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���﷽���﷽::  

َها ُقْل ِ�َِّ اْلَمْشِرُق َوالْ {{ َلِتِهُم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ ُهْم َعْن ِقبـْ َها ُقْل ِ�َِّ اْلَمْشِرُق َوالْ َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َلِتِهُم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ ُهْم َعْن ِقبـْ َمْغِرُب يـَْهِدي َمْن َمْغِرُب يـَْهِدي َمْن َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
النَّاِس َوَيُكوَن النَّاِس َوَيُكوَن   وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلىوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى) ) ١٤٢١٤٢((َيَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم َيَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسو  َلَة الَِّيت ُكْنَت َعَليـْ َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسو الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ َلَة الَِّيت ُكْنَت َعَليـْ َقِلُب َعَلى الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ َقِلُب َعَلى َل ِممَّْن يـَنـْ َل ِممَّْن يـَنـْ
اَن ا�َُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ ا�ََّ Vِلنَّاِس َلَرُءوٌف اَن ا�َُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ ا�ََّ Vِلنَّاِس َلَرُءوٌف َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى ا�َُّ َوَما كَ َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى ا�َُّ َوَما كَ 

َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد ) ) ١٤٣١٤٣((رَِحيٌم رَِحيٌم  َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ
ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهكُ  ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهكُ اْحلََراِم َوَحْيُث َما ُكنـْ ْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه اْحلَقُّ ِمْن َرeِِّْم َوَما ْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه اْحلَقُّ ِمْن َرeِِّْم َوَما اْحلََراِم َوَحْيُث َما ُكنـْ

َلَتَك َوَما أَْنَت ) ) ١٤٤١٤٤((ا�َُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن ا�َُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن  َلَتَك َوَما أَْنَت َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ َآيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ َآيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ
َلَة بـَْعٍض َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم بَِتاِبٍع ِقبْـ بَِتاِبٍع ِقبْـ  َلَة بـَْعٍض َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ ِإنََّك ِإًذا ِإنََّك ِإًذا َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ

َناَءُهْم َوِإنَّ ) ) ١٤٥١٤٥((َلِمَن الظَّاِلِمَني َلِمَن الظَّاِلِمَني  َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ َناَءُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن َآتـَيـْ َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ ُهْم لََيْكُتُموَن الَِّذيَن َآتـَيـْ ُهْم لََيْكُتُموَن َفرِيًقا ِمنـْ َفرِيًقا ِمنـْ
َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها ) ) ١٤٧١٤٧((اْحلَقُّ ِمْن رَبَِّك َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَرتِيَن اْحلَقُّ ِمْن رَبَِّك َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَرتِيَن ) ) ١٤٦١٤٦((اْحلَقَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن اْحلَقَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن 

يًعا ِإنَّ ا�ََّ  َراِت أَْيَن َما َتُكونُوا wَِْت ِبُكُم ا�َُّ مجَِ يًعا ِإنَّ ا�ََّ فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْ َراِت أَْيَن َما َتُكونُوا wَِْت ِبُكُم ا�َُّ مجَِ َوِمْن َحْيُث َوِمْن َحْيُث ) ) ١٤٨١٤٨(( َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْ
) ) ١٤٩١٤٩((ُلوَن ُلوَن َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَما ا�َُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعمَ َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَما ا�َُّ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعمَ 

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ َيُكوَن َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََراَوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََرا ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ َيُكوَن ِم َوَحْيُث َما ُكنـْ ِم َوَحْيُث َما ُكنـْ
ُهْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين َوِألُِمتَّ نِْعَمِيت َعَلْيكُ  ُهْم َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين َوِألُِمتَّ نِْعَمِيت َعَلْيكُ لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ ْم َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن ْم َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ

  ))البقرةالبقرة((  }}))١٥٠١٥٠((
طويـل، لكـن  عز وجلهذه اآل�ت اليت يتكلم فيها هللا  عن حتويل القبلة، وشـرح هـذه اآل�ت حيتـاج إىل وقـٍت 

املسـلم ذوَّاق وخاصـة لكتـاب هللا، ونريــد أن �خـذ بعـض اإلشــارات اإلهليـة يف هـذه اآل�ت القرآنيــة وهـي الـيت تعطينــا 
جوهري وأساسي يف الد�نة اإلسـالمية، ألنـه ال جيـب أن يتهـاون فيـه  مؤشرًا بقيمة القبلة واإلجتاه للقبلة، ألن هذا أمرٌ 

: أحد، ألن هناك كثٌري من الناس يكون يف مكاٍن مـا وال يـدري اجتـاه القبلـة، فيـدَّعي أنـه ُحيسـن الظـن �V ويـردد اآليـة
ـــَثمَّ َوْجـــُه ا�َِّ { صـــلي وانتهـــى األمـــر، لكـــن ال )البقـــرة١١٥( }فَأَيـَْنَمـــا تـَُولُّـــوا فـَ  بـــد مـــن األخـــذ Vألســـباب الشـــرعية الـــيت وُي

