس يف الناسخ واملنسوخ .455/1
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واتباعهــم هلــم يف القبلــة(.)1
وقــد صــح عــن ابــن عبــاس  أنــه قــال« :كان رســول اهلل  يصــي وهــو بمكــة

نحــو بيــت املقــدس والكعبــة بــن يديــه ،وبعــد مــا هاجــر إىل املدينــة ســتة عــر شــهر ًا»( ،)2فمــن تأمــل

هــذا احلديــث ترجــح لديــه القــول األول؛ إذ مل يكــن النبــي  يومهــا بــن ظهــراين اليهــود،
ومل ينقــل أنــه قــد وقــع منهــم غمــز يف القبلــة يف الفــرة املكيــة.

إال أن املتأمــل يف أثــر ابــن عبــاس  اآلخــر الــذي رواه عــي بــن أيب طلحــة  -وفيــه:

«وذلــك أن رســول اهلل ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل
أن يســتقبل بيــت املقــدس ،ففرحــت اليهــود ،فاســتقبلها رســول اهلل  بضعــة عــر شــهر ًا،

فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســام»( - )3ال يســتبعد اجتــاع الســببني

مع ـ ًا لــدى النبــي  ،واهلل أعلــم.

املطلب الثاين :زمن نزوهلا
وفيه مسألتان:
املســألة األوىل :يف أي حــن نــزل حتويــل القبلــة ،ويف أي مــكان ،ومــا أول صــاة صالهــا النبــي

 إىل الكعبــة؟

وهــي مســألة طويلــة الذيــول ،كثــرة النقــول؛ فقبــل البــدء بتفصيــل مــا قيــل فيهــا أبــدأ بــرد

الروايــات الــواردة فيهــا:

الرواية األوىل :وهي أصح ما ورد يف الباب رصحي ًا ،وهي حديث الرباء بن عازب ،
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(( (1انظر هذين القولني وغريمها يف :زاد املسري ص ،93والبحر املحيط .602/1
(( (2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ح( ،136/5 )2991وإسناده صحيح ،ورجاله رجال الشيخني .قاله اهليثمي ،واأللباين وغريمها .انظر:
جممع الزوائد  ،12/2والثمر املستطاب  ،837 ،836/2وتعليق حمققي املسند.
(( (3سبق خترجيه ص(.)٢٧

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقد أخرجه البخاري بعدة ألفاظ:
-اللفــظ األول :يف كتــاب اإليــان مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء« :أن النبــي 

كان أول مــا قــدم املدينــة نــزل عــى أجــداده  -أو قــال :أخوالــه -مــن األنصــار ،وأنــه صــى قبــل بيــت

املقــدس ســتة عــر شــهر ًا ،أو ســبعة عــر شــهر ًا ،وكان يعجبــه أن تكــون قبلتــه قبــل البيــت ،وأنــه

صــى أول صــاة صالهــا صــاة العــر ،وصــى معــه قــوم ،فخــرج رجــل ممــن صــى معــه ،فمــر عــى
أهــل مســجد وهــم راكعــون ،فقــال :أشــهد بــاهلل لقــد صلييــت مــع رســول اهلل  قبــل

مكــة.)1( »...

-اللفــظ الثــاين :يف كتــاب التفســر مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء قــال« :إن رســول اهلل

 صــى إىل بيــت املقــدس ســتة عــر شــهر ًا أو ســبعة عــر شــهر ًا ،وكان يعجبــه أن تكــون

قبلتــه قبــل البيــت ،وإنــه صــى -أو صالها-صــاة العــر ،وصــى معــه قــوم ،فخــرج رجــل ممــن

كان صــى معــه ،فمــر عــى أهــل املســجد وهــم راكعــون ،قــال أشــهد بــاهلل لقــد صليــت مــع النبــي
 قبــل مكــة ،فــداروا كــا هــم ِق َبــل البيــت.)2(»...
-اللفــظ الثالــث :يف كتــاب أخبــار اآلحــاد مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء قــال« :ملــا قــدم

رســول اهلل  املدينــة  ...وصــى معــه رجــل العــر ،ثــم خــرج فمــر عــى قــوم مــن

األنصــار ،فقــال :هــو يشــهد أنــه صــى مــع النبــي  ،وأنــه قــد وجــه إىل الكعبــة ،فانحرفــوا

وهــم ركــوع يف صــاة العــر»(.)3

-اللفــظ الرابــع :يف كتــاب الصــاة مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء قــال « :كان رســول اهلل

 صــى نحــو بيــت املقــدس  ...فصــى مــع النبــي  رجــل ،ثــم خــرج بعــد
(( (1صحيح البخاري ،كتاب اإليامن ،باب الصالة من اإليامن ح (.129 ،128/1 )40
(( (2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾...ح (.214/8 )4486
(( (3صحيح البخاري ،كتاب أخبار اآلحاد ،باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق ،ح(.285/13 )7252
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مــا صــى ،فمــر عــى قــوم مــن األنصــار يف صــاة العــر نحــو بيــت املقــدس ،فقــال :هــو يشــهد أنــه
صــى مــع رســول اهلل  ،وأنــه توجــه نحــو الكعبــة ،فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو
الكعبــة»(.)1

فقــد جــاء الترصيــح يف اللفــظ األول بــأن الرجــل صــى مــع النبــي  صــاة العــر،

وأهنــا كانــت أول صــاة صالهــا إىل الكعبــة ،وجــاء الترصيــح يف اللفظــن األول والثــاين بــأن صــاة

النبــي  التــي صالهــا معــه الرجــل إىل الكعبــة صــاة العــر ،وأمــا اللفــظ الثالــث فهــو
حمتمــل لصــاة الظهــر وصــاة العــر ،والــراوي واحــد ،والقصــة واحــدة ،فوجــب محلهــا عــى باقي

ألفــاظ القصــة(.)2

وقــد روى حديــث الــراء مســلم يف صحيحه بــدون الترصيــح باســم الصــاة( ،)3ورواه الرتمذي

بالترصيــح بأهنــا صــاة العــر كروايــة البخــاري الثانية(.)4

فاحلاصــل -عــى هــذه الروايــة -أن الصــاة التــي صالهــا معــه الرجــل هــي صــاة العــر،

وأهنــا أول صــاة صالهــا النبــي  إىل الكعبــة.

الروايــة الثانيــة :عــن أيب ســعيد بــن املعــى  قــال « :كنــا نغــدو عــى عهــد رســول اهلل

فنمــر باملســجد فنصــي فيــه ،فمررنــا يوم ـ ًا ورســول اهلل  قاعــد عــى املنــر ،فقــال :لقــد

حــدث اليــوم أمــر عظيــم ،فدنــوت مــن النبــي  فتــا هــذه اآليــة ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ﴾ حتــى فــرغ مــن اآليــة ،وإىل جنبــي صاحــب يل ،فقلــت لصاحبــي :اركــع ركعتــن قبــل

أن ينــزل رســول اهلل  فنكــون أول مــن صــى ،فتوارينــا فصلينــا ،ثــم نــزل رســول اهلل
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(( (1سبق خترجيه ص(.)٢٦
(( (2علق ابن حجر  عىل اللفظ الثالث بقوله«:واختلفت الرواية يف الصالة التي حتولت القبلة عندها ،وكذا يف املسجد ،فظاهر حديث
الرباء هذا أهنا الظهر» .فتح الباري  ،651/1ومل يتبني يل مراده ،فإن هذا اللفظ حمتمل ،وظاهر ألفاظ البخاري األخرى أن العرص هي
الصالة التي حولت القبلة عندها .واهلل أعلم.
(( (3سبق خترجيه ص(.)٢٦
(( (4سنن الرتمذي ،كتاب مواقيت الصالة عن رسول اهلل  ،باب ما جاء يف ابتداء القبلة ،ح ( )340ص.94

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

 ،فصــى للنــاس الظهــر يومئــذ»(.)1
الروايــة الثالثــة :مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه« :ويقــال :صــى رســول اهلل  ركعتــن

مــن الظهــر يف مســجده باملســلمني ،ثــم أمــر أن يوجــه إىل املســجد احلــرام فاســتدار إليــه ،ودار معــه
املســلمون»(.)2

الروايــة الرابعــة :مــا رواه البــزار بســنده عــن أنــس  قــال« :انــرف رســول اهلل

 نحــو بيــت املقــدس وهــو يصــي الظهــر ،وانــرف بوجهــه إىل الكعبــة ،فقــال الســفهاء

مــن النــاس﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾»(.)3

الروايــة اخلامســة :مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه « :ويقــال :بــل زار رســول اهلل  أم
ـت لــه طعامـ ًا ،وحانــت الظهــر ،فصــى رســول
بــر بــن الــراء بــن معــرور( )4يف بنــي َســلِ َمة( ،)5فصن َعـ ْ
اهلل  بأصحابــه ركعتــن ،ثــم ُأ ِمــر أن يوجــه إىل الكعبــة ،فاســتدار إىل الكعبــة ،واســتقبل
(( (1السنن الكربى للنسائي ،كتاب التفسري ،ح ( ،17/10 )10937واملعجم الكبري للطرباين ،303/22 ،وكشف األستار ،ح ()419
 .211/1وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  «:13/2وحديث أيب سعيد فيه عبد اهلل بن صالح كاتب الليث ،ضعفه اجلمهور ،وقال عبد
امللك بن شعيب بن الليث :ثقة مأمون» ،وقال عنه ابن حجر يف التقريب («:)515صدوق كثري الغلط ،ثبت يف كتابه».
(( (2الطبقات الكربى  ،241/1وانظر :املحرر الوجيز  ،222/1والبحر املحيط  ،594/1وفتح الباري  .652/1وذكره السمهودي يف
وفاء الوفا  276/1بلفظ «:وأسند حييى عن رافع بن خديج قال :صىل رسول اهلل  ركعتني من الظهر يف مسجده باملسلمني،
يوجه إىل املسجد احلرام ،فاستدار ،قال رافع :فأتانا آت ونحن نصيل يف بني عبد األشهل فقال :إن رسول اهلل  قد
وأمر أن ّ
أمر أن يوجه إىل الكعبة ،قال :فأدارنا إمامنا إىل الكعبة ودرنا معه» ومل أقف عىل سنده.
(( (3البحر الزخار ح ( ،138 ،137/13 )6531وتفسري الطربي  135/3كالمها من طريق عثامن بن سعد عن أنس ،وعثامن بن سعد هو
الكاتب ،ضعيف كام يف التقريب ( .)4503قال البزار«:وأحاديث عثامن بن سعد إنام ذكرناها ألن ألفاظها ختالف األلفاظ التي تروى
عن أنس» ،ولذا قال اهليثمي يف كشف األستار «: 212/1حديث أنس يف الصحيح أن ذلك يف صالة الصبح» .وما أشار إليه اهليثمي من
رواية الصحيح أخرجها مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ح ( ،184/2 )527بلفظ«:أن رسول اهلل  كان
يصيل نحو بيت املقدس فنزلت﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ،فمر رجل
من بني سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد صلوا ركعة ،فنادى أال إن القبلة قد حولت ،فاملوا كام هم نحو القبلة» .إال أن الشيخ أمحد
شاكر  يرى صحة احلديث ،وأن قصة صالة الفجر عن أنس غري قصته يف صالة الظهر ،وأن قصة صالة الفجر التي عند مسلم
حكاية ملا وقع يف مسجد قباء ،وأن قصة صالة الظهر التي عند البزار والطربي حكاية ملا وقع مع النبي  وقت حتويل القبلة.
السالف ،صحابية بنت صحايب ،وأخوها برش بن الرباء صحايب كذلك،
(( (4أم برش بنت الرباء بن معرور ،قيل :اسمها خليدة ،وقيلُّ :
 أمجعني .انظر :االستيعاب ص  ،946واإلصابة .364/8
(( (5سيأيت التعريف هبم يف ثنايا التعريف بمسجدهم يف امللحق.
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امليــزاب؛ فســمي املســجد :مســجد القبلتــن(.)2(»)1
الروايــة السادســة :مــا رواه الشــيخان عــن ابــن عمــر  قــال :بينــا النــاس بقبــاء يف

صــاة الصبــح ،إذ جاءهــم آت ،فقــال« :إن رســول اهلل  قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن ،وقــد

أمــر أن يســتقبل الكعبــة ،فاســتقبلوها ،وكانــت وجوههــم إىل الشــأم ،فاســتداروا إىل الكعبــة»(.)3

الروايــة الســابعة :حديــث تويلــة بنــت أســلم( ، )4وهــي مــن املبايعــات ،قالــت« :إنــا

لبمقامنــا نصــي يف بنــي حارثــة( ،)5فقــال :عبــاد بــن بــر بــن قيظــي( :)6إن رســول اهلل ،
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(( (1سيأيت التعريف بمسجد القبلتني يف امللحق.
(( (2الطبقات الكربى البن سعد  .242 ،241/1وعزاه إليه الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف  ،95/1وابن حجر يف فتح الباري
 ،651/1وغريمها .وهنا وقفات أمام هذه القصة يثقل املتن هبا فآثرت وضعها يف احلاشية:
األوىل :مل أقف عىل هذا اخلرب بسند متصل ،ال صحيح وال ضعيف.
الثانية :نقل ابن حجر  يف فتح الباري  651/1عن ابن سعد قول الواقدي عن هذا األثر«:هذا أثبت عندنا» ،وبالرجوع إىل طبقات ابن
سعد  242 ،241/1تبني أن يف الكالم حذف ًا ،حيث نقل ابن ٍ
َ
القول املذكور يف املتن بصيغة التمريض الظاهر أن من ذكره بصيغة
سعد
ُ
التمريض هو الواقدي كام يتضح من صنيع الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف  ، 95/1ويف آخره« :فسمي املسجد :مسجد القبلتني،
وذلك يوم االثنني للنصف من رجب عىل رأس سبعة عرش شهر ًا ،وفرض صوم شهر رمضان يف شعبان عىل رأس ثامنية عرش شهر ًا ،قال
حممد بن عمر :وهذا الثبت عندنا» ،فالذي يظهر كذلك أن قوله «وهذا الثبت عندنا» ال يريد به أن النسخ كان يف مسجد القبلتني ،بل
الظاهر أنه يقصد توقيت النسخ كام يتضح من سابق الكالم والحقه عىل خالف ما حكاه ابن حجر ،واهلل أعلم.
الثالثة:قال السيوطي يف نواهد األبكار « :341/2هذا حتريف للحديث ،فإن قصة بني سلمة مل يكن فيها النبي  إمام ًا ،وال هو
الذي حتول يف الصالة» ،ثم ساق حديث أيب سعيد بن املعىل السابق يف املتن .ونحو ذلك قال املناوي يف الفتح الساموي .193/1
الرابعة:ذكر هذه الرواية الثعلبي يف الكشف والبيان  12/2والبغوي يف معامل التنزيل  118/1ونسباها إىل «جماهد وغريه» دون إسناد.
ّ
صل بأصحابه فيه
اخلامسة :ذكر هذه الرواية السمهودي يف وفاء الوفا  276/1بقوله «وعن عثامن بن حممد بن األخنس أنه
يعني يف مسجد القبلتني الظهر ،فلام ّ
صل ركعتني أمر أن يوجه إىل الكعبة ،فاستدار رسول اهلل  إىل الكعبة ،واستقبل
امليزاب» ،ثم قال السمهودي« :والثبت عندنا أهنا رصفت يف الظهر يف مسجد القبلتني» ،وذكره يف موضع آخر من كتابه  47/3عن حييى
عن عثامن بن حممد بن األخنس ،زاد فيه « قالت أم برش :فهم يأكلون من ذلك الطعام إىل أن سألوا رسول اهلل عن األرواح،
فذكر حديثها يف أرواح املؤمنني والكافرين ،ثم قال :فجاءت الظهر فصىل رسول اهلل بأصحابه يف مسجد القبلتني الظهر»،
أي من املوضعني.
ومل يذكر السمهودي مصدره الذي استقى منه هذا اخلرب يف ٍّ
(( (3رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف القبلة ومن ال يرى اإلعادة عىل من سها ،ح ( ،655/1 )403ومسلم يف
صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ح ( ،183/2 )526واللفظ للبخاري.
(( (4تويلة بالتصغري  ،وقيل :تولة بغري تصغري ،بنت أسلم ،صحابية ،اشتهر حديثها يف حتويل القبلة .انظر :اإلصابة .59/8
(( (5سيأيت التعريف هبم يف ثنايا التعريف بمسجدهم يف امللحق.
(( (6عباد بن برش بن قيظي األنصاري األويس ،من بني حارثة بن احلارث بن اخلزرج ،صاحب رسول اهلل  ،شهد بدر ًا،
وليس هو عباد بن برش املشهور ،فذاك من بني عبداألشهل .انظر :اإلصابة .496 ،495/3

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

اســتقبل بيــت احلــرام أو الكعبــة فتحــول الرجــال مــكان النســاء ،والنســاء مــكان الرجــال ،فصلــوا

الســجدتني الباقيتــن نحــو الكعبــة»(.)1

هذه أشهر الروايات الواردة يف الباب( ،)2وبينها تباين:
فيظهــر مــن الروايــة األوىل أن ذلــك مل يكــن يف صــاة ،وأن أول صــاة توجــه فيهــا النبــي

 إىل الكعبــة كانــت صــاة العــر ،وهــي أصــح مــا جــاء يف البــاب رصحيــ ًا.

ويف الروايــة الثانيــة يف قصــة أيب ســعيد بــن املعــى أن ذلــك مل يكــن يف صــاة ،ولكــن فيهــا أن أول

صــاة صليــت إىل الكعبــة صــاة الظهــر .ويف إســنادها ضعــف كــا ســبق يف خترجيها.

أمــا الروايــة الثالثــة ففيها أن نــزول التحويــل كان يف صــاة الظهر ،وأنه يف مســجده .

ولكنــي مل أقــف عليها مســندة.

وأمــا الروايــة الرابعــة ففيهــا أن التحويــل كان يف صــاة الظهــر ،إال أهنــا مل تبــن يف أي مســجد

كانــت .وهــي خمالفــة ملــا صــح عــن أنــس  مــن أن القصــة مل يكــن فيهــا النبــي 

إمام ـ ًا.

(( (1رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ح ( ،228/6 )3461وابن أيب حاتم يف تفسريه (ت :أمحد العامري)  ،36/1والطرباين يف
املعجم الكبري يف موضعني  ،207/24و  .43/25قال اهليثمي يف جممع الزوائد  15 ،14/2عن أحدمها« :ورجاله موثقون» ،وقال
عن اآلخر«:وفيه إسحاق بن إدريس األسواري ،وهو ضعيف مرتوك» ،وكل من ض ّعف احلديث أعله بإسحاق ،انظر عىل سبيل املثال:
حتقيق تفسري ابن أيب حاتم ( 36/1احلاشية) وحتقيق تفسري ابن كثري ( 14/2احلاشية) ،وقد تابعه عليه راويان آخران ،قال األلباين يف
كتابه أصل صفة صالة النبي  76/1 عن بعض طرقه «:وهذا إسناد رجاله ثقات ،غري إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإين مل أجد
من ذكره ،وأظن أنه يف كتاب (الثقات) البن حبان؛ فإنه عمدة اهليثمي فيمن يوثقه يف (املجمع) ممن ال ذكر هلم يف الكتب املشهورة .واهلل
أعلم» .وقال نبيل البصارة يف كتابه أنيس الساري «:3428 ،3427/5حسن» وساق طرقه ومن خرجه.
(( (2وقفت عىل روايتني أخريني ،إحدامها ذكرها ابن حجر يف الفتح  652 ،651/1وعزاها إىل ابن أيب داود بسند ضعيف عن عامرة بن
رويبة قال «:كنا مع النبي  يف إحدى صاليت العيش حني رصفت القبلة ،فدار ودرنا معه يف ركعتني» ،وذكرها أيض ًا 14/2
وعزاها إىل ابن مردويه.
واألخرى نحوها ،ذكرها ابن حجر يف كتابه اإلصابة  475/4عن عامرة بن أوس ،وعزاها إىل ابن أيب خيثمة والبغوي ،ثم قال«:تفرد به
قيس وهو ضعيف ،وأخرجه الطرباين من رواية عبداهلل بن حسني عن زياد بن عالقة عن عامرة بن رويبة ،فاهلل أعلم» .ومل أذكر هاتني
الروايتني يف املتن لعدم اإلضافة فيهام عىل ما سبق يف الروايات املحكية ،فض ً
ال عن ضعفهام.
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ويف الروايــة اخلامســة أن ذلــك كان يف صــاة الظهــر يف مســجد القبلتــن .ومل أقف عليها مســندة،

باإلضافــة إىل مــا قالــه بعــض العلــاء مــن أهنــا حتريــف للقصــة ،وأن الصــواب أن النبــي 

مل يكــن فيهــا إمامـ ًا.