  .وضعتها الشريعة احملمدية لإلجتاه إىل القبلة Vلوسيلة املرضية ألن هذا شيء جوهري يف هذا الدين

                                                 
١
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  م٢٩/٥/٢٠١٥ھـ ١٤٣٦من شعبان  ١١لى هللا الزقازیق ـ مسجد الدعوة إ 

 

  السفھاء وتحویل القبلةالسفھاء وتحویل القبلة

طــيٌش يف العقــل، وخفــة يف الفكــر، وحــدٌَّة يف الــذهن مثــل اليهــود والكفــار ومــا  ــذين عنــدهم  والســفهاء هــم ال
  .شاeهم

ِملَ تــرك قبلتنــا؟ لــو كــان يعلــم أ£ــا : أن يتجــه إىل قبلــة أبيــه إبــراهيم؛ خــاض اليهــود وقــالوا ملسو هيلع هللا ىلصا أُمــر النــيب عنــدم
ِملَ رجــع إىل قبلتنـا؟ ألنــه : ليسـت علـى احلــق فِلـَم اتبعهـا مــن قبـل؟ وبــدأوا يشـكِّكوا، وضـعاف اإلميــان واملشـركون قـالوا

  .نام، وال بد أنه سيرتك ما هو فيه ويرجع إلينايعلم أن ديننا هو احلق، مع أن دينهم هو عبادة األص
وككل حادٍث جلل حدث خلـٌل بـني ضـعاف النفـوس الـذين يتـأثرون Vألقـوال، حـىت ُروي أن هنـاك بعـض مـن 

فهـؤالء مجـيعهم سـفهاء يعـين عقـوهلم  }َسـيَـُقوُل السُّـَفَهاءُ {: ارتدَّ عن اإلميان بسـبب ذلـك، كـل هـؤالء قـال فـيهم هللا
  .غري مكتملةغري ªضجة و 

َها { َلِتِهُم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ ُهْم َعْن ِقبـْ   :وأجاب هللا ¬جابة شافية } َما َوالَّ

  ))البقرةالبقرة١٤٢١٤٢((} }   ُقْل ِ�َِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ ُقْل ِ�َِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ   {{

صــارى كــانوا يتجهــون إىل املشــرق،  وِملَ ذكــر هللا املشــرق واملغــرب؟ ألن اليهــود كــانوا يتجهــون إىل املغــرب والن
َعِليٌّ عـن ذلـك، فـنحن إذا توجهنـا Vلقالـب إىل القبلـة إال أن القلـب ال يتوجـه إال �، فـاملهم هـو  سبحانه وتعاىلوهللا 

يف ذلـك  ملسو هيلع هللا ىلصهـو الـذي بيـده اهلدايـة، ولـذلك قـال لنـا  )١٤٢(ة بقـر ال} يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصـَراٍط ُمْسـَتِقيمٍ  {{:القلب
  :يف احلديث الذي ترويه السيدة عائشة ®

 َوذََكرَ  أََحدُُھْم، فَاْستَأْذَنَ  اْلَیُھوِد، ِمنَ  َنفَرٍ  ثَالثَةُ  َجاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا�َِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  قَاِعدَةٌ  أَنَا ْینََماَب  {

ِ  َعنِ  َوِفیھِ  اْلَحِدیَث، ُ : قُْلتُ   َحَسدُونَا؟ َما َعَلى تَْدِرینَ : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِّي : قَالَ  أَْعلَُم، َوَرُسولُھُ  ا�َّ

 َلَھا، ُھِدینَا الَِّتي اْلُجُمَعِة، َوَعَلى َعْنَھا، َوَضلُّوا َلَھا، ُھِدینَا الَِّتي اْلِقْبَلِة، َعَلى َحَسدُونَا مْ فَِإنَّھُ 

} آِمینَ  اِإلَمامِ  َخْلفَ  قَْوِلنَا َوَعَلى َعْنَھا، َوَضلُّوا
٢٢

  

ـ ه إليـه سـيد األولـني واآلخـرين هـو هذه األشياء اليت حيسدª عليها اليهود، وهم يعلمـون علـم اليقـني أن مـا ُوجِّ
  .احلق، وعندهم يف كتبهم هذه األنباء واضحة ال لبس فيها

  أمة الوسطیةأمة الوسطیة

أنتم األمة صاحبة منزلة الوسطية، ال شرقية وال غربية وإمنا إسالمية قرآنية  }وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا {{
  ) ١٤٣(البقرة}  النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى {{:دمحمية

                                                 
٢

  السنن الكبرى للبیھقي 
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٣   
١

  م٢٩/٥/٢٠١٥ھـ ١٤٣٦من شعبان  ١١لى هللا الزقازیق ـ مسجد الدعوة إ 

 

شأننا يف هذه اآلية حىت أنه جعلنا أعلى من مراتب النبيني واملرسلني السابقني، فقد قال  عز وجلرفع هللا  
  :يف حديثه الصحيح ملسو هيلع هللا ىلص

ُجالَ  َوَمَعھُ  النَّبِيُّ  یَِجيءُ  الرجل، َوَمَعھُ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  النَِّبيُّ  یَِجيءُ  {  َوَمَعھُ  النَِّبيُّ  َویَِجيءُ  ِن،الرَّ

: َفیُقَالُ  قَْوُمھُ، َفیُْدَعى نَعَمْ : َفَیقُولُ  قَْوَمَك؟ بَلَّْغتَ  َھلْ : َلھُ  َفیُقَالُ  َوأَقَلُّ، ذَِلكَ  ِمنْ  َوأَْكثَرُ  الثََّالثَةُ،

دٌ ُمحَ : َفَیقُولُ  لََك؟ یَْشَھدُ  َمنْ : َفیُقَالُ  َال،: َفَیقُولُونَ  بَلَّغَُكْم؟ َھلْ  تُھُ، مَّ ةُ  َفتُْدَعى َوأُمَّ ٍد، أُمَّ  ُمَحمَّ

 ِبذَِلَك، نَبِیُّنَا أَْخبََرنَا: َفَیقُولُونَ  ِبذَِلَك؟ ِعْلُمُكمْ  َوَما: َفَیقُولُ  نَعَْم،: َفیَقُولُونَ  َھذَا؟ بَلَّغَ  َھلْ : َفیُقَالُ 

ُسلَ  أَنَّ  ةً  َجعَْلنَاُكمْ  َوَكذَِلكَ  ���� :تَعَاَلى لُھُ قَوْ  َفذَِلُكمْ : قَالَ  َفَصدَّْقنَاهُ، بَلَّغُوا َقدْ  الرُّ  ِلتَُكونُوا َوَسًطا أُمَّ

ُسولُ  َویَُكونَ  النَّاِس  َعلَى ُشَھدَاءَ  } ���� َشِھیدًا َعَلْیُكمْ  الرَّ
٣٣

 

إذاً فــنحن شــهوٌد علــى األمــم، والنــيب شــهيٌد علينــا وعلــى األمــم، فــأعلى هللا مقــام هــذه األمــة وجعلهــم يف مقــام 
  :يف شأ£م ملسو هيلع هللا ىلصكمن قال النيب   الشهداء إذاكانوا

} أَْنبِیَاءَ  یَُكونُوا أَنْ  ِفْقِھِھمْ  ِمنْ  َكادُوا فَُقَھاءُ  ُعقَالءُ  ُحَلَماءُ  أُدَبَاءُ  {
٤٤

  

  :ويف رواية أخرى

} أَْنِبیَاءَ  َیُكونُوا أَنْ  ِصْدِقِھمْ  ِمنْ  َكادُوا ُحَكَماُء، ُعلََماءُ  {
٥٥

  

  حكمة تحویل القبلةحكمة تحویل القبلة

َوَمــا َجَعْلَنــا  {{:اىل حكمــة مــن حكــم حتويــل القبلــة، وِملَ جعــل القبلــة أوالً إىل بيــت املقــدسمث بــنيَّ هللا تبــارك وتعــ
َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيهِ  َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن يـَنـْ َلَة الَِّيت ُكْنَت َعَليـْ اختبـار وابـتالء ) ١٤٣(البقرة }  اْلِقبـْ

  .تباٌر وابتالٌء وامتحانٌ وامتحان، وحياة األنبياء وأتباعهم كلها اخ

ــب  اإلســراء واملعــراج كــان امتحــاªً، فمــن األتبــاع مــن أنكــر ذلــك وارتــدَّ، ومــنهم مــن زاد إميانــه وصــدق حــىت لُقِّ
عـز الـذين هـداهم هللا  }َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى ا�َُّ  {  Vلصديق، وكذلك يف هذا احلادث اجللل

ـــا وأطعنـــا، أمـــا أصـــحاب اخلـــالف : م، وأل£ـــم صـــدقوا بقلـــوeم لـــرeم ولنبـــيهم فيقولـــونيســـتمعون بقلـــوe وجـــل مسعن
  .واإلختالف الذين يريدون أن ُحيكِّموا عقوهلم على الغيب املصون فيُنكرون

إذا كــان اإلنســان ال يــدري شــيئاً عــن عقلــه، فكيــف حيكــم بعقلــه علــى ! وكيــف للغيــب أن ُيشــرق عليــه العقــل؟
  !.لق عقله؟الذي خ عز وجلغيب ربه 

                                                 
٣

  رضى هللا عنھعن أبي سعید الخدري  سنن ابن ماجة ومسند أحمد 
٤

  رضى هللا عنھأحادیث منتقاه من مشیخة أبي بكر األنصاري عن سوید بن الحارث  
٥

  رضى هللا عنھاألربعین ألبي سعد النیسابوري عن سوید بن الحارث  
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٤   
١

  م٢٩/٥/٢٠١٥ھـ ١٤٣٦من شعبان  ١١لى هللا الزقازیق ـ مسجد الدعوة إ 

 

  حفظ اإلیمانحفظ اإلیمان

ما حال صالة إخواننا الذين ماتوا وكانوا يتجهـون إىل بيـت املقـدس؟ ومـا : ملسو هيلع هللا ىلصدار حديٌث بني أصحاب النيب 
: حال صالتنا اليت اجتهنا فيها إىل بيت املقدس قبـل أن نتوجـه إىل الكعبـة املباركـة، فقـال هللا إجابـة علـى هـذا السـؤال