وأمــا الروايتــان السادســة والســابعة فليــس فيهــا أن األمــر بالتحويــل وقــع يف الصــاة ،بــل

فيهــا أن مــن أخربهــم بتحويــل القبلــة أخربهــم وهــم يف الصــاة ،وذلــك يف مســجدين ،أحدمهــا
مســجد قبــاء يف صــاة الفجــر ،واآلخــر مســجد بنــي حارثــة يف صــاة العــر.

فالراجــح  -واهلل أعلــم  -أن نزوهلــا مل يكــن يف صــاة ،وأن أول صــاة صليــت إىل الكعبــة هــي

صــاة العــر.

قــال ابــن كثــر« :واملشــهور أن أول صــاة صالهــا إىل الكعبــة صــاة العــر ،وهلــذا تأخــر

اخلــر عــن أهــل قبــاء إىل صــاة الفجــر»(.)1

وممــا يؤيــد كــون نــزول القــرآن مل يكــن يف صــاة أنــه ال يعــرف لــه نظائــر يف نــزول آيــات أخــرى

يف أثنــاء الصــاة ،وهــو ممــا تتوافــر الدواعــي عــى نقلــه ،ومل ينقــل بســند تطمئــن إليــه النفس.

املســألة الثانيــة :يف املســاجد التــي نقــل أهنــم حتولــوا يف أثنــاء صالهتــم فيهــا مــن اســتقبال املســجد
األقــى إىل اســتقبال املســجد احلــرام(:)2

ـي فيهــا قبــل حتويــل القبلــة
مجيــع املســاجد التــي كانــت يف عهــد النبــي  التــي ُصـ ِّ َ

كانــت ذات قبلتــن( ،)3وإنــا احلديــث هنــا عــن املســاجد التــي نقــل أهنــم بلغهــم اخلــر أثنــاء الصــاة
فتحولــوا أثناءهــا.
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(( (1تفسري ابن كثري  ،13/2وانظر نحوه عند ابن حجر يف فتح الباري  .656 ،655/1دون أن ينص عىل أن أول صالة هي صالة العرص،
إذ إن ابن حجر يرى اجلمع بني أكثر هذه الروايات بأن النبي  صىل أول صالة يف بني سلمة الظهر إىل الكعبة ،ثم صىل أول
صالة يف مسجده العرص ،ثم وصل اخلرب إىل بني حارثة العرص أيض ًا ،ووصل إىل بني عمرو بن عوف غداة اليوم التايل .ولكن هذا اجلمع
مرتتب عىل ثبوت احلديث الدال عىل ذلك ،وحاله ما قد علمت .فتح الباري .131/1
(( (2سيأيت التعريف هبذه املساجد يف امللحق.
(( (3انظر :املدينة بني املايض واحلارض ص .83

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
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القب َلة

فيظهــر مــن الروايــات الــواردة يف املســألة الســابقة أن الصحابــة يف بعــض أحيــاء املدينــة وصلهم

اخلــر أثنــاء صالهتــم ،وقــد كانــوا مســتقبلني املســجد األقــى ،فتحولــوا وهــم يف الصــاة إىل املســجد

احلــرام ،فتحولــوا مــن اســتقبال جهــة الشــال إىل جهــة اجلنــوب ،وحتــول الرجــال مــكان النســاء،
والنســاء مــكان الرجــال كــا جــاء ذلــك يف بعــض تلــك الروايــات.
واملساجد التي نقل أنه قد وقع فيها ذلك مخس مساجد:
األول :مســجد النبــي  ،وقــد نقــل ذلــك يف الروايــة الثالثــة مــن روايــات املســألة

الســابقة مــن نقــل ابــن ســعد ،ورويــت عــن رافــع بــن خديــج ،وتقــدم فيهــا أين مل أقــف عــى ســند هلــا.

الثــاين :مســجد قبــاء ،وهــو ثابــت يف الصحيــح مــن حديــث ابــن عمــر وأنــس  ،)1( وقــد

كان ذلــك يف صــاة الفجــر ،إذ كان بنــو عمــرو بــن عــوف الذيــن يصلــون يف مســجد قبــاء خــارج
املدينــة ،فلــم يصلهــم اخلــر إال يف صــاة الفجــر مــن الغــد(.)2

الثالــث :مســجد القبلتــن ،وقــد جــاء ذلــك يف خــر ابــن ســعد ،ومــا روي عــن عثــان بــن حممد

بــن األخنــس ،ومل أقــف عليــه مســند ًا ،ولــذا نقــل الســمهودي -بعــد نقلــه لروايــة أن بني ســلمة أتاهم
اخلــر وهــم يصلــون الظهــر ،فتحولــوا إىل الكعبــة ،ومل يذكــر فيهــا معهــم النبــي عن شــيخ

مشــاخيه املجــد الشــرازي( )3قولــه« :فعــى هذا كان مســجد قبــاء أوىل هبــذه التســمية»(.)4

الرابــع :مســجد بنــي حارثــة ،وقــد جــاء هــذا يف حديــث تويلــة بنــت أســلم ،وهــو حديــث

ضعفــه بعــض العلــاء ،وحســنه آخــرون ،فــإذا صــح ذلــك فقــد وقــع هلــم يف صــاة العــر ،ويف
ذلــك يقــول ابــن حجــر يف حديثــه عــن حتــول أهــل قبــاء يف صــاة الفجــر وحتــول بنــي حارثــة يف

صــاة العــر « :واجلــواب أن ال منافــاة بــن اخلربيــن؛ ألن اخلــر وصــل وقــت العــر إىل مــن هــو
(( (1تقدم ذكر حديث ابن عمر يف املتن ،وتقدم حديث أنس يف ذلك يف احلاشية.
(( (2انظر :تفسري ابن كثري  ،13/2وفتح الباري .656 ،655/1
(( (3هو الفريوزآبادي حممد بن يعقوب ،صاحب القاموس املحيط واملغانم املطابة يف معامل طابة.
(( (4وفاء الوفا .277/1
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داخــل املدينــة وهــم بنــو حارثــة ،وذلــك يف حديــث الــراء  ...ووصــل اخلــر وقــت الصبــح إىل مــن

هــو خــارج املدينــة وهــم بنــو عمــرو بــن عــوف أهــل قبــاء ،وذلــك يف حديــث ابــن عمــر»(.)1

اخلامــس :مســجد بنــي عبــد األشــهل( ،)2وقــد جــاء ذلــك يف اخلــر الــذي رواه الســمهودي عــن

حييــى عــن رافــع بــن خديــج أهنــم أتاهــم آت وهــم يصلــون يف بنــي عبــد األشــهل ،فتحولــوا وهــم

يف الصــاة(.)3

ويتبــن بعــد تأمــل أحــوال الروايــات التــي جــاء فيهــا ذكــر املســاجد التــي حتــول أهلهــا وهــم

يف الصــاة أن الثابــت الــذي ال شــك فيــه أن أهــل قبــاء قــد وقــع هلــم ،ذلــك ،كــا أنــه يرتجــح أن بنــي
حارثــة قــد وقــع هلــم مثلــه.

أما بقية املواضع فلم يثبت فيها يشء ،واهلل أعلم.

املطلب الثالث :قبلة املسلمني قبل استقبال الكعبة املرشفة
وفيه ثالث مسائل:
املســألة األوىل :يف قبلــة املســلمني قبــل اهلجــرة :ال شــك أن املســلمني كانــوا بعــد اهلجــرة

يســتقبلون بيــت املقــدس ،ولكــن مــا القبلــة التــي كانــوا يســتقبلوهنا قبــل اهلجــرة؟ أكانــوا يســتقبلون
بيــت املقــدس أم الكعبــة الرشيفــة؟ اختلــف املفــرون يف ذلــك عــى قولــن:

القــول األول :أن قبلتهــم كانــت بيــت املقــدس ،وأكثــر مــن قــال هبــذا القــول قــال أيض ـ ًا :إن

النبــي  كان جيعــل الكعبــة بــن يديــه حــن يســتقبل بيــت املقــدس ،بحيــث يســقبلهام معـ ًا،
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(( (1فتح الباري  .656 ،655/1ونقله عنه السمهودي يف وفاء الوفا  ،277/1دون اجلزء املتعلق بكون بني حارثة داخل املدينة وبني عمرو
بن عوف خارج املدينة ،ويف ذلك نظر ،فإن مسجد قباء ال يكاد يبعد عن املسجد النبوي إال ما يبعده مسجد بني حارثة ،فإن كان بينهام
فرق فهو يسري ،إال أن يقال :إن األحياء يف شامل املدينة جهة بني حارثة كانت يف عهد النبي ( أو يف زمن ابن حجر) متصلة
بخالف جنوب املدينة جهة بني عمرو بن عوف .وأي ًا ما كان فاألمر يسري.
(( (2سيأيت التعريف به يف امللحق.
(( (3وفاء الوفا  .276/1ومل أقف عليه مسند ًا كام بينته عند الرواية الثالثة يف احلاشية.
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فلــا هاجــر إىل املدينــة مل يمكنــه أن يســتقبلهام معـ ًا ،ولــذا اســتقبل بيــت املقــدس عــى األصــل حتــى

نســخ اهلل ذلــك باســتقبال الكعبــة(.)1

وقــد صــح هــذا القــول عــن ابــن عبــاس  بلفــظ« :كان رســول اهلل  يصــي

وهــو بمكــة نحــو بيــت املقــدس والكعبــة بــن يديــه ،وبعــد مــا هاجــر إىل املدينة ســتة عــر شــهر ًا»(.)2
ويــدل عليــه أيضــ ًا مــا روي عــن ســعيد بــن املســيب أهنــم  -أي املســلمني  -صلــوا بمكــة

وبعدمــا قدمــوا املدينــة ســتة عــر شــهر ًا نحــو بيــت املقــدس(.)3

وروي عــن عثــان بــن حنيــف األنصــاري  بســند ضعيــف أنــه قــال« :كان رســول اهلل

 قبــل أن َيقــدَ م مــن مكــة يدعــو النــاس إىل اإليــان بــاهلل وتصديق ـ ًا بــه قــوالً بــا عمــل،

والقبلــة إىل بيــت املقــدس ،فلــا هاجــر إلينــا نزلــت الفرائــض ،ونســخت املدينــة مكــة والقــول فيهــا،
ونســخ البيــت احلــرام بيــت املقــدس ،فصــار اإليــان قــوالً وعم ـاً»(.)4

ويــدل عليــه مــن جهــة النظــر أنــه لــو كان النبــي  يصــي ِق َبــل الكعبــة بمكــة ،ثــم ملــا

قــدم املدينــة حولــت القبلــة إىل بيــت املقــدس ،ثــم بعــد مــدة مــن الزمــن رصفهــم اهلل جــل وعــا هبــذه
اآليــات إىل الكعبــة مــرة أخــرى للــزم منــه أن القبلــة قــد نســخت أول مــا قــدم النبــي 

املدينــة ،وقــد أمجعــوا عــى أن نســخ القبلــة كان أول نســخ يف اإلســام( ،)5وســيأيت يف املبحــث األخري

()6

أن اهلل جــل وعــا قــد مهــد ووطــأ هلــذا النســخ بآيــات كثــرة منــذ أوائــل ســورة البقــرة ،ولــو كان
يمهــد لنســخ القبلــة يف املــرة الثانيــة وقــد
النســخ قــد وقــع قبــل ذلــك بأكثــر مــن ســنة لــكان غريبـ ًا أن َّ

(( (1انظر :اهلداية  ،491/1والتمهيد  ،55 ،49/8و ،53 ،49/17واملحرر الوجيز  ،218/1واجلامع ألحكام القرآن  ،146/2وتفسري
ابن كثري .6/2
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
(( (3رواه عبدالرزاق يف تفسريه  ،56/1والطربي يف تفسريه  ،137/3من طريق قتادة عن ابن املسيب.
(( (4رواه الطرباين يف معجمه الكبير ح( .32/9 )8312وقال اهليثمي يف جممع الزوائد «:55/1ويف إسناده مجاعة مل أعرفهم» ،وقال يف
موضع آخر «:14/2وفيه سعد بن عمران ،قال أبو حاتم :هو مثل الواقدي ،والواقدي مرتوك».
(( (5نص عليه يف التمهيد .49/17
(( (6انظر ص (.)45
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يمهــد لــه ومل ُت َثـ ْـر بســببه شــبهات.
ســلف مــن قبــل يف املــرة األوىل ومل َّ
القــول الثــاين :أن قبلتهــم كانــت الكعبــة الرشيفــة ،فلــا قــدم املدينــة أمــره اهلل تعــاىل باســتقبال

بيــت املقــدس ،ثــم نســخ بعــد ذلــك بالتوجــه إىل الكعبــة مــرة أخــرى(.)1

واســتدلوا بظاهــر أثــر ابــن عبــاس  الــذي رواه ابــن أيب طلحــة ،وفيــه « :وذلــك أن

رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن
يســتقبل بيــت املقــدس»(.)2

كــا اســتدلوا بــا روي عــن قتــادة  -مقطوع ـ ًا  -أن األنصــار صلــت إىل الكعبــة حولــن قبــل

قــدوم النبــي .)3(

واســتدالهلم بأثــر ابــن عبــاس ال ُيس ـ َّلم ،فقــد ثبــت عنــه رصحي ـ ًا خــاف ذلــك كــا ســبق يف

أدلــة القــول األول.

وقول قتادة روي عنه خالفه(.)4
كــا أنــه يلــزم مــن هــذا القــول أن نســخ القبلــة قــد وقــع مرتــن ،مــرة بعــد اهلجــرة مبــارشة،

ومــرة ثانيــة بعــد ســتة عــر شــهر ًا أو نحوهــا ،ويشــكل عليــه أن اهلل جــل وعــا قــد مهــد للنســخ يف

مرتــه الثانيــة وبـ َّـن شــأنه ،وأجــاب عــن اإلشــكاالت املرتتبــة عليــه مــن مســألة حكــم صــاة مــن

صــى إىل القبلــة األوىل ،وأجــاب عــن مقالــة الســفهاء وغــر ذلــك مــا مل يبينــه يف املــرة األوىل مــن مــريت
النســخ.

ولــذا فالراجــح  -واهلل أعلــم  -القــول األول؛ لصحــة ذلــك عــن صحــايب ،ولداللــة ظاهــر
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(( (1انظر :التمهيد  ،55 ،49/8و ،53 ،49/17وتفسري الرازي  ،101/4واجلامع ألحكام القرآن  ،146/2والتحرير والتنوير .11/2
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
(( (3عزاه السيوطي يف الدر املنثور  264/2إىل عبد بن محيد وابن املنذر.
(( (4انظر :التمهيد .50/8
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ســياق اآليــات عليــه ،ولكــون واقعــة حتويــل القبلــة مــن الكعبــة إىل بيــت املقــدس  -عنــد مــن يقــول
هبــا  -مل تشــتهر مــع توافــر األســباب الداعيــة لذلــك ،لكوهنــا أول نســخ يقــع يف اإلســام (.)1

املســألة الثانيــة :يف ســبب اســتقبال النبــي  بيــت املقــدس :اختلــف العلــاء يف اســتقبال

النبــي  بيــت املقــدس أكان عــن وحــي أوحــاه اهلل إليــه ،أم كان باجتهــاد منــه ،أم كان خمري ًا؟

عــى قولــن:

القــول األول :أنــه كان عــن وحــي أوحــاه اهلل إليــه ،وبــه قــال ابــن عبــاس  كــا ســبق
يف روايــة عــي ابــن أيب طلحــة ،وفيهــا «وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة،

وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس»( ،)2وبــه قــال مجهــور
املفرسيــن.

واســتدل القائلــون هبــذا القــول  -إضافــة إىل اســتدالهلم بقــول ابــن عبــاس  -بكــون الســياق

داالً عــى أن النبــي  كان حيــب التوجــه إىل املســجد احلــرام ال إىل بيــت املقــدس ،ولــو كان

ـن يف قولــه تعــاىل فيــا يــأيت ﴿ ﮜ ﮝ
خمــر ًا أو كان باجتهــاد منــه ملــا اســتقبل بيــت املقــدس ،وذلــك بـ ِّ ٌ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [البقــرة ،]144:فــا تق ُّلــب ِ
وجهــه الرشيــف  إال

ـب الســتقبال قبلــة هــي أرىض لــه مــن بيــت املقــدس ،كــا أنــه ظاهــر يف وصــف املســجد احلــرام
تطلـ ٌ

بأنــه قبلــة يرضاهــا النبــي .

أضــف إىل ذلــك قولــه تعــاىل يف اآليــة التاليــة ﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

جل ْع َ
وبــن علــة ذلــك
ــل إىل نفســه تبــارك وتعــاىلَّ ،
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [ســورة البقــرة ،]14٣:فأســند ا َ

جلعــل ،وهــو أنــه االبتــاء واالختبــار ،ومثــل هــذا ال يســتقيم لــو قلنــا إن النبــي  كان
ا َ

خمــر ًا ،فاختــار بيــت املقــدس.

ثــم إن القائلــن بــأن اســتقبال بيــت املقــدس كان بوحــي مــن اهلل يقولــون :كان اســتقبال بيــت
(( (1وهو قول ابن كثري  يف تفسريه  ،6/2ومل يذكر سواه.
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
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املقــدس بوحــي غــر متلــو ،وشــذ بعضهــم فقــال :بــل كان بوحــي متلــو.
القــول الثــاين :أن اســتقبال بيــت املقــدس كان باجتهــاد مــن النبــي ؛ فقــد كان النبــي
 خمــر ًا يف قبلتــه ،فاختــار التوجــه إىل بيــت املقــدس؛ ليتألــف اليهــود ،ويتألــف

العــرب األميــن الــذي كانــوا يميلــون إىل مــا يقولــه اليهــود لكوهنــم أهــل كتــاب ،وبــه قــال
بعــض الســلف(.)1

والراجــح -واهلل تعــاىل أعلــم -القــول األول وهــو قــول اجلمهــور ،فــإن القــول الثــاين مل يقــل

بــه -فيــا وقفــت عليــه -أحــد مــن الصحابــة  بخــاف القــول األول ،كــا أنــه ال يســتقيم

معــه ســياق اآليــات الدالــة عــى أن اهلل جعــل القبلــة التــي كانــوا عليهــا ابتــاء واختبــار ًا ،وأن النبــي

 كان يقلــب وجهــه يف الســاء انتظــار ًا للتوجــه إىل قبلــة يرضاهــا.