ُ لُِيِضــيَع ِإميَــاَنُكمْ َوَمــا َكــ{ اطمئنــوا واعلمــوا علــم اليقــني أن الــذي أمــر يف البدايــة هــو هللا، وأن الــذي أمــر يف  }اَن ا�َّ
النهايـة هـو هللا، ومـا دام هللا هـو الــذي أمـر فالعمـل مقبـوٌل إن شـاء هللا؛ مــا دام العبـد يؤديـه ¬خـالص قصـٍد لوجــه هللا 

  .عز وجل

  الرأفة والرحمة اإللھیةالرأفة والرحمة اإللھیة

لنعلم ونطمئن أنه خاطبنا ½مسـاء الرأفـة والرمحـة اإلهليـة،  ) ١٤٣(البقرة } ِإنَّ ا�ََّ Vِلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِحيمٌ  {{
  .ودائماً املؤمن عندما يذكر ويتذكر ربه يتذكر أوصاف الرمحة اإلهلية

هــذه  ملسو هيلع هللا ىلصأوصــاف العقــاب وأوصــاف اجلــالل للكــافرين واجلاحــدين واملشــركني، لكــن ليســت لنــا، وبــنيَّ النــيب 
، ملسو هيلع هللا ىلص ا�َِّ  َرُسـولِ  َعلَـى قَـِدمَ : قـال رضـى هللا عنـهاألوصاف، فعن عمر بـن اخلطـاب  َتِغـي السَّـْيبِ  ِمـنَ  اْمـَرَأةٌ  فَـِإَذا ِبَسـيبٍْ  تـَبـْ

  :ملسو هيلع هللا ىلص ا�َِّ  َرُسولُ  لََنا فـََقالَ  َوَأْرَضَعْتُه، بَِبْطِنَها فَأَْلَصَقْتهُ  َأَخَذْتُه، السَّْيبِ  ِيف  َصِبي¿ا َوَجَدتْ  ِإَذا

ِ، ال: قُْلنَا النَّاِر؟ ِفي َوَلدََھا ةً َطاِرحَ  اْلَمْرأَةَ  َھِذهِ  أَتََرْونَ  {  تَْطَرَحھُ، ال أَنْ  َعَلى تَْقِدرُ  َوِھيَ  َوا�َّ

ُ : ملسو هيلع هللا ىلص ا�َِّ  َرُسولُ  َفقَالَ  } بَِولَِدَھا اْلَمْرأَةِ  َھِذهِ  ِمنْ  بِِعبَاِدهِ  أَْرَحمُ  ا�َّ
٦٦

  

 عــز وجــلهــو األْليَــق يف معاملــة هللا  دائمــاً املــؤمن يتــذكر رمحــة هللا وفضــل هللا وإكــرام هللا وعفــو هللا ألن هــذا
  .بعباده املؤمنني

  تحویل القبلةتحویل القبلة

حيــب حبيبــه ومصــطفاه فإنــه ســبحانه رأى مــا يــدور يف قلبــه مــن رغبتــه يف اســتقبال الكعبــة  عــز وجــلوألن هللا 
ُيصلي الظهر أو العصـر يف بـين سـلمة،  ملسو هيلع هللا ىلصإىل ذلك بغري طلب، حيث كان  عز وجلالبيت احلرام يف صالته، فأجابه 

من صـالة الركعـة األوىل والثانيـة جتـاه بيـت املقـدس نـزل عليـه الـوحي اإلهلـي وهـو يف الصـالة بقـول هللا  وبعد أن انتهى
ـَولِّ َوْجَهـَك َشـْطَر اْلَمْسـِجِد اْحلَـ {{: تعـاىل لَـًة تـَْرَضـاَها فـَ َلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ َراِم َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء فـَ

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهكُ  فـوراً واجتـه يف الركعـة الثالثـة إىل البيـت احلـرام، وحتـول  ملسو هيلع هللا ىلصفاسـتجاب هلـا  }ْم َشْطَرهُ َوَحْيُث َما ُكنـْ
الجتاه إىل بيت املقـدس، وÀبعـه املصـلون خلفـه يف ذلـك، وحـىت يُثبِّـت هللا النـيب وأتباعـه  يف هـذا أخـربه أن توجهـه عن ا

  .د هللاإىل الكعبة يف الصالة هو احلق الثابت عن

                                                 
٦

  البخاري ومسلم 
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٥   
١

  م٢٩/٥/٢٠١٥ھـ ١٤٣٦من شعبان  ١١لى هللا الزقازیق ـ مسجد الدعوة إ 

 

َوِإنَّ الـَِّذيَن ُأوتُـوا  {وقد ذكر ذلك يف الكتـب السـماوية السـابقة، وعلـى ألسـنة الرسـل، فقـال تعـاىل يف ذلـك
ِـمْ  ِّeقـواهلم الباطلـة ولـيِّهم للحقـائق مـع معـرفتهم  ملسو هيلع هللا ىلصوحـىت ال ينشـغل الرسـول  }اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه اْحلَقُّ ِمْن َر½

ـا يـَْعَملُـوَن  {{: للحـق قـال تعـاىل ُ ِبَغاِفـٍل َعمَّ يـراهم ويـراقبهم ويطلـع علــى  عـز وجـلفهـو  } البقـرة )١٤٤(َوَمـا ا�َّ
  .أعماهلم الظاهرة، ونو�هم الباطنة

َولَـِئْن  {مث أراد هللا عز وجل أن جيلِّي حلبيبه حقيقًة األمر حىت ال يشغل نفسه إال مبا يفيـد، فـأخربه خـرباً أكيـداً 
َلتَـكَ  أي بكـل معجـزة وبكـل دليـل وبكـل برهـان فلـن يسـريوا  }أَتـَْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ َآيَـٍة َمـا تَِبُعـوا ِقبـْ

خلفك وال يتبعوا قبلتك، ملاذا؟ أل£م يعرفـون أنـه احلـق، ومـا الـذي ميـنعهم؟ احلسـد الـذي عنـدهم، ومـا دام الـداء هـو 
  .احلسد فال ينفع مع احلسد برهاٌن وال دليٌل وال آيةٌ 

ألنك تعرف أنه احلق اليقني، احلق الذي حدده لك رب العاملني من قبل، وهم   }َلتَـُهمْ َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبْـ  {{
  :كذلك مع بعضهم

َلَة بـَْعضٍ  {{   .فلن ميشي أحدهم Àبعاً لآلخر }َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ

  توجیھ لألمة اإلسالمیةتوجیھ لألمة اإلسالمیة

دما يكون هنـاك رئـيٌس عمـل وهنـاك توجيـه ألحـٍد حتـت ، عنملسو هيلع هللا ىلصاألمة يف شخص النيب  عز وجلمث خاطب هللا 
رÆسته فاخلطاب يوجَّه ملن؟ لرئيس العمل ولكن من هو املسئول فيه ومن املخاطب فيه؟ املُوجَّـه إليـه اخلطـاب، فوجَّـه 

صد Vحلـديث أمـ عز وجلهللا  ة احلديث للحبيب ألنه أمري هذه األمة ونبيها وقائدها يف الدنيا وزعيمها يف اآلخرة، ويق
لـيس لـه هـوًى إال يف مـواله، ولـيس لـه هـوًى إال يف رضـاه، لكـن  ملسو هيلع هللا ىلصألن النـيب  }َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهمْ  {{:ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

صـــر يتمســـحون Vإلســـالم، وهـــم يريـــدون يف  الـــذين تتالعـــب eـــم األهـــواء أدعيـــاء اإلســـالم الـــذين يظهـــرون يف كـــل ع
صـــالة وأمت نفوســـهم غرضـــاً خبيثـــاً أو غرضـــاً دنيـــو�ً حتـــت ُمســـ صـــوٌم منـــه النـــيب عليـــه أفضـــل ال مَّى اإلســـالم، وهـــذا مع

  .السالم
إن كنــت تريــد مبــا جئــت بــه ُملكــاً ملكنــاك علينــا، وإن كنــت : وأنــتم تعلمــون أن أهــل مكــة عرضــوا عليــه فقــالوا

ىت تريـد مبـا جئـت بــه مـاالً مجعنـا لــك حـىت تكـون أغنــاª، وإن كـان مـا عنـدك شــيء مـن السـحر جلبنــا لـك احلكمـاء حــ
  :قال لعمه ملسو هيلع هللا ىلصيطببوك، ولكنه 

 األَْمَر، َھذَا أَتُْركَ  أَنْ  َعَلى یََساِري، ِفي َواْلَقَمرَ  َیِمیِني، ِفي الشَّْمسَ  َوَضعُوا لَوْ  عماه، یا {

ُ  یُْظِھَرهُ  َحتَّى }تََرْكتُھُ  َما ِفیھِ  أَْھِلكَ  أَوْ  ا�َّ
٧٧

  

 )٤(ِإْن ُهــَو ِإالَّ َوْحــٌي يُــوَحى ) ٣(َوَمــا يـَْنِطــُق َعــِن اْهلـَـَوى  {{: لــيس عنــده هــوى وقــد قــال هللا فيــه ملسو هيلع هللا ىلصإذاً النــيب 
قوله وحـٌي، وعملـه وحـٌي، وتشـريعاته كلهـا وحـٌي، وتوجيهاتـه ووصـا�ه كلهـا وحـٌي، إذاً اخلطـاب يف هـذه اآليـة  )النجم(}

                                                 
٧

 ����بن عباس تاریخ الطبري عن ا 
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  .لألمة
أي   }البقـرة )١٤٥(َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمـَن اْلِعْلـِم ِإنـََّك ِإًذا َلِمـَن الظـَّاِلِمَني  {{

طفاه يكـون مـن الظـاملني كمـا نـصَّ هللا جـل  كل رجٍل يف األمة مييل eواه لقصٍد غري ما يريده مواله أو حبيب هللا ومصـ
  .يف عاله