املســألة الثالثــة :يف املــدة التــي اســتقبل فيهــا املســلمون بيــت املقــدس بعــد اهلجــرة :اختلــف يف

ذلــك عــى أقــوال كثــرة ،فالــذي يف حديــث الــراء بــن عــازب يف الصحيــح أهنــا ســتة عــر شــهر ًا
أو ســبعة عــر شــهر ًا( ،)2وعــى هــذا القــول أكثــر املفرسيــن وأهــل الســر ،وقيــل :تســعة أشــهر أو

عــرة أشــهر ،وقيــل :اثنــا عــر شــهر ًا ،وقيــل :ثالثــة عــر ،وقيــل :ثامنيــة عــر ،وقيــل :تســعة

عــر شــهر ًا (.)3

26

(( (1انظر القولني ومناقشتهام يف :تفسري الطربي  ،139 ،137/3وأحكام القرآن البن العريب  ،60/1واملحرر الوجيز  ،218/1وزاد املسري
ص  ،92واجلامع ألحكام القرآن  ،146/2والبحر املحيط  .594/1ومل أقف عىل من احتج للقول األول بقوله تعاىل ﴿ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [البقرة .]14٣:وقد فصل بعض املفرسين القول الثاين إىل قولني :أحدمها :أن النبي
 كان خمري ًا ،والثاين :أنه كان عن اجتهاد منه .والذي ظهر يل عدم التفرقة بينهام ،وهو صنيع الطربي يف تفسريه.
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،137 132/3والتمهيد  ،49/8وزاد املسري ص ،92وعيون األثر  ،269/1والبحر املحيط .594/1

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املبحث الثاين:
تفسري اآليتني 143 ،142
ومهــا قولــه تعــاىل  ﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [ســورة البقــرة.]١٤٣ - ١٤٢:

املطلب األول :تفسري اآلية ()142
وهــي قولــه تعــاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [ســورة البقــرة ،]١٤٢:وفيهــا إحــدى عــرة مســألة:

املســألة األوىل :يف معنــى الســن مــن قولــه تعــاىل ﴿ ﭒ﴾ :فقــال أكثــر املفرسيــن :إن الســن

هنــا دالــة عــى االســتقبال( ،)1وذلــك أن هــذه اآليــة نزلــت للتمهيــد آليــة حتويــل القبلــة ،وهــي قولــه

تعــاىل فيــا بعــد ﴿:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ،فــكان يف هــذا األســلوب أداء ألغــراض وفوائــد
متعــددة( ،)2منها:

الــرد عــى الســفهاء الذيــن علــم اهلل جــل وعــا أهنــم ســيقولون ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾،

فــرد عليهــم قبــل أن يقــع منهــم القــول ،قطعـ ًا حلجتهــم ،ودرء ًا لشـ َغبِ ِهم ،وإفحامـ ًا هلــم.

شــغب الســفهاء
طمأنــة النبــي  واملؤمنــن والتوطئــة هلــم قبــل أن يــرد عليهــم
ُ

ومقولتُهــم؛ فــإن مفاجــأة املكــروه أشــد إيالمــ ًا.

(( (1كون السني هنا لالستقبال وأن اآلية نزلت متهيد ًا الستقبال املسجد احلرام هو ظاهر اآلية ،و هو األصل فيها ،ولذا مل ينص عليه أكثر
املفرسين املتقدمني ،وممن نص عليه :الزخمرشي يف الكشاف  ،197/1وابن عطية يف املحرر الوجيز  ،218/1والرازي يف تفسريه
 ،83/4وأبو حيان يف البحر املحيط  ،593/1واأللويس يف روح املعاين  ،402/1وابن عاشور يف التحرير والتنوير .7/2
(( (2انظر هذه األغراض والفوائد يف :الكشاف  ،197/1وتفسري الرازي  ،83/4والتحرير والتنوير .7/2
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تعليــم النبــي  واملؤمنــن جــواب الســفهاء عــى مقالتهــم؛ ليكــون اجلــواب حارض ًا

إذا قالــوا مــا أخــر اهلل عنهــم أهنــم قائلــوه ،ولــذا قــال ســبحانه معل ـ ًا للنبــي  واملؤمنــن

الــرد عليهــم  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾.

تصديــق اهلل جــل وعــا لنبيــه  وإكرامــه بمعجــزة مــن املعجــزات ،حيــث أخــر

-بوحــي اهلل لــه يف القــرآن -أن الســفهاء ســيقولون هــذه املقالــة ،وقــد وقــع كــا أخــر؛ حيــث

ثبــت مــن حديــث الــراء بــن عــازب  أنــه قــال « :كان رســول اهلل  صــى نحــو

بيــت املقــدس ســتة عــر -أو ســبعة عــر -شــهر ًا ،وكان رســول اهلل  حيــب أن يوجــه

إىل الكعبــة ،فأنــزل اهلل ﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،فتوجــه نحــو الكعبــة ،وقــال الســفهاء مــن

النــاس -وهــم اليهــود :-مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا »...احلديــث(.)1

وقــال بعــض املفرسيــن :إن هــذه اآليــة نزلــت بعــد قولــه تعــاىل ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ﴾ ،رد ًا عــى الســفهاء الذيــن قالــوا هــذه املقالــة ،فيكــون معنــى االســتقبال هنــا -املدلــول عليــه

بالســن :-االســتمرار عــى مقولتهــم ،فاملعنــى :قــد قالــوا هــذه املقولــة وسيســتمرون عــى قوهلــا( ،)2أو

تكــون الســن هنــا للتحقيــق ،فتكــون دالــة عــى املــايض ،فيصبــح املعنــى( :قــال الســفهاء مــن النــاس)

(.)3

واســتدل مــن قــال هبــذا القــول بحديــث الــراء  الســابق ،وموضــع الشــاهد منــه قولــه

« فأنــزل اهلل ﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،فتوجــه نحــو الكعبــة ،وقــال الســفهاء مــن النــاس
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(( (1سبق خترجه ص (.)2٦
(( (2انظر :تفسري الرازي  ،83/4والبحر املحيط  ،593/1وفتح القدير  .284/1وهو ظاهر كالم ابن اجلوزي يف زاد املسري ص.92
(( (3انظر :البحر املحيط  ،593/1وروح املعاين  ،402/1والتحرير والتنوير  .7/2وقد استنكر أبو حيان قول من قال إن املراد بالفعل
وض ِع املستقبل موضع املايض وأن معنى ﴿ﭒ﴾( :قال) كام
الداللة عىل املايض ،وأهنا بمعنى (قال السفهاء) ،فقال«:وليس عندنا ِمن ْ
زعم بعضهم؛ ألن ذلك ال يتأتى مع السني لبعد املجاز فيه ،ولو كان عاري ًا من السني ذلك ،وكان يكون حكاية حال ماضية».
وقد استنكر علم الدين السخاوي يف مجال القراء  631/2القول بتأخر نزول قوله تعاىل ﴿ﭒ ﭓ﴾ حتى نفى أن يكون قد قاله
بي من الزخمرشي ،وذ َّيل ذلك بقوله «:وهذا واضح جد ًا ،وقد خفى عليه هذا ،فصار إىل ما صار إليه
أحد من املفرسين ،وإنام هو وهم ِّ ٌ
من تقدم اآلية يف التالوة ،وتأخرها يف اإلنزال ،وليس هبني أن جيعل كالم اهلل عز وجل هبذه املثابة».

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

-وهــم اليهــود :-مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا .»...ومل يتضــح يل وجــه اســتدالهلم

هبــذا احلديــث؛ فــإن احلديــث ال يــدل عــى تأخــر نــزول قولــه ســبحانه ﴿ ﭒ ﭓ﴾ عــن قولــه
﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،بــل يــدل عــى تأخــر وقــوع مقالــة الســفهاء إىل مــا بعــد حتويــل

القبلــة ،وال مانــع مــن أن تكــون اآليــة خــر ًا عــا ســيقع بعــد حتويــل القبلــة ،وتكــون نازلــة قبلهــا

لألغــراض املذكــورة يف القــول األول.

كــا اســتدل بعضهــم بقــول ابــن عبــاس  مــا الــذي رواه عنــه عــي بــن أيب طلحــة« :كان

أول مــا نســخ مــن القــرآن القبلــة ،وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر
أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس ،ففرحــت اليهــود ،فاســتقبلها رســول اهلل
 بضعــة عــر شــهر ًا ،فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســام،

فــكان يدعــو وينظــر إىل الســاء ،فأنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ إىل قولــه
﴿ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [ســورة البقــرة ،]144:فارتــاب مــن ذلــك اليهــود ،وقالــوا ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ﴾ ،فأنــزل اهلل عــز وجــل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾.»...

هذا لفظ الطربي ،ونحوه عند النحاس( ،)1وعزاه السيوطي البن أيب حاتم(.)2
لكــن ابــن أيب حاتــم إنــا أورده بلفــظ... « :فارتــاب مــن ذلــك اليهــود ،وقالــوا ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾»(.)3

وبنحــوه أورده الواحــدي -غــر مســند -بلفــظ« :فلــا رصفــه اهلل تعــاىل إليهــا ارتــاب مــن ذلــك

اليهــود وقالــوا :مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا ،فأنــزل اهلل تعــاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

[ســورة البقــرة.)4(»]115:

(( (1سبق عزوه إليهام ص (.)٢٧
(( (2اإلتقان .213 ،212/1
(( (3سبق عزوه إليه ص ( ،)٢٧وال خيفى أن السياق غريب هكذا؛ إذ قوله تعاىل ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾
هو من رد اهلل تعاىل عىل السفهاء ،ومل يظهر يل كيف يكون هو قول السفهاء.
(( (4أسباب النزول ص .36
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فلــم ينصــا عــى وقــوع النــزول بعــد حتويــل القبلــة وبعــد مقالــة الســفهاء ،وإنــا دل لفظهــا عــى

وقــوع مقالــة الســفهاء بعــد حتويــل القبلة.

ولــذا فالراجــح -واهلل أعلــم -أن الســن يف قولــه تعــاىل ﴿ ﭒ﴾ باقيــة عــى أصلهــا مــن

الداللــة عــى االســتقبال ،ويرجحــه أمــران:

ـرح بوقــوع نــزول قولــه تعــاىل ﴿ ﭒ
	-األول :عــدم ثبــوت روايــة جيــب التســليم هلــا تـ ِّ

ﭓ﴾ بعــد نــزول قولــه ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،بــل تــدل هــذه الروايــات عــى

تأخـ ِ
ـر مقالــة الســفهاء إىل مــا بعــد نــزول هــذه اآليــة ،وهــذا هــو عينــه مدلــول االســتقبال
ـن عنــه بالســن.
املبـ َّ ُ

	-الثــاين :أن األصــل يف آيــات الســورة الواحــدة نزوهلــا حســب ترتيبهــا يف املصحــف ،مــا مل
يــدل دليــل عــى خالفــه( ،)1ومل يــأت دليــل عــى ذلــك ،بــل يــدل ظاهــر اآليــات عــى خالفه،

لكوهنــا مصــدرة بســن االســتقبال ،وفعــل املضارعــة ،للداللــة عــى املســتقبل.

املســألة الثانيــة :يف معنــى ﴿ﭓ﴾( :الســفهاء) مجــع (ســفيه) ،وهــو اجلاهــل الضعيــف
الــرأي ،القليــل املعرفــة بمواضــع املنافــع واملضــار ،وأصلــه مــن (السـ َفه) ،وهــو ِ
اخل َّفــة ،وقلــة املعرفــة
َّ

لنقصــان العقــل ،وكثــرة االضطــراب(.)2

املســألة الثالثــة :يف القــوم املوصوفــن بقولــه ســبحانه ﴿ﭓ﴾ :اختلــف املفــرون يف القــوم

املوصوفــن بالســفه يف هــذه اآليــة  -وهــم الذيــن قالــوا ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾  -عــى ثالثــة

أقــوال:

	-األول :أهنــم اليهــود ،قالــوا ذلــك كراهــة ملخالفــة املســلمني هلــم يف القبلــة ،وقــد كانــت
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(( (1انظر :التحرير والتنوير .5/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،293/1ومعجم مقاييس اللغة ( 79/3س ف ه) ،ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ( 414س ف هـ).

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

قبلتُهــم قبلتَهــم ،وكان ذلــك ممــا فرحــت بــه اليهــود ،ملوافقــة املســلمني هلــم ،وأنــه أشــبه

باتباعهــم ،فلــا خالفوهــم شــغبوا عليهــم بمقالتهــم هــذه.

ويــدل هلــذا القــول أنــه قــول مــن شــهد التنزيــل ،فهــو قــول الــراء بــن عــازب وابــن عبــاس،

كــا يف قوليهــا الســابقني.

	-الثــاين :أهنــم املنافقــون ،قالــوا هــذه املقالــة اســتهزاء بالنبــي  وباملســلمني؛ إذ هــذا
ديدهنــم وطريقتهم.

ويؤيــده أن اهلل جــل وعــا وصفهــم يف بذلــك يف صــدر هــذه الســورة يف قولــه ﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [ســورة البقــرة.]13:

	-الثالــث :أهنــم املرشكــون مــن أهــل مكــة ،وقــرر ذلــك بعــض املفرسيــن بأهنــم قالــوا هــذه
املقالــة طعنـ ًا عــى النبــي  إذ اســتقبل الكعبــة بعــد اســتقبال بيــت املقــدس ،فعــاد
إىل مــا يوافقهــم؛ فزعمــوا أنــه ســيعود إىل دينهــم كذلــك ،حاشــاه .

ويؤيــد هــذا القــول أن اهلل جــل وعــا قيــد الســفهاء بشــبه اجلملــة ﴿ ﭔ ﭕ﴾ ،وقــد عــرف يف

اصطــاح القــرآن أن لفــظ النــاس يــراد بــه املرشكــون(.)1

والراجح  -واهلل أعلم  -أن اآلية تشمل هؤالء كلهم ،ويؤيد هذا االختيار ثالث حجج:
	-األوىل :عمــوم لفــظ الســفهاء؛ لدخــول األلــف والــام عليــه ،فيعــم الســفهاء مــن الطوائــف
الثــاث.

	-الثانيــة :وصــف الســفهاء بقولــه تعــاىل ﴿ ﭔ ﭕ﴾ يفيــد العمــوم ،ويــدل عــى شــمول قائــي

هــذه املقالــة لــكل ســفيه مــن هــذه الطوائــف ،وال حجــة لتخصيــص طائفــة بعينهــا؛ إذ
مجيعهــم مــن النــاس.

(( (1انظر األقوال الثالثة يف :زاد املسري ص  ،92وتفسري الرازي  ،84 ،83/4والبحر املحيط  ،593/1وروح املعاين .402/1
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	-الثالثــة :أن مجيــع هــذه الطوائــف :اليهــود ،واملنافقــن ،واملرشكــن هــم أعــداء للنبــي
 واملســلمني ،ويرتبصــون هبــم الدوائــر ،ومــن البعيــد أن جيــدوا جمــاالً يف ســبيل
ــوه(.)1
النيــل مــن املســلمني ف َيدَ ُع ْ

املســألة الرابعــة :يف فائــدة البيــان بشــبه اجلملــة يف قولــه تعــاىل  ﴿ :ﭔ ﭕ﴾ :اختلــف املفرسون

يف فائــدة هــذا البيــان عــى ثالثــة أقوال:

	-األول :أن فائدتــه إخــراج مــا يوصــف بالســفه مــن غــر النــاس ،فــإن الســفه يوصــف بــه
النــاس ،ويوصــف بــه مــا ال يعقــل أيض ـ ًا ،فأخــرج مــا ال يعقــل بقيــد ﴿ ﭔ ﭕ﴾.

	-الثــاين :أن فائدتــه ختصيــص عمــوم الســفهاء باملرشكــن منهــم؛ فــإن عــرف القــرآن يف إطــاق
لفــظ (النــاس) أن يــراد بــه املرشكــون.

	-الثالــث :أن فائدتــه التنبيــه عــى كــال ســفاهتهم بقياســهم إىل جنســهم  -وهــم النــاس -
إزراء عليهــم ،وبيــان أن الذيــن قالــوا هــذه املقالــة هــم ســفهاء بنــي آدم.

	-الرابــع :أن فائدتــه إرادة شــمول لفــظ ﴿ﭓ﴾ للطوائــف الثــاث :اليهــود واملنافقــن
واملرشكــن(.)2

وأظهــر هــذه األقــوال آخرهــا ثــم الــذي قبلــه ،وأمــا القــول األول فــرده إســناد (القــول) إىل

الســفهاء ،فــا حاجــة للنــص عــى أن قائــي هــذه املقالــة مــن النــاس ال مــن غــر العقــاء.

وأمــا القــول الثــاين فيبعــده أن اآليــة نزلــت يف املدينــة ،ونزلــت مــع آيــات حتويــل القبلــة ،وألن

يقــول هــذه املقالــة اليهــود واملنافقــون أوىل مــن أن يقوهلــا املرشكــون ،ولــذا -فكــا ســبق يف املســألة

الســابقة -فــإن الراجــح هــو شــمول لفــظ الســفهاء للطوائــف الثــاث.
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(( (1رجح شمول اآلية جلميع الطوائف :الرازي يف تفسريه  ،84/4وابن كثري يف تفسريه  ،5/2والبيضاوي يف تفسريه  ،91/1وأبو السعود
يف تفسريه .171/1
(( (2انظر هذه األقوال يف :املحرر الوجيز  ،218/1واجلامع ألحكام القرآن  ،144/2والبحر املحيط  ،593/1وتفسري أيب السعود
 ،171/1وروح املعاين  ،402/1والتحرير والتنوير .6/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املســألة اخلامســة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ ﭖ ﭗ﴾ :أي مــا الــذي رصفهــم؟ أو :أي يشء

رصفهــم عــن قبلتهــم؟( )1واالســتفهام هنــا لالســتهزاء والتعجــب ،ومرادهم بذلــك اإلزراء عــى النبي

 وعــى املؤمنــن ،وختطئتهــم وتســفيههم ،وقيــل :االســتفهام لإلنــكار ،واألول أقــرب(.)2

املســألة السادســة :يف تفســر (القبلــة) يف قولــه تعــاىل ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ :الثالثــي (القــاف
ِ
و(القبلة):
كلمــه ك ُّلهــا عــى مواجهــة الــيء للــيء»(،)3
والبــاء والــام) «أصــل واحــد صحيــح تــدل ُ

كل مــا قابــل وجهــه(.)4

ووزهنــا وزن اهليئــة واحلالــة( )5املصــوغ مــن فعــل االســتقبال ،ثــم نقــل اســتعامله مــن هيئــة

االســتقبال إىل عــن الــيء املســتقبل ألن حتويــل القبلــة إنــا كان عــن الــيء املســتق َبل ،وهــو بيــت
املقــدس ،ومل يكــن عــن هيئــة االســتقبال(.)6

ِّ
كـ(الذ ْبــح ،وال ِّط ْحن)،
ومــال ابــن عاشــور إىل أن تكــون (القبلة) اســم مفعــول عــى وزن (فِ ْعــل)

ثــم أنثــت باعتبار اجلهــة(.)7

املســألة الســابعة :يف تعيــن القبلــة التــي كانــوا عليهــا :يــكاد جيمــع املفــرون عــى أن املــراد

هبــذه القبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت املقــدس ،بــل نقــل بعضهــم اإلمجــاع عــى ذلــك(.)8

ونقــل عــن بعــض املفرسيــن أن القبلــة املحــول عنهــا هــي الكعبــة ،ويكــون املــراد بالســفهاء
(( (1انظر تفسري الطربي  ،131/3والكشاف .197/1
(( (2انظر :تفسري الرازي  ،84/4وتفسري أيب السعود  ،171/1وروح املعاين  ،402/1والتحرير والتنوير  .8/2وانظر يف أغراض االستفهام
وما يمكن أن يدل عليه :التلخيص (مطبوع مع :األطول) .54 ،53/1
(( (3معجم مقاييس اللغة ( 51/5ق ب ل).
(( (4انظر :تفسري الطربي  ،131/3والقاموس املحيط ص ( 1044ق ب ل).
ِ
كـ(جلسة) من اجللوس ،لبيان هيئته .انظر :شذا العرف ص .61
(( (5يصاغ من املصدر ما يدل عىل اهليئة عىل وزن (فِ ْع َلة)،
(( (6انظر :تفسري الطربي  ،131/3ومفردات ألفاظ القرآن الكريم ص ( 654ق ب ل) ،والبحر املحيط  ،591/1وتفسري أيب السعود
 ،171/1والتحرير والتنوير .8/2
(( (7التحرير والتنوير.9/2
(( (8انظر :تفسري الطربي  ،131/3وزاد املسري ص  ،92والبحر املحيط  ،594/1وهو الذي نقل اإلمجاع عن «بعض املفرسين» ،ثم بني أن
هناك من خالف فيه.