  معرفة أھل الكتاب بالنبيمعرفة أھل الكتاب بالنبي

ــوَن  {{: حقيقــة أهــل الكتــاب وقــال فــيهم عــز وجــلوبــنيَّ هللا  ــا يـَْعرُِف ــُه َكَم ــاَب يـَْعرُِفوَن ــاُهُم اْلِكَت َن الَّــِذيَن َآتـَيـْ
َناَءُهْم  علـى لسـان موسـى  ملسو هيلع هللا ىلصهـم كـذلك، دقـة الوصـف الـذي ُوصـف بـه النـيب ! هل يوجـد أحـٌد ال يعـرف إبنـه؟} أَبـْ

  .وعيسى وذُكر يف التوراة واإلجنيل الصحيح جيعلهم يعرفون النيب أكثر من معرفتهم ألبنائهم
طاب  هـل كنـت تعـرف النـيب  : هللا بن سالم بعد ما أسلم فيقـول لـهيسأل عبد  رضى هللا عنهسيدª عمر بن اخل

نـزل أمـني السـماء علـى أمـني : كيـف؟ قـال: كنت أعـرف النـيب أكثـر مـن معـرفيت إلبـين، قـال: كمعرفتك ¬بنك؟ قال
  .األرض بصفات هذا النيب فصدقناه وعرفناه، لكن إبين ال أعرف حقيقته عند أمه

  :رب من أحبار اليهودفهذا معىن اآلية اليت ذكرها هذا احل
ُهْم لََيْكُتُموَن اْحلَقَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن َوِإنَّ  {{   البقرة }) ١٤٦(َفرِيًقا ِمنـْ

  :وهذا حدث معهم عندما أسلم سيدª عبد هللا بن سالم فقال 

ِ، َرُسولَ  یَا{   فَأَْرِسلْ  ِعْندََك، نِيیَْبَھتُو ِميبِِإْسال یَْعَلُموا إِنْ  َوإِنَُّھمْ  بُْھٌت، قَْومٌ  اْلَیُھودَ  إِنَّ  ا�َّ

 ا�َِّ  َعْبدُ  َرُجلٍ  أَيُّ : َفقَالَ  إَِلْیِھْم، فَأَْرَسلَ : قَالَ  ِفیُكْم؟، مٍ َسال اْبنُ  َرُجلٍ  أَيُّ  َعنِّي فَاْسأَْلُھمْ  إَِلْیِھْم،

 أَْفَقِھنَا، َواْبنُ  َوأَْفَقُھنَا، َعاِلِمنَا، َواْبنُ  َوَعاِلُمنَا، َخْیِرنَا، َواْبنُ  َخْیُرنَا،: قَالُوا ِفیُكْم؟، مٍ َسال ْبنُ 

ُ  أََعاذَهُ : قَالُوا تُْسِلُموَن؟، أَْسلَمَ  إِنْ  أََرأَْیتُمْ : قَالَ  : َفقَالَ  ٍم،َسال اْبنُ  فََخَرجَ : قَالَ  ذَِلَك، ِمنْ  ا�َّ

ُ، إِال إَِلھَ  ال أَنْ  أَْشَھدُ  دًا َوأَنَّ  ا�َّ ِ، َرُسولُ  ُمَحمَّ نَا،: قَالُوا ا�َّ نَا، َواْبنُ  َشرُّ  َواْبنُ  َوَجاِھلُنَا، َشّرِ

فُ  ُكْنتُ  الَِّذي َھذَا: مٍ َسال اْبنُ  َفقَالَ  َجاِھِلنَا، } ِمْنھمُ  أَتََخوَّ
٨٨

  

إ�ك أن تشـك حلظـة يف كـالم هللا، وأيضـاً  }لبقـرة ا ) ١٤٧(اْحلَقُّ ِمْن رَبَِّك َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمـَرتِيَن  {{
طـاب ألمـة النـيب ن تشـكوا يف أى شـرٍع أو أى أمـٍر أو أى وصـية جـاء eـا شـرع هللا، أو جـاء eـا نـيب إ�كـم أ: وهذا اخل

طـــوا منصَّـــاٍت يف  هللا، وهـــذا الكـــالم حـــدث يف هـــذه األ�م الـــيت حنـــن فيهـــا اآلن، وزاد عـــن احلـــد مـــن ُأªٍس جهـــالء ُأع
؛ أل£م حادوا عن احلـق وبعـدوا عـن الفضائيات ويريدون أن يفسروا كالم هللا ½هوائهم، وأن يُفتوا يف دين هللا بضالهلم

  :الصواب، لكن املؤمنني  آمنوا بكل ما جاء به النيب

                                                 
٨

 رضى هللا عنھمسند أحمد وابن حبان عن أنس  
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  ))آل عمرانآل عمران٧٧((  }اَآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنَ {{

مـا فهمنـا مقاصـده فنحمـد �، ومـا مل نفهـم مقاصـده عملنــا بـه وتركنـا أمـره �، ألن العقـل الـذي خلقـه لنــا هللا 
V ال بقدر ما يعلمه هللا جل يف عالهليس له اإلحاطة   .لتشريع الذي جاء به رسول هللا إ

َراتِ  {{ الء، فعرف أ£ا إرادة  عز وجلأراح هللا  }َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْ نبيه من جهة هؤ
على أن وجهنا  عز وجل، وحنمد هللا هللا، فهو الذي يويلِّ هذا للمشرق وهذا للمغرب وهذا لليهودية وهذا للنصرانية

ُ َميُنُّ َميُنُّوَن َعَلْيَك  {{: للد�نة اإلسالمية احلنيفية فضًال من هللا ونعمة الَ َمتُنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكْم َبِل ا�َّ َأْن َأْسَلُموا ُقْل 
ُتْم َصاِدِقنيَ    )احلجرات١٧(  }َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْإلِميَاِن ِإْن ُكنـْ

ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن عِ  {{ الَ اْإلِ   ..)الشورى٥٢(  }َباِدªَ َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َو
أن نسـتبق فعـل  عز وجـلالذي يتفضل به علينا هللا فضل من هللا وإكرام من هللا، فأمرª هللا  عز وجلفنور هللا 

رVت، ونستزيد من الصاحلات؛ ألننا نعلـم علـم اليقـني أننـا يف اخلتـام سـُنجمع اخلريات، ونعمل على ز�دة النوافل والق
يًعا {{: عند هللا ُ مجَِ كلنا بعد الفناء وبعـد املـوت سـيجمع هللا الكـل يف يـوم معلـوم يف    }أَْيَن َما َتُكونُوا wَِْت ِبُكُم ا�َّ

ال يستطيع أن يكذب ال يستطيع أحٌد أن جيادل عن نفسه، و يَـُة ِ�َِّ اْحلَـقِّ  ألن{ موقف حمتوم  الَ  )الكهـف٤٤( }ُهَناِلَك اْلَو
الَ يُْظَلُمـــونَ  {{: وســـتظهر احلقـــائق كمـــا هـــي ـــَوىفَّ ُكـــلُّ نـَْفـــٍس َمـــا َكَســـَبْت َوُهـــْم   }َواتـَُّقـــوا يـَْوًمـــا تـُْرَجُعـــوَن ِفيـــِه ِإَىل ا�َِّ مثَُّ تـُ

  .)البقرة٢٨١(

  حكمة تكرار األمر بالتوجھ إلى البیتحكمة تكرار األمر بالتوجھ إلى البیت

ال نــرÀب  عــز وجــلاألمــر للنــيب حلكــٍم علَّمهــا هللا  عــز وجــلمث كــرر هللا  ال نشــك و ملــن يشــاء مــن عبــاده، حــىت 
ًال، فقــال لــه ــُث َخَرْجــتَ  {{: أو ــْن َحْي ــْطَر اْلَمْســِجِد  {{: يعــين حــىت لــو ســافرت ألي مكــان }َوِم ــَك َش ــَولِّ َوْجَه فـَ

ال نشك حلظـة يف أمـر هللا جـل يف عـالهÏكيداً على أن هذا هو ا }اْحلََراِم َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبِّكَ  ُ  {حلق حىت  َوَمـا ا�َّ
ولـذلك إذا سـافر اإلنسـان يتحـرَّى أن يتجـه إىل القبلـة، وحيـاول قـدر اسـتطاعته أن }) ١٤٩(ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَملُـوَن 

ال إذا مل يســتطع تبــني األمــر بيــاªً شــافياً، ففــي هــذا ال  { وقــت يكــون عــذرهيتجــه إىل القبلــة، لــيس لــه عــذٌر يف ذلــك إ
  .)البقرة١١٥( }فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه ا�َِّ 

إذا كـان اإلنسـان يف سـفٍر ويصـلي علــى أى حالـة فعليـه أن يـويلِّ وجهـه جهــة القبلـة ولـو حلظـة نيـة اإلحــرام، مث 
  .بعد ذلك يتجه كما يشاء كما رأى بعض أصحاب املذاهب الفقهية

ال بــد مــن اإلجتــاه إىل القبلــة، ويف النوافــل جيــوز أن يتجــه اإلنســان مــع نيــة أمــا املــذهب املعتمــد ففــي الفر  يضــة 
اإلحرام إىل القبلة مث جيلس يف الكرسي الـذي هـو فيـه، أو يف املكـان الـذي هـو فيـه يف أى اجتـاه، ألنـه قـد يكـون قلبـه 

  .ملسو هيلع هللا ىلصمع هللا وقالبه اجته يف البداية إىل القبلة كما شرع هللا حلبيبه ومصطفاه 
يعين  }َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهكَ  {{: ال تظن األمة أن هذا األمر للنيب كرر هللا األمر وقال وحىت
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  :يعين جتاه املسجد احلرام، وقال لنا }مِ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََرا {{ اصرف وجهك
ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ  {{   .هكم جتاه املسجد احلراميعين اصرفوا وجو  }َوَحْيُث َما ُكنـْ

: كـرر هللا هــذا األمــر ثــالث مــرات، ملـاذا؟ Ïكيــداً هلــذا األمــر وأنــه مـن عنــد هللا، وبعــض الســادة األجــالء قــالوا
  :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 يِف  األَْرِض  ألَْھلِ  ِقْبَلةٌ  َواْلَحَرمُ  اْلَحَرِم، ألَْھلِ  ِقْبَلةٌ  َواْلَمْسِجدُ  اْلَمْسِجِد، ألَْھلِ  ِقْبَلةٌ  اْلَبْیتُ  {