33

عــى هــذا القــول هــم املرشكــون ال غريهــم ،واملعنــى :أن املســلمني كانــوا بمكــة يســتقبلون الكعبــة،
ثــم ملــا قدمــوا املدينــة اســتقبلوا بيــت املقــدس ،فقــال املرشكــون عائبــن عليهــم ذلــك :مــا الــذي
رصفهــم عــن اســتقبال البيــت احلــرام إىل اســتقبال بيــت املقــدس؟(.)1

املســألة الثامنــة :يف الــام املتصلــة بلفــظ اجلاللــة مــن قولــه تعــاىل ﴿ ﭟ﴾ :هــذه هــي الم امللك،

وبعضهــم يعــر عنهــا بــام االختصــاص( ،)2فمعنــى قولــه تعــاىل ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ :هلل ملــك
املــرق واملغــرب ومــا بينهــا(.)3

املســألة التاســعة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ :أي :يســدد ويوفــق مــن

يشــاء مــن خلقــه إىل الطريــق القويــم الــذي ال اعوجــاج فيــه ،واملقصــود هنــا أن اهلل تعــاىل قــد أرشــد

نبيــه  إىل أن يقــول مــا معنــاه :إن اهلل هدانــا بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام لقبلــة إبراهيــم،
وأضلكــم أهيــا الســفهاء عنهــا ،فخذلكــم عــا هدانــا لــه مــن ذلــك(.)4

املســألة العــارشة :يف العالقــة بــن مجلــة ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ومجلــة ﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

أي قبلــة يوجــه اهلل تعــاىل إليهــا عبــاده،
ﭨ﴾ :بـ َّـن اهلل عــز وجــل يف اجلملــة األوىل صحــة اســتقبال ِّ
وعـ َّـرض يف اجلملــة الثانيــة بــأن القبلــة التــي هــدى إليهــا املســلمني -وهــي املســجد احلــرام -أهــدى
وأقــوم ،فاجلملــة األوىل لبيــان وجــه صحــة االســتقبال ،والثانيــة لبيــان وجــه ترجيــح إحــدى القبلتــن

عــى األخــرى(.)5
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(( (1انظر :البحر املحيط  ،594/1والتحرير والتنوير  .9 ،5/2وإىل هذا القول مال ابن عاشور.
(( (2الكالم يف هذا اجلزء من اآلية كالكالم يف قوله تعاىل ﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [البقرة ،]115:ينطبق عليه ما قيل يف
تلك اآلية .انظر :تفسري الطربي  ،526/2واملحرر الوجيز  ،199/1ومعاين احلروف للرماين ص  ،55وتفسري الرازي  ،20/4والبحر
املحيط  ،594 /1ومغني اللبيب ص  .234وأكثر اللغويني عىل التفريق بني الم امللك والم االختصاص ،فهي الم ملك يف نحو :املال
لزيد ،وهي الم االختصاص يف نحو :الرسج للدابة .انظر :معاين احلروف ص  ،55ومغني اللبيب ص  ،234 ،233ورشح ابن عقيل
عىل األلفية .22 ،21/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،140/3وتفسري الرازي .85/4
(( (4انظر :تفسري الطربي  ،141 ،140/3واملحرر الوجيز  ،218/1واجلامع ألحكام القرآن  ،148/2وتفسري ابن كثري  ،7/2والتحرير
والتنوير .12/2
(( (5انظر :روح املعاين  ،402/2والتحرير والتنوير .12/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املســألة احلاديــة عــرة :يف تقريــر احلجــة التــي أمــر اهلل تعــاىل نبيــه  أن حياجهــم

هبــا :قــال اهلل تعــاىل لنبيــه  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [ســورة

البقــرة ،]١٤٢:وهــذا هــو الــرد الــذي أوحــاه اهلل جــل وعــا إىل نبيــه  آمــر ًا لــه بــأن يقولــه

للســفهاء إذا قالــوا مقالتهــم هــذه ،وهــو رد مفحــم قاطــع ،مضمونــه :أن اهلل تبــارك وتعــاىل هــو مالــك
اجلهــات كلهــا ،فــاألرض مجيع ـ ًا ملكــه وحتــت ترصفــه ،وليســت العــرة يف اســتقبال جهــة بعينهــا
وج َهنــا توجهنــا ،فالطاعــة يف امتثــال أمــره ،ســوا ٌء يف ذلــك
إال امتثــال أمــره؛ فنحــن عبيــده؛ فحيثــا َّ

التوجـ ُه إىل بيــت املقــدس والتوجـ ُه إىل البيــت احلــرام ،إال أنــه قــد اختــص هــذه األمــة بــأن هداهــم إىل

القبلــة احلســنى ،وهــي قبلــة إبراهيــم عليــه الســام خليــل الرمحــن ،التــي بنيــت عــى اســم اهلل وحــده

ال رشيــك له(.)1

ويف هــذا اجلــواب إعــراض عــن إجابتهــم عــى ســؤاهلم عــن الســبب الداعــي لتحويــل القبلــة؛
ألن إنكارهــم كان عــن عنـ ٍ
ـاد ال عــن طلـ ٍ
ـب للحــق ،فأجيبــوا بــا ال يبــن هلــم حكمــة التحويــل ،وال

ســبب أحقيــة الكعبــة باالســتقبال(.)2

املطلب الثاين :تفسري اآلية (.)143
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [ســورة البقــرة، ]١٤٣:
وفيها أربع عرشة مسألة:
(( (1انظر :تفسري الطربي  ،141 ،140/3وتفسري الرازي  ،85/4وتفسري ابن كثري .7/2

(( (2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ح(،)4487
 .215/8وقوله يف آخر احلديث «والوسط العدل» هو مرفوع من قول النبي  وليس بمدرج ،وقد ورد يف مواضع من
الصحيح وغريه ألفاظ أخرى للحديث تؤيد ذلك .انظر :تفسري ابن كثري  ،8/2وفتح الباري .216/8
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املســألة األوىل :يف ذكــر احلديــث املرفــوع الــوارد يف تفســرها :روى البخــاري يف صحيحــه بإســناده

عــن أيب ســعيد اخلــدري  قــال :قــال رســول اهلل « :يدعــى نــوح يــوم القيامــة،

فيقــول :لبيــك وســعديل يــا رب ،فيقــول :هــل بلغــت؟ فيقــول :نعــم ،فيقــال ألمتــه :هــل بلغكــم؟

فيقولــون :مــا أتانــا مــن نذيــر ،فيقــول :مــن يشــهد لــك؟ فيقــول :حممــد وأمتــه ،فيشــهدون أنــه قــد

بلــغ ،ويكــون الرســول عليكــم شــهيد ًا ،فذلــك قولــه جــل ذكــره﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [ســورة البقــرة ،]١٤٣:والوســط العــدل»(.)1

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ :أي :كــا هديناكــم أهيــا

املؤمنــون وخصصناكــم بالتوفيــق مللــة إبراهيــم وملتــه وفضلناكــم بذلــك عــى أهــل األديــان فكذلــك
خصصناكــم بتفضيلكــم عــى ســائر األمــم أن جعلناكــم أمــة وســط ًا ،وهــذا أقــرب مــا قيــل يف املشــبه

بــه املشــار إليــه ب(ذلــك) ،وإال ففيــه أقــوال أخــرى(.)2

املســألة الثالثــة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ﭭ﴾ :أي :عــدوالً ،وقــد ثبــت هــذا عــن النبــي

 كــا يف احلديــث املذكــور قبــل قليــل ،وعــر عنــه بعــض املفرسيــن بتفســر (الوســط)
ِ
ــار ال ُع ُ
ــدول.
بأنــه :اخل َي ُ

املتوســط يف موضعــه ،وخــر األشــياء أوســاطها ،فهــو
وأصــل (الوســط) يف لغــة العــرب:
ِّ
ِ
ـو َن مــن بــن األمــم ،ويلــزم مــن اخلرييــة أن يكونــوا عــدوالً
ـار ُم ْص َط َفـ ْ
وصــف هــذه األمــة أهنــم خيـ ٌ
يف الشــهادة( ،)3وملــا كان املقــام يف اآليــة وكــذا يف احلديــث املرفــوع الــذي اشــتمل عــى تفســرها مقــام

شــهادة هــذه األمــة عــى ســائر األمــم روعــي يف تفســرها أهــم وصــف يناســبه مــن أوصــاف اخليــار،
وهــو العدالــة ،وهــو تفســر النبــي  ،ومــن فــر مــن املفرسيــن الوســط باخليــار راعــى
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(( (1انظر :التحرير والتنوير .13/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،141/3والبحر املحيط .595/1
(( (3انظر نحوه يف :معجم مقاييس اللغة ( 108/6و س ط) ،وزاد املسري ص  ،92واجلامع ألحكام القرآن  ،150 ،149/2والتحرير
والتنوير .18/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

أصــل الكلمــة وداللتهــا لتوضيــح املــراد ،وإال فاملعنيــان متالزمــان(.)1
املســألة الرابعــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ :مــى

يف املســألة األوىل يف هــذه اآليــة روايــة البخــاري حلديــث أيب ســعيد اخلــدري  مرفوع ـ ًا ،وقــد

دل عــى أن نوح ـ ًا عليــه الســام يستشــهد نبينــا حممــد ًا  وأمتــه ،وقــد رواه اإلمــام أمحــد

بلفــظ مقــارب إال أنــه أوضــح ســياق ًا ،وأدل عــى املقصــود ،ففيــه « :قــال :فيدعــون فيشــهدون لــه

بالبــاغ ،قــال :ثــم أشــهد عليكــم»(.)2

فهــذا هــو املقصــود بشــهادة هــذه األمــة عــى األمــم ،وقيــل :إن املــراد بقولــه تعــاىل ﴿ ﭮ

ﭯﭰﭱ﴾ مــا رواه أنــس مــن أن النبــي ُ مـ َّـر عليــه بجنــازة فأثني عليهــا خري ًا،

فقــال« :وجبــت وجبــت وجبــت» ،ثــم مــر عليــه بأخــرى ،فأثنــي عليهــا رش ًا ،فقــال« :وجبــت وجبــت

وجبــت» ،ثــم قــال « :فقــال رســول اهلل  :مــن أثنيتــم عليــه خــر ًا وجبــت لــه اجلنــة ،ومــن
أثنيتــم عليــه رش ًا وجبــت لــه النــار ،أنتــم شــهداء اهلل يف األرض ،أنتــم شــهداء اهلل يف األرض ،أنتــم
شــهداء اهلل يف األرض»( ،)3ويف بعــض روايــات احلديــث بإســناد فيــه ضعــف أنــه تــا يف آخــره قــول اهلل

تعــاىل ﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾(.)4

فعــى القــول األول يكــون املــراد بالنــاس يف اآليــة :األمــم الســابقة ،وعــى القــول الثــاين :هــذه

األمــة يشــهد بعضهــا عــى بعــض.

واملتأمــل يف ســياق اآليــات ،حــن يــرى أن املقــام مقــام مقارنــة بــن األمــم ،وكــون هــذه األمــة

وســط ًا بينهــا وخيــار ًا وعــدوالً ،إضافــة إىل أن النبــي  تــا اآليــة عنــد ذكــر شــهادة هــذه
(( (1انظر نحوه يف :روح املعاين .403/2
(( (2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،383/17 )11283وصحح إسناده حمققو املسند (ط .الرسالة).
(( (3رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلنائز ،ح(.19 ،18/3 )949
(( (4أخرج هذه الزيادة احلاكم يف املستدرك ،ح( ،294/2 )3061وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه ،إنام اتفقا عىل «وجبت»
فقط» ،وقال الذهبي يف التلخيص عن أحد رواة احلديث «:مصعب ليس بالقوي».
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األمــة عــى األمــم الســابقة ،لــرى بوضــوح أن القــول األول أرجــح مــن القــول الثــاين ،وإن كان لفــظ
اآليــة يصلــح لعمــوم شــهادة هــذه األمــة عــى الســابقني ،وعــى بعضهــم(.)1

املســألة اخلامســة :يف وجــه شــهادة هــذه األمــة عــى األمــم الســابقة :هــذه األمــة مل تــدرك األمــم

الســابقة ،ومــع ذلــك فشــهادهتا جتــوز عليهــم ألهنــا مبنيــة عــى خــر الصــادق املصــدوق الــذي ال

ينطــق عــن اهلــوى ،فصدقــوه ،وشــهدوا بــا أخربهــم بــه(.)2

املســألة السادســة :يف شــهادة النبــي  عــى هــذه األمــة :اختلــف العلــاء يف املشــهود بــه

عــى هــذه األمــة ،فقيــل :شــاهد ًا عليكــم بأنــه قــد بلغكــم ،وقيــل :شــاهد ًا عليكــم بأعاملكــم ،وقيــل:
شــاهد ًا لكــم بإيامنكــم بــه وبــا جــاء بــه ،وقيــل :شــاهد ًا لكــم بتزكيتكــم وتعديلكــم بعــد أن شــهدتم
عــى األمم(.)3

وعــى القولــن األخرييــن عديــت الشــهادة ب(عــى) مــع أن الشــهادة هلــم ال عليهــم إمــا

للمشــاكلة مــع مــا قبلهــا ،أو لتضمــن الشــهادة معنــى الرقابــة أو اهليمنــة(.)4

املســألة الســابعة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ :ﭷ ﭸ﴾ :أي :ومــا رشعنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا إال

ـل اإلجيــاد ال َج ْعـ ِ
لنعلــم مــن يتبــع الرســول ،فهــو متعــدٍّ إىل مفعــول واحــد ،وهــو مــن جنــس َج ْعـ ِ
ـل
التصيــر ،فلــا كان املجعــول مــن شــؤون الترشيــع عــر عنــه بــا يناســبه ،فقيــل :ومــا رشعنــا.)5(...
صينا .)6(...
وقيل :بل هو من َج ْع ِل التصيري الذي ينصب مفعولني ،واملعنى :وما َّ
والقول األول أرجح ،إذ هو أقرب لظاهر اآلية ،وأبعد عن احلذف والتقدير.
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(( (1ممن قال بشمول اآلية للمعنيني ابن عاشور يف التحرير والتنوير .21/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،151 ،146 ،145/3واملحرر الوجيز .219/1
(( (3انظر هذه األقوال يف :تفسري الطربي  ،146/3واجلامع ألحكام القرآن  ،152/2والبحر املحيط .596/1
(( (4انظر :الكشاف  ،198/1وتفسري البيضاوي  ،92/1والتحرير والتنوير .22/2
(( (5انظر :تفسري ابن كثري  ،10/2والتحرير والتنوير .23/2
(( (6انظر :البحر املحيط  ،597 ،596/1وتفسري أيب السعود .173/1

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقد اختلف القائلون بأن اجلعل بمعنى التصيري يف تعيني املفعولني عىل عدد من األقوال:
فقيل.:املفعــول األول( :القبلــة) ،واملفعــول الثــاين :حمــذوف تقديــرهِ :
(وجهــ ًة) أو (قبلــ ًة) أو

(منســوخ ًة) أو (كائن ـ ًة) ،وعــى هــذا القــول  -أي ـ ًا كان التقديــر  -يكــون قولــه تعــاىل ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ﴾

نعت ًا لـــ﴿ ﭹ﴾.

وقيــل :املفعــول األول( :القبلــة) ،واملفعــول الثــاين( :التــي كنــت عليهــا) ،أي :ومــا جعلنــا

القبلــة هــي اجلهــة التــي كنــت عليهــا إال لنعلــم ...

وقيــل :املفعــول األول( :التــي كنــت عليهــا) ،واملفعــول الثــاين( :القبلــة) ،أي :ومــا جعلنــا

اجلهــة التــي كنــت عليهــا هــي القبلــة إال لنعلــم .)1(...

املســألة الثامنــة :يف تعيــن القبلــة املقصــودة بقولــه تعــاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ :أكثــر املفرسيــن

عــى أن املــراد بالقبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت املقــدس ،وهــو ظاهــر اآليــة؛ إذ هــي القبلــة التــي

كانــوا عليهــا قبــل نســخها هبــذه اآليــات ،وقــال بعضهــم :بــل املقصــود الكعبــة؛ إذ كانــوا يســتقبلوهنا
ملــا كانــوا بمكــة ،وقيــل :بــل ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ هنــا بمعنــى( :القبلــة التــي أنــت عليهــا) ،كقولــه

تعــاىل﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[ســورة آل عمــران ، ]110:ومــن قــال :املقصــو ُد الكعبــ ُة كان املعنــى
عنــده :ومــا رددنــاك إىل القبلــة األوىل إال لنعلــم(.)2

املســألة التاســعة :يف تفســر العلــم الواقــع يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ﴾ :اختلــف العلــاء يف تفســر العلــم يف هــذه اآليــة؛ ألن اهلل تبــارك وتعــاىل عــامل بــا كان ومــا

ســيكون ،فقيــل :املــراد :إال ليعلــم رســويل وأوليائــي ،وقيــل :إال ليظهــر ،وقريــب منــه مــن قــال :إال
لنــرى ،وكل هــذه األقــوال حمتملــة ،وقيــل :إال لتعلمــوا أهيــا الســفهاء ،وهــو بعيــد(.)3

(( (1انظر :الكشاف  ،199/1والبحر املحيط  ،597 ،596/1وروح املعاين .404/2
(( (2انظر.:املحرر الوجيز  ،220 ،219/1وتفسري الرازي  ،94/4والبحر املحيط .597 ،596/1
(( (3القول األول اختيار الطربي ،والثاين قول ابن كثري ،والثالث استظهره القرطبي .انظر :تفسري الطربي  ،162 ،158/3واجلامع ألحكام
القرآن  ،153 ،152/2وتفسري ابن كثري .10/2
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املســألة العــارشة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ :أي إنــا رشعنا

لــك يــا نبينــا التوجــه أوالً إىل بــن املقــدس ثــم رصفنــاك عنــه إىل الكعبــة ليظهــر حــال مــن يتبعــك
ويطيعــك ويســتقبل معــك حيثــا توجهــت ممــن ينقلــب عــى عقبيــه ،فريتــد عــن دينــه(.)1

املســألة احلاديــة عــرة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ :أي :وإن

حتويــل القبلــة ورصفكــم عنهــا وتوليتكــم لقبلــة أخــرى ألمــر عظيــم شــاق إال عــى مــن وفقــه اهلل عــز
وجــل ،فهــداه للتصديــق واإليــان واالمتثــال(.)2

ـث لفـ ُ
وقــد ُأ ِّنـ َ
ـظ (كبــرة) ألنــه وصــف لـ(التوليــة) أو (القبلــة التــي جرى فيهــا التحويــل) ،وقيل

غري ذلك(.)3

وإنــا كانــت كبــرة عظيمــة عــى النفــوس إال مــن هــدى اهلل ألن حتويــل القبلــة أول نســخ وقــع

يف اإلســام ،فمــن مل يألــف النســخ ،ومل يعلــم حكمتــه ،ســيكون عظيـ ًا عليــه أن يتغــر عليــه الترشيــع

إال مــن وقــر اإليــان يف قلبــه ،وانقــاد للــرع ،وأســلم وجهــه هلل ،ومل يقــع يف قلبــه اعــراض ،فهــو

الــذي هــداه اهلل ووفقــه(.)4

املســألة الثانيــة عــرة :يف ســبب نــزول قولــه تعــاىل ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ :هــذه اآليــة شــأهنا

شــأن بقيــة آيــات حتويــل القبلــة التــي يتناوهلــا هــذا البحــث ،فهــي نازلــة يف شــأن حتويــل القبلــة ،نزلت
جواب ـ ًا عــى مــن ســأل عــن حــال مــن مــات قبــل حتويــل القبلــة ،وقــد كان يصــي إىل بيــت املقــدس

مــاذا يكــون مــن شــأهنم ،جــاء ذلــك يف احلديــث الصحيــح الــذي رواه الــراء بــن عــازب 

وفيــه« :وكان الــذي مــات عــى القبلــة قبــل أن حتــول ِق َبــل البيــت رجــال قتلــوا مل نــدر مــا نقــول فيهــم،

فأنــزل اهلل ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾»(.)5
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(( (1انظر :زاد املسري ص  ،92وتفسري ابن كثري .10/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،166 ، 164/3وزاد املسري ص.93
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،165 ،164/3والبحر املحيط .598/1
(( (4انظر :تفسري ابن كثري .10/2
(( (5رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾.ح (.214/8 )4486

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقــد تقــدم أن األرجــح يف نــزول آيــات حتويــل القبلــة كان قبــل حتويــل القبلــة ،وعليــه فنــزول

هــذا اجلــواب حصــل قبــل حــدوث الســؤال ،فيحتمــل نشــوء الســؤال لــدى بعــض الصحابــة الذيــن

مل تبلغهــم اآليــات ،بــل بلغهــم خــر حتويــل القبلــة ،فطــرأ هلــم هــذا الســؤال ،ثــم بلغتهــم اآليــات

التــي احتــوت عــى اجلــواب الشــايف لســؤاهلم؛ إذ مل أقــف عــى مــن قــال بتأخــر نــزول هــذا اجلــزء مــن
اآليــة عــن بقيــة اآليــات ،واهلل أعلــم.

املســألة الثالثــة عــرة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ :أي :ومــا كان اهلل ليحبــط

أجــر إيامنكــم بالقبلــة ،وتصديقكــم لرســوله  ،بصالتكــم التــي صليتموهــا نحــو بيــت
املقــدس عــن أمــره ،ألن ذلــك كان منكــم تصديقـ ًا لرســول اهلل ،واتباعـ ًا ألمــر اهلل ،وطاعــة لــه(.)1

فعــى هــذا املــراد باإليــان :التصديــق ،وهــو املعــروف يف لغــة العــرب ،وأشــر بــه إىل الصــاة

يف هــذا املوضــع لظهــور اإليــان يف اســتقباهلم القبلــة التــي أمــروا هبــا ،وتأديتهــم الصــاة مســتقبلينها،
ووجــه قــول مــن قــال مــن الســلف:
وانقيادهــم ألمــر اهلل فيهــا .وهــذا اختيــار الطــري َّ ،

«اإليــان :الصــاة» بــا ذكــر قبــل قليــل.

وقيل :سميت الصالة إيامن ًا ألهنا أعظم أركانه ،أو الشتامهلا عىل قول وعمل ونية(.)2
املســألة الرابعــة عــرة ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ :أي :إن اهلل تعــاىل بجميــع النــاس ذو رأفــة

ورمحــة ،ومــن رأفتــه هبــم ورمحتــه هلــم أنــه ال يضيــع هلــم ثــواب طاعــة أطاعــوه هبــا ،ومــن ذلــك
اختيــار القبلــة احلســنى هلــمَّ ،
وأل يؤاخذهــم بــا صلــوا قبــل ذلــك إىل غــر الكعبــة(.)3

(( (1انظر :تفسري الطربي  ،169/3والبحر املحيط  ،600 ،599/1وتفسري ابن كثري .11/2
(( (2انظر :اجلامع ألحكام القرآن  ،153/2والبحر املحيط  ،600 ،599/1والتحرير والتنوير .25/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،171 ،170/3وتفسري أيب السعود .174/1
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املبحث الثالث:

تفسري اآليات ١٤٨-144
وهــي قولــه تعــاىل  ﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [ســورة البقــرة.]١٤٨ - ١٤٤:

املطلب األول :تفسري اآلية (.)144
وهــي قولــه تعــاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾،
وفيهــا ســبع مســائل:

املســألة األوىل :يف معنــى (قــد) يف قولــه تعــاىل ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾( :قــد) هنــا تفيــد

التحقيــق عــى األرجــح ،ويؤخــذ مــن الفعــل املضــارع بعدهــا الداللــة عــى التجــدد ،ويؤخذمــن

قولــه تعــاىل بعدهــا (تق ُّلــب) َت َكـ ُّـر َر ذلــك مــرار ًا( .)1وقيــل :إن (قــد) هنــا للتكثــر ،وقيــل :للتقليــل(.)2
املسألة الثانية :يف تفسري قوله تعاىل ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ :أي :إننا يا نبينا  -عليه الصــالة

ف وجهك يف جهة السامء ،تشوف ًا للوحي الرباين باستقبال املسجد احلرام،
حتو َل
وترص َ
والسالم -لنرى ُّ
ُّ

فكان  يدعو اهلل جل وعال وينظر إىل السامء ،حتى نزلت هذه اآلية(.)3
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(( (1انظر :البحر املحيط  ،602 ،601/1والتحرير والتنوير .27/2
(( (2انظر :الكشاف  ،200/1وتفسري البيضاوي  ،92/1وروح املعاين .407/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،172/3والكشاف  ،200/1واجلامع ألحكام القرآن  .154/2وقد اختلفوا يف كيفية هذا التقلب ،وهل كان مع

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املســألة الثالثــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ هــذه بشــارة مــن اهلل تعــاىل لنبيــه

 بتحويــل القبلــة قبــل األمــر بذلــك ،حيــث وعــده اهلل ســبحانه أنــه ســيرصفه إىل قبلــة

حيبهــا ويرتضيهــا ،وأكــد هــذه البشــارة بالــام الدالــة عــى تقديــر القســم(.)1

وقــد صــدِّ رت هــذه ِ
العــدَ ة مــن اهلل تعــاىل بفــاء الســببية الدالــة عــى ترتــب مــا بعدهــا عــى مــا
ُ

ـبب يف األمــر بذلــك إكرامـ ًا مــن اهلل
قبلهــا ،فرغبــة النبــي  يف اســتقبال املســجد احلــرام سـ ٌ

تعــاىل له(.)2

وملــا كان ميــل النبــي  إىل اســتقبال املســجد احلــرام عــن تعقــل وتبــر يف األمــور

ـر عــن وصــف القبلــة بقــول اهلل جــل وعــا﴿ :ﮥ﴾ ،ومل تــأت لفظــة:
وموازنــة بــن املصالــح ُعـ ِّ َ

(هتواهــا) أو (حتبهــا) ،بخــاف مــا ســيأيت يف اآليــة الالحقــة مــن وصــف آراء اليهــود ملــا هنــى نبيــه

 عــن اتباعهــم بأهنــا (أهــواء) ،فقــال ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ.)3(﴾...

املســألة الرابعــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ :هــذا اجلــزء مــن اآليــة

هــو لــب اللبــاب ،واملقصــد مــن اآليــات ،ومــا قبلــه متهيــد ،ومــا بعــده تأكيــد؛ فهــو األمــر املبــارش
باســتقبال املســجد احلــرام.

فقــد أمــر اهلل نبيــه  باســتقبال املســجد احلــرام ،وكان األمــر موجهـ ًا إليــه 

تكريـ ًا لــه باعتبــار مــا يف األمــر مــن إرضــاء رغبتــه ،وســيعقبه بترشيــك األمــة معــه يف األمــر يف اجلملة
الالحقة مــن اآلية(.)4

الدعاء أم بدون دعاء ،عىل أقوال ،والذي جاء عن ابن عباس من رواية عيل ابن أيب طلحة السابقة ص ( )5هو أنه كان يدعو وينظر إىل
السامء .انظر لالستزادة :تفسري الرازي  ،101 ،100/4وروح املعاين .407/2
(( (1انظر :تفسري الطربي  ،175/3والكشاف  ،201/1وروح املعاين .407/2
(( (2انظر :تفسري أيب السعود  ،174/1والتحرير والتنوير .29/2
(( (3انظر :التحرير والتنوير .28/2
(( (4انظر :تفسري الرازي  ،111/4وتفسري البيضاوي  ،93/1والتحرير والتنوير .28/2
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واألصــل يف إطــاق املســجد احلــرام أنــه حــرم الكعبــة ومــا حوهلــا مــن موضــع الطــواف

والصــاة ،إال أن املــراد بــه هنــا الكعبــة الرشيفــة عــى قــول أغلــب املفرسيــن ،ملــا علــم مــن أن القبلــة

هــي الكعبــة ال مجلــة البيــت ،والعــرب تعــر عــن الــيء بــا جيــاوره أو بــا يشــتمل عليــه(.)1

وعلــل بعــض املفرسيــن للتعبــر عــن الكعبــة باملســجد احلــرام بأنــه إشــارة إىل الســعة يف شــأن

القبلــة ،وأن فــرض البعيــد عنهــا التوجــه ناحيتهــا(.)2

والشــطر يف لغــة العــرب لــه أصــان ،أحدمهــا يــدل عــى نصــف الــيء ،ويــدل اآلخــر عــى

املواجهــة وال ُبعــد ،وهــو هنــا مــن األصــل الثــاين( ،)3فمعنــى ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ أي :جهــة املســجد

احلــرام وتلقــاءه(.)4

وعــر بالوجــه  -واملــراد االســتقبال بالبــدن كلــه  -ملقابلــة قولــه تعــاىل ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾

توجــه اإلنســان(.)5
بقولــه ﴿ﮧ ﮨ﴾ ،وألنــه أرشف األعضــاء ،وبــه يتميــز ُّ

املســألة اخلامســة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ هــذا ترشيــك لألمــة مــع

النبــي  يف األمــر باســتقبال املســجد احلــرام ،لئــا يفهــم مــن قولــه تعــاىل ﴿ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ﴾ اختصــاص ذلــك بالنبــي .)6(
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(( (1انظر :أحكام القرآن البن العريب  ،64/1واجلامع ألحكام القرآن  ،155/2والتحرير والتنوير  .30 ،29/2ونقل القرطبي اإلمجاع
عليه.
(( (2انظر :الكشاف  ،202 ،201/1وتفسري أيب السعود .174/2
وللعلامء يف تعيني القبلة خالف يف بعض األحوال ،كمن كان بجوار الكعبة إىل أين يتوجه منها ،ومن كان بعيد ًا عنها خارج املسجد أيلزمه
استقبال عني الكعبة ،وال أطيل البحث بذكر هذه األحوال واخلالف فيها؛ إذ تطول بالبحث يف غري هدفه األساس ،وهي مبسوطة يف
كتب الفقه وكتب أحكام القرآن.
(( (3انظر :معجم مقاييس اللغة ( 188 ،186/3ش ط ر) ،والقاموس املحيط ص ( 415ش ط ر) .وظاهر قول الراغب يف مفرداته ص
( 453ش ط ر) أن مرد األصلني واحد .وانظر :البحر املحيط .603/1
اإلمجاع عىل ذلك ،ونقل أبو حيان عن اجلبائي والقايض عبداجلبار أن املراد:
(( (4انظر :تفسري الطربي  ،175/3وزاد املسري ص  ،93ونقل
َ
منتصف املسجد .البحر املحيط .603/1
(( (5انظر :تفسري الرازي  ،102/4والبحر املحيط .603/1
(( (6انظر :املحرر الوجيز  ،222/1وتفسري الرازي  ،111/4وتفسري البيضاوي ص.93

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وفيــه زيــادة بيــان أن اســتقبال املســجد احلــرام واجــب عليكــم حيثــا كنتــم مــن رشق األرض

وغرهبــا ،وأن ذلــك ليــس خاص ـ ًا بمــن كان قريب ـ ًا مــن املســجد أو كان يف جهــات بعينهــا(.)1

املســألة السادســة :تفســر قولــه تعــاىل ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ يبــن اهلل تعــاىل

يف هــذه اآليــة أن علــاء أهــل الكتــاب يعلمــون أن التوجــه نحــو املســجد احلــرام هــو احلــق الــذي
فرضــه اهلل عز وجــل(.)2
ويف املراد بالذين أوتوا الكتاب قوالن:

األول :أهنــم اليهــود والنصــارى ،واآلخــر :أهنــم اليهــود خاصــة ،فمــن نظــر إىل شــمول اللفــظ

قــال بــاألول ،ومــن نظــر إىل مناســبة املقــام قــال بالثــاين؛ إذ هــم الذيــن قالــوا :مــا والهــم عــن قبلتهــم
التــي كانــوا عليهــا ،ولعــل مــن قــال بذلــك مل يقصــد أن لفــظ اآليــة ال يتنــاول غريهــم ،وإنــا هــو مــن

بــاب ذكــر ســبب النــزول(.)3

وقــد اختلــف العلــاء يف ســبب معرفــة أهــل الكتــاب بــأن حتويــل القبلــة حــق ،وأكثرهــم عــى

أهنــم يعلمــون ذلــك بــا يف كتبهــم ،ســواء كان ذلــك عــى جهــة الترصيــح بــأن النبــي 

ســيصيل إىل القبلتــن ،أو سيســتقبل الكعبــة ،أو مــن بــاب اللــزوم ،لعلمهــم بصــدق النبي ،
أو لعلمهــم بخــراب املســجد األقــى ،أو لعلمهــم بجــواز النســخ ،واهلل أعلــم(.)4

املســألة الســابعة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ هيــدد اهلل تعــاىل أهــل الكتــاب

الذيــن يعلمــون صــدق النبــي  وصحــة مــا أوحــي إليــه مــن اســتقبال الكعبــة ثــم يكتمــون

ذلــك بــأن اهلل ليــس ســاهي ًا عــا يعملونــه ،ولكنــه حيصيــه ليجازهيــم عليــه(.)5

(( (1انظر :تفسري الرازي  ،111/4والتحرير والتنوير .30/2
(( (2انظر :تفسري الطربي .183/3
(( (3وهو ظاهر يف قول السدي وإليه ينسب هذا القول «:أنزل ذلك يف اليهود» .انظر :تفسري الطربي  ،183/3والبحر املحيط ،604/1
وتفسري ابن كثري .14/2
(( (4انظر :الكشاف  ،202/1واجلامع ألحكام القرآن  ،156/1وتفسري ابن كثري  ،14/2والتحرير والتنوير .34/2
(( (5انظر :تفسري الطربي  ،184/3وتفسري ابن كثري  ،14/2والتحرير والتنوير .34/2

45

املطلب الثاين :تفسري اآلية (.)145
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ ،وفيهــا أربــع
مســائل:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ خيــر اهلل

تعــاىل نبيــه أنــه لــو أتــى الذيــن أوتــوا الكتــاب بــكل برهــان وحجــة ملــا اتبعــوا قبلتــه ،فــإن انرصافهــم
عــن الكعبــة وإنكارهــم الســتقباهلا ليــس لعــدم علمهــم بــأن اســتقباهلا حــق ،بــل العنــاد واالســتكبار
هــو الــذي دفعهــم إلنــكار اســتقباهلا ،ومثــل هــؤالء ال ينفــع معهــم حشــد احلجــج إلقناعهــم(.)1

وقــد أكــد اهلل تبــارك وتعــاىل أهنــم ال يتبعــون قبلتــه بصيغــة القســم املقــدر بداللــة الــام املوطئــة

لــه ،كــا أكــده بــأن وضــع االســم املوصــول ﴿ﯧ ﯨ ﯩ﴾ موضــع الضمــر لإليــذان بكــال

ســوء حاهلــم مــن العنــاد مــع كوهنــم قــد أوتــوا الكتــاب الــذي فيــه صحــة مــا أنكــروه(.)2

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ خيــر تعــاىل عــن نبيــه 

واتباعــه ألمــر ربــه واستمســاكه بــه يف مقابــل استمســاك أهــل الكتــاب بأهوائهــم بأنــه ليــس بمتبــع

قبلتهــم .وقــد اختلــف املفــرون يف ماهيــة املنفــي هنــا:

فقيــل :املنفــي هنــا هــو أن يكــون النبــي  قــد اســتقبل بيــت املقــدس لكوهنــا قبلتهــم،

بــل كان اســتقباله عــن أمــر اهلل تبــارك وتعــاىل.

وقيــل :املنفــي هنــا هــو القــدرة عــى اســتقبال قبلــة اليهــود والنصــارى يف ٍ
آن معـ ًا ،فــإن اليهــود

يســتقبلون بيــت املقــدس ،والنصــارى يســتقبلون املــرق دومـ ًا.
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(( (1انظر :تفسري الطربي  ،185 ،184/3وتفسري الرازي  ،113/4وتفسري ابن كثري .15/2
(( (2انظر :املحرر الوجيز  ،222/1وتفسري أيب السعود .175/1

يل ِ
ت ِ
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َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقيــل :املنفــي هنــا هــو نســخ القبلــة مــرة أخــرى إىل بيــت املقــدس ،وفيهــا تأكيــد أن اســتقبال

الكعبــة لــن ينســخ.

وقيل :هو خرب بمعنى األمر ،أي فال تتبع قبلتهم.
وقيــل :املنفــي هنــا هــو أن يتبــع النبــي  قبلتهــم بعــد إذ حولــه اهلل جــل وعــا إىل

اســتقبال الكعبــة ،وحاشــاه أن يــدع أمــر اهلل عــز وجــل ابتغــاء رضــا اليهــود(.)1

وأقرهبــا مــن ظاهــر اآليــة األخــر ،فإنــه قــد جــاء يف مقابلــة نفــي أن يتبــع الذيــن أوتــوا الكتــاب

قبلــة النبــي  لتمســكهم بقبلتهــم ،وســيعقبه نفــي اتبــاع بعضهــم لقبلــة بعــض لتمســك كل
فريــق بقبلتــه ،وحــري هبــا أن يكــون معناهــا نفــي اســتقبال النبــي  لقبلتهــم متســك ًا بأمــر

اهلل تعــاىل وطاعــة لــه ،ويفهــم منــه تأييــد اهلل جــل وعــا لنبيــه  يف استمســاكه بأمــر ربــه
يف اســتقبال الكعبــة ،وتأييــس أهــل الكتــاب أن يميــل النبــي  إىل أهوائهــم ،فيتبــع قبلتهــم
متألفـ ًا هلم(.)2

املسألة الثالثة :يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ يبني اهلل جل وعال أن أهل الكتـــاب

خمتلفون يف قبلتهم ،فاليهود يستقبلون بيت املقدس ،والنصارى يستقبلون املرشق ،فام اليهود بتابعي قبلة

النصارى ،وما النصارى بتابعي قبلة اليهود ،فال تطلب رضاهم يف اتباع قبلتهم ،فإنك إن اتبعت قبلـــة

اليهود أسخطت النصارى ،وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود(.)3

املســألة الرابعــة :يف تفســر قــول اهلل تعــاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ﴾ :اخلطــاب للنبــي  ،واملعنــى :لئــن اتبعــت يــا نبينــا رضــا هــؤالء اليهــود

والنصــارى فعــدت إىل قبلتهــم مــن بعــد مــا أعلمنــاك أهنــم مقيمــون عــى باطــل وعنــاد ومعرفــة منهم

(( (1انظر هذه األقوال يف :تفسري الطربي  ،185/3واملحرر الوجيز  ،223/1والتفسري الكبري  ،114/4وتفسري ابن كثري .15/2
(( (2انظر :روح املعاين  ،410/1والتحرير والتنوير .36/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،186 ،185/3والكشاف .202/1
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أن القبلــة التــي وجهنــاك إليهــا هــي احلــق إنــك حينئــذ ملــن الظاملــن أنفســهم بمخالفــة أمــري وتــرك

طاعتــي(.)1

وحاشــى نبــي اهلل  أن يــدع أمــر اهلل باســتقبال الكعبــة ويتبع قبلــة اليهــود والنصارى،

ولكــن اخلطــاب وإن كان لــه فــإن أمتــه تبــع لــه يف ذلــك ،وهــم املقصــودون يف احلقيقة ،ووجــه اخلطاب
إليــه خاصــة هتوي ً
ال لألمــر وتعظيـ ًا له(.)2

املطلب الثالث :تفسري اآليتني (.)147 ،146
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ،وفيهــا ثــاث مســائل:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾ :يبــن اهلل تبــارك