ِتي ِمنْ  َوَمغَاِرِبَھا َمَشاِرِقَھا } أُمَّ
٩٩

  

فــإذا كنــت يف املســجد احلــرام فيكــون اإلجتــاه إىل الكعبــة نفســها، وإذا كنــت يف مكــة يكــون اإلجتــاه للمســجد 
وليس للكعبة، وإذا كنت يف أى موضع يف األرض يكون اإلجتاه إىل مكـة حـىت يـذكر احلـاالت الـيت يكـون فيهـا النـاس 

  .صالة يف كل أحناء الدنيالإلجتاه إىل ال

ــَئالَّ  {{: أوالً : ملــاذا شــرفتنا � رب eــذا األمــر، وأمرتنــا بــه؟ لعــدة حكــم إهليــة ذكرÐــا ختــام هــذه اآليــة القرآنيــة ِل
حىت ال يكون ألحٍد ُحجة ويقول أن ذلك من عنـد النـيب، أو أن ذلـك رغبـة مـنكم يف  }َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّةٌ 

  .إبراهيم، وإمنا أكَّد هللا هذا األمر ثالث مرات الرجوع إىل قبلة
ُهمْ  {{ طـالً  }ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ V لظاملني أل£م يقولـون ويهـزأون مبـا يريـدون بـه حتويـل احلـقV وليس لنا شأٌن

طل حقاً    .والبا
عالقـة بـني املـؤمن وربـه هـي خشـية حىت تصلوا إىل مقام اخلشية، فأسـاس ال }َفَال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين  {{: Ñنياً 

  :هللا، ومن وصل إىل مقام خشية هللا فذلك الذي يف املقام األعظم عند هللا
َ ِمْن ِعَباِدِه  {{  َا َخيَْشى ا�َّ طر٢٨( }اْلُعَلَماءُ ِإمنَّ   .)فا

 �V طــن القلــب مـن هللا، فهــذا العــامل V َوِلَمــْن َخــاَف  {{: عـز وجــلواخلشـية هــي حقيقــة اخلـوف يف القلــب، ويف
الــذي خيشــى هللا وال خيشــى اخللــق فهــذا املقــام األعلــى، فقــد خيشــى اإلنســان هللا، لكنــه  )الــرمحن٤٦( }َمَقــاَم رَبِّــِه َجنـََّتــانِ 

  :هللايراقب اخللق وخياف من مالماÐم وهذا مقام، لكن املقام األعلى أن خيشى هللا وال خيشى أحداً إال 

  )األحزاب٣٩( }الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن ِرَساَالِت ا�َِّ َوَخيَْشْونَُه َوَال َخيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ ا�ََّ  {
فإن هللا أمت علـى املـؤمنني النعمـة ½ن أمتَّ علـيهم الـدين، واكتملـت }َوِألُِمتَّ نِْعَمِيت َعَلْيُكْم  {{: متام النعمة: Ñلثاً 
ن خلقـه مـن األولـني واآلخـرين كل ما يريـده مـ  عز وجليف دين سيد األولني واآلخرين، وجعل هللا  عز وجلشرائع هللا 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكـْم ِديـَنُكْم َوَأْمتَْمـُت َعلَـْيُكْم نِْعَمـِيت َوَرِضـيُت  {{: ملسو هيلع هللا ىلصجممًال ومفصًال فيما أتى به سيد األولني واآلخرين 
ْسَالمَ    ).املائدة٣( }اِدينً  َلُكُم اْإلِ

للعقـول واكتمـال لألجسـام واكتمـال للقلـوب  فدين اإلسالم هو دين الكمال ألن األرض حدث فيها اكتمـالٌ 
                                                 

٩
  ����سنن البیھقي عن ابن عباس  
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٩   
١

  م٢٩/٥/٢٠١٥ھـ ١٤٣٦من شعبان  ١١لى هللا الزقازیق ـ مسجد الدعوة إ 

 

  .ملسو هيلع هللا ىلصالكماالت اإلهلية اليت يرجوها من البشرية على يد خري الربية  عز وجلوللنفوس فأنزل هللا 

  ))البقرةالبقرة((  }))١٥٠١٥٠((َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن   {{: : وھدى هللا ھذه األمة وھو مسك الختاموھدى هللا ھذه األمة وھو مسك الختام
 عــز وجــليهتــدوا إىل احلــق ولكــن هللا ولعلكــم Ðتــدون إىل مــامل يهتــدي إليــه غــريكم مــن األمــم، فقــد أرادوا أن  

  .لدهائهم ومكرهم وحيلهم صرفهم عنه وهدى هذه األمة إىل احلق املبني

أن يُـــتم علينـــا نعمتـــه وأن يتنـــزل علينـــا بســـكينته وأن جيعلنـــا مـــن الـــذين يســـتمعون القـــول  عـــز وجـــلنســـأل هللا 
  .فيتبعون أحسنه

  وصلى هللا على سيدª دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

  

  