وتعــاىل أن أحبــار اليهــود وعلــاء النصــارى يعرفــون النبــي  وصدقــه يقين ـ ًا كمعرفتهــم
بأبنائهــم ،وقيــل :بــل املــراد :يعرفــون صحــة اســتقبال املســجد احلــرام(.)3

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ :أي :وإن طائفــة مــن

علــاء أهــل الكتــاب خيفــون احلــق الــذي علمــوا صحتــه ممــا جــاء بــه النبــي  مــن أمــر
القبلــة أو غريه(.)4

املســألة الثالثــة :تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ أي :إن مــا أوحــاه اهلل عــز

وجــل إليــك مــن أمــر القبلــة هــو احلــق ،ال مــا قالــه لــك أحبارهــم وعلامؤهــم ،فــا تكونــن مــن

الشــاكني ،وحاشــى رســول اهلل  أن يشــك يف أمــر ربــه الــذي أوحــاه إليــه ،ولكــن اخلطاب
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(( (1انظر :تفسري الطربي .187 ،186/3
(( (2انظر :تفسري الرازي  ،115/4واجلامع ألحكام القرآن  ،157/2وتفسري ابن كثري .15/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،188 ،187/3وزاد املسري ص .94
(( (4انظر :املحرر الوجيز  ،224/1والتحرير والتنوير .40/2
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وإن كان موجه ـ ًا إليــه فــإن املقصــود أمتــه(.)1

املطلب الرابع :تفسري اآلية (.)١٤٨
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﴾ ،وفيهــا مســألتان:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ هــذا توجيــه للمؤمنــن،
ٍ
وملــة قبلــ ًة يتوجهــون إليهــا ،فــا
بعــد أن وضــح عنــاد أهــل الكتــاب ،فبــن أن لــكل أهــل ديــن

يشــغلنكم جداهلــم ،وال هيمنكــم خالفهــم ،بــل اهتمــوا باملقصــد ،وهــو املســارعة إىل اخلــرات
والطاعــات وامتثلــوا أمــر اهلل جــل وعــا(.)2

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ بعــد أن

بــن اهلل تبــارك وتعــاىل يف مبــدأ اآليــة أن اهلل قــد افــرض عــى هــذه األمــة اســتقبال الكعبــة وحثهــم
عــى املســارعة يف اخلــرات بــن أنــه ســيجمع النــاس مجيعـ ًا ،مــن اســتقبل الكعبــة وغــره ،ثــم جيــزي
ك ً
ال بعملــه ،واهلل قــادر عــى ذلــك ،وعــى كل يشء(.)3

(( (1انظر :تفسري الطربي  ،191 ،190/3وتفسري الرازي  ،118/4وتفسري أيب السعود .176/1
(( (2انظر :تفسري ابن كثري  ،16/2والتحرير والتنوير .41/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،197/3وتفسري الرازي .124/4
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املبحث الرابع:

تفسري اآليتني ١٥٠-149
ومهــا قولــه تعــاىل ﴿:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [ســورة البقــرة.]١٥٠- ١٤٩:

املطلب األول :تفسري اآلية (.)149
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ﴾ ،وفيهــا مســألتان:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ أي :ومــن

أي موضــع خرجــت يــا نبينــا إىل أي موضــع أردت فاســتقبل املســجد احلــرام(.)1

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ يؤكــد اهلل جــل وعــا أن نســخ القبلــة،

واألمــر باســتقبال الكعبــة هــو احلــق منــه ســبحانه(.)2

املطلب الثاين :تفسري اآلية (.)١٥٠
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ ،وفيهــا
ســت مســائل:

املســألة األوىل :يف ســبب تكــرار األمــر بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام :اختلــف املفــرون يف ســبب
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(( (1انظر :تفسري الطربي .198/3
(( (2انظر :البحر املحيط  ،613/1وروح املعاين  ،415/1والتحرير والتنوير .45/2
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تكــرار األمــر بالتوليــة شــطر املســجد احلــرام ،وذلــك أن اهلل تعــاىل قــال يف مبــدأ األمــر بالتوجــه نحــو
املســجد احلــرام ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ ،ثــم قــال ثاني ًة﴿ :ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ،ثــم قــال ثالث ـ ًة﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾؛ فأمــر ســبحانه بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام ثــاث مــرات ،وقــد
اختلــف املفــرون يف ســبب ذلــك عــى أقــوال:

	-القــول األول :هــو أن التكــرار للتأكيــد ،وذلــك أن نســخ القبلــة كان أول نســخ يف اإلســام،
وكان ألمــر عظيــم ،فــكان املقــام مناســب ًا للتأكيــد.

	-القــول الثــاين :أن التكــرار كان لتوطئــة الــكالم ملــا يف ســياقه ،ففــي املوضــع األول -وليــس
تكــرار ًا -بـ َّـن اهلل جــل وعــا َّ
أن حتويــل القبلــة مرضــاة للنبــي  ،أمــا املوضــع الثــاين
رىض هلل
فقــد ُكـ ِّـرر فيــه األمــر بالتوجــه إىل الكعبــة ملــا اتصــل بــه مــن بيــان أن حتويــل القبلــة
ً

تعــاىل ،واملوضــع الثالــث كــرر ملــا اتصــل بــه مــن بيــان حكمــة التحويــل ،وأنــه قطــع حلجــة
املعانديــن.

	-القــول الثالــث :أنــه ليــس مــن بــاب التكــرار ،بــل كل موضــع حســب ســياقه ،ففــي املوضــع
األول بــن ســبحانه حتويــل القبلــة ،ويف املوضــع الثــاين بــن اســتواء األمكنــة ،ويف الثالــث بــن
اســتواء األوقــات.

	-القــول الرابــع :أنــه عــى حســب األحــوال :فبــن يف املوضــع األول قبلــة مــن كان يف املســجد
احلــرام ،ويف الثــاين قبلــة مــن كان خــارج املســجد ،ويف الثالــث قبلــة مــن كان خــارج مكــة.

وقيل غري ذلك(.)1

(( (1انظر هذه األقوال وغريها يف :تفسري الرازي  ،126 ،124/4واجلامع ألحكام القرآن  ،163/2والبحر املحيط ،614 ،613/1
وتفسري ابن كثري .17 ،16/2
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والراجــح -واهلل أعلــم -أنــه التكــرار قــد اشــتمل عــى غرضــن :األول :التأكيــد؛ ملســيس

احلاجــة إىل تأكيــد النســخ؛ ومــن تأمــل حــال اآليــات وحــال املســلمني آنــذاك مل يســتبعد التكــرار

للتأكيــد ،وذلــك أن نســخ القبلــة هــو أول نســخ وقــع يف اإلســام ،وهــو مــيء باملؤكــدات وقد ســبقته
املمهــدات ،كــا ســيتضح يف املبحــث القــادم بــإذن اهلل  ،والغــرض الثــاين :اتصالــه بــا قبلــه ومــا بعــده

مــن الســياق(.)1

املســألة الثانيــة :يف التفســر اإلمجــايل لقولــه تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾

هــذه هــي العلــة األوىل التــي ختــم اهلل تعــاىل هبــا األمــر بالتوجــه إىل الكعبــة ،واملعنــى :ولــوا وجوهكم

شــطر املســجد احلــرام لكيــا يكــون ألحــد مــن النــاس عليكــم حجــة إال الذيــن ظلمــوا أنفســهم
ٍ
ٍ
ومشــاغبات ظانــن بذلــك أهنــم قــد أوردوا عليكــم حجــة ودليــ ً
ا
بشــبه
بمجادلتكــم وحماجتكــم
وبرهان ـ ًا(.)2

املســألة الثالثــة :يف تعيــن املــراد بالنــاس يف قولــه تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ﴾ اختلــف أهــل التفســر يف املــراد بالنــاس ،ويف حجتهــم التــي كان قطعهــا مــن ِحكــم حتويــل
القبلــة ،ويف الذيــن ظلمــوا ،ويف تقريــر حجتهــم التــي ظنوهــا حجــة:

	-القــول األول :أن املــراد بالنــاس اليهــود ،قطــع اهلل حجتهــم يــوم قالــوا :خيالــف ديننــا ويتبــع
قبلتنــا ،أو قوهلــم :مــا درى حممــد  --وأصحابــه عــن قبلتهــم حتــى هدينــاه

إليهــا ،وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم بــأن قالــوا ملــا حولــت القبلــة :حتــر حممــد يف
قبلتــه .--

	-القــول الثــاين :أن املــراد بالنــاس مرشكــو العــرب ،قطــع اهلل حجتهــم يــوم قالــوا :يزعــم اتبــاع
ديــن إبراهيــم وخيالــف قبلتــه ،وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم حــن قالــوا ملــا حولــت
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(( (1انظر :الكشاف .204 /1
(( (2انظر :الكشاف  ،204/1واجلامع ألحكام القرآن  ،165 ،164/2وتفسري البيضاوي  ،95 ،94/1والتحرير والتنوير .47 45/2
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القبلــة :عــاد حممــد  --إىل قبلتنــا ،ويوشــك أن يعــود إىل ديننــا.
	-القــول الثالــث :أن املــراد بالنــاس :اليهــود ،واملــراد بالذيــن ظلمــوا :مرشكــي العــرب ،ويبعد
هــذا القــول قولــه تعــاىل ﴿ﮬ﴾.

	-القــول الرابــع :أن اآليــة عامــة ،فاملــراد بالنــاس مجيــع النــاس ،ســواء مــن مرشكــي العــرب
أو اليهــود ،وقطــع اهلل حجتهــم أ َّي ـ ًا مــا كانــت ،إال الذيــن ظلمــوا مــن املرشكــن واليهــود

فمجادلتهــم لكــم بــا ظنــوه حجــة(.)1

وهــذا القــول األخــر هــو األرجــح ،لشــمول لفــظ (النــاس) للفريقــن ،ولتعريفهــا بـــ(ال) الدالــة
عــى االســتغراق ،وملــا نقــل عــن املرشكــن وعــن اليهــود مــن الشــغب عــى النبــي  واملؤمنــن

يف شــأن القبلــة ،وملــا ترجــح مــن عمــوم املــراد بـ(الســفهاء) يف قولــه تعــاىل﴿:ﭒﭓ﴾(.)2

املســألة الرابعــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾ :هــذا متعلــق بــا ســبق مــن دحــض

اهلل تبــارك وتعــاىل لشــبه الظاملــن ،ورده لدعاوهيــم ،ناهيــ ًا عبــاده املؤمنــن عــن خشــيتهم؛ إذ لــن

يرضوهــم شــيئ ًا ،بــل جيــب أن خيشــوه هــو وحــده ال رشيــك لــه؛ فــا خيالفــوا أمــره(.)3

املســألة اخلامســة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ﴾ هــذا معطــوف عــى مــا ســبق مــن

قولــه تعــاىل قبـ ُ
ـل ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ الــذي هــو علــة لقولــه ســبحانه قبلهــا ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ﴾ ،فهــي العلــة الثانيــة لألمــر باســتقبال املســجد احلــرام( ،)4أي :ومــن أجــل أن أتــم

نعمتــي عليكــم بــا رشعــت لكــم مــن اســتقبال الكعبــة رشيعتكــم ،فأكمــل بــه فضــي عليكــم ،وأتــم
(( (1انظر :تفسري الطربي  ،206 ،199/3وزاد املسري ص  ،95 ،94وتفسري الرازي  ،127 ،126/4واجلامع ألحكام القرآن ،164/2
 ،165والبحر املحيط .615 ،614/1
(( (2رجح الطربي العموم يف لفظ الناس .انظر :تفسريه  ،201/3وظاهر كالم الزخمرشي يف الكشاف  204/1وابن عاشور يف التحرير
والتنوير  46/2العموم يف (الناس) و(الذين ظلموا) بحيث يقصد هبا املرشكون واليهود .ومل أقف عىل من قال :إن هذه اآلية يقصد هبا
املنافقون.
(( (3انظر :البحر املحيط  ،616/1وتفسري ابن كثري .18/2
(( (4انظر :تفسري الرازي .128/4
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بــه رشائــع ملتكــم احلنيفيــة مــن مجيــع وجوههــا(.)1
املســألة السادســة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ :ﯔ ﯕ ﴾ ،هــذه هــي العلــة الثالثــة التــي

ذكرهــا اهلل جــل وعــا مــن علــل األمــر باســتقبال الكعبــة املرشفــة ،بـ َّـن فيهــا ســبحانه أن مــن علــل

حتويــل الكعبــة رجــاء هدايــة هــذه األمــة إىل األرشــد واألكمــل حينــا يمتثلــون أمــر اهلل تعاىل باســتقبال
الكعبــة قبلــة أبيهــم احلنيــف ،حــن اختصهــم بذلــك مــن بــن ســائر األمــم(.)2
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(( (1انظر :تفسري الطربي  ،208/3وتفسري ابن كثري .18/2
(( (2انظر :تفسري ابن كثري  ،18/2والتحرير والتنوير .47/2
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املبحث اخلامس:

أوجه العناية الربانية بتحويل القبلة
إن املتأمــل يف نســخ القبلــة وحتويلهــا مــن بيــت املقــدس إىل الكعبــة -زادهــا اهلل ترشيفـ ًا ورفعــة-

لــرى عجب ـ ًا وأصناف ـ ًا مــن أوجــه عنايــة اهلل تعــاىل هبــذا األمــر ،ولطفــه باملؤمنــن يف هــذا التوجيــه

الربــاين الكريــم ،الــذي يتجــى فيــه قولــه تعــاىل ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[ســورة األنعــام ،]103:وقولــه تبــارك
وتقــدس ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [ســورة الشــورى.]19:

وقبــل مظاهــر العنايــة الربانيــة هبــذا األمــر نتبــن شــيئ ًا مــن مالمــح الزمــن الــذي نزلــت فيــه

هــذه اآليــات ،إذ نزلــت بعــد هجــرة النبــي  إىل املدينــة بســنة وعــدة أشــهر( ،)1وذلــك

قبــل غــزوة بــدر بقرابــة شــهرين ،وال خيفــى مــا يف هــذه املرحلــة مــن حــرج ،إذ مل تقو شــوكة املســلمني
حينهــا ،وكان اليهــود مــا زال هلــم كيــان قــوي يف املدينــة ،وهــم أهــل كتــاب ،وأهــم مــن ذلــك كلــه أن

مل يقــع النســخ يف اإلســام مــن قبــل باإلمجــاع(.)2

وفيام ييل عرض ألهم مظاهر العناية واللطف الرباين بأمر حتويل القبلة:

املظهر األول :التمهيد والتوطئة للنسخ.
حيــث بـ َّـن اهلل جــل وعــا يف آيــات ســابقة أن أهــل الكتــاب حيرفــون كالم اهلل ،ثم بــن مرشوعية

النســخ ،وأنــه مــا ينســخ مــن آيــة يــأت بخــر منهــا أو مثلهــا ،ثــم ذكــر قصــة إبراهيــم احلنيــف عليــه
الســام وبنــاءه البيــت العتيــق ،ثــم مهــد لتحويــل القبلــة بــأن أخــر مقدمـ ًا بــا ســيقوله الســفهاء ،ورد

عليهــم ،ثــم أمــر بتحويــل القبلــة ،ثــم بــن شــيئ ًا مــن حكــم هــذا التحويــل ،وختــم ذلــك بــأن بـ َّـن

أن العنايــة بتزكيــة النفــس أوىل مــن العنايــة باســتقبال اجلهــات بقولــه ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾[ســورة البقــرة.)3(]177:

(( (1سبق ذلك ص (.)٣٦
(( (2حكاه ابن عبدالرب يف التمهيد كام سبق ص (.)٣٤
(( (3انظر :البداية والنهاية  ،267/3ونظم الدرر  ،203/2والتحرير والتنوير .202/1
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هــذا عــى وجــه اإلمجــال ،أمــا عــى وجــه التفصيــل فقــد أبــدع يف ذلــك العالمــة ابــن القيــم

 إذ يقــول:

«وملــا كان أمــر القبلــة وشــأهنا عظيـ ًا و َّطــأ  -ســبحانه  -قبلهــا أمــر النســخ وقدرتــه عليــه ،وأنــه

يــأيت بخــر مــن املنســوخ أو مثلــه ،ثــم عقــب ذلــك بالتوبيــخ ملــن تعنــت رســول اهلل  ومل
ـاف اليهــود والنصــارى ،وشــهاد َة ِ
بعضهــم عــى بعــض بأهنــم ليســوا
َينْ َقــدْ لــه ،ثــم ذكــر بعــده اختـ َ
عــى ٍ
يشء ،وحـ َّ
كفرهــم ورشكَهــم بــه،
ـذ َر عبــاده املؤمنــن مــن موافقتهــم واتبــا ِع أهوائهــم ،ثــم ذكــر َ

َ
وقولــم :إن لــه ولــد ًا ،ســبحانه وتعــاىل عــا يقولــون علــو ًا ،ثــم أخــر أن لــه املــرق واملغــرب ،وأينــا

يــويل عبــاده وجوههــم فثــم وجهــه ،وهــو الواســع العليــم ،فلعظمتــه وســعته وإحاطتــه أينــا يوجــه
العبــد ،فثــم وجــه اهلل.

ثــم أخــر أنــه ال يســأل رســوله عــن أصحــاب اجلحيــم الذيــن ال يتابعونــه وال يصدقونــه ،ثــم

أعلمــه أن أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى لــن يرضــوا عنــه حتــى يتبــع ملتهــم ،وأنــه إن فعــل -

وقــد أعــاذه اهلل مــن ذلــك  -فــا لــه مــن اهلل مــن ويل وال نصــر ،ثــم َذ َّكـ َـر أهـ َـل الكتــاب بنعمتــه عليهم،
ـاين بيتِــه احلــرام ،وأثنــى عليــه ومدحــه ،وأخــر
َّ
وخو َفهــم مــن بأســه يــوم القيامــة ،ثــم َذ َكــر خلي َلــه بـ َ
ِ
خليلــه لــه ،ويف ضمــن
أنــه جعلــه إمامـ ًا للنــاس يأتــم بــه أهــل األرض ،ثــم ذ َكــر بيتــه احلــرام وبنــاء
هــذا أن بــاين البيــت كــا هــو إمــام للنــاس فكذلــك البيــت الــذي بنــاه إمــام هلــم ،ثــم أخــر أنــه ال
يرغــب عــن ملــة هــذا اإلمــام إال أســفه النــاس ،ثــم أمــر عبــاده أن يأمتــوا برســوله اخلاتــم ،ويؤمنــوا

بــا أنــزل إليــه وإىل إبراهيــم وإىل ســائر النبيــن ،ثــم رد عــى مــن قــال :إن إبراهيــم وأهــل بيتــه كانــوا
هــود ًا أو نصــارى ،وجعــل هــذا ك َّلــه توطئـ ًة ومقدمــة بــن يــدي حتويــل القبلــة ،ومــع هــذا كلــه فقــد

ـر ذلــك عــى النــاس إال مــن هــدى اهلل منهــم.
كـ ُ

وأكــد ســبحانه هــذا األمــر مــرة بعــد مــرة بعــد ثالثــة ،وأمــر بــه رســو َله حيثــا كان ومــن حيــث

خــرج ،وأخــر أن الــذي هيــدي مــن يشــاء إىل رصاط مســتقيم هــو الــذي هداهــم إىل هــذه القبلــة،
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وأهنــا هــي القبلــة التــي تليــق هبــم ،وهــم أهلهــا ألهنــا أوســط ِ
الق َبـ ِ
ـل وأفض ُلهــا ،وهــم أوســط األمــم
وخيارهــم ،فاختــار أفضــل ِ
الق َبـ ِ
ـل ألفضــل األمــم ،كــا اختــار هلــم أفضــل الرســل وأفضــل الكتــب،

وأخرجهــم يف خــر القــرون ،وخصهــم بأفضــل الرشائــع ،ومنحهــم خــر األخــاق ،وأســكنهم خــر
األرض ،وجعــل منازهلــم يف اجلنــة خــر املنــازل ،وموقفهــم يف القيامــة خــر املواقــف ،فهــم عــى تــل

عــال والنــاس حتتهــم ،فســبحان مــن خيتــص برمحتــه مــن يشــاء ،وذلــك فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء،
واهلل ذو الفضــل العظيــم.

وأخــر ســبحانه أنــه فعــل ذلــك لئــا يكــون للنــاس عليهــم حجــة ،ولكــن الظاملــون الباغــون

حيتجــون عليهــم بتلــك احلجــج التــي ذكــرت ،وال يعــارض امللحــدون الرســل إال هبــا وبأمثاهلــا مــن
احلجــج الداحضــة ،وكل مــن قــدم عــى أقــوال الرســول ســواها فحجتــه مــن جنــس حجــج هــؤالء.
وأخــر ســبحانه أنــه فعــل ذلــك ليتــم نعمتــه عليهــم وليهدهيــم ،ثــم ذكرهــم نعمــه عليهــم

بإرســال رســوله إليهــم ،وإنــزال كتابــه عليهــم؛ ليزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب واحلكمــة ويعلمهــم مــا
مل يكونــوا يعلمــون ،ثــم أمرهــم بذكــره وبشــكره ،إذ هبذيــن األمريــن يســتوجبون إمتــام نعمــه واملزيــد

مــن كرامتــه ،ويســتجلبون ذكــره هلــم وحمبتــه هلــم ،ثــم أمرهــم بــا ال يتــم هلــم ذلــك إال باالســتعانة

بــه ،وهــو الصــر والصــاة ،وأخربهــم أنــه مــع الصابريــن» انتهــى كالمــه .)1(

املظهر الثاين :إتقان وإحكام عرض قضية النسخ.

ِ
ـن عرضهــا ،ومجـ ِ
إن املتأمــل يف آيــات حتويــل القبلــة لــرى مــن حسـ ِ
ووقوعهــا عىل
ـال تسلســلها،

مفاصــل القضيــة مــا يبهــره ،ويزيــده يقينـ ًا بــأن هــذا القــرآن تنزيــل مــن حكيــم محيــد ،ال يأتيــه الباطــل

مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه.

(( (1زاد املعاد  .69 ،67/3وقد آثرت نقل كالمه عىل طوله لنفاسته .وله كالم مشابه يف مفتاح دار السعادة  .31 ،30/2وله كالم أبسط
مما ذكرته بكثري يف كتابه بدائع الفوائد ص  ،708 ، 696من بديع ما استهله به قوله «:وتأمل حكمه العزيز احلكيم ولطفه وإرشاده يف
هذه القصة ملا علم أن هذا التحويل أمر كبري كيف وطأه ومهده وذلـَّ َله بقواعد قبله »...ثم أطنب يف هذه التوطئة.
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إذ تسلســت املوضوعــات التــي تطرقــت إليهــا اآليــات التــي بــدء فيهــا بالــرد عــى الشــبهات

التــي علــم اهلل جــل وعــا أهنــا ســتقال ،ثــم أمــر بالتوجــه إىل القبلــة ،وأكــده بصيــغ متعــددة ،وهنــى

عــن تنكــب الطريــق وطاعــة املعانديــن ،ثــم ختــم بأبــرز حكــم هــذا النســخ.
أمر ،ثم بيان ِحكَم هذا األمر.
وهي بصيغة أخرى :متهيدٌ  ،ثم ٌ

فقــد بدئــت اآليــات باإلخبــار أوالً بــأن الســفهاء ســيقولون :مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانوا

عليهــا ،وقــد قالــوا مــا أخــر اهلل جــل وعــا أهنــم قائلــوه ،ثــم إن اهلل جــل وعــا قــد رد عــى هــذه

الشــبهة بــأن املــرق واملغــرب هلل ،وعـ َّـرض بضالهلــم وهدايــة املؤمنــن إىل رصاط مســتقيم.

ثــم اســتطرد اخلطــاب إىل بيــان وســطية هــذه األمــة ،وكوهنــا خيــار ًا عــدوالً ليكونــوا شــهداء

عــى النــاس ،وأن رســوهلم ســيكون عليهــم شــهيد ًا.

ثــم بــن أنــه تعــاىل مــا جعــل القبلــة الســابقة إال ابتــاء واختبــار ًا ليتميــز مــن يتبــع الرســول

 ممــن يتنكــب عــن الطريــق ،وأن هــذا كان ابتــا ًء عظيـ ًا ،وكان أمــر ًا شــاق ًا عــى النفــوس
إال مــن هداهــم اهلل ووفقهــم التباعــه.

ثــم بــن حــال صــاة مــن صــى إىل القبلــة املنســوخة ،وباألخــص مــن مــات منهــم ومل يصــل

إىل الكعبــة املرشفــة ،وأن اهلل جــل وعــا مل يكــن ليضيــع صالهتــم وتصديقهــم وامتثاهلــم ألمــره؛ ألنــه
رؤوف رحيــم بعبــاده.

هــذا كلــه كان متهيــد ًا قبــل إلقــاء أمــر التحــول إىل الكعبــة املرشفــة ،ثــم جــاء األمــر بذلــك

بطريقــة فيهــا إكــرام للنبــي ؛ إذ بــن اهلل جــل وعــا مــا كان مــن النبــي تقلــب
وجهــه يف الســاء رجــاء حتويلــه لقبلــة يرتضيهــا ،وأن اهلل تعــاىل ســيجيب طِلبتــه ،وحيقــق رغبتــه ،ثــم

أمــره بذلــك حتقيقـ ًا للوعــد بقولــه ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ،فوجــه األمــر إىل نبيه 

أوالً ،ملناســبة حتقيــق رجائــه ،وملــا ســيأيت مــن عطــف أمتــه عليــه تأكيــد ًا وبيانـ ًا ،إذ أمرهــم بالتوجــه إىل
املســجد احلــرام حيثــا كانــوا.
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صــدى يف النفــوس ،وأثــر ًا يف القلــوب فقــد بـ َّـن اهلل جــل وعــا هذا األمــر وجــاه بوضوح.

فع َّقــب أمــر اســتقبال الكعبــة بتأكيــده أن أهــل الكتــاب  -وإن أظهــروا خــاف ذلــك  -يعلمــون

أن مــا أمــر اهلل بــه هــو احلــق مــن رهبــم ،وتوعدهــم بأنــه ليــس بغامــل عــا يعملــون ،وخاطــب النبــي
 بأنــه لــو جاءهــم بــكل آيــة مــا تبعــوا قبلتــه -مقابـ ً
ا لــه بتثبيتــه عــى موقفــه مــن أنــه لــن
يتبــع قبلتهــم ،-وأن أهــل الكتــاب أنفســهم لــن يتبــع بعضهــم قبلــة بعــض ،فــا اتبــاع أهوائهــم بعــد

تبيــان احلــق إال ظلــم.

ثــم أكــد ذلــك بأهنــم يعرفونــه كــا يعرفــون أبناءهــم ،وأن فريقـ ًا ممــن يعرفــه حــق املعرفــة يكتمه

وهــو عــامل به.

وثبــت نبيــه - وهــو تثبيــت للمؤمنــن كذلــك -بــأن ذلــك هــو احلــق ،فــا يكونــن

مــن الشــاكني فيــه.

ثــم ختــم قضيــة عنــاد أهــل الكتــاب بــأن بــن أن لــكل وجهــة هــو موليهــا ،آمــر ًا عبــاده املؤمنني

ـوف ك ًّ
ال بعمله.
باســتباق اخلــرات ،فــإن اهلل جامــع النــاس مجيعـ ًا فمـ ٍّ

وجــاء خــر اهلل تعــاىل عــن أهــل الكتــاب وعنادهــم وتثبيــت املؤمنــن معرتض ـ ًا بــن اآليــات

اآلمــرة بالتوجــه إىل الكعبــة ،فقولــه تعــاىل -يف اآليــة (﴿ :-)149ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ معطــوف عــى قولــه ســبحانه -يف اآليــة

( ﴿ :-)144ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ،ومــا
بينهــا اعــراض(.)1

ثــم بــن اهلل تعــاىل يف ختــام هــذه اآليــات بعــض حكــم حتويــل القبلــة ،وأهنــا لقطــع حجــة

املناوئــن ،وليتــم نعمتــه بإكــال الترشيــع األتــم ،وليهتــدوا إىل أحســن الرشائــع ،وأفضــل قبلــة

تســتقبلها أمــة.

(( (1انظر :التحرير والتنوير .44 ،34/2
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املظهر الثالث :ما حوته اآليات من تأكيد عىل حتويل القبلة.
حفلــت اآليــات الكريــات بتوكيــدات كثــرة لقضيــة حتويــل القبلــة؛ مــن أجــل تقرير أول نســخ

وقــع يف اإلســام ،وملــا حــف بــه مــن األحــوال مــن دعــاوى املناوئني ،ومــن تســاؤالت املســلمني.
وأبرز أساليب التأكيد املستخدمة يف اآليات التكرار ،والتأكيد باملؤكِّدات.

وقــد قــرر ابــن عاشــور  التأكيــد بالتكــرار تقريــر ًا مجي ـ ً
ا مرتب ـ ًا حســن ًا إذ يقــول « :وقــد

تكــرر األمــر باســتقبال النبــيء الكعبــة ثــاث مــرات ،وتكــرر األمــر باســتقبال املســلمني الكعبــة
مرتــن ،وتكــرر أنــه احلــق ثــاث مــرات ،وتكــرر تعميــم اجلهــات ثــاث مــرات.

والقصــد مــن ذلــك كلــه التنويــه بشــأن اســتقبال الكعبــة ،والتحذيــر مــن تطـ ُّـر ِق التســاهل يف
()1
ذلــك؛ تقريــر ًا للحــق يف نفــوس املســلمني ،وزيــادة يف الــرد عــى املنكريــن التأكيــدَ ِ :مــن زيــادة

﴿ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ،ومــن مجــل معرتضــة ،لزيــادة التنويــه بحكــم االســتقبال :وهــي مجلــة ﴿ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ اآليــات ،ومجلــة ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،ومجلــة ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾

اآليــات ،وفيــه إظهــار أحقيــة الكعبــة بذلــك؛ ألن الــذي يكــون عــى احلــق ال يزيــده إنــكار املنكريــن

إال تصميـ ًا ،والتصميــم يســتدعي إعــادة الــكالم الــدال عــى مــا صمــم عليــه؛ ألن اإلعــادة تــدل عــى
التحقــق يف معنــى الــكالم».

ثــم يقــول  -موضحـ ًا كيــف مل يث ُقــل الــكال ُم مــع هــذا التكــرار « :-وقــد ذكــر يف خــال ذلــك

 -مــن بيــان فوائــد هــذا التحويــل ومــا حــف بــه  -مــا يدفــع قليــل الســآمة العارضــة لســاع التكــرار،

فذكــر قولــه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ إلــخ ،وذكــر قولــه ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ﴾ إلــخ»(.)2

وأمــا التأكيــد بألفــاظ التأكيــد فقــد جــاءت اآليــات القرآنيــة حافلــة هبــا( ،)3فهــي ظاهــرة يف

60

(( (1كذا قال ،ولعله يقصد تكرارها.
(( (2التحرير والتنوير .45/2
(( (3مىض يف تفسري اآليات يشء من ذلك ،ولالستزادة انظر :التحرير والتنوير.47 ،27/2
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َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

(قــد) املفيــدة للتحقيــق يف قولــه تعــاىل ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ،وال ِم القســم ونـ ِ
ـون التوكيــد يف قولــه
﴿ ﮣ﴾ ،واملجـ ِ
ــ(إن) والــا ِم املوطئــة للقســم ووصـ ِ
ـيء بـ َّ
ـف احلــق بأنــه مــن رهبــم يف قولــه ﴿ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾.

ونحوه التأكيد بالالم املوطئة للقسم يف قوله ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾.
كــا اشــتمل التحذيــر مــن اتبــاع هــوى اليهــود والنصــارى يف القبلــة يف قولــه ســبحانه ﴿ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ عــى عــرة مؤكــدات.

واشــتمل قولــه تعــاىل ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ وقولــه ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ عــى

مؤكــدات كذلــك.

ومــا هــذا إال ألمهيــة تقريــر نســخ القبلــة الــذي كان أول نســخ يف اإلســام ،وقطــع الطمــع عــن

اســتقبال غريهــا ،أو اتبــاع أهــواء أهــل الكتــاب ومداهنتهــم باســتقبال قبلتهــم.

فمــن تأمــل مــا يف اآليــات الكريــات مــن لطــف اهلل تعــاىل وعنايتــه بأمــر نســخ مــن متهيــد لــه

وتوطئــة ،ثــم إحــكام وإتقــان يف األمــر بــه ،ثــم تأمــل مــدى تأكيــده والنهــي عــن خمالفتــه ،ووجــد

ذلــك كلــه بأســلوب متناســق متصــل ال يملــه الســامع ،بأفصــح عبــارة ،وأدهلــا عــى املقصــود،
وأحســنها موقعـ ًا ،وجــد أن هــذا الــكالم إنــا هــو مــن عنــد اهلل العزيــز احلكيــم ،وتبــن لــه يشء مــن

وجــوه إعجــاز القــرآن الكريــم.

أســأل اهلل جــل وعــا أن يزيــدين والقارئــن مــن اليقــن مــا يبعــث عــى دوام املراقبــة ،واهلل

املوفــق واهلــادي إىل ســواء الســبيل.
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امللحق
حيتوي امللحق عىل(:)1
• •تعريــف باملســاجد التــي روي أن الصحابــة  حتولــوا أثنــاء الصــاة فيهــا
مــن املســجد األقــى إىل املســجد احلــرام.

• •خريطة قديمة للمدينة النبوية وفيها حتديد مواضع تلك املساجد.

• •خريطة حديثة للمدينة النبوية وفيها حتديد مواضع تلك املساجد.
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(( (1استفدت يف توفري مصادر املادة العلمية يف امللحق األول ،وتوفري اخلرائط املوجودة يف هذه املالحق من الباحث يف تاريخ املدينة :د .حممد
عمر الكاف.

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

أوالً :املساجد التي نقل أن الصحابة  حتولوا أثناء صالهتم فيها:
وهي أربعة مساجد(:)1
 -1مســجد قبــاء :وهــو يف منــازل بنــي عمــرو بــن عــوف مــن األوس( ،)2يف قريــة قبــاء

يف جنــوب املدينــة ،وهــي يف األصــل بئــر هنــاك عرفــت القريــة هبــا( ،)3أمــا اليــوم فيقــع يف حــارضة
املدينــة.

وقــد بنــي قبــل قــدوم النبــي  إىل املدينــة ،فقــد روي عــن عبــداهلل بــن عمــر «أن ســامل ًا

مــوىل أيب حذيفــة كان يــؤم املهاجريــن الذيــن هاجــروا إىل املدينــة فيهــم عمــر وغــره مــن املهاجريــن،
ألنــه كان أكثرهــم قرآنـ ًا»(.)4

ثم جتدد بناء املسجد مرار ًا عىل مر التاريخ ،فقد جدده(:)5
• عثمـان بن عفـان . 

• عمـــر بــن عبــد العـزيـــز عندمــا كـــان واليـ ًا عىل املدينـــة ،وجعــل لــه مئـذنـــة ،وذلك بني
عامــي 93-91هـ.

• أبو يعىل احلسيني ،يف سنـة 435هـ.

• مجال الدين األصفهاين وزير بني زنكي ،عام 555هـ.
• النارص بن قالوون ،سنة 733هـ.

(( (1سبق يف املبحث األول أهنا مخسة مساجد ،وسأعرف بأربعة منها ،أما املسجد اخلامس فهو غني عن التعريف ،وهو املسجد النبوي عىل
صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.
(( (2انظر :مجهرة أنساب العرب ص.332
(( (3انظر :املغانم املطابة يف معامل طابة ص.323
(( (4انظر  :املعجم الكبري للطرباين ح(.59/7 )6372 ،6371
(( (5انظر  :فصول من تاريخ املدينة لعيل حافظ ص .135
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• األرشف برسباي ،سنة 840هـ.
• السلطان قايتباي ،سنة 881هـ.

• السـلطان حممـود العثامين ،سنة 1245هـ.

• خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود .

 -2مســجد القبلتــن :وهــو أحــد املســاجد التــي روي أن القبلــة حولــت أثنــاء الصــاة فيــه

كــا مــر يف املبحــث األول مــن هــذا البحــث.

ـلمة لوقوعــه يف منازهلــم ،وبنــو سـ ِ
ِ
ـل َمة بطــن مــن اخلــزرج مــن
َ
وقــد كان يعــرف بمســجد بنــي َسـ َ

األنصار (.)1

ويقــع يف اجلهــة الغربيــة مــن املدينــة املنــورة غــريب جبــل ســلع ،قريبـ ًا مــن وادي العقيــق ،وهــو

عــى يمــن القــادم إِىل املدينــة املنــورة مــن شــاهلا ،مــن طريــق خالــد بــن الوليــد . 
وروي أن النبي  قد صىل فيه(.)2
وقد جدد مرار ًا عىل مر التاريخ ،منها(:)3

• الشجاعي شاهني اجلاميل ،حيث جدد سقف هذا املسجد وأصلحه عام  893هـ.
• السلطان سليامن العثامين ،عام 950هـ.

• امللك عبد العزيز .

• امللك فهد بن عبدالعزيز .

 -3مســجد بنــي حارثــة :وهــو املعــروف اليــوم بمســجد املســراح ،وســمي بمســجد بنــي
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(( (1انظر :مجهرة أنساب العرب ص.358
(( (2انظر :وفاء الوفا .47 ،46 /3
(( (3انظر :وفا الوفا  ،47/3وفصول يف تاريخ املدينة لعيل حافظ ص .141
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القب َلة

حارثــة ،وهــم بطــن مــن األوس مــن األنصــار(.)1
وسيأيت حتديد موضعه عىل اخلريطة بام يغني عن الوصف باللفظ.
وقــد كان هــذا املســجد مبني ـ ًا يف عهــد النبــي  يصــي فيــه بنــو حارثــة كــا يســتفاد

مــن أحاديــث حتويــل القبلــة

وحتــدث عنــه أبــو ســامل العيــايش يف رحلتــه ســنة 1073هـــ وقــال  :ويف الطريــق إِىل أحــد عنــد

آخــر النخيــل مســجد صغــر حمــوط عليــه بأحجــار يقــال :إِن النبــي  جلس فيه لالســراحة

بعــد الرجــوع من أحــد(.)2

وقــال اخليــاري (ت1380:هـــ) -وقــد ســاه (مســجد املســراح) : -وهــو مســجد صغــر غــر

مســقف مرتفــع مــن األرض بحــوايل نصــف مــر تقريبـ ًا ،وبنــاؤه قديــم جمصــص(.)3

-4مســجد بنــي عبــد األشــهل :وهــو أحــد املســاجد التــي روي أن النبــي 

صــى فيهــا(.)4

وهــو مــن املســاجد التــي مل تعــد موجــودة ،وعلمــت جهتهــا ومل يعلــم عــن مكاهنــا؛ فهــو يف

منــازل بنــي عبــد األشــهل مــن األوس ،ويقــال لــه  :مســجد واقــم(.)5

والغالــب يف حتديــده اليــوم أنــه عــى يمــن ســالك شــارع املطــار املتجــه إىل املســجد النبــوي

الرشيــف بعــد فنــادق العطــر وتقاطــع شــارع املطــار مــع شــارع العبــاس بــن عبــد املطلــب(.)6

(( (1انظر :وفاء الوفا .63/3
(( (2املدينة املنورة يف رحلة العيايش ص .145ويبقى ما ذكره العيايش يف سبب تسميته باملسرتاح موضع نظر؛ إذ مل يرد يف روايات السرية ما
يدل عىل ذلك .واهلل أعلم.
قديام وحديث ًا ص.133
(( (3تاريخ معامل املدينة املنورة ً
(( (4انظر :مسند اإلمام أمحد ،ح ( ،282 /31 )18953وتاريخ املدينة البن شبة .66 / 1
(( (5انظر :وفاء الوفا .226/3
(((6انظر :معامل املدينة املنورة لعبدالعزيز كعكي  ،369 ، 367 / 2/ 4وانظر لالستزادة :املدينة بني املايض واحلارض ص ،307 ،306
واإلصابة يف معرفة مساجد طابة ص  .184عىل أن لبني عبداألشهل أكثر من مسجد ،ومل حيدد أهيا الذي وقع فيه حتويل القبلة ،لكن
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خريطة حديثة للمدينة ،مع حتديد املساجد التي نقل حتوهلم إىل استقبال الكعبة أثناء الصالة فيها
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أشهرها مسجد واقم املعرف به .وانظر :املدينة بني املايض واحلارض ص .82
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خريطة قديمة للمدينة ،مع حتديد املساجد التي نقل حتوهلم إىل استقبال الكعبة أثناء الصالة فيها

67

68

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،والصــاة والســام عــى نبيــه ومصطفــاه ،وعــى آلــه

وصحبــه ومــن اهتــدى هبــداه ،أمــا بعــد:

فقــد تــم بحمــد اهلل وعونــه هــذا البحــث املســمى (تفســر آيــات حتويــل القبلــة) ،يف مخســة مباحــث،

ابتــدأت ببيــان ســبب نــزول اآليــات ،ووصــف حالــه ،ثــم توصلــت إىل تفســرها تفســر ًا حتليليـ ًا ،وختمــت

بمظاهــر العنايــة الربانيــة بنســخ القبلــة ،فــكان مــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا:

	-أن الراجح أن حتويل القبلة كان بعد ميض ستة عرش شهر ًا أو سبعة عرش شهر ًا من قدوم النبي
 املدينة ،وقبل غزوة بدر الكربى.

	-أن الراجح أن نزول آيات حتويل القبلة مل يكن يف صالة ،وأن أول صالة صالها النبي 

إىل الكعبة هي صالة العرص.

	-أن الراجح أن النبي  كان يصيل قبل اهلجرة إىل املسجد األقىص ،وجيعل الكعبة بني يديه.

	-مل يثبت أن مسجد القبلتني حتول الناس فيه إىل الكعبة أثناء الصالة ،فض ً
ال عن أن يكون النبي
 إمامهم حينها.

	-الذي ثبت من املساجد أن أهله حتولوا فيه إىل الكعبة هو مسجد قباء ،وجاء بإسناد قوي أن مثله وقع
أيض ًا يف مسجد بني حارثة.

لطــف اهلل تبــارك وتعــاىل بعبــاده يف الترشيــع ،ورأفتــه ورمحتــه هبــم ،فقــد وطــأ ومهــد للنســخ

قبــل وقوعــه ،ثــم رد عــى دعــاوى املناوئــن ،وأجــاب عــن استشــكاالت املؤمنــن ،ثــم ألقــى األمــر

بذلــك ،وأكــده مــرة بعــد مــرة بعــد أخــرى ،وبــن هلــم حكــم هــذا األمــر ،وهناهــم عــن اتبــاع أهــواء
أهــل الكتــاب باتبــاع قبلتهــم.

وهبذا تم هذا البحث ،الذي أسأل اهلل جل وعال أن خيلص فيه النية ،ويبارك فيه ،وآخر دعوانا أن احلمد

هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

69

1 .1القرآن الكريم.
2.2اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي (ت ٩١١هـــ) ،ت :مركــز

الدراســاتالقرآنية1426.،هـــ،جممــعامللــكفهــدلطباعــةاملصحــفالرشيــف،املدينــةالنبويــة.

3.3أحــكام القــرآن ،أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن العــريب (ت ٥٤٣هـــ) ،ت :حممــد عبــد القــادر
عطــا ،ط١٤٢٩ ،4هـــ٢٠٠٨-م ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت.

4 .4إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم ،أليب الســعود حممــد بــن حممــد العــادي (ت
٩٥١هـــ) ،ط١٤١٤ ،4هـــ١٩٩٤-م ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بريوت.

5.5أســباب نــزول القــرآن ،لعــي بــن أمحــد الواحــدي (ت ٤٦٨هـــ) ،ت :أمحــد صقــر ،ط،2
١٤٠٤هـــ١٩٨٤-م ،دار القبلــة.

6.6االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ليوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــر القرطبــي ،ت عــادل
مرشــد ،ط١٤٢٣ ،1هـــ٢٠٠٢-م ،دار األعــام ،األردن.

7.7اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر (ت ٨٤٢هـــ) ،ت :عــي حممــد معــوض
وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،ط١٤٢٣ ،2هـــ٢٠٠٢-م ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت.

8.8اإلصابــة يف معرفــة مســاجد طابــة ،خالــد عيل حســن صبــاغ ، ،ط1421 ،1هـــ ،مطابع الرشــيد،
املدينــة املنورة.

9.9أصــل صفــة صــاة النبــي  ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين (ت١٤٢٠هـــ) ،ط،1
١٤٢٧هـــ ٢٠٠٦ -م ،مكتبــة املعــارف ،الريــاض.

1010أنــوار التنـــزيل وأرسار التأويــل ،لعبــد اهلل بــن عمــر البيضــاوي (ت ت٧٩١هـــ) ،ط،1
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1111أنيــس الســاري يف ختريــج وحتقيــق األحاديــث التــي ذكرهــا احلافــظ ابــن حجــر العســقالين
يف فتــح البــاري ،لنبيــل بــن منصــور البصــارة ،ط1426 ،1هـــ 2005 -م ،مؤسســة الســاحة،

مؤسســة الريــان ،بــروت.

1212البحــر الزخــار( ،مســند البــزار) ،ألمحــد بــن عمــرو البــزار ،ت د .حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل،
ط1409 ،1هـــ1988-م ،مؤسســة علــوم القــرآن.

1313البحــر املحيــط ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف الغرناطــي (ت745 :هـــ) ،ت :عــادل أمحــد
عبــد املوجــود وآخريــن ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

1414البدايــة والنهايــة ،إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ،ت عبــد الرمحــن الالدقــي وحممــد غــازي
بيضــون ،ط1422 ،7هـــ2002-م ،دار املعرفــة ،بــروت.

1515بدائــع الفوائــد ،حممــد بــن أيب بكــر ابن قيــم اجلوزيــة ،ت بشــر حممــد عيــون ،ط1425 ،2هـ-
2004م ،مكتبــة دار البيان ،دمشــق.

1616تاريخ املدينة لعمر بن شبة النمريي (ت262:هـ)  ،ت :فهيم شلتوت.
1717تاريــخ بغــداد ،ألمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي (ت463 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت.

1818تاريــخ معــامل املدينــة املنــورة قدي ـ ًا وحديث ـ ًا ،ألمحــد اخليــاري ،ط1414 ،4هـــ1993-م ،دار
العلــم ،جــدة.

1919التحجيــل يف ختريــج مــا مل خيــرج مــن األحاديــث واآلثــار يف إرواء الغليــل ،لعبدالعزيــز بــن
مــرزوق الطريفــي ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض.

2020التحريــر والتنويــر ،ملحمــد الطاهــر ابــن عاشــور (1393هـــ) ،ط1420 ،1هـــ2000-م،
مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت.
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2121ختريــج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف تفســر الكشــاف ،لعبــداهلل بــن يوســف الزيلعــي
(ت762:هـــ)،ت:عبــداهللبــنعبدالرمحــنالســعد،ط1414،1هـــ،دارابــنخزيمــة،الريــاض.

2222التفســر الصحيــح (الصحيــح املســبور مــن التفســر باملأثــور) ،حلكمــت بــن بشــر ياســن،
ط1420 ،1هـــ1999-م ،دار املآثــر ،املدينــة.

2323تفســر القــرآن العظيــم مســند ًا عــن الرســول  والصحابــة والتابعــن ،لعبــد الرمحــن

بــن أيب حاتــم الــرازي (ت327 :هـــ) ،ت :أســعد حممــد الطيــب ،ط1419 ،3هـــ ،مكتبــة نــزار
البــاز ،اململكــة العربيــة الســعودية .وحيثــا أطلــق العــزو إليــه فاملــراد هــذه الطبعــة.

2424تفســر القــرآن العظيــم مســند ًا عــن الرســول  والصحابــة والتابعــن ،لعبدالرمحــن

بــن أيب حاتــم الــرازي (ت327 :هــــ) ،ت :أمحد بن عبداهلل العــاري الزهــراين ،ط 1408 ،1هـ،
مكتبــة الــدار ،املدينــة املنورة.

2525تفســر القــرآن العظيــم ،إلســاعيل بــن عمــر بــن كثــر (ت774 :هـــ) ،ت :أ.د .حكمــت بــن
بشــر ياســن ،ط1431 ،1هـــ ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام.

2626تفســر القــرآن ،لعبــد الــرزاق بــن مهــام الصنعــاين (ت211 :هـــ) ،ت :مصطفــى مســلم ،ط،1
1410هـــ1989-م ،مكتبــة الرشــد ،الرياض.

2727التفســر الكبــر (مفاتيــح الغيــب) ،ملحمد بــن عمــر الــرازي (ت604 :هـــ) ،ط1425 ،2هـ-
2004م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

2828تقريــب التهذيــب ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،ت :أيب األشــبال
صغــر أمحــد شــاغف الباكســتاين ،ط1416 ،1هـــ ،دار العاصمــة ،الريــاض.

2929تلخيــص مفتــاح العلــوم ،ملحمــد بــن عبدالرمحــن القزوينــي (ت739 :هـــ) (مطبــوع مــع:
األطــول) ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

72

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

3030التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،ليوســف بــن عبــداهلل بــن حممــد بــن عبدالــر
النمــري (ت463:هـــ) ،ت :مصطفــى أمحــد العلــوي وحممــد عبدالكبــر البكــري1387 ،هـــ،
وزارة عمــوم األوقــاف ،املغــرب.

3131التنكيــل بــا يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل ،لعبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي (ت
1386هـــ) ،ت :حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،ط1406 ،2هـــ ،مكتبــة املعــارف ،الريــاض.

3232الثمــر املســتطاب يف فقــه الســنة والكتــاب ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420 :هـــ)،
ط1422 ،1هـــ ،غــراس للنــر والتوزيــع.

3333جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر الطــري (ت310 :هـــ) ،حتقيــق :حممــود
حممــد شــاكر ،ختريــج :أمحــد حممــد شــاكر ،ط ،2دار املعــارف ،مــر.

3434اجلامــع ألحــكام القــرآن ،ملحمــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي (ت671 :هـــ) ،ت :عبــد
الــرزاق املهــدي ،ط1422 ،4هـــ2001-م ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت.

3535مجــال القــراء وكــال اإلقــراء ،لعــي بــن حممــد علــم الديــن الســخاوي (ت643 :هـــ) ،ت :د.
مــروان العطيــة ود .حمســن خرابــة ،ط1418 ،1هـــ 1997 -م ،دار املأمــون للــراث ،دمشــق -

بــروت.

3636روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،لشــهاب الديــن حممــود األلــويس
(1270هـــ) ،ت :عــي عبــد البــاري عطيــة ،ط1415 ،1هـــ1994-م ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت.

3737زاد املســر يف علــم التفســر ،لعبــد الرمحــن بــن عــي ابــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،ط،1
1423هـــ2002-م ،دار ابــن حــزم ،بــروت.

3838زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) ،ت:
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شــعيب األرنــاؤوط وعبــد القــادر األرنــاؤوط ،ط1409 ،23هـــ1989-م ،مؤسســة الرســالة،

بــروت.

3939ســنن الرتمــذي (جامــع الرتمــذي) ،ملحمــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي (ت279 :هـــ)،
حكــم عــى أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،اعتنــى بــه أبــو عبيــدة
مشــهور بــن حســن آل ســلامن ،ط ،1مكتبــة املعــارف ،الريــاض.

4040الســنن الكــرى ،ألمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ) ،ت :حســن عبداملنعــم شــلبي،
ط1421 ،1هـــ 2001 -م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.

4141شــذا العــرف يف فــن الــرف ،ألمحــد بــن حممــد احلمــاوي (ت1351 :هـــ) ،ت :نــراهلل
عبدالرمحــن نــراهلل ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض.

4242رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ،لعبــد اهلل بــن عقيــل العقيــي (ت769 :هـــ) ،ت:
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد1421 ،هـــ2000-م ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت.

4343الرشيعــة ،ملحمــد بــن احلســن اآلجــري (ت360 :هـــ) ،ط1421 ،1هـــ2000-م ،مؤسســة
الريــان ،بــروت.

4444صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري (ت258 :هـــ) ،مــع رشحــه فتــح البــاري،
ط1421 ،1هـــ2000-م ،دار الســام ،الرياض.

4545صحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري (ت261 :هـــ)( ،مــع رشحــه للنــووي)،
أرشف عــى إعــداد طباعتــه عــي عبــد احلميــد بلطــه جــي ،ط1414 ،1هـــ1994-م ،دار اخلري،
دمشــق  -بــروت.

4646الطبقــات الكــرى ،ملحمــد بــن ســعد بــن منيــع (ت230:هـــ) ،ت :إحســان عبــاس ،ط،1
1968م ،دار صــادر ،بــروت.

74

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

4747العجــاب يف بيــان األســباب ،ألمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،ت :عبــد
احلكيــم األنيــس ،ط1418 ،1هـــ1997-م ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمام.

4848عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر ،ملحمــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن ســيد النــاس
(ت734:هـــ) ،تعليــق :إبراهيم حممــد رمضان ،ط1،1414هـــ 1993 -م ،دار القلم ،دمشــق.

4949فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ)،
ط1421 ،1هـــ2000-م ،دار الســام ،الرياض.

5050الفتــح الســاوي بتخريــج أحاديــث القــايض البيضــاوي ،لعبدالــرؤوف بــن تــاج العارفــن
املنــاوي (ت1031:هـــ) ،ت :أمحــد جمتبــى ،دار العاصمــة ،الريــاض.

5151فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،ملحمــد بــن عيل الشــوكاين
(ت1250 :هـــ) ،ت :عبــد الرمحن عمــرة ،ط1418 ،2هـ1997-م ،دار الوفــاء ،املنصورة.

5252فصول من تاريخ املدينة ،لعيل حافظ ،ط1996-1417 ،3م.
5353فضائــل القــرآن ومــا أنــزل مــن القــرآن بمكــة ومــا أنــزل مــن القــرآن باملدينــة ،ملحمــد بــن
الضيــس (ت294 :هـــ) ،غــزوة بديــر ،ط1408 ،1هـــ1987-م ،دار
أيــوب بــن حييــى بــن ُّ َ
الفكــر ،دمشــق.

5454القامــوس املحيــط ،ملجــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (ت817 :هـــ) ،إرشاف
حممــد نعيــم العرقســويس ،ط1424 ،7هـــ2003-م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.

5555الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،ملحمــود بــن
الز َمْـ َ ِ
ـري (ت538 :هـــ) ،رتبــه حممــد عبــد الســام شــاهني ،ط1415 ،1هـــ1995-م،
عمــر َّ
دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

5656كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار ،لعــي بــن أيب بكــر اهليثمــي (ت807:هـــ) ،ت :حبيــب
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الرمحــن األعظمــي ،ط1399 ،1هـــ 1979 -م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.
5757الكشــف والبيــان ،ألمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427 :هـــ) ،ت :أيب حممــد بــن عاشــور ،ط،1
1422هـــ2002-م ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بريوت.

5858جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،لنــور الديــن عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي (ت807 :هـــ) ،ت:
حســام الديــن املقــديس1414 ،هـــ1994-م ،مكتبــة القــديس ،القاهــرة.

5959املجموعــة املصــورة ألشــهر معــامل املدينــة املنــورة ،عبدالعزيــز كعكــي ،ط1420 ،1هـــ-
1990م .مطابــع دار إحيــاء الــراث العــريب.

6060املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،لعبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلــي (ت:
546هـــ) ،ت:عبد الســام عبــد الشــايف حممــد ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،دار الكتــب العلمية،
بريوت.

6161املدينــة املنــورة يف رحلــة العيــايش ،دراســة وحتقيــق حممــد أحمــزون ،ط1408 ،1هـــ1988-م،
دار األرقم،الكويــت.

6262املدينــة بــن املــايض واحلــارض ،إلبراهيــم بــن عــي العيــايش (ت1400:هـــ) ،ط1414 ،2هـ -
1994م ،مكتبــة الثقافــة ،املدينــة.

6363املراســيل ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم (ت327 :هـــ) ،ت :أمحــد عصــام الكاتــب،
ط1403 ،1هـــ1983 -م ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت.

6464املســتدرك عــى الصحيحــن ،حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم ،ت مصطفــى عبــد القــادر عطــا،
ط1411 ،1هـــ1990-م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

6565مســند اإلمــام أمحــد ،ألمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241:هـــ) ،ت :شــعيب
األرنــؤوط وآخريــن ،ط1421 ،1هـــ 2001 -م ،مؤسســة الرســالة.
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6666معــامل التنـــزيل ،للحســن بــن مســعود البغــوي (ت516 :هـــ) ،ت :حممــد عبــد اهلل النمــر
وآخريــن ،ط1423 ،5هـــ2002-م ،دار طيبــة ،الريــاض.

6767معــاين احلــروف ،عــي بــن عيســى الرمــاين (ت384 :هـــ) ،ت :د .عبــد الفتــاح إســاعيل
شــلبي ،ط1407 ،2هـــ1986-م ،مكتبــة الطالــب اجلامعــي ،مكــة املكرمــة.

6868املعجــم الكبــر ،الطــراين ،محــدي عبــد املجيــد الســلفي ،ط1404 ،2هـــ1984-م ،مطبعــة
الزهــراء احلديثــة.

6969معجــم مقاييــس اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس (ت395 :هـــ) ،ت :عبــد الســام حممــد هــارون،
ط1411 ،1هـــ1991-م ،دار اجليــل ،بــروت.

7070املغانــم املطابــة يف معــامل طابــة ،للفريوزبــادي (ت817 :هـــ) ،حتقيــق :محــد اجلــارس ،ط،1
 ،1969-1389الريــاض ،منشــورات دار الياممــة.

7171مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،لعبــداهلل بــن يوســف ابــن هشــام األنصــاري (ت:
761هـــ) ،ت :حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد1428 ،هـــ2007-م ،املكتبــة العرصيــة.

7272مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة العلــم واإلرادة ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

7373مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم ،حلســن بــن حممــد الراغــب األصفهــاين (ت يف حــدود
425هـــ) ،ت :عدنــان صفــوان داودي ،ط1418 ،2هـــ1997-م ،دار القلــم ،دمشــق.

7474الناســخ واملنســوخ يف كتــاب اهلل عــز وجــل ،ألمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس (ت:
338هـــ) ،ســليامن بــن إبراهيــم الالحــم ،ط1412 ،1هـــ ،1991 -مؤسســة الرســالة ،بــروت.

7575نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،لربهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي (ت:
885هـــ) ،ط1413 ،2هـــ1992-م ،دار الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة.
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7676نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار ،حاشــية الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي ،لعبدالرمحــن
بــن أيب بكــر الســيوطي (ت911:هـ) 3 ،رســائل علميــة منشــورة1424 ،هـــ 2005 -م ،جامعة

أم القــرى.

7777اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة ،مكــي بــن أيب طالــب القيــي (ت437 :هـــ)( ،جمموعــة رســائل
علميــة) ،ط1429 ،1هـــ2008-م ،جامعــة الشــارقة.

7878وفــاء الوفــا بأخبــار دار املصطفــى ،لعــي بن عبــداهلل احلســني الســمهودي (ت911:هـــ) ،ط،1
1419هـــ ،دار الكتب العلميــة ،بريوت.
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